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 مقدمـــــــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  حممد  

فيها الصحابة من كتاب   : مجعت    فهذه الورقاتوعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  
تقريب التهذيب البن حجر رمحه هللا ، والنسخة اليت اعتمدهتا من املكتبة الشاملة ، 

حتقيق حممد  وابرك يف جهودهم ، ونفع هبم اإلسالم وأهله.  وفق هللا القائمني عليها ،
عدد  ،    مكان النشر سوراي،  1986  –  1406سنة النشر  ،  الناشر دار الرشيد ،  عوامة 

 : أين أذكروخّطيت .  1األجزاء 
 ، أوقيل : له صحبة . من كان صحابيا  -1

 ف فيه . ل  من اخت   -2

أو ولد على عهد النيب    أو م ـخضرما،  من كان له رؤية ، أو قيل: له رؤية، -3
  املصنف على ترتيب  أن يكون يف ذكر األمساء  حاولت.و   . 

 يف األخري .  ، وليس صحابيامن غلطوا فيهجعلت  -4

 قد أقارن مبايف كتب الرتاجم كاإلصابة ،وأسد الغابة وغريمها .  -5

 . إذا نّص على أن للصحايب حديثا ذكرت ذلك  -6

ابن حجر يف    ، ومل أعّرف ببعض مصطلحاتاختصرت أغلب الرتاجم   -7
 الرتمجة ، فمن أراد فعليه الرجوع ملقدمة تقريب التهذيب . 

  املستدرك من الصحابة على)  :ذا اجلرد للصحابة يفيدين يف كتايبأن ه -8
   كتاب اإلصابة( يّسر هللا إمتامه .

هذا وهللا أســــــن  أن سائال املوىل أن يغفر يل زللي .  -قدر استطاعيت–وقد اجتهدت  
وابهلل ،  ، وانشرهوقارئه ،وأن ينفع بــه كاتبه   ،  الكرميجيعــــل هذا العمــل خالصــاج لوجهه  

 .على نبينا حممد  وسلم التوفيق، وصلى هللا
 

 

 املـؤلف

 إبراهيم بن فهد بن إبراهيم  الودعان  د.
ebrahim.f.w@gmail.com 

    تجرييبالاملوقع 

alwadaan.site123.me-http://eb / 
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 من كان صحابيا ، أوقيل : له صحبة .  القسم األول : 

 
 ( 1) .غري ذلك  :وقيل،إن امسه خلف  :آيب اللحم صحايب غفاري يقا  -1
    (2)  . إسناد حديثه اضطرابويف ،له صحبة  ،مارة مدين بن ع   يّ ـبأ   -2
    (3) .ء صحايب ز  أمحر بن ج   -3
 (4) . وإسناد احلديث ضعيف،معدود يف الصحابة ،ي م  ل  ع الس  ر  د  األ   -4
   (5) . ري صحايب ق  مث الش  ،دري التميمي خ  أسامة بن أ    -5
الكليب   -6 بن زيد بن حارثة بن شراحيل  أبو حممد،أسامة  زيد   وأبو ،األمري 

    (6)  . صحايب مشهور
   (7)  . ريك الثعليب صحايبأسامة بن ش   -7
 (8)  . مري بن عامر بن األقيشر اهلذيل البصري  صحايبأسامة بن ع   -8
معدود ،أبو أمامة معروف بكنيته  ،يف األنصاري  ن  أسعد بن سهل بن ح   -9

  .  (9)ومل يسمع من النيب  ،يف الصحابة له رؤية 
  (10)  .مشهور بكنيته، أسلم أبو رافع موىل النيب  -10

 
  .  131رقم الرتمجة   86تقريب التهذيب ص    (1) 
  .  282رقم الرتمجة  96ص    (2) 
  .  287رقم الرتمجة  96ص    (3) 
  .  293رقم الرتمجة  97ص    (4) 
  .  313رقم الرتمجة  98ص    (5) 
  .  316رقم الرتمجة  98ص    (6) 
  .  318رقم الرتمجة  98ص    (7) 
  .  319رقم الرتمجة  98ص    (8) 
  .   402رقم الرتمجة  104ص    (9) 
  لكىن .وله رقم ترمجة يف ا  .بدون رقم ترمجة    105ص    (10) 
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نسب   ،سهو أمسر بن أبيض بن مضرّ   :وقيل.صحايب    ،س  رّ  ض  مر بن م  ـأس -11
    (11) .إىل جده 

   (12)  .ريع التميمي السعدي صحايب األسود بن س   -12
  (13)  .سيد بن صفوان مذكور يف الصحابة أ    -13
أبو حيىي صحايب ،ري بن مساك بن عتيك األنصاري األشهلي  ض  سيد بن ح  أ   -14

   (14) .جليل
    (15) .له وألبيه صحبة ،سيد بن ظهري بن رافع األنصاري األوسي أ   -15
 (16)  .األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو حممد الصحايب -16
ق ومنهم من فرّ ،اجلهين    :ويقا ،بن يسار املزين  ا  :ويقا ،األغر بن عبد هللا   -17

 ( 17) .املزين أصح  :قا  البخاري .بينهما صحايب 
   (18) . إنه غفاري صحايب :قيل. األغر آخر  -18
   (19) . صحايب يكىن أاب عبد هللا  ، يّ ش  خ  ـأمية بن م   -19
   .  (20)خادم رسو  هللا  ،أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي -20

 
  .   498رقم الرتمجة  111ص    (11) 
  .   500رقم الرتمجة  111ص    (12) 
  .   513رقم الرتمجة  112ص    (13) 
  .   517رقم الرتمجة  113ص    (14) 
  .   519رقم الرتمجة  112ص    (15) 
  .   532رقم الرتمجة  113ص    (16) 
  .   542رقم الرتمجة  114ص    (17) 
  .   543رقم الرتمجة  114ص    (18) 
  .   559رقم الرتمجة  115ص    (19) 
  .   565رقم الرتمجة  115ص    (20) 
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 ،أو أبو أمية ،أبو أميمة    :وقيل،  أنس بن مالك القشريي الكعيب أبو أمية   -21
   (21)  . صحايب

   (22) . وهبان صحايب  :ويقا ،هبان بن أوس األسلمي أ   -22
 ( 23)  .وهبان أيضا صحايب يكىن أاب مسلم  :ويقا ،في الغفاريي  أهبان بن ص   -23
وقد ذكر يف ،بن أخته من الثانية  ا  :وقيل،  بن امرأة أيب ذر  اأهبان الغفاري   -24

 ( 24) .الصحابة 
  (25)   . أوس بن أوس الثقفي صحايب -25
وهو غري ،صحايب أيضا  ،واسم أيب أوس حذيفة الثقفي  ،أوس بن أيب أوس   -26

  (26) .  الذي قبله على الصحيح 
   (27) ، صحايّب بدرّي .أوس بن الصامت األنصاري اخلزرجي  -27
 (28)  . يف الكىن )صحايب(ري أبو حمذورةع  أوس بن م   -28
 ( 29) . أييت يف الكىن ، )صحايب(إايس بن ثعلبة أبو أمامة البلوي  -29
 ( 30)  .  له صحبة يعد يف أهل احلجاز،مزين يكىن أاب عوف    ،إايس بن عبد   -30
 (31) .  يب أبو سهل األسلمي صحايب ص  ح  ـ بريدة بن ال -31

 
  .   566رقم الرتمجة  115ص    (21) 
  .   569رقم الرتمجة  115ص    (22) 
  .   570رقم الرتمجة  115ص    (23) 
  .   571رقم الرتمجة  115ص    (24) 
  .   572رقم الرتمجة  115ص    (25) 
  .   573رقم الرتمجة  115ص    (26) 
  .   575رقم الرتمجة  116ص    (27) 
  .  116ص    (28) 
  .  116ص    (29) 
 .   591 رقم الرتمجة 121ص    (30) 
 .   660 رقم الرتمجة 121ص    (31) 
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أرطاة  ب   -32 بن  أرطاة    :ويقا ،سر  أيب  عمران ،بن  بن  عومير  بن  عمر  وامسه 
 (32)  .من صغار الصحابة  ،القرشي العامري 

   (33)  .والد عبد هللا صحايب ،سر بن أيب بسر املازين  ب   -33
   (34)  .صحايب ،ر ش  ب   :ويقا  فيه ،اش حّ سر بن ج  ب   -34
  (35)  .يم الغفاري صحايبح  شر بن س  ب   -35
   ( 36).صحايب بدري ،الس األنصاري اخلزرجيج  ـ بشري بن سعد بن ثعلبة بن ال -36
بن زيد بن معبد السدوسي املعروف اببن اخلصاصية  ا  :وقيل،بشري بن معبد   -37

  (37)  .صحايب
  .  (38)  ه النيبصحايب كان امسه أكرب فغريّ ،بشري احلارثي والد عصام  -38
 ( 39) .ضلة صحايب من األنصار ن   :ويقا  ،رة س  ب   :ويقا ،بن أكثم  رةص  ب   -39
  (40) .  بن صحايب اصرة بن أيب بصرة الغفاري صحايب  ب   -40
   (41) .بكر بن مبشر األنصاري صحايب  -41
  (42)  . أنه: بـ نـ ّية بن معني اورجح  يـ ّنة ، :وقيل ،ة اجلهين صحايب ن  بـ   -42
   (43)  . عبد الرمحن املدين صحايب أبو،بال  بن احلارث املزين  -43

 
 .   663 رقم الرتمجة 121ص    (32) 
 .   664 رقم الرتمجة 121ص    (33) 
 .   665 رقم الرتمجة 122ص    (34) 
 .   686 رقم الرتمجة 123ص    (35) 
 .   714 رقم الرتمجة 125ص    (36) 
 .   722 رقم الرتمجة 125ص    (37) 
 .   727 رقم الرتمجة 125ص    (38) 
 .   731 رقم الرتمجة 125ص    (39) 
 .   732 رقم الرتمجة 126ص    (40) 
 .   750 رقم الرتمجة 127ص    (41) 
 .   770 رقم الرتمجة 128ص    (42) 
 .   777 رقم الرتمجة 129ص    (43) 
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أبو عبد هللا موىل أيب   -وهي أمه-بن محامة  اوهو ،بال  بن رابح املؤذن    -44
    (44) .بكر من السابقني األولني 

صحايب  ،بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنربي  ،    الباء  بتخفيف  :وقيل  ،  بّ ل  الت   -45
   (45) .  له حديث واحد

   (46) .صحايب مشهور ،قية متيم بن أوس بن خارجة الداري أبو ر   -46
   (47)  . متيم والد عباد بن متيم صحايب -47
من كبار ،أنصاري خزرجي خطيب األنصار    ،اس  مّ ـاثبت بن قيس بن ش   -48

 ( 48) .الصحابة 
 ، ووديعة أمه،أبوه يزيد    :وقيل ،بن يزيد بن وديعة  ا  :وقيل،اثبت بن وديعة   -49

 (49)  . أبو سعيد املدين صحايب جليل ،قيس اخلزرجيبن عمرو بن ا
 ( 50) . ثعلبة بن احلكم الليثي صحايب نز  الكوفة  -50
   (51)  . ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن حمصن األنصاري صحايب -51
 (52)  . هو اسم جد اهلرماس بن حبيب :قيل.ثعلبة العنربي صحايب  -52
    (53) .صحبه والزمه  موىل النيب ،ثوابن اهلامشي  -53

 
 .   779 رقم الرتمجة 129ص    (44) 
 .   796 رقم الرتمجة 130ص    (45) 
 .   799 رقم الرتمجة 130ص    (46) 
 .   807 رقم الرتمجة 130ص    (47) 
 .   825 رقم الرتمجة 133ص    (48) 
 .   833 رقم الرتمجة 133ص    (49) 
 .   839 رقم الرتمجة 133ص    (50) 
 .   844 رقم الرتمجة 134ص    (51) 
 .   849 رقم الرتمجة 134ص    (52) 
 .   858 رقم الرتمجة 134ص    (53) 
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  ( 54)   .يمي صحايب  ج  ه  ـ ال  يّ ر  هو أبو ج  ، أو سليم بن جابر  ،جابر بن سليم   -54
    (55)  .بن صحايب اصحايب  ،وائي ادة الس  ن  جابر بن مسرة بن ج   -55
 (56) .جابر بن طارق صحايب   -56
بن اصحايب  ،مي  ل  رام األنصاري مث الس  جابر بن عبد هللا بن عمرو بن ح   -57

 (57)  .صحايب 
 (58)  .جابر بن عتيك بن قيس األنصاري صحايب  -58
 ( 59) .جابر بن عمري األنصاري صحايب  -59
 ، أو العالء ،املعلى    :فقيل،واختلف يف اسم أبيه  ،امسه بشر  ،اجلارود العبدي   -60

 (60)  .عمرو صحايب  :وقيل
 ( 61) .والد منران صحايب ، جارية بن ظفر احلنفي  -61
 ( 62) .صحايب على الصحيح ،جارية بن قدامة التميمي السعدي  -62
 (63)  . أخو جابر صحايب أيضا،جرب بن عتيك بن قيس األنصاري  -63
    (64)  . أخو زيد صحايب،جبلة بن حارثة الكليب  -64

 
 .   866 رقم الرتمجة 136ص    (54) 
 .   867 رقم الرتمجة 136ص    (55) 
 .   870 رقم الرتمجة 136ص    (56) 
 .   871 رقم الرتمجة 136ص    (57) 
 .   872 مجةرقم الرت  136ص    (58) 
 .   874 رقم الرتمجة 136ص    (59) 
 .   883 رقم الرتمجة 137ص    (60) 
 .   884 رقم الرتمجة 137ص    (61) 
 .   885 رقم الرتمجة 137ص    (62) 
 .   893 رقم الرتمجة 137ص    (63) 
 .   896 رقم الرتمجة 138ص    (64) 
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 . جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي صحايب -65
(65)   

    (66)  .اجلراح بن أيب اجلراح األشجعي صحايب  -66
   (67) .مدين له صحبة  ،زاح األسلمي جرهد بن ر   -67
 (68) . صحايب مشهور ،جرير بن عبد هللا بن جابر البجلي  -68
   (69) .صحايب له حديث واحد، ميّ ش  ج  ـة المّ دة بن خالد بن الص  ع  ج   -69
 . صحايب صغري له رؤية ،األشجعي    جعدة بن هبرية بن أيب وهب املخزومي -70

    (70) . اتبعي ثقة  :وقا  العجلي ،بن أم هانئ بنت أيب طالب اوهو  
بن عم رسو  االصحايب اجلليل    ،جعفر بن أيب طالب اهلامشي ذو اجلناحني -71

   .  (71)هللا  
   (72)  .الضمري صحايب  :ويقا ،عيل األشجعي ج   -72

  

 
 .   903 رقم الرتمجة 138ص    (65) 
 .   905 رقم الرتمجة 138ص    (66) 
 .   910 رقم الرتمجة 138ص    (67) 
 .   915 رقم الرتمجة 139ص    (68) 
 .   926 رقم الرتمجة 139ص    (69) 
 .   927 رقم الرتمجة 139ص    (70) 
 .   943 رقم الرتمجة 140ص    (71) 
 .   963 رقم الرتمجة 142ص    (72) 
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واتبعي ،اثنان صحايب    ، ومهانادة بن أيب أمية األزدي أبو عبد هللا الشامي  ج   -73
يف   األزدي عن النيب    دةورواية جنا  .وكنية األب    ،متفقان يف االسم  

   (74) . (73) سنن النسائي
ورمبا نسب ،ي أبو عبد هللا ق  ل  جندب بن عبد هللا بن سفيان البجلي مث الع   -74

   (75)  . له صحبة   ، إىل جده 
بن اهو    :وقيل،مدين له صحبة  ،يث اجلهين  ك  بن م    ،وقيل: ج ند بب  د  ن  ج   -75

  (76)  . كيث نسب إىل جدهعبد هللا بن م  
 (77) . صحايب مشهور بكنيته،صافة ر  ة أبو ق  ن  ش  ي  ة بن خ  ر  د  ن  ج   -76
له حديث   -رعــ وليس هو والد األق-والد حية صحايب  ،  حابس التميمي   -77

   (78) .واحد
    (79) . حليف األنصار صحايب  ،لي ك  يش الع  ق  احلارث بن أ   -78
   (80)  .صحايب يكىن أاب مالك ،احلارث بن احلارث األشعري الشامي  -79
بن حبيب اجلمحي -80 بن معمر  بن احلارث  صحايب    ،احلارث بن حاطب 

   (81)  .بن حبان يف ثقات التابعني اوذكره  .صغري

 
رقم احلديث   2/281. املعجم الكبري للطرباين   2787و  2786رقم احلديث  3/213سنن النسائي الكربى   (73) 

  .9242رقم احلديث  2/301.مصنف بن أيب شيبة   2177رقم احلديث  282/ 2.   2175و  2174و   2173
 .   973 رقم الرتمجة 142ص    (74) 
 .   975 رقم الرتمجة 142ص    (75) 
 .   976 مجةرقم الرت  142ص    (76) 
 .   978 رقم الرتمجة 143ص    (77) 
 .   993 رقم الرتمجة 144ص    (78) 
 .  1011 رقم الرتمجة 145ص    (79) 
 .  1014 رقم الرتمجة 145ص    (80) 
 .  1015 رقم الرتمجة 145ص    (81) 
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حابس بن سعد الطائي ،ويقا : هو حابس بن ربيعة بن املنذر بن سعد  -81
       (82) .  وقيل: له صحبة بن املنذر بن سعد ، خمضرم ،

ه النيب  صحايب آخر ردّ ،احلارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد األنصاري   -82
  (83)  . من بدر    

   (84) . امسه حريث صحايب له وفادة :ويقا ،احلارث بن حسان البكري  -83
 (85)  . صحايب له حديث واحد،احلارث بن زايد الساعدي  -84
صحايب له حديث ،  ة  ب  ق  س  احلارث بن عمرو بن احلارث السهمي أبو م   -85

    (86) .واحد
صحايب  ،خاله    :وقيل،  احلارث بن عمرو األنصاري عم الرباء بن عازب   -86

    (87)  . له حديث واحد
الليثي   -87 قيس  بن  مالك  بن  الربصاء  ،احلارث  له ،  املعروف اببن  صحايب 

 (88)  . حديث واحد
   ( 89)   .  صحايب،احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي املكي   -88
احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم أبو عبد الرمحن  -89

    (90) . من مسلمة الفتح، املكي 

 
 .   992رقم الرتمجة    144(  ص 82) 
 .  1016 رقم الرتمجة 145ص    (83) 
 .  1017 رقم الرتمجة 145ص    (84) 
 .  1021 رقم الرتمجة 146ص    (85) 
 .  1036 رقم الرتمجة 147ص    (86) 
 .  1038 رقم الرتمجة 147ص    (87) 
 .  1045 رقم الرتمجة 147ص    (88) 
 .  1054 رقم الرتمجة 148ص    (89) 
 .  1055 رقم الرتمجة 148ص    (90) 
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   (91) .احلارث صحايب له حديث  -90
   (92)  .حارثة بن وهب اخلزاعي صحايب  -91
 (93)  . صحايب له حديث واحد يف الذكر،حازم بن حرملة الغفاري  -92
  (94)  . صحايب ،لويل ي بن جنادة الس  ش  ب  ح   -93
صحايب له حديث ،حبة بن خالد األسدي ،ويقا : العامري ، أو اخلزاعي   -94

 ( 95) واحد . 
حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القرشي الفهري املكي ،خمتلف يف  -95

 ( 96) .لكنه كان صغريا ،صحبته، والراجح ثبوهتا  
   (97) . ة األنصاري املازين املدين صحايب يّ ز  حجاج بن عمرو بن غ   -96
صحايب له حديث يف  ،حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد األسلمي  -97

  (98) .   الرضاع
   (99)  . صحايب له حديث واحد،حدرد بن أيب حدرد األسلمي  -98
 ( 100) .صحايب من أصحاب الشجرة،رحية يد الغفاري أبو س  س  حذيفة بن أ   -99

 
 .  1060 رقم الرتمجة 148ص    (91) 
 .  1064 رقم الرتمجة 149ص    (92) 
 .  1065 رقم الرتمجة 149ص    (93) 
 .  1080 رقم الرتمجة 150ص    (94) 
 .  1082 رقم الرتمجة 150ص    (95) 
 .  1106 رقم الرتمجة 151ص    (96) 
 .  1132 رقم الرتمجة 153ص    (97) 
 .  1134 رقم الرتمجة 153ص    (98) 
 .  1152 رقم الرتمجة 154ص    (99) 
 .  1154 رقم الرتمجة 154ص    (100) 
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حليف  ،سيب  ل الع  س  ح    :ويقا ،يل  س  واسم اليمان ح  ،حذيفة بن اليمان   -100
   (101)  . األنصار صحايب

     (102)  . صحايب له حديث،م السعدي ـي  ذ  ح   -101
   (103) .مي املدين صحايب ل  م بن أيب كعب األنصاري الس  ز  ح   -102
 .صحايب،ن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم  ز ـ ح   -103

(104)   
  ، الرمحنام األنصاري اخلزرجي أبو عبد  ر  حسان بن اثبت بن املنذر بن ح   -104

      . (105)أو أبو الوليد شاعر رسو  هللا  
، ورحيانته،      ، سبط رسو  هللااحلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي -105

 (106) وقد صحب وحفظ .  
،أبو عبد هللا املدين، سبط رسو    بن علي بن أيب طالب اهلامشينياحلس  -106

    (107) ، ورحيانته، وقد صحب وحفظ . هللا  
 ( 108) .  اخلزاعي والد عمران صحايبصني بن عبيد ح   -107
 (109) .   ن األشهلي معدود يف الصحابة ص  ح  ـحصني بن م   -108
   (110) .  صحايب له حديث،ح األنصاري املدين و  ح  حصني بن و   -109

 
 .  1156 رقم الرتمجة 154ص    (101) 
 .  1158 رقم الرتمجة 154ص    (102) 
 .  1191 رقم الرتمجة 157ص    (103) 
 .  1192 رقم الرتمجة 157ص    (104) 
 .  1197 رقم الرتمجة 157ص    (105) 
 .  1260 رقم الرتمجة 162ص    (106) 
 .  1334 رقم الرتمجة 167ص    (107) 
 .  1376 رقم الرتمجة 170ص    (108) 
 .  1384 رقم الرتمجة 170ص    (109) 
 .  1392 رقم الرتمجة 171ص    (110) 
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 (111) .   في صحايبل  ن الك  ز  كم بن ح  احل   -110
يف    لكن ؛له صحبة    :قيل .  سفيان بن احلكم    : وقيل،احلكم بن سفيان   -111

 ( 112)  حديثه اضطراب 
 ( 113)  .ويقا  له احلكم بن األقرع صحايب  ي،بن عمرو الغفار  احلكم  -112
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى األسدي أبو خالد   -113

 ( 114) املكي، ابن أخي خدجية أم املؤمنني ، صحايب .
أبو حممد املدين   -114 أو  أبو صاحل ،  محزة بن عمرو بن عومير األسلمي، 

 ( 115) . صحايب
 (116) .ل بن مالك بن النابغة اهلذيل أبو ن ض لة صحايبـم  ـ  ح -115
وقيل: -116 ـم يل،  وقيل:ح   ، بصرة    حــ م يل  أبو  وقاص  بن  ب صرة  بن  مجيل 

 (117) . ، صحايب الغفاري 
يـ م بن حنيفة التميمي ،وفد مع أبيه وجده -117 ذ    - وهو صغري-حنظلة بن ح 

  . (118 )على النيب 
.  حنظلة بن الربيع بن ص يفي التميمي ،يعرف حبنظلة الكاتب صحايب   -118

(119 ) 

 
 .  1441 رقم الرتمجة 174ص    (111) 
 .  1442 رقم الرتمجة 175ص    (112) 
 .  1456 رقم الرتمجة 175ص    (113) 
 .  1470 رقم الرتمجة 176ص    (114) 
 .  1529 رقم الرتمجة 180ص    (115) 
 .  1541 رقم الرتمجة 181ص    (116) 
 .  1572 رقم الرتمجة 183ص    (117) 
 .  1578 رقم الرتمجة 183ص    (118) 
 .  1581 رقم الرتمجة 183ص    (119) 
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 (120)حنني والد عبد هللا موىل ابن عباس،أبو عبد هللا املكي، له صحبة. -119
 (121)  .  حويطب بن عبد العزى بن أيب قيس العامري صحايب -120
 (122)  .خارجة بن حذافة بن غامن القرشي العدوي صحايب -121
 (123) .خالد بن زيد بن كليب األنصاري أبو أيوب، من كبار الصحابة  -122
الوليد بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم املخزومي،   -123 خالد بن 

 (124) يكىن أاب سليمان من كبار الصحابة . سيف هللا ،
  خ ّباب بن األرّت التميمي أبو عبد هللا ،من السابقني إىل اإلسالم ،  -124

 (125) . ب يف هللا عذّ ي  ممن كان 
 ( 126) خباب املدين صاحب املقصورة قيل: له صحبة ،وقيل: خمضرم . -125
126- ، د اش  له    خ  ،صحايب  السلمي  سلمة  أبو  سالمة  بن  راش  خ  وقيل: 

 (127)  . حديث واحد
ثقة    :وقا  العجلي،له صحبة    :خ ر ش ة بن الـح ّر الفزاري ، قا  أبو داود -127

 ( 128) .  من كبار التابعني
خ ر مي بن فاتك األسدي، أبو حيىي وهو خرمي بن األخرم بن شداد بن   -128

  (129) .  عمرو بن فاتك ،نسب جلد جده صحايب 

 
 .  1590 رقم الرتمجة 184ص    (120) 
 .    1495 رقم الرتمجة 184ص    (121) 
 .    1608 رقم الرتمجة 186ص    (122) 
 .    1633 رقم الرتمجة 188ص    (123) 
 .    1648 رقم الرتمجة 191ص    (124) 
 .    1698 رقم الرتمجة 192ص    (125) 
 .    1699 رقم الرتمجة 192ص    (126) 
 .    1704 رقم الرتمجة 192ص    (127) 
 .    1707 رقم الرتمجة 193ص    (128) 
 .    1708 رقم الرتمجة 193ص    (129) 
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ال -129 األنصاري  ثعلبة  بن  الفاكه  بن  اثبت  بن  عمارة  ط  خ  ـ خزمية  أبو  مي 
 (130)  .ذو الشهادتني من كبار الصحابة ،املدين 

 (131) . صحايب مل يصح اإلسناد إليه  خزمية بن ج ز ء ، -130
له  -131 ،صحايب  ذلك  غري  وقيل:  احلارث  أبيه  ،اسم  العنربي  اخلشخاش 

 (132) . حديث واحد
 (133)  .خ فاف بن إ يـماء الغفاري صحايب  -132
 (134)  .خوات بن جبري األنصاري صحايب  -133
 ( 135)  .، أييت يف الكىن )صحايب(خويلد بن عمرو أبو شريح اخلزاعي -134
 ( 136) .حية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب ،صحايب جليل د   -135
سعد  د ك ني -136 ،  ،بن  اخلثعمي  ،وقيل:  املري  س ع يّـد  وقيل:   ، س ع ي د  أو 

 (137)  .صحايب
 ( 138) من اليمن.      كان أو  وافد على النيب   ،م احلمريي الـج يشاينل  يـ  د   -137
  النيب   مات يف زمنذؤيب بن ح ل ح لة بن عمرو بن كليب اخلزاعي ،   -138

  . (139 ) 

 
 .    1710 رقم الرتمجة 193ص    (130) 
 .    1711 رقم الرتمجة 193ص    (131) 
 .    1713 رقم الرتمجة 193ص    (132) 
 .    1725 رقم الرتمجة 194ص    (133) 
 سينيت رقم ترمجته يف الكىن ..  196ص    (134) 
 .    1759 رقم الرتمجة 196ص    (135) 
 .    1821 رقم الرتمجة 200ص    (136) 
 .    1828 رقم الرتمجة 201ص    (137) 
 .    1835 رقم الرتمجة 201ص    (138) 
 .  2491رقم الرتمجة  2/422. اإلصابة البن حجر  1845 رقم الرتمجة 203ص    (139) 
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الـج و ش ن الضبايب ،والد مشر   -139 يقا : امسه شرحبيل ، وقيل: أوس  ،ذو 
 ( 140) . صحايب

 ( 141) . ذو الزوائد صحايب ،نز  املدينة . ويقا : إنه جهين  -140
. قيل: امسه يعيش ، وقيل: إنه الرباء بن عازب  ذو الغرة اجلهين صحايب ، -141

(142 ) 
 ( 143) .ذو اللحية الكاليب صحايب قيل: امسه شريح  -142
م ر احلبشي صحايب  -143 ب ـر ، وقيل : م ـخ   ( 144) .ذو م ـخ 
رافع بن خديج بن رافع بن عدي احلارثي األوسي األنصاري . صحايب   -144

 (145)  .أو  مشاهده أحد
ة ،ويقا : إبنه اتبعي  م  رافع بن رفاعة صحايب له حديث يف كسب األ   -145

 ( 146) . وقيل: هو رافع بن خديج،وحديثه مرسل 
رافع بن سنان األوسي أبو احلكم املدين ، صحايب له حديث خمتلف   -146

 (147)  .يف إسناده 
 (148)  .رافع بن عمرو الغفاري أبو جبري صحايب  -147
 (149)  .عائذ بن عمرو صحايب  أخو،رافع بن عمرو املزين  -148

 
 .    1846 رقم الرتمجة 203ص    (140) 
 .    1847 رقم الرتمجة 203ص    (141) 
 .    1848 رقم الرتمجة 203ص    (142) 
 .    1849 رقم الرتمجة 203ص    (143) 
 .    1850 رقم الرتمجة 203ص    (144) 
 .    1861 رقم الرتمجة 204ص    (145) 
 .    1862 رقم الرتمجة 204ص    (146) 
 .    1865 رقم الرتمجة 204ص    (147) 
 .    1866 رقم الرتمجة 204ص    (148) 
 .    1867 رقم الرتمجة 204ص    (149) 
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 ( 150)  .رافع بن مالك بن العجالن األنصاري ،صحايب من أهل العقبة   -149
 (151)  صحايب شهد احلديبية .،رافع بن م ك ي ث  -150
 رافع أبو اجلعد الغطفاين الكويف ،والد سامل خمضرم ،وثقه ابن حبان ، -151

 (152)  .وقيل: له صحبة 
ويقا : اإل سي دي أخو حنظلة الكاتب ،    ّيدي ،س  رابح بن الربيع األ   -152

 (153)   صحايب له حديث .
 . له صحبة   النيب  بن عم  ا  ،ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي -153

(154 ) 
ربيعة بن عامر بن جباد ، وقيل: ابن اهلاد األزدي ،أو الديلي صحايب   -154

 (155) . له حديث
 ( 156) . ربيعة بن مالك األسلمي أبو فراس املدين ،صحايب  -155
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن أبو معاذ األنصاري ، من أهل   -156

 ( 157) .بدر 
 (158) .صحايب له حديث  ،رفاعة بن ع رابة اجلهين املدين -157
ث ة يف الكىن  -158  (159) . رفاعة بن ي ثريب أبو ر م 

 
 .    1868 رقم الرتمجة 204ص    (150) 
 .    1869 رقم الرتمجة 205ص    (151) 
 .    1870 رقم الرتمجة 205ص    (152) 
 .    1872 رقم الرتمجة 205ص    (153) 
 .    1904 رقم الرتمجة 207ص    (154) 
 .    1908 رقم الرتمجة 207ص    (155) 
 .    1916 رقم الرتمجة 208ص    (156) 
 .    1946 رقم الرتمجة 208ص    (157) 
 .    1948 رقم الرتمجة 208ص    (158) 
 .     208ص    (159) 
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بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف املطليب، من    كانة ر  -159
 (160)  مسلمة الفتح .

املدين   -160 األنصاري  حارثة  بن  عدي  بن  السكن  بن  اثبت  بن  رويفع 
 (161) .  صحايب 

 ( 162) .صحايب عداده يف أعراب البصرة، زارع بن عامر العبدي  -161
 ( 163) .صحايب له حديث ،زاهر بن األسود بن احلجاج األسلمي  -162
ز ب يب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنربي ،صحايب. وجزم العسكري  -163

 (164)  أبنه : ن بيب .
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب   -164

 (165)  . أحد العشرة املشهود هلم ابجلنة ،أبو عبد هللا القرشي األسدي 
   (166)  بن روح اجلذامي الفلسطيين ، صحايب . زنباع -165
له   -166 ،صحايب  املدين  التيمي  مليكة  أبو  بن جدعان  عبد هللا  بن  زهري 

   حديث .
زهري بن عبد هللا بن أيب ج ب ل . ذكره مجاعة يف الصحابة ،وجزم ابن   -167

، أبيه أبن حديثه مرسل  عن  ثقات   أيب حامت  ابن حبان يف  وكذا ذكره 
 (167)  . التابعني

 
 .      1955رقم الرتمجة  210ص    (160) 
 .      1971رقم الرتمجة  211ص    (161) 
 .      1978رقم الرتمجة  213ص    (162) 
 .      1980رقم الرتمجة  213ص    (163) 
 .      1988رقم الرتمجة  213ص    (164) 
 .      2003رقم الرتمجة  214ص    (165) 
 .      2037رقم الرتمجة  217ص    (166) 
 .      2045رقم الرتمجة  217ص    (167) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  20 

 ( 168) . صحايب له حديث يف الوليمة ،زهري بن عثمان الثقفي  -168
اهلاليل   -169 عمرو  بن  تعاىل،زهري  قوله  يف  حديث  له  وأنذر  :}صحايب 

     (169) {.عشريتك
زيد أبو يزيد بن جارية  التميمي الدمشقي، يقا : له   ويقا :  زايد ، -170

  (170) صحبة. 
 ( 171)  .له صحبة ووفادة  زايد بن احلارث الص دائي ، -171
 ( 172)   .أبو عبد هللا شهد بدرا،زايد بن لبيد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي   -172
 (173)   زيد بن أرقم بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي صحايب مشهور. -173
،  زيد بن اثبت بن الضحاك بن لوذان األنصاري النجاري أبو سعيد   -174

 (174)  . كتب الوحي،وأبو خارجة صحايب مشهور 
الكليب -175 بن شراحيل  بن حارثة  موىل رسو  هللا    ،زيد  أسامة    ،أبو 

 ( 175) . صحايب جليل مشهور
 ( 176)  .صحايب بدري ،زيد بن خارجة بن أيب زهري األنصاري اخلزرجي   -176
   (177)  .زيد بن خالد اجلهين املدين صحايب مشهور  -177

 
 .      2046رقم الرتمجة  217ص    (168) 
 .   راء  من سورة الشع 214. واآلية    2047رقم الرتمجة  217ص    (169) 
 .      2059رقم الرتمجة  218ص    (170) 
 .      2063رقم الرتمجة  218ص    (171) 
 .      2097رقم الرتمجة  220ص    (172) 
 .      2116رقم الرتمجة  222ص    (173) 
 .      2120رقم الرتمجة  222ص    (174) 
 .      2123رقم الرتمجة  222ص    (175) 
 .      2132رقم الرتمجة  223ص    (176) 
 .      2133رقم الرتمجة  223ص    (177) 
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أخو عمر كان قدمي اإلسالم ،شهد  ،زيد بن اخلطاب بن نـ ف يل العدوي   -178
 (178)  . بدرا

179-  ، أبو طلحة  النجاري  األنصاري  بن حرام  األسود  بن  بن سهل    زيد 
   (179) مشهور بكنيته من كبار الصحابة . 

