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أخطاء توجد ل

 ف باب

  

بن سليمان عنه روى عنه تعالى الله رضى البراء سمع شيبان بني مولى الضحاك أبو فيروز بن عبيد ] 1483[  

أبي بن يزيد عن الحارث بن عمرو عن زيد بن أسامة حدثنا روح ح علي وقال وشعبة يزيد كناه الرحمن عبد

عن إسحاق بن عن خالد بن وأحمد العلى عبد وقال عنه تعالى الله رضى البراء عن فيروز بن عبيد عن حبيب

ح سعد بن ليث ح عمر بن عثمان وقال فيروز بن عبيد عن الرحمن عبد بن سليمان عن حبيب أبي بن يزيد

لليث فقلت عثمان قال فيروز بن عبيد عن معاوية بن يزيد بن خالد مولى القاسم عن الرحمن عبد بن سليمان

قال عبيد عن خالد مولى القاسم عن سليمان به حدثنا إنما ل فقال عبيد عن سليمان عن يروي شعبة فإن

وقال به حدث كما حفظته هكذا شعبة فقال العجفاء تنقى ل التي الكسير مكان وجعل لشعبة حدثه قد عثمان

تعالى الله رضى البراء عن فيروز بن عبيد عن الدمشقي الرحمن عبد بن سليمان عن الليث حدثني الله عبد

العجفاء وقال عنه تعالى الله رضى البراء عن عبيد عن الحارث بن عمرو عن مالك حدثني إسماعيل وقال عنه

 تنقى ل التي

  

 ق باب

  

  ]1484 [ أبي بن أو المغيرة أبي بن سكن عنه روى عنهما تعالى الله رضى الزبير بن عن قيس بن عبيد 

 منقطع المغيرة

  

 قتادة عنه روى قوله عنه تعالى الله رضى عمر عن قدامة بن عبيد ] 1485[  

  

قصة في بغدادي وهو بالبصرة لقيته الجعفي محمد بن الله عبد قال الليث سمع قرة أبي بن عبيد ] 1486[  

 حديثه في يتابع ل العباس

  

بن محمد سمع العقدي قاله قوله الخوة في عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن قارب بن عبيد ] 1487[  

 الحجاز أهل في حديثه ميسرة بن إبراهيم عن مسلم

  

 ك باب

  

 الكوفي ابنه عنه روى عنه تعالى الله رضى عليا سمع الكندي عبيد ] 1488[  

  

على سماه المقدام أبو عنه روى قوله المنافقين في عنه تعالى الله رضى حذيفة عن يحيى أبو عبيد ] 1489[  



 الكوفيين في حديثه

  

 ميم باب

  

سمعت إسحاق أبي عن شعبة أنبأنا داود أبو حدثنا محمود قال السعدي المغيرة أبو مغيرة بن عبيد ] 1490[  

إني وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى حذيفة سمعت الوليد بن المغيرة أو مغيرة بن الوليد

 عمير بن عبيد ويقال مرة مائة اليوم الله لستغفر

  

 الصمد عبد منه سمع قولهما والحسن الله عبد بن سالم سمع الثقفي مسلم بن عبيد ] 1491[  

  

حدثني قال عبيد حدثنا إسماعيل بن موسى قال البصريين في يعد السابري بياع مسلم بن عبيد ] 1492[  

عليه كان من يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قالت عنها تعالى الله رضى عائشة عن الدارمي عمارة

بن عبيد حدثنا الزدي خالد بن هدبة قال الله عون في أكون أن فأحب الله عون في كان أداؤه نيته وفي دين

مثل وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى أنس عن البناني ثابت عن السابري صاحب مسلم

 أحيانا وتقوم أحيانا تميل كالسنبلة المؤمن

  

الثوري عنه روى رزين وأبا ومجاهدا وإبراهيم جبير بن سعيد سمع الكوفي المكتب مهران بن عبيد ] 1493[  

 الحميد عبد بن وجرير وشريك

  

 البصري حفص بن حرمي منه سمع الحسن سمع الوراق الشعث أبو مهران بن عبيد ] 1494[  

  

بن جدعان بن عمير بن قنفذ بن المهاجر بن زيد بن هارون مولى المديني عباد أبو ميمون بن عبيد ] 1495[  

 التيمي القرشي ومائتين أربع سنة مات ابنه محمد قال مرة بن تيم

  

 الكوفيين في يعد عيينة بن عنه روى مرسل مرزوق أبي بن عبيد ] 1496[  

  

 المكيين في حديثه مليكة أبي بن عنه روى الحارث بن عقبة عن مريم أبي بن عبيد ] 1497[  

  

 ن باب

  

الله رضى شعبة بن والمغيرة مسعود بن عن الكوفي معاوية أبو الزدي الخزاعي نضلة بن عبيد ] 1498[  

أبي عن آدم بن يحيى عن محمد بن الله عبد قال عون بن كناه سليم بن وأشعث إبراهيم عنه روى عنهما تعالى

ح زرارة بن عمرو قال للقرآن قارئا والله وكان آية آية عبيد من وثاب بن يحيى تعلم قال عاصم عن بكر

 نضيلة بن محمد معاوية لبي ذكرت محمد عن أيوب عن إسماعيل

  

أبي وعن عنه تعالى الله رضى شعبة بن المغيرة رأى الكوفي البكائي العامري نسطاس بن عبيد ] 1499[  

 المعتمر بن ومنصور الرحمن عبد ابنه عنه روى عبيدة

  

 و باب



  

منه سمع سنة الصمت تعلمت زكريا أبي بن الله عبد عن أباه سمع السائب أبي بن وليد بن عبيد ] 1500[  

 الشاميين في عيسى بن محمد

  

 المصري عمران بن حرملة عنه روى عنه تعالى الله رضى معاوية أدرك التجيبي وردان بن عبيد ] 1501[  

  

في حديثه المغيرة عن جريج بن قاله عنه تعالى الله رضى عثمان رأى عبيد بن المغيرة والد عبيد ] 1502[  

 الحجاز أهل

  

 الكوفيين في الوسيم أبو نعيم أبو وقال الجمال وسيم أبي بن وكيع قال البكري الوسيم أبو عبيد ] 1503[  

  

  ]1504 [ في العمش عن فضيل بن قاله بكربلء قوله عنه تعالى الله رضى عليا سمع هريم أبو عبيد 

 الكوفيين

  

 ي باب

  

 المدني هانئ بن محمد بن يحيى عنه روى رفاعة بن معان عن يحيى بن عبيد ] 1505[  

  

الكوفيين في أحمد قاله هرمز بن عنه روى عنه تعالى الله رضى حذيفة سمع العبسي يحيى أبو عبيد ] 1506[  

  

ابنه منه سمع وسلم عليه الله صلى النبي سمع عنه تعالى الله رضى السائب بن الله عبد عن عبيد ] 1507[  

 المكيين في يحيى

  

 الشامي معدن بن خالد عنه روى مطر وابن يخامر بن مالك سمع عبيد ] 1508[  

  

 المديني عجلن بن عنه روى داره مولى عبيد ] 1509[  

  

  ]1510 [ سليمان بن عبيد حدثني طحلء بن محمد بن يعقوب أخ الله عبد أخ بشر قال سلمان بن عبيد 

 شؤم الرغب قال وسلم عليه الله صلى النبي أن بلغني قال الشج بن الله عبد بن يعقوب حضرت

  

 اللحام عبيد ] 1511[  

  

في أبيه عن عبيد بن يحيى عن حزم بن جرير روى عنه تعالى الله رضى عمر سمع أبيه عن عبيد ] 1512[  

 منقطع البصريين

  

 بكير بن يونس سمع المحاملي له يقال الكوفي محمد أبو يعيش بن عبيد ] 1513[  

  

 العزيز عبد باب

  

عبد أخو هو الزبير وابن أباه سمع الموي القرشي العاص أبي بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد ] 1514[  



بن العزيز عبد عن أباه منه سمع علي بن موسى ح يزيد بن الله عبد قال عمر وابنه الزهري عنه روى الملك

الرجل في ما شر قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع الحكم بن مروان

 خالع وجبن هالع شح

  

عبد أخو هو البصري عبيد بن ربه وعبد بكار ابنه عنه روى أبيه عن الثقفي بكرة أبي بن العزيز عبد ] 1515[  

زياد كان بكرة أبي بن العزيز عبد حدثنا هلل أبو حدثنا موسى قال ورواد ومسلم ويزيد الله وعبيد الرحمن

 سنة البصرة وعلى أشهر ستة الكوفة على سمرة يستخلف

  

الله عبد عن ثابت عن سلمة بن حماد قاله عنها تعالى الله رضى عائشة عن النعمان بن العزيز عبد ] 1516[  

 عنها تعالى الله رضى عائشة من سماع له يعرف ل رباح بن

  

 البصري الرحمن عبد بن مرزوق عنه روى عمرو بن عائذ سمع المزني سعد أبي بن العزيز عبد ] 1517[  

  

 سلمة بن حماد عنه روى بكرة أبي بن الله عبيد عن المزني سعيد أبي بن العزيز عبد ] 1518[  

  

 العبدي البصري سكين ابنه منه سمع عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع قيس بن العزيز عبد ] 1519[  

  

تعالى الله رضى حذيفة عن العبسي اليمان بن حذيفة عن العبسي اليمان بن حذيفة أخو العزيز عبد ] 1520[  

 العزيز عبد سمع الله عبد أبي حميد عن عمار بن عكرمة عن والعقدي مهدي بن قاله عنه

  

سعيد منه سمع عنهما تعالى الله رضى الزبير بن سمع البصريين في الطاحي أسيد بن العزيز عبد ] 1521[  

 يزيد بن

  

وإسرائيل الثوري عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الحضرمي حكيم بن العزيز عبد ] 1522[  

عمر بن عن حكيم بن العزيز عبد عن إسرائيل عن مهدي حدثني إياس بن قال الكوفيين في يحيى أبا زهير كناه

من درعه وسلم عليه الله صلى الله رسول رهن قد نعم قال وارتهن أسلم سألته عنهما تعالى الله رضى

 اليهودي

  

قال وعطاء عنهم تعالى الله رضى وأنسا عباس بن سمع الله عبد أبو المكي رفيع بن العزيز عبد ] 1523[  

كثرة من فارقني تقول حتى معه المرأة تمكث ول يتزوج وكان سنة وتسعون نيف عليه أتى جرير بن محمد

 عنها تعالى الله رضى عائشة ورأى جماعه

  

السفاح عنه روى مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن أسيد بن الله عبد بن خالد بن العزيز عبد ] 1524[  

أمير أسيد بن خالد بن الله عبد بن العزيز عبد رأيت جريج بن ح بكر بن قال القرشي أراه جبر وكلثوم مطر بن

 يكبر الحاج

  

حديثه إسرائيل أبي بن إسحاق منه سمع جيل بن زياد سمع الصنعاني رستم بن خالد بن العزيز عبد ] 1525[  

 اليمن أهل في

  



 جريج بن عنه روى سفيان بن سلمة أبي بن الله عبد بن العزيز عبد ] 1526[  

  

 حجازي العنبري ربيعة بن عامر بن الله عبد بن العزيز عبد ] 1527[  

  

 الكوفي سماك عنه روى مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن عامر بن الله عبد بن العزيز عبد ] 1528[  

  

روى العدوي القرشي عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر بن الله عبد بن الله عبد بن العزيز عبد ] 1529[  

عبد والد هو حزم بن عمرو بن بكر أبي بن محمد سمع المبارك وابن ذئب أبي وابن الماجشون العزيز عبد عنه

 محمد أبو المديني الله

  

  ]1530 [ بن وسعد الزهري سمع الله عبد أبو المديني الماجشون سلمة أبي بن الله عبد بن العزيز عبد 

 ووكيع الليث عنه روى وعمه إبراهيم

  

القرشي القاسم أبو سرح أبي بن سعد بن أويس بن عمرو بن يحيى بن الله عبد بن العزيز عبد ] 1531[  

 الرحمن عبد أبو الزناد أبي وابن أنس بن ومالك الليث سمع المديني الويسي العامري

  

عنه تعالى الله رضى سلمة أبو توفي لما عنها تعالى الله رضى سلمة أم وجدته سلمة بن العزيز عبد ] 1532[  

 المكي الملك عبد بن إسماعيل عن عاصم أبو قاله عنها تعالى الله رضى سلمة أم قالت

  

 الغنوي هارون أبو منه سمع البصري الرقاشي حصين عن اليشكري معمر بن العزيز عبد ] 1533[  

  

عليه الله صلى النبي نهى عنه تعالى الله رضى أنسا سمع البصري البناني صهيب بن العزيز عبد ] 1534[  

رضى أنس مولى العزيز عبد يقال ومعمر هشيم نسبه الوهاب وعبد شعبة عنه روى للرجال التزعفر عن وسلم

النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن حمزة أبو العزيز عبد حدثنا طهمان بن عن عيسى وقال عنه تعالى الله

 السحور في وسلم عليه الله صلى

  

المقرئ قاله المغرب قبل ركعتين يصلون كانوا عنه تعالى الله رضى أنس عن العمى العزيز عبد ] 1535[  

 عثمان بن حماد عن أيوب أبي بن سعيد عن

  

عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس رأى المديني هذيل مولى مودود أبو سليمان أبي بن العزيز عبد ] 1536[  

 مسلمة بن الله وعبد وكيع منه سمع حدرد أبي بن الرحمن وعبد

  

عن العزيز عبد عن مسكين بن يعني سلم حدثنا موسى قال النصاري جميلة أبي بن العزيز عبد ] 1537[  

وولده ماله وفي فيه يقول في وسلم عليه الله صلى النبي دعوة لعرف إني قال عنه تعالى الله رضى أنس

 البصري سلم منه سمع معمر عن رافع أبي وعن بشير بن بكر أبا وسمع

  

  ]1538 [ في حديثه إسماعيل بن موسى منه سمع العماني شداد أبا سمع الحبطي حمزة أبو العزيز عبد 

 البصريين

  



 البصريين في مرسل عمران بن حرملة عنه روى جماز بن العزيز عبد ] 1539[  

  

 المدني ذئب أبي بن عن عاصم أبو قاله كعب بن محمد سمع عياش بن العزيز عبد ] 1540[  

  

 المدني النعمان بن عيسى عنه روى كلب أم بن عن هبار بن علي بن العزيز عبد ] 1541[  

  

أثر عينيه بين رجل رأى عنه تعالى الله رضى وقاص أبي بن سعد أن الدؤلي علي بن العزيز عبد ] 1542[  

 مرسل العزيز عبد سمع حيوة سمع وهب بن عن أصبغ قاله السجود

  

 البصري خالد أبو عنه روى العالية أبي عن الوراق العزيز عبد ] 1543[  

  

وحين سجد حين عنه تعالى الله رضى هريرة أبو كبر نعيم بن الرحمن عبد عن صالح بن العزيز عبد ] 1544[  

 سعيد عن خالد عن الليث حدثنا يحيى قاله ركع

  

عن إسحاق بن محمد عنه روى حبيب أبي بن يزيد عنه روى حسن عن الصعبة أبي بن العزيز عبد ] 1545[  

الله رضى علي عن الغافقي زرير بن الله عبد عن الهمداني أفلح أبي عن الصعبة أبي بن العزيز عبد عن يزيد

 المصريين في أفلح أبي عن الصعبة أبي عن يزيد عن الليث وقال عنه تعالى

  

هو حرملة وقال حيوة عنه روى أمية أبي بن الرحمن عبد عن مليل بن الملك عبد بن العزيز عبد ] 1546[  

صواب بن نبيه عن الملك عبد بن العزيز عبد عن أيوب أبي بن سعيد وروى أباه سمع قضاعة إلى وهم السليحي

 المصريين في

  

بن عنه روى محيريز بن الله عبد سمع المكي القرشي محذورة أبي بن الملك عبد بن العزيز عبد ] 1547[  

 سعيد بن ومحمد جريج

  

خالد بن وعطاف الثوري عنه روى قولهما سيرين وابن الحنف سمع البصري قرير بن العزيز عبد ] 1548[  

 قوله سيرين بن سمعت البصري قرير بن العزيز عبد عن ربيعة بن ضمرة وروى

  

 مرحوم ابنه عنه روى شويس عن البصري القرشي سفيان أبي بن معاوية آل مولى العزيز عبد ] 1549[  

  

 قوله عيينة بن عنه روى الطائي العزيز عبد ] 1550[  

  

 زيد بن رباح عنه روى قوله منبه بن وهب سمع حوران بن العزيز عبد ] 1551[  

  

 عنبسة عن حكام قاله مرسل عنه تعالى الله رضى عمر عن البهي عن شعيب أبي بن العزيز عبد ] 1552[  

  

بن بدر عن يونس بن عيسى حدثنا يحيى بن العزيز عبد قال الحراني الصبغ أبو يحيى بن العزيز عبد ] 1553[  

سمعت عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن رباح أبي بن عطاء عن عطية بن سلم عن السدي الكوفي خليل

استرعاه لمن القرآن وريحانة المسلم الشيب ذي إكرام العباد على الله إجلل من وسلم عليه الله صلى النبي



 عليه يتابع ل القاسط المام وطاعة إياه الله

  

 البصريين في شميل بن النضر منه سمع الزبير وأبي عطاء عن العوام أبو الربيع بن العزيز عبد ] 1554[  

  

 الحجاز ناحية سبرة ابنه عنه روى الجهني معبد بن سبرة بن الربيع بن العزيز عبد ] 1555[  

  

حبيب بن سليمان سمع مخزوم بني مولى المهاجر أبي بن الله عبيد بن إسماعيل بن العزيز عبد ] 1556[  

 الشامي مسلم بن الوليد منه سمع

  

 عبيد بن ويعلى يزيد ابنه عنه روى ثابت أبي بن حبيب سمع الكوفي سياه بن العزيز عبد ] 1557[  

  

الله وعبد ونافعا أباه سمع الموي القرشي الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد ] 1558[  

 النصاري سعيد بن ويحيى نعيم وأبو وكيع منه سمع موهب بن

  

بن بكر أبي بن الله عبد سمع المديني المخزومي حنطب بن الله عبد بن المطلب بن العزيز عبد ] 1559[  

 أويس أبي بن إسماعيل منه سمع حزم

  

 المديني فديك أبي بن عنه روى أبيه عن الجهني أنيس بن الله عبد بن بلل أو خلد بن العزيز عبد ] 1560[  

  

حفصة أبي بن عمارة عم ميمون رواد أبي واسم الزد مولى الرحمن عبد أبو رواد أبي بن العزيز عبد ] 1561[  

بن يحيى عن الحميدي وقال الثوري عنه روى والضحاك نافعا سمع المكي هو إخوان رواد وأبو حفصة وأبو

نيف سنة مات غيره وقال خمسين سنة من قريبا مات رواد أبي آل بعض لي قال الرجاء يرى كان سليم

عن موسى بن بنانة بن الملك عبد عن بلل بن سليمان عن أخي حدثني أويس أبي بن إسماعيل قال وخمسين

الملك لعبد قالت عنها تعالى الله رضى الدرداء أم أن الحارث بن الرحمن عبد عن بنانة بن يزيد بن العزيز عبد

يكون ل يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت يقول عنه تعالى الله رضى الدرداء أبا سمعت مروان بن

 للعان الشفاعة في يؤذن ول لعانا الحليم

  

 يصح ل رمانة بن يزيد بن العزيز عبد ] 1562[  

  

 نعامة أبي عن عاصم أبو قاله عامر بن سلمان عن بشير بن العزيز عبد ] 1563[  

  

يوتر وسلم عليه الله صلى النبي كان قالت عنها تعالى الله رضى عائشة عن جريج بن العزيز عبد ] 1564[  

يتابع ل المكي القرشي خالد بن أمية آل مولى الملك عبد ابنه عنه روى سعيد عن أيضا وروى خصيف قاله بثلث

 حديثه في

  

قاله وسلم عليه الله صلى النبي سأل جهينة من رجل عن الفزاري ضمرة بن عمرو بن العزيز عبد ] 1565[  

فل الفزاري ضميرة بن عمرو بن الله عبد عن إسحاق بن وروى المديني علقمة بن عمرو بن محمد عن عبدة

 ل أم أخوه هذا أدري

  



يزيد عنه روى رافع بن الملك عبد سمع المدينة أهل في يعد السلمي سلمة بن عقبة بن العزيز عبد ] 1566[  

 منقطع حديثه يصح ل الحجاز أهل في حديثه السلمي عمرو بن

  

أسد بن معلى قال فيروز بن الله وعبد ثابتا سمع الدباغ البصري النصاري المختار بن العزيز عبد ] 1567[  

الله رضى العاص بن عمرو حدثني قال عثمان أبي عن حدثنا الحذاء خالد قال المختار بن العزيز عبد حدثنا

قال إليك أحب الناس أي فقلت فأتيته السلسل ذات جيش على بعثه وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه تعالى

 رجال فعدد الخطاب بن عمر قال من ثم قلت فأبوها قال الرجال ومن قلت عائشة

  

 البصريين في قوله الحسن سمع أبيه عن العزيز عبد بن الوهاب عبد ح الصمد عبد قال العزيز عبد ] 1568[  

  

جهينة مولى منها جده كان بفارس موضع دارابجرد وهو الدراوردي عبيد أبي بن محمد بن العزيز عبد ] 1569[  

 عمرو أبي بن وعمرو يحيى بن عمرو سمع ومائة وثمانين ست سنة مات المديني

  

الملك عبد حدثنا إبراهيم بن إسحاق قاله أبان بن الحكم عن العدوي عمر أبو فائد أبي بن العزيز عبد ] 1570[  

 الذماري

  

عبد قال الرحمن عبد بن والعلء أباه سمع المديني أسلم مولى ثمامة أبو حازم أبي بن العزيز عبد ] 1571[  

 ومائة وثمانين ثنتين سنة مات غيره وقال ساجد وهو ومائة وثمانين أربع سنة مات شيبة بن الرحمن

  

عنهما تعالى الله رضى عثمان بن عمرو عن أبيه عن الدار عبد بني من وهب بن نبيه بن العزيز عبد ] 1572[  

 المدينة أهل في حديثه القرشي نبيه بن عبد عن عمرو عن وهب بن روى مرسل

  

سمع علي عنه أفادني هنا ها شيخا كان علي بن نصر قال البصري الجويرية أبو نهار بن العزيز عبد ] 1573[  

هو بيتها من امرأة صدقة في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنها تعالى الله رضى عائشة سمعت سعيد أم

 بينهما

  

 ومنصورا حبيب بن الملك عبد سمع البصري العمي الله عبد أبو الصمد عبد بن العزيز عبد ] 1574[  

  

 الحجاز في حديثه محمد بن يعقوب عنه روى عاصم بن عيينة سمع السدي مسيح بن العزيز عبد ] 1575[  

  

مات الرحمن عبد قال الرحمن عبد بن والعلء أباه سمع المديني أسلم مولى تمام أبو العزيز عبد ] 1576[  

 ومائة وثمانين ثنتين سنة مات غيره وقال ساجد وهو ومائة وثمانين أربع سنة

  

أعبد أدركنا ما عمار بن هشام قال أبيه عن الدمشقي السائب بن سليمان بن الوليد بن العزيز عبد ] 1577[  

 السائب أبي بن الوليد بن العزيز عبد ويقال منه

  

عبد حدثنا إسحاق بن عن أبي حدثنا يعقوب قال أنصاريا أراه رفاعة آل مولى مسلم بن العزيز عبد ] 1578[  

صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن رفاعة بن عبيد بن إبراهيم عن رفاعة آل مولى مسلم بن العزيز

رضى أنس عن معقل أبي عن مسلم بن العزيز عبد عن معاوية ح وهب بن وقال الدعاء في وسلم عليه الله



تعالى الله رضى أنس عن إسحاق أبي بن يحيى وقال مسح وسلم عليه الله صلى النبي رأيت عنه تعالى الله

 أصح وهذا مسح وسلم عليه الله صلى النبي أر لم عنه

  

سنة مات محبوب بن محمد قال زيد أبو البصرة سكن الخراساني القسملي مسلم بن العزيز عبد ] 1579[  

 مرو نزلوا كانوا القساملة مولى يقال مغيرة أخو ومائة وستين سبع

  

عن مسلم بن العزيز عبد عن صالح بن معاوية عن وهب بن حدثنا نعيم قال مسلم بن العزيز عبد ] 1580[  

 يصح ولم خفيه على مسح وسلم عليه الله صلى النبي رأيت عنه تعالى الله رضى أنس عن معقل أبي

  

 البصريين في إسماعيل بن موسى عنه روى العنبري بن العزيز عبد ] 1581[  

  

عنده كان قتادة سمع خيرا سعيد بن الله عبيد عليه وأثنى الوزان البصري العمي زياد بن العزيز عبد ] 1582[  

 منقطع حديثان

  

سنة مات غزوان رزمة أبي واسم يشكر بني مولى المروزي محمد أبو رزمة أبي بن العزيز عبد ] 1583[  

 المبارك بن سمع المحرم في ومائتين ست

  

 الضبي هو القمي سمع كوفي البصرة سكن الخطاب بن العزيز عبد ] 1584[  

  

عوف بن الرحمن عبد بن عمر بن هو الحديث منكر حديثه يكتب ل ثابت أبو عمران بن العزيز عبد ] 1585[  

 القاضي العزيز عبد بن محمد وأخوه ثابت أبو أيضا ويقال المدني الزهري

  

 عندهم بالقوي ليس الزهري عن مرو أهل من سهل أبو الترجمان بن الحصين بن العزيز عبد ] 1586[  

  

 الكوفي هو أحمد تركه الثوري عن القرشي خالد أبو أبان بن العزيز عبد ] 1587[  

  

 عباد باب

  

سمع سماك عن شعبة حدثنا غندرا سمع علي قاله عنه تعالى الله رضى عثمان سمع زاهر بن عباد ] 1588[  

أبي عن سماك عن شعبة حدثنا مسكين عن النفيلي وقال الكوفيين في رواع أبو هو يسار بن وقال عبادة

 الرواع

  

بن عن السائب بن عطاء عن سعد بن مسعود حدثنا إسماعيل بن مالك قال صحبة له يقال عباد ] 1589[  

بعرفات قال وقف ما بعد رآه موقف في وقف الجاهلية في وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه أبيه عن عباد

 عباد يصح ل عباد بن ربيعة بن هو

  

البصريين في يعد عنهما تعالى الله رضى برزة وأبا عليا سمع القيسي الوضىء أبو نسيب بن عباد ] 1590[  

علي فرسان من وكان الوضىء أبي عن مرة بن جميل عن زيد بن حماد حدثنا عباد بن شهاب قال علي سماه

 الخميس شرطته على عنه تعالى الله رضى



  

بن وعلي فليح بن محمد قال السدي القرشي الواحد عبد أبو الزبير بن الله عبد بن حمزة بن عباد ] 1591[  

تعالى الله رضى عائشة عن عباد عن هشام عن وحاتم وحفص والليث بكير بن ويونس سلمة بن وحماد مسهر

 الله بعبد تكنى وسلم عليه الله صلى النبي قال عنها

  

ابنه عنه روى عنها تعالى الله رضى وعائشة أباه سمع السدي العوام بن الزبير بن الله عبد بن عباد ] 1592[  

 حجازي هو محمد وابنه حمزة بن الواحد وعبد وهشام جعفر بن ومحمد يحيى

  

قاله خفيه على وسلم عليه الله صلى النبي مسح قال أبيه عن شعبة بن المغيرة بن هو زياد بن عباد ] 1593[  

المغيرة عن شعبة بن المغيرة ولد من زياد بن عباد عن الزهري عن مالك وقال الزهري عن جريج وابن يونس

يقال أبيه عن المغيرة بن عن عباد عن الزهري عن مالك عن بعضهم وقال وهم أنه ويقال عنه تعالى الله رضى

 سفيان أبي بن زياد بن

  

  ]1594 [ بن منهال منه سمع عنه تعالى الله رضى عليا سمع الكوفيين في يعد السدي الله عبد بن عباد 

علي عن الله عبد بن عباد عن المنهال عن العمش عن شريك حدثني قال الفضل بن محمد نظر فيه عمرو

ثلثين منهم وسلم عليه الله صلى الله رسول جمع القربين عشيرتك وأنذر نزلت لما قال عنه تعالى الله رضى

 الحديث فذكر أبي من جمعت من على على رجل

  

  ]1595 [ عبد بن محمد عن كثير أبي بن يحيى روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع أوس بن عباد 

 الحجازي القرشي الرحمن

  

  ]1596 [ عبد بن محمد عن كثير أبي بن يحيى روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع أوس بن عباد 

 الحجاز أهل في يعد القرشي الرحمن

  

 عنه قريبة مولى عاصم عن شعبة روى المسيب بن سعيد سأل المدني أوس بن عباد ] 1597[  

  

 الكوفي سماك عنه روى عنه تعالى الله رضى حاتم بن عدي عن حبيش بن عباد ] 1598[  

  

بن إسماعيل بن إبراهيم عن بلل بن سليمان عن أخي حدثني إسماعيل قال الليثي جارية بن عباد ] 1599[  

قال قال عنهما تعالى الله رضى عمر بن يصحب كان أخبره أباه أن الليثي جارية بن عبادة بن يحيى عن مجمع

الحرام كمستحل الحلل محرم يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت عنهما تعالى الله رضى عمر بن لي

 الحجاز في حديثه

  

قال جده عن أبيه عن عباد بن شهاب بن هود عن عبيد بن الحارث حدثنا مسدد قال العصري عباد ] 1600[  

خيرا لهم فقال القيس لعبد قلت هذا لمن فقال بعرفات أبيات على عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر مر

عرفة صوم عن فنهى المسيب بن فلقينا الخزاعي محمد بن وطليق أبي وحج عرفة يوم صوم عن ونهاهم

 البصريين عن حديثه

  

 منقطع سلم عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن منيع أبو عبد بن عباد ] 1601[  



  

 البصريين عن حديثه ثبيت أبي بن عقبة منه سمع عنها تعالى الله رضى عائشة عن القرشي عباد ] 1602[  

  

 الكوفيين في عباد عن محمد أبي عن هشيم روى علي عن نخيلة أئمة من إمام الربيع بن عباد ] 1603[  

  

  ]1604 [ منه سمع أشقر بن وعويمر زيد بن الله عبد عمه عن المديني النصاري المازني تميم بن عباد 

ومحمد السود وأبو يحيى بن عمرو عنه وروى زيد بن وحبيب حزم بن بكر وأبو بكر أبي بن الله وعبد الزهري

 غزية بن وعمارة

  

حسان بن وخليد زيد بن وحماد الدستوائي هشام عنه روى حازم وأبي أنس عن علي أبي بن عباد ] 1605[  

 البصريين في حديثه

  

عن عنه تعالى الله رضى أنس وعن علي ولد من أنسا سمع التميمي الهيثم أبو سليمان أبي بن عباد ] 1606[  

 عنه تعالى الله رضى عليا سمع أباه سمع محمد بن الله عبد بن عمرو قال تغلوا ل وسلم عليه الله صلى النبي

  

يعقوب بن يوسف عن المثنى بن محمد قاله عنه تعالى الله رضى هريرة أبو سمع راشد بن عباد ] 1607[  

 عياض ويقال عباد عن الوراق داود سمع فرافصة بن الحجاج سمع

  

 البصري القطان يحيى وتركه مهدي بن عنه روى التميمي هو الحسن عن راشد بن عباد ] 1608[  

  

 الله عبد أبو راشد بن عباد ح مسلم قال منقطع على منه سمع اليماني راشد بن عباد ] 1609[  

  

بن عباد عن المقبري سعيد عن الليث عن يوسف بن روى سعيد أخو المقبري سعيد أبي بن عباد ] 1610[  

ينفع ل علم من يتعوذ وسلم عليه الله صلى النبي كان قال عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع سعيد أبي

 المدينة أهل في حديثه

  

بن الرحمن عبد بن يحيى عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن يصحب كان الحب بن عباد ] 1611[  

 المدينة أهل في حاطب

  

عن أبيه عن شريك بن الرحمن عبد قاله وسلم عليه الله صلى النبي سمع أبيه عن النصاري عباد ] 1612[  

عن هبيرة أبي عن أشعث عن حفص عن سليمان بن سعيد وقال أبيه عن عباد بن يحيى عن سوار بن أشعث

 الكوفيين في وسلم عليه الله صلى النبي سمع عنه تعالى الله رضى شيبان جده

  

مرة بن عمرو عن حصين عن إدريس بن الله عبد عن عبثر قاله حبير بن نافع سمع عاصم بن عباد ] 1613[  

عاصم عن عمرو عن شعبة وقال العنبري عاصم بن عمار حدثني قال عمرو عن حصين عن عوانة أبو وقال

 الكوفيين في العنبري

  

 البصري عوف عنه روى بجالة عن التميمي العنبري عباد ] 1614[  

  



 منقطع البصريين في الفضل بن القاسم عنه روى المنذر بن عاصم عن العتكي مغراء بن عباد ] 1615[  

  

عن حدثه سالم بن عباد أن عمرو أخبرني قال وهب بن حدثنا صالح بن أحمد قال سالم بن عباد ] 1616[  

وقال يفقهه خيرا به الله يرد من وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى عمرو عن أبيه عن سالم

عنه تعالى الله رضى عمر عن أبيه عن سالم عن حدثه عبادا أن عمرو أخبرني وهب بن حدثنا صالح بن أحمد

 بمثله وسلم عليه الله صلى النبي عن

  

الزمعي وموسى جريج بن عنه روى أباه سمع ذكوان صالح أبي واسم السمان صالح أبي بن عباد ] 1617[  

عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن ذكوان بن عباد عن دينار بن عمرو عن سلمة بن حماد عنه وروى المديني

علي قال عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عطاء عن عمرو عن عيينة وابن شعبة وقال المتوفى نفقة في

 هذا في بشيء ليس عباد

  

عبد بن الربيع عن إسماعيل بن موسى قال وكيع نسبه البصري التميمي المنقري ميسرة بن عباد ] 1618[  

بن به فأتينا عليه فاشتد صائما أصبح يقرأ لم فإن آية بألف ليلة كل ليقرأن الله عاهد المنقري عباد كان قال الله

 يمينه ليكفر أطاقت ما ال نفسا الله يكلف ل الحسن وقال الله بعهد ليوف شيئا الله أعهد أقول ل فقال سيرين

  

 إسماعيل حديث يصح ل مهاجر بن إبراهيم بن إسماعيل عنه روى بردة أبي عن سعيد بن عباد ] 1619[  

  

 زكريا أبي بن يحيى منه سمع المليح أبي عن مبشر عن البصري سعيد بن عباد ] 1620[  

  

والمهاجرين النصار من تسعة من سمعت قال العين الحور في الحسن سمع العبدي عمرو بن عباد ] 1621[  

 سليمان بن جعفر منه سمع عليه يتابع ل

  

 سعيد بن وريحان وكيع عنه سمع وعكرمة أيوب عن البصري سلمة أبو الناجي منصور بن عباد ] 1622[  

  

 عكرمة عن فجعلها دلسها وربما عكرمة عن داود عن يحيى أبي بن إبراهيم عن عباد ] 1623[  

  

 يصح ل الفضل بن العلء عنه روى عمرو بن طفيل سمع كسيب بن عباد ] 1624[  

  

 البصري معتمر عن قيس قاله المازني أخضر بن علقمة بن عباد بن عباد ] 1625[  

  

وعبيد جمرة أبا سمع العتكي البصري الزدي معاوية أبو المهلبي المهلب بن حبيب بن عباد بن عباد ] 1626[  

أبي بن قال أشهر بستة زيد بن حماد قبل مات سليمان قال أحمد كناه حرب بن سليمان منه سمع عمر بن الله

 ومائة تسعين تسع سنة زيد بن حماد مات السود

  

 الرسوفي الشام سكن فارس أهل من الخواص عتبة أبو عباد بن عباد ] 1627[  

  

إسماعيل بن وموسى مهدي بن منه سمع الله عبد بن وهشيم عقبة الجلس أبا سمع صالح بن عباد ] 1628[  

 البصريين في يعد السلمي مجاهد أبو وكنيته



  

 نظر فيه يعلى بن حكم عنه روى جبير بن سعيد سمع معمر أبو الصمد عبد بن عباد ] 1629[  

  

 الحديث منكر عنه تعالى الله رضى أنسا سمع الصمد عبد بن عباد ] 1630[  

  

 البصريين في يعد القصاب حباب أبو عون أبي بن عباد ] 1631[  

  

كعب بن إسحاق قال عروبة أبي وابن الجريري سمع الواسطي الكلبي سهل أبو العوام بن عباد ] 1632[  

 سليمان بن سعيد منه سمع ومائة وثمانين ست سنة مات

  

 شعبة عن البصري حليفة أبي بن عباد ] 1633[  

  

 مغول بن ومالك زكريا أبي بن يحيى عنه روى شعبة عن حبلة أبي بن عمران بن عباد ] 1634[  

  

 البصري وهب أبا المجيد عبد سمع القيسي الكرابيس صاحب الحسن أبو ليث بن عباد ] 1635[  

  

سليم بن يحيى عنه روى عنها تعالى الله رضى ميمونة عن زياد بن سلم عن موسى أبي بن عباد ] 1636[  

 مجهول إسناده الطائفي

  

 البصري بشار بن محمد منه سمع يونس سمع السعدي موسى بن عباد ] 1637[  

  

 داود بن الله عبد رواه منقطع أبيه عن الكوفي الجهني موسى بن عباد ] 1638[  

  

 بكير أبي بن يحيى منه سمع مرسل خالدا سمع الوليد بن عباد ] 1639[  

  

 البصري الصمد عبد عنه روى الحسن سأل الحمر صاحب عباد ] 1640[  

  

 نظر فيه الرملي كثير بن عباد ] 1641[  

  

 تركوه مكة سكن البصري الثقفي كثير بن عباد ] 1642[  

  

 منها قريبا أو ومائتين ثنتين سنة بعد مات الحديث كثير تركوه المدري البصري صهيب بن عباد ] 1643[  

  

 الوزاعي عن كذاب أحمد قال البصري جويرية بن عباد ] 1644[  

  

  ]1645 [ بن وعلي ثور أبي بن الوليد سمع ومائتين خمسين سنة مات الكوفي الرواجني يعقوب بن عباد 

 هاشم

  

 الحميد عبد باب

  



 المدينة أهل في حديثه أبيه عن القرشي الزهري أزهر بن الرحمن عبد بن الحميد عبد ] 1646[  

  

بن وعمرو هانئ بن يحيى عنه روى عنه تعالى الله رضى أنسا سمع المعولي محمود بن الحميد عبد ] 1647[  

 البصريين في عنهما تعالى الله رضى عباس بن وسمع هرم

  

 شعبة عن إدريس بن قال جدته عن الحارثي النصاري خديج بن رافع بن الحميد عبد ] 1648[  

  

جريج وابن زيد بن وأسامة حازم بن وجرير الثوري عنه روى كعب بن سعيد عن رافع بن الحميد عبد ] 1649[  

 الحجاز أهل في يعد

  

روى يسار بن وسليمان مقسم عن العدوي القرشي الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد ] 1650[  

 الكوفة على العزيز عبد بن عمر عامل كان أنيسة أبي بن وزيد عتيبة بن الحكم عنه

  

منه سمع حبيب بن الملك وعبد أسلم بن زيد سمع العجلي فروة بن الرحمن عبد بن الحميد عبد ] 1651[  

 المصري محمد بن الصلت

  

  ]1652 [ سمع سعيد أبو بيروت أهل من الشامي الوزاعي كاتب العشرين أبي بن حبيب بن الحميد عبد 

 حديثه في يخالف ربما عمار بن هشام منه سمع الوزاعي

  

  ]1653 [ العمش سمع تميم من وحمان مولهم الكوفي الحماني يحيى أبو الرحمن عبد بن الحميد عبد 

 وسفيان

  

بن عن عقيل سمع عنه تعالى الله رضى أنس عن يروي الباهلي واصل أبو واصل بن الحميد عبد ] 1654[  

بن إسماعيل أخبرنا يحيى أبو بن محمد وقال بشير بن وعمار شعبة عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس

الناجي الصديق أبي عن البصري الباهلي الحميد عبد واصل أبي عن سلمة بن محمد حدثنا كريمة أبي بن عبيد

وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى سعيد أبي عن بهدلة بني أحد السعدي يزيد بن الحسن عن

 أمتي من رجل يخرج

  

وروى عباد بن ومحمد المسيب بن سعيد سمع الحجاز أهل في يعد شيبة بن جبير بن الحميد عبد ] 1655[  

بن جبير بن الحميد عبد أخبرني قال جريج بن عن يوسف بن هشام أخ قال موسى بن إبراهيم عيينة بن عنه

رضى عباس بن عن مسافع بن الله عبد أم هي عثمان وأم عثمان أم أخبرتني قالت شيبة بنت صفية عن شيبة

 التقصير عليهم إنما حلق الناس على ليس قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله

  

بن وحماد شعبة منه سمع الوليد أبا الحارث بن الله عبد سمع البصري الزيادي دينار بن الحميد عبد ] 1656[  

عن العطاردي رجاء أبا سمع الزيادي صاحب دينار بن الحميد عبد ح العريان بن الرحمن عبد ح موسى قال زيد

 عنه تعالى الله رضى علي

  

بن سراج حدثنا أيضا ملزم وروى ملزم عنه روى الحنفي علي بن طلق بن عقبة بن الحميد عبد ] 1657[  

 طلق بن عقبة



  

أهل في هوذة بن والسري ملزم منه سمع قيس بن هوذة عن الحنفي المجيد عبد بن الحميد عبد ] 1658[  

 اليمامة

  

 عون بن عنه روى قوله مسافع بن الحميد عبد ] 1659[  

  

عمر حدثنا النفيلي حدثنا محمد وقال مرسل عوانة أبو عنه روى الموصلي رباح أبي بن الحميد عبد ] 1660[  

 جاريتين بين ينام ل زيد بن جابر عن مغيرة بن القاسم عن رباح أبي بن الحميد عبد ح الموصلي أيوب بن

  

 الفراء سالم عن الحارث بن عمرو روى أمه عن هاشم بني مولى الحميد عبد ] 1661[  

  

قاله والثنين الواحد يحدث الصنابحي الله عبد أبو كان الله عبيد بن إسماعيل آل من الحميد عبد ] 1662[  

 الشاميين في سلمة أبي بن رجاء عن ضمرة

  

  ]1663 [ حماد سماه قوله إبراهيم عن حماد عن المدينة نزل كوفي الجويرية أبو عمران بن الحميد عبد 

 منه سمع الخياط

  

 بشر بن بكر عنه روى معاوية بن إياس عن سوار بن الحميد عبد ] 1664[  

  

 منقطع منا شيخ هشيم قال سوار بن الحميد عبد ] 1665[  

  

 البصريين في حديثه كثير بن سليمان منه سمع قدامة بن الحميد عبد ] 1666[  

  

 الكوفيين في يعد جرير ابنه عنه روى قوله أبيه عن الضبي الحميد عبد ] 1667[  

  

الحميد عبد عن ضمرة قال هرابدة أبو عنه روى الرقاشي الفضل عن الحزامي يزيد بن الحميد عبد ] 1668[  

بن عبادة أخيك قبر هذا يزيد أبا يا حيوة بن رجاء لي فقال المقدس ببيت جنازة شهدت الحزامي يزيد بن

 عمرو أبا يا الحزامي يزيد بن الحميد لعبد قلت سلمة أبي بن رجاء عن ضمرة وقال الصامت

  

 آدم بن يحيى عنه روى الرحمن عبد بن عقبة عن النصاري يزيد بن الحميد عبد ] 1669[  

  

 يزيد أبي بن الحميد عبد ] 1670[  

  

هارون قاله الصبر البلء جهد عنه تعالى الله رضى أنس عن البناني ثابت عن كرديد بن الحميد عبد ] 1671[  

وقال مثله الزيادي صاحب الحميد عبد سمعت شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا السود أبي بن قال شعبة عن

 بهذا ثابت عن الحزامي الحميد عبد عن شعبة حدثنا مسكين حدثنا النفيلي حدثنا محمد

  

وعبد يوسف بن هشام قاله الرحمن عبد بن بكر أبا سمع عمرو أبي بن الله عبد بن الحميد عبد ] 1672[  

 المخزومي أراه المدينة أهل في ثابت أبي بن حبيب سمعت قال جريج بن عن عاصم وأبو الرزاق

  



تيم بني حليف الصبحي بكر أبو عامر أبي بن مالك بن أويس بن الله عبد بن الله عبد بن الحميد عبد ] 1673[  

مات إسماعيل قال المنذر وابن إسماعيل أخوه منه سمع بلل بن وسليمان ذئب أبي بن سمع العشى المديني

 أويس أبي بن وهو ومائتين ثنتين سنة

  

 مرسل البصري أمية بني مولى يسار بن مسلم بن الله عبد بن الحميد عبد ] 1674[  

  

مهدي بن الرحمن عبد منه سمع القرشي الدار عبد بني من المكي كثير بن الله عبد بن الحميد عبد ] 1675[  

 صدقة أخا أراه بزة أبي بن والقاسم ميناء بن سعيد عن والعقدي

  

المديني النصاري الوسي حفص أبو سنان بن رافع بن الحكم بن الله عبد بن جعفر بن الحميد عبد ] 1676[  

بن الحميد عبد بعضهم وقال نعيم وأبو وهشيم القطان يحيى منه سمع وأباه عطاء بن عمرو بن محمد سمع

 وهم وهو سلمة

  

 الكوفيين في حديثه عامر بن السود منه سمع أبيه عن الفراء جعفر أبي بن الحميد عبد ] 1677[  

  

عليه الله صلى النبي أصحاب من وكان أبوه حدثه الليثي عمير بن عبيد عن سنان بن الحميد عبد ] 1678[  

 الحميد عبد عن كثير أبي بن يحيى عن شداد بن حرب حدثنا هانئ بن معاذ حدثنا علي بن عمرو قاله وسلم

  

عن العزيز عبد بن يحيى ح قال يونس بن عمر حدثنا موسى بن يحيى قال ذكوان بن الحميد عبد ] 1679[  

عن عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن الله عبد بن سالم عن ذكوان بن الحميد عبد عن كثير أبي بن يحيى

 ماشية أو صيد كلب ال قيراط يوم كل عمله من ينقص فإنه الكلب أمسك من قال وسلم عليه الله صلى النبي

  

عبد بن الله عبد وقال حازم أبا سمع المديني فليح أخو الخزاعي عمر أبو سليمان بن الحميد عبد ] 1680[  

 المديني السلمي هو الوهاب

  

قاسط بن النمر بن هو القرشي التيمي جدعان بن مولى سنان بن صهيب بن صيفي بن الحميد عبد ] 1681[  

عن المبارك بن عن عون بن وعمرو حبان وقال دغفل بن دفاع عن بكر أبي بن محمد قاله جده عن أبيه عن

حدثني محمد بن يوسف حدثنا عمار بن هشام وقال صهيب عن جده عن أبيه عن فلن بن صيفي بن الحميد عبد

 المدينة أهل في هو صيفي بن زياد بن الحميد عبد

  

عبد عن وهب بن وهب أبو القرشي كريز بن عامر بن الله عبد بن العلى عبد مولى الحميد عبد ] 1682[  

أبو جدي هو الوليد بن محمد قال الحميد عبد سمع معاذ بن معاذ سمع الوليد بن محمد قال الله عبد بن العلى

 البصري أمي

  

 أحمد أبو وعيسى واضح بن يحيى عنه روى الهمداني عمر أبو شفي بن حميد بن الحميد عبد ] 1683[  

  

 جنوب أمه سمع البصري الغنوي الواحد عبد بن الحميد عبد ] 1684[  

  

  ]1685 [ بن ومحمد المبارك بن منه سمع حوشب بن شهر سمع المدائني الفزاري بهرام بن الحميد عبد 



 الحميد بعبد فعليه شهر حديث أراد من يحيى عن علي قال يوسف

  

 جبلة بن عثمان بن الله عبد منه سمع عطاء رأى الغفار عبد أبو حبيب بن الحميد عبد ] 1686[  

  

  ]1687 [ بن البصري الهللي الحميد عبد ح صباح بن محمد قال الهللي عمر أبو الحسن بن الحميد عبد 

كالعائد هبته في العائد وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى جابر عن المنكدر بن حدثنا الحسن

 هارون بن يزيد كناه قيئه في

  

الهاشمي سعيد بن الزبير حدثنا مدائني زكريا بن سعيد حدثنا الطباع بن قال سالم بن الحميد عبد ] 1688[  

ثلث العسل لعق من وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن الحميد عبد عن

 هريرة أبي عن سماعه نعرف ول البلء من عظيم يصبه لم شهر كل غدوات

  

 الواحد عبد باب

  

قال عوف بن الرحمن عبد عن القرشي الزهري عوف بن الرحمن عبد بن محمد بن الواحد عبد ] 1689[  

عبد يذكر ولم قتادة أبي بن عمرو بن عاصم عن عمرو أبي بن عمرو عن محمد بن العزيز وعبد بلل بن سليمان

 عاصم عن العزيز

  

سمعت قال الله عبد بن الواحد عبد عن جرير حدثنا عصام قال النصري الله عبد بن الواحد عبد ] 1690[  

أن الفري أعظم من أن وسلم عليه الله صلى النبي قال يقول عنه تعالى الله رضى الليثي السقع بن واثلة

 أبيه غير إلى الرجل يدعي

  

 البصريين في وقتادة التياح أبو عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن البناني الواحد عبد ] 1691[  

  

بن منه سمع قائما بال عنه تعالى الله رضى عمر عن الحارث عبد بن نافع عن المثنى بن الواحد عبد ] 1692[  

 منقطع جريج

  

قوله عنه تعالى الله رضى عليا سمع أبيه عن الواحد عبد بن عرفجة عن الشيباني روى الواحد عبد ] 1693[  

 الكوفيين في

  

وثور الوزاعي عنه روى الزبير بن وعروة عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن قيس بن الواحد عبد ] 1694[  

 عجائب عندنا يحدث ذكوان بن الحسن كان القطان يحيى قال الشامي عمر والد وهو يزيد بن

  

 معتمر عنه روى العزيز عبد بن عمر إلى خاصمت قال سعيد بن الواحد عبد ] 1695[  

  

الرحمن عبد سمع المديني العجلن بني أحد النصاري عدي بن عاصم بن البداح أبي بن الواحد عبد ] 1696[  

 إسحاق بن محمد منه سمع جارية بن يزيد بن

  

 الشامي سليمان أبو سليمان بن الواحد عبد ] 1697[  



  

بن عن الله عبد أبا واقدا وسمع الجعد بن وعلي داود أبو منه سمع عطاء سمع سليم بن الواحد عبد ] 1698[  

 عنهما تعالى الله رضى عمر

  

 المديني إسحاق بن محمد نسبه الدوسي عون أبي بن الواحد عبد ] 1699[  

  

بن محمد قاله أربعا صلى المقام جمع إذا كان أنه أبيه عن الله عبد بن سالم عن المالكي الواحد عبد ] 1700[  

 عليه يتابع ل الواحد عبد شعبة عن جعفر بن محمد عن بشار

  

ضمرة عنه روى قوله أبيه عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي بن محرر عن موسى بن الواحد عبد ] 1701[  

 ربيعة بن

  

 موسى بن الواحد عبد ويقال منقطع أسامة عنه روى معن أبو موسى أبي بن الواحد عبد ] 1702[  

  

النصاري يحيى بن طلحة عن روى الزبير بن عروة سمع المديني حمزة أبو الميمون بن الواحد عبد ] 1703[  

 الحديث منكر العقدي

  

منه سمع وعكرمة أباه سمع البصري هو المدينة أهل مولى عياش أبي بن صفوان بن الواحد عبد ] 1704[  

 إسماعيل بن موسى

  

القرشي المخزومي القاسم والد وهو أباه سمع المكي عمرو أبي بن مولى أيمن بن الواحد عبد ] 1705[  

قال المكي القاسم أبو أيمن بن الواحد عبد على امل عيينة بن إبراهيم قال ووكيع وخلد نعيم أبو منه سمع

موسى بن والزبير مسلم بن قيس كان عيينة بن سفيان قال مكة قدم إذا أبي على ينزل محمد بن الحسن

 إليه اجتمعوا محمد بن الحسن قدم إذا عنهما تعالى الله رضى عباس بن مولى وصهيب

  

بن الرحمن وعبد عارم منه سمع فروة وأبا خصيفا سمع البصري العبدي بشر أبو زياد بن الواحد عبد ] 1706[  

 مهدي

  

  ]1707 [ الواحد عبد عن شعبة حدثنا بكير بن مسكين حدثنا النفيلي حدثنا محمد قال الثقفي الواحد عبد 

تعالى الله رضى هريرة أبي إلى نظر عنه تعالى الله رضى ذر أبا أن هريرة أبي عن المحبب أبي عن الثقفي

أو صفراء يدع أحد من ما يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت ذر أبو فقال بفضة محلى سيف وعليه عنه

عن الثقفي الواحد عبد بن الله عبد عن شعبة حدثنا عدي أبي بن حدثنا علي بن عمرو فطرحه به كوي ال بيضاء

عنه تعالى الله رضى ذر أبو فقال فضة من عنه تعالى الله رضى هريرة أبي نعلة كان الشامي محبب أبي

شعبة ح داود أبو حدثنا محمود بها كوي ال بيضاء أو صفراء يرد عبد من ما وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

الواحد عبد بن يحيى عن شعبة عن أبي أخبرني عبدان وقال الواحد عبد بن فلن أو فلن بن الواحد عبد عن

 نظر فيه الواحد عبد بن عن شعبة حدثنا معاذ وقال الثقفي

  

 البصري ومبارك عبيد بن يونس عنه روى محمد بن القاسم سمع صبرة بن الواحد عبد ] 1708[  

  



 الشامي صالح بن معاوية عنه روى مرسل الواحد عبد ] 1709[  

  

بن موسى منه سمع الله عبد بن عباد سمع الزبير بن الله عبد بن الحجازي حمزة بن الواحد عبد ] 1710[  

 عقبة

  

عن قتادة عن سعيد عنه روى شعبة عن سدوس بني مولى الحداد عبيدة أبو واصل بن الواحد عبد ] 1711[  

قتادة عن سعيد عن الخفاف ورواه رفيق الله أن وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس

 البصري هو مرسل

  

بن حرمي قال إسماعيل بن موسى منه سمع خديج بن رافع سمع الرماح أبو نافع بن الواحد عبد ] 1712[  

يقول خديج بن رافع بن الله عبد فسمعت المدينة إلى خرجت الكلبي علي بن نفيع بن الواحد عبد حدثنا عمارة

وقال الكلبي نافع بن الواحد عبد عن عاصم أبو وقال العصر بتأخير وسلم عليه الله صلى النبي أمر أبي حدثني

أبيه عن رافع بن الله عبد حدثني نافع بن الواحد عبد عن الحضرمي إسحاق بن يعقوب حدثنا صباح بن الحسن

 اليمامة أهل من الرماح نافع بن الواحد عبد عن عاصم أبو حدثنا فضل وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن

  

 تركوه نسي بن عبادة وعن الحسن عن البصري زيد بن الواحد عبد ] 1713[  

  

 حديثه يصح ولم معاوية أبو عنه روى الرقاشي عبيد بن الواحد عبد ] 1714[  

  

 السلم عبد باب

  

عبد عن هشيم وروى شعبة منه سمع المسيب بن سعيد سمع سعيد بن يحيى لل مولى السلم عبد ] 1715[  

السلم عبد عن شعبة عن داود أبو وقال العلنية بصداق يؤخذ يقول الشعبي سمع قريش مولى السلم

ثنا الصمد عبد ثنا جعفر أبو أحمد مرضه في الحكم أم بن الرحمن عبد تزوج يقول الشعبي سمع الواسطي

 الكوفة أهل من السلم عبد عن شعبة أنا النضر وسمعت المسيب بن وسعيد السلم عبد عن شعبة

  

وقال عمرو بن الملك عبد منه سمع الهاد بن يزيد عن المديني مصعب أبو حفص بن السلم عبد ] 1716[  

عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن دينار بن الله عبد عن الليثي حفص بن السلم عبد حدثنا مخلد بن خالد

بن السلم عبد حدثنا موسى بن الله عبد وقال فحول المقدس بيت نحو وسلم عليه الله صلى النبي صلى

 أثبت والول وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى سهل عن حازم أبي عن مصعب

  

 مرسل جهينة من رجل البجلي خالد أبي بن إسماعيل عنه روى السلم عبد ] 1717[  

  

 المدينة أهل في حديثه إسحاق بن محمد عن نمير بن قال الزهري عن السلم عبد ] 1718[  

  

أبي اسم البصريين في يعد مسدد منه سمع وأباه الفقيمي سوية أبا سمع مطر أبي بن السلم عبد ] 1719[  

 سهيل سوية

  

عثمان أبا سمع القيسي الجريري طالوت أبو حازم أبي بن السلم عبد وهو شداد بن السلم عبد ] 1720[  



قال طالوت أبي عن الوارث عبد بن الصمد عبد قال نعيم وأبو وكيع منه سمع الضبي جرير بن وغزوان النهدي

 البصري وسلم عليه الله صلى النبي مات يوم ولد أبي كان

  

 الشاميين في الوزاعي منه سمع سمرة بن يزيد عن سليم بن السلم عبد ] 1721[  

  

 الكوفيين في يعد نعيم وأبو نمير بن عنه روى بيان عن الحارثي المسلي أبي بن السلم عبد ] 1722[  

  

بن بشر قاله الطريق في مشيا عنه تعالى الله رضى علي قضى أبيه عن الحمسي السلم عبد ] 1723[  

 ربيعة منه سمع الحكم

  

 أبان بن الحكم عن العدني السلم عبد ] 1724[  

  

 القرشي سعيد بن محمد منه سمع مرسل البصري كيسان أبو السلم عبد ] 1725[  

  

  ]1726 [ الهجيمي عبيدة سمع عجلن بن قالوا خالفونا إسماعيل بن موسى قال غالب بن السلم عبد 

 العدوي الخليل أبو عجلن بن السلم عبد حدثنا بدل حدثنا إسحاق بن الله عبد قال البصري

  

بن موسى منه سمع وطيبا ومرزوق هند أبي بن داود سمع العبدي همام أبو سليمان بن السلم عبد ] 1727[  

 البصريين في حديثه مرسل سويد بن إسحاق وعن عمارة بن وحرمي يحيى بن ويحيى إسماعيل

  

البصري هو طالوت بن عثمان منه سمع الله عبد بن حنبل سمع عثمان أبو هاشم بن السلم عبد ] 1728[  

 برد بن خالد وسمع البزار

  

منه سمع الدالني خالد وأبا ويونس أيوب سمع الكوفة سكن الملئي بكر أبو حرب بن السلم عبد ] 1729[  

 ومائة وثمانين سبع أو ست سنة مات دكين بن الفضل

  

قاله رمضان في أفطر من عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن الثقفي داود أبي عن السلم عبد ] 1730[  

 بشير بن سعيد

  

 البرساني عنه روى صحار أبا سمع مالك بن السلم عبد ] 1731[  

  

  ]1732 [ المغيرة بن سليمان سمع البصري الزدي ظفر أبو المصك بن حسام بن مطهر بن السلم عبد 

