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الأعلامفهرس

الألفحرف

.2183/:برخيابنآصف-13/19،17/33401،(562)21/281:الآجري-

.51/121:الناصريآقباش-م1/6،7،45،59،19،39:(السلامعليه)ادم-

.61/403،653،631:الساقيالواحدعبدآقبغا-،441،471،481،941(901431)

.16946،471/:(السيفيالمعز)الغنيعبد-آقتمر،515،151،152،153،154،156،162

،4/125،45،94،05،51:البرسقيآقسنقر-،183،124،244،924،525،252،284

.(95)57،58م،2134،173،174،023،243/،692

،13421،122/:(الدولةقسيم)التركيآقسنقر-،35،22،581/،244،315،316،317

131،141،313،343،535،/6265،232،235،242،(246247-).

.61/953،931:(الدينسيف)السلاريآقسنقر-،614،184،274،17/135،228،233

،5/1164،457:(الدينشمس)الفارقانيآقسنقر-.275

.2537،377،138،954/،1/101:(راو)آدم-

،15/954،613:(الدينجمال)الأفرماقوش-.5241،304،6/28،54،96/،4415/

،1621،25،73،74/،5146،618،627،962/،3365/،1/123:إياسأبيبنآدم-

6/022،15/7()11/97603،17/261،83.

،15372،377/:(الدينشمس)البرليآقوش-32401

.17/102،233،1840378،381،093:عليبنادم-

-414)16114/:(الدينجمال)الرحبياقوش-.7185/:الهرمزانبن-اذين

.(13/5820541:أرسلانألببنأرغونارسلان-

1653،76/:(الدينجمال)الرستميآقوش-.1112/:(السلامعليهإبراهيموالد)آزر-

.(97)،1927/:(السلامعليهلإسماعبلولد)ازر-

.(5/1637):(الدينجمال)الشريفياقوش-.2534/

.(488)51/353:(الدينجمال)الشمسيآقوش-.4/8:ازربنآزر-

،15937،385/:(الدينجمال)النجيبياقوش-.7151،141/:زنانميدخت-آزر

28،51،24،387،793،154،534،042،431/:(فرعونامرأة)مزاحمبنتآسية-

236،124،/33720(465).



الأعلافهرس6

:عمروبنحجربنعمروبنالحارث=المرارآكل-

5/56.

.61/791:الدوادارآلجاي-

13277/:(المسثعليبنعليأبو)اللهبأحكامالآمر-

(/1471)،214.

.3432/:رقيشبنتآمنة-

.895/:الشريدبنتآمنة-

،341/،2394/:(ع!ي!النبيوالدة)وهببنتآمنة-

15،16،35،36،38،63،67،441،

172،/5464،/6437،438.

.4513/:أباذويه-

.16/32:الحساميإباق-

،4275،271/،1/35،251:(راو)أبان-

17/137،282.

.6154/:بشيربنأبان-

.(5/1935)3938/:تغلببن-أبان

،4/937:الأمويأميةبنالعاصبنسعيدبنأبان-

435،431،5/487،488،394،556،

7/79،121،122.

.51/552،234:سمعانبنأبان-

،4464،5/157/،3/247:صالحبنأبان-

158،252،7/188،573،/1745.

.5/1935،564:صدقةبن-أبان

.(5/1352):صمعةبنأبان-

.3938/:البجلياللهعبدبنأبان-

.4162/:حازمأبيبناللهعبدبنأبان-

.7271/:عتبةبنأبانأم-

،9155،915/،7/428:عفانبنعثمانبنأبان-

171،918(215)،15/64،353،

17/504.

.1/1092،135:المهلبىعليبنابان-

.17/46:عياشأبيبنأبان-

.5/1457:الخارجيقحطبةبنأبان-

الألفحرف-

6/364،:معيطأبىبنعقبةبنالوليدبنأبان-

15/274.

،2/225،5/945،465:العطاريزيدبنأبان-

6/84،17/137.

.5/194:أبجر-ابن

،2292،342/،185،128/:(راو)إبراهيم-

/3591،315،316،358،935،365،

414،4/151،222،5/174،175،391،

213،325،452،453،6/146،17/158،

235،252،286،317،373،425558،.

.(12/12):الكلابيالحارثبنأحمدبنإبراهيم-

الحسينيالعلويالمحسنعبدبنأحمدبنإبراهيم-

.(16217/):(عزالدين)الغرافي

.4582/:الوكيعيعمربنأحمدبنإبراهيم-

.11/534:الماذرائيأحمدبنإبراهيم-

.(12/366):الطبريمحمدبنأحمدبنإبراهيم-

الرقى:محمدبنمعاليبنمحمدبنأحمدبنإبراهيم-

(16/33).

):المولدبنمحمدبنأحمدبنإبراهيم-

.(4اط11/417

.(11/635):الأصميحيىبنأحمدبنإبراهيم-

.(386993-5/1):أدهمبنإبراهيم-

.378/:أسباطبنإبراهيم-

:مهرانبنإبراهيمبنإسحاقبنإبراهيم-

(1/1344).

،2144،283/:الحربيإسحاقبنإبراهيم-

/8165،321،/15482،11/59،156،

167،168،(312352-353)،12/152.

.6393/،5275/:الزهريإسحاقبنإبراهيم-

،17/276،028:الطالقانيإسحاقبنإبراهيم-

457.

الكوفى:العنبسأبيبنإسحاقبنإبراهيم-

(11/317).



الأعلامفهرس

.17411/:سفيانبنمحمدبنإسحاقبنإبراهيم-

:(حمصصاحب)شيركوهالدينأسدبنإبراهيم-

/15251،(265).

.4942/،3481/:إسماعيلبنإبراهبم-

بنعلويبنيحىبنإبراهيمبناسماعيلبنإبراهيم-

.(5-1552553/):الدرجي

،3/68،74:حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهبم-

168.

.4993/:مجمعبنإسماعيلبنإبراهيم-

.17/925:أسيدأبيبن-إبراهبم

،6/935،9/13،14:النخعيالأشنربنإبراهيم-

15،17،18،28،92،33،34،35،

93،47،75،82،83،84،87،(39)،

15/926.

.2927/:الأشعثبنإبراهيم-

.7556،17/316/،218/:اعينبن-إبراهيم

.(11/282):أورمةبنإبراهيم-

.6536/:ايوببنإبراهيم-

،1534/،9284/،2/268:بشاربنإبراهيم-

938.

،256/،155،923،031/:التيميإبراهيم-

97،431،284،285،/4935،/5332،

435،/7468،/9016،/17492.

.11/362:قرةبنثابتبن-إبراهبم

.7957/:القصارثابتبن-إبراهيم

.17/481:جابربنإبراهيم-

.51/477:جبريلبن-إبراهيم

.2927/:الجحيمأبيبنإبراهيم-

.17252/:الجعدبن-إبراهيم

.4522،652/:جعفربنإبراهبم-

مسلمة:بنمحمدبنمحمودبنجعفربنإبراهيم-

4/026.

.5/1386:المنصوربنجعفربن-إبراهيم

الألفحرف-

.842/:الجنيدبنإبراهيم-

.17/91:حاتمأبيبن-إبراهيم

.61/275،317:(الدبنصارم)الحاجب-إبراهبم

.8268/،7553/،3162/:الحجاخبنإبراهيم-

.(11/132):الساميالحجاجبنإبراهيم-

.11/442:النيسابوريالحجاجبنإبراهيم-

.6911،412/:الحسنبنإبراهيم-

.7581/:الشاميالحسنبنإبراهيم-

.2168/:المقسميالحسنبنإبراهيم-

.4647/:الحسبنبنإبراهيم-

.6124/:الحسنبنالحسينبنإبراهيم-

،7/438،445:ديزيلبنالحسينبنإبراهيم-

447،448،451،453،454،457،458،

461،467،468،515،952،/15275،

(11/933).

،1101،6/38،227/:حمزةبنإبراهيم-

/8362،17/358.

الزبيربنمصعببنحمزةبنمحمدبنحمزةبنإبراهيم-

.6954،71/491،791/،5/68:الزببري

.17/111:الرؤاسيحميدبنإبراهيم-

.6121/:حيانبنإبراهيم-

،(126/)،3477/:(راو)خالدبنإبراهيم-

/17215.

.01/392،533:(خراساننائب)خالدبنإبراهيم-

،1/7،06،96:(السلامعلبه)الخليلإبراهيم-

156،163،187،291،256،(258-

258)،262،263،277،278،285،

288،692،792،313،314،315،316،

2/6،61،72،73،39،59،154،111،

112،115،117،131،148،175،187،

253،022،222،235،354،357،935،

314،104،418،043،453،945،462،

465،468،541،548،3/78،49،015،



الأعلامفهرس8

531،501،801،132،291،391،134،

343،347،947،894،/433،922،

/6265،493،593،693،793،893،

993،554،104،204،174،914،

/9131،41/352،17/802،228،233،

273،275.

.21/67:(الزاهد)خمشبنإبراهيم-

.6593/:دحيمبنإبراهيم-

.(16551/):الدهستاني-إبراهيم

.5913/:ديناربنإبراهيم-

.41/671:الحنبليالنهروانيديناربنإبراهيم-

.51/635:الرقيإبراهيم-

.1/16،17/376:البغداديزيادبنإبراهيم-

ا:()اللغويالزجاجسهلبنالسريبنإبراهيم-

15/282)12/62-63(،.

،1/65،85،2/375،385:سعدبنإبراهيم-

3/65،168،221،441،/482،691،

547،/5156،931،946،515،/6314،

315،7/186،01/457،17/116،912،

357،932،451،554.

/2912،4/:الزهريوقاصأبيبنسعدبنإبراهيم-

965،5/516،8/156.

الكنانيجماعةبنعليبنجماعةبناللهسعدبنإبراهيم-

.(5/1451):الحموي

،7373،151،561/،1181/:سعيدبنإبراهيم-

15/273،17/556.

،219،524/:الجوهريسعيدبنإبراهيم-

/5193،6/127،/7582،/1742.

.994-5/1345،894:جيعانةسعيدبنإبراهيم-

.(12/27):الفقيهسفيانبنإبراهيم-

.17/801:سليمانبنإبراهيم-

.5/1124:هشامبنسليمانبنإبراهيم-

.344،177/:السنديبنإبراهيم-

الألفحرف-

.5042،527/:الجذوعيسويدبنإبراهيم-

.6264/:النخعيسويدبنإبراهيم-

.8571/:الشامي-إبراهيم

.5961/:شريكبنإبراهيم-

.(12/202):القرميسينيشيبانبنإبراهيم-

.17/12:درهمبنصالحبنإبراهيم-

:عباسبناللهعبدبنعليبنصالحبنإبراهيم-

(15/433).

:(البعلبكيمنيربنإبراهيماسمه)الصباحإبراهيم-

(16/184).

.3468/:صرمةبنإبراهيم-

.76/،5035/:طابأبيبنإبراهيم-

.5/165:طلحةبنإبراهيم-

،2166،391/،123،112/:طهمانبنإبراهيم-

/3135،602،227،355،/499،332،

353،564،/502،171،402،362،

/635،151،991،(/15451)،/1782،

83،84،128،137.

،5294/،3244،385/:العباسأبيبنإبراهيم-

/17414.

-11191/):صولبنمحمدبنالعباسبنإبراهيم-

291).

.7194/،5591/:الأعلىعبدبنإبراهيم-

.3463/:الرحمنعبدبنإبراهيم-

.3367/:الخوارزميالرحمنعبدبنإبراهيم-

،1/173:ربيعةأبيبنالرحمنعبدبنإبراهيم-

6/017.

:القواسأحمدبنمحمدبنالرحمنعبدبنإبراهيم-

(/16254).

.17/42:الهاشميموسىبنالصمدعبدبنإبراهيم-

كريمبنالسعاداتأبيبنالكريمعبدبنإبراهيم-

.(51/181):الحنفيالموصلي

.641/،5486/،2952/:اللهعبدبنإبراهيم-



-الأعلامفهرس

.687/:البصرياللهعبدبن-إبراهيم

.17/386:الجنيدبناللهعبدبنإبراهيم-

.6991/:الهرويحاتمأبيبناللهعبدبنإبراهيم-

،15/314،315:حسنبناللهعبدبنإبراهيم-

321،325،326،327،328،932،033،

17/35،375،456.

.5474،175/:حنينبناللهعبدبنإبراهيم-

.7534/:فروخبناللهعبدبنإبراهيم-

.5552/:محمدبناللهعبدبنإبراهيم-

11/383-):الكجيمسلمبناللهعبدبنإبراهيم-

)384،17/357.

سليمانبنإبراهيمبنيونسبنيوسفاللهعبدبنإبراهيم-

.(51/557):الأرموي

.9343/:المقريالمغيرةبنالملكعبدبن-إبراهيم

عماد)المقدسيسروربنعليبنالواحدعبدبنإبراهيم-

.(83-18)،51/43:(الدين

.9352،01/9/:عبلةأبيبن-إبراهيم

.388/:عثمانبنإبراهيم-

.41/72:الكلبيالغزيمحمدبنعثمانبنإبراهيم-

.5/1467:نهيكبنعثمانبنإبراهيم-

.972،73/:الكنانيعديبن-إبراهيم

.5528/،2542/:عرعرةبنإبراهيم-

.353(/1)5:(الدينمظفر)أيبكالدينعزبن-إبراهيم

.3527،17/333/:العدلعصمةبنإبراهيم-

.5238،923،542/،2238/:عقبةبنإبراهيم-

.4687/:منبهبنمعقلبنعقيلبن-إبراهيم

.(16/138):العلاءأبيبنإبراهيم-

.6212/:الزبيديالعلاءبنإبراهيم-

.13/541:اليهوديعلانبن-إبراهيم

.3176/:عليبنإبراهيم-

.هـ752/:الذهليعليبن-إبراهيم

:الفراءبابنالمعروفالسلميعليبنإبراهيم-

(14/892).

الألفحرف

النابلسيالمقدسيالرحمنعبدبنعليبنإبراهيم-

.(16/277):(الدينعماد)الحنبلي

.(51/63):بكروسبنمحمدبنعليبنإبراهيم-

.7436/:أبانبنعمربنإبراهيم-

الخليليثمالجعبريخليلبنإبراهيمبنعمربنإبراهيم-

.(61/742):(الدينبرهان)

.17/176:عيينةبنإبراهيم-

.815/:الفضلبنإبراهيم-

:(الدين)صارمالجوكندارقراسنقربنإبراهيم-

16/27،142168(،).

.13/412،242:بدرانبنقريشبنإبراهيم-

.61/38:القطانإبراهيم-

،16455/:(الدينبرهان)الجوزيةقيمبنإبراهيم-

(945-465).

المصريالشيبانيمحمدبنأحمدبنلقمانبنإبراهيم-

،51/377،142،485،487:(الدينفخري)

(578).

.9134/:الكاتبالليثأبيبنإبراهيم-

.17/294:المباركبنإبراهيم-

.(534-16/434):المحببنإبراهيم-

،5214،228/،4251/:محمدبنإبراهيم-

6/187،8/94،/17251،252،357،

594.

:(الدينرضي)الطبريإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

/12136،(/16915).

،3/892:الطوسيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

()11/376.

إسحاقأبو-مهرانبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

.(13/58):الإسفراييني

القلانسي:ابنالعقيليأحمدبنمحمدبنإبراهيم

(16/161).

رئيس)الوانيمحمدبنأحمدبنمحمدبنإبراهيم

.(61/265):(المؤذنين
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.11/111،912:عرفةبنمحمدبنإبراهيم-.13/42:(إسحاقأبو)الأرمويمحمدبنإبراهيم-

التميمي:بطحاءبنعليبنمحمدبنإبراهيم-:الصريفينيالأزهربنمحمدبنإبراهيم-

(/15244)0(/12151).

الإمام)عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيم-،11264/:جعفربنإسماعيلبنمحمدبنإبراهيم-

،5/1922،242،246،924:(العباسي2650

،0251،252،265،261،287،692،352(1555/):القفصيبكرأبيبنمحمدبنإبراهيم-

.63560654/:حاطببنمحمدبنإبراهيم-

.5/393:محمدالفقيهبن-إبراهيم،5431،6/16/:الحنفيةبنمحمدبنإبراهيم-

:(الدينصارم)الغزالالقاسمأبيبنمحمدبنإبراهيم-.42،17/54

.(272-61/271).8927/:الرقيمحمدبنإبراهيم-

.51/523:المروزيمحمدبنإبراهيم-.6358،935/:الألهانيزيادبنمحمدبنإبراهبم-

.5124/:المنتشربنمحمدبن-إبراهيم-12/263):المزكيسخنوبةبنمحمدبنإبراهيم-

الكرخي:عمربنمنصوربنمحمدبنإبراهيم-.(264

.(14121/)13360/:سعدبنمحمدبنإبراهيم-

.6/921:ميمونمحمدبنبن-إبراهيمبابنالمعروفالطيبيسعدبنمحمدبنإبراهيم-

الرقي:الغنويمحرزبننبهانبنمحمدبنإبراهيم-.(16/54):السواملي

.(14123/)125350/،2144/:سفيانبنمحمدبنإبراهيم-

.12/92:النصراباذيمحمدبنإبراهيم-.4/637:شرحبيلبنمحمدبن-إبراهيم

.12/38:محمدالواعظبن-إبراهيمالأنصاريالسويديطرخانبنمحمدبنإبراهيم-

:(الدينجمال)الحسبانييوسفبنمحمدبنإبراهيم-.(556-51/555):(الماهرالطبيب)

.16/924:التيمياللهعبيدبنطلحةبنمحمدبنإبراهيم-

سبكتكين:بنمحمودبنمسعودبنمحمودبنإبراهيم-،2425،3/228،8/336،934،354/

/911،12013/255.

.17/594:المختاربنإبراهيم-.8912/:الزهريالعزيزعبدبنمحمدبنإبراهيم-

.165،12/38/:مخلدبنإبراهيم-،387،88/:(ع!يطه)اللهعبدبنمحمدبنإبراهيم-

.17/381:مرزوقبنإبراهيم-،5164،542،542،543/،371،4/165

.9343/:مروانبنإبراهيم-،431،435،943،544،144،424،946

.17/472:المستتربنإبراهيم-.7182/،6254/

سبكتكين:بنمحمودبنمسعودبنإبراهيم-.4225/:جحشبناللهعبدبنمحمدبن-إبراهيم

.(13/262):(الدمشقيمسعودأبو)عبيدبنمحمدبنإبراهيم-

.17703/:مسلمبنإبراهيم-.(136/)،151،128/

بابنالمعروفعليبنإبراهيمبنالمظفربنإبراهيم-(،11125/)،7351/:عرعرةبنمحمدبن-إبراهيم

.(51/541):البرني17/4320
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.13541/:(تميمأبو)باديسبنمعزبنإبراهيم-

ماجدبنشدادبنمعضادبنإبراهيم-

.(51/553):الجعبري

.1/1251:معقلبنإبراهيم-

،2692،311/:الحزاميالمنذربنإبراهيم-

3/33،34،88،98،/475،87،544،

647،964،5/37،125،187،525،

593،436،/69،18،23،226،347،

/7221،241،/15215،(/11145)،

17/258،356،436.

.17451/،(1/1928):الكنانيمنقذبنإبراهيم-

.5275/،469/،1/57:المهاجربنإبراهيم-

.673،522/،5151/:(راو)مهديبنإبراهيم-

،11/6،7،8،9:المنصوربنالمهديبنإبراهيم-

15،11،12،13،41،42،43،(19-

39)،355.

،298،692/،1/482:(راو)موسىبنإبراهيم-

394،/457،471،442،575،/59،

348،356،374،17/422.

.5/1543:(الجزار)جعفربنموسىبنإبراهيم-

بنماهانبنإبراهيم:)اسمهالموصليإبراهيم-

،()15/421،461،462،478:(بهمن

552،11/48.

.(61/184):القمينيالمولهإبراهيم-

،2/523،5/911،131:ميسرةبنإبراهيم-

174،/635،/8252،922.

.5/1692،792،992:الصائغميمونبنإبراهيم-

.3482/:ميمونةأبيبنإبراهيم-

.5277/،3222/،1/231:نافعبنإبراهيم-

،1155،2/478/:الأصبهانينائلةبنإبراهيم-

6/316.

،1/641،532:(يزيدبنإبراهيم)النخعيإبراهيم-

354،/255،155،/3222،225،226،

11الألفحرف-

/5126،127،/8951،/9432،(326)،

/1773،482،518.

-15/58:)(الدينظهير)عسكربننصربنإبراهيم-

95).

.5186/:البلخيهارونبنإبراهيم-

.(12/94):الحرانيالطبيبهارونبنإبراهيم-

.17/942:البغويهاشمبنإبراهيم-

.5455/،1175/:ءهانىبنإبراهيم-

.2954،17/182/:الهجريإبراهيم-

.7582،17/464/:هدبةبنإبراهيم-

.(16/233):الهدمة-إبراهيم

.(434-5/1433):هرمةبنإبراهيم-

.2493/:هشامبنإبراهيم-

،15/63:المخزوميإسماعيلبنهشامبنإبراهيم-

64،65،77،69،143،145،147.

.5/129:الملكعبدبنهشامبنإبراهيم-

.9522،323/:الغسانييحيىبنهشامبنإبراهيم-

،3/942:حبونبنزهرونبنهلالبنإبراهيم-

()12/333.

.5422/:الوزيرأبيبنإبراهيم-

.(1/1135):الجشاشالوليدبنإبراهيم-

،15/226،228:الملكعبدبنالوليدبنإبراهيم-

238،923،245،241،265.

بهاء)عليمةبابنالمعروفالحنفييحيىبنإبراهيم-

.16/161،581:(الدين

.3893/:الشجريمحمدبنيحيىبنإبراهيم-

15/935،:عليبنمحمدبنيحىبنإبراهيم-

367،376378،455،.

.1/1258:المهلبييحيىبنإبراهيم-

.218/:يعقوبأبيبنيحيىبنإبراهيم-

،1/63،64،992:الخوزييزيدبنإبراهيم-

5/365.

.1/55،17/541:شريكبنيزيدبنإبراهيم-
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،1/31،44،942:الجوزجانييعقوببنإبراهيم-

/2223،/4152،/5356،357،/6123،

912،415،8/161،15/58،

.(11/26426-ه)

،13531/:(طغرلبكأخو)السلجوقيينالإبراهيم-

601،915،112،131،138،915.

بنباديسبناللهعبدبنإبراهيمبنيوسفبنإبراهيم-

.(41/238):الأندلسيقرقول

.5601،581/:إسحاقبنيوسفبنإبراهيم-

،2223/،126/:البلخييوسفبنإبراهيم-

/493،286،342،343،/66.

.6343/:الصيرفييوسفبنإبراهيم-

.11/432:الماكيانييوسفبنإبراهيم-

.9185،187/:التميمىقرةبنالأبرد-

.51/112،142:الوليدبنالأبرش-

ثمالهمدانيمحمدبنإسحاقبنأحمد-الأبرقوهي-

.(91-61/81):(الدينشهاب)المصري

بيمند:بنبيمندبنبيمند-الفرنجيطرابلسإبرنس-

15/66،(445).

،(438-426)،2411،425/:الأشرمأبرهة-

444،/712.

.7612/:الصباحبنأبرهة-

2544/أنوشروانبنهرمزبنأبرويز-

.9911/،7533/،334،4/555/:أبزىابن-

.761،15/167/:(ملك)-أبضعة

،15954،141،417/:هولاكوخانبنأبغاخان-

941،427،453،(794).

،14/501:(الدينمجير)بوريبنمحمدبنأبق-

012،121،122،127،135،913،145.

.1/471:متوشيلبنلامكبنإبل-

.41/541:(الشاعر)الأبله-

،1/57،58،59،19،39،49،59:إبليس-

156،158،113،114،116،118،911،

الألفحرف-

231،412،512،134،451،631،322،

/2228،526،682،926،527،528،

954،/342،512،212،132،437،

4/14،57،021،552،/6427،17/431،

471.

،3/924،313،334،4/186:خلفبنأبي-

091،253،254،802،6/59،276،

451.

.5375،386/:سعدبنسهلبنعباسبنأبي-

.7111/:عمارةبنأبي-

،1/118،911،123،126:كعببنأبي-

141،153،221،255،252،331،

2/88،98،19،125،131،132،244،

3/58،352،794،557،/4121،214،

655،/5093،452،488،948،6/187،

993،456،7/145،148،925،213،

(258)،492،/8122،155،/9154،

14/46،17/94،74،29،591،922،

236،938،393،948،094.

.5531/:مالكبنكعببنأبي-

.2122/:جدعونبنأبيدن-

.2346/:المقدسيسفيانبنأبين-

.2475/:عدنانبنأبين-

:(الرضاموسىبنعليأخت)موسىبنتأبيهاأم-

(11/124).

.277،412/:(السلامعليهموسىمعكان)أبيهو-

أحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد-الشاعرالأبيوردي-

.(12-41/52):الأمويإسحاقبن

.11/512:التركيأتامش-

.11/09،79:أشناسبنتأترخة-

،13/391:(الإقسيس)الخوارزميأوقبنأتسز-

691،891،254،255،251،258.

.828/:أثالابن-
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.2/194،294،3/28:ثرملأا-

.4/955:الأثوغابن-

،3231،411،941،042،511/:الأئبرابن-

512،/4115،278،934،613،648،

655،5/383،448،452،464،466،

468،047،471،194،694،551،558،

513،6/238،431،/7214،221،224،

275،277،278،/944،99،/11282،

288،314،315،327،328،932،

12/77،49،113،142،914،153،

163،185،391،218،246،247،251،

263،266،278،927،284،285،392،

14/213،223،241،243،246،286،

328،338،935،371،374،451،487،

/1515،32،33،36،38،65،152،

157،113،125،913،152،158،177،

185،(791-891)،933،363،364،

/17325.

،(3132-15/):(محمدبنالمبارك)الأثبرابن-

891.

.2464/:الحيعبدبنأجا-

.552/:مالكبنالأجدع-

،3181/،2/257:الكندياللهعبدبنالأجلح-

275،276،4/942،/5111،112،113،

286،/6252،253،316،/7057،587،

588،/9316،(/15331)،17/357.

.7542/،218/:القرشيأبانبنأحمد-

،7322/،6356/:(راو)إبراهيمبنأحمد-

/1718،14،256.

.11/912:الحسنبنإبراهيمبنأحمد-

:البزازشاذانبنالحسنبنإبراهيمبنأحمد-

(/12332).

.314،24/:الحلبيإبراهبمبنأحمد-

31الألفحرف

،1/1121،123:الدورقيإبراهيمبنأحمد-

(002)،/17947.

شرف)الفزاريضباءبنسباعبنإبراهيمبنأحمد-

،51/437،545،587،61/52:(الدين

03،(48).

.21/335:(وزير)الضبيإبراهيمبنأحمد-

)شمسالسروجيالغنيعبدبنإبراهيمبنأحمد-

.(1684/):(الدين

المديني:كيسانبناللهعبدبنإبراهيمبنأحمد-

7/575.

بنعليبنسابوربنالفرجبنعمربنإبراهيمبنأحمد-

-15588/):(الدينعز)الواسطيالفاروثيكنيمة

958).

.3184/:القرشيإبراهيمبنأحمد-

.17/302،112:كثيربنإبراهيمبنأحمد-

سختويهبنيحىبنمحمدبنإبراهيمبنأحمد-

.(12344/):النبسابوري

.9343،51/273/:ملامسبنإبراهيمبنأحمد-

.5534/:ملحانبنإبراهبمبنأحمد-

.5232،11/63/:الموصليإبراهيمبنأحمد-

.(21/641):نومردبنإبراهبمبنأحمد-

،15/363،425:(الدبنتاج)الأثبربنأحمد-

.12/531:(الدينناصحالقاضي)الأرجانيأحمد-

،7326/،6132/،5124/:الأزهربنأحمد-

586،/11244،(275).

،3365/،2593/:(راو)إسحاقبنأحمد-

443،/454،/6275.

شريط:بننبيطبنإبراهيمبنإسحاقبنأحمد-

7/656.

،3461/:النبسابوريأيوببنإسحاقبنأحمد-

5/232.

.(21/19)،5373/:البهلولإسحاقبنأحمد-
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:الوزانبكرأبو=صالحبنإسحاقبنأحمد-

/13163.

.572/:اباذيالأسدأحمدأبو-

.11/227،236،542:إسرائيلبنأحمد-

البوشنجيعليأبيبنالموفقبناسفندياربنأحمد-

.(51/234):الواعظ

،11193/:السامانيأحمدبنإسماعيلبنأحمد-

454،411.

.(11/265):السهميإسماعيلبنأحمد-

.17/348:العدويإسماعيلبنأحمد-

،14/892:القزوينىيوسفبنإسماعيلبنأحمد-

(427).

،14/72،78:الجماليبدربنالأفضلبنأحمد-

126.

.9345/:مالكبنأنسبنأحمد-

.5593/:بالويهبنأحمد-

.6228/:بجيربنأحمد-

الواسطي:الماندائيمحمدبنعليبنبختياربنأحمد-

(/14155).

.(1/1262):بديلبنأحمد-

.(61/282):(الدينشهاب)البرهانبنأحمد-

.3278/:الطيالسيبشربنأحمد-

.61/41:البققيأحمد-

.1756/:بكاربنأحمد-

،16/891:(الدينشهاب)الساقيبكتمربنأحمد-

(924).

نقيب)البغدادىأحمدبنبكرأبيبنأحمد-

.(145-16/913):(المتعممين

:(الدينشهاب)الدمشقىبرقبنبكرأبيبنأحمد-

/16162،(273).

،4481/،3/436:الحارثبنبكرأبيبنأحمد-

694.

الألفحرف-

:(الدينعلاء)الأعزبنتبنالدينتاجبنأحمد-

15/952،955.

.(16/347):(الدينشهاب)الثقةبنأحمد-

.3923/:جحشبنأحمدأبو-

.12/792:الجسطارةبنأحمد-

البيعالدبيثيمحمدبنأحمدبنجعفربنأحمد-

.(51/137):الواسطي

.7135/:البغداديجعفربنأحمد-

بنبكرأبو-القطيعىمالكبنحمدانبنجعفربنأحمد-

.(12/792):مالك

.2284/:الرازيجعفربنأحمد-

.(4/1561):الحربيالفرجبنجعفربنأحمد-

الختلي:سلمبنمحمدبنجعفربنأحمد-

(12/927).

.1/51:جميعبنأحمد-

.11/472:جميلبنأحمد-

.8276/:المصيصيجناببنأحمد-

.(51/258):(الدينشرف)الجوهريبنأحمد-

.(1/1125):(نصرأبو)حاتمبنأحمد-

.11/63:الشيعيالحارثبنأحمد-

،7558،572/،5392،458/:حازمبنأحمد-

17/471.

،633،522/:الغفاريغرزةأبيبنحازمبنأحمد-

(1/1431).

الأعقفالحريرىالتنوخىسعيدبنحامدبنأحمد-

.(61/961):(الدينشهاب)

.2991/:حباببنأحمد-

.6226/،5238،258/:حجاجبنأحمد-

،15484/:(الدينشهابالأمير)حجيبنأحمد-

294،(955).

.1/1243:حرببنأحمد-

:(الجنائزعلىالمقرىء)الحزامأحمد-

(/16156).
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:(الدينجلال)الحنفيالروميالدينحسامبنأحمد-

لا.(16325-326/)

.913،383،604بر*في6:الحسنأبيبنأحمدأبو-

بابنيعرف،خيرونبنأحمدبنالحسنبنأحمد-

.(13025/):(الفضلأبو)الباقلاني

.(12/12):الصوفيالحسنبنأحمد-

:النحويشقبربنالفرجبنالعباسبنالحسنبنأحمد-

(/1286-87).

المقدسيالغنيعبدبناللهعبدبنالحسنبنأحمد-

.61/57:(الدينشهاب)

الحسينبنأحمدبنعلىبنالحسنبنأحمد-

.(14131/):الأصبهاني

3/358،:(بكرأبو)القاضيالحسنبنأحمد-

458،4/221،313،5/78،154،6/116،

251،225،318،17/257،225.

)شرفالحنبليالجبلقاضيبنالحسنبنأحمد-

.16/534،421:(الدين

السماكبنالحسينأبو-أحمدبنالحسينبنأحمد-

.17/336،(13/74):الواعظ

العقيقي:محمدبنعليبنأحمدبنالحسينبنأحمد-

.(92ط12/892)

.5/1926:(الجهمأبو)الحسينبنأحمد-

:(الدينضباء)السلامبةشبخبنالحسينبنأحمد-

(16/18).

.1/175:عبادبنالحسينبن-أحمد

بابنيعرف،المروزيعليبنالحسينبنأحمد-

.(12325/):الطبري

.(12/328):مهرانبنالحسينبنأحمد-

.4221/:نصربنالحسينبنأحمد-

،1/23،211،3/23:اللهعبدبنحفصبنأحمد-

5/117،/6151،(/11262)،17/137.

.6532،452/:السجزيحمدانبنأحمد-

.6223/:السحركيحمدانبنأحمد-

الألفحرف-

7295/:القصارحمدونبنأحمد-

271.

.4415/،1/452:حميدبنأحمد-

101،11،31/:حنبلبنأحمد-

18،21،27،31،35،63

43،44،47،54.63،46

07،73،74،75،76،97

86،87،88،49،59،69

99،015،152،155،156،

901،115،121،122،125،

135،132،133،134،137،

145،141،142،145،146،

175،177،917،185،181،

251،253،255،256،218،

025،251،252،254،266،

288،313،931،323،333،

337،2/16،55.65،64،56

82،915،115،111،115،

118،911،126،145،145،

154،166،167،168،916،

174،187،191،291،225،

231،232،233،236،237،

792،992،355،312،325،

346،348،351،353،356،

935،361،362،363،،368

378،937،384،793،،993

457،465،947،794،557،

3/15،24،35،57،63،56

97،152،158،915،113،

134،137،591،191،491،

216،217،225،226،232،

241،243،244،248،924،

265،275،271،272،5

11/254

،37

65،

،84

،79

،157

128،

138،

914،

،191

224،

271،

335،

71،

،116

146،

،175

222،

248،

343،

،357

371،

523،

،66

،135

791،

235،

،252

28،

8

9

9

7

6

7

7

3

7

8

7



16

95

78

21

63

83

/4

43

67

59

46

99

26

88

28

95

56

31

53

59

32

3

3

3

6

2

2

2

3

3

3

557

585

655

963

663

686

796

46،

،65

الأعلامفهرس

،327،328،534،354،355،358،

،361،363،364،371،372،376،

،382،385،593،411،415،416،

،437،445،444،447،452،462،

،464،946،477،947،481،482،

،594،694،794،894،551،552،

،557،558،905،513،516،

1،24،28،35،32،34،35،42،

46،51،54،57،62،56،66،

68،74،82،88،59،29،49،

201،531،123،514،141،145،

،161،181،291،491،591،891،

،552،522،532،952،212،214،

،216،218،921،022،221،222،

،264،266،267،278،282،287،

،928،492،003،435،355،356،

،313،931،532،321،325،327،

،932،335،343،344،355،352،

،361،493،793،455،452،455،

،412،413،414،422،426،427،

،432،433،436،442،448،455،

،462،477،485،486،488،948،

،194،294،394،494،694،894،

،534،535،542،547،554،556،

،565،561،575،578،957،581،

،588،958،595،595،651،654،

،615،625،628،962،635،638،

،645،641،655،066،661،662،

،664،665،666،966،675،675،

،687،688،968،596،296،696،

،/516،18،93،45،41،44،45،1

47،56،57،65،62،63،64،

66،67،73،75،78،97،19،%

الألفحرف-

29،155،151،152،153،155،157،

111،112،113،114،115،117،911،

121،122،123،124،125،127،135،

132،133،134،135،136،137،138،

514،141،148،914،155،151،152،

153،154،155،156،157،165،161،

162،164،165،166،167،171،177،

917،185،181،183،918،391،491،

591،691،251،252،255،256،702،

925،215،215،216،217،218،225،

222،223،224،227،922،231،232،

233،234،236،237،238،923،245،

241،243،244،245،248،255،254،

255،256،257،258،925،261،263،

264،265،267،926،275،271،272،

273،274،276،277،278،282،283،

284،286،592،392،492،592،992،

355،313،318،931،325،321،،324

327،328،332،333،334،335،336،

338،933،344،346،347،348،352،

357،358،362،364،365،366،368،

375،371،372،373،376،378،385،

381،383،384،385،388،293،،693

451،204،453،454،455،456،945،

415،421،431،437،943،445،441،

444،445،447،448،944،045،451،

453،454،945،465،461،462،463،

946،471،472،473،474،476،477،

478،947،481،482،485،486،948،

594،194،294،794،894،551،205،

557،511،513،518،522،526،6/7،

8،12،13،15،91،24،35،32،33،

34،35،37،38،93،04،41،52،



،53،54

62،63،

73،74،

82،83،

39،49،

124،135

146،147

165،161

175،176

184،185

691،991

256،257

245،244

258،028

492،592

803،935

317،032

333،334

364،367

504،423

24،44،

236،275

327،932

365،367

374،375

456،457

475،476

894،994

555،556

553،555

573،47

/812،71

93،46،

،55

64،

76،

84،

،158

،913

،166

،917

،186

251،

212،

،247

،286

،692

312،

،321

،335

،375

،424

352،

،344

،936

،387

،465

،478

557،

561،

5،5

21،

72،

،56

66،

77،

86،

114

45،

52،

،67

85،

،87

.2،

13،

52،

،88

،79

13،

25،

45،

،76

35،

127

54،

،47

75،

59،

،62

09،

،ا.

58،

،66

،57

،24

97

الأعلامفهرس

57،58،56،61،

68،96،71،72،

78،97،58،81،

87،98،19،29،

،115،116،117،

1،141،142،145،

1،155،156،158،

1،168،916،173،

1،181،182،183،

1،188،918،491،

2،302،452،552،

2،421،218،237،

2،254،255،256،

2،928،192،392،

2،403،635،357،

3،431،315،316،

3،932،335،332،

3،134،348،934،

3،378،937،524،

4،431،432،/77،

،161،186،218،

3،356،324،326،

3،361،362،363،

3،371،372،373،

3،427،436،437،

4،463،467،473،

4،194،294،494،

5،552،553،554،

5،905،051،541،

5،575،571،572،

695،795،895،

،33،34،35،38،

،154،155،156،

71الألفحرف-

132،134،136،151،153،156،162

163،176،177،522،268،278،927

285،281،282،285،287،288،928

592،192،351،314،315،317،325

328،342،361،362،9/45،46،74

54،55،57،68،75،98،915،111

911،144،165،258،925،261،264

274،283،385،15/6،15،28،158

591،216،275،286،311،336،933

382،383،045،526،11/15،81

65،61،62،74،601،158،121

122،141،915،(165-918)237

251،252،253،12/88،13/87،88

14/12،26،92،93،64،81،118

131،288،16/212،345،/1711،41

15،16،17،18،91،02،21،22

23،24،25،27،28،92،35،13

36،37،38،93،45،41،45،84

94،51،53،54،55،56،57،95

65،61،62،63،64،67،96،57

71،72،73،97،81،82،83،48

86،98،59،19،29،39،49،59

69،79،89،99،015،101،152

153،154،501،601،157،801،915

011،114،115،116،118،911،126

127،128،131،133،135،136،137

138،913،145،142،144،145،146

148،151،152،155،156،157،158

915،016،161،163،164،165،166

172،173،181،182،184،918،191

391،991،252،562،214،215،216

921،225،226،228،922،235،231

233،236،237،238،024،241،242



الأفهرس18

432،442،462،942،052،522،253

262،264،926،027،271،272،275

278،927،281،282،284،285،592

392،492،992،351،353،354،355

603،312،318،931،325،323،325

332،338،933،034،341،344،348

934،355،356،358،935،365،361

363،364،365،366،367،368،371

373،377،378،937،384،393،493

593،793،893،993،045،104،204

404،704،458،945،415،411،412

413،414،418،941،425،942،431

436،437،438،943،445،441،442

445،447،448،944،455،451،452

453،454،457،458،463،464،465

466،946،475،471،472،475،477

483،948،594،694،994،205،305

515،518،951،524،525،526.

6593/،588/،2223/:الحواريأليبنأحمد-

/9114،326،345،11/22،23،42

26،28،92،35،146،(251-253

17/347.

.(13/025)،11/247:خاقانبنأحمد-

.6391/:الخلالخالدبنأحمد-

5476/،3/927:الوهبيخالدبنأحمد-

7/565،(11/51).

11/13،63:(الأحولالوزير)خالدأبيبنأحمد-

(11/928):خلادبنأحمد-

.6236/:القزوينيالمقريمحمدبنخلفبنأحمد-

17253،323/،3478/:الحلبيخليدبنأحمد-

324،443.

.334/:(راو)الخليلبنأحمد-

.21/552:البرجلانيالخليلبنأحمد-

الألفحرف-علام

،15153،017،184/:الخويالخليلبنأحمد-

(228922-).

المذحجيالشماخيمنصوربنالخيرأبيبنأحمد-

.(422-61/223):(الدينشرف)

.6911،412/:داودبنأحمد-

.5232/:الأحمسيجابربنداودبنأحمد-

.(11/134):الدينورىحنيفةأبو-داودبنأحمد-

.9165/:المكيداودبنأحمد-

،15502،11/73/:المعتزليدؤادأبيبنأحمد-

69،301،401،911،125،123،127،

128،912،135،131،132،141،(148

-154)171،172،181،183،186،

188.

.41/884:(صوفي)الرازيأحمد-

:(الدينشهاب)المالكيالرباحيأحمد-

(/16442).

.17/478:رشدينبنأحمد-

.(713-41/613):الرفاعيأحمد-

بناللهعبدبنمحمد:)اسمهالزبيريأحمدابو-

،2191،3/213/،1201،301/:(الزبير

287،4/642،688،5/164،215،255،

255،592،421،521،6/146،7/205،

.17/67،157هـ،546،564،98

.(12/533):اللغويالحسينأبوزكريابنأحمد-

،2494،7/343/:الثسثريزهيربنأحمد-

/8312،/01021،/17276،294.

.(16112/):الزويني-أحمد

.2191/،1/531:سريجبنأحمد-

.693/:سعيدبنأحمد-

.11/482:الأمويسعيدبنأحمد-

.5555/:حمدانبالمعروفالبغداديسعيدبنأحمد-

،3471،9/118/:الدارمىسعيدبنأحمد-

(/11231).



الأعلامفهرس

.(11/391)،1/18:الرباطيسعيدبن-أحمد

.12/245:الكلابيسعيدبن-أحمد

.6154/:مريمأبيبنسعيدبن-أحمد

.2941/:المعدانيسعيدبنأحمد-

.4637،667/:الهمدانيسعيدبنأحمد-

المالكيالإسكندريسلامةبنأحمدبنسلامةبنأحمد-

.(541)،61/521:(الدينفخر)

بنإبراهيمبنمخلدبناللهعبيدبنسلامةبنأحمد-

.1475،08/:(العباسأبو)الرطبي

.5471/:سلمانبنأحمد-

.612/،5371/:سلمةبن-أحمد

.7295/:(عمروأبو)الجرجانيسلمةبنأحمد-

،2/238،4/494،5/692:سليمانبنأحمد-

(11/268)،/17345.

.628،17/285/:الفقيهسليمانبنأحمد-

.4011/:النجادسليمانبنأحمد-

،1254،2/288/:الواسطيالقطانسنانبنأحمد-

/4141،/5491،(1/1262)،/17225،

272،315،437.

.2926/:(بكرأبو)سنديبنأحمد-

.652/،5336/:(نصرأبو)الفقيهسهلبنأحمد-

.(336)،11/287:سياربنأحمد-

،16358/:(الدينشهاب)البرنخاناةشادبنأحمد-

361،365.

.17026/،7936/:سعيدبنشبيببنأحمد-

:(الدينشهاب)منصوربنشرفبنأحمد-

/16275.

جمال)القلانسيالدينجمالبنالدينشرفبنأحمد-

.(61/142):(الدين

نجم)المقدسيعمرأبيبنالدينشمسبنأحمد-

.(51/435):(الدين

.(15/052):الشيبانيتغلببنشيبانبنأحمد-

.(11/287)،314/:الرمليشيبانبنأحمد-

91الألفحرف

.4435/:صاعدبنأحمد-

2/916،4/437،5/173:صالحبنأحمد-

302،317،324،387،514،/653

/15691،/17265.

.9526/:العجلي!الحبنأحمد-

2126/،1131/:المصريصالحبنأحمد-

6/123،128،912،131،415

(/11212).

9/392:الحمانيالمغلسبنالصلتبنأحمد-

()12/27.

2593،541/:الوابشيطارقبنأحمد-

/17475.

2053/:الشحنةابن-الحجارطالبأبيبنأحمد-

(/16232).

حامد(أبو)الإسفرايينيطاهرأبيبنأحمد-

15/238،12/57،318،355،375،376

381،13/6،15،(26-27)،92،64

57،58.76،142،168،291،/14214

11/228،234،278:التركيطولونبنأحمد-

928،(-292492/12)64،76.

.11/365:السرخسيالطيببن-أحمد

.(471-11/461):الأنطاكيعاصمبنأحمد-

المروروذيحامدبنبشربنعامربنأحمد-

(/12161).

القهرمانة(موسىأمأخو)العباسبنأحمد-

.7142/:العسكريالعباشربنأحمد-

.5271/:(الحافظ)عبدانبنأحمد-

.2572/:الشيبانيالأعلىعبدبنأحمد-

3/014،256:العطارديالجبارعبدبنأحمد-

233،241،246،251،274،277،278

353،403،933،377،937،793،488

552،/462،83،99،515،162،266



الألفحرف-الأعلامفهرس52

،15252/،9/77،515:العجلياللهعبدبنأحمد-،288،932،465،545،295،895،617

/526،61،77،138،314،317،325،11/268.

.13/278:عطاشبناللهعبدبنأحمد-،334،338،372،378،937،542

البراميبابنالمعروفالفرجبناللهعبدبنأحمد-،6/89،155،184،258،214،237

.9343/:الدمشقي،9992،5/1274/،7695/،325،367

.4795/:المزنياللهعبدبنأحمد-.17357/،12791/،(1/1135)

.6227/:المزنياللهعبدبنأحمد-أبوثمالحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد-

:الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدبنأحمد-.(215-16217/):تيميةابن-الدمشقي

.(12/511)46570/:الحارثيالحميدعبدبنأحمد-

.7165/:المؤدباللهعبدبنأحمد-.17/923:البزارالخالقعبدبنأحمد-

،6/177:اليربوعييونسبناللهعبدبنأحمد-النابلسيالمقدسيأحمدبننعمةبنالدائمعبدبن-أحمد

.(1/1951)0(15425/):(الدينزبن)

نجم)الدمشقيمعاليبنحسنبنالمحسنعبدبنأحمد-.2346/:الحرانيالرحمنعبدبنأحمد-

.(691)،61/94،65،88:(الدين2830/:الدشتكيالرحمنعبدبنأحمد-

،1741،89/،15/157:الملكعبدبنأحمد-العراقيعسكربنمحمدبنالرحمنعبدبنأحمد-

.61/593،1930137،512:(الدينشرف)البغدادي

المؤذنصالحبنأحمدبنعليبنالملكعبدبنأحمد-شهاب)البعلبكيالنقيببنالرحمنعبدبنأحمد-

.(202-13/102):النيسابوري0(544-444)،16/275،318:(الدين

:(الدينشهاب)البكريالوهابعبدبنأحمد-:بحشللقبه،وهببنالرحمنعبدبنأحمد-

1/334،7/556،(11/276)0(16/254).

.14/33،44:السيبيبنالوهابعبدبن-أحمدأفضلبابنالمعروفوهبانبنالرحمنعبدبنأحمد-

،6/373:الحوطينجدةبنالوهابعبدبنأحمد-.(14371/):الناس

.83130/8363/،7268/:الأنصاريالصمدعبدبنأحمد-

،4963/،2268/:الضبيعبدةبنأحمد-.(66-1365/):الرانبنأحمدبناللهعبدبنأحمد-

.1754،437/،(11/791)56920/:الئيريأحمدبناللهعبدبنأحمد-

.7461/:الأسفاطيعبيدبنأحمد-.(1/1492)،2941/:البرقيبناللهعبدبنأحمد-

،4286،292/،3472/:الصفارعبيدبنأحمد-.9324/:التيمياللهعبدبنأحمد-

،5285،323،932،467/،11/4420445،668:الجويبارياللهعبدبنأحمد-

،614،177،178،185،791،235/:(هريرةأبو)العدويالحسنبناللهعبدبنأحمد-

(12/991)0238،923،321،361،366،/7485.

الخصيبيالخصيببنأحمدبناللهعبيدبنأحمد-شهاب)الحلبيةابنالفوارسيالحلبياللهعبدبنأحمد-

،1207،72،501/:(العباسأبوالوزير).(16166/):(الدبن

.1/12870451:الخجستانياللهعبدبن-أحمد



-الأعلامفهرس

المعروفمهرانبنسالمبنالعباسبناللهعبيدبناحمد-

.7578/:التبريبابن

بابنيعرف،اللهعبيدبنمحمدبناللهعبيدبنأحمد-

.(41/78):العكبريكادش

.5561/،493،286/:عثمانبن-أحمد

.(16/187):الأمشاطيعثمانبنأحمد-

أ،3142/:الأوديحكيمبنعثمانبنأحمد-

/4342،17/366.

التنوخيالزهرأبيبنالرجاءأبيبنعثمانبنأحمد-

:(الدينشهاب)السلعوسبابنالمعروف

(/15965).

.8282/:السكريمياحبنعثمانبنأحمد-

الجابيبابنالمعروفالشافعيالنابلسيعثمانبنأحمد-

.61/524:(الديننجم)

.17154/:الأدميبحىبنعثمانبنأحمد-

.(12/285):عديابن=عديبنأحمدأبو-

.16/69:المقدسيعمربنالعزبناحمد-

إبراهيمبنأحمدبنمحمد:اسمه)العسالأحمدأبو-

.(12572/):(الأصبهاني

بناللهعبدبنالحسن:اسمه)العسكريأحمدأبو-

346-)،12331/،5475،8/64/:(سعيد

347).

.8288/:عصامبنأحمد-

.(61/653):بالعصيدةالملقبأحمدالشيخ-

-12/352):الروذباريأحمدبنعطاءبنأحمد-

353).

.17475/،4574/:عليبن-أحمد

،4/543،17/116،441:الأبارعليبنأحمد-

694.

:(الوفاءأبو)آباديالفبروزإبراهيمبنعليبنأحمد-

(/1483-84).

-149/):(بكرأبو)العلبياحمدبنعليبنأحمد-

15).

12الألفحرف

.12/932:الإخشيديعليبنأحمد-

.(1ه-1341/):البتيعليبنأحمد-

أبو)الحماميبابنيعرف،برهانبنعليبنأحمد-

.(14/58):(الفتح

.11/452:البصريعليبنأحمد-

.5581/:الجوزجانيعليبنأحمد-

حامد(:أبو)المقرىءالحسنبنعليبنأحمد-

4/558،6/356،15/12.

.6191/:الخرازعليبنأحمد-

.6122/:(منصورأبو)الدامغانيعليبنأحمد-

:(القرآنأحكام)صاحبالرازيعليبنأحمد-

.03(12/354-ه)

.3444،544/:القاضيسعيدبنعليبنأحمد-

أبو)المقرىءسواربناللهعبيدبنعليبنأحمد-

.(13/271):(طاهر

:برهانبابنالمعروفالوكيلمحمدبنعليبنأحمد-

(14/63-64).

.51/98:المشطوبعليبنأحمد-

.1331/:نصربنعليبنأحمد-

.15/432:المقدسيالعمادبنأحمد-

.2605/:المهدويعماربنأحمد-

القرطبيالأنصاريعمربنإبراهيمبنعمربنأحمد-

.(-5/1336337):(المفهمصاحب)

.5527/:العذريأنسبنعمربنأحمد-

.(121-13/521):النهروانيروحبنعمربنأحمد-

.(12/12):(العباسأبو)سريجبنعمربنأحمد-

النسفيإسماعيلبنأحمدبنمحمدبنعمربنأحمد-

.(14515/):(الليثأبو)

.7574/،5592/:الوكيعيعمربنأحمد-

.17/142:الأخنسيعمرانبنأحمد-

.7395/:سلمةبنعمرانبنأحمد-

336-):البغداديعيسىبنموسىعمرانأبيبنأحمد-

337).
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.6161/:البزارعمروبنأحمد-

.17/356:الخلالعمروبنأحمد-

،114،2/925/:السرحبنعمروبنأحمد-

(/11225).

-11036/):النبيلعاصمأبيبنعمروبنأحمد-

)361.

،17294/:العصفريعبيدةبنعمروبنأحمد-

551.

،6/127:الدمشقيجوصاءبنعميربنأحمد-

15/921،(/12155)،925.

،5291/،4416/:(راو)عيسىبنأحمد-

/6251.

.1/1921:الصغيرحسينبنعيسىبن-أحمد

-11/317):(سعيدأبو)الخرازعيسىبنأحمد-

931)،356.

.(351)،1/1331:الشيخبنعيسىبن-أحمد

قدامة:بنالدينموفقبنعيسىبنأحمد-

(15/258).

.(16/276):(الدينشهاب)غانمبنأحمد-

.7395،13/241/:الغطريفيأحمدأبو-

،2317/:(مسعودأبو)الفراتبنأحمد-

(/11263)،/17136.

.2232،17/894/:الفرخبنأحمد-

.(16/318):المؤذنفرجبنأحمد-

.13/431،432:الفرضيأحمدأبو-

.7515/:(بكرأبو)الفقيهبنأحمد-

.3421/:القاسمبنأحمد-

.6164/:الهيتيبهرامبنالقاسمبنأحمد-

المعروفالطبيبالخزرجيخليفةبنالقاسمبنأحمد-

-15/424):(الدينموفق)أصيبعةأبيبابن

425).

.17/484:المصريصدقةبنالقاسمبنأحمد-

.283/:عطيةبنالقاسمبنأحمد-

الألفحرف-

،304،5/935/:القاضيكاملبنأحمد-

/1159،186،593،13/48.

.1/461،17/302:كئيربنأحمد-

.(78-13/77):(الشاعر)كليببنأحمد-

.12122/،1/1385،387:كيغلغبنأحمد-

:(حكموية)المستملىالمباركبنأحمد-

(/11035).

،11/222:(باللهالموفق)المتوكلبنأحمدأبو-

223،228،235،923،257،261،263،

267.285،281،283،284،285،286،

287،288،928،592،353،356،358،

317،323،(326-327)،932.

،4/677،7/945،17/157:محمدبنأحمد-

286.

.17/285:المهرانيابراهيمبنمحمدبنأحمد-

الميداني:إبراهيمبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

14/58.

الشاشى:عمربنالحسينبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

(14/98).

الحنبلى:الدينوريأحمدبنمحمدبنأحمد-

(14/89).

الحسين)أبوالسمنانيأحمدبنمحمدبنأحمد-

.(13/188):(الحنفيالأشعري

:البزازالنقوربناللهعبدبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

(/13251).

المحاملي:القاسمبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

.)13/48-94(

(:الدين)عزمبشربنأحمدبنمحمدبنأحمد-

16/116.

السلفيإبراهيمبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

،12/132،13/275،028:(طاهرأبو)

41/12،138،277،(535)،428،

15/64.
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العتيقيمنصوربنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

.(13/131):(أبوالحسن)

عز)القلانسيابنمحمودبنأحمدبنمحمدبنأحمد-

.(273-272)،1675،82/:(الدين

اليربوعيأحمدبنيعقوببنأحمدبنمحمدبنأحمد-

.(13152/):الرزاز

.5/1237:الأزرقيمحمدبن-أحمد

طباطبا:بنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدبنأحمد-

(12/891).

أبو)النحاسيونسبنإسماعيلبنمحمدبنأحمد-

.(-12181182/):(جعفر

.16153/:الأنصاريمحمدبنأحمد-

.17281/:المقرىءالبراءبنمحمدبنأحمد-

.5955/:البورانيمحمدبنأحمد-

.4942/:البيروتيمحمدبنأحمد-

.4/169:الخجنديثابتبنمحمدبنأحمد-

شهاب)المرداويالمقدسيجبارةبنمحمدبنأحمد-

.(61/912):(الدين

.5122/:الجلوديجعفربنمحمدبنأحمد-

.6426/:العنبريالحارثبنمحمدبنأحمد-

.(1/1903):المروذيالحجاجبنمحمدبنأحمد-

نجم)القموليالقرشيالحزمأبيبنمحمدبنأحمد-

.(16/532):(الدين

ديناربنزكريابنعليبنالحسنبنمحمدبنأحمد-

.13/258:الصوافبابنيعرف،العبدي

الفوركيإبراهيمبنمحمدبنالحسنبنمحمدبنأحمد-

.(13/172):(فوركابنسبط)

أبو)عساكربناللههبةبنالحسنبنمحمدبنأحمد-

.(56-51/95):(الأمناءتاخ،الفضل

:(تسترقاضي)الأزجانيالحسينبنمحمدبنأحمد-

(14/127128-).

.17386/:البغداديالحسينبنمحمدبنأحمد-

32الألفحرف

12/93،:الجريريالحسينبنمحمدبنأحمد-

)62(.

.5/1693،793:الحلبيمحمدبن-أحمد

نجم)المقدسيراجحبنخلفبنمحمدبنأحمد-

.(232-51/231):(الدين

.(13152/):النيسابوريدوستبنمحمدبنأحمد-

.3461/:(رجاءأبو)محمدبنأحمد-

.6362/:الزرقيمحمدبنأحمد-

:عتابأبيبنزكريابنمحمدبنأحمد-

(11/793).

الأعرابي:بندرهمبنبشربنزيادبنمحمدبنأحمد-

(/12918).

.578،554/:القطانزيادبنمحمدبنأحمد-

بابنويعرف،الوراقالقرشيسعيدبنمحمدبنأحمد-

.(12925/)،5441/:فطيس

.1338/:(جعفرأبو)السمنانيمحمدبنأحمد-

أبو)الأدميعطاءبنسهلبنمحمدبنأحمد-

.(48)،1292/:(العباس

.7095/:الشاهدمحمدبنأحمد-

.12255/:شرامبنمحمدبنأحمد-

.7336،125/:البغداديصدقةبنمحمدبنأحمد-

.2284/:(منصورأبو)الصوفيمحمدبنأحمد-

.8175/:الصيدلانيمحمدبن-أحمد

.1/1933:الطائيمحمدبنأحمد-

.17794،595/:البجليطريفبنمحمدبنأحمد-

.218/:الطوسيمحمدبنأحمد-

.17/944:عاصمبنمحمدبن-أحمد

العقد!احب)الأندلسيربهعبدبنمحمدبنأحمد-

.14192/،(12137/)،7284/:(الفريد

:الأبيورديسعيدبنالرحمنعبدبنمحمدبنأحمد-

(13/76).

ضياء)السنباطيالصمدعبدبنمحمدبنأحمد-

.(16/542):(الدين
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-1474/):الطواسيالقاهرعبدبنمحمدبنأحمد-

75).

الكاتب:سهلبنالكريمعبدبنمحمدبنأحمد-

(.)11/492

:الرشيدىالهاشمىأحمدبناللهعبدبنمحمدبنأحمد-

(/13701).

الشواربأبيبنالعباسبناللهعبدبنمحمدبنأحمد-

،11/158،12/378:(الحسنأبو)القرشي

13/12،47،(53).

باللهالمهتديبنالصمدعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمد-

.(13/65):(خطيب)الشاهد

سيدبنيحىبنمحمدبناللهعبدبنمحمدبنأحمد-

.(51/493):الأندلسياليعمريالناس

الصوفيالدمشقيثمالموصلياللهعبدبنمحمدبنأحمد-

.(15545/):(الدينشمس)

:الصباغبنالواحدعبدبنمحمدبنأحمد-

(13/267).

.6257/:عبدوسبنمحمدبنأحمد-

السامرىالبغداديجعفربنعليبنمحمدبنأحمد-

.(556-51/406):(السامريةواقف)

الحنبلى:الضريرالقادسيعليبنمحمدبنأحمد-

(15/135-136).

التغلبيصدقةبنيحىبنعليبنمحمدبنأحمد-

41/65):(الدمشقىالشاعر)الخياطبابنالمعروف

-57)،51/935.

)شهابالدمشقيالصقليعمربنمحمدبنأحمد-

.(16184/):(الدين

بنإسماعيلبنمحمدبنعمربنمحمدبنأحمد-

.)13/257(:الأخضر

البرتى:الأزهربنعيسىبنمحمدبنأحمد-

(11/337).

الباهليمرداسبنخالدبنغالببنمحمدبنأحمد-

.(903531-1/1):(خليلغلام)

الألفحرف-

.12257/:النجادالفثحبنمحمدبنأحمد-

،11375،693/:الفراتبنمحمدبنأحمد-

/1261،62.

بابنالمعروفالخالقعبدبنالفضلبنمحمدبنأحمد-

.41/53،37،761:الخازن

.7295/:محرزبنالقاسمبنمحمدبنأحمد-

12253/):(الحسينأبو)القطانبنمحمدبنأحمد-

-254).

.(16166/):الزرعيقطينةبنمحمدبن-أحمد

.15184/:(الدينفخر)القميمحمدبنأحمد-

.41/63:الغزاليالطوسيمحمدبنمحمدبنأحمد-

-اللغويالعبديعبيدأبيبنمحمدبنمحمدبنأحمد-

.(13/7):الهرويعبيدأبو

.1379/:سبكتكينبنمحمودبنمحمدبنأحمد-

.5455/:المروزيمحمدبنأحمد-

.(13/285):الخوافيالمظفربنمحمدبنأحمد-

.(1/1376):باللهالمعتضدمحمدبنأحمد-

الأصبهانينصربنالمكارمأبيبنمحمدبنأحمد-

.(61/518):(الدينشهاب)

،6345/،3/98:مكيبنمحمدبنأحمد-

17/912.

.5453/:المنكدربنمحمدبنأحمد-

.5527/:العنبريموسىبنمحمدبنأحمد-

.(12701/):النضربنموسىبنمحمدبنأحمد-

الهاشمى:موسىأبيبنمحمدبنأحمد-

(12/356).

أبوالدين)نصيرالبغداديالناقدمحمدبنأحمد-

،51/184،918،238،462:(الأزهر

(482).

.5522/:النسويمحمدبنأحمد-

(12/62):الخلالهارونبنمحمدبنأحمد-

.1/1392:الواسطيمحمدبنأحمد-

.5/1154:الأزرقيالوليدبنمحمدبنأحمد-
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.659/:القطانسعيدبنيحيىبنمحمدبنأحمد-

.17/384:القزازيحيىبنمحمدبنأحمد-

.6124/:سليمبنيزيدبنمحمدبنأحمد-

،5527/:البزازدويستبنيوسفبنمحمدبنأحمد-

/7615،(13/03).

الحصبريالسلامعبدبنأحمدبنمحمودبنأحمد-

.(15561/):(الديننظام)

،15/693:الأهوازيخرزاذبنمحمودبنأحمد-

793.

ويعرفالمعدلالحسنبنعمربنمحمودبنأحمد-

.(13/48):(المسلمةابن)ب

.16/238:المراوحيأحمد-

.2928،5/116،22/:مروانبنأحمد-

-13154/):(نصرأبو)الكرديمروانبنأحمد-

155).

صاحب)الدينوريالمالكيمروانبنأحمد-

.8313،11/452/،789،161/:(المجالسة

.5/1535:مزيدبنأحمد-

،1522/:(الدينضياء)التركستانيمسعودبنأحمد-

(57).

أبو)الخزرجيالقرطبيمحمدبنمسعودبنأحمد-

.(51/8):(العباس

.(41/571):الحربيبركةبنمعاليبنأحمد-

.1/1402:المعذلبن-أحمد

.6175/:الأدميالمعلىبنأحمد-

.747،17/322/:الدمشقيالمعلىبن-أحمد

.5/1472:الراويةالمعلىبنأحمد-

.11/493:المغازليأحمدأبو-

.4091،055/:المفضلبنأحمد-

:(الدينقطب)المصرياللهفضلبنمفضلبنأحمد-

(16/917).

.5434،954/،3901/:المقدامبنأحمد-

.16/414:(الديننور)المقصوصبنأحمد-

52الألفحرف

.(1/1531):ملاعببن-أحمد

.(13/228):ملكشاهبنأحمد-

،15/88:(الدينقطب)العادلالملكبنأحمد-

39،(126).

،5192/،1/163:الرماديمنصوربنأحمد-

292،/6245،7/965،(11/927)،

17/894.

.13511/:اليشكريمنصوربنأحمد-

الرفاءالطرابلسيمفلحبنأحمدبنمنبربنأحمد-

.(-14/137138):الشاعر

:(الحسينأبو)الشاعرالجونيمنيربنأحمد-

14/137.

،5126،216/،4064/،1/13:منبعبنأحمد-

254،255،925،521،6/17،65،

(/11591)،/17185،437،946،494.

.17/122:مهديبنأحمد-

.(12/87):رستمبنمهديبن-أحمد

.6226/،349/:مهرانبنأحمد-

.16/332:(العربملك)مهنابنأحمد-

.2053/:الخطميإسحاقبنموسىبنأحمد-

بنمحمدبناللهعبيدبننصربنأنسبنموسىبنأحمد-

.6921/:سيرين

.(16/574):الزرعيموسىبنأحمد-

.322/:سعيدبنموسىبنأحمد-

.(13/35):فوركبنمردويهبنموسىبنأحمد-

.6313/،4347/:نجدةبنأحمد-

.(11/114):الخفافإبراهيمبننصربنأحمد-

،675،317/:الخزاعيمالكبننصربنأحمد-

(11/118-123)،132،141،176.

.(11/791):النيسابورينصربنأحمد-

،14/9،14:عليبنالحسنالملكنظامبنأحمد-

05،127.

.5/1705،574:المقدسينعمةبنأحمد-
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والدموسىبنالحسين،الموسويالنقيبأحمدأبو-

،12251،258،925/:والمرتضىالرضي

926،035،323،325،328،332،333،

367،(381).

.17/472:نيزكبنأحمد-

.12/318:(الحافظ)النيسابوريأحمدأبو-

.(564-01/554):الرشيدهارونبنأحمد-

،3155/:البرذعيروحبنهارونبنأحمد-

(/127).

عساكربنالحسنبنمحمدبنأحمدبناللههبةبنأحمد-

.(51/631):(الدينشرف)الدمشقي

:(الدينبرهان)الحنبلىالزرعيهلالبنأحمد-

16/291،891.

.4481/:واقدبنأحمد-

.9643/:(الحافظ)الوراقأحمد-

.(61/964):الوزوازةبنيحمد-

.17135/:أبانبنالوليدبنأحمد-

.6123/:الأنطاكىالوليدبنأحمد-

.(327-16/326):المالكيالوليدبنأحمد-

-1/1891):الراونديبنإسحاقبنيحيىبنأحمد-

991)،554،564،/14283.

381-11/):ثعلب-النحويثعلبيحيىبنأحمد-

382).

.(1222/):الجلاءيحيىبنأحمد-

،0116،17/935/:الحلوانييحيىبنأحمد-

481.

.8176/:الدمشقىحمزةبنيحيىبنأحمد-

.17461/:الرقيحيانبنخالدبنيحيىبنأحمد-

.4454/:زهيربنيحيىبنأحمد-

.6512،125/،5581/:الصوفييحيىبنأحمد-

(:الدين)نا!رالسلامعبدبنيحيىبنأحمد-

.)16/78-97(

:(الشاعرالأديب)العمادياللهعبدبنيرنقشبنأحمد-

الألفحرف-م

(51/39-49).

