



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الطبقات الكبرى
	المجلد السابع
	تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بها بعدهم من التابعين وأهل العلم والفقه
	عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، ويكنى أبا عبد الله قال: وسمعت بعضهم، يكنيه أبا غزوان، وكان رجلا طوالا جميلا قديم الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة، وشهد بدرا
	بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى، ويكنى بريدة أبا عبد الله، وأسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، وأقام في بلاد قومه، فلم يشهد بدرا، ثم هاجر إلى
	أبو برزة الأسلمي واسمه فيما أخبرنا محمد بن عمر، وبعض ولد أبي برزة: عبد الله بن نضلة، وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره من أهل العلم: اسمه نضلة بن عبد الله، وقال بعضهم: نضلة بن عبيد بن الحارث بن جيال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك
	عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن خريبة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو، ويكنى عمران: أبا نجيد، أسلم قديما هو وأبوه وأخته، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، ولم يزل في بلاد قومه، وينزل إلى المدينة كثيرا إلى أن قبض
	محجن بن الأدرع الأسلمي من بني سهم قال محمد بن عمر: هو قديم الإسلام، وهو خط مسجد أهل البصرة، وهو الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع قوم يرمون، فقال: " ارموا، وأنا مع ابن الأدرع "، ثم رجع من البصرة إلى المدينة، فمات بها في خلافة معاوية
	أمية بن مخشي الخزاعي
	عبد الله بن المغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عدي بن عثمان بن مزينة قال: أخبرنا يحيى بن معين قال: كان عبد الله بن المغفل يكنى أبا زياد، قال: فذكرت ذلك لرجل من ولده، فقال: كان يكنى أبا سعيد، وكان من
	معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة، ويكنى أبا عبد الله وهو صاحب نهر معقل، أمره عمر بن الخطاب بحفره، فحفره، وكان قد تحول إلى البصرة، فنزلها وبنى بها دارا، وتوفي بها في آخر خلافة
	الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف انتقل إلى البصرة، واختط بها دارا، ونزلها في ولاية عبد الله بن عامر بن كريز، ومات بالبصرة في آخر خلافة عثمان بن عفان، وله بها بقية، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الصلاة على
	عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي تحول إلى البصرة ونزلها، ومات بها، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أبو بكرة، واسمه نفيع بن مسروق وفي بعض الحديث اسمه مسروح. وأمه سمية، وهو أخو زياد بن أبي سفيان لأمه، وكان عبدا بالطائف، فلما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف قال: " أيما حر نزل إلينا فهو آمن، وأيما عبد نزل إلينا فهو حر "، فنزل إليه عدة
	البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، شهد أحدا، والخندق، والمشاهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا في الحرب، له نكاية
	أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأمه أم سليم بنت ملحان، وهي أم أخيه البراء بن مالك
	هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأمه من بهراء، وشهد أبوه بدرا وأحدا، وقتل يومئذ شهيدا، وصحب هشام النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، ونزل البصرة بعد ذلك، وتوفي بها، وليس له عقب
	ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، ويكنى أبا زيد قال: أخبرنا أبو زيد الأنصاري البصري النحوي، واسمه سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد قال: وثابت بن زيد بن قيس هو جدي، وقد شهد أحدا، وهو
	وابنه بشير بن أبي زيد قتل يوم الحرة، ولهم اليوم بقية بالبصرة
	عمرو بن أخطب الأنصاري ويكنى أبا زيد، وهو جد عزرة بن ثابت
	الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ونعيلة أخو غفار، وصحب الحكم بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي عليه السلام، ثم تحول إلى البصرة، فنزلها، فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج
	وأخوه رافع بن عمرو الغفاري صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عمرو بن سليم وغيره
	مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهيب بن عائذ بن ربيعة بن يربوع بن سمال بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم
	وأخوه مجالد بن مسعود السلمي
	عائذ بن عمرو المزني قال الحسن: وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عبد الله بن عمرو المزني وهو أبو بكر بن عبد الله، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل البصرة بعد ذلك، وله بها عقب
	عبد الله المزني، وهو أبو علقمة بن عبد الله الذي روى عنه بكر بن عبد الله المزني، وليسا بأخوين
	قرة بن إياس بن هلال بن رباب بن عبيد بن سواة بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن أوس بن مزينة وهو أبو معاوية بن قرة
	أخو قرة بن إياس قال محمد بن سعد: ولم يسم لنا.
	حمل بن مالك بن النابغة الهذلي أسلم، ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم تحول إلى البصرة، فنزلها، وابتنى بها دارا في هذيل، ثم صارت داره بعد لعمرو بن مهران الكاتب
	العباس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم، أسلم قبل فتح مكة، ووافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسع مائة من قومه على الخيول، معهم القناء والذروع الطاهرة؛ ليحضروا معه فتح مكة، وقد غزا مع رسول الله صلى
	جاهمة بن العباس بن مرداس وقد أسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث
	عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أبو مطرف، ويزيد ابني عبد الله بن الشخير، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، ونزل البصرة بعد ذلك، وولده بها
	معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وصحبه، وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة
	وأخوه مالك بن حيدة بن معاوية بن قشير وكان قد أسلم، وهو الذي سأل أخاه معاوية بن حيدة أن يذهب معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليطلق له جيرانه، وقال: إنهم قد أسلموا
	قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم، وروى عنه أحاديث، ونزل البصرة وولده، بها اليوم من ولده محمد بن حرب بن قطن بن قبيصة بن المخارق، وولي شرطة جعفر بن
	عياض بن حماد بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: آسلمت " قال: لا قال: " إن الله نهانا أن نقبل زبد
	قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد من بني تميم وكان قيس قد حرم الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، فأسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا سيد أهل الوبر " وكان سيدا جوادا
	الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف ابن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وكان اسم الزبرقان حصينا، وكان شاعرا جميلا، وكان يقال له قمر نجد، وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم، واستعمله رسول الله صلى
	الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم، وكان ينزل أرض بني تميم ببادية البصرة
	عمرو بن الأهتم بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصغرهم، فكان يكون في رحالهم، وأسلم، وكان شاعرا، وكان ينزل أرض بني تميم
	صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم، ومن ولده الفرزدق - الشاعر - ابن غالب بن صعصعة وقد روى صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل هو وولده
	صعصعة بن معاوية عم الفرزدق الشاعر هكذا قال يزيد بن هارون في حديث رواه عن الحسن
	النمر بن تولب بن أقيش وأقيش بنت عكل بن عبد بن كعب بن عوف بن الحارث بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة، حضنت عكل أمة لهم ولد عوف بن وائل، فنسبوا إليها. والنمر بن تولب هو الشاعر، وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم، ونزل البصرة بعد ذلك
	عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن يسار بن مالك بن خطيط بن جشم من ثقيف، وكان عثمان بن أبي العاص في وفد ثقيف الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأسلموا، وقاضاهم على القضية، وكان عثمان من أصغرهم،
	وأخوه الحكم بن أبي العاص الثقفي وقد ذكرنا قصته في قصة أخيه عثمان، ولم ينته إلينا أنه كان في وفد ثقيف، وأولاده أشراف أيضا، منهم يزيد بن الحكم بن أبي العاص الشاعر، وأخوهما حفص بن أبي العاص الشاعر أخو عثمان بن أبي العاص، ولم يبلغنا أنه صحب النبي صلى
	مالك بن عمرو العقيلي، ثم القشيري
	الأسود بن سريع بن حميري بن عبادة بن نزال بن مرة أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان قاصا
	التلب بن زيد بن عبد الله بن عمرو بن عميرة العنبري من بني تميم، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في العتق وغيره
	قتادة بن ملحان السدوسي
	سليم بن جابر الهجيمي ويكنى أبا جري، وبعضهم يقول في حديثه: جابر بن سليم الهجيمي وقد بينا ذلك
	مالك بن الحويرث الليثي ويكنى أبا سليمان
	أسامة بن عمير الهذلي وهو أبو أبي المليح الهذلي الذي روى عنه أيوب وغيره
	عرفجة بن أسعد بن كرب العطاردي من بني تميم
	أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، ثم أحد بني الحريش من بني عامر بن صعصعة
	كهمس الهلالي
	ماعز البكائي
	قرة بن دعموص النميري
	الخشخاش بن الحارث العنبري
	أحمر بن جزء السدوسي
	سوادة بن ربيع الجرمي
	علاثة بن شجار السليطي من بني تميم روى عنه الحسن، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلم أخو المسلم " وقال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس "
	عقبة بن مالك الليثي
	خزيمة بن جزء الأسدي
	سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين بن لأي بن عصيم بن شمخ بن فزارة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا معه، وله حلف في الأنصار، وكانت أمه عند مري بن سنان عم أبي سعيد الخدري، فيرون أن سمرة فيمن شهد أحدا، ونزل البصرة
	حرملة العنبري
	نبيشة الهذلي ويقال له نبيشة الخير
	طلحة بن عبد الله النضري أحد بني ليث من كنانة، وبعضهم يقول: طلحة بن عمرو، وكان من أهل الصفة
	العداء بن خالد بن هوذة بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقطعه مياها كانت لبني عمرو بن عامر
	أعشى بني مازن من بني تميم
	أبو مريم السلولي، واسمه مالك بن ربيعة وهو أبو يزيد بن أبي مريم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمتخلفين "
