

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	معرفة الصحابة
	الجزء الأول
	مقدمة التحقيق
	مقدمات
	معرفة فرق ما بين المهاجرين والأنصار
	معرفة المهاجرين الأولين وفرق ما بينهم وبين غيرهم من المهاجرين
	معرفة السبب الذي انقطعت به الهجرة
	ذكر معرفة هجرة الحبشة وفضل أهلها
	معرفة فضيلة أهل بدر وما خصوا به
	معرفة عدد من شهد بدرا من الصحابة
	معرفة عدد من شهد الحديبية واختلاف الروايات في الأعداد
	معرفة فضيلة أهل الحديبية
	معرفة أن قريشا صفوة الله من العرب وما خصوا به من المنقبة
	معرفة فضيلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
	معرفة فضيلة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده والاستنصار بهم وبمن رآهم واستنقاذ من تابعهم من النار
	معرفة أن الصحابة هم أمان الأمة من نزول العذاب بهم
	معرفة أن من مات من الصحابة بأرض يكون قائدهم وشفيعهم في القيامة
	معرفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بإكرام أصحابه وحرمة من تبعهم واقتدى بهم
	معرفة اطلاع الله عز وجل قلوب الصحابة فاستخلصهم لوزارة نبيه ونصرة دينه
	معرفة كثرة الصحابة ووفور عددهم

	معرفة العشرة المشهود لهم بالجنة
	أبو بكر الصديق رضي الله عنه
	معرفة نسبة الصديق العتيق أبي بكر ومولده ووفاته
	وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم: صديقا كما سماه: عتيقا
	معرفة أن الصديق كان أول الناس إسلاما وأفضلهم إيمانا
	معرفة صفته وصورته
	معرفة سنه ومولده وعلته ووفاته وغسله ودفنه وكفنه اختلف في سنه، فقيل: توفي عن ثلاث وستين وقيل: عن خمس وستين
	معرفة ما أسند الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى من المتون سوى الطرق مائة حديث ونيفا بمراسيلها، فمن مشاهيره وغرائبه

	عمر بن الخطاب رضي الله عنه
	معرفة نسبة الفاروق رضي الله عنه، ومعرفة مدة ولايته ووفاته وسنه
	معرفة الشهر واليوم الذي قتل فيه ومن غسله وكفنه وصلى عليه
	معرفة صفة عمر رضي الله عنه وخلقه
	واختلف في خضابه فقيل خضب وقيل لم يخضب
	ذكر من قال: لم يخضب
	معرفة صفات الفاروق وأسمائه المشتقة من أحواله الفاروق والعبقري والأحوذي والقرن الحديد والأمير الشديد، صاحب رحى دارة العرب، القوي في جسمه الجاد في دينه المحدث المسدد المتثبت المتيقظ الحصن الحصين، الباب الوثيق، قفل الفتنة وساد الثلمة، مقوم الأود، مبرئ
	معرفة أنه أول من سمي أمير المؤمنين، ومعرفة من خلف من أولاده
	معرفة ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم روى من المتون سوى الطرق مائتي حديث ونيفا، فمن مشاهيره وغرائبه

	عثمان بن عفان رضي الله عنه
	معرفة نسبة عثمان بن عفان رضي الله عنه
	معرفة خلقه وخلقه رضي الله عنه كان ربعة، أبيض دقيق الوجه حسنه، أقنى رقيق البشرة كثير اللحم، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين
	واختلف في خضابه وشيبه
	معرفة أنه كان ممن صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وكان اسمه ذا النورين وقتل مظلوما فأوتي من الأجر كفلين رضي الله عنه
	معرفة سنه وولايته وقتله والصلاة عليه ودفنه اختلف في سنه، فقيل: تسعون، وقيل: ثمان وثمانون، كانت ولايته اثنتي عشرة سنة، وقيل: إلا اثنا عشر يوما، قتل يوم الجمعة في أواسط أيام التشريق، وقيل: لثمان عشر مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وكان صائما،
	معرفة ما أسند عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى نيفا وستين متنا سوى الطرق فمن مشاهير حديثه وغرائبه

	علي بن أبي طالب رضي الله عنه
	معرفة نسبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسبه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبه حسبه، ودينه دينه، قريب القرابة، قديم الهجرة، عظيم الحق، اسم أبي طالب عبد المناف بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب، شيبة الحمد، وإنما سمي شيبة؛ لأن أباه هاشما كان
	معرفة صفته رضي الله عنه
	معرفة سنه حين أسلم وحين قتل ومدة ولايته وغسله وكفنه ودفنه
	معرفة إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه أنه مقتول
	معرفة ما أسند أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى من المتون أربعمائة ونيفا سوى الطرق، فمن مشاهير حديثه وغرائبه
	معرفة طلحة بن عبيد الله: أبو محمد التيمي، وكنيته ونسبته وصفته وسنة وفاته رضي الله عنه
	ذكر صفاته
	ومن أساميه المشتقة من أحواله وأفعاله الخير والفياض والجود والصبيح والمليح والفصيح
	معرفة سنه ووفاته رضي الله عنه

	طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
	معرفة ما أسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى من المتون نيفا وثلاثين حديثا سوى الطرق فمن صحاح أحاديثه وغرائبها

	الزبير بن العوام رضي الله عنه
	معرفة الزبير بن العوام وكنيته ونسبه وصفته وسنه، ووفاته رضي الله عنه
	ومن أسمائه المشتقة من أحواله الحواري والجاد والمفدى بالأبوين وركن الدين وعمود الإسلام
	معرفة ما أسند الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من المتون نيفا وثلاثين حديثا بمراسيلها فمن صحاح حديثه وغرائبه

	عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
	معرفة عبد الرحمن بن عوف الزهري ونسبته وكنيته وصفته وسنه ووفاته، شهد بدرا وهاجر الهجرتين
	معرفة سنة وفاته
	معرفة ما أسند عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه نيفا وخمسين حديثا سوى الطرق فمن صحيح حديثه وغرائبه

	سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
	معرفة سعد بن أبي وقاص وكنيته ونسبته وصفته وسنه ووفاته
	ومن أساميه سابع السبعة وثلث الإسلام، والمفدى بالأبوين، والمجاب الدعوة، والحارث، والخال
	معرفة ما أسند سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من المتون سوى الطرق مائة حديث ونيفا، فمن صحاح حديثه وغرائب مسانيده

	سعيد بن زيد رضي الله عنه
	معرفة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكنيته، ونسبته، وصفته، وسنة وفاته يكنى: أبا الأعور، وقيل: أبو ثور، مهاجري، أولي، بدري بسهمه وأجره، أسلم قبل عمر بن الخطاب، وكان الخطاب أبو عمر، وعمرو بن نفيل أخوين لأب، وكانت أخت عمر بن الخطاب تحته، وكان
	معرفة ما أسند سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى سبعة عشر حديثا سوى الطرق، فمن صحيح حديثه وغرائبه

	أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
	معرفة أبي عبيدة بن الجراح واسمه، ونسبته، وصفته، وسنة، وفاته اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، لم يعقب، وأم أبي عبيدة أم غنم بنت جابر بن عبد بن العداء بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وقيل أميمة بنت
	معرفة ما أسند أبو عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سوى الطرق خمسة عشر حديثا، فمن مشاهير حديثه وغرائبه


	معرفة من اسمه محمد
	معرفة من اسمه محمد ممن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم
	معرفة محمد بن مسلمة بن خالد بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن مالك بن الأوس ابن أبي عبد الرحمن وقيل: أبو عبد الله، وقيل: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة حارثي أوسي، وقال عروة بن الزبير: أشهلي، شهد بدرا والمشاهد كلها خلا تبوك، كان معتدلا
	فمن مسانيد حديثه
	ومحمد بن عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي أسند دون العشرة، حليف بني أمية، كان عبد الله شهد بدرا، وقتل يوم أحد
	معرفة محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، ونحله كنيته فكان يكنى أبا القاسم، وقيل: أبا سليمان أيضا. أمه حمنة بنت جحش، كان يقال له السجاد، وقيل: ناسك قريش،
	معرفة محمد بن أبي بكر الصديق نفست به أمه أسماء بنت عميس بذي الحليفة وهي محرمة، خرجت حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر في حجة الوداع، فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فأمرها بالاغتسال
	ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ومحمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي الجمحي وأمه فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، هاجر به أبواه إلى أرض الحبشة، وهو أول من سمي في الإسلام بمحمد، يكنى أبا
	ذكر محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أمه أسماء بنت عميس، له رؤية
	ومحمد بن الأسود بن خلف بن أسعد بن بياضة بن سبيع بن خثعمة بن سعد بن مليح بن عمرو أبو لاس الخزاعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " على ذروة كل بعير شيطان "، قاله: شباب بن خياط، حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عمر بن أحمد، ثنا خليفة بن خياط بهذا
	ومحمد بن صفوان الأنصاري عداده في أهل الكوفة من بني مالك بن أوس اختلف فيه، فقيل: محمد، وقيل: خالد، وقيل: عبد الله، وقيل: صفوان، وقيل: ابن صفوان، تفرد بالرواية عنه الشعبي
	ومحمد بن صيفي الأنصاري، يعد في الكوفيين من بني جشم بن أوس، تفرد الشعبي بالرواية عنه، واختلف في محمد بن صيفي، ومحمد بن صفوان، فقيل: هما واحد، وقال الواقدي: محمد بن صيفي غير محمد بن صفوان، هو آخر، روى عنهما جميعا الشعبي، ونزلا الكوفة
	ومحمد بن عبد الله بن سلام بن الحارث الأنصاري من بني الخزرج، له من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، مختلف في السماع منه، سكن المدينة، وقيل: الكوفة
	ومحمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد
	ومحمد بن فضالة بن أنس الأنصاري ثم الظفري صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجة الوداع. روى هو وأبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: محمد بن أنس بن فضالة
	محمد بن بشير الأنصاري روى عنه ابنه يحيى، وهو أحد من شهد لخريم بن أوس الطائي يوم فتح خالد الحيرة على الشيماء بنت بقيلة، فأعطيها خريم وقيل: إن الشاهدين محمد بن مسلمة، وعبد الله بن عمر
	ومحمد بن أسلم بن بجرة أخو بني الحارث بن الخزرج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم
	ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيه، سكن المدينة، وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين
	محمد بن نضلة هاجر هو وأخوه محرز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضلة عداده في الأنصار
	محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح له ذكر في حديث أبيه، قتل في سرية خبيب وحمته الدبر بين عسفان وأمج
	ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري اختلف في كنيته، فقيل: أبو القاسم، وقيل: أبو سليمان، وقيل: أبو عبد الملك، ذكر فيمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري، ويقال: إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة، وقتل يوم الحرة
	ومحمد بن خثيم أبو يزيد المحاربي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري: روى عنه محمد بن كعب القرظي
	ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة أمه سهلة بنت سهيل ولد بأرض الحبشة، قاله أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، وهو أحد من دخل فيمن دخل على عثمان حين حوصر فقتل، أخذ بجبل الجليل جبل لبنان بالشام فقتل
	ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي ذكر فيمن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك
	محمد بن أبي عميرة المزني، له صحبة، يعد في الشاميين، روى عنه جبير بن نفير
	ومحمد بن حبيب المصري، وقيل: النصري روى عنه عبد الله بن السعدي
	محمد بن عطية السعدي أبو عروة
	ومحمد بن عمير بن عطارد يعد في الصحابة، ولا يصح له صحبة
	ومحمد بن زهير بن أبي جبل ذكره الحسن بن سفيان في الصحابة، ولا أراه يصح له صحبة
	ومحمد بن زيد الأنصاري أخرج عنه أبو حاتم الرازي في الوحدان
	محمد أبو مهند المزني ذكره الحضرمي محمد مطين في الوحدان، ولا يصح له صحبة، ولا رؤية فيما أرى

	ذكر من اسمه محمد، وذكرهم بعض الرواة في جملة الصحابة واهما
	وذكر أيضا محمد بن كعب بن مالك الأنصاري في جملة الصحابة في حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة وهو وهم
	ومحمد بن أبي سفيان ذكره بعض الواهمين في حديث سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند الداري في قصة إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأرضيهم من بيت حبرين، وبيت عين، وبيت إبراهيم، في ذلك الكتاب شهادة الخلفاء الأربعة الراشدين، ومعاوية بن أبي سفيان رضي
	ومحمد بن أبي بن كعب يكنى أبا معاذ يقال: إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، روى عنه الحضرمي بن لاحق فأسند، وبشر بن سعيد موقوفا، وتصح روايته عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	محمد بن قيس الأشعري أخو أبي موسى، وأبي عامر، وأبي رهم، وأبي بردة ذكره من حديث محمد بن الحسين بن مكرم، عن سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
	محمد بن الشريد بن سويد الثقفي أخرج عنه حديث عتق الرقبة، وإنما هو عمرو بن الشريد
	ومحمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي وهو من التابعين، فأدخله بعض الواهمين في جملة الصحابة، فذكر عنه ما
	ومحمد بن سعد روى عنه خالد بن أبي خالد ذكره القاضي أبو أحمد في جملة الصحابة، وتكلم عليه فقال: هو عندي مرسل، روي عنه حديث المماسحة في البيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البركة في المماسحة "، والمشهور هذا الحديث بمحمد بن مسلمة
	ومحمد بن شرحبيل الأنصاري، من بني عبد الدار ذكره البخاري في الوحدان، وقال: لا يصح له صحبة، روايته عن أبي هريرة، روى عنه يزيد بن قسيط، ويزيد بن خصيفة، والصحيح محمود بن شرحبيل، أخرج عنه هذا الحديث
	ومحمد الأنصاري الدوسي غير منسوب، ذكره أنس بن مالك في قصة
	ومحمد بن هشام ذكره القاضي أبو أحمد في الصحابة، وقال: يعد في المدنيين، مجهول ولا يعرف
	ومحمد أبو سليمان بن محمد، يعرف بالكرماني ذكره القاضي أبو أحمد في جملة الصحابة، وحكم أنه لا يرى له صحبة، وقال: يعد في المدنيين
	ومحمد بن عبد الله بن أبي بن سلول وهو وهم لا يعرف لعبد الله بن أبي بن سلول ابن اسمه محمد، وهو جعفر بن عبد الله السالمي
	ومحمد بن إسماعيل الأنصاري ذكره بعض الرواة وقال: رواه إسماعيل بن ثابت بن قيس من حديث ابن وهب، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر عنه، ووهم فيه لأن إسماعيل في أولاده ثابت لا يعرف، إنما يعرف محمد بن ثابت، ومن عقبه إسماعيل ويوسف ابنا محمد بن ثابت
	ومحمد بن حزم رجل من الأنصار يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن أعزها وخيرها "، ذكره أبو العباس الهروي في جملة من اسمه محمد، حدثنيه أحمد بن إسحاق عنه
	ومحمد بن ربيعة بن الحارث القرشي أخو المطلب قيل: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر عنه رواية ولا رؤية
	وكذلك محمد بن إياس بن البكير، ومحمد بن الأسود البياضي ومحمد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري يقال أن المنيعي أبا القاسم ذكره في الصحابة، وهو وهم، لأن الحديث هو رواية عبد الحميد بن محمد بن أبي عبس بن جبر، عن أبيه، عن جده، واسم أبي عبس، عبد الرحمن، حديثه
	ومحمد بن الأنصاري غير منسوب ذكره البغوي أيضا، عن أحمد بن إبراهيم الموصلي، عن سلام بن أبي الصهباء، عن ثابت، قال: حججت فدفعت إلى حلقة فيها رجلان أدركا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخوان أحسب أن اسم أحدهما محمد، وهما يتذاكران الوسواس
	ومحمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره أبو جعفر بن الحضرمي في المفاريد، وهو عندي غير متصل، أراه ابن البيلماني
	ومحمد بن أبي الجهم ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في الوحدان والمقلين من الصحابة، ولا أراه صحابيا
	ومحمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، له ذكر في قصة محمد بن سواءة بن ربيعة
	ومحمد بن البراء أخو بني عتوارة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، حدثني أحمد بن بندار، ثنا أبو العباس الهروي به
	محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي أخو بني جحجبا
	محمد بن حمران بن مالك الجعفي
	ومحمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان حدثني بهذه الأسامي أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن أحمد بن سليمان الهروي في كتاب الدلائل، أن هؤلاء المحمدين ممن سماهم آباؤهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يدورون على اسم النبي صلى الله
	محمد بن جابر بن غراب فقال: شهد فتح مصر، عداده في الصحابة، ولم يخرج عنه شيئا، وأحال به على أبي سعيد بن عبد الأعلى، وكل هؤلاء المتأخرين إنما ذكرناهم لكي لا يظن ظان أن إخراجهم يعز ويتعذر، وإنما هي روايات واهية ذاهبة، وهم فيها الواهمون من الرواة، ولم


	حرف الألف
	بدأنا بمن اسمه إبراهيم إجلالا للخليل صلى الله عليه وسلم
	فمنهم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، توفي وهو ابن ستة عشر شهرا، وقيل ثمانية عشر شهرا، دفن بالبقيع، أمه مارية القبطية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي "
	وإبراهيم أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وكان إسلامه بمكة مع إسلام العباس وأم الفضل، وكتموا إسلامهم اختلف في اسمه فقيل: إبراهيم، وقيل: أسلم وقيل: هو
	إبراهيم بن أبي موسى الأشعري ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه، روى عنه الشعبي والحكم
	وإبراهيم بن خلاد بن سويد الخزرجي
	وإبراهيم أبو عطاء الطائفي من ثقيف
	وإبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، تيم قريش قال البخاري: كان ممن هاجر مع أبيه، وذكر عن أحمد بن حنبل، أنه ذكر محمد بن إبراهيم بن الحارث، فقال: وكان أبوه من المهاجرين، ذكره عن زيد بن الحباب، وإنما عنى بأبيه جده
	إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي ذكره بعض الواهمين من حديث أبي حنيفة من رواية أحمد بن عبد الله بن اللجلاج الكندي
	وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري ذكره الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عياش، عن معان، عن إبراهيم، وقال: كان من الصحابة، فما توبع عليه
	وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ذكر الواقدي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه سعد بن إبراهيم، يكنى أبا إسحاق، وقيل: أبو محمد، روى عن عمر، عن أبيه عبد الرحمن، ومما دل على ولادته في أيام النبي صلى الله عليه وسلم سنه
	إبراهيم أبو إسماعيل الأشهلي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سلمة، حديثه عند إسحاق الفروي، عن أبي الغصن ثابت عنه، وهو وهم

	ذكر من اسمه أحمد من الصحابة رضي الله عنهم
	أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أمه درة بنت خزاعي بن الحارث بن حويرث الثقفي المخزومي، ذكر أبو عبد الرحمن النسائي، عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أنه سأل أبا هشام المخزومي، وكان علامة بأنساب بني مخزوم، عن اسم أبي عمرو بن حفص،

	ذكر من اسمه أبي، فمنهم
	أبي بن كعب سيد المسلمين علما وقرآنا وفقها، يكنى أبا المنذر شهد بدرا والعقبة، وقيل: أبو الطفيل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعرض القرآن عليه، وسمى له باسمه، وبشره صلى الله عليه وسلم وقال له: " ليهنك العلم أبا المنذر "، أحد الستة الذين انتهى إليهم
	ومن أساميه المشتقة من أحواله: القارئ، والفرح، والفرق
	السبب الذي سمي به: الفرح والفرق
	ومنهم أبي بن عمارة الأنصاري ذو القبلتين، يعد في المدنيين وسكن مصر
	وذكر بعض الواهمين أبي بن ثابت بن المنذر بن حرام ولم يخرج له حديثا، ولا ذكرا، ولا نسبا، وقال: هو أخو حسان وأوس
	وأبي بن مالك القشيري وهو العامري عداده في البصريين، اختلف فيه فقيل: عمرو بن مالك القشيري، وقيل: عامر، وقيل: مالك أو أبو مالك، وقيل: مالك بن الحارث، وقيل: بشير بن مالك، وقيل حمران، وقال البخاري: الصحيح أبي بن مالك، فمما أسند
	وابن القشب له ذكر في حديث عطاء وهم فيه بعض الرواة فسماه: أبي بن القشب

	من اسمه أسامة
	فمنهم الحب بن الحب أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ابن كعب بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عمران بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن زيد اللات بن رفيدة بن لؤي بن كلب بن وبرة بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة مختلف في كنيته، فقيل: أبو
	أسامة بن شريك الثعلبي، من بني ثعلبة بن يربوع لا يعرف عنه راو غير زياد بن علاقة، نزل الكوفة
	وأسامة بن عمير بن عامر بن الأشتر الهذلي من بني لحيان أبو أبي المليح، تفرد بالرواية عنه ابنه أبو المليح، واسم أبي المليح عامر، وقيل: عمير، يعد في البصريين ونزلها
	أسامة بن أخدري الشقري بصري نزلها من بني تميم، روى عنه بشير بن ميمون

	من اسمه أنس
	أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار عم أنس بن مالك، شهد أحدا، واستشهد به، وكان من الصادقين فيما عاهد الله عليه، روى عنه سعد بن معاذ، وابن أخيه أنس بن مالك رضي الله عنهم
	وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، يكنى أبا حمزة، وكان يخضب بالحناء، وقيل: بالورس والصفرة، كان يخلق ذراعيه بخلوق للمعة كانت به، وكانت له ذؤابة، وكان يشد أسنانه بذهب،
	ومما أسند
	وأنس بن ظهير الأنصاري روى عنه رافع بن خديج، وهو ابن عم رافع، وابنه ثابت بن أنس يعد في الحجازيين وهو تصحيف من بعض الواهمين؛ لأن الصحيح أسيد بن ظهير
	وأنس بن أبي مرثد الغنوي الأنصاري يكنى أبا يزيد، وقيل: أنيس، له ولأبيه صحبة، وكان بينهما في السن عشرون سنة، روى عنه سهل بن الحنظلية، والحكم بن مسعود، توفي سنة عشرين وكان حليفا لحمزة بن عبد المطلب
	وأنس بن مالك أبو أمية القشيري ويقال أبو أمية الكعبي، وكعب أخوه قشير نزل البصرة، وله صحبة من بني عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وقيل: أبو أمية، وأبو أميمة، وقيل: عمرو بن أمية
	وأنس بن أوس الأنصاري، شهد أحدا فاستشهد
	وأنس بن فضالة الأنصاري الظفري المدني، له ذكر في حديث لعمر
	وأنس بن أوس الأنصاري، من بني عبد الأشهل من بني زعوراء، استشهد يوم الجسر
	وأنس بن الحارث ذكره بعض المتأخرين، فزعم أن عداده في أهل الكوفة، وأن حديثه عند أشعث بن سحيم، عن أبيه عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق، فمن أدركه فلينصره " فقتل مع الحسين رضي الله عنه، ذكره من
	أنس بن حذيفة البحراني كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أرسل عنه الحكم بن عتيبة
	أنس بن رافع أبو الحيسر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في فتية من بني عبد الأشهل
	وأنس بن قتادة الأنصاري، من الخزرج من بني عبيد بن زيد بن مالك، شهد بدرا
	وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا وأحدا، ويكنى أبا مسروح، مات في خلافة الصديق رضي الله عنه، من مولدي السراة، كان ممن يأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه

	من اسمه أنيس
	أنيس بن جنادة الغفاري أخو أبي ذر، روى عنه أخوه أبو ذر
	وأنيس بن الضحاك الأسلمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسلمية ليرجمها إن اعترفت، روى عنه أبو هريرة، وزيد بن خالد
	أنيس أبو فاطمة الضمري، في حديثه اختلاف، يعد في المدنيين
	وأنيس بن قتادة الباهلي، يعد في البصريين روى عنه أسير بن جابر، وشهر بن حوشب
	وأنيس بن قتادة بن ربيعة من بني عبيد بن زيد بن مالك شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد بأحد، قاله محمد بن إسحاق، وقيل: أنس بن قتادة
	وأنيس بن معاذ بن قيس الأنصاري بدري، وقيل: أنس
	أنيس الأنصاري، غير منسوب، روى عنه شهر بن حوشب