.7058/:التورتنيسيزيدبنأحمد-

.13/101:(نصرأبو)يوسفبنأحمد-

.6426/:سفيانبنيوسفبنأحمد-

،6172/،4055،558/:السلمييوسفبنأحمد-

366.

:(الماجنالصاحبابن)شكربنيوسفبنأحمد-

(15/533-534).

.1/151،52:صبيحبنالقاسمبنيوسفبن-أحمد

13/401):(الوزيرالشاعر)المنازييوسفبنأحمد-

-501).

،4552،922/،185/:(راو)يونسبنأحمد-

894،522،575،/575،916،327،

357،935،382،894،514،/655،

/7511،/85،46،17/317،554.

.(11/287)،935/:الضبييونسبنأحمد-

.41/13:(مراكةصاحب)أحمديل-

.3061/:حابسبنأحمر-

.4583/:الحارثبنأحمر-

.912/:شميطبنأحمر-

.0/1185:حكيمبنالأحنف-

،6353/،4656/،117،54/:قيسبنالأحنف-

/7391،691،991،002،522،253،

254،255،256،257،503،351،604،

416،425،431،457،946،475،472،

8/92،73،116،137،138،322،

9/25،26،45،48،83،(015153-)،

236،15/8.

،8331،332/،4/581:(الشاعر)الأحوعر-

51/86،88.

،5223/:(الجوابأبو)جواببنأحوعر-

/6326،/7461،054،571(1/144).

.6357/،3162/:حكيمبنالأحوعر-
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.3184/:فهربنالأحوص-

،01042/:الغلابيغسانبنالمفضلبنالأحوص-

/11414.

.3/951:أحيحة-أبو

.302/،2394/:منافعبدبنالأخثمأم-

.4/036:الأسديالأخرم-

.9182/:(الرومملوكمن)لورىالأخرم-

.4/652:الدئليلعطبنالأخزر-

.17/131:البصريالطائيالأخزم-

.11/352،935:الإخشيدابن-

.1/32:عجلانبنالأخضر-

،1/79؟،(052)،9/381:(الشاعر)الأخطل-

89،99،11/27.

شيخالمجيدعبدبنالحميدعبد-الاكبرالأخفش-

.12/77:سيبويه

سيبويه:تلميذمسعدةبنسعيد=الأوسطالأخفش-

12/77.

الفضل:ب!نسليمانبنعلي-الصغيرالأخفش-

/01422،434،444،11/416،

(12/77).

،3278،927،313،384/:شريقبنالأخنس-

/455.

.2123/:عيننبنأخيرع-

.2231/:عميشدايبنأخيعزر-

.6612/:الحارثيالأدبرأبو-

.2534/:(السلامعليهلإسماعيلولد)أدبيل-

،(156-154)،197/:(السلامعليه)إدريس-

315،/2148،914،015،/3343،351،

/6416،941.

.3575/،2552،426/:(راو)إدريس-

،5373/،4575/،1531/:(راو)إدريسابن-

/6283،/9275،5/154.

،2493/،1531،137/:(راو)إدريسأبو-

72الألفحرف

/86،177،17/95،581.

.7435/،6326/:الأزديإدريسأبو-

.5/692:الأوديإدريس-

العثماني:الرمليالشاميحمزةبنإدريس-

(/1411).

:(اللهعبدبناللهعائذ:اسمه)الخولانيإدريسأبو-

1/25،/2191،226،/3254،/652،73،

284،287،092،203،315،932،355،

8/8،211،365،/9013،145،916،

(176)،228،262،355،17/27،55،

891.

.(11/327):الموصليالقعنبيسليمبنإدريس-

.2671،422،17/135/:سنانبنإدريس-

بالواثقالملقبيوسفبنمحمدبناللهعبدبنإدريس-

-15/423):(مراكشصاحب،العلاءأبو)

425).

.51/936:الحسنيقتادةبنعليبنإدريس-

.5/1025:العجليمعقلبنإدريس-

.11/912:اللهعبدبنموسىبنإدريس-

.17/154:يحيىبنإدريس-

.9482/:(الأندلسملك)أدرينوق-

.8355،356،357/:الباهليمحرزبنأدهم-

.11/003:أذكوتكين-

.8151/:العبديأذينة-ابن

.552،331-3552/:(إراشمنرجل)الإراشي-

.7106/،1/51:أراكةأبو-

.3432،4/127/:حميربنأربد-

،532،33/:خالدبنجعفربنجزءبنقيسبنأربد-

35،36،37،38.

.61/926:(هولاكوبنأبغاذريةمن)أربكاوون-

.(13/234):التركمانيأكسببنأرتق-

،15612،613/:المنصورياللهعبدبنأرجواش-

625،623،624،(16/1718-)،21.
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.21/443:الخادمأرجوان-

.13/542،41/34:(اللهبأمرالمقتديأم)أرجوان-

.746،66،67،68،72/:كسرىبنأردشير-

.(273)13/142:العباديمنصوربنأردشير-

،13/471،153،155،157:خاتونأرسلان-

581،791.

،41/516:ملكشاهبنمحمدبنطغرلبنشاهأرسلان-

164.

:(الديننور)زنكيبنمودودبنمسعودشاهأرسلان-

15/32،38،55،933.

-9922/):شدادبنمالكبناللهعبدبنزفربنأرطاة-

235).

.4/183:هاشمبنشرحبيلعبدبنأرطاة-

،7347،375/،6372/:المنذربنأرطاة-

/17151،335.

.2531/:(الفيلسوف)أرطاطاليس-

،7551،561،581/:(الرومدهاةمن)الأرطبون-

915،215.

،15515،544/:(التترملك)أبغابنأرغون-

(552).

.61/564:الدويدارالإسعرديأرغون-

،61/86،88،59،19:الناصريالدوادارأرغون-

69،79،711،791،122،523،

(923).

،16/933:(الدينسيف)الناصريشاهأرغون-

347،348،934.

.61/333:العلائيأرغون-

،16/357،935،361،362:الكامليأرغون-

365،375،377،(-384385).

.16161،353،335،535/:أرقطاي-

.3523/:الأرقمأبو-

،4121/،3/228،238:الأرقمأبيبنالأرقم-

الألفحرف-

277،5/948،551،7/935،(/8151-

152).

.5328/:شرحبيلبنالأرقم-

.866/:الكندياللهعبدبنالأرقم-

.2134،444/:يزنذيإرم-

،174،(13/74):(الرومملك)أرمانوس-

175.

إبراهيمبنيونسبنيوسفاللهعبدبنإبراهيم-الأرموي-

.(15/575):سليمانبن

-2/891:(إسرائيلبنيأنبياءمن)حلقيابنأرميا-

991،255،253،254،255،256،257،

215،922،468،946،3/913،6/268.

،14125،126،173/:(الكركإبرنس)أرناط-

531،314،932،933،534،342.

.3564/:العزىعبدبنأسدبنتأرنب-

.61/231:(الدينسيف)أرنبغا-

:(لهبأبيامرأة،جميلأم)أميةبنحرببنتأروى-

/3424،/6993.

.3552/:الدوسيأروىأبو-

عبدبنعمرأم)الخطاببنعمربنعاصمبنتأروى-

.6356/:(العزيز

.318،68/،2394/:المطلبعبدبنتأروى-

.7357/:شمسعبدبنربيعةبنكريزبنتأروى-

،2114،524،624،444/:(يبرهةمع)أرياط-

/721.

.2922/:(صيداملكة)أريل-

.48/:أزارأبيبنأزار-

،15915،165/:(القفجاقملك)خانأزبك-

16/151.

.1/927:(السلامعليهلإسماعيلولد)أزبل-

.2/437:لأزجيا-

.2524/:بابكبنأزدشير-
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،51/486،594:(الدينعز)الجمدارأزدمر-

(994).

.16/59،69:الزردكاشأزدمر-

.13/551:الأزرقابن-

.21/613:الفارقيالأزرقابن-

.13/9:الموسويالأزرقابن-

.1/281،442،753،2/654،854:لأزرقيا-

.8335/:الفزاريأزنم-

.6281،5/1517/:سعدبنأزهر-

.5164/:الحرازيسعيدبنأزهر-

.11/135:السمانأزهر-

.17/378:صنانبنالأزهر-

.7191/:عوفعبدبنأزهر-

.17/92:الحرازياللهعبدبنأزهر-

.9481/:العامرياللهعبدبنأزهر-

.4/61،17/237:الراسبيالقاسمبنأزهر-

:(طلحةبنإسحاقبنمعاوية:اسمه)الأزهرأبو-

3/245،4/458،8/177،/17251،594.

.6436،01/912/:الوليدبنأزهر-

،7394،415،01/524،11/921/:الأزهري-

941،21/832،332،31/6،7،12،22،

23،45،76،(155).

.3335،336/:الدوسيأزيصأبو-

.11/528:اساتكين-

،1/36،16،917،152:(راو)أسامةأبو-

/2232،452،553،/362،77،891،

123،288،928،363،437،375،893،

428،454،557،512،4/25،82،84،

98،175،255،255،256،427،428،

541،542،544،406،6310641،651،

657،658،396،5/94،275،514،

515،6/22،53.175،8/94،01/273،

17/166،327،448.

92الألفحرف

.4432،253/:الجشميأسامةأبو-

.48/:حبيببنأسامة-

.7373/:خريمبنأسامة-

،7161/،486/،3121/:أسلمبنزيدبنأسامة-

265.

،2121،912،385/:حارثةبنزيدبنأسامة-

/344،52،77،472،4/155،157،

185،186،372،944،455،394،494،

522،523،547،556،557،576،588،

296،/5156،234،237،238،923،

245،926،283،355،315،311،312،

443،464،6/86،237،315،7/8،9،

12،17،21،46،82،186،316،545،

458،8/34،(39-49)،145،155،

17/47،77،246،894،951.

،4226،425،455/:الليثيزيدبنأسامة-

5/517،6/9،75،49،79،162،

/7174،321،/8164،(/15352).

.5271/:شريكبنأسامة-

:(الطالبييننقيب)عليبناللهعبدأبيبنأسامة-

13/154.

،6/247،7/921:(سعدةأبو)قتادةبنأسامة-

226،8/115.

.6552/:الكلبيأسامةأبو-

.3461/:العنبربنجندببنمالكبنأسامة-

الأمبر)منقذبننصربنمقلدبنعليبنمرشدبنأسامة-

.(368-41/366):(شيزرملوكمن،الكبير

،2281،531/،1/85،323:(راو)أسباط-

355،036،/4591،516،5/943،8/38،

/17172،933.

.17/42:الضبيمحمدبنأصباط-

،5334/،474/:القرشيمحمدبنأسباط-

7/613،(/15544).
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،3/933،342،4/99،555:نصربنأسباط-

/633،59،353.

أبو)الشاعرالديلميالحسنبنمحمدبناسبهدوست-

.(13/891):(منصور

القاضيالأستاذبنالحلبيبنالدينشمس-الأستاذابن-

أ:الأسديعلوانبناللهعبدبنالرحمنعبدبناللهعبد

/15222.

.5/1346:سيسأستاذ-

،1227،235،236/:(السلا!عليه)إسحاق-

237،923،524،245،255،256،257،

258،278،(028-285)،288،892،

356،313،316،2/148،235،193،

/6265.

،219/،174،87،88/:(راو)إسحاقأبو-

165،317،365،368،3/156،215،

924.025،927.285،314،366،434،

451،452،463،465،4/22،31،32،

93،04،51،55،65،64،66،67،

68،82،83،136،137،014،182،

391،491،591،285،286،335،341،

342،382،431،466،558،595،195،1

963،5/16،26،47،601،801،151،

158،915،916،242،592،692،003،

363،373،445،6/6،7،26،28،31،

51،53،54،81،59،141،153،277،

7/99،8/64،156،9/53،17/27.04،

51،136،221،261،271،345،356،

358،935،365،936،452،453،475،

477،483،055،515،951.

،2115،945،305/:إبراهيمبنإسحاق-

3/328،364،/496،141،384،428،

443،/546،181،6/17،28،893،

7/562،8/162،492،17/115،126،

الألفحرف-

572،403.

.7515/:الأزديإبراهيمبنإسحاق-

.328/:بيانبنإبراهيمبنإسحاق-

.(11/933):الجبليبنإبراهيمبنإسحاق-

،5236/،416/:الدبريإبراهيمبنإسحاق-

/17342.

.623/:الزبيديإبراهيمبنإسحاق-

.17/461:الحمصيزبيرقبنإبراهيمبنإسحاق-

:(يعقوبأبو)المقرىءزيادبنإبراهيمبنإسحاق-

(11/603).

.7595/:الصنعانيإبراهيمبنإسحاق-

.4465/:حارثةبناللهعبدبنإبراهيمبنإسحاق-

.613/:العلاءبنإبراهيمبنإسحاق-

:(سموكمولى)الغمربنإبراهيمبنإسحاق-

17/18.

سنين:بنخاز!بنمحمدبنإبراهيمبنإسحاق-

()11/344.

ذؤيب:أبيبنمحمدبنإبراهيمبنإسحاقأبو-

2/357.

.7378/:المستمليإبراهيمبنإسحاق-

،1/151،53،55:مصدببنإبراهيمبنإسحاق-

95،06،61،73،74،77،84،69،

141،161،911،012،135،138،017،

173،174،917،185.

،11/401،115:الموصليإبراهيمبنإسحاق-

(138913-).

.(1/1031):ءهانىبنإبراهيمبنإسحاق-

.17/135:الهرويإبراهيمبنإسحاق-

.51/273:(النظرأبو)يزيدبنإبراهيمبنإسحاق-

.(12/27)،2223/:الخزاعيأحمدبنإسحاق-

.(5/1165):يوسفبنإسحاق-الأزرقإسحاق-

،99/،5332/،283/:إسرائيلأبيبنإسحاق-

/1165،791،891،/17105.
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بنإبراهيمبنمحمدبنإبراهبم-الإسفرايينيإسحاقأبو-

.88،(31/85):مهران

،7552/،6228/،2135/:إسماعيلبنإسحاق-

332،536،/9374،/17176،252،552،

227.

،6171/،4161/:الطالقانيإسماعيلبنإسحاق-

/9314.

:(يعقوبأبو)النوبختيإسماعيلبنإسحاق-

/12515،(111).

:العدويالخطاببنعمربنأيوببنإسحاق-

(/11365).

،126،271/:(المتروكبنأحد)بشربنإسحاق-

2/167،175،291،391،691،525،

255،212،215،216،223،224،227،

261،262،263،264،265،271،285،

392،357،358،315،311،315،372،

518،3/166،7/923.

1/96،:(حذيفة)أبوالكاهليبشربنإسحاق-

258،/2155،275،/7951،(1/131)،

63،/17334.

.1/527:بشربنإسحاقابن-

.729/:بشيربنإسحاق-

.(1/1922):بهلولبنإسحاق-

.17/37:التستريإسحاقابن-

.8131/:التميميإسحاق-أبو

.6323/:الثوريإسحاقأبو-

.11/38،93:الصادقجعفربنإسحاق-

،6/017:الحربيميمونبنالحسنبنإسحاق-

(/11355).

.3132/:حكيمأبيبن-إسحاق

.1/1164:حنبلبن-إسحاق

.(1/1954):إسحاقبنحنينبن-إسحاق

.7336/:التستريالصوافداودبنإسحاق-

13الألفحرف

.4441/:الدوسيإسحاقأبو-

.6287/،4558/:راشدبنإسحاق-

.17/53:الجزريراشدبنإسحاق-

راهويهبنإبراهبمبنإسحاق-راهويهبنإسحاق-

1/43،931،/3274،287،4/73،141

253،396،5/155،124،991،216

235،258،321،322،347،372

6/23،291،365،9/63،15/14،11/5

(144)،161،177،252،253،275

792،17/181،275،385،482.

.1/147،15،53،55:الرشيدبنإسحاقأبو-

.6164/:سالمبنإسحاق-

2311/،1/91،311:السبيعيإسحاقأبو-

3/33،225،273،286،287،4/796

5/116،592،992،451،6/8،15،65

72،176،7/328،551،511،612

9/55،(15/243)،286.

العاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبنإسحاق-

/5121،/7371،8/157،9/911

/17165.

7326،15/16/،1/216:سليمانبنإسحاق-

541،17/357،432.

.1/83:الفلوسيالبغداديسليمانبنإسحاق-

.7374،694/:الرازيسليمانبنإسحاق-

15/423،435:عليبنسليمانبنإسحاق-

436.

.17121/،1/1435):سياربنإسحاق-

.5264/:شاهينبنإسحاق-

7558/،6224/،4144/:الشيبانيإسحاقأبو-

955،()15/935.

1246/،1/1692:الشيرازيإسحاقأبو-

/13142،167،181،191،791،552

251،258،925،215،212(-)213
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512،432،522،562،572،562،682،

527،275،282،41/8،11،61،22،

23،74،75،85،84،89،158،112.

.12/132:الصابيإسحاقأبو-

.655/:المخزوميصالحبنإسحاق-

.01/937:الكنديالصباحبنإسحاق-

:عباسبناللهعبدبنمحمدبنالعباسبنإسحاق-

11/51.

.17992/،4163،631/:اللهعبدبنإسحاق-

:البزازسلمةبناللهعبدبنابراهيمبناللهعبدبنإسحاق-

(/1225).

،2936/:الأنصاريطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاق-

/3468،/4255،958،/534،/635،58،

72،133،014،156،162،187،331،

/8932،/1745،29.

بابنالمعروفاللهعبدبنعمربناللهعبدبناسحاق-

.(51/914):اليمنقاضي

،4102/،3247/:فروةأبيبناللهعبدبنإسحاق-

473،/7954.

.1256/:الهاشميالملكعبدبنإسحاق-

.8516/:القرشيعثمانبنإسحاق-

.41/43:تاشفينبنيوسفبنعليبنإسحاق-

،4485،966/،3694/:عيسىبنإسحاق-

/5135،344،451،/664،935،932،1

/7475،/808.

.17161/:عيسىأبيبنإسحاق-

.5/1287،564:عليبنعيسىبنإسحاق-

.(11/52):الفراتبنإسحاق-

،483،533/،2914/:الفزاريإسحاقأبو-

/534،/6331،/8174،5/1386،945،

(478).

.5/1927:الهاشميالفضلبنإسحاق-

.7585/:الفيضربنإسحاق-

الألفحرف-

.7572/:القاضيإسحاقأبو-

.12/151:القراريطيإسحاقأبو-

،11/928،892،353:كنداجيقبنإسحاق-

358،(327).

.51/135:اللوريإسحاقأبو-

النخعي:أبانبنأحمدبنمحمدبنإسحاق-

11/356.

.918/:الأشعثبنمحمدبنإسحاق-

.661/:الأنصاريمحمدبنإسحاق-

.(11/535):الزهريمحمدبنإسحاق-

.476/:الرحمنعبدبنمحمدبنإسحاق-

،5442/،4225/:الفرويمحمدبناسحاق-

(11/99).

:(يعقوبأبو)النهرجوريمحمدبنإسحاق-

(/12151-152).

.575/:السوسييوسفبنمحمدبنإسحاق-

.12/318،535:المروزيإسحاقأبو-

بنمحمدبنابراهيم:اسمه)المزكياسحاقأبو-

.11/493()،2/141،5/158:(نوخ

،01171،247،278/:العقيليمسلمبنإسحاق-

927.

.12/132:باللهالمقتدربنإسحاق-

.51/88،59:العادلالملكبنإسحاق-

.1/16:المهديبنموسىبنإسحاق-

،174،3/948،4/392/:منصوربنإسحاق-

353،556،5/113،282،593،293،

521،6/6،74،917،8/16،

(11/225)،275،/17592،335.

.(11/22)،635/:السلوليمنصوربنإسحاق-

.17/911:موسىبنإسحاق-

.1/513:الأنصاريموسىبنإسحاق-

.(11/591):الخطميموسىبنإسحاق-

الإسفراييني:عمرانبنموسىبنإسحاق-
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(.)11/351

،4991،134/،2372/:(راو)نصربنإسحاق-

/522.

.(12/522):الهجيميإسحاقأبو-

،844،185/،69/:الهمدانيإسحاقأبو-

5/1386.

.9411/،472/:يحىبنإسحاق-

،4/002:عبيداللهبنطلحةبنيحىبنإسحاق-

9/92.

.6435/:الملطييحىبنإسحاق-

.6332/،4058/:(راو)يزيدبنإسحاق-

،1161/:(إسحاقبنمحمدوالد)يساربنإسحاق-

924،/3317،332،/455،256،795،

/5383،468،/709.

،5/63،222،281:الأزرقيوسفبنإسحاق-

204،6/335،/7585،9/46،212،

(01/516)،522.

.6112/:يونسبن-إسحاق

.2477/:مدركةبنخزيمةبنأسد-

.16/542:الكرديالشيخبنأسد-

،1576،77،29،69/:القسرياللهعبدبنأسد-

166،168،916،017،171،172،591.

.3122/:البجليعبدةبنأسد-

.4318/،3131/:عبيدبنأسد-

.3928،01/483/:البجليعمروبنأسد-

.1/1156:المالكيالفراتبنأسد-

.2482/:فهربنأسد-

،5357،374،456/،4422/:موسىبنأسد-

/7374،/8176،(1/147)،/17383،

944.

.391/،2394/:منافعبدبنهاشمبنأسد-

.0/1458،053:مزيدبنيزيدبنأسد-

،1/72،57،67،77،78،531:إسرافيل-

33الألفحرف

238،262،/2421،926،/3481،/463،

68،96،17/173،186،187.

،1/57،71،74،87،254:(راو)إسرائيل-

903،337،2/64،115،165،224،

692،357،341،945،3/49،215،

927،287،935،593،693،434،444،

452،453،463،465،4/32،04،46،

51،55،66،68،82،29،69،136،

182،391،591،311،341،382،385،

204،466،585،595،5/26،46،113،

116،241،275،592،692،003،451،

427،441،472،052،6/7،8،26،

27،31،38،51،141،146،275،

17/163،221،225،261،927،313،

933،935،437،452.

بنإسرائيلبنسواربنمحمد=الحريريإسرائيلابن-

:(الديننجم)الدمشقيالشيبانيإسرائيلبنالخضر

(/15047-471)522.

.(51/595):الخالديحسينبنعليبنإسرائيل-

.7457/:الملائيإسرائيلأبو-

.7381/:موسىبنإسرائيل-

،2111/:السبيعيإسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل-

6/327،328،7/551،()01/383.

.41/632،004:(طبيب)المطرانإلياسبنأسعد-

:(الدينمؤيد)القلانسيبنحمزةبنأسعد-

(/15445).

أبو)مينابنمهذبسعيدأبيالخطيربنأسعد-

.(51/92):(المكارم

،3054،104،304،404/:زرارةبنأسعد-

504،564،415،184،542،426،435،

436،467،472،594،051،151،512،

951،296.
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.(9938/):أمامةأبو-حنيفبنسهلبنأسعد-

بالئه:المهتديبنمحمدبنأحمدبناللهعبدبنأسعد-

(14/911).

بناحمزةبنأسعدبنالمظفريغالببنأسعد-

.(51/544):القلانسي

:(الفتوحأبو)العجليمحمودبنأسعد-

(/14194).

ثمالمغربيالتنوخيمؤملبنبركاتبنالمنجىبنأسعد-

.(434-51/343):(الدينصدر)الدمشقي

!،14/56:الميهنيالفضلأيبننصرأبيبنأسعد-

71،(08)،89،112،187،274،372،

/15252.

بنالعزيزعبدبنمنصوربنموسىبنيحيىبنأسعد-

-15166/):(المعاليأبو)السنجاريوهب

167).

.758/:يربوعبنأسعد-

.4112/:الفاكهبنيزيدبنأسعد-

.(41/928):الجبريلييلدركبنأسعد-

.7642،942/:الفرخزاذبناسفندياذ-

،527،28،92/:(الحارثأبو)نجرانأسقف-

35،31.

،2531،315،943/:المقدونيفيلبسبناسكندر-

451،/3478،/7182.

.5475/:الأعرجيعوفبنشريكبنالأسلع-

.2642،472/:أسلمابن-

.13/77،78:الجعدأبيبنأسلم-

.8101/:زرعةبنأسلم-

.13/44:سدرةبنأسلم-

.هـ224/:أفصىبنأسلم-

.9358/:البكريعبدبنأسلم-

.17/172،173:العجليأسلم-

،797،161/،5491/:(عمرمولى)أسلم-

266،275،/8142،(/9175).

الألفحرف-

.4/47،57:عمرانأبوأسلم-

.4/48:(الحجاجبنيغلام)أسلم-

،6366،01/926،17/55/:(راو)أسماءأبو-

71،462،466.

،2953،544،545،547/:بكرأبيبنتأسماء-

/3172،923،144،424،944،454،

455،994،512،951،/4545،/5122،

246،594،/6352،/99،24،46،47،

،1،121،122،125،127،128هـ901،1

/17301،261،945،532.

.5475،476/:الأسلميسعيدبنحارثةبنأسماء-

.(9918/):الكوفيالفزاريخارجةبنأسماء-

،6572،71/43،232/:الرحبيأسماءأبو-

432،275.

.3923/:مخربةبنسلمةبنأسماء-

.5423/:الصلتبنأسماء-

.5571/:الصيقلأسماءأبو-

.7454/:التميميحاجببنعطاردبنتأسماء-

،3/417:(منيعأم)عديبنعمروبنتأسماء-

428.

،3/923،282،316:عميسربنتأسماء-

4/428،942،467،488،594،194،

896،/5181،342،418،946،6/911،

125،122،123،124،125،126،128،

912،/745،(534)،551،/9175،

.هـ17/152،11

.5542،422/:الجونيةكعببنتأسماء-

القرشية:طاهربنالحسنبنمحمدبنتأسماء-

15/135.

.15/422:الجونأبيبنالنعمانبنتأسماء-

،(978/)،5441/،3217/:يزيدبنتأسماء-

0/1144.

،1/183،184،291:(السلامعليه)إسماعيل-
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227،228،922،235،231،232،233،

235،236،237،923،542،432،442،

542،482،255،256،258،(278-

285)،316،/2481،523،275،357،

193،154،427،534،954،634،468،

946،694،/322،78،947،/6265،

13/44.

،2187/،186،151،218/:(راو)إسماعيل-

/3134،791،936،/5135،267،271،

285،311،315،365،523،/655،

917،/7294،894،17/48،55،61،

63،89،111،172،318،415،411.

،7515/،5/223،554:أبانبنإسماعيل-

558،/17234.

،7335/،6/46:الوراقالأزديأبانبنإسماعيل-

542،9/911.

،6192/،5544/،4688/:إبراهيمبنإسماعيل-

392،933،/7383،/17461،246،367،

584،184.

.843/:الأزديإبراهيمبنإسماعيل-

.2175/:بسامبنإبراهيمبنإسماعيل-

.6922/:بشاربنإبراهيمبن-إسماعيل

.6525،17/172/:التيميإبراهيمبنإسماعيل-

.هـ253/:السعديأحمدبنإبراهيمبنإسماعيل-

التنوخي:اللهعبدبنشاكربنإبراهيمبنإسماعيل-

(/15441-442).

المخزومي:الرحمنعبدبنإبراهيمبنإسماعيل-

7/382.

.618،23/:عقبةبنإبراهيمبنإسماعيل-

.7348/،6392/:عليةبنإبراهيمبنإسماعيل-

،7332/،6932/:مهاجربنإبراهيمبنإسماعيل-

/85،185.

53الألفحرف

،1584/:الحنفيالموصليبنإبراهيمبنإسماعيل-

79،291.

.2421/:(القاسمأبو)أحمدبنإسماعيل-

.1/924:أسيدبنأحمدبنإسماعيل-

.41/52:البيهقيالحسينبنأحمدبنإسماعيل-

354،،11/336:السامانيأحمدبنإسماعيل-

355،935،036،376،386،593،(493

593-).

.41/12:الطلحيأحمدبنإسماعيل-

):الحيريالضريراللهعبدبنأحمدبنإسماعيل-

13/39).

:السمرقنديالأشعثأبيبنعمربنأحمدبنإسماعيل-

(4/1901).

زيد:بنحمادبنإسماعيلبنإسحاقبنإسماعيل-

(/11341).

.11/167:السراجإسحاقبنإسماعيل-

،4/465،5/915:القاضيإسحاقبنإسماعيل-

938،412،11/366.

:(الدينشهاب)حبيشبنأسعدبنإسماعيل-

/15355.

.9174/:الأشعثبنإسماعيل-

،131،254،3/513/:أميةبنإسماعيل-

4/223،043،614،/5144،178،234،

6/13،277،/8181،/17255.

.4664،5/1231/،هـ162/:أوسطبنإسماعيل-

،5915،136/،2131/:أويسأبيبنإسماعيل-

371،945،/6356،/7572،(/1199)،

411،17/66،258،355.

.3522/:عفيفبنإياسبلإسماعيل-

:(الفداءأبو)السنجاريبرتعسبنإسماعيل-

(15/8).

.1/1135:بلبلبنإسماعيل-

:(الملوك)شمسطغتكينبنبوريبنإسماعيل-
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41/78،85،83،916.

،789/،6177/:الترمذيإسماعيلأبو-

/12255.

.(51/948):إسماعيلبنجامعبنإسماعيل-

،3/287،4/368:كثيرأبيبنجعفربنإسماعيل-

494،/5245،/615،133،286،703،

/8092،314،(/15442)،17/925،

435،477.

.11/324:الصادقجعفربنالأعرجإسماعيل-

.51/261:(الدينتاج)جهبلبنإسماعيل-

،16/158:(الدين)محيجهبلبنإسماعيل-

251.

،4543،544/:الحارثأبيبنإسماعيل-

/17285.

القوصي:الأنصاريالرحمنعبدبنحامدبنإسماعيل-

(/15928).

-61/225):(الدينمجد)الحنبليالحرانيإسماعيل-

226).

.5122/:حفصبنإسماعيل-

،2/133:الأيلىعمربنحفصبنإسماعيل-

4/328.

.6337/:حكيمبنإسماعيل-

3602،1/،199/:حكيمأبيبنإسماعيل-

/5333،/1501.

.1/136:حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيل-

.7488/:الحنفيإسماعيلأبو-

،6/316،15/313:القعنبيخالدبنإسماعيل-

446.

،325،272،421/:خالدأبيبنإسماعيل-

/443،06،356،318،385،457،482،

543،544،558،651،652،/525،94،

05،63،64،162،021،242،336،

337،364،382،386،593،411،426،

الألفحرف-

144،/612،182،228،232،528،928،

631،334،936،924،/754،241،

237،142،347،035،/833،401،

115،9/86،931،/15331،17/16،27،

97،81،86،111،174،175،176،

185،181،183،187،371،416.

:(الدينعماد)الشافعيخليفةبنإسماعيل-

16/448.

،3375،4/375/،2/367:خليلبنإسماعيل-

/8135،11/176.

.1/156:داودبنإسماعيل-

.7176/:راشدبنإسماعبل-

.1/78،135:رافعبن-إسماعيل

.2574/:الأوسيالأنصاريرافعبنإسماعيل-

،6325،7/513،595/:رجاءبنإسماعيل-

695،17/148.

،1/491،4/462:الكوفىزكريابنإسماعيل-

17/368.

.3357/:زيادبنإسماعيل-

.7543،156/،6326/:سالمبن-إسماعيل

.8362/:الخدريسعيدأبيبن-إسماعيل

.(11/285):سمويهبنإسماعيل-

.5235/:العجليسيفبنإسماعيل-

.6231،21/534/:الصفارإسماعيل-

.2513،516/:الطريحبنإسماعيل-

،14224/:شاذيبنأيوببنطغتكبنبنإسماعيل-

943،463.

.7551/:المقرئعبادبن-إسماعيل

الكاتب:سعدبنيحىبنالحميدعبدبنإسماعيل-

/15281.

إسماعيلبنأحمدبنالرحمنعبدبنإسماعيل-

.(13/138):(الصابونيعثمانأبو)النيسابوري

،115،24،28/:السديالرحمنعبدبنإسماعيل-
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32،33،43،07،59،131،161،171،

125،133،141،144،145،146،217،

921،522،222،233،236،243،262،

263،275،928،292،392،592،435،

803،903،131،313،317،333،335،

/26،11،28،31،44،63،71،77،

97،85،157،111،118،124،125،1

127،128،912،131،137،153،157،!

915،016،161،162،167،174،175،

185،918،491،211،221،244،246،

247،257،272،311،333،334،335،

343،355،704،3/702،212،933،

342،4/92،31،63،76،99،151،

401،091،351،555،/5382،427،

943،044،555،/651.09،025،353،

454،/7554،578،957،651،9/45،

991،01/692،17/278،313،933،

361،937.

.4687/،2092/:الكريمعبدبنإسماعيل-

،1211،3/373/:اللهعبدبنإسماعيل-

/17271.

.0/1318:جعفربناللهعبدبنإسماعيل-

،5472/:الرقيالسكريخالدبناللهعبدبنإسماعيل-

/6187،125.

.17/442:سمويهبناللهعبدبنإسماعيل-

الأنماطي:بنالمحسنعبدبناللهعبدبنإسماعيل-

(/15121).

.3435/:مبكالبنمحمدبناللهعبدبنإسماعيل-

.9382/:المخزومياللهعبدبنإسماعبل-

.3127/:مسرعبناللهعبدبن-إسماعيل

أبو)النيسابوريسعيدبنموسىبناللهعبدبنإسماعيل-

.(13/522):(القاسم

.6442/:الميكالياللهعبدبنإسماعيل-

73الألفحرف

.41/126،412:المجيدعبدبنإسماعيل-

.7377/،6902/:الملكعبدبنإسماعيل-

.4/198:الحاكميعليبنالملكعبدبنإسماعيل-

.8461/:العبديإسماعيل-

.3142/:رفاعةبنعبيدبنإسماعيل-

.17093/:عميربنعبيدبنإسماعيل-

،8155/،6935/:اللهعبيدبنإسماعيل-

/17161،338.

،9/224:المهاجرأبيبنعبيداللهبنإسماعيل-

257،026317،318،،934.

.61/383:الحنفيالعزبن-إسماعيل

.6256/:عطيةبنإسماعيل-

الرازيزنجويهبنمحمدبنالحسينبنعليبنإسماعيل-

.(13/122):(سعدأبو)السمانبابنالمعروف

.(902)،21/38:الخطبيعليبنإسماعيل-

،15192/:عباسبناللهعبدبنعليبنإسماعيل-

303.

اليمنأييبنالواحدعبدبنمحمدبنعليبنإسماعيل-

.(425-51/154):(الدينفخر)

،382،4/688/،2/168:عليةبنإسماعيل-

/5132،286،/652،56،82،427،

436،7/394،/893،401،328،/955،

165،15/383،(511)،11/63،17/63،

492،452،466،515،524.

،5241/،1/335،2/232:عمربنإسماعيل-

17/164،554.

.5/1525:(النجمأبو)عمرانبنإسماعيل-

.4348/:عمروبنإسماعيل-

،5292/،2/478:البجليعمروبنإسماعيل-

،6/3167/575،11/915.

.464/:اللهعبيدبنعونبنإسماعيل-

،2241/،1175،273/:عياشبنإسماعيل-

262،281،347،/3184،/4435،
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/5151،152،273،6/367،493،593،

793،/7341،351،367،055،8/36،

158،288،344،361،9/234.01/16،

446،(944)،17/91،21،96،148،

318،322،336،385،383،104،434،

465،471،478،512،513،527.

.2926،527/،1/96:العطارعيسىبن-إسماعيل

.671/:فديكأبيبنإسماعيل-

،6321/،4/286:البلخيفضلبنإسماعيل-

/7485.

.5/1368:الفهريإسماعيل-

.(16/123):(الدينعماد)الفوغيإسماعيل-

.6357/:القاضيإسماعيل-

.4522/،2177/:قتيبةبنإسماعيل-

.1/114:قسطنطينبنإسماعيل-

.6653،17/316/:(راو)قيسبنإسماعيل-

.344/:ثابتبنزيدبنسليمانبنقيسبنإسماعيل-

.61/468:(الدينسري)المالكيإسماعيل-

.2154/:مجالدبنإسماعيل-

.5138،17/694/:محمدبنإسماعيل-

الأصبهاني:ملةبنأحمدبنمحمدبنإسماعيل-

14/26.

بنمحمدبنجعفربنإسحاقبنمحمدبنإسماعيل-

.605/:علي

:الصفارصالحبنإسماعيلبنمحمدبنإسماعيل-

(12/918).

.657/:الفقيهإسماعيلبنمحمدبنإسماعيل-

.4225/:وقاصأبيبنسعدبنمحمدبنإسماعيل-

،631،513/:الصفارمحمدبنإسماعيل-

7/163،17/936.

)عمادالقيسرانىبناللهعبدبنمحمدبنإسماعيل-

.(16273/):(الدين

سلامةبنإسماعبلبنالواحدعبدبنمحمدبنإسماعيل-

الألفحرف-

النفيسيةواقفالدمشقيثمالحرانيصدقةبنعليابن

.(51/506):(الديننفيس)

أبو)القومسانىأحمدبنعثمانبنمحمدبنإسماعيل-

.(13/273):(الفرخ

الأصبهاني:الطلحيالفضلبنمحمدبنإسماعيل-

14/157،17/358.

رشيد)المعلمبابنيعرف،القرشيمحمدبنإسماعيل-

.(61/801):(الدين

.1319/:الكشميهنيمحمدبنإسماعيل-

:(الدينمجد)السلامىياقوتبنمحمدبنإسماعيل-

/16914،152.

.3127،917/:ياسربنمسرعبنإسماعيل-

.1/165:مسعودأبيبنإسماعيل-

،5224/،3094/،2181/:مسلمبنإسماعيل-

/6175،/7494،/17311،343.

ابنالدمشقينصربنحسنبنالمسلمبنإسماعيل-

.(22-165152/):(الدينضياء)الحموي

.655/:القعنبىقعنببنمسلمةبنإسماعيل-

.7394/:معمرأبوإسماعيل-

.7621/،5373/:المؤدبإسماعيلأبو-

،626/،5592،692/:موسىبنإسماعيل-

7/513،295.

.9316/:السديموسىبنإسماعيل-

.(1/1791):السديبنتبنموسىبنإسماعيل-

الجواليقى:أحمدبنمحمدبنموهوببنإسماعيل-

14/892.

،4/636:(عمروأبو)السلمينجيدبنإسماعيل-

(12/288).

.5592/:نشيطبنإسماعيل-

.1/1127:نوبختبنإسماعيل-

.4/1274،281:الديننوربنإسماعيل-

.2262/ةيحيىبنإسماعيل-

.17/316:الشيبانييحيىبنإسماعيل-
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.3482/:يزيدبنإسماعيل-

.11/225،228:العلوييوسفبنإسماعيل-

الإسماعيليبكرأبو-الإسماعيلي-

.61/142:البوبكريبكتمربنأسنبغا-

،51/106،61/13،22،31،73:أسندمر-

77،81،83،84،39.

:(حماةنائب،الدينسيف)العمريأسندمر-

/16376،386.

،16/493،693:(الدينسيف)اليحياويأسندمر-

793،993،304،134،514.

،3431،935/،2511،347/:(راو)الأسود-

378،/4101،955،/5126،127،174،

175،325،354،204،304،/668،96،

17/572،523،252.

،2475،517/،1561/:(راو)الأسودأبو-

/3791،703،933،448،512،/4302،

227،228،256،276،092،316،317،

347،375،584،434،944،546،537،

295،617،961،672،673،/5135،

136،134،363،436،/685،/871،

/17491،205.

.7336/:حمرانبنأسود-

.4578/:خلفبنالأسود-

،7564،484/،5551/:الدؤليالأسودأبو-

152،953،/966،(77-78)،/1616.

.4544/:الراعيالأسود-

.9941/:ربيعةبنالأسود-

.4112/:ثعلبةبنزيدبنالأسود-

.7491،574/:السعديسريعبنالأسود-

.6936/:الهمدانيسعيدبنالأسود-

،6352،9/47/،4482/:شيبانبنالأسود-

121.

،175،84،521،138،254/:عامربنأسود-

93الألفحرف

/264،261،/3593،444،/4485،

/5111،223،592،358،144،644،

455،451،6/7،25،34،38،282،

312،314،414،/7161،372،541،

495،8/97،288،092،(11/37)،

17/57.68،993.

.4/95،913:المخزوميالأسدعبدبنالأسود-

.975/،4131/:المطلبعبدبنالأسود-

،3/334،335:الزهرييغوثعبدبنالأسود-

356.

.17/531:العلاءبنالأسود-

بنكعببنعبهلة:اسمه)الكذابالعنسيالأسود-

،2411،446،5/26،893/:(كوث

6/232،992،493،7/11،12،14،15،

16،17،91،36،42،43،94،95،

06،61،244،8/212.

،5352/،4/921،:3/802قيسبنالأسود-

/661،145،/1759.

.7584/،6032/،4096/:مسعودبنالأسود-

.4616/:مسعودبنالأسودابن-

،3253،334،335/:أسدبنالمطلببنالأسود-

356.

.3313/:المغيرةبنالأسود-

.789،771/:(شاعر)التميميمفززأبولأسودا-

.2435/:مقصودبنالأسود-

.4942/:خويلدبننوفلبنأسود-

.17/531:هلالبنالأسود-

،8091/،166،7/358/:يزيدبنالأسود-

(/9145146-).

.6135/:جابربنأسيد-

،3454/:الأنصاريسماكبنالحضيربنأسيد-

455،418،425،425،4/157،217،

226،252،366،372،5/37،558،
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/6226،954،/752،522،/818.

.17/317:زيدبنأسيد-

،3347،473/:ربيعةبنمالك-الساعديأسيدأبو-

/462،75،72،133،136،435،

/5142،/6991،/755،(692).

.4318/،3131/:سعيةبنأسيد-

،41850357،358/:الأنصاريظهيربنأسيد-

(/915).

.(11/492)،5936/:عاصمبنيسيد-

.3933/:الكلابيأسيد-

.7135/:المتشمسبنأسيد-

.17/63:جابربنأسير-

.4112/:(سليطأبو)الأنصاريعمروبنأسير-

.3674/:خارجةبنأسيرة-

،7853،953،913/،5/132:النخعيالأشتر-

328،455،412،413،414،415،423،

435،436،437،438،445،441،442،

446،448،944،452،453،462،463،

464،466،525،526،952،8/123،

147،9/115.

.01/243:الخوارزميأشترخان-

.(11/562):الأشجسعيدأبو-الأشج-

.9536/:(شاعر)المريالسلميعمروبنأشجع-

.3333/:الأشدينأبو-

.7535/:البلويحسانبنأشرس-

.5/169،79،431:السلمياللهعبدبنأشرس-

.7552/:الشيبانيعوفبنالأشرس-

.41/174:محمداللهعبدأبوالدينعزيزالأشرف-

:(العلاءأبوجبيربنأشعب)هوالطامعأشعب-

()01/353-354.

.2802/:الأحمريالأشعثأبو-

.283/:إسحاقبنأشعث-

.5172/:برازبنأشعث-

الألفحرف-

.7451/:السلميالحسنبنأشعث-

.8927/:سحيمبنأشعث-

،671،313/،3245،386/:سليمبنالأشعث-

/8158.

.(5/1928)،68،9/:سواربنأشعث-

،607،124/،1/155:الشعثاءأبيبنأشعث-

312.

،6313/،5293/:الصنعانىالأشعثأبو-

/7374،5/1273،/17522.

.17/634،475:الضريرالأشعث-

.5356،374/:طليقبنالأشعث-

.6412،17/376/:اللهعبدبنأشعث-

،6165/:الحدانيجابربناللهعبدبنأشعث-

/9325،17/393.

381،،:5/124الحمرانىالملكعبدبنأشعث-

/15155،(342)،17/247،263.

.11/231:البصرىالعجليالأشعثأبو-

،556/،2/477،947:الكنديقيسبنالأشعث-

57،98،/791،133،091،235،238،

514،437،441،465،946،475،471،

472،517،/809،/9365.

.51/134،342:خانهولاكوبنأشموط-

.1/186،88،951،161:التركي-أشناس

.5/189:الأشنانداني-

.7052/:البجليبشربنالأشهب-

،1125/:المالكىالمصريالعزيزعبدبنأشهب-

(12/186).

،7347/،2347،348/:العطارديالأشهبأبو-

(5/1456).

،2228/:(السلامعليهيحىأم)عمرانبنتأشياع-

231.

،1282،285/:(السلامعليهيعقوبابن)أشير-

2/123.
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:4/8.-أشيع

:الريملكتكششاهخوارزم=الأصباكيابن-

/14426.

.01/923:الكلبيذؤالةبنالأصبغ-

.239،17/172/:زبدبنأصبغ-

:(زبانأبو)مروانبنالعزيزعبدبنأصبغ-

(/15461).

،2591،691،3/79/:الفرجبنأصبغ-

/5291،991،(11/79)،/17038.

.7256،656/:نباتةبنالأصبغ-

.51/358،935،031:الإصبهبذ-

2152،153/،1432،326/:الأخدودأصحاب-

-355.

.338-2335/:أيلةأصحاب-

.334-2333/:الجنةأصحاب-

.326-1/432:الرسأصحاب-

.2512/:الفيلأصحاب-

.932-1/532،632:القريةيصحاب-

،328-2152،322/:الكهفأصحاب-

/17131،175.

.3538/:الهذليالأصداءابن-

.38/:(المطلبلعبدمولى)أصرم-

:(موسىقصةفيالغلامين)أحدكاشحبنأصرم-

2/19.

.13561/:التغلبي-الأصفر

،323،64/:يوسفبنيعقوببنمحمد=الأصم-

73،512،514،233،246،251،274،

276،277،278،927،353،435،933،

358،937،793،444،458،465،484،

488،552،4/62،64،83،99،015،

162،176،266،288،313،327،،932

993،453،432،465،525.545.545،

551،295،695،895،617،657،683،

14الألفحرف

/526،34،61،77،112،128،138،

154،174،178،917،215،314،317،

032،334،337،338،035،936،372،

378،937،042،/689،161،155،

184،802،902،237،903،317،325،

352،355،357،/701،461،151،

054،695،/85،0/1274،(/12991)،

503،/17502،572،225،286،357،

936،385،381،604،184،944،451،

482،484،531.

،2511/:(قريببنالملكعبد:اسمه)الأصمعي-

525،/311،165،/642،7/238،334،

937،383،658،8/92،46،94،125،

191،691،292،313،335،364،

/965،88،117،391،222،224،226،

281،311،315،325،323،324،325،

374،01/18،19،154،155،186،

187،702،232،233،235،236،332،

933،345،355،936،037،456،426،

483،484،394،055،554،518،

/11()56،261.

الخزرجيخليفةبنالقاسمبنأحمد-أصيبعةأبيابن-

.(425-15424/):الطبيب

وقش:بنثابتبنعمرو:الأشهلعبدبنيأصيرم-

/4215.

،12335،333،367/:الأعرابي-الأصيفر

(13/35).

.15462/:الطوسيالنصيربنالأصيل-

.1/292،492،203:روجيببنإطفير-

.936/،8188/:(شاعر)الإطنابةابن-

.776/:السعديفدكيبنأعبد-

،3291/،2792/:(سعيدأبو)الأعرابيابن-

992،4/413،/5374،525،/619،177،
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387،434،/7174،195،/8791،

/9225،234،935،15/993،951،

/11151،/1265،/17791.

.2684/:السلامعليهإسماعيل-الثرىأعراق-

،134،83/:هرمزبنالرحمنعبد=الأعرج-

155،125،912،135،131،224،231،

264،264،931،337،2/72،188،

191،216،233،992،363،371،،374

3/327،515،5/94،55،178،455،

413،/622،36،64،333،/711،

364،376،467،/8153،/1551،158،

13/87،17/15،48،94،57،75،152،

185،254،246،268،282،355،412،

943،521،952.

.41/41:جهضمبنالأعز-

.41/174:يعقوبيوسفأبوالدينشرفالأعز-

2591،254/:قيسبنميمون=(الشاعر)الأعشى-

3932/،584،944،466،(ثعلبةبنيأعشى)

-331،493،4/158،/8952،/9372.

:الأعوربناللهعبد=(الشاعر)مازنبنيأعشى-

5/57.

أبوالحارثبنالرحمنعبد-(الشاعر)همدانأعشى-

.935،552/،8344/:الهمدانيالمصبح

الغنائمأبيبنسالمبنالمباركبنمحمد-الأعمىابن-

.(51/557):الدمشقي

،115،25/:(مهرانبنسليمان:اسمه)الأعمش-

35،55،75،72،75،85،86،87،

88.59،79،89،99،151،128،912،

132،142،146،155،168،923،323،

336،/2155،111،127،147،164،

591،228،233،283،288،292،316،

345،342،365،693،993،545،43،1

538،/325،138،245،241،243،-

الألفحرف

952،271،272،273،631،337،358،

935،363،4/46،82،59،79،89،

151،123،137،141،255،223،935،

932،367،455،635،634،963،662،

674،5/94،55.65،155،151،152،

153،154،111،126،138،148،155،

174،175،177،391،223،245،248،

926،275،928،192،317،325،328،

332،333،334،354،356،363،293،

451،452،453،445،462،477،483،

553،/654،58،95،61،82،49،

116،117،144،168،916،178،183،

184،185،591،191،257،231،236،

237،244،245،927،283،353،354،

358،325،321،366،367،375،385،

455،423،7/255،237،923،926،

357،352،353،385،457،945،465،

594،552،516،523.545،541،543،

575،584.585،295،395.595،653،

/824،64،97،85،155،156،154،

915،591،691،926،928،192،392،

323،362،/993،62،63،111،911،

161،225،223،283،313،314،

15/48،157،918،271،274،286،

311()344،11/253،17/13،18،23،

25،27،32،35،47،57،58.،75

155،158،172،173،181،918،121،

221،246،268،271،272،286،287،

492،792،355،358،315،341،،357

363،373،374،376،385،383،،388

793،114،164،174،426،545،455،

464،465،467،294،524.

.7164/:المنقريبنانبنالأعور
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.4136/:النجاريظالمبنالحارثبنالأعورأبو-

،7131،155،132،154/:السلميالأعورأبو-

044،144،424،474،484،471،485،

526،528.

.7911/:(شاعر)العبديالشنيالأعور-

.5/113:أعيسأبو-

.7424،053/:المجاشعيضبيعةبنأعين-

.2171/:لأغرايبو-

.5233/:الصباخبنالأغر-

.1/85،87،17/483:(مسلمأبو)الأغر-

.11/927،281:(أمير)-أغرتمش

.01/304684:(أليونامرأة)أغسطة-

،21/962،732،572:(تركيأمير)أفتكين-

672،772،492،692،513.

.1/253:(السلامعليهيوسفابن)أفرايم-

.51/614:الإفرنس-

.274،نم.2113،9/:أثفيانبنأفريدون-

:(بدمشقالجابيةببابالمدرسةبنىتاجر)أفريدون-

(/16344).

،1/178،97:(كاوسبنحيدر:اسمه)الأفشين-

08،81،82،83،85،86،88،98،

59،19،69،99،251،/13171.

.41/47،48:الجماليبدربنشاهنشاهالأفضل-

.(51/266):الخونجيالدينأفضل-

.3147/:(الأنصاريأيوبأبيمولى)أفلح-

،5/246،284،285:حميدبنأفلح-

(15/377).

،6378،937،17/15/:الأنصاريسعيدبنأفلح-

262.

.4915/:رقيشبنالرحمنعبدبنسعيدبنافلح-

.9611/:(شاعر)الأزديالأفوه-

.51/17:الخادمإقبال-

.51/918،923:المستنصريالخاصرإقبال-

34الألفحرف

.51/178:الشرابيإقبال-

.41/58،83:المسترشديإقبال-

.51/576:أقباي-

،5/1628،636،61/13:المنصوريأقجبا-

74.

،4/453،454،623:التميميحابسبنالأقرع-

624،628،063،631،632،634،5/9،

13،15،16،92،42،115،/609،

/775،(274)،503.

.7235/:الحميرياللهعبدبنالأقرع-

...محمدبنحمزةبنعليبنالحسن-الأقساسيابن-

):(ببغدادالطالبييننقيب)طالبأبيبنعليبن

.(44544-ا14/

،15/63،124:محمدالكاملالملكبنأقسيس-

127،135،(175)،586.

.1597/:عيسىالمعظمبن-أقسيس

،15286،535،353/:(الدينفارس)أقطاي-

(144).

.12131/:إقليدس-

.16/581:(الكركنائب)أقوش-

،3456،458،945/:معبدبنالعزيعبدبنأكتم-

465.

.2461/:الخزاعيالجونبنأكثم

.5194/:(العربحكيم)صيفيبنأكثم

.2293/:(الإسكندريةبترك)أكصندروس

،12255،037/:(محمدأبو)الاكفانيابن

375،/1351،12،(23)،76.

.8935/:اللخميحملةبنالاكيدر

:(الملكعبدبنأكيدر:اسمه)دومةأكيدر

/4033،331،671،672،/584،/775.

.4673/:الليثيأكيمةابن

،13/99:سلجوقبنميكائيلبنداودبنأرسلانألب

914،158،915،016،165،
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172،173،175،(183)،184.

،14/91،24:تتشبنرضوانبنأرسلانألب-

33.

.5/1161:-الألبكي

.13/642:التركيالتونناش-

.(61/472):الناصريالملكيالدوبدارألجاي-

،61/235،237،572،292:العادليألجببغا-

592،943،536،(137).

.61/366:(برناقالملقب)الطنبغا-

،16531،561/:(الدبنعلاء)الصالحيالطنبغا-

148،153،791،236،292،692،992،

352،353،535.

.16357،312/:(الدبنعلاء)المارداني-ألطنبغا

.2421/:(السلامعلبهموسىمعكان)ألعازر-

،14/428:(الأندلسببلادالفرنجملك)ألفنش-

942.

:الطبريعليبنمحمدبنعلي=الهزاسيإلكيا-

13/262،926،274،(14/12-13)،64،

156،112،117،258،355.

.61/922:الحاجبألماس-

.2123/:حبلونبنألياب-

-2013/)،1561،316/:(السلامعليه)إلباس-

151)،154،155،/6267.

.51/8:الإربليعليبنجامعبنإلباس-

.312/،2476/:نزاربنمضربنإلياس-

.2221/:دعوئيلبنألياساف-

.51/54:(قبرصملك)إلبان-

.2هـ31/8:(تركمانيأمير)اليرن-

.2221/:شديئوربنأليصور-

.هـه/ا:الأرمنيأليقفور-

،هـ9/367،368،38:المرعشيالروميإلبون-

/15182،183.

.41/69:الارمنملكبنأليون-

الألفحرف-

.11/942،278،392:(دمشقنائب)أماجور-

اللهعبدمحمدأبيبنالملكعبد-الجوينيالحرمبنإمام-

.(-13217921/):يوسفبن

عبدبنعمر:اسمه)الشافعيالقزوينيالدينإمام-

،15/956،583،651:(عمربنالرحمن

652،656،061،614،(631)،/1645.

.51/538:القونويالدينإمام-

،182،89/:عجلانبنصدي-الباهليأمامةأبو-

157،/231،136،024،275،493،

3/158،133،235،265،992،4/152،

153،551،/5224،272،273،/685،

101،335،793،425،7/99،445،

446،557،8/915،9/218،(235)،

938،17/86،87،147،255،322،

948.

،471،251،931/:حنيفبنسهلبنأمامةأبو-

/686،024،433،(9/938)،17/138.

،5/437،7/97:الرببعبنالعاصأبيبنتأمامة-

552.

.5853/:المريدبةأمامة-

.41/542:شاهفروخبنشاهبهرامأمجد-

،511-2/705:الكنديحجربنالقبسامرؤ-

4/225،/9372،/12224.

:(عليزوجة)الكلبيةعديبنالقيسامرىءابنة-

/7551.

.959/:كريزبنعامربناللهعبدبنتالحميدأمة-

.4942/:العاصبنسعيدبنخالدبنتأمة-

.5/1952:موسىبناللهعبدأبيبنتالرحمنأمة-

بنخلفبنكاملبنأحمدالقاضيبنتالسلامأمة-

.12/935():شجرة

.15257/:الحنبليالناصحبناللطيفأمة-

5463،467،468/:رزينةبنتاللهأمة-

)الملكقلاوونبنمحمدالناصربنحاجيأمبر-
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.(534)،61/332،333،335:(المظفر

.1/852:(الخليلإبراهيمأم)أميلة-

.1/582:(الخليللإبراهيمولد)أميم-

.5644/:(لمجيماللهرسولمولاة)أميمة-

.5466/:رقيقةبنتأميمة-

،2/394،3/18،68:المطلبعبدبنتأميمة-

431،4/218،5/418،7/223.

.5142،422/:شراحيلبنالنعمانبنتأميمة-

،15335/،9/338:الرشيدبنمحمدالأمين-

336،421،448،465،461،488،(515

.11/32،45،14/29،155،(54ه-

عبدبنمحمدبناللهعبدبنأحمد-الأشتريالدينأمين-

.(15535/):الشافعيالحلبيطلحةبنالجبار

.16/135:المالكيالإيجيالدينأمين-

بنالعظيمعبدالدينوجيهبنبكرأبوالدينامين-

.(85)،1642،65/:الدقاقي

المسلاتي:الدينتاجأخيبنحيانأبوالدينأمين-

16/445.

.51/627:العجميالدينأمين-

.61/236:العسالبنالدينامين-

،16292،352،458/:القلانسيبنالدينأمين-

422،423،425،(942-435).

.51/616:هلالبنالدينأمين-

.61/631:الوانيالدينأمين-

.4942/،3923،283/:سعدبنخلفبنتأمينة-

.21/131:إسحاقبنأمية-

.(1/1125)،5152/:بسطامبنأمية-

.7135،437/،2911/:خالدبنأمية-

،3/924،255،268،926:خلفبنأمية-

311،313،314،334،933،362،438،

555،4/22،93،45،41،46،94،78(

-85)،88،155،156،111،5/477،

6/273،274.

54الألفحرف

.283/:شبلبنأمية-

.4585/:أميةبنصفوانبنامية-

،121،22،55،56،61/:الصلتأبيبنأمية-

332،334،2/437،442،556،(512-

526)،546،3/39،126،143،456،

4/86،156،158،237.

.4426،427/:الصلتألىبنتأمية-

.(11/435)،6124/:الطرسوسيأميةأبو-

.3421،451/:شمسعبدبنأمية-

،9/79،132،142:خالدبناللهعبدبنأمية-

155،151،915.

.4932،584/:عثمانبنعمروبناللهعبدبنأمية-

.1/88،98:العاصبنسعيدبنعمروبنأمية-

.2487/:قلعبنأمية-

.5/1248:هشامبنمعاويةبنأمية-

.2288/:ندرابيسأ-

،14155،121/:(الدينمعين)دمشقأتابكأنر-

125،127،914.

.9535/:العذريأنيسبنأنس-

.4131/:عتيكبنأوسبنأنس-

.8927/:الحارثبنأنس-

.6337/:حكيمبنأنس-

.3793/:رافعبنأنس-

.4/567:الدئليزنيمبنأنس-

.9135/،5142/:سيرينبنأنس-

.9926،5/1464،465/:الشيخأبيبن-انس

.9178/:طلقبنأنس-

.8158/:عامرأبيبنأنسأبو-

.791/:ليلياعبدبن-أنس

.7415/،6216/:عمروبنأنس-

،1135،2/692/:(ضمرةأبو)عياضبنأنس-

/3214،/4664،/5125،187،918،

525،275،337،362،593،6/132،
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286،/8314،(/15544)،/17115،

258.

.4112/:ربيعةبنقتادةبنأنس

،1/27،93،47،45،61،76:مالكبنأنس

84،69،89،152،112،123،125،

134،141،156،917،255،252،313،

314،317،318،334،2/91،64،65،

71،111،112،118،138،913،914،

155،258،216،231،236،245،331،

382،593،538،3/22،45،58،95،

65،131،252،282،792،343،344،

347،348،355،352،354،361،411،

445،447،464،465،468،946،471،

473،474،481،484،948،694،554،

557،558،955،511،4/33،46،61،

64،65،82،88،59،49،99،121،

122،137،514،176،181،591،591،

691،791،891،991،525،522،532،

257،223،224،254،255،264،285،

287،313،335،351،352،353،355،(

375،393،993.545،451،945،415،

416،433،442،458،481،484،487،

894،455،537،542،543،551،574،

958،595،295،625،626،627،628،

631،638،668،671،677،794،

/534،93،54،14،65،411،181،

911،512،121،124،131،134،155،

152،153،154،155،156،157،158،

175،222،223،224،227،925،281،

692،994،328،932،334،348،934،

358،362،363،385،388،593،534،

415،432،943،441،454،474،483،

488،894،552،515،513،514،515،

الألفحرف-

175،185،915،552،152،522،523،

أث615،11،14،21،24،25،6/،525

28،92.35،31،32،34،35،36،

37،55،56،57،58،95،63،66،

67،68،75،71،72،73،74،77،

97،83،84،85،87،19،39،69،

114،126،132،133،134،135،136،

137،138،145،141،142،914،151،

154،156،158،915،165،161،162،

163،183،187،188،918،152،212،

214،921،225،922،242،246،254،

255،262،892،323،331،346،374،

375،385،593،564،141،417،428،

/75،48،74،148،891،991،552،

215،213،224،237،265،352،355،

356.365،361،365،894،994،552،

555،557،558،/823،33،571،581،

144،254،268،927،287،288،336،

/9391،223،247،(255-261)،344،

15/9،156،157،345،547،11/35،

96،916،12/934،17/12،17،22،

28،92،32،37،45،47،51،96،

72،73،74،39،155،115،116،

514،152،153،155،156،915،165،

161،162،166،167،183،251،252،

952،215،223،235،231،236،237،

238،264،284،285،535،435،356،

358،935،311،315،316،321،322،

334،343،344،934،357،935،365،

361،363،375،376،383،385،393،

493،593،893،993،415،416،417،

418،425،421،422،427،942،435،

435،442،443،446،447،448،944،

455،451،452،453،457،
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462،466،477،947،481،948،09-4،

194،294،794،055،552،305،554،

511،514،515،522،524،952،531،

532.

.4437/:مالكبنأنسأم-

.4587/:مرثدأبيبنأنس-

،4122/:الأنصاريقيسبنأنسبنمعاذبنأنس-

(7/388).

.4191،202،572/:النضربنأنس-

.4302/:النضيربنأنس-

،443/،3436/:(غ!ي!اللهرسولمولى)أنسة-

122،/5445،/7123.

.1/327:أنطيخسبنأنطيخس-

،17027،423،428/:المعافريأنعمابن-

512.

.1/1092،135:(الزنجصاحبابن)أنكلاي-

.4/183:(البظورمقطعة)أنمارأم-

.2475،476/:نزاربنأنمار-

.12/552:الإخشيذبنأنوجور-

.1/481،451:ادمبنشيثبنأنوش-

.756،66/:(لهرمزقائد)أنوشجان-

.13/138:تومانبنأنوشران-

،41/54:القينيالقاشانيمحمدبنخالدبنأنوشران-

78،97،155،151.

.2043،435/:(أبرهةعندالفيلسائس)أنيس-

.3235،236،237/:(ذرأبيأخو)أنيس-

.7522/:الأسلميالضحاكبنأنيس-

.8612/:الأسلميعمروبنأنيس-

،781/:الغنويمرثدأبيبنمرثدبنأنيس-

(225).

.6164/،3694/:الأسلمييحىأبيبنأنيس-

.353/:الحارثبنتأنيسة-

.946/،6135/:أرقمبنزيدبنتأنيسة-

.4/544:حبيببنأنيف-

74الألفحرف-

،6512،162/:(الذئبمكلماسم)أوسبنأهبان-

172.

.6431/:الغفاريصيفيبنأهبان-

.41/572:(الكتبخازن)الأهوازي-

.21/122:الأهوازيابن-

.4/853:وبارأ-

.61/442:ورانأ-

:(يحمدبنعمروبنالرحمنعبد:اسمه)الأوزاعي-

/172،521،601،124،125،/233،

914،015،165،186،246،247،251،

252،933،345،356،357،481،494،

3/24،901،912،258،251،992،

353،4/67،403،465،951،585،

5/34،123،912،134،147،283،

935،362،037،385،422،468،478،

511،6/118،126،133،134،916،

191،251،322،323،344،355،935،

036،435،7/891،932،375،378،

994،556،567،8/918،391،/9161،

257،274،927،345،937،01/48،

148،691،891،252،254،216،217،

922،267،(935-366)،386،938،

193،293،941،194،16/363،17/92،

45،51،62،63،67،118،127،161،

،556،هـه302،934،938،394،593،3

705،522.

.51/571:البهلوانبنأوزبك-

،5293،7/914/:الثقفيأوسبنأوس-

/17202.

.6551/:البهزيةأوسأم-

،3/426،436،557:المنذربنثابتبنأوس-

/4122.

.3471/:ثعلبةبنحارثةبنأوس-
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.3554/:حجربنأوس-

.4/596:حذيفةبنأوس-

.6551،338،17/421،184/:خالدبنأوس-

،4122/:الأنصارياللهعبدبنخوليبنأوس-

5/368،(7/388).

.(7388/)،4/221:الخزرجىالصامتبنأوس-

.6492/:بريدةبناللهعبدبنأوس-

.4122/:خولىبنالحارثبناللهعبدبنأوس-

.4/685،686:عوفبنأوس-

.4/544:الفائدأوس-

.4/544:قتادةبنأوس-

.412،792/:قيظيبنأوس-

.5155/:معاذبنأوس-

.7053/:مغراءبنأوس-

.4457/:أوفىأبيابن-

.7156،256/:دلهمبنأوفى-

.6134،5/1275/:أويسأبيابن-

.5135،17/414/،3824/:أويسأبو-

.16/467:حسنالشيخبنأويس-

،1535/،6351،8/28/:القرنيأويس-

/17941.

.61/366،367:(الدينسيف)إياجي-

.2953/:الصعببنإياد-

.627،93،54/،3164/:لقيطبنإياد-

.2475،476/:معدبنإياد-

.28/:(السلامعليهموسىأماسم)أيارخا-

.13/127،427،41/52:إيلغازيإياز-

،16134،337/:(الدينفخر)الأعسريإياس-

933،345.

،3/923،434:ياليلعبدبنالبكيربنإياس-

4/122.

.6238/:تميمةأبيبنإياس-

.5512،516/:معيقيببنالحارثبن-إياس

الألفحرف-

،4/935،454،448:الاكوعبنسلمةبنإياس-

577،495،5/447،/671،171،172،

252،7/955.

.8228/:الطائيالعباسبنإياس-

:(الفجاءة)عميرةبنليلياعبدبناللهعبدبنإياس-

7/27.

.3564/:الأسلميالأوسبنمالكبنإياس-

.61/42،83:(الدينفخر)المرقبيإياس-

.912،13/:العجليمضارببنإياس-

.3793،893/:معاذبنإياس-

،9264،351/:(الذكيإياس)معاويةبنإياس-

381،(15/183-591).

.758/:وديعةبنإياس-

.61/892:الناصريالساقيأيان-

،15926،271/:(المعزالملك)التركمانيأيبك-

273،286،435،503،(-935531).

،15564،568/:(الدينعز)الحمويأيبك-

575،581،583،595،395،965.

.61/23:الخزندارأيبك-

.51/944:الشقيقيأيبك-

:(دمشقوالي)الدوادارالنجيبياللهعبدبنأيبك-

15/628،(16/1718-)،31،34.

،1562،59/:(صرخدصاحب)المعظميأيبك-

216،251،352.

(462)،61/241،237:المنصوريأيبك-

.1/169،131،134،135:إيتاخ-

.51/494،694:السعديأيتمش-

،16355،365/:(الدينسيف)الناصريأيتمش-

373.

.16365/:(أخورأمير)أيدغدي-

458)،15/534:(الدينجمال)العزيزيأيدغدي-

-954).

