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  الصقع األول

نبدأ من هذا الصقع باملدينة ألا مهبط الوحي ومعدن الرسالة وا نصر : قال اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
 صلى اهللا املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كثرياً ومنها انتشر اإلسالم وظهر إعالم الدين وا قرب رسول اهللا

عليه وسلم وضجيعيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وأتاها قطن جلة الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
الذين هم منار اإلسالم وم صان اهللا دينه عن االنثالم وأول ما نبدأ من هذا الكتاب بذكر النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم

 عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن
بن غالب بن فهر وهو قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن 

نزار بن معد بن عدنان إىل هنا انتهت أنساب العرب ألنه ليس يصح من عدنان إىل إرم فيه إسناد يرجع 
 وسلم مبكة عام الفيل وذلك يوم اإلثنني الثنيت عشرة ليلة مضت من وكان مولد املصطفى صلى اهللا عليه

شهر ربيع األول يف اليوم الذي بعث اهللا طرياً أبابيل على أصحاب الفيل ونزل عليه الوحي وهو حبراء بعد 
أن مت له ثالث وأربعون سنة وأقام مبكة عشر سنني يدعوهم إىل اهللا جل وعال مث أمره اهللا تعإىل باخلروج 

منها إىل املدينة فهاجر صلى اهللا عليه وسلم هو وأصحابه إليها فأقام ا عشر سنني مث قبضه اهللا جل وعال 
آخر يوم اإلثنني لثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول وكان مقامه باملدينة عشر حجج سواء ودفن 

ربه صلى اهللا عليه وسلم علي يف بيت عائشة رضي اهللا عنها ليلة األربعاء حني زاغت الشمس ونزل يف ق
بن أيب طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي 

  .عنهم أمجعني

  ذكر مشاهير الصحابة بالمدينة

يني أول من نبدأ من الصحابة الذين كانوا باملدينة باخللفاء الراشدين املهد: قام اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
على حسب ما استخلفوا واحداً بعد اآلخر مث يعقبهم الذين شهد هلم املصطفى صلى اهللا عليه وسلم باجلنة 

مث نذكر بعدهم سائر الصحابة الذين استوطنوا املدينة وقطنوها سواء حلت املنية م فيها أو يف غريها إذ 
  .ملسلمني إىل اخلروج منها إىل غريها فأوهلااالعتبار استيطام إياها وإن دفعتهم الغزوات والقيام بأمور ا

أبو بكر بن أيب قحافة الصديق رضي اهللا عنه وامسه عبد اهللا ولقبه عتيق واسم أيب قحافة عثمان بن عامر 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش بن مالك بن 
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.  اخلري بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمالنضر وأم أيب بكر رضي اهللا عنه أم

استخلف رضي اهللا عنه يف اليوم الذي مات فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خطبهم اليوم الثاين من 
بيعته فلما فرغوا من دفن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم بايعه الناس بيعة العام ومسوه خليفة رسول اهللا 

يه وسلم واستقام له األمر يف السر واإلعالن إال أن علي بن أيب طالب ومجاعة معه من بين صلى اهللا عل
هاشم ختلفوا عن بيعته إىل أن ماتت فاطمة رضي اهللا عنها على رأس ستة أشهر من متوىف رسول اهللا صلى 

ى أبو بكر فمض" كتاب اخللفاء"اهللا عليه وسلم مث بايعه علي وأوالئك النفر على حسب ما ذكرنا يف 
رضي اهللا عنه على منهاج نبيه صلى اهللا عليه وسلم باذالً نفسه وماله يف إظهار دين اهللا والذب عن 
حرماته والقيام مبا يوجبه الدين إىل أن حلت املنية به ليلة اإلثنني لسبع عشرة ليلة مضت من مجادى 

 يوم مات اثنتان وستون سنة ودفن اآلخرة وكانت خالفته سنتني وثالثة أشهر واثنني وعشرين يوماً وله
جبنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليالً ونزل قربه عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد 

  .اهللا وعبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهم أمجعني وورثه أبو قحافة السدس

    

 قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد اهللا بن
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك أبو حفص العدوي وأم عمر حنتمة بنت هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن 
عمر بن خمزوم أخت أيب جهل وكان قد استخلفه أبو بكر الصديق يف حياته بعهد كتب له يف علته اليت 

 عن دين اهللا ويبالغ اهود يف إظهار سنن املصطفى تويف فيها فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يذب
صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه إىل أن فتح اهللا عليه األمصار وجىب إليه األموال من 
غري أن لوث نفسه بشيء من حطام هذه الفانية الزائلة إىل أن حلت به املنية قتله أبو لؤلؤة غالم املغرية بن 

جر وجاءه يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة عند قيامة إىل صالة الفجر طعنه ثالث شعبة خبن
طعنات يف ثنته وتوىف عمر رضي اهللا عنه وله مخس ومخسون سنة وكانت خالفته عشر سنني وستة أشهر 

  .وأربع ليال ودفن جبنب أيب بكر الصديق ودخل قربه عثمان بن عفان وعبد اهللا بن عمر

 بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب عثمان
بن لؤي بن غالب وكان له ثالث كىن أبو عمرو وأبو عبد اهللا وأبو ليلى وأم عثمان أروى بنت كريز بن 

ستخلف ربيعة بن حبيب بن عبد مشس وأمها البيضاء أم حكيم بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ا
علي وعبد الرمحن وسعد بن أيب وقاص وطلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام : عن شورى من ستة أنفس

" كتاب اخللفاء"وسادس القوم عثمان رضي اهللا عنه وعنهم أمجعني على حسب ما تقدم ذكرنا ذلك يف 

ته الذي قد عداه اهللا فمضى عثمان بن عفان الزماً للدين الصحيح وأن لوثه الناس ببعض اللوث يف حيا
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عن حقيقته إىل أن حوصر يوم اجلمعة لليلة مضت من ذي القعدة وبقي يف احلصار تسعة وأربعني يوماً 
يذود عنه علي بن أيب طالب يف بين هاشم وطلحة والزبري فيمن أطاعهما من قريش إىل أن تسلق عليه 

ورة البقرة فوقعت أول قطرة من دمعه سودان بن محران املرادي بالليل ومعه مشقص فوجأه وهو يقرأ س
على قوله فسيكفيكهم اهللا وكانت خالفته اثنيت عشرة سنة إال اثىن عشر يوماً ودفن بني املغرب والعشاء 
وصلى عليه جبري بن مطعم وذلك ليلة السبت لثنىت عشرة ليلة بقيت من ذي احلجة ودلته يف قربه نائلة 

  .وأم البنني

املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو احلسن اهلامشي وأم علي فاطمة بنت أسد علي بن أيب طالب بن عبد 
بن هاشم بن عبد مناف وهاشم أخو هشام فاستخلف علي رضي اهللا عنه بعد دفن عثمان وبايعه الناس يف 
السر واإلعالن فجرد على أسباب الدين جتريداً وأغضى عن التمويه والتبديل ولزم الطريقة الواضحة ورام 

لناس عن متكنهم من الدنيا ومتتعهم برتهتها وطيباا على ما كان عليه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم رد ا
فالتاثت عليه األمور حىت كان من أمره ما كان من احلوادث على حسب ما ذكرنا تفصيل األيام يف 

لفانية القذرة وهو مصر يف ذلك كله على إظهار الدين والعزوف عن هذه ا" كتاب اخللفاء"خالفته يف 
على ما كان فيه ما كان من غري أن تأخذه يف اهللا لومة الئم إىل أن قتله عبد الرمحن بن ملجم املرادي يف 
مسجد الكوفة بسيف مسموم عند قيامه إىل الصالة وذلك ليلة اجلمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر 

ن وستون سنة وكانت خالفته مخس رمضان ومات رضي اهللا عنه غداة يوم اجلمعة وله يوم مات اثنتا
  .سنني وثالثة أشهر إال أربعة عشر يوماً واختلفوا يف قربه وليس عندي فيه شيء صحيح فاذكره

احلسن بن علي بن أيب طالب بن فاطمة الزهراء كنيته أبو حممد سم حىت نزل كبده وأوصى إىل أخيه 
 بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنني احلسني ومات باملدينة يف شهر ربيع األول سنة إحدى ومخسني

  .وصلى عليه سعيد بن العاص ودفن يف بقيع الغرقد

    

احلسني بن علي بن أيب طالب بن فاطمة الزهراء كنيته أبو عبد اهللا كان بينه وبني احلسن طهر واحد مث 
إمارة يزيد بن محلت فاطمة به قتل يوم عاشوراء بكربالء يوم السبت سنة إحدى وستني وهو عطشان يف 

معاوية ومحل رأسه إىل الشام واختلف يف موضع رأسه فمنهم من زعم أن رأسه يف الربج الثالث من 
السور على باب الفراديس بدمشق ومنهم من زعم أن رأسه على رأس عمود يف مسجد جامع دمشق عن 

 يف قرب معاوية وذاك أن ميني القبلة جبنب القبة اخلضراء وقد رأيت ذلك العمود ومنهم من زعم أن رأسه
  .احصنه بعد املمات به فأما جثته فبكربالء ال شك فيه: يزيد بن معاوية دفن رأسه يف قرب أبيه وقال

طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
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لحق بدراً كان بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم كنيته أبو حممد وكان يقال له الفياض يعد من البدريني ومل ي
إىل احلوران ليتجسس أخبار العري فلحق النيب صلى اهللا عليه وسلم ببدر بعد فراغه من الوقعة فضرب له 
صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره قتله مروان بن احلكم يوم اجلمل بسهم رماه سنة ست وثالثني وهو 

  .ب وقربه بالبصرة مشهور يزارابن أربع وستني سنة يف شهر رج

الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب كنيته أبو عبد اهللا كان حواري املصطفى صلى اهللا عليه وسلم قتله عمرو بن جرموز يوم اجلمل يف 

اهللا صبحة يوم اجلمل وقال يا بين ما يف بدين شهر رجب سنة ست وثالثني وذاك أنه أوصى إىل ابنه عبد 
عضو إال وقد جرح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهى ذلك إىل فرجي فقتل من آخر يومه 

  .وقربه بوادي السباع على أميال من البصرة مشهور يعرف

مرة بن كعب سعد بن أيب وقاص واسم أيب وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن 
بن لؤي بن غالب كنيته أبو إسحاق مات يف قصره بالعقيق ومحل على أعناق الرجال إىل املدينة سنة 

مخس ومخسني وقد قيل سنة مثان ومخسني وصلى عليه مروان بن احلكم وكان عليها ملعاوية وله يوم مات 
  .أربع وستون سنة

بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن رياح 
بن لؤي بن غالب كنيته أبو األعور مل يشهد بدراً بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم وطلحة ليتجسسا خرب 

العري فقدما من احلوران بعد ما فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من الوقعة فضرب هلما صلى اهللا عليه وسلم 
عيد باملدينة سنة إحدى ومخسني وهو ابن بضع وسبعني سنة ودخل قربه بسهميهما وأجرمها ومات س

  .سعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
 عليه وسلم عبد الرمحن مات كنيته أبو حممد وكان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو فسماه النيب صلى اهللا

  .لست سنني بقني من خالفة عثمان وهو ابن مخس وسبعني سنة ودفن بالبقيع

أبو عبيدة بن اجلراح امسه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن 
ني هذه األمة أبو عبيدة بن لكل أمة أمني وأم: فهر بن مالك بن النضر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اجلراح تويف يف طاعون عمواس بالشام سنة مثاين عشرة يف خالفة عمر بن اخلطاب

عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب أخو علي بن أيب طالب كنيته أبو يزيد ورث أبا طالب عقيل وطالب 
  .ية بن أيب سفيانومل يرثه علي وال جعفر ألما كانا مشركني مات عقيل يف آخر إمارة معاو

عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب كنيته أبو جعفر وأمه أمساء بنت عميس بن كعب بن ربيعة اخلثعمي ولدته 
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بأرض احلبشة أول سنة من سين اهلجرة وكان يقال له قطب السخاء مات سنة مثانني باملدينة سنة سيل 
  .اجلحاف الذي ذهب باحلاج من مكة وكان يصفر حليته

ن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنيته أبو الفضل وأمه ابنة جناب بن كلب بن العباس ب
مالك بن النمر بن قاسط كان مولده قبل الفيل بثالث سنني ومات سنة ثنتني وثالثني يف خالفة عثمان بن 

  .رضي اهللا عنهعفان رضي اهللا عنه وهو ابن مثان ومثانني سنة باملدينة وصلى عليه عثمان بن عفان 

عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب كنيته أبو عباس ولد قبل اهلجرة يعىن هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بأربع سنني ومات بالطائف سنة مثان وستني وقد قيل سنة سبعني وصلى عليه حممد بن احلنفية وكرب عليه 

  .أربعاً وقربه بالطائف مشهور يزار

    

ن عبد املطلب كان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته قتل يوم الريموك الفضل بن العباس ب
  .بالشام يف عهد عمر بن اخلطاب وهو ابن ثنتني وعشرين سنة كنيته أبو حممد

قثم بن العباس بن عبد املطلب كان بقي إىل أن خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان يف آخر إمارة معاوية 
سان مث خرج منها فعرب النهر وفتح ما وراء النهر واستشهد يف تلك الناحية فمنهم بن أيب سفيان إىل خرا

  .من زعم أن قربه بسمرقند ومنهم من زعم أن قربه مبرو

سعد بن عبادة بن دليم األنصاري ممن شهد العقبتني وبدراً وكان نقيباً وهو الذي يقال له سعد اخلزرج 
ثابت وأبو قيس وأبو احلباب مات لسنتني ونصف مضني من كان سيدهم غري مدافع وله ثالث كىن أبو 

  .خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باحلوران من أرض الشام

عبد اهللا بن مسعود بن احلارث بن مشخ بن خمزوم بن صاهلة بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل حليف 
ر بن خمزوم بن صاهلة بن احلارث بن بين زهرة وقد قيل أنه عبد اهللا بن مسعود بن عاقل بن مشخ بن قا

سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر كنيته أبو عبد الرمحن ممن شهد بدراً وسائر املشاهد وكان 
من فقهاء الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني سكن الكوفة مرة كان يلي بيت املال ا ومات باملدينة سنة 

 عثمان بن مظعون فصلى عليه الزبري بن العوام ودفن بالبقيع ثنتني وثالثني وأوصى أن يدفن جبنب قرب
  .وكان له يوم مات بضع وستون سنة وكانت أمه أم عبد بنت احلارث بن زهرة بن كالب

زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بين سلمة أحد بين احلارث بن اخلزرج من فقهاء 
أبو سعيد وأبو خارجة مات يف والية معاوية بن أيب سفيان سنة مخس الصحابة وجلة األنصار وله كنيتان 

  .وأربعني وقد قيل سنة إحدى ومخسني

سعد بن عبيد بن النعمان القارئ األنصاري كنيته أبو زيد والد عمري بن سعد وايل عمر بن اخلطاب على 



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   7 

عليه وسلم قتل بالقادسية سنة الكوفة وهو أحد األربعة الذين مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا 
  .ست عشرة وكان له يوم قتل أربع وستون سنة

أسامة بن زيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن حبه كنيته أبو يزيد وقد قيل أبو حممد 
عليه حب رسول اهللا صلى اهللا : ويقال أبو زيد تويف بعد أن قتل عثمان بن عفان باملدينة وكان نقش خامته

  .وسلم

جابر بن عبد اهللا بن عمرو من بين جشم بن اخلزرج ممن شهد العقبتني مع أبيه مث شهد بدراً ومن املشاهد 
تسع عشرة غزاة وقد استغفر له املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ليلة البعري عمه مخساً وعشرين مرة كنيته 

ن عمي سنة مثان وسبعني وكان خيضب أبو عبد اهللا وأبوه من شهداء أحد مات جابر باملدينة بعد أ
  .باحلمرة وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة

أبو سعيد اخلدري امسه سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي من سادات األنصار وكان أبوه ممن شهد أحداً 
  .مات باملدينة بعد احلرة بسنة سنة أربع وستني

محن قتله أبو مرمي احلنفي يف احلديقة يف خالفة أيب زيد بن اخلطاب أخو عمر بن اخلطاب كنيته أبو عبد الر
لقد قتلت أخا يل ! وحيك: بكر الصديق يوم اليمامة فكان عمر إذا رأى أبا مرمي احلنفي بعد ذاك يقول له

  .ما هبت الصبا إال ذكرته

 أبو أبو ذر الغفاري امسه جندب بن جنادة بن سفيان وقد قيل ان اسم أبيه يزيد ويقال أيضاً سكن وكان
ذر ممن هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين غفار إىل مكة واختفى يف أستار الكعبة أياماً كثرية ال 
خيرج منها إال حلاجة اإلنسان من غري أن يطعم أو يشرب شيئاً إال ماء زمزم حىت رأى رسول اهللا صلى 

 مث هاجر إىل املدينة وشهد جوامع املشاهد اهللا عليه وسلم بالليل فآمن به وهو أول من حياه بتحية اإلسالم
  .ومات بالربذة يف خالفة عثمان بن عفان سنة ثنتني وثالثني

رافع بن خديج بن رافع األنصاري احلارثي له كنيتان أبو عبد اهللا وأبو خديج مات باملدينة سنة ثالث 
  .وسبعني

قبل الفيل بثالث عشرة سنة دخلت حكيم بن حزام بن خويلد القرشي كنيته أبو خالد وكان مولده مبكة 
أمه الكعبة فمخضت فيها فولدت حكيم بن حزام يف جوف الكعبة وعاش يف اجلاهلية ستني سنة ويف 

  .اإلسالم ستني سنة ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة سنة أربع ومخسني باملدينة

    

نيته أبو املنذر وكان له ابن أُيب بن كعب بن قيس من بين جديلة وجديلة أم معاوية بن عمرو بن مالك ك
يقال له الطفيل فكان عمر بن اخلطاب يكنيه بالطفيل وكان أيب ممن مجع القرآن على عهد رسول اهللا 
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صلى اهللا عليه وسلم وأمر اهللا صفيه صلوات اهللا عليه أن يقرأ على أيب القرآن ليكون أوكد حلفظ أيب له 
هاء الصحابة وجلة األنصار مات سنة ثنتني وعشرين يف وأنشط له يف وعيه واحملافظة عليه وكان من فق

  .خالفة عمر بن اخلطاب وقد قيل أنه بقي إىل خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه واألول أصح

أبو اهليثم بن التيهان امسه مالك بن التيهان بن عتيك من صاحلي األنصار نزل عليه رسول اهللا صلى اهللا 
ة مدة وكان ممن شهد بدراً وجوامع املشاهد ومات سنة عشرين يف خالفة عليه وسلم عند قدومه املدين

  .عمر بن اخلطاب

مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف كنيته أبو عبادة ممن شهد بدراً تويف باملدينة سنة أربع 
  .وثالثني وهو ابن ست ومخسني سنة

ة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار من حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد منا
القوم الذين يقال هلم بنو مغالة ومغالة أم عدي بن مالك بن النجار كنيته أبو الوليد ممن كان يذب عن 

اهجهم : املصطفى صلى اهللا عليه وسلم بيديه وسيفيه ويعينه بلسانه وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 بروح القدس مات أيام قتل علي بن أيب طالب باملدينة وهو ابن مائة اللهم أيده: وجربيل معك مث قال

  .وعشرين سنة سنه وسن أبيه وجده سواء

جبري بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي كنيته أبو سعيد ممن عظم يف اجلاهلية واإلسالم 
مات مع : باملدينة وقد قيلمعاً وقد قيل كنيته أبو حممد ويقال أيضاً أبو عدي مات سنة تسع ومخسني 

  .رافع بن خديج يف يوم واحد سنة ثالث وسبعني وهو أسنه

أسيد بن حضري بن مساك األشهلي من سادات األنصار ممن شهد العقبتني وبدراً وجوامع املشاهد كنيته أبو 
عمر حيىي وقد قيل أبو عتيق ويقال أبو حضري مات يف خالفة عمر بن اخلطاب سنة عشرين وصلى عليه 

  .بن اخلطاب ودفن بالبقيع

الرباء بن مالك بن النضر النجاري اخلزرجي وهو أخو أنس بن مالك من صاحلي األنصار ومتقشفيهم قال 
رب أشعث اغرب ذي طمرين ال يوبه له لو أقسم على اهللا ألبره منهم الرباء بن : النيب صلى اهللا عليه وسلم

يا : شركني بناحية السوس فقاتلهم فيمن معه من املسلمني فقالوامالك خرج الرباء غازياً فلقي زحفاً من امل
براء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لو اقسمت علي اهللا ألبرك فأقسم على ربك فقال أقسمت 

  .عليك يا رب ملا منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم وقتل الرباء شهيداً وذلك سنة ثالث وعشرين

األنصاري والد النعمان بن بشري ممن شهد بدراً وأحداً قتل بعني التمر بالشام يف بشري بن سعد بن ثعلبة 
  .آخر خالفة أيب بكر الصديق رضنا وعنهم أمجعني

أبو قتادة امسه احلارث بن ربعي بن رافع األنصاري السلمي من بين سلمة بن سعد وقد قيل أن اسم أيب 
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 من سادات األنصار وجلة الفرسان يف أيام رسول اهللا قتادة النعمان بن ربعي ويقال عمرو بن ربعي كان
  .صلى اهللا عليه وسلم مات باملدينة سنة أربع ومخسني وهو ابن سبعني سنة

هاشم بن عتبة بن أيب وقاص بن أخي سعد بن أيب وقاص كان ممن يستعني به عمر بن اخلطاب على أمور 
 بن وهيب بن عبد مناف قتل يوم اجلمل املسلمني ويقدمه يف البعث إذا بعث واسم أيب وقاص مالك

  .بالبصرة سنة ست وثالثني يف شهر رجب

كنيته أبو حممد وكان خطيب األنصار وقائلهم وقد قال النيب صلى . ثابت بن قيس بن الشماس األنصاري
نعم الرجل ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وكان : اهللا عليه وسلم

بو بكر قد أمره على األنصار يف ذلك اجليش وأمر خالد بن الوليد بن املغرية على قريش وكان مجاع أ
  .األمر إىل خالد رضي اهللا عنه

الطفيل بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف من سادات قريش مات هو وأبو سفيان بن احلارث أخوه 
  .سنة ثالثني باملدينة

 بن ثابت كان من أمناء األنصار وقرائهم قتل يوم اليمامة سنة ثنيت يزيد بن ثابت بن الضحاك أخو زيد
  .عشرة يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه

أبو طلحة األنصاري امسه زيد بن سهل بن األسود زوج أم أنس بن مالك كان ممن شهد بدراً وجوامع 
ربع وثالثني وصلى عليه املشاهد وكان من فرسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات باملدينة سنة أ

  .عثمان بن عفان وكان له يوم مات سبعون سنة

    

عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق كنيته أبو حممد أمه وأم عائشة أم رومان بنت عامر بن عومير مات قبل 
  .عائشة سنة مثان ومخسني وكان خيضب باحلناء والكتم

 عمري بن عامر بن عبد ومنهم من قال سكني بن أبو هريرة الدوسي اختلفوا يف امسه فمنهم من زعم أنه
عمرو ومنهم من قال عبد اهللا بن عمرو وقد قيل عبد الرمحن بن صخر ويقال أن امسه عبد مشس ومنهم 
من قال عبد م ومنهم من قال عبد عمرو وقد قيل أن امسه يف اجلاهلية عبد م فسماه النيب صلى اهللا 

ن إسالمه سنة خيرب سنة سبع من اهلجرة وكان من احلفاظ املواظبني عليه وسلم عبد اهللا وهذا أشبه كا
ال تدركين ! اللهم: على صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل وقت على ملء بطنه وقد كان دعا

  .سنة ستني فمات سنة مثان ومخسني باملدينة

أحاديث يسرية إلقباله على العبادة عبد اهللا بن مالك بن حبينة األسدي له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وقلة ذكره ملا علم إال عند احلاجة إليه روى عنه أهل املدينة وا مات
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يزيد بن أيب سفيان بن حرب أخو معاوية بن أيب سفيان من صاحلي بين أمية وكان من أمراء األجناد 
م سنة مثاين عشرة بعد أن تويف بالشام واله أبو بكر الصديق وجعل أباه أبا سفيان حتت رايته مات بالشا

  .أبو عبيدة بن اجلراح يف خالفة عمر بن اخلطاب

أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام كان ممن شهد بدراً والعقبة وهو والد شداد بن أوس وأخو حسان بن 
  .ثابت مات سنة مخس وثالثني

  . أيب بكر الصديقعكاشة بن حمصن بن حرثان األسدي كنيته أبو حمصن قتل يوم اليمامة يف عهد

  .محزة بن عمرو األسلمي كنيته أبو صاحل مات سنة إحدى وستني وهو ابن إحدى وسبعني سنة

عبد اهللا بن سالم بن احلارث اخلزرجي من بين قينقاع كنيته أبو يوسف كان حرباً قبل أن يسلم وامسه 
وكان من فقهاء الصحابة كان قبل اإلسالم احلصني فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا 

  .وعلمائهم بالكتب تويف باملدينة سنة ثالث وأربعني

عبد اهللا بن أم مكتوم األعمى القرشي وهو عبد اهللا بن عمرو بن شريح كان امسه قبل أن يسلم احلصني 
  .فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا مات باملدينة

  .مات باملدينة سنة مثان وسبعنيزيد بن خالد اجلهين كنيته أبو عبد الرمحن 

عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب كنيته أبو عبد الرمحن كان مولده قبل الوحي بسنة مل يشهد بدراً وعرض 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم جيزه ومل يره بلغ مث عرض 

 من صاحلي الصحابة وقرائهم وزهادهم ومل يشتغل عليه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة فأجازه وكان
يف هذه الدنيا بالصفراء وال بالتمتع بالبيضاء وال ضم درمهاً إىل درهم وكان من أكثرهم تتبعاً آلثار رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكثرهم استعماالً هلا اعتزل الفنت وقعد يف البيت عن الناس إال أن خيرج حاجاً 

 غازياً إال أن أدركته املنية على حالته تلك مبكة وهو حاج سنة ثالث وسبعني وا دفن رضي أو معتمراً أو
  .اهللا عنه

أبو لبابة بن عبد املنذر امسه بشري بن عبد املنذر بن الزبري مل يشهد بدراً وذاك أن املصطفى صلى اهللا عليه 
ه وهم ثالثة أخوة أبو لبابة وسلم استخلفه على املدينة حيث خرج إىل بدر وضرب له بسهمه وأجر

  .ومبشر ورفاعة بنوا عبد املنذر ومات أبو لبابة باملدينة يف خالفة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

عبد اهللا بن أيب بكر الصديق ممن أسلم مبكة وكان ممن خيتلف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبيه ليايل 
 ومبا يكتادان به مث يدجل إىل مكة فيصبح كبائت ا تويف باملدينة الغار فيكون عندمها بالليل ويأتيهما باخلرب

  .قبل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وعن أبيه وعن مجيع املؤمنني

زيد بن خارجة بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس األنصاري ممن شهد بدراً وتويف يف خالفة عثمان 
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لم بعد املوت كان غشي عليه فحسبوه مات مث أفاق فتكلم بن عفان باملدينة وهو الذي يروي عنه أنه تك
  .بكلمات مث طفىء

أنيس بن أيب مرثد واسم أيب مرثد كناز بن احلصني حليف محزة بن عبد املطلب كان مع النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم حبنني كنيته أبو يزيد مات باملدينة شهر ربيع األول سنة عشرين

لعرتي العدوي كان من عرتة من اليمن وهم حلفاء بين عدي أتاهم النيب صلى عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ا
  .اهللا عليه وسلم يف بيتهم وهو غالم وأكثر روايته عن الصحابة مات سنة تسع ومثانني باملدينة

    

أبو عياش الزرقي امسه زيد بن النعمان من بين زريق كان من فرسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف 
  .دينةبامل

أوس بن الصامت بن قيس أخو عبادة بن الصامت شهد بدراً وجلة املشاهد وتويف باملدينة وله مخس 
  .ومثانون سنة

كعب بن مالك بن أيب كعب بن القني بن كعب األنصاري السلمي من بين سلمة بن سعد ممن شهد 
ه شهامة يف شبابه وبراعة يف يفاعته العقبة وبدراً وسائر املشاهد إال تبوك وكان من النقباء والشعراء ممن ل

  .كنيته أبو عبد اهللا تويف باملدينة أيام قتل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

ثابت بن قيس بن زيد بن النعمان اخلزرجي األنصاري كنيته أبو زيد وليس هو الذي مجع القرآن على 
  .ثمان بن عفان رضي اهللا عنهعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف باملدينة يف أول خالفة ع

زيد بن جارية بن عامر العمري األوسي أخو جممع بن جارية من بين عمرو بن عوف من األنصار كان 
  .من النيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب تويف باملدينة

أبو ليلى األنصاري امسه أوس بن خويل بن عبد اهللا ممن شهد بدراً وجلة املشاهد وحضر غسل رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم مع علي بن أيب طالب والفضل بن العباس وقثم وشقران مات باملدينة

  .أبو مرثد الغنوي امسه كناز بن احلصني قتل بأجنادين بالشام وقد قيل أنه مات يف خالفة أيب بكر الصديق

صاحل مات باملدينة خوات بن جبري بن النعمان األنصاري ممن شهد بدراً كنيته أبو عبد اهللا وقد قيل أبو 
  .سنة أربعني وهو ابن أربع وسبعني سنة

أبو اليسر امسه كعب بن عمرو بن عباد األنصاري السلمي مات باملدينة سنة مخس ومخسني يف والية 
  .معاوية ويقال أنه آخر من مات من أهل بدر

جنادين بالشام يف أبان بن سعيد بن العاص األموي له صحبة كان من سادات بين أمية يف شبابه قتل بأ
  .خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
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عبد اهللا بن زيد بن عاصم املازين من بين دينار بن النجار جد النجاري عمرو بن حيىي املازين قتل يوم 
احلرة سنة ثالث وستني يف ذي احلجة باملدينة وإمنا مسي يوم احلرة ألن يزيد بن معاوية بعث جيشاً إىل 

ر بن أيب اجلهم فتويف صخر قبل مسري اجليش إليها فاستعمل يزيد بن معاوية عليهم بعده املدينة وأمر صخ
مسلم بن عقبة املري فسار م مسلم حىت نزل املدينة فقاتلهم فهزمهم واستباح املدينة ثالثاً باً وقتالً 

  .رةوكان يف آخر ذي احلجة لليال بقني منه سنة ثالث وستني فسميت هذه الوقعة وقعة احل

عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه األنصاري صاحب الرؤيا يف األذان كنيته أبو حممد كان ممن شهد 
  .بدراً والعقبة ومات باملدينة سنة ثنتني وثالثني وهو ابن أربع وستني سنة وصلى عليه عثمان بن عفان

لنيب صلى اهللا عليه وسلم قاصد حممد بن أيب بكر الصديق ولد بالشجرة والبيداء سنة عشر من اهلجرة وا
البيت العتيق يف حجته وأمه أمساء بنت عميس اخلثعمية وكان يكىن أبا القاسم قتل يف والية علي بن أيب 

  .طالب بعد وقعة صفني

سلمة بن سالمة بن وقش األشهلي األنصاري أخو أيب نائلة سلكان بن سالمة كنيته أبو عوف ممن شهد 
  .ينة سنة مخس وأربعني يف والية معاوية بن أيب سفيان وله يوم مات سبعون سنةالعقبة وبدراً مات باملد

شرحبيل بن حسنة وحسنة أمه وهو شرحبيل بن عبد اهللا بن املطاع الكندي أخو عبد الرمحن بن حسنة 
ولّى أبو بكر الصديق شرحبيل بن حسنة اجليش حيث أنفذهم إىل الشام وكان من أمراء األجناد األربعة 

  .ته أبو عبد اهللا مات بالشام يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة يف خالفة عمر بن اخلطابوكني

صهيب بن سنان بن مالك موىل عبد اهللا بن جدعان التيمي وقد قيل حليفه وهو موىل عمر بن اخلطاب 
لي بن أيب كنيته أبو حيىي من الصاحلني والقراء مات باملدينة يف شهر شوال سنة مثان وثالثني يف خالفة ع

  .طالب ودفن بالبقيع

أبو محيد الساعدي امسه عبد الرمحن بن املنذر من بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج كان من صاحلي 
األنصار وقرائهم ممن واظب عل حفظ الصالة وفصوهلا من النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان مالزماً للدين 

  .إىل أن تويف باملدينة

اري املدين من بين دينار بن النجار كنيته أبو حممد مات سنة ثنتني ومخسني كعب بن عجرة الساملي األنص
  .باملدينة وله مخس وسبعون سنة

أبو هند األسلمى امسه أمساء بن حارثة وقد قيل أمساء بن خارجة مات باملدينة سنة ست وستني وهو ابن 
  .مثانني سنة

    

 أن األكوع لقب كنيته أبو عامر كان من سلمة بن األكوع وهو سلمة بن عمرو بن األكوع وقد قيل
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أشد الناس بأساً وأشجعهم قلباً وأقواهم راجالً أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة ذات قرد 
  .سهم الراجل والفارس معاً ومات باملدينة سنة أربع وسبعني

السوابق يف اإلسالم وأويل عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية أخو خالد بن سعيد وأبان بن سعيد من أهل 
  .الفضل يف الدين قتل عمرو بأجنادين غازياً يف خالفة عمر بن اخلطاب

حاطب بن أيب بلتعة بن أردب بن حرملة كنيته أبو حممد من أهل الفضل يف الدين مات باملدينة سنة 
  .ثالثني يف خالفة عثمان بن عفان وصلى عليه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

س بن عمرو بن عتيك ممن شهد بدراً وجوامع املشاهد وكان من الشجعان واملبادرين إىل سليط بن قي
  .الرباز استشهد يوم اجلسر مع أيب عبيد بن مسعود الثقفي يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .أبو السنابل بن بعكك امسه حبة بن بعكك بن احلارث بن حزن بن السباق تويف باملدينة

امسه مساك بن خرشة من قراء األنصار وسادام وفرسام واستشهد يوم اليمامة يف خالفة أيب أبو دجانة 
  .بكر الصديق

رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري وهو الذي يقال له رفاعة بن عفراء ممن شهد بدراً وجوامع املشاهد 
  .ومات باملدينة يف والية بن أيب سفيان

ت عبد الرمحن بن عوف كنيته أبو عبد الرمحن كان مولده مبكة السنة املسور بن خمرمة بن نوفل ابن أخ
الثانية من اهلجرة وقدم به املدينة يف النصف من ذي احلجة سنة مثان عام الفتح وقد حج مع النيب صلى اهللا 
عليه وسلم حجة وحفظ جوامع أحكام احلج واستوطن املدينة ومات مبكة سنة أربع وسبعني أصابه حجر 

  .ق وهو يصلي يف احلجراملنجني

عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ابن أخى عمر بن اخلطاب ولد أول سنة من سين اهلجرة وتويف يف فتنة 
  .ابن الزبري باملدينة

جرب بن عتيك بن احلارث بن قيس كنيته أبو عبد اهللا األنصاري من شهد بدراً وجوامع املشاهد وتويف 
  .حدى وسبعني سنةباملدينة سنة إحدى وستني وهو ابن إ

عتبان بن مالك بن عمرو ممن شهد بدراً وجاءه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بيته فصلى فيه تويف باملدينة 
  .يف والية يزيد بن معاوية

أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني أخذ بغرز املصطفى 
ىل الناس عنه ملا أعجبتهم كثرم مات باملدينة سنة عشرين وصلى عليه عمر صلى اهللا عليه وسلم حيث و

  .بن اخلطاب رضي اهللا عنه

دامة بن مظعون بن حبيب أخو عثمان بن مظعون من سادات قريش مات باملدينة سنة ست وثالثني يف 
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  .خالفة علي بن أيب طالب وقد قيل أنه مات سنة ست ومخسني

ارثي األنصاري قاتل كعب بن األشرف من املواظبني على العبادة واخللوة محد بن مسلمة بن سلمة احل
بالتعبد اعتزل الفنت وضرب فسطاطه بالربذة إىل أن مات سنة ثالث وأربعني وهو ابن سبع وسبعني سنة 

  .وكان يكىن بأيب عبد اهللا

  .يف باملدينة سنة ثالثنيأبو أسيد الساعدي امسه مالك بن ربيعة بن البدن من بين ساعدة ممن شهد بدراً تو

معاذ بن احلارث بن رفاعة أخو معوذ بن احلارث يقال هلما ابنا عفراء كانت عفراء أمهما وكان معاذ بن 
عفراء ممن شهد بدراً وقتل يوم احلرة سنة ثالث وستني وقد قيل إنه قتل مع علي بن أيب طالب يوم اجلمل 

  .رضي اهللا عنهما

 كنيته أبو الضحاك شهد اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة مات باملدينة عمرو بن حزم بن زيد األنصاري
  .سنة إحدى ومخسني يف إمارة معاوية بن أيب سفيان

  .حزن بن أيب وهب بن عمرو املخزومي القرشي جد سعيد بن املسيب بن حزن تويف باملدينة

 مع النيب صلى اهللا عليه ثعلبة بن عمرو بن حمصن كنيته أبو عمرة والد عبد الرمحن بن أيب عمرة شهد
وسلم خيرب وقد قيل أن اسم أيب عمرة بشري بن عمرو بن حمصن أعطى علياً يوم اجلمل مائة ألف درهم 

  .أعانه ا وقتل يوم صفني

حبيب بن عمرو بن حمصن أخو أيب عمرة استشهد يوم اليمامة يف الطريق والناس ذاهبون قبل الوقعة يف 
  .هللا عنهخالفة أيب بكر الصديق رضي ا

حممد بن طلحة بن عبيد اهللا مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً وكان يكىن بأيب القاسم أمه محنة 
بنت جحش بن رئاب وكان يعرف بالسجاد لكثرة عبادته ومواظبته على الصالة قتل يوم اجلمل سنة 

  .ست وثالثني

    

رأة من األنصار يقال هلا ليلى بنت يعار وكان سامل موىل أيب حذيفة وهو سامل بن معقل كان موىل الم
يلزم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة فعرف به كان كنيته أبا عبد اهللا قتل يوم اليمامة سنة ثنيت عشرة يف 

  .خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

ء بين حممد بن عبد اهللا بن جحش بن رئاب األسدي هاجر هو وأبوه وعمه أبو أمحد بن جحش وهم حلفا
  .عبد مشس قتل أبوه يوم أحد وتويف حممد باملدينة

عبد اهللا بن عبد اهللا بن أُيب بن مالك الذي يقال له ابن أيب بن سلول وسلول أم أيب كان امسه احلباب 
احلباب شيطان كان ممن شهد بدراً وحسن إسالمه وكان : فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا وقال
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  .ر له العداوة يف اهللا استشهد يوم اليمامةيناصب أباه ويظه

رافع بن مالك بن العجالن كنيته أبو مالك ممن شهد العقبتني وكان نقيباً مث شهد بدراً وجلة املشاهد وهو 
عم خالد بن قيس بن مالك من أهل السوابق يف اإلسالم وكانا يصدقان القتال إذا محى الوطيس توفيا 