	وممن اسمه أسلم
	أسلم أبو رافع اختلف في اسمه، وقد تقدم ذكره مولى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عليه الصلاة والسلام مولاته، وكان قبطيا
	ومما أسند
	وأسلم بن بجرة الأنصاري الخزرجي، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم تقليب الذرية من أسارى قريظة
	أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم بعض الواهمين أن اسمه أسلم، وأبو سلمى اسمه حريث، وادعى أنه استشهد بخيبر، وهو وهم ثان وأخرج له هذا الحديث الذي
	عم خنساء الصريمية، زعم بعض المتأخرين أن اسمه أسلم بن سليم، ولا يصح وأخرج له هذا الحديث
	أسلم بن الحصين أبو جبيرة بن النعمان بن سنان ذكره البخاري في الصحابة، ولم يذكر له حديثا
	وأسلم مولى عمر بن الخطاب، يكنى أبا خالد، من سبايا اليمن اشتراه عمر بن الخطاب من الأشعريين، أدرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الحبشة، مات وهو ابن مائة سنة وأربع عشرة، صلى عليه مروان بن الحكم، روى عنه ابن زيد، ومسلم بن جندب، ونافع مولى
	أسلم، ورافع حاديا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهما بعض الشعراء في رجزه

	من اسمه أسيد
	أسيد بن حضير، عقبي بدري اختلف في كنيته، فقيل: أبو يحيى، وقيل: أبو عتيك، وقيل: أبو الحضير، وقيل: أبو عمرو، أحد النقباء، أمه أم أسيد بنت السكن، روى عنه كعب بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم
	ومما أسند
	وأسيد بن ظهير وهو ابن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر عم رافع بن خديج، يكنى أبا ثابت، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان
	أسيد ابن أخي رافع بن خديج روى عنه مجاهد، وعكرمة بن خالد، كذا ذكره بعض الواهمين، وأخرج له هذا الحديث بعينه، وهو أسيد بن ظهير
	أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في الحجازيين، تفرد بالرواية عنه عبد الملك بن عمير، وبعض الناس يقول: أسيد بن صفوان
	أسيد، يقال إنه مزني، ذكره بعض المتأخرين في الصحابة حديثه عند يحيى بن سعيد الأنصاري
	أسيد بن يربوع الأنصاري، استشهد باليمامة
	أبو عمرة الأنصاري، مختلف في اسمه، فقيل: أسيد بن مالك وقيل: بشر بن عمرو بن محصن، وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن ويقال: عمرو بن محصن من بني مازن بن النجار، توفي سنة سبع وثلاثين، حديثه عند الزهري، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الرحمن بن أبي
	أسد بن كرز القسري البجلي، عداده في الشاميين ويقال أنه جد خالد بن عبد الله القسري
	وأسد بن خويلد، نسيب خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المتأخرين أن حديثه عند سماك، عن من سمع أسدا، ولم يخرج له شيئا
	وأسد بن عبيد، وأسد بن سعية من مسلمة أهل الكتاب لهما ذكر في التفسير، عن ابن عباس
	الأسود بن خلف بن عبد يغوث الخزاعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وشهده يبايع الناس، وسمع منه
	الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي
	الأسود بن سريع أبو عبد الله السعدي، كان شاعرا، وقتل يوم الجمل وأول من قص بالبصرة، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات، حديثه عند الحسن، والأحنف بن قيس، وعبد الرحمن بن أبي بكرة، وهو الأسود بن سريع بن حمير بن عباد بن النزال بن مرة بن
	وأسود بن أصرم المحاربي، يعد في الشاميين
	والأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة خال رسول الله صلى الله عليه وسلم
	الأسود بن خزاعي الأسلمي، من حلفائهم، أحد قتلة سلام بن أبي الحقيق وقيل: خزاعي بن الأسود
	وأسود بن أبي الأسود مجهول، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيما ذكره بعض الواهمين، عن يونس بن بكير
	أسود بن عبيد الله اليمامي فيمن وفد مع بشير بن الخصاصية، رجال بني سدوس، ذكره التبوذكي، عن الصعق بن حزن، عن قتادة
	وأسود بن زيد الأنصاري بدري
	أسود بن ربيعة بن أسود اليشكري، من أعراب البصرة
	أسود بن ثعلبة اليربوعي، شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع سمعه يقول: " لا يجني جان إلا على نفسه " ذكره محمد بن سعد الواقدي، فيمن نزل الكوفة من الصحابة
	والأسود بن البختري بن خويلد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري في الصحابة
	والأسود بن عوف بن عبد عوف أخو عبد الرحمن بن عوف، أسلم يوم الفتح هو وحصين، مات بالمدينة وله بها دار، ذكره محمد بن سعد الواقدي
	والأسود بن عمران البكري من بكر بن وائل، وقيل: عمران بن الأسود، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم
	والأسود الحبشي، الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور والألوان
	والأسود بن خطامة الكناني، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زهير بن خطامة
	الأسود بن مالك الأسدي اليماني وفد هو وأخوه الحدرجان على النبي صلى الله عليه وسلم
	والأسود الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض
	والأسود بن عويم السدوسي
	الأسود بن حازم بن صفوان بن عرار نزل بخارى

	من اسمه أسعد
	أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار توفي قبل بدر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة إحدى من الهجرة، أحد النقباء نقيب بني ساعدة، كانت به الشوكة فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ثم أخذته علة في حلقه يقال لها الذبحة،
	وأسعد بن سلامة الأشهلي، استشهد يوم الجسر
	وأسعد بن حارثة بن لوذان الأنصاري، استشهد يوم الجسر
	وأسعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري، يكنى أبا أمامة توفي سنة مائة، يعد في المدنيين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي به فحنكه، وسماه أسعد، اختلف فيه، فقيل: صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، وقيل: أدركه، ولم يسمع منه، وهذا أصح،
	أسعد بن يزيد الأنصاري بدري، وقيل: ابن زيد
	أسعد الخير، سكن الشام ذكره البخاري في الوحدان، وقيل: إنه أبو سعد الخير، ويشبه أن يكون اسمه أسعد
	وأسعد بن عطية بن عبيد بن بجالة بن عوف القضاعي قيل أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ذكره بعض المتأخرين، وأحال بذكره على أبي سعيد أحمد بن عبد الرحمن بن يونس بن عبد الأعلى

	باب من اسمه أشعث
	أشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن حملة ابن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن ثور الكندي، يكنى أبا محمد، ذهبت عينه يوم اليرموك، وكان أحد من ذكر بالردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الإسلام، فزوجه أبو بكر أخته أم فروة، سكن الكوفة،
	ومما أسند
	والأشعث بن جودان العبدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم من بعض النقلة، وصحيحه: الأشعث بن عمير بن جودان، عن أبيه حديثه عند عطاء بن السائب، عن أشعث بن عمير، عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، ورواه بعض الناس عن شقيق،

	باب من اسمه أهبان
	أهبان بن صيفي الغفاري أبو مسلم، توفي بالبصرة من بني حرام بن غفار، روت عنه ابنته عديسة، وزهدم بن الحارث الغفاري
	وأهبان بن أوس الأسلمي، ويعرف بمكلم الذئب وقيل: إن مكلم الذئب، أهبان بن عياذ الخزاعي، وقيل: إنه بايع تحت الشجرة

	باب من اسمه إياس
	إياس بن عبد أبو عوف وقيل: أبو الفرات المزني، عداده في الكوفيين، تفرد بالرواية عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم المكي، ثقة
	إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي، سكن مكة اختلف في صحبته، تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عبد الله بن عمر
	إياس بن معاوية المزني
	وإياس بن ثعلبة أبو أمامة البلوي ويقال الحارثي، حليف بني حارثة، أحد بني الحارث بن الخزرج، توفي منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، فصلى عليه، روى عنه ابنه عبد الله، ومحمود بن لبيد، وعبد الله بن كعب بن مالك، وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار، وكان
	إياس بن معاذ الأشهلي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة فعرض عليه الإسلام فأسلم، فتوفي قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
	إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة الليثي وقيل: ابن عبد الله بن ناشب، من حلفاء بني عدي بن كعب، شهد بدرا، من المهاجرين الأولين، توفي سنة أربع وثلاثين
	وإياس بن أوس الأنصاري استشهد يوم أحد، وهو ابن عتيك بن عمرو الأشهلي
	وإياس بن سهل الجهني، عداده في المدنيين من الأنصار ذكره بعض المتأخرين في الصحابة، وهو فيما أراه من التابعين، أخرج له هذا الحديث الذي
	إياس بن قتادة العنبري أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الجابية دون اليمامة، ذكره في حديث أوفي بن مولة العنزي
	وإياس بن ودقة الأنصاري
	وإياس أبو فاطمة وقيل: ابن أبي فاطمة، ويقال: إن اسم أبي فاطمة أنيس، وإياس هذا من التابعين، وذكره بعض المتأخرين في الصحابة
	إياس أبو عبد الرحمن الفهري، له صحبة قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: اسمه إياس بن عبد الله، تفرد بالرواية عنه أبو همام عبد الله بن يسار
	إياس بن مالك بن أوس الأسلمي ذكره بعض الواهمين في الصحابة، وهو تابعي، ولجده أوس صحبة، وسقط عليه اسم أبيه، ذكره عن السراج

	باب من اسمه أمية
	أمية بن مخشي أبو عبد الله الخزاعي، يعد في البصريين، مدني الأصل
	أمية بن لوذان الأنصاري بدري
	أمية بن عمرو الضمري الكناني وقيل: ابن أبي أمية يعد في الحجازيين، روى عنه ابنه عمرو
	وأمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، مختلف في صحبته
	أمية بن الأشكر الجندعي أدرك الإسلام شيخا كبيرا. قاله علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمية بهذا

	باب من اسمه أوس
	أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث ابن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج أبو ليلى الأنصاري بدري كان فيمن غسل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته، وكان أحد الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق فقتلوه
	أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرا
	أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام أخو حسان بن ثابت، والد شداد بن أوس، شهد بدرا والعقبة، وقتل بأحد
	أوس بن الحدثان النصري أبو مالك، وهو أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن سعد بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر، له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه من الصحابة: كعب بن مالك، وابنه مالك بن أوس، وسلمة بن وردان
	وأوس بن حذيفة الثقفي قيل: هو أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عنزة بن عوف، توفي سنة تسع وخمسين
	وأوس بن أبي أوس
	وأوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي سكن العرج، يعد في الحجازيين
	وأوس بن شرحبيل أحد بني المجمع، روى عنه نمران أبو الحسن الرحبي وروى حريز بن عثمان، عن نمران، عن شرحبيل بن أوس، حديثا غير هذا في المسكر
	أوس الأنصاري أبو سعيد، غير منسوب
	وأوس بن معاذ بن أوس الأنصاري، وأوس بن المنذر الأنصاري
	وأوس بن خذام الأنصاري ربط نفسه إلى سارية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتخلفه عن تبوك، وفيه وفي أصحابه نزلت: وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية
	وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن نعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب
	وأوس بن يزيد بن الأصرم الأنصاري عقبي
	وأوس أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: سليم، وهو دوسي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا
	أبو محذورة، اسمه سمرة، وقال بعضهم: اسمه أوس والأول أصح به، نذكره في سمرة، إن شاء الله
	وأوس بن الأعور بن جوشن بن عمرو بن مسعود ذكره البخاري
	وأوس بن عرابة الأنصاري كان فيمن عرض يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر فيهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وابن عمر، فردهم، ذكره أبو بكر الهذلي، عن نافع، عن ابن عمر
	وأوس بن عوف الثقفي سكن الطائف قدم في الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة تسع وخمسين، ذكره محمد بن سعد الواقدي، وهو أوس بن حذيفة، فنسبه إلى جده، وتقدم ذكره
	وأوس بن سمعان أبو عبد الله الأنصاري له ذكر في حديث أنس بن مالك، من حديث سعيد بن أبي مريم
	أويس بن عامر القرني، وقيل: أوس بن أنس بن عامر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، عداده في تابعي أهل الكوفة من اليمن من مراد - حي من اليمن

	باب أيمن
	أيمن ابن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو بن بلال بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، ويعرف بالحبشي، كان أخا أسامة بن زيد لأمه، أمهما حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم حنين، وفيه نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه الآية
	أيمن بن خريم بن فاتك بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك بن الفليت بن عمرو بن أسد أمه الظناء، وقيل: الصماء بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك الأسدي، له ولأبيه ولعمه صحبة، روى عنه الشعبي، وفاتك بن فضالة، وأبو إسحاق السبيعي
	أيمن بن يعلى الثقفي أبو ثابت، روى عنه الشعبي

	باب الأرقم
	الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، شهد بدرا يكنى أبا عبد الله، توفي سنة ثلاث وخمسين في أيام معاوية رضي الله عنه، وهو ابن خمس وثمانين سنة، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ودفن بالبقيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عبد الله بن أنيس
	الأرقم بن جفينة التجيبي، من بني نصر بن معاوية شهد فتح مصر، له ذكر وعقب بمصر، لم يذكره أحد من المتقدمين، ذكره بعض المتأخرين، عن أبي سعيد بن عبد الأعلى، ولم يخرج له شيئا

	*
	أقرم الخزاعي، يكنى أبا عبد الله الخزاعي نزل بين العرج، والسقيا بالقاع من نمرة، له ولابنه عبد الله صحبة
	أبان بن سعيد بن العاص الأموي قرشي من بني عبد شمس أسلم قبل خيبر، يكنى أبا سعيد، كان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي وأبان عامله على البحرين، خرج هو وأخوه إلى الشام مجاهدا، واستشهد بأجنادين في أيام عمر، ولم يعقب، أمه صفية، وقيل: صخرة
	أبان المحاربي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا مع عبد القيس، يعد في البصريين، تفرد بالرواية عنه الحكم بن حيان المحاربي
	أحمر بن جزي السدوسي الربعي وهو ابن شهاب بن جزي بن ثعلبة بن زيد بن مالك بن سنان الربعي، عداده في البصريين، تفرد بالرواية عنه الحسن، ويكنى أبا شعيل، قال المنيعي، ووهم فيه
	أحمر أبو عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو عمران الجوني، وخازم بن القاسم، مختلف في اسمه
	أحمر مولى أم سلمة، عداده في الكوفيين
	أحمر بن سواء بن عدي بن مرة بن حمدان ابن عوف بن عمرو بن الحارث بن سدوس السدوسي، عداده في الكوفيين، تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط
	أحمر بن معاوية بن سليم بن لأبي بن الحارث بن صريم بن الحارث وهو مطاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة، يكنى أبا شعيل، كتب النبي له ولابنه كتاب أمان، وكان وافد بني تميم، حديثه عن محمد بن عمر بن حفص بن السكن بن سوار بن شعيل بن أحمر بن معاوية بن لأبي
	الأحمري يقال: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعد في المدنيين حديثه عند إسماعيل بن أبي حبيبة
	أبيض بن حمال المأربي السبائي
	أبيض، له صحبة نزل مصر، كان اسمه أسود، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض
	الأغر بن يسار المزني، يعد في الكوفيين روى عنه أبو بردة وغيره، له صحبة، ويقال الجهني
	الأغر روى عنه عبد الله بن عمر، ومعاوية بن قرة المزني ذكره بعض الناس، وزعم أنه غير الأول، وهما واحد
	أفلح أبو القعيس، وقيل: ابن أبي القعيس، وقيل: أخو أبي القعيس
	أفلح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقال له مولى أم سلمة، ومن الناس من فرقهما فجعلهما رجلين
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	ثوبان بن بجدد أبو عبد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ابن جحدر، من أهل اليمن من حمير، أصابه سباء، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه، سكن حمص، وله بها دار الضيافة، توفي سنة أربع وخمسين، وله أيضا دار بالرملة وبمصر أخرى،
	ثوبان أبو عبد الرحمن الأنصاري روى حديثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده
	ثوبان بن سعد أبو الحكم يذكر في التابعين وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في الصحابة
	ثمامة بن أثال الحنفي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، فحبسه، فأسلم. روى قصته أبو هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما
	ثمامة بن عدي القرشي له صحبة، كان على صنعاء الشام واليا حين قتل عثمان بن عفان. روى عنه أبو الأشعث الصنعاني
	ثمامة بن بجاد العبدي يذكر أن له صحبة، يعد في الكوفيين
	ثمامة بن أبي ثمامة أبو سوادة الجذامي، من الصحابة
	ثمامة بن حزن القشيري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، رأى عمر بن الخطاب، وعثمان، وعائشة رضي الله عنهم، قدم على عمر في خلافته وهو ابن خمس وثلاثين سنة. كذا حدثه
	ثقف بن عمرو بن شميط من بني غنم بن دودان بن أسد، حليف الأنصار، استشهد بخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ثور السلمي يكنى أبا أمامة جد معن بن يزيد


	الجزء الثاني
	باب الجيم
	*
	جعفر بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي، الطيار، في الجنة، ذو الجناحين، صاحب الهجرتين، استشهد بمؤتة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا، سنة ثمان في جمادى الأولى، شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقا وخلقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
	جعفر بن الزبير بن العوام أخو عبد الله
	جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب واسم أبي سفيان، المغيرة، ذكر محمد بن سعد الواقدي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه حنينا، وأدرك زمن معاوية رضي الله عنه وتوفي في وسط أيامه، وهو وهم؛ لأن الذي شهد حنينا أبو سفيان، وجعفر لم يشهد حنينا
	جعفر بن أبي الحكم ذكره الحماني، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في الوحدان
	جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي أسلم ما بين الحديبية والفتح، أمه أم جميل. وقيل: أم حبيب بنت شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، وأمها أم حبيبة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس، يكنى أبا محمد، وقيل: أبو عدي،
	جبير بن إياس بن خالد بن مخلد بن زريق الأنصاري شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسند عنه شيئا
	جبير مولى كبيرة بنت سفيان له ذكر فيمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
	جبير بن نوفل غير منسوب، ذكره الحضرمي في الصحابة
	جبير بن نفير أبو عبد الرحمن الحضرمي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن ولم يره، ثم قدم بالمدينة فأدرك أبا بكر، وعمر رضي الله عنهما، ثم انتقل إلى الشام فسكن حمصا،
	جبير بن مالك بن بحينة القرشي من بني نوفل بن عبد مناف له صحبة، قتل يوم اليمامة
	جبير بن الحباب بن المنذر ذكره محمد بن عبد الله الحضرمي في الصحابة وذكر أنه في سير عبيد الله بن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب من الصحابة: جبير بن الحباب بن المنذر، ولا يعرف له ذكر، ولا رواية إلا هذه
	جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي عقبي بدري، كان يحرض على أهل خيبر بعد أن قتل ابن رواحة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابرا عينا له على المشركين، توفي سنة ثلاثين، وهو ابن اثنتين وستين سنة يكنى أبا عبد الله، وأمه سعاد بنت سلمة من بني جشم بن
	جبار بن الحارث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الجبار
	جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر الكلابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أرضه بالضرية. ذكره محمد بن سعد الواقدي

	باب من اسمه جابر
	ومن مسانيد حديثه
	جابر بن خالد بن عبد الأشهل النجاري شهد بدرا، لا عقب له
	جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد السلمي الأنصاري شهد بدرا، من بني سلمة بن الخزرج، روى عنه عبد الله بن عباس، يعد في المدنيين
	ومما أسند
	جابر بن عتيك الأنصاري ويقال: جبر بن عتيك بن أوس بن حارثة المعاوي، من بني معاوية بن عوف يكنى أبا عبد الله، بدري، روى عنه عبد الله، وأبو سفيان بن عتيك، وعتيك بن الحارث بن عتيك، توفي سنة إحدى وستين
	ومما أسند
	جابر بن عمير الأنصاري، يعد في المدنيين له صحبة
	جابر بن أسامة الجهني يعد في الحجازيين وقيل: إنه قدم مصر، وتوفي بها، ويكنى: أبا سعاد، قاله أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى
	جابر بن طارق وقيل: ابن أبي طارق. وقيل: ابن عوف، أبو حكيم الأحمسي، سكن الكوفة، وقال ابن نمير، جابر بن أبي طارق
	جابر بن سمرة السوائي سكن الكوفة، مختلف في كنيته، قيل: أبو خالد. وقيل: أبو عبد الله، هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رياب بن حبيب بن سواءة بن عامر، وأمه: خالدة بنت أبي وقاص، أخت سعد بن أبي وقاص، توفي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان
	جابر بن سليم أبو جري الهجيمي وقيل: سليم بن جابر، تميمي، نزل البصرة في بني نمير، في حديثه اختلاف
	جابر أبو عبد الله العبدي تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الله، يعد في أهل اليمامة. وقال محمد بن سعد الواقدي كان في وفد عبد القيس، وسكن البصرة
	جابر بن سبرة الأسدي وهو وهم، إنما صوابه: سبرة بن مالك
	جابر بن عبد الأشهل من بني دينار بن النجار شهد بدرا، له ذكر في المغازي، وهو جابر بن خالد بن عبد الأشهل، وقد تقدم ذكره
	جابر بن الأزرق الغاضري عداده في أهل حمص حديثه عند نصر بن خزيمة
	وجابر بن عبد الله ذكر صالح بن محمد البغدادي جزرة أنه الراسبي ونزل البصرة، قال الشيخ: ولا أراه إلا جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي
	جابر بن صخر له ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وهو وهم، إنما هو جبار بن صخر، وقد تقدم ذكره
	وجابر بن ماجد الصدفي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، قاله أبو سعيد بن عبد الأعلى في حديثه اضطراب
	وجابر بن حابس العبدي
	وجابر بن ياسر بن عويص القتباني شهد فتح مصر، له ذكر في الصحابة، جد عياش، لا يعرف له ذكر ولا رواية. ذكر المحيل على أبي سعيد بن عبد الأعلى
	وجابر بن عياش بن جابر لا يعرف له حديث
	وجبر بن عتيك، وقيل: جابر. سكن المدينة، مات سنة إحدى وسبعين، وهو ابن تسعين سنة، قاله محمد بن عمر الواقدي
	جبر بن أنس بدري حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال في كتاب عبيد الله بن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب، جبر بن أنس بدري من بني زريق "
	وجبر بن عبد الله القبطي مولي بني غفار، ورسول المقوقس حمل مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يقال: إنه مولى أبي بصرة الغفاري، ذكره أبو سعيد بن عبد الأعلى

	من اسمه جندب
	جندب أبو ذر الغفاري مختلف في اسمه ونسبه. فقيل: جندب، وقيل: برير، وقيل: جنادة، والثابت المشهور جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وقيل
	ومما أسند
	جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله العلقي، وهو بطن من بجيلة، نزل الكوفة، ثم انتقل إلى البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، وقيل: جندب الخير، وقيل: جندب بن أم جندب، وقيل: جندب بن خالد بن سفيان، حديثه عند الكوفيين والبصريين، روى عنه من
	جندب بن كعب الأزدي مختلف في صحبته، عداده في الكوفيين روى عنه حارثة بن وهب، وأبو عثمان النهدي، والحسن وهو قاتل الساحر، قال علي بن المديني هو جندب بن زهير، من الأزد، قاتل الساحر
	جندب بن زهير العامري كان على رجالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل يوم صفين ذكره البغوي، عن عمه، عن أبي عبيد، وقال: هو أزدي
	جندب بن ناجية، أو ناجية بن جندب
	جندب بن مكيث بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات جهينة، قاله محمد بن سعد الواقدي، هو أخو رافع بن مكيث، وجندب سكن المدينة
	جندب أبو ناجية ذكره بعض الرواة، وزعم أنه الأول، في إسناده نظر، وهو وهم، وصوابه ناجية بن جندب الأسلمي
	جندب مجهول، وفيه مقال ونظر
	جندب بن عمرو بن حممة الدوسي استشهد بأجنادين
	جندب بن ضمرة الليثي نزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فيه اختلاف، فقيل: جندب بن ضمرة. وقيل: جندع بن ضمرة وهو المشهور، وقيل: ضمرة بن جندب، وقيل: ضمرة بن أبي العيص. وقيل: ضمرة بن العمص، وقيل: ضمضم بن عمرو الخزاعي