،16/903،131(الدينعلاء):الماردانيأيدغمش-
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313،493.

-451)،15371،378/:البندقداريأيدكين-

515).

.(664-654)،51/038:الشهابيأيدكين-

الدينعلاء-النجميالصالحياللهعبدبنأيدكين-

.(51/957):الأعمى

.(142)،51/377:(الدينعز)الحلبيأيدمر-

.61/376:(الدينعز)الشمسيأيدمر-

.61/275:الخطيرياللهعبدبنأيدمر-

،1/282،285:السلامعليهيعقوببنإيساخر-

2/122،354.

.هـ242/:يعقوببنإيشا-

،14168/:(وغيرهامراغةصاحب)التركيإيلدكز-

(223-224).

.41/13،36،93:أرتقبنإيلغازي-

.41/632:تمرتاشبنألبيبنإيلغازي-

،(1314/)،12354/:(التركملك)خانإيلك-

66.

.7992/:(سقفأ)يلياإ-

.2131/:الخضر=فالغبنملكانبنإيليا-

.453،57/:الغفاريرحضةبنإيماء-

"68"352،63/:(ع!يدالرسولحاضنة)أيمنأم-

472،/4394،/5593،434،464،465،

466،/746.

،5445،464/،4588،565/:أيمنأمبنأيمن-

/746.

،4/288:(مخزومبنيمولى)الحبشيأيمن-

6/918.

.8952/:(شاعر)خريمبنأيمن-

.(16/261):مح!مدبنأيمن-

،5/215،216:(بكرأبيمولى)نابلبنأيمن-

255،15/477.

.2551/،(132-531):السلامعليهأيوب-

94الألفحرف

كليب:بنزيدبنخالد-الأنصاريأيوبأبو-

،471،هـ3426،467،468،47/،2422/

،414،47/،هـه472،484،948،294،7

57،69،101،117،125،437،/5242،

/6164،332،/7274،323،804،428،

437،486،487،155،516،538،555،

/831،(78-85)،171،/1714،34،

.363،475،955،أهـ07،223،3

،5325،433،6/347/:بشيربنأيوب-

/17512.

.8591/،4695/،363/:جابربنأبوب-

.9934/:حسانبنأيوب-

.11/172:موسىبنالحسنبنأيوب-

.9185/:عقيلأييبنالحكمبنأيوب-

.5472/،1/31:خالدبنأيوب-

الرحمن:عبدبنسليمان-الدمشقيأيوبأبو-

(11/133).

،1/37،135،211،218:السختيانيأيوب-

222،228،248،2/168،934،376،

/3214،274،314،338،/465،161،

921،225،926،353،361،388،393،

554،457،464،481،556،557،582،

963،/546،118،124،132،913،

143،144،153،155،156،591،491،

267،282،287،372،044،523،

/625،36،174،/7331،427،436،

965،/8701،146،/9931،0/1383،

17/37،55،63،89،911،164،225،

924،456،462.

.(61/771):السعوديأيوب-

.(هـ11/63):الصفديداودبنسليمانبنأيوب-

.9368،936/:الملكعبدبنسليمانبنأيوب-

.(61/97):المقرىءمظفربنسليمانبنأيوب-
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.11/9:سويدبنأيوب-

.6482/:صياربنأيوب-

:(الدينصلاحوالد،الديننجم):شاذيبنأبوب-

14/77،152،155،116،141،184،

791،991،251،213،217،222،224،

225،226،246.

.17155/:الصنعانيشببببنأيوب-

.9382/:شرحبيلبنايوب-

.7163/:الطائيأيوب-

.6347/،4/432:الرحمنعبدبنأيوب-

3/35،:صعصعةأبيبنالرحمنعبدبنأيوب-

5/433.

.6926/:مكرزبناللهعبدبنأيوب-

.5151/:عنبةبن-أبوب

.9228/:عفانبنعثمانبنعمروبنتأيوبأم-

قيسبنزبدبنأيوب:)اسمهالقرثهبنأبوب-

.9254،257/:(الهلالي

:(كبفاحصنصاحب،الدبننجم)الكاملبنايوب-

/15212،522،223،224،225،226،

227،232،024،241،246،248،924،

025،251،261،262،264،266،

(926)،275،275،277،285،935،

531،334،465،467،953.

.7551/:المالكيأبوبأبو-

.5235/:الهاشمىمحمدبنأيوب-

.(1/1152)،5/113:الوزانمحمدبنأيوب-

.7575/:مدركبنأبوب-

،15492/:(المنصوركاتب)الموريانيأيوبأبو-

592،992،358،355،351،(352).

.5441،515/:موسىبنأيوب-

.1/127،128:النجاربنأيوب-

.656،61/:الحلبينهبكبنأبوب-

.364/:ءهانىبنأيوب-

الباءحرف-م

الباءحرف

.15/925:(للنصارياالبابا-

.41/337:بابشاذابن-

،1/16،13،12،54،46،51:الخرميبابك-

78،97،85،81،82،83،84،85،

98،59،19،112،432.

،12492،314/:زبريبنبفكينبنبادبس-

13/92.

.4617،618،961/:سلمةبنغيلانبنتبادية-

،2444/:(اليمنعلىكسرىأمير)باذان-باذام-

445،446،/4512،513،514،/713.

.5464/:(لمجي!اللهرسولمولى)باذام-

.11/222:(شاعررجل)باذنجانة-

.41/392:(الرملةصاحب)البارزانيابن-

الرحبم:عبدبناللههبةالدينشرف-البارزي-

(/16283).

إبراهيم:بنالرحيمعبدالديننجم-البارزي-

/16283.

.1/1135،356،316:الخادم-بازمار

.11/122:انركيباغر-

-12/68):سلبمانبنمحمدبنمحمد-الباغندي-

96).

.3952/:(أنطاكبةصاحب)صيانباغي-

.41/65:لباقرحيا-

7/36،:(الطيببنمحمدبكر)أبوالباقلاني-

8/286،11/325،416،12/281،،932

،34813/16(17-)،44،89،،14/213

216.356.

.21/33:الثيرازيباكويةابن-

.41/346،347:بارزانبنباليان-

.758،87،29،49/:باهان-
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.8521/:العشيرةسعدبنصعببنتباهلة-

.(13152/):الجيليبايبنجعفربنباي-

.1/1246:التركيبايكباك-

.(378-377)،12/542:(الشاعر)الببغاء-

.51/995،16/67،39:(الدينسيف)بتخاعر-

،9/86،091،291:(جميلصاحبة)بثينة-

391.

.451،677/:عامربنعثمانبنبجاد-

،12/118،121،127،128:التركيبجكم-

912،135،134،143،144،(147).

.4671/:بجرةبنبجير-

.4122،461/،1/452:بجيرأبيبنبجير-

.7424/:دلجةبنبجير-

،4567،606،562/:سلمىأيبنزهيربنبجير-

643،644،647،565.

.9234/:سعدبن-بجير

.999/:ورقاءبنبجير-

.5/1925:بجيلةأبي-ابن

.4122/:خزمةبنثعلبةبنبحاث-

،(347)،1/1255:(عبادةبنالوليد)البحتري-

358،/12244.

.6371/:بحر-أبو

.6277/:بحرأبيبن-بحر

.13511/:البربهاريبحر-أبو

.5154/:كنيزبن-بحر

،6251،353/،3/64،4/545:نصربنبحر-

(11/285)،17/456.

.48/:عمروبنبحري-

،7/218:(العبديقيسبناللهعبد)بحريةأبو-

8/102،17/96.

.7454/:الشيبانيقبيصةبنءهانىبنتبحرية-

.411،677/:بحزخ-

.4/184،17/115:-بحير

.8238/:الحميريرشمانبنبحير-

الباءحرف-

1/273:سعيدبن-بحير

17/96،476478،.

9178/:الصريميوقاءبنبحير-

35/،2275/:الراهببحيرى-

75،133،502.

إسماعيل(بنمحمد)البخاري-

91،35،32،34،53

51،53،55،61،46

85،83،84،85،68

79،89،99،501،1

154،155،156،157،

126،127،128،912،

157،162،168،916،

218،222،224،228،

924،251،255،313،

2/17،56،64،71،

115،111،112،116،

132،145،144،145،

166،168،181،591،

236،251،592،692،

351،318،931،323،

365،362،363،367،

372،373،374،375،

385،381،382،383،

693،451،204،454،

461،462،946،478،

543،544،3/24،25

98،49،155،157،

155،154،187،918،

226،231،234،235،

255،251،272،288،

316،328،338،348،

353،354،356،935،

،3/57،6/592

.)181(،

7،71،72،74

1/8،15:

،36،44

،66،73

،87،39

،01،152

112117،

137138،

591،211

231246،

931،336

،88،98

117126،

146147،

191291،

792،892

342،357

،936375

376،377

385،386

453945،

483694،

،53،66

122،137

257223،

246،248

792992،

،934355

364،365

14،

،47

،74

،69

153

،122

156،

216،

،248

،337

،128

165،

258،

،992

358،

،371

،937

،593

،465

،953

،73

،148

،224

،924

314،

352،

،936
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946

948

36،

62،

،59

136

147

175
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932
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375

193

458

423

943

481

694

955
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957
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372،373،374،375،893،254،

542،428،434،044،244،474،

154،524،463،644،466،674،

047،473،474،478،484،485،

594،194،394،994،005،205،

705،558،955،515،512،513،

951،4/15،22،23،31،33،

93،45،44،45،46،54،65،

65،96.75،97،82،84،98،

29،39،99،015،155،012،

137،913،145،141،142،144،

155،156،165،161،168،173،

186،391،491،591،691،791،

991،552،402،502،162،172،

922،235،244،245،246،254،

256،258،261،262،267،926،

285،286،287،288،492،592،

435،356،312،313،315،532،

335،332،134،342،351،352،

354،935،361،364،368،936،

382،383،384،385،386،593،

393،793،993.455،451،457،

415،415،416،425،421،422،

424،427،428،435،431،432،

455،457،463،464،466،467،

482،484،486،948،294،494،

794،894،994،553،556،558،

151،521،522،523،531،533،

154،543،454،552،554،556،

955،557،574،575،576،577،

585،581،582،595،195،295،

456،561،616،617،618،462،

626،627،628،631،632،633،

الباءحرف-

634،635،638،963،164،165،658،

965،663،664،665،677،678،682،

296،396،696،996،/58،9،16،

02،12،22،26،32،04،14،42،

47،94،05،51،67،89،99،156،

701،158،115،111،114،116،117،

118،012،123،124،126،912،131،

132،133،134،136،141،143،144،

145،461،471،148،914،151،155،

915،163،166،167،916،175،176،

177،185،186،918،591،291،391،

491،591،791،891،991،552،532،

582،217،182،921،122،222،223،

227،228،922،236،237،923،024،

124،242،243،244،246،247،248،

924،253،258،925،262،263،264،

266،267،268،926،275،276،285،

281،283،284،285،286،287،592،

535،311،314،315،316،317،318،

931،321،322،325،326،327،932،

335،332،333،334،336،337،341،

348،353،356،357،363،371،387،

388،693،451،454،455،456،457،

458،945،412،421،422،445،446،

448،454،461،465،483،515،513،

514،515،516،517،518،525،522،

523،524،/66،7،8،9،01،12،

25،26،27،28،92،31،32،33،

37،38،55،51،53،54،55،65،

62،63،64،67،72،74،76،78،

97،85،81،83،49،69،79،151،

158،114،115،117،126،127،132،

133،134،135،145،141،142،144،
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145،146،152،156،157،165،166،

168،172،175،186،918،591،991،

،32،264،272؟،216،225،231،234

275،276،277،278،927،285،281،

284،288،351،352،314،315،931،

322،323،326،327،328،331،332،

333،334،335،933،935،365،375،

385،454،455،415،421،424،

7/27،38،65،39،123،891،255،1

221،238،923،252،275،992،348،

351،036،361،367،368،936،937،

413،465،467،551،556،557،515،

543،555،575،957،618،8/27،33،

54،69،89،99،155،136،155،

153،268،286،292،992،313،327،

342،345،/955،81،136،216،238،

247،248،255،261،388،15/14،

25،801،165،233،276،313،993،

445،11/95،163،(025257-)،272،

13/87،17/11،14،15،16،91،22،

23،24،25،27،31،32،38،45،

46،47،48،94،57.65،74،76،

83،86،49،915،111،115،116،

126،127،128،912،137،138،144،

145،914،155،152،153،161،163،

164،165،167،591،214،216،228،

231،233،236،243،247،248،924،

255،251،253،257،258،265،261،

264،268،926،271،272،273،282،

892،992،354،355،935،312،315،

316،317،318،931،327،932،342،

348،358،365،367،385،693،412،

414،425،942،431،435،436،445،

35الباءحرف-

424،524،534،574،466،477،482،

485،594،694،994،955.

بناللههبةبنعليبنعلي:)اسمهالبخاريابن-

.14/445،452:محمد(

،1/921،2/891،255،255،256:-بختنصر

257،258،215،211،212،214،215،

228،922،311،355،938،468،694،

/3136،553،/772،17/67.

،12/391،242:بويهبنالدولةمعزبنبختيار-

243،247،254،258،265،261،265،

268،926،273،274،283،192،392،

(492-592)،317،361.

،5111/،4581،674/:الطائيالبختريأبو-

462،/6325،7/457،395،653،/864،

9/188،253.

،11491/،15464،523/:(الطبيب)-بختيشوع

/12126.

.6162/:الأنصاريسهلبنالبداح-

.5276،277/:عديبنعاصمبنالبداحأبو-

.(22-13/12)،21/352:حسنويهبنبدر-

.8185،17/542/:الخليلبنبدر-

،11/375،371،377،12/42:الحماميبدر-

(63).

.12171،127،151/:الخرشنيبدر-

.5/1171:(التركملوكمن)طرخانبدر-

.12/134،168:(بدير)الإخشيدياللهعبدبنبدر-

.(247)،1397/:الجمالياللهعبدبنبدر-

.7283،365،382،17/55/:عثمانبنبدر-

:(الحلبيالباباعليبنمحمد:اسمه)العوامبنالبدر-

(/16186).

.2481/:الحارثبنقريشبنبدر-

بالطويل:المعروفالخلافيالمراغيالبدر-

(/15386).
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.13471/:مهلهلبنبدر-

.844/:الحضرميالهيثمبنبدر-

.1287/:اللخميخلفبنالهيثمبنبدر-

.1هـ41/4:هبيرةابنالوزيربنالبدرأبو-

.51/484:الأتابكيالدينبدر-

.(318)،16/601:بصخانالدينبدر-

.51/465:بكداشالدينبدر-

.16531/:التركمانيبنالدينبدر-

.16/404:جفازبنالدينبدر-

بنإبراهيمبنمحمد:اسمه)جماعةبنالدينبدر-

،15/443:(الحمويالكنانيجماعةبناللهسعد

445،451،552،554،951،952،548،

574،576،581،582،583،595،895،

995،106،652،656،611،627،631،

16/13،15،91،52،56،62،63،71،

147،153،163،(252-253).

.61/524:الشريشيالدينجمالبنالدينبدر-

.16/431:الجواشنيبنالدينبدر-

.51/042:الخزندارالدينبدر-

،16312،317،934/:الخطيربنالدينبدر-

368.

.(51/453):السنيبنالدينبدر-

.51/518:الصوابيالدينبدر-

.16/002:الصائغبنالدينعزبنالدينبدر-

.16/425،448،456:الفتحأبيبنالدينبدر-

.16/98:الفوارسأبيبنالدينبدر-

.61/421:الفويرةبنالدينبدر-

.15535/:قراجابنالدينبدر-

.16/132:القرمانيالدينبدر-

.16/251:معبدبنالدينبدر-

.61/481:المنكورسيالدينبدر-

.51/556:اللهعبيدبنبمكت-الناصريالدينبدر-

.(51/954):الوز-لريالدينبدر-

الباءحرف-م

.61/564،462،463:وهبةبنالدينبدر-

.13/501:ثمالبنسلطانبنبدران-

.(13/72):(النهروراءمابلادصاحب)بدرخان-

.(12/9):(المغنيةعريبجارية)بدعة-

.17/264:المحبربنبدل-

.6373/:(راو)بديع-

بنالحسينبنأحمد:اسمه)الهمذانيالزمانبديع-

.(378)،12037/:(سعيدبنيحى

.8952/:صريمبنبديل-

.4526/:(أصرمأمابن)سلمةبنمناةعبدبنبديل-

.3951،013/:ميسرةبنبديل-

،4/377،378،388:الخزاعيورقاءبنبديل-

525،526،527،528،537،538،953،

541.

.4165/:الجعدبنخالدبنأوسبنالبراء-

،2127،516،938/:الأنصاريعازببنالبراء-

/3156،434،452،453،463،465،

747،4/35،31،54.155،136،137،

913.185،391،491،223،286،292،

392،932،033،332،341،342،،377

382،466،595،195.5/16،156،

158،115،151،158،916،592،535،

445،6/6،7،8،9،24،28،31،53،

141،142،146،693،7/568،571،

577،8/34،288،9/153()،11/64،

17/15،225،356،383،444،531.

.7351/:فضالةأبيبنالبراء-

.734،791،891/،6693/:مالكبنالبراء-

،3/413،414،417،418:معروربنالبراء-

425،426،7/33.

.7467/،6583/:الكاهليناجيةبنالبراء-

.2561/:(راو)براد-

.385،81/:قيسبنالبراض-
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.61/937:(الدينسيف)براق-

.5362/:البربريابن-

.13/011:بحرأبو-البربهاري-

.(21/741):محمدابو-البربهاري-

.01/176:(الصقالبةملك)البرجان-

،14/321،353:الأندلسيالمغربيبزجانابن-

354.

.41/521:الإبوائيبرجمابن-

.(75)،13/73:(العيارينمقدم)البرجمي-

.9275/:(المسبببنسعيدمولى)برد-

.1/236:بردةأبيابن-

.8926/:الأزديعوفبنبردةأبو-

.5424/،4165/:زيدبنالمنذربنتبردةأم-

،2/925،692:الأشعريموسىألىبنبردةأبو-

3/287،288،428،4/176،428،654،

631،657،5/89،99،326،337،933،

193،523،/675،275،312،313،

8/66،/9171،175،(15/95)،

17/357،331،332،378.

،472،5/48/،3425/:نياربنبردةأبو-

/1164.

:(محمدبنالقاسم،الدبنعلم)البرزالي-

15/413،414،443،445،454،945،

794،551،553،526،555،576،957،

195،618،624،/1614،21،55،62،

72،74،137،146،151،152،153،

168،591،521،212،025،026،282،

285،193.

،877/،5456/،4954/:الأسلميبرزةأبو-

271،277،17/255،256،367،558.

.4175/:الثقفيةعمروبنمسعودبنتبرزة-

.61/192:الحاجببرسبغا-

.13/531،582،41/52:(أمبر)برسق-

55الباءحرف-

.5423/:(سعدبنعوفبنيمن)-البرصاء

.366-2365/:برصيصا-

.7454،548/:النميمياللهعبدبنالبرك-

.51/482،152:(الخوارزميةملك)خانبركات-

:(هولاكوعمابن)خانجنكيزبننوشيبنخانبركة-

/15381،938،093،793،704،

(114).

.3283/:(سفيانأبيمولاة)يساربنتبركة-

،13235،242/:السلجوقيملكشاهبنبركياروق-

244،245،246،247،248،924،255،

251،258،925،262،263،266،926،

275،271،272،(274275-)،/1435.

وفيها:412)،16/358(الدينسيف)برلار

.(بزلار

.5/177:(خالدوالد)برمك-

.16/514:الناصريبرناق-

،2/394،3/18،68:المطلبعبدبنتبرة-

316،4/277.

.352/،2394/:كلاببنقصيبنتبرة-

.2477،947/:طابخةبنأدبنمربنتبرة-

:العكبريبرهانبنعليبنالواحدعبد-برهانابن-

/13162.

.16/535:بشارةبنالبرهان-

بنفلاحبنإبراهيم:اسمه)الإسكندريالدينبرهان-

-16/28)،15/533،552:(حاتمبنمحمد

92).

.16/946:الحليبنالدينبرهان-

،15/378،193،464:السنجاريالدينبرهان-

485،487،194،524،(526).

،16582،921/:الحنفيالحقعبدبنالدينبرهان-

922،285،315،(322-323).

،15452،16/93،46/:الفزاريالدينبرهان-

94،173،214،221،(225).
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،7362/،16/9420152،453،631،343،366،431:الحوضيلؤلؤبنالدينبرهان-

،16/46701364،367،368،594،694،994،255:المقدسيالدينبرهان-

،8268،5/1602/،155950955،151،542/:هلالبنالدين-برهان

،1735،69،801،137،138/،12358/بنمحمدبنعليبنسليمان:اسمه)بغانائبالبرواناه-

،15453،4580151،157،802،217،022،242،248/:(حسن

،251،268،283،285،003،703،313-14/337):الوحث!أبيبناللهعبد-بريابن-

338)0321،325،355،356،361،366،367،

،3/288،428،937،393،793،893،453،504،456:بردةأبيبناللهعبدبنبريد-

4/175،427،428،942،654،631،!418،942،043،443،465،466،481،

657،/5193،/62750484،485،294،894،994،551،517.

،14125/:(الدينمجاهد)الكرديمامينبنبزان-.17555/:مريمأبيبن-بريد

.1/327،3/353،162:الأسلميالحصيببنبريدة-

.51/15:(الدينصارم)العادليبزغش-،7262،556،956/،5701،928/،451/

.13/264،41/6،175،176:الكبيربزغش-9522،1/،(453-553)،836/،557،571

.1/74:البغداديبزيعابن-.17/948

.(11/022):(القراءأحد)البزي-2211،1/،1/237:الأسلميفروةبنسفيانبنبريدة-

:(التركيأرسلانالمظفرالحارثأبو)البساسيري-.531/،214،4/452،413،661

،8252،2530/1374،81،515،115،112،125/:خضبربن-برير

،56640221،231،421،271،821،113،138/،4/372:(عائشةجارية)بريرة-

،41/550913،541،141،431،441،541،461:زائدةبنبريك-

،915،176،(551-941)،1/91،38،44،61،63،471،481:(بكرأبو)البزار-

82،83،84،39،128،912،134،591،412،51/236.

،15254،263،266/:بسامبنإبراهيمبنبسام-،135،151،175،181،211،223،224

254،288،323،324،333،334،283.

:(البساميمنصوربنأحمدبنعلي:اسمه)بسامابن-،218،91،19،127،357،368،371/

693،594،794،535،/3891،357،(/1215).

.6361/:غالببنمحمدوهو-بسام،458/،366،164،474،457،516

444،94،56/:الجهنيعمروبنبسبس-،141،503،328،932،033،454،435

.122،(بسبسة)،5125،122،913،152،153/،494

.1/928:اليهودي-بسنانة،541،551،156،016،027،927،892

،7214،447/،4/187:أرطاةأبيبنبسر-،357،936،374،938،193،293،943

483،552،/611،36،62،151،175،526،538،/89،13،91،54،78.

.6252/:العيرراعيبن-بسر،188،591،191،162،237،238،525
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،7194/،5325،321،6/286/:سعيدبن-بسر

8/158،391،(9/263)،17/53،54.

،6/52،73،283:الحضرمياللهعبيدبنبسر-

932،17/27،95.65،158،891،241.

.612/:مهرانبنبسر-

.8036/:الأسديةصفوانبنتبسرة-

.15945/:التتريالبلديبسطا-

.17/393:حريثبنبسطام-

.51/04:الخارجيبسطام-

.5/1378:عمروبنبسطام-

.3593/:مسعودبنفيسبنبسطام-

.9532/:مسلمبنبسطام-

.9188/:مصفلةبنبسطام-

.11/925:الصفلبيبسيل-

.17/421:بشارابن-

،(458-456)،15/358،454:بردبنبشار-

461،462،394،/1145.

.6921/:دراعبنبشار-

،9925/،3444/:الخفافموسىبنبشار-

/01455.

.61/466:(بميخائيلالمقلبالبترك)بشارة-

.(51/358):الأرمنياللهعبدبنبشارة-

،2131،255،215/:لهراسببنبشتاسب-

211.

.16/192،292،692:الناصريبشتاك-

.6532،17/942،434/:ادمبنبشر-

.4/122:أحمدبنبشر-

.1/532:السلامعليهأيوببنبشر-

،4122،434/،3426/:معروربنالبراءبنبشر-

435،544،/6276،054،/7278.

،172،5/123،913،154/:بكربنبشر-

/6251،365،11/22.

.5/1255:السعديجعفربن-بشر

75الباءحرف-

،2135،5/155،388/:الحافيالحارثبنبشر-

693،(11/156-801)،177.

.17/222:حرببنبشر-

.17442/،7058/:الحسينبنبشر-

.8018/،2705/،1101/:الحكمبنبشر-

.128/:الخادمبشر-

.7594،17/355/:خالدبنبشر-

.1/112:داودبنبشر-

:(حمادبنأحمدبنمحمد:اسمه)الدولابيبشرأبو-

/6121،135،9/99،155،/1114،

(12/56).

.2171/:رافعبنبشر-

.17/185:السلميرافعأبوبشر-

.411/:زيدبنبشر-

.8176/،5542/:السريبنبشر-

.4376،378/:الكعبيسفيانبنبشر-

.7931/:القيسيضبيعةبنشريحبنبشر-

.4/313،5/317:شعيببن-بشر

.17172،347،938/:شغافبنبشر-

.6012/:عاصمبنبشر-

.757/:الخزرجياللهعبدبنبشر-

.4141/:اللهعبيدبن-بشر

.11/34:الزهرانيعمربنبشر-

.(7225/)،591/:حنشبنعمروبنبشر-

.7941/:الظفرييزيدبنعنبسبنبشر-

،5/1552،451،1/135:المريسيغياثبن-بشر

57،65،71،(74-75)،/1361،62.

.6238/:الفضلبنبشر-

.5112/:الضبابيقدامةبنبشر-

.135،122،2/383/:محمدبن-بشر

.3458/:السكريمحمدبنبشر-

،984،85/،8/935:الحكمبنمروانبنبشر-

79،128،912،131،(138)،913،
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141،421،253.

.961/:مسلمأبيبن-بشر

،2155/،1/38،175:العقديمعاذبنبشر-

/1223،17/128.

.592،35/:(علقمةأبو)معاويةبنبشر-

.584/:عبادةبنثوربنمعاويةبنبشر-

،4225،426/،382،485/:المفضلبنبشر-

437،/5151،/6114،(/15476)،

/17365،431.

.219،5/1378/:المنذربن-بشر

.1/335:منصوربنبشر-

.2237/:حمدانبنمهرانبنبشر-

،572/،3282/:(عليأبو)موسىبنبشر-

/6202،022،221،342،7/583،

(/11362).

.(9-128/):(عرقغلام)منصوربننصربنبشر-

.981/:النضربنبشر-

.17512/:نميربنبشر-

.5938/:الصوافهلالبنبشر-

.9892/:الملكعبدبنالوليدبن-بشر

،01451/،8157/:الكنديالوليدبنبشر-

/1136،65،61،62،(144)،/17372.

.1349/:(مسيسبنبشرىهو)الفاتنيبشرى-

القرطبي:مسعودبنالملكعبدبنخلف-بشكوالابن-

(/14317-318).

.412/:أبيرقبنبشير-

.918/:جريربنبشير-

،7151،135/،5/87:الخصاصيةبنبشير-

173،023.

،3/426:(النعمانوالد)الخزرجيسعدبنبشير-

/4122،592،944،451،5/353،347،

/6172،/785.

.17/571:(إسماعيلأبو)سلمانبنبشير-

الباءحرف-م

.7156/:الشيبانيبشيرأبو-

.17/534،371:الجذاميطلحةبنبشير-

.(7393/):(لبابةأبو)الأوسيالمنذرعبدبنبشير-

.7424/،6323/:عمروبنبشير-

.8325/،6134/:الخولانىعمروأبيبنبشير-

.7515/:كعببن-بشير

.5/1794:الليثبن-بشير

.174/:مسعودأبيبن-بشير

.17/368:مسلمبن-بشير

.1716،17،551/،5435/:المهاجربن-بشير

.2181/،1/931:نهيكبن-بشير

.17158/،4422،535/:يساربنبشير-

.763،71،163/،47/:صلوبابنبصبهري-

.8015/:بصرةأبيبنبصرة-

.4593/:بصيرأبو-

ثمالحلبيمحمدبنعليبنموسى-البصيصابن-

.16121/:الدمشقي

.16192/:بطا-

.146/:-بطليموس

:العكبرىحمدانبنمحمدبنعبيدالله-بطةابن-

()12/348-934.

.12/491:إسحاقبنبطة-

.9431/:البطين-

.11/523،234:الشرابيبفا-

.1/1152،122:الصغيربغا-

،11/178،97،19،69،79:الكبيربغا-

161،126،134،136،041،143،491،

(122).

.4/107:بغاجق-

.1/1258:-بغراخ

،1/125:(محمدبناللهعبدالقاسمأبو)ت،البغوي

237،2/62،212،237،894،547،

3/915،134،226،928،443،5/446،
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448،455،451،453،454،456،458،

945،473،475،6/188،924،417،

7/934،942،562،065،8/36،154،

157،591،927،928،932،9/67،

112،11/63،916،178،(12/88)،

315،13/991،17/245،345.

الله:عبدبنالحسينبناللهعبد-العكبريالبقاءأبو-

(15/89-99).

.357،(31ه314-1/1)،342/:مخلدبن-بقي

،1/913،2/16،136،137:الوليدبنبقية-

015،232،3/57.59،901،133،

4/184،5/152،165،233،945،6/22،

76،365،387،434،9/164،234،

(15/532)،11/178،17/96،19،115،

602،403.

.(12/522)،322/:بكاربنأحمدبنبكار-

.11/238:بكرةأبيبنالعزيزعبدبنبكار-

.(0/1516):مصعببناللهعبدبنبكار-

.692،(1/1592):المصريقتيبةبنبكار-

.687/:محمدبنبكار-

.17/534:مروانأبيبنبكار-

.5/1278،592:العقيليمسلمبن-بكار

،16/38،43،75،71:(الدينسيف)بكتمر-

74،87،98،801،115،117،163،

(917).

.264،(16224/):الحاجب-بكنمر

.(16/924):الساقي-بكتمر

.41/224:(خلاطصاحب)بكتمر-

.51/995:الأزرقبكتوت-

،15/951،953:(الدبنبدر)القرمانيبكتوت-

/1659،29.

.12284،892/:-بكجور

95الباء-حرف

:(ءهانىبنمحمدبنأحمد)الأثرمبكرأبو-

(11/793).

.382/:السمنانيداودبنأحمدبنبكرأبو-

.2517/:نفيلبنأحمدبنبكر-

.12/55،368:الأدميبنبكرأبو-

.16/581:أرغونبنبكرأبو-

،4522/،3594،105/:إسحاقبنبكرأبو-

/5261،345،/6021،232،365،

/1797.

.7322/،3185/:إسماعيلبنبكرأبو-

.7926/:سعدبنمحمدبنإسماعيلبنبكرأبو-

إسماعيلبنإبراهيمبنأحمد)الإسماعيليبكرأبو-

،546/،3654/،2593/:(الجرجاني

/6223،(12/603)،13/26،58،

17/36.

.8901/:الأشجبكرأبو-

،8/277:(القاسمبنمحمد)الأنباريبنبكرأبو-

9/392،01/98،(/12014-141)،355،

13/27.

.17322/:أنسبنبكرأبو-

.16/264:(الدينحسام)النجيبيأيبكبنبكرأبو-

):(الجوزيةقيم)الزرعيسعدبنأيوببنبكرأبو-

/16175).

،1125،2/913،171/:بالويةبنبكرأبو-

4/543.

:الفرجبناللهعبدبنأحمد-البراميبنبكرأبو-

9/343،345،346.

:(غالببنأحمدبنمحمدبنأحمد)البرقانيبكرأبو-

5/555،12/231،356،313،،931

13/23،73،()75-76،83،213.

،4/934،5/437،194:البرقيبنبكرأبو-

394،7/925.

.16/313،432:آصبهادربنبكر-أبو
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.5/101:البهلوانبكرأبو-

.12368/:(مجيدمقرىء)البهلولبنبكرأبو-

.51/12:(أذربيجانصاحب)البهلولبنبكرأبو-

،15513/:(الدينمجد)التونسيبكرأبو-

/1604،74،88.

.2181/:جرجةبنبكرأبو-

:(سلمبنعمربنمحمد)الجعابيبكرأبو-

(/12023-231).

،4582/،3124/:الجهمأبيبنبكرأبو-

/5451.

.6137/:الأصبهانيالحارثبنبكرأبو-

.5916،132/:الفقيهالحارثبنبكرأبو-

.7556/:حارثةبنبكر-

محمد:بنأحمدبنمحمد=الحدادبنبكرأبو-

12/591().

.1369/:الدمشقيالحديدأبيبنبكرأبو-

.61/962:(الدينسبف)الحريريبكرأبو-

.5121،215/:الحسنبنبكرأبو-

.8264/:عليبنالحسينبنبكرأبو-

.3515/:الحكميبكر-أبو

.(15137/):الموازينيحلبةبنبكر-أبو

:(البصريالمجيدعبدبنالكببرعبد)الحنفيبكرأبو-

/169،/5285،7/478،(/1125)17/138.

858/،6188،918،191/:خلادبنبكرأبو-

11/231،41/93:الخلالبكرأبو-

،6291/،4/83:(بشرأبو)خلفبنبكر-

17/157،991،248،452.

.17372/،6/304:خنبسبن-بكر

.13/58:الخوارزميبكر-أبو

:(زهيربنأحمد:اسمه)خيثمةأبيبنبكرأبو-

2/171،3/87،4/248،355،434،

5/438،447،461،465،6/243،،358

365،9/012،168،314،032،15/6،

الباءحرف-

7،012،912،234،272،273،365،

1/1188،(331).

.1/1131:داسةبنبكرأبو-

،5158/،2544/:السجستانيداودأبيبنبكرأبو-

/7385،/9934،035،1/1177،

(/1208)،702،315،931،355،

16/212،17/934،437،444،945،

994.

.1/1692:عليبنداودبنبكرأبو-

.(51/593):الدينوريبكرأبو-

،12/931:(عليبنأحمد)الرازيبكرأبو-

13/17.

.5334/:الأديبرجاءأبيبنبكرأبو-

بنزيادبنمحمدبناللهعبد-النيسابوريزيادبنبكرأبو-

.(125-12/412):ميمونبنواكل

.2661/:السبريبكرأبو-

.17/162:سعيدبنبكرأبو-

،475/،2/146:حثمةأبيبنسليمانبنبكرأبو-

/9232،15/9،/17165.

.17474/،8/928،:3/356سهلبن-بكر

،17/92،(15/247)،5592/:سوادةبنبكر-

492،454.

.(13/12)،12/901،132:شاذانبنبكرأبو-

عمر:بنالحسينبنأحمدبنمحمد-الشاشيبكرأبو-

/1244،/13191،791،228،232،245،

246،253،/1411،16،(22)،58،

64،112،113،/15028.

،3332،373/،2512/:الشافعيبكرأبو-

/6175،/7574،583،/1315،18،21،

73،17/246،551.

:الحمويبكرانبنالمظفربنمحمد-الشاميبكرأبو-

(/13253-254)،/1438.
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-175)،12/93،158:الصوفيالشبليبكرأبو-

172)،358.

الصالحي:عماربنمعنبنمحسنبنشرفبنبكرأبو-

(/16217218-).

.636/:شيبةبنبكرأبو-

إبراهيمبنمحمدبناللهعبد)شيبةأبيبنبكرأبو-

،1/13،21،88،921،228:(العبسي

2/524،3/25،31،64،65،256،215،

226،275،328،345،365،382،471،

555،4/98،691،275،927،288،

313،454،394،577.585،688،

5/56.75،122،126،132،178،183،

391،255،215،216،231،242،245،

924،257،258،275،592،692،325،

367،371،293،593،693،454،458،

462،472،294،6/8،91/36،38،56،

158،181،291،025،502،245،252،

262،927،311،323،933،893،433،

/7461،894،605،557،558،905،

575،495،/8591،/961،163،281،

15/32،(11/913)،252،17/28،41،

46،63،71،75،39،118،142،143،

145،166،173،252،245،242،257،

263،271،592،312،316،322،،358

935،371،443،448،515،524،527.

،1146،164/:(عنهاللهرضي)الصديقبكرأبو-

228،292،2/16،95،121،145،921،

411،534،3/94،133،134،141،

142،183،185،925،222،223،224،

225،226،227،228،235،231،232،

236،237،251،926،275،892،318،

931،325،338،933،341،346،375،

376،385،938،593،193،293،393،

16الباءحرف-

493،593،435،437،544،144،424،

434،444،544،464،474،484،944،

545،451،452،453،454،455،456،

457،458،461،462،463،464،465،

946،475،485،483،948،194،594،

994،557،513،4/17،91،35،45،

46،47،48،54.58،62،65،68،

96،71،73،87،121،135،913،

،(قحافةأبيابن)155،157،391،491

052،252،802،222،235،925،322،

324،365،385،381،388،524،534،

542،425،446،448،451،471،472،

194،694،518،552،523،527،528،

952،053،544،545،583،588،958،

195،295،618،961،631،647،662،

672،673،684،685،686،596،696،

896،996،5/9،55،95،154،915،

103،311،331،341،343،352،376،

377،378،937،574،584،411،413،

423،464،477،487،394،494،994،

551،552،554،512،514،515،

6/43،59،913،148،914،027،592،

992،355،345،193،693،455،425،

942،7/5،6،8،9،15،12،17،18،

91،25،21،22،23،24،26،27،

28،،3531،،32،3693،41،42،

43،45،46،47،48،94،65،66،

67،96،71،74،76،77،78،،97

85،82،83،84،85،86،87،،88

98،59،79،99،151،(152)،915،

115،012،128،914،925،021،221،

236،237،244،245،926،292،،357

311،317،358،935،384،385،،593

893،993،415،428،431،534،554،

8/15،
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بنعمربناللهعبدبنالرحمنعبدبنعمروبنبكرأبو-،93،65،61،59،69،89،99،153

.17552/،6175/:الخطاب،115،146،155،212،218،284،316

.17322/:عميربنبكر-أبو،9/153،117،125،127،143،255

،311،156،232/،2/553:عياشبنبكرأبو-،14515،351/،11325،12/266/،332

/1711،12،13،14،21،59،158،/4141،514،/575،152،913،223،

113،132،254،233،265،931،4570312،334،387،471،6/152،177،

،7237/،24210252،572،345،354،367/:الطبريبنبكرأبو-

،836،541/،13/320894،495،795،612:الطريثيثيبكرأبو-

،963،29،562،431،631/،74850391،432/،3536/:الطلحيبكرأبو-

،1،324/344،133،165،5/147،231،234،926،534،477/:عاصمأبيبنبكرأبو-

365،/4184،/5432،7/942،17/236،(512)،11/156،164،17/163،221،

241،247،254،256،323،3940493،941،421.

:(الدينجمال)الخابورياللهعبدبنعياشبنبكرأبو-.13/491:الباقيعبدبنبكرأبو-

.(16/167)53730/:الرحمنعبدبنبكر-

.7255/،5328،335/:الراسبيعيسىبنبكر-،322/:هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبو-

.6512/:غالبأبيبنبكر-أبو،8234/،6315/،5324/،592،492

.1367،185/:فوركبنبكرأبو-،5/19،(592-692)،9232،275،292/

.41/327:أرسلانقرابنبكرأبو-.273

.7155/،6432/:قرواشبنبكر-.9132/:مروانبنالعزيزعبدبنبكرأبو-

.4/458:القطانبكرأبو-،7954/،593/:سبرةأبيبناللهعبدبنبكرأبو-

.3561،951/:(أحمدبناللهعبد)القفالبكرأبو-.822،324/

.13/67،171:الصغيرالقفالبكرأبو-.343/:العامرياللهعبدبنبكرأبو-

.8392/:كاملبنبكرأبو-.17944/:قيسبناللهعبدبنبكرأبو-

،8164/،572،135/:القطيعيمالكبنبكرأبو-،5151،152/،2927/:المزنياللهعبدبنبكر-

263،264،282،/6914،162،/12253،(792)،/1315،17،57،82،

(15/39)0155،115،911،156،14/76،/17491.

.5/1291،922:ماهانبنبكرأبو-.17923/،5454/:أنسبناللهعبيدبنبكرأبو-

،9312/،142/:(المقرىء)مجاهدبنبكرأبو-.7371/:العدويبكر-أبو

،257،(12122/)،11412/،15345/،2/147،3/17،348:العربيبنبكرأبو-

/495،/175320152،992،535،355.

.5317/:الأشقريحىبنأحمدبنمحمدبنبكرأبو-.41/992:العطاربكرأبو-

:(النيسابوريمنصورأبو)حيدبنمحمدبنبكر-،13/128:(الملثمينملوكأول)عمربنبكرأبو-

(227)0(13/182).
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.13185/:الطوسيمحمدبنبكرأبو-

34-/41):الأنصاريالفضلبنعليبنمحمدبنبكر-

35).

،561،62/:حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبو-

/906،234،357،361،375،382،

388،/0104.

.6251/:المؤملبنمحمدبنبكر-أبو

،9284،286/:الصولييحىبنمحمدبنبكرأبو-

372.

.13183/:المذهببنبكر-أبو

.12/85،17/275:الحنبليالمروذيبكرابو-

،6365،361،437/:مريمأبيبنبكرأبو-

/8018،363،17/96.

.337/:المسوربنتبكرأم-

.8124،5/1158/:المزنيمصعببنبكر-

.17102/،3/356،6/86:مضربن-بكر

.0/1051:المعتمربنبكر-

.13/101:المفيدبكر-أبو

(:بكربنحمادبن)محمدالمقرىءبنبكرأبو-

7/513،/9321،15/13،(11/286).

.1238/:ممشاذبنبكرأبو-

،9234/،372/:الأشعريموسىأبيبنبكرابو-

/17435.

.995/:المؤملبنبكرأبو-

.11/46:الميانجيبكرأبو-

.21/281:النابلسيبكرأبو-

.6226/:نافعبنبكر-أبو

.6168/،466/:النضرأبيبنبكرأبو-

:(الشاعرالحنفيوائلأبو)النطاحبنبكر-

(/01594)،/11501.

.322،(162-512)،12182/:النقاشبكر-أبو

.(15456/):النهشليبكر-أبو

.4/1552:النوقانيبكرأبو-

36الباءحرف-

.7552/:النيسابوريبكرأبو-

،3521،4/42/،2542،552/:الهذليبكرأبو-

795،/5476،/8152،/962،537،

17/286،948.

.6414/:هشامبنبكرأبو-

.5942/:الوراقبكرأبو-

.17503/:بكيربنيونسبنبكر-

.9926/:الباهليبكرةأبو-

،2181،182/:الحارثبننفيع=الثقفيبكرةأبو-

484،/345،514.5/456،6/315،317،

327،375،7/291،391،618،8/9،

21،93،73،(76)،77،17/14،72،

501،116،152،256،042،484،694.

.4461،561،616/:مسروحبنبكرةأبو-

.11/134:النقاشبكرةأبو-

.61/436،366،537:(طرابلسنائب)بكلمش-

.17/931:الأخنسبنبكير-

،7/437،8/158،324:الأشجبنبكير-

01/243.

.8226/:حمرانبنبكير-

.5476/:الليثيالشداخبنبكير-

،7194/،4144/:الأشجبناللهعبدبنبكير-

/1754.

.7248،924/:الليثياللهعبدبن-بكير

.5235/:عطاءبن-بكير

،621،7/478/،4066/:مسماربنبكير-

564.

،989،99،912،132،571/:وشاحبنبكير-

(178).

:(جابربنيحيىبنأحمد:اسمه)البلاذري-

(-11/932335).

.8422/:أسيدبنبلال-

.788،452/:المزنيالحارثبنبلال-
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.(9262/):الدرداءأبيبنبلال-

،1/166:(ع!ي!النبيمؤذن)الحبشيرباحبنبلال-

191،/2345،383،3/226،268،926،

275،434،994،055،551،805،515،

516،517،/408،215،273،355،

437،438،463،556،557،558،658،

968،/551،74،81،522،422،228،

926،(477)،/688،59،19،481،

/7531،918،591،(122)،/889،

171،/9262.

01/252(،):السكونيتميمبنسعدبنبلال-

17/428.

.11/51:الشاريالضبابيبلال-

.17/285:العبسيبلال-

.4672/:يحىبنبلال-

.5448/:زيدبنيساربنبلال-

:الناصرياللهعبدبنبلبانبنعلي-بلبانابن-

/15437،511،(517).

.1663،59،451،571/:التتريالبدريبلبان-

.51/556،61/12:المنصوريالجوكنداربلبان-

.(526)،16/571:المنصوريطرنابلبان-

.16/552:(الدينسيف)المحمديبلبان-

51/694:(الدينسيف)الهارونيبلبان-

.16/581،222:(الدينسيف)بلبطي-

يحيى)،7555،156،562/،3222/:بلجأبو-

.8111/،568،572،(سليمأبيبن

.16/423:-بلجك

.2412،125،338/:باعوربنبلعام-

.2125/:(إسرائيلبنيمنرجل)بلعم-

،428،ا+2181،183،84/،1/95:بلقيس-

943،474.

.61/631،532:(الدينسيف)بلك-

.41/58:أرتقبنبهرامبنبلك-

الباءحرف-م

.1/282:(جارية)بلهى-

.1275،531/:(جيشأمير)-بلبق

.(15/556):الناصرياللهعبيدبنبمكت-

97-12/):الحمالسعيدبنحمدانبنمحمدبنبنان-

85).

:(محمدبنالمهنابنمحمد)الشاعرالبناني-

(14/294).

،1/18:العبديعثمانبنبشاربنممحد-بندار-

136،2/56.591،278،357،358،

373،693،3/314،434،/451،64،

254،267،281،592،335،384،423،

561.585.595.615،656،688،968،

5/157،914،165،277،285،392،

035،046،481،555،951،/612،17،

146،171،791،317،7/6،373،385،

056،575،576،588،8/326،

(11/922)،17/32،44،912،915،

225،245،271،273،358،793،944،

482.

.11/235:-بندارالطبري

.6141/:عديأبيبنبندار-

.7132/:(لرسنمقائد)البندران-

.7511/:بندويه-

.(14478/):اللهعبدبنتبنفشا-

.1522/:(أمير)اللهعبدبنبنيامين-

،1/285،928:السلامعليهيعقوببنبنيامين-

354،355،356،357،358،311،

2/122،915،254.

.7155/:(عليزوجة)حزامبنتالبنينأم-

،9355/:مروانبنالعزيزعبدبنتالبنينأم-

/1519.

ة(عثمانزوجة)حصينبنعتبةبنتالبنينأم-

/7345،387.
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.4/124،122،134:السبكتكينيشاهبهرام-،المهلبييحيىبنعليبنمحمدبنزهير)زهيرالبهاء-

.7924/:فرخزاذبنبهرام--333)،15131/:(الشاعر،المصريالعتكي

.41/59:النصرانيبهرام-.(334

،41/581،791،225:(العراقشحنة)بهروز-الشاعرالفقيهموسىبنيحيىبنأسعد)السنجاريالبهاء-

.0226(641-51/541):(السعاداتأبو

،3594،4/314،844/،974/،1/31:بهز-.71/221:الرحمنعبدالبهاء-

،556،156،933،384/،153820561،638/:النجيبياللهعبدالبهاء-

،1729،158،185/،7324/،12327،331،336،445،944/:الديلميالدولةبهاء-

346،356،357،366،367،373،992،493،453.

،3037،4/302،416/،1/87:أسدبنبهز-.31،05،(-1516)،135،7،14/

.17421/،682،188،226/،61/5270/5133:المشهدإمامبنالدينبهاء-

.17272/:حكيمبن-بهز،16/346،378:السبكيالبقاءأبوالدينبهاء-

.5134/:البهلوانابن-،938،593،193،993،433،435،437

.(11/114):التنوخيبهلولبنإسحاقبنبهلول-.484،456،954

.0/1175،171:بشربنبهلول-.15455،151/:الزكيبنالدين-بهاء

.01/261:صفوانبنبهلول-.61/435:سبعبنالدينبهاء-

.3225/:عبيدبنبهلول-16167/)،7158/،104/:عساكربنالدينبهاء-

.(594)،01/477:(المجنون)المولهبهلول-.17/67،(681-

،2/255:(الفرسملوكمن)بشتاسببنبهمن-.16/301:عليمبنالدين-بهاء

.0112(293)،16/328:المرجانيالدينبهاء-

،7/67،68:(الفرسقوادمن)جاذويهبهمن-.(16/156):المقدسيبنالدين-بهاء

.165710161/:النسابيالدين-بهاء

.7551،411،012/:أبرويزبنتبوران-.15/75:اليسرأبيبنالدينبهاء-

.13/242:(الرهاصاحب)بوران-،61/22،71،72،77:المنصورياصربهادر-

:(المأمونزوجة)سهلبنالحسنبنتبوران-.(231)،87،98،111،125

،335،(992)،16/935،312051/337،11/9،43،96:حلاوةالملقب،الأوجاقيبهادر-

.61/040633:سمزبهادر-

.41/133،532:(الملوكتاج)أيوببنبوري-.61/13:السنجريبهادر-

،13251/:(الملوكتاج)طغتكينبنبوري-.15593/:(بغدادشحنة)علي-بهادر

.61/275041/68،96،74،137،961:قبجقبهادر-

.(11/383):إبراهيمبنمحمد-البوشنجي-،11/285:(الزنجأمراءمن)الوهابعبدبنبهبوذ-

.1/327:(أنطاكيةإلىمرسل)بولص-.287

.2253/:اليهوديبولص-.41/64:(شجاعابو)البيعبهرامبنبهرام-
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:(السلامعليهإبراهبمأم)كرليبنكربنابنتبونا-

1/802.

،1191/،5/1423:(الشافعيصاحب)البويطي-

(126)،176.

.21/282:الدولةركن=بوبهابن-

.432-21/422:الدولةمعز=بويهابن-

.12/501:(شجاعأبو)فناخسروبنبويه-

،3272،4/354/:البجليالأحمسيبشربنبيان-

6/282.

.1/83:حمرانبنبيان-

.1/552:عمروبنبيان-

.6373/:المعافريبيانأبو-

.61/853،231:(الدينركن)الأحمديبيبرس-

،7/157:(الدينركنالظاهر)البندقداريبيبرس-

12/992،13/691،15/318،348،351،

353،355،356،357.365،936،371،

372،373،377،378،937،385،387،

938،593،193،293،793،452،453،

455،456،457،458،945،415،414،

415،417،418،941،425،427،431،

434،435،438،943،446،447،451،

453،(454-458)،465،514.

.61/52:التلاويبيبرس-

(:الدينركنالمظفر)الملكالجاشنكيربيبرس-

16/22،38،66،68،96،72.،76،77

192.

.61/953:الحاجببيبرس-

.61/69:المنصوريالدواداربببرس-

بالجالق:المعروفالصالحىالعجميبيبرس-

/15485،(/1664).

.16/15،79:العلانيبيبرس-

،1653،71،98/:(حجأمبر)المجنونبيبرس-

69.

الباءحرف-م

،16/357،358،364،365:أروسبيبغا-

367.

.16357،361/:الطيرحارسالملقب-بيبغا

.16/161،347،355،357:الناصريبيبغا-

.3386،388،938/:فراسبنبيحرة-

،51/454،558،561:(الدينبدر)بيدرا-

568،573،(577).

،16/493،693،534،454:الحاجببيدمر-

574.

،16/584،514،614،174:الخوارزميبيدمر-

184،914،542،142،465،467.

.51/558:(التتارسلطان)أبغابنأرغونبنبيدو-

.51/176:الماردينيبيرم-

،15454،435،394،552/:الشمسيبيسرى-

547،573،657،(616).

،2/394:(حكيمأم)المطلبعبدبنتالبيضاء-

3/18،68،7/357.

عمربناللهعبدالدينناصر)التصانيفصاحبالبيضاوي-

.(51/523):(الشيرازي

.16/192،932،334:بيغرا-بيغر-

.531/:البيلمانيابن-

-458)،15378،937/:الخازنداربيليك-

945)،494.

،1566/:(الفرنجيطرابلسإبرن!)بيمندبنبيمند-

(545).

.41/57:(أنطاكيةصاحب)الفرنجيبيمند-

.5172/:فهدانبنبيهس-

،1/32،38،93،97:(بكرأبو)البيهقي-

127،2/913،914،155،171،177،

178،245،312،485،894،516،952،

535،537،538،3/14،17،22،23،

26،33،34،38،93،45،41،47،

64،65،66،72،73،76،77،78،



82،87،

113،125

891،255

228،232

245،246

274،276

792،892

533،337

358،935

937،386

425،421

457،458

472،475

394،494

42،62،

86،87،

143،162

183،391

223،225

265،266

286،288

358،935

344،347

361،364

504،452

413،941

433،434

451،455

468،476

553،514

528،533

544.545

573،574

88،9

،132

254،

،233

،247

،277

،992

،338

،363

،938

،423

،461

،476

،594

63،

99،

165،

591،

،244

،275

،592

313،

،348

،193

453،

،425

،437

457،

،947

516،

،534

،555

،577

8،49،59

،137،138

256،702،

،234،238

،924،251

،278،927

353،354،

،933،342

،367،368

،793،534

،942،435

،465،468

،477،484

،552،514

64،75،1

،168،173

،252،225

،924،254

،271،274

،292،992

،327،932

،934،035

،493،693

،454،704

،424،427

،438،443

،458،465

،482،484

،517.525

،537.545

،155،555

،578،957

الأفهرس

،69،111

،541،141

،112،212

،124،242

،027،273

،282،288

،573،803

،353،355

،936،377

،514،614

،434،444

،946،471

،488،594

،/425،53

7،83،58

،176،178

،122،222

،256،258

،282،283

،355،351

،335،343

،351،356

،793،993

458،،945

،942،432

447،،448

463،،465

،487،894

،522،523

،541،543

،561،572

،195.295

الباءحرف-علام

395،595

563،636

662،666

684،685

52،62،

64،67،

49،59،

521،121

134،138

154،158

178،917

251،254

228،232

252،254

892،992

322،323

337،338

355،356

936،371

382،387

555،553

6/8،9،

26،28،

75،77،

99،155،

137،138

162،165

178،917

791،258

223،224

235،236

67

،695،795،895،416،176

،647،648،964،656،657

،668،672،675،678،683

،396،5/8،41،18،12

33،34،46،47،16،62

17،72،75،76،77،78

89،154،158،115،117

،125،127،128،135،131

،913،145،147،148،151

،915،163،916،174،175

،185،191،291،691،791

،212،213،214،215،221

،233،234،248،924،251

،261،263،275،276،285

،313،314،317،325،321

،328،932،334،335،336

،034،341،343،355،353

،357،358،935،362،366

،372،374،378،937،381

،393،493،693،452،304

،941،425،421،422،467

،556،525،522،523،524

15،11،12،13،14،42

31،32،34،36،37،54

55،51،52.56.65،96

87،19،59،69،79،89

151،115،116،117136-،

،914،151،153،154،155

،175،173،174،176،177

،183،184،185،186،691

،925،213،214،215،216

،235،231،232،233،234

،524،241،242،243،244



68

245،247.255،251

288،928،192،292

992،355،351،352

358،935313،،317

321،325،326،327

338،342،343،355

354،355،356،357

362،364،365،366

372،385،383،385

942،043،433،7/

255،385418،،461

105،511،512.054

8/5.45،185،363

223،316،15/12،

،35111/165،162،

166،167،175،176

13/58،165()،276

21،142،148،914

502،602257،،802

225،227،246،255

925،261،284،285

355،351،356،935

357،363،364،365

،385381،382،938

455،456،457،415

425،423،432،433

944،484،486،523

الأعلافهرس

،682،277،287،

،392،492،592،

،533،653،573،

،318،931،532،

،932،533،332،

،135،352،353،

،935،536،136،

،367،375،371،

،386،504،428،

6،51،54،174،

،674،548،594،

،435،572،695،

،/947،56،991،

172،274،275،

631،641،651،

،186،187،174،

،41/89،17/02،

،451،518،184،

،215،211،224،

،254،256،257،

،286،192،992،

،325،333،،334

،367،368،،936

،993،455،454،

،417،418،941،

،435،443،445،

،531.

+++

التاءحرف-

التاءحرف

.(61/58):الدولةسعيدبنالتاخ-

.17/12:المناديليالتاخ-

.(61/284):الإخنائيالدينتاخ-

،15/378،385،193:الأعزبنتبنالدينتاج-

453،404،(411412-)،534.

.61/534:جبريلالدينتاخ-

.51/576:الجعبريالدينتاخ-

.5/1574،582:الحنابنالدينتاخ-

.61/454:الدوادارالدينتاخ-

:(عليالدينتقيبنالوهابعبد)السبكيالدينتاج-

/16377،193،564،428،942،431،

433،435،438،444،447،455،455،

461،462،946،471.

.(16/542):السعديالدينتاخ-

.51/655:السنجاريالدينتاخ-

.51/194:السنهوريالدينتاخ-

.(61/14):الرفاعيالدينشمسبنالدينتاخ-

،15533،581،961/:الشيرازيالدينتاج-

627.

،51/554،134،482،905:الفزاريالدينتاخ-

551،524،(554-555)،/1636،164.

الدماميني:بابنالمعروفالكارميالدينتاج-

(/16524).

،12316/:(اليمنأبو)الكنديالدينناج-

14/228،236،315،316،436.

،16/368،422:المصريالمناويالدينتاج-

(944).

.(51/56):الحسنيالرمليالنسابةالعلىتاج-

،1/582:(السلامعليهإبراهيموالد)ناحوربنتارخ-

952،112،222.



الأعلامفهرس

:(اليمنملوكمن)كربأبوأسعد-تبع-تبان-

2/355،416423-،465،/3114،142.

.917/:الحميريتبيع-

.6368/:عامربنتبيع-

،13/391:(الملوكتاج)أرسلانألببنتتش-

691،254،215،221،232،235،923،

242،247،248،(255)،14/68،96.

.7/546:-أبوتحى

.352/،2394/:كلاببنقصيبنت-تخمر

.1/1561،132،158:-تدورة

.6368/:الحميريتدوم-

.786،79،551/:(لهرقلأخ)تذارق-

.12/22،(11/891):النخشبيترابأبو-

.2982/:(الحواريينأحد)تراوسيس-

.61/66:(الدينسيف)تركلي-

زنكي:بنمودودبنمسعودالدينعزبنتخانتركان-

(/15524).

:(سورةبنعيسىبنمحمد:اسمه)الترمذي-

1/13،14،17،37،38،47،54،55،

66،71،75،85،88،39،415،501،

128،133،135،136،913،145،914،

155،175،917،291،491،252،267،

286،323،331،336،2/55،61،71،

85،111،128،141،147،168،916،

175،173،182،216،921،225،231،

236،238،248،351،325،353،356،

357،374،375،377،384،793،527،

3/33،72،73،912،215،224،225،

248،252،265،332،934،352،358،

363،364،372،374،693،993،942،

477،482،484،694،552،513،515،

4/57،63،49،69،79،531،145،

146،176،891،532،921،268،927،

96التاءحرف-

281،535،533،453،532،932،331،

534،435،554،154،114،264،942،

465،664،477،485،948،694،532،

542،435،156،575،576،587،456،

655،617،961،638،645،655،656،

665،678،687،796،/551،67،73،

75،29،151،155،111،115،121،

125،013،146،915،161،162،018،

991،252،302،258،213،216،222،

223،224،226،235،233،237،244،

255،254،255،267،268،271،273،

277،282،284،287،392،492،592،

692،311،325،328،335،336،933،

345،366،376،381،451،454،415،

413،427،448،944،452،046،462،

463،946،472،486،594،294،894،

511،514،516،517،518،951.525،

521،522،6/6،7،8،9،15،12،

13،14،17،18،25،27،34،94،

54،58،95،62،63،64،65،96،

75،71،72،74،75،78،97،،85

83،84،85،98،59،19،79،89،

161،514،146،151،152،166،173،

188،213،024،124،246،925،592،

792،131،312،314،328،934،356،

362،373،375،524،454،554،421،

423،427،433،/747،81،128،522،

325،327،932،347،361،364،365،

376،377،942،894،455،555،566،

571،578،295،/851،33،37،801،

135،581،177،926،281،287،288،

928،592،328،/993،55،99،541،

258،532،51/271،993،144،



الأعلافهرس07

11/152،425،(332-334)،17/11،41،

34،35،36،14،43،44،45،55،

57،62،96،97،86،59،19،29،

59،155،158،112،114،115،116،

118،131،133،144،145،148،915،

161،172،185،191،102،215،216،

921،225،222،922،241،247،255،

263،264،272،278.285،282،285،

592،351،353،933،342،934،356،

357،364،365،367،936،371،373،

374،375،377،937،382،893،414،

417،941،422،434،437،438،442،

444،944،452،456،465،462،471،

472،475،947،482،394،694،505،

551،552،553،558،955،515،518،

524،531،532.

.51/13:(الشاعر)التعاويذيابن-

.(12/385):بالئهالقادربنتتعني-

،16351،353،354/:(حماةنائب)تغردمر-

356.

،12251/:حمدانبنالدولةناصربنتغلبأبو-

254،258،925،261،926،392،692،

()351.

.51/395:التكريتيالبيعالتقي-

.51/531:الضريرصالحالتقي-

:(اليزنيالملكعبدبنهشام:اسمه)التقيأبو-

(11/226).

،16/133،138:المالكيالإخنائيالدينتقي-

258.

،15/548،574،195:الأعزبنتبنالدينتقي-

(695)،16/63.

.61/73:الجزريالدينتقي-

.16/132:الحافظبنالدينتقي-

التاءحرف-م

:(المقدسيحمزةبنسليمان)الحنبليالدينتقي-

15/295.595،606،16/25،34،51،

75،81،88،(113114-).

،15235،282،195/:العيددقيقبنالدينتقي-

657،611،/1614،91،(28).

صاحب،السلاميرافعبنمحمد)رافعبنالدينتقي-

.16/348:(الوفياتكتاب

،16162/:(الكافيعبدبنعلي)السبكيالدينتقي-

163،792،892،992،313،431،315،

532،035،354،372،(377-378).

.16/467:الكفريالدينشرفبنالدينتقي-

،16/84:السلعوسبنالدينشمسبنالدينتقي-

222،(241).

.(16/185):المقرىءالصائغبنالدينتقي-

بنعمروأبو-الشهرزوريالصلاحبنالدينتقي-

.(254-15025/):الصلاخ

(:بمصرالحنبلي)الحاكمعوضبنالدينتقي-

/16151.

.61/463:الفارقيالدينتقي-

.16121/:الفاضليالدينتقي-

،16/173،221،427:مراجلبنالدينتقي-

437،(446).

.(16/112):الموصليالدينتقي-

.(572-51/571):الواسطيالدينتقي-

.13/652:(شاهملكالسلطانأخو)تكش-

.(12451/)،1/1927:البخاري-تكين

.12/172:التركيتكين-

.12145/:(بجكمغلام)-تكينك

مسعودبنيوسفبنمحمد)الشاعرالتلعفري-

.(451-15455/):(الشيباني

بنسليمانالعفيفبنمحمدالشمس)الشاعرالتلمساني-

.(536-15535/):(علي

:(عليبنسليمانالعفيف)الشاعرالتلمساني-



الأعلامفهرس

(15/557).

.41/177:(الحاذقالطبيب)التلميذابن-

.13235،231،232/:المنجمتليا-

.838،287/:سليمانبنتليد-

.4634/:الليثيكلاببنتليد-

.4393/:الكلبيةالأصبغبنتتماضر-

.302/،2394/:منافعبدبنتتماضر-

:(الزبيرابن)زوجةالفزاريمنظوربنتتماضر-

9/122.

.(5/1945):إسماعيلبن-تمام

الدمشقي:مروانبنمحمدبنخريمبنتمام-

15/273.

.9643،01/535/:الرازيتمام-

،6131/:(أوسبنحبيب)الطائيتمامأبو-

15/456،11/83،155،(115-113)،

117،015،12/347.

.7954،152،532/:العباسبنتمام-

.3432/:عبيدةبنتمام-

العباسي:الهاشميمحمدبنسليمانبنمحمدبنتمام-

(/12215).

.1/84،17/036:نجيحبنتمام-

.(1/1347):حرببنغالببنمحمد=تمتام-

،16/69،111:(الدينسيف)المهمندارتمر-

263،903،414،418،424.

.41/15،58،181:أرتقبنإيلغازيبنتمرتاش-

،16/153،602،952:جوبانبنتمرتاش-

216.

.51/14:(البروالي)تميركابن-

.633،17/141/،4292/:تميلةأبو-

.4555/:الخزاعيأسدبنتميم-

.13/99،151:(المعز)باديسبنتميمأبو-

.17424/:الجيشانيتميمأبو-

.7112/:قيسبنالحارثبنتميم-

17التاءحرف-

،6491،227/،3/177،5/78:الداريتميم-

/9258،364،/1778،97،82،83،

171.

.2236/:قلادبنتميم-

.4122/:(الصمةبنخراشمولى)تميم-

.4122/:(أسلمبنكنمبنيمولى)-تميم

إفريقية(صاحب)باديسبنالمعزبنتميم-

13/163،251،14/6.

.(892-12792/):الفاطميالمعزبنتميم-

.17/635:المنتصربنتميم-

.735/:المنهالابنةتميمأم-

.17/64:نذيربن-ثميم

.5/1254،255:سياربننصربن-تميم

.4122/:قيسبنيعاربن-ثميم

،1/69،8/34،17/948:الهجيميتميمةأبو-

594.

.(61/39):(الدينفخر)الداريالتميمي-

،13164/:(الدينسيف)الناصرياللهعبدبنتنكز-

017،16/79،801،915،115،123،

151،156،891،251،602،257،215،

238،286،092،192،292،322.

.12/347،353،13/23:(محدث)-التنوخي

،4/966:(ءلجي!النبيإلىهرقلمبعوث)التنوخي-

/645.

،15/481،194:(الدينتقي)التكريتيتوبة-

514،951،528.585،581.095،895،

651،611،(616)،16/317.

،1/157،2/225:(نافعبنالربيع)توبةأبو-

268،4/272،587،6/87،257،258،

/7581،8/252،(11/915)،17/323،

324،337.

ليلىصاحب)الحميربنتوبة:ويقال،الصمةبنتوبة-

..9513/:(الأخيلية
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.7521/:(روميبطريق)توذرا

،41/141:(الدينصلاحأخو)أيوببنشاهتوران

391،221،231،233،271،275،286،

287،(351)،315،335،15/89.

)غياثالعادلبنالكاملبنأيوببنشاهتوران

،51/926،272،273،274:(الدين

(275)،453،531،536،214.

،12151،154/:(بغدادشرطةعلى)توزون

155،158،915،162،163،164.

.2525،51/89/:التوزي

،1145،55،58،84/:ميخائيلبنتوفيل

156.

.15/235:خانجنكيزبنتولى-

.2288/:(الحواريينأحد)توماس-

.61/174،224:(الدينسيف)تمرتومان-

،3948/:(الضبعيحميدبنيزيد:اسمه)التياحأبو-

/4627،/657،933،534،954،/8917،

(51/472)،17/75،59،611،621،

.165

.(9432/):(الحاذقالطبيب)تياذوق

.2326/:(الكهففتيةأحد)تيذوسيس

.7151/:تيرو"له

.2181/:بلقيس=تلقمة

.2482/:غالببنتيم

.2485/:مرةبنتيم

.2174/:الخزرجبنعمروبنثعلبةبناللهتيم

السلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعلامة-تيميةابن

،5555/،2593/:الدمشقيثمالحراني

/6915،127،912،013،372،/7437،

9/168،347،/12132،226،/15593،

421،155،558،955،575،575،576،

587،295،495،658،613،614،615،

562،621،622،625،627،962،633،

الثاءحرف

634،635،61/16،52،23،42،26،

28،53،38،93،14،42،43،44،

45،46،94،51،55،56،62،96،

75،71،75،76،89،99،501،118،

181،091،255،(215-217)،221،

354،321،355.385.