  .مجيعاً باملدينة

 عمرو بن ثعلبة الكندي البهراين كنيته أبو معبد وهو الذي يقال له املقداد بن أسود كان يف املقداد بن
حجر األسود بن عبد يغوث فنسب إليه وكان عمرو أبو املقداد حالف كندة فلذلك قيل املقداد بن عمرو 

 بن عفان الكندي مات باجلرف سنة وثالثني فحمل على أعناق الرجال إىل املدينة وصلى عليه عثمان
  .وكان له يوم مات حنو من سبعني سنة

جابر بن عتيك بن النعمان األشهلي األنصاري كنيته أبو عبد اهللا من سادات األنصار وجلة بين عبد 
  .األشهل تويف باملدينة

عومي بن ساعدة بن ضلفحة من بين أمية بن زيد بن مالك كنيته أبو عبد الرمحن كان ممن شهد بدراً 
  .هد وتويف يف خالفة عمر بن اخلطاب وله مخس وستون سنةوجوامع املشا

أبو رمثة البلوي امسه حبيب بن محاز بن عامر كان من جلة أهل املدينة من الغزائني براً وحبراً وتويف 
  .باملدينة

جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلمي األنصاري ممن شهد بدراً وجوامع املشاهد مات باملدينة يف 
  .ن بن عفانخالفة عثما

  .عبد اهللا بن عتيك أخو جابر بن عتيك من جلة األنصار ومشايخ األوس تويف باملدينة

أبو واقد الليثي امسه احلارث بن عوف كان ممن شهد بدراً وتويف باملدينة سنة مثان وستني وهو ابن سبعني 
  .سنة

اً وهو ابن ثالث وثالثني سنة احلباب بن املنذر بن اجلموح األنصاري كنيته أبو عمرو كان ممن شهد بدر
  .وكان خطيب األنصار تويف باملدينة وهو الذي قال يوم السقيفة أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرحب

  .عباد بن بشر بن وقش بن زغبة األنصاري كنيته أبو بشر استشهد يوم اليمامة

يه وسلم سهالً كنيته أبو سهل بن سعد بن مالك الساعدي كان امسه حزن فسماه رسول اهللا صلى اهللا عل
العباس مات باملدينة سنة إحدى وتسعني وقد قيل سنة مثان ومثانني وهو آخر من مات من الصحابة 

  .باملدينة

أبو عبس امسه عبد الرمحن بن جرب بن عمرو ممن شهد بدراً كان امسه معبد فسماه النيب صلى اهللا عليه 
  .ثني وله حينئذ سبعون سنةوسلم عبد الرمحن مات باملدينة سنة أربع وثال
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  .نعيم بن عبد اهللا النحام العدوى القرشي من جلة الصحابة قتل يوم أجنادين يف خالفة عمر بن اخلطاب

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ممن شهد بدراً وقاتل أباه يف ذلك اليوم وهو خال معاوية بن أيب سفيان 
  .استشهد يوم اليمامة وهو ابن ثالث ومخسني سنة

مدينة سنة .بو بردة بن نيار امسه هانئ بن نيار بن عقبة ممن شهد بدراً وهو خال الرباء بن عازب مات بالأ
مخس وأربعني عثمان بن حنيف بن واهب األنصاري أخو سهل بن حنيف وعباد بن حنيف وهو عم أيب 

ية معاوية بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف كان عامل عمر بن اخلطاب على العراق تويف باملدينة يف وال
  .سفيان

أبو أيوب األنصاري امسه خالد بن زيد بن كليب من بين احلارث بن اخلزرج كان ممن نزل عليه النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم غد قدومه املدينة مات سنة ثنتني ومخسني

واسم أيب عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي أبو حممد تويف سنة إحدى وسبعني وهو ابن إحدى ومثانني سنة 
  .حدرد سالمة وقيل عبد

قيس بن أيب صعصعة واسم أيب صعصعة عمرو بن زيد ممن شهد العقبة وكان على ساقة رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم حيث خرج إىل بدر تويف باملدينة كان من سادات األنصار

    

 والعقبة وجوامع املشاهد عبد اهللا بن سعد بن خيثمة كنيته أبو خيثمة األوسي األنصاري ممن شهد بدراً
  .وكان من املعدودين يف القراء واملشهورين يف الرباز تويف باملدينة

عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مولده بأرض 
  .احلبشة يف السنة األوىل من اهلجرة وتويف يف إمارة عبد امللك بن مروان

 بن أيب شداد بن ربيعة ممن شهد بدراً وجوامع املشاهد ومات باملدينة يف خالفة عثمان عياض بن زهري
  .رضي اهللا عنه

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر األنصاري كنيته أبو عبد اهللا أخو أيب سعيد اخلدري ألمه أصيبت عينه 
  .يه عمر بن اخلطابيوم أحد مات باملدينة سنة ثالث وعشرين وهو ابن مخس وستني سنة وصلى عل

جماشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اهلجرة قتل يوم اجلمل 
  .سنة ست وثالثني

  .سعيد بن عامر بن حذمي اجلمحي كان عامل عمر بن اخلطاب ومات يف خالفته

  . باملدينة سنة مثان وستنيأبو شريح الكعيب امسه خويلد بن عمرو من جلة الصحابة وقرائهم مات

  .عثمان بن طلحة بن أيب طلحة احلجيب القرشي انتقل إىل املدينة ومات ا سنة ثنتني وأربعني
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معن بن عدى بن اجلد بن عجالن رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الروحاء وضرب له بسهمه 
  .وأجره عن بدر استشهد يوم اليمامة

  .اري النجاري ممن شهد بدراً وجوامع املشاهد وقتل يوم اليمامة ومل يعقبعمارة بن حزم بن زيد األنص

مالك بن صعصعة من بين مازن بن النجار من األنصار وهو الذي حفظ حديث املعراج بطوله مات 
  .باملدينة

هشام بن حكيم بن حزام القرشي له صحبة كان يقيم باملدينة وخيرج إىل الشام غازياً فحديثه عند أهل 
  .صرين ومات باملدينةامل

  .معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي من جلة الصحابة مات سنة أربعني باملدينة

عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري واسم أيب طلحة زيد بن سهل ذهب به أبو طلحة إىل النيب صلى اهللا عليه 
  . مات باملدينةوسلم حيث ولد فحنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو والد إسحاق بن عبد اهللا

حممود بن الربيع اخلزرجي عقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه وهو ابن مخس سنني 
  .مات سنة تسع وتسعني وهو ابن أربع وتسعني سنة

  .حممود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس األشهلي له صحبة مات سنة ثالث وتسعني

  . مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم أسعد مات سنة مائة باملدينةأبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري

  .عبد الرمحن بن أزهر بن عبد عوف كنيته أبو جبرية له صحبة مات قبل احلرة بأشهر

السائب بن يزيد الكندي ابن أخت منر حج به مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن سبع سنني ومات 
  .سنة إحدى وتسعني باملدينة

الستة أكثر روايتهم عن الصحابة إال أن هلم صحبة ولقياً وجاللة يف القدر والعلم ومكاناً يف الدين هؤالء 
: وقد كان باملدينة من موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن صحبه وروى عنه أحد عشر نفساً منهم

  .أبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه أوس

  .ل اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه أسلم مات يف خالفة علي بن أيب طالبأبو رافع موىل رسو

  .أبو عسيب موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه أقمر

  .ذكوان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صاحلي املوايل

لم من عبد الرمحن كان امسه شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشتراه النيب صلى اهللا عليه وس
  .صاحل ولقبه شقران وهو الذي وضع القطيفة حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب

  .رباح موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صاحلي املوايل

  .زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جد بالل بن يسار بن زيد
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  .هللا عليه وسلمطهمان موىل رسول اهللا صلى ا

  .كيسان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال يدخل اجلنة : نافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .مستكرب

  .عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

انوا باملدينة ذكرنا باإلمياء من أنسام فهذا آخر املشاهري من الصحابة الذين ك: قال أبو حامت رمحه اهللا
واعتربنا استيطام املدينة وإن أدركتهم املنية يف غريها وأغضينا عن ذكر من مات أو قتل يف حياة رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ذكر مشاهير الصحابة بمكة

  رضوان اهللا عليهم أجمعين 

    

اهري الصحابة مبكة الذين كانوا قد استوطنوها وإن كانت قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا ومن مش
األسفار والغزوات والتجارات دفعتهم إىل اخلروج عنها سواء أدركتهم املنية ا أو بغريها بعد أن كانوا 

عبد اهللا بن أيب بكر الصديق كان يقيم باملدينة مدة مبكة زماناً فهو : قاطنني هلا رضوان اهللا عليهم أمجعني
  .ن احلرمني معاً وله ا دور وأموالممن قط

عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي له كنيتان أبو بكر وأبو خبيب أمه أمساء 
بنت أيب بكر الصديق محلت به مبكة وخرجت مهاجرة إىل املدينة وهي حامل فلما قدمت املدينة فولدته 

لم فوضعه يف حجره ودعا بتمرة فمضغها وحنكه ا فكان أول شيء ا وأتت به النيب صلى اهللا عليه وس
دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث دعا له وبرك عليه وهو أول مولود ولد يف اإلسالم من 
املهاجرين باملدينة قتله احلجاج بن يوسف يف املسجد احلرام سنة ثنتني وسبعني مث صلبه يف والية عبد امللك 

  .روانبن م

عتاب بن أسيد بن أيب العيص كنيته أبو حممد واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة وهو ابن مثاين 
  .عشرة سنة تويف يوم تويف أبو بكر الصديق

أبو العاص بن الربيع خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابنته زينت امسه لقيط بن الربيع بن عبد 
  .حاء مات سنة ثنيت عشرةالعزي كان يسمى جرو البط
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خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهللا القرشي املخزومي كنيته أبو سليمان من املهاجرين ممن مساه رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيف اهللا مات حبمص على رئاستة سنة إحدى وعشرين هو وإن أقام بالشام 

  . وقت مقامه ازماناً فإن عداده يف أهل مكة لقدم استيطانه إياها

  .شيبة بن عثمان بن طلحة احلجيب القرشي كنيته أبو عثمان مات سنة تسع ومخسني

  .صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي القرشي له كنيتان أبو أمية وأبو وهب مات سنة ثنتني وأربعني

 ومنهم من أبو حمذورة اجلمحي امسه مسرة بن معري بن لوذان وقد قيل سربة بن معري ويقال أوس بن معري
زعم معري بن حمريز ويقال معني بن حمرييز واألشبه مسرة بن معري بن لوذان قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مكة يوم الفتح فرآه يلعب مع الصبيان يؤذن ويقيم ويسخر باإلسالم فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
م فقبله وواله صلى اهللا عليه وسلم جهوري الصوت يف حزونه وكان قد أدرك فدعاه وعرض عليه اإلسال

األذان مبكة وعلمه األذان وألقاه عليه إلقاء وأمره بالترجيع فيه وعلمه اإلقامة فلم يزل أبو حمذورة املؤذن 
  .يف املسجد احلرام إىل أن مات سنة مثان ومخسني وكان قدم يف آخر عمره الكوفة وبقي ا مديدة

  . سنة أربع عشرة وهو ابن تسع وتسعني سنةأبو قحافة والد أيب بكر الصديق مات

األرقم بن أيب األرقم بن أسد الزهري واسم أيب األرقم عبد مناف وهو الذي كان رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم مستخفياً يف داره عند الصفا يوم دخل عليه عمر بن اخلطاب فأسلم كنيته أبو عبد اهللا مات 

  .يوم مات أبو بكر الصديق

 احلارث بن عبد املطلب كنيته أبو أروى مات مبكة سنة ثالث وعشرين وكان أكرب من العباس ربيعة بن
  .بن عبد املطلب

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان بن أخي طلحة بن عبيد اهللا قتل مع عبد اهللا بن الزبري يف يوم واحد

ملسور مات سنة أربع ومخسني خمرمة بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف كنيته أبو صفوان وقد قيل أبو ا
  .وله مائة ومخس عشرة سنة

نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أخو أيب سفيان بن احلارث وربيعة بن احلارث مات لسنتني خلتا من 
  .خالفة عمر بن اخلطاب

  .يعلى بن أمية الثقفي أحد بين حنظلة أمه منية وهو الذي يقال له يعلي بن منية

  .أخو عمرو بن العاص قتل بأجنادينهشام بن العاص بن وائل 

أبو سفيان بن حرب امسه صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس والد معاوية بن أيب سفيان مات سنة 
  .إحدى وثالثني

سراقة بن مالك بن جعشم الكناين املدجلي كنيته أبو سفيان ممن حسن إسالمه وهو الذي جعلت له قريش 
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سلم وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه إن قتل أحدمها حيث خرج الدية يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .صلى اهللا عليه وسلم والصديق من الغار مهاجرين إىل املدينة فتبعهما سراقة

صفوان بن املعطل بن رحيضة السلمي الذكواين كنيته أبو عمرو وهو الذي رميت عائشة به حىت برأها 
  .ا آيات قتل صفوان غازياً سنة تسع عشرةاهللا من فوق سبع مساوات وأنزل اهللا يف براء

    

خالد بن سعيد بن العاص األموي القرشي كنيته أبو سعيد واله أبو بكر الشام طرفاً من اجلند وقد قتل 
  .يوم أجنادين

  .أبو شريح اخلزاعي امسه كعب بن عمرو مات سنة مثان وستني

 املخزومي القرشي قتل يوم أجنادين وهو عكرمة بن أيب جهل واسم أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية
  .ابن ثنتني وستني سنة

عامر بن ربيعة العرتي من ولد عرتة بن وائل حليف عمر بن اخلطاب كنيته أبو عبد اهللا مات سنة ثالث 
  .وثالثني وعرتة هو أخو بكر وتغلب

لحارث وحملمد احلارث بن حاطب اجلمحي ولد بأرض احلبشة وهم إخوة ثالثة احلارث وحممد وسعيد، ل
  .صحبة وأما سعيد فال صحبة له مات احلارث مبكة وكان والياً عليها

حويطب بن عبد العزي من بين عامر بن لؤي بن غالب القرشي عاش يف اجلاهلية ستني سنة ويف اإلسالم 
  .ستني سنة كنيته أبو حممد مات سنة أربع ومخسني

  .هللا عليه وسلم عام الفتح وحفظ عنه ومات مبكةرفاعة بن عرابة بن عرادة اجلهين صحب النيب صلى ا

سعيد بن يربوع بن عنكثة املخزومي كان امسه صرم فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم سعيداً كان ممن 
أعطاه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف املؤلفة يوم حنني مات سنة أربع ومخسني وله عشرون ومائة سنة 

  .كنيته أبو هود

القرشي كنيته أبو يزيد والد أيب جندل ممن يعرف باخلري يف اجلاهلية واإلسالم عداده يف سهيل بن عمرو 
  .أهل مكة وتويف باملدينة

بديل بن ورقاء اخلزاعي أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيرس السبايا واألموال باجلعرانة حىت يقدم عليه 
  .من مكة فحبسها عليه وكان سيد قومه تويف مبكة

  .بن احلارث املزين كنيته أبو عبد الرمحن كان يبيع اإلذخر مات سنة ستني وله مثانون سنةبالل 

عبد الرمحن بن يعمر الدؤيل شهد حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسكن مكة مدة والكوفة زماناً 
  .ومات بالكوفة
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  . عليه وسلم وعقل عنهإياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب الدوسي كان ممن شهد حجة املصطفى صلى اهللا

ما امسك؟ قال احلكم قال أنت عبد : احلكم بن سعيد بن العاص أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له
  .اهللا

املطلب بن أيب وداعة بن صربة السهمي القرشي رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف حاشية الطواف 
  .والناس ميرون بني يديه

شام بن املطلب الذي صارع النيب صلى اهللا عليه وسلم مات يف أول والية ركانة بن عبد يزيد بن ه
  .معاوية

السائب بن عثمان بن مظعون كان أبوه مات باملدينة وقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد املوت 
  .مات السائب مبكة

ل خالفة عمر بن احلجاج بن عالظ بن خالد السلمي ممن كان يرأس يف اجلاهليه واإلسالم مات يف أو
  .اخلطاب

العباس بن مرداس السلمي من بين احلارث كان ممن أعطاه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف املؤلفة قلوم 
  .يوم حنني

  .نوفل بن معاوية بن عروة الدؤيل ممن صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم مات يف والية يزيد بن معاوية

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبه زماناً ومات مبكةيزيد بن األسود اخلزاعي ممن وفد إىل 

  .نافع بن عبد احلارث اخلزاعي مات مبكة وكان عامل عمر بن اخلطاب عليها

غيالن بن سلمة الثقفي أسلم يوم الفتح وحتته عشر نسوة فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيتار منهن 
  .أربعاً مات يف آخر خالفة عمر بن اخلطاب

ملطيع بن األسود بن املطلب كان امسه العاص فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعاً تويف يف ا
  .خالفة عثمان رضي اهللا عنه

  .من آذى علياً فقد آذاين: عمرو بن مشاس األسلمي مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .لى اهللا عليه وسلم بالنجاةسلمة بن هشام بن املغرية من بين خمزوم كان ممن دعا له النيب ص

  .السائب بن أيب وداعة القرشي أخو املطلب بن أيب وداعة

املطلب بن حنطب بن احلارث أسر يوم بدر ومن عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بغري فدى.  

  .احلارث بن نوفل القرشي صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .صلى اهللا عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتحاألسود بن خلف بن عبد يغوث القرشي رأى النيب 

  .سربة بن معبد اجلهين كنيته أبو ثرية
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قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي ولد هو والنيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل مث أسلم 
  .وحسن إسالمه

  .ه وسلم وأنشده قصيدةبديل بن كلثوم اخلزاعي الذي يقال له قائل خزاعة وفد إىل النيب صلى اهللا علي

  .عبد اهللا بن حذافة بن قيس كنيته أبو حذافة السهمي

    

: عبد اهللا بن عدي بن احلمراء الثقفي القرشي كنيته أبو عمرو مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ملكة

  .واهللا إنك ألحب أرض اهللا إيل ولوال أين أخرجت منك ما خرجت

  .املطلبعبد اهللا بن زمعة بن األسود بن 

  .نوفل بن مساحق بن عبد اهللا بن خمرمة كنيته أبو سعد مات يف أول والية عبد امللك بن مروان

  .املثىن بن حارثة الشيباين كان سيداً يف اجلاهلية قتل سنة أربع عشرة

  .عقبة بن احلارث بن عامر كنيته أبو سروعة القرشي

 املغرية كنيته أبو عبد اهللا قتل يوم الريموك بالشام عياش بن أيب ربيعة املخزومي واسم أيب ربيعة عمرو بن
  .يف خالفة عمر بن اخلطاب

  .عمري بن قتادة الليثي جد عبد اهللا بن عبيد بن عمري صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العذري القارىء كنيته أبو حممد مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهه يوم 
  .ان من أعلم الناس باألنساب مات سنة تسع ومثاننيالفتح وك

أبو الطفيل امسه عامر بن واثلة أدرك مثاين سنني من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومات سنة سبع 
  .ومائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة

  الصقع الثاني من أصقاع اإلسالم

   بالبصرةذكر مشاهير الصحابة

  . رضي اهللا عنهم أجمعين

دخل البصرة مجاعة من جلة الصحابة يف الغزوات والتجارات : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
والسعي يف أمور املسلمني والقصد فيه صالحهم فمنهم من رجع عنها إىل املدينة ومنهم من خرج إىل 

رب من وصفنا نعتهم وال أعد من ذكرنا وصفهم يف غريها حىت حلت املنية م يف غريها وأين ال أعت
البصريني لكين أذكر منهم من استوطن بالبصرة وجعلها لنفسه داراً واختط ا خططاً فممن قطن البصرة 
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  .من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني

 وسلم أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام اخلزرجي النجاري قدم النيب صلى اهللا عليه
املدينة وهو ابن عشر سنني فأهدته أمه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كي خيدمه فخدم نيب اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم عشر سنني وانتقل من املدينة بعد أن بصرت البصرة أيام عمر بن اخلطاب وسكنها وكان 
  .يصفر حليته بالورس وتويف سنة إحدى وتسعني وكنيته أبو محزة

 األشعري عبد اهللا بن قيس بن وهب يلي الكوفة مدة والبصرة زماناً إال أنه ممن استوطن البصرة أبو موسى
  .مات سنة أربع وأربعني وهو ابن بضع وستني سنة

عتبة بن غزوان بن جابر السلمي كنيته أبو عبد اهللا بعثه سعد بن أيب وقاص إىل موضع البصرة اليوم فأقام 
 بقصب واستوطنها واختط الصحابة ا اخلطط ومات يف طريق مكة سنة ا وبصر البصرة وبىن مسجدها

  .سبع عشرة

  .عمران بن حصني اخلزاعي األزدي كنيته أبو جنيد من عباد الصحابة مات سنة ثنتني ومخسني

معقل بن يسار املزين من أصحاب الشجرة كنيته أبو علي ممن له اخلطة املعروفة بالبصرة وإليه ينسب ر 
  . اليوم مات يف والية عبيد اهللا بن زياد يف والية معاويةمعقل إىل

أبو بكرة الثقفى امسه نفيع بن مسروح بن كلدة وقد قيل نفيع بن احلارث بن كلدة كان قد أسلم وهو 
ابن مثاين عشرة سنة وانتقل إىل البصرة ومات سنة تسع ومخسني وأمر أن يصلى عليه أبو برزة األسلمي 

  .يل أنه تويف سنة ثالث ومخسني وله ثالث وستون سنةوكانا متآخيني وقد ق

عبد اهللا بن املغفل املزين من جلة الصحابة كنيته أبو زياد وقد قيل أبو عبد الرمحن ويقال أبو سعيد مات 
  .سنة تسع ومخسني وصلى عليه أبو برزة األسلمي

و أول من قص يف املسجد األسود بن سريع بن محري بن عباد السعدي التميمي كنيته أبو عبد اهللا وه
اجلامع بالبصرة وكان شاعراً لسناً واألحنف بن قيس بن عمه مات يوم اجلمل سنة ست وثالثني وقد قيل 

  .أنه بقي إىل والية معاوية بن أيب سفيان

مسرة بن جندب الفزاري كنيته أبو سعيد كان زياد يستعمله ستة أشهر على البصرة وعلى الكوفة ستة 
  .د أهل املصرين ومات بالبصرة سنة تسع ومخسني بعد أيب هريرةأشهر فحديثه عن

  .عثمان بن أيب العاص الثقفي من عباد الصحابة ومتقشفيهم سكن البصرة غازياً وكان جمانباً للفنت

أبو برزة األسلمي امسه نضلة بن عبيد بن احلارث من املتعبدين مات يف إمارة يزيد بن معاوية بعد احلرة يف 
  . سجستان وهراة غازياًاملفازة بني

  .عبد اهللا بن الشخري العامري اجلرشي أبو مطرف



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   24 

    

قيس بن عاصم بن سنان كنيته أبو علي املنقري أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما رآه النيب صلى اهللا 
ا عليه وسلم قال هذا سيد أهل الوبر وكان من سادات الصحابة وجلة من اختط بالبصرة تويف بالبصرة و

  .عقبه

  .أبو رفاعة العدوي امسه متيم بن أسيد أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب فعلمه مما علمه اهللا

  .عبد اهللا بن عمرو بن هالل املزين أبو علقمة والد بكر بن عبد اهللا املزين

  .أسامة بن عمري اهلذىل من مضر

رة كنيته أبو زيد وهو أخو أيب جبرية ثابت بن الضحاك بن خليفة الكاليب األنصاري من أصحاب الشج
  .بن الضحاك مات سنة مخس وأربعني

  .رافع بن عمرو الغفاري أخو احلكم بن عمرو من صاحلي الصحابة

سوادة بن الربيع اجلرمي وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر له املصطفى صلى اهللا عليه وسلم بزود 
  .انتقل إىل البصرة

د اهللا بن خالد اجلهين كنيته أبو قضاعة مات بالبصرة بعد خروج عبيد اهللا بن زياد سعد بن األطول بن عب
  .منها

عمرو بن تغلب من النمر بن قاسط كان ممن هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي قال له 
ي أقواماً ملا إين أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إيل من الذي أعط: النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يف قلوم من اجلزع واهللع وأكل أقواما ملا يف قلوم من الغىن واخلري منهم عمرو بن تغلب

عبد اهللا بن سرجس املزين ممن استغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأى خامت النبوة عند نغض 
  .كتفه اليسرى مجعا عليه خيالن

عبد اهللا بن كعب وليس هذا بأنس بن مالك خادم رسول اهللا أنس بن مالك الكعيب القشريي من بين 
  .صلى اهللا عليه وسلم كنيته أبو أمية

بشري بن معبد بن اخلصاصية السدوسي سدوس شيبان واخلصاصية أمه كان ممن هاجر إىل النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم وامسه زحم بن معبد فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشرياً

ن ناجية التميمي ااشعي عم الفرزدق وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قومه وفداً فقال صعصعة ب
  .احفظ ما بني حلييك ورجليك: له صلى اهللا عليه وسلم

أبو زيد األنصاري امسه عمرو بن أخطب من بين احلارث بن اخلزرج كان ممن دعا له النيب صلى اهللا عليه 
  .عقب وخبراسان كذلكوسلم باجلمال وله بالبصرة 
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  .عاصم بن ثابت بن أيب األقلح األنصاري

  .عياض بن محار ااشعي الدارمي من متقشفة الصحابة

مالك بن احلويرث الليثي كنيته أبو سليمان وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شببة من قومه متقاربني 
م ارجعوا إىل أهاليكم فمروهم وعلموهم وصلوا كما فلما أقام عنده أياماً قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسل

  .رأيتموين أصلي

  .قبيصة بن املخارق اهلاليل من قيس عيالن من جلة الصحابة

  .أبو عزة اهلذىل امسه يسار بن عبد من بين حليان من هذيل انتقل إىل البصرة

لى نسب إىل جده املعلى اجلارود بن املعلى العبدي من عبد القيس وامسه بشر بن عمرو بن حنش بن املع
واجلارود لقب كان قد قدم من البحرين وافداً على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان سيد عبد القيس 

  .انتقل إىل البصرة وقتل يف خالفة عمر بن اخلطاب بأرض فارس غازياً وكنيته أبو عتاب

  .احلارث بن عمرو السهمي الباهلي شهد حجة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

  .سلمة بن احملبق اهلذىل وهو سلمة بن ربيعة بن احملبق واسم احملبق صخر بن عتبة

سنان بن سلمة بن احملبق اهلذيل ولد يوم حنني ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم سناناً كنيته أبو عبد الرمحن 
  .يعد يف الصحابة مات يف والية احلجاج بن يوسف بالبصرة

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم كنيته أبو عبد الرمحنسفينة موىل أم سلمة زوجة ال

عائذ بن عمرو املزين الذي يقال له األشج العبدي من أصحاب الشجرة مات بالبصرة يف إمارة يزيد بن 
  .معاوية وصلى عليه أبو برزة

عليه حنظلة بن حذمي بن حنيفة أبو الذيال ممن وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه فأخذ صلى اهللا 
  .وسلم بيده ومسح برأسه وقال بارك اهللا فيك

جارية بن قدامة بن زهري السعدي التميمي عم األحنف بن قيس كنيته أبو أيوب مات يف والية يزيد بن 
  .معاوية

  .مالك بن ربيعة السلويل أبو مرمي والد يزيد بن أيب مرمي له صحبة

يكون عليكم أمراء يؤخرون : ليه وسلم يقولقبيصة بن وقاص السلمي له صحبة مسع النيب صلى اهللا ع
  .الصالة فصلوا ما صلوا بكم القبلة

  .نبيشة اخلري وهو نبيشة بن عبد اهللا بن عمرو اهلذيل بن عم سلمة بن احملبق وقد قيل نبيشة اخليل

    

  .قرة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين أبو معاوية مات سنة أربع وستني
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  .د ز بن حكيممعاوية بن حيدة القشريي ج

جرهد بن خويلد األسلمى اهلجيمي أبو عبد الرمحن قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم غط فخذك فإا 
  .عورة

  .أمحر بن جزي السدوسي وهو أمحر بن معاوية بن جزي

  .عبادة بن قرص وقد قيل قرط من بين ليث قتل بالبصرة سنة إحدى وأربعني

  .من قيس عيالن له صحبةالعداء بن خالد بن هوذة العامري 

أهبان بن صيفي الغفاري أبو مسلم له صحبة انتقل إىل البصرة وا مات راوده علي بن أيب طالب على 
اخلروج معه يوم اجلمل فاختذ سيفاً من خشب وقال إن شئت خرجت معك به فإين مسعت خليلي وابن 

  . فاختذ سيفاً من خشبعمك صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا كان قتال بني فئتني مسلمتني

  .أسامة بن مالك بن قهطم أبو العشراء الدارمي

إياك وإسبال اإلزار فإا من : أبو جري اهلجيمي امسه جابر بن سليم قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .املخيلة مات بالبصرة

  ذكر مشاهير الصحابة بالكوفة

  رضوان اهللا عليهم أجمعين 

فمن مشاهري الصحابة بالكوفة الذين كانوا هلا قاطنني وإن كانوا :  رمحه اهللاقال الشيخ اإلمام أبو حامت
خيرجون منها يف بعض األحايني يف الغزوات والتجارات سواء أدركتهم املنية ا أو بغريها بعد أن كانوا 

  .مستوطنني هلا

 مع علي بن أيب طالب عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مالك كنيته أبو اليقظان قتل بصفني
يقتلك ! يا بن مسية: سنة سبع وثالثني وله ثالث وتسعون سنة وكان قد قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الفئة الباغية

حذيفة بن اليمان العبسي اسم اليمان حسيل بن جابر بن عبس حليف بين عبد األشهل كنيته حذيفة أبو 
مان بن عفان بأربعني ليلة وكان فص خامته ياقوتة أمساجنونية فيها عبد اهللا من املهاجرين مات بعد قتل عث

  .كركيان متقابالن بينهما مكتوب احلمد هللا

النعمان بن مقرن املزين واله عمر بن اخلطاب اجليش وقتل بنهاوند سنة إحدى وعشرين وكان نقش 
  .خامته إبل باسط إحدى يديه قابضة األخرى
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لثقفي أبو عبد اهللا وقد قيل أبو عيسى أصيبت عينه يوم الريموك مات املغرية بن شعبة بن أيب عامر ا
  .بالكوفة وهو وال عليها سنة مخسني وله سبعون سنة وكان من دهاة قريش

أبو مسعود األنصاري امسه عقبة بن عمرو بن ثعلبة ممن شهد العقبة ومل يشهد بدراً مات بالكوفة يف 
  .اً لهخالفة علي بن أيب طالب وكان عليها والي

  .عدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي أبو طريف مات سنة ست وستني وال عقب له

الرباء بن عازب بن احلارث احلارثي األنصاري أبو عمارة ومل يشهد بدراً وذاك أن النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم استصغره يوم بدر فرده مات سنة إحدى وسبعني

ليف بين زهرة وقد قيل موىل عتبة بن غزوان أبو حيىي مات خباب بن األرت من بين سعد بن زيد مناة ح
  .سنة سبع وثالثني وهو ابن مخسني سنة

سلمان الفارسي أبو عبد اهللا أصله من جي موضع بأصبهان وهو الذي يقال له سلمان اخلري مات سنة 
  .ست وثالثني

هللا عليه وسلم ما حجبه رسول جرير بن عبد اهللا البجلي أبو عمرو وكان ممن هاجر إىل رسول اهللا صلى ا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلم وال رآه إال تبسم يف وجهه سكن الكوفة فلما وقعت الفنت خرج هو 

ال نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان فخرجوا إىل قرقيسياء وسكنوها : وعدي بن حامت وحنظلة الكاتب وقالوا
  .ومات جرير سنة إحدى ومخسني

    

ضرمي كان ملكاً عظيماً حبضرموت ملا بلغه ظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل ملكه وائل بن حجر احل
وض إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلماً فلما قدم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا وائل بن 

 بقية أبناء حجر أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً غري مكره راغباً يف اهللا ويف رسوله ويف دينه
امللوك اللهم بارك يف وائل ويف ولده مث أقطعه أرضاً وبعث معه معاوية بن أيب سفيان يسلمها له وكتب له 
كتاباً وألهل بيته مبا له فخرج وائل بن حجر ومعاوية يف اهلاجرة معاوية ميشي وهو على راحلته فاشتدت 

فألق : ناقة ولكن لست من أرادف امللوك قالما يب ضن عن هذه ال: الرمضاء فأوجعته فقال أردفين فقال
لست أضن باجللدتني ولكن لست به ممن يلبس لباس امللوك لكن انتعل ظل : إيل حذاءك أتقوى به قال

الناقة وكفى لك به شرفاً فلما وىل معاوية قصده وائل بن حجر فتلقاه معاوية وأقعده على سريره مكانه 
لته ذلك اليوم بني يدي وكان كنيته أبو هنيدة مات يف آخر وددت أين مح: وذكره احلديث فقال وائل

  .والية معاوية

  .خزمية بن ثابت األنصاري أبو عمارة وهو الذي يقال له ذو الشهادتني قتل يوم صفني
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  .عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب القرشي أبو سعيد مات سنة مخسني

 شهد بيعة الرضوان مات أيام ابن الزبري وكان عبد اهللا بن يزيد بن زيد اخلطمي األنصاري أبو أمية ممن
  .الشعيب كاتبه

  .يعلى بن مرة الثقفى العامري أبو املرزام

  .معقل بن سنان األشجعي أبو حممد ممن شهد فتح مكة قتل يوم احلرة سنة ثالث وستني

األشعث بن قيس بن معدى كرب الكندي أبو حممد شهد صفني مع علي بن أيب طالب مات بعد قتل 
  .لي بن أيب طالب بأربعني ليلة وله ثالث وستون سنة وكانت ابنته حتت احلسن بن عليع

  .معقل بن مقرن املزين أخو النعمان بن مقرن كنيته أبو عمرو

الوليد بن عقبة بن أيب معيط القرشي أبو وهب كان ممن أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح وهو 
وكان ميسح رءوس الصبيان إذا أيت م إليه مات بالكوفة وكان والياً مطيب باخللوق فلم ميسح رأسه 

  .عليها

  .عبد اهللا بن ربيعة السلمي ممن له صحبة

  .عمرو بن حريث بن عمرو املخزومي القرشي أبو سعيد كان مولده يوم بدر مات سنة مخس ومثانني

  .بهحارثة بن وهب اخلزاعي أخو عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب ألمه له صح

  .حذيفة بن أسيد أبو سرحية الغفاري مات سنة اثنتني وأربعني

  .جبلة بن حارثة بن شراحيل أخو زيد بن حارثة

عبيد بن عازب األنصاري أخو الرباء بن عازب وهو جد عدي بن ثابت الذي روى عن أبيه عن جده 
  .قصة املستحاضة

لنيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن سكن فروة بن مسيك الغطيفى املرادي أبو سربة كان ممن وفد إىل ا
  .الكوفة

أن بيعكم فيه اللغو : قيس بن أيب غرزة الغفاري اجلهين خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم فقال
  .واحللف فشوبوه بالصدقة

  .أسامة بن شريك الثعليب العامري له صحبة

خيطب على ناقته سكن الكوفة وكان قيس بن عائذ األمحسي أبو كاهل شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .ا إماماً للحي أبو جحيفة السوائي امسه وهب بن عبد اهللا العامري مات سنة أربع وسبعني

  .زيد بن أرقم األنصاري أبو عمرو مات سنة مخس وستني

  .صفوان بن عسال املرادي له صحبة
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ليه علي بن أيب طالب وكرب سهل بن حنيف بن واهب ممن شهد بدراً مات سنة مثان وثالثني وصلى ع
  .عليه أربعاً

  .ثابت بن وديعة بن خذام األنصاري أبو سعيد وهو ثابت بن زيد بن وديعة نسب إىل جده

جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي العلقى وعلق من جبيلة أبو عبد اهللا وهو الذي يقال له جندب اخلري 
  . أهل املصرينكان يرتل الكوفة مدة والبصرة زماناً وحديثه عند

حممد بن حاطب بن احلارث القرشي أبو إبراهيم كان قد خرج أبوه حاطب إىل النجاشي مع جعفر بن 
  .أيب طالب فولد حممد بن حاطب يف السفينة له صحبه

  .قطبة بن مالك الثعليب موىل بين ثعلبة بن يربوع التميمي عم زياد بن عالقة

  .خرمي بن فاتك األسدي أبو حيىي

مسرة بن جنادة السوائي أبو عبد اهللا تويف سنة أربع وسبعني وكانت أمه خالدة أخت سعد بن جابر بن 
  .أيب وقاص

سليمان بن صرد اخلزاعي أبو مطرف له صحبة وكان مع احلسني بن علي فلما قتل احلسني انفرد من 
 املختار بن عسكره تسعة آالف نفس فيهم سليمان بن صرد فلما خرج املختار حلق سليمان به فقتل مع

  .أيب عبيد بعني الوردة يف رمضان سنة سبع وستني

    

  .ثعلبة بن احلكم الليثي أسره أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم شاب شهد حنني

  .عتبة بن مسعود أخو عبد اهللا بن مسعود مات قبل أخيه عبد اهللا

  . عليه وسلمهانئ بن يزيد احلارثي أبو شريح وفد إىل النيب صلى اهللا

  .قرظة بن كعب األنصاري اخلزاعي أبو عمرو مات يف خالفة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .احلارث بن حسان بن كلدة البكري الذهلي وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

إين مكاثر بكم األمم فال تقتتلن : الصنابح بن األعسر األمحسي مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .بعدي

  .عمارة بن رويبة الثقفي له صحبة وكان قد عمر

  .نبيط بن شريط األشجعي والد سلمة شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفة

  .أبو ليلى والد عبد الرمحن بن أيب ليلى امسه يسار من األنصار من بين عمرو بن عوف

  .جتهعروة بن مضرس بن أوس الطائي شهد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف ح

  .عروة بن اجلعد بن أيب اجلعد البارقي وبارق جبل يرتله األزد له صحبة
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  .طارق بن األشيم األشجعي والد سعد

طارق بن عبد اهللا احملاريب رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سوق ذي ااز وأبو هلب يتبعه ويرميه 
  .باحلجارة

 وغزا يف خالفة أيب بكر الصديق كنيته أبو عبد طارق بن شهاب البجلي رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا وأكثر روايته عن الصحابة مات سنة ثالث ومثانني

عبد اهللا بن أيب أوىف األسلمي واسم أيب أوىف علقمة بن خالد كنيته أبو إبراهيم مات بعد ما عمي سنة 
  .صلى اهللا عليه وسلمسبع ومثانني كان خيضب باحلناء وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب النيب 

  الصقع الثالث من أصقاع اإلسالم

  ذكر مشاهير الصحابة بالشام

  .وهو الشام بأطرافها ذكر مشاهري الصحابة بالشام رضي اهللا عنا وعنهم أمجعني

قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا الشام موضع األنبياء واملرسلني ومركز األولياء والصاحلني وا آثار 
 واألخيار ومواقع املتحابني من األبرار والشام هي صورة رجل مستلق على قفاه فرأسه فلسطني املصطفني

وعنقه األردن وصدره دمشق وبطنه محص وسرته حلب واملدن اليت على الفرات إىل حد العراق رجله 
يده اليمىن اليمىن واملدن اليت على دجلة إىل حد العراق رجله اليسرى واملدن اليت على أطراف البادية 