 (180) .  صحايب يف الكىن، زيد بن الصامت أبو عياش  -180
   (181)  له حديث . زيد بن كعب البـ ه ز ي ،صحايب -181
  (182)  . امسه يزيد وقيل عبد هللا  :وقيل،ظي صحايب ي  ع بن قـ  ب  ر  زيد بن م   -182
  (183) .  صحايب له حديث ، زيد والد يسار موىل النيب  -183
      (184) .  صحايب من أهل الصفة ،سامل بن عبيد األشجعي   -184
 أو ،له صحبة   :قيل،بن أيب حبيش األسدي  اأو  ،السائب بن حبيش   -185

    (185)   . هو من الثانية 
موىل فاطمة    ،السائب بن خباب املدين أبو مسلم صاحب املقصورة -186

   (186)  . له صحبة ، بنت عتبة 
 ( 187) .  له صحبة   ،السائب بن خالد بن سويد اخلزرجي أبو سهلة املدين -187

 
 .      2134رقم الرتمجة  223ص    (178) 
 .      2139رقم الرتمجة  223ص    (179) 
 .     223ص    (180) 
 .    2154رقم الرتمجة  224ص    (181) 
 .    2157رقم الرتمجة  224ص    (182) 
 .    2165رقم الرتمجة  225ص    (183) 
 .    2181رقم الرتمجة  227ص    (184) 
 .    2194رقم الرتمجة  228ص    (185) 
 .    2195رقم الرتمجة  228ص    (186) 
 .    2196رقم الرتمجة  228ص    (187) 
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السائب بن أيب السائب صيفي بن عابد بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم   -188
   (188) . مث أسلم وصحب،قبل البعثة  كان شريك النيب  ،املخزومي 

ويعرف اببن أخت النمر    ،  السائب بن يزيد بن سعيد بن مثامة الكندي  -189
  (189)  . صحايب صغري

ه البغوي وعدّ ،  أدركت اجلاهلية    :قا ،  اع بن اثبت حليف بين زهرة  ب  س   -190
 (190) .  وابن حبان يف ثقات التابعني ،وغريه يف الصحابة 

   (191) . صحايب أسدي  ،رة بن الفاكه ـ  بس   -191
والد الربيع له  ،ة اجلهين  ـيّ ر ـ بن ث  اأو  ،  بن عوسجة  اأو  ،  ة بن معبد  رب  س   -192

  (192) . صحبة 
ابألزديّ رة  ـب  خ  س   -193 ليس  وقيل:   ، حديثه  صحايب  ،    األزدّي  إسناد  يف 

 (193). ضعف
له   :ويقا ،  ألبيه صحبة    ،اعة بن مرارة احلنفي اليماميجّ ـاج بن م  ر  س   -194

 (194)  . بن حبان يف ثقات التابعنياوذكره  ،أيضا
بن ج   -195 مالك  بن  املدجلي  ش  ع  سراقة  الكناين مث  أبو سفيان صحايب  ،م 

   (195) . من مسلمة الفتح ،مشهور
   (196) . صحايب ،غري ذلك يف نسبه   :وقيل،اجلهين ق بن أسد  ر ـ س   -196

 
 .    2197رقم الرتمجة  228ص    (188) 
 .    2202رقم الرتمجة  228ص    (189) 
 .    2205رقم الرتمجة  228ص    (190) 
 .    2208رقم الرتمجة  229ص    (191) 
 .    2209رقم الرتمجة  229ص    (192) 
 .    2213رقم الرتمجة  229ص    (193) 
 .    2214رقم الرتمجة  229ص    (194) 
 .    2216رقم الرتمجة  229ص    (195) 
 .    2217رقم الرتمجة  229ص    (196) 
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    (197) .  صحايب ،سعد بن األطو  بن عبد هللا اجلهين  -197
    (198) . صحايب له حديث يف العيادة والطب،سعد بن أيب رافع  -198
 ( 199) . شهد حنينا،حجازي له صحبة ،مي ل  مرية الس  سعد بن ض   -199
املعروف بسعد  ،  بن عبد الرمحن موىل األنصار  اأو  ،  سعد بن عائذ   -200

 ( 200) . املؤذن بقباء صحايب مشهور ظ،القر 
النقباء -201 اخلزرجي أحد  األنصاري  بن حارثة  دليم  بن  بن عبادة  ،  سعد 

   (201)وسيد اخلزرج ، صحايب . 
له    ،سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري أبو سعيد اخلدري  -202

 ( 202) .وألبيه صحبة 
األنصاري   -203 بن مسعود  بن حميصة  أو رؤية  ،  له صحبة    :قيل،  سعد 

  (203) ة .وروايته مرسل
سيد األوس  ،سعد بن معاذ بن النعمان األنصاري األشهلي أبو عمرو  -204

    (204).   واستشهد من سهم أصابه ابخلندق ،شهد بدرا 
سعد بن أيب وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب   -205

        (205) . الزهري أبو إسحاق أحد العشرة

 
 .    2230رقم الرتمجة  230ص    (197) 
 .    2235رقم الرتمجة  231ص    (198) 
 .    2239رقم الرتمجة  231ص    (199) 
 .    2242رقم الرتمجة  231ص    (200) 
 .    2243رقم الرتمجة  231ص    (201) 
 .    2253رقم الرتمجة  232ص    (202) 
 .    2254رقم الرتمجة  232ص    (203) 
 .    2255رقم الرتمجة  232ص    (204) 
 .    2259رقم الرتمجة  232ص    (205) 
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 (206)  .صحايب له حديث. سعيد ومل يثبت :وقيل،سعد موىل أيب بكر  -206
والدارقطين  ،والبغوي  ،بن املديين  اجزم    ،سعد غري منسوب يف الزكاة   -207

 (207) . أبنه صحايب من األنصار 
له    :وقيل،  خضرم  ـم،  بن ديسم الكناين الدؤيل  اأو  ،ر بن سوادة  ع  س   -208

   (208) .  صحبة 
سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم   -209

   (209) . له صحبة ، القرشي املخزومي 
   (210) . يف إسناد حديثه نظر  صحايب،سعيد بن أيب راشد  -210
   (211)  . صحايب صغري،سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي  -211
، تل أبوه ببدرق  ،سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية األموي   -212

 ( 212) . وذكر يف الصحابة ،تسع سنني  وكان لسعيد عند موت النيب  
ع   -213 بن  يربوع  بن  املخزومي    ثة ك  ن  سعيد  القرشي  خمزوم  بن  عامر  ،  بن 

    . (213) ره النيبـم فغيّ ر  ص  أ   :ويقا ،م  ر  صحايب كان امسه الص  
   (214)  . صحايب له حديث واحد ، : أ س دويقا   ،يد س  سفيان بن أ   -214
    (215) . صحايب ،وءة ن  من أزد ش  ،سفيان بن أيب زهري األزدي  -215

 
 .    2260رقم الرتمجة  232ص    (206) 
 .    2264رقم الرتمجة  232ص    (207) 
 .    2267رقم الرتمجة  233ص    (208) 
 .    2281رقم الرتمجة  234ص    (209) 
 .    2302رقم الرتمجة  235ص    (210) 
 .    2318رقم الرتمجة  236ص    (211) 
 .    2337رقم الرتمجة  237ص    (212) 
 .    2418رقم الرتمجة  242ص    (213) 
 .    2435رقم الرتمجة  243ص    (214) 
 .    2441رقم الرتمجة  244ص    (215) 
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 ( 216)  .صحايب  ،احلارث الثقفي الطائفيسفيان بن عبد هللا بن ربيعة بن   -216
شهد فتح  ،اتبعي خمضرم  ،  اين  ش  ي  ج  ـ سفيان بن هانئ املصري أبو سامل ال -217

  (217) . له صحبة  :ويقا ، مصر 
هللا    -218 رسو   موىل  الرمحن    سفينة  عبد  أاب  امسه    :يقا .يكىن  كان 

   ( 218)   .السفرل شيئا كثريا يف  م  ـلكونه ح  ؛  ب سفينة  قّ  أو غري ذلك فل  ،مهران
سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد هللا سلمان   -219

    (219) . له صحبة  :يقا ، اخليل 
الضيب -220 احلارث  بن  عمرو  بن  حجر  بن  أوس  بن  عامر  بن    ، سلمان 

    (220) . صحايب
هللا   -221 عبد  أبو  الفارسي  له،سلمان  اخلري    :ويقا   من  ،سلمان  أصله 

    (221) . صحايب . من رامهرمز :أصبهان وقيل 
الكويف    -222 التميمي  أمية  بن  أمية  ،سلمة  بن  يعلى  له  ،  أخو  صحايب 

    (222) .  حديث واحد
اخلزرجي    -223 األنصاري  الصمة  بن  سلمان  بن  صخر  بن  ،  سلمة 

   (223)  . البياضي صحايب :سلمان ويقا  له:ويقا 

 
 .    2446رقم الرتمجة  244ص    (216) 
 .    2455رقم الرتمجة  245ص    (217) 
 .    2458رقم الرتمجة  245ص    (218) 
 .    2474رقم الرتمجة  246ص    (219) 
 .    2476رقم الرتمجة  246ص    (220) 
 .    2477رقم الرتمجة  246ص    (221) 
 .    2484رقم الرتمجة  246ص    (222) 
 .    2496رقم الرتمجة  247ص    (223) 
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وأبو إايس شهد بيعة  ، سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي أبو مسلم    -224
  (224)  . الرضوان

  (225) . صحايب سكن الكوفة ،سلمة بن قيس األشجعي   -225
،  ذيل أبو سنان  بن ربيعة بن صخر اهل  اهو    :وقيل،  ق ب ـّ ح  ـ م  ـالسلمة بن    -226

   (226)  . صحايب سكن البصرة
نعــــسل  -227 بن  األشجعي ــمة  مسعود  بن  وألبيه صحبــل،    يم  ز   ــــن ،  ة  ـه 

    (227) .ة ــالكوف
   (228) .  له صحبة سكن محص ،فيل السكوينسلمة بن ن     -228
صحايب  ،وهو مقلوب  ،يزيد بن سلمة    :ويقا ،سلمة بن يزيد اجلعفي   -229

   (229) .  نز  الكوفة 
احلميد   -230 عبد  والد  األنصاري  له حديث  ،  أو جده  ،  سلمة  صحايب 

   (230) .  خمتلف يف إسناده
،  غري ذلك اجلرمي البصري    :ويقا ،  نفيع    :ويقا  ،  مة بن قيس  ل  س   -231

    (231) . صحايب
   ( 232) .  صحايب،د بن اجلون اخلزاعي أبو مطرف الكويف  ر  سليمان بن ص   -232

 
 .    2503رقم الرتمجة  248ص    (224) 
 .    2506رقم الرتمجة  248ص    (225) 
 .    2509رقم الرتمجة  248ص    (226) 
 .    2512رقم الرتمجة  248ص    (227) 
 .    2513رقم الرتمجة  248ص    (228) 
 .    2516رقم الرتمجة  248ص    (229) 
 .    2517رقم الرتمجة  249ص    (230) 
 .    2519رقم الرتمجة  249ص    (231) 
 .    2574رقم الرتمجة  252ص    (232) 
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   (233) . والبنه صحبة ،والد جابر له  ،وائي رة بن جنادة الس  م  ـس   -233
 .حليف األنصار صحايب مشهور،مسرة بن جندب بن هال  الفزاري   -234

(234)     
  (235)   . صحايب، ة  األسلمي املدين نّ سنان بن س   -235
صحايب صغري له يف  ،  اسم أبيه فرقد  :يقا   .  نني أبو مجيلة السلمي  س   -236

    (236) . البخاري حديث واحد 
  ، بن ساعدة بن عامر األنصاري اخلزرجي املدين  سهل بن أيب حثمة  -237

    (237)  .صحايب صغري 
    (238) . واحلنظلية أمه،صحايب أنصاري أوسي ،سهل بن احلنظلية  -238
   (239)  .سهل بن حنيف بن واهب األنصاري األوسي صحايب  -239
سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري اخلزرجي الساعدي أبو   -240

  (240) .  له وألبيه صحبة  ،العباس
    (241).   ة صحايب له حديثأخو حبّ ، سواء بن خالد  -241
الكويف   -242 بن حنظلة  له حديث  ،  سويد  بن ،صحايب  وائل  مع  وقصة 

    (242) .حجر

 
 .    2629رقم الرتمجة  256ص    (233) 
 .    2630رقم الرتمجة  256ص    (234) 
 .    2642رقم الرتمجة  256ص    (235) 
 .    2647رقم الرتمجة  257ص    (236) 
 .    2653رقم الرتمجة  257ص    (237) 
 .    2655رقم الرتمجة  257ص    (238) 
 .    2656رقم الرتمجة  257ص    (239) 
 .    2658رقم الرتمجة  257ص    (240) 
 .    2676رقم الرتمجة  259ص    (241) 
 .    2689رقم الرتمجة  260ص    (242) 
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    (243) . صحايب له حديث السراويل ، سويد بن قيس  -243
 (244)  . صحايب نز  الكوفة ، سويد بن مقرن املزين  -244
    (245).   صحايب،سويد بن النعمان بن مالك األنصاري  -245
األنـش -246 اثبت  بن  أوس  بن  يـــــــــــ داد  أبو  مات  ــــحـص،    ىعلـصاري  ايب 

  (246) . شامــابل
   (247)   .اسم أبيه صحايب  :وقيل،امسه أسامة    :قيل.شداد بن اهلاد الليثي   -247
   ( 248)   .وفادةبن سعد أبن له  اجزم  ،ط الكندي الشاميم  شرحبيل بن الس   -248
بن  اوهو  ،حليف بين زهرة  ،شرحبيل بن عبد هللا بن املطاع الكندي   -249

  (249)  .أو اليت ربته صحايب،حسنة وهي أمه 
خمضرم  ،شريح بن احلارث بن قيس الكويف النخعي القاضي أبو أمية   -250

   (250) .  له صحبة  :وقيل ،ثقة 
  (251) .   له صحبة وحديث، شريح احلجازي   -251
 .كان امسه مالكا:قيل ،  صحايب شهد بيعة الرضوان،الثقفي الشريد    -252

(252)     

 
 .    2696رقم الرتمجة  260ص    (243) 
 .    2698رقم الرتمجة  260ص    (244) 
 .    2700رقم الرتمجة  260ص    (245) 
 .    2752رقم الرتمجة  264ص    (246) 
 .    2759رقم الرتمجة  264ص    (247) 
 .    2766رقم الرتمجة  265ص    (248) 
 .    2769رقم الرتمجة  265ص    (249) 
 .    2774رقم الرتمجة  265ص    (250) 
 .    2781رقم الرتمجة  266ص    (251) 
 .    2783رقم الرتمجة  266ص    (252) 
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  ، شهد بدرا وهو مملوك  ،امسه صاحل    :قيل.  قران موىل رسو  هللا  ش    -253
    (253) . مث عتق 

    (254). صحايب له حديث،ل بن محيد العبسي الكويف ك  ش   -254
موىل رسو     :ويقا ،حليف األنصار  ،مشعون بن زيد أبو رحيانة األزدي    -255

    (255) . صحايب شهد فتح دمشق   هللا 
أبيه حديثا    ،  مـت  ــن ـ ش    -256 أبو داود من رواية شقيق عن عاصم عن  روى 

مل   :قا  البغوي يف الصحابة ،عن عاصم بن شنتم    :بن قانع فقا افرواه  
     (256) .  أمسع بذكره إال يف هذا احلديث 

وهو جد عاصم  -أو شتري  ،اسم أبيه كليب    :يقا  ،شهاب بن اجملنون   -257
  (257) .   مذكور يف الصحابة  -بن كليب

املكي   -258 احلجيب  العبدري  أيب طلحة  بن  عثمان  بن  من مسلمة ،شيبة 
    (258) .الفتح

أبو   -259 األموي  مناف  بن عبد  بن عبد مشس  أمية  بن  بن حرب  صخر 
   (259) . سفيان صحايب شهري أسلم عام الفتح

صخر بن الع ي لة بن عبد هللا بن ربيعة األمحسي ،صحايب قليل احلديث،   -260
    (260) يقا : إن العيلة اسم أمه .

 
 .    2814رقم الرتمجة  268ص    (253) 
 .    2820رقم الرتمجة  268ص    (254) 
 .    2822رقم الرتمجة  268ص    (255) 
 .    3929رقم  362/ 3اإلصابة  .  2824رقم الرتمجة  269ص    (256) 
 .    2828رقم الرتمجة  269ص    (257) 
 .    2838رقم الرتمجة  269ص    (258) 
 .    2905رقم الرتمجة  275ص    (259) 
 .    2908رقم الرتمجة  275ص    (260) 
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    (261)  .حجازي سكن الطائف ، صحايبّ اعة الغامدي د  صخر بن و   -261
 .  صحايب مشهور سكن الشام ،ن عجالن أبو أمامة الباهليب  يّ دّ ص   -262

(262)   
     (263) . صحايب  ، امة الليثيثـّ ب بن ج  ع  الص   -263
السعدي   -264 التميمي  حصني  بن  معاوية  بن  له  ،صعصعة  األحنف  عم 

  (264) . إنه خمضرم:وقيل  ،صحبة 
  . عم الفرزدق صحايب،  صعصعة بن انجية بن عقا  التميمي اجملاشعي   -265

(265)    
صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن مجح القرشي اجلمحي   -266

     (266) . صحايب من املؤلفة ،املكي 
   (267)  . صحايب، ا   املرادي صفوان بن عسّ  -267
   (268) . صحايب سكن الكوفة ، نابح بن األعسر األمحسي الص   -268
كان امسه    :  يقا ،  أصله من النمر  ،هيب بن سنان أبو حيىي الرومي  ص   -269

  (269)  . صحايب شهري مات ابملدينة ،وصهيب لقب ،لك عبد امل

 
 .    2909رقم الرتمجة  275ص    (261) 
 .    2923رقم الرتمجة  276ص    (262) 
 .    2925رقم الرتمجة  276ص    (263) 
 .    2929رقم الرتمجة  276ص    (264) 
 .    2930رقم الرتمجة  276ص    (265) 
 .    2932رقم الرتمجة  276ص    (266) 
 .    2937رقم الرتمجة  277ص    (267) 
 .    2953رقم الرتمجة  278ص    (268) 
 .    2954رقم الرتمجة  278ص    (269) 
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الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب الكاليب   -270
  (270) .  صحايب معروف،أبو سعيد 

األمري املشهور    ،الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري أبو أنيس -271
     (271) . قتل يف وقعة مرج راهط ؛ صحايب صغري 

   (272)  . شهد وقعة حنني،صحايب ،األسلمي والد سعد  ريةم  ض   -272
   (273)  . والد أيب مالك صحايب ،م بن مسعود األشجعيي  ش  طارق بن أ   -273
 ،صحايب له حديث يف األشربة ،  أو سويد بن طارق  ،  د  ي  و  طارق بن س   -274

 (274) . جعفي :حضرمي ويقا 
    (275)  .صحايب  ، طارق بن عبد هللا احملاريب الكويف  -275
إنه الذي خاصمه    :ويقا ،حجازي مقبو  من الثالثة  ،طارق بن املرقع   -276

     . (276)  كردم إىل النيب
بن قيس الغفاري ،غري ذلك    :وقيل،ةف  غ  ط  :ويقا ،ة  ف  ه  ط  :  ويقا ،ة ف  خ  ط   -277

 (277) . صحايب له حديث يف النوم على البطن،قيس بن طخفة  :ويقا 

 
 .    2967رقم الرتمجة  279ص    (270) 
 .    2976رقم الرتمجة  279ص    (271) 
 .    2995رقم الرتمجة  280ص    (272) 
 .    2996رقم الرتمجة  281ص    (273) 
 .    2999رقم الرتمجة  281ص    (274) 
 .    3001رقم الرتمجة  281ص    (275) 
: أن فيه اثنان    4235رقم الرتمجة    3/513وذكر ابن حجر يف اإلصابة    .    3006رقم الرتمجة    281ص      (276) 

، مذكور يف حديث ميمونة بنت كردم ، واآلخر اتبعّي روى عن صفوان    كان شيخا كبريا يف حجة الوداعأحدمها صحايب  
 .   بن أمّية 

 .     393. وكرره املؤلف ابسم عطية بن قيس ص  3010رقم الرتمجة  281ص    (277) 
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أخو    ،خربة  بن عبد هللا بن احلارث بن س  ا  :خربة ويقا الطفيل بن س   -278
  (278)  . صحايب له حديث،عائشة ألمها 

طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن   -279
     (279) . أحد العشرة ،مرة التيمي أبو حممد املدين

 . أو السلمي صحايب نز  البصرة له حديث،طلحة بن مالك اخلزاعي  -280
(280 ) 

صحايب  ،  أبو علي اليمامي  ،  يمي  ح  طلق بن علي بن املنذر احلنفي الس   -281
 (281) . له وفادة

من كبار الصحابة شهد  ،ري بن رافع بن عدي األنصاري األوسي  ه  ظ   -282
 (282)  . بدرا

 ( 283) . صحايب شهد فتح مصر ، طيفي عابس بن ربيعة الغ   -283
  . صحايب شهد أحدا،  عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن األنصاري   -284

(284 ) 
سهيل بن املغرية بن عبد هللا بن عمر    :ويقا ،عامر بن أيب أمية حذيفة   -285

 ( 285) . له صحبة  أخو أم سلمة زوج النيب  ،بن خمزوم القرشي 

 
 .    3018رقم الرتمجة  282ص    (278) 
 .    3027رقم الرتمجة  282ص    (279) 
 .    3033رقم الرتمجة  283ص    (280) 
 .    3043رقم الرتمجة  283ص    (281) 
 .    3051رقم الرتمجة  284ص    (282) 
 .    3053رقم الرتمجة  285ص    (283) 
 .    3066رقم الرتمجة  285ص    (284) 
 .    3086رقم الرتمجة  287ص    (285) 
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حليف آ  اخلطاب صحايب  ،زي  ـعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العن   -286
 (286) . مشهور

   (287) .صحايب نز  الكوفة  ،نودعامر بن شهر اهلمداين أبو الك   -287
 ، اتبعي خمضرم،واسم أبيه عبيد بن وهب  ،عامر بن أيب عامر األشعري   -288

   (288)  . له صحبة  :وقيل
عامر بن عبد هللا بن اجلراح بن هال  بن أهيب بن ضبة بن احلارث   -289

  (289)  . أبو عبيدة بن اجلراح أحد العشرة،بن فهر القرشي الفهري  
  (290)  . الصواب رافع بن عمرو :يقا ،عامر بن عمرو املزين صحايب  -290
وذكره  ،له صحبة    :يقا ،  عامر بن مسعود بن أمية بن خلف اجلمحي   -291

   (291) . وغريه يف التابعني،بن حبان ا
الطفيل -292 أبو  الليثي    ، عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو بن جحش 

وهو آخر من مات من   ،   ورأى النيب ،ولد عام أحد  ، ورمبا مسي عمرا  
    (292) .الصحابة 

 (293)  .صحايب له حديث يروى إبسناد جمهو  ،عامر الرامي احملاريب  -293
صحايب شهد  ،  أبو هبرية البصري  ،  عائذ بن عمرو بن هال  املزين   -294

    (294)  . احلديبية 
 

 .    3088رقم الرتمجة  287ص    (286) 
 .    3094رقم الرتمجة  287ص    (287) 
 .    3097رقم الرتمجة  287ص    (288) 
 .    3098رقم الرتمجة  288ص    (289) 
 .     288ص    (290) 
 .    3109رقم الرتمجة  288ص    (291) 
 .    3111رقم الرتمجة  288ص    (292) 
 .    3114رقم الرتمجة  289ص    (293) 
 .    3118رقم الرتمجة  289ص    (294) 
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  (295)  . من قدماء الصحابة ،ش األنصاري ق  عباد بن بشر بن و   -295
    (296) . ري صحايب نز  البصرة ـب  ري الف  ك  ش  عباد بن شرحبيل الي   -296
   (297)  . صحايب ،لمي عباد بن شيبان األنصاري الس   -297
أحد    ،الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي أبو الوليد املدينبادة بن  ع   -298

    (298).  النقباء بدري مشهور
هو    :وقيل،صحايب له حديث يف حترمي املدينة  ، عبادة األنصاري الزرقي   -299

   (299)  .أبو عبادة سعيد بن عثمان بن خالد اخلزرجي البدري 
    (300) ر .مشهو  العباس بن عبد املطلب بن هاشم عم النيب   -300
   (301) .جمهو  عباس بن الفضل بن أيب رافع موىل النيب  -301
 ( 302) .صحايب مشهور،العباس بن مرداس بن أيب عامر السلمي  -302
عبد هللا بن األرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة   -303

   (303) . صحايب  ،القرشي الزهري 
  (304)  . صحايب ،هللا بن أقرم بن زيد اخلزاعي أبو معبدعبد   -304
 (305)  .صحايب،حليف األنصار،عبد هللا بن أنيس اجلهين أبو حيىي املدين -305

 
 .    3122رقم الرتمجة  289ص    (295) 
 .    3130رقم الرتمجة  290ص    (296) 
 .    3131رقم الرتمجة  290ص    (297) 
 .    3157رقم الرتمجة  292ص    (298) 
 .    3162رقم الرتمجة  292ص    (299) 
 .    3177رقم الرتمجة  293ص    (300) 
 .    3185رقم الرتمجة  294ص    (301) 
 .    3190رقم الرتمجة  294ص    (302) 
 .    3208رقم الرتمجة  295ص    (303) 
 .    3213رقم الرتمجة  296ص    (304) 
 .    3216رقم الرتمجة  296ص    (305) 
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  .صحايب له حديث رواه عنه ابنه عيسى،عبد هللا بن أنيس األنصاري   -306
    (306)  . هو الذي قبله :وقيل

صحايب  ،لمي  علقمة بن خالد بن احلارث األس،عبد هللا بن أيب أوىف   -307
   (307)  . شهد احلديبية 

  (308)  .أسلم مع أبيه يوم الفتح،عبد هللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي  -308
    (309) . وألبيه صحبة ،صحايب صغري ،سر املازين عبد هللا بن ب   -309
   (310) . والد عبد الواحد صحايب، صري عبد هللا بن بسر الن   -310
  (311)  .الكناين صحايب  عاء ذ  ج  ـعبد هللا بن أيب ال -311
ولد أبرض  ،أحد األجواد  ،عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي   -312

    (312)  . احلبشة وله صحبة 
   (313) .أبو احلارث صحايب  ،بيدي ء الز  ز  عبد هللا بن احلارث بن ج   -313
عبد هللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي أبو   -314

   (314) . وألبيه وجده صحبة ،أمري البصرة له رؤية ،حممد املدين 
 (315) .   صحايب، تيلة اخلثعمييكىن أاب ق   ، يّ ش  ب  عبد هللا بن ح   -315

 
 .    3217رقم الرتمجة  296ص    (306) 
 .    3219رقم الرتمجة  296ص    (307) 
 .    3225رقم الرتمجة  296ص    (308) 
 .    3228رقم الرتمجة  297ص    (309) 
 .    3229رقم الرتمجة  297ص    (310) 
 .    3247رقم الرتمجة  298ص    (311) 
 .    3251رقم الرتمجة  298ص    (312) 
 .    3262رقم الرتمجة  299ص    (313) 
 .    3265رقم الرتمجة  299ص    (314) 
 .    3269رقم الرتمجة  299ص    (315) 
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يد بن سعد بن سهم  ع  عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن س   -316
    (316).   حذافة من قدماء املهاجرين القرشي السهمي أبو 

  (317) .  له صحبة  ،عبد هللا بن أيب احلمساء العامري  -317
  . صحايب نز  الشام ومات هبا،الة األزدي أبو حوالة  و  عبد هللا بن ح   -318

(318)   
  ، نز  البصرة وويل إمرة خراسان،ازم السلمي أبو صاحل  عبد هللا بن خ   -319

إنه الذي  :يقا  ،إحدى وسبعنيوقتل هبا بعد قتل مصعب بن الزبري سنة 
 : رأيت رجال خبراسان عليه عمامة سوداء يقو   :قا ،روى عنه الدشتكي  
        .(319)كسانيها رسو  هللا  

   (320) . مدين له صحبة ،حليف األنصار ،يب اجلهين ب  عبد هللا بن خ   -320
  ،عبد هللا بن أيب ربيعة عمرو بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم -321

   (321)  أبو عبد الرمحن املكي صحايب .
ونفاها أبو  ،  ذكر يف الصحابة  ،  عة بن فرقد السلمي  يّ بـ  عبد هللا بن ر   -322

   (322) . بن حبان اووثقه  ،حامت
عبد هللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس اخلزرجي األنصاري الشاعر   -323

   (323) ، شهد بدرا وق ت ل مبؤتة . أحد السابقني 

 
 .    3272رقم الرتمجة  300ص    (316) 
 .    3283رقم الرتمجة  300ص    (317) 
 .    3287رقم الرتمجة  301ص    (318) 
 .    3288رقم الرتمجة  301ص    (319) 
 .    3292رقم الرتمجة  301ص    (320) 
 .    3310رقم الرتمجة  302ص    (321) 
 .    3311رقم الرتمجة  302ص    (322) 
 .    3318رقم الرتمجة  303ص    (323) 
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كان  ،يبب  وأبو خ  ،عبد هللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي أبو بكر   -324
    (324) .  أو  مولود يف اإلسالم ابملدينة من املهاجرين

     (325)  . ونفاها بعضهم له،شامي صحايب ،عبد هللا بن زغب اإلايدي  -325
ز   -326 بن  األسدي  م  عبد هللا  القرشي  أسد  بن  املطلب  بن  األسود  بن  عة 

   (326)  . صحايب مشهور
حممد   -327 أبو  املازين  األنصاري  بن كعب  عاصم  بن  زيد  بن  هللا  ،  عبد 

  (327) .   صحايب شهري
أبو حمم  -328 ثعلبة األنصاري اخلزرجي  د  عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن 

  (328)  . املدين أري األذان صحايب مشهور
عبد هللا بن السائب بن أيب السائب بن عابد بن عبد هللا بن عمر بن   -329

   (329) . له وألبيه صحبة ،  خمزوم املخزومي املكي 
 (330)  . عبد هللا بن سراقة بن املعتمر العدوي صحايب -330
 . البصرةصحايب سكن  ،حليف بين خمزوم  ،س املزينج  ر  عبد هللا بن س   -331

(331)    
األنصاري   -332 بن سعد  ح  :ويقا ،  عبد هللا  عم  بن حكيم  ز القرشي  ام 

  (332) .  صحايب شهد القادسية 

 
 .    3319رقم الرتمجة  303ص    (324) 
 .    3323رقم الرتمجة  303ص    (325) 
 .    3325رقم الرتمجة  303ص    (326) 
 .    3331رقم الرتمجة  304ص    (327) 
 .    3332رقم الرتمجة  304ص    (328) 
 .    3337رقم الرتمجة  304ص    (329) 
 .    3344رقم الرتمجة  305ص    (330) 
 .    3345رقم الرتمجة  305ص    (331) 
 .    3350رقم الرتمجة  305ص    (332) 
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غري    :وقيل،واسم أبيه وقدان  ،عبد هللا بن السعدي القرشي العامري   -333
   (333) .   ذلك صحايب

هو    : وقيل  ،عبد هللا بن سنان بن نبيشة بن سلمة املزين والد علقمة  -334
   (334) . صحايب نز  البصرة،و بن هال  عبد هللا بن عمر 

    (335)   .صحايب له حديث موقوف،عبد هللا بن سويد األنصاري احلارثي   -335
كان    :حليف بين اخلزرج قيل،بد هللا بن سالم اإلسرائيلي أبو يوسف  ع  -336

    (336) . عبد هللا امسه احلصني فسماه النيب 
الش   -337 العامري  خّ عبد هللا بن  الفتح  صحايب،ري بن عوف    .من مسلمة 

(337)    
بن عم  ا  ،عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف -338

الصحابة    .    رسو  هللا من  املكثرين  فقهاء ، أحد  من  العبادلة  وأحد 
    (338) . الصحابة 

عبد هللا بن عبد األسد بن هال  بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم املخزومي   -339
وابن عمته برة بنت عبد املطلب  ،من الرضاعة    أبو سلمة أخو النيب  

   (339)  . كان من السابقني شهد بدرا

 
 .    3352رقم الرتمجة  305ص    (333) 
 .    3374رقم الرتمجة  307ص    (334) 
 .    3378رقم الرتمجة  307ص    (335) 
 .    3379رقم الرتمجة  307ص    (336) 
 .    3381رقم الرتمجة  307ص    (337) 
 .    3409رقم الرتمجة  309ص    (338) 
 .    3420رقم الرتمجة  310ص    (339) 
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عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن   -340
  خليفة رسو  هللا ،  يق األكرب  لصدّ ا،  أبو بكر بن أيب قحافة  ،مرة التيمي  

  . (340)   
 ، إنه ثقفي حالف بين زهرة  :عبد هللا بن عدي بن احلمراء الزهري قيل -341

     (341) .  صحايب له حديث يف فضل مكة 
صحايب آخر روى عنه عبيد هللا بن عدي  ،عبد هللا بن عدي األنصاري   -342

   (342) .بن اخليار 
أحد املكثرين  ،  عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي أبو عبد الرمحن -343

 ( 343)ة .  من الصحابة والعبادل
د بن سعد بن  يّ ع  عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن س   -344

أبو عبد الرمحن أحد السابقني املكثرين   :وقيل،سهم السهمي أبو حممد  
 ( 344) . من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء

  . له صحبة   :يقا .امسه عبد الرمحن املزين    :ويقا ،مة  ن  عبد هللا بن ع   -345
(345)    

  (346)  . صحايب له حديث،عبد هللا بن غنام البياضي األنصاري  -346
الضحاك ثقة من كبار التابعني ،ومنهم    عبد هللا بن فريوز الديلمي ،أخو -347

 (347)  من ذكره يف الصحابة .
 

 .    3467رقم الرتمجة  313ص    (340) 
 .    3472رقم الرتمجة  314ص    (341) 
 .    3473رقم الرتمجة  314ص    (342) 
 .    3490رقم الرتمجة  314ص    (343) 
 .    3499رقم الرتمجة  315ص    (344) 
 .    3518رقم الرتمجة  316ص    (345) 
 .    3528رقم الرتمجة  317ص    (346) 
  = وإمناقلت: واألكثر أنه من التابعني روى حديثا مرسال فظنه بعضهم صحابيا ،  .   3534رقم الرتمجة    317ص  (   347) 
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  : وقيل،  صحايب مدين    :فقيل،خمتلف يف وجوده  ،  عبد هللا الصناحبيّ  -348
 (348) .هو أبو عبد هللا الصناحبي عبد الرمحن بن عسيلة 

ره ـفغيّ ؛  صحايب كان امسه شيطاان    ،مايل  رط األزدي الث  عبد هللا بن ق   -349
     .  (349)   النيب 

صحايب  ،  ار أبو موسى األشعري  ضّ عبد هللا بن قيس بن سليم بن ح   -350
  (350) ر .مشهو 

حليف بين املطلب  ،ب األزدي أبو حممد  ش  عبد هللا بن مالك بن الق   -351
   (351)  . ينة صحايب معروفح  ـيعرف اببن ب  

يف األمة إذا    هوحديث،له صحبة  ،  عبد هللا بن مالك األوسي حجازي   -352
   (352).   زنت على اختالف فيه

الرمحن من   -353 أبو عبد  اهلذيل  بن حبيب  بن غافل  عبد هللا بن مسعود 
    (353) .  السابقني األولني ومن كبار العلماء من الصحابة 

 (354)  . صحايب له حديث واحد،عبد هللا بن معاوية الغاضري  -354

 
رقم    126/ 5. اجلرح والتعديل البن أيب حامت    2073رقم    516الثقات للعجلي ص    رواه عن أبيه ، والصحبة ألبيه .=

.    3651م الرتمجة  رق  5/23. الثقات البن حبان    580رقم الرتمجة    2/120.وذكره ابن قانع يف معجم الصحابة    633
وذكره يف التابعني . وذكره ابن حجر يف اإلصابه وعّده    1212رقم    155فتح الباب يف الكىن واأللقاب البن منده ص  

 ط العلمية .    6643رقم الرتمجة  5/157من التابعني 
 .    3726رقم الرتمجة    331ص   (348) 
 .    3540رقم الرتمجة  318ص    (349) 
 .    3542رقم الرتمجة  318ص    (350) 
 .    3567رقم الرتمجة  320ص    (351) 
 .    3568رقم الرتمجة  320ص    (352) 
 .    3613رقم الرتمجة  323ص    (353) 
 .    3631رقم الرتمجة  324ص    (354) 
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صحايب ابيع  ،م أبو عبد الرمحن املزين  ه  ـل بن عبد ن  فّ غ  عبد هللا بن م   -355
    (355)  . حتت الشجرة

    (356)  .صحايب صغري،عبد هللا بن هشام بن زهرة بن عثمان التيمي  -356
 صحايب صغري،مي  ط  خ  ـعبد هللا بن يزيد بن زيد بن حصني األنصاري ال -357

 .(357)   
  (358) . صحايب صغري،عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي موالهم  -358
   (359)  . صحايب صغري، عبد الرمحن بن أزهر الزهري أبو جبري املدين  -359
عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة   -360

. ومات أبوه يف ذلك الزمان فعد لذلك   الزهري ولد على عهد النيب  
 (360)  يف الصحابة. وقا  العجلي: من كبار التابعني .

ب   -361 بن  الرمحن  احلارثي  ـ عبد  األنصاري  بن وهب  رؤية  ،جيد  وذكره  ،له 
   (361)  . بعضهم يف الصحابة 

 . صحايب له حديث،أخو شرحبيل فيما قيل  ،نة  س  عبد الرمحن بن ح   -362
(362 ) 

بن  اوهم من زعم أنه  .و   : الس لميوقيل،مي  ل  اب الس  بّ عبد الرمحن بن خ   -363
   (363) . له حديث، صحايب نز  البصرة ،خباب بن األرت 

 
 .    3638رقم الرتمجة  325ص    (355) 
 .    3680رقم الرتمجة  327ص    (356) 
 .    3704رقم الرتمجة  329ص    (357) 
 .    3794رقم الرتمجة  336ص    (358) 
 .    3798رقم الرتمجة  336ص    (359) 
      . 3801رقم الرتمجة  336(   ص 360) 
 .    3807رقم الرتمجة  336ص    (361) 
 .    3844رقم الرتمجة  339ص    (362) 
 .    3852رقم الرتمجة  339ص    (363) 
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   (364)  . صحايب صغري،رظي املدين ري بن ابطا الق  ب  الرمحن بن الز  عبد   -364
الرمحن بن س   -365 أبو سعيد  م  ـعبد  العبشمي  رة بن حبيب بن عبد مشس 

   (365) . صحايب من مسلمة الفتح
 . أحد النقباء  ،ل بن عمرو بن زيد األنصاري األوسيب  عبد الرمحن بن ش   -366

(366)   
 (367) .  عبد الرمحن بن صخر أبو هريرة يف الكىن  -367
،  له صحبة    :عبد الرمحن بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي يقا  -368

   (368) . بن حبان يف ثقات التابعني اوذكره 
صفوان بن عبد    :ويقا ،عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة اجلمحي   -369

  (369)  .ال يصح  :وقا  البخاري ،له صحبة  :الرمحن يقا 
،  صحايب صغري  ،رمحن بن صفوان بن قدامة املرئي من بين متيم  عبد ال -370

    (370) .وألبيه صحبة له 
   (371)  .له صحبة :يقا .أو السكسكي،عبد الرمحن بن عائش احلضرمي -371
وذكره العجلي يف ثقات  ،له رؤية    :يقا   .عبد الرمحن بن عبد القاريّ  -372

 (372) .واترة اتبعي،له صحبة  :قو  الواقدي فيه قا  اترة واختلف ،التابعني

 
 .    3860رقم الرتمجة  340ص    (364) 
 .    3888رقم الرتمجة  342ص    (365) 
 .    3891رقم الرتمجة  342ص    (366) 
 .     342ص    (367) 
 .      3901رقم الرتمجة  343ص    (368) 
 .      3902رقم الرتمجة  343ص    (369) 
 .      3903رقم الرتمجة  343ص    (370) 
 .      3911رقم الرتمجة  343ص    (371) 
 .      3938رقم الرتمجة  345ص    (372) 
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 . بن أخي طلحة صحايبا   ،عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد هللا التيمي -373
(373)   

زهرة   -374 بن  احلارث  بن  عبد  بن  عوف  عبد  بن  عوف  بن  الرمحن  عبد 
   (374) . أحد العشرة أسلم قدميا ، القرشي الزهري 

صحايب  ،    بن الفاكه: ا ويقا  له،  األنصاري  اد  ر  عبد الرمحن بن أيب قـ   -375
  (375)  . له حديث

   (376) . صحايب من أهل الصفة ، رط عبد الرمحن بن ق   -376
له    :يقا   ، عبد الرمحن بن مطيع بن األسود بن حارثة العدوي املدين -377

    (377) ة .صحب
عبد الرمحن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن   -378

    (378) . وله حديث ،صحايب شهد الفتح ،مرة التيمي 
الصحابة   -379 أوالد  من  اخلزاعي  احلارث  عبد  بن  انفع  بن  الرمحن    ، عبد 

 ( 379) .  له صحبة  :ويقا 
    (380).  صحايب نز  الكوفة  ،لي ي  ر الدّ  م  ع  عبد الرمحن بن يـ   -380
،  بن حبان من الثانية ا وثقه  ،بن أخيه  :اويقا ،عبد العزيز أخو حذيفة   -381

     (381) . وذكره بعضهم يف الصحابة 

 
 .      3944رقم الرتمجة  346ص    (373) 
 .      3973رقم الرتمجة  348ص    (374) 
 .      3982رقم الرتمجة  348ص    (375) 
 .      3984رقم الرتمجة  348ص    (376) 
 .      4008رقم الرتمجة  350ص    (377) 
 .      4009رقم الرتمجة  350ص    (378) 
 .      4027رقم الرتمجة  351ص    (379) 
 .      4047رقم الرتمجة  353ص    (380) 
 .      4134رقم الرتمجة  360ص    (381) 
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عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي   -382
  (382)  . امسه املطلب :ويقا  ،صحايب سكن الشام 

 (383).  والد يزيد صحايب له حديث يف العقيقة ، عبد املزين  -383
عبيد هللا بن ب سر ، محصي جمهو  من الرابعة قا  الرتمذي: لعله أخو   -384

   (384) عبد هللا بن بسر املازين الصحايب.
أبو    بن عم النيب  ، اعبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي   -385

   (385) .  من صغار الصحابة ،شقيق عبد هللا بن عباس  ،حممد
يار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي  خ  ـ عبيد هللا بن عدي بن ال -386

الفتح مميزا   أبوه ببدر وكان هو يف  قتل  فعد يف الصحابة ؛النوفلي املدين 
   (386) . وغريه يف ثقات كبار التابعني،ه العجلي وعدّ ،لذلك 

 :ويقا ،  صحايب  ،بن أيب مسلم احلضرمي  اأو  ،عبيد هللا بن مسلم   -387
  (387) . اتبعي

كان ممن بعث به املقوقس    :يقا .عبيد بن جرب القبطي موىل أيب بصرة   -388
 ،وقد ذكره يعقوب بن سفيان يف الثقات ،فعلى هذا فله صحبة  ؛مع مارية  

    (388).  ال أعرفه :بن خزمية اوقا  

 
 .      4162رقم الرتمجة  361ص    (382) 
 .      4167رقم الرتمجة  369ص    (383) 
  3/516وممن ذكره يف الصحابة : ابن األثري يف أسد الغابة)الطبعة العلمية(    .  4278رقم الرتمجة    370(   ص  384) 

   7/5. ابن حجر يف هتذيب التهذيب    3851رقم الرتمجة    1/362. الذهيب يف جتريد أمساء الصحابة    3459رقم الرتمجة  
    نقال عن أيب موسى املديين يف ذيل معرفة الصحابة .