 وشعبة سليمان بن وجعفر

  

 سالم بن الله عبد سمع الحمصي محمد بن السلم عبد ] 1733[  

  

 وثابتا قيس بن الزرق سمع الدارمي عمر أبو كثير بن صالح بن السلم عبد ] 1734[  

  

 مرسل الدهماء أبي عن صالح أم سمع البصريين في الهللي قيس بن السلم عبد ] 1735[  

  



 العلى عبد باب

  

  ]1736 [ عبد عن سويد بن سعيد بن معاوية حدثني الله عبد قال الشامي السلمي هلل بن العلى عبد 

وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال عنه تعالى الله رضى سارية بن عرباض عن السلمي هلل بن العلى

صلى إبراهيم أبي دعوة أنا ذلك عن وسأخبركم طينته في لمنجدل آدم وأن النبيين وخاتم الله عبد إني يقول

حين نورا رأت وسلم عليه الله صلى الله رسول أم وأن الصلة عليه عيسى وبشارة عليه الله وسلم عليه الله

معن حدثنا المنذر بن إبراهيم سليمان بن وأحمد علي قاله النضر أبو كنيته منه الشام قصور لها أضاءت وضعته

الله رضى الباهلي إمامة أبو ومعنا العلى لعبد ضيفا حضرنا معدان بن خالد عن جشيب بن عامر عن معاوية ثنا

 أدري فل هلل بن يكن لم أن عنه تعالى

  

 يساف بن هلل عنه روى قوله الشام قراء من وكان العلى عبد ] 1737[  

  

برقان بن جعفر منه سمع وعطاء وعكرمة أباه سمع أزد مولى مهران بن ميمون بن العلى عبد ] 1738[  

وأربعين سبع سنة عمرو ومات ميمون بن عمرو قبل مات الرحمن عبد أبو كنيته موسى وقال مراسيل عنده

 ومائة

  

قال قولهم عنهم تعالى الله رضى موسى وأبا وحذيفة مسعود بن سمع الكلبي الحكم بن العلى عبد ] 1739[  

سمع الحكم بن العلى عبد حدثنا حصين عن عوانة أبو وقال العلى عبد حدثنا جعفر حدثنا هشام بن كثير

 مسعود بن سمع خارجة

  

 داود قاله الحكم بن موسى لي قال الله عبد أم عن النخعي العلى عبد ] 1740[  

  

القرشي عنه تعالى الله رضى عفان بن عثمان مولى محمد أبو فروة أبي بن الله عبد بن العلى عبد ] 1741[  

 إسحاق بن عباد منه سمع الزهري عن المدني الموي

  

الحذاء خالد عنه روى الحارث بن الله عبد عن القرشي كريز بن عامر بن الله عبد بن العلى عبد ] 1742[  

 البصري هو الصبغ بن عمرو نسبه

  

قال جبير بن وسعيد الحنفية بن ومحمد السلمي الرحمن عبد أبي عن الثعلبي عامر بن العلى عبد ] 1743[  

الحنفية بن عن العلى عبد أحاديث عن الثوري سألت قال سعيد بن يحيى سمعت السود أبي بن الله عبد

 الكوفي هو فضعفها

  

قاله وسلم عليه الله صلى النبي إلى وفد أنه العطاردي رجاء أبي عن حاضر أبي بن العلى عبد ] 1744[  

 العلى عبد سمع الرومي الله عبد بن عمر عن محمد بن الصلت

  

 منقطع إبراهيم عنه روى كوفي الجعفي مولى العلى عبد ] 1745[  

  

 الكوفي كدام بن مسعر عنه روى قوله التيمي العلى عبد ] 1746[  

  



عثمان بن وحريز عامر بن لقمان عنه روى ثوبان عن حمص قاضي البهراني عدي بن العلى عبد ] 1747[  

بن الجراح حدثنا سليمان ومائة أربع سنة البهراني العلى عبد مات ربه عبد بن يزيد قال مريم أبي بن بكر وأبو

عن عنه تعالى الله رضى ثوبان عن البهراني عدي بن العلى عبد عن عامر بن لقمان عن الزبيدي حدثنا مليح

بن عيسى مع وعصابة الهند تغزو عصابة النار من الله أحرزهما أمتي من عصابتان وسلم عليه الله صلى النبي

 وسلم عليه الله صلى مريم

  

محمد أبو له ويقال همام أبي من يغضب وكان البصري الشامي همام أبو العلى عبد بن العلى عبد ] 1748[  

 وثمانين سبع سنة ويقال ومائة وثمانين تسع سنة مات المثنى بن محمد قال

  

 الحميري المصري وهب بن الله عبد عنه روى قيس أخو الحجاج بن العلى عبد ] 1749[  

  

 ميسرة بن وبديل أباه سمع بشر أبو ذكوان بن حسين بن العلى عبد ] 1750[  

  

  ]1751 [ ثمان سنة مات العزيز عبد بن سعيد سمع الدمشقي الغساني مسهر أبو مسهر بن العلى عبد 

الحد غداة ومائة وخمسين سبع سنة الوزاعي مات مسهر أبي عن يوسف بن محمد قال ومائتين عشرة

 ليلة بأربعين ذلك قبل لي ولد وكان عشرة سبع بن وأنا صفر من خلتا لليلتين

  

نرس فقالوا نصرا يسمى وكان النبط لقبته لجدهم لقب النرسي يقال يحيى أبو حماد بن العلى عبد ] 1752[  

 وهبا سمع ومائتين وثلثين سبع سنة مات باهلة من يقولون

  

بن عن مخلد قال الشعبي عن الجرار مسعود أبو الحديث منكر الكوفي المساور أبي بن العلى عبد ] 1753[  

 عمير بن عمران عن زهرة بني مولى العلى عبد حدثنا سليمان بن الرحيم عبد وقال الزهري هو مغراء

  

 يعقوب بن الحارث منه سمع مرسل خالد بن العلى عبد ] 1754[  

  

يكسر وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع ربه عبد بن العلى عبد ] 1755[  

بن حجاج عن طهمان بن إبراهيم حدثنا حكيم أبي بن يزيد حدثنا مقاتل بن فضل قاله الصليب مريم بن عيسى

 العلى عبد حدثه قتادة عن حجاج

  

 علقمة بن عمرو بن ومحمد الشعبي سمع الجرار مسعود أبو العلى عبد ] 1756[  

  

 ربه عبد باب

  

  ]1757 [ إلى بنا انطلق أبي لي قال الشعب في علي بن محمد الزبير بن حضر لما صعصعة بن ربه عبد 

 خالد حدثنا بشر قاله الحنف

  

البصريين في يعد ورائطة زيد بن وجابر عنه تعالى الله رضى برزة أبا رأى راشد أبي بن ربه عبد ] 1758[  

 الفؤاد حي كان يحيى قال القطان ويحيى وكيع منه سمع

  



بن محمد عن المفضل بن بشر قاله قوله عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع سيلن بن ربه عبد ] 1759[  

 المدينة أهل في حديثه الرويثي ربه عبد عن محمد عن عتاب بن حفص وقال مهاجر بن زيد

  

وعمران جده عن وسعد يحيى أخو المديني النصاري النجاري عمرو بن قيس بن سعيد بن ربه عبد ] 1760[  

 المديني ربه عبد ويقال سلمة بن وحماد وشعبة رباح أبي بن عطاء عنه روى أنس أبي بن

  

النبي إلى ذهبوا الذين الوفد في كنت أبيه عن حذيفة بن يعني أوس بن عمرو عن قيس بن ربه عبد ] 1761[  

 وسلم عليه الله صلى

  

الرحمن عبد منه سمع القاص أبي بن عثمان سمع الثقفي بشر بن عثمان بن الحكم بن ربه عبد ] 1762[  

 الطائفي

  

كان قال عيينة بن عرفه علي قال قتادة عنه روى عياض أبي عن يزيد بن أو يزيد أبي بن ربه عبد ] 1763[  

 همام نسبه الثياب يبيع

  

منقطع محمد بن النضر نسبه عمار بن عكرمة عنه روى أمه سمع الحدب بن موسى بن ربه عبد ] 1764[  

 اليمامة أهل في حديثه

  

أخ قال الله عبد أخبرنا مقاتل بن قال حيوة بن رجاء سمع الشامي عمر بن سليمان بن ربه عبد ] 1765[  

وإذا ركعت وإذا كبرت إذا يديها ترفع عنها تعالى الله رضى الدرداء أم رأى ربه عبد عن عياش بن إسماعيل

عن إسحاق وقال بهذا عمير بن سليمان بن ربه عبد عن إسماعيل ح الخطاب قال الركوع من رأسها رفعت

سلمة أبي بن رجاء عن ضمرة وقال المسجد في قوله محيريز بن عن زيتون بن ربه عبد عن ثور عن عيسى

 محيريز بن سمع زيتون بن سليمان بن ربه عبد عن

  

بن علي قال والعقدي مخلد بن الضحاك منه سمع الرحمن عبد سفيان أبا سمع القرشي ربه عبد ] 1766[  

 المكيين في حديثه أسيد بني من الحميدي هو نصر

  

 منقطع شميل بن النضر عنه روى طاوسا سمع الصلت بن ربه عبد ] 1767[  

  

بالبصرة رأيته الحكم بن بشر قال زميل أبا جده سمع الكوسج الله عبد أبو الحنفي بارق بن ربه عبد ] 1768[  

 اليمامة أهل في حديثه

  

مهدي عن موسى قال سلمة بن حماد منه سمع نضرة أبي عن البصري السعدي نعامة أبو ربه عبد ] 1769[  

ثمامة بن بكر وأبو الحنفي نعامة وأبو السعدي نعامة وأبو نضرة أبو ومعهم أصحابهم إلى يجيء العلء أبا رأيت

 الراسبي

  

 ثقة وكان وكيع قال بكرة أبي بن العزيز عبد سمع الحرير بياع البصري كعب أبو عبيد بن ربه عبد ] 1770[  

  

بن محمد ح قال صالح بن ربه عبد أخبرنا أيوب أبو حرب بن سليمان قال الشامي صالح بن ربه عبد ] 1771[  



منزله إلى صاحبي وبيد بيدي يأخذ يزال ل النصار من رجل كان قال السقع بن واثلة عن القرشي الرحمن عبد

امرأة نسائه إلى فبعث فأخبرناه فأتيناه نصيب عسى وسلم عليه الله صلى النبي إلى انطلق قال ليلة واحتبس

 بطوله الحديث فذكر السماء إلى يديه فرفع طعام عندنا أمسى ما والله يقول ذلك كل امرأة

  

صلته دبر في يدعو وسلم عليه الله صلى النبي كان عنه تعالى الله رضى المغيرة كاتب عن ربه عبد ] 1772[  

سعيد أبي عن عون وابن وداود الجريري عن حماد حدثنا موسى وقال الجريري سمع خالدا سمع إسحاق قاله

حدثنا مسدد وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى المغيرة عن المغيرة مولى وراد عن

أيوب أبي عن محمد أبي عن ربه عبد عن صبيح بن ربيع وروى وراد أنبأني سعيد أبي عن عون بن حدثنا بشر

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى

  

  ]1773 [ بن ومحمد عمرو بن الحسن سمع المدايني الطعام صاحب الحناط شهاب أبو نافع بن ربه عبد 

 إسماعيل بن موسى نسبه يونس بن أحمد منه سمع وعوفا عبيد بن ويونس سوقة

  

  ]1774 [ عن زيد بن وسمع الحسن سأل البصريين في يعد الغزال السعدي بكر أبو سرحان بن ربه عبد 

سمعت زيد أم عن النميري ربه عبد عن مهدي بن ح إسحاق قال المني فركت عنها تعالى الله رضى عائشة

 وسلم عليه الله صلى النبي ثوب من فركته عنها تعالى الله رضى عائشة

  

الصمد عبد منه سمع قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن سيرين بن سمع القصاب ربه عبد ] 1775[  

 القصاب ربه عبد عن حماد وقال

  

 البصري الصمد عبد منه سمع منقطع العطاردي رجاء أبا سمع الثقفي الكريم عبد أبو ربه عبد ] 1776[  

  

 عبيدة باب

  

عنهم تعالى الله رضى وعليا الله وعبد عمر سمع عون بن كناه مسلم أبو السلماني عمرو بن عبيدة ] 1777[  

صلى النبي وفاة قبل صليت قال عبيدة عن محمد عن هشام عن السلم عبد عن نعيم أبو قال إبراهيم عنه روى

 بسنتين وسلم عليه الله

  

إسماعيل عنه روى عنهما تعالى الله رضى هريرة وأبي الجعد أبي عن الحضرمي سفيان بن عبيدة ] 1778[  

عن الحميد عبد بن غسان ح قال الكناني غسان أبو حدثنا محمد وقال المديني عمرو بن ومحمد حكيم أبي بن

تعالى الله رضى هريرة أبي عن عبيدة أبيه عن سفيان بن عبيدة بن عمر عن مسعود بن إسحاق بن الله عبد

 المدينة أهل في حديثه النفاق يبدو الغضبة يغضب الرجل أن وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه

  

 المدينة أهل في وحديثه الديلي مالك وابنه الشج بن بكير عنه روى مسافع بن عبيدة ] 1779[  

  

  ]1780 [ قدمت عبيدة عمها عن منهم امرأة عن أشعث عن رزيق بن عمار حدثنا الجواب أبو قال عبيدة 

 المدينة

  

 جابر بن يزيد بن الرحمن عبد منه سمع معاوية سمع الشامي يزيد والد المهاجر أبي بن عبيدة ] 1781[  



  

 الشامي مرسل حكيم بن الحوص عنه روى اليزني عبيدة ] 1782[  

  

الشاميين في حديثه قوله عبيدة عن سويد بن سعيد عن معاوية عن الله عبد قال الملوكي عبيدة ] 1783[  

عن حبيب بن مهاجر عن الله عبد بن بكر أبي عن أعين بن موسى ح قال شعيب أبي بن أحمد ح قال محمد

عثمان بن محمد ح قال عقبة بن محمد القرآن توسدوا ل وسلم عليه الله صلى النبي صاحب المليكي عبيدة

 حمص أهل في حديثه الملوكي عبيد قال سعد بن راشد عن حريز حدثنا القرشي

  

عبيد عن إسحاق أبي عن سفيان حدثنا يوسف بن محمد قال الزبيري أحمد أبو نسبه ربيعة بن عبيدة ] 1784[  

رضى عفان بن عثمان هو فإذا تعايا إذا عليه وافتح الريح طيب المقام عند رجل جنب إلى صليت قال ربيعة بن

 الكوفيين في حديثه عنه تعالى الله

  

 زيد بن حماد عن المبارك بن الحكم عن زكريا قاله قوله الحسن سمع زيد بن عبيدة ] 1785[  

  

الحوضي عمر بن حفص قاله سعد بن إبراهيم منه سمع البصرة قدم الكوفي رائطة أبي بن عبيدة ] 1786[  

حدثنا حسان حدثنا مسلم بن علي إبراهيم سمع وعثمان الظاعني حميدة أبا وسمع بهدلة بن عاصم عن يروي

 المجاشعي رائطة أبي بن عتبة

  

عجلن بن السلم عبد عن موسى وقال عبيد بن يونس قال جابر بن سليم عن تميمة أبي عن عبيدة ] 1787[  

عبد عن يونس أخبرنا هشيم حدثنا أيوب بن وزياد البصريين في حديثه الهجيمي جرى أبا جابرا سمع عبيدة سمع

 وسلم عليه الله صلى النبي أتيت عنه تعالى الله رضى جابر بن سليم أو سليم بن جابر عن الهجيمي ربه

  

الكوفي والعمش ومنصورا زياد أبي بن يزيد سمع التيمي الرحمن عبد أبو الحذاء حميد بن عبيدة ] 1788[  

الضبي حميد بن عبيدة من كتبنا زيد أبي بن حسن ببغداد عنه كتبت التيمي بالحذاء يكن لم حنبل بن أحمد قال

 بعد ومات ومائة تسعين سنة ببغداد

  

حديثه حيدا بن هو مهدي بن وقال سفيان عن سعيد بن يحيى قال قوله الشعبي سمع حيدا بن عبيدة ] 1789[  

 الكوفيين في

  

الجوزاء أبي عن حسان بن عبيدة عن سلمة بن محمد روى الجزري السنجاري حسان بن عبيدة ] 1790[  

 نافع عن كرز بن الله عبد عن حسان بن عبيدة عن حيان بن وروى صفية أبي بن وحفص

  

أبي بن وحفص الجوزاء أبي عن حسان بن عبيدة عن سلمة بن محمد روى العمي حسان بن عبيدة ] 1791[  

بصنيع اتخذت وقال عليه فعاب ولحم خبز قدم ما فإذا جبير بن سعيد فدعا طعاما عثمان أخو أتخذ قال صفية

 مبارك بن الحكم عن زكريا قاله العاجم

  

المبارك بن الحكم نسبه عيينة بن عنه روى قوله العزيز عبد بن عمر سمع الجعفي قريط بن عبيدة ] 1792[  

 الكوفيين في حديثه

  



 البصري حفص بن حرمي منه سمع سعيد بن بحر سمع الرحمن عبد بن عبيدة ] 1793[  

  

 الكريم عبد باب

  

  ]1794 [ الثوري عنه روى وعكرمة ومجاهدا جبير بن سعيد سمع سعيد أبو الجزري مالك بن الكريم عبد 

أو لعثمان مولى يقال وسألت سمعت يقول إنما عراقي قلت شئت إن مثله أر لم عيينة بن عن علي قال ومالك

 ومائة وعشرين سبع سنة مات لحا خصيف عم بن حران إلى تحول إصطخر من أصله معاوية

  

 البصريين في نشيط بن سفيان عنه روى خالد بن العداء سمع العقيلي الكريم عبد ] 1795[  

  

 أسيد بن إسحاق عن الليث روى عنه تعالى الله رضى أنس عن الكريم عبد ] 1796[  

  

بلل بن وحسان ومكحول ومجاهد طاوس عن المعلم البصري أمية أبو المخارق أبي بن الكريم عبد ] 1797[  

عبد ويقال وعشرين سبع سنة هلك عيينة بن عن علي قال وشعبة ومالك والثوري جريج بن منه سمع وإبراهيم

 قيس بن الكريم

  

شريح بن الرحمن وعبد الليث عنه روى مشرحا سمع الحضرمي يزيد بن الحارث بن الكريم عبد ] 1798[  

هو نحوه أو التشيع إلى يطيع أبوه وكان عثمان تقديم إلى ويميل بكير بن عليه وأثنى المصري أيوب بن ويحيى

 المصري

  

قال يحيى بن السري عنه روى عثمان وأبا عنه تعالى الله رضى أنسا سمع رشيد بن الكريم عبد ] 1799[  

 البصريين في القشيري هو علي

  

البكاء الكريم عبد عن صالح بن معاوية حدثني الله عبد قال الشاميين في يعد البكاء الكريم عبد ] 1800[  

 الجور أئمة خلف يصلون كلهم وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من عشر أدركت

  

  ]1801 [ بن حرمي أخبرنا إسحاق مرسل الزدي ميمون بن حرب منه سمع الصفار بشر أبو الكريم عبد 

 نضرة وأبا العلء أبا سمع الصفار بن الكريم عبد ح عمارة

  

 منقطع المبارك بن عنه روى الحسن عن سالم عن محمد بن الكريم عبد ] 1802[  

  

  ]1803 [ عبد بن سليمان منه سمع رويم بن عروة عن بدمشق قرية من اللخمي محمد بن الكريم عبد 

 الرحمن

  

 سلم بن محمد منه سمع الحسن عن البصري الكريم عبد ] 1804[  

  

 البصريين عن حديثه منقطع أحمد أبو عيسى عنه روى هلل بن حميد سمع الكريم عبد ] 1805[  

  

قتيبة منه سمع جرير بن والمشمرج الله عبد بن عروة عن الجعفي يعفور أبو يعفور بن الكريم عبد ] 1806[  



 سعيد بن

  

 الشامي حكيم بن الحوص عنه روى الكريم عبد ] 1807[  

  

 بريدة بن عن الحنفي المروي يقال سليط بن الكريم عبد ] 1808[  

  

 عبادة باب

  

حدثني قال معاوية حدثني الله عبد قال عنه تعالى الله رضى النصاري الوليد أبو الصامت بن عبادة ] 1809[  

قال عنه تعالى الله رضى عبادة على دخلت قال أبي حدثني قال عبادة بن الوليد بن عبادة عن زياد بن أيوب

القيامة يوم إلى كائن هو بما فجرى اكتب قال القلم الله خلق ما أول يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

وقال نحوه أمه عن عبادة حدثني قال الحمصي زيد أبي عن معاوية حدثني قال معن حدثنا منذر بن وقال

بن علي وقال نحوه أبيه عن عبادة حدثني قال أيوب أبي بن زياد عن معاوية ح قال السري بن بشر ح الجعفي

أبي لي قال فقال الصامت بن عبادة بن الوليد سألت رباح أبي بن عطاء سمعت سليم بن الواحد عبد أخ الجعد

 نظر فيه سليم بن الواحد عبد مثله وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

  

عبد بن يعلى عن حرملة بن الرحمن عبد حدثني عياض بن أنس حدثنا سلم بن محمد قال عبادة ] 1810[  

بين ما وسلم عليه الله صلى النبي حرم فقال عبادة رأى أخبره الزرقي عبادة بن الله عبد أن هرمز بن الرحمن

 وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من عبادة وكان مكة وسلم عليه الله صلى إبراهيم حرم كما لبتيها

  

هلل بن حميد عن يونس عن البصري وردان بن حاتم ح قال ضرار حدثني الليثي قرص بن عبادة ] 1811[  

فأقبل أذانا فسمع أثوابا يبيع بالهواز فكان الغزو من أقبل أنه عنه تعالى الله رضى الليثي قرص بن عبادة عن

بما ترضون أما قال قتله أراد فلما الشيطان أخو أنت فقال أخوكم فقال أنت من فقالوا بالحرورية هو فإذا نحوه

فخلى الله رسول محمدا وأن الله ال له ل أن فشهدت مشرك وأنا أتيته مني وسلم عليه الله صلى النبي رضي

ح قال عارم ح قال مثله عبادة عن قتادة أبي عن حميد عن مغيرة بن سليمان حدثنا موسى وقال فقتلوه عني

كنا الشعر من أعينكم في أدق أمورا لتأتون إنكم قرط بن عبادة عن هلل بن حميد عن أيوب عن زيد بن حماد

قال منها الزار جر صدق فقال محمد فذكر الموبقات من وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على نعدها

 قرص بن هو فقال قومه من رجل سألت علي

  

عنهم تعالى الله رضى اليسر وأبا وجابرا أباه سمع النصاري الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة ] 1812[  

 مديني مجاهد بن ويعقوب النصاري سعيد بن يحيى منه سمع

  

كان من تقطع ل عثمان بن لعمرو يقول عنه تعالى الله رضى سلم بن الله عبد سمع الزرقي عبادة ] 1813[  

 أباه سمع عبادة بن سعد عن لحق بن الله عبد عن المبارك بن حدثنا بشر قال نورك فيطفأ أباك يصل

  

 الشامي مريم أبي بن ويزيد سلم أبو عنه روى عبسة بن عمرو سمع النميري أوفى بن عبادة ] 1814[  

  

  ]1815 [ محمد السود أبو عنه روى عنهم تعالى الله رضى عباس وابن أسماء سمع المهاجر بن عبادة 



 حجازي

  

ومائة عشرة ثمان سنة مات علي بن عمرو قال سيدهم الردني الكندي الشامي نسي بن عبادة ] 1816[  

 الشامي البكري عبادة عن جابر عن سعد بن هشام عن أخيه عن إسماعيل قال

  

نعيم وأبو الثوري عنه روى خباب بن ويونس الحسن سمع حصن بني مولى الفزاري مسلم بن عبادة ] 1817[  

مسلم بن هو سليمان أبي بن جبير عن يحيى أبو عبادة حدثنا عاصم أبي عن عمرو قال ثقة كان وكيع قال

 الكوفي

  

 البصريين في صدقة ابنه عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن السدي نشيط بن عبادة ] 1818[  

  

 الوهاب عبد باب

  

بن جويرية عنه روى السدي القرشي العوام بن الزبير بن الله عبد بن عباد بن يحيى بن الوهاب عبد ] 1819[  

 حجازي سليمان بن فليح منه وسمع عروة بن وهشام أسماء

  

أهل في حديثه الهاد بن ويزيد الدراوردي عنه روى الزهري عن رفيع بن وهو بكر أبي بن الوهاب عبد ] 1820[  

 المدينة

  

بن يحيى قال المبارك بن قاله الزناد وأبي حبيب بن وسليمان نافع عن المكي بخت بن الوهاب عبد ] 1821[  

بن عنه روى بها وأقام بالمدينة عندنا تزوج بخت بن الوهاب عبد كان قال مالك حدثني قال وهب بن حدثنا سليم

حبان وعن المكي عبيدة أبا بخت بن الوهاب عبد رأيت معان حدثنا مغيرة أبو حدثنا إسحاق قال ومعاوية عجلن

هريرة أبي عن الوهاب عبد عن أيوب وعن شفاعته حالت من عمر بن عن الوهاب عبد عن أيوب ح وهب ح

عن الوهاب عبد عن محمد عن أيوب عن الرحمن عبد بن محمد وقال خصال ست للشهيد عنه تعالى الله رضى

بن الوهاب لعبد وهو أصح وهب وحديث محمد عن حفظه أراه ول ست للشهيد عنه تعالى الله رضى هريرة أبي

 مروان آل مولى ويقال مالك منه سمع أشبه بخت

  

بن عبد بن بشر بن العاص أبي بن الحكم أبي بن الله عبد بن الصلت بن المجيد عبد بن الوهاب عبد ] 1822[  

منصور بن بكر بن منبه بن قيس بن جشم بن حطيط بن مالك بن يسار بن أبان بن همام بن الله عبد بن همام

عون وابن النصاري سعيد بن ويحيى أيوب سمع قتيبة قاله البصري الثقفي محمد أبو عيلن قيس بن خصفة بن

 وتسعين أربع سنة مات أحمد قال

  

منه سمع مسلم بن محمد سمع الرزاق عبد أخو اليماني حمير مولى نافع بن همام بن الوهاب عبد ] 1823[  

 إبراهيم بن إسحاق

  

عروبة أبي بن سعيد سمع بغداد نزل البصري العجلي يقال الخفاف نصر أبو عطاء بن الوهاب عبد ] 1824[  

 حنبل بن أحمد منه سمع ومحمدا عمرو بن ومحمد

  

يسمع لم أنه يقولون كانوا وكيع قال أبيه عن القرشي السائب مولى جبر بن مجاهد بن الوهاب عبد ] 1825[  



 المكيين في يعد أبيه من

  

أبي عن موسى بن عيسى وقال البصري عروبة أبي بن عنه روى قوله الحسن سأل الوهاب عبد ] 1826[  

الوهاب عبد عن الزرق عيسى وعن خراسان إلى انصرفت حين الحسن سألت الوهاب عبد عن الحنفي خالد

 المسح عن الحسن سأل الحارث أبي بن

  

 الصمد عبد منه سمع الحسن لي قال أبيه عن عبد بن الوهاب عبد ] 1827[  

  

 قوله الثوري سمع البلخي ربه عبد بن الوهاب عبد ] 1828[  

  

زكريا أبي بن يحيى سمع الوهاب عبد ح الجعفي الله عبد قال الحسن أبو الواسطي الوهاب عبد ] 1829[  

الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الوليد بن خالد عن جابر عن الزبير أبي عن خثيم بن عن الغساني

 عيسى بن هو عبيدة أبو المة هذه أمين قال وسلم عليه

  

عند كنت قالت عمارة بنت كريمة جدتي أخبرتني قال البصريين في يعد عكرمة بن الوهاب عبد ] 1830[  

رضى عثمان عن عباد بن الحارث بني من رجل درهم أبي بن البختري أبو فسألها عنها تعالى الله رضى عائشة

 سواء على إليهم فانبذ خيانة قوم من تخافن إما فقالت عنه تعالى الله

  

حديثه الحراث بن سعد آل من واحد وغير عمرو بن سعيد حدثني شرحبيل بن عمرو بن الوهاب عبد ] 1831[  

 المدينة أهل في

  

 عجائب عنده الحمصي الضحاك بن الوهاب عبد ] 1832[  

  

 الشامي عياش بن إسماعيل منه سمع محمد بن الوهاب عبد ] 1833[  

  

 الرحيم عبد باب

  

قال أيوب أبي بن سعيد حدثنا يزيد بن الله عبيد قال المصري مرحوم أبو ميمون بن الرحيم عبد ] 1834[  

القيامة يوم الله دعاه لله تواضعا عليه يقدر وهو شهوة ترك من أبيه عن معاذ بن سهل عن مرحوم أبو حدثني

 بحرمة وكلمه الخلئق رؤوس على

  

أسد بن ومعلى العقدي منه سمع أسلم بن زيد سمع مرحوم أبو أرطبان بن كردم بن الرحيم عبد ] 1835[  

 البصري

  

 نعيم أبو منه سمع عتاب بن مجمع عن الكوفي الضبي الصمد عبد أخو ربيعة بن جابر بن الرحيم عبد ] 1836[  

  

أبي بن الحارث عن الرحيم عبد حدثنا نعيم أبو قال سعد أبا شرحبيل سمع ربه عبد بن الرحيم عبد ] 1837[  

 الحاج فيها ينتهب حجة شر عنه تعالى الله رضى علي قال الطفيل أبا سمع عباس

  



  ]1838 [ سعيد بن محمد منه سمع سوار بن أشعث عن الرازي الكناني الشل سليمان بن الرحيم عبد 

بن الرحيم عبد حدثنا قبيصة جار الحسن أبو الشيباني الحميد عبد بن علي حدثنا يحيى بن وقال الصبهاني

 الكوفيين في حديثه الطائي الرازي سليمان

  

هارون سمع البصري منصور بن عباد عم بن القرشي السامي محمد أبو موسى بن الرحيم عبد ] 1839[  

 المؤمن عبد بن روح منه سمع وهشيما النحوي

  

 موسى بن يحيى منه سمع رواد أبي بن العزيز عبد سمع الواسطي هارون بن الرحيم عبد ] 1840[  

  

 رواد أبي بن العزيز عبد بن الرحيم عبد ] 1841[  

  

عنهما تعالى الله رضى الله عبد بن جابر عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن زائدة قال الرحيم عبد ] 1842[  

قال العتمة بعد الليل أول قال توتر حين أي عنه تعالى الله رضى بكر لبي قال وسلم عليه الله صلى النبي عن

 زياد أبو كنيته بالقوة فأخذت عمر يا أنت وأما بالحزم فأخذت بكر أبا يا أنت أما قال الليل آخر قال عمر يا فأنت

  

زائدة سمع ومائتين عشرة إحدى سنة مات الكوفي المحاربي محمد بن الرحمن عبد بن الرحيم عبد ] 1843[  

  

 تركوه أبيه عن البصري زيد أبو العمي الحواري بن زيد بن الرحيم عبد ] 1844[  

  

 الصمد عبد باب

  

 يونس وابنه الكريم عبد بن وإسماعيل الرزاق عبد عنه روى منبه بن وهب بن معقل بن الصمد عبد ] 1845[  

  

نعيم أبو منه سمع عباد بن مجمع سمع الكوفي الضبي الرحيم عبد أخو ربيعة بن جابر بن الصمد عبد ] 1846[  

  

 المقرئ منه سمع قوله الله عبد بن بكر عن معمر أبو الصمد عبد ] 1847[  

  

الدستوائي وهشاما وأباه شعبة سمع بلعنبر مولى سهل أبو سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد ] 1848[  

 البصري ومائتين سبع أو ست سنة مات

  

  ]1849 [ يزيد اليمان قال مجاهد عن يزيد عن الثوري سمع الخراساني يحيى أبو حسان بن الصمد عبد 

 ومائتين عشرة ثنتي سنة مات وينقص

  

عن اليقظان أبي عن عاصم بن بشر عن قيس أبي بن عمرو عن الرازي العزيز عبد بن الصمد عبد ] 1850[  

يوم المسك كثبان على كلهم ثلث قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الله عبد عن زاذان

 اليقظان أبو يصح ول القيامة

  

الصمد عبد سمع معان حدثنا المغيرة أبو قال الشاميين في يعد السلمي العلى عبد بن الصمد عبد ] 1851[  

 يضر ل لكي له انبذ إذا الناء غسل أنه عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن



  

 الحديث منكر سعدويه عنه روى جحدر بن خصيب عن الزرق سليمان بن الصمد عبد ] 1852[  

  

الراسبي الجبير أبي بن الصمد عبد هو أحمد ضعفه الحديث لين العوذي الزدي حبيب بن الصمد عبد ] 1853[  

طهمان بن سعيد عن الزدي اليحمدي حبيب بن الله عبد بن الصمد عبد حدثنا حسان بن بهلول وقال أبيه عن

 مأدبة وصنع دارا ربكم فتح وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى أنس عن القطعي

  

 الكريم عبد أبو قوله جعفر أبي عن الله عبد بن عروة عن الجعفي يعفور بن الصمد عبد ] 1854[  

  

 الجبار عبد باب

  

لستة أبيه بعد ولد حجر بن محمد قال أبيه عن أخيه عن الحضرمي حجر بن وائل بن الجبار عبد ] 1855[  

 وائل بن علقمة أخو هو الكوفي سعيد وابنه الله عبيد بن والحسن ومسعر إسحاق أبو عنه روى أشهر

  

  ]1856 [ أويس وعن معاوية سمع ربه عبد أبو المبارك بن قال الدمشقي العزة رب عبد أبو الجبار عبد 

 صالح بن يحيى كناه عمر بن ومحمد جابر بن عنه روى القرني

  

 حديثه بعض في يخالف وهيب أخو هو مليكة أبي بن سمع المكي الورد بن الجبار عبد ] 1857[  

  

 الوسيم عنه روى أبيه عن بلخ قدم البصري موسى بن الجبار عبد ] 1858[  

  

عليا سمعت كثيرة أم عن الجبار عبد عن القاسم عن زرارة بن عمرو قال المغيرة بن الجبار عبد ] 1859[  

 عليه يتابع ل سلعته يزين رجل قال ل قيل ينقص أو الوزن في أيزيد الشاء في النفخ في عنه تعالى الله رضى

  

 مرسل عمارة بن ومحمد بكر أبي بن الله عبد عن المحرمي المدني النصاري عمارة بن الجبار عبد ] 1860[  

  

 حبيب أبي بن يزيد عنه روى الزهري عن الجبار عبد ] 1861[  

  

 مناكير عنده الزهري سمع عمر أبو عمر بن اليلي الجبار عبد ] 1862[  

  

سمع السائب بن وعطاء جحيفة أبي بن عون عن الكوفي الشبامي الهمداني عباس بن الجبار عبد ] 1863[  

 نعيم وأبو زائدة أبي بن منه

  

 حوشب بن العوام عن هارون بن يزيد قال كعب عن الخولني الجبار عبد ] 1864[  

  

 محمد بن يحيى سمع المدني القرشي المساحقي معاوية أبو سعيد بن الجبار عبد ] 1865[  

  

 المدني القرشي الدار عبد بني من وهب بن نبيه بن الجبار عبد ] 1866[  

  

بن الجبار عبد عن المدني يحيى أبي عن هشيم حدثنا سلم بن محمد قال حازم أبي بن الجبار عبد ] 1867[  



رآني لمن الله غفر وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى سعد بن سهل عن أبيه عن حازم أبي

 رآني من رأى من رأى ولمن رآني من رأى ولمن

  

 عيينة بن سمع المكي الجبار عبد بن العلء بن الجبار عبد ] 1868[  

  

 المجيد عبد باب

  

قال العور هارون عنه روى العتكي الحلل أبي عن البصري العقيلي عمرو أبو وهب بن المجيد عبد ] 1869[  

عبد سمع بحر بن المنهال وعن العداء سمع عمرو أبو المجيد عبد أخبرنا عمر بن عثمان أخبرنا يحيى أبو محمد

 المجيد عبد سمع ليث بن عباد سمع عرعرة بن وعن يزيد أبي بن المجيد

  

المسيب بن سعيد سمع المدني القرشي الزهري عوف بن الرحمن عبد بن سهيل بن المجيد عبد ] 1870[  

 بلل بن وسليمان محمد بن العزيز وعبد أنس بن مالك عنه روى الرحمن عبد بن وعثمان

  

عن الوسي المديني النصاري الحارثي جبر بن عبس أبي بن محمد بن عبس أبي بن المجيد عبد ] 1871[  

 إسحاق بن وعثمان التيمي طلحة بن محمد عنه روى جده عن أبيه

  

هو إسماعيل بن ومحمد هارون بن يزيد عنه روى الحسن سمع البصري زريق أبي بن المجيد عبد ] 1872[  

 ثمامة بنت كلثوم أم وسمع الهللي

  

 الصمد وعبد البصري داود أبو منه سمع قوله الحسن سمع المعلم المجيد عبد ] 1873[  

  

قتادة عن عامر بن عمر ح قال الوارث عبد حدثنا المبارك بن الرحمن عبد قال الفارض المجيد عبد ] 1874[  

الفروج أم فرض عنه تعالى الله رضى ثابت بن زيد أن الخزاعي ذؤيب بن قبيصة عن الفارض المجيد عبد عن

ما مروان بن الملك عبد وقال أعرفها ما فقال المسيب بن لسعيد ذلك فذكرت قتادة قال وجد وأخت زوج وهي

 بهذا ال تعرف ل العرب من حي في كانت أعلمها

  

وكان أبيه عن الرجاء يرى الزد مولى الحميد عبد أبو المكي رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد ] 1875[  

 فيه يتكلم الحميدي

  

 عبدة باب

  

  ]1876 [ البطين مسلم روى سفيان عن مهدي بن قاله معاوية بن نصر بني من النصري حزن بن عبدة 

وما عبدة عن إسحاق أبي عن سفيان حدثنا الرحمن عبد حدثنا عمرو قال النهدي عبدة عن سعد بن والحسن

عن السؤاى عبدة عن إسحاق أبي عن العمش عن علي بن عثام حدثنا بكر أبي بن محمد وقال حاجة إليه بهم

عن الوليد أبي عن إسحاق أبي عن العمش عن نمير بن حدثنا شيبة أبي بن وقال وسلم عليه الله صلى النبي

حزن بن عبدة عن إسحاق أبي عن شريك عن شاذان حدثنا بزيع بن حاتم بن محمد وسلم عليه الله صلى النبي

عن إسحاق أبي عن شعبة عن أبي أخبرني قال عبدان حم من الولى الية في سجد صحبة وله شريك قال

ح محمد لهلي غنم راعي وأنا أنا بعثت وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى حزن بن عبيدة



محمد وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى حزن بن سمع إسحاق أبا سمعت شعبة حدثنا غندور

نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن حزن بن نصر عن إسحاق أبي عن شعبة عن داود وأبو عدي أبي بن حدثنا

أبو أخبرنا محمود نعم قال وسلم عليه الله صلى النبي عصر أدرك إسحاق لبي قلت شعبة عن عدي أبي بن زاد

مسدد مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن النصري حزن بن عبدة سمعت إسحاق أبي عن شعبة عن داود

عن ويقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن حزن بن عبيدة عن إسحاق أبي عن سفيان عن يحيى حدثنا

عمر أدرك عبدة وكان الكبر مسجد في معاوية بن نصر بني أحد وعبدة الحوص أبا رأيت حصين عن عوانة أبي

 قرائهم من وكان عنه تعالى الله رضى

  

تعالى الله رضى عمر بن سمع أسد من غاضرة لبني مولى الدمشقي القاسم أبو لبابة أبي بن عبدة ] 1877[  

جالست عيينة بن عن علي قال الحزامي نسبه مسهر أبو كناه الثوري عنه روى مخيمرة بن والقاسم عنهما

أبو حدثنا عبدة حدثنا راشد بن محمد قال الشام سكن الكوفة أهل من كان ومائة وعشرين ثلث سنة عبدة

 الصلة في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبو حدثنا سلمة

  

عبادة عن رباح بن عبدة عن مسلم بن الوليد حدثنا المبارك بن الحكم حدثنا زكريا قال رباح بن عبدة ] 1878[  

 الشاميين حدثنا قوله الله رضي عمر عن غنم بن الرحمن عبد عن نسي بن

  

عروبة أبي بن سمع عيلن قيس من كوفي رؤاس أخو كلب و الكلبي محمد أبو سليمان بن عبدة ] 1879[  

 العامري ويقال وثمانين سبع سنة مات خالد أبي وابن

  

 بالشام كان معروفة أحاديثه المبارك بن سمع آخر سليمان بن عبدة ] 1880[  

  

 الحميد عبد بن جرير عنه روى قوله برزة أبي بن عبدة ] 1881[  

  

 بقية سمع سعيد أبو المروي عبدة ] 1882[  

  

 المؤمن عبد باب

  

قال عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع العبدي ويقال الزدي الجلب شراعة أبي بن المؤمن عبد ] 1883[  

جاءك إذا بأس المؤمن بعبد يكن لم القطان يحيى قال الزدي بلل أبو المؤمن عبد حدثنا معاوية بن مروان

 البصريين في وحديثه تعرفه بشيء

  

  ]1884 [ إسماعيل بن موسى منه سمع مهدي أبي بن ومهدي الحسن سمع الله عبيد بن المؤمن عبد 

 البصري

  

حدثنا أحمد قال قتيبة منه سمع خالد بن الله عبد سمع الكوفي الحسن أبو الله عبد بن المؤمن عبد ] 1885[  

 الله عبد يعني أبيه عن سفيان وروى العبسي خالد بن الله عبد بن المؤمن عبد

  

  ]1886 [ حماد بن نعيم منه سمع بريدة بن الله عبد سمع المروي خالد أبو الحنفي خالد بن المؤمن عبد 

 واضح بن ويحيى



  

الملك عبد وابناه أنا خرجت الكوفة جبير بن سعيد قدم لما قال بشير بن أحمد عنه روى المؤمن عبد ] 1887[  

 خالة ابني وكانا الله وعبد

  

عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عكرمة عن أنس بن سعيد حدثنا العبدي عبادة بن المؤمن عبد ] 1888[  

 عليه يتابع ل القلم جف وقال لي ودعا رأسي وسلم عليه الله صلى النبي مسح

  

 الوارث عبد

  

عن إسحاق بن محمد قاله عنه تعالى الله رضى أنس عن النصاري مالك بن أنس مولى الوارث عبد ] 1889[  

 مختار أبي بن مختار

  

 الكوفيين في حديثه الكرم عبد بعضهم وقال شعبة منه سمع أبيه عن حذيفة أبي بن الوارث عبد ] 1890[  

  

ثمانين سنة مات السود أبي بن الله عبد قال التميمي بلعنبر مولى عبيدة أبو سعيد بن الوارث عبد ] 1891[  

بن عمرو وكلم القدر يعني قط سمعت وما أبي على لمكذوب أنه الصمد عبد لي حلف جعفر أبو وقال ومائة

 البصري هامة في التقان يعرف شعبة قال قام فلما شعبة عند وكان جعفر أبو قال عبيد

  

 الرحمن عبد بن سليمان سمع زرعة بن عقبة سمع الحمصي صخر أبو صخر بن الوارث عبد ] 1892[  

  

 عبد باب

  

 أحمد نسبه صحبة له حجازي السلمي حدرد أبو عبد ] 1893[  

  

 العقيقة في مرسل أراه يزيد ابنه عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن يزيد والد المزني عبد ] 1894[  

  

 هلل بن محمد عنه روى قوله عنه تعالى الله رضى أنسا سمع سليم لبني مولى مضرب بن عبد ] 1895[  

  

 هلل أبي بن الرحمن عبد عمه عن طلحة بن عبد ] 1896[  

  

 الكوفي الجدلي الله عبد أبو عبد بن الرحمن عبد ويقال عبد بن عبد ] 1897[  

  

 القدوس عبد باب

  

  ]1898 [ أبي بن إسحاق قال حيوة عن وهب بن قاله الشرعبي الله عبد أبي عن حبيب بن القدوس عبد 

النبي عن عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عكرمة عن الكلعي حبيب بن القدوس عبد حدثنا إسرائيل

بن عاصم عن الشامي حبيب بن القدوس عبد عن طهمان بن إبراهيم وروى منكر بحديث وسلم عليه الله صلى

 مقلوبة أحاديث وعطاء ومكحول والشعبي مجاهد عن نافع عن القدوس عبد ويروي مرسل البجلي الله عبد

  

فل حبيب بن يكن لم أن أيوب أبي بن سعيد منه سمع الحسن أبي بن الحسن عن القدوس عبد ] 1899[  



 أدري

  

  ]1900 [ مسلمة أبا يزيد بن وسعيد القطان غالبا سمع البصري أزد ينزل كان الحواري بن القدوس عبد 

 عبيد بن ويونس

  

سنة مات عمرو بن وصفوان الوزاعي سمع الخولني الحمصي الحجاج بن المغيرة أبو القدوس عبد ] 1901[  

 ومائتين عشرة ثنتي

  

  ]1902 [ أبيه عن الزبير بن الله عبد بن عامر عن حجاجا سمع الجهم أبو خنيس بن بكر بن القدوس عبد 

يعرف ل أذنيه بهما جاوز حتى يديه رفع الصلة يفتتح وسلم عليه الله صلى النبي رأيت عنه تعالى الله رضى

 عامر من سماع لحجاج

  

 الغفار عبد باب

  

  ]1903 [ الوليد سمع الشامي مخزوم بني مولى المهاجر أبي بن الله عبيد بن إسماعيل بن الغفار عبد 

 مسلم بن الوليد منه سمع أبيه وعن الجرشي

  

ومائتين وعشرين أربع سنة مات أعين بن وموسى الليث سمع داود بن الحراني صالح أبو الغفار عبد ] 1904[  

 مصر سكن

  

منه سمع عندهم بالقوي ليس قهد بن قيس بن القاسم بن النصاري الكوفي مريم أبو الغفار عبد ] 1905[  

 بخاري ثور بن قيس أن يحنش عن سعيد بن يحيى قال النصاري سعيد بن ويحيى شعبة

  

البصريين في حديثه القرشي كريز بن عامر بن الله عبد بن العلى عبد بن الله عبيد بن الغفار عبد ] 1906[  

 الخضر أبي بن عن

  

 الجليل عبد باب

  

جنتكم خذوا وسلم عليه الله صلى النبي عن عمران أبي بن خالد عن المصري حميد بن الجليل عبد ] 1907[  

عبد وقال الجليل عبد عن عجلن بن وعن علي بن عمر عن بكر أبي بن محمد قاله لله والحمد الله سبحان

الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن المقبري سعيد عن عجلن بن عن سلمة بن العزيز

المصري حميد بن الجليل عبد حدثني المصري سلمة بن موسى أخبرنا مريم أبي بن أصح والول وسلم عليه

كتب وسلم عليه الله صلى النبي قال عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن الديلي سنان أبي عن شهاب بن عن

 الحج عليكم

  

زيد بن حماد نسبه العقدي منه سمع ميمون بن وجعفر شهرا سمع القيسي عطية بن الجليل عبد ] 1908[  

 وهم ربما البصري هو القيسي سلح أبو كنيته الصمد عبد قال

  

قيس بن داود عن الرزاق عبد أخو إسماعيل أبو حدثنا جعفر بن يحيى قال الفلسطيني الجليل عبد ] 1909[  



عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن له عم عن الجليل عبد عن أسلم بن زيد عن

عبد عن قيس بن داود حدثني الفديك أبي بن أخبرنا سلم بن وقال الرزاق عبد تابعه غيظا كظم من وسلم

عليه الله صلى النبي سمعت حج قال عجلن بن من استثبته حتى ذلك أثبت فلم عمه عن الفلسطيني الجليل

 أدري فل حميد بن يكن لم أن يصح ل بهذا وسلم

  

 الحكيم عبد باب

  

بن فلن بن الحكيم عبد حدثني معمر أخ قال الله عبد أخ محمد قال يعلى بن فلن بن الحكيم عبد ] 1910[  

هذا من أهلها يصيب بأرض إني عنه تعالى الله رضى الخطاب بن لعمر قال يعلى أن أبي حدثني قال يعلى

 الشراب

  

 حكيم بن الحوص منه سمع عنها تعالى الله رضى عائشة سمع البصري الحكيم عبد ] 1911[  

  

  ]1912 [ وسلم عليه الله صلى النبي عن الحكم أبي بن الله عبد بن جعفر سمع صهيب بن الحكيم عبد 

 عنه جعفر بن الله عبد حدثنا العقدي حدثنا إسحاق قال مرسل

  

  ]1913 [ عنه تعالى الله رضى عفان بن عثمان مولى الله عبد أبو فروة أبي بن الله عبد بن الحكيم عبد 

صالح أخو هو محمد بن وإسحاق المبارك بن منه سمع قوله المسيب بن سعيد سمع المديني الموي القرشي

 العلى وعبد وإسحاق

  

 العزيز عبد بن حرملة عنه روى سلم بن الله عبد بن عن شعيب بن الحكيم عبد ] 1914[  

  

 نظر فيه بعضهم كذبه يونس عن واسطي الخزاعي سفيان أبو منصور بن الحكيم عبد ] 1915[  

  

 الخالق عبد باب

  

أبي بن سعيد عنه روى المسيب بن سعيد سمع البصري الشيباني روح أبو سلمة بن الخالق عبد ] 1916[  

الملك وعبد مفضل بن وبشر شعبة منه سمع سلمة بن بعضهم وقال سلمة بن هو هارون بن يزيد قال عروبة

 الخطاب بن

  

 العراقيين في شعبة منه سمع قوله حماد عن الخالق عبد ] 1917[  

  

 الشامي الحديث منكر أبيه عن واقد بن زيد بن الخارق عبد ] 1918[  

  

الله رضى مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن الشهيد بن حبيب حدثنا مخارق أبي بن الخارق عبد ] 1919[  

 طالوت بن عثمان منه سمع النسا عرق في وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى

  

 الكبير عبد باب

  



 زيد بن حماد عنه روى أهبان بنت عديسة عن البصري الغفاري عمرو بن الحكم بن الكبير عبد ] 1920[  

  

 جعفر بن الحميد عبد سمع البصري الحنفي بكر أبو المجيد عبد بن الكبير عبد ] 1921[  

  

هشام عن المصري القرشي سفيان أبي بن معاوية آل مولى مرحوم أخو العزيز عبد بن الكبير عبد ] 1922[  

 مرحوم بن عبيس منه سمع الحسن عن حسان بن

  

 عبيدة باب

  

قاله يمان اليمان قال وسلم عليه الله صلى النبي عن زنباع بن روح عن الرحمن عبد بن عبيدة ] 1923[  

 المصريين في حديثه حدثه عبيدة أن حدثه سوادة بن بكر بن الحارث بن عمرو عن وهب بن إسماعيل

  

بن يحيى منه سمع ومجالد الوليد بن القاسم عن همدانيا أراه الكوفي سعيد بن السود بن عبيدة ] 1924[  

 الرحمن عبد

  

عن مغيرة حديث يرويه شعبة كان القطان يحيى قال الكوفي الضبي الكريم عبد أبو معتب بن عبيدة ] 1925[  

عن إبراهيم عن عبيدة بن ذكر مغيرة عن يقول هشيم وكان يطلق المريض في عمر عن إبراهيم عن عبيدة

رضى عمر عن وليس شريح إلى كتب هبيرة بن أن والشعبي إبراهيم عن فحدثنا عبيدة فسألت يحيى قال عمر

 يتغير أن قبل عبيدة أخبرني شعبة عن داود أبو حدثنا مسلم بن علي قال عنه تعالى الله

  

 البصريين في يعد ضمرة بن حيان سمع العدوي عبيدة ] 1926[  

  

 الحكم عبد باب

  

رضى هريرة أبي عن ذكوان بن الحكم عن الطيالسي داود أبو قال السدوسي ذكوان بن الحكم عبد ] 1927[  

باع رجل القيامة يوم ندامة الناس أشد أن قال العتيق في كذا وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله

إمامة أبي عن شهر ح قال السدوسي الحكم عبد عن معاوية بن مروان حدثنا قتيبة وقال غيره بدنيا آخرته

في العدوي ذكوان بن الحكم عبد قال علي بن عمرو نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى

 البصريين

  

بن هو الحديث منكر عنهما تعالى الله رضى الصديق وأبي أنس عن البصري القسملي الحكم عبد ] 1928[  

 الله عبد

  

 القاهر عبد باب

  

بن وجميل لكنانة بن عن الضرير البصري السلمي الهيثم بن قيس ولد من السري بن القاهر عبد ] 1929[  

 الوليد أبو منه سمع سنان

  

وفروة حسان بن هشام سمع البصري الزدي المغولي سعيد أبو الحبحاب أبو شعيب بن القاهر عبد ] 1930[  



الله رضى هريرة أبي عن أبيه عن المنكدر بن محمد بن عمر عن هشاما وسمع الزبير بن ومجاهد خالد بن

سيرين بن عن هشام عن علثة بن وقال كفارة العمرة إلى العمرة وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن

  

عمران أبي بن خالد عن حدثه القاهر عبد أن معاوية حدثني الله عبد قال الله عبد أبو القاهر عبد ] 1931[  

 ولدها يعتق ل قال غيره من حامل وهي أمته يطأ الرجل عن وسالما القاسم سألت

  

عنه تعالى الله رضى علي امرأة البنين أم مولة زبراء سمع الكوفي العامري تليد بن القاهر عبد ] 1932[  

أبو تليد بن القاهر عبد حدثنا مهدي بن حدثنا سعيد بن الله عبد نعيم وأبو المسعودي يعقوب بن أحمد منه سمع

 بمكة العوام بن والزبير عثمان قتل الشعبي سمعت ثقة رفاعة

  

 الرزاق عبد باب

  

إحدى سنة ومات جريج وابن الثوري سمع اليماني حمير مولى بكر أبو نافع بن همام بن الرزاق عبد ] 1933[  

 أصح فهو كتابه من حدث ما ومائتين عشرة

  

 بشيء ليس يحيى قال الحديث منكر الزهري عن الدمشقي الثقفي بكر أبو عمر بن الرزاق عبد ] 1934[  

  

 مسلم منه سمع ثابتا سمع الزدي الربا أبي بن الرزاق عبد ] 1935[  

  

 زائدة أبي بن يحيى سمع بزيع بن عمر بن الرزاق عبد ] 1936[  

  

 الواحد باب

  

 صحبة له عنه تعالى الله رضى الهاشمي المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة بن المطلب عبد ] 1937[  

  

الطيب أبي بن أحمد قال المدينة نزل عنه تعالى الله رضى اليماني الدوسي هريرة أبو شمس عبد ] 1938[  

وقال وخمسين سبع سنة عنهما تعالى الله رضى وعائشة هريرة أبو مات قال عروة بن هشام عن عيينة بن عن

بن حسين ح قال حسين وخمسين تسع سنة مات إسحاق بن قال وخمسين ثمان سنة مات ضمرة عن الحسن

من الزد من شمس عبد هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن موسى بن الفضل حدثنا حريث

أبي بن عمرو بن الله عبد هريرة أبي اسم يعقوب بن موسى قال الفديك أبي بن حدثنا شيبة أبي بن دوس

بن وقال نهم عبد غيرهم وقال وعمرو سكين ويقال تيم عبد ويقال شمس عبد هريرة أبي اسم قالوا السود

في فسميت شمس عبد اسمي كان هريرة أبي عن أصحابه بعض عن إسحاق أبي بن حدثنا يونس حدثنا نمير

في واسمه شمس عبد الجاهلية في هريرة أبي اسم أبي كتاب في وجدت إسماعيل الرحمن عبد السلم

بن وهب قال عنهم تعالى الله رضى مالك بن وأنس الله عبد بن وجابر عباس بن عنه روى الله عبد السلم

عند كنت عامر أبي بن مالك أنس أبي عن التيمي إبراهيم بن محمد عن إسحاق أبي بن عن أبي حدثنا جرير

ما والله قال منكم الله برسول أعلم اليماني هذا ندري ما محمد أبا والله فقال رجل فدخل الله عبيد بن طلحة

نأتي وكنا وأهلون بيوتات لنا أغنياء أقواما كنا إنا نعلم لم ما منه وعلم نسمع لم ما الله رسول من سمع أنه نشك



يد مع يده كانت إنما أهل ول له مال ل مسكينا وكان نرجع ثم النهار طرفي وسلم عليه الله صلى الله رسول

العبسي الله عبد قال يقل لم ما الله رسول على يقول خير فيه أحدا نجد ولم دار ما حيث معه يدور الله رسول

صلى محمد أصحاب أحفظ من عنه تعالى الله رضى هريرة أبو كان صالح أبي عن العمش ح قال وكيع حدثنا

 بأفضلهم يكن ولم وسلم عليه الله

  

عبد بن مسهر حدثنا موسى بن يحيى قال معاوية بن مروان كناه الكوفي عمارة أبو يزيد بن خير عبد ] 1939[  

الجاهلية أمر من تذكر هل قال سنة ومائة عشرون قال عليك أتى كم خير لعبد قلت قال أبي حدثني قال الملك

فخرجوا الناس في فنودي وسلم عليه الله صلى النبي كتاب فجاءنا باليمن ببلدنا غلما كنت إني أذكر قال شيئا

بلغت قد القدر وهذا حبسك ما أمي له فقالت أبي جاء النهار ارتفع فلما خرج فيمن أبي فكان واسع خير إلى

قوله ما له فقلت فاستصبي واستصبينا فأسلمي أسلمنا فلن أم يا فقال الغداة يريدون يتضورون عيالك وهؤلء

من أذكر ما فهذا ميتة كانت للكلب فلتهراق القدر بهذا وأمرني قال أسلمنا العرب كلم في هو قال استصبينا

 الجاهلية أمر

  

سليمان أبي بن الملك عبد سمع المسامعة يتولى البصري محمد أبو سنان بن الله عبد بن النور عبد ] 1940[  

 خالد بن يوسف بن خالد نسبه شعيب بن ويونس

  

عبد قال رافع أبي عن جدته عن وسلم عليه الله صلى النبي مولى رافع أبي بن الله عبيد بن عبادل ] 1941[  

عفير بن وقال الفتن في كذا القبر عذاب في الهاد بن عن محمد بن العزيز عبد عن العقدي عن محمد بن الله

تعالى الله رضى رافع أبي عن رافع أبي بن الله عبيد امرأة جدته عن عبادل عن الهاد بن عن أيوب بن يحيى عن

عثمان بن أبان بن عمرو عن رافع أبي بن علي بن عبادل عن مالك بن سعيد عن العزيز عبد الويسي وقال عنه

 عباد أويس أبي بن وقال يتوضأ ولم وسلم عليه الله صلى النبي أكل رافع أبي عن غطفان أبي عن

  

 واسع بن محمد عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع المتعال عبد ] 1942[  

  

 وهب بن سمع النصاري البغدادي طالب بن المتعال عبد ] 1943[  

  

صلى الله رسول أتانا قال عنه تعالى الله رضى صرد بن سليمان عن أبيه عن الكوفي الكرم عبد ] 1944[  