.2444/:وهرزبنالتينجان

+++

الثاءحرف

.4544/:أثلةبنثابت

:البلويعجلانبنعديبنثعلبةبنأقرمبنثابت

4/123،947،048،7/25،47،54،

242.

.6904/:مالكبنأن!بنثابت

.7582/:البجليثابت

،271،118/،176،134/:البنانيثابت

155،522،236،351،353،362،

3/58،95،65،252،365،141،447،

465،558،955،4/46،65،59،145،

181،591،691،891،991،253،224،

254،927،285،403،351،352،455،

954،514،438،424،894،543،555،

561،563،/593،56،152،485،486،

521،/615،25،32،34،35،37،55،

06،61،66،73،74،87،39،134،

135،147،914،157،162،163،921،

225،226،922،262،428،7/48،

355،603،957،8/157،166،268،

926،278،/9111،257،293،15/186،

527،1/196،/17155،915،166،187،

023،238،286،358،316،325،326،
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434،347،357،935،536،361،371،

493،793،174،142،427،435،154،

453،946،948،594،494،555،552،

556.

.3274،4/231،562/:السلميالجةعبنثابت-

.795/،4123/:النعمانبنخالدبنثابت-

.4231/:عمروبنخنساءبنثابت-

،11362/:(الطبيب)قرةبنسنانبنثابت-

12/16،217،926،(927).

.(9921/):الأنصاريالضحاكبنثابت-

.17/492:طريفبنثابت-

،7/348:الأنصاريجعفرأبيبنعبيدبنثابت-

8/24.

.7941/:عتيكبنثابت-

.17/93:عجلانبنثابت-

.4231/:زيدبنعمروبنثابت-

.(362)،1/1266:قرةبنثابت-

الخزرجي:الأنصاريشماسبنقيسبنثابت-

3/557،4/323،324،936،374،5/15،

21،22،594،6/281،7/25،32،33،

47،48،/861.

.8931/:القعقعبنقيسبنثابت-

.7935/:النخعيقيسبنثابت-

.697/:العابدمحمدبنثابت-

.5/1937:موسىبنثابت-

.8491/:(معاويةمولى)ثابت-

.51/488:مالكبننصربن-ثابت

.51/524،142:الجذامينعيمبنثابت-

.757/،4231/:الخزرجيهزالبنثابت-

.4552/:وقشبنثابت-

،3152،471،5/453/:الأحوليزيدبنثابت-

6/83.

.2353/:(نجرانمنرجل)افامر-

37الثاءحرف-

.5/1486،488:سيفبنثروان-

.51/7:(العزيزعبدبنعمرمولى)ثروان-

.9262/:الأمويةاللهعبدبنعليبنتالثريا-

إبراهيمبنمحمدبنأحمد)الثعلبي:ويقالالثعالبي-

،1/292،892،253،213:(النيسابوري

2/157،158،162،181،184،/12125،

(/1385)،591،17/354.

الشيباني:سياربنزيدبنيحىبنأحمد-ثعلب-

9/163،225،15/434،444،526،

11/152،353،()381-38212/91،791.

،415،11،123،677/:حاطببنثعلبة-

396.

.17/276:الحكمبنثعلبة-

،6592،134،376/،559/:الخشنيثعلبةأبو-

/85،326،(/9145)،/1725،22.

.2/483:سعدبن-ثعلبة

.4318/،3131/:سعيةبنثعلبة-

.3/937:صعيربن-ثعلبة

.6312/:ضبيعةأبيبنثعلبة-

.17/59:عبادبنثعلبة-

.4123/:عبيدبنعمروبنثعلبة-

،4/123:النجاريمحصنبنعمروبنثعلبة-

7/914.

.3427،4/123،131/:عديبنغنمةبن-ثعلبة

.8165،166/:القرظيمالكأبيبنثعلبة-

.17512/،2124/:مسلمبنثعلبة-

.7554،543/،6326/:الحمانييزيدبنثعلبة-

.4231،044/،3432/:عمروبنثقف-

.11/917:الثلجيابن-

.21/551:(الدولةسيفغلام)ثمال-

،13/89،112:مرداسبنصالحبنثمال-

(156).

.371/:(الكتابأهلمن)ثمام-
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.793/،552،12،52،903/:يثالبنثمامة-

.51/473:أشرسبنثمامة-

.2487/:قلعبنعوفبنجنادة-ثمامةأبو-

.7532/،5473/:حزنبنثمامة-

.8122،026/:العائذيثمامةأبو-

،6145/،4/255:أنسبناللهعبدبنثمامة-

7/255،192.

.17/464:عقبةبنثمامة-

.8552/:كلثومبنثمامة-

.5/1382:الوليدبنثمامة-

.12/39،151،173:(طرسوسمتولي)ثمل-

،261،(572-691)،1/183،186:ثمود-

/254،581،104،942،532،12/39.

.9161،543،17/054/،5634/:ثوبانابن-

اللهرسولمولى)جحدرابن:ويقال،بجددبنثوبان-

،7595/،6257،366/،5446/:(ع!ي!

(/849)،5/121،22،926،273،

/1743،52،55،71،223،324،462،

466،527.

،5455/،408،171،445/:زيدبنثور-

471،472،528،/6492،347،355،

/956.

،2223،275/،154،79،89/:يزيدبنثور-

285،404،528،/356،801،133،

/4486،/555،/6932،332،426،

/8184،(0/1352)،/1741،65،138،

152،216،217،275،271،945.

،7335،375/:(الكلبيخالدبنإبراهيم)ثورأبو-

/1514،/1115،18،(154)،592،

456،704.

،4214/،352،53/:(لهبأبيمولاة)ثويبة-

242،277.

.17/438:(فاختةابنوهو)ثوير-

الجيمحرف-

الجيمحرف

.763،68،411،611/:جابان-

،5272،482،483/،4105/:جابرابن-

/6283،341،/8167،/9175،353،

/0161،17/27،65،124،216.

،95،94،51/:الزهريعوفبنالأسودبنجابر-

85،215.

.4123/:مسعودبنخالدبنجابر-

،4/89،464،465:الشعثاءأبو-زيدبنجابر-

5/891،/9261،(264-266)،15/934،

355.

،3191،562/،1227/:سمرةبنجابر-

4/516،6/8،9،15،17،91،26،92،

31،33،38.65،255،278،282،

288،692،351،936،372،404،

7/218،543،558،/8501،115،

(9/78)،11/373،/1702،404،65،

75،242.

.7588/:صبحبنجابر-

،3104/:السلميرئاببناللهعبدبنجابر-

4/123.

،123/:الأنصاريحرامبنعمروبناللهعبدبنجابر-

51،65،71،72،39،49،59،99،

515،151،152،302،255،254،287،

928،/2145،146،147،917،237،

703،933،358،935،382،938،693،

545،/315،32،75،76،78،98،

915،915،918،391،491،791،257،

258،222،027،275،792،328،،034

934،353،935،366،593،414،415،

416،417،427،457،694،405،
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4/61،89،231،137،141،681،917،

591،991،452،652،612،912،522،

122،222،228،542،672،962،027،

271،272،273،274،287،288،928،

303،503،653،032،323،327،932،

367،376،038،383،384،493،504،

654،754،804،514،942،433،434،

463،152،522،523،532،534،537،

245،435،545،645،455،295،506،

916،563،635،466،687،396،

/515،52،611،181،911،521،921،

134،138،151،158،915،165،175،

177،181،183،186،991،152،532،

254،255،256،258،925،215،212،

214،216،217،221،224،225،228،

235،237،252،253،256،261،265،

266،926،275،286،592،892،992،

503،334،386،493،445،441،457،

955،517.525،/661،63،66،013،

142،143،144،145،155،155،156،

163،165،172،176،182،183،918،

591،191،291،237،242،924،253،

285،392،354،345،358،382،604،

425،435،7/243،365،378،793،

942،994،555،538،557،583،655،

/836،37،93،51،52،53،801،

391،234،254،592،311،/965،

135،135،(915-016)،247،264،

15/792،17/55،52،68،76،81،82،

83،19،69،79،155،301،116،

118،913،162،165،258،211،217،

228،242،243،926،354،503،357،

321،335،341،388،993،455،441،

445،448،465،461،462،465،484،

487،948،594،794،994،

57الجيمحرف

155،557،051،524،053،531.

.(8892/):قيسبنعتيكبنجابر-

.4555/:المازنيزيدبنعمروبنجابر-

.9373/:الأسديعونبنجابر-

.17/654:غانمبنجابر-

.7104/:المزنيفلانبنجابر-

.11/912:النصرانيهارونبنجابر-

.633،34/:الأسودبنيزيدبنجابر-

،2341،3/912،416/:الجعفييزيدبنجابر-

6/403،7/926،447،448،451،457،

458،995،8/187،(15/247)،

17/275،594،794.

،2/467،15/332:(بحربنعمرو)الجاحظ-

564،475،551،518،523،/1194،

(225)،242.

،1282،285/:السلامعليهيعقوببنجاد-

/12122.

.7522/،591/:حنشبنعمروبنالجارود-

،2535،531/:العبديحنشبنالمعلىبنالجارود-

535،/591،/738،591.

.411،677/:العطافبنعامربن-جارلة

،7/484،531،536:التميميقدامةبنجارية-

538.

.61/64،55:الجاشنكير-

،15565،106،612/:(الدينسيف)جاغان-

613.

.2/161،261،361،461:لوتجا-

.7151،161،132،913،421/:-الجالينوس

.3471/:جميعبنخيرانبن-جامع

.1713/،173/:راشدأبيبنجامع-

،59/،135،4/438/:المحاربيشدادبنجامع-

55،76،77،6/353،(15/168).

.7525/:الحبطيمطربن-جامع
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.13/927:(الأمراءأحد)سقاووجاولي-

،4/256،5/32،82:الكلابيسلمىبنجثار-

552.

،4412/،3427/:الأنصاريأميةبنصخربنجبار-

254،442،464،/5803،(/7492).

.527/:فيضربن-جبار

.51/635:جبارةابن-

،1227/،(1/1915):الحمانيالمغلسبنجبارة-

/17268،317.

.3333/:(الحضرميلبنيعبد)جبر-

،6332،333/:عبيدةبن-جبير:-ويقالجبر-

17/15.

.4412/:الأنصاريعتيكبن-جبر

،154،68،72،73/:(السلامعليه)جبريل-

74،75،76،77،78،85،124،133،

143،216،217،238،243،262،264،

265،928،932،/255،56،74،76،

117،142،157،184،391،223،245،

241،243،244،246،268،926،275،

272،192،/345،58،188،491،102،

252،254،255،256،702،902،213،

214،921،248،265،261،334،335،

341،4/52،63،68،96،72،164،

691،266،267،312،313،315،316،

322،621،668،5/917،6/352،454،

804،422،425،7/384،8/56،74،

17/27،168،186،187.275.

.01/794،585:بختيشوعبنجبريل-

.61/142:(الدينزين)الحاجبجبريل-

بابنالمعروفجبريلبناللههبةبنمنصوربنجبريل-

.(174-51/172):البغداديزطينا

.5/1935،377:الخراسانيبحىبن-جبربل

.4323،933/:الثعلبيجوالبنجبل-

الجيمحرف-

.48/:سكينةبنعمروبن-جبل

.48/:قشيرأبيبن-جبل

8/85،،7/75،87:الغسانيالأيهمبنجبلة-

88-29().

.9185،188/:الجعفيقيسبنزحربن-جبلة

،(15/237)،8/591:سحيمبنجبلة-

17/128.

.8355/:الخثعمياللهعبدبن-جبلة

.8/176:عطيةبن-جبلة

.7322/:الساعديعمروبنجبلة-

.7528/:مسروقبنجبلة-

.4/421:الخزرجيإياسبنجبير-

.1901/:مطعمبنجبيربنسليمانأبيبن-جبير

.7254/:صخربن-جبير

.5233/:القرشيعمروبنجبير-

.755/:الأزديبحينةبنمالكبن-جبير

.3355/،1/18:مطعمبنجبيربنمحمدبن-جبير

،1/89،2/204،415:عديبنمطعمبنجبير-

448،3/78،354،355،423،438،

4/73،175،184،421،795،624،

625،5/235،6/015،114،425،

7/235،345،8/55()،49.

،2/175،103،4/486،5/464:نفيربن-جبير

6/52،891،192،/7192،374،

(9/175)،/1706،62،64،67،84.

.17/631:الضحاكبنجبيرةأبو-

.898/:الكنانيمساحقبنجثامة-

.61/954:الجحافابن-

.838،287/:الجحافأبو-

.9935،531/:مالكبن-جحدر

.4956،575/:-جحدم

.6218/:-الجحشي

.(421-12/212):(الشاعر)البرمكيجحظة-
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.2394/:المطلبعبدبنحجلأو-جحل

،3/558:(السوائياللهعبدبنوهب)جحيفةأبو-

/612،26،33،55،7/457،494،

.(ا-9/36137)،8/33

.7135/:البصريعبادةبنالجد-

.(7388/)،412،385،654/:قيسبنالجد-

.3432/:جندلبنتجدامة-

.4/7:يخطببنجدي-

.5/1173،227:الكرمانيعليبن-جديع

.21/535،373:(الأعرابأمير)الجراحابن-

.7588/:الجراحبوأ-

.7227/:سنانبنالجراح-

،9234،271،381/:الحكمياللهعبدبنالجراح-

387،388،5/157،65،65،143.

.2331/:مخلدبن-جراخ

.(5/1434)،8146/:مليحبن-الجراح

.1/591،191:(بكربنلمعاويةقينتان)الجرادتان-

-15/384):العديمابنالدينكمال=جرادةأبيابن-

385).

.786،87،59،69/:نوذرابنجرجة-

.7928/:(البربرملك)جرجير-

.(544)،41/622،635:(الدينعز)جرديك-

.2178/:(السلامعليهسليماننملةاسم)جرس-

.2/56:جرشون-

.61/954:نيرداالماجركتمر-

.7814،914/،6/813:زنيالماجروأبو-

.757/:العباسبنجرول-

.2477/:خزيمةبنكنانةبنجرول-

.2331/،1/972:جريبوأ-

.436-2136/:(إسرائبلبنيعئادأحد)جريج-

،1/26،31:(العزبزعبدبنالملكعبد)جريجابن-

32،96،59،49،155،117،162،

491،218،256،272،358،935،315،

77الجيمحرف

132،432،532،/218،38،78،98،

155،141،142،153،165،916،216،

337،348،/314،64،75،265،792،

356،357،367،414،517،4/63،65،

147،991،402،932،384،945،412،

294،523،545،558،955.578،617،

618،564،641،642،/59،911،126،

131،166،178،185،181،191،291،

891،991،255،252،256،925،215،

214،217،221،922،234،244،253،

254،265،264،265،274،275،892،

362،936،376،937،385،416،437،

466،294،518،6/14،35،116،191،

238،286،358،373،431،7/125،

275،283،363،385،8/154،146،

016،218،9/111،125،136،221،

15/148،691،)346(،17/79،301،

143،166،224،254،325،335،،334

341،037،455،414،594.

.6236/:العابدجريج-

المقوقس=القبطيمينابنجريج-

.11/941:(مالكأبو)أحمدبنجرير-

،1135،514،155،218/:حازمبنجرير-

921،317،2/892،362،376،4/313،

632،633،5/378،/6242،592،312،

334،/7275،294،8/268،361،9/56،

/1525،17/16،25،151،141.

،9355/،2942/:(الشاعر)الخطفىبنجرير-

357،/1534،(79-154)،156،11/66،

14/136.

.6915،165/،2571/:زيدبنجرير-

،114،15،91،23،24/:الطبريجريرابن-

25،27،28،38،93،66،72،74،
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97،59،19،39،113،115،913،

014،141،142،143،145،147،914،

153،154،155،157،158،162،172،

173،176،177،182،183،291،512،

211،222،236،255،271،272،028،

928،592،492،992،351،803،،315

311،314،318،325،321،322،،323

324،325،326،327،932،331،،333

334،335،2/14،18،91،44،45،

55،61،63،71،81،83،152،501،

911،125،127،131،152،155،156،

158،162،163،164،167،174،186،

187،391،491،691،255،215،211،

921،221،232،243،246،924،256،

265،278،288،928،592،352،317،

318،323،334،337،933،345،341،

036،365،427،461،468،946،475،

3/13،91،22،137،187،221،222،

225،227،242،248،924،281،345،

355،356،935.365،363،442،947،

048،481،487،488،794،994،553،

511،513،514،517،518،951،

4/18،31،34،36،51،56،63،66،

89،153،501،137،146،161،163،

168،171،591،291،235،242،277،

284،592،153،035،351،355،454،

955،512،573،578،583،796،896،

5/15،235،288،592،192،292،

392،492،592،692،992،994،555،

551،6/52،115،116،117،118،

362،416،417،7/35،67،84،85،

59،69،153،112،125،122،128،

135،145،152،153،155،157،158،

الجيمحرف-

163،165،177،185،182،185،187،

091،391،491،691،152،202،602،

182،225،234،235،462،942،125،

532،582،526،261،262،268،926،

273،282،285،286،287،092،392،

313،431،132،328،337،034،343،

434،435،383،993،154،304،954،

427،434،436،434،464،554،954،

462،463،477،478،948،915،552،

152،526،528،537،538،953،435،

555،552،583،617،/891،52،23،

28،53،96.07،73،29،115،138،

168،916،176،254.215،226،228،

276،283.285،354،312،931،333،

351،352،358،9/5،6،7،8،9،

24،25،27،28،92،93،48،05،

74،85،39،79،89،015،128،131،

132،914،157،173،178،891،991،

215،213،228،236،237،267،268،

492،328،351،354،355،935.365،

368،15/43،144،174،185،183،

591،921،225،236،255،253.255،

503،351،352،357،318،325،333،

334،335،348،934،373،375،376،

385،416،417،462،463،594،694،

556،955،538،/116،31،95،65،

73،83،155،115،111،121،124،

128،137،138،148،191،021،211،

222،223،283،288،12/28،(56-

65)،64،265،17/127،133،136،

141،145،185،223،224.225،234،

235.275،927،283،338،341،344،

376،937،428،452،453،594،517.
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،685/،1/86،4/267:الحميدعبدبنجربر-

216،286،7/955،495.8/918،

15/48،(478).

،3942/،2465،476/:البجلياللهعبدبنجرير-

/4651،652،/562-66،271،363،

693،/6352،/771،77،141،171،

181،911،913،141،791،922،235،

257،154،437،438،/896،73،186،

361،15/933،11/253،17/228،487،

948.

.7791،523/:الحميرياللهعبدبنجرير-

.9381/،685/:الحمصيالرحبيعثمانبنجرير-

.17/134:عمارةبنجرير-

.5/1392:البجلياللهعبدبنيزيدبنجرير-

،3/134،4/392:(إياسبنسعيد)الجريري-

/5211،351،294،/611،12،491،

227،192،392،7/7،325،371،937،

9/925،286،/1755،51،351،346،

437،447،448،944.

.12/935:(الصوفي)-الجريري

.51/543:جعفربنموسىبنإبراهيم=الجزار-

.(94894-ه/51):(الماجنالشاعر)الجزار-

.6192/:السلميسهيلبنجزء-

.757/:عامربنمالكبنجزء-

.7491،591/:معاولةبن-جزء

،15582،295/:(التاريخصاحب)الجزري-

656.

.3593/:ذهلبنمرةبنجساس-

17/78،97،117:الجساسة-

.17/544:فرقدبنجسر-

.7956/:دجاجةبنجسرة-

الجصاصبناللهعبدبنالحسين=الجصاصابن-

.(75-1277/):الجوهري

97الجيمحرف

:(الدينسابق)القشيريسابقبنجعبر-

(13/223).

.8951/:أوسبنالجعد-

،1541،255،233،234/:درهمبنالجعد-

236،265،926.

،4/53!،2347/:اليشكريعثمانأبوالجعد-

354،/6142،165،162.

،1/117،7/545:وهبأبيبنهبيرةبنجعدة-

655،9/92.

.11/286:بالسجانالمعروفإبراهيمبنجعفر-

:السرا!أحمدبنالحسينبنأحمدبنجعفر-

.(28528-ا13/)

.17551/:السامانيأحمدبن-جعفر

.7514/،1152/:الأحمر-جعفر

.836،287/،3952،334/:اياسبنجعفر-

،2313/،1/121،411،631:الباقرجعفرأبو-

3/23،31،34،391،334،4/151،

457،5/925،385،386،943،555،

551،7/353،447،448،954،582،

8/42،187،251،932،9/23،15/148،

(151-155)،/17991.

.(1353/):(الجيليمسلمأبو)بايبنجعفر-

،2285،5/167،6/28،57/:برقانبنجعفر-

/1506،(354).

.6176/،5493/:البغداديجعفر-أبو

.41/185،186:(الوزير)البلديبنجعفرأبو-

.13/167:البياضيبنجعفرأبو-

نصر:بنأحمدبنمحمد-الترمذيجعفرأبو-

(/11593-693).

.17551/:جسربن-جعفر

.5/1344:جعفرأبيبن-جعفر

.(652-12/552):الكاتبحرببنجعفر-

.6215/:حسنبن-جعفر
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.3462/:الكوفيحميدبنجعفر-

،15172،173،322/:البهرانيحنظلةبنجعفر-

335،342.

،4488،948/:المخزوميسارةبنخالدبنجعفر-

294.

.6524،433/:الخطميجعفرأبو-

نصيربنمحمدبنجعفرهو)الخلديجعفر-

،1252،136/،1/1233:(الخواص

(532)،215،936،/1321،54،74.

.1/169،123:ديناربن-جعفر

،2236/،1/38،141،612:الرازيجعفرأبو-

6/11،185،212،7/331،15/272،

17/453،464.

،2371،3/356/،1185/:ربيعةبنجعفر-

/9382،(15/928).

.17285/،9151/:زيدبن-جعفر

.1769/:سمرةبنسعدبن-جعفر

.873،74/:الحارثبنسفيانأبيبن-جعفر

،2175،216/:الضبعىسليمانبنجعفر-

3/445،353،354،4/543،595،

/5364،938،6/52،87،19،142،

318،354،373،945،7/941،571،

572،957،/8241،242،9/257،925،

315،/15342،346،411،(438)،1

/1116،17/921،592،315،425،557.

أحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد)السمنانيجعفرأبو-

.952،(13/911):(القاضي

عليبنمحمدبنجعفر-الصادق-جعفر

.15535/:الصيدلانيجعفر-أبو

.(183)،21/185،181:الصيمريجعفرأبو-

،2/186،3/923،282:طالبأبيبنجعفر-

286،287،288،928،592،192،292،

392،692،892،355،557،558،

الجيمحرف-

4/422،926،348،427،428،942،

954،467،477،947،485،481،482،

484،948،394،594،794،994،555،

5/51،394،7/9،534،8/254،9/175،

332.

.13/127:الطوسي-أبوجعفر

.4181،452/:أسلمبناللهعبدبن-جعفر

.5691/،358/:القرشيعثمانبناللهعبدبنجعفر-

.3315/:وداعةأبيبنالمطلبعبدبن-جعفر

.4185،186/:الثقفيالواحدعبدبنجعفر-

،11/147،158:جعفربنالواحدعبدبنجعفر-

225،247.

.8275/:العبسي-أبوجعفر

.1/163،64:الطيالسيعثمانأبيبن-جعفر

.8262/:طالبأبيبنعقيلبن-جعفر

.6911،412/:العقيليجعفرأبو-

.(15/225)،2553/:الهمدانيعليبنجعفر-

.17574/:الطيالسيعمارأبيبن-جعفر

،4184،186/:الضمريأميةبنعمروبنجعفر-

924،252.

.5552/،4542/:حريثبنعمروبنجعفر-

،1/256،4/523،544:العمريعونبنجعفر-

582،/525،215،236،452،

(/1134)،17/247.

.12/932:الفراتبنجعفر-

.(536)،012/534حنزابةبنالفضلبنجعفر-

.1/1225:موسىبنعيسىبنالفضلبن-جعفر

،12255،251،254،255/:فلاحبنجعفر-

286،932.

.959/:كثيرأبيبن-جعفر

.2455/:(مسكينأبو)الوليدبنالمحرربنجعفر-

،4/488:طالبأبيبنجعفربنمحمدبنتجعفرأم-

/6123،128.

.1/1187:الحسينبنمحمدبن-جعفر
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،3/232:الزبيربنخالدبنمحمدبنجعفر-

/5494.

.3332/:ركانةبنمحمدبنجعفرأبو-

.6251/:سواربنمحمدبن-جعفر

.17532/،5355/:شاكربنمحمدبن-جعفر

.11/122،255:الصائغمحمدبن-جعفر

.3472/:الأنصاريعليبنمحمدبن-جعفر

طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبن-جعفر

،229،541/،1/77،78،332:(الصادق)

/323،692،/4453،535،246،/5611،

171،134،138،015،915،181،183،

186،991،152،214،224،228،235،

992،355،357،385،387،493،452،

/655،85،/7954،/854،52،53،

266،192،9/392،15/152،(344)،

17/162.

.6912/:عميربنمحمدبن-جعفر

،711/،6164،168/:الفريابيمحمدبنجعفر-

.17554،555/،هـ256،26(12/6-7)

.(14422/):فطيرابنمحمدبن-جعفر

.3536،534/:القلانسيمحمدبن-جعفر

يوسفبنأحمدبناللههبةبنمحمودبنمحمدبنجعفر-

.(51/52):الإربلي

:الأعرجالنيسابوريموسىبنمحمدبنجعفر-

(/1225).

.16/87:(الدينأمين)عدنانالدينمحيبنجعفر-

.6923،542،432/:المدينيجعفرأبو-

.(12/135):المرتعش-جعفر

.12/188:المروروذيجعفرأبو-

.(137-21/136):الكبيرالمزينجعفرأبو-

.1717/:مسافربن-جعفر

.هـا115/:المعتصمبن-جعفر

.(1/1337):المعتمدبن-جعفر

18الجيمحرف

.1/1928:المعنزليمعشربن-جعفر

،7335/،4555/،283/:المغيرةأبيبنجعفر-

/9911.

.(13242/):باللهالمقتديبن-جعفر

.(321)،12171/:باللهالمكتفيبن-جعفر

،311،153،6/368/:المنصورجعفرأبو-

372،7/581،/931،55،255،892،

،285،هـ5/1167،261،278،927،28

.433،هـ384،42،(خلافته928-376)

.(01/634):المنصوربنجعفر-

.5377/:مهرانبنجعفر-

،13091،791/:الحنبليموسىأبيبنجعفرأبو-

(253)،/1444.

بنإسماعيلبنمحمدبنأحمد=النحاسجعفرأبو-

.(-182ا21/81):النحوييونس

،13/912:(محمدبناللهعبد)النفيليجعفرأبو-

/4451،465،522.5/186،6/214،

8/177،(11/134)،/1781.

.7295/:هذيلبنجعفر-

،256،462/،164/:وحشيةأبيبنجعفر-

/3215،285،/4271،585،581،

5/518،/6593،9/53./17361.

.4636/:ثوبانبنيحىبنجعفر-

،15432،435/:برمكبنخالدبنيحىبن-جعفر

441،442،448،462،(946-474)،

947.

التميميالرحمنعبدبناللهعبدبنيحىبنجعفر-

.(235-236)/13:بالحكاكالمعروت

جعوانبنعباسبنمحمدبنمحمد=جعوانابن-

.(51/585):الدمشقيالأنصاري

.8313/،7565/:الجعفيالرحمنعبدبنالجعيد-

.6432/:الأشجعيجعيل-

.4632/:6بالضمرسراقةبنجعيل-



الأعلافهرس82

.2478/:الكنديالجفشيش-

.3471/،2485/:(كسانملك)جفنةابن-

.13/927:(أمير)جكرمش-

.21/562:الجلاءابن-

.4995/:الجلاخ-

.49،51/:الصامتبنسويدبنجلاس-

.4188/:طلحةبنالجلاس-

.9168،17/71/:العبديالجلاسأبو-

بويهبنالدولةعضدبنالدولةبهاءبنالدولةجلال-

،13/56،95،65،64،68،71:الديلمي

74،8186،87،،19،79،99،(155).

.16/238:الأعياليالدينجلال-

.(184-51/183):تكشالدينجلال-

.15/545:حبيبالدين-جلال

.61/51:الدينحسامبنالدينجلال-

:(الصباحبنالحسنأولادمن)الحسنالدينجلال-

(/15125).

،16125/،15523،613/:الحنفيالدينجلال-

312.

عمربنمحمدبنعمر)الخبازيالدينجلال-

.(567)،5/1551:(الخجندي

،15124،135/:شاهخوارزمبنالدينجلال-

137،914،165،168،174،175،176،

177.

،15576،295/،1/1551:القزوينيالدينجلال-

627،628،/1641،52،78،173،174،

891،922،(287288-).

.16/43:معبدبنالدبنجلال-

.13212/:جلبةابن-

،2171/،1/253:(فروةبنجيلان)الجلدابو-

/6371،372.

.9791/،2947/:(شاعر)اليشكريجلدةأبو-

.51/283:(الصفريةالخوارجأمير)الجلندى-

الجيمحرف-م

.1/591:الخيبريابنجلهدة-

.2594/:ربيعةبن-جلهمة

.4562/:اللهعبدبن-جليحة

.1/147،51:جليس-ابن

،15/65،936،483:الحسينيشيحةبنجماز-

544.

.13/93:عديبنجماز-

.41/487:الحليالجمال-

الحسينبناللهعبدبنأحمد)المحققالجمال-

.(51/958):(الدمشقي

-15/153):بدرانبنيونس-المصريالجمال-

154).

.(51/555):الإسكندريالدينجمال-

،15525،552،962/:الباجربقيالدينجمال-

(632).

.51/364:البركخانيالدينجمال-

بنجملةبنإبراهيمبنيوسف-جملةبنالدينجمال-

،16291،256/:الصالحيالمحجيمسلم

257،268،(282-283).

.16/386:الحاجبالدينجمال-

،15/65،83،84:الحرستانيبنالدينجمال-

403،(585).

،(224)،15/123:الحصيريالدينجمال-

368.

.16/183:الدمياطيالدينجمال-

،15121،143/:الدولعيالدينجمال-

.(22522-ا)

.16/474،954:الرهاويبنالدينجمال-

،15295،962،636/:الزرعيالدينجمال-

/1622،82،88،162،391،(925-

265).

،15528،536،581/:الزواويالدينجمال-

652،961،/1604،125،(128-912).
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.61/938،464:الحنفيالسراجبنالدينجمال-

.5/1513:سليمانبنالدين-جمال

،(521-552)،15513/:الشريشيالدينجمال-

582.

.51/035:الحلبيالصيرفيبنالدينجمال-

.16/926،463:الزبدانيقاضيبنالدينجمال-

.1675،551،541/:القلانسيبنالدين-جمال

.(534)،61/543،144:الكفريالدينجمال-

.15165/:المالكيالدين-جمال

،16351،355/:الحنبليالمرداويالدينجمال-

385،465،467.

،16221،336/:المالكيالمسلاتيالدينجمال-

378،393،455،468،475.

.(281-51/285):مطروحبنالدينجمال-

.61/952:المنفلوطيالدينجمال-

،16/912:(الشاعر)نباتةبنالدينجمال-

(475).

.15961/:النحاسبنالدين-جمال

:(البقاعبكركالحاكم)يعقوبالدينجمال-

15/116.

.15/694:المالكييعقوبأبيبنالدين-جمال

الكفرسوسي:الدمشقيعثمانبنمحمد=الجماهرأبو-

/1322،(1/159)،/17385.

.761،5/1167/:(الملوكأحد)-جمد

،3234،548/،1/541:(الضبعي)جمرةأبو-

/517،52،641،364،381،

(51/472)،17/22.

.5423،428/:المزنيةالحارثبنتجمرة-

.7595/:محمدبن-جملة

.2221/:فدهصوربنجمليئيل-

سلامةبناللههبةبنعليالدينبهاء-الجميزيابن-

.(15/278):اللخمي

،618،46/:العجليالرحمنعبدبنعميربن-جميع

38الجيمحرف

94،/7352،558،556،584،595،495.

:(لهبأبيزوجة)حرببنتأروى=جميلأم-

/3244،/6993.

.17/28:الأسلميجميل-

،7291/:(المغيرةقصةفي)الأفقمبنتجميلأم-

391.

معمربناللهعبدبنجميل:اسمه)بثينة-جميل

،5/198،(391-591)،986/:(العذري

152،555.

.3922/:الخطاببنتجميلأم-

.5425،426/:الطائيزيدبنجميل-

.1737/:الطائيعيدبن-جميل

.5592/:عمارةبنجميل-

.7694/:مرةبنجميل-

.3353/:الجمحيمعمربن-جميل

.565/:جميلةأبو-

،7271/:الأفلحأبيبنثابتبنعاصمبنتجميلة-

272،9/97.

.4188/:سلولبنأبيبناللهعبدبنتجميلة-

12/288،:حمدانبنالدولةناصربنتجميلة-

692،.352

،7485/،6491/،576/:الكلبيجنابأبو-

8/237،241،245،257،285،17/95.

القرمطي:سعيدأبيبنسليمان=الجنابي-

(/12165).

،884،411/،2251،592/:يميةأبيبنجنادة-

911،137،168،/9165،/1712،49،

115،334،594،694.

.2487/:(ثمامةأبو)فلعبنعوفبنجنادة-

.477/:مليحةبنجنادة-

.542/:طارقبنجنبه-

.61/376:(طازأخو)جنتمر-

.5254/:الأزديةجندبأم-
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.7953/:العامريزهيربنجندب-

،1135،132،248/:البجلياللهعبدبنجندب-

3/902،328،444،4/28،92،6/793،

893،/7545،17/243.

.7953/:الأزديكعببنجندب-

.4545/:الجهنيمكيثبن-جندب

.1552/:محلاةبنعمروبن-جندع

.796/:(عجلبنيمن)-جندل

.7652/،6253/:سهلبنجندلأبو-

،4381،938/:عمروبنسهيلبنجندلأبو-

593،/729،(211).

،(452-15451/):المنينيمحمدبنجندل-

584.

.11/504:والقبن-جندل

.2482/:مضاضبنالحارثبنت-جندلة

.2482/:فهربنت-جندلة

.16292/:-جنغاي

،1521/،14484/:(التنارملك)خانجنكيز-

49،152،501،115،111،134،(915-

165)،168،364.

،12/321:(الموصليجنيبنعثمان)جنيابن-

(363-364)،13/62،116.

.557/:الحرمازي..ذروةبنأمينبنالجنيد-

،15/143،144:المريالرحمنعبدبنالجنيد-

156.

،1/123،27:(الزاهد)الجنيدبنمحمدبنالجنيد-

152،232،233،234،(564-584)،

/1292،161،171،172،/17532،936.

.4556/:ا!وعبنجنيدب-

.3954/:العبسيجنيدبأبو-

جهبل:بناللهنصربنطاهر=جهبلابن-

(14/455).

.7132،322/:الغفاريجهجاه-

الجيمحرف-

.4/366،373:مسعودبنجهجاه-

.17194/:اللهعبدبن-جهضم

،3235،233،245،247/:هشامبنجهلأبو-

248،924،255،253،271،274،278،

،353،703(الحكمأبو)،927،285،351

311،313،322،331،334،345،346،

356،362،364،385،431،433،438،

943،442،451،454،517،/425،21،

ابن)55،هـ38،54،14،64،94،5

،56،57،67،57،74،75،76(الحنظلية

(85-84)،39،155،156،157،

/6275،425،/7354،554.

،11/113،(9/94)،7/557:الجهمأبو-

/17312.

.7554/:الأسديجهمأبو-

.354/:جهمأبيبنجهم-

،4/516،7/271:العدويحذيفةبنجهمأبو-

345،478.

،552،234،424/هـ1:الخزريصفوانبنالجهم-

(247).

.4435/،3283/:العبدريقيسبنجهم-

.9591/:كنانةبنالجهمأبو-

.5/1353،435:العجليمراربن-جهور

.494،675/:مخرمةبنالصلتبن-جهيم

.(11/44):جواببنالأحوص=الجوابأبو-

.41/174:أيوبسعيدأبوالدينركنالجواد-

.9992/:مجاهدبنجواد-

.7277/:(شاعر)العذريقطبةبنجواس-

الخضر:بنمحمدبنأحمدبنموهوب-الجواليقي-

(14/113-114).

،16511،181،143،151/:المنصوري-جوبان

175،176،918،191،562،216،221.

.17/793:المدنيعبيدبنجوثة-
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.775/:ربيعةبنالجودي-

،5492،994،555/،2343/:الجوزاءأبو-

(/9252)،01/272،11/526.

.(11/264):يعقوببنإبراهيم=الجوزجاني-

،2131/،114،54/:(الفرجأبو)الجوزيابن-

134،137،114،143،144،145،147،

493،/3937،/6911،012،121،125،

127،912،415،7/273،464،/862،

63،73،82،29،101،201،141،

171،181،911،014،142،143،148،

503،103،503،703،315،/98،267،

0/126،28،423،434،943،046،

463،466،474،594،694،955،

11/6،891،991،356،314،315،

323،324،325،327،356،364،365،

367،383،384،104،452،455،415،

414،12/24،37،64،96،75،71،

84،88،39،118،143،145،148،

155،158،017،391،172،224،243،

255،251،257،266،272،273،692،

357،358،903،311،313،315،316،

931،322،331،334،338،345،345،

934،352،356،368،037،375،

13/5.15،13،21،27،32،35،37،

45،41،43،51،53.55،56،65،

61،72،75،77،97،84،87،98،

59،69،201،501،112،911،125،

127،135،131،134،137،913،153،

016،161،162،164،166،167،168،

175،172،177،185،186،188،918،

391،591،791،255،251،402،217،

222،228،231،245،241،244،252،

254،265،263،266،268،272،282،

58الجيمحرف

41/5،51،61،12،22،23،37،38،

53،16،62،63،64،67،68،74،

75،77،97،82،84،88،59،39،

59،79،89،99،153،154،701،

158،117،118،911،912،135،134،

135،142،146،148،151،152،153،

154،157،167،175،176،177،917،

186،187،591،258،211،228،922،

256،257،267،278،283،358،424،

427،435،045،465،946،948،

/1514،24،48،136،144،145،

17/95.

،41/54،54،013:(الفرنجملوكمن)جوسلين-

132.

.41/513،174:جوسلينابن-

:(الدمشقيعميربنأحمد)جو!اءابن-

(12/155).

.51/482:الخارجيالشيبانيكلاببنالجون-

.(637-51/636):(الطواشي)التفليسيجوهر-

،12188/:(الفاطميالمعزمولى)اللهعبدبنجوهر-

502،942،252،925،276،281،

(932).

،2174،048،481/،1/992:الجوهري-

5/955.521،6/17،15/345،

(11/258)،13/54.

.1/275،271،2/212،262،263:-جويبر

،4262،313/،2376/:أسماءبنجويرية-

/5241،258،/6356،/842،312،

9/117،284،15/12.

.8442/:التميميبدربنجويرية-

اللهرسولزوجة)المصطلقيةالحارثبنتجويرية-

،368،936،5/414،415،ص!4/65:(غ!ي!

418،425،(8/61)،62.
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.6128/:شهربنتجويرية-

محمد:أبيبنالملكعبد،الحرمينإمام=الجويني-

(13/217921-).

الحرمين:إماموالد،محمدأبو=الجويني-

.(1هأ!لأ1355/)

.12/285،362،13/66:(الهندملك)-جيبال

،1324/:عوصبنعادبنسعدبنجيرون-

16/363.

.259/:(موسىزمنالمقتولالغلام)جيسور-

.11/134،934:خمارويهبنجيش-

.12/268:صمصامةبن-جيش

.4517،565/:الجلنديبن-جيفر

.348/:لاوذبنأميمبن-جيومرت

+++

الحاءحرف-م

الحاءحرف

.7474/:الطائيسعدبنحابس-

،3/177،694،4/935:إسماعيلبنحاتم-

385،793،893،514،665،/5133،

138،176،183،186،924،535،

6/37،38،142،158،164،182،

/8362،/17242.

.(11/421):الأصمحاتم-

.5/1351:الأنماطيحاتمأبو-

.(16/442):السبكيالدينبهاءبنحاتمأبو-

،144،51،64،65،84/:الرازيحاتمأبو-

913،151،2/64،145،238،053،

/3015،223،4/392،204،5/356،

357،515،6/61،87،124.125،691،

991،033،342،343،354،/785،

114،/929،025،274،316،15/158،

311،361،388،11/253،(931)،

/12028.

،1/23،24،27،38:الرازيحاتمأبيابن-

61،63،65،72،77،82،59،154،

112،122،124،125،126،135،137،

913،141،914،155،162،163،017،

172،173،391،252،224،236،244،

924،025،928،103،317،318،931،

321،322،323،324،328،331،334،

335،/215،17،18،91،31،38،46،

94،55،82،86،152،127،912،

167،175،187،391،245،246،278،

288،337،345،341،345،355.355،

493،411،435،3/243،924،4/28،

92،32،47،65،391،258،603،

353.355،587،5/527،6/89،691،
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383،604،274،/7058،/8234،/964،

01/233،11/17،621،186،188،913،

21/88،(132-133)،17/54،421،

133،141،431،223،422،522،927،

283،334،335،937،094،175.

،2135،214،535/:السجستانيحاتمابو

3/48،8/188،491،525،702،/974،

311،01/218،552،(11/213-214)،

225،792،353،/1217،/1782،594.

،6371/،3512/،2524/:صغيرةأبيبنحاتم

/954،/17602،192.

.7457/،(55ه-2794/):الطائيحاتم

.9381/:الباهليالنعمانبنحاتم

.61/79،932:أرقطايالحاج

.(61/691):الصيرفيتيمرازبنبكرأبوالحاج

.(61/85):(طرابلسنائب)بهادرالحاج

.4/554:الطوسيأحمدبنحاجب

.757/:الأشهليزيدبنحاجب

:(الدوينيعمربنعثمان:اسمه)الحاجبابن

15/922،261،263،268-926()،،368

384.

.9/87:أبوحاجزالأسبدي

،635/،5/593،465:أسامةألروبنالحارث

/885،15/55،12/128،925،17/79.

،11146،167/:المحاسبيأسدبنالحارث

186،(391)،456.

.2422،522،622/:الأشعريالحارث

.844،591/:الأعورالحارث

.17/367،914:أقبشبنالحارث

.4412/:الخزرجيرافعبنأنسبنالحارث

.7221/:عنيكبنأوسبنالحارث

،4124،916،175/:معاذبنأوسبنالحارث

171،321.

78الحاءحرف

.4995/:أوبسبنالحارث-

.4695/:النصريبدلبنالحارث-

.9641،471/:جعونةبنالحارث-

.7044/:الجعفيجهمانبنالحارث-

،411،412،138/،354/:حاطببنالحارث-

.3423/:أميةبنحرببنالحارث-

:البكريبزبد-ابن:-ويقالحسانبنالحارث-

1/191،491.5/73،74،75،456.

.7917،185،452/:الذهليحسانبنالحارث-

،7515،586/،4595/:حصيرةبنالحارث-

/17993.

.2548/:اليشكريحلزةبنالحارث-

،3284/:التيميصخربنخالدبنالحارث-

/4435.

.8612/:المخزوميخالدبنالحارث-

.4412/:عديبنخزمةبنالحارث-

.1/513،135،136:ذبابأبيبنالحارث-

.(59-849/):قتادةأبو-ربعيبنالحارث-

.955/:رببعةأبيبنالحارث-

.4/39:الأسودبنزمعةبنالحارث-

.7234/:الأزديزهيربنالحارث-

.8176/:ز-لادبنالحارث-

.2483/:لؤيبنسامةبنالحارث-

،15/243،244،245:سريجبنالحارث-

(247).

.11/51:النقالسريجبنالحارث-

بنالحارث:ويقال،الكذابءالمتنبيسعيدبنالحارث-

،9/168،916:الدمشقيسعدبنالرحمنعبد

017.

.11/88،98:السمرقنديالحارث-

.4562/:المازني!عصعةأبيبنسهلبنالحارث-

،415،5/358/:الصامتبنسوبدبنالحارث-
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332،/7564.

.1/1942:الشرابيسيمابنالحارث

.01/561،961:شريحبنالحارث

،361،4/593/:الغسانيشمرأيبنالحارث

622،5/48،/751.

!،4124،138/:الخزرجيالصمةبنالحارث

254،802،256،265.

.7242/:الضبيالحارث

.5184/،4365/:الخزاعيضرارأبيبنالحارث

.3335/:الطلاطلةبنالحارث

.3431/:طلحةبنالحارث

.494/،3438/:نوفلبنعامربنالحارث

،7/376:ذبابأبيبنالرحمنعبدبنالحارث

/1771.

.353،45/:رفاعةبنالعزىعبدبنالحارث

،3/285:الفهريلقيطبنقيسعبدبنالحارث

4/043.

.595/:كلالعبدبنالحارث

.852،22/:الأزدياللهعبدبنالحارث

المغيرةبنالوردبنالحشرجبناللهعبدبنالحارث

.0/1228:الجعدي

:(قناع)المخزوميربيعةأبيبناللهعبدبنالحارث

/95،6،7،9،12،25،26،28،04،

94،55،(918).

.4454/:كعببناللهعبدبنالحارث

.219/:اليحصبياللهعبدبنالحارث

،37،8،12/،2394/:المطلبعبدبنالحارث

18،36.

الليثي:إياسبناللهعبدبنالملكعبدبنالحارث

5/323.

.17944/،9111/،5232/:عبيدبنالحارث

.7941/:النجاريالنعمانبنعتيكبنالحارث

.2475/:عدنانبنالحارث

الحاءحرف-

.7051/:الأنصاريمالكبنعديبنالحارث-

.4/421:الأوسيعرفجةبنالحارث-

.441،01/431/:عمروبنالحارث-

:المراراكل=عمروبنحجربنعمروبنالحارث-

5/56.

.5551/:شعبةبنالمغيرةأخيبنعمروبنالحارث-

.9652/:عميربنالحارث-

.9471/:عميرةبنالحارث-

،4/8،284،792:المريعوفبنالحارث-

436،/581.

.3334،335/:غيطلةبنالحارث-

،17901،126/:الأنصاريفضيلبنالحارث-

.2482/:فهربنالحارث-

.585/:الفزاريحصنبنقيسبنالحارث-

.4412/:خالدبنقيسبنالحارث-

.3426/:عامربنقيسبنالحارث-

،8/922،238،923:الوالبيكعببنالحارث-

251،273.

.9535/:(العربطبيب)الثقفيكلدةبنالحارث-

.2477/:خزيمةبنكنانةبنالحارث-

،4545،451/:الليثيالبرصاءبنمالكبنالحارث-

561،586،/5303.

.17/285:محمدبنالحارث-

،956/،6/918:أسامةأبيبنمحمدبنالحارث-

(/11341).

.7485/:العبديمرةبنالحارث-

،1131،4/423/:المصريمسكينبنالحارث-

8/327،/11225،/1221.

.9551/:الثقفيمعاويةبنالحارث-

.2454،555/:مضاضبنالحارث-

.4555/:النجاريإسافبنالنعمانبنالحارث-

.4412/:أميةبنالنعمانبنالحارث-
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.697/:الليثيالنعمانبنالحارث-

.7581/:نبهانبنالحارث-

.3173/:المدلجبنءهانىبنالحارث-

،3214،422،433/:هشامبنالحارث-

/4012،148،151،152،175،552،

557،/729،49،69،591،572.

.41/53:همامبنالحارث-

.6376/:الهمدانيالحارث-

.7154/:الحمبريوداعةبنالحارث-

.2528/:الوراقالحارثأبو-

،2/16،17،91:الحضرمييزيدبنالحارث-

6/336،/7185،/871.

.7/187،591،602:-أبوحارثة

.461،241،138/:النجاريسراقةبنحارثة-

.531،32/،2515/:علقمةبنحارثة-أبو

.7574/:السعديقدامةبنحارثة-

.7121/:القيسيحارثةأبو-

.696/:الأنصاريمحمدبنحارثة-

،451،66/،3/273:العبديمضرببنحارثة-

68،6/56.

،4124،395/:رافعبنالنعمانبنحارثة-

/7255،256،8/73،74،75.

،5275،17/243/:الخزاميوهببنحارثة-

525.

،1/85،117،118:ديناربنسلمة=حازمأبو-

2/55،693،/364،222،924،365،

4/75،255،451،5/524،6/61،،97

85،81،243،592،892،8/35،287،

9/281،()15/357،17/25،28،،37

112،145163،،221247،925،،،313

،931331،358،363،431،943،445،

456،555،518،524،531.

،1151،4/457/:(العزيزعبد)حازمأبيابن-

98الحاءحرف

/6168،286،/7955،/8431،932،

17/56.

.3471/:حبيببنعقالبنحازم-

.6375/:(محمدأبو)العنزيحازم-

.5593/:المدنيحازمأبو-

الهمذاني:عثمانبنموسىبنمحمد-الحافظالحازمي-

41/368.

.4046/:الحميريحاضرأبو-

.421/:رافعبنأميةبنحاطب-

،3/557،4/124،141:بلتعةأبيبنحاطب-

593،468،516،952،535-534،555،

555،/6436،(/7592)،562.

.3954/:قيسبنالحارثبن-حاطب

.3923،284/:معمربنالحارثبنحاطب-

،3/923،281:شمسعبدبنعمروبنحاطب-

282،4/124.

.3285/:شمسعبدبنعمروبنحاطبأبو-

.4124/:عبيدبنعمروبن-حاطب

:(جعبرصاحب)العادلالملكبنأرسلانالحافظ-

15/88.

حمدويهبنمحمدبناللهعبدبنمحمد:اسمه)الحاكم-

،1/42،63،66،97:(البيعابن،النيسابوري

915،125،127،137،145،914،155،

924،/271،127،155،174،187،

225،292،465،794،/315،23،26،

33،64،73،87،88،113،012،132،

138،145،141،211،212،233،246،

251،027،274،276،277،278،303،

354،933،937،938،793،416،465،

468،4/16،35،62،64،74،83،85،

69،79،99،501،154،391،023،

288،935،993،453،457،465،894،

537.545.295،895.617،5/34،77،



الأعلافهرس59

128،513،138،178،917،152،126،

431،317،532،334،535،356،372،

378،937،387،493،693،542،423،

513،/655،89،117،128،912،155،

184،186،582،925،237،245،252،

253،935،313،317،325،332،347،

352،353،354،355،356،357،935،

365،362،383،554،423،942،433،

/77،941،461،451،515،554،557،

957،585،585،595،/85،59،185،

278،282،/935،963،273،371،

937./1512،55،274،351،11/17،

165،186،187،417،/1215،235،

345،344،(/1324-25)،58،165،

/1746،59،69،914،185،385،381،

554،456،418،944،451،482،484،

531.

.218/:أبانبنالحاكم-

:(القبيعليأبيبنأحمد)العباسياللهبأمرالحاكم-

15/937،387،793.455،414،431،

462،483،594،551،518،536،568،

581،595،658،611،(/1617).

،12344،345/،9/348:العبيديالحاكم-

352،365،371،372،376،378،381،

/135،/952،21،28،92،36،(37-

38).

،1/148،171،172،175:نوحبنحام-

176،2/316.

-1326/):طاهرأبىبنأحمد-الإسفرايينيحامدأبو-

27).

.(12153/)،68/:بلالبنحامدأبو-

.9181،271/،3456/:جبلةبنحامدأبو-

:(الحسنبنمحمدبنأحمد)الشرقيبنحامدأبو-

الحاءحرف-م

/4558،/6151،(/12127).

،11/912:(المقتدروزير)العباسبنحامد-

/1225،24،28،38،93،45،41،43،

61،(63-64).

.41/276:عصرونأبيبنحامدأبو-

.3485/:عمربنحامد-

.6185/:الرفاءمحمدبنحامد-

،6/022:(علي)أبوالهرويمحمدبنحامد-

242.

.7155/،6324/:الهمدانيحامد-

.17555/،4533/،285/:البلخييحيىبنحامد-

.2422/:تبعبنت-حبى

.756/:الثقفيحارثةبن-معلى:ويقال-حبى-

،2/457،485،294:حبشيةبنحليلبنت-حبى

394،/325.

،4/42:الأنصاريالجموحبنالمنذربنالحباب-

52،53،124،418،445،(7/276).

.13521،991/:حبابةابن-

.752،25،45/:الأسديطليحةبنحبال-

،151،63،97،84،154،915/:حبانابن-

126،133،134،136،913،155،151،

154،157،183،232،245،256،257،

275،992،318،931،323،2/65.75،

85،81،82،117،913،174،187،

247،992،351،493،3/66،77،223،

224،942،4/79،154،452،296،

5/157،151،157،165،175،232،

256،356،994،955،515،/645،74،

911،125،124،125،127،792،343،

423،8/83./15311،11/38،333،

(12/227)،/1711،59.

،4/138،351.325،322:العرقةبنحبان-

326.
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.6162،17/393/،2122/:عليبنحبان-

.17377/،(11/133):موسىبنحبان-

.(1/156)،1134/:هلالبنحبان-

.457/:حبانبنواسعبنحبان-

.59/:يزيدبنالحبحاب-

،5692/:الخلالأيوببنموسىبنحبشون-

7/578.

.13/258:التونتاقبنحبشي-

،7566،578/،5592،692/:جنادةبنحبشي-

583،958.

.9512/:الكنانيحبشي-

.5477/:خالدبنحبة-

.7438،584،488،555/:العرنيحبة-

.4136/:ثابتبنعمروبنحبةأبو-

.758/:المازنيكزيةبنحبةأبو-

.4421/:أسلمبنحبيب-

.4412/:أسودبنحبيب-

.756/:الثقفيجاريةبنأسيدبنحبيب-

.4534،471/:الثقفيأوسأبيبنحبيب-

،2/912،358،512:ثابتأبيبنحبيب-

3/368،4/217،/5151،156،245،

246،928،192،392،/6325،323،

326،354،7/73،186،457،458،

463،474،694،552.545،543،565،

574،9/316،/17151،423،515،517،

525.

.3432/:ثمامةبنتحبيبأم-

.1/924:جبيربن-حبيب

.6552/:جبيرةأبيبن-حبيب

.3432/:جحشبنتحبيبأم-

.766/:البصريالحسنأبوحبيب-

.2531/:حمادبن-حبيب

.17/23:حمازبنحبيب-
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.627/:حيانبنحبيب-

.17/29:الزبيربنحبيب-

.795/،3428/:عاصمبنزيدبنحبيب-

.6234،355/:سالمبن-حبيب

.4/124:سعدبن-حبيب

.51/592:الأسديسويدبنحبيب-

،5152،8/183/،4294/:الشهيدبنحبيب-

184،9/112،15/185،(،)331

17/894.

.7934/:العاليةأبيبنحبيب-

.9153/:الحكميالرحمنعبدبن-حبيب

.1/177،17/52:الأزدياللهعبدبن-حبيب

.17914،544،945/:الرحبيعبيدبنحبيب-

.9248،363/:الفهريعبيدأبيبنحبيب-

.15161/:العجمي-حبيب

.795/،3381/:الثقفيعمروبن-حبيب

،17562/،6572/،3338/:عمرةأبيبنحبيب-

192،364.

.4/358:عيينةبن-حبيب

.6241،433/:فويكبن-حبيب

.7791/:قرةبنحبيب-

.6124،433/:مدركبنحبيب-

.5/1277:المريمرةبنحبيب-

.1328/:مريبن-حبيب

.7/442:مسلمبن-حبيب

،7/924،257،286:الفهريمسلمةبنحبيب-

،444،اهـ933،342،4،هـ192،792،35

447،448944،،455،452،464،471،

.،8/هـ52621،هـ48

.8253،254،258،925/:المظهربن-حبيب

.5/138:المعلم-حبيب

.5/142:المهلببن-حبيب

.9534/:المؤذنحبيب-
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.622/:صالحبنموسىأبيبن-حبيب

.1/328:النجارحبيب-

.9161/:الأزدينصربنحبيب-

.5476/:الأسلميأسماءبنهندبنحبيب-

.7485/،6132/:يساربنحبيب-

،352،283/،1/631:(جم!ي!النبيزوج)حبيبةأم-

4/347،348،934،047،527،/5414،

514،174،442،542،664،394،

/6131،/7338،933،(/812).

.5378/،407،71،467/:حبيبةيبيابن-

.7322/،401،677/:الأزعربنحميبةأبو-

.5652،572،952/:تجراةأبيبنتحبيبة-

.6131/:سفبانأبيبنتحبيبةأمبنت-حبببة

.7551/:بجيربنرببعةبنتحبيبةأم-

.5942/:المطلبعبدبنالعباسبنتحبيبةأم-

.2368/:حبيش-ابن

.4154/:الأشعربنحببش-

.3461/:خالدبنحبيش-

.95/،8803،935/:القينيدلجةبنحبيش-

.5/1451:(الفرزدقعم)-الحتات

،4137/،3405/،166/:أرطاةبنالحجاج-

146،355،477،638،5/915،165،

161،258،7/124،15/927،281.

.17/655:الأسودبنحجاخ-

.1/1521:الأعرابيالحجاجأبو-

.5464/:أبمنبنالحجاج-

.6365،5/1276/:تميمبن-حجاخ

.9187/:الخثعميجاريةبنالحجاج-

.5/1451:الأحولحجاجبن-حجاج

.5522/:حسانبنحجاج-

.836،287/:ديناربنالحجاخ-

.4647/:الرحمنعبدبنالرقيبةذيبنالحجاج-

،111،3/805،4/991/:الشاعربنحجاج-

الحاءحرف-م

928،/5392،/6161،/7794،576،

11/187،(265)،17/42،77،661،

167.

.8601/:شدادبنالحجاج-

،3/328،7/347:الصوافبنحجاج-

(/01314).

.17/385:الثمالياللهعبدبنالحجاج-

.01/65:الملكعبدبنالحجاج-

،4044،441/:البهزيالسلميعلاطبنالحجاج-

442،443،7/955.

.4/7:عمروبنالحجاج-

.9265/:عيينةأبيبنالحجاج-

.7114/:الأنصاريغزيةبنالحجاج-

،4145،6/33/:الاعورمحمدبنحجاج-

(/1131)،63،17/166.

،2168/،131،84/:المصبصيمحمدبنحجاج-

927،/4666،/5466،/672،/8243،

/9373.

.8246/:الجعفيمسعودبنالحجاج-

،406/،3474/،1/913:منهالبنحجاج-

332،5/247،6/338،11/58.

.5154،542،422/:منبعأبيبن-الحجاخ

.8161،17/392/:نصيربنالحجاج-

.(12/382):هرمزبنالحجاخ-

،1244،3/153/:الثقفييوسفبنالحجاج-

/5142،143،502،227،6/934،352،

353،354،7/892،345،/8352،/925،

37،42،46،7،79،89،99،155،

156،157،158،118،125،121،

122،124،126،128،135،131،132،

135،913،141،142،143،147،148،

914،155،152،153،154،155،156،

157،158،915،166،171،172،173،
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174،175،176،177،178،917،518،

181،186،187،591،691،791،891،

991،652،572،412،512،223،233،

234،923،542،142،422،432،642،

472،252،542،552،572،268،926،

527،271،(892-326)،356،357،

373،15/5،31،99،152،153،256،

922،332،334،454،12/918،17/91،

47.

.7585/:قتيبةبنيوسفبنالحجاج-

.918/،8522،425/:أبجربنحجار-

،4/248:(الخيرحجر)الأدبربنعديبنحجر-

6/336،7/176،413،414،442،471،

486،536،8/58،(63-72)،74،75،

85،86،101،918،255،9/16.

.9/244:المدري-حجر

.864/:(الشرحجر)مرةبنسلمةبنيزيدبن-حجر

.312،18/:المطلبعبدبنحجل-

:(السلامعليهلإبراهيمزوجة)أهينبنتحجون-

1/258.

.542/:(مسيلمةمؤذن)حجير-

.4247/،2543/:التميميإهابأبيبنحجير-

،208،19/،1322/:الاكبرحجيرةابن-

/17191،373،382.

،4325،452/،1254/:المثنىبنحجين-

532،/5141،/635،/7562،/17144،

254.

.2477/:خزيمةبنكنانةبنالحدال-

.775/:(الضجاغمأمير)الحدرجانابن-

.4/254:حدردأبو-

.5152/:(النجارمنرجل)الحدردأبيابن-

.4572/:الأسلميحدردأبيابن-

.61/275:(الناصرالسلطانداية)حدق-
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.8532/:الخصيحديج-

.3285،17/935/:معاويةبنحديج-

.15/421،152:التاجرالحديدأيابن-

،15/277:(البلاغةنهجصاحب)الحديدأبيابن-

(311-312).

!س!اللهرسولأختوهي(الشيماء)الحارثبنتحذافة-

.353/:الرضاعةمن

.2947/:العدويغانمبنحذافة-

،5/392:(الغفاريسريحةأبو)اسيدبنحذيفة-

7/924،577،/1761،62،118،141،

145،914،153،183،184،244.

.3954/:الغطفانيعمروبنبدربنحذيفة-

.2487/:(القلمس)فقيمبنعبدبنحذيفة-

3/923،:العبشميربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو-

281،282،315،436،705،4/25،،92

77،19،136،7/33،34،55.55.

.7581،582/:العقيليحذيفةأبو-

،723،14،135/:الغطفانيمحصنبنحذيفةأبو-

471،165،181،691،791.

.01/393:المرعشيحذيفة-

.11/97:النهديحذيفةأبو-

،2377/،1181،145،515/:اليمانبنحذيفة-

038،3/343،354،355،705،4/255،

192،803،935،315،673،674،675،

5/26،6/115،272،283،284،792،

353،315،312،355،936،371،372،

7/228،922،235،232،233،286،

287،292،403،315،347،348،384،

،هـ456،458،495.595.8/123،92

15/034،17/11،13،22،25،27،92،

35،32،38،48،55،95،67،96،

73،75،155،111،118،123،141،

147،233،245،252،285،317،325،
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331،704،423،154،468،948،294،62،162،337،/7374،795،01/61،

532011/162،176،17/46،041،236،39-*.

.35840584،047،472،475،481/:الصياحبنالحر-

.4043/،3283/:الأسودعبدبنتحرملةأم-.6137/،219/:الفزاريحصنبنقبسبنالحر-

التجيبي:عمرانبنحرملةبناللهعبدبنحرملة-،8/243،244،246:الحنظلييزيدبنالحر-

247،248،255،256،258،925،026،.17/73

.6035،436/:عمرانبنحرملة-.276

،5176/،4438/،208،82/:يحيىبنحرملة-.4265/:(يهودعلماءمن)حراشابن-

،1742،05،66،227/،(1/1391)172460/:عثمانبنحرام-

.5340124/،4552،562/:ملحانبنحرام-

.17243/،(117/)،6246/:عمارةبن-حرمي،7092/،6331،332/:ملحانبنتحرامأم-

:(الدينمجد)الفاقوسييوسفبنقاسمبنحرمي-.1714،15/،8/117

.(262-16263/)،6/318،937:الدؤليالأسودأبيبنحربأبو-

.5278،927/:الرقاشيحرةأبو-.7703،245/

.4412/:ثعلبةبنزيدبنحريث-،397،81/،2522/:شمسعبدبنأميةبنحرب-

.12/78:مسعودبنحريث-.13/44

،01/357:(المقاماتصاحب)الحريري-933601/:معاويةبنيزيدبنخالدبنحرب-

،53،45،(41/52)،8436012/378،13/01/:زيادبنحرب-

.8252055،101/:(شميربناللهعبيد)السبيعيحربأبو-

،2/404:الرحبيالحمصيعثمانبنحريز-،6/24:(الحلوانيصاحب)سريجبنحرب-

17/60405/275،478،6/26،592،353،8/93،

.1757،418/،(5/1104)،172010176/:شدادبن-حرب

.01/162:داودبنعمروبنالحريش-.01/342:الراوندياللهعبدبنحرب-

.99/:القريعيهلالبنالحريش-.51/532:الهلاليوهببنقطنبنحرب-

.7805/:العامريإسماعيلبنحزام-.01/553:(حنيفةأبو)قيسبنحرب-

.17/93:حزامبنحكيمبنحزام-.11/101:اليمانيالمبرقعحربأبو-

.3461/:حبيشبنهثلمامبن-حزام،17922/،6161،9/258/:ميمونبنحرب-

،338،(154-2152):بوذيبنحزقيل-.264،284،893

.28520/6672/:حرقوص-

،154،97،118،2/8،235/:حزمابن-،7491،591،931/:السعديزهيربنحرقوص-

414،416،481،482،486،4870/331،32،/4315،934،411،/5114،

،7760181،911،124،017،902،512،258/:النمريالنعمانبن-حرقوص

،6131،132/،641،1266،275،287،361/،5491،991،242/،1318/:-حرملة
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5/1194،1/155،357،/12126،232،

236،247،253،(/13161-162)،254،

/16604،/17111.

.17163/،7351/:حزمأبيبنحزم-

.7353/،6041،141/:القطعيمصانبنحزم-

.3938/:قشيربنسلمةبناللهعبدبنحزن-

.794/،5453/:وهبأبيبنحزن-

.51/136:الأستادارالدينحسام-

.61/131:البشمقدارالدينحسام-

.51/464:بيجارالدينحسام-

.61/533:الجمقدارالدينحسام-

.51/537:العزيزيالجوكندارالدينحسام-

الحسنبنأحمدبنالحسن=الحنفيالرازيالدينحسام-

،51/694،528،536،956:أنوشروان

581،995،656،116،416،628،(536

-631).

.51/628:الروميالدينحسام-

.61/183:القزوينيالدينحسام-

.16/355:النجيبيبنالدينحسام-

.61/442:الحاجباليشمقدارالدينحسام-

،5281،528/،4533/،2357/:حسانأبو-

/7795.

.(51/146)،2461/:إبراهيمبنحسان-

اللهعبدبنمسلم)وهوالأجردالأعرجحسانأبو-

.5123،133،913،7/457/:(البصري

.6912،522/:تميمبنأكلببنحسان-

.2164،422،423/:أسعدتبانبنحسان-

،2145،3/28،92/:الأنصاريثابتبنحسان-

41،43،225،226،336،384،465،

4/96،19،29،116،117،155،151،

152،167،168،916،172،918،591،

258،233،236،237،923،241،255،

251،252،257،258،262،275،992،
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203،533،331،335،338،933،134،

362،363،373،374،434،594،794،

994،551،517،564،565،566،633،

496،5/8،11،13،903،893،941،

435،437،475،694،/643،941،

943،/7182،222،224،035،354،

381،993،/898،09،19،141.

.21/267:الطائيالجراحبنحسان-

.587/:خوطبنحسان-

:(حمادبنعثمانبنالحسن)الزياديحسانأبو-

4/548،/1165،157،(918-591).

المنيعي:المخزوميمحمدبنحسانبنسعيدبنحسان-

(/13917).

:الأنباريالتنوخيأوفىأبيبنسنانبنحسان-

(5/1443).

،14/182،215عرقلةالمدعو:الشاعرحسان-

227.

.3176/:موسىبنعبادةبنحسان-

.6176/:اللهعبدبن-حسان

،1124،2/356،357/:عطيةبنحسان-

4/951،7/378،9/934،382،/1762،

194،594.

.985/:الغسانيحسان-

.941/:العبسيفائدبن-حسان

.17/18:الحميريكريببنحسان-

،8/338،933:الكلبيبحدلبنمالكبنحسان-

345،341،364،9/72،(78).

11/366،:القرشيهارونبنمحمدبنحسان-

)12/256(.