     .  4303رقم الرتمجة  371ص    (385) 
 .      4320رقم الرتمجة  373ص    (386) 
 .      4339رقم الرتمجة  374ص    (387) 
 .      4364رقم الرتمجة  376ص    (388) 
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   (389) .صحايب له حديث،زي أبو عبد هللاه  عبيد بن خالد السلمي البـ   -389
صحايب له حديث يف  ، بيدة بن خلف  ع    :عبيد بن خالد احملاريب ويقا  -390

 (390) .   ا  اإلزارــــإسب
 (391)  . هو عم عبد هللا بن خبيب :يقا ،عبيد بن معاذ صحايب  -391
أو أبو  ،يص بن أمية األموي أبو عبد الرمحن  سيد بن أيب الع  اب بن أ  عتّ  -392

 ( 392)  . حممد املكي له صحبة 
الساملي   -393 األنصاري  العجالن  بن  صحايب  ،عتبان بن مالك بن عمرو 

 ( 393) .شهري
 (394) .  صحايب شهري ،عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد  -394
فهو صحايب  ،شهد بيعة الرضوان  ،  عتبة بن عومي بن ساعدة األنصاري   -395

 (395)  .بن صحايبا
صحايب جليل  ،حليف بين عبد مشس  ،وان  بن جابر املازين  ز  تبة بن غ  ع   -396

 (396) . مهاجري بدري 
 (397)  .صحايب نز  الكوفة ،  ي أبو عبد هللام  ل  رقد بن يربوع الس  تبة بن ف  ع   -397
 (398) . صحايب شهد فتح مصر ،لمي ر الس  د  تبة بن الن  ع   -398

 
 .      4369رقم الرتمجة  376ص    (389) 
 .      4370رقم الرتمجة  376ص    (390) 
 .      4391رقم الرتمجة  378ص    (391) 
 .      4418رقم الرتمجة  380ص    (392) 
 .      4425رقم الرتمجة  380ص    (393) 
 .      4436رقم الرتمجة  380ص    (394) 
 .      4437رقم الرتمجة  381ص    (395) 
 .      4438رقم الرتمجة  381ص    (396) 
 .      4440رقم الرتمجة  381ص    (397) 
 .      4443رقم الرتمجة  381ص    (398) 
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املدين -399 عمرو  أبو  األوسي  األنصاري  واهب  بن  حنيف  بن    ، عثمان 
 (399)  . صحايب شهري

العبدري  -400 الدار  عبد  بن  عثمان  بن  طلحة  أيب  بن  طلحة  بن  عثمان 
   (400).   احلجيب صحايب شهري

 (401)   .صحايب شهري،عثمان بن أيب العاص الثقفي الطائفي أبو عبد هللا -401
العاص بن أمية بن عبد مشس األموي  -402 أمري ،عثمان بن عفان بن أيب 

   (402).  ألربعة واخللفاء ا،املؤمنني ذو النورين أحد السابقني األولني 
صحايب  ،أخو ركانة    ،بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب املطليب  ري ج  ع   -403

 (403) .  من مشايخ قريش
 ( 404)   .وأبوه مجيعا،صحايب أسلم هو،ذة العامري و  اء بن خالد بن ه  دّ الع   -404
  ، ريفرج الطائي أبو ط  ش  ح  ـ بن حامت بن عبد هللا بن سعد بن ال  يّ د  ع   -405

   (405)  . صحايب شهري
    (406)  . صحايب له حديث، عدي بن زيد اجلذامي  -406
   (407) . صحايب  ،عدي بن عمرية الكندي أبو زرارة  -407

 
 .      4462رقم الرتمجة  383ص    (399) 
 .      4482رقم الرتمجة  384ص    (400) 
 .      4485رقم الرتمجة  384ص    (401) 
 .      4503رقم الرتمجة  385ص    (402) 
 .      4536رقم الرتمجة  388ص    (403) 
 .      4537رقم الرتمجة  388ص    (404) 
 .      4540رقم الرتمجة  388ص    (405) 
 .      4542رقم الرتمجة  388ص    (406) 
 .      4544رقم الرتمجة  388ص    (407) 
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الس  ع   -408 أبو جنيح  ل  رابض بن سارية    .صحايب كان من أهل الصفة ،مي 
(408)    

  (409)  . صحايبي ، أخو عدّي ،مرية الكند س بن ع  ر  الع   -409
    (410)  .نز  البصرة  صحايب ،ب التميمي ر  جة بن أسعد بن ك  ف  ر  ع   -410
أو ضريح األشجعي صحايب  ،عرفجة بن شريح أو شراحيل أو شريك   -411

   (411) . اختلف يف اسم أبيه
،  اسم أبيه عياض البارقي:وقيل،بن أيب اجلعد  ا   :ويقا ،عروة بن اجلعد -412

   (412).   صحايب سكن الكوفة 
  (413)  . له حديث واحد يف احلج صحايب،س الطائي  رّ  ض  عروة بن م   -413
    (414)  . صحايب له حديث واحد،عصام املزين  -414
صحايب زعم عبد احلق أن النسائي أخرج له حديثا  ،عصمة بن مالك   -415

  (415) . يف السرقة 
 (416) . أخو عبد هللا صحايب صغري،سر املازين عطية بن ب   -416
، قبله البخاري ق بينه وبني الذي  فرّ ،له صحبة  ،عطية بن بسر اهلاليل   -417

   (417)  . وابن حبان

 
 .      4550رقم الرتمجة  388ص    (408) 
 .      4552رقم الرتمجة  389ص    (409) 
 .      4554رقم الرتمجة  389ص    (410) 
 .      4555رقم الرتمجة  389ص    (411) 
 .      4558رقم الرتمجة  389ص    (412) 
 .      4568رقم الرتمجة  390ص    (413) 
 .      4584رقم الرتمجة  390ص    (414) 
 .      4588رقم الرتمجة  391ص    (415) 
 .      4613رقم الرتمجة  393ص    (416) 
 .      4614رقم الرتمجة  393ص    (417) 
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  (418)  . احديث  عنهروى  أهل الشام ،عطية بن عامر صحايب   -418
عطية    :ورمبا قيل فيه،خمتلف يف اسم جده    ،عطية بن عروة السعدي   -419

 (419)  . بن سعد صحايبا
   (420) .ظي صحايب صغري له حديثر  عطية الق   -420
حديث يف  صحايب له ،  وأخوه ألمه  ، عم األشعث ، فيف الكندي ع   -421

  (421)  . فضل علي
املكي   -422 النوفلي  ،  عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 

   (422) . صحايب من مسلمة الفتح
   (423) . صحايب مشهور اختلف يف كنيته، عقبة بن عامر اجلهين  -423
  صحايب جليل،  عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أبو مسعود البدري   -424

 .(424)        
   (425)  . حديث واحد،صحايب نز  البصرة ،  عقبة بن مالك الليثي  -425
   (426) . صحايب له حديث يف اللقطة ،حليف األنصار ،عقبة اجلهين  -426
اهلامشي -427 طالب  أيب  بن  علي    ،  عقيل  أخو  وكان  ،وجعفر  ،صحايب 

 ( 427) . األسن

 
 .      4620رقم الرتمجة  393ص    (418) 
 .      4621رقم الرتمجة  393ص    (419) 
 .         4623رقم الرتمجة  393ص    (420) 
 .         4629رقم الرتمجة  394ص    (421) 
 .         4634رقم الرتمجة  394ص    (422) 
 .         4641رقم الرتمجة  395ص    (423) 
 .         4647رقم الرتمجة  395ص    (424) 
 .         4649رقم الرتمجة  395ص    (425) 
 .         4656رقم الرتمجة  396ص    (426) 
 .         4661رقم الرتمجة  396ص    (427) 
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    (428) . كراش بن ذؤيب السعدي أبو الصهباء صحايب ع   -428
 .صحايب أسلم يوم الفتح،عكرمة بن أيب جهل بن هشام املخزومي   -429

(429)   
    (430)  . صحايب،علي بن شيبان بن حمرز اليمامي احلنفي   -430
بن عم رسو   ،اعلي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي    -431

ورجح مجع أنه أو  من أسلم  ،وزوج ابنته من السابقني األولني  ،    هللا  
    (431) .  العشرةوهو أحد 

           (432)  . صحايب،علي بن طلق بن املنذر بن قيس احلنفي اليمامي   -432
موىل بين خمزوم  ،سي أبو اليقظان  ن ـ عمار بن ايسر بن عامر بن مالك الع   -433

 (433)  . صحايب جليل
 (434) . صحايب نز  الكوفة ،بة الثقفي أبو زهري ــي  و  عمارة بن ر   -434
ز   -435 بن  احلمصي    كرةع  عمارة  أبو عدي  له حديث،الكندي   . صحايب 

(435 ) 
بن  ا وقا   .له صحبة    :عمار يقا   :بئي ويقا  فيهيب الس  ب  عمارة بن ش   -436

  له حديث عند املصريني .من زعم أن له صحبة فقد وهم :حبان يف ثقاته  
. (436) 

 
 .         4666رقم الرتمجة  396ص    (428) 
 .         4667رقم الرتمجة  396ص    (429) 
 .         4747رقم الرتمجة  402ص    (430) 
 .         4753رقم الرتمجة  402ص    (431) 
 .         4755رقم الرتمجة  402ص    (432) 
 .         4836رقم الرتمجة  408ص    (433) 
 .         4845رقم الرتمجة  409ص    (434) 
 .         4848رقم الرتمجة  409ص    (435) 
 .         4849رقم الرتمجة  409ص    (436) 
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يل بن عبد العزى بن رايح  بن عبد هللا بن  ف  عمر بن اخلطاب بن نـ   -437
   (437) .  بن عدي بن كعب القرشي العدوي أمري املؤمنني احز  رط بن ر  ق  

 (438)  . يف الكىن )صحايب(عمر بن سعد أبو كبشة األمناري  -438
صحايب    ربيب النيب  ،عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي   -439

 ( 439)  . صغري
 .   صحايب له حديث يف حجة الوداع،ي  م  ش  ج  ـعمرو بن األحوص ال -440

(440 ) 
األنصاري   -441 زيد  أبو  أخطب  بن  البصرة  ،عمرو  نز   جليل  ،  صحايب 

 ( 441) . مشهور بكنيته
الضمري   -442 أمية  أبو  هللا  عبد  بن  خويلد  بن  أمية  بن  صحايب  ،عمرو 

 ( 442)  .مشهور
 (443)  . صحايب،ري  م  ب الن  ل  غ  عمرو بن تـ   -443
أيب ض   -444 بن  احلارث  بن  املصطلقي  عمرو  اخلزاعي  أم    أخو،رار  جويرية 

 ( 444) . املؤمنني صحايب 
عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم   -445

 ( 445) . صحايب صغري، القرشي املخزومي 

 
 .         4888رقم الرتمجة  412ص    (437) 
 .          412ص    (438) 
 .         4909رقم الرتمجة  413ص    (439) 
 .         4986رقم الرتمجة  418ص    (440) 
 .         4988رقم الرتمجة  418ص    (441) 
 .         4990رقم الرتمجة  418ص    (442) 
 .         4994رقم الرتمجة  419ص    (443) 
 .         5002رقم الرتمجة  419ص    (444) 
 .         5008رقم الرتمجة  420ص    (445) 
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 (446)  . صحايب مشهور،عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري  -446
ال -447 بن  بن كاهل  م  ح  ـ عمرو  اخلزاعي  :  ويقا   ،  ق  حبيب  بن  الكاهن 

 (447)  .صحايب
  :وقيل فيه،أو األنصاري ،األشعري  :ويقا ،عمرو بن خارجة األسدي   -448

 (448)  .كان حليف أيب سفيان صحايب.  واألو  أصح ، خارجة بن عمرو 
 ،زايدة القرشي العامري  :ويقا ،بن قيس بن زائدة  اأو  ،  عمرو بن زائدة   -449

امسه عبد    :بن أم مكتوم األعمى الصحايب املشهور قدمي اإلسالم ويقا ا
 (449)  . احلصني :ويقا ،هللا 

ال -450 بريد  ر  ج  ـعمرو بن سلمة بن قيس  أبو  يزيد.  :ويقا   ، مي  نز     أبو 
 (450) .  صحايب صغري،البصرة 

احملاريب  ل  عمرو بن ص   -451 بن حبان يف  اوقد ذكره  .  صحايب صغري  ،  يع 
 (451)  . ثقات التابعني

السهمي   -452 وائل  بن  العاص  بن  عام  ،املشهور    الصحايب ،عمرو  أسلم 
 ( 452) .احلديبية 

  صحايب مشهور ،ة بن عامر بن خالد السلمي أبو جنيح  س  ب  عمرو بن ع   -453
. (453) 

 
 .         5011رقم الرتمجة  420ص    (446) 
 .         5017رقم الرتمجة  420ص    (447) 
 .         5019رقم الرتمجة  420ص    (448) 
 .         5031رقم الرتمجة  421ص    (449) 
 .         5042رقم الرتمجة  422ص    (450) 
 .         5051رقم الرتمجة  423ص    (451) 
 .         5053رقم الرتمجة  423ص    (452) 
 .         5070رقم الرتمجة  424ص    (453) 
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 (454)  . صحايب ، أبو عبد هللا لحة املزينعمرو بن عوف بن زيد بن م   -454
ويقا  ،  بدري  ،  حليف بين عامر بن لؤي  ،  عمرو بن عوف األنصاري   -455

 ( 455) . عمري :له
الف   -456 بن  اخلزاعي  ا أو    ،واء  غ  عمرو  الفغواء  إسناد ،  بن أيب  صحايب يف 

 (456)  . حديثه اختالف
   (457)  . أو أبو مرمي صحايب، عمرو بن مرة اجلهين أبو طلحة  -457
أسلم عام  ،يد  ج  ـ عمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي أبو ن   -458

    (458) .   خيرب وصحب
قتل يوم    ،والد أىب مجرة    ،أبو عمارة البصري   يّ ع  ب  عمران بن عصام الض   -459

 ( 459) . له صحبة  :وقيل،الزاوية سنة ثالث ومثانني من الثانية 
كان عمر يسميه نسيج  ،عمري بن سعد األنصاري األوسي صحايب   -460

 (460) .وحده
 (461) .مدين له صحبة وحديث ،ري م  عمري بن سلمة الض   -461
  . صحايب من مسلمة الفتح،عمري بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي   -462

(462)   

 
 .         5086رقم الرتمجة  425ص    (454) 
 .         5087رقم الرتمجة  425ص    (455) 
 .         5094رقم الرتمجة  425ص    (456) 
 .         5113رقم الرتمجة  427ص    (457) 
 .         5150رقم الرتمجة  429ص    (458) 
 .         5161رقم الرتمجة  430ص    (459) 
 .         5181رقم الرتمجة  431ص    (460) 
 .         5183رقم الرتمجة  431ص    (461) 
 .         5186رقم الرتمجة  431ص    (462) 
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 (463)  . بن عقبة بن نيار صحايب له حديثا :ويقا ،عمري بن نيار  -463
 ( 464) . صحايب شهد خيرب، عمري موىل آيب اللحم الغفاري  -464
 (465)  . عمري الثقفي جد حرب بن عبيد هللا صحايب له حديث -465
صحايب مشهور  ،ويقا  غري ذلك  ،عوف بن مالك األشجعي أبو محاد   -466

 ( 466) . من مسلمة الفتح
أبو عبد    وميع   -467 النعمان األنصاري  بن ساعدة بن عابس بن قيس بن 

   (467) . صحايب شهد العقبة وبدرا،الرمحن املدين 
 . صحايب جليل له حديث يف األضاحي،عومير بن أشقر األنصاري   -468

(468)      
،  خمتلف يف اسم أبيه  ،عومير بن زيد بن قيس األنصاري أبو الدرداء   -469

 (469)  . وعومير لقب صحايب،ه عامر امس:وقيل .وأما هو فمشهور بكنيته 
وكان حليف بين  ،واسم أبيه عبد هللا بن عماد  ،  العالء بن احلضرمي   -470

   (470) .  أمية صحايب جليل 
له حديث    ،هو عم خارجة بن الصلت صحايب:قيل    ،ارح  القة بن ص  ع   -471

 (471) . يف الرقية 

 
 .         5188رقم الرتمجة  431ص    (463) 
 .         5191رقم الرتمجة  432ص    (464) 
 .         5194رقم الرتمجة  432ص    (465) 
 .         5217رقم الرتمجة  433ص    (466) 
 .         5226رقم الرتمجة  434ص    (467) 
 .         5227رقم الرتمجة  434ص    (468) 
 .         5228رقم الرتمجة  434ص    (469) 
 .         5231رقم الرتمجة  434ص    (470) 
 .         5266رقم الرتمجة  436ص    (471) 
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عياش بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم القرشي  -472
عمرو  ،  املخزومي   أبيه  قدميا  ي  ،  واسم  أسلم  الرحمني  ذا  وهاجر ،لقب 

 (472)  .اهلجرتني
 (473)  . مار  التميمي اجملاشعي صحايبـ  اض بن حي  ع   -473
وجزم أبو حامت أبن  ،صحايب له حديث  ،عياض بن عمرو األشعري   -474

 ( 474) . ضرماوأنه رأى أاب عبيدة بن اجلراح فيكون خم  ،حديثه مرسل 
 ( 475) .صحايب له حديث،يخ  املزين بن ذ  ا :ويقا  ،ر ج  ـغالب بن أب   -475
.وقيل: ع ر فة   ة بن احلارث الكندي أبو احلارث صحايب من اليمنف  ر  غ   -476

. (476) 
األنصاري  الفاك   -477 سعد  بن  الغ  ،ه  يف  حديث  له  عيد  صحايب  يف  سل 

 (477) . واإلسناد إليه واهي ،الفطر
العامري  ج  ف   -478 الكوفة له حديث واحد،  يع بن عبد هللا   . صحايب نز  

(478 ) 
العجلي   -479 العزى  بن عبد  حليف بين سهم  ،فرات بن حيان بن عطية 

 (479)  .صحايب
 (480)  . صحايب، يفي ط  يك املرادي مث الغ  س  فروة بن م   -480

 
 .         5268رقم الرتمجة  436ص    (472) 
 .         5284رقم الرتمجة  437ص    (473) 
 .         5280رقم الرتمجة  437ص    (474) 
 .         5344رقم الرتمجة  442ص    (475) 
 .         5351رقم الرتمجة  442ص    (476) 
 .         5372رقم الرتمجة  444ص    (477) 
 .         5376رقم الرتمجة  444ص    (478) 
 .         5378رقم الرتمجة  444ص    (479) 
 .         5389رقم الرتمجة  445ص    (480) 
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 (481)  صحايب. األوسيفضالة بن عبيد بن انفذ بن قيس األنصاري  -481
وهب له    :وقيل.اسم أبيه عبد هللا  :صحايب قيل  ،فضالة الليثي الزهراين   -482

 (482)  .حديث 
بن عم رسو   ا  ،الفضل بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي -483

     . (483)  هللا
اليماين صحايب -484 الديلمي  ادعى  ،  فريوز  الذي  األسود  قتل  الذي  هو 

    (484) . النبوة
   (485)  . صحايب،يم أمحد بن عامر الكناين الليثي ش  بن أ   باثـق   -485
   (486) . صحايب ،مخارق بن عبد هللا اهلاليل ـبيصة بن الق   -486
صحايب نز  البصرة له حديث    ،قبيصة بن وقاص السلمي أو الليثي   -487

    (487) . واحد
 ( 488) .صحايب له حديث يف أايم البيض،حان القيسي ل  قتادة بن م   -488
   (489) . ري صحايبف  النعمان بن زيد بن عامر األنصاري الظ  قتادة بن  -489
   (490) . صحايب صغري، م بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي ث ـ ق   -490

 
 .         5395رقم الرتمجة  445ص    (481) 
 .         5397رقم الرتمجة  445ص    (482) 
 .         5407رقم الرتمجة  448ص    (483) 
 .         5444رقم الرتمجة  448ص    (484) 
 .         5507رقم الرتمجة  453ص    (485) 
 .         5515رقم الرتمجة  453ص    (486) 
 .         5517رقم الرتمجة  453ص    (487) 
 .         5520رقم الرتمجة  454ص    (488) 
 .         5521رقم الرتمجة  454ص    (489) 
 .         5523رقم الرتمجة  454ص    (490) 
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   (491) . قدامة بن عبد هللا بن عمار العامري الكاليب صحايب -491
  (492)  . ة بن كعب بن ثعلبة األنصاري صحايبظ  ر ـ ق   -492
   (493) .  قرة بن إايس بن هال  املزين أبو معاوية صحايب -493
الغفاري  ق   -494 مطرف  بن  قهيد  :ويقا ،  هيد  بن  لقهيد    :قيل،    عمرو 

    (494) .صحبة 
 ث.احلارث بن قيس صحايب له حدي:ويقا ،قيس بن احلارث األسدي   -495

(495)   
 (496)  .صحايب جليل، قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي األنصاري  -496
 .لمح  ـايب مشهور ابلـصح  ي ،ر ق  نـ  م  ـقيس بن عاصم بن سنان بن خالد ال -497

(497)   
  (498) .جد حيىي بن سعيد صحايب،قيس بن عمرو بن سهل األنصاري  -498
 (499) .   ة الغفاري صحايبز  ر  ـقيس بن أيب غ   -499
   (500) .قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف املطليب املكي صحايب -500
   (501)  .العبدي أبو الوليد صحايبقيس بن النعمان  -501

 
 .         5528رقم الرتمجة  454ص    (491) 
 .         5534رقم الرتمجة  454ص    (492) 
 .         5537رقم الرتمجة  455ص    (493) 
 .         5561رقم الرتمجة  456ص    (494) 
 .         5564رقم الرتمجة  456ص    (495) 
 .         5576رقم الرتمجة  457ص    (496) 
 .         5581رقم الرتمجة  457ص    (497) 
 .         5584رقم الرتمجة  457ص    (498) 
 .         5585رقم الرتمجة  457ص    (499) 
 .         5588رقم الرتمجة  457ص    (500) 
 .         5593رقم الرتمجة  458ص    (501) 
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   (502)  .كويف صحايب  ، قيس بن النعمان السكوين -502
  (503) .  قيس اجلذامي صحايب -503
   (504)  .صحايب ، قيس الكاليب والد عطية  -504
    ( 505)  .صحايب صغري،ري بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي أبو متام  ث  ك   -505
   (506) .أاب مالك صحايب يكىن،كعب بن عاصم األشعري  -506
  (507)  .صحايب مشهور،كعب بن عجرة األنصاري املدين أبو حممد  -507
  (508) .   كعب بن عمرو بن حجري اليامي صحايب -508
 صحايب بدري ،ر  س  مي األنصاري أبو الي  ل  كعب بن عمرو بن عباد الس   -509

. (509)  
  (510) .   كعب بن عياض األشعري صحايب -510
الس   -511 األنصاري  أيب كعب  بن  مالك  بن  املدين صحايب    ،لمي  كعب 

      (511).  مشهور
   (512)  . مرة بن كعب السلمي صحايب :ويقا ،ة رّ كعب بن م   -512
    (513) . صحايب مشهور،هم كلثوم بن احلصني الغفاري أبو ر   -513

 
 .         5594رقم الرتمجة  458ص    (502) 
 .         5597رقم الرتمجة  458ص    (503) 
 .         5600رقم الرتمجة  458ص    (504) 
 .         5616رقم الرتمجة  459ص    (505) 
 .         5641رقم الرتمجة  461ص    (506) 
 .         5643رقم الرتمجة  461ص    (507) 
 .         5645رقم الرتمجة  461ص    (508) 
 .         5646رقم الرتمجة  461ص    (509) 
 .         5647رقم الرتمجة  461ص    (510) 
 .         5649رقم الرتمجة  461ص    (511) 
 .         5650رقم الرتمجة  462ص    (512) 
 .         5656رقم الرتمجة  462ص    (513) 
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ينسب إىل جد    وقد،كلثوم بن علقمة بن انجية بن املصطلق اخلزاعي     -514
    (514) . له صحبة  :ويقا ،ثقة من الثانية ،مها اثنان  :أبيه ويقا 

احلنبل   -515 بن  املكيا  :ويقا ،كلدة  اجلمحي  احلنبل  بن  هللا  عبد    ، بن 
    (515)  . صحايب له حديث

   (516)  . أو احلضرمي صحايب،كليب اجلهين    -516
   (517) .  بدري صحايب   ،ثدر  از بن احلصني بن يربوع الغنوي أبو م  كن   -517
  (518)  .صحايب له حديث واحد ،كيسان بن جرير األموي موالهم    -518
    (519) .  صحايب، جلالج العامري  -519
 ، صحايب مشهور،واسم أبيه عامر  ،  ه  إنه جدّ   : ويقا   ،رة  ـب  لقيط بن ص    -520

   (520) . واألكثر على أهنما اثنان ،   أبو رزين العقيليوهو 
خمتلف يف  ،  حممد بن حاطب بن احلارث بن معمر اجلمحي الكويف   -521

   (521)  . صحايب صغري،كنيته 
  (523) .صحايب خمتلف يف إسناد حديثه،النصري    (522) يببحممد بن ح -522

 
 .         5657رقم الرتمجة  462ص    (514) 
 .         5658رقم الرتمجة  462ص    (515) 
 .         5664رقم الرتمجة  462ص    (516) 
 .         5666رقم الرتمجة  462ص    (517) 
 .         5675رقم الرتمجة  463ص    (518) 
 .         5678رقم الرتمجة  464ص    (519) 
 .         5680رقم الرتمجة  464ص    (520) 
 .         5800رقم الرتمجة  473ص    (521) 
  ه. 1406أيب األشبا  الباكستاين .دار العاصمة . ط األوىل    يف الطبعة األصل:)حيب( والتصحيح من طبعة   (522) 
 .لكن قا  يف نسبه: النضري ، والـم صرّي ، والـم ض رّي .  7771رقم الرتمجة  10/ 6من اإلصابة و 
 .         5802رقم الرتمجة  473ص    (523) 
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مرحب   -523 أبو  األنصاري  صفوان  بن  يف  ،حممد  حديث  له  صحايب 
هو حممد بن   :وقيل،واألو  أصوب  ،  صفوان بن حممد  :وقيل فيه،األرنب

    (524)  . صيفي اآليت
اخلطمي   -524 األنصاري  احلارث  بن  بن سهل  بن صيفي  صحايب  ،حممد 

   (525) .مدين
وأبوه من  ،  صحايب صغري  ،  حممد بن عبد هللا بن جحش األسدي   -525

    (526) .  كبار الصحابة 
   (527)  . صحايب ،رية م  حممد بن أيب ع   -526
 (528) . فيما يقا  يف حياة النيب   مات،حممد أيضا صحايب  -527
  (529) . صحايب مشهور،حممد بن مسلمة بن سلمة األنصاري  -528
واألكثر على  ،كذا وقع يف البخاري والنسائي  ،  مالك بن حبينة صحايب   -529

  (530) .   أن الصحبة والرواية لولده عبد هللا بن مالك
   (531)  . البصرةصحايب نز   ، ويرث  أبو سليمان الليثي ح  ـمالك بن ال  -530
مشهور بكنيته شهد  ،  ن أبو أسيد الساعدي  د  مالك بن ربيعة بن الب    -531

   (532)  . بدرا وغريها

 
 .         5968رقم الرتمجة  484ص    (524) 
 .         5972رقم الرتمجة  484ص    (525) 
 .         6006رقم الرتمجة  487ص    (526) 
 .         6201رقم الرتمجة  500ص    (527) 
 .         6259رقم الرتمجة  504ص    (528) 
 .         6300رقم الرتمجة  507ص    (529) 
 .         6427رقم الرتمجة  516ص    (530) 
 .         6433رقم الرتمجة  516ص    (531) 
 .         6436رقم الرتمجة  517ص    (532) 
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    . (533) صحايب دعا له النيب، ويل ل  مالك بن ربيعة أبو مرمي الس    -532
   (534)  .مالك بن صعصعة األنصاري املازين صحايب   -533
صحايب له حديث خمتلف  ،أبو صفوان    : عمريوقيل    ،   ريةم  مالك بن ع    -534

    (535). فيه
ال:اويقا   ،  مالك بن نضلة   -535 والد أيب    ،مي  ش  ج  ـ بن عوف بن نضلة 

  (536) .   األحوص صحايب
أو الكندي أبو سعد  ،  مالك بن هبرية بن خالد بن مسلم السكوين   -536

    (537).  صحايب نز  محص ومصر
  . له صحبة   :ويقا ،معاذ خمضرم    صاحب،ر احلمصي  خام  ـمالك بن ي   -537

(538)   
 ( 539) . ار السكوين صحايب س  مالك بن ي   -538
السلمي  اش  ج  ـم   -539 وهب  بن  ثعلبة  بن  مسعود  بن  يوم  ،ع  قتل  صحايب 

   (540)  ل.اجلم
     (541) . صحايب له حديث،اعة بن مرارة احلنفي اليمامي ج  ـم   -540
 (542)  . جماشع أبو معبد صحايب أخو،جمالد بن مسعود السلمي  -541

 
 .         6437رقم الرتمجة  517ص    (533) 
 .         6442رقم الرتمجة  517ص    (534) 
 .         6446رقم الرتمجة  517ص    (535) 
 .         6453رقم الرتمجة  518ص    (536) 
 .         6455رقم الرتمجة  518ص    (537) 
 .         6456رقم الرتمجة  518ص    (538) 
 .         6457رقم الرتمجة  518ص    (539) 
 .         6476رقم الرتمجة  520ص    (540) 
 .         6477رقم الرتمجة  520ص    (541) 
 .         6480رقم الرتمجة  520ص    (542) 
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  (543)  .ع بن جارية بن عامر األنصاري األوسي املدين صحايبمّ  ج  ـم   -542
هو جممع بن جارية    :وقيل ،  ع بن يزيد بن جارية األنصاري صحايب  جممّ  -543

    (544) .  املاضي
  ( 545)  .هي امرأة من الصحابة حبديث يف الصوم  :وقيل،ة الباهلي  يب  ج  ـم   -544
    (546) . حمجن بن أيب حمجن الديلي صحايب  -545
أو سويد بن عبد هللا الكعيب  ،بن عبد هللا    م ـج ّرش  :وقيل  ،ش  رّ ح  ـم   -546

   (547) . نزيل مكة صحايب له حديث يف عمرة اجلعرانة  ،اخلزاعي
أو أبو حممد  ،حممود بن الربيع بن سراقة بن عمرو اخلزرجي أبو نعيم   -547

    (548)  . املدين صحايب صغري
املدين    -548 نعيم  أبو  األشهلي  األوسي  رافع  بن  عقبة  بن  لبيد  بن  حممود 

    (549)  . صحايب صغري
م ـح ي ص ة صة  يّ ح  ـم   -549 وقيل:  سعد    ،  أبو  اخلزرجي  بن كعب  مسعود  بن 

     (550)  . املدين صحايب
   (551)  . ي صحايبر ـ يم  ر بن معاوية الن  م  خ  ـم   -550

 
 .         6487رقم الرتمجة  520ص    (543) 
 .         6489رقم الرتمجة  520ص    (544) 
 .         6491رقم الرتمجة  521ص    (545) 
 .         6497رقم الرتمجة  521ص    (546) 
 .         6505رقم الرتمجة  522ص    (547) 
 .         6512رقم الرتمجة  522ص    (548) 
 .         6517رقم الرتمجة  522ص    (549) 
 .         6519رقم الرتمجة  523ص    (550) 
 .         6541رقم الرتمجة  524ص    (551) 
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صحايب نز   ،ف بن سليم بن احلارث بن عوف األزدي الغامدي ن  خ  ـم   -551
     (552) . الكوفة 

    (553) . صحايب بدري ،وي ن ـ مرثد بن أيب مرثد الغ   -552
  يلة صحايب ت ـ أبو ق  ،  غري ذلك يف نسبه    :لــوقي،  مرثد بن وداعة اجلعفي   -553

 .(554)     
   (555) . صحايب ابيع حتت الشجرة، داس بن مالك األسلمي ر  م   -554
   (556)  . مرة بن عمرو بن حبيب بن واثلة الفهري املدين صحايب -555
إن ؛  إن له صحبة    :  يقا ،  مرة بن وهب بن جابر الثقفي والد يعلى   -556

   (557)  . ثبت اإلسناد
بن جابر  ي  ز  م   -557 مالك  اأو  ،  دة    ،العبدي ري  ص  الع    -  وهو أصحّ   -بن 

    (558)  .صحايب
،  حجازي نز  الكوفة ،  املستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري   -558

       (559) . له وألبيه صحبة 
الع   -559 حارثة  بن  األسود  بن  اببن ي  ،قريش    يّ د  ع  ،وي  د  مسعود  عرف 

 ( 560) . صحايب شهد بيعة الرضوان ،العجماء

 
 .         6542رقم الرتمجة  524ص    (552) 
 .         6548رقم الرتمجة  524ص    (553) 
 .         6549رقم الرتمجة  524ص    (554) 
 .         6553رقم الرتمجة  525ص    (555) 
 .         6563رقم الرتمجة  525ص    (556) 
 .         6564رقم الرتمجة  525ص    (557) 
 .         6583رقم الرتمجة  527ص    (558) 
 .         6596رقم الرتمجة  527ص    (559) 
 .         6606رقم الرتمجة  528ص    (560) 
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واختلف يف اسم  ،آخر شهد فتح مصر    صحايب ،مسعود بن األسود   -560
   (561) .ووهم من خلطه ابلذي قبله  ،أبيه

هبرية   -561 بن  هنيدة   ،مسعود  أصح-أو  األسلمي    - وهو  فروة  موىل 
   (562) . صحايب

   (563) . احلارث بن مسلم التميمي صحايب  :ويقا  ،مسلم بن احلارث  -562
   (564) .  والد رائطة صحايب له حديث، مسلم القرشي  -563
  (565)  .صحايب صغري سكن مصر،د األنصاري الزرقي خلّ ـمسلمة بن م   -564
املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو   -565

   (566) . له وألبيه صحبة ،عبد الرمحن 
وضبطه األمري ،    صحايب نز  الكوفة ،املسور بن يزيد األسدي الكاهلي   -566

    (567)  . بتشديد الواو
  .وألبيه صحبة ،ن بن أيب وهب املخزومي أبو سعيد له ز ـ املسيب بن ح   -567

(568)   
  (569) . صحايب سكن الكوفة ،لمي س السّ ام  ك  مطر بن ع   -568

 
        .  6607رقم الرتمجة  528ص    (561) 
 .         6613رقم الرتمجة  528ص    (562) 
 .         6622رقم الرتمجة  529ص    (563) 
 .         6657رقم الرتمجة  531ص    (564) 
 .         6666رقم الرتمجة  532ص    (565) 
 .         6672رقم الرتمجة  532ص    (566) 
 .         6673رقم الرتمجة  532ص    (567) 
 .         6674رقم الرتمجة  532ص    (568) 
 .         6701رقم الرتمجة  534ص    (569) 
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  : صحايب قيل،لب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي  املطّ  -569
  (570) . إنه عبد املطلب املتقدم

،  أبوعبد هللايد السهمي  ع  املطلب بن أيب وداعة احلارث بن صبرية بن س   -570
صحايب أسلم ،  وأمه أروى بنت احلارث بن عبد املطلب بنت عم النيب  

    (571)  .يوم الفتح
   ( 572)   .  صحايب من مسلمة الفتح،  ي مطيع بن األسود بن حارثة العدو  -571
   (573) . صحايب نز  مصر، معاذ بن أنس اجلهين األنصاري  -572
،  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن   -573

  (574) . شهد بدرا وما بعدها،مشهور من أعيان الصحابة 
راء  ف  املعروف اببن ع  ،  معاذ بن احلارث بن رفاعة األنصاري النجاري   -574

  (575) .   وهي أمه صحايب
هو أبو حليمة    :القارىء يقا   (576) جاري نمعاذ بن احلارث األنصاري ال -575

 ، هو آخر يكىن أاب احلارث    :أحد من أقامه عمر يصلي الرتاويح ويقا 
   (577) . صحايب صغري استشهد ابحلرة

 
         .    534ص    (570) 
 .                6712رقم الرتمجة  535ص    (571) 
 .                 6716رقم الرتمجة  535ص    (572) 
 .                 6724رقم الرتمجة  535ص    (573) 
 .                 6725رقم الرتمجة  535ص    (574) 
 .                 6726رقم الرتمجة  535ص    (575) 
رقم الرتمجة    6/139املوجود يف هذه النسـخة وكذلك الثانية)اجلاري( والتصـحيح من نسـبه املوجود يف اإلصـابة     (  576)

 هـ .1412. الطبعة األوىل  بريوت .الناشر : دار اجليل .  حتقيق : علي حممد البجاوي.  8044
 .                 6727رقم الرتمجة  536ص    (577) 
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وغريه  ،بن منده  اوذكره    ،أو سعد بن معاذ األنصاري  ،معاذ بن سعد   -576
   (578) . يف الصحابة 

من آ     ،معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد هللا بن عثمان التيمي -577
 ( 579)  .له صحبة أيضا :ويقا ،وهو صدوق من الثالثة ،طلحة ألبيه صحبة 

 .صحايب أحد من محل ألوية جهينة يوم الفتح، معبد بن خالد اجلهين   -578
(580 ) 

  (581)  . صحايب له حديث،معبد بن هوذة  -579
، مث الكوفة ،  صحايب نز  املدينة  ،ر األشجعي  هّ ط  معقل بن سنان بن م   -580

    (582)  . واستشهد ابحلرة
،  بن اهليثم األسدي  ا  :ويقا ،بن أيب اهليثم  اوهو ،معقل بن أيب معقل   -581

 ( 583) . له وألبيه صحبة 
  . وكنيته أبو علي،صحايب ممن ابيع حتت الشجرة  ،ار املزين  س  معقل بن ي   -582

(584)   
وألبيه    له،مي أبو بريد املدين  ل  معن بن يزيد بن األخنس بن حبيب الس   -583

   (585) . وجلده صحبه

 
 .                 6732رقم الرتمجة  536ص    (578) 
 .                 6737رقم الرتمجة  536ص    (579) 
 .                 6776رقم الرتمجة  539ص    (580) 
 .                 6783رقم الرتمجة  539ص    (581) 
 .                 6796رقم الرتمجة  540ص    (582) 
                 .  6799رقم الرتمجة  540ص    (583) 
 .                 6800رقم الرتمجة  540ص    (584) 
 .                 6823رقم الرتمجة  542ص    (585) 
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من السابقني  ،حليف بين عبد مشس  ،  يب بن أيب فاطمة الدوسي  ق  ي  ع  م   -584
   (586)  . وشهد املشاهد، األولني هاجر اهلجرتني 

   (587)  . صحايب مشهور،ب الثقفي تّ ع  املغرية بن شعبة بن مسعود بن م   -585
املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراين مث الكندي مث   -586