عبد ويقال شعبة عن أبيه عن علي بن نصر قاله طعام على نقدر أو يقدر ل ليل ثلث فمكثنا وسلم عليه الله

 الوارث

  

الله رضى الخطاب بن عمر مولى البصري مبارك أخو أمية أبو أمية أبي بن فضالة بن الرحمن عبيد ] 1945[  

 إبراهيم بن ومسلم مهدي وابن ووكيع المبارك بن عنه روى الله عبد بن بكر سمع القرشي عنه تعالى

  

 أباه سمع مصر سكن الثقفي محمد أبو ضبة بن يزيد بن الله عبد بن العظيم عبد ] 1946[  

  

أخو الحديث منكر أبيه عن المديني النصاري الساعدي سعد بن سهل بن عباس بن المهيمن عبد ] 1947[  

عباس بن عمرو أبي عن مجمع بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب ح محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي أبي

 أدري فل المهيمن عبد يكن لم إن سهل بن



  

 الحديث منكر تركوه الواسطي الصباح أبو الغفور عبد ] 1948[  

  

فضالة بن فرج عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن قبس بن ثابت جده عن أبيه عن الخبير عبد ] 1949[  

 النصاري سعيد بن يحيى عن مناكير عنده فرج بقائم ليس حديثه

  

 الحديث منكر راشد بن معلى منه سمع مسلم بن يحيى حدثنا سعيد أبو نعيم بن المنعم عبد ] 1950[  

  

 الحديث ذاهب إدريس بن المنعم عبد ] 1951[  

  

 عمر باب

  

عن أويس أبي بن قال عنه تعالى الله رضى القرشي العدوي حفص أبو نفيل بن الخطاب بن عمر ] 1952[  

عن سعد عن زريع بن يزيد عن العلى عبد وقال كلها حجها سنين عشر ولي شهاب بن عن يونس عن وهب بن

ذي من بقين ليالي لربع الربعاء يوم عنه تعالى الله رضى عمر أصيب قال حديثه في معدان عن سام عن قتادة

عبيد عن الدراوردي العزيز عبد ح قال الصلت بن محمد يعلى أبو وعشرين ثلث سنة مات نعيم أبو قال الحجة

صلى النبي قبل المدينة إلى معه بمن هاجر وخمسين خمس بن وهو عمر قتل قال عمر بن عن نافع عن الله

 بالجنة له وشهد راض عنه وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي وسلم عليه الله

  

إسماعيل قال الله عبد بن عمر وهو المديني المخزومي القرشي السد عبد بن سلمة أبي بن عمر ] 1953[  

الخندق يوم سلمة أبي بن وعمر أنا كنت قال الزبير بن عن أبيه عن هشام عن مسهر بن علي حدثنا خليل بن

السلح في يمر أبي أرى فكنت فأنظر مرة لي ويطأطئ فينظر مرة له فأطأطئ حسان أطم في النسوة مع

قال نعم قلت ورأيتني فقال لبي فذكرته الزبير بن عن عروة بن الله عبد وأخبرني هشام قال قريظة بني إلى

 أبويه وسلم عليه الله صلى النبي لي جمع لقد

  

أن معاوية حدثني الله عبد قال الشاميين في يعد النصاري عمرو ويقال كبشة أبو سعد بن عمر ] 1954[  

وسلم عليه الله صلى النبي قال قال وسلم عليه الله صلى النبي صاحب كبشة أبي عن حدثه سعيد بن أزهر

بن سعد اسمه علي عن إبراهيم قال فافعلوا فكذلك أهلي بعض إلى فقمت شهوة نفسي في فوقع فلنة مرت

 عمرو

  

زرعة بن ضمضم عن عياش بن إسماعيل ح قال عثمان بن خطاب صحبة له النخعي عوف بن عمر ] 1955[  

تنقطع ل قال وسلم عليه الله صلى النبي أن السعدي بن عن يخامر بن مالك إلى يرده عبيد بن شريح عن

رضى العاص بن عمرو بن الله وعبد النخعي عوف بن وعمر الرحمن وعبد معاوية فقال نقاتل دام ما الهجرة

أن والخرى السيئات تهجر أن أحدهما خصلتان الهجرة أن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهم تعالى الله

 التوبة تقلبت ما الهجرة تنقطع ول ورسوله الله إلى تهاجر

  

 ألف باب

  

عمر أن حميد صخر أبو أخبرني وهب بن حدثني سليمان بن يحيى قال زائدة مولى إسحاق بن عمر ] 1956[  



وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن أبيه عن حدثه زائدة مولى إسحاق بن

 الكبائر اجتنب ما كفارات رمضان إلى ورمضان الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات

  

العزيز عبد عنه روى محمد أخو المدني القرشي مخرمة بن قيس مولى يسار بن إسحاق بن عمر ] 1957[  

 الحنفي بكر وأبو محمد بن

  

الله رضى شعبة بن المغيرة عن القرظي كعب بن محمد عن السود بن محمد بن إبراهيم بن عمر ] 1958[  

بن هاشم عن المكي قاله أمته في القيامة يوم إلى يكون ما وسلم عليه الله صلى النبي خطب قال عنه تعالى

 هاشم

  

قال فياض بن وهلل الخليل ابنه منه سمع قتادة سمع البصري العبدي حفص أبو إبراهيم بن عمر ] 1959[  

 الخزاعي يصح ول الخزاعي هو الصمد عبد

  

عمر ويقال حبيب أبي بن يزيد عنه روى عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر قال الشج بن عمر ] 1960[  

بن الله عبد بن عمر عن بكير عن ليث ح بشر أشج مولى مرسل البصريين عن حديثه الشج بن الله عبد بن

 يزيد ل الولء المسيب بن قال الشج

  

ثابت حدثنا عمر ح القواريري قال النصار مولى سيرين بن محمد مولى العمى إسماعيل بن عمر ] 1961[  

 عليه الله تاب يموت أن قبل تاب من أنس عن

  

نظر فيه أبيه عن عمر بن إبراهيم عن البراء يوسف قال عفان بن عثمان بن عمرو عن أبان بن عمر ] 1962[  

 أدري فل عثمان بن أبان بن يكن لم إن

  

أن قال الشعبي عن أيوب بن عمر عن مسعر ح خلد قال الثوري عنه روى المزني أيوب بن عمر ] 1963[  

سمعت قرة بن معاوية عن أيوب بن عمر عن إسرائيل حدثنا غنام بن طلق وقال الكوفيين في بزقة للشيطان

 الصلة المانة من عنه تعالى الله رضى هريرة أبا

  

 حفص أبو كنيته زياد بن المغيرة عن الموصلي أيوب بن عمر ] 1964[  

  

حميد عنه روى وأفطر أطعم عنه تعالى الله رضى أنس كبر لما النصاري مالك بن أنس بن عمر ] 1965[  

 الطويل

  

 البصري الحديث منكر إبراهيم بن عمر بن خليل منه سمع عروبة أبي بن عن البح عمر ] 1966[  

  

 بن

  

  ]1967 [ بن مروان وروى والجلح عمرو بن طعمة عنه روى المغيرة بن عروة عن التغلبي بيان بن عمر 

حديثه الجنائز في وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن عروة عن أبيه عن الثقفي عمر بن حفص عن معاوية

 الكوفيين في



  

 نعيم وأبو وكيع منه سمع الشعبي سمع الكوفي الهمداني بشير بن عمر ] 1968[  

  

 منقطع المبارك بن منه سمع الحارث بن عمرو عن بكار بن عمر ] 1969[  

  

  ]1970 [ بن موسى عنه روى عنه تعالى الله رضى العزيز عبد بن عمر كتاب علينا قرئ بهرام بن عمر 

 البصري إسماعيل

  

قال عنه تعالى الله رضى بسر بن الله عبد سمعت قال الحمصي الفزاري حفص أبو بلل بن عمر ] 1971[  

 الولة عليكم جارت إذا أنتم كيف يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

  

عبد أخو هو أبيه عن القرشي المخزومي هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن عمر ] 1972[  

 الرحمن عبد أخو وهو المدني الزمعي موسى عنه روى الملك

  

 ت

  

 منقطع المبارك بن منه سمع هانئا سمع الصنعاني تيري بن عمر ] 1973[  

  

 ث

  

نسبه وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب بعض عن الخزرج بن بلحارث من النصاري ثابت بن عمر ] 1974[  

بن ثابت سمعت الزهري عن يونس عن وهب بن عن أصبغ وقال الزهري عن وشعيب كيسان بن وصالح مالك

 أيوب أبي عن ثابت بن عمرو عن سعيد بن سعد وروى النصاري عمرو

  

 حشرج باب

  

عبد بن عمر علينا وقطع معدان بن خالد وعن الهوزني وشريقا عامر بن سليم سمع جعثم بن عمر ] 1975[  

 بقية منه سمع أرمينية بعث العزيز

  

الله صلى النبي سمع علي بن الرحمن عبد عن بدر بن الله عبد عن الحنفي اليمامي جابر بن عمر ] 1976[  

عن نعيم أبو وروى أبيه عن شيبان بن علي بن الرحمن عبد عن ملزم وقال صلبه يقيم ل من قال وسلم عليه

النبي عن حدثه قومه من رجل أن يزيد بن الرحمن عبد قومه من رجل عن جابر بن عمر عن دغفل بن إياس

 نوح بن سالم عنه روى الرحمن عبد بن وعلة عن أيضا ويروي وهم هنا ها ويزيد وسلم عليه الله صلى

  

عن أبيه عن معتمر وروى حصين عن إدريس وابن وهشيم جرير قاله الحنف عن جاوان بن عمر ] 1977[  

عمر حدثنا حصين حدثنا هشيم حدثنا النفيلي حدثنا محمد قال جاوان بن عمر عوانة أبي عن حجاج وقال حصين

 نعم قلت حصين حدثنا عوانة أبو ح الصمد عبد ح إسحاق مناة زيد بن سعد بني أخو جاوان بن

  

 ح



  

بن الله وعبد سلمة أبا وسمع عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن الحجازي ثوبان بن الحكم بن عمر ] 1978[  

 سعيد بن ويحيى كثير أبي بن يحيى منه سمع عنهما تعالى الله رضى عمرو

  

بن الحميد عبد نسبه عنه تعالى الله رضى جابرا سمع النصاري حفص أبو رافع بن الحكم بن عمر ] 1979[  

 المدني جعفر

  

 الحديث ذاهب الهذلي الحكم بن عمر ] 1980[  

  

 صالح بن عمرو سمع الشفعة في عتيبة بن الحكم سمع حفص أبو قيس بن الحكم بن عمر ] 1981[  

  

عيسى ح إسحاق وقال العبسي هو العزيز عبد بن يزيد عنه روى حذيفة بن سعد بن حسيل بن عمر ] 1982[  

 الكوفيين في مرسل الشعبي عن عنه تعالى الله رضى اليمان بن حذيفة بن حسيل بن عمر حدثنا

  

عائشة عن يروي ومالك الفديك أبي وابن المطلب بن العزيز عبد عنه روى نافع عن حسين بن عمر ] 1983[  

 قدامة أو حاطب مولى عمر حدثني إسحاق بن قال قدامة بنت

  

أبو منه سمع العدوي القرشي عمر بن الله عبد بن هو ونافعا الله عبد بن سالم سمع حمزة بن عمر ] 1984[  

 الكوفة نزل كأنه ومروان أسامة

  

بن وزيد إسماعيل بن موسى منه سمع خالد بن وعكرمة والحسن أباه سمع الضبي حمزة بن عمر ] 1985[  

 البصريين في الحباب

  

المكيين في يعد والزهري دينار بن عمرو عن حافظا لنا صاحبا كان عيينة بن قال حبيب بن عمر ] 1986[  

 الحباب بن زيد عنه روى عطاء ورأى

  

 جريج بن عن فيه يتكلمون البصرة قاضي حبيب بن عمر ] 1987[  

  

الضب في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن حرملة بن عمر ] 1988[  

عن علي عن سفيان عن يوسف بن محمد وقال الصحيح وهو زيد بن علي عن عيينة وابن زيد بن حماد قاله

 البصريين عن حديثه حرملة بن عمرو

  

زيد مر أبيه عن العدوي القرشي عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر ] 1989[  

الدراوردي سمع حمزة بن إبراهيم قاله الظهر فقال الوسطى في إليه فأرسلنا بنا عنه تعالى الله رضى ثابت بن

 المدينة أهل في أبيه عن الله عبيد عن

  

داود وقال عنهما تعالى الله رضى بشير بن النعمان سمع أبيه عن محمد بن ثابت بن حفص بن عمر ] 1990[  

عمر بن عن اللجلج بن العلء عن أبيه عن النصاري سعد أبو ثابت بن عمر بن حفص بن عمر حدثنا رشيد بن

 الشاميين في وسلم عليه الله صلى النبي موت بعد يموت أحدا أغبط ل عنهم تعالى الله رضى عائشة عن



  

 الحجاز أهل في جريج بن عنه روى الله عبد بن عامر عن حفص بن عمر ] 1991[  

  

بني مولى سعد بن الرحمن عبد عنه روى آبائه عن المديني القرظ سعد بن عمر بن حفص بن عمر ] 1992[  

 عمارة أخو مخزوم

  

 المائتين بعد مات ويقال بقوي وليس العبدي حفص أبو حفص بن عمر ] 1993[  

  

 إدريس وابن أباه سمع ومائتين وعشرين ثنتين سنة مات الكوفي النخعي غياث بن حفص بن عمر ] 1994[  

  

 القاسم بن هاشم عنه روى المرتفع بن عن المكي حفص أبو عمر ] 1995[  

  

 منقطع الفيض أبو عنه روى الحمصي حفص أبو عمر ] 1996[  

  

ذكوان أو طهمان له يقال لنا غلم كان جده عن أبيه عن أمية بن إسماعيل عن حوشب بن عمر ] 1997[  

بن يحيى قال رقك في وترق عتقك في تعتق فقال له فذكر وسلم عليه الله صلى النبي فأتى نصفه فأعتق

 الرزاق عبد عن موسى

  

عقبة بن محمد قاله فطر ول فقال للصائم الحجامة عن الحسن سألت قال بشر أبو الحزور بن عمر ] 1998[  

 البصري الزدي المنخل بن عائذ بن شباك عن

  

 خ باب

  

عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع المدينة أهل قاضي النصاري الزرقي خلدة بن عمر ] 1999[  

الرحمن عبد بن عمر عن الزهري عن المسافر بن عن الليث عن الله عبد وروى رافع بن عمرو بن معتمر أبو

 الزهري عن الزبيدي قال كذلك البقر صدقة في خلدة بن

  

 نعيم أبو عنه روى وعطاء والحسن وسالما طاوسا سمع خباب بن عمر ] 2000[  

  

وقيس والشعبي جحيفة أبي بن عون سمع الكوفي زائدة أبي بن عمر وهو الهمداني خالد بن عمر ] 2001[  

كنت زائدة أبي بن عمر قال القطان يحيى قال عرعرة بن ومحمد الملك عبد بن هشام منه سمع حازم أبي بن

 يسئلنه الشعبي إلى وزكريا السفر أبي بن ابعث

  

قاله قوله طاوسا سمع المكي صالح أبي بن الله عبد سمع العبدي حفص أبو خليفة أبي بن عمر ] 2002[  

أبي بن الله عبد وسمع قوله الحسن سمع زكريا عمران أبا وسمع ماهك بن يوسف أخت يوسف أم وسمع حيان

بن عمرو البصري أبيه منزل في الحسن توارى القطعي يحيى بن محمد قال قوله مناف عبد بني من حسين

 بحديثين زياد بن محمد عن الثقات من خليفة أبي بن عمر حدثنا علي

  

أن عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس عن زياد أبي بن زياد عن بكر بن داود عن ذكوان بن عمر ] 2003[  



بن الله عبد سمع المنذر بن قاله وقتها لغير يصلون فسقة أئمة بعدي ستكون قال وسلم عليه الله صلى النبي

 المدني نافع

  

 نعيم وأبو وكيع منه سمع وعطاء ومجاهدا أباه سمع الكوفي الهمداني ذر أبو ذر بن عمر ] 2004[  

  

 ر باب

  

 عمر عن سفيان عن نعيم أبو قاله مرسل الشعبي سمع راشد بن عمر ] 2005[  

  

  ]2006 [ بن محمد جرير عنه روى ويقال ومحمد إسماعيل أخو إسماعيل أبو راشد وكنيته راشد بن عمر 

الحفدة الله عبد قال مسروق عن الضحى أبي عن إسماعيل أبي بن عمر عن زكريا بن إسماعيل حدثنا صباح

 الختان

  

ووكيع نعيم أبو منه سمع سلمة بن وإياس كثير أبي بن يحيى عن اليمامي حفص أبو راشد بن عمر ] 2007[  

 يحيى عن حديثه في يضطرب العقدي كناه

  

 نظر فيه الشامي محمد عنه روى النصري الواحد عبد عن التغلبي روبة بن عمر ] 2008[  

  

 دجال هو علي بن عمرو قال طاوس بن عن البصري الضرير حفص أبو رياح بن عمر ] 2009[  

  

 ز باب

  

 حميد بن يعقوب منه سمع المدني تيم بني مولى زياد بن عمر ] 2010[  

  

 المصري الصمد عبد منه سمع جرير بن غيلن حدثنا المربعة إمام زياد بن عمر ] 2011[  

  

حدثنا نعيم أبو قاله الكوفيين في يعد إسماعيل بن مالك منه سمع قيس بن السود عن زياد بن عمر ] 2012[  

رضى عمر قال زيد بن سعيد عن حريث بن عمرو عن عمير بن الملك عبد عن الهللي حفص أبو زياد بن عمر

تعالى الله رضى سعيد عن عمرو عن الملك عبد وعن شعرا يمتلي أن من خير قيحا يمتلي لن عنه تعالى الله

 وينكر منه يعرف المن من الكمأة وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه

  

عبد حدثنا إبراهيم بن إسحاق وقال إسحاق بن إبراهيم عن نعيم أبو قاله مرسل اليماني زيد بن عمر ] 2013[  

صلى الله رسول نهى قال عنه تعالى الله رضى جابر عن الزبير أبي عن الصنعاني زيد بن عمر سمع الرزاق

 نظر فيه الهر ثمن عن وسلم عليه الله

  

  ]2014 [ قال مرسل عنه تعالى الله رضى موسى أبي إلى عنه تعالى الله رضى عمر كتب زيد بن عمر 

 ثور عن عيسى عن إسحاق

  

 نظر فيه قتيبة عنه روى حفص أبو زرعة بن عمر ] 2015[  



  

 الناس باب

  

 حريث بن عيزار منه سمع أبيه عن الزهري القرشي وقاص أبي بن سعد بن عمر ] 2016[  

  

عمر منه سمع عنه تعالى الله رضى عمر عهد في كانوا أمهم المؤذن القرظ عائذ بن سعد بن عمر ] 2017[  

 المديني القرشي مخزوم بني مولى ياسر بن عمار موالي هم يقال عمر بن عاصم بن

  

موسى بن إسماعيل منه سمع جده عن أبيه عن الثقفي الله عبد بن عمر عن النصري سعد بن عمر ] 2018[  

 حديثه يصح لم

  

ومائتين ثلث سنة مات رجاء أبي بن أحمد قال موضع وحفر الحفري الكوفي داود أبو سعد بن عمر ] 2019[  

 الثوري سمع

  

 الكوفيين في منقطع الهمداني إسحاق أبو عنه روى سعيد بن عمر ] 2020[  

  

وابن الثوري منه سمع مليكة أبي بن سمع المكي القرشي النوفلي حسين أبي بن سعيد بن عمر ] 2021[  

 مخلد بن والضحاك المبارك

  

منقطع سعيد بن عمر سمع الله عبد أبي عروة عن هارون بن يزيد قاله إبراهيم سمع سعيد بن عمر ] 2022[  

 العتيق في كذا

  

  ]2023 [ إسحاق بن الرحمن عبد عنه روى حميد بن الرحمن وعبد الزهري عن شريج بن سعيد بن عمر 

 سليمان بن وفضيل المدني

  

سفيان أخو هو عيينة بن عنه روى والعمش أبيه عن الكوفي الثوري مسروق بن سعيد بن عمر ] 2024[  

 والمبارك

  

بن أحاديث فإذا بشير بن سعيد كتاب لنا أخرج تركته أحمد قال الدمشقي حفص أبو سعيد بن عمر ] 2025[  

 عروبة أبي

  

 مجهول إسناده برية ابنه عنه روى أبيه عن وسلم عليه الله صلى النبي مولى سفينة بن عمر ] 2026[  

  

منه سمع أبان بن الرحمن عبد سمع عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر ولد من سليمان بن عمر ] 2027[  

 المدينة أهل في حديثه شعبة

  

 منقطع عقبة بن موسى عنه روى روح أبي عن ثابت بن زيد بن سليمان بن عمر ] 2028[  

  

أبو حدثنا البصري سليم بن عمر حدثني حباب بن زيد حدثنا إسحاق أبو قال البصري سليم بن عمر ] 2029[  



هكذا قال ثلثا فتوضأ وسلم عليه الله صلى النبي وضوء عن حدثنا عنه تعالى الله رضى إمامة لبي قلنا غالب

غالب أبي عن عباد أبو آدم ح قال الرحمن عبد سعيد أبو ح هارون وقال يتوضأ وسلم عليه الله صلى النبي رأيت

 رقيقة وكانت لحيته يخلل عنه تعالى الله رضى إمامة أبا رأى

  

 المصري يقال البصريين في منقطع قتادة عنه روى صفرة أبي بن المهلب عن سيف بن عمر ] 2030[  

  

 معاوية بن مروان عنه روى قولهما سيرين وابن الشعبي عن السدي سيف بن عمر ] 2031[  

  

 يحيى بن الرحمن عبد عن هشيم وروى عمر بن الله عبد عن سالم بن عمر ] 2032[  

  

عن أباه سمع القرشي الحكم بن مروان بن محمد مولى الجزري الفطس عجلن بن سالم بن عمر ] 2033[  

 واضح بن يحيى منه سمع قوله جبير بن سعيد

  

روى سالم بن عمرو ويقال خراساني مرو قاضي النصار مولى النصاري عثمان أبو سالم بن عمر ] 2034[  

ح أسامة أبو حدثنا خلف أبي بن قال سالم بن عمرو عن مطرف عن فضيل بن وقال والربيع وليث مطرف عنه

 القاسم سمعت المدينة أهل من سالم بن عمر النصاري عثمان أبو حدثنا مهدي

  

 الكوفيين في نعيم أبو منه سمع التيمي سلمة سمع العجلي سويد بن عمر ] 2035[  

  

 الكوفي ووكيع نعيم وأبو المبارك بن منه سمع طلحة بنت عائشة سمع الثقفي سويد بن عمر ] 2036[  

  

 الشامي الزبيدي عنه روى ومعاوية السود بن عمرو عن السلمي العجلي سويد بن عمر ] 2037[  

  

 منقطع المصري الحارث بن عمرو عنه روى القاسم أبي بن القاسم عن السائب بن عمر ] 2038[  

  

 منقطع سعد بن الليث عنه روى زيد بن أسامة عن السائب بن عمر ] 2039[  

  

 عيسى بن معن عنه روى قولهما والشعبي مروان بن الملك عبد عن سلم بن عمر ] 2040[  

  

  ]2041 [ عنه روى عبيد بن الذيال سمع مكة سكن حفص أبو البصري المازني مروان بن سهل بن عمر 

 الحميدي

  

 الحداد عبيدة أبو منه سمع عطاء سمع الهذلي حفص أبو سليط بن عمر ] 2042[  

  

 البصريين في حديثه عمر سمع إسحاق أبي بن يحيى روى قوله مغفل بن سمع سحيم أبي بن عمر ] 2043[  

  

 ش باب

  

منه سمع الرازي جعفر أبي عن الحسن والد الري إلى تجارته كانت البصري الجرمي شقيق بن عمر ] 2044[  

 المؤمن عبد بن روح



  

بن عمرو قال عبيدة بن ومحمد وكيع منه سمع الطبيخ بنت عمرة عن الكسية بياع شوذب بن عمر ] 2045[  

عثيمة أبو حدثني شوذب بن عمر ح الصمد عبد وقال بالسكر يرمي رآه من حدثني القطان يحيى كان علي

 الكوفيين في منقطع كعبا سمع

  

 المدني أويس أبو عنه روى أشجع مولى كثير أبي بن شيبة بن عمر ] 2046[  

  

ذئب أبي بن قال المديني ذئب أبي بن عنه روى زهرة بني حليف قارظ أخو قارظ بن شيبة بن عمر ] 2047[  

 كنانة أبي بن وهو إبراهيم بنت قارظ أم أمه عن شيبة بن قارظ عن

  

 العتيق في كذا حيوة عنه روى عونا سمع سنان بن معقل مولى شيبة بن عمر ] 2048[  

  

 عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع معمر بن مولى الشعثاء بن عمر ] 2049[  

  

 ص باب

  

  ]2050 [ السلمي صهبان بن محمد بن عمر هو الحديث منكر يحيى أبي بن إبراهيم خال صهبان بن عمر 

 المدينة أهل في حديثه

  

 ط باب

  

عبد بن علي منه سمع علقمة بن الله عبد سمع المديني الليثي وقاص بن علقمة بن طلحة بن عمر ] 2051[  

 الله عبيد بن ومحمد الله

  

 الحديث منكر عروبة أبي بن وسعيد حمزة أبي عن البصري الزدي حفص أبو طلحة بن عمر ] 2052[  

  

 ع باب

  

حرملة بن عن أيوب بن يحيى أخبرنا مريم أبي بن قال حجازي السلمي جرهد بن الله عبد بن عمر ] 2053[  

الله عبد بن لجابر يقول رجل سمعت جرهد بن الله عبد بن عمر سمع الحصين بن الله عبد بن محمد حدثني

بن وسلمة مالك بن أنس فقال وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من معك بقي من عنهما تعالى الله رضى

الله رسول سمعت تقل ل جابر فقال هجرته عن ارتد فقد سلمة أما رجل فقال عنهما تعالى الله رضى الكوع

 كنتم حيث مهاجرون أنتم أسلم يا ابدوا وسلم عليه الله صلى

  

روى أبيه عن القرشي الزهري عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي بن عمر وهو الله عبد بن عمر ] 2054[  

قدم أراه الصل مدني سلمة أخو هو المدني يعقوب بن وموسى وهشيم عوانة وأبو إبراهيم بن سعد عنه

 واسط

  

 مسلم بن الله عبد عنه روى الزبير بن عن الزبير بن الله عبد بن عمر ] 2055[  



  

سليم بن عمرو وسمع جده سمع السدي القرشي العوام بن الزبير بن عروة بن الله عبد بن عمر ] 2056[  

دخل إذا وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى قتادة أبا سمع الزبير بن الله عبد بن عامر يحدث

حدثني جريج بن وقال المدينة أهل في حديثه عمر سمع إسحاق بن عن أبيه عن يعقوب قاله فليركع المسجد

 لحكيم وسلم عليه الله صلى النبي قال أبيه عن عروة بن الله عبد بن يحيى

  

بن وقال الهاد بن يزيد عنه روى العدوي القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبد بن الله عبد بن عمر ] 2057[  

عمر أن عمر بن الله عبد عن أخبره عمر بن الله عبد بن عمر أن أبيه عن الزناد أبي بن أخ وهب بن ح تليد

الزناد أبي بن الرحمن عبد حدثنا عامر أبو حدثنا معمر بن محمد القرآن من معك ما سأله عنه تعالى الله رضى

عبد سأل عنه تعالى الله رضى عمر أن عمر بن عن أبيه عن عمر بن الله عبد بن الله عبد بن عمر عن أبيه عن

 نحوه الله

  

 ذباب أبي بن الحارث عنه روى عنه تعالى الله رضى أنسا رأى واقد أبي بن الله عبد بن عمر ] 2058[  

  

هشام عن أبي حدثنا شريك بن الله عبد قال العدوي القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبد بن عمر ] 2059[  

تعالى الله رضى الخطاب بن عمر جده عن أبيه عن عمر بن الله عبد بن عمر بن عروة بن عمر عن عروة بن

في صدقتك تبع ل فقال وسلم عليه الله صلى النبي فسأل بكسر يبيعها أو يبيعه صاحبها فأبصر تصدق أنه عنه

 المدينة أهل

  

عمر بن سمع شيبة بن مصعب حدثنا جريج بن روى المخزومي أراه ربيعة أبي بن الله عبد بن عمر ] 2060[  

أبي بن الله عبد بن عمر عن عطاف وروى الحجر في الحارث عبد بن نافع مع نجمع كنا عنهما تعالى الله رضى

 الحجاز أهل في قوله المسيب بن عن ربيعة

  

بن علي بن الله وعبد مالك أبي بن ثعلبة عن بلل أخت رباح بنت غفرة مولى الله عبد بن عمر ] 2061[  

هو عنهما تعالى الله رضى عباس بن أدرك يونس بن عيسى قال هلل أبي بن وسعيد الليث عنه روى السائب

 مديني

  

أيوب أبي بن سعيد منه سمع المسيب بن عن حرملة بن الرحمن عبد عن العبسي الله عبد بن عمر ] 2062[  

 منقطع المدينة أهل عن حديثه

  

 المبارك بن عنه روى البكري الله عبد بن عمر ] 2063[  

  

البصري هو عبيد بن وأسماء وقتادة والحسن أبيه عن الرومي الرحمن عبد بن الله عبد بن عمر ] 2064[  

 منقطع وقتيبة إسماعيل بن موسى منه سمع

  

عن يعلى امرأة حكيمة ويقال وحكيمة أبيه عن الكوفي الثقفي مرة بن يعلى بن الله عبد بن عمر ] 2065[  

وروى وإسرائيل زياد بن ومطلب معاوية بن ومروان حيان بن وسليمان المسعودي عنه روى مرة بن يعلى

عليه الله صلى النبي عن جده عن أبيه عن يعلى بن عمر عن سفيان عن مسلم بن الوليد عن خالد بن هشام



لي وقال عنه تعالى الله رضى أنس عن يحدث يعلى بن عمر كان جرير قال علي قال ذهب خاتم في وسلم

شئت وأن فاكتب شئت فإن وكذا كذا شرب أنه أشهد قال أنس عن قلت حدثك شيء أي رهطه من وكان زائدة

 فدع

  

أن هشام أخبرنا موسى بن إبراهيم قال الحجازي القرشي الزهري عوف بن الرحمن عبد بن عمر ] 2066[  

وعمرو عوف بن الرحمن عبد بن عمر بن حفص أن سفيان أبي بن الحكم بن يوسف أخبرني أخبرهم جريج بن

من وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجال وعن عوف بن الرحمن عبد بن عمر عن أخبراه حية بن

قال المقدس بيت في لصلين مكة الله فتح لئن قال الفتح يوم وسلم عليه الله صلى النبي جاء رجل أن النصار

 النصار من رجل عن الرحمن عبد بن عمر وقال نحوه جريج بن عن المبارك بن عن محمد وقال هنا ها صل

  

 الحجاز أهل في عقيل بن عنه روى عبادة عن الرحمن عبد بن عمر ] 2067[  

  

وجهك عني غيب زيد لقاتل عنه تعالى الله رضى عمر قال الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن عمر ] 2068[  

 القرشي الحميد عبد أخا نراه عيينة بن قاله

  

بن داود عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن العسقلني قيس بن الرحمن عبد بن عمر ] 2069[  

 منقطع المدينة أهل في قيس

  

 سعيد بن أراه يصح ل عبيدة عن موسى عنه روى عمر بن الله عبد مولى الرحمن عبد بن عمر ] 2070[  

  

بن العزيز عبد ثنا صالح بن الله عبد قال المديني المزني دلف بن عطية بن الرحمن عبد بن عمر ] 2071[  

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى إمامة أبي عن دلف بن الرحمن عبد بن عمرو عن سلمة أبي

عن أبيه عن عمر عن وغيره مالك قال بطوله الحديث فذكر أباه وسمع الناس فتسم الدابة تخرج قال وسلم

الله رضى عمر عن الحارث بن بلل عن أبيه عن عمر عن الله عبيد وزاد الفلس في عنه تعالى الله رضى عمر

 بلل فيه يتابع ول عنه تعالى

  

وابن حرملة بن الرحمن عبد عنه روى جابرا رأى السلمي خويلد بن جرهد بن الرحمن عبد بن عمر ] 2072[  

 زرعة أخا أراه المدني إسحاق

  

شيبة بنت صفية عن عطاء عن المكي القرشي السهمي حفص أبو محيصن بن الرحمن عبد بن عمر ] 2073[  

الرحمن عبد بن عمر أخبرني جريج بن وقال عيينة وابن مؤمل بن الله عبد عنه روى تجراة أبي بنت حبيبة عن

 المطلب بن جعفر عن وداعة أبي بن المطلب بنت أمه وكانت

  

 الثوري سفيان عنه روى سفيان بن سلمة أبي عن المديني الرحمن عبد بن عمر ] 2074[  

  

المبارك بن منه سمع قوله منبه بن وهب سمع الدريه بابن ويعرف مهرب بن الرحمن عبد بن عمر ] 2075[  

 اليمن أهل في القريش حليف شريق بن الخنس مولى عمه دريه كان خالد بن إبراهيم قال الرزاق وعبد

  

 الرحمن عبد بن الملك عبد منه سمع وعكرمة أبيه عن الذماري أمية أبو الرحمن عبد بن عمر ] 2076[  



  

سعيد قال محبوب بن محمد منه سمع والعمش منصورا سمع البار حفص أبو الرحمن عبد بن عمر ] 2077[  

 الكوفيين في حديثه القرشي هو سليمان بن

  

  ]2078 [ العدوي القرشي عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر ولد من أسيد بن الرحمن عبد بن عمر 

 الصائغ نافع بن الله وعبد نعيم أبو منه سمع عمار بن محمد عن المديني

  

بن عاصم ابنة وأمه عنه تعالى الله رضى الموي القرشي الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر ] 2079[  

مثل شهرا وعشرين تسعة عمر ملك مالك عن الله عبد بن العزيز عبد قال عنه تعالى الله رضى الخطاب عمر

عشر بالمدينة وسلم عليه الله وسلم عليه الله صلى النبي مقام مثل الخطاب بن عمر وولي بكر أبي خلفة

تسع بن وهو عمر مات العزيز عبد بن عمر ولد من رجل أخبرني قال جرير عن الطيب أبي بن أحمد قال سنين

أعلمه ل أحمد قال الزهري عن يونس عن المبارك بن عن أسامة أبي عن رجاء أبي بن أحمد وقال سنة وثلثين

أخرى مائة أكملوا إل الله بطاعة يعملون وهم المائة عليهم فتأتي الله بطاعة يعملون أمة من ما قال رفعه ال

فاستخلف عنه تعالى الله رضى العزيز عبد بن عمر بخلفة المة هذه الله رحم مما وكان وأمروا أهلكوا وإل

أحدا نعلم ل يقول أيوب سمعت قال قيس بن نوح حدثنا موسى قال ومائة إحدى سنة ومات وتسعين تسع سنة

 بالشام مات مديني أصله حفص أبو كنيته إسحاق قال منه الله نبي من آخذ كان أدركنا ممن

  

بن عمر عنه روى سالم عن العدوي القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبد بن الله عبيد بن عمر ] 2080[  

 عمر بن الله وعبيد يحيى عقيل وأبو الهاد بن ويزيد محمد

  

بن يعقوب حدثنا عبادة بن قال الله وعبيد معاذ أخا أراه القرشي التيمي معمر بن الله عبيد بن عمر ] 2081[  

 حفص أبو كنيته محمد

  

 عون بن منه سمع حكيم بن موسى حدثنا الله عبيد بن عمر ] 2082[  

  

 دحيم منه سمع الوزاعي سمع الدمشقي قيس بن الواحد عبد بن عمر ] 2083[  

  

من بقين ليام ومائتين وعشرين إحدى سنة مات البصري الرياحي حفص أبو الوهاب عبد بن عمر ] 2084[  

 شعبان

  

 موسى منه سمع النكاح في قولهما سيرين وابن الحسن سمع العبدي الملك عبد بن عمر ] 2085[  

  

 ضمرة قاله الموالي في ال الخير وجدنا ما العزيز عبد بن عمر قال الكناني الملك عبد بن عمر ] 2086[  

  

 خالد بن إبراهيم عنه روى معقل بن الصمد عبد سمع الصنعاني عبيد بن عمر ] 2087[  

  

يعلى أخوه منه سمع وسماك إسحاق أبي عن حفص أبو الكوفي الحنفي الطنافسي عبيد بن عمر ] 2088[  

 محمد أخو هو سلم بن ومحمد

  



منه سمع مرسل عبيد بن يونس سمع البصري السابري الخمر بياع الخزاز حفص أبو عبيد بن عمر ] 2089[  

 والحميدي المقرئ يزيد بن الله عبد

  

 المدينة أهل في أبيه عن الحضرمي سفيان بن عبيدة بن عمر ] 2090[  

  

عمر بن إبراهيم قاله عنه تعالى الله رضى عثمان سمع الموي القرشي عفان بن عثمان بن عمر ] 2091[  

 شيء إسناده في أبيه عن أبان عن

  

عن عنها تعالى الله رضى عائشة عن عروة عن المدني القرشي أراه الهدير بن عثمان بن عمر ] 2092[  

 عمر عن سليمان بن الحميد عبد حدثنا قتيبة حدثنا بالمعروف مروا وسلم عليه الله صلى النبي

  

الحباب بن زيد منه سمع جده عن المخزومي الصرم بن سعيد بن الرحمن عبد بن عثمان بن عمر ] 2093[  

 القرشي المدني محمد أخو هو

  

 منذر بن إبراهيم منه سمع المدني الزهري عن أباه سمع التيمي حفص أبو عمر بن عثمان بن عمر ] 2094[  

  

 القطان يحيى عنه سمع قوله طاوسا سمع عثمان أبي بن عمر ] 2095[  

  

حدثنا يسار بن حدثنا يونس بن عيسى أخ إسحاق القرشي الهاشمي طالب أبي بن علي بن عمر ] 2096[  

منذر بن المدينة أهل في حديثه قائما شرب عنه تعالى الله رضى عليا رأى أبيه عن علي بن عمر بن محمد

عن أبيه عن عنه تعالى الله رضى طالب أبي بن علي بن عمر بن محمد بن الله عبد عن فديك أبي بن حدثنا

 نعل في عنه تعالى الله رضى علي مشى جده

  

علي بن هو المدني الهاد بن عن الليث قال مرجانة بن سعيد عن أبيه عن حسين بن علي بن عمر ] 2097[  

أبي بن محمد إسحاق وابن مرزوق بن فضيل عنه روى محمد بن جعفر عم الهاشمي القرشي طالب أبي بن

يقول أبي يحدث مرجانة بن سعيد سمعت محمد بن عمر عن الهاد بن أخ وغيره أيوب بن يحيى أخبرنا مريم

عبد بن النضر وعن أعتق من وسلم عليه الله صلى النبي سمع يقول عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمعت

 مثله مرجانة بن سمع حدثنا طالب أبي بن علي بن حسين بن علي بن عمر أن الهاد بن عن نافع أخ الجبار

  

بن بكر أبي بن محمد قال خالد أبي بن سمع البصري المقدمي حفص أبو المقدم بن علي بن عمر ] 2098[  

 ومائة وتسعين ثنتين سنة مات المثنى بن محمد قال ومائة تسعين سنة مات أخيه

  

أبي عن أبيه عن الثقفي العلء بن عمر عن فليح حدثنا منصور بن سعيد قال الثقفي العلء بن عمر ] 2099[  

يدخلهما ل بالملئكة محفوظتان ومكة المدينة وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى هريرة

 المدينة أهل في حديثه أدري فل السود أخو يكن لم أن الطاعون ول الدجال

  

 مهدي بن منه سمع عنه تعالى الله رضى سعد بن سهل رأى العلء بن عمر ] 2100[  

  

  ]2101 [ عبد منه سمع حمزة أبي عن الحجاج وعن الحسن ورأى رجاء أبا سمع العمى عمران بن عمر 



 قوله نضرة أبي وعن الصمد

  

بن محمد عنه روى ومحمد سعد بن عمر جده عن المؤذن القرظ سعد بن عمر بن عاصم بن عمر ] 2102[  

 المديني مخزوم بني مولى ياسر بن عمار آل مولى يقال المديني عجلن

  

 عروة بن عمر ] 2103[  

  

عروبة أبي وابن نوح بن سالم عنه روى وحماد قتادة عن البصري حفص أبو السلمي عامر بن عمر ] 2104[  

 العوام بن وعباد زريع بن ويزيد

  

وسمع أمية أبي بن وإسماعيل جريج بن منه سمع جريج بن عبيد عن الخوار أبي بن عطاء بن عمر ] 2105[  

 المكيين في حديثه جبير بن ونافع يزيد بن والسائب عنهما تعالى الله رضى عباس بن

  

 جريج بن عنه روى عكرمة عن وراد بن عطاء بن عمر ] 2106[  

  

سلمة أبو حدثني الحجار أبي بن عطاء بن عمر حدثنا قتيبة أبو حدثنا علي بن عمرو عطاء بن عمر ] 2107[  

بن عمر حدثنا جميل بن الهيثم حدثنا يعقوب بن الفضل وقال الصوم في عنها تعالى الله رضى عائشة سأل

إذا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت عنها تعالى الله رضى عائشة سمعت سلمة أبي عن حجار بن حفص

 قولها عنها تعالى الله رضى عائشة عن سلمة أبي عن عمرو بن ومحمد النضر أبو وقال الختانان التقي

  

 الحديث منكر الليث عنه روى جريج بن عن عيسى بن عمر ] 2108[  

  

 الكوفيين في الثوري عنه روى قوله النفير في جعفر أبي عن عطية بن عمر ] 2109[  

  

  ]2110 [ بن سعيد حدثنا السدوسي حفص أبو عمران بن عمر حدثنا الجارودي منذر قال عمران بن عمر 

 حنين يوم أصابتني قال ضربة أوفى أبي بن الله عبد على رأيت مرزبان

  

أبو فقال والبركة الله بسم فقال طعام إلى يده رجل بسط النصاري عون أبي عن عمرو بن عمر ] 2111[  

 معاوية عن الله عبد قاله وحده الله بسم قل الخولني إدريس

  

  ]2112 [ الله عبد أخبرنا محمد حدثنا عمرو بن الله عبد أضافنا فقال جعفر أبا أضفت عمرو أبي بن عمر 

 بهذا جعفر أبو له يقال سادتهم من رجل فأتيت جهينة في أذبح كنت عمرو أبي بن عمرو عن ذئب أبي بن أخبرنا

  

الله عبد عنه روى حاطب بن محمد جده سمع القرشي الجمحي حاطب بن محمد بن عمر بن عمر ] 2113[  

 الكوفيين في الوليد بن

  

الله صلى النبي قال عنها تعالى الله رضى سلمة أم سمعت جسرة عن محدوج عن عمير بن عمر ] 2114[  

غنية أبي بن وروى السود أبي بن منصور سمع أرقم بن يونس قاله لكذا ال لجنب المسجد يحل ل وسلم عليه

عن عنها تعالى الله رضى عائشة عن جسرة عن أفلت وقال الذهلي محدوج عن الهجري الخطاب أبي عن



عمير بن عمر عن ميسر بن لي وروى وسلم عليه الله صلى النبي عن هذا يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي

 الكوفيين في فيروز بن عروة عن الهجري الخطاب أبي بن

  

 عتاب أبي بن أراه المديني حفص أبي بن عمر ] 2115[  

  

 منقطع قتادة عن همام قاله الرض في العزيز عبد بن عمر عن العنزي عمر ] 2116[  

  

 غ باب

  

وأبو هشام بن معاوية عنه روى عاصم من سماعا يذكر ولم الحديث منكر عاصم عن غياث بن عمر ] 2117[  

 نعيم

  

 ف باب

  

وحفص نعيم أبو منه سمع الزبير بن وحبيب النضر بن بسطام عن العبدي القتاب فروخ بن عمر ] 2118[  

 البصري الحوضي

  

  ]2119 [ الشخير بن العلء أبا سمع الحرشي الفضل بن عمر حدثنا حرمي حدثنا إسحاق الفضل بن عمر 

البصري عمرو بن المختار من إلي أحب الفضل بن عمر القطان يحيى قال نعيم أبو منه سمع جراد بن وكعب

 الحداني

  

 البصري نظر فيه موسى منه سمع السائب بن عطاء عن الباهلية رديعة أخو الباهلي فرقد بن عمر ] 2120[  

  

 ق باب

  

عنه روى ثقيف مولى يقال وهب بن وزيد مجاهد عن وكيع كناه الماصر الصباح أبو قيس بن عمر ] 2121[  

ميسرة أبي عن الماصر قيس بن عمر عن عون بن حدثنا أشهل عن إسحاق بن أحمد وقال وزائدة الثوري

عليه الله صلى النبي أقرأني مسعود بن فقال والشعري حذيفة وثم دخلت شراحيل أو شرحبيل بن عمرو

عمرو عن قيس بن عمر حدثني عون بن حدثنا معاذ بن معاذ في المثنى بن وقال سورة وسبعين بضعا وسلم

بن وقال الكوفيين في يصح ول قيس بن عمرو بعضهم وقال الهمداني ميسرة أبي شراحيل أو شرحبيل بن

 بهذا برذون في شريح إلى خاصمت الماصر قيس بن عمرو عن طهمان

  

المسجد في قاعدا كنت القطان يحيى قال الحديث منكر المكي قيس بن حميد أخو قيس بن عمر ] 2122[  

دية في عمير بن عبيد عن عطاء عن يحدث سمعته يحيى قال به يحيى حفل وما يحدث قيس بن وعمرو ليلة

بني مولى أنه المعروف حفص أبو الفزاري سيار بن منظور مولى معين بن قال وأعاجيب والنصراني اليهودي

 العزى عبد بن أسد

  

 عاصم ابنه عنه روى أبيه عن الوسي الظفري المديني النصاري النعمان بن قتادة بن عمر ] 2123[  

  



 منقطع أيوب عن معمر عن المبارك بن قاله البيع في شريح عن قدامة بن عمر ] 2124[  

  

 ك باب

  

  ]2125 [ وابن نافع محمد أبي عن عنه تعالى الله رضى النصاري أيوب أبي مولى أفلح بن كثير بن عمر 

حكيم بن عثمان روى وقد سعيد بن وسعيد عون وابن النصاري سعيد بن يحيى منه سمع سنوطا وعبيد سفينة

 أسامة عن أيوب أبي مولى أفلح بن محمد حدثنا

  

بن عمر عون بن عن معاذ عن المثنى بن وروى كيسان بن الرحمن عبد سمع أفلح بن كثير بن عمر ] 2126[  

 القائم العود إلى يصلي أن يكره كان عمر بن أفلح بن كثير

  

بن كثير أخا أراه العمري منه سمع المكي القرشي السهمي وداعة أبي بن المطلب بن كثير بن عمر ] 2127[  

 كثير

  

بن عمر عن مسعر وروى الدالني يزيد عنه روى مرسل عمر عن رجلين عن الثقفي كثير بن عمر ] 2128[  

 الكوفيين في الذكر يعني الحدر به اعترض الشعبي عن كثير

  

بن عمر عن أبيه عن بكير بن مخرمة أخبرني وهب بن حدثنا عيسى بن أحمد قال كعب بن عمر ] 2129[  

 جلباب عليها وليس وخمار درع في تصلي عنها تعالى الله رضى عائشة رأيت ما طلحة أم أخبرتني قال كعب

  

 منقطع البصري مطيع أبي بن سلم عنه روى مورقا سمع كبشة أبي بن عمر ] 2130[  

  

 إبراهيم ابنه منه سمع مغيث بن وهب سمع كيسان بن عمر ] 2131[  

  

 ل باب

  

 عامر عن ليلى أبي بن عمر ] 2132[  

  

محمد سمع عامر بني أخو ليلى أبي بن عمر بعضهم وقال المكي الحكم عنه روى ليلى أبي بن عمر ] 2133[  

 قوله كعب بن

  

 م باب

  

منه سمع وسالما أباه سمع العسقلني العدوي القرشي عمر بن الله عبد بن زيد بن محمد بن عمر ] 2134[  

 بكر وأبي وزيد وعاصم واقد أخو هو الثوري مالك عنه روى عاصم وأبا زريع بن يزيد

  

 سليمان بن أيوب عنه روى القصير عمران سمع البصريين في يعد معدان بن محمد بن عمر ] 2135[  

  

يقم ولم الزهري منه سمع جبير بن محمد عن القرشي عدي بن مطعم بن جبير بن محمد بن عمر ] 2136[  



 وسعيد جبير أخو هو الزهري عن معمر

  

 الفديك أبي بن عنه روى مليح عن السلمي محمد بن عمر ] 2137[  

  

 الرازي جعفر أبو عنه روى علي بن محمد بن عمر ] 2138[  

  

سلمة بن حماد منه سمع محمد بن قيس سمع القرشي العاص بن سعيد بن يحيى بن محمد بن عمر ] 2139[  

القرشي العاص بن سعيد بن يحيى بن عمرو عن حماد حدثنا الوليد أبو حدثنا إسحاق وقال وموسى عفان نسبه

 الشهب له وهب الشعث بن محمد أن الشعث بن محمد بن قيس حدثني

  

بن أخبرنا حفص بن علي قال المدينة أهل في عداده القرشي التيمي المنكدر بن محمد بن عمر ] 2140[  

تعالى الله رضى هريرة أبي عن صالح أبي عن سمي عن المنكدر بن محمد بن عمر عن وهيب أخ قال المبارك

النفاق من شعبة على مات بغزو نفسه يحدث ولم يغزو ولم مات من قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه

 أبيه مع عمر رأيت عيينة بن قال أبيه عن يروي رجاء بن الله وعبد حسان بن هشام عنه روى

  

 ومائتين خمسين سنة شوال في مات أباه سمع الكوفي السدي الحسن بن محمد بن عمر ] 2141[  

  

 الكوفيين في الوليد وأبو إدريس بن الله عبد منه سمع التميمي صيفي بن المرقع بن عمر ] 2142[  

  

 كثير أبي بن يحيى عنه روى نوفل بني مولى حسن أبي عن معتب بن عمر ] 2143[  

  

بن عمر حدثه يحيى حدثنا علي حدثنا يحيى حدثنا ومسدد علي قال المدينة أهل في مغيث بن عمر ] 2144[  

هشام وقال عمر عن يحيى عن معاوية حدثنا صالح بن يحيى وقال نوفل بني مولى حنين أبو حدثه معتب

أبا سمع معتب بن عمر عن يحيى عن معاوية ثنا صالح بن يحيى أخبرنا إسحاق عروة عن يحيى عن وشيبان

 مثله نوفل بني مولى الحسن أبي عن معتب بن عمر عن يحيى عن معمر عن الرزاق عبد ثنا يحيى حنين

  

أبي بن محمد عن جابر وروى يحيى أبي بن محمد عنه روى أوس بن حصين سمع مغيث أبي بن عمر ] 2145[  

 المدينة أهل في الجد في عنه تعالى الله رضى عمر قال مغيث أبي بن عمرو عن يحيى

  

محمد عنه روى الحجاج بن سفيان أو القلوص أبي بن عدي سمع القيسي البصري ميمون بن عمر ] 2146[  

 العتيق في كذا عقبة بن

  

محمد عن محمد بن العزيز عبد ح الويسي قاله الزهري عنه روى مرسل الشجعي محرز بن عمر ] 2147[  

بن عمر عن شهاب بن عن مسافر بن حدثنا الليث حدثني الله عبد وقال شهاب بن قال شهاب بن الله عبد بن

الشجعي محرز بن عمرو عن بلغه شهاب بن عن مسافر بن عن الليث حدثنا عفير بن وقال الشجعي محرز

 بحمص ولد مولود أول وهو عفير بن قال

  

 وهب بن منه سمع سليم بن صفوان عن مالك بن عمر ] 2148[  

  



سعيد عنه روى وقاص أبي بن سعيد بن عثمان بن الرحمن وعبد شهاب بن عن مالك أبي بن عمر ] 2149[  

 أيوب بن

  

 زيد بن أسامة عنه روى مرسل عنها تعالى الله رضى عائشة عن رجل عن مخراق بن عمر ] 2150[  

  

الماء بيع في عنه تعالى الله رضى أنس عن صهيب بن العزيز عبد عن المدائني مجاشع بن عمر ] 2151[  

الملك عبد عن عمر حدثنا الخضر حدثنا العزيز عبد وقال عمر سمع محمد بن الخضر سمع محمد بن عمرو قاله

إذا فنزلت وسلم عليه الله صلى النبي عند كنا عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عكرمة عن بشير أبي بن

 اليمن أهل هم فقال جاء

  

قال مسكين بن وسلم قتادة عنه روى مطرف وعن عنه تعالى الله رضى أنسا سمع معدان بن عمر ] 2152[  

 البصريين في سيرين بن محمد قبل مات ميمون بن مهدي

  

 المبارك بن عنه روى ماهك بن يوسف في قال معن بن عمر ] 2153[  

  

إبراهيم قال التوءم الله وعبد زيد بن سعيد عنه روى القرشي العوام بن الزبير بن مصعب بن عمر ] 2154[  

عائشة عن الزبير بن عروة عن مصعب بن عمرو عن الثقفي غطيف بن روح عن ربيعة بن محمد أخ موسى بن

وروى مقلوب وهو الحديث هذا روح وروى الضراط فقال المنكر ناديكم في وتأتون عنها تعالى الله رضى

 القرشي الزبير بن مصعب بن عمرو عن هلل أبي عن زيد بن سعيد عن موسى

  

 الحميد عبد بن جرير عنه روى عكرمة عن معروف بن عمر ] 2155[  

  

 نعيم أبو منه سمع أبيه عن الكوفي النصاري الخطمي يزيد بن الله عبد بن موسى بن عمر ] 2156[  

  

رضى بكر أبو تدلى عنه تعالى الله رضى إمامة أبي عن القاسم عن الوجيهي هو موسى بن عمر ] 2157[  

عن وجيه بن موسى بن عمرو عن إسحاق بن وروى نظر فيه إبراهيم بن الرحمن عبد منه سمع عنه تعالى الله

 الحديث منكر الدعاء في بكرة أبي بن الرحمن عبد عن سفيان أبي

  

  ]2158 [ حدثنا نعيم أبو قال البصري هو سفيان عن المبارك بن قال النصاري حفص أبو مهاجر بن عمر 

 متربعا جالسا يصلي عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس رأى النصاري عمر عن سفيان

  

بن سوار مع صليت مزيد بن عمر عن سعيد بن يحيى روى البصريين في السعدي مزيد بن عمر ] 2159[  

 بعينه الحديث هذا السعدي منبه بن عمر وكيع وقال شبيب

  

عبد بن حرملة عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن الجهني عثمان بن مضرس بن عمر ] 2160[  

 عثمان أخو هو العزيز

  

 البصريين عن حديثه ابنه الشني عمر بن حفص عنه روى يسار بن بلل سمع مرة بن عمر ] 2161[  

  



 مراسيل أباه سمع الكوفي الجهني حفص أبو فروة أبي بن عمر هو سالم بن مسلم بن عمر ] 2162[  

  

 الموال أبي بن عن العقدي قاله قوله عروة عن مسلم أبي بن عمر ] 2163[  

  

الله رضى عمر بن عن نافع عن يروي المحاربي الرحمن عبد عنه روى المدني مسكين بن عمر ] 2164[  

 عليه يتابع ل الجنازة في عنهما تعالى

  

 المحاربي الرحمن عبد عنه روى البصري الحسن عن العجلي مساور بن عمر ] 2165[  

  

الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن جمرة أبي عن مسافر أو مساور بن عمر ] 2166[  

وقال قوله الحسن سمع المنقري مسافر بن عمر حدثنا حبان وروى منكر بكورها في لمتي بارك وسلم عليه

 عليه يتابع ل البصريين في جمرة أبي عن العتكي مسافر بن عمر حدثنا معلى

  

يربوع بن سعيد بن عثمان بن محمد عن إسماعيل بن حاتم حدثنا حمزة بن قال ميسرة بن عمر ] 2167[  

صدري في فدفع وقاص أبي بن سعد فلقينا المشي نسرع فجعلنا الصلة قامت إذ مولنا ميسرة بن عمر حدثني

عثمان بن محمد وأما المدينة أهل في أجرا خطوة بكل ولك صلة في فإنك رسلك على فقال بعضنا صدر في أو

 قريش مجروح فهو

  

 ن باب

  

عن المديني العدوي القرشي عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر بن الله عبد مولى نافع بن عمر ] 2168[  

نافع ولد أحفظ هذا نافع بن أتينا حين زياد لي قال سفيان قال علي قال وزهير عمر بن الله عبيد عنه روى أبيه

على الزاوية من يأتي عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس كان نافع عن صحيح حديثه نافع بن عمر يعني

 الثقفي يقال معاوية وأبو مصعب بن يحيى منه سمع بكر وأبي عكرمة وعن الجمعة يشهد البصرة من فرسخين

  

 الكوفيين في مسعر عنه روى الصفار بن عن المحاربي نصر بن عمر ] 2169[  

  

بن وسليمان نمر أبي بن شريك عنه روى القراظ الله عبد أبي عن الزدي الخزاعي نبيه بن عمر ] 2170[  

 المدينة أهل في إسماعيل بن وحاتم بلل

  

أبي عن نبهان بن عمر عن الزبير أبو أخ جريج بن حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال نبهان بن عمر ] 2171[  

ولدان له مات من فقال ولدان لي مات وسلم عليه الله صلى للنبي قلت عنه تعالى الله رضى الشجعي ثعلبة

 الجنة الله أدخله السلم في

  

 الشاميين في مكحول عنه روى سلمان بن أسامة سمع نعيم بن عمر ] 2172[  

  

نبهان بن عمر عن سليمان بن جعفر أخبرنا الرزاق عبد حدثنا موسى بن يحيى قال نبهان بن عمر ] 2173[  

بقوم مررت قال به أسري حين قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه تعالى الله رضى أنس عن قتادة عن

سمع نبهان بن عمر ح بشار قال بطوله الحديث فذكر يعلمون ل ما يقولون نار من بمقاريض شفاههم يقرض



الله رضى أنس عن قتادة عن نبهان بن عمر عن قتيبة بن سلم حدثنا العنبري وقال مرسل هلل عن حميدا

علي بن عمرو وباطنهما كفيه بظاهر ويدعو وخفيه نعليه في يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأيت عنه تعالى

الدري عمر له يقال علي بن عمرو قال عيسى أبا سلما سمع الغبري نبهان بن عمر حدثنا قتيبة بن سلم حدثنا

 حديثه في يتابع ل

  

 و باب

  

عبد بن البصري هو العبدي سلمة أبو كنيته معين بن يحيى قال وكيع منه سمع الشني الوليد بن عمر ] 2174[  

 القيس

  

بن عمر ح الصمد عبد قال المبارك بن منه سمع وردان بن موسى عن الخزاعي وهب أبي بن عمر ] 2175[  

محمد بن فقلت الصمد عبد قال فروان بن موسى ح قال وأباه مطيع أبي بن سلم أعتق الذي وهو وهب أبي

ثروان فقال مرة حدث قد الصمد عبد وكان فروان بن هو ل قال ثروان بن يقول وهو الشيخ هذا لقي قد العطار