واملدن اليت على السواحل يده اليسرى يشتمل اسم الشام هذه املدن كلها اليت هي من عريش مصر إىل 
أدىن القرى من السواد اال أن حقيقة الشام من بالس إىل الضمني وأنا منلي مشاهري العلماء طبقة طبقة ما 

هري الصحابة الذين سكنوا الشام كان منهم يف هذه املدن املشتمل عليها كلها اسم الشام فمن مشا
وقطنوها سواء حلت املنية م فيها أو يف غريها إذ االعتبار استيطام إياها دون مولدهم يف غريها أو 

  .إدراك املنية م خارجاً عنها رمحة اهللا ورضوانه علينا وعليهم أمجعني يف العافية

ردن يف الطاعون يعين طاعون عمواس سنة معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري أبو عبد الرمحن مات باأل
  .مثاين عشرة وله ثالث وثالثون سنة وكان قد شهد بدراً والعقبة

أبو الدرداء عومير بن عامر بن زيد األنصاري مات سنة اثنتني وثالثني وقربه بباب الصغري بدمشق مشهور 
  .يزار قد زرته غري مرة

سلم أعتقه أبو بكر الصديق كنيته أبو عمرو قال أليب بكر بالل بن رباح مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
الصديق بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم إن كنت أعتقتين هللا فدعين أذهب حيث شئت وإن كنت 
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اذهب حيث شئت فذهب إىل الشام وسكنها مؤثراً للجهاد على : أعتقتين لنفسك فأمسكين قال أبو بكر
  .يناألذان إىل أن مات ا سنة عشر

  .ثوبان بن حيدد اهلامشي موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو عبد الرمحن مات سنة أربع ومخسني

  .شداد بن أوس بن ثابت النجاري اخلزاعي بن أخي حسان بن ثابت أبو يعلى مات سنة مثان ومخسني

خر بن حرب معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف واسم أيب سفيان ص
ويل الشام ومات بدمشق يوم اخلميس للنصف من رجب سنة ستني وهو ابن مثان وسبعني سنة وصلى 

  .عليه الضحاك بن قيس وكانت واليته تسع عشرة سنة وثالثة أشهر واثنتني وعشرين ليلة

  .نةأبو أمامة الباهلى امسه الصدى بن عجالن بن وهب مات سنة ست ومثانني وهو ابن إحدى وسبعني س

  .عوف بن مالك األشجعي أبو عبد الرمحن مات سنة ثالث وسبعني

  .واثلة بن األسقع بن كعب الليثي أبو األسقع مات سنة ثالث ومثانني وهو ابن مائة ومخس سنني

    

عمرو بن عبسة السلمي أبو جنيح جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أول اإلسالم فأسلم مث استأذنه يف 
  .املكث معه فأذن له يف الرجوع إىل قومه فخرج إليهم ودعاهم إىل اإلسالماللحوق بقومه و

". وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم: "العرباض بن سارية الفزاري السلمي من البكائني ممن نزل فيه

  .اآلية

ىل الشام النعمان بن بشري بن سعد األنصاري أبو عبد اهللا سكن الكوفة مدة وكان يليها ملعاوية مث خرج إ
  .فسكنها ووىل قضاء دمشق وقتل حبمص وكان عامالً البن الزبري على محص

  .عياض بن غنم الفهري القرشي واله عمر بن اخلطاب الشام ومات يف خالفته

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة أبو الوليد مات سنة أربع وثالثني وهو ابن ثنتني 
  .ن وىل قضاء فلسطنيومثانني سنة وكان أول م

  .أبو قرصافة جندرة بن خيشنة بن نفري الكناين

  .شرحبيل بن السمط الكندي وكان عامالً على محص

  .أبو ثعلبة اخلشين جرهم بن ناشم

  .عبد اهللا بن حوالة األزدي مات سنة مثان ومخسني

 والية معاوية بن أيب فضالة بن عبيد بن نافذ األنصاري وىل القضاء بدمشق بعد أيب الدرداء مات ا يف
  .سفيان وكان معاوية فيمن محل سريره

  .نفري بن مالك احلضرمي أبو جبري
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  .مرة بن كعب البهزي مات سنة سبع ومخسني

  .سهل بن احلنظلية وهو سهل بن عقيب األنصاري

لم وهو بشر بن عقربة اجلهين أبو اليمان استشهد أبوه يف بعض الغزوات فمر عليه النيب صلى اهللا عليه وس
  .يبكي فقال له أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك

  .سلمة بن نفيل السكوين التراغمي الكندي

  .حبيب بن مسملة بن شيبان الفهري القرشي مات سنة اثنتني وأربعني

  .مرثد بن وداعة احلمريي املعىن أبو قتيلة

  .كعب بن عاصم األشعري أبو مالك

  .كعب بن عياض األشعري له صحبة

  .أبو هند الداري امسه بر بن بر بن عبد اهللا

  .عمرو بن مرة اجلهين األزدي أبو مرمي

عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد كان امسه عتلة بن عبد فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عتبة بن عبد 
  .مات سنة سبع ومثانني

  .عبد الرمحن بن خالد بن الوليد له صحبة مات سنة ست وأربعني

  .يم الداري وهو متيم بن أوس بن خارجة أبو رقية كان أبو هند الداري أخاه ألمهمت

  .النواس بن مسعان الكاليب له صحبة

  .نعيم بن مهار الغطفاين

  .وحشي بن حرب احلبشي موىل جبري بن مطعم القرشي قاتل محزة بن عبد املطلب ومسيلمة الكذاب

  .الشام زماناًمالك بن هبرية السكوين كان يقيم مبصر مدة وب

عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح كان مبصر مدة وبالشام زماناً ومات بالرملة مات وهو يف الصالة فجأة فاراً 
  .من الفتنة سنة تسع ومخسني

  .وابصة بن معبد بن احلارث األسدي أسد خزمية

  .غضيف بن احلارث الثمايل األزدي السكوين أبو أمساء مات يف فتنة مروان بن احلكم

  .امة بن عدي القرشي له صحبة كان عامل عثمان بن عفان على صنعاء دمشقمث

  .احلجاج بن عامر بن عبد اهللا الثمايل

  .أبو رهم السمعي الغفاري كلثوم بن احلصني له صحبة

بسر بن أيب أرطاة القرشي أبو عبد الرمحن كان يلي ملعاوية األعمال ويعمل فيها بالعجائب مات يف والية 
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  .بن مروانعبد امللك 

  .املقدام بن معدي كرب أبو كرمية مات سنة سبع ومثانني وهو ابن إحدى وسبعني سنة وكان يصفر حليته

  .عبد اهللا بن أم حرام ابن امرأة عبادة بن الصامت وهو عبد اهللا بن عمرو بن قيس األنصاري أبو أُيب

  .أبو كبشة األمناري امسه عمر بن سعد

  .ي أخو فاطمة بنت قيس أبو أنيسالضحاك بن قيس بن خالد الفهر

حممد بن أنس الظفري قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهو ابن أسبوعني فمسح برأسه وحج به 
  .حجة الوداع وهو ابن عشر سنني

الوتر حق فقال عبادة بن الصامت كذب أبو حممد امسه مسعود بن : أبو حممد النجاري الذي كان يقول
ري ومن قال أن امسه أمحد فقد وهم وليس يف الصحابة أحد امسه أمحد وقول عبادة زيد بن سبيع األنصا

  .كذب يريد أخطأ هذه لغة سائرة يف أهل احلجاز

هانئ أبو مالك من اليمن قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسح رأسه ومات بدمشق سنة مثان وستني 
  .وهو جد خالد بن يزيد بن أيب مالك

 أبو العالء بن اللجالج وخالد بن اللجالج ممن كانت له صحبة كان يقول ما مألت اللجالج العامري
  .بطين من طعام منذ أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات وهو ابن عشرين ومائة سنة

  .عتبة بن الندر له صحبة مات يف زمن عبد امللك بن مروان

    

أن اسم ذي اجلوشن شرحبيل بن األعور وإمنا مسي ذا ذو اجلوشن الكاليب الضبايب أبو مشر وقد قيل 
  .اجلوشن ألن صدره كان ناتياً

عبد اهللا بن بسر السلمي من بين مازن بن النجار كنيته أبو صفوان قدم هو وأبوه الشام وهلما صحبة 
ومات عبد اهللا وهو يتوضأ فجأة سنة مثان ومثانني وهو آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  .ليه وسلم بالشامع

  الصقع الرابع من أصقاع اإلسالم

  وهو مصر بجوانبها ذكر مشاهير الصحابة بمصر 

  .رضى اهللا عنا وعنهم أمجعني يف العافية

  من مشاهير الصحابة بمصر
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قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا ومن مشاهري الصحابة مبصر الذين قد استوطنوا مدا وقطنوها حىت 
اراً أو مركزاً وإن كانوا يسافرون عنها يف الغزوات أو خيرجون ألسبام يف التجارات بعد أن صارت هلم د

  .كانوا مستوطنني هلا وقاطنني إياها سواء ماتوا ا أو بغريها رمحة اهللا علينا وعليهم أمجعني

 من دهاة عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي أبو حممد وقد قيل أبو عبد اهللا
  .قريش كان يسكن مكة مدة فلما ويل مصر استوطنها إىل أن مات ا ليلة الفطر سنة إحدى وستني

عبد اهللا بن عمرو بن العاص أبو حممد وقد قيل أبو نصر كان بينه وبني أبيه ثالث عشرة سنة مات سنة 
  .ثالث وستني وله ثنتان وسبعون سنة

  . وقد قيل أبو عامر مات وهو وال مبصر سنة مثان ومخسنيعقبة بن عامر بن عبس اجلهين أبو أسيد

  .عمرو بن احلمق اخلزاعي قتل قبل معاوية بن أيب سفيان

  .دحية بن خليفة بن فروة الكليب كان يشبه جبربيل وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل قيصر

  .عبد اهللا بن أنيس اجلهين األنصاري أبو حيىي وقد قيل أبو فاطمة

  .أبو مجعة القارى حبيب بن وهب

  .خارجة بن حذافة العدوي له صحبة حيب أن يعترب من حديثه ما كان من رواية الثقات غري املدلسة عنه

  .معاوية بن حديج اخلوالين الكندي له صحبة

  .مسعود بن األسود بن حارثة له صحبة

  .املستورد بن شداد الفهري القرشي

اري أخو أيب مسعود األنصاري كان مع علي بن أيب طالب يوم صفني مث جبلة بن عمرو بن ثعلبة األنص
  .سكن مصر إىل أن مات

  .ديلم بن اهلوشع احلمريي له صحبة أبو عبد اهللا بن الديلمي وهو الذي يقال له فريوز الديلمي له صحبة

  .رويفع بن ثابت البلوي من حلفاء األنصار له صحبة

  .ةعبد الرمحن بن عديس البلوى له صحب

  .حممد بن أيب حذيفة بن عتبة له صحبة كان عامل عثمان بن عفان على مصر

  .معاذ بن أنس اجلهين له صحبة

  .مالك بن عبادة أبو موسى الغافقي له صحبة

مسلمة بن خملد الزرقي األنصاري كان مولده يف السنة األوىل من اهلجرة سكن مصر ومات ا وهو واٍل 
  .عليها سنة ثنتني وستني

  .بصرة الغفاري امسه مجيل بن بصرة له صحبةأبو 
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غزية بن احلارث الكندي له صحبة ممن دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قاتل عكرمة بن أيب جهل 
  .باليمن أيام الردة

  .عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي له صحبة سكن مصر وهو آخر من مات مبصر من الصحابة

  إلسالمالصقع الخامس من أصقاع ا

  وهو اليمن بما واالها 

  ذكر مشاهير الصحابة باليمن

ومن مشاهري الصحابة باليمن الذين كانوا مستوطنني لبعض مدا : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
  .سواء ماتوا ا أو بغريها بعد أن كانوا مستوطنني هلا رمحة اهللا علينا وعليهم أمجعني

ليثي هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رمبا سكن الطائف مات يف خالفة الصعب بن جثامة بن قيس ال
  .عمر بن اخلطاب يف آخرها

  .زياد بن احلارث الصدائي والصداء من اليمن بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم

ا العالء بن عبد اهللا بن عمار احلضرمي من الصدف كان عامل النيب صلى اهللا عليه وسلم على البحرين و
  .مات سنة إحدى وعشرين

أوس بن حذيفة الثقفى وهو الذي يقال له أوس بن أيب أوس وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد 
  .ثقيف رمبا سكن الطائف

  .احلارث بن عبد الرمحن بن أوس الثقفي من اليمن كان يسكن الطائف وله صحبة

  .كم فقد وهماحلكم بن سفيان الثقفى له صحبة ومن قال سفيان بن احل

أبيض بن محال املأريب ومأرب ناحية باليمن استقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم امللح الذي مبأرب فاقطعه 
  .إياه

  .الشريد بن سويد الثقفي من حضرموت أبو عمرو وله صحبة سكن الطائف

  .علي بن شيبان احلنفي قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفداً وحسن إسالمه

    

  . بن عبد اهللا بن األسود الزرقي له صحبة سكن الطائفقارب

أبو رزين العقيلي امسه لقيط بن عامر بن صربة بن املنتفق وهو الذي يقال له وافد بين املنتفق له صحبة 
  .ومن قال لقيط بن صربة فقد نسبه إىل جده
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أقطعه الغورة وغرابة من جماعة بن مرارة بن سلمى احلنفي له صحبة استقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
  .العدنة واحلبل بناحية اليمن ورجع إىل بلده فسكنه

وهب بن قيس بن أبان الثقفي ملا أسلمت ثقيف وفدته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقدم املدينة وفداً 
  .بإسالم قومه كان يسكن الطائف

اهللا عليه وسلم حيث كان يبين طلق بن على السحيمي من أهل اليمامة أبو علىي وفد إىل النيب صلى 
قدموا الطني من اليمامي فإنه من أحسنكم له : مسجد احلديبية فكان املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .مساً يريد طلق بن علي مث رجع إىل بلده وسكنها إىل أن مات

 النيب صلى وبر بن مشهر احلنفي من أهل اليمامة له صحبة وكان من أصحاب مسيلمة أرسله مسيلمة إىل
  .اهللا عليه وسلم وفداً فأسلم وحسن إسالمه

اهلرماس بن زياد الباهلي من أهل اليمامة رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب على ناقته العضباء يوم 
  .األضحى والعضباء اليت تقطع من أذا النصف فأكثر والقصواء اليت تقطع من أذا الربع

  مالصقع السادس من أصقاع اإلسال

  وهو خراسان 

  ذكر مشاهير الصحابة بخراسان

قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا أما خراسان فهو اسم يقع على بلدان العجم مجلة وان كان كل ناحية 
منها هلا اسم منفصل تعرف به ألن كل بلد الغالب على أهله الرطانة فهو داخل يف مجلة خراسان كما أن 

عربية فهو داخل يف مجلة بلدان العرب فكما ال خيرج تباين اللغات بني القبائل كل بلد الغالب على أهله ال
وبلدان العرب بعضها عن االسم الواقع عليها كذلك ال خيرج سائر اللغات يف الفارسية من أهل البلدان 

ة كما اليت يسكنها العجم عن االسم املشتمل عليها وإن كانت خراسان ما بني اجلبال إىل النهر يف احلقيق
أن حقيقة ديار العرب وسط اإلقليم األول والثاين فمن الصحابة الذين سكنوا البلدان اليت وصفتها وماتوا 

  .ا بعد أن استوطنوها رمحة اهللا علينا وعليهم أمجعني يف العافية

وسلم قبل بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا األسلمي من املهاجرين األولني ممن هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه 
ال تدخل املدينة إال : قدومه املدينة وحلق به فلما أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم دخول املدينة قال بريدة

ومعك لواء مث محل عمامته وشدها يف رمح ومشى بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قدومه املدينة 
م ا زماناً مث خرج إىل سجستان فبقي ا مدة كنيته أبو سهل وقد قيل أبو ساسان انتقل إىل البصرة وأقا
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مث خرج منها إىل مرو فاستوطنها يف إمارة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان إىل أن مات وا عقبه وقربه مبرو 
  .مشهور يعرف

احلكم بن عمرو بن جمدع الغفاري له صحبة خرج إىل خراسان غازياً وله قصة طويلة ليس غرض الكتاب 
أمر معاوية بقيده فقيد مبرو فبقي يف قيده حىت مات سنة مخسني يف والية معاوية وأوصى أن حيتملها حىت 

  .يدفن بقيده ليخاصم أبا عبد الرمحن يف القيامة فدفن بقيده مبرو وقربه جبنب بريدة األسلمي

عليه وسلم قريط بن أيب رمثة كان ممن هاجر مع أبيه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا 
نعم قال أما إنه ال جيين عليك وال جتين عليه مث خرج أبو رمثة بابنه قريط إىل : ابنك هذا؟ قال: أليب رمثة

البحرين مع العالء بن احلضرمي يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام ا إىل أن خرج غازياً يف 
ع األحنف بن قيس ونزل مرو واستوطنها إىل أن أيام عمر وقريط هو الذي فتح األبلة مث غزا خراسان م

  .مات وا عقبه

قثم بن العباس بن عبد املطلب ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له صحبة خرج مع سعيد بن 
  .عثمان بن عفان يف والية معاوية بن أيب سفيان غازياً إىل خراسان وقد ذكرناه يف الصحابة أهل املدينة

ادة اخلزرجي أبو القاسم خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني من وقت قدومه قيس بن سعد بن عب
املدينة إىل أن قبضه اهللا إىل جنته وكان على مقدمة علي بن أيب طالب يوم صفني فلما ويل معاوية أغضى 

اره عنه سنني مث طلبه سنة مثان ومخسني فهرب منه وسكن تفليس منجحراً غري أن ينتشر فلما علم اجنح
  .سكت عنه فلم يزل يف بيته منجحراً إىل أن مات ا سنة مخس ومثانني يف والية عبد امللك بن مروان

    

  .آخر مشاهري الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني

  ذكر مشاهير التابعين بالمدينة

  رمحهم اهللا 

نوا قاطنني هلا من الثقات املأمونني قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا يف مشاهري التابعني باملدينة الذين كا
وإن كانوا يرحلون عنها يف بعض األحايني إىل بعض املواضع يف الغزوات وغريها سواء أدركتهم املنية ا 

  .أو بغريها بعد أن كانوا قد استوطنوها رضي اهللا عنا وعنهم أمجعني يف العافية

ته أبو القاسم وقد قيل أبو عبد اهللا كان من حممد بن علي بن أيب طالب يقال له حممد بن احلنفية كني
أفاضل أهل البيت وكانت الشيعة تسميه املهدي كان مولده لثالث سنني بقيت من خالفة عمر بن 
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  .اخلطاب ومات برضوى سنة ثالث وسبعني ودفن بالبقيع

من حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب والد جعفر بن حممد الصادق وكان يكىن جبعفر 
  .أفاضل أهل البيت وقرائهم مات سنة أربع عشرة ومائة وله ثالث وستون سنة وكان خيضب بالومسة

احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب أخو عبد اهللا بن حممد كنيته أبو حممد من أفاضل أهل البيت 
 عبد امللك من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة مات يف زمن: وأميلهم إىل أيب بكر وعمر كان يقول

  .بن مروان وكان من أعلم الناس باالختالف

احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب من قراء أهل البيت وعبادهم مات يف سجن أيب جعفر 
  .سنة مخس وأربعني ومائة قد طعن يف السن

عباد املدينة علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو احلسن من فقهاء أهل البيت وأفاضل بين هاشم و
  .مات سنة ثنتني وتسعني وله مثان ومخسون سنة

  .زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب من أفاضل بين هاشم ممن صحب ابن عباس مدة طويلة

زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أخو حممد وحسني أبناء علي بن احلسني أبو حممد كانت 
بيت وعبادهم قتل بالكوفة سنة ثنتني وعشرين ومائة وصلب على الشيعة تنتحله وكان من أفاضل أهل ال

خشبة فكان العباد يأوون إىل خشبته بالليل يتعبدون عندها وبقي ذلك الرسم عندهم بعد أن حدر عنها 
  .حىت قل من قصدها حلاجة فدعا اهللا عند موضع اخلشبة إال استجيب له

حممد القرشي كان مولده لسنتني مضتا من خالفة سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي أبو 
عمر بن اخلطاب وكان من سادات التابعني فقهاً وورعاً وعبادة وفضالً وزهادة وعلماً وقد قيل أنه كان 

  .فيمن أصلح بني عثمان وعلي مات سنة ثالث وتسعني

ع والنسك مواظباً على القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أبو حممد كان صموتاً ال يتكلم الزماً للور
اليوم : الفقه واألدب على ما كان يرجع إليه من العقل والعلم فلما ويل عمر بن عبد العزيز قال أهل املدينة

تنطق العذراء يف خدرها أرادوا به القاسم بن حممد مات سنة ثنتني ومائة وهو ابن اثنتني وسبعني سنة بعد 
  .عمر بن عبد العزيز بسنة

 بن العوام القرشي أخو عبد اهللا بن الزبري أمهما أمساء بنت أيب بكر الصديق من فقهاء عروة بن الزبري
املدينة وأفاضل التابعني وعباد قريش كان يقرأ كل يوم ربع القرآن يف املصحف نظراً بالتدبر والتفكر 

ه ما ترى ورده فيذهب فيه عامة يومه مث يقوم تلك الليلة به على التدبر والتفكر حىت يذهب عامة ليله ب
احلمد هللا تويف : من الليل إال ليلة قطعت رجله وذاك أن األكلة وقعت فيها فنشرت فما زاد على أن قال

  .سنة تسع وتسعني
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عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل أبو عبد اهللا من الفقهاء والقراء على ما كان يرجع إليه من 
  .ناس مات بعد أن عمي سنة مثان وتسعنيالعقل واألدب واملعرفة بأيام ال

أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف كان من أفاضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل املدينة وزهادهم مات 
  .سنة أربع ومائة يقال أن امسه كنيته وقد قيل امسه عبد اهللا

ني وعلمائهم أخو خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري أبو زيد من فقهاء املدينة وعقالئهم وعباد التابع
  .إمساعيل بن زيد مات سنة تسع وتسعني

سليمان بن يسار موىل ميمونة بنت احلارث بن حزن أبو أيوب أخو عطاء وعبد اهللا وعبد امللك بين يسار 
  .وكان سليمان من فقهاء أهل املدينة وعباد التابعني كان مولده سنة أربع وثالثني ومات سنة تسع ومائة

زاعي الكعيب أبو سعيد من فقهاء أهل املدينة وعبادهم كان كثري السفر إىل الشام يف قبيصة بن ذؤيب اخل
  .جتارة وغزو فحديثه عند أهل الشام واملدينة معاً كان مولده عام الفتح تويف باملدينة سنة ست ومثانني

    

مان وعكرمة أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي يقال أن امسه كنيته أخو عمر وعث
وحممد بين عبد الرمحن وكان من سادات قريش فقهاً وعلماً وورعاً وفضالً وكان يعرف براهب قريش 

  .مات سنة أربع وتسعني بعد ما عمي

حممد بن املنكدر بن عبد اهللا القرشي أبو عبد اهللا وهم إخوة ثالثة أبو بكر وحممد وعمر وكان حممد من 
قراء التابعني مات سنة ثالثني ومائة وقد نيف على السبعني وكان يصفر سادات قريش وعباد أهل املدينة و

  .حليته ورأسه باحلناء

  .حممد بن كعب بن سليم القرظي أبو محزة من عباد أهل املدينة وعلمائهم بالقرآن مات سنة مثان ومائة

مسه وكان من عباد علي بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي أبو حممد ولد ليلة قتل علي بن أيب طالب فسمي با
  .أهل املدينة وصاحلي بين هاشم كان يصلي يف كل يوم ألف ركعة ومات بالشام سنة مثاين عشرة ومائة

سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي أبو عمر كان يشبه بعمر بن اخلطاب يف اهلدى والسمت 
  .والدل مات سنة ست ومائة

ب أخو سامل من صاحلي قريش وعباد أهل املدينة أمه صفية بنت أيب عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطا
  .عبيد وكان عبد اهللا بن عمر أوصى اليه مات سنة مخس ومائة

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي أخو سامل وعبد اهللا كانت أمه أم سامل أم ولد مات سنة 
  .مخس ومائة

 العدوي أمه بنت حارثة بنت وهب اخلزاعي قتل يوم صفني وكان عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي
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  .مع معاوية بن أيب سفيان

  .عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو حفص من عقالء قريش وعباد التابعني مات سنة سبعني

  .عمرو بن عثمان بن عفان أخو عمر وخالد وأبان بين عثمان أمهم أمساء بنت عمرو الدوسية

اهللا الزهري القرشي أبو بكر من احفظ أهل زمانه للسنن واحسنهم هلا سياقاً حممد بن مسلم بن عبيد 
  .وكان فقيهاً فاضالً مات ليلة الباليا لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة

  .عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية القرشي أبو حممد مات سنة ثالث وأربعني ومائة

اص بن سعيد بن العاص القرشي من سادات بين أمية وعباد قريش أبو عبد الرمحن مات سنة سعيد بن الع
  .مثان ومخسني

عامر بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي من عباد أهل املدينة أبو احلارث مات سنة إحدى وعشرين 
  .ومائة

  .إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا القرشي مات سنة عشر ومائة

عامر بن سعد بن أيب وقاص القرشي أخو مصعب وحممد وحيىي وعمر وإبراهيم وعائشة أوالد سعد مات 
  .عامر سنة أربع ومائة

إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشي أخو محيد مات إبراهيم سنة ست وتسعني وهو ابن مخس 
  .وسبعني سنة ويكىن مبحمد

  .فاظ أهل املدينة وقرائهم مات وكان قد عمرعبد اهللا بن خالد بن سعد بن أيب وقاص من ح

أبو الزبري امسه حممد بن مسلم بن تدرس موىل حكيم بن حزام من احلفاظ ممن سكن املدينة مدة ومكة 
  .زماناً وحديثه عند أهل املصرين معاً مات قبل عمرو بن دينار وعمرو مات سنة ست وعشرين ومائة

ل أهل املدينة وعلماء املوايل مات يف والية الوليد بن عبد امللك حممد بن أسامة بن زيد بن حارثة من أفاض
  .بن مروان

أبان بن عثمان بن عفان كان من أعلم الناس بالقضاء أبو سعيد مات بعد ان أفلج يف والية يزيد بن عبد 
  .امللك بن مروان

  .ثالثني ومائةإسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت األنصاري من قراء املدينة قتل سنة إحدى و

  .إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري من حفاظ أهل املدينة مات ا سنة ثنتني وثالثني ومائة

مصعب بن الزبري بن العوام القرشي األسدي كان من فرسان قريش وعقالء أهل احلجاز أبو عبد اهللا قتله 
  .عبد امللك بن مروان سنة إحدى وسبعني وله تسع وثالثون سنة

لحة بن عبد اهللا بن عوف الزهرى ابن أخي عبد الرمحن بن عوف أبو عبد اهللا من فقهاء أهل املدينة ط
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  .وعلمائهم بالشروط مات سنة سبع وتسعني وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

  .علقمة بن وقاص الليثي أبو عمرو من أفاضل التابعني مات يف والية عبد امللك بن مروان

  .اعدي ممن أدرك عثمان بن عفان مات سنة مخس وسبعنيعباس بن سهل بن سعد الس

مصعب بن عبد الرمحن بن عوف أبو زرارة من عباد قريش كان ويل القضاء مدة مبكة وقتل باملدينة يوم 
  .احلرة سنة ثالث وستني

  .عبد اهللا بن أيب بكر بن عبد اهللا من رواة أهل املدينة قتل سنة ثالثني ومائة

    

 وقاص كان يقيم بالعراق مدة وباملدينة زماناً إال أنه يف عداد املدنيني أبو زرارة مصعب بن سعد بن أيب
  .مات سنة ثالث ومائة

محيد بن عبد الرمحن بن عوف أبو عبد الرمحن مات قبل عمر بن عبد العزيز وهو ابن ثالث وسبعني سنة 
  .وقد قيل أنه مات سنة مخس ومائة

  .قالء األنصار وهو والد قتادة مات سنة مخس وتسعنيعبد اهللا بن أيب قتادة األنصاري من ع

عبد اهللا بن رافع بن خديج األنصاري من صاحلي األنصار أبو حممد مات سنة إحدى عشرة ومائة وهو 
  .ابن مخس ومثانني سنة

سويد بن عامر بن يزيد بن جارية األنصاري أبو عاصم من صاحلي أهل املدينة وقد وهم من زعم أن له 
  .كلها أخبار مرسلةصحبة تلك 

عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري من سادات الناس وفقهائهم مات سنة مخس 
  .وثالثني ومائة

  .عبد اهللا بن أيب بكر بن عبد اهللا من أصحاب أنس بن مالك قتل سنة ثالثني ومائة

  .وم احلرةالزبري بن عبد الرمحن بن عوف أخو أيب سلمة من صاحلي قريش قتل ي

  .عبد اهللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب القرشي من عباد أهل املدينة وقرائهم

  .عبد اهللا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب من عباد أهل املدينة قتل يوم احلرة

  .الزبري بن أيب أسيد الساعدي واسم أيب أسيد مالك بن ربيعة من صاحلي األنصار وهو أخو محزة

موىل ميمونة زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أخو سليمان وعبد امللك وعبد اهللا بين يسار عطاء بن يسار 
كان يقيم باملدينة مدة وبالشام مدة وحديثه عند أهل املصرين معاً فكان أهل الشام يكنونه بعبد اهللا وأهل 

كان صاحب مصر يكنونه بيسار وكان مولده سنة تسع عشرة ومات باإلسكندرية سنة ثالث ومائة و
  .قصص وعبادة وفضل
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  .عبد امللك بن يسار أخو عطاء من العباد واملواظبني على صحبة أيب هريرة مات سنة عشر ومائة

عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن عوف من عباد أهل املدينة استشهد بإفريقية هو وأوالده فسمى أبا الشهداء 
  .ر له كبري حديثمن كثرة من قتل من أوالده معه يف ذلك البعث مل ينتش

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن رافع بن خديج من سادات أهل املدينة أخو عبد اهللا بن رافع أبو الفضل مات سنة 
  .إحدى عشرة ومائة وهو ابن مخس ومثانني سنة

  .عمارة بن خزمية بن ثابت األنصاري أبو حممد مات سنة مخس ومائة وهو ابن مخس وسبعني سنة

دة بن النعمان األنصاري من سادات األنصار وعبادهم مات سنة تسع وعشرين عاصم بن عمر بن قتا
  .ومائة

  .عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي أبو إسحاق قتله السموم سنة تسع وسبعني

  .عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري من قراء األنصار وعباد التابعني مات سنة سبع أو مثان وتسعني

  .اوي من األوس أبو سليمان مات سنة تسع عشرة ومائة له مخس وسبعون سنةأيوب بن بشري املع

  .إياس بن سلمة بن األكوع أبو سلمة مات سنة تسع عشرة ومائة وله سبع وسبعون سنة

ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي القرشي عم حممد بن املنكدر من أفاضل قريش وعباد أهل املدينة مات 
  .سنة ثالث وتسعني

يد بن نافع بن صفوان موىل صفوان بن خالد وقد قيل موىل أيب أيوب األنصاري وهو الذي يقال له مح
  .محيد بن صغري أبو افلح مات باملدينة

سعيد بن مرجانة موىل قريش واسم أبيه عبد اهللا ومرجانة أمه كنيته أبو عثمان من أفاضل أهل املدينة 
  .سبعني سنةوعبادهم مات سنة ست وتسعني وهو ابن سبع و

  .سنان بن أيب سنان الدؤيل واسم أيب سنان يزيد بن أمية مات سنة مخس ومائة وله ثنتان ومثانون سنة

  .عطاء بن ميناء موىل بن أيب ذباب من حفاظ التابعني وصاحليهم وهو أخو سعيد بن ميناء

  .ت سنة مائةعيسى بن طلحة بن عبيد اهللا القرشي من عباد أهل املدينة وعقالئهم ومسحائهم ما

  .عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري أبو حممد مات سنة ثنيت عشرة ومائة وهو ابن سبع وسبعني سنة

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد القاري من بين قارة وكان عامل عمر بن اخلطاب على بيت املال مات 
  .سنة مثان ومثانني وله مثان وسبعون سنة

  .نصاري أبو اخلطاب مات يف والية سليمان بن عبد امللكعبد الرمحن بن كعب بن مالك األ

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب القرشي أبو حيىي من ثقات أهل املدينة وامنا وقعت املناكري يف حديثه من 
  .قبل ابنه حيىي
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  .كثري بن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري كنيته أبو حممد قتل يوم احلرة

  .ن األسود من عباد أهل املدينة قتل يوم احلرةوهب بن عبد اهللا بن زمعة ب

    

أبو سعيد املقربي امسه كيسان موىل أم شريك من بين جندع بن ليث بن بكر والد سعيد بن أيب سعيد 
املقربي وإمنا مسي املقربي ألنه كان يأوى املقربة بالليايل وقد قيل أن داره كانت جبنب املقربة فنسب إليها 

  .مات سنة مائة

  .السائب موىل هشام بن زهرة السلمي أصله من فارس كان من الصاحلني الالزمني أليب هريرةأبو 

  .كريب موىل ابن عباس وهو كريب بن أيب مسلم أبو رشدين مات سنة مثان وتسعني

  .حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس من عباد قريش وقراء التابعني أبو حممد مات سنة ثالث عشرة ومائة

بري بن مطعم القرشي أبو سعيد من علماء قريش وحفاظهم أليامها مات يف خالفة عمر بن حممد بن ج
  .عبد العزيز

حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري وأبوه الذي أرى النداء يف املنام من صاحلي أهل املدينة 
  .ومتقنيهم

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قيل أبو احلباب امسه سعيد بن يسار أخو أيب مزرد موىل شقران موىل ر
أنه موىل احلسن بن علي واسم أيب مزرد عبد الرمحن من عقالء أهل املدينة مات ا سنة سبع عشرة 

  .ومائة

عبد اهللا بن عبد اهللا بن جابر بن عتيك األنصاري من ثقات أهل املدينة وهو الذي يروى عنه املدنيون 
 جابر ويروى عنه العراقيون ويقولون عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب بن ويقولون عبد اهللا بن عبد اهللا بن

  .عتيك

: ابن أكيمة الليثي امسه عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة أخو عمر بن مسلم وهو يروى عن أيب هريرة

إذا : ما يل أنازع القرآن وقد روى عنه الزهرى وعمر بن مسلم يروى عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة
العشر وعند أحدكم أضحية فال يأخذ من شعره وأظفاره مات عمرو وهو أكربمها سنة إحدى دخل 

  .ومائة وهو ابن تسع وسبعني سنة

كثري بن الصلت الكندي أخو زبيد بن الصلت أبو عبد اهللا يقال أنه ولد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .ومات بعد أن عمر

  .مر من أفاضل أهل املدينةحفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو ع

  .محزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أبو عمارة كانت أمه أم سامل أم ولد من صاحلي أهل املدينة
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  .سليمان بن قيس اليشكري من خيار أهل املدينة مات يف فتنة بن الزبري قبل جابر بن عبد اهللا

  .ن مات سنة ست وتسعنيسامل بن حباب موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أبو عبد الرمح

سامل بن خربوذ وهو الذي يقال له سامل بن سرج أبو النعمان موىل أم صبية اجلهنية واسم أم صبية خولة 
  .بنت قيس

  .عبد الرمحن بن مسور بن خمرمة أبو املسور من سادات أهل املدينة مات سنة تسعني

د يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن بن يزيد بن جارية األنصاري أبو حممد يقال أنه ول
  .مات سنة ثالث وتسعني

  .حنظلة بن قيس األنصاري من حفاظ أهل املدينة وعقالء األنصار

  .أبو عبد اهللا األغر امسه سلمان موىل جهينة كان قاصاً باملدينة وكان متقياً

موىل زريق مات سنة مخس عبيد بن حنني موىل زيد بن اخلطاب وقد قيل موىل آل العباس ويقال أنه 
  .ومائة وهو ابن مخس وسبعني سنة

  .عمران بن أيب أنس أحد بين عامر بن لؤي مات سنة سبع عشرة ومائة

عمري موىل أم الفضل وقد قيل موىل ابن العباس أبو عبد اهللا مات سنة أربع ومائة ومات ابنه عبد اهللا سنة 
  .عشر ومائة

  .ي من ثقات أهل املدينة ومتقنيهم قتل يوم احلرةأفلح بن كثري موىل أيب أيوب األنصار

  .أسلم موىل عمر بن اخلطاب كنيته أبو خالد مات سنة أربع عشرة ومائة

عوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي والطفيل أخو عائشة ألمها من الرضاعة من جلة أهل 
  .املدينة

  . أهل املدينةاملطلب بن عبد اهللا بن حنطب املخزومي القرشي من متقين

  .الوليد بن رباح بن عاصم أبو الرباج كان مولده سنة ثالث وثالثني ومات سنة سبع عشرة ومائة

الوليد بن عبادة بن الصامت األنصاري يقال أن مولده كان يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وتويف يف والية عبد امللك بن مروان بالشام

ن أخت ميمونة زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو عوف مات سنة ثالث يزيد بن األصم العامري اب
  .ومائة وله ثالث وسبعون سنة

  .يزيد بن عبد اهللا بن قسيط الليثي أبو عبد اهللا مات سنة اثنتني وعشرين ومائة وكان رديء احلفظ

  .حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي من سادات قريش

 من سادات أهل املدينة ومتقنيهم مات يف آخر والية هشام بن عبد حممد بن عمرو بن عطاء القرشي
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  .امللك

    

  .عبد الرمحن بن يعقوب احلرقي موىل جهينة وحرقة من مهدان والد العالء بن عبد الرمحن من املتقنني

علقمة بن أيب علقمة موىل عائشة واسم أيب علقمة بالل واسم أمه مرجانة يروى عن أبيه وأمه وكان من 
  .تقننيامل

أبو صاحل السمان امسه ذكوان وهو الذي يقال له أبو صاحل الزيات ألنه كان جيلب السمن والزيت من 
  .املدينة إىل الكوفة مات سنة إحدى ومائة وكان موىل جويرية بنت األمحس الغطفاين

 مات سنة جعفر بن عمرو بن أمية الضمري من سادات أهل املدينة أخو عبد امللك بن مروان من الرضاعة
  .مخس وتسعني

  .أمساء بن خارجة بن حصن الفزاري من سادات أهل املدينة وجلة التابعني مات سنة مخس وستني

ذكوان أبو عمرو موىل عائشة بنت أيب بكر الصديق وكانت قد دبرته فكان يؤمها يف شهر رمضان يف 
  .املصحف قتل ليايل احلرة

ن عباد أهل املدينة وزهادهم ومتقين التابعني واسم أيب زياد زياد بن أيب زياد موىل عبد اهللا بن عياش م
  .ميسرة

سعد بن سعيد بن قيس األنصاري أخو حيىي بن سعيد وعبد ربه بن سعيد من جلة األنصار وكان رديء 
  .احلفظ

  .سعيد بن عبيد بن السباق أبو السباق من متقين أهل املدينة

ل عمر بن اخلطاب وهو الذي يقال له ابن خلدة مات عمرو بن سليم األنصاري قد راهق احللم يوم قت
  .باملدينة وكان من متقين أهلها

