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 المقدمة
لعالمين نبينا الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة ل

 محمد، وآلو، وصحبو، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛  أما بعد:
، تحديد من روى عن العشرة المبشرين بالجنة من كبار التابعينفهذا بحث في 

فلم أقف على بحث مستقل يحددىم، وإن كان من ألف في طبقات الرواة اجتهد في 
لم أقف على من أفردىم بمؤلف أو  وغيرىما، إال إني ذكر ذلك كابن سعد، والعجلي

 . بحث خاص
 مشكلة البحث:

 ىذا البحث يجيب عن التساؤالت التالية:
من ىم كبار التابعين، وما الفارق الدقيق بينهم وبين صغار الصحابة،  -ٔ

 وبين أواسط التابعين؟
 من الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة من كبار التابعين؟ -ٕ
لتابعين الرواية عن العشرة كلهم؟ ومن ىل اجتمعت ألحد من كبار ا -ٖ

 ىو؟

وسأسعى في ىذا البحث ـ مستعينة باهلل تعالى ـ على اإلجابة عن ىذه 
التساؤالت وغيرىا من خالل تحديد أسماء من روى عن الصحابة العشرة المبشرين 

 .بالجنة من طبقة كبار التابعين
 سباب بحث الموضوع:أ

بعين من الصحابة، خاصة من ولد منهم اختالف بعض األئمة في عد كبار التا -ٔ
 على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

إبراز دور كبار التابعين الرواية عن خير صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -ٕ
. 

 أىمية البحث:
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إن معرفة طبقات الرواة لمعرفة اتصال األسانيد وانقطاعها لو أىمية بالغة في 
ديد طبقة كبار التابعين ومعرفة من روى منهم عن العشرة الحكم على األحاديث، فتح

المبشرين بالجنة مطلب مهم لتقدم وفاة أكثرىم، كما أن الرواية عنهم والحرص على 
السماع منهم وتتبع أثرىم غاية من أدركهم، فهم خير صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 وسلم، ومنهم الخلفاء األربعة الراشدون.
لموضوع في تمهيد، ومبحثين وخاتمة، فقائمة المصادر وسيتم تناول ا

 .الفهارس العامة، فقائمة الموضوعات والمراجع، ثم
 التمهيد، وفيو:

 .العشرة المبشرين بالجنة أواًل: تعريف
 .كبار التابعينثانياَ: تعريف  

 .العشرة المبشرون بالجنة المبحث األول:
 ابعين، وفيو مطلبان:الرواة عن العشرة من كبار التالمبحث الثاني:

 المطلب األول: من روى عن العشرة من كبار التابعين
 المطلب الثاني: نتائج إحصائية لرواية كبار التابعين عن العشرة 

 النتائج. الخاتمة:وتضمنت أىم
 قائمة المصادر والمراجع.

 الفهارس العامة.
 قائمة الموضوعات.

 ستنباطي، وفيو خطوات:وكان المنهج المتبع ىو المنهج االستقرائي اال
 .تحديد العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة رضوان اهلل عليهم -ٔ
استقرأت كتب الطبقات مثل: الطبقات الكبرى البن سعد، وطبقات خليفة بن  -ٕ

خياط، ومعرفة الثقات للعجلي، والثقات البن حبان، وسير أعالم النبالء 
منهم عن الصحابة للذىبي، في حصر كبار التابعين، ثم حصر من روى 

العشرة المبشرين بالجنة من خالل مراجعة تراجمهم في كتب الرجال ومن 
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أىمها: كتاب تهذيب الكمال للمزي لرجال الكتب الستة، والطبقات 
الكبرى البن سعد، والتاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل البن أبي 

ر من شيوخ حاتم، وسير أعالم النبالء للذىبي، والتي نصت على كثي
 الرواة وتالميذىم.

اعتمدت في تحديد طبقة الراوي من مبار التابعين على قول ابن حجر في  -ٖ
تقريب التهذيب إن كان الراوي من رجال الكتب الستة وأنو من الثانية، 
فإن ذكره في اإلصابة في القسم الثالث أو الرابع فأكتفي بذلك غالباً، ما 

أما إن نص في التقريب على  لم ينص على أنو مختلف في صحبتو،
االختالف في ذلك، أو ذكره في األول أو الثاني في اإلصابة فإني أذكر 
بعض من ذكره في كبار التابعين، ومن خالفهم، أما إن كان الراوي من غير 
رجال الكتب الستة فإني اعتمد ذكر ابن حجر لو في كتاب اإلصابة في 

 اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بو من أدرك النبي صّلىالقسم الثالث؛ وىو 
، أو الرابع؛ وىو من ذكر في سواء أسلم في حياتو أم بعده أو يره

 الصحابة غلطاً أو وىمًا.
إن كان الراوي من رجال الكتب الستة، وذكره في الطبقة األولى في التقريب،  -ٗ

ونص على عدم صحبتو، أو أن لو رؤية، أو أنو اختلف في صحبتو أو 
أعتمد ما قالو في اإلصابة إن كان ذكره في القسم الثالث، أو رؤيتو، فإني 

الرابع، أما إن ذكره في القسم األول أو الثاني وضعف رواية من اعتمد 
عليها في إثبات الصحبة أو الرؤية فإني أذكره وأنص على ذلك في ترجمة 

بن اعمران بن طلحة و  ،الشامي األشعري غنم بن عبدالرحمنالراوي مثل: 
، أما إن كان من غير رجال الكتب الستة فإني اهلل القرشي التيميعبيد 

 . أعتمد قول ابن حجر في اإلصابة على ما تقدم تفصيلو
 استقراء من روى من كبار التابعين عن العشرة المبشرين بالجنة. -٘
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وذكر من أخرج لو الشيخان،  الترجمة للراوي من كبار التابعين بالتعريف بو، -ٙ
ابن حجر في التقريب إن كان ثقة فما ماد على كالم باالعتحالو بيان و 

إن نزلت  أئمة ىذا الشأن من كتبهم األصليةفوق، وذكر نماذج من أقوال 
رتبتو عن الثقة، وتحديد من روى عنو االراوي من العشرة المبشرين 

 بالجنة.
إجراء بعض الدراسات اإلحصائية لتحديد أكثر كبار التابعين رواية عن  -ٚ

 .ب تلك الرواياتالعشرة، ونس

واهلل تعالى أسأل التوفيق والسداد، وأن يجعلو خالصا لوجهو العظيم، ويتقبلو مني 
 إنو جواد كريم.

 كتبتو                                                  
 دريو بنت عبدالعزيز بن ابراىيم السعيدب                                   

لحديث المساعد في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أستاذ ا             
 القصيم
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 لتمهيد، وفيو:ا
 .العشرة المبشرين بالجنة أواًل: تعريف

ىم من شهد لهم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالجنة من صحابتو رضوان 
اهلل عليهم أجمعين، وقد عّدىم سعيد بن زيد في حديث واحد مجتمعين؛ فعنو رضي 

 ِفي َبْكرٍ  أَبُو: الَجنَّةِ  ِفي َعَشَرةٌ : "قال وسلَّم عليو اللَّو صلَّى اللَّو رسول َأنَّ اهلل عنو، 
رُ  ،َوَعِليّّ  ،َوُعْثَمانُ  الَجنَِّة، ِفي َوُعَمرُ  الَجنَِّة،  ،ُعبَـْيَدةَ  َوأَبُو ،َوَعْبُدالرَّْحَمنِ  ،َوَطْلَحةُ  ،َوالزُّبـَيـْ
: القوم فقال العاشر، عن وسكت ،التسعة ىؤالء فعدّ : قال. "َوقَّاصٍ  أَِبي ْبنُ  َوَسْعدُ 

 أبو) ـ الَجّنة في األعور أبو باللَّو، نَشْدتموني: قال العاشر؟ من األعور أبا يا اللَّو نـَْنُشدك

(نفيل بن عمرو بن زيد بن ديسع: ىو األعور
(ٔ)

. 
ضلون وىؤالء العشرة ىم أفضل صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ويتفا

ثم  ،خير ىذه األمة بعد نبيها أبو بكرأيضًا فيما بينهم، قال ابن تيمية في تفضيلهم:"
وكما دل  ،اا ومرفوعً كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أَبي طالب موقوفً   ؛عمر

وبعدىما  ،سلف األمة وأئمة العلم والسُّنةيو واتّفق عل ،على ذلك الكتاب والّسنة
حمن ر وعبدال ،وسعد ،والزبير ،لك سائر أىل الشورى: مثل طلحةوكذ ،وعلي ،عثمان

بن زيد.  ومع سعيد ،-أمين ىذه األمة  -وىؤالء مع أبي عبيدة بن الجّراح  ،بن عوف

"لجنةاىم العشرة المشهود لهم ب
(ٕ)

. 
 .كبار التابعينثانياَ: تعريف  

                                 
(، ٓ٘ٙٗ، ٜٗٙٗ، ٛٗٙٗحٚٗ-ٗٗ/ٚأخرجو: أبو داود في أول كتاب السنة، باب في الخلفاء ) - ٔ

(، وابن ماجو في ٖٛٗٚحٛٗٙ/٘رمذي في أبواب المناقب، باب مناقب عبدالرحمن بن عوف )والت
، ٖٖٔحٜ٘-ٜٗ/ٔفضائل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فضائل العشرة رضي اهلل عنهم )

، ٖٚٙٔحٔٛٔ-ٓٛٔ، صٖٔٙٔحٚٚٔ، صٖٓٙٔح٘ٚٔ، صٜٕٙٔحٗٚٔ/ٖ(، وأحمد )ٖٗٔ
الحديث قوي، فقد صحح األلباني ما أخرجو أبو  (، وإسناد٘ٗٙٔ، ٗٗٙٔحٙٛٔ-٘ٛٔ، صٖٛٙٔ

 داود، وقال شعيب األرنؤوط في تحقيق ما أخرجو ابن ماجو: "حديث صحيح".

 (ٙ٘/ٔٔمجموع الفتاوى ) - ٕ
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التابعون، جمع تابعي، أو تبع، ويجمع أيضًا على أتباع
(ٔ)

ثير من ، وذىب ك

المحدثين إلى القول بأن المراد بالتابعي: من لقي واحدًا من الصحابة فأكثر
(ٕ)

، وقال 
السخاوي في إيضاحو لهذا التعريف: "ىو الاّلقي لمن قد صحب النبي صلى اهلل عليو 
وسلم واحدًا فأكثر، سواء كانت الرؤية من الصحابي نفسو، حيث كان التابعي أعمى أو 

ميعاً كذلك يصدق أنهما تالقيا، وسواء كان مميزا أم ال"بالعكس، أو كانا ج
(ٖ)

  . 
وكبار التابعين ىم الطبقة األولى من التابعين، التابعون ىم أتباع صحابة رسول 

}َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قال اهلل تعالى: 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو{َوالَِّذيَن اتَـّبَـ  ُعوُىم بِِإْحَساٍن رَِّضَي اللَُّو َعنـْ
(ٗ)

ن ، أخرج ابن أبي حاتم ع

[ قَاَل: "التَّاِبُعوَن"ٓٓٔقولو: }َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُىْم بِِإْحَساٍن{ ]التوبة:  قتادة
(٘)

، وىم خير 
 عن عنو، واللَّ  رضي عبداللَّو عنالناس بعد صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ف

رُ : "قال وسلَّم عليو اهلل صلَّى نبيلا  الَِّذينَ  ثُمَّ  يـَُلونـَُهْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  قـَْرِني، النَّاسِ  َخيـْ

"َشَهاَدتـَُهمْ  َوأَْيَمانـُُهمْ  أَْيَمانـَُهْم، َشَهاَدتـُُهمْ  َتْسِبقُ  قـَْومٌ  بـَْعِدِىمْ  ِمنْ  َيِجيءُ  ثُمَّ  يـَُلونـَُهْم،
(ٙ)

. 

                                 
 (.٘ٗٔ/ٗفتح المغيث ) - ٔ

 (.ٖٕٗ/ٕينظر: تدريب الراوي ) - ٕ

 (.٘ٗٔ/ٗفتح المغيث ) - ٖ

 (.ٓٓٔسورة التوبة، اآلية: ) - ٗ

 (.ٜٙٛٔ/ٙابن أبي حاتم )تفسير  - ٘

(، وفي ٕٕ٘ٙحٔٚٔ/ٖأخرجو: البخاري في الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد ) - ٙ
(، ٖٔ٘ٙحٖ/٘أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم، باب فضائل أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم )

(، وفي األيمان والنذور، باب إذا ٜٕٗٙحٜٔ/ٛوفي الرقاق، باب ما يحذر من زىرة الدنيا والتنافس فيها )
(، ومسلم في فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم، باب ٛ٘ٙٙحٖٗٔقال أشهد باهلل أو شهدت باهلل )ص

 (.ٖٖٕ٘حٖٜٙٔ-ٕٜٙٔ/ٗفضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم )
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بعين؛ كل من جاز إطالق اسم صحابي عليو، والصحابي  ويخرج من كبار التا
 صّلى النبيّ  لقي من: الصحابيّ  أن ذلك من عليو وقفت ما أصحّ كما قال ابن حجر: "

 مجالستو طالت من :لقيو فيمن فيدخل اإلسالم، على ومات بو، مؤمنا وسلم عليو اللَّو
 لم ولو رؤية رآه ومن ،يغز لم أو معو غزا ومن يرو، لم أو عنو روى ومن قصرت، أو لو

وأطلق جماعة أّن من رأى النبي "، إلى أن قال: "كالعمى لعارض يره لم ومن يجالسو،
وىو محمول على من بلغ سّن التمييز، إذ من لم  ،صّلى اللَّو عليو وسلم فهو صحابي

نعم يصدق أن النبّي صّلى اللَّو عليو وسلم رآه فيكون  ،يميز ال تصّح نسبة الرؤية إليو

"صحابيا من ىذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا
(ٔ)

. 
 .العشرة المبشرون بالجنة المبحث األول:

بن عامر بن ا ـ عثمانـ اسم أبيو  عبداهلل بن أبي قحافةأبو بكر الصديق:  -ٔ
ىـ ، خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليو ٖٔتالتيمي،  ،القرشي ،عمرو

المبشرين بالجنة، وأول من آمن بو، وأحد العشرة وسلم
 (ٕ)

. 
العدوي،  ،القرشي ، أبو حفص،عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى -ٕ

أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة  ىـ بـ المدينة،ٖٕت

المبشرين بالجنة
(ٖ)

.   
 و أبو ليلىأ ،أبو عبداهلل ـ أوأبو عمرو  ،عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية -ٖ

الخلفاء  ، ثالثىـ بـ المدينةٖ٘تذو النورين، ، األموي ،شي،  القر ـ

                                 
 (ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ/ ٔ) الصحابة تمييز في اإلصابة - ٔ
، ٖٛٔٗتٕٕٛ/٘ٔالكمال تهذيب، و ٙٗتٕ٘ٔ/ٖالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٕ
 (ٖ٘ٛٗتٗٗٔ/ٗاإلصابةو 

 ،ٕٕ٘ٗتٖٙٔ/ٕٔالكمال تهذيبو  ،ٕٜ٘ٔتٖٛٔ/ٙ الكبير التاريخينظر: ) - ٖ
 (ٕ٘ٚ٘تٗٛٗ/ٗاإلصابةو 
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ين بالجنةالعشرة المبشر السابقين إلى اإلسالم، وأحد  أحد، و راشدينال
(ٔ).

 
القرشي،  ،أبو الحسن ،علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ىاشم -ٗ

أمير ىـ، ٓٗت ،ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،الهاشمي
ورجح جمع أنو  من السابقين األولين،الخلفاء الراشدين، المؤمنين، ورابع 

المبشرين بالجنة أول من أسلم، وىو أحد العشرة
(ٕ)

. 
 ي،المدن ،األسدي ،القرشي ، أبو عبداهلل،الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد -٘

أول من سل سيفا في و  ، حواري رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم،ىـٖٙت

المبشرين بالجنةأحد العشرة و  ،سبيل اهلل
(ٖ)

.  
بن عبد ا ـ ابن أىيب وـ أبن وىيب ا ـ مالكاسم أبيو:  ـسعد بن أبي وقاص  -ٙ

صحابي، وىو ىـ بـ العقيق، ٘٘تالقرشي، الزىري،  ، أبو إسحاق،مناف

المبشرين بالجنةوأحد العشرة  ،فارس اإلسالم
(ٗ)

. 
عم عمر  ابن، العدوي ،القرشي ، أبو األعور،سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -ٚ

ىـ بـ ٕ٘أو  ٔ٘أو  ٓ٘ت ،وصهره على أختو فاطمة ،بن الخطاب

المبشرين بالجنة أحد العشرةصحابي، وىو المدينة، 
(٘)

. 

                                 
 .(ٗٙٗ٘تٖٚٚ/ٗاإلصابةو  ،ٖٚٗٛت٘ٗٗ/ٜٔالكمال تهذيبو  ،ٜٕٔٔتٕٛٓ/ٙالكبير التاريخينظر: ) - ٔ
 .(ٗٓٚ٘تٗٙٗ/ٗاإلصابةو  ،ٖٖٕٗتٜٕ٘/ٙالكبير اريخالت، و ٖٕٛٔتٜٔ/ٙالكبرى الطبقاتنظر: )ي - ٕ
 ،ٜٔٚٔتٜٖٔ/ٜالكمال تهذيبو  ،ٕٖتٖٚ/ٖىالكبر  الطبقاتينظر: ) - ٖ
 (.ٜٕٙٚتٚ٘ٗ/ٕاإلصابةو 

 ،ٜٕٕٕتٜٖٓ/ٓٔالكمال تهذيبو  ،ٜٖتٔٓٔ/ٖالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٗ
 (.ٕٕٖٔتٗٚ/ٖاإلصابةو 

 ،ٕٕٛٚتٙٗٗ/ٓٔالكمال تهذيبو  ،ٛ٘تٜٕٛ/ٖالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٘
 (.ٕٖٔٚتٚٛ/ٖاإلصابةو 
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 ،التيمي، المدني ،القرشي ، أبو محمد،طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو -ٛ

المبشرين بالجنة أحد العشرةوىو  ، صحابي،ىـ، يوم الجملٖٙت
(ٔ)

.  
القرشي  ، أبو محمد،عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث عبدالرحمن بن -ٜ

، صحابي، وىو أحد العشرة المبشرين بالجنةىـ ٕٖتلزىري ا، 
(ٕ)

 . 
الفهري،  ،القرشي ،عامر بن عبداهلل بن الجراحأبو عبيدة ابن الجراح:  -ٓٔ

المبشرين بالجنةالعشرة صحابي، أمين ىذه األمة، وأحد  ىـ، ٛٔت
(ٖ)

.  
 

 لرواة عن العشرة من كبار التابعين، وفيو مطلبان:االمبحث الثاني:
 المطلب األول: من روى عن العشرة من كبار التابعين.

أبو بحر،  ،بن معاويةابن قيس  : الضحاك ـ أو صخر ـاألحنف بن قيس -1
مخضرم  ،ابن أخي صعصعة ف لقب،السعدي، البصري، واألحن ،التميمي

أسلم في حياتو، و  وسلم وآلو يوعل اهلل صلى النبي أدرك، من كبار التابعين
وىو ثقة، أخرج لو  ىـ بالكوفة،ٕٚأو  ٚٙيجتمع بو أو يره، ت لمو 

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي ، و عمر بن الخطاب الشيخان، روى عن:

بن عبيد اهللاالزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة و طالب، 
(ٗ)

.  

                                 
 (.ٕ٘ٛٗتٖٓٗ/ٖاإلصابة، و ٜٕ٘ٚتٕٔٗ/ٖٔالكمال ذيب، وتهٚٗتٓٙٔ/ٖالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٔ

، ٖٕٜٖتٕٖٗ/ٚٔالكمال تهذيبو  ،ٖٛتٕٜ/ٖ الكبرى الطبقاتينظر: ) - ٕ
 (.ٜ٘ٔ٘تٜٕٓ/ٗاإلصابةو 

، ٖٛٗٓتٕ٘/ٗٔالكمال تهذيب، و ٔٛتٕٖٔ/ٖ)الكبرى الطبقاتينظر: )  -ٖ
 (.ٛٔٗٗت٘ٚٗ/ٖاإلصابةو 

، ومعرفة ٜٗٙٔتٓ٘/ٕ، والتاريخ الكبيرٜٕٚٚتٗٙ/ٚالطبقات الكبرىينظر: ) - ٗ
، تسمية ٕٕٔتٚٚ/ٔ، ذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٖٓٛٔت٘٘/ٗ، والثقاتٜٗتٕٕٔ/ٔالثقات
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لعدوي، المدني، مولى عمر بن ا ،القرشي ، أبو خالد ـ أو أبو زيد ـ،أسلم -2
مخضرم، ذكره ابن حجر في  أسلم، يبنوخالد اوالد زيد ، الخطاب

وذكره في )اإلصابة( في  كبار التابعين،  )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء   القسم األول؛ وىو من

أن ذلك ال يصح، فأعاد  ، لكنو ذكركان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
ذكره في القسم الثالث؛ وىو من لو إدراك وال تصح لو صحبة وال رؤية، 

أخرج لو الشيخان، وىو ثقة، روى بـ المدينة،  ـ ىـٓٙو بعدـ أ ىـٓٛت
عثمان بن عفان، عن: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب )مواله(، و 

عبيدة عامر بن الجراح يوأب
(ٔ)

.  
 ، أبو حسان ـ أو أبو ىند ـ،بن حصنأو ابن حارثة ـ ا ـأسماء بن خارجة  -3

 ىـٙٙتلو إدراك، الكوفة،  فيالتابعين كبار من   األمير، ،الفزاريُّ 
ساد فقد قومو،  ًا فيسيد، و أحد األجواد كانسنة،  ٓٛلو و ، بالمدينة

لو وفادة على عبد و  ،مقدما عند الخلفاء، وكان الناس بمكارم األخالق

بن أبي طالب عن علي ىو ر  ،الملك بن مروان
(ٕ)

 . 

                                                                             
، وسير أعالم ٕ٘ٛتٕٕٛ/ٕتهذيب الكمال، و ٛٗٔتٚٚمن أخرج لو البخاري ومسلم ص

  (.  ٜٔٔ/ٔ، والتهذيبٕٛٛتٜٙ، والتقريب صٜٕٗتٖٖٔ/ٔصابة، واإلٜٕتٙٛ/ٗالنبالء

، ٔٛتٖٕٕ/ٔ، ومعرفة الثقات٘ٙ٘ٔتٖٕ/ٕ، والتاريخ الكبيرٜٙ٘تٚ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٔ
، وتسمية من أخرجهم البخاري ٔٔٔت٘ٚ/ٔ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٖٙٚٔت٘ٗ/ٗوالثقات

، ٖٔتٜٛ/ٗوسير أعالم النبالء، ٚٓٗتٜٕ٘/ٕ الكمال تهذيب، و ٓ٘ٔتٚٚومسلم ص
    (ٕٙٙ/ٔ تهذيب، والٙٓٗتٗٓٔص تقريب، والٜٗٗتٖٖٛ، صٖٔٔتٕ٘ٔ/ٔاإلصابةو 

، ٖٕٗٔتٕٖ٘/ٕ، والجرح والتعديلٗٙٙٔت٘٘/ٕالكبير التاريخينظر: ) - ٕ
 ،ٖتٖٚ/ٜبالوفيات الوافيو  ،ٔٗٔتٖ٘٘/ٖسير أعالم النبالء، و ٗٔٛٔتٜ٘/ٗوالثقات

  . (ٖ٘ٓ/ٔاألعالمو  ،ٓ٘ٗتٜٖٖ/ٔاإلصابةو 
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، مخضرم؛ المحاربي، الكوفي، من كبار التابعين ، أبو سالم،األسود بن ىالل -4
ثقة  ـ، أخرج لو الشيخان، وىوىٗٛأدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم، ت

بن الخطاباعمر روى عن جليل، 
(ٔ)

 . 
 ،كوفيالنخعي، الـ،  أبو عبدالرحمن أو ـ أبو عمرو ،األسود بن يزيد بن قيس -5

 ،ن كبار التابعينموخال إبراىيم،  ،وابن أخي علقمة ،أخو عبدالرحمن
 ٗٚت، كان مخضرماً؛ أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم مسلمًا ولم يره

من فقهاء  كان فاضال عابًدا ورًعاأخرج لو الشيخان،  ىـ بـ الكوفة، ٘ٚأو
مر بن وع ، روى عن: أبي بكر الصديق،ثقة مكثر وىونهم، الكوفة وأعيا

علي بن أبي طالب، و بالخطا
(ٕ)

.  
مولى أبي أيوب  ـ، و أبو كثيرأو أبو يحيى، أ ـ أبو عبدالرحمن أفلح، -6

من سبي  ، مخضرم لو إدراك؛ ألنوالمدني، من كبار التابعين ،األنصاري
روى ثقة، وىو  أخرج لو مسلم،ىـ، ٖٙت، في خالفة أبي بكرعين التمر 

فانعثمان بن ععن: عمر بن الخطاب، و 
(ٖ)

 . 

                                 
، وذكر أسماء التابعين ومن ٖٓٔتٜٕٕ/ٔالثقات، ومعرفة ٕٕٓٓتٖٚٔ/ٙالكبرى الطبقات) ينظر: -ٔ

 تهذيب، و ٙٛتٔٚ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٗتٔٚ/ٔبعدىم
 تقريب، والٜ٘ٗتٖٔٗ/ٔاإلصابةو  ،ٕٙٗتٕٔ٘/ٔالكاشف، و ٛٓ٘تٖٕٔ/ٖالكمال

 (.ٕٖٗ/ ٔتهذيب، والٛٓ٘تٔٔٔص

، ومعرفة ٖٚٗٔتٜٗٗ/ٔ، والتاريخ الكبيرٜٙٚٔتٖٗٔ/ٙالكبرى طبقاتالينظر: ) - ٕ
، وذكر أسماء ٔٓٚٔتٖٔ/ٗ، والثقاتٚٙٓٔتٜٕٔ/ٕ، والجرح والتعديلٗٓٔتٜٕٕ/ٔالثقات

، ٘ٛتٔٚ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٜتٓٚ/ٔالتابعين ومن بعدىم
، ٖٔتٓ٘/ٗء، وسير أعالم النبالٜٓ٘تٖٖٕ/ٖالكمال تهذيب، و ٖ٘تٕٜ/ٔاالستيعابو 
  (. ٕٖٗ/ٔتهذيب، والٜٓ٘تٔٔٔص تقريب، والٓٙٗتٕٖٗ/ٔاإلصابةو 

، ومعرفة ٖ٘ٙٔتٕ٘/ٕالكبير التاريخو  ،ٕٚٙتٗٙ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) - ٖ
، وذكر أسماء ٖٔٛٔتٛ٘/ٗ، والثقاتٖٕٔٔتٖٕٖ/ٕ، والجرح والتعديلٙٔٔتٖٕٗ/ٔالثقات
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، مخضرم لو إدراك، ألن من مؤذن عمر بن الخطاب، من كبار التابعين ،أقرع -7
 ثقة، وىو، يؤذن لعمر يقتضي أن يكون أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم

عمر بن الخطابروى عن 
(ٔ)

 . 
، أبو إسماعيل ـ أو أبو بن أوسطا ـ و عامر أو عمروأ ـ أوسط بن إسماعيل -8

، مخضرم أدرك الحمصي، من كبار التابعين ،الشامي ،البجليمحمد ـ، 
النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يره، وقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى اهلل 

روى عن: أبي بكر الصديق، وعمر بن ىـ، ثقة، ٜٚعليو وسلم بعام، ت

الخطاب
(ٕ)

 . 
، مخضرم التابعين كبار من، المرادي ،القرني ، أبو عمرو،عامر بن سيْ وَ أُ   -9

، صفين بـ ووفد على عمر، توفي لنبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يره،أدرك ا
، روى عن: عمر بن  زمانو في التابعين سيد الزاىد، القدوة، ىوو 

الخطاب، وعلي بن أبي طالب
(ٖ)

 . 

                                                                             
 تهذيب، و ٕٚٔتٕٛ/ٔورجال صحيح مسلم ،ٓٓٔتٖٓ/ٕالتابعين ومن بعدىم

 (.ٖٛٙ/ٔ، والتهذيبٜٗ٘تٗٔٔص تقريبوال ،ٔٛٗتٜٖٗ/ٔاإلصابةو  ،ٜٗ٘تٕٖ٘/ٖالكمال

، والجرح ٚٔٔتٖٕٗ، ومعرفة الثقات صٜٗٙٔتٖٙ/ٕينظر: )التاريخ الكبير- ٔ
، ٔ٘٘تٕٖٚ/ٖ، وتهذيب الكمالٕٜٚٔتٕ٘/ٗ، والثقاتٖٛٓٔتٖٗٗ/ٕوالتعديل
 (.ٜٖٙ/ٔب التهذيب، والتهذيٓ٘٘تٗٔٔ، والتقريب صٕٛٗتٖٓ٘/ٔواإلصابة

، والجرح ٕٛٔتٖٕٛ، ومعرفة الثقات صٜٚٙٔتٗٙ/ٕالتاريخ الكبير)ينظر:  -ٕ
، ٔٛ٘تٜٖٗ/ٖ، وتهذيب الكمالٜٙٚٔتٖ٘/ٗ، والثقاتٖ٘ٔٔتٖٙٗ/ٕوالتعديل
 ( ٖٗٛ/ٔ، والتهذيبٛٚ٘تٙٔٔ، والتقريب صٜٜٗتٖٛ٘/ٔواإلصابة

، ومعرفة ٙٙٙٔت٘٘/ٕ، والتاريخ الكبيرٕٙٚٓتٕٗٓ/ٙينظر: )الطبقات الكبرى ٖ-
 ، ومعرفة الصحابةٖٜٚٔتٕ٘/ٗ، والثقاتٕ٘ٗٔتٕٖٙ/ٕ، والجرح والتعديلٜٕٔتٜٖٕ/ٔالثقات

، ٖٖٔ/ٕ، وتاريخ اإلسالم٘ٔٙتٜٕٚ/ٕ، وإكمال تهذيب الكمالٖ٘ٔ/ٔألبي نعيم
 (.ٖٙٛ/ٔ، والتهذيبٔٛ٘تٙٔٔ، والتقريب صٓٓ٘تٜٖ٘/ٔواإلصابة
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كاتب جزء بن معاوية،   ،البصري ،ثم العنبري ،التميمي ،بجالة بن عبدة -11
لنبي صلى اهلل عليو وسلم ، أدرك اعم األحنف بن قيس، من كبار التابعين

روى عن: ثقة ، ىـ، أخرج لو البخاري، وىو ٓٛفي حدود ،توفيولم يره

عبدالرحمن بن عوفـ، و جاءنا كتاب عمر :قالـ  بن الخطاب عمر
(ٔ)

.  
مولى ابن الحضرمي، من كبار التابعين،  ،المدني ،بسر بن سعيد -11

روى عن:  ،عابدثقة جليل أخرج لو الشيخان، وىو ىـ بـ المدينة، ٓٓٔت

سعد بن أبي وقاصعثمان بن عفان، و 
 (ٕ)

.  
والد أبي الورد بن ثمامة،  ،البصري ،القشيري ،ثمامة بن حزن بن عبداهلل -12

مخضرم أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يره، وقدم من كبار التابعين 
على عمر بن الخطاب في خالفتو وىو ابن خمس وثالثين سنة، أخرج لو 

عثمان بن عفانروى عن: عمر بن الخطاب، و  ،ثقة مسلم، وىو
(ٖ)

 . 

                                 
، والتاريخ ٗٗ٘ٔتٖٖٖخياط صابن  طبقات، و ٖ٘ٔٓتٖٜ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وتسمية من ٖٖٜٔتٖٛ/ٗوالثقات ،ٖٚٚٔتٖٚٗ/ٕوالتعديل الجرح، و ٜٜٚٔتٙٗٔ/ٕالكبير
، ٕٜٚ/ٕاإلسالم تاريخو  ،ٖٚٙتٛ/ٗالكمال تهذيب، و ٕٙٓتٗٛ/ٔأخرجهم البخاري ومسلم

 (.ٚٔٗ/ ٔتهذيب، والٖ٘ٙتٕٓٔص تقريبوال ،ٔٙٚت٘ٙٗ/ٔاإلصابةو 

 الجرحو  ،ٜٗٔٔتٖٕٔ/ٕالكبير التاريخو  ،ٜٛٛتٕٗٔ/٘الكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، وتسمية من أخرجهم البخاري ٖٛٔتٕٛ/ٔ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٓٛٙٔتٖٕٗ/ٕوالتعديل

 (.ٖٚٗ/ٔتهذيبوال ،ٙٙٙتٕٕٔص تقريبوال ،ٛٙٙتٕٚ/ٗالكمال تهذيب، و ٚٛٔتٕٛومسلم ص

 الجرحو  ،ٕٗٔٔتٙٚٔ/ٕالكبير لتاريخ، واٗٚ٘ٔتٖٖٛصابن خياط  طبقاتينظر: ) -ٖ
، ٖٙٔتٗٗ/ٕ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٜٜٛٔتٜٚ/ٗ، والثقاتٜٔٛٔت٘ٙٗ/ٕوالتعديل

، ٔ٘ٛتٔٓٗ/ٗالكمال تهذيبو  ،ٜٓ٘/ٔالصحابة معرفة، و ٖٕٓتٕٔٔ/ٔورجال صحيح مسلم
 تهذيب، والٓ٘ٛتٖٗٔص تقريبوال ،ٜٔٛتٖٔ٘/ٔاإلصابة، و ٖٔٚتٕ٘ٛ/ٔوالكاشف
 (.ٕٚ/ٕالتهذيب
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، الحضرمي،  ـ أبو عبداهلل ـ أوأبو عبدالرحمن  ،جبير بن نفير بن مالك -13
، مخضرم والد عبدالرحمن بن جبير، من كبار التابعين ،الحمصي ،الشامي

أسلم في حياة النبي  صلى اهلل عليو وسلم وىو في اليمن ولم يره، ثم 
فة أبي بكر، وقيل: أدرك حياة النبي صلى اهلل عليو قدم المدينة في خال

وسلم، وكان جاىليًا فأسلم في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو، 
ـ بكر  يأب: عنروى ثقة جليل،  أخرج لو مسلم، وىوبعدىا،  وأىـ ٓٛت

ـ، وعمر بن الخطابمرسل وقيل إنو 
(ٔ)

 . 
أخو أبي بكر بن ي، ـ، الليث وشعوب امرأة من خزاعةـ  جعونة بن شعوب -14

من ولد األسود بن عبد شمس بن مالك بن  ماوى ،شداد بن شعوب

ر بن الخطَّابمن كبار التابعين، لو إدراك، روى عن عم ،جعونة
(ٕ)

 . 
ي، ابن الشام ،يّ سِ وْ الدَّ  ـ، أبو عبداهلل، كبيرـ اسم أبيو:   أمية أبي بن جنادة -15

التابعين، مخضرم؛ أدرك  امرأة عبادة ابن الصامت رضي اهلل عنو، من كبار
ىـ، أخرج لو الشيخان، وقد خلط ٚٙالنبي صلى اهلل عليو وسلم، ت

بعض من ترجم لو بينو وبين جنادة بن أبي أمية األزدي، وجنادة بن مالك 
األزدي؛ وىما صحابيان، فعّده صحابي معهما، وفرق بينهم من عّده من 

                                 
 الجرح، و ٕٕ٘ٚتٖٕٕ/ٕالكبير التاريخو  ،ٖٚٓٛتٖٙٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٔ

 ،ٕ٘٘/ٕألبي نعيم الصحابة معرفة، و ٓٗتٕٙص حاتم أبي البن المراسيل، و ٕٙٔٔتٕٔ٘/ٕوالتعديل
 تهذيب، و ٕٙٔتٛٔٔ/ٔ، ورجال صحيح مسلمٗٛٔتٛٗ/ٕوذكر أسماء التابعين ومن بعدىم

 تقريبوال ،ٕٚٚٔتٖٔٙ/ٔاإلصابة، و ٔٙٚتٜٕٓ/ٔ، والكاشفٜ٘ٓتٜٓ٘/ٗالكمال
 (.ٖٓٔتٗٙ/ٕتهذيب، والٜٗٓتٖٛٔص

 .(ٜٕ٘ٔتٖٙٙ/ٔاإلصابةو  ،ٖٗٙت٘ٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٕ  
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ر بن الخطاب، التابعين، وىو ثقة، روى عن: أبي بكر الصديق، وعم

وعلي بن أبي طالب
(ٔ)

  . 
البصري،  ،ثم العبشمي ،السعدي ،التميمي، جون بن قتادة بن األعور -16

 كبار التابعين،ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  
وذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في الصحابة غلطًا 

و نعيم: "ال يثبت لو صحبة وال رؤية. أو وىما، وقال: "تابعي"، وقال أب
ذكره بعض الواىمين في الصحابة"، ُسِئل عنو أحمد فقال: "ال أعرفو"، 

روى عن ، "مقبولوذكره ابن حبان في ثقات التابعين، قال ابن حجر: "

بن العواماالزبير 
(ٕ)

 . 
مخضرم لو  كبار التابعين  منبن قدامة، التميمي، ـ أو جارية ـ اجويرية  -17

عمر بن الخطابروى عن ثقة،  وىو ،البخاري أخرج لو إدراك،
(ٖ)

.  