.4131/:ودعبدبنعمروبن-حسل

:(الفارقيعليأبو)برهونبنإبراهيمبنالحسن-

/1484،372.
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:الحكريالجاكيحسنبنإبراهيمبنحسن-

(16/927).

،15/378:حسنبناللهعبدبنإبراهيمبنالحسن-

038،454.

:البزارشاذانبنالحسنبنإبراهيمبنأحمدبنالحسن-

(13/78-97).

12/254،:القرمطيبهرامبنأحمدبنالحسن-

267،276277،)286(،،692.

الدينحسام-أنوشروانالحسنبنأحمدبنالحس-

.(631-51/063):الحنفيالرازي

):الدمشقيثمالإربليزفربنأحمدبنحسن-

16/491).

.(12635/):السبيعيصالحبنأحمدبنالحسن-

:(عليأبو)النحويالمصريالكاتبأحمدبنالحسن-

12/291،103.

:الإصطخريسعيدأبو=يزيدبنأحمدبنالحسن-

(12/135136-).

.4593،142/:إسحاقبنالحسن-

.5386/:النهرتيريإسرائيلبنالحسن-

،2/8:(إسماعيلبنعلي)الأشعريالحسنأبو-

235،318،474،3/345،/5331،

/1215،(125-126)،153،157،

/1316،911.

.6176/:أعينبنالحسن-

.1/159،79:الأفشينبن-الحسن

.16/701:(الدينسعد)الأقفهسيبنحسن-

.51/644:الحنفىالرازيأنوشروانبنالحسن-

.7464/:البراءبنالحسنأبو-

.13/264:البسطاميالحسنأبو-

.8917/،4551/:الكوفيبشربنالحسن-

،123،37،38،55،61/:البصريالحسن-

72،84،98،09،112،113،114،

117،911،123،125،126،135،132،

الحاءحرف-

137،913،141،914،155،151،153

156،916،175،251،234،236،237

392،492،592،992،935،311،314

333،2/9،15،24،28،45،86،29

011،171،128،912،155،164،916

175،181،182،918،591،121،212

214،215،216،222،228،231،246

278،285،287،192،792،358،113

372،535،535،538،/354،215

328،034،341،353،443،445،448

481،483،594،294،394،694،894

514،/449،89،214،922،248،926

027،335،935،361،423،454،455

514.655،632،633،686،5/16

124،152،366،367،381،938،481

6/52.75،77،014،188،992،317

327،328،338،354،036،457

7/11،91،174،334،346،934،937

038،381،382،593،418،/825،38

914،918،291،267،9/35،38،68

155،152،138،166،176،177،274

351،357،381،01/92،42،155

(156-157)،187،188،345،11/39

12/43،15/117،17/45،46،48،16

59،201،115،122،124،014،145

158،166،253،502،225،222،225

238،247،256،263،264،283،284

286،092،292،355،351،353،311

314،325،335،365،375،893،993

417،941،436،443،445،463،946

474،558،955،515،511.515.

.11/55:البطالبنالحسنأبو-

.7585/:بكرأبيبن-الحسن
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.7184/:بكرةأبيبنالحسن-

سعيد(:)أبوالقرمطيالجئابيبهرامبنالحسن-

12/5.)7(،

:(هلالبن)عليالكاتبالبواببنالحسنأبو-

13/43().

:(الدينمحب)العيددقيقبنالدينتقيبنالحسنأبو-

(/16512).

.13/281:(الشاعر)التهاميالحسنأبو-

.7895/:جرموزبنالحسن-

،12/327:(الفتوحأبو)العلويجعفربنالحسن-

13/6،(09).

.2348/:الجنيدبن-حسن

.3232/:الجهمبنالحسن-

.6917/:الأهوازيالحارثبنالحسن-

محمد،أبو)حامدبنالحسنبنحامدبنالحسن-

.(21/933):(الشاعرالأديب

:الوراقمروانبنعليبنحامدبنالحسن-

(/1315).

.328/الحديدأبيبنالحسنأبو

.7512/:الحربن-الحسن

العلاءأبو)العطارمحمدبنأحمدبنالحسنبنالحسن-

.41/652:(الهمذاني

.(9363/):طالبأبيبنعليبنالحسنبنالحسن-

.(13/09):البرجميالحسينبنالحسن-

:(عليأبو)الهمذانيحمكانبنالحسينبنالحسن-

/1315،(22).

:(سعيدأبو)السكرياللهعبدبنالحسينبنالحسن-

()11/315.

.5525/،4942/:العرنيحسينبنحسن-

النوبختي:العباسبنعليبنالحسينبنالحس-

13/11().

.7452/:عمارةبنحسينبنحسن-

79الحاءحرف

:الإستراباذيرامينبنمحمدبنالحسينبنالحسن-

15/693،893،(13/93).

.1/136،124:مصعببنالحسينبن-الحسن

.(016)،11/62:(سجادة)حمادبنالحسن-

.3594/:الضبيحمادبنالحسن-

.7584/:الكوفيحمادبنالحسن-

.7558/:الوراقحمادبنالحسن-

.12/702،522:الحماميالحسنأبو-

.5/1273:الحمصيأبوالحسن-

:الإستراباذيالحسينبنحمويةبنالحسن-

(12/173).

.61/47:(الدينشرف)حيدربنحسن-

الماردانيالنصرانيمخطربنالمباركبنخالدبنالحسن-

.(44-41/2939):بالوحيدالملقب

.9532/:الخضربنالحسن-

.41/524:الخلبنالحسنأبو-

.7095/:الخلعيالحسنأبو-

.21/991:(عليأبو)شاذانبنخلفبنالحسن-

،16/455:(لفرعونينتصركان)الخياطحسن-

458.

،13275/:(الإسلامتاج)الدامغانيبنالحسنأبو-

271،927.

.6231/:داودبنالحسن-

.(12/184):المصريبابشاذبنداودبنالحسن-

):الحسنيالعلويعيسىبنعليبنداودبنالحسن-

.(12/92223-ه

القرشي:المنكدربنمحمدبنداودبنالحسن-

/8112.

.51/527،15/59:الدايةبن-حسن

.8422،17/59/،3135/:ديناربنالحسن-

.1/231:ذكوانبنالحسن-

الحسينأبيبنالقاسمأبيبنالنونذيبنالحسن-

.4/1131:النيسابوري
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،4534،5/163/،1/155:الربيعبنالحسن-

232،7/955،(11/275).

.15594/:رجاءبن-الحسن

.13/43:(الملكمؤيد)الرخجيالحسن-

.2141،421/:رزينبنالحسن-

.(51/131):الروزبهاريالحسنأبو-

.(5/1516):الروميحسن-

.61/463:(الدينبدر)الزرعيحسن-

.41/69:الحرةزوجبنالحسنأبو-

.3283/:البرجميزيادبنالحسن-

.(1/152)،5955/:اللؤلؤيزبادبنالحسن-

.3472/:الأنصاريزيدبنالحسن-

،15314،346،934/:الحسنبنزيدبنالحسن-

352،356،(945)،11/38.

،11/924،262،266:الطالبيزيدبنالحسن-

(592)،355.

،11/921:إسماعيلبنمحمدبنزيدبنالحسن-

236.

.347/:الزينبيالحسنأبو-

.(51/656):الدمشقيبالساروبالمعروفالحسن-

،6154/،5165/،4/948:سعدبنالحسن-

254،224،/842.

،357،88/،1134/:النسويسفيانبنالحسن-

131،138،476،/546،924،592،

456،/636،917،186،318،332،

7/941،/9125،165،(/1212-13)،

64،/17366،377.

.564/،3288/:السواقسلامبنالحسن-

.4/166،75:الفتىبناللهعبدبنسلمانبنالحسن-

،15/337.545،541،542:سهلبنالحسن-

543،11/8،9،75،19،127،(145).

شهاببنعليبنالحسنبنشهاببنالحسن-

.(1382/):العكبري

الحاءحرف-

.(11/268):الشواربأبيبنالحسن-

.(5/1956):الحريريعليالشيخبن-حسن

.41/227:صافيبنالحسن-

،5374،446/،2/478:صالحبنالحسن-

6/38،7/655،(15/458).

،644/،4/687،5/236:الصباحبنالحسن-

62،75،(11/215)،17/923.

.13/652:(الباطنيةدعاةأحد)الصباحبنالحسن-

.13232/:الصلتبنالحسنأبو-

.6022/:ضبةبنالحسن-

.13131/:الطيوريبنالحسنأبو-

.(12/328):الفيلسوفالعامريالحسنأبو-

.3357/:الرازيالعباسبنالحسن-

الأصبهانيرستمبنالطيبأبيبنالعباسبنالحسن-

.(4/1185):الرستمي

.5285/،4445/:عبدانبنالحسنأبو-

.13/132:البازوريالرحمنعبدبنالحسن-

.5913،541/:الجرويالعزيزعبدبنالحسن-

:(الدولةناصر)حمدانبناللهعبدبنالحسن-

12/118،135.

.12255،251/:طغجبناللهعبدبن-الحسن

:(الدينشرف)المقدسىعمرأبيبناللهعبدبنحسن-

51/543،(595).

.5441/:الفراءاللهعبدأبيبن-الحسن

السيرافى:سعيدأبو=المرزبانبناللهعبدبنالحسن-

12/901،(992)،355،/1362.

.5126/:اللهعبيدبنالحسن-

.1376/:البندنيجييحىبناللهعبيدبنالحسن-

المعروفصورةبنالحسنبنأحمدبنعثمانبنالحسن-

.(13/97):الفلوبابن

،345،96/،2155،557/:عرفةبنالحسن-

232،4/691،/5594،/685،228،942،

7/348،363،378،693،558،564،
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557،/8288،/958،(11/952)،

21/132،17/534،454،434،624،

466،094.

.5442،526،356/:العرنيالحسن-

عبدبنمطاعنبنإدريسبنقتادةعزيزأبيبنحسن-

.51/121:الزيديالحسنيالعلويالكريم

.3332/:العسقلانيالحسنأبو-

.7451/،432/:العوفيسعدبنعطيةبنالحسن-

.16/431:(الدينبدر)العقربانيحسن-

:(همذانرئيسابن)هاشمأبوالعلويالحسن-

(14/7).

.3287/،1/96:القطانعلويةبنالحسن-

الضرير:الأنصاريأحمدبنعليبنحسن-

(/16234).

:العلافابنبشاربنأحمدبنعليبنالحسن-

(12/29).

.5935/:البزارعليبنالحسن-

.7585/:بزيغبنعليبنالحسن-

،2535/:الخلالبكرأبيبنعليبنالحسن-

/6374،/7594،/1722.

.1/1918:الجعدبنعليبنالحسن-

بنعليبنالحسنبنعليبنالحسنبنعليبنالحسن-

.(15481/):الياسريوقاحبنفهربنعمار

الشاهدطهمانبنالهيثمبنالحسنبنعليبنالحسن-

.(21/573):(البادا)

،6915/،5193/:الحلوانيعليبنالحسن-

258،/1798،126،216.

بنعليبن...محمدبنحمزةبنعليبنالحسن-

-14445/):الأقساسيبابنالمعروفطالبأبي

441).

.41/7:الخازنبنعليبنالحسن-

:البربهاريمحمدأبو=خلفبنعليبنالحسن-

.(14اط12/47)

99الحاءحرف

.(13/14):النيسابوريالدقاقعليبنالحسن-

.6521/:زيادبنعليبنالحسن-

.7515/:المعمريشبيببنعليبن-الحسن

.4/144،68:!دقةبنعليبنالحسن-

،1/228،246:طالبأييبنعليبنالحسن-

4/162.163،242،294،527.5/28،

438،6/12،47،48،94،692،،327

328،346.363،936،7/44،292،

325،323،933،352،454،415،412،

413،427،452،953.545،546،954،

552،553،561،615،618،/88،(-32

53)،61،68،161،123،124،125،

136،147،291،891،991،217،218،

921،232،252،292،492،323،

9/44،85،153،176،281،15/271،

272،/14515،/1714،15،16،91،

21،45،43،245،515.

.7165/:المقرىءاللهعبدبنعليبنالحسن-

.6231/:عثمانبنعليبنالحسن-

،6341/،3/77:العامريعفانبنعليبنالحسن-

/7575،(1/1592)،/17184.

.17/475:الفسويعليبنالحسن-

.2926/:القطانعليبنالحسن-

)أبوالواسطيباريبنمحمدبنعليبنالحسن-

.(13173/):(الجوائز

.13156/:الجوهريمحمدبنعليبنالحسن-

ابن-التميميعليبنمحمدبنعليبنالحسن-

،1523/،(911-13/181):المذهب

/17491.

باديس:بنالمعزبنتميمبنيحىبنعليبنالحسن-

/14125.

.12344/:(كتامهشيخ)عماربنالحسن-
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،219،3/911،125/:عمارةبنالحسن-

4/217،5/213،(/15352).

.12/535:شاهينبنعمربنالحسن-

،5364/:الجرميشقيقبنعمربنالحسن-

7/572.

.17/58،694:عمروبنالحسن-

-11/362):الشيعيالجهمبنعمروبنالحسن-

)363.

.15/122:الحلبيعمروبنالحسن-

ا:(الزاهدعلىأبو)العيس!أبيبنالحسن-

(/1362).

.17/162،203:عيسىبنالحسن-

.13511/:العباسيباللهالمقتدربنعيسىبن-الحسن

بابنيعرف،التميمىغالببنعليبنغالببنالحسن-

.(31/561):المبارك

ا:الرامهرمزيسهلانبنالفضلبنالحسن-

(13/46).

.(13515/):الشرمقانيالفضلأبيبن-الحسن

.398،137/:القطانالفضلبنالحسنأبو-

.(21/462):(الملوكمن)الفيرزانبنالحسن-

.17/265:القابسيالحسنأبو-

.(12/97):(العلويالداعي)القاسمبنالحسن-

.(12131/):دحيمبنجعفربنالقاسمبنالحسن-

،15265،263،927،092/:قحطبةبنالحسن-

192،292،356،385،(446).

.5521/،2278/:الباهليقزعةبنالحسن-

.13/651:القزوينيالحسنأبو-

.(11/791):القواسالحسنأبو-

بنالحسينبناللهعبيد:اسمه)الكرخيالحسنأبو-

.403،(12/186):(دلهمبندلال

.(51/636):الكرديحسن-

.659/:الكوفيالحسنأبو-

.13/421:الماسرجسيالحسنأبو-

الحاءحرف-

،1371،81،87/:القاضيالماورديالحسنأبو-

99،126،(143)،256،273،/1478.

.5233/:العنبريمعاذبنمثنىبن-الحسن

الحلبي:الحسينيالعلويزهرةالمحاسنأبيبنالحسن-

(51/133).

.7552/،6514/،4531/:محمدبن-الحسن

.41/81:اليونارتيإبراهيمبنمحمدبنالحسن-

،5125/،4/941:إسحاقبنمحمدبنالحسن-

322،17/284.

12/368-):الإسكافيإسماعيلبنمحمدبنالحسن-

936).

.1/1281:العقيقيجعفربنمحمدبن-الحسن

زين)عساكربناللههبةبنالحسنبنمحمدبنالحسن-

.(176-175)،51/95:(الأمناء

.549/:العلويداودبنالحسينبنمحمدبنالحسن-

،5424/:المروزيحليمبنمحمدبنالحسن-

17/227.

:(الدينتاج)حمدونبنمحمدبنالحسن-

(/1551).

1/157:الخلالمحمدبنالحسن-

.12/318:الداركيمحمدبنالحسن-

.(11/265):الزعفرانيمحمدبنالحسن-

.628/:زيادبنمحمدبنالحسن-

.12/186:(تمامأبو)الزينبيمحمدبنالحسن-

.16321،322/:السكاكينيمحمدبن-حسن

:الطبريالكشفلياللهعبدبنمحمدبنالحسن-

(13/46).

.2916/:يزيدأبيبناللهعبيدبنمحمدبنالحسن-

بنالحسن)طالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسن-

،4411،412/،3/76:(الحنفيةبنمحمد

(9/326-327)،(382).

،16274/:(الدينحسام)الغوريمحمدبنحسن-

028.
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الوالبي:النسويالفضلأبيبنمحمدبنالحسن-

13/152().

.6422/:المروزيمحمدبنحسن-

معزوزير)المهلبيهارونبنمحمدبنالحسن-

،21/183،851،691،752:(الدولة

(132-412).

صاحب)العقيقيالحسنبنيحىبنمحمدبنالحسن-

.655/:(النسبكتاب

.642/:المحموديالحسنأبو-

لم،236،(11/391):الجراحبنمخلدبنالحسن-

276.

.5522/،2371/:مدركبنالحسن-

.13/26:المرزبانبنحسنأبو-

.1391/:(خفاجةبنينائب)مزيدبنالحسنأبو-

.17282/،4558،164/:مسلمبن-حسن

.132،325/هـ1:معاويةبنالحسن-

.15552/:المغربي-أبوالحسن

،5455،6/325/،3/458:مكرمبنالحسن-

7/542،9/64،11/356،12/211،1

17/418.

.(12178/):المكيالحسنأبيابنة-

.633/:منصوربنالحسن-

:(السعادتينذو)غالببنمنصوربنالحسن-

(13/93).

.1/1372:البصريالمازنيمنيربنالحسن-

،2325،343/،1/73،163:موسىبنحسن-

3/285،411،4/591،427،645،

5/365،6/15،7/994،8/46،17/28،

71،182،225،238،283،367،427،

946.

،2/166،6/245:الأشيبموسىبنحسن-

8/176،(/1141)،17/913،375،937،

433.

151الحاءحرف

:(والمرتضىالرضيوالد)الموسويموسىبنالحسن-

12/122.

محمدبنالحسنبنأحمدبنعلي=النعيميالحسنأبو-

.(72-1373/):نعيمبن

.4655/:واقعبنالحسن-

،2/142،6/52:الخشنييحيىبنالحسن-

9/335،343.

.17191/:العبدييحىبنالحسن-

.17246،135،333/:يعقوببنالحسن-

القيمريموسكبنالفوارسأبيبنيوسفبنالحسنأبو-

.(51/533):(الدينسيف)الكردي

.(1222/):يعقوببنيوسفبنالحسن-

.(هـ33-21/253):الكرديحسينبنحسنويه-

.1754/:الرحمنعبدبنالحسيل-

.4/524:نويرةبنحسيل-

،11225/:الكوكبيإسماعيلبنأحمدبنالحسين-

231.

.5593/:بسطامبنأحمدبنحسين-

بابنويعرف،اللهعبدبنجعفربنأحمدبنالحسين-

.(هـ13/2):البغدادي

:(الماجنالشاعر)الحجاجبنأحمدبنالحسين-

.14/هـ12/361،2()

.6612/:الرازيأحمدبنالحسين-

بكيربنالرحمنعبدبناللهعبدبنأحمدبنالحسين-

.(12/353):الصيرفي

،354/:المالكياللهعبدبنأحمدبنالحسين-

/1164.

محمدبناللههبةبنأحمدبنعليبنأحمدبنالحسين-

أبو)العباسيباللهالمهتديالخليفةبنعليبن

.(15/248):(طالب

الشيعي:زكريابنمحمدبنأحمدبنالحسين-

(/11415)،415.

ميمونبنعبداللهبنمحمدبنأحمدبنالحسين-
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.21/411:الفداح

.8282/:إدريسبنالحسين-

،4645/،3/183:التستريإسحاقبنالحسين-

5/525،8/158،17/93،215،،322

517.

.5913/:إسماعيلبنالحسين-

.4/942:العلويإسماعيلبنالحسين-

المحاملي:سعيدبنمحمدبنإسماعيلبنالحسين-

/2555،7/7،351،/11356،357،

(/12152)،235.

.17/367:الأسودبنالحسين-

،6124/،4554/،1932/:الأشقرحسين-

125،146.

.12/292:الأنباريبنالحسينأبو-

.(13/942):(الدولةجناح)إيتكينبنالحسبن-

،12941،154،915/:البريديالحسينأبو-

(164).

.(1/1357):الخياطموسىبنبشاربنالحسين-

.13/186،17/936:بشرانبنالحسين-

،4151/،3/992،421:بشرانبنالحسينأبو-

5/127،158،362،693،/611،96،

87،153،175،231،357،17/445.

.912،(13531/):المعتزليالبصريالحسينأبو-

:(الدينجمال)السبكيالدينتقيبنحسين-

16/932،935،(375).

:(الجيوشعميد)هرمزأستاذجعفرأبيبنالحسين-

(13/7).

.7557/:القرشيجعفربنالحسين-

السلماسي:داودبنمحمدبنجعفربنالحسين-

(/13122).

.17522/،7236/،6327/:الجعفي-حسين

.13/69:الغسانيجميعبنالحسينأبو-

.4427/:الجهمبنالحسين-

الحاءحرف-

.21/358:القائدجوهربنحسين-

.7575/:الأشجعىلقيطبنالحارثبنحسين-

،3942/:(عمارأبو)المروزيحريثبنالحسين-

/515،923،192،465،8/313،

/17591،952.

.51/541،542:الأفطسالحسنبنالحسين-

.9316/،6354/:أيوببنالحسنبنالحسين-

.7512/:الكنديعامربنالحسنبنالحسين-

الحسينيالعلويحمزةبنعليبنالحسنبنالحسين-

.(51/262):الأقساسي

الحليمي:حليمبنمحمدبنالحسنبنالحسين-

.)13/15(

.(11/052):المروزيالحسنبنالحسين-

.8313/:اليشكريالحسنبنالحسين-

:(الغورملك،الدينعلاء)الحسينبنالحسين-

14/134،161.

يعرف،الأنطاكىالرحمنعبدبنالحسينبنالحسين-

.(21/49):الصابونيبابن

،(11/47)،5/936:حفصبنالحسين-

17/258.

.7515/:الحيريالحكمبنالحسين-

،11/343،693:حمدونبنحمدانبنالحسين-

12/5.

.12/368:الخشاببنالحسينأبو-

.41/151:الخلبنالحسين-أبو

.17/77:ذكوانبنالحسين-

.(382)،21/367:المقرىءالرفاءالحسينأبو-

.11/385:(القرامطةرئيس)زكرويهبنالحسين-

.15215/:زيدبن-حسين

:(عليأبو)الدباغزيدأبيبنالحسين-

(/13156).

.6512/:الرفاءسليمانبنالحسين-

.7581/:عميربنالملكعبدبنسليمانبن-حسين

شهاب)الكفريبدربنفزارةبنسليمانبنالحسين-
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.(61/341):(الدين

.12/292،13/43:الواعظسمعونبنالحسينأبو-

.12/101:خيرانبنصالحبنالحسين-

.1/1128:الضحاكبنالحسين-

.(13/58):طباطبابنالحسينأبو-

.2/268:طلحةبن-حسين

.41/32:النعاليطلحةبنالحسين-

.13/201:الطبوريبنالحسينأبو-

.628/:الرقيعباسبنحسين-

.6178/:الأولعبدبنالحسين-

.9225/،2283/:الرحمنعبدبن-حسين

.1753/:الأشجعيالرحمنعبدبنحسين-

الخرقي:أحمدبناللهعبدبنالحسين-

(11/411-412).

:الجوهريالجصاصبناللهعبدبنالحسين-

/11331،693،504،2/8،(75-77).

.5452،945/:ضميرةبناللهعبدبن-حسين

،3/935:عباسبناللهعبيدبنعبداللهبنحسين-

385،4/112،541.5/264،375،،377

382،431.

.5234،368/:الهاشمياللهعبدبنحسين-

1399/):العجليأحمدبنسهلبنعثمانبنالحسين-

.(اه-ه

الضرير:المجاهديعليبنعثمانبنالحسين-

(/1325).

.1/71:المصريعرفةبنحسين-

،الكرديالقبمريالفوارسأبيبنالعزيزبنالحسين-

.(51/124):(الدينناصر)القيمريةواقف

5/035،:(الحافظعلي)أبوعليبنالحسين-

7/67،،11/926،027،.493

شرف)الدمشقيسلامبنإسحاقبنعليبنحسين-

.(16013/):(الدين

.(12/533):(الجعل)البصريعليبنالحسين-

153الحاءحرف

.(12322/):ثابتبنعليبنالحسين-

،5346،347/،4422/:الجعفيعليبنحسين-

293،6/178،/17481.

بنعليبنالحسنبنالحسنبنعليبنالحسين-

.01/174،184:طالبأبي

-)13/56:المغربيالحسينبنعليبنالحسين-

57).

،1/246،3/85:طالبأبيبنعليبنالحسين-

86،/4165،162،242،277،294،

5/28،438،951،6/48،94،127،

342،346،7/44،292،323،427،

452،947،545،546،954،552،557،

/851،61،116،124،291،891،991،

213،214،215،(217-692)،892،

356،347،364،/911،12،13،14،

15،17،38،42،44،66،85،82،

84،29،117،176،025،315،311،

12/216،258،365،13/8،01،

/14155،/15193.

الطغرائيالأصبهانيالصمدعبدبنعليبنالحسين-

.(4/194):(العجملاميةصاحب)

.(4/196):اللامشيالقاسمأبيبنعليبنالحسين-

.(122)،1/115:الكرابيسيعليبنالحسبن-

.01/053،531:ماهانبنعليبنالحسين-

أبو)الصبمريجعفربنمحمدبنعليبنالحسبن-

.153،225،(151)،13/87:(اللهعبد

النيسابورييحيىبنمحمدبنعليبنالحسين-

.(12/317-318):(حسينك)

.(13/172):المردوسيعليبنالحسين-

.51/012:(الدبننجيب)الواسطيعليبنالحسين-

عليأبو)النيسابوريداودبنيزيدبنعليبنالحسين-

.(12652/):(الحافظ

.(13/93):الغزالعمربنالحسين-
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.6343/:عيسىبنالحسين

.637/:القرشيعيسىبنالحسين

.3432/:الحارثيميسرةبنعيسىبنالحسين

.362/؟فارسبنالحسينأبو

.4427/،3232/:الفرخبنالحسين

،4534/،2/143:القطانالفضلبنالحسينأبو

5/328،6/8،28،243.192،7/572،%

/12192،17/455.

،1239،69/:(المقتدروزير)القاسمبنالحسين

79.

.(12/521):الطبريالقاسمبنالحسين

،2552/:الكوكبيالقاسمبنالحسين

(/12131).

.01/434،104:قحطبةبنالحسين

.17/892:قيسبنحسين

.(16/518):الموئهالكرديحسين

.12/55:الماذرائيالحسين

الزبيديمسلمبنيحىبنمحمدبنالمباركبنالحسين

.591،162،(51/186):البغداديثم

.51/891:العسقلانىالمتوكلبنالحسين

378،،3/63،482،5/392:محمدبنحسين

455،456،294،511،513،7/563،

574،8/268،17/56،89،158،241،

363،437،951.

عليأبو)الأندلسيالغسانيأحمدبنمحمدبنالحسين

.(13/275):(الجئاني

الماسرجسي:أحمدبنمحمدبنالحسين

.(12/92728-ه)

نجم)عبودابنالقرشيإسماعيلبنمحمدبنحسين

.(16/516):(الدين

الموصلى،المجفىبنبكرأبىبنمحمدبنالحسين

.(15171/):الجهنيبابنيعرف

.41/112:تركانبنمحمدبنالحسين

الحاءحرف-

):(العجلعبيد)حاتمبنمحمدبنالحسين-

11/388).

المؤدباللهعبدبنعلىبنالحسنبنمحمدبنالحسين-

(13/19):(الخلالمحمدأبو)

:(الطالبيينمن)حمزةبنمحمدبنالحسين-

/11225.

.(12356/):الفراءبنخلفبنمحمدبنالحسين-

.(1366/):الشاعرالخليعمحمدبنالحسين-

.3234/:زيادبنمحمدبنالحسين-

الفهم:بنالرحمنعبدبنمحمدبنالحسين-

/15554،(11/377).

الدباسأحمدبنعبدالوهاببنمحمدبنالحسين-

.(41/73):بالبارعالمعروفالشاعر

بنمحمدبنالحسنبنعليبنمحمدبنالحسين-

.(41/35):الزينبيالوهابعبد

-13141/):الونيالفرضيمحمدبنالحسين-

142)،151،14/92.

.11/275:الماسرجسيمحمدبنالحسين-

،1152/،1014/:المروزيمحمدبنحسين-

17/924،263.

:(عروبةأبو)الحرانيمودودبنمحمدبنالحسين-

15/13.

.41/27،55:البغوىمحمدبنمسعودبنالحسين-

.6793/:المعلىبنالحسينأبو-

.17525/،4522/:المعلمحسين-

.(16/551):السقاالمغربيحسين-

.7395/:مقاتلأبيبنالحسينأبو-

.(16/438):الناصرالملكبنحسين-

،2/913،142،143:المناديبنالحسينأبو-

144،11/937،(12/177).

.15/66:اللهلدينالناصربنالحسين-

،الهدىنور)الزينبيمحمدالحضرتيننظامبنالحسين-

.13/651،291:(طالبأبو
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.3928/:النقوربنالحسبنأبو-

،11232،368،385/:النوريالحسينأبو-

(493)،/1292.

،675/،516/،415،534/:واقدبنالحسين-

،837،891،288/،هـ756/،425

(5/1935)،/17591،418.

.5142/:الوليدبنالحسين-

.6174/:القطانعباسبنيحىبنحسين-

)جمالالشيعيالحليمطهربنيوسفبنحسين-

.(391)،16/117:(الدين

.17/122:اليونينيالحسينأبو-

.1749/،4427/:زيادبن-حشرخ

،3594،5/944،465/:العبسينباتةبنحشرج-

.هـا6/182،503،17/17،5

.7141/:(لرستمقائد)ماه-حشنس

أحمدبنالواحدعبدبنمحمدبناللههبة-الحصينابن-

.(76-41/77):الشيبانيالعباسبن

،هـ4922،93/،2224،945/:حصبنأبو-

/5913،312،/9163،/17124.

.5225،926/:الحصينأم-

.8264/:تميمبن-حصين

،1/157:(الجنبيظبيانأبو)جندببنحصين-

4/522،6/184،185.

،3/436:المطلبعبدبنالحارثبنحصين-

/4124،5/418.

.3435/:صيفيبنحذيفةبن-حصين

.8027،271/:المريالحمامبنالحصين-

،3355/،2112/:الرحمنعبدبنحصين-

/434،141،656،5/353،/6114،115،

158،234،7/135،(15/928)،475،

17/527.

:معاذبنسعدبنعمروبنالرحمنعبدبنالحصين-

.هـ3/793،4/174،21

155الحاءحرف

.867/:الكلابياللهعبدبن-حصين

.564/:الأحمسيعمربنحصين-

.7791/:معبدبنالحصين-

،هـ824/،2/112:السكونينميربنالحصين-

،935،هـ243،244،245،248،925،83

317،318،931،336،337،933،034،

،355،356،9/33،34،93،44،هـ35

17/892.

.912/هـ6364،1/:الوليدبنحصين-

.597/:عامربنحضرمي-

.3923،284/:معمربنالحارثبن-حطاب

.3512/:الرقاشياللهعبدبن-حطان

.4/1531:(زبيدصاحب)منقذبن-حطان

.793/:ضبيعةبنالحطم-

،7276/:(أوسبنجرول:اسمه)الشاعرالحطيئة-

.9191/،(1ا-85442/)،388

.5564/:الأبارحفصأبو-

.454/:الأخيفبنحفص-

.9531/:الثقفيحفصأبو-

.5132/:داودأبيبنحفص-

.6451/:الرياحيحفصأبو-

.5467/:القرشيسعيدبنحفص-

:(الخلالالسبيعمولى،سلمةأبو)سليمانبنحفص-

0/1265،261،264،927،(282).

.182/:القارىءسليمانبنحفص-

.17/912:الصفارحفصأبو-

.17/893:الصيرفيحفصأبو-

،3476،894/،1/47،134:عاصمبنحفص-

/985،(263)،/1794،257،258،

.(1/114):(نيسابورقاضي)اللهعبدبن-حفص

.6918/:مالكبنأنسبناللهعبيدبن-حفص

،هـ758/،6/7،62،251:عمربنحفص-
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9/165،17/115،246،417،445.

.922،23/:وقاصأبيبنسعدبنعمربن-حفص

.6437/:الصباحبنعمربنحفص-

.5484/:الطائيعمربنحفص-

،1/933،2/346،4/428:غياثبنحفص-

/541،243،252،256،275،371،

6/178،393،/8292،9/392،/15194،

(532)،/17594.

.7581/:المهرقانيعمربنحفص-

.7954/:البرجميعمرانبنحفصر-

.6174/:عمروبنحفص-

.6412/:الكتانيحفصأبو-

.7347/:الباهليمورقبنحفص-

.17437/،4454/،2233/:ميسرةبنحفص-

.(9537/):النخعيالحفصأبو-

.(11/927):النيسابوريحفصأبو-

.8135/:سيرينبنتحفصة-

:(ع!يالهالنبي)زوجةالخطاببنعمربنتحفصة-

4/384،428،5/141،166،167،414،

415،417،424،425،6/29،،7/363

364،375،371.455،8/26()،

9/133،17/341.

.61/533:(الدينسيف)حفطية-

.5362/:سلمبنحكام-

.8911/:(معاويةأخت)الحكمأم-

بنعثمانبناللهعبدبنالرحمنعبد-الحكمأمابن-

.8911/:الثقفيربيعة

،2/18،83،3/93،45:أبانبنالحكم-

6/343،(/15354)،/17224،422.

.9421،551،264/:الثقفيأيوببنالحكم-

.7581/:الرازيإسماعيلبنبشيربنالحكم-

.314/:التنوخيالحكمأبو-

.17551/:خالديبيبنالحكم-

الحاءحرف-

.2934/:زهيرأبيبنالحكم-

.755/:الأمويأميةبنالعاصبنسعيدبنالحكم-

.4124/:يربوعبنسعيدبنالحكم-

.1/137:سنانبنالحكم-

.5/1178،917:الصلتبن-الحكم

.8291/،1/928:ظهيربنالحكم-

،3385،6/253/:العاصأبيبنالحكم-

/7212،258،274،316،9/217،

15/273.

،2/223:نعمأبيبنالرحمنعبدبنالحكم-

8/928.

.4551،636/،137/:الملكعبدبنالحكم-

،4594/،219/،155/:عتيبةبنالحكم-

/514،145،146،245،441،7/438،

512،/986،/15152.

.9258/:عطيةبنالحكم-

،(55)،823/:الغفاريمجدعبنعمروبنالحكم-

73،17/37.

،4/686:معتببنوهببنعمروبنالحكم-

/7261.

.5/169:الكلبيعوانةبنالحكم-

.5313/:فضيلبنالحكم-

.4/26،27،28،92:كيسانبنالحكم-

.17/96:المباركبنالحكم-

.17/357:مروانبنالحكم-

.3455/:مقسمبنالحكم-

،11131/،5254،8/326/:موسىبنالحكم-

17/253،255،216،394.

.244/:مينابنالحكم-

:الأمويعبدالرحمناللهلدينالناصربنالحكم-

12/258،)284(.

،4222،556/،3515/:نافعبنالحكم-

/1721،148،165،451،443،465.
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.6235/:الثقفيهشامبنالحكم-

.5/1224،225:يزيدبنالوليدبنالحكم-

.3156/:المحاربيعطاءبنيعلىبنالحكم-

:(بشربنالحسينبنعليبنمحمد)الترمذيالحكيم-

/614،/17253،434.

،7/931،323،457:العبديجبلةبنالحكيم-

458،945.

،3271،4/454،7/514/:جبيربنحكيم-

558.

:(عمرزوجة)هشامبنالحارثبنتحكيمأم-

4/175،555،563،/7271،272.

،2948/:الأسديخويلدبنحزامبنحكيم-

3/311،937،438،4/94،55.56،57،

71،73،75،76،394،537،538،

953،541،395.5/416،6/86،7/345،

(8/59-79)،89.

،4/226،568:حنيفبنعبادبنحكيمبن-حكيم

956.596،5/426.

.3177/:الظفريعطاءبنحكيم-

.7154/:علقمةبن-حكيم

.9316/:الجدليةسنانبنعمروبنحكيمأم-

.8/12:عميربن-حكيم

.922/:السنبسيفضيلبن-حكيم

.8125/،5938/:عاصمبنقيسبن-حكيم

.17185،135،433،944/:معاويةبن-حكيم

.794/:حزنبنوهببنحكيم-

.5466/:أميمةبنتحكيمة-

،11/414:(منصوربنحسين:اسمه)الحلاج-

12/6،28(-53)،63،152،185،

16/492.

.17911/:صالحبن-حلام

.636/:كالببن-حلبس

.4122،378/:زبانبنالحليس-

157الحاءحرف

.4378/:علقمةبنالحليس-

.5384/:هاشمبنالحليس-

.2457،294/:سلولبنحبشيةبن-حليل

،352،53/:(!ي!النبيمرضعة)السعديةحليمة-

54،55،56،95،65،63،4/637،

6/922.

.3/217،17/258:-الحليمي

.5/1327:الأبرصحمادأبو-

.3535/:أحمدبنحماد-

،5275،7/373/:(أسامةأبو)أسامةبنحماد-

(11/7)،/1793.

.51/514:الموصليإسحاقأبيبنحماد-

.17/438:الجزريحماد-

.(16/491):القطانالحلبيحماد-

.642/:خالدبنحماد-

.835/،5381/:الخياطخالدبنحماد-

.(357)،2535،5/186/:الراويةحماد-

.17/525:زيادبنحماد-

،1912،135،185،222/:زيدبنحماد-

2/353،/3135،274،328،374،552،

/4225،351،351،361،362،455،

415،415،416،457،465،466،481،

894،582،963،5/14،46،132،143،

168،491،591،217،922،235،244،

287،336،347،388،6/25،32،93،

55.57،58.135،165،173،286،

324،331،417،7/923،327،355،

937،394،694،8/154،915،342،

/9111،165،374،15/185،(943)،

/11156،121،178،/1754،55،57،

89،164،165،167،225،256،265،

268،386،693،793،564.

،111،13،73،59،911/:سلمةبنحماد-
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132،134،138،913،151،153،211

254،933،/255،71،171،181،911

166،522،292،792،351،353،947

/358،65،98،69،191،121،231

232،252،365،375،141،462،485

594،594،554،4/43،59،19،155

158،141،176،181،591،691،891

991،255،253،215،224،254،927

285،355،355،313،416،417،941

425،431،434،454،457،462،514

528،542،563،958،495.595،686

687،796،5/56،114،127،171

291،252،238،278،927،282،928

592،933،364،365،377،384،415

423،438،944،453،485،6/14،15

32،68،19،39،49،147،914،183

188،391،255،226،227،237،245

924،262،926،275،692،313،314

335،337،338،934،362،945،431

7/48،161،237،327،371،374

937،942،435،955،578،965

/872،112،157،166،525،268

281،282،288،324،342،/945،45

98،59،15/185،311،458()،527

11/96،17/93،48،57،97،19،29

39،154،601،116،117،122،142

155،166،184،391،235،233،238

254،286،392،692،318،331،332

334،348،358،935،365،367،793

452،453،417،427،942،433،435

946،472،948،494،794،555،552

556،518.521.

.17317/،9324/:سليمانأبيبن-حماد

الحاءحرف-علام

.5522،1/1251/:شاكربن-حماد

.5132/:الرحمنعبدبنحماد-

:(الكوفييوسفبنعمربن)حمادعجردحماد-

()15/357-358.

.5355،356/:النصيبيعمروبنحماد-

.7585/:الكوفيالمختاربنحماد-

.17793،893/،(117/):مسعدةبن-حماد

.41/75،631:الدباسالرحبيمسلمبنحماد-

.41/477:التاجرالحرانىحمادبناللههبةبنحماد-

.2551/:واقدبنحماد-

.17/63:يزيدبنحماد-

.6135/:حمادة-

.5/1384:(المنصورزوجة)عيسىبنتحمادة-

.4547،548/:خالدبنقيسبن-حماس

.3268/:(رباحبنبلالأم)حمامة-

التميميمفتاحبنحميدبنمحمودبنحميدبنحمد-

.51/652:الدنيسري

الخطابي:الخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمد-

2/132،133،525،521،3/491،591،

(12/256-)257،،315،352،353

.17/31

.5555/:البغداديسعيدبنأحمد=حمدان-

.6802/:الأصبهانيبنحمدان-

.11/135،338،343:حمدونبن-حمدان

.12/392:حمدانبنالدولةناصربنحمدان-

.11/9:ماهانبنموسىبنعليبن-حمدوية

.4136/:(رفاعةبنالحارثمولى)الحمراءأبو-

،5/457:(وخادمهلمجي!النبيمولى)الحمراءأبو-

458.

،7/74:(عفانبنعثمانمولى)أبانبنحمران-

375،8/9،917،9/85،(146).

.5221/:أعينبنحمران-

،1/01،72،86،4/791:(راو)حمزةأبو-
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/5411،/654،85،251،365،17/246،

256.

.3222،522/:(الأنصارمنرجل)حمزةأبو-

:(الخطابأبو)المنجماللهعبدبنإبراهيمبنحمزة-

(/1395).

.5/1438:السجستانيأتركبنحمزة-

،15/626:(الدينعز)القلانسيأسعدبنحمزة-

628،16/53،84،86،87،98،59،

115،172،(227).

.6162/،5142،422/:أسيدأبيبنحمزة-

،547،144/،2894،537/:الئماليحمزةأبو-

/8271،275،/962،285،392.

.9348/:الحسينيالعباسبنالحسينبنحمزة-

.4125/:الحميربنخارجة-الحميربنحمزة-

،5/1253،255،256:الخارجيحمزةأبو-

257.

،5122،452،462/،3138/الزياتحمزة-

(51/358)،485.

،5/914:ميمونبنمحمد-السكريحمزةأبو-

6/26،(15/458)،17/465.

.7486،526/:الهمدانيسنانبنحمزة-

.51/584:الشاريحمزة-

.472/:صهيببنحمزة-

:(المخزنصاحب)الفتوحأبوطلحةبنحمزة-

14/157،915،167().

،9326/،4115/:(راو)العباسبنحمزة-

/17191،218،227،266،275،311،

456،945،512.

.5356/:العقبيالعباسبنحمزة-

.9158/:(همذانعلىقائد)اللهعبدبن-حمزة

.948،561/:الزبيربناللهعبدبن-حمزة

،5/912،176،326:عمربناللهعبدبن-حمزة

7/564،17/234،235.

915الحاءحرف

،2/394،3/12،16:المطلبعبدبنحمزة-

إسلامه()،18،87،922،235،233

992،135،352،358،131،362،435،

575،558،517،/415،18،52،21،

22،24،25،43،95،65،61،451،

124،147،151،165،161،176،177،

،255،211،212،214،مفتله183-188

215،216،222،224،226،227،232،

236،237،923،245،242،931،394،

578.5/352،6/452،/7151،693،

8/69،254،17/245،246.

.(992-8892/):الأسلميعمروبنحمزة-

.17/161،162:الضبيعمروبنحمزة-

.955/:الهاشميالقاسمبنحمزة-

،7442،471/:الهمدانيمالكبنحمزة-

15/377.

:(العروسلقبهاالخزاعيالهيثمبنمالكبنحمزة-

15/432،435،(446).

.6453/:الكنانيمحمدبن-حمزة

.8924/:شعبةبنالمغيرةبن-حمزة

.7582/:الواسطيحمزةأبو-

،12161/،6125/:السهمييوسفبنحمزة-

285،13/6،17/286.

.3954/:بدربنحمل-

225،،3/432،4/224:جحشبنت-حمنة

،371372373،.

.6521/:حمه-أبو

الجوبني:حمويةبنعمربنمحمد-حمويهابن-

(15/114).

،281،928/،1/471،621:(راو)حميدابن-

534،/3122،222،622،482،/4135،

955،512،/17594.

،264،65،792/:الطويلتيرويهبنحميد-
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/446،88،091،572،421،392،993،

595،677،/5151،152،153،156،

157،263،357،038،514،/615،11،

72،914،(/15314)،345.

.957/:(الشاعر)التربيثوربنحميد-

.971/:الكلبىبحدلبنحريثبن-حميد

.17/19:الحمصيحميدأبو-

.3794/:الخراطحميد-

القرشيمساحقبنعمروبن)حميددرةبنحميد-

.7571/:(العامري

.(1/1263)،5377/:الربيعبن-حميد

.1/1226:زنجويهبن-حميد

.4665،678/،3473/:الساعديحميدأبو-

.1/101،05،19:الطوسىالحميدعبدبن-حميد

،1/128،013،131:الرحمنعبدبنحميد-

337،2/036،375،038،4/696،

5/178،347،8/184،491،،)9/327(

17/431.

.5374/:الرؤاسيالرحمنعبدبنحميد-

،1/76:(المعلىبنىمولى)عبيدبنحميد-

17/935.

.13275/:العمري-حميد

.17531/:الرمليعياشبن-حميد

.5/1794:الطائيغانمأبيبن-حميد

278،،01/925،263،266:قحطبة-حميدبن

592،،353،031،322323،،324،328

،932344934،.377،

،5/178،256و2/226:الأعرجقيسبنحميد-

274،6/22،17/462،466.

.6432/:مرةبنحميد-

.(1/1591)،5335،463/:مسعدةبن-حميد

8/258،265،266،268،:مسلم-حميدبن

.272،351

الحاءحرف-

.01/487:معيوفبنحميد-

.3/27،4/684،8/916:منهب-حميدبن

.17/915:(ءهانىأبو)الخولانيءهانىبنحميد-

،1521،2/187/:البصريالعدويهلالبنحميد-

362،/3235،/4921،313،413،414،

481،/5153،155،165،933،/682،

142،323،387،7/557،515،512،

17/63،64،89،915،011،346،،372

511،512.

.7957/:الزياتيونسبنحميد-

.8434/:النعمانبنتحميدة-

،1/701:(الزبيربناللهعبدبكرأبو)الحميدي-

12/18،88،892،3/83،225،272،

992،352،475،478،4/29،235،

572،617،5/123،127،283،422،

6/13،22،45،311،352،353،

/7241،105،795،8/401،148،231،

242،271،314،/9111،265،11/14،

(77)،17/95.

،331،32/:(فتوحبنمحمد)الحميدي-

/01194،13/77،78،(254).

.2594،194/:ربيعةبنحن-

.2043/:الحميريحناطة-

.2093/:الحناطي-

.17/471:السلميخارجةبنحنان-

،3/992:(أحمدالإمامعمابن)إسحاقبنحنبل-

421،4/17،151،258،555،/5338،

362،364،/8591،/9265،315،325،

()11/403،12/491،17/601،915،

911.

الحنبلي:الرصافيسعادةبنالفرجبناللهعبدبنحنبل-

/1523،47.

.17491/:المكبراللهعبدبنحنبل-



الأعلامفهرس

.9122/:الأحوذيحنتمةابن-

.7263/:هشامبنت-حنتمة

.12/036:الفضلبنجعفر-حنزابةابن-

،5492/:الأشجعيلقيطبنالحارثبنحنش-

7/576،958.

،4415/،303/:الصنعانيعمروبنحنش-

(/9385).

الكوفي:الكناني-رببعةابن:وقيل-المعتمربنحنش-

/5111،113،114.

.7584/،6532/:العنزيخويلدبنحنظلة-

،5194/:الأسديالتميميصيفيبنالربيعبنحنظلة-

294،/7133.

،3/125،4/115،288:سفيانأبيبنحنظلة-

5/691،(01/934).

.3431/:الإياديدؤادأبو-شرقيبنحنظلة-

.1324،325،69415/99/:صفوانبنحنظلة-

،4/188(الغسيلحنظلة)عامرأبيبنحنظلة-

7/148.

.7523/:الكاتبحنظلة-

.2228،231/:(مريمأمعمرانامرأة)حنه-

،1/118،3/227:(ثابتبنالنعمان)حنيفةأبو-

231،4/278،493،485،528،/5017،

216،6/912،/15334،(347)،361،

938،944،17/286.

.5474/:(بم!ي!النبيمولى)حنين-

.(11/266):الطبيبالعباديإسحاقبنحنبن-

.7574،584/:السكسكيحوىابن-

،1161،181،122/:(السلامعليها)حواء-

123،124،125،143،914،155،153،

225،692،/2243،316،/6427،

/17135.

.7/467:الحواري-أبو

،6/286:(الأزديحوالةبناللهعبد)حوالةابن-

111الحاءحرف

928،592،192،503،358،/7374،.937

.9125/:محمدبن-حوثرة

.903/:البرسميحوشب-

.5231،232/:عقيلبن-حوشب

.17911/:العبدي-حوط

.3593/:شريكبنالحوفزان-

.1/132:السلامعليهأيوببنحومل-

.8125/:(ذرأبيمولى)-حوي

،323،43،67،4/63،17/:الحويرثأبو-

73،152.

.4/954:وهببننقيذبنالحويرث-

،4/37،945:العامريالعزىعبدبنحويطب-

466،7/191،345،8/79-89().

.2454،17/57/:(حيبنشداد)حيأبو-

.16/404،414،468:(الأمير)مهنابنحبار-

.01/264:الطائيحبيببنحياش-

.5575/:الأعرخحيان-

.1/1142:بشربن-حيان

.17275/:جبلةأبيبنحيان-

القرطبي:حيانبنحسينبنخلفبنحيان-

(13/991).

.9388/:العطارحيان-

.6591،654/:عليبنحيان-

.3158/:الغضوبةبنمازنبنحيان-

.9125/:موسىبنحيان-

.(432)،61/38:(الدينأثير)النحويحيانأبو-

.41/271:الصوفيبنحيدرة-

.71/523:(صحابي)حيدة-

.4111/:الخزاعياللهعبدبنالحيسمان-

الفوارسأبوسعدبنمحمدبنسعد-بيصالحيص-

،14912،186،592،192/:الشاعرالصيفي

292.

.1764/:حيه-أبو
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.352/،2394/:منافعبدبنحئه

.391/،2394/:منافعبدبنهاشمبنتحئه

،5171،172/(الهنائيشيخأبو)خالدبنحيوان

(/9252).

،4216،584،896/،2281/:شريحبنحيوة

/5531،173،/676،285،592،134،

935،/7111،925،8/157،314،1

(15/377)،17/96،19،115،352،

441،518.

المراغي:مسعودبنمحمدبنموسى-الحيوانابن

(15/577).

،47،915/،3486/،2172/:أخطببنحي

925،265،283،592،692،358،316،

317،323،324،415،941،542،

/5433،/862،/17421،444.

،3/217،17/147:المعافرياللهعبدبنحي

445.

+++

الخاءحرف-

الخاءحرف

.51/276:الحافظيةأرغوانالخاتون-

،41/125:أرتقبنإيلغازيبنتمرتاشبنتالخاتون-

152.

صلاحالسلطانأخت)أيوببنتربيعةالخاتون-

-256)،41/331،51/177،491:(الدين

257).

،13234/:(ملكشاهالسلطانزوجة)زبيدةالخاتون-

235،(248)،262.

،1479/،3251/:جاولينتزمردالخاتون-

332.

،14127/:أنرالدينمعينبنتالدينعصمةالخاتون-

185،242،276،331،332،441.

العميد:الحسينبنمحمدبنتفاطمةالخاتون-

(14/423).

،14/59:ملكشاهبنمحمدبنتفاطمةالخاتون-

501.

:العادلبنموسىالأشرفالملكبنتالخاتون-

(/15958).

.41/7،11:ملكشاهبنتالخاتون-

بدارتعرف،إسماعيلالصالحالملكبنتالخاتون-

.(16167/):كافور

.15/12:عيسىالمعظمالملكأمالخاتون-

،أيوببنبكرأبيالعادلالملكبنتمؤنسةالخاتون-

577-15/):إقبالوبدارالقطبيةبالداروتعرف

578).

.41/274:الديننوربنتالخاتون-

.474/:إبراهيمبنخارجة-

.7548/:حبيبةأبيبن-خارجة

.7412/:حذافةبنخارجة-

.6137/،585/:الفزاريحصنبنخارجة-
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.4125/:الحميربنحمزة-الحميربن-خارجة

،3/426،465،467،557:زيدبنخارجة-

4/125،5/125،794،894،01/316.

،9232/،665،215/:ثابتبنزيدبنخارجة-

01/9.

.(9385/):الأنصاريالضحاكبنزيدبنخارجة-

.2554/:كعببناللهعبدبن-خارجة

.(01/954):مصعببنخارجة-

.1/135:البصريالحسينبنخازم-

،15255،283/:(نصرأبو)خزيمةبنخازم-

092،403،358،935،314،328،346،

353.

الخالق،عبدبنالفضلبنمحمدبنأحمد-الخازنابن-

.(41/35):الفضلأبو

:الفوارسأبو،عليبنالحسن-الخازنابن-

(14/7).

.41/133:(الأمير)بكخاص-

،7255،256/:(التركملك)الأعظمخاقان-

5/144،57،29،69،431،441،168،

916،175،591.

.11/181،412:الخادمخاقان-

.11/331:الصوفياللهعبدأبوخاقان-

.41/136:كوخانبنمحمدبنمحمودالخاقان-

.9388/:(داودأبو)الذهليإبراهيمبنخالد-

.11/255:الذهليأحمدبنخالد-

،255،223/،1/335:الأحمرخالدأبو-

/4477،/5552،262،276،/8281.

.7571/،4463/:أسيدبن-خالد

.4913/:الخزاعيالأعلمبنخالد-

.3421/:إلياسبنخالد-

،15281،334،366،451/:برمكبنخالد-

438.

.17433/:عمربناللهعبيدبنبكرأبيبن-خالد

113الخاءحرف

،3/923،434،4/25،125:البكيربنخالد-

245،246.

.7552/:جابربنخالد-

.9461،471/:السلميجزءبنخالد-

،3474،4/43/،265/:الحارثبنخالد-

/5124،165،166،281،282،284،

/666،17/915.

،3135/:(الحذاءمهرانبنخالد)الحذاءخالد-

294،394،4/65،525.521.5/253،

402،264،365،521،6/362،366،

7/365،465،461،9/55.15/275،

(311)،17/43،19،29،415،418،

941.

.5/1315:(العساكرأبو)حسانبن-خالد

.9138/:الكلابيحصينبنخالد-

.2454/:الشيبانيحقبنخالد-

.17/521:الحويرثبنخالد-

.652،31/:التميميخالدبنخالد-

.17/27:اليشكريخالدبنخالد-

،0122،17/267/،374/:خداشبنخالد-

347،564.

،6/922:المهلبيعجلانبنخداشبنخالد-

(11/98).

.8343،434،534/:المازنيخليبنخالد-

.17/572،333،615:الدالاتيخالدأبو-

.17/534،371:دريكبنخالد-

.11/5:الدريوشخالد-

.9934/:دهقانبنخالد-

،2/702،6/246:(خلدةأبو)ديناربنخالد-

/8015.

.2/347:-خالدالربعي

.(788-.8/):الأنصاريأيوبأبو-زيدبنخالد-

،3/232،923،283:العاصبنسعيدبنخالد-
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/4348،942،686،/553،184،474،

488،394،494،535،/713،41،23،

71،83،84،85،79،112،122،123،

155،244،8/22،122.

4/343،34-ه:الهذلينبيحبنسفيانبنخالد-

.5/355،8/76

.354،51/285/:المخزوميسلمةبنخالد-

.4482/:سمبربنخالد-

،2/494،594،694:العبسيسنانبنخالد-

/355./585،15/99.

.17244/:الصلتأبيبنخالد-

،2237/:(الواسطياللهعبدبنخالد)الطحانخالد-

5/265،/672،234،8/155.

،659،225/:(العلاءأبو)طهمانبنخالد-

/1172.

.812،245/:هشامبنالعاصبنخالد-

.828/:الوليدبنخالدبنالرحمنعبدبنخالد-

،1/992،5/253،254:اللهعبدبنخالد-

/611،16،31،9/128،912،142،

(15/943).

،9/85،79:أسيدبنخالدبناللهعبدبنخالد-

226.

.7955/:سهلبناللهعبدبنخالد-

،355/،2412/،161/:القسرياللهعبدبنخالد-

/7954،161،/9155،923،524،255،

268،276،933،5/163،65،69،79،

143،157،166،175،171،172،173،

174،525،921،522،227،

(231-237)،357.

.5/1471،166:مروانبنالملكعبدبن-خالد

.2914/:كعببنمنافعبدبنخالد-

.7581،17/141/:عبيدبنخالد-

.7494/:اللهعبيدبنخالد-

الخاءحرف-

.5522/:هوذةبنالعداءبنخالد-

.5291/،35،69/،1/96:عرعرةبنخالد-

،7/138،913،163،8/96:عرفطةبنخالد-

17/93.

،6371،9/113/،303/:عمرانأبيبنخالد-

17/57،217،276،284،353.

.3427/:عديبنعمروبنخالد-

.17/432:العدويعميربنخالد-

.7532/:اليربوعيقرةبنخالد-

،3/426،4/125:مالكبنقيسبنخالد-

17/942.

.8/242:-أبوخالدالكاهلي

.9142/:كيسانبنخالد-

.9517/:اللجلاجبنخالد-

،2191،3/512/:البجليمخلدبنخالد-

4/382،678،5/242،/615،158،،343

/7385،8/191،17/294.

.5/1482:الأزديخليدبنجعفربنمسعودبنخالد-

،145،126،2/223،241/:معدانبنخالد-

275،3/56،57،158،133،/4184،

486،5/528،/6592،332،357،426،

/7531،8/38،/9234،(15/57-58)،

/1714،62،67،96،217،345،341،

476،478،482،505.

.7424،544/:المعمربنخالد-

.8326/:المهاجرأىبن-خالد

.17/165:(جعدةالمولى)خالدأبو-

.17/385:الأشعرينافعبنخالد-

.9133/:نزاربنخالد-

.9941/:الكندينهيكبنخالد-

.4571/:هشامبنخالد-

،351/،2411،446،465/:الوليدبنخالد-

335،336،431،4/178،185،925،
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266،268،376،964،475،471،472،

473،474،548،482،483،484،486،

487،488،948،555،528،541،544،

547،548،954،562،568،956.575،

571،572،573،574،651،652،618،

625،651،671،672،684،685،196،

5/93،84،69،79،156،157،158،

115،921،424،494،6/354،،693

455،7/13،22،24،25،26،27،92،

35،31،32،33،34،35،41،47،

54.65،62،63،64،65،66،67،

68،96،75،71،72،73،74،،75

76،77،78،85،82،85،86،87،

88،98،59،19،29،39،59،69،

79،99،155،151،152،154،155،

156،115،111،113،125،121،152،

153،157،158،185،181،184،186،

591،191،(235)،236،237،238،

923،524،241،242،275،355،793،

556،/811،121،912،358،/9127،

332،333،347،5/1177،17/44.

.5/143:معيطأبيبنعقبةبنالوليدبنخالد

،1/156،2/268،3/137:يزيدبنخالد

/615،79،357،/7371،/8271،/1714،

255،932،485،556.

.8276/:القسرياللهعبدبنيزيدبنخالد

.17/126،524:الكاهلييزيدبنخالد

،15/14،17/476:مالكأبيبنيزيدبنخالد

481،555.

،8532،333/،2524/:معاويةبنيزيدبنخالد

334،335،338،933،534،364،

/974،82،175،185،(162-217)،

226،244-245،5/113.

115الخاءحرف

.4551/:يساربن-خالد

:(الدين)زينالنابلسيسعدبنيوسفبنخالد-

.(4ه15/454-ه)

.3485،486/:الحارثبنتخالدة-

.49/:(سلامبناللهعبدعمة)خالدة-

.391/،2394/:منافعبدبنهاشمبنت-خالدة

الموصليينهاشمابنيوسعيد)محمدالخالدبين-

.12245،262/:(الشاعرين

،51/373:(المهديحظباتإحدى)خالصة-

941.

:(النحويخالويهبنأحمدبنالحسين)خالويهابن-

/12125،227،(355).

،3923/،2335/،1166/:الأرتبنخباب-

271،272،273،351،333،/4125،

255،/659،19،274،285،284،

(/7521).

،4125/،3436/:(كزوانبنعتبةمولى)خباب-

(7/213).

.6153/:خبابابنة-

بنمعاليبنأحمدبنالحسينبنأحمد)الخبازابن-

:(النحويالموصليالضريرعليبنمنصور

(15/233).

،3435،436،465/:الخزرجيإسافبنخبيب-

/4125،(/7938).

.17263/:سليمانبنخبيب-

،1/47:اسافبنخبيببنالرحمنعبدبنخبيب-

134،3/476،/6244،17/94،257،

454.

،8/216،9/156:الزبيربناللهعبدبنخبيب-

253،254،263().

،4/244،245،246،247:عديبنخبيب-

248،924،255،252،253،254،266،

792،356،5/358.
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:(بالطويليعرت،الحاجأمير)التركيختلع-

/13391،891،102،402،552،572،

212،216،(223).

.17403/،8151/،4793/:عراكبن-خثيم

.01/471:(خرميزنديق)خداش-

.3427/:سلامةبنخديج-

.4/895:النصريالعوجاءبنخديج-

،2/236:(ع!ي!النبيزوجة)خويلدبنتخدبجة-

024،241،3/86،87،19،187،188،

591،691،791،891،202،253،402،1

502،256،902،218،921،221،222،

223،227،231،311،325،361،368(

373-)،375،378،937،4/116،394،

5/415،416،417،424،425،435،

436،6/46،7/927،593،554،8/59،

155،133،135.

بتعرف،الواعظةاللهعبدبنعليبنمحمدبنت-خديجة

.(13/961):الشاهجانية

بنتبتعرت،الواعظةاللهعبدبنموسىبنتخديجة-

.(13451/):البقال

.411،677/:خالدبنخذام-

.01/172:شاهخراسان-

.5955/:خراشابن-

،4/937،381،955:الخزاعيأميةبنخراش-

056.

الشاعر:الهذليمرةبنخويلد-خراشأبو-

(7/278).

.4161،125/:الصمةبنخراش-

.01/424:الشيبانيخراشة-

مكارمكتابصاحب،جعفربنمحمد-الخرائطي-

.(12132/):الأخلاق

،1632،78/:أبغابنأرغونبنمحمد=خربندا-

99،112،115،117،118،133،216.

الخاءحرف-

.336/:خربوذابن-

.6335،336/:الحربنخرشة-

.17/93:المحاربيخرشة-

.51/465:(أمير)خرصأبو-

الله:عبدبنالحسينبنعمر-الخرقي-

.(ا-12/68916)

.5542/:(دحيةأخت)خليفةبنت-خرنق

.7915،052،531/:الناجيراشدبنالخريت-

.327،4/684/:حارثةبنأوسبنخريم-

،3/182،183،184:الأسديفاتكبنخريم-

4/125،17/53.

.4/534:أسودبنخزاعي-

.17/493،547:السعديعثمانبنالخزرج-

.51/561:(الدينتقي)المصريالنحويخزعل-

.7515/:الأشهليأوسبنخزيمة-

.4/136:النجاريأصرمبنأوسبنخزيمةأبو-

،2/912،3/482،7/148:ثابتبنخزيمة-

186،945،437،522.

.4435/،3283/:قيسبنجهمبن-خزيمة

.5/1488،513،535:خاز!بن-خزيمة

.581،82/:الحارثبنسواءبنخزيمة-

.2482/:لؤيبنخزيمة-

،1136/:(بكرأبو،إسحاقبنمحمد)خزيمةابن-

/2114،173،187،222،/338،482،

515،4/558،/5178،252،355،374،

386،043،/6286،393،704،/76،7،

/837،326،1/117،91،254،/1213،

57،58،(64)،235،318،/17247،

594.

.312/،2476/:إلياسبنمدركةبنخزيمة-

.0/1268:ءهانىبنيزيدبنخزيمة-

،14134/:مسعودبنشاهبهرا!بنخسروشاه-

(161).
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.51/15:أرسلانقليجبنخسروشاه-

.7781،232/:(لكسرىئدقا)خسروشنوم-

:الخشاببنأحمدبناللهعبد=الخشابابن-

(14/218-921).

.51/184:الشاعرالنعمانيالخشكريابن-

طاهر:بنإبراهيمبنبركاتبنإبراهيم=الخشوعي-

/15935،366.

طاهر:بنإبراهيمبنبركات=الخشوعي-

(/14474).

.5131/:أصرمبن-خشيش

،5/1192:(المنصورمولى)الحاجبالخصيبأبو-

292،433،458.

،5513/،2357/:الجزريالرحمنعبدبنخصيف-

134،/6357،/7371.

،521،(87-29)،281/:(السلامعليه)الخضر-

،154،891،357،315،(15ا-أ35)

311،313،333،/3261،/1709،114.

.17/524:أبانبنالخضر-

.1555،56/:الدبنصلاحبن-خضر

.17/384:يوسفبنعليبن-خضر

،15942/:(الظاهرالسلطانشيخ)الكرديخضر-

437،(438943-)،945،046.

،15/947:(الديننجم)الظاهرالملكبنخضر-

481،557،16/65.

الإربلي:نصربنعقبلبننصربنالخضر-

(14/258).

،5/466:(!ي!اللهلرسولكانتخادم)خضرة-

946.

.51/52:(الملوكأحد)الخطا-

.2953،545/:(عمروالد)الخطاب-

السيواسي:الروميخطاببنأحمدبنخطاب-

(16/188).

117الخاءحرف

.4666،17/922،893/:الأنصاريالخطابأبو-

كتابصاحب)المصريدحيةبنالخطابأبو-

.641/:(التنوير

.7328/:عثمانبنخطاب-

.2268/:القاسمبن-خطاب

:(الدينعز)العراقيرنقشبنمحمودبنخطاب-

16/43،188().

.(1/1412):الفلسوجهبنالخطاب-

أبو،الخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمد=الخطابي-

.(2-1256257/):سليمان

.1348/:-الخطبي

.5915/:خطلابن-

،1552/:(الدينصارم)التبنينياللهعبدبنخطلبا-

(222).

،115،273/:(بكرأبو)البغداديالخطيب-

2/926،474،5/485،555،6/125،

7/394،514.516،542،548،954،

578.058،656،8/44،65،391،282،

9/86،98،19،15/273،287،288،

692،351،352،312،335،336،337،

338،933،345،341،368،693،893،

425،473،485،552.521،953،

11/35،57،65،29،39،153،158،

115،111،128،912،148،914،151،

152،153،591،552،562،233،234،

238،247،251،275،271،272،131،

335،366،383،938،804،904،

/1233،34،54،46،47،57،65،

911،124،125،136،137،142،143،

168،171،172،222،357،313،318،

331،334،341،348،934،353،935،

371،/1316،24،26،04،41،94،

53،72،73،82،59،19،39،49،
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79،153،157،115،113،911،123،

152،(176-917)،188،591،991،

925،211،225،226،243،255،254،

257.285،14/22،69،17/126.

.702/:(شاعر)أوسبنالخطبل-

.4352/:حبانبنعاصمبنخفاجة-

،3237/:الغفاريرحضةبنايماءبنخفاف-

/453.

.11/367،537:الحاجبالسمرقنديخفيف-

.2365/:اسلمبنخلاد-

.4/512:رافعبنخلاد-

.5917،518،181/:السائببنخلاد-

.17/522:الحضرميسلبمانبنخلاد-

،4125،325/،3426/:ثعلبةبنسويدبنخلاد-

326.

.4125/:الجموحبنعمروبنخلاد-

.3932/:السدوسيخالدبنقرةبنخلاد-

.4/287،17/17:يحيىبنخلاد-

.5287/:الجعفييزيدبنخلاد-

،2115،278،363/:الهجريعمروبنخلاس-

5/236،13/88،/1771،475،477.

،2/535:بكرأبيبنعليبنالحسن=الخلال-

8/315،12/328،13/21.

.3016/:(دوسبنيفيجاربة)الخلصة-

.1/1435:خالدبنأحمدبن-خلف

.5/1517:الاحمر-خلف

.17/92:الأعمىخلفأبو-

7/332،،3/445،447:نمبمبن-خلف

.01/293

.2281/:حوشببنخلف-

،6/153،155،251،252:خليفةبنخلف-

9/926،15/52،(446)،17/95،123،

363،462،466،526.