وتبناه هو األسود بن عبد يغوث الزهري فنسب ،الزهري حالف أبوه كندة  
   (588) . صحايب مشهور من السابقني ،إليه 

    ( 590)  .  بن معدي كرب بن عمرو الكندي صحايب مشهور    (589) داملقدا -587
اه  فسمّ   ولد يف عهد النيب  ،سيد الساعدي األنصاري  املنذر بن أيب أ   -588

     (591) .  يف الصحابة لذلك فعدّ 
  (592) . هو اسم أيب محيد الساعدي  :يقا ،املنذر بن سعد  -589
أشج عبد القيس صحايب  ،ري  ص  املنذر بن عائذ بن املنذر بن احلارث الع   -590

 ( 593) . ومات هبا،نز  البصرة 
ق   -591 بن  بن ج  ـمهاجر  عمري  بن  التيمي  نفذ  أس ـصح،  دعان  يوم  ـايب  لم 

    (594) . الفتح

 
 .                 6825رقم الرتمجة  542ص    (586) 
 .                 6840رقم الرتمجة  543ص    (587) 
                 .  6869رقم الرتمجة  545ص    (588) 
ــابة  ولعله تصـــحيف من الطابع .(  قداماملوجود يف هذه النســـخة )امل   (  589) رقم الرتمجة    6/159والتصـــحيح من  اإلصـ

ــر : دار ال.  عاد  أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض حتقيق :  .    8201 . الطبعة األوىل    بريوت  .  كتب العلميةالناشـ
 هـ .1415

 .                 6871رقم الرتمجة  545ص    (590) 
 .                 6884رقم الرتمجة  546ص    (591) 
 .                  546ص    (592) 
 .                                6887رقم الرتمجة  546ص    (593) 
                                .  6923رقم الرتمجة  548ص    (594) 
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روى عنه جمزأة   صحايب، انجية بن جندب بن عمري بن يعمر األسلمي   -592
     (595)  . بن زاهر وغريه

بن كعب   -593 جندب  بن  اخلزاعي  :اوقيل  ،انجية  جندب  بن  بن كعب 
  ( 596) . صحايب أيضا تفرد ابلرواية عنه عروة بن الزبري

   (597)   من مسلمة الفتح.صحايب  ،انفع بن عبد احلارث بن خالد اخلزاعي -594
    (598)  .صحايب صغري،انفع بن عتبة بن أيب وقاص الزهري  -595
  : قيل،  ري بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب املطليب املكي  ج  انفع بن ع   -596

   (599) .وغريه يف التابعني ،بن حبان ا وذكره ، له صحبة 
    (600) . نبيشة اخلري صحايب :ويقا  له،يشة بن عبد هللا اهلذيل ب  ــن   -597
   ( 601)  .صحايب صغري يكىن أاب سلمة ،ريط األشجعي الكويف  يط بن ش  ب  ــن   -598
 .إن له صحبة   :وقيل،ثقة من الثانية  .ة اهلاليل الكويف  رب  النزا  بن س   -599

(602)   
   (603)  . نز  املدينة   صحايب،نصر بن دهر بن األخرم األسلمي  -600
   (604) . صحايب مشهور بكنيته،نضلة بن عبيد أبو برزة األسلمي  -601

 
 .                                7062رقم الرتمجة  557ص    (595) 
 .                                7063رقم الرتمجة  557ص    (596) 
 .                                7076رقم الرتمجة  558ص    (597) 
 .                                7078رقم الرتمجة  558ص    (598) 
 .                                7079رقم الرتمجة  558ص    (599) 
 .                                7094رقم الرتمجة  559ص    (600) 
 .                                7095رقم الرتمجة  559ص    (601) 
 .                                7105رقم الرتمجة  560ص    (602) 
 .                                7110رقم الرتمجة  560ص    (603) 
 .                                7151رقم الرتمجة  563ص    (604) 
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له وألبويه  ،  النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي   -602
    (605) .صحبة 

أحد  ،  أو أبو حكيم املزين  ،  أبو عمرو  ،  ن بن عائذ  رّ ق  النعمان بن م   -603
  (606) .  اإلخوة صحايب مشهور

بن حبان  اوذكره  ،له صحبة    :خمضرم ويقا   ،ايحي ب الرّ  ن ـ ع  يم بن قـ  ع  نـ   -604
   (607)  .يف ثقات التابعني 

  (608)   .صحايب مشهور    ،يف األشجعين  نعيم بن مسعود بن عامر بن أ   -605
    ( 609) . صحايب نز  املدينة ، ا  األسلمي  نعيم بن هزّ  -606
،  الغطفاين    حـّمار، أو  ار  أو خّ ،ار  أو هدّ ،ار  أو هبّ   ،ار  مّ ـنعيم بن ه -607

  (610)  .صحايب
صحايب مشهور ،  ة بن عمرو الثقفي أبو بكرة  د  ل  نفيع بن احلارث بن ك   -608

  (611)  . امسه مسروح  :بكنيته وقيل
  (612) . يسة ه  ـ صحايب يكىن أاب ب  ،ادة بن عبد هللا األسدي ق  نـ   -609
  ، له حديث يف السنن مل يسم فيه    صحايب ،ي  ل  ك  ـب الع  ل  و  ر بن تـ  م  الن   -610

وهو غري النمر بن تولب ، ومساه فيه حممد بن سالم يف طبقات الشعراء  
     (613) . الشاعر املشهور

 
 .                                7152رقم الرتمجة  563ص    (605) 
 .                                7162الرتمجة  رقم  564ص    (606) 
 .                                7173رقم الرتمجة  565ص    (607) 
 .                                7174رقم الرتمجة  565ص    (608) 
 .                                7176رقم الرتمجة  565ص    (609) 
 .                                7177رقم الرتمجة  565ص    (610) 
 .                                7180رقم الرتمجة  565ص    (611) 
 .                                7184رقم الرتمجة  566ص    (612) 
 .                                7186رقم الرتمجة  566ص    (613) 
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    (614)  . صحايب له حديث، منري اخلزاعي أبو مالك  -611
   (615) . له صحبة  : وقيل،  هنار العبدي آخر شامي من الثالثة  -612
الكاليبالنوّ  -613 خالد  بن  بن مسعان  مشهور،اس  األنصاري صحايب   .أو 

(616)     
صحايب من  ،  يلي  أبو معاوية  نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الدّ   -614

    (617) . مسلمة الفتح
    (618)  . صحايب نز  الكوفة ، نوفل األشجعي  -615
   (619)  . م األسلمي صحايبر  ــك  يار بن م  ـن   -616
   (620) . صحايب نز  الكوفة ،أبو شريح   هانئ بن يزيد املذحجي -617
صحايب سكن  ،  دير البصري  اهلرماس بن زايد بن مالك الباهلي أبو ح   -618

  (621) .اليمامة 
  :بن سعدا في املدين قا   مي بن عبد هللا بن رفاعة األنصاري الواق  ر  ه   -619

   (622)  .وقد وهم من خلطه ابخلطمي،كان من البكائني يف غزوة تبوك 
  . بن سعد يف طبقة اخلندقينياذكره  ،  ا  بن يزيد األسلمي صحايب  زّ ه   -620

(623)    

 
 .                                7193رقم الرتمجة  566ص    (614) 
 .                                7196رقم الرتمجة  566ص    (615) 
 .                                7201رقم الرتمجة  566ص    (616) 
 .                                7217رقم الرتمجة  567ص    (617) 
 .                                7218رقم الرتمجة  567ص    (618) 
 .                                7219رقم الرتمجة  567ص    (619) 
 .                                7265رقم الرتمجة  570ص    (620) 
 .                                7274رقم الرتمجة  571ص    (621) 
                                .  9034رقم الرتمجة   567/ 6اإلصابة  .  7277الرتمجة  رقم  571ص    (622) 
 .                                  7282رقم الرتمجة  572ص    (623) 
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صحايب  ،هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي   -621
   (624)  . بن صحايبا

كان امسه    :صحايب يقا ،هشام بن عامر بن أمية األنصاري النجاري   -622
   .  (625)  ره النيب ـّـأوال شهااب فغي

   ( 626)   .  وهلب لقب،امسه يزيد    :قيل،ب الطائي صحايب نز  الكوفة  ل  ه   -623
أمه خدجية و   ،  ربيب النيب  ،وامسه النباش  التميمي  ،هند بن أيب هالة   -624

      (627) .  بنت خويلد
ربيب عمر مذكور يف  ،  النخعي    :  ويقا ،  يدة بن خالد اخلزاعي  ن  ه   -625

   (628) . من الثانية  :وقيل ،الصحابة 
   (629)  . صحايب له حديث واحد،هال  بن أيب هال  األسلمي  -626
  (630) .صحايب نز  اجلزيرة،صة بن معبد بن عتبة األسدي واب   -627
    (631) .صحايب مشهور ،واثلة بن األسقع بن كعب الليثي  -628
صحايب  ،ان بن منقذ بن عمرو األنصاري املازين املدين  ب  واسع بن ح   -629

   (632) . بل ثقة من الثانية  :وقيل،بن صحايب ا
   ( 633)  .بل هو من الثالثة :وقيل،له صحبة    :واقد بن أيب واقد الليثي يقا  -630

 
 .                                  7290رقم الرتمجة  572ص    (624) 
                                  .  7297رقم الرتمجة  572ص    (625) 
 .                                  7315رقم الرتمجة  574ص    (626) 
 .                                  7322رقم الرتمجة  574ص    (627) 
 .                                  7323رقم الرتمجة  574ص    (628) 
 .                                  7348رقم الرتمجة  576ص    (629) 
 .                                  7378رقم الرتمجة  579ص    (630) 
 .                                  7379رقم الرتمجة  579ص    (631) 
                                  .  7380رقم الرتمجة  579ص    (632) 
 .                                  7390رقم الرتمجة  579ص    (633) 
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وكان ،صحايب جليل  ،  ر بن سعد بن مسروق احلضرمي  ج  وائل بن ح   -631
 (634)  . من ملوك اليمن

  (635)  .صحايب نز  محص،ة م  ـس  يكىن أاب د   ،وحشي بن حرب احلبشي -632
القرشي األموي   -633 الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية 

   (636) . أخو عثمان ألمه له صحبة 
  .صحايب من أهل الصفة ،حذافة الغفاري    :ويقا ،وهب بن حذيفة   -634

(637)    
  (638)  .امسه هرم  :ويقا ،صحايب نز  الكوفة  ،ش الطائي  ـ ب  نـ  وهب بن خ   -635
أبو جحيفة    ،اسم أبيه وهب أيضا  :ويقا ،  وائي  وهب بن عبد هللا الس   -636

   (639)  . وهب اخلري صحايب:ويقا  له ،مشهور بكنيته 
صحايب صغري له  ،حيىي بن أيب أمامة أسعد بن زرارة األنصاري املدين   -637

 ( 640) .حديث
العامري صحايب    :ويقا ،أو بن أيب األسود اخلزاعي  ،  يزيد بن األسود   -638

  (641) .   نز  الطائف
ومنهم ،ثقة من الثانية  ،مشهور بكنيته  ،يزيد بن أمية أبو سنان الدؤيل   -639

    (642)  . ه يف الصحابة من عدّ 

 
 .                                  7393رقم الرتمجة  580ص    (634) 
 .                                  7400رقم الرتمجة  580ص    (635) 
 .                                  7442رقم الرتمجة  582ص    (636) 
 .                                  7473رقم الرتمجة  585ص    (637) 
 .                                  7475رقم الرتمجة  585ص    (638) 
                                  .  7479رقم الرتمجة  585ص    (639) 
 .                                  7503رقم الرتمجة  587ص    (640) 
 .                                  7685رقم الرتمجة  599ص    (641) 
 .                                  7687رقم الرتمجة  599ص    (642) 
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 (643)  .أخو زيد بن اثبت ،يزيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري  -640
 . والد السائب صحايب شهد الفتح،يزيد بن سعيد بن مثامة بن األسود   -641

(644)    
 . أخو معاوية صحايب مشهور،يزيد بن أيب سفيان بن حرب األموي   -642

(645)    
   (646) . صحايب له حديث،يزيد بن سلمة بن يزيد اجلعفي  -643
   (647)  . صحايب له حديث،يزيد بن شيبان األزدي  -644
    (648)   .صحايب له حديث،وائي  يزيد بن عامر بن األسود العامري مث الس   -645
  (649)  . له صحبة  :قيل ،ائي  ك  يزيد بن معاوية الب   -646
 .صحايب مشهور بكنيته له حديث واحد،ة اهلذيل  زّ يسار بن عبد أبو ع   -647

(650)   
حليف قريش وهو يعلى  ،  يعلى بن أمية بن أيب عبيدة بن مهام التميمي   -648

    (651)  . وهي أمه صحايب مشهور ،ة ي ـ ن  بن م  
أبو م   -649 الثقفي  صحايب شهد    ،م   از  ر  يعلى بن مرة بن وهب بن جابر 

     (652) . احلديبية 

 
 .                                  7698رقم الرتمجة  600ص    (643) 
 .                                  7718رقم الرتمجة  601ص    (644) 
 .                                  7721رقم الرتمجة  601ص    (645) 
                                  .  7722رقم الرتمجة  601ص    (646) 
 .                                  7730رقم الرتمجة  602ص    (647) 
 .                                  7736رقم الرتمجة  602ص    (648) 
 .                                  7779رقم الرتمجة  605ص    (649) 
 .                                  7801رقم الرتمجة  607ص    (650) 
 .                                  7839رقم الرتمجة  609ص    (651) 
 .                                  7847رقم الرتمجة  609ص    (652) 
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صحايب  ،يوسف بن عبد هللا بن سالم اإلسرائيلي املدين أبو يعقوب   -650
   (653) . وقد ذكره العجلي يف ثقات التابعني  ،صغري

 
 ىــن  ــالك  

أ   -651 حرام    يبّ أبو  أم  عمرو  ،  بن  بن  هللا  عبد  بن كعب ا  :وقيل،  امسه 
وهو آخر من مات من الصحابة ،  األنصاري صحايب نز  بيت املقدس  

    (654) . بن حبان أن امسه مشعون اوزعم ، هبا 
صحايب سكن الشام ال يعرف  ،أبو زهري األمناري    :أبو األزهر ويقا  -652

   (655) . حيىي بن نفري :وقيل، امسه 
السلمي   -653 اليسر    : وقيل،صحايب له حديث  ،أبو األسود  أبو  الصواب 

   (656) .السلمي
أ   -654 امسه عبد هللا له    :صحايب قيل،يد بن اثبت األنصاري املدين  س  أبو 

    (657) .حديث
 ( 658) . مالك بن ربيعة  ،يد الساعدي س  أبو أ   -655
 ( 659) .سعد  :وقيل،امسه أسعد ،بن سهل بن حنيف اأبو أمامة  -656
 (660)  . الباهلي صدي بن عجالن أبو أمامة  -657

 
 .                                  7870رقم الرتمجة  611ص    (653) 
 .                                  7924رقم الرتمجة  617ص    (654) 
 .                                  7931رقم الرتمجة  618ص    (655) 
 .                                  7941رقم الرتمجة  619ص    (656) 
 .                                  7943رقم الرتمجة  619ص    (657) 
 .                                   619 ص   (658) 
 .                                   619ص    (659) 
 .                                   619ص    (660) 
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عبد هللا بن    :وقيل،امسه إايس  ،حليف بين حارثة  ،أبو أمامة البلوي   -658
    (661)  . بن سهيل صحايباأو  ،ثعلبة بن عبد هللا  :وقيل ،ثعلبة 

     (662)  .صحايب له حديث ،أو األنصاري ،أبو أمية املخزومي  -659
  : وقيل،صحايب امسه هانئ  ،حليف األنصار  ،ار البلوي  ي  أبو بردة بن ن   -660

  (663)  . مالك بن هبرية : وقيل،احلارث بن عمرو 
 (664)  . امسه نضلة بن عبيد، رزة األسلمي أبو ب   -661
ممن  ،امسه قيس بن عبيد صحايب    :قيل،  ري األنصاري املدين  ش  أبو ب   -662

    (665)  . شهد اخلندق
  (666) . امسه نفيع بن احلارث، أبو بكرة الثقفي الصحايب  -663
 (667)  . امسه عمري  :قيل ،يسة الفزاري صحايب ه  ـ أبو ب   -664
امسه جرثوم أو جرثومة   :صحايب مشهور بكنيته قيل  ،ين  ش  خ  ـ أبو ثعلبة ال -665

  (668) . رأو جرمث أو جرهم أو الش  
 . ال صحبة له:صحايب وقيل،برية بن الضحاك األنصاري املدين  أبو ج   -666

(669)   

 
 .                                  7945رقم الرتمجة  619ص    (661) 
                                  .  7948رقم الرتمجة  620ص    (662) 
 .                                  7953رقم الرتمجة  621ص    (663) 
 .                                   621ص    (664) 
 .                                  7960رقم الرتمجة  622ص    (665) 
                                  .  625ص    (666) 
 .                                    8005ة  رقم الرتمج  625ص    (667) 
 .                                    8006رقم الرتمجة   627ص    (668) 
 .                                    8011رقم الرتمجة   628ص    (669) 
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صحايب  ،سليم بن جابر  :وقيل،جيمي امسه جابر بن سليمه  ـال  يّ ر  أبو ج   -667
    (670) . معروف

قيل -668 الضمري  اجلعد  أدرع    :أبو  جنادة   :وقيل  ،عمرو  :  وقيل  ،امسه 
  (671)  .صحايب له حديث

ذ  ب  ــن  ج    :ويقا ،أو الكناين امسه حبيب بن سباع  ،معة األنصاري  ـأبو ج   -669
  (672)   . بن سبع صحايب سكن الشام مث مصرا

امسه عبد    :قيل،ة بن عمرو األنصاري  مّ يم بن احلارث بن الص  ه  أبو ج   -670
، هو عبد هللا بن جهيم بن احلارث بن الصمة   :وقيل،وقد ينسب جلده  ،  هللا  

.  صحايب معروف،هو آخر غريه    : وقيل،امسه احلارث بن الصمة    :وقيل
    (673) . بن كعب  بن أخت أيبّ اوهو  

امسه    :وقيل،ال صحبة له    :وقيل،صحايب له حديث  ،أبو حامت املزين   -671
  (674)  . عقيل بن مقرن

ال    :وقيل.  له حديث  ،  موالهم صحايب  ،أبو حازم األنصاري البياضي   -672
   (675) . صحبة له

امسه    :قيل.  والد قيس صحايب له حديث  ،أبو حازم البجلي األمحسي   -673
   (676) . عبد عوف  :وقيل،عوف  :وقيل ،حصني

 
                   .                  628ص    (670) 
 .                                  8015رقم الرتمجة   628ص    (671) 
 .                                  8024رقم الرتمجة   629ص    (672) 
 .                                  8025رقم الرتمجة   629ص    (673) 
 .                                  8030رقم الرتمجة   631ص    (674) 
 .                                  8033رقم الرتمجة   631ص    (675) 
 .                                  8035رقم الرتمجة   631ص    (676) 
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امسه عامر بن عمرو وقيل بن عبد    :قيل،ة األنصاري البدري  أبو حبّ  -674
 .وقيل: أبوحّنة.   بن إسحاق استشهد أبحداعمرو وقيل امسه عمرو قا   

(677)    
: أبو  وقيل فيه    ،امسه زيد بن غزية    :قيل،أبو حبة بن غزية األنصاري   -675

  (678) . قتل هذا ابليمامة . وهو وهم  حّنة،
سالمة    :وقيل،عبيد  :  وقيل،  امسه عبد    : قيل.أبو حدرد األسلمي املدين   -676

  ( 679) .هو والد عبد هللا بن أيب حدرد الصحايب :ويقا ،بن عمري صحايب ا
بن ظفر اأو  ،امسه هال  بن احلارث    .وخادمه   أبو احلمراء موىل النيب   -677

  (680) .نز  محص 
ح -678 الساعدي  ـأبو  بن    ،ميد  سعد  بن  املنذر  امسه  مشهور  صحايب 

 ،شهد أحدا .عمرو  :يلـ وق،امسه عبد الرمحن  :لـ وقي،بن مالك اأو ،املنذر
    (681) .وما بعدها

   (682) . امسه حدرد بن أيب حدرد تقدم، أبو خراش األسلمي  -679
.  أحد بين احلارث بن سعد بن هذمي  ،مر السعدي  ع  زامة بن يـ  أبو خ   -680

وهو صحايب له  .احلارث وكالمها وهم    :ويقا ،امسه زيد بن احلارث    :يقا 
    (683)  . الرقى وقلبه بعض الرواةحديث يف 

   (684) . امسه عبد الرمحن بن زهري :يقا ،أبو خالد صحايب  -681
 

 .                                  8036رقم الرتمجة   631ص    (677) 
 .                                  8037رقم الرتمجة   631ص    (678) 
 .                                  8040رقم الرتمجة   632ص    (679) 
 .                                  8063رقم الرتمجة   634ص    (680) 
 .                                  8065رقم الرتمجة   635ص    (681) 
 .                                   636ص    (682) 
 .                                    8077رقم الرتمجة   636ص    (683) 
 .                                    8085رقم الرتمجة   637ص    (684) 
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   (685)  . تقدم يف عومير، أبو الدرداء  -682
املشهور   -683 الصحايب  الغفاري  ذر  على  ،  أبو  جنادة  بن  جندب  امسه 

   (686) .  برير :وقيل ،األصح
أو  ،أسلم    :وقيل،  امسه إبراهيم    موىل رسو  هللا  ،  أبو رافع القبطي   -684

    (687) . أو هرمز ،اثبت
حيتمل أن يكون أحد  ، و روى عنه رافع بن خديج يف املزارعة  ،أبو رافع   -685

   (688) .وامسهما ظهري ومهري ،يه اللذين روى عنهما يف الصحيح عمّ 
،  بن معاذ بن رابح  اهو    :وقيل،هو معاذ بن رابح  ،أبو زهري الثقفي   -686

 . صحايب له حديث،عمارة بن روبية    :وقيل،امسه عمار بن محيد    :وقيل
(689)    

  (690) .  أخوه :وقيل،هو عقبة بن احلارث  ،وعة ر  أبو س   -687
،  أبو سعيد بن فضالة بن أيب فضالة    :ويقا   ، أبو سعد بن أيب فضالة   -688

  (691) .   صحايب له حديث
  : وقيل ،امسه رافع بن أوس    :يقا .أبو سعيد بن املعلى األنصاري املدين   -689

     (692)  . بن نفيع صحايبا :ويقا ،احلارث 
  (693)  . صحايب له حديث، أبو سعيد اخلري األمناري  -690

 
                                  .  638ص    (685) 
 .                                                                    8087رقم الرتمجة    638ص    (686) 
 .                                                                    8090رقم الرتمجة    639ص    (687) 
 .                                                                    8091الرتمجة   رقم  639ص    (688) 
 .                                                                    8015رقم الرتمجة    641ص    (689) 
    .                                                                 643ص    (690) 
 .                                                                    8116رقم الرتمجة    643ص    (691) 
 .                                                                    8122رقم الرتمجة    644ص    (692) 
 .                                                                    8127الرتمجة   رقم  644ص    (693) 
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أبو سعد صحايب امسه عمارة بن    :وقيل،أبو سعيد الزرقي األنصاري   -691
وهو  ،عامر بن مسعود  :وقيل  .بن حبان  اوصححه  ،أو ابلعكس    ،سعيد
 ( 694) . بن حبان أبنه أبو سعيد اخلري املذكور قبلاوجزم ،خطن 

 (695) . أبو سفيان هو صخر بن حرب -692
 (696) . امسه حريث  :قيل، صحايب  راعي النيب  ،أبو سلمى  -693
صحايب له حديث  ،امسه إايد    :قيل.  أبو السمح خادم رسو  هللا   -694

 (697)  . واحد
يلة بن السباق  م  بن احلارث بن ع  اوبعكك هو    ، كك  ع  أبو السنابل بن بـ   -695

 ، ة  بّ ح    :وقيل،لبيد ربه    : وقيل،امسه عمرو    :قيل،بن عبد الدار القرشي  
ّنة، :وقيل  (698) . أصرم صحايب مشهور :ويقا ،عامر  :ويقا  ح 

، عمر    :وقيل،امسه عمرية بن األعز     :صحايب قيل،ي  ع  ت  م  ـارة اليّ أبو س   -696
 (699)  . احلارث بن مسلم :وقيل،عمري  :وقيل

  : وقيل،  أو عكسه  ،امسه خويلد بن عمرو  ، أبو شريح اخلزاعي الكعيب   -697
 (700)   .كعب صحايب نز  املدينة :وقيل  ،هانئ  :وقيل،عبد الرمحن بن عمرو  

 (701)  .صحايب له حديث ،  أبو الشموس البلوي  -698

 
 .                                                                    8129رقم الرتمجة    644ص    (694) 
    .                                                                 644ص    (695) 
 .                                                                    8141رقم الرتمجة    645ص    (696) 
 .                                                                    8147رقم الرتمجة    645ص    (697) 
                                          .                            8149رقم الرتمجة    645ص    (698) 
 .                                                                    8157رقم الرتمجة    647ص    (699) 
 .                                                                    8158الرتمجة   رقم  648ص    (700) 
 .                                                                    8163رقم الرتمجة    648ص    (701) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  79 

امسه يزيد بن    :يقا ،صحايب نز  الكوفة    أبو سهم،  :وقيل  ،أبو شهم -699
   (702)  . أيب شيبة 

قيس    :وقيل،صحايب امسه مالك بن قيس  ،مة املازين األنصاري  ر  أبو ص   -700
    (703) . بن صرمة وكان شاعرا

،  امسه كيسان    :وقيل،ال يعرف امسه    يلّ ذ  صحايب ه  ،  أبو طريف آخر   -701
    (704)  ن .سنا :وقيل

   (705) .  أبو الطفيل عامر بن واثلة  -702
    (706)  . أبو طلحة األنصاري زيد بن سهل -703
  (707) . أبو طهفة الغفاري يف طهفة  -704
أو  ،عبيد بن هانئ    :وقيل،صحايب امسه عبد هللا  ،أبو عامر األشعري   -705

 ( 708) ب .بن وها
األشعري   -706 عامر  عبيد  ،أبو  امسه  آخر  موسى  ،صحايب  أيب  عم  وهو 

   (709) . استشهد حبنني ،األشعري 
أبو    :وقيل،صحايب له حديث يف فضل األنصار  ،أبو عبد هللا الزرقي   -707

     (710)  .عبيدة

 
                       .                                              8164رقم الرتمجة    648ص    (702) 
 .                                                                    8176رقم الرتمجة    650ص    (703) 
 .                                                                    8185الرتمجة   رقم  651ص    (704) 
 .                                                                   651ص    (705) 
 .                                                                   651ص    (706) 
                                                                .     652ص    (707) 
 .                                                                    8198رقم الرتمجة    653ص    (708) 
 .                                                                    8199الرتمجة   رقم  653ص    (709) 
 .                                                                    8209رقم الرتمجة    654ص    (710) 
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   (711) . وحديث يف الصوم،أبو عبد هللا رجل له صحبة  -708
 (712) . هو حذيفة  :قيل ، و روى عنه أبو قالبة ،أبو عبد هللا صحايب   -709
 ( 713) . امسه زيد نز  مصر  :قيل،أبو عبد الرمحن اجلهين صحايب   -710
الفهري صحايب    -711   : وقيل،امسه يزيد بن إايس    :وقيل،أبو عبد الرمحن 

مث فتح ،شهد حنينا  ،كرز بن ثعلبة  :وقيل  ،عبيد    : وقيل،احلارث بن هشام  
   (714) .مصر 

  : وقيل،امسه عبد الرمحن  ،ر بن زيد بن جشم األنصاري  ـ  بأبو عبس بن ج   -712
   (715) . صحايب شهد بدرا وما بعدها، معبد  :وقيل،  عبد هللا 

   (716) . صحايب له حديث ،  أبو عبيدة موىل النيب   -713
   (717) . أبو عبيدة بن اجلراح هو عامر بن عبد هللا بن اجلراح الفهري  -714
  . وحديث ،امسه رشيد له صحبة    :قيل،أبو عقبة الفارسي موىل األنصار   -715

(718)   
عويج    :  وقيل،أيب نوفل امسه خويلد بن جبري    والد ،أبو عقرب الكناين   -716

  (719)  . بن خويلد صحايب نز  البصرة
  ، أبو عمرو بن حفص بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم املخزومي -717

 : ويقا  فيه،أمحد    :وقيل،امسه عبد احلميد    :قيل.زوج فاطمة بنت قيس  

 
                       .                                              8213رقم الرتمجة    655ص    (711) 
 .                                                                    8217رقم الرتمجة    655ص    (712) 
 .                                                                    8221رقم الرتمجة    655ص    (713) 
 .                                                                    8222رقم الرتمجة    656ص    (714) 
         .                                                            8226رقم الرتمجة    656ص    (715) 
 .                                                                    8228رقم الرتمجة    656ص    (716) 
 .                                                                   656ص    (717) 
 .                                                                    8257الرتمجة   رقم  658ص    (718) 
 .                                                                    8258رقم الرتمجة    659ص    (719) 
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على   ة النيب  مات ابليمن يف أواخر حيا.أبو حفص بن عمرو بن املغرية  
   (720)  . الصحيح

 ، أسامة   : وقيل،امسه رشيد    :قيل،أبو عمرة األنصاري النجاري صحايب   -718
    (721)  .  بن إسحاق يف البدرينياذكره 

أو عمارة صحايب له  ، امسه عبد هللا بن عنبة    : قيل،بة  اخلوالين  ن ـ أبو ع   -719
  (722) .  ومل يره أسلم يف عهد النيب   :ويقا .حديث 

.  روى حديثا يف صالة اخلوف  ،أبو عياش الزرقي األنصاري صحايب   -720
أو عبد ،امسه عبيد    :وقيل،  بن النعمان  اأو  ،امسه زيد بن الصامت    :قيل

    (723) . شهد أحدا وما بعدها ،الرمحن بن معاوية 
،  والصواب األو  . بن عائش ا أو ،بن أيب عياش اوقيل ،أبو عياش  -721

 (724) . الصحايب السابق وهو الزرقي
  ، صحايب أو عبد هللا بن أنيس،أو الدوسي امسه أنيس  ،أبو فاطمة الليثي   -722

      (725) . سكن الشام ومصر
عي  ب  عمرو أو النعمان بن ر    :ويقا ،أبو قتادة األنصاري هو احلارث   -723

  (726)  . ومل يصح شهوده بدرا،شهد أحدا وما بعدها ،مي املدين ل  الس  

 
. بل الصحيح أنه عاش حىت شهد فتوح الشام وحضر خطبة اجلابية ، واعرتض    8269رقم الرتمجة      660ص      (720) 

  25/245. مسند اإلمام أمحد    8225رقم    362/ 7على عمر يف عز  خالد ، وهللا أعلم. انظر : السنن الكربى للنسائي  
.    3/1334يح  العدة شرح العمدة : إسناد صاحل مل وقا  حمققوه: رجاله ثقات . وقا  ابن العطار يف    15905رقم  

                                                                 .  1116رقم  3/109وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
 .                                                                    8278رقم الرتمجة    661ص    (721) 
 .                                                                    8286الرتمجة   رقم  662ص    (722) 
 .                                                                    8291رقم الرتمجة    663ص    (723) 
    .                                                                 663ص    (724) 
 .                                                                   10378رقم الرتمجة   7/318. اإلصابة    8305رقم الرتمجة    665ص    (725) 
 .                                                                  8311رقم الرتمجة    666ص    (726) 
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  : وقيل،بن زبري    :وقيل  ،ديرالعدوي البصري امسه متيم بن ن  أبو قتادة   -724
   (727) . إن له صحبة  :وقيل،ثقة من الثانية ،امسه ندير بن قنفذ 

عبد هللا بن    :وقيل،امسه قيس بن عائذ    :يقا .  أبو كاهل األمحسي   -725
    (728) .  صحايب له حديث ،مالك

  : وقيل،أو عمرو بن سعيد  ،هو سعيد بن عمرو  ،أبو كبشة األمناري   -726
  (729)  . صحايب نز  الشام له حديث،أو عامر بن سعد ، عمر 

 :ويقا ،ثقة من الثانية  ،موىل الليثيني    :ويقا ،أبو كثري موىل آ  جحش   -727
   (730) قيل: أبو كبرية .و . له صحبة 

املدين   -728 األنصاري  لبابة  بشري  ،أبو  املنذر    :وقيل،امسه  عبد  بن  رفاعة 
   (731) . وكان أحد النقباء،صحايب مشهور 

األنصاري   -729 ليلى  امسه بال   ،أبو  الرمحن صحايب  عبد  بـ  ،والد    ،يلل  أو 
   (732) .أوس شهد أحدا وما بعدها :وقيل ،هو يسار  :وقيل،داود  :ويقا 

،  عمرو    : وقيل،عبد هللا    :وقيل،امسه عبيد    :قيل ،أبو مالك األشعري   -730
مات يف طاعون  ،عامر بن احلارث صحايب    :وقيل، كعب بن كعب    :وقيل

   (733) . عمواس 

 
 .                                                                  8312الرتمجة   رقم  666ص    (727) 
 .                                                                  8317رقم الرتمجة    668ص    (728) 
                    .                                               8319رقم الرتمجة    668ص    (729) 
 .                                                                  8325رقم الرتمجة    668ص    (730) 
 .                                                                  8329رقم الرتمجة    669ص    (731) 
                                                       .            8331رقم الرتمجة    669ص    (732) 
 .                                                                  8336رقم الرتمجة    670ص    (733) 
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  : وقيل،صحايب مشهور امسه أوس  ،أبو حمذورة اجلمحي املكي املؤذن   -731
   ( 734)  .عمري بن لوذان  :وقيل،  ري  ع  وأبوه م  ،سلمان  :وقيل ،سلمة   :وقيل  ،مسرة

،  بن أوس  اأو  ،مسعود بن زيد    امسه:صحايب قيل،أبو حممد األنصاري   -732
 : قيل،وفتح مصر  ،فنما مسعود فشهد بدرا  ؛  امسه قيس بن عبابه    :وقيل

  (735)  .وهو صاحب حديث الوتر،بعد ذلك :وقيل،مات يف خالفة عمر 
،  ال فثقة إو ،له صحبة  : قيل.الليثي املدين  :ويقا ،أبو مراوح الغفاري  -733

  (736)  . من الثالثة 
الصواب   :وقيل، له صحبة    :يقا .  شيخ ملكحو   ،  الطائفي  أبو مرة  -734

   (737) .  أنه كثري بن مرة املتقدم
،  امسه سعيد    :وقيل: م ع ّتب ،وقيل    ،امسه مغيث  ،أبو مروان األسلمي   -735

  (738)  .إال أن اإلسناد إليه بذلك واهي؛ عبد الرمحن له صحبة  :وقيل
،  هو عمرو بن مرة اجلهين   :وقيل،صحايب له حديث  ،دي  أبو مرمي األس   -736

، وأيب مرمي الغساين  ،  شيخ حجر بن مالك  ،  وهو غري أيب مرمي الكندي  
 (739)  .إن للثالثة صحبة : وقد قيل، جد أيب بكر بن عبد هللا بن أىب مرمي 

وهو والد  ،امسه اهليثم صحايب    :يقا .  ل األسدي األنصاري  ق  ع  أبو م   -737
    (740)  . وزوج أم معقل ،معقل

 
 .                                                                  8341الرتمجة   رقم  671ص    (734) 
 .                                                                  8342رقم الرتمجة    671ص    (735) 
                    .                                               8350رقم الرتمجة    671ص    (736) 
 .                                                                  8354رقم الرتمجة    672ص    (737) 
 .                                                                  8355الرتمجة   رقم  672ص    (738) 
 .                                                                  8356الرتمجة   رقم  672ص    (739) 
 .                                                                  8380رقم الرتمجة    674ص    (740) 
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صحايب له  ،امسه زيد بن املعلى    :قيل.  أبو املعلى بن لوذان األنصاري   -738
   (741)  .حديث

   (742)  . أبو موسى األشعري هو عبد هللا بن قيس  -739
   (743) . عمرو بن عبسة    هوأبو جنيح السلمي صحايب  -740
  (744) . العرابض بن سارية  آخر هو  أبو جنيح السلمي صحايب  -741
صحايب له رواية عن جرير بن  ،لي  ج  الب    يلة ح  ـأبو ن    :ويقا   ، يلة  خ  ـأبو ن    -742

    (745)  .عبد هللا
األنصاري صحايب    -743 منلة  الواقدي .  أبو  عمار    :قا   بن  اوقا   ،امسه 

بن معاذ بن زرارة من بين ظفر من اعمارة وهو    :وقا  غريه   ،عمرو  :سعد
   (746) . إنه شهد بدرا  :وقيل  ،األوس شهد أحدا

امسه    :قيل  ،د مشس القرشي العبشميأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عب -744
صحايب ،هشام    :وقيل،م  ش  ه  م    :وقيل،هاشم    :وقيل،شيبة    :وقيل،خالد  

      (747) . من مسلمة الفتح
،  اختلف يف امسه،الصحايب اجلليل حافظ الصحابة  ،أبو هريرة الدوسي   -745

عبد هللا   :وقيل،بن غنم  ا  :وقيل،عبد الرمحن بن صخر    :قيل،  واسم أبيه  
  (748)  . بن عائذ

 
                    .                                               8382رقم الرتمجة    675ص    (741) 
 .                                                                   676ص    (742) 
 .                                                                   678ص    (743) 
                                                                  .   678ص    (744) 
                                                                    .                                                                 8410رقم الرتمجة    678ص    (745) 
                                                                    .                                                                 8418رقم الرتمجة    679ص    (746) 
                                                                  .                                                                 8423رقم الرتمجة    679ص    (747) 
 .                                                                 8426رقم الرتمجة    680ص    (748) 
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الليثي صحايب   -746 واقد  مالك  :قيل  .  أبو  بن  احلارث  بن  ا  :وقيل،امسه 
    (749)  . امسه عوف بن احلارث  :وقيل ،عوف

عبيد بن    :وقيل،امسه حرب    .  صحايب سكن مصر ،  أبو الورد املازين   -747
   (750)  .له حديث واحد ،يك ه  ـ مثامة بن ن   :وقيل ،قيس

   (751) .أبو الورد صحايب آخر روى عنه ولده  -748
  (752)  . صحايب سكن الشام له حديث،مي ش  ج  ـ أبو وهب ال -749
هو عبد هللا بن    :قيل،بن الس  ا  :ويقا  له،أبو الس اخلزاعي صحايب   -750

   (753) . والصواب أنه غريه ،عنمة 
  ،وهو والد عبيد هللا،  له صحبة    :يقا ،أبو يزيد املكي حليف بين زهرة   -751

   (754).  بن حبان من الثانية اووثقه 
 (755)  . مي صحايبل  ر الس  س  أبو الي   -752
  (756)  . هو كعب بن عمروآخر ، مي صحايبل  ر الس  س  أبو الي   -753
  (757) .   بن أرقم هو عبد هللا صحايبا -754
  : وقيل،  له حديث    ،صحايب من أصحاب الصفة ،بن األسقع البكري  ا -755

     (758) . هو واثلة 

 
     .                                                                                                                             8433رقم الرتمجة    682ص    (749) 
                                    .                                                                                                8435رقم الرتمجة    682ص    (750) 
     .                                                                                                                             8436رقم الرتمجة    682ص    (751) 
     .                                                                                                                             8440الرتمجة   رقم  682ص    (752) 
                                                                                                                                 .   683ص    (753) 
                                                                                                                                                              .                                                                                                  8453رقم الرتمجة    685ص    (754) 
                                                                                                                                                                                                                                                              .   685ص    (755) 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               685ص    (756) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               686ص    (757) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               686ص    (758) 
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 (759) . ان وعطية صحابي،ابنا بسر السلميان مها عبد هللا  -756
  ، عبدة  :وقيل،امسه نصر ، يف رعي الغنم  )حديث(بن حزن صحايب لها -757