                                 
، ومعرفة ٜٕٕٚتٕٖٕ/ٕ الكبير التاريخو  ،ٖ٘ٓٛتٖٙٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وذكر أسماء ٜٕٔٓتٖٓٔ/ٗالثقات، و ٜٕٕٔت٘ٔ٘/ٕوالتعديل الجرح، و ٖٕٓتٕٕٚ/ٔالثقات
 تاريخ، و ٕٓٙتٜٓ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٙٚٔتٜٙ/ٔمن بعدىمالتابعين و 

، ٙٔتٕٙ/ٗالنبالء أعالم ير، وسٜٔٚتٖٖٔ/٘الكمال تهذيبو  ،ٚٛٓٔتٕٜٕ/ٔٔدمشق
 (. ٘ٔٔ/ ٕتهذيب، والٖٜٚتٕٗٔ ص تقريبوال ،ٖٗٓٔتٖٛٙ،صٕٗٓٔتٚٓٙ/ٔاإلصابةو 

، ٕٕٔ٘تٕٗ٘/ٕوالتعديل الجرح، و ٖٕٙٙتٕٕ٘/ٕالكبير التاريخينظر: ) - ٕ
 أسد، و ٓٓٔٔتٕٖٛ/ٔٔدمشق تاريخو  ،ٖٚٙ/ٕنعيم ألبي الصحابة معرفة، و ٕٙٛٓتٜٔٔ/ٗالثقاتو 

، ٖٖٓٔتٕ٘٘/ٖالكمال تهذيب إكمالو  ،ٜٗٛتٕٙٔ/٘الكمال تهذيب، و ٖٔٛتٓٛ٘/ٔالغابة
 ( ٕٕٔ/ٕتهذيب، والٜٙٛتٖٗٔص تقريبوال ،ٖٚ٘ٔتٔ٘ٙ/ٔإلصابة، وإ٘ٛتٜٕٛ/ٔوالكاشف

 الجرح، و ٕٚٓتٕٗٙص الثقاتومعرفة  ،ٕٖٕ٘تٕٔٗ/ٕيرالكب التاريخينظر: ) - ٖ
، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ٕٗٚٓتٙٔٔ/ٗالثقاتو  ،ٕٕ٘ٓتٖٓ٘/ٕوالتعديل

 تقريبوال ،ٕٖٔٔتٓٗٙ/ٔاإلصابةو  ،ٜٚٛتٗٚٔ/٘الكمال تهذيبو  ،ٕٓٚتٜٔص
 (ٖٕٓتٕ٘ٔ/ٕتهذيب، والٜٜٛتٖٗٔص
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لو  ، الكوفي، من كبار التابعين،يالتيم ، أبو عائشة،الحارث بن سويد -18
عمر  ، روى عن:ثقة ثبتوىو  أخرج لو الشيخان،ىـ، ٓٚبعدإدراك،توفي 

علي بن أبي طالببن الخطاب، و 
(ٔ)

 . 
ن عبداهلل بن عياش بن أبي الحارث بـ أو  الحارث بن عبداهلل بن أبي ربيعة -19

ذكره ابن حجر المكي، المعروف بالقباع،  ،المخزومي ،القرشي ـ، ربيعة
وذكره في )اإلصابة(  كبار التابعين،في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  

في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في الصحابة غلطًا أو وىما، وذكر أن 
أحسب للحارث ابن عبداهلل صحبة"، البغوي أسند لو حديثاً ثم قال: "وال 

وعقب ابن حجر بقولو: "مالو رؤية؛ ألن أباه ولد بأرض الحبشة"، وقد 
 ىـ،ٓٚقبيل عّده ابن سعد، وابن حبان، والدارقطني في التابعين، توفي

"، صدوق"حجر:  أخرج لو مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن

عمر بن الخطاب روى عن
(ٕ)

.  
، الكوفي، الخارفي ،الحوتي ،الهمدانيأبو زىير،  ،عبداهللالحارث بن  -21

وقال خالفة ابن الزبير، توفي في صاحب علي، من كبار التابعين،  األعور،
كان أفقو الناس، وأفرض "وقال ابن أبي داود: ابن معين: "ليس بو بأس"، 

                                 
، ومعرفة ٕٕٙٗتٜٕٙ/ٕبيرالك التاريخ،( و ٕٔٛٓتٕٛٓ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٔ

، وذكر أسماء التابعين ومن ٖٓ٘ت٘ٚ/ٖوالتعديل الجرح، و ٖٕٗتٕٚٚ/ٔالثقات
 تهذيب، و ٖ٘ٔتٜٙ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٖٖٕتٔٔٔ/ٔبعدىم

 تقريب، والٕٜ٘ٔتٖٗٔ/ٕصابةواإل ،ٕٓتٚٓٛ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٕٕٓٔتٖٕ٘/٘الكمال
 (ٕٗٗتٖٗٔ/ٕتهذيبوال ، ٕ٘ٓٔتٙٗٔص
، ٜٛ/ٕ، ومعجم الصحابةٕٕٕٗتٕٛٙ/ٕالكبير التاريخو  ،٘ٔٙتٕٓ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  - ٕ
 صحيح رجال، و ٖٖٕتٛ٘/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٕٖٕٔتٜٕٔ/ٗالثقاتو 

 التحصيل جامع، و ٛ٘ٛتٖٖٓ/ٔ، والكاشفٕٗٓٔتٜٖٕ/٘الكمال تهذيب، و ٖٙٗتٔٚٔ/ٔمسلم
 (. ٗٗٔ/ٕتهذيب، والٕٛٓٔتٙٗٔص بتقريوال ،ٕٛٗٓتٙٙٔ/ٕاإلصابةو  ،ٕٔٔتٛ٘ٔص
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"، قال الشعبي: "حدثني الحارث األعور وكان  الناس، وأحسب الناس
قال ابن سعد: "ضعيف في روايتو"، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاباً"، و 

"ال يحتج بحديثو"، زاد أبو حاتم: "ضعيف الحديث ليس بالقوي"، قال 
ابن حجر:  وقال "كان فقيهاً، كثير العلم، على لين في حديثو"،الذىبي: 

علي "، روى عن في حديثو ضعف، كذبو الشعبي في رأيو، ورمي بالرفض"

بن أبي طالب
 (ٔ)

. 
 ىـ، وىوٛٗتالكوفي، من كبار التابعين،  ،الجعفي ،الحارث بن قيس -21

علي بن أبي طالب روى عنثقة، 
(ٕ)

 . 
والد حنش بن الحارث، شهد  ،الكوفي ،النخعي ،الحارث بن لقيط -22

روى عن: عمر ثقة،  وىو، لو إدراك مخضرم من كبار التابعين ،القادسية

علي بن أبي طالببن الخطاب، و 
(ٖ)

  . 

                                 
 التاريخ، و ٖٕٛٓتٕٛٓ/ٙالكبرى الطبقاتو  ،ٔ٘ٚٔتٖٓٙ/ٖالدوري رواية معين ابن تاريخينظر: ) - ٔ

 تهذيب، و ٖٖٙتٛٚ/ٖ والتعديل الجرحو  ،ٕ٘ٗتٕٛٚ/ٔالثقاتومعرفة  ،ٖٕٚٗتٖٕٚ/ٕالكبير
 تقريبال، و ٗ٘تٕ٘ٔ/ٗ، وسير أعالم النبالءٜ٘ٛتٖٖٓ/ٔ، والكاشفٕ٘ٓٔتٕٗٗ/٘الكمال

 (.٘ٗٔ/ٕتهذيب، والٜٕٓٔتٙٗٔص

 ،ٕٔٙٗتٜٕٚ/ٕالكبير التاريخو  ،ٕٕٛٓتٕٛٓ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٕ
، وسير أعالم ٜٖٙ/ٕاإلسالم تاريخو  ،ٖٛٓٔتٕٕٚ/٘الكمال تهذيبو  ،ٕٙٗٔتٖٖٔ/ٗالثقاتو 

 ،ٖٗٓٔتٚٗٔص تقريبوال ،٘ٛٔ/ٔٔبالوفيات الوافيو  ،ٕٕت٘ٚ/ٗالنبالء
 (.ٕٙٙتٗ٘ٔ/ٕتهذيبوال

ومعرفة  ،ٕٗٙٗتٕٓٛ/ٕالكبير التاريخو  ،ٕٙٗٓتٜٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
 هذيب، وتٕٚٗٔتٖٖٔ/ٗالثقاتو  ،ٕٓٗتٚٛ/ٖوالتعديل الجرحو  ،ٕٚٗتٕٛٚ/ٔالثقات
، ٗٗٓٔتٚٗٔص تقريب، والٖٜٗٔتٖٙٔ/ٕاإلصابةو  ،ٜٖٓٔتٕ٘ٚ/٘الكمال

 (.٘٘ٔ/ٕتهذيبوال
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 على يغلب اّلذي، قال ابن حجر: "الكندي بن زمعة، معاوية بن ارثالح -23
 إلى رحلو  ن"، أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم،المخضرمي من أنو الظن
وىو مختلف في صحبتو؛ فذكره ابن مندة  ،منو وسمع الخطاب بن عمر

وأبو نعيم في الصحابة، لذا ذكره ابن حجر في اإلصابة في القسم األول؛ 
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد وىو من 

، لكنو لم يرجح صحبتو؛ فأعاد ذكره في القسم بذلك صحيحا أم ال
 أو يره، من أدرك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بو الثالث؛ وىو

 الّدمشقيّ  زرعة وأبو سعد ابن ذكرهفهو على ىذا من كبار التابعين، وقد 
 ،الّتابعين كبار من العجلي عّدهو  الشام، تابعي من األولى بقةالط في

، وىو ثقة، حبّان وابن ،حاتم وأبو ،ومسلم ،البخاريّ  :الّتابعين في وذكره

روى عن عمر بن الخطاب
(ٔ)

.  
أدرك النبي صلى  الكوفي، من كبار التابعين، ،العبدي ،حارثة بن مضرب -24

علي بن أبي ن الخطاب، و روى عن: عمر بثقة، اهلل عليو وسلم، وىو 

طالب
(ٕ)

 . 

                                 
، زمعرفة ٕٛٙٗتٕٔٛ/ٕالكبير التاريخ، و ٕٖٗٛتٜٖٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٔ
، ومعرفة الصحابة ٜٕ٘ٔتٖ٘ٔ/ٗالثقاتو  ،ٙٔٗتٜٓ/ٖوالتعديل جرحوال ،ٕٛٗتٕٛٚ/ٔثقاتال

، ٖٜٚٔتٖٚٔ/ٕ،جٖٜٗٔتٕٜٙ/ٔاإلصابةو  ،ٛ٘ٔٔتٓٛٗ/ٔٔدمشق تاريخو  ،ٜٜٚ/ٕألبي نعيم
   (. ٕٕٕ٘تٜٕ٘/ٖالستة الكتب في يقع لم ممن الثقاتو 

 الثقات، ومعرفة ٕٖٙتٜٗ/ٖالكبير التاريخو  ،ٜٜٗٔتٔٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ 
 أسد، و ٜٖٕٛتٕٛٔ/ٗالثقات، و ٖٚٔٔتٕ٘٘/ٖوالتعديل الجرحو  ،ٕٕ٘تٕٓٛ/ٔ

، ٜٓٛ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٛ٘ٓٔتٖٚٔ/٘الكمال تهذيبو  ،ٕٓٓٔت٘٘ٙ/ٔالغابة
، ٖٙٓٔتٜٗٔص تقريب، والٜ٘ٗٔتٜٖٔ، صٜ٘ٗٔتٜٖٔ/ٕاإلصابةو 

 (.ٜٕٚتٙٙٔ/ٕتهذيبوال
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ذكره ابن البجلي، الكوفي،  ،العرني، أبو قدامة، حبة بن جوين بن علي -25
وقال: "أخطأ  كبار التابعين،حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  

من زعم أن لو صحبة"، وذكره في )اإلصابة( في القسم األول؛ وىو من 
صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك  جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على

، ولم يترجم لو، وأحال إليو في القسم الرابع وىو من ذكر صحيحا أم ال
 ىـ، ٜٚأو ٙٚفي الصحابة بالوىم والغلط وال صحبة لو وال إدراك، ت

ذكره ابن حبان في الثقات لكنو قال: "ضعيف"، فقد ضعفو الجمهور، 
صدوق لو "ابن حجر:   وقال البخاري "يُْذَكر عنو سوء مذىب"، قال

علي بن أبي طالب"، روى عن أغالط، وكان غاليا في التشيع
(ٔ)

.  
، الكوفي، من كبار يالكاىل ،األسدي ، أبو مالك،حبيب بن صهبان -26

عمر بن  روى عنثقة ، ىـ، وىو ٓٓٔتوفي في حدود التابعين،

الخطاب
(ٕ)

 . 
كوفي، من الحضرمي، ال ـ أو أبو السكن ـ، حجر بن العنبس، أبو العنبس -27

، وكبار المخضرمين، فقد أدرك الجاىلية، وشرب الدم فيها، كبار التابعين
ولم ير النبي صلى اهلل عليو وسلم، لكنو آمن بو في حياتو،  توفي في 

ىـ، قال ابن معين: "شيخ كوفي مشهور"، وذكره ابن حبان في ٜٓحدود

                                 
، ٕٕٖتٖٜ/ٖالكبير التاريخو  ،ٕٓٓٔتٕٙٔ/ٙالكبرى اتالطبقينظر: ) - ٔ
 تاريخو  ،ٙٚٓٔتٖٔ٘/٘الكمال تهذيبو  ،ٖٔٓٔتٜٙٙ/ٔالغابة أسدو  ،ٖٕٛٛتٕٛٔ/ٗالثقاتو 

 ،ٔٛٓٔتٓ٘ٔص تقريب، والٜٔ٘ٔتٓٗٔ، صٙٙ٘ٔتٕٔ/ٕاإلصابة، و ٚٓٛ/ٕاإلسالم
 (.ٙٚٔ/ٕتهذيبوال

، ومعرفة ٕٙٔٙتٕٖٔ/ٕالكبير التاريخ، و ٕٓٛٓتٕٛٓ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 تاريخو  ،ٕٜٓٔتٕٖٛ/٘الكمال تهذيبو  ،ٕٕٚٔتٖٛٔ/ٗالثقات، و ٕٔٙتٕٕٛ/ٔالثقات
 (.  ٖٔٗتٚٛٔ/ٕذيب، والتهٜٜٓٔتٔ٘ٔص تقريبوال ،ٔٚٓٔ/ٕاإلسالم
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علي روى عن  ،"صدوق" الثقات، قال الذىبي: "ثقة"، وقال ابن حجر:

بن أبي طالب
(ٔ)

    . 
الرعيني، المصري، من كبار  ،الحميري ، أبو كريب،حسان بن كريب -28

ذكره ابن حبان في الثقات،  ىـ،ٓٛولو إدراك، توفي في حدودالتابعين ، 
علي بن أبي روى عن: عمر بن الخطاب، و ، "مقبول"ابن حجر: قال 

طالب
(ٕ)

 . 
والد قابوس بن  ،لكوفيا ،الجنبي ،أبو ظبيان ،حصين بن جندب بن عمرو -29

ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ أبي ظبيان المذحجي، 
جاءت وذكره في )اإلصابة( في القسم األول وىو من  كبار التابعين،وىم  

روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا 
ة، وقد ساق ابن حجر ما ، فقد ذكره ابن مندة وأبو نعيم في الصحابأم ال

استند إليو من قال بصحبتو وقال: "في إسناده من ال يعرف"، وقال في 
ترجمة والده: "والد أبي ظبيان حصين بن جندب التابعي المشهور"، وقد 
ذكره ابن سعد في الطبقة األولى من تابعي أىل الكوفة، وذكره العجلي 

أخرج لو  قيل غيرىا ـ،ـ و  ىـٜٓوابن حبان والدارقطني في التابعين، ت

                                 
، ٕٚ٘٘تٕٚٙ/ٔلمسلم واألسماء ، والكنىٜٕ٘تٖٚ/ٖينظر: )التاريخ الكبير - ٔ

، وتهذيب ٕٖٚٗتٜٙٔ/ٜداد، وتاريخ بغٛٛٗتٕٖٖ/ٔ، واالستيعابٖٖٕٙتٚٚٔ/ٗوالثقات
، ٕٚٗ/ٔٔ، والوافي بالوفياتٕٜٛ/ٕ، وتاريخ اإلسالمٖ٘ٔٔتٖٚٗ/٘الكمال

 (.    ٕٗٔ/ٕ، والتهذيبٗٗٔٔتٗ٘ٔ، والتقريب صٕٜٙٔتٖٗٔ/ٕواإلصابة

، ٜٕٕٚتٗٙٔ/ٗالثقات، و ٕٖٓٔتٖٕٗ/ٖوالتعديل الجرح،و ٕٙٔتٖٔ/ٖالكبير التاريخ: )ينظر - ٕ
، ٚٓٛ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٜ٘ٔٔتٓٗ/ٙالكمال تهذيب، و ٜٕٙٔتٗٗٗ/ٕٔدمشق تاريخو 
 (.ٕٕ٘/ٕالتهذيب، و ٕ٘ٓٔتٛ٘ٔص تقريب، والٜٔٛٔتٚٗٔ/ٕاإلصابةو 
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، وعلي بن أبي عمر بن الخطابروى عن: ثقة ، وىو  الشيخان، 

طالب
(ٔ)

 . 
الكوفي، من كبار التابعين ،توفي في  ،الفزاري ،حصين بن قبيصة -31

علي بن أبي طالبروى عن ثقة،  ىـ، وىوٓٓٔحدود
(ٕ)

  . 
 أبولقبو:  الرقاشي، البصري ، ، أبو محمد،حضين بن المنذر بن الحارث -31

روى ثقة،  أخرج لو مسلم، وىوىـ، ٓٓٔتمن كبار التابعين،  ،ساسان

علي بن أبي طالبو عثمان بن عفان، عن: 
(ٖ)

 . 
ىـ، ٓٚبعدتوفي البصري، من كبار التابعين، ،الرقاشي ،حطان بن عبداهلل -32

علي بن أبي روى عن: عمر بن الخطاب، و ثقة،  وىو أخرج لو مسلم،

طالب
(ٔ)

 . 
                                 

، ومعرفة ٙتٖ/ٖ، والتاريخ الكبيرٜٜٕٕتٕ٘٘، صٕٕٕٚتٕٙٗ/ٙينظر: )الطبقات الكبرى - ٔ
، وذكر أسماء ٕٕٙ٘تٙ٘ٔ/ٗ، والثقاتٕٗٛتٜٓٔ/ٖ، والجرح والتعديلٖٙٔتٖٗٓ/ٔالثقات

، معرفة ٖٓٚتٖٓٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٕٔتٛٓٔ/ٔبعدىم التابعين ومن
، وتهذيب ٜٚ٘ٙتٖٓٗ/ٙ، جٜٚٔٔتٕٖ/ٕ، وأسد الغابةٖٛٛ/ٕالصحابة ألبي نعيم

، ٓٗٔتٕٖٙ/ٗ، وسير أعالم النبالءٖ٘٘ٔتٗٔ٘/ٙالكمال
، ٖٙٙٔتٜٙٔ، والتقريب صٖ٘ٚٔتٖٚ/ٕ،جٕٚٔٔتٔٔٙ/ٔواإلصابة

 (.ٗ٘ٙتٜٖٚ/ٕوالتهذيب

، ٕٕٕٙتٚ٘ٔ/ٗالثقات، و ٖٔت٘/ٖالكبير التاريخ، و ٕٛٓٔتٕٚٔ/ٙالكبرى الطبقات) ينظر: -ٕ
، ٖٓٛٔتٓٚٔص تقريب، والٕٚٔٔتٖٖٛ/ٔ، والكاشفٖ٘ٙٔتٖٓ٘/ٙالكمال تهذيبو 

 (ٖٚٛ/ٕتهذيبوال
ومعرفة  ،ٖٔٗتٕٛٔ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٖ٘ٓتٖٔٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

، ٕٕٛتٙٙ/ٕكر أسماء التابعين ومن بعدىموذ  ،ٖٕٛٗتٜٔٔ/ٗالثقاتو  ،ٖٕٖتٖٚٓ/ٔالثقات
 تهذيب، و ٕ٘ٙٔتٜٖٓ/ٗٔدمشق تاريخ، و ٖٚٛت٘ٓٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص

، ٜٖٚٔتٔٚٔص تقريب، والٜٙٔٔ/ٕاإلسالم تاريخو  ،ٕٖٛٔت٘٘٘/ٙالكمال
 (ٜٓٙتٜٖ٘/ٕتهذيبوال
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ةبالجابي عمر خطبة وشهد ك،إدرا لو، عوف بن حطّان -33
(ٕ( )ٖ)

.  
أخرج لو من كبار التابعين،  ،والد المغيرة بن حكيم ،الصنعاني ،حكيم -34

البخاري تعليقاً 
(ٗ)

، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الذىبي: "ال يـُْعَرف"، 

بن الخطاب عمر"، روى عن مقبولوقال ابن حجر: "
(٘)

.  
المدني،  ،النمري ،بن خالدا ـ باابن أ وأابن أبي، أو  ـحمران بن أبان  -35

لو إدراك، وكان من سبي عين  مولى عثمان بن عفان، من كبار التابعين،
أخرج لو غير ذلك، وقيل  ،ىـ٘ٚت التمر في زمن أبي بكر الصديق،

ـ موالهـ  عثمان بن عفان روى عن  ثقة،الشيخان، وىو 
(ٙ)

 . 

                                                                             
 ومعرفة ،ٜٖٗتٛٔٔ/ٖالكبير التاريخو  ،ٜٖٓٓتٕٜ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) - ٔ

، وذكر أسماء ٖٕٕٗتٜٛٔ/ٗالثقات، و ٖٗ٘ٔتٖٖٓ/ٖوالتعديل الجرحو  ،ٕٖ٘تٖٛٓ/ٔالثقات
 تهذيب، و ٖٛٛت٘ٓٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٔٛتٙٙ/ٕالتابعين ومن بعدىم

 (ٜٜٖٔتٔٚٔص تقريبوال ،ٕٗٔٔتٖٓٗ/ٔ، والكاشفٖٗٛٔتٔٙ٘/ٙالكمال
رية من أعمال دمشق من ناحية الجوالن قرب مرج الجابية: وىي جابية الملوك؛ موضع بالشام، وىي ق -ٕ

، وبالقرب منها تل لو ظهرت الشمال واستقبل الصنمين في اإلنسان وقف إذا الصفر في شمالي حوران،
يسمى تل الجابية، وفي ىذا الموضع خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو خطبتو المشهورة. 

  (.ٜٔ/ٕم البلدان، معجٖ٘٘/ٕينظر: )معجم ما استعجم
 (. ٜٜ٘ٔتٓ٘ٔ/ٕاإلصابةينظر: ) - ٖ

َوقَاَل ُمِغيَرُة (: ٜٙٛٙحٛ/ٜأخرج البخاري تعليقاً في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل...) - ٗ
 .«ِإنَّ َأْربـََعًة قـَتَـُلوا َصِبيِّا»ْبُن َحِكيٍم، َعْن َأبِيِو: 

 ،ٙٙٗٔتٜٕٓ/ٚالكمال تهذيب، و ٕٕٕٛتٔٙٔ/ٗالثقات، و ٔ٘تٖٔ/ٖالكبير التاريخينظر: ) - ٘
 (.ٛٛٚتٕ٘ٗ/ٕتهذيبوال ،ٕٛٗٔتٚٚٔص تقريب، والٜٕٕٕتٚٛ٘/ٔاالعتدال ميزانو 

 التاريخ، و ٔٔٙٔتٖٖٗصابن خياط  طبقات، و ٕٜٛتٕ٘ٔ/٘الكبرى الطبقاتينظر: ) -ٙ
، وذكر أسماء ٖٕٔٚتٜٚٔ/ٗالثقات، و ٕٛٔٔتٕ٘ٙ/ٖوالتعديل الجرح، و ٕٚٛتٓٛ/ٖالكبير

 تاريخ، و ٖٚٚتٗٓٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٔٙتٛٔٔ/ٔن بعدىمالتابعين وم



 

 
547 

أبو  وأبدالرحمن، و عأبو أ ـ أبو إبراىيم، حميد بن عبدالرحمن بن عوف -36
 ،من كبار التابعين أخو أبي سلمة، ،المدني الزىري، ،،  القرشيـ عثمان

 ٜ٘ت، قيل إنو ولد في أيام عمر بن الخطاب، فكأن روايتو عنو مرسلة
، أخرج لو الشيخان، وىو ثقة، روى عن: عمر بن الخطاب، ىـ٘ٓٔأو

يو أبـ عوف عبدالرحمن بن و  ،سعيد بن زيدوعثمان بن عفان ـ خالو ـ، و 

ـ
(ٔ)

. 
المدني، من كبار التابعين،  ،الزرقي ،األنصاري، حنظلة بن قيس بن عمرو -37

اختلف فيو قول ابن حجر؛ فذكره في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  
كبار التابعين، وذكره في )اإلصابة( في القسم الثاني؛ وىو من لو رؤية، أو 

ذكره ابن عبدالبر في الصحابة ولد في زمن النبي صلى اهلل عليو وسلم، و 
وقد  ،لقول الواقدي: أنو ولد في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

عّده ابن سعد في الطبقة األولى من أىل المدينة من التابعين، وذكره ابن 
وىو ثقة، ، وأخرج لو الشيخان حبان، والدارقطني في ثقات التابعين،

انعثمان بن عفروى عن: عمر بن الخطاب، و 
(ٕ)

 . 

                                                                             
، ٜٓٛ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٜٙٗٔتٖٔٓ/ٚالكمال تهذيبو  ،ٔٗٚٔتٕٚٔ/٘ٔدمشق

 (.ٕٗ/ٖتهذيب، والٖٔ٘ٔتٜٚٔص تقريبوال ،ٖٕٓٓتٖ٘ٔ/ٕاإلصابةو 

 التاريخ، و ٕ٘ٚٓتٕٕٗص، طبقات ابن خياط ٕٜٙتٚٔٔ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  - ٔ
، ٜٜٛتٕٕ٘/ٖوالتعديل الجرح، و ٖ٘ٙتٖٕٖ/ٔالثقات، ومعرفة ٜٕٙٙتٖ٘ٗ/ٕلكبيرا
، وتسمية من أخرجهم البخاري ٓٛٔتٜٜ/ٔ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٕٕٓٔتٙٗٔ/ٗالثقاتو 

، وجامع ٓٔٔتٖٜٕ/ٗ، وسير أعالم النبالءٕٖ٘ٔتٖٛٚ/ٚالكمال تهذيب، و ٖٖٔتٜٛومسلم ص
 (.ٚٚت٘ٗ/ ٖهذيب، والتٕ٘٘ٔتٕٛٔص تقريب، وال٘ٗٔتٛٙٔ/ٔالتحصيل

، ٖٕٙٓتٙٙٔ/ٗالثقات، و ٘٘ٔتٖٛ/ٖالكبير التاريخو  ،ٛٗٙتٗ٘/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٕ
، ٕٖٗتٜٜ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٚ٘تٚٔٔ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم
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، ـ و الدمشقيـ أ يالحمص، الشامي ،خالد بن اللجالج، أبو إبراىيم -38
ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة ، ـ مولى بني زىرة ـ أوالعامري 

وقال: "أخطأ من عده من الصحابة"، وذكره  كبار التابعين،الثانية؛ وىم  
ًا أو في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في الصحابة غلط

وىما، ونقل عن ابن عبدالبر قولو: "في صحبتو نظر، ...، وال أعرفو في 
ىـ، كان ٕٓٔتوفي في حدود الصحابة"، ثم قال: "وىو تابعي مشهور"،

كان ذا ِسنٍّ وصالح، جريء اللسان على الملوك، و  من أفاضل أىل زمانو،
صدوق قال ابن حجر: " ، وذكره ابن حبان في الثقات،الغلظة عليهمو 

ابن الخطاب"، وقال أبو حاتم:  سمع عمر" :قال البخاري ،"فقيو

مرسل
(ٔ)

 . 
في  يتيماً  أخو سالمة بنت الحر، وكان ،الفزاري ،بن قيس خرشة بن الحر -39

مختلف في صحبتو، فذكره ابن حجر في ، بن الخطاب حجر عمر
وذكره في )اإلصابة( في  كبار التابعين،  )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم

جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء  قسم األول؛ وىو من ال
، وقال أبو داود: "لو وألختو سالمة كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال

صحبة"، وعّده ابن عبدالبر في الصحابة، لكن ابن سعد ذكره في الطبقة 
ن وعّده ابن حبا كبار التابعين،ثقة من   :العجلي قالو األولى من التابعين، 

                                                                             
، ٖٛ٘/ٔ، والكاشف٘ٙ٘ٔتٖ٘ٗ/ٚالكمال تهذيب، و ٕ٘٘تٖٖٛ/ٔاالستيعابو 
 (. ٘ٔٔتٖٙ/ٖتهذيب، والٙٛ٘ٔتٗٛٔص تقريب، والٜٜٔٔتٖٖٔ/ٕاإلصابةو 

 الجرحو  ،ٛٚ٘تٓٚٔ/ٖالكبير التاريخ، و ٜٕٛٓتٗٙ٘صابن خياط  طبقاتينظر: ) -ٔ
 تاريخ، و ٕٗٙتٖٙٗ/ٕاالستيعابو  ،ٖٕٔ٘تٕ٘ٓ/ٗالثقات، و ٙٚ٘ٔتٜٖٗ/ٖوالتعديل

 تقريب، والٖٕٓ/ٖإلسالما تاريخو  ،ٜٗٙٔتٓٙٔ/ٛالكمال تهذيب، و ٜٔٔٔتٔٛٔ/ٙٔدمشق
 (ٕ٘ٔت٘ٔٔ/ٖتهذيب، والٕٚٙٔتٜٓٔص
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 وىو ثقة، ،أخرج لو الشيخانىـ، ٗٚت والدارقطني في ثقات التابعين،

عمر بن الخطابروى عن 
(ٔ)

.  
وثقو ابن معين  الكوفي، من كبار التابعين، ،الطائي ،خشف بن مالك -41

والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد: "صالح الحديث"، 
ات التابعين"، روى عن "من ثقالذىبي: وقال الدارقطني: "مجهول"، قال 

عمر بن الخطاب
(ٕ)

 . 
أخرج لو من كبار التابعين ،  ،البصري ،الهجري ،خالس بن عمرو -41

الشيخان، وثقو ابن معين، وأحمد، والعجلي، وقال ابن سعد: "كان قديماً  
كثير الحديث، كانت لو صحيفة يحدث عنها"، وذكر أحمد أنو كان من 

نها كتاب، وقال البخاري: "سمع شرط علي، وأن روايتو عن علي يقال أ
عمارًا، ... وعن علي صحيفة"، وقال أبو حاتم: "وقعت عنده صحف عن 

الذىبي: علي، وليس ىو بقوي"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث"، قال 

                                 
، ومعرفة ٕٙٚتٖٕٔ/ٖالكبير التاريخ، و ٖٕٗٓتٜ٘ٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وذكر أسماء ٕٓ٘٘تٕٕٔ/ٗالثقات، و ٘ٛٚٔتٜٖٛ/ٖوالتعديل الجرح، و ٘ٓٗتٖٖ٘/ٔالثقات
، ٙٔٗتٛٓٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص ،ٜٕٗتٜٕٔ/ٔالتابعين ومن بعدىم

 تاريخو  ،ٕٛٙٔتٖٕٚ/ٛالكمال تهذيبو  ،ٖ٘ٗٔتٖٙٔ/ٕالغابة أسد، و ٔٗٙت٘ٗٗ/ٕواالستيعاب
 (.ٕٗٙتٖٛٔ/ٖتهذيب، والٚٓٚٔتٖٜٔوالتقريب ص ،ٕٕٙٗتٖٕٗ/ٕاإلصابةو  ،ٔٔٛ/ٕاإلسالم

 ،ٜ٘ٚتٕٕٙ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٓ٘ٔتٕٖٕ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 تهذيبو  ،ٖٖٗٙحٕٕٙ-ٕٕ٘/ٗالدارقطني سننو  ،ٕٚٙ٘تٕٗٔ/ٗالثقاتو 
، ٗٔٚٔتٖٜٔص تقريبوال ،ٙٙٔتٜٖٙ/٘النبالء أعالم سير، و ٜٛٙٔتٜٕٗ/ٛكمالال

 (.ٕٗٔ/ٖتهذيبوال
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علي بن أبي "، روى عن ثقة، وكان يرسل"ابن حجر:  كبير"، وقالثقة  "

طالب
(ٔ)

 . 
والد سالم بن  ،ني موالىم، الكوفيالغطفا ،األشجعي ،أبو الجعد ،رافع -42

ذكره أبو نعيم في الصحابة،  أبي الجعد وإخوتو، وكان قارئا للقرآن،
واختلف فيو قول ابن حجر، ففي )التقريب( ذكره في الطبقة األولى، وىم 
الصحابة ممن لو رواية أو رؤية أو المختلف في صحبتهم، وفي )اإلصابة( 

رك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم من أدوىو  ذكره في القسم الثالث؛
أو يره، فكأنو جزم بعدم صحبتو، فهو على ىذا من كبار  يجتمع بو

التابعين، وذكره ابن سعد في الطبقة األولى من التابعين، وعّده ابن حبان 

لي بن أبي طالبروى عن ع، أخرج لو مسلم، في ثقات التابعين
(ٕ)

 . 
 ،ثم العبسي، الكوفي ،غطفانيال ، أبو مريم،ربعي بن حراش بن جحش -43

ىـ و ٓٓٔ، مخضرم لو إدراك، تأخو الربيع ومسعود، من كبار التابعين

                                 
 الرجال أحوالو  ،ٗٙٚتٕٕٚ/ٖالكبير التاريخ، و ٖٖ٘ٓتٜٓٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

 الجرح، و ٜٗٗتٕٛ/ٕالكبير الضعفاء، و ٙٔٗتٖٖٛ/ٔالثقات، ومعرفة ٛٛٔتٜٙٔص
، ذكر أسماء التابعين ومن ٜٖٓتٕ٘ٛ/ٔالمجروحين، و ٗٗٛٔتٕٓٗ/ٖوالتعديل

 والمناكير األباطيلو  ،ٕٓٗتٛٓٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٖٓ٘ٔتٖٛٗ/ٔبعدىم
 ،ٜٓٔتٜٔٗ/ٗوسير أعالم النبالء ،ٗٗٚٔتٖٗٙ/ٛالكمال تهذيب، و ٕٚٔ/ٕوالمشاىير والصحاح

 (.ٙٚٔ/ٖتهذيب، والٓٚٚٔتٜٚٔص تقريبوال

، والجرح ٕٖٓٔتٖٗٓ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٗٗٔتٕٖٕ/ٙينظر: )الطبقات الكبرى -ٕ
معرفة  ،ٔٗٗتٕٚٓ/ٔمسلم صحيح رجال، و ٕٙٚٙتٖٕ٘/ٗالثقاتو  ،ٕٓٚٔتٕٛٗ/ٖوالتعديل

، ٕٔ٘ٔتٜٖٛ/ٔ، والكاشفٔٗٛٔتٖٛ/ٜالكمال تهذيب، و ٕٚ٘ٛ/٘الصحابة ألبي نعيم
 (.ٕٖٕ/ٖتهذيب، والٓٚٛٔتٕ٘ٓص تقريب، والٕٜٔٚتٗٙ/ٚاإلصابةو 
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روى عن: عمر بن ثقة عابد ، وىو ، أخرج لو الشيخانقيل غير ذلك، 

علي بن أبي طالبالخطاب، و 
(ٔ)

.  
، من كبار ـ و األسديأ ـ األزدي ،الكوفي ذ ـ أو ابن ناجد ـ،ربيعة بن ناج -44

علي بن أبي طالبروى عن ثقة، وىو ، التابعين
(ٕ)

.  
أدرك النبي صلى الحجازي،  ،الليثيـ أو أبو الرداد، وىو األشهر ـ، رداد  -45

اهلل عليو وسلم، وقيل: أنو سمع منو، وأنو من الصحابة؛ لكن ابن حجر 
ذكره في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم كبار التابعين، أما في 

جاءت روايتو أو ذكره بما القسم األول؛ وىو من )اإلصابة( فقد ذكره في 
، وذكر أن من يدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال

عّده في الصحابة استدل بحديث رواه أبو سلمة ابن عبدالرحمن عنو، 
في ىذا:  المعروف" عن النبي صلى اهلل عليو وسلم، لكن أبا حاتم قال:

وأما أبو الرداد الليثي  ،عن عبدالرحمنن، بن عبدالرحمسلمة  يأبرواية 

ذكر" فإن لو في القصة
(ٖ)

، لذا أعاد ابن حجر ذكره في القسم الرابع؛ 

                                 
، ومعرفة ٙٓٔٔتٕٖٚ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٗٔٓتٜٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وذكر أسماء ٜٕٓٚتٕٓٗ/ٗالثقات، و ٖٕٚٓتٜٓ٘/ٖوالتعديل الجرح، و ٚٗٗتٖٓ٘/ٔالثقات
 تاريخ، و ٛٗٗتٔٔٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٖٗٔتٖٚٔ/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٜٖٔتٜٖ٘/ٗالنبالء أعالم سير، و ٓ٘ٛٔتٗ٘/ٜالكمال تهذيب، و ٖٕ٘ٔتٖٙ/ٛٔدمشق
 (.ٖٕٙ/ٖهذيب، والتٜٚٛٔتٕ٘ٓص تقريب، والٕٕٚٚتٕٕٗ/ٕاإلصابةو 

، ومعرفة ٜٙٙتٕٔٛ/ٖالكبير التاريخ، و ٜ٘ٔ/ٖ،جٖٕٕٗتٕٚٗ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 تهذيب، و ٕٕٗٙتٜٕٕ/ٗالثقات، و ٕٕٓٔتٖٚٗ/ٖوالتعديل الجرح، و ٔٚٗتٜٖ٘/ٔالثقات
، ٜٛٔٔتٕٛٓص تقريبال، و ٕٛ٘ٚت٘ٗ/ٕاالعتدال ميزان، و ٛٛٛٔت٘ٗٔ/ٜالكمال

 (.ٖٕٙ/ٖتهذيبوال

( وفيو: ٜٚٓٔحٖ٘ٔ/ ٗ)في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم  الترمذيالقصة أخرجها  -ٖ
ُرُىمْ : فـََقالَ  َعْوفٍ  ْبنُ  عبدالرحمن فـََعاَدهُ  الرَّدَّادِ  َأبُو اْشَتَكى: قَالَ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  الزُّْىِريّْ، َعنْ   َما ْوَصُلُهمْ َوأَ  َخيـْ



 

 
554 

وىو من ذكر في الصحابة بالوىم والغلط، وعلى ىذا يكون من التابعين، 
ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذىبي: "وّثق"، وقال 

عوفعبدالرحمن بن "، روى عن مقبول"
(ٔ)

 .  
، ن كبار التابعينمالبصري،  موالىم، الرياحي ،رفيع بن مهران، أبو العالية -46

مخضرم أدرك زمان النبي صلى اهلل عليو وسلم، وأسلم في خالفة أبي 
أخرج لو و بعدىا، أىـ ٖٜوأىـ ٜٓبكر رضي اهلل عنو ودخل عليو، ت

لي بن عروى عن: عمر بن الخطاب، و  ثقة كثير اإلرسال، الشيخان، وىو

أبي طالب
(ٕ)

 . 
والد جرير بن رياح، وجد  ،النخعي، الكوفيأبو المثنى،  ،رياح بن الحارث -47

روى عن: علي بن ثقة، وىو صدقة بن المثنى بن رياح، من كبار التابعين، 

أبي طالب، وسعيد بن زيد
(ٖ)

 . 

                                                                             
 اللَُّو، أَنَا: اللَّوُ  قَالَ : " يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : عبدالرحمن فـََقالَ  ُمَحمٍَّد، َأبَا َعِلْمتُ 

  ." بـََتتُّوُ  َقَطَعَها َوَمنْ  ُو،َوَصْلتُ  َوَصَلَها َفَمنْ  اْسِمي، ِمنْ  َلَها َوَشَقْقتُ  الرَِّحمَ  َخَلْقتُ  الرَّْحَمُن، َوَأنَا
 اسم لو يعرف ال لمن الكنى، و ٕٕٔٚتٕٔٗ/ٗالثقاتو  ،ٖٕٓ٘تٕٓ٘/ٖوالتعديل الجرحينظر: ) -ٔ

 ،ٜٓٓٔتٗٚٔ/ٜالكمال تهذيبو  ،ٕٙٛص منده البن الصحابة معرفةو  ،ٚٗتٖٓص لألزدي
 ،ٜٜٙٛت٘ٔٔ/ٚج ،ٜٕٙٚتٚٗٗ، صٖٕ٘ٙتٔٓٗ/ٕاإلصابةو  ،ٚٙ٘ٔتٜٖ٘/ٔالكاشفو 

 (.  ٕٓٚ/ٖتهذيبوال ،ٖٜٔٔتٜٕٓص يبتقر وال

، ومعرفة ٖٓٔٔتٕٖٙ/ٖالكبير التاريخ، و ٜٜٕٓتٜٚ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ذكر أسماء ٕٔٓٚتٜٖٕ/ٗالثقات، و ٕٖٕٔتٓٔ٘/ٖوالتعديل الجرح، و ٜٕٛٔتٕٔٗ/ٕالثقات

 تهذيب، و ٕ٘ٗتٕٔٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٖٖٚتٔٛ/ٕالتابعين ومن بعدىم
 تقريب، والٕٙٗٚتٕٚٗ/ٕاإلصابة، و ٘ٛتٕٚٓ/ٗ، وسير أعالم النبالءٕٕٜٔتٕٗٔ/ٜلالكما

 (. ٕٗٛ/ٖتهذيب، والٖٜ٘ٔتٕٓٔص

، ومعرفة ٓٔٔٔتٕٖٛ/ٖالكبير التاريخو  ،ٕٕ٘ٓتٜٜٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
 تهذيبو  ،ٜٕٙٙتٖٕٛ/ٗالثقات، و ٖٕ٘ٔتٔٔ٘/ٖوالتعديل لجرحوا ،ٙٛٗتٖ٘ٙ/ٔالثقات
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 ، البزاز،الكوفي ،، الكندي موالىمـ و أبو عمرأ ـأبو عبداهلل  ،زاذان -48
وثقو ابن سعد  ،أخرج لو مسلم ىـ، ٕٛ، تن كبار التابعينم ،الضرير

وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ كثيرًا"، 
وقال ابن عدي: "أحاديثو ال بأس بها إذا روى عنو ثقة،...، وإنما رماه من 

صدوق يرسل، "ابن حجر:  رماه بكثرة كالمو"، قال الذىبي: "ثقة"، وقال
علي روى عن: عمر بن الخطاب، وشهد خطبتو بالجابية، و ، "يعيةوفيو ش

بن أبي طالب
(ٔ)

.  
الكوفي،  ،، األسديـ أبو مطرف ـ أوزر بن حبيش بن حباشة، أبو مريم  -49

من كبار التابعين المخضرمين، أدرك الجاىلية، ولم ير النبي صلى اهلل 
ليل، ثقة جوىو ، أخرج لو الشيخانىـ، ٕٛفي حدود عليو وسلم، توفي

روى عن: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، 

سعيد بن زيد، وعبدالرحمن بن عوفو 
(ٕ)

.  