	*
	جبلة بن حارثة الكلبي أخو زيد بن حارثة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه حارثة، فقام حارثة بمكة مع ابنه زيد مؤانسا له مسلما، وخرج جبلة ثم رجع جبلة فأسلم وآمن وكان أكبر سنا من زيد، حديثه عن أبي عمرو الشيباني، وأبي إسحاق السبيعي
	جبلة بن الأزرق له صحبة عداده في الشاميين، روى عنه راشد بن سعد المقرائي
	جبلة بن عمرو الأنصاري أخو أبي مسعود الأنصاري روى عنه، ثابت بن عبيد، وسليمان بن يسار، شهد فتح إفريقية مع معاوية بن خديج سنة خمسين
	جبلة غير منسوب له صحبة ذكره محمد بن سيرين
	جبلة بن ثعلبة الأنصاري بدري، من بني بياضة حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: وفي حديث عبيد الله بن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جبلة من بني بياضة، بدري "
	جرير بن عبد الله بن الشليل البجلي أبو عمرو وقيل: أبو عبد الله، من خير ذي يمن، فاق الناس في الجمال والقامة، طوله ستة أذرع وطول نعله ذراع، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسميه يوسف هذه الأمة؛ لجماله، بارز مهران يوم القادسية فقتله، كان يخضب بالصفرة
	جرير بن الأرقط حديثه عند يعلى بن الأشدق
	جرير أو أبو جرير، وقيل: حريز
	الجراح بن أبي الجراح الأشجعي يعد في الكوفيين، روى عنه عبد الله بن عتبة بن مسعود
	الجارود بن عمرو بن المعلى العبدي يكنى: أبا المنذر وقيل: الجارود بن العلاء وقيل: الجارود لقب، واسمه بشر بن عمرو بن حنش بن معلى، قتل بأرض فارس في خلافة عمر، كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد القيس، وكان نصرانيا، فأسلم، ففرح رسول الله
	جارية بن ظفر الحنفي أبو نمران يعد في الكوفيين، حديثه عند ابنه نمران، ومولاه عقيل بن دينار
	جارية بن قدامة السعدي التميمي عم الأحنف بن قيس، وقيل: ابن عم الأحنف، وقيل: ليس بعمه أخي أبيه. بل سماه عمه توقيرا له، سكن البصرة
	جارية بن عبد المنذر وهو وهم، وصوابه رفاعة بن عبد المنذر، وحكى بعض الرواة عن ابن أبي داود أنه قال: خارجة بن عبد المنذر
	جارية بن أصرم الأجداري حي من كلب يعد في أعراب البصرة، لا يعرف له صحبة ولا رؤية، ذكره بعض الرواة في جملة الصحابة
	جارية بن حميل بن نشبة بن قرط صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الدارقطني، عن ابن جرير الطبري وقال بعضهم: هو من أهل الصفة
	جويرية العصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس
	جنيد بن سبع الجهني يعد في الشاميين، روى عنه عبد الله بن عوف الكناني. وقيل: هو أبو جمعة، واسمه حبيب بن سباع
	جنادح بن ميمون يعد في الصحابة شهد فتح مصر. لا يعرف له حديث، ذكره بعض المتأخرين وأحاله بذكره على أبي سعيد بن عبد الأعلى
	جنادة بن أبي أمية الأزدي أبو عبيد الله له صحبة نزل مصر، واسم أبي أمية كبير قاله البخاري، وتوفي سنة سبع وستين ومن عقبه بالكوفة مصعب بن عبيد الله بن جنادة
	جنادة بن مالك الأزدي يكنى أبا عبيد الله، عقبه بالكوفة
	جنادة غير منسوب ذكره بعض المتأخرين ولم ينسبه، واقتصر على أن له ذكرا في كتاب عمرو بن حزم، إن كان محفوظا
	جنادة بن جرادة الغيلاني له صحبة يعد في البصريين، روى عنه زياد بن قريع، وقيل: قربع
	جنادة بن زيد الحارثي يعد في البصريين من أعرابها، لا تصح صحبته، وفي سند حديثه نظر.
	جنادة بن أبي أمية واسم أبي أمية، كثير، وهو عندي جنادة بن أبي أمية الأزدي الذي تقدم حديثه، وفرق بينهما بعض الرواة من المتأخرين وهما عندي واحد
	جنادة بن أبي أمية الأزدي الزهراني من بني زهران، شهد فتح مصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وولي البحر في زمان معاوية رضي الله عنه. روى عنه أبو الخير، وأبو قبيل الحارث بن يزيد، توفي بالشام سنة ثمانين وهو عندي المتقدم، وفرق بينه بعض المتأخرين.
	جعدة الجشمي قال يزيد بن زريع هو جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي، تفرد بالرواية عنه أبو إسرائيل الجشمي، يعد في الكوفيين
	جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي ابن بنت أم هانئ، اختلف في صحبته. روى عنه مجاهد، ويزيد بن عبد الرحمن الأودي، وسعيد بن علاقة، سكن الكوفة
	جعدة بن هانئ الحضرمي جاهلي من أهل حمص، حديثه عند نصر بن علقمة، عن أخيه محفوظ، عن ابن عائذ، وفيه نظر
	جرثوم بن ناشب، وقيل: ابن ناشم، وقيل: ابن ناشر وقيل: ابن لاشر بن وبرة، وقيل: جرهم واختلف فيه، وقيل غير ما ذكرنا، كنيته أبو ثعلبة الخشني، وخشنة بطن من قضاعة، سكن الشام، وتوفي سنة خمس وسبعين. روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو إدريس
	جناب أبو خابط الكناني
	جرهد الأسلمي يقال: ابن خويلد، وقيل: ابن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أفصى، نسبه محمد بن سعد الواقدي، وقال الزهري هو ابن خويلد، شهد الحديبية وكان من أهل الصفة، يكنى أبا عبد الرحمن، سكن المدينة، وله بها دار، توفي آخر ولاية
	جعيل الأشجعي غير منسوب
	جعيل بن سراقة الضمري أخو عوف، وقيل: جعال أصيب عينه يوم قريظة، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم دية، يعد في أهل الصفة. رواه عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبي، عن يعقوب بن عتبة، عن عبد الواحد بن عوف، عن أبيه قال: أصاب أخي جعيلا عينه في بني قريظة
	جميل بن بصرة الغفاري وقيل حميل ويقال: حميل، والصواب جميل وقيل: بصرة بن أبي بصرة الغفاري يكنى أبا بصرة قال علي بن المديني: سألت رجلا من غفار عن اسم أبي بصرة، فقال: اسمه حميل، سكن مصر، ويقال: جميل بن وقاص.
	جميل بن ردام العذري أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الرمداء، له ذكر في حديث عمرو بن حزم.
	جزء غير منسوب عداده في الشاميين
	جزء بن الحدرجان بن مالك له ولأبيه، ولأخيه صحبة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم طالبا لدية أخيه قذاذ، وثأره
	جزي السلمي روى حديثه حيان، وعبد الله ابناه.
	جري الحنفي روى حديثه القاسم بن الحكم العرني
	جرموز الهجيمي، وقيل: القريعي من بني تميم له صحبة، روى عنه أبو تميمة الهجيمي، سكن البصرة
	جفينة الجهني روى عنه عرينة
	جرو السدوسي
	جرو بن مالك بن عامر الأنصاري استشهد باليمامة. حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن خالد، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، في تسمية من قتل يوم اليمامة من الأنصار، من بني جحجبي: جرو بن مالك بن عامر بن حدير "
	جري بن عمرو العذري، وقيل: جرير
	جودان سكن الكوفة وقيل: ابن جودان، غير منسوب، روى عنه الأشعث بن عمير، والعباس بن عبد الرحمن، والسائب بن مالك
	جمد الكندي
	جهم الأسلمي وهو وهم إنما هو جاهمة السلمي
	جهم البلوي روى عنه ابنه علي
	جهم، غير منسوب روى عنه ذو الكلاع، وهو عندي البلوي الذي تقدم
	وجهم بن قيس له ذكر في قصة أبي هند الداري وكتابه.
	جهم بن قثم وفد مع الذارع على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح
	جليبيب الأنصاري له ذكر في حديث أبي برزة الأسلمي
	جبيب بن الحارث له ذكر في حديث نوح بن ذكوان عن هشام
	جون بن قتادة التميمي يعد في البصريين، لا يثبت له صحبة ولا رؤية. ذكره بعض الواهمين في الصحابة
	الجفشيش بن النعمان الكندي يكنى أبا الخير، ويقال: إن الجفشيش لقب، واسمه معدان، له ذكر في حديث الأشعث بن قيس
	جشيب مجهول روى عنه ابنه، إن كان صاحب أبي الدرداء فهو حمصي وليست له صحبة، وروى عنه سعيد بن سويد
	جاهمة: أبو معاوية السلمي
	جاحل أبو مسلم روى عنه ابنه مسلم
	جعونة بن زياد الشني سمع النبي صلى الله عليه وسلم في العريف
	جلاس بن صليت اليربوعي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء
	جلاس بن سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف، له ذكر في المغازي
	جد بن قيس السلمي روى عنه جابر بن عبد الله، وأبو هريرة وفيه نزلت: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني
	جندرة بن خيشنة بن نفير بن مرة بن عرنة بن وايلة بن الفاكه بن عمرو بن مالك بن خزيمة بن مدركة نسبه عبد الله بن أبي داود، عن أيوب بن علي بن الهيضم بن أيوب بن مسلم بن خيشنة مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة. وقيل: من بني مالك بن النضر بن كنانة يعد
	جهيش بن أويس النخعي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناد حديثه نظر
	الجراد العقيلي أبو عبد الله روى عنه ابنه إن كان محفوظا
	الجراد بن عبس وقيل: عيسى يعد في أعراب البصرة
	جحش الجهني
	جهر أبو عبد الله
	جثامة بن مساحق بن الربيع بن قيس الكناني
	جندع الأنصاري مختلف في اسمه
	جمرة بن عوف يكنى أبا يزيد، عداده في أهل فلسطين، حديثه عند ابنه يزيد بن جمرة
	جمرة بن النعمان العذري
	جحدم والد حكيم روى عنه ابنه
	جحدم بن فضالة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه، وكتب له كتابا روى عنه أولاده
	جليحة بن عبد الله الليثي استشهد يوم الطائف
	جهجاه بن قيس وقيل: ابن سعيد الغفاري، عداده في المدنيين، مات بعد قتل عثمان بسنة، حديثه عند عطاء بن يسار
	جدار روى عنه يزيد بن شجرة
	جبارة بن زرارة البلوي وجذرة بن سبرة العتقي، وجديع بن ندير المرادي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمه، كل هؤلاء ذكرهم الحاكي عن أبي سعيد بن عبد الأعلى، مقتصرا على الأسامي من دون الروايات والشواهد


	باب الحاء
	من اسمه الحسن
	الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد سيد شباب أهل الجنة، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد المصلح به بين الأمة، وسبط من الأسباط سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا، شبيه رسول الله صلى الله عليه
	ومما أسند
	أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبيهه، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه حين ولد، سيد شباب أهل الجنة، خامس أهل الكساء، وابن سيدة النساء، أبوه الذائد عن الحوض، وعمه ذو الجناحين، غذته أكف النبوة،
	ومما أسند
	حسين بن السائب الأنصاري
	حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو عمارة وقيل: أبو يعلى، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخاه من الرضاعة، أسد الله وأسد رسوله، تزوج عبد المطلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، فولدت له حمزة وصفية، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت حمزة
	حمزة بن عمرو الأسلمي وهو ابن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حارثة يكنى أبا صالح، وقيل: أبو محمد، روت عنه عائشة، وابنه محمد، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد
	حمزة بن عمر لا يصح وهو وهم
	حذيفة بن اليمان وهو ابن حسل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان. وقيل: حذيفة بن اليمان؛ لأنه من ولد اليمان بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس، يكنى أبا عبد الله، مهاجري، هاجر هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الهجرة والنصرة، فاختار
	ومما أسند حذيفة
	حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد بن الأعوس، وقيل: ابن عمار بن واقعة بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وكان من أصحاب الشجرة، ومن أهل الصفة توفي، وصلى
	ومما أسند
	حذيفة البارقي ذكر فيمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عنه أبو الخير اليزني، روى عن جنادة الأزدي، ذكرنا حديثه، في حديث جنادة
	وحذيفة بن عبيد المرادي له ذكر في قضاء لعمر، شهد فتح مصر، أدرك الجاهلية، لا يعرف له رواية، ذكرهما المحيل عن ابن سعيد بن عبد الأعلى

	من اسمه حاطب
	حاطب بن أبي بلتعة وهو ابن عمرو بن عمير بن سلمة، يكنى أبا محمد، حليف بني أسد بن عبد العزى، شهد بدرا. وقيل: حاطب بن أبي بلتعة بن أدرب بن حرملة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن آدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
	حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح هاجر هو وامرأته فاطمة بنت المجلل وابناه الحارث ومحمد إلى أرض الحبشة
	وحاطب بن عمرو بن عبد شمس أول مهاجري إلى أرض الحبشة، لا يعرف له رواية، قاله الزهري، ومحمد بن إسحاق

	من اسمه حويطب
	حويطب، وقيل خوط: وقيل حوط بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك يكنى أبا محمد وقيل: أبو الأصبع، توفي سنة أربع وخمسين في إمارة معاوية، سكن مكة، من مسلمة الفتح
	حوط بن قرواش بن حصين أتى النبي صلى الله عليه وسلم، مجهول، روى حديثه سهل بن شاذان
	حوط بن يزيد الأنصاري ابن عم الحارث بن زياد، روى عنه الحارث

	من اسمه حكيم
	حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو خالد، أمه صفية، وقيل: فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وأمها سلمى بنت عبد مناف بن عبد الدار، من مسلمة الفتح، من المؤلفة، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مائة بعير ثم حسن
	حكيم بن معاوية النميري حديثه عند الحمصيين، في سند حديثه اختلاف
	حكيم بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ عم سعيد بن المسيب، استشهد باليمامة، لم يسند شيئا. حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن خالد، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، في تسمية من قتل يوم اليمامة من المسلمين، ثم من
	حكيم بن قيس بن عاصم المنقري قيل: إن ولادته: كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه مطرف بن الشخير

	من اسمه الحكم
	الحكم بن عمرو الغفاري يعرف بالأقرع صحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، ثم نزل البصرة فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج إليها، وسكن مرو، وتوفي بها واليا عليها سنة خمسين، وقيل خمس وأربعين، ودفن مع بريدة الأسلمي بجنبه، وهو الحكم بن عمرو بن مجدع
	الحكم بن حزن الكلفي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم
	الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو مروان، يعد في الحجازيين، نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة حياته
	الحكم بن أبي العاص الثقفي أخو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبيد بن دهان، عداده في البصريين، روى عنه معاوية بن قرة
	الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، قيل: إنه استشهد يوم بدر، ولا يثبت
	الحكم بن الحارث السلمي حديثه عند عطية الدعاء، وابن أخيه حبيب بن هرم بن الحارث، سكن البصرة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير غزوة
	الحكم بن كيسان المخزومي استشهد يوم بئر معونة كان مع عبد الله بن جحش في سريته وهي أول سرية كانت في الإسلام
	الحكم بن سفيان الثقفي مختلف فيه، فقيل: الحكم بن سفيان، وقيل: سفيان بن الحكم، وقيل: أبو الحكم الثقفي، وقيل: ابن أبي سفيان
	الحكم أبو شبث بن الحكم له ذكر
	الحكم بن أبي الحكم له ذكر في حديث كعب بن الخزرج
	الحكم بن رافع بن سنان له ولأبيه صحبة
	الحكم بن عمير الثمالي يعد في الشاميين سكن حمص، تفرد بالرواية عنه موسى بن أبي حبيب
	الحكم بن عبد الله الثقفي في إسناد حديثه مقال
	الحكم بن عمرو بن الشريد مختلف في اسمه
	الحكم أبو عبد الله الأنصاري جد مطيع
	الحكم أبو مسعود الزرقي في حديثه اختلاف، أخرجه بعض المتأخرين في الصحابة
	الحكم بن مرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، في سند حديثه نظر

	*
	الحجاج بن عمرو بن غزية المازني الأنصاري من أهل المدينة، حديثه عند كثير بن العباس، وعبد الله بن رافع، وعكرمة، شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا ضرار بن صرد، ثنا علي بن هاشم، عن محمد بن
	الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي شهد خيبر ع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بعث بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدن بني سليم وأهدى سيفه المسمى ذا الفقار، حجازي
	حجاج بن مالك الأسلمي مختلف في حديثه، يعد في المدنيين
	حجاج بن عامر الثمالي عداده في الحمصيين، روى عنه خالد بن معدان، وشرحبيل بن مسلم، وعاصم بن حجاج
	الحجاج بن عبد الله الثمالي وأراه المتقدم
	الحجاج بن عبد الله النصري
	حجاج الباهلي
	وحجاج بن الحارث بن قيس القرشي ثم السهمي، قتل يوم أجنادين حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، في تسمية من قتل يوم أجنادين من المسلمين ثم من قريش، ثم من بني سهم: حجاج بن الحارث
	الحجاج بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم. " من مهاجرة الحبشة، عم عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، وأراه المتقدم. حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، في
	حارثة بن النعمان الأنصاري بدري كان أحد الثمانين الذين ثبتوا وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم يفروا، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن رزقهم ورزق عيالهم على الله عز وجل في الجنة، وكان قد مر بالمقاعد على رسول الله صلى الله عليه
	حارثة ابن الربيع " والربيع اسم أمه، وهو حارثة بن سراقة بن الحارث، من بني عدي بن النجار، أصيب ببدر، وهو ابن عمة أنس بن مالك، وهو الذي بلغ به بره أمه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: " دخلت الجنة فرأيت حارثة، كذلكم البر "، وشهد له أنه أسكن
	حارثة بن زيد الأنصاري بدري حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب، وأبو محمد بن حيان، وسليمان بن أحمد قالوا: ثنا الحسن بن هارون بن سليمان، ثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، في تسمية من شهد بدرا من الأنصار، ثم
	وحارثة بن مالك الأنصاري من بني حبيب بن عبد، شهد بدرا، ذكره بعض الواهمين، ونسب وهمه إلى محمد بن إسحاق، ووهم هو، وصوابه حبيب بن عبد حارثة بن مالك، ففصل بين عبد وحارثة، فقدر أن حارثة اسم، والذي قاله محمد بن إسحاق بخلاف ما حكاه عنه
	حارثة بن الحمير الأشجعي بدري حليف بني دهمان حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، في تسمية من شهد بدرا من الأنصار من الأوس، ثم من بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة: حارثة
	حارثة بن الأضبط الذكواني عداده في الجزريين
	حارثة بن وهب الخزاعي أخو عمر بن الخطاب لأمه، روى عنه أبو إسحاق، ومعبد بن خالد، والصلت بن بهرام
	حارثة بن عدي بن أمية بن الضبيب عداده في الشاميين
	حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان الكلبي، أبو زيد بن حارثة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم طالبا لابنه زيد، فأسلم

	من اسمه الحارث
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	باب النون من باب العين
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	عبد الرحمن بن صفوان بن قتادة له ولأبيه صحبة
	عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي سكن الكوفة، مولى نافع بن الحارث
	عبد الرحمن بن أم النحام وقيل: ابن النحام ذكره في حديث كعب بن مرة
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	عبد عوف بن الحارث البجلي أبو حازم والد قيس، وقيل: عوف بن عبد الحارث بن معاوية بن أسلم بن أحمس
	عبد الجد بن ربيعة بن حجر بن الحكم الحكمي عداده في البصريين، تفرد بحديثه أهل مصر
	عبد خير بن يزيد الخيواني من همدان، أبو عمارة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم باليمن
	عبد رضا الخولاني أبو مكنف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتابا إلى معاذ، نزل ناحية الإسكندرية، لا تعرف له رواية، قاله المحيل بذكره على أبي سعيد بن عبد الأعلى
	عبد أبو حدرد الأسلمي روى عنه ابنه عبد الله قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: اسمه عبد
	عبد بن زمعة أخو سودة له ذكر في حديث الزهري، عن عروة عن عائشة
	عبد المزني أبو يزيد
	عبد بن عبد الجدلي شيخ قديم، ذكر في الصحابة ولا يصح، ذكره البخاري في التابعين، حديثه عند معبد بن خالد

	من اسمه عبيد
	عبيد بن خالد السلمي ثم البهزي، عداده في الكوفيين، حديثه عند عبد الله بن ربيعة، وتميم بن سلمة
	عبيد بن وهب أبو عامر الأشعري استشهد بأوطاس يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أوطاس قتله دريد بن الصمة، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر ودعا له روى عنه أبو موسى، وابنه عامر بن أبي عامر
	عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند سليمان التيمي
	عبيد بن عبد الغفار مولى النبي صلى الله عليه وسلم عتاقة، ذكره بعض المتأخرين، مجهول لا يعرف، غير متابع عليه ذكره عن سهل بن السري، قال: ذكر يحيى بن خالد المهبلي، عن علي بن محمد المنجوري، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبيد بن عبد الغفار،
	عبيد رجل من الصحابة غير منسوب، روى حديثه أبو عبد الرحمن السلمي، ذكره بعض المتأخرين
	عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي سكن المدينة، قيل: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وولد في عهده، مختلف فيه
	عبيد بن خالد الحارثي أخو الأسود، عداده في الكوفيين، روت عنه رهم بنت الأسود بن خالد بنت أخيه، نسبه سليمان بن قرم فيما حكى عنه بعض المتأخرين، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رهم بنت الأسود بن خالد، عن عمها عبيد بن خالد - إن حفظ - وأخرج له هذا الحديث ورواه
	عبيد أبو عبد الرحمن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، حديثه عند المنهال بن بحر عن حماد
	عبيد بن نضيلة الخزاعي سكن الكوفة، مختلف في صحبته
	عبيد بن المعلى بن لوذان الزرقي ثم الأنصاري استشهد يوم أحد حدثنا حبيب بن الحسن ثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، في تسمية من استشهد يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من بني زريق بن عامر:
	عبيد بن صخر بن لوذان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه على اليمن مع معاذ بن جبل
	عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، أبو جهم قاله أبو بكر بن أبي عاصم، وقال: عداده في الأنصار توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، مختلف في اسمه، فقيل: اسم أبي جهم: عامر بن حذيفة، وقيل: هو صاحب الإنبجانية
	عبيد بن مسلم ذكره بعض المتأخرين، وقال: في صحبته نظر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجر المملوك رواه عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبيد بن مسلم، ولم يزد عليه
	عبيد بن أوس شهد بدرا، له ذكر، ولا يعرف له رواية، ذكره يونس بن بكير، عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا من بني ظفر من الأنصار، لا عقب له حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن محمد، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، في تسمية من
	عبيد بن معاذ بن أنس الأنصاري وهو عم والد معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني، كذا نسبه بعض المتأخرين، وأخرج له هذا الحديث
	عبيد بن الخشخاش العنبري أخو مالك وقيس، عداده في البصريين
	عبيد بن عازب أخو البراء بن عازب الأنصاري، يعد في الكوفيين
	عبيد بن رحي الجهني مختلف في صحبته، وفي إسناد حديثه، وقيل: عبيد بن دحي أبو يحيى، سكن البصرة
	عبيد الأنصاري غير منسوب حديثه عند عبد الله بن بريدة
	عبيد بن عمرو الكلابي وقيل: عبيدة، وهو الصحيح
	عبيد بن معية وقيل: عبيد الله، وقد تقدم ذكره
	عبيد بن معاوية وقيل: عبيد بن معاذ أبو عياش الزرقي مختلف فيه، والمشهور زيد بن الصامت، وقد تقدم ذكره في حرف الزاى
	عبيد بن أبي عبيد الأنصاري من الأوس من بني أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف شهد بدرا
	عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان الأنصاري الأوسي، من بني عجلان بن عمرو بن عامر بن رزيق، شهد بدرا
	عبيد بن ثعلبة الأنصاري من بني النجار من الخزرج من بني ثعلبة بن غنم بن مالك؛ شهدا بدرا
	عبيد الجهني وكانت له صحبة؛ يكنى أبا عاصم
	العركي قيل: إن اسمه عبيد، أخرجه الطبراني فيمن اسمه عبيد
	عبيد بن مخمر المعافري أبو أمية
	وعبيد بن عمر بن صبح الرعيني شهدا فتح مصر عدادهما في المصريين، ذكرهما المحيل بذكرهما على أبي سعيد بن عبد الأعلى، ولم يذكر لهما شيئا غير التسمية