	عباد بن شرحبيل اليشكري
	بشير بن الخصاصية، واسمه زحم بن معبد السدوسي
	قبيصة بن وقاص
	جارية بن قدامة السعدي ابن زهير بن الحصين بن رزاح بن أسعد بن بجير بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم
	سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد بن واهب بن غياث بن عبد بن شقرة بن عدي بن عوف بن غطفان بن قيس بن جهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة
	حريث بن حسان الشيباني وافد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رافقته قيلة بنت مخرمة حين خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدما عليه، فكان بينه وبينها من الكلام في الدهناء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكاه لنا عفان
	حرملة بن عبد الله الكعبي من كعب بلعنبر، خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده حتى عرفه، وسأله، وروى عنه صلى الله عليه وسلم
	عبد الله بن سبرة
	عبد الله بن سرجس
	عبد الله بن أبي الحسماء
	عبد الله بن أبي الجذعاء العبدي روى عنه عبد الله بن شقيق العقيلي
	ميسرة الفجر وهو أبو بديل بن ميسرة العقيلي الذي روى عن عبد الله بن شقيق
	طلق بن خشاف القيسي
	أبو صفية
	أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بعض الرواية يقولون: عن أبي عسيم، وهو رجل واحد
	نمير الخزاعي
	قتادة بن الأعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن عبد شمس وهو عبد شمس - وليس عبد شمس إلا في قريش - ابن سعد بن زيد مناة بن تميم، صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفد، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بالشبكة - موضع بالدهناء بين القنعة والعرمة - وهو
	قتادة بن أوفى بن موالة بن عتبة بن ملادس بن عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وله صحبة، وهو أبو إياس بن قتادة، وأم إياس بن قتادة الفارعة بنت حميري بن عبادة بن نزال بن مرة
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	الجارود واسمه: بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى وهو الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، ويكنى أبا المنذر، وأمه درمكة بنت رؤيم، أخت يزيد بن رؤيم الشيباني، وكان
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	سلمة الجرمي، وهو أبو عمرو بن سلمة

	الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدثين والتابعين من أهل البصرة من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
	أبو مريم الحنفي واسمه: إياس بن ضبيح بن المحرش بن عبد عمرو بن عبيد بن مالك بن المعبر بن عبد الله بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وكان من أهل اليمامة، وكان من أصحاب مسيلمة، وهو قتل زيد بن الخطاب بن نفيل يوم اليمامة، ثم تاب
	كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلبة بن سليم بن ذهل بن لقيط بن الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر، من الأزد
	الأحنف بن قيس واسمه: الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وأمه من بني قراض من باهلة، ولدته وهو أحنف، فقالت وهي ترقصه: والله لولا حنف في رجله ما كان في الحي غلام
	أبو عثمان النهدي واسمه: عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن عمران بن حدير، في حديث رواه " أن أبا عثمان
	أبو الأسود الدؤلي واسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن خلس بن يعمر بن نفاتة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان شاعرا متشيعا، وكان ثقة في حديثه إن شاء الله، وكان عبد الله بن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي،
	زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس وأمه، سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي، وكان بعضهم يقول: زياد بن أبيه، وبعضهم يقول: زياد الأمير، وولي البصرة لمعاوية حين ادعاه، وضم إليه الكوفة، فكان يشتو بالبصرة، ويصيف بالكوفة، ويولي على الكوفة إذا
	عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ويكنى أبا محمد، وأمه هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من عمر بن الخطاب خطبته بالجابية، وسمع من عثمان بن عفان، ومن أبي بن كعب، وحذيفة بن اليمان،
	أبو صفرة العتكي واسمه: ظالم بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وكان أبو صفرة من أزد دباء، ودباء فيما بين عمان
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	ضبة بن محصن العنزي عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، روى عن عمر بن الخطاب، وكان قليل الحديث
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	أبو رافع الصائغ وهو من أهل المدينة، وتحول إلى البصرة، فروى عنه أهلها، ولم يرو عنه أهل المدينة شيئا؛ لأنه خرج من عندهم قديما، وقد روى عن عمر بن الخطاب وغيره، وكان ثقة
	الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب روى عن عمر، أنه دعا الأسقف، فقال: هل تجدونا في كتبكم؟ روى عبد الله بن شقيق عن الأقرع
	أبو فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب، فقال: " إنما كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ الوحي ينزل علينا ". وكان أبو فراس شيخا قليل الحديث
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	غاضرة بن عروة بن سمرة بن عمرو العنبري ثم أحد بني عدي بن جندب، روى عن عمر
	عبد الله بن شقيق العقيلي روى عن عمر بن الخطاب، قال: " كنا جلوسا بباب عمر ومعنا أبو ذر، فقال: إني صائم، ثم أذن عمر، فأتي بالعشاء، فأكل "
	المسيب بن دارم روى عن عمر بن الخطاب، وروى عنه البصريون
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	حطان بن عبد الله الرقاشي روى عن عمر، وعلي، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان في ولاية بشر بن مروان على العراق، وكان ثقة، قليل الحديث
	إياس بن قتادة بن أوفى بن موئلة بن عتبة بن ملادس بن عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وأمه الفارعة بنت حميري بن عبادة بن نزال بن مرة، وكانت لأبيه قتادة بن أوفى صحبة، وروى إياس عن عمر، وكان، ثقة، قليل الحديث
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	ومن هذه الطبقة ممن يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب، ويروي عنه ما أمر به في كتبه إلى أبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة وغيرهما، وقد غزا عامتهم غزوات في خلافة عمر بن الخطاب
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	المهلب بن أبي صفرة العتكي واسم أبي صفرة: ظالم بن سراق، ويكنى المهلب: أبا سعيد، أدرك عمر، ولم يرو عنه شيئا، وقد روى عن سمرة بن جندب وغيره، وولي خراسان، ومات بمرو الروذ سنة ثلاث وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان، واستخلف على خراسان ابنه يزيد بن
	بجالة بن عبدة وهو كاتب جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، قال: " أتانا كتاب عمر أن " اقتلوا كل ساحر وساحرة "، وكتابه في المجوس "
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	صلة بن أشيم العدوي من بني عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، ويكنى أبا الصهباء، وكان ثقة، له فضل وورع
	أبو الرجاء العطاردي من بني تميم، وقد اختلف علينا في اسمه، فقال يزيد بن هارون: اسمه عمران بن تيم وقال غيره: اسمه عمران بن ملحان وقال آخر: اسمه عطارد بن برز
	دغفل بن حنظلة السدوسي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا، وفد على معاوية بن أبي سفيان، وكان له علم، ورواية للنسب وعلما به
	شهاب العنبري وهو أبو حبيب بن شهاب
	إياس بن قتادة بن أوفى، من بني عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وأمه الفارعة بنت حميري بن عبادة بن نزال بن مرة، ولقتادة بن أوفى صحبة، وكان إياس شريفا في قومه

	الطبقة الثانية ممن روى عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وغيرهم
	مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ويكنى أبا عبد الله، روى عن عثمان، وعلي، وأبي، وأبي ذر، وأبيه، وكان ثقة، له فضل وورع ورواية وعقل وأدب
	عتي بن زيد بن ضمرة بن يزيد بن شبل بن حيان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن عبد شمس بن سعيد بن زيد مناة بن تميم، وهو ابن عم المنقع بن الحصين، وابن عم مسلم بن نذير بن يزيد بن شبل، وكان عتي ثقة، قليل الحديث، وروى عن أبي بن كعب، وغيره
	عقبة بن صهبان الراسبي، راسب من الأزد، توفي في أول ولاية الحجاج بالعراق، وكان ثقة، وله رواية
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	حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، وكان من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة، وقد كان انتمى ولده إلى النمر بن قاسط، وقد روى حمران عن عثمان وغيره، وكان سبب نزوله البصرة أنه أفشى على عثمان بعض سره، فبلغ ذلك عثمان، فقال: " لا
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	مروان بن شجاع وكان يقال له: الخصيفي، وكان من أهل الجزيرة من أهل حران، وكان راوية لخصيف، فقدم بغداد، فكان مؤدبا لولد موسى أمير المؤمنين، فلم يزل ببغداد حتى مات
	عبيدة بن حميد التيمي ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان ثقة صالح الحديث، وكان من أهل الكوفة، صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن، فقدم بغداد أيام هارون أمير المؤمنين، فصيره مع ابنه محمد بن هارون، فلم يزل معه حتى مات ببغداد
	أبو حفص الأبار واسمه: عمر بن عبد الرحمن الأسدي، وكان ثقة، روى عن منصور بن المعتمر وغيره، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد، فلم يزل بها حتى مات
	أبو عبيدة الحداد واسمه: عبد الواحد
	مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، ويكنى أبا عبد الله، كان من أهل الكوفة، ثم أتى الثغر، فأقام به، ثم قدم بغداد، فأقام بها ونزلها، وسمع منه البغداديون، وكان ثقة، ثم خرج إلى مكة، فأقام بها، فمات بها في
	عباد بن العوام ويكنى أبا سهل، كان من أهل واسط، وكان يتشيع، فأخذه هارون أمير المؤمنين فحبسه زمانا ثم خلى عنه، وأقام ببغداد، وسمع منه البغداديون، وكان ثقة، وكان ينزل بالكرخ على نهر البزارين، وتوفي سنة خمس وثمانين ومائة، في خلافة هارون أمير المؤمنين
	علي بن ثابت ويكنى أبا الحسن، مولى العباس بن محمد الهاشمي، وكان أصله من أهل الجزيرة، وقدم بغداد فنزلها إلى أن مات بها، وكان ثقة صدوقا
	أبو يوسف القاضي واسمه: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية بن قحافة بن نفيل بن سدوس بن عبد مناف بن أبي أسامة بن سحمة بن سعد بن عبد الله بن قرادة بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن بجيلة، وأم سعد بن بجير حبتة بنت مالك من بني عمرو بن عوف
