































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	كتاب الطبقات الكبرى
	القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم
	تقديم
	تتمة الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة
	تتمة لترجمة عمر بن عبد العزيز
	عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس وأمه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي وأمها عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية وأمها زينب بنت أبي عمرو بن أمية فولد عبد الله بن عمرو
	إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأمه خولة بنت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة وكان إبراهيم أخا حسن بن حسن بن علي لأمه وكان أعرج وكان شريفا صارما
	محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأمه حفصة بنت أبي يحيى واسمه عمير وكان من قدماء موالي بني تيم ولهم عدد بالمدينة ثم انتموا إليهم حديثا من الزمان فولد محمد بن إبراهيم موسى بن محمد وكان فقيها محدثا
	يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي وأمه فاختة بنت مسعود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وتوفي في المدينة في أول خلافة هشام بن عبد الملك وكان قليل الحديث
	وأخوه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب وأمه فاختة بنت مسعود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. فولد محمد بن طلحة جعفر بن محمد وإبراهيم وفاختة وأمهم الفاضلة بنت الفضيل بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن
	أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي وأمها أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فولد أبو عبيدة بن عبد الله: عبد الله وهو ركيح وزينب وهند
	وأخوه وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسود المخزومي فولد وهب بن عبد الله عبد الرحمن لأم ولد وكلثم وأمها خبية بنت يزيد بن قنفد بن عمير بن جدعان بن عمرو التيمي قتل وهب بن عبد الله
	وأخوهما يزيد بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسود المخزومي. فولد يزيد بن عبد الله يزيد لأم ولد
	عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه زينب بنت شيبة بن ربيعة وأمها فاختة بنت حرب بن أمية فولد عبد الله: يزيد وأمه تميمة بنت الحارث بن مالك بن خذيمة بن أعيا بن مالك بن علقمة بن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة
	عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه بنت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة فولد عباد بن عبد الله محمدا وصالحا وأمهما أم شيبة بنت عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد
	خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى وأمه بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري وكان عالما فبلغ الوليد بن عبد الملك عنه أحاديث كرهها فكتب إلى عامله على المدينة أن يضربه مائة سوط فضربه مائة سوط وصب عليه قربة من ماء بارد بيتت
	حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه بنت منظور بن زبان الفزاري فولد حمزة بن عبد الله عمارة وبه كان يكنى درج وعباد بن حمزة أمهما هند بنت قطبة بن هرم بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة وأبا بكر بن حمزة ويحيى
	ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد وأمه بنت منظور بن زبان الفزاري فولد ثابت نافعا ومصعبا وخبيبا وبكيرة وهم لأمهات أولاد شتى وسعدا لأم ولد وأسماء وأمها صفيا بنت عبد الله بن سعد بن أبي وقاص وحكيمة ورقيقة بنتي ثابت وأمهما عائشة
	أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وأمه ريطة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فولد أبو بكر بن عبد الله عبد الرحمن وأمه أمة الرحمن بنت الجعد بن عبد الله بن ماعز بن مجالد بن ثور بن معاوية بن البكاء بن عامر وقد روي عنه أيضا
	هاشم بن عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه أم هاشم واسمها رخلة بنت منظور بن زبان الفزاري. كان هاشم أحد فرسان أبيه وكان من المعدودين
	عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد وأمه حنتمة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فولد عامر بن عبد الله عتيقا وعبد الله لا بقية له والحارث درج وعائشة وأم عثمان الكبرى وأم عثمان الصغرى وأمهم قريبة بنت المنذر بن الزبير بن
	محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد وأمه أم ولد فولد محمد بن جعفر إبراهيم وزينب وأمهما أم ولد. وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر وروى عنه أيضا ابن جريج والوليد بن كثير وكان عالما وله أحاديث
	نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي وأمه سعدى بنت زيد بن مليص من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم وأسر زيد بن مليص يوم بدر مع المشركين فولد نبيه بن وهب وهبا وعبد الله وعبد الرحمن وعمرا وأم سلمة وأم
	عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وأمه أمة الله بنت شرحبيل ابن حسنة الكندي فولد عبد الرحمن بن المسور عبد الله وميمونة وأمهما بنت زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير بن الهزم بن رؤيبة من بني هلال بن عامر وأبا بكر بن
	سلمة بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه مليكة بنت رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف فولد سلمة بن عمر عبد الله وعمر وأسماء تزوجها عروة بن الزبير بن العوام وأمهم
	المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم وأمه أم أبان بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية. فولد المطلب بن عبد الله الحكم وأمه السيدة بنت جابر بن الأسود بن عوف الزهري وسليمان وعبد العزيز ولي قضاء المدينة لأبي جعفر المنصور
	المهاجر بن عكرمة بن المهاجر بن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لرجل مسلم يؤمن بالله واليوم
	حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن زراح بن عدي بن كعب وأمه سيدة بنت عميرة بن خراش من بني محارب بن حفصة فولد حفص بن عاصم عمر ورباحا واسمه عيسى وأم جميل وأم عاصم وأمهم ميمونة بنت داود بن كلب بن إساف بن
	وأخوه عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأمه عائشة بنت مطيع بن الأسود بن حارثة من بني عدي بن كعب فولد عبيد الله بن عاصم عبد الله وأمه أم ولد وعاصما وأبية وأمهما أم سلمة بنت عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب من بني أسد
	عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه ميمونة بنت بشر بن معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء من بني عامر بن صعصعة فولد عبد الحميد بن عبد الرحمن إبراهيم وأمه بنت يزيد بن الأصم
	نفيل بن هشام بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه أم حبيب بنت عبد الله بن قارظ من بني كنانة حلفاء بني زهرة فولد نفيل هشاما وأمه بنت الأسود بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
	عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب وأمه حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمير بن أهيب الجمحي فولد عمرو بن شعيب عبد الله وأمه رملة بنت عبد المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة السهمي
	وأخوه عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل وأمه حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبيد الله بن عمير بن أهيب الجمحي وليس له عقب وقد روي عنه
	وأخوهما شعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل وأمه أم ولد فولد شعيب بن شعيب رجلا توفي وليس له عقب وقد روي عن شعيب بن شعيب
	محمد بن عمرو بن عطاء الأكبر بن عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه أم كلثوم بنت عبد الله بن غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب من ثقيف ويكنى محمد بن عمرو أبا عبد الله وكانت له هيئة ومروءة
	أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار من الأنصار ثم من الخزرج وأمه كبشة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس من بني مالك بن النجار وخالته عمرة بنت عبد الرحمن التي روت عن عائشة فولد أبو بكر
	عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس من الأنصار. وأمه أم الحارث بنت سنان بن عمرو بن طلق بن عمرو من بني سلامان بن سعد هذيم بن قضاعة حليف بني ظفر ويكنى عاصم أبا عمر
	وأخوه يعقوب بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر وأمه أم الحارث بنت سنان بن عمرو بن طلق بن عمرو من بني سلامان بن سعد هذيم فولد يعقوب بن عمر أمة الرحمن تزوجها ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وقد انقرض عقب عاصم ويعقوب ابني عمر
	عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من الخزرج وأمه خالدة بنت عبد الله بن أنيس من البرك بن وبرة حليف بني سلمة فولد عبد الرحمن بن عبد الله محمدا وأبية وأمهما خالدة بنت عبيد الله بن كعب بن
	واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وأمه أم ولد فولد واقد بن عمرو محمدا وسعدا وأبا بكر وأم أبيها وأمهم أم
	سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمه أم لد فولد سعيد بن عبد الرحمن: الفرعة وفاطمة وأمهما أم ولد وعبدة بنت سعيد وأمها أم ولد وقد انقرض ولد حسان بن ثابت فلم يبق منهم
	محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمه أم العلاء بنت عباد بن سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل من الأوس فولد محمد بن يحيى سكينة وفاطمة وأمهما أم الحارث بنت واسع بن
	عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمه أم الحارث بنت قيس بن أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول فولد عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن ومحمدا وقيسا وثبيتة وأمهم نائلة بنت الحارث بن عبد
	علي بن عبد الرحمن المعاوي من بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وقد روى الزهري عن علي بن عبد الرحمن المعاوي
	محمد بن كعب بن حبان بن سليم بن أسد القرظي حلفاء الأوس ويكنى أبا حمزة. قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن محمد بن أبي حميد الأنصاري أن محمد بن كعب القرظي كان يكنى أبا حمزة وقد لقيه محمد بن أبي حميد وسمع منه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك
	عبد الله بن خراش الكلبي روى عن أبي هريرة وكعب وروى عنه بكير بن مسمار وموسى بن عبيدة الربذي وغيرهما
	عبد الله بن دينار بن مكرم الأسلمي له أحاديث يسيرة
	أبو سلمة الحضرمي
	قارظ بن شيبة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بني زهرة بن كلاب توفي بالمدينة في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان قليل الحديث
	وأخوه عمر بن شيبة وكان قليل الحديث
	معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني مات قديما وكانت له سن عالية ولقي عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	وأخوه بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني كان قليل الحديث
	معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني لقي ابن عباس وروى عنه ومات قديما. وكان قليل الحديث
	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب من بني أسد بن خزيمة سمع من ابن عمر وروى عنه عبد الله بن أبي نجيح وسعيد بن خالد القارظي وكان ثقة وله أحاديث
	وأخوه محمد بن عبد الرحمن بن ذؤيب وقد روى عنه أيضا وهو قليل الحديث وإنما عرف بأخيه