	ومن اسمه عبيدة
	عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، أحد الثلاثة الذين بارزوا المشركين يوم بدر، وفيهم أنزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم، استشهد ببدر، قطع رجله فمات في منصرفه إلى المدينة بالصفراء، قتله شيبة بن ربيعة، وقيل: عتبة بن ربيعة، أمه سخيلة بنت خزاعي بن
	عبيدة بن عمرو الكلابي وقيل: عبيد، والصحيح عبيدة، وقد تقدم حديثه
	عبيدة بن صيفي الجعفي وقيل: عبيدة بن صيفي الجهني، يعد في البصريين

	ومن اسمه عبيدة
	عبيدة بن خالد الحارثي وقيل: عبيد، وهو وهم، تقدم ذكره
	عبيدة بن عمرو وقيل: ابن قيس السلماني المرادي، يكنى أبا مسلم، كان يوازي شريحا في علم القضاء، مخضرم، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه، توفي سنة اثنتين وستين، وقيل: ثلاث، وأوصى أن يصلي عليه الأسود بن يزيد
	عبيدة المليكي ذكره الطبراني في الصحابة
	عبدة بن حزن النصري وقيل: عبيدة أبو الوليد السباني من بني نصر بن معاوية، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي
	عبدة بن مسهر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعم بعض المتأخرين

	من اسمه عبادة
	عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج يكنى: أبا الوليد، عقبي، بدري، أحدي، شجري، نقيب، شهد المشاهد، وسعد بعقد المعاقد حين بايعوا الرسول على النصرة والتعاضد، شهد البيعتين بالعقبة الأولى
	عبادة بن قيس بن كعب بن قيس الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج، شهد بدرا
	عبادة بن قرط وقيل: ابن قرص، وقيل: ابن قرض الليثي وهو عبادة بن قرص بن عروة بن بجير بن مالك بن قيس بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، عداده في البصريين، قتلته الخوارج بالأهواز روى عنه أبو قتادة العدوي
	عبادة الزرقي وقيل: عباد، وقيل: أبو عبادة فإن كان أبا عبادة، فاسمه سعيد بن عثمان بن خالد بن مخلد بن حارثة بن مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج بدري
	عبادة بن الأشيب العنزي عداده في أهل فلسطين
	عبادة بن الخشخاش وقيل: عبدة، استشهد بأحد فدفن هو والنعمان بن مالك والمجذر بن زياد في قبر واحد
	عبادة بن أوفي النميري ذكره بعض المتأخرين وقال: اختلف في صحبته، ولم يذكره أحد في الصحابة، شامي، روى عن عمرو بن عبسة، وقيل: عباد بن أبي أوفى، روى عنه أبو سلام، والأسود، والوليد بن هشام المعيطي، ويزيد بن أبي مريم، حدث عن عمرو بن عبسة فيمن أعتق

	من اسمه عباد
	عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأوسي شهد بدرا، له عقب، وقتل يوم اليمامة، روى عنه أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن ثابت، كان أحد المتهجدين، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالليل، فقال لعائشة: " هذا صوت عباد " ودعا له، وهو الذي
	عباد بن قيس بن عامر الأنصاري الزرقي شهد بدرا والعقبة، لا يعرف له رواية
	عباد بن شرحبيل الغبري يعد في البصريين، حديثه عند أبي بشر جعفر بن أبي وحشية
	عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري قيل: هو المتقدم من بني عبد الأشهل، وقيل: غيره، فرقه بعض المتأخرين فأخرج له هذا الحديث، وهو الذي تقدم حديثه
	عباد بن عمرو الديلي وقيل: الليثي، يعد في الكوفيين
	عباد أبو ثعلبة العبدي سكن الكوفة، حديثه عند الأسود بن قيس
	عباد بن المطلب ذكره بعض المتأخرين في الصحابة، وزعم أنه له ذكر في المهاجرين، ولا يعرف له رواية، فذكر له، عن شيخه، عن العطاردي، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق في هجرة الصحابة: ونزل عبيدة بن الحارث، وعباد بن المطلب، وجماعة سماهم، وهو وهم شنيع،
	عباد بن مرة، وقيل: مرة بن عباد عداده في الشاميين، فيما ذكره بعض المتأخرين
	عباد بن سهل الأنصاري الأشهلي استشهد بأحد
	عباد العدوي ذكره البخاري في الصحابة فيما حكى عنه بعض المتأخرين وقال: خالفه غيره
	عباد بن سنان، وقيل: شيبان أبو إبراهيم السلمي حليف قريش، خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت ربيعة بن الحارث
	عباد بن عمرو وقيل: عياد بن عمرو، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم
	عباد بن أخضر وقيل: ابن أحمر
	عباد بن شيبان أبو يحيى، روى عنه ابنه يحيى بن عباد ذكره بعض المتأخرين في الصحابة فأسقط جده شيبان فقال: يحيى بن عباد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل السحور حديث أشعث بن سوار
	عباد بن سحيم الضبي ذكره ابن أبي عاصم في الصحابة فيما حكاه عنه بعض المتأخرين، وقال البخاري: هو تابعي، ولم يذكر له شيئا
	عباد بن جعفر المخزومي روى عنه ابنه محمد ذكره بعض المتأخرين وقال: ذكر في الصحابة ولا يعرف له رواية ولا صحبة، ولم يخرج له شيئا

	من اسمه عمر
	عمر بن الخطاب العدوي تقدم ذكره في العشرة
	عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أمه: أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، واسم أبي أمية: حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن
	عمر بن سعد أبو كبشة الأنماري يعد في الشاميين، له صحبة، مختلف في اسمه، فقالوا: عمير بن سعد، وقالوا: سعد بن عمرو، وقالوا: عمرو بن سعد، نذكر حديثه في الكنى إن شاء الله
	عمر بن عوف النخعي ذكره بعض المتأخرين وقال: قيل: عمر، وزعم أن محمد بن إسماعيل ذكره في الصحابة فيمن اسمه عمر، وفيما ذكره عنه نظر، وأخرج له هذا الحديث
	عمر بن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فيه مالك بن أنس، وصوابه: معاوية بن الحكم
	عمر بن يزيد الكعبي جالس النبي صلى الله عليه وسلم
	عمر بن الجمعي وصوابه عمرو بن الحمق
	عمر بن معاوية الغاضري غاضرة قيس، ذكره بعض المتأخرين، وقال: مختلف في حديثه
	عمر بن مالك الأنصاري كان ينزل مصر، ذكره الطبراني في معجمه
	عمر بن عامر السلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سلمة أبو عبد الحميد، ذكره بعض المتأخرين فأخرج له هذا الحديث بعينه، من حديث يحيى بن الورد، ووهم فيه، فإنما هو عمرو بن عبسة السلمي
	عمر بن سعد السلمي ذكره الحضرمي في الوحدان، فيه نظر
	عمر الأسلمي وقيل: الجهني، غير منسوب، ذكره الحضرمي في الوحدان
	عمر بن سالم الخزاعي ذكره بعض المتأخرين وقال: وقيل: عمرو، وافد خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف فيه أنه عمر بن سالم
	عمر بن غزية الخزاعي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ذكره بعض المتأخرين، وهو عمرو بن غزية الأنصاري، عقبي، وأخرج له
	عمر بن لاحق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال بعض المتأخرين
	عمر بن عمرو الليثي وقيل: عبيد بن عمرو، حديثه عند قرة بن خالد، عن سهل بن علي النميري، عن عبيد بن عمرو
	عمر بن عبيد الله بن أبي زياد

	من اسمه عثمان
	عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو عمرو، ذو النورين مهاجري، ذو الهجرتين، بدري بسهمه وأجره أمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأم أروى أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم، اسمها البيضاء كان أول من
	عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، أمه أمينة بنت عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، أسلم يوم الفتح، توفي سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة، ورث ابنه أبا بكر، وعاش بعد ابنه أبي
	عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن مصيص بن كعب بن لؤي، يكنى أبا السائب، من مهاجرة الحبشة في الهجرة الأولى، وأميرهم، فقدم مكة قبل الهجرة، فهاجر فيها إلى المدينة فشهد بدرا، كان من رهبان المهاجرين ونساكهم، يقوم الليل ويصوم
	عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم، وقيل: حكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خلاس بن عمرو بن عوف بن مالك بن عمرو بن مالك بن الأوس، استعمله عمر بن الخطاب على العراق، وعمر إلى أيام معاوية، ولاه عمر الكوفة وأمره أن يمسح
	عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي الحجبي أمه أم سعيد بنت شهيد من بني عمرو بن عوف، أسلم قبل الفتح، كان بالحبشة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص فقدموا المدينة، فأسلموا في صفر سنة ثمان من الهجرة فاستبشر
	عثمان بن أبي العاص الثقفي وهو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبيد بن دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن غيلان بن مضر، وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
	عثمان بن الأزرق ذكره سليمان بن أحمد في معجمه في الصحابة
	عثمان بن عمرو الأنصاري ذكره سليمان في المعجم فيما أرى، وهو النعمان بن عمرو بن رفاعة
	عثمان بن عثمان الثقفي ذكره بعض المتأخرين، وقال: عداده في الحمصيين، كان أميرا على صنعاء الشام، فروى له هذا الحديث
	عثمان بن شماس بن لبيد مهاجري، بدري، قتل يوم أحد كذا ذكره بعض المتأخرين عن ابن إسحاق، فذكر في ترجمة ابن لبيد، وعن ابن إسحاق: عثمان بن شماس بن الشريد، فإنه خرج مع مصعب بن عمير، وعثمان بن مظعون مهاجرا، وهو وهم فاحش؛ فإنه شماس بن عثمان بعد أن ذكره
	عثمان بن قيس بن أبي العاص بن قيس بن عدي له صحبة، شهد فتح مصر مع أبيه ذكر بعض المتأخرين عن أبي سعيد بن عبد الأعلى، وذكر أنه كان على قضاء مصر في زمن عثمان، وقيل: في زمن عمر، وذكر له هذه الحكاية عن الليث بن سعد
	عثمان بن عمرو ذكره بعض المتأخرين، وزعم أن له ذكرا في حديث أنس بن مالك
	عثمان بن عبيد الله بن الهدير القرشي ذكره بعض المتأخرين، وقال: ذكر فيمن ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزد عليه

	من اسمه علي
	علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم سيد الأصفياء، وعلم الأتقياء، وزين الخلفاء، تقدم ذكره في العشرة، قتل بالكوفة في رمضان سنة أربعين، وقتل وهو ابن ثلاث وستين، شهد بدرا وهو ابن عشرين سنة، ذكرنا سنه، ووفاته، ونسبته، وأولاده في العشرة، قتله عدو
	علي بن أبي العاص بن الربيع أمه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له ذكر، وليس له حديث
	علي بن شيبان بن محرز ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة، من ساكني اليمامة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم
	علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة
	علي أبو سدرة السلمي وقيل: علي بن أبي علي، يكنى أبا سدرة، حديثه عند عبد الله بن كثير
	علي بن الحكم السلمي يقال: إنه أخو معاوية، حديثه عند يعقوب بن محمد الزهري
	علي بن هبار ذكره بعض المتأخرين، وقال: في إسناده نظر، وأخرج له حديث هشيم، عن أبي معشر
	علي بن ركانة ذكره بعض المتأخرين، وقال: لا تصح له صحبة، وأخرج له هذا الحديث
	علي أبو علي الهلالي ذكره سليمان بن أحمد في الصحابة

	من اسمه عمرو
	عمرو بن ثابت بن وقش وقيل: ابن أقيش، أصيرم بني عبد الأشهل، استشهد بأحد، حديثه عند أبي هريرة
	عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، يقال: إنه مولى سهيل بن عمرو، شهد بدرا
	عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس من مهاجرة الحبشة، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على تيماء وخيبر، قتل بأجنادين من أرض الشام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ابن إسحاق: لا عقب له، أخو خالد بن سعيد، ولما أن أسلما قال فيهما
	عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري من بني مالك بن النجار، أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، سكن المدينة، توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل: توفي سنة أربع وخمسين، يكنى أبا الضحاك، شهد الخندق هو وزيد بن ثابت، وكان أول مشهد
	عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح، قدم مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه بعكاظ ورآه مستخفيا من قريش في أول الدعوة، وهو يقول: أنا رابع الإسلام، ثم رجع إلى أرضه وقومه بني سليم مقيما حتى مضى بدر وأحد والخندق، ثم قدم المدينة فنزلها، وكان قبل أن يسلم
	عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام السلمي استشهد بأحد فدفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد، يكنى أبا معاذ، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح " وكان أعرج فقال صلى الله عليه وسلم: " كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه
	عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، يكنى أبا عبد الله أمه النابغة من بني عنزة بن أسيد بن ربيعة بن نزار، كان يخضب بالسواد، وخرج إلى الحبشة إلى النجاشي بعد الأحزاب، فأسلم عنده بالحبشة، فأخذه أصحابه
	عمرو بن أبي الفغواء الخزاعي حديثه عند ابنه عبد الله، أخو علقمة بن أبي الفغواء بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة بن كعب
	عمرو بن عمير الأنصاري سكن المدينة، وقيل: عمير بن عمرو وقيل: عامر بن عمير
	عمرو بن أمية الضمري وهو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، يكنى أبا أمية، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده عينا إلى قريش فحل حبيب بن عدي
	عمرو بن عبد الله القارئ أبو عياض، يعد في الحجازيين، حديثه عند ابنه عياض
	عمرو بن أبي عمرو المزني أبو رافع، روى عنه ابنه رافع
	عمرو بن شأس الأسلمي
	عمرو بن يثربي الضمري حجازي
	عمرو بن ثعلبة الجهني حديثه عند وهب بن عطاء بن يزيد الجهني، يعد في الحجازيين
	عمرو بن أبي عمرو العجلاني أبو عبد الرحمن، حديثه عند ابنه عبد الرحمن
	عمرو بن زائدة بن الأصم ابن أم مكتوم وقيل: عبد الله بن عمرو، وقيل: عمرو بن قيس بن شريح بن مالك، وأم مكتوم اسمها عاتكة
	عمرو بن عتبة بن نوفل عداده في الحجازيين
	عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري، سكن البصرة، روى عنه أنس بن سيرين، وعلباء بن أحمر، ومعاوية بن قرة، وأبو قلابة، وأبو نهيك القاسم
	عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر المخزومي، سكن الكوفة، يكنى أبا سعيد، مات سنة خمس وثمانين حملت أمه عام بدر، وقيل: بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله اثنا عشر سنة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا له بالبركة في صفقته وبيعته
	عمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي أخو جويرية أم المؤمنين، يعد في الكوفيين
	عمرو بن الأحوص أبو سليمان الجشمي، حديثه عند ابنه سليمان
	عمرو بن سراقة بن المعتمر ابن أنس بن أداة بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، أخو عبد الله بن سراقة، شهد بدرا، ووهم بعض المتأخرين، فقال: عمرو بن سراقة الأنصاري، واختلط فإنما هو عدوي من بني عدي بن كعب من رهط عمر بن الخطاب، ذكره في حديث عامر بن ربيعة العدوي
	عمرو بن سنان الخدري ذكره في حديث أبي سعيد الخدري
	عمرو بن تغلب النمري وقيل: العبدي، هو من النمر بن قاسط بن ربيعة، وقيل: هو من بكر بن وائل روى عنه الحسن بن الحسن، سكن البصرة وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان
	عمرو بن الحمق الخزاعي وهو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن ربيعة بن كعب الخزاعي، سكن الكوفة، ثم انتقل إلى مصر، روى عنه رفاعة القتباني، وجبير بن نفير، وغيرهما، كان أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحمق، أصابته لدغة فتوفي فخافت الرسل
	عمرو بن خارجة الأشعري وقيل: الأنصاري، حليف أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وقيل: خارجة بن عمرو، والصحيح: عمرو بن خارجة، يعد في الشاميين، حديثه عند عبد الرحمن بن غنم
	عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني يكنى أبا عبد الله، وكان قديم الإسلام، سكن المدينة، أدرك معاوية، وتوفي في ولايته
	عمرو بن مرة الجهني وقيل: الأسدي، يكنى أبا مريم، سكن فلسطين، حدث عنه عيسى بن طلحة، والربيع بن سبرة، وأبو الحسن الجزري
	عمرو بن سالم الخزاعي الكلبي الشاعر، رسول بني خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لاستنصارهم به على قريش حين أخفروا ذمته، ذكره في حديث المسور بن مخرمة، ومروان، وغيرهم
	عمرو بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن تميم بن مازن بن النجار أبو داود المازني، شهد بدرا، نسبه محمد بن يحيى الذهلي فيما حكى عنه بعض المتأخرين، وقال محمد بن إسحاق: اسمه عمير
	عمرو بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، أخو سعد بن معاذ، شهد بدرا واستشهد بأحد
	عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي أبو واقد حكاه عبد الله بن أبي داود السجستاني، فيما أخبرنيه محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي إجازة عنه، قال: ومن بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ، وولده عبد الله، وعمرو، هكذا في كتاب ابن القداح، قال: ورأيت سعدا في النوم فقلت
	عمرو بن أبي سفيان سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب من ثلمة القدح ذكره بعض المتأخرين، وقال: روى حديثه روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، عن عمه عمرو بن أبي سفيان هذا، ولم يزد عليه
	عمرو بن سفيان الثقفي شهد حنينا مع المشركين، يعد في الشاميين، حديثه عند القاسم أبي عبد الرحمن، كذا ذكره القاضي أبو أحمد أنه شهد حنينا مع المشركين، أسلم بعد حنين
	عمرو بن بلال بن بليل أبو ليلى الأنصاري، مختلف في اسمه، وقيل: اسمه داود، وقيل: سفيان، وقيل: يسار، وقيل: أوس، وقيل: بلال. روى عنه ابنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، تقدم حديثه، وقيل: عمرو بن بليل بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا، شهد أحدا،
	عمرو بن كعب اليامي وقيل: كعب بن عمرو اليامي جد طلحة بن مصرف
	عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد أبو ثور الزبيدي، له الوقائع المذكورة في الجاهلية، وأدرك الإسلام فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه التلبية وله في الإسلام بالقادسية بلاء حسن حين بعثه عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص،
	عمرو بن سفيان أبو الأعور السلمي وهو عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعيد بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم، وأمه قريبة بنت قيس بن عبد قيس بن عدي بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص، حليف بني أمية
	عمرو بن عبيد الله الحضرمي قيل: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديثه أبو بكر بن خزيمة: لا أدري أمن المدينة هو أم من غيرها؟
	عمرو بن سفيان المحاربي يعد في البصريين، وقيل: عمرو بن شفي المحاربي
	عمرو بن أبي أراكة ذكره بعض المتأخرين، وزعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة. قال محمد بن إسماعيل: عمرو بن أراكة سكن البصرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
	عمرو بن أوس الثقفي نزل الطائف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه عثمان، وقيل: عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن عمرو بن أوس، عن أبيه، وقد تقدم فيما ذكره، ولم يزد عليه، والصواب: عمرو بن أوس، عن أبيه
	عمرو بن سلمة بن نفيع بن لائم بن قدامة بن جرم الجرمي أبو بريد، حديثه عند أبي قلابة، وأيوب، وعاصم إمام بني جرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهم سبع سنين في حياته، فلم يزل إمامهم في المكتوبة، وفي جنائزهم إلى أن مات، وهو أول من كسي بالأمانة
	عمرو بن يعلى الثقفي ذكر أنه حضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه عمرو بن دينار، ذكره بعض المتأخرين، وقال: ذكر في الصحابة، ولا يصح، ولم يزد عليه
	عمرو بن محصن الأسدي من المهاجرين الأولين من بني غنم بن دودان
	عمرو بن مطرف بن عمرو وقيل: ابن علقمة الأنصاري من بني عمرو بن مبذول، استشهد بأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، شهد العقبة، نزلت فيه: أقم الصلاة طرفي النهار
	عمرو بن النعمان بن مقرن وقيل: النعمان بن عمرو، ذكره بعض المتأخرين، وقال: روى حديثه بكر بن خلف، عن العلاء بن عبد الجبار، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن عمرو بن النعمان، قال بكر بن خلف: وله صحبة، ولم يتابع عليه، ولم
	عمرو بن سفيان البكالي سكن الشام، قيل: له صحبة، واختلف فيه، وقال حفص بن غياث: كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ذا فقه، روى عنه أبو تميمة الهجيمي، ومعدان بن أبي طلحة
	عمرو أبو فراس الليثي روى عنه أبو الطفيل عامر بن واثلة
	عمرو بن الطفيل روى عنه أبو أمامة الباهلي
	عمرو بن مخزوم الغاضري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ناحية أصبهان وأرجان، في ولاية عمر بن الخطاب له ذكر، ولا رواية له، وهو الذي يسمى عقبة مارت بهذا الاسم، شق عليه صعودها، فقال لدليله الذي أخذ به عليها: ما أردت؟ فسمى العقبة عقبة مارت، كذا
	عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بدرا، يكنى أبا الحكم، وقيل: أبو حكيمة
	عمرو بن قيس بن سواد النجاري شهد بدرا واستشهد بأحد، أبو قيس
	عمرو بن خارجة بن قيس الأنصاري النجاري، شهد بدرا
	عمرو بن إياس من بني لوذان بن غنم، حليف لهم
	عمرو بن أبي سرح الفهري شهد بدرا، وهو عمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر
	عمرو بن مازن من بني خنساء بن مبذول، شهد بدرا، قاله محمد بن إسحاق، فيما حكاه عنه بعض المتأخرين، وقال: لا يعرف له رواية، ووهم فيه؛ لأن عمرو بن غنم بن مازن جد خنساء الذي ينتسب إليه بنو خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن، هكذا قاله ابن إسحاق،
	عمرو بن سهل، وقيل: سهيل الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صلة القرابة، روى حديثه حنان بن سدير، عن عبد الرحمن بن الغسيل، عنه مرسلا، فيما ذكره بعض المتأخرين، ولم يزد عليه
	عمرو بن غيلان الثقفي يعد في الشاميين، حديثه عند أبي عبيد الله مسلم بن مشكم، مختلف في صحبته
	عمرو بن جدعان روى عنه أبو هريرة
	عمرو الثمالي وقيل: اليماني، حديثه عند شهر بن حوشب
	عمرو بن صليع من محارب خصفة، سمع حذيفة، وعائشة، ذكر بعض المتأخرين أن له صحبة
	عمرو ذو النور وهو ابن الطفيل الدوسي، نسبه موسى بن سهل الرملي، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، واستشهد يوم اليرموك، وذو النور هو أبوه الطفيل بن عمرو الدوسي، ذكرنا ذلك في قصة الطفيل، وابنه عمرو مختلف في صحبته
	عمرو بن عطية غير منسوب، ذكره الطبراني في الصحابة في معجمه
	عمرو بن مالك الرواسي ذكره سليمان
	عمرو بن مالك الأشجعي ذكره ابن أبي شيبة في المقلين
	عمرو بن أبي خزاعة اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل، ذكره بعض المتأخرين
	عمرو بن معاذ الأنصاري تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجله لما قطع فبرأ، وقيل: إنه المتقدم أخو سعد بن معاذ
	عمرو بن حزابة بن نعيم ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بعض المتأخرين
	عمرو بن نضلة روى معاذ بن رفاعة، عن أبي عبيد الحاجب، عن عمرو بن نضلة، ورواه الأوزاعي، عن أبي عبيد، عن عبيد بن نضلة، وهو الصحيح
	عمرو بن مرداس السلمي له ذكر في جملة المؤلفة قلوبهم، ذكره بعض المتأخرين من حديث محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، ووهم؛ لأنه العباس بن مرداس، لا يختلف فيه
	عمرو بن الأهتم التميمي يذكر في المؤلفة
	عمرو أبو سعيد الأنصاري شهد بدرا فيما قاله بعض المتأخرين
	عمرو العجلاني الأنصاري ذكره ابن أبي عاصم، وسليمان الطبراني
	عمرو بن حماس الليثي غير محفوظ، لا يصح له صحبة، ذكره بعض المتأخرين، وقيل: أبو عمرو بن خماس، وهو المشهور
	عمرو بن حبيب وقيل: ابن أبي حبيب، وقيل: ابن أبي جندب، عداده في الشاميين، ذكره الحسن بن سفيان في الوحدان
	عمرو بن شغوى اليافعي وقيل: شعوى، شهد فتح مصر يعد في الصحابة، أخرج عنه سليمان، وغيره من المتأخرين
	عمرو أبو زرعة
	عمرو بن أبي الأسد ذكره الحسن بن سفيان، والمنيعي في الوحدان
	أبو السنابل بن بعكك قيل: إن اسمه عمرو، نذكر حديثه في الكنى إن شاء الله
	عمرو بن حنة الأنصاري ذكره سليمان بن أحمد في معجمه
	عمرو بن سعيد الهذلي أبو سعيد
	عمرو أبو عطية السعدي روى حديثه ابنه عطية
	عمرو بن قرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه
	عمرو بن شراحيل ذكره سليمان في معجمه
	عمرو الجني ذكره سليمان في معجمه، في إسناده نظر في سجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة والنجم
	عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس قيل: عمرو بن حبيب الأقطع، له ذكر في حديث ثعلبة أبي عبد الرحمن حدثناه أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن
	عمرو بن سفيان العوفي وقيل: عمرو بن سليمان، ذكره ابن أبي عاصم في الآحاد، وقال البخاري: هو تابعي روى عنه بشر بن عبد الله، لا يعرف له صحبة
	عمرو بن بداح القيسي له ذكر في حديث المشمرج بن خالد، ذكره بعض المتأخرين
	عمرو بن ميمون الأودي أدرك الجاهلية، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حج مائة حج وعمرة، قال حجاج بن محمد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: أدرك عمرو بن ميمون النبي صلى الله عليه وسلم
	عمرو بن مالك ملاعب الأسنة التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، حديثه عند خشرم بن حسان فيما رواه بعض المتأخرين من حديث الزبيري، عن مسعر عنه، والصحيح: رواية الأشجعي، وعفان بن سيار، وغيرهما، عن مسعر، عن خشرم، عن عامر بن مالك، فذكره فيمن
	عمرو بن زرارة أمره النبي صلى الله عليه وسلم برفع إزاره