 البصريين في يعد

  

 ه باب

  

حدثنا عبيدة بن موسى عنه وروى حمزة بن عمر عنه روى أبيه عن الزرقي النصاري هارون بن عمر ] 2176[  

 ل أم هذا هو أدري فل وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن هارون بن عمر

  

 معين بن يحيى فيه تكلم جريج بن عن البلخي الرازي هوذة أبي بن عمر ] 2177[  

  

عن عباس بن الجبار عبد حدثنا نعيم أبو قال عنه تعالى الله رضى بكرة أبي عن الهجنع بن عمر ] 2178[  

على قاتلت تكون ل أن يمنعك ما قيل عنه تعالى الله رضى بكرة أبي عن الهجنع بن عمر عن السائب بن عطاء

امرأة قائدهم يفلحون ل هلكى قوم يخرج يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال الجمل يوم بصيرتك

 الجنة في قائدهم

  

 إبراهيم بن إسحاق منه سمع منقطع أنس بن الربيع سمع المروي هرمز بن عمر ] 2179[  

  

 في باب

  

شعيب بن ومحمد سالم بن الله عبد عنه روى مهاجر بن وعمرو ثميل عن النصري يزيد بن عمر ] 2180[  

 الشامي

  

 خازم بن محمد عنه روى طاوسا رأى معاوية أبي خال يزيد بن عمر ] 2181[  

  

حدثنا زيد بن حماد حدثنا حيان قاله الحسني ربك كلمة وتمت الحسن سمع العبدي يزيد بن عمر ] 2182[  

 الحسن قال يزيد بن عمر عن حماد حدثنا سليمان عمر

  



 يعقوب بن عمر ] 2183[  

  

عون بن الله عبد عنه روى عنهما تعالى الله رضى وعمر بكر أبا أن النصاري الزرقي يحيى بن عمر ] 2184[  

 مرسل

  

 عمار بن عكرمة سمع اليمامي الحنفي حفص أبو القاسم بن يونس بن عمر ] 2185[  

  

 الناس أفناء ومن

  

 منقطع هلل أبي بن سعيد عنه روى عنها تعالى الله رضى الدرداء أم عن الدمشقي عمر ] 2186[  

  

 علي بن عمر عنه روى الله عبيد بن عاصم سمع سيار بن منظور آل مولى عمر ] 2187[  

  

الله رضى هالة أبي بن هند سألت قال عنهما تعالى الله رضى علي بن الحسن عن التميمي عمر ] 2188[  

 يصح أراه ل أبيه عن عمر بن يزيد عن عمر بن جميع عن القرشي محمد بن عمرو قاله عنه تعالى

  

بن القاسم عن النصاري من رجل عن عمر عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي هشام قال عمر ] 2189[  

فاجرة يمين على حلف أو رحما قطع من وسلم عليه الله صلى النبي عن معاوية بن يزيد مولى الرحمن عبد

عن كثير أبي بن يحيى عن حسان بن هشام عن علثة بن عن بلل بن سليمان وقال يموت أن قبل وباله رأى

عن الدهماء أبي عن النفيلي وقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن سلمة أبي

 نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن سلمة أبي عن محمد

  

أبي بن يزيد عن أيوب بن يحيى سمعت أبي حدثنا جرير بن وهب حدثنا المثنى بن محمد قال عمر ] 2190[  

يقل ما أن لو قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى وقاص أبي بن سعد عن عمر عن حبيب

اطلع الجنة أهل من رجل أن ولو السماوات خوافق بين ما لهم لتزخرف الدنيا لهل برز الجنة في مما الظفر

سليمان قال وقاص أبي بن سعد بن عامر أن حدثه حميد بن سليمان أن عمرو أخبرنا وهب بن وقال فذكره يده

 وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن ال أعلمه ل

  

 عثمان باب

  

الله رضى الموي الله عبد أبو أيضا ويقال عمرو أبو القرشي أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان ] 2191[  

سنتين ال كلها حجها سنة عشرة ثنتي ولي شهاب بن عن يونس عن وهب بن عن أويس أبي بن قال عنه تعالى

أبي بن سعد بن عامر أن الزناد أبي عن الزناد أبي بن الرحمن عبد حدثني إسماعيل قال وثلثين أربع سنة مات

عليه الله صلى النبي عن أحدث أن يمنعني ما يقول عنه تعالى الله رضى عفان بن عثمان سمع أخبره وقاص

لم ما على قال من يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت ولكني عنه أصحابه أوعى من أكون ل أن وسلم

تعالى الله رضى كلثوم وأم رقية ابنتيه على وسلم عليه الله صلى النبي ختن وهو النار من مقعده فليتبوأ أقل

 بالجنة وسلم عليه الله صلى النبي له وشهد عنهما

  

جعفر أبي عن سلمة بن حماد حدثنا شهاب قال عنه تعالى الله رضى النصاري حنيف بن عثمان ] 2192[  



أدع فقال وسلم عليه الله صلى النبي أعمى أتى حنيف بن عثمان عن ثابت بن خزيمة بن عمارة عن الخطمي

إني اللهم وقال ركعتين وصل توضأ قال ثم ثلثا قال الله أدع يا ل قال أدعك أو قال بصري يرد أن تعالى الله

سمع المديني جعفر أبي عن شعبة سمع عمر بن عثمان حدثنا علي وقال بصره فرد ففعل إليك وأتوجه أسألك

أبي عن أبي حدثني قال هشام بن معاذ حدثنا المثنى بن وقال حنيف بن عثمان عن ثابت بن خزيمة بن عمارة

المتعال عبد وقال عمه عن عنه تعالى الله رضى سهل بن إمامة أبي عن يزيد بن عمير أو عمير بن يزيد جعفر

بن سهل بن إمامة أبي عن المديني جعفر أبي عن القاسم بن روح عن سعيد أبي عن وهب بن حدثنا طالب بن

 معاوية زمن إلى بقي العراق على عمر عامل المدني هو عنه تعالى الله رضى حنيف بن عثمان عمه عن حنيف

  

بالمدينة وسلم عليه الله صلى النبي قبل مات عنه تعالى الله رضى القرشي مظعون بن عثمان ] 2193[  

أبيها عن مظعون بن قدامة بنت عائشة عن حسين بن عمر وعن أبيه عن قدامة بن الملك عبد حدثني إسماعيل

يا لي أتأذن المغازي في العزبة علي يشق رجل إني الله رسول يا قال أنه عنه تعالى الله رضى عثمان أخيه عن

 بالصوم مظعون بن يا عليك ولكن ل قال فأختصي الخصي في الله رسول

  

بن عن محمد بن الله عبد قال صحبة له عنه تعالى الله رضى القرشي الحجبي طلحة بن عثمان ] 2194[  

بني من امرأة أخبرتني شيبة بنت صفية أمة عن شيبة بن مسافع خاله عن الرحمن عبد بن منصور عن عيينة

عما طلحة بن عثمان فسألت طلحة بن عثمان دعا الكعبة من خرج لما وسلم عليه الله صلى النبي أن سليم

الكبش قرني أن وسلم عليه الله صلى النبي قال فقال الكعبة من خرج حين وسلم عليه الله صلى النبي دعاك

بن حدثنا محمد وقال يشغله شيء يديه وبين يصلي أن للمصلي ينبغي ول تغيرها أن آمرك أن نسيت قد

سفيان بنت عثمان أم عن أمة عن الحجبي الرحمن عبد بن منصور عن الرحمن عبد بن محمد أخبرنا المبارك

شيبة دعا النبي أن وسلم عليه الله صلى النبي بايعت وقد الرحمن عبد بن محمد قال الكابر شيبة بني أم وهي

أني فقال فأتاه أجب أن وسلم عليه الله صلى الله رسول إذا شيبة ورجع وفرغ وركع البيت دخل فلما ففتح

رضى سفيان بنت عثمان أم عن أبي عن مسافع بن الله عبد فحدثني منصور قال فغيبه قرنا البيت في رأيت

المصلي يلهي شيء البيت في يكون أن ينبغي ل فإنه قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها تعالى الله

الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى طلحة بن عثمان عن أبيه عن هشام عن سلمة بن حماد وروى حجازي

 حماد عليه يتابع ل مرسل وهو الكعبة في وسلم عليه

  

حدثنا السود أبي بن قال البصرة سكن صحبة له عنه تعالى الله رضى الثقفي العاص أبي بن عثمان ] 2195[  

 للحديث بيتا أخلى وقد العاص أبي بن عثمان على ندخل كنا قال الحسن عن عامر أبو حدثنا قال داود أبو

  

 ألف باب

  

منه سمع وأمه عنهما تعالى الله رضى عمر بن رأى القرشي حاطب بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ] 2196[  

 العراقيين بعض منه وسمع المدينة من أصله الرحمن عبد وابنه عبيد بن يعلى

  

  ]2197 [ الجدة في عنه تعالى الله رضى بكر أبي عن ذؤيب بن قبيصة عن خرشة بن إسحاق بن عثمان 

التي أروى أخي بن لؤي بن عامر بني من هو عثمان عن الزهري عن مالك عن يوسف بن الله عبد قاله مرسل

 المدينة أهل في منقطع عميت

  



 المدني الفديك أبي بن عنه روى جده عن أبيه عن عبس أبي بن المجيد عبد عن إسحاق بن عثمان ] 2198[  

  

الثوري منه سمع مجاهدا سمع جمح بني مولى هو المكي باذان بن موسى بن السود بن عثمان ] 2199[  

 ثقة ثبتا عثمان كان القطان يحيى قال موسى بن الله وعبيد

  

 الشاميين في يزيد بن فرج عنه روى عبد بن عتبة سمع الديماتي أجيل بن عثمان ] 2200[  

  

الله رضى عمر زمن في حاجا خرج عنه تعالى الله رضى الرقم أن الرقم أبي بن أرقم بن عثمان ] 2201[  

بن عثمان بن عمران بن يحيى منه سمع خالته وهي عنها تعالى الله رضى معبد أم خباء إلى فانتهى عنه تعالى

 المدني القرشي الرقم

  

 بن باب

  

في سليم بن يحيى منه سمع قولهما عاصم بن وبشر شديد أبي بن الله عبد عن بشر بن عثمان ] 2202[  

 الحجاز

  

المدينة أهل من رجل عن حازم بن جرير عن الليث حدثنا بكير بن قال رافع أبي بن البهي بن عثمان ] 2203[  

أنا يقول عنه تعالى الله رضى رافع أبو كان حدثه رافع أبي بن البهي بن عثمان أن موسى بن حماد له يقال

في بيناه وقد الله عبيد بن عثمان لهذا البهي الله لعبيد يقال المدينة أهل في وسلم عليه الله صلى النبي مولى

 الله عبيد بن عثمان باب

  

 البصري هو إسحاق وكناه عمر أبو البتي عثمان ] 2204[  

  

 حشرج باب

  

خدعة الحرب قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن جابر بن عثمان ] 2205[  

بن عمرو حدثني صفوان بن عمرو بن جد صفوان حدثنا المغيرة أبو وقال عمرو بن صفوان عن اليمان أبو قاله

 مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن جابر بن عثمان

  

بن عقبة منه سمع عنه تعالى الله رضى سمرة عن جندب بن سمرة أخي بن جحاش بن عثمان ] 2206[  

 فزارة من فهو سمرة وأما الوارث عبد قاله سيار

  

  ]2207 [ عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى مسعود بن عن أخبره من عن الجراد بن عثمان 

هلل أبي بن سعيد أن الحارث بن عمرو عن وهب بن عن سليمان بن يحيى قاله مرسل عورة الفخذ وسلم

عن أخبره الجراد عثمان أن عمر بن إسحاق عن سعيد عن خالد عن الليث حدثنا بكير بن حدثه عثمان أن حدثه

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى مسعود بن

  

  ]2208 [ أيوب أبي عن جده عن أبيه عن عنه تعالى الله رضى النصاري أيوب أبي مولى جبير بن عثمان 

حدثنا خثيم بن حدثنا يزيد حدثنا أمية قاله مودع صلة صل وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى



 عثمان

  

 ح باب

  

أخو الحلفي هو ووكيع يونس بن عيسى قال النصاري سهل أبو حنيف بن عباد بن حكيم بن عثمان ] 2209[  

الواحد وعبد الثوري منه سمع وعكرمة شيبة بن الرحمن وعبد عمرة أبي بن الرحمن عبد سمع حكيم بن حكيم

 الكوفة أهل منه سمع معاوية بن ومروان زياد بن

  

معاذ قال سعد بن هشام عنه روى عنها تعالى الله رضى الدرداء أم مولى الدمشقي حيان بن عثمان ] 2210[  

 البزاز سعيد عن هشام حدثنا فضالة بن

  

بن إبراهيم وقال الماجشون العزيز عبد عنه روى معاوية عن الزرقي خلدة بن حفص بن عثمان ] 2211[  

النبي عن جده عن أبيه عن سعد بن محمد بن إسماعيل عن حفص بن عثمان عن إسحاق بن عباد عن طهمان

عثمان هو أو الول هو هذا أدري فل عليه يتابع ول عشرا المدينة فليقل مرة يثرب قال من وسلم عليه الله صلى

 الوقاصي الرحمن عبد بن

  

سعد بن وزياد أمية بن إسماعيل عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع حاضر بن عثمان ] 2212[  

عن ميمون بن عمرو حدثنا موسى بن والفضل هارون بن يزيد وقال الحميري حاضر أبو إسحاق بن محمد وقال

أبو قال الحديث آخر في عمرو عن يزيد قال عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع حاضر بن أو حاضرة أبي

 حاضر

  

بن هو معاوية بن مروان قال الثوري عنه روى قوله الشعبي عن الشعبي ختن الحارث بن عثمان ] 2213[  

 الكوفي الشعبي بنت

  

 قوله وكيع منه سمع السدي سمع الهمداني الحارث بن عثمان ] 2214[  

  

من انتقضه فقال بالسوق كيرا ابتنى حداد أن حازم أبي عن عمر بن الله عبيد عن الحكم بن عثمان ] 2215[  

 فهدم به قام السوق

  

أخو هو البجلي حازم أبي بن الله عبد بن أبان منه سمع العيلة بن صخر عن حازم أبي بن عثمان ] 2216[  

 كريم

  

القرآن نزل قال عنه تعالى الله رضى الله عبد عن الجعفي فلفلة عن العامري حسان بن عثمان ] 2217[  

همام أبا سمع زهير عن إسماعيل بن ومالك يونس بن قاله أحرف سبعة على وسلم عليه الله صلى نبيكم على

القاسم عن السكوني قيس بن الوليد عن سفيان عن أسامة عن شيبة أبي بن قال عثمان عن قيس بن الوليد

 حسان بن

  

 خ باب

  



 يزيد بن ثور عنه روى أوس عن الشعث أبي عن الشامي خالد بن عثمان ] 2218[  

  

خالد بن عثمان عن أسيد أبي بن يحيى أخبرني الليث حدثنا يوسف بن قال الزبير بن خالد بن عثمان ] 2219[  

حدثنا صالح أبو اليمان من الحياء وسلم عليه الله صلى النبي قال سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن الزبير بن

النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن أسيد أبي بن يحيى عن الليث

 مثله وسلم عليه الله صلى

  

 قتيبة عنه روى قولهما والحسن نافع سمع القرشي خالد بن عثمان ] 2220[  

  

 الحديث منكر والمنكدر الزناد أبي بن عن العثماني المدني عفان أبو خالد بن عثمان ] 2221[  

  

 د
  

روى وسلم عليه الله صلى النبي عن العاص أبي بن الحكم آل من رجل عن دهرش أبي بن عثمان ] 2222[  

 مرسل سليم بن ويحيى عيينة بن عنه

  

 ر

  

 منقطع الثوري عنه روى عجرد بنت عائشة عن السلمي راشد بن عثمان ] 2223[  

  

أنس حدثنا الثقفي رشيد بن عثمان حدثنا الصمد عبد ح عبدة البصريين في الثقفي رشيد بن عثمان ] 2224[  

 شعبان وسلم عليه الله صلى النبي إلى الصوم أحب كان عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس سمع سيرين بن

  

عن ربيعة والد أرى صالح أخا أراه زيد بن كثير عنه روى القرشي التيمي الهدير بن ربيعة بن عثمان ] 2225[  

عثمان هو الدراوردي عن ثابت أبو قاله الحج أفرد علي له قال أبيهما عن محمد ابني والحسن الله عبد عن أبيه

 المدني تيم بني مولى الرحمن عبد أبي بن ربيعة بن

  

أبو كنيته رواد أبي آل بعض لي قال شعبة منه سمع الزد مولى العزيز عبد أخو رواد أبي بن عثمان ] 2226[  

 البصريين في الله عبد

  

 ز

  

 الشاميين في حديثه معمر عنه روى الشامي زفر بن عثمان ] 2227[  

  

ثمان سنة مات عياش بن بكر أبا سمع زفر أبو التيمي زفر بن مزاحم بن الكوفي زفر بن عثمان ] 2228[  

 مزاحم أخو عمرو أبو هو الله عبد وقال ومائتين عشرة

  

 ومسعر عدي بن الزبير وعن خيرا الوليد أبو عليه أثنى الثوري سفيان سمع الرازي زائدة بن عثمان ] 2229[  

  

 الناس باب



  

أبي أخا أراه المدني الماجشون ويوسف الزهري عنه روى القرشي حثمة أبي بن سليمان بن عثمان ] 2230[  

 بكر

  

حكيم بن عثمان عن مروان قاله عنه تعالى الله رضى سعيد أبا سمع صبيح بن سليمان بن عثمان ] 2231[  

حدثني حكيم بن عثمان أخبرني زهير حدثنا بكر أبي بن يحيى حدثنا الحارث بن إبراهيم سليم بن عثمان عن

 قوله عنه تعالى الله رضى سعيد أبي عن صبيح بن سليم بن عثمان

  

 المهلب بن يزيد عن الحارثي سليمان بن عثمان ] 2232[  

  

مليكة أبي بن الزبير بن الله عبد بن عامر عن القرشي مطعم بن جبير بن سليمان أبي بن عثمان ] 2233[  

 جريج وابن المكي أمية بن وإسماعيل عيينة بن عنه روى الله عبد بن وحمزة

  

 الطباع بن عيسى بن محمد عنه روى يزيد فروة أبي عن القرشي أبان بن سعيد بن عثمان ] 2234[  

  

وروى صالح بن الحسن سمع غسان أبي جار الكوفي الله عبد أبو أو علي أبو المري سعيد بن عثمان ] 2235[  

قال جيشا بعث إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان أبيه عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن

 الله بتقوى وأوصيكم تمثلوا ول تقتلوا ول تغلوا ل الله سبيل في وقاتلوا الله بسم اغزوا

  

 الرقي عمرو بن الله عبيد سمع الكوفي كثير بن سعيد بن عثمان ] 2236[  

  

سمع سيرين وابن عنه تعالى الله رضى أنسا سمع بكر أبو التميمي الكاتب البصري سعد بن عثمان ] 2237[  

عكرمة عن سعد بن عثمان عن شعبة عن أبي أخبرني علي بن نصر قال درهم بن كثير بن ويحيى عاصم أبو منه

 سعد بن عثمان قريش من شيخ أخ عاصم أبو حدثنا محمد قال فرهن قرأ عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن

  

 المكيين في حديثه جريج بن عنه روى الملك عبد وأم أباه سمع السائب بن عثمان ] 2238[  

  

 عثمان أبي بن حجاج عنه روى سلمة أبي بن عثمان ] 2239[  

  

  ]2240 [ بن حماد عنه روى بكرة أبي بن ومسلم عكرمة سمع البصري العدوي الشحام سلمة أبو عثمان 

 واصل بن الواحد عبد نسبه ووكيع إبراهيم بن ومكي سلمة

  

بن يوسف حدثنا المثنى بن محمد قال عنها تعالى الله رضى الدرداء أم عن سودة أبي بن عثمان ] 2241[  

تعالى الله رضى هريرة أبي عن سودة أبي بن عثمان عن سنان بن عيسى سنان أبا سمع يعقوب أبو يعقوب

قال الجنة ال ثوابا له أرض لم واحتسب فصبر كريمتيه أخذت من الله قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه

رضى الصامت بن لعبادة سودة أم أمي كانت سودة أبي بن عثمان عن واقد بن زيد حدثنا صدقة حدثنا هشام

 الشامي زياد أخا أراه عنهما تعالى الله رضى العاص بن عمرو بن الله لعبد أبي كان عنه تعالى الله

  

رضى عباس بن عن عكرمة عن خصيف عن عثمان عن معتمر حدثنا مسدد قال الساج بن عثمان ] 2242[  



أصحابه بعض عن خصيف عن بشير بن عتاب عن إسحاق وقال الكندر فذكر الحفظ دواء في عنهما تعالى الله

 جزريا أحسبه قوله

  

 ش باب

  

روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع عنهما تعالى الله رضى عباس بن مولى شماس بن عثمان ] 2243[  

بن الله عبد مولى شماس بن عثمان عن سقير بن بكار وروى أبيه عن عثمان بن موسى عن إسحاق بن محمد

 أباه سمع عنهما تعالى الله رضى عباس

  

 قوله شريح عن أراه الشيباني يسمه ولم والشيباني حجاج عنه روى لمه شريح أخي بن عثمان ] 2244[  

  

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الله عبد عن زر عن عاصم عن شبرمة بن عثمان ] 2245[  

 ل أم عاصم من سمع أدري ل الكوفيين عن حديثه فضيل بن منه سمع بيتي أهل من رجل يخرج وسلم

  

 ص باب

  

 مرسل المكيين في جريج بن منه سمع صفوان بن عثمان ] 2246[  

  

 المدينة أهل عن حديثه كثير أبي بن وجعفر الهاد بن يزيد عنه روى أبيه عن صهيب بن عثمان ] 2247[  

  

 وهب بن سمع السهمي يحيى أبو المصري صالح بن عثمان ] 2248[  

  

موسى قال واثلة بن سلمة منه سمع قوله عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع الصهباء بن عثمان ] 2249[  

 البصريين في القرشي الصهباء أبي بن عثمان مرة

  

بن فضيل وروى حي بن صالح عنه روى قوله عنه تعالى الله رضى علي عن صفية أبي بن عثمان ] 2250[  

 صفية أبي بن عمر عن غزوان

  

 ض باب

  

أبو حدثنا قتيبة أبو وقال الملك وعبد معاوية قبر أريك رجل لي فقال بالشام كنت الضحاك بن عثمان ] 2251[  

 سلم بن الله عبد بن يوسف بن محمد عن الضحاك بن عثمان حدثني المدني مودود

  

تعالى الله رضى عباس بن عن النصاري مديني الحزامي القرشي عثمان بن الضحاك بن عثمان ] 2252[  

 الكوفيين في حديثه قوله عنهما

  

 ط باب

  

بن عمر يعني حفص أبا رأيت طلحة أبيه عن سيدا وكان طلحة بن إبراهيم أخيه عن طلحة بن عثمان ] 2253[  



طلحة بن عثمان حدثني المنذر بن إبراهيم القرشي المدني هو عثمان حدثنا عبادة بن قاله معمر بن الله عبيد

 ذئب أبي بن سمع معمر بن الله عبيد بن عمر بن

  

 ع باب

  

  ]2254 [ عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن هلل بن الله عبد عن السود بن الله عبد بن عثمان 

 ميسرة بن إبراهيم

  

شيبة بن قال القرشي الخطاب بن عمر بنت أمه العدوي المدني سراقة بن الله عبد بن عثمان ] 2255[  

عبد بن عثمان عن شهاب بن عن إسحاق بن الرحمن عبد عن يعقوب بن موسى حدثني الفديك أبي بن أخبرني

النبي أخبره عنه تعالى الله رضى خالد بن زيد بن سعيد بن بسر عن بمكة أمير كان إذا أخبره سراقة بن الله

وكيع حدثنا يحيى قال بسر أخبرنيها ثم شهاب بن قال أجره مثل فله غازيا جهز من قال وسلم عليه الله صلى

الله صلى النبي يكن لم عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن سراقة بن الله عبد بن عثمان عن ذئب أبي بن عن

عمر بن عن سراقة آل من رجل عن الله عبيد عن أسامة أبو وقال السفر وبعد الفريضة قبل يصلي وسلم عليه

النبي عن عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن نافع الله عبيد عن سليم بن يحيى وقال عنهما تعالى الله رضى

 نافع فيه يصح ول وسلم عليه الله صلى

  

يعد عمرو وابنه الثوري عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع موهب بن الله عبد بن عثمان ] 2256[  

 بالعراق وكان مديني أصله القرشي التيمي طلحة مولى وهو الطلحي هو أسامة أبو قال المدينة أهل في

  

حدثنا واضح بن يحيى حدثنا روح بن ربيع حدثنا محمد قاله شريح عن المنازل أبو الله عبيد بن عثمان ] 2257[  

 وحجاج الشيباني عنه روى خراسان قاضي هو لمه شريح أخي بن هو المنازل أبو حدثنا حصين

  

عنه روى أوس بن عمرو عمه وعن أوس جده عن الثقفي حذيفة بن أوس بن الله عبد بن عثمان ] 2258[  

 مسلم بن ومحمد الطائفي الرحمن عبد بن الله عبد

  

 المدني خالد بن عطاف عنه روى جده عن القرشي الرقم بن الله عبد بن عثمان ] 2259[  

  

 العكلي الشامي محمد أخوه عنه روى أحمر بن طارق عن علثة بن الله عبد بن عثمان ] 2260[  

  

وإبراهيم بلل بن سليمان عنه روى جعدة بن عمرو بن سعيد عن عتيق أبي بن الله عبد بن عثمان ] 2261[  

 القرشي بكر أبي آل من ومحمد الرحمن عبد أخا أراه محمد بن

  

إلى أرسله هريرة أبي بن محرز أن المديني العاص بن سعيد مولى رافع أبي بن الله عبيد بن عثمان ] 2262[  

بن علي وقال جعفر بن محمد عن ميناء بن عيسى عنه روى فسأله عنهما تعالى الله رضى عمر بن الله عبد

النبي أصحاب من ثمانية رأى أنه المدني رافع بن الله عبد بن عثمان حدثني عياش بن إسماعيل حدثنا حجر

أبي بن سعد مولى الله عبيد بن عثمان عن ذئب أبي بن حدثنا آدم وقال شواربهم يحفون وسلم عليه الله صلى

يصفرون عنهم تعالى الله رضى أسيد وأبا عمر وابن قتادة وأبا هريرة أبا رأى عنه تعالى الله رضى وقاص



صلى النبي مسجد قال التقوى على أسس الذي المسجد عن عمر بن سألت الله عبيد بن عثمان وعن لحاهم

فقال الصلة إعادة عن عنه تعالى الله رضى عمر بن سألت الله عبيد بن عثمان وحدثنا وسلم عليه الله

وقال والمسجد الصلة يعاد عمر بن سألت الله عبيد بن عثمان حدثنا سليمان حدثنا خالد حدثنا الولى المكتوبة

بن الله عبيد بن عثمان عن طهمان بن وقال المسجد في رافع أبي بن الله عبيد بن عثمان عن ربيعة عن وكيع

رافع أبي بن عثمان عن العزيز عبد حدثنا موسى عنهما تعالى الله رضى عمر بن إلى أرسله محرزا أن رافع أبي

ستة رأيت فقال رافع بن الله عبيد بن عثمان رأى عجلن بن يحيى حدثنا بشار بن شواربهم يحفون سبعة رأيت

الله رضى وسلمة رافع وأبا سعيد وأبا هريرة أبا رأى رافع أبي بن الله عبيد بن عثمان عن طهمان بن وقال

أبي بن الله عبيد بن عثمان عن محمد بن العزيز عبد عن خالد بن يوسف بن خالد وقال يصفرون عنهم تعالى

بن عمرو قدم لما مصعبا يعني الله عبد أبو وقال وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من سبعة رأيت رافع

النبي أصحاب أدرك الله عبيد بن عثمان وابنه رافع أبي بن الله عبيد واسمه البهي دعا واليا العاص بن سعيد

فزاده وسلم عليه الله صلى النبي مولى رافع أبي بن الله عبيد أنا فقال انتسب فقال وسلم عليه الله صلى

 الله عبيد قال عمرا الملك عبد قتل فلما عنه فخلى مولك أنا فقال مثله قال ثم مائة

 عدوها وضرت شلت ول ضحت 

سعيد بن خالد وتمسك أنصباءهم بنوه فأعتق ومات أحيحة لبي عبد رافع أبو  سعيد بن مهجة هراقت يمين 

فوهب خالدا يكلم وسلم عليه الله صلى النبي عنه تعالى الله رضى رافع أبو فشفع نصيبه عنه تعالى الله رضى

سمعت عمرو قال سفيان حدثنا علي وسلم عليه الله صلى النبي فأعتقه وسلم عليه الله صلى للنبي نصيبه

العبد فانطلق واحد رجل إل فأعتقوه الكبر العاص بن سعيد لبني غلم كان العاص بن سعيد بن عمرو بن محمد

فكان فأعتقه وسلم عليه الله صلى للنبي نصيبه فوهب الواحد على به يستشفع وسلم عليه الله صلى النبي إلى

حازم بن جرير عن الليث حدثنا بكير بن البهي أبو رافع أبو وهو قال وسلم عليه الله صلى النبي مولى أنا يقول

الله صلى النبي مولى أنا يقول رافع أبو كان حدثه رافع أبي بن البهي بن عثمان أن المدني موسى بن حماد عن

عبيد عن سعد بن هشام وروى النبي مولى أنا يقول رافع أبي بن الله عبيد عن سعد بن هشام وروى وسلم عليه

محمد بن العزيز عبد حدثنا الوهاب عبد بن الله عبد وقال عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن رافع أبي بن الله

رافع بن عثمان عن محمد بن العزيز عبد حدثنا الوهاب عبد بن الله عبد وقال عمر بن عن رافع بن عثمان عن

بن يعقوب وقال سعيدا سمع رافع أبي بن الله عبيد بن عثمان عن العزيز عبد عن نعيم وقال المسيب بن سمع

عبيد بن عثمان عن ذئب أبي بن حدثني معن عن الحزامي وقال الله عبيد بن عثمان عن العزيز عبد عن محمد

بن محمد أخبره العرج رافع بن الله عبيد بن عثمان عن العزيز عبد عن سليمان بن أحمد وقال رافع بن الله

 اقصر أن عنه تعالى الله رضى عمر أمرني ربيعة

  

القرشي عثمان حدثني سفيان حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا علي بن عمرو قال الله عبد بن عثمان ] 2263[  

عبد بن عثمان ح قال عاصم أبو حدثنا عمرو وقال بيد يدا بأس ل فقال بالبيضتين البيضة عن مجاهدا سألت قال

 مثله مجاهد عن مجاهد مولى الله عبد عن سفيان عن وكيع وقال هذا في الله

  

عبد عن حماد بن نعيم وروى سعد بن هشام عنه روى عمر بن عن رافع بن الله عبيد بن عثمان ] 2264[  

الوهاب عبد بن الله عبد وقال المسيب بن سعيد سمع رافع أبي بن الله عبيد بن عثمان عن محمد بن العزيز

 سعيد سمع رافع بن عثمان عن العزيز عبد عن

  

رضى عمر وابن هريرة وأبا أسيد وأبا قتادة أبا رأى وقاص أبي بن سعد مولى الله عبيد بن عثمان ] 2265[  



 ذئب أبي بن عنه روى عنهم تعالى الله

  

عنه روى وأباه الهدير بن ربيعة سمع معاذ أخو التيمي القرشي الله عبيد بن الرحمن عبد بن عثمان ] 2266[  

أباه أن الرحمن عبد بن عثمان عن طحلء بن محمد عن مالك أخبرنا يوسف بن قال حجازي المنكدر بن بكر أبو

عبد بن محمد وقال إزاره تحت لما بالماء وضوءا يتوضأ عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر سمع حدثه حدثه

عن التيمي الرحمن عبد بن عثمان عن سهيل بن المجيد عبد عن محمد بن العزيز عبد حدثنا حوشب بن الله

عن عثمان بن الضحاك سمع فليح بن محمد حدثنا المنذر بن وقال مثله عنه تعالى الله رضى عمر رأى أبيه

مثله عنه تعالى الله رضى عمر لنلقي خرجنا قال التيمي الرحمن عبد بن معاذ أخيه عن الرحمن عبد بن عثمان

مع أبي قتل الله عبيد بن عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان حدثني طلحة بن محمد حدثنا منذر بن أصح والول

التيمي الرحمن عبد بن عثمان حدثنا فروة أبي بن محمد بن الله عبد حدثنا حسان بن يحيى وقال الزبير بن

 الصلة في عنه تعالى الله رضى عثمان وسمع الستنجاء في بالروحاء عنه تعالى الله رضى عمر رأى أبي حدثنا

  

 المدني الزناد أبي بن عنه روى أبان عن الموي القرشي عثمان بن أبان بن الرحمن عبد بن عثمان ] 2267[  

  

الهيثم منه سمع واقد بن زيد عن الشامي القرشي الرحمن عبد أبو علق بن الرحمن عبد بن عثمان ] 2268[  

مسلم بن الوليد وروى الدمشقي القرشي الله عبد أبو علق بن حصين بن عثمان حجر بن علي وقال خارجة بن

 جناح عن حصين بن عثمان عن

  

الطرائفي عثمان يسمى كان قتيبة قال المكتب الرحمن عبد أبو القرشي الرحمن عبد بن عثمان ] 2269[  

 سلم بن محمد كناه ضعاف قوم عن ويروي خصيفا رأى

  

بن سعد ولد من يعني والمالكي الزهري عمرو أبو له ويقال تركوه الوقاصي الرحمن عبد بن عثمان ] 2270[  

 مالك

  

  ]2271 [ بكر أبو ابنه عنه روى عروة سمع مخزومي القرشي يربوع بن سعيد بن الرحمن عبد بن عثمان 

 حجازي

  

 المدينة أهل في يعد القاضي عمر ابنه عنه روى الزهري عن التيمي موسى بن عمر بن عثمان ] 2272[  

  

عامر وعن زياد بن الواحد وعبد محمد بن العزيز عبد عنه روى الغيث أبي عن التيمي عمر بن عثمان ] 2273[  

هو عثمان بن أبان عن التيمي عمر بن عثمان سمع راشد بن محمد عن إسماعيل بن موسى وروى سعد بن

رميا النباحي زيد بن وخارجة القاسم سمع التيمي عمر بن عثمان عن الدراوردي حدثنا حمزة بن قال أراه الول

أبا سمع موسى بن عمر بن عثمان حدثنا العزيز عبد حدثنا منصور بن سعيد حدثنا محمد المدينة أهل في حديثه

 يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي سمع عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع الغيث

  

قال وإسرائيل حدير بن وعمران يزيد بن يونس سمع محمد أبو البصري فارس بن عمر بن عثمان ] 2274[  

عرفة جابر عن غطاء عن زيد بن أسامة عن بحديثين عمر بن عثمان بكتاب القطان سعيد بن يحيى احتج على

 بخاري أصله يقال موقف كلها



  

 محمد بن العزيز عبد عنه روى وخارجة سالما رأى الجمحي عمر بن عثمان ] 2275[  

  

 عثمان سمع جريج بن عن روح قال قوله المسيب بن سعيد سمع عمار بن عثمان ] 2276[  

  

جبير بن وسعيد عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع الكوفي السدي حصين أبو عاصم بن عثمان ] 2277[  

بكر أبو حدثنا آدم بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عيينة وابن وشعبة الثوري منه سمع والشعبي وشريحا

كنت من يعني إسحاق أبا يعني به فنعق خراسان من هذا جاء حتى الحديث هذا سمعنا ما حصين أبا سمعت

 ناس ذلك على فاتبعه موله فعلي موله

  

وبقيت النبوة ذهب قال وسلم عليه الله صلى النبي عن بلغني قال الطفيل أبي بن عبيد بن عثمان ] 2278[  

بن عثمان عن زيد بن حماد عن سليمان وقال عثمان حدثنا مهدي حدثنا إسماعيل بن موسى قاله المبشرات

 مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الطفيل أبي عن عبيد

  

الحجاج بن القدوس عبد منه سمع عبيد بن شريح سمع الشامي اليحصبي دوس أبو عبيد بن عثمان ] 2279[  

 عياش بن وإسماعيل

  

الذي هو علي بن عمرو قال عنهما تعالى الله رضى عمر وابن سالما سمع الملك عبد بن عثمان ] 2280[  

النبي قال عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن سالم عن الملك عبد بن عثمان حدثنا عاصم أبو مستقيم له يقال

عن ربيعة بن محمد وروى الحجاز أهل في البصر ويجلو الشعر ينبت فإنه بالثمد عليكم وسلم عليه الله صلى

حفظ أدري فل وعطاء المسيب بن وسعيد عنهم تعالى الله رضى والحسين والحسن عباس بن رأى مستقيم

 الحرام مسجد مؤذن ل أم عمرو

  

عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع سعيد بن عمرو بن سعيد عن شهاب بن كثير بن علي بن عثمان ] 2281[  

 الحارثي علي بن عثمان عن خالد أبي بن عن علي بن عمر قال خالد أبي بن منه سمع قوله

  

روى قوله عنه تعالى الله رضى أنسا سمع عوف بن عمرو بني من النصاري زيد بن عامر بن عثمان ] 2282[  

 المدني سويد بن عاصم أخيه بن عنه

  

طلق ل المسيب بن سمع عثمان أخبرني جريج بن حدثنا روح حدثنا جعفر أبو أحمد عمارة بن عثمان ] 2283[  

 ملك قبل

  

 حبيب بن سليمان سمع الدمشقي القاص حفص أبو العاتكة أبي بن عثمان ] 2284[  

  

 ذئب أبي بن عنه روى القاسم سأل عثمان أبي بن عثمان ] 2285[  

  

  ]2286 [ سمع البصريين في حديثه الغطفاني هو بشر بن هلل قال عمرو أبو القرشي عثمان بن عثمان 

حدثنا الطباع بن قال حنبل بن أحمد عنه روى أخطأ برأيه قال قال وإذا أصاب برأيه قال إذا حماد كان قال البتي

 الحديث مضطرب سنة لربعين العزيز عبد بن عمر مات زيد بن علي سمع الكلبي عثمان بن عثمان



  

بن غيره وقال هرمز بن سليمان بن عثمان غيره وقال هلل بن كناه البصري البتي عمرو أبو عثمان ] 2287[  

 الملك عبد بن وأشعث الثوري عنه روى الثقفي البصرة بتات البتوت يبيع جرموز بن سليمان

  

 الكوفي المؤذن عمرو أبو عثمان ] 2288[  

  

وابن هشام أخوه عنه روى أباه سمع المديني السدي القرشي العوام بن الزبير بن عروة بن عثمان ] 2289[  

 حكيم بن وعثمان عيينة

  

  ]2290 [ صفرة أبي بن المهلب لل مولى الشام أبوه سكن الخراساني مسلم أبي بن عطاء بن عثمان 

 بذلك ليس مسعود أبو يقال ومائة وخمسين خمس سنة عطاء بن عثمان مات ضمرة حدثنا حيوة قال الزدي

  

 وائل بن بسطام منه سمع أبيه عن عصام بن عثمان ] 2291[  

  

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنسا سمع وردان بن سلمة عن العلء بن عثمان ] 2292[  

 منكر حديثه معن بن محمد حدثنا حمزة بن إبراهيم قاله يرى ما خالق قال وسلم

  

 غ باب

  

 القطان يحيى منه سمع عباية بن وقيس عكرمة سمع الراسبي غياث بن عثمان ] 2293[  

  

 ف باب

  

 المدني الله عبد بن علي منه سمع عروة بن وهشام محمد بن جعفر سمع العطار فرقد بن عثمان ] 2294[  

  

 ق باب

  

أبي بن عثمان عن ليث عن جرير وروى الكوفي البجلي عمير بن ويقال اليقظان أبو قيس بن عثمان ] 2295[  

حدثني ليث حدثنا فضيل بن وقال عنه يحدثان ل الرحمن وعبد يحيى وكان الكوفي العمى هو أنس عن حميد

الحكم بن على ورواه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن الجمعة في عثمان

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن عمير بن عثمان عن سعيد بن وعنبسة

  

 الكوفيين في حديثه الطلء في خالد أبي بن عن وكيع قاله الله عبد بن جرير سمع قيس بن عثمان ] 2296[  

  

 الكوفي غياث بن حفص عنه روى أباه سمع الكندي الشعث بن محمد بن قيس بن عثمان ] 2297[  

  

مهدي بن قاله النبيذ عن عنهما تعالى الله رضى عباس بن سأل هنام بن قيس عن قيس بن عثمان ] 2298[  

 حسان بن حجاج عن

  

 وكيع عنه روى الهجري أيوب أبي عن الكلبي قيس بن عثمان ] 2299[  



  

أخ الله عبد أخ محمد الصمد عبد منه سمع عكرمة سمع البصريين في الباهلي القاسم بن عثمان ] 2300[  

إسحاق طير فيه سقط قدر في عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عكرمة سمع الباهلي الله عبد بن عثمان

 بريدة بن الله وعبد عكرمة سمع الباهلي الله عبد بن عثمان حدثنا داود أبو أخبرنا

  

 ك باب

  

عمرو بني أحد يهوذا ولد من وهو إسماعيل بن إبراهيم الهاد بن عنه روى القرظي كعب بن عثمان ] 2301[  

 النضير من رجل ربيعا سمع حجازي زياد أبي بن ويزيد كعب بن محمد عن قريظة بن

  

الله صلى النبي عن عنها تعالى الله رضى عائشة قالت مليكة أبي بن عن الكنات أبي بن عثمان ] 2302[  

 صفوان بن يسرة منه سمع يصح ول القبور زيارة عن نهيتكم كنت وسلم عليه

  

 م باب

  

علي سمع الكوفي الثقفي عقيل أبي مولى زرعة أبي بن عثمان وهو المغيرة أبو المغيرة بن عثمان ] 2303[  

عثمان بعضهم وقال وشريك والثوري ومسعر شعبة منه سمع الجعد أبي بن وسالم جبير بن وسعيد ربيعة بن

 المغيرة أبو كنيته إنما يصح ولم المغيرة أبي بن

  

شهاب بن عن عقيل عن الليث عن بكير وابن صالح بن الله عبد قال سويد أبي بن محمد بن عثمان ] 2304[  

عشرة وتحته أسلم حين الثقفي سلمة بن لغيلن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن محمد بن عثمان عن بلغنا

بن عثمان عن شهاب بن عن يونس عن وهب بن عن صالح بن أحمد وقال سائرهن وفارق أربعا منهن خذ نسوة

كان الرجل ذلك أن سويد أبي بن محمد حدثني قال الزهري عن شعبة عن اليمان أبو وقال سويد أبي بن محمد

حديث في هذا مات حتى شهرين من قريبا ال يلبث لم ثم ماله وراجع نساءه راجع الثقفي سلمة بن غيلن

النبي عن عنه تعالى الله رضى أبيه عن سالم عن عن الزهري عن معمر عن معاوية بن مروان وقال عمرو

النبي عن عنه تعالى الله رضى أبيه عن سالم عن الزهري عن معمر عن اليمان أبو وقال وسلم عليه الله صلى

 أصح والول مرسل الزهري عن معمر عن اليمان أبو وقال وسلم عليه الله صلى

  

المقبري سعيد عن حجازي الخنسي الثقفي شريق بن الخنس بن المغيرة بن محمد بن عثمان ] 2305[  

 علقمة بن عمرو بن ومحمد المخرمي جعفر بن الله وعبد الزهري عنه روى والزهري

  

سمع قدامة أبو المديني القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبد بن الله عبيد بن محمد بن عثمان ] 2306[  

 مخلد بن خالد منه سمع منقطع سعد بنت عائشة

  

 مرسل معن عنه روى محمد بن عثمان ] 2307[  

  

 شريكا سمع الكوفي العبسي الحسن أبو شيبة أبي بن محمد بن عثمان ] 2308[  

  

 الشامي مسلم بن الوليد منه سمع الثقفي محمد بن القاسم سمع المنذر بن عثمان ] 2309[  



  

وكيع حدثنا أحمد وقال المسعودي عن نعيم أبو وقال جبير بن نافع عن هرمز بن مسلم بن عثمان ] 2310[  

بن عثمان عن المسعودي عن هارون بن يزيد وعن هرمز بن الله عبد بن عثمان عن والمسعودي مسعر عن

 الله عبد

  

بن عثمان قال عاصم وأبو النضر عمرو بن عثمان منه سمع والسائب القاسم سمع مرة بن عثمان ] 2311[  

 بصري مرة بن عثمان عمرو

  

 أيوب أبي بن سعيد عنه روى مكحول سمع الدمشقي مسلم بن عثمان ] 2312[  

  

 محمد بن عمرو منه سمع قوله الشعبي سمع شيبة أبو مورع بن عثمان ] 2313[  

  

وابن إسماعيل بن موسى منه سمع زكوة الحلي في ليس الحسن سمع بقطر بن موسى بن عثمان ] 2314[  

 قولهم ونافعا عطاء وسمع البصري الخطاب أبو هو مهدي

  

 قيس بن نوح عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن محصن بن عثمان ] 2315[  

  

الله عبد وسمع مرسل دينار بن مالك وعن قوله عكرمة سمع الهنائي مرجعة أبو مرجعة بن عثمان ] 2316[  

 قوله النحوي إسحاق أبي بن

  

 العزيز عبد بن حرملة عنه روى أبيه عن عمر أخو الجهني عثمان بن مضرس بن عثمان ] 2317[  

  

بن موسى منه سمع الكتاب بفاتحة قال الظهر في تقول ما للحسن قلت القرشي معاوية بن عثمان ] 2318[  

 البصري إسماعيل

  

  ]2319 [ يحيى تركه وقتادة المقبري وسعيد نافع عن مولهم الكندي سلمة أبو البري مقسم بن عثمان 

 العمري من إلي أحب عثمان مهدي بن وقال القطان

  

منكر سليمان بن وسعيد هاشم أبي بن علي منه سمع ومعمرا ثابتا سمع الشيباني مطر بن عثمان ] 2320[  

 طهمان بن إبراهيم كناه الفضل أبو الحديث

  

 مريم أبي بن سعيد منه سمع مجمع بن إسماعيل بن إبراهيم عن مكتل بن عثمان ] 2321[  

  

 طلحة بن موسى سمع موهب بن عثمان ] 2322[  

  

  ]2323 [ عن واقد بن حسين عن واضح بن يحيى قال خراسان قاضي شريح أخي بن المنازل أبو عثمان 

 حمامة ول حمام صاحب شهادة يجيز ل كان شريحا أن عثمان

  

 ن باب

  



 ذئب أبي بن عنه روى نجيح بن عثمان ] 2324[  

  

البيع في شهاب بن عن يونس الليث عن الله عبد قاله المسيب بن سعيد سمع النجاشي بن عثمان ] 2325[  

 قوله

  

  ]2326 [ إسحاق بن محمد منه سمع عثمان بن أبان سمع النصاري الزرقي عجلن بن نعمان بن عثمان 

 المدينة أهل عن حديثه

  

 و باب

  

سكن منه سمع وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من سبعة فينا كان قال العبدي وكيع بن عثمان ] 2327[  

 البصريين في سكن أبي بن

  

 المدينة أهل في حديثه ذئب أبي بن عنه روى المسيب بن سعيد عن وثاب بن عثمان ] 2328[  

  

  ]2329 [ عمرو بن محمد عنه روى مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن عروة سمع الوليد بن عثمان 

في رجاء بن شك الوليد أبي أو الوليد بن عثمان حدثنا عقبة بن موسى عن رجاء بن وروى عروة بن وهشام

 مرسل المزارعة

  

 ه باب

  

بن وهشام حدير بن وعمران جريج بن سمع البصري المؤذن عمرو أبو جهم بن الهيثم بن عثمان ] 2330[  

 حسان

  

 نعيم وأبو وكيع منه سمع العزيز عبد بن عمر رأى الكوفي العبسي هند أبي بن عثمان ] 2331[  

  

 في باب

  

 صالح بن وزمعة سفيان سمع هراة ناحية من أصله مكة سكن يمان بن عثمان ] 2332[  

  

رضى العزيز عبد بن وعمر أنسا وسمع شبل بن وأمية معمر عنه روى يعفر عن يزدويه بن عثمان ] 2333[  

 عمرو أبو كنيته أبيه عن الرزاق عبد حدثنا حجاج قال عنهما تعالى الله

  

يكن لم أن الورد بن وهيب عنه روى قولهما منبه بن ووهب جبير بن سعيد سمع يزدويه بن عثمان ] 2334[  

 أدري فل الول

  

مغيرة عنه روى يسار بن عثمان عن جريرا سألت علي قال مغيرة عن هشيم قاله يسار بن عثمان ] 2335[  

 خيرا عليه وأثنى السيد بني مسجد إمام صبيا كان فقال

  



 الرحمن عبد بن الله عبيد عن المبارك بن روى طاوسا رأى يسار بن عثمان ] 2336[  

  

 الناس أفناء من

  

بن إسماعيل عن يحيى عن مسدد قال عنهما تعالى الله رضى عمر بن رأى الزبير آل مولى عثمان ] 2337[  

 الكوفيين في حديثه الزبير بن مولى عثمان بن إسماعيل عن الله عبد بن خالد وقال خالد أبي

  

حديثه وزهير وعنبسة شعبة عنه روى عنهما تعالى الله رضى وأنس العالية أبي عن الطويل عثمان ] 2338[  

 البصريين في

  

عباس بن عن مقسم عن الجزري عثمان عن معمر عن الرزاق عبد قال مقسم عن الجزري عثمان ] 2339[  

وراية عنه تعالى الله رضى علي مع تكون كانت وسلم عليه الله صلى النبي راية أن عنهما تعالى الله رضى

 النصار راية تحت يكون مما وسلم عليه الله صلى النبي وكان عنه تعالى الله رضى عبادة بن سعيد مع النصار

  

 وكيع منه سمع قيس بن الزرق عن الشيباني عثمان ] 2340[  

  

 الكوفي مغيرة عنه روى حذلم بن عن الضبي عثمان ] 2341[  

  

 الخطاب بن عنه روى جبير بن سعيد سمع الكاتب عثمان ] 2342[  

  

 علي باب

  

في قتل عنه تعالى الله رضى القرشي الحسن أبو هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي ] 2343[  

الله رضى علي أسلم قال عروة عن السود أبي عن ليث عن بكير بن يحيى قال أربعين سنة بالكوفة رمضان

بن وهو علي قتل قال أبيه عن جعفر عن عيينة بن عن الصلت بن محمد وقال سنين ثمان بن وهو عنه تعالى

 البرار رضى عنه تعالى الله رضى وخمسين ثمان

  

حدثنا بشار بن محمد قال الرحمن عبد ابنه عنه روى عنه تعالى الله رضى الحنفي شيبان بن علي ] 2344[  

عن شيبان بن علي بن الرحمن عبد عن وعلة واسمه وثاب بن عن الحنفي جابر بن عمر ح قال نوح بن سالم

نعيم أبو وقال الله ذمة منه برئت حجاب عليه ليس بيت ظهر على بات قال وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه

خلف صلينا قال الوفد أحد وكان أبيه عن أراه قال علي بن الرحمن عبد عن بدر بن الله عبد عن ملزم عن

خلفه صلى لرجل وقال والسجود الركوع في صلبه يقيم ل لمرئ صلة ل قال وسلم عليه الله صلى النبي

ميسرة بن وعمران مسدد وقال أبيه عن وقال ملزم عن مبارك بن الرحمن عبد يشك ولم صلتك استقبل

بن الرحمن عبد عن بدر بن الله عبد عن جابر بن عمر حدثني قال الشقري الله عبد أبي عن الوارث عبد حدثنا

والول صلبه يقم ل من إلى الله ينظر ل يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت عنه تعالى الله رضى علي

 أصح

  

 ألف باب

  



بن منصور عنه روى وعكرمة عطية وأبا جحيفة أبا سمع الكوفي الهمداني الوداعي القمر بن علي ] 2345[  

 وشعبة ومسعر الثوري منه وسمع المعتمر

  

 ريان عنه روى قرصافة أبا سمع أمية أبي بن علي ] 2346[  

  

وروى حجاج بن أراه حجاج عن طهمان بن قاله أحدثتموه المقعدة غسل عطاء عن الرقط علي ] 2347[  

سعيد قال عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن مهران بن ميمون عن الرقط علي عن سعيد عن إبراهيم

 مخلب ذي عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى جبير بن سعيد عباس وابن ميمون بين وأظن

  

  ]2348 [ بن سمع ومائتين عشرة ثلث سنة مات المروي سليم بني مولى الحسن أبو إسحاق بن علي 

 ترمذ من أصله المبارك

  

 ب باب

  

  ]2349 [ العمش عنه روى الله عبد بن عبيدة وأبي وعكرمة جبير بن سعيد عن الجزري بذيمة بن علي 

بن جابر مولى بذيمة سلم بن جنادة بن وقال ومائة وثلثين ثلث سنة مات الله عبد أبو يقال وشريك والثوري

 عنه تعالى الله رضى السوائي سمرة

  

 ربيع بن الحسن عنه روى ذكوان بن والحسن عون بن سمع طرسوس سكن بكار بن علي ] 2350[  

  

 حميد بن محمد عنه روى إسحاق أبا إبراهيم سمع الرازي الحسن أبو بكر أبي بن علي ] 2351[  

  

 نشيط بن إبراهيم عنه روى أبيه عن بحير بن علي ] 2352[  

  

ثم وسلم عليه الله صلى النبي مع نصلي كنا فقالوا المغرب النصار من نفر مع صليت بلل بن علي ] 2353[  

شعبة عن غندر ح بشار بن محمد وقال بشر أبي عن عوانة أبي عن مسدد قاله سلمة بني في نترمى ننطلق

إنهم وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من أسلم من رجل عن بلل بن حسان سمعت قال بشر أبو حدثنا

 أشبه والول نحوه وسلم عليه الله صلى النبي مع يصلون

  

 يونس بن عيسى سمع بغداد سكن القطان بحر بن علي ] 2354[  

  

 ت

  

تعالى الله رضى علي قطعه لصا رأيت قال إبراهيم بن مسلم عنه روى الحسن أبو تمام بن علي ] 2355[  

 عنه

  

 ث

  

أبي بن سعيد عنه روى نافع عن عروة أخو البصري النصاري أخطب بن عمرو بن ثابت بن علي ] 2356[  



 القطان ومروان عروبة

  

 الملك عبد بن الحكم سمع الكوفي العطار ثابت بن علي ] 2357[  

  

كنيته حجر بن علي قال النعمان بن الرحمن وعبد جعفر بن الحميد عبد سمع الجزري ثابت بن علي ] 2358[  

 ببغداد كان الهاشمي محمد بن العباس مولى خراساني أصله الحسن أبو

  

 حشرج

  

 الوليد أخي حدثنا حسين قاله غفلة بن سويد كان حسين والد الجعفي علي ] 2359[  

  

قدامة أبو قاله عمر بن الله عبد بن سالم سمع الكوفي الحسن أبو الحضرمي جبلة أبي بن علي ] 2360[  

 جبلة بن علي حدثنا

  

بن علي عن مسعر عن سعيد بن يحيى حدثنا المثنى بن علي قال البصريين في يعد جعدة بن علي ] 2361[  

آل مولى ثوير عن مسعر حدثنا إسحاق قال يتوضأ ول عنه تعالى الله رضى علي مع الثريد نتعشى كنا جعدة

 يتوضأ ولم ثريدا عنه تعالى الله رضى علي مع أكل أنه جعدة عن جعدة بن علي عن جعدة

  

  ]2362 [ يقال ومائتين ثلثين سنة مات سلمة بن وحماد شعبة سمع الحسن أبو البغدادي الجعد بن علي 

 هاشم بني مولى

  

رضى مالك بن أنس عن دينار بن عمرو عن وسبعين أربع سنة بمكة لقيته مسدد قال الجنيد بن علي ] 2363[  

 الحديث منكر فسلم بيتك دخلت إذا وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله

  

 ح

  

ويقال المديني عنهم تعالى الله رضى الهاشمي الحسن أبو طالب أبي بن علي بن حسين بن علي ] 2364[  

عيينة بن عن محمد بن الله عبد قال وتسعين ثنتين سنة مات نعيم أبو قال إسحاق بن محمد كناه الحسين أبو

سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان قال وخمسين ثمان بن وهو مات أبيه عن جعفر عن

 حسين أبو كنيته إسحاق قال بالمدينة رأيته هاشمي أفضل حسين بن علي قال

  

أباه سمع القرشي كريز بن عامر بن الله عبد مولى المروي الحسن أبو واقد بن الحسين بن علي ] 2365[  

 ومائة ثلثين سنة وولد ومائتين عشرة إحدى سنة مات بعضهم قال

  

علي حدثنا شعبة حدثنا آدم الكوفيين في سحيم بن جبلة عنه روى أبيه عن الشيباني حنظلة بن علي ] 2366[  

 أوبقته أو سحنته أو حوغته إذا نفسه على بأمير الرجل ليس عنه تعالى الله رضى عمر عن أبيه عن حنظلة بن

  

المفضل بن بشر وروى جريج بن عنه روى زيد بن وجابر العزيز عبد بن عمر سمع حصين بن علي ] 2367[  

علي رأيت عيينة بن قال العنبري الخشخاش بن مالك بن حصين بن هو علي قال خارجيا كان علي عن أبيه عن



بن مالك وهو الحر أبي بن لحصين بسيف بمكة خرج أنه بلغني علي قال الخوارج رأي يرى وكان حصين بن

 الخشخاش

  

بالري مات يقال ملئم بن القاسم منه سمع سهل بن محمد عن الكسائي الحسن أبو حمزة بن علي ] 2368[  

 ومائة وثمانين تسع سنة

  

  ]2369 [ حمزة أبا سمع القيس عبد مولى دينار بن المروي الرحمن عبد أبو شقيق بن الحسن بن علي 

 خراسان شقيق قدم العبديين الجارود آل مولى ويقال ومائتين عشرة خمس سنة مات المبارك وابن محمدا

  

عبد عنه روى عنهم تعالى الله رضى الهاشمي طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي ] 2370[  

 الموالي أبي بن الرحمن

  

 عمرو بن وعبيد شعبة سمع المدائني الحسن أبو حفص بن علي ] 2371[  

  

 محمد بن حجاج سمع النسائي حسن بن علي ] 2372[  

  

 ومائتين عشرة سبع سنة لقيته المبارك بن سمع عسقلن سكن المروي حفص بن علي ] 2373[  

  

مات الحكم أبو يقال ونافع عطاء وعن زيد بن ومحمد وعثمان نضرة أبا سمع البناني الحكم بن علي ] 2374[  

 البناني الحكم بن علي سمع معمر أخبرنا المبارك بن حدثنا عمر نسبه البصري ومائة وثلثين إحدى سنة

  

 المنذر أبا وسلما عوانة أبا سمع المروي الحكم بن علي ] 2375[  

  

 ومائتين وثلثين إحدى سنة مات شريكا سمع الودي الكوفي الحسن أبو حكيم بن علي ] 2376[  

  