                                                                             
، ٕٜٚٔتٕٔٔص تقريب، والٜٜ٘ٔتٜٜٖ/ٔالكاشفو ، ٜٓٗٔتٕٙ٘/ٜالكمال

 (.ٜٜٕ/ٖتهذيبوال

 ، ومعرفة٘٘ٗٔتٖٚٗ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٗٓٔتٕٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
 في الكامل، و ٕٛٗٛتٕ٘ٙ/ٗالثقات، و ٕٔٛٚتٗٔٙ/ٖوالتعديل الجرح، و ٛٛٗتٖٙٙ/ٔالثقات
، ورجال صحيح ٖ٘ٚتٛٛ/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىمو  ،ٕٛٚتٜٕٓ/ٗالرجال ضعفاء
، وسير ٜ٘ٗٔتٖٕٙ/ٜالكمال تهذيب، و ٖٕٕٕتٕٛٚ/ٛٔدمشق تاريخ، و ٜٙٗتٖٕٓ/ٔمسلم

 (.ٕٖٓ/ٖتهذيب، والٜٙٚٔتٖٕٔص قريب، والتٕٓٔتٕٓٛ/ٗأعالم النبالء

، ومعرفة ٜ٘ٗٔتٚٗٗ/ٖالكبير التاريخ، و ٜٜٛٔتٔٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٖٓ٘تٙٗٔ/ٔأسماء التابعين ومن بعدىمذكر ، و ٕٓٙٛتٜٕٙ/ٗالثقات، و ٜٚٗتٖٓٚ/ٔالثقات

 تهذيبو  ،ٖ٘ٚٔتٕٖٔ/ٕالغابة أسد، و ٔٓ٘تٚٔٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص
 قريب، والتٜٕٛٚتٕٕ٘/ٕاإلصابة، و ٓٙتٙٙٔ/ٗ، وسير أعالم النبالءٜٙٚٔتٖٖ٘/ٜالكمال

 (.ٕٖٔ/ٖتهذيب، والٕٛٓٓتٕ٘ٔص
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،أبو المغيرة،  ـ، عبيد ـ اسم أبيو: أبيو بن دازي -51  ابن زياد يعرف بـ:و  الثّقفيُّ
 طبيبـ  الثقِفيّْ  كلدة بن للحارث موالة نتا، كـ أمُّو وىيـ      سميَّة

 بن زياد أيضاً: وىو ،ألُمّْو الصحابيّ  الثقفي بكرة أبي أخو وىو ـ، العرب
، اختلف في مولده: فقيل: أخوه بأنو ويةامع استلحقو الَّذي ؛ناسفي أبي

 الصّْدّْْيقِ  زمن أسلمقبل الهجرة، أو عام الهجرة، أو يوم بدر، وغير ذلك، 
، وليست لو صحبة وال رواية، ووفد على عمر بن الخطاب، مراىق وىو

ىـ،  ٖ٘كان كاتبو، ومقتضى ذلك أن لو إدراكاً، فهو من كبار التابعين، تو 
 وكانًا، ؤدد، وسوفطنة ودىاء، وحزماً، ،الً وعق رأياً، الرّْجال نبالء من كان

من أصحاب علي بن أبي طالب، وأكثر  ىوو ، بَِليغاً  كاتباخطيبًا فصيحًا و 
صار فلحقو معاوية، استحتى  ىا،الناس ألباً على معاوية في حياة علي وبعد

قال ، من أكثر الناس ألبًا على ولد علي، وأشّد الناس لو ولهم بغضاً 
"، وذكره ابن حبان في تابعي، ولم يكن يتهم بالكذب"العجلّي: 

وقد أجمع أىل  ،لو معصية اللَّواكان زياد ظاىر أحو )المجروحين( وقال: "
 "، روى عناللَّو غير طاعة وى ترك االحتجاج من كان ظاىر أحواللالعلم ع

بن الخطاب عمر
(ٔ)

.  
أخو  ،الكوفي، األسدي ـ،أبو عبدالرحمن  وأ ـزياد بن حدير، أبو المغيرة  -51

روى عن عمر ثقة عابد، وىو ، ولو إدراكزيد بن حدير، من كبار التابعين، 

بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وطلحة بن عبيد اهلل
(ٕ)

.  

                                 
، ٕٔٓٔتٖٚ٘/ٖبيرالك التاريخ، و ٜٕٓٛتٜٙ/ٚالكبرى الطبقاتينظر:  ) -ٔ
 سير، و ٖٕٛٓتٕٙٔ/ٜٔدمشق تاريخو  ،ٕ٘ٛتٖٕ٘/ٕاالستيعابو  ،ٖٛ٘تٖ٘ٓ/ٔالمجروحينو 

  (.ٕٖٓ٘تٖٓ٘/ٖالميزان لسانو  ،ٜٜٕٗتٕٚ٘/ٕاإلصابة، و ٕٔٔتٜٗٗ/ٖالنبالء أعالم
 الجرح، و ٓٛٔٔتٖٛٗ/ٖالكبير التاريخو  ،ٖٕٕٓتٔٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٖٖٕٓتٜٗٗ/ٜالكمال تهذيب، و ٕٚٙٚتٕٔ٘/ٗالثقات، و ٜٖٕٓتٜٕ٘/ٖوالتعديل
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مان ـ أو أبو عائشة، أو أبو سلمان ـ، بن حجر، أبو سلي انحَ وْ صُ  بن زيد -52

قيل: لو وفادة
(ٔ)

وذكر ابن الكلبي أنو أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم  ،
 في أسلم، وقد صحبةأعلم لو  الوتعقبو ابن عبدالبر بقولو: " ،وصحبو

"، وذكره ابن حجر في )اإلصابة( في وسلم عليو اللَّو صلى النَّبي حياة
 سواء صحبتو، على يدل بما ذكره أو روايتو تجاءالقسم األول؛ وىو من 

، لكنو لم يترجم لو، وأحال إلى ترجمتو ال أم صحيحا بذلك اإلسناد كان
مستوفاة في القسم الثالث؛ وىو من أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم 
يره، وكأنو يرجح عدم صحبتو، وعلى ىذا يكون من كبار التابعين 

قال  قومو، في سّيدا ديّنا فاضال ،العباد العلماء من كانالمخضرمين، و 
ابن سعد: "ثقة قليل الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عن: 

عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب
(ٕ)

. 
 الجهني، الكوفي، من كبار التابعين ، أبو سليمان،زيد بن وىب -53

وفاتو  ولم يدركو، وبلغتوإلى النبي صلى اهلل عليو وسلم  حلر المخضرمين، 
أخرج لو الشيخان،  ىـ، ٜٙوأىـ ٓٛبعد فلم يره، توفيفي الطريق وىو 

                                                                             
، ٕٗٙٓتٕٛٔص قريب، والتٜٜٕ٘تٕٛ٘/ٕاإلصابة، و ٛٚٙٔتٜٓٗ/ٔالكاشفو 

  (.ٖٔٙ/ٖتهذيبوال
( أن شاعر عبد القيس ذكره ٜٕٚ٘تٙٔ٘/ ٕ)ذكر ابن حجر في ترجمة لزيد العبدي في اإلصابة  -ٔ

ثم قال ابن ء رسول اللَّو لعبد القيس ذكر فيو دعافيمن وفد على النبي صلى اهلل عليو وسلم وساق شعرًا ي
  ".وعلى ىذا فهو صحابّي ال محالة، وقد ذكر ابن عساكر ىذه األبيات في ترجمة زيد بن صوحانحجر: "

، ٕٖ٘ٔتٜٖٚ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٕٔٓتٙٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٖٖٔتٕ٘٘/ٖالنبالء أعالم سير، و ٕ٘ٛت٘٘٘/ٕاالستيعاب، و ٕٕ٘ٚتٕٛٗ/ٗالثقاتو 
  (.ٖٓٛ/ٗالستة الكتب في يقع لم ممن الثقات، و ٖٗٓٓتٕٖ٘ص ،ٜٕٚٔتٗٓ٘/ٕاإلصابةو 
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"، لم يصب من قال: في حديثو خللوقال ابن حجر: "ثقة جليل، وىو 

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالبروى عن: عمر بن الخطاب، و 
(ٔ)

 . 
، ينمن كبار التابعمخضرم  الكوفي، ،، الهمدانيـأثيع ابن  ـ أو زيد بن يثيع -54

علي بن أبي طالب، روى عن: أبي بكر الصديق، و ثقة وىو
(ٕ)

 . 
أبو يحيى ـ أو أبو بكر ـ، ، ـ زيدابن و أيزيد، ابن و أ ـ السائب بن مالك -55

وليست لو صحبة، وىو والد عطاء، من كبار التابعين، ، الثقفي، الكوفي

سعد بن أبي وقاصروى عن: علي بن أبي طالب، و ثقة، 
(ٖ)

 . 
لك، الكناني، المدني، من كبار التابعين، وىو ثقة، روى السائب بن ما -56

عن عمر بن الخطاب
(ٗ)

 . 

                                 
، ومعرفة ٕٖ٘ٔتٚٓٗ/ٖالكبير التاريخ، و ٜ٘ٛٔتٓٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وذكر أسماء ٜٕ٘ٚتٕٓ٘/ٗ، والثقاتٕٓٓٙتٗٚ٘/ٖوالتعديل الجرح، و ٖٖ٘تٖٛٚ/ٔالثقات
 تهذيب، و ٜٔٗتٙٔٔمن أخرجهم البخاري ومسلم ص، وتسمية ٖٙٔتٜٖٔ/ٔالتابعين ومن بعدىم

 تقريب، والٖٛٓٓتٖٗ٘/ٕاإلصابة، و ٛٚتٜٙٔ/ٗ، وسير أعالم النبالء ٖٕٔٔتٔٔٔ/ٓٔالكمال
  (.ٕٚٗ/ٖتهذيب، والٜٕ٘ٔتٕٕ٘ص

ومعرفة  ،ٖٙ٘ٔتٛٓٗ/ٖالكبير التاريخ، و ٕٕٛٔتٕ٘ٗ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٕٖٕٔت٘ٔٔ/ٓٔالكمال يبتهذ، و ٖٕٙٚتٕٔ٘/ٗالثقات، و ٖ٘٘تٖٓٛ/ٔالثقات

 (.ٕٚٗ/ ٖتهذيب، والٕٓٙٔتٕٕ٘ص تقريب، والٜ٘ٚٔتٜٔٗ/ٔالكاشفو 

 الجرح، و ٕ٘٘تٖٚٛ/ٔالثقات، ومعرفة ٜٜٕٕتٗ٘ٔ/ٗالكبير التاريخينظر: ) -ٖ
 تهذيب، و ٙٓٔتٚٙص حاتم أبي البن المراسيل، و ٜٖٓٔتٕٕٗ/ٗوالتعديل
، ٕٕٔٓتٕٕٛص تقريب، والٜٗٚٔتٕ٘ٗ/ٔالكاشف، و ٖٕٚٔتٕٜٔ/ٓٔالكمال

 (.ٓ٘ٗ/ٖتهذيبوال

، ومعرفة ٜٕٕٔتٕ٘ٔ/ٗالكبير التاريخ، و ٚٓٛتٜ٘ٔ/٘الكبرى الطبقاتينظر: ) -ٗ
 تهذيب إكمال، و ٖٙٗٔطٕٖٙ/ٗالثقات، و ٖٛٓٔتٕٕٗ/ٗوالتعديل الجرحو  ،ٓ٘٘طٖٗٛ/ٔالثقات
  (.ٖٕ٘ٗتٛٓٗ/ٗالستة الكتب في يقع لم ممن الثقات، و ٔٗٛٔتٕ٘ٓ/٘الكمال
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، من كبار التابعين الكوفي ،الشيباني ،سعد بن إياس، أبو عمرو -57
وآمن  ،أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلمو  المخضرمين، أدرك الجاىلية،

 روى عن:ثقة،  وىو أخرج لو الشيخان،ىـ، ٜٙأو ٜ٘تلم يره،  بو لكنو

عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب
 (ٔ)

 . 
و أ ـ عبدالرحمن بن أزىر ىمول ،الزىري، المدني ، أبو عبيد،سعد بن عبيد -58

وقيل: لو  ، من كبار التابعين،ـ عبدالرحمن بن عوف :مولى ابن عمو
ىـ، أخرج لو الشيخان، كان من القدماء وأىل الفقو، وشهد ٜٛإدراك، ت

عثمان بن عفان، عن: عمر بن الخطاب، و  روىثقة، وىو  العيد مع عمر،

وعلي بن أبي طالب
(ٕ)

 .  
، وذكره ابن إدراك لو ، من كبار التابعين،سفيان بن األسود مولى، سعد -59

بن الخطاب عمر حبان في ثقات التابعين، روى عن
(ٖ)

 . 

                                 
، ومعرفة ٕٜٓٔتٚٗ/ٗالكبير التاريخ، و ٜٛٛٔتٔٙٔ/ٙىالكبر  الطبقاتينظر: ) -ٔ

وذكر أسماء  ،ٕٔٛٛتٖٕٚ/ٗالثقات، و ٖٓٗتٛٚ/ٗوالتعديل الجرح، و ٕٕ٘ٔتٚٔٗ/ٕالثقات
، ٜٜ٘تٕٚٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٙٗٗتٜٜ/ٕالتابعين ومن بعدىم

)سير أعالم  (ٕٕ٘ٓتٕٛ٘/ ٓٔالكمال تهذيب، و ٜٜٔتٖٛ٘/ٕاالستيعابو 
 التهذيب تقريب (ٖٗٛٙتٜٕٓ/ ٖ) الصحابة تمييز في اإلصابة (ٗٙترجمةٖٚٔ/ٗالنبالء

  (.ٕٚٛتٛٙٗ/ ٖ) التهذيب تهذيب( ٖٖٕٕتٖٕٓص)
 الجرح، و ٜٓٙٔتٓٙ/ٗالتاريخ الكبير، و ٔٚٙتٖٙ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٕ

، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ٜٕٗٛتٜٕ٘/ٗالثقات، و ٜٖٓتٜٓ/ٗوالتعديل
  تقريب، والٖٕٚتٕٙٓٔ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٜٕٕٔتٕٛٛ/ٓٔالكمال بتهذي، و ٔٓٙتٕٚٔص
  (.ٛٛٛتٚٚٗ/ٖهذيب، والتٕٕٛٗتٖٕٔص

، ٖ٘ٓٓتٜٜٕ/ٗالثقات، و ٖ٘ٗتٜٛ/ٗوالتعديل الجرح، و ٕٜٛٔتٚٙ/ٗالكبير التاريخينظر: ) -ٖ
 .(ٖٖ٘ٗتٜٗٗ/ٗالستة الكتب في يقع لم ممن الثقات، و ٜٖٔٙتٕٔٔ/ٖاإلصابةو 
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 ، منالمخزومي، المدني ،القرشي ، أبو محمد،سعيد بن المسيب بن حزن -61
نتين مضتا من خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل ولد لس التابعين،كبار 

أخرج لو ىـ، ٜٓبعد عنو، ورآه وكان صغيرًا، وقيل: سمع منو، توفي
 ،أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبارالشيخان، وىو سيد التابعين، و 

ال أعلم في " :وقال ابن المديني ،اتفقوا على أن مرسالتو أصح المراسيل
، روى عن: أبي بكر الصديق ـ وىو مرسل ـ، "منو التابعين أوسع علماً 

سعد بن وعمر ابن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، و 

أبي وقاص
(ٔ)

.  
القراد، من كبار لقبو: الكوفي،  ،الخيواني ،الهمداني ،سعيد بن وىب -61

مخضرم أدرك الجاىلية، وأسلم في حياة النبي صلى اهلل عليو  التابعين،
مع من معاذ بن جبل في اليمن، ولزم عليا رضي اهلل وسلم ولم يره، وس

أخرج لو ىـ، ٙٚأو٘ٚعنو حتى كان يقال لو: القراد للزومو إياه، ت

علي بن أبي طالبروى عن ثقة، مسلم، وىو 
(ٕ)

.  
 حليف لهم من المعافر ـ، الجيشاني ، أبو سالمسفيان بن ىانىء بن جبر -62

)التقريب( في الطبقة  مخضرم لو إدراك، ذكره ابن حجر في ،المصري ،ـ

                                 
 ، ومعرفةٜٛٙٔتٓٔ٘/ٖالكبير التاريخ، و ٖٛٙتٜٛ/٘رى)الطبقات الكبينظر:  -ٔ

، ٕٖ٘تٚٗٔ/ٔ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٕٕٛٛتٖٕٚ/ٗالثقات، و ٙٔٙت٘ٓٗ/ٔالثقات
، وسير أعالم ٖٕٛ٘تٙٙ/ٔٔالكمال تهذيبو  ،ٖٕ٘تٜٔٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص

  (.ٗٛ/ٗتهذيب، والٜٖٕٙتٕٔٗص تقريب، والٛٛتٕٚٔ/ٗالنبالء
، ومعرفة ٖٔٚٔتٚٔ٘/ٖالكبير التاريخ، و ٕ٘ٛٓتٕٓٔ/ٙالكبرى الطبقاتنظر: )ي -ٕ

، وذكر أسماء ٜٜٕ٘تٜٕٔ/ٗالثقات، و ٜٕٗتٜٙ/ٗوالتعديل لجرحوا ،ٕٔٙتٙٓٗ/ٔالثقات
، ٕٔٓٔتٜٓٗ/ٕالغابة أسد، و ٚٗ٘تٖٕ٘/ٔ، ورجال صحيح مسلمٜٛ/ٕالتابعين ومن بعدىم

، ٜٜٖٙتٕٕٔ/ٖاإلصابة، و ٓٚتٓٛٔ/ٗ، وسير أعالم النبالءٖٖٕٚتٜٚ/ٔٔالكمال تهذيبو 
  (.ٜ٘/ٗتهذيب، والٕٔٔٗتٕٕٗص تقريبوال
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وقال: "يقال: لو صحبة"؛ فقد ذكره ابن منده  ،كبار التابعينالثانية؛ وىم  
وأبو نعيم وقاال: "مختلف في صحبتو"، وذكره ابن حجر في )اإلصابة( 

أدرك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع  في القسم الثالث؛ وىو من
، وأبو حاتم، والعجلي، وابن أو يره، وقال: "اتفق البخاري، ومسلم بو

أخرج لو مسلم، ىـ بـ اإلسكندرية، ٓٛبعدتوفي  حبان على أنو تابعي"،

علي بن أبي طالب، روى عن ثقة مشهور وىو
(ٔ)

 . 
، من  وناسكها مصر قاضي ،المصري ،يبيجَ التَّ  ، أبو سلمة،رتْ عِ  بن ميْ لَ سُ  -63

 فضلو ةلكثر  ؛الناسك ُيسمى كان ىـ،٘ٚكبار التابعين، لو إدراك، ت
قال العجلي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، روى  عبادتو، وشدة

عن: عمر بن الخطاب، وشهد خطبتو بالجابية، وعلي بن أبي طالب
(ٕ)

.  

جلوالء يوم وشهد إدراك، لومن كبار التابعين،  ،نةعوَ جَ  بن رةمُ سَ  -64
(ٖ)

 ذكره، 

علي عنفي ثقات التابعين، روى  حّبان ابن
(ٔ)

 . 

                                 
 لجرح، وإٗ٘ٔتٗٓٗ/ٕالثقات ، ومعرفةٕٔٙٓتٚٛ/ٗالكبير التاريخينظر: ) -ٔ

، ٘ٚٗتٖٓٔ/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٖٚٓٔتٜٖٔ/ٗالثقات، و ٜٗ٘تٜٕٔ/ٗوالتعديل
، ومعرفة الصحابة ألبي ٚٔٙتٕٚٛ/ٔ، ورجال صحيح مسلمٙٚٚص منده البن الصحابة معرفةو 

، ٕٗٓٓتٜٗٗ/ٔالكاشف، و ٕٚٔٗتٜٜٔ/ٔٔالكمال تهذيب، و ٜٖٔٔ/ٖنعيم
  (.ٖٕٔ/ٗتهذيب، والٕٔٔٗتٕٕٗص تقريب، والٖٖٓٚتٖٕٔ/ٖاإلصابةو 
 الجرح، و ٛ٘ٙتٕ٘ٗ/ٔالثقات، ومعرفة ٜٕٛٔتٕ٘ٔ/ٗالكبير التاريخينظر: ) -ٕ

 تاريخ، و ٗٙٙٔ/ٖوالمختلف فالمؤتل، و ٕٖٙٔتٜٕٖ/ٗالثقات، و ٜٔٔتٕٔٔ/ٗوالتعديل
 ممن الثقات، و ٖٔٔٚتٕ٘ٔ/ٖاإلصابة، و ٜٖتٖٔٔ/ٗالنبالء أعالم ، وسيرٜٗ٘ٛتٕٛٙ/ٕٚدمشق

  (.ٜٜٙٗتٜٚ/٘الستة الكتب في يقع لم
وبها كانت الوقعة المشهورة  يوم َجُلوالء: جلوالء؛ نهر عظيم في طريق خرسان يجري في وسط بعقوبا، -ٖ

 ،، فاستباحهم المسلمون، فسّميت جلوالء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمونىـٙٔعلى الفرس للمسلمين سنة
فجّللت القتلى المجال ما بين يديو وما خلفو، فسميت  ،وقتل اهلل عز وجل من الفرس يوم جلوالء مائة ألف
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ولد  مخضرم،الجعفي، الكوفي، ، أبو أمية، فلة بن عوسجةسويد بن غ -65
عام الفيل، وقيل: لو صحبة، وال يصح، فقد ذكره ابن حجر في 

وقال: "قدم المدينة يوم كبار التابعين، )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  
دفن النبي صلى اهلل عليو وسلم"، وذكره في )اإلصابة( في القسم األول؛ 

وايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد جاءت ر وىو من 
، ولم يصح عنده أنو صحابي؛ فقال: "تابعي كبير"؛ بذلك صحيحا أم ال

أدرك النبي صّلى اللَّو عليو  لذا أعاد ذكره في القسم الثالث؛ وىو من
أو يره، فقد أسلم في حياة النبي صلى اهلل عليو  وسلم ولم يجتمع بو

و إليهم، ووفد عليو فوجده وقد قبض، فصحب أبا وسلم، وسمع كتاب
سنة، ٕٛٔوعمره ىـ، ٓٛبكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي اهلل عنهم، ت

روى عن: أبي بكر الصديق، ثقة إمام زاىد قوام، أخرج لو الشيخان، وىو 

ن، وعلي بن أبي طالباعثمان بن عفوعمر بن الخطاب، و 
(ٕ)

 . 
لو  مخضرم ،اليربوعي، الكوفي ،يالتميم ، أبو عبدالقدوس،شبث بن ربعي -66

ثم  ،ثم كان ممن أعان على عثمان ،كان مؤذن سجاح ثم أسلمإدراك،  

                                                                             
، ومعجم ٕٓٙ. ينظر: )فتوح البلدان صجلوالء لما جّللها من قتالىم، فهي جلوالء الوقيعة

 (.ٙ٘ٔ/ٕالبلدان
، ٖٛٙت٘٘ٔ/ٗوالتعديل الجرح، و ٖٕٕٚتٕٙ٘/ٗالكبير التاريخينظر: ) -ٔ
 الكتب في يقع لم ممن الثقات، و ٖٖٔٚتٕٙٔ/ٖاإلصابة، و ٖٕٖٔتٖٓٗ/ٗالثقاتو 

  (.ٛ٘ٛٗتٔٗٔ/٘الستة
، ومعرفة ٕٕ٘٘تٕٗٔ/ٗالكبير التاريخ، و ٜ٘ٚٔتٕٖٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٜٕٗ/ٔ، ومعجم الصحابة البن قانعٔٓٓٔتٖٕٗ/ٗوالتعديل الجرح، و ٕٓٚتٖٗٗ/ٔالثقات
، وتسمية من أخرجهم ٙٗٗتٜٙٔ/ٔ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٕٖٚٔتٕٖٔ/ٗالثقاتو 

، ٜٕٚٔتٖٚٗ/ٔالكاشف، و ٖٕٚ٘تٜٛ٘/ٕالغابة أسدو  ،ٖٗٙتٕٖٔالبخاري ومسلم ص
  (.ٕٛٚ/ٗتهذيب، والٜٕ٘ٙتٕٓٙص تقريب، والٖٖ٘ٚتٕٕٔ، صٜٖٔٙتٜٛٔ/ٖاإلصابةو 
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 ،ثم تاب فحضر قتل الحسين ،ثم صار من الخوارج عليو ،صحب عليا
ثم  ،ثم ولي شرط الكوفة ،ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع المختار

ى أنو من ، ولم ينص ابن حجر في )التقريب( علحضر قتل المختار
أدرك  الطبقة الثانية، لكنو ذكره في )اإلصابة( في القسم الثالث؛ وىو من

أو يره، ولم أقف على من ذكره  النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بو
في الصحابة، فعلى ىذا يكون من كبار التابعين، فقد ذكره ابن سعد في 

ابن حبان في التابعين،  الطبقة األولى من أىل الكوفة من التابعين، وذكره
قال أبو حاتم: "حديثو مستقيم، ال أعلم بو بأسا"، ىـ بـ الكوفة، ٓٛت

علي بن أبي وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ"، روى عن 

طالب
(ٔ)

.  
البجلي،  ،األحمسي ، أبو الطفيل،بن عوف بن أبي حيةـ أو شبل ـ اشبيل  -67

أدرك الجاىلية، وأدرك بعين، الكوفي، أخو مدرك بن عوف، من كبار التا
عمر روى عن ثقة،  النبي صلى اهلل عليو وسلم، وال تصح لو صحبة، وىو

بن الخطاب
 (ٕ)

.  
عّده ابن حجر لكوفي، االعبسي،  ، أبو عيسى،شتير بن شكل بن حميد -68

وقال: "يقال: إنو كبار التابعين، في )التقريب( من الطبقة الثانية، وىم  

                                 
، ومعرفة ٕ٘٘ٚتٕٙٙ/ٗالكبير التاريخ، و ٕٕٚٓتٕٔٗ/ٙالكبرى الطبقات: )ينظر -ٔ

 تهذيب، و ٖٔٓٗتٖٔٚ/ٗالثقات، و ٜ٘ٙٔتٖٛٛ/ٗوالتعديل الجرح، و ٗٔٚتٛٗٗ/ٔالثقات
 تقريب، والٜٖٗٚتٕٖٓ/ٖاإلصابة، و ٖٕٕٔتٚٚٗ/ٔالكاشف، و ٕٙٛٙتٖٔ٘/ٕٔالكمال

 (. ٖٖٓ/ٗتهذيب، والٖٕ٘ٚتٖٕٙص

 الجرح، و ٕٕٛٚتٕٛ٘/ٗالكبير التاريخ، و ٕٓ٘ٓتٜٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 تهذيب، و ٕٜٔٔتٚٓٚ/ٕاالستيعاب، و ٖٖٙٛتٖٛٙ/ٗالثقات، و ٕٙٙٔتٖٔٛ/ٗوالتعديل
، ٕٙٗٚتٕٗٙص تقريب، والٜٖٓٛتٖ٘ٓ/ٖاإلصابة، و ٜٕٚٙتٖ٘ٚ/ٕٔالكمال

  (.ٖٔٔ/ٗتهذيبوال
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لو رؤية  في )اإلصابة( في القسم الثاني، وىو منأدرك الجاىلية"، وذكره 
، وقال: "تابعي مشهور"، ممن ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم

وذكر أن ألبيو صحبة ورواية من طريق ابنو شتير، وقد ذُِكر أنو أدرك النبي 
صلى اهلل عليو وسلم، فمقتضاه أن تكون لو رؤية، ولنحو ذلك ذكره ابن 

لصحابة، لكن ابن سعد وابن خياط ذكراه في الطبقة األولى األثير في ا
من أىل الكوفة من التابعين، وعّده العجلي وابن حبان والدارقطني في 

علي بن أبي طالبروى عن ثقة، التابعين، وأخرج لو مسلم،  وىو 
(ٔ)

.  
لو ذكر في صحيح الكوفي، من كبار التابعين،  ،شداد بن معقل -69

البخاري
(ٕ)

حبان في الثقات، قال ابن سعد: "كان قليل  ، وذكره ابن

بن أبي طالب ، روى عن علي"صدوق"ابن حجر:  الحديث"، قال
(ٖ)

.  

                                 
 خالتاريو  ،ٚٓٓٔتٕٔٗ، وطبقات ابن خياط صٕ٘ٔٔتٕٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٛٛٙٔتٖٚٛ/ٗ، والجرح والتعديلٚٔٚتٓ٘ٗ/ٔ، ومعرفة الثقاتٕٓ٘ٚتٕ٘ٙ/ٗالكبير
، ورجال صحيح ٕٙ٘ت٘ٔٔ/ٕ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٜٖٖٚتٖٓٚ/ٗالثقاتو 

، ٜٕٛٙتٖٙٚ/ٕٔالكمال تهذيب، و ٖٕٙٛتٔٔٙ/ٕالغابة أسد، و ٔٚٙتٖٓٔ/ٔمسلم
، ٕٚٗٚتٕٗٙص تقريب، والٜٖٔٚتٕٖٓ/ٖاإلصابة، و ٕٕٕٗتٓٛٗ/ٔالكاشفو 

 ( .ٖٔٔ/ٗتهذيبوال

في فضائل القرآن، باب من قال:"لم يترك النبي صلى اهلل عليو وسلم إال ما بين الدفتين"  البخاريأخرج   -ٕ
ادُ  َأنَا َدَخْلتُ : قَالَ  رُفـَْيٍع، ْبنِ  الَعزِيزِ  َعْبدِ  من حديث (ٜٔٓ٘حٜٓٔ/ٙ)  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعَلى َمْعِقٍل، ْبنُ  َوَشدَّ

ُهَما، وُ اللَّ  َرِضيَ  ادُ  َلوُ  فـََقالَ  َعنـْ  َما ِإالَّ  تـََركَ  َما: »قَالَ  َشْيٍء؟ ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َأتـََركَ : َمْعِقلٍ  ْبنُ  َشدَّ
فَـّتَـْينِ  بـَْينَ    .«الدَّ

 الجرح، و ٜٕ٘٘تٕٕ٘/ٗالكبير التاريخ، و ٜٜٕٓتٕٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
 تقريب، والٜٕٓٚتٖٓٗ/ٕٔالكمال تهذيب، و ٖٖٖٔتٖٚ٘/ٗالثقات، و ٜٖٗٔتٜٕٖ/ٗوالتعديل

  (.ٖٛٔ/ٗهذيب، والتٕٛ٘ٚتٕٗٙص
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، أبو أمية، بن قيسا ـ أو ابن شرحبيل، أو ابن شراحيل ـ شريح بن الحارث -71
، مختلف في صحبتو، فذكره ابن القاضي، الكوفي ،الكندي النخعي،

وقال:  كبار التابعين،ة وىم  في الطبقة الثاني حجر في )التقريب(
"مخضرم، ويقال: لو صحبة، ولم يصح، بل ىو ممن أسلم في حياة النبي 
صلى اهلل عليو وسلم، وانتقل من اليمن زمن الصديق"، وذكره أبو نعيم في 
الصحابة، لذا ذكره ابن حجر في )اإلصابة( في القسم األول، وىو من 

سواء كان اإلسناد بذلك  جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو،
، وذكر رواية ابن السكن وغيره مما يدل على صحبتو، صحيحا أم ال

ونقل قول يعقوب بن سفيان: "كان في زمن النبي صلى اهلل عليو وسلم، 
ولم يره، ولم يسمع عنو"، ثم قال ابن حجر: "وىذا ىو المشهور"، وعّده 

ابعين، وجزم العجلي، ابن خياط في الطبقة األولى من أىل الكوفة من الت
 وىو، سنةٕٓٔولو ،ىـ أو بعدىآٛقبل  وابن حبان أنو من التابعين، توفي

علي بن أبي طالبروى عن: عمر بن الخطاب، و ثقة، 
(ٔ)

.  
 ـ المذحجي، الكوفي ،الحارثي ، أبو المقداد،شريح بن ىانىء بن يزيد -71

م، وىو من كبار أصحاب علي رضي اهلل عنو، مخضر  ،ـأصلو من اليمن 
مختلف في صحبتو؛ فقد ذكره أبو نعيم في الصحابة وقال: "أدرك النبي 
صلى اهلل عليو وسلم ودعا لو، وبو كنى أباه"،  واختلف فيو قول ابن 

وىم من لو صحبة أو  حجر؛ ففي )التقريب( ذكره في الطبقة األولى؛

                                 
، ومعرفة ٕٔٔٙتٕٕٛ/ٗالكبير التاريخ، و ٖٚٓٔتٕ٘ٗص خياط بنا تطبقاينظر: ) -ٔ

، ومعرفة ٖٖٗٓتٕٖ٘/ٗالثقات، و ٛ٘ٗٔتٕٖٖ/ٗوالتعديل الجرح، و ٖٕٚتٔ٘ٗ/ٔالثقات
، ٕٖتٓٓٔ/ٗالنبالء أعالم ير، وسٕٕ٘ٚتٖ٘ٗ/ٕٔالكمال هذيبت، و ٔٛٗٔ/ٖالصحابة ألبي نعيم

، ٕٗٚٚتٕ٘ٙص تقريب، والٜٜٖٛتٕٓٚ/ٖاإلصابةو  ،ٕٕٛتٜ٘ٔص التحصيل جامعو 
  (.ٕٖٙ/ٗتهذيبوال
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رؤية، أو المختلف في صحبتهم، لكنو )اإلصابة( ذكره في القسم الثالث، 
أو يره، كما أن  من أدرك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بوو وى

غير واحد ذكروا أن أباه وفد على النبي صلى اهلل عليو وسلم، وأخبره 
وقد ذكره ابن ،  باسم ولده فكناه بو، فعلى ىذا يكون من كبار التابعين

بان، خياط في الطبقة األولى من أىل الكوفة من التابعين، وعّده ابن ح
، ةثق أخرج لو مسلم، وىوىـ بـ سجستان، ٛٚت والدارقطني في التابعين،

سعد بن أبي روى عن: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، و 

وقاص
(ٔ)

 . 
ذكره ابن حجر في الكوفي،  ،العبسي ـ أو ابن شرحبيل ـ، شريك بن حنبل -72

صابة( في )التقريب( في الطبقة الثانية، وىم كبار التابعين، وذكره في )اإل
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء   القسم األول؛ وىو من

؛ وذكر أن الترمذي والبغوي ذكراه في كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
الصحابة، فقد روى عن النبي صلى اهلل عليو وسلم حديثًا واحدًا، فأدخلو 

ليست لو بعضهم في المسند، ونقل قول أبي حاتم والعسكري: "مرسل، 
صحبو"، لذا أعاد ذكره في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في الصحابة 
غلطًا أو وىماً، وعلى ىذا فهو من كبار التابعين، فقد ذكره ابن سعد في 

                                 
 التاريخ، و ٘ٙٓٔتٕٓ٘، وطبقات ابن خياط صٕٛٔٓتٓٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وذكر أسماء ٖٖ٘ٓتٖٖ٘/ٗتالثقا، و ٜ٘ٗٔتٖٖٖ/ٗوالتعديل الجرح، و ٕٓٔٙتٕٕٛ/ٗالكبير
 ألبي الصحابة معرفة، و ٕٚٙتٖٓٔ/ٔ، ورجال صحيح مسلمٕ٘٘تٗٔٔ/ٕالتابعين ومن بعدىم

، ٜٕٕٙتٗٛٗ/ٔالكاشف، و ٜٕٕٚتٕ٘ٗ/ٕٔالكمال تهذيب، و ٓٛٗٔ/ٖنعيم
  (.ٖٖٓ/ٗتهذيب، والٕٛٚٚتٕٙٙص قريب، والتٜٜٖٔتٖٚٓ/ٖاإلصابةو 
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الطبقة األولى من أىل الكوفة من التابعين، وعّده ابن حبان في ثقات 

علي بن أبي طالبروى عن ثقة، التابعين، وىو 
(ٔ)

.   
مخضرم من  السدوسي، البصري،  ، أبو الفضل،ور بن عفيرشقيق بن ث -73

ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات، قال ىـ، ٗٙت كبار التابعين،

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالبروى عن: ، "صدوق"
 (ٕ)

 . 
 من كبار التابعين،مخضرم  ،األسدي، الكوفي ، أبو وائل،شقيق بن سلمة -74

في خالفة  ولم يره أو يسمع منو، توفي أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم
بكر  روى عن: أبي ثقة،أخرج لو الشيخان، وىو عمر بن عبد العزيز، 

، وقال: أتانا كتاب أبي بكر، وعمر بن الخطاب،الصديق
 

وعثمان بن 

سعد بن أبي وقاصو عفان، وعلي بن أبي طالب، 
(ٖ)

 . 

                                 
، ومعجم الصحابة ٕٛٗٙتٖٕٚ/ٗالكبير خالتاريو  ،ٕٕٓٛتٖٕ٘/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٖٖ٘ٗتٖٓٙ/ٗالثقات، و ٖٜ٘ٔتٖٗٙ/ٗوالتعديل الجرح، و ٖٓٔ/ٖللبغوي
، ٕٗٛتٜ٘ٔص التحصيل جامع، و ٖٕٗٚتٜ٘ٗ/ٕٔالكمال تهذيب، و ٔٛٔٔتٗٓٚ/ٕاالستيعابو 
 ( .ٕٖٖ/ٗتهذيب، والتٕ٘ٛٚتٕٙٙص تقريب، والٖٔٓٗتٜٖٔ، صٜٖٙٔتٕٚٚ/ٖاإلصابةو 

، ٚٔٙٔتٕٖٚ/ٗوالتعديل لجرح، واٖٕٛٙتٕٙٗ/ٗيرالكب التاريخينظر: ) -ٕ
، ٕٙٙٚتٙٗ٘/ٕٔالكمال تهذيب، و ٕٛ٘ٚتٙٗٔ/ٖٕدمشق اريخ، وتٖٖٖٔتٖٗ٘/ٗالثقاتو 

  (.ٖٔٙ/ٗتهذيب، والٕ٘ٔٛتٕٛٙص تقريب، والٖٗٔتٖٛ٘/ٖوسير أعالم النبالء
، ومعرفة ٕٔٛٙتٕ٘ٗ/ٗالكبير التاريخ، و ٜٗٛٔتٗ٘ٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

، وذكر أسماء ٕٖٖٔتٖٗ٘/ٗالثقات، و ٖٔٙٔتٖٔٚ/ٗوالتعديل الجرح، و ٖٚٚتٜ٘ٗ/ٔالثقات
 تاريخ، و ٚٚٙتٖٙٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٗٗتٔٚٔ/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٖٖٕٓتٜٛٗ/ٔالكاشف، و ٕٚٙٚتٛٗ٘/ٕٔالكمال تهذيب، و ٕٓٙٚتٕ٘ٔ/ٖٕدمشق
  . ( ٖٔٙ/ٗتهذيب، والٕٙٔٛتٕٛٙص تقريب، والٔٓٓٗتٖٔٔ/ٖاإلصابةو 
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من   ـ، لبطَّ المبن عبد  ـ أو مولى العباس عباس بن عبداهلل مولى َشّماس، -75
كبار التابعين، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، سمع عمر بن الخطاب 

وىو يتلوىا في الصالة وحفظ سورة يوسف من ِفيرضي اهلل عنو، و 
(ٔ)

 . 
لو إدراك،  مخضرم ن كبار التابعين،مالكوفي،  ،بيالتغلِ  ،ي بن معبدبَ صُ  -76

اه في الجمع بين ، فقد رآه، واستفتعمر بن الخطابروى عن ثقة،  وىو

الحج والعمرة
 (ٕ)

 . 
 ،، العبدي ـ و أبو عكرمةأأبو طلحة،  ـ أوأبو عمرو  ،صعصعة بن صوحان -77

مخضرم، كان مسلمًا على عهد أخو زيد بن صوحان، وسيحان، ، الكوفي
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ولم يلقو، ولم يره، فقد ذكره ابن حجر 

وذكره ابن حجر في  كبار التابعين،  ؛ وىمفي )التقريب( في الطبقة الثانية
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على )اإلصابة( في القسم األول؛ وىو من 

، لكنو خطّأ من ذكره في صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
من أدرك النبي صّلى اللَّو  الصحابة، فأعاد ذكره في القسم الثالث؛ وىو

خالفة أو يره، وىو الصواب عنده، توفي في  عليو وسلم ولم يجتمع بو

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالبروى عن: ثقة، وىو معاوية، 
(ٖ)

 . 