	من اسمه عامر
	عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، يكنى أبا عبيدة، أمه أم غنم، وقيل: أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزيز بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، مهاجري ذو الهجرتين، شهد بدرا، شهد له
	عامر بن ربيعة العدوي حليف لهم، ذو الهجرتين، شهد بدرا، مختلف في نسبته، فقيل: من عنز بن وائل، وقيل: من اليمن، يكنى أبا عبد الله، توفي سنة اثنين وثلاثين حين نشبوا في الفتنة على عثمان، فمن نسبه إلى عنز بن وائل، قال: هو فيما
	عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه من المهاجرين الأولين هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه من مكة، بدري، استشهد ببئر معونة روى عنه عائشة، وعبد الرحمن بن عوف، وجابر بن عبد الله
	عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن بشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى، قاله محمد بن سعد الواقدي، استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، كان شاعرا يحدو بمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر
	عامر بن شهر الهمداني يكنى أبا الكنود البكيلي، كوفي، حديثه عند الشعبي
	عامر بن قيس الأشعري أبو بردة، أخو أبي موسى. قال مسلم بن الحجاج: اسمه عامر، وله صحبة
	أبو حبة البدري قيل: إن اسمه عامر بن عمرو بن ثابت، وقيل: عامر بن عبد عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس فيما ذكره بعض المتأخرين، أخو سعد بن خيثمة لأمه، أمهما هند بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة، شهد بدرا،
	عامر أبو هشام الأنصاري استشهد بأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم
	عامر بن حذيفة أبو جهم، وقيل: عبيد، تقدم ذكره
	عامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن عنزة بن سعد بن ليث، أخو عاقل، وخالد، وإياس، حليف بني عدي، شهد بدرا
	عامر بن الحارث الفهري من بني الحارث بن فهر بن مالك، شهد بدرا، ذكره بعض المتأخرين، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، وقال إبراهيم بن سعد، عن إسحاق: هو عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة، وقال: موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: هو ابن عمرو بن عامر بن
	عامر بن مخلد بن الحارث من بني سواد بن مالك، شهد بدرا، وقتل بأحد، لا عقب له
	عامر بن سلمة الأنصاري شهد بدرا، من بني عدي بن مالك
	عامر بن أمية بن زيد بن الخشخاش لا عقب له، شهد بدرا من بني عدي بن النجار
	عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري، شهد بدرا
	عامر بن مالك ملاعب الأسنة، حديثه عند خشرم بن حسان الجعفري
	عامر بن عمير النميري شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد في الكوفيين
	عامر بن أبي أمية أخو أم سلمة، ذكره بعض المتأخرين، وزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
	عامر بن عبد الله البدري ذكره سليمان بن أحمد في معجمه
	عامر الرام أخو الخضر، حي من محارب
	عامر بن عبدة الرقاشي عم أبي حرة الرقاشي، روى حديثه واصل بن عبد الرحمن، عن أبي حرة، عن عمه، مختلف في اسمه، فيما ذكره بعض المتأخرين
	عامر بن مسعود الجمحي عداده في الكوفيين، وهو عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، ابن أخي صفوان بن أمية، وهو والد إبراهيم بن عامر، كان يلي لعبد الله بن الزبير على أهل الكوفة، ثم عزله بعبد الله بن يزيد الخطمي، مختلف في صحبته، حديثه
	عامر المزني أبو هلال
	عامر بن لقيط العامري ذكره سليمان في معجمه
	عامر بن واثلة البكري يكنى أبا الطفيل، وهو عامر بن واثلة بن عبد الله بن حميس بن جدي بن سعد بن ليث، وقال بعضهم بدل حميس بن جدي بن عمير بن جابر، مولده عام أحد، أدرك من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين، وقال: كنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
	عامر بن الحارث بن كلثوم الأشعري يكنى أبا مالك، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفينة، ذكره بعض المتأخرين، وزعم أنه ممن قدم مصر. حدث عنه من المصريين: إبراهيم بن مقسم مولى هذيل، ومن الشاميين: عبد الرحمن بن غنم، وأبو سلام الحبشي، وحال بكل
	عامر بن لدين الأشعري مختلف في صحبته، وهو معدود في تابعي أهل الشام
	عامر بن مطر الشيباني ذكره سليمان في معجمه، مختلف في صحبته
	عامر بن عمرو بن حذافة التجيبي أبو بلال
	وعامر بن عبد الله بن جهم الخولاني
	وعامر بن الحارث بن ثوبان ذكرهم المحيل بذكرهم على أبي سعيد بن عبد الأعلى، وحكى عنه أنه قال: شهدوا فتح مصر ولا نعرف لواحد منهم رواية
	عمار بن ياسر حليف بني مخزوم، وقيل: هو مولاهم، وهو عمار بن ياسر بن مالك بن حصين بن ثعلبة بن مالك بن آدد، وقال ابن الكلبي: هو من عبس بن زيد بن مذحج، لم يشهد بدرا ابن مؤمنين غير عمار، من السابقين الأولين، والمعذبين في الله، ذو الهجرتين، مختلف في
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	عمار بن سعد القرظ المؤذن له رؤية فيما ذكره بعض المتأخرين، وأخرج له هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعد
	عمار بن عبيد الخثعمي وقيل: عمارة، وهو المشهور الأصح، يعد في الشاميين، حديثه عند داود بن أبي هند في الفتن، نذكره فيمن اسمه عمارة
	عمار بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن غنم بن عدي بن الحارث بن مرة الظفري أبو نملة، كذا نسبه ابن أبي داود، وسماه فيما حكى عنه بعض المتأخرين، وخالف غيره، روى عنه ابنه نملة. روى يونس، وشعيب، ومعمر، وغيرهم، عن الزهري، عن نملة بن أبي نملة، عن أبيه، عن
	عمارة بن حزم الأنصاري عقبي، بدري، شهد بدرا، استشهد باليمامة سنة إحدى عشرة، أمه وأم أخويه عمرو ومعمر: خالدة بنت أنس بن شيبان بن وهب بن لوذان
	عمارة بن ثابت الأنصاري أخو خزيمة بن ثابت، روى عنه عمارة بن خزيمة بن ثابت
	عمارة بن رؤيبة الثقفي حديثه عند ابنه أبي بكر، والشعبي، وحصين، وزياد، عن علاقة، وابن إسحاق، وعبد الملك بن عمير
	عمارة بن أوس بن خالد بن عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة الأنصاري، أحد من صلى القبلتين
	عمارة بن عقبة بن حارثة بن عقار بن مليل بن ضمرة الغفاري، استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر
	عمارة بن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، أبو مدرك القرشي، روى عنه ابنه مدرك، يعد في الكوفيين
	عمارة بن زياد بن السكن بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي، استشهد بأحد
	عمارة بن مخلد بن الحارث وقيل: عامر، استشهد بأحد
	عمارة بن عبيد الخثعمي وقيل: عمار بن عبيدة، مختلف في صحبته
	عمارة بن زعكرة يعد في الشاميين، حديثه عند عبد الرحمن بن عائذ
	عمارة بن أحمر المازني يعد في البصريين، ذكره البخاري في الصحابة في الوحدان
	عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري يعد في المدنيين، ذكره بعض المتأخرين، وقال أبو أحمد في تاريخه: له صحبة، عقبي، بدري، وفيه نظر، حديثه عند ابنه يحيى، رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه
	عمارة بن شبيب السيائي الأنصاري وقيل: عمار، روى عنه أبو عبد الرحمن الجبلي، عداده في المصريين، ذكره المحيل عن أبي سعيد بن عبد الأعلى، ولم يزد عليه

	من اسمه عمير
	عمير بن أبي وقاص الزهري أخو سعد، مهاجري أولي، استشهد ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم عن بدر فبكى، ثم أجازه وعقد عليه حمائل سيفه
	عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول الأنصاري أبو داود المازني، من بني مازن بن النجار، شهد بدرا
	عمير بن سعد الأنصاري يقال له: نسيج وحده، استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حمص، قال الواقدي: هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف، وكان أبوه سعد شهد بدرا، وهو سعد القارئ، الذي جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عمير الأنصاري وقيل: ابن نيار، ابن أخي أبي بردة بن نيار، شهد بدرا فيما ذكره بعض المتأخرين، عن صالح بن محمد جزرة، مختلف في حديثه، حديثه عند ابنه سعيد
	عمير بن حبيب الخطمي الأنصاري وهو عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة، قاله محمد بن سعد الواقدي، بايع تحت الشجرة، جد أبي جعفر الخطمي
	عمير بن سلمة الضمري يعد في الحجازيين، مختلف في حديثه، روى عنه عيسى بن طلحة بن عبيد الله وهو عمير بن سلمة بن منتاب بن طلحة بن جري بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر
	عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام الأنصاري من بني جشم من الخزرج، ثم من بني سلمة بن سعد، شهد بدرا
	عمير بن الحمام بن الجموح الأنصاري شهد بدرا
	عمير بن عمرو الليثي من مسلمة الفتح، وقيل عمر
	عمير بن قتادة يكنى أبا عبيد، وهو عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر
	عمير ذي مران الهمداني أبو سعيد، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عهد وأمان
	عمير بن سعد بن فهد العبدي أبو الأشعث
	عمير بن وهب الجمحي شهد بدرا كافرا ثم أسلم بعد بدر بالمدينة، قدمها ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فهداه الله فأسلم، ثم رجع إلى مكة مسلما
	عمير بن جابر بن غاضرة بن أشرس الكندي ذكره المنيعي
	عمير القارئ وهو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة، أمه أمامة بنت الواهب بن عبد الله من بني حوار، وكان عمير ضريرا، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم البصير، وكان يزوره في بني واقف، وكان من الذين كسروا أصنام بني خطمة، وقتل عمير
	عمير أبو أبي بكر بن عمير
	عمير مولى آبي اللحم مولى بني غفار، شهد خيبر ولم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم ورضخ له وأعطاه سيفا تقلده، واسم آبي اللحم: عبد الله بن عبد مالك بن عبد الله بن غفار، وكان شاعرا عريفا، وسمي آبي اللحم؛ لأنه كان يمتنع من أكل اللحم، روى عن عمير بن
	عمير رجل من الصحابة ذكره في حديث الزهري، عن أنس
	عمير بن أمية
	عمير المزني ذكره سليمان، ولم يخرج عنه شيئا
	عمير جد معرف بن واصل سكن الكوفة، ذكره المنيعي في الصحابة
	عمير بن عبيد الأنصاري وقال ابن إسحاق: هو عمير بن سعد

	من اسمه عويمر
	عويمر مولى أم الفضل ذكره بعض المتأخرين، ولا صحبة له
	عويمر بن عامر أبو الدرداء وقيل: عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وأمه: محبة بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب، واختلف في اسم أبي الدرداء،
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	عويمر العجلاني وقيل: عويمر بن أبيض، سكن الكوفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، فنزلت آية اللعان، وقيل: إنه عويمر بن أشقر المتقدم ذكره

	من اسمه عمران
	عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعي سكن البصرة، وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن خشينة بن كعب بن عمرو بن خزاعة، أسلم وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، وعقبه بالبصرة، وكان أبيض الرأس واللحية، كف نفسه عن
	عمران بن عويمر وقيل: ابن عويمر الهذلي السجاع، له ذكر في حديث أسامة الهذلي
	عمران أبو نصر الضبعي روى عنه ابنه أبو حمزة نصر بن عمران
	عمران بن طلحة بن عبيد الله التيمي أمه: حمنة بنت جحش، قيل: إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران، وقدم عمران البصرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الجمل، فرد عليه أموال أبيه
	عمران بن حجاج ذكره بعض المتأخرين أن محمد بن إسماعيل البخاري ذكره في الصحابة ولم يذكر له حديثا
	عمران بن ملحان وقيل: ابن تيم العطاردي أبو رجاء من الخضارمة، أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، توفي سنة خمس ومائة، وقيل: ثمان ومائة، وعاش مائة وخمسا وثلاثين سنة، وقيل: مائة وسبعا وعشرين سنة، كان يخضب رأسه

	*
	عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي قيل: من بني زيد بن أمية، وقيل: من بني عمرو بن عوف، وقيل: حليف لبني عمرو بن عوف
	عويم بن ساعدة الهذلي أبو تميم، من بني سعد بن هذيل، روى حديثه: عمرو بن تميم بن عويم، عن أبيه، عن جده

	من اسمه العباس
	العباس بن عبد المطلب بن هاشم يكنى أبا الفضل، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه، أمه نثيلة أم الربيع، وقيل: نثلة بنت حباب بن كليب بن مالك بن عمرو بن زيد مناة، وقال القاسم بن معن: اسمها نثيلة بنت كليب بن مالك بن حباب بن حطائط بن النمر بن قاسط
	عباس بن مرداس السلمي يكنى أبا الهيثم، كان له صنم يدعى الضماد، فسمع صائحا منه: يا عباس، شعر: قل للقبائل من سليم كلها هلك الضماد وفاز أهل المسجد هلك الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلاة على النبي محمد فجاء في ثلاثمائة ركب من قومه، فأسلم هو وقومه، ثم
	عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلاني من أهل العقبة، واستشهد بأحد، من بني سالم بن عوف، وهو القائل ليلة العقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن شئت لنميلن بأسيافنا غدا، وشد للعقد في البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
	عباس مولى بني هاشم قديم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره بعض المتأخرين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، إن كان محفوظا

	من اسمه عتبة
	عتبة بن غزوان يعرف بالسلمي، وقيل: المازني مازن سليم، بدري، مهاجري، حليف بني نوفل بن عبد مناف، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو غزوان، كان طويلا جميلا، وهو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن
	عتبة بن ربيع بن رافع الأنصاري الخدري استشهد يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عتبة بن مسعود الهذلي أخو عبد الله توفي قبل عبد الله في زمن عمر بن الخطاب، وصلى عليه عمر رضي الله عنه، وقيل: توفي في سنة أربع وأربعين
	عتبة بن عويم الأنصاري قال ابن أبي داود: شهد بيعة الرضوان والمشاهد
	عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي يكنى أبا بصير، كان من المحبوسين بمكة، فانفلت منهم في الهدنة بعد القضية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسماه مسعر بن حرب، فكتب فيه الأخنس بن شريق، وأزهر بن عبد عوف، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل أبو
	عتبة بن عبد السلمي كان اسمه عتلة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عتبة، يكنى أبا الوليد، حديثه عند شريح بن عبيد، ولقمان بن عامر، وكثير بن مرة الحضرمي، وخالد بن معدان، وعبد الله بن ناسج، وعقيل بن مدرك، وحبيب بن عبيد الرحبي، وراشد بن سعد، وغيرهم
	عتبة بن الندر السلمي حديثه عند علي بن رباح، وخالد بن معدان
	عتبة بن فرقد السلمي سكن الكوفة، قال محمد بن سعد: هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن رواعة بن الحارث بن بهثة بن سليم، كان شريفا، وأولاده بالكوفة يقال لهم: الفراقدة
	عتبة بن طويع ذكره بعض المتأخرين، وقال: ذكر في الصحابة، ولا يثبت
	عتبة بن نيار بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن سيف، ذكره بعض المتأخرين في الصحابة
	عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، ذكره بعض المتأخرين في الصحابة، واستشهد بحديث الزهري

	من اسمه عاصم
	عاصم بن عدي الأنصاري بدري بسهمه، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فرده من الطريق واستخلفه على العالية، وقيل: إنه عاش مائة وخمس عشرة سنة، وهو عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة، وهو من بلي، حليف لبني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن
	عاصم بن ثابت بن الأقلح وقيل: أبي الأقلح، واسم أبي الأقلح: قيس جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، شهد بدرا، قتل بالرجيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد المشركون رأسه، فحمته الدبر عن المشركين، وهو عاصم بن ثابت بن الأقلح بن عصمة بن مالك
	عاصم بن سفيان الثقفي سكن المدينة
	عاصم بن قيس البدري
	عاصم أبو النصر الليثي
	عاصم بن عمر بن الخطاب ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصغر عن صحبته
	عاصم بن حدرد، وقيل: خدرة الأنصاري
	عاصم أبو هاشم الأسلمي

	*
	عصام المزني سكن المدينة
	عصمة بن مالك الخطمي وهو ابن أمية بن ضبيعة بن يزيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، روى حديثه عبيد الله بن موهب
	عصمة بن قيس السلمي وقيل: الهوزني، كان اسمه عصية، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصمة
	عصمة، وقيل: عصيمة شهد بدرا من بني أسد بن خزيمة، حليف بني مازن بن النجار
	عصمة بن مدرك ذكره بعض المتأخرين، وقال: ذكر في الصحابة ولا يثبت
	عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الأنصاري وهو ابن ثعلبة بن يسيرة، وقيل: أسيرة بن عسيرة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، يكنى أبا مسعود، يعرف بالبدري نسبه أهل الكوفة إلى أنه بدري، ولم يذكره أهل المدينة في البدريين، شهد العقبة، استخلفه علي رضي الله
	عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن ربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة، ويكنى أبا حماد، سكن مصر، وقيل: أبو أسد، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو عبس، ولي الجيش لمعاوية بعد موت عتبة بن أبي سفيان، توفي بمصر آخر خلافة
	عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة، أمه خزاعية، سكن مكة، حديثه عند ابن أبي مليكة، وعبيد بن أبي مريم، شرب هو وعبد الرحمن بن عمر الخمر بمصر
	عقبة بن مالك الليثي يعد في البصريين، حديثه عند بشر بن عاصم الليثي
	عقبة بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي، أخو شجاع بن وهب الأزدي، يكنى: أبا سنان بن وهب، من بني غنم بن دودان، شهد بدرا هاجر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
	عقبة بن عامر السلمي حديثه عند زيد بن أسلم
	عقبة أبو عبد الرحمن الجهني
	عقبة بن رافع وقيل: هو عصمة بن رافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الحارث بن عامر بن الفهر القرشي، شهد فتح مصر، وولي الإمرة على المغرب، واستشهد بإفريقية، وبنى قيروان إفريقية، وأنزلها المسلمين، قتلته البربر بالمغرب سنة ثلاث وستين، وولده
	عقبة أبو عبد الرحمن مولى جبر بن عتيك الأنصاري شهد أحدا مع مولاه
	عقبة أبو سعد الزرقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره بعض المتأخرين
	عقبة بن كديم بن عدي بن جارية بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، شهد فتح مصر، وعقبة بمصر، لا يعرف له رواية، ذكره المحيل على أبي سعيد بن عبد الأعلى
	عياض بن غنم الفهري وقيل: الأشعري، سكن الشام، وهو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، أسلم قبل الحديبية، وكان بالشام مع ابن عمه أبي عبيدة بن الجراح، فلما حضرت أبا عبيدة الوفاة
	عياض بن حمار المجاشعي سكن البصرة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، حديثه عند مطرف والحسن حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن البرقي، ثنا عبد الملك بن هشام، عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ثنا عياض بن حمار بن عرفجة بن ناجية بن سفيان بن
	عياض بن عبد الله أبو عبد الله الثقفي حديثه عند عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي
	عياض بن عمرو الأشعري سكن الكوفة، حديثه عند الشعبي، وسماك
	عياض الأنصاري له صحبة
	عياض بن زيد العبدي ذكره سليمان بن أحمد في معجمه
	عياض بن عبد الله بن أبي ذناب المدني ذكره بعض المتأخرين، وعده من الصحابة
	عياض بن مرثد العامري مختلف في صحبته، ذكره سليمان بن أحمد في المعجم
	عياض بن الحارث التيمي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد مثل بحمزة، روى حديثه الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمه عياض بن الحارث، ذكره بعض المتأخرين، ولم يزد عليه
	عياض بن سعد بن جبر بن عوف الأزدي الجحدري شهد فتح مصر له ذكر، ولا يعرف له رواية، حكي لنا عن أبي سعيد بن عبد الأعلى
	عكرمة بن أبي جهل ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أمه أم خالد امرأة من بني هلال، أسلم عام الفتح، واستشهد في خلافة عمر بن الخطاب باليرموك، وقيل: بأجنادين كان إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نجاني يوم بدر، وكان يضع المصحف على وجهه،
	عكرمة بن عبيد الخولاني ذكره بعض المتأخرين في الصحابة، وقال: لا يعرف له رواية، حكي عن أبي سعيد بن عبد الأعلى أنه ممن شهد فتح مصر وله إدراك