ست سنة مات ضمرة عن الحسن قال الشامي القرشي ربيعة بن عتبة آل مولى حملة أبي بن علي ] 2377[  

 نصر أبا يا سودة أبي بن زياد لي فقال المقدس بيت أتيت حملة أبي بن علي عن ضمرة وقال ومائة وستين

  

 جريج بن عنه روى باليمن موضع وجند قوله طاوس عن الجندي حميد أبي بن علي ] 2378[  

  

 مسلم بن الوليد عنه روى قوله مكحول سمع الشاميين في يعد السلمي حوشب بن علي ] 2379[  

  

 الوليد ابنه عنه روى غفلة بن وسويد مجاهدا سمع الكوفي الجعفي حسين أبو علي ] 2380[  

  

سمع الولى جمادى في ومائتين وأربعين أربع سنة مات السعدي المروزي الحسن أبو حجر بن علي ] 2381[  

 وأباه شريكا

  

 خ

  

الشج بن بكير عنه روى سفيان بن النضر أبي عن ويقال سفيان بن النضر عن الدؤلي خالد بن علي ] 2382[  



 عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع خالد بن علي عن عثمان بن الضحاك وروى

  

 أيوب أبي بن سعيد عنه روى عنه تعالى الله رضى أمامة أبي عن خالد بن علي ] 2383[  

  

عرعرة حدثني المثنى بن محمد قال البصري لؤي بن سامة من الناجي المتوكل أبو داود بن علي ] 2384[  

رضى سعيد أبا سألت قال داود بن علي المتوكل أبي عن المزني الله عبد بن بكر عن الله عبد بن سوار سمع

سعيد أبي إلى عدت ثم فأمرني عنهما تعالى الله رضى عباس بن فسألت فنهاني الصرف عن عنه تعالى الله

 فانتهينا منا خير هو من عنه نهانا فقال فسألته عباس بن إلى عدت ثم فنهاني فسألته

  

رضى الحكم بن وأسماء عمر وابن عليا سمع المغيرة أبو الكوفي السدي الوالبي ربيعة بن علي ] 2385[  

 خزيمة بن أسد من والبة شيبة بن الرحمن عبد قال كهيل بن وسلمة عبيد بن سعيد عنه روى عنهم تعالى الله

  

 منقطع الكوفيين في صالح بن العلء عنه روى البجلي ربيعة بن علي ] 2386[  

  

بن وعمرو هريرة أبا سمع علي والصحيح وعلي ويقال المصري اللخمي موسى أبو رباح بن علي ] 2387[  

ذهبت قال أبيه عن موسى عن يزيد بن الله عبد عن قتيبة وقال عنهم تعالى الله رضى عامر بن وعقبة العاص

 فبايعته يده عنه تعالى الله رضى معاوية فناولني نبايعه معاوية إلى أبي مع

  

أبي بن عمرو عن المغيرة بن هارون عن حميد بن محمد قال النصاري رافع بن رفاعة بن علي ] 2388[  

الذين من أبي كان عنهما تعالى الله رضى رفاعة بن علي عن جعدة بن يحيى عن دينار بن عمرو عن قيس

بهم يستهزئون الناس جعل جاءوا فلما عشرة وكانوا الكتاب أهل من وسلم عليه الله صلى بالنبي آمنوا

علي عن يحيى عن الوهاب عبد وروى الية صبروا بما مرتين أجرهم يؤتون أولئك الله فأنزل منهم ويضحكون

 القرظي رفاعة بن الله عبد بن

  

 ز باب

  

عن سعيد بن أحمد قال البصري العمى الحسن أبو القرشي جدعان بن الله عبد بن زيد بن علي ] 2389[  

ويوسف المسيب بن وسعيد عثمان وأبا عنه تعالى الله رضى أنسا سمع رفاعا علي كان شعبة عن الصمد عبد

 عمر بن الله وعبد الثوري منه سمع مهران بن

  

 منقطع الكوفي الصغير موسى عنه روى جبير بن سعيد عن زرارة بن علي ] 2390[  

  

يا الله يا فقرأته بالتوراة مكتوبا المنام في فرأيت قال له أخ عن فاضل وكان السعدي زفر بن علي ] 2391[  

عن المري صالح حدثنا النضر أبا سمع منير بن والكرام الجلل ذا يا اسمه يريني أن سرا الله دعوت قال رحمن

 القمر بن علي

  

 الناس باب

  

يحيى عن هشام حدثنا ووهب الصمد عبد قال كثير أبي بن يحيى عنه روى القرشي سلمة بن علي ] 2392[  



وقال شيبان وتابعه الجمعة إلى المتعجل عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع القرشي سلمة بن علي عن

صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن سلمة أبي عن يحيى عن الوزاعي حدثنا يوسف بن محمد

 الوزاعي عن كثير بن يرفعه وسلم عليه الله

  

تعالى الله رضى بريدة بن الله وعبد رافع أبا سمع البصري السدوسي منجوف بن سويد بن علي ] 2393[  

أبو كنيته علي بن الله عبد بن علي بن أحمد قال شميل بن والنضر عبادة بن وروح زيد بن حماد عنه روى عنهما

حدثنا سويد بن علي حدثنا يحيى حدثنا علي بن عمرو حدثنا ربيعة أبي بن ذهل بن شيبان بن سدوس من الفضل

 فيها فسجد انشقت السماء إذا فقرأ العشاء عنه تعالى الله رضى عمر بنا صلى عنه تعالى الله رضى رافع أبو

  

نسبه عوانة وأبو مسعر عنه روى عنه تعالى الله رضى أنسا سمع الجزار سليم أبو سليم بن علي ] 2394[  

سأله أنه عنه تعالى الله رضى أنس عن الجزار سليم بن علي عن إسرائيل أخبرنا الله عبد حدثنا محمود وكناه

 نعم قال الزكاة فيه الفضة فيه سيف عن

  

 منقطع الحاطبي عثمان عنه روى عنه تعالى الله رضى عليا سمع سليك بن علي ] 2395[  

  

 مرسل المسعودي عنه روى إبراهيم عن السائب بن علي ] 2396[  

  

  ]2397 [ بن موسى منه سمع صهيب بن وغيلن البناني ثابتا سمع البصري الشيباني سارة أبي بن علي 

 نظر فيه الوهاب عبد بن الله وعبد إسماعيل

  

  ]2398 [ بن عبادة حدثنا روح وروى إسرائيل عنه روى حديثه في يتابع ل زيد بن علي عن سالم بن علي 

 أدري فل الول يكن لم أن مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن سالم بن علي سمع مسلم

  

 منقطع حبيب أبي بن يزيد عن أيوب أبي بن سعيد قاله مكحول عن سليمان بن علي ] 2399[  

  

 البصري الملك عبد بن هشام منه سمع عون بن عن الباهلي سحيم بن علي ] 2400[  

  

 ش باب

  

 الحنفي كردوس أبو شداد بن علي ] 2401[  

  

عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع المدينة إلى بعثه العاص بن سعيد وكان السلمي شماخ بن علي ] 2402[  

بن عثمان عن جلس عن شعبة وقال الجلس أبي بن عقبة عن صالح بن وعباد الوارث عبد قاله مروان وسأله

أبا مروان سأل الجلس عن سليم أبي بن يحيى عن زائدة عن حسين حدثنا محمد بن الله عبد وقال شماس

 الجنائز على يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان كيف عنه تعالى الله رضى هريرة

  

 ص

  

بن يحيى ح قال إسحاق عنه تعالى الله رضى النصاري أيوب أبي عن النصاري الصلت أبي بن علي ] 2403[  



عنه تعالى الله رضى أيوب أبي عن الصلت أبي بن علي عن رافع بن المسيب عن العمش عن شريك عن آدم

فيها تفتح ساعة فقال فسألته يصليها وسلم عليه الله صلى النبي رأيت قال أربعا الظهر قبل يصلي كان أنه

 فيها صالح عمل لي يرفع أن أحب فأنا السماء أبواب

  

همدان ثور من هو نعيم أبو منه سمع الحسن أخو الهمداني كوفي حي بن صالح بن صالح بن علي ] 2404[  

 البكيلي

  

 ط

  

 الشاميين أو البصريين في عمران بن حرملة عنه روى قوله محيريز بن سمع طلق بن علي ] 2405[  

  

روى سعد بن وراشد زيد بن ومحمد مجاهد عن بالشام كان الهاشمي الحسن أبو طلحة أبي بن علي ] 2406[  

عن معاوية حدثني صالح بن الله عبد وقال هند أبي بن وداود سالم بن الله وعبد ومعمر ميسرة بن بديل عنه

سئل قال عنه تعالى الله رضى الخدري سعيد أبا أن أخبره نوف بن جبر الوداك أبا أن حدثه طلحة أبي بن علي

عبد عن محمد بن السلم عبد قال فذكر الولد يكون الماء كل من ما قال العزل عن وسلم عليه الله صلى النبي

مولى سالم طلحة أبي اسم يقال محمد أبا يا عتبة بن للعلء قال القرشي طلحة أبي بن علي أن سالم بن الله

 المؤمنين أمير العباس أبي على على قدم قال هاشم بني

  

 ع

  

عن يحدث حجازي الله عبد أبو كنيته ويقال الهاشمي المطلب عبد بن عباس بن الله عبد بن علي ] 2407[  

 والزهري محمد ابنه عنه روى أبيه

  

أنه أبي فحدثني عنه تعالى الله رضى علي عهد في ولدت حميدة أبو الطاعني الله عبد بن علي ] 2408[  

 حميدة أبا سمع الكوفي رائطة أبي بن سمع يزيد قاله لي فرض

  

عن الوهاب عبد وقال سعيد بن يحيى عن الليث قاله معبد بن ربيع عن رفاعة بن الله عبد بن علي ] 2409[  

 المدينة أهل عن حديثه القرظي رفاعة بن علي بن الله عبد عن يحيى

  

بن عامر بن عمرو بن حارثة بن عدي بن سعد نزله جبل وبارق الزدي البارقي الله عبد بن علي ] 2410[  

الزبير وأبو وقتادة عطاء بن يعلى عنه روى عمر بن سمع به فسموا الزد بن مازن بن القيس امرئ بن ثعلبة

علي عن جرير بن غيلن عن أيوب وقال الله عبد أبا يكنى واسع بن محمد قوم من هو إسحاق قال بشر وأبو

 العماني

  

عنه روى مساور بن شيبة عن الكريم عبد سمع العامري الرازي راشد أبي بن الله عبد بن علي ] 2411[  

من أصله عكرمة عن يروي المبارك بن عنه روى علي أبو أبيه وكنية الحسن أبو الري سكن مبارك بن الحكم

 مرو

  

أبي بن سعيد بن عمر منه سمع أباه سمع قرشي شمس عبد بني من علي بن الله عبد بن علي ] 2412[  



 حسين

  

عنه تعالى الله رضى عليا رأى جده عن أبيه عن المديني الجهني بدر بن بعجة بن الله عبد بن علي ] 2413[  

 الرافعي علي بن إبراهيم عن حمزة بن إبراهيم قاله عنه تعالى الله رضى عثمان قتل يوم

  

أربع سنة مات مديني أصله البصري مولهم السعدي نجيح بن الحسن أبو جعفر بن الله عبد بن علي ] 2414[  

 حنبل بن أحمد منه سمع بالعسكر مات القعدة ذي من بقيا ليومين الثنين يوم وثلثين

  

النبي كان عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع المديني النصاري المعاوي الرحمن عبد بن علي ] 2415[  

عن بهلول بن قال مريم أبي بن مسلم عن ووهيب عيينة وابن مالك قال بأصبعه يشير وسلم عليه الله صلى

الله رضى اليمان بن حذيفة سمع الرحمن عبد بن علي عن حكيم بن حكيم عن إسحاق بن محمد عن عبدة

عبد بن علي سلمة بن محمد قال ركعات ثمان الضحى من وسلم عليه الله صلى النبي صلى عنهما تعالى

 ل أم الول هو أدري فل الحارث بن ربيعة مولى الرحمن

  

 فديك أبي بن عنه روى محمد بن حكيم سمع حجازي عثمان بن الرحمن عبد بن علي ] 2416[  

  

الثوري عنه روى الكوفي عبيد بن وثابت نمير بن يسار سمع الغطفاني عاصم أبو الله عبيد بن علي ] 2417[  

 الكوفيين في عوانة وأبو

  

زهير عنه روى زياد بن كثير عن الكوفي الحول الثعلبي الحسن أبو عامر بن العلى عبد بن علي ] 2418[  

 الوليد بن وشجاع

  

أسيد عن يعقوب بن موسى حدثني شملة أبي بن عباس حدثنا المنذر بن إبراهيم قال عبيد بن علي ] 2419[  

الله صلى النبي أصحاب أصيغر كنت عنه تعالى الله رضى الساعدي أسيد أبي عن أبيه عن عبيد بن علي بن

الصلة أربعا ال الوالد بر من للولد يبقى ل وسلم عليه الله صلى النبي قال سماعا منه وأكثرهم وسلم عليه

 صديقه وإكرام رحمه وصلة عهده وإنفاذ والدعاء عليه

  

 محدوج بن وخالد مساور عن العزيز عبد بن علي ] 2420[  

  

اثنتين أو إحدى سنة مات المغيرة بن سليمان سمع الكوفي المعني الحسن أبو الحميد عبد بن علي ] 2421[  

 ومائتين وعشرين

  

 الكوفي قبيصة جار الحميد عبد بن علي ] 2422[  

  

 مرسل شريك عنه روى إبراهيم عن علي بن علي ] 2423[  

  

منه سمع والحسن المتوكل أبا سمع البصري الرفاعي إسماعيل أبو رفاعة بن نجاد بن علي بن علي ] 2424[  

 ووكيع نعيم أبو

  



الله رضى التميمي عاصم بن قيس عن الحسن عن زياد أبي بن زياد عن الحميري علي بن علي ] 2425[  

 علي حدثنا النفيلي حدثنا محمد قاله وسلم عليه الله صلى النبي أتيت عنه تعالى

  

 حجازي الحديث منكر اللهبي علي بن علي ] 2426[  

  

عن وكيع وقال مسعر عن وكيع قاله دابته على يصلي كان أنه أبيه عن بردة أبي عن عتيق بن علي ] 2427[  

 أصح والول يونس عن عاصم أبو ورفعه عنه تعالى الله رضى أبيه عن بردة أبي عن الحارث بن يونس

  

عن الوارث عبد عنه روى مسكين أم مولى الملك عبد وأبي الحسن عن الخزاعي العلء بن علي ] 2428[  

 البصريين في الملك عبد أبي

  

في الجعد أبي بن سالم عنه روى عنه تعالى الله رضى علي عن النصاري النماري علقمة بن علي ] 2429[  

 نظر حديثه في الكوفيين

  

 المدينة أهل في مرسل الهاد بن يزيد عنه روى حسين بن علي عن عمر بن أو عمرو بن علي ] 2430[  

  

بن عن ليث عن قتيبة عن يقال إبراهيم بن جعفر عنه روى حسين بن علي عن أبيه عن عمر بن علي ] 2431[  

 وسلم عليه الله صلى النبي نهى حسين بن علي بن عمر بن علي عن الهاد

  

بن العلء عن عابس بن علي حدثنا الصلت بن محمد وقال الكوفي الملء بياع الزدي عابس بن علي ] 2432[  

لمتي الله بارك وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى مسعود بن الله عبد عن أبيه عن المسيب

 رأيته وقال معين بن ضعفه بكورها في

  

 حمزة أبي بن شعيب سمع الحمصي اللهاني عياش بن علي ] 2433[  

  

 الكوفيين في أسامة أبو عنه روى سحيم بن أيوب عن عوف بن علي ] 2434[  

  

  ]2435 [ عن الواسطي القرشي الصديق بكر أبي بن محمد بنت قريبة مولى الحسن أبو عاصم بن علي 

بن يزيد سمعت بقية بن وهب وقال ومائتين إحدى سنة مات عندهم بالقوي وليس سوقة بن ومحمد حصين

فأنكره ثالث ثم فأنكره آخر ثم فأنكره حديث عن خالدا فسألنا حديثا عشر ببضعة خالد عن علي حدثنا قال زريع

 فاحذروه كذاب فقال فأخبرناه

  

 مرسل زيد بن حماد عنه روى مورق عن العالية أبي بن علي ] 2436[  

  

عن رباح بن عمران عن سياه بن زكريا عن أسامة أبو حدثنا العبسي الله عبد قاله عمارة بن علي ] 2437[  

وأبي وسلم عليه الله صلى النبي عند كنت قال عنه تعالى الله رضى سمرة بن جبر عن الثقفي عمارة بن علي

 خلقا أحسنهم السلم في الناس وأحسن شيء في السلم من ليسا والتفحش الفحش أن يقول فسمعته أمي

  

 غ



  

كان أحمد قال عمارة بن وثابت حكيم بن الحوص عن الكوفي الفزاري الحسن أبو غراب بن علي ] 2438[  

 يدلس

  

الفهري غالب بن علي عن أيوب بن يحيى حدثنا عفير بن سعيد قال القرشي الفهري غالب بن علي ] 2439[  

منامها في تعرج الرواح قال عنهما تعالى الله رضى عمرو بن الله عبد عن المعافري الله عبد بن واهب عن

من بعيد سجد بطاهر ليس ومن العرش عند سجد طاهرا كان فمن العرش عند بالسجود فتؤمر السماء إلى

 يصح أراه ول المحاربي ويقال صدوقا ال أراه ول أيوب بن يحيى عنه روى واهب عن العرش

  

 ف

  

الله رضى عمارا سمع مريم أبي عن عليا سمع بكير بن يونس حدثنا عبيد قال فاطمة أبي بن علي ] 2440[  

علي كذب من يقول وسلم عليه الله صلى النبي تسمع ألم عنه تعالى الله رضى موسى لبي يقول عنه تعالى

 نظر فيه الحزورة من أراه هو الكوفيين في يعد النار من مقعده فليتبوأ متعمدا

  

 ق باب

  

السود أخوه عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى الزبير بن سمع الكوفي العبدي قيس بن علي ] 2441[  

 الكوفي

  

 الصلت بن مسور سمع الكندي القاسم بن علي ] 2442[  

  

 موهب بن الله وعبد الثوري سمع الكوفي الخزاعي قادم بن علي ] 2443[  

  

 ك باب

  

بن عكرمة عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الحنفي كردوس أبو كردوس بن علي ] 2444[  

 عمار

  

ياسر بن عمار ورأى العيد يوم المام مع ال صلة ل النصاري مسعود أبو قال كثير أبي بن علي ] 2445[  

بن إسماعيل عن الواحد عبد عن قبيصة قاله الرض إلى فحطه دابته على يصلي رجل عنهما تعالى الله رضى

قال الله عبد حدثنا أحمد وهم وهذا عمارا رأى العبسي بلل بن إسماعيل عن معاوية أبو وقال عليا سمع سميع

صلة ل قال عيد يوم عنه تعالى الله رضى عمارا رأيت كثير أبي بن علي حدثني إسماعيل حدثني بكر أبو أخبرنا

 المام قبل اليوم

  

 م باب

  

وإبراهيم يساف بن هلل سمع العمش وكناه ووكيع جرير نسبه النخعي مدرك أبو مدرك بن علي ] 2446[  

 ومائة عشرين سنة مات غنام بن النخعي طلق قال الكوفيين في يعد شعبة منه سمع



  

 منقطع وكيع عنه روى مزاحم بن الضحاك عن الكوفيين في يعد مالك بن علي ] 2447[  

  

بن شعيب كناه سنان بن محمد منه سمع قتادة سمع حبيب أبو البصري الباهلي مسعدة بن علي ] 2448[  

 نظر فيه ومسلم حرب

  

بن وكثير حسن ابنه عنه روى عنهم تعالى الله رضى الهاشمي طالب أبي بن علي بن محمد بن علي ] 2449[  

 الحنفية بن محمد أبيه عن يحدث سام

  

 فضيل بن عنه روى عمير بن عمر عن ميسر بن علي ] 2450[  

  

 عبيد بن يعلى أخت بن الطنافسي محمد بن علي ] 2451[  

  

 ومسلم وكيع منه سمع كثير أبي بن يحيى سمع البصري الهنائي المبارك بن علي ] 2452[  

  

عن علي بن حفص أبو قاله محلى سيف عليه عنهما تعالى الله رضى عمر بن رأى مسلم بن علي ] 2453[  

 إسماعيل أبي كثير عن السود أبي بن منصور عن مهدي بن

  

الله صلى النبي أصحاب بعض عن المقبري عن الحسن أبو ليث بني مولى خباب بن مسلم بن علي ] 2454[  

 محمد أخا أراه فالنار بحق يقل لم نقيب أي وسلم عليه الله صلى النبي عن وسلم عليه

  

الله عبد حدثنا مريم بن نسبه عنه تعالى الله رضى المقداد عن رجل عن الوادني المعارك أبو علي ] 2455[  

 عباس بن عياش حدثنا وغيره سويد بن

  

 الرحمن عبد أخو عروة بن وهشام الشيباني سمع قرشي الكوفي الحسن أبو مسهر بن علي ] 2456[  

  

أحمد منه سمع وعنبسة إسحاق بن محمد سمع العبدي مجاهد أبو الرازي الكابلي مجاهد بن علي ] 2457[  

 كابل سبي من

  

 المصري عمرو بن الله وعبيد أعين بن موسى سمع المصري معبد بن علي ] 2458[  

  

أخبرني الحسن بن علي سمعت محمد شقيق بن الحسن بن علي منه سمع المروي مهران بن علي ] 2459[  

أرادوا إذا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب كان الحسن عن مطر عن واقد بن الحسين عن مهران بن علي

 يمسحوا لكي خفافهم لبس بادروا البول

  

عبد بن العلء عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد أخبرنا إسحاق قال السهمي ماجدة بن علي ] 2460[  

النبي سمع عنه تعالى الله رضى عمر سمع ماجدة بن علي عن سهم بني من رجل عن يعقوب بن الرحمن

بن عن سلمة بن حماد حدثنا حجاج وقال حجاما تجعله أن ونهيت غلما لخالتي وهبت قال وسلم عليه الله صلى

يصح لم وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى عمر عن ماجدة أبي عن العلء عن إسحاق



قاتلت ماجدة بن علي عن بزة أبي بن القاسم حدثنا حجاج حدثنا أبي حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد إسناده

 القصاص بلغت يجدني فلم عنه تعالى الله رضى بكر أبي إلى فارتفعنا غلما

  

 بن باب

  

 البصري جويرية بن وصخر أيوب عنه روى نمير بني مولى نافع بن علي ] 2461[  

  

وروى عربي بن والنضر بيان بن زياد عنه روى المسيب بن سعيد عن نفيل حدثني نفيل بن علي ] 2462[  

 نهدي يقال جبير بن سعيد رأى نفيل بن علي عن الثوري سفيان

  

في ومائة وثمانين سبع سنة مات علي بن نصر قال البصري الجهضمي الزدي علي بن نصر بن علي ] 2463[  

 وشعبة مطيع أبي بن سلم سمع الحسن أبو كنيته جعفر أبي إمرة آخر

  

ومائتين خمسين سنة مات البصري الجهضمي الحسن أبو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي ] 2464[  

 الصمد عبد سمع شعبان في

  

 ه باب

  

وشقيق وأبيه النواء كثير عن الكوفي لهم مولى العائذي الخزاز الحسن أبو البريد بن هاشم بن علي ] 2465[  

 ومائة وثمانين تسع سنة مات أحمد قال الصلت بن محمد عنه روى الله عبد أبي بن

  

 في باب

  

عنه روى مديني رافع بن رفاعة عمه عن أبيه عن النصاري الزرقي رافع بن خلد بن يحيى بن علي ] 2466[  

 يحيى وابنه الله عبد بن وبكير قيس بن وداود عجلن بن

  

حدثني الله عبد قال هلل أبي بن سعيد عنه روى عنها تعالى الله رضى عائشة أن يحيى بن علي ] 2467[  

الله عبد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن يحيى بن علي عن هلل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد حدثني الليث

وعلي فخرجت الناس ففزع له غزوة في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا عنهما تعالى الله رضى عمرو بن

فقلت السكينة وعليه يمشي سلحه عليه عنهما تعالى الله رضى حذيفة أبي مولى سالم إلى فنظرت سلحي

عليه الله صلى النبي فخرج معه وجلست وسلم عليه الله صلى النبي علي أتى حتى الصالح الرجل بهذا لقتدين

 المؤمنان هذان صنع كما تصنعوا أن أعجزتم الترق هذا ما الخفة هذه ما الناس أيها فقال مغضبا وسلم

  

 حديثه يصح لم أبيه عن القرشي ركانة بن يزيد بن علي ] 2468[  

  

مرارا وسلم عليه الله صلى النبي أردفني أبيه عن سلمة بن إياس سمع حكيمة أبي بن يزيد بن علي ] 2469[  

عن علي أيضا وروى الحميدي منه سمع الصابع من يدي في ما عدد ولذريتي لي واستغفر مرارا وجهي ومسح

 أبيه

  



روى الرحمن عبد أبي بن القاسم عن الحديث منكر الدمشقي اللهاني الملك عبد أبو يزيد بن علي ] 2470[  

 ومطرح زحر بن الله عبيد عنه

  

هلل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد قاله عنهما تعالى الله رضى الله عبد بن جابر عن السدي علي ] 2471[  

 عنه رجل عن

  

 الكريم عبد عن الرازي علي ] 2472[  

  

 الضحاك ابنه عنه روى أباه سمع علي ] 2473[  

  

 عمرو باب

  

عامر بن سليم عن معاوية عن الله عبد قال عنه تعالى الله رضى السلمي نجيح أبو عبسة بن عمرو ] 2474[  

صلى النبي أتيت عنهما تعالى الله رضى عبسة بن عمرو سمع إمامة أبي عن زياد بن ونعيم حبيب بن وضمرة

قلت السلم ربع فرأيتني فأسلمت وبلل بكر أبو رجلن قال معك من قلت بعكاظ نازل وهو وسلم عليه الله

فتح قبيل أتيته ثم السلم إلى ترى ممن يفىء أن الله فيوشك بقومك الحق قال بقومي الحق أو معك أمكث

 الشام سكن عليه فسلمت مكة

  

مات ضمرة عن الحسن قال عنه تعالى الله رضى القرشي السهمي محمد أبو العاص بن عمرو ] 2475[  

جيش على وسلم عليه الله صلى النبي وله المدينة نزل مكي أصله يزيد ولية في وستين اثنتين أو إحدى سنة

أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن سلمة بن حماد عن آدم قال بها ومات مصر سكن ثم السلسل ذات

عثمان قال وعمرو هشام مؤمنان العاص ابنا قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة

الله لعبد قال العاص بن عمرو أن أخبره المطلب بن جعفر أن كثير بن سعيد أخبرني قال جريج بن عن المؤذن

عليه الله صلى النبي من سمعت تكون أن ال ل قال له قال ثم صائم إني قال فكل تعال مني أيام في عمرو بن

 وسلم عليه الله صلى النبي من سمعت فإني قال وسلم

  

شهر عن مطر عن وورقاء مسلم بن مغيرة حدثنا شبابة قال عنه تعالى الله رضى خارجة بن عمرو ] 2476[  

النبي عن الله رسول إلى سفيان أبي رسول وكان سفيان لبي حليفا وكان خارجة بن عمرو عن حوشب بن

 لوارث وصية ل وسلم عليه الله صلى

  

النبي إلى هاجر ربيعة من وائل بن بكر من قاسط بن النمر من عنه تعالى الله رضى تغلب بن عمرو ] 2477[  

حدثنا الحسن سمعت قال حازم بن جرير حدثنا حرب بن سليمان قال البصريين في يعد وسلم عليه الله صلى

تقاتلون الساعة يدي بين يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال عنه تعالى الله رضى تغلب بن عمرو

 الحديث فذكر الشعر ينتعلون قوما

  

عبد عن وهب بن حدثنا تليد بن سعيد قال عنه تعالى الله رضى المديني النصاري حزم بن عمرو ] 2478[  

ابنا وهما الخندق عنهما تعالى الله رضى ثابت بن وزيد حزم بن عمرو شهد أبيه عن الحزمي محمد بن الملك

 عمرو شهده مشهد أول وهو سنة عشرة خمس



  

بن عثمان قال الكوفة سكن عنه تعالى الله رضى القرشي المخزومي سعيد أبو حريث بن عمرو ] 2479[  

عنه تعالى الله رضى حريث بن عمرو سمعت إسحاق أبي عن شريك عن السدي الحسن بن محمد عن محمد

حدثنا حجاج حدثنا أحمد بن الله عبد وثمانين خمس سنة مات نعيم أبو قال بدر يوم المرأة بطن في كنت يقول

 بدر يوم ولد وكان حريث بن عمرو عن سريع بن الوليد عن المسعودي حدثنا شبابة

  

سليمان عن غرقدة بن شبيب عن الحوص أبو ح مسدد قال عنه تعالى الله رضى الحوص بن عمرو ] 2480[  

رؤوس لكم موضوع الجاهلية ربا كل يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع أبيه عن الحوص بن عمرو بن

 تظلمون ول تظلمون ل أموالكم

  

بن إبراهيم عن حمير بن محمد ح قال خطاب الشاميين في عنه تعالى الله رضى الله عبد بن عمرو ] 2481[  

حرام أم بن الله عبد بن عمرو أو عمرو بن الله عبد وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رأى أنه عبلة أبي

أبي بن إبراهيم حدثنا عطية بن رديح حدثنا هشام البرانس يلبسون عنهما تعالى الله رضى السقع بن وواثلة

عليه الله صلى النبي مع صلى أنه فأخبره عنه تعالى الله رضى حرام أم بن النصاري أبي أبا لقي أنه عبلة

 أغبر خز كساء عليه ورأى القبلتين وسلم

  

الخطاب بن العزيز عبد قال الحجاز أهل في يعد عنه تعالى الله رضى السلمي شاس بن عمرو ] 2482[  

عن نيار بن الله عبد عن معقل بن الفضل عن صالح بن أبان عن إسحاق بن محمد عن سعد بن مسعود حدثنا

قال أؤذيك أن أحب ما قلت آذيتني وسلم عليه الله صلى النبي لي قال عنه تعالى الله رضى شاس بن عمرو

 آذاني فقد عليا آذى من

  

عليه الله صلى النبي مع بدرا شهد لؤي بن عامر بني حليف عنه تعالى الله رضى عوف بن عمرو ] 2483[  

 الحجاز أهل في يعد مخرمة بن مسور عن عروة عن الزهري عن شعيب عن وسلم

  

بن كثير ح أويس أبي بن قال حجازي عنه تعالى الله رضى المزني ملحة بن زيد بن عوف بن عمرو ] 2484[  

بيت نحو فصلى المدينة قدم حين وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا جده عن أبيه عن عمرو بن الله عبد

 شهرا عشر سبعة المقدس

  

عياش أخ قال حيوة حدثنا يزيد بن الله عبد قال حجازي عنه تعالى الله رضى الضمري أمية بن عمرو ] 2485[  

عنه تعالى الله رضى الضمري أمية بن عمرو عمه عن حدثه الزبرقان فإن حدثه صبيح بن كليب أن عباس بن

 فصلى أقام ثم ركعتين وبدأ الشمس حر آذاهم حتى الصبح عن فنام أسفاره بعض في الله رسول مع كنا

  

جويرية أخو صحبة له الكوفة نزل عنه تعالى الله رضى الخزاعي المصطلق بن الحارث بن عمرو ] 2486[  

أبي حدثني الكوفي دينار بن عيسى حدثنا عمر بن عثمان ح قال موسى أبو وسلم عليه الله صلى الرسول زوج

غضا القرآن يقرأ أن سره من قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه تعالى الله رضى الحارث بن عمرو عن

 عبد أم بن قراءة علي فليقرأ انزل كما

  

أبو قال الشام نزل الجهني ويقال السدي قال عنه تعالى الله رضى الزدي مريم أبو مرة بن عمرو ] 2487[  



تعالى الله رضى الجهني مرة بن عمرو عن طلحة بن عيسى ح الحسين أبي بن الله عبد عن شعيب أخ اليمان

الله رسول وأنك الله ال آله ل أن شهدت له فقال قضاعة من رجل وسلم عليه الله صلى الله رسول جاء عنه

من كان هذا على مات من له فقال قال الزكاة وآتيت رمضان وقمت الشهر وصمت الخمس الصلوات وصليت

 والشهداء الصديقين

  

بن قال البصري الخزرج بن الحارث بني من عنه تعالى الله رضى النصاري زيد أبو أخطب بن عمرو ] 2488[  

الله صلى النبي مع غزوت يقول زيد أبا سمعت قال حويص بن تميم عن شعبة عن الصمد عبد ح السود أبي

 سبعا أو ستا وسلم عليه

  

ح وكيع حدثنا محمد بن عثمان قال الكوفيين في يعد عنه تعالى الله رضى الرؤاسي مالك بن عمرو ] 2489[  

عني أرض الله رسول يا قلت عنه تعالى الله رضى الرؤاسي مالك بن عمرو عن طارق له يقال شيخ عن أبي

فرضي عني فارض فيرضى ليرضى الرب أن الله رسول يا قلت حتى عني فأعرض ثلثا فقلت عني فأعرض

 عني

  

 خارجة بن عمرو ] 2490[  

  

 الحجاز أهل في يعد صحبة له عنه تعالى الله رضى الضمري يثربي بن عمرو ] 2491[  

  

وسلم عليه الله صلى النبي رأى الشاميين في يعد عنه تعالى الله رضى الثقفي سفيان بن عمرو ] 2492[  

عن النصري بدل بن الحارث عن الشعيثي الله عبد بن محمد حدثنا الوليد حدثنا الرحمن عبد بن سليمان قال

النبي مع يبق ولم حنين يوم المسلمون انهزم قال الثقفي سفيان بن وعمرو حنين يوم دال شهد قومه من رجل

وجوههم في بها فرمى التراب من قبضة فقبض الحارث بن سفيان وأبو العباس ال وسلم عليه الله صلى

دخلت حتى فرسي على فأعجرت الثقفي قال يطلبنا فارس وحجر شجرة كل أن ال إلينا خيل فما فانهزمنا

 الطائف

  

 قوله ليلى أبي بن عنه روى الكوفيين في يعد المزني بليل بن عمرو ] 2493[  

  

حدثنا مقدم المكي الله وعبد الرحمن عبد أخا أرى عنه تعالى الله رضى القاري الله عبد بن عمرو ] 2494[  

وسلم عليه الله صلى النبي أن القاري بن عمرو جده عن أبيه عن الله عبد ذكر خثيم بن حدثنا يحيى بن القاسم

بن محمد وقال المدينة طريق نحو فادفنه سعد مات أن القاري بن عمرو يا فقال الفتح يوم سعد على دخل

القاري عبد بن عمرو وهو يزيد بن قال القاري عمرو جده عن أبيه عن عياض بن الله عبد عن خثيم بن عن يزيد

 مثله القاري بن لعمرو وسلم عليه الله صلى النبي قال خثيم بن حدثنا جريج بن وقال

  

 حديثه يصح ل وسلم عليه الله صلى النبي رأى الحضرمي الله عبيد بن عمرو ] 2495[  

  

حدثنا إسحاق بن محمد قال بالمدينة كان عنه تعالى الله رضى الزبيدي ثور أبو كرب معدي بن عمرو ] 2496[  

 القادسية زمن بالعراق كان الكلبي زياد

  



وسلم عليه الله صلى النبي زمان أدرك وأيوب قلبة أبو عنه روى الجرمي يزيد أبو سلمة بن عمرو ] 2497[  

 البصرة نزل

  

بن حماد عن إسماعيل بن موسى قال عنه تعالى الله رضى عمرو بن الله عبد عن البكالي عمرو ] 2498[  

طلحة أبي بن معدان عنه روى صحبة له بالشام البكالي عمرا سمع الهجيمي تميمة أبي عن الجريري عن سلمة

 الجنة دخل واحدة عمل من ثلث كعبا سمع تميمة أبو حدثني أبيه عن معتمر حدثنا عارم وقال

  

أبي عن شريك عن صباح بن محمد قال معاوية قبل مات مصر سكن الخزاعي الحمق بن عمرو ] 2499[  

أبي حدثني المعافري الله عبد بن عميرة سمع شريح بن الرحمن عبد حدثني صالح بن الله عبد قال إسحاق

وقال الغربي الجند فيها الناس خير فتنة ستكون قال وسلم عليه الله صلى النبي عن الحمق بن عمرو سمع

يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي عن حدثه الحمقي عمر أن جبير حدثنا خالد عن بحير بن بقية عن حيوة

 عمر

  

 ألف باب

  

يعلى بن الرحمن عبد بن الله عبد عن نعيم أبو قاله جبير بن سعيد قبل مات الثقفي أوس بن عمرو ] 2500[  

 وتسعين خمس سنة جبير بن سعيد قتل نعيم أبو وقال أوس بن عثمان عن

  

  ]2501 [ عنه روى غطفان أبي عن الرحمن عبد أخو المدني القرشي عفان بن عثمان بن أبان بن عمرو 

 عبادل

  

منه سمع عيسى في عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن الحسن بن سعيد سمع إياس بن عمرو ] 2502[  

 خالد بن قرة

  

 الجريري حدثنا أبي حدثنا الصمد عبد قاله قوله كعب عن إسماعيل بن عمرو ] 2503[  

  

معدان بن خالد عنه روى معاوية سمع الشاميين في يعد الرحمن عبد أبو العنسي السود بن عمرو ] 2504[  

رضى عمر سمع العنسي السود بن عمرو عن سيف بن يونس عن معاوية عن وهب بن عن حماد بن نعيم قال

أحمد كناه جنادة سمع السود بن عمرو عن خالد وروى الشاميين في يعد بالحج عليكم يقول عنه تعالى الله

السود بن عمرو عن أرطاة عن الحضرمي يزيد بن شريح حيوة أبو حدثنا روح بن ربيع حدثنا الله عبد بن محمد

 سيف بن يونس سمع أنت أمؤمن الرحمن عبد أبا يا له فيقولون العراق إلى انطلق أنه العنسي

  

 الجهني موسى عنه روى سالما سمع الجمال السود بن عمرو ] 2505[  

  

عنه روى عنها تعالى الله رضى عائشة عن أمة وعن الله عبد بن العلى عبد سمع الصبغ بن عمرو ] 2506[  

 البصريين عن حديثه شيبان بن السود

  

 بالكوفة الحداد سعيد أبو رماه بالكذب يرمي بغداد نزل العتكي يقال أزهر بن عمرو ] 2507[  

  



 بن باب

  

حدثني إسحاق أبي عن أبيه عن إبراهيم وقال الزد نزله جبل بارق ويقال البارقي بعجة بن عمرو ] 2508[  

 عنه تعالى الله رضى عليا رأى اليشكري بعجة بن عمرو

  

تعالى الله رضى النصاري زيد أبي عن وهم وهو محجن بن بعضهم وقال العامري بجدان بن عمرو ] 2509[  

عن بجدان بن عمرو عن قلبة أبي عن خالد عن زريع بن يزيد عن الملك عبد بن هشام قال القيسي وهو عنه

عشر الماء يجد لم وأن المسلم وضوء الطيب الصعيد له قال وسلم عليه الله صلى النبي أن الله رضي ذر أبي

عنه تعالى الله رضى ذر أبي عن محجن بن عمرو عن قلبة أبي عن خالد عن سفيان عن قبيصة وقال سنين

سمعت قال عامر بني من رجل عن قلبة أبي عن أيوب عن الوهاب عبد وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن

 البصريين عن حديثه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى ذر أبا

  

بن سليمان منه سمع الغساني بكر وأبا سليمان بن الوليد سمع بشر أبو السرح بن بشر بن عمرو ] 2510[  

 الشامي الرحمن عبد

  

 ت باب

  

عمرو لي قال قال السود بن عثمان حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا علي بن عمرو قال تميم بن عمرو ] 2511[  

 المكيين في حديثه الصف دون يركع عنهما تعالى الله رضى الزبير بن رأيت تميم بن

  

الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع أباه سمع زمانة بني مولى تميم بن عمرو ] 2512[  

 عمرا سمع زيد بن كثير سمع عامر أبو وقال وسلم الله وسلم عليه

  

 ث باب

  

عنه وروى عنهم تعالى الله رضى عمر وابن سعيد أبا سمع حجازي الليثي العتواري ثابت بن عمرو ] 2513[  

 ونافع محمد

  

 الكوفي عندهم بالقوي ليس أبيه عن ثابت أبو المقدام أبي بن وهو هرمز بن ثابت بن عمرو ] 2514[  

  

 حشرج باب

  

بن سعيد عنه روى عنهما تعالى الله رضى الله عبد بن جابر سمع زرعة أبو الحضرمي جابر بن عمرو ] 2515[  

 المصريين في يعد مضر بن وبكر أيوب أبي

  

 حكيم أبي بن عتبة منه سمع ثعلبة أبي عن الشيباني أمية أبا سمع اللخمي جارية بن عمرو ] 2516[  

  

 هند بن أمية عنه روى عمار بن محمد بن عروة عن جارية بن عمرو ] 2517[  

  



العمش وقال إسحاق وأبو القمر بن علي عنه روى مالك أبو نسبه الهمداني جندب أبي بن عمرو ] 2518[  

 مالك عطية أبي اسم ويقال الوادعي عطية أبو هو

  

 ح باب

  

سمع قوله عنه تعالى الله رضى عبادة بن معاذ أصحاب من شريح بن الجرشي الحارث بن عمرو ] 2519[  

 حصين بن عيسى منه

  

 منقطع الزهري عن الزبيدي قاله مروان بن الله عبد عن الحارث بن عمرو ] 2520[  

  

الشج بن وبكير الزهري وعن غزية بن وعمارة أنيسة أبي بن زيد سمع المصري الحارث بن عمرو ] 2521[  

أبو النصار مولى يعقوب بن هو أنس بن ومالك بكر أبي بن الله وعبد وقتادة وهب وابن الليث منه سمع وأبيه

 لبنيه مؤدبا مصر إلى المدينة من علي بن صالح أخرجه أمية أبو مصعب قال أمية

  

 سالم بن الله عبد سمع الحمصي حارث بن عمرو ] 2522[  

  

بن الله عبد قاله الرحيم الرحمن الله ببسم يجهر ل كان مروان بن الملك عبد أن حريث بن عمرو ] 2523[  

 حريث بن عمرو حدثني صالح بن معاوية

  

أبي بن وسعيد هانئ بن حميد عنه روى مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن حريث بن عمرو ] 2524[  

بن عمرو سمع الهذلي الله عبيد عن يزيد عن عمرو أخبرني وهب بن وقال المدني هو المقرئ قال سعيد

 قوله عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع حريث

  

 الكوفي إسماعيل بن مالك منه سمع الرحمن عبد بن برذعة عن حريث بن عمرو ] 2525[  

  

بن الله عبد عنه روى عنهم تعالى الله رضى عباس وابن عمر بن سمع الزبيدي حبشي بن عمرو ] 2526[  

 مقدام

  

بن يعقوب عن محمد بن سعيد قاله عمرو بن الله عبد سمع الزبيدي محمد أبو حريش بن عمرو ] 2527[  

الله عبيد وقال عمرو عن ثقة وكان الحرشي ثقف مولى جبير بن سفيان حدثني إسحاق بن عن أبيه عن إبراهيم

سفيان أبي عن إسحاق بن عن العلى عبد وقال عمرو عن الحرشي سفيان أبي عن إسحاق بن عن يونس عن

بن يزيد عن إسحاق بن عن سلمة بن حماد عن عمر بن حفص وقال حريش بن عمرو عن كثير بن مسلم عن

 الحيوان بيع في عمرو عن سفيان أبي عن جبير بن مسلم عن حبيب أبي

  

 محمد أبو حماد أبي بن حماد بن عمرو ] 2528[  

  

 نصر بن أسباط سمع محمد أبو وكنيته الكوفي القناد طلحة بن حماد بن عمرو ] 2529[  

  

بن حدثنيه قتلوه ال الله عبد تدع ل عنه تعالى الله رضى حذيفة قال شيبة أبي بن حنظلة بن عمرو ] 2530[  



 عنه تعالى الله رضى حذيفة سمع هزيل عن قيس أبي عن العمش حدثنا نمير بن حدثنا شيبة أبي

  

 الحجاز أهل في يعد الحكم بن يوسف عنه روى عوف بن الرحمن عبد بن عمر عن حبة بن عمرو ] 2531[  

  

 علي ضعفه البصري عثمان أبو شعبة عن حكام بن عمرو ] 2532[  

  

بعضهم وقال البصري الجارود بن ربعي منه سمع سبرة أبي بن الجارود سمع الحجاج أبي بن عمرو ] 2533[  

 ميسرة الحجاج أبي اسم معمر أبو وقال الله عبد والد يصح ول المنقري الحجاج بن عمرو

  

  ]2534 [ البراء عن الشخير بن العلء أبي عن ثعلبة بن منذر منه سمع البصري القيسي حمزة بن عمرو 

 حديثه في يتابع ل الربيع أبا خلفا وسمع

  

 سعيد بن يحيى عن سليمان عن وهب بن قاله أنس عن حسان بن عمرو ] 2535[  

  

قال نعيم وأبو وكيع منه سمع الله عبد بن المغيرة سمع الكوفي التميمي المسلي حسان بن عمرو ] 2536[  

الرحمن وعبد وإبراهيم دخلت وبرة عن حسان بن عمرو عن طلق أبو حدثنا داود بن الله عبد عن علي بن عمرو

 حنظلة بن عدي طلق وأبو فصلينا السود بن

  

عن الحذاء خالد وقال شعبة قاله بريدة بن الله عبد عن الواسطي سعيد أبو حكيم أبي بن عمرو ] 2537[  

 سهل أبو بعضهم وقال الزبير لل مولى يقال كردي بن عمرو

  

 خ باب

  

عن شريك حدثنا منجاب عن ويقال خزيمة أبي عن أسلم قاله حر بن الله عبيد عن خبيب بن عمرو ] 2538[  

 منقطع حر بن عبيد عن خبيب بن عمرو عن جابر

  

أحمد قاله يقص عنهم تعالى الله رضى وكعب مالك بن وعوف الكلع ذو دخل خبيب أبي بن عمرو ] 2539[  

 خبيب أبي بن عمرو عن زياد أبي بن هو برد حدثنا زبيد أبو حدثنا عصيم بن العلء حدثنا سعيد بن

  

 كلب ابنه عنه روى أبيه عن عرفطة بن خالد بن عمرو ] 2540[  

  

عن حديثه عروة بن هشام عنه روى خزيمة بن عمارة عن خزيمة أبو ويقال المدني خزيمة بن عمرو ] 2541[  

 المدينة أهل

  

  ]2542 [ معاوية بن زهير سمع ومائتين وعشرين تسع سنة بمصر مات الجزري الحراني خالد بن عمرو 

 والليث

  

 هاشم بني مولى الحديث منكر إسرائيل عنه روى خالد بن عمرو ] 2543[  

  



 د باب

  

رضى الزبير وابن عمر وابن عباس بن سمع باذام بن مولى الثرم المكي محمد أبو دينار بن عمرو ] 2544[  

وقال ومائة وعشرين ست سنة مات عيينة بن علي قال محمد بن جعفر بن الله عبد ورأي عنهم تعالى الله

عباس بن سمع عمرو من عنهما تعالى الله رضى عباس بن بعلم أعلم أحد أعلم ما قال عيينة بن أخبرنا صدقة

كسرى عامل باذان يقال كيسان بن وعمرو وعطاء وعكرمة جبير بن وسعيد طاوس عنه أصحابه من وسمع

بن موسى بن السود بن عثمان وخال جمح بني مولى باذان بن موسى مولى هو بزة أبي بن وقال اليمن على

 باذان

  

الوارث عبد عنه روى سالم عن العور مولهم الزبير آل قهرمان البصري يحيى أبو دينار بن عمرو ] 2545[  

حدثنا زيد بن سعيد حدثنا حباب بن زيد حدثنا الرحمن عبد بن موسى نظر فيه زيد بن وحماد سلمة بن وحماد

 عمر عن أبيه عن سالم عن النصار مولى دينا بن عمرو

  

 الشامي الرحمن عبد بن سليمان منه سمع الحجري الرحمن عبد سمع الغساني الدرفش بن عمرو ] 2546[  

  

 أبيهما عن درباس أخو دجاجة بن عمرو ] 2547[  

  

 ذ باب

  

إسحاق أبو عنه روى عنه تعالى الله رضى عليا سمع الكوفيين في يعد الهمداني مر ذي بن عمرو ] 2548[  

 يعرف ل وحده الهمداني

  

 ر باب

  

يساف بن هلل عنه روى عنهم تعالى الله رضى ووابصة وعلي عمر عن الشجعي راشد بن عمرو ] 2549[  

حديثه عمرو وهو أشجع مولى راشد أبي عن طعمة أبي عن رقبة عن جرير حدثنا حسن قال دعامة بن وبشر

 الكوفيين في

  

  ]2550 [ القرشي عنهما تعالى الله رضى عمر بنت حفصة سمع الخطاب بن عمر مولى رافع بن عمرو 

ول عمر بعضهم وقال أسلم بن وزيد ونافع علي بن ومحمد الرحمن عبد بن سلمة أبو منه سمع حجازي العدوي

يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن يعقوب ح عبادة بن المدني عمرو والصحيح نافع بن عمرو بعضهم وقال يصح

 مصحفا اكتب حفصة أمرتني عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر مولى رافع أبي عن جده عن

  

بن عمرو حدثنا مسلم بن علي قال علي منه سمع وشعبة القطعي قطنا سمع رزين أبي بن عمرو ] 2551[  

 البصرة في حديثه الله عبد بن عبدة وتابعه ثورا سمع الخزاعي رزين أبي بن محمد

  

 والليث أيوب بن يحيى سمع المصري طارق بن الربيع بن عمرو ] 2552[  

  

 ز باب



  

بن عمرو عن إسحاق أبي عن وشريك إسرائيل حدثنا أحمد أبو حدثنا علي بن عمرو زرارة بن عمرو ] 2553[  

بن عن إسحاق أبي عن هاشم بن علي عن داود بن وعن أقص وأنا عنه تعالى الله رضى الله عبد علي مر زرارة

العظيم الملك الغر بن عن إسحاق أبي عن يونس حدثنا قبيصة وقال عنه تعالى الله رضى الله عبد عن أغر

 المملكة

  

 ومائتين وثلثين ثمان سنة مات البكائي وزيادا علية بن سمع النيسابوري محمد أبو زرارة بن عمرو ] 2554[  

  

 سخانة أبي عن حيوة عن المقرئ قال فراس أبا سمع اليحصبي زياد بن عمرو ] 2555[  

  

 البصريين في عداده زيادة بن عمرو ] 2556[  

  

وأبو إسماعيل بن موسى منه سمع مغفل بن الله عبد أباه سمع البصري الصراف الزبير بن عمرو ] 2557[  

 الله عبد بن الرحمن عبد سعيد

  

بن عمرو عن حجاج بن حجاج عن إبراهيم سمع أبي حدثنا عمرو أبي بن أحمد قال زينب بن عمرو ] 2558[  

وقال وجل عز الله عصى لمن طاعة ل وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى أنسا سمع زينب

أنسا سمع العنبري زينب بن عمرو حدثني كثير أبي بن يحيى حدثنا حرب حدثنا الصمد عبد حدثنا منصور بن

المبارك بن علي عن علية بن حدثنا هاشم أبي بن وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى

الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنسا سمع حدثه العنبري فلن بن عمرو سمع كثير أبي بن يحيى حدثنا

 زينب بن عمرو حدثنا يحيى حدثنا حرب حدثنا الصمد عبد حدثنا حجاج وقال وسلم عليه

  

 الناس باب

  

عبد بن وعامر المقبري سعيد عنه روى قتادة أبا سمع النصاري خلدة بن الزرقي سليم بن عمرو ] 2559[  

 المدينة أهل في يعد زائدة نسبه الزبير بن الله

  

بن حيوة قاله عنهما تعالى الله رضى عمر بن فأتت امرأة ومعنا حججنا الحضرمي سليم بن عمرو ] 2560[  

 عمرو عن حدثه عمن جريح

  

 عمرو بن رافع سمع المزني سليم بن عمرو ] 2561[  

  

وجد الله عبد بن سفيان أن الله وعبد عاصم أخو الثقفي ربيعة بن الله عبد بن سفيان بن عمرو ] 2562[  

 شعيب بن عمرو منه وسمع عيينة

  

وبي موسى وأبي وعلي عمر عن البصري الديلي السود أبو ظالم بن عمرو ويقال سفيان بن عمرو ] 2563[  

هلل أبي بن سعيد عن الحارث بن عمرو عن وهب بن عن عيسى بن أحمد قال عنهم تعالى الله رضى ذر

 السود أبي ظالم عن بريدة بن عن وثعلبة

  



 قيس بن السود عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع سفيان بن عمرو ] 2564[  

  

قيس بن السود عن الثوري عن الحفري داود أبو قاله عنه تعالى الله رضى عليا أن سفيان بن عمرو ] 2565[  

جرير حدثنا قتيبة قال علي عن أبيه عن سفيان بن عمرو بن سعيد عن السود عن سفيان عن عاصم أبو وقال

عليه الله صلى النبي إلينا يعهد لم عنهم تعالى الله رضى علي عن أبيه عن قيس بن السود عن سفيان عن

 شيئا المرة في وسلم

  

 السلمي العور أبو سفيان بن عمرو ] 2566[  

  

بني حليف وهو عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع الثقفي جارية بن أسيد بن سفيان أبي بن عمرو ] 2567[  

عمرا سمع الزهري عن وعقيل والزبيدي ومعمر يونس وقال الزهري عن شعيب عن اليمان أبو قاله زهرة

بن عمرو عن فرافصة بن حجاج سمع حبيب بن الحسن ح خليفة وقال أصح والول أسيد بن عن بعضهم وقال

يكن لم أن القدر في وسلم عليه الله صلى النبي قال فقال مروان رسالة الحكمي موسى أبا سمع سفيان أبي

 أدري فل الزهري صاحب هذا

  

الثوري عنه روى حنظلة أخو سعر بن جابر سمع المكي القرشي الجمحي سفيان أبي بن عمرو ] 2568[  

 المبارك وابن وحنظلة

  

قال عنه تعالى الله رضى وعليا ربيعة بن سلمان سمع الكوفي الهمداني الحارث بن سلمة بن عمرو ] 2569[  

بن سعيد وقال أبيه عن الكندي سلم بن عمرو بن يحيى سمع عاصم عن الواحد عبد حدثنا السود أبي بن

النبي حدثنا عنه تعالى الله رضى مسعود بن سمع أبيه عن أباه سمع سلمة بن يحيى بن عمرو حدثنا سليمان

حريث بن عمرو مات نعيم أبو حدثنا أحمد قال تراقيهم يجاوز ل القرآن يقرأون قوما أن وسلم عليه الله صلى

بن عمرو أخبرني عامر عن الشيباني عن عوانة أبو وقال يوم في دفنا وثمانين خمس سنة سلمة بن وعمرو

 الكندي سلمة

  

رضى عمر سمع أباه سمع أمية أبو سعيد بن عنبسة أخو القرشي الموي العاص بن سعيد بن عمرو ] 2570[  

حدثنا موسى لنا كناه مروان بن الملك عبد قتله ثم عنهما تعالى الله رضى الزبير بن غزا كان عنه تعالى الله

 مروان بن خثيم حدثنا جبر بن كلثوم حدثنا حماد

  

بن عمرو عن عون بن قال حازم بن وجرير عبيد بن يونس عنه روى زرعة أبي عن سعيد بن عمرو ] 2571[  

المختار بن الحباب حدثنا دينار بن محمد ح عفان أخ إسحاق ثقيف مولى يقال بواسط الشعبي لقيت سعيد

عمرو سمع حازم بن جرير ح موس الحميري حميدا شهد سيرين بن علي النازل سعيد بن عمرو عن القطعي

تعالى الله رضى جابرا أن سعيد أبي عمرو عن سعيد عن خالد حدثني الليث حدثني الله عبد مراسيل سعيد بن

فوعده آخر أتاه ثم فوعده آخر آتاه ثم ثلثا فأعطاه سأله وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجل أن أخبرهم عنه

سألت ثم فأعطيت سألت الله رسول يا فقال عنه تعالى الله رضى عمر فقام آخر آتاه ثم فوعده آخر آتاه ثم

كرهها وسلم عليه الله صلى النبي فكان فوعدت سألت ثم فوعدت سألت ثم فأعطيت سألت ثم فأعطيت

 أمرت بذلك فقال إقتار العرش من تخش ول أنفق فقال السهمي حذافة بن الله عبد فقام

  



وعبد عمرو بن الله وعبد هريرة أبا سمع القرشي الخطاب بن عمر مولى الجاري سعيد بن عمرو ] 2572[  

الملك عبد عن العقدي وروى أسلم بن زيد عن جعفر بن ومحمد زهير قاله عنهم تعالى الله رضى عمر بن الله

عبد عن حوشب بن محمد وقال الجاري سعد عن زيد عن مالك وقال الجاري سعد بن عمرو سمع حسن بن

زيد عن سعد بن زياد عن زمعة عن طارق بن موسى وروى الجاري سعيد بن عمر عن زيد عن محمد بن العزيز

وروى الغلول في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى عمر عن سعد بن عمر عن أسلم بن

أبي حدثنا عبيد بن محمد سعد بن الله وعبد سعد بن الرحمن عبد أخا أراه الجاري سعد عن دينار بن الله عبد

قدم الله رضي عمر أن الخطاب بن عمرا مولى الجاري سعد بن عمرو أخبرنا زيد عن جعفر بن محمد عن

 الغلول في وسلم عليه الله صلى النبي سمعت فقال الجار عليهم

  

  ]2573 [ بن عمرو خبرني أخبرني وهب بن وقال الوزاعي عنه روى والرقاشي نافع عن سعد بن عمرو 

بن عمرو حدثني الوزاعي قال شعيب حدثنا النضر أبو وقال القراءة في وسلم عليه الله صلى النبي عن شعيب

وسلم عليه الله صلى النبي نهاني عنه تعالى الله رضى علي حدثني حنين بن الله عبد حدثني نافع حدثني سعيد

أخبره نافعا أن الفدكي سعد بن عمرو حدثني يحيى حدثنا حرب حدثنا الصمد عبد وقال المعصفر عن وسلم الله

شيبان عن نعيم أبو وقال وسلم عليه الله صلى النبي نهاني حدثه عنه تعالى الله رضى عليا أن حنين بن حدثني

بن الله عبد بن إبراهيم بن عن نافع عن مالك وقال أخبره عنه تعالى الله رضى عليا أن حنين بن عن يحيى عن

بن عثمان مولى هو أصح وهذا وسلم عليه الله صلى النبي نهاني عنه تعالى الله رضى علي عن أبيه عن حنين

 القرشي عفان

  

 الوزاعي سمع الشامي التنيسي حفص أبو سلمة أبي بن عمرو ] 2574[  

  

 ش باب

  

  ]2575 [ عقيل بن عنه روى أبيه عن الخزرجي النصاري عبادة بن سعد بن سعيد بن شرحبيل بن عمرو 

 المدني

  