	الحسين بن حسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي ويكنى أبا عبد الله، وكان من أهل الكوفة، وقد سمع سماعا كثيرا، وكان ضعيفا في الحديث، ثم قدم به بغداد، فولوه قضاء الشرقية بعد حفص بن غياث، ثم نقل من الشرقية، فولي قضاء عسكر المهدي في خلافة هارون، ثم عزل،
	أسد بن عمرو البجلي من أنفسهم، ويكنى أبا المنذر، وكان عنده حديث كثير، وهو ثقة إن شاء الله، وكان قد صحب أبا حنيفة وتفقه، وكان من أهل الكوفة، فقدم به بغداد، فولي قضاء مدينة الشرقية بعد العوفي
	عافية بن يزيد الأودي وكان من أصحاب أبي حنيفة أيضا، وولي القضاء للمهدي ببغداد في عسكر المهدي
	عصمة بن محمد الأنصاري وكان إمام مسجد الأنصار الكبير ببغداد، روى عن سهل بن أبي أفلح، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وكان عندهم ضعيفا في الحديث
	المسيب بن شريك ويكنى أبا سعيد، وهو من بني شقرة تميم، وولد بخراسان، ونشأ بالكوفة، وسمع الحديث من الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، وغيرهم، وكان ضعيفا في الحديث، لا يحتج به ثم قدم بغداد، فنزلها، وولي بيت المال لهارون أمير
	أبو البختري القاضي واسمه وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، كان من أهل المدينة، ثم خرج منها، فنزل الشام، ثم قدم بغداد، فولاه هارون أمير المؤمنين القضاء بعسكر المهدي، ثم عزله فولاه مدينة
	الحجاج بن محمد الأعور ويكنى أبا محمد، مولى سليمان بن مجالد مولى أبي جعفر المنصور، ولم يزل ببغداد من أهلها، ثم تحول إلى المصيصة بولده وعياله، فأقام بها سنتين، ثم قدم بغداد في حاجة، فلم يزل بها حتى مات بها في شهر ربيع الأول سنة ست ومائتين، وكان ثقة
	عبد الوهاب بن عطاء العجلي الخفاف ويكنى أبا نصر، وهو من أهل البصرة، ولزم سعيد بن أبي عروبة، وعرف بصحبته، وكتب كتبه، وقد روى عن يونس بن عبيد، وخالد الحذاء، وحميد الطويل، وعوف الأعرابي، وابن عون، وداود بن أبي هند، وعمران بن حدير، وغيرهم، وكان
	أبو بدر واسمه شجاع بن الوليد بن قيس السكوني روى عن الأعمش، وهشام بن عروة، وخصيف وغيرهم، وكانت له سن قد جاوز التسعين، وكان كثير الصلاة، ورعا، وتوفي ببغداد سنة أربع ومائتين، وذلك في شهر رمضان في خلافة المأمون
	وابنه أبو همام واسمه: الوليد بن شجاع بن الوليد روى عن بقية، وإسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلم وغيرهم
	عبد الله بن بكر السهمي بطن من باهلة، وهو من أهل البصرة، وكان ثقة صدوقا، نزل بغداد، فنزل على سعيد بن مسلم، وسمع منه البغداديون، ولم يزل بها حتى مات بها ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمان ومائتين في خلافة المأمون
	كثير بن هشام ويكنى أبا سهل، وهو صاحب جعفر بن برقان، نزل بغداد باب الكرخ في السوق، فكان يجهز على التجار إلى الرقة وغيرها من الجزيرة والشام، وكان ثقة صدوقا، ثم خرج إلى الحسن بن سهل وهو بفم الصلح، فمات هناك في شعبان سنة سبع ومائتين
	بكر بن الطويل
	محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولى عبد الله بن بريدة الأسلمي، ويكنى أبا عبد الله، وكان من أهل المدينة، فقدم بغداد في سنة ثمانين ومائة في دين لحقه، فلم يزل بها، وخرج إلى الشام والرقة، ثم رجع إلى بغداد، فلم يزل بها إلى أن قدم المأمون من خراسان، فولاه
	هاشم بن القاسم الكناني ويكنى أبا النضر، وكان من بني ليث من أنفسهم، وهو من أهل خراسان، ونزل بغداد، وكان ثقة، روى عن سليمان بن المغيرة، وشعبة، والمسعودي، وابن أبي ذئب، وحريز بن عثمان، وزهير بن معاوية، ومحمد بن طلحة بن مصرف، وأبي جعفر الرازي،
	قراد أبو نوح مولى عبد الله بن مالك، وكان ثقة، روى عن شعبة، والحجاج رواية كثيرة
	أبو قطن واسمه: عمرو بن الهيثم بن قطن بن كعب القطعي
	شاذان واسمه الأسود بن عامر وكان أصله من الشام، وكان صالح الحديث، ونزل بغداد، فلم يزل بها حتى مات سنة ثمان ومائتين
	عفان بن مسلم بن عبد الله مولى عزرة بن ثابت الأنصاري، ويكنى أبا عثمان، وكان ثقة كثير الحديث، صحيح الكتاب، وكان من أهل البصرة فقدم بغداد فلم يزل بها حتى توفي سنة عشرين ومائتين، وصلى عليه عاصم بن علي بن عاصم، وامتحن وسئل عن القرآن، فأبى أن يقول:
	محمد بن الحسن ويكنى أبا عبد الله، مولى لبني شيبان، وكان أصله من أهل الجزيرة، وكان أبوه في جند أهل الشام، فقدم واسط، فولد محمد بها في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ونشأ بالكوفة، وطلب الحديث، وسمع سماعا كثيرا من مسعر، ومالك بن مغول، وعمر بن ذر،
	يوسف بن يعقوب بن إبراهيم القاضي وكان قد سمع الحديث وروى الرأي عن أبيه أبي يوسف، وولي قضاء بغداد في الجانب الغربي في حياة أبيه، وصلى بالناس الجمعة في مدينة أبي جعفر بأمر هارون أمير المؤمنين، ولم يزل قاضيا له بها إلى أن توفي في رجب سنة اثنتين وتسعين
	أبو كامل مظفر بن مدرك وكان من أبناء أهل خراسان، وكان ثقة، روى عن حماد بن سلمة وغيره
	يونس بن محمد المؤدب ويكنى أبا محمد، وكان ثقة صدوقا، توفي ببغداد يوم السبت لسبع ليال خلون من صفر سنة ثمان ومائتين
	الحسن بن موسى الأشيب من أبناء أهل خراسان، ويكنى أبا علي، ولي قضاء حمص والموصل لهارون أمير المؤمنين، ثم قدم بغداد في خلافة المأمون، فلم يزل ببغداد إلى أن ولاه المأمون قضاء طبرستان، فتوجه إليها فمات بالطريق بالري في شهر ربيع سنة تسع ومائتين، وكان ثقة
	حسين بن محمد بن بهرام المروزي ويكنى أبا أحمد، وكان ثقة، روى عن شعبة، وجرير بن حازم، وذكر أنه سمع منه بجرجان أيام سليمان بن راشد، وروى عن ابن أبي ذئب، وشيبان بن عبد الرحمن التفسير، وغيره، وروى عن أبي معشر المغازي ومات ببغداد في آخر خلافة المأمون
	حجير بن المثنى ويكنى أبا عمرو، وكان أصله من أهل اليمامة، وقدم بغداد، فنزلها، وكان صاحب لؤلؤ وجوهر، لزم السوق ببغداد، وكان ثقة، روى عن ليث بن سعد، وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون فأكثر، ومات ببغداد
	علي بن الجعد مولى أم سلمة المخزومية امرأة أبي العباس أمير المؤمنين أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق القاضي قال: جاءني علي بن الجعد بسجل أبيه بعتقه من أم سلمة، فيه شهادة جدي إبراهيم بن سلمة، ورجل آخر معه ممن كان يدخل عليها قال علي بن الجعد: ولدت سنة ست
	هوذة بن خليفة بن عبد الله بن أبي بكرة ويكنى أبا الأشهب، وأمه الزهرة بنت عبد الرحمن بن يزيد بن أبي بكرة، وأمها هولة بنت عبد الرحمن بن يزيد بن أبي بكرة، وولد هوذة سنة خمس وعشرين ومائة، وطلب الحديث، وكتب عن يونس، وهشام، وعوف، وابن عون، وابن جريج،
	يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ويكنى أبا أيوب، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد فنزلها، وكان ثقة كثير الحديث، روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي
	أبو زكريا السيلحيني واسمه: يحيى بن إسحاق البجلي، ذكر أنه من أنفسهم، وكان ثقة، روى عن يحيى بن أيوب، وابن لهيعة، وغيرهما، وقد كتب الناس عنه، وكان حافظا لحديثه، وكان ينزل بغداد في دار الرقيق، ومات بها في سنة عشر ومائتين، في خلافة المأمون
	سعيد بن سليمان الواسطي يكنى أبا عثمان، وهو سعدويه، وكان ثقة كثير الحديث، روى عن سليمان بن المغيرة، والمبارك بن فضالة، وليث بن سعد، وأبي معشر، وغيرهم، ونزل بغداد وتجر بها، وكان منزله بالكرخ نحو درب أصحاب القراطيس، وتوفي بها يوم الثلاثاء بالعشي،
	أبو نصر التمار واسمه: عبد الملك بن عبد العزيز، من أبناء أهل خراسان من أهل نسا، ذكر أنه ولد بعد قتل أبي مسلم الداعية بستة أشهر، ونزل بغداد في ربض أبي العباس الطوسي، ثم في درب النسابية، وتجر بها في التمر وغيره، وكان ثقة فاضلا، خيرا ورعا، وقد روى
	شريح بن النعمان ويكنى أبا الحسين، صاحب اللؤلؤ، وكان ثقة، روى عن حماد بن سلمة، وفليح بن سليمان، وأبي عوانة، وكان منزله بعسكر المهدي على سيب القاضي، وتوفي يوم الأضحى سنة سبع عشرة في خلافة المأمون
	يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة من خزاعة، وكان ثقة نزل بغداد ثم خرج إلى البصرة في حاجة له، فمات هناك سنة عشر ومائتين، وقد روى عن البصريين
	معاوية بن عمرو الأزدي ويكنى أبا عمرو، روى عن زائدة بن قدامة كتبه ومصنفه، وروى عن أبي إسحاق الفزاري كتاب السيرة في دار الحرب، ونزل بغداد فسمع منه أهل بغداد، وتوفي ببغداد في سنة خمس عشرة أو أربع عشرة ومائة في خلافة المأمون
	المعلى بن منصور الرازي ويكنى أبا يعلى، نزل بغداد، وطلب الحديث، وكان صدوقا صاحب حديث ورأي وفقه، فمن أصحاب الحديث من يروي عنه، ومنهم من لا يروي عنه الرأي، وكان ينزل الكرخ في قطيعة الربيع، وتوفي سنة إحدى عشرة ومائتين
	محمد بن الصباح البزاز وهو الدولابي، ويكنى أبا جعفر، كان ينزل باب الكرخ، ومات في آخر المحرم سنة سبع وعشرين ومائتين
	بشر بن الحارث رضي الله عنه، ويكنى أبا نصر، وكان من أبناء أهل خراسان من أهل مرو ونزل بغداد وطلب الحديث، وسمع من حماد بن زيد، وشريك، وعبد الله بن المبارك، وهشيم وغيرهم سماعا كثيرا، ثم أقبل على العبادة واعتزل الناس فلم يحدث، ومات ببغداد يوم الأربعاء
	الهيثم بن خارجة ويكنى أبا أحمد، من أبناء أهل خراسان، من أهل مرو الروذ، نزل بغداد، وكان أتى الشام، فكتب من الشاميين وليث بن سعد، ثم رجع إلى بغداد، فلم يزل بها إلى أن مات يوم الاثنين لثماني ليال بقين من ذي الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين
	إسحاق بن عيسى الطباع
	سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويكنى أبا إسحاق، وولي قضاء واسط في خلافة هارون، ثم ولي قضاء عسكر المهدي في أول خلافة المأمون وهو بخراسان، وكان يروي كتب أبيه، وسمع منه بعض البغداديين، ثم عزل عن القضاء ببغداد، فلحق بالحسن
	وأخوه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويكنى أبا يوسف، وكان ثقة مأمونا، وكان يروي عن أبيه المغازي وغيرها، وسمع منه البغداديون، وكان يقدم على أخيه في الفضل والورع والحديث، ولم يزل ببغداد، ثم خرج إلى الحسن بن سهل وهو بفم
	سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ويكنى أبا أيوب، وكان ثقة، سمع من إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وغيرهما، وكتب عنه البغداديون ورووا عنه، توفي ببغداد سنة تسع عشرة ومائتين
	قران بن تمام الأسدي ويكنى أبا تمام، وكان من أهل الكوفة، وقدم فنزل بغداد، وكان يتنخس في الدواب، وقد سمع منه، وكان ضعيفا
	عمر بن حفص ويكنى أبا حفص العبدي، روى عن ثابت البناني، ويزيد الرقاشي، وأبان بن أبي عياش، وأم شبيب العبدية، ومالك بن أنس، وغيرهم، وكان ضعيفا عندهم في الحديث، كتبوا عنه ثم تركوه، ومات ببغداد سنة ثمان وتسعين ومائة، في أول خلافة المأمون
	مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا عبد الله، نزل بغداد، وروى عن مالك بن أنس الموطأ، وروى عن الدراوردي، وإبراهيم بن سعد، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعن أبيه وغيرهم، وكان إذا سئل عن القرآن يقف ويعيب من لا يقف
	نصر بن زيد بن المجدر ويكنى أبا الحسن، وكان ثقة صاحب حديث، سمع من جرير بن حازم، ومن أبي هلال، ووهيب، وغيرهم، ومات قديما قبل أن يحدث، وكان أصله من سجستان، وهو مولى جعفر الأكبر ابن أبي جعفر المنصور
	عنبسة بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص ويكنى أبا خالد، وكان ثقة صاحب حديث، وكان قدم بغداد، فأقام بها، وسمع منه البغداديون
	منصور بن سلمة ويكنى أبا سلمة، وكان ثقة، سمع من غير واحد، وكان يتمنع بالحديث ثم حدث أياما، ثم خرج إلى الثغر، فمات هناك بالمصيصة سنة عشر ومائتين، في خلافة عبد الله المأمون
	نصر بن باب الخراساني ويكنى أبا سهل، سمع من داود بن أبي هند، وعوف الأعرابي، والحجاج بن أرطأة، وغيرهم، ونزل بغداد فسمعوا منه ورووا عنه، ثم حدث عن إبراهيم الصائغ فاتهموه، فتركوا حديثه، وتوفي ببغداد في عسكر المهدي
	موسى بن داود الضبي ويكنى أبا عبد الله، وكان ثقة، صاحب حديث، سمع من سفيان الثوري، وزهير، وغيرهما، وكان قد نزل بغداد، ثم ولي قضاء طرسوس، فخرج إلى ما هناك، فلم يزل قاضيا بها إلى أن مات بها
	إبراهيم بن العباس ويكنى أبا إسحاق، ويعرف بالسامري، روى عن أبي أويس، وشريك وغيرهما وكان قد اختلط في آخر عمره، فحجبه أهله في منزله حتى مات
	الحكم بن موسى البزاز ويكنى أبا صالح، ثقة كثير الحديث، وكان من أهل خراسان، من أهل نسا، وروى عن الشاميين، عن يحيى بن حمزة، وفضل بن زياد، وغيرهما من أهل الشام، وكان رجلا صالحا، ثبتا في الحديث، وتوفي ببغداد في شوال سنة اثنتين وثلاثين ومائتين
	هشام بن سعيد البزاز ويكنى أبا أحمد، وكان راوية لابن لهيعة، وحماد بن زيد، وكان ثقة، فمات قبل أن يسمع منه الناس
	محمد بن الحجاج المصفر ويكنى أبا جعفر، وكان قد سمع من شعبة، وابن أبي ذئب، وغيرهما، وهو ضعيف عندهم في الحديث
	سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن الحكم بن أبي الحكم حلفاء الأنصار، ويكنى أبا معاذ، ذكر أنه سمع من مالك بن أنس وغيره
	خالد بن خداش بن عجلان ويكنى أبا الهيثم، مولى آل المهلب بن أبي صفرة، وكان ثقة، روى عن حماد بن زيد، وأبي عوانة وغيرهما، وتوفي في سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائتين
	منصور بن بشير وهو ابن أبي مزاحم، ويكنى أبا نصر، مولى الأزد، وكان من سبي الترك، وكان له ديوان فتركه، وقد كتبوا عنه وكان ثقة صاحب سنة، وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثمانين سنة أو أكثر
	محمد بن بكار ويكنى أبا عبد الله، روى عن أبي معشر، ومحمد بن طلحة، وقيس بن الربيع، وعنبسة بن عبد الواحد وغيرهم، وتوفي ببغداد في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين
	محمد بن جعفر الوركاني ويكنى أبا عمران، روى عن إبراهيم بن سعد، وأبي معشر، وشريك، والمعافى بن عمران، وابن أبي الزناد، وأبي عقيل صاحب بهية، وغيرهم، وتوفي ببغداد في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين
	يحيى بن يوسف الرقي ويكنى أبا زكريا، وكان يروي عن عبيد الله بن عمرو الرقي وغيره، وتوفي ببغداد في خلافة هارون الواثق
	خلف بن هشام البزار ويكنى أبا محمد، سمع من شريك، وأبي عوانة، وحماد بن زيد، وغيرهم، وهو صاحب قرآن وحروف، وقرأ على سليم صاحب حمزة، ومات ببغداد يوم السبت لسبع ليال خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين، ودفن في مقابر الكناسة
	الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان ويكنى أبا علي، ويلقب إشكاب، وهو من أبناء أهل خراسان من أهل نسا، وكان أبوه ممن خرج في دعوة آل العباس مع أسيد بن عبد الرحمن الذي ظهر بنسا وسود، وولي أسيد أصبهان، فكان إبراهيم بن الحر معه في أصحابه، فولد له الحسين
	ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع
	غسان بن المفضل الغلابي ويكنى أبا معاوية
	داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل بن الأعرج بن ربيعة بن مسعود بن منقذ بن كوز بن كعب بن بجالة بن دهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، ويكنى أبا سليمان، مات ببغداد في ربيع الأول سنة ثمان وعشرين ومائتين
	داود بن رشيد نزل مدينة أبي جعفر، وهو من أبناء أهل خراسان من أهل خوارزم، روى عن الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، وإسماعيل بن عباس، وغيرهم من الشاميين، وكتب عنه أهل بغداد، وهو ثقة كثير الحديث
	فضيل بن عبد الوهاب القناد وهو أخو محمد بن عبد الوهاب الذي روى عنه هارون بن إسحاق الهمداني
	عبد الجبار بن عاصم ويكنى أبا طالب، من أبناء أهل خراسان الذين كانوا بالجزيرة، وكان قد كتب عن عبيد الله بن عمرو، وإسماعيل بن عياش، وأبي المليح، وبقية، وغيرهم، وتوفي ببغداد في عسكر المهدي في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين
	عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ويكنى أبا سعيد، وهو من أهل البصرة، وقدم بغداد فنزلها، وقد روى عن حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم، وكان كثير الحديث، ثقة، وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة في أيام التشريق سنة
	محمد بن أبي حفص المعيطي مولى لهم، ويكنى أبا عبد الله، واسم أبي حفص: عمر، وكان ثقة صاحب حديث، روى عن بقية، وعبد الله بن المبارك، وأبي الأحوص، وشريك، وهشيم وغيرهم، وكان من أهل بغداد، وصلى الجمعة وانصرف إلى منزله وأوى إلى فراشه ليلة السبت، فطرقه
	عيسى بن هشام النخاس سمع سماعا كثيرا، وكان صاحب حديث، وتوفي قبل أن يحدث
	سلم بن قادم ويكنى أبا الليث، روى عن بقية، ومحمد بن حرب وغيرهما، وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين ومائتين
	نعيم بن هيصم ويكنى أبا محمد، من أبناء أهل خراسان، روى عن حماد بن زيد وغيره، توفي ببغداد في شوال سنة ثمان وعشرين ومائتين
	يحيى بن عثمان ويكنى أبا زكريا، من أبناء أهل خراسان، كان ينزل درب أبي الجهم، وروى عن الشاميين رشيد بن سعد، وهقل بن زياد، وبقية، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم، وتوفي في ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين ومائتين
	إبراهيم بن زياد سبلان ويكنى أبا إسحاق، توفي ببغداد، ودفن يوم الأربعاء لست ليال خلون من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ومائتين
	بشار بن موسى الخفاف ويكنى أبا عثمان، توفي ببغداد في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين، ودفن يوم الجمعة بعد العصر
	أبو الأحوص واسمه: محمد بن حيان البغي، وقد سمع سماعا كثيرا، وكان ثقة، وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وعشرين ومائتين
	شجاع بن مخلد ويكنى أبا الفضل، من أبناء أهل خراسان، من البغيين، روى عن هشيم عامة كتبه، وعن إسماعيل ابن علية، وغيرهما، وهو ثقة ثبت، وتوفي ببغداد لعشر خلون من صفر سنة خمس وثلاثين ومائتين، وحضره بشر كثير، ودفن في مقبرة باب التبن
	مهدي بن حفص ويكنى أبا أحمد، كان ينزل باب الكوفة
	عباد بن موسى الختلي ويكنى أبا محمد، روى عن إبراهيم بن سعد، وطلحة بن يحيى الزرقي، وإسماعيل بن جعفر، وخرج إلى طرسوس فمات بها في أول سنة ثلاثين ومائتين
	أحمد بن محمد بن أيوب ويكنى أبا جعفر، وكان وراقا يكتب للفضل بن يحيى بن جعفر بن برمك، فذكر أنه سمع المغازي من إبراهيم بن سعد مع الفضل بن يحيى، وذكر أنه سمع من أبي بكر بن عياش ما حدث به الفضل بن يحيى، ومات ببغداد ليلة الثلاثاء لأربع ليال بقين من ذي
	سهل بن نصر وكان ينزل المطبخية
	إسحاق بن إبراهيم بن كامجار ويكنى أبا يعقوب، وهو ابن أبي إسرائيل، من أبناء خراسان، من أهل مرو، وكان مخلطا متنقلا، وقف في القرآن ورجع مرارا، روى عن إبراهيم بن سعد، وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وجعفر بن سليمان، وسليمان بن أخضر، وسمع
	يحيى بن معين ويكنى أبا زكريا، وقد كان أكثر من كتاب الحديث، وعرف به، وكان لا يكاد يحدث، وتوفي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى الحج
	زهير بن حرب بن اشتال من أهل نسا، ثم عربت اشتال فجعلت شدادا، ويكنى أبا خيثمة، وهو مولى لبني حريش بن كعب بن عامر بن صعصعة العامري، روى عن جرير بن عبد الحميد، وهشيم، وسفيان بن عيينة، وابن علية، وعبد الله بن وهب، والوليد بن مسلم، وغيرهم من الكوفيين
	خلف بن سالم المخرمي ويكنى أبا محمد، مولى المهالبة، وقد كان صنف المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الحديث، وقد كتب الناس عنه، وتوفي ببغداد في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين
	أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، ويكنى أبا عبد الله، وهو ثقة، ثبت، صدوق، كثير الحديث، وقد كان امتحن وضرب بالسياط، أمر بضربه أبو إسحاق أمير المؤمنين على أن يقول: القرآن مخلوق، فأبى أن يقول، وقد كان حبس قبل ذلك، فثبت على قوله، ولم يجبهم إلى
	هارون بن معروف ويكنى أبا علي، توفي ببغداد في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين
	القاسم بن سلام ويكنى أبا عبيد، وهو من أبناء أهل خراسان، وكان مؤدبا، صاحب نحو وعربية، وطلب الحديث والفقه، وولي قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك، ولم يزل معه ومع ولده، وقدم بغداد، ففسر بها غريب الحديث، وصنف كتبا، وسمع الناس منه، وحج فتوفي
	بشر بن الوليد الكندي روى عن أبي يوسف القاضي كتبه وإملاءه، وروى عن شريك، وحماد بن زيد، ومالك بن أنس، وصالح المري وغيرهم، وروى عن محمد بن طلحة، وولي القضاء ببغداد في الجانبين جميعا، وكان يحدث ويفتي الناس ببغداد، وسعى به رجل فقال: إنه لا يقول
	سهل بن محمد ويكنى أبا السري، مولى العباس بن عبد الله بن مالك، وكان ثقة
	محمد بن سليم ويكنى أبا عبد الله العبدي، وقد سمع سماعا كثيرا، وولي القضاء ببادرايا وباكسابا أيام المأمون، ورأيت أصحاب الحديث يتقون حديثه والرواية عنه
	بشر بن آدم سمع سماعا كثيرا، ورأيت أصحاب الحديث يتقون حديثه والكتابة عنه
	عبد الرحمن بن يونس ويكنى أبا مسلم، من موالي أبي جعفر المنصور أخبرنا أنه ولد سنة أربع وستين ومائة، وطلب الحديث ورحل فيه، وسمع سماعا كثيرا، واستملى لسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وغيرهما، ومات يوم الأربعاء مع طلوع الشمس فجاءة في مسجد أسد بن
	يحيى بن أيوب ويكنى أبا زكريا، مولى لأبي القاسم محرر
	أبو القاسم زوج بنت أبي مسلم وهو جد حسين بن الفهم لأبيه، وكان ينزل عسكر المهدي، وكان ثقة، ورعا عالما، يقول بالسنة ويعيب من يقول بقول جهم وبخلاف السنة، وتوفي يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وعشرين ومائتين
	إبراهيم بن حاتم بن عبد الله الهروي ويكنى أبا إسحاق