   (760) . بشر :وقيل
  (761) ابن حنظلة هو عبد هللا . -758
   (762) . ابن احلنظلية هو سهل -759
   (763) ابن خالد الصحايب هو السائب . -760
   (764)  . بن سالم الصحايب هو عبد هللاا -761
 (765) .   بن صفوان صحايب امسه حممدا -762
   (766)  . له حديث ، بن عابس اجلهين عن النيب ا -763
 ( 767) . امسه جابر، بن عتيك ا -764
 (768) .  بن عمرو بن العاص هو عبد هللا مشهور تقدما -765
   (769)  ابن أيب عمرية صحايب . -766
   (770) ابن أيب عمرية آخر امسه حممد ،كننه أخو الذي قبله . -767

 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               687ص    (759) 
                                                                                                                                                                                                                                                              .   689ص    (760) 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               689ص    (761) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               689ص    (762) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               690ص    (763) 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               693ص    (764) 
                                                                                                                                                                                                                                                              .   694ص    (765) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                             8474رقم الرتمجة  695ص    (766) 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               696ص    (767) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               697ص    (768) 
                                                                                                                                                                                                                                                              .   697ص    (769) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               697ص    (770) 
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 (771)  . بن عوف هو عبد الرمحن الصحايب املشهورا -768
ال يعرف ،    عن أبيه عن النيب    :وقيل،    بن الفراسي عن النيب  ا -769

        (772)  . امسه
 (773) ابن مغفل  هو عبد هللا . -770
   (774)  صفوان . وولده،ابن م ن ـية هو يعلى بن أمية  -771
   (775) . بن أيب منلة األنصاري هو منلة ا -772
امرأة  ا -773 الثقفية  زينب  أخي  مسعود  ابن  صحاب،  بن  أره  ـول،ي  ـكننه  م 

   (776) .مسمى
عبد    :ويقا ،مه عمرو  ـاس، وم الصحايب األعمى املشهور  ـبن أم مكتا -774

     (777) .هللا
   (778)  . امسه زيد بن كعب  :قيل،البهزي صحايب  -775
    (779) . بن الفراسيا وقد تقدم حاله يف ترمجة ، راسي صحايبالف   -776
 (780)  ، صحايب . الفهري حبيب بن مسلمة  -777
    (781)  . الضحاك بن قيس صحايبالفهري  -778

 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               697ص    (771) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                             8485رقم الرتمجة  698ص    (772) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                               700ص    (773) 
                                                                                                                                                                                                                                                              . وولده صفوان بن يعلى اتبعي .   700ص    (774) 
                                                                                                                                   .                                                                                                                               701ص    (775) 
                                                                                                                                   .                                                                                                                             8496رقم الرتمجة  704ص    (776) 
                                                                                                                                  .                                                                                                                              704ص    (777) 
                                                                                                                                                                                                                                                                .  705ص    (778) 
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هو    :ويقا ،روى عنه عمارة بن عثمان بن حنيف  ،القيسي صحايب   -779
    (782) .  عبد الرمحن بن أيب قراد

  (783) .آيب اللحم تقدم يف األمساء -780
   (784)  . يف األمساء  تقدم  األشعث بن قيس -781
   (785) . امسه عامر :قيل،بريدة بن احلصيب  -782
   (786)  . كان امسه زحم:يقا  . بشري بن اخلصاصية  -783
       (787) .  امسه بشر :قيل. اجلارود العبدي  -784
  ( 788) .  ذو الشهادتني خزمية  -785
   (789) . قتادة بن النعمان. ذو العينني   -786
     (790) . امسه شريح : الكاليب قيلذو اللحية    -787
    (791)  . ذو النورين هو عثمان بن عفان  -788
    (792)  . امسه احلباب :قيل، ق صحايب ر  س    -789
    (793).   رظ سعد بن عائذ الق    -790
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  (794)  . امسه عمرو :قيل، املهاجر بن قنفذ   -791
   (795) . قيل امسه يزيد، هلب الطائي   -792
              (796).   بن عبد هللا البجلي جرير،يوسف هذه األمة   -793

 
 ) ابب املبهمات برتتيب من روى عنهم (

  : يف قتل الرجل الذي نكح امرأة أبيه وقيل  ،الرباء بن عازب عن عمه   -794
وأما خاله فجاء أنه أبو بردة بن  ،اه  مّ ـفنما عمه فلم أر من س،عن خاله  

ويف رواية ،ويف رواية عن الرباء عن انس ،وجاء أنه احلارث بن عمرو ،نيار 
 ( 797) . عنه عن رهط 

اسم عمه عبد  ،محل بن بشري بن أيب حدرد عن عمه عن أيب حدرد   -795
 ( 798) . هللا بن أيب حدرد

، امسه عالقة بن صحار    :قيل،خارجة بن الصلت عن عمه يف الرقية   -796
   (799) .عبد هللا بن عثري  :وقيل

له عم  ،وعن عمومته  ،وعن بعض عمومته  ،رافع بن خديج عن عميه   -797
 (800)  . مهري :ويقا ،خر امسه مظهر آو  ،امسه ظهري
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 : قيل،عن رجل من الصحابة رآه ببخارى ،سعد بن عثمان الدشتكي  -798
  ( 801) . هو عبد هللا بن خازم

  : رجل من وفد عبد القيس قا   عن،سعد بن مالك أبو سعيد اخلدري   -799
  (802)   . سمّ مل ي  ،  اجلراحة   ءكنت أخىب

    (803) . مل يسم ،  ق النيب  دّ ص  عن م  ،ة ل  ف  يد بن غ  و  س   -800

   (804) .امسه األغر  :يقا ،شبيب أبو روح عن رجل من الصحابة  -801

   (805) .كننه عتبة بن فرقد،عرفجة بن عبد هللا الثقفي عن صحايب  -802

   (806) .هو أبو خراش،عن رجل من الصحابة ،عمران بن أيب أنس  -803

هو عمري موىل آيب  ،  أخربين من رأى النيب  ،حممد بن إبراهيم التيمي   -804
    (807)  . اللحم

   (808) .هو من بين أسلم مل يسم،أبو مالك عن رجل من الصحابة  -805

،    مّ س  عن عمه مل ي    -هو أنس بن مالك الكعيب - شيخ من بين قشري   -806
    (809) .  صحايب معروفوأنس 
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 حرف األلف  ) ابب النساء (
 ( 810) . آمنة أتيت يف أمية بنت أيب الصلت  -807

 .زوج الزبري بن العوام من كبار الصحابة ،أمساء بنت أيب بكر الصديق   -808
(811)   

    (812) . هلا صحبة  :يقا ،أمساء بنت زيد بن اخلطاب العدوية  -809

  (813)  .هلا صحبة  :يقا ،أمساء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  -810

ش   -811 بنت  األنصاريـك  أمساء  صحابيــل  بن    :  يقا ،  ة  ـة  يزيد  بنت  إهنا 
  (814)  . السكن

   (815) . أمساء بنت عميس اخلثعمية صحابية  -812

أم    :ويقا ،  تكىن أم سلمة  ،  أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية   -813
 (816) . عامر صحابية 

  . صحابية بنت صحايب،أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية   -814
(817 ) 

 ( 818) .واسم أبيها عبد هللا بن جباد التيمي صحابية ،ة ق  ـي  قـ  ميمة بنت ر  أ   -815
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هلا  ،  صحابية نزلت البصرة  ،  ة ابنة خبيب بن يساف األنصارية  س  ي  نـ  أ   -816
  (819)  . حديث

  ( 820) . بركة أم أمين يف الكىن  -817

 (821) . صحابية مشهورة،ة موالة عائشة ر ـ ي  ر  ب   -818

صحابية ،رة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى األسدية س  ب   -819
 (822)  . هلا سابقة وهجرة

 ( 823) . إن هلا صحبة  :ويقا ،يسة الفزارية ال تعرف من الثالثة ه  ـب   -820

أخت  ،جندب األسدية    :ويقا ،جند     :ويقا ،دامة بنت وهب  ج   -821
 (824) . صحابية هلا سابقة وهجرة،بن حمصن ألمه اعكاشة 

غري    كان النيب    :صحابية يقا   ة مة امرأة بشري بن اخلصاصيد  ه  ج  ـال -822
 (825)  . امسها فجعله ليلى

،  جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية من بين املصطلق أم املؤمنني -823
  . (826 ) ة فغريها النيبرّ ـــكان امسها ب  

األنصارية  -824 ثعلبة  بن  زيد  بن  احلارث  بن  ثعلبة  بن  سهل  بنت  حبيبة 
 (827)  . صحابية  ،النجارية 
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 (828) . األنصارية صحابية  :ويقا ،ريق اهلذلية حبيبة بنت ش   -825
األسدية   -826 جحش  بن  عبيد هللا  بنت  أيب  ،حبيبة  بنت  حبيبة  أم  أمها 

 (829) . سفيان هلا صحبة 

  .  (830)، زوج النيب  املؤمننيحفصة بنت عمر بن اخلطاب أم  -827

األسدية   -828 جحش  بنت  بن ،محنة  مصعب  حتت  زينب كانت  أخت 
 (831) .  وهلا صحبة ،مث طلحة وكانت تستحاض ، عمري

أخت  ،هي بنت يزيد بن السكن    :يقا ،حواء جدة عمرو بن معاذ   -829
 (832) .أمساء صحابية هلا حديث 

الساعدية   -830 األنصارية  أنس  بنت  هلا  دة  ل  خ    :ويقا ،خالدة  صحابية 
 ( 833) .حديث يف الرقية 

  .زوج أيب لبابة صحابية معروفة ،دام األنصارية األوسية  خنساء بنت خ   -831
(834 ) 

صحابية هي اليت ظاهر  ،خولة بنت ثعلبة بن أصرم األنصارية اخلزرجية   -832
 (835) . خويلة  :ويقا  هلا،فنزلت فيها سورة قد مسع ؛منها زوجها 

  : ويقا  هلا،أم شريك    :قا  هلاي،خولة بنت حكيم بن أمية السلمية   -833
  .  (836) إهنا اليت وهبت نفسها للنيب  :يقا ،صحابية مشهورة  ة ويلخ  
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زوج محزة بن  ،خولة بنت قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة األنصارية   -834
 (837)  . عبد املطلب صحابية هلا حديث

يف اإلسناد  ؛  كانت امرأة كعب بن مالك صحابية    ،  ة األنصارية ري  خ   -835
 (838)  . إليها جهالة 

البصرية  -836 الراسبية  غالب  بنت  الثالثة ،  (839) دفرة  مقبولة من  وقا  ،وهي 
 (840) .يقا  هلا صحبة   :الطرباين

 .من صغار الصحابة ،ذ بن عفراء األنصارية النجارية  ع بنت معوّ يّ بـ  الر   -837
(841 ) 

 ،عمة أنس بن مالك صحابية ،بيع بنت النضر األنصارية اخلزرجية  الر   -838
 (842)  .روى عنها أنس يف اجلهاد من صحيح مسلم

تداوي فيها  ؛صاحبة اخليمة اليت كانت يف املسجد    يه  :يقا ،يدة  ف  ر   -839
  (843)  . اجلرحى صحابية 

املؤمنني أم حبيبة مشهورة   أم،رملة بنت أيب سفيان بن حرب األموية   -840
    (844)  .بكنيتها

 (845) . يثة بنت عمرو صحابية م  ر    -841
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 ( 846) .يصاء هي أم سليم م  الر   -842

   (847)  . ائب بن يعمر األسدية أم املؤمننيزينب بنت جحش بن ر   -843

  . (848)  ربيبة النيب،زينب بنت أيب سلمة بن عبد األسد املخزومية  -844

،  مقبولة من الثانية ،أيب سعيد اخلدري    زوج ،جرة  زينب بنت كعب بن ع   -845
    (849)  .هلا صحبة  :ويقا 

زينب بنت أيب   :ويقا ،أو ابنة عبد هللا بن معاوية ،زينب بنت معاوية  -846
  (850) . بن مسعود صحابية ا زوج ،معاوية الثقفية 

بن  ا وذكرها  ،هلا صحبة    :يقا ،  بنت سليط    :ويقا  ،  زينب بنت نبيط   -847
  (851) .حبان يف ثقات التابعني  

،  هي بنت جحش  :فيقا .زينب صحابية جاءت يف الرواية غري منسوبة   -848
  (852) .امرأة بن مسعود  :ويقا 

وحديث  ،زوج سعد بن خولة هلا صحبة  ،سبيعة بنت احلارث األسلمية   -849
بن اسبيعة اليت روى عنها    يإهنا ه  :ويقا ،يف عدة املتوىف عنها زوجها  
 (853) .وفرق بينهما العقيلي،عمر حديثا يف فضل املدينة 

 ( 854)  . صحابية هلا حديث،بنت نبهان الغنوية  سرى  :وقيل ،اء ر  س   -850
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 (855) سعدى بنت عوف الـم ريّة، امرأة طلحة بن عبيد هللا،هلا صحبة. -851

  (856)  . هلا صحبة  ،سلمى أم رافع زوج أيب رافع -852

 .مشس العامرية القرشية أم املؤمننيسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد   -853
(857)   

  ( 858) .صحابية هلا حديث،الفزارية   سالمة بنت احلرّ  -854

 (859)   .صحابية هلا حديث،األنصارية   :ويقا ،ل القيسية ق  ع  سالمة بنت م   -855

 (860) .صحابية ،الشفاء بنت عبد هللا بن عبد مشس العدوية القرشية   -856

العبدرية   -857 طلحة  بن  احلارث  بنت  هلا،    صفية  عن    حديث  صحابية 
   (861) . بن حبان يف التابعني اوذكرها ، عائشة 

   (862) .صفية بنت حيي بن أخطب اإلسرائيلية أم املؤمنني -858

وحدثت ،هلا رؤية ،صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدرية  -859
ح بسماعها من النيب ويف البخاري التصري،عن عائشة وغريها من الصحابة  

 ،(863) .وأنكر الدارقطين إدراكها   

   ( 864) .هلا صحبة وحديث،يمة  ه  ـامسها ب    :يقا .ر املازنية س  اء بنت ب  الصمّ  -860
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   ( 865)  .صحابية هلا حديث يف فضل املدينة ،الدارية   :وقيل،يتة الليثية  م  ص   -861

اهلامشية  ض   -862 املطلب  عبد  بن  الزبري  بنت  النيب    بنت،باعة  هلا  ،  عم 
  (866) .  صحبة وحديث 

    (867)  . عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني -863

    (868)  . هي أم سليم،الرميصاء  :ويقا ،يصاء م  الغ   -864

بنت رسو  هللا  -865 الزهراء  علي      فاطمة  وزوجة   ،    احلسن وأم   ،
    (869) واحلسني رضي هللا عنهما .

صحابية هلا  ،وامسه قيس بن املطلب األسدية    ،يش  ب  فاطمة بنت أيب ح   -866
    (870) .حديث يف االستحاضة  

الفهري -867 خالد  بن  قيس  بنت  صحابية  ،  ة ـــفاطمة  الضحاك  أخت 
     (871).مشهورة

    (872) . أم مجيل يف الكىن، ل لّ  ج  ـ م  ـفاطمة بن ال -868

العبسية   -869 اليمان  بنت  حديث  ،  فاطمة  هلا  حذيفة صحابية  ،  أخت 
  (873) .   امسها خولة  :ويقا 
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،  أخت أيب سعيد اخلدري  ،  ريعة بنت مالك بن سنان األنصارية  الف   -870
  (874) .هلا الفارعة  :ويقا .  صحابية هلا حديث قضى به عثمان 

هلا  ،صحابية من املهاجرات  ،أو اجلهنية  ،  تيلة بنت صيفي األنصارية ق   -871
     (875)  ث .حدي

   (876) .صحابية هلا حديث طويل،بنت خمرمة العنربية  لة ي  قـ   -872

أمنار   -873 أم بين  أن  :ويقا ،  قيلة  بين  مار صحابية هلا حديث يف  ـأخت 
    (877)  .البيوع

أخت حسان  ، بنت اثبت بن املنذر األنصارية  ك بيشة   :ويقا ،كبشة  -874
 ( 878) . وكان يقا  هلا الربصاء.هلا صحبة وحديث 

قا   .زوج عبد هللا بن أيب قتادة  ،كبشة بنت كعب بن مالك األنصارية   -875
   (879)  ة .هلا صحب  :بن حبانا

أم الفضل زوج العباس بن عبد  ،  ن اهلاللية  ز  ـ بابة بنت احلارث بن ح  ل   -876
     .  (880)  وأخت ميمونة زوج النيب ،املطلب

   (881)  . صحابية هلا حديث، ليلى بنت قانف الثقفية   -877

اخلصاصية  ليلى   -878 بن  بشري  امرأة  امسها    :قيل  ،تقدمت  ،  السدوسية 
    (882) ة .جهدم
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                                   (883)  . تقدمت، إهنا رجل  :ويقا ،جميبة الباهلية  -879
السعدية   -880 عمرو  بنت  حديث  مليكة  البقر  ،هلا  ألبان  هلا   :يقا .يف 

   (884)  . اتبعية من الثالثة  :ويقا  ،صحبة 

    . (885) زوج النيب ، أم املؤمنني ، و  ميمونة بنت احلارث اهلاللية  -881

  ( 886)   .صحابية هلا حديث،  أو سعيد خادم النيب  ،ميمونة بنت سعد -882

  (887)  .من صغار الصحابة هلا حديث،دم الثقفية ر  ميمونة بنت ك   -883

بة ويقا   ،بة  د  ن   -884 يبة .ويقا ،موالة ميمونة    .  : ن د  ،  مقبولة من الثالثة   : ن د 
     ( 888) . إن هلا صحبة  :ويقا 

  (889)  .أم عمارة يف الكىن،يبة بنت كعب س  ن   -885

ن سيبة ويقا   ،ة  ب  ــي  س  ن   -886 عطية    :ويقا ،بنت كعب    :  أم  احلارث  بنت 
   (890) . األنصارية صحابية مشهورة مدنية 

   (891) . يمة هي أم الدرداء يف الكىن ج  ه   -887

هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم املخزومية   -888
     . (892)، زوج النيب  أم سلمة أم املؤمنني 
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األنصارايت    :  ويقا ،  رية  س  ي   -889 من  صحابية  ايسر  من   :ويقا ،  أم 
   (893)  . املهاجرات

   (894) . امسها بركة  :يقا ،   أم أمين حاضنة النيب  -890

   (895)  .زوج أيب أيوب هي بنت قيس بن سعد ،األنصارية أم أيوب  -891

   (896) .صحابية هلا حديث،امسها حواء  :يقا ،يد األنصارية ج  ـأم ب   -892

 (897)  .هلا صحبة   :ويقا ،ثقة من الثانية  ،أم بال  بنت هال  األسلمية   -893

امسها    :يقا   ،أم مجيل بنت اجمللل بن عبد هللا بن أيب قيس صحابية  -894
    (898) . فاطمة  :ويقا  ،جويرية 

 ( 899) . صحابية هلا حديث ،أم جندب األزدية  -895

خالة أنس  ،أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام األنصارية   -896
   (900) . صحابية مشهورة

   (901) .صحابية شهدت حجة الوداع،أم احلصني األمحسية  -897

 :يقا ،أم حكيم    :ويقا ،أم احلكم بنت الزبري بن عبد املطلب اهلامشية   -898
صفية   املتقدمة    :وقيل،عاتكة  :وقيل  ،امسها  ضباعة  هلا ،هي  صحابية 

    (902)  . حديث
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   (903) .وحديث،وادع اخلزاعية هلا صحبة  :وقيل،أم حكيم بنت وداع  -899

جهيمة األوصابية    :وقيل،امسها هجيمة  ،أم الدرداء زوج أيب الدرداء   -900
    (904) . الدمشقية 

وعبد الرمحن  ،وأم عائشة  ،زوج أيب بكر الصديق  ،أم رومان الفراسية   -901
   (905) . دعد  :وقيل،امسها زينب  :يقا  ،صحابية 

فيكرمها أدركها ؛  بعد خدجية    أم زفر السوداء اليت كانت أتيت النيب    -902
    (906) .عطاء

   (907) . صحابية هلا حديث ،أم زايد األشجعية   -903

 .بنته جاء حديثها إبسناد ضعيف  :ويقا ،أم سعد امرأة زيد بن اثبت    -904
(908)   

   ( 909)  .امسها مجيلة   :ويقا ،أم سعد بنت سعد بن الربيع صحابية صغرية -905

 :يقا .والدة أنس بن مالك  ،أم سليم بنت ملحان بن خالد األنصارية   -906
أو ،وهي الغميصاء  ،أو أنيسة  ،أو مليكة  ،أو رميثة  ،أو رميلة  ،امسها سهلة  

   (910)  . وكانت من الصحابيات الفاضالت،الرميصاء اشتهرت بكنيتها 

  ، امسها غزية  ،األنصارية    :ويقا ،الدوسية    :ويقا ،يك العامرية  ر  أم ش   -907
    (911)  . هي الواهبة  :يقا ،غزيلة صحابية  :ويقا 
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اجلهنية   -908 بنت قيس    : يقا ،أم صبية  أو اثمر هلا صحبة  ،امسها خولة 
     (912) .وحديث

  (913) .هلا صحبة ،أم عبد هللا بنت أيب دومة امرأة أيب موسى األشعري  -909

  - وهي أم ولد شيبة بن عثمان-أو أيب سفيان  ،أم عثمان بنت سفيان   -910
  (914) . هلا صحبة وحديث

، نسيبة بنت كعب بن عمرو األنصارية   امسها :يقا ،أم عمارة األنصارية   -911
  (915) .صحابية مشهورة ،والدة عبد هللا بن زيد 

بنت احلارث بن اثبت بن خارجة األنصارية   -912 العالء  صحابية هلا  ،أم 
    (916) .  حديث

   (917) . صحابية هلا حديث،أم العالء عمة حزام بن حكيم  -913

   (918)  . صحابية هلا حديث، أم عياش موالة رقية بنت النيب   -914

،  صحابية هلا حديث يف فضل الصالة أو  الوقت  ،أم فروة األنصارية   -915
  (919) .وأخت أيب بكر الصديق ،هي بنت أيب قحافة  :ويقا 

 ،إن امسها آمنة   :يقا ،أخت عكاشة  ،أم قيس بنت حمصن األسدية   -916
   (920) .  صحابية مشهورة
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  (921) . ز الكعبية املكية صحابية ر  ك  أم    -917

وهي أخت  -أسلمت قدميا  ،أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط األموية    -918
   (922) .  صحابية  -عثمان ألمه

   (923)  .صحابية هلا حديث ،أم مالك األنصارية   -919

  (924)  .صحابية هلا حديث،أم مالك البهزية  -920

م   -921 األنصارية  شّ ـب  أم  حارثة    امرأة،ر  بن  بنت    :يقا ،زيد  محيمة  امسها 
  (925) .صحابية مشهورة ،صيفي بن صخر 

   (926) .صحابية هلا حديث ،أم معبد األنصارية  -922

مها عاتكة بنت  ـفاس،  جرة  ـه ـصاحبة القصة يف ال،خزاعية  ـ عبد الـأم م -923
  (927) . الدــخ

األنصارية   :ويقا  هلا،أو األشجعية زوج أيب معقل ،أم معقل األسدية  -924
     (928) .صحابية هلا حديث يف عمرة رمضان 

امسها سلمى بنت قيس بن عمرو من بين    :يقا ،أم املنذر األنصارية   -925
 (929)  . النجار هلا صحبة 
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 .هند هلا صحبة :وقيل،  امسها فاختة ،أم هانئ بنت أيب طالب اهلامشية  -926
(930 ) 

 ( 931) . صحابية مشهورة،أم هشام بنت حارثة بن النعمان األنصارية  -927

 ( 932)  .أم ورقة بنت عبد هللا بن احلارث بن عومير األنصارية صحابية  -928

 ( 933) . كنهنا صحابية ،أم يعقوب امرأة من بين أسد  -929
  

 ) فصل فيمن قيل هلا ابنة فالن (
 (934) .أخت عقبة صحابية ،ابنة احلارث بن عامر بن نوفل النوفلية  -930

  :وقيل،أمة هللا  :وقيل، امسها أمامة  :قيل،ابنة محزة بن عبد املطلب  -931
  (935)  .وهي صحابية ،غري ذلك  :وقيل ،أم الفضل

    (936) .كانت فقيهة مدنية ،  ابنة زيد بن اثبت األنصارية  -932
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                               8784رقم الرتمجة    760ص    (935) 
رقم   8/216. وذكرها يف اإلصابة أم سعد بنت زيد بن اثبت األنصارية    8785رقم الرتمجة    760ص    (936) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                              12045الرتمجة 
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 على ترتيب من روى عنهن رجاال مث نساء (  يف املبهمات من النسوة  ) فصل
 ( 937) .إسحاق اهلامشي عن جدته امسها صفية بنت أيب عمرو بن أمية  -933

عن خالته مل أقف على  ،أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة األنصاري   -934
    (938)  .امسها وهي صحابية هلا حديث 

،  مل أقف على امسها،  امرأة من املبايعات    عن،أسيد بن أيب أسيد الرباد   -935
 (939) .وهي صحابية هلا حديث 

حيتمل أن تكون  .عن جارية لعائشة حبشية صحابية  ،ن  ز  مثامة بن ح   -936
   (940) .بريرة 

مل أعرف امسها  ،بين أسد  ]من [عبيد عن امرأة  :ويقا ،حريث بن األبح   -937
 (941)  .هلا حديث   -وهي صحابية -

بن حمصن   -938 األنصاري    أو ،حصني  بن حمصن  له  ،عبيد هللا  عمة  عن 
   (942) .هلا حديث  -وهي صحابية -امسها أمساء  :يقا 

 .كنهنا أم أيوب امرأة أيب أيوب،عن امرأة صحابية  ،الربيع بن خثيم   -939
(943)   

بسر   -940 بن  هللا  أخته  ،عبد  عمته  ،عن  خالته  ،أو  الصماء-أو    - هي 
             (944) .صحابية هلا حديث يف الصيام 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                               8789رقم الرتمجة    761ص    (937) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                               8790رقم الرتمجة    761ص    (938) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                               8791رقم الرتمجة    761ص    (939) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                               761ص    (940) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                               8792رقم الرتمجة    761ص    (941) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                               8794رقم الرتمجة    761ص    (942) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                               8796رقم الرتمجة    761ص    (943) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                762ص    (944) 
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وكانت ختدم بعض بنات النيب  -عبد احلميد موىل بين هاشم عن أمه   -941
-  (945) .وكنهنا صحابية ،مل تسم   

وهي صحابية هلا  ،  مل أقف على امسها  ،  عبد الرمحن بن طارق عن أمه   -942
    (946) .حديث

 -والدة عبد هللا بن حذافة ،عن أم عبد هللا،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة   -943
    (947)  .مل أقف على امسها  -حديث هي صحابية هلا 

  (948)  . مل تسم -هي صحابية -عروة عن امرأة من بين النجار  -944

أمه   -945 الزرقي عن  احلكم  بن  أمساء-عن جدته    :ويقا ،مسعود    - هي 
    (949)  . حبيبة صحابية هلا حديث :ويقا 

،  امرأة من بين عبد األشهل  عن،موسى بن عبد هللا بن يزيد اخلطمي  -946
    (950) .صحابية مل تسم 

امرأة    ،بن عمر  اانفع موىل   -947 بنت أيب عبيد  بن عمر هي  ا عن  صفية 
     (951) .الثقفية 

مل أقف على    ،  وعن امرأته،هنيدة بن خالد عن أم املؤمنني هي حفصة   -948
  . (952 )وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النيب ،امسها 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                               8799رقم الرتمجة    762ص    (945) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                               8801رقم الرتمجة    762ص    (946) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                               8804رقم الرتمجة    762ص    (947) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                               8805رقم الرتمجة    762ص    (948) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                               8810رقم الرتمجة    763ص    (949) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                               8811رقم الرتمجة    763ص    (950) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                                 763ص    (951) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                               8812رقم الرتمجة    763ص    (952) 
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وقد تقدم  ،  صحابية أيضا كانت حتت عمر    ،هنيدة بن خالد عن أمه  -949
   (953) .أن هنيدة املذكور معدود يف الصحابة 

 
 ) فصل النساء عن النساء ( 

،  إن امسها ليلى  :عن امرأة من بين غفار يقا ، أمية بنت أيب الصلت  -950
   (954) .ها امرأة أيب ذر الغفاري صحابية ـنأو 

فنزلت قصر بين خلف  ،عن امرأة قدمت البصرة  ،حفصة بنت سريين   -951
 ( 955) . هي أم عطية 

عن بعض أزواج  ،  زينب بنت أيب سلمة بن عبد األسد ربيبة النيب   -952
 (956)  .هي زينب بنت جحش أم املؤمنني النيب 

أو  ،يف اإلحداد هي أم سلمة    صفية أيضا عن بعض أزواج النيب   -953
  (957) . عائشة 

أو أم  ،هي حفصة    عن بعض أزواج النيب  ،  صفية بنت أيب عبيد   -954
 (958) . سلمة 

عن أختها هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان ،رة بنت عبد الرمحن  م  ع   -955
 ( 959) .صحابية 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الصحابية هذه واليت قبلها ذكرمها احلافظ يف ترمجة واحدة .                                                                         8812رقم الرتمجة    763ص    (953) 
 .    8816رقم الرتمجة    764ص    (954) 
 .   764ص    (955) 
 .   764ص    (956) 
 .   764ص    (957) 
 .   764ص    (958) 
 .   764ص    (959) 
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وعن جدة حبيب بن زيد هي أم  ،  ليلى موالة أم عمارة عن موالهتا   -956
 (960) . عمارة

 ( 961) .مل أقف على امسها، مرمي بنت إايس عن بعض أزواج النيب   -957

وكلهن  ،مل أقف على تعيينها  ،  أم عبد احلميد عن بعض بنات النيب   -958
 ( 962) .صحابيات 

هي حبيبة بنت أيب  ،يسعى   امرأة رأت النيب   عن،صفية بنت شيبة  -959
    (963) .ومل تسم واحدة منهما يف رواية النسائي،أو متلك أم ولد شيبة ،جتزأة

   (964) .أم هشام بنت حارثة بن النعمان صحابية  -960

  (965)  . أخت حذيفة هي فاطمة بنت اليمان -961

امرأة صدق هي ميمونة بنت كردم من   عن،خالة إبراهيم بن ميسرة   -962
امرأة قدمت البصرة فنزلت قصر ،واخلالة ما عرفت امسها  ،صغار الصحابة  

             (966) . كنهنا أم عطية ،  بين خلف 
 
 
 
 
 

 
 .   764ص    (960) 
 .    8819رقم الرتمجة   764ص    (961) 
 .  8822الرتمجة  رقم  764ص    (962) 
 .    8817رقم الرتمجة    764ص    (963) 
 .     764ص    (964) 
 .     764ص    (965) 
 .     8825رقم الرتمجة    765ص    (966) 
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،وله إدراك،ومن ولد يف عهد  م ـخضرم،و  تلف يف صحبته ،وخم له رؤية من قيل فيه: 
 غلطوا فيهومن ،  النيب  

 
 رؤيـة مـن له اثنيا: 

ربيعة بن عبد هللا بن اهلدير ،وقد ينسب إىل جده ،ويقا : بني عبد   -963
 (967) واهلدير ربيعة له رؤية ،وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني . هللا ،

وذكره  ،زرارة بن كرمي بن احلارث بن عمرو السهمي الباهلي ،له رؤية   -964
 ( 968) . بن حبان يف ثقات التابعنيا

بن   -965 بن أوس  الن  ز فـ ر  له رؤية  الـح د اثن  املدين ،يقا :  أبوه ،صري  وأما 
 ( 969) .  فصحايب معروف

   (970) .له رؤية  ،السائب بن أيب لبابة بن عبد املنذر األنصاري  -966
    ( 971)  .ولد يوم حنني فله رؤية ،سنان بن سلمة بن احملبق البصري اهلذيل   -967
إن له    : وقد قيل،  ثقة  ،  عباد بن متيم بن غزية األنصاري املازين املدين   -968

   (972) ة .رؤي
  . طارق بن شهاب بن عبد مشس البجلي األمحسي أبو عبد هللا الكويف -969

   (973) . ومل يسمع منه، رأى النيب   :قا  أبو داود
  

 
 .    1909 رقم الرتمجة 207ص    (967) 
 .      2010رقم الرتمجة  214ص    (968) 
 .      2017رقم الرتمجة  215ص    (969) 
 .    2200رقم الرتمجة  228ص    (970) 
 .    2640رقم الرتمجة  256ص    (971) 
 .    3123رقم الرتمجة  289ص    (972) 
 .    3000رقم الرتمجة  281ص    (973) 
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ذكره العجلي  .له رؤية    ،  عمران بن طلحة بن عبيد هللا التيمي املدين -970
 (974)  . يف ثقات التابعني

التابعني  -971 من كبار  ثقة   ، الز ر قي  األنصاري  بن خ ل دة  سليم  بن  عمرو 
 (975) مات سنة أربع ومائة يقا : له رؤية .

عمارة بن أيب حسن األنصاري املازين املدين، ثقة يقا : له رؤية ، ووهم   -972
  (976) فإن الصحبة ألبيه . ؛من عّده صحابيا 

عبد هللا بن فضالة الزهراين الليثي ، من أوالد الصحابة له رؤية ، ورواية   -973
 (977)  مرسلة .

وأبوه  ،له رؤية  ،  عبد هللا بن حنظلة بن أيب عامر الراهب األنصاري   -974
  (978)  . قتل يوم أحد،غسيل املالئكة 

، له رؤية   :يقا ،حليف بىن زهرة  ،املدين     تّ عبد هللا بن خباب بن األر   -975
    (979)  . ووثقه العجلي

   (980)  . له رؤية من الثانية ، عبد هللا بن عبد القاريّ  -976
وهو من ،له رؤية    :يقا ،عبد هللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب املطليب   -977

    (981)  . كبار التابعني

 
 .         5157رقم الرتمجة  429ص    (974) 
 .         5044رقم الرتمجة  422ص    (975) 
 .    4842رقم الرتمجة    408ص   (976) 
 .    3532رقم الرتمجة  317ص    (977) 
 .    3285رقم الرتمجة  300ص    (978) 
 .    4650رقم الرتمجة  4/73. وذكر يف اإلصابة مايشري إىل ص حبته  3290رقم الرتمجة  301ص    (979) 
 .    3450رقم الرتمجة  312ص    (980) 
 .    3543رقم الرتمجة  318ص    (981) 
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،  عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي أبو حممد املدين -978
  (982) .   وكان من كبار ثقات التابعني،له رؤية 

كبار ثقات  وعدوه يف  ، له رؤية  ،تعة  ل  عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بـ   -979
  (983) .   التابعني

ب اع ، ثقة من الثالثة ،وقد قيل: إن   -980 عطاء بن يعقوب املدين موىل ابن س 
 (984) له رؤية .

سة بن أيب سفيان بن حرب بن أمية القرشي األموي أخو معاوية، ب ـ ن  ع   -981
اتفق  نعيم:  أبو  .وقا   رؤية  له  يقا :  ذلك  ،وقيل: غري  الوليد  أاب  يكىن 

  (985) اتبعي، وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني .األئمة على أنه 
   (986) . عبد هللا بن مطيع بن األسود العدوي املدين له رؤية  -982
ومل ،  له رؤية  ،  عري  بن أيب ص  ا  :ويقا ،  ري  ع  عبد هللا بن ثعلبة بن ص   -983

   (987) . يثبت له مساع 
ثقة من الثانية خمضرم ،  قيس بن أيب حازم البجلي أبو عبد هللا الكويف  -984

   (988) . له رؤية  :ويقا 
    (989)  .له رؤية  ،اثن النصري أبو سعيد املديند  مالك بن أوس بن احل   -985
  (990)  . حممد بن أيب بن كعب األنصاري أبو معاذ املدين له رؤية  -986

 
 .    3832رقم الرتمجة  338ص    (982) 
 .    3833رقم الرتمجة  338ص    (983) 
 .    4606رقم الرتمجة  392ص    (984) 
 .    5205رقم الرتمجة  432ص    (985) 
 .    3626رقم الرتمجة  324ص    (986) 
   وسيكرره املؤلف يف املختلف يف صحبته .  ،  3242رقم الرتمجة  298ص    (987) 
 .         5566رقم الرتمجة  456ص    (988) 
 .         6426رقم الرتمجة  516ص    (989) 
 .         5707رقم الرتمجة  466ص    (990) 
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   (991) .األنصاري املدين له رؤية حممد بن اثبت بن قيس بن مشاس  -987
املدين   -988 أبو عبد امللك  ،  له رؤية  ،حممد بن عمرو بن حزم األنصاري 

    (992)  . وليس له مساع إال من الصحابة 
   (993) . له رؤية  :يقا ، حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب املطليب  -989
  ، مسعود بن احلكم بن الربيع بن عامر األنصاري الزرقي أبو هارون املدين -990

  (994)  . وله رواية عن بعض الصحابة ،له رؤية 
  ، قي املدينر  حيىي بن خالد بن رافع بن مالك بن العجالن األنصاري الز   -991

 (995)  . بن حبان يف ثقات التابعنياوذكره ، له رؤية 
،  لت اهلمزةصله أسري فسهّ أ    :وقيل،بن جابر الكويف  ا بن عمرو أو  ري  س  ي   -992

   (996) .له رؤية ،غري ذلك  :وقيل،كندي   :خمتلف يف نسبته قيل
 

 
 مــن النســـاء 

  ، مسعود بن العجماء  :ويقا  ألبيها،  عائشة بنت مسعود بن األسود   -993
  (997)  ـة .هلا رؤي

 
 

 
 .         5770رقم الرتمجة  470ص    (991) 
 .         6182رقم الرتمجة  499ص    (992) 
 .         6242رقم الرتمجة  503ص    (993) 
 .         6609رقم الرتمجة  528ص    (994) 
 .                                  7540رقم الرتمجة  590ص    (995) 
 .                                  7808رقم الرتمجة  607ص    (996) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                8637رقم الرتمجة   750ص    (997) 
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 ه ــت ـ ب  ـح  يف ص   ف  ل  ختـ  ـم  اثلثا: 
يكىن أاب ر ه م ، خمتلف يف صحبته ،والصحيح أنه    أحزاب بن أ سيد ، -994

 (998)  خمضرم .
أمين بن خ رمي  بن األخرم األسدي أبو عطية الشامي الشاعر، خمتلف   -995

     (999)يف صحبته ،وقا  العجلي: اتبعي ثقة . 
، ختلف يف صحبته ـ م، فارسي مياين ، ة اء  س  يزداد بن ف   :ويقا ،أزداد  -996

   (1000)  .جمهو  :وقا  أبو حامت
،  نزيل مكة خمتلف يف صحبته،ابب الدوسي  إايس بن عبد هللا بن أيب ذ   -997

   (1001)  .بن حبان يف ثقات التابعنياوذكره 
احلنظلي  -998 زهدم  بن  صحبته،    ثعلبة  يف  العجلي.خمتلف  اتبعي  :  قا  

  (1002).ثقة 
ثعلبة بن عبد هللا    :ويقا   ،ري  ذ  ري الع  ع  بن أيب ص  اأو  ،  ري  ع  ثعلبة بن ص   -999

 ( 1003)  .خمتلف يف صحبته،  عري  عبد هللا بن ثعلبة بن ص    :ويقا   ،عريبن ص  
القرظي ،حليف األنصار أبو مالك ،ويقا : أبو   -1000 ثعلبة بن أيب مالك 

 ( 1004)  خمتلف يف صحبته ،وقا : العجلي اتبعي ثقة.،حيىي املدين 

 
 .    286رقم الرتمجة     96ص    (998) 
 .   596رقم الرتمجة    117ص   (999) 
 .    300رقم الرتمجة     97ص    (1000) 
 .    590رقم الرتمجة    117ص    (1001) 
 .   840رقم الرتمجة    133ص   (1002) 
 .   842رقم الرتمجة    134ص   (1003) 
 .   845الرتمجة   رقم   134(  ص 1004) 
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بن حبان يف  اوذكره  .خمتلف يف صحبته  ،  احلارث بن أوس الطائفي   -1001
     (1005)  . هو احلارث بن عبد هللا بن أوس  :وقيل،  ثقات التابعني 

خمتلف يف صحبته ،وذكره ابن  ،  احلارث بن خ ف اف بن إ يـ ماء الغفاري   -1002
  (1006) حبان يف ثقات التابعني .