  .مسلم بن جندب اهلذيل كان قاص أهل املدينة مات سنة ست ومائة

موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي القرشي أبو عيسى كان يقيم باملدينة والكوفة معا فحديثه عند أهل 
  . ومائةاملصرين مات بالكوفة سنة أربع

  .أبو معبد موىل بن عباس امسه نافذ من متقين أهل املدينة مات سنة أربع ومائة

أبو جعفر القارىء امسه يزيد بن القعقاع موىل عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة ممن كان قد عين بعلم 
  .بن حممدالقرآن مع النسك والورع مات سنة ثنتني وثالثني ومائة وقد قيل أنه مات يف والية مروان 

يزيد بن هرمز موىل بين ليث أبو عبد الرمحن كان أمري املوايل يوم احلرة وهو الذي يروى عنه عوف 
  .األعرايب ويقول حدثنا يزيد الفارسي عن ابن عباس مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز
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  . وتسعنيأبو عبيد موىل عبد الرمحن بن األزهر من متقين أهل املدينة امسه كنيته مات سنة مثان

  .أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم من سادات التابعني امسه كنيته مات سنة عشرين ومائة

  .بسر بن سعيد موىل احلضرميني مات سنة مائة وله مثان وسبعون سنة وكان من املتقنني

احلارث بن عبد الرمحن خال ابن أيب ذئب أبو عبد الرمحن مات سنة سبع وعشرين ومائة وله ثالث 
  .بعون سنةوس

  .محزة بن أيب أسيد الساعدي أبو مالك من متقين أهل املدينة مات يف والية الوليد بن عبد امللك

  .القعقاع بن حكيم الكناين من متقين أهل املدينة وصاحليهم ممن جالس جابر بن عبد اهللا مدة

ئة وهو ابن سبعني حرام بن سعد بن حميصة األنصاري أبو سعيد من املتقنني مات سنة ثالث عشرة وما
  .سنة

  .خبيب بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام من خيار أهل املدينة مات سنة ثالث وتسعني

داود بن فراهيج موىل بين قيس بن احلارث من أهل املدينة كان قدم البصرة فحدثهم ا ومسع العراقيون 
  .عنه ومات باملدينة وكان رديء احلفظ

د يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قد قيل مات سنة مخس ربيعة بن عباد الدؤيل ممن ول
  .وتسعني

سامل سبالن أبو عبد اهللا موىل مالك بن أوس بن احلدثان النصري وهو الذي يقال له سامل موىل النصريني 
  .من متقين أهل املدينة

  .وتسعنيالسائب بن خباب أبو عبد الرمحن كان مولده سنة مخس وعشرين ومات سنة سبع 

  .شرحبيل بن سعد اخلطمي األنصاري أبو سعد مات سنة ثالث وعشرين ومائة وكان من املتقنني

صيفي أبو زياد موىل أفلح موىل أيب أيوب األنصاري من املتقنني ممن كان يصحب األنصار ويتتبع عنهم 
  .السنن

أهل املدينة ممن كان طلحة بن خراش بن عبد الرمحن بن خراش بن الصمة األنصاري السلمي من جلة 
  .يغرب عن جابر بن عبد اهللا

  .طارق بن عبد الرمحن بن القاسم من سادات أهل املدينة مات سنة تسع وعشرين ومائة

عبد الرمحن بن هرمز بن كيسان األعرج موىل حممد بن ربيعة كنيته أبو داود مات سنة تسع عشرة ومائة 
  .وكان يكتب املصاحف

رث القرشي كان أبوه من املهاجرين األولني مات حممد سنة إحدى وعشرين حممد بن إبراهيم بن احلا
  .ومائة وكان من املتقنني ممن جالس أنس بن مالك وحفظ عنه
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  .حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القرشي موىل بين عامر بن لؤي من ثقات أهل املدينة ومتقنيهم

ملدينة ومكة معاً كان حيج ماشياً وناقته تقاد إىل نافع بن جبري بن مطعم القرشي أبو حممد كان يقيم با
  .جنبه مات يف والية سليمان بن عبد امللك وكان خيضب بالومسة

نافع موىل أيب قتادة نسب إليه ومل يكن مبواله لكثرة اختالفه إليه وهو موىل عقيلة بنت طلق الغفارية أبو 
  .حممد

  .ل املدينة والد حبان بن واسعواسع بن حبان بن منقذ األنصاري املازين متقين أه

  .يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة بن األكوع مات سنة ست وأربعني ومائة

  .أبو وجزة السعدي يزيد بن عبيد من متقين أهل املدينة

نافع بن أيب نافع البزاز موىل أيب أمحد بن جحش أخي زينب بنت جحش وقد قيل موىل محنة بنت شجاع 
  .هل املدينةأبو عبد الرمحن من ثقات أ

حيىي بن أيب إسحاق احلضرمي موىل للحضارمة عم أيب يعقوب القارىء ممن يقيم باملدينة مدة وبالبصرة 
  .زماناً جالس أنساً وغريه مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

ام نعيم بن عبد اهللا امر أبو عبد اهللا موىل عمر بن اخلطاب وإمنا قيل له امر ألنه كان يأخذ امر قد
  .عمر بن اخلطاب إذا خرج إىل الصالة يف شهر رمضان وكان قد صحب أبا هريرة عشرين سنة

مالك بن أيب عامر األصبحي أبو أنس من أصحاب عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وهو جد مالك بن 
  .أنس من متقين أهل املدينة

  .خالد بن أيب حيان موىل هذيلة امرأة من بين دينار وكان ثبتاً

  .فة موىل ابن عباس من علماء الناس بأيام العرب مات سنة سبع ومائةذفي

  .بعجة بن عبد اهللا بن بدر اجلهين كان يقيم مدة بالبادية ومدة باملدينة ومات باملدينة سنة مائة

  .أبو حازم التمار امسه دينار موىل بين رهم وقد قيل بين غفار من متقين أهل املدينة

مة بن دينار موىل األسود بن سفيان املخزومي القرشي من عباد أهل املدينة أبو حازم األعرج امسه سل
وزهادهم ممن كان يتقشف ويلزم الورع اخلفي والتخلي بالعبادة ورفض الناس وما هم فيه أصله من فارس 

  .وكان يقص باملدينة ومات سنة مخس وثالثني ومائة

ألنصاري من خيار أهل املدينة مات ا على رداءة أبو طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم ا
  .حفظ

  .عبد اهللا بن دينار موىل ابن عمر من متقين أهل املدينة وقرائهم مات سنة سبع وعشرين ومائة
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نافع موىل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أبو عبد اهللا كان من سىب أبرشهر من املتقنني مات سنة تسع 
  .عشرة ومائة

  . عمر بن اخلطاب أبو أسامة من املتقنني تويف سنة ست وثالثني ومائةزيد بن أسلم موىل

يعقوب بن أيب سلمة املاجشون موىل آل املنكدر واملاجشون أمحر اللون وكان يعقوب ممن جالس ابن 
  .عمر

حيىي بن سعيد األنصاري وهو حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو استقضاه أبو جعفر فارتفع شأنه كنيته أبو 
  .كان من فقهاء أهل املدينة ومتقنيهم مات بالعراق سنة ثالث وأربعني ومائةسعيد و

وهب بن كيسان موىل آل الزبري بن العوام كنيته أبو نعيم من متقين أهل املدينة مات سنة سبع وعشرين 
  .ومائة

 وابن عمر من هشام بن عروة بن الزبري بن العوام أبو املنذر وقد قيل أبو بكر جالس ابن الزبري ورأى جابراً
حفاظ أهل املدينة ومتقنيهم وأهل الورع والفضل يف الدين كان مولده سنة ستني أو إحدى وستني ومات 

  .بعد اهلزمية سنة مخس أو ست وأربعني ومائة

موسى بن عقبة بن أيب عياش موىل الزبري بن العوام وقد قيل موىل أم خالد بنت خالد رأى ابن عمر 
  .س وثالثني ومائةوسهل بن سعد مات سنة مخ

العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة وحرقة من جهينة مات سنة ثنتني وثالثني ومائة وكان متقناً 
  .رمبا وهم

شريك بن عبد اهللا بن أيب منر القرشي أبو منر وكان أبوه ممن شهد بدراً مات بعد األربعني ومائة وكان 
  .رمبا يهم يف الشيء بعد الشيء

قربي وهو سعيد بن أيب سعيد مات سنة ثالث وعشرين ومائة يف مساع املتأخرين عنه األوهام سعيد امل
  .الكثرية

ربيعة بن أيب عبد الرمحن موىل التيميني واسم أيب عبد الرمحن فروخ كنيته أبو عثمان وهو الذي يقال له 
هم وعنه أخذ مالك الفقه مات ربيعة الرأي من فقهاء أهل املدينة وحفاظهم وعلمائهم بأيام الناس وفصحائ

  .سنة ست وثالثني ومائة

    

وهذا آخر مشاهري التابعني باملدينة الذين كانوا مستوطنني هلا وأن : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
أتت املنية على بعضهم يف غريهم قد ذكرناهم باإلمياء من أسبام وأغضينا عن ذكر ما لو مل يذكر من 

  .يتلهف املقتبس للعلم إذا نظر يف كتابنا هذا عليهأحواهلم مل 
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  .ذكر مشاهري التابعني مبكة رمحنا اهللا وإياهم أمجعني يف العافية

عطاء بن أيب رباح موىل آل أيب خيثم الفهري القرشي واسم أيب رباح أسلم كان مولده باجلند من اليمن 
وكان من سادات التابعني وكان املقدم يف ونشأ مبكة وكان أسود أعور أشل أعرج مث عمي يف آخر عمره 

الصاحلني مع الفقه والورع كان مولده سنة سبع وعشرين ومات مبكة سنة أربع عشرة ومائة كنيته أبو 
  .حممد

جماهد بن جرب وقد قيل ابن جبري موىل عبد اهللا بن السائب القارىء كنيته أبو احلجاج وقد قيل أبو حممد 
وكان من العباد واملتجردين يف الزهاد مع الفقه والورع مات مبكة وهو كان مولده سنة إحدى وعشرين 
  .ساجد سنة ثنتني أو ثالث ومائة

سعيد بن جبري بن هشام موىل بين والبة بن احلارث من بين أسد كنيته أبو عبد اهللا من عباد املكيني وفقهاء 
  .عون سنةالتابعني قتله احلجاج بن يوسف سنة مخس وتسعني صرباً وله تسع وأرب

عبيد بن عمري بن قتادة الليثي قاص أهل مكة ومتعبدهم أبو عاصم مات قبل عبد اهللا بن عمر بن 
  .اخلطاب

عكرمة موىل ابن عباس أبو عبد اهللا من أهل احلفظ واإلتقان واملالزمني للورع يف السر واإلعالن ممن كان 
زوات مات سنة سبع ومائة هو وكثري عزة يرجع إىل علم القرآن مع الفقه والنسك ممن كان يسافر يف الغ

مات أفقه الناس وأشعر الناس وكان لعكرمة يوم مات أربع : يف يوم واحد فأخرج جنازما فقال الناس
  .ومثانون سنة وكان متزوجاً بأم سعيد بن جبري

عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي من خيار أهل مكة وصاحلي قريش 
  .مات سنة ست عشرة ومائة

  .أمية بن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان القرشي من خيار أهل مكة وجلة التابعني

إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب الدوسي ليس يصح عندي صحبته فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إىل 
  .التابعني رضنا وعنهم أمجعني

عبد اهللا بن أيب مليكة القرشي كنيته أبو بكر رأى مثانني من ابن أيب مليكة امسه عبد اهللا بن عبيد اهللا بن 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من الصاحلني والفقهاء يف التابعني واحلفاظ واملتقنني مات سنة 

  .سبع عشرة ومائة واسم أيب مليكة زهري

جلاهلية مات سنة مخس عبيد اهللا بن عدي بن اخليار بن عدي القرشي من قدماء التابعني ممن أدرك ا
  .وتسعني

عبد اهللا بن صفوان بن أمية بن خلف القرشي من عباد أهل مكة وصاحليهم وأفاضل التابعني ومتقنيهم قتل 



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   50 

  .وهو متعلق بأستار الكعبة مع ابن الزبري سنة ثالث وسبعني

حاب علي بن أيب عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي من جلة التابعني ومشايخ مكة قتل يوم صفني يف أص
  .طالب

عكرمة بن عبد الرمحن بن احلارث القرشي أخو أيب بكر من املتقنني والفقهاء يف الدين مات سنة ثالث 
  .ومائة

  .عبد اهللا بن عباد بن جعفر أخو حممد بن عباد من متقين أهل مكة وصاحلي التابعني

  .سبع عشرة ومائةعمر بن احلكم بن ثوبان من متقين أهل مكة وصاحليهم مات ا سنة 

نافع بن جبري بن مطعم القرشي أبو حممد من سادات أهل مكة وأفاضل قريش تويف يف والية سليمان بن 
  .عبد امللك

  .عبد اهللا بن عبيد بن عمري بن قتادة الليثي أبو هاشم من عباد أهل مكة مات سنة ثالث عشرة ومائة

  .ار أهل مكة وعبادهمجبري بن شيبة بن عثمان أبو شيبة خازن الكعبة من خي

  .عبد اهللا بن شيبة بن عثمان القرشي خادم الكعبة أخو صفية بنت شيبة من عباد أهل مكة وزهاد التابعني

  .صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن خلف القرشي من خيار أهل مكة وجلة التابعني

يه وسلم وهو من جلة التابعني عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة يقال أنه ولد يف زمن النيب صلى اهللا عل
  .مات سنة مثان وستني

  .عمرو بن عبد اهللا بن صفوان القرشي أخو صفوان من سادات أهل مكة وعباد التابعني

  .احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة القرشي من خيار أهل مكة وصاحلي التابعني

  .مأبو العباس الشاعر امسه السائب بن فروخ من جلة أهل مكة ومتقنيه

    

عمرو بن دينار األثرم موىل بين باذان من مذحج وكان باذان عامل كسرى على اليمن كنيته أبو حممد من 
  .متقين التابعني وأهل الفضل يف الدين كان مولده سنة ست وأربعني ومات سنة ست وعشرين ومائة

 أبو هشام مات يف والية املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي من جلة القرشيني وسادات التابعني
  .يزيد بن عبد امللك

  .حممد بن األسود بن خلف اخلزاعي من جلة أهل مكة وصاحليهم مات ا وكان قد عمر

عبد العزيز بن رفيع أبو عبد اهللا من متقين أهل مكة كان نكاحاً ال متكث معه امرأة وهو ابن قريب من 
  .ى وثالثنيمائة سنة عمر حىت مات سنة ثالثني ومائة أو إحد

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط اجلمحي من جلة أهل مكة ومتقنيهم مات ا سنة مثاين عشرة ومائة
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  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية القرشي من جلة أهل مكة وخيار التابعني

  .نوفل بن مساحق بن عبد اهللا القرشي أبو سعيد مات سنة أربع وسبعني

  . يسار أخو أيوب من خيار أهل مكة وجلة التابعنيسليط بن عبد اهللا بن

  .جعفر بن املطلب بن أيب وداعة السهمي أبو كثري من متقين أهل مكة وكان فاضالً

  .سعيد بن ميناء موىل البختري أبو الوليد من فقهاء أهل مكة ومتقنيهم على قلة روايته

  .رام وكان قد عمرعبد امللك بن أيب حمذورة القرشي ممن كان يؤذن يف املسجد احل

هشام بن حيىي بن العاص بن هشام املخزومي ابن عم أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 
  .صاحب حديث اإلفالس كان يقيم مبكة مدة وباملدينة زماناً مات باملدينة

بع ومائة حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة أبو حممد كان مولده يف خالفة عثمان ومات سنة أر
  .وقتل أخوه عبد اهللا بن عبد الرمحن يوم احلرة

يوسف بن ماهك أصله من فارس كان موىل احلضرميني وكان يرتل فيهم مبكة من خيار التابعني مات 
  .سنة ست ومائة

عمران بن سوادة من أصحاب بن عمر وهو الذي خيطىء الرواة يف اسم أبيه ويقولون عمران بن سودة 
  .ت سنة عشر ومائة وله ثنتان وسبعون سنةوابن أيب سودة ما

عبد اهللا بن أيب يزيد موىل آل قارظ من متقين أهل مكة مات سنة ست وعشرين ومائة وله ست ومثانون 
  .سنة

عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومي القرشي من جلة قريش وسادات أهل مكة مات سنة تسع 
  .عشرة ومائة

ري بن أيب إهاب وهو الذي يقال له عبد اهللا بن بأيب من متقين أهل مكة عبد اهللا بن باباه موىل آل حج
  .وصاحليهم

  .عبد اهللا بن السائب العابدي من خيار أهل مكة مات يف زمن عبد اهللا بن الزبري بن العوام

  .حيىي بن جعدة بن هبرية بن أيب وهب املخزومي من جلة مشايخ قريش وخيار التابعني

  . أهل مكة على قلة روايته مات ا وكان متيقظاًحيىي بن قمطة من متقين

عمار بن أيب عمار موىل بين هاشم أبو حممد مات يف والية خالد بن عبد اهللا القسري على العراق وكان 
  .يهم يف الشيء بعد الشيء

  .صفوان بن يعلى بن أمية القرشي من خيار أهل مكة ومتقنيهم

بكر أبو عمرو وكان خنت عطاء بن أيب رباح وكان متقناً على عبد اهللا بن كيسان موىل أمساء بنت أيب 
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  .روايته

احلارث بن سعيد بن أيب ذباب القرشي ابن عم أيب هريرة الدوسي ممن كان بعثه عمر بن اخلطاب مصدقاً 
  .وكان من املتقنني

اً وكان من عبد اهللا بن عثمان بن خثيم من القارة أبو عثمان ممن صحب أبا الطفيل عامر بن واثلة زمان
  .أهل الفضل والنسك والفقه واحلفظ مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

  .إبراهيم بن ميسرة الطائفي انتقل إىل مكة وكان من املتقنني مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

ذكر مشاهري التابعني بالبصرة أبو رجاء العطاردي امسه عمران بن ملحان أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شاب مث أسلم بعد أن قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعداده يف التابعني ألن إسالمه كان بعد وهو 

  .أن قبض اهللا صفيه صلى اهللا عليه وسلم إىل جنته مات أبو رجاء بالبصرة وله نيف وعشرون ومائة سنة

ألنه ولد أحنف األحنف بن قيس كان امسه صخر وقد قيل أن امسه كان الضحاك وإمنا قيل له األحنف 
الرجلني وهو األحنف بن قيس بن معاوية بن حصني السعدي أبو حبر كان من سادات الناس وعقالء 

التابعني وفصحاء أهل البصرة وحكمائهم ممن فتح على يده الفتوح الكثرية للمسلمني ومات بالكوفة سنة 
  .ازته بغري رداءسبع وستني يف إمارة بن الزبري وصلى عليه مصعب بن الزبري ومشى يف جن

    

احلسن بن أيب احلسن اسم أبيه يسار موىل زيد بن ثابت األنصاري أبو سعيد كان مولده لسنتني بقيتا من 
خالفة عمر بن اخلطاب وكان يوم الدار بن أربع عشرة سنة واحتلم سنة سبع وثالثني كان أبوه من سىب 

هللا عليه وسلم وكان من علماء التابعني بيسان رأى احلسن عشرين ومائة من أصحاب رسول اهللا صلى ا
بالقرآن والفقه واألدب وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم مات يف شهر رجب سنة عشر ومائة وهو 

  .ابن تسع ومثانني سنة وكان معرى عما قذف به من القدر على تدليس كان منه يف الروايات

من خالفة عثمان بن عفان وكان سريين أبوه حممد بن سريين األنصاري أبو بكر مولده لسنتني بقيتا 
مكاتباً ألنس بن مالك وهم إخوة أربعة حممد وأنس ومعبد وحيىي وحفصة وكرمية أوالد سريين محل عن 

ستتهم العلم وكان حممد بن سريين من أورع التابعني وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكان يعرب الرؤيا رأى 
 عليه وسلم ومات بالبصرة يف شوال بعد احلسن مبائة يوم وقربه ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

  .بإزاء قرب احلسن بالبصرة مشهور يزار وقد زرما غري مرة

مسلم بن يسار موىل لبىن أمية أبو عبد اهللا من عباد التابعني وزهادهم ممن كان يلزم التقشف والتخلي 
  .بالعبادة مات سنة مائة

ري العامري أبو عبد اهللا من أهل العبادة والزهد والتقشف ممن لزم الورع مطرف بن عبد اهللا بن الشخ
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  .اخلفي مات بعد الطاعون اجلارف سنة سبع وستني وكان مطرف أكرب من احلسن بعشر سنني

أبو الشعثاء امسه جابر بن زيد األزدي اليحمدي كان مولده باحلرقة ناحية بالقرب من عمان فاستوطن 
 األزد كان من علماء التابعني بالقرآن وفقهاء أهل البصرة يف الدين مات هو وأنس بالبصرة ونزل ا يف

  .بن مالك يف مجعة واحدة سنة ثالث وتسعني

عامر بن عبد اهللا بن عبد قيس التميمي أبو عبد اهللا من عباد التابعني وزهادهم وأورع أهل البصرة 
إىل الشام ومات يف بعض نواحيها وليس له حديث وأفضلهم ممن كان ال يأخذه يف اهللا لومة الئم سري به 

  .مسند يرجع إليه

حجر بن عدي الكندي واسم عدي هو األدبر وهو الذي يقال له حجر بن األدبر من عباد التابعني ممن 
  .شهد صفني مع علي بن أيب طالب قتل سنة ثالث ومخسني

دهم ممن هرب من البصرة خمافة أن يوىل أبو قالبة اجلرمي امسه عبد اهللا بن زيد من عباد التابعني وزها
القضاء فدخل الشام يأوى الرباطات ويكون يف الثغور ومعه بين له إىل أن اعتل علة صعبة فذهبت يداه 

ورجاله وبصره فما كان يزيد على اللهم أوزعين أن أمحدك محداً أكايف به شكر نعمتك اليت أنعمت علي 
  .مات سنة أربع ومائةوفضلتين على كثري ممن خلقته تفضيالً و

ثابت بن أسلم البناين من ولد بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب أبو حممد ممن صحب أنس بن مالك أربعني 
سنة وكان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صرباً على كثرة الصالة ليالً واراً مع الورع الشديد ومات 

  .سنة سبع وعشرين ومائة وهو ابن ست ومثانني سنة

صهباء امسه صلة بن أشيم العدوي من عباد أهل البصرة ممن كان يرجع إىل اجلهد اجلهيد والورع أبو ال
الشديد مع املواظبة على اجلهاد براً وحبراً دخل سجستان وبست غازياً وأقام ا مدة مث خرج منها إىل 

  .غزنة يف اجليش غازياً فقتل بكابل يف والية احلجاج بن يوسف

زين من املتجردين هللا بالعبادة والباذلني فيه النفس وما ملك من حطام هذه الفانية اختذ صفوان بن حمرز املا
  .لنفسه سرباً يبكي فيه عامة يومه ويصلي فيه عامة ليله مات يف والية عبد امللك بن مروان

ل العالء بن زياد بن مطر العدوى أبو نصر من أفاضل أهل البصرة وعبادهم ممن يصرب على السهر الطوي
  .والتهجد الكثري مات يف آخر والية احلجاج سنة أربع وتسعني

مورق بن املشمرج العجلي من أحلم أهل البصرة على احلقيقة وأكثرهم تعبداً وفضالً مات يف والية بن 
  .هبرية سنة مخس ومائة

كر من بكر بن عبد اهللا املزين وهو بكر بن عبد اهللا بن عمرو بن هالل كان أبوه من الصحابة وكان ب
املتعبدين وأهل الفضل يف الدين ممن لزم التواضع الشديد يف األوقات واالزدراء على نفسه يف احلاالت 
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  .أدرك ثالثني من فرسان مزينة منهم عبد اهللا بن مغفل ومعقل بن يسار مات سنة ست ومائة

ن األشعث وقاتل معه عبد اهللا بن غالب احلداين من عباد أهل البصرة وقرائهم أبو فراس كان ممن بايع ب
  .حىت قتل يف اجلماجم سنة ثالث ومثانني وكانوا جيدون من قربه ريح املسك

    

سعيد بن أيب احلسن أخو احلسن بن أيب احلسن كان من املتعبدين وسادات التابعني مات سنة مثان ومائة 
  . عليهوبكى عليه احلسن سنة فعوتب فيه فقال احلمد هللا الذي مل جيعل بكاء يعقوب عاراً

مالك بن دينار موىل لبين ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب القرشي أبو حيىي من زهاد التابعني وعبادهم 
ممن يصرب على الفقر الشديد والورع اجلهيد وكان يأكل من كد يده من الوراقة مات سنة ثالث وعشرين 

  .ومائة

اد التابعني واملواظبني على الغزو قتل سعد بن هشام بن عامر األنصاري بن عم أنس بن مالك كان من عب
  .بأرض مكران غازياً

أنس بن سريين ملا ولد ذهب به إىل أنس بن مالك فسماه أنساً وكناه حبمزة اسم نفسه وكنية نفسه مات 
  .يف والية خالد بن عبد اهللا

سلم ومات أبو جملز امسه الحق بن محيد بن شيبة السدوسي قدم خراسان وأقام ا مدة مع قتيبة بن م
  .بالكوفة سنة عشر ومائة قبل احلسن بقليل

  .أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد تويف يف طاعون القينات سنة ست ومثانني

  .يزيد بن عبد اهللا بن الشخري العامري أخو مطرف أبو العالء من عباد أهل البصرة

حممد مات قبل حممد وحممد حيىي بن سريين أخو حممد موىل أنس بن مالك أبو عمرو كان يفضل على 
  .مات سنة عشر ومائة

  .عمران بن عصام كان على قضاء البصرة ممن يرجع إىل الفقه والعلم

  .أبو املتوكل الناجي امسه علي بن داود من بين سامة بن لؤي بن غالب مات سنة مثان ومائة

  .إىل رأيه يف النوازلمحيد بن عبد الرمحن احلمريي من فقهاء أهل البصرة وعلمائهم ممن كان يرجع 

  .األزرق بن قيس احلارثي من صاحلي أهل البصرة مات ا يف والية خالد بن عبد اهللا

  .شقيق بن ثور السدوسي أبو الفضل من أصحاب عثمان بن عفان مات سنة أربع وستني

  .أبو تيمة اهلجيمي امسه طريف بن جمالد مات سنة مخس وتسعني

  .بكر من عباد أهل البصرة مات سنة مائة يف خالفة عمر بن عبد العزيزعلقمة بن عبد اهللا املزين أخو 

  .عمرو بن النعمان بن مقرن املزين من سادات التابعني وقراء أهل البصرة مات قبل مصعب بن الزبري
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  .عقبة بن عبد الغافر األزدي العوذي أبو ار وقيل أبو غفار قتل يف اجلماجم سنة ثالث ومثانني

 بن إياس بن هالل بن رئاب املزين أبو إياس من فقهاء التابعني ودهاة أهل البصرة مات سنة معاوية بن قرة
  .ثالث عشرة ومائة

  .مثامة بن حزن القشريي من أصحاب عمر بن اخلطاب

  .عقبة بن وساج بن حصن األزدي الذبياين من الغزائني براً وحبراً قتل سنة ثالث ومثانني

  .الربعي ممن كان يواصل األيام الكثرية قتل يف اجلماجمأبو اجلوزاء أوس بن عبد اهللا 

بشر بن احملتفز بن أوس بن زياد كان عامل عمر بن اخلطاب على السوس وسكن البصرة ودخل خراسان 
  .غازياً ومات يف بعض املشاهد ا

هو عم حممد مثامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري قاضي البصرة أبو عبد اهللا من فقهاء األنصار و
  .بن عبد اهللا األنصاري

  .أبو الصديق الناجي امسه بكر بن عمرو من حفاظ أهل البصرة مات سنة مثان ومائة

  .أبو اجللد جيالن بن أيب فروة األسدي كان ممن يقرأ كتب األوائل وكان من العباد

  .اهللامحيد بن هالل العدوى أبو نصر من صاحلي أهل البصرة مات يف والية خالد بن عبد 

  .أبو الوداك جرب بن نوف البكايل من أهل الصدق واإلتقان

محيد الطويل وهو محيد بن أيب محيد موىل طلحة الطلحات اخلزاعي اسم أبيه تريويه وقد قيل عبد الرمحن 
وهو الذي يقال له محيد بن أيب داود كنيته أبو عبيدة وإمنا عرف بالطويل ألنه قصري القامة كما تسمي 

شياء باألضداد وتسمى املهلكة مفازة واألسود البيضاء واللديغ سليماً كان مولده سنة مثان العرب األ
  .وستني ومات سنة ثالث وأربعني ومائة وكان يدلس

سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان موىل بين مرة وقد قيل موىل قيس كان يرتل يف بين تيم فنسب 
هل البصرة وصاحليهم ثقة وإتقاناً وحفظاً ممن كان يذب عن إليهم كنيته أبو املعتمر وكان من عباد أ

السنن ويقوى من انتحلها صلى أربعني سنة صالة الغداة بوضوء عشاء اآلخرة وكان يرى الوضوء من 
  .قليل النعاس وكثريه مات بالبصرة سنة ثالث وأربعني ومائة

  .األبلة مات سنة مثان وتسعنيأبو املليح اهلذيل عامر بن أسامة بن عمري كان عامل احلجاج على 

أبو محزة القصاب عمران بن أيب عطاء موىل بين أسد كان يسكن واسط مدة والبصرة زماناً من أصحاب 
  .ابن عباس

    

  .أبو محزة الضبعي نصر بن عمران من أصحاب ابن عباس مات يف والية يوسف بن عمر على العراق
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  .أهل البصرة وقرائهم مات سنة تسع وعشرين ومائةعاصم بن العجاج اجلحدري أبو اشر من عباد 

علي البارقي هو علي بن عبد اهللا بن سعد األزدي أبو عبد اهللا من رهط حممد بن واسع كان خيتم القرآن 
  .يف رمضان يف كل ليلة

  .عبد اهللا بن شقيق العقيلي أبو عبد الرمحن من صاحلي أهل البصرة مات سنة مثان ومائة

حة بن عبد اهللا الضبعي من عباد أهل البصرة ممن كان يكثر الذكر هللا ليالً واراً وجترد أبو حربة امسه شي
  .بالعبادة يف السراء والضراء

  .أمساء بن عبيد بن خمراق أبو جويرية بن أمساء من املتقنني مات سنة إحدى وأربعني ومائة

  .بصرةأبو األسود الدؤيل امسه عمرو بن سفيان أول من تكلم يف النحو بال

عبد اهللا بن معقل بن مقرن املزين أبو الوليد كان يرتل الكوفة مدة والبصرة زماناً فحديثه عند أهل املصرين 
  .وكان من العباد اخلشن مات سنة بضع ومثانني

  .صعصعة بن معاوية عم األحنف بن قيس أبو أيوب مات يف أول والية احلجاج على العراق

 موىل امرأة من بين يربوع من بين رياح أسلم لسنتني مضتا من خالفة أيب أبو العالية الرياحي امسه رفيع
بكر ومات سنة ثالث وتسعني ومل ينصف من زعم أن حديث أيب العالية الرياحي رياح ومل جيعل حديث 

  .إبراهيم بن أيب حيىي وذويه رياحاً ب

رياح وذاك أا أدخلته اجلمعة اجلامع أبو العالية الرباء امسه زياد بن فريوز كان موىل ألعرابية من بين 
إين أذخره عندك ذخرية اشهدوا يا أهل املسجد أنه سائبة هللا ليس ألحد ! واإلمام على املنرب فقالت اللهم

  .عليه سبيل والسائبة يضع ماله حيث يشاء مات سنة تسعني

ن خراسان وكان مطر الوراق وهو مطر بن طهمان موىل علباء السلمي كنيته أبو رجاء كان أصله م
  .رديء احلفظ على صالح فيه مات سنة مخس وعشرين ومائة

  .أبو احلوراء السعدي ربيعة بن شيبان من صاحلي أهل البصرة ال يوجد له راٍو ثقة إال يزيد بن أيب مرمي

زرارة بن أوىف العامري احلرشي كان على قضاء البصرة من العباد مات قبل بن سريين يف أول قدوم 
لعراق يف والية عبد امللك بن مروان وذاك أنه أمهم بالبصرة يف مسجد بين قشري صالة الغداة احلجاج ا

  .فلما بلغ فإذا نقر يف الناقور خر ميتاً

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن احلارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل 
علم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن والفقه بن ثعلبة أبو اخلطاب ولد وهو أعمى وعين بال

  .مات بواسط سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ست ومخسني سنة وكان مدلساً

  .حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي أبو ز من صاحلي أهل البصرة
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  .حفص بن عبيد اهللا بن أنس بن مالك من صاحلي األنصار وخيار التابعني مسع جده أنساً

  .و السوار العدوي حسان بن حريث من علماء أهل البصرةأب

  .عبد الرمحن بن أذينة العبدي كان على قضاء البصرة زمن شريح مات يف والية عبد امللك بن مروان

أبو عمران اجلوين عبد امللك بن حبيب الكندي من صاحلي أهل البصرة مات سنة ثالث وعشرين ومائة 
  .وهو ابن مثان وعشرين ومائة سنة

  .قبيصة بن حريث األنصاري من عباد أهل البصرة وزهادهم مات سنة سبع وستني

أبو نضرة املنذر بن مالك بن قطعة كان من فصحاء أهل البصرة أفلج يف آخر عمره فتغري عليه حفظه 
  .مات سنة مثان أو تسع ومائة

لقسام أبو سعيد كان يرتل يف املثىن بن سعيد الضبعي الذارع القصري وهو الذي يقال له املثىن بن سعيد ا
  .بين ضبيعة فنسب إليهم ومل يكن منهم

  .أبو التياح الضبعي يزيد بن محيد من صاحلي أهل البصرة مات سنة مثان وعشرين ومائة

حجري بن الربيع العدوي وهم إخوة أربعة حجري وحريث ويعفور وسليمان بنو الربيع كان حجري ممن 
  .جالس عمر بن اخلطاب

طر العدوي أبو العالء من عباد أهل البصرة وزهادهم ممن جالس عمر بن اخلطاب رضوان اهللا زياد بن م
  .علينا وعليهم أمجعني

  .أبو مسلمة األزدي سعيد بن يزيد بن مسلمة الطحان من املتقنني صحب أنساً وكان راوية أليب نضرة

  .سعيد بن مجهان األسلمي أبو حفص مات سنة ست وثالثني ومائة

  .نهال سيار بن سالمة الرياحي مات سنة تسع وعشرين ومائةأبو امل

  .شعيب بن احلبحاب األزدي املعويل أبو صاحل مات سنة ثالثني أو إحدى وثالثني ومائة

  .أبو السليل ضريب بن نقري بن مسري القيسي من صاحلي أهل البصرة ممن أخذ التقشف عن أيب ذر

    

  .ن مالك أبو محزة مات سنة ثالثني ومائةعبد العزيز بن صهيب البناين موىل أنس ب

  .عبد اهللا بن الرومي أبو عمر بن عبد اهللا كان أصله من خراسان مات سنة ثالثني ومائة

  .عطاء بن أيب ميمونة أبو معاذ موىل أنس بن مالك وقد قيل موىل عمران بن حصني

د كنيته أبو عبد الرمحن كان عاصم األحول وهو عاصم بن سليمان موىل بين متيم وقد قيل موىل آلل زيا
  .قاضياً على املدائن ومات سنة إحدى أو ثنتني وأربعني ومائة

عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي أبو حيىي وهو أول مولود ولد بالبصرة من املسلمني أخو عبد العزيز وعبيد 
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  .اهللا ويزيد ومسلم ورواد بين أيب بكرة

  .ة وكان خنت قتادةشبيل بن عزرة الضبعي من عباد أهل البصر

حضني بن املنذر بن احلارث أبو ساسان الرقاشي وأبو ساسان لقب كان كنيته أبو حممد مات سنة تسع 
  .وتسعني

حطان بن عبد اهللا الرقاشي من املتقشفة مات يف والية عبد امللك بن مروان حيث وىل بشر بن مروان 
  .على العراق

  . حفاظ أهل البصرةأبو خلدة خالد بن دينار السعدي اخلياط من

  .خالد بن ذكوان أبو احلسن وقد قيل أبو حصني مولده باملدينة وسكن البصرة وعمر إىل أن مات ا

  .فضيل بن زيد الرقاشي أبو حسان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة مخس وتسعني

  .هشام بن زيد بن أنس بن مالك ممن جالس جده مدة وكان متقناً

سدي من عباد أهل البصرة وزهادهم ممن كان خيفي الزهد جهرة كان يلبس املسح هارون بن رئاب األ
  .على بدنه ويغطيه بثوب رقيق ناعم مات بالبصرة

ذكر مشاهري التابعني بالكوفة أبو وائل شقيق بن سلمة األسدي كان مولده سنة إحدى من اهلجرة أدرك 
  .حابة مات سنة ثالث ومثاننيالنيب صلى اهللا عليه وسلم وليست له صحبة ومسع من الص

  .عمرو بن ميمون األودي أبو عبد اهللا أدرك اجلاهلية وال صحبة له مات سنة أربع أو مخس وسبعني

أبو عثمان النهدي عبد الرمحن بن مل أدرك اجلاهلية وال صحبة له أسلم على عهد عمر وأدى إليه 
  .وهو ابن ثالثني ومائة سنةالصدقات وغزا يف عهد عمر بن اخلطاب ومات سنة مخس وتسعني 

عبيدة بن عمرو السلماين اهلمداين أبو مسلم صلى قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني وليست له 
  .صحبة مات سنة أربع وستني

شريح بن احلارث القاضى الكندي أبو أمية وقد قيل أبو عبد الرمحن كان قائفاً وكان شاعراً وكان قاضياً 
  .سبعني وهو ابن مائة وعشرين سنةمات سنة مثان و

الربيع بن خثيم الثوري التميمي أبو يزيد من عباد أهل الكوفة وزهادهم واملواظبني منهم على الورع 
  .اخلفي والعبادة الدائمة إىل أن مات ا بعد قتل احلسني بن علي سنة ثالث وستني

 وكان يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو عمرو الشيباين سعد بن إياس كان قد حج يف اجلاهلية حجتني
  .صبياً يعقل وليست له صحبة مات سنة إحدى ومائة وله عشرون ومائة سنة

سويد بن غفلة اجلعفي أبو أمية كان يذكر أن مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاهم وليست له صحبة 
  .مات سنة اثنتني ومثانني وهو ابن سبع وعشرين ومائة سنة
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يش األسدي أبو مرمي وقد قيل أبو مطرف أدرك اجلاهلية وال صحبة له مات سنة ثنتني ومثانني زر بن حب
  .وله اثنتان وعشرون ومائة سنة

علقمة بن قيس أخو يزيد بن قيس النخعي الكويف أبو شبل كان من أشبههم بعبد اهللا بن مسعود هدياً 
 فأقام ا مدة يصلى ركعتني ومات سنة ودالً وكان قد غزا خراسان وأقام خبوارزم سنتني ودخل مرو

  .ثنتني وستني

األسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو ابن أخي علقمة كان صواماً قواماً فقيهاً زاهداً مات سنة مخس 
  .وسبعني