                                 
 الجرح، و ٖٕٗٚتٕٓٙ/ٗالكبير التاريخ، و ٗٚٙتٗٙ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ

الثقات ممن لم يقع في الكتب ، و ٕٜٖٖتٜٖٙ/ٗالثقات، و ٔٚٙٔتٖٗٛ/ٗوالتعديل
 . ( ٙٗٔ٘تٖٕٙ/٘الستة

 تهذيب، والٕٕٓٓتٗ٘ٗ/ٗوالتعديل الجرح، و ٖٗٓٓتٕٖٚ/ٗالكبير التاريخينظر: ) -ٕ
 تقريبوال ،ٗٗٔٗتٕٖٚ/ٖاإلصابة، و ٕٖٕٚتٓٓ٘/ٔاشف، والكٕٔ٘ٛتٖٔٔ/ٖٔالكمال

 (.ٗٔٚتٜٓٗ/ٗتهذيب، والٜٕٔٓتٕٗٚص

 الجرح، و ٜٜٕٚتٜٖٔ/ٗالكبير التاريخ، و ٖٕٕٔتٕٗٗ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
 تهذيب، و ٕٔٔٔتٚٔٚ/ٕاالستيعاب، و ٖٙٙٗتٕٖٛ/ٗالثقات، و ٜٓٙٔتٙٗٗ/ٗوالتعديل
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الكوفي، من كبار  ،العبسيـ،  و أبو بكرأ ـ، أبو العالء رَ فَـ ة بن زُ لَ صِ  -78
روى عن ، لثقة جلي وىو، أخرج لو الشيخانىـ تقريبا، ٓٚتالتابعين، 

علي بن أبي طالب
(ٔ)

. 
لقبو:  المدني، ،األنصاري، النجاري، الخزرجي، ل بن أبي بن كعبالطفي -79

ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم كبار أبو بطن، 
لو رؤية ممن  التابعين، وذكره في )اإلصابة( في القسم الثاني ؛ وىو من

 ،قال الواقديّ ، وقال: "ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم
ولد على عهد النبي صّلى اللَّو عليو وسلم، واستدركو  :يقال بّي:والجعا

"، وذكره ابن عبدالبر في أبو موسى، وىو مشهور في ثقات التابعين
الصحابة مستدال بقول الواقدي، وعّده ابن سعد وابن خياط في الطبقة 
األولى من أىل المدينة من التابعين، وجزم العجلي، وابن حبان أنو من 

ثقة، روى عن عمر بن الخطابن، وىو التابعي
(ٕ)

.   

                                                                             
، ٜٛٓٗتٖٛٗ/ٖابةاإلص، و ٖٜٖٕتٕٓ٘/ٔالكاشف، و ٕٙٚٛتٚٙٔ/ٖٔالكمال

 (.ٖٛٚتٕٕٗ/ٗتهذيب، والٕٜٕٚتٕٙٚص تقريب، والٓ٘ٔٗتٖٖٚ/ٖج

، ومعرفة ٜٕٙٛتٕٖٔ/ٗالكبير التاريخ، و ٕٕٕٔتٜٕٕ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
، وذكر أسماء ٖٓٚٗتٖٖٛ/ٗالثقات، و ٜٗٙٔتٙٗٗ/ٗوالتعديل الجرح، و ٛٙٚتٜٙٗ/ٔالثقات

، ٖٕٚتٔٗٔخرجهم البخاري ومسلم ص، وذكر أسماء من أٚٚٗتٓٛٔ/ٔالتابعين ومن بعدىم
، ٕٜٕ٘تٕٛٚص تقريب، والٕٓٔتٚٔ٘/ ٗالنبالء أعالم سير، و ٕٜٕٓتٖٖٕ/ٖٔالكمال تهذيبو 

  (.ٖٚٗ/ ٗتهذيبوالت
 التاريخ، و ٖٖٕٓتٗٔٗ، وطبقات ابن خياط صٖ٘ٙترجمةٚ٘/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٕ

، ٕٔ٘ٔتٜٛٗ/ٗوالتعديل الجرحو  ،ٕٜٚتٚٚٗ/ٔالثقات، ومعرفة ٜٖ٘ٔتٖٗٙ/ٗالكبير
، ٜٕ٘ٙتٖٚٛ/ٖٔالكمال تهذيب، و ٕٓٚٔتٙ٘ٚ/ٕاالستيعاب، و ٖ٘ٗ٘تٜٖٚ/ٗلثقاتوا
، ٖٚٔٓتٕٕٛص قريب، والتٕٕٖٗتٙٗٗ/ٖاإلصابة، و ٕٚٙٗتٖٔ٘/ٔالكاشفو 

 (. ٗٔ/٘تهذيبوال
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، النخعي، الكوفي، والد عبدالرحمن بن عابس بن ربيعة ،عابس بن ربيعة -81
وقد اشتبو على البعض فعّده ىو وعابس بن  من كبار التابعين،مخضرمًا 

ربيعة بن عامر الغطيفي الصحابي واحدًا، وفّرق ابن ماكوال بينهما، 
ثقة،  تابعين، وقد أخرج لو الشيخان، وىوفالنخعي متفق على أنو من ال

علي بن أبي طالبروى عن: عمر بن الخطاب، و 
(ٔ)

 . 
 مخضرم، ، وىومن كبار التابعين الحمصي، ،السكوني ،عاصم بن حميد -81

أدرك الجاىلية، ووفد في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو، وصحب 
في الثقات، وقال قال الدارقطني: "ثقة"، وذكره ابن حبان معاذ بن جبل، 

حجر: "، وقال ابن وثق"الذىبي: ابن القطان: "ال نعرف أنو ثقة"، قال 

عمر بن الخطاب وشهد خطبتو بالجابيةروى عن ، "صدوق"
(ٕ)

.  
العنبري،   ،التميميأبو عبداهلل،  ـ، عبدقيساسمو أبيو:  ـ عامر بن عبداهلل -82

 :ويقوالن س،قي عبد بن عامر :يقوال أن يكرىان سيرين وابن الحسن كان
قال لو إدراك،  ،من كبار التابعين، وىو من الزىاد الثمانية عبداهلل بن عامر

                                 
، ومعرفة ٖٚٙتٓٛ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٓٔٓت٘ٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

ذكر أسماء التابعين ، و ٖٙٛٗتٕ٘ٛ/٘الثقات، و ٜٔٔتٖ٘/ٚوالتعديل الجرح، و ٘ٓٛت٘/ٕالثقات
 رفع في اإلكمال، و ٕٚٛٔتٜٚٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜ٘ٛتٜٙٔ/ٕومن بعدىم

، وسير أعالم ٖٔٓٓتٕٚٗ/ٖٔالكمال هذيب، وتٙٔ/ٙوالمختلف المؤتلف عن االرتياب
  (.ٖٚ/٘تهذيب، والٕٖ٘ٓتٕ٘ٛص تقريب، والٜ٘ٗ/ٖاإلصابة، و ٜٙتٜٚٔ/ٗالنبالء

 الجرح، و ٜٖٗٓتٔٛٗ/ٙالكبير التاريخ، و ٜٖٔٛتٖٛٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٖٔٗسٓ٘ص للدارقطني البرقاني سؤاالت، و ٙٗٙٗتٖٕ٘/٘الثقات، و ٜٔٛٔتٕٖٗ/ٙوالتعديل

، ٜٕٛٗتٛٔ٘/ٔالكاشف، و ٖٗٓٓتٔٛٗ/ٖٔالكمال تهذيب، و ٜٖٔ/ٗواإليهام الوىم بيانو 
  (. ٓٗ/٘هذيب، والتٖٙ٘ٓتٕ٘ٛص تقريب، والٜٕٗٙتٚ٘/٘اإلصابةو 
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ابن حجر: قال ، "من كبار التابعين وُعبَّادىم ،بصري تابعي ثقة"العجلي: 

ألبي موسى وتاب"، روى عن عمر بن الخطاب، وقرأ كمجهول"
(ٔ)

 . 
، أبو عمارة، عمروبن خولي بن عبد ا ـ يحمدـ أو ابن  عبدخير بن يزيد -83

وىو مخضرم أدرك الجاىلية، الهمداني، الكوفي، من كبار التابعين، 
وأدرك زمن النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يسمع منو، فلم تصح لو 

 ـ، ولم يذكر سماعا منوـ بكر الصديق  يأب، روى عن: ثقة صحبة، وىو

علي بن أبي طالب
(ٕ)

 . 
و أبو ـ أ أبو بحر، بن الحارثـ افيع ناسم أبيو:  ـ عبدالرحمن بن أبي بكرة -84

في خالفة عمر بن الخطاب،  ىـ ٗٔولد سنةالثقفي، البصري،  ـ حاتم
كبار التابعين،   ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم

وذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في الصحابة غلطًا 
صلى اهلل عليو وسلم، وىو أول مولود أو وىماً؛ فقد ولد بعد وفاة النبي 

                                 
، ومعرفة ٜٕٛٗتٚٗٗ/ٙالكبير التاريخ، و ٜٜٕٛتٕٚ/ٚالكبرى الطبقات) ينظر: -ٔ

 تهذيب، و ٜٓٗٗتٚٛٔ/٘الثقات، و ٛٓٛٔتٕٖ٘/ٙوالتعديل الجرح، و ٕٚٛتٗٔ/ٕالثقات
 تقريب، والٖٓٓٙتٓٙ/٘اإلصابة، و ٗت٘ٔ/ٗ، وسير أعالم النبالءٖٖ٘ٓتٗٙ/ٗٔالكمال

  (.ٜ٘٘٘تٕ٘ٗ/٘الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ، و ٚٚ/٘تهذيب، والٕٖٓٔتٕٛٛص
 الجرح، و ٜٖٜٔتٖٖٔ/ٙالكبير التاريخ، و ٕٕٗٔتٕٗٗ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

 ،ٕٔٓٗتٖٓٔ ، صٔٛٔٗتٕٚٔ/٘الثقات، و ٕٔٓتٖٚ/ٙوالتعديل
 تهذيب، و ٖٗح٘ٚ/ٔواألفراد الغرائب أطراف، و ٜٛٙٔت٘ٓٓٔ/ٖاالستيعابو 

 تقريب، والٖٓٛٙتٜٚ/٘اإلصابة، و ٖٕٖٔتٜٔٙ/ٔفالكاش، و ٖٖٗٚتٜٙٗ/ٙٔالكمال
  (.ٕٗٔ/ٙتهذيب، والٖٔٛٚتٖٖ٘ص
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روى ثقة، أخرج لو الشيخان، وىو ىـ، ٜٙت ،بعد أن مّصرت البصرب ولد

علي بن أبي طالبعن 
(ٔ)

 . 
الهذلي، الكوفي، من كبار التابعين،  ،عبدالرحمن بن عبداهلل بن مسعود -85

علي بن أبي طالبروى عن ثقة،  أخرج لو الشيخان، وىوىـ، ٜٚت
(ٕ)

 . 
ن  مالمرادي، الصنابحي،  ، أبو عبداهلل،بن عسيلة بن عسلعبدالرحمن  -86

لو إدراك، فقد ىاجر من اليمن وقدم المدينة بعد وفاة  كبار التابعين،
في خالفة عبد  النبي صلى اهلل عليو وسلم بخمس أو ست ليال، وتوفي

بكر  يأب روى عن:ثقة، أخرج لو الشيخان، وىو  الملك بـ دمشق،

علي بن أبي طالبوعمر بن الخطاب، و  ـ، صلى خلفوالصديق ـ و 
(ٖ)

 . 

                                 
 التاريخ، و ٔٗٙٔتٜٖٗص خياط بنا طبقات، و ٖٚٙٓتٔٗٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

ذكر أسماء التابعين ، و ٖٜٖ٘تٚٚ/٘الثقات، و ٖٕٓٔتٖٚ/ٕالثقات ، ومعرفةٖٛٛتٕٓٙ/٘الكبير
، ورجال صحيح ٕٛٙتٙ٘ٗ/ٔري، ورجال صحيح البخاٖٕٚت٘٘ٔ/ٕومن بعدىم

 أعالم سير، و ٖٔٚٚت٘/ٚٔالكمال تهذيب، و ٜٖٙٚتٚ/ٖٙدمشق اريخ، وتٖٜٓت٘ٓٗ/ٔمسلم
  (.ٛٗٔ/ٙتهذيب، والٖٙٔٛتٖٖٚص تقريب، والٜٗٙٙتٖٚٔ/٘إلصابة، واٗٔٔتٜٖٔ/ٗالنبالء

، ومعرفة ٜٜٚتٜٜٕ/٘الكبير التاريخ، و ٕٗٔٔتٕٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، وتسمية من ٕٜٖٛتٙٚ/٘الثقات، و ٘ٛٔٔتٕٛٗ/٘والتعديل الجرحو  ،ٕ٘ٓٔتٔٛ/ٕالثقات

 تاريخ، و ٖٚٚٛتٜٖٕ/ٚٔالكمال تهذيب، و ٕٜ٘تٔٙٔأخرجهم البخاري ومسلم ص
  (.ٕ٘ٔ/ٙتهذيب، والٕٜٖٗتٖٗٗص تقريب، والٔٚتٗ٘ٛ/ٕاإلسالم

 ، ومعرفةٕٔٓٔتٕٖٔ/٘الكبير التاريخ، و ٖٛٓٗتٖٖ٘/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
، وذكر أسماء ٕٜٖ٘تٗٚ/٘الثقات، و ٕٔٗٔتٕٕٙ/٘والتعديل الجرح، و ٓٙٓٔتٕٛ/ٕالثقات

 معرفة، و ٖٜٓتٔٙٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ٓٚ٘تٜٕٓ/ٔالتابعين ومن بعدىم
، ٚٔٔت٘ٓ٘/ٖ، وسير أعالم النبالءٜٖ٘ٓتٕٕٛ/ٚٔالكمال تهذيب، و ٜٙٛٔ/ٗنعيم ألبي الصحابة

، ٕٜٖ٘تٖٙٗص تقريب، والٜٖٛٙتٔٛ/٘اإلصابةو  ،ٖٗٗتٕٕٗص التحصيل جامعو 
  (.ٜٕٕ/ٙتهذيبوال
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، مخضرم، ُمخَتلف في صحبتو، الشامي ،األشعري ،غنم بن عبدالرحمن -87
فقد ذكر الليث ابن سعد، والبخاري أن لو صحبة، وجزم بها ابن مندة، 
وقال البغوي وأبو نعيم: "مختلف في صحبتو"، وذكره ابن حجر في 

ت روايتو أو ذكره بما يدل على جاء )اإلصابة( في القسم األول؛ وىو من
، ثم ذكره في )القسم صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال

أو يره،  من أدرك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بوالثالث(؛ وىو 
واألكثرون على أنو من التابعين، فقد نفى صحبتو أبو حاتم وابن حبان، 

 عليو وسلم، ولم يسمع منو"، وقال أحمد: "قد أدرك النبي صلى اهلل
وبنحوه قال ابن عبدالبر، وعّده ابن سعد في الطبقة األولى من أىل الشام 
من التابعين، وذكر العجلي والعالئي أنو من كبار التابعين، زاد العالئي: 

، أخرج لو البخاري ىـٛٚ"وقد قيل إن لو صحبة، وذلك ضعيف"، ت

تعليقاً 
(ٔ)

ن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ، وىو ثقة، روى عن: عمر ب

بن أبي طالب، وأبي عبيدة عامر بن الجراح
(ٕ)

.  
                                 

أخرج البخاري تعليقاً في األشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميو بغير اسمو  - ٔ
ثـََنا عبدالرحمن ْبُن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، (: ٜٓ٘٘حٙٓٔ/ٚ) ثـََنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ َوقَاَل ِىَشاُم ْبُن َعمَّاٍر: َحدَّ

ثَـ  ثَِني أَبُو َعاِمٍر َأْو َحدَّ ثـََنا عبدالرحمن ْبُن َغْنٍم اأَلْشَعِريُّ، قَاَل: َحدَّ ، َحدَّ أَبُو َماِلٍك َنا َعِطيَُّة ْبُن قـَْيٍس الِكالَِبيُّ
ْن ُأمَِّتي َأقْـَواٌم، َيْسَتِحلُّوَن الِحَر اأْلَْشَعِريُّ، َواللَِّو َما َكَذبَِني: َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يـَُقوُل: " لََيُكوَننَّ مِ 

 .....الحديث"َوالَحرِير
، ومعرفة ٛٓٛتٕٚٗ/٘الكبير التاريخ، و ٖٔٔٛتٖٚٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٖٓٓٔتٕٗٚ/٘والتعديل الجرح، و ٓٓ٘/ٗللبغوي الصحابة معجم، و ٚٙٓٔتٗٛ/ٕقاتالث
ذكر أسماء التابعين ومن ، و ٖٜٖٛتٛٚ/٘الثقات، و ٕٓٔتٖٕٔص حاتم أبي البن المراسيلو 

، ٚٙٛٔ/ٗ، ومعرفة الصحابة ألبي نعيمٔٓ٘ٔتٛٚٛ/ٕ، ورجال صحيح البخارئٚ٘تٕٓٔ/ٔبعدىم
 ،ٓٔت٘ٗ/ٗالنبالء أعالم سير، و ٕٜٖٛتٜٖٖ/ٚٔالكمال تهذيب، و ٜٗٗٔتٓ٘ٛ/ ٕاالستيعابو 
 تقريب، والٜٖٔٙتٕٛ/٘،جٜٚٔ٘تٖٜٕ/ٗاإلصابة، و ٓ٘ٗتٕٕ٘ص التحصيل جامعو 

  (.ٕٓ٘/ٙتهذيب، والٜٖٛٚتٖٛٗص
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 ،المدني، األنصارياألوسي،  ، أبو عيسى،عبدالرحمن بن أبي ليلى -88
وقد  من كبار التابعين، ،والد محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ،الكوفي

 ذكره ابن حجر في )اإلصابة( في القسم الرابع، وىو من ذكر في
الصحابة بالوىم والغلط، حيث خلط من ذكره في الصحابة بينو وبين 
أخيو األكبر الصحابي، أما ىو فقد ولد لست سنين مضين في خالفة 

أخرج لو الشيخان، )في موقعة الجماجم(،  ىـٖٛعمر رضي اهلل عنو، ت
، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي روى عن: عمر بن الخطابثقة، وىو 

بي وقاصسعد بن أطالب، و 
(ٔ)

 . 
سكن  ،الكوفي ،النهدي ،أبو عثمان، عبدالرحمن بن مل بن عمرو -89

أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم  من كبار التابعين،مخضرم معّمر  ،البصرة
أخرج لو الشيخان، وىو ثقة، روى عن: عمر  و بعدىا،أىـ ٜ٘ولم يره، ت

زيد، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، و 

وطلحة بن عبيد اهلل
(ٕ)

 . 

                                 
 الجرح، و ٕٚٓٔتٙٛ/ٕلثقات، ومعرفة أٜٜٔتٙٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، وذكر أسماء التابعين ومن ٘ٗٓٗتٓٓٔ/٘الثقات، و ٕٗٗٔتٖٔٓ/٘والتعديل
 تهذيب، و ٜٖٜتٕٙٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٛ٘تٕٕٔ/ٔبعدىم

 تقريب، والٕ٘ٚٙتٙٛٔ/٘اإلصابة، و ٜٙتٕٕٙ/ٗ، وسير أعالم النبالءٖٜٖٗتٕٖٚ/ٚٔالكمال
  (.ٕٓٙ/ٙتهذيب، والٖٜٜٖتٜٖٗص

 الجرح، و ٓٚٙٔتٕٖ٘ص خياط بنا طبقات، و ٜٕٛٚتٛٙ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٘ٛ٘تٖٕٔ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٕٜٖٚت٘ٚ/٘الثقات، و ٖٓ٘ٔتٖٕٛ/٘والتعديل

، وسير أعالم ٜٖٛٙتٕٗٗ/ٚٔالكمال تهذيبو  ،ٖٜٚتٕٙٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص
 تقريب، والٜٖ٘ٙتٗٛ/٘اإلصابة، و ٙ٘ٗتٕٕٚص التحصيل جامع، و ٚٙت٘ٚٔ/ٗالنبالء

  (.ٕٚٚ/ٙتهذيب، والٚٔٓٗتٖٔ٘ص
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السلمي، الكوفي، المقرىء،  ،عبداهلل بن حبيب بن ربيعة، أبو عبدالرحمن -91
ثقة ثبت، أخرج لو الشيخان، وىو ىـ، ٓٚبعد ، توفيمن كبار التابعين

، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، روى عن: عمر بن الخطاب

سعد بن أبي وقاصو 
(ٔ)

 . 
ذكره  من كبار التابعين، مخضرم،الكوفي،  ،مدانياله ،عبداهلل بن خليفة -91

ابن حجر في )اإلصابة( في القسم الرابع، وىو من ذكر في الصحابة 
بالوىم والغلط، حيث أخطأ من ذكره في الصحابة بسبب سقط في 

قال الذىبي: "اليكاد ، اإلسناد، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين

عمر بن الخطاب عن "، روىمقبول"ابن حجر: يُعَرف"، وقال 
(ٕ)

.  
الحضرمي، أبو الخليل، ، ـ أبي الخليلابن و ـ أ عبداهلل بن الخليل -92

قال الذىبي: ، ذكره ابن حبان في الثقات ،الكوفي، من كبار التابعين
علي بن روى عن: عمر بن الخطاب، و  ،"مقبول"ابن حجر: "ثقة"، وقال 

أبي طالب
(ٖ)

 . 

                                 
، ومعرفة ٛٛٔتٕٚ/٘الكبير التاريخ، و ٜٕٛٓتٕٕٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

ر أسماء التابعين ذك، و ٖ٘ٚ٘تٜ/٘الثقات، و ٗٙٔتٖٚ/٘والتعديل الجرح، و ٓٚٛتٕ٘/ٕالثقات
 تهذيب، و ٔٔٛتٓ٘ٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٛٗتٜٔٔ/ٔومن بعدىم

، ٕٖٔٚتٜٜٕص قريب، والتٜٚتٕٚٙ/ٗ، وسير أعالم النبالءٕٕٕٖتٛٓٗ/ٗٔالكمال
  (. ٖٛٔ/٘تهذيبوال

 الجرح، و ٕٛٔتٓٛ/٘الكبير التاريخ، و ٕٛٓٓتٗٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 ميزان، و ٕٖ٘ٗتٙ٘ٗ/ٗٔالكمال تهذيب، و ٖٖٛٙتٕٛ/٘الثقاتو ، ٕٕٔت٘ٗ/٘والتعديل
، ٜٕٖٗتٖٔٓص تقريب، وال٘ٔٙٙتٗٗٔ/٘اإلصابة، و ٜٕٓٗتٗٔٗ/ٕاالعتدال

  (.ٜٛٔ/٘تهذيبوال
 واألسماء الكنى، و ٕٙٔتٜٚ/٘، والتاريخ البيرٕٕٔ٘تٕٓ٘/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

 تهذيب، و ٖٛٛٙتٜٕ/٘الثقات، و ٕٓٔت٘ٗ/٘، والجرح والتعديلٕٕٓٔتٜٕٛ/ٔلمسلم
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، ىـ أو بعدىآٛتمن كبار التابعين،  الغافقي، المصري، ،عبداهلل بن زرير -93
علي بن أبي عمر بن الخطاب، و  روى عن:ثقة رمي بالتشيع،  وىو

طالب
(ٔ)

.  
لو إدراك، أورده  من كبار التابعين، ،الُهذليّ ، أبو محمد، عبداهلل بن ساِعدة -94

ابن شاىين في الصحابة، وذكره ابن حجر في )اإلصابة( في القسم 
أو يره،  ي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بومن أدرك النب الثالث؛ وىو

وعّده ابن سعد وابن خياط في الطبقة األولى من أىل المدينة من 
روى عن عمر ىـ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ٓٓٔالتابعين، ت

بن الخطابا
(ٕ)

 . 
من كبار  ،الكوفي ـ، و األسديأ ـاألزدي  ، أبو معمر،عبداهلل بن سخبرة -95

ثقة،  أخرج لو الشيخان، وىوفي إمارة عبيد اهلل بن زياد،  توفي ،التابعين
علي بن أبي روى عن: أبي بكر الصديق ـ مرسل ـ، وعمر بن الخطاب، و 

طالب
(ٖ)

 . 

                                                                             
، ٜٕٖٙتٖٔٓص قريب، والتٕ٘ٓٚتٛٗ٘/ٔالكاشف، و ٕٖٚٗتٚ٘ٗ/ٗٔالكمال

  .(ٜٜٔ/٘تهذيبوال
 التاريخ، و ٕٚٗٚتٖٙ٘ص خياط بنا طبقات، و ٓٗٓٗتٖٖ٘/ٚالكبرى الطبقاتينظر:  -ٔ

، ٕٔٛتٕٙ/٘والتعديل الجرح، و ٚٛٛتٜٕ/ٕالثقات، ومعرفة ٕٚٙتٜ٘/٘الكبير
 تقريب، والٖٕٕٚتٕ٘٘/ٔالكاشف، و ٕٕٖٚتٚٔ٘/ٗٔالكمال تهذيب، و ٖٗ٘ٙتٕٗ/٘الثقاتو 

  (.ٕٙٔ/٘تهذيب، والٕٕٖٖتٖٖٓص
، ٜٕٔٓتٕٔٗص خياط بنا طبقات، و ٖٓٙتٗٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٕ
، ٓٔٔتٖٕٔٔ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٖٜٕٙتٖٕ٘/ٖالغابة أسد، و ٖٖٗٛتٜ٘/٘الثقاتو 
  .(ٓٚٛ٘تٕٕ/ٙالثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، و ٖٖٚٙتٜٙ/٘اإلصابةو 
، ومعرفة ٕٓٛتٜٚ/٘الكبير التاريخ، و ٜٙٛٔتٓٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

ذكر أسماء التابعين ، و ٕٖٙٙتٕ٘/٘الثقات، و ٕٖٔتٛٙ/٘والتعديل الجرح، و ٕٜٛتٖٔ/ٕالثقات
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قيل: أدرك  من كبار التابعين، الكوفي، ،المرادي ،عبداهلل بن سلمة -96
الجاىلية، وثقو العجلي، ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في ثقات 

لتابعين، وقال ابن عدي: "أرجو أن ال بأس بو"، وقال البخاري: "ال يتابع ا
على حديثو"، وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر"، قال الذىبي: "صويلح"، 

روى عن: عمر بن الخطاب، ، "صدوق تغير حفظو"ابن حجر :  وقال

، وسعد بن أبي وقاصعلي بن أبي طالبو 
(ٔ)

.  
أخو عبدالرحمن، ووالد محمد  ،يالمدن ،عبداهلل بن عبد، القاريّ  -97

عّده ابن حجر في )التقريب( من الطبقة الثانية، وىم كبار وإبراىيم، 
 التابعين، وقال: "لو رؤية"، وذكره في )اإلصابة( في القسم الثاني؛ وىو

، وقد ذكر من لو رؤية ممن ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم
 عليو وسلم، وأنو أُِتَي بو وبأخيو البغوي أنو ولد زمن النبي صلى اهلل

عبدالرحمن إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم فبرك عليهما، ومسح 
رءوسهما، وذكره ابن حبان في الصحابة، لكن يعقوب بن سفيان ذكره من 

علي بن أبي طالبعن روى تابعي المدينة، 
(ٕ)

 . 

                                                                             
 تهذيب، و ٔٛٚتٚٗٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٗٓ٘تٕٜٔ/ٔومن بعدىم

، ٖٖٔٗتٖ٘ٓص تقريبوال ،ٕٔٗٚتٙ٘٘/ٔالكاشف، و ٜٕٖٔتٙ/٘ٔالكمال
  (.ٖٕٓ/٘تهذيبوال

 ضعفاء في الكامل، و ٖ٘ٗتٖٚ/٘والتعديل الجرح، و ٕ٘ٛتٜٜ/٘الكبير التاريخينظر: ) -ٔ
، ٕٓٙٚتٜ٘٘/ٔالكاشف، و ٖٖٖٔتٓ٘/٘ٔالكمال تهذيب، و ٜٜٛتٜٕٚ/٘الرجال

  (.ٕٔٗ/٘تهذيب، والٖٖٗٙتٖٙٓص تقريب، والٕٖٗٙتٓٚ/٘اإلصابةو 
، ٕٜٕ/ٗ، ومعجم الصحابة للبغوئٖٚ/ٔوالتاريخ المعرفة، و ٕٚٗتٔٗٔ/٘الكبير التاريخينظر: ) -ٕ
، ٖٔٓٗتٕٛٗ/٘ٔالكمال ذيب، وته٘ٓٛتٕٙٗ/ٖلثقات، واٖٚٗتٕٓٔ/٘والتعديل الجرحو 
  (.ٖ٘ٓ/٘التهذيب، و ٖٓ٘ٗتٕٖٔص تقريب، والٜٜٔٙتٙٔ/٘اإلصابةو 
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 دالرحمن ـ،، أبو عبداهلل ـ أو عبيداهلل، أو عبعبداهلل بن عتبة بن مسعود -98
عّده ابن حجر في )التقريب( من كبار ، ـ الكوفيـ أو  الهذلي، المدني

الطبقة الثانية، وىم كبار التابعين، وقال: "ولد في عهد النبي صلى اهلل 
جاءت عليو وسلم"، وذكره في )اإلصابة( في القسم األول؛ وىو من 

ك صحيحا روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد بذل
، وذكر أن أقل ما أدركو من حياة النبي صلى اهلل عليو وسلم ست أم ال

سنين، وذكره البغوي وأبو نعيم في الصحابة، وأنو أدرك النبي صلى اهلل 
عليو وسلم ورآه وىو صغير، لكن ابن سعد ذكره في الطبقة األولى من 

وذكره ابن أىل المدينة من التابعين، وعّده العجلي من كبار التابعين، 
أخرج لو الشيخان، وقد اتفقوا ىـ، ٓٚبعدحبان في ثقات التابعين، توفي 

عمر بن الخطابعلى ثقتو، روى عن 
(ٔ)

.  
مخضرم كبير، أدرك الجهني، الكوفي، ، أبو معبد، عبداهلل بن عكيم -99

الجاىلية، وأسلم قبل وفاة النبي صلى اهلل عليو وسلم، من كبار التابعين، 
ذكره البغوي في ، لى اهلل عليو وسلم إلى جهينةسمع كتاب النبي ص

الصحابة، وذكر أن لو حديثين يشك في سماعو، لذا ذكره ابن حجر في 
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على )اإلصابة( في القسم األول؛ وىو من 

، لكنو لم يترجم لو، صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
من أدرك النبي صّلى اللَّو عليو  ث، وىووأحال عليها في القسم الثال

                                 
، ومعرفة ٘ٛٗتٚ٘ٔ/٘الكبير التاريخ، و ٕٚٙتٖٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ
، ٚٔ٘تٜٙٔ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٕٖٓٙتٚٔ/٘الثقات، و ٖٜٓتٙٗ/ٕثقاتال

 تهذيب، و ٖٓٙٔتٜ٘ٗ/ٖاالستيعاب، و ٗٛٚتٛٗٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص
، ٕٖٛتٕٗٔص التحصيل جامع، و ٕٗٗٛتٕٚ٘/ٔالكاشفو  ،ٕٖٔٗتٜٕٙ/٘ٔالكمال

  (.ٖٔٔ/٘لتهذيب، وأٖٙٗتٖٖٔص تقريب، والٖٔٛٗتٕٗٔ/ٗاإلصابةو 
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أو يره، فكأنو يرجح ذلك، فقد ذكره سعد فقد في  وسلم ولم يجتمع بو
الطبقة األولى من أىل الكوفة من التابعين، وقال البخاري، وأبو حاتم: 
"أدرك زمان النبي عليو الصالة والسالم، وال يُعرف لو سماع صحيح"، 

وذكره العجلي، وابن حبان في م، و مسلأخرج لفي إمرة الحجاج،  توفي
الثقات، روى عن: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن 

عفان، وعلي بن أبي طالب
(ٔ)

  . 
مختلف في صحبتو؛ فقد ذكره  الحجازي، ،الحضرمي، عبداهلل بن عمرو -111

ابن عبدالبر في الصحابة وقال: "قال الواقدي: ولد على عهد رسول اهلل 
عليو وسلم"، بل واختلف فيو قول ابن حجر؛ ففي )التقريب( صلى اهلل 

ذكره في الطبقة الثانية، وىم كبار التابعين، أما في )اإلصابة( فقد ذكره 
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، في القسم األول؛ وىو من 

وقال: "قتل أبوه في السنة سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال، 
هجرة النبوية كافرًا، ....، ومقتضى موت أبيو أن يكون لو األولى من ال

عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين"، لكن ابن سعد ذكره في الطبقة 
األولى من أىل المدينة من التابعين، وقال: "كان ثقة قليل الحديث"، 

بن الخطاب مرروى عن ع
(2)

 . 

                                 
، ومعرفة ٚٙتٜٖ/٘الكبير التاريخ، و ٕٜٜٔتٜٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ورجال صحيح ٜٓٛتٕٚٗ/ٖالثقات، و ٙ٘٘تٕٔٔ/٘والتعديل الجرح، و ٖٜٗتٚٗ/ٕالثقات
، ٕٖٖٗتٖٚٔ/٘ٔالكمال تهذيب، و ٖٛٚٓتٖٖ٘/ٖالغابة أسد، و ٜٗٚتٖٚٗ/ٔمسلم

، ٜٗٛٗتٗ٘ٔ/ٗبةاإلصا، و ٖٗٛتٕٗٔص التحصيل جامع، و ٕٗٙٛتٙٚ٘/ٔالكاشفو 
  (.ٖٕٖ/٘لتهذيب، وإٖٛٗتٖٗٔص تقريب، والٖٔ٘ٙتٖٚ/٘ج
 تهذيب، و ٙٔٙٔتٜٙ٘/ٖاالستيعاب، و ٓٗٙتٚٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٕ

 تقريب، والٛ٘ٛٗتٖٙٔ/ٗاإلصابة، و ٖٙٛتٕ٘ٔص التحصيل جامع، و ٜٖ٘ٗتٖٗٚ/٘ٔالكمال
  (.ٖٔٗ/٘لتهذيب، واٖٛٓ٘تٖٙٔص
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ي، الشامي التراغم ،السكوني ،الكندي ، أبو بحرية،عبداهلل بن قيس -111
ثقة،  وىوىـ، ٚٚت مخضرم لو إدراك،من كبار التابعين ، صي، الحم

عبيدة عامر بن الجراح يأبشهد خطبة عمر بالجابية، وروى عن 
(ٔ)

 . 
 ،أبو األسود ـ أو ابن قيس، أو ابن أبي موسى ـ، عبداهلل بن أبي قيس -112

 مخضرم لو إدراك، أخرج من كبار التابعين، ،الحمصي ،الشامي ،النصري

ـ إن كان محفوظاً ـ  بن الخطاب ثقة، روى عن عمر، وىو مسلملو 
 (ٕ)

 . 
والد ، الحمصي ،الشامي ،الحميري، الهوزني ، أبو عامر،عبداهلل بن لحي -113

عمر  :ثقة، روى عن، وىو من كبار التابعين مخضرمأبي اليمان الهوزني، 

، وأبي عبيدة عامر الجراحوشهد خطبتو بالجابية ،بن الخطاب
(ٖ)

 . 
 ،الرعيني ،الجيشاني ،بداهلل بن مالك بن أبي األسحم، أبو تميمع -114

ن كبار مخضرم مو ىو أخو سيف بن مالك، ، المصري، أصلو من اليمن

                                 
، ومعرفة ٖٗ٘تٔٚٔ/٘الكبير التاريخ، و ٖٚٔٛتٖٛٓ/ٚالكبرى لطبقاتينظر: )ا -ٔ

 تهذيب، و ٖٙٙٙتٕ٘/٘الثقات، و ٘ٗٙتٖٛٔ/٘والتعديل الجرح، و ٕٙٛٓتٖٙٛ/ٕالثقات
 قريب، والتٖٚ٘ٙتٗٚ/٘اإلصابة، و ٕٖٕتٜٗ٘/ٗالنبالء أعالم سير، و ٖٜٖٗتٙ٘ٗ/٘ٔالكمال

  (.ٖٗٙ/٘هذيب، والتٖٗٗ٘تٖٛٔص
 الجرح، و ٖٜ٘تٕ٘/ٕثقاتال، ومعرفة ٜٗ٘تٕٚٔ/٘ينظر: )التاريخ الكبير -ٕ

، ٗٚٙتٙٗٔ/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٕٖٚٚتٗٗ/٘الثقات، و ٖ٘ٙتٓٗٔ/٘والتعديل
 تاريخ، و ٜٖٙٗتٓٙٗ/٘ٔالكمال تهذيب، و ٗٗٛتٕٖٛ/ٔورجال صحيح مسلم

،  ٖٚٗ٘تٖٛٔص تقريب، والٖٙ٘ٙتٗٚ/٘إلصابة، واٛٔٔتٕ٘ٔٔ/ٕاإلسالم
  (.ٖ٘ٙ/٘التهذيبو 
 الجرح، و ٜٚ٘تٖ٘/ٕالثقات، ومعرفة ٖٚ٘تٕٛٔ/٘رالكبي التاريخينظر: ) -ٖ

، ٕٖٔ٘ت٘ٛٗ/٘ٔالكمال تهذيب، و ٖٖٓٙتٜٔ/٘الثقات، و ٔٛٙت٘ٗٔ/٘والتعديل
، ٕٖٙ٘تٜٖٔص تقريب، والٕٖٙٙت٘ٚ/٘اإلصابة، و ٖٖٜٕتٜٓ٘/ٔالكاشفو 
  (.ٖٖٚ/٘التهذيبو 
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ولد في حياة النبي صلى اهلل عليو وسلم، وكان باليمن فلم  التابعين،
أخرج لو ىـ، ٚٚيسمع منو، وقدم المدينة في زمن عمر بن الخطاب، ت

أبي طالبروى عن: عمر بن الخطاب، وعلي بن قة، ث الشيخان، وىو
(ٔ)

 .
    

 
، الكوفي ـ األزديـ أو:  الكندي ،أبو الزعراء األكبر، عبداهلل بن ىانىء -115

، عمر بن الخطابثقة، روى عن: من كبار التابعين، ، خال سلمة بن كهيل

وعلي بن أبي طالب
(ٕ)

 . 
ي، من كبار التابعين، لكوفاالعنزي،  ، أبو المغيرة،عبداهلل بن أبي الهذيل -116

ثقة،  أخرج لو مسلم، وىوفي والية خالد القسري على العراق،  توفي
علي و  وعمر بن الخطاب،ـ وقيل: مرسل ـ،    بكر الصديق  يأبروى عن: 

بن أبي طالب
(ٖ)

 . 