روى عنهما تعالى الله رضى مسعود بن عمرو سمع الهمداني الكوفي ميسرة أبو شرحبيل بن عمرو ] 2576[  

عن نعيم أبو وقال إسحاق أبي عن إسرائيل عن موسى بن الله عبيد قاله جحيفة أبي قبل مات إسحاق أبو عنه

ميسرة أبي من مسلخه في أكون أن إلى أحب همدانيا رأيت ما يقول هذيل سمعت زبيد عن مغول بن مالك

 مسروق ول قال مسروق ول قيل

  

شعيب بن ومحمد خالد بن صدقة عنه روى سعد بن بلل عن الشامي المغيرة أبو شراحيل بن عمرو ] 2577[  

  

أباه سمع القرشي السهمي إبراهيم أبو العاص بن عمرو بن الله عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو ] 2578[  

سعيد بن ويحيى والحكم والزهري رباح أبي بن وعطاء جريج وابن أيوب عنه روى وطاوسا المسيب بن وسعيد

ل شعيب بن وعمرو قتادة كان العلء بن عمرو أبو قال معتمر سمعت سليمان بن أحمد قال دينار بن وعمرو

والحميدي الله عبد بن وعلي حنبل بن أحمد ورأيت به حدثا ال شيئا يسمعان ل إنهما ال شيء عليهما يعاب

 أبيه عن شعيب بن عمرو بحديث يحتجون إبراهيم بن وإسحاق

  



بن سمع عمرو حدثنا الزهري وقال دينار بن صالح عنه روى الشريد سمع سويد بن الشريد بن عمرو ] 2579[  

 الثقفي الطائفي الله وعبد ميسرة بن إبراهيم منه وسمع عنهما تعالى الله رضى عباس

  

أهل في حديثه منقطع كيسان بن وهب عنه روى مخرمة بن المسور سمع الليثي شداد بن عمرو ] 2580[  

 الحجاز

  

 علي بن عثام عنه روى أشوع وابن الشعبي سمع الطائي شور بن عمرو ] 2581[  

  

 المثنى بن محمد منه سمع الله عبد بن شقيق سمع البصري السدوسي حبيب أبو شقيق بن عمرو ] 2582[  

  

 الحديث منكر جابر عن الجعفي الله عبد أبي بن عمرو عن بعضهم روى شمر بن عمرو ] 2583[  

  

 ص باب

  

الجارود بن الله عبد بن ربعي حدثنا موسى قال الوليد بن صخر عنه روى البصري صليع بن عمرو ] 2584[  

يومئذ لسني وكان صحبة وله خصفة بن محارب بن صليع بن وعمرو أنا أتيت الطفيل أبا سمع سيف حدثني قال

 حذيفة فأتينا

  

  ]2585 [ السدوسي عقبة بن محمد منه سمع سميع بن إسماعيل سمع الكوفي أمية أبو صالح بن عمرو 

 الحديث مشهور

  

 الحكم بن وعمر مالك أبا سمع هرمز رام قاضي وهو علينا قدم عمرو حدثنا ثابت بن أحمد ] 2586[  

  

 الله عبد بن سبرة عنه روى مهران بن صهيب عن القرشي صالح بن عمرو ] 2587[  

  

 ظ باب

  

البصريين في يعد الحنف عن المخيس أبي عن يحدث حيان بن جعفر عنه روى ظبيان بن عمرو ] 2588[  

 منقطع

  

 قوله طاوس عنه روى كبر فيه وكان ظبيان بن عمرو ] 2589[  

  

 ع باب

  

بن عمرو هو قال معمر عنه روى الله عبد بن عمرو عن هشاما سألت علي قال الله عبد بن عمرو ] 2590[  

شبل بن أمية لي فقال هشام وقال برق بن عمرو له يقال كان أبيه على نزل عكرمة كان السوار بن الله عبد

لم عقلك أن علمت فقال كتابه من كتبه أنه فعلم عكرمة يسأل جعل ثم نسخة لعكرمة كتاب على عدا كان إنما

 هذا يبلغ

  



الجمحي القرشي هو سفيان أبي بن ومحمد دينار بن عمرو عنه روى صفوان بن الله عبد بن عمرو ] 2591[  

 صفوان أبي بن عمرو منه سمع كلدة سمع خلف بن أمية بن هو المكي صفوان أخو

  

 الكوفي إسحاق أبو عنه روى مسعود بن عن الوادعي الهمداني الصم بن الله عبد بن عمرو ] 2592[  

  

  ]2593 [ مالك بن هو خصفة بن يزيد منه سمع جبير بن نافع سمع السلمي كعب بن الله عبد بن عمرو 

 المدينة أهل في النصاري

  

  ]2594 [ عباس وابن زيد بن وأسامة عليا رأى الهمداني الكوفي السبعي إسحاق أبو الله عبد بن عمرو 

يحيى قال ومنصور والثوري والزهري العمش عنه روى أجمعين عنهم تعالى الله رضى أرقم بن وزيد والبراء

عن آدم بن يحيى عن محمد بن الله عبد قال ومائة وعشرين تسع سنة الكوفة الضحاك قدم يوم مات القطان

ح قال زهير حدثنا خالد بن عمرو قال قال عثمان إمارة من سنتين في ولدت يقول إسحاق أبا سمعت شريك

ورأيت عمر بن الله عبد أجالس وكنت عنه تعالى الله رضى خديج بن لرافع المجالسة كثير كنت إسحاق أبو

ورأيت الطيالسة عليها هوادج في المغيرة زمن في حججن وسلم وعليهن وسلم عليه الله صلى النبي نساء

إسحاق أبا سألت شعبة سمعت محمد بن حجاج حدثنا سليمان بن أحمد قال والسود ربيعة أبي بن الحارث

سبع سنة إسحاق بن مات زياد بن المطلب سمعت زرارة بن عمرو سنتين أو بسنة مني أكبر الشعبي فقال

 وعشرين

  

تصحيف الصحة أم قيل عنه تعالى الله رضى الدرداء أبي عن المليكي ذؤيب بن الله عبد بن عمرو ] 2595[  

 صفوان بن الله عبد بن يحيى قاله

  

حدثنا منصور بن قال إسحاق بن محمد عنه روى الزبير بن عن طلحة أبي بن الله عبد بن عمرو ] 2596[  

بن له فولد طلحة لبي بن مات طلحة أبي بن الله عبد بن عمرو عن زيد بن جرير سمعت أبي حدثنا وهب

بن أيوب حدثنا العزيز عبد بن الحسن قال رهط ثمانية له فولد الله عبد وسلم عليه الله صلى النبي وسماه

طلحة أبي بن الله عبد بن عمرو إل به يشبه العزيز عبد بن عمر عمال من أحد يكن لم الوزاعي عن سويد

أبي بن الله عبد بن عمرو عن أنس بن موسى عن داود حدثنا سلمة حدثنا قيس عمان على عامله النصاري

مفضل بن حاجب وقال للنصار اغفر وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى أنس عن طلحة

 عمان على كان إسحاق أخو وهو لعمرو قلت

  

عنه روى عنه تعالى الله رضى أمامة أبي عن الشامي الجبار عبد أبو الحضرمي الله عبد بن عمرو ] 2597[  

 الشامي السيباني عمرو أبي بن يحيى

  

عبدة وكيع قاله العمي وزيدا الشيباني عمرو أبا سمع النخعي معاوية أبو وهب بن الله عبد بن عمرو ] 2598[  

زيد بن الله عبد بن عمرو وكيع وقال الحمر النخعي سليمان بن الله عبد بن وهب بن عمرو حدثنا العكلي حدثنا

الودي ميمون بن عمرو عن الحسن أبو مهاجر حدثنا معاوية أبو الله عبد بن عمرو حدثنا نعيم أبو وقال وهب بن

وألحقني الشرار في تجعلني ول البرار مع توفني اللهم يدعو فيما كان أنه عنه تعالى الله رضى عمر عن

 بالخيار

  



بن الله عبيد عنه روى عفراء بنت ليلى عمته عن الضبي سقير عن الضبي الرحمن عبد بن عمرو ] 2599[  

عن الضبي الرحمن عبد حدثني القريعي هوذة بن الله عبيد حدثنا عمرو بن الملك عبد حدثنا الجعفي هوذة

ثم المسجد في فعلقت لبن من بقربة دعا أمسى إذا فكان عنه تعالى الله رضى عمر عند أقام أنه الضبي سقير

 رمضان سلخنا حتى دأبه ذلك وكان القوم لسقي نزل وجبت رآها فإذا وجبت هل فأنظر أشرف خادم يا قال

  

عمران وأبو السائب بن عطاء منه سمع أباه سمع الشعري بكر أبو قيس بن الله عبد بن عمرو ] 2600[  

 السود أبي بن سماه

  

قاله ركعتين فركع التروية يوم البيت دخل عباس بن رأى الجمحي سابط بن الرحمن عبد بن عمرو ] 2601[  

 عمرو حدثني يزيد بن خالد أراه الليث عن يوسف بن الله عبد

  

 العسقلني الرحمن عبد بن عمرو ] 2602[  

  

وعبد سليمان بن فليح قاله منية بن يعلى عن أخبره أباه أن الثقفي أمية بن الرحمن عبد بن عمرو ] 2603[  

بن الرحمن عبد بن عمرو أخبرني الزهري عن عقيل عن الليث وقال الزهري عن والزبيدي إسحاق بن الرحمن

 يعلى أن أخبره أباه أن منية بن يعلى أبي بن أمية

  

كثير بن سليمان قاله القرشي المخزومي حريث بن عمرو أخي بن حريث بن الملك عبد بن عمرو ] 2604[  

 مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن حصين عن

  

عمرو عن محمد بن هو زهير حدثنا بكير أبي بن يحيى حدثنا الحارث بن إبراهيم الله عبد بن عمرو ] 2605[  

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى يسار بن معقل عن قرة بن معاوية عن النصري الله عبد بن

 إلي أو معي هجرة مثل الهرج في العبادة وسلم

  

مالك عنه روى عمير بن سعيد عن الخزرج بن الحارث بني من المدني النصاري الله عبيد بن عمرو ] 2606[  

بن عمرو عن العزيز عبد حدثنا حمزة بن إبراهيم بلل بن وسليمان محمد بن العزيز وعبد إسحاق بن ومحمد

بني النصار دور خير وسلم عليه الله صلى النبي قال عنهما تعالى الله رضى عباس بن قال النصاري الله عبد

بني النصار دور خير قال وسلم عليه الله صلى النبي سمعت عنه تعالى الله رضى أسيد أبو فقال الشهل عبد

 أصح وهذا النجار

  

حدثنا سلمة بن منصور وقال زيد بن حماد منه سمع الزعيزعة أبا سمع النصاري عبيد بن عمرو ] 2607[  

أو جهاد صاحب هو أدري فل المدينة قدم قدم عنه تعالى الله رضى أنس عن أبيه عن النصاري عمرو بن محمد

 عبيد بن عمرو وهذا ل

  

قال القطان يحيى تركه فارس أبناء من تميم بني مولى عثمان أبو البصري باب بن عبيد بن عمرو ] 2608[  

الحسن عن يروي مكة طريق في ومائة وأربعين ثنتين أو ثلث سنة مات أنس بن قريش عن المثنى بن محمد

عبيد بن عمرو يقول الوراق سمعت قال همام حدثنا داود أبا سمعت علي بن عمرو قال تميم بني مولى وهو

 باب بن كيسان بن عمرو ويقال حميد بن نسبه كاذب أنه فأعلم الحديث على لي فيحلف يلقاني



  

 النصاري سعيد بن ويحيى ذئب أبي بن عنه روى المدينة أهل مولى عبيد أبي بن عمرو ] 2609[  

  

حدثنا عبيدة قاله المم تداعى أن يوشك عنه تعالى الله رضى ثوبان عن العبشمي عبيد بن عمرو ] 2610[  

 عمرو حدثنا الشهب أبو حدثنا الصمد عبد

  

وعن قوله جبير بن سعيد عن الفقيمي عمرو بن الحسن عمه سمع عمرو بن الغفار عبد بن عمرو ] 2611[  

 وقتيبة الحميد عبد بن جرير عنه روى الحول عاصم

  

بن روى عنهم تعالى الله رضى وأبيه زيد بن أسامة عن الموي القرشي عفان بن عثمان بن عمرو ] 2612[  

وهو عمر مالك وقال عمرو عن حسين بن علي عن الزهري عن ومعمر كيسان بن وصالح عيينة وابن جريج

 المدينة أهل في وسعيد أبان أخو هو عثمان بن عمرو أنس بن مالك عن طهمان بن إبراهيم وقال وهم

  

يحيى منه سمع العمش قائد سعيد بن الله عبيد سمع الكوفيين في عداده الجعفي عثمان بن عمرو ] 2613[  

 سليمان بن

  

عياض مولى شداد عن برقان بن جعفر سمع محمد بن أصبغ سمع الكلبي الرقي عثمان بن عمرو ] 2614[  

 محرمة دماؤكم وسلم عليه الله صلى النبي شهدت عنه تعالى الله رضى وابصة عن

  

عن حسين عن زياد بن إسماعيل نسبه التيمي القرشي طلحة آل مولى موهب بن عثمان بن عمرو ] 2615[  

 طلحة بن موسى سمع زائدة

  

  ]2616 [ يزيد بن خالد منه سمع السائب بن عطاء عن الكوفة نزل عثمان أبو المكي عثمان بن عمرو 

 الكاهلي

  

مات وبشرا زريع بن يزيد سمع البصري الفلس يقال الصيرفي حفص أبو بحر بن علي بن عمرو ] 2617[  

 ومائتين وأربعين تسع سنة

  

 حجازي محمد ابنه منه سمع أبيه عن الليثي وقاص بن علقمة بن عمرو ] 2618[  

  

سمع عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع بشر أخو الثقفي الله عبد بن سفيان بن عاصم بن عمرو ] 2619[  

 حسين أبي وابن عطاء بن يعلى منه

  

مات القيسي هو القطان وعمران سلمة بن وحماد هماما سمع البصري الكلبي عاصم بن عمرو ] 2620[  

 ومائتين عشرة ثلث سنة

  

ميتا غسل من وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن عمير بن عمرو ] 2621[  

 عباس بن القاسم عن ذئب أبي بن عن الفديك أبي بن قاله

  



يسار بن الله عبد بن أيوب عنه روى عنه تعالى الله رضى أسيد بن عتاب سمع عقرب أبي بن عمرو ] 2622[  

ولده من هذا أدري فل الديلي عقرب أبي بن عمرو بن مسلم بن معاوية نوفل لبي ويقال مكة أهل عن وحديثه

 ل أم

  

عن مسدد حدثنا محمد قاله ربيعة بن عباد بن عن أبيه عن الزبير بن الله عبد بن عامر بن عمرو ] 2623[  

 يحيى بن عمرو عن خالد

  

حديثه الزناد وأبو والثوري شعبة منه سمع عنه تعالى الله رضى أنسا سمع النصاري عامر بن عمرو ] 2624[  

تعالى الله رضى أنس عن النصاري عامر بن عمرو عن سفيان حدثنا وقبيصة يوسف بن محمد الكوفيين عن

 يحدث لم ما الوضوء يكفيه أحدنا وكان صلة كل عند يتوضأ وسلم عليه الله صلى النبي كان عنه

  

 الكوفي هو عيينة بن قال قوله العزيز عبد بن عمر عن البجلي عمرو بن أسد والد عامر بن عمرو ] 2625[  

  

الحداد الواحد عبد حدثنا إسرائيل أبي بن إسحاق قال الثقفي مرة بن يعلى بن عثمان بن عمرو ] 2626[  

صلى النبي مع نسير بينا جدي عن أبي حدثني يعلى بن عثمان بن عمرو حدثني العدوي مهران بن خلف حدثنا

انطلق يعلى يا وسلم عليه الله صلى النبي فقال إليه سما النبي رأى فلما ببعير نحن إذا يوما وسلم عليه الله

لقد قالوا به يوصيكم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن فقل له يبيعوا لم فإن منهم فاشتره البعير هذا إلى

فأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول به وصانا إذا فأما بالغداة ننحره أن لنريد كنا وأن سنة عشرين عليه نضحنا

عن أبيه عن يعلى بن عمرو عن سفيان حدثنا الوليد حدثنا خالد بن هشام زياد بن كثير عنه روى خيرا نألوه ل

 جده دحيم يقل لم خاتم يدي وفي وسلم عليه الله صلى النبي أتيت عنهما تعالى الله رضى جده

  

  ]2627 [ قال مرسل عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن الضحاك عن البخاري المزني عامر أبو عمرو 

 ببخارا لقيته الثوري

  

الحول عاصم عنه روى عنهما تعالى الله رضى قوله وسلمان عمر سمع التيمي عطية بن عمرو ] 2628[  

قال شعبة وقال عمرو الثوري وقال عنه تعالى الله رضى سلمان عن ربعي عن حماد عن وحماد هشام وقال

الوضوء في يصح ل الوضوء في قوله عنه تعالى الله رضى سلمان عن عطية بن عمرو ومرة ربعي مرة حماد

 قاسط بن النمر بن عطية بن عمرو عن حماد عن شعبة حدثنا النضر أبو وقال

  

بن المكي منه سمع عاصم أبو نسبه حجير عن البصري العدوي نعامة أبو سويد بن عيسى بن عمرو ] 2629[  

 إبراهيم

  

 المغيرة أبو عنه روى مخارقا سمع الحموسي عمرو بن عمرو ] 2630[  

  

وقال وعكرمة الحوص أبا سمع الكوفي الجشمي الحوص أبي أخي بن الزعراء أبو عمرو بن عمرو ] 2631[  

 أصح عمرو بن عمرو أحمد قال عامر بن عمرو إسحاق أبي بعد بقى عيينة بن وقال عامر بن عمرو الثوري

  

 بقية عنه روى القداحي بن يحيى عنه سمع الطائي عمرو بن عمرو ] 2632[  

  



مالك بن أنس سمع حجازي القرشي المخزومي الله عبد بن المطلب مولى عمرو أبي بن عمرو ] 2633[  

 الهاد وابن محمد بن العزيز وعبد أنس بن مالك عنه روى الله عبد بن والمطلب

  

سمعت علي قال الثوري عنه روى خير عبد وابن سابط بن عن النهدي السوداء أبو عمران بن عمرو ] 2634[  

الليلة تلك هبيرة بن إليه أرسل حتى فخرج النهدي السوداء أبو الهيئة حسن شيخا فرأيت الكوفة قدمت سفيان

 فقعد

  

سمع رجاء أبا وسمع سرج بن صالح سمع جرن ولقبه البصري اليشكري العلء أبو العلء بن عمرو ] 2635[  

 الصمد وعبد إسماعيل بن وموسى الوليد أبو منه

  

  ]2636 [ حدثنا أبي الكوفيين في حديثه سبيعة حديث الشعبي عنه روى السلمي فرقد بن عتبة بن عمرو 

 محمد أبيه عن عتبة بن عمرو بن محمد عن معروف

  

يحيى بن سعيد قاله الجمل أصحاب هزم حين هانئ أم أتيت الهاشمي لهب أبي بن عتبة بن عمرو ] 2637[  

 محمد أبيه عن عتبة بن عمرو بن محمد عن معروف حدثنا أبي حدثنا سعيد بن

  

ومائتين وعشرين خمس سنة مات وهشيما وشريكا سلمة بن حماد سمع الواسطي عون بن عمرو ] 2638[  

 عثمان أبو بالبصرة ومنزلهم السلمي العجفاء أبي آل مولى يقال

  

 الله عبد بن أبان عنه روى علباء عن علباء أخي أبي بن عمرو ] 2639[  

  

أبا سمعت عاصم بن عمرو سمعت عطاء بن يعلى عن شعبة حدثنا الربيع بن سعيد عاصم بن عمرو ] 2640[  

 عنه مسدد وقال شيئا علمني الله رسول يا عنه تعالى الله رضى بكر أبو قال عنه تعالى الله رضى هريرة

  

 جعفر بن ومحمد مهدي بن الرحمن عبد سمع البصري عثمان أبو عباس بن عمرو ] 2641[  

  

 غ باب

  

في يعد الهمداني إسحاق أبو عنه روى عنها تعالى الله رضى عائشة عن الهمداني غالب بن عمرو ] 2642[  

 الكوفيين

  

 الله عبد بن أبان منه سمع علباء أخي بن البكري غزي بن عمرو ] 2643[  

  

عن هلل ح قتيبة أبو وقال قتادة عن سعيد قاله قوله كعبا سمع البصرة أمير الثقفي غيلن بن عمرو ] 2644[  

 مثله غيلن بن عمرو بن الله عبد عن قتادة

  

 ق باب

  

صالح بن معاوية منه سمع عمرو بن الله عبد سمع الحمصي الكندي الشامي ثور أبو قيس بن عمرو ] 2645[  



أن المسيح يسمى وكان قيس بن عمرو عن منصور أبي عن أصحابنا حدثنا ربه عبد بن يزيد قال والوزاعي

منصور أبو قال مولدي وهو الحجاج فقال أربعين سنة الجماعة سنة فقال مولده عن سأله يوسف بن الحجاج

سمع الكندي قيس بن عمرو عن معاوية حدثنا الله عبد نسبه حمير بن عن نعيم كناه ومائة أربعين سنة مات

 حميد بن عاصم

  

 شعبة عنه روى شريح إلى خاصمت الكندي قيس بن أشعث مولى قيس بن عمرو ] 2646[  

  

عبد عن إسحاق وقال وعكرمة وعاصم وحماد عمرو بن المنهال عن الكوفي الملئي قيس بن عمرو ] 2647[  

أبو عنه روى الله عبد أبو كنيته غنية أبي بن قال شيخا به حسبك قال قيس بن عمرو ذكر إذا سفيان كان الرزاق

 الحمر خالد

  

 نعيم أبو منه سمع أباه سمع الكوفي عمرو بن يسير بن قيس بن عمرو ] 2648[  

  

 الله عبد بن الرحمن عبد منه سمع وسماك المعتمر بن منصور عن الرازي قيس أبي بن عمرو ] 2649[  

  

وعن حباب بن زيد عنه روى جده عن أبيه عن السلمي أسيد بن شداد بن عامر بن قيظي بن عمرو ] 2650[  

 حصين بن ومحمد جعدي بن سليمان

  

عمرو حدثني أبيه عن الشيباني سليمان بن إسحاق عن أسامة أبي عن إسحاق قرة أبي بن عمرو ] 2651[  

فقلت عمرو بن يسير إلى فقمت إسحاق أبو قال عنه تعالى الله رضى عمر كتاب جاءنا الكندي قرة أبي بن

في ليجاهدون المال هذا يأخذون ناسا أن عمر كتاب جاءنا صدق فقال وكذا بكذا قرة أبي بن عمرو حدثني

إسحاق أبو قال أخذ ما منه نأخذ حتى بماله أحق فنحن منهم ذلك فعل فمن يجاهدون فل يخالفون ثم الله سبيل

  

 عبيدة بن حريز عنه روى مرسل قلبة أبي عن القاسم بن عمرو ] 2652[  

  

 ك باب

  

ويعقوب حيوة عنه روى مرسل أراه عنه تعالى الله رضى عليا أن المعافري كعب بن عمر أو عمرو ] 2653[  

 عمرو بن

  

 المخيس أبي عن كيسان بن عمرو ] 2654[  

  

 قوله دينار بن عمرو عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن كيسان بن عمرو ] 2655[  

  

بن موسى وقال الخياط حماد قاله أبيه عن كيسان بن الرحمن عبد سمع أفلح بن كثير بن عمرو ] 2656[  

 الرحمن عبد عن أسيد بن خالد مولى أفلح بن كثير بن عمر حدثنا مسعود

  

 ل باب

  



 فضالة بن الرحمن عبد عن جرير روى السكسكي اللجلج بن عمرو ] 2657[  

  

 م باب

  

 المصري الصدفي كرب معدي بن عمرو ] 2658[  

  

تعالى الله رضى وعمر مسعود وابن وبالشام باليمن جبل بن معاذ سمع الودي ميمون بن عمرو ] 2659[  

حدثنا حماد بن نعيم قال الكوفة سكن وسبعين أربع سنة مات نعيم أبو قال وحصين إسحاق أبو منه سمع عنهم

فرجمتها فرجموها قرود عليها اجتمع قردة الجاهلية في رأيت ميمون بن عمرو عن وحصين بلج أبي عن هشيم

 الله عبد أبو كنيته إسحاق أبي عن إسرائيل حدثنا آدم بن يحيى قال الله عبد أبو كنيته أحمد قال معهم

  

قال وشريك الثوري عنه روى وأبيه العزيز عبد بن عمر عن الجزري مهران بن ميمون بن عمرو ] 2660[  

الله عبد أبو عمرو مات ميمون بن عمرو بن عمر بن موسى قال الله عبد أبو كنيته الرحمن عبد بن سليمان

 للزد وأبوه قيس بن معاوية بن نصر لبني ميمون أم ومائة وأربعين سبع سنة

  

سليمان بن الله عبد عن أيوب أبي بن سعيد روى عمرو بن الله عبد عن المعافري ماتع بن عمرو ] 2661[  

 المصريين عند حديثه الوليد بن وخالد

  

المرادي مراد من الجمل الجميلي معاوية بن مروان قال كوفي الجهني الله عبد أبو مرة بن عمرو ] 2662[  

والثوري والعمش منصور عنه روى المسيب بن وسعيد ليلى أبي بن الرحمن وعبد أوفى أبي بن الله عبد سمع

أدركت إني إلي يخيل ما قال رأيت من أفضل من لمسعر قلت عيينة بن قال مرجئ إني يقول وكان وشعبة

وكان عطاء نعي فجاءنا مرة بن عمرو عند جلوسا كنا سفيان سمعت نعيم أبو قال مرة بن عمرو من أفضل

وكان سلمة بن الله عبد سمعت العمى مرة بن عمرو حدثنا شعبة حدثنا آدم قال مرة بن عمرو يعني أعمى

أبو قال عبيدة أبا سمعت مرة بن عمرو حدثني العمش سمعت سعيد بن يحيى حدثنا أحمد قال قومه من رجل

موسى أبا سمعت فيه يقول يحيى وكان نفسي في سنة عمل من أوثق الله عبد من أقعده كنت لمقعد موسى

 عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن العمش عن يعلى وقال لنا يقله ولم

  

معاذ بن سعد بن عمرو أرى مالك قال أسلم بن زيد عنه روى جدته عن محمد أبو معاذ بن عمرو ] 2663[  

 النصاري الشهلي

  

عنه روى المسيب بن سعيد عن أكيمة بن عمار بن عن المديني الليثي الجندعي مسلم بن عمرو ] 2664[  

 عمر ويقال خطأ وهو الخناعي بعضهم قال أنس بن ومالك هلل أبي بن سعيد

  

 سعد بن وزياد ومعمر عيينة بن عنه روى عكرمة عن الجندي مسلم بن عمرو ] 2665[  

  

 الموال أبي بن منه سمع قوله عروة عن مسلم أبي بن عمرو ] 2666[  

  

 عنه تعالى الله رضى أنسا سمع مسلم بن عمرو ] 2667[  

  



بن عن إسماعيل قاله الدنيا في المقسطون جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن مقسم بن عمرو ] 2668[  

 هلل أبي عن عمرو عن وهب

  

 ثمامة بن الورد أبو عنه روى بلل سمع مرداس بن عمرو ] 2669[  

  

 هانئ بن حميد منه سمع عبيد بن فضالة سمع المصريين في يعد الجنبي علي أبو مالك بن عمرو ] 2670[  

  

 حوشبا سمع صفوان قاله أباه سمع الشامي السكسكي يخامر بن مالك بن عمرو ] 2671[  

  

أبا سمع عبيد أبو كناه البصري النمر من ويقال القيس عبد من النكري مالك أبو مالك بن عمرو ] 2672[  

 يحيى وابنه سليمان بن وجعفر زيد بن وسعيد زيد بن حماد عنه روى الجوزاء

  

 الله عبد بن نضر عنه روى عنه تعالى الله رضى عمر عن جده عن مساحق بن عمرو ] 2673[  

  

  ]2674 [ مات من عنه تعالى الله رضى عمر قال قرظة عن الشعبي عن مسور بن أو مساور بن عمرو 

 القاسم بن روح حدثنا سواء بن حدثنا علي بن عمرو قال محرى

  

عن إسماعيل بن موسى قاله الزبير بن عروة سمع السدي القرشي الزبير بن مصعب بن عمرو ] 2675[  

 مصعب بن عمر عن وروح التوأم الله وعبد زياد بن سعد وروى جعفر أخا أرى هلل وأبي زيد بن سعيد

  

  ]2676 [ بن موسى منه سمع رافع بن الحميد عبد بن يحيى سمع البصري الواشحي مرزوق بن عمرو 

 إبراهيم بن ومسلم إسماعيل

  

سنة ومات وشعبة القطان عمران سمع البصري مضر من باهلة مولى عثمان أبو مرزوق بن عمرو ] 2677[  

 ومائتين وعشرين أربع

  

شرطة على وكان الدمشقي النصاري يزيد بنت أسماء مولى مهاجر بن محمد أخو مهاجر بن عمرو ] 2678[  

 وتسعون أربع وسنه ومائة وثلثين تسع سنة مات بكير بن يحيى قال العزيز عبد بن عمر

  

بن الله عبد منه سمع عروة بن هشام سمع الكندي الكوفي السكوني المنذر أبو مجمع بن عمرو ] 2679[  

يونس حدثنا عمرو حدثنا سليمان بن أحمد قال السدوسي عتبة بن ومحمد وأحمد عدي بن وزكريا الشج سعيد

لك ثلث وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى كبشة أبي عن الجعد أبي بن سالم عن خباب بن

 وذرية وعلم صدقة موته بعد

  

  ]2680 [ تسع سنة مات نصر بن إسحاق قال كوفي مولهم العنقزي القرشي سعيد أبو محمد بن عمرو 

له يقال والعنقز إليه ينسب شيء والعنقز القاسم ابنه عنه روى وإسرائيل الثوري سمع ومائة وتسعين

مصعب عن مرة بن عمرو عن قيس بن عمرو عن الصفار خلد نا أبي ثنا عمرو بن القاسم نا علي المرزنجوش

 فذكره علينا قصصت لو الله رسول يا قالوا أبيه عن سعد بن

  



عبد بن عبدة نسبه القطعي وقطنا شعبة سمع خزاعة مولى عثمان أبو رزين أبي بن محمد بن عمرو ] 2681[  

 علي منه سمع مسلم بن وعلي الله

  

 هشيما سمع بغدادي الناقد عثمان أبو محمد بن عمرو ] 2682[  

  

 ووكيع حفص عنه روى أبيه وعن سلمة بن شقيق سمع الكوفي النخعي العنبس أبو مروان بن عمرو ] 2683[  

  

أبا أراه هلل وأبا والدستوائي مسلم بن وإسماعيل شعبة سمع البصري القيسي منصور بن عمرو ] 2684[  

 عثمان

  

 يونس بن وعيسى وكيع عنه روى الشعبي سمع الهمداني الكوفي المشرقي منصور بن عمرو ] 2685[  

  

بن محمد عن حاتم حدثنا ثابت أبو قاله الحد في عنه تعالى الله رضى عمر قال مغيث أبي بن عمرو ] 2686[  

 يحيى أبي

  

 ولده بعض سماه قلبة أبو منه سمع أوس بن وشداد ثوبان سمع الرحبي أسماء أبو مرثد بن عمرو ] 2687[  

  

 ن باب

  

 نافع بن عمرو ] 2688[  

  

 المصري عمرو بن بكر عنه روى عثمان أبي عن المعافري نعيمة أبي بن عمرو ] 2689[  

  

 السعدي مسلمة بن الحكم عن جرير عن عمر بن حسن قاله قوله نصر بن عمرو ] 2690[  

  

 و باب

  

بن عمرو عن سيرين بن محمد عن أيوب سمع إسماعيل حدثنا مسدد قال الثقفي وهب بن عمرو ] 2691[  

وروى الخفين على وسلم عليه الله صلى النبي مسح فقال عنه تعالى الله رضى المغيرة عند كنا الثقفي وهب

النبي عن عنه تعالى الله رضى المغيرة عن الله عبد أبي عن محمد عن أيوب عن زيد بن حماد عن بعضهم

المغيرة عن وهب بن عمرو حدثنا سيرين بن عن حازم بن جرير حدثنا نعيم أبو وقال وسلم عليه الله صلى

عوفا سمع المبارك بن أخبرنا عثمان بن الله عبد وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى

عليه الله صلى النبي ومات عنه تعالى الله رضى المغيرة سمع الثقفي وهب بن عمرو سمع محمد عن وهشاما

 وسلم

  

أبو منه سمع أسيد أبي بن الله عبد بن ومحمد سفيان أبي بن غضيف سمع الطائفي وهب بن عمرو ] 2692[  

 عاصم

  

حسان بن يحيى منه سمع حصين بن الرحمن عبد وعن أباه سمع القرشي عثمان بن وهب بن عمرو ] 2693[  



  

 حبيب أبي بن يزيد عنه روى عمرو بن الله عبد عن عبدة بن الوليد بن عمرو ] 2694[  

  

بن يزيد عن أيوب أبي بن سعيد قاله عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر أن الوليد أبي بن عمرو ] 2695[  

 حبيب أبي

  

عائشة عن الزبير بن الله عبد عن محمد بن القاسم حدثني الله عبد بن سالم سمع الوليد بن عمرو ] 2696[  

الكعبة لهدمت بالكفر قومك حداثة لول فقال بيدها أخذ وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهم تعالى الله رضى

إنما قومك فإن بالرض وألصقتها بابين لها ولجعلت بنائه من أسلموا قومك ولكن منها فإنه فيها الحجر فأدخلت

بن عمر عن إبراهيم بن الرحمن عبد عن عاصم بن أحمد قاله كنزها ولنفقت شاءوا من ال يدخلها ل بابها رفعوا

الله عبد بن سالم حدثنا الوليد بن عمرو حدثني الوزاعي عن الوليد وقال عمرو عن الوزاعي عن الواحد عبد

عائشة عن أخبره عنهما تعالى الله رضى الزبير بن الله عبد أن بكر أبي بن محمد بن القاسم حدثنا عمر بن

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنها تعالى الله رضى

  

كان معين بن قال معاذ بن ومعاذ القواريري الله عبيد عنه روى ثور عن الغضف الوليد بن عمرو ] 2697[  

 بأسا به أرى وما فارس قضاء على

  

 الحديث منكر الدمشقي الموي أو الهاشمي واقد بن عمرو ] 2698[  

  

لل مولى مبارك بن محمد عن إسحاق قال الدمشقي الحديث منكر قريش مولى واقد بن عمرو ] 2699[  

 بشيء ليس مسهر أبو قال سفيان أبي

  

 ه باب

  

على صليت قتادة عن العلء أبي عن يزيد بن محمد عن علي قال الزدي حيان بن هرم بن عمرو ] 2700[  

خرج ثم حفظا قتادة عن معمر أنا الرزاق عبد عن به حدث على كان وقال به حدثني دفن ما بعد هرم بن عمرو

عن ومائة عشرة سبع سنة قتادة مات نعيم أبو قال يزيد بن محمد حدثنا إنما حدثتكما كما هو ليس فقال بعد

عبد وأبي ربعي عن الزدي هرم بن عمرو حدثنا المرادي سالم وقال بشر أبي عن عوانة أبو نسبه زيد بن جابر

 البصريين عن حديثه الله

  

 هانئ بن مرو ] 2701[  

  

 نظر فيه إسحاق بن عن الجنبي مالك أبو هاشم بن عمرو ] 2702[  

  

بشار بن محمد وقال وقتيبة مالك بن مخلد عنه روى شعبة سمع الزبيدي قطن أبو الهيثم بن عمرو ] 2703[  

 البصريين في حديثه خلدة وأبا المسعودي وسمع قطن بن الهيثم

  

 في

  



السري بن بشر عن محمد بن الله عبد قال سفينة عن صهيب عن الموي هارون بن يزيد بن عمرو ] 2704[  

بن قال يزيد بن أراه هارون بن عمرو عمر بن عثمان وقال عمرو عن كثير أبي بن يحيى عن مبارك بن علي عن

 صهيب عن أمية بني من رجل هارون بن يزيد حدثني يحيى حدثنا علي هارون حدثنا بشار

  

بن يحيى بن ومحمد أباه سمع المديني النصاري المازني حسن أبي بن عمارة بن يحيى بن عمرو ] 2705[  

 كثير أبي بن ويحيى عيينة وابن والثوري أنس بن ومالك النصاري سعيد بن يحيى منه سمع حيان

  

بعرفة هشام بن إبراهيم شهدت مكة أهل خيار من وكان عيينة بن قال قمطة بن يحيى بن عمرو ] 2706[  

سالم أم بن لسالم واعجبا فقال الصلة فقال يلتفت فلم المير أيها الصلة فقال سالم فقام فأطال يخطب

 السلم على يتهم ممن ليس سالما فإن سالم عن فاك أرفع المير أيها فقال واقد بن الله عبد فقام

  

موسى منه سمع المكي أمية أبا أراه سعيدا جده سمع الموي العاص بن سعيد بن يحيى بن عمرو ] 2707[  

 عيينة وابن المكي محمد بن وأحمد إسماعيل بن

  

  ]2708 [ بن سعيد منه سمع أباه سمع الكوفي الهمداني الحارث بن سلمة بن عمرو بن يحيى بن عمرو 

 الكندي ويقال سليمان

  

 الكوفيين في حماد بن سهل سماه مرثد بن وعلقمة حماد عن بردة أبو يزيد بن عمرو ] 2709[  

  

 عمرا سمع صيفي بن حدثنا جريج بن روى معاوية سمع نوفل بني أخو يوسف أبي بن عمرو ] 2710[  

  

سليمان بن بكر وأبا الرحمن عبد بن بكر وأبا المسيب بن سعيد سمع عثمان مولى يوسف بن عمرو ] 2711[  

 المدينة أهل في حديثه عمرا سمع حمزة بن عمر سمع أسامة أبو قال قولهم

  

 الناس أفناء ومن

  

 الكوفي والحسن فضيل ابناه عنه روى قوله جبير بن سعيد عن الفقيمي عمرو ] 2712[  

  

 بشر أبو عنه روى العنبري عمرو ] 2713[  

  

 الله عبد ابنه عنه روى العزيز عبد بن عمر عن الهذلي عمرو ] 2714[  

  

 مرسل إسحاق بن محمد عنه روى النخعي إبراهيم عن القصير عمرو ] 2715[  

  

 قوله سهيل عنه روى عمرو ] 2716[  

  

تحزن ل فقال علي بن الحسن فلقي عنه تخلفه في وعاتبه عنه تعالى الله رضى عليا سمع عمرو ] 2717[  

قاله اليوم قبل مت إني وليت تلدني لم أمي ليت يا وكذا كذا يوم أو صفين يوم يقول لسمعته فوالله عليه

 عمرا لقيت قال زاذان سمع سهل أبي صدقة عن إسماعيل بن موسى



  

  ]2718 [ عمرو عن عمار بن عكرمة حدثنا مهدي بن الرحمن عبد حدثنا يوسف بن محمد الشامي عمرو 

في أجلس وسلم عليه الله صلى النبي لي قال عنه تعالى الله رضى مسلمة بن محمد سمع عمي بن حدثني

 له عم بن عن الشامي عمرو حدثنا عكرمة حدثنا النضر وقال بيتك

  

 عيسى باب

  

عمرو بن الله وعبد عمر بن وسمع أبيه عن القرشي التيمي محمد أبو الله عبيد بن طلحة بن عيسى ] 2719[  

 المدينة أهل عن حديثه يحيى بن وطلحة الزهري منه سمع

  

سمع معقل أم جدته عن حجازي خزيمة أسد من معقل أم بن وهو معقل أبي بن معقل بن عيسى ] 2720[  

 إسحاق بن ومحمد عقبة بن موسى منه

  

  ]2721 [ وعنبسة القمي يعقوب عنه روى جابر وعن الله عبد بن سالم سمع النصاري جارية بن عيسى 

 الري قاضي

  

بن عيسى عن عباس بن عياش وقال علقمة بن كعب عنه روى المصري الصدفي هلل بن عيسى ] 2722[  

 الله عبد سمع الصدفي هلل بن علي

  

 مروان بن الملك عبد وعن حدير بن عنه روى كثير عن هلل بن عيسى ] 2723[  

  

 الوليد ابنه منه سمع عنه تعالى الله رضى عثمان على قدم عمار آل من الوليد والد القرشي عيسى ] 2724[  

  

 مرسل الرقة أمير هو زياد أبي بن يزيد عن فضيل بن قال فائد بن عيسى ] 2725[  

  

روى عنهما تعالى الله رضى عمرو بن الله وعبد سعد بن مصعب عن الرقاشي حطان بن عيسى ] 2726[  

 زيد بن علي عن سلمة بن حماد نسبه جحادة بن محمد عنه

  

عنه روى سلم بن ومسلم صبرة بن وريان عنه تعالى الله رضى علي عن العائذي حطان بن عيسى ] 2727[  

 مسلم بن الملك عبد

  

  ]2728 [ منه سمع وفليحا يزيد بن السائب سمع المديني الديل لبني مولى ثوبان بن شعيب بن عيسى 

لهله كانت طنفسة على يجلس الهذلي يزيد بن السائب رأيت شعيب بن عيسى نا المنذر بن إبراهيم الحزامي

 اللواح يعني ساس من عصا على يتكىء ورأيته

  

بن عمرو خاله عن السلمي نيار بن الله عبد سمع الشجعي سنان بن معقل بن الفضل بن عيسى ] 2729[  

 عيسى سمع صالح بن أبان عن إسحاق بن عن المختار بن إبراهيم قاله شاش

  

 الوليد بن الله عبد عن أيوب أبي بن سعيد روى كعب عن سيلن بن عيسى ] 2730[  



  

قدامة بن حاجب وروى شعيب عن عمار بن عكرمة روى عمر بن سمع الحنفي خثيم بن عيسى ] 2731[  

أهل عن حديثه كثير أبي بن يحيى عنه روى طلق بن قيس وعن وبرا وسمع الحنفي خثيم بن عيسى سمع

 اليمامة

  

يحيى منه سمع حذيفة سمع العبسي عنهما تعالى الله رضى اليمان بن حذيفة مولى البزاز عيسى ] 2732[  

 الجابر

  

سمع عيسى سمع سعيد بن عمر أخبرنا عاصم أبو قال بأبيه بن الله عبد خاله عن عتبة بن عيسى ] 2733[  

عنهما تعالى الله رضى وعثمان علي عن فسئل جنازة في عنهما تعالى الله رضى عمر بن مع خرجت خاله

عن ويقال الخر بعيب أحدهما أجرح أن تريد مني أخير أراه كلهما رجلين عن سألتني وقال عمر أن فدفعه

 عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع بابية بن الله عبد سمع عبيد بن عيسى عن سعيد بن عمر

  

بن سعيد عنه روى رافع جدي حجر في كنت الحارثي النصاري خديج بن رافع بن سهل بن عيسى ] 2734[  

 شجاع أبو يزيد

  

العمري الله عبيد عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن النصاري الله عبد بن عيسى ] 2735[  

 أنيس بن الله عبد بن يقال

  

الدم من الحك أذهبه ما يقولون فقهاءنا أدركت الله عبد طوالة أبي عن النصاري الله عبد بن عيسى ] 2736[  

 موسى أبي عيسى عن مسلم بن الوليد سمع المبارك بن الحكم عن زكريا قاله شيء فيه فليس

  

 النعمان بن أراه محمد ابنه عنه روى خولة عن النصاري الزرقي عيسى ] 2737[  

  

  ]2738 [ بن محمد سمع إسحاق بن محمد عنه روى الدار محمد أخا أحسبه مالك بن الله عبد بن عيسى 

بن عيسى حدثني الحر بن الحسن حدثنا خيثمة أبو حدثني بدر أبو وقال سفيان بن عطية عن عطاء بن عمرو

وأبو أبوه فيه مجلس في كان أنه سهل بن عياش أو عباس عن عطاء بن عمرو بن محمد عن مالك بن الله عبد

بن عباس سمعت فليح أخبرنا المبارك بن أخبرنا محمد وقال الصلة في عنه تعالى الله رضى هريرة وأبو حميد

وأبا حميد أبا حضر أنه سهل بن عباس من سمعه أنه الله عبد بن عيسى قال أراه فحدثني أحفظ فلم سهل

 الصلة في منهم ورجل سعيد

  

أخوه عنه روى أبيه عن كوفي عوف بن عمرو بني من النصاري ليلى أبي بن الرحمن عبد بن عيسى ] 2739[  

 الكوفي ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد

  

علي بن عمر بن محمد بن الله عبد بن عيسى حدثنا راشد بن يوسف الهاشمي الله عبد بن عيسى ] 2740[  

الله رضى علي عن جده عن أبيه عن أبي أخبرني بالري لقيته عنهم تعالى الله رضى بكر أبو طالب أبي بن

 الذراع وسلم عليه الله صلى النبي إلى الشاة أحب كان عنه تعالى

  

عن لهيعة بن وروى الحديث منكر قيس أبي بن عمرو عنه روى الزهري عن الرحمن عبد بن عيسى ] 2741[  



 مقلوبا الزهري عن الزرقي الرحمن عبد بن عيسى

  

نعيم أبو منه سمع إسحاق وأبا والشعبي الشيباني عمرو أبا سمع السلمي الرحمن عبد بن عيسى ] 2742[  

البجلي الرحمن عبد بن عيسى ح قال قتيبة بن سالم حدثنا يحيى بن محمد قال الكوفي إسماعيل بن ومالك

 سليم بني من حي

  

 معمر عنه روى النصاري كعب بن معبد بن معاوية بن عيسى ] 2743[  

  

 يصح ل زمعة عنه روى مرسل أبيه عن يزداد بن عيسى ] 2744[  

  

  ]2745 [ أيوب بن يحيى عنه روى سليم بن صفوان عن البكير بن إياس بن محمد بن موسى بن عيسى 

أبان بن محمد بن موسى بن عيسى عن عباس بن عياش عن سويد بن الله عبد ح بكير بن يحيى وروى والليث

قال غزوة عشرة ثمان وسلم عليه الله صلى النبي مع سافرت قال عنه تعالى الله رضى أسامة عن البكير بن

النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن أشجع من رجل عن سليم بن صفوان عن عيسى حدثني الليث

بن نافع عن صفوان عن عنبسة بن وقال سترته إلى فليتقدم صلى إذا سلم عليه الله وسلم عليه الله صلى

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى حثمة أبي بن سهل عن جبير

  

 منقطعا سليم أبي بن ليث عنه روى جندل عن موسى بن عيسى ] 2746[  

  

قال جعفر بن عباد بن محمد عن عيسى حدثني عمر بن السائب عن عاصم أبو موسى بن عيسى ] 2747[  

 جليسي علي الناس أكرم عنهما تعالى الله رضى عباس بن

  

 الله عبيد عنه روى عطية عن موسى بن عيسى ] 2748[  

  

 عيسى سمع الوليد سمع السري أبي بن محمد قاله حازم أبا سمع موسى أبو موسى بن عيسى ] 2749[  

  

وسمع مسلم بن الوليد عنه روى الله عبد بن إسماعيل عن القرشي محمد أبو موسى بن عيسى ] 2750[  

 ميسرة بن يونس

  

ست سنة مات السكري حمزة وأبا الثوري سمع التيمي بخاري مولى أحمد أبو موسى بن عيسى ] 2751[  

 كيسان بن الله عبد عن الزرق موسى بن عيسى قال الحضرمي إسحاق بن يعقوب منه سمع ومائة وثمانين

  

 أنيسة أبي بن زيد عنه روى سلمة أبا سألت النصاري عيسى ] 2752[  

  

علي بن عيسى حدثني جعفر بن الحميد عبد عن عاصم أبو قال بشر بن رافع عن علي بن عيسى ] 2753[  

 علي بن محمد عن الحميد عبد عن عمر بن عثمان حدثنا إسحاق وقال النصاري

  

 إسحاق بن محمد عنه روى الفغواء بن عمرو بن الله عبد عن معمر بن عيسى ] 2754[  

  



 ليث عنه روى أرطاة بن زيد عن عيسى ] 2755[  

  

بن جرير لقيه كهيل بن سلمة منه سمع عدي بن عدي وعن زرا سمع السدي عاصم بن عيسى ] 2756[  

عباس بن أن حدثه عاصم بن عيسى أن ثور حدثنا حمزة بن يحيى حدثنا حسان بن يحيى وقال بأرمينية حازم

بن عيسى عن صالح بن معاوية عن وهب بن وقال مرسل عنهم تعالى الله رضى عياش بن الله وعبد عمر وابن

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس عن زر عن عاصم

  

 حديثه يصح ولم أيوب أبي بن سعيد منه سمع الدمشقي يزيد بن علي عن عمار أبو سعيد بن عيسى ] 2757[  

  

عبيد حدثنا جعفر بن الله عبد قاله عنهما تعالى الله رضى علي بنت فاطمة رأى عثمان بن عيسى ] 2758[  

 الكريم عبد عن الله

  

الله عبد بن الضحاك بن هو منذر بن إبراهيم منه سمع ذئب أبي بن سمع حجازي المغيرة بن عيسى ] 2759[  

 القرشي خويلد بن حزام بن خالد بن

  

 الكوفيين في يعد الثوري عنه روى الشعبي عن التميمي الحرامي شهاب أبو المغيرة بن عيسى ] 2760[  

  

 مراسيل حزم بن بكر وأبي سعيد بن يحيى عن الحنفي الفرافصة حفص بن عون بن عيسى ] 2761[  

  

سودة أبي بن وعثمان الرحمن عبد بن الضحاك عن القسملي الشامي سنان أبو سنان بن عيسى ] 2762[  

 الحنفي التيمي وقال يعقوب بن يونس نسبه يونس بن وعيسى سلمة بن حماد عنه سمع شداد بن ويعلى

  

 الكوفيين في نعيم وأبو هشيم عن المبارك بن روى السلمي قيس بن عيسى ] 2763[  

  

المؤذن الكوفي الزدي الخزاعي المصطلق بن الحارث بن عمرو مولى علي أبو دينار بن عيسى ] 2764[  

 المبارك بن منه سمع أباه سمع

  

عن جرير عن يقال العمى المازني هو نعيم وأبو ووكيع المبارك بن سمع الهمداني عمر بن عيسى ] 2765[  

 يونس بن عمر منه سمع عمر بن عيسى هو القارئ عمرو أبي

  

 حوثرة منه سمع لبديح قلت القرشي التيمي معمر بن الله عبيد بن موسى بن عمر بن عيسى ] 2766[  

  

بن عطاء عن جمرة أبو قاله قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع المديني زيد أبي بن عيسى ] 2767[  

 السائب

  

 الدراوردي عنه روى منقطع أبيه عن نميلة بن عيسى ] 2768[  

  

 مرسل دينار بن عمرو سمع سوادة بن عيسى عن محمد روى يزيد بن عيسى ] 2769[  

  



 المدينة أهل في الفديك أبي بن عنه روى الزهري هارون أبو المطلب بن عيسى ] 2770[  

  

 إسماعيل بن موسى منه سمع القطان بن غالب سمع البصري العبدي المنهال بن عيسى ] 2771[  

  

عنه روى فعله عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن المؤذن عمار بن محمد عن كنانة بن عيسى ] 2772[  

 عمير بن يحيى

  

أبي بن سعيد حدثنا يحيى بن محمد قال المديني النصاري الزرقي الحكم بن مسعود بن عيسى ] 2773[  

أبي عن سليم بن عمرو عن الحكم بن مسعود بن عيسى عن حبيب أبي بن يزيد حدثني الليث أخبرنا مريم

سمع أبيه عن النصاري مسعود بن عيسى عن عقبة بن موسى عن إبراهيم وقال الهر بسؤر بأس ل قال قتادة

جريج بن وقال مسعود بن إسماعيل عن موسى عن المبارك بن وقال الجنازة في عنه تعالى الله رضى عليا

 مسعود بن يوسف عن موسى عن مصعب أبو وقال مسعود بن قيس عن موسى عن

  

خوط بن ومحمد حباب بن زيد منه سمع النصاري الزرقي رافع بن رفاعة بن النعمان بن عيسى ] 2774[  

 المدينة أهل في حديثه

  

 قوله نعيم أبو منه سمع الحسن سمع همام أبو عبيد بن عيسى ] 2775[  

  

موسى منه سمع بريدة بن الله وعبد وعكرمة أنس بن الربيع سمع المروي الكندي عبيد بن عيسى ] 2776[  

 المنيب أبو يقال واضح بن ويحيى وعبدان عيسى بن

  

عثمان بن محمد منه سمع الحسن ورأى قوله عنه تعالى الله رضى أنسا سمع الليث أبو عيسى ] 2777[  

 عقبة بن محمد قاله قريش مولى

  

عباس بن عن عكرمة سمع عيسى حدثنا نعيم أبو قاله الجنوب أبي عن السدي قرطاس بن عيسى ] 2778[  

 سبلكم فارفعوا صليتم إذا قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى

  

 وخلد نعيم أبو منه سمع عنه تعالى الله رضى أنسا سمع الكوفي طهمان بن عيسى ] 2779[  

  

عاصم وأبو الثوري عنه روى سعد بن وقيس نجيح أبي بن صاحب داية بن وهو ميمون بن عيسى ] 2780[  

 جرشي هو معين بن قال كثير بن على قرأ للقرآن قارئا كان عيينة بن قال حجازي

  

 القرشي محمد بن القاسم مولى الحديث منكر كعب بن محمد عن المديني ميمون بن عيسى ] 2781[  

  

سعد بن إبراهيم بن يعقوب منه سمع زيد أبي بن الرحمن عبد عن المديني الليثي يزيد بن عيسى ] 2782[  

رضى عباس بن عن حفص أبي بن عمر عن يزيد بن عيسى عن سليمان حدثنا الويسي قال داب بن هو يقال

 منكر طويل بحديث ليلة وسلم عليه الله صلى النبي مع انصرفت عنهما تعالى الله

  

وحكام المبارك بن منه سمع وسفيان وليث مطرف عن المروي الزرق معاذ أبو يزيد بن عيسى ] 2783[  



 موسى بن وعيسى

  

  ]2784 [ ثلث سنة مات محمد بن جعفر سمع الجرجاني الدارمي طيبة أبو دينار بن سليمان بن عيسى 

 ومائتين ثلث سنة أحمد ابنه ومات ومائة وخمسين

  

 الشاميين في الزبيدي الوليد بن محمد عنه روى طاوسا سمع يزيد بن عيسى ] 2785[  

  

 الكوفيين في مالك بن القاسم عنه روى أبيه عن البجلي عقال بن عيسى ] 2786[  

  

 منقطع أنيسة أبي بن زيد أرى عنه روى علي بنت فاطمة سمعت عثمان بن عيسى ] 2787[  

  

ول العطار عبيد عنه روى قوله العزيز عبد بن عمر سمع الكوفي السدي العلء أبو رستم بن عيسى ] 2788[  

 عبيد يصح

  

ومحمد وبقية المبارك بن منه سمع رفاعة بن يزيد وعن صالحا سمع الثمالي رزين أبي بن عيسى ] 2789[  

 سليمان بن

  

دينار بن وعمرو ومنصورا أنس بن والربيع عطاء سمع التميمي الرازي جعفر أبو ماهان بن عيسى ] 2790[  

حدثنا حاتم حدثنا حمزة بن إبراهيم عيسى أبي بن عيسى هو مروي أصله ويقال نعيم وأبو وكيع منه سمع

 المعراج في عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن الخراساني أنس بن ربيع عن ماهان بن عيسى

  

محمد عن عيسى أبي بن عيسى ح قال المبارك بن الحكم حدثنا زكريا قال عيسى أبي بن عيسى ] 2791[  

العبد أن قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس عن أبيه عن البناني ثابت بن

 له غفر استغفر ثم أذنب إذا

  

 معاوية بن مروان عنه روى عوف عن البصري حكيم أبو عيسى أبي بن عيسى ] 2792[  

  

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن الزناد أبي عن الغفاري ميسرة بن عيسى ] 2793[  

عبد عن زائدة عن علي بن حسين وروى أخيه حاجة في دام ما العبد حاجة في الله يزال ول جنة الصيام وسلم

في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن الرقاشي عن الزناد وأبي ذكوان بن الله

رضى هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي عن عامر بن الله عبد عن الواسطي الحسن بن محمد وروى العون

 يصح ول العون في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله

  

ضعفه والشعبي نافع عن الخياط وهو الحناط المديني ميسرة بن عيسى وهو عيسى أبي بن عيسى ] 2794[  

 الحناط وهو عيسى أبي بن موسى أخو هو يقال القطان يحيى عن علي

  

 مخلد بن خالد منه سمع الزناد أبي عن المدينة أهل في يعد حيان بن ميسرة بن عيسى ] 2795[  

  

عليه الله صلى النبي عن زرارة بن الملك عبد ح الحنفي فرافصة بن حفص بن عون بن عيسى ] 2796[  



 يونس بن عمر منه سمع النعمة في وسلم

  

 الزبيدي منه سمع الحارث بن عمرو سمع البرحي حصين بن عيسى ] 2797[  

  

سمع الشام ناحية سكن كوفي أصله الهمداني السبيعي عمرو أبو إسحاق أبي بن يونس بن عيسى ] 2798[  

خل ما الوزاعي في خالفني من أبالي ما يقول الوليد سمعت موسى بن إبراهيم قال خالد أبي وابن العمش

قال عما الوزاعي نصصت يقول عيسى وسمعت إبراهيم قال محكما أخذا أخذه رأيت فإني يونس بن عيسى

وتسعين إحدى سنة أول مات يقال عليه يقوم ما عنده أجد فلم العزيز عبد بن عمر وكتب العزيز عبد بن عمر

 ومائة وثمانين سبع سنة مات جعفر بن الله عبد ح يعقوب بن الفضل قال ومائة

  

 ثقة كان علي بن عمرو قال سنان بن سعيد سمع الخراساني خالد بن عيسى ] 2799[  

  

بن الله عبيد وقال ضعيف هو هشام الوليد أبو قال أنس عن الحميد عبد سمع صدقة بن عيسى ] 2800[  

رضى أنسا سمع محرز أبو صدقة ح داود أبو وقال عنه تعالى الله رضى أنسا سمع عيسى بن صدقة عن موسى

 عنه تعالى الله

  

كتابي في مسلم بن العزيز عبد سمع هاشم بني مولى سيار بن البركي البصري إبراهيم بن عيسى ] 2801[  

 إبراهيم أبو كنيته

  

 الحديث منكر هشام بن كثير عنه روى برقان بن جعفر عن الهاشمي إبراهيم بن عيسى ] 2802[  

  

عن رجاء أبي عن منصور بن عباد حدثنا صدوق بصري عيسى حدثنا علي بن عمرو شعيب بن عيسى ] 2803[  

 الجنة أهل خدم المشركين أطفال وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى جندب بن سمرة

  

 عمران باب

  

محمد عن هشام عن زيد بن حماد عن السود أبي بن الزدي الخزاعي نجيد أبو حصين بن عمران ] 2804[  

أحد البصرة نزل فيمن وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من حصين بن عمران على يقدم يكن لم سيرين بن