	مسلم بن جندب الهذلي ويكنى أبا عبد الله وكان كبيرا وسمع من عبد الله بن عمر وأصحاب عمر وأسلم مولى عمر وغيره ومات بالمدينة في خلافة هشام بن عبد الملك أخبرنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس: أن عمر بن عبد العزيز رزق مسلم بن جندب دينارين
	نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ويكنى أبا عبد الله وكان من أهل أبرشهر أصابه عبد الله في غزاته أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني نافع بن أبي نعيم وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وأبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي فروة قالوا: كان كتاب نافع
	سعيد بن أبي سعيد المقبري مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة روى عن سعد بن أبي وقاص وجبير بن مطعم وأبي شريح الكعبي وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وسعيد بن دينار وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد
	عبيد الله بن مقسم روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله
	عمر بن الحكم أبو الوليد مولى عمرو بن خراش روى عن أبي هريرة
	أبو وهب مولى أبي هريرة وكان قليل الحديث روى عنه أبو معشر
	صالح بن أبي صالح ويكنى أبا عبد الله مولى التوأمة وهي بنت أمية بنت خلف الجمحي وكانت معها أخت لها في بطن فسميت تلك باسم وسميت هذه التوأمة فهي أعتقت أبا صالح واسمه نبهان. وقد روى صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة وكان قديما وبقي حتى توفي بالمدينة سنة
	أبو عمرو بن حماس مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبيه قال: كان أبو عمرو بن حماس رجلا من بني ليث قليل الحديث وكان متعبدا مجتهدا يصلي الليل وكان شديد النظر إلى النساء فدعا
	سعيد بن أبي هند مولى سمرة بن جندب الفزاري ودعوتهم في بني الأبجر وهو خدرة بن عوف لمحالفة سمرة بن جندب إياهم توفي بالمدينة في أول خلافة هشام بن عبد الملك. وله أحاديث صالحة
	أبو جعفر القارئ واسمه يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عتاقة. وروى عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما وكان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلك وكان ثقة قليل الحديث وتوفي في خلافة مروان بن محمد
	إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى العباس بن عبد المطلب روى عنه الزهري وكان ثقة قليل الحديث
	عبد الله بن أبي سلمة مولى آل المنكدر من بني تيم بن مرة واسم أبي سلمة دينار وكان عبد الله بن أبي سلمة كاتبا لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو والي عمر بن عبد العزيز على المدينة. وكان ثقة له أحاديث
	وأخوه يعقوب بن أبي سلمة ويكنى أبا يوسف وهو الماجشون فسمي بذلك هو وولده يعرفون جميعا بالماجشون. وكان فيهم رجال لهم فقه ورواية للحديث والعلم وليعقوب أحاديث يسيرة
	مسلم بن أبي حرة مولى لبعض أهل المدينة وقد روى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سماعا وروى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وكان قليل الحديث
	إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف وهو أبو محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقد روى عن إسحاق بن يسار ويذكرون أن يسارا كان من سبي عين التمر الذي بعث بهم خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق بالمدينة
	وأخوه موسى بن يسار وقد روي عنه أيضا وقد روى عن أبي هريرة
	وأخوهما عبد الرحمن بن يسار وقد روي عنه أيضا
	الوليد بن رباح مولى الدوسيين. روى عن أبي هريرة وروى عنه كثير بن زيد وغيره
	عبد الله بن نسطاس روى عن جابر بن عبد الله وروى عنه هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص

	الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة
	الزهري واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة وأمه عائشة بنت عبد الله بن الأكبر بن شهاب ويكنى أبا بكر أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول
	وأخوه عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله الحارث بن زهرة وأمه بنت أهبان بن لعط بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن عبد مناة بن كنانة فولد عبد الله محمدا وإبراهيم وأم محمد وأمهم أم حبيب بن حويطب بن
	محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم ولد ويكنى أبا عبد الله. فولد محمد بن المنكدر عمر وعبد الملك والمنكدر وعبد الله ويوسف وإبراهيم وداود لأم ولد
	عمر بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم ولد وهي أم محمد بن المنكدر ولم يكن لعمر ولد وكان من العباد المجتهدين
	أبو بكر بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم ولد وهي أم محمد وعمر ابني المنكدر فولد أبو بكر بن المنكدر عبد الله وإبراهيم وأمهما عبدة بنت عبد الله بن ربيعة بن عبد الله بن عبد الله بن
	محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب فولد محمد بن المنذر سعيدا وأمه نائلة بنت عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبي عامر الراهب من الأنصار والزبير بن محمد وعاتكة وأمهما الفارعة بنت مسلم
	صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة وأمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة فولد صالح بن إبراهيم سالما وسعدا وأم كلثوم وأم عمرو وعثيمة وأمهم الزعوم بنت عبيد الله بن عبد الرحمن بن حويطب بن
	وأخوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة وأمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة فولد سعد بن إبراهيم إسحاق وآمنة وأمهما أم كلثوم بنت محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الحكمي حليف عفان بن أبي العاص.
	عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة بن عمر بن مخزوم فولد عبد الملك بن أبي بكر ربيحة تزوجها سهيل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم وأمها أم حكم بنت عمر بن
	عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة وأمه سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة ومات عبد الرحمن وليس له عقب وقد روي عنه أيضا
	وأخوهما الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمه أيضا سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة فولد الحارث بن أبي بكر عبد الله والمغيرة وسارة وأمهم كلثم بنت سعيد بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن
	وأخوهم عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمه قريبة بنت عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولد عمر بن أبي بكر عيسى وعبد الله لا عقب له وزينب وأمهم أم عاصم بنت سليمان بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب
	عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمه أم سعد بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة وأمها أم حسن بنت الزبير بن العوام بن خويلد وأمها أسماء بنت أبي بكر الصديق فولد عبد الرحمن بن أبان أبان
	أبو بكر بن عبد الله الأصغر بن أبي جهم واسمه عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبيد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وأمه أم ولد وأبو بكر هو اسمه فولد أبو بكر بن عبد الله: عبد الله وعبيد الله وأبا عثمان ومحمدا ورباحا وعبدة وليلى وأم
	عبد الملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم وأمه أم السفاح بنت السفاح بن سمرة بن خالد بن عبيد الله بن عبد الله بن يعمر بن المحترس بن خليل الخزاعي فولد عبد الملك بن عبيد المسور وداود وأمهما أم حكيم بنت داود بن قيس بن السائب بن
	أبو الأسود يتيم عروة واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه أم ولد. فولد محمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن وأم كثير وأم حكيم وأم عبد الله وأم الزبير وأمهم أم ولد مات في آخر سلطان بني أمية
	عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وأمه قريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فولد عبد الرحمن بن القاسم إسماعيل وأسماء وأمهما حبانة بنت عبد
	إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه أم حبيب بنت حريث بن سليم بن عش بن لبيد بن عداء بن أمية بن عبد الله بن رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كثير بن عذرة بن قضاعة فولد إسماعيل بن عمرو بن
	إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس وأمه أم ولد وليس لإسماعيل بن أمية عقب ومات سنة أربع وأربعين ومائة وكان ثقة كثير الحديث
	أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس وأمه أم ولد فولد أيوب بن موسى محمدا وأمه أم حبيب بنت أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وكان أيوب واليا على الطائف لبعض بني أمية وكان ثقة له أحاديث
	عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويكنى أبا محمد وأمه ابنة عبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولد عبد الله بن عكرمة عبد الرحمن لا بقية له وزينب وأم حكيم وأم
	وأخوه الحارث بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة وأمه بنت عبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة. فولد الحارث بن عكرمة المغيرة وأمه سالمة بنت حميد بن أبي جهم بن حذيفة وعبد الله وأم حكيم وأمها سلمة بنت محمد بن عمر بن أبي سلمة بن
	أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فولد أبو بكر بن عبيد الله محمدا وخالدا وبلالا وأبية وعائشة وأمهم أم حسين بنت
	القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل وأمه أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. توفي في خلافة مروان بن محمد وكان قليل الحديث
	عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم سلمة بنت المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن ثقيف. فولد عمر بن عبد الله عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله لأمهات أولاد وأسماء وأمها أم ولد وكان عمر قليل الحديث وكان
	عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل وأمه أم عبد الله بنت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فولد عبد العزيز محمدا وأمه أمة الحميد بنت سلمة بن عبد الله بن سلمة بن ربيعة بن أبي أمية وعمر بن عبد العزيز وأمه كيسة بنت عبد الحميد بن
	عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أمة الله بنت عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة فولد عبد الله بن واقد واقدا وأم عثمان ورقية وسودة وعاتكة وأمهم أم جميل بنت أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروى عن ابن عمر
	أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فولد أبو عبيدة محمدا والقاسم وأمهما جويرية بنت عبيد الله بن نضلة من
	جعفر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل وأمه أم ولد فروى جعفر عن أبيه وعن القاسم بن محمد وروى عنه عبد الله بن عمر
	أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل وأمه أم الحكم بنت يزيد بن عبد قيس فولد أبو بكر بن سالم سالما وهشيمة وأمهما بريهة بنت المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ومحمد بن أبي بكر وأمة الحميد وأمهما أم ولد وعمر بن أبي بكر
	عمر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل وأمه أم الحكم بنت يزيد بن عبد قيس فولد عمر بن سالم حفصا وأمه أم ولد
	محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم حكيم بنت عبيد الله بن عمر بن الخطاب فولد محمد بن زيد واقدا وعمر وأبا بكر وزيدا وعاصما وأم حكيم وفاطمة وأمهم أم ولد. وعبد الرحمن بن محمد الأكبر وبلالا وعبد الرحمن الأصغر وأمهم قرة
	عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل وأمه أم سلمة بنت عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب من بني أسد بن خزيمة أدرك سلطان بني العباس ووفد على أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو أول من قام بالخلافة من ولد
	عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأمه ميمونة بنت داود بن كليب بن إساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج فولد عمر بن حفص أبا بكر وعبيد الله وزيدا وعبد الله وعبد الرحمن ومحمدا وعاصما وأم عاصم وأم حميد وأم
	عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه فاختة بنت الأسود بن أبي البختري بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولد عبد الله بن عروة عمر وصالحا وعائشة وأمهم أم حكيم بنت عبد الله بن الزبير بن العوام
	يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام ويكنى أبا عروة وأمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس فولد يحيى بن عروة عروة وأمه زينب بنت عبيدة بن المنذر بن الزبير بن العوام ومروان الأكبر بن يحيى ومحمد الأكبر والزبير لا بقية لهم وأم
	محمد بن عروة بن الزبير بن العوام وأمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية فولد محمد بن عروة أم يحيى وأمها حفصة بنت عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ
	عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام وأمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية فولد عثمان بن عروة عروة وأبا بكر وعبد الرحمن ويزيد وأم يحيى وكلثم وحفصة وأمهم قريبة بنت عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير بن العوام ويحيى بن عثمان وهشاما لأم
	هشام بن عروة بن الزبير بن العوام وأمه أم ولد فولد هشام بن عروة الزبير وعروة ومحمدا وأمهم فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ويكنى هشام أبا المنذر
	عبيد الله بن عروة بن الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت سلمة بن عمران بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. فولد عبيد الله بن عروة عروة وعاصما ومصعبا وحفصة وأمهم بنت رباح بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وكان عبيد الله بن عروة أصغر ولد عروة وقد حكى
	عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام وأمه أم حكيم بنت عبد الله بن الزبير بن العوام ولم يعقب عمر بن عبد الله بن عروة وقد كان كبيرا. وروى عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وروى عنه ابن جريج وكان قليل الحديث
	يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه عائشة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولد يحيى بن عباد يعقوب وإسحاق وعبد الرحمن وعبد الوهاب وأمهم أسماء بنت ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد
	سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة وأمه أم ولد فولد سلمة بن أبي سلمة مروان وعمر ومحمدا وأم سلمة وأمهم أم عباد بنت إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأمة الواحد بنت سلمة وأمها أم ولد بربرية. وقد روى
	وأخوه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث ولم تسم لنا أمه فولد عمر بن أبي سلمة يحيى وإبراهيم درج وأم محمد وتماضر وأمهم حبابة بنت محمد بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أن عبد
	عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة وأمه أم ولد فولد عبد المجيد بن سهل سهيلا وسورة وأمة العزيز وأمهم أم عمرو بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن زمعة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي
	الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة وأمه أم الحكم بنت سعد بن أبي وقاص فولد الحسن بن عثمان جابرا ويحيى وسعدا وأمهم أم يحيى بنت يحيى بن أبي عمير بن أبي طلحة من الأنصار ثم من بني مالك بن النجار من الخزرج وإبراهيم
	عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة وأمه أم ولد فولد عبد الرحمن بن حميد إبراهيم وحميدا أو أم حميد وأمهم أمة الرحمن بنت محمد بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن عبد الرحمن وسعيدا وهو كراع وأمهما أمامة بنت
	غرير واسمه عبد الرحمن بن المغيرة بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف وأمه حميدة بنت عبد الله بن أبي عثمان بن الأخنس بن شريق الثقفي حليفهم فولد غرير محمدا وإبراهيم الأكبر ويعقوب وحميدا وأم حكيم والفارعة وأمهم هند بنت مروان بن الحارث بن
	أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وأمه هنيدة بنت عمر بن محرز بن شهاب بن أبي شمر من غسان فولد أبو بكر بن حفص عبد الملك ومحمدا وحفصة وأمهم بريهة بنت محمد بن الأسود بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن
	الأشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص وأمه شجرة بنت كليب بن رافع بن جزيء بن مدلج بن إياس بن عبد بن غنم بن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد. فولد الأشعث حمزة ومحمدا وأم إسماعيل وعبيدة وأم هشام وأمهم حفصة بنت عامر بن سعد بن أبي وقاص
	إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ويكنى أبا محمد وأمه أم ولد فولد إسماعيل بن محمد أبا بكر وأم محمد وأم كلثوم وأم القاسم وأمهم أم سليمان بنت عبد الله بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وحفصة بنت إسماعيل وأمها أم عمرو بنت عبيد الله بن
	إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وقد روي عنه وأمه أم ولد وليس له عقب
	داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص وأمه أم عبيد الله بنت عبد الله بن موهب بن رباح بن مالك بن غنم بن ناجية من الأشعريين حليفهم فولد داود بن عامر عبد الله وأمه أم سلمة بنت إسحاق بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم وهو كردم الشاعر ومحمدا وإسحاق وأمة
	قرين بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة واسمه الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم وأمه زبيبة أم ولد. فولد المطلب بن السائب محمدا وإبراهيم وأم إسحاق وأمهم أم عبد الله بنت عمر بن عبد الله بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة وكان المطلب ختن
	كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم. وأمه عائشة بنت عمرو بن أبي عقرب وهو خويلد بن عبد الله بن بجير بن حماس بن عريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وقد رآه سفيان بن عيينة وروى عنه وليس له عقب وكان شاعرا
	جعفر بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم أمه عائشة بنت عمرو بن أبي عقرب فولد جعفر بن كثير عبد الله وأمه عائشة بنت حمزة بن المطلب بن أبي وداعة
	وأخوهما سعيد بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم وأمه عائشة بنت عمرو بن أبي عقرب فولد سعيد بن كثير عبد الله وهو رباح وإسماعيل وهو سالم وإبراهيم وأمهم حميدة بنت عبد الله بن المطلب بن أبي وداعة
	يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأمه خالدة بنت معاذ بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم توفي وليس له عقب وكان يكنى أبا عرفة وكان قاصا وكان قليل
	وأخوه محمد بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان وأمه خالدة بنت معاذ بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان فولد محمد بن زيد عبد الله وأمه أم ولد وقد روي عن محمد بن زيد
	محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمه العالية بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فولد محمد بن علي عبد الله الأصغر وهو أبو العباس القائم بالخلافة من ولد العباس وداود بن محمد وعبيد الله وريطة هلكت ولم
	داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وأمه أم ولد. وكان داود لما ظهر أبو العباس عبد الله بن محمد بالكوفة صعد المنبر ليخطب الناس فحصر فلم يتكلم فوثب داود بن علي بين يدي المنبر فخطب وذكر أمرهم وخروجهم ومنى الناس ووعدهم العدل فتفرقوا عن خطبته
	عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم وأمه أم ولد، وهي أم داود بن علي وكان عيسى بن علي من أهل السلامة والعافية لم يل لأهل بيته عملا حتى توفي وقد روي عنه وتوفي في خلافة المهدي
	سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وأمه أم ولد. وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وأربعين ومائة وهو ابن تسع وخمسين سنة
	حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم وأمه أسماء بنت عبد الله بن العباس فولد حسين بن عبد الله عبد الله بن الحسين لم يكن له غيره. توفي الحسين في سنة أربعين ومائة ومحمد بن خالد بن عبد الله القسري على المدينة واليا لأبي جعفر
	العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم وأمه أم محمد بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فولد العباس بن عبد الله محمد بن العباس وأمه أم أبيها بنت محمد بن علي بن أبي طالب وقد روى سفيان بن عيينة عن عباس بن عبد الله بن معبد
	إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب وأمه أم ولد فولد إبراهيم بن عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله الذي كان نازلا بالحيرة وداود وأمهما ميمونة بنت العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب
	محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه أسماء بنت عقيل بن أبي طالب فولد محمد بن عمر عمر وعبد الله وعبيد الله وأمهم خديجة بنت علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد وأمه أم هاشم بنت جعفر بن جعفر بن جعدة بن هبيرة بن
	محمد بن عمرو بن حسين بن علي بن أبي طالب وأمه رملة بنت عقيل بن أبي طالب فولد محمد بن عمرو حسن بن محمد ورقية بنت محمد وأمهما حميدة بنت محمد بن أبي سعد الأحول بن عقيل بن أبي طالب وأمها فاطمة الصغرى بنت علي بن أبي طالب وعمرو بن محمد وعبد الله
	عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب. فولد عبد الله بن حسن محمدا المقتول بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور وإبراهيم المقتول بباخمرا من أرض الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور أيضا وموسى بن عبد الله
	حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. فولد حسن بن حسن بن حسن عبد الله وهو أبو جعفر مات في السجن وعليا وهو السجاد قيل له السجاد لعبادته مات في السجن وحسن بن حسن وأمهم فاطمة وهي أم حبان بنت عامر
	إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب فولد إبراهيم بن حسن إسحاق ويعقوب وإسماعيل وأم إسحاق وهي سحيقة ورقية وأمهم ربيحة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن
	محمد بن عبيد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وكان يقال لمحمد: الديباج لجماله وكان أبوه عبد الله بن عمرو يدعى: المطرف لجماله. فولد محمد بن عبد الله بن عمرو خالدا وعبد العزيز
	وأخوه أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وأمه أم عبد العزيز بنت عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية فولد أمية بن عبد الله عثمان وأمه حبيبة بنت إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وقد روي عنه وأمية بن عبد
	سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية وأمه أم عثمان بنت سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية وأمها أميمة بنت جرير بن عبد الله البجلي. فولد سعيد بن خالد عبد الله وخالدا لأم ولد ومحمدا لأم ولد وعبد الملك والوليد لأم ولد
	عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأمه أم عون بنت عون بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فولد عبد الله بن معاوية جعفرا لا عقب له وأمه هنادة بنت الشرقي بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعي اليربوعي من بني تميم. خرج عبد الله بن
	عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب وأمها أم ولد. فولد عبد الله بن محمد محمدا وهرما درج وأم هانيء وأمهم حميدة بنت مسلم بن عقيل بن أبي طالب ومسلم بن عبد الله وعقيلا وأمهما أم ولد
	القاسم بن العباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمه أم ولد. فولد القاسم بن العباس العباس وأمه أم سلمة بنت أبي سفيان بن معتب بن أبي لهب وكلثم بنت القاسم وعثيمة وسليمان وأم القاسم وهي قسيمة وأمهم أم
	صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ويكنى أبا بكر وأمه أم إسحاق بنت مجمع بن يزيد بن حارثة بن عامر بن مجمع بن العطاف من بني عمرو بن عوف روى ابن جريج عن صديق بن موسى
	عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه أم ولد فولد عبد الرحمن بن الحارث عياشا وعبد الله والحارث والمغيرة وفاطمة وأم سلمة وأمهم قريبة بنت محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد
	الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ويكنى أبا عبد الرحمن وهو خال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. وتوفي الحارث بن عبد الرحمن بالمدينة سنة سبع وعشرين
	يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس واسمه أبي بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج واسمه عمير بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر
	عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الأخنسي
	أبو وجزة السعدي واسمه يزيد بن عبيد من بني سعد بن بكر بن هوزان وكان قليل الحديث شاعرا عالما توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة
	عمران بن أبي أنس كانوا يزعمون أنهم من بني عامر بن لؤي والناس يقولون: إنهم موال لهم ثم انتموا بعد ذلك إلى اليمن ومات عمران قديما سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك وله أحاديث
	عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الولادة بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مروع بن كندة وهو يزيد ابن أخت النمر لا يعرفون إلا بذلك والنمر حضرمي وكان جده سعيد بن ثمامة حليف بني عبد شمس بن
	يزيد بن خصيفة بن يزيد بن سعيد بن ثمامة وهو ابن أخي السائب بن يزيد وروى عن السائب بن يزيد وغيره وكان عابدا ناسكا ثقة كثير الحديث ثبتا
	مخلد بن خفاف بن أيماء بن رخصة بن خربة بن خلاف بن حارثة بن غفار وإليهم البيت من بني غفار وغفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وصحب خفاف بن أيماء وأبوه أيماء بن رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينزلون غيقة ويأتون المدينة كثيرا
	يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي من أنفسهم ويكنى أبا عبد الله
	جوثة بن عبيد الديلي من أنفسهم ويكنى أبا عبيد والديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة أخبرنا محمد بن عمر قال: سمعت عمر بن طلحة يذكر أن جوثة بن عبيد مات بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة وقال: ولا أعلمه روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
	محمد بن عبد الرحمن بن نضلة الديلي من أنفسهم وكان قليل الحديث
	سعيد بن خالد القارظي من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بني زهرة توفي في آخر سلطان بني أمية وله أحاديث
	محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي من أنفسهم وكان هيبا مرئيا لزوما للمسجد وقد روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وله أحاديث
	يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ابن أخي عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي من أنفسهم ويكنى أبا عبد الله وكان أعرج يخمع من رجله وتوفي سنة تسع وثلاثين ومائة بالمدينة وكان ثقة كثير الحديث
	شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي من أنفسهم ويكنى أبا عبد الله وتوفي بعد سنة أربعين ومائة وقبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وخرج سنة خمس وأربعين ومائة وكان ثقة كثير الحديث
	مخرمة بن سليمان الوالبي قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة وكان قليل الحديث
	الوليد بن سعيد بن أبي سبدر الأسلمي من بني سهم بطن من أسلم ويكنى أبا العباس مات سنة ثلاثين ومائة وكان قليل الحديث
	عطاء بن أبي مروان الأسلمي ويكنى أبا مصعب وهو من بني مالك بن أفصى إخوة أسلم بقي حتى توفي في أول خلافة أبي العباس وكان قليل الحديث وروى عنه الثوري
	الصلت بن زبيد بن الصلت بن معدي كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر من كندة حلفاء بني جمح وقد ولي الصلت بن زبيد قضاء المدينة
	أبو الحويرث واسمه عبد الرحمن بن معاوية المرادي حليف بني نوفل بن عبد مناف بن قصي توفي في خلافة مروان بن محمد وله أحاديث
	سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد حلفاء بني عبد شمس. وقد شهد يزيد بن رقيش بدرا وسمع سعيد بن عبد الرحمن من أنس بن مالك وروى عنه مالك بن أنس وكان قليل الحديث
	محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وأمه فاطمة بنت عمارة بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار فولد محمد بن أبي بكر عبد الرحمن وعبد الملك وعبد
	عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأمه فاطمة بنت عمارة بن عمرو بن حزم ويكنى أبا محمد قال محمد بن عمر: توفي بالمدينة سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة وليس له عقب قال: وقال غيره: توفي عبد الله بن أبي بكر قبل ذلك سنة ثلاثين ومائة وقد
	أبو طوالة قال محمد بن عمر: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وقال عبد الله بن محمد بن عمارة وهو القداحي الأنصاري: اسم أبي طوالة الطفيل فولد أبو طوالة النضر وأمه بنت أنس بن
	سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وأمه أم حميد بنت عبد الله بن قيس بن صرمة بن أبي أنس من بني عدي بن النجار. فولد سعيد بن سليمان: مسكينا واسمه عبد الملك وداود وعبيدة امرأة
	إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ويكنى أبا إدريس وأمه بسامة بنت عمارة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد فولد إبراهيم بن يحيى خارجة ومحمدا وإدريس وأمهم أم سلمة بنت النعمان بن أبي حبيبة الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة من
	محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمه هند بنت زيد بن أبي عامر الراهب وهو عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأوس فولد محمد
	أبو الرجال واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فولد محمد بن عبد الرحمن عبد الله
	إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأمه نبيتة بنت رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي. فولد إسحاق بن عبد الله يحيى وأمه حميدة بنت عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي.
	عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وأمه أم ولد ولم يكن له ولد وقد درج ولد عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة فلم يبق منهم أحد وكان عبد الله بن عبد الله يكنى أبا يحيى أيضا وكان أصغر من إسحاق وكان معه في دار أبي طلحة
	عمر بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وأمه أم كلثوم بنت عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار. فولد عمر بن عبد الله حفصا وأمه أم الفضل بنت عبد الرحمن بن عمير بن عقبة بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الأوس
	عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن عمرو هو النبيت بن مالك بن الأوس وأمه أم ولد فولد عباية بن رفاعة أم الفضل وأم يحيى وهي سلامة والخنساء وتلادم وأسماء وهي السوداء وأمهم أم رافع بنت عبيد الله بن
	محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم من بني حنش بن عوف بن عمرو بن عوف وأمه أم عبد الله بنت عتيك بن الحارث بن الحارث بن قيس بن هيشة من بني معاوية فولد محمد سهلا وعبدة وأم سهل وأم رافع وأمهم رملة بنت محمد بن عثمان بن سهل بن حنيف
	أيوب بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم وأمه أم عبد الله بنت عتيك بن الحارث فولد أيوب يزيد وأمه حمارة بنت محمد بن فضالة بن عدي من بني ظفر
	خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج ولم تسم لنا أمه. فولد خبيب بن عبد الرحمن بكارا ولم تسم لنا أمه وقد روى عن خبيب بن عبد الرحمن عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وشعبة. وتوفي
	عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن بن عبد عمرو بن قيس بن محرث بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأمه أم النعمان بنت أبي حنة بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. فولد عمرو بن يحيى يحيى ومريم وأمهما حميدة بنت محمد بن إياس بن أبي البكير من بني
	عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمه نائلة بنت الحارث بن عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول فولد عبد الرحمن بن عبد الله معاذا وعمرا وأم الحارث وأم حميد
	محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة وأمه نائلة بنت الحارث بن عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول. فولد محمد بن عبد الله يعقوب وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق وأمهم حميدة بنت عبد الله بن مكنف بن محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن
	ضمرة بن سعيد بن أبي حنة واسمه عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وأمه عقة بنت حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء بن مبذول فولد ضمرة بن سعيد محمدا وموسى وأبا الغيث واسمه إسماعيل وأمهم أمة الله
	الحصين بن عبد الله بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان ويكنى أبا محمد وكان قليل الحديث وتوفي سنة ست وعشرين ومائة
	عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول وأمه أم إسماعيل بنت أبي حنة بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. فولد عمارة بن غزية سعيدا والنعمان وأمهما مويسة بنت النعمان بن عبد الرحمن بن عمرو بن غزية بن عمرو بن
	أبو جابر البياضي واسمه محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج وأمه كبشة بنت فروة بن عمرو بن وذقة بن عبيد بن عامر بن بياضة فولد محمد بن عبد الرحمن جابرا وأمه
	إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، وأمه سميكة بنت كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم، من بني سلمة بن الخزرج، فولد إبراهيم بن عبيد رفاعة، ومحمدا، وإسحاق، ومريم، وسميكة، ورابعة، وأمهم أم
	إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان وأمه سميكة بنت كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين وكان رافع بن مالك من النقباء الاثني عشر ولم يشهد بدرا وشهدها ابناه رفاعة وخلاد ابنا رافع بن مالك