                                 
، ومعرفة ٕٗٙتٖٕٓ/٘الكبير التاريخ، و ٜٖٓٗتٖٖ٘/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٖٕ٘/ٗللبغوي الصحابة معجم، و ٚٛٗ/ٕوالتاريخ المعرفة، و ٕٗٓٔتٜٖٔ/ٕالثقات
، وتسمية من أخرجهم البخاري ٘ٗٙتٕٗٔ/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٜٜٖٚتٜٗ/٘الثقاتو 

 ،ٜٔتٖٚ/ٗ، وسير أعالم النبالءٖٗٔ٘تٖٓ٘/٘ٔالكمال تهذيب، و ٜٚٛتٛ٘ٔومسلم ص
   (.ٜٗٙتٜٖٚ/ ٘) التهذيب، و ٖٗٙ٘تٜٖٔص قريبوالت

، ومعرفة ٕٓٚتٕٕٔ/٘رالكبي التاريخ، و ٕٛٛٓتٕٔٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 تهذيب، و ٖٓٓٙتٗٔ/٘الثقات، و ٕٜٓتٜ٘ٔ/٘والتعديل الجرح، و ٜٚٛتٗٙ/ٕالثقات
، ٖٚٚٙتٕٖٚص تقريب، والٕٖٖٓتٗٓٙ/ٔالكاشف، و ٕٖٚٙتٕٓٗ/ٙٔالكمال

  (.ٔٙ/ٙالتهذيبو 
 ، ومعرفةٕٚٚتٕٕٕ/٘الكبير خالتاري، و ٖٜٜٔتٓٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

ذكر ، و ٖٓٓٛتٜٗ/٘الثقات، و ٔٛٔتٕٔٔص حاتم أبي البن المراسيل، و ٜٛٛتٗٙ/ٕالثقات
 تهذيب، و ٔٛٛتٜٖٛ/ٔ، ورجال صحيح مسلمٚٚٙتٚٗٔ/ٕأسماء التابعين ومن بعدىم

 تقريب، والٖٖٗٓت٘ٓٙ/ٔالكاشف، و ٛٛتٖٜٙ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٜٕٖٙتٕٗٗ/ٙٔالكمال
  (.ٕٙ/ٙبالتهذي، و ٜٖٚٙتٕٖٚص
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، لو إدراك، من كبار التابعين، الليثي ،ُعبَـْيد ْبن َسَلَمة :كالب أم ابن عبيد -117
 ،استقبل َعاِئَشة بسرفو  ،المدينة بقتل عثمان خرج من، فلوياعوكان 

 ، روىفرجعت إلى مكة ،بن أبي طالباوبيعة الناس لعلي  ،قتلومفأخبرىا ب

بن الخطاب عن عمر
(ٔ)

 . 
المرادي،  ،السلمانيأبو عمرو، ، ـ قيس بن عمرو وأ ـ عبيدة بن عمرو -118

عليو أسلم قبل وفاة النبي صلى اهلل من كبار التابعين،  مخضرمالكوفي، 
 وسلم بسنتين؛ لكنو لم يلقو، وقدم المدينة زمن عمر بن الخطاب، ت

 روى عن: عمر بن الخطاب،ثبت، وىو  أخرج لو الشيخان،ىـ، ٓٚقبل

علي بن أبي طالبو 
(ٕ)

. 
عم األسود بن  ،لكوفياالنخعي،  ، أبو شبل،علقمة بن قيس بن عبداهلل -119

 ن كبار التابعين،وخال إبراىيم النخعي، م ،وعبدالرحمن بن يزيد ،يزيد
بالكوفة، ـ  ىـٓٚـ أو ىـٓٙبعد مخضرم أدرك الجاىلية واإلسالم، ت

وعمر بن ، بكر الصديق يأب روى عن:ثقة ثبت،  أخرج لو الشيخان، وىو

وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص الخطاب،
(ٖ)

 . 

                                 
  .(ٖٔٗٙتٜٓ/٘اإلصابة، و ٙٚٙت٘ٙ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ
، ومعرفة ٚٚٚٔتٕٛ/ٙ، والتاريخ الكبيرٖٜٛٔتٕ٘ٔ/ٙينظر: )الطبقات الكبرى -ٕ

، وذكر أسماء ٕ٘٘ٗتٜٖٔ/٘، والثقاتٙٙٗتٜٔ/ٙ، والجرح والتعديلٜٚٔٔتٕٗٔ/ٕالثقات
، وأسد ٖٕٙٔتٕٜٔاري ومسلم ص، وتسمية من أخرجهم البخٚٗٚتٕٚ٘/ٔالتابعين ومن بعدىم

، وجامع ٖٚٗٙتٜٗٙ/ٔ، والكاشفٖٙ٘ٚتٕٙٙ/ٜٔ، وتهذيب الكمالٕٖٖ٘تٙٗ٘/ٖالغابة
، ٕٔٗٗتٜٖٚ، والتقريب صٕٔٗٙتٕٜ/٘، واإلصابةٕٓ٘تٖٕٗالتحصيل ص

  . (.ٗٛ/ٚوالتهذيب
، ومعرفة ٚٚٔتٔٗ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٜٛٔتٙٗٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

ذكر أسماء ، و ٜ٘٘ٗتٕٚٓ/٘الثقات، و ٕٕٛ٘تٗٓٗ/ٙوالتعديل الجرحو ، ٖٕٚٔت٘ٗٔ/ٕالثقات
 تهذيب، و ٜٕٚٔتٜٙٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٕٛتٕٓٛ/ٔالتابعين ومن بعدىم
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 ،العتواري ،الليثيه ـ، غير  :وقيل ، أبو يحيى ـعلقمة بن وقاص بن محصن -111
ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم كبار المدني، 

التابعين، وقال : "أخطأ من زعم أن لو صحبة"، واختلف قولو فيو في 
جاءت روايتو أو ذكره بما  )اإلصابة( فذكره في القسم األول؛ وىو من

عليو  ، ثم أحاليدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
لو رؤية ممن ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو في القسم الثاني؛ وىو من 

، ونقل عن الواقدي أنو ولد على عهد النبي صلى اهلل عليو وسلم، وسّلم
وعن ابن مندة أنو في الصحابة، ثم قال: "لكن أطبق األئمة على ذكره في 

 لو الشيخان، وىو أخرجفي خالفة عبد الملك بالمدينة،  التابعين"، توفي

ثقة ثبت، روى عن عمر بن الخطاب
(ٔ)

.  
نزيل  ـ لمدنياالزىري،  ،القرشي ، أبو حفص،عمر بن سعد بن أبي وقاص -111

اختلفوا في مولده؛ فقيل: ولد على ، أخو عامر بن سعد وإخوتو، ـ الكوفة
من  وىو  ىـ،ٖٕعهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، أو زمن الردة، أو 

وذكره ابن حجر في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من ين، كبار التابع
ذكر في الصحابة غلطًا أو وىماً؛ وذكر قول من قال بأنو ولد في عهد 
النبي صلى اهلل عليو وسلم، ونقل أنو معارض بما في الصحيحين من قول 

                                                                             
 تقريب، والٓٚٗٙت٘ٓٔ/٘اإلصابة، و ٖٖٚٛتٖٗ/ٕالكاشف ، وٚٔٓٗتٖٓٓ/ٕٓالكمال

  (.ٕٙٚ/ٚبالتهذي، و ٔٛٙٗتٜٖٚص
، ومعرفة ٙٚٔتٓٗ/ٚالكبير التاريخو  ،ٕٖٙتٗٗ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٔ

ذكر أسماء ، و ٓٙ٘ٗتٜٕٓ/٘الثقاتو ، ٜٕٕ٘ت٘ٓٗ/ٙوالتعديل الجرح، و ٕٙٚٔتٜٗٔ/ٕالثقات
وأسد  ،ٕٔٛٔتٜٙٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٛٛتٜٕٚ/ٔالتابعين ومن بعدىم

 عجام، و ٖٚٚٛتٖ٘/ٕلكاشفوا ،ٕٔٓٗتٖٖٔ/ٕٓالكمال تهذيب، و ٖٖٛٚت٘ٛ/ٗالغابة
، ٘ٛٙٗتٜٖٚص تقريب، والٕٙٚٙتٕ٘/٘اإلصابة، و ٖٛ٘تٕٓٗص التحصيل

  (.ٕٓٛ/ٚالتهذيبو 
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مرضت بمكة فعادني رسول اللَّو صّلى اللَّو عليو وآلو سعد بن أبي وقاص: 
 ...فقلت: يا رسول اللَّو، إني ذو مال ال يرثني إال ابنةوسلم، 

الحديث
(ٔ)

، ثم رجح ابن حجر ما جزم بو ابن معين بأن عمر بن سعد ولد 
 ـ أو بعدىا ـ ىـ٘ٙفي السنة التي مات فيها عمر بن الخطاب، ت

لكونو كان  قال العجلي: "ثقة"، ومقتو ابن معين، والدارقطني؛ بالكوفة،
ابن حجر: وقال  ي،الذين قتلوا الحسين بن عل أميرا على الجيش

ـ أبيوـ سعد بن أبي وقاص روى عن ، دوق"ص"
(ٕ)

.  
ذكره ابن حجر في )التقريب( تمييزًا، عمر بن نبهان، من كبار التابعين،  -112

روى عن عمر بن الخطاب في أكل الجبن "،مجهولوقال: "
(ٖ)

 . 
ذكر ابن حجر ني، التيمي، المد ،القرشي، عمران بن طلحة بن عبيد اهلل -113

وعّده في )اإلصابة( في القسم الثاني؛ وىو من رؤية، في )التقريب( أن لو 
، وذكر أن ابن مندة لو رؤية ممن ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم

أخرج ما يدل على أن عمران ولد في حياة النبي صلى اهلل عليو وسلم، 

                                 
(، وفي ٜٕ٘ٔحٔٛ/ٕأخرجو البخاري في الجنائز، باب رثاء النبي صلى اهلل عليو وسلم سعد ابن خولة) - ٔ

بالثلث الوصايا، باب أن يترك ورثتو أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ومسلم في الوصية، باب الوصية 
َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َأبِيِو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى  (ٕٛٙٔحٕٓ٘ٔ/ٖ)

ِة الَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِبي، فـَُقْلُت: ِإنّْي َقْد بـََلَغ بِ  ي ِمَن الَوَجِع َوأَنَا ُذو َماٍل، اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يـَُعوُدِني َعاَم َحجَّ
 ... الحديث )لفظ البخاري(. َوالَ يَرِثُِني ِإالَّ ابـَْنٌة، َأفَأََتَصدَُّق بِثـُُلَثْي َماِلي؟

 ، ومعرفةٕٙٔٓتٛ٘ٔ/ٙالكبير التاريخ، و ٘ٓٚتٕٛٔ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٕ
، ٕٓٗٗتٖٙ٘/ٕٔالكمال تهذيب، و ٕٜ٘تٔٔٔ/ٙوالتعديل الجرح، و ٖٖٗٔتٙٙٔ/ٕالثقات

، ٖٜٓٗتٖٔٗص تقريب، والٖٗٛٙتٕٛٔ/٘اإلصابة، و ٛ٘ٓٗتٔٙ/ٕالكاشفو 
  (.ٕٚٗ٘تٔٛٗ/ٕوعللو الحديث رجال في الدارقطني الحسن أبي أقوال موسوعة، و ٓ٘ٗ/ٚالتهذيبو 
 تقريب، والٕٖٕٙتٕٕٚ/ٖاالعتدال ميزان، و ٖٗٔٗتٚٔ٘/ٕٔالكمال تهذيبينظر: ) -ٖ

  (.ٔٓ٘/ٚالتهذيب، و ٜٙٚٗتٚٔٗص
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ي الطبقة األولى من أىل لكن ابن حجر ضعف إسناده، وعّده ابن سعد ف
المدينة من التابعين، وذكره العجلي وابن حبان في ثقات التابعين، وىو 

أبيو طلحة بن عبيد اهللثقة، روى عن: علي بن أبي طالب، و 
(ٔ)

.  
، أو ابن برز عبداهللابن و أ ،تيمابن و أ ـ بن ملحانا ـ أو عطارد ـ، عمران -114

مخضرم معمر أدرك ر التابعين، من كبا، البصري ،العطاردي ،، أبو رجاءـ
الجاىلية، وأسلم بعد فتح مكة، وقيل: بعد أن قُبض رسول اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم، فلم ير النبي صلى اهلل عليو وسلم، وقيل: إنو رأى أبا بكر 

وىو ، سنة أو أكثر، أخرج لو الشيخانٕٓٔولوىـ، ٘ٓٔالصديق، ت
علي بن أبي ، و انعثمان بن عفو عمر بن الخطاب،  ثقة، روى عن:

طالب
(ٕ)

 . 
و أ ـ ، أبو عياضـ أو ابن ثعلبة ـ ابن األسود ، أو قيس ـ،عمير ـ أو عمرو -115

و أ ـ ، الشامي، الحمصيـ الهمداني أو ـ العنسي ـ، أبو عبدالرحمن
وىو مخضرم عابد؛ أدرك الجاىلية ، من كبار التابعين، ـ الدمشقي

                                 
، ومعرفة ٖٖٕٛتٙٔٗ/ٙالكبير التاريخ، و ٕٓٚتٕٚٔ/٘)الطبقات الكبرىظر: ين -ٔ

، وأسد ٚٛ٘ٗتٕٚٔ/٘الثقات، و ٔٙٙٔتٜٜٕ/ٙوالتعديل الجرح، و ٕٙٗٔتٜٛٔ/ٕالثقات
، ٕٚٙٗتٖٜ/ٕالكاشف، و ٕٜٗٗتٖٖٖ/ٕٕالكمال تهذيبو  ،ٜٗٓٗتٕٓٚ/ٗالغابة

  (.ٖٖٔ/ٛتهذيب، والٚ٘ٔ٘تٜٕٗص تقريب، والٕٚٛٙتٗ٘/٘اإلصابةو 
، ومعرفة ٕٔٔٛتٓٔٗ/ٙالكبير لتاريخ، وآٖٕٖتٜٜ/ٚالكبرى الطبقاتظر: )ين -ٕ

، وذكر أسماء ٙٛ٘ٗتٕٚٔ/٘الثقات، و ٚٛٙٔتٖٖٓ/ٙوالتعديل الجرح، و ٕٙٗٔتٔٓٗ/ٕالثقات
 تهذيب، و ٕٓٚٔتٜ٘ٔ، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٚٚتٕٔٚ/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٜٔ٘تٕٛٗص التحصيل معجا، و ٕ٘ٚٗتٜ٘/ٕالكاشف، و ٘ٓ٘ٗتٖٙ٘/ٕٕالكمال
  (.ٓٗٔ/ٛالتهذيب، و ٔٚٔ٘تٖٓٗص تقريب، والٕٜٜٗتٕ٘ٔ/ٚاإلصابةو 
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روى عن لشيخان، وىو ثقة، أخرج لو ا في خالفة معاوية،واإلسالم، توفي 

عمر بن الخطاب
(ٔ)

.  
ذكره ابن حجر في المدني،  ،األنصاري، الزرقي، عمرو بن سليم بن خلدة -116

)التقريب( وقال: "من كبار التابعين، ...، يقال: لو رؤية"، وذكره في 
أو وىماً،  لصحابة غلطاً اذكر في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من 

ندًا مرفوعًا لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وأن وسببو ما روي عنو مس
الصواب روايتو للحديث عن صحابي، عن رسول اهلل صلى اهلل عليو 

بن  روى عن عمرأخرج لو الشيخان، وىو ثقة، ىـ، ٗٓٔوسلم، ت

الخطاب
(ٕ)

 . 
من كبار مخضرم الهمداني، الكوفي،  ، أبو ميسرة،عمرو بن شرحبيل -117

عمر بن ، روى عن: ثقة الشيخان، وىوأخرج لو  ىـ،ٖٙت التابعين،

علي بن أبي طالب، و الخطاب
(ٖ)

 . 

                                 
 الجرح، و ٕٗٓ٘تٖ٘ٔ/ٙالكبير التاريخ، و ٖٛٔٛتٖٛٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

ذكر أسماء التابعين ومن ، و ٗٔٗٗتٔٚٔ/٘الثقات، و ٖٕٚٓتٖ٘ٚ/ٙوالتعديل
 أسد، و ٓٔٗٔتٜٕٓم ص(، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلٜٓٚتٕٙ/ٔبعدىم
، ٕٙٔٗتٕٚ/ٕالكاشف، و ٕٖٚٗتٖٗ٘/ٕٔالكمال تهذيب، و ٖٛ٘ٛتٜٚٔ/ٗالغابة

  (.ٗ/ٛالتهذيب، و ٜٜٛٗتٛٔٗص تقريب، والٖٗ٘ٙتٖٕٔ/٘اإلصابةو 
 ، ومعرفةٜٕ٘٘تٖٖٖ/ٙالكبير التاريخ، و ٚٗٙتٖ٘/٘كبرىينظر: الطبقات ال -ٕ

، ٜ٘ٚتٕٓٙ/ٔين ومن بعدىمذكر أسماء التابع، و ٔٓٗٗتٚٙٔ/٘الثقات، و ٖٙٛٔتٙٚٔ/ٕالثقات
 أسد، و ٛٚٔٔتٓٚ/ٕ، ورجال صحيح مسلمٔ٘ٛتٕٗ٘/ٕورجال صحيح البخاري

، ٚٙٔٗتٛٚ/ٕالكاشف، و ٜٖٚٗت٘٘/ٕٕالكمال تهذيب، و ٖٜٖ٘تٖٕٕ/ٗالغابة
  (.ٗٗ/ٛالتهذيب، و ٗٗٓ٘تٕٕٗص قريب، والتٜٙٛٙتٕٕٚ/٘اإلصابةو 
 الجرح، و ٕٙٚ٘تٖٔٗ/ٙالكبير التاريخ، و ٜٜٓٔتٖٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

 ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٕٓٗٗتٛٙٔ/٘الثقات، و ٕٖٓٔتٖٕٚ/ٙوالتعديل
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الكوفي،  ،الكندي ،بن معاويةـ اسلمة  ـ اسم أبيو: عمرو بن أبي قرة -118
قال العجلي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في من كبار التابعين، مخضرم 

، روى "ثقة"ابن حجر:  الثقات، وقال أبو حاتم: "ليس بو بأس"، وقال

بن الخطابعن عمر 
(ٔ)

 . 
األودي، الكوفي، من كبار  ى ـ،و أبو يحيـ أأبو عبداهلل  ،عمرو بن ميمون -119

وىو مخضرم مشهور؛ أسلم في حياة النبي صلى اهلل عليو وسلم التابعين، 
عمر  روى عن:ثقة،  أخرج لو الشيخان، وىوو بعدىا، أ ىـٗٚولم يره، ت

سعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، و بن الخطاب
(ٕ)

.   
د عبد الملك بن ، جالشيباني، الكوفي ، أبو وكيع،عنترة بن عبدالرحمن -121

ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية، ىارون بن عنترة الكوفي، 
وىم كبار التابعين، وقال: "وىم من زعم أن لو صحبة"، وذكره في 

دل على جاءت روايتو أو ذكره بما ي)اإلصابة( في القسم األول؛ وىو من 

                                                                             
 تهذيب، و ٖٜٔٔتٛٛٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٔٙٚتٕٔٙ/ٔ

 تقريب، والٗٓ٘ٙتٖٔٔ/٘اإلصابة، و ٔٚٔٗتٛٚ/ٕالكاشف، و ٖٖٛٗتٓٙ/ٕٕالكمال
  (.ٚٗ/ٛلتهذيب، واٛٗٓ٘تٕٕٗص

 ، ومعرفةٕٔ٘ٙتٖٗٙ/ٙالكبير التاريخ، و ٕٔٗٓتٜٙٔ/ٙبرىالك الطبقاتينظر: ) -ٔ
 تهذيب، و ٕٚٗٗتٔٛٔ/٘الثقات، و ٖٖٓٔتٖٕ٘/ٙوالتعديل الجرح، و ٔٓٗٔتٔٛٔ/ٕالثقات
، ٜٚٓ٘تٕ٘ٗص تقريب، والٕ٘ٔٗتٙٛ/ٕالكاشف، و ٕٖٗٗتٜٔٔ/ٕٕالكمال

  (.ٜٓ/ٛالتهذيبو 
 التاريخو ، ٓ٘ٓٔتٕٛٗص خياط بنا طبقات، و ٜٜٛٔتٕٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٕٕٗٔتٕٛ٘/ٙوالتعديل الجرح، و ٕٔٗٔتٙٛٔ/ٕالثقات ، ومعرفةٜٕ٘ٙتٖٚٙ/ٙالكبير
، وتسمية من أخرجهم ٕٙٚتٕٔٙ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٜٖٛٗتٙٙٔ/٘الثقاتو 

 تهذيب، و ٜٜ٘ٔتٕ٘ٓٔ/ٖاالستيعابو  ،ٜٚٔٔتٛٛٔالبخاري ومسلم ص
 تقريب، والٕٖ٘ٙتٜٔٔ/٘اإلصابةو  ،ٖٕٚٗتٜٛ/ٕالكاشف، و ٛ٘ٗٗتٕٔٙ/ٕٕالكمال

  (.ٜٓٔ/ٛالتهذيب، و ٕٕٔ٘تٕٚٗص
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ولم يرجح صحبتو،  صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال،
وعّده ابن سعد في الطبقة األولى من أىل الكوفة من التابعين، وذكره 
العجلي، وابن حبان في ثقات التابعين، وىو ثقة، روى عن: عمر بن 

علي بن أبي طالبالخطاب، وعثمان ابن عفان، و 
(ٔ)

.  
ابن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ار التابعين، عياض بن خليفة، من كب -121

بي طالبأعلي بن "، روى عن:  عمر بن الخطاب، و مقبول"حجر: 
(ٕ)

 . 
من كبار ـ أو ابن غضيف ـ ابن الحارث، السكوني،  عياض بن غطيف -122

عبيدة عامر  يأبروى عن ، "مقبوللو إدراك، قال ابن حجر: "التابعين، 

بن الجراح
(ٖ)

.  
ذكره ابن حجر في الكعبي، البصري،  ،المازني أبو العنبر، ،غنيم بن قيس -123

وذكره في )اإلصابة( في كبار التابعين، )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  
، ونقل عن عبدالغني بن سعيد، وابن لو رؤية القسم الثاني؛ وىو من

ماكوال قولهما: "أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم ورآه"، وذكر بعده قول 
مندة: "ال تصح لو صحبة، وال رؤية"، فكأن ابن حجر يميل إلى ابن 

                                 
، ومعرفة ٖٚٚتٗٛ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٕٓٚتٕٕ٘/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

 تهذيب، و ٛٗٛٗتٕٕٛ/٘الثقات، و ٚٛٔتٖ٘/ٚوالتعديل الجرح، و ٘ٗٗٔتٜٗٔ/ٕالثقات
 تقريب، والٜٗٓٙتٔٔٙ/ٗاإلصابة، و ٖ٘ٓٗتٓٓٔ/ٕالكاشف، و ٜٖ٘ٗتٖٕٗ/ٕٕالكمال

  (.ٕٙٔ/ٛالتهذيب، و ٜٕٓ٘تٖٖٗص
 الجرح، و ٛٛتٕٓ/ٚالكبير التاريخ، و ٔٓٛتٜٗٔ/٘الكبرى الطبقات) ينظر: -ٕ

 تقريب، والٙٓٙٗتٚٙ٘/ٕٕالكمال تهذيب، و ٓٙٚٗتٕٗٙ/٘الثقات، و ٕٕٚٚتٚٓٗ/ٙوالتعديل
  (.ٕٓٓ/ٛالتهذيب، و ٕ٘ٚ٘تٖٚٗص

، ٘ٙٚٗتٕ٘ٙ/٘قاتالث، و ٕٕٔٛتٛٓٗ/ٙوالتعديل الجرح، و ٖٜتٕٔ/ٚالكبير التاريخينظر: ) -ٖ
، ٕٖٙ٘تٖٗٗص تقريب، والٙٙ٘ٙتٖٓٔ/٘اإلصابة، و ٔٔٙٗتٕٚ٘/ٕٕالكمال تهذيبو 
  (.ٕٕٓ/ٛلتهذيبوا
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ذلك، حيث تابع المزيَّ في )التهذيب( على قولو: "أدرك النبي صلى اهلل 
عليو وسلم، ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب"، كما تابع أبو نعيم أبا 
مندة على نفي الصحبة والرؤية، وذكره ابن سعد وابن خياط في الطبقة 

لى من التابعين، وعّده أبو حاتم، وابن حبان، والدارقطني من التابعين، األو 

سعد بن أبي وقاصروى عن ثقة،  أخرج لو مسلم، وىوىـ، ٜٓت
(ٔ)

 . 
الحنفي، المدني، كان حليفًا لقريش، وىو  ،بن شيبان صة بن عميررافِ الفُ  -124

غير الفرافصة ختن عثمان بن عفان، لقول سفيان بن عيينة: "الفرافصة 
تن عثمان تزوج ابنتو، وىو غير الفرافصة بن عمير الحنفي"، وقد عّده خ

ابن سعد في الطبقة األولى من أىل المدينة من التابعين، وقال العجلي: 
"مدني تابعي ثقة"، وذكره ابن حبان في التابعين، لكن البغوي ذكره في 
الصحابة وقال: "لو صحبة، وىو ختن عثمان"، ونقل ابن حجر في 

ابة( في ترجمة الفرافصة الحنفي قصة تزويج الفرافصة ابنتو نائلة )اإلص
لعثمان ثم قال: "فما أدري ىو ذا أو غيره"، وذكره ابن ماكوال، وفّرق بينو 
وبين الفرافصة بن األحوص بن عمرو الكلبي، ثم ذكر نائلة بنت الفرافصة 

نت الكلبية ـ زوج عثمان ـ، وقال ابن الجوزي: "تزوج عثمان نائلة ب
الفرافصة بن األحوص،...، وكانت محلتها سماوة الكلب"، وعليو فإن 

                                 
 التاريخ، و ٜٖ٘ٔتٕٖٖص خياط بنال طبقات، والٜٜٕٚتٛٛ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٖٗٔت٘ٙٔص حاتم أبي البن المراسيل، و ٖٖٖتٛ٘/ٚوالتعديل الجرح، و ٕٜٗتٓٔٔ/ٚالكبير
، ورجال صحيح ٖٜٜتٜٜٔ/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٜٚٓٗتٖٜٕ/٘الثقاتو 

، ٜٙٙٗتٕٓٔ/ٖٕالكمال تهذيب، و ٕٕٙٚ/ٗنعيم ألبي الصحابة معرفة، و ٕٖٚٔتٖٓٔ/ٕمسلم
، ٖ٘ٙ٘تٖٗٗص تقريب، والٜٗٗٙتٕٛ٘/٘اإلصابة، و ٖٓٗٗتٚٔٔ/ٕالكاشفو 

 (.ٕٔ٘/ٛتهذيبوال
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ختن عثمان ىو: الفرافصة بن األحوص؛ أما الفرافصة بن عمير فهو تابعي 

عثمان بن عفان: عمر بن الخطاب، و عنقد روى 
(ٔ)

.  
ن كبار ماألسدي، الكوفي،  ، أبو العالء،قبيصة بن جابر بن وىب -125

إدراك، صحب عمر بن الخطاب، وشهد خطبتو وىو مخضرم لو  التابعين،
 ، روى عن:ثقة من الفقهاء الفصحاء وىوىـ بـ العراق، ٜٙبالجابية، ت

طلحة بن عبيد اهلل، ، وعلي بن أبي طالب، و عمر بن الخطاب

وعبدالرحمن بن عوف
(ٕ)

. 
وكان كبار التابعين،   منكان من القراء األولين،   ،الكوفي ،الضبي ،قرثع -126

ذكره ابن حبان في زمن عثمان،  جاىلية، توفيمخضرما أدرك ال
لم تظهر ، ث يسيرة خالف فيها األثباتيروى َأحادالمجروحين وقال: "

ولكنو عندي  ،عدالتو فيسلك ِبو مسلك العدول حتى يحتج بما انفرد

                                 
 التاريخ، و ٜٖسٗٚٔص أحمد لإلمام داود يأب سؤاالت، و ٕٕٚتٖٗٔ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ

 الجرح، و ٖٔٗ/ٔوالتاريخ المعرفة، و ٙٚٗٔتٕٗٓ/ٕالثقات، ومعرفة ٖٗٙتٔٗٔ/ٚالكبير
، والمنتظم في ٓ٘/ٚ، واإلكمال في رفع االرتيابٜٔٗٗتٜٜٕ/٘الثقاتو  ،ٕ٘٘تٕٜ/ٚوالتعديل

 الكتب في يقع لم ممن الثقات، و ٜٛٛٙتٕٙٚ/٘، واإلصابةٖ٘ٙ/ٗتاريخ الملوك واألمم
  (.ٕ٘ٛٛتٜٜٗ/ٚالستة

، ومعرفة ٘ٛٚت٘ٚٔ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٕٚٓتٜٗٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 أسد، و ٕٙٓ٘تٖٛٔ/٘الثقات، و ٕٔٚتٕ٘ٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٛٓ٘ٔتٕٗٔ/ٕالثقات
، ٖٗ٘ٗتٕٖٔ/ٕالكاشف، و ٓٗٛٗتٕٚٗ/ٖٕالكمال تهذيب، و ٕٔٙٗتٕٖٙ/ٗالغابة

  (.ٖٗٗ/ٛتهذيب، والٓٔ٘٘تٖ٘ٗص قريب، والتٜٕٔٚتٖٜٖ/٘اإلصابةو 
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ابن حجر:  ت"، قالما انفرد من الروايات لمخالفتو األثبا ةيستحق مجانب

ـ. بينهما رجل :وقيلـ ب عمر بن الخطا"، روى عن صدوق"
 (ٔ)

  
بن عوف، أو عوف بن  حصيناسم أبيو:  ـ قيس بن أبي حازم -127

 ـ، و أبو عبيداهللأ ـ أبو عبداهلل عبدالحارث، أو عبدعوف بن الحارث ـ،
أسلم ثم ىاجر  من كبار التابعين، مخضرماألحمسي، الكوفي،  ،البجلي

أن يلقاه، وقيل: لو إلى المدينة، فقبض النبي صلى اهلل عليو وسلم قبل 
رؤية، لكن ابن حجر في )اإلصابة( ذكره في القسم الثالث؛ وىو من 

ىـ أو ٜٓبعد أو يره، توفي أدرك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم ولم يجتمع بو
، وىو الذي ثقةوقد جاوز المائة وتغير، أخرج لو الشيخان، وىو قبلها، 

 فقد روى عن: أبي بكر يقال: إنو اجتمع لو أن يروي عن العشرة كلهم،
 بن عفان، وعلي بن أبي طالب،االصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان 

الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة بن و 
عبيدة عامر  ي، وأبـ لم يسمع منو :وقيلـ عبيداهلل، وعبدالرحمن بن عوف 

بن الجراح
(ٕ)

. 
الخارفي،  ضهم( ـ، أبو المغيرة،ـ أو سعد بن قيس )قلبو بع قيس بن سعد -128

قال العجلي: "كوفي تابعي ثقة"، وذكره ابن كبار التابعين، من   الكوفي،

                                 
، ٜٔٛتٚٗٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٘ٚٛتٜٜٔ/ٚالكبير التاريخينظر: ) -ٔ
، ٗٙ٘ٗتٖٙٔ/ٕالكاشف، و ٖٙٛٗتٕٙ٘/ٖٕالكمال تهذيب، و ٘ٚٛتٕٔٔ/ٕالمجروحينو 
  (.ٖٚٙ/ٛتهذيب، والٖٖ٘٘تٗ٘ٗص تقريب، والٜٕٙٚتٜٖٙ/٘اإلصابةو 
، ومعرفة ٛٗٙت٘ٗٔ/ٚالكبير التاريخ، و ٖٜٚٔتٖٔٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

ذكر أسماء ، و ٜٛٚٗتٖٚٓ/٘الثقات، و ٜٚ٘تٕٓٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٜٕ٘ٔتٕٕٓ/ٕالثقات
، ٕٔٗٔتٜٕٓ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٛٛٛتٖٓٓ/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٔٛتٜٛٔ/ٗ، وسير أعالم النبالءٜٙٛٗتٓٔ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٕٕٙٔتٕ٘ٛٔ/ٖاالستيعابو 
  (.ٖٙٛ/ٛتهذيب، والٙٙ٘٘تٙ٘ٗص تقريب، والٖٓٔٚتٜٜٖ/٘اإلصابةو 
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روى عن: عمر بن ، "مقبولحبان في ثقات التابعين، قال ابن حجر: "

بن أبي طالب وعلي بن عفان، عثمانالخطاب، و 
(ٔ)

 . 
من  ، البصري ـ و اليشكريـ أ الضبعي ،القيسي ، أبو عبداهلل،قيس بن عباد -129

لو إدراك، ووىم من عده في الصحابة، فقد  وىو مخضرم كبار التابعين،
أخرج لو ىـ، ٓٛبعد توفي قدم المدينة في خالفة عمر بن الخطاب،

، بن أبي طالبعلي ، روى عن: عمر بن الخطاب، و ثقة الشيخان، وىو

سعد بن أبي وقاصو 
(2)

.  
الكوفي، من كبار  ،الجعفي ـ مروان ـ اسم أبيو:قيس بن أبي قيس  -131

ابن حجر:  ولو إدراك، ذكره ابن حبان في الثقات، قالالتابعين، 

بن الخطاب عمرروى عن ، "صدوق"
(ٖ)

 . 
من كبار  ،والد األسود بن قيسالكوفي، العبدي،  ، أبو األسود،قيس -131

ولو إدراك، قال النسائي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، التابعين، 

                                 
 ، ومعرفةٗ٘ٙتٚٗٔ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٕٕٓتٔٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، والمتفق ٕٜٛٗتٜٖٓ/٘لثقات، وا٘ٓٙتٙٓٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٖٛ٘ٔتٖٕٕ/ٕالثقات
 تهذيب، و ٖٖٗتٙٔٙ/ٕ، وتالي تلخيص المتشابو٘٘ٔٔتٕٚٚٔ/ٖوالمفترق
  (. ٙٓٗ،ٜٖٚ/ٛتهذيب، والٜٜ٘٘تٛ٘ٗص تقريب، والٜٕٜٗتٜٔ/ٕٗالكمال

 الجرح، و ٖٗ٘ٔتٕٕٔ/ٕالثقات، ومعرفة ٕٖٓٓتٜٗ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٜٛٛتٖٔٓ/ٔ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٜٓٛٗتٖٛٓ/٘، والثقاتٚٚ٘تٔٓٔ/ٚوالتعديل

، ٕٜٔٗتٗٙ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٖٔٗٔتٕٓٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص
، ٕٛ٘٘تٚ٘ٗص تقريب، والٖٚٔٚتٕٓٗ/٘اإلصابة، و ٛٓٙٗتٔٗٔ/ٕلكاشفوا
  (.ٓٓٗ/ٛتهذيبوال

 تهذيب، و ٜٜٗٗتٖٔٔ/٘الثقات، و ٖٕٔٓتٜٗٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
، ٜٛ٘٘تٚ٘ٗص قريب، والتٕٖ٘ٚتٖٓٗ/٘إلصابة، وأٜٜٗتٜٚ/ٕٗالكمال

  (.ٕٓٗ/ٛالتهذيبو 
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علي بن أبي "، روى عن: عمر بن الخطاب، و ولمقب"ابن حجر:  قال

طالب
(ٔ)

.  
 المدني، ،ـ و أبو عبدالرحمنأ ،و أبو محمدأ ـ كثير بن أفلح، أبو يحيى -132

عثمان روى عن ثقة،  وىومولى أبي أيوب األنصاري، من كبار التابعين، 

بن عفان
(ٕ)

.  
أخو  ،الكندي، المدني ، أبو عبداهلل،كثير بن الصلت بن معدي كرب -133

ولد على عهد النبي صلى اهلل وعبدالرحمن بن الصلت،  ،د بن الصلتزبي
كبار عليو وسلم، وذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  

وقال: "وىم من جعلو صحابياً"، وذكره في )اإلصابة( في القسم  التابعين،
، ّلملو رؤية ممن ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وس الثاني؛ وىو من

وذكره ابن سعد وابن خياط في الطبقة األولى من أىل المدينة من 
التابعين، وقال العجلي: "مدني تابعي ثقة"، وعّده ابن حبان في ثقات 

، بن الخطاب ، وعمرالصديق بكري أبروى عن: ثقة،  التابعين،  وىو

بن عفان وعثمان
(ٖ)

.  

                                 
 الجرح، و ٖٙٙتٜٗٔ/ٚالكبير لتاريخا، و ٕٕٓٓتٓٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٖٜٔٗتٕٜ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٓٓٓ٘تٕٖٔ/٘الثقات، و ٙٓٙتٙٓٔ/ٚوالتعديل
  (.ٚٓٗ/ٛالتهذيب، و ٔٓٙ٘تٛ٘ٗص تقريب، والٖٖ٘ٚتٙٓٗ/٘اإلصابةو 
، ومعرفة ٜٗٓتٕٚٓ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٕٜتٕٕٛ/٘الكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

 تهذيب، و ٙٚٓ٘تٖٖٓ/٘الثقات، و ٖٖٛتٜٗٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٔٗ٘ٔتٕٕٗ/ٕالثقات
، ٙٓٙ٘تٜ٘ٗص تقريب، والٕٙٙٗتٖٗٔ/ٕالكاشف، و ٖٜٙٗت٘ٓٔ/ٕٗالكمال

  (.ٔٔٗ/ٛالتهذيبو 
 ، ومعرفةٜٜٛتٕ٘ٓ/ٚالكبير التاريخ، و ٔٓٙتٜ/٘لطبقات الكبرىينظر: ا -ٖ

، ومعرفة ٖٚٓ٘تٖٖٓ/٘الثقات، و ٘٘ٛتٖ٘ٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٖٗ٘ٔتٕٕٗ/ٕالثقات
 جامع، و ٖ٘ٙٗتٗٗٔ/ٕالكاشف، و ٜٙٗٗتٕٚٔ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٖٜٖٕ/٘نعيمالصحابة ألبي 
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 ،الرىاوي، الشامي ،الحضرمي ـ، أبو القاسم وأ ـ أبو شجرة، كثير بن مرة -134
مخضرم لو إدراك، وقال: "وىم من عّده في  الحمصي، من كبار التابعين،

الصحابة"، فذكره في )اإلصابة( في القسم الثالث؛ في المخضرمين، 
وذكر أن لو حديثًا مرفوعًا أرسلو، لذا عّده عبدان المروزي في الصحابة، 

بن اعمر عن روى ثقة،  ولم يذكره فيهم غيره، فهو تابعي، وىو

الخطاب
(ٔ)

 . 
كان من أىل   ،الحميري، كعب األحبار ، أبو إسحاق،كعب بن ماتع -135

النبي  عهد أدرك، من كبار التابعين المخضرمين، فسكن الشام ،اليمن
ـ أو في خالفة  وأسلم في خالفة أبي بكرصلى اهلل عليو وسلم ولم يره، 

ر بن عمروى عن  ،ثقة ، وىوفي آخر خالفة عثمان توفي، عمرـ

بالخطا
(ٕ)

 . 
والد عاصم بن كليب،  ،الكوفي ،الجرمي ،كليب بن شهاب بن المجنون -136

مختلف في صحبتو؛ فقد ذكره البغوي، وأبو نعيم، وابن عبدالبر في 

                                                                             
، ٘ٔٙ٘تٜ٘ٗص تقريب، والٜٗٗٚتٔٚٗ/٘اإلصابة، و ٚٗٙتٕٛ٘ص التحصيل

 (.ٜٔٗ/ٛالتهذيبو 

 ، ومعرفةٜٚٓتٕٛٓ/ٚالكبير التاريخ، و ٖٖٖٛتٖٔٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
، وأسد ٗٛٓ٘تٕٖٖ/٘تالثقا، و ٕٚٛتٚ٘ٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٘ٗ٘ٔتٕٕٗ/ٕالثقات
، وجامع ٛٗٙٗتٚٗٔ/ٕالكاشف، و ٖٜٙٗتٛ٘ٔ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٖ٘ٗٗتٖٙٗ/ٗالغابة

، ٖٔٙ٘تٓٙٗص تقريب، والٓٓ٘ٚت٘ٚٗ/٘اإلصابة، و ٓ٘ٙتٜٕ٘التحصيل ص
  (.ٕٛٗ/ٛالتهذيبو 
 الجرح، و ٕٜٙتٖٕٕ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٖٛٛتٜٖٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٜٓٛٗتٜٛٔ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٜ٘ٓ٘تٖٖٖ/٘تالثقا، و ٜٙٓتٔٙٔ/ٚوالتعديل
 قريب، والتٔٔ٘ٚتٔٛٗ/٘اإلصابة، و ٛ٘ٙتٕٓٙص التحصيل جامع، و ٕٙٙٗتٛٗٔ/ٕلكاشفوا

  (.ٖٛٗ/ٛتهذيب، والٛٗٙ٘تٔٙٗص
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كبار   الصحابة، وذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية، وىم
صابة( في وقال: "وىم من ذكره في الصحابة"، وذكره في )اإلالتابعين، 

القسم الرابع، وىو من ذكر في الصحابة غلطًا أو وىما، وتعقب من ذكره 
في الصحابة بأنو غلط نشأ عن سقط في إسناد ما استدلوا بو، وأن أبا 
حاتم والبخاري وغير واحد جزموا بأنو تابعي، قال ابن سعد والعجلي وأبو 

، "صدوق": ابن حجرقال الذىبي: "وّثق"، وقال  زرعة الرازي: "ثقة"،
سعد بن أبي ، و عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالبروى عن: 

وقاص
(ٔ)

.  
 ،النخعي ، بن نهيكـ أو عبداهلل، أو عبدالرحمن ـ اكميل بن زياد  -137

ذكره ابن حبان ىـ، ٕٛلو إدراك، تكبار التابعين، من  الكوفي،  ،الصهباني
ي ممن من المفرطين في علفي الثقات، وذكره في المجروحين وقال: "

 يروي عنو المعضالت وفيو المعجزات منكر الحديث جدا تتقى روايتو وال
بن  عمرروى عن:  ،"ثقة، رمي بالتشيع"ابن حجر:  و"، قالحتج بِ يُ 

بن أبي طالب ، وعليبن عفان ، وعثمانالخطاب
(ٕ)

 . 