الخاءحرف-م

.7165/،6124،125/:سالمبن-خلف

.(1/1793)،3272/:العكبريعمروبن-خلف

،332/:(الواسطيكردوس)محمدبنخلف-

/619،(11/357).

):الواسطيحمدونبنعليبنمحمدبنخلف-

)13/6.

.5357،11/411/:البزارهاشمبنخلف-

،6234/،5491/،1/137:هشامبنخلف-

15/185،12/88،17/936،393،456.

،672،153/،5511/:الأزديالوليدبنخلف-

185،/1736،45.

إبراهيمبنمحمدبنأحمدالدبنشمس)خلكانابن-

،9/77،78،156،172:(الشافيالإربلي

191،257،236،255،262،027،285،

355،935.365،/1584،153،165،

167،918،237،252،282،592،332،

345،355،357،385،045،457،428،

942،441،463،478،481،394،594،

952،533،/1112،33،34،93،46،

51،53،54،57،75،49،59،99،

155،157،115،111،112،116،117،

138،481،153،155،891،991،214،

234،242،266،273،292،392،353،

045،456،704،415،12/12،15،21،

32،47،68،98،156،114،115،

911،124،137،172،918،191،891،

226،227،244،245،246،247،257،

192،892،355،315،316،318،،331

334،338،933،345،347،353،،358

365،361،375،385،13/7،8.15،

26،27،43،94،52،54.07،،73

85،59،29،39،152،155،156،

951،116،137،142،143،155،162،
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661،171،917،185،187،591،891،

991،925،211،213،215،218،234،

247،255،277،285،281،14/7،8،

12،13،31،47،48،53،54،57،

58،63،64،67،73،81،82،128،

138،164،166،176،691،921،225،

226،238،923،258،273،192،355،

356،312،317،333،367،371،372،

461،475،194،394،15/92،48،52،

95.65،99،152،142،145،148،

791،891،251،258،925،021،253،

256،262،926،334،937،382،387،

938،193،793،456،411،428،443،

462،464،485،487،594،155،(554

.511،522،(55-ه

.11385/:-الخلنجي

.3131/،1/14:دعلجبنخليد-

.737،283/:النمريزفربنخليد-

.885/:الحنفياللهعبدبن-خليد

.7415،17/474/:العصريخلبد-

.4125/:النعمانبنقيسبن-خليد

.7591،691/:ساوىبنالمنذربنخليد-

.5466/:(عمربنتحفصةمولاة)خلبسة-

.5674/:(الفارسيسلمانمولاة)خليسة-

.3654،678،17/211/:خلبفةأبو-

.343/:الأشهليثعلبةبن-خلبفة

.5/233:حصينبن-خليفة

،4115،791،345/،3/34:خياطبنخليفة-

355،/5365،366،367،432،438،

445،461،483،551،6/345،7/35،

95.85،915،112،122،165،211،

213،258،334،8/99،132،148،

035،323،365،/974،177،691،

911الخاءحرف

522،383،0/1451،146،183،184،

091،(1/1155).

.2346/:سلامبن-خليفة

.3461/:(سويةأبيوالد)-خلبفة

.4125/:الخزرجيعديبنخليفة-

له،صالحأبو)الشيخبنعيسىبنأحمدبنالخليل-

.6346/:(والملاحمالفتنكتاب

،9/921،15/345:الفراهيدياحمدبنالخليل-

(422)،444،485.

.(12/322):القاضيأحمدبنالخليل-

.61/386:تركحاجيبنخليل-

.7585/:دعلجبنخليل-

،15916/:(الدولةجمال)زويزانبنخليل-

(181).

،11355/:القزوينيالخليلاللهعبدبنالخلبل-

332.

.17/336:عمروبنالخليل-

.17/936:مرةبنالخلبل-

.5/188:العادلالملكبن-خليل

.5/1926:الخليلبناللههبةبن-الخلبل

،13552،152،222/:الجستانيخمارتكين-

225،228،922،231،233،235،524،

255،258،026،271،273.

،11492،892/:طولونبناحمدبنخماروبه-

303،358،316،331،(341-342)،

12/791.

.16/181:الحسنينميأبيبن-خميصة

.2476/:الحافبنعمرانبنخندف-

.7335/:(زبدبناسامةمولاة)خنساء-

.1/471:(لقابيلولد)خنوخ-

.1/481،541:مهلاييلبنيردبن-خنوخ

،3/923،284:السهميقبسبنحذافةبن-خنبس

315،434،4/125،5/417،424،8/26.
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.4548/:أصرمبنربيعةبنخالدبنخنيس-

.17/49:المعافرييحيىبنعامربنخنيس-

.6517/:الغفاريخنيسأبو-

.7173/:الأسديفلانبنخنيس-

،4125،138،692/:الأنصاريجبيربنخوات-

/3552.

:(الريملك)الأصباغيبنتكششاهخوارزم-

/14426،443،454،455،464.

،هـ1514،91،2/:تكشبنمحمدشاهخوارزم-

21،57،61،66،97،59،49،155،

156،121.

.265/:(وهارونموسىمعكان)خور-

.5467/:(مج!ي!النبيخدممن)خولة-

.749،388/:ثعلبةبنتخولة-

(:علي)زوجةالحنفيةقيسبنجعفربنتخولة-

7/552.

،3/376،377،378:السلميحكيمبنتخولة-

/5421،426.

.814،363/:الفزاريمنظوربنتخولة-

.هـ42/ه:التغلبيهبيرةبنالهذيلبنتخولة-

.4125/،3434/:خوليأبيبنخولي-

،921/،8265،267/:الأصبحييزيدبنخولي-

:(الناصرالسلطانزوجة)مكيةبنتخوندا-

(16/177).

.16/376:تنكزالدينسيفبنتخوندة-

:قلاوونالمنصورالملكبنتخاتونغازبةالخوندة-

(/15535).

.387،59،241/:(خديجةوالد)أسدبنخويلد-

.7522،278/:خراشأبو-الهذليمرةبنخويلد-

.2431/:واثلةبنخويلد-

.4961/:السلميةحكيمبنتخويلة-

الخاءحرف-

.(957-578)/51:الدينشهاب-الخوييابن-

.5/1415:الخياط-ابن

بنيحيىبنعلىبنمحمدبنأحمد-الشاعرالخياطابن-

.(57-41/56):التغلبيصدقة

.7422/:الأسديخويلدبنطليحةبنخيال-

،15/246:(قيسبنالضحاكنائب)الخيبري-

247،248.

.2455،555/:(الطائيحاتممع)الخيبريأبو-

.4/917:(الحارثبنحارثةبنيأخو)خيثمةأبو-

.(11/134):حرببنزهير-خيثمةأبو-

،4414،658/:(الشاعرقيسبنمالك)خيثمةأبو-

665.

،332،228/،1/123:سليمانبنخيثمة-

7/558،572،/01355.

.9122/:هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنخيثمة-

:(خيثمةأبيبنبكرأبيبنمحمد)خيثمةأبيابن-

5/948،7/965،8/47،151،146،158،

591،352،9/921،/15274،422،

(/11412).

.3946/:المصيصيخيثمةأبو-

.238/:(فرعونآلمؤمن)خير-

.12/531:الأقطعالخيرأبو-

.5/122:البغداديالخيرابن-

.(21/391):التينانيالخيرأبو-

.41/922:القزوينيالخيربوأ-

.(9522/):اليزنياللهعبدبنمرثد-الخيرأبو-

.3922/:(بكرأبيوالدة)الخيرأم-

.2485/:سيل-حمالةبنخير-

.3294،894/:(سلمةأممولاة)خيرة-

.41/8:خيرونابن-

،8152/،332/:(الرشيدهارونأم)الخيزران-

15/373،378،413،418،941،421،

423،424،494،894،14/94.
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الدالىحرف

.8991/،7272،538/:دأبابن-

.13/263،426:حبشيداذ-

،714،15،16،42،43/:الفارسيداذويه-

94،95.

.451،هـ231/:دارابندارا-

،238/،1هـ164،4/:(عمربنعلي)الدارقطني-

،468،948،794،هـ135،421،223،93

،366،155،454،468/،535،هـ55

،158،هـ464،5/913،14،هـ4146،62/

،6/911،هـه165،212،356،431،9

125،121،432،/722،575،/8314،

،15312،472،11/67/،هـ3ا،9/55

،1215،11،67،88،49/،هـ186،54

915،178،291،491،256،925،214،

،315،هـ83،هـ228،231،243،285،63

(933-341)،348،354،365،366،

937،13/17،23،24،19،911،142،

187،17/42،264،275،332،426،

453،294.

،1/98،3/247:(سعبدبنعثمان)الدارمي-

/6124،353،/844،(11/337)،342.

.17/414:دارةابن-

.4/31،952:داعس-

.12/182:الداعيابن-

:(محمدبنعليبنمحمد،القضاةقاضي)الدامغاني-

/13124،126،912،913،144،155،

،(هـ921-22)،166،188،191،216

253،265،265.

.2231،452/،1/282،285:يعقوببندان-

،535،(952-هـ72)،هـ242/:دانيال-

121الدالحرف-

/3136،913،141،/7102.

.9124،254/:(الهندملك)صضةبنداهر-

،1135،137،256/:(السلامعليه)داود-

2/152،157،161،162،(163176-)،

،هـ62،هـ917،185،188،791،253،42

921،231،265،315،933،193،

،266،418،هـا3/913،5/412،6/5

425،421،422.

.(51/221):الجيليبنداربنإبراهيمبنداود-

.2347/:أسيدبنداود-

.961/:جبيربنداود-

.(5/1488):الحبالعمربنحاتمبنداود-

.5928،17/812/:الحرانيداودأبو-

،374،168،285،481/:الحصبنبنداود-

،71،86،145،467،5/378،هـ47/

445،523،/17523.

.2992،71/54،55/:الحفريداودأبو-

،7942/،2252،283،347/:رشيدبنداود-

/854،928،(/11145).

.622/:سابوربنداود-

.7582/:السبيعيداودأبو-

،114/:(السجستانيالأشعثبنسلبمان)داودأبو-

17،18،23،44،54،55،72،86،

،هـا9،هـا79،89،152،301،154،5

131،133،913،145،591،254،337،

/244،111،168،916،186،191،

591،267،268،355،356،357،375،

382،938،455،3/66،692،314،

316،332،366،454،474،482،194،

694،455،515،517،/435،63،83،

49،89،137،141،145،161،532،

217،218،921،267،272،392،344،

345،141،412،144،416،417،425،
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142،422،423،426،427،942،543،

433،434،437،154،454،"64،624،

634،474،947،485،486،948،094،

294،951،522،542،555،554،575،

576،957،585،587،958،595،106،

306،614،617،621،637،638،963،

164،642،667،678،685،687،096،

296،/521،93،14،06،62،63،67،

73،201،501،111،112،113،115،

121،122،124،132،134،141،914،

015،162،172،173،018،186،791،

891،991،102،202،402،802،021،

211،215،223،225،023،231،235،

025،254،256،257،258،261،262،

265،266،272،273،274،275،276،

277،278،927،283،284،285،392،

992،324،325،034،368،936،371،

373،382،387،388،104،404،504،

704،411،448،944،463،946،472،

483،487،294،894،994،405،705،

051،512،513،514،515،516،517،

/611،12،25،27،35،58،95،65،

61،62،63،72،73،84،87،127،

135،138،151،182،277،928،592،

3"2،358،312،313،328،932،331،

936،375،376،038،387،/781،

111،174،925،362،365،387،594،

594،694،994،305.051،061،

8/37،926،103،9/99،165،602،

258،692،313،314،15/28،465،

11/123،166،(031-313)،17/14،

17،18،02،22،25،27،28،92،

31،32،37،04،41،42،53،54،

الدالحرف-م

55،56،57،58،56،61،63،64،

67،96،71،97،81،82،86،98،

29،515،155،901،011،114،115،

127،131،138،146،172،791،102،

202،226،237،923،246،255،282،

903،314،368،393،594،694.

.(11/268):الجعفريسليمانبنداود-

.(13/421):الاكبرطغرلبكأخوداود-

.7574/:مسلمبنعيسى-الطهويداودأبو-

،255،232/،1/121،913:الطيالسيداودأبو-

522،513،713،245،/358،69،652،

612،123،935،366،624،784،494،

4/052،672،682،383،384،453،

495،656،956،687،/571،52،121،

271،413،441،017،177،291،691،

512،123،523،582،337،363،437،

534،184،452،/641،17،93،45،

65،75،78،81،117،127،153،

224،246،252،258،592،357،312،

324،326،352،355،362،373،

7/353،937،385،054.565،572،

8/33،48،015،091،591،092،192،

9/53.15/12،271،11/16،(25)،

17/25،132،136،141،142،184،

226،246،025،276،935،374،،381

415،481،594.

.4688/،219/:عاصمأبيبنداود-

.17/74،19:مالكبنسعدبنعامربنداود-

.17/946:وقاصأبيبنسعدبنعامربنداود-

،3/416،4/328:العطارالرحمنعبدبنداود-

638،5/115،162،163.

،5/347،01/58:الأودياللهعبدبنداود-

/17414.
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.2238/:الجعفرياللهعبدبنداود-

.954/:عطاءبنداود-

.(692-592)،11/18:الظاهريعليبنداود-

،5264/،311/:عباسبناللهعبدبنعليبنداود-

.026،261،263،028،281،282هـ1/

.17/805:عمربنداود-

خطيب،الدينعماد)المقدسيالزبيديعمربنداود-

.(337)،51/235،126:(الأباربيت

،2212،3/278،443/:الضبيعمروبنداود-

5/336،8/36،(11/113)،17/025،

261،312478،،557.

.838/:(الجحافأبو)عوفأبيبنداود-

هاشمأبيبنمحمدبنقاسمبنفليتةبنعيسىبنداود-

.41/893:(مكةأمير)الحسني

،15/286،511،514:موسىبنعيسىبنداود-

516،541.

أبو)الملهميمحيبنأحمدالغنائمأبيبنداود-

.(1529/):(سليمان

.2237،381/:الفراتأبيبنداود-

.6112،127/:فراهيجبنداود-

،2138/:الأعمىالحارثبننفيع-القاصداودأبو-

/5458.

.979/:قحذمبنداود-

.51/323:كرازبنداود-

.16551/:(الديننجم)الكرديداود-

.6128/:الكميتبنداود-

.11/35:ماسجوربنداود-

،(1/131)،885،5/155/:المحبربنداود-

/17285.

:(الديننجم)الزيبقبنبكرأبيبنمحمدبنداود-

/16221،228،256،263.

:أرسلانألببنملكشاهبنمحمدبنمحمودبنداود-

/1474،97،19،69.

123الدالحرف

.(13/582):شاهملكبنداود-

.هـ1526/:(الدينعماد)جكربنموسكبنداود-

.17/915:نافعبنداود-

-هـا/993):(سليمانأبو)الطائينصيربنداود-

455).

.9431/:المازنيالنعمانبنداود-

.2287/:نودابنداود-

،2115،237/،1321/:هندأبيبنداود-

/3591،238،248،356،416،494،

/4401،514،/541،175،035،364،

593،423،/6116،891،221،323،

937،393،/76،473،/965،15/7،

(603)،17/97،222،367،941،443.

.11/182:(هاشمأبو)الجعفريالهيثمبنداود-

.6535/:الواسطيداود-

عماد)الحنفيالبصرويالقرشيكاملبنيحىبنداود-

-15515/):(القحفازيالديننجموالد،الدين

516).

،(1121/)،5161،692/:يزيدبنداود-

17/228،553.

.51/644:(دنقلةملك)داوداه-

أبو،المظفربنمحمدبنالرحمنعبد)الداوودي-

.(13/291):(الحسن

.12/42:-الدباس

عبدكتبراوي،عبادبنإبراهيمبنإسحاق-الدبري-

.4/61:عنهالرزاق

مزيدبنعليبندبيسبنمنصوربنصدقةبندبيس-

،4/132،33،93،55،15،55:الأسدي

56،57،95،66،68،96،75،74،

.هـأ4،(59)،86،87

،1331،81/:(الأغرأبو)مزيدبنعليبندبيس-

171،127،131،916،(952).

،2441،662،288/،1/681،552:الدجال-
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553،593،693،/6264،288،/7451،

/9434،17/62،66،96،57،74،84،

513،132،134،913،431،461،941،

151.

،4185/:(الأنصاريخرشةبنسماك)دجانةأبو-

181،182،183،185،257،265،941،

445،5/117،6/383،693،/734،51،

55،65،247،248،/8171.

.662/:عليبةبنت-دحيبة

،2793/:(الدمشقيإبراهيمبنالرحمنعبد)دحيم-

5/273،494،7/915،238،241،556،

8/167،391،9/336،343،(11/791)،

17/156،254،323.

،1/68،4/314،315:الكلبيخليفةبندحية-

316،322،293،593،455،945،415،

416،417،556،557،955،515،514،

966،5/353،/7112،392،(8/56)،

62،74،/9245.

بنمحمدبنعليبنالحسنبنعمر-دحيةابن-

.(121-15582/):الجمثل

حامد:بنعليبنالرحيمعبد-الطبيبالدخوار-

(15/917-185).

،2/85،81،82،343:(السمحأبو)-دراج

5/486،487،6/416،15/237،17/182،

225،355،934،362،371،373،،375

937،385،383،384،433،437،458،

475،471،475،476،477،481.

.7/86:(قائدلهرقل-الدراقصر)

.5251/:المستهلبنمعاذبنمحمد--دزان

،1151/:(محمدبنالعزيزعبد)الدراوردي-

2/238،544،/3436،478،/4424،

965،5/115،136،138،253،213،

315،362،386،387،525،6/53،

الدال-حرفا

161،162،892،355،/7275،/8151،

153،192،/1532،(476)،/1755،

65،71،138،215،275،358،362،

437،452.

،2175/،1/88،153،137:الدرداءأبو-

191،351،341،558،4/994،674،

5/393،6/52،39،935،932،364،

424،7/98،154،192،384،452،

445،446،8/6،211،343،9/225،

15/921،/1712،64،115،922،281،

282،792،358،312،334،336،373،

374،384،447،463،532.

،3138/:(جهيمة:ويقال،هجيمة)الدرداءأم-

/689،364،/9691،5/1912،/17281،

282،792،373.

،2/952،535:(جعفربناللهعبد)درستويهابن-

537،15/422،11/347،(/12251).

.745/:جهلأبيبنتدرة-

،2/218:(الحسنبنمحمد،بكرأبو)دريدابن-

7/275،655،8/188،491،255،257،

9/74،223،311،325،15/89،218،

371،525،11/213،12/65،915(-

115)،992،355،/1341.

،4583،584،395/،3161/:الصمةبندريد-

652،653،465.

.371/:(الكتابأهلمن)درشر-

،15/533،11/63،29:الخزاعيعليبندعبل-

.591(25525/12-ا)،111،128

-12214/)،4/543:السجستانيأحمدبندعلج-

215)،13/48،58،19،17/357.

.3593/:الذهليحنظلةبندغفل-

.5366/،2466/:النسابةحنظلةبندغفل-

:(السلميأهبانبنرفيعبنربيعة)الدغنةابن-
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/3318،913،532،484،/4256،536.

،(272)،13/924،925،271:تتشبندقاق-

4/1332.

.2323/:(الكهفأهلزمنفيالملك)دقيانوس-

.(16/28):(الدينتقي)العيددقيقابن-

.7572/،6181،182/:الخثعميسعيدبندكين-

،2/468،01/992:(الجونبنزند)دلامةأبو-

351،()384-385،411.

.16/373:التركماني-دلغادر

،11015،115،276/:العجليدلفأبيبندلف-

278.

،11/94:العجليعيسىبنالقاسم=دلفأبو-

(89)،155،151.

.3127،917/:اللهعبدبنإسماعيلبندلهاث-

،5/68:العقيلياللهعبدبنالأسودبندلهم-

/17491.

.11/122:النصرانييعقوببندليل-

.7556/:دماد-

.(61/542):الكارميالدينتاج-الدمامينيابن-

،1271،86،915/:(الرومملك)الدمستق-

191،121،212،(216)،218،221،

231،124،252.

.61/364:(القرنينذيضلام)دمسقس-

-1648/):خلفبنالمؤمنعبد=الحافظالدمياطي-

94).

1282،284/:(السلامعليهيعقوببنت)دنا-

.(دينا)

،1154،137/:(بكرأبو)الدنياأبيابن-

2/135،913،141،148،155،165،

175،171،991،257،802،902،268،

927،283،442،994،/3594،4/84،

115،222،5/377،386،6/228،922،

231،232،234،385،428،942،434،

125الدالحرف-

7/162،255،332،651،653،061،

613،8/47،94،86،87،112،172،

185،181،182،185،891،255،271،

281،285،324،365،9/116،117،

166،222،225،925،285،603،،321

323،324،373،374،15/17،58،

185،211،235،273،364،938،537،

11/65،-933()345،12/215،،17/31

163،172،174،175،176،187،591،

191،291،391،991،302،402،502،

258،925،211،216،218،921،225،

222،223،225،226،227،232،923،

243،924،255،256،257،265،262،

263،266،275،275،285،281،282،

285،286،287،592،192،592،،351

352،353،354،355،603،357،،358

315،311،312،313،314،326،،331

336،337،342،347،934،936،،372

378،038،383،384،386،938،،393

493،893،993،451،454،456،945،

416،417،442،446،944،456،945،

946،471،477،478،485،894،994،

405،557.805،051،511،512،513،

522.

.17575/:القرشيالفضلبندهثم-

،2/187:(العدويبهيسبنقرفة)الدهماءأبو-

17/89،915،115.

.(51/85):(بدمشقالعالماتشيخة)اللوزدهن-

.3431/:شرقيبنحنظلة=الإياديدؤادأبو-

.13/37،38:دواسابن-

المحسنعبدبنمحمد)البغداديالدواليبيابن-

.(61/812):(الأزجي

.(15551/):الشاعرالدوامي-ابن
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.2542/:ثعلبانذودوس-

،1927/:(السلامعليهلإسماعيلولد)دوصا-

.(دوما)2534/

.6112/:بشرأبو=الدولابي-

.658/:نافعبندويد-

.989/:عميرةبندويلة-

.01/48:الديبعابن-

.11/276،12/39:الأرمنيالديرانيابن-

.749/:(روميقائد)الديريجان-

.(11/933):الحسينبنإبراهيم=ديزيلابن-

.13/9:الخرميسعبدبنديصان-

الكلبي:ركبانبنالسلامعبد=الجنديك-

(12/173).

.(151)،1/132:اللهعبدبندينار-

+++

الذالحرف-م

الذالحرف

،13/951:اللهبأمرالقائمبنالعباسأبوالدينذخيرة-

(412).

،151،25،38،55،07،71/:ذرأبو-

155،152،154،183،923،275،

/218،29،187،257،493،/301،58،

95،49،183،234-237،344،345،

352،575،/465،926،364،661،

/5101،/6791،287،892،535،323،

341،347،365،534،584،/7274،

492،354،(357)،366،515،557،

8/89،161،326،327،363،17/23،

03،54،116،145،185،257،926،

392،492،315،312،388،426،447،

952.

.6935/:ذرأم-

.1/79:الهمدانياللهعبدبنذر-

،5212،275/:(أحمدبنعبد)الهرويذرأبو-

13/6،(89)،925.

.5325/:ذرة-أ!

.7931/:العبديعبادبنذريح-

.(12/26):العكبريذريحابن-

.1/532:(السلقبنتكلية:اسمها)الذريعة-

،5336/:(عائشةحاجب،لمجي!النبيمولى)ذكوان-

447،/8136،191.

،3/104،426:الخزرجيقيسعبدبنذكوان-

4/125.

،2/535.5/928،592،692:-الذهبي

6/121،415،7/122،914،165،167،

185،257،224،252،257،273،274،

492،357،388،957،583،9/8،015،
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215،024،248،382،383،15/29،

236،355،554،1/1356،358،

/12132،/13175،/15702،317،593،

/1635،135،221،286،492،(534)،

17/49،59،101،153،156،701،

115،911،125،122،123.

.2664/:العدوانيال!!بعذو-

:(الدينشمسالملك)رسثمبنملكشاهبنباجذو-

16/156-157().

.58/:الخزاعيالبجادينذو-

:العاصبنسعيدجدالعاصبنسعيد-التاجذو-

8/121.

.714/:الأزديمالكبنلقيط=التاجذو-

،7874،488،694/،6432/:الثديةذو-

794،215.

.7423/:(مجوسيأمير)الحاجبينذو-

.4583/:الحارثبنسبيع=الخمارذو-

،6322/،4634،635/:التميميالخويصرةذو-

/7554.505.

.2422،234/:الحميريرعينذو-

.(166-51/165):الشاعرالرمة-ذو

.(11/51):الوزيرسهلبنالفضل=الرياستينذو-

.71/361،371،381:السويقتينذو-

.4125،138/:عمروبنعبدبنالشمالينذو-

-653)،2113/،1/912،442:القرنينذو-

513)،613،813،232،372،373،

436،943،/3141،162،71/132،135.

.2551/،1/132،322،323:الكفلذو-

،7401،551،442،454/:الحميريالكلاعذو-

457،/8188.

.7474،944،17/18/:الحميريالكلاعذيابن-

ارسله،!ي!النبيخدممن)ذمخمر:ويقال،مخبرذو-

،5477/،3892/،2454/:(النجاشي

127الذالحرف-

/1757،62.

.2942،043/:(اليمنملوكمن)نفرذو-

:(الأخدودصاحب،اليمنملوكمن)نواسذو-

2/354،355،424،425،3/48.

،(11/791)،01/483:المصريالنونذو-

991،12/16.

.1/002،102:لبيدبنعمروبنذؤاب-

.2212/:(راو)ذؤيبأبو-

.(7293/):(خالدبنخويلد)الهذليذؤيبأبو-

،6202/،3275/:الأسديحرملةبنالذيال-

532.

،1/155،211،2/154،232:ذئبأبيابن-

703،/3161،227،386،/4403،355،

356،694،5/922،238،241،992،

433،452،521،/622،92،54،924،

288،/8152،153،182،/15275،

(937)،/1781،127،441،947،554.

++.
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.5/1582:(القسرياللهعبدبنلخالدجارية)رابعة-

(546-51/945):العدويةرابعة-

بنسبط)والدةالجوزيبنالفرجأبيبنترابعة-

.51/54:(الجوزي

.7188/:(حوشببنشهرقوممنرجل)رابه-

.1/282،283،284،285:لابانبنتراحيل-

.41/79:(الكعبةكسا)الفارسيراست-

.941/:مضارببنإياسبنراشد-

4/345،:(الثقفيأوسبنحبيبمولى)راشد-

471.

.7/587:-أبوراشدالحراني

،7115،15/926/:الصنعانىداودبنراشد-

/17451.

،5551/،2454/:الحمصيالمقرائيسعدبنراشد-

462،/6932،365،361،371،/86،

184،928،363،(5/139)،/1728،

57،19.

.12328/:باللهالراشد-

،3/177،178،917:السلمىربهعبدبنراشد-

/585.

.8/253:الكندي-راشد

.(11/337):(الموفقمولى)راشد-

،1219،551/:المقتدربنالعباسأبوباللهالراضي-

.14/39،155،(أ-12143)

.7553/،2132/:النميريالراعي-

.1/292:رعاييلبنراعيل-

.11/135:(الموفقمولى)الخادمراغب-

،2225،532/:(ع!ي!اللهرسولمولى)رافعأبو-

362،3/472،994،513،4/112،457،

945،465،651،5/284،418،431،

الراءحرف-م

544،/6018،181،142،592،/7793،

/8641،17/52،87،303،964،547،

477.

.5454،524/:رافعأبيابن-

.5474/:البهيأبو:لهويقال،رافعأبوأورافع-

.4/552:(لخزاعةمولى)رافع-

.17/98:رافعبنإسماعيلبنرافع-

.17/23،185:السلميبشيربنرافع-

.6433/:(الخيبريالحجازأهلتاجر)رافعأبو-

.4512/:الأوسيالحارثبنرافع-

.48/:حارثةبنرافع-

.332/:حزمابنالحافظبنرافعأبو-

.48،13/:حريملةبنرافع-

.5535/،4172،173/:الحقيقأبيبنرافعأبو-

.4/8:خارجةبنرافع-

،472،581،063/:الأنصاريخديجبنرافع-

6/338،933،/965،(132)،15/47،

17/153.

.48/:رافعأبيبن-رافع

.48/:رميلةبنرافع-

.6432/:الجعدأبيبنالجعدبنزيادبن-رافع

.411/:زيدبن-رافع

.6432/،4427/:الأشجعيسلمةبنرافع-

.757/:سهلبنرافع-

.7551/:الغفاريعمروبن-رافع

.5273/:المزنيعمروبنرافع-

:(تميمبنيمنرجل،العربدعموص)عميربنرافع-

/3167.

.787/،5348/:الطائيعميرةبنرافع-

.4512/:عنجدةبنرافع-

،15/482،794:سياربننصربنليثبنرافع-

511،513.

،3/893،993،545،451:مالكبنرافع-
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418،426.

.4125،138/:لوذانبنالمعلىبنرافع-

،11/358،335،343،348:هرثمةبنرافع-

935.

.441/:النجاريوديعةبنرافع-

11/891):اسحاقبنيحيىبنأحمد=الراونديابن-

-991).

.5/1233:(القسريلخالدجارية)رائقة-

،8492/:(الحسينزوجة)أنيفبنتالرباب-

(357).

.986،59/:(مصعبأم)الكلبيةأنيفبنتالربان-

.1552/:جلمسبنصعمربنترباب-

،4/935،365:(!لمجوالنبيغلام)الأسودرباخ-

5/447.

.757/:(الحارثمولى)رباح-

.5194،294/،4256/:ربيعبنرباخ-

.17155/:ز-لدبن-رباخ

.17/421:عمروبناللهعبيدبنرباح-

.51/431،317:المريعثمانبنرباح-

.7234/:(لعثمانغلام)رباخ-

.3132/:معروتيبيبنرباخ-

.17/536،264:ابراهيمبنربعي-

.7917،185،181/:العنزيالأفكلبنربعي-

،2377،385/،1181/:العبسيخراشبنربعي-

/686،235،792،/7467،(5/114)،

534،938،/13921،/1722،32،75،

123،471،244،245،331.

.4512/:الحارثبنرافعبنربعي-

،7134،135،791،235/:عامربنربعي-

246.

.7387/:الكاهليناجيةبنربعي-

،3/43:الخدريسعيدأبيبنالرحمنعبدبنربيح-

.661/،إ4191،356/

912الراءحرف

خنافة:بنزيدبنشمعونبنتريحانةأوربيحة-

5/434.

،1/42،75،126،141،237:أنسبنالربيع-

263،/255،51،63،78،226،246،

4/71،6/212،417،/17591،393،

.518

.4521/:الخزرجياياسبنالربيع-

.7934/،398/:بدربنالربيع-

.5475/:الأعرجيبدربنالربيع-

.17/794:(عليلة)بدربنالربيع-

.7621،17/336/:ثعلببنالربيع-

.7251/:الصائغحسانبنربيع-

.9431/:الضبيخالدبنربيع-

.6235/:العبسيخراشبنالربيع-

.(8535/):خثيمبنالربيع-

.47/:الحقيقأبيبنالربيعبنالربيع-

.348/:سطيح=مسعودبنربيعةبنالربيع-

،4/65:(داودبنسليمان)الزهرانيالربيعأبو-

362،457،5/132،591،235،455،

(11/135)،178،17/793.

.(85)،873/،7672/:الحارثيزيادبنالربيع-

.4114/:معبدبنسبرةبنالربيع-

.836،928/،2358/:الجعفيسعدبنالربيع-

.5/1423:الجيزيداودبنسليمانبنالربيع-

7576/:الأسلميصالحألروبنالربيع-

،15385/،671/،5121/:صبيحبنالربيع-

381،17/511.

.2664/:الفزاريضبعبنالربيع-

،1112،113/:(الشافعيراوية)المراديالربيع-

2/53،128،/359،/4224،422،

5/374،493،456،8/154،15/272،

(423)،527،11/15،175،692،

12/59،17/944.
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.17258/،5/1584:مسلمبن-الربيع

،69،15،98،524/:عفراءبنمعؤذبنتالربئع-

(/7524).

.(11/951):توبةابو=نافعبنالربيع-

.4532/:النضربنتالربيع-

.7187،591،602/:النعمانبنالرببع-

(:المنصور)حاجبالحاجبيونسبنالربيع-

،01/336،365،367،368،375،376

104604،،411414،417،.)418(،

.4125،544/،3432/:سخبرةبنأكثمبنربيعة-

.7147/،5226/:خلفبنأميةبن-رببعة

.6162/:أوسبنربيعة-

،556/،4588/:المطلبعبدبنالحارثبنربيعة-

/7155،(276).

.352/،2485/:عذرةبنحرامبنرببعة-

.756/:العامريخرشةأبىبنربيعة-

.(51/928):الرأيرببعة-

.96/:السلوطيربيعة-

.4141/:سليمبن-ربيعة

،365،66،6/703/،1/276:سيفبنربيعة-

/7371.

.6287/:حسنةبنشرحبيلبنربيعة-

.4257/:مالكبنعامربنرببعة-

،3244،245،385/:الديليعبادبنربيعة-

386.

،3222،226/:الرحمنعبدأبيبنربيعة-

4/368،465،466،/5135،361،362،

/601،357،15/9،17/39.

.5277/:حصنبنالرحمنعبدبنربيعة-

،4475،947/،3/394:التيميعثمانبنربيعة-

518،/8141.

،8302/:الشاميالجرشيعمروبنربيعة-

17/217.

الراءحرف-م

.7422/:العقيليربيعة-

:(فراسأبو)الأسلميكعببنربيعة-

947،048.

5/478،

،6192/،4525/:التجببيلقيطبنربيعة-

7/374،451،452.

،916/،8355،357/:الغنويمخارقبنربيعة-

17.

.7586/،6166/،3432/:ناجذبنربيعة-

.2475،476/:نزاربنرببعة-

،4،416ا412-ه2/:حارثةأبيبننصربنربيعة-

448،3/94،914.

،6592/،5472/،2191/:بزيدبنربيعة-

/7932،375،/8176،177،(/15591).

،9167،017،171/:(التركملك)رتبيل-

172،173،174،178،917،791،891،

602،924،268.

.1/1521:أيوببنرجاء-

،931،32،377،378/:الكنديحيوةبنرجاء-

382،15/13،14،15،23،33،158،

(144)،791.

.17571/:رجاءبنرجاء-

.5/1378:روخبنرجاء-

،2/945:(تيمبنعمران)العطارديرجاءأبو-

4/438،6/146،147،182،،312

(15/65)،17/951.

.(13/33):الأنصناويمحمدبنعيسىبنرجاء-

.(1/1152):مرجىبنرجاء-

.6281/:السامانىيحيىبنرجاء-

.5/562:الرجالأبو-

قوادمنوهو،نهار:اسمه)نهشلبنعنفوةبنالرجال-

،732،33،35/،542،25/:(مسيلمة

94،65.

المنيني:بحتربنمريبنالرجالأبو-
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(15/584-585).

.13501/:ثمالبنمنبعأيبن-رجب

.2691/:(السلامعلبهسليمانابن)رحبعيم-

.1/531:أفرائيمبنترحمة-

.2684،964/:(حلقيابنأرمياكاتب)رخيا-

.4126/:خالدبنثعلبةبن-رخيلة

.12/131:(!بالأندلسالنصارىملك)ردمير-

.1131/:مجلزأبيبنالردبني-

.2486،094،194/:ربيعةبنرزاخ-

أبو)التميميالعزيزعبدبنالوهابعبدبناللهرزق-

.(251-13252/):(محمد

.5/1562:موسىبناللهرزق-

أبو)الماحوزييحىبناللهرزقبنبحىبناللهرزق-

.(15/39):(الطيب

(:البزازمحمدبنأحمدبن)محمدرزقويهابن-

2/926،12/302،215،215،265،،313

13/45()،602،926.

.843/:سواربنرفلق-

.311/:(المنصورمولى)رزينأبو-

.914/:السلولياللهعبدبنرزين-

.5634،464،674/:(اللهأمةأم)رزينة-

.12/921:الكرديإبراهيمبنرستم-

.1361/:الديلميعليبنرستم-

مجد)بويهبنالدولةركنبنالدولةفخربنرستم-

.21/634،535،352:(الدولة

،7114،116،117،911/:فرخزاذبنرستم-

131،132،133،134،135،138،913،

142.

.13/752:رسولابن-

بنأحمدبنخلفبنعليبناللهعبد-الحافظالرشاطي-

.(41/911):اللخميعمر

،7541/،6/13،367:المهريسعدبنرشدين-

8/156،324،15/275،938،947()،

131الراءحرف-

17/43،527،634،934،371،124،

234،284،644،472،476،215.

بالنقفالمعروت،الكرديرشوانبنمنصوربنرشوان-

.(7ط5/177):(الفضلأبو)

.(41/185):الصوفيالرشيد-

.(51/893):العطارالرشيد-

سعيد(:بنعليبن)سعيدالحنفيالدينرشيد-

(/15516-517).

.12/122:النسيميرشيق-

.5664،964/:(لمجيمالنبيخدممن)رضوى-

.5684/:كعببنترضوى-

،13924،251،258،276/:تتشبنرضوان-

/1435.

.6914/،1/18:(الجنةخازن)رضوان-

.51/474:(الطواشي)السهيليرضوان-

.41/59:الولخشيبنرضوان-

:(سليمانبنإبراهيم)المنطيقيالدينرضي-

/16142،242،(245-246).

.4485/:الهذليالرغاش-

.2924/،1/402:رغالأبو-

مفلح:بنأحمدبنمنيربنأحمد-الشاعرالرفاء-

.(13اط14/37)

.7042/:إياسيبيبنإياسبنرفاعة-

.17/323:الجهنيرفاعة-

.7114/:رافعبنرفاعةأبيابن-

،475،85/:العجلانبنمالكبنرافعبنرفاعة-

87،118،126،(/89).

.48،13،367/:التابوتبنزيدبنرفاعة-

،5454/،4444/:الجذاميوهببنزيدبنرفاعة-

.4432/:سموالبنرفاعة-

،8/348،355،357:البجليشدادبنرفاعة-

/915،12.
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6/352،353،6/45:القتبانيشدادبنرفاعة-

.(الفتياني)

،3184/:الأوسيزيدبنزنبربنالمنذرعبدبنرفاعة-

425،434،/4126.

،3/427:الخزرجىزيدبنعمروبنرفاعة-

/4126.

.48،452/:قيسبنرفاعة-

.4544/:مسروحبنرفاعة-

.627/:يثربيبنرفاعة-

.4/87:يحىبنرفاعة-

.1/256،281:ناحوربنبتوئيلبنترفقا-

.4/913:(أسلممنامرأة)رفيدة-

.51/465:الشاعرالرقاشي-

.851/:مصقلةبن-رقبة

.4562/:لوذانبنزيدبنثعلبةبنثابتبنرقيم-

،387،88،281،531/:ع!ي!اللهرسولبنترقية-

472،/4155،156،116،163،242،

277،5/416،436،437،438،7/357،

935،386.

.2512،521/:منافعبدبنشمسعبدبنت-رقية

.51/381:العثمانيةعمروبنترقية-

.4/584:العامريركانةيبو-

3381،-3/332:هاشمبنيزيدعبدبنركانة-

8/15().

،12154/:(الحسنعليأبو)بويهابنالدولةركن-

118،121،133،165،166،172،177،

178،917،185،691،922،242،243،

925،278،(282)،283،928.

العراقيبنمحمدبنالعراقي=الطاووسيالدينركن-

.(41/394):القزويني

.61/71:العلميالدينركن-

الرحمنعبدبنمحمدبنمحمد)القوبعبنالدينركن-

.(285-16/284):(التونسيالجعفريالقرشي

الراءحرف-م

.15/121:المعظميالدينركن-

.21/372،373:(الوليد:اسمه)ركوةأبو-

.51/542:الكنانيالعزيزعبدبنالرماحس-

علي:بنعيسىبنعلي-النحويالرماني-

(/12334).

.6/27،93:رمثة-أبو

.6137/،552،81،87/:الحارثبنترملة-

.7387/:شمسعبدبنربيعةبنشيبةبنت-رملة

.3923،283/:عوفأبيبنترملة-

.16236/:نميأبيبنرميثة-

.17/35:الجذاميرميح-

.2313/:(الملائكةمن)رنافيل-

.4/284،543:الأشعريرهمأبو-

.3547،471/:السماعيرهمأبو-

.5184/:العامريالعزىعبدبنرهمأبو-

.627،391/،2421،542/:روادأبيابن-

،6374/،2135/،172/:الجراحبنرواد-

/1722،934،575،522.

.7154/:الكلاعيالحارثبنرواد-

.9471/،841/:الشاكريالرواعأبو-

.(332)،3291،5/1551/:العجاخبن-رؤبة

،1282،285/:السلامعليهيعقوببنروبيك-

928،592،356،357،/2125،254.

.41/186،672:الحديثيأحمدبنروح-

،15/378،456،423:حاتمبنروخ-

17/925.

،8/358،317،932:الجذاميزنباعبنروخ-

337،341،9/256،(257258-)،215،

228،355،15/8،/17451.

.5366/:عروبةأبيبنسعيدبنروح-

،376،947/،2115،171/:عبادةبنروح-

485،481،/459،123،5/157،133،

134،913،146،177،364،522،
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،9/163،322:(الفرجبنالعباس)الرياشي-،1709،257/،6345،355،7/363/

192،325،3350324،/15555،(/11026)،285،

.165،185،12/17/:(الزنباعأبو)الفرجبنروح-

.21/268،275:(الطواشي)الخادمريان-.5791،486/

.7487،488/:هوذةبنصبرةبنالريان-.6042،17/226/،4416/:القاسمبنروح-

.9321/:مسلمبن-الريان:(الرازيزرعةأبو)أحمدبنمحمدبنروح-

.1292،392،535/:الوليدبنالريان-.(1372/)

.1/632:(السلامعليهلوطابنة)ريثا-613401/:مدركبنروح-

،4/1255:(الدينجمالالطواشي)الخادمريحان-.17376/:المسيببنروح-

.01/2230126:مقبلبنروخ-

.17/624:سعيدبنريحان-77601/:(الأعاجمعلىكان)روزبة-

.847/،5554/:ريحانةأبو-.51/552:العطارروزبةابن-

.5432،433/:زيدبنتريحانة-.21/691:الروزبهان-

.2181/:(بلقيسأم)السكنبنتريحانة-.7484،21/523/،2691/:(راو)روقأبو-

:(!ي!اللهرسولسرية)القرظيةشمعونبنتريحانة-.3283/:هاشمبنعميربنالروم-أبو

.23370/5414،514،524،524،468/:(راو)رومانابن-

،4/325:القرظيةخنافةبنعمروبنتريحانة-،3/375،376،994:(بكرأبيزوجة)رومان-أم

8/13305/433،434.

.21/358:ريدان-.7143/:سودانبنرومان-

.4435/،3284/:جبيلةبنالحارثبنتريطة-.(347-11/534):الروميابن-

.352/،2394/:منافعبدبنتريطة-.1/175:يونانبنلبطيبنرومي-

الديانبنمدانعبدبناللهعبدبناللهعبيدبنتريطة-.5/447:(!ي!اللهرسولمولى)-رويفع

.5/1285:(السفاحأم)الحارثي!،4514،114/:الأنصاريثابتبنرويفع-

.5/1904:(المهديمحمدبنعلي)ريطة-ابن.(885/)

.4175/:الحجاجبنمنبهبنت-ريطة،11514/:-أحمدابن:ويقال-محمدبنرويم-

.4624/:عميرةبنحيانبنهلالبنتريطة-.(12/41)

:(سطيحأم)الحجوريالحارثبنسعدبنترويمة-

3/48.++.

.8286/:(معاوبةبنيزيدحاضنة)ريا-

.375/:الشنيالبراءبنرئاب-

.7575،576/،551،492/:الحارثبنرياخ-

.17132/،2431،5/113/:عبيدةبن-رياخ

.9334/:(نائلأبو)الغسانيرياح-
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،1282،285/:(السلامعليهيعقوبابن)زابلون-

.(زدالون)2231،402/

.741/:(العنسيالأيودتزوجهاامرأة)-زاذ

،1/88،5/592،388،193،654:زاذان-

7/576.655،651،9/591()،،17/37

356،357،376،386.

.4438/،2175/:سليمانبنزافر-

.51/542:الحبرانيعمروبنزامل-

.673/:(الباديةأهلمنرجل)زاهر-

السرخسي:عيسىبنمحمدبنأحمدبنزاهر-

(12/355).

.01/154:المسئببنزهيربنزاهر-

،7514/،2/178:الشحاميطاهربنزاهر-

(/14152).

.41/174:داودسليمانأبوالدينمجدالزاهر-

،652/:(الحمصىكريببنحدير)الزاهريةأبو-

(-9/938593).

،3241/،1/73،117،128:(راو)زائدة-

365،4/421،688،5/64،111،،327

346،693،6/86،353،7/236،،936

8/136،01/286،17/935،481.

.7603/:الرقادأبيبنزائدة-

،912،26،83/،8911/:قدامةبنزائدة-

148،(15/383).

،16042،422،445/(الدينزينالأمير)زبالة-

475.

.61/437،964:(الدينسيف،الأمير)زبالة-

.51/293:الظاهربنزبالة-

.17/338:فائدبنزبان-

،345،9/93،:8/343(سليمانأبو)زبرابن-

الزايحرف-م

852،17/06.

،5/9،15،11،12:التميميبدربنالزبرقان-

14،15،/721،73،76،/8141.

.3/91:(والدعبدالله)-الزبعرى

.1554،17/258/،6/178،917:-زبيد

.9532/،7406/:الياميالحارثبنزبيد-

:(المنذربنحرملة:اسمه)الطائيزبيدأبو-

7/393.

،5/1432،456،463:(الرشيدزوجة)زبيدة-

205،511،531،537،/1143،(56-

57).

.41/423:اللهلأمرالمقتفيالإمامبنتزبيدة-

.9471/:التميميالأروحبنالزبير-

،3/43،113،4/8:وهببنباطابنالزبير-

265،266،323.

،2/238،245،358،311:بكاربنالزبير-

204،453،412،946،477،048،483،

512،953،546،/325،32،36،88،

415،4/218،348،5/33،34،436،

488،494،/744،902،554،955،

795،506،/827،79،122،128،912،

013،131،141،142،217،231،237،

277،192،492،692،326،335،331،

/954،62،86،09،19،011،112،

115،012،126،135،184،291،285،

15/8،88،176،891،921،926،286،

316،425،466،11/38،238،(255)،

414،12/148.

.7385/:بكرأبيبنالزبير-

.963/:الحارثبنالزبير-

.17/362:سعدبنالزبير-

.17/942،632:شبيببنالزبير-

.6962/:السلامعبدأبوالزبير-
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.4653/:(عفانبنعثمانمولى)اللهعبدبنالزبير-

،2/394،3/12،18:المطلبعبدبنالزبير-

65،83،84،154.

:الأسداباذيمحمدبنالواحدعبدبنالزبير-

(/12525).

.3432/:عبيدةبنالزبير-

،7585،9/318/،5362/:عديبنالزبير-

931،17/47.

.5791/:عربيبنالزبير-

،3227،228،281/،2912/:العوامبنالزبير-

282،392،315،436،451،557،

/436،42،43،48،84،126،913،

182،183،187،918،582،215،217،

235،232،535،931،564،574،417،

445،447،535،531،953،541،546،

552،562،656،/5233،574،594،

694،794،/6312،317،318،436،

/76،7،18،97،39،214،215،216،

228،268،271،285،281،355،313،

931،032،323،334،342،345،693،

993،054،524،455،564،574،584،

945،411،413،414،415،416،417،

425،425،427،(435-433)،8/12،

69،123،128،136،9/86،127،128،

11/491،12/344،17/532.

،149،59/:(المكيتدرسبنمحمد)الزبيرابو-

99،155،253،254،2/147،3/01،

98،275328،،415،416،4/16،123،

141،591،225،223،267،926،288،

355،325،323،932،935،361،،384

493،942،522،532،542،543.545،

546،554،961،635،635،064،664،

665،5/915،165،925،215،214،
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172،122،924،252،253،262،263،

265،286،892،355،943،457،955،

525،/6015،155،156،215،358،

373،425،7/376،458،994،555،

8/37،391،9/284،(15/248)،792،

17/15،48،94،58،68،75،82،،83

79،153،913،143،166،258،242،

354،321،341،455،462.

.994،55/:الماحوزبنالزبير-

.334/:موسىبنالزبير-

-12/62):سهلبنالسريبنإبراهيم-الزجاج-

63).

.(21/871):إسحاقبنالرحمنعبد-الزخاجي-

.9122/:(الزبيرابنزوجة)منصوربنتزجلة-

.327/:حصنبنزحر-

.918/،8926/:الجعفيقيسبن-زحر

.8134/:الكلبياللهعبدبن-زحمة

،3226،231،275/،1/73:حبيشبنزر-

365،462،4/43،/5346،524،/6152،

153،351،/7435،894،584،8/36،

592،9/167،691،225،/1741،148،

236،283،931.

.7152/:الفقيمياللهعبدبنزر-

.765/:كليببنزر-

،443/،3484/،1/83:العامريأوفىبنزرارة-

44،/651،/8151،324،9/142،

(263)،17/227.

.51/401:كرببنزرارة-

.2112،11/432/:زردشت-

.674/:زرعأم-

.51/41:إبراهيمبنزرعة-

.7481/:الطائيالبرجبنزرعة-

.9452/:الجذاميزرعةأبو-
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اللهعبدبنعمروبنالرحمنعبد)الدمشقيزرعةأبو-

،7951/،4551/،2142،265/:(النصري

565،/885،912،155،176،177،

391،032،335،/9245،/01202،

11/146،392،(345)،17/236.

.2423/:أسعدتبانبننواسذوزرعة-

.595،56/:الحميرييزنذوزرعة-

،144/:(الكريمعبدبناللهعبيد)الرازيزرعةأبو-

51،64،84،124،913،151،931،

/217،131،017،034،435،/3913،

936،893،4/32،452،555.،5/356

357،512،6/21،23،36،46،61،

69،115،118،124،417،/8918،

/9136،274،01/791،361،11/167،

178،186،(277)،/1451.

.17/87،98:السيبانيزرعةأبو-

.3461/:الحميرييزنذيبنسيفبنزرعة-

.8265/:التميميشريكبنزرعة-

.21/33:الطبريزرعةأبو-

.17/42:الحضرميجابربنعمروزرعةأبو-

اسمه)البجلياللهعبدبنجريربنعمروبنزرعةأبو-

،1164،3/942،5/16،271/:(كنيته

6/76،78،/17144،145،146،231،

233،492،892،314.

:(عباسابنزوجة)معديكرببنمسرحبنتزرعة-

9/96،01/167.

.776/:(الأعاجمعلى)زرمهر-

.991/:(للمختاركلام)زرنب-

.371/:(الكتابأهلمن)زرير-

:البصريخالدبنأحمدبنمحمد-الزريقي-

13/153.

،17501،291،391،933/:الزعراءأبو-

415.

الزايحرف-

.1/151:الزعفراني-

،8154/:(الحكمبنمروانكاتب)الزعيزعةأبو-

166،9/73،228.

):دلويةبنسنانبناللهعبدبنعيسى-زكاث-

)11/931.

.6928/:الإياديزغبابن-

.1/263:(السلامعليهلوطابنة)زغرتا-

،8134،355/،7442/:الكلابيالحارثبنزفر-

357،/975.

.01/352،104،424:الهلاليعاصمبنزفر-

.8337/:الكلابياللهعبدبنزفر-

.959/:قتيبةبنزفر-

.6238/:(خويلدبنتخديجةمشاطة)زفرأم-

)صاحبالتميميسليمبنقيسبنالهذيلبنزفر-

.(5/1377):(حنيفةأبي

.51/464:الكلوذانىالمغنيالأعمىزكارأبو-

.11/385،387:مهرويهبنزكرويه-

،(922-217)،2/791:(السلامعليه)زكريا-

231،234،242،244،245،266،938،

/5412.

.(12/153):البلخيأحمدبنزكريا-

المغربي:الهنتانيمحمدبنأحمدبنزكريا-

(/16251).

،376،947،485/،2523/:إسحاقبنزكريا-

/416،123،/599،364،17/422.

،525/،4544/:المزكيإسحاقأبيبنزكرياأبو-

112،215،524،/6244،303،/17145،

154.

.14141/:التبريزيزكرياأبو-

.7656/:الرمليزكرياأبو-

،3421/،1/917،253:زائدةأبيبنزكريا-

/4341،561،195،5/158،916،225،

042،/6242،351،/01345،/17224.
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.8134/:الهلاليشمربنزكريا-

.343/:العجلانيزكرياأبو-

،5125/،4216/،2/283:عديبنزكريا-

321،6/187،243،893،7/583.

.8451/:عمروبنزكريا-

،5326/،4325/،3512/:يحيىبنزكريا-

/6024.

.7515/:المقرىءالخرازيحىبنزكريا-

6921/:خلادبنيحىبن-ز!يا

.8363/:زحمويةيحىبنزكريا-

،722/،6693/:الساجييحيىبنزكريا-

/9125،/11692،(/1225).

.2545/:السعدييحىبنزكريا-

،327،92/:(السكينأبو)الطائييحىبنزكريا-

/4683،684،/8916،/17933.

،7485/،6321/:الأعمىالكندييحىبنزكريا-

481،/8276.

.651/،5044/:الواسطييحىبنزكريا-

.2135،136/:الوقاريحىبنزكريا-

البجلي:حمادبنسليمانبنيوسفبنزكريا-

(16/915-165).

.2/928:(الحواريينأحد)يوطا-زكريا

.51/013،531:الزكيبنالدينزكي-

.(51/435):الفويرةبنالدينزكي-

.1/282:(لابانبنتللياجارية)زلفى-

.1/292،153،253:(مصرعزيزامرأة)زليخا-

،11112/:(عمربنمحمود)الزمخشري-

(/14111)،15/99.

.1/256،258:(السلامعليهلإبراهيمابن)زمران-

.2421/:(الأسباطمن)شلومبنزمري-

،3357،322،334/:المطلببنالأسودبنزمعة-

356،438،4/94،155،156،111.

،5524/،1255،924/:صالحبنزمعة-
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/6012،/838،17/564.

.1185/:صالحأبيبنزمعة-

.2684،4/63/:الزمعي-

.3173،174/:العذريعمروبنزمل-

الأثصاريعليبنمحمدالدينكمال-الزملكانيابن-

.(502-16532/):السماكي

،3234/:الحنفيالوليدبنسماك-زميلأبو-

/462،96،49،5/447،955،/7476،

8/173.

.17/894:سماكبنالزميل-

.8112/:العذريعمروبنزميل-

،2191،291،902،385/:الزنادأبيابن-

545،547،/367،244،245،164،

478،/4176،291،214،454،546،

/5125،135،317،383،894،518،

/625،/7123،237،124،322،343،

375،377،/8131،/961،88،/17283.

،134،83،84،551،912/:الزنادأبو-

224،231،232،264،931،2/188،

191،291،216،233،992،363،374،

375،/3327،385،051،4/547،206،

/594،55،134،504،413،294،794،

/622،36،931،333،/722،364،

376،467،/9022،/1775،97،152،

181،282،355،412،521،528.

:(البخاريزنجويهبنحاتمبنمحمد)زنجويهابن-

2/236،/6122،912.

.01/273:-الزنجي

-01/384):الشاعردلامةأبو=الجونبنزند-

)385.

.2/468:-زند=الهميسع

،14/94:(الدينعماد)التركيآقسنقربنزنكي-

55،57،62،66،68،96،74،77،
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97،08،83،09،19،39،59،79،

99،152،155،115،111،115،116،

791،223،225،226.

.41/91:برسقبنزنكي-

،14/254:آقسنقربنزنكيبنمودودبنزنكي-

223،935،315،313،325،(442).

.(الرازيعمروبنمحمدد)لقبزبيج-

.3962/:زنيرة-

.6375،17/22/:مضرببن-زهدم

.7211،652/:(شاعر)القشيريالزهراءأبو-

،7/142،163،164:التميميحويهبنزهرة-

168،173،9/153.

.312/،2485/:كلاببنزهرة-

.(51/284):(عقيلأبو)معبدبنزهرة-

،1/57:(شهابابن،مسلمبنمحمد)الزهري-

74،85،85،88،98،79،99،601،

157،125،128،135،168،254،236،

244،264،318،327،/261،72،19،

157،116،912،144،146،154،166،

171،917،691،216،222،226،232،

236،268،692،792،892،992،358،

358،365،375،385،381،382،383،

444،445،465،461،557،518.525،

053،3/5،13،18،22،24،26،31،

32،34،36،37،52،95.65،65،

67،74،82،59،79،915،164،187،

918،791،302،257،212،214،921،

227.024،241.027،278،592،492،

592،354،355،318،931،933،345،

934،353،354،364،368،378،383،

386،387،104،204،304،042،428،

434،448،944،455،451،452،463،

464،466،467،477،478،947،482،
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486،594،553،511،514،516،

/416،17،25،28،35،36،37،44،

75،74،76،99،501،158،158،

174،178،917،251،257،925،216،

218،221،224،231،244،245،257،

258،027،271،276،282،283،492،

792،311،312،313.315،317.345،

343،347،355،364،037،375،376،

377،378،937،385،382،383،384،

386،387،388،938،693،455،458،

411،412،421،422،423،435،431،

432،433،434،437،438،445،444،

446،944،455،458،945،468،474،

487،488،055،405،605،805،511،

512،514،515،516،523،524،532،

533،534،537،538،953،545،542،

546،547،555،558،563،565،566،

557،571،575،576،577،957،585،

586،587،395،495،161،461،623،

462،626،631،635،654،663،673،

678،967،682،296،696،/555،56،

78،301،401،126،128،131،136،

137،541،421،461،161،163،167،

168،176،491،791،991،532،227،

142،442،924،258،526،274،276،

283،351،313،314،315،316،317،

318،325،324،326،335،334،337،

345،341،344،347،348،934،353،

358،362،363،936،037،372،374،

381،455،456،704،458،904،415،

417،418،042،422،424،425،427،

432،434،437،943،443،445،451،

461،465،484،551،205.555،514،
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515،518،951،523،524،/69،12،

18،23،24،35،32،53،54،62،

64،66،96،76،78،83،145،191،

791،891،265،261،277،692،315،

311،312،314،315،322،033،334،

935،377،453،416،425،7/5،22،

46،52،54،123،291،267،926،

792،503،343،346،347،363،366،

368،993،466،467،555،555،556،

8/6،،3365،75،98،157،113،

912،134،146،155،153،156،591،

191،251،311،9/53،135،211،

222،024،273،288،592،15/15،

11،57،147،158،918،(291891-)،

213،217،11/162،12/934،/16034،

17/12،16،21،23،43،46،47،48،

94،55،62،72،73،74،81،83،

98،59،99،157،118،126،127،

128،912،135،153،156،163،165،

256،922،234،236،265،268،275،

355،351،312،318،327،932،،338

036،412413،،414،415،431،447،

451،485،556،516،521،523،528،

535،532.

.5352،71/254/،3784/:الزهريأخيابن-

.971/:الكلبيالأبردبنزهير-

.7435/:الأرقمبنزهير-

.8175/:الزبيديالأقمربنزهير-

،3703،132،322/:المغيرةبنأميةأبيبنزهير-

/4552.

.2466/:هبلبنجناببنزهير-

،2/362،5/16:(خيثمةأبو)حرببنزهير-

126،132،391،223،238،243،924،

913الزايحرف

283،284،334،193،/635،71،113

937،/7394،/8326،/9431،11/06

601،(134)،17/64،15،64،47

84،541،581،516،391،452،232

255،282،331،348،378،944،994

555،554.

نصر(أبو)الخداميخدامبنعليبنالحسنبنزهير-

(/13581).

.9191/،4655/،2551/:سلمىأبيبن-زهير

.(1241/):حنبلبنأحمدبنصالحبنزهير-

4622،624/،361،62/:صردبنزهير-

637.

542/:(مسيلمةزوجةسجاحمؤذن)عمروبنزهير-

.(9521/):البلويقيسبنزهير-

8244،253،255/:البجليالقينبنزهير-

.925،265،هـ62

5454/،4335/،1/63:محمدبنزهير-

17/138،252،922،318،358،993

545.

4491/،2358/:الكوفيالجعفيمعاويةبنزهير-

591،267،522،/547،287،154

/68،233،292،936،/7594،613

/846،541.

.17/346:القرشيمعبدبنزهير-

.(61/642):(الدينسيف)زولاق-

المصرالحسينبنإبراهيمبنالحسن)زولاقابن-

.(12348/):(الحافظ

.49،41/:الحارثبنزوي-

(سفيانأبيبنزياد،سميةبنزيادهو)أبيهبنزياد-

/3951،/4248،/5484،/6336،338

/7131،177،426،532،536،537

/813،52،22،55،58،65،66،76
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96،75،(85-87)،29،115،116،

123،124،918،891،/936،66،521،

535.

.5564،17/532/:زباديبيابن-

.7291،391/:أميةبن-قلاد

.6162/:الأوبربنزياد-

،5431/،184،4/213/:أيوببنزياد-

/7325،326،11/178،(922)،234.

،3601،692،535،937/:البكائيزياد-

/4541،/8111.

.17/14:بيانبن-زباد

.8561/:ثوبانبنزباد-

.(9356/):الدمشقيالتميميجاربةبنزياد-

.99/:جبلبنزباد-

.9234،271/:البجلياللهعبدبنجريربن-زباد

.6051/،572،73/:الضدائيالحارثبنزياد-

.17/564:القزازالفراتبنالحسنبنزياد-

.337/:حشرجبن-زباد

،721،22،235/:الشاعرالنمبميحنظلةبنزياد-

954.

،7/442،443،444:التميميخصفةبنزياد-

454.

،17241،454/،6525،692/:خيثمةبنزباد

294.

.17/61،541،541:رباحبنزلاد

.9432/،4154/:الحارثبنالربيعبنزياد

.51/258:القشيريزرارةبنزياد

،5232/،4286/:الأسلميزيادأبيبنزياد

/7576،/17161.

،624،021/،5515/،2593/:سعدبنزباد

17/901،126.

.8651/،612/:(سعدمولى)زباد

.5615/:الخراسانيسعدبنزياد

الزايحرف-

.4454/:ضميرةبنسعدبنزياد-

.5471،472/:سودةأبيبنزياد-

.17/57:كوشسيمينزياد-

.01/526:الحارثيصالحبنزباد-

.01/283،284:الخزاعيصالحبنقلاد-

.4/534:الضمريسعدبنضميرةبنزياد-

.316/:الجشميطارقبنزياد-

.1/99:الطحانزيادأبو-

.8641/:(عباسابنمولى)زيادأبو-

.7332/،5521/،126/:اللهعبدبن-زياد

.7538،953،11/76/:البكائياللهعبدبن-زباد

.566،17/471/:علاثةبناللهعبدبنزياد-

.586/الهزمبنبجيربنمالكبناللهعبدبنزياد-

.7158/:العبسيزياد-

،15282/:الحارثيالدارعبدبناللهعبيدبنزياد-

.935،(اللهعبدبن)283،928،353

،564،271،693/،442،25/:علاقةبنزياد-

/629.

.914/،4126/:عمروبنزياد-

.9188/:غنمبنزياد-

.762/:الأنصاريلبيدبنزياد-

.7285/:البياضيلبيدبنزياد-

،3/426،466،4/126:الزرقيلبيدبنزياد-

7/14.

.7581/:الثقفيمحمدبنزياد-

الخرجاني:الهيثمبنزيادبنمحمدبنزياد-

(/12322).

.17/318:المخزومى-زياد

.6313/:مسلمبنزياد-

.766/:(شعبةبنالمغبرةمولى)زيادأبو-

.7581/،3165/:(الجارودأبو)المنذربنزياد-

.17/953:البصريميمونبنزياد-

،7/931،943،445:الحارثيالنضربنزياد-
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442،448.

.572،73/:الحضرمينعيمبن-زياد

.7933/:الفهرينعيمبن-زياد

.4894،17/653،433/،1/69:النميريزياد-

.01/971:النهديزياد-

.685/:(الخطابأبو)البصرييحيىبنزياد-

.51/423:زبنونأختابن-

2221،246/،1/24:(مفسر)زيدابن-

4/76،17/225،905.

.4796/:أثيلبنزيد-

.7515/:الأحولزيدابو-

2351،5/452/:البصريالطائيأخزمبنزيد-

6/79،/7275،(/11026).

.71/56:أرطاةبنزيد-

415/،3222،225،445/:يرقمبنزيد-

23،151،367،477،5/112،113

116،928،592،192،392،492،992

355،6/95،225،221،356،593

/7555،556،568،576،577،/873

38،425،(/952)،17/462،247

262،367،464.

1131،136،175،172/:اسلمبنزيد-

185،225،221،236،272،392،592

2/46،55،356،383،384،793

3/927،358،385،/435،193،422

458،545،643،5/36،913،154

391،491،102،332،6/98،253

326،331،7/97،162،285،324

376،542،8/94،141،932،/954

133،281،283،(15/928)،/1705

69،226،316،323،366،383،436

437،444،461،947،485،505،513

3941/،2541/،111/:الأنصاريزيدابو-

141الزايحرف

4/444،475،/5893،/6472،284،

7/148،155،925،11/53،54،/1724.

،5255/،1913،145/:انيسةأبيبنزلد-

926،322،6/333،893،/1715،593،

405.

.7557،585/:أوفىأبيبنزيد-

.5393/:ييمنبنزيد-

،344،215،472،794/:ثابتبنزيد-

/4018،927،424،518،5/488،794،

894،994،305،/6252،7/97،148،

181،925،235،323،345،364،384،

385،993،045،451،(8/23)،24،

122،9/113،15/047،17/948.

جارية:بنيزيد:ويقال،عامربنجارلةبنزيد-

4/11،677.

.5472/:جبيربنزيد-

.8452/،48/:الحارثبنزيد-

،325،77،78،902/،2245/:حارثةبنزيد-

022،232،272،123،493،435،472،

994،705.558،513،4/24،43،501،

156،701،126،143،165،163،167،

168،916،186،231،242،248،355،

351،352،293،466،467،475،477،

947،485،481،482،483،484،486،

948،394،494،594،994،555،

5/352،353،403،355،416،418،

448،464،465،7/9،46،81،225،

223،593،5548/69،،9/332.

،1/73،74،191،291:الحباببنزيد-

2/237،/3594،/4226،5/73،915،

273،292،992،946،6/58،78،181،

227،243،252،345،937،/7565،

574،8/37،891،288،/1736،51،
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184،112،631.

.17651/،3435/:الحريشبن-زيد

.17/442:(راو)حسنبنزيد-

.41/521:(بمروالعلوييننقيب)الحسنبنزيد-

عصمةبنسعيدبنالحسنبنزيدبنالحسنبنزيد-

،1523،25/:(الدينتاج،اليمنأبو)الكندي

26،14،57،56،71،72،73،75،

76،165،276،352.

،7/464،482:السنبسيالطائيحصينبنزيد-

483،486.

.6232،233،234،942/:خارجةبنزيد-

.5917،185/،4382/:خالدبن-زيد

،3434/:العدوىالقرشىنفيلبنالخطاببنزيد-

4/126،/524،7/33،94،55،54،97.

.541،42،115/:(الخيرزيد)الخيل-زيد

،4244،245،246،247/:الدثنةبنزيد-

248،924.

.17/65:الديليزيدابن-

:(الوحيكتابمن،الأنصارمنرجل)زيدأبو-

5/488.