أويس بن عامر القرين من اليمن من مراد سكن الكوفة وكان عابداً زاهداً ديناً فاضالً متخلياً متقشفاً 
  . اختلف يف موتهمتجرداً متعبداً

كعب بن سور القاضى األزدي من أفاضل التابعني والعقالء الصاحلني علق املصحف يف عنقه يوم اجلمل 
  .وجعل مير إىل هؤالء فيذكرهم باهللا وجيىء إىل هؤالء فيذكرهم باهللا حىت قتل بني الصفني

ضر يوم اجلمل وكان مع علي زيد بن صوحان من عبد القيس أبو سليمان كان ممن أويت لساناً وبياناً ح
شدوا علي ثيايب وال تغسلوا عين دماً وال ترتعوا عين ثوباً فإنا : بن أيب طالب فلما محى الوطيس قال هلم

  .قوم خماصمون فقتل ذلك اليوم سنة ست وثالثني

مسروق بن عبد الرمحن اهلمداين أبو عائشة وهو الذي يقال له مسروق بن األجدع واألجدع لقب من 
  .د أهل الكوفة وقرائهم واله زياد السياسةعبا

    

سلمان بن ربيعة التميمي الباهلي أول قاض استقضى بالكوفة وهو الذي يقال له سلمان اخليل كان يلي 
  .اخليول يف خالفة عمر بن اخلطاب بالكوفة قتل غازيا سنة مخس وعشرين يف خالفة عثمان بن عفان

بن عمرو بن األسود أبو عمران كان مولده سنة مخسني ومات سنة إبراهيم النخعي وهو إبراهيم بن يزيد 
  .مخس أو ست وتسعني وهو متوار من احلجاج بن يوسف ودفن ليالً

  .إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب أبو أمساء مات سنة ثالث وتسعني

 وعشرين وكان يكىن الشعيب امسه عامر بن شراحيل بن عبد الشعيب شعب مهدان كان مولده سنة إحدى
بعمرو من الفقهاء يف الدين وجلة التابعني مات سنة مخس ومائة وكان قد أدرك مخسني ومائة من 

  .الصحابة

  .عبد الرمحن بن األسود بن يزيد النخعي أبو حفص سنه سن إبراهيم النخعي مات سنة تسع وتسعني

  .زيد بن وهب اجلهين اهلمداين أبو سليمان مات سنة ست وتسعني
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أبو عبد الرمحن السلمي عبد اهللا بن حبيب من قراء القرآن وأهل الورع يف السر واإلعالن مات سنة أربع 
  .وسبعني

  .مرة بن شراحيل اهلمداين الذي يقال له مرة الطيب وإمنا مسي طيباً لكثرة عبادته مات سنة ست وسبعني

  .مات سنة تسع وسبعنيعبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل من صاحلي أهل الكوفة 

قيس بن أيب حازم واسم أبيه عوف بن احلارث وقد قيل عبد عوف يقال أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم ليبايعه فقدم املدينة وقد قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايع أبا بكر الصديق مات سنة أربع 

  .وتسعني

  . مات سنة أربع ومثاننياألسود بن هالل احملاريب من خيار أهل الكوفة

عبد الرمحن بن أيب ليلى واسم أيب ليلى يسار كان مولده لست سنني مضني من خالفة عمر غرق يف 
  .دجيل يوم اجلماجم سنة ثالث ومثانني

عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي أبو احلكم من عباد أهل الكوفة مات يف والية عبد امللك بن مروان يف 
  .آخر أمره

  .راش الغطفاين القيسي من عباد أهل الكوفة كان أعور مات سنة مائة أو سنة إحدى ومائةربعي بن ح

  .عمرو بن سلمة بن احلارث اهلمداين مات سنة مخس ومثانني

  .جامع بن شداد احملاريب أبو صخرة مات سنة مثاين عشرة ومائة

ش أيب بكرة غازياً فقتل شريح بن هانئ بن يزيد بن كعب احلارثي من اليمن سكن الكوفة وخرج يف جي
  .بسجستان سنة مثان وسبعني

  .عمرو بن مرة اجلملي املرادي اجلهين أبو عبد الرمحن مات سنة عشر ومائة

  .عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد اهللا بن مسعود كان يؤم الناس بالكوفة مات سنة أربع وسبعني

  .رين ومائةعلي بن مدرك النخعي من جلة الكوفيني مات سنة عش

  .قيس بن السكن األسدي من خيار الكوفيني مات يف إمارة مصعب بن الزبري

خيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة اجلعفي واسم أيب سربة يزيد بن مالك مات قبل أيب وائل وخرج أبو 
  .وا عيشاه وا عيشاه: وائل يف جنازته على محار يبكي واضعاً يده على رأسه وهو يقول

  .ألشعث بن قيس الكندي أبو القاسم وأمه أخت أيب بكر الصديق قتل سنة سبع وستنيحممد بن ا

  .سعيد بن وهب اهلمداين اخليواين الذي يقال له سعيد بن أيب خرية مات سنة ست وتسعني

  .عبد اهللا بن معقل بن مقرن املزين أبو الوليد من عباد أهل الكوفة وقرائهم مات سنة بضع ومثانني

  .شداد بن اهلاد الليثي غرق بدجيل سنة ثالث ومثانني يف اجلماجمعبد اهللا بن 
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  .علي بن ربيعة الواليب األسدي أبو املغرية من جلة الكوفيني وقدماء مشاخيهم

  .متيم بن طرفة الطائي املسلي من خيار الكوفيني مات سنة ثالث وتسعني

  .عد الشيءزاذان موىل كندة أبو عمر مات بعد اجلماجم وكان يهم يف الشيء ب

أبو بردة بن أيب موسى عامر بن عبد اهللا بن قيس كان على قضاء الكوفة مات سنة أربع ومائة وقد نيف 
  .على الثمانني وهو أخو أيب بكر بن أيب موسى واسم أيب بكر عمرو

  .شتري بن شكل بن محيد العبسي من جلة الكوفيني ممن صحب علياً وعبد اهللا مات يف والية ابن الزبري

  .عروة بن املغرية بن شعبة الثقفي من أفاضل أهل بيته مات بالكوفة وكان عامالً لعلي بن أيب طالب عليها

احلارث بن سويد بن قالص أبو عائشة التيمي األعور ممن صحب علياً وابن مسعود مات يف والية ابن 
  .الزبري

صديق ومات يف خالفته قيس بن رافع بن أيب رافع الطائي واسم أيب رافع عمرية ممن صحب أبا بكر ال
  .مسلم اجلديل من متقين الكوفيني وجلة مشاخيها مات سنة عشرين ومائة

    

  .أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل اهلمداين من عباد أهل الكوفة مات سنة ثالث وستني

  .احلارث بن األزمع الوادعي اهلمداين مات يف آخر والية معاوية بن أيب سفيان سنة ستني

وص عوف بن مالك بن نضلة اجلشمي من جلة الكوفيني ومتقنيهم قتله اخلوارج أيام احلجاج بن أبو األح
  .يوسف

  .عمارة بن عمري التيمي مات يف والية سليمان بن عبد امللك

  .مالك بن احلارث السلمي أبو موسى مات يف آخر والية احلجاج

 بن حريث وأكثر روايته عن التابعني موسى بن أيب عائشة موىل آل جعدة بن هبرية أبو بكر مسع عمرو
  .وكان ثبتاً

  .صلة بن زفر العبسي أبو العالء مات يف والية ابن الزبري

  .احلارث بن عمرو الزبيدي من قدماء مشايخ الكوفيني مات يف إمارة يزيد بن معاوية

  .أبو البختري سعيد بن فريوز الطائي موىل هلم قتل باجلماجم

  . من متقين الكوفيني مات يف والية خالد بن عبد اهللاعون بن أيب جحيفة السوائي

  .جبلة بن سحيم الشيباين أبو سريرة مات يف والية هشام بن عبد امللك

  .شبيل بن عوف أبو الطفيل كان من قدماء مشاخيهم

  .الركني بن الربيع بن عميلة الفزاري مات سنة إحدى وثالثني ومائة وكان قد عمر
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  .عمرو الثوري ثور مهدان مات يف إمارة خالد على العراقأبو السفر امسه سعيد بن 

  .عمري بن سعيد النخعي أبو حيىي مات يف إمارة بن هبرية سنة سبع ومائة

  .أوس بن ضمعج مات سنة أربع وسبعني

خرشة بن احلر الفزاري أخو سالمة بنت احلر كان يتيماً يف حجر عمر بن اخلطاب مات سنة أربع 
  .وسبعني

  .ن عبد اهللا بن أم احلكم من أصحاب عثمان بن عفان مات سنة ثالث ومثاننيعبد الرمحن ب

  .قبيصة بن جابر األسدي مات يف إمارة مصعب بن الزبري

  .عبيد بن نضلة اخلزاعي األزدي أبو معاوية وقد قيل عبيد بن نضيلة مات سنة أربع وسبعني

  .ان مات سنة تسع وتسعنيأبو ظبيان امسه حصني بن جندب اجلنيب والد قابوس بن أيب ظبي

القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود من خيار الكوفيني وعبادهم مات يف إمارة خالد بن عبد 
  .اهللا سنة عشرين ومائة

  .بشر بن عمرو السكوين من أصحاب عبد اهللا بن مسعود قتل يف اجلماجم

  .عبد العزيز سنة مائةمتيم بن سلمة السلمي من جلة الكوفيني مات يف خالفة عمر بن 

  .مغرية بن شبيل بن عوف البجلي أخو احلارث من متقين الكوفيني وكان فاضالً

رفاعة بن شداد الفتياين وفتيان بطن من جبيلة من اليمن أبو عاصم كان ممن انقلب من عني الوردة حني 
هللا بن زياد يف أهل قتل احلسني بن علي بن أيب طالب يف تسعة آالف من أصحاف احلسني فلحقهم عبيد ا

  .الشام فقتلهم عن آخرهم

  .أبو مالك األشجعي سعد بن طارق بن أشيم من جلة الكوفيني وكان متقناً

  .سامل بن أيب اجلعد موىل أشجع واسم أيب اجلعد رافع موىل غطفان مات سنة سبع وتسعني

  .مهام بن احلارث بن قيس بن عمرو النخعي مات سنة مخس وستني

 أبو احلارث موىل احلسني بن علي وتويف هبرية سنة ست وستني وكان مع املختار وقتل هبرية بن يرمي
  .املختار مصعب بن الزبري يف سنة سبع وستني

  .جعدة بن هبرية املخزومي مات يف والية معاوية بن أيب سفيان ال يصح له صحبة

  .ميمون بن أيب شبيب من جلة مشايخ الكوفيني قتل يف اجلماجم

رو الشيباين يقال أن مولده كان يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال صحبة له مات يسري بن عم
  .سنة مخس ومثانني

  .عدي بن ثابت األنصاري من خيار الكوفيني مات يف والية خالد بن عبد اهللا



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   63 

  .احلارث بن قيس اجلعفي من خيار الكوفيني وقدماء مشاخيهم مات يف والية معاوية بن أيب سفيان

أبو حازم األعرج امسه سلمان األشجعي موىل عزة األشجعية تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز وكان من 
  .خيار أهلها

  .العيزار بن حريث العبدي من قدماء الكوفيني مات يف والية خالد

  .املسيب بن جنبة الفزاري من جلة الكوفيني قتله عبيد اهللا بن زياد يوم اخلازر سنة سبع وستني

  .سيب بن رافع األسدي التغليب الكاهلي أبو العالء مات سنة مخس ومائة وهو والد العالء بن املسيبامل

  .أبو الضحى مسلم بن صبيح موىل آلل سعيد بن العاص القرشي مات سنة مائة

  .زياد بن عالقة بن مالك الثعليب من جلة مشايخ الكوفيني مات ا وكان متقناً

 أسد أبو حيىي واسم أيب ثابت قيس بن دينار مات سنة تسع عشرة ومائة حبيب بن أيب ثابت موىل بين
  .وكان من خيار الكوفيني ومتقنيهم على تدليس فيه

    

  .حكيم بن جابر بن طارق األمحسي من جلة مشايخ الكوفيني مات يف إمارة احلجاج بن يوسف

  .أبو سفيان طلحة بن نافع أصله من مكة وكان يهم ىف الشيء بعد الشيء

  .عبد امللك بن ميسرة الزراد اهلاليل أبو زيد مات يف إمارة خالد

معرور بن سويد األسدي من أصحاب عمر بن اخلطاب وجلة الكوفيني مات وقد أتى عليه عشرون ومائة 
  .سنة وهو أسود الرأس واللحية

  .وبرة بن عبد الرمحن املسلي احلارثي أبو خزمية مات يف والية خالد

  .يد الرقاشي اهلمداين أبو بكر ممن صحب علياً قتل يف اجلماجمعبد الرمحن بن يز

  .أبو عون الثقفي حممد بن عبيد اهللا بن سعيد األعور مات يف والية خالد وكان من املتقنني

  .هالل بن يساف موىل أشجع أبو احلسن مات بالكوفة وقد أدرك علي بن أيب طالب

  .عث بن أيب الشعثاء مات بعد اجلماجمأبو الشعثاء سليم بن األسود احملاريب والد أش

سلمة بن صهيب اهلمداين أبو حذيفة غزا سجستان يف جيش بن أيب بكرة ورآه أبو إسحاق السبيعي 
  .ومات بالكوفة على فضل فيه

  .أبو العبيدين امسه معاوية بن سربة بن حصني السوائي مات سنة مثان وتسعني

  . مات يف خالفة عمر بن عبد العزيزأبو خالد الواليب امسه هرمز موىل الكوفيني

محزة بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذىل أخو عون من متقين أهل الكوفة وكانا من أفاضل الكوفيني 
  .وخيار مشاخيهم
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  .حمارب بن دثار السدوسي كان على قضاء الكوفة ووىل اليمن احلكم ا مات بالكوفة سنة مثان ومائة

 القبطي أبو عمري وإمنا قيل له القبطي لفرس كان له سباق امسه القبطي فعرف عبد امللك بن عمري القرشي
  .به كان مولده لثالث سنني بقني من خالفة عثمان بن عفان ومات سنة ست وثالثني ومائة

  .سلمة بن كهيل احلضرمي من جلة مشايخ الكوفيني مات ا يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة

  .رية مات يف آخر والية هشام بن عبد امللكمساك بن حرب أبو املغ

  .طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي أبو عبد اهللا من عباد الكوفيني مات سنة ثنيت عشرة ومائة

احلكم بن عتيبة بن النهاس موىل امرأة من كندة من بين عدي أبو حممد كان مولده سنة مخسني مات سنة 
  .مخس عشرة ومائة

  . موىل آل أيب موسى األشعري واسم أبيه مسلم مات سنة عشرين ومائةمحاد بن أيب سليمان

  .سليمان بن أيب سليمان الشيباين واسم أيب سليمان خاقان كنيته أبو إسحاق مات سنة مثان وثالثني ومائة

  .إمساعيل بن أيب خالد أبو عبد اهللا واسم أيب خالد سعد البجلي مات سنة مخس وأربعني ومائة

د الرمحن بن أيب ذؤيب السدى األعور موىل زينب بنت قيس بن خمرمة مات سنة سبع إمساعيل بن عب
  .وعشرين ومائة

أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا اهلمداين كان مولده سنة تسع وعشرين ومات سنة سبع وعشرين 
  .ومائة

لده السنة اليت قتل سليمان بن مهران األعمش موىل بين كاهل أبو حممد كان أبوه من سيب دنباوند ومو
فيها احلسني بن علي بن أيب طالب سنة إحدى وستني رأى أنس بن مالك ومسع منه أحرفاً يسرية مات 

  .سنة مثان وأربعني ومائة وكان مدلساً

حصني بن عبد الرمحن السلمي أبو اهلذيل مسع عمارة بن رويبة ولعمارة صحبة مات سنة ثالث وستني 
  .ومائة

 بالشام عبد الرمحن بن عسيلة أبو عبد اهللا الصناحبي هاجر من اليمن إىل النيب صلى ذكر مشاهري التابعني
دفنا النيب صلى اهللا عليه وسلم منذ : اهللا عليه وسلم فلما قدم اجلحفة لقيه راكب فسأله عن اخلرب فقال

  .وا ماتمخس ليال فدخل املدينة وقد استخلف أبو بكر فأقام ا مدة مث انتقل إىل الشام وسكنها 

  .عبد الرمحن بن غنم األشعري ممن أدرك اجلاهلية وليست له صحبة مات سنة مثان وسبعني

أبو إدريس اخلوالين امسه عائذ اهللا بن عبد اهللا مولده عام حنني يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
باد أهل الشام وقرائهم وال صحبة له سكن الشام وواله عبد امللك بن مروان القضاء بدمشق وكان من ع

  .مات بدمشق سنة مثانني
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جنادة بن أيب أمية الدوسي واسم أيب أمية كثري أدرك اجلاهلة وال صحبة له سكن الشام وا مات سنة 
  .سبع وستني

  .جبري بن نفري بن مالك احلضرمي أدرك اجلاهلية وال صحبة له سكن الشام وا مات سنة مثانني

  .اب بن أسيد الظهري ممن أدرك اجلاهلية وال صحبة لهأبو رهم السمعي امسه أحز

أبو مسلم اخلوالين عبد اهللا بن ثوب أسلم على عهد معاوية وكان من عباد أهل الشام وزهادهم تويف يف 
  .والية معاوية بن أيب سفيان

    

ر طويالً عمري بن هانئ العنسي أبو الوليد أدرك ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعم
وكان قد واله عمر بن عبد العزيز على الثنية واحلوران وبقي إىل أن قتله السفر بن حبيب املري سنة ثنتني 

  .وثالثني ومائة

  .عطاء بن يزيد اجلندعى الليثي أصله من املدينة كان مولده سنة مخس وعشرين ومات سنة مخس ومائة

  .نيهم مات يف والية بشر بن مروان على العراقعاصم بن بشر السلويل من خيار أهل اإلسالم ومتق

  .عمرو بن األسود العنسي أبو عياض كان يقسم على اهللا فيربه

  .عمرو بن أذينة اللخمي من ثقات أهل الشام ومتقنيهم مات سنة مخس وعشرين ومائة

عروة بن رؤمي اللخمي من متقين الشاميني مات بذي خشب سنة مخس وثالثني ومائة فحمل ودفن 
  .املدينةب

  .أسد بن وداعة أبو العالء من عباد أهل الشام وقرائهم قتل سنة ست وثالثني ومائة

  .حبيب بن عبيد الرحيب أدرك سبعني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان فاضالً

خالد بن معدان بن أيب كرب الكالعي أدرك سبعني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنيته 
  .بو عبد اهللا من متقشفي العباد واملتجردين من الزهاد مات سنة أربع ومائةأ

أبو األشعث الصنعاين شراحيل بن كليب بن آدة كان متقناً عبد الرمحن بن عائذ األزدي الثمايل أبو عبد 
 وأهل اهللا من عباد أهل الشام قدم العراق زمن خالد بن عبد اهللا القسري فكتب عنه العراقيون أهل الكوفة

  .البصرة وهو الذي يروى عنه فرقد السبخي ويقول حدثنا عاصم بن عمرو النخعي

  .راشد بن سعد املقرائي ومقرا قرية بدمشق سكن محص وا مات سنة ثالث عشرة ومائة

مغيث بن مسى األوزاعي أبو أيوب يقال أنه أدرك زهاء ألف من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ان شيخاً صاحلاًمات بالشام وك

مكحول أبو عبد اهللا كان من سيب كابل لسعيد بن العاص فوهبه امرأة من هذيل فأعتقته مبصر مث حتول 
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إىل دمشق فسكنها إىل أن مات ا سنة ثنيت عشرة ومائة وكان من فقهاء أهل الشام وصاحليهم ومجاعيهم 
  .للعلم

  . بن اخلطاب مات يف والية مروان بن احلكمغطيف بن عبد اهللا من متقين أهل الشام ممن جالس عمر

ربيعة بن يزيد القصري من أهل دمشق أبو سعيد من عباد أهل الشام وزهادهم ما أذن املؤذن أربعني سنة 
  .إال وربيعة يف املسجد ينتظره فخرج غازياً حنو املغرب فقتل

األحوص بن حكيم أبو حكيم بن عمري أبو األحوص العنسي من ثقات الشاميني ومتقنيهم وهو والد 
  .الزاهرية حدير بن كريب من اإلثبات يف الروايات مات يف إمارة عبد امللك بن مروان

  .أبو اليمان اهلوزين عامر بن عبد اهللا من جلة أهل الشام وصاحليهم مات ا وكان ثبتاً

  .ن مثانني سنةزريق بن حيان الفزاري من خيار أهل الشام تويف يف والية يزيد بن عبد امللك وهو اب

عطية بن قيس الكاليب موىل ألىب بكر بن كالب أبو حيىي مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن مائة 
  .سنة وأربع سنني

  .متيم بن أوس األشعري من اإلثبات يف الروايات مات يف والية هشام بن عبد امللك

بن مروان ومات آخر سنة ثالث بالل بن أيب الدرداء األنصاري كان قاضي دمشق استقضاه عبد امللك 
  .وتسعني

بالل بن سعد بن متيم السكوين األشعري من عباد أهل الشام وقرائهم وزهادهم أهلها وصاحليهم ممن 
  .أُعطي لساناً وبياناً وعلماً بالقصص مات يف والية هشام بن عبد امللك وألبيه صحبة

 من قراء أهل الشام وعبادهم وفصحاء أهلها عبد اهللا بن أيب زكريا واسم أبيه إياس بن يزيد من العرب
  .وزهادهم كنيته أبو حيىي مات يف والية هشام بن عبد امللك

زرعة بن ثوب والد ضمضم من خيار أهل الشام كان واله الوليد بن عبد امللك قضاء دمشق وكان ال 
  .يأخذ على القضاء أجراً

  . حبيبة كنيته أبو الوليد كان ثبتاًعنبسة بن أيب سفيان بن أمية بن عبد مشس القرشي أخو أم

  .ربيعة بن عمرو اجلرشي من عباد الشاميني

  .احلارث بن حمصر أبو حبيب القاضي

الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب األشعري البصري كنيته أبو زرعة من صاحلي أهل الشام ومن قال أنه 
  .عرزم بامليم فقد وهم

ه أبو إبراهيم من أفاضل أهل زمانه وكان قد لقي عمر بن خالد بن اللجالج العامري أخو العالء كنيت
  .اخلطاب
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سليمان بن حبيب احملاريب أبو ثابت قاص هشام بن عبد امللك من املتعبدين واله عمر بن عبد العزيز 
  .القضاء بدمشق ومات ا سنة عشرين ومائة

  .ن ثبتاًشريح بن عبيد احلضرمي املقرائي من عباد أهل الشام كنيته أبو الصلت كا

    

  .شداد بن عبد اهللا القرشي األموي أبو عمار موىل معاوية بن أيب سفيان من خيار أهل الشام

عراك بن مالك الغفاري من أهل املدينة سكن الشام ومات يف والية يزيد بن عبد امللك وهو والد خثيم 
  .بن عراك

ولده بالكوفة وقد جالسه ابن عيينة ثالثاً عبدة بن أيب لبابة موىل لبىن غاضرة بن أسد كنيته أبو القاسم م
  .وعشرين سنة

  .القاسم بن خميمرة أبو عروة مولده بالكوفة مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز

  .عبد األعلى بن عدي البهراين كان على قضاء محص مات سنة أربع ومائة وكان شيخاً صاحلاً

درك مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا شرحبيل بن مسلم بن حامد اخلوالين أصله من اليمن قد أ
  .عليه وسلم

  .سليم بن عامر اخلبائري أبو حيىي الكالعي من خيار أهل الشام

  .ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة كان ثبتاً متقناً

  .عمرو بن قيس الكندي أبو ثور السكوين مات سنة أربعني ومائة وهو ابن مائة سنة

  . أبو سفيان من املتقنني كل ما يف أحاديثه من املناكري الثالثة فيها ممن دونهحممد بن زياد األهلاين

  .زياد بن سيار موىل أيب قرصافة الكناين أحاديثه مستقيمة إذا كان دونه ثقة

رجاء بن حيوة الكندي أبو املقدام من عباد أهل الشام وزهادهم وفقهاء التابعني وعلمائهم مات سنة 
  .اثنيت عشرة ومائة

  .روح بن زنباع اجلذامي كان عابداً غزاء زاهداً متخلياً على تيقظ منه

زياد بن أيب سودة أخو عثمان بن أيب سودة كنيته أبو نصر كانت أمه موالة لعبادة بن الصامت وأبوه 
  .موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص

عبد اهللا بن عمر يف العبادة والفضل عبد اهللا بن حمرييز القرشي كان يتيماً يف حجر أيب حمذورة وكان يشبه ل
  .مات يف والية عبد امللك

  .إبراهيم بن أيب عبلة واسم أيب عبلة مشر بن يقظان بن عامر العقيلي مات سنة ثنتني ومخسني ومائة

  .أبو عبد اجلبار صاحب أيب هريرة امسه عمرو بن عبد اهللا احلضرمي كان متقناً
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 بن الصامت حديث القراءة خلف اإلمام موقوفاً كما مسعه حممود نافع بن حممود بن ربيعة مسع عن عبادة
  .بن الربيع األنصاري عن عبادة مرفوعاً ومتنامهاً متباينان

ميمون بن مهران موىل بين أسد أبو أيوب كان مولده سنة أربعني ومات سنة مثاين عشرة ومائة وكان 
  .فقيهاً فاضالً ديناً

  . الروايات مات سنة عشرين ومائةعدي بن عدي الكندي من املتقنني يف

أبو شجرة احلضرمي امسه كثري بن مرة كان قد أدرك سبعني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم

كعب األحبار هو كعب بن ماتع احلمريي كنيته أبو إسحاق كان قد قرأ الكتب وأسلم يف خالفة عمر 
  .بن اخلطاب مات سنة أربع وثالثني

شعري من صاحلي أهل الشام وكان قد واله هشام بن عبد امللك القضاء ومات سنة مخس منري بن أوس األ
  .عشرة ومائة

أبو عبد رب الزاهد امسه عبد الرمحن موىل البن أيب غيالن الثقفي كان رومياً امسه قسطنطس فلما أمسل 
  .هتسمى بعبد الرمحن وسكن دمشق وا مات وكان من أيسر أهلها ماالً فتصدق مباله كل

  .يعلى بن شداد بن أوس النجاري أبو ثابت األنصاري من أهل املدينة سكن الشام وا مات

يزيد بن األسود اجلرشي من عباد أهل الشام وزهادهم وكان استسقى به الضحاك بن قيس الفهري 
  .فسقي

ستني ومات يزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك اهلمداين األشعري واسم أيب مالك هانئ كان مولده سنة 
  .سنة ثالثني ومائة وكان من أعلم الناس بالقضاء

  .هانئ بن كلثوم بن عبد اهللا بن شريك الكناين من صاحلي أهل الشام مات يف خالفة عمر بن اخلطاب

  .مالك بن يخامر السكسكي أصله من اليمن مات يف والية عبد امللك بن مروان

  .هل الشام وكان متقناًأبو حبرية الكندي عبد اهللا بن قيس من ثقات أ

  .أبو عبيد اهللا مسلم بن مشكم من ثقات أهل دمشق وكان خرياً فاضالً

حيىي بن احلارث الذماري من اإلثبات يف الروايات ممن صحب واثلة بن األسقع زماناً وحفظ عنه ومات 
  .بالشام سنة مخس وأربعني ومائة

ك اجلاهلية ومنهم من زعم أن له صحبة وفيه نظر ذكر مشاهري التابعني مبصر سفيان بن وهب اخلوالين أدر
  .سكن مصر وا مات

عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص أخو عبد امللك كنيته أبو االصبغ ممن صحب أبا هريرة 
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وابن الزبري مات مبصر وكان عليها والياً ألخيه عبد امللك وهو والد عمر بن عبد العزيز مستقيم األمر يف 
  .ث على قلتهاحلدي

  .عبد الرمحن بن مشاسة املهري من ثقات املصريني كان قد صحب زيد بن ثابت زماناً

    

عبد الرمحن بن حجرية األكرب أبو عبد اهللا من الثقات املتقنني وهو الذي يقلب امسيهما خالد بن يزيد 
  .رمحن بن حجرية عن أبيهفيقول عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حجرية عن أبيه إمنا هو عبد اهللا بن عبد ال

  .بكر بن سوادة اجلذامي من ثقات أهل مصر مات يف والية هشام بن عبد امللك

  .الضحاك بن فريوز الديلمي من اإلثبات يف الروايات

أبو متيم اجليشاين عبد اهللا بن مالك من عباد املصريني وكان متقناً عبد اهللا بن هبرية السبائي من ثقات أهل 
  .كان شيخاً صاحلاًمصر ومتقنيهم و

مثامة بن شفى اهلمداين أبو علي األصبحي من جلة املصريني وهو الذي يقال له أبو علي اهلمداين أبو علي 
  .اهلمداين امسه عمرو بن مالك اجلنيب من املتقنني

  .حسان بن كريب احلمريي من جلة املصريني

هم مات سنة مثان وعشرين ومائة وكان أبو قبيل امسه حيي بن هاىنء املعافري من جلة أهل مصر وصاحلي
  .يهم يف األحايني

سهل بن معاذ بن أنس اجلهين من خيار أهل مصر وكان ثبتاً وإمنا وقعت املناكري يف أخباره من جهة زبان 
  .بن فائد

  .أبو اهليثم صاحب أيب سعيد اخلدري امسه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري من اإلثبات يف الروايات

  . امسه مرثد بن عبد اهللا اليزين من ثقات املصريني ومتقنيهم وكان شيخاً صاحلاًأبو اخلري

  .عبد الرمحن بن وعلة من ثقات أهل مصر ممن صحب بن عباس زماناً وكان متقنا يتعبد

عبد الرمحن بن رافع التنوخي من ثقات املصريني وإمنا وقعت املناكري يف روايته من جهة عبد الرمحن بن 
  .عم اإلفريقي ال من جهتهزياد بن أن

  .أبو يونس صاحب أيب هريرة امسه سليم بن جبري الدوسي وكان موىل أيب هريرة

  .شفي بن ماتع األصبحي أبو سهل من اإلثبات يف الروايات وقد قيل شفي بن ماتح باحلاء

  .شييم بن بيتان البلوي من رهط رويفع بن ثابت البلوي ممن جالسه

بد اهللا بن مالك اليحصيب من ثقات أهل مصر وكان قد صحب عقبة بن عامر أبو سعيد الرعيين امسه ع
  .سنني



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   70 

  .أبو عبد الرمحن احلبلى عبد اهللا بن يزيد من اإلثبات يف الروايات إذا مل يكن دونه إال الثقات

  .واهب بن عبد اهللا املعافري أبو عبد اهللا من جلة املصريني

  . من خيار أهل مصراهليثم بن شفي احلمريي األسدي أبو احلصني

  .نوف بن فضالة البكايل احلمريي أمه كانت امرأة كعب األحبار من صاحلي أهل مصر كنيته أبو عمرو

مسلم بن يسار رضيع عبد امللك بن مروان صاحب أيب هريرة كنيته أبو عثمان من جلة املصريني وهو 
  .الذي يقال له مسلم بن يسار الطنبذي

من : ى من ثقات أهل مصر وهو الذي يقال له علي بن رباح وكان يقولعلي بن رباح اللخمي أبو موس
قال يل علي ليس مين يف حل وذاك أن أهل الشام كانوا يصغرون كل علي ملا يف قلوم ألمري املؤمنني 

  .علي بن أيب طالب

قال سنان بن سعد الكندي من جلة املصريني وهو الذي خيطىء الرواة فيه منهم من قال سعد بن سنان و
  .بعضهم سعيد بن سنان والصحيح سنان بن سعد واهللا أعلم

  .احلارث بن يعقوب األنصاري من اإلثبات يف الروايات

  .أبو عشانة حي بن يؤمن املعافري من ثقات املصريني

  .سليمان بن زياد احلضرمي من جلة املصريني أبو غوث

 عامر بن لؤي كنيته أبو رجاء مسع عبد يزيد بن أيب حبيب واسم أيب حبيب قيس وقد قيل سويد موىل بين
  .اهللا بن احلارث بن جزء مات سنة مثان وعشرين ومائة وهو ما بني اخلمس والسبعني إىل الثمانني

  .أسلم بن عمران أبو عمران من جلة تابعي أهل مصر يروى عن عقبة بن عامر وعمرة

أمه من أبناء فارس أبوه من النمر بن ذكر مشاهري التابعني باليمن طاوس بن كيسان اهلمداين اخلوالين 
قاسط كنيته أبو عبد الرمحن من فقهاء أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعني وزهادهم فمرض مبىن ومات 

  .مبكة سنة إحدى ومائة وصلى عليه هشام بن عبد امللك بن مروان بني الركن واملقام

ه أبو عبد اهللا كان يرتل ذمار على وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس كنيت
مرحلتني من صنعاء كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وجترد للزهادة صلى أربعني سنة 

  .صالة الصبح بوضوء عشاء اآلخرة ومات يف احملرم سنة ثالث عشرة ومائة

م وغيالن وعقيل ومعقل مهام بن منبه أخو وهب وكان أكرب من وهب سناً وهم إخوة مخسة وهب ومها
  .والد عقيل ومات سنة إحدى وثالثني ومائة

  .عبد الرمحن بن العالء احلضرمي من خيار التابعني

  .ضمضم بن احلارث بن جوس اهلقاين من املتقنني
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  .شهاب بن عبد اهللا اخلوالين من أثبات أهل اليمن ومتقنيهم

  .اللهجةسعيد بن أبيض بن محال املأريب مسع أباه وكان صدوق 

مساك بن الوليد احلنفي أبو زميل من أهل اليمامة كان متقناً ثبتاً قدم البصرة فحدثهم ا فكتب عنه 
  .العراقيون

  .عبد اهللا بن جريع بن محال بن أخي أبيض بن محال مسع بن عمر وكان ثبتاً

  .عبد اهللا بن زيد بوذان من خيار أهل اليمن ممن صحب بن عباس زماناً

  .ي البهديل من أهل اليمامة من أصحاب عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وكان خرياً فاضالًطيسلة بن عل

  .أبو كثري الغربي يزيد بن عبد الرمحن بن أذينة السحيمي من متقين أهل اليمامة يغرب

  .علي بن كردوس احلنفي أبو كردوس عداده يف أهل اليمامة صحب بن عمر وكان متيقظاً

بن خديج امسه عطاء بن صهيب موىل رافع بن خديج من اإلثبات يف أبو النجاشي صاحب رافع 
  .الروايات

عاصم بن لقيط بن صربة العقيلي وهو الذي يقال له عاصم بن أيب رزين من اإلثبات يف الروايات كان 
  .يسكن الطائف يف آخر أيامه

ل اهللا صلى اهللا عليه عبد الرمحن بن علي بن شيبان احلنفي وكان أبوه من الوفد الذين قدموا على رسو
  .وسلم عداده يف اليمامة وكان متقناً حيفظ على قلة روايته

  .مغرية بن حكيم الصنعاين أصله من أبناء فارس صحب بن عمر وكان يتصاحل

  .مسلم بن سالم احلنفي أبو عبد امللك قليل الرواية يغرب فيها

ر ويقال حدس من اإلثبات كنيته أبو وكيع بن عدس بن عامر ابن أخى أيب رزين العقيلي لقيط بن عام
مصعب فأما شعبة وهشيم فقاال عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس وقال محاد بن سلمة وأبو عوانة 

  .عن يعلى عن وكيع بن حدس والصواب باحلاء واهللا أعلم

  .حممد بن عطية بن عروة السعدي رمبا خالف على قلة روايته

  .ب أنس بن مالك وجلة اليمانينيعثمان بن يزدويه أبو عمرو من أصحا

عثمان بن حاضر احلمريي أبو حاضر من أصحاب بن عباس قدم مكة وحدثهم ا فكتب عنه أهل 
  .احلجاز

  .لقمة بن جبالة بن الزبرقان ممن صحب أبا هريرة وكان ثبتاً

  .راج بن جماعة بن مرارة احلنفي من أهل اليمامة والد هالل بن سراج إذا حدث أغرب



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   72 

  . عبد املدان ممن صحب أبيض بن محال عداده يف أهل اليمن يغربمري بن

  .فص بن عنان احلنفي من أهل اليمامة مسع أبا هريرة وكان يروى عن نافع مستقيم األمر يف احلديث

  .عبد الرمحن بن يزيد من أبناء الفرس من أهل اليمن كنيته أبو حممد ممن صحب ابن عمر

ارث بن مشر احلنفي من أهل اليمامة مسع ابن عمر وكان راوياً لقيس بن عبد اهللا بن بدر بن عمرية بن احل
طلق وهو جد مالزم بن عمرو احلنفي قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا وإمنا وقع جلة أهل اليمن من 

التابعني بالشام ومصر فسكنوها مث استوطنوها حىت لقد نزل حبمص وحدها من سكسك وسكاسك 
ن زهاء ألف نفس إال أن أكثرهم اشتغلوا بالغزوات والعبادات فلم يظهر كثري علم إذا هم قبيلتني من اليم

  .أهل سالمة وخري كانوا ال يشتغلون مبا يؤدي التنوق من العلم وآثروا العبادة عليه

ذكر مشاهري التابعني خبراسان عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي كان مولده لثالث سنني مضني من 
وىل يزيد بن املهلب عبد اهللا القضاء مبرو ومات ا سنة . ة عمر بن اخلطاب كان هو وسليمان تؤمنيخالف

  .مخس عشرة ومائة وقربه جباورسة قرية من قرى مرو

  .الربيع بن زياد كان عامل معاوية بن أيب سفيان على خراسان مسع أيب بن كعب وغريه من الصحابة

با زيد األنصاري وامسه عمرو بن اخطب وهو جده سكن مرو وا علباء بن أمحر اليشكري ممن صحب أ
  .مات

  .سليمان بن بريدة األسلمي مات مبرو سنة مخس ومائة وقربه بغري قرية من قرى مرو

الربيع بن أنس بن زياد البكري سكن مرو مسع أنس بن مالك وكان راوية أليب العالية وكل ما يف أخباره 
  . أيب جعفر الرازيمن املناكري إمنا هي من جهة

مهام بن خناس العبدي وقد قيل العدوي من أهل البصرة سكن مرو كان ممن صحب عبد اهللا بن عمر بن 
  .اخلطاب ومسع منه

بارك اهللا عليك : عطاء بن السائب الكناين الليثي من أهل املدينة مسح علي بن أيب طالب رأسه وقال
فسماه حممداً وحملمد بن يقال له السائب وللسائب ابن وعلى ذريتك من بعدك سكن مرو وولد له ا بن 

  .يقال له عطاء عدادهم كلهم يف أهل مرو

    

حيىي بن يعمر من بين عوف بن بكر كنيته أبو سليمان وقد قيل أبو سعيد من أهل البصرة سكن مرو واله 
  .لفضل والورعقتيبة بن مسلم القضاء ا وكان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علماً باللغة مع ا

حيىي بن عقيل احلذاء من أهل البصرة سكن مرو مسع بن أيب أوىف يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصالة ويقصر اخلطبة وال يأنف أن ميشي معه املسكني واألرملة 
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  .نهفيقضى له حاجته وأكثر رواية حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر وأقرا

الزبري بن عدي اهلمداين أبو عدي مولده بالكوفة سكن الري مسع أنس بن مالك وكان من العباد واملتقنني 
من الزهاد مات سنة إحدى وثالثني ومائة وكل ما يف أخباره من املناكري فهي من جهة بشر بن احلسني 