                                 
، ومعرفة ٜٙٛتٜٕٕ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٔٔٓتٙٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

 الجرح، و ٖٕٚٓتٛ٘ٔ/٘، ومعجم الصحابة للبغوي٘٘٘ٔتٕٕٛ/ٕالثقات
، ومعرفة الصحابة ألبي ٔٔٔ٘تٖٖٚ/٘، جٚٚٔٔتٖٙ٘/ٖالثقات، و ٜٙٗتٚٙٔ/ٚوالتعديل

، ٜٜٔٗتٕٔٔ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٕٕٗٔتٜٕٖٔ/ٖاالستيعاب، و ٜٖٕٙ/٘نعيم
، ٓٙٙ٘تٕٙٗص ريب، والتقٗٗ٘ٚتٜ٘ٗ/٘اإلصابة، و ٔٚٙٗتٜٗٔ/ٕالكاشفو 

  (.٘ٗٗ/ٛتهذيبوال
 التاريخ، و ٛ٘ٓٔتٜٕٗص خياط بنال طبقات، والٕٙٓٔتٕٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٜٜ٘تٗٚٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٛ٘٘ٔتٕٕٛ/ٕالثقات، ومعرفة ٖٙٓٔتٖٕٗ/ٚالكبير
، ٖٓٔتٖٜٜ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٜٜٙٗتٕٛٔ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٖٗٔ٘تٖٔٗ/٘الثقاتو 
  (.ٚٗٗ/ٛالتهذيب، و ٘ٙٙ٘تٕٙٗص تقريب، والٙٔ٘ٚت٘ٛٗ/٘اإلصابةو 
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والد سعيد بن أبي  ،المدني، مولى أم شريك ،المقبري ،أبو سعيد ،كيسان -138
لو إدراك، ىو صاحب العباء، من كبار التابعين،  :قالسعيد المقبري، ي

أخرج لو الشيخان، ىـ بـ المدينة، ٓٓٔوليست لو صحبة وال رؤية، ت

ي بن أبي طالب، وعلبن الخطاب عمرروى عن: ثقة ثبت، وىو 
(ٔ)

. 
الكوفي، األشتر،  ،النخعي ،مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة -139

روى ، ثقة وىوىـ بـ القلزم، ٖٚاك، تلو إدر  من كبار التابعين،مخضرم 

ابن أبي طالب عليبن الخطاب، و  عمرعن: 
(ٕ)

 . 
ـ،  و أبو محمدـ أ ، أبو أنسـ عمرو أبيو: اسمـ مالك بن أبي عامر  -141

ىـ، ٗٚتمن كبار التابعين،  جد مالك بن أنس،، المدني ،األصبحي
بن  وعثمان بن الخطاب، عمرروى عن: ثقة،  أخرج لو الشيخان، وىو

ن عبيد اهللب، وطلحة فانع
(ٖ)

 . 

                                 
 ، ومعرفةٚٓٓٔتٖٕٗ/ٚالكبير التاريخ، و ٓٚٙتٕٙ/٘الكبرى لطبقاتينظر: )ا -ٔ

ذكر أسماء ، و ٕٛٔ٘تٖٓٗ/٘الثقات، و ٜٓٗتٙٙٔ/ٚوالتعديل الجرح، و ٕٛ٘ٔتٗٓٗ/ٕالثقات
 تهذيب، و ٖٖٗٔتٕٕٔ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٗٓتٖ٘ٓ/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٜٚٙتٖٔٔص التحصيل جامع، و ٘ٛٙٗتٓ٘ٔ/ٕالكاشف، و ٛٓٓ٘تٕٓٗ/ٕٗالكمال
  (.ٖ٘ٗ/ٛالتهذيب، و ٙٚٙ٘تٖٙٗص تقريب، والٕٔ٘ٚتٚٛٗ/٘اإلصابةو 
 ، ومعرفةٕٖ٘ٔتٖٔٔ/ٚالكبير التاريخ، و ٜٕٔٔتٜٖٕ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

 تهذيب، و ٖٖٛ٘تٜٖٛ/٘الثقات، و ٜٓٔتٕٚٓ/ٛوالتعديل الجرح، و ٚٙٙٔتٜٕ٘/ٕالثقات
 تقريبال ،ٖٓٙٛتٕٕٔ/ٙاإلصابة، و ٖٕٗ٘تٖٕٗ/ٕالكاشف، و ٖٔٚ٘تٕٙٔ/ٕٚالكمال

  (.ٔٔ/ٓٔالتهذيب، و ٜٕٗٙتٙٔ٘ص
 التاريخ، و ٕٕٕٚتٕٗٗص خياط بنال الطبقات، و ٜٖٙتٙٗ/٘)الطبقات الكبرى ينظر: -ٖ

، ٜٔ٘تٕٗٔ/ٛوالتعديل الجرح، و ٖٚٙٔتٕٓٙ/ٕالثقات، ومعرفة ٜٕٚٔتٖ٘ٓ/ٚالكبير
، وتسمية من أخرجهم ٓٛٓٔتٖٖ٘/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٖٓٔ٘تٖٖٛ/٘الثقاتو 

 تاريخ، و ٘ٗٚ٘تٛٗٔ/ٕٚالكمال تهذيبو  ،ٖٖٙٔتٖٕٔالبخاري ومسلم ص
  (.ٜٔ/ ٓٔلتهذيب، واٖٗٗٙتٚٔ٘ص تقريب، والٛٓٔتٜٚٛ/ٕاإلسالم
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ذكره ابن حجر في  مخضرم، الحنفي، الكوفي، ،مالك بن عمير -141
وذكره في )اإلصابة( في كبار التابعين، )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  

جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء  القسم األول؛ وىو من 
صحبتو؛ فقد اختتم ترجمتو ، ولم يجزم بكان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال

بقول ابن مندة: "ال يعرف لو رؤية وال صحبة"، وبقول أبي حاتم الرازي: 
بن أبي علي "روى حديثًا مرسالً"، فكأنو يميل إلى ذلك، روى عن 

طالب
(ٔ)

. 
وكان خازنًا لو، مولى عمر، واّله عمر كيلة عيال عمر،  ض،مالك بن عيا -142

، وىو من كبار التابعين، مالك الدار :فلما قدم عثمان واّله القسم، فسمي
بن  ، وعمرالصديق أبي بكر :روى عنوكان معروفاً،  لو إدراك،و 

الخطاب
(ٕ)

.  
 ،الحمصي ،األلهاني ّي،ككسَ السَّ ـ،  أخامرابن  ـ أو مالك بن يخامر -143

مخضرم، ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية،  صاحب معاذ،
 ي )اإلصابة( في القسم األول؛ وىو منوذكره فكبار التابعين،   وىم

جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء كان اإلسناد بذلك 
، وذكر أن ابن عساكر قال: "يقال لو صحبة"، وقال أبو صحيحا أم ال

نعيم: "ذكر في الصحابة وال يثبت"، ذلك أنو أرسل حديثاً عن النبي صلى 

                                 
 ألبي الصحابة معرفة، و ٖٜٗتٕٕٔ/ٛوالتعديل الجرح، و ٖٜٕٔتٖٗٓ/ٚالكبير التاريخينظر: ) -ٔ

 التحصيل معجا، و ٕٙ٘٘تٖٕٙ/ٕالكاشف، و ٚٗٚ٘تٕ٘ٔ/ٕٚالكمال تهذيب، و ٜٕٚٗ/٘نعيم
  (.ٕٓ/ٓٔالتهذيب، و ٘ٗٗٙتٚٔ٘ص تقريب، وال٘ٛٙٚتٛٗ٘/٘اإلصابة، و ٕٛٚتٕٕٚص

 التاريخ، و ٕٓٔٓتٔٔٗص خياط بنال الطبقات، و ٜٛ٘تٛ/٘ت الكبرىينظر: )الطبقا -ٕ
 ريخ، تإٖٔ٘تٖٗٛ/٘الثقات، و ٜٗٗتٖٕٔ/ٛوالتعديل الجرح، و ٜٕ٘ٔتٖٗٓ/ٚالكبير

  .(ٖ٘ٚٛتٕٙٔ/ٙإلصابة، واٜٗت٘ٓٚ/ٕاإلسالم
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تابعي؛ فقد عّده ابن سعد، وابن اهلل عليو وسلم، والجمهور على أنو 
خياط في الطبقة األولى من أىل الشام من التابعين، وقال العجلي: 

أخرج ىـ، ٓٚ"شامي تابعي ثقة"، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ت

فعبدالرحمن بن عو لو البخاري، وىو ثقة، روى عن 
(1)

. 
أم  :موأ ،الكندي، الكوفي ، أبو القاسم،حمد بن األشعث بن قيسم  -144

ذكره ابن حجر في  ،أخت أبي بكر الصديق ؛فروة بنت أبي قحافة
وقال: "وىم من ذكره في  كبار التابعين،الثانية؛ وىم   الطبقة)التقريب( في 

ذكر في  من الصحابة"، وذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع، وىو
لى الصحابة غلطًا أو وىما؛ ألن ابن مندة ذكر أنو ولد على عهد النبي ص

اهلل عليو وسلم، وتعقبو أبو نعيم فقال: "ال يصح ذلك"، ووضح ابن حجر 
ألن أّمو أم فروة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر، إنما  ؛وال رؤيةبقولو: "

بو من  ىَ تِ تزوجها األشعث في خالفة أبي بكر لما قدم بعد أن ارتّد، وأُ 
أبي بكر  ، فمّن عليو أبو بكر، فتزوج أختاليمن إلى المدينة أسيراً 

"، وقد ذكره ابن سعد في الطبقة األولى من الّصديق في قصة مشهورة
أىل المدينة من التابعين، وذكره ابن خياط في الطبقة األولى من أىل 

قال ىـ، ٚٙالكوفة من التابعين، وعّده ابن حبان في ثقات التابعين، ت

بن عفان عثمانروى عن: عمر بن الخطاب، و  ،"مقبولابن حجر: "
(2)

.  
                                 

 ، ومعرفةٜٕٛٛتٖٙ٘، والطبقات البن خياط صٖٖٔٛتٖٚٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
 معرفة، و ٔٗٔٔتٜ٘ٙ/ٕ، ورجال صحيح البخاريٜٖٓ٘تٖٖٛ/٘الثقات، و ٜٚٙٔتٕٕٙ/ٕالثقات

، ٜٙت٘ٓٚ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٛ٘ٚ٘تٙٙٔ/ٕٚالكمال تهذيب، و ٜٕٙٗ/٘نعيم ألبي الصحابة
، ٙ٘ٗٙتٛٔ٘ص تقريب، والٚٔٚٚتٖٙ٘/٘إلصابة، واٖٖٚتٖٕٚص التحصيل جامعو 
  (.ٕٗ/ٓٔالتهذيبو 
 التاريخ، و ٖٗٓٔتٕٙٗ، والطبقات البن خياط صٕٗٙتٛٗ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٕ

، ومعرفة الصحابة ٙٙٔ٘تٕٖ٘/٘الثقات، و ٖٗٔٔتٕٙٓ/ٚوالتعديل الجرح، و ٙٔتٕٕ/ٔالكبير
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 ،، القرشيـ أبو عبداهللـ أو أبو القاسم  ،محمد بن علي بن أبي طالب -145
 توفيابن الحنفية، من كبار التابعين، المعروف ب المدني، الهاشمي،

دخل على عمر بن ثقة،  أخرج لو الشيخان، وىوىـ بـ المدينة، ٓٛبعد
 عليأبيو  ، وبن عفانعثمان الخطاب ورآه وىو غالم، وروى عنو، وعن: 

أبي طالببن 
(ٔ)

.  
 بو القاسمأو أ ،و أبو سليمانـ أمحمد بن عمرو بن حزم، أبو عبد الملك  -146

ذكره ابن حجر في )التقريب( وقال: "لو المدني،  ،ينصار األ النجاري، ،ـ
لو رؤية ممن ولد رؤية"، وفي )اإلصابة( ذكره في القسم الثاني؛ وىو من 

لد سنة ل عن الواقدي أنو و لكنو نق ،في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم
بها، وكتب إليو النبي  أبوه عامال، حيث كان عشر من الهجرة بنجران

يأمره أن يسميو محمدًا ويكنيو أبا عبدالملك، ثم  ماللَّو عليو وسلصلى 
ىو المشهور، ومقتضاه أن ال صحبة لو وال رؤية، فإّن أباه لم  ذكر أن ىذا

وقيل: ولد قبل وفاة  ،اللَّو عليو وسّلميقدم بو المدينة في عهد النبّي صلى 
وبناء على ىذا فهو من كبار  ،رسول اللَّو صلى اللَّو عليو وسلم بسنتين

التابعين، ذكره ابن سعد في الطبقة األولى من أىل المدينة من التابعين 

                                                                             
، ٖٔٚٗتٛ٘ٔ/ٕالكاشف، و ٗٚٓ٘تٜ٘ٗ/ٕٗالكمال تهذيب، و ٘ٛٔ/ٔألبي نعيم

  (.ٗٙ/ٜالتهذيب، و ٕٗٚ٘تٜٙٗص تقريب، والٖٕ٘ٛتٕٛ٘/ٙاإلصابةو 
، ومعرفة ٔٙ٘تٕٛٔ/ٔالكبير لتاريخ، وآٛٙتٚٙ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٔ

، ٕٜٔتٖٔٔ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٜ٘ٔ٘تٖٚٗ/٘الثقات، و ٖٔٙٔتٜٕٗ/ٕالثقات
، وسير ٗٛٗ٘تٚٗٔ/ٕٙالالكم تهذيب، و ٔ٘ٗٔتٕٗٔوتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص

  (.ٖٗ٘/ٜتهذيب، والٚ٘ٔٙتٜٚٗص تقريب، والٖٙتٓٔٔ/ٗأعالم النبالء
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وقال: "كان ثقة قليل الحديث"، ووثقو النسائي، وذكره ابن حبان في 

ـ المدينة، روى عن عمر بن الخطابىـ بٖٙثقات التابعين، ت
(ٔ)

. 
البكيلي، الكوفي، معروف  ،الهمداني ، أبو إسماعيل،مرة بن شراحيل -147

وىو  لقب بذلك لعبادتو، أو مرة الُحْبر ـ؛ و مرة الخيرأ ـ بمرة الطيب
مخضرم من العابدين، وقد اختلف فيو قول ابن حجر؛ ففي )التقريب( 

وفي )اإلصابة( ذكره في التابعين، كبار   ذكره في الطبقة الثانية؛ وىم
جاءت روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء   القسم األول؛ وىو من

، وأحال في ترجمتو على شراحيل بن كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
مرة؛ وىو أيضًا في القسم األول في بابو، فذكر أن ابن السكن ذكره في 

بن شراحيل، ثم ذكر ابن حجر الصحابة وإنو غير معروف، ويقال: مرة 
حديثًا يدل على صحبتو، وفي إسناده: شراحيل بن مرة يقول: سمعت 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيو وأبي 
زرعة؛ أن مرة الهمداني عن عمر مرسل، كما نقل عن أبيو قولو: "مرة لم 

ى عن أبي بكر الصديق يدرك عمر"، ونقل العالئي ذلك ثم قال: "قد رو 
رضي اهلل عنو، فيكون مرساًل أيضاً"، وىذا يقتضي أن ال يكون صحابياً 
بل ىو تابعي، ومن ذكره ابن السكن، وىو في إسناد الحديث اسمو: 
شراحيل بن مرة، فلعلو والد مرة، أو صحابي آخر غيره، فمّرة معروف 

على شهرتو، باسمو، بل ولقبو مضاف السمو )مرة الطيب( مما قد يدل 

                                 
 الجرح، و ٙٚ٘تٜٛٔ/ٔالكبير التاريخ، و ٗٗٙتٔ٘/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ

 أسد، و ٜٖٖٕتٖ٘ٚٔ/ٖ، واالستيعابٛ٘ٔ٘تٖٚٗ/٘الثقات، و ٕٖٔتٜٕ/ٛوالتعديل
 جامع، و ٔٛٓ٘تٕٙٓ/ٕالكاشفو ، ٚٓ٘٘تٕٔٓ/ٕٙالكمال تهذيب، و ٛ٘ٚٗتٔٓٔ/٘الغابة

، ٕٛٔٙتٜٜٗص تقريب، والٜٕٖٛتٕٓٓ/ٙاإلصابة، و ٕٓٚتٕٚٙص التحصيل
  (.ٖٓٚ/ٜلتهذيبوا
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وقد ذكره ابن سعد في الطبقة األولى من أىل الكوفة من التابعين، وقال 
العجلي: "كوفي تابعي ثقة"، وعده ابن حبان، والدارقطني في التابعين، 

 بكر يأب روى عن:ثقة،  وىو وقد أخرج لو الشيخان،، ىاو بعدأىـ ٙٚت

بن أبي طالب ، وعليبن الخطاب ، وعمرالصديق
(1)

. 
أبو  أو ،و أبو القاسمـ أأبو عبد الملك  ،ن الحكم بن أبي العاصمروان ب -148

ذكره ابن حجر في ىـ، ٗو أ ٕولداألموي، المدني،  ،القرشي ـ، الحكم
وقال: "ال تثبت لو كبار التابعين، )التقريب( في الطبقة الثانية، وىم  

صحبة"، وذكره في )اإلصابة( في القسم األول، لكنو أحال على ترجمتو 
، من ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلمقسم الثاني؛ وىو في ال

لم أر من جزم بصحبتو، فكأنو لم يكن حينئذ مميزا، ومن بعد  وقال: "
"، بل فلم يثبت لو أزيد من الرؤية ،ج أبوه إلى الطّائف وىو معورِ خْ الفتح أُ 

بر قال البخاري: "لم ير النبي صلى اهلل عليو وسلم"، وعلل ابن عبدال
عدم الرؤية بقولو: "لم يره؛ ألنو خرج إلى الطائف طفال ال يعقل، وذلك 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان قد نفى أباه الحكم إليها، فلم 
يزل بها حتى ولي عثمان بن عفان فرّده، فقدم المدينة ىو وولده في 

و وال خالفة عثمان"، وتابعو على ذلك ابن األثير، فعلى ىذا فال صحبة ل
رؤية ـ واهلل أعلم ـ، وقد ذكره ابن سعد، وابن خياط في الطبقة األولى من 

أخرج لو البخاري، وقال ىـ بـ دمشق، ٘ٙأىل المدينة من التابعين، ت

                                 
، ومعرفة ٖٜٗٔت٘/ٛالكبير التاريخ، و ٜٜٙٔتٔٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٕٛٓ، والمراسيل البن أبي حاتم صٛٙٙٔتٖٙٙ/ٛوالتعديل الجرح، و ٖٓٚٔتٕٓٚ/ٕالثقات
، وتسمية من أخرجهم ٕٕٛٔتٕٙ٘/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٙٗٙ٘تٙٗٗ/٘الثقاتو 

، وسير أعالم ٘ٙٛ٘تٜٖٚ/ٕٚالكمال تهذيب، و ٕٙٙٔتٖٕٗالبخاري ومسلم ص
، ٖٔٛٛتٖٕٙ/ٖاإلصابة، و ٜٗٚتٕٙٚص التحصيل جامعو  ،ٕٔتٗٚ/ٗالنبالء

  (. ٛٛ/ٓٔالتهذيب، و ٕٙ٘ٙتٕ٘٘ص تقريب، والٕٜٔٚتٕٙ/ٙج



 

 
772 

عروة بن الزبير: "مروان ال يـُّتهم في الحديث"، روى عن: عمر بن 

بن أبي طالب ، وعليبن عفانعثمان الخطاب، و 
(1)

 . 
ذكره ابن ، المؤذن، مولى عمر، من كبار التابعين، ـ عودو مسـ أمسروح  -149

حبان في الثقات
(ٕ)

ابن حجر:  ، وقال الذىبي: "فيو جهالة"، وقال

، روى عن عمر بن الخطاب"مقبول"
(ٖ)

.  
 الوادعي، ،الهمدانيأبو عائشة،  ،مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية -151

ىـ ٖٙأو ٕٙراك، توىو مخضرم عابد لو إد الكوفي، من كبار التابعين ،
 بكر يأبفقيو، روى عن: ثقة  أخرج لو الشيخان، وىوبـ السلسلة، 

بن أبي طالب ، وعليبن عفان ، وعثمانبن الخطاب ، وعمرالصديق
(ٗ)

.  

                                 
 لتاريخ، واٜٗٛٔت٘ٓٗص خياط بنال الطبقات، و ٚٔٙتٕٙ/٘كبرىالطبقات الينظر: ) -ٔ

ذكر أسماء التابعين ومن ، و ٖٕٛٔتٕٔٚ/ٛوالتعديل الجرح، و ٜٚ٘ٔتٖٛٙ/ٚالكبير
، ٖٕٓٚتٖٚٛٔ/ٖ، واالستيعابٚٛٔٔت٘ٔٚ/ٕ، ورجال صحيح البخاري٘ٛٓٔتٖ٘٘/ٔبعدىم

، ٕٕٗٛتٜٛ/ٗ، وميزان االعتدالٓٚٛ٘تٖٚٛ/ٕٚالكمال تهذيب، و ٛٗٛٗتٜٖٔ/٘الغابة أسدو 
 تقريب، والٖٖٚٛتٖٕٓ، صٖٜٔٚت٘ٙ/ٙاإلصابة، و ٛٗٚتٕٙٚص التحصيل جامعو 

  ، والتهذيب**(.ٕٙ٘ٙتٕ٘٘ص
ْهَشِلي"(: ٕٚٚ٘تٔٙٗ/٘قال ابن حبان في )الثقات -ٕ َرة النـَّ "، وقال ابن حجر في روى َعنُو اأْلَْزَور بن َغالب ،يروي َعن عمر بن اْلخطاب ،مروح بن ُسبـْ

"، فلعلو في المطبوع من )الثقات( تصحف إلى بن سبرة النهشلي عن عمرو عنو األزور بن غالبا"وذكره بن حبان في الثقات فقال مسروح (: ٜٓٔ/ٓٔ)التهذيب

 مروح.

 ميزان، و ٜٔٓ٘تٔ٘ٗ/ٕٚالكمال تهذيب، و ٕٚٚ٘تٔٙٗ/٘ينظر: )الثقات -ٖ
  (.ٜٓٔ/ٓٔتهذيب، والٓٓٙٙتٕٛ٘ص قريب، والتٜ٘ٗٛتٜٚ/ٗاالعتدال

 التاريخ، و ٙٙٓٔتٕٓ٘ص خياط بنال الطبقات، و ٜٚٚٔتٖٛٔ/ٙالكبرى الطبقات)ينظر:  -ٗ
، ٕٓٛٔتٜٖٙ/ٛوالتعديل الجرح، و ٜٓٚٔتٖٕٚ/ٕالثقات، ومعرفة ٕ٘ٙٓتٖ٘/ٛالكبير

، وتسمية من أخرجهم ٓٔٔٔتٕٖٙ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٓٓٚ٘تٙ٘ٗ/٘تالثقاو 
 تهذيب، و ٓٚٛٗتٓ٘ٔ/٘الغابة أسد، و ٚٗٙٔتٕٖٕالبخاري ومسلم ص
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 ،الكوفي، مولى أبي وائل األسدي ،األسدي ،مسعود بن مالك، أبو رزين -151
لتقريب( ذكره ابن حجر في )او ىو غير أبي رزين عبيد،  من أسد خزيمة،

وذكره في )اإلصابة( في القسم كبار التابعين،   في الطبقة الثانية؛ وىم
الثالث؛ وىو من أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يره، وقال: "تابعي 
مختلف في إدراكو"، ثم أعاده في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في 

من أىل  الصحابة غلطًا أو وىماً؛ وقد ذكره ابن سعد في الطبقة األولى
الكوفة من التابعين، وذكره ابن حبان، والدارقطن في ثقات التابعين، 

بن أبي  عليفاضل، روى عن ثقة  أخرج لو مسلم، وىوىـ، ٘ٛت

طالب
(ٔ)

 . 
وليست  مخضرم لو إدراك، من كبار التابعين، الكوفي، ،المسيب بن نجبة -152

ل ابن ذكره ابن حبان في الثقات، قا ىـ بـ عين الوردة،٘ٙلو صحبة، ت

بن أبي طالب عليروى عن ، "مقبولحجر: "
(ٕ)

. 
، العامري، الحرشي، البصري ، أبو عبداهلل،يرخّْ ف بن عبداهلل بن الشّْ رّْ طَ مُ  -153

ذكره ابن حجر في )التقريب( أخو يزيد وىاني ابني عبداهلل بن الشخير، 

                                                                             
 تقريب، والٕٙٗٛتٜٕٕ/ٙاإلصابة، و ٚٔتٖٙ/ٗالنبالء أعالم سير، و ٕٜٓ٘تٔ٘ٗ/ٕٚالكمال

  (.ٓٔٔ/ٓٔتهذيب، والٔٓٙٙتٕٛ٘ص
، ومعرفة ٘٘ٛٔتٖٕٗ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٓٔٔتٕٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

 ذكر أسماء التابعين ومن، و ٛٔٙ٘تٔٗٗ/٘لثقات، وإٚٗٔتٔٓٗ، صٖٔٚٔتٕٙٚ/ٕالثقات
، ٕٜٔ٘تٚٚٗ/ٕٚالكمال تهذيب، و ٜٗ٘ٔتٕٓٗ/ٕ، ورجال صحيح مسلمٕٓٙٔتٕٕ٘/ٕبعدىم

، ٚ٘ٚتٕٛٚص التحصيل جامع، و ٜ٘ٔٔ/ٕاإلسالم تاريخو 
  (.ٛٔٔ/ٓٔالتهذيب، و ٕٔٙٙتٕٛ٘ص تقريب، والٜٕٜٜ،ٕٜٜ٘تٕٙٔ،ٕ٘ٔ/ٚاإلصابةو 
 الجرح، و ٖٛٚٔتٚٓٗ/ٚالكبير التاريخ، و ٕٕٛٓتٕٔٗ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 اريخ، وتٕٜٚ٘تٜٛ٘/ٕٚالكمال تهذيب، و ٖٜ٘٘تٖٚٗ/٘الثقات، و ٖٙٗٔتٖٜٕ/ٛلتعديلوا

  (.ٗ٘ٔ/ٓٔالتهذيب، و ٚٚٙٙتٕٖ٘ص تقريب، والٕٗٗٛتٖٕٗ/ٙاإلصابة، و ٕٓٚ/ٕاإلسالم
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، وذكره في )اإلصابة( في القسم كبار التابعينفي الطبقة الثانية،؛ وىم  
، لكنو قال: "وىو التابعي المشهور"، ثم أعاد لو رؤية ني؛ وىو منالثا

ذكره في القسم الثالث؛ وىو من أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم 
يره، وعّده ابن خياط في الطبقة األولى من أىل البصرة من التابعين، وقال 

في  العجلي: "تابعي ثقة من خيار التابعين"، وذكره ابن حبان والدارقطني
التابعين، وقال ابن حبان: "ولد في حياة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم"، 

بن  ثمانروى عن: عثقة عابد فاضل،  أخرج لو الشيخان، وىوىـ، ٜ٘ت

بن أبي طالب ، وعليعفان
(ٔ)

 . 
الشامي، من   ،الكناني ،، اليعمريـ طلحة ـ أو ابنمعدان بن أبي طلحة  -154

ثقة، روى عن عمر بن الخطابو أخرج لو مسلم، وىكبار التابعين، 
(ٕ)

 . 
أخرج األسدي، الكوفي، من كبار التابعين،  ، أبو أمية،المعرور بن سويد -155

ة، روى عن عمر بن الخطابوىو ثق ،لو الشيخان
(ٖ)

 . 

                                 
 التاريخ، و ٓٚ٘ٔتٖٖٚص خياط بنال الطبقات، و ٕٖٚٓتٖٓٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٙٗٗٔتٕٖٔ/ٛوالتعديل الجرح، و ٖٛٚٔتٕٕٛ/ٕالثقات، ومعرفة ٖٓٚٔتٜٖٙ/ٚالكبير
، وتسمية من أخرجهم ٜٓٓٔتٖٙ٘/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٙ٘٘٘تٜٕٗ/٘الثقاتو 

، ٛٚٗ٘تٜٕٙ/ٕالكاشف، و ٔٓٓٙتٚٙ/ٕٛالكمال تهذيب،  و ٛٙٙٔتٖٕٗالبخاري ومسلم ص
  (.ٖٚٔ/ٓٔالتهذيب، و ٙٓٚٙتٖٗ٘ص تقريب، والٜٗٗٛتٖٕٙ، صٖٖٗٛتٕ٘ٓ/ٙاإلصابةو 
 التاريخ، و ٜٕٔٓتٖٙ٘ص خياط بنال الطبقات، و ٕٕٖٛتٖٛٓ/ٚالكبرى الطبقات)ينظر:  -ٕ

، ٗ٘ٛٔتٗٓٗ/ٛوالتعديل الجرح، و ٙ٘ٚٔتٕٙٛ/ٕالثقات، ومعرفة ٕٓٚٓتٖٛ/ٛالكبير
، ورجال صحيح ٕٔٚٔتٕٗ٘/ٕذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٗٓٚ٘تٚ٘ٗ/٘الثقاتو 

 تقريب، والٚٗ٘٘تٜٕٚ/ٕالكاشف، و ٕٛٓٙتٕٙ٘/ٕٛالكمال تهذيب، و ٘ٙٙٔتٜٕٙ/ٕمسلم
  (.ٕٕٛ/ٓٔالتهذيب، و ٚٛٚٙتٜٖ٘ص

 ، ومعرفةٖٕٚٓتٜٖ/ٛالكبير التاريخ، و ٜٜٜٔتٕٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
ذكر أسماء ، و ٕٓٚ٘تٚ٘ٗ/٘الثقات، و ٜ٘ٛٔت٘ٔٗ/ٛوالتعديل الجرح، و ٚ٘ٚٔتٕٙٛ/ٕالثقات
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ان دليال في زمن كلو إدراك،  و  ، من كبار التابعين،السَُّلِمي ،َمِليح بن عوف -156

، روى عن عمر بن الخطابعمر
(ٔ)

. 
 ،القرشي ـ، و أبو محمدأ ـ أبو عيسى ،طلحة بن عبيد اهلل موسى بن -157

ذكره ابن  ،خولة بنت القعقاع بن معبد :نزيل الكوفة، أمو ،المدني ،التيمي
حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم كبار التابعين، وذكره في 

لو رؤية ممن ولد في زمن النبي  )اإلصابة( في القسم الثاني؛ وىو من
، قال ابن عساكر: "ُرِوَي أنو ولد في عهد النبي للَّو عليو وسّلمصّلى ا

صلى اهلل عليو وسلم، وىو سّماه"، لكن ابن سعد ذكره في الطبقة األولى 
من أىل الكوفة من التابعين، وقال العجلي: "تابعي ثقة"، وذكره ابن حبان 

وىو أخرج لو الشيخان، ىـ بـ الكوفة، ٖٓٔوالدارقطني في التابعين،  ت
الزبير بن و ، بن أبي طالب ، وعليبن عفان عثمانروى عن: ثقة جليل، 

بن عبيداهلل طلحةسعد بأبي وقاص، وأبيو العوام، و 
(ٕ)

 . 
الخراز، مولى عبدالرحمن بن  ،الزىري ،القرشي ،ميناء بن أبي ميناء -158

ذكره ابن حبان في الثقات، وقد اتفقوا على  عوف، من كبار التابعين ،
 ابن معين: "ليس بثقة"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث"،تضعيفو؛ قال 

                                                                             
 تهذيب، و ٗٙٙٔتٖٕٗ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٕٚٔٔتٖٙٙ/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٜٓٚٙتٓٗ٘ص تقريب، وال٘ٙتٗٚٔ/ٗ، وسير أعالم النبالء٘ٛٓٙتٕٕٙ/ٕٛالكمال
  (.ٖٕٓ/ٓٔالتهذيبو 
  (.ٕٛٗٛت ٕ٘ٗ/ٙاإلصابة، و ٖٚٙتٙٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ
، ومعرفة ٕٕٔٔتٕٙٛ/ٚالكبير لتاريخ، واٜٙٙتٖٕٔ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٕ

ذكر أسماء ، و ٚٓٗ٘تٔٓٗ/٘الثقات، و ٚٙٙتٚٗٔ/ٛعديلوالت الجرح، و ٛٔٛٔتٖٗٓ/ٕالثقات
، وتاريخ ٖٓٙٔتٕٕٚ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٓٚٓٔتٖٓ٘/ٔالتابعين ومن بعدىم

، ٘ٓٚ٘تٖ٘ٓ/ٕالكاشف، و ٜٕٙٙتٕٛ/ٜٕالكمال تهذيب، و ٕٚٚٚتٕٕٗ/ٓٙدمشق
  (.ٖٓ٘/ٓٔهذيب، والتٜٛٚٙتٔ٘٘ص تقريب، والٖٚ٘ٛتٕٓٔ/ٙاإلصابةو 
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 وقال أبو زرعة: "ليس بقوي"، قال الذىبي: "ضّعفوه"، وقال ابن حجر:
روى عن: عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، ، "ي بالقدرمِ ورُ  ،متروك"

ـ موالهـ عبدالرحمن بن عوف و 
(ٔ)

 . 
أدرك زمن النبي  بعين،اليزني، المصري، من كبار التا ،ناشرة بن سمي -159

وشهد  ،عمر بن الخطاب :ثقة ، روى عن وىو صلى اهلل عليو وسلم،

عامر ابن الجراح عبيدة يخطبتو بالجابية، وأب
(ٕ)

 . 
قال العجلي: ، الكوفي، من كبار التابعين،  ـ و الجعفيأ ـ نباتة الوالبي -161

 روى عن"، مقبول"ابن حجر:  قال "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات،

وكان معلما في زمانو ،عمر بن الخطاب
(ٖ)

.  
مختلف  ،من قيس عيالن ،الكوفي ،العامري ،الهاللي ،ةرَ بْـ ال بن سَ النزّ  -161

  في صحبتو، فقد ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم
وقال: "قيل: إن لو صحبو"، وذكره في )اإلصابة( في  كبار التابعين،

روايتو أو ذكره بما يدل على صحبتو، سواء   جاءتالقسم األول؛ وىو من 

                                 
 الجرح، و ٕٓ٘ٓتٖٔ/ٛالكبير التاريخ، و ٜٕٖسٓٛ/ٖمعين ابن يختار ينظر: ) -ٔ

، ٖٛٗٙتٕ٘ٗ/ٜٕالكمال تهذيب، و ٜ٘ٙ٘ت٘٘ٗ/٘الثقات، و ٔٔٛٔتٜٖ٘/ٛوالتعديل
  (.ٜٖٚ/ٓٔتهذيب، والٜ٘ٓٚتٙ٘٘ص تقريب، والٓٚٚ٘تٕٖٔ/ٕالكاشفو 
 الجرح، و ٖٔٛٔتٖٛٓ/ٕالثقات ، ومعرفةٜٕٕٗتٕٕٔ/ٛالكبير التاريخينظر: ) -ٕ

 تهذيب، و ٖٔٛٚتٖٔٛ/ٔٙدمشق تاريخ، و ٕ٘ٛ٘تٓٛٗ/٘الثقات، و ٕٕٚٛتٜٜٗ/ٛوالتعديل
 تقريب، والٜٙٛٛتٖٗٛ/ٙاإلصابة، و ٗٚٚ٘تٖٖٔ/ٕالكاشف، و ٖٖ٘ٙتٕٓٙ/ٜٕالكمال

  (.ٚ٘٘ص
 ، ومعرفةٕٕٓٗتٕٔٔ/ٛالكبير التاريخ، و ٕٚ٘ٓتٜٜٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

 تهذيب، و ٜٔٛ٘تٜٚٗ/٘الثقات، و ٜٕٕ٘تٔٓ٘/ٛوالتعديل الجرح، و ٓٗٛٔتٖٔٔ/ٕالثقات
، ٜٓٓٚتٜ٘٘ص تقريب، والٜٗٚ٘تٖٙٔ/ٕلكاشف، واٖٙٚٙتٖٓٔ/ٜٕالكمال

  (.ٙٔٗ/ٓٔتهذيبوال
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، ونقل عن أبي مسعود الدمشقي، كان اإلسناد بذلك صحيحا أم ال
والحميدي، وابن عساكر قولهم: إن لو صحبة، ثم قال معقباً: "والمعروف 
أنو مخضرم"، لذا أعاد ذكره في القسم الثالث؛ وىو في المخضرمين، 

الطبقة األولى من التابعين، وأن وذكر أن مسلمًا وابن سعد ذكراه في 
البخاري، وابن أبي حاتم ذكروه في التابعين، ونقل عن ابن عبدالبر قولو: 
"وىو معروف في كبار التابعين وفضالئهم"، وقد ذكره ابن حبان في 
الصحابة، لكنو أعاده في التابعين، وجزم العجلي والدارقطني وغيرىما بأنو 

وعمر  الصديق، بكر يأب، روى عن: قةثتابعي، أخرج لو البخاري، وىو 

بن أبي طالب، وعلي بن عفان وعثمانبن الخطاب، 
(ٔ)

 . 

الدؤلي ،النضر بن سفيان -162
(ٕ)

ويقال: إن لو  ، الحجازي، من كبار التابعين،
ابن حجر: إدراكاً، ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذىبي: "ثقة"، وقال 

"، روى عن عمر بن الخطابمقبول"
(ٖ)

  . 