.3892/:الهاضميرفاعةبنزيد-

.5356،17/384/:رفيعبنزيد-

.1/16:الرقاشيزيد-

.3432/:رقيشبنزيد-

.2111/:زائدأبيبن-زيد

.هـ715/:سراقةبنزيد-

.3114،115/:سعنةبن-زيد

،2224،225،226/،1/157:سلامبنزيد-

4/587،6/88،257،17/253،324،

337.

،3426/:(طلحةأبو)الأنصاريسهلبنزيد-

558،/459،126،691،791،374،

537،958،996،/5156،165،368،

الزايحرف-

452،522،/684،85،156،157،158،

915،165،161،246.

،7358،931،352/،3512/:صوحانبنزيد-

954،134،441،422.

.5472/:الضبيزيدأبو-

.4544/:ضميرةبنزيد-

.3427/:كعببنعاصمبنزيد-

.هـأ17/6:الرحمنعبدبنزيد-

،8242/،6316/،5924،525/:عليبنزيد-

/17948.

إليهتنسب)طالبأبيبنعليبنالحسبنبنعليبنزيد-

،هـ5/412،7/514،1/174:(الزيديةالفرقة

175،(178)،917،185،258،17/35.

.8412/،5438/:الخطاببنعمربنزيد-

.5453/:عمروبنزيدأبو-

،2542،543،544/:زيدبنعمروبنزيد-

/412،14.

،(-2/953548)،161/:نفيلبنعمروبنزيد-

/344،162،163،172،691،791،

/6152.

،7553/،695/،5357،366/:العميزلد-

17/44،482.

.17951/:قيسبن-زيد

.47،13،662/:اللصيتبنزيد-

.4434/:المباركبنزيد-

:(اللهعبدبنأحمدبنمحمد)المروزيزيدأبو-

()12/358.

.4126/:قيسبنالمزينبنزيد-

.61/893:(الدينزين)الشافعيالمغربيزيد-

.5/1543:جعفربنموسىبن-زبد

.9161/:النميريزيدأبو-

.5481/:الهرويزيدأبو-
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،9345/،652،932/،2/922:واقدبنزيد-

(/15403)،17/93،65،241،405.

،621/،3365/،2/993:الجهنيوهببنزيد-

315،324،326،933،7/347،944،

045،455،948،054،895،17/48،

.57

،4/796،5/092،192،7/575:يثيعبن-قلد

958،495.595.

.1715/:الدمشقيبحيىبنزيد-

.1715/،2535/:الخزاعيعببدبنيحيىبنزيد-

.5484/:(بم!ي!النبيمولى)بسارابوزيد-

غالببنأحمدبناللهعبدبناحمد)زيدونابن-

.(181-13185/):(الوليدابو،الأندلسي

.(11/431):التركيزبرك-

.12/502:الصنهاجيمنادبنقلري-

:(العقربانيعامربنالمؤيدبنسليمان)الحافظيالزين-

(15/451-452).

:(الأشرفالملكمسخرة)خضرالزين-

(/15993).

.(61/68):الحرانيالدبنزبن-

،41/327:(إربلصاحب)الدينزينبنالدينزين-

(382).

.51/958:السامريالدبنزبن-

.61/51:السمرقنديالدينزين-

.51/256:صصرىبنالدينزبن-

.(526)،16/135:الحنبليعببدانبنالدبنزين-

:(الأشرافنقيب)الحسينيعدنانبنالدينزين-

/15574،581،395،/1641،51.65،

(68).

،5/1115،454،554،575:الفارقيالدينزبن-

576،895،635،636،/1635،(34)،

913.

.16134/:الجبلقاضيبنالدينزين-

143الزايحرف

،16/183:الدمشقيالكتانيبنالدينزين-

(284).

.5/1915:البريديمخلوفأبيبنالدينزين-

،16/14،133:المالكيمخلوفبنالدينزين-

138().

-395)،15/905،295:المنجىبنالدبنزبن-

495).

.61/484:المنفلوطيالدينزبن-

.61/434:النجيحبنالدينزبن-

،1/701:(عليبنالحسينبنعلي)العابدينزين-

2/313،/4351،5/374،951،8/923،

251،266،272،273،274،275،392،

803،903،031،931،/924،58،232،

275،(927-592)،363،11/93،

17/234.

:(ع!ي!اللهرسولزوجة)الأسديةجحشبنتزبنب-

2/931،4/277،355،351،352،353،

355،371،372،394،3/432،5/414،

415،418،425،435،6/311،/7225،

(223)،224،8/136،927،17/46.

:(المسمومةالشاةصاحبة)اليهوديةالحارثبنتزبنب-

/4434،435.

.4462/:حيانبنعمروبنحبانبنتزينب-

ويقال،!سي!اللهرسولزوجاتمن)خزبمةبنتزينب-

.5514،184،542/:(المساكينأم:لها

،3/87،88،472:!يماللهرسولبنتزينب-

/449،142،143،145،146،147،

293،468،/5416،436،437،/781،

82،128.

،352،282،4/617/:سلمةأمبنتزينب-

/5265،285،286،/6311،(9/912)،

15/217،17/46.

.51/571:الشعريةزينب-
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.3156/:ربيعةبناللهعبدبنتزينب

.8277/:طالبأبيبنعقيلبنزينب

،4/162،5/438:طالبأبيبنعليبنتزينب

943،8/262،272،274،277.

،5/915،288:عجرةبنكعببنتزينب

/7572.

،7271،272/:(عمرزوج!ة)مظعونبنتزينب

9/133.

.9281/:(الحسينمولى)زييد

+..

السينحرف-

السينحرف

.1/236:سابطابن-

.2282،21/327/:(شاعر)البربريسابق-

.(5/1542):سابور-ابن

،12332/:(نصرأبو،الوزير)أردشيربنسابور-

(/1355-51).

،2448،944،452/:بابكبنأردشيربنسابور-

467.

.2514/:خرزاذبنسابور-

.7151/:شهرياربن-سابور

،11/892،353،358،313:الساجأبيابن-

411،/1254،74،75.

.11/267:الساج-أبو

،1/952،522:(السلامعليهإبراهيمزوجة)سارة-

222،422،522،227،228،922،238،

923،542،552،562،258،692،/26،

522،235،/6265.

،4954،551/:(المطلبعبدلبنيمولاة)سارة-

/6436.

.653/:مقسمبنتسارة-

.7925،526،274/،6135/:زنيمبنسارية-

.154-2484/:(الحضرصاحب)الساطرون-

.16/372:الجلاليساطلمس-

.954/:المزنياللهعبيدبنساعدة-

،13175،491/،12272/:الساعيابن-

/1491،175،223،228،922،235،

236،927،283،423،435،454،488،

15/6،9،15،13،36،74،29،155،

124،137،913،166،167،171،174،

182،186،187،188،918،491،991،

256،232،234،245،248،252،255،
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262،682،284،892،992،113،(447

-484).

.1/552:جندعبنسالف-

،9926/،2/17،594:الأفطسسالم-

/17517.

.(51/444):البدويالبرقيسالم-

.7154/:ثعلبةبنسالم-

،184،151/:الكوفيالغطفانيالجعدأبيبنسالم-

157،158،115،/2284،3/227،593،1

4/617،5/153،154،454،462،

،7461/،هـ54،هـ6/144،185،317،32

.17151،336/،(9938/)،هـ154،55

.7634/:جميعأبوسالم-

.6364،17/492/:الجيشانيسالمأبو-

،3/436،4/291:(حذيفةأبيمولى)سالم-

.هـه،956،7/33،34،48،94

835،52،271،1/،7956/:حفصةأبيبنسالم-

/9012،272.

.(491)،16/81،191:الدرأبيبنسالم-

.17/124:سالمأبيبنسالم-

:عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحبنسالم-

6/313.

،5145/،1/35،2/146:اللهعبدبنسالم-

141،227،241،388،6/917،018،/

17/73،163،165،502،433.

.6188/:الخياطاللهعبدبنسالم-

.9011/:عروةبناللهعبدبنسالم-

،3205/،2/543،544:عمربناللهعبدبنسالم-

،5123،912/،663،هـ4494،57/،516

،هـ727/،176،187،491،791،592

،(65)،15،17،هـ8/122،9/232،1/9

353،354.

.9535/:المحاربياللهعبدبنسالم-

514السينحرف

.5347،793/:عبيدبنسالم-

.4396/:عجلانبنسالم-

،4/126،657،5/358:الأوسيعميربنسالم-

(8/27).

.4261/:الخزرجيعوفبنسالم-

،4431/،3135/:(مطيعبناللهعبدمولى)سالم-

/17216،271،494،994.

.8256،572/:(زيادبناللهعبيدمولى)سالم-

.155،62/:الحسينيقاسمبنسالم-

.9992/:مسلمبنقتيبةبن-سالم

.14151/:العقيليمالكبن-سالم

محفوظبناللههبةبنالحسنبنسالمبنمحمدبنسالم-

.(15617/):التغلبيصصرىبن

.651/:المكيسالم-

.764/:نصربنسالم-

،5325/،4454/،2/912:النضرأبوسالم-

321،/8362،(/15254).

،1/148،171،172:السلامعليهنوحبنسام-

175،2/272،031،316.

.51/54:الجبليسامة-

.2482،483/:غالببنلؤيبنسامة-

.51/22:ساواابن-

.31/942:ساوتكين-

.8178/:السائبأبيابن-

.7922،232،233/:الأقرعبنالسائب-

السهمي:عديبنقيسبنالحارثبنالسائب-

/4625.

.472/:حبيشأييبنالسائب-

.8431/،5181/:سويدبنخلادبنالسائب-

.4228/:(عثمانبنتعائشةمولى)السائبأبو-

،3/923،284:مظعونبنعثمانبنالسائب-

315،/422،126،/752.

.752/،:العوامبنالسائب-
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،912،14،17/551/:الأشعريمالكبنالسائب-

915.

.8602/،1/031:المخزوميالسائبأبو-

.7538/:يزبدبنالسائبأبو-

.(9247/):ثمامةبنسعيدبنيزيدبنالسائب-

،5705،915/،4678/:الكندييزيدبنالسائب-

6/37،247،8/89،155،(9/167).

46955/:الطائفييساربن-السائب

.5684/:(!ي!اللهرسولمولاة)سائبة-

.1/182:(المغيرةبنالفاكهمولاة)سائبة-

.114،614-هـ264/:سبأ-

.4183،184/:الغبشانيالعزىعبدبنسباع-

،4/158،285،793:الغفاريعرفطةبنسباع-

965،/5171،/8151.

،4163،102/،2/543،3/67:سبرةأبيابن-

،382،384،هـ533/،427،473،483

451،/6175،/7347،384،/9221،

/17494،994.

،3/281،282:العامريرهمأبيبنسبرةأبو-

315،436،4/136،7/691،791،991،

.17025/،393()،102،هـ25

.7293/:الشاعرالقرشيالعزىعبدبنسبرة-

.4/126:فاتكبنسبرة-

.1581،151/:فاكهأبيبن-سبرة

.4577/:الجهنيمعبدبنسبرة-

.6282،924/:النخعيسبرةأبو-

بناللهعبيدبنمحمد:ايمممه)الشاعرالتعاوبذيبنسبط-

.(4/1036):(اللهعبد

:(قزعليبنالدينشمس)الجوزيابنسبط-

14/916،947،594،15/93،04،41،

44،45،73،82،116،128،143،

،191،هـ144،515،155،186،187،91

391،591،572،902،215،921،231،

السينحرف-

422،432،025،532،264،527،927،

285،285،286،288،(153-533).

،12691،702/:(الدولةمعزحاجب)سبكتكين-

،247،258،261،265،266926،(278).

،12/284:(كزنةصاحب،محمودوالد)سبكتكين-

285.

.4583/:(الخمارذو)الحارثبنسببع-

.4126/:عيشةبنقيسبن-سبيع

.7471/:الحضرمييزيدبنسبيع-

.2914/:(شاعرة)الأحمثبنتسبيعة-

.15495/:الخجنديالدينصدربنتالبهاء-ست

،14/29:(المقتفيالخليفةأم)نسيمالسادةست-

915.

،14203،033/:شاذيبنأيوببنتالشامست-

15/69،79،89،186.

عبدوسبنعليبنالرحمنعبدبنتالنعمست-

.(16121/):الحرانية

المنخى:بنأسعدبنعمربنتالوزراءست-

(/16125).

:المنصوريكوكبايالدينسيفبنتستيتة-

(16/233).

أمةتكنى)المحاملىاللهعبدأبيالقاضيبنتستيتة-

.(12132/):(الواحد

.542/:(مسيلمةزوجة،صادرأم)سجاح-

بنالحارثبنتسجاح:اسمها)العرافةالكاهنةسجاح-

،312،7/91،28/:(التغلبيةعقفانبنسويد

92،35،32،36.

.5994،505/:(ع!ي!للنبيكاتب)السجل-

.1/121:(ملكاسم)السجل-

:(الوائلىإياسبنزفربنسحبانهو)وائلسحبان-

(/8152)،9/267،/1452.

11155/)،4527/:سعيدبنالسلامعبد=سحنون-

156-).
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سحنونالفثحأبيبنأحمدبنالوهابعبد-سحنونابن-

.(51/588):الطبيبالخطيب،التنوخي

،14353/:(محمدبنعلي،الدينعلم)السخاوي-

477،/1516،72،73،19،126،952،

(255-256).

.3432/:تميمبنتسخبرة-

.3432/:عبيدةبنسخبرة-

.2487/:(الظرببنلعامرجارية)سخيلة-

الرحمن.عبدبنإسماعيل-السدي-

.(11/791):موسىبنإسماعيل-السديبنتابن-

.3036/:الصغيرالسدي-

51/287:علانبنالسديد-

.5684/:الأنصاريةسديسة-

.5277/:نبهانبنتسراء-

.21/992:السراجابن-

.61/944:البلقينيالدينسراج-

.4505/:المازنيخنساءبنعطيةبنعمروبنسراقة-

.7942/،4126/:النجاريعمروبنسراقة-

.(827/)،4126/:النجاريكعببنسراقة-

،3943،446/:المدلجيجعشمبنمالكبنسراقة-

944،455،451،453،/441،75،125،

/5161،174،551،555،/612،92،

504،7/173،174،(287).

:الأنصاريعديبنالحارثبنمالكبنسراقة-

4/656.

،902،21،35/:البارقيمرداسبنسراقة-

(166).

.(111)،12/82:حمدانبنالسراياأبو-

.1/582:(الخليلإبراهيمابن)سرج-

.41/36:(أنطاكيةصاحب)سرجال-

.2928/:(النصارىمن)سمجس-

.88،112،122/:الروميمنصوربنسرجون-

.4422/:السرحابن-

147السينحرف-

.13/651:(الشوكأبيأخو)سرخاب-

.41/5:دلفأبوالديلميسرخاب-

.2/412:سروخا-

.4/542:سروعةبوأ-

.8091/،6328/:إسماعيلبنالسري-

.11/12:الحكمبنالسري-

.01/993:حيانبنالسري-

.3027،17/103،333/:خزيمةبنالسري-

.5355/:خلادبنالسري-

.(632-622)،21/542،552:الرفاءالسري-

،564،(234-231)،11/156:السقطيسري-

457،12/116.

.8175/،5905/:الهمذانيعاصمبنالسري-

،15321/:عباسبنالحارثبناللهعبدبنالسري-

333،342.

.5/1154:(السراياأبو)الشيبانيمنصوربنالسري-

،2/143،346،3/443:يحيىبنالسري-

/7511،/9322،15/13،694.

.5521/:ينعمبنالسري-

،11/254،534،574:(العباسأبو)سريجابن-

(12/12).

،1/37،287،2/935:النعمانبنسريج-

5/57،112،255،465،794،11/58،

/1705،915.

،131،3/791،226/:يونسبنسريج-

7/237،/11913،/17111،311،312.

.17/61،62:أسيدبنحذيفة-الغفاريسريحةأبو-

:(مسعودبنربيعةبنالربيع:اسمه،كاهن)سطيح-

/2412،134،414،425،444،446،

/345،46،47،48،94،55،148،

184،185،186،/6574.

الرافضي:البغداديالتاجرالحليالسعاداتأبو-

(/159).
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،2374/،165،337/:إبراهيمبنسعد-

/3226،003،/497،402،931،328،1

965،5/337،036،/77،563،/8501،

702،(01/243).

.609/:الأزديسعد-أبو

،5/901:عجرةبنكعببنإسحاقبنسعد-

/7572.

.4/672:أوسبنسعد-

.9402،17/481/:الشيبانيإياسبنسعد-

.7451/،2542/:العوفيجنادةبنسعد-

.758/:حارثةبنسعد-

.4018/:حبتة-سعدبن

.8348،357/:اليمانبنحذيفةبنسعد-

.5155/:(عليبنالحسنمولى)سعد-

.758/:حمانبنسعد-

.4/7،13:حنيف-سعدبن

.4126/،3285،531/:خولةبنسعد-

3/418،425،436،1:الحارثبنخيثمةبنسعد-

463،465،/442،126،138،/5037،

105.

.1/89:الخيرسعد-أبو

المغربيسعدبنسهلبنمحمدبنالخيرسعد-

.(-14116117/):الأندلسي

،3/418،426:الخزرجيعمروبنالربيعبنسعد-

436،467،705،805،955،512،)

4/126،213،214،7/355،603.

.17425/:سعدالزاهد-أبو

.17/82:زيادبنسعد-

،412،917،325،357/:الأشهليزيدبنسعد-

358،363،651.

.6361/:(حمادأخو)زيدبنسعد-

.4126/:الخزرجيالفاكهبنزيدبنسعد-

.4126/:الأوسيمالكبنزيدبنسعد-

السينحرف-

.5105/:سرحأبيبن-سعد

.4602/،344/:الربيعبنسعدبنتسعدأم-

.6158،162/:الأنصاريقيسبنسعيدبن-سعد

.3476/:المقبريسعيدبنسعد-

.7015/:الأشهليوقشبنسلامةبن-سعد

.4126/:النجاريالأشهلعبدبنسهيلبن-سعد

.5483/:الصلتبنسعد-

.13791/:الصوفيسعدأبو-

.542/:الأشجعيمالكأبو-طارقبنسعد-

.4187،188/:طلحةأبيبنسعدأبو-

.1323/:(طلحةمولى)-سعد

.4281/:عبادةبنسعدأم-

،3175،176/:الخزرجيالأنصاريعبادةبنسعد-

377،184،423،424،427،466،467،

472،473،/418،46،127،913،227،

692،365،372،445،945،054،541،

546،547،962،/5347،527،/76،

123،124،125،471،165،/8461.

.1745/:جعفربنالحميدعبدبن-سعد

.3285/:لقيطبنقيسعبدبن-سعد

:(زيدأبو)الأنصاريالنعمانبنعبيدبنسعد-

/4126،/7165.

،7057/،4145،455/:عبيدةبنسعد-

/8244.

.4126،891/:الخزرجيخلدةبنعثمانبنسعد-

.999/:الرازيعثمانبنسعد-

أبو)الزنجانيالحسينبنعليبنمحمدبنعليبنسعد-

.13/452:(القاسم

.13161/:عمايةأبيبنسعدأبو-

.7431/:الفزاريعميلةبنسعد-

.17317/:الشيبانيكيلانأبوسعد-

.7446/:التميميفدكيبن-سعد
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.(7537/):القرظسعد-

.2477/:خزيمةبنكنانةبنسعد-

.4127،138/:(سهلأبو)مالكبنسعد-

.(هـ91/):بحدلبنمالكبن-سعد

-8531/:وقاصأبيبنسعد-الزهريمالكبنسعد-

131.

.5951/:الشهيدبنمالكبن-سعد

بناللهعبدبنمحمدبن)أحمدالمالينيسعدأبو-

،3/78،82،367،4/86،6/154:(حفص

215،922،248،351،11/178،

/12125،(13/93).

):عليبنالمأمونبنالرحمنعبد=المتوليسعدأبو-

13/172).

،546،47/،1/75:الطائيالمجاهدأبوسعد-

/6278،927،/7434،/17173،424،

،452،(14121/):الرزازعمربنمحمدبنسعد-

475.

:(المحاسنأبو)الجولكيمنصوربنمحمدبنسعد-

(13/156).

بنعليبنالمبارك=الحنبليالمخرميسعدأبو-

.14/38():الحسين

.3/167:-أبوسعدالمستوفي

.17334/،7486،616/:الثقفيمسعودبن-سعد

،941،هـ3454،54/،125/:معاذبنسعد-

424،436،557،558،4/22،93،45،

42،45،47،53،127،913،252،

253،226،227،692،792،892،351،

352،311،314،931،325،321،322،

(326-332)،447،5/37،38،094،

555،558،6/273،274،7/148،258،

225،8/18.

.4135/:معاذبنسعد-أم

914السينحرف

.941/:الهمذانيمنقذبن-سعد

.7581/:البكريميسرةبنسعد-

.4151/:أكالبنالنعمانبن-سعد

.(272/):النوبيسعد-

.13/126،41/58،95،06:الهرويسعدأبو-

.651/،443/:هشامبن-سعد

1145،335،336/:وقاصأبيبنسعد-

/2152،538،3/226،227،228،231

434،518،4/18،91،52،هـ923،24

22،24،25،26،27،28،92،84

79،127،188،691،251،218،381

514،953،553،576،616،656

هـ5134،146،147،161،162،17/

173،352،457،/621،242،246

324،376،433،7/18،21،911،912

135،131،132،133،134،135،136

141،145،147،148،152،163،هـ14

164،168،916،175،171،172،173

174،175،176،178،185،181،183

184،185،186،591،791،702،226

227،244،253،254،257،268،285

281،285،352،703،315،342،343

455،478،947،551.563،568

8/21،52.06،76،201،153-113()

391،313،346،9/22،35،68

55،53،54،19،هـ11/916،17/22،3

432،994.

.هـ426/:وهببنسعدأبو-

.61/946:إسحاقالتاجبنالدينسعد-

.16/38:الحارثيالدينسعد-

.(15/346):صبرةبنالدين-سعد

.5/124:الأشرفيالطبيبالدينسعد-

.51/463:الفارقيمروانبنالدينسعد-
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.13/32:البزازعليبناللهسعد-

:(الحنبليالواعظ)الدجاجيسعيدبننصربناللهسعد-

(41/491-591).

.8131/:المريةعوفبنتسعدى-

.7357،935/:(كاهنة)كريزبنتسعدى-

.6927/،547/:بشربنسعدان-

.17/424:القبيسعدان-

،5525،7/163/،4/413:نصربنسعدان-

(11/927)،17/936.

.(51/483):المجنونسعدون-

.17/231،(79)،11/56:الواسطيسعدوية-

.17/481:السعديابن-

.13121/:الشوكأبيبنسعدي-

.917/:سعرأبيبن-سعر

.3231/:العامريسوادةبنسعر-

.7414/:مالكبن-سعر

.01/894:السعلي-أبو

.564،131/،2261،262/:(راو)سعيدأبو-

.1/1925،261:الباهليأحمدبنسعيد-

.999/:الأزرقبنسعيد-

.9132/:أسدبنسعيد-

-11/458):منصوربنسعيدبنإسماعيلبنسعيد-

945).

"345"255/"161،335/:الأشجسعيدأبو-

545،/3891،/5223،224،/6393،

/7942،095،/8281،287،288،

1/1185،(265).

يزيد:بنأحمدبنالحسن-الإصطخريسعيدأبو-

/1249،(135136-)،361،374.

.17286،358،935/:أنسبنسعيد-

.5233/:الأنصاريسعيدأبو-

.17/527:الأنماريسعيدابو-

،4463،687/،3224/:الجريريإياسبنسعيد-

السينحرف-

968،/6641،/7374،17/36،601،

692،358،534.

،4525/،365/،216/:أيوبأبيبنسعيد-

6/248،385،11/16،17/32،،351

441،556.

.16/152:(التترملك)البازارسعيدأبو-

،1/917،5/99،6/56:بردةأبيبنسعيد-

/17332،385.

212،،1/3222/131،181،:بشير-سعيدبن

315،311،035،3/915،131،135،

4/43،/5121،468،6/69،593،

.ط!9/216،17/791،247،263،353،64

.6/225:سعيدالبقال-أبو

.0/1242:(خارجي)بهدلبنسعيد-

.2376/:تليدبن-سعيد

.17225،114،451/:الكلاعيثوبانبن-سعيد

64،،1/23،24،25،42:جبير-سعيدبن

،7259،112،113،117،123،125،

126،127،014،141158،،491،217،

228،231233،،234،236246،،،251

252،262263،273،392،،492،935،

533،133،332،333،533،/29،11،

17،18،32،44،45،55.55،56،

78،97،83،88،98،59،19،39،

49،59،69،79،89،155،112،127،

912،168،175،391،491،246،248،

288،892،311،343،462،594،537،

/333،112،155،156،167،168،

215،218،238،245،257،925،026،

271،274،285،334،338،363،483،

557،/442،43،79،89،166،218،

223،454،455،457،465،581،641،

653،396،/541،601،135،134،



الأعلامفهرس

591،252،802،922،542،422،928،

318،365،515،6/237،245،365،

293.417،423،431،7/956،8/188،

282،9/53،54،188،991،253،268،

926،275،(271-273)،15/274،

17/124،991،256،258،221،248،

255،273،286،317،361،452،456،

467،472،477،515،517،518،526،

527.

.5/467:الجشميسعيد-أبو

.8122/:الجعفيسعيد-أبو

،3/594،694،5/944:جمهانبنسعيد-

6/592،355،9/59،17/14،15،17،

49،501.

.11/355،935:الجنابيسعيدأبو-

.(5/1694):الجوهري-سعيد

.7112/،6176/:الحارثبنسعيد-

.4954،555/:المخزوميحريثبنسعيد-

،1/332،5/951:البصريالحسنأبيبنسعيد-

/7461،9/252.

.(12/925):القرمطيالجنابيالحسنبنسعيد-

.17455/:حفصبنسعيد-

.646/:المصريالأنصاريحمادبنسعيد-

،12/39،49:(الموصلنائب)حمدانبنسعيد-

118.

.41/7:العمريحميدبنسعيد-

.9284/،7272/:خالدبنسعيد-

.4942/:العاعربنسعيدبنخالدبن-سعيد

.3221،6/136/:خثيم-سعيدبن

:(الأنصاريسنانبنمالكبنسعد)الخدريسعيدأبو-

1/11،21،75،83،87،39،59،89،

152،128،912،132،168،211،225،

248،323،2/71،72،،81

151السين-حرف

82،124،135،441،916،175،191

238،316،343،934،356،373،377

937،383،593،793،/343،113

225،534،342،365،394،494،694

794،/433،191،222،356،931

932،368،424،435،534،581،456

565،962،635،635،662،666

5/18،42،29،915،115،122،175

275،288،692،315،321،332،355

351،593،/645،55،61،78،98

59،19،59،123،127،013،491

591،991،212،213،285،392،931

322،323،341،345،424،7/6،7

465،461،462،467،473،474،994

552،553،554،555،556،557،515

562،572،8/36،59،291،231،234

254،928،311،325،9/86،(132

133)،/15271،286،16/26،17/18

25،92،31،36،41،44،45،86

96،76،87،98،59،29،133،137

144،172،173،182،302،215،216

222،225،248،257،258،263،271

272،278،492،003،353،603،315

324،325،328،932،342،934،356

358،363،936،375،371،375،937

382،384،193،945،415،415،417

425،433،437،445،441،443،447

448،458،467،475،471،472،473

475،477،947،481،482،483،485

948،553،554،521،524،952،532

هولاكوبنأبغابنأرغونبنخربندابنسعيدأبو-

(16/268-926)،271.

.9522/:الزبيريداودبنسعيد-



الأعلامفهرس521

.15/358،377ةدعلج-سعيدبن

.15/32:الدهانبنسعيد-

.17151/:ديناربن-سعيد

.8928/:راشدبنسعيد-

.837/،654/،4966/:راشدأبيبنسعيد-

.4385/:الربيعبنسعيد-

.3432/:رقيشبنسعيد-

.5/1226:زنباعبنروخبنسعيد-

.17/372،477،484:زربيبنسعيد-

.5431/:المدائنيزكريابنسعيد-

.01/273:(حمادأخو)زيدبنسعيد-

.7347/،4562/،335/:زيدأبيبنسعيد-

1/36،:العدوينفيلبنعمروبنزيدبنسعيد-

2/545،3/923،035،103،434،705.1

4/127،137،6/312،7/59،39،157،

ا-75)،926،028،317،351،8/73

)76،801،17/03،93،252،892،

425.

.17/454:سابقبنسعيد-

،6364/،5/178،191:القداحسالمبنسعيد-

17/158.

.4695/:الطائفييساربنالسائببنسعيد-

.17/605:الحارثيسعيدأبيبنسعيد-

.4562/:أميةبنالعاصبنسعيدبنسعيد-

،416/:المغربيعثمانأبو=سلامبنسعيد-

.(31431-ه)،12291/

.6175/:سلمة-سعيدبن

.3386/:الحسامأبيبنسلمةبنسعيد-

،4432/،2/17،3/935:سليمانبنسعيد-

433،/5162،/622،117،8/243،

/9285،17/802،244،935،378،393،

475.

.6941/:الضبعيسليمانبن-سعيد

السينحرف-

.8591/،3801،135/:الكلبيسويدبنسعيد-

):المرزبانبناللهعبدبنالحسن-السيرافيسعيدأبو-

/12992).

.5191/:الشاميسعيدأبو-

.2/952:شبيب-سعيدبن

.4955/:شرحبيلبنسعيد-

.1/1228:التركيصالحبنسعيد-

،484،5/447،7/286/:العاصبنسعيد-

292،392،792،992،535،358،903،

031،384،/831،32،52،53،78،

85،29،115،(121126-)،9/75،85،

113،936.

:التاجذو-العاصبنسعيدجدالعاصبنسعيد-

8/121.

،1/47،7/325،15/186:عامربنسعيد-

(11/37)،/1772،381.

،4/924:الجمحيحذيمبنعامربنسعيد-

(/7221)،358،/8181،17/478.

.17/494:البصريالجبارعبدبنسعيد-

.8314/:جعفربنالحميدعبدبنسعيد-

.7368/:البغداديالصفارربهعبدبنسعيد-

.7468/،5162/:الرحمنعبدبنسعيد-

.3487/:الجمحيالرحمنعبدبنسعيد-

.4564/:ثابتبنحسانبنالرحمنعبدبنسعيد-

المدني:جميلبناللهعبدبنالرحمنعبدبنسعيد-

(15/434).

.(9263/):الأمويعتاببنالرحمنعبدبنسعيد-

،261،537/:المخزومىالرحمنعبدبنسعيد-

4/587،/6311.

،1/925،2/148،153:العزيزعبدبنسعيد-

164،922،4/534،667،5/913،154،

372،436،/6092،935،315،335،

7/86،29،915،124،8/6،41،88،



-الأعلامفهرس

154،155،172،176،177،391،891،

/9221،227،5/1147،591،134،365،

366،(584).

بن/الحكمبنالحارثبنالعزيزعبدبنسعيد-

.0/144:العاصأيي

.5154،914،435/:اللهعبدبن-سعيد

.5935/:الأبيض!أبيبناللهعبدبن-سعيد

.8522،251/:الحنفياللهعبدبن-سعبد

:عفانبنعثمانبنالوليدبناللهعبدبنسعيد-

15/65.

.8927/:(واقدأبو)الحرانيالملكعبدبنسعيد-

.01/06:مروانبنالملكعبدبنسعيد-

.7/513،565:عبيدبن-سعبد

.4961/:علاجبنعمروأبيبنأسيدبنعبيدبن-سعبد

5/333،6/23،1:السباقبنعبيدبنسعيد-

17/156.

.4267/:الهنائيعبيدبنسعبد-

.3154/:الوصافياللهعبيدبنسعيد-

.6536/:التنوخيعثمانبنسعيد-

،8151،161/،3124/:عفانبنعثمانبن-سعيد

181،137،/17936.

،1/38،122،123،126:عروبةأبيبنسعيد-

175،/2175،212،221،265،278،

311،325،035،372،/3131،354،

4/43،59،161،281،303،335،393،

554.655،5/18،145،165،166،

171،172،335،415،422،426،942،

513،451،/6411،141،892،355،

/7348،184،/8188،(5/1358)

/1759،128،133،226،231،524،

536،442،451،457،475،794.

:(لعليزوجة)الثقفبةمسعودبنعروةبنتسعيدأم-

/7551.

153السينحرف

.15/258:العادلبنالعزيزبنالسعيد-

5/314،،3/354/492،:عفير-سعيدبن

7/5929/177،17/236،.

:(الدينمعز)حديدةبنأحمدبنعليبنسعيد-

(15/58).

،2/135،3/76،444:عمروأبيبنسعيدأبو-

205.052،/5121،215،232،6/65،

184،214،234،/7511،17/502.225،

357،425.

.6131/:الأشعثيعمروبنسعيد-

.6437/:الأنصاريعمروبنسعيد-

.3284/:التميميعمروبنسعيد-

،15/46،56،57:الحرشيعمروبنسعيد-

143.

،3/283:العاعربنسعيدبنعمروبنسعيد-

/4431،/6345،/9211،17/91،46.

.17/612:الأنصاريعميربنسعيد-

.17911/:عنبسةبن-سعيد

.4/667:غزوانبنسعبد-

البرذعي:خالدبنالعلاءبنالقاسمبنسعيد-

(/12264).

.4153/:قطنبن-سعيد

،7235،442،471/:الهمذانيقيسبنسعيد-

535،8/253.

،5/693،6/348:عفيربنكثيربنسعيد-

8/365،/01235.

.6591/:كربأبيبنسعيد-

.13/05:(الملكشرف)ماكولابنسعيدأبو-

.9481/:المجالدبنسعبد-

.2537/:الشعيثيأحمدبنمحمدبن-سعبد

.17911،012/:الثقفيمحمدبن-سعيد

،522،6/33/،4292/:الجرميمحمدبنسعيد-

(11/118)،17/938.



الأعلافهرس541

.7693،558/:الحنظليمحمدبن-سعيد

:الرزازبنعمربنمحمدبنسعيدبنمحمدبنسعيد-

/15515.

.6251/:عبدانبنمحمدبن-سعيد

.5262/:المصريالمغيرةبنمحمدبنسعيد-

.7585/:الوراقمحمدبنسعيد-

.11/73:المخزوميسعيدأبو-

.9512،17/012/:المرزبانبنسعيد-

.7151/:العجليمرةبن-سعيد

.(13/951):(آمدصاحب)مروانبنسعيد-

،1/156،917،2/186:مريمأبيبنسعيد-

292،383،4/416،422،5/391،245،

/697،/8151،(/1139)،/17245،

247،255،261،282،316،931،431،

947،555.

.663/:مريمأبيبنسعيدأبو-

.(5/1237)،6323/:مسروقبنسعيد-

،6/911،124،9/316:مسعودبنسعيد-

/17184.

.5/1453:(أرمينيةنائب)مسلمبن-سعيد

.17552،357،355/:مسلمةبن-سعيد

،1/57،85،59،151:المسيببن-سعيد

115،138،175،176،218،253،256،

257،264،335،2/116،127،131،

255،256،222،223،228،232،236،

292،692،933،345،347،355،375،

376،465،461،518.535.545،

/311،65،187،191،302،217،231،

241،364،435،481،794،515،

4/16،56،186،691،254،925،224،

231،281،492،792،375،383،385،

458،421،423،424،432،437،465،

515،523،533،558،056،565،683،

السينحرف-م

688.5/55.145،914،173،،351

337،341،362،363،364،365،،366

936،374،937،381،386،941،427،

436،6/13،18،23،64،138،191،

502،232،265،277،355،356،،314

935،362،377،942،435،7/22،79،

186،291،203،435،554،558،564،

8/94،72،501،115،112،912،153،

166،251،234،311،9/94،65،75،

113،145،914،214،215،225،227،

232،237،923،246،247،027،(273

-276)،281،292،592،15/9،158،

391،702،217،272،273،15/792،

17/23،41،42،47،48،153،126،

254،247،265،338،348،475،394،

594،516.

.5132/،432/:المعلىبنسعيدأبو-

،1/69،501،135،136:المقبريسعيد-

112،/2271،212،573،/342،183،

4/403،653،356،432،947،694،

955،556،/502،54،14،513،131،

935،6/22،51.75،82،158،177،

257،382،8/152،153،167،9/133،

284،/17103،354،315،317،365،

384،457،554.

.01/54،64:(خراسانأمير)خذينةالملقبسعيد-

،4123،137/،3121،472/:منصوربنسعيد-

235،267،435،

386،294،/611

53،127،162،

/1756،141،162

.941/:منقذ-سعيدبن

5/115،212،385،

،16،02،31،42،

8/591،(11/915)،

،318،368،793.



-الأعلامفهرس

.17154/:المهلببن-سعيد

.17334/،4235/:المؤدبسعيد-أبو

.1/125،126:ميسرةبنسعيد-

928،،3/32،3454/288،:مينا-سعيدبن

5926/172،8/235،17/994،.

.13/257:نجاح-سعيدبن

.7666/:النعمانبنسعيد-

.7052/:التميمينغدبن-سعيد

.865،352/:الهمدانينمرانبنسعيد-

،1/36،3/491:(هاشمبنيمولى)سعيدأبو-

5/18،946،6/37،7/494،565،795،

17/69.

.17121/:ءهانىبن-سعيد

.2537/:هبيرةبنسعيد-

.5/1142:الملكعبدبنهشامبن-سعيد

،1/156،2/916،3/137:هلالأبيبنسعيد-

/4481،661،5/393،/615،79،913،

283،357،/7371،/17191،255،932،

336.

.8162/،4552.687/:هندأبيبن-سعيد

.5/1564:واقدبنسعيد-

.01/222:(الأبرش)الكلبيالوليدبنسعيد-

،5592،192/،3/273:وهببنسعيد-

/7575.

،175،927،2/478/:الأموييحىبنسعيد-

194،548،3/8،11،65،82،29،89،

151،142،174،181،182،245،268،

592،325،384،938،411،436،451،

456،4/24،41،42،4348،،52،54،

95.65،63،67،68،74،76،،84

87،121،153،154،158،182،891،

251،217،241،924،5/377،6/158،

7/901.

155السينحرف

.5/1114:(سفيانأبو)المهديبنيحىبن-سعيد

.2553/:يربعبنسعيد-

.899/،7191/:يربوعبنسعيد-

.7385/:المخزوميعنكئةبنيربوعبنسعيدابن-

،17364،373/،919،117/:يزيدبنسعيد-

384،415.

،3494/:الطاحيمسلمةبنيزيدبنسعيد-

17/447.

،3476/:(الحبابأبو)يساربنسعيد-

(01/158)،17/363.

.8152/:الطالقانييعقوببنسعيد-

.17/385،471:يوسفبنسعيد-

.976،1/194/:يونسبنسعيدأبو-

.3951/:(أسدبنيمنامرأة)-سعيرة

.5/433:سعية-ابن

،2428،943/:(العباسبنيخلفاءأول)السفاح-

/5523،/6367،368،5/157،167،

681،291،526،(261-928)،592،

192،792،355،343،355،14/29،

15517/25،.

.2994/:الطائيحاتمبنت-سفانة

.9931/،4585/:السفرأبو-

.17/38:الأزديسليمانبنالسفر-

،9/153،155،172:الكلبيالأبردبنسفيان-

185،187.

.381/:شمسعبدبنأميةبن-سفيان

.4127/:الخزرجيعمروبنبشربنسفيان-

.5387/:التمارسفيان-

:(مسروقبنسعيدبنسفيانهو)الثوريسفيان-

1/24،63،96،97،87،88،113،

117،123،916،234،252،273،935،

325،328،336،2/124،127،912،

133،135،145،165،171،216،228،



الأعلامفهرس561

282،284،285،292،992،583،131،

315،933،343،374،594،512،523،

/364،78،97،217،226،327،328،

338،363،416،513،4/83،79،153،

136،921،266،035،311،942،464،

465،654،683،796،/555،51،73،

151،112،113،911،121،124،126،

913،147،148،915،161،177،917،

018،191،202،213،225،222،235،

244،245،924،255،257،026،263،

275.285،286،281،992،316،333،

337،352،358،363،371،382،193،

293،104،304،044،445،446،457،

294،6/27،36،04،61،81،49،

124،125،285،803،321،323،034،

353،362،374،038،793،7/27،

387.046،474،488،594،525،555،

567،584،495،595،306،465،

8/33،35،37،38،51،158،912،

145،146،188،691،928،363،

/955،911،125،312،/0152،53،

918،272،933،361،(383-384)،

386،387،193،493،11/457،/1722،

25،35،41،43،47،61،155،112،

911،147،155،153،164،391،258،

225،234،535،933،342،383،418،

941،423،438،472،483،484،517،

518،524،525،532.

،4/168:المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبو-

262،275،338،933،535،536،566،

588،395،495،695./5455،

(7/222)،8/74.

.5152/،489/،2278/:حبيببنسفيان-

السينحرف-

.(5/1381):(الزهريصاحب)حسنبنسفيان-

.17127/،4432،5/1186/:حسينبن-سفيان

،6216،226،227/:الأسلميحمزةبنسفيان-

945.

.3585/:حميدبن-سفيان

.627/:الحميريسفيانأبو-

.8591/:الحيريسفيانأبو-

.6285/:زهيرأبيبن-سفيان

.(9916/):الأسديسلمةبنسفيان-

،2/435،465:(حرببنصخر)سفيانأبو-

514،515،516،517،3/9،17،125،

126،136،211،253،278،927،285،

336،337،338،362،384،438،518،

4/91،37،93،44،46،48،94،05،

65،151،143،915،167،175،174،

175،177،181،188،191،391،491،

212،216،228،922،235،247،252،

274،276،282،284،357،935،531،

322،934،937،553،455،505،556،

557،558،955،526،527،528،537،

538،545،541،542،546،557،558،

562،578،957،958،595،395،616،

628،063،631،642،686،5/92،

514،/6217،7/88،59،19،39،79،

151،/825،65،69،175،172،

9/332،/17211،341،465،466.

.4/48:الضمريسفيان-

.9361/:الكندياللهعبدبنسفيان-

.352/،2394/:منافعبدبنسفيانأم-

.892/:العلاءبنسفيانأبو-

.854،78/،7535/:الأزديعوفبنسفيان-

،1/15،25،55،57،82:عيينةبنسفيان-

84،88،79،501،157،118،912،
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621،182،422،234،235،152،583،

931،932،336،/218،16،46،58،

88،98،431،591،268،281،284،

292،892،532،534،634،347،348،

934،374،375،382،793،523،537،

/311،23،42،82،59،522،952،

027،272،792،992،334،352،365،

366،414،415،475،557،4/29،

161،168،991،921،221،225،235،

245،318،383،384،386،045،451،

412،422،424،942،435،431،457،

463،482،488،948،515،521.531،

532،554،561،572،574،587،617،

618،635،634،642،678،396،796،

5/9،94،51،52،63،151،111،

911،125،126،127،912،136،144،

148،162،163،185،181،391،591،

791،991،502،213،214،225،235،

923،925،265،275،276،277،283،

284،318،335،358،371،937،452،

454،504،945،435،431،943،445،

454،555،557.515،521.525،،6/13

22،25،93،66،98،09،29،116،

117،124،291،286،288،928،،315

311،321،327،328،334،352،،353

936،7/186،255،218،241،،381

594،551،542،3065،/834،35،51،

155،111،144،148،155،154،185،

188،922،242،/964،111،114،

265،264،286،288،592،15/15،

52.19،152،591،274،365،383،

445،441،473،486،554،518،951،

(545)،/11121،123،13/87،/1716،

157السينحرف

32،41،47،48،61،115،118،124،

126،158،163،172،291،402،602،

257،218،227،243،276،281،282،

803،341،344،355،365،438،441،

448،456،467،485،558،531.

.6328/:الليلبنسفيان-

.3461/:دارمبنمجاشعبنسفيان-

.51/532:الأزديمجيببنسفيان-

.354/:المصيصيمحمدبن-سفيان

.7457/:مسلمبنسفيان-

،5/1281،603،326:المهلبيمعاويةبنسفيان-

327،332.

.3284/:حبيببنمعمربن-سفيان

.17/275:المعمريسفيان-

،529/،1185/:الجراحبنوكيعبنسفيان-

/612،94،213،/7352،578،

(11/258)،/17144.

بنيزيدبنخالدبناللهعبدبنعليهو)السفياني-

.15516/،6376/:(معاو-لة

،5335/،3594/:(ءلجي!اللهرسولمولى)سفينة-

944،455،6/592،692،355،328،

371،7/366،522،582،618،8/47،

691،(9/49-59)،17/14،21،49.

.4/116:السقاءابن-

.787،131/:مخراقبن-سقلاب

،3285،315،378/:عمروبنالسكران-

5/417،424،8/155.

.41/13:(تبريزصاحب)القبطيسكمان-

.4655،656/:المغيرةبنسكن-

.2175/:الهجريالسكنأبو-

.2523/:السكيتابن-

.48/:سكبنأبيبنسكين-
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،7552،553،585/:العزيزعبدبنسكين-

17/463.

.4/392:سكينة-أبو

،8492،592،9/88،59/:الحسينبنسكينة-

19،/1519.

،15/952،613،627:(الدينسيف)سلار-

628،16/13،33،51،55،56،57،

68،82،85.

كمال)الشافعيالإبليسعيدبنعمربنحسنبنسلار-

.(433-51/432):(الدين

.4246/:شهيدبنسعدبنت-سلافة

،4531/،2225،226/،1157/:سلامأبو-

587،/17223،337،385.

.11/134:الأبرشسلام-

.17471/،5/112:الأسودسلامأبو-

.7252/:(الترجمان)سلام-

.17/142:الحبشيسلامأبو-

،4/7:(الأعوررافعأبو)الحقيقأبيبنسلام-

265،283،933،345،341،342،،343

345،436.

.7164/:الدالاتيسلامأبو-

.369،5/115/:الحنفيسليمبن-سلام

.5356،357،17/357/:الطويلسليمبنسلام-

.5356/:المدائنيسليمانبنسلام-

.328/:(العباسأبو)المكفوفسليمانبنسلام-

،1191/:(المنذرأبو)النحويسليمانبنسلام-

291،5/73،75،6/37،39.

.5477/:شرحبيلبنسلام-

.4514/:كركرةبنسلام-

،4562،6/89/،3145/:مسكينبنسلام-

/7352،8/94،17/427.

.5914/،47،951،435/:مشكمبنسلام-

.9322/،626/:مطيعأبيبنسلام-

السينحرف-

.9531/:الشيبانييساربنسلام-

.17/71:عامربنسلامان-

.61/631:(الدينسيف)سلامش-

.(51/557):(العادلالملك)الظاهربنسلامش-

.4/57:(راو)سلامة-

.5468/:(ع!يه!اللهرسولبنإبراهيمحاضنة)سلامة-

.8331/:(مغنيةجارية)سلامة-

.2917/:خالدبنروخبنسلامة-

.6112/:الرازيهندأبيبنزيادبنسعيدبنسلامة-

.12151/:الطولونيسلامة-

.604/:العجليسلامةأبو-

.7656/:الكنديسلامة-

.9528/:(العابدينزينأم)يزدجردبنتسلامة-

.41/83:شاهسلجوق-

.4/9،13:برهامبنسلسلة-

.11/11:الهرويالسلطأبو-

.41/42:رضوانبنشاهسلطان-

محمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد،طاهرأبو-السلفي-

،(41/553):إبراهيمبن

،4/916:(نائلةأبو)وقشبنسلامةبنسلكان-

175،171.

.51/552:أحوزبن-سلم

.4528/:الأسودبنسلم-

.17951/:بشيربن-سلم

.5364،386/،2288/:جنادةبنسلم-

،15/375،427،437:(شاعر)الخاسرسلم-

944،(461-462)،11/6.

.17/951:زريربن-سلم

.8692،792،335،347/:زيادبنسلم-

،(15/514):(بحرأبو)البلخيسالمبنسلم-

/17594.

.5465،15/333،342،544/:قتيبةبن-سلم

.657،58/:البصريالعلويقيسبنسلم-
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.4/745:(ورا)سلمىبوأ-

واسمه:ع!ي!النبيراعي)سلامأبو:ويقال،سلمىأبو-

.5584/:(حريث

.2464/:حامبنتسلمى-

.7145،148/:حفصبنت-سلمى

.5/25:حنظلةبنت-سلمى

،4651/:(!شي!اللهرسولمولاة)رافعأمسلمى-

/5431،468،946،/745.

.2482/:الخزاعيعمروبنتسلمى-

.318،693/،2394/:زيدبنعمروبنتسلمى-

.7534/،4/467:عميسبنت-سلمى

.5433/،4324/:(المنذرأم)قيسبنتسلمى-

.727/:(زملأم)حذيفةبنمالكبنتسلمى-

،7924،255،251/،5/148:ربيعةبنسلمان-

286،992،535،(938).

.17/542:العصريسلمانأبو-

،3151/،244،277،135/:الفارسيسلمان-

116،117،118،911،125،121،122،

913،237،483،558،/4284،286،

592،192،392،616،/5455،/654،

173،182،923،/7131،916،171،

177،535،557،558،/9125،123،

193،/17286،342،347،354،948.

.5531/:أسامةبن-سلمة

،4/86،127،252:حريشبنأسلمبنسلمة-

253،/7155.

،4/358،935،385،386:الاكوعبنسلمة-

793،893،451،452،455،448،523،

/5355،354،6/145،171،172،433،

7/955.565،(9/137)،/1735،156،

116.

.3281،282،315/:أميةأبيبنتسلمةأم-

.6315/:بكرةأبيبن-سلمة

915السينحرف

.7658/:بلالبنسلمة-

،5/448:(إسماعيلبنموسى)التبوذكيسلمةأبو-

/17122.

.4127/:وقشبنثابتبن-سلمة

.17372/:الثقفيسلمةأبو-

.631/:السعديحفصبنسلمة-

.6502/:الخزاعيسلمةأبو-

.725،54/،4432/:الأسديخويلدبنسلمة-

.4306/:الصمةبندريدبنسلمة-

.(5/1357):حازمأبو-ديناربنسلمة-

.483/:رجاءبنسلمة-

.1926/:العنزيسعدبنسلمة-

.15315/:جابربنسعيدبن-سلمة

.1/1215:النصرانيسعيدبنسلمة-

،3/112،113،425:وقشبنسلامةبنسلمة-

557،/444،157،127،/7545،435،

(8/25).

.4278،467/:الأسدعبدبنسلمةأبيبنسلمة-

.2962/:(سويد)سلمةأبو-

،4/16،5/153،6/176:شبيببنسلمة-

8/177،271،11/187،(258)،

17/485،511.

.661/:شعبببن-سلمة

.7/94:صبيحبن-سلمة

،3/228،238،281:الأسدعبدبنسلمةأبو-

282،315،316،317،942،435،432،

4/22،214،242،243،277،278،

927،5/353،417،425،7/258،935،

8/352.

،135،47،61،85/:الرحمنعبدبنسلمةأبو-

152،127،135،131،916،224،232،

255،251،264،992،317،2/72،

166،917،186،216،232،237،992،



الأعلامفهرس516

357،358،374،375،382،461،575،

523،/35،26،44،951،912،918،

572،582،522،152،992،328،934،

376،473،477،488،794،555،

4/141،275،271،492،353،،354

432،434،444،514،523،528،537،

547.635،5/16،283،592،،345

341،363،386،393،415،413،511،

517،6/23،64،81،691،355،،314

322،343،425،/7327،555،556،

557،8/156،164،234،(9/692-

792)،15/256،/1721،28،47،71،

76،81،158،128،153،157،251،

215،522،268،692،312،365،193،

414،942،431،552،518،521،524،

952.

3/317،1:سلمةأبيبنعمربناللهعبدبنسلمة-

435،4/243.

.526/:يسوععبدبن-سلمة

.4357/:الأسلميالاكوعبنعمروبن-سلمة

.5/1263:عثمانبنعمروبن-سلمة

.9374/:الفزاريالعياربنسلمة-

،3/135،166،242،692:الفضلبنسلمة-

503،/4121،5/93،7/515،

(15/487).

،3/278:(قتيبةأبو)الادميالفضلبنسلمة-

/6132،/7027،352.

.7262/،5027/:الأشجعيقيسبنسلمة-

.17/453:كلثومبنسلمة-

،2491،3/925،4/955/:كهيلبنسلمة-

512،683،5/93،112،914،242،

244،265،392،/7948،541،555،

566،576،295،9/125،17/155،164،

السينحرف-

291،391،933،514.

.8552/،354/:مسلمبنمحارببن-سلمة

.(758/):مسعودبنسلمة-

.5112/،4462/:(موسى)سلمةأبو-

.4548/:الجهنيالميلاءبنسلمة-

.5/225،347،937:نبيطبن-سلمة

.524/:مسعودبننعيمبن-سلمة

.17151/:السكونينفيلبنسلمة-

،769/،3284،315/:المغيرةبنهشامبنسلمة-

121،125.

النبيزوج،المخزوميةأميةأبيبنتهند)سلمةأم-

،1/163،2/468،3/928،592:(غ!ي!

492،942،294،694،4/222،244،

277،278،927،318،348،934،938،

467،485،523،524.535،616،617،

/525،175،265،285،286،325،

335،338،935،374،384،593،414،

415،417،425،6/86،691،921،

311،317،343،456،7/222،461،

566،956.585،8/36،136،167،

927،282،(203)،/906،/1741،42،

47،51،153،802،261،592،193،

474،533.

.7581/:وردانبنسلمة-

،1185،552،8/38/:وهرامبنسلمة-

/17456.

.6/128:سلهب-ابن

.4587/:السلولي-

.7114/،3467/:قيسبن-سليط

.4168/:النعمانبنسليط-

.17/134:السليلأبو-

.684/،7791،958/:سليمأم-

.962/:أخضربنسليم-
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.1551/:المحاربيأسودبنسليم-

:(هريرةأبيمولى،يونسأبو)جبيربنسليم-

2/117،6/13،17/318،457.

.4/271:النجاريالحارثبنسليم-

.(13/502):الحوريسليم-

.8165،235/:حيانبنسليم-

.17/386:الخواصبنسليم-

،7374،17/216/،685/:عامربنسليم-

254،323،335،456،945.

.4155/:الخبائريعامربن-سليم

.5272/:الكلاعيعامربنسليم-

.9535/:التجيبيعنربن-سليم

.4127/،3427/:حديدةبنعمروبنسليم-

.4127/:الخزرجيفهدبنقيسبن-سلبم

،4/437،5/435،474:ملحانبنتسليمام-

/635،36،154،156،157،165،161،

246،/9256.

.4127/:النجاريملحانبنسليم-

.17534/،5/1522:عماربنمنصوربن-سليم

.17/482:يحىابوسليم-

.914/:الكندييزيدبنسليم-

الأصبهانيسليمانبنمحمدبنإبراهيمبنسليمان-

.(13243/):(مسعودأبو)

.5318/:الأحولسليمان-

.4158/:أرقمبن-سليمان

.41/15:أرتقبنإيلغازيبنسليمان-

.7942/:موسىبنعيسىبنأيوببن-سليمان

،415/،2211،3/63،64/:بريدةبنسلبمان-

،5/3677/567.17/77،923،993،805.

.9535/:القارىءبزيعبن-سليمان

.7431/:بشيربنسليمان-

.16571/:(الدينفخر)البصراوي-سليمان

161السينحرف

،3251/،2255،282،454/:بلالبنسليمان-

373،/4382،466،663،678،5/915،

242،243،315،931،932،361،362،

514،/601،134،918،232،355،

365،942،7/565،572،957،/8191،

9/55.56.17/64،138،216،925،

271،431.

.(5/1526):(الشاعر)بليمانبنسليمان-

.(16/951):المولهالتركمانيسليمان-

.3464/:ثابتبنسليمان-

.7487/:الحنفيثمامةبنسليمان-

،11276،277،284،592/:جامعبنسليمان-

135.

.(5/1591):(يونسأبو)جبيربن-سليمان

.15/418،432،515:جعفرأبيبن-سليمان

،14/358:(الدينعلم)الحلبيجندربنسليمان-

504.

،9275،15/491/:المحاربيحبيببنسليمان-

(237).

،255،927/،1185،924/:حرببنسليمان-

3/328،4/793،455،415،457،465،

482،582.5/14،56.156،922،231،

244،925،336،388،6/334،945،

/7355،8/176،/919،(11/39)،

17/55.165،167،265،345،393،

693.

،1259،39،121/:مخلدبنالحسنبنسليمان-

134.

.11/928:المعتزليحفصبن-سليمان

الناصرالرحمنعبدبنسليمانبنالحكمبنسليمان-

.(53)،13/41:(بالئهالمستعين)الأموي

.17/484:حميدبنسليمان-

.5482/:(خالدأبو)حيانبنسليمان-
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.665/:خارجةبنسليمان-

بنإبراهيمبنمحمدبنحمد-الخطابيسليمانأبو-

.(2-1256257/):الخطاب

.51/388:الخواص-سليمان

،9114/،6593/،5/98:الدارانيسليمانأبو-

326،/1535،(/11-2235)،146،251،

17/347.

،1/95،97:(السلا!عليه)داودبنسليمان-

921،245،256،257،284،325،

/2152،172،173،175،(177-691)،

791،311،327،704،/5412،6/418،

422،423،425،426،9/253،334،

346،365،366،/01334،/14352.

.9035/:الخشنيداودبنسليمان-

،5132/،4696/:الربيعأبوداودبنسليمان-

/662.

:(الدينأمين)الطبيبسليمانبنداودبنسليمان-

16/126،(247).

،11134/،5/373:الشاذكونيداودبنسليمان-

165.

،4425،433،667/:المهريداودبنسليمان-

/6385،417،/1732.

،3273،416/:الهاشميداودبنسليمان-

/4141،291،391،214،/5521،794،

/6286،/7465،555،/8601،092،

11/77،/1729،152،411،451.

.17/571:اليماميداودبنسليمان-

.5/1438:راشدبن-سليمان

،8263،268،272/:راشدأبيبنسليمان-

277.

.658/:(عروةمولى)رومانبنسليمان-

.4426،427/،343،67/:سحيمبنسليمان-

.01/178:سراقةبن-سليمان

السينحرف-

.5/1421:سعدبن-سليمان

،125/:(طاهرأبو)الجنابيسعبدأبيبنسليمان-

47،48،65،65،96،74،75،76،

82،83،84،117،122،(165)،183.

.9532/:البلخيسلمبنسليمان-

.393،54،17/254/:الخبائرىسلمةبن-سليمان

.86/،6932/،1/93:سليمانأبيبنسليمان-

،2535/:الحرانيالطائييحىبنسيفبنسليمان-

4/328،435،7/513،(11/352).

،14/143:شاهملكبنمحمدبنشاهسليمان-

.)317(،15/313

:أيوببنشاهنشاهبنعمربنشاهنشاهبنسليمان-

15/63.

.3916/:الدمشقىشرحبيلبنتبن-سليمان

.6592/:شميربنسليمان-

.17911/:العبسىشهاببن-سليمان

.7905/:الشيبانيسليمان-

،9351،321/،5/465:شيخأبيبنسليمان-

01/921.

،41/544:(الدينفلك)جلدكبنشيروةبنسليمان-

481.

،4311،347،348/،1/89:صردبنسليمان-

934،035،351،353،354،355،356،

357،358،935،/95،11،38،07.

،1/128،2/118:التيميطرخانبنسليمان-

146،/3254،/482،5/147،155،161،

162،334،935،385،453،6/166،

251،7/894،705،581،/834،/962،

193،(/15314)،/1742،172،493،

945،426.

.86/،6533/:عامربنسليمان-

.6912/:عبادبنسليمان-

.01/316:السعديعباسبنسليمان-



الأعلامفهرس

،1152،315/:الدمشقيالرحمنعبدبنسليمان-

3/156،5/186،/652،917،7/47،

8/183،(11/133)،252،/1734،476،

.3184/:شرحبيلبنتبنالرحمنعبدبن-سليمان

.3175/:ثابتأبيبنالعزيزعبدبن-سلبمان

.7555/:اللهعبدبن-سليمان

.5/1422:البكائياللهعبدبن-سليمان

،11/236،923:طاهربناللهعبدبنسليمان-

245.

،6/934،371،435:الملكعبدبنسليمان-

/854،286،9/174،181،213،214،

217،241،242،243،253،932،334،

933،351،354،355،(356-385)،

15/6،11،13،32،04،06،79،287،

14/9439،،001،15/701،16/413.

.1/111:عليبنسليمانبنالملكعبدبن-سليمان

.5457/:الرقياللهعبيدبن-سلبمان

:(الدينصدر)الحنفيوهيبالعزأبيبنسليمان-

/15425،463،464،(466).

.2535/:(راو)عليبنسليمان-

.7581/:الأميرعليبنسليمان-

،311/:عباسبناللهعبدبنعليبنسليمان-

15/282،283،284،192،353،403،

603،(315)،343.

البرواناه:-حسنبنمحمدبنعليبنسليمان-

15/453458،.

:(الدينفخر)الشيرجيبنالدينعمادبنسليمان-

15/206،616،627،16/438.

.5254،272/:عالأحوبنعمروبن-سليمان

.17/904:العتواريعبدبنعمروبنسليمان-

.5292/:الغيلانيسليمان-

.2175/:الفلسطينيسليمانأبو-

163السينحرف-

.13/412،122:قتلمشبنسليمان-

.8692/:قتةبنسليمان-

.7151،581،582/،5692/:قرمبن-سليمان

.4271/:قيسبن-سليمان

،6114/،3355/:الخزاعيكثيربنسليمان-

.2،246،992،535هـا15/،191،9/388

.17474/:كريمةأبيبنسليمان-

.5/1334،361،375:مجالدبن-سليمان

.9151/:محمدبن-سليمان

.7124/:محمدأبيبنسليمانأبو-

:(النحوي،الحامض)أحمدبنمحمدبنسليمان-

12/91.

5/288،:عجرةبنكعببنمحمدبنسليمان-

7/572.

.6336/:مسهربنسليمان-

رضي)الشافعيالجيليغنائمبنالمظفربنسليمان-

.(51/302):(الدين

.17105/،3602/:معاذبن-سليمان

.5231/:معبدبنسليمان-

،1201،2/187،362/:المغيرةبنسليمان-

3/95،235،237،465،/465،66،

302،921،352،413،414،555،561،

562،/593،54،925،933،193،486،

/632،34،35،82،142،914،231،

254،386،387،7/557،515،512،

(01/453)،/1764،89،933،344،

346،453،511.

.6612/:المقريسليمانأبو-

.41/83:العقيليمهارشبنسليمان-

.7574/،1/57:(الحجاجمؤذن)سليمانأبو-

،4201،153،6/303/:موسىبنسليمان-

/15341،17/391،894.

.9035/:الأشدقموسىبنسليمان-
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.16/81:الكرديموسىبنسليمان-

.5/1894:الهاشمي-سليمان

،15/145،147:الملكعبدبنهشامبنسليمان-

157،166،171،174،182،183،191،

022،224،225،226،238،923،024،

241،246،248.

:(الدينصدر)الجعفريشبلبنهلالبنسليمان-

/1652،141،(187).

.8292/:الهيثمبنسليمان-

.(235)،1/1135،276:وهببنسليمان-

.17471/،1/1535:يزيدبن-سليمان

،4144/،1591،3/227/:يساربنسليمان-

184،185،186،465،/5284،/664،

7/363،/8132،/9232،01/9،(77).

.11/174:(القاضي)سماعةابن-

أحمد:بنالحسينبنأحمد=السماكابن-

(/1374).

:الدقاقاللهعبدبنأحمدبنعثمان-السماكابن-

(12/491).

.(5/1453):صبيحبنمحمد=السماكابن-

،1/17،96،254،2/53:حرببنسماك-

155،248،278،315،937،694،794،

524،3/5،63،76،69،125،256،1

935،365،/429،516،796،/544،

45،67،111،113،114،291،6/8،1

17،92،31،38،45،65،84،117،

552،282،534،/7955،543،558،

8/112،162،(15/591)،17/75،79،1

112،225،242،276.

دجانة.أبو-خرشةبنسماك-

.4127/:ثعلبةبنسعدبن-سماك

،7247/،5292/:العنسيالوليدبنعبيدبنسماك-

574.

السينحرف-م

.7472/:مخرمةبنسماك-ا

زميل.أبو-الوليدبنسماك-

.4263،264/:اليهوديسماك-ا

.دراج-السمحأبو-"

،449/،1914،175،231/:جندببنسمرة-

11214،/5458،/6166،/7534،/823،

31،29،/936،/1748،59،161،181،

247،263،436.

.2533/:(الحواريينرأس)سصان-

بنمحمدبنالكريمعبد،سعد)أبوالسمعاني-

،1385،59/،9365،12/156/:(منصور

917،/1421،22،153،142،(186)،

187،192،/17421.

بنإسماعيلبنأحمدبنمحمد)الواعظسمعونابن-أ

،13/165،(12355،351/):(عنبس

251،14/37.

.11/77:-سملق

.12/31،(11/954):حمزةبن-سمنون

،186،154/:(الحارثبنبكرأبيمولى)سمي-

9/692.

.1542/،2454/:-السميدع

.4/625:السدوسي-السميط

.8/27:سميع-ابن

.17345/:سمية-أبو

.852،77/،5456/:(أبيهبنزيادأم)سمية-

.3622،527،127/:(ياسربنعمارأم)سمية-

.5423/:السلميةالصلتبنأسماءبنتسنا-

.5442/:الكلابيةعوفبنسفيانبنتسنا-

.5442/:السلميحارثةبنحبيببنالصلتبنتسنا-

،7161/،3094/،1/903:(راو)سنانأبو-

694.

.7111/:(روميقائد)سنان-

.922،44/،8265،266/:النخعيأنسبنسنان-
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،1202،144/:(الطبيب)قرةبنثابتبنسنان-

147،(156).

.6421/:حاتمبنسنان-

.7482/:الأسديحمزةبنسنان-

.7425/،6326/:الدؤليسنانأبو-

586ء4/،216/:الديليسنان-

نم.61/561،621:ربيعةبنسنان-

.17541/:سعدبنسنان-

.9244/:المحئقبنسلمةبن-سنان

أ،4/127،275:محصنبنسنانأبيبنسنان-

.386

!:معانبنمحمدبنعريبالدولةسيفبنسنان-

3/7477،.

.41/262:(الحشيشيةصاحب)سنان-

.4127/،3426/:صخربنصيفيبن-سنان

شمسا)الحسبنينميلةبنالوهابعبدبنسنان-

.51/292:(الدين

.1225/:عويجبنعبيدبنعلوانبنسنان-

.7552/:القزازسنانابن-

،4/136،326:حرثانبنمحصنبنسنانأبو-

038،386.

.9375/:النميريمكملبنسنان-

.5/1935:(البطالمولى)سنان-

.7372،17/532/:هارونبنسنان-

.4366/:الجهنيوبربنسنان-

.35335-5/14:!!بهبذفيروز=-سنباذ

،13258/:أرسلانألببنشاهملكبنأحمدسنجر-

262،263،266،926،272،/1424،

36،48،58،95،65،66،67،68،

71،77،86،87،521،601،801،

011،125،134،136،913،144،155،1

171.

.61/103:(الدينسيف)الجمقدارسنجر-

165السينحرف

،15/356،358:(الدينعلم)الحلبيسنجر-

936،371،377،693،484،485،(572

573-).

،15947،551/:(الدينعلم)الدواداريسنجر-

951،524،954،614.

،15524،527،532،544/:الشجاعيسنجر-

547،155،558،564،573،(577).

.15586/:(الدينعلم)طقصباسنجر-

.5/158:الناصرياللهعبدبنسنجر-

،14535/:زنكيبنمودودبنغازيبنشاهسنجر-

15/27.