  .األصبهاين آخر مشاهري التابعني

ومن مشاهري أتباع التابعني : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللاذكر مشاهري أتباع التابعني باملدينة 
باملدينة الذين لقوا التابعني وكانوا للمدينة مستوطنني من الثقات املأمونني دون الضعفاء واهولني سواء 

  .أدركتهم املنية ا أو بغريها بعد أن كانوا قاطنني هلا

الب اهلامشي أمه فاطمة بنت احلسني بن علي من سادات عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب ط
  .أهل املدينة وعباد أهلها وعلماء بين هاشم مات يف حبس أيب جعفر املنصور باهلامشية

عبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب اهلامشي أخو احلسن بن حممد كنيته أبو هاشم من عباد أهل املدينة 
  .وقراء أهل البيت مات باملدينة

براهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب أخو عبد اهللا اهلامشي من سادات أهل املدينة وجلة أهل إ
  .البيت مات باملدينة

حسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أخو عمر وحممد من جلة أهل البيت وسادات أهل 
  .املدينة مات ا

الب الذي يقال له الصادق كنيته أبو عبد اهللا من جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب ط
سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعني وعلماء أهل املدينة كان مولده سنة مثانني سنة سيل اجلحاف 

  .ومات سنة مثان وأربعني ومائة وهو ابن مثان وستني سنة

يد وأىب بكر بين حممد بن عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أخو واقد وعاصم ويز
  .زيد من خيار أهل املدينة مات ا وكان يهم يف األحايني

عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق من سادات أهل املدينة ومتقنيهم وعباد قريش 
  .وصاحليهم مات باملدينة سنة ست وعشرين ومائة

هللا بن عمر وعبد اهللا بن عمر من سادات أهل عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب والد عبيد ا
  .املدينة حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضالً مات باملدينة

عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهرى القرشي من املتقنني مات يف أول والية أيب جعفر 
  .سنة سبع وثالثني ومائة

  . جلة أهل املدينة ومتقنيهمعبد ايد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف القرشي من
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حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي أبو عبد اهللا من عباد أهل املدينة وعلماء بين 
  .هاشم مات بالشام سنة أربع وعشرين ومائة

  .سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان القرشي أبو عثمان من جلة بين أمية وصاحلي أهل املدينة

  .عيد بن عمرو بن سليم الزرقي األنصاري من املتقنني مات سنة أربع وثالثني ومائةس

  .حممد بن نافع بن جبري بن مطعم القرشي من متقين أهل املدينة

حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين أخو عبد اهللا كنيته أبو عبد امللك كان على 
  .هاء األنصار مات سنة اثنتني وثالثني ومائةالقضاء باملدينة وكان من فق

  .سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت األنصاري املدين أخو عبد اهللا مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العمرى الزاهد أخو عمر بن عبد 
 عمر بن اخلطاب ويل عمر املدينة فهجره أخوه عبد اهللا وخرج من املدينة العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن

إىل مرتله يتعبد فيه وال خيتلط بالناس إىل أن مات بعد أن عمر سنة أربع ومثانني ومائة وكان كنيته أبو عبد 
  .الرمحن

ل املدينة عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي القرشي من جلة أه
  .وصاحلي قريش

عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عثمان أخو عبيد اهللا أبو حممد من جلة أهل املدينة مات سنة 
  .ثنتني وستني ومائة وهو ابن سبع وسبعني سنة

    

عبد عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة املازين األنصاري وهو الذي خيطىء ابن عيينة يف امسه ويقول 
  .اهللا بن عبد الرمحن من متقين أهل املدينة

  .إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني موىل عباس بن عبد املطلب من جلة أهل املدينة

  .احلارث بن عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذباب الدوسي من املتقنني مات سنة ست وأربعني ومائة

 حكيم وهو ابن أخي عثمان بن حنيف من حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف األنصاري أخو عثمان بن
  .جلة أهل املدينة

  .خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي أخو إسحاق بن سعيد من متقين أهل املدينة

خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب بن يساف األنصاري أبو احلارث وهو خال عبيد اهللا بن عمر العمري 
  .ت سنة ثنتني وثالثني ومائةمن صاحلي أهل املدينة ومتقنيهم ما

  .إبراهيم بن املطلب بن السائب بن أيب وداعة القرشي من خيار أهل املدينة
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أبو األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي يتيم عروة بن الزبري من املتقنني مات سنة سبع عشرة 
  .ومائة

هل املدينة كان عامل عمر بن عبد عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب العدوي من سادات أ
  .العزيز على الكوفة من متقين قريش وصاحليهم

  .شيبة بن نصاح القارىء قاص أهل املدينة ممن عين بالقرآن وكان مواظباً على الورع والدين الصحيح

إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي القرشي أخو موسى بن إبراهيم مات سنة تسع وستني 
  .ومائة

  .بكري بن مسمار أخو مهاجر بن مسمار موىل سعد بن أيب وقاص مات سنة ثالث ومخسني ومائة

إمساعيل بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي أخو سعيد بن عمرو 
  .صاحب الوجادات من كتب سعد بن عبادة األنصاري من خيار أهل املدينة

  . أهل املدينة مات سنة ثالث ومخسني ومائةثور بن زيد الدؤيل من متقين

  .احلارث بن فضيل اخلطمي األنصاري أبو عبد اهللا من خيار أهل املدينة

أبو احلويرث عبد الرمحن بن معاوية بن احلويرث الزرقي األنصاري وهو الذي يقال له أبو احلويرثة مات 
  .سنة ثنتني وثالثني ومائة

بن احلكم األنصاري األوسي أبو حفص من خيار أهل املدينة مات سنة عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا 
  .ثالث ومخسني ومائة وكان يهم يف األحايني

  .عبد اهللا بن ربيعة بن عبد اهللا القرشي من جلة أهل املدينة وصاحليهم

  .حممد بن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة القرشي من بين عبد مناف أخو حكيم من متقين أهل املدينة

مد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان األموي أبو عبد اهللا أخو أمية قتله أبو جعفر املنصور سنة حم
  .مخس وأربعني ومائة وبعث برايته إىل خراسان

  .خالد بن أيب الصلت من متقين أهل املدينة وكان عامل عمر بن عبد العزيز عليها مات ا

ن وقد قيل موىل آل الزبري أخو إسحاق وكان كاتب عمر بن إمساعيل بن أيب حكيم موىل عثمان بن عفا
  .عبد العزيز مات سنة ثالثني ومائة

  .داود بن بكر بن أيب الفرات موىل أشجع أخو عبد امللك بن بكر كان يهم يف الشيء بعد الشيء

نة إحدى الزبري بن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة بن مالك القرشي من ثقات أهل املدينة ومتقنيهم مات س
  .وثالثني ومائة أو ثنتني وثالثني ومائة

الربيع بن مالك بن أيب عامر األصبحي عم مالك بن أنس كنيته أبو مالك وكان أكرب ولد مالك بن أيب 
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عامر أنس والد مالك بن أنس مث أويس جد إمساعيل بن أيب أويس مث نافع أبو سهيل بن مالك ومات 
  .الربيع سنة ستني ومائة

  . بن أيب بكر بن عبد الرمحن القرشي أخو عبد اهللا من جلة أهل املدينةعبد امللك

عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو عثمان من أشراف قريش وأفاضل أهل 
  .املدينة ومتقنيهم مات سنة أربع أو مخس وأربعني ومائة

كنيته أبو عبد اهللا أخو عبد األعلى وصاحل عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة موىل عثمان بن عفان 
  .وإسحاق بين عبد اهللا بن أيب فروة مات عبد احلكيم سنة ست ومخسني ومائة

  .أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي والد مالك بن أنس من جلة املدنيني ومتقنيهم

  .دينةحجاج بن السائب بن أيب لبابة األنصاري جدته خنساء بنت خذام من متقين أهل امل

عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو النجاري أخو حيىي بن سعيد وسعد بن سعيد مات سنة تسع وثالثني 
  .ومائة

  .عمر بن كثري بن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري من متقين أهل املدينة وقرائهم

    

أربع عمر بن إسحاق بن يسار موىل قيس بن خمرمة أخو حممد بن إسحاق صاحب املغازي مات سنة 
  .ومخسني ومائة

عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أخو سلمة كان على قضاء املدينة وقدم واسط فحدثهم ا 
  .فكتب عنه الواسطيون هشيم وذووه مات باملدينة وكان يهم يف الشيء بعد الشيء

ت سنة أربع أو حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو احلسن من جلة أهل املدينة ومتقنيهم ما
  .مخس وأربعني ومائة

أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة األنصاري وامنا قيل أبو الرجال ألنه كان له عشرة بنني رجال 
  .فعرف بأيب الرجال مات باملدينة وكان يهم يف األحايني

  .حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل من متقين أهل املدينة وصاحليهم

عمر بن عبد اهللا بن معمر التيمي القرشي امسه سامل بن أيب أمية من متقين أهل املدينة أبو النضر موىل 
  .وعقالئهم وهو والد إبراهيم بن أيب النضر الذي يقال له بردان

  .ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبد اهللا التيمي القرشي مات سنة أربع ومخسني ومائة

  .ن متقين أهل املدينةحبان بن واسع بن حبان األنصاري املازين م

أنيس بن أيب حيىي موىل أسلم أخو حممد بن أيب حيىي وعبد اهللا بن أيب حيىي وهو عم إبراهيم بن حممد بن 
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  .أيب حيىي األسلمي مات أنيس سنة أربع وأربعني ومائة

 بن عبد املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش املخزومي القرشي أبو هشام وهو الذي يقال له املغرية
الرمحن احلزامى كان مولده سنة أربع وعشرين ومائة ومات سنة مخس أو ست ومثانني ومائة وكان يهم 

  .يف الشيء بعد الشيء

يزيد بن عبد اهللا بن قسيط من بين ليث من جلة أهل املدينة وقدماء شيوخهم مات سنة اثنتني وعشرين 
  .ومائة

  . أهل املدينة وصاحليهم مات سنة تسع وثالثني ومائةيزيد بن عبد اهللا بن أسامة الليثي من متقين

  .طلحة بن عبد امللك األيلي كان متقناً يغرب

الضحاك بن عثمان بن عبد اهللا بن خالد بن حزام ابن أخي حكيم بن حزام كنيته أبو عثمان من املتقنني 
  .وأهل الورع يف الدين مات سنة ثالث ومخسني ومائة

روة القرشي أبو عروة وقد قيل أيب عفراء من جلة أهل املدينة وقدماء مشاخيهم صاحل بن عبد اهللا بن أيب ف
  .مات سنة أربع وعشرين ومائة

صاحل بن أيب صاحل السمان واسم أبيه ذكوان موىل جويرية بنت األمحس الغطفاين أخو سهيل بن أيب 
  .صاحل وعباد بن أيب صاحل وكان يغرب يف األحايني

  . الرمحن بن عوف القرشي من صاحلي أهل املدينة وكان يغربسلمة بن أيب سلمة بن عبد

داود بن احلصني موىل عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان من أهل احلفظ واإلتقان مات سنة مخس 
  .وثالثني ومائة

أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان كنيته أبو عبد الرمحن موىل رملة بنت شيبة بن ربيعة وكان ذكوان أخاً أيب 
ؤلؤة قاتل عمر بن اخلطاب وكان أبو الزناد من فقهاء املدينة وعبادهم وكان صاحب كتاب ال حيفظ ل

  .مات سنة إحدى وثالثني ومائة وقد قيل سنة ثالثني ومائة

  .عبيد اهللا بن أيب عبد اهللا األغر واسم أبيه سلمان أصله من أصبهان من متقين أهل املدينة

  .أهل املدينة مات سنة أربعني ومائة كان خيطىءعمارة بن غزية املازين من حفاظ 

يوسف بن يونس بن محاس من عباد أهل املدينة ممن كان يستجاب له الدعاء يف األحايني وهو الذي 
  .يقلب مالك اسم أبيه ويقول بن سفيان

  .يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة من جلة أهل املدينة وكان يهم كثرياً إذا حدث من حفظه

  .ن موىل آل الزبري بن العوام من قراء أهل املدينة مات سنة ثالثني ومائة كنيته أبو روحيزيد بن روما

صاحل بن كيسان موىل بين غفار من فقهاء أهل املدينة من ذوي املروة واهليئة كان مؤدباً لعمر بن عبد 
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  .الطبقةالعزيز ومل يصح عندي مساعه من ابن عمر وال عن أحد من الصحابة فلذلك أدخلته يف هذه 

صفوان بن سليم موىل محيد بن عبد الرمحن بن عوف كنيته أبو عبد اهللا من عباد أهل املدينة وقرائهم 
  .مات سنة اثنتني وثالثني ومائة

مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث من املتقنني وأهل الفضل يف الدين قتله احلرورية يوم قديد 
  .سنة ثالثني ومائة

  .الفراء الدباغ من أهل الفضل واإلتقان وأهل الورع يف السر واالعالنداود بن قيس 

    

سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أبو إبراهيم من جلة أهل املدينة وقدماء شيوخهم كان على 
القضاء ا فقدم واسط فكتب عنه الثوري وشعبة والعراقيون مات سنة ست وعشرين ومائة ويف مساعه 

  . بن جعفر نظر فلذلك حططت به عن درجة التابعني إىل هذه الطبقةعن عبد اهللا

  .سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة األنصاري من أثبات أهل املدينة ومتقين األنصار وكان يغرب

شبل بن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة كنيته أبو املفضل مستقيم احلديث جداً يقارب 
  .موته موت أبيه

بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت األنصاري من جلة أهل املدينة كان يهم يف الشيء بعد خارجة 
  .الشيء

سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري أخو حيىي مات سنة إحدى وأربعني ومائة وكان خيطىء إذا 
  .حدث من حفظه

  .ملدينة وصاحليهمخالد بن عبد اهللا بن الطفيل عامل بين عامر بن صعصعة من خيار أهل ا

  .حممد بن هشام بن عروة بن الزبري من خيار أهل املدينة ومتقنيهم يقارب موته موت أبيه

حممد بن حيىي بن حبان بن منقذ األنصاري من حفاظ أهل املدينة ومتقنيهم وقدماء مشاخيهم مات سنة 
  .إحدى وعشرين ومائة

ريش كان يقيم باملدينة مدة وبالكوفة زماناً عمر بن محزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب من جلة ق
  .وحديثه عند أهل املصرين ومات باملدينة

عبد الرمحن بن حرملة األسلمي أبو حرملة من بين مالك بن أفصى من خيار أهل املدينة ممن عين بالعلم 
  .مات سنة مخس وأربعني ومائة

  .املدينة وصاحليهمعبد اهللا بن احلارث بن الفضيل اخلطمي األنصاري من جلة أهل 

  .عبد اهللا بن يزيد بن هرمز من بين ليث كنيته أبو بكر مات سنة مثان وأربعني ومائة
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عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند موىل بين سهم كنيته أبو بكر مات سنة سبع وأربعني ومائة وكان يهم يف 
  .الشيء بعد الشيء

هل املدينة قدم الكوفة وحدثهم ا فحديثه عند عبد اهللا بن أيب لبيد موىل األخنس بن شريق من عباد أ
  .أهل املصرين مات باملدينة ومل يشهد صفوان بن سليم جنازته ألنه كان يرمى بالقدر

عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان من متقين أهل املدينة ممن عين باجلمع والكتبة مث لزم الدين وقلة 
  .النشر

جشون موىل املنكدر واسم أيب سلمة ميمون والد عبد العزيز بن عبد اهللا عبد اهللا بن أيب سلمة املا
  .املاجشون الفقيه قليل احلديث متقن يف الرواية

سهل بن أيب صاحل السمان ممن كثرت عنايته بالعلم ومواظبته على الدين وكان يهم يف الشيء بعد 
  .الشيء

  .فظ ولد نافع من املتقننيعمر بن نافع موىل ابن عمر من جلة أهل املدينة وكان أح

عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام القرشي أخو فاطمة بنت املنذر من خيار أهل املدينة وسادات قريش 
  .وكان يغرب

  .عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب من جلة املدنيني ومتقين أتباع التابعني

 العوام من جلة أهل املدينة ومتقنيهم مات سنة سبع ومخسني مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن
  .ومائة

  .الوليد بن كثري املخزومي القرشي من خيار أهل املدينة كان إذا حفظ الشيء أتقنه

هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص من سادات املدنيني وقدماء مشاخيهم مات سنة أربع وأربعني 
  .ومائة

  .لتيمي القرشي من عباد أهل املدينة وقرائهم ممن كان يفضل على أبيهعمر بن حممد بن املنكدر ا

  .عثمان بن عروة بن الزبري األسدي القرشي أخو هاشم بن عروة من جلة أهل املدينة ومتقنيهم

علي بن حممد بن خالد بن رافع الزرقي األنصاري من خيار أهل املدينة ممن قدم موته من هذه الطبقة 
  .ن ومائةمات سنة تسع وعشري

  .عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين األنصاري من ثقات أهل املدينة ومتقنيهم

  .املطلب بن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف من سادات أهل املدينة وجلة هذه الطبقة

قدماء مشاخيهم قتل سنة القاسم بن العباس بن حممد بن معتب بن أيب هلب القرشي من خيار أهل املدينة و
  .إحدى وثالثني ومائة
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  .حيىي بن علي بن حيىي بن خالد بن رفاعة الزرقي مات سنة ثنتني وثالثني ومائة وكان متقناً

خمرمة بن بكري بن عبد اهللا بن األشج من متقين أهل املدينة مات سنة تسع ومخسني ومائة يف مساعه عن 
  .أبيه بعض النظر

  .معبد بن عباس بن عبد املطلب أخو إبراهيم من متقين أهل املدينة على قلة روايتهعباس بن عبد اهللا بن 

    

يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة ويعقوب هو املاجشون موىل آل املنكدر واسم أيب سلمة دينار مات سنة 
  .ثالث ومثانني ومائة

ني التمر وهو أول سيب حممد بن إسحاق بن يسار موىل عبد اهللا بن قيس بن خمرمة كان جده من سيب ع
ممن عين بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه . دخل املدينة من العراق كنيته أبو بكر

ومجعه له على الصدق واإلتقان يروى عن مشايخ قد رآهم ويروى عن مشايخ عن أوالئك ورمبا روى 
وقيه على صدقه مات ببغداد سنة عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشاخيه يدل ما وصفت من ت

  .مخسني ومائة وكان من أحسن الناس سياقاً لألخبار وأحفظهم ملتوا

حممد بن عجالن موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي من خيار أهل املدينة مات سنة مثان وأربعني 
  .ومائة

 بن عبد اهللا كنيته أبو احلارث حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذئب واسم أيب ذئب هشام بن شعبة
من عباد أهل املدينة وقرائهم وفقهائهم كان مولده سنة مثانني ومات سنة تسع ومخسني ومائة وكان من 

  .أقول أهل املدينة باحلق

عبد الرمحن بن أيب املوال وهو عبد الرمحن بن زيد بن أيب املوال نسب إىل جده كنيته أبو حممد من متقين 
  .كان يغربأهل املدينة و

  .عبد الرمحن بن أيب الرجال من جلة أهل املدينة

مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث األصبحي وكان أبو عامر أبو جد مالك 
حليف عثمان بن عبيد اهللا التيمي القرشي كان مولد مالك سنة ثالث أو أربع وتسعني وكنيته أبو عبد اهللا 

ني وجلة الفقهاء والصاحلني ممن كثرت عنايته بالسنن ومجعه هلا وذبه عن حرميها من سادات أتباع التابع
وقمعه من خالفها أو رام مباينتها مؤثراً لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غريها من املخترعات 

  .الداحضة قائالً ا دون االعتماد على املقايسات الفاسدة مات سنة تسع وسبعني ومائة

 بن بالل موىل ابن أيب عتيق بن أيب بكر الصديق كنيته أبو أيوب من أهل اإلتقان والورع يف السر سليمان
  .واإلعالن مات سنة اثنتني وسبعني ومائة
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون من فقهاء أهل املدينة ممن كان حيفظ مذاهب الفقهاء 
  .أصوهلم مات بالعراق سنة ست وستني ومائةباحلرمني ويذب عن أقاويلهم ويفرع على 

نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم القارىء أبو عبد الرمحن موىل جعونة بن شعوب الليثي حليف بين هاشم 
من قراء أهل املدينة وأفاضلهم ممن عين بالقرآن حىت صار علماً يرجع إليه ومركزاً يدار عليه فيه مات سنة 

  .تسع وستني ومائة

 يعقوب بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة القرشي الذي يقال له الزمعي من جلة أهل املدينة كنيته موسى بن
  .أبو حممد األسدي مات باملدينة وكان يغرب

إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري موىل بين زريق أخو حممد وكثري وحيىي كان يقيم بالعراق مدة وباملدينة مدة 
  .مات ببغداد

راهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري والد يعقوب بن إبراهيم من متقين أهل إبراهيم بن سعد بن إب
املدينة وسادام وىل قضاء بغداد وحدث ا فكتب عنه العراقيون ومات سنة ثالث ومثانني ومائة وله يوم 

  .مات ثالث وسبعون سنة

  .ات سنة مثان وستني ومائةفليح بن سليمان اخلزاعي األسلمى أبو حيىي من متقين أهل املدينة وحفاظهم م

  .صاحل بن قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب اجلمحي القرشي من جلة أهل املدينة ومتقنيهم

عبد العزيز بن أيب حازم موىل أسلم واسم أيب حازم سلمة بن دينار العابد من خيار أهل املدينة ومتقنيهم 
  .ةمات وهو ساجد سنة مثانني ومائة وله ثنتان ومثانون سن

عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيد الدراوردي موىل جلهينة كان أبوه من داراجبرد موضع بفارس فاستثقلوه 
  .فقالوا الدراوردي وكان عبد العزيز من فقهاء أهل املدينة وسادام مات سنة اثنتني ومثانني ومائة

ن مسع مع أبيه احلديث الكثري حممد بن فليح بن سليمان أبو عبد اهللا األسلمي من متقين أهل احلجاز مم
  .وحلق املشايخ معه مات سنة سبع وتسعني ومائة

  .أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة من املتقنني كان مولده سنة أربع ومائة ومات سنة مثانني ومائة

    

دينة أبو علقمة الفروي امسه عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أيب فروة موىل آل عثمان بن عفان مات بامل
فهذا آخر مشاهري أتباع التابعني باملدينة : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا. يف احملرم سنة تسعني ومائة

فذكرناهم باإلمياء من أسبام ومل نعترب يف ترصيف أمسائهم تقدم املوت وال تأخره وال جاللة اإلنسان وال 
نظم أمسائهم اللقي فكل من كان بينه وبني رسول اهللا قدره وال سعة العلم وال وفور الفقه بل اعتمدنا يف 

صلى اهللا عليه وسلم نفسان اثنان يف العدد أدخلناه يف هذه الطبقة ألن اللقي منهم للتابعني يشملهم سواء 
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تأخر موت التابعي أو تقدم وذاك أن أبا الطفيل عامر بن واثلة وإن تأخر إسالمه وقدم إسالم أيب بكر 
من مجلة الصحابة إذا اللقي يشملهما معاً وإن عظم اهللا فضيلة أيب بكر ملا له من الصديق مل خنرجه 

السوابق يف اإلسالم والفضل يف الدين وكثرة الصحبة للمصطفى صلى اهللا عليه وسلم وبذله له املال 
قي منهم والنفس وكذلك اعتربنا التابعني الذين أملينا أمساءهم سواء تقدم موم أو تأخر بعد أن يكون الل

للصحابة موجوداً سواء رأوا مجاعة من الصحابة أو واحداً منهم وليس يصح التخريج ألمسائهم يف 
الطبقات إال على اللقي الذي أسسنا كتابنا هذا عليه ألن املراد قصد أمسائهم ال قصد املوت فإنه يكاد 

ينت أقدارهم يف العلم وأنسام يف يتفق له مجاعة منهم ماتوا يف سنة واحدة وإن اتفق منهم اليسري فيه تبا
العمر وعنايتهم يف العلم وديانتهم باحللم فلما رأينا القصد يف نظم أمسائهم ال يتفق اتفاقاً يشملهم كلهم يف 

الدين وال يف الفقه وال يف العلم وال يف السن قصدنا قصد اللقي منهم فكل من رأى صحابياً ومسع منه 
من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وان تأخر إسالمه إىل بعد الفتح كان أدخلناه يف التابعني كما أن 

من الصحابة وكذلك كل من رأى تابعياً ثقة فأكثر أدخلناه يف مجلة أتباع التابعني ألن اللقي يشملهم 
  .مجيعاً

أخو عباس ذكر مشاهري أتباع التابعني مبكة إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي 
  .بن عبد اهللا ال يصح له رواية عن صحايب فلذلك حططناه عن درجة التابعني إىل أتباع التابعني

  .إبراهيم بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص األموي القرشي من جلة أهل مكة ومتقنيهم

  .احلسن بن مسلم بن يناق من جلة أهل مكة وقرائهم وفقهائهم مات قبل طاوس

  .يم موىل العباس بن عبد املطلب من املتقنني وأهل الفضل يف الدينسليمان بن سح

سعيد بن مرجانة موىل بين عامر بن لؤي ومرجانة أمه ال يصح له عن صحايب مساع مات سنة عشرين 
  .ومائة

سعيد بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة السهمي أخو كثري بن كثري كنيته أبو إمساعيل من متقين أهل 
  .مكة

يم بن عاصم بن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة الثقفي أخو عمرو بن عاصم مات سنة أربع وعشرين إبراه
  .ومائة

إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة القرشي أبو إمساعيل كان ممن يؤذن يف املسجد احلرام 
  .وكان من املتورعني وكان يهم يف الشيء بعد الشيء

  .بن مالك بن جعشم املدجلي من جلة أهل مكة ومتقنيهمعبد الرمحن بن مالك 

  .عبد امللك بن نوفل بن مساحق القرشي أبو نوفل من متقين أهل مكة
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عمر بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي القرشي أبو حفص كانت أمه حتت املطلب بن أيب وداعة وكان 
  .ثبتاً

  .الصلت بن زبيد بن الصلت الكندي من متقين أهل مكة

  .يد بن عمرو بن مسافع العامري القرشي من بين عامر بن لؤي وكان ثبتاًالول

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عتيق واسم أيب عتيق حممد بن عبد الرمحن وكان يقيم باملدينة مدة ومبكة 
  .زماناً مات باملدينة وكان ثبتاً إال أنه رمبا وهم يف األحايني

بن عبد العزي كنيته أبو صفوان مات سنة ثالثني ومائة وكان متيقظاً محيد بن قيس األعرج موىل بين أسد 
  .وهو أخو عمر بن قيس سندل

  .عبد اهللا بن أمية بن أيب عثمان بن عبد اهللا بن خالد بن أسد من متقين أهل مكة ومات ا وكان فاضالً

يسار واسم أيب جنيح يسار ابن أيب جنيح امسه عبد اهللا بن أيب جنيح الثقفي موىل آلل األخنس كنيته أبو 
كان ممن يسكن املدينة مدة ومكة زماناً وكان من علماء الناس بالقرآن مات سنة إحدى أو ثنتني وثالثني 

  .ومائة

عبد اهللا بن سعيد بن جبري األسدي موىل والبة أخو عبد امللك بن سعيد من متقين أهل مكة على قلة 
  .روايته

    

يد بن العاص من فقهاء أهل مكة وقرائهم مات سنة تسع وثالثني ومائة إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سع
  .وكان ثبتاً

حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي القرشي واسم أيب سفيان األسود من خيار أهل مكة وعبادهم مات سنة 
  .إحدى ومخسني ومائة

 سنة وجود يعقوب بن عطاء بن أيب رباح موىل قريش مات سنة مخس ومخسني ومائة وله ست ومثانون
  .املناكري يف أخباره من جهة زمعة بن صاحل ال من جهته

عبد العزيز بن جريج والد بن عبد امللك بن عبد العزيز من فقهاء أهل مكة ليس له عن صحايب مساع 
  .وكل ما روى عن عائشة مدلس مل يسمع منها شيئاً

رشي له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج موىل أمية بن خالد بن أسيد الق
  .من فقهاء أهل مكة وقرائهم ممن مجع وصنف وحفظ وذاكر مات سنة مخسني ومائة وكان يدلس

  .عبد اجلبار بن الورد أخو وهيب بن الورد العابد من خيار أهل مكة كان يهم يف الشيء بعد الشيء

قين أهل مكة مات سنة مخسني ومائة وكان عثمان بن األسود بن موسى بن باذان موىل بين مذحج من مت
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  .متيقظاً

  .عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم القرشي من جلة أهل مكة وكان متقناً

زياد بن سعد اخلراساين أبو عبد الرمحن سكن مكة وكان شريكاً البن جريج مات مبكة وكان من أهل 
  .احلفظ واإلتقان والورع يف السر واإلعالن

احلبشي موىل أم علقمة كنيته أبو عبد اهللا من قدماء مشايخ مكة وجلة فقهائهم مات سنة قيس بن سعد 
  .تسع عشرة ومائة

  .عمرو بن حيىي بن قمطة من عباد أهل مكة وكان قليل احلديث الزماً للورع

القاسم بن أيب بزة أبو عاصم وقد قيل أبو عبد اهللا واسم أيب بزة يسار وكان من فارس أسلم على يدي 
السائب بن صيفي فأقام مبكة وا ولد له ابنه القاسم وكان القاسم من املتقنني وقدماء مشايخ املكيني 

مات سنة مخس وعشرين ومائة ما مسع التفسري عن جماهد أحد غري القاسم بن أيب بزة نظر احلكم بن عتيبة 
  .ونسخوه مث دلسوه عن جماهدوليث بن أيب سليم وابن أيب جنيح وابن جريج وابن عيينة يف كتاب القاسم 

العالء بن أيب العباس الشاعر واسم أيب العباس السائب بن فروخ موىل بين الديل وهو أخو القاسم بن أيب 
  .العباس مل يسمع العالء من أيب الطفيل شيئاً

  .عبد احلميد بن عبد اهللا بن كثري القرشي من خيار أهل مكة وكان ثبتاً

موىل بين خمزوم وهو الذي يقال له سيف بن أيب سليمان من متقين أهل سيف بن سليمان أبو سليمان 
  .مكة خرج يف آخر عمره إىل البصرة وبقي ا مديدة حىت مات سنة ست ومخسني ومائة

داود بن شابور أبو سليمان وهو داود بن عبد الرمحن بن شابور نسب إىل جده كان من املتقنني وأهل 
  .الفضل يف الدين

معروف ممن كان الغالب عليه التقشف ولزوم الورع واالجتهاد يف العبادة وكان يهم يف رباح بن أيب 
  .الشيء بعد الشيء

عبد اهللا بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة القرشي أخو عمر من خيار أهل مكة مات بعد سنة عشرين 
  .ومائة

  .الدين وكان متيقظاًعمر بن سعيد بن أيب حسني النوفلي القرشي من املتقنني وأهل الفضل يف 

عبيد اهللا بن إسحاق بن محاد بن موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي القرشي من خيار أهل مكة 
  .وعبادهم مات مبكة على تيقظ فيه

منصور بن صفية وهو منصور بن عبد الرمحن بن طلحة احلجيب كانت أمه صفية بنت شيبة بن عثمان 
  .ضل يف الدينفعرف ا وكان من املتقنني وأهل الف
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حممد بن إبراهيم بن مسلم أبو إبراهيم كان جده مسلم بن مهران يعرف بأيب املثىن من خيار أهل مكة إال 
  .أن أبا املثىن جده رمبا وهم يف الشيء بعد الشيء علي ابن عمر

رام عثمان بن عبد امللك يعرف مبستقيم من استقامته على الطريقة احملمودة وكان مؤدباً يف املسجد احل
  .وكان قليل احلديث

عبد الواحد بن أمين املخزومي موىل بن أيب عمرو كنيته أبو القاسم من خيار أهل مكة وهو والد القاسم 
  .بن عبد الواحد

  .نبيشية بن وهب احلجيب الكعيب القرشي من جلة أهل مكة ومتقنيهم وكان فاضالً

  .هل مكة وكان ثبتاًعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني النوفلي من خيار أ

  .صاحل بن عطاء بن خباب موىل بين الديل من خيار أهل مكة وكان فاضالً

القاسم بن عبد الواحد بن أمين املخزومي موىل بن أيب عمرو القرشي من خيار أهل مكة وكان يهم يف 
  .الشيء بعد الشيء

    

 الزهادة واملواظبة على اجلهد اجلهيد وهيب بن الورد املكى أبو أمية من املتجردين للعبادة واملتقشفني يف
  .والصابرين على الفقر الشديد مات سنة ثالث ومخسني ومائة

حيىي بن عبد اهللا بن صيفي موىل عثمان بن عفان وهو حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن صيفي من خيار أهل 
  .مكة ومتقنيهم وكان خرياً فاضالً

  .خيار أهل مكة وكان ثبتاًيزيد بن جبري بن شيبة بن عثمان القرشي من 

  .حيىي بن عبد اهللا بن أيب مليكة التيمي القرشي من أفاضل أهل مكة مات سنة ثالث وسبعني ومائة

  .نافع بن عمر بن عبد اهللا بن مجيل القرشي مات سنة تسع وستني ومائة وكان متقناً

  .ن يهم يف الشيء بعد الشيءعبد اهللا بن املؤمل بن وهب اهللا املخزومي القرشي من صاحلي أهل مكة وكا

  .حممد بن مسلم الطائفي سكن مكة ممن كان له العناية الكثرية يف العلم وكان يهم يف األحايني

مسلم بن خالد الزجني أبو عبد اهللا كان أبيض مشرب احلمرة فلذلك قيل زجني مات سنة تسع وسبعني 
 جيالس قبل أن يلقى مالكاً وكان مسلم ومائة وكان من فقهاء أهل مكة ومنه خترج الشافعي وإياه كان

  .يهم يف األحايني

  .داود بن عبد الرمحن العطار من متقين أهل مكة كنيته أبو سليمان وكان ثبتاً متيقظاً يف الروايات

فضيل بن عياض بن منصور أبو علي مولده بسمرقند وترعرع ببيورد ونشأ بالكوفة وا كتب احلديث مث 
لبيت العتيق مع لزوم الورع الشديد واجلهد اجلهيد ودوام اخلوف وخالء اجلوف انتقل إىل مكة فجاور ا
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  .إىل أن مات ا سنة سبع ومثانني ومائة وقربه مشهور يزار قد زرته مراراً

إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص من قدماء مشايخ أهل مكة وكان قد عمر على تيقظ فيه 
  .وضبط واتقان

بن أيب عمران اهلاليل أبو حممد وهم إخوة مخسة سفيان وحممد وآدم وعمران وإبراهيم سفيان بن عيينة 
بنو عيينة محل عن مخستهم العلم عدادهم مجيعاً يف أهل مكة ومولدهم كلهم بالكوفة انتقل سفيان إىل 

مكة وكان مولده سنة سبع ومائة ليلة النصف من شعبان وجالس الزهري وهو ابن ست عشرة سنة 
ن ونصف مات مبكة يوم السبت آخر يوم من مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني ومائة وحج نيفاً وشهري

وسبعني حجة واسم أيب عمران جده ميمون وكان سفيان رمحه اهللا من احلفاظ املتقنني وأهل الورع يف 
ا والتفقه الدين ممن عين بعلم كتاب اهللا وكثرة تالوته له وسهره فيه عين بعلم السنن وواظب على مجعه

  .فيها إىل أن مات

ذكر مشاهري أتباع التابعني بالبصرة هرم بن حيان األزدي كان من العباد اخلشن املتجردين للعبادة من 
  .أصدقاء أويس القرين لست أحفظ له عن صحايب مساعاً

 يصح له أيوب السختياين وهو أيوب بن أيب متيمة واسم أيب متيمة كيسان موىل العرتة كنيته أبو بكر ليس
عن أنس بن مالك مساع كان مولده سنة مثان وستني وكان من سادات أهل البصرة وعباد أتباع التابعني 
وفقهائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسك والصالبة يف السنة والقمع ألهل البدع مات يوم اجلمعة يف 

  .شهر رمضان سنة إحدى وثالثني ومائة سنة الطاعون وله ثالث وستون سنة

يونس بن عبيد موىل عبد القيس مولده بالكوفة ممن يرجع إىل العبادة والورع والفضل والزهد واحلفظ 
  .واإلتقان والصالبة يف السنة مات سنة مثان أو تسع وثالثني ومائة وليس يصح له عن أنس بن مالك مساع

عليه جبة خز وعمامة خز عبد اهللا بن عون بن أرطبان موىل مزينة كنيته أبو عون وأتى أنس بن مالك و
ومطرف خز ومل يسمع منه شيئاً فلذلك مل ندخله يف الطبقة الثانية كان مولده سنة ست وستني وكان من 
أورع أهل البصرة وأفضلهم مع ما كان يرجع اليه من األدب والفقه واإلتقان واحلفظ وبغض أهل البدع 

ألزدي وإىل البصرة وله يومئذ مخس مات سنة إحدى ومخسني ومائة وصلى عليه مجيل بن حمفوظ ا
  .ومثانون سنة

حممد بن واسع األزدي أبو بكر كان قد خرج إىل خراسان غازياً وكان يف فتح ما وراء النهر مع قتيبة بن 
مسلم من عباد أهل البصرة وزهادهم واملتقشفة اخلشن ليس يصح له عن أنس مساع وإن كان ال يصغر 

  .عنه مات سنة سبع وعشرين ومائة

داود بن أيب هند واسم أيب هند دينار موىل بين قشري كنيته أبو حممد كان أبوه من خراسان روى عن أنس 
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أحاديث ومل يسمع منه شيئاً وكان من أهل الورع والفضل وكان يسمى داود القارئ مات سنة سبع 
  .وثالثني ومائة

 من العباد مات يف أيام مصعب إياس بن قتادة العبشمي ابن أخت األحنف بن قيس كان على قضاء الري
  .بن الزبري وقتل مصعب سنة إحدى وسبعني

    

أشعث بن عبد امللك احلمراين أبو هانئ من الفقهاء املتقنني وأهل الورع يف الدين مات سنة ست وأربعني 
  .ومائة

  .أبو عامر اخلزاز صاحل بن رستم من احلفاظ الذين كانوا خيطون مات سنة ثنتني ومخسني ومائة

شام بن حسان القردوسي موىل عتيك كان يرتل درب القراديس بالبصرة فنسب إليه كنيته أبو عبد اهللا ه
  .كان من العباد والبكائني بالليل مات سنة سبع أو مثان وأربعني ومائة

عوف بن أيب مجلية األعرايب العبدي واسم أيب مجيلة رزينة كنيته أبو سهل كان مولده سنة تسع ومخسني 
  .ة ست وأربعني ومائة وكان أكرب من قتادة بسنتنيومات سن

  .كهمس بن احلسن التميمي أبو احلسن من عباد أهل البصرة مات سنة تسع وأربعني ومائة

إسحاق بن سويد العدوي عم عمرو بن عيسى بن سويد من املتقنني مات يف الطاعون سنة إحدى 
  .وثالثني ومائة