	سعيد بن عمرو بن سليم بن عمرو بن خالدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق من الخزرج وأمه أم البنين بنت أبي عبادة سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن زريق وكان قليل الحديث وروى عنه مالك بن أنس وتوفي بالمدينة سنة أربع وثلاثين ومائة في خلافة أبي العباس
	مروان بن أبي سعد بن أوس بن المعلى بن لوذان بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ودعوتهم في بني زريق. ويكنى مروان أبا عبد الملك وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة في أول خلافة أبي العباس
	الحارث بن الفضيل بن الحارث بن عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك من الأوس وأمه زينب بنت عيسى بن عامر بن أبي قيس بن ثعلبة بن وهب بن أسامة بن سيف بن عدي الجهني فولد الحارث بن الفضيل عبد الله وأمه مريم بنت عدي بن
	حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وكان قليل الحديث لا يحتجون بحديثه
	وأخوه عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف وكان ثقة وقد روى عنه الكوفيون
	أبو ليلى واسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة من الأوس وهو الذي روى عنه مالك بن أنس حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة واستعمل عمر بن الخطاب جده عبد الرحمن بن سهل على البصرة حين مات عتبة بن غزوان
	عمارة بن عبد الله بن صياد يكنى أبا أيوب وكان ثقة قليل الحديث وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه أحدا في الفضل وروى عنه وروى عمارة عن سعيد بن المسيب وكانوا يقولون: نحن بنو أشهب بن النجار فدفعتهم بنو النجار عن ذلك وحلف منهم تسعة وأربعون رجلا ورجل من بني
	عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ويكنى أبا عبد الرحمن وتوفي في سنة سبع وعشرين ومائة وكان ثقة كثير الحديث
	عبد الله بن عمير مولى أم الفضل ويكنى أبا محمد توفي سنة سبع عشرة ومائة وكان ثقة قليل الحديث
	عبد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عبد الله بن علي من جده أبي رافع وكان قليل الحديث وكان يفتي
	عثمان بن عبيد الله بن رافع وكان رافع غلاما لأبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية وقد رحل مع قريش رحلتين في الجاهلية ثم صار رافع بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وقد روى محمد بن عجلان عن عثمان بن عبيد الله بن رافع وروى عثمان عن ابن عمر ورافع
	مسلم بن أبي مسلم الخياط روى عن ابن عمر وبقي حتى لقيه سفيان بن عيينة وكان يسكن بالمدينة دار الحفرة وهي دار العطارين وكان قليل الحديث
	هلال بن أسامة وهو ابن أبي ميمونة روى عنه مالك بن أنس ومات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك
	عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وكان ثقة له أحاديث
	عبد الرحمن بن كثير بن أفلح قد روي عنه أيضا
	بكير بن عبد الله بن الأشج مولى المسور بن مخرمة الزهري ويكنى أبا عبد الله توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة قال محمد بن عمر: وكان يكون كثيرا بالثغر وقل ما روى عنه أهل المدينة إلا ابنه مخرمة والضحاك بن عثمان وذلك أنه كان جارا له وكان ثقة كثير
	يعقوب بن عبد الله بن الأشج ويكنى أبا يوسف قتل في البحر شهيدا سنة اثنتين وعشرين ومائة في آخر خلافة هشام بن عبد الملك وقد روي عنه وكان ثقة وله أحاديث
	عمر بن عبد الله بن الأشج وقد روي عنه أيضا وكان ثقة قليل الحديث
	وهب بن كيسان ويكنى أبا نعيم مولى عبد الله بن الزبير بن العوام توفي سنة سبع وعشرين ومائة وسألت محمد بن عمر عن وهب بن كيسان فقال: لم يكن له فتوى وكان محدثا ثقة وكان يصلي وينصرف وقد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن العوام بن خويلد توفي سنة ثلاثين ومائة وروى عن صالح بن خوات وغيره وكان عالما كثير الحديث
	إسماعيل بن أبي حكيم مولى لبني عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي من لا يعرف ولاؤهم ولا نسبهم إلى ولاء آل الزبير بن العوام وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز وتوفي سنة ثلاثين ومائة وكان قليل الحديث
	وأخوه إسحاق بن أبي حكيم وقد روى عن عطاء بن يسار وغيره وكان قليل الحديث
	سالم أبو النضر بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر التيمي تيم قريش وتوفي في خلافة مروان بن محمد وروى عن مالك بن أبي عامر وأبي مرة مولى أم هانئ وبسر بن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكان ثقة كثير الحديث
	القاسم بن عمير مولى لبني الديل ويكنى أبا رشدين مات قديما وكان قليل الحديث
	عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم له أحاديث روى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري وابن أبي ذئب
	حبيب مولى عروة بن الزبير بن العوام مات قديما في آخر سلطان بني أمية وكان قليل الحديث
	زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ويكنى أبا أسامة أخبرنا محمد بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عمر وعن أبيه وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وكان ثقة
	خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب وقد روي عنه أيضا وكان أشد شاب بالمدينة ويكنى أبا ثور وكان أسن من زيد بن أسلم
	أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن حمير واسمه نافع وهو عم مالك بن أنس
	شيبة بن نصاح مولى أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قارئا وتوفي في خلافة مروان بن محمد وكان ثقة قليل الحديث
	داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ويكنى أبا سليمان روى عن عكرمة وعبد الرحمن الأعرج وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد وكان ثقة روى عنه مالك بن أنس وتوفي بالمدينة سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة
	أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وكانت رملة بنت شيبة تحت عثمان بن عفان وكان أبو الزناد يكنى أبا عبد الرحمن فغلب عليه أبو الزناد أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد: أن عمر
	ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر التيميين ويكنى ربيعة أبا عثمان
	صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويكنى صفوان أبا عبد الله وكان ثقة كثير الحديث عابدا وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ومائة
	محمد بن قيس مولى معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية توفي بالمدينة في فتنة الوليد بن يزيد. روى عنه أبو معشر نجيح وكان كثير الحديث عالما
	موسى بن ميسرة ويكنى أبا عروة مولى لبني الديل وهو خال ثور بن زيد الديلي وروى عنه الضحاك بن عثمان وتوفي في آخر سلطان بني أمية وكان ثقة له أحاديث وروى عنه مالك بن أنس
	عبد الله بن زبيد مولى علي بن أبي طالب وكان أخا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لأمه وأمهما اسمها غزالة وروى عبد الله بن زبيد عن علي بن الحسين وروى عنه أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الغروري
	ثور بن زيد الديلي مولى لهم وهو ابن أخت موسى بن ميسرة روى عن عكرمة وعن أبي الغيث وغيرهما وروى عنه مالك بن أنس وغيره
	عبد الله بن عبيدة بن نشيط أخو موسى بن عبيدة قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة وكان قليل الحديث
	عبيد بن سلمان الأغر مولى لجهينة
	عبد الله بن يزيد بن هرمز مولى الدوسيين ويكنى أبا بكر وكان أبوه على الموالي يوم الحرة أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت قال: كان عبد الله بن يزيد بن هرمز يجتمعون عنده في منزلة ببني ليث الحارث وعبد الله ابنا عكرمة بن
	صالح بن كيسان ويكنى أبا محمد أخبرنا محمد بن عرم قال: أخبرني عبد الله بن جعفر قال: دخلت على صالح بن كيسان وهو يوصي فقال لي: أشهد أن ولائي لامرأة مولاة لآل معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي فقال له سعيد بن عبد الله بن هرمز: ينبغي أن تكتبه فقال:
	العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة من جهينة وكانت له سن وبقي إلى أول خلافة أبي جعفر
	سليمان بن سحيم ويكنى أبا أيوب مولى لبني كعب من خزاعة توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصور وكان ثقة له أحاديث
	عبد الله بن أبي لبيد مولى لآل الأخنس بن شريق الثقفي حلفاء بني زهرة بن كلاب ويكنى عبد الله أبا المغيرة وكان يقول بالقدر وكان من العباد المنقطعين روى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومات في أول خلافة أبي جعفر وكان عبد الله بن أبي
	عثمان بن وثاب مولى لبني الديل من كنانة
	أبو حازم واسمه سلمة بن دينار مولى لبني شجع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان أعرج وكان عابدا زاهدا وكان يقص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المدينة وقدم سليمان بن هشام بن عبد الملك المدينة فأتاه الناس وبعث إلى أبي حازم فأتاه وساء له عن
	عبد الله بن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد مات بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة
	عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة وهي أرض عند زقاق رومة بطرف المدينة وكان عبد الرحمن يكنى أبا محمد وهو رجل من موالي قريش وروى عنه ابن أبي ذئب وهشام بن سعد وداود بن قيس الفراء وسليمان بن بلال وتوفي عبد الرحمن بن عطاء بالمدينة سنة ثلاث وأربعين
	محمد بن أبي حرملة مولى لبني عامر بن لؤي ويكنى أبا عبد الله وكان كاتبا لسليمان بن يسار إذ كان على السوق ومات في أول خلافة أبي جعفر المنصور وكان كثير الحديث
	هارون بن أبي عائشة رجل من موالي أهل المدينة روى عنه ابن جريج

	الطبقة الخامسة من التابعين من أهل المدينة
	يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ويكنى أبا سعيد وأمه أم ولد. فولد يحيى بن سعيد عبد الحميد وعبد العزيز وأمة الحميد تزوجها عبيد الله بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام وأمة الحميد
	وأخوه عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل وأمه أم ولد وهي أم يحيى بن سعيد فولد عبد ربه بن سعيد سعيد تزوجها محمد بن أسعد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن عمرو بن مالك بن النجار وفاطمة تزوجها عبد الحميد بن يحيى بن سعيد بن
	وأخوهما سعد بن سعيد بن قيس بن عمر بن سهل وأمه أم ولد وهي أم يحيى بن سعيد فولد سعد بن سعيد سعيدا وقيسا ومحمدا وأمامة وأمهم حبيبة بنت محمد بن محمود بن عبد الله بن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث من الأوس وتوفي
	إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش مولى الزبير بن العوام بن خويلد أعتق الزبير أبا عياش وهو أكبر من أخيه موسى بن عقبة ومات قبله وأدركه سفيان بن عيينة وروى عنه قال محمد بن عمر: كان لإبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه
	موسى بن عقبة مولى الزبير بن العوام بن خويلد ويكنى أبا محمد، وتوفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن وكان ثقة قليل الحديث وقد روي عنه أيضا كما روي عن إخوته
	محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام بن خويلد وقد روي عنه أيضا كما روي عن إخوته وكان ثقة وكانت أم إبراهيم وموسى ومحمد بنت أبي حبيبة مولى الزبير
	عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ويكنى أبا عثمان واسم أبي عمرو ميسرة وتوفي عمرو في أول خلافة أبي جعفر وزياد بن عبيد الله الحارثي على المدينة وقد روى سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو وكان صاحب مراسل
	علقمة بن أبي علقمة مولى لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومات في أول خلافة المنصور وقد روى عنه مالك بن أنس وله أحاديث صالحة وكان علقمة له كتاب يعلم في العربية والنحو والعروض
