















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الطبقات الكبرى
	الجزء الخامس
	الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين
	من هذه الطبقة الذين رووا عن الشيخين
	589 - عبد الرحمن بن الحارث
	590 - عبد الرحمن بن الأسود
	591 - صبيحة بن الحارث
	592 - نيار بن مكرم الأسلمي
	593 - عبد الله بن عامر
	594 - أبو جعفر الأنصاري
	595 - أبو سهل الساعدي
	596 - أسلم مولى عمر
	597 - هني مولى عمر
	598 - مالك الدار مولى عمر
	599 - أبو قرة مولى عبد الرحمن
	600 - زبيد بن الصلت
	601 - وأخوه كثير بن الصلت
	602 - وأخوهما عبد الرحمن بن الصلت.
	603 - عاصم بن عمر
	604 - عبيد الله بن عمر
	605 - محمد بن ربيعة
	606 - عبد الله بن نوفل
	607 - عبيد الله بن نوفل
	608 - المغيرة بن نوفل
	609 - سعيد بن نوفل
	610 - عبد الله بن الحارث
	611 - سليمان بن أبي حثمة
	612 - ربيعة بن عبد الله
	613 - وأخوه المنكدر بن عبد الله
	614 - عبد الله بن عياش
	615 - الحارث بن عبد الله
	616 - سعيد بن العاص
	617 - مروان بن الحكم
	618 - عبد الله بن عامر
	619 - عبيد الله بن عدي الأكبر
	620 - عبد الرحمن بن زيد
	621 - عبد الرحمن بن سعيد
	622 - محمد بن طلحة
	623 - إبراهيم بن عبد الرحمن
	624 - مالك بن أوس
	625 - عبد الرحمن بن عبد القاري
	626 - إبراهيم بن قارظ
	627 - عبد الله بن عتبة
	628 - نوفل بن أياس
	629 - الحارث بن عمرو
	630 - عبد الله بن ساعدة
	631 - النضر بن سفيان
	632 - علقمة بن وقاص
	633 - عبد الله بن شداد
	634 - جعونة بن شعوب
	635 - حماس الليثي
	636 - عبد الله بن أبي أحمد
	637 - مليح بن عوف السلمي.
	638 - سنين أبو جميلة
	639 - مالك بن أبي عامر
	640 - عبد الله بن عمرو بن الحضرمي من حلفاء بني أمية.
	641 - عبد الرحمن بن حاطب
	642 - محمد بن الأشعث
	643 - عبد الله بن حنظلة
	644 - محمد بن عمرو
	645 - عمارة بن خزيمة
	646 - يحيى بن خلاد
	647 - عمرو بن سليم
	648 - حنظلة بن قيس
	649 - مسعود بن الحكم
	650 - مخلد
	651 - عبد الله بن أبي طلحة
	652 - محمد بن أبي
	653 - الطفيل بن أبي
	654 - وأخوهما الربيع بن أبي
	655 - محمود بن لبيد
	656 - السائب بن أبي لبابة
	657 - عبد الرحمن بن عويم
	658 - وأخوه سويد بن عويم
	659 - أيوب بن بشير
	660 - ثعلبة بن أبي مالك
	661 - الوليد بن عباده
	662 - سعيد بن سعد
	663 - عباد بن تميم
	664 - محمد بن ثابت
	665 - سعد بن الحارث
	666 - أبو أمامة بن سهل
	667 - عبد الرحمن بن أبي عمرة
	668 - عبد الرحمن بن يزيد
	669 - مجمع بن يزيد
	670 - أبو سعيد المقبري
	671 - أبو عبيد.
	672 - أفلح مولى أبي أيوب
	673 - عبيد مولى عبيد
	674 - شماس مولى العباس
	675 - السائب بن خباب
	676 - عبيد ابن أم كلاب
	677 - ابن مرسا
	678 - أبو سعيد
	679 - الهرمزان