  .م املتعبد مات سنة ثالث ومخسني ومائةأبان بن صمعة األنصاري والد عتبة الغال

عتبة بن أبان الذي يقال له عتبة الغالم من زهاد أهل البصرة وعبادهم ممن جالس احلسن وأخذ دله يف 
  .التقشف وهديه يف العبادة وكان يأوي الصحارى واملقابر ما له حديث مسند يرجع إليه

  . اهلزمية سنة مخس وأربعني ومائةحبيب بن الشهيد موىل لألزد كنيته أبو شهيد مات بعد

حسان بن أيب سنان العابد كنيته أبو عبد اهللا كان يشبه بأيب ذر الغفاري يف زهده وتقشفه وليس له كبري 
  .حديث يرجع إليه إال الرقائق

حبيب بن عيسى العجمي العابد أبو حممد أصله من فارس وكان من أهل الورع والفضل والعبادة ممن 
  .للدعاء يف األحايني وما له حديث يرجع إليهعرف باستجابة 

عطاء بن عبد اهللا السلمي العابد كان ممن بايع بن األشعث من العباد اخلشن البكائني بالليل واملتخلني 
  .للعبادة وبالنهار قتل مع ابن األشعث يف اجلماجم

 عظيم اللحية كثها مات يزيد الرشك وهو يزيد بن أيب يزيد كان قساماً بالبصرة كنيته أبو األزهر كان
  .سنة ثالثني ومائة
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  .بديل بن ميسرة العقيلي من صاحلي أهل البصرة مات سنة ثالثني ومائة

إياس بن معاوية بن قرة املزين أبو واثلة كان على القضاء بالبصرة وكان من دهاة الناس مات سنة ثنتني 
  .وعشرين ومائة

ته أبو عبد اهللا من املتعبدين وأهل الفضل يف الدين ممن مشيط بن عجالن العابد التميمي أخو األخضر كني
  .لزم التقشف والعبادة وآثرمها على احلديث والفقه

خالد بن مهران احلذاء موىل بين جماشع أبو املنازل مل يكن حبذاء وإمنا نسب إىل احلذائني ألنه كان جيلس 
  . إحدى أو ثنتني وأربعني ومائةإليهم كان من املتقنني املواظبني على العبادة والعلم مات سنة

سعيد بن إياس اجلريري من ولد جرير بن عباد أخي احلارث بن عباد وقد قيل إنه موىل بين قيس من بكر 
  .بن وائل كنيته أبو مسعود كان قد اختلط قبل أن ميوت بثالث سنني ومات سنة أربع وأربعني ومائة

 بردة عامر بن عبد اهللا بن قيس كان على القضاء بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري واسم أيب
  .بالبصرة

أمساء بن عبيد بن خمراق الضبعي والد جويرية بن أمساء كنيته أبو املفضل من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم 
  .مات سنة إحدى وأربعني ومائة

بن متيم من صاحلي أبو عبد اهللا الشقري امسه سلمة بن متام من بين شقرة وشقرة هم بنو احلارث بن عمرو 
  .أهل البصرة ومتقنيهم

أبو عمرو بن العالء امسه زبان بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهللا بن احلصني بن احلارث بن 
جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن وهم إخوة أربعة أبو عمرو وأبو سفيان ومعاذ وعمر فأكربهم سناً 

 وكان أبو عمرو من أهل الفضل ممن عين باألدب والقراءة حىت أبو عمرو مث أبو سفيان مث معاذ مث عمر
  .صار إماماً يرجع إليه فيها ويقتدي باختياره منها تويف سنة ست وأربعني ومائة بالبصرة

  .حريث بن السائب األسدي التميمي مؤذن بين أسد كنيته أبو عبد اهللا من متقين أهل البصرة

  .ي يقال له حسني املكتب من حفاظ أهل البصرة وقرائهمحسني بن ذكوان املعلم العوذي وهو الذ

  .حفص بن سليمان املنقري التميمي من املتقنني مات سنة ثالثني ومائة

  .عمران بن حدير السدوسي أبو عبيدة من حفاظ أهل البصرة ومتقنيهم مات سنة سبع وأربعني ومائة

    

تقنني ليس يف أحاديثه اليت رواها بالبصرة إال عمران القصري وهو عمران بن مسلم املنقري أبو بكر من امل
ما يف أحاديث الناس ما حدث مبكة فيها مناكري كثرية كأنه حيدثهم ا من حفظه فكان يهم يف الشيء 

  .بعد الشيء مساع حيىي بن سليم وسويد بن عبد العزيز عنه كان مبكة
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  .ثالثني ومائةعمر بن عامر السلمي من املتقنني كنيته أبو حفص مات سنة مخس و

علي بن احلكم البناين أبو احلكم من جلة أهل البصرة وكان رديء احلفظ مات سنة ثالثني ومائة أو 
  .إحدى وثالثني

  .علي بن ثابت بن عمرو بن أخطب األنصاري أخو عزرة وحممد مات سنة مخس وعشرين ومائة

 واسم أيب عثمان ميسرة وقد حجاج الصواف وهو حجاج بن أيب عثمان موىل التؤمة بنت أمية بن خلف
  .قيل سامل بن شهاب كنيته أبو الصلت من املتقنني مات سنة ثالث وأربعني ومائة

زياد بن الربيع اليحمدي األزدي أبو خداش من متقين البصريني ممن عمر حىت مات ا سنة مخس ومثانني 
  .ومائة

روح األزدي وهو والد حرمي بن عمارة بن أيب حفصة واسم أيب حفصة ثابت موىل عتيك كنيته أبو 
  .عمارة مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

حيىي بن عتيق من حفاظ أهل البصرة ومتقنيهم مع لزوم الورع اخلفي مات قبل أيوب السختياين وكان 
  .يقول لقد هدين موت حيىي بن عتيق

 رواية ابنه عنه وهو يف عمرو بن مالك النكري أبو مالك والد حيىي بن عمرو وقعت املناكري يف حديثه من
  .نفسه صدوق اللهجة مات سنة تسع وعشرين ومائة

  .عامر بن عبد الواحد األحول من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم مات سنة ثالثني ومائة

  .عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن الغطفاين أبو مالك بن متقين البصريني

  .سع وأربعني ومائةثابت بن عمارة احلنفي من ثقات أهل البصرة مات سنة ت

حامت بن أيب صغرية القشريي أبو يونس موىل بين قشري واسم أبيه مسلم وأبو صغرية الذي نسب إليه كان 
  .أباً أمه من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم

  .برد بن سنان الشامي أبو العالء سكن البصرة وا مات سنة مخس وثالثني ومائة وكان رديء احلفظ

  .ربي أبو غياث من متقين البصريني مات سنة إحدى وأربعني ومائةروح بن القاسم العن

  .عبد السالم بن شعيب بن احلبحاب األزدي املعويل مات سنة أربع ومثانني ومائة وكان متقناً

غالب القطان وهو غالب بن أيب غيالن واسم أيب غيالن خطاف موىل عبد اهللا بن عامر بن كريز وكان 
  .يء احلفظمن جلة البصريني وكان رد

النضر بن شيبان احلداين كان يرتل يف بين حدان بالبصرة من جلة البصريني ومتقنيهم إال أنه كان يهم يف 
  .الشيء بعد الشيء

  .قرة بن خالد السدوسي أبو خالد من حفاظ أهل البصرة ومتقنيهم مات سنة أربع ومخسني ومائة
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  .رديء احلفظ رمبا وهم يف الشيء بعد الشيءروح بن عطاء بن أيب ميمونة من جلة أهل البصرة وكان 

حرب بن شداد العطار اليشكري أبو اخلطاب من متقين أهل البصرة وقرائهم مات سنة إحدى ومخسني 
  .ومائة

  .حامت بن وردان أبو صاحل من جلة أهل البصرة مات سنة أربع ومثانني ومائة وكان قد عمر وكان قُلقُالً

يب حزم مهران من عباد أهل البصرة مات سنة مخس وسبعني ومائة حزم بن أيب حزم القطعي واسم أ
  .وكان رديء احلفظ

  .ثابت بن يزيد األحول أبو زيد من متقين أهل البصرة إال أنه كان يهم يف الشيء بعد الشيء

خليفة بن خياط العصفري الليثي أبو هبرية وهو جد خليفة بن خياط شباب العصفري مات سنة ستني 
  .ومائة

  .ع بن مسلم احلجيب القرشي أبو بكر من جلة أهل البصرة ومتقنيهمالربي

سليمان بن املغرية القيسي البكري موىل قيس بن ثعلبة كنيته أبو سعيد من حفاظ أهل البصرة ومتقنيهم 
  .مات سنة مخس وستني ومائة

بع وستني سالم بن مسكني النمري األزدي أبو روح من املتقنني وأهل الفضل يف الدين مات سنة أر
  .ومائة

محاد بن سلمة بن دينار اخلزاز أبو سلمة وكنية سلمة أبو صخرة احلنظلي موىل محري بن كراثة من تيم 
ويقال أنه موىل قريش من عباد أهل البصرة ومتقنيهم ممن لزم العبادة والعلم والورع ونصرة السنة والطبق 

 ومائة ومل ينصف من ترك حديثه مث مل على البدع وهو ابن أخت محيد الطويل مات سنة سبع وستني
  .يترك حديث بن أخي الزهرى وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار وأقراما

    

محاد بن زيد بن درهم األزرق أبو إمساعيل وكان درهم جده من سيب سجستان موىل آل جرير بن حازم 
 الدين ممن كان يقرأ حديثه كله كان مولده سنة مثان وتسعني وكان من احلفاظ املتقنني وأهل الورع يف

  .حفظاً وهو أعمى مات يوم اجلمعة يف شهر رمضان سنة تسع وسبعني ومائة

  .السرى بن حيىي الشيباين أبو حيىي وقد قيل أبو اهليثم من املتقنني مات سنة تسع وستني ومائة

  .ل البصرة ومتقنيهمسوار بن عبد اهللا بن قدامة العنربي القاضي التيمي أبو عبد اهللا من فقهاء أه

  .الصعق بن حزن بن قيس العيشي أبو عبد اهللا من متقين أهل البصرة وقرائهم

عبد العزيز بن مسلم القسملي أبو زيد وهو أخو املغرية بن مسلم السراج مولده مبرو فانتقل إىل البصرة 
  .ونزل يف القبائل فنسب إليها مات سنة سبع وستني ومائة وكان رديء احلفظ
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بن أيب عروبة واسم أيب عروبة مهران موىل بين يشكر كنيته أبو النضر من فقهاء أهل البصرة سعيد 
  .ومتقنيهم يف مساع املتأخرين عنه مناكري وأوهام كثرية مات سنة مخسني ومائة

  .أبان بن يزيد العطار أبو يزيد من ثقات البصريني وحفاظهم

  . يف الدين ممن يغرب فيجودعلي بن املبارك اهلنائي من املتقنني وأهل الفضل

مبارك بن فضالة بن أيب أمية القرشي موىل عمر بن اخلطاب كتابة واسم أبيه عبد الرمحن من صاحلي أهل 
  .البصرة وقرائهم مات سنة أربع وستني ومائة وكان رديء احلفظ

 أبيه سنرب وإمنا هشام الدستوائي وهو هشام بن أيب عبد اهللا الربعي من بكر بن وائل كنيته أبو بكر واسم
عرف بالدستوائي ألنه كان يبيع الثياب اليت جتلب من دستواء ودستواء موضع باألهواز مات سنة أربع 

  .ومخسني ومائة وكان من املتقنني

يزيد بن إبراهيم التستري أبو سعيد موىل بين أسيد من زهاد أهل البصرة وعبادهم مات سنة إحدى أو 
  .اثنتني وستني ومائة

 حازم األزدي العتكي أبو النضر كان مولده سنة مثان ومثانني وكان من احلفاظ املتقنني وأهل جرير بن
  .الورع يف الدين مات سنة سبعني ومائة

  .جويرية بن أمساء بن عبيد من متقين البصريني كنيته أبو خمراق مات سنة ثالث وسبعني ومائة وكان متقناً

 احلذاء من أهل الفضل واإلتقان مات سنة اثنتني وستني ومائة أبو األشهب العطاردي امسه جعفر بن حيان
  .وكان قد عمي يف آخر عمره

  .فضيل بن سليمان النمريي أبو سليمان من أهل البصرة مات سنة ست ومثانني ومائة

القاسم بن الفضل بن معدان احلداين أبو املغرية من املتيقظني يف الروايات على سوء حفظه مات سنة سبع 
  . ومائةوستني

عبيد اهللا بن احلسن بن احلصني بن أيب احلصني العنربي التميمي قاضى البصرة مات سنة مثان وستني ومائة 
  .وكان يتفقه على مذهب الكوفيني وخيالفهم يف الشيء بعد الشيء

  .غسان بن مضر أبو مضر األزدي املكفوف مات سنة أربع ومثانني ومائة وكان رديء احلفظ

ألزدي موىل املعاول كنيته أبو حيىي من أهل الضبط واإلتقان مات سنة إحدى أو ثنتني مهدي بن ميمون ا
  .وسبعني ومائة

جعفر بن سليمان الضبعي اجلرشي كان يرتل يف بين ضبيعة فنسب إليها كان يتقشف وجيالس الصاحلني 
  .مات سنة مثان وسبعني ومائة وكان يتشيع ويغلو فيه

زيد بن عطاء الليثي كان مولده سنة ثنتني وتسعني ومات سنة ست وسبعني أبو عوانة امسه الوضاح موىل ي
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ومائة وكان من أهل الفضل والنسك ممن عين بالعلم صغرياً وانتفع به كبرياً وكان رمبا يهم إذا حدث من 
  .حفظه

وهيب بن خالد صاحب الكرابيس كنيته أبو بكر من املتقنني يف الروايات مات سنة مخس وستني ومائة 
  .له مثان ومخسون سنةو

عبد الواحد بن زياد العبدي موىل لعبد القيس كنيته أبو بشر مات سنة ست وسبعني ومائة وكان متقناً 
  .ضابطاً

عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة التميمي كان من أهل الفضل والنسك مات سنة مثانني ومائة وله 
  .مثان وسبعون سنة على تيقظ شهيد واتقان محيد

عبد األعلى بن عبد األعلى بن عبد اهللا السامي كان يكىن مام فكره ذلك ويكىن مبحمد من أهل اإلتقان 
  .يف احلديث والضبط له مات سنة أربع ومثانني ومائة

عبد الوهاب بن عبد ايد بن الصلت بن عبيد اهللا الثقفي أبو حممد من أهل اإلتقان يف األخبار والضبط 
  .ربع ومثانني ومائة وقد قيل سنة أربع وتسعني ومائةلآلثار مات سنة أ

معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنربي التميمي أبو املثىن كان على قضاء البصرة وكان من عقالئهم 
  .وحفاظهم وفقهائهم كان مولده سنة تسع عشرة ومائة ومات سنة مخس أو ست وتسعني ومائة

    

ىل بين مرة كنيته أبو حممد كان مولده سنة ست أو سبع ومائة معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي مو
  .ومات يف احملرم سنة سبع ومثانني ومائة وكان متيقظاً

خالد بن احلارث بن أيب عبيد اهلجيمي أبو عثمان واسم أيب عبيد سليم كان مولده سنة تسع عشرة ومائة 
  .م غري مدافعومات سنة ست ومثانني ومائة وكان من عقالء أهل البصرة وسادا

  .سليم بن احلارث بن سليم أخو خالد من جلة أهل البصرة مات سنة مثانني ومائة

  .عمر بن علي بن عطاء بن مقدم املقدمي أبو حفص من جلة أهل البصرة مات سنة تسعني ومائة

عباد بن عباد بن حبيب األزدي أبو معاوية مات قبل محاد بن زيد بستة أشهر ومات محاد سنة سبع 
  .وسبعني ومائة وكان متيقظاً

بشر بن املفضل بن الحق موىل بين رقاش كنيته أبو إمساعيل من أهل اإلتقان مات سنة بضع ومثانني 
  .ومائة

إمساعيل بن علية موىل بين أسد وهو إمساعيل بن إبراهيم بن سهم وعلية أمه كان مولده سنة عشر ومائة 
  .من املتقنني وأهل الفضل يف الدينومات سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائة وكان 
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حيىي بن سعيد بن فروخ القطان موىل بين متيم كنيته أبو سعيد وكان من سادات أهل البصرة وقرائهم ممن 
مهد ألهل احلديث طرق األخبار وحثهم على تتبع العلل لآلثار وعنه تعلم رسم احلديث أمحد بن حنبل 

 إبراهيم وأبو خيثمة وسائر أئمتنا مات رمحه اهللا يوم األحد وحيىي بن معني وعلى بن املديين وإسحاق بن
الثاين من صفر سنة مثان وتسعني ومائة وصلى عليه إمساعيل بن جعفر بن علي بن عبد اهللا بن عباس وكان 

خيتم القرآن يف كل يوم وليلة ويدعو أللف إنسان من أهل العلم وإخوانه مث خيرج بعد العصر فيحدث 
  .الناس

سعد السمان أبو بكر من جلة أهل البصرة كان مولده سنة إحدى عشرة ومائة ومات سنة أزهر بن 
  .ثالث ومائتني

يزيد بن زريع أبو معاوية من تيم اهللا من بين عباس بن بكر بن وائل من أورع أهل البصرة وأتقنهم مات 
  .سنة ثنتني أو ثالث ومثانني ومائة

  .مات سنة تسع ومثانني ومائة وكان خيطىءزكريا بن حيىي بن عمارة الذراع أبو حيىي 

حممد بن أيب عدي وهو حممد بن إبراهيم بن أيب عيسى بن أيب عدي موىل بين سليم كان يكىن بعدي 
  .وكنية حممد أبو عمر مات سنة أربع وتسعني ومائة

  .حممد بن عبد الرمحن الطفاوي أبو املنذر من جلة أهل البصرة ممن كان يغرب

  .وىل باهلة كنيته أبو سعيد من خيار أهل البصرة مات سنة ثنتني ومائتنيمحاد بن مسعدة م

عبد اهللا بن بكر بن حبيب السهمي أبو وهب من جلة أهل البصرة مات ببغداد يف احملرم سنة مثان 
  .ومائتني

عبد اهللا بن داود اخلرييب كان يرتل اخلريبة بالبصرة فنسب إليها مات سنة إحدى عشرة ومائتني وكان 
  .تقناًم

حممد بن عبد اهللا بن املثىن بن عبد اهللا بن أنس بن مالك قاضي البصرة كنيته أبو عبد اهللا مات سنة مخس 
  .عشرة ومائتني وكان فقيهاً

هوذة بن خليفة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي أبو األشهب كان يرتل البصرة مدة وبغداد 
  .ان سنة مخس عشرة ومائتني وله ثنتان وتسعون سنةزماناً ومات ببغداد يف شهر رمض

ذكر مشاهري أتباع التابعني بالكوفة إمساعيل بن أوسط البجلي وإىل الكوفة ال يصح له صحبة لصحايب 
  .وتلك كلها أخبار مدلسة ال أعتمد على شيء منها مات سنة سبع عشرة ومائة

ني ال يصح له صحبة لصحايب وإن كان ال إبراهيم بن سويد النخعي األعور من قدماء مشايخ الكوفي
  .يصغر عن لقيهم
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  .احلسن بن عبيد اهللا النخعي من ثقات أهل الكوفة كنيته أبو عروة مات سنة تسع وثالثني ومائة

  .طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا القرشي ال يصح له صحبة لصحايب مات سنة ست وأربعني ومائة

 أبوه وائل وأمه حامل به كل ما روى عن أبيه مدلس وإن كان ال عبد اجلبار بن وائل بن حجر مات
  .يصغر عن صحبة الصحابة مات سنة ثنيت عشرة ومائة وكان يكىن مبحمد

أشعث بن أيب الشعثاء احملاريب واسم أيب الشعثاء سليم بن أسود مات سنة مخس وعشرين ومائة وكان 
  .يهم يف الشيء بعد الشيء

سن بن يزيد الضمري من عباد أهل الكوفة وإمنا مسي أبو يونس القوي لقوته أبو يونس القوى امسه احل
  .على العبادة

  .أبو سنان الشيباين امسه ضرار بن مرة من عباد أهل الكوفة وقرائهم مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

  .أبان بن تغلب القارىء من خيار أهل الكوفة مات سنة إحدى وأربعني ومائة

    

اء بن ربيعة الزبيدي من صاحلي الكوفيني مات ا وكان جيمع صبيان الكتاب وحيدثهم إمساعيل بن رج
  .كي ال ينسى حديثه

  .إبراهيم بن حممد بن املنتشر بن األجدع اهلمداين ابن أخي مسروق بن األجدع من متقين أهل الكوفة

  . عبد اهللاعبد اهللا بن أيب السفر واسم أيب السفر سعيد بن كثري مات يف والية خالد بن

  .حبيب بن أيب عمرة القصاب أبو عبد اهللا مات سنة ثنتني وأربعني ومائة

احلسن بن احلر خال حسني بن علي اجلعفي من متقين الكوفيني وال يصح له عن أيب الطفيل وال عن غريه 
  .من الصحابة مساع

ائة وليس هذا حبصني بن حصني بن عبد الرمحن احلارثي من متقين أهل الكوفة ومات سنة سبع وثالثني وم
عبد الرمحن السلمي ذلك من التابعني وال حبصني بن عبد الرمحن النخعي وهؤالء الثالثة من أهل الكوفة 

  .كانوا يف زمن واحد أحدهم سلمي واآلخر حارثي والثالث خنعي وليس بينهم قرابة

  .اضالًأبو سنان الشيباين امسه سعيد بن سنان من متقين الكوفيني وكان عابداً ف

  .عاصم بن كليب بن شهاب اجلرمي من متقين الكوفيني مات سنة سبع وثالثني ومائة

عاصم بن أيب النجود األسدي وهو عاصم بن دلة كان اسم أيب النجود دلة كنيته أبو بكر مات سنة 
  .مثان وعشرين ومائة وكان من القراء

  . مات سنة تسع عشرة ومائةأبو معشر امسه زياد بن كليب النخعي من احلفاظ املتقنني

  .زياد بن فياض اخلزاعي أبو احلسن مات سنة تسع وعشرين ومائة



 
ابن حبانمشاهير علماء األمصار   95 

  .مشر بن عطية األسدي الكاهلي من األثبات مات يف والية خالد

عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري من املتقنني وهو أخو حممد بن عبد الرمحن وحممد تألف يف 
  . ال نذكر يف هذا الكتاب إال من صحت عدالته وجاز قبول روايتهالروايات وإمنا شرطنا أن

  .موسى بن عبد اهللا اجلهين من متقين الكوفيني مات سنة أربع وأربعني ومائة وكان ممن يهم

  .عبد الرمحن بن زبيد بن احلارث اليامي أبو األشعث من أفاضل أهل الكوفة مات سنة سبع وأربعني ومائة

 أخو احلسن بن عمرو من جلة الكوفيني وقدماء شيوخهم مات سنة عشر ومائة فضيل بن عمرو الفقيمي
  .وكان يهم

  .معبد بن خالد اجلديل القيسي من العباد الصابرين على التهجد الطويل مات يف والية خالد

بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري أبو بردة من جلة الكوفيني وكان يهم يف الشيء بعد 
  .الشيء

  .واصل بن حيان األحدب األسدي من صاحلي أهل الكوفة مات سنة تسع وعشرين ومائة

علي بن بذمية موىل جابر بن مسرة السوائي كان يقيم بالكوفة مدة وباجلزيرة زماناً فكان أهل الكوفة 
  .يسمونه علي بن بذمية اجلزري مات سنة ثالث وثالثني ومائة

عيالن من قدماء مشايخ الكوفيني وجلة فقهائها مات سنة عشرين قيس بن مسلم اجلديل موىل قيس 
  .ومائة

نعيم بن أيب هند األشجعي واسم أيب هند النعمان بن أشيم من قدماء شيوخ الكوفيني مات سنة عشر 
  .ومائة

  .أبو حصني امسه عثمان بن عاصم األسدي من متقين الكوفيني مات سنة سبع وعشرين ومائة

لسلمي أبو عتاب من عباد أهل الكوفة وقرائهم وزهاد مشاخيها وفقهائهم مات سنة منصور بن املعتمر ا
  .إحدى وثالثني ومائة

  .زبيد بن احلارث اليامي أبو عبد الرمحن من متقشفة الكوفيني مات سنة ثنتني وعشرين ومائة

ك أبو عبد اهللا عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي موىل فزارة واسم أيب سليمان ميسرة وكنية عبد املل
  .مات سنة مخس وأربعني ومائة

  .سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان بن سعيد مات سنة مثان وعشرين ومائة وكان متقناً

عطاء بن السائب بن زيد الثقفي أبو زيد ال يصح له ألنس بن مالك صحبة وال لغريه من الصحابة مات 
  .شيءسنة ست وثالثني ومائة وكان يهم يف الشيء بعد ال

  .عمرو بن قيس املالئي أبو عبد اهللا من عباد أهل الكوفة وقرائهم مات ا وكان متيقظاً يف الروايات
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  .رقبة بن مصقلة العبدي من متقين أهل الكوفة وكان يتورع

  .فراس بن حيىي اهلمداين اخلاريف املكتب من فقهاء أهل الكوفة مات سنة تسع وعشرين ومائة

بن أيب عبد الرمحن التميمي أصله من البصرة انتقل إىل الكوفة وكان يكىن مبحمد فرات القزاز وهو فرات 
  .وقد قيل أبو عبد اهللا من األثبات يف الروايات

مطرف بن طريف اخلاريف أبو عبد الرمحن من صاحلي أهل الكوفة وقراء القرآن مات سنة ثالث وثالثني 
  .ومائة

  .ل الكوفة ومتقنيهم مات سنة ثالث وثالثني ومائةسفرية بن مقسم الضيب أبو هشام من فقهاء أه

    

سعري بن اخلمس والد مالك بن سعري من متقين أهل الكوفة كان قد مرض مرضه فغشي عليه فصح 
وحسبوه قد مات فغسل وكفن فلما أن وضع على النعش حترك فرد إىل مرتله فربىء وعاش بعد ذلك 

  .حىت ولد له ابنه مالك

لضيب من فقهاء أهل الكوفة وجلة مشاخيها كنيته أبو شربمة مات سنة أربع وأربعني عبد اهللا بن شربمة ا
  .ومائة وهو عمارة بن القعقاع بن شربمة

  .إدريس بن يزيد األودي الزعافري من متقين أهل الكوفة ا مات وكان متيقظاً

  . تسع ومخسني ومائةيونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين أبو إسرائيل والد عيسى بن يونس مات سنة

  .وائل بن داود الليثي والد بكر بن وائل من املتقنني وكان ثبتاً

حممد بن سوقة الغنوي من عباد أهل الكوفة وقرائهم وكان أسخى الناس وأكثرهم بذالً ألهل العلم 
  .واخلري

 من الصحابة حممد بن جحادة األودي اليامي من عباد أهل الكوفة وقرائهم مل يسمع من أنس وال من أحد
  .شيئاً

  .حممد بن قيس األسدي أبو قدامة من متقين أهل الكوفة وكان فاضالً ورعاً

  .فطر بن خليفة من متقين أهل الكوفة مات سنة ثالث ومخسني ومائة

محزة بن حبيب الزيات موىل تيم اهللا أخو حبيب بن حبيب كنيته أبو عمارة وكان من قراء القرآن 
  .عالن مات سنة ست ومخسني ومائةواملتورعني يف السر واإل

داود بن نصري الطائي العابد أبو سليمان ممن ختلى وتزهد وجترد فتعبد وقنع بلزوم الفقر اجلهيد واحلمل 
  .على النفس باجلهد الشديد مات سنة ستني ومائة

  .إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي أبو يوسف من املتقنني مات سنة ستني ومائة
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  . كدام بن ظهري اهلاليل العامري أبو سلمة مات سنة مخس ومخسني ومائة وكان متقناًمسعر بن

  .مالك بن مغول البجلي أبو عبد اهللا من متقين أهل الكوفة مات يف أول سنة تسع ومخسني ومائة

  .أبو شهاب احلناط موسى بن نافع اهلذيل من جلة الكوفيني وكان متقناً ثبتاً

حي أخو صاحل بن صاحل واحلسن بن صاحل من جلة الكوفيني مات سنة إحدى علي بن صاحل واسم صاحل 
  .ومخسني ومائة

القاسم بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل من متقين أهل الكوفة وكان على قضاء ا 
  .مات بعد جرير بن عبد احلميد بقليل

عبد اهللا وهم إخوة أربعة سفيان واملبارك سفيان بن سعيد بن مسروق بن محزة بن حبيب الثوري أبو 
وحبيب وعمر كان مولد سفيان سنة مخس وتسعني ومات بالبصرة خمتفياً عند عبد الرمحن بن مهدي وىف 

داره مات يف شعبان سنة إحدى وستني ومائة وقربه بالبصرة يف مقربة بين كليب قد زرته مراراً وكان 
فقهاء يف الدين ممن لزم احلديث والفقه وواظب على الورع والعبادة رمحة اهللا عليه من احلفاظ املتقنني وال

ومل يبال مبا فاته من حطام هذه الفانية الزائلة مع سالمة دينه له حىت صار علماً يرجع اليه يف األمصار 
  .وملجئاً يقتدى به يف األقطار

  . مات سنة أربع وستني ومائةشيبان بن عبد الرمحن النحوي أبو معاوية التميمي املؤدب أصله من البصرة

احلسن بن صاحل واسم صاحل حي اهلمداين الثوري مات سنة سبع وستني ومائة وكان من املتقنني وأهل 
  .الفضل يف الدين

زكريا بن أيب زائدة اهلمداين األعمى أبو حيىي واسم أيب زائدة فريوز وقد قيل خالد من قدماء مشايخ 
  .ن مات سنة مثان وأربعني ومائةالكوفيني وصاحلي الفقهاء يف الدي

شريك بن عبد اهللا بن أيب شريك بن احلارث بن ذهل بن كعب النخعي أبو عبد اهللا كان مولده خبراسان 
أيام قتيبة بن مسلم سنة مخس وسبعني ومات بالكوفة سنة سبع وسبعني ومائة وكان من الفقهاء 

 أنفسهم عليه وكان يهم يف األحايني إذا حدث واملذكورين من العلماء الذين واظبوا على العلم ووقفوا
  .من غري كتابه

زفر بن اهلذيل القياس أبو اهلذيل من متورعة الفقهاء مل يسلك سبيل صاحبيه يف الروايات وكان إذا الح 
  .له احلق يرجع إليه من غري أن يتمادى يف باطله

ثالث مرات وكان ال حيدث أحداً زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت كان ال يعد السماع حىت يسمعه 
  .حىت يشهد له عدالن أنه من أهل السنة مات سنة إحدى وستني ومائة

أبو يوسف القاضى امسه يعقوب بن إبراهيم بن سعد من جبيلة من الفقهاء املتقنني مل يسلك سبيل صاحبه 
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  .إال يف الفروع وكان يباينه يف اإلميان والقرآن مات سنة إحدى ومثانني ومائة

علي بن مسهر أخو عبد الرمحن بن مسهر القرشي كنيته أبو احلسن من متقين أهل الكوفة مات سنة تسع 
  .ومثانني ومائة

  .عمر بن عبد الرمحن أبو حفص األبار القرشي من متقين الكوفيني

    

  .علي بن هاشم بن الربيد العامري اخلزاز أبو احلسن مات سنة تسع ومثانني ومائة

حلذاء التيمي الضيب كان جيلس إىل احلذائني فنسبب إليهم وكان يسكن بغداد مدة عبيدة بن محيد ا
  .والكوفة زماناً مات سنة تسعني ومائة وكان يؤدب حممد بن هارون الرشيد

  .أبو خالد األمحر سليمان بن حيان اجلعفري األزدي من متقين أهل الكوفة وكان ثبتاً

  . عوف من املتقنني مات يف آخر سنة تسع ومثانني ومائةمحيد بن عبد الرمحن بن محيد الرؤاسي أبو

  .أبو األحوص سالم بن سليم احلنفي من األثبات يف الروايات مات سنة تسع وسبعني ومائة

  .عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوين أبو مسعود من املتقنني وكان فاضالً

  .ني ومائة وكان متيقظاًعمر بن عبيد الطنافسي احلنفي أبو حفص مات سنة سبع ومثان

  .عبد السالم بن حرب املالئي أبو بكر مات سنة سبع ومثانني ومائة وكان متقناً

مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء الفزاري أبو عبد اهللا كان يسكن الكوفة زماناً ومكة حيناً ومات 
  .مبكة فجأة سنة ثالث وتسعني ومائة

لسعدي التميمي موىل هلم كان مولده سنة ثالث عشرة ومائة ومات أبو معاوية الضرير حممد بن خازم ا
  .يف آخر صفر سنة مخس وتسعني ومائة وكان متقناً

  .حممد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضيب أبو عبد الرمحن موىل بين ضبة مات سنة مخس وتسعني ومائة

 مات سنة مخس وتسعني حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر كان على قضاء الكوفة
  .ومائة وكان يهم يف األحايني

  .عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا الفزاري العرزمي مات سنة مثانني ومائة

  .عبد الرمحن بن حممد احملاريب أبو حممد مات سنة مخس وتسعني ومائة

ولدت وقسمت : أبو بكر بن عياش امسه كنيته عن الفضل بن موسى قال قلت أليب بكر ما امسك؟ قال
األمساء كان مولده سنة مخس وتسعني ومات سنة ثالث وتسعني ومائة وكان موىل لبين أسد من املتورعني 

  .يف الدين ممن كان يهم يف األحايني

وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي الرؤاسي أبو سفيان من احلفاظ املتقنني وأهل الفضل يف الدين ممن 
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 وذاكر وبث كان مولده سنة تسع وعشرين ومائة ومات بفيد رحل وكتب ومجع وصنف وحفظ وحدث
  .يف طريق مكة سنة ست وتسعني ومائة

  .حممد بن بشر العبدي أبو عبد اهللا من عبد القيس من املتقنني عمر حىت مات سنة ثالث ومائتني

 عبد اهللا بن إدريس بن يزيد األودي أبو حممد كان مولده سنة مخس عشرة ومائة ومات سنة ثنتني

  .وتسعني ومائة وكان ينصر السنة ويذب على ورع شديد واتقان وضبط

  .عبد اهللا بن منري اهلمداين أبو هشام من املتقنني مات سنة تسع وتسعني ومائة

  .أسباط بن حممد بن عبد الرمحن القرشي أبو حممد مات سنة مائتني

  .مات سنة إحدى ومائتنيأبو أسامة محاد بن أسامة موىل بين هاشم من األثبات يف الروايات 

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي القرشي أبو عون مات منصرفاً من احلج سنة سبع 
  .ومائتني وهو ابن سبع وتسعني سنة

  .حيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلمداين أبو سعيد من املتقنني مات سنة أربع ومثانني ومائة

  . اإليادي احلنفي أبو يوسف مات سنة تسع ومائتني وقد عمريعلى بن عبيد بن أمية الطنافسي

  .حممد بن عبيد الطنافسي األحدب أبو عبد اهللا اإليادي مات سنة مخس ومائتني

حممد بن عبد الوهاب القناد أخو فضيل بن عبد الوهاب كنيته أبو حيىي كان أصله من أصبهان مات سنة 
  .ثنيت عشرة ومائتني

بسي موىل هلم كنيته أبو حممد مسع إمساعيل بن أيب خالد واألعمش مات سنة ثالث عبيد اهللا بن موسى الع
  .عشرة ومائتني

أبو نعيم الفضل بن دكني املالئي موىل طلحة بن عبيد اهللا القرشي كان مولده سنة ثالثني ومائة مسع 
  .األعمش وغريه من التابعني ومات سنة مثاين عشرة ومائتني وكان حافظاً متقناً ثبتاً

وأما بغداد فهي حمدثة مل يكن ا : ذكر مشاهري أتباع التابعني ببغداد قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
قبل أن مصرت أحد من الصحابة وال سكنها أحد من التابعني فلما عمرت سكنها مجاعة من أتباع 

ليه من الثقات يف الروايات التابعني حنن نذكر أمساءهم وإن كان فيها قلة على ما أصلنا كتابنا هذا ع
  .واملتقنني من األثبات فممن سكنها من الطبقة الثالثة بعد عدم وجود الطبقة األوىل والثانية

    

خلف بن خليفة األشجعي موالهم كنيته أبو أمحد كان مولده بالكوفة وانتقل إىل واسط فبقي ا مديدة 
ئة وهو ابن مائة سنة وسنة وقد رأى عمرو بن مث سكن بغداد إىل أن مات ا سنة إحدى ومثانني وما

  .حريث وهو صغري رؤية ال اعتبار ا يف صحبته
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  .شعيب بن صفوان الثقفى أبو حيىي كان مولده بالكوفة سكن بغداد وا مات وكان يهم وخيالف

قيمة إذا عبد احلميد بن رام الفزاري كان يسكن املدائن مدة وبغداد زماناً ومات باملدائن أحاديثه مست
  .روى عن الثقات

ورقاء بن عمر اليشكري أصله من خوارزم كان يسكن املدائن مدة وبغداد زماناً ومات باملدائن على 
  .تيقظ فيه وإتقان

حيىي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي من أهل الكوفة سكن بغداد وكنيته أبو أيوب مات 
  .حيىي وعبد اهللا وعنبسة وعبيد بنو سعيد بن أبانسنة أربع وتسعني ومائة وهم إخوة أربعة 

حممد بن سعيد بن أبان القرشي أبو عبد اهللا عم سعيد بن حيىي األموي أصله من الكوفة جالس عبد امللك 
  .بن عمري وابن أيب خالد وذويهما ومات ببغداد سنة ثالث وتسعني ومائة

 أيب عبيد اهللا مات على إتقان وضبط وقد قيل أبو إمساعيل املؤدب إبراهيم بن سلمان بن رزين مؤدب آل
  .إبراهيم بن إمساعيل أصله من األردن من الشام سكن بغداد وا مات

  .عبيد بن سعيد بن أبان القرشي أخو حيىي مات سنة مائتني

شجاع بن الوليد بن قيس السكوين أبو بدر مات سنة أربع أو مخس ومائتني وقد جالس إمساعيل بن أيب 
  .ىي بن سعيد األنصاريخالد وحي

  ذكر مشاهير أتباع التابعين بواسط

بواسط حمدثة بعد أن أحدثت مل يسكنها صحايب وبعد أن مصرت : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
ما سكنها تابعي وإمنا قطنها من املصرين اللذين مها البصرة والكوفة وغريمها من املدن املتامخة هلا من أتباع 

  .فمن مشاهري هذه الطبقة اليت هي الطبقة الثالثة ا بعد عدم وجود الطبقة األوىل والثانيةالتابعني 

علي بن عطاء احملاريب أصله من الطائف سكن واسط ومات ا سنة عشرين ومائة وال يصغر عن لقي 
  .الصحايب وال يصح له لقي أحد من الصحابة

ثقفي من الصاحلني واملتقشفة املتقنني ممن تفرغ للعبادة منصور بن زاذان موىل عبد الرمحن بن أيب عقيل ال
وتلبس جلباب الزهادة ورفض الناس وما هم فيه حبذافريه إال الكسرة واخلرقة والقلة والظلة مات يف 

الطاعون سنة إحدى وثالثني ومائة وخرج يف جنازته املسلمون واليهود والنصارى واوس يتوجعون له 
  .ويبكون عليه