	من اسمه علقمة
	علقمة بن رمثة البلوي كان ممن بايع تحت الشجرة، وشهد فتح مصر حديثه عند زهير بن قيس البلوي
	علقمة بن فغواء الخزاعي أبو عبد الله، وقيل: ابن أبي الفغواء، سكن المدينة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بمال إلى أبي سفيان بن حرب ليقسمه في فقراء قريش، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك
	علقمة بن ناجية بن الحارث أبو كلثوم الخزاعي ثم المصطلقي
	علقمة بن الحويرث الغفاري له صحبة، حديثه عند محمد بن مطرف الأيلي
	علقمة بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي سكن البصرة، حديثه عند ابنه سفيان، وغيره
	علقمة الأسلمي يكنى أبا أوفى، والد عبد الله، ذكره في حديث ابنه عبد الله
	علقمة بن علاثة العامري قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبة، بعث بها علي رضي الله عنه من اليمن بينه وبين علقمة بن علاثة، وعيينة، والأقرع، وزيد الخيل، ذكره في حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وأنس، كان من المؤلفة، ثم حسن إسلامه، وكان من الفقهاء المؤمنين
	علقمة بن الأعور السلمي يعد في المدنيين، ذكره في حديث ابن عباس
	علقمة بن نضلة الكناني
	علقمة بن وقاص الليثي ذكره بعض المتأخرين في الصحابة، وذكره القاضي أبو أحمد والناس في التابعين، سمع عمر، عائشة، مات بالمدينة في ولاية عبد الملك
	علقمة بن مجزز المدلجي أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في حديث أبي سعيد الخدري
	علقمة بن يزيد بن عمرو بن سلمة بن منبه بن ذهل بن غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد المرادي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى اليمن، شهد فتح مصر ولاه عتبة بن أبي سفيان الإسكندرية في خلافة معاوية، رواه أبو قبيل، وحكى عنه فيما قاله أبو سعيد بن
	علقمة بن جنادة بن عبد الله بن قيس له صحبة شهد فتح مصر وولي البحر لمعاوية، توفي سنة تسع وخمسين، قاله أبو سعيد بن عبد الأعلى
	علقمة بن سمي الخولاني صحابي شهد فتح مصر ولا يعرف له رواية، قاله أبو سعيد بن عبد الأعلى

	من اسمه عروة
	عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند الشعبي
	عروة بن أبي الجعد البارقي وقيل: ابن الجعد الأزدي، سكن الكوفة، حديثه عند الشعبي، وأبي إسحاق السبيعي، والعيزار بن حريث، وشبيب بن غرقدة، وعائذ بن نصيب، ونعيم بن أبي هند، وسماك بن حرب، وشريح بن هانئ، وغيرهم، وشريح بن هانئ، وغيرهم
	عروة أبو غاضرة الفقيمي
	عروة بن أسماء بن الصلت السلمي استشهد ببئر معونة
	عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة بن شعبة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوه بعد مقفله من حنين، وكان صاحب قريش يوم الحديبية، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى قريش، قال: إن هذا الذي عرض عليكم خطة
	عروة بن مغيث الأنصاري مختلف في صحبته، وقال البخاري: عداده في التابعين، وهو الصحيح، وقال ابن أبي خيثمة: هو صحابي
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	كريم بن جزيء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خشاش الأرض، وهو وهم وتصحيف، إنما هو خزيمة بن جزيء، حديثه عند أخيه خالد بن جزيء، ذكره المتأخر ولم يخرج له شيئا
	كدير الضبي مختلف في صحبته، سكن الكوفة، وقال المنيعي: هو كدير بن قتادة
	كندير بن سعيد بن حيدة بن قشير القشيري وقيل: المزني، مختلف في صحبته، وقيل: عن أبيه سعيد، وهو الصحيح، تقدم فيمن اسمه سعيد، حديثه عند العباس بن عبد الرحمن الهاشمي
	كردوس بن عمرو وقيل: ابن هانئ، روى عنه أبو وائل شقيق، ذكره ابن أبي داود والحسن بن سفيان في الصحابة وخالفهما غيرهما
	كهيل الأزدي غير منسوب، ذكره الحسن بن سفيان في الوحدان
	كشد الجهني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بعض المتأخرين وقال: روى حديثه الواقدي، عن عبد العزيز بن عمران، عن واقد بن عبد العزيز، ولم يزد عليه إن كان محفوظا
	كبيش بن هوذة أحد بني الحارث بن شروس، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتابا
	كركرة له ذكر في حديث ذكره بعض المتأخرين

	باب اللام
	لقيط بن الربيع وهو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس بن عبد مناف، أمه هالة أخت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، ختن النبي صلى الله عليه وسلم بابنته زينب، أسلم وهاجر، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " إنه حدثني
	لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل أبو رزين العقيلي، له صحبة ووفادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل فإذا سأله أبو رزين أعجبه أكثر رواياته مسائل سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والأصول
	لقيط بن صبرة أبو عاصم، روى عنه ابنه عاصم، سكن مكة، وقيل: أنه كان من بني المنتفق، من بني عقيل
	لقيط بن أرطأة السكوني عداده في الشاميين
	لقيط بن عدي اللخمي جد سويد بن حيان، له ذكر في الصحابة، روى عنه سويد، ولا يعرف له مسند، عداده في المصريين قاله أبو سعيد بن عبد الأعلى
	لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الشاعر حكت عنه عائشة، رضي الله عنها، وترحمت عليه، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت قاله. قال مالك بن أنس: عاش لبيد مائة وستين سنة، ذكره بعض المتأخرين في الصحابة
	لبيد بن سهل الأنصاري له ذكر في حديث قتادة بن النعمان في قصة ابن أبيرق لما نسبوا سرقتهم إلى لبيد، فأنزل الله تعالى فيه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فبرأه الله مما تقولت عليه بنو أبيرق
	لبي بن لبا الأسدي حديثه عند الواسطيين، حدث عنه أبو بلج: جارية بن بلج التميمي
	اللجلاج أبو العلاء سكن دمشق روى عنه، ابناه: العلاء، وخالد، أسلم وهو ابن خمسين ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة
	اللجلاج بن حكيم السلمي أخو جحاف بن حكيم السلمي، سماه بعض المتأخرين اللجلاج وقال: عداده في الجزريين
	لبيبة الأنصاري أبو عبد الرحمن، ذكره بعض المتأخرين، وأخرج له هذا الحديث وغيره، وقيل: أبو لبيبة، وقيل: يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن لبيبة
	لبدة بن كعب أبو تريس يعد في المصريين، ذكره بعض المتأخرين، وزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الدم في الجاهلية
	لميس بن سلمى عداده في أعراب البصرة، روى حديثه عمرو بن جبلة
	لهيب بن مالك اللهبي قال: حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له الكهانة رواه عبد الله بن محمد العدوي بإسناد لا يثبت
	ليشرح بن لحي بن مخمر أبو مخمر الرعيني، شهد فتح مصر، له ذكر في الصحابة، ولا يعرف له رواية
	لصيت بن خثيم بن حرملة له ذكر في الصحابة، وشهد فتح مصر، لا يعرف له رواية أحال بذكره وذكر ليشرح المحيل على أبي سعيد بن عبد الأعلى
	لقس بن سلمان مولى كعب بن عجرة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن كعب، روى حديثه أبو ضمرة، عن سعد بن إسحاق بن كعب، عن أبيه، هؤلاء ذكرهم المتأخر، ولم يزد على ذكره عنه، ولم يتابع عليه أحد من أهل المسانيد ولا التواريخ
	لهيعة الحضرمي ذكره أبو زرعة في الصحابة

	باب الميم
	من اسمه معاذ
	معاذ بن جبل الأنصاري ثم الخزرجي، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، إمام الفقهاء، وكبير العلماء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على اليمن وقال: " نعم الرجل معاذ " بعثه ليجبره من دينه يكنى أبا عبد الرحمن، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، وتوفي وهو ابن
	معاذ بن الحارث الأنصاري عقبي بدري، يعرف بابن عفراء، وعفراء أمه، وهو الذي شارك معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبي جهل، وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، وعفراء أمه بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أمه أم
	معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي قاتل أبي جهل، عقبي بدري، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " نعم الرجل معاذ بن عمرو " روى عنه ابن عباس، عاش إلى زمن عثمان بن عفان
	معاذ أبو زهير الثقفي روى عنه ابنه أبو بكر، سماه البخاري، ومسلم بن الحجاج: معاذا، وقيل: معاذ بن رباح
	معاذ بن أنس الجهني حديثه عند ابنه سهل
	معاذ بن ماعص وقيل ابن ناعص بن قيس بن خلدة الأنصاري ثم الخزرجي، شهد بدرا
	معاذ القارئ قيل: إنه أبو حليمة القارئ الأنصاري، سكن المدينة، توفي قبل زيد بن ثابت، روى عنه عمران بن أبي أنس، ونافع مولى ابن عمر، والمقبري، وقيل: هو معاذ بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم القارئ
	معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ الأنصاري ذكره مالك بن أنس في الموطأ على الشك، أخرج له بعض المتأخرين هذا الحديث، وعده في الصحابة
	معاذ بن عثمان بن معاذ التيمي من رهط محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ذكره بعض المتأخرين أن له ذكرا في حديث إن صح

	من اسمه مالك
	مالك بن التيهان أبو الهيثم الأنصاري، عقبي بدري، شهد العقبة الأولى والمشاهد بعدها، أول من بايع بالعقبة على الإسلام، وهو نقيب القوم وخطيبهم، صاحب الضيافة، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، حدث عنه أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر،
	مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي، من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، شهد بدرا، توفي سنة ثلاثين، وله ثنتان وتسعون سنة، وذكر بعض المتأخرين: أنه توفي سنة ستين ووهم وهو مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، أصيب ببصره
	مالك بن صعصعة الأنصاري روى عنه أنس بن مالك
	مالك بن ربيعة السلولي يكنى أبا مريم، والد بريد، شهد الشجرة، سكن الكوفة، له غير حديث عند ابنه بريد
	مالك بن قيس أبو صرمة الأنصاري، نذكره في الكنى، حدث عنه يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، ذكره بعض المتأخرين، عن أحمد بن حنبل: أن اسمه مالك بن قيس
	مالك بن كعب الأنصاري ذكره بعض المتأخرين، وقال: مختلف فيه، والصواب: كعب بن مالك، وأخرج له هذا الحديث
	مالك بن سنان الخدري والد أبي سعيد، قيل: إنه استشهد بأحد قتله غراب بن سفيان الكناني، وهو مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، حديثه عند ابنه أبي سعيد، وصحف بعض المتأخرين في ابن الأبجر فقال: ابن الأغر
	مالك بن مسعود الأنصاري من بني ساعدة، شهد بدرا
	مالك بن رافع الزرقي الأنصاري شهدا بدرا، أخو رفاعة بن رافع
	مالك بن قدامة الأنصاري من بني غنم بن سلم بن مالك بن الأوس بن حارثة
	مالك بن نضلة أبو أبي الأحوص الجشمي، سكن الكوفة
	مالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي، سكن البصرة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه في شيبة من قومه فعلمهم الصلاة، وأمرهم بتعليمهم القوم إذا رجعوا إليهم، حدث عنه أبو قلابة، ونصر بن عاصم، وسوار الجرمي، وابنه الحسن بن مالك بن الحويرث
	مالك الرؤاسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسترضاه فرضي عنه، حديثه عند ابنه عمرو بن مالك
	مالك بن عبد الله الخزاعي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وغزا معه، حديثه عند منصور بن حيان
	مالك بن الخشخاش العنبري أخو عبيد وقيس
	مالك بن عبد الله الخثعمي له صحبة، صاحب السرايا
	مالك بن الدخشم من بني عامر بن عوف، شهد بدرا، وهو الذي ذب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حضر دار عتبان بن مالك
	مالك بن عبادة وقيل: ابن عبد الله أبو موسى الغافقي
	مالك بن مرارة الرهاوي وقيل: مرة، حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زرعة بن سيف بن ذي يزن، وروى ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة
	مالك بن عبادة وقيل: عبدة، له ذكر في كتاب زرعة بن سيف بن ذي يزن الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يوصيه بمعاذ عبد الله بن زيد، ومالك بن عبادة، وعقبة بن عمرو خيرا
	مالك بن عبد وقيل: ابن عبد الله المعافري
	مالك بن هبيرة السكوني يعد في المصريين، حديثه عند أبي الخير اليزني
	مالك بن عتاهية يعد في المصريين
	مالك بن أحيمر الجذامي وقيل اليماني، حديثه عند أبي رزين الباهلي
	مالك بن يخامر ذكر في الصحابة ولا يثبت
	مالك بن عمرو من بني غنم بن ذودان، له ذكر في المهاجرة
	مالك المري والد أبي غطفان المري، حكى بعض المتأخرين عن البخاري أن له صحبة، وله حديث ثابت ولم يزد عليه
	مالك بن عمرو القشيري مختلف فيه فقيل: عمرو بن مالك، وقيل: أبي بن مالك، تقدم اختلاف حديثه
	مالك بن حيدة القشيري ذكره في حديث أخيه معاوية، يعد في البصريين، حديثه عند سويد بن حجير أبي قزعة
	مالك بن قهطم الدارمي أبو أبي العشراء قاله علي بن المديني، وقيل: اسمه عطارد بن بدر قاله أحمد، وأبو خيثمة
	مالك بن عوف النصري يكنى أبا علي، كان رئيسا مقداما، كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم هوازن، وهو رئيس المشركين يومئذ، ثم أسلم وشهد القادسية مسلما مع سعد بن أبي وقاص، وهو: مالك بن عوف بن مالك بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن
	مالك بن يسار السكوني ثم العوفي، روى عنه أبو بحرية، يعد في الشاميين، صحف بعض المتأخرين فقال: روى عنه أبو نجدة السكوني وهو تصحيف
	مالك بن أزهر وقيل: ابن أبي زاهر، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره بعض المتأخرين، روى حديثه سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن سعيد بن أبي شمر السباني حدثه أنه رأى مالك بن أزهر وكان قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقي
	مالك ابن بحينة روى حديثه سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم بن مالك ابن بحينة، وصوابه عبد الله بن مالك ابن بحينة
	مالك بن ضمرة الضمري عداده في الكوفيين فيما ذكره بعض المتأخرين
	مالك بن عمير السلمي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف، عداده في أهل المدينة، روى عنه إسماعيل بن سميع والمنهال بن عمرو
	مالك بن أبي خولي شهد بدرا من حلفاء بني عدي بن كعب
	مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمرو، وهم من بني حجر إلى بني سليم من حلفاء بني عبد شمس
	مالك بن نميلة المزني شهد بدرا، من حلفاء بني معاوية بن مالك بن عوف
	مالك بن سعد مجهول، عداده في أعراب البصرة
	مالك بن أوس بن الحدثان ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة، في الصحابة، فيما حكاه عنه بعض المتأخرين
	مالك الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أعطوا المجالس حقها "، ذكره بعض المتأخرين، وقال: لا يعرف، وقال: روى حديثه عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن مالك - رجل من الأنصار - بهذا
	مالك بن الحارث ذكره المنيعي، عن محمد بن ميمون الخياط، عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، ووهم فيه، والصواب: الحارث بن مالك
	مالك بن عمير الحنفي أدرك الجاهلية ولا يعرف له رؤية ولا صحبة، روى عنه إسماعيل بن سميع، والمنهال بن عمرو، ذكره الحسن بن سفيان في الوحدان
	مالك بن الحارث الذهلي يلقب خمخاما من بني بكر بن وائل، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبه بهراة، ذكره بعض المتأخرين حدثنا عبد الله بن الحسن بن بالويه، ثنا محمد بن محمد بن أبي خراسان، ح، وأنبئنا عن محمد بن أحمد السلمي المروزي، ثنا عبد الرحمن
	مالك بن أبي العيزار له ذكر في حديث عائذ بن سعد، وقد تقدم، كذا ذكره بعض المتأخرين وهو الجسري لا الجبيري
	مالك أبو السائب الثقفي جد عطاء بن السائب
	مالك بن وهب الخزاعي
	مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي، مختلف في صحبته، وقيل: إن الصحبة لأبيه أوس، وهو الصحيح
	مالك أبو عبد الله الهلالي

	من اسمه مسلم
	مسلم المصطلقي الخزاعي وقيل: ابن الحارث، كان فيمن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة
	مسلم أبو رائطة حديثه عند ابنته رائطة
	مسلم بن عبد الرحمن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند شميسة مولاته
	مسلم بن الحارث بن بدل التميمي
	مسلم بن العلاء الحضرمي كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم: مسلما
	مسلم بن عمرو أبو عقرب والد أبي نوفل، ذكر ابن أبي خيثمة، عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين أنهما قالا: أبو نوفل اسمه معاوية بن مسلم بن عمرو، وهو ابن أبي عقرب
	مسلم بن خيشنة كان اسمه: ميسما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أخو أبي قرصافة
	مسلم أبو عبيد الله وقيل: عبيد الله أبو مسلم القرشي
	مسلم بن رياح
	مسلم أبو عوسجة
	مسلم أبو عباد مر بأبيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملازم غريما له
	مسلم بن عمير الثقفي
	مسلم بن هانئ بن يزيد أخو شريح بن هانئ، وعبد الله، تقدم ذكره في حديث شريح وعبد الله
	مسلم بن عبد الله كان اسمه شهابا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، تقدم ذكره في حرف الشين
	أبو غادية الجهني مختلف في اسمه، قيل: اسمه مسلم نذكر حديثه في الكنى إن شاء الله

	من اسمه: مسلمة
	مسلمة بن مخلد بن خالد الأنصاري الزرقي حديثه عند علي بن رباح، ومجمع بن كعب، ومعاوية بن خديج وجبلة بن عطية، ومكحول، وهو مسلمة بن مخلد بن صامت بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، مولده مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
	مسلمة بن قيس الأنصاري عداده في المدنيين، ذكره بعض المتأخرين من حديث حبيب

	من اسمه: معاوية
	معاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يكنى: أبا عبد الرحمن، وأمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وأمها: صعبة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص، من بني سليم، وأمها: بنت نوفل بن عبد مناف، كان من الكتبة
	معاوية بن الحكم السلمي سكن المدينة، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار
	معاوية الليثي سكن البصرة
	معاوية بن حديج بن جفنة السكوني وقيل: الخولاني، وقيل: من تجيب، كان من عمال معاوية، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث روى عنه سويد بن قيس
	معاوية بن حيدة القشيري جد بهز بن حكيم، سكن البصرة، حديثه عند ابنه حكيم
	معاوية بن جاهمة السلمي سكن المدينة
	معاوية بن ثور البكائي والد بشر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا مع ابنه بشر، وكتب لمعاوية كتاب الصدقة، تقدم ذكره في حرف الباء
	معاوية الهذلي غير منسوب، حديثه عند سليم بن عامر الحمصي، ذكره المنيعي في الوحدان
	معاوية بن معاوية المزني توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث أنس بن مالك
	معاوية بن نفيع ذكره بعض المتأخرين، وقال: له صحبة: وقال: روى محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الصلت البكري، عن معاوية بن نفيع، وكانت له صحبة قال: اجتمعنا إليه يوم عيد في السواد فصلى بنا
	معاوية بن قرمل ذكره بعض المتأخرين، وقال: يقال: إن له صحبة
	معاوية أبو نوفل الديلي ذكره الطبراني في الصحابة
	معاوية بن سويد بن مقرن ذكره الحسن بن سفيان والمنيعي في الوحدان

	من اسمه معقل
	معقل بن سنان الأشجعي أبو سنان وقيل: أبو محمد، سكن الكوفة، وقتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وهو معقل بن سنان بن مطهر بن قينان بن سبيع بن بكر بن أشجع، شهد فتح مكة، روى عنه علقمة، ومسروق ونافع بن جبير، والحسن بن أبي الحسن، قتله مسلم بن
	معقل بن يسار المزني أبو علي وهو معقل بن يسار بن عبد الله بن معين بن حراق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، وعمرو بن أد هو من مزينة، نسب إلى أمه مزينة وهي بنت كلب بن وبرة، شهد الحديبية، ورفع أغصان الشجرة -
	معقل بن أبي معقل ويقال: ابن أبي الهيثم الأسدي، حديثه عند أبي يزيد مولاه، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأم معقل
	معقل بن المنذر بن سرح من بني خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا
	معقل بن مقرن المزني ذكره المنيعي في الصحابة، يعد في الكوفيين، حديثه عند ابنه عبد الله، وعند أبي الضحى
	معقل بن خويلد ذكره بعض المتأخرين، وقال: له صحبة، من أهل الحجاز