عن معدان بن محمد بن عمر حدثنا القوهي صاحب سليمان أبو سليمان بن أيوب حدثنا علي بن عمرو قال

تعالى الله رضى حصين بن عمران عن الله عبد بن مطرف سمع القلوص أبي بن الله عبد عن القصير عمران

بيده وأومى قلبه من صادقا نبيه وإني ربه الله أن علم من يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال عنهما

مروان بن الملك عبد ولد أحد بهذا فحدثت القلوص أبي بن قال النار على لحمه الله حرم صدره جلدة إلى

 اكتبه لكاتبه فقال

  

رضى عائشة عن أباه سمع أبيه عن عمران عن معاوية بن مروان قال ضمعج بن أوس بن عمران ] 2805[  

حدثنا الرحمن عبد وقال معاوية أبو عنه وروى يتوضأ ولم أكل وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها تعالى الله

صلى النبي عن عنها تعالى الله رضى عائشة عن وعكرمة مليكة أبي بن حدثني رفيع بن العزيز عبد عن زائدة

بن عن عكرمة عن رووه وعاصما وسماكا أيوب لن يصح ل وهذا يتوضأ ولم لحما أكل أنه وسلم عليه الله



هاب بن عن يونس عن عقيل حدثني الليثي وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى عباس

وسلم عليه الله صلى النبي عن عنها تعالى الله رضى عائشة سمع عروة سمع خالد بن سعيد أخبرني قال

 أصح وهذا النار مست مما توضؤوا

  

 مالك بن الله عبد بن الحسن عن محمد أخو الواسطي موسى أبو أبان بن عمران ] 2806[  

  

 الشامي حيوة أبو عنه روى بشر بن الله عبد رأى الحضرمي بشر بن عمران ] 2807[  

  

 قوله المسيب بن عن الثقفي بشر أبو بشر بن عمران ] 2808[  

  

 المدني ذئب أبي بن عنه روى أبيه عن محرز بن بشير بن عمران ] 2809[  

  

 مرسل وكيع منه سمع الحسن عن البصري الحلبي بشر أبو عمران ] 2810[  

  

  ]2811 [ بن الصلت وقال البصري تيم بن عمران ويقال علي قال العطاردي رجاء أبو ملحان بن عمران 

حتى وسلم عليه الله صلى النبي من أفر كنت أدركته وقد العطاردي رجاء أبي عن سفيان بن بكار حدثنا محمد

علي الحسن رأيت سفيان بن بكار عن إسماعيل بن موسى وقال ذلك بعد فأسلمت مكة فتح حين الناس عفا

إمام كنت العطاردي رجاء أبا سمعت الكرماني الحارث أبو حدثنا موسى وقال والفرزدق رجاء أبي قبر شفير

سمي وإنما أمرد شاب وأنا وسلم عليه الله صلى النبي أدركت ومائة عشرون علي أتى وقد رمضان في الحي

 الله عبد بن عمران اسمه أحمد قال الشمس يعبدون كانوا لنهم شمس عبد بني

  

عبد عن الليثي يزيد بن عيسى سمع إبراهيم بن يعقوب حدثنا محمد بن سعيد قال سوادة بن عمران ] 2812[  

حديثه سبحان فقرأ الغداة عنه تعالى الله رضى عمر مع صليت قال سوادة بن عمران عن زيد أبي بن الرحمن

 الحجاز أهل في

  

  ]2813 [ حصين عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن الحكم أبو السلمي الحارث بن عمران 

 الكوفي كهيل بن وسلمة

  

 أيوب أبي بن سعيد عن المقرئ قاله الزهري عن عيسى بن الرحمن عبد عن سليم بن عمران ] 2814[  

  

وعمرو عباس بن عياش عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الحضرمي سليم بن عمران ] 2815[  

 المصريين في يعد الحارث بن

  

ح إسحاق قال عثمان بن وحريز صالح بن معاوية عنه روى حمص قاضي الكلعي سليم بن عمران ] 2816[  

عمران عن سعيد بن عمر عن حريز أيضا وروى مثله قاض الشام نزل ما مكحول لي قال مريم أبي بن عن بقية

 سليم بن

  

تعالى الله رضى الحنفية وابن عباس بن سمع الواسطي القصاب حمزة أبو عطاء أبي بن عمران ] 2817[  

 أسد بني مولى وهشيم عوانة وأبو وشعبة الثوري منه سمع عنهم



  

 منقطع عبيد بن ثابت عنه روى يزيد بن عمران ] 2818[  

  

 الجلح عنه روى عنهم تعالى الله رضى الزبير وابن عباس بن سمع سعيد بن عمران ] 2819[  

  

 حمص فتح غزو وأدرك خمير بن يزيد عنه روى سليمان أبو نمران بن عمران ] 2820[  

  

الحزاب عن يحدث فأنشأ الكوفة مسجد في عنه تعالى الله رضى حذيفة مع كنا سريع بن عمران ] 2821[  

 نظر حديثه في مرثد بن علقمة عنه روى

  

عنه روى عنهم تعالى الله رضى عباس وابن عمر وابن عائشة سمع السدوسي حطان بن عمران ] 2822[  

محارب عن أبيه عن زهير حدثنا خالد بن عمرو قال سرج بن وصالح كثير أبي بن ويحيى سيرين بن محمد

 الهواء عن صاحبه منا واحد سأل فما حطان بن عمران زاملت

  

 الفريقي الرحمن عبد منه سمع عمرو بن الله عبد سمع المعافري عبد بن عمران ] 2823[  

  

ومصعب زياد بن سليمان عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الغافقي عوف بن عمران ] 2824[  

 حملة أبي بن وموسى الحميري

  

ويقال إبراهيم أخو أنه علي عن يقال الكوفي جبير بن حكيم عنه روى السود عن الجعد بن عمران ] 2825[  

 الري إلى صاروا ثم الكوفة من أصلهم أخوهم سوادة أن معين بن عن

  

بن سألت الجعد أبي بن عمران بعضهم وقال خالد أبي بن إسماعيل عنه روى الجعد أبي بن عمران ] 2826[  

عمر بن مع كنت عمران عن إسماعيل عن يعلى وعن تبعها ل فقال الخمر عن عنهما تعالى الله رضى عمر

الله عبيد حدثنا محمود قاله منقطع الجعد أبي بن عمران عن ويعلى أبيه وعن الحج في عنهما تعالى الله رضى

الجعد أبي بن عمران عن إسماعيل عن وكيع حدثنا نمير بن قوله السود عن جبير بن حكيم عن إسرائيل عن

بن عمران عن حكيم عن إسرائيل عن وكيع وقال القول أحسنوا الناس أن عنه تعالى الله رضى الله عبد عن

أبي بن عمران حدثني يحيى أبا سمع أبيه عن كهيل بن سلمة بن محمد وقال الذان في السود عن الجعد أبي

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الوليد بن خالد سمع الشتر عن يزيد بن الرحمن عبد عن الجعد

 عنه تعالى الله رضى عمار في وسلم

  

 الكوفيين في حماد وابنه شريك عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع النخعي عمران ] 2827[  

  

  ]2828 [ هو سليمان بن إسحاق وقال عبيد بن محمد عنه روى العطاردي رجاء أبا سمع وهب بن عمران 

 جرو بن الله عبد بن سعيد وعن الطائي

  

يصح ولم مطر أبي بن حريث عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع قيس بن عمران ] 2829[  

 الكوفيين في حديثه

  



الرحمن عبد بن هو حصين عن شداد بن حرب حدثنا الصمد عبد ح عبدة الخزاعي عكرمة بن عمران ] 2830[  

 استسقى أنه الراعي عباد بن ذؤيب له يقال منهم شيخ عن الخزاعي عكرمة بن عمران عن

  

  ]2831 [ عليه الله صلى النبي لي قال عنهما تعالى الله رضى ياسر بن عمار لي قال حميري بن عمران 

عن جهضم بن نعيم حدثنا الزبيري أحمد أبو قاله قبري على قائم الخلئق أسماع ملكا أعطى الله أن وسلم

 عليه يتابع ل عمران

  

 مخزومي القرشي المديني يحيى ابنه منه سمع أبيه عن الرقم أبي بن الرقم بن عثمان بن عمران ] 2832[  

  

أمه وعن عنه تعالى الله رضى عليا سمع الحجازي التيمي القرشي الله عبيد بن طلحة بن عمران ] 2833[  

 ويحيى ومحمد وموسى عيسى أخو هو طلحة بن محمد بن إبراهيم عنه روى

  

عبد بن جابر سمع أبيه عن عمرو بن عمران سمع إسماعيل بن ضمام ح نعيم قال عمرو بن عمران ] 2834[  

سمع دينار بن عمرو عن قبيل أبي عن ضمام أخبرني أصبغ وقال الذكر مس في عنهما تعالى الله رضى الله

 مثله عنهما تعالى الله رضى الله عبد بن جابر

  

  ]2835 [ بن نصر جمرة أبو ويقال الضبعي والمثنى قتادة عنه روى البصري الضبعي عصام عن عمران 

عندهم كان قاض عصام بن عمران عن التياح أبي عن الوارث عبد عن ميسرة بن عمران قال أبيه عن عمران

ح عارم قال سنة وستين ثلثا وسلم عليه الله صلى النبي عاش أبيه عن جمرة أبي عن حماد حدثنا حجاج قال

ما يكلفه فلم عنه تعالى الله رضى أنسا الحجاج دعا قال السقاية صاحب الرحمن عبد عن أبي حدث معتمر

فما بيعتي أنكث لم فقلت دعاني ثم راجعون إليه وإنا لله إنا يقول أنسا فسمعت شتمه أنه غير الناس يكلف

سمعته إنما قال مذكرا وكان عصام بن بعمران وجيء ودعا الرحمن عبد نجا كما منه نجا الناس من أحدا أعلم

عنى ما والله منافق كافر قال تقول ما فقال السوار بأبي وجيء أبي قال فقتله يبكي حتى لنا اغفر اللهم يقول

 غيره

  

 عون بن عنه روى وهب بن وزيد إبراهيم عن الجعفي مولى الخياط عمران ] 2836[  

  

حميد عنه روى سماعا يذكر ولم وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن النصاري حيان بن عمران ] 2837[  

 علي بن

  

  ]2838 [ وشريك الثوري عنه روى وزاذان غفلة بن سويد سمع كوفي العمى الجعفي مسلم بن عمران 

 مغول بن ومالك وشعبة

  

الثوري عنه روى عمارة بن وعلي معقل بن الله عبد سمع الكوفي الثقفي رياح بن مسلم بن عمران ] 2839[  

  

  ]2840 [ بن وحماد سعيد بن يحيى كناه وعطاء رجاء أبا سمع البصري القصير بكر أبو مسلم بن عمران 

 شعبة منه سمع المنقري هو أحمد قال مسعدة

  

وقال ربيعة بن محمد عنه روى والشعبي مجاهدا سمع الفزاري مسلم أبي بن أو مسلم بن عمران ] 2841[  



عنكم ليذهب الله يريد إنما سعيد أبا سمع عطية سمع جهينة في يكون كان مسلم أبي بن عمران حدثنا نعيم أبو

 الرجس

  

 سليم بن يحيى عنه روى الحديث منكر دينار بن الله عبد عن مسلم بن عمران ] 2842[  

  

الحارث بن إبراهيم بن محمد عنه روى مالك بن كعب بن الله عبد سمع التيمي يحيى أبي بن عمران ] 2843[  

 المديني المقبري وسعيد

  

 يونس بن وعيسى عبيد بن محمد عنه روى مروان عمه عن يحيى أبي بن عمران ] 2844[  

  

 أيوب أبي بن سعيد منه سمع المسيب بن سعيد سمع الغافقي يحيى بن عمران ] 2845[  

  

 محمد بن حجاج عنه روى مرسل عائشة أبي بن موسى سمع يحيى بن عمران ] 2846[  

  

عيينة بن قاله لمه الرحمن عبد بن القاسم أخو الهذلي مسعود بن الله عبد مولى عمير بن عمران ] 2847[  

 الكوفيين في حديثه أبيه عن ويروي مسعر عن

  

عياش عنه روى الحميري خراش أبي عن القرشي حسنة بن شرحبيل بن الرحمن عبد بن عمران ] 2848[  

 المصري عباس بن

  

هشام عنه روى تنخسرة بن والقاسم فيروز بن وزياد وهبا سمع الهذيل أبو الرحمن عبد بن عمران ] 2849[  

 جابر بن وغوث يوسف بن

  

الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى مالك بن أنس عن الله عبيد بن حفص عن نافع بن عمران ] 2850[  

عن الحارث بن عمرو أخبرني وهب بن عن سليمان بن قال الجنة دخل صلبه من ثلثة احتسب من وسلم عليه

 حدثه عمران أن بكير

  

على رأى فراس أبا وسمع مرسل الحارث بن عمرو عنه روى النضر أبي عن جميل أبي بن عمران ] 2851[  

 خشن جبة عنهما تعالى الله رضى عمرو بن الله عبد

  

 أحسبه مرسل الليث عنه روى شهاب بن عن عون بن عمران ] 2852[  

  

 مصرف بن طلحة بن محمد عنه روى الجعفي عمران بن عمران ] 2853[  

  

سمعت جحادة بن محمد حدثنا زيد بن سعيد حدثنا هشام أبو حدثنا إسحاق قال عمار بن عمران ] 2854[  

 مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن بالكوفة عمار بن عمران

  

قال مسعر عنه روى أبيه عن القرشي الله عبيد بن طلحة بن هو الصعبة أبي بن موسى بن عمران ] 2855[  

 الكوفيين في حديثه رأيته عيينة بن



  

هو علي قال المقبري سعيد وعن جريج بن عنه روى العزيز عبد بن عمر سمع موسى بن عمران ] 2856[  

 موسى بن أيوب أخو

  

حديثه مسكين بن سلم عنه روى المسيب بن سعيد سمع الخزاعي طلحة بن الله عبد بن عمران ] 2857[  

 البصريين عن

  

أبا سمع مولهم هو الويسي العزيز عبد قال لؤي بن عامر بني أخو اليمن أهل من أنس بن عمران ] 2858[  

 مصر أهل من ويقال السلمي خراش

  

بن الله عبد عن عمران سمع واضح بن يحيى أخبرني سلم بن قال المكي أنس أبو أنس بن عمران ] 2859[  

عرض في استطالة الزنا أزني وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى عائشة عن مليكة أبي

 المسلم

  

أراه وهو المنقري أسلم وكيع وقال نعيم أبو قال الثوري عنه روى عطاء عن التيمي المنقري عمران ] 2860[  

 بصري القصير هو المنقري عمران أحمد قال وهم

  

 مرسل عيينة بن عنه روى الكوفي عمران ] 2861[  

  

 نظر فيه الكوفيين في عيينة وابن الثوري عنه روى سعد بن حكيم عن ظبيان بن عمران ] 2862[  

  

عن البارقي عمران عن الثوري روى وقد مرسل العمش عنه روى الحسن عن البارقي عمران ] 2863[  

 عطية

  

 مرسل إسحاق بن محمد منه سمع ذؤيب بن وقبيصة المسيب بن سعيد سمع كثير أبي بن عمران ] 2864[  

  

لم ان نعيم أبو منه سمع القتات يحيى وأبا العمي زيدا سمع الطويل الملئي يحيى أبو زيد بن عمران ] 2865[  

 أدري فل التغلبي يكن

  

عن إسماعيل بن موسى قاله عنها تعالى الله رضى عائشة عن والده سمع المديني زيد بن عمران ] 2866[  

 عبيد بن سليمان

  

قال وشعبة وكيع منه سمع مجلز وأبا عكرمة سمع عبيدة أبو البصري السدوسي حدير بن عمران ] 2867[  

 وأربعين تسع سنة مات قطن أبو

  

  ]2868 [ وابن الحسن وسمع داود وأبو عاصم أبو منه سمع البصري القطان العوام أبو داود بن عمران 

 الشفاعة في الحسن عن العمي عمران عن مسعدة بن حماد روى أراه العمي وهو وقتادة سيرين

  

عنه روى قولها أسماء عن كيسان بن الله وعبد أسماء مولة ليلى أمه عن المكي عبيد بن عمران ] 2869[  



 عاصم أبو

  

نمير بن قال غياث بن وحفص يونس بن عيسى عنه روى الشعبي سمع المرادي سليمان بن عمران ] 2870[  

في كندة أو جهينة في فلم فطلبته حي وكان قوله القذف في الشعبي عن عمران عن خالد أبي بن حدثنا

 الكوفيين

  

بن موسى منه سمع جده عن أباه سمع القرشي حزن بن المسيب بن سعيد بن محمد بن عمران ] 2871[  

 المخزومي المدينة أهل من أصله إسماعيل

  

سمع أبيه عن كوفي عوف بن عمرو من النصاري ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن عمران ] 2872[  

 محمد ابنه منه

  

 مرسل المبارك بن منه سمع سبرة بن الربيع سمع النعمان بن عمران ] 2873[  

  

محمد كناه السائب بن عطاء سمع هلل بني مولى عيينة بن سفيان أخو الحسن أبو عيينة بن عمران ] 2874[  

 سلم بن

  

وهو الحديث منكر عمار بن محمد بن عبيدة وأبا أباه سمع المديني ثابت أبو العزيز عبد بن عمران ] 2875[  

يقال بن وله الزهري عن العزيز عبد بن ومحمد سعيد بن عمر عن أيضا وروى الزهري عوف بن الرحمن عبد بن

 القرشي ثابت أبي بن العزيز عبد وهو عمران بن العزيز عبد له

  

عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عكرمة عن أبان بن الحكم عن بصري الله عبيد بن عمران ] 2876[  

واحدة بكل له غرس أكبر والله الله ال آله ول لله والحمد الله سبحان قال من وسلم عليه الله صلى النبي قال

 نظر فيه إسرائيل أبي بن إسحاق منه سمع الجنة في شجرة منهن

  

عن أبيه عن الكوفي زائدة بن عمران حدثنا عيسى حدثنا خالد بن عمرو نشيط بن زائدة بن عمران ] 2877[  

 الوالبي خالد أبي

  

  ]2878 [ سمعت قالت عمرة أمه عن طارق بن أسيد سمع عباد بن الحارث بني من الجارود بن عمران 

 البصري إسماعيل بن موسى منه سمع خمر مسكر كل تقول عنها تعالى الله رضى عائشة

  

منه سمع نحوه أو عشرا وسلم عليه الله صلى النبي خدمت عنه تعالى الله رضى أنس عن عمران ] 2879[  

 برقان بن جعفر

  

 البصريين في يعد العمي زيد عنه روى قدامة بن عمران ] 2880[  

  

 ميمون بن حرب منه سمع عنه تعالى الله رضى أنسا سمع العمي عمران ] 2881[  

  

 بها فرميت أشياء عنه وكتبت الحديث أهل من يكن لم بأس به يكن لم القطان يحيى قال عمران ] 2882[  



  

 الوارث عبد سمع البصري ميسرة بن عمران ] 2883[  

  

 عقبة باب

  

مات القطان يحيى قال صحبة له عنه تعالى الله رضى النجاري النصاري مسعود أبو عمرو بن عقبة ] 2884[  

مسعود أبي عن الجدلي الله عبد أبي عن إبراهيم عن حماد نا حجاج عنه تعالى الله رضى علي أيام مسعود أبو

 وسلم عليه الله صلى النبي كان عنه تعالى الله رضى البدري

  

بن بكر عن حيوة حدثنا يزيد بن الله عبد قال مصر والي الجهني أسد أبو عبس بن عامر بن عقبة ] 2885[  

وسلم عليه الله صلى النبي سمع عنه تعالى الله رضى عامر بن عقبة سمعت حدثه زرعة بن شعيب أن عمرو

 عامر أبو كنيته مهران بن علي عن إسحاق أبو قال حماد أبو ويقال بالدين أنفسكم تحنقوا ل يقول

  

له عنه تعالى الله رضى القرشي مناف عبد بن الحارث بن سروعة أبو عامر بن الحارث بن عقبة ] 2886[  

تعالى الله رضى الحارث بن عقبة أن مليكة أبي بن عن أيوب عن وهيب ثنا حرب بن سليمان حجازي صحبة

 فضربوه البيت في من وسلم عليه الله صلى النبي فأمر بالنعيمان وسلم عليه الله صلى النبي أتى عنه

  

حصين بن داود حدثني إسحاق بن عن يونس حدثنا عبيد المديني النصاري عتيك بن جبر مولى عقبة ] 2887[  

 مولي مع أحدا شهدت جبر مولى عقبة أبيه عن عقبة بن الرحمن عبد عن

  

 عاصم بن بشر عنه روى صحبة له عنه تعالى الله رضى مالك بن عقبة ] 2888[  

  

  ]2889 [ منه يأخذ المغتسل في البول مغفل بن الله عبد عن البصري الزدي الحداني أصبهان بن عقبة 

عن شعبة حدثنا شبابة حدثنا علي حرب بن سليمان نسبه عقبة سمع قتادة عن شعبة عن آدم قاله الوسواس

 مثله مغفل بن سمع عقبة عن قتادة

  

الجماجم في وثمانين ثلث سنة قتل القطان يحيى قال العوذي الزدي نهار أبو الغافر عبد بن عقبة ] 2890[  

سعيد أبا سمعت عقبة سمعت يحيى عن معاوية حدثنا صالح بن يحيى قال حرب بن سليمان نسبه البصري

 الصرف في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى

  

عقبة حدثنا فرقد حدثنا الصمد عبد قال عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع الحسناء أبي بن عقبة ] 2891[  

 اليمامي الحسناء أبي بن

  

وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الله عبد عن الحوص أبي عن وساج بن عقبة ] 2892[  

همام عن عاصم بن عمرو وقال قتادة عن شعبة عن يحيى عن مسدد قاله وعشرين خمسة تزيد الجماعة صلة

الله عبد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان وقال الهجري أيضا ورفعه الحوص أبي عن مورق عن

بن عقبة آتي كنت الجوني عمران أبي عن المغيرة أبو صدقة حدثنا موسى وقال قوله عنه تعالى الله رضى

ما له كتب مرض إذا يقول عنهما تعالى الله رضى عمرو بن الله عبد سمعت فقال الشام من قدم حين وساج

 أزدي برساني هو نصر بن علي قال يعمل كان



  

 شعبة منه سمع قنان عن مروان نسبه عمر بن سمع الكوفي التغلبي حريث بن عقبة ] 2893[  

  

 الكوفيين في سليمان الشيباني عنه روى عمر بن سمع الضبعي الخضر أبو عقبة ] 2894[  

  

 الكوفي حراش بن ربعي عنه روى قوله عنه تعالى الله رضى مسعود بن عن جبار بن عقبة ] 2895[  

  

وقال الزهري عن شعيب قاله وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن النصاري سويد بن عقبة ] 2896[  

 سويد بن عتبة عن الزهري عن راشد بن وإسحاق يونس

  

أبو حدثنا موسى الله عبد بن داود عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن ربيعة بن عقبة ] 2897[  

 اقترب قد شر من للعرب ويل عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن عقبة عن الله عبد بن داود عن عوانة

  

 منقطع راشد عن برقان بن جعفر روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع نافع بن عقبة ] 2898[  

  

 وهب بن الله عبد عنه روى يزيد بن خالد عن نافع بن عقبة ] 2899[  

  

الحذاء خالد عن سفيان حدثنا يوسف بن محمد البصريين في أوس بن يعقوب ويقال أوس بن عقبة ] 2900[  

عليه الله صلى النبي عن النبي أصحاب من رجل عن السدوسي أوس بن عقبة عن ربيعة بن القاسم حدثنا

رضى عمرو بن الله عبد عن أوس بن عقبة عن القاسم عن خالد عن وهيب حدثنا موسى العمد شبة في وسلم

عبد عن ربيعة بن القاسم عن أيوب أخبرني شعبة حدثنا حفص وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله

رضى عمر بن الله عبد عن السدوسي أوس بن يعقوب عن زيد بن علي حدثنا عمار حدثنا حجاج عمرو بن الله

ربيعة بن القاسم عن خالد حدثنا زريع بن يزيد حدثنا مسدد وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله

 وسلم عليه الله صلى النبي عن حدثه وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل أن أويس بن يعقوب عن

  

 البصريين في يعد عبيدة أبو وابنه وصاعد هبيرة وابن الزهري عنه روى نافع بن عقبة ] 2901[  

  

 المدينة أهل عن حديثه يزيد بن الحميد عبد عنه روى جابر عن جابر بن الرحمن عبد بن عقبة ] 2902[  

  

عليه الله صلى النبي عن مرسل ذئب أبي بن عنه روى ثوبان بن عن معمر بن الرحمن عبد بن عقبة ] 2903[  

 وزيد النصاري الله عبد أخا أرى يصح ول عنه تعالى الله رضى جابر عن بعضهم وقال الذكر مس في وسلم

  

 المدني محمد ابنه عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن عتاب أبي بن عقبة ] 2904[  

  

بن سفيان بن الله عبد عنه روى البياضي جابر بن الله عبد رأى ليث بني مولى عائشة أبي بن عقبة ] 2905[  

 المدني عقبة جده سمع عقبة

  

 نظر خبره صحة في الشامي رويم بن عروة عنه روى ثعلبة أبي عن يريم بن عقبة ] 2906[  

  



عبد عنه روى عنهما تعالى الله رضى علي بن الحسين سمع الحضرمي ناعمة بن أدلم مولى عقبة ] 2907[  

 الكوفيين عن حديثه منقطع الحارث بن الملك

  

 صخر بن الوارث عبد عنه روى عنهما تعالى الله رضى ومعاوية عليا سمع الشامي زرعة بن عقبة ] 2908[  

  

منه سمع الحبلي الرحمن عبد وأبا عامر بن عقبة بن عمرو سمع المصري التجيبي مسلم بن عقبة ] 2909[  

 حيوة

  

 منقطع محمد ابنه عنه روى عنهما تعالى الله رضى الزبير بن سمع الرفاعي عقبة ] 2910[  

  

  ]2911 [ بن عقبة عن أبيه عن الجحدري عاصما سمع سلمة بن حماد حدثنا موسى قال ظبيان بن عقبة 

وقال صدره على ساعده وسط على اليمني يده وضع وانحر لربك فصل عنه تعالى الله رضى علي عن ظبيان

عن علي أصحاب من عقبة عن الجحدري عاصم عن الجعد أبي بن يزيد عن الرحمن عبد بن حميد عن قتيبة

 الكرسوع على وضعها عنه تعالى الله رضى علي

  

 سلمة أبي بن رجاء عن ضمرة قاله منامي في سعد بن خليد رأيت نسيبة أبي بن عقبة ] 2912[  

  

ومهدي محمد هلل وأبو شعبة عنه روى الجوزاء أبي عن الراسبي سريج بن هو ثبيت أبي بن عقبة ] 2913[  

فقال برد أبي بن بلل على دخلنا قال ثبيت أبي بن عقبة عن زيد بن حماد حدثنا موسى قاله البصري ميمون بن

وسلم عليه الله صلى النبي بأصحاب أشبه وسلم عليه الله صلى النبي يصحب لم أحدا أر لم قال أبي حدثني

 الحسن من

  

بن سليمان أبي بن الحكم عن ضمرة وقال سلمة أبي بن رجاء عنه روى قوله زينب أبي بن عقبة ] 2914[  

 زينب أبي بن عقبة لي قال محلق أبي

  

  ]2915 [ شعبة وقال صالح بن وعباد الوارث عبد قاله جحاش بن عثمان عن الجلس أبو سيار بن عقبة 

إليه بشعبة ذهبت أبي قال الشام أهل من السلمي عقبة الوارث عبد بن الصمد عبد أخبرني علي قال الجلس

 الشام أهل من السلمي سيار بن عقبة الجلس أبو حدثنا أبي أخبرنا الصمد عبد حدثنا إسحاق إسناده فأقلب

  

 البصري شيبان بن السود عنه روى مطرف عن الله عبد بن مطرف أخي بن واصل بن عقبة ] 2916[  

  

 ربيعة بن محمد عنه روى حماطة بن قدامة عن الضبي مكرم بن عقبة ] 2917[  

  

 البصري الملك عبد أبو مكرم بن عقبة ] 2918[  

  

 الكوفي مكرم بن عقبة ] 2919[  

  

 البصريين في حديثه الصمد عبد منه سمع جهينة بن ميسرة حدثني مسروق بن عقبة ] 2920[  

  



 الكوفيين في يعد مرسل الثوري عنه روى العلء أبي عن السدي عقبة ] 2921[  

  

 عيينة وابن وهب ابنه عنه روى كوفي البكائي وهب بن عقبة ] 2922[  

  

 البصري والغداني مسكين بن سلم عنه روى قولهما والحسن سيرين بن عن جسرة أبي بن عقبة ] 2923[  

  

 محمد بن وحكم حرب بن السلم عبد عنه روى خالد أبي عن سنان بن عقبة ] 2924[  

  

منه سمع عنه تعالى الله رضى وأنس يسار بن بشير عن الرحال أبو الطائي سعيد أخو عبيد بن عقبة ] 2925[  

 الكوفيين في حديثه القطان ويحيى وحفص يونس بن وعيسى معاوية أبو

  

 الكوفي أسامة وأبو ووكيع المبارك بن منه سمع العبسي البصري الضريس أبو عمار بن عقبة ] 2926[  

  

سمع شبابة قاله حصر لما نائلة حدثتني عنهما تعالى الله رضى بشير بن النعمان عن أسيد بن عقبة ] 2927[  

 راشد أبي بن يحيى

  

 سوادة بن بكر منه سمع مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن معبد بن عقبة ] 2928[  

  

 هند أبي بن وداود بريدة وابن عطاء سمع البصري الصم الله عبد بن عقبة ] 2929[  

  

 المبارك بن عنه روى وسالما وأباه سيرين وابن عبيد بن القاسم سمع الرفاعي الله عبد بن عقبة ] 2930[  

  

داود أبو الباهلي هو إسماعيل بن موسى وقال البصريين في يعد الصهباء أبي بن خريم أبو عقبة ] 2931[  

سالما سمع الصهباء أبي بن عقبة حدثنا موسى ح خالد بن عمرو وقال سالم عن الصهباء أبي بن عقبة حدثنا

ومحمد ومجاهدا طاوسا ورأى غالب وأبا والحسن النهدي عبد وأبا سيرين وابن الله عبد بن وبكر أباه سمع مثله

الباهلي الصهباء أبي بن صهيب بن عقبة حدثنا حباب بن زيد حدثنا الرحمن عبد بن موسى قاله المنتشر بن

 بكرا سمع

  

 العكلي زيد عنه روى قتادة عن الرفاعي عطية بن عقبة ] 2932[  

  

  ]2933 [ إدريس بن الله عبد عنه روى خالد أبي وابن سليم أبي بن ليث سمع السلمي إسحاق بن عقبة 

 الكوفيين في حيان بن منصور بن وإسحاق

  

حميد عن يوسف بن سهل حدثنا عقبة بن قاله الجر نبيذ في يسار بن معقل سمع ميسرة بن عقبة ] 2934[  

 بصري الطويل

  

بن بشير عن أبيه عن إسحاق أبي بن إسحاق سمع الكوفي الشيباني العلء أبو المغيرة بن عقبة ] 2935[  

 عقبة سمع السدوسي عقبة بن محمد في قاله وسلم عليه الله صلى النبي مع امشي كنت الخصاصية

  



 إسماعيل أبو كنيته عاصم أبو منه سمع سهل بن أمامة أبا سمع ميسرة بن عقبة ] 2936[  

  

 منقطع الواحد عبد منه سمع وأباه والشعبي إبراهيم سمع الكوفي العيزار أبي بن عقبة ] 2937[  

  

بن الضحاك سمعت الوزاعي حدثنا قال علقمة بن عقبة حدثنا مبارك بن الحكم قال علقمة بن عقبة ] 2938[  

 وحمتها سمها فيها العقرب كذنب الدنيا من بقي ما أن عرزم بن الرحمن عبد

  

رأيت وقالت ركعتين تصلي عنها تعالى الله رضى سلمة أم رأيت شنة أم سمع الشني خالد بن عقبة ] 2939[  

 البصري مسلم منه سمع العصر بعد يفعله وسلم عليه الله صلى النبي

  

والعمش عروة بن وهشام عمر بن الله وعبيد ومسعرا صباحا سمع خالد بن عقبة بن خالد بن عقبة ] 2940[  

 الكوفي السكوني مسعود أبو كنيته

  

 إسحاق عنه روى قوله أسلم بن زيد سمع المدني القرشي يزيد أبي بن عقبة ] 2941[  

  

 عامر باب

  

عمر عهد في مات عنه تعالى الله رضى القرشي الفهري عبيدة أبو الجراح بن الله عبد بن عمر ] 2942[  

استخلف قال شهاب بن عن موسى أخبرني قال وهب حدثني صالح بن أحمد قال بالشام عنه تعالى الله رضى

الله رضى عمر فأقره فهر بن الحارث بني أحد عمته بن أو خالد فاستخلف عبيدة وأبو هو الخطاب بن عمر

هذه أمين عبيدة أبو وسلم عليه الله صلى النبي قال الله عبد بن عامر أمره أميرا بمبدل أنا ما وقال عنه تعالى

 المة

  

حدثنا الوليد أبو قال صحبة له عدي بني حليف عنز من عنه تعالى الله رضى العنزي ربيعة بن عامر ] 2943[  

من قال وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن ربيعة بن عامر بن الله عبد عن الله عبيد بن عاصم عن شريك

بكر أخو وائل بن وعنز وسلم عليه الله صلى النبي مع بدرا شهد جاهلية ميتة مات طاعة عليه وليست مات

 وتغلب

  

 القرشي صحبة له العدوي جهم أبو حذيفة بن عامر ] 2944[  

  

 بكيلي يقال الشعبي عنه روى صحبة له شهر بن عامر ] 2945[  

  

أبي بن وقال منظور أبي عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد قاله الخضر أخو الرام عامر ] 2946[  

الخضري عامر عن عمه عن منظور أبي عن عمارة بن الحسن حدثني إسحاق بن محمد عن أبيه عن أويس

 الرام

  

  ]2947 [ قال الليثي واثلة بن عمرو بعضهم وقال عنه تعالى الله رضى المكي الطفيل أبو واثلة بن عامر 

من سنين ثمان أدركت الطفيل أبو لي قال قال أبي حدثني قال جميع بن الله عبد بن الوليد بن ثابت حدثنا أحمد

حدثني الجارود بن الله عبد بن ربعي حدثنا موسى وقال واحد عام ولدت وسلم عليه الله صلى الله رسول حياة



فقال سنة ونصف سنة تسعين بن وهو ليث بن سعد بني من وهو بمكة الطفيل أبي على دخلت وهب بن سيف

له صليع بن عمرو له يقال خصفة بن محارب من رجل إن فقال سنة وثلثين ثلث بن أنا قلت عليك أتى كم لي

 حذيفة أتينا اليوم بسنك وأنا يومئذ بسني وكان صحبة

  

عن معتمر حدثنا علي قال البصري التميمي العنبري الله عبد أبو قيس عبد بن هو الله عبد بن عامر ] 2948[  

عمرو كناه الله عبد بن عامر ويقولن القيس عبد بن عامر يقول أن يكرهان سيرين وابن الحسن كان كعب أبي

 عاصم بن

  

نعيم أبو قال عنه تعالى الله رضى الشعري موسى أبي بن بردة أبو هو قيس بن الله عبد بن عامر ] 2949[  

على بردة أبو كان إسحاق أبي عن معاذ بن سليمان عن داود أبي عن علي بن عمرو وقال ومائة أربع سنة مات

سمعت علي قال عنهم تعالى الله رضى عمر وابن وعليا أباه سمع مكانه أخاه وجعل حجاج فعزله الكوفة قضاء

 سنة ثمانين أشدان قال عليك أتى كم بردة لبي العزيز عبد بن عمر قال سفيان

  

الله رضى حسين قتل حين عنها تعالى الله رضى سلمة أم سمع سمير حدثنا الله عبد بن عامر ] 2950[  

 عامر حدثنا خالد بن قرة حدثنا الحنفي علي أبو حدثنا صباح بن الله عبد قاله عنه تعالى

  

منه سمع سليم بن وعمرو أباه سمع مديني السدي القرشي العوام بن الزبير بن الله عبد بن عامر ] 2951[  

 سعد بن وزياد عجلن وابن مالك

  

عن الله عبد بن عامر منه وسمع الشامي صفوان كناه الهوزني اليمان أبو لحي بن الله عبد بن عامر ] 2952[  

 الحبلي الرحمن عبد أبو عنه روى سليمان

  

في حديثه هرمز بن يزيد بن الله عبد عن الماجشون العزيز عبد روى نسطاس بن الله عبد بن عامر ] 2953[  

 المدينة أهل

  

سليمان بن خلد عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن اليحصبي الرحمن عبد بن عامر ] 2954[  

 المصريين عن حديثه

  

قال أسامة بن زيد اسمه عبيدة أبي عن أحمد قال أبيه عن الهذلي البصري عمير بن أسامة بن عامر ] 2955[  

الوزاعي وقال غزوة في بريدة مع كنا المليح أبي عن قلبة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن هشام حدثنا مسلم

عن قلبة أبي عن يحيى عن أحاديث أيضا الوزاعي وروى أصح والول المهاجر أبي عن قلبة أبي عن يحيى عن

 البلة على الحجاج عامل هو شيء المهاجر أبي عن قلبة أبي من يصح ول المهاجر أبي

  

منه سمع عنهما تعالى الله رضى وسعدا عثمان سمع المديني القرشي وقاص أبي بن سعد بن عامر ] 2956[  

 وعائشة وإبراهيم وعمر ويحيى ومحمد مصعب أخو هو سعد بن محمد بن وإسماعيل الزهري

  

 إسحاق أبو منه سمع نمران بن وسعيد الله عبد بن جرير سمع الكوفي البجلي سعد بن عامر ] 2957[  

  

 منقطع رفيع بن العزيز وعبد نمير عنه روى مسعود بن عامر ] 2958[  



  

  ]2959 [ بن سعيد عنه روى القرشي المخزومي عنها تعالى الله رضى سلمة أم أخو أمية أبي بن عامر 

 المدينة أهل عن حديثه المسيب

  

 مسروح بن مالك عنه روى ومعاوية أباه سمع الشعري عامر أبي بن عامر ] 2960[  

  

قال الله عبد بن عامر عن مجلز أبي عن قتادة وقال كوفي الشعبي عمرو أبو شراحيل بن عامر ] 2961[  

بن عمرو قال سنة وثمانين ثنتين وبلغ ومائة أربع سنة مات مجالد بن إسماعيل عن الطيب أبي بن أحمد

الله صلى النبي أصحاب من مائة خمس أدركت الشعبي عن الرحمن عبد بن منصور عن شعبة عن مرزوق

عنبسة بن عن الرزاق عبد حدثنا ثابت بن أحمد وقال الجنة في والزبير وطلحة علي يقولون أكثر أو وسلم عليه

زمانه في عنهما تعالى الله رضى عباس بن وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب بعد ثلثة الناس في كان

على عرضنا عاصم أخبرنا زائدة أبي بن أخبرنا موسى بن إبراهيم قال زمانه في والثوري زمانه في والشعبي

إنكم ولوددت جابر من سمعته ال فيه شيء من ما فقال جابر حديث فيها صحيفة أو جابر صحيفة الشعبي

حدثنا نعيم أبو الشعبي شراحيل بن عامر عن إسحاق أبي بن يونس حدثنا يوسف بن محمد كفافا منه انقلبتم

 ركعتين يصلي علقمة فكان بمرو كنت عامر عن يزيد بن داود

  

 الكوفيين في منقطع عنه تعالى الله رضى علي عن علي مؤذن النباح بن عامر ] 2962[  

  

قال العمش عن أبيه عن حفص بن عمرو قال الكوفيين في يعد البجلي إياس أبو عبدة بن عامر ] 2963[  

بالرجل السلم ليؤيد الله أن قال عنه تعالى الله رضى الله عبد عن حدثت عبدة بن عامر عن المسيب حدثنا

 العمش حدثنا أسامة أبو نسبه الكوفيين في يعد رافع بن مسيب عنه روى مسعود بن سمع الفاجر

  

 أسامة أبو حدثنا أسامة عارم عنه روى البصريين في المليح أبا سمع عبيدة بن عامر ] 2964[  

  

الطاعون وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أمية بن صفوان عن مالك بن عامر ] 2965[  

 عثمان أبي عن التيمي حدثنا زريع بن يزيد حدثنا مسدد قال شهادة

  

 الشاميين في سلم أبو عنه روى عبد بن عتبة سمع زيد بن عامر ] 2966[  

  

يونس بن عمرو وقال بشر أبي عن صالح بن معاوية روى هريرة أبا سمع الشعري لدين بن عامر ] 2967[  

عبد قاضي لدين بن عمرو سأل أنه الرحمن عبد بن الوليد أخبرني يحيى عن سليمان أبي بن سليمان حدثنا

 الشاميين في حديثه لدين بن عامر من هذا أدري فل الملك

  

تعالى الله رضى مسعود بن سمع وخناس سحيم بن وجبلة الشعبي عنه روى البكري مطر بن عامر ] 2968[  

 الكوفيين في عنه

  

الدرهم عن عنه تعالى الله رضى عمر نهى عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن ذؤيب بن عامر ] 2969[  

 العجلي ذؤيب بن عامر عن حصين عن فضيل بن وقال حصين عن شعبة قال بالدرهمين

  



 عمرو عن وهب بن قال قوله عنه تعالى الله رضى عمر سمعت أمة سمع البزاز عامر ] 2970[  

  

  ]2971 [ بن وروى مهاجر بن إبراهيم عنه روى أعتقت عنها تعالى الله رضى عائشة أن مصعب بن عامر 

عامر عن مهاجر بن إبراهيم عن شريك حدثنا يوسف بن إسحاق وقال طاوسا سمع مصعب بن عامر عن جريج

تتزوج أن وسلم عليه الله صلى النبي فأمر فوضعت امرأة طلقت عنها تعالى الله رضى عائشة عن مصعب بن

مهاجر بن إبراهيم عن طهمان بن وقال عامر بن مصعب عن إبراهيم عن شريك حدثنا إبراهيم بن يعقوب وقال

 المنهال بن وسمع أخيها عن أعتقت عنها تعالى الله رضى عائشة عن عامر بن مصعب عن

  

 مغلس وابن شعبة سمع عنه تعالى الله رضى أنسا رأى البصرة قاضي الباهلي عبيدة بن عامر ] 2972[  

  

 الحجاز أهل في الحكم بن هدبة عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع عمرو بن عامر ] 2973[  

  

بن عوف عنه روى أبيه عن التميمي الحنظلي ويقال اليربوعي زياد أخو قيس بن حصين بن عامر ] 2974[  

 منقطع البصريين في يعد جميلة أبي

  

 البصريين في الفضل بن القاسم عنه روى مرسل عامر بن مولى رزيق بن عامر ] 2975[  

  

عن أبيه عن العلى عبد بن علي عن المغيرة بن هارون قال الحنفية بن محمد عن هني بن عامر ] 2976[  

 يصح ل عامر

  

وحماد ونافع بريدة بن الله وعبد وعطاء شعيب بن عمرو عن الحول البصري الواحد عبد بن عامر ] 2977[  

تعالى الله رضى هريرة أبي عن عطاء عن عامر عن همام قال وشعبة الوارث عبد منه سمع سليمان أبي بن

وسلم عليه الله صلى النبي عن عثمان عن عطاء عن حجاج وقال ثلثا وسلم عليه الله صلى النبي توضأ عنه

وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى عثمان عن حمران عن عطاء عن حجاج عن بعضهم وقال

عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن العرج وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عثمان عن المشهور وهو

 مرتين مرتين وسلم عليه الله صلى النبي توضأ

  

عن السلمي النضر بن حفص حدثنا عائشة بن محمد بن الله عبيد قال سعد بن خارجة بن عامر ] 2978[  

وسلم عليه الله صلى النبي إلى شكوا قوما أن عنه تعالى الله رضى سعد جده عن سعد بن خارجة بن عامر

 نظر إسناده في عنهم يكشف أن أحبوا حتى ففعلوا رب يا رب يا وقولوا الركب على احثوا فقال المطر قحط

  

 عقبة بن عامر يقال كثير أبي بن يحيى منه سمع هريرة أبي عن أبيه عن العقيلي عامر ] 2979[  

  

صالح بن معاوية كناه عامر بن لقمان عنه روى معدان بن خالد عن الشامي خالد أبو جشيب بن عمر ] 2980[  

  

 يزيد بن وخالد الليث عنه روى الحبلي الرحمن عبد أبا رأى حنش عن المصري يحيى بن عامر ] 2981[  

  

 منقطع البلقاء قاضي حفص عنه روى حميد أبي بن حميد عن يحيى بن عامر ] 2982[  

  



 والثوري عيينة وابن مسعر عنه روى وائل أبا سمع السدي جمرة بن شقيق بن عامر ] 2983[  

  

 ليلى أبي بن عمر عنه روى القرظي سمع عامر ] 2984[  

  

الحرامي السمط بن هو معاوية بن مروان وقال مسهر بن علي قاله الحرامي السمط بن عامر ] 2985[  

 كنانة أبو يقال حافظ ثقة السمط بن عامر القطان يحيى قال الغريف أبا سمع التميمي

  

 موسى منه سمع اليشكري أساف بن عامر بعضهم وقال كثير أبي بن يحيى سمع يساف بن عامر ] 2986[  

  

سمع وأباه موسى بن أيوب سمع الخراز المزني بكر أبو عامر أبي بن وهو رستم بن صالح بن عامر ] 2987[  

 البصري عاصم أبو كناه الوهاب عبد بن عمر منه

  

 الجزيرة أهل عن حديثه عمرو بن الله عبيد عنه روى الكريم عبد عن شفي بن عامر ] 2988[  

  

وسلم عليه الله صلى النبي رمل عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع السهمي طهفة بن عامر ] 2989[  

 عامر حدثنا الربيع حدثنا حيان حدثنا سعد بن أحمد قاله ثلثا

  

 عطاء باب

  

وأبا أيوب أبا سمع يزيد أبو كنيته يقال الشامي ويقال المدينة أهل من الجندعي الليثي يزيد بن عطاء ] 2990[  

عن سهيل سمعت سفيان عن يوسف بن محمد وقال الزهري منه سمع عنهم تعالى الله رضى هريرة وأبا سعيد

حدثنا الحميدي قال النصيحة الدين وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى الداري تميم عن عطاء

عيينة بن قال وسلم عليه الله صلى النبي عن صالح أبي عن القعقاع عن دينار بن عمرو ح قال عيينة بن

الله رضى تميم عن يزيد بن عطاء عن الشام أهل من له أخ من أبي سمعه ممن سمعته فقال سهيل فسألت

تعالى الله رضى عباس بن عن عمرو عن مسلم بن محمد وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى

بن عن الليث عن بكير بن يحيى وقال القعقاع عن عمرو والصحيح وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما

وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن صالح أبي عن والقعقاع زيد عن عجلن

صالح أبي عن مقسم بن الله وعبيد القعقاع عن عجلن بن عن بلل بن سليمان عن أويس أبي بن وقال مثله

بن عثمان كتاب في أن فبلغني علي قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن

هشام وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى تميم عن عطاء عن سهيل عن مالك عن عمر

على الحديث فدار وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى عمر بن عن أسلم بن زيد عن سعد بن

 ميمون بن هلل منه سمع الداري تميم

  

 الشاميين في حديثه السكسكي يزيد بن عطاء ] 2991[  

  

هريرة وأبا سعيد أبا سمع وسلم عليه الله صلى النبي زوج ميمونة مولى محمد أبو يسار بن عطاء ] 2992[  

عطاء بن عمرو بن محمد عنه روى عنهم تعالى الله رضى عمر وابن مسعود بن ويقال عنهما تعالى الله رضى

يسار بن عطاء من خيرا قاضيا رأيت ما قال عنه حدثونيه أو منه سمعته عروة بن هشام قال القطان يحيى قاله



 الملك وعبد الله وعبد سليمان أخو هو

  

  ]2993 [ وعبد رباح أبي بن عطاء عنه روى قوله عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع يحنس بن عطاء 

 عامر بن الرحمن

  

يعد المقبري سعيد أبي بن سعيد عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن صبية أم مولى عطاء ] 2994[  

صبية أم مولى عطاء عن المقبري سعيد حدثني إسحاق بن عن وأبي يعقوب حدثنا علي قال المدينة أهل في

أمتي على أشق أن لول يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت يقول عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمعت

رافع أبي بن الله عبيد عن يسار بن الرحمن عبد عمي وحدثني إسحاق بن قال صلة كل عند بالسواك لمرتهم

 نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى علي عن

  

مسكا محشوا جراب كمثل القرآن مثل وسلم عليه الله صلى النبي عن أحمد أبي بن مولى عطاء ] 2995[  

أبي عن المقبري عن طلحة بن عمر وقال المقبري سعيد عن الليث عن يوسف بن الله عبد قال ريحه تفوح

 أصح والول وسلم عليه الله صلى لنبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة

  

روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع المدينة أهل في يعد ذباب أبي بن مولى ميناء بن عطاء ] 2996[  

أخبرهم جريج بن أن هشام أخبرنا موسى بن إبراهيم المقبري سعيد عن الليث نسبه موسى بن أيوب عنه

أبا سمع الناس صلحاء من ميناء بن عطاء أن أيوب وزعم أخبره ميناء بن عطاء أن موسى بن أيوب أخبرني

باسم وأقرأ انشقت السماء إذا في وسلم عليه الله صلى النبي مع سجدت يقول عنه تعالى الله رضى هريرة

 خلق الذي ربك

  

كان شعبة أخ داود أبو حدثنا أحمد قال عنهما تعالى الله رضى عمرو بن الله عبد عن العامري عطاء ] 2997[  

تعالى الله رضى عثمان وأدرك أبي عن تأخذ ل أنت قال عمن فأبوك له فأقول فيرسله أبيه عن يحدثني يعلى

 كذا وأدرك عنه

  

النبي نهى الخوار أبي بن عطاء بن عمر روى عنه تعالى الله رضى سعيد أبا سمع بخت بن عطاء ] 2998[  

 صلتين عن وسلم عليه الله صلى

  

قال أسلم رباح أبي واسم المكي الفهري القرشي خثيم أبي آل مولى محمد أبو رباح أبي بن عطاء ] 2999[  

ومائة عشرة أربع سنة عطاء مات سنة مكة قدمت سلمة بن حماد عن الفضل بن عباس عن شريح بن حيوة

الله رضى عمر وابن وجابر سعيد وأبا عباس وابن هريرة أبا سمع ومائة عشرة خمس سنة مات نعيم أبو وقال

عيينة بن حدثنا الجعفي الله عبد قال ثابت أبي بن وحبيب سعد بن وقيس دينار بن عمرو عنه روى عنهم تعالى

زمزم عرب يقيل كبيرا شيخا عنه تعالى الله رضى طالب أبي بن عقيل رأيت عطاء عن جريج بن حدثنا قال

صائحا أمية بني زمان في أذكرهم أبي أخبرني كيسان بن عمر بن إبراهيم بن الله عبد حدثنا مقاتل بن فضيل

أخبرنا الصباح بن محمد حدثنا جرير بن أحمد نجيح أبي فابن عطاء يكن لم فإن عطاء إل الناس يفتي ل أل يصيح

مع أشتد وأنا الرسول جاء حين عنه تعالى الله رضى عثمان قتل أذكر عطاء قال قيس بن عمر عن سفيان

أبي بن خالد عن مطرف عن السكري حمزة أبو أخ الحسين بن علي حدثنا الطويل الله عبد بن محمد الصبيان

إذا المسجد هذا في وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من نفس مائتي أدركت رباح أبي بن عطاء عن ثور



 آمين رجة لهم سمعت الضالين ول المام قال

  

أبي بن الله عبد وقال الكوفي مالك بن السائب بن ويقال الثقفي يزيد أبو زيد بن السائب بن عطاء ] 3000[  

من أحدا سمعت ما القطان يحيى وقال نحوها أو ومائة وثلثين ست سنة مات البجلي الله عبد أبي عن السود

قال هو أصحيح وشعبة سفيان حدث ما ليحيى قيل القديم حديثه في شيئا السائب بن عطاء في يقول الناس

 بأخرة سمعتهما يقول شعبة كان حديثين إل نعم

  

روى الكوع بن سلمة وعن يزيد بن السائب سمع قاسط بن النمر أخو يزيد بن السائب مولى عطاء ] 3001[  

 عطاء سمع عمار بن عكرمة عن محمد بن النضر

  

بن يزيد عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبي على صلى عتبة بن الوليد رأى الزيان بن عطاء ] 3002[  

 حبيب أبي

  

عطاء بن حسن عن حماد عن موسى قاله قوله عنه تعالى الله رضى عثمان سمع المدني عطاء ] 3003[  

 أبيه عن المدني

  

وهيب عن معلى قال عباد بن يحيى عنه روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن المديني عطاء ] 3004[  

عن الجميع صلة في آخر رجل ل قال يسار بن عطاء قلت ل قال رباح أبي بن أعطاء عطاء من لمنصور فقلت

الله رضى هريرة أبي عن أنس بن عباد عن منصور عن معمر عن الرزاق عبد وقال وسلم عليه الله صلى النبي

 أنيس بن عباد ويقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى

  

أبو قال عمار بن عكرمة منه سمع النصاري خديج بن رافع مولى صهيب بن النجاشي أبو عطاء ] 3005[  

 بالماء يستنجي سنين ست خديج بن رافع صحبت قال النجاشي أبي عن الوزاعي عن عاصم

  

  ]3006 [ عوانة أبي عن حامد نسبه عون بن الله وعبد الشيباني عنه روى عطاء بن يزيد أبو البزاز عطاء 

 يشكر بني مولى ويقال الكندي أنه عوانة أبي عن ويقال

  

 زاهر بن مجزأة عنه روى قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع البصري النهدي عطاء ] 3007[  

  

عن طهمان بن قال زيد بن وعلي عبيد بن يونس عنه روى قريش مولى عثمان عن فروخ بن عطاء ] 3008[  

وعن مشتريا سهل رجل الجنة الله ادخل وسلم عليه الله صلى النبي عن رجل عن فروخ بن عطاء عن يونس

وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن المقبري سعيد عن حدثه عمن يونس

الله رضى عفان بن عطاء بن عثمان عن حدثت عطاء بن عثمان عن يونس عن الوارث عبد حدثنا معمر أبو

 نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى

  

والقاسم الزهري سمع أسامة عن اليمن بناحية موضع الكيخاراني سباع بن مولى يعقوب بن عطاء ] 3009[  

بن عطاء خاله عن مسلم بن الحسن عن نافع بن إبراهيم حدثنا عامر أبو حدثنا محمد بن الله عبد بزة أبي بن

الفوخاراني بن عطاء عن جريج بن حدثنا سفيان حدثنا الحميدي عنها تعالى الله رضى الدرداء أم سمع نافع



 يصدون عباس بن قرأ فقلت عمير بن عبيد لقيني

  

رضى عمر بن ورأى عجلن بن والخضر شميط عنه روى أبيه عن العامري الصبغ بن زهير بن عطاء ] 3010[  

عن العامري عطاء عن صالح بن محمد حدثنا الفزاري إسحاق أبو حدثنا يوسف بن الله عبد عنهما تعالى الله

 الصدقة في عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع أبيه

  

قاله حديثه يقم لم الزيت في عيسى بن الله عبد عنه روى ثابت بن أسيد أبي عن الشامي عطاء ] 3011[  

الله رضى أسيد أبي عن النصاري عطاء عن عيسى بن عن عمار حدثنا أحوص حدثنا منصور بن محمد سفيان

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى

  

يرى وكان حصين بن عمران مولى هارون بن يزيد وقال أنس مولى معاذ أبو ميمونة أبي بن عطاء ] 3012[  

بعد مات القطان يحيى قال روح وابنه شعبة منه سمع رافع وأبا عنه تعالى الله رضى أنسا سمع البصري القدر

 الطاعون

  

عن عطاء بن الله عبيد عن إسحاق بن محمد روى القرشي العوام بن الزبير مولى إبراهيم بن عطاء ] 3013[  

 أبيه

  

 الشج بن بكير عنه روى الفزاري مسروق بن عطاء ] 3014[  

  

 الزمعي يعقوب بن موسى عنه روى أبيه عن المدينة أهل في يعد الكعبي مسعود بن عطاء ] 3015[  

  

عروة سمع علق بن عثمان حدثنا حجر بن علي وقال أشرس عنه روى عمر عن ميسرة بن عطاء ] 3016[  

 مرسل عدي بن عدي عن ميسرة بن عطاء أيوب أبا أن رويم بن

  

 الشج بن بكير عنه روى محمد بن القاسم عن محمد بن القاسم مولى عطاء ] 3017[  

  

بن بشر قاله عنه تعالى الله رضى الزبير ورأيت رأسي على عنه تعالى الله رضى علي مسح عطاء ] 3018[  

رضى عليا رأى محمد أبو عطاء حدثنا سليمان بن عبدة وقال طلحة بن إسحاق مولى هو بكر أبي عن الحكم

طعام من فطعمنا بخراسان كنت محمد أبو عطاء حدثنا القاسم بن الوليد وقال الضحى يصلي عنه تعالى الله

بكر أبو حدثنا كريب أبو وقال صالح بن وعلي وكيع عنه روى الصلة إلى فنهض يسار بن معقل ومعي المير

 عنه تعالى الله رضى للزبير مولى كبير شيخ هنا ها عطاء على وقف

  

بن محمد قال بأس ل فقال العزل عن عنهما تعالى الله رضى عباس بن سأل الله عبد أبو عطاء ] 3019[  

 الله عبد أبو عطاء حدثني فطر حدثنا يوسف

  

حدثني أويس أبي بن قال المدينة أهل في يعد الثوري قاله أباه سمع السلمي مروان أبي بن عطاء ] 3020[  

أن حدثه الحبار كعب أن أبيه عن مروان أبي بن عطاء عن عقبة بن موسى عن ميسرة بن حفص عن وهب بن

يرى وسلم عليه الله صلى النبي يكن لم حدثه وسلم عليه الله صلى النبي صاحب عنه تعالى الله رضى صهيبا

الشياطين ورب أقللن وما الرضين ورب أظللن وما السماوات رب اللهم يراها حين قال إل دخولها يريد قرية



أهلها وشر شرها من بك ونعوذ أهلها وخير القرية هذه خير من نسألك فأنا ذرين وما الرياح ورب أضللن وما

عن مروان أبي بن عطاء عن عقبة بن موسى عن الزناد أبي بن حدثنا الحميد عبد بن سعيد قال فيها ما وشر

بن إسماعيل بن إبراهيم سمع بكير بن يونس ح عبيد وقال صهيب عن كعب عن مغيث بن الرحمن عبد عن أبيه

وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا جده عن أبيه عن السلمي مروان أبي عن كيسان بن صالح عن مجمع

عائشة سمع أبيه عن سهيل أبي عن سليمان عن أخي حدثني أويس أبي بن وقال هذا يصح ول نحوه خيبر إلى

كعب وعن الواخر العشر في القدر ليلة ابتغوا قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنها تعالى الله رضى