	عبد الله بن عون الخراز ويكنى أبا محمد، توفي ببغداد في خلافة هارون الواثق بالله أمير المؤمنين
	شريح بن يونس المروروذي ويكنى أبا الحارث، وهو زوج بنت قريش المستملي، وكان قد صنف كتبا، وأخرجها، وحدث بها، وكان ثقة، توفي في يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين ومائتين
	أحمد بن داود ويكنى أبا سعيد الحداد الواسطي، وقد كان نزل بغداد، وكان ثقة، ومات قبل أن يحدث ويكتب عنه
	إسماعيل بن إبراهيم بن بسام الترجماني ويكنى أبا إبراهيم، من أبناء أهل خراسان، ومنزله نحو صحراء أبي السري، روى عن هشيم، وعن العطاف بن خالد، وعبد العزيز الماجشون، وخلف بن خليفة، وصالح المري، وغيرهم، وقد روى عن شريك أيضا، وتوفي ببغداد لخمس ليال
	عمرو الناقد ابن محمد بن بكير ويكنى أبا عثمان، وهو ثقة، صاحب حديث، ثبت، وقد كتب عنه أهل بغداد كتبا كثيرة، وكان من الحفاظ المعدودين، وكان فقيها، وتوفي ببغداد، وذلك يوم الخميس لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة اثنتين ومائتين
	محمد بن عباد المكي صاحب سفيان بن عيينة، وتوفي بعسكر الخليفة بسامرا في سنة أربع وثلاثين ومائتين
	حاجب بن الوليد الأعور المعلم ويكنى أبا أحمد، توفي ببغداد في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين
	أبو معمر واسمه: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهروي من هذيل من أنفسهم، صاحب سنة وفضل وخير، وهو ثقة ثبت، وتوفي ببغداد في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ومائتين، وشهده خلق كثير
	محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ويكنى أبا عبد الله، استخرج كتابا في تفسير القرآن كتبه الناس ببغداد، وكان ينزل قطيعة الربيع بالكرخ، وتوفي ببغداد يوم الخميس لأربع بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين
	أحمد بن حاتم الطويل
	إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند من بني سامة بن لؤي، يكنى أبا إسحاق، وتوفي ببغداد في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين بعد انصرافه من العسكر عسكر الخليفة بسامرا
	أحمد بن محمد الصفار ويكنى أبا حفص
	عبد الرحمن بن صالح الأزدي ويكنى أبا محمد، وهو من أهل الكوفة، ونزل بغداد، وكان يحدث عن شريك، وابن أبي زائدة، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم، وعن ملازم بن عمرو، وتوفي ببغداد يوم الإثنين انسلاخ ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين
	أحمد بن إبراهيم ويكنى أبا علي، ويعرف بالموصلي، روى عن حماد بن زيد، وشريك، وأبي عوانة، وغيرهم، وتوفي ببغداد في شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين
	إبراهيم بن أبي الليث ويكنى أبا إسحاق، وهو صاحب الأشجعي، ونزل بغداد في عسكر المهدي، وكان صاحب سنة، ويضعف في الحديث
	يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدي ويكنى أبا يوسف، وهو ابن الدورقي
	وأخوه أحمد بن إبراهيم بن كثير ويكنى أبا عبد الله
	عبد المنعم بن إدريس بن سنان ويكنى أبا عبد الله، وهو ابن ابنة وهب بن منبه، وروى كتب وهب من أحاديث الأنبياء والعباد، وأحاديث بني إسرائيل عن أبيه، عن وهب بن منبه، وذكر أنه قد لقي معمر بن راشد باليمن وسمع منه، وكان قارئا لكتب وهب بن منبه وحكمته، مات
	محمد بن مصعب ويكنى أبا جعفر، كان قارئا لكتاب الله، وقد سمع الحديث وجالس الناس، وكان ثقة إن شاء الله، مات ببغداد في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين ومائتين
	محرز بن عون بن أبي عون ويكنى أبا الفضل قال: أخبرني أبي قال: ولدت سنة أربع وأربعين ومائة قال: وفي هذه السنة حج أبو جعفر المنصور بالناس وتوفي ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وقد كان حدث وكتب الناس عنه كتابا كبيرا، وكان ثقة
	الوليد بن صالح النحاس ويكنى أبا محمد، روى عن عبيد الله بن عمرو، وأبي معشر، وبقية بن الوليد، وحماد بن سلمة، وعيسى بن يونس
	العباس بن غالب الوراق روى مصنف وكيع وغير ذلك، وتوفي ببغداد في صفر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين
	رباح بن الجراح ويكنى أبا الوليد، من أهل الموصل، وقدم بغداد، وروى عن المعافى بن عمران، وعفيف بن سالم
	الوليد بن شجاع بن الوليد ويكنى أبا همام السكوني، روى عن بقية بن الوليد وغيره من الشاميين، والعراقيين
	نوح بن يزيد المؤدب ويكنى أبا محمد، وكان صاحب إبراهيم بن سعد، وكان ثقة، فيه عسر
	عبد العزيز بن بحر المؤدب روى عن إسماعيل بن جعفر وغيره
	كامل بن طلحة الجحدري من أهل البصرة، ويكنى أبا يحيى، وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين
	يوسف بن موسى القطان وكان من أهل الكوفة ونزل الري وتجر بها، وسمع من جرير بن عبد الحميد وغيره، وقدم بغداد فنزل دار القطن
	مردويه الصائغ واسمه: عبد الصمد بن يزيد، ولقبه مردويه، ويكنى أبا عبد الله، روى عن الفضيل بن عياض، وابن عيينة، وغيرهما، وكان ثقة، من أهل السنة والورع، وقد كتب الناس عنه، وتوفي في آخر يوم من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين
	يحيى بن إسماعيل الواسطي ويكنى أبا زكريا
	أبو عمرو المقرئ وهو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي، وقد قرأ عليه الناس القرآن، وكان عالما بالقرآن وتفسيره، وقد كتب عن شريك وغيره من أهل العراق، وأهل المدينة، وأهل الشام
	محمد بن سعد صاحب الواقدي، وهو مولى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وتوفي ببغداد يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين، ودفن في مقبرة باب الشام، وهو ابن اثنتين وستين سنة، وهو الذي ألف هذا الكتاب،
	تسمية من كان بخراسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن غزاها ومات بها
	بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى، ويكنى أبا عبد الله، وأسلم حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، وأقرأه صدرا من سورة مريم، ثم قدم عليه المدينة
	أبو برزة الأسلمي واسمه فيما ذكر محمد بن عمر، وبعض ولد أبي برزة: عبد الله بن نضلة، وقال غيرهم من العلماء: اسمه: نضلة بن عبد الله وقال آخرون: نضلة بن عبيد بن الحارث بن جناد بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى أسلم أبو
	الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ونعيلة ثعلبة هو أخو غفار بن مليك، فقيل للحكم بن عمرو الغفاري وهو من ولد نعيلة أخي غفار، وقد صحب الحكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، ثم تحول إلى البصرة
	عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه أروى بنت أبي الفرعة، واسم أبي الفرعة: حارثة بن كعب بن مطرف بن ضريس، من بني فراس بن غنم، تحول عبد الرحمن إلى البصرة ونزلها، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، وكان اسمه عبد
	قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمه أم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، وكان قثم يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزا قثم خراسان، وكان عليها سعيد بن عثمان، فقال له: أضرب لك بألف سهم، فقال: لا، بل أخمس، ثم أعط
	عبد الرحمن بن يعمر الدئلي روى عنه بكير بن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل الصبح فقد أدرك الحج "
	وكان بخراسان بعد هؤلاء من الفقهاء والمحدثين
	يحيى بن يعمر الليثي من بني كنانة، وكان من أهل البصرة، وكان نحويا صاحب علم بالعربية والقرآن، ثم أتى خراسان، فنزل مرو وولي القضاء بها، فكان يقضي باليمين مع الشاهد، وكان ثقة
	أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي وكان ثقة، له أحاديث، وكان قد أتى مرو، فنزلها وابتنى بها دارا، وولي بيت المال بها، وكان أعور، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز
	يزيد بن أبي سعيد النحوي من أهل مرو، وله أحاديث
	محمد النخعي ويكنى أبا يوسف، وكان ثقة إن شاء الله، وروى عن سعيد بن جبير، وولي القضاء بمرو
	الضحاك بن مزاحم يكنى أبا القاسم، من أهل بلخ
	عطاء الخراساني وكان ثقة، وأتى الشام، فروى عنه الشاميون، وروى عنه مالك بن أنس وغيره
	أبو المنيب واسمه عيسى بن عبيد وله أحاديث، وقد روى عن عكرمة
	أبو جرير قاضي سجستان واسمه عبد الرحمن بن حسين
	الربيع بن أنس أخبرنا عمار بن نصر الخراساني قال: كان الربيع بن أنس من بكر بن وائل من أنفسهم، وكان من أهل البصرة، وقد لقي ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وكان هرب من الحجاج، فأتى مرو، فسكن قرية منها يقال لها برز، ثم تحول إلى قرية أخرى
	إبراهيم بن ميمون الصائغ كان هو ومحمد بن ثابت العبدي صديقين لأبي مسلم الداعية بخراسان، يجلسان إليه ويسمعان كلامه، فلما أظهر الدعوة بخراسان وقام بهذا الأمر دس إليهما من يسألهما عن نفسه، وعن الفتك به، فقال محمد بن ثابت: لا أرى أن يفتك به؛ لأن الأيمان
	محمد بن ثابت العبدي وكان أصله من أهل البصرة، روى عن أبي المتوكل، وقد ولي قضاء مرو، وروى عنه عبد الله بن المبارك وغيره
	يعقوب بن القعقاع وكان من أهل مرو، وكان قاضيا بها، وروى عن عطاء بن أبي رباح، وروى عنه الثوري، وعبد الله بن المبارك
	منصور بن أبي سريرة روى عنه عبد الله بن المبارك
	حسين بن واقد روى عن عبد الله بن بريدة، وكان حسن الحديث
	خارجة بن مصعب السرخسي اتقى الناس حديثه فتركوه
	نوح بن أبي مريم ويكنى أبا عصمة
	أبو حمزة السكري من أهل مرو، وكان قديما
	حفص بن عبد الرحمن البلخي ويكنى أبا عمرو، وكان ينزل نيسابور
	عبيد الله السجزي وهو من أهل سجستان، وروى لسفيان الثوري وغيره، وكان متجره إلى نيسابور
	نهشل بن سعيد بن وردان يروي عن الضحاك بن مزاحم
	الفضل بن موسى السيناني وسينان قرية من قرى مرو، من ربع السقاذم، وكان الفضل ثقة، روى عنه وكيع بن الجراح وغيره
	عبد الله بن المبارك ويكنى أبا عبد الرحمن، ولد سنة ثماني عشرة ومائة، وطلب العلم، فروى رواية كثيرة، وصنف كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه، حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم، وقال الشعر في الزهد والحث على الجهاد، وقدم العراق والحجاز والشام ومصر واليمن
	النضر بن محمد المروزي وكان مقدما عندهم في العلم والفقه والعقل والفضل، وكان صديقا لعبد الله بن المبارك، وكان من أصحاب أبي حنيفة
	مكي بن إبراهيم البلخي ويكنى أبا السكن، توفي ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين، وكان ثقة، وقدم بغداد يريد الحج، فحج ورجع، وحدث الناس في ذهابه ورجوعه، فكتبوا عنه، وكان ثبتا في الحديث
	النضر بن شميل المروزي وهو من أهل البصرة، من بني مازن، وكان ثقة إن شاء الله، صاحب حديث ورواية للشعر ومعرفة بالنحو وبأيام الناس، وتوفي بخراسان سنة ثلاث ومائتين في خلافة المأمون، وذلك قبل خروج المأمون من خراسان
	مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير، روى عن الضحاك بن مزاحم، وعطاء، وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه
	أبو مطيع البلخي واسمه: الحكم بن عبد الله، وكان على قضاء بلخ، وكان مرجئا، وقد لقي عبد الرحمن بن حرملة وغيره، وهو ضعيف عندهم في الحديث، وكان مكفوفا
	عمرو بن هاون البلخي روى عن ابن جريج وغيره، وقد كتب الناس عنه كتابا كبيرا، وتركوا حديثه
	سلم بن سالم البلخي ويكنى أبا محمد، وكان مرجئا، ضعيفا في الحديث، ولكنه كان صارما، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وكانت له رئاسة بخراسان، فبعث إليه هارون أمير المؤمنين، فأقدمه عليه فحبسه، فلم يزل محبوسا إلى أن مات هارون، ثم أخرجه محمد بن هارون
	مقاتل بن حيان أبو معان البلخي وقد روي عنه
	خلف بن أيوب ويكنى أبا سعيد، من أهل بلخ، وقد روي عنه
	شداد بن حكيم ويكنى أبا عثمان البلخي، وقد روي عنه
	أبو تميلة المروزي واسمه: يحيى بن واضح، وكان مولى للأنصار، لقي محمد بن إسحاق وروى عنه، وكان ثقة، يحدث عنه
	الحسن بن سوار ويكنى أبا العلاء المروروذي، وكان ثقة، قدم بغداد يريد الحج فروى عنه الناس وكتبوا عنه، ثم رجع إلى خراسان، فمات بها في آخر خلافة المأمون
	عبد الصمد بن حسان المروروذي وكان قاضيا بها وبنيسابور وهراة، وكان ثقة، وتوفي في خلافة المأمون
	علي بن الحسن بن شقيق من أصحاب عبد الله بن المبارك، وقد لقي الحسين بن واقد وروى عنه، وهو من أهل مرو، وتوفي بمرو
	عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي روى عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهما، وكان ثقة
	نصر بن باب ويكنى أبا سهل، من أهل مرو، سمع من داود بن أبي هند، وعوف الأعرابي، والحجاج، وغيرهم، وقدم بغداد فسمعوا منه وروي عنه، ثم حدث عن إبراهيم الصائغ فاتهموه فتركوا حديثه
	علي بن إسحاق الداركاني وهي قرية بمرو، وكان ينزلها الحجاج إذا خرجوا من مرو، وكان من أصحاب عبد الله بن المبارك، معروفا بصحبته، وكان ثقة، وقدم بغداد فسمعوا منه
	الحسين بن الوليد ويكنى أبا عبد الله مولى لقريش
	سهل بن مزاحم من أهل مرو، وكان فقيها مفتيا عابدا، ويكنى أبا بشر
	وأخوه محمد بن مزاحم ويكنى أبا وهب، وكان خبيرا فاضلا، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، وكان يروي عن عبد الله بن المبارك
	عتاب بن زياد المروزي من أصحاب عبد الله بن المبارك، وكان ثقة
	إبراهيم بن رسيم من أهل مرو
	سفيان بن عبد الملك من أهل مرو، وكان عبد الله بن المبارك يثق به ويرفع إليه كتبه
	سلمة بن سليمان من أهل مرو، وهو صاحب عبد الله بن المبارك، معروف به
	عياذ بن عثمان واسمه: عبد الله، وهو ابن ابنة عبد العزيز بن أبي رواد، وقد لقي شعبة، وعنده كتب عن عبد الله بن المبارك
	محمد بن الفضل من أهل مرو، متروك الحديث
	عمارة بن المغيرة من أهل سرخس
	وأخوه القاسم بن المغيرة من أهل سرخس
	أبو سعيد الصاغاني وكان ثقة، واسمه: محمد بن ميسر، وكان مكفوفا
	عصام بن يوسف من أهل بلخ
	أبو إسحاق الزيات من أهل بلخ. واسمه: إبراهيم بن سليمان، وكان مرجئا
	قتيبة بن سعيد ويكنى أبا رجاء البلخي، روى عن ليث بن سعد، وابن لهيعة
	أبو معاذ النحوي من أهل مرو، روى عن عبد الله بن المبارك
	يعمر بن بشر ويكنى أبا عمرو، صاحب عبد الله بن المبارك
	وكان بالري من الفقهاء والمحدثين
	أبو جعفر الرازي واسمه: عيسى بن ماهان، وكان أصله من أهل مرو، من قرية يقال لها برز، وهي القرية التي نزلها الربيع بن أنس أولا، وبها سمع أبو جعفر من الربيع بن أنس، ثم تحول أبو جعفر بعد ذلك إلى الري، فمات بها، فقيل له الرازي، وكان ثقة، وكان يقدم
	يحيى بن ضريس كان قاضيا بالري ومات بها
	سعيد بن سنان الشيباني من أنفسهم، وكان أصله من أهل الكوفة، ولكنه سكن الري بعد ذلك، وكان يحج كل سنة، وكان سيئ الخلق
	جرير بن عبد الحميد ويكنى أبا عبد الله، ولد سنة سبع ومائة بالكوفة، ونشأ بها، وطلب الحديث، وسمع فأكثر، ثم نزل الري، فمات بها، وكان ثقة، كثير العلم، ترحل إليه
	حكام بن سلم الرازي وكان ثقة إن شاء الله
	سلمة الأبرش بن الفضل ويكنى أبا عبد الله، وكان ثقة صدوقا، وهو صاحب محمد بن إسحاق، روى عنه المغازي والمبتدأ، وتوفي بالري وقد أتى عليه مائة وعشر سنين، وكان مؤدبا، وكان يقال إنه من أخشع الناس في صلاته
	إسحاق بن سليمان ويكنى أبا يحيى، مولى لعبد القيس، وكان ثقة، له فضل في نفسه وورع، وانتقل إلى الكوفة فأقام بها سنين، ثم رجع إلى الري فمات بها سنة تسع وتسعين ومائة
	إسحاق بن إسماعيل الرازي ويلقب حيويه، توفي بالري، وكان قد حدث وروي عنه
	وكان بهمدان من الفقهاء
	أصرم بن حوشب الهمداني وكان قدم بغداد، فكتب عنه أهل بغداد، ثم رجع إلى همدان فمات بها
	وكان بقم من المحدثين
	أشعث بن إسحاق
	ويعقوب بن عبد الله الأشعري
	وكان بالأنبار من المحدثين
	محمد بن عبد الله الحذاء ويكنى أبا جعفر، وكانت عنده أحاديث، وكان ثقة
	سويد بن سعيد ويكنى أبا محمد الأنباري، وكان ينزل الحديثة حديثة النورة على فراسخ من الأنبار
	إسحاق بن البهلول ويكنى أبا يعقوب
	تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، واسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة، أسلم أبو عبيدة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى أرض
	بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويكنى أبا عبد الله، وكان من مولدي السراة، واسم أمه: حمامة، وكانت أمة لبعض بني جمح
	عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، من القواقلة، ويكنى أبا الوليد، وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج، شهد عبادة العقبة مع السبعين من
	معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج قال: ويكنى معاذ أبا عبد الرحمن، وأمه هند بنت سهل من جهينة، وأخوه لأمه عبد الله بن الجد بن قيس من أهل بدر، وشهد معاذ
	سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، من الأنصار، ويكنى أبا ثابت، وأمه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو ابن خالة مسعود بن زيد الأشهلي، من أهل بدر، وكان سعد بن
	أبو الدرداء واسمه عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وأمه محبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب وكان أبو الدرداء آخر أهل داره إسلاما، فجاء عبد الله
	شرحبيل ابن حسنة وهي أمه، وهي عدوية، وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عمرو، من كندة، حليف لبني زهرة، ويكنى أبا عبد الله، وأسلم قديما بمكة، وهو من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية، وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزا معه غزوات، وهو
	خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ويكنى أبا سليمان، وأمه عصماء: وهي لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، وهي أخت أم الفضل بن الحارث أم بني العباس بن عبد المطلب، وكان خالد
	عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، أسلم قديما قبل الحديبية، وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صالحا سمحا، وكان مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام، فلما حضرت أبا عبيدة الوفاة ولي عياض
	سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح بن عمرو بن هصيص، أسلم قبل خيبر، وهاجر إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وما بعد ذلك من المشاهد، ولا نعلم له بالمدينة دارا، وولاه عمر بن الخطاب عمل عياض بن غنم حين مات عياض،
	الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ويكنى أبا محمد، وكان أسن ولد العباس، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنينا، وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس، وشهد معه حجة الوداع، وأردفه رسول الله صلى الله
	أبو مالك الأشعري أسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا معه، وروى عنه
	عوف بن مالك الأشجعي أسلم قبل حنين، وشهد حنينا، وكانت راية أشجع معه يوم فتح مكة، وتحول إلى الشام في خلافة أبي بكر، فنزل حمص، وبقي إلى أول خلافة عبد الملك بن مروان، ومات سنة ثلاث وسبعين، وكان يكنى أبا عمرو
	ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنى أبا عبد الله، وهو من أهل السراة، قال: يذكرون أنه من حمير، أصابه سبا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول
	سهل بن الحنظلية وهو سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة، وأمه من بني تميم، ثم من بني حنظلة، فنسب إلى أمه، فقيل ابن الحنظلية، شهد أحدا والخندق والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى الشام، فنزل دمشق حتى مات بها
	شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر، وتحول إلى فلسطين، فنزلها، ومات بها سنة ثمان وخمسين، في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان يوم مات ابن خمس وتسعين سنة،
	فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهبية بن الأصرم بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف، من الأنصار، شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الشام، فنزل دمشق، وبنى بها دارا، وكان قاضيا بها في زمن معاوية بن أبي
	أبو أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت واسمه عبد الله بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، من الأنصار، من الخزرج، شهد أبوه وأخوه قيس بن عمرو بدرا، ولم يشهدها أبو أبي، وأمه أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك، وتحول أبو أبي إلى
	عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة من بني عمرو بن عوف، من الأنصار، نزل الشام، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع
	عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من بني عمرو بن عوف، وأبوه ممن شهد بدرا، وهو سعد القارئ، وصحب عمير بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وولاه عمر بن الخطاب حمص بعد سعيد بن عامر بن حذيم
	عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، يكنى أبا نجيح
	الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أسلم يوم فتح مكة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل، ولم يزل مقيما بمكة بعد أن أسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
	عكرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أسلم يوم فتح مكة، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج على صدقات هوازن، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمة بتبالة واليا على هوازن، وخرج عكرمة إلى
	سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، ويكنى أبا يزيد، وخرج إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ
	أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، أسلم قديما بمكة، فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد، ومنعه الهجرة، ثم أفلت بعد الحديبية، فخرج إلى أبي بصير بالعيص، فلم يزل معه حتى مات أبو بصير، فقدم أبو جندل ومن كان معه
	يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه زينب بنت نوفل بن حلف بن قوالة، من بني كنانة، أسلم يزيد يوم فتح مكة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل،
	معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، ويكنى معاوية: أبا عبد الرحمن، وله عقب، وكان يذكر أنه أسلم عام الحديبية، وكان يكتم إسلامه من أبي سفيان قال: " فدخل رسول الله
	أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أسلم يوم فتح مكة، وخرج إلى الشام، فنزلها إلى أن مات بها، وكان ينزل دمشق
	عبد الله بن السعدي واسم السعدي: عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، أسلم يوم فتح مكة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وقدم إلى الشام، فنزل دمشق، فمات هناك
	ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، وكان شاعرا، أسلم يوم فتح مكة، وكان فارسا، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وخرج إلى الشام مجاهدا، فمات هناك
	واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن عنزة بن سعد بن ليث بن بكر، من بني كنانة، ويكنى أبا قرصافة، كان ينزل ناحية المدينة، ثم وقع الإسلام في قلبه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فأسلم، وخرج مع رسول الله صلى
	تميم الداري وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دارع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم بن كعب، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أخوه نعيم بن أوس، فأسلما، وأقطعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حبرى وبيت عينون بالشام،
	بسر بن أبي أرطأة واسمه: عمير بن عويمر بن عمران بن الجليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي، قال محمد بن عمر: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر بن أبي أرطأة صغير، ولم يرو عنه أحد من المدنيين أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، تحول، فنزل
	حبيب بن مسلمة الفهري ابن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر
	الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، قال محمد بن عمر: في روايتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والضحاك بن قيس غلام لم يبلغ، وفي رواية غيره أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه
	قباث بن أشيم بن عامر بن الملوح بن يعمر وهو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، شهد بدرا مع المشركين، وكان له فيها ذكر، ثم أسلم بعد ذلك، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد، وكان على مجنبة أبي عبيدة بن الجراح يوم
	أبو أمامة الباهلي واسمه: الصدي بن عجلان، وروى عن سليمان
	العرباض بن سارية السلمي ويكنى أبا نجيح، قال محمد بن عمر: توفي بالشام سنة خمس وسبعين في أول خلافة عبد الملك بن مروان
	عمرو بن مرة الجهني وكان شيخا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
	عتبة بن الندر السلمي وكان ينزل دمشق، ومات سنة أربع وثمانين
	عتبة بن عبد السلمي وكان ينزل بالشام، قال الهيثم بن عدي: " توفي سنة إحدى أو اثنتين وتسعين "، وقال محمد بن عمر: " توفي سنة سبع وثمانين، وهو ابن أربع وتسعين سنة "
	عبد الله بن بسر المازني مازن بن منصور أخو سليم بن منصور، ويكنى أبا صفوان
	عبد الله بن حوالة ويكنى أبا حوالة، قال الهيثم بن عدي: " هو من الأزد " وقال محمد بن عمر: هو من بني معيص بن عامر بن لؤي ويكنى أبا محمد، وكان يسكن الأردن، ومات سنة ثمان وخمسين، في آخر خلافة معاوية، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة أخبرنا يزيد بن هارون قال:
	كعب بن مرة البهزي وبهز من بني سليم، وكان يسكن الأردن، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان مثل ما روى عبد الله بن حوالة، ومات كعب سنة سبع وخمسين
	كعب بن عاصم الأشعري
	كعب بن عياض صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حديثا من حديث عبد الله بن صالح
	المقدام بن معد يكرب الكندي ويكنى أبا يحيى، توفي بالشام سنة سبع وثمانين، في خلافة عبد الملك بن مروان، وهو ابن إحدى وتسعين سنة
	عبد الله بن قرط الأزدي ثم الثمالي
	الحكم بن عمير الثمالي من الأزد، وكان يسكن حمص
	عبد الله بن عائذ الثمالي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الشام
	أبو ثعلبة الخشني وخشين من قضاعة، واسم أبي ثعلبة فيما أخبرنا أصحابه: جرهم بن ناش، قال: وأخبرت عن أبي مسهر الدمشقي، أنه قال: " اسمه جرثومة بن عبد الكريم "
	أبو كبشة الأنماري قال الهيثم بن عدي: شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك
	عبد الرحمن بن قتادة السلمي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، ونزل الشام
	نعيم بن هبار الغطفاني هكذا أخبرنا معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن نعيم بن هبار، قال: " وكان الوليد بن مسلم يقول فيما يحدث به: نعيم بن هبار "، وقال غيرهم: " نعيم بن حمار، وكان نعيم قد صحب النبي صلى الله عليه
	عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الشام، وهو الذي روى في معاوية ما روي من حديث الوليد بن مسلم
	أبو سيارة المتعي وكان حليفا لبني بجالة
	وحشي بن حرب الحبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه أحاديث، وشرك في قتل مسيلمة الكذاب، فكان يقول: " قتلت خير الناس، وقتلت شر الناس "، ونزل حمص حتى مات بها، وولده بها إلى اليوم، وكان
	عثمان بن عثمان الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	مسلم بن حارث صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الشام
	مالك بن هبيرة السلمي
	عبد الله بن معاوية الغاضري
	عمرو البكالي
	سنان بن غرفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن الشام، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء ييممان، يعني: ولا يغسلان
	أبو هند الداري
	معاوية الهذلي
	نهيك بن صريم السكوني
	سفيان بن أسيد الحضرمي
	أبو البجير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
	جد أبي الأسد السلمي
	ثوبان بن يمرد صاحب النبي، ذو الأصابع، رجل من أهل اليمن، من المدد الذين نزلوا الشام ببيت المقدس
	مازن بن خيثمة
	أبو حنش الأنصاري الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسأل الإمارة "
	أبو ريحانة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال في بعض الحديث ذو مخبر، ومخمر أصوب وأكثر، وهو من أهل اليمن، ونزل الشام بعد، وروى عنه الناس، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم
	أبو خيرة الصباحي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حديثا من حديث محمد بن حمران
	عبد الله الصنابحي
	قيس الجذامي
	بسر بن جحاش القرشي
	سلمة بن نفيل الحضرمي وقال بعضهم: السكوني
	يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شق الكاهن بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار، وهو بجيلة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا
	غطيف بن الحارث الكندي
	بشير بن عقربة الجهني ويكنى أبا اليمان
	الجلاح قال: وأظنه ابن الأشد
	عطية بن عمرو السعدي من بني سعد
	عتبة بن عمرو السلمي
	النواس بن سمعان الكلابي
	عصمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غرفة بن الحارث الكندي
	شرحبيل بن أوس
	حابس بن سعد الطائي
	جبلة بن الأزرق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
	ابن مسعدة، صاحب الجيوش
	عمارة بن زعكرة
	أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عريب
	أبو رهم بن قيس الأشعري وكان ممن قدم مع أبي موسى الأشعري من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، وكانوا أربعة وخمسين رجلا، فيهم من إخوتهم من عك ستة نفر، فأسلموا، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو رهم إلى الشام بعد ما قبض
	سهم بن عمرو الأشعري، وكان ممن قدم مع أبي موسى الأشعري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، فأسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الشام بعد ذلك، فنزلها
	عمرو بن مالك العكي، وأخواله الأشعريون، كان فيمن قدم مع أبي موسى الأشعري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو مالك بن عمرو، وكان مطهر بن حي العكي يزعم أنه خال أمه
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	جعفر بن برقان الكلابي وكان ثقة صدوقا، له رواية وفقه وفتوى في دهره، وكان كثير الخطأ في حديثه، وكان ينزل الرقة، ومات بها سنة أربع وخمسين ومائة، في خلافة أبي جعفر
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	عبد الله بن محرر العامري كان ضعيفا ليس بذاك، توفي في خلافة أبي جعفر
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	مروان بن شجاع ويكنى أبا عمرو، مولى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وكان من أهل حران، وكان ثقة، صدوقا، راوية لخصيف، وهو الذي كان يقال له الخصيفي، وكان قدم بغداد مؤدبا مع موسى أمير المؤمنين وولده، ومات ببغداد سنة أربع وثمانين ومائة، في خلافة هارون
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	محمد بن سلمة ويكنى أبا عبد الله، مولى لباهلة، وكان يسكن حران وكان صدوقا، ثقة إن شاء الله، وكان له فضل ورواية وفتوى، مات في آخر سنة إحدى وتسعين ومائة، في خلافة هارون
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	عبد الله بن جعفر بن غيلان، يكنى أبا عبد الرحمن مولى آل أبي معيط، وكان راوية لأبي المليح، وعبيد الله بن عمرو، وكان ضعيف البصر، يخضب بالحناء، ومات بالرقة لتسع ليال بقين من شعبان سنة عشرين ومائتين، في خلافة أبي إسحاق بن هارون
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	الحجاج بن محمد الأعور ويكنى أبا محمد، مولى لسليمان بن مجالد مولى أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين، وكان من أهل بغداد، فتحول إلى المصيصة بعياله، فنزلها سنين كثيرة، ثم رجع إلى بغداد، فمات بها سنة ست ومائتين، في خلافة عبد الله بن هارون، وكان ثقة،
	محمد بن يوسف الفريابي ويكنى أبا عبد الله، وهو صاحب سفيان الثوري رحمه الله
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	منصور بن هارون ويكنى أبا الحسن، وكان عالما، فقيها، توفي بالمصيصة سنة اثنتين وعشرين ومائتين، في خلافة أبي إسحاق
	أبو زكريا الطحان وكان عالما، توفي بالمصيصة سنة خمس وعشرين ومائتين، في خلافة أبي إسحاق بن هارون
	تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ويكنى أبا عبد الله، أسلم بأرض الحبشة عند النجاشي، ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا في هلال صفر سنة ثمان من الهجرة، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله على غزوة ذات السلاسل،
	عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم قال محمد بن عمر: أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خيرا فاضلا "
	خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، أسلم قديما، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج، فنزل مصر، وكان قاضيا بها لعمرو بن العاص، فلما كان صبيحة يوم وافى الخارجي ليضرب عمرو بن العاص، ولم يخرج عمرو يومئذ، وأمر
	عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكان قد أسلم قديما، وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم افتتن، وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، فجاء عثمان
	محمية بن جزء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد بن مذحج، وكان حليفا لبني سهم، وأسلم محمية بمكة قديما، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وأول مشاهده المريسيع، وهي غزوة بلمصطلق، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمس وسهمان المسلمين
	عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بمصر، وروى عنه المصريون
	عقبة بن عامر بن عبس الجهني، ويكنى أبا عمرو صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب أبو بكر الناس إلى الشام خرج عقبة بن عامر، فشهد فتوح الشام ومصر، وشهد مع معاوية صفين، ثم تحول إلى مصر، فنزلها، وابتنى بها دارا،
	نبيه بن صواب المهري
	علقمة بن رمثة البلوي من قضاعة
	أبو زمعة البلوي
	أبو خراش السلمي
	أبو بصرة الغفاري صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل مصر، ومات بها، ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر
	وابنه بصرة بن أبي بصرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه
	وابنه جميل بن بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أبيه وجده، وروى عنه
	أبو بردة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل مصر
	عبد الله بن سعد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سكن مصر
	خرشة بن الحارث
	جنادة الأزدي
	سعيد بن يزيد الأزدي
	أبو سعد الخير الأنماري
	معاذ بن أنس الجهني صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، وسكن مصر، وهو أبو سهل بن معاذ، الذي روى عنه زبان بن فائد وغيره من الشاميين والمصريين
	أبو اليقظان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	معاوية بن حديج صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وقد لقي عمر بن الخطاب، وروى عنه حديثا في المسح، وكان عثمانيا
	زياد بن الحارث الصدائي وهو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزم غرزه، فلما كان في السحر قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أذن يا أخا صداء " فأذن، ثم جاء بلال يقيم، فقال رسول الله صلى الله
	مسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيار بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة، من الأنصار، ويكنى أبا معمر
	سرق
	سندر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: " هو ابن سندر "
	أبو فاطمة الأزدي
	أبو جمعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالشام، ثم تحول إلى مصر، فنزلها، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث
	أبو سعاد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن مصر
	عبد الرحمن بن عديس البلوي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وكان فيمن رحل إلى عثمان حين حصر حتى قتل، وكان رأسا فيهم
	أبو الشموس البلوي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل مصر

	الطبقة الأولى من أهل مصر بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي من حمير، ويكنى أبا عبد الله، وكان ثقة، قليل الحديث، روى عن أبي بكر، وعمر، وبلال
	أبو تميم الجيشاني وكان ثقة، روى عن عمر، وعلي، رضي الله عنهما، ومات قديما سنة سبع أو ثمان وسبعين، في خلافة عبد الملك بن مروان
	عبد الله بن زرير الغافقي وكان ثقة، له أحاديث، روى عن عمر، وعلي، رضي الله عنهما، وشهد مع علي عليه السلام صفين، ومات سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان
	أخو وهب الجيشاني وجيشان من قضاعة، واسم أبي وهب: ديلم بن الهوشع، وكان ثقة، قليل الحديث
	عبد الرحمن بن شماسة وكان صالح الحديث

	الطبقة الثانية
	أبو الخير واسمه: مرثد بن عبد الله اليزني، من حمير، وكان ثقة، له فضل وعبادة، مات سنة تسعين، في خلافة الوليد بن عبد الملك
	أبو عبد الرحمن الجبلي من حمير، واسمه: عبد الله بن يزيد، وكان ثقة وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص
	أبو قيس مولى عمرو بن العاص، وكان ثقة إن شاء الله، وقد روى عن عمرو بن العاص
	وردان مولى عمرو بن العاص، ويكنى: أبا عبيد الله، وقد روي عنه، أيضا، وبه سميت السوق التي بمصر سوق وردان
	قنبر مولى عمرو بن العاص، وقد روي عنه، أيضا
	علي بن رباح اللخمي أما أهل مصر فيقولون: علي بن رباح، وأما أهل العراق فيقولون: علي بن رباح، وكان ثقة، وقد روى عن عمرو بن العاص وغيره
	أبو عشانة المعافري واسمه: حي بن يؤمن، له أحاديث، وقد روي عنه، مات سنة ثماني عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان
	أبو قبيل المعافري واسمه: حي بن هانئ قال: " أذكر قتل عثمان بن عفان " وله أحاديث، وقد روي عنه، وبقي حتى مات سنة سبع وعشرين ومائة، في خلافة مروان بن محمد
	عبد الله بن هبيرة السبائي، له أحاديث، وتوفي في خلافة يزيد بن عبد الملك
	شفي بن ماتع الأصمعي من حمير، وله أحاديث، توفي في خلافة هشام بن عبد الملك
	شييم بن بيتان له أحاديث
	مشرح بن هاعان ويكنى أبا مصعب، له أحاديث
	أبو الهيثم صاحب أبي سعيد الخدري، واسمه: سليمان بن عمرو بن عبد العتواري

	الطبقة الثالثة
	يزيد بن أبي حبيب يكنى أبا رجاء، مولى لبني عامر بن لؤي من قريش، وكان ثقة كثير الحديث، مات سنة ثمان وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد
	جعفر بن ربيعة بن عبد الله بن شرحبيل ابن حسنة الأزدي حليف بني زهرة بن كلاب، وشرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الأجناد على الجيوش لأبي بكر إلى الشام، ومات جعفر بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وكان ثقة
	عبيد الله بن أبي جعفر مولى بني أمية، وكان ثقة بقية في زمانه، مات سنة خمس أو ست وثلاثين ومائة
	بكر بن سوادة الجذامي وكان ثقة إن شاء الله، توفي في خلافة هشام بن عبد الملك
	عبد الله بن رافع الغافقي من حمير، له أحاديث، وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك
	الوليد بن أبي عبدة مولى عمرو بن العاص، له أحاديث
	سعيد بن أبي هلال وكان ثقة إن شاء الله
	زهرة بن معبد ويكنى: أبا عقيل

	الطبقة الرابعة
	عمرو بن الحارث بن يعقوب مولى للأنصار، وكان ثقة إن شاء الله، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر
	حيوة بن شريح ويكنى أبا يزيد التجيبي، من كندة، وكان ثقة، توفي في خلافة أبي جعفر
	موسى بن علي بن رباح اللخمي وكان ثقة إن شاء الله، قال مكي بن إبراهيم: " قدمت مصر سنة أربع وستين ومائة، فقيل لي: مات موسى بن علي بالإسكندرية " وقال محمد بن عمر: " مات موسى بن علي سنة ثلاث وستين ومائة في خلافة المهدي "
	سعيد بن أبي أيوب وكان ثقة ثبتا، واسم أبي أيوب: مقلاص
	عبد الرحمن بن شريح كان منكر الحديث، مات سنة سبع وستين ومائة في خلافة المهدي
	عياش بن عباس القتباني
	يحيى بن أيوب الغافقي كان منكر الحديث

	الطبقة الخامسة
	عبد الله بن عقبة بن لهيعة الحضرمي من أنفسهم، ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان ضعيفا، وعنده حديث كثير، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا في روايته ممن سمع منه بآخره، وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط، ولم يزل أول أمره وآخره واحدا، ولكن كان يقرأ عليه ما
	الليث بن سعد ويكنى أبا الحارث، مولى لقيس، ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين، في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقة، كثير الحديث صحيحه، وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر، وكان سريا من الرجال، نبيلا سخيا، له ضيافة، ومات يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة
	المفضل بن فضالة القيني وكان قاضيا عليهم بمصر، وكان منكر الحديث
	رشدين بن سعد القيني وهو رشدين بن أبي رشدين، وكان ضعيفا، ومات سنة ثمان وثمانين ومائة في خلافة هارون
	غوث بن سليمان الحضرمي توفي في خلافة المهدي
	بكر بن مضر
	نافع بن يزيد

	الطبقة السادسة
	عبد الله بن وهب مولى لقريش، وكان كثير العلم، ثقة فيما قال: حدثنا، وكان يدلس
	عبد الله بن صالح الجهني، ويكنى أبا صالح، وكان كاتبا لليث بن سعد وراويته، ومات بمصر يوم عاشوراء في المحرم سنة ثلاث وعشرين ومائتين، في خلافة أبي إسحاق
	سعيد بن عفير
	سعيد بن أبي مريم
	يحيى بن بكير
	عبد الله بن عبد الحكم
	عمرو بن خالد صاحب زهير بن معاوية
	نعيم بن حماد وكان من أهل خراسان، من أهل مرو، وطلب الحديث طلبا كثيرا بالعراق والحجاز، ثم نزل مصر، فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة أبي إسحاق بن هارون، فسئل عن القرآن، فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه، فحبس بسامرا، فلم يزل محبوسا بها حتى مات
	ومن كان بأيلة
	طلحة بن عبد الملك الأيلي وكان ثقة روى عنه مالك بن أنس وغيره
	عقيل بن خالد صاحب الزهري، وكان ثقة
	أبو صخر الأيلي واسمه: يزيد بن أبي سمية، وكان صالح الحديث
	زريق بن حكم وكان ثقة
	حسين بن رستم
	يونس بن يزيد الأيلي وكان حلو الحديث كثيره، وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر
	عبد الجبار بن عمر الأيلي ويكنى أبا الصباح، وكان ثقة، روى عن يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في جر القميص ما قال في جر الإزار، وروى عن عبد الجبار
	عبد الله بن المبارك وأبو عبد الرحمن المقرئ، وغيرهما
	وكان بإفريقية
	خالد بن أبي عمران من أهل تونس من إفريقية، وكان ثقة إن شاء الله، وكان لا يدلس
	وكان بالأندلس
	معاوية بن صالح الحضرمي وكان قاضيا لهم، وكان ثقة كثير الحديث، حج من دهره حجة واحدة، ومر بالمدينة فلقيه من لقيه بها من أهل العراق، وفي تلك الحجة لقيه عبد الرحمن بن مهدي، وزيد بن الحباب العكلي، ومحمد بن عمر الواقدي، وحماد بن خالد الخياط، ومعن بن عيسى

	الفهرس