                                 
 لتاريخ، وا٘ٔٓٔتٕٕٗص خياط بنال الطبقات، و ٜٜٚٔت٘ٗٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٜٕٕٚتٜٛٗ/ٛوالتعديل الجرح، و ٘ٗٛٔتٕٖٔ/ٕالثقات، ومعرفة ٕٓٔٗتٚٔٔ/ٛالكبير
، ٓٙٔٔتٖٚٚ/ٔذكر أسماء التابعين ومن بعدىم، و ٖٙٛ٘تٕٛٗ/٘، جٖ٘ٚٔتٛٔٗ/ٖالثقاتو 

 أسد، و ٕ٘٘ٙتٕٗ٘ٔ/ٗ، واالستيعابٕ٘ٙٔتٗ٘ٚ/ٕورجال صحيح البخاري
 جامع، و ٘ٓٛ٘تٖٛٔ/ٕالكاشف، و ٜٖٔٙتٖٖٗ/ٜٕالكمال تهذيب، و ٜٕٓ٘تٜٕٛ/٘الغابة

 تقريب، والٜٚٛٛتٜٖٛ، ص٘ٔٚٛتٖٖ٘/ٙاإلصابة، و ٕٙٛتٜٕٓص التحصيل
  (.ٖٕٗ/ٓٔهذيبالت، و ٘ٓٔٚتٓٙ٘ص

  .؛ فلعلو تصحيفبدال من: )الدؤلي( (: )الهذلي(ٖٔٙتٗٗ/٘في )الطبقات الكبرى -ٕ
 الجرح، و ٖٕٕٛتٚٛ/ٛالكبير التاريخ، و ٖٔٙتٗٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٖ

 تهذيب، و ٕٕٓ٘تٕٖٓ/٘الغابة أسد، و ٕٜٚ٘تٗٚٗ/٘الثقات، و ٕٔٚٔتٖٚٗ/ٛوالتعديل
، ٖٗٔٚتٔٙ٘ص قريب، والتٖٓٛ٘تٕٖٓ/ٕالكاشف، و ٕٓٗٙتٜٖٚ/ٜٕالكمال

  (.ٖٙٗ/ٓٔوالتهذيب
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ذكره ابن حجر في األنصاري، الزرقي، المدني،  ،عمان بن مرةالن -163
وقال: "وىم من عّده في كبار التابعين، )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  

الصحابة"، ولهذا ذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من ذكر في 
الصحابة غلطًا أو وىماً، ونقل عن ابن مندة قولو: "أخرج في الصحابة، 

بن أبي طالب عليروى عن ثقة،  ىو تابعي"، وىوو 
(ٔ)

 . 
ذكره ابن حبان في ة، األسدي، الكوفي، من كبار التابعين، اجَ جَ م بن دَ يْ عَ نُـ  -164

عمر  :، روى عن"مقبول"ابن حجر:  الثقات، قال الذىبي: "ثقة"، وقال

بن أبي طالببن الخطاب، وعلي 
(ٕ)

 . 
)التقريب( في الطبقة الثانية؛  ذكره ابن حجر فياألزدي،  ،م بن ربيعةيْ عَ نُـ  -165

وذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من ذكر كبار التابعين، وىم  
في الصحابة غلطًا أو وىماً، فقد ذكر أبو نعيم لو حديثًا مسندًا ثم قال: 
"وىو ربيعة بن كعب، ونعيم بن ربيعة وىم"، وذكره ابن حبان في ثقات 

روى عن  ،"مقبول"ابن حجر: ْعرف"، وقال التابعين، قال الذىبي: "ال يُـ 

عمر بن الخطاب
(ٖ)

 . 

                                 
 حاتم أبي البن المراسيل، ٖٕٕٔتٚٚ/ٛالكبير التاريخ، و ٖٗٔٔسٕٗٗ/ٖمعين ابن تاريخينظر: ) -ٔ

 تهذيب، و ٕٚٙ٘تٖٕٖ/٘، وأسد الغابةٕ٘ٙٙ/٘نعيم ألبي الصحابة معرفة، و ٜٓٗتٕٕٗص
، ٓٙٔٚتٗٙ٘ص تقريب، والٕٜٓٛتٜٜٖ/ٙاإلصابة، و ٙٗٗٙتٙ٘ٗ/ٜٕالكمال

  (.٘٘ٗ/ٓٔتهذيبوال
، ٕٔٔٔتٔٙٗ/ٛوالتعديل الجرح، و ٕٚٔٓتٓٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
 تقريب، والٛ٘ٛ٘تٕٖٗ/ٕالكاشف، و ٖ٘ٗٙتٕٛٗ/ٜٕالكمال تهذيب، و ٖٔٛ٘تٛٚٗ/٘الثقاتو 

  (.ٖٙٗ/ٓٔتهذيب، والٛٙٔٚت٘ٙ٘ص
، ٕٚٓٔتٓٙٗ/ٛوالتعديل الجرح، و ٖٕٗٔتٜٙ/ٛالكبير التاريخينظر: ) -ٖ
، ٜٗٓٔتٕٓٚ/ٗاالعتدال ميزان، و ٗ٘ٗٙتٗٛٗ/ٜٕالكمال تهذيب، و ٛٓٛ٘تٚٚٗ/٘الثقاتو 

  (.ٗٙٗ/ٓٔالتهذيب، و ٜٙٔٚت٘ٙ٘ص تقريبوال ،ٕٕٜٛتٓٓٗ/ٙواإلصابة
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مولى ابنة عمر بن  نزيل البصرة، المدني، ،الصائغ ،نفيع، أبو رافع -166
مخضرم لو ، من كبار التابعين، ـ مولى ليلى بنت العجماء ـ أو الخطاب

الصديق، بكر  يأبروى عن: ثقة ثبت،  إدراك، أخرج لو الشيخان، وىو

بن أبي طالبوعلي بن عفان، عثمان ب، و وعمر بن الخطا
(ٔ)

 . 
 ـ، و أبو عمروأ ،بو رشدينأو أ ،و أبو الرشيدأ ـ أبو يزيد ،نوف بن فضالة -167

ة كعب األحبار، من كبار التابعين، أابن امر  ،الشامي ،البكالي ،الحميري

مسلمو بخاري لو ذكر في صحيح ال ىـ،ٜٓبعد توفي
(ٕ)

ذكره ابن حبان ، 
ب ابن عباس ما رواه عن ذّ مستور، وإنما كَ "حجر:  ابن في الثقات، قال

بن أبي طالب عن عليروى  ،"أىل الكتاب
(ٖ)

 . 

                                 
، ٖٕٗٔتٔٓٗ، صٙٙٛٔتٜٖٔ/ٕالثقات، ومعرفة ٜٜٕٗتٚٛ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
عين ومن ، وذكر أسماء التابٖٚٛٙتٕٛ٘/٘، والثقاتٕٕٕٗتٜٛٗ/ٛوالتعديل الجرحو 

 أسد، و ٜٛٚٔتٕٙٗ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٖٚٓٔتٕٙٗ/ٔبعدىم
، ٔٚٛ٘تٕٖ٘/ٕالكاشف، و ٚٙٗٙتٗٔ/ٖٓالكمال تهذيب، و ٘ٚٛ٘تٖٓٔ/ٙالغابة

  (.ٕٚٗ/ٓٔتهذيب، والٕٛٔٚت٘ٙ٘ص تقريب، والٖٕٜٜتٕٗٔ/ٚاإلصابةو 
 قـُْلتُ : قَالَ  ُجبَـْيٍر، ْبنُ  َسِعيدُ ( من حديث ٖٕٓٛحٓ٘ٛٔ/ٗ، ومسلم )(ٕٕٔحٖ٘/ ٔ)أخرج البخاري  -ٕ

 َكَذبَ : فـََقالَ  آَخُر؟ ُموَسى ُىوَ  ِإنََّما ِإْسَرائِيَل، بَِني ِبُموَسى لَْيسَ  ُموَسى َأنَّ  يـَْزُعمُ  الَبَكاِليَّ  نـَْوفًا ِإنَّ : َعبَّاسٍ  اِلْبنِ 
  .اللَّوِ  َعُدوُّ 

 الجرح، و ٕٔ٘ٗتٜٕٔ/ٛالكبير التاريخ، و ٜٖٗٛتٖٗٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ
 تاريخ، و ٜٛٗٙت٘ٙ/ٖٓالكمال تهذيب، و ٗٗٛ٘تٖٛٗ/٘الثقات، و ٖٕٔٔت٘ٓ٘/ٛوالتعديل
  (.ٜٓ/ٓٔتهذيب، والٖٕٔٚتٚٙ٘ص تقريب، والٖٔٓٔ/ٕاإلسالم
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ذكره ابن حبان في ، المدني، من كبار التابعين، يالهذل ،نوفل بن إياس -168
روى عن: ، "مقبول"ابن حجر:  الثقات، قال الذىبي: "ال يـُْعرف"، وقال

عبدالرحمن بن عوفعمر بن الخطاب، و 
(ٔ)

 . 
ذكره ابن حبان في ، مولى علي بن أبي طالب، من كبار التابعين، ئنىا -169

بن أبي طالب عليروى عن ، "مقبول"ابن حجر:  قال الثقات،
(ٕ)

 . 
لكوفي، من كبار ا، ـ لخارفياو أ ـ الشبامي ، أبو الحارث،ىبيرة بن يريم -171

قال العجلي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن التابعين، 
كان معروفا، وليس بذاك"، وقال أحمد: "ال بأس بحديثو"، وسئل سعد: "

عنو أبو حاتم: يحتج بحديثو؟ قال: "ال، ىو شبيو بالمجهولين"، وقال 
ال بأس "بن حجر: النسائي: "ليس بقوي"، قال الذىبي: "ُوّثق"، وقال ا

بن أبي طالب، وطلحة بن  عليروى عن ، "بو، و قد عيب بالتشيع

عبيداهلل
(ٖ)

 . 
أخو األرقم بن شرحبيل،  ،األعمى ،األودي، الكوفي ،يل بن شرحبيلىز  -171

 عثمانروى عن:  ثقة، أخرج لو البخاري، وىومن كبار التابعين، مخضرم 

                                 
، ٖٖٕٚتٛٓٔ/ٛالكبير التاريخ، و ٕٛٙتٗٗ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٔ
، ٜٙٗٔتٕٓٛ/ٗاالعتدال ميزان، و ٜٜٗٙتٙٙ/ٖٓالكمال تهذيب، و ٘ٔٛ٘تٜٚٗ/٘الثقاتو 

  (.ٜٓ/ٓٔتهذيب، والٕٗٔٚتٚٙ٘ص تقريبوال
، ٚٔٗتٓٓٔ/ٜوالتعديل الجرح، و ٕٕٕٛتٜٕٕ/ٛالكبير التاريخينظر: ) -ٕ
، ٕٚٙٚتٓٚ٘ص تقريب، والٔ٘٘ٙتٜٗٔ/ٖٓالكمال تهذيب، و ٜٛٚ٘تٜٓ٘/٘الثقاتو 

  (.ٖٕ/ٔٔهذيبوالت
فة ، ومعر ٕٓٙٛتٕٔٗ/ٛالكبير التاريخ، و ٕٙٛٓتٕٔٔ/ٙالكبرى الطبقات) ينظر: -ٖ

 تهذيب، و ٜٜٛ٘تٔٔ٘/٘الثقات، و ٛ٘ٗتٜٓٔ/ٜوالتعديل الجرح، و ٘ٛٛٔتٕٖ٘/ٕالثقات
، ٕٛٙٚتٓٚ٘ص تقريب، والٜٔٗ٘تٖٖٗ/ٕالكاشف، و ٕ٘٘ٙتٓ٘ٔ/ٖٓالكمال

  (.ٖٕ/ٔٔتهذيبوال
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سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد و  بن أبي طالب، ، وعليبن عفان

اهلل
(ٔ)

.  
، النخعي، الكوفي، من كبار التابعين ،ىمام بن الحارث بن قيس بن عمرو -172

قة، روى عن ، وىو ثكان من العلماء العبادأخرج لو الشيخان،  ىـ، ٘ٙت

عمر بن الخطاب
(ٕ)

.  
وكان عامل عمر على الحمى، من كبار  ،، مولى عمر بن الخطابيّ نَ ىُ  -173

ولو إدراك، لو ذكر في صحيح البخاري التابعين،
(ٖ)

روى عن: ثقة ،  ، وىو

ابن الخطاب وعمر الصديق، بكر يأب
(ٗ)

. 

                                 
، ومعرفة ٕٚٚٛتٕ٘ٗ/ٛالكبير التاريخ، و ٜٕٙٓتٕ٘ٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

ذكر أسماء التابعين ومن ، و ٖٓٓٙتٗٔ٘/٘الثقات، و ٖٜٛٔتٕٖٚ/ٕالثقات
، ٖٔٚ٘تٖٔٚ/٘الغابة أسد، و ٖٓٔٔتٕٛٚ/ٕ، ورجال صحيح البخارئٖٕٔتٜٖ٘/ٔبعدىم

، ٜٓٚٓتٓ٘ٗ/ٙاإلصابة، و ٜٗ٘٘تٖٖ٘/ٕالكاشف، و ٙٙ٘ٙتٕٚٔ/ٖٓالكمال تهذيبو 
  (.ٖٔ/ٔٔتهذيب، والٖٕٛٚتٕٚ٘ص تقريبوال

، ومعرفة ٕٛٗٛتٖٕٙ/ٛالكبير التاريخ، و ٕٓٓٓتٕٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
ذكر أسماء ، و ٜٙٛ٘تٓٔ٘/٘الثقات، و ٕ٘ٗتٙٓٔ/ٜوالتعديل الجرح، و ٜٙٔٔتٖٖٗ/ٕالثقات

 تهذيب، و ٕٙٛٔتٕٕ٘، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٜٔٔتٜٖٔ/ٔالتابعين ومن بعدىم
، ٖٙٔٚتٗٚ٘ص تقريب، والٖٜٛ٘تٜٖٖ/ٕالكاشف، و ٜٜ٘ٙتٜٕٚ/ٖٓالكمال

  (.ٙٙ/ٔٔالتهذيبو 
 اللَّو رضي الخطَّاب بن عمر أنّ  أبيو، عن َأْسَلم، بن زيد( من حديث ٜٖ٘ٓحٔٚ/ٗأخرج البخاري ) -ٖ

 َدْعَوةَ  َواتَّقِ  الُمْسِلِميَن، َعنِ  َجَناَحكَ  اْضُممْ  ُىَنيُّ  يَا: " فقال الِحمى، على ُىنَـيِّا يدعى لو مولى استعمل: عنو
  .  ُمْسَتَجابَةٌ  الَمْظُلومِ  َدْعَوةَ  فَِإنَّ  الَمْظُلوِم،

، والجرح ٜٕٚٛتٕ٘ٗ/ٛ، والتاريخ الكبيرٜٚ٘تٚ/٘ينظر:)الطبقات الكبرى -ٗ
، والتقريب ٜٙٚٓتٔ٘ٗ/ٙ، واإلصابةٛٓٙٙتٜٖٔ/ٖٓ، وتهذيب الكمالٚٙٗتٔٔٔ/ٜوالتعديل

  .(ٖٚ/ٔٔ، والتهذيبٕٖ٘ٚت٘ٚ٘ص
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 وىوكبار التابعين،   منالخارفي، الكوفي،  ،الهمداني ،جدعوىب بن األ -174

بن أبي طالب ، وعليبن الخطاب عمر :عنروى ثقة، 
(ٔ)

. 
، والد سنان بن أبي يالدؤلي، المدن ،بن أمية، أبو سنانا ـ أو ربيعة ـ يزيد -175

كبار ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم   سنان،
"، فذكره في )اإلصابة( في م من عده في الصحابةمنه، وقال: "و التابعين

لو رؤية ممن ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو القسم الثاني؛ وىو من 
ونقل عن أبي حاتم وابن عبدالبر أنو ولد زمن أحد، ولهذا عّده  وسّلم،

ابن عبدالبر في الصحابة، وتعبو ابن حجر بقولو: "ال يثبت"، وعّده ابن 
بن أبي  عن عليروى ثقة،  وىوىـ، ٜٓو ٓٛبين ين، توفيحبان في التابع

طالب
(ٕ)

. 
ابن  لو إدراك، قالن كبار التابعين، مالمدني،  ،الهذلي ،يزيد بن أنيس -176

، روى عن عمر بن الخطاب"مقبول"حجر: 
(ٖ)

 . 

                                 
 ، ومعرفةٕٓٙ٘تٖٙٔ/ٛالكبير التاريخ، و ٕٙٔٓتٜٚٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

 تهذيب، و ٛٙٛ٘تٜٛٗ/٘الثقات، و ٖٓٔتٖٕ/ٜوالتعديل الجرح، و ٜٔ٘ٔتٖٗٗ/ٕالثقات
، ٚٙٗٚتٗٛ٘ص تقريب، والٓٓٔٙتٖٙ٘/ٕالكاشفو  ،ٛٗٚٙتٕٔٔ/ٖٔالكمال

  (.ٛ٘ٔ/ٔٔالتهذيبو 
، ٔ٘ٓٔتٕٔ٘/ٜوالتعديل الجرح، و ٖٚٙٔ،ٖٖٙٔتٕٖٓ/ٛالكبير التاريخينظر: ) -ٕ
، ٕٜٙٙتٙٛ/ٕٖالكمال تهذيب، و ٕٛ٘ٚتٔٚ٘ٔ/ٗ، واالستيعابٚٓٔٙتٖٚ٘/٘الثقاتو 
، ٚٛٙٚتٜٜ٘ص تقريب، والٖٜٓٗت٘ٗ٘/ٙاإلصابة، و ٕٔٛٙتٖٓٛ/ٕالكاشفو 
  (.ٖٗٔ/ٔٔالتهذيبو 
، ٕٜٚٙتٜٔٗ/ٗاالعتدال ميزان، و ٜ٘ٙٙتٜٓ/ٕٖالكمال تهذيبينظر: ) -ٖ
  (.ٖ٘ٔ/ٔٔالتهذيب، و ٜٔٙٚتٜٜ٘ص تقريب، والٜ٘ٔٗتٛٗ٘/ٙاإلصابةو 
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وأكثر ما يأتي )ابن الحوتكية( غير التميمي، الكوفي،  ،يزيد بن الحوتكية -177
، روى عن عمر بن "مقبول"بن حجر: قال امن كبار التابعين، مسمى، 

الخطاب
(ٔ)

. 
والد إبراىيم التيمي، من كبار  ،كوفيالالتيمي، ، يزيد بن شريك بن طارق -178

أخرج لو في خالفة عبد الملك،  يقال: إنو أدرك الجاىلية، توفي التابعين،
بن أبي طالب،  ، وعليبن الخطاب عمر روى عن:ثقة،  الشيخان، وىو

صوسعد بن أبي وقا
(ٕ)

. 
 ـ، و السكسكيأو الكندي، أو الكلبي، أ ـ الزبيدي ،يزيد بن عميرة -179

ثقة،  ولو إدراك، وىو نزل الكوفة، من كبار التابعين، ،الحمصي ،الشامي

بن الخطاب ، وعمرالصديق بكر يأبروى عن: 
(ٖ)

 . 
مولى عمر بن الخطاب وخازنو، من   نزل الكوفة، المدني، ،يسار بن نمير -181

ثقة، روى عن عمر بن الخطاب وىو ولو إدراك، كبار التابعين،
(ٔ)

. 

                                 
 تهذيب، و ٚٚٓٔتٕٙ٘/ٜوالتعديل الجرح، و ٜٖٓٙتٖٖٗ/ٛالكبير التاريخينظر: ) -ٔ

، ٘ٓٚٚتٓٓٙص تقريب، والٖٜٕٙتٖٔٛ/ٕالكاشف، و ٜٜٚٙتٕٔٔ/ٕٖالكمال
  (.ٕٖٔ/ٔٔلتهذيبوا
 الثقات، ومعرفة ٜٖٕٖتٖٓٗ/ٛالكبير التاريخ، و ٜٚٛٔتٔٙٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
ذكر أسماء ، و ٘ٛٓٙتٕٖ٘/٘الثقات، و ٖٚٔٔتٕٔٚ/ٜوالتعديل الجرح، و ٕٕٓٓتٖٗٙ/ٕ

 تهذيب، و ٜٚٚٔتٖٕٙ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم صٜٕٙٔتٗٔٗ/ٔالتابعين ومن بعدىم
 يب، والتقر ٖٕٜٗتٜٗ٘/ٙاإلصابة، و ٖٚٔٙتٖٗٛ/ٕالكاشف، و ٖٓٓٚتٓٙٔ/ٕٖالكمال

  (.ٖٖٚ/ٔٔالتهذيب، و ٜٕٚٚتٕٓٙص
، ومعرفة ٕٖٛٛتٖٓ٘/ٛالكبير التاريخ، و ٖٓٔٛتٖٙٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

 تهذيب، و ٘٘ٔٙتٗٗ٘/٘الثقات، و ٜٓٔٔتٕٕٛ/ٜديلوالتع الجرح، و ٜٕٕٓتٖٙٙ/ٕالثقات
 تقريب، والٕٜٚٗتٔ٘٘/ٙاإلصابة، و ٖ٘ٗٙتٖٛٛ/ٕالكاشف، و ٖٖٓٚتٕٚٔ/ٕٖالكمال

  (.ٖٔ٘/ٔٔلتهذيب، واٜ٘ٚٚتٗٓٙص
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جد العالء بن عبدالرحمن بن يعقوب، من   ،المدني، مولى الحرقة ،يعقوب -181

، روى عن عمر بن الخطاب"مقبول"ابن حجر:  قالكبار التابعين، 
(ٕ)

 . 
، روى "مقبول" قال ابن حجر:المصري، من كبار التابعين،  ،أبو األزىر -182

عن عمر بن الخطاب
(ٖ)

.  
أو عمرو بن ـ ظالم بن عمرو ـ، اسمو:  و الدؤليأ ـ الديلي، أبو األسود -183

البصري، ابن سفيان،  ،ـ بن عمرواأو عثمان ، أو عمرو بن عثمان، ظالم
كبار   مخضرم، ذكره ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم

، وذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من من ذكر في التابعين
الصحابة غلطًا أو وىما، فقد ذكره ابن شاىين في الصحابة وأورد لو 
حديثاً، وتعقبو ابن حجر بأن ذلك وىم نشأ عن سقط، فقد ذكره ابن 
سعد وابن خياط في الطبقة األولى من أىل البصرة من التابعين، وقال 
العجلي: "كان من كبار التابعين" ، وعّده ابن حبان، والدارقطني في 

 عمرروى عن:  ثقة فاضل،أخرج لو الشيخان، وىو ىـ، ٜٙ، تالتابعين

والزبير بن العوام بن أبي طالب،وعلي  بن الخطاب،
(ٗ)

.  

                                                                             
 لجرح، واٖٛ٘٘تٕٓٗ/ٛالكبير التاريخ، و ٕٕٛٓتٜٗٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٗٚٓٚتٜٕٚ/ٕٖمالالك تهذيب، و ٖٕٕٙتٚ٘٘/٘الثقات، و ٕٖٓٔتٖٚٓ/ٜوالتعديل
  (.ٖٚٚ/ٔٔالتهذيب، و ٖٓٛٚتٚٓٙص تقريب، والٖٜٗٗت٘٘٘/ٙاإلصابةو 
 تقريب، والٜٓٗٙتٜٖٙ/ٕالكاشف، و ٜٓٔٚتٖٙٚ/ٕٖالكمال هذيبينظر: )ت -ٕ

  (.ٜٜٖ/ٔٔالتهذيب، و ٖٛٛٚتٜٓٙص
 تقريب، والٖٜٗٙتٙٓٗ/ٕالكاشف، و ٕٕٓٚتٕ٘/ٖٖالكمال تهذيبينظر: ) -ٖ

  (.ٚ/ٕٔالتهذيب، و ٕٖٜٚتٛٔٙص
 التاريخ، و ٘ٔ٘ٔتٕٖٛ، والطبقات البن خياط صٜٜٕٚتٜٙ/ٚالكبرى طبقاتينظر: )ال -ٗ

، ٕٕٗٔتٖٓ٘/ٗوالتعديل الجرح، و ٗٓٛ تٗٛٗ/ٔالثقات، ومعرفة ٖٕٙ٘تٖٖٗ/ٙالكبير
، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ٜٓٗتٚٛٔ/ٔالتابعين أسماء ذكر، و ٖ٘ٗٗتٛٚٔ/٘الثقاتو 
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وليس ىو أبو جعفر األنصاري المؤذن؛ الذي يروي األنصاري،  ،أبو جعفر -184
عن أبي ىريرة، فهذا أكبر منو، فقد ذكره ابن حجر في )التقريب( تمييزاً، 

وذكره في )اإلصابة( في  كبار التابعين،  نية؛ وىموعّده في الطبقة الثا
، واستدل ولد في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم القسم الثاني؛ وىو من

على ذلك بما روي عنو أنو أدرك أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو، فأقل 
أحوالو أن يكون ولد في عهد النبي اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وقد عّده 

ن حجر: لطبقة األولى من أىل المدينة من التابعين، قال ابابن سعد في ا
بن أبي  وعلي بن عفان، وعثمان الصديق، بكر يأبروى عن: ، "مقبول"

طالب
(ٔ)

.  
تردد فيو ابن حجر في  ، الكوفي،، اسمو: ىرمز ـ أو ىرم ـأبو خالد الوالبي -185

ثة، وىم )التقريب( بين الطبقة الثانية؛ وىم كبار التابعين، والطبقة الثال
 حديثو :وقيل ،عمر على وفد ،الثانية منالوسطى من التابعين، فقال: "

"، لكن ابن سعد ذكره في الطبقة األولى من الثالثة من فيكون ،مرسل عنو
ذكره ىـ، ٓٓٔأىل الكوفة من التابعين، وعّده ابن حبان في التابعين، ت
الذىبي:  قال ابن جبان في الثقات، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"،

ـ وقيل:  عمر بن الخطاب :وى عنر  "،مقبول"ابن حجر:  "صدوق"، وقال

مرسل ـ، وعلي بن أبي طالب
(2)

.  

                                                                             
 التحصيل جامع، و ٜٙٗٙتٛٓٗ/ٕالكاشف، و ٜٕٓٚتٖٚ/ٖٖالكمال تهذيبو  ،ٗٙٚتٙٗٔص
  (.ٓٔ/ٕٔتهذيب، والٜٓٗٚتٜٔٙص تقريب، والٜٜٗ٘تٕٙ/ٚإلصابة، واٖٙٔتٖٕٓص

، ٛٔٓٛتٕٛٙص تقريب، والٜٜٓٚتٖٙ/ٚاإلصابة، و ٜٗ٘تٙ/٘)الطبقات الكبرىينظر:  -ٔ
  (.٘٘/ٕٔالتهذيبو 
 جرحال، و ٜٕٛٛتٕٔ٘/ٛالكبير تاريخ، والٜٕٔٓتٓٛٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٖٖٚٚتٕ٘ٚ/ٖٖالكمال تهذيب، و ٘ٓٓٙتٗٔ٘/٘لثقات، واٛٓ٘تٕٓٔ/ٜوالتعديل
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 ،الشامي ،الحميري ،الحبراني ، اسمو: أخضر ـ أو النعمان ـ،أبو راشد -186
بن  علي روى عنثقة، وىو ، من كبار التابعين، ـ و الدمشقيأ ـ الحمصي

أبي طالب
(ٔ)

.  
ابن حجر: قال أبي بكر الصديق، من كبار التابعين،  أبو رجاء، مولى -187

الصديق ـ مواله ـ ، روى عن أبي بكر" ونقل عن البزار مثلومجهول"
(ٕ)

 . 
د األنصاري، من كبار التابعين، ذكره ابن حجر ُأَسيْ  أبي مولى ،أبو سعيد -188

في )اإلصابة( في القسم الثالث؛ وىو من لو إدراك، ونقل عن ابن مندة 
صحابة، ثم تعقبو بقولو: "لم يذكر ما يدل على صحبتو، ولكن ذكره في ال

وعثمان  ،بن الخطاباعمر  :روى عنثبت أنو أدرك أبا بكر الصديق"، 

بن عفان، وعلي بن أبي طالب
(ٖ)

 . 

                                                                             
، ٖٚٓٛتٖٙٙص قريب، والت٘ٗٛتٖٜٕص التحصيل جامع، و ٔٓٙٙتٕٕٗ/ٕلكاشفوا
  (.ٖٛ/ٕٔالتهذيبو 
، ٕٔٗٔتٓٓٗ/ٕالثقات، ومعرفة ٖ٘ٙٛتٖٛٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
، ٜٚٔتٕٚٓٔ/ٕاإلسالم ريخا، وتٕٖ٘ٚتٜٜٕ/ٖٖالكمال تهذيب، و ٖٔٛٔتٖٙ/ٗالثقاتو 

  (.ٜٔ/ٕٔلتهذيب، واٛٛٓٛتٜٖٙص تقريبوال
، ٛٙٚ/ٖاإلسالم تاريخ، و ٕٔٔ/ٖ٘الكمال تهذيب، و ٕٚٛتٛٛٔ/ٛوالتعديل جرحينظر: )ال -ٕ

  (.ٜٖ٘/ٕٔلتهذيب، واٜٗٓٛتٜٖٙص تقريبوال
، ٕٙٙٗتٕٖٚ/ٗمعين ابن تاريخ، و ٖٛٓٓتٕٜ/ٚ، جٛٚٙت٘ٙ/٘الطبقات الكبرىينظر: ) -ٖ

، ٛٛٛ/ٔمندة نبال الصحابة معرفة، و ٖٔٗٙتٛٛ٘/٘الثقات، و ٖٛ٘/ٕللدوالبي األسماءو  نىوالك
  .(ٕٛٓٓٔتٛٙٔ/ٚاإلصابةو 
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 ،و حريف، أحريث بن حسانأو  ـ حسان بن حريث ، اسمو:أبو السوار -189
بار التابعين، كمن   ،البصري ،العدوي ـ، و حجير بن الربيعأ ،و منقذأ

بن أبي طالب ن عليروى ع ،ثقة أخرج لو الشيخان، وىو
(ٔ)

 . 
، روى "مقبول"ابن حجر: قال الثقفي، من كبار التابعين،  ،أبو الصلت -191

عن عمر بن الخطاب
(ٕ)

.  
في )التقريب(  ابن حجرذكره من كبار التابعين،  ،القرشي ،أبو ظبيان -191

خطاب، روى عن عمر بن ال"مجهول": تمييزًا، وقال
 (ٖ)

 . 
ال  ،الشامي، الحمصي ،ثم الكالعي ،السلفي ـ، و أبو طيبةـ أ أبو ظبية -192

ولو إدراك، قال ابن ، من كبار التابعين، ـ و إن اسمو كنيتوأ ـيعرف اسمو 
، "مقبول"ابن حجر:  قال معين: "ثقة"، وقال الدارقطني: "ليس بو بأس"،

وشهد خطبتو بالجابية ،روى عن عمر بن الخطاب
(ٗ)

 . 

                                 
 التاريخ، و ٕٖٙٔتٖٚٗص خياط بنال الطبقات، و ٜٖٖٓتٓٔٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٗٚٔٔتٕٕٙ،صٜٕٓٔتٖٖٕ/ٖوالتعديل الجرح، و ٕٗٔتٖٓ/ٖالكبير
، وتسمية من أخرجهم ٕٖٛٔتٖٔٗ/ٔبعدىم ومن تابعينال أسماء ذكر، و ٜٕٕٔتٕٙٔ/ٗالثقاتو 

، ٜٙٙٙتٖٖٗ/ٕالكاشف، و ٜٔٗٚتٕٜٖ/ٖٖالكمال تهذيب، و ٕٖ٘تٔٓٔالبخاري ومسلم ص
  (.ٖٕٔ/ٕٔلتهذيبوا ،ٕ٘ٔٛتٙٗٙص تقريبوال

 تقريب، والٖٗٗٚتٕٛٗ/ٖٖالكمال تهذيب، و ٘ٙٛٔتٜٖٗ/ٜوالتعديل الجرحينظر: ) -ٕ
  (.ٓٗٙتٖ٘ٔ/ٕٔلتهذيب، واٚٚٔٛتٓ٘ٙص

، والكنى واألسماء ٔٓ٘ٔسٖ٘ٔ، صٕٜٖٔسٜٕٗ/ٖمعين ابن تاريخينظر: ) -ٖ
 تهذيب، و ٙٛٗٔ/ٖ، والمؤتلف والمختلفٖٖٗٙتٗٚ٘/٘ثقات، وال٘٘ٚٔتٖٙٗ/ٔلمسلم
  (.ٓٗٔ/ٕٔالتهذيب، و ٜٔٔٛتٕ٘ٙص يب، والتقر ٙ٘ٗٚتٚٗٗ/ٖٖالكمال

 للحاكم يالسجز  سؤاالت، و ٕٖٗٙتٖٚ٘/٘الثقات، و ٜ٘ٓٔتٜٜٖ/ٜوالتعديل الجرحينظر: ) -ٗ
، ٕ٘ٙٛتٕٖ٘/ٙٙدمشق تاريخ، و ٘ٙٗتٖٙ٘ص للدارقطني السلمي سؤاالت، و ٕٕ٘س٘ٛٔص
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ذكره ابن الدمشقي،  ،الشامي ،الكعبي ،الخزاعي ،أبو عثمان بن سنة -193
وقال: "وىم كبار التابعين ،   حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم

من زعم أن لو صحبة"، لذا ذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو 
 من ذكر في الصحابة غلطًا أو وىما، وقال: "أرسل حديثاً، فذكره بعضهم

عن روى ، "مقبول": في الصحابة، ...وىو جليل من التابعين"، وقال فيو

بن أبي طالب علي
(ٔ)

 . 
 و ىرم بن نصيبأو نسيب بن ىرم، أ ـ ىرم بن نسيب، اسمو: أبو العجفاء -194

قال ابن معين ىـ، ٜٓعدتوفي بالبصري، من كبار التابعين،  ،، السلميـ
ت، وقال البخاري: "في والدارقطني: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقا

ابن  حديثو نظر"، وقال أبو أحمد الحاكم: "حديثو ليس بمستقيم"، قال

، روى عن عمر بن الخطاب"مقبول"حجر: 
(ٕ)

  . 
 ـ لحمصياو ـ أ الفلسطيني ،زرعة، الشامي، اسمو: أبو عمرو السيباني -195

والد يحيى بن أبي عمرو السيباني، وىو عم األوزاعي، من كبار التابعين،  

                                                                             
، ٓٛٔٓٔتٕ٘ٓ/ٚاإلصابة، و ٜٜٙٙتٖٚٗ/ٕالكاشف، و ٚ٘ٗٚتٚٗٗ/ٖٖالكمال تهذيبو 

  (.ٓٗٔ/ٕٔالتهذيب، و ٕٜٔٛتٕ٘ٙص تقريبوال
، والمؤتلف ٜٓٚٔتٛٓٗ/ٜوالتعديل الجرح، و ٕٜٚتٕٜٔ/٘الكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

 تهذيب، و ٖٜٙٛتٗٚ/ٚٙدمشق تاريخ، و ٕٖٛٓتٕٔٚٔ/ٗاالستيعابو  ،ٕٖٚٔ/ٖمختلفوال
 قريب، والتٖٖٙٓٔتٕ٘٘/ٚاإلصابة، و ٖٖٚٙتٕٗٗ/ٕالكاشف، و ٔٓ٘ٚتٙٙ/ٖٗالكمال

  (.ٕٙٔ/ٕٔتهذيب، والٖٕٚٛتٚ٘ٙص
 الجرح، و ٖٕٗ/ٔاألوسط التاريخ، و ٖٜٕٛتٔٚ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٜٓٗسٖٕٖص للدارقطني السلمي سؤاالت، و ٕٓٓٙتٗٔ٘/٘الثقات، و ٗٙٗتٓٔٔ/ٜوالتعديل
، ٕٙٗٛتٛ٘ٙص تقريب، والٜٖٚٙتٖٗٗ/ٕالكاشف، و ٓٔ٘ٚتٛٚ/ٖٗالكمال تهذيبو 
  (.٘ٙٔ/ٕٔالتهذيبو 
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ان قد أدرك الجاىلية، ذكره يعقوب بن سفيان، وابن حبان في ثقات ك

، روى عن عمر بن الخطاب"مقبول"ابن حجر:  التابعين، قال
(ٔ)

 . 
ـ  الحارثي ،الربيع بن زياد، ذكر ابن راىويو أن اسمو: أبو فراس النهدي -196

قال أبو زرعة: ، لو إدراكمن كبار التابعين، وقيل: بل ىو آخر غيره ـ؛ وىو 
وى عن ر  "،مقبول"ابن حجر:  ال أعرفو"، قال الذىبي: مجهول"، وقال"

عمر بن الخطاب
(ٕ)

 . 
و تميم بن أو نذير بن قنفذ، أ ـ تميم بن نذير ، اسمو:أبو قتادة العدوي -197

وذكره ابن حجر في )التقريب( في  أدرك الجاىلية، ، البصري،ـ الزبير
إن لو صحبة"، وذكره في  وقال: "قيل: كبار التابعين،الطبقة الثانية؛ وىم  

أدرك النبي صّلى اللَّو عليو وسلم )اإلصابة( في القسم الثالث؛ وىو من 
أو يره، وذكر أنو روى حديثًا مرساًل، فأدخلو جماعة في  ولم يجتمع بو

المسند، لكن ابن سعد والعجلي وابن حبان وغيرىم عّدوه في التابعين، 

الخطاب روى عن عمر بن، ثقةوىو ،  أخرج لو مسلم
(ٖ)

 . 