	*
	منذر بن سعد بن المنذر أبو حميد الساعدي مختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحمن، وقيل: المنذر، روى عنه جابر بن عبد الله
	المنذر بن عمرو الأنصاري عقبي بدري، نقيب استشهد يوم بئر معونة، وكان أميرهم
	الأشج العصري قيل: إن اسمه: المنذر بن عائذ وقيل: ابن عبيد، وقيل: المنذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر الأشج، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس سنة عشرة من الهجرة، تقدم ذكره في حرف الألف
	المنذر بن ساوى صاحب هجر، كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين من عبد القيس
	منذر بن مالك مجهول
	المنذر بن أبي أسيد الساعدي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المنذر، وأجلسه على فخذه حين أتي به
	المنذر بن محمد بن عقبة شهد بدرا، من الأنصار من الأوس، من بني جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف
	المنذر بن قدامة من بني غنم بن السلم بن مالك بن الأوس بن حارثة
	منذر، وقيل: منيذر الأسلمي سكن إفريقية، روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي
	المنذر بن عبد الله بن قوال بن وقيش بن ثعلبة من بني ساعدة استشهد بالطائف 10
	منذر بن عبد اليشكري له ذكر في المغازي، لا يعرف له رواية، كذا حكاه بعض المتأخرين، ولم يزد عليه
	محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة، أخو محمد بن مسلمة الأنصاري، شهد أحدا والحديبية، واستشهد بخيبر، دلى عليه مرحب اليهودي رحى فهشمت البيضة رأسه، وسقطت جلدة جبينه على وجهه، فعصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فمات يوم الثالث،
	محمود بن الربيع الخزرجي عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة، توفي سنة تسع وسبعين وهو ابن ثلاث وسبعين
	محمود بن لبيد الأنصاري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وولد في حياته قاله أحمد بن حنبل، وابن أبي خيثمة، سكن المدينة
	محمود بن عمير بن سعد بن شهيد الأنصاري نسبه ابن أبي داود، حديثه عند أبي بكر بن أنس
	معبد بن هوذة الأنصاري
	معبد بن مسعود السلمي أخو مجاشع ومجالد، له ذكر في حديث عاصم، عن أبي عثمان، وقيل: أبو معبد
	معبد بن نباتة الأسدي ذكره بعض المتأخرين، وإنما هو منقذ بن نباتة، وأخرج له هذا، عن ابن إسحاق
	معبد بن قيس وقيل: ابن وهب بن صخر الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا
	معبد أبو حميضة وقيل: معبد بن عباد بن قشير، شهد بدرا
	معبد بن أبي معبد الكعبي الخزاعي وهو ابن أم معبد، مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وهو صغير
	معبد بن أكثم الكعبي ذكره في حديث جابر
	معبد بن وهب العبدي ذكره المنيعي في الوحدان
	معبد القرشي ذكره الطبراني في الصحابة
	مسعود ابن العجماء والعجماء اسم أمه، وهي بنت عامر، وهو مسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب قتل أباه يوم بدر كافرا، وله أخ يقال له: ثوبان بن الأسود، قتل بالإسكندرية فيما قاله أبو سعيد بن عبد الأعلى واستشهد مسعود
	مسعود بن الضحاك اللخمي
	مسعود غلام فروة الأسلمي وقيل: هو مسعود بن هنيدة، شهد المريسيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عشرا من الإبل قاله الواقدي
	مسعود بن ربيعة بن عمر بن عبد القارئ حليف بني زهرة لا يعرف له رواية، شهد بدرا
	مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار يكنى أبا محمد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مصر، وله حديث رواه ابن لهيعة، عن يزيد المعافري، عن مولى لرويفع، عن أبي محمد الأنصاري، حكاه بعض المتأخرين، عن أبي سعيد بن عبد الأعلى
	مسعود بن عمرو وقيل: ابن الربيع حديثه عند سعيد بن زيد، مختلف في صحبته، سكن المدينة، وقال إسحاق بن عيسى: عن أبي معشر سعيد بن الربيع: شهد بدرا وهو حليف بني زهرة، وهو المتقدم
	مسعود بن خالد الزرقي شهد بدرا، وقيل: مسعود بن سعد بن خالد
	مسعود بن سعد بن قيس الزرقي شهد بدرا واستشهد بخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
	مسعود بن أوس بن يزيد بن أصرم شهد بدرا
	مسعود بن سعد بن عامر بن عدي الحارثي الأوسي، شهد بدرا، وقيل: مسعود بن عبد سعد
	مسعود بن سنان الأسلمي له ذكر في حديث الزهري، كان فيمن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلام بن أبي الحقيق، أبي رافع، فقتلوه
	مسعود بن خالد الخزاعي
	مسعود بن حراش أخو ربعي بن حراش، أدرك الجاهلية، ولا يصح له رؤية ولا صحبة، ذكره بعض المتأخرين، روى عنه أخوه ربعي، وأبو بردة إسلام طلحة بن عبيدة
	مسعود بن وائل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب له كتابا
	معن بن عدي بن الجد بن العجلان أخو عاصم، هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا مع مالك بن الدخشم وكان من صالحي الأنصار، لقي أبا بكر وعمر يوم السقيفة، من أهل العقبة، وبدر والمشاهد، وأخوه عاصم هو الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء
	معن بن يزيد بن الأخنس السلمي له صحبة، حديثه عند أبي الجويرية الجرمي، له ولأبيه ولجده صحبة، قدم مصر سنة ثلاث وأربعين، وقال الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، أن معن بن يزيد بن الأخنس هو وأبوه وجده شهدوا بدرا، ولا أعلم رجلا هو وابنه وابن ابنه مسلمين شهدوا
	معن بن يزيد الخفاجي وخفاجة: من عقيل له صحبة

	من اسمه: مجمع
	مجمع بن جارية وقيل: ابن يزيد بن جارية بن عامر بن العطاف الأنصاري، جمع القرآن، وكان أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار، حديثه عند ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، ويعقوب بن مجمع، وعكرمة بن سلمة
	مجمع بن يزيد أخو عبد الرحمن، وقيل: إنه ابن أخي مجمع بن جارية، روى عنه عكرمة بن سلمة، أفرده بعض المتأخرين عن المتقدم، وهما واحد، وأخرج له هذا الحديث

	*
	مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، كان من المؤلفة، أسلم عام الفتح، وكان في لسانه فظاظة، يكنى أبا المسور، توفي سنة أربع وخمسين، وله تسعون سنة، وقيل: وهو ابن خمس عشرة
	مخرمة بن شريح له ذكر في حديث السائب بن يزيد
	مسور بن مخرمة بن نوفل يكنى: أبا عبد الرحمن، أمه أخت عبد الرحمن بن عوف، يقال لها: الشفاء وقيل: رملة، وقيل: عاتكة، ولد بعد الهجرة بسنتين، وشهد الفتح وهو ابن ست سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني سنين، توفي يوم جاء نعي يزيد بن
	مسور بن يزيد الكاهلي يعد في الكوفيين، شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته، روى عنه يحيى بن كثير الباهلي
	مسور أبو عبد الله روى حديثه ابن محيريز
	مسور بن يزيد الجذامي شهد فتح مصر، ولا يعرف له رواية، ذكره بعض المتأخرين، عن سعيد بن عفير، وأن له ذكرا من دون الرواة
	المقداد بن الأسود الكندي حليف لبني زهرة، مهاجري أولي بدري، يكنى أبا معبد، وقيل: أبا عمرو، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة كان آدم أبطن أصفر اللحية أقنى طويلا، مات بالجروف، ودفن بالمدينة، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان سنة ثلاث
	المقداد بن معدي كرب أبو كريمة الكندي، وقيل: أبو يحيى، سكن الشام، ومات بحمص سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، روى عنه الشعبي، وأبو عامر الهوزني، وخالد بن معدان، والحسن بن جابر، ويحيى بن جابر الطائي، وشريح بن عبيد الحضرمي، وعبد الرحمن
	مصعب بن عمير القرشي العبدري من بني عبد الدار بن قصي، من المهاجرين الأولين، شهد بدرا، واستشهد يوم أحد، وهو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى، ليعلمهم القرآن،
	مصعب بن شيبة الحجبي مختلف في صحبته
	مصعب الأسلمي ذكره الطبراني في الوحدان، وكذلك المنيعي، وقيل: إنه أبو مصعب الأسلمي
	مصعب بن أم جلاس ذكره بعض المتأخرين، وقال: صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج له هذا
	المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وقيل: عبد المطلب بن ربيعة، سكن دمشق، وتوفي بها سنة إحدى وستين، وقيل: قدم مصر غازيا إلى إفريقية سنة تسع وعشرين قاله أبو سعيد بن عبد الأعلى
	المطلب بن أبي وداعة السهمي من مسلمة الفتح، واسم أبي وداعة: الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، قدم المدينة بعد بدر هاربا لأبيه لما أسر يوم بدر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " تمسكوا بأبي وداعة
	مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، شهد هو وأبوه بدرا، واستشهد مرثد يوم الرجيع مع عاصم بن أبي الأقلح، وكان أمير السرية، وكان رجلا شديدا يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة
	مرثد بن ظبيان السدوسي سكن البصرة، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب معه كتابا إلى بعض بني بكر بن وائل، وقال بعض المتأخرين: وقد شهد معه حنينا
	مرثد بن ربيعة العبدي ذكره المنيعي في الوحدان
	مرثد بن الصلت ذكره المنيعي في الوحدان
	مرثد بن وداعة أبو قتيلة الحمصي حكى بعض المتأخرين عن البخاري أنه قال: هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	مرداس الأسلمي قيل: هو ابن مالك، بايع تحت الشجرة، سكن الكوفة، حديثه عند قيس بن أبي حازم
	مرداس بن عروة يعد في الكوفيين، روى عنه زياد بن علاقة
	مرداس وقيل: إنه ابن عمرو الفدكي، وقال الكلبي: مرداس بن نهيك، أسلم حين غشيه أسامة بن زيد بالسيف، ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية
	مرداس وقيل: ابن مرداس من أهل الشجرة له ذكر في حديث
	ماعز التميمي غير منسوب، سكن البصرة
	ماعز أبو عبد الله بن ماعز وقيل: إنه الأول
	ماعز بن مالك الأسلمي هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب الذنب فقال: طهرني، فرجمه ثم قال صلى الله عليه وسلم: " رأيته يتخضخض في أنهار الجنة "، وأمر أصحابه فقال: " استغفروا لماعز بن مالك "، ذكره في حديث أبي بكر وأبي هريرة، وأبي سعيد
	مرارة بن الربيع الأنصاري أحد المخلفين الثلاثة الذين تاب الله عليهم
	محجن بن أبي محجن الديلي أبو بسر حديثه عند ابنه بسر، واختلف في اسم ابنه بسر، فقيل: بسير، وقيل: بشير، وقيل: يسر
	محجن بن الأدرع الأسلمي يعد في البصريين، حديثه عند عبد الله بن شقيق العقيلي، ورجاء بن أبي رجاء الباهلي، توفي في خلافة معاوية، وقال محمد بن سعد الواقدي: محجن الأسلمي من بني سهم، قديم الإسلام، وهو الذي خط مسجد أهل البصرة، ثم رجع إلى المدينة، فمات
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	أبو بصرة الغفاري اسمه جميل بن بصرة، على اختلاف فيه قد تقدم ذكره
	أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد، تقدم ذكره

	باب التاء
	أبو تميمة الهجيمي قيل: اسمه طريف، روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، والحسن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
	أبو تحيى الأنصاري له ذكر في حديث سمرة بن جندب

	باب الثاء
	أبو ثعلبة الأشجعي له صحبة، قاله البخاري، حديثه عند عمر بن نبهان فيما حكاه عنه المتأخر يعد في الحجازيين
	أبو ثعلبة الخشني مختلف في اسمه، تقدم حديثه
	أبو ثعلبة الأنصاري روى عنه ابنه مالك، يعد في الحجازيين المدنيين، ذكره المتأخر عن محمد بن إسحاق، عن مالك بن أبي ثعلبة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مهزور أن الماء يحبس إلى الكعبين ثم يرسل، لا يمنع الأعلى الأسفل. رواه الثوري
	أبو ثعلبة ابن عم كردم بن قيس له ذكر في حديث كردم
	أبو ثابت القرشي جار النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه: أبو راشد الحبراني، ذكره بعض المتأخرين
	أبو ثور الفهمي عداده في المصريين، حديثه عند يزيد بن عمرو، وبكر بن سوادة
	أبو ثروان التميمي الراعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره المتأخر

	باب الجيم
	أبو جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري وقيل: أبو جهيم، حديثه عند عمير مولى ابن عباس، وبسر بن سعيد، ومسلم بن سعيد الحضرمي، وقال مسلم بن الحجاج: اسمه: عبد الله بن جهيم
	أبو جهم بن حذيفة العدوي صاحب الأنبجانية، له ذكر في حديث عائشة، قيل: إنه من مسلمة الفتح، وشهد فتح مصر
	أبو جحيفة السوائي وهب بن عبد الله، تقدم حديثه
	أبو جبيرة بن الضحاك أخو ثابت بن الضحاك الأنصاري، وقيل: الضحاك بن أبي جبيرة، له صحبة، روى عنه: الشعبي، وقيس بن أبي حازم، وشبيل بن عوف، وابنه
	أبو الجعد الضمري حديثه عند عبيدة بن سفيان الحضرمي، وهو أبو الجعد بن جنادة بن عبد بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
	أبو جندل بن سهيل بن عمرو كان إسلامه بمكة قبل القضية، وكان من المعذبين في الله، جاء يوم الحديبية بعد كتب القضية يرسف في قيوده، ذكره في حديث المسور ومروان
	أبو جبير الحضرمي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه جبير بن نفير
	أبو جنيدة بن جندع وهو ابن عمرو بن مازن المازني، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين
	أبو جنيدة الفهري
	أبو جندب الفزاري
	أبو جري الهجيمي واسمه: جابر بن سليم، وقيل: سليم بن جابر، تقدم حديثه
	أبو جحش الليثي ذكره في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
	أبو جرير روى عنه: شقيق أبو وائل، وأبو ليلى الكندي
	أبو جهاد له صحبة، يعد في المصريين، حديثه عند أولاده، من الأنصار من بني سلمة
	أبو جمعة واسمه: حبيب بن سباع، عداده في الشاميين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب
	أبو الجعد الغطفاني والد سالم
	أبو جابر الصدفي ذكره سليمان بن أحمد في الصحابة
	أبو الجعيجعة صاحب الرقيق روى حديثه: الحسن، ذكره المتأخر من حديث أبي مقاتل حفص بن سلم عن عبد الله بن عون، عن الحسن أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الرقيق يقال له: أبو الجعيجعة
	أبو جندب العتقي شهد فتح مصر، له صحبة، وليس له حديث، حكاه المتأخر عن أبي سعيد بن عبد الأعلى

	باب الحاء
	أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد باليمامة، ذكره في حديث عائشة، وابن عباس
	أبو حسن الأنصاري المازني عقبي بدري
	أبو حسين وقيل: أبو حسان مولى بني نوفل، روى عنه ابن المنكدر، ذكره بعض المتأخرين، وقال: ذكر في الصحابة، ولا يصح، وأخرج له
	أبو حميد الساعدي وقد تقدم حديثه فيمن اسمه عبد الرحمن بن حميد
	أبو حبة الأنصاري البدري تقدم حديثه فيمن اسمه عامر، وهو أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف
	أبو حثمة الأنصاري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصا لثمار المدينة، وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دليله إلى أحد، شهد معه المشاهد، مختلف في اسمه، فقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن جشم، من الأوس، وقيل: عبد الله بن ساعدة
	أبو حاضر له ذكر في الصحابة، حديثه عند أبي هنيدة
	أبو الحجاج الثمالي يعد في الشاميين، من أهل حمص، حديثه عند: ابن عائذ
	أبو حاتم المزني له صحبة، حديثه عند: محمد وسعيد ابني عبيد، يعد في الحجازيين
	أبو حكيم مختلف فيه، فقيل: يزيد بن أبي حكيم، عن أبيه، وقيل: يزيد بن حكيم، عن أبيه، وقيل: حكيم بن يزيد، وقيل: أبو حكيم بن يزيد، عن أبيه، عن جده، اختلف فيه على عطاء بن السائب روى " إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه " تقدم ذكره فيمن اسمه يزيد
	أبو حصين السدوسي ذكره المتأخر وقال: روى حديثه نعيم، عن عمه عن أبيه، ولم يخرج له شيئا، ولم يزد على ما حكيته عنه
	أبو حدرد الأسلمي اسمه سلامة بن عمير، وقيل: اسمه عبد تقدم ذكره فيمن اسمه سلامة
	أبو الحمراء خادم النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند أبي داود، يعد في الكوفيين
	أبو حيوة الكندي جد رجاء بن حيوة مولى لكندة، ذكره بعض المتأخرين، وقال: لا يعرف له رؤية، ولا صحبة، وذكره سليمان بن أحمد في الصحابة
	أبو حزامة أحد بني سعد بن الحارث، مختلف في حديثه، فقيل: أبو خزامة، وذكره المتأخر في باب الخاء، وقيل: اسمه الحارث، في إسناد حديثه خلاف
	أبو حديدة الجهني، وقيل: ابن حديدة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المتأخر، وقال: روى حديثه: ابن أبي ذئب، عن أبي حازم، عن أبي حديدة قال: بعثني عمي بالزوراء، ولم يزد عليه، وقال: قال محمد بن عمرو، عن أبي حازم، عن ابن حديدة، وهو الصواب
	أبو حازم الأحمسي والد قيس واسمه عبد عوف بن الحارث البجلي تقدم ذكره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
	أبو حازم والد كريم، ذكره الحسن بن سفيان في الوحدان
	أبو حازم مولى الأنصار، مولى بني بياضة، ذكره المنيعي، والحسن بن سفيان، في الوحدان
	أبو حميضة المزني روى عنه: غضيف بن الحارث

	باب الخاء
	أبو خراش السلمي وقيل: الأسلمي، اسمه حدرد، حديثه عند عمران بن أبي أنس
	أبو خراش الرعيني وهو المدلي، ذكره المتأخر، وقال: روى عنه: عمران بن عبد الله بن شرحبيل ابن حسنة، وأبو الخير مرثد بن عبد الله
	أبو خلاد له صحبة، حديثه عند أبي فروة
	أبو خالد السلمي له صحبة، سكن الجزيرة، حديثه عند أولاده
	أبو الخطاب له صحبة، حديثه عند ثوير بن أبي فاختة
	أبو خداش ذكر في الصحابة، روى عنه: أبو عثمان، قاله المتأخر
	أبو خداش اللخمي له صحبة، فيما ذكره المتأخر، وقال: عداده في أهل الشام، روى عنه: عبد الله بن محيريز قوله، ولم يزد عليه
	أبو خيرة الصباحي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه مقاتل بن همام
	أبو خصفة وقيل: أبو خصيفة
	أبو خزامة أحد بني الحارث بن سعد، وقيل: أبو حزامة، تقدم حديثه
	أبو خيثمة الأنصاري شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوكا والمشاهد له ذكر في حديث كعب بن مالك في تخلفه عن تبوك، وقيل: هو المتصدق بالصاع، الذي لمزه المنافقون
	أبو خنيس الغفاري له صحبة، حجازي، روى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ذكره المتأخر

	باب الدال
	أبو داود المازني شهد بدرا، تقدم ذكره، واسمه: عمير بن عامر بن مالك
	أبو الدحداح الأنصاري باع حائطه من النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة في الجنة وفيه نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
	أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري، تقدم حديثه
	أبو الدنيا إن كان محفوظا، ذكره المتأخر
	أبو درة البلوي له صحبة، شهد فتح مصر، لا يعرف له رواية فيما حكاه المتأخر، عن أبي سعيد بن عبد الأعلى

	باب الذال
	أبو ذؤيب الهذلي الشاعر ذكره المتأخر من حديث أبي الأكارم الهذلي

	باب الراء
	أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في اسمه، فقيل: اسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: صالح، تقدم ذكره
	أبو رهم بن قيس الأشعري أخو أبي موسى، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البحر مع جماعة الأشعريين
	أبو رهم الغفاري واسمه: كلثوم بن الحصين
	أبو رهم السمعي وقيل: السماعي، قيل: إن اسمه: أحزاب بن أسيد، مختلف في صحبته
	أبو رفاعة العذري العدوي واسمه: تميم بن أسد، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب
	أبو رزين العقيلي واسمه: لقيط بن عامر
	أبو ريحانة الأزدي مختلف في اسمه، فقيل: عبد الله بن مطر، وقيل: سمعون، تقدم ذكره، سكن عسقلان مرابطا
	أبو رمثة التيمي مختلف في اسمه، فقيل: رفاعة، وقيل: حبيب بن حبان، وقيل: خشخاش، وقيل: يثربي، وقيل: عمارة بن يثربي
	أبو الردين غير منسوب حديثه عند: إسماعيل بن عياش
	أبو ريمة له صحبة، روى عنه: الأزرق بن قيس، يعد في البصريين
	أبو الرمداء البلوي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، روى حديثه: ابن لهيعة
	أبو الرداد الليثي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه المتأخر
	أبو رومي كان يبيع الطعام، كان مقرافا للذنوب، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، فرحب به ووسع له، له ذكر في حديث ابن عباس
	أبو رائطة واسمه: عبد الله بن كرامة المذحجي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند الشعبي
	أبو راشد الأزدي له صحبة - عداده في الشاميين، قيل: اسمه عبد الرحمن
	أبو رحيمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحجمه، حديثه عند الحسن
	أبو ريطة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند ابنته، ذكره الحسن بن سفيان في الصحابة

	باب الزاي
	أبو زهير بن معاذ بن رباح الثقفي حديثه عند ابنه أبي بكر، حجازي، زوج ميمونة بنت كردم
	أبو زهير النميري له صحبة، يعد في الشاميين، حديثه عند: أبي مصبح المقرائي
	أبو زهير بن أسيد بن جعونة بن الحارث النميري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قرة بن دعموص، عداده في أعراب البصرة
	أبو زمعة البلوي اسمه عبد بن أرقم، وكان من أصحاب الشجرة، سكن مصر، حديثه عند: أبي قيس مولى بني جمح
	أبو الزعراء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند أبي عبد الرحمن الحبلي، عداده في المصريين فيما حكاه المتأخر، عن أبي سعيد بن عبد الأعلى
	أبو زيد الأنصاري عمرو بن أخطب، وقد تقدم حديثه
	أبو زيد الجرمي
	أبو زيد الغافقي عداده في أهل مصر - حديثه عند أهل مصر
	أبو الزوائد اليماني
	أبو زييد بن الصلت استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الخرص
	أبو الزهراء البلوي صحابي لا يعرف له رواية، شهد فتح مصر، حكاه المحيل به، عن أبي سعيد بن عبد الأعلى
	أبو زيادة الأنصاري صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن المجرمين في ضلال وسعر رواه حفص بن سليمان، عن سعيد بن عمرو بن جعدة، عن زيادة بن أبي زيادة، عن أبيه، ذكره المتأخر، ولم يزد عليه

	باب السين
	أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي واسمه عبد الله، من السابقين الأولين، ذو الهجرتين، توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، تقدم ذكره وحديثه
	أبو سلمة الأنصاري جد عبد الحميد بن سلمة، أسلم أحد أبويه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه، تقدم ذكره، فيمن اسمه رافع
	أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، له صحبة، أسلم عام الفتح، اسمه المغيرة، تقدم ذكره وحديثه
	أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية، له صحبة، أسلم عام الفتح، تقدم ذكره وحديثه
	أبو سفيان السدوسي قال: أصبحت مشركا فأمسيت مسلما، رواه أبو موسى محمد بن المثنى، عن عمرو بن سفيان، عن أبيه، عن جده، ذكره المتأخر، ولم يأت عليه ببيان
	أبو سفيان بن محصن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه: عدي مولى أم قيس، ذكره المتأخر وقال: أبو سفيان، وهو وهم، إنما هو أبو سنان
	أبو سعد الخير الأنماري ويقال: أبو سعيد، روى عنه: قيس الكندي، وفراس الشعباني
	أبو سعد الزرقي وقيل: أبو سعيد، له صحبة، حديثه عند: عبد الله بن مرة
	أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري له صحبة، روى حديثه: زياد بن ميناء
	أبو سعد الأنصاري قيل: ابن أبي وهب، وقيل: ابن وهب، حديثه عند يحيى بن أبي خالد
	أبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك، تقدم حديثه
	أبو سعيد الأنصاري زوج أسماء بنت يزيد بن السكن بن عمرو، ذكره بعض المتأخرين، وهو عندي: أبو سعيد بن المعلى، قاله سليمان: أبو سعد الخير
	أبو سعيد بن المعلى الأنصاري اسمه رافع، حديثه عند: حفص بن عاصم، وعبيد بن حنين
	أبو سعيد بن زيد حديثه عند الشعبي
	أبو سعيد مولى أبي أسيد روى عنه أبو نضرة مقتل عثمان رضي الله عنه، ذكره المتأخر في الصحابة حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا المعتمر بن سليمان، ثنا أبي، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد، مولى أبي أسيد الأنصاري قال
	أبو سعيد رجل من أهل الشام، ذكره المتأخر، روى حديثه ابن جابر حدثناه عن الهيثم بن كليب، ثنا عيسى بن أحمد، ثنا بشر بن بكر، ثنا ابن جابر، عن الحارث بن يمجد، عمن حدثه، عن رجل، يكنى بأبي سعيد قال: قدمت من العالية إلى المدينة وبي جهد، فأتيت النبي صلى
	أبو سنان الأشجعي شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، حديثه عند: علقمة، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، يعد في المدنيين
	أبو سنان بن وهب الأسدي أول من بايع تحت الشجرة، روى عنه: الشعبي، وزر بن حبيش
	أبو سبرة بن أبي رهم العامري شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أبي سلمة بن عبد الأسد لأمه، أمهما: برة بنت عبد المطلب
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	النساء
	بناته صلى الله عليه وسلم
	بدأنا بذكر فاطمة رضي الله عنها إذ كانت عضوا من أعضائه، وكانت مخصوصة من بين أولاده بمحبته لها، كانت أصغر بناته سنا، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به، وكانت من خير نساء العالمين، وسيدة نساء هذه الأمة، ونساء أهل الجنة، كانت
	زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت ابن خالتها أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، كانت أم أبي العاص هالة بنت خويلد أخت خديجة، وكانت زينب أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فولدت لأبي العاص ابنا اسمه علي بن أبي
	رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عتبة بن أبي لهب، فلما نزلت: تبت يدا أبي لهب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عتبة طلاقها، وسألته أيضا رقية ذلك فطلقها، ولم يكن دخل بها كرامة لها وهوانا له، فخلف عليها عثمان بن عفان، وهاجرت مع زوجها عثمان
	أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها عتيبة بن أبي لهب أخو عتبة، وفارقها قبل الدخول بها لما أنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة: رأسي من رءوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد، وقالت أم جميل بنت حرب، حمالة