 جامع بن غيلن عنه روى سليمان عليه يتابع ولم نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن حدثه صهيبا أن الحبار

  

خباب بن عطاء بن صالح عن ربيعة بن جعفر روى محمد ابنه عنه روى أبيه عن خباب بن عطاء ] 3021[  

 رباح أبي بن عطاء عن هذيل بني مولى

  

 القاسم عن المكي خباب بن عطاء ] 3022[  

  

سيرين لبن قلت خالد بن أبان عن إسماعيل بن موسى روى قوله سيرين بن عن جندب بن عطاء ] 3023[  

عمل إلى فتحولت نجارا كنت قال غيره إلى فيحول عمل يعمل كان رجل هذا قال قطعت يده كأن رأى رجل

 آخر

  

 المصري الحارث بن وعمرو أيوب أبي بن سعيد عنه روى جبير بن سعيد عن الهذلي دينار بن عطاء ] 3024[  

  

جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عنه روى السلولي ضمرة بن الله عبد عن السلولي قرة بن عطاء ] 3025[  

 الشامي ثوبان وابن

  

أخي عمر أبي عن عاصم أبو قاله قوله السحر في سيرين بن سمع البصريين في يعد الخشك عطاء ] 3026[  

 عطاء عن كرز سعيد

  

فقال عطاء عن عثمان بن الله عبد سألت الخراساني البلخي مسلم أبي بن وهو الله عبد بن عطاء ] 3027[  

ومعمر مالك عنه روى المسيب بن سعيد سمع الشام سكن بلخ أهل من ونحن صفرة أبي بن المهلب مولى هو

حرب بن سليمان قال خمسين سنة وولد ومائة وثلثين خمس سنة مات عطاء بن عن ضمرة عن الحسن قال

الخراساني عطاء أن المسيب بن لسعيد قلت عاصم بن القاسم حدثني قال أيوب حدثنا زيد بن حماد حدثنا

إنما حدثت ما كذب قال الظهار بكفارة رمضان في واقع الذي أمر وسلم عليه الله صلى النبي أن عنك حدثني

رباح أبي بن عطاء عن ليث عن أبي أخبرنا شريك بن وقال تصدق له قال وسلم عليه الله صلى النبي أن بلغني

حدثنا عارم وقال عليه يتابع ول بدنة انحر قال ثم رقبة أعتق قال عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن ومجاهد

ستين ثم صوم ثم رقبة أعتق وسلم عليه الله صلى النبي قال مجاهد عن سالم بن إسماعيل عن عوانة أبو

 أبيه عن ميسرة بن عطاء بن عثمان عن إبراهيم وقال أيوب أبو يقال مسكينا

  

 علقمة بن عمرو بن محمد عنه روى الحارث بن الله عبد عن راشد أبي بن عطاء ] 3028[  

  

بن نوح عنه روى قتل حتى قاتل ثم الشعث بن بايع غالب بن الله عبد رأى البصري السليمي عطاء ] 3029[  



 قيس

  

 سليمان بن جعفر عنه روى الزرق عطاء ] 3030[  

  

 معاوية بن مروان منه سمع الحسن سمع الصغير مضاء بن عطاء ] 3031[  

  

 أراه مرسل سالم بن عفيف عنه روى القرشي عثمان بن عطاء ] 3032[  

  

أبي بن ومحمد برقان وابن والعمش الحدب واصل عن مخلد أبو الخفاف الحلبي مسلم بن عطاء ] 3033[  

 أعرفه ول الصنعاني القاص مسلم بن عطاء أيضا ويقال سدرة

  

 الحديث منكر الوارث عبد نسبه العطار البصري عجلن بن عطاء ] 3034[  

  

بن عطاء أخبرني قال الزهري محمد بن يعقوب حدثنا موسى بن يحيى قال السدي نقادة بن عطاء ] 3035[  

ناقة لي اهد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال جده عن أبيه عن سعر بن عاصم بن عيينة عن نقادة

 ولدها عن ولد ذات توله ل أن غير ركبانة حلبانة

  

 العزيز عبد بن عمر مولى عطاء ] 3036[  

  

 عاصم باب

  

مالك عن عاصم أبو قال العجلني الوسي بدرا شهد البداح أبو المديني النصاري عدي بن عاصم ] 3037[  

لرغاء وسلم عليه الله صلى النبي رخص قال أبيه عن عاصم بن البداح أبي عن أبيه عن بكر أبي بن الله عبد عن

 يرموا ثم يومين ويؤخروا النحر يوم يرموا أن البل

  

الله رضى عمر بن قبل مات العدوي القرشي عنهما تعالى الله رضى الخطاب بن عمر بن عاصم ] 3038[  

سنة عمر بن مات غيره وقال غنج بن الرحمن عبد بن محمد عن الليث عن صالح بن الله عبد قاله عنهما تعالى

جده عن أبيه عن الله عبد بن عاصم عن سفيان عن مخلد بن الضحاك عن سعد بن أحمد وقال وسبعين ثلث

 الزبير بن عروة منه سمع بكر أبي إلى سنين ثمان بن وهو جده في خاصمت جدته أن

  

 عثمان بن عمر بن عاصم ] 3039[  

  

لبيد بن ومحمود أنسا سمع المديني الوسي النصاري الظفري النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم ] 3040[  

 عجلن بن ومحمد عمرو أبي بن وعمرو إسحاق بن محمد عنه روى عنهم تعالى الله رضى وأباه

  

أبو برد منه وسمع البح حماد عنه روى أبيه عن القرشي مروان بن العزيز عبد بن عمر بن عاصم ] 3041[  

 العلء

  

الحديث منكر عاصم عن يرويه عمر أبي عن نافع عن محمد بن يعقوب روى العمري عمر بن عاصم ] 3042[  



 مديني

  

موسى عن صالح أبي بن سهيل عن حازم أبي بن حدثنا الله عبيد بن محمد قال عبيد أبي بن عاصم ] 3043[  

النبي أن وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها تعالى الله رضى سلمة أم عن عبيد أبي بن عاصم عن عقبة بن

أبي بن محمد وقال بعدك شيء ول قبلك شيء ل الخر وأنت الول أنت اللهم يدعو كان وسلم عليه الله صلى

أم وعلي سلمة أم بنت زينب على يدخل كان شيخ عاصم حدثني موسى ح قال سليمان بن فضيل حدثنا بكر

 مثله سلمة أم عن أو عنهما تعالى الله رضى سلمة أبي بنت زينب عن فحدثني سلمة

  

عبد بن وسفيان بشر ابنه عنه روى الله عبد أخو الثقفي ربيعة بن الله عبد بن سفيان بن عاصم ] 3044[  

قاله الوضوء في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى وعقبة أيوب أبا سمع حجازي الرحمن

أبا سمع الطائفي الثقفي سفيان بن علقمة عن الزبير أبي عن إسماعيل بن إبراهيم وقال الزبير أبو حدثنا ليث

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى وعقبة أيوب

  

 الكوفيين في حديثه الزبيدي بكر أبو عنه روى عنه تعالى الله رضى عليا رأى شريب بن عاصم ] 3045[  

  

بن عكرمة عنه روى عنه تعالى الله رضى سعيد أبا رأى تميم بني أحد الغيلني شميخ بن عاصم ] 3046[  

 عمار

  

 كريم بن رزيق عنه روى عنه تعالى الله رضى ذر أبا سمع السلمي عاصم ] 3047[  

  

عن سليم بن عمرو عن المقبري سعيد حدثني الليث حدثنا يوسف بن الله عبد قال عمرو بن عاصم ] 3048[  

إذا حتى وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا عنه تعالى الله رضى طالب أبي بن علي عن عمرو بن عاصم

وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى وقاص أبي بن لسعد كانت التي بالسقيا بالحرة كان

بالبركة مكة لهل دعا وخليلك عبدك كان إبراهيم أن قال كبر ثم القبلة فاستقبل قام توضأ فلما بوضوء ائتوني

 فذكره

  

راشد عنه روى عنهم تعالى الله رضى وعائشة مالك بن وعوف معاذ عن السكوني حميد بن عاصم ] 3049[  

عد بن راشد عن أحوص حدثنا فضيل بن حدثنا هارون زياد بن ومالك قيس بن وعمرو سعيد بن وأزهر سعد بن

على وسلم عليه الله صلى النبي فشيعه اليمن إلى عنه تعالى الله رضى معاذ خرج المدني عمرو أبي عن

 يمشي ومعاذ قدميه

  

 مرسل التيمي وسليمان الطويل حميد عنه روى العدوي قدامة أبو حبتر بن عاصم ] 3050[  

  

أباه سمع عاصم بن إسماعيل عن نعيم أبو قال عنهما تعالى الله رضى علي بن حسين سمع عاصم ] 3051[  

 بالبيت يطوف وهو علي متكئ وهو عنهما تعالى الله رضى عباس بن قال

  

أبي عن زهير عن خالد بن عمرو قال عتيبة بن الحكم عنه روى الكوفي السلولي ضمرة بن عاصم ] 3052[  

كنا سفيان قال القطان يحيى قال عنه تعالى الله رضى علي عن إل قط بحديث عاصم حدثني ما قال إسحاق



 الحارث حديث على ضمرة بن عاصم حديث فضل نعرف

  

  ]3053 [ وهب أبو عنه روى مرسل عنها تعالى الله رضى عائشة عن امرأة عن الفهمي عمرو بن عاصم 

مع حجت امرأة عن الفهري عمرو بن عاصم عن الجيشاني وهب أبو أخبرني عمرو عن وهب وقال الجيشاني

 عنها تعالى الله رضى عائشة

  

في يعد وهب بن محمد عن الشج بن بكير روى القرشي جحش بن أحمد أبي بن عمرو بن عاصم ] 3054[  

 الحجاز أهل

  

بن حبيب بن ضمرة عن حدثني حكيم بن الحوص قال أسامة أبو حدثنا زكريا قال البجلي عاصم ] 3055[  

والحدثان شعبان في أنه أبر نوفا يعني بكاليكم سلوا البجلي عاصم قال قال الرحمن عبد بن القاسم عن صهيب

عمرو بن عاصم عن الشامي الله عبد أبو مرزوق حدثنا عبادة بن روح أخبرنا يحيى أبو محمد وقال رمضان في

بن ومالك وشعبة الهمداني إسحاق أبو عنه وروى قوله ريح ليبعثن عنه تعالى الله رضى إمامة أبي عن البجلي

عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى إمامة أبي عن النخعي عمرو بن عاصم عن فرقد وروى مغول

بن خالد زمن البجلي عمرو بن عاصم علينا قدم مريم بن قال عادا أصعقت كما الريح أمتي من ليصعقن وسلم

 الله عبد

  

الله عبد رأى المديني العدوي القرشي نفيل بن الخطاب بن عمر بن عاصم بن الله عبيد بن عاصم ] 3056[  

وابن سعيد بن ويحيى أنس بن ومالك وشعبة الثوري منه سمع ربيعة بن عامر بن الله وعبد وأباه عمر بن

شيخا وكان عشرين سنة بالمدينة رأيته وكنت وعشرين ثلث سنة عاصم إلى ذهبنا سفيان قال علي قال عجلن

 ضخما طويل

  

 سماك عن عطاء بن يزيد قاله امرأته جارية على وقع فيمن مسعود بن قال لحق بن عاصم ] 3057[  

  

وابن والحسن وحفصة عنه تعالى الله رضى أنسا سمع الحول الرحمن عبد أبو سليمان بن عاصم ] 3058[  

عن المتوكل أبي عن عاصم عن ليث عن معتمر وروى وشعبة الثوري منه سمع عنهم تعالى الله رضى سيرين

عن ليث عن جرير وقال نحوه أو العود فأراد جامع إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى عمر

عبد وعن وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى سعيد أبي عن المتوكل أبي عن الرحمن عبد

أبي عن والمعروف عنه تعالى الله رضى عمر عن عنه تعالى الله رضى سلمان عن عثمان أبي عن الرحمن

بن سلمان عن عثمان أبي وعن وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى سعيد أبي عن المتوكل

رضى سعيد أبي حديث في عاصم شك وربما قوله عنه تعالى الله رضى عمر عن عنه تعالى الله رضى ربيعة

سنة مات عنه تعالى الله رضى عفان بن عثمان مولى ويقال تميم بني مولى يقال عليه يتابع ل عنه تعالى الله

 نظر موته في ومائة وأربعين ثلث أو ثنتين

  

محرز بن صفوان عن عاصم حدثنا هند أبي بن داود حدثنا أبي حدثني الصمد عبد حدثنا عبدة عاصم ] 3059[  

حلق ممن برئ وسلم عليه الله صلى النبي أن ورسوله الله برئ مما أبرأ عنه تعالى الله رضى موسى أبو قال

 ل أم الحول هو هذا أدري فل وخرق وسلق
  



 قوله مقسم بن ومغيرة رفيدة أبي بن فضيل عنه روى هبيرة بن عاصم ] 3060[  

  

الرطباني حفص أبي عن علي بن نصر قال ظبيان بن عقبة عن البصريين في يعد الجحدري عاصم ] 3061[  

آياتي جاءتك قد بلى وسلم عليه الله صلى النبي قرأ عنه تعالى الله رضى بكرة أبي عن الجحدري عاصما سمع

 النحوي هارون منه سمع قوله العزيز عبد بن عمر وسمع واستكبرت بها فكذبت

  

  ]3062 [ أبي بن أحمد قال وائل وأبا زرا سمع كوفي السدي بكر أبو النجود أبي بن هو بهدلة بن عاصم 

عن زيد بن حماد عن حرب بن سليمان قال ومائة وعشرين ثمان سنة مات مجالد بن إسماعيل عن الطيب

 خز برنس عليه شريحا رأى بهدلة بن عاصم

  

  ]3063 [ الثوري منه سمع السود بن الرحمن وعبد أباه سمع كوفي الجرمي شهاب بن كليب بن عاصم 

 وشعبة

  

هشيم منه سمع الواسطي عاصم بن علي والد الصديق بكر أبي بن محمد بنت قريبة مولى عاصم ] 3064[  

 هشيم حدثنا النعمان أبو كناه بكر أبي مولى بكر أبو كنيته إسحاق قال وشعبة

  

 البصريين في قوله الحسن سمع شبرمة بن عاصم ] 3065[  

  

 شعبة منه سمع ببوله بأس فل لحمه أكل ما قال إبراهيم عن طلحة عن النخعي نسيب عاصم ] 3066[  

  

 وهب بن الله عبد منه سمع السيباني عمرو أبي بن يحيى عن محمد أبو حكيم بن عاصم ] 3067[  

  

عن حديثه نعيم وأبو داود بن الله عبد منه سمع جميل بن داود عن الكندي حيوة بن رجاء بن عاصم ] 3068[  

 الشاميين

  

عاصم عن الجهم أبو حدثني بكر أبي بن خضر حدثنا الصمد عبد حدثنا عبدة حدثني روبة بن عاصم ] 3069[  

 عنه تعالى الله رضى هريرة لبي قلت روبة بن

  

  ]3070 [ سمع شعبة حدثنا آدم وقال إسماعيل أبي بن محمد عنه روى أنس عن العنزي عمير بن عاصم 

وقال للصلة كبر وسلم عليه الله صلى النبي رأى أبيه عن جبير بن نافع عن العنزي عاصم عن مرة بن عمرو

رأى أبيه عن نافع عن عاصم بن عباد عن مرة بن عمرو عن حصينا سمع إدريس بن حدثنا موسى بن يحيى

مثله حصين عن عمرا سمع صالح بن الله عبد حدثنا محمد بن عمرو وقال مثله وسلم عليه الله صلى النبي

أبيه عن عن نافعا سمع العنزي عاصم بن عمار سمع عمرو عن حصين عن عوانة أبو حدثنا الوليد أبو وقال

 يصح ل وهذا الضحى يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأى عنه تعالى الله رضى

  

 راشد بن صالح منه سمع قوله عنه تعالى الله رضى عمر عن رزين بن عاصم ] 3071[  

  

  ]3072 [ الجرجرائي صباح بن محمد نسبه جارية بن يزيد بن المدني النصاري عامر بن سويد بن عاصم 

 أبيه عن يحدث



  

 حباب بن زيد منه سمع له فأشتري الحسن رسول يجيئني كان العطاردي مالك أبو عاصم ] 3073[  

  

وكيع منه سمع أباه سمع القرشي عمر أخو الخطاب بن عمر بن الله عبد بن زيد بن محمد بن عاصم ] 3074[  

رضى عمر بن عن أبيه عن عاصم حدثني نعيم أبو بكر وأبي وزيد وعمر واقد أخو هو يونس بن وأحمد نعيم وأبو

الليل في راكب سار ما الوحدة في ما أعلم ما الناس علم لو وسلم عليه الله صلى النبي قال عنهما تعالى الله

 وحده

  

 الصمد عبد قاله قاض وهو الحسن إلى خاصمت التمار عاصم ] 3075[  

  

سمع عروة بن وغاضرة أيوب سمع البصري البارقي هو أيوب مسجد إمام النضر أبو هلل بن عاصم ] 3076[  

 علي منه

  

 يربوعيا أراه يونس بن وإسرائيل عياش بن الحسن سمع الكوفي يوسف بن عاصم ] 3077[  

  

روى وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى أمامة أبي عن النخعي عمرو بن عاصم ] 3078[  

 حديثه يثبت ولم السبخي فرقد عنه

  

 منقطع إسماعيل بن موسى عنه روى المسيب بن عن كثيرا سمع الرقاشي سيار بن عاصم ] 3079[  

  

 مغول بن ومالك وشعبة الهمداني إسحاق أبو عنه روى البجلي عمرو بن عاصم ] 3080[  

  

سمع الواسطي القرشي بكر أبي بن محمد بنت قريبة مولى الحسين أبو عاصم بن علي بن عاصم ] 3081[  

 ومائتين وعشرين إحدى أو عشرين سنة مات ذئب أبي وابن شعبة

  

 منكر المديني العمري عمر بن عاصم ] 3082[  

  

 أراه مهدي عنه روى منقطع أبيه عن البراء بن بشر بن عاصم ] 3083[  

  

الله عبد وعن الزبير بن عروة سمع الحجازي السدي القرشي العوام بن الزبير بن المنذر بن عاصم ] 3084[  

 الحجاز في حديثه سلمة بن وحماد عروة بن هشام عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن

  

 البصريين في يعد حصين بن سهل عنه روى الحسن سمع راشد بن عاصم ] 3085[  

  

 عيينة ابنه منه سمع أبيه عن السدي نقادة بن سعر بن عاصم ] 3086[  

  

أبي بن عاصم هو حجازي كثير بن إسماعيل منه سمع أباه سمع العقيلي صبرة بن لقيط بن عاصم ] 3087[  

 رزين

  

 الحديث منكر المديني العمري الله عبيد بن عاصم ] 3088[  



  

 نظر فيه زيد بن ومحمد ذباب أبي بن الحارث عن الشجعي العزيز عبد أبو العزيز عبد بن عاصم ] 3089[  

  

 عمارة باب

  

 بكر أبو ابنه عنه روى الكوفيين في يعد حصين منه سمع صحبة له الثقفي رويبة بن عمارة ] 3090[  

  

عن المنذر بن إبراهيم عن محمد بن الله عبد قال صحبة له النجاري ثم النصاري حزم بن عمارة ] 3091[  

 المدني عنه تعالى الله رضى بكر أبي عهد في وذلك اليمامة يوم قتل عقبة بن موسى عن فليح بن محمد

  

 معدان بن عفير عنه روى إسناده يصح لم صحبة له زعكرة بن عمارة ] 3092[  

  

 السناد بقائم ليس حديثه صحبة له أوس بن عمارة ] 3093[  

  

بن سليمان حدثنا حيان حدثنا معمر بن محمد قاله الفتن في خثعم من كبير شيخ عبيد بن عمارة ] 3094[  

 عمارة عن هند أبي بن داود حدثنا كثير

  

قاله الحبلي الرحمن عبد أبو عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن السبئي شبيب بن عمارة ] 3095[  

سمع المعافري الرحمن عبد أبا سمع الجلح سمع عمرو أخبرني وهب بن وقال الجلح عن الليث عن قتيبة

 التهليل في وسلم عليه الله صلى النبي قال حدثه النصار من رجل أن السبئي عمارة

  

بن عمارة عن زيد بن علي حدثنا قال براز بن أشعث حدثنا مسلم الزبير بن مولى قيس بن عمارة ] 3096[  

ثلث من تعوذوا وسلم عليه الله صلى النبي قال عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن الزبير بن مولى قيس

وأن ألسبتك دخلت إن سوء زوجة ومن أذاعه شرا رأى وإن دفنه خيرا رأى إن السوء جار مجاورة من الفواقر

 أشعث لسد يغفر لم أسأت وإن يقبل لم أحسنت إن سوء إمام ومن خانتك غبت

  

مع قتل محمد بن يعقوب حدثنا عبادة بن محمد مديني النجاري النصاري حزم بن عمرو بن عمارة ] 3097[  

بن الله عبد بن يحيى عنه روى عنه تعالى الله رضى كعب بن أبي عن يحدث عنهما تعالى الله رضى الزبير بن

 سعد بن الرحمن عبد

  

يونس عن سفيان عن قبيصة قال سعيد بن عنبسة عن المبارك بن نسبه الجرمي ربيعة بن عمارة ] 3098[  

بن عامر عن يونس حدثنا شعبة وقال معها فجعلني أمي فاخترت عنه تعالى الله رضى علي خيرني عمارة عن

 أصح والول الله عبد

  

 عطاء بن يعلى منه سمع الغامدي صخر عن البجلي حديد بن عمارة ] 3099[  

  

  ]3100 [ عبد عن الحسن بن الملك عبد عن العقدي قاله يثربي بن عمرو عن الضمري حارثة بن عمارة 

 الحجاز أهل في يعد سعيد أبي بن الرحمن

  



منه سمع عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع حجازي الوليد أبو كنيته ويقال الليثي أكيمة بن عمارة ] 3101[  

 عمار ويقال الزهري

  

عن هاشم بن علي عن الصلت بن محمد حدثنا العلء بن محمد قال عرفطة بن يحيى بن عمارة ] 3102[  

عنه تعالى الله رضى عرفطة بن خالد عند آمنت قال عرفطة بن يحيى بن عمارة عن الله عبد أبي بن سفيان

 بعدي ستلقون إنكم يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال

  

الزهري منه سمع وعمه أبيه عن عنه تعالى الله رضى المديني النصاري ثابت بن خزيمة بن عمارة ] 3103[  

 الخطمي جعفر وأبو

  

عبد عن عوانة أبو روى قوله عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع كعب بن بلحارث من عمارة ] 3104[  

 عمارة بن الله

  

  ]3105 [ معمر وأبا يزيد بن الرحمن وعبد عمر بن الله عبد رأى الكوفي الله تيم التيمي عمير بن عمارة 

 عبادة بن سعد عنه وروى العمش منه سمع عنهم تعالى الله رضى

  

 كوفي الرقم أبو جوين بن عمارة ] 3106[  

  

يحيى تركه عنه تعالى الله رضى الخدري سعيد أبي عن البصري العبدي هارون أبو جوين بن عمارة ] 3107[  

 القطان

  

روى عنه تعالى الله رضى هريرة أبا سمع مسلم بن راشد بن عمار ويقال كنانة بن راشد بن عمارة ] 3108[  

قوله إدريس أبا سمع الليثي راشد بن عمارة عن حكيم أبي بن عتبة عن بقية وروى الفريقي الرحمن عبد عنه

وعبد العزيز عبد بن عمر عمارة وسمع قوله عنه تعالى الله رضى معاذ عن زياد عن راشد بن عمارة وعن

 وعراكا العلى

  

  ]3109 [ عبد عنه روى عنها تعالى الله رضى عائشة عن عمه عن اليحصبي غراب أو عازب بن عمارة 

 الفريقي الرحمن

  

 عيسى بن الله عبد عنه روى نفير بن جبير عن راشد بن عمارة ] 3110[  

  

الله صلى النبي سمعت عنهما تعالى الله رضى كعب بن أبي امرأة الطفيل أم عن عامر بن عمارة ] 3111[  

سعيد أن الحارث بن عمرو حدثني وهب بن عن سليمان بن يحيى قاله المنام في ربه رأى أنه يذكر وسلم عليه

 الطفيل أم من عمارة سماع يعرف ل إسناده عمارة عن حدثه عثمان بن مروان أن حدثه هلل أبي بن

  

 مسلم بن عبيد عنه روى عنها تعالى الله رضى عائشة عن الداري عمارة ] 3112[  

  

 إسحاق أبو منه سمع عنه تعالى الله رضى عليا سمع الكوفي عبد بن عمارة ] 3113[  

  



زياد بن الواحد وعبد الثوري منه سمع زرعة أبا سمع الضبي الكوفي شبرمة بن القعقاع بن عمارة ] 3114[  

 شبرمة بن الله عبد أخي بن هو

  

عائشة عن أمة عن مهاجر بن عمارة سمع النجار بن دينار بني أحد النصاري الله عبد بن عمارة ] 3115[  

بن يعقوب حدثنا عبادة بن قاله دينار بني مسجد في وسلم عليه الله صلى النبي صلى عنها تعالى الله رضى

 الله عبد بن عمارة حدثنا محمد

  

إسحاق بن ومحمد ربيعة بن جعفر عنه روى المسيب بن سعيد سمع طعمة بن الله عبد بن عمارة ] 3116[  

إسحاق بن محمد عن حبيب أبي بن يزيد حدثني قال الليث حدثني صالح بن الله عبد قال حبيب أبي بن ويزيد

المنذر معقلت أربع عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر عن المسيب بن سعيد سمع الله عبد بن عمارة عن

فاستفتت ندمت ثم ابنها تكلم ل أن امرأة نذرت المسيب بن سعيد سمعت عمارة قال والنكاح والعتق والطلق

 تكلمه ل فقالوا عنهم تعالى الله رضى عمر بن الله وعبد ثابت بن وزيد مروان

  

 مالك عنه روى يسار بن عطاء عن المديني صياد بن الله عبد بن عمارة ] 3117[  

  

منه سمع البصريين في يعد روح أبو الزدي عتيك مولى ثابت حفصة أبي واسم حفصة أبي بن عمارة ] 3118[  

 الوارث عبد كناه ثابت فقال حفصة أبي اسم عن ابنه سألت علي بن عمرو قال شعبة

  

 ثوبان بن يحيى بن جعفر أخيه بن منه سمع وعطاء باذان بن مسلم عن ثوبان بن عمارة ] 3119[  

  

 واقد بن حسين عنه روى عكرمة عن حيان بن عمارة ] 3120[  

  

وعبد بلل بن سليمان منه سمع والزهري عمارة بن يحيى سمع المديني المازني غزية بن عمارة ] 3121[  

 المتعة في أبيه عن سبرة بن ربيع حدثنا عمارة ح وهيب قال جعفر بن وإسماعيل محمد بن العزيز

  

 عاصم أبو عنه روى يزيد بن وحبيب يسار بن وحبيب ليلى أبا سمع الحمر عمارة ] 3122[  

  

  ]3123 [ عبد منه سمع عمر أخو مخزوم بني مولى القرظي عائذ بن سعد بن عمر بن حفص بن عمارة 

 حديثه يصح فلم الرحمن عبد وأما سعد بن الرحمن

  

محمد بن وعون محمد بن العزيز عبد عنه روى عون وأم حزم بن بكر أبي عن المهاجر بن عمارة ] 3124[  

 المدينة أهل في الله عبد بن وعمارة

  

عمارة حدثنا حمران بن محمد قال القطان يحيى منه سمع مريم أبي بن يزيد عن طريف بن عمارة ] 3125[  

 يزيد عن مطرف بن

  

 المبارك بن منه سمع قوله عكرمة سمع السكندراني الله عبد أبو الرحمن عبد بن عمارة ] 3126[  

  

حرب بن سليمان قال معتمر عنه روى نضرة وأبي الحسن عن البصري العابد مهران بن عمارة ] 3127[  



 مهدي بن كناه سعيد أبو بالمعولي وليس المعولي يقولون كانوا

  

  ]3128 [ منه سمع ثعلبة بن الله تيم مولى يقال وثابتا مكحول سمع البصري الصيدلني زاذان بن عمارة 

 حديثه في يضطرب ربما سلمة أبو زاذان بن عمارة حدثنا هارون بن يزيد وقال ومؤمل موسى

  

 المثنى بن ومحمد مسلم منه سمع دينار بن مالك عن البصري القسملي شعيب أبي بن عمارة ] 3129[  

  

 العلء باب

  

بن السائب منه سمع وسلم عليه الله صلى النبي عامل عنه تعالى الله رضى الحضرمي بن العلء ] 3130[  

هجر من قدم عنه تعالى الله رضى هريرة أبا أن المسيب بن سعيد أخبره قسيط بن عن الليث حدثنا قتيبة يزيد

 عنه تعالى الله رضى عمر إلى الحضرمي بن العلء من بكتاب

  

 فعله يزيد بن السائب عنه روى سبع بن العلء ] 3131[  

  

بن العلء عن عابس بن الرحمن عبد عن سفيان حدثنا عامر أبو حدثنا علي بن عمرو خباب بن العلء ] 3132[  

 مسجدنا يقربن فل الثوم من أكل من وسلم عليه الله صلى النبي قال خباب

  

عن يحدث حازم بن جرير نسبه أبيه عن الشام قدم وكان البصري العدوي مطر بن زياد بن العلء ] 3133[  

 أبيه

  

سعيد سنان أبو حدثنا مغراء بن حدثنا مخلد أمي عن عيينة بن نسبه العنزي بدر بن الله عبد بن العلء ] 3134[  

 سلمان فيه جيش في كنا المحاربي الشعثاء أبي عن بدر بن العلء حدثنا

  

 النهدي محمد أبو العلء ] 3135[  

  

 هارون بن يزيد عنه روى عنه تعالى الله رضى أنسا سمع الثقفي محمد بن العلء ] 3136[  

  

وقال الرحمن عبد ابنه منه سمع عنهما تعالى الله رضى عمر بن الله عبد سمع اللجلج بن العلء ] 3137[  

خالد أخو هو عمر بن عن اللجلج بن العلء عن أبيه عن ثابت بن عمر بن حفص بن عمر حدثنا رشيد بن داود

 العامري

  

الدنيا الحياة يريد كان من الشاميين في يعد معاوية سمع لمعاوية سيافا وكان حكيم أبي بن العلء ] 3138[  

 الوليد عن حيوة عن المبارك بن عن مقاتل بن قاله وزينتها

  

سفيان بن العلء عن مريم بن بكر أبو وروى الحمصي سلمة أبو عنه روى قوله سفيان بن العلء ] 3139[  

 عنه تعالى الله رضى عمر قال الحضرمي

  

قيس بن محمد عنه وروى عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر قال الجزري عائشة أبي بن العلء ] 3140[  



 منقطع أباه سمع الجالوت يأس حدثني عائشة أبي بن العلء عن حصين عن خالد عن ويروي السدي

  

عمر بن الله عبد سمع جهينة من وحرقة حرقة مولى المديني يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء ] 3141[  

وعبيد وشعبة مالك عنه روى ومائة وثلثين ثنتين سنة مات أراه علي قال وأباه عنهم تعالى الله رضى وأنسا

 عجلن وابن عمر بن الله

  

  ]3142 [ الهمداني إسحاق أبو منه سمع عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الخارقي عرار بن العلء 

 الكوفي

  

  ]3143 [ بن العوام عن يزيد بن محمد قاله قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع سهيل بن العلء 

 عمرو بن بشير أخي بن سهل بن العلء عن العوام عن هشيم وقاله حوشب

  

يحيى عن عفير بن سعيد قاله الصف فرجة سد قال عنه تعالى الله رضى عمر أن صفوان بن العلء ] 3144[  

 زحر بن عن أيوب بن

  

بن عمرو عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن مسعود بن سعد بن العلء ] 3145[  

 المصريين أو الشاميين في يعد الحارث

  

ابنه عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن الثقفي العلء ] 3146[  

 عمر

  

 الوضاح أبي بن ومحمد علثة وابن برقان بن جعفر عنه روى رافع بن الله عبد بن العلء ] 3147[  

  

 المصريين في يعد معلى عنه روى الصديق أبي عن المزني بشير بن العلء ] 3148[  

  

هلل بن العلء عن سلمة بن حماد وروى يحيى بن السري عنه روى صلة عن الباهلي هلل بن العلء ] 3149[  

عن زياد بن العلء عن يونس عن العلى عبد وقال هلل بن العلء عن يونس عن هشيم وقال مهدية أبي عن

 زياد بن يصح ول الضحية في عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن رجل

  

 عمرو بن الله عبيد سمع الرقي عمرو بن هلل بن العلء ] 3150[  

  

 الحجاج بن العلء ] 3151[  

  

 مرسل هلل أبي بن سعيد عنه روى الحسن عن زياد بن العلء ] 3152[  

  

وجرير الثوري عنه روى وعطاء أباه سمع الكاهلي ويقال الكوفي التغلبي رافع بن المسيب بن العلء ] 3153[  

 الحميد عبد بن

  

 معاذ ابنه عنه روى أبيه عن عمار بن العلء ] 3154[  



  

 كثير أبي بن يحيى عنه روى المكي حسين أبي بن عن القاسم بن العلء ] 3155[  

  

ومعاوية وثور الوزاعي عنه روى معدان بن خالد وعن هانئ بن عمير سمع اليحصبي عتبة بن العلء ] 3156[  

 الشامي فروة وأبو سالم بن الله وعبد صالح بن

  

محمدا جعفر وأبا الطفيل أبا سمع الديل بني مولى المكي الشامي الشاعر العباس أبي بن العلء ] 3157[  

 فروخ بن السائب العباس أبي واسم عليه يثني عيينة بن وكان عيينة وابن جريج وابن الثوري منه سمع

  

 شعبة عنه روى إبراهيم بن إسماعيل عن رجل عن الوزان شعيب أخي بن العلء ] 3158[  

  

وأبيه عكراش بن الله عبيد سمع المنقري الهذيل أبو السوية أبي بن الملك عبد بن الفضل بن العلء ] 3159[  

 كسب بن وعباد

  

 هارون بن يزيد منه سمع الزدي صالح بن حلم سمع الجرمي الواسطي راشد بن العلء ] 3160[  

  

يحيى كناه صالح بن معاوية عن حباب بن زيد نسبه الحضرمي الدمشقي وهب أبو الحارث بن العلء ] 3161[  

بن واثلة على دخلت قال مكحول عن الحارث بن العلء عن معاوية حدثني صالح بن الله عبد قال حمزة بن

بن وقال المعير على بالحديث جئناكم إذا حسبكم فقال حدثنا السقع أبا يا فقلنا عنه تعالى الله رضى السقع

بن العلء مات بكير بن قال الحديث مكر كثير بن العلء لن يصح ول رفعه واثلة عن مكحول عن كثير بن العلء

 أرطاة بن وزيد حكيم بن وحزام والقاسم شعيب بن عمرو عن يروي ومائة وثلثين ست سنة الحارث

  

 قيس بن نوح منه سمع مرسل عنه تعالى الله رضى عمر أن الشيباني المهلب بن العلء ] 3162[  

  

 أحمد أبو منه سمع الكوفي عمرو بن المنهال عن التيمي صالح بن العلء ] 3163[  

  

وقال والثوري نعيم وأبو وكيع منه سمع مجاهدا سمع الكوفي اليامي عون أبو الكريم عبد بن العلء ] 3164[  

 مرضيا وكان الثوري وقال ثقة وكان وكيع

  

 الكوفي هو أسامة أبو عنه روى كليب بن عاصم سمع الغنوي المنهال بن العلء ] 3165[  

  

أبو منه سمع السود بن الرحمن وعبد وبرة سمع الضعيف ويرونه الزدي زهير أبو زهير بن العلء ] 3166[  

 الكوفيين في ووكيع نعيم

  

موسى قاله قوله عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الطاعون بعد رجل سمع أخضر بن العلء ] 3167[  

 البصري

  

 الكوفيين في حديثه وكيع عنه روى الشعبي سأل الكاهلي قيس بن العلء ] 3168[  

  



تركت يحيى قال معاوية بن ومروان غياث بن حفص منه سمع وائل أبي عن السدي خالد بن العلء ] 3169[  

 الكوفيين في عنه سفيان عن كتبت ثم عين عمد على العلء

  

الفضل عنه روى والحكم وعطاء عبيد بن الله عبد عن الحنفي شيبة أبو وردان بن خالد بن العلء ] 3170[  

 حيان كناه حبيب أبا سليمان سمع وعلي حيان عليه أثنى جعفر أبو أحمد قال ومسدد الشيباني

  

أربعة العلء عند كان موسى لنا قال وثابت قتادة وعن العلء بن وعلي عطاء حدثنا خالد بن العلء ] 3171[  

 بالكذب ورماه كتابا بعد أخرج ثم أحاديث

  

عن محمد عن زاذان بن منصور سمع العلء حدثنا محمد بن يونس قال الواسطي خالد بن العلء ] 3172[  

منه سمع يحيى هشيم وأبا منصور والد زاذان وسمع مرسل حكيم عن محمد عن زاذان وسمع مرسل حكيم

بن مولى ميسرة عن خالد بن ربعي أخي حدثني لقريش مولى خالد بن العلء حدثنا بهز ح حميد وقال موسى

 القرض في عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع زاذان

  

سمع ومائتين عشرة اثنتي سنة مات مكة سكن البصري العطار الحسن أبو الجبار عبد بن العلء ] 3173[  

 النصار مولى وهو زيد بن وحماد عمر بن ونافع عوانة وأبا سلمة بن حماد

  

وعبثرا زيد بن وحماد وزهيرا سليم بن سلم سمع الكوفي الجعفي الله عبد أبو عصيم بن العلء ] 3174[  

 سعيد بن أحمد قاله الجعفي حسين مسجد مؤذن

  

شيخ عن المسيب بن العلء عن غياث بن حفص سمع الكوفي الرؤاسي محمد أبو المبارك بن العلء ] 3175[  

 مرسل أرقم بن زيد سمع الضحاك عن

  

 سفيان عن الحصين أبو حصين بن العلء ] 3176[  

  

 صالح بن معاوية عن صالح بن الله عبد قاله وسلم عليه الله صلى النبي عن مرسل عقبة بن العلء ] 3177[  

  

داود عن كثير بن العلء عن أيوب بن يحيى عن وهب بن الله عبد أخبرنا مقاتل بن قال كثير بن العلء ] 3178[  

جنة المام قال وسلم عليه الله صل النبي عن عنه تعالى الله رضى شريح أبي عن المقبري سعيد عن أيوب بن

 ولكم فله أحسن فإن

  

 ربيعة بن ضمرة عنه روى قوله الشعبي عن هارون بن العلء ] 3179[  

  

 حسان بن حسان منه سمع السلمي الواسطي هارون بن يزيد أخو هارون بن العلء ] 3180[  

  

 الخوف صلة في الوزاعي عنه روى مكحول عن كثير بن العلء ] 3181[  

  

 أمية بني مولى أنه هانئ بن الرحمن عبد قال الحديث منكر مكحول عن كثير بن العلء ] 3182[  

  



قال الحديث منكر عنه تعالى الله رضى أنس عن البصريين في يعد الثقفي محمد أبو زيد بن العلء ] 3183[  

عمرو وقال هارون بن يزيد عنه روى بطوله الوضوء أسبغ قال سنين ثمان وسلم عليه الله صلى النبي خدمت

النبي عن عنه تعالى الله رضى أنس عن زيد بن علي عن المنقري عباد عن الحسن بن محمد أخبرنا زرارة بن

 محمد في يتكلم أحدكم كان وسلم عليه الله صلى

  

 عتبة باب

  

 لقريش أخت بن مناف عبد بن نوفل بني حليف السلمي منصور بن مازن بني من غزوان بن عتبة ] 3184[  

  

فحدثني شعبة قال روح حدثنا إبراهيم بن علي قال صحبة له السلمي الله عبد أبو فرقد بن عتبة ] 3185[  

 غزوتين وسلم عليه الله صلى النبي مع غزا أنه عتبة امرأة عن حصين

  

عتبة سمعت قال قاسم بن محمد ح قال صالح بن يحيى الشام نزل السلمي الوليد أبو عبد بن عتبة ] 3186[  

به تضرب أن تستطع لم أن قال قصيرا سيفا وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطاني يقول السلمي عبد بن

 يصح ول الله عبد بن عتبة ويقال طعنا به فاطعن

  

بن قال رباح بن علي عنه روى ويقال معدان بن خالد عنه روى صحبة له السلمي الندر بن عتبة ] 3187[  

قصة في وسلم عليه الله صلى النبي عن حصن بن عتبة عن يزيد بن الحارث عن يزيد بن سعيد عن المبارك

 موسى

  

عن المسعودي عن معاوية أبي عن موسى بن إبراهيم قال الهذلي الله عبد أخو مسعود بن عتبة ] 3188[  

 عنه تعالى الله رضى عمر عليه صلى القاسم

  

 حديثه يصح لم المديني النصاري الساعدي عويم بن عتبة ] 3189[  

  

صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن عكرمة عن الكوفي المكتب عمرو بن عتبة ] 3190[  

 عتبة سمع جعفر بن علي سمع الصباح بن أحمد قاله العتبة بعد العتبة لعبادة أنت المؤمن وسلم عليه الله

  

أبي بن عن يونس بن أحمد قال المدينة أهل في يعد علقمة بن عمرو بن عياش بن عمرو بن عتبة ] 3191[  

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن عمرو بن عتبة عن ذئب

  

بن منه سمع عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن كريبا سمع نوفل بن الحارث بن محمد بن عتبة ] 3192[  

أراه الحارث بن الله عبد عن محمد بن عتبة عن منبوذ روى المكي بأس به يكن لم أدركته عيينة بن قال جريج

 قرشيا

  

 عتبة عن أبيه عن مطرف بن داود روى قوله شريح عن عامر بني مولى عتبة ] 3193[  

  

 حسن أبي بن مالك عنه روى عكرمة عن عتبة أبي بن عتبة ] 3194[  

  



إسحاق بن منه سمع حنين بن وعبيد جبير بن ونافع سلمة أبي عن تميم بني مولى مسلم بن عتبة ] 3195[  

 جعفر ابنا ومحمد وإسماعيل

  

 الثوري عنه روى مسلم بن عتبة ] 3196[  

  

عفان بن عثمان به خرج خرجة آخر أن الماجشون بن يوسف حدثنا الويسي قال مسلم بن عتبة ] 3197[  

للناس فصلى الصلة وبين بينه فحيل الناس حصبه المنبر على استوى فلما الجمعة يوم عنه تعالى الله رضى

 حنيف بن سهل بن أمامة أبو يومئذ

  

 عمير بن الملك عبد عنه روى قوله معقل بن الله عبد عن معاوية مولى عتبة ] 3198[  

  

بن عتبة عن مسعر عن حديثه في وكيع وقال عيينة وابن مسعر عنه روى القراط قيس بن عتبة ] 3199[  

 الكوفيين في مرسل عتبة بن يعقوب عن مسعر عن عبيدة وقال حسين بن علي عن قيس

  

 الشج بن بكير عنه روى أباه سمع عمير بن عتبة ] 3200[  

  

  ]3201 [ أمية أبي عتبة عن معاوية حدثني الله عبد صالح بن معاوية عنه روى الدمشقي أمية أبو عتبة 

عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عنه تعالى الله رضى ثوبان عن الدمشقي السود سلم أبي عن الدمشقي

 العمامة يعني والخمار الخفين على فمسح يتوضأ وسلم

  

 البصريين في يعد حيان بن سعيد منه سمع جحدر بن حيان سمع الطائي سليمان أبي بن عتبة ] 3202[  

  

 أيوب أبي بن سعيد عن المقبري قاله قوله الصدفي عبيد بن عتبة ] 3203[  

  

 منقطع سليم بن محمد هلل أبو عنه روى دينار بن عمرو عن الراسبي عتبة ] 3204[  

  

 البصري محمد هلل أبو عنه روى يعمر بن ويحيى الحسن سمع يقظان بن عتبة ] 3205[  

  

عتبة سمع زهير ح مالك قال معاوية وأبو عيينة بن عنه روى البصري معاذ أبو الضبي حميد بن عتبة ] 3206[  

وسلم عليه الله صلى النبي كان قال عنه تعالى الله رضى أنسا سمع بكر أبي بن الله عبيد عن الضبي حميد بن

 وترا تمرات يأكل حتى الفطر يوم يخرج ل وسلم عليه الله

  

 عيينة بن عنه روى مرسل علي قال خداش أبي بن إبراهيم بن عتبة ] 3207[  

  

عنه روى غزوان بن عتبة عن منصور بن مازن بني من السلمي غزوان بن عتبة بن إبراهيم بن عتبة ] 3208[  

 يحيى بن عمرو

  

 الصمد وعبد الوارث عبد منه سمع كريم بن زرارة سمع السهمي الملك عبد بن عتبة ] 3209[  

  



صالح بن يحيى منه سمع قوله عنه تعالى الله رضى الباهلي أمامة أبا سمع العبادي المنذر بن عتبة ] 3210[  

 الحمصي

  

العميس أبو الهذلي المسعودي الرحمن عبد أخو مسعود بن الله عبد بن عتبة بن الله عبد بن عتبة ] 3211[  

 أسامة أبو نسبه نعيم وأبو وكيع منه سمع سعد بن والحسن سلمة بن إياس سمع الكوفي

  

 الكلعي الشامي بقية عنه روى قوله جده عن أبيه عن معدان بن خالد بن عبد بن عتبة ] 3212[  

  

  ]3213 [ يعني المحررين من يقال قوله أباه سمع الشامي الزبيدي صهيب بن حبيب بن ضمرة بن عتبة 

 الحمصي زيد مولى وهو المعتقين

  

 عياش بن إسماعيل عنه روى اليزني عامر بن الوليد عن التنوخي تميم بن عتبة ] 3214[  

  

المبارك بن منه سمع جارية بن وعمرو نافع بن طلحة سمع الشامي الهمداني حكيم أبي بن عتبة ] 3215[  

 وبقية

  

 عياش بن إسماعيل سمع الحمصي سعيد بن عتبة ] 3216[  

  

في حبيب بن والحسن كثير بن يحيى عنه روى عياض بن عباس سمع الهجيمي الحارث بن عتبة ] 3217[  

 البصريين

  

 الشامي الرحمن عبد بن سليمان منه سمع منيبا سمع القارئ خليد أبو الحكمي حماد بن عتبة ] 3218[  

  

لعمر قيل قال عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن مطعم بن جبير بن نافع عن عتبة أبي بن عتبة ] 3219[  

قيظ في تبوك إلى وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا فقال العمرة شأن عن حدثنا عنه تعالى الله رضى

 عتبة عن هلل أبي بن سعيد عن الحارث بن عمرو أخبرني قال وهب بن عن سليمان بن يحيى قاله

  

 الخطاب بن شريك منه سمع عكراش عن السعدي الحنف عمر بن صعصعة بن عتبة ] 3220[  

  

 عمير باب

  

 حجازي صحبة له اللحم أبي بن مولى ويقال غفار من اللحم آبى مولى عمير ] 3221[  

  

بكر عن خالد بن عمرو المكي قتادة بن عبيد ويقال حجازي عبيد ابنه عنه روى صحبة له الليثي عمير ] 3222[  

عليه الله صلى للنبي قلت جده عن أبيه عن عمير بن الله عبيد بن الله عبد عن الحلبي بكر أبي عن حسين بن

 والصبر السماحة قال اليمان ما وسلم

  

 صحبة له عمير بن بكر أبي والد عمير ] 3223[  

  



 مديني الخطمي جعفر أبي جد الشجرة تحت بايع الخطمي النصاري خماشة بن حبيب بن عمير ] 3224[  

  

معمر بن وشهاب إسماعيل بن موسى قال الليث قاله النصاري زيد بن أمية بني من سعد بن عمير ] 3225[  

وكان فلسطين أهل من نفر في سعد بن عمير أتينا قال طلحة أبي عن سنان بأي عن سلمة بن حماد سمعا

 عدوي ل يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال وحده نسيج له يقال

  

عبدة وقال لعمير بن عن هشام عن الليث قاله وإمامهم عدي بن العمى خطمة بني قارىء عمير ] 3226[  

 أبيه عن لعمير بن عن هشام عن

  

  ]3227 [ الفضل وأم جهم أبا سمع عنهما تعالى الله رضى عباس بن مولى ويقال الفضل أم مولى عمير 

إسحاق بن عن أبيه عن إبراهيم بن يعقوب عن علي قال العرج الرحمن عبد منه سمع عنهما تعالى الله رضى

حميد بن الرحمن عبد عن إسماعيل بن مالك وروى عنهما تعالى الله رضى عباس بن الله عبد مولى ثقة وكان

 عنهما تعالى الله رضى عباس عن عباس مولى عمير عن رجاء بن إسماعيل عن العمش عن

  

مطرف علينا قص قال عيينة بن عن عباد بن محمد قال الكوفي النخعي يحيى أبو سعيد بن عمير ] 3228[  

رضى سعد أتانا من أول كان معاوية مات حتى علينا كان أمير بكل أخبرك أل قال سعيد بن عمير أخبرني فقال

عنه تعالى الله رضى المغيرة بعده أتانا ثم عنه تعالى الله رضى عمار بعده أتانا ثم فاستعمله عنه تعالى الله

الله رضى عثمان استعمله عنه تعالى الله رضى سعد بعده أتانا ثم علينا وهو عنه تعالى الله رضى عمر فقتل

بأبي ارتضوا إنهم ثم العاص بن سعيد علينا فاستعمل فعزله فشكى عقبة بن الوليد بعده أتانا ثم عنه تعالى

فمات زياد بعده أتانا ثم المغيرة استعمل معاوية أن ثم علينا وهو عثمان فقتل عنه تعالى الله رضى موسى

بشير بن النعمان بعده أتانا ثم قيس بن الضحاك واستعمل عزله صلوما بن قتل فلما الحكم أم بن فاستعمل

 وحجاج ومسعر العمش منه سمع علينا وهو معاوية فمات عنهما تعالى الله رضى

  

وقال وسلم عليه الله صلى النبي مع نحن بينما قال عنه تعالى الله رضى الضمري سلمة بن عمير ] 3229[  

 طلحة بن عيسى عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن البهزي عن عمير بعضهم

  

السود أبي عن حيوة عن وهب بن قاله عنه تعالى الله رضى عمر سمع البكري سلمة بن عمير ] 3230[  

 عميرا سمع

  

منزلة الجنة أهل أدنى قال قيس بن محمد عن وكيع روى نيار بن بردة أبي عمه عن سعيد بن عمير ] 3231[  

 بيته أهل من الرجل في يشفع الذي

  

عنهم تعالى الله رضى حرام وأم الدرداء وأبا الصامت بن عبادة سمع العنسي السود أبي بن عمير ] 3232[  

 الشامي وأزهر معدان بن خالد منه سمع

  

علي بن والحسن العاص بن وعمرو هريرة أبا سمع هاشم لبني مولى محمد أبو إسحاق بن عمير ] 3233[  

 عون بن حدثنا أنس بن قريش حدثنا موسى بن يحيى نسبه عنهم تعالى الله رضى

  



حجازي الله عبد أبي بن فضيل منه سمع عنه تعالى الله رضى عفان بن عثمان مولى المهري عمير ] 3234[  

صالح أبي عن يحيى أبي بن محمد وقال الموي القرشي وهو المحرم في عنه تعالى الله رضى عثمان سمع

عمرو سليمان بن فضيل حدثنا بكر أبي بن محمد كناه نحوه عنه تعالى الله رضى عثمان سمع أبيه عن المهري

مولى صالح بن محمد عن حاتم حدثنا حمزة بن بهذا أبيه عن المهري صالح حدثنا محمد حدثنا يحيى حدثنا

 بهذا أبيه عن المهري

  

 عطاء بن عن الضحاك سعد عن روى يربوع بن عمير ] 3235[  

  

الوزاعي عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن سمع الدمشقي الشامي العنسي هانئ بن عمير ] 3236[  

من ثلثين أدرك عميرا أن وزعم هانئ بن عمير سمع جرير بن سنان سمع معتمر عن قيس قال جابر وابن

من قوم وخرج الوليد أبا يا لعمير وقلت عمرو بن سلمة حدثنا حجر بن قال وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

 وحوران البثنية على العزيز عبد بن لعمر عملت عمير وقال فقتلوه دمشق مدينة من قيس

  

بن أشعث عن السائب بن عطاء روى قوله أو مرسل سيرين بن محمد عنه روى جودان بن عمير ] 3237[  

 النبيذ في وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن العبدي جودان بن عمير

  

وموسى خالد أبي بن إسماعيل عنه روى عنهما تعالى الله رضى عمر بن عن وبرة أبو نمير بن عمير ] 3238[  

عمر بن سمع وبرة أبي نمير بن عمير عن إسماعيل عن المبارك بن حدثنا محمد الهمداني هو وكيع كناه الصغير

عدل قيمة عليه يقوم حد عليه ليس جائز هو قال أحدهما وقع رجلين بين أمة في قوله عنهما تعالى الله رضى

 رق هذا عمر بن عن أبيه عن وقال

  

بن عيسى وروى يهلل أبو وكيع وقال هلل أبو هو نعيم وأبو القطان يحيى قال التغلبي تميم بن عمير ] 3239[  

أخبرني إسحاق أبي عنه روى عنهما تعالى الله رضى عباس بن عن يريم بن قميم بن عمير عن أبيه عن يونس

عن سفيان حدثنا نعيم أبو عليه يتابع ول مسمى أجل إلى عنهما تعالى الله رضى عباس بن قرأ التغلبي هلل أبو

 انصرفنا تقولوا ل عباس بن عن التغلبي هلل أبو أخبرني إسحاق أبي

  

عن عطاء عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي على قدم أنه أبيه عن جودان بن الشعث بن عمير ] 3240[  

 السائب

  

 عثمان بن إسحاق منه سمع جعفر مؤذن فسمع الحجاج مع كنا الجراح مولى عمير ] 3241[  

  

 الكوفيين في يعد عمران ابنه عنه روى مسعود بن عن الهذلي مسعود بن الله عبد مولى عمير ] 3242[  

  

 الشامي شفعة بن شرحبيل عن عثمان بن حريز عنه روى اليحصبي كرب بن عمر بن عمير ] 3243[  

  

 سليم أبي بن ليث عنه روى عمير أبي بن عمير ] 3244[  

  

 يزيد بن الحارث عنه روى عنه تعالى الله رضى ذر أبا سمع اللخمي الفيض بن عمير ] 3245[  

  



أباه سمع عمير بن عتبة عن أبيه عن مخرمة حدثني معن حدثنا موسى بن يحيى قال عتبة رأى عمير ] 3246[  

عن سوادة بن بكر عن عمرو حدثنا وهب بن حدثنا عيسى بن وقال الخفين على يمسح العاص بن عمرو رأى

 مثله عمرا رأى عبيد هو رشدين أبي

  

 كثير أبو زوذى بن عمير ] 3247[  

  

 منقطع مسلم بن شرحبيل عنه روى مسلم أبا سمع سيف بن عمير ] 3248[  

  

 الماجشون بن العزيز عبد عنه روى حبيش بن هشام عن فديد آل مولى عمير ] 3249[  

  

عليه الله صلى النبي سمع عنهما تعالى الله رضى علي بن الحسن سمع التيمي المأمون بن عمير ] 3250[  

 سعد في يتكلمون طريف بن سعد سمع زكريا بن إسماعيل قاله الضحى في وسلم

  

عمرو عن وهب بن قاله الجميع صلة تفضل عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن صالح أبو عمير ] 3251[  

 بكيرا سمع

  

 سمي بن مغيث عنه روى عنه تعالى الله رضى مسعود بن عن ربيعة بن عمير ] 3252[  

  

أسد بني مولى عمير بن يحيى ابنه منه سمع قوله عنهما تعالى الله رضى عباس بن سمع عمير ] 3253[  

 المدني

  

 قوله موسى ابنه عنه روى علي بن حسين عن النصاري عمير ] 3254[  

  

العاص بن عمرو مع نسير بينما قال الخولني وهب بن سفيان سمع الخولني مدرك أبي بن عمير ] 3255[  

الغفاري بصرة أبي وقبر العاص بن عمرو قبر أنا فرأيت حرملة قال بطوله الحديث فذكر عنه تعالى الله رضى

 حرملة منه سمع فيه عنهم تعالى الله رضى عامر بن وعقبة

  

معاذ وقال مرسل نجيح أبي بن عن يروي عمير علي بن عمرو قاله ميمون ويقال المغلس أبو عمير ] 3256[  

 مغلس أبي ميمون عن جريج بن عن

  

بن وسعيد أبيه عن يحدث الدستوائي هشام قاله الخطمي جعفر أبو عمير بن يزيد أو يزيد بن عمير ] 3257[  

بن يزيد بن عمير اسمه أحمد قال القطان ويحيى سلمة بن وحماد شعبة منه سمع كعب بن ومحمد المسيب

 المدني هو يزيد بن عمير جعفر أبو حدثنا يحيى قال خماشة بن حبيب بن عمير بن يزيد بن عمير

  

 عامر عن مطرف عن فضيل بن قاله الحلق في شريحا سمع يزيد بن عمير ] 3258[  

  

صالح بن علي عن وكيع عنه روى قوله الشعبي عن الغريف أبي بن وهو الهمداني يزيد بن عمير ] 3259[  

 الكوفيين في عنه محمد ابنه وروى

  



عن هشام عن طهمان بن قاله يسار بن ومسلم العالية أبي بين صليت الهجري يزيد أبي بن عمير ] 3260[  

 أمية أبي الكريم عبد

  

عثمان بن أحمد الثوري عنه روى المغيرة بن الملك عبد عن الخثعمي بشر بن الله عبد بن عمير ] 3261[  

عن بشر بن الله عبد بن عمير عن عباس بن الجبار عبد عن يوسف بن إبراهيم حدثنا مسلمة بن شريح حدثنا

 الكوفيين في حديثه السفر في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه تعالى الله رضى هريرة أبي عن زرعة أبي

  

عمرو رأى أباه سمع عمير بن عتبة عن أبيه عن مخرمة حدثنا معن حدثنا موسى بن يحيى قال عمير ] 3262[  

رشدين أبي عن سوادة بن بكر عن عمرا سمع وهب بن حدثني عيسى بن وقال الخفين على يمسح العاص بن

 مثله عمرا رأى سمر أبي بن عبيد بن

  

أربعة الكوفة أهل كبراء بشر بن الله عبد بن عمير لنا قال سفيان سمعت علي قال مجاهد عن عمير ] 3263[  

 نهد بني من مسهر بن ويزيد شريك بن الله وعبد علقة وابن إسحاق أبو

  

 عمرو بن عاصم عن إسحاق أبو قاله عنه تعالى الله رضى الخطاب بن عمر عن عمير بن أو عمير ] 3264[  

  

 شعبة سمع وشريك الكبير وعبد الله عبيد أخو البصري الحنفي المغيرة أبو المجيد عبد بن عمير ] 3265[  

  

 معاوية أبو عنه روى ليث عن الضبي عمير ] 3266[  

  

 ضمرة قاله العزيز عبد بن عمر أدرك الرحمن عبد بن عمير ] 3267[  

  