                                 
، ٖٙٚٙتٔٛ٘/٘الثقات، و ٜٜٚٔتٜٓٗ/ٜوالتعديل الجرح، و ٓٔ٘/ٕوالتاريخ المعرفةينظر: ) -ٔ
 يزانم، و ٖٙ٘ٚتٕٖٔ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٖٗٚٛتٔٓٔ/ٚٙدمشق تاريخو 

، ٕٗٚٛتٔٙٙص تقريب، والٜٖٗٓٔتٕٔ٘/ٚاإلصابة، و ٓٚٗٓٔتٛ٘٘/ٗاالعتدال
  (.ٕٛٔ/ٕٔالتهذيبو 
، ٕٕٛٓتٖٕٗ/ٜوالتعديل الجرح، و ٜٜٕٙتٛٛ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ
، ٜٙ٘ٚتٖٛٔ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٕٖٛٔ/ٗوالمختلف المؤتلف، و ٚٓٗٙت٘ٛ٘/٘الثقاتو 

، ٕٖٕٔتٖٖٚ/ٖلجرح والتعديل، والتكميل في آٓٓ٘ت٘ٙٗوديوان الضعفاء ص
  .(ٖٕٗ/ٖلتهذيب، واٖٙٓٛت٘ٙٙص تقريب، والٓٓٗٓٔتٜٕٙ/ٚاإلصابةو 
 التاريخ، و ٜ٘ٚٔتٔٗٗ/ٕوالتعديل الجرح، و ٖٙٔٓتٖٜ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

، ٜ٘ٚٔتٔٗٗ/ٕوالتعديل الجرح، و ٕٕٕٚتٕٓٗ/ٕالثقات، ومعرفة ٕٛٔٓتٔ٘ٔ/ٕالكبير
 تهذيب، و ٕٜٔتٛٓٔ/ٔ، ورجال صحيح مسلمٕٜٗٔت٘ٛ/ٗالثقات، و ٖٓتٕٓص المراسيلو 
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الكوفي، من كبار التابعين،  ،السكوني ،البراء بن قيس، اسمو: أبو كبشة -198
: ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن حجر في )التقريب( تمييزًا، وقال

سعد بن أبي وقاصروى عن  ،"مقبول"
(ٔ)

 . 
، ـو مولى الليثيين ـ أالحجازي، مولى آل جحش  ـ أو أبو كبير ـ، أبو كثير -199

كبار التابعين ،   ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم ذكره
"، وذكره في )اإلصابة( في القسم الرابع؛ وىو من يقال: لو صحبةوقال: "

ذكر في الصحابة غلطًا أو وىما، وذكر أن سبب ذلك حديث وىم بعض 
وقال ابن مندة: "ىو تابعي، أخطأ فيو من قال: إنو  رواتو بإسقاط صحابيو،

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم"، وذكر العسكري أنو ولد  من
في حياة النبي صلى اهلل عليو وسلم، وتعقبو ابن حجر بأن ذلك وىم، 
وإنما ذُِكَر ذلك لمواله محمد بن جحش، وعّده ابن حبان في ثقات 

سعد بن أبي وقاصروى عن  ثقة، التابعين، وىو
(ٕ)

  . 
، أو سعد ، أوأو عويمر ،أو عمران ـ ن عامرعبداهلل ب، اسمو: أبو الكنود -211

من كبار مخضرم  الكوفي، ،عمرو بن حبشي، األزديىو:  وأ، ـ سعيد

                                                                             
، ٔٓٓٔتٖ٘ٔص التحصيل جامع، و ٚٛٚٙتٕ٘ٗ/ٕالكاشف، و ٘ٚ٘ٚتٜٚٔ/ٖٗالكمال

  (.ٕ٘ٓ/ٕٔهذيب، والتٕٖٔٛتٙٙٙص تقريب، وال٘ٙٛتٜٚٗ/ٔاإلصابةو 
، ٜٛٙٔ/ٗوالمختلف المؤتلف، و ٜٓٓٔتٚٚ/ٗالثقات، و ٜٛٛٔتٚٔٔ/ٕالكبير التاريخينظر: ) -ٔ
 تقريب، والٕٖٓٔ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٕٙٔ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٕٔ/ٚالبن ماكوال اإلكمالو 

  .(ٕٓٔ/ٕٔالتهذيب، و ٕٕٖٛتٛٙٙص
 أسد، و ٖ٘ٓٙتٓٚ٘/٘الثقات، و ٜٕٕٔتٜٕٗ/ٜوالتعديل الجرحينظر: ) -ٕ

، ٜٚٚٙتٖ٘ٗ/ٕالكاشف، و ٙٛ٘ٚتٕٕٕ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٜٛٔٙتٕٚ٘/ٙالغابة
  (.ٕٔٔ/ٕٔذيبالته، و ٕٖ٘ٛتٛٙٙص تقريب، والٚٙٗٓٔتٕٚٛ/ٚاإلصابةو 
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ابن  ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذىبي: "ثقة"، وقالالتابعين، 

بن أبي طالب عن عليروى ، "مقبول"حجر: 
(ٔ)

 . 
أو سعيد بن  ،أو معاوية بن سلمةـ سلمة بن معاوية ، اسمو: أبو ليلى -211

، الكوفي، من كبار ـموالىم وقيل:  ـ الكندي ـ، المعلى وأ أشرف،

بن عفان ن عثمانوىو ثقة، روى عالتابعين، 
(ٕ)

 . 
ن كبار ـ أو الكندي ـ، م الشامي الشامي، اسمو: عبد ـ أو عبيد ـ، أبو مريم -212

ولو إدراك، وصلى مع عمر ببيت المقدس، ذكره ابن حجر في  التابعين،

بن الخطاب عن عمرروى  اً، وقال العجلي: "ثقة"،تمييز ( )التقريب
(ٖ)

 . 
قال من كبار التابعين، المدائني،  ،الثقفي المدائني، اسمو: قيس، أبو مريم -213

النسائي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: "مجهول 
عن علي روى ، "مجهول"ابن حجر:  متروك"، قال الذىبي: "ثقة"، وقال

أبي طالببن 
(ٗ)

. 

                                 
، ٜٜ٘تٜٕٔ/٘والتعديل لجرح، واٜٕٛٓتٕ٘ٔ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ
، ٔٓٛٙتٗ٘ٗ/ٕالكاشف، و ٜٓ٘ٚتٜٕٕ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٖٔٚٚتٗٗ/٘الثقاتو 
  (.ٖٕٔ/ ٕٔالتهذيب، و ٕٖٛٛتٜٙٙص تقريب، والٗٙٗٓٔتٕٚٛ/ٚاإلصابةو 
، ومعرفة ٕٛٓٓتٚٚ/ٗالكبير التاريخ، و ٜٕٗٔتٕٖٕ/ٙالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٕٚٚتٕٛٓٔ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٜٗ٘ٚتٜٖٕ/ٖٗالكمال تهذيبو  ،ٖٕٕٙتٕٕٗ/ٕالثقات
  (.ٕٙٔ/ٕٔتهذيب، والٕٖٖٛتٜٙٙص قريبوالت

، ٖٙ٘ٗتٕٕ٘/ٖٛدمشق تاريخ، و ٕٕٓ٘تٕ٘ٗ/ٕالثقاتينظر: )معرفة  -ٖ
، ٖٛ٘ٛتٕٚٙص تقريب، والٜٔٙٚتٕٔٛ/ٖٗ)الكمال تهذيب، و ٘ٓٙٓٔتٕٖٚ/ٚاإلصابةو 
  (.ٖٕٔ/ٕٔالتهذيبو 
، ٓٔٙتٙٓٔ/ٚوالتعديل لجرح، وآٚٙتٔ٘ٔ/ٚالكبير التاريخينظر: ) -ٗ
، ٕٓٙٚتٕٕٛ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٚٛ٘تٙٚص للدارقطني البرقاني سؤاالتو 
  (.ٕٖٕ/ٕٔلتهذيب، واٜٖ٘ٛتٕٚٙص تقريب، والٜٕٛٙتٜ٘ٗ/ٕالكاشفو 
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القاضي، من كبار الحنفي، إياس بن ضبيح، الحنفي، اسمو:  أبو مريم -214
لو إدراك، ذكره ابن حجر في )التقريب( تمييزًا، قال الدارقطني: التابعين، 

 :وى عنر ، "مقبول"ابن حجر:  وذكره ابن حبان في الثقات، قال "ثقة"،

بن عفان وعثمان بن الخطاب، عمر
(ٔ)

 . 
من كبار التابعين، الكوفي، عبداهلل بن سنان، ي، اسمو: الكوف أبو مريم -215

، روى عن علي بن "مقبولوقال: " ذكره ابن حجر في )التقريب( تمييزاً،

أبي طالب
(ٕ)

 . 
 ،أو ابن أثوب ،ابن ثواب ـ أوعبداهلل بن ثوب  ، اسمو:أبو مسلم الخوالني -216

ار التابعين، من كبالزاىد، اليماني، الشامي، الخوالني،  ، ـ ذلك   غير  وأ
أدرك الجاىلية، وأسلم قبل وفاة النبي صلى اهلل عليو وسلم، ورحل إلى 
المدينة بطلبو، فتوفي صلى اهلل عليو وسلم وىو في الطريق فلم يلقو، 

وى عن عمر ر ثقة عابد، أخرج لو مسلم، وىو زمن يزيد بن معاوية ، توفي 

بن الخطاب
(ٖ)

 . 

                                 
 الجرح، و ٜٓٗٔتٜٖٗ/ٔالكبير التاريخ، و ٜٕ٘ٚتٖٙ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٖٛسٚٔص للدارقطني البرقاني سؤاالت، و ٙٔٚٔتٖٗ/ٗالثقات، و ٚٓٓٔتٕٓٛ/ٕوالتعديل
، ٕٓ٘تٕٖٙ/ٔاإلصابة، و ٜ٘ٔتٖٖٓٔ/ٕاإلسالم تاريخ، و ٕٓٙٚتٕٕٛ/ٖٗالكمال تهذيبو 

  .(ٕٖٕ/ٕٔتهذيب، والٖٓٙٛتٕٚٙص تقريبوال
 تقريبوال ،ٕٓٙٚتٖٕٛ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٙٗٗ/ٗينظر: )اإلكمال البن ماكوال -ٕ

  .(ٕٖٕ/ٕٔالتهذيب، و ٖٓٙٛتٕٚٙص
، ومعرفة ٖٖٔتٛ٘/٘الكبير التاريخ، و ٖٖٗٛتٕٖٔ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٖ

 أسماء ذكر، و ٕٖٗٙتٛٔ/٘الثقات، و ٜٓتٕٓ/٘والتعديل الجرح، و ٖٕٕ٘تٕٙٗ/ٕالثقات
، ٖ٘ٚٔتٚ٘ٚٔ/ٗاالستيعاب، و ٔٚٚتٖٚ٘/ٔ، ورجال صحيح مسلمٖٙٗٔتٜٕٛ/ٕالتابعين

، ٖٔٗتٕٛٓص التحصيل جامع، و ٖ٘ٛٙتٓٙٗ/ٕالكاشف، و ٕٚٙٚتٜٕٓ/ٖٗالكمال ذيبتهو 
  .(ٖٕ٘/ٕٔلتهذيب، واٖٚٙٛتٖٚٙص تقريب، والٛٓٙٓٔتٕٖٛ/ٚ، جٖٛٔٙتٗٙ/٘إلصابةوا
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 لو إدراك، قالمن كبار التابعين ،  الشامي، ،الجهني ،أبو مشجعة بن ربعي -217
، وعثمان بن عمر وشهد خطبتو بالجابيةروى عن: ، "مقبول"ابن حجر: 

عفان
(ٔ)

.  
أو  ،و معاويةأ ،أو عبدالرحمن بن معاويةـ عمرو  ، اسمو:أبو المهلب -218

عم أبي قالبة، من   ،البصري ،الجرميـ،  أو النضر بن عمرو ،عبدالرحمن
عمر بن  :ثقة، روى عن ، أخرج لو مسلم، وىوولو إدراك كبار التابعين،

الخطاب، وعثمان بن أبي عفان
(ٕ)

.  
حليف بني زىرة، وىو والد  ،المكي، مولى آل قارظ بن شيبة ،أبو يزيد -219

ويقال: لو صحبة، قال العجلي: "تابعي ثقة"، ن كبار التابعين، معبيداهلل، 

روى عن عمر بن الخطاب ،في ثقات التابعين ابن حبانذكره 
(ٖ)

 . 
، روى "مستور"ابن حجر:  قالمن كبار التابعين، ، العدوي ،ابن حجير -211

عن عمر بن الخطاب
(ٔ)

 . 

                                 
، ٜٕٙٚتٜٕٗ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٓٗٛٛتٕٕ٘/ٚٙدمشق تاريخينظر: ) -ٔ
، ٜٖٙٛتٖٚٙص تقريب، والٜٓٙٓٔتٜٕٖ/ٚاإلصابة، و ٖٚٛٙتٔٙٗ/ٕالكاشفو 

  .(ٖٕٚ/ٕٔتهذيبوال
، ٗٔٗٔتٖٖٓ/ٚ،جٖٔٓٔتٕٖ٘/٘الكبير التاريخ، و ٕٖٓٓتٜٓ/ٚالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٕ

، ٜٓٓٗتٜٓٔ/٘الثقات، و ٖٗٗٔتٕٓٙ/ٙوالتعديل الجرح، و ٕٕٗٙتٕٛٗ/ٕومعرفة الثقات
، ورجال صحيح ٔٓٚتٕ٘ٔ/ٕ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدىمٕٚٗ٘تٗٔٗ/٘ج

، ٙ٘ٙٚتٜٕٖ/ٖٗالكمال تهذيب، و ٖٕٗٔتٔٓٗ/ٕ، جٖٜٗتٙٔٗ/ٔمسلم
، ٜٖٛٛتٙٚٙص تقريب، والٖٔٙٓٔتٖٖٓ/ٚاإلصابة، و ٔٙٛٙت٘ٙٗ/ٕالكاشفو 
  .(ٕٓ٘/ٕٔالتهذيبو 
 تهذيب، و ٖٜٙٔٔتٚ٘ٙ/ٚلثقات، وإٕٚٛتٖٚٗ/ٕالثقاتينظر: )معرفة  -ٖ

، ٖ٘ٗٛت٘ٛٙص تقريب، والٖٜٓٙتٖٚٗ/ٕالكاشف، و ٚٓٚٚتٓٔٗ/ٖٗالكمال
  .(ٕٓٛ/ٕٔالتهذيبو 
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روى عن من كبار التابعين، وكان قليل الحديث،  ،مولى قريش، ابن مرسا -211

عمر بن الخطاب
(ٕ)

 . 
امرأة عبداهلل بن عمر  ،المدنية ،الثقفية ،صفية بنت أبي عبيد بن مسعود -212

ذكرىا ابن حجر في لمختار بن أبي عبيد الكذاب، بن الخطاب، أخت ا
قيل: لها إدراك، قال: "كبار التابعين، و )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  

ولد  "، وذكرىا في )اإلصابة( في القسم الثاني؛ وىو منوأنكره الدارقطني
، ورجح ذلك مستداًل بأنها تزوجت في زمن النبي صّلى اللَّو عليو وسّلم

مر، فتكون ولدت في العهد النبوي، فقد ذكر ابن عبدالبر أن في عهد ع
لها رواية، ورجح غيره أن لها إدراكاً، وذكرىا ابن حبان في ثقات التابعين، 

عمر بن الخطاب أخرج لها مسلم، وقال العجلي: "ثقة"، روت عن
(ٖ)

. 
كبار ذكرىا ابن حجر في )التقريب( في الطبقة الثانية؛ وىم  أم طلق،  -213

وذكرىا في )اإلصابة( في القسم الثاني؛ وىو من ولد في زمن  ن،التابعي
النبي صلى اهلل عليو وسلم، وقال: "لها إدراك"، فلعلو أراد القسم الثالث، 
وىو من أدرك النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يره، فلم أقف على من 
ذكرىا في الصحابة، وذكرىا ابن سعد في النساء اللواتي لم يروين عن 

                                                                             
 تقريب، والٙٙٚٓٔتٜٓ٘/ٗاالعتدال ميزان، و ٜٔٚٚتٕٖٗ/ٖٗالكمال تهذيبينظر: ) -ٔ

  (.ٜٕٛ/ٕٔلتهذيب، وأٙٗٛتٛٛٙص
  .(ٕٕٙٓٔحٖٓ٘/ٙللبيهقي الكبرى السنن، و ٚٚٙت٘ٙ/٘الطبقات الكبرى) ينظر: -ٕ
، ٜٖٖٕتٗ٘ٗ/ٕالثقات، ومعرفة ٜٗٙٗتٖ٘ٗ/ٛىالكبر  الطبقاتينظر: ) -ٖ
، ورجال صحيح ٖٔ٘ٔتٕٖٓ/ٕبعدىم منو  التابعين أسماء ذكر، و ٖٚٛٗتٖٙٛ/ٗالثقاتو 

 تهذيب، و ٛٙٓٚتٕٚٔ/ٚ، وأسد الغابةٜٓٓٗتٖٚٛٔ/ٗ، واالستيعابٕٕٕٗتٖٕٗ/ٕمسلم
، ٖٔٓٔتٖٛٔص التحصيل جامع، و ٕٛٓٚتٕٔ٘/ٕالكاشف، و ٘ٚٛٚتٕٕٔ/ٖ٘الكمال

  .(ٖٓٗ/ٕٔتهذيب، والٖٕٙٛتٜٗٚص تقريب، والٕ٘ٗٔٔتٕٛٔ/ٛاإلصابةو 
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ابن فيها  اهلل صلى اهلل عليو وسلم وروين عن أزواجو وغيرىن، قال رسول

روت عن عمر بن الخطابو ، "ال يعرف حالها"حجر: 
(ٔ)

 . 
 

 المطلب الثاني: نتائج إحصائية لرواية كبار التابعين عن العشرة.
من خالل ما سبق ذكره في تراجم كبار التابعين الذين رووا عن الصحابة  

 الجنة وصلت إلى عدد من النتائج اإلحصائية التالية:  العشرة المبشرين ب
بلغ عدد كبار التابعين الذين رووا عن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة مئتان  -ٔ

 وثالثة عشر راوياً.
أكثر الصحابة العشرة المبشرين بالجنة ممن روى عنهم كبار التابعين عمر بن  -ٕ

من كبار التابعين مئة الخطاب رضي اهلل عنو حيث بلغ عدد من روى عنو 
وأربعة وأربعون تابعي، تاله في العدد علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو 
برواية مئة واثني عشر، ثم عثمان بن عفان رضي اهلل عنو برواية أربعة 
وأربعين، وبلغ عدد من روى عن أبي بكر الصديق منهم أربعة وعشرون 

ن، ثم طلحة بن عبيد تابعي، ثم سعد بن أبي وقاص برواية اثنين وعشري
اهلل برواية عشرة، ثم عبدالرحمن بن عوف برواية تسعة، فأبي عبيدة عامر 
بن الجراح برواية سبعة، وتساوى الزبير بن العوام وسعيد بن زيد حيث 

( ٔروى عن كل واحد منهما خمسة من كبار التابعين ـ كما في الشكل )
 ـ.

ط من كبار التابعين؛ وىو قيس استكمل الرواية عن العشرة كلهم راو واحد فق -ٖ
بن أبي حازم البجلي ـ إن ثبت سماعو من عبدالرحمن بن عوف ـ، ثم تاله 

                                 
 ميزان، و ٜٛٛٚتٜٖٙ/ٖ٘الكمال تهذيب، و ٘ٛٙٗتٖٖ٘/ٛالكبرى الطبقاتينظر: ) -ٔ

، ٕٗٚٛتٚ٘ٚص تقريب، والٕٕٕٔٔتٕٗٗ/ٛاإلصابة، و ٕ٘ٓٔٔتٖٔٙ/ٗاالعتدال
  .(ٖٚٗ/ٕٔهذيبوالت
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األحنف بن قيس حيث روى عن ستة منهم، فتاله خمسة من كبار 
التابعين وىم: زر بن حبيش، وعبدالرحمن بن مّل، وعلقمة بن قيس، 

ا عن خمسة وموسى بن طلحة بن عبيداهلل،  وشقيق بن سلمة حيث روو 
من العشرة، فثالثة عشر من كبار التابعين رووا عن أربعة من العشرة، ثم 
ستة وعشرون من كبار التابعين رووا عن ثالثة من العشرة، فثمانية 
وخمسون من كبار التابعين رووا عن اثنين من العشرة، ثم مئة وتسعة من  

ين بالجنة ـ  كبار التابعين رووا عن صحابي واحد فقط من العشرة المبشر 
 ( ـ.      ٕكما في الشكل )

روى عشرون من كبار التابعين عن الشيخين )أبي بكر الصديق، وعمر بن  -ٗ
الخطاب( رضي اهلل عنهما، واستكمل ثمانية منهم الرواية عن الخلفاء 
الراشدين األربعة معا، وروى اثنان منهم عن عثمان بن عفان مع 

لي بن أبي طالب مع الشيخين الشيخين، وروى خمسة أيضًا منهم عن ع
 رضي اهلل عنهم أجمعين.

روى خمسة عشر من كبار التابعين عن الثالثة الخلفاء الراشدين؛ عمر  -٘
 وعثمان وعلي، وروى ثمانية عن عثمان، وعلي رضي اهلل عنهم أجمعين.

روى خمسة من كبار التابعين عن أمين األمة أبي عبيدة عامر بن الجراح، لكن  -ٙ
ا عن عمر بن الخطاب أيضًا وشهد ثالثة منهم خطبة خمسة منهم روو 

 عمر بالجابية.
اقتصر أربعة وستون من كبار التابعين بالرواية عن عمر بن الخطاب فقط من  -ٚ

العشرة المبشرين بالجنة، وثالثة وثالثون من كبار التابعين بالرواية عن 
علي بن أبي طالب فقط، وروى أربعة عن سعد بن أبي وقاص فقط، 

ثة عن عثمان بن عفان، واقتصر راو واحد من كبار التابعين بالرواية وثال
عن صحابي واحد فقط من بقية العشرة وىم: أبي بكر الصديق، والزبير 
بن العوام، وطلحة بن عبيداهلل، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي عبيدة عامر 
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بن الجراح، ولم يقتصر أي راٍو منهم على الرواية عن سعيد بن زيد رضي 
 هلل عنهم وأرضاىم أجمعين.   ا

(: العشرة المبشرون بالجنة وعدد من روى عنهم من كبار ٔالشكل )
 التابعين 

 

 
 

(: كبار التابعين وعدد من رووا عنو من العشرة المبشرين ٕالشكل )
 بالجنة
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 الخاتمة:

ا، والشكر ، فالحمد هلل حمدًا  كثير والشكر هلل بالحمدأختم بالحمد هلل، و  تبدأ        
لو على نعمو الباىرة، وفضائلو الغامرة، وقد أفدت من ىذا البحث نتائج عديدة بفضل 

 اهلل منها:
بطبقات رواة سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من األىمية االىتمام  إن -ٔ

 بمكان، فمن خاللها يَُمّيز المتصل من المرسل من األسانيد.
ن بالجنة إال لراٍو واحد فقط من كبار لم تجتمع الرواية عن العشرة المبشري -ٕ

التابعين، وىو قيس ابن أبي حازم، وىو من المخضرمين، وجل من رووا عن 
 أكثر من أربعة من العشرة إنما ىم من المخضرمين. 

يعد كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالني من أىم  -ٖ
عين، فقد استفاد ممن سبقو، الكتب التي مّيزت الصحابة عن غيرىم من التاب
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واستدرك على بعضهم، وتعقب آخرين، وقد أبدع في تقسيمو لمن ذكرىم فيو 
 إلى أربعة أقسام، ومقدمة كتابو ىذا غاية في األىمية في موضوعو.

سبحانو أن يوزعني شكر نعمو، ويرزقني اإلخالص لو ويتقبل  اهلل أسألوختامًا         
ىذا واهلل أعلم، وىو سبحانو الموفق ميع المسلمين، مّني ويتجاوز عن تقصيري وج

وعلى آلو وأزواجو  والمعين، وصلى اهلل وبارك وأنعم وسلم على الرحمة المهداة 
 وأصحابو أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 
 ائمة المصادر والمراجعق

سين، األباطيل والمناكير والصحاح والمشاىير، للحسين بن إبراىيم بن الح -ٔ
ىـ(، تحقيق وتعليق/ ٖٗ٘أبي عبد اهلل الهمذاني الجورقاني )ت

 ٕٕٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔد.عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، ط الرابعة
المملكة العربية السعودية،  -م، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 

 ومؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند.
يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبي  أحوال الرجال، إلبراىيم بن -ٕ

ىـ(، تحقيق/ عبد العليم عبد العظيم الَبستوي، حديث ٜٕ٘إسحاق )ت
 فيصل آباد، باكستان. -أكادمي

االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن  -ٖ
 ٕٔٗٔىـ(، تحقيق/علي محمد البجاوي، طٖٙٗعبدالبر القرطبي )ت

 م، دار الجيل، بيروت. ٕٜٜٔ -ىـ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد  -ٗ

ىـ(، تحقيق/علي محمد ٖٓٙالشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )ت
م، دار  ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔعادل أحمد عبد الموجود، ط -معوض 

 الكتب العلمية.
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ن علي بن محمد ابن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضل أحمد ب -٘
ىـ(، تحقيق/عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد ٕ٘ٛالعسقالني )ت

 بيروت. –ىـ، دار الكتب العلمية ٘ٔٗٔمعوض، ط
ىـ(، ٜٖٙٔكلي الدمشقي )تر األعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد الز  -ٙ

 م، دار العلم للماليين. ٕٕٓٓط الخامسة عشر
لرجال، لمغلطاي بن قليج بن عبد اهلل، أبي إكمال تهذيب الكمال في أسماء ا -ٚ

ىـ(، تحقيق/أبي ٕٙٚعبد اهلل، عالء الدين، البكجري الحنفي)ت
 ٕٕٗٔأبي محمد أسامة بن إبراىيم، ط -عبدالرحمن عادل بن محمد 

 م ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ٕٔٓٓ -   ىـ
والكنى  اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء -ٛ

واألنساب، لسعد الملك، أبي نصر علي بن ىبة اهلل بن جعفر بن ماكوال 
-بيروت-م ، دار الكتب العلمية ٜٜٓٔ-ىـٔٔٗٔىـ(، ط٘ٚٗ)ت

 لبنان.
تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون المري  -ٜ

ىـ( تحقيق/ د. أحمد محمد نور سيف، ٖٖٕبالوالء، البغدادي )ت
 -م، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالميٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔط

 مكة المكرمة.
تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم، لشمس الدين أبي عبد اهلل  -ٓٔ

ىـ(، تحقيق/ ٛٗٚمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذىبي )ت
 م، دار الغرب اإلسالمي.ٖٕٓٓالدكتور بشار عّواد معروف، ط

اد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تاريخ بغد -ٔٔ
-ىـٕٕٗٔىـ(، تحقيق/ الدكتور بشار عواد معروف، طٖٙٗ)ت

 بيروت. –م، دار الغرب اإلسالمي ٕٕٓٓ
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تاريخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن  -ٕٔ
 -ىـ  ٘ٔٗٔىـ(، تحقيق/عمرو بن غرامة العمروي، طٔٚ٘عساكر )ت

 م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ٜٜ٘ٔ
التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبي  -ٖٔ

ىـ(، طبع تحت مراقبة/ محمد عبد المعيد خان، ٕٙ٘عبد اهلل )ت
تصحيح/ الشيخ محمود محمد خليل، دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

 الدكن. –آباد 
ر المشتبو، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد، تبصير المنتبو بتحري -ٗٔ

ىـ(، تحقيق/ محمد علي النجار، مراجعة/ ٕ٘ٛابن حجر العسقالني )ت
 لبنان. –علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت 

التذييل علي كتب الجرح والتعديل، لطارق بن محمد آل بن ناجي  -٘ٔ
المثنى م، مكتبة  ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔىـ(، ط الثانية، ٕٖٗٔ)ت

 حولي شارع المثنى. -اإلسالمية 
تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، ألبي  -ٙٔ

عبداهلل الحاكم محمد بن عبداهلل بن محمد الضبي الطهماني النيسابوري، 
ىـ(، تحقيق/ كمال يوسف الحوت، ٘ٓٗالمعروف بابن البيع )ت

 بيروت. –ان ىـ، مؤسسة الكتب الثقافية ، دار الجنٚٓٗٔط
تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، ألبي محمد عبدالرحمن بن محمد  -ٚٔ

ىـ(، ٕٖٚبن إدريس التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت
ىـ، مكتبة نزار مصطفى ٜٔٗٔتحقيق/ أسعد محمد الطيب، ط الثالثة 

 المملكة العربية السعودية. -الباز 
بن علي بن محمد، ابن حجر تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد  -ٛٔ

 –ىـ ٙٓٗٔىـ(، تحقيق/ محمد عوامة، طٕ٘ٛالعسقالني )ت
 سوريا. –م، دار الرشيد ٜٙٛٔ
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التَّْكميل في الَجْرح والتـَّْعِديل وَمْعرِفة الثْـَّقات والضُّعفاء والمَجاِىيل، ألبي  -ٜٔ
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

تحقيق/ د.شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، ىـ(، دراسة و ٗٚٚ)ت
م، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية  ٕٔٔٓ -ىـ  ٕٖٗٔط

 وتحقيق التراث والترجمة، اليمن.
تلخيص المتشابو في الرسم، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب  -ٕٓ

م، طالس ٜ٘ٛٔىـ(، تحقيق/ ُسكينة الشهابي، طٖٙٗالبغدادي )ت
 لترجمة والنشر، دمشق.للدراسات وا

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبدالرحمن بن يوسف،  -ٕٔ
ىـ(، ٕٗٚأبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي القضاعي المزي )ت

م، مؤسسة ٜٓٛٔ -ىـ ٓٓٗٔتحقيق/ د. بشار عواد معروف، ط
 بيروت. –الرسالة 

ر تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد، ابن حج -ٕٕ
ىـ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، ٕٖٙٔىـ(، طٕ٘ٛالعسقالني )ت

 الهند.
الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، أبو حاتم،  -ٖٕ

ىـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة ٖٗ٘الدارمي، الُبستي )ت
العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة 

م، دائرة المعارف العثمانية ٖٜٚٔ-ىـٖٜٖٔمعارف العثمانية، طال
 بحيدر آباد الدكن الهند.

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، ألبي الفداء زين الدين قاسم بن  -ٕٗ
ىـ(، دراسة وتحقيق/ شادي بن ُٜٚٛقْطُلْوبـََغا السُّْوُدْوِني الحنفي )ت

لنعمان م، مركز إٔٔٓ-ىـٕٖٗٔمحمد بن سالم آل نعمان، ط
 للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن.
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)صحيح البخاري( =الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  -ٕ٘
اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو، لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل 

ىـ، ٕٕٗٔالبخاري الجعفي، تحقيق/ محمد زىير بن ناصر الناصر، ط
ر طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد دا

 عبد الباقي(.
الجرح والتعديل، ألبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس التميمي  -ٕٙ

م، ٕٜ٘ٔ-ىـٕٔٚٔىـ(، طٕٖٚالحنظلي الرازي ابن أبي حاتم )ت
الهند، دار  –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 بيروت. –حياء التراث العربي إ
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة، لعبدالرحمن بن أبي بكر،  -ٕٚ

ىـ(، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراىيم، ٜٔٔجالل الدين السيوطي )ت
عيسى البابي الحلبي  -م، دار إحياء الكتب العربية ٜٚٙٔ-ىـٖٚٛٔط

 مصر. –وشركاه 
مجهولين وثقات فيهم لين، ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من ال -ٕٛ

لشمس الدين، أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذىبي 
 -ىـ  ٖٚٛٔىـ(، تحقيق/ حماد بن محمد األنصاري، ط الثانيةٛٗٚ)ت

 مكة. –م، مكتبة النهضة الحديثة  ٜٚٙٔ
ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند  -ٜٕ

، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البخاري ومسلم
ىـ(، تحقيق/ بوران الضناوي/ كمال يوسف الحوت، ٖ٘ٛالبغدادي )ت 

 لبنان. –بيروت  -م، مؤسسة الكتب الثقافية ٜ٘ٛٔ -ىـ ٙٓٗٔط
)رجال صحيح البخاري(= الهداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة  -ٖٓ

أبو نصر البخاري والسداد، ألحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، 
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ىـ، ٚٓٗٔىـ(، تحقيق/ عبد اهلل الليثي، طٜٖٛالكالباذي )المتوفى: 
 بيروت. –دار المعرفة 

رجال صحيح مسلم، ألحمد بن علي بن محمد، أبي بكر ابن َمْنُجويَو  -ٖٔ
 –ىـ، دار المعرفة ٚٓٗٔىـ(، تحقيق/ عبد اهلل الليثي، طٕٛٗ)ت

 بيروت.
لكرجي عنو، ألحمد بن محمد بن سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية ا -ٕٖ

ىـ(، تحقيق/ عبد الرحيم ٕ٘ٗأحمد، أبي بكر المعروف بالبرقاني )ت
الىور،  -ىـ، كتب خانو جميلي ٗٓٗٔمحمد أحمد القشقري، ط

 باكستان.
سؤاالت مسعود بن علي السجزي )مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة  -ٖٖ

الحاكم النيسابوري(، ألبي  لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل
عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد الضبي النيسابوري 

ىـ(، تحقيق/ موفق بن عبد اهلل بن عبد ٘ٓٗالمعروف بابن البيع )ت
 بيروت. –م ، دار الغرب اإلسالمي ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔالقادر، ط

، سؤاالت السلمي للدارقطني، لمحمد بن الحسين بن محمد النيسابوري -ٖٗ
ىـ(، تحقيق/ فريق من الباحثين بإشراف ٕٔٗأبي عبدالرحمن السلمي )ت

وعناية د/ سعد بن عبداهلل الحميد و د/ خالد بن عبدالرحمن الجريسي، 
 ىـ. ٕٚٗٔط

سنن ابن ماجو، البن ماجو، أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني  -ٖ٘
محمَّد كامل  -عادل مرشد  -ىـ(، تحقيق/ شعيب األرنؤوط ٖٕٚ)ت

م، دار  ٜٕٓٓ -ىـ  َٖٓٗٔعبد الّلطيف حرز اهلل، ط -ره بللي ق
 الرسالة العالمية.



 

 
735 

سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  -ٖٙ
مَحمَّد كاِمل قره  -ىـ(، تحقيق/ شَعيب األرنؤوط ٕ٘ٚالسِّْجْستاني )ت

 م، دار الرسالة العالمية. ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔبللي، ط
لمحمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي، أبي عيسى  سنن الترمذي، -ٖٚ

(، ومحمد ٕ، ٔىـ(، تحقيق وتعليق/ أحمد محمد شاكر )جـ ٜٕٚ)ت
(، وإبراىيم عطوة عوض المدرس في األزىر ٖفؤاد عبد الباقي )جـ 

م، شركة مكتبة  ٜ٘ٚٔ -ىـ  ٜٖ٘ٔ(، ط الثانية٘، ٗالشريف )جـ 
 مصر. –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

رقطني، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني سنن الدا -ٖٛ
ىـ(، حققو وضبط نصو وعلق عليو/ شعيب االرنؤوط، ٖ٘ٛالبغدادي )ت

حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برىوم، ط 
 لبنان. –م ، مؤسسة الرسالة، بيروت  ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ

مد بن أحمد بن عثمان سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبي عبد اهلل مح -ٜٖ
ىـ(، تحقيق/ مجموعة من المحققين بإشراف ٛٗٚبن قَاْيماز الذىبي )ت

م، مؤسسة  ٜ٘ٛٔىـ /  ٘ٓٗٔالشيخ شعيب األرناؤوط، ط الثالثة 
 الرسالة. 

طبقات خليفة بن خياط، ألبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني  -ٓٗ
ىـ =  ٗٔٗٔطىـ(، تحقيق/ د سهيل زكار، ٕٓٗالعصفري البصري )ت

 م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ٖٜٜٔ
الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء،  -ٔٗ

ىـ(، تحقيق/ محمد عبد ٖٕٓالبصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت
 بيروت. –م، دار الكتب العلمية  ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔالقادر عطا، ط
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لفية الحديث للعراقي، لشمس الدين أبي الخير فتح المغيث بشرح أ -ٕٗ
ىـ(، تحقيق/ علي ٕٜٓمحمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي )ت

 مصر. –م، مكتبة السنة ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔحسين علي، ط
ىـ(، ٜٕٚفتوح البلدان، ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَباَلُذري )ت -ٖٗ

 م.ٜٛٛٔبيروت، ط  -دار ومكتبة الهالل
ة من لو رواية في الكتب الستة، لشمس الدين أبي عبد الكاشف في معرف -ٗٗ

ىـ(، تحقيق/ ٛٗٚاهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذىبي )ت
م،   ٕٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔمحمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، ط

 مؤسسة علوم القرآن، جدة. -دار القبلة للثقافة اإلسالمية 
اب النبي صلى اهلل عليو كتاب الكنى لمن ال يعرف لو اسم من أصح -٘ٗ

ىـ(، ٖٗٚوسلم، ألبي الفتح محمد بن الحسين الموصلي األزدي )ت
تحقيق/ أبي عبدالرحمن إقبال أحمد بن محمد إسحاق بسكوبري، 

 الهند. –م، الدار السلفية / بومباي  ٜٜٛٔ -ىـ  ٓٔٗٔط
الكنى واألسماء، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري  -ٙٗ

تحقيق/ عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،  ىـ(،ٕٔٙ)ت
م، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔط

 المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
الكنى واألسماء، ألبي ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد األنصاري الدوالبي  -ٚٗ

 ٕٔٗٔىـ(، تحقيق/ أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، طٖٓٔالرازي )ت
 بيروت/ لبنان. -م، دار ابن حزم ٕٓٓٓ -ىـ 

لسان الميزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر  -ٛٗ
م، دار ٕٕٓٓىـ(، تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة، طٕ٘ٛالعسقالني )ت

 البشائر اإلسالمية.
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المؤَتِلف والمخَتِلف، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني  -ٜٗ
، تحقيق/ موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، ىـ(ٖ٘ٛالبغدادي )ت

 بيروت. –م، دار الغرب اإلسالمي ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔ
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان بن  -ٓ٘

ىـ، ٜٖٙٔىـ(، طٖٗ٘أحمد التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي )ت
 حلب. –تحقيق/ محمود إبراىيم زايد، دار الوعي 

لفتاوى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مجموع ا -ٔ٘
ىـ(، تحقيق/ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ٕٛٚالحراني )ت

م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔط
 المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.

يمي، الرازي، المراسيل، ألبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس التم -ٕ٘
ىـ(، تحقيق/ شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني، ٕٖٚابن أبي حاتم )ت

 بيروت. –ىـ، مؤسسة الرسالة ٜٖٚٔط
)صحيح مسلم(= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  -ٖ٘

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن 
د فؤاد عبد الباقي، دار ىـ(، تحقيق/ محمٕٔٙالقشيري النيسابوري )ت

 بيروت. –إحياء التراث العربي 
مشاىير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، لمحمد بن حبان بن  -ٗ٘

ىـ(، حققو ووثقو ٖٗ٘أحمد التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي )ت
م، دار الوفاء  ٜٜٔٔ -ىـ  ٔٔٗٔ، طإبراىيموعلق عليو: مرزوق على 

 المنصورة. –ع للطباعة والنشر والتوزي
معجم البلدان، لشهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  -٘٘

 م، دار صادر، بيروت. ٜٜ٘ٔىـ(، ط الثانية، ٕٙٙالحموي )ت
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معجم الصحابة، ألبي القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي  -ٙ٘
 -ىـ  ٕٔٗٔىـ(، تحقيق/ محمد األمين بن محمد الجكني، طٖٚٔ)ت

 الكويت. –م، مكتبة دار البيان  ٕٓٓٓ
معجم الصحابة، ألبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي  -ٚ٘

ىـ، مكتبة ٛٔٗٔىـ(، تحقيق/ صالح بن سالم المصراتي، طٖٔ٘)ت
 المدينة المنورة. -الغرباء األثرية 

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، ألبي عبيد عبداهلل بن عبد  -ٛ٘
ىـ، ٖٓٗٔىـ(، ط الثالثةٚٛٗبن محمد البكري األندلسي )تالعزيز 

 عالم الكتب، بيروت.
المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبي  -ٜ٘

 -ىـ ٔٓٗٔىـ(، تحقيق/ أكرم ضياء العمري، ط الثانيةٕٚٚيوسف )ت
 م، مؤسسة الرسالة، بيروت. ٜٔٛٔ

يث ومن الضعفاء وذكر مذاىبهم معرفة الثقات من رجال أىل العلم والحد -ٓٙ
وأخبارىم، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى 

 –ىـ٘ٓٗٔىـ(، تحقيق/ عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط ٕٔٙ)ت
 السعودية. –المدينة المنورة  -م، مكتبة الدار ٜ٘ٛٔ

معرفة الصحابة، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني  -ٔٙ
 ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔىـ(، تحقيق/ عادل بن يوسف العزازي، طٖٓٗت)

 م، دار الوطن للنشر، الرياض.
معرفة الصحابة البن منده، ألبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن  -ٕٙ

ىـ(، حققو وقدم لو وعلق عليو/ أد.عامر ٜٖ٘يحيى بن َمْنَده العبدي )ت
مارات م، مطبوعات جامعة اإل ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔحسن صبري، ط
 العربية المتحدة.
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المقتنى في سرد الكنى، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -ٖٙ
ىـ(، لمحمد صالح عبد العزيز المراد، ٛٗٚعثمان بن قَاْيماز الذىبي )ت

ىـ، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ٛٓٗٔط
 المملكة العربية السعودية.

مم والملوك، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن المنتظم في تاريخ األ -ٗٙ
ىـ(، تحقيق/ محمد عبد القادر ٜٚ٘بن علي بن محمد الجوزي )ت

م، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  ٕٜٜٔ -ىـ  ٕٔٗٔعطا، ط
 العلمية، بيروت.

ميزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن  -٘ٙ
ىـ(، تحقيق/ علي محمد ٛٗٚماز الذىبي )تأحمد بن عثمان بن قَايْ 

م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ٖٜٙٔ -ىـ ٕٖٛٔالبجاوي، ط
 لبنان. –

الهداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد، ألحمد بن محمد بن  -ٙٙ
ىـ(، تحقيق/ ٜٖٛالحسين بن الحسن، أبي نصر البخاري الكالباذي )ت

 بيروت. –ر المعرفة ىـ، داٚٓٗٔعبد اهلل الليثي، ط
الوافي بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي  -ٚٙ

 -ىـٕٓٗٔىـ(، تحقيق/ أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، طٗٙٚ)ت
 بيروت. –م، دار إحياء التراث ٕٓٓٓ
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