	عمر بن عبد الله مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح جالس عمر سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيرهما وتوفي بعد مخرج محمد بن عبد الله بن حسن. وكان ثقة كثير الحديث ليس يكاد يسند وهو يرسل أحاديثه أو عامتها
	أسيد بن أبي أسيد مولى أبي قتادة الأنصاري ويكنى أبا إبراهيم وتوفي في أول خلافة أبي جعفر المنصور وكان قليل الحديث
	عباد بن أبي صالح مولى جويرية امرأة ابن قيس وكان أسن من أخيه سهيل بن أبي صالح وقد روى سهيل عنه وتوفي عباد في خلافة مروان بن محمد وكان قليل الحديث مستضعفا
	وأخوه سهيل بن أبي صالح أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي ذئب وغيره من أصحابه قالوا: وجد سهيل على أخيه عباد وجدا شديدا حتى حدث نفسه وتوفي سهيل في خلافة أبي جعفر المنصور وكان ثقة كثير الحديث وروى عنه أهل المدينة وأهل العراق
	صالح بن محمد بن زائدة الليثي من أنفسهم قال محمد بن عمر: وقد رأيته ولم أسمع منه شيئا وكان يكنى أبا واقد وكان صاحب غزو ومات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وروى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وله
	أبو جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن حباشة بن جويبر بن عبيد الله بن غيان بن عامر بن خطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس وأم أبي جعفر أم القاسم بنت عقبة بن الفاكه بن سعد بن جبر بن عبيد الله بن غيان بن عامر بن خطمة وليس له عقب
	محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة وهي أم محمد وهي امرأة أعجمية والأب عبد الرحمن مولى لقريش وقد أدرك محمد بن عبد الرحمن ابن عمر وروى عنه وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص وروى عن محمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن جعفر وأسامة بن زيد وقد رآه محمد بن عمر
	عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ويكنى أبا حرملة وهو من بني مالك بن أفصى إخوة أسلم من خزاعة توفي ليالي خرج محمد بن عبد الله بن حسن قال محمد بن عمر قد رأيته ولم أسمع منه شيئا وكان ثقة كثير الحديث
	عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ويكنى أبا محمد من القارة وهو إلى الجون بن خزيمة وبقي إلى خلافة أبي جعفر المنصور وكان قليل الحديث
	عبد الواحد بن أبي عون الدوسي من أنفسهم وكان منقطعا إلى عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فاتهمه أبو جعفر في أمر محمد بن عبد الله أنه يعلم علمه. فهرب منه إلى طرف القدوم فتوارى عند محمد بن يعقوب بن عتبة فمات عنده فجاءة سنة أربع وأربعين ومائة
	إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ويكنى أبا سليمان وكان أبو فروة مولى عثمان بن عفان يقولون: إن عبيد الحفار جاء بأبي فروة عبدا مكانه فأعتقه عثمان بعد ذلك وكان أبو فروة يرى رأي الخوارج وقتل مع ابن الزبير فدفن في المسجد الحرام وقال بعض ولده: إنه من
	وأخوه عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يحدث عنه وكان أثبت من أخيه إسحاق وكان ثقة قليل الحديث وكان يفتي بالمدينة وكانت له حلقة ويكنى أبا عبد الله وبقي حتى توفي سنة ست وخمسين ومائة في آخر خلافة أبي جعفر وقد سمع
	المهاجر بن يزيد مولى لآل أبي ذئب العامري ويكنى أبا عبد الله قال ابن أبي ذئب: كتبت معه إلى عطاء بن أبي رباح وكان قليل الحديث
	الخطاب بن صالح بن دينار التمار مولى لآل قتادة بن النعمان الأنصاري ثم الظفري ويكنى أبا عمر وهو أسن من أخيه محمد بن صالح بن دينار وأقدم توفي في سنة ثلاث وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور
	المهاجر بن مسمار مولى سعد بن أبي وقاص الزهري مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن وقيل سنة خمسين ومائة وله أحاديث وليس بذاك وهو صالح الحديث
	وأخوه بكير بن مسمار ويكنى أبا محمد وقد لقيه محمد بن عمر وسمع منه ومات سنة ثلاث وخمسين ومائة وله أحاديث وهو قريب من أخيه
	عبد الله بن يزيد بن فنطس من أنفسهم ويكنى أبا يزيد ومات سنة تسع وأربعين ومائة روى عنه ابن أبي ذئب وروى عبد الله عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب
	محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ويكنى أبا عبد الله وكان عابدا ناسكا فقيها وكانت له حلقة في المسجد وكان يفتي وكان داود بن قيس الفراء يجلس إليه. قال محمد بن عمر: سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول: حمل بأبي
	محمد بن أبي مريم مولى لبني سليم ثم لبني ناصرة توفي بعد مخرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة
	وأخوه عبد الله بن أبي مريم وهو أبو يحيى بن عبد الله بن أبي مريم الذي كان مع هارون أمير المؤمنين وتوفي بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن وقد روي عنه
	مسلم بن أبي مريم مولى لبعض أهل المدينة وليس بأخ لمحمد وعبد الله ابني أبي مريم وقد روى عنه مالك وقد كان شديدا على القدرية وكان ثقة قليل الحديث أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: كان مسلم بن أبي مريم شديدا على
	الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب الدوسي من أنفسهم وكان ينزل الأعوص على أحد عشر ميلا من المدينة طريق العراق قال محمد بن عمر: قد أدركته ورأيته ولم أسمع منه شيئا وتوفي بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن بسنة وكان قليل الحديث
	وأخوه عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب الدوسي وقد روي عنه أيضا
	يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع الأسلمي توفي بالمدينة بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن بسنتين أو ثلاث وكان ثقة كثير الحديث
	محمد بن أبي يحيى واسم أبي يحيى سمعان مولى لعمرو بن عبد نهم من بني سهم بطن من أسلم ويكنى محمد أبا عبد الله وهو أبو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني المحدث توفي محمد بن أبي يحيى بالمدينة سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور وكان
	وأخوه أنيس بن أبي يحيى ويكنى أبا يونس توفي سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وكان ثقة قليل الحديث
	وأخوهما عبد الله بن أبي يحيى ويكنى أبا محمد مات سنة اثنتين وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور وكان ثقة قليل الحديث
	إسماعيل بن رافع ويكنى أبا رافع وهو ابن أبي عويمر مولى لمزينة مات بالمدينة قديما وكان كثير الحديث ضعيفا وهو الذي روى حديث الصور بطوله
	عبد الله بن سعيد بن أبي هند ويكنى أبا بكر مولى لبني شمخ من بني فزارة مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور وكان ثقة كثير الحديث روى عنه يحيى بن سعيد القطان
	سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة من بلي حليف للأنصار ثم لبني سالم مات بعد سنة أربعين ومائة وقبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وكان ثقة وله أحاديث، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان
	المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك
	محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي من أنفسهم ويكنى أبا عبد الله توفي بالمدينة سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور وكان كثير الحديث يستضعف
	سلمة بن وردان الجندعي من بني كنانة مولى لهم ويكنى أبا يعلى وقد رأى عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده أحاديث يسيرة وكان ثبتا فقيها ومات في آخر خلافة أبي جعفر المنصور
	عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي بن كعب وكان يلقب رباح. وأمه ميمونة بنت داود بن كليب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج فولد عيسى بن حفص أبية تزوجت عبيد الله بن عروة بن الزبير بن العوام فولدت له.
	عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأمه فاطمة بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب فولد عبيد الله بن عمر رباحا وقد روي عنه وحفصا وبكارا وأمهم أبية بنت أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وإسماعيل بن عبيد الله وأمه
	أبو بكر بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأمه فاطمة بنت عمرو بن عاصم بن عمر بن الخطاب ولم يعقب أبو بكر بن عمر وكان أسن من عبيد الله بن عمر وخرج مع محمد بن عبد الله بن حسن ولم يقتل حتى مات بعد ذلك
	عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأمه فاطمة بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب فولد عبد الله بن عمر القاسم وأم عمر وأم عاصم وأمهم حفصة بنت أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وروى عبد الله بن عمر العمري عن
	عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ولم يعقب وكان أصغر سنا من أخيه عبد الله بن عمر وقد روي عنه وإنما ألحقناه في هذه الطبقة بإخوته وكان عاصم شاعرا وله أحاديث ويستضعف
	أبو بكر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم ولد اسمها شعثاء ولم يعقب توفي بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وقبل سنة خمسين ومائة وقد روي عنه وكان قليل الحديث
	عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه شعثاء توفي بعد أخيه أبي بكر بن محمد بقليل ولم يعقب وقد روي عنه وكان ثقة قليل الحديث
	عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه الشعثاء وتوفي ولم يعقب وقد روي عنه
	زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه شعثاء ولم يعقب وقد روي عنه
	واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه شعثاء فولد واقد إبراهيم وعثمان وزيدا ومحمدا وعمر وعبيد الله وأبا بكر وأمهم رملة بنت موسى بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وقد روي عنه أيضا
	عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب وأمه عائشة أم ولد سمع من سالم بن عبد الله وروى عنه مالك قال محمد بن عمر: قد رأيته وتوفي حديثا ولم أسمع منه شيئا فولد عبد الرحمن بن المجبر محمدا وعمرا وزيدا وبريهة وأمهم سودة بنت
	أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم ولد فولد أبو بكر بن عمر عمر وعبد الرحمن وحفصة وأمهم أم بلال بنت معبد بن عبد الله بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف
	هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وأمه أم ولد فولد هاشم بن هاشم هاشما وأمه أم عمرو بنت سعد بن أبي وقاص. وقد روى هاشم عن عامر بن سعد وغيره وروى عنه أبو ضمرة وعبد الله بن نمير وغيرهما
	محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولد محمد بن عبد الله عبد الله بن محمد قتل ببلاد القشمير قتله هشام بن عروة في المعركة وعلي بن محمد مات في
	إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولد إبراهيم بن عبد الله حسنا وأمه أمامة بنت عصمة بن عبد الله بن حنظلة بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب من
	موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي فولد موسى بن عبد الله محمدا وإبراهيم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وكلثم وخديجة وأمهم أم سلمة بنت
	إدريس الأصغر بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قال: وكان إدريس بن عبد الله لما قتل محمد بن عبد الله بن حسن يعني صغيرا يومئذ فلما خرج
	يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه قريبة بنت ركيح بن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي. فولد يحيى بن عبد الله محمدا وأمه خديجة بنت إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي من
	علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة وهي أم حبان بنت عامر بن عبد الله بن بشر بن عامر ملاعب الألسنة ابن مالك بن جعفر بن كلاب من بني عامر بن صعصعة وكان يقال لعلي: السجاد لعبادته وفضله واجتهاده وورعه فولد علي بن حسن حسين بن علي وهو
	حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه أم ولد فولد الحسن بن زيد محمدا وبه كان يكنى والقاسم وأم كلثوم بنت حسن تزوجها أبو العباس أمير المؤمنين فولدت له غلامين هلكا صغيرين وأمهم أم سلمة بنت حسين الأثرم ابن حسن بن علي بن أبي طالب. وعلي بن حسن
	جعفر بن محمد. . . ثم كان أبو جعفر بعده
	عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وأمه خديجة بنت علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وكان يلقب دافن وقد روى عن أبيه وغيره وكان قليل الحديث وتوفي في آخر خلافة أبي جعفر المنصور
	وأخوه عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وقد روي عنه أيضا
	وأخوهما عمر بن معمر بن عمر بن علي بن أبي طالب وأمه خديجة بنت علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وقد روي عنه أيضافولد عمر بن محمد إبراهيم وإسماعيل وحبيبة وموسى لأم ولد وفاطمة بنت عمر ولم تسم لنا أمها
	قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأمه نفيعة بنت عبد الله بن عقيل بن أبي طالب
	لوط بن إسحاق بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمه أم إسحاق بنت سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان لوط يكنى أبا المغيرة وكان عابدا عالما قليل الحديث وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور
	محمد بن لوط بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمه أم ولد فولد محمد بن لوط عتبة وأمه ابنة عتبة بن عتبة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان محمد بن لوط يكنى أبا المغيرة وقد روي عنه وتوفي في خلافة أبي جعفر
	يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فولد يزيد بن عبد الملك عبد الواحد ولم تسم لنا أمه وخالدا ويحيى وأمهما أم ولد وكان يزيد بن عبد الملك يكنى أبا خالد وقد روي عنه وكان جلدا صارما ثقة له أحاديث وتوفي بالمدينة
	الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وأمه حميدة وهي حمادة بنت يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. فولد الزبير بن سعيد القاسم وبه كان يكنى ومحمدا الأكبر ورقية درجوا وأمهم أم المغيرة بنت إسحاق بن سليمان
	عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم حكيم بنت المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب من بني عامر بن لؤي فولد عمر بن حمزة حمزة وأمه فاطمة بنت سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وروى عن عمر بن حمزة أبو أسامة وغيره
	عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو الذي يقال له: ابن أبي عتيق وقد روي عنه
	حفص بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. والزهري. وقد روي عنه
	معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة وأمه أم ولد فولد معاوية بن إسحاق طلحة وإسحاق وأمهما أم جميل بنت ميسرة بن عمارة من بني الصيداء من بني أسد وهي لأم ولد وأم إسحاق لأم ولد وأم يحيى لأم ولد وقد روى الثوري
	وأخوه موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله وقد روي عنه
	محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي ويكنى أبا سليمان وأمه أسماء بنت سلمة بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي وأمها حفصة بنت عبيد الله بن عمر بن الخطاب وأمها أسماء بنت زيد بن الخطاب بن نفيل فولد محمد بن عمران عبد
	طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وأمه أم أبان أو أم أناس ابنة أبي موسى الأشعري فولد طلحة بن يحيى يحيى ومحمدا وصالحا وإسحاق وعبد الله وعيسى ويعقوب وإسماعيل ونوحا وإبراهيم ويوسف وداود وسعدى وأم عبد الله وعائشة
	وأخوه بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وأمه أم ولدفولد بلال بن يحيى يحيى وإسحاق وعيسى وأمهم ربيعة أم ولد وطلحة وأمه سعدى بنت يحيى بن عيسى بن طلحة ومدح الحزين الكناني بلال بن يحيى فقال: بلال بن يحيى غرة لا خفا بها لكل أناس غرة وهلال
	وأخوهما إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وأمه الحسناء بنت زبان بن الأبرد بن مصاد بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم من كلب فولد إسحاق بن يحيى محمدا ولم تسم لنا أمه وقد روى إسحاق بن يحيى عن مجاهد والمسيب بن درام وغيرهما وكان أخوه
	ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزيز بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة. وأمه أم يحيى بنت المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى ويكنى ربيعة أبا عثمان وكان ثقة ثبتا قليل الحديث وكان فيه عسر ومات سنة أربع
	موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم عيسى بنت عمران بن أبي يحيى وهو عمير وكان موسى بن محمد يكنى أبا محمد ومات سنة إحدى وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر وهو ابن سبعين سنةوقد روى عنه ابن أبي ذئب
	الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه آمنة بنت عبد الله من بني ليث بن بكر فولد الضحاك بن عثمان عثمان وعبد رب وأمهما مسلمة بنت المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام ومحمد بن الضحاك لأم ولد. قال: وكان
	أسامة بن زيد الليثي مولى لهم. ويكنى أبا زيد مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن بضع وسبعين سنة وقد سمع من القاسم بن محمد وغيره وكان كثير الحديث يستضعف
	الوليد بن كثير ويكنى أبا محمد مولى لبني مخزوم ومات بالكوفة سنة إحدى وخمسين ومائة وقد روى عنه أبو أسامة وغيره من الكوفيين وكان له علم بالسيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أحاديث وليس بذلك
	جارية بن أبي عمران ويكنى أبا عمران وكان له بالبلد قدر وعبادة ورواية للعلم. ومات بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة قال محمد بن عمر: لو قيل لجارية: إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد قال: وكان ثبتا في الحديث
	عبد الحميد بن جعفر بن الحكم الحكمي يقال: إنه من ولد الفطيون وهم حلفاء الأوس ويكنى أبا الفضل وكان ثقة كثير الحديث مات بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة. وقد روى عنه هشيم وغيره. قال: وقال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يحمل على
	محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ويكنى أبا عبد الله وكان جده يسار من سبي عين التمر. وكان محمد بن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفها وكان يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان ومحمد
	وأخوه عمر بن إسحاق بن يسار ويكنى أبا حفص قال محمد بن عمر: لقد لقيته وكتبت عنه وكانت عنده أحاديث وعلم عن نافع بن جبير بن مطعم وغيره قال: وكان قليل الحديث وتوفي فيما أعلم بالمدينة سنة أربع وخمسين ومائة
	وأخوهما أبو بكر بن إسحاق بن يسار وقد روي عنه أيضا
	بردان بن أبي النصر وهو إبراهيم بن سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي ويكنى أبا إسحاق. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة وقد روى عن سعيد بن المسيب وغيره. وكان ثقة له أحاديث
	داود بن قيس الفراء وكان يقال له: الدباغ ويكنى أبا سليمان مولى لقريش مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي قال: ما رأيت بالمدينة رجلين كانا أفضل من داود بن قيس ومن الحجاج بن صفوان
	حميد بن زياد الخراط ويكنى أبا صخر أو أبا صبح روى عنه عبد الله بن وهب وابن أبي فديك وغيرهما
	محمد بن أبي حميد الزورقي وبعضهم يقول: حماد بن أبي حميد
	أبو حزرة واسمه يعقوب بن مجاهد ويكنى أبا يوسف قال محمد بن عمر: أحسبه مولى لبني مخزوم وكان قاصا توفي بالإسكندرية سنة تسع وأربعين أو خمسين ومائة وكان قليل الحديث روى عنه يحيى القطان
	محمد بن عبد الله بن أبي حرة مولى لأسلم ويكنى أبا عبد الله مات سنة سبع أو ثمان وخمسين ومائة
	موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ويكنى أبا عبد العزيز يدعون إلى اليمن والناس يدعونهم بالولاء توفي بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر وكان ثقة كثير الحديث وليس بحجة
	معاذ بن محمد بن عمرو بن محصن النجاري ويكنى أبا الحارث وكان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثلاثين سنة وكان عالما وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين ومائة
	عمر بن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان ثبتا روى عنه مالك بن أنس وكان قليل الحديث ولا يحتجون به وتوفي بالمدينة في خلافة أبي جعفر
	وأخوه أبو بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد روي عنه أيضا
	وأخوهما عبد الله بن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ويكنى أبا بكر مات سنة أربع وخمسين ومائة بالمدينة في خلافة أبي جعفر له أحاديث وهو ضعيف
	يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد أحد بني سلمة بن الخزرج ويكنى أبا عبد الله وأمه أم ولد فولد يحيى بن عبد الله قتادة وأمه حديدة بنت نضلة بن عبد الله بن خراش بن أمية من خزاعة حليفا بني مخزوم من قريش مات سنة
	عبد الله بن عامر الأسلمي وهو من بني مالك بن أفصى إخوة أسلم من أنفسهم ويكنى أبا عامر وكان قارئا للقرآن وكان يقوم بأهل المدينة في شهر رمضان ومات بالمدينة سنة خمسين أو إحدى أو اثنتين وخمسين ومائة وكان كثير الحديث يستضعف
	حرام بن عثمان الأنصاري أحد بني سلمة مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن وقيل: سنة خمسين ومائة بالمدينة وكان كثير الحديث ضعيفا
	عمرو بن عثمان بن هانئ مولى عثمان بن عفان وهانئ الذي مر به علي بن أبي طالب وهو يبني دارا بالمدينة فقال: لمن هذه الدار؟ فقالوا: لهانئ فقال علي وأيضا لهانئ وكان هانئ ذاهب البصر وقد انتسب ولد هانئ بعد قتل عثمان في همدان وقد روى الكوفيون عن عمرو بن
	عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر من عنس وهم إلى بني مخزوم وكان عبد الله عالما
	المغيرة بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه بريهة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن
	وأخوه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه بريهة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب وأم أبي ذئب أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد
	خالد بن إلياس بن صخر بن أبي جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وأمه أم خالد بنت محمد بن أبي جهم بن حذيفة بن غانم فولد خالد بن إلياس إلياس وأمه أم غانم بنت اليسع بن صخر بن أبي جهم بن حذيفة بن غانم
	مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى وأمه أم ولد فولد مصعب بن ثابت عبد الله وأم بكر ومليكة ورقية لأم ولد وكان مصعب يكنى أبا عبد الله وتوفي بالمدينة سنة سبع وخمسين ومائة وقد روى عنه عبد الله بن المبارك
	نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه أم ولد فولد نافع بن ثابت عبد الله وأمة الجبار وأمهما ابنة عامر بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام وكان نافع يكنى أبا عبد الله وتوفي في سنة خمس وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر وهو ابن
	موسى بن يعقوب بن عبد الله الأصغر بن وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه السرية بنت فضالة بن خالد بن بالية بن هرم بن رواحة بن مجر بن معيص بن عامر بن لؤي ويكنى أبا محمد مات في آخر خلافة أبي جعفر المنصور
	خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم حسين بنت خالد بن منذر بن أبي أسيد بن ربيعة بن البدي بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة من الأنصار فولد خالد بن أبي بكر عبد الله وكان صاحب نسب وإسماعيل وامرأة وأمهم
	كثير بن زيد ويكنى أبا محمد وهو مولى لبني سهم من أسلم وكان يقال له: ابن صافية وهي أمه وروى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي وغيره وتوفي في خلافة أبي جعفر وكان كثير الحديث
	عيسى بن أبي عيسى الحناط واسم أبي عيسى ميسرة مولى لقريش ويكنى عيسى أبا محمد وكان يقول: أنا حناط وخياط وخباط كلا قد عالجته وكان قد قدم الكوفة في تجارة فلقي الشعبي وسمع منه وحدث عنه وكان كثير الحديث لا يحتج به وتوفي في خلافة أبي جعفر
	موسى بن أبي عيسى ويكنى أبا هارون وقد روي عنه أيضا
	عمر بن أبي عاتكة ويكنى أبا حفص مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان ثقة في الحديث مات بالمدينة سنة خمس وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور وكان قليل الحديث
	يحيى بن المنذر بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أبي دجانة واسمه سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن نضر بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأمه أم أبان بنت محمد بن ثابت بن سماك بن ثابت بن عدي بن سفيان بن عدي بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب
	عتبة بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الحصين بن النعمان بن سنان بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل من الأوس وأمه أم محمود بنت عبد الرحمن بن أبي جبيرة بن الحصين بن النعمان من بني عبد الأشهل فولد عتبة بن جبيرة الضحاك ومحمدا وأمهما وهنة بنت صرمة بن عبد الله
	يونس بن محمد بن أنس بن فضالة بن عدي بن حرام بن الهيثم بن ظفر من الأوس وأمه مسلمة بنت مسافع بن عميرة بن جهينة من بني دهمان فولد يونس بن محمد محمدا ويوسف وداود وموسى وهو سخير وهارون وهو حجير وحمادا وأمهم أم الربيع بنت عثيم بن مسافع الجهني
	عمر بن صهبان الأسلمي مولى لهم ويكنى أبا حفص خال إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى مات سنة سبع وخمسين ومائة وقد روى عنه عبيد الله بن موسى وغيره وكان قليل الحديث
	أفلح بن سعيد القبائي ينزل قباء ويكنى أبا محمد وهو مولى لمزينة مات بالمدينة سنة ست وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر وكان ثقة قليل الحديث
	أفلح بن حميد بن نافع مولى لآل أبي أيوب الأنصاري يكنى أبا عبد الرحمن وكان يقال له: ابن صفيراء سمع من القاسم بن محمد ومن أبيه وغيرهما ومات سنة ثمان وخمسين ومائة وهو ابن ثمانين سنة وكان ثقة كثير الحديث
	عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب مولى لآل نوفل بن عبد مناف ويكنى أبا محمد مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن ثمانين سنة وكان قليل الحديث
	عثمان بن عبد الله بن موهب الأعرج مولى لآل الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ويكنى أبا عبد الله وكان يسكن زقاق اللبادين بالمدينة وكان أهيأ وأثبت من عبيد الله بن عبد الرحمن ومات سنة ستين ومائة في خلافة المهدي وكان قليل الحديث
	يعقوب بن محمد بن طحلاء مولى لبني ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة ويكنى أبا يوسف توفي في خلافة أبي جعفر المنصور وكان قليل الحديث
	أبو الغصن اسمه ثابت بن قيس مولى لبني غفار من كنانة مات سنة ثمان وستين ومائة وهو ابن مائة سنة وخمس سنين وكان قديما قد رأى الناس وروى عنهم وكان شيخا قليل الحديث
	محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي حليف في قريش وولي شرط المدينة وقضاءها وإمارتها وكانت له رواية وقد روي عنه
	مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج ويكنى أبا المسور مولى المسور بن مخرمة الزهري وكان ثقة كثير الحديث وتوفي في أول خلافة المهدي بالمدينة

	الطبقة السادسة من التابعين من أهل المدينة
	مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح بن حمير. وعداده في بني تيم بن مرة من قريش إلى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي
	أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من حمير وهو ابن عم مالك بن أنس وقد روى أبو أويس عن الزهري وغيره
	هشام بن سعد ويكنى أبا عباد مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب وكان متشيعا لآل أبي طالب وكان صاحب محامل ومات بالمدينة في أول خلافة المهدي وكان كثير الحديث يستضعف
	محمد بن صالح بن دينار التمار مولى عائشة بنت جزء من عمرو بن عامر وهي أم عمرو بن قتادة بن النعمان الظفري ويكنى أبا عبد الله وكان جيد العقل قد لقي الناس وعلم العلم والمغازي قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: قال
	محمد بن هلال
	الزبير بن عبد الله ابن رهيمة ويكنى أبا عبد الله مولى عثمان بن عفان عتاقة ورهيمة جدته أم أبيه مات أول ما استخلف المهدي
	محمد بن خوط وكان من العباد المنقطعين قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: كان لمحمد بن خوط حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلساء يعرفون بالنسك والعبادة لقد أدركتهم ومن أراد النسك أتاهم فجالسهم فكان يقال لهم: الخوطية ينسبون إليه وكانت له
	أبو مودود واسمه عبد العزيز بن أبي سليمان وكان أيضا من أهل النسك والفضل وكان متكلما يعظ ويذكر وكان كبيرا وتأخر موته قال محمد بن سعد: وأخبرت عن أبي مودود قال: رأيت السائب بن يزيد أبيض الرأس واللحية
	صالح بن حسان النضري من حلفاء الأوس قال: قال محمد بن عمر: أدرك المهدي وكان سريا مريئا يملأ المجلس إذا تحدث وكان عنده جوار مغنيات فهن وضعنه عند الناس وكان يحدث عن محمد بن كعب القرظي وغيره وقدم الكوفة فسمع منه الكوفيون وكان قليل الحديث
	سعيد بن مسلم بن بانك
	نافع بن أبي نعيم القارئ وكان يروي عن نافع وقرأ على شيبة بن نصاح وأبي جعفر مولى ابن عياش
	سلمة بن بخت مولى بني مخزوم وكان ثبتا وروى عن عكرمة وغيره
	حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ويكنى أبا عبد الله وكان ينزل ينبع
	محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة وأمه أم حبيب بنت حبيب بن حويطب بن علي من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وهو الذي يقال له: ابن أخي الزهري قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: سألت محمد بن عبد
	عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ويكنى أبا جعفر وأمه بريهة بنت محمد بن عبد الرحمن بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف فولد عبد الله بن جعفر جعفرا والمسور وابنتين تزوجتا وأمهم كلثم بنت محمد بن
	إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة وأمه أمة الرحمن من بني عبد بن زمعة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولد إبراهيم بن سعد سعدا ومحمدا وأمهما أم ولد وإسماعيل لأم ولد ويعقوب
	محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه أم ولد وكان زياد بن عبيد الله الحارثي قد ولاه قضاء المدينة فمات في ولاية زياد بن عبيد الله
	وأخوه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس وأمه أم ولد وكان كثير العلم والسماع والرواية ولي قضاء مكة لزياد بن عبيد الله وكان يفتي بالمدينة ثم كتب إليه فقدم به بغداد فولي قضاء موسى بن المهدي وهو يومئذ ولي
	شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمه أم ولد فولد شعيب بن طلحة صالحا وعيسى وإسحاق ومحمدا وإبراهيم وهارون وأسماء لأم ولد وعبدة بنت شعيب وأمها حكمة بنت المنذر بن عبيدة بن الزبير وكان شعيب بن طلحة يكنى أبا
	المنكدر بن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم ولد
	عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم وأمه أم الفضل بنت كليب بن حزن بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب من بني عامر بن لؤي فولد عبد العزيز بن المطلب سهيلا وكان عبد العزيز يكنى أبا المطلب وكان
	العطاف بن خالد بن عبد الله بن عثمان بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه أم المسور بن الصلت بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وأمها ابنة زمعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ويكنى العطاف أبا صفوان
	سعيد بن عبد الرحمن بن جميل بن عامر بن حذيم بن سلمان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح وأمه أم حسين بنت معاذ بن عبد الله بن مري من الأنصار من بني سالم وولي سعيد بن عبد الرحمن القضاء ببغداد في عسكر المهدي وتوفي ببغداد
	إبراهيم بن الفضل بن سلمان مولى هشام بن إسماعيل المخزومي روى عنه ابن أبي نجيح وغيره
	علي بن أبي علي بن عتبة بن أبي غليظ بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب وأمه أم ولد وقد روى عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ومحمد بن عمر وغيرهما
	عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن مالك بن النجار وأمه أمة الوهاب بنت عبد الله بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل من بني عمرو بن عوف من الأوس. فولد عبد الرحمن بن محمد أبا بكر وعبيد الله
	عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ويكنى أبا الطاهر وأمه أمة الوهاب بنت عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل فولد عبد الملك بن محمد عبد الله وعبد الرحمن وأمهما هند بنت ثابت بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن جارية من بني عمرو بن عوف
	خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن مالك بن النجار وأمه أم ولد فولد خارجة بن عبد الله عبد الله وأمه أم عبيدة بنت سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت من بني مالك بن النجار ويكنى خارجة أبا زيد ومات
	حارثة بن أبي الرجال واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأمه حميدة بنت سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فولد حارثة بن
	مالك بن أبي الرجال وأمه أم أيوب بنت رفاعة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة بن وهب من بني عدي بن النجار
	عبد الرحمن بن أبي الرجال وأمه أم أيوب بنت رفاعة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة بن وهب من بني عدي بن النجار
	عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو وهو بحرج بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وأمه مندوس بنت حكيم بن عباد بن حنيف وكان عبد الرحمن يكنى أبا محمد وهو الذي يقال له:
	وأخوه عبيد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف وأمه مندوس بنت حكيم بن عباد بن حنيف وكان يحدث أيضا وقد روي عنه وكان قليل الحديث
	مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس وأمه حسنة بنت جارية بن بكير بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف فولد مجمع بن يعقوب عبد الرحمن وأمه أم ولد وأم إسحاق ولم تسم لنا
	عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الغسيل ابن أبي عامر الراهب واسمه عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد من بني عمرو بن عوف وأمه أسماء بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة الغسيل فولد عبد الرحمن بن سليمان عمر
	محمد بن الفضل بن عبيد الله بن رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج من الأوس وأمه عبدة بنت رفاعة بن رافع بن خديج.

	الفهارس
	6فهرس التراجم
	7فهرس الأعلام