أو  ،سليم    :فقيل،  اختلف يف اسم أبيه  ،  حريث رجل من بين عذرة   -1003
وعندي أن راوي حديث اخلط ،  خمتلف يف صحبته،أو عمار    ،سليمان

   (1007)  . بل هو جمهو ؛غري الصحايب 
إمنا    :وقيل.له حديث    ،ختلف يف صحبتهـم،ريي  م  حكيم بن معاوية الن   -1004

  (1008) .والصواب أنه اتبعي ،أو عن عمه ،يروي عن أبيه 
خمضرم ،ويقا : له صحبة،    ابة د غ ف ل بن حنظلة بن زيد السدوسي ،النسّ  -1005

   (1009) ومل يصح .
ختلف يف  ـ م،  بن زيد اخلزاعي  ا  :ويقا ،  ربيعة    :ويقا ،  الربيع بن زايد   -1006

 (1010) .صحبته
،  وهو ربيعة بن الغاز  ،  بن احلارث الدمشقي  ا  :ويقا ،ربيعة بن عمرو   -1007

 (1011)  . خمتلف يف صحبته، أبو الغاز اجلرشي 

 
 .    1012رقم الرتمجة    145ص   (1005) 
 .    1019رقم الرتمجة    145ص   (1006) 
 .    1183رقم الرتمجة    156ص   (1007) 
 .    1480رقم الرتمجة    177ص   (1008) 
   .   1826رقم الرتمجة    201ص   (1009) 
 .    1891رقم الرتمجة    206ص   (1010) 
 .    1915الرتمجة   رقم   208ص   (1011) 
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الكويف   -1008 الطائي  بن األخرم  بن  اوذكره  ،  ختلف يف صحبته  ـ م،  سعد 
 (1012)  . مث يف التابعني،حبان يف الصحابة 

خمتلف  ،  عبد هللا بن حنطب بن احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم   -1009
    (1013)  . وله حديث خمتلف يف إسناده. يف صحبته 

خمتلف يف    ،ح  جّ  ور    ،عبيد هللا    :ويقا ،عبد هللا بن حمصن األنصاري   -1010
 ( 1014)  . له حديث ،صحبته

 (1015)   .خمتلف يف صحبته،عبد هللا بن هال  بن عبد هللا بن مهام الثقفي -1011
 (1016)   .خمتلف يف صحبته،دام األنصاري املدينعبد هللا بن وديعة بن خ   -1012
 (1017) . خمتلف يف صحبته، م األشعري ن  عبد الرمحن بن غ   -1013
ويقا   ،  خمتلف يف صحبته  ،  ن النصري أبو الوليد الكويف  ز  عبدة بن ح   -1014

 (1018)  . له حديث يف رعي الغنم، زن صر بن ح  ن   :فيه
 (1019)   .  ة ري  له حديث يف الطّ  ،خمتلف يف صحبته  ،عروة بن عامر املكي   -1015
أخرج حديثه أبو  ، خمتلف يف صحبته ، عمرو بن حريث آخر مصري  -1016

حبان  اوصححه    ،يعلى معني  ا  وقا  ،بن  وحديثه ،  اتبعي    :   وغريه،بن 
 (1020) . مرسل

 
 .    2228رقم الرتمجة    230ص   (1012) 
 .    3284رقم الرتمجة    300ص   (1013) 
 .    3574رقم الرتمجة    320ص   (1014) 
 .    3682رقم الرتمجة    328ص   (1015) 
 .    3688رقم الرتمجة    328ص   (1016) 
 .    3978رقم الرتمجة    348ص   (1017) 
 .    4268رقم الرتمجة    369ص   (1018) 
 .    4564رقم الرتمجة    389ص   (1019) 
 .    5009رقم الرتمجة    420ص   (1020) 
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 (1021)   .خمتلف يف صحبته له حديث،عمرو بن غيالن بن سلمة الثقفي   -1017
الثمايل يكىن    :  ويقا ،بن احلارث السكوين    : غ طيفويقا   ،يف  ض  غ   -1018

بن احلارث   ق بني غضيفمنهم من فرّ .ي خمتلف يف صحبتهص  م  ـح  ،أاب أمساء
   (1022)  . إنه اتبعي وهو أشبه :وغطيف بن احلارث فقا ،فنثبت صحبته 

خمتلف  ،موالهم الفلسطيين األعمى  ،أو جمالد اللخمي  ،  فروة بن جماهد   -1019
   (1023) . يف صحبته

والصواب أن الصحبة  ،خمتلف يف صحبته  ،فروة بن نوفل األشجعي   -1020
  (1024) .ألبيه

بن حبان  اوقد ذكره    .  خمتلف يف صحبته،  األسدي  مة  ر ـ يصة بن ب  ـب  ق    -1021
    (1025)  . يف ثقات التابعني

خمارق بن سليم الشيباين أبو قابوس ، خمتلف يف صحبته ، وذكره ابن   -1022
  (1026) حبان يف ثقات التابعني .

   (1027)  . خمتلف يف صحبته،مرحب أو أبو مرحب  -1023
اخلوالين   -1024 الثانية  ،نزيل مصر  ،أبو طلحة  من  اختلف يف  ،مقبو   وقد 

 (1028)  وامسه ذرع . ،صحبته

 
 .    5093رقم الرتمجة    425ص   (1021) 
 .    5361رقم الرتمجة    443ص   (1022) 
 .    5388رقم الرتمجة    445ص   (1023) 
 .    5391رقم الرتمجة    445ص   (1024) 
 .    5509رقم الرتمجة    453ص   (1025) 
 .    6521رقم الرتمجة    523ص   (1026) 
 .         6551رقم الرتمجة  524ص    (1027) 
 .    8190رقم الرتمجة    652ص   (1028) 
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س   -1025 احلمصي  ك  أبو  م  :قيل،ينة  صحبته  ـم،م  لّ  ح  ـ  امسه  يف  له ،  ختلف 
 ( 1029) .حديث

 قيل فيه: م ـخضرم رابعا :من                      
األحنف بن قيس بن معاوية بن حصني التميمي السعدي أبو حبر ،   -1026

 (1030) خمضرم ثقة .، امسه الضحاك ، وقيل: صخر 
 

    (1031) أسلم العدوي ،موىل عمر ، ثقة خمضرم . -1027
   (1032) األسود بن هال  احملاريب أبو سالم الكويف ،خمضرم ثقة جليل. -1028
1029-   ، الرمحن  عبد  أبو  ،أو  أبو عمرو  النخعي  قيس  بن  يزيد  بن  األسود 

   (1033)  خمضرم ثقة مكثر فقيه .
1030-   ، أبو كثري  ،وقيل:  الرمحن  عبد  أبو  األنصاري  أيوب  أيب  موىل  أفلح 

    (1034) مـخضرم ثقة .
   (1035) خمضرم ثقة .، أقرع مؤذن عمر بن اخلطاب  -1031
ع ج الكويف حضرمي ،أو خنعي ثقة خمض -1032    (1036) رم .أوس بن ض م 
أوسط بن إمساعيل ،أو ابن عامر ،أو عمرو البجلي أبو إمساعيل ،أو   -1033

  (1037) أبو عمرو شامي ثقة مـخضرم.

 
 .   10035رقم الرتمجة   7/183. اإلصابة    8138رقم الرتمجة    645ص   (1029) 
 .    288رقم الرتمجة     96(   ص 1030) 
 .    406رقم الرتمجة    104(   ص 1031) 
 .    508الرتمجة   رقم  111(   ص 1032) 
 .    509رقم الرتمجة    111(   ص 1033) 
 .    549رقم الرتمجة    114(   ص 1034) 
 .    550رقم الرتمجة    114(   ص 1035) 
 .    576رقم الرتمجة    116(   ص 1036) 
 .    578رقم الرتمجة    116(   ص 1037) 
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  (1038) أويس بن عامر الق ر ين ، سيد التابعني ، مـخضرم . -1034
ثقة  -1035  ، البصري  أيوب  أبو  العدوي  احلمريي  أيب  بن  بن كعب  ب شري 

    (1039) مـخضرم .
ابن امرأة كعب ،احلمصي ،الكالعي، الشامي،  تـ بـ ي ع بن عامر احلمريي   -1036

   (1040) مـخضرم .  ،عامل ابلكتب القدمية ،يكىن أاب عبيدة صدوق  
مثامة بن ح ز ن القشريي البصري ،والد أيب الورد ثقة من الثانية ،خمضرم  -1037

    (1041) وفد على عمر بن اخلطاب .
جبري بن ن فري بن مالك بن عامر احلضرمي احلمصي، ثقة جليل من    -1038

   (1042) الثانية خمضرم ، وألبيه صحبة .
جندب اخلري األزدي أبو عبد هللا ،قاتل الساحر ، خمتلف يف صحبته،   -1039

   (1043)   يقا : ابن كعب،ويقا : ابن زهري،ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني.
   (1044) احلارث بن لقيط النخعي الكويف ،ثقة خمضرم . -1040
  (1045) حجر بن الع نـ ب س احلضرمي الكويف ، صدوق خمضرم .   -1041
 ( 1046)  ثقة خمضرم.  -هو بن عبد هللا الشامي-حسان بن الضمري  -1042

 
 .    581رقم الرتمجة    116(   ص 1038) 
 .    729الرتمجة   رقم  126(   ص 1039) 
.     795رقم الرتمجة     126. وقد كرر احلافظ ترمجته يف الذي بعده ص     794رقم الرتمجة    126(   ص 1040) 

 .   162رقم الرتمجة  413/ 4انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء للذهيب 
 .   850رقم الرتمجة    134(  ص 1041) 
 .   904الرتمجة   رقم   138(  ص 1042) 
 .   977رقم الرتمجة    142(  ص 1043) 
 .    1044رقم الرتمجة    147(  ص 1044) 
 .    1144رقم الرتمجة    154(  ص 1045) 
 .    1201رقم الرتمجة    158(  ص 1046) 
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خالد بن عمري العدوي البصري ،مقبو  من الثانية،يقا : إنه خمضرم ،   -1043
 ( 1047)  من ذكره يف الصحابة. ووهم

راش أبو مرمي العبسي الكويف ، ثقة عابد خمضرم.ربعي  -1044    (1048) بن ح 
الربيع بن خ ث يم بن عائذ بن عبد هللا الثوري، أبو يزيد الكويف ،ثقة عابد   -1045

 (1049) . خمضرم
جليل   -1046 ثـقة   ، مريـم  أبو  الكويف  األسدي  ح ــباشة  بن  ح ـبيش  بن  ز ّر 

 ( 1050) مـخضرم .
 (1051) ة خمضرم .زيد بن حدير األسدي الكويف أخو زايد ، ثق -1047
   (1052) زيد بن وهب اجلهين أبو سليمان الكويف ،خمضرم ثقة جليل. -1048
   (1053) زيد بن يـ ثيع ، أو أ ثـ ي ع اهلمداين الكويف ،ثقة خمضرم . -1049
   (1054) سعد بن إايس أبو عمرو الشيباين الكويف ،ثقة خمضرم . -1050
كويف ثقة  كان يقا  له: الق ر اد  ،  ،سعيد بن وهب اهلمداين الـخ ي واين -1051

   (1055) مـخضرم .  
سويد بن غ ف لة  أبو أمية اجلعفي ، مـخضرم من كبار التابعني ،قدم    -1052

  . (1056)املدينة يوم دفن النيب 

 
 .    1663رقم الرتمجة    190(  ص 1047) 
 .    1879رقم الرتمجة    205(  ص 1048) 
 .    1890رقم الرتمجة    206(  ص 1049) 
 .    2008رقم الرتمجة    215(  ص 1050) 
 .    2126رقم الرتمجة    222(  ص 1051) 
 .    2159رقم الرتمجة    225(  ص 1052) 
 .    2160رقم الرتمجة    225(  ص 1053) 
 .    2233رقم الرتمجة    230(  ص 1054) 
 .    2411رقم الرتمجة    242(  ص 1055) 
 .    2695رقم الرتمجة    260(  ص 1056) 
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ش ب ث بن ربعي التميمي الريبوعي أبو عبد القدوس الكويف، مـخضرم  -1053
 (1057)  مث أسلم .، كان مؤذن سجاح 

ش بيل بن عوف األمحسي أبو الطفيل الكويف ،ويقا : شبل ، خمضرم   -1054
 . (1058) ثقة، مل تصح صحبته

 (1059)  شراحيل بن مرثد أبو عثمان الصنعاين ،مـخضرم ثقة. -1055
املذحجي أبو املقدام الكويف، مـخضرم  شريح بن هانئ بن يزيد احلارثي   -1056

 ( 1060)  . ثقة 
،صدوق   -1057 البصري  الفضل  أبو  السدوسي  عفري  بن  ثور  بن  شقـيـق 

 ( 1061) . مـخضرم
    (1062)  شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكويف ،ثقة مـخضرم . -1058
 ( 1063)  ص يّب بن معبد التغل يب ، ثقة خمضرم . -1059
اتبعي -1060  ، الكوفة  ،نزيل  العبدي  ص وح ان  بن  ،   صعصعة  خمضرم  كبري 

 ( 1064) فصيح ثقة .
طلق بن معاوية النخعي أبو عتاب الكويف جد الذي قبله ،اتبعي كبري  -1061

   (1065) خمضرم مقبو  .

 
 .    2735رقم الرتمجة    263(  ص 1057) 
 .    2746رقم الرتمجة    264(  ص 1058) 
 .    2762رقم الرتمجة    265(  ص 1059) 
 .    2778رقم الرتمجة    266(  ص 1060) 
 .    2815رقم الرتمجة    268(  ص 1061) 
 .    2816رقم الرتمجة    268(  ص 1062) 
 .    2901رقم الرتمجة    274(  ص 1063) 
 .    2927رقم الرتمجة    276(  ص 1064) 
 .    3044الرتمجة   رقم   283(  ص 1065) 
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    (1066) عابـ س بن ربيعة النخعي الكويف ،ثقة خمضرم . -1062
الثانية،مسع   -1063 من  ،خمضرم  الكويف  معبد  أبو  اجلهين  ع كيم  بن  عبد هللا 

 (1067) إىل جهينة . كتاب النيب  
ريّة ،محصي مشهور ع -1064 بد هللا بن قيس الكندي السكوين الرتاغمي أبو حب 

 (1068) بكنيته، خمضرم ثقة .
بن قيس ويقا :ابن أيب موسى أبو األسود  ا  :عبد هللا بن أيب قيس،ويقا  -1065

 (1069)  النصري  احلمصي ، ثقة خمضرم من الثانية)كبار التابعني( .
 عبد هللا بن لـ ح ّي أبو عامر الـهوزين احلمصي،ثـقة مـخضرم من الثانية.  -1066

(1070 ) 
عبد هللا بن مالك بن أيب األسحم  أبو متيم الـج ي شاين، مشهور بكنيته   -1067

 (1071)  املصري، ثقة خمضرم من الثانية .
خمضرم ثقة من الثانية ،    عبد خري بن يزيد اهلمداين أبو عمارة الكويف ، -1068

 (1072) مل يصح له صحبة .
 (1073) عبد الرمحن بن مّل أبو عثمان الن هدي،مشهور بكنيته خمضرم. -1069
عبيدة بن عمرو الس ل ماين ، ويقا : الس ل ـم اين ، أبو عمرو الكويف اتبعي   -1070

 (1074) كبري، خمضرم فقيه .

 
 .    3052رقم الرتمجة    285(  ص 1066) 
 .    3482رقم الرتمجة    314(  ص 1067) 
 .    3544رقم الرتمجة    318(  ص 1068) 
 .    3547رقم الرتمجة    318(  ص 1069) 
 .    3562رقم الرتمجة    319(  ص 1070) 
 .    3564رقم الرتمجة    319(  ص 1071) 
 .    3781رقم الرتمجة    335(  ص 1072) 
 .    4017رقم الرتمجة    351(  ص 1073) 
 .    4412رقم الرتمجة    379(  ص 1074) 
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ّي . يكىن -1071 ي ، وقيل: الع ن ـس  أاب عياض محصي    عمرو بن األسود الع ن س 
 (1075) سكن داراي ، خمضرم ثقة عابد من كبار التابعني .

 ( 1076)  عمرو بن شرحبيل اهلمداين أبو ميسرة الكويف ،ثقة عابد خمضرم. -1072
 (1077) عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكويف ،خمضرم . -1073
ثـقة  -1074 الكويف،  الكندي  وهب  بن  معاوية  بن  سلمة  قرة  أيب  بن  عمرو 

 ( 1078) . مـخضرم
،مشهور عمران   -1075 العطاردي  رجاء  أبو  تيم  ابن  ويقا :   ، م ل حان  بن 

    (1079) بكنيته، وقيل: غري ذلك يف اسم أبيه ،خمضرم ثقة .
    (1080) عياض بن غطيف آخر ، خمضرم مقبو  . -1076
 (1081) غنيم بن قيس املازين أبو العنرب البصري ،خمضرم ثقة من الثانية. -1077
ويف ، ثقة من الثانية  ق بيصة بن جابر بن وهب األسدي أبو العالء الك -1078

    (1082) خمضرم . 
 (1083) قـ ر ث ع الضيب الكويف ،صدوق من الثانية خمضرم . -1079
كعب بن ماتع احلمريي أبو إسحاق ،املعروف بكعب األحبار ،ثقة   -1080

    (1084) من الثانية خمضرم .

 
 .    4989رقم الرتمجة    418(  ص 1075) 
 .    5048رقم الرتمجة    422(  ص 1076) 
 .    5072رقم الرتمجة    424(  ص 1077) 
 .    5097رقم الرتمجة    425(  ص 1078) 
 .    5171رقم الرتمجة    430(  ص 1079) 
 .    5362الرتمجة   رقم   443(  ص 1080) 
 .    5365رقم الرتمجة    443(  ص 1081) 
 .    5510رقم الرتمجة    453(  ص 1082) 
 .    5533رقم الرتمجة    454(  ص 1083) 
 .    5648رقم الرتمجة    461(  ص 1084) 
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رت  ،  مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي ،امللقب -1081 ابألش 
   (1085)  خمضرم نز  الكوفة .

مالك بن عمري احلنفي الكويف ، مـخضرم ، وأورده يعقوب بن سفيان   -1082
 ( 1086) يف الصحابة . 

مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي أبو عائشة الكويف،ثقة  -1083
    (1087) فقيه عابد خمضرم من الثانية .

ـب ة الكويف ،خمضرم من الثا  -1084  (1088)  نية مقبو  .املسيب بن نـ ج 
ه ذ مي بن عبد هللا التـ غ ل يب،ويقا : اسم أبيه ثـ ر م لة ، وقيل : أذمي ، خمضرم  -1085

 (1089)  مقبو  من الثانية .
 (1090) الـه ر م زان ، خمضرم . -1086
 (1091)  ه زيل بن شرحبيل األودي الكويف ،ثقة خمضرم من الثانية . -1087
ظا -1088 امسه  البصري  الد ؤ يل  ويقا :  الد يلي،  األسود  بن  أبو  عمرو  بن  مل 

سفيان ويقا : عمرو بن ظامل ،ويقا  ابلتصغري فيهما ،ويقا : عمرو بن  
 ( 1092) عثمان ، أو عثمان بن عمرو ثقة فاضل خمضرم .

 
 

 
 .    6429رقم الرتمجة    516(  ص 1085) 
 .    6445رقم الرتمجة    517(  ص 1086) 
 .    6601رقم الرتمجة    528(  ص 1087) 
 .    6677رقم الرتمجة    532(  ص 1088) 
 .    7272رقم الرتمجة    571(  ص 1089) 
 .    7275رقم الرتمجة    571(  ص 1090) 
 .    7283رقم الرتمجة    572(  ص 1091) 
 .    7940رقم الرتمجة    619(  ص 1092) 
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 مـن لـه إدراك خامسا :                     
 ( 1093) حسان بن كريب الرعيين أبو كريب املصري،مقبو  وله إدراك. -1089
،موىل عبد الرمحن بن أزهر ،يكىن أاب عبيد ،ثقة سعد بن عبيد الزهري  -1090

    (1094)  من الثانية)كبار التابعني( وقيل: له إدراك .
 (1095) ش ت ري بن ش ك ل العبسي . يقا :إنه أدرك اجلاهلية ثقة . -1091
عبد الرمحن بن أيب عوف الـج ر شي احلمصي القاضي ،ثقة من الثانية ،  -1092

  .  (1096)يقا : أدرك النيب  
بن طارق التيمي الكويف ،ثقة ، ويقا : إنه أدرك اجلاهلية   يزيد بن شريك -1093

 (1097)  من الثانية .

بـ ل ة بنت مصفح ، ويقا  : بنت مصبح العامرية ،مقبولة من الثالثة،   -1094 ج 
 ( 1098) ويقا : إن هلا إدراكا .

ج سرة بنت دجاجة العامرية الكوفية ،مقبولة من الثالثة ،ويقا : إن هلا  -1095
 (1099)  إدراكا .

أيب عبيد بن مسعود الثقفية ،زوج ابن عمر ،قيل: هلا إدراك،  صفية بنت   -1096
    (1100)  وأنكره الدارقطين ،وقا  العجلي: ثقة ؛ فهي من الثانية .

 

 
 .    1205رقم الرتمجة    158(  ص 1093) 
 .    2248رقم الرتمجة    231(  ص 1094) 
 .    2747الرتمجة   رقم   264(  ص 1095) 
 .    3974رقم الرتمجة    348(  ص 1096) 
 .    7729رقم الرتمجة    602(  ص 1097) 
 .    8549رقم الرتمجة    744(  ص 1098) 
 .    8551رقم الرتمجة    744(  ص 1099) 
 .    8623رقم الرتمجة    749(  ص 1100) 
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 من ولد يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلـمسادسا: 
نـ ق ري البصري ،   -1097 قيل: إنه ولد يف عهد    حكيم بن قيس بن عاصم الـم 

   (1101) ، وقد ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني . النيب 
عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري الزرقي ،ويقا  فيه: عبيد   -1098

  .  (1102)هللا، ولد يف عهد النيب  

ثبت من الثانية ، أخطن من زعم    ع لقمة بن وقّاص الليثي املدين ،ثقة  -1099
    . (1103)أن له صحبة ،وقيل: إنه ولد يف عهد النيب 

الطفيل بن أيب بن كعب األنصاري اخلزرجي ، كان يقا  له أبو بطن   -1100
       . (1104)  لعظم بطنه ثقة ، يقا : ولد يف عهد النيب 

     .  (1105)النيب   حياة  ولد يف،عاصم بن عمر بن اخلطاب  -1101
يوم   النيب   حــياةعائذ هللا بن عبد هللا أبو إدريس اخلوالين ، ولـد يف   -1102

   (1106) حـــنني.
  .   النيب    حياةعبد هللا بن أيب أمحد بن جحش األسدي ،ولد يف   -1103
(1107 ) 
النيب    عهدعبد هللا بن شداد بن اهلاد الليثي أبو الوليد املدين،ولد على  -1104
،  (1108)  .وذكره العجلي من كبار التابعني الثقات  

 
 .    1477رقم الرتمجة    177(  ص 1101) 
 .      4372رقم الرتمجة  376(   ص 1102) 
 .        4685رقم الرتمجة    397(  ص 1103) 
 .    8393رقم الرتمجة  676ص  (   1104) 
 .    8367رقم الرتمجة  673(   ص 1105) 
 .    8156رقم الرتمجة  647(   ص 1106) 
 .    3206رقم الرتمجة  295(   ص 1107) 
 .    3382رقم الرتمجة  307(   ص 1108) 
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عبد هللا بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي أبو صفوان املكي ،ولد   -1105
   (1109) ،وألبيه صحبة .  النيب   عهد  على

عبد هللا بن أيب طلحة ،وامسه زيد بن سهل األنصاري املدين ،ولد على   -1106
  (1110)  ،ووثقه ابن سعد . النيب   عهد 

عبد هللا بن عامر بن ربيعة العنزي ،حليف بين عدي أبو حممد املدين،    -1107
   (1111)  ،وألبيه صحبة مشهورة ،ووثقه العجلي .  النيب  عهدولد على  

عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل ، ابن أخي عبد هللا بن مسعود ،ولد   -1108
    .  (1112)النيب   عهد  يف

  . (1113 )نيب عبد هللا بن عمرو احلضرمي ، ولد على عهد ال -1109
عبد الرمحن بن حسان بن اثبت بن املنذر بن عمرو بن حرام األنصاري  -1110

    .  (1114)املدين، يقا : ولد يف عهد النيب 
   .   (1115)ولد يف حياة النيب  ،عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب العدوي   -1111
  .  (1116)عبد الرمحن بن حمرييز اجلمحي .قيل: ولد على عهد النيب   -1112
عبد الرمحن بن يزيد بن جارية األنصاري أبو حممد املدين ،أخو عاصم   -1113

،وذكره ابن حبان يف ثقات   بن عمر ألمه .يقا : ولد يف حياة النيب  
 (1117)  التابعني .

 
 .    3394ة رقم الرتمج  308(   ص 1109) 
 .    3399رقم الرتمجة  308(   ص 1110) 
 .    3403رقم الرتمجة  309(   ص 1111) 
 .    3461رقم الرتمجة  313(   ص 1112) 
 .    3508رقم الرتمجة  316(   ص 1113) 
      . 3842رقم الرتمجة  339(   ص 1114) 
 .    3866رقم الرتمجة  340(   ص 1115) 
 .    4002رقم الرتمجة  348(   ص 1116) 
 .    4042رقم الرتمجة  353(   ص 1117) 
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عبيد بن عمري بن قتادة الليثي أبو عاصم املكي، ولد على عهد النيب   -1114
 . (1118)  قاله: مسلم ،وعّده غريه يف كبار التابعني 

مد بن خ ث يم أبو يزيد احملاريب ،مقبو  من كبار الثانية ،ولد على عهد  حم -1115
     . (1119)النيب 

موسى بن طلحة بن عبيد هللا التيمي أبو عيسى ،أو أبو حممد املدين   -1116
   . (1120)نزيل الكوفة ،ثقة جليل من الثانية،ويقا : إنه ولد يف عهد النيب  

،أو ابن عمرو ،ومنهم  هرمي بن عبد هللا اخلطمي ،ويقا : ابن عتبة   -1117
من قلبه فقا : عبد هللا بن هرمي فوهم ،وهو مستور من الثانية ،وقد قيل: 

    . (1121)إنه ولد يف عهد النيب 
أبو عبادة ، ولد يف    -1118 املدين  الصامت األنصاري  الوليد بن عبادة بن 

    .  (1122)عهد النيب  
 
 
 
 
 

 

 
 .    4385رقم الرتمجة  377(   ص 1118) 
 .    5857رقم الرتمجة  476(   ص 1119) 
 .    6978رقم الرتمجة  548(   ص 1120) 
 .    7276رقم الرتمجة  571(   ص 1121) 
 .    7430رقم الرتمجة  582(   ص 1122) 
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  ز ع م أّن له ، أو هلا رؤية،ومن ، ومنمن غلطوا فيه وعّدوه من الصحابة سابعا: 
 .  ل: إنه أدرك النيب  قي،أو   : ولد يف عهد النيب  و ه م فيه وقيل

أبو عثمان بن س ن ة  اخلزاعي الدمشقي ،مقبو  من الثانية ،ووهم من   -1119
 ( 1123) زعم أن له صحبة ؛ فإن حديثه مرسل .

سة ،غلط  أزهر بن راشد الـه و ز ين أبو الوليد الشامي ،صدوق من الساد -1120
 (1124)  من عّده يف الصحابة .

احلارث بن زايد الشامي ،لني احلديث من الرابعة ، وأخطن من زعم    -1121
    (1125)  أن له صحبة .

احلارث بن م ـخّلد الزرقي األنصاري ،جمهو  احلا  من الثالثة ،أخطن   -1122
    ( 1126) من زعم أنه صحايب . 

ّبة بن ج و ين الع ـر نـ ي أبو قدامة الكويف ، صدوق له أغالط ،وكان    -1123 ح 
 ( 1127) غاليا يف التشيع من الثانية ،وأخطن من زعم أن له صحبة .

حبيب بن أيب سبيعة ،أو ابن س بيعة ، وقيل: سبيعة بن حبيب الضبعي،  -1124
 ( 1128) اتبعي ثقة أخطن من زعم أن له صحبة .

اتبعي مقبو  من الثالثة،   ،حفصة الشامي  ح بـ ي ش بن شريح احلبشي أبو -1125
 (1129) ووهم من ذكره يف الصحابة .

 
 .    8237رقم الرتمجة    657(  ص 1123) 
 .    306الرتمجة   رقم  97(  ص 1124) 
 .    1022رقم الرتمجة    146(  ص 1125) 
 .    1047رقم الرتمجة    147(  ص 1126) 
 .    1081رقم الرتمجة    150(  ص 1127) 
 .    1093رقم الرتمجة    151(  ص 1128) 
 .    1116رقم الرتمجة    152(  ص 1129) 
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خالد بن كثري اهلمداين الكويف ،ليس به أبس من السادسة ،وأخطن من   -1126
   (1130) قا : له صحبة . 

    (1131) خ د يج ، والد رافع ، مل تثبت صحبته .   -1127
  خالد بن السائب بن خالد بن سويد اخلزرجي ،ثقة من الثالثة ،ووهم  -1128

  (1132)  من زعم أنه صحايب .
سليم بن عامر الكالعي ،ويقا : اخلبائري أبو حيىي احلمصي ،ثقة من   -1129

    .  (1133)الثالثة ، غلط من قا : إنه أدرك النيب  
 شبيب بن نعيم أبو روح ، ثــقة من الثالثة ، أخطن من عـّده يف الصحابة. -1130

(1134 ) 
: ابن شرحبيل ثقة من الثانية ، شريك بن حنبل العبسي الكويف ،وقيل  -1131

  (1135) ومل يثبت أن له صحبة . 
ش ف ـّي بن ماتع األصبحي ،ثقة  أرسل حديثا فذكره بعضهم يف الصحابة   -1132

  (1136)  . خطن
عبد هللا بن املسيب بن أيب السائب ،صيفي بن عابد بن عبد هللا بن    -1133

   (1137)   .عمر بن خمزوم ،صدوق من كبار الثالثة ،ووهم من ذكره يف الصحابة 

 
 .    1669رقم الرتمجة    190(  ص 1130) 
 .    1706رقم الرتمجة    192(  ص 1131) 
 .    1761رقم الرتمجة    196(  ص 1132) 
 .    2527رقم الرتمجة    249(  ص 1133) 
 .    2744رقم الرتمجة    263(  ص 1134) 
 .    2785رقم الرتمجة    266(  ص 1135) 
 .    2813رقم الرتمجة    268(  ص 1136) 
 .    3621رقم الرتمجة    323(  ص 1137) 
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عبد الرمحن بن س ـمري ، أو س ـمرية ، أو ابن أيب س ـمرية ويقا : ابن أيب    -1134
ة  رب      (1138) مقبو  من الثالثة ،ووهم من زعم أن له صحبة .،س ـم 

عبد الرمحن بن شيبة بن عثمان العبدري املكي احلجيب ،ثقة من الثالثة،    -1135
  (1139) ووهم من ذكره يف الصحابة .

ئذ الث مايل ،ويقا :الكندي احلمصي ،ثقة من الثالثة، عبد الرمحن بن عا  -1136
    (1140)ووهم من ذكره يف الصحابة . 

عبد الرمحن بن م ع ق ل بن م ق ّرن املزين أبو عاصم الكويف ، ثقة تكلموا    -1137
إنـما هو من  أبيه لصغره ، ووهم من ذكره يف الصحابة ؛  يف روايته عن 

    (1141)  الثالثـة .
اعي أبو معاوية الكويف ، ثقة من الثانية ، ووهم من  عبيد بن ن ض ل ة اخلز   -1138

     (1142)  ذكر أن له صحبة .
عطية بن سفيان بن عبد هللا بن ربيعة الثقفي ،صدوق من الثالثة ،   -1139

    (1143) ووهم من عده صحابيا . 
كناين ،وقيل :كندي اتبعي صغري مقبو  ،    ع لقمة بن ن ضلة  املكي  -1140

    (1144) أخطن من عّده يف الصحابة .
   ( 1145)  عمارة بن غ راب الي حص يب ،اتبعي جمهو  غلط من عّده صحابيا. -1141

 
 .    3889رقم الرتمجة    342(  ص 1138) 
 .    3897الرتمجة   رقم   342(  ص 1139) 
 .    3910رقم الرتمجة    343(  ص 1140) 
 .    4012رقم الرتمجة    350(  ص 1141) 
 .    4397رقم الرتمجة    378(  ص 1142) 
 .    4617رقم الرتمجة    393(  ص 1143) 
 .    4683رقم الرتمجة    397(  ص 1144) 
 .    4857رقم الرتمجة    409(  ص 1145) 
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عمر بن اثبت األنصاري اخلزرجي املدين ،ثقة من الثالثة ، أخطن من    -1142
 (1146)  عّده يف الصحابة .

الكوفة صدوق ،ولكن مقته    عمر بن سعد بن أيب وقاص املدين ،نزيل -1143
الناس لكونه كان أمريا على اجليش الذين قتلوا احلسني بن علي .من الثانية، 

 (1147) ووهم من ذكره يف الصحابة .
عمرو بن أوس بن أيب أوس الثقفي الطائفي ، اتبعي كبري من الثانية ،  -1144

 (1148) وهم من ذكره يف الصحابة .
ح األنصاري املدين ، مقبو  من الثالثة ،  عمرو بن أ ح يحة بن   -1145 الـج ال 

ووهم من زعم أن له صحبة ؛ فكنّن الصحايب ج ّد جدّ ه ،وافق هو امسه، 
  (1149) واسم أبيه .  

القرشي  -1146 أمية  بن  العاص  بن  سعيد  بن  العاص  بن  سعيد  بن  عمرو 
األموي، املعروف ابألشدق ، اتبعي ويل إمرة املدينة ملعاوية والبنه ، وهم  

 (1150)  . زعم أن له صحبة  من
له   -1147 أن  ، وهم من زعم  الثانية  ،ثقة من  الكويف  الرمحن  بن عبد  ع ن رتة 

 ( 1151) صحبة .
قيس بن رافع القيسي األشجعي املصري ، مقبو  من الثالثة ، ووهم   -1148

   (1152)  من ذكره يف الصحابة .

 
 .    4870رقم الرتمجة    410(  ص 1146) 
 .    4903رقم الرتمجة    413(  ص 1147) 
 .    4991رقم الرتمجة    418(  ص 1148) 
 .    4997رقم الرتمجة    418(  ص 1149) 
 .    5034رقم الرتمجة    422(  ص 1150) 
 .    5209رقم الرتمجة    433(  ص 1151) 
 .    5571رقم الرتمجة    456(  ص 1152) 
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قيس بن هبار البصري ،خمتلف يف اسم أبيه ،فقيل: مهام ،أو هشام ،    -1149
   (1153) الرابعة ،ووهم من جعله صحابيا . مقبو  من

قيس بن طلق بن علي احلنفي اليمامي ، صدوق من الثالثة ،ووهم من   -1150
   (1154)  عده من الصحابة .

  كثري بن السائب املدين ، مقـبو  من الرابعة ، ووهم من جعله صحابيـا.  -1151

(1155)   
الثانية،ووهم  كثري بن الصلت بن معدي كرب الكندي ،مدين ثقة من     -1152

    (1156) من جعله صحابيا.
كثري بن قيس الشامي ،يقا : قيس بن كثري ،واألو  أكثر ، ضعيف     -1153

    (1157) من الثالثة ،ووهم ابن قانع فنورده يف الصحابة .
كثري بن أيب كثري البصري ، موىل بن مسرة مقبو  من الثالثة ،ووهم من  -1154

  (1158)  عّده صحابيا .
مصي ، ثقة من الثانية ، ووهم من عده يف  كثري بن مرة احلضرمي احل   -1155

   (1159) الصحابة . 
كليب بن شهاب ، والد عاصم صدوق من الثانية ، ووهم من ذكره   -1156

   (1160) يف الصحابة .

 
 .    5595رقم الرتمجة    458(  ص 1153) 
 .    5580الرتمجة   رقم   457(  ص 1154) 
 .    5612رقم الرتمجة    459(  ص 1155) 
 .    5615رقم الرتمجة    459(  ص 1156) 
 .    5624رقم الرتمجة    460(  ص 1157) 
 .    5626رقم الرتمجة    460(  ص 1158) 
 .    5631رقم الرتمجة    460(  ص 1159) 
 .    5660رقم الرتمجة    462(  ص 1160) 
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حممد بن األشعث بن قيس الكندي أبو القاسم الكويف ،مقبو  من    -1157
   (1161) الثانية، ووهم من ذكره يف الصحابة .

حممد بن إايس بن البكري الليثي املدين ،ثقة من الثالثة ،ووهم من ذكره   -1158
   (1162) يف الصحابة .

حممد بن ركانة بن عبد يزيد املطليب ، جمهو  من الثالثة ،ووهم من ذكره   -1159
    (1163) يف الصحابة .

حممد بن عطية بن عروة السعدي ،صدوق من الثالثة ، ووهم من زعم    -1160
   (1164)  أن له صحبة .

، وبقا : غطيف بن أيب سفيان الطائفي الثقفي ،مقبو  من    غضيف -1161
 (1165)  السادسة ،ووهم من ذكره يف الصحابة .

دوج الباهلي   -1162  جمهو  من السادسة،أخطن من زعم أن له صحبة. ،م ـح 

(1166)   
مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو عبد امللك األموي املدين،   -1163

   (1167) ويل اخلالفة يف آخر سنة أربع وستني ، ال تثبت له صحبة .
مقبو  من الثالثة ، أرسل حديثا فوهم ،معاذ بن زهرة ،ويقا : أبو زهرة   -1164

    (1168)  من ذكره يف الصحابة .

 
 .    5742الرتمجة   رقم   469(  ص 1161) 
 .    5751رقم الرتمجة    469(  ص 1162) 
 .    5880رقم الرتمجة    478(  ص 1163) 
 .    6140رقم الرتمجة    496(  ص 1164) 
 .    5363رقم الرتمجة    443(  ص 1165) 
 .    6498رقم الرتمجة    521(  ص 1166) 
 .    6567رقم الرتمجة    525(  ص 1167) 
 .    6731رقم الرتمجة    536(  ص 1168) 
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د الكويف ،ثقة من الثالثة ، مل  معاوية بن سويد بن مقرن املزين أبو سوي   -1165
   (1169) يصب من زعم أن له صحبة .