	أزواجه صلى الله عليه وسلم
	خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، تكنى أم هند، وهي أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، أمها فاطمة بنت زائدة بن جندب، وهو الأصم بن صخر بن عبد معيص بن عامر بن لؤي، وأم
	عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، المبرأة من فوق سبع سموات، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بكر، وبنى بها بالمدينة ولم يتزوج بكرا غيرها، تزوجها بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع على رأس سبعة أشهر بعد مقدمه المدينة، توفي صلى الله عليه
	حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من المهاجرات، وكانت هي، وعبد الله، وعبد الرحمن الأكبر إخوة لأب وأم، أمهم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي، وشهد
	أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها رملة، كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فمات عبيد الله عنها متنصرا، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وعقد له عليها النجاشي، وأمهر
	أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، فولدت له سلمة، وعمر، وزينب فتوفي عنها بالمدينة بعد وقعة أحد، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه
	زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من المهاجرات، تزوجها بالمدينة بعد سنة ثلاث من الهجرة وهي أول نسائه لحوقا به صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة عشرين من الهجرة، كانت قبله تحت زيد
	سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة، وبعد أن عقد على عائشة، وكانت تحت ابن عم لها، يقال له: سكران بن عمرو من بني عامر بن لؤي، كانت امرأة
	زينب بنت خزيمة الهلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة، أحد بني عبد مناة، تعرف بأم المساكين، سميت بها لكثرة إطعامها المساكين، لبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها، وكانت قبله عند الطفيل، وقيل:
	جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية سيدة قومها، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها، وتزوجها، وجعل صداقها عتق كل أسير سبي من بني المصطلق، سباها في غزوته التي هدم فيها
	صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر في المحرم سنة سبع من الهجرة كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، توفيت سنة ست وثلاثين، وقيل: سنة خمسين، وهي
	ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهدم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، خالة عبد الله بن عباس، كانت عند رجل من بني عامر بن لؤي، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء سنة سبع بمكة، وبنى بها بسرف من مكة على عشرة أميال،
	ذكر أزواجه اللاتي عقد عليهن، وفارقهن بطلاق أو سراح
	فمنهن العامرية
	ذكر الكندية
	ذكر الغفارية
	ذكر أم شريك الأزدية وقيل اسمها: خولة بنت حكيم السلمية
	ذكر السلمية واسمها: أسماء بنت الصلت، وقيل: سبأ بنت أسماء بن الصلت
	ذكر ليلى الأنصارية
	ذكر عمرة الكندية
	ذكر من خطبهن ولم يعقد عليهن
	ذكر المخيرات من أزواجه
	ذكر المرجآت من أزواجه
	ذكر اللاتي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهن من أزواجه
	ذكر قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس

	سراريه صلى الله عليه وسلم
	عماته صلى الله عليه وسلم
	منهن: صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، كان له صلوات الله عليه ست عمات: البيضاء وهي أم حكيم، وعاتكة، وأميمة، وأروى، وبرة، أمهن فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم، وهي أم عبد الله، وأبي طالب، والزبير، وعبد الكعبة بني عبد المطلب
	عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبة الرؤيا الدالة على مصاب أهل بدر، روت عنها أم كلثوم بنت عقبة، ذكرها المتأخر في الصحابة
	حليمة السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، وهي بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن حيان بن سعد بن بكر بن هوازن، وهي أم عبد الله وأنيسة أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كانت تحت الحارث بن عبد العزى بن سعد بن بكر، روى عنها

	سائر الصحابيات رضي الله عنهن
	باب الألف
	أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير، كانت تعرف بذات النطاقين، كانت تحت الزبير بن العوام فولدت له عبد الله، وعروة، والمنذر، ثم طلقها، فكانت عند ابنها عبد الله، كانت أخت عائشة لأبيها، وكانت أسن من عائشة، ولدت قبل التأريخ بسبع وعشرين سنة
	أسماء بنت عميس الخثعمية كانت من المهاجرات ممن لها هجرتان: هجرة الحبشة وهجرة بالمدينة، هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له بأرض الحبشة عبد الله، وعونا، ومحمدا ابني جعفر بن أبي طالب، ثم قتل عنها جعفر، فخلف عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
	أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية وهي بنت عم معاذ بن جبل، قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود فسطاطها، حديثها عن شهر بن حوشب، ومجاهد، ومهاجر الأنصاري، وإسحاق بن راشد، ومحمود بن عمرو
	أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل، وافدة النساء، روى عنها، مسلم بن عبيد، ذكرها المتأخر وأفردها عن المتقدم، وهو عندي المتقدم
	أسماء بنت عمرو بن عدي السلمية الأنصارية شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة
	أسماء بنت مرشد أخت بني حارثة ذكرها المتأخر من حديث حرام بن عثمان
	أسماء بنت مخرمة التيمية وهي أم الجلاس، وأم عياش، وعبد الله بني أبي ربيعة روى عنها عبد الله بن عباس، والربيع بنت معوذ ابن عفراء، ذكرها المتأخر
	أسماء بنت زيد بن الخطاب العدوية لها رواية فيما ذكرها المتأخر، وقال: روى حديثها محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عنها، ولم يزد على ذلك
	أميمة بنت رقيقة التيمية خالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: إنها كانت أخت خديجة لأمها، روى عنها حكيمة ابنتها، ومحمد بن المنكدر، وهي أميمة بنت عبد بن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعيد
	أميمة بنت رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف ورقيقة هي أم مخرمة بن نوفل، صاحبة الرؤيا في استسقاء عبد المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم
	أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها عن جبير بن نفير
	أميمة بنت الحارث امرأة عبد الرحمن بن الزبير، لها ذكر في حديث ابن عباس
	أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل، امرأة سهل بن حنيف، كانت قبل ذلك تحت حسان بن دحداحة، وفيها نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ذكره ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب
	أميمة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعية امرأة خالد بن سعيد بن العاص، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها، وولدت بها لخالد: سعيدا وأمه بنت خالد، ذكره المتأخر عن الزهري، وقال: أميمة، وإنما هي أمينة، أو همينة
	أنيسة بنت خبيب بن يساف عمة خبيب بن عبد الرحمن، روى عنها، خبيب بن عبد الرحمن
	أنيسة بنت عدي الأنصارية استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في نقل ابنها من أحد إلى المدينة فأذن لها
	آسية بنت فرج الجرهمية نزلت الحجون من مكة، ذكرها في حديث عبد الله بن جراد العقيلي
	آمة بنت خالد بن سعيد بن العاص الأموي تكنى أم خالد، امرأة الزبير بن العوام، وأمها همينة، وقيل: أمينة روى عنها: موسى بن عقبة، وكريب بن سليم الكندي، وسعيد بن عمرو بن العاص
	أمامة بنت أبي العاص بن الربيع أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة، عن وصية فاطمة له بها، ذكره حجاج بن محمد، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
	أمة الله بنت رزينة ذكرها المتأخر، وقال: كانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: رواه محمد بن موسى الجرشي، عن عليلة بنت الكميت ووهم فيه، فإن الصحبة لأمها رزينة، نذكر حديثها في حرف الراء إن شاء الله
	أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب روى حديثها عطاف بن خالد، عن أمه، عن أمها، وهي أروى، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صبية، ذكرها المتأخر، عن عبيد بن محمد، عن عبد القدوس بن إبراهيم، عن عطاف
	أروى بنت كريز بن عبد شمس أم عثمان بن عفان، ماتت في خلافة عثمان، لا يعرف لها حديث، ذكرها المتأخر ولم يزد عليه
	أروى روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الفرج، وقيل: أم أروى، روى هشام بن زياد، عن هشام بن عروة

	باب الباء
	بسرة بنت صفوان بن أمية وقيل: صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وقال مصعب الزبيري: كانت بسرة تحت المغيرة بن ثابت، وهي من المبايعات روى عنها عبد الله بن عمرو بن العاص، ومروان بن الحكم، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأم كلثوم بنت عقبة،
	بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأنصاري
	بثينة بنت الضحاك الأنصارية أخت ثابت بن الضحاك، كان محمد بن مسلمة يخطبها، فاختبأ على إجار له فطاردها ببصره، وقيل: نبيتة
	برة سماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
	برة بنت أبي تجراة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى يقول: " كتب عليكم السعي " روت عنها: صفية بنت شيبة، وعميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك
	بريرة مولاة عائشة روت عنها عائشة، وابن عباس، وعروة، وعبد الملك بن مروان، وعبد الله بن محيريز
	بادية بنت غيلان الثقفية، وقيل: نادية ذكرها المتأخر وقال: نادية وهم، ذكرها في حديث القاسم، عن عائشة
	بديلة بنت مسلم بن عميرة بن سليمان الحارثي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرها المتأخر، وقال: روى حديثها الواقدي من حديث جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة، عن جدته أم أبيه بديلة، قالت: جاءنا رجل يقال له: عباد بن بشر من بني حارثة، فقال: إن
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	مارية خادمة النبي صلى الله عليه وسلم جدة المثنى بن صالح، أفردها المتأخر عن المتقدمة، وهي عندي المتقدمة
	محجنة امرأة سوداء، كانت قمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت في عهده عليه السلام
	مسيكة جارية عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل: نسيكة، نزلت فيها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا
	مزيدة العصرية
	مريم الموالية امرأة ثابت بن قيس بن شماس، ذكرها في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء
	منيعة لها من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، روت عنها ابنتها قريبة، ذكرها المتأخر من حديث يحيى بن أيوب المقابري
	مسرة كانت اسمها غبرة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرة، لها ذكر في حديث رواه زيد بن أبي أنيسة، عن الزهري مرسلا، هكذا ذكرها المتأخر، ولم يزد عليه

	باب النون
	نسيبة بنت كعب وهي أم عطية الأنصارية، روى عنها: محمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، وعبد الملك بن عمير، وعلي بن الأقمر، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، وكانت أم عطية تغسل الموتى، وتغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم
	نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية شهدت العقبة
	نوبلة بنت أسلم وقيل: مسلم، جدة جعفر بن محمود بن سلمة
	ندبة مولاة ميمونة لها ذكر في حديث عائشة، ذكرها المتأخر، ولم يزد عليه
	نعمى بنت جعفر بن أبي طالب لها ذكر في حديث أسماء بنت عميس
	النوار بنت مالك بن صرمة من بني عدي بن النجار، وهي أم زيد بن ثابت، روت عنها: أم سعد بنت سعد بن الربيع، هكذا قاله الواقدي فيما حكاه المتأخر، وذكر أن غيره قال. .
	نفيسة بنت منية
	نسيكة أم عمرو بنت جلاس

	باب الهاء
	هند بنت أبي أمية المخزومية وهي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم ذكرها في أزواجه
	هند بنت عتبة بن ربيعة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، امرأة أبي سفيان أم معاوية، روت عنها عائشة
	هند بنت عمرو بن حرام الأنصارية أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، روى حديثها: الواقدي، عن أيوب بن النعمان، عن أبيه، عنها، ذكرها المتأخر ولم يزد عليه
	هند امرأة بلال بن رباح سماها سعيد بن عبد الملك، عن الأوزاعي، عن عمير بن هانئ، عن هند الخولانية، امرأة بلال، ولها حديث مسند فيما رواه الجريري، عن أبي الورد، عن امرأة عنها
	هند بنت أسيد بن الحصين لها ذكر في حديث محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ذكرها المتأخر، ولم يزد عليه
	هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنهن
	هزيلة بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
	همينة بنت خالد بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعية زوجة خالد بن سعيد بن العاص، من مهاجرة الحبشة
	هجيمة أم الدرداء ويقال: خيرة، تقدم ذكرها في حرف الخاء

	باب الياء
	يسيرة من المهاجرات، غير منسوبة، حديثها عند خميضة بنت ياسر


	باب ذكر المكنيات من النساء والمختلف في أساميهن
	باب الألف
	أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاضنته كانت من الحبشة، فأعتقها عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المبايعات، وقيل: إنها كانت لأخت خديجة، فوهبتها لرسول الله صلى الله
	أم أيوب الأنصارية امرأة أبي أيوب الأنصاري، وهي بنت قيس بن سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس الأنصارية، ثم الخزاعية، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن طلاق أم أيوب حوب "
	أم إسحاق الغنوية روت عنها أم حكيم بنت دينار، كانت من المهاجرات
	أم الأزهر أتت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، حديثها عند: زينب بنت الزبرقان
	أم أوس البهزية
	أم أنس الأنصارية ليست هي بأم أنس بن مالك، ذكرها سليمان
	أم أنس بنت البراء بن معرور وقيل: أم مبشر، أو بشر ذكرها المتأخر أم أنس، وأخرج لها هذا الحديث

	باب الباء
	أم بشر بنت البراء بن معرور روى عنها: عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن عون بن كعب
	أم بجيد الأنصارية كانت من المبايعات، جدة عبد الرحمن بن بجيد، وقيل: ابن بجاد، اسمها حواء
	أم بلال بنت هلال الأسلمية كان أبوها ممن شهد الحديبية

	باب الجيم
	أم جميل بنت المجلل بن عبد الله أم محمد بن حاطب، مختلف في اسمها
	أم جميل بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، امرأة سعيد بن زيد بن عمرو، واسمها فاطمة، تقدم ذكرها
	أم جميل بنت عبد الله روى عنها سعيد بن المسيب، ذكرها المتأخر
	أم جندب وهي أم سليمان بن عمرو، حديثها عند ابنها سليمان
	أم جندب الأزدية وهي عندي المتقدمة
	أم جندب وهي أم أبي ذر الغفاري، لها ذكر في إسلام أبي ذر

	باب الحاء
	أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم ذكرها
	أم حرام بنت ملحان الأنصارية خالة أنس بن مالك، كانت تحت عبادة بن الصامت، وخرجت معه في بعض غزوات البحر، وماتت بالشام، وقبرت بقبرس، وقصتها بغلتها فماتت، وأهل الشام يستسقون بها، يقولون: قبر المرأة الصالحة، قيل: اسمها الرميصاء، وقيل: الغميصاء أيضا
	أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب وقيل: أم الحكم، واسمها صفية، أخت ضباعة
	أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب أفردها ابن أبي عاصم في الوحدان، وقال: أم الحكم، ولم ينسبها، وجعلها ترجمة، وكذلك قاله سليمان
	أم الحكم الغفارية ذكرها الحسن بن سفيان في الوحدان
	أم حكيم امرأة عثمان بن مظعون ذكرها المتأخر، وقال: كانت تعتكف مع عمر رواه أبو نعيم، عن عمر بن ذر، عن مجاهد مرسلا، وإنما هي ابنة حكيم، واسمها خولة بنت حكيم
	أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح، وكانت تحت ابن عمها عكرمة بن أبي جهل
	أم حبيبة بنت جحش بن رباب الأسدية
	أم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب لها ذكر في حديث عبد الله بن عباس
	أم حبيب مولاة أم عطية الأنصارية ذكرها سليمان في المكنيات من الصحابيات
	أم حكيم بنت وداع الخزاعية
	أم حذيفة بن اليمان لها ذكر في حديث حذيفة
	أم حصين الأحمسية روى عنها: يحيى بن أم الحصين، وعيزار بن حريث
	أم حميد الأنصارية وهي امرأة أبي حميد الساعدي
	أم حفيد بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، ذكرها في حديث عبد الله بن عباس
	أم الحارث بنت عياش بن أبي ربيعة لها من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، وسمعت بديل بن ورقاء ينادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ناهيا عن صوم أيام التشريق

	باب الخاء
	أم الخير بنت صخر أم أبي بكر الصديق، واسمها: سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، توفي أبو بكر فورثه أبوه أبو قحافة، وأم الخير، ثم توفيت أم الخير قبل أبي قحافة، أسلمت في أول الدعوة مع ابنها أبي بكر رضي الله
	أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديثها عند: عمرو بن سعيد، وإسحاق بن سعيد، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمرو
	أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث
	أم خارجة امرأة زيد بن ثابت أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن أبي عاصم، حديثها عند أبي بكر بن عبد الله بن أبي ربيعة

	باب الدال
	أم الدرداء الكبرى قيل: اسمها خيرة، وقيل: هجيمة، روى عنها: معاذ بن أنس، وطلحة بن عبيد الله بن كريز، وميمون بن مهران، وعبد الله بن باباه

	باب الذال
	أم ذر امرأة أبي ذر لها ذكر في وفاة أبي ذر، ذكرها المتأخر، ولم يزد عليه حدثناه أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عباس بن الوليد، ثنا يحيى بن سليم، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن إبراهيم بن الأشتر، عن أبيه، عن أم ذر، قالت:

	باب الراء
	أم رومان بنت سبيع بن دهمان بن الحارث بن عبد بن مالك بن كنانة، أم الصديقة عائشة بنت الصديق زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل إنها توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم، روى عنها مسروق
	أم رافع أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ذكرها المتأخر، وقال: روى عنها: زيد بن أسلم، واسمها سلمى

	باب الزاي
	أم زياد الأشجعية جدة حشرج
	أم زينب دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم
	أم زينب واسمها حبيبة بنت فريعة وهي أم زينب بنت نبيط بن جابر
	أم زفر غير منسوبة، ذكرها المتأخر، وقال: في إسناد حديثه إرسال من حديث ابن وهب

	باب السين
	أم سليم بنت ملحان ذكرت في ترجمة ابنها أنس أن اسمها مليكة، وكان تسميتها هنا أولى. واسم ملحان: مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهي أم أنس بن مالك، تزوجها في الإسلام أبو طلحة زيد بن سهل، وكان إسلامه صداقها، كانت
	أم سليم بنت أبي الحكم وقيل: أم سليمان، وقيل: أم سلمة
	أم سلمى ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي، فيما أرى، امرأة أبي رافع
	أم سنبلة الأسلمية كانت تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل هديتها
	أم سالم الأشجعية ذكرها ابن أبي عاصم في الآحاد
	أم سعد الأنصارية وهي بنت زيد بن ثابت، وقيل: امرأة زيد بن ثابت، حديثها عند محمد بن زاذان
	أم سعد بنت سعد بن الربيع بن أبي زهير من بني الحارث بن الخزرج، وهي أم خارجة بن زيد بن ثابت
	أم سعد بن الربيع الأنصارية توفيت بعد سعد، وهي أخت أم خارجة، امرأة زيد بن ثابت، لها ذكر ولا يعرف لها رواية، ذكرها المتأخر، ولم يزد عليه
	أم سعد بن عبادة توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتى ابنها النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان عليها
	أم سعد بن معاذ وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: " كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد " وكانت تقول: ويل أم سعد سعدا براعة وحدا ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنهما
	أم سعد وهي أم أبي سعيد الخدري، روى عنها: ابنها أبو سعيد، قال: قالت لي أمي: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فسله رواه ابن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه
	أم سعيد بنت مرة بن عمرو الجمحية
	أم سمرة بن جندب لها ذكر في حديث عبد الحميد بن جعفر
	أم السائب يروي عنها: جابر، وقيل: أم المسيب، لها ذكر في حديث جابر
	أم سنان الأسلمية روى عنها: عبد الله بن عباس
	أم سفيان ذكرت في الصحابة، ذكرها سليمان والمتأخر
	أم سيف مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة أبي سيف، ذكرها في حديث أنس
	أم سارة وقيل: سارة مولاة لقريش، ذكرها في حديث أنس، ذكرها المتأخر، ولا أعرف لها إسلاما. وقال: رواه الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، أن أم سارة كانت مولاة لقريش، " فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الحاجة، ثم إن رجلا بعث معها

	باب الشين
	أم شريك العامرية قيل: اسمها غزيلة، روى عنها: جابر، وسعيد بن المسيب، وقيل: إنها إحدى نساء الأنصار
	أم شريك الدوسية من المهاجرات، ذكرها المتأخر وأفردها عن العامرية، وهي عندي المتقدمة، وقيل: هي بنت جابر
	أم شيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لها ذكر في حديث حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، ذكرها المتأخر ولم يزد عليه
	أم شبيب امرأة الضحاك بن سفيان، ذكرها المتأخر، عن عبد الله بن أبي أسامة الحلبي، عن حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، أن الضحاك بن سفيان، قال: يا رسول الله، هل لك في أخت أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك من بني أبي بكر بن كلاب، ولم يزد عليه

	باب الصاد
	أم صبية الجهنية اختلف في اسمها، روى حديثها: النعمان بن خربوذ
	أم صابر بنت نعيم بن مسعود الأشجعي ذكرها المتأخر، وقال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عن أبيها، روى حديثها: إبراهيم بن صابر، عن أبيه، عنها، ولم يزد عليه، ذكرنا حديثها في باب النون في حديث نعيم بن مسعود: " الحرب خدعة "

	باب الضاد
	أم الضحاك بنت مسعود الحارثية الأنصارية روى حديثها: حرام بن محيصة، وسهل بن أبي حثمة
	أم ضميرة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين ولدها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ألا يفرق بين الوالدة وولدها

	باب الطاء
	أم الطفيل امرأة أبي روى عنها: محمد بن أبي بن كعب، وعمارة بن عامر بن حزم الأنصاري
	أم طارق مولاة سعد بن عبادة، روى حديثها: جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري

	باب العين
	أم عبد الله بنت نبيه بن الحجاج امرأة عمرو بن العاص، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم البيت: أبو عبد الله، وأم عبد الله، وعبد الله " روى عنها: عبد الله بن عمرو
	أم عبد الله بن مسعود روى عنها: ابنها عبد الله، كانت ممن فرض لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المهاجرات في الفيء ألفا
	أم عبد الله امرأة نعيم بن النحام ذكرها المتأخر، وأخرج لها حديث الضحاك بن عثمان
	أم عبد الله بن عامر بن ربيعة تقدم ذكرها
	أم عبد الله امرأة أبي موسى الأشعري
	أم عبد الله بنت أوس أخت شداد بن أوس الأنصارية
	أم عبد الله بن بسر ذكرها في حديث ابنها عبد الله
	أم عبد الله الدوسية أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، روى حديثها: الزهري
	أم عبد الله بن أنيس وهي بنت كعب بن مالك، من ولد عبد الله بن أنيس
	أم عبد الحميد امرأة رافع بن خديج، روى حديثها يحيى بن عبد الحميد
	أم عبد الرحمن بن طارق بن علقمة حديثها عند ابنها عبد الرحمن
	أم عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
	أم عامر بنت يزيد بن السكن من المبايعات، روى حديثها: عبد الرحمن بن عبد الله الأشهلي، ذكرها المتأخر، وقال: أم عامر بنت سعيد بن السكن، ووهم، فإنما هي بنت يزيد لا سعيد
	أم عامر الأشهلية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها: أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد من حديث الواقدي، فيما ذكرها المتأخر، ولم يزد عليه
	أم عامر بن واثلة الليثي ذكرها ابن أبي عاصم
	أم عمارة بنت كعب الأنصارية شهدت العقبة، روى عنها: ليلى، والحارث بن عبد الله بن كعب
	أم عمارة الأنصارية روى عنها: عكرمة
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