	ومن هذه الطبقة ممن روى عن عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وأبي بن كعب وسهل بن حنيف وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وغيرهم. رحمهم الله
	680 - محمد ابن الحنفية
	681 - عمر الأكبر ابن علي
	682 - عبيد الله بن علي
	683 - سعيد بن المسيب
	684 - عبد الله بن مطيع
	685 - عبد الرحمن بن مطيع
	686 - وأخوهما سليمان بن مطيع
	687 - عبد الرحمن بن سعيد
	688 - عمرو بن عثمان بن
	689 - عمر بن عثمان
	690 - أبان بن عثمان
	691 - سعيد بن عثمان
	692 - حميد بن عبد الرحمن
	693 - أبو سلمة بن عبد الرحمن
	694 - مصعب بن عبد الرحمن
	695 - طلحة بن عبد الله
	696 - موسى بن طلحة
	697 - عيسى بن طلحة
	698 - يحيى بن طلحة
	699 - يعقوب بن طلحة
	700 - زكرياء بن طلحة
	701 - إسحاق بن طلحة
	702 - عمران بن طلحة
	703 - محمد بن سعد
	704 - عامر بن سعد
	705 - عمر بن سعد
	706 - عمرو بن سعد
	707 - عمير بن سعد
	708 - مصعب بن سعد
	709 - إبراهيم بن سعد
	710 - يحيى بن سعد
	711 - إسماعيل بن سعد
	712 - عبد الرحمن بن سعد
	713 - إبراهيم بن نعيم
	714 - محمد بن أبي الجهم
	715 - عبد الرحمن بن عبد الله
	716 - عبد الرحمن بن حويطب
	717 - أبو سفيان بن حويطب
	718 - عطاء بن يسار
	719 - وأخوه سليمان بن يسار
	720 - وأخوهما عبد الله بن يسار
	721 - وأخوهم عبد الملك بن يسار
	722 - الفرافصة بن عمير
	723 - قبيصة بن ذؤيب
	724 - أبو غطفان بن طريف
	725 - أبو مرة
	726 - جعفر بن عبد الله
	727 - عبد الله بن عتبة
	728 - الوليد بن أبي الوليد


	الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين
	ممن روى عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم
	729 - عروة بن الزبير
	730 - المنذر بن الزبير
	731 - مصعب بن الزبير
	732 - جعفر بن الزبير
	733 - خالد بن الزبير
	734 - عمرو بن الزبير
	735 - عبيدة بن الزبير
	736 - حمزة بن الزبير
	737 - القاسم بن محمد
	738 - عبد الله بن محمد
	739 - عبد الله بن عبد الرحمن
	740 - عبد الله بن محمد
	741 - سالم بن عبد الله
	742 - عبد الله بن عبد الله
	743 - عبيد الله بن عبد الله
	744 - حمزة بن عبد الله
	745 - زيد بن عبد الله
	746 - بلال بن عبد الله
	747 - واقد بن عبد الله
	748 - محمد بن جبير
	749 - نافع بن جبير
	750 - أبو بكر بن عبد الرحمن
	751 - عكرمة بن عبد الرحمن
	752 - محمد بن عبد الرحمن
	753 - المغيرة بن عبد الرحمن
	754 - أبو سعيد بن عبد الرحمن

	بقية الطبقة الثانية من التابعين
	من المهاجرين
	755 - علي بن الحسين

	756 - عبد الملك بن المغيرة
	757 - أبو بكر بن سليمان
	758 - وأخوه عثمان بن سليمان
	759 - عبد الملك بن مروان
	762 - عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس.
	761 - محمد بن مروان
	762 - عمرو بن سعيد
	763 - يحيى بن سعيد
	764 - عنبسة بن سعيد
	765 - عبد الله بن قيس
	766 - وأخوه محمد بن قيس
	767 - المغيرة بن أبي بردة
	768 - عبد الله بن عبد الرحمن
	769 - عبد الرحمن بن عبد الله
	770 - معاذ بن عبد الرحمن
	771 - وأخوه عثمان بن عبد الرحمن
	772 - نوفل بن مساحق
	773 - عياض بن عبد الله
	774 - عثمان بن إسحاق
	775 - محمد بن عبد الرحمن
	776 - شعيب بن محمد
	777 - عثمان بن عبد الله
	778 - هشام بن إسماعيل
	779 - محمد بن عمار
	780 - حمزة بن صهيب
	781 - صيفي بن صهيب
	782 - عمارة بن صهيب
	783 - عبد الله بن خباب
	784 - محمد بن أسامة
	785 - وأخوه الحسن بن أسامة
	786 - جعفر بن عمرو
	787 - وأخوه الزبرقان بن عمرو
	788 - أياس بن سلمة
	789 - محمد بن حمزة
	790 - عبد الرحمن بن جرهد
	791 - طارق بن أبي مخاشن
	792 - أبو عثمان بن سنة
	793 - عطاء بن يزيد
	794 - عمارة بن أكيمة
	795 - حميد بن مالك
	796 - سنان بن أبي سنان
	797 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
	798 - يحيى بن عبد الرحمن
	799 - عبد الله بن عبد الرحمن
	800 - حنظلة
	801 - عياض بن خليفة
	802 - عوف بن الطفيل
	803 - عبد الرحمن بن مالك
	804 - الربيع بن سبرة
	805 - عبيد بن السباق
	806 - عبيدة بن سفيان
	807 - السائب بن مالك
	808 - صفوان بن عياض
	809 - مليح بن عبد الله
	810 - عراك بن مالك
	811 - محرر بن أبي هريرة
	812 - عمرو بن أبي سفيان
	813 - نهار بن عبد الله