ميمون أبو الـم غلّ س ، ويقا : امسه عمر ، مقبو  من السادسة ، ليس  -1166
   (1170) صحابيا . 

الرمحن بن عوف مرتوك ، ورمي    -1167 م ينا بن أيب مينا اخلراز ،موىل عبد 
 (1171) صحبة.ابلرفض وكذبه أبو حامت من الثانية ،ووهم احلاكم فجعل له 

النعمان بن مرة األنصاري الزرقي املدين ، ثقة من الثانية ، ووهم من   -1168
 (1172)  عده يف الصحابة .

قاضي دمشق ثقة من الثالثة، ووهم من عّده  ،نـ م ري بن أوس األشعري   -1169
 ( 1173) يف الصحابة .

داين الكويف ، مقبو  من الثالثة ، ووهم من ذكره يف   -1170 منري بن عريب اهلم 
   (1174) الصحابة .

يزيد بن األصم ، وامسه عمرو بن عبيد بن معاوية البك ائي أبو عوف،   -1171
كويف نز  الرقّـة ، وهو ابن أخت ميمونة أم املؤمنني. يقا : له رؤية، وال 

   (1175) يثبت .

 
 .    6760رقم الرتمجة    538(  ص 1169) 
 .    7058رقم الرتمجة    556(  ص 1170) 
 .    7059رقم الرتمجة    556(  ص 1171) 
 .    7160رقم الرتمجة    564(  ص 1172) 
 .    7190رقم الرتمجة    566(  ص 1173) 
 .    7191رقم الرتمجة    566(  ص 1174) 
 .    7686رقم الرتمجة    599(  ص 1175) 
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اليـ ز ين احلمصي ، -1172 الثالثة ، ووهم من ذكره يف    يزيد بن خري  ثقة من 
   (1176) الصحابة .

ري -1173 خّ  الشّ  بن  عبد هللا  بن  ،  يزيد  البصري  العالء  أبو  ثقة من    العامري 
   (1177) الثانية ،كان مولده يف خالفة عمر ،فوهم من زعم أن له رؤية .

يزيد بن عبد املزين احلجازي، جمهو  احلا  من الثالثة ،ووهم من ذكره  -1174
   (1178)  يف الصحابة ،وإمنا روى عن أبيه .

يزيد بن أيب منصور األزدي أبو روح البصري ،ال أبس به من اخلامسة،   -1175
   (1179)ووهم من ذكره يف الصحابة . 

ومل يثبت  يزيد بن نعامة الضيب أبو مودود البصري ،مقبو  من الثالثة ،  -1176
 ( 1180)  أن له صحبة  .

األنصار    -1177 ،حليف  البلوي  الـج د  بن  عدي  بن  عاصم  بن  الب ّداح  أبو 
،ثقة من  لقب  البداح  ،وأبو  أبو عمرو  ،ويقا : كنيته  امسه عدي  يقا : 

   (1181) الثالثة ، ووهم من قا : له صحبة .

كذا وقع ،والصواب عن أيب سالم ،وهو  ،    أبو سالم خادم النيب   -1178
     . (1182)كور عن رجل خدم النيب  ممطور املذ 

 
 .    7710رقم الرتمجة    600(  ص 1176) 
 .    7740رقم الرتمجة    602(  ص 1177) 
 .    7752رقم الرتمجة    603(  ص 1178) 
 .    7783رقم الرتمجة    603(  ص 1179) 
 .    7786رقم الرتمجة    605(  ص 1180) 
 .    7786رقم الرتمجة    605(  ص 1181) 
 .    7786رقم الرتمجة    605(  ص 1182) 
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رة    -1179 ووهم من  ،له حديث يف احل م ام ،وهو جمهو  من الثانية  ،  أبو ع ذ 
    (1183) قا : له صحبة .

وقيل:   -1180  ، ثـ و ب  بن  عبد هللا  امسه  الشامي،  الزاهد  اخلوالين  أبو مسلم 
ث وب، وقيل: ابن أ ث وب ، ويقا : ابن عوف ،أو ابن مشكم ،ويقا : امسه 

   (1184)  فلم يدركه.   وف.ثقة عابد من الثانية،رحل إىل النيب  يعقوب بن ع 

يف    -1181 بعضهم  فذكره  حديثا  أرسل   ، الثانية  من  اتبعي   ، املنذر  أبو 
 ( 1185) الصحابة.

،ويقا  -1182 البصري  السدوسي  أوس  بن  مها    عقبة  ،وقيل:  يعقوب  فيه: 
 ( 1186) أخوان، صدوق من الرابعة ،ووهم من قا  له صحبة .

حممد بن كعب بن سليم بن أسد أبو محزة القرظي املدين ،ثقة عامل من   -1183
  .  (1187) الثالثة، ووهم من قا : ولد يف عهد النيب  

 مـن النساء 

عائشة بنت سعد بن أيب وقاص الزهرية املدنية ، ثقة من الرابعة ع مّ رت   -1184
     ( 1188) حىت أدركها مالك ،ووهم من زعم أن هلا رؤية .

 
 
 

 

 
 .    7786رقم الرتمجة    605(  ص 1183) 
 .    7786الرتمجة   رقم   605(  ص 1184) 
 .    7786رقم الرتمجة    605(  ص 1185) 
 .    4631رقم الرتمجة  394(   ص 1186) 
 .    6257رقم الرتمجة    405(  ص 1187) 
 .    8634رقم الرتمجة    750(  ص 1188) 
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 فهرس أبسـماء الـمرتجـميـن
 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 

 3 آيب اللحم  1
 3 مارة بن ع   أيبّ  2
 3 ءز  أمحر بن ج   3
 3 لمي األدرع الس   4
 3 دري التميميخ  أسامة بن أ   5
 3 أسامة بن زيد بن حارثة  6
 3 ريك الثعليب أسامة بن ش   7
 3 مري بن عامرأسامة بن ع   8
 3 يف األنصاري ن  أسعد بن سهل بن ح   9

 3 أسلم أبو رافع  10
 4 س رّ  ض  مر بن م  ـأس 11
 4 ريع التميمي السعدي األسود بن س   12
 4 سيد بن صفوان أ   13
 4 ري بن مساك بن عتيك األنصاري ض  سيد بن ح  أ   14
 4 سيد بن ظهري بن رافع األنصاري أ   15
 4 الكندي  األشعث بن قيس بن معدي كرب 16
 4 األغر بن عبد هللا  17
 4 إنه غفاري :قيل. األغر آخر  18
 4 يّ ش  خ  ـأمية بن م   19
 4 أنس بن مالك  20
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 5 بن مالك القشريي الكعيب أنس  21
 5 هبان بن أوس األسلمي أ   22
 5 في الغفاري ي  أهبان بن ص   23
 5 بن امرأة أيب ذراأهبان الغفاري  24
 5 أوس بن أوس الثقفي  25
 5 أوس   أيب أوس بن 26
 5 أوس بن الصامت األنصاري 27
 5 ري أبو حمذورةع  أوس بن م   28
 5 إايس بن ثعلبة أبو أمامة البلوي  29
 5 إايس بن عبد  30
 5 يب أبو سهل األسلمي ص  ح  ـ بريدة بن ال 31
 6 بسر بن أرطاة 32
 6 بسر بن أيب بسر املازين  33
 6 اش حّ بسر بن ج   34
 6 يم الغفاريح  شر بن س  ب   35
 6 الس األنصاري ج  ـ بشري بن سعد بن ثعلبة بن ال 36
 6 بن زيد بن معبد ا :وقيل،بشري بن معبد  37
 6 بشري احلارثي والد عصام 38
 6 رةس  ب   :ويقا ،بن أكثم  رةص  ب   39
 6 بصرة بن أيب بصرة الغفاري  40
 6 بكر بن مبشر األنصاري  41
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 6 ة اجلهين ن  بـ   42
 6 بال  بن احلارث املزين  43
 7 رابح املؤذن بال  بن  44
 7 بن ثعلبة بن ربيعة التميمي  بّ ل  الت   45
 7 متيم بن أوس بن خارجة الداري  46
 7 متيم والد عباد بن متيم  47
 7 اس مّ ـاثبت بن قيس بن ش   48
 7 بن يزيد بن وديعة ا   :وقيل،اثبت بن وديعة  49
 7 ثعلبة بن احلكم الليثي  50
 7 حمصن األنصاري ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن  51
 7 ثعلبة العنربي  52
 7 ثوابن اهلامشي  53
 8 اهلجيمي  أو سليم بن جابر،جابر بن سليم  54
 8 وائي  ادة الس  ن  جابر بن مسرة بن ج   55
 8 جابر بن طارق  56
 8 رام األنصاري جابر بن عبد هللا بن عمرو بن ح   57
 8 جابر بن عتيك بن قيس األنصاري  58
 8 األنصاري   عمريجابر بن  59
 8 اجلارود العبدي  60
 8 جارية بن ظفر احلنفي  61
 8 جارية بن قدامة التميمي  62
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 8 جرب بن عتيك بن قيس األنصاري  63
 8 جبلة بن حارثة الكليب  64
 9 جبري بن مطعم بن عدي  65
 9 اجلراح بن أيب اجلراح األشجعي 66
 9 زاح األسلمي جرهد بن ر   67
 9 جرير بن عبد هللا بن جابر البجلي  68
 9 ميّ ش  ج  ـة المّ دة بن خالد بن الص  ع  ج   69
 9 األشجعي  جعدة بن هبرية بن أيب وهب املخزومي 70
 9 جعفر بن أيب طالب اهلامشي  71
 9 عيل األشجعيج   72
 10 نادة بن أيب أمية األزدي ج   73
 10 هللا بن سفيان البجلي جندب بن عبد   74
 10 يث اجلهين ك  بن م    ،وقيل: ج ند بب د  ن  ج   75
 10 صافةر  ة أبو ق  ن  ش  ي  ة بن خ  ر  د  ن  ج   76
 10 حابس التميمي  77
 10 ليك  يش الع  ق  احلارث بن أ   78
 10 احلارث بن احلارث األشعري الشامي  79
 10 احلارث بن حاطب بن احلارث بن معمر 80
 11 حابس بن سعد الطائي  81
 11 احلارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد األنصاري  82
 11 احلارث بن حسان البكري  83
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 11 احلارث بن زايد الساعدي  84
 11 احلارث بن عمرو بن احلارث السهمي  85
 11 احلارث بن عمرو األنصاري 86
 11 الليثي احلارث بن مالك بن قيس  87
 11 احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب  88
 11 احلارث بن هشام بن املغرية 89
 12 احلارث  90
 12 حارثة بن وهب اخلزاعي  91
 12 حازم بن حرملة الغفاري 92
 12 لويل ي بن جنادة الس  ش  ب  ح   93
 12 حبة بن خالد األسدي،ويقا :العامري 94
 12 مالك بن وهب القرشي حبيب بن مسلمة بن  95
 12 ة األنصاري يّ ز  حجاج بن عمرو بن غ   96
 12 حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد األسلمي 97
 12 حدرد بن أيب حدرد األسلمي 98
 12 رحية يد الغفاري أبو س  س  حذيفة بن أ   99

 13 حذيفة بن اليمان  100
 13 م السعدي ـي  ذ  ح   101
 13 ميل  كعب األنصاري الس  م بن أيب  ز  ح   102
 13 ن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ ز ـ ح   103
 13 ام األنصاري ر  حسان بن اثبت بن املنذر بن ح   104
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 13 احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي  105
 13  بن علي بن أيب طالب اهلامشي نياحلس  106
 13 اخلزاعي صني بن عبيد ح   107
 13 ن األشهلي ص  ح  ـحصني بن م   108
و ح األنصاري 109  13 حصني بن و ح 
 14 في ل  ن الك  ز  كم بن ح  احل   110
 14 سفيان بن احلكم  : وقيل،احلكم بن سفيان  111
 14 احلكم بن عمرو الغفاري  112
 14 حكيم بن حزام بن خويلد 113
 14 محزة بن عمرو بن عومير األسلمي  114
 14 ل بن مالك بن النابغة اهلذيل ـم  ـ  ح 115
ـم يل، وقيل: 116  14 مجيل بن ب صرة   حــ م يل ، وقيل:ح 
يـ م بن حنيفة التميمي  117 ذ   14 حنظلة بن ح 
 14 حنظلة بن الربيع بن ص يفي التميمي  118
 15 حنني والد عبد هللا موىل ابن عباس  119
 15 قيس العامري حويطب بن عبد العزى بن أيب  120
 15 خارجة بن حذافة بن غامن القرشي العدوي  121
 15 خالد بن زيد بن كليب األنصاري أبو أيوب  122
 15 خالد بن الوليد بن املغرية 123
 15 خ ّباب بن األرّت التميمي 124
 15 خباب املدين صاحب املقصورة 125
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
د اش ، 126 راش بن سالمة  خ   15 وقيل: خ 
 15 خ ر ش ة بن الـح ّر الفزاري  127
 15 خ ـرمي بن فاتك األسدي  128
 16 خزمية بن اثبت بن الفاكه بن ثعلبة األنصاري  129
 16 خزمية بن ج ز ء 130
 16 اخلشخاش العنربي  131
 16 خ فاف بن إ يـماء الغفاري  132
 16 خوات بن جبري األنصاري  133
 16 خويلد بن عمرو أبو شريح اخلزاعي  134
 16 حية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب د   135
 16 د كني بن سعد  136
 16 م احلمريي الـج يشاين ل  يـ  د   137
 16 ذؤيب بن ح ل ح لة بن عمرو بن كليب اخلزاعي  138
 17 ذو الـج و ش ن الضبايب  139
 17 ذو الزوائد  140
 17 الغرة اجلهين ذو  141
 17 ذو اللحية الكاليب  142
م ر احلبشي  143 ب ـر ، وقيل : م ـخ   17 ذو م ـخ 
 17 يج بن رافع بن عدي احلارثيد  رافع بن خ   144
 17 رافع بن رفاعة  145
 17 رافع بن سنان األوسي  146
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 17 رافع بن عمرو الغفاري 147
 17 ـم ز ين عمرو الرافع بن   148
 18 رافع بن مالك بن العجالن األنصاري  149
 18 رافع بن م ـك ي ث  150
 18 رافع أبو اجلعد الغطفاين الكويف  151
 18 ّيدي س  رابح بن الربيع األ   152
 18 ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي  153
 18 ربيعة بن عامر بن جباد 154
 18 األسلمي أبو فراس املدين ربيعة بن مالك  155
 18 رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن  156
 18 رفاعة بن ع رابة اجلهين املدين  157
ث ة  158  18 رفاعة بن ي ثريب أبو ر م 
 19 كانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب ر  159
 19 رويفع بن اثبت بن السكن بن عدي  160
 19 زارع بن عامر العبدي  161
 19 زاهر بن األسود بن احلجاج األسلمي  162
 19 ز ب يب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنربي  163
 19 الزبري بن العوام بن خويلد 164
 19 زنباع بن روح اجلذامي الفلسطيين  165
 19 زهري بن عبد هللا بن جدعان أبو مليكة  166
 19 زهري بن عبد هللا بن أيب جبل 167
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 الصفحة  املرتجم له اسم  تسلسل 
 20 زهري بن عثمان الثقفي 168
 20 زهري بن عمرو اهلاليل  169
 20 زيد أبو يزيد بن جارية  التميمي  ويقا : زايد ، 170
 20 زايد بن احلارث الص دائي  171
 20 زايد بن لبيد بن ثعلبة األنصاري  172
 20 زيد بن أرقم بن زيد بن قيس األنصاري  173
 20 بن اثبت بن الضحاك بن لوذان األنصاري زيد  174
 20 زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب  175
 20 زيد بن خارجة بن أيب زهري األنصاري  176
 20 زيد بن خالد اجلهين  177
 21 زيد بن اخلطاب بن نـ ف يل العدوي  178
 21 زيد بن سهل بن األسود بن حرام األنصاري  179
 21 عياشزيد بن الصامت أبو   180
 21 زيد بن كعب البـ ه ز ي  181
 21 ظي ي  ع بن قـ  ب  ر  زيد بن م   182
 21 زيد والد يسار 183
 21 سامل بن عبيد األشجعي  184
 21 بن أيب حبيش األسدي ا أو  ،السائب بن حبيش  185
 21 السائب بن خباب املدين أبو مسلم  186
 21 السائب بن خالد بن سويد اخلزرجي  187
 22 السائب بن أيب السائب صيفي بن عابد  188
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 22 السائب بن يزيد بن سعيد بن مثامة الكندي  189
 22 اع بن اثبت ب  س   190
 22 رة بن الفاكهـ  بس   191
 22 ة اجلهين ـيّ ر ـ بن ث  اأو  ،بن عوسجة اأو  ،ة بن معبدرب  س   192
 22 األزديّ رة ـب  خ  س   193
 22 اعة بن مرارة احلنفي اليمامي جّ ـاج بن م  ر  س   194
 22 م الكناين مث املدجلي ش  ع  سراقة بن مالك بن ج   195
 22 ق بن أسد اجلهين ر ـ س   196
 23 سعد بن األطو  بن عبد هللا اجلهين  197
 23 سعد بن أيب رافع  198
 23 سعد بن ض م رية السلمي  199
 23 القرظ ، املعروف بسعد سعد بن عائذ 200
 23 سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة األنصاري   201
 23 سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري  202
 23 سعد بن حميصة بن مسعود األنصاري  203
 23 سعد بن معاذ بن النعمان األنصاري األشهلي  204
 23 سعد بن أيب وقاص  205
 24 سعد موىل أيب بكر  206
 24 منسوب سعد غري  207
 24 بن ديسم الكناين الدؤيل اأو  ،ر بن سوادة ع  س   208
 24 سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمان  209
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 24 سعيد بن أيب راشد  210
 24 سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي  211
 24 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية   212
 24 ثة بن عامر بن خمزومك  ن  سعيد بن يربوع بن ع   213
 24 : أ س د ويقا   ،يد س  سفيان بن أ   214
 24 سفيان بن أيب زهري األزدي  215
 25 سفيان بن عبد هللا بن ربيعة بن احلارث الثقفي  216
 25 اين ش  ي  ج  ـالسفيان بن هانئ املصري أبو سامل  217
  25سفينة موىل رسو  هللا   218
 25 سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم   219
 25 سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو  220
 25 سلمان الفارسي   221
 25 سلمة بن أمية التميمي الكويف  222
 25 سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة األنصاري  223
 26 سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي  224
 26 سلمة بن قيس األشجعي 225
 26 ق ب ّ ـ ح  ـم  ـسلمة بن ال 226
 26 يم بن مسعود األشجعيــمة بن نعــــسل 227
 26 فيل السكوين سلمة بن ن   228
 26 سلمة بن يزيد اجلعفي 229
 26 أو جده ، سلمة األنصاري والد عبد احلميد  230
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 الصفحة  املرتجم له اسم  تسلسل 
 26 نفيع  : ويقا ، مة بن قيس ل  س   231
 26 د بن اجلون اخلزاعي ر  سليمان بن ص   232
 27 وائي رة بن جنادة الس  م  ـس   233
 27 مسرة بن جندب بن هال  الفزاري  234
 27 ة  األسلمي املدين نّ سنان بن س   235
 27 نني أبو مجيلة السلمي س   236
 27 سهل بن أيب حثمة بن ساعدة بن عامر   237
 27 سهل بن احلنظلية  238
 27 سهل بن حنيف بن واهب األنصاري  239
 27 سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري  240
 27 سواء بن خالد  241
 27 سويد بن حنظلة الكويف  242
 28 سويد بن قيس  243
 28 سويد بن مقرن املزين  244
 28 النعمان بن مالك األنصاري سويد بن   245
 28 صاري ـــــــــــ داد بن أوس بن اثبت األنـش 246
 28 شداد بن اهلاد الليثي  247
 28 ط الكندي م  شرحبيل بن الس   248
 28 شرحبيل بن عبد هللا بن املطاع الكندي  249
 28 شريح بن احلارث بن قيس الكويف النخعي  250
 28 شريح احلجازي  251
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 28 الشريد الثقفي 252
  29قران موىل رسو  هللا  ش   253
 29 ل بن محيد العبسي الكويف ك  ش   254
 29 مشعون بن زيد أبو رحيانة األزدي  255
ت ـم  256 ـنـ   29 ش 
 29 شهاب بن اجملنون  257
 29 شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدري احلجيب  258
 29 صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس  259
ل ة  260  29 صخر بن الع ـيـ 
 30 اعة الغامدي د  صخر بن و   261
 30 بن عجالن أبو أمامة الباهلي يّ دّ ص   262
 30 امة الليثيثـّ ب بن ج  ع  الص   263
 30 التميمي صعصعة بن معاوية بن حصني   264
 30 صعصعة بن انجية بن عقا  التميمي اجملاشعي  265
 30 صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة  266
 30 ا   املرادي صفوان بن عسّ  267
 30 نابح بن األعسر األمحسيالص   268
 30 صهيب بن سنان أبو حيىي الرومي  269
 31 الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب  270
 31 الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري  271
 31 رية األسلمي والد سعدم  ض   272
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 31 م بن مسعود األشجعيي  ش  طارق بن أ   273
 31 أو سويد بن طارق ، د ي  و  طارق بن س   274
 31 طارق بن عبد هللا احملاريب الكويف  275
 31 طارق بن املرقع  276
 31 بن قيس الغفاري ة ف  غ  ط  :ويقا ،ة ف  ه  ط  ،ة ف  خ  ط   277
 32 بن عبد هللا بن احلارثا  :خربة ويقا  الطفيل بن س   278
 32 طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو  279
 32 طلحة بن مالك اخلزاعي  280
 32 يمي ح  طلق بن علي بن املنذر احلنفي الس   281
 32 األنصاري األوسي ري بن رافع بن عدي  ه  ظ   282
 32 طيفي عابس بن ربيعة الغ   283
 32 عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن األنصاري  284
 32 عامر بن أيب أمية حذيفة  285
 33 زي ـعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العن   286
 33 نود عامر بن شهر اهلمداين أبو الك   287
 33 عامر بن أيب عامر األشعري 288
 33 عامر بن عبد هللا بن اجلراح أبو عبيدة  289
 33 عامر بن عمرو املزين  290
 33 عامر بن مسعود بن أمية بن خلف اجلمحي  291
 33 عامر بن واثلة بن عبد هللا الليثي أبو الطفيل  292
 33 عامر الرامي احملاريب  293
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 33 املزين عائذ بن عمرو بن هال   294
 34 ش األنصاري ق  عباد بن بشر بن و   295
 34 ري ك  ش  عباد بن شرحبيل الي   296
 34 عّباد بن شيبان األنصاري  297
 34 بادة بن الصامت بن قيس األنصاري ع   298
 34 عبادة األنصاري الزرقي  299
 34 العباس بن عبد املطلب بن هاشم  300
 34 عباس بن الفضل بن أيب رافع  301
 34 العباس بن مرداس بن أيب عامر السلمي  302
 34 عبد هللا بن األرقم بن عبد يغوث  303
 34 عبد هللا بن أقرم بن زيد اخلزاعي  304
 34 نيس اجلهين عبد هللا بن أ 305
 35 عبد هللا بن أنيس األنصاري 306
 35 عبد هللا بن أيب أوىف  307
 35 اخلزاعي بديل بن ورقاء عبد هللا بن  308
 35 سر املازين عبد هللا بن ب   309
 35 صري عبد هللا بن بسر الن   310
 35 عاء الكناين ذ  ج  ـعبد هللا بن أيب ال 311
 35 عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي  312
 35 بيدي ء الز  ز  عبد هللا بن احلارث بن ج   313
 35 احلارثعبد هللا بن احلارث بن نوفل بن   314
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 35 تيلة اخلثعمي ق   أبو  ، يّ ش  ب  عبد هللا بن ح   315
 36 عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي  316
 36 عبد هللا بن أيب احلمساء العامري 317
 36 الة األزدي و  عبد هللا بن ح   318
 36 ازم السلمي أبو صاحل عبد هللا بن خ   319
 36 يب اجلهين ب  عبد هللا بن خ   320
 36 عبد هللا بن أيب ربيعة عمرو بن املغرية  321
 36 عة بن فرقد السلمي يّ بـ  عبد هللا بن ر   322
 36 عبد هللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس   323
 37 عبد هللا بن الزبري بن العّوام 324
 37 عبد هللا بن زغب اإلايدي  325
 37 م عة بن األسودبن ز  عبد هللا   326
 37 عبد هللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري  327
 37 عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة  328
 37 السائب بن أيب السائبعبد هللا بن  329
 37 عبد هللا بن سراقة بن املعتمر العدوي  330
س املزين ر عبد هللا بن س   331  37 ج 
 37 سعد األنصاريعبد هللا بن  332
 38 قرشيال يّ سعدالعبد هللا بن  333
 38 عبد هللا بن سنان بن نبيشة بن سلمة  334
 38 ويد األنصاري احلارثيعبد هللا بن س 335
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 38 بد هللا بن سالم اإلسرائيليع 336
 38 عوف بن الشّخري العامريبد هللا بن ع 337
 38 هللا بن عباس بن عبد املطلب عبد   338
 38 د األسد بن هال  عبد هللا بن عب 339
 39 أبو بكر الصديق  عبد هللا بن عثمان بن عامر 340
 39 عبد هللا بن عدي بن احلمراء الزهري  341
 39 األنصاريعبد هللا بن عدي  342
 39 عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي  343
 39 بن العاص بن وائل و  عبد هللا بن عمر  344
 39 امسه عبد الرمحن املزين  :ويقا ،مة ن  عبد هللا بن ع   345
 39 غنام البياضي األنصاري عبد هللا بن  346
 39 عبد هللا بن فريوز الديلمي 347
 40 الصناحبيّ عبد هللا   348
 40 مايل رط األزدي الث  عبد هللا بن ق   349
 40 أبو موسى األشعري عبد هللا بن قيس بن سليم  350
 40 ب األزدي ش  عبد هللا بن مالك بن الق   351
 40 األوسيعبد هللا بن مالك   352
 40 عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل  353
 40 عاوية الغاضريّ عبد هللا بن م 354
 41 م ه  ـل بن عبد ن  فّ غ  عبد هللا بن م   355
 41 عثمان التيمي عبد هللا بن هشام بن زهرة بن  356
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 41 عبد هللا بن يزيد بن زيد بن حصني األنصاري  357
 41 عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي 358
 41 عبد الرمحن بن أزهر الزهري أبو جبري املدين  359
 41 عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث  360
يد بن وهب عبد الرمحن بن  361  41 األنصاري جب 
 41 نة س  عبد الرمحن بن ح   362
 41 ميل  اب الس  بّ عبد الرمحن بن خ   363
 42 رظيري بن ابطا الق  ب  عبد الرمحن بن الز   364
 42 س ـم رة بن حبيب عبد الرمحن بن  365
 42 ل بن عمرو بن زيد األنصاري ب  عبد الرمحن بن ش   366
 42 صخر أبو هريرة عبد الرمحن بن  367
 42 عبد الرمحن بن صفوان بن أمية بن خلف  368
 42 عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة اجلمحي  369
 42 عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة املرئي 370
 42 عائش احلضرمي عبد الرمحن بن  371
 42 عبد الرمحن بن عبد القاريّ  372
 43 عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد هللا التيمي  373
 43 وف بن عبد عوف عبد الرمحن بن ع  374
 43 اد األنصاري ر  عبد الرمحن بن أيب قـ   375
 43 رط ق  عبد الرمحن بن  376
 43 عبد الرمحن بن مطيع بن األسود  377
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 43 عبد الرمحن بن معاذ بن عثمان بن عمرو  378
 43 اخلزاعي عبد الرمحن بن انفع بن عبد احلارث  379
 43 ليي  ر الدّ  م  ع  عبد الرمحن بن يـ   380
 43 بن أخيه:اويقا ،عبد العزيز أخو حذيفة  381
 44 عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب  382
 44 والد يزيد ، عبد املزين  383
 44 عبيد هللا بن ب سر  384
 44 اهلامشي عبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب  385
 44 يار بن عدي خ  ـ عبيد هللا بن عدي بن ال 386
 44 بن أيب مسلم احلضرمي ا أو ،عبيد هللا بن مسلم  387
 44 عبيد بن جرب القبطي  388
 45 زي ه  عبيد بن خالد السلمي البـ   389
 45 اريب عبيد بن خالد احمل 390
 45 عبيد بن معاذ 391
 45 بن أمية يص سيد بن أيب الع  اب بن أ  عتّ  392
 45 عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن األنصاري  393
 45 عتبة بن عبد السلمي  394
 45 عتبة بن عومي بن ساعدة األنصاري  395
 45 عتبة بن غ زوان بن جابر املازين  396
 45 عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي 397
 45 السلمي  الـن د رعتبة بن   398
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 الصفحة  املرتجم له اسـم  تسلسل 
 46 عثمان بن حنيف بن واهب األنصاري  399
 46 عثمان بن طلحة بن أيب طلحة بن عثمان  400
 46 العاص الثقفي عثمان بن أيب  401
 46 عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية  402
 46 بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب   ريج  ع   403
 46 وذة العامري ه  العّداء بن خالد بن  404
 46 رج ش  ح  ـبن حامت بن عبد هللا بن سعد بن ال  يّ د  ع   405
 46 عدّي بن زيد اجلذامي  406
 46 عدي بن عمرية الكندي أبو زرارة  407
 47 مي أبو جنيح ل  رابض بن سارية الس  ع   408
 47 الع رس بن ع ـمرية الكندي  409
 47 ب التميمي ر  أسعد بن ك  جة بن ف  ر  ع   410
 47 األشجعي  عرفجة بن شريح أو شراحيل أو شريك  411
 47 بن أيب اجلعد ا :ويقا ،عروة بن اجلعد 412
 47 عروة بن م ـض رّ س الطائي  413
 47 عصام الـم زين  414
 47 عصام بن مالك 415
 47 سر املازين عطية بن ب   416
 47 عطية بن بسر اهلاليل  417
 48 عطّية بن عامر 418
 48 عطية بن عروة السعدي  419
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 الصفحة  اسم املرتجم له  تسلسل 
 48 الق ر ظي عطية  420
 48 عفيف الكندي  421
 48 عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل  422
 48 عقبة بن عامر اجلهين  423
 48 عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أبو مسعود 424
 48 الليثي عقبة بن مالك  425
 48 عقبة اجلهين  426
 48 عقيل بن أيب طالب اهلامشي  427
 49 كراش بن ذؤيب السعدي ع   428
 49 عكرمة بن أيب جهل بن هشام املخزومي 429
 49 علي بن شيبان بن حمرز اليمامي احلنفي  430
 49 علي بن أيب طالب بن عبد املطلب  431
 49 احلنفي علي بن طلق بن املنذر بن قيس  432
 49 سي ن ـ عمار بن ايسر بن عامر بن مالك الع   433
 49 ر يـ ب ة الثقفي أبو زهريعمار بن  434
 49 كرة الكندي ع  عمارة بن ز   435
 49 شبيب الّسبـئـي عمارة بن  436
 50 يل بن عبد العزى ف  عمر بن اخلطاب بن نـ   437
 50 عمر بن سعد أبو كبشة األمناري 438
 50 بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزوميعمر  439
 50 عمرو بن األحوص الـج ش ميّ  440
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 50 عمرو بن أخطب أبو زيد األنصاري  441
 50 عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد هللا أبو أمية  442
 50 ري م  ب الن  ل  غ  عمرو بن تـ   443
 50 رار اخلزاعي عمرو بن احلارث بن أيب ض   444
 50 عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد هللا  445
 51 عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري  446
 51 ق بن كاهل م  ح  ـعمرو بن ال 447
 51 خارجة األسدي عمرو بن  448
 51 بن أم مكتوم، اعمرو بن زائدة  449
 51 مي أبو بريد ر  ج  ـ عمرو بن سلمة بن قيس ال 450
 51 ص ليع احملاريب عمرو بن  451
 51 عمرو بن العاص بن وائل السهمي  452
 51 ة بن عامر بن خالد السلمي س  ب  عمرو بن ع   453
 52 لحة املزين عمرو بن عوف بن زيد بن م   454
 52 األنصاري عمرو بن عوف   455
 52 بن أيب الفغواء اخلزاعي اأو  ،واء غ  عمرو بن الف   456
 52 عمرو بن مرة اجلهين أبو طلحة  457
 52 عمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي  458
 52 أبو عمارة يّ ع  ب  عمران بن عصام الض   459
 52 عمري بن سعد األنصاري األوسي  460
 52 عمري سلمة الضمري  461
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 52 الليثي عمري بن قتادة بن سعد بن عامر  462
 53 بن عقبة بن نيارا :ويقا ،عمري بن نيار  463
 53 عمري موىل آيب اللحم الغفاري 464
 53 عمري الثقفي جد حرب بن عبيد هللا  465
 53 عوف بن مالك األشجعي 466
 53 ومي بن ساعدة بن عابس بن قيس ع   467
 53 عومير بن أشقر األنصاري  468
 53 األنصاري أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس   469
 53 العالء بن احلضرمي 470
 53 ار ح  القة بن ص  ع   471
 54 عياش بن أيب ربيعة بن املغرية 472
 54 مار  التميمي اجملاشعيـ  اض بن حي  ع   473
 54 عياض بن عمرو األشعري  474
 54 يخ  املزين بن ذ  ا :ويقا  ،ر ج  ـغالب بن أب   475
 54 احلارث الكندي غ ـر ف ة بن  476
 54 ه بن سعد األنصاري الفاك   477
 54 ف جيع بن عبد هللا العامري  478
 54 فرات بن حيان بن عطية بن عبد العزى  479
 54 فروة بن م سيك املرادي  480
 55 فضالة بن عبيد بن انفذ بن قيس األنصاري  481
 55 فضالة الليثي الزهراين  482
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 55 الفضل بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم  483
 55 فريوز الديلمي اليماين  484
 55 يم أمحد بن عامر الكناين الليثي ش  باث بن أ  ـق   485
 55 مخارق بن عبد هللا اهلاليل ـبيصة بن الق   486
 55 قبيصة بن وقاص السلمي أو الليثي  487
 55 حان القيسي ل  قتادة بن م   488
 55 قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر  489
 55 قثم بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي  490
 56 قدامة بن عبد هللا بن عمار العامري 491
 56 ة بن كعب بن ثعلبة األنصاري ظ  ر ـ ق   492
 56 قرة بن إايس بن هال  املزين  493
 56 بن مطرف الغفاري   هيدق   494
 56 قيس بن احلارث األسدي  495
 56 سعد بن عبادة اخلزرجي األنصاري قيس بن  496
 56 ي ر ق  نـ  م  ـقيس بن عاصم بن سنان بن خالد ال 497
 56 قيس بن عمرو بن سهل األنصاري  498
 56 قيس بن أيب غرزة األنصاري 499
 56 املطليبقيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف   500
 56 قيس بن النعمان العبدي  501
 57 قيس بن النعمان السكوين  502
 57 اجلذامي قيس   503
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 57 قيس الكاليب والد عطية  504
 57 كثري بن العباس بن عبد املطلب  505
 57 كعب بن عاصم األشعري  506
 57 كعب بن عجرة األنصاري  507
 57 كعب بن عمرو بن حجري اليامي  508
 57 مي األنصاري ل  كعب بن عمرو بن عباد الس   509
 57 كعب بن عياض األشعري  510
 57 لميكعب بن مالك بن أيب كعب األنصاري الس   511
 57 كعب بن م رّة 512
 57 هم كلثوم بن احلصني الغفاري أبو ر   513
 58 املصطلق اخلزاعي كلثوم بن علقمة بن انجية بن  514
 58 كلدة بن احلنبل  515
 58 كليب اجلهين  516
 58 ثد ر  از بن احلصني بن يربوع الغنوي أبو م  كن   517
 58 كيسان بن جرير األموي موالهم  518
 58 جلالج العامري 519
ة  520  58 لق يط بن ص رب 
 58 حممد بن حاطب بن احلارث بن معمر اجلمحي  521
 58 حبيب النصري حممد بن  522
 59 حممد بن صفوان األنصاري أبو مرحب  523
 59 حممد بن صيفي بن سهل بن احلارث األنصاري  524
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 59 حممد بن عبد هللا بن جحش األسدي  525
 59 رية م  حممد بن أيب ع   526
 59 حممد  527
 59 حممد بن مسلمة بن سلمة األنصاري  528
 59 مالك بن حبينة  529
 59 مالك بن احلويرث أبو سليمان الليثي  530
 59 ن أبو أسيد الساعدي د  مالك بن ربيعة بن الب   531
 60 ويل ل  مالك بن ربيعة أبو مرمي الس   532
 60 صعصعة األنصاري املازين مالك بن  533
 60 أبو صفوان  : عمريوقيل   ، رية م  مالك بن ع   534
 60 نضلة مالك بن  535
 60 مالك بن هبرية بن خالد بن مسلم السكوين  536
 60 ر احلمصيخام  ـ مالك بن ي   537
 60 ـس ار السكوين مالك بن ي   538
 60 ع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي اش  ج  ـم   539
 60 م ـّجاعة بن مرارة احلنفي اليمامي 540
 60 جمالد بن مسعود السلمي 541
 61 بن جارية بن عامر األنصاري ع مّ  ج  ـم   542
 61 ع بن يزيد بن جارية األنصاري جممّ  543
 61 ة الباهلي يب  ج  ـم   544
 61 حمجن بن أيب حمجن الديلي 545
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 61 بن عبد هللا  م ـج ّرش  :وقيل  ،ش رّ ح  ـم   546
 61 حممود بن الربيع بن سراقة بن عمرو اخلزرجي  547
 61 حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع األوسي  548
 61 بن مسعود بن كعب ، وقيل: م ـح ي ص ة صة يّ ح  ـم   549
 61 ر بن معاوية النمريي م  خ  ـم   550
 62 ف بن سليم بن احلارث بن عوف األزدي ن  خ  ـم   551
 62 وي ن ـ مرثد بن أيب مرثد الغ   552
 62 أبو قتيلة  مرثد بن وداعة اجلعفي 553
 62 داس بن مالك األسلمير  م   554
 62 مرة بن عمرو بن حبيب بن واثلة الفهري  555
 62 مرة بن وهب بن جابر الثقفي 556
 62 ري العبدي ص  بن مالك الع  اأو ، دة بن جابر ي  ز  م   557
 62 املستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري  558
 62 وي د  حارثة الع  مسعود بن األسود بن  559
 63 مسعود بن األسود  560
 63 أو هنيدة   ،مسعود بن هبرية  561
 63 احلارث بن مسلم  :ويقا ،مسلم بن احلارث 562
 63 مسلم القرشي 563
 63 د األنصاري الزرقيخلّ ـمسلمة بن م   564
 63 املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف 565
 63 يزيد األسدي الكاهلي املسور بن  566
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 63 ن بن أيب وهب املخزومي ز ـ املسيب بن ح   567
 63 لميس السّ ام  ك  مطر بن ع   568
 64 لب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب املطّ  569
 64 املطلب بن أيب وداعة احلارث بن صبرية  570
 64 ي العدو مطيع بن األسود بن حارثة  571
 64 معاذ بن أنس اجلهين األنصاري  572
 64 األنصاري   جبل بن عمرو بن أوسمعاذ بن  573
 64 معاذ بن احلارث بن رفاعة األنصاري النجاري  574
 64 معاذ بن احلارث األنصاري النجاري  575
 65 أو سعد بن معاذ األنصاري ،معاذ بن سعد  576
 65 عثمان بن عبيد هللا معاذ بن عبد الرمحن بن   577
 65 معبد بن خالد اجلهين  578
 65 هوذةمعبد بن  579
 65 معقل بن سنان بن مطهر األشجعي  580
 65 بن أيب اهليثم اوهو ،معقل بن أيب معقل  581
 65 يسار املزين معقل بن  582
 65 معن بن يزيد بن األخنس بن حبيب السلمي  583
 66 بن أيب فاطمة الدوسي  يبق  ي  ع  م   584
 66 ب الثقفيتّ ع  املغرية بن شعبة بن مسعود بن م   585
 66 املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة  586
 66 املقداد بن معدي كرب بن عمرو الكندي  587
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 66 سيد الساعدي األنصاري املنذر بن أيب أ   588
 66 محيد الساعدي  و هو أب :يقا ،املنذر بن سعد  589
 66 ري ص  املنذر بن عائذ بن املنذر بن احلارث الع   590
 66 دعان التيمي نفذ بن عمري بن ج  ـمهاجر بن ق   591
 67 انجية بن جندب بن عمري بن يعمر األسلمي  592
 67 انجية بن جندب بن كعب 593
 67 اخلزاعي انفع بن عبد احلارث بن خالد   594
 67 انفع بن عتبة بن أيب وقاص الزهري  595
 67 ري بن عبد يزيد بن هاشم ج  انفع بن ع   596
 67 ن بيشة بن عبد هللا اهلذيل  597
 67 ريط األشجعي الكويف يط بن ش  ب  ــن   598
 67 ة اهلاليل الكويف رب  النزا  بن س   599
 67 نصر بن دهر بن األخرم األسلمي  600
 67 نضلة بن عبيد أبو برزة األسلمي 601
 68 النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري  602
 68 ن بن عائذرّ ق  النعمان بن م   603
 68 عنب الرّ ايحيعيم بن ق  ن   604
 68 يف األشجعي ن  عيم بن مسعود بن عامر بن أ  ن   605
 68 ا  األسلمي نعيم بن هزّ  606
 68 الغطفاين   ، أو حـّمارار أو هبّ  ،ار مّ ـنعيم بن ه 607
 68 ة بن عمرو الثقفي د  ل  نفيع بن احلارث بن ك   608
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 68 ادة بن عبد هللا األسدي ق  نـ   609
 68 النمر بن تولب العكلي  610
 68 منري اخلزاعي أبو مالك  611
 69 هنار العبدي  612
 69 خالد الكاليب النواس بن مسعان بن  613
 69 يلي   نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الدّ   614
 69 نوفل األشجعي  615
 69 م األسلمي ر  ــك  يار بن م  ـن   616
 69 هانئ بن يزيد املذحجي أبو شريح  617
 69 ديراهلرماس بن زايد بن مالك الباهلي أبو ح   618
 69 األنصاري مي بن عبد هللا بن رفاعة ر  ه   619
 69 هزا  بن يزيد األسلمي  620
 70 هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد  621
 70 هشام بن عامر بن أمّية األنصاري  622
 70 ب الطائي ل  ه   623
 70 هند بن أيب هالة  624
 70 يدة بن خالد اخلزاعي ن  ه   625
 70 هال  بن أيب هال  األسلمي 626
 70 بن معبد بن عتبة األسدي  صة واب   627
 70 الليثي  كعب  واثلة بن األسقع بن 628
 70 ان بن منقذ بن عمرو األنصاري ب  واسع بن ح   629
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 70 واقد بن أيب واقد الليثي  630
 71 ر بن سعد بن مسروق احلضرمي ج  وائل بن ح   631
 71 وحشي بن حرب احلبشي 632
 71 الوليد بن عقبة بن أيب معيط  633
 71   حذافة الغفاري  :ويقا ،وهب بن حذيفة  634
 71 وهب بن خنبش الطائي  635
 71 وائيوهب بن عبد هللا الس   636
 71 حيىي بن أيب أمامة أسعد بن زرارة األنصاري  637
 71 أو بن أيب األسود اخلزاعي  ، يزيد بن األسود  638
 71 يزيد بن أمية أبو سنان الدؤيل  639
 72 يزيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري  640
 72 يزيد بن سعيد بن مثامة بن األسود  641
 72 يزيد بن أيب سفيان بن حرب األموي  642
 72 يزيد بن سلمة بن يزيد اجلعفي 643
 72 يزيد بن شيبان األزدي  644
 72 وائي يزيد بن عامر بن األسود العامري مث الس   645
 72 يزيد بن معاوية البّكائي  646
 72 ة اهلذيل زّ يسار بن عبد أبو ع   647
 72 يعلى بن أمية بن أيب عبيدة بن مهام التميمي  648
 72 م   از  ر  يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي أبو م   649
 73 سالم اإلسرائيلي يوسف بن عبد هللا بن   650
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 73 أبو أ يّب بن أم حرام: الك ــن ــى 651
 73 أبو زهري األمناري  :أبو األزهر ويقا  652
 73 أبو األسود السلمي  653
 73 يد بن اثبت األنصاري املدين س  أبو أ   654
 73   مالك بن ربيعة  ،يد الساعدي س  أبو أ   655
 74 أبو أمامة بن سهل بن حنيف   656
 74   أبو أمامة الباهلي صدي بن عجالن 657
 74 أبو أمامة البلوي   658
 74 أو األنصاري ،أبو أمية املخزومي  659
 74 ار البلوي  ي  أبو بردة بن ن   660
 74 رزة األسلمي  أبو ب   661
 74 ري األنصاري املدين  ش  أبو ب   662
يسة الفزاري أبو    أبو بكرة الثقفي 663  74 هب 
يسة الفزاري  664  74 أبو هب 
 74   أبو ثعلبة الـخ شين 665
 75   برية بن الضحاك األنصاري املدينأبو ج   666
 75 جيمي امسه جابر بن سليم  ه  ـ ال يّ ر  أبو ج   667
 75 امسه أدرع  : أبو اجلعد الضمري قيل 668
 75 أو الكناين ،معة األنصاري ـأبو ج   669
 75 ة بن عمرو مّ يم بن احلارث بن الص  ه  أبو ج   670
 75 أبو حامت املزين  671