ن حوشب بن يزيد بن رؤمي الشيباين الربعي كنيته أبو عبس من جلة الواسطيني ممن ال يصغر عن العوام ب
  .لقي الصحابة وال يصح ذلك له مات سنة مثان وأربعني ومائة
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شعبة بن احلجاج بن ورد موىل بين عتيك كنيته أبو بسطام كان مولده سنة ثالث ومثانني وكان ممن عين 
 وواظب على درسها وداوم على الرحلة فيها وعرج على األقوياء من الثقات بعلم السنن وسعى يف طلبها

وجرح الضعفاء يف الروايات وكان يسكن البصرة زماناً وواسط حيناً مات سنة ستني ومائة وكان قد 
  .رأى احلسن وعليه عمامة سوداء وهو صغري رؤية ال تدخله يف مجلة أصحابه

ذي يقال له أيوب بن أيب مسكني مات سنة أربع وأربعني ومائة أيوب بن مسكني أبو العالء القصاب ال
  .وكان يهم وخيالف

سرور بن املغرية بن زاذان السلمي ابن أخي منصور بن زاذان كنيته أبو عامر مولده بالبصرة وكان متقناً 
  .على قلة روايته

 مشاخيها ممن كثرت عنايته هشيم بن بشري بن القاسم السلمي أبو معاوية املعلم من متقين الواسطيني وجلة
باآلثار ومجعه لألخبار حىت حفظ وصنف وذاكر وحدث ونشر وبث كان مولده سنة أربع ومائة ومات 

  .سنة ثالث ومثانني ومائة

  .خالد بن عبد اهللا الطحان أبو اهليثم موىل مزينة ممن مجع وصنف مات سنة ثنتني ومثانني ومائة

  .متقين الواسطيني مات ا سنة ست ومثانني ومائةعباد بن العوام الكاليب أبو سهل من 

  .إسحاق بن يوسف األزرق أبو حممد األعمى من متقين الواسطني مات سنة أربع وتسعني ومائة

يزيد بن هارون بن زاذان موىل جبيلة كنيته أبو خالد كان مولده سنة مثاين عشرة ومائة ومات بعد أن 
  .اهللا ممن كان حيفظ حديثه كلهكف سنة ست ومائتني وكان من خيار عباد 

صاحل بن عمر من متقين الواسطيني كان جيىء إىل حلوان وحيدثهم ا مات سنة ست أو سبع ومثانني 
  .ومائة

  .حصني بن منري أبو عمر من األثبات يف الروايات وكان يغرب

    

  . ومائةأبان بن عمران الطحان من خيار الواسطيني والد عمران وحممد مات سنة ثالث وتسعني

  .عمران بن أبان أخو حممد بن أبان من املتقنني مات سنة مخس ومائتني

  ذكر مشاهير أتباع التابعين بالشام

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس األموي القرشي من اخللفاء 
لك من تقدمه من اخللفاء األربع أمه بنت الراشدين املهديني الذي أحيا ما أميت قبله من السنن وسلك مس

عاصم بن عمر بن اخلطاب كان مولده سنة إحدى وستني يف السنة اليت قتل فيها احلسني بن علي كنيته 
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أبو حفص مات سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثالثني سنة وستة أشهر وكانت خالفته مثل خالفة أيب 
  .عافيةرضنا وعنهم أمجعني يف ال. بكر الصديق سواء

أرطاة بن املنذر بن األسود السكوين من قراء أهل الشام وعبادهم وخيار هذه الطبقة وزهادهم مات سنة 
  .ست وستني ومائة وقد قيل أنه مسع عبد اهللا بن بسر وفيه نظر

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي احلضرمي أبو عمرو من صاحلي أهل الشام وخيارهم ومتقين أتباع 
ارهم مات سنة مخس ومخسني ومائة وقد قيل أنه أدرك أبا أمامة الباهلي وىف ذلك نظر التابعني وأبر

  .فلذلك أدخلناه يف هذه الطبقة

بشر بن عبد اهللا احلضرمي من عباد الشاميني ومتقنيهم مات ا وكان من أحفظ أصحاب أيب إدريس 
  .اخلوالين

ورعي الدمشقيني وجلة أتباع التابعني كان سليمان بن موسى األسدي أبو أيوب من فقهاء أهل الشام ومت
هو الذي يتوىل هلم سواد املسائل عند عطاء إذا اجتمعوا عنده مات سنة مخس عشرة ومائة من شربة 

  .أسقى وهو من قدماء مشاخيهم وقد قيل أنه مسع جابراً وليس ذاك بشيء تلك كلها أخبار مدلسة

الشام وعبادهم وقدماء مشاخيهم مات سنة مائة وال أبو الزاهرية امسه حدير بن كريب من أفاضل أهل 
  .يصح له عن صحايب مساع

عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي أبو محيد من خيار الشاميني وقدماء مشاخيهم مات يف والية هشام 
  .بن عبد امللك

 أهل الشام وخيار إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر موىل بين خمزوم كنيته أبو عبد احلميد من صاحلي
الدمشقيني كان قد واله عمر بن عبد العزيز جند إفريقية ومات يف والية مروان بن حممد سنة ثنتني 

  .وثالثني ومائة

  .راشد بن داود الصنعاين من صنعاء الشام أبو املهلب من متقين الشاميني وكان عزيز احلديث

  .زيد بن واقد من متقين أهل الشام وكان شيخاً صاحلاً

  .سليمان بن عتبة من خيار الشاميني وقرائهم عمر حىت مات سنة مخس ومثانني ومائة

أبو معبد حفص بن غيالن الرعيين اهلمداين من متقين أهل الشام وصاحليهم وكان قليل احلديث مستقيم 
  .األمر فيه

  .حسان بن عطية من أفاضل أهل زمانه ثقة وإتقانا وفضال وخريا وكان يغرب

  .ن ربيعة بن جابر من ثقات الشاميني مات سنة ثالث أو أربع ومخسني ومائةعبد الرمحن ب

عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد بن عبد عمرو األوزاعي واألوزاع اليت عرف ا قرية بدمشق خارج باب 
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الفراديس كنيته أبو عمرو أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وحفظاً وفضالً وعبادة وضبطاً مع زهادة 
ان مولده سنة مثانني ومات ببريوت مرابطاً سنة سبع ومخسني ومائة كان قد دخل احلمام فزلقت رجله ك

وسقط فغشي عليه ومل يعلم به حىت مات فيه وقربه ببريوت مشهور يزار عبد الرمحن بن يزيد بن جابر من 
  .متقين الشاميني وصاحلي الدمشقيني مات سنة أربع ومخسني ومائة

ن جابر األزدي أخو عبد الرمحن بن يزيد األزدي مات سنة أربع وثالثني ومائة وكان من يزيد بن يزيد ب
  .خيار عباد اهللا

عابدة بن نسي الكندي األزدي من جلة أهل الشام وقدماء مشاخيهم مات سنة مثاين عشرة ومائة وال 
  .يصح له عن صحايب لقي

ري مات سنة مثان وأربعني ومائة وهو ابن مخس حيىي بن أيب عمرو السيباين من أهل الرملة وسيبان من مح
  .ومثانني سنة وكان متيقظاً

هالل بن ميمون اجلهين أبو املغرية روى أنه أهل الشام وأهل املدينة والعراق مات بالشام وكان راوياً 
  .لعطاء بن يسار خيالف ويهم

  .ان متيقظاً يغربأبو غسان حممد بن مطرف الليثي أصله من املدينة سكن عسقالن وا مات وك

  .علي بن أيب محلة أبو نصر من آل عتبة بن ربيعة القرشي من املتقنني مات سنة ست ومخسني ومائة

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حمرييز اجلمحي القرشي من ثقات أهل الشام ومتقنيهم وكان شيخاً صاحلاً

    

ني من الصاحلني كان مولده سنة إحدى رجاء بن أيب سلمة أبو املقدام من خيار أهل فلسطني واملتقن
  .وتسعني ومات سنة إحدى وستني ومائة

عبيد اهللا بن شوذب أبو عبد الرمحن أصله من البصرة سكن الشام مات سنة ست ومخسني ومائة وكان 
  .متيقظاً يغرب

  .مسرة بن معبد اللخمي من ثقات أهل فلسطني وكان يغرب

حيب من فقهاء أهل الشام وصاحليهم وكان على قضاء محص مث إبراهيم بن عبد احلميد بن ذي محاية الر
  .حتول يف آخر عمره إىل الطرطوس ومات ا مرابطاً

ثور بن يزيد الكندي أبو خالد من متقين الشاميني قدم العراق فكتب عنه أهلها مات ببيت املقدس سنة 
  .مخس ومخسني ومائة وكان متعبداً

  .ن خيار أهل الشام ومتقنيهم كان يغربسليمان بن سليم الكناين أبو سلمة م

عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي من صاحلي أهل الشام ممن صحب نافعاً زماناً وكان ثبتاً قد 
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  .عمر

  .حمفوظ بن علقمة احلضرمي أبو جنادة من املتقنني وكان يغرب

تقنني والفقهاء يف الدين من حممد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو اهلذيل من جلة احلمصيني واحلفاظ امل
  .أتباع التابعني أقام على الزهري عشر سنني مات سنة ست وأربعني ومائة

شعيب بن أيب محزة موىل بين أمية كنيته أبو بشر واسم أيب محزة دينار من متقين احلمصيني والفقهاء مات 
  .سنة ثنتني وستني ومائة

  .عطاء ونافعاً وأقراما وكان عزيز احلديث يغربعبد اهللا بن دينار البهراين من املتقنني مسع 

  .عبد الرمحن بن منر اليحصيب من ثقات الشاميني وفقهاء الدمشقيني وكان متيقظاً حيفظ حافظاً يتفقه

أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن حممد كان مولده بواسط سكن الشام مات سنة ست ومثانني ومائة كان 
  .لزهاد ممن عين بالعلم ولزم الورع واحللم ورابط بالثغر إىل أن ماتمن الفقهاء والعباد واحلفاظ وا

  .القاسم بن خميمرة اهلمداين أبو عروة كان مولده بالكوفة مات سنة مائة ال يصح له من صحايب لقي

  .عمر بن صاحل بن أيب الزاهرية األزدي من أهل البصرة سكن دمشق كان متقناً

ء الشام كنيته أبو حفص من متقين أهلها وقدماء مشاخيهم مات سنة عثمان بن أيب العاتكة كان على قضا
  .ثنتني ومخسني ومائة

علي بن أيب طلحة موىل بين هاشم واسم أيب طلحة سامل كنيته أبو احلسن مل يلق أحداً من الصحابة وهو 
  .الذي يروي عن ابن عباس الناسخ واملنسوخ ومل يره

أهل الشام ومتقنيهم مات ا وكان قد قدم العراق فكتب عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي من ثقات 
  .عنه العراقيون

يونس بن يزيد بن أيب املخارق األيلي القرشي أبو يزيد من متقين أصحاب الزهري مات سنة تسع 
  .ومخسني ومائة

هو جد عبيد اهللا بن أيب زياد موىل آل هشام بن عبد امللك كنيته أبو منيع الرصايف من متقين أهل الشام و
  .احلجاج بن يوسف بن أيب منيع

عقيل بن خالد األيلي القرشي األموي موىل آل عثمان بن عفان من متقين أصحاب الزهري وصاحلي 
  .األيليني مات سنة اثنتني وأربعني ومائة

إبراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق كان مولده ببلخ مث انتقل إىل بغداد مث خرج إىل الشام طلباً 
 احملض فأقام ا غازياً ومرابطاً يلزم الورع الشديد واجلهد اجلهيد مع لزوم الزهادة باستعمال للحالل

  .العبادة إىل ان مات يف بالد الروم غازياً سنة إحدى وستني ومائة وكان من بكر بن وائل
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قع وال من غريه يزيد بن أيب مرمي األنصاري أبو عبد اهللا من متقين الشاميني وال يصح له من واثلة بن األس
  .من الصحابة مساع

  .يزيد بن مرثد اهلمداين أبو عثمان من عباد أهل الشام وقرائهم وكان من أصحاب معاذ بن جبل

  .يونس بن ميسرة بن حلبس احلبالىن أبو حلبس قتل سنة ثنتني وثالثني ومائة وكان قد عمي قبل ذلك

ة الفقهاء يف الدين مات سنة ثالث وثالثني حيىي بن حيىي الغساين الكندي من سادات الدمشقيني وجل
  .ومائة

  .هشام بن الغاز بن ربيعة اجلرشي من خيار الشاميني ومتقنيهم مات سنة ست ومخسني ومائة

  .الوليد بن هشام املعيطي أبو يعيش من املتقنني

مامة وال الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي موىل آلل أيب سفيان من ثقات أهل الشام ال يصح له عن أيب أ
  .غريه من الصحابة مساع

  .الوضني بن عطاء أبو كنانة من أثبات أهل الشام وقدماء شيوخهم مات سنة تسع وأربعني ومائة

حممد بن مهاجر األنصاري أخو عمرو بن مهاجر موىل أمساء بنت يزيد مات سنة سبعني ومائة وكان 
  .متقناً ثبتاً وأخوه عمرو ال شيء

    

يب سالم األسود من ثقات الشاميني ومتقنيهم دخل مصر فكتب عنه أهلها ومات معاوية بن سالم بن أ
  .على تيقظ فيه

سعيد بن عبد العزيز التنوخي أبو حممد من فقهاء أهل الشام وعبادهم وحفاظ الدمشقيني وزهادهم مات 
  .سنة سبع وستني ومائة وهو ابن بضع وسبعني سنة

  . أهل فلسطني وكان يغربرديح بن عطية القرشي أبو الوليد من خيار

خالد بن يزيد بن صاحل اللخمي املري من أهل دمشق ا مات وكان يهم يف األحايني وهو والد عراك بن 
  .خالد

سعدان بن حيىي بن صاحل اللخمي أبو حيىي من املتقنني الذين يغربون وقد قيل ان امسه سعيد وسعدان لقب 
  .كان مولده بالكوفة

  .تنوخي أخو سعيد وكان أسن من سعيد ومات قبله مل يشتهر له كبري احلديثيزيد بن عبد العزيز ال

سليمان بن داود اخلوالين صدوق اللهجة متقن يف الرواية يروي عن الزهري وليس هذا سليمان بن داود 
  .اليمامي ذاك ضعيف وهذا ثقة

ان مولده سنة مثاين عشرة صدقة بن خالد القرشي أبو العباس موىل أم البنني أخت معاوية بن أيب سفيان ك
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  .ومائة ومات سنة مثانني ومائة وكان متقناً ثبتاً

  .زهري بن حممد العنربي التميمي كان أصله من خراسان وكان يهم يف األحايني كنيته أبو املنذر

  .عبد اهللا بن العالء بن زبر من ثقات الدمشقيني ومتقنيهم وكان خرياً فاضالً

  .عمر مات سنة إحدى ومثانني ومائة رمبا وهمحفص بن ميسرة الصنعاين أبو 

  .زيد بن رفيع اجلزري موىل أمساء بن خارجة كان فقيهاً ورعاً فاضالً

عبد األعلى بن ميمون بن مهران اجلزري موىل أزد كنيته أبو عبد الرمحن مات قبل عمرو بن ميمون 
  .ومات عمرو سنة أربع وأربعني ومائة

  .سعيد من أهل حران يغرب ويهمسابق بن عبد اهللا الرببري أبو 

فرات بن سلمان موىل بين عقيل مات سنة مخسني ومائة وكان ثبتاً وليس هذا بفرات بن السائب اجلزري 
  .ذاك واه

جعفر بن برقان اجلزري موىل بين كالب كنيته أبو عبد الرمحن كان أمياً من فقهاء اجلزيرة وقرائهم مات 
  . بيت املقدس وله أربع وأربعون سنةسنة أربع ومخسني ومائة وهو ذاهب إىل

زيد بن أيب أنيسة اجلزري موىل لغين مات سنة مخس وعشرين ومائة وهو ابن ست وثالثني سنة وكان 
  .فقيهاً ورعاً وأخوه حيىي بن أيب أنيسة ال شيء

 زهري بن معاوية بن حديج بن الرحيل اجلعفي أبو خيثمة مولده بالكوفة مات سنة أربع وسبعني ومائة

  .وكان حافظاً متقناً

النضر بن عريب أبو روح موىل باهلة من املتقنني مات سنة مثان وستني ومائة وال يصح له من أيب الطفيل 
  .مساع

معقل بن عبيد اهللا اجلزري موىل لبين عبس من أهل حران كنيته أبو عبد اهللا مات سنة ست وستني ومائة 
  .رمبا وهم

عمرو الفزاري كنيته أبو عبد اهللا وأبو املليح لقب مات سنة إحدى ومثانني أبو املليح الرقي امسه احلسن بن 
  .ومائة وله سبع وتسعون سنة وكان ممن جالس الزهري زماناً

شعيب بن إسحاق الدمشقي من املتقنني ممن صحب هشام بن عروة مات سنة تسع ومثانني ومائة وكان 
  .متقناً

اين أبو عمرو مولده بالكوفة مات سنة تسع ومثانني ومائة عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمد
  .وكان متيقظاً ثبتاً

موسى بن أعني اجلزري موىل مرسال رجل من بين عامر كنيته أبو سعيد من متقين أهل اجلزيرة مات سنة 
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  .مخس وتسعني ومائة

 ممن جالس إمساعيل بن املعاىف بن عمران املوصلي أبو مسعود من العباد املتقشفني وأهل الفضل يف الدين
  .أيب خالد وذويه مات سنة مخس ومثانني ومائة وكان الثوري يسميه الياقوت

يوسف بن أسباط أبو يعقوب أصله من العراق من متقشفي العباد واملتجردين من الزهاد جالس عائذ بن 
  .شريح وابن أيب خالد وذويهما مات سنة مخس وتسعني ومائة

هللا بن أيب قتادة الرهاوي أبو محيد ممن جالس إبراهيم بن أيب عبلة وذويه من قتادة بن الفضيل بن عبد ا
  .التابعني مات سنة مائتني

  ذكر مشاهير أتباع التابعين بمصر

  .أسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي أصله من فلسطني مات سنة أربع وأربعني ومائة

  .إبراهيم بن نشيط الوعالين من عباد أهل مصر وصاحليهم

  .بن عبيدة الشاوي أبو وهب من جلة املصريني مات سنة ست ومثانني ومائةاحلارث 

جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي من خيار أهل مصر ومتقنيهم مات بعد سنة ثالث وثالثني 
  .ومائة عند دخول املسودة مصر

يد بن أيب سعيد املقربي سعيد بن أيب سعيد موىل املهري كنيته أبو السميط أصله من املدينة ليس هذا بسع
  .ذاك من أهل املدينة وهو من التابعني

    

  .عمران بن حيىي املعافري من جلة املصريني

عمرو بن احلارث بن يعقوب موىل األنصار كنيته أبو أمية كان مؤدباً لصاحل بن علي باملدينة فأخرجه منها 
  .ة مثان وأربعني ومائةوكان من أهل الضبط واإلتقان والورع يف السر واالعالن مات سن

حيوة بن شريح بن صفوان احلضرمي أبو زرعة من عباد املصريني والصاحلني من املتقنني مات سنة مثان 
  .ومخسني ومائة

  .حيي بن ماتع املعافري من جلة أهل مصر

  .حيي بن عبد اهللا املعافري من خيار أهل مصر ومتقنيهم وكان شيخاً جليالً فاضالً

 بن األشج من جلة املصريني وقدماء مشاخيهم مات ا على إتقان وتيقظ فيه سنة يعقوب بن عبد اهللا
  .اثنتني وعشرين ومائة وهو أخو بكري بن عبد اهللا

  .أبو وهب اجليشاين ديلم بن اهلوشع وجيشان من اليمن من جلة املصريني ممن صحب الضحاك بن فريوز
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  .وسى بن أيوب بن عامر الغافقيموسى بن أيب جبلة الغافقي من خيار املصريني وهو م

خالد بن يزيد اإلسكندراين موىل بين مجح من ثقات أهل مصر ومتقنيهم وكان ممن أخذ العبادة عن 
  .عطاء

  .خالد بن أيب عمران من األثبات يف الروايات وجلة املصريني من الثقات وكان شيخاً صاحلاً

ر وقرائهم كان يقيم باملدينة مدة ومبصر زماناً بكري بن عبد اهللا بن األشج موىل أشجع من ثقات أهل مص
  .ومات باملدينة سنة ثنتني وعشرين ومائة

  .خري بن نعيم احلضرمي من جلة املصريني ومتقنيهم وكان يتعبد

  .سعيد بن يزيد احلمريي أبو شجاع كان ثبتاً

  .عياش بن عباس القتباين من ثقات أهل مصر كنيته أبو عبد الرمحن

التجييب أبو حفص من العباد املتقنني وأهل الفضل يف الدين كان مولده سنة مثان حرملة بن عمران 
  .وسبعني ومات سنة ستني ومائة

  .ربيعة بن سيف املعافري كان يهم يف األحايني

ربيعة بن أيب سليم التجييب من جلة املصريني ومتقنيهم وهو الذي يروي عنه إبراهيم بن أيب حيىي ويقول 
  .و عبد الرمحن التجييب وإمنا هو ربيعة بن سليم موىل عبد الرمحن التجييبربيعة بن سليم أب

ضمام بن إمساعيل بن مالك املعافري أبو شريح كان مولده سنة سبع وتسعني وتويف سنة مخس ومثانني 
  .ومائة وكان يهم يف األحايني

  .كعب بن علقمة التنوخي من ثقات أهل مصر

  . من ثقات أهل مصر مات سنة سبعني ومائةعبد اهللا بن عياش بن عباس أبو حفص

أبو السمح الذي يقال له دراج امسه عبد اهللا بن السمح وقد قيل عبد الرمحن بن السمح بن أسامة التجييب 
  .كان مولده سنة مخس وعشرين ومائة مات سنة ثنتني ومثانني ومائة رمبا وهم

  .رعبد اهللا بن عبد الرمحن بن حجرية األكرب من ثقات أهل مص

  .عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم من جلة أهل مصر وكان يهم يف األحايني

  .عبد الرمحن بن حيوئيل بن ناشرة املعافري أبو قرة من ثقات أهل مصر وكان يتورع

عبد الرمحن بن خالد بن مسافر الفهمي من أثبات أهل مصر وقدماء مشاخيها ومتقين أهلها مات سنة 
  .سبع وعشرين ومائة

هللا بن سليمان الطويل من أهل املدينة سكن مصر مستقيم األمر يف احلديث إذا روى عن املدنيني عبد ا
  .والغرباء
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  .عمرية بن أيب ناجية من ثقات أهل مصر مات سنة إحدى ومخسني ومائة وكان شيخاً صاحلاً

أحاديثه حممد بن عبد الرمحن بن غنج من ثقات أهل املدينة سكن مصر وا مات على إتقان وتيقظ 
  .مستقيمة ما رواها عن نافع كأا صحيفة مالك وعبيد اهللا بن عمر

سعيد بن أيب هالل الليثي من أهل املدينة سكن مصر وكان أحد املتقنني وأهل الفضل يف الدين مات سنة 
  .تسع وأربعني ومائة

  .قرة لقبقرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل املعافري أصله من املدينة وقد قيل أن امسه حيىي و

  .قباث بن رزين اللخمي أبو هاشم من جلة املصريني ومتقنيهم مات سنة ست ومخسني ومائة

  .حيىي بن أيوب املصري أبو العباس من ثقات أهل مصر مات سنة مثان وستني ومائة يغرب

  .خمرمة بن بكري بن عبد اهللا بن األشج من جلة أهل مصر ومتقنيهم مات سنة تسع ومخسني ومائة

ة بن صاحل احلضرمي أبو عمرو مولده حبمص وكان على قضاء األندلس سكن مصر وا مات معاوي
  .يغرب

موسى بن علي بن رباح اللخمي من ثقات املصريني ومتقنيهم كنيته أبو عبد الرمحن كان مولده سنة تسع 
  .ومثانني باملغرب ومات باإلسكندرية سنة ثالث وستني ومائة

  .بو حيىي من جلة املصريني وقدماء مشاخيهم مات سنة تسع وأربعني ومائةسعيد بن أيب أيوب اخلزاعي أ

  .غوث بن سليمان بن زياد احلضرمي من جلة املصريني والصاحلني من املتقنني مات سنة مثان وستني ومائة

    

بكر بن مضر بن حممد بن حكيم بن سلمان موىل شرحبيل بن حسنة كنيته أبو حممد من األثبات يف 
  . مات سنة أربع وسبعني ومائةالروايات

يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد أصله من املدينة سكن اإلسكندرية وا مات وهو الذي يقال له يعقوب 
  .بن عبد الرمحن اإلسكندراين من األثبات يف الروايات

ات الليث بن سعد الفهمي موىل فهم بن قيس عيالن كنيته أبو احلارث كان مولده سنة أربع وتسعني وم
سنة مخس وسبعني ومائة وكان أحد األئمة يف الدنيا فقهاً وورعاً وفضالً وعلماً وجندة وسخاء ال خيتلف 

إليه أحد إال أدخله يف مجلة عياله ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله فإذا أرادوا اخلروج من عنده 
  .زودهم ما يبلغهم إىل أوطام رمحة اهللا عليه

التابعني باليمن حيىي بن أيب كثري اليمامي أبو نصر من أهل البصرة سكن اليمامة مات ذكر املشاهري أتباع 
سنة تسع وعشرين ومائة ال يصح له عن أنس بن مالك وال غريه من الصحابة مساع وتلك كلها أخبار 

  .مدلسة
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قراء أتباع عبد اهللا بن طاوس بن كيسان اهلمداين اخلوالين أبو حممد من متعبدي أهل اليمن وصاحليهم و
  .التابعني ومتقنيهم مات سنة ثنتني وثالثني ومائة

عبد ربه بن بارق احلنفي الكوسج أبو عبد اهللا من أهل اليمامة كان حيدث ا وجيىء إىل البصرة يف 
  .األحايني فكتب عنه أهل البصرة

  . فاضالًعقيل بن معقل بن منبه بن كامل من خيار أهل اليمن مسع عمه وهب بن منبه وكان متقناً

  .عبد الصمد بن معقل بن منبه من خيار أهل اليمن

  .عمر بن عبد الرمحن بن مهرب كان شيخاً صاحلاً

معمر بن راشد موىل عبد السالم بن عبد القدوس كان راشد يكىن بعمرو ومولده بالبصرة أدرك جنازة 
كنيته أبو عروة سكن اليمن وا احلسن وطلب العلم يف تلك السنة من الفقهاء املتقنني واحلفاظ املتورعني 

  .مات سنة ثنتني ومخسني ومائة

  .داود بن قيس الصنعاين من خيار أهل اليمن ومتقنيهم ممن أخذ عن وهب بن منبه اهلدى يف العبادة

عطاء بن يعقوب الكيخاراين وكيخاران موضع باليمن وهو موىل بين سباع مسع التابعني أم الدرداء 
  .يته عن الصحابة كلها مدلسةوذويها وكان ثبتاً روا

عمر بن حبيب القاضي من أهل مكة انتقل إىل اليمن ممن صحب عطاء وعمرو بن دينار وغريمها من 
  .التابعني وكان شيخاً صاحلاً عزيز احلديث

  .عطاء بن مسلم الصنعاين من أصحاب وهب بن منبه قليل احلديث يغرب

  .ة أهل اليمن وخيار حمدثيهمالقاسم بن فياض بن عبد الرمحن بن جندرة من جل

وهب بن مانوس وقد قيل وهب بن ميناس كان أصله من البصرة نفاه احلجاج إىل اليمن وكان شيخاً 
  .صاحلاً

  .أيوب بن وهب بن منبه الصنعاين من خيار أهل صنعاء ممن كان يغرب عن أبيه

يد كان شيخاً صاحلاً حفص بن عمر بن كيسان الصنعاين وهو الذي يقال له حفص بن عمر بن أيب يز
  .ويف مساعه عن أيب الزبري اضطراب

  .ثابت بن سعيد بن أبيض بن محال املأريب كان صدوق اللهجة

مهام بن نافع موىل محري والد عبد الرزاق بن مهام من خيار أهل اليمن وعبادهم حج ستني حجة وكان 
  .طاهر العبادة

  .ء باليمن ممن صحب طاوساً مدةيوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن سعيد كان على القضا

  .غوث بن جابر بن غيالن بن منبه أبو حممد من خيار أهل اليمن ممن صحب وهب بن منبه زماناً
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  .خالد بن عبد الرمحن بن جندب من خيار أهل اليمن وعبادهم

  .عبد اهللا بن سعيد بن أيب عاصم من خيار اليمانيني من أصحاب وهب بن منبه يغرب

  .ن أبو أمية الذماري من أصحاب عكرمةعمر بن عبد الرمح

  .جرب بن سعيد بن أبيض بن محال املأريب من أهل بيت اخلري

  .حيىي بن قيس املأريب السبأي من أهل اليمن من مشاهري املشايخ ا

احلكم بن أبان أبو عيسى أصله من املدينة سكن اليمن مات سنة أربع ومخسني ومائة وهو ابن أربع 
  .ا وقعت املناكري يف رواية من جهة ابنه إبراهيم بن احلكمومثانني سنة وإمن

  ذكر مشاهير أتباع التابعين بخراسان

ومن مشاهري أتباع التابعني خبراسان الذين سكنوها من الثقات : قال الشيخ اإلمام أبو حامت رمحه اهللا
  .واألثبات يف الروايات

    

حممد مولده ببلخ وكان يقيم مبرو مدة وببلخ زماناً الضحاك بن مزاحم اهلاليل أبو القاسم وقد قيل أبو 
ورمبا أقام ببخارا وبسمرقند حيناً وهم إخوة ثالثة مسلم وحممد والضحاك فأما الضحاك فإن أمه كانت 
حامالً به سنتني وولد وله سنان اثنتان وكان ممن عين بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع وكان 

فال يأخذ منهم شيئاً إمنا حيتسب يف تعليمهم مات سنة مخس ومائة مل يسمع من معلم كتاب يعلم الصبيان 
ابن عباس وال من أحد من الصحابة شيئاً ورواية أيب إسحاق السبيعي عن الضحاك قال قلت البن عباس 

  .وهم وهم فيه شريك كيف يقول البن عباس ومل يره وإمنا لقي سعيد بن جبري بالري فأخذ عنه التفسري

 بن علقمة بن علي بن علقمة بن شريك احلنظلي الريبوعي أبو املقدام من أهل مرو من خيار أصبغ
  .مشاخيهم ممن جالس سعيد بن املسيب وعكرمة

عبد اهللا بن املبارك موىل بين حنظلة من أهل مرو أبو عبد الرمحن كان مولده سنة مثاين عشرة ومائة وكان 
 وشجاعة وجندة ممن رحل ومجع وصنف وحدث وحفظ وذاكر أحد األئمة فقهاً وورعاً وعلماً وفضالً

ولزم الورع اخلفي والصالبة يف الدين والعبادة الدائمة مع حسن العشرة واستعمال األدب إىل أن مات 
منصرفاً من طرسوس يف شهر رمضان سنة إحدى ومثانني ومائة وقربه يت مدينة على الفرات مشهور 

  .يزار

 أبو إسحاق من أهل مرو من اآلمرين باملعروف واملواظبني على الورع إبراهيم بن ميمون الصائغ
  .املوصوف مع الفقه يف الدين والعبادة الدائمة قتله أبو مسلم سنة إحدى وثالثني ومائة
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مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام موىل لبكر بن وائل ال يصح له عن صحايب لقى إمنا تلك أخبار مدلسة 
لخ زماناً وله مبرو خطة وكان ممن عين بعلم القرآن وواظب على الورع يف السر كان يسكن مرو مدة وب

واإلعالن وهم إخوة أربعة مقاتل واحلسن ويزيد ومصعب بنو حيان ومات مقاتل بكابل كان قد هرب 
  .من أيب مسلم إليها

م القضاء ا يعقوب بن القعقاع بن األعلم األزدي أبو احلسن من أهل البصرة قدم مرو فواله أبو مسل
  .فاستوطنها

  .عبد اهللا بن كيسان أبو جماهد من أهل مرو من أصحاب عكرمة ا مات

بشري الكوسج أبو نصر من أهل مرو ال يصح لقيه ابن عمر وقد رأى عكرمة واحلسن ومجاعة من 
  .التابعني

من أهل مرو قتله أبو جبلة بن أيب رواد العتكي موىل عتيك أخو عبد العزيز بن أيب رواد كنيته أبو مروان 
  .مسلم بنيسابور سنة إحدى وثالثني ومائة

حسني بن واقد موىل عبد اهللا بن عامر بن كريز القرشي كنيته أبو علي كان على قضاء مرو وكان إذا قام 
من جملس احلكم اشترى اللحم لعياله وعلقه من إصبعه ومحله إىل أهله مات مبرو سنة تسع ومخسني 

  .ومائة

عامر بن عمري الكندي الربزي من أهل مرو وهو الذي قال مسعت الربيع بن أنس يقول من سليمان بن 
  .استطاع منكم أن يكون له يف مدينة مرو دار فيها بئر طحانة فليفعل

  .عبد املؤمن بن خالد احلنفي أبو خالد من أهل مرو ومن أصحاب عبد اهللا بن بريدة كان متقناً ثبتاً

يد اهللا كان على قضاء خراسان سكن مرو وروى عنه جلة أهل الكوفة مثل أبو املنازل عثمان بن عب
  .الشيباين واحلجاج بن أرطاة وذويهما

  .عثمان بن جبلة بن أيب رواد والد عبد العزيز بن عثمان من خيار أهل مرو

ا أبو عثمان األنصاري عمر بن سامل أصله من املدينة انتقل إىل خراسان وسكن مرو وكان على القضاء 
  .من أصحاب القاسم بن حممد روى عنه املراوزة وأهل العراق

عزرة بن ثابت بن أيب زيد األنصاري من أهل مرو وهم إخوة ثالثة عزرة وعلي وحممد أما عزرة وعلي 
  ".كتاب اروحني"فمتقنان ومأمونان وأما حممد فقد تربأنا من عهدته يف 

وكان على القضاء ا من أصحاب سعيد بن املسيب حممد بن زيد العبدي من أهل البصرة سكن مرو 
  .وسعيد بن جبري وروى عنه املصريون واملراوزة

حممد بن يسار الذي يقال له اخلراساين أصله من البصرة سكن مرو كانت كنيته أبو العيوق مث يكىن بعبد 
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  .اهللا وهم إخوة ثالثة حممد وسلمة وعبد اهللا

س ممن صحب عطاء وسامل بن عبد اهللا وذويهما وهو والد حممد بن الفضل بن عطية املروزي موىل بين عب
  .الفضل

  .أبو محزة السكري حممد بن ميمون من أهل مرو من جلة احملدثني ا مات سنة سبع أو مثان وستني ومائة

  .أبو غامن يونس بن نافع من أهل مرو مات سنة تسع ومخسني ومائة وكان يهم يف األحايني

ن بريدة األسلمي صحب أبا جعفر حممد بن علي وعكرمة عداده يف أهل مرو وروى صخر بن عبد اهللا ب
  .عنه أهلها

    

عبد الكبري بن دينار الصائغ من أهل مرو أبو عبد الرحيم من أصحاب أيب إسحاق السبيعي مات سنة 
  .سبع وتسعني ومائة

ني مات مبرو يوم النحر سنة النضر بن حممد املروزي من جلة أهل مرو ممن كان يتفقه على مذهب الكوفي
  .ثالث ومثانني ومائة

الفضل بن موسى السيناين موىل بين قطيعة كنيته أبو عبد اهللا من جلة أهل مرو ومتقين احملدثني ا كان 
  .مولده سنة مخس عشرة ومائة ومات سنة إحدى أو اثنتني وتسعني ومائة

حلسن كنيته أبو حسان سكن خبارا وا خليد بن حسان اهلجري العصري من أهل البصرة من أصحاب ا
  .حدث

كثري بن زياد السلمي الربساين األزدي أبو سهل من أهل البصرة من أصحاب احلسن دخل خراسان فكان 
  .يقيم ببلخ مدة وبسمرقند زماناً ورمبا حدث ببخارا ومات مبا وراء النهر

رو مدة مث حتول إىل خبارا وسكنها منصور بن النعمان اليشكري الربعي أبو حفص من أهل البصرة سكن م
  .ممن صحب أبا جملز وعكرمة وذويهما من التابعني

خالد بن زياد بن جزء سكن ترمذ وكان على القضاء ا يروى عن نافع وقتادة أحاديث مستقيمة ومات 
  .بترمذ وهو ابن مائة سنة وسنة مث وىل ابنه عبد العزيز بن خالد قضاء ترمذ بعده

الذهلي أبو احلسن من أهل الكوفة سكن بلخ هو ابن أخت مساك بن الوليد احلنفي ممن النضر بن زرارة 
  .صحب إمساعيل بن أيب خالد وذويه مستقيم األمر يف احلديث

الوسيم بن مجيل بن طريف الثقفي موىل حجاج بن يوسف عم قتيبة بن سعيد كنيته أبو حممد من ساكين 
  .بداً فاضالً وكان ابن املبارك يتمىن لقيه ملا يذكر من فضلهبلخ مات سنة ست ومثانني ومائة وكان متع

خالد بن أيب نوف من أهل سجستان دخل خراسان وأقام ا مدة فكتب عنه أهلها وأهل العراق معاً عن 
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خالد بن أيب نوف عن عطاء بن أيب رباح قال أدركت مائتني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  . مسجد احلرام إذا قال اإلمام وال الضالني رفعوا أصوام بآمنيوسلم يف هذا املسجد يعين

أبو حريز عبد اهللا بن احلسني من أهل البصرة وىل القضاء بسجستان وا مات كتب عنه البصريون 
  .الفضيل بن سليمان وأقرانه وأهل زرنج

 وا مات وكان ابن عيسى بن يزيد األزرق أبو معاذ من أهل مرو وىل القضاء بسرخس وكان من العباد
  .املبارك يروز قربه إذا دخل سرخس

عمرو بن مصعب أخو خارجة بن مصعب أول مولود بسرخس يف اإلسالم من الثقات املأمونني وأخوه 
  .خارجة فيه نظر وكان أبومها مصعب من أصحاب علي بن أيب طالب

أهلها والشيباين ومسعر جواب بن عبيد اهللا التيمي األعور من أهل الكوفة سكن جرجان روى عنه 
  .وذوومها من أهل العراق

  .كرز بن وبر احلارثي من أهل الكوفة سكن جرجان من املتجردين للعبادة واملتقشفني يف الزهادة

أبو طيبة عيسى بن سليمان بن دينار الدارمي من أهل جرجان مات سنة ثالث ومخسني ومائة وكان يهم 
  .يف األحايني

  . من جلة أهل الري ومتقنيهمعمرو بن أيب قيس الرازي

  .عنبسة بن األزهر الشيباين أبو حيىي من أهل جرجان وكان قاضياً عليهم يهم كثرياً

  .......إبراهيم بن طهمان أبو عمرو من أهل نيسابور وكان أبوه

نه ما سهل وله احلمد على ما يسر وإياه أسأل أن جيعلنا ممن تعمد سعة رمحته حىت قضى له احلسىن برأفته إ
غاية رجاء املؤمنني وويل أعمال الصاحلني واحلمد هللا رب العاملني والعافية للمتقني وصلواته على سيدنا 
املصطفى حممد وآله أمجعني خامت النبيني وعلى مجيع األنبياء واملرسلني آخر مشاهري علماء األمصار من 

  .الصحابة والتابعني وأتباع التابعني واحلمد هللا وحده وهو املعني
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