	ومن هذه الطبقة من الأنصار
	814 - عباد بن أبي نائلة
	815 - زيد بن محمد
	816 - عبد الله بن رافع
	817 - عبيد الله بن رافع
	818 - عبد الرحمن بن رافع
	819 - سهل بن رافع
	820 - رفاعة بن رافع
	821 - عبيد بن رافع
	822 - حرام بن سعد
	823 - نملة بن أبي نملة
	824 - عمرو.
	825 - محمد.
	826 - زيد بنو ثابت
	827 - صالح بن خوات
	828 - حبيب بن خوات
	829 - عمرو بن خوات
	830 - يحيى بن مجمع
	831 - وأخوه عبيد الله بن مجمع
	832 - يزيد بن ثابت
	833 - محمد بن جبر
	834 - عبد الملك بن جبر
	835 - أبو البداح بن عاصم
	836 - وأخوه عباد بن عاصم
	837 - خارجة بن زيد
	838 - سعد بن زيد
	839 - سليمان بن زيد
	840 - يحيى بن زيد
	841 - إسماعيل بن زيد
	842 - سليط بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان.
	843 - عبد الرحمن بن زيد
	844 - عبد الله بن زيد
	845 - زيد بن زيد
	846 - عبد الرحمن بن حسان
	847 - عمارة بن عقبة
	848 - محمد بن نبيط
	849 - عبد الملك بن نبيط
	850 - الحجاج بن عمرو
	851 - عبد الرحمن بن أبي سعيد
	852 - حمزة بن أبي سعيد
	853 - سعيد بن أبي سعيد
	854 - بشير بن أبي مسعود
	855 - محمد بن النعمان
	856 - يزيد بن النعمان
	857 - محمد بن عبد الله
	858 - عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب بن يساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج.
	859 - خلاد بن السائب
	860 - العباس بن سهل
	861 - حمزة بن أبي أسيد
	862 - المنذر بن أبي أسيد
	863 - عبد الله بن كعب
	864 - عبيد الله بن كعب
	865 - معبد بن كعب
	866 - عبد الرحمن بن كعب
	867 - عبد الله بن أبي قتادة
	868 - عبد الرحمن بن أبي قتادة
	869 - ثابت بن أبي قتادة
	870 - يزيد بن أبي اليسر
	871 - عبد الرحمن بن جابر
	872 - وأخوه محمد بن جابر
	873 - عبيد بن رفاعة
	874 - معاذ بن رفاعة
	875 - النعمان بن أبي عياش
	876 - معاوية بن أبي عياش
	877 - سليمان بن أبي عياش
	878 - بشير بن أبي عياش
	879 - فروة بن أبي عبادة
	880 - عقبة بن أبي عبادة
	881 - مسعود بن عبادة
	882 - ثابت بن قيس
	883 - عمر بن خلدة
	884 - عمر بن ثابت
	885 - إسحاق بن كعب
	886 - وأخوه محمد بن كعب
	887 - أبو عفير
	888 - عمر بن الحكم

	ومن هذه الطبقة من الموالي
	889 - بسر بن سعيد
	890 - عبيد الله بن أبي رافع
	891 - محمد بن عبد الرحمن
	892 - حمران بن أبان
	893 - عبد الرحمن بن هرمز
	894 - يزيد بن هرمز
	895 - سعيد بن يسار
	896 - سلمان أبو عبد الله
	897 - أبو عبد الله القراظ
	898 - عبد الله بن عبيد الله
	899 - سعيد ابن مرجانة
	900 - عبيد بن حنين
	901 - عبد الله بن حنين
	902 - عمير
	903 - وابنه عبد الله بن عمير
	904 - عكرمة
	905 - كريب بن أبي مسلم
	906 - أبو معبد
	907 - شعبة
	908 - دفيف
	909 - أبو عبيد الله
	910 - أبو عبيد
	911 - مقسم
	912 - ذكوان
	913 - أبو يونس
	914 - أبو لبابة
	915 - نبهان
	916 - ثابت
	917 - نصاح بن سرجس
	918 - عبد الله بن رافع
	919 - ناعم بن أجيل
	920 - قيس
	921 - أبو ميمونة
	922 - كثير بن أفلح
	923 - وأخوه عبد الرحمن بن أفلح
	924 - وأخوهما محمد بن أفلح
	925 - عمرو بن رافع
	926 - نافع
	927 - أبو حبيبة
	928 - الجراح
	929 - سالم بن شوال
	930 - سالم البراد.
	931 - سالم أبو عبد الله
	932 - سالم بن سلمة
	933 - سالم بن سرج
	934 - سالم أبو الغيث
	935 - سالم سبلان
	936 - أبو صالح السمان
	937 - أبو صالح باذام
	938 - أبو صالح سميع
	939 - أبو صالح
	940 - أبو صالح
	941 - أبو صالح ميسرة.
	942 - أبو صالح
	943 - أبو صالح
	944 - أبو صالح
	945 - مسلم بن يسار
	946 - بشير بن يسار
	947 - نافع
	948 - وهيب
	949 - حرملة
	950 - زيد أبو عياش
	951 - حميد بن نافع
	952 - رافع بن إسحاق
	953 - زياد بن أبي زياد
	954 - إسحاق
	955 - عجلان
	956 - عجلان
	957 - جمهان
	958 - البهي
	959 - أبو السائب
	960 - أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش
	961 - ثابت الأحنف
	962 - عبد الرحمن بن يعقوب
	963 - نعيم بن عبد الله
	964 - شرحبيل بن سعد
	965 - داود بن فراهيج
	966 - أبو الوليد
	967 - أبو حسن البراد
	968 - عبيد الله بن دارة
	969 - عطاء
	970 - الحكم بن مينا
	971 - زياد بن مينا
	972 - وأخوه سعيد بن مينا.


	الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين
	973 - علي بن عبد الله بن عباس
	974 - العباس بن عبد الله
	975 - عبد الله بن عبيد الله
	976 - وأخوه العباس بن عبيد الله
	977 - جعفر بن تمام
	978 - عبد الله بن معبد
	979 - عبد الله بن عبد الله
	980 - إسحاق بن عبد الله
	981 - الصلت بن عبد الله
	982 - محمد بن عبد الله
	983 - زيد بن حسن
	984 - حسن بن حسن
	985 - أبو جعفر محمد
	986 - عبد الله بن علي
	987 - عمر بن علي
	988 - زيد بن علي
	989 - حسين الأصغر ابن علي
	990 - عبد الله بن محمد
	991 - الحسن بن محمد
	992 - محمد بن عمر
	993 - معاوية بن عبد الله
	994 - إسماعيل بن عبد الله
	995 - عمر بن عبد العزيز
	996 - عبد الله بن عمرو
	997 - إبراهيم بن محمد
	998 - محمد بن إبراهيم
	999 - يزيد بن طلحة
	1000 - وأخوه محمد بن طلحة
	1001 - أبو عبيدة بن عبد الله
	1002 - وأخوه وهب بن عبد الله
	1003 - وأخوهما يزيد بن عبد الله
	1004 - عبد الله بن وهب
	1005 - عباد بن عبد الله
	1006 - خبيب بن عبد الله
	1007 - حمزة بن عبد الله
	1008 - ثابت بن عبد الله
	1009 - أبو بكر بن عبد الله
	1010 - هاشم بن عبد الله
	1011 - عامر بن عبد الله
	1012 - محمد بن جعفر
	1013 - نبيه بن وهب
	1014 - عبد الرحمن بن المسور
	1015 - سلمة بن عمر
	1016 - المطلب بن عبد الله
	1017 - المهاجر بن عكرمة
	1018 - حفص بن عاصم
	1019 - وأخوه عبيد الله بن عاصم
	1020 - عبد الحميد بن عبد الرحمن
	1021 - نفيل بن هشام
	1022 - عمرو بن شعيب
	1023 - وأخوه عمر بن شعيب
	1024 - وأخوهما شعيب بن شعيب
	1025 - محمد بن عمرو
	1026 - أبو بكر بن محمد
	1027 - عاصم بن عمر
	1028 - وأخوه يعقوب بن عمر
	1029 - عبد الرحمن بن عبد الله
	1030 - واقد بن عمرو
	1031 - سعيد بن عبد الرحمن
	1032 - محمد بن يحيى
	1033 - عبد الله بن عبد الرحمن
	1034 - علي بن عبد الرحمن المعاوي
	1035 - محمد بن كعب
	1036 - عبد الله بن خراش
	1037 - عبد الله بن دينار
	1038 - أبو سلمة الحضرمي.
	1039 - قارظ بن شيبة
	1040 - وأخوه عمر بن شيبة
	1041 - معاوية بن عبد الله
	1042 - وأخوه بعجة بن عبد الله
	1043 - معاذ بن عبد الله
	1044 - إسماعيل بن عبد الرحمن
	1045 - وأخوه محمد بن عبد الرحمن
	1046 - مسلم بن جندب الهذلي
	1047 - نافع مولى عبد الله
	1048 - سعيد بن أبي سعيد
	1049 - عبيد الله بن مقسم.
	1050 - عمر بن الحكم أبو الوليد
	1051 - أبو وهب
	1052 - صالح بن أبي صالح
	1053 - أبو عمرو بن حماس
	1054 - سعيد بن أبي هند
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