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  169 

 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 75 أبو حازم األنصاري البياضي 672
 75 أبو حازم البجلي األمحسي 673
 76 البدري ة األنصاري أبو حبّ  674
 76 أبو حبة بن غزية األنصاري  675
 76 أبو حدرد األسلمي املدين  676
  76أبو احلمراء موىل النيب   677
 76 أبو محيد الساعدي  678
 76 أبو خراش األسلمي  679
 76 مر السعدي ع  زامة بن يـ  أبو خ   680
 76 أبو خالد 681
 77 أبو الدرداء  682
 77 الغفاري أبو ذر  683
 77 أبو رافع القبطي  684
 77 أبو رافع   685
 77 أبو زهري الثقفي   686
 77 هو عقبة بن احلارث ،وعة ر  أبو س   687
 77 أبو سعد بن أيب فضالة  688
 77 أبو سعيد بن املعلى األنصاري املدين  689
 77 أبو سعيد اخلري األمناري 690
 78 األنصاري  أبو سعيد الزرقي 691
 78 أبوسفيان هو صخر بن حرب 692
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  78أبو سلمى راعي النيب   693
  78أبو السمح خادم رسو  هللا   694
 78 كك ع  أبو السنابل بن بـ   695
 78 أبو سّيارة الـم ت عي  696
 78 أبو شريح اخلزاعي الكعيب  697
 78 البلوي أبو الشموس   698
 79 أبو سهم :وقيل ،أبو شهم 699
رمة املازين األنصاري  700  79 أبو ص 
 79 يلّ ذ  صحايب ه  ، أبو طريف آخر  701
 79 أبو الطفيل عامر بن واثلة  702
 79 أبو طلحة األنصاري زيد بن سهل  703
 79 أبو طهفة الغفاري 704
 79 أبو عامر األشعري  705
 79 صحايب آخر  األشعري أبو عامر  706
 79 أبو عبد هللا الزرقي  707
 80 أبو عبد هللا رجل له صحبة  708
 80 أبو عبد هللا صحايب  709
 80 أبو عبد الرمحن اجلهين  710
 80 أبو عبد الرمحن الفهري  711
 80 ر بن زيد بن جشم األنصاري ـ  بأبو عبس بن ج   712
     80أبو عبيدة موىل النيب   713
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 80 أبوعبيدة بن اجلراح هو عامر 714
 80 أبو عقبة الفارسي موىل األنصار 715
 80 أبو عقرب الكناين  716
 80 أبو عمرو بن حفص بن املغرية بن عبد هللا  717
 81 أبو عمرة األنصاري النجاري 718
 81 بة  اخلوالين ن  ـ أبو ع   719
 81 أبو عياش الزرقي األنصاري  720
 81 بن عائش ا أو ،بن أيب عياش اوقيل ،أبو عياش  721
 81 أو الدوسي،أبو فاطمة الليثي  722
 81 أبو قتادة األنصاري هو احلارث 723
 82 أبو قتادة العدوي البصري  724
 82 أبو كاهل األمحسي 725
 82 األمناري أبو كبشة  726
 82 أبو كثري موىل آ  جحش  727
 82 أبو لبابة األنصاري املدين  728
 82 أبو ليلى األنصاري  729
 82 أبو مالك األشعري  730
 83 أبو حمذورة اجلمحي املكي املؤذن  731
 83 أبو حممد األنصاري  732
 83 أبو مراوح الغفاري 733
 83 أبو مرة الطائفي  734
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 83 أبو مروان األسلمي  735
 83 دي أبو مرمي األس   736
 83 أبو معقل األسدي األنصاري  737
 84 أبو املعلى بن لوذان األنصاري  738
 84 أبو موسى األشعري  739
 84 أبو جنيح السلمي  740
 84 أبو جنيح السلمي آخر 741
 84 لي ج  الب    نـ ح يلة أبو   :ويقا  ،يلة خ  ـ أبو ن   742
 84 أبو منلة األنصاري صحايب  743
 84 أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس  744
 84 أبو هريرة الدوسي  745
 85 أبو واقد الليثي  746
 85 أبو الورد املازين  747
 85 أبو الورد صحايب آخر  748
 85 مي ش  ج  ـ أبو وهب ال 749
 85 أبو الس اخلزاعي  750
 85 أبو يزيد املكي  751
 85 مي ل  ر الس  س  أبو الي   752
 85 صحايب آخر  مي ل  ر الس  س  أبو الي   753
 85 بن أرقم هو عبد هللا ا 754
 85 ابن األسقع البكري  755
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 86 ابنا بسر السلميان مها عبد هللا ،وعطية  756
 86 ابن حزن  757
 86 حنظلة هو عبد هللا ابن  758
 86 .  ابن احلنظلية هو سهل 759
 86 ابن خالد الصحايب هو السائب 760
 86 بن سالم الصحايب هو عبد هللا ا 761
 86 بن صفوان صحايب امسه حممد ا 762
  86 بن عابس اجلهين عن النيبا 763
 86 امسه جابر ، بن عتيك ا 764
 86 هللا بن عمرو بن العاص هو عبد ا 765
 86 ابن أيب عمرية  766
 86 ابن أيب عمرية آخر امسه حممد  767
 87 بن عوف هو عبد الرمحنا 768
  87بن الفراسي عن النيب  ا 769
 87 ابن مغفل  هو عبد هللا  770
 87 ابن م ن ـية هو يعلى بن أمية  771
 87 بن أيب منلة األنصاري هو منلة ا 772
 87 بن مسعودابن أخي زينب الثقفية امرأة ا 773
 87 وم الصحايب األعمى ـبن أم مكتا 774
 87 البهزي  775
 87 راسي الف   776
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 87 الفهري حبيب بن مسلمة  777
 87 الضحاك بن قيس الفهري  778
 88 القيسي 779
 88 آيب اللحم  780
 88 األشعث بن قيس  781
 88 بريدة بن احلصيب  782
 88 بشري بن اخلصاصية  783
 88 اجلارود العبدي  784
 88 ذو الشهادتني خزمية  785
 88 ذو العينني قتادة بن النعمان 786
 88 ذو اللحية الكاليب  787
 88 ذو النورين هو عثمان  788
 88 س ـّرق صحايب  789
 88 رظ سعد بن عائذ الق   790
 89 قنفذ املهاجر بن  791
 89 هلب الطائي  792
 89 جرير بن عبد هللا ،يوسف هذه األمة  793
 89 ابب املبهمات برتتيب من روى عنهم  794
 89 الرباء بن عازب عن عمه 794
 89 محل بن بشري بن أيب حدرد عن عمه 795
 89 خارجة بن الصلت عن عمه يف الرقية  796
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 89 رافع بن خديج عن عميه 797
 90 عن رجل ،سعد بن عثمان الدشتكي  798
 90 عن رجل ،سعد بن مالك أبو سعيد اخلدري  799
  90ق النيب  دّ ص  عن م  ،ة ل  ف  يد بن غ  و  س   800
 90 شبيب أبو روح عن رجل من الصحابة  801
 90 عرفجة بن عبد هللا الثقفي عن صحايب  802
 90  أخربين،حممد بن إبراهيم التيمي   803
 90 أبو مالك عن رجل من الصحابة  804
 90 شيخ من بين قشري هو أنس بن مالك الكعيب  805
 91 حرف األلف  ) ابب النساء ( 806
 91 آمنة أتيت يف أمية بنت أيب الصلت  807
 91 أمساء بنت أيب بكر الصديق   808
 91 اخلطاب العدوية أمساء بنت زيد بن  809
 91 أمساء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  810
 91 ةــل األنصاريـك  أمساء بنت ش   811
 91 أمساء بنت عميس اخلثعمية  812
 91 أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية  813
 91 أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية  814
 91 ة ق  ـي  قـ  ميمة بنت ر  أ   815
 92 ة ابنة خبيب بن يساف األنصارية س  ي  نـ  أ   816
 92 بركة أم أمين  817
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 92 ة موالة عائشة ر ـ ي  ر  ب   818
 92 رة بنت صفوان بن نوفل بن أسد  س  ب   819
 92 يسة الفزارية ه  ـب   820
 92 دامة بنت وهب ج   821
 92 ة امرأة بشري بن اخلصاصي مة د  ه  ج  ـال 822
 92 جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية  823
 92 حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن احلارث 824
 93 ريق اهلذلية حبيبة بنت ش   825
 93 حبيبة بنت عبيد هللا بن جحش األسدية  826
 93 حفصة بنت عمر بن اخلطاب أم املؤمنني  827
 93 األسدية محنة بنت جحش  828
 93 حواء جدة عمرو بن معاذ 829
 93 خالدة بنت أنس األنصارية الساعدية  830
 93 دام األنصارية األوسية خنساء بنت خ   831
 93 خولة بنت ثعلبة بن أصرم األنصارية اخلزرجية  832
 93 خولة بنت حكيم بن أمية السلمية  833
 94 بن قيس بن ثعلبة  خولة بنت قيس بن قهد  834
ة األنصارية  835  94 خري 
 94 دفرة بنت غالب الراسبية البصرية  836
 94 ذ بن عفراء األنصارية النجارية ع بنت معوّ يّ بـ  الر   837
 94 بيع بنت النضر األنصارية اخلزرجية الر   838
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 94 ر ف يدة 839
 94 سفيان بن حرب األموية رملة بنت أيب  840
 94 يثة بنت عمرو م  ر   841
 95 ليم الرميصاء هي أم س   842
 95 زينب بنت جحش بن رائب بن يعمر األسدية  843
 95 زينب بنت أيب سلمة بن عبد األسد املخزومية  844
 95 زينب بنت كعب بن عجرة 845
 95 ابنة عبد هللا بن معاوية  أو،زينب بنت معاوية  846
 95 بنت سليط  :ويقا ،  زينب بنت نبيط  847
 95 زينب صحابية جاءت يف الرواية غري منسوبة  848
 95 سبيعة بنت احلارث األسلمية  849
 95 بنت نبهان الغنوية  سرى  :وقيل ،اء ر  س   850
 96 سعدى بنت عوف الـم ريّة  851
 96 رافع سلمى أم رافع زوج أيب  852
 96 سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس العامرية  853
 96 الفزارية   سالمة بنت احلرّ  854
 96 ل القيسية ق  ع  سالمة بنت م   855
 96 الشفاء بنت عبد هللا بن عبد مشس العدوية  856
 96 صفية بنت احلارث بن طلحة العبدرية  857
 96 اإلسرائيلية صفية بنت حيي بن أخطب  858
 96 صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدرية  859
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 96 ر املازنية س  اء بنت ب  الصمّ  860
 97 الدارية  :وقيل،يتة الليثية م  ص   861
 97 ض باعة بنت الزبري بن العوام اهلامشية  862
 97 املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق أم  863
 97 هي أم سليم ،الرميصاء  :ويقا ،يصاء م  الغ   864
  97  فاطمة الزهراء بنت رسو  هللا 865
 97 أيب ح بيش  فاطمة بنت 866
 97 ة ـــفاطمة بنت قيس بن خالد الفهري 867
 97 اجمللل أم مجيلفاطمة بنت  868
 97 فاطمة بنت اليمان العبسية  869
 98 مالك بن سنان األنصارية الف ريعة بنت  870
 98 أو اجلهنية ، تيلة بنت صيفي األنصارية ق   871
 98 قـ ي لة بنت خمرمة العنربية  872
 98 مارـأخت بين أن :ويقا  ، قيلة أم بين أمنار  873
 98 بنت اثبت بن املنذر  ك بيشة   :ويقا ،كبشة  874
 98 كبشة بنت كعب بن مالك األنصارية  875
 98 ن اهلاللية ز  ـ بابة بنت احلارث بن ح  ل   876
 98 ليلى بنت قانف الثقفية  877
 98 ليلى السدوسية  878
 99 جميبة الباهلية  879
 99 مليكة بنت عمرو السعدية  880
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 99 ، أم املؤمنني  ميمونة بنت احلارث اهلاللية  881
  99سعيد خادم النيب  أو ،ميمونة بنت سعد 882
 99 دم الثقفيةر  ميمونة بنت ك   883
بة ويقا  ،بة د  ن   884  99 موالة ميمونة  . : ن د 
 99 أم عمارة،يبة بنت كعب س  ن   885
 99 أم عطية  بنت كعب : ن سيبة ويقا  ،ة ب  ــي  س  ن   886
 99 جيمة هي أم الدرداء ه   887
 99 أم سلمة  هند بنت أيب أمية بن املغرية 888
 100 أم ايسر : ويقا ، رية س  ي   889
  100أم أمين حاضنة النيب  890
 100 أم أيوب األنصارية  891
 100 أم بـ جيد األنصارية  892
 100 أم بال  بنت هال  األسلمية  893
 100 أم مجيل بنت اجمللل بن عبد هللا بن أيب قيس  894
 100 أم جندب األزدية  895
 100 حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام أم  896
 100 أم احلصني األمحسية  897
 100 أم احلكم بنت الزبري بن عبد املطلب اهلامشية  898
 101 وادع اخلزاعية  :وقيل،أم حكيم بنت وداع  899
 101 امسها هجيمة ،أم الدرداء زوج أيب الدرداء  900
 101 أم رومان الفراسية  901
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 101 أم زفر السوداء  902
 101 أم زايد األشجعية  903
 101 أم سعد امرأة زيد بن اثبت 904
 101 أم سعد بنت سعد بن الربيع 905
 101 أم سليم بنت ملحان بن خالد األنصارية  906
 101 الدوسية  :ويقا ،يك العامرية ر  أم ش   907
 102 امسها خولة بنت قيس  :يقا ،اجلهنية أم صبية  908
 102 أم عبد هللا بنت أيب دومة  909
 102 أو أيب سفيان ،أم عثمان بنت سفيان  910
 102 أم عمارة األنصارية  911
 102 أم العالء بنت احلارث بن اثبت بن خارجة  912
 102 أم العالء عمة حزام بن حكيم 913
  102  النيبأم عياش موالة رقية بنت  914
 102 أم فروة األنصارية  915
 102 أم قيس بنت حمصن األسدية  916
 103 أم كرز الكعبية املكية  917
 103 أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط األموية  918
 103 أم مالك األنصارية  919
 103 أم مالك البهزية  920
 103 أم م ـبّشر األنصارية  921
 103 األنصارية أم معبد  922
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 103 أم معبد اخلزاعية  923
 103 أو األشجعية ،أم معقل األسدية  924
 103 أم املنذر األنصارية  925
 104 أم هانئ بنت أيب طالب اهلامشية  926
 104 أم هشام بنت حارثة بن النعمان األنصارية  927
 104 أم ورقة بنت عبد هللا بن احلارث بن عومير  928
 104 أم يعقوب امرأة من بين أسد  929
 104 ) فصل فيمن قيل هلا ابنة فالن  
 104 ابنة احلارث بن عامر بن نوفل النوفلية  930
 104 ابنة محزة بن عبد املطلب  931
 104 ابنة زيد بن اثبت األنصارية 932
على ترتيب    يف املبهمات من النسوة   ) فصل 

 من روى عنهن رجاال مث نساء ( 
105 

 105 إسحاق اهلامشي عن جدته امسها صفية  933
 105 عن خالته ،أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة  934
 105 عن امرأة من املبايعات ،أسيد بن أيب أسيد الرباد   935
 105 جارية لعائشة حبشية عن،ن ز  مثامة بن ح   936
 105 بين أسد ]من[عبيد عن امرأة:يقا ،و حريث بن األبح 937
حمصن  938 بن  حمصن   ،  حصني  بن  هللا  عبيد  أو 

 عن عمة له  ، األنصاري 
105 

 105 عن امرأة صحابية ،الربيع بن خثيم  939
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 105 عمته أو ،عن أخته ،عبد هللا بن بسر  940
 106 عبد احلميد موىل بين هاشم عن أمه 941
 106 عبد الرمحن بن طارق عن أمه 942
 106 عن أم عبد هللا ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  943
 106 عروة عن امرأة من بين النجار 944
 106 مسعود بن احلكم الزرقي عن أمه  945
 106 عن امرأة،موسى بن عبد هللا بن يزيد اخلطمي  946
 106 بن عمر اعن امرأة ،  بن عمر اانفع موىل   947
وعن  ،هنيدة بن خالد عن أم املؤمنني هي حفصة   948

 رأتهام
106 

 107 كانت حتت عمر  ،هنيدة بن خالد عن أمه   949
 107 ) فصل النساء عن النساء (  
 107 عن امرأة من بين غفار، أمية بنت أيب الصلت  950
 107 عن امرأة قدمت البصرة ،حفصة بنت سريين  951
زينب بنت أيب سلمة بن عبد األسد ربيبة النيب  952

 ، عن بعض أزواج النيب 
107 

  107صفية أيضا عن بعض أزواج النيب  953
  107عن بعض أزواج النيب  ، صفية بنت أيب عبيد  954
 107 عن أختها، عمرة بنت عبد الرمحن  955
موالهتا   956 عن  عمارة  أم  موالة  جدة ،  ليلى  وعن 

 حبيب
108 
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  108مرمي بنت إايس عن بعض أزواج النيب   957
  108أم عبد احلميد عن بعض بنات النيب  958
  108عن امرأة رأت النيب ،صفية بنت شيبة  959
 108 أم هشام بنت حارثة بن النعمان  960
 108 أخت حذيفة هي فاطمة بنت اليمان  961
 108 عن امرأة صدق  ،خالة إبراهيم بن ميسرة  962
،  تلف يف صحبته ،وخم له رؤية من قيل فيه:  

م ـخضرم،وله إدراك،ومن ولد يف عهد النيب  و 
  ومن غلطوا فيه، 

109 

 109 مـن له رؤيـة اثنيا:  
 109 ربيعة بن عبد هللا بن اهلدير  963
 109 زرارة بن كرمي بن احلارث بن عمرو السهمي  964
 109 صري املدين ز فـ ر بن أوس بن الـح د اثن الن   965
 109 عبد املنذر األنصاري السائب بن أيب لبابة بن   966
 109 سنان بن سلمة بن احملبق البصري اهلذيل  967
 109 عباد بن متيم بن غزية األنصاري املازين  968
 109 طارق بن شهاب بن عبد مشس البجلي  969
 110 عمران بن طلحة بن عبيد هللا التيمي املدين  970
 110 عمرو بن سليم بن خ ل دة األنصاري الز ر قي 971
 110 عمارة بن أيب حسن األنصاري املازين املدين  972
 110 عبد هللا بن فضالة الزهراين الليثي  973
 110 عبد هللا بن حنظلة بن أيب عامر الراهب   974
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 110 املدين   تّ عبد هللا بن خباب بن األر   975
 110 عبد هللا بن عبد القاريّ  976
 110 عبد هللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب املطليب  977
 111 عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية   978
 111 تعة ل  عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بـ   979
ب اع عطاء بن يعقوب املدين موىل ابن  980  111 س 
 111 سة بن أيب سفيان بن حرب بن أمية القرشي ب ـ ن  ع   981
 111 عبد هللا بن مطيع بن األسود العدوي  982
 111 ريع  عبد هللا بن ثعلبة بن ص   983
 111 قيس بن أيب حازم البجلي 984
 111 اثن النصري د  مالك بن أوس بن احل   985
 111 األنصاري حممد بن أيب بن كعب  986
 112 حممد بن اثبت بن قيس بن مشاس األنصاري  987
 112 حممد بن عمرو بن حزم األنصاري  988
 112 حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب املطليب  989
 112 مسعود بن احلكم بن الربيع بن عامر األنصاري  990
 112 حيىي بن خالد بن رافع بن مالك بن العجالن  991
 112 بن جابر الكويف ا بن عمرو أو  ري  س  ي   992
 112 عائشة بنت مسعود بن األسود   من النساء:  993
 113 ه ــت ـ ب  ـح  يف ص   ف  ل  ختـ  ـم  اثلثا:   
 113 أحزاب بن أ سيد ، يكىن أاب ر ه م  994
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 الصفحة  اسـم املرتجم له  تسلسل 
 113 أمين بن خ رمي  بن األخرم األسدي  995
 113 فارسي، ة اء  س  يزداد بن ف   :ويقا ،أزداد  996
 113 ابب الدوسي إايس بن عبد هللا بن أيب ذ   997
 113 ثعلبة بن زهدم احلنظلي  998
 113 ري ذ  ري الع  ع  بن أيب ص  اأو  ، ري ع  ثعلبة بن ص   999

 113 ثعلبة بن أيب مالك القرظي 1000
 114 احلارث بن أوس الطائفي  1001
 114 خ ف اف بن إ يـ ماء الغفارياحلارث بن  1002
 114 حريث رجل من بين عذرة 1003
 114 ريي م  حكيم بن معاوية الن   1004
 114 د غ ف ل بن حنظلة بن زيد السدوسي  1005
 114 ربيعة  :ويقا ، الربيع بن زايد  1006
 114 بن احلارث الدمشقي ا :ويقا ،ربيعة بن عمرو  1007
 115 الطائي الكويف سعد بن األخرم  1008
 115 عبد هللا بن حنطب بن احلارث بن عبيد  1009
 115 عبد هللا بن حمصن األنصاري 1010
 115 عبد هللا بن هال  بن عبد هللا بن مهام الثقفي 1011
 115 دام األنصاري عبد هللا بن وديعة بن خ   1012
 115 م األشعرين  عبد الرمحن بن غ   1013
 115 ن النصري أبو الوليد الكويف ز  عبدة بن ح   1014
 115 عروة بن عامر املكي  1015
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 115 عمرو بن حريث آخر مصري  1016
 116 عمرو بن غيالن بن سلمة الثقفي 1017
 116 بن احلارث السكوين  : غ طيفويقا  ،يف ض  غ   1018
 116 أو جمالد اللخمي ، فروة بن جماهد  1019
 116 فروة بن نوفل األشجعي  1020
 116 مة األسدي ر ـ يصة بن ب  ـب  ق   1021
 116 خمارق بن سليم الشيباين أبو قابوس  1022
 116 مرحب أو أبو مرحب 1023
 116 أبو طلحة اخلوالين  1024
 117 ينة احلمصي ك  أبو س   1025
 117 قيل فيه: م ـخضرم رابعا :من   

 117 معاوية بن حصني التميمي األحنف بن قيس بن   1026
 117 أسلم العدوي ،موىل عمر 1027
 117 األسود بن هال  احملاريب أبو سالم الكويف  1028
 117 األسود بن يزيد بن قيس النخعي 1029
 117 أفلح موىل أيب أيوب األنصاري  1030
 117 أقرع مؤذن عمر بن اخلطاب 1031
ع ج 1032  117 الكويف حضرمي  أوس بن ض م 
 117 أوسط بن إمساعيل ،أو ابن عامر ،أو عمرو  1033
 118 أويس بن عامر الق ر ين  1034
 118 ب شري بن كعب بن أيب احلمريي العدوي  1035
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 118 تـ بـ ي ع بن عامر احلمريي  1036
 118 مثامة بن ح ز ن القشريي البصري  1037
 118 جبري بن ن فري بن مالك بن عامر احلضرمي 1038
 118 جندب اخلري األزدي أبو عبد هللا  1039
 118 احلارث بن لقيط النخعي الكويف  1040
 118 حجر بن الع نـ ب س احلضرمي الكويف  1041
 118 حسان بن الضمري هو بن عبد هللا الشامي 1042
 119 خالد بن عمري العدوي البصري  1043
راش أبو مرمي العبسي الكويف  1044  119 ربعي بن ح 
 119 الربيع بن خ ث يم بن عائذ بن عبد هللا الثوري  1045
 119 ز ّر بن ح ـبيش بن ح ــباشة األسدي الكويف  1046
 119 زيد بن حدير األسدي الكويف  1047
 119 زيد بن وهب اجلهين أبو سليمان الكويف  1048
 119 يـ ثيع ، أو أ ثـ ي ع اهلمداين الكويف زيد بن  1049
 119 سعد بن إايس أبو عمرو الشيباين الكويف  1050
 119 سعيد بن وهب اهلمداين الـخ ي واين  1051
 119 سويد بن غ ف لة  أبو أمية اجلعفي  1052
 120 ش ب ث بن ربعي التميمي الريبوعي  1053
 120 الكويف ش بيل بن عوف األمحسي أبو الطفيل   1054
 120 شراحيل بن مرثد أبو عثمان الصنعاين  1055
 120 شريح بن هانئ بن يزيد احلارثي املذحجي  1056
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 120 شقـيـق بن ثور بن عفري السدوسي  1057
 120 شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل  1058
 120 ص يّب بن معبد التغل يب  1059
 120 صعصعة بن ص وح ان العبدي  1060
 120 طلق بن معاوية النخعي أبو عتاب الكويف  1061
 121 عابـ س بن ربيعة النخعي الكويف  1062
 121 عبد هللا بن ع كيم اجلهين أبو معبد الكويف  1063
 121 عبد هللا بن قيس الكندي السكوين الرتاغمي  1064
 121 قيس بن ا :عبد هللا بن أيب قيس،ويقا  1065
 121 عبد هللا بن لـ ح ّي أبو عامر الـهوزين احلمصي  1066
 121 عبد هللا بن مالك بن أيب األسحم  أبو متيم  1067
 121 عبد خري بن يزيد اهلمداين أبو عمارة الكويف  1068
 121 عبد الرمحن بن مّل أبو عثمان الن هدي  1069
 121 عبيدة بن عمرو الس ل ماين  1070
ي 1071  122 عمرو بن األسود الع ن س 
 122 عمرو بن شرحبيل اهلمداين أبو ميسرة 1072
 122 عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكويف  1073
 122 عمرو بن أيب قرة سلمة بن معاوية بن وهب  1074
 122 عمران بن م ل حان ، أبو رجاء العطاردي  1075
 122 عياض بن غطيف آخر  1076
 122 غنيم بن قيس املازين أبو العنرب البصري  1077
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 122 ق بيصة بن جابر بن وهب األسدي أبو العالء  1078
 122 قـ ر ث ع الضيب الكويف  1079
 122 كعب بن ماتع احلمريي،املعروف بكعب األحبار 1080
 123 مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي   1081
 123 مالك بن عمري احلنفي الكويف  1082
 123 مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي  1083
ـب ة الكويف  1084  123 املسيب بن نـ ج 
 123 ه ذ مي بن عبد هللا التـ غ ل يب  1085
 123 الـه رم زان  1086
 123 األودي الكويف ه زيل بن شرحبيل   1087
 123 أبو األسود الد يلي، ويقا : الد ؤ يل البصري  1088
 124 مـن لـه إدراك خامسا :  

 124 حسان بن كريب الرعيين أبو كريب املصري  1089
 124 سعد بن عبيد الزهري  1090
 124 ش ت ري بن ش ك ل العبسي 1091
 124 عبد الرمحن بن أيب عوف الـج ر شي احلمصي   1092
 124 يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكويف  1093
بـ ل ة بنت مصفح ، ويقا  : بنت مصبح العامرية 1094  124 ج 
 124 ج سرة بنت دجاجة العامرية الكوفية  1095
 124 صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية 1096
  125  عهد النيبمن ولد يف  سادسا:  
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نـ ق ري البصري  1097  125 حكيم بن قيس بن عاصم الـم 
 125 عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري  1098
 125 ع لقمة بن وقّاص الليثي املدين  1099
 125 الطفيل بن أيب بن كعب األنصاري اخلزرجي  1100
 125 اخلطابعاصم بن عمر بن   1101
 125 عائذ هللا بن عبد هللا أبو إدريس اخلوالين  1102
 125 عبد هللا بن أيب أمحد بن جحش األسدي  1103
 125 عبد هللا بن شداد بن اهلاد الليثي  1104
 126 عبد هللا بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي  1105
 126 عبد هللا بن أيب طلحة ،وامسه زيد بن سهل  1106
 126 عبد هللا بن عامر بن ربيعة العنزي  1107
 126 عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل  1108
 126 عبد هللا بن عمرو احلضرمي 1109
 126 عبد الرمحن بن حسان بن اثبت بن املنذر 1110
 126 عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب العدوي  1111
 126 عبد الرمحن بن حمرييز اجلمحي  1112
 126 عبد الرمحن بن يزيد بن جارية األنصاري  1113
 127 عبيد بن عمري بن قتادة الليثي أبو عاصم  1114
 127 حممد بن خ ث يم أبو يزيد احملاريب  1115
 127 موسى بن طلحة بن عبيد هللا التيمي  1116
 127 هرمي بن عبد هللا اخلطمي 1117
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 127 الوليد بن عبادة بن الصامت األنصاري  1118
،  من غلطوا فيه وعّدوه من الصحابة سابعا:  

و ه م فيه ومن ز ع م أّن له ، أو هلا رؤية،ومن 
ل: إنه  قي،أو   : ولد يف عهد النيب  وقيل

 .  أدرك النيب  

128 

 128 أبو عثمان بن س ن ة  اخلزاعي الدمشقي 1119
 128 أزهر بن راشد الـه و ز ين أبو الوليد الشامي  1120
 128 احلارث بن زايد الشامي 1121
 128 احلارث بن م ـخّلد الزرقي األنصاري  1122
ّبة بن ج و ين الع ـر نـ ي أبو قدامة الكويف  1123  128 ح 
 128 حبيب بن أيب سبيعة ،أو ابن س بيعة  1124
 128 حفصة الشامي ح بـ ي ش بن شريح احلبشي أبو  1125
 129 خالد بن كثري اهلمداين الكويف  1126
 129 خ د يج ، والد رافع  1127
 129 خالد بن السائب بن خالد بن سويد اخلزرجي  1128
 129 خالد بن السائب بن خالد بن سويد اخلزرجي  1129
 129 شبيب بن نعيم أبو روح  1130
 129 شريك بن حنبل العبسي الكويف  1131
 129 ش ف ـّي بن ماتع األصبحي  1132
 129 عبد هللا بن املسيب بن أيب السائب 1133
 130 عبد الرمحن بن س ـمري ، أو س ـمرية  1134
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 130 عبد الرمحن بن شيبة بن عثمان العبدري  1135
 130 عبد الرمحن بن عائذ الث مايل 1136
 130 م ع ق ل بن م ق ّرن املزين عبد الرمحن بن  1137
 130 عبيد بن ن ض ل ة اخلزاعي أبو معاوية الكويف  1138
 130 عطية بن سفيان بن عبد هللا بن ربيعة الثقفي  1139
 130 ع لقمة بن ن ضلة  املكي كناين  1140
 130 عمارة بن غ راب الي حص يب  1141
 131 عمر بن اثبت األنصاري اخلزرجي املدين  1142
 131 عمر بن سعد بن أيب وقاص املدين  1143
 131 عمرو بن أوس بن أيب أوس الثقفي الطائفي  1144
ح األنصاري  1145  131 عمرو بن أ ح يحة بن الـج ال 
 131 عمرو بن سعيد بن العاص املعروف ابألشدق  1146
 131 ع ن رتة بن عبد الرمحن الكويف  1147
 131 األشجعي املصري قيس بن رافع القيسي   1148
 132 قيس بن هبار البصري  1149
 132 قيس بن طلق بن علي احلنفي اليمامي 1150
 132 كثري بن السائب املدين  1151
 132 كثري بن الصلت بن معدي كرب الكندي  1152
 132 كثري بن قيس الشامي 1153
 132 كثري بن أيب كثري البصري  1154
 132 احلمصي  احلضرمي كثري بن مرة 1155
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 132 كليب بن شهاب  1156
 133 حممد بن األشعث بن قيس الكندي  1157
 133 حممد بن إايس بن البكري الليثي املدين  1158
 133 حممد بن ركانة بن عبد يزيد املطليب  1159
 133 حممد بن عطية بن عروة السعدي  1160
 133 ، وبقا : غطيف بن أيب سفيان الطائفي  غضيف 1161
دوج الباهلي  1162  133 م ـح 
 133 مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية  1163
 133 معاذ بن زهرة ،ويقا : أبو زهرة  1164
 134 معاوية بن سويد بن مقرن املزين  1165
 134 ميمون أبو الـم غلّ س ، ويقا : امسه عمر  1166
 134 م ينا بن أيب مينا اخلراز  1167
 134 النعمان بن مرة األنصاري الزرقي املدين  1168
 134 نـ م ري بن أوس األشعري  1169
داين الكويف  1170  134 منري بن عريب اهلم 
 135 يزيد بن األصم ، وامسه عمرو بن عبيد  1171
 135 يزيد بن خري اليـ ز ين احلمصي  1172
ري 1173 خّ   135 العامري يزيد بن عبد هللا بن الشّ 
 135 يزيد بن عبد املزين احلجازي 1174
 135 يزيد بن أيب منصور األزدي  1175
 135 يزيد بن نعامة الضيب  1176
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 135 أبو الب ّداح بن عاصم بن عدي بن الـج د البلوي  1177
     135أبو سالم خادم النيب   1178
 136 بو ع ذرة أ 1179
 136 أبو مسلم اخلوالين الزاهد الشامي 1180
 136 أبو املنذر  1181
 136 عقبة بن أوس السدوسي البصري  1182
 136 حممد بن كعب بن سليم بن أسد أبو محزة 1183
 136 عائشة بنت سعد بن أيب وقاص    من النساء:  1184
 137 يـنم  فهرس أبسـماء الـمرتجـ   
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