.2/791،891،525:-سنحاريب

.11/127:-سند

.01/431:سهلبن-سندي

.16/571:(الدينشمس)الإبراهيميسنقر-

،15584،944،947،485/:الأشقرسنقر-

483،484،485،486،194،294،394،

794،523،537،454،556،564،565.

،15565/:(الدينشمس)المنصوريالأعسرسنقر-

581،095،156،256،536،628،636،

/1613،(97).

.51/945:البغداديسنقر-

.51/954:الروميسنقر-

.51/18:السلحدارسنقر-

.1679/،15551/:(الدينشمس)الكمالي-سنقر

،159،2/18،84،917/:داودبنسنيد-

(11/99).

.4172،265/:(يهودتجارمن)سنينةابن-

-51/691):السهرورديالدينشهاب-السهروردي-

791).

.2284/:الحنظليإبراهيمبنسهل-

.5/1542:الديباجيأحمدبنسهل-

(:الفتح)أبوالأركيانيعليبنأحمدبنسهل-
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(13/276-277).

.685،174/:أسلمبنسهل-

.5/1926:بشربن-سهل

.4/92:بيضاءبن-سهل

.17/14:بزيعبنتمامبنسهل-

.5372/:الأنصاريحبيببنسهل-

.4271،422/:حثمةأبيبنسهل-

،4328،435/:(عتابأبو)الدلالحمادبنسهل-

/5512،516،/7595،17/357.

.6165/،4587/:الحنظليةبنسهل-

،411/،3466/:الأوسيالأنصاريحنيفبنسهل-

127،591،026،454،677،/6323،

/7323،327،534،427،436،437،

446،452،457،464،558،955،521،

(532)،536،8/7.

.6174/:(زيادأبو)زيادبنسهل-

،5/915،6/243:القطانزيادبنسهلأبو-

/7572،(12/925)،16/213.

.5542،426/:الأنصاريزيدبنسهل-

.5453/:السريبنسهل-

،3/478،694،794:الساعديسعدبنسهل-

4/75،255،285،451،5/375،524،

6/97،291،283،892،456،7/557،

955،8/254،9/135،)247(،17/26،

28،92،38،221،247،931،431،

943،445،456،516.

.11/5،8:المطوعيسلامةبنسهل-

.1/181:سنباطبنسهل-

.1/917:سهلأبيبنسهل-

.7566/:صالحأبيبنسهل-

.7151/:البجليعامربن-سهل

.6162/:الأنصاريالرحمنعبدبنسهل-

.9262/:الزهريعوفبنالرحمنعبدبنسهل-

السينحرف-

ربه:عبدبنبالسنديالمعروفالرحمنعبدبنسهل-

6/138.

.6492/:بريدةبناللهعبدبن-سهل

.1/1344:التسترييونسبناللهعبدبنسهل-

.671/:(عتيبةمولى)سهل-

.4127/،3426/:النجاريعتيكبنسهل-

،6/916،178:العسكريعثمانبنسهل-

(11/133)،17/98،512.

ابتاعهالذيالمربدصاحبا)عمروابناوسهيلسهل-

،3452/:(المدينةفيمسجداليتخذهع!يماللهرسول

464،467،468،094.

.4127/:السلميقيسبنسهل-

.5792/:مالكبن-سهل

.2135/:السجستانيعثمانبنمحمدبنسهل-

أبو)الصعلوكيمحمدبنسليمانبنمحمدبنسهل-

.1312،601/،(351-12352/):(الطيب

.578/:المروزينصرويهبنمحمدبنسهل-

.17/338:أنسبنمعاذبنسهل-

.5271/:موسىبنسهل-

.722،532/،5792/:السلمييوسفبنسهل-

،3281،282،315/:عمروبنسهيلبنتسهلة-

/755.

،6/6،703"3:(عثمانمولى)سهلةأبو-

7/932،375.

.7134/:الأزديخنبشبنسهم-

.6231،384،385/:منجاببن-سهم

،3281،282/:(وهببنسهيل)بيضاءبنسهيل-

285،315،/425،127.

."493/:حنيفبن-سهيل

.4127/:النجاريرافعبنسهيل-

،4452/،1/36،44،87:صالحأبيبنسهيل-

663،6/168،177،592،365،937،

7/367،384،8/158،()3"15/7،
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17/18،25،94،55،51،64،68،

801،142،151،153،156،226،992،

318،356،358.

.17316/:اللهعبدبن-سهيل

،7/57،791،234،026:عديبنسهيل-

261،274.

،441،94/،3/384،423:عمروبنسهيل-

72،601،011،114،115،038،388،

938،945،463،528،547،548،628،

5/793،7/83،166،475،/975.

:(الخثعميأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبد)السهيلي-

/176،222،226،228،236،258،

265،692،325،/28،38،19،135،

147،184،903،315،933،204،404،

604،124،134،174،142،422،428،

432،436،943،454،447،484،451،

456،458،945،464،466،467،468،

946،475،483،485،486،487،694،

522،/332،42،53،67،73،74،81،

85،59،39،99،155،125،122،

291،791،892،331،336،345،،348

366،936،941،431،454،947،894،

516،/426،58،95،111،145،154،

،215،215،218،248،هـ158،174،18

026،274،284،303،893،412،456،

584،464،477،048،531،555،553،

،6247/،4هـ524،361،376،5/،065

/7182،275،1/148،76،/12175،

4/1(333-334)،/17426،453.

.581/:الحارثبنسواء-

.5477/:خالدبنسواء-

.4112،127/:ثعلبةبنرزامبنسواد-

.4112،271/:ثعلبةبنزريقبنسواد-

167السينحرف

.4121/:زبدبنسواد-

.457،127/:(عديبنيحليف)غزيةبنسواد-

،3111،015/:السدوسيالأزديقارببنسواد-

152،153،154،155،156،/539.

.4/28:السوارأبو-

.5/1173:الأشعربن-سوار

.01/414،514:(سواررحبةصاحب)سوار-

،9161/،7035/:العنبرياللهعبدبنسوار-

15/14،358،11/142،17/238.

.11/691،791:القاضياللهعبدبنسوار-

.7585/:مصعببنسوار-

.7591/:همامبنالسوار-

.7513،931،034/:السكونيحمرانبنسودان-

.7336/:المراديرومانبنسودان-

:(ءلمجي!اللهرسولزوجة)العامريةزمعةبنتسودة-

3/285،315،373،376،377،378،

472،994،513،/4011،5/246،414،

415،417،424،425،466،(7/927)،

.134،17/258،(15-اا855/)

.4476/:عدنانبنعكبنتسودة-

.1669،301،651/:(الدينسبف)سودي-

.1/582:(السلامعليهإبراهيمابن)سورج-

.71/905:سورةأبو-

.9172/:الدارميأبجربنسورة-

.41/122:(الغورملك)الحسينبنسوري-

.41/07،08:الملوكتاجبنسونج-

،3/283،315،436:حرملةبنسعدبنسويبط-

4/127.

.338/:الثقفيسوبدأبيابن-

.17248/:جبلةبنسويد-

.598/،48،13،925/:الحارثبنسويد-

.5155/:(قزعةأبو)حجيربن-سويد

،315،88/،2024،368/:سعيدبنسويد-
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.17157/،5/1231:الحكمأبو-سيار!،682،121،365/،5175،592/،375

.17/581:حمزةأبوسيار-،8018،591،928/،7905،154،555/

،7934/،6372/:الرياحيسلامةبنسيار-!،1796،925،342/،11155/،15276/

344،471،481،894،51509/252()،17/256،266.

.5186/،2486/:الأعزلبنعميلة-سيارةأبو-.9153،154/:سليمبنسويد-

.7152/:(ليزدجردقائد)سياه-!.9471/:سليمانبنسويد-

،0/1345،422:(قنبربنعثمانبنعمرو)سيبويه-،3936،793،514/:الأنصاريصامتبنسويد-

/415.!(444-445)،15/72.

:(الأيهم:اسمه،نجرانوفدأشرافمن)السيد-.8/47:(عليأبو)-سويدالطحان

.526،31،32/،94810/2525/:الرحمنعبدبنسويد-

إسماعيل:واسمه،الرافضةمنشاعر)الحميريالسيد-.17/948:العزيزعبدبنسويد-

،6135،131،416/:(يزيدبنمحمدبن769401/:العجليعبيدبن-سويد

.(5/1943)،826201/9184/:الخثعميالمطاعأبيبنعمروبن-سويد

.(13166/):اللغويسيدهابن-،6132،323/،5591/،334/:غفلةبنسويد-

إسماعيلزوجة)الجرهميعمروبنمضاضربنتالسيدة-98111/)،7385،485،594،295/

.2534/،1/927:(السلامعليه!.(-182

بنلحسانع!ي!الرسولأهداهاقبطيةجارية)سيرين-921201/،5382/:(مرحبأبو)قبس-سويدبن

،5435/،4374،468،517/:(ثابت.4127/:الطائيمخشيبن-سويد

.7182/،437،454،475أ،702،21،23،66،791/:مقرنبنسويد-

.774/:(سيرينبنمحمدوالد)سيرين-.023،232،642،482،292

،448،(444-943)،2114/:يزنذيبنسيف-أ.7555/:نجيحبن-سويد

.712/،4/86،(-142148)،11155،3/94/،671/،4/945:نصربنسويد-

،5365،375/،4/185:التميميعمربنسيف-،17/216،921،227،934،367،374

4760385،415،418،941،435،7/8،15،

،4793011،41،17،22،42،32،35،37/:النعمانبنسويد-

،6691،791054،64،67،96،71،73،76،85/:السلمييزيدبنسويد-

،87،88،98،19،49،154،155،156بناللهعبدبنعليبناللهعبد)التكرينيسويدةابن-

،14/3680801،112،117،118،012،121،132:(سويدة

،34610133،136،913،114،143،145،152/:خليفةبنسويةأبو-

،41950153،156،157،158،915،165،161/:السلميعاصمبن-سيابة

،1/9270631،651،172،173،174،177،185:سيارأبو-

،81150186،187،918،591،191،291،391/:بشيربن-سيار

،17315،5580491،691،552،522،532،452،562/،2165/:حاتمبن-سيار
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952،412،162،172،182،522،226،

922،234،238،542،432،462،942،

052،532،582،925،526،261،926،

283،692،531،313،931،335،343،

434،534،354،038،382،504،573،

/8111،185.

.51/348:عمروبنسيف-

:(الثوريسفيانأختابن)محمدبنسيف-

01/933،/17311.

.17154/:مسكينبن-سيف

.6025/:وهببنسيف-

،12015،151،154/:حمدانبنالدولةسيف-

158،164،167،168،173،917،183،

091،191،691،255،502،211،212،

213،218،921،221223،227،،228،

922،231،(244-)245،924،262،

271،272،503،31613/23،.

.61/753:ملكآلالدينسيف-

1،(202-152)،123،017:الآمديالدينسيف-

134.

916السينحرف

.61/234:الأحمديالدينسيف-

.16161/:التركستانيالدينسيف-

.61/184:التركمانيالدينسيف-

.51/445:الناصريجرمكبنالدينسيف-

.61/31:الجوكنداريالدينسيف-

.61/953،213:(الأوجاقي)حلاوةالدينسيف-

.(هه-16/54)،15/551:الرجيحيالدينسيف-

.51/452،537:السامريالدينسيف-

.15627/:الطباخيالدينسيف-

.16493/:الفنيعبدبنالدينسيف-

أمراءأحد):مهنابنعيسىبنفضلبنالدينسيف-

.(293)،16351/:(الأعراب

.(15257/):قلجبنالدينسيف-

.61/922:الموساويالدينسيف-

:(الكنبعلىالمنادي)الناسخالدينسيف-

(16/156).

.2485/:حمالةبنخير=سيل-

،1/48:(اللهعبدبنالحسين،عليأبو)سيناابن-

/12185،(/1385-86).

+++
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،7367/،5692/:(إبراهيمبنإسحاق)شاذان-

373،(/11285).

.48/:عديبنشأس-

.4/8:قيسبن-شأس

.6235،236/:اليمانيعبيدبنشاصونة-

الرعينيفيرةبنالقاسمأبو،الشاطبيةناظم)الشاطبي-

.(284-41/274)،21/322:(الضرير

.(14171/):الجيليالقاسمبنالرشيدعبدبنشافع-

.5393/:محمدبنشافع-

،1/57،662،792:(إدريسبنمحمد)الشافعي-

231،/2041،185،093،993،477،

/359،273،132،4/16،39،641،

422،232،542،268،278،453،432،

356،493،141،421،474،515،955،

577،296،/555،125،135،173،

174،176،178،185،191،542،552،

214،216،224،228،265،331،371،

393،493،444،446،513،/6187،

691،928،792،373،374،383،564،

704،/7111،127،166،174،477،

/889،154،172،572،582،952،

361،362،/9274،992،313،374،

15/791،235،345.355،353،،382

993،423،942،441،452،527،

(11/1302-)،38.75،76،162،164،

175،176،14/8،99،278.15/127،

16/345.17/45،251،594،521،528.

.16/386:(الشامنائب)شاليش-

شهاب،المقدسىإسماعيلبنالرحمنعبد)شامةأبو-

،3591،191،291،491،843/:(الدين

الشينحرف-م

/6377،41/161،512،941،184،191،

291،891،552،112،162،182،912،

222،227،237،238،255،251،252،

316،335،348،355،353،368،384،

385،415،425،457،462،476،477،

484،15/6،12،13،26،33،35،37،

38،93،45،94،61،96،73،911،

137،143،153،916،171،176،917،

182،187،188،257،925،226،922،

235،231،233،234،245،241،242،

263،265،266،268،274،286،287،

288،928،192،292،392،492،892،

992،355،352،317،341،346،347،

355،935،936،382،386،938،193،

693،793،.993455،451،412(-

414)،425،16/285،17/24.

يزبدأم)كسرىبنيزدجردبنفيروزبنتشاهفرند-

.5/1922،424:(الناقص

.1/1512:الخادمشاهك-

.12/275،287:الدولةعزبنتنازشاه-

.41/94:(الوليدزوجة)شاهوند-

أبو،عثمانبنأحمدبنعمربناللهعبيد)شاهينابن-

،911،121،152،(13115/):(القاسم

187.

:(حفصأبو،عثمانبنأحمدبنعمر)شاهينابن-

3/915،5/593،6/012،12/915،253،

215،313،(933)،/1319،151.

:(شجاعأبو)السعديالدينمجيربنشاور-

/14164،172،173،182،183،188،

918،591،291،(591691-).

،3476/،1/301:الفزاريسواربنشبابة-
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/4385،/5392،328،353،/718،332،

594،576،/8523،(11/31)،17/914،

438.

.6248/:اللهعبدبنشبابة-

.(13/32):(الحاجب)نصرأبو-شباشي

،735،442،443/،524/:ربعيبنشبث-

486،8/66،225،253،254،258،

351،9/14،15،18،92،35.

.5/1185،1/164:شبرمة-ابن

.41/235:(سركاتب)شبريا-

.9388/:(عليأبو)الهرويطهمانبنشبل-

.877/،7291،391/:البجليمعبدبن-شبل

.5924/:الشاعرالبرصاءبنشبيبأم-

.5042/:(الكلابيسفيانبنالضحاك)امرأةشبيبأم-

.1/324:بشربن-شبيب

.6215/:شيبةبن-شبيب

.8327/،6482/:كرقدةبنشبيب-

.7445،545/:الحروريالأشجعينجدةبنشبيب-

.5/1992،535:واخبن-شبيب

.13/98:وثاببنشبيب-

،9/143،144:الخارجيالشيبانييزيدبنشبيب-

146،147،148،914،152،153،154،

155،(156)،157،158،915.

.1/177،17/52:عوفبنشبيل-

.17/383:الأشرسبنشجاع-

،13/41:(الدولةسلطان)الدولةبهاءبنشجاعأبو-

91،53،31،32،33،(94).

الذهليفارسبنالحسينبنفارسشجاعأبيبنشجاع-

.(41/52):(غالبأبوالحافظ)

.5554/:الصوفيشجاع-

.6911/،5424/:شجاعبنعليبن-شجاع

.(51/84):الدماغبابنالمعروفمحمودالشجاع-

.6915/،142/:الفلاسمخلدبنشجاع-

171الشينحرف

.(1/152)،4386/:الوليدبنشجاع-

،3432/:الأسديربيعةبنوهببنشجاع-

4/128،593،473،474،511،512،

/751،8/88.

.778/:الأعزبنشجرة-

،15/273:(خليلأم)اللهعبدبنتالدرشجرة-

277،286،403،903،(315).

ثمالديرمقرنينعمةبنطالبأبيبنأحمد-الشحنةابن-

.(16/232):الحجارالصالحي

.742/:(الردةهلمنقائد)شخريت-

.1/284،285:جموربنشخيم-

.2488/:كعببنعوفبنيعمر-الشداخ-

.(5/1451):إبراهيمبنعليبنمحمد-شدادابن-

.(51/552):تميمبنرافعبنيوسف-شدادابن-

.4551،188/:شعوببنالأسودبنشداد-

،1273/:الخزرجيالأنصاريأوسبنشداد-

/2245،/356،58،293،/7521،274،

(/8126127-).

.17/562:سعيدبنشداد-

.4613/:الجشميعارضبنشداد-

.579/:القنانيعبيدبنشداد-

،6253/،342/،2148،494/:عمارأبوشداد-

443،17/56،63.

.7255/:(رؤبةأبو)القيسيعمرانبنشداد-

.5454/:معقلبنشداد-

.4954/:الهادبنشداد-

.866/:الهيثمبنشداد-

.9385/:العقيليقيسبنعبيدةبنشراحيل-

.7542/:القعقاعبنشراحيل-

.864/:مرةبنشراحيل-

.6385،11/61/:المعافرييزيدبنشراحيل-

:(!ي!النبيزوجاتمن)خليفةبنفضالةبنتشراف-
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.51/595:الشيرجيبنالدينشرف-.6142/:الجعفيشرحببل-

.15952/:الشيزريبنالدين-شرف4347،675،1/،3284/:حسنةبنشرحبيل-

.(135)،16/81:صصرىبنالدينشرف-،722،32،33،14/،6235/،5184/

بنأحمدبناللههبةبنأحمد=عساكربنالدينشرف-،84،85،86،88،98،09،79،415

.(15631/):الحسنبنمحمد،112،113،155،158،915،918،802

012

بنسباعبنإبراهيمبنأحمد-الفزاريالدينشرف-

.(16/48):ضياء،8341،355،356/:الكلاعذيبنشرحببل-

.16/19:اللهفضلبنالدين-شرف.934،93/

،16441/:الحنبليالجبلقاضيبنالدينشرف-.3/482،4/804:سعدبن-شرحبيل

.7424،444،5260484،463،467،946/:السمطبنشرحبيل-

،16193،411/:الحنفىالكفريالدينشرف-.17432/:شفعةبن-شرحبيل

.46860425/:معتببنسلمةبنغبلانبن-شرحببل

.16/942:البغداديالمالكيالدينشرف-.8927/:مدركبنشرحبيل-

،15576،581،582/:المقدسيالدينشرف-.6493/،5273/:الخولانيمسلمبن-شرحبيل

.(587-586)،527،28،920583/:الهمدانيوداعةبنشرحبيل-

.51/233:الموقعالدينشرف-.927/:الهمدانيورسبنشرحبيل-

بنحسنبنعمربنمحمدبنعمر)الناسخالدين-شرف:(النوويالدينمحييوالد)مرىبنشرف-

.61/02:(الفارسيإما!خواجا.(51/252)

.16/117:النهاونديالدبن-شرف،12/931،032:الدولةعضدبنالدولةشرف-

منصوربنمحمد)الخوارزميالملكشرف-،1345،05/،357،(323-324)،321

.(926-13/268):(المستوفي15،560

.11264،356/:(طلحةأبو)الجمال-شركبالجهنيالرحيمعبدبناللههبة=البارزيالدينشرف-

،7/415،482،486:العبسيأوفىبنشريح-.(283)،16/64،914:الحموي

.51/0630487:الحمويبكرأبوالدينشرف-

،4/955.056:العدويالخزاعيشريحأبو-:الحلبمعبدبناللهعبد=تيميةبنالدينشرف-

(15/941)08/215،(9/96)،76.

،4894/،2347/:الحضرميعبيدبنشريح-16151/:الحافظبنالدين-شرف

،6033،353،376،8/361/،5/605:خلفبنالمؤمنعبد=الدمياطيبنالدينشرف-

(16/48-94)09/315،17/22،148،324،326.

.2284/:اللهعبيدبنشريح-.16/512:سلامبنالدين-شرف

قيسبنالحارثبنشربحهو)القاضيشريح-.16321/:الحنبليالدينشرفبنالدبن-شرف

،2/16،188،6/128،7/995:(الكندي:محمودالشهاببنالدينشمسبنالدينشرف-

16/0220506،8/13،66،86،014،316،9/16،
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921،(061-651)،(236)،01/188.

.6025/،5601/،493،286/:مسلمةبنشريح-

.2541/:النعمانبنشريح-

،7/943،445،477،485:ءهانىبنشريح-

/9017،171،172.

.7156/،2268/:يونسبنشريح-

.5523/،2523/:الثقفيسويدبنالشريد-

.5425/:الهمدانيالشريد-

.867،68/:البدويشريفأبو-

.61/385:رزيكابنالشريف-

،139/،12333،361،037/:الرضيالشريف-

12،25،(27-92)،45،62،68.

"585"4485/"3222،378/،173/:شريك-

/5111،154،156،252،092،192،

592،692،352،373،428،453،522،

/614،25،21،28،38،65،73،98،

/7554،546،553،575،576،595،

9/38.

.8541،122،222/:الحارثيالأعوربنشريك-

،5423،426،428/:الأنصاريةشريكأم-

/8(6263-).

.7254/:حباشةبنشريك-

.4114/:الحنبلبن-شريك

.866،68/:الحضرميشدادبنشريك-

.5/1283:المهريشيخبنشريك-

،5045،15/937/:النخعياللهعبدبنشريك-

(436)،17/37،992.

،5/93،45،41:نمرأييبناللهعبدبنشريك-

6/132،133.

.841/:عبيدبنشريك-

،6691/،4524،5/517/:القاضيشريك-

7/611،9/357،15/412،17/376،937.

.1787/:العكرأبيبنتشريكأم-

173الشينحرف-

.8803/:الكنانيشريك-

2111،3/95/،1255/:نمرأبيبنشريك-

343،344،347،348،6/355.

.(1629/):الإربليعمربنبكرأبيبنشعبان-

1/96،86،87،88،69،99،151:-شعبة

153،121،141،391،924،252،903

337،/255،56،111،591،191،238

803،365،373،375،376،377،381

693،794،894،/3222،224،225

245،924،272،273،431،354،358

366،372،386،434،473،474،294

494،/422،51،89،137،182،402

216،921،522،267،285،286،287

931،532،328،335،332،384،385

693،414،154،423،433،438،477

485،543،552،585،581،095،456

655،615،627،965،675،688،696

796،5/17،18،26،44،45،47،94

55،65،67،501،156،112،116

124،133،134،913،145،146،147

148،941،515،155،166،916،177

917،591،213،522،221،238،258

271،392،035،325،333،337،363

365،381،445،453،462،/67،71

28،33،34،38،93،54،55،56

68،96،07،71،81،121،127،144

237،253،927،285،316،317،543

693،793،423،424،/7593،456

465،461،551،556،555،562،563

576،577،/834،154،155،158

915،286،9/52،112،164،258

(/01381-382)،383،521،11/916

13/301،931،/1725،22،32،44
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16،96،57،74،75،29،49،79،

157،115،116،125،127،136،137،

152،155،158،161،162،391،562،

221،223،226،243،246،252،258،

271،272،282،286،392،492،933،

358،361،374،375،381،388،413،

418،458،473،594،517،525،531.

.844/،4432/:الواسطيالحجاجبنشعبة

،172،74،171،175،236/:الشعبي

253،287،392،332،/285،121،

912،145،167،237،285،692،333،

935،693،554،952،542،545،

/331،951،912،916،181،591،

791،952،521،226،928،353،365،

366،371،154،416،421،947،481،

483،/484،158،215،351،385،

942،494،994،514،561،696،

5/47،57،65،78،111،112،113،

212،238،244،264،316،353،363،

364،366،936،382،411،941،425،

423،426،427،445،441،443،484،

/685،128،146،172،228،922،

242،355،351،328،341،345،،353

،936942،7/45،64،67،96،،71

73،145،176،255،256،922،234،

238،265،275،283،284343،،،353

904،427،454،457،945،467،472،

484،511،532،568،995،655،654،

655،658،8/23،65،61،74،81،

158،115،135،186،187،591،191،

691،251،253،235،231،285،355،

9/13،34،74،86،88،154،163،

164،173،174،188،991،255،253،

الشينحرف-

522،573،374،51/14،(58-95)،

701،11/64،17/77،97،81،79،

153،116،222،242،503،321،،386

423،438،448،453،594،518.

.483/:(أسدبنيمنامرأة)الشعثاء-

.(265-9264/):زيدبنجابر-الشعثاءأبو-

.17384/:(الواسطيالحسنبنعلي)الشعثاء-أبو

.(51/428):(الزاهدة)-شعوانة

:(إسرائيلبنيأنبياءمن)أمصيابنشعيا-

.6267/،3913/،اص!27991/

،316،(277-1/268):(السلامعليه)شعيب-

2/13،15،91،914.

،2191،216/،1/83،501:(راو)شعيب-

992،036،363،046،3/477،515،

/4455،565،547،696،/521،55،

932،/6311،333،377،17/15،23،

94،75،59،39،128،152،153،

155،163،165،265،327،154.

.5452،521/،4664/:إسحاقبن-شعيب

،7594/،651/:الصريفينيأيوببنشعيب-

543،(11/268).

.(5/1476):البراثيشعيبأبو-

.1/1352:بكاربن-شعيب

.2323،432/،1/327:الجبائيشعيب-

،(15/257)،9165/:الحبحاببنشعيب-

/1774،39.

.7161،12/256/،606/:الحرانيشعيبأبو-

.15552،535/:حرببن-شعيب

،529/،4161/،1224/:حمزةأبيبنشعيب-

167،516،6/791،(01/452)،

17/227،414،441.

.334/:حيانبنشعيب-

.7553،17/04/،1/17:خالدبنشعيب-
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.965/:درهمبنشعيب-

.4694/:مهزمذيبنشعيب-

.(11/268):(مقرىء)السوسىشعيبأبو-

.332،34،51/:شعيببنشعيب-

.4485،01/61/،2702/:صفوانبنشعيب-

الضرير:مقبلبنكليببنطاهرأبيبنشعيب-

15/121().

.519/:عبادةبنشعيب-

.17235/،5552/،4/327:الليثبن-شعيب

.5353/:ميمونبنشعيب-

.01،11(581)،1289/:(المقتدرأم)-شغب

.338/:(عوفبنالرحمنعبدأم)الشفا-

.391/،2394/:منافعبدبنهاشمبنتالشفاء-

.7137/،6753/:الأصبحىشفي-

.2281،17/312/:ماتعبنشفي-

،2/412،413:الكاهنيشكربنصعببنشق-

،414425،444،446،3/55،148،.187

.9922/:الطائيحلبسبنسلمةبنتشقراء-

،4/157:(!يماللهرسولمولى)الحبشيشقران-

128،/5451،452.

بنالعزأبيبناللهنصرالنجيب)الدمشقيشقيشقةابن-

.(15347/):(الشيبانيطالبأبي

.01/938:إبراهيمبنشقيق-

،1/73،74،101:(وائلأبو)سلمةبنشقيق-

191،291،336،2/111،693،4/502،

593،634،5/25،64،65،73،75،

152،153،154،148،914،252،328،

333،353،374،451،452،553،

6/54،353،403،7/135،923،936،

378،457،694،9/63،161،(691)،

17/13،25،32،47،75،83،155،

257،245،252،278،192،792،334،

364،294.

175الشينحرف

.6541/:العبديشقيق-

.1276/:هلالأبيبن-شقيق

.2476/:عدنانبنعكبنت-شقيقة

:الهرويالمنذربنمحمدبنالرحمنعبدأبو-شكر-

/6162.

بنالخالقعبدبنالحسينبنعليبناللهعبد-شكرابن-

،14453،945،094/:الدينصفي،شكر

/1511،22،25،28،92،93،54.09،

(144145-)،153،191.

الأزدياللهعبدبنمحمدبنعمر)النحويالشلوبين-

.(51/622):(الأندلسي

.1/327:(أنطاكيةإلىمرسل)شلوم-

:(موسىأسباطنقباءأحد)صوريشدايشلوميئيل-

2/122.

.4185/:-الشماخ

،3/284:المخزوميالشريدبنعثمانبنشماس-

315،4/128،224،232.

.41/167:الشمحلابن-

،8243،942،025،253/:الجوشنذيبنشمر-

254،255،258،925،261،264،265،

266،273،/941،18،91،38،44.

،1155،2/228،6/217/:عطيةبنشمر-

236،237،/17286،792،373.

.5/1462:الغسانىالشمرأبو-

الربعيالقاسمبنالمظفربن)عليالنشبيالشمس-

.(15345/):(ال!مشقي

الناقد،بنمحمدبنأحمد-الأزهرأبوالدينشمس-

.(5/1482):ال!ارأستاذ

،(535-15/534):الأصبهانيالدينشمس!-

16/243،274.

.51/915،16/52:الكلاسةإمامال!ينشمس-

،15/557،516،951:الأيكيالدينشمس-

528،(965-615).
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.16/54،57،59:عدنانبنالدينشمس-.(16/554):الننريالدينشمس-

.16415/:العراقيالدين-شمس،16285/:الصباببنالدينتقيبنالدينشمس-

.15/582،576:العزأبيبنالدبنشمس-.(343)

.(16/484):الشافعيالعطاربنالدينشمس-.16/63:المالكيالتونسيالدينشمس-

.15/956:غانمبنالدين-شمس،15/255،895،628:الحريريبنالدبنشمس-

.61/564،462،463:الغزيالدينشمس-،631،636،16/51،52،34،46،82

5/1153):الجوزيابنسبط-قزغليبنالدينشمس-.(182-912)،83،582

.(533-.16/175:حسانبنالدينشمس-

،16191،216/:الجوزيةقيمبنالدينشمس-.(15222/):الأستاذبنالحليالدين-شمس

.(353354-)01(5/1954):الحنبليالدينشمس-

.16431/:الحنفيالكفريالدين-شمس:عيسىبنالحميدعبد=الخسروشاهيالدينشمس-

.16228/:البعلبكيمجدبنالدين-شمس.(-15286287/)

.16/431:مرقيبنالدينشمس-.16/263:يبرودخطيببنالدينشمس-

.14261،927/ةالمضاءأييبنالدين-شمس،1647،63،75،81/:الخطيريالدينشمس-

الحنبلي:المقدسيمفلحبنالدينشمس-.(911)

.(61/432)61/4710:الأعرجالرقيالدينشمس-

.(16/551):المقصاتيالدينشمس-.61/421:الزريربنالدينشمس-

،16431/:الحنفىمنصوربنالدينشمس-.16317/:سالمبنالدينشمس-

.(946)164350/،15534/:السبكيبنالدينشمس-

.16/382،434:الشافعيالموصليالدينشمس-.51/576،61/82:السروجيالدينشمس-

ويعرف،المؤذنمحمدأبو-النجاربنالدينشمس-.(16362/):(المؤذن)سعيدبنالدينشمس-

.(274)،16255/:بالبتي5/1952،953،454،1:السلعوسبنالدينشمس-

،16375/:الشافعىالمصريالنقاشبنالدبنشمس-،555،558،556،561،564،566،568

573،574،577،(957-585)0(942).

،1654،134،158/:النقيببنالدينشمس-1561501/:سليمانالصدربنالدين-شمس

.164550228،281،327/:سندبنالدينشمس-

.13251/:إبراهيمالملوك-شمس،1584،79،123/:الدولةسنيبنالدينشمس-

.13/442:(باللهالمقتديقهرمانة)النهارشمس-36801،(122-222)،184

.2/38:(فرعونآلمؤمن)-شمعان،1584،79،123/:الشيرايزبنالدينشمس-

،2928،592،292/:(الحواريبنأحد)شمعون-.(122)

.01392(16515/)،15356/:الصائغبنالدين-شمس

.!227/،1/327:(أنطاكبةإلىمرسل)شمعون-.61/943:الصفديبنالدينشمس-

،1/282،285:(السلامعلبهيعقوبابن)شمعون-!.(16/534):الصلاحبنالدينشمس-
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928،353،/2122،158.

.5047/:الخيبريشمعون-

.41/184،187،267:التركمانيشملة-

.985/:عامرأبيبنتالشموس-

-571)،2561/:أشمويل:ويقال،شمويل-

621)،641،338.

.48/:زيدبنشمويل-

:(بهايدخلولمكي!اللهرسولتزوجها)الشنباء-

5/415.

.435،(138)،21/171:(المقرئ)شنبوذابن-

.7521/:(روميأمير)شنس-

.17936/،5/1933:الحناطشهابأبو-

):(نجمبنالكريمعبد)الحنبليالشهاب-

15/126).

،9325،093/،8242/:خراشبنالشهاب-

17/53.

.1/002:خليفةبنشهاب-

.5631/:عبادبنشهاب-

.0/1521:ربهعبدبنشهاب-

.7261/:شهاببنالمخارقبنشهاب-

.16/553:البارزيبنالدينشهاب-

،16155،918،191/:جهبلبنالدينشهاب-

221،(253).

.16/181:اللهحرزبنالدينشهاب-

.61/52:الحنفيالدينشهاب-

،15523،536/:الشافعيالخويبنالدينشهاب-

953،554،576،(578957-).

.(61/281):(المراغيابن)الروميالدينشهاب-

.61/474:الزهريالدينشهاب-

،14485/،01465/:السهرورديالدينشهاب-

15/18،26،97،85،(691-791)،

257،282،475،958.

.16/331:(بعلبكحاكم)الشجرةبنالدينشهاب-

177الشينحرف

،16/312،321،357:صبحبنالدينشهاب-

381،293،393،414.

.61/174:الصوافبنالدينشهاب-

.(574-41/564):الطوسيالدينشهاب-

.61/264:الظاهريالدينشهاب-

:(الرؤياعابر)النابلسيالحنبليالعابرالدينشهاب-

15/595،(061)،

.(16277/):الحقعبدبنالدينشهاب-

.(61/273):العديسةبنالدينشهاب-

.61/281:العسجديالدينشهاب-

.61/466:السمسارالعطارالدينشهاب-

،14/357:(غزنةصاحب)الغوريالدينشهاب-

15/9.

.16/274:الأقصرائياللهفضلبنالدينشهاب-

،16/353،903:العمرياللهفضلبنالدينشهاب-

(346).

.16/922:الحصنقاضيبنالدينشهاب-

.61/387:العسكرقاضيبنالدينشهاب-

.61/222:القيمريالدينشهاب-

.(181)،16/19،511:الكاشغريالدينشهاب-

.61/383:الكفريالدينشهاب-

،16256،258/:المجدبنالدينشهاب-

(282).

،15/795:النحاسبنالدينمحيبنالدينشهاب-

895،(617).

.61/182:البعلبكيمريبنالدينشهاب-

.61/254:الواعظالمقدسيالدينشهاب-

.61/87:الواسطيالدينشهاب-

،2/446،7/13:باذان:-ويقالباذا!بنشهر-

14.

،121،19،114،2/155/:حوشببنشهر-

377،3/175،176،217،937،5/29،

101،226،692،441،945،6/991،
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132،412،582،343،534،/7188،

905.515،578،8/281،/9375.

،7927،255،251/:(أرمينيةملك)شهربراز-

252.

.51/455:(للرشيدقائد)شهرزور-

.41/922،478:الشهرزوريابن-

.7212،852/:(مجوسيأمير)شهرك-

،7155،164/:شهرياربنأزدشيربنشهريار-

102.

.12551/:رستمبن-شهريار

.6282/:شهمأبو-

العباسبناللهعبدبنمحمدبنأحمد=الشواربأبيابن-

.(13/53):القرشي

.1/471:متوشيلبنلامكبن-شوبلتين

.1/562:(السلامعليهإبراهيمابن)شوح-

،6372/،5692/،2164/:شوذبابن-

7/578،8/47،591،9/315،15/185،

17/225.

.13/301:(الدينورصاحب)الشوكأبو-

.757/:(الصحابةمن)شويل-

.1/562:(السلامعليهإبراهيمابن)شياق-

،2511،337/،1123/:(راو)شبان-

/3131،354،/4564،/5363،304،

152،/659،163.

.17805/:السبخيفرقدبنجسربن-شيبان

.01/942،525،542:الحروريصلمةبنشيبان-

،3194/،1/37،916:الرحمنعبدبنشيبان-

/459،(15/452)،17/76،366.

الخارجي:اليشكريالحليسبنالعزيزعبدبنشيبان-

01/248.

،2246،247/،1155،153/:فروخبنشيبان-

362،/3135،/4414،555،556،

6/914،188،324،7/378،473،515،

الشينحرف-

/937،(11/913)،17/294،915.

.607/:(معاويةأبو)شيبان-

.5151/:النحوي-شببان

،9631/،599/،1/73،4/332:الشيباني-

461.

.5144،17/361/:شيبةأبو-

.17124/:الأحنفبن-شيبة

،3255،253،362/،2521/:ربيعةبنشيبة-

381،382،438،555،4/42،46،94،

95،65،67،155،156،111،151.

.4044،434/:طلحةأبيبنتشيبةأم-

،3/431:الحجبيطلحةأبيبنعثمانبنشببة-

4/528،795،7/537،8/131،،)992(

.355

.1/481،152،154:السلامعليهآدمبنشيث-

.(15406/):الحريريعليالشيخبنشيث-

،5/916،6/137:الأصبهانيالشبخأبو-

17/557.051.

محمدبنأحمدبنمحمدبنالرحمنعبد=الجبلشيخ-

.(5-1570558/):الحنبليقدامةبن

.1151/:خالدأبيبن-شيخ

حسين:بنعليبنإسرائيل-الخالديالشيخ-

(/15595).

.(16/267):عبيدبيعرف،الكافيعبدالشيخ-

.(9252/):خالدبنحيوان-الهنائيشيخأبو-

،16356،365،367/:(الدينسيف)شيخون-

368،375،384،(385).

.12/581،631،651:شيرزادابن-

.772،132،461/:(الفرسمن)شيرزاذ-

:(الدينأسد)الرواديالكرديشاذيبنشيركوه-

14/913،161،173،174،175،182،

183،184،188،918،591،191،691،
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791،225،226،227،442،462،373،

414،542،474.

بنشيركوهالدينأسدبنمحمدالدينناصربنشيركوه

،(228)،51/41،12،85،681:شاذي

522.

،2/445،4/513،7/64:كسرىبنشيرويه

66،11/211.

،(533)،5/1905:(الشاعر)الشيصأبو

/11111.

.4/137:(عقيلابنشيوخمن)شبطاابن

.1/1334:شيلمة

.4684/:الأزديةبقيلةبنتالشيماء

.4636،637/:العزىعبدبنالحارثبنتالشيماء

+++

الصادحرف

الصادحرف

917

.15/243:صابرابن-

.12/338:(التاجيكتابصاحب)الصابىء-

.16/484:البهنسيالصاحب-

،الكفاةكافيبالشهيرالوزير)عبادبنالصاحب-

،12581،254،435/:(إسماعيل:واسمه

331،335،(336933-)،346،347.

بناللهعبدبنيوسفبنأحمد=الماجنالصاحبابن-

.(534-15/533):شكر

.1/327:(أنطاكيةإلىمرسل)صادق-

.9512/،7515،586/:صادقأبو-

.61/175:(الدينصارم)صاروجا-

.(1229/):صاعدبنمحمدبنيحى-صاعدابن-

:اللغويالربعيعيسىبنالحسنبنصاعد-

(/1354).

الإسحاقيإبراهيمبناللهعبدبنمحمدبنسياربنصاعد-

.(41/46):الهروي

.(315)،1/1103:مخلدبن-صاعد

:النيسابوريصاعدبنإسماعيلبنمنصوربنصاعد-

(14/17).

.7102/:صيادبن-صات

.(954)،11/366،367:الخادمالحرميصافي-

،(257-691)،1186/:(السلامعليه)صالح-

273،316،2/914،278،6/393.

،3/43:عوتبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالح-

112،317،4/97،08،81،802،

9/925.

،847،218،1/1142/:حنبلبنأحمدبن-صالح

161،165،166،185،184،185،

(282).

.804/:العجليأحمدبنصالح-
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،962،01/14،17/14،251/،192،326لم.(16/64):الرفاعيالأحمديصالح-

،5/137،6/23،791،156،172،173،181،918،302،218:الأخضرأبيبنصالح-

891،8/15601225،268،271،272،283،992،503،

937،،315،933،357،366،375،371:(الجرميعمر)أبوالبصريإسحاقبنصالح-

(11/8999-)0411،942،447،465،466،794،554،

.185!.17/385،386:الجهبذإسحاقبنصالح-

.6232/:العنبريطاهرأبيبنصالحأبو-أ.7556/،2141/:الأسودأبيبنصالح-

.1/154:محمدبنالعباسبن-صالح.7565/:الاكيسةبياع-صالح

.17/34:عبداللهبن-صالح:(الدينتاج)الجعبريحامدبنتامربنصالح-

.15/283:اللهعبيدبنسعيدبنعليبن-صالح!.(54)،1605/،15582/

،15/266:عباسبناللهعبدبنعليبنصالح-.15/453:المنصورجعفرأبيبن-صالح

.3590282،303،403،503،903،355/:الجهنيصالحأبو-

.6373،01/175/:الهاشميعليبنصالح-1718،4201/:الحرانيصالحأبو-

:المنصورجعفرأبيبنيعقوببنعليبنصالح-.7615/،4/68:الحنفيصالح-أبو

.(274)،1755701/1246/،6591،564/:حيانبن-صالح

.8363/،6268/:عمربن-صالح،5335/،4465،565/:الخليلأبوصالح-

.1/43:(الخطاببنعمرمولى)صالحأبو-.6434،17/42/

.8651/:الغفاريصالحأبو-4271،27201/:جبيربنخواتبنصالح-

.6127/:النسائيالفتحبنصالح-م.9265/:الدهانصالح-

،1175/:صالحبناللهعبد-الليثكاتبصالحأبو-61401/:سعبدبن-صالح

،304/،9135،321،5/19210/2228،241،265،371،528/:سليمانبن-صالح

،5553/،4551،258/،135،137،247أ،115،28/:(ذكوان:اسمه)السمانصالحأبو-

،357،035،لأا32،72،85،86،87،59،99،152،6/96،79،165،7

154،116،128،912،131،132،133،7/367،371،952،583،8/176،928،

،17/143،(11/98)،15364/،9315/أ،136،142،144،168،216،237،253

292،2/6،118،153،491،921،226،1933.

،3165،226/،2128،465/:كيسانبن-صالح،233،272،316،945،461،478،513

053،538،/334،137،142،918،477،194،4/74،691،251،211،

365،368،387،4/92،52،89،141،)382،993،424،558.5/131،284،

932،347،424،635،662،5/94،335،456،/6311،314،7/18،62،

926،027،312،427،435،6/53،96،84،153،272،362،363،8/172،

82،168،916،178،591،191،226،15/7.

.5336/:(الحافظ)البغداديمحمدبنصالح-،8461،154،592/،7552،693/،373
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،11275/،15382/:جزرةمحمدبنصالح-

933،(388)،453.

.(16911/):الهمدانيعربشاهبنمحمدبنصالح-

.12/19:محمودبنصالح-

.1/1351:الطائيمدركبنصالح-

ا:(الدولةأسد)الكلابيإدريسبنمرداسبنصالح-

(13/63).

2/175،1:(بشيربنصالح)هوالمريصالح-

،5/5936/921،922،428،8/158،1

(15/434)،17/36،502،211،285.

.9431،441،461،471/:مسرحبنصالح-

.927/:الخثعميمسعودبن-صالح

.9251/:(قتيبةأخو)مسلمبن-صالح

،2128،161/،159/:التوأمةمولىصالح-

/5922،992،521،/692،54،/17283،

366.

.5382/:(!ي!اللهرسولمولى)صالح-

.11/322:المنذريصالح-

.01/533:(المنصورمولى)صالح-

.17/342:موسىبنصالح-

.7895/:ميثمبنصالح-

،15/558،955،515:الرشيدهارونبنصالح-

11/37.

.5131/:الهمداني-صالح

.2535/:(هريرةأبيمولى)صالح-

،1/1236،923،524،244:وصيفبنصالح-

245،246.

.6343/:النخعييزيدبن-صالح

،149/:(صيفي:اسمه)صيادابن،صائدابن-

59،17/73،74،76،77،81،83،99،

117،125،894.

مقفدبنالقادرعبدبنمحمدبنالعزيزعبد=الصائغابن-

.(51/474):الدمشقيالأنصاري

181الصادحرف

الجيلي:العزيزعبد=الشافعيالجيليالدينصائن-

15/256.

.3/217:سهلبن-صباح

.7581/:محارببنصباح-

.(13/512):نصرأبو=الصباغابن-

.5481/:معبدبنالصبي-

.1052/:صبيان-

.1689،551/:(الدينصدر)المؤذنصبيحابن-

.838/:(سلمةأممولى)صبيح-

.655/:الفرغانياللهعبدبن-صبيح

.7254،126/:العبديفلانبنصحار-

.5/1171:الخارجيشبيببنالصحاري-

.4128/:السلميخنساءبنأميةبن-صخر

،442،896/،1/158،334:صخرأبو-

6/357،17/28،943.

،1/256،4/663،5/282:جويريةبنصخر-

8/328،17/75.

.4386/:الربيعبنصخر-

.3134/:العقيليصخرأبو-

.4162،685/:الأحمسيالغيلةبن-صخر

.7121/:نصربن-صخر

.(5/1168):شدادبنجامع=صخرةأبو-

:البصراويعقبةبنأحمدبنإبراهيم-عقبةبنالصدر-

(/15061).

.51/17:البخاريجهانصدر-

.41/05:إسماعيلالدينصدر-

.51/421،961:البكريالدينصدر-

،1673،75/،15/792:الحنفيالدينصدر-

77،/1724.

.61/241:الدارانيالدينصدر-

،51/942،335،347:الدولةسنيبنالدينصدر-

435،358،(935-536).

.41/435:الرحيمعبدالدينصدر-
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.(187-13/186):(الفضل16/4340:الحنفيالعزبنالدينصدر-

.558/:الأزدياللهعبدبنصرد-.16/991:المالكيالدينصدر-

،4648/،3445/:(الشاعر)الصرصري-،1635،31/،15566/:الوكيلبنالدينصدر-

81،83،153،(122-123)06/383،941،943،()15/332-333.

16/373،:(الدين)سيفالناصريصرغتمش-،4/533،7/495.15/217،17/93:صدقة-

241،4820375،937،384،387،593،193.

.808/:صرمةأبو-.61/184:(الدينبدر)أوحدبنصدقة-

،3413،474/:(قيسأبو)أنسأبيبنصرمة-.17/791:السعديبدربن-صدقة

.4/12830475،485:الحدادالحسينبنصدقة-

الواحد:عبدبنعلي،الشاعرالفقيه=الدلاءصريع-.5926/:خالدبن-صدقة

.(42-13/14).41/69:دبيسبنصدقة-

.219/:كاشحبنصريم-.8326/،2172،173/:الدمشقيصدقة-

.1796،19/،708/:الليثيجثامةبنالصعب-.4695/:سعيدبنصدقة-

:(القرنينذيأسماءمن)مراثدذيبنالصعب-.(15/504):السمينعبداللهبن-صدقة

.4504،5540/2903/،2251/:الفضلبن-صدقة

.5/605:الحضرميبنت-الصعبةسيف)الأسديمزيدبندبيسبنمنصوربنصدقة-

.9178/:الصريميحرببنصعصعة-،13/412،222،552،272،927:(الدولة

.(5/1194):سلامبنصعصعة-.4/15،6

،7/358،422،441:صوحانبنصعصعة-،9165/،6/237،238:موسىبنصدقة-

/17355،90309/95.

.11/57:الموصليهبيرةبنصدقة-

.4681/:الواسطيوزيربنصدقة-

.5164،927،892/،4271/:يساربنصدقة-

.1/327:(أنطاكيةإلىمرسل)صدوق-

.1102/:زهيربنالحياابنةصدوق-

.(9235/):الباهليأمامةأبو-عجلانبنصدي-

.41/526:جاوليبنصديق-

.11/603:الفرغانيصديق-

.3472/:موسىبنصذيق-

،619/،2916،373/:الناجيالصديقأبو-

/946،/1744،482.

.2791،891/:(إسرائيلبنيملوكمن)صديقة-

بنعليبنالحسنبنعلي:اسمه)الشاعرصربعرابن-

.17135/:(الفرزدقعم)صعصعة-

:(الموؤوداتمحي)الدارميناجيةبنصعصعة-

8/87،01/154.

.7348،17/294/،5938/:حزنبنالصعق-

،5551/،217،345،355/،149/:صفوان-

935،/6033،376،/787،88،/1722،

92،38،06،254.

،4111،118،911،125،168/:أمية-صفوان

174،175،251،231،247،593،463،

472،473،528،547،548،563،957،

585،958،395،635،631،632،

/6217،/756،(/801-11).

.(7532/):بيضاءبنصفوان-
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.2486/:شجنةبنالحارثبنصفوان-

،2166،593/،196/:سليمبنصفوان-

4/894،17/128،362،544.

.5914/:الشفرأبيبنصفوان-

،2131،4/551/:الدمشقيصالحبنصفوان-

6/73،8/177،9/342،(11/145)،

17/934،993،522.

.6952،17/481/:المراديعسالبنصفوان-

.(5/1356):الدمشقيعمربنصفوان-

،2241،284/:السكسكيعمروبنصفوان-

3/133،432،4/486،/5152،6/693،

/7115،351،372،466،468،8/158،

361،11/916،17/28،86،19،323،

335،374،432،443،945،465.

.1/135،136:عيسىبنصفوان-

،135،5/9،55/:المازنيمحرزبنصفوان-

9/37،17/992.

،4371،373،374/:المعطلبنصفوان-

/7185،212،213،(/8211-212).

.4128،138/:الفهريربيعةبنوهببنصفوان-

،17365/،4641/:أميةبنيعلىبنصفوان-

368.

.256/:(موسىزوجة)صفورا-

.4362،554/:القابضبنالصفي-

الرحيم:عبدبنمحمد-الأرمويالدينصفي-

15/955.

.51/223:مرزوقبنالدينصفي-

،15/523،16/27،111:الهنديالدينصفي-

(113).

.5428/:العنبرينضلةبنبشامةبنت-صفية

.7424،426/:طلحةأبيبنالحارثبنتصفية-

.2554/:الحضرميبنتصفية-

اللهرسولزوجة)النضريةأخطببنحيبنتصفية-

183الصادحرف

،145،69،3/486/:(خيبرسبايامن،!ر

4/455،945،415،417،425،434،

437،441،442،443،5/175،174،

414،415،941،425،435،467،

7/561،8/62().

.5572/،4553/،1/234:شيبةبنتصفية-

،2/394،3/16،18:المطلبعبدبنتصفية-

68،4/215،217،245،352،456،

896،5/946،594،7/224()،435.

،7/181:(عمرابنزوجة)عبيدأييبنتصفية-

9/136.

.6/62:عليبةبنت-صفية

.51/87،393:العادلالملكابنةخاتونصفية-

إسماعيلبنمحمدبنأحمدبنمحمد-الصقرأبيابن-

.(412-13/132):الأنباري

.(15/288):صقربنيحىبن-صقر

،1185،8/226،227/:زهيربنالصقعب-

265.

.(792)،11/287:(الرومملك)القصلبيةابن-

.1/471:(متوشبلبنلامكزوجة)صلا-

.16/183:الطويلأيبكبنالدينصلاح-

بنيوسف،الناصرالملك)الأيوبيالدينصلاح-

،13691،266،41/17/،7571/:(أيوب

54،79،141،421،161،182،183،

184،918،591،191،291،391،491،

691،891،991،652،582،952،112،

122،172،522،122،223،226،235،

231،232،233،237،251،254،255،

258،925،265،263،267،275،275،

276،277،278،927،028،281،286،

287،292،492،692،503،351،353،

357،803،903،315،316،931،325،

،334،338،ط!326،932،335،331،32
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933،534،234،343،434،534،347،1702،231.

،12903،313/:الدولةعضدبنالدولةصمصامة-!،348،934،035،352،354،355،356

357،365،361،362،363،364،365،1315،317،931،(353).

.7952،295/،3912/:-الصنابحي،367،368،936،037،373،375"366

.13/72:الخادمصندل-،376،378،937،038،382،383،384

.11/58:(الرومملكتوفيلوزير)الصنفل-،385،386،388،093،193،293،393

:مراربنمحمدبنأحمد-الشاعرالصنوبري-493،593،693،793،893،993،004،1

104،204،304،404،504،604،704،(11/416417-).

.4896/:البكريالصهباءأبو-،941،542،421،(412)،584،514

،2351/،1/166:الروميسنانبنصهيب-،422،433،438،445،445،458،472

483،/1544،75،87،89،491،218،3/226،923،027،333،435،4/128،

228،604،546،5470/659،19،/7028،045،458،(533)،

16/593011/631،17/948:تركخاصبنالدينصلاح-

.13922/:(الطواشي)-صواب،16584/:(أيبكبنخليل)الصفديالدينصلاح-

.4/981:(حبشيكلام)صؤاب-.(544)"434"437"443

.41/013:(وزير)الصوفيابن-.(793)،61/681،652:العلائيالدينصلاح-

،7/656:(يحيىبنمحمدبكرأبو)الصولي-،16/26:الكاملالسعيدالملكبنالدينصلاح-

325،42509/284،286،15/25،25،154،،336

،16/3220338،042،394،11/36،011،121:النكريتييوسفبنالدينصلاح-

172830148،015،152،693،993،414/:الصلتابن-

-176)،94310/1254،121،138،431،61/،7942/،6312/:ديناربنالصلت-

.14/99،(178:(الثقفيربيعةأبيبنربيعةالشاعر)الصلتأبو-

.2512/:الراهببنصيفي-،.2437،424/

.4171،913/:عائذبنرفاعةأبيبنصيفي-أ.5517/:المطلبعبدبننوفلبناللهعبدبنالصلت-

.3427/:عبادبنسوادبنصيفي-.17/561:قويدبنالصلت-

.866،68/:الشيبانيفسيلبن-صيفي601601/،4383/،3705/:محمدبن-الصلت

.391/،2394/:منافعبدبنهاشمبنصيفي-أبو.6231،385/:العجليطربنالصلت-

المنعمعبدبنالعزيزعبدالدينعز)الصيقلابن-:صالحبنالسلامعبد=الهرويالصلتأبو-

.(15526/):(الحراني0(1/1014)

.12374،13/01،18،52/:الصيمري-.(521-9151/):العدويأشيمبنصلة-

.526،17/317،423/:زفربنصلة-

+++.17/42:الواسطيسلبمانبنصلة-

،(167)،13158/:(اليمنصاحب)الصليحي-
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الضادحرف

.5428/،3938/:قرطبنعامربنت!باعة-

.7262/،6912/:العنزيمحصنبن-ضبة

.12223،135/:الأسديمحمدبنضبة-

.974/:رافعأبيبنالضبي-

.6313/:التغلبيحصينبنضبيعة-

،4922/،3935/،2538/:(راو)الضحىأبو-

/5126،/6171،146،245،/7151،

/8134،/965،911،/17155.

.8251،17/458/،1121/:الضحاك-أبو

.41/141:البقاعيالضحاك-

.4/21:ثابتبنالضحاك-

.4128/،3426/:زيدبنحارثةبنالضحاك-

.627/:حمرةبنالضحاك-

.4655/:خليفةبنالضحاك-

.582،542،255/:الكلابيسفبانبنالضحاك-

.9535/:عرزببنالرحمنعبدبنالضحاك-

.4128/:النجاريعمروعبدبنالضحاك-

.7/هـ1:الحزاميعثمانبنالضحاك-

،2135،547/،169/:المدنيعثمانبنالضحاك-

،679،89/،هـ5247،26/،3227/

/17131.

.2475/:عدنانبنالضحاك-

.2274/،1/522،552:(فرعونأخو)الضحاك-

:الحروريالخارجيالثيبانيقيس!بنالضحاك-

5/1241،242،243،246.

،5146،161/،256/:الفهريقيسبنالضحاك-

/7286،447،464،485،526،536،

،هـ181،911،168،72،هـ1ا،839/

258،121،932،334،337،338،933،

185الضادحرف

534،134،342،343،352،364،

/938،181،522،17/77.

،151،11/:(النبيلعاصمأبو)مخلدبنالضحاك-

24،2/357،/324،/4288،928،935،

558،595،633،636،/5131،691،

215،277،535،382،515،/655،

927،7/367،8/32،9/116،315،

15/383،(11/47)،238،17/23،24،

82،174،365،368،486.

،1/14،24،27:الهلاليمزاحمبنالضحاك-

28،75،72،85،59،113،115،514،

162،217،233،275،271،392،492،

355،354،325،333،335،2/15،44،

55.51،53،97،127،912،135،

591،891،212،221،245،245،262،

263،928،292،351،311،331،337،

343،356،357،/3151،4/63،581،

653،/651،181،322،366،

(15/45)،274،17/991،225،287،

347،374،382.

،هـه7474،2/،6/323:المشرقيالضحاك-

556.

.17/894:المعافريالضحاك-

.17/325:نبراسبنالضحاك-

.5537/:الأسدييربوعبنالضحاك-

،735/،597/،485/:الأسديالأزوربنضرار-

31،35،29،49،79،131،112،125،

/9922.

.9223/:حصينبنضرار-

،4154/،3/336:مرداسبنالخطاببنضرار-

.332،7/913،916،185،هـ892،33

،7956،295/،547/،2894/:صردبنضرار-

17/471.
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،14/922:الشهرزوريالدينتاجبنالدبنضياء-.312،18/،2/394:المطلبعبدبن-ضرار

.93580275،276،927،327،054،478،481/:مسلمبنضرار-

.(45)،51/955،16/15:الطوسيالدينضياء-.9358/:مسلمبنضرار-

.51/184:الفقاعيبنالدينضياء-.41/172،173،691:سواربنضرغام-

بنأحمدبنالواحدعبدبنمحمد-المقدسيالدبنضياء-:(نجابنأحمدبنمحمدبنالحسن)النحويالضرير-

،7161/،4121،913/،191/:الرحمنعبد.(5/1383)

،17/442،925،132،(51/552)،75950476/:العبدي-ضريس

،3910322،323،324،534،342،356،375/،2394/:منافعبدبنهاشمبنتضعيفة-

،4905،5510376،444،454،464،475،481،482/:(أسقف)-ضغاطر

.5410294،694،516/،3237،238/:الأزدي-ضماد

.61/67،87:النشائيالدينضياء-.01/7:اسماعبلبنضمام-

.4136،138،044/:ثابتبنالضياحأبو-38401-أ5/:ثعلبةبنضمام-

.2484/:معاويةبنالضيزن-،5692،936/،2346،4/565/:ضمرة-

.1/802:(السلامعليهلابراهيمكنية)الضيفانأبو-،9531/،847،591/،6372،434/

.2253/:(بالمسيحآمنممن)ضينا-.01/7،851،17/98،522

.(01/445):عياضبنأنس=ضمرةأبو-

+++،2142،143،6/928/:حبيببنضمرة-

8/12،/17151.

،4392،7/578/:القرشيربيعةبنضمرة-

15/13،(11/9).

.4128/:الجهنيعمروبنضمرة-

.758/:عياضبنضمرة-

.7515/:غزيةبن-ضمرة

.4128/:عمروبنكعببنضمرة-

،2347،17/148،324/:زرعةبنضمضم-

326.

.437،93/:الغفاريعمروبنضمضم-

.5954/:(!لخي!اللهرسولمولى)ضميرةأبو-

.5524/:الحميريضمبرةأبيبنضمبرة-

.5954،473/:(ضميرةأبيزوج)ضميرةأم-

،14/426:(وزير)الجزريالأثيرابنالدينضياء-

043،433.

.51/574:الإسكندريالدينبرهانبنالدينضياء-
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الطاءحرف

.4476/:مضربنإلياسبنطابخة-

.61/192:الدويدارطاجار-

.9951،482،532/،7194/:زبادبنطارق-

.3173/:(عذرةبنيفيسادن)طارق-

،264،4/46/،115/:شهاببنطارق-

5/236،/6103،7/27،163،187،

/8362،(/9251)،/1725،157،158.

.8926/:الأزديظبيانأبيبنطارق-

.5468/،4385/:الرحمنعبدبنطارق-

.576،77/:المحاربياللهعبدبنطارق-

،985،89،99/:(عثمانمولى)عمروبنطارق-

581،112،013.

،16365،367،368/:(الدينسيف)طاز-

375،376،386،412،426.

.هـ24هـ1/:(البطريق)الأرمني-طازاذ

:(الحاجأمير،الدينمجير)المستنجديطاشتكين-

/14036،15/13،14،15،18،58.

.11/267:-طاشتمر

.1679/:حمدبنطالبأبو-

.(15151/):الرفاعي-طالب

.41/55:السميرميطالب-أبو

.154،594،هـ45/:طالبأبيبن-طالب

النبيعم)القرشيالهاشميالمطلبعبدبنطالبأبو-

،311،12/،2464،527/،1242/:(مح!ي!

18،25،27،36،65،66،68،96،

،71،72،74،124،133،791،هـ7

225،244،245،246،247،252،253،

254،256،261،278،281،282،592،

،358،903،316،317،318،هـ73،هـ63

322،323،325،934،(361-368)،

187الطاءحرف

936،378،385،381،585،/461،

142،162،/668،132،242،274،

593،141،434،436،/7554،/1518.

.51/12:البخاريعليبنطالبأبو-

.17/036:قرةبنطالب-

12443/):(القلوبقوتصاحب)المكيطالبأبو-

-345).

.17471/،(1/1441):عبادبنطالوت-

،2/158،016،161:أبيالبنقيشبنطالوت-

162،163،/454.

.5/1552،234:أعصمبنلبيدأختبن-طالوت

الشافعيالإربليالهمدانيبكرأبيبنإبراهيمبنطه-

.(15/467):(الدينكمال)

،2233،4/537،495/،1/491:الطاهرأبو-

/5891،002.

أبو)النحويالبصريبابشاذبنأحمدبنطاهر-

.(-13/891991):(الحسن

:القواساللهعبدبنأحمدبنالحسينبنطاهر-

)13/213(.

:(الوفاءأبوالشاعر)البندنيجيالحسينبنطاهر-

13/225().

،01/515،516:مصعببنالحسبنبنطاهر-

535،531،533،536،537،953.545،

11/8،21،()32-34.

.5522/:خزيمةبنطاهرأبو-

:(طاهربنإبراهيمبنبركات)الخشوعيطاهرأبو-

(/14474).

،5416/،3/87،88:!ي!اللهرسولبنالطاهر-

417،436،437.

.5991/،2376/:السرحبنالطاهرأبو-

بنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد-السلفيطاهر-أبو

.(هـ41/53):الحافظ،إبراهيم

.139/:الطيبأبيبنالطاهرأبو-
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محمدبنبنالعراقي:اسمه)الطريقةصاحب-الطاووسيأبو)الطبريعمربنطاهربناللهعبدبنطاهر-

.(41/394):(الهمذانيثمالقزوينيالعراقي،11/521،12/137،935:(الطيب

الفضلبنالكريمعبد)المقتدربنالمطيعبندلهالطائع-1،(142-143)،13/58،87،151،915

،335،355،(326-12266/):(جعفربن،152،176،925،213،215،253،263

267،268،282،/143560365،366،/1315،/14515

:(إسماعيلبنإبراهيمبنمحمد)طباطباابن-.1437/:العلافبنطاهر-أبو

.4/135805/1154:عوفبنطاهرأبو-

:(أيوببنأحمدبنسليمان،القاسمأبو)الطبراني-.2145/:الغباريبنطاهر-أبو

،17/14201/91،52،26،37،46،65،66،96:(طالبأبو)الفقيهطاهر-

،5121،71،72،75،78،913،155،185/،4545/،3245/:الفقيهطاهرأبو-

382،6/80181،491،256،932،337،2/115،

،136،184،225،923،246،317،346):(زرعةأبو)المقدسيطاهربنمحمدبنطاهر-

/14256،257)0461،478،494،513،516،517،952،

،112510/3123،125،127،912،917،183/:مخلدبنمحمدبن-طاهر

،53820184،521،286،287،356،357،365/:أباذيالمحمدطاهر-أبو

،416،75،87،192،292،515/،478أبنالعباسبنالرحمنعبدبنمحمد-المخلصطاهرأبو-

،845،582،195،546،5/37،261،(21/636)،3928،373/،2238/:زكريا

13/152،1680791،991،215،921،233،234،236،

،665،61،62/،5/13410792،432،486،525:الخازنطاهربنمظفربن-طاهر

،85،116،146،252،215،921،223:الحسينيزهرةبنحمزةالمكارمألىبنالطاهرأبو-

/142620316،373،437،7/47،255،336،

،41/321،364،368،371،566،575،957،595:(الدينمجد)جهبلبناللهنصربنطاهر-

322،(455)0/85،8،158،155،162،163،175،

،7130176،177،178،185،926،927،282/:هالةأبيبنالطاهر-

،946،59/،2116،117،291،928،292،392،322،363/،1253/:طاووسابن-

931،/3315،/5174،214،313،365،123،124،125،133،165،492،316،

6/338،354،/961،911،17/46،133015/47،/11414،/12491،(257)،

،1/66،59،912،355،17/18،91،33،37،38،93:اليمانيكيسانبنطاووس-

131،2/268،382،4/533،548،957،48،65،72،69،155،153،156،

641،642،5/914،174،691،217،115،112،911،122،131،136،146،

263،/6125،/7934،/8922،/957،157،165،185،184،251،253،215،

282،(15/66)،/11185،17/57،345،236،244.245،924،251،253،263،

4820276،317،318،325،322،323،326،
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234،348،356،935،536،373،378،

383،385،386،304،454،264،431،

436،438،144،434،444،547،474،

478،947،481،482،484،694،555،

512،517.525،527.

،(47)،15/23:الدارقزيالبغداديطبرزدابن-

935،425.

،5393/:(الآثارمشكلصاحب)الطحاوي-

6/124،912،135،131،415،15/481،

12/12،(601)،/17111،417.

.7352/:العجليطحرب-

.41/83:طرادابن-

:(الكاملبالملقب)الزينبيمحمدبنطراد-

/13154،016،175،(026)،267،

14/73.

.942/:دجاجةبناللهعبدبن-طرفة:أو-طرافة-

.9142،942/:(الصغدملك)طرخون-

.41/803:الطرطوشي-

.723/:حاجببنطرفة-

.2551/:(الشاعر)العبدبن-طرفة

.61/141،531،631:(الدينعلم)طرقشي-

،8247،248/:(الشاعر)عديبنالطرماح-

/9935،0/1401.

،51/494،536،538:(الدينحسام)طرنطاي-

(554).

.8803/:الهلاليالحسحاسبنطريف-

.12301،401،111/:السبكريطريف-

.17/281،282:سلامأبيبنطريف-

.7233/:سهمبنطريف-

(:طالبأبيبنعليمولى)اللهعبيدبنطريف-

2/538.

،2411،413/:الحميريةالخيربنتطريفة-

/305.

918الطاءحرف

.2535/:(الطائيحاتمجارية)طريفة-

.61/635،573،935:النا!ريطشبغا-

.61/964:(يلبغادويدار)طشتمر-

.61/442:زفرطشتمر-

سيف)أخضرحمصبيعرف،الساقيطشتمر-

،61/092،192،292،892،992:(الدين

053،503،603،703.

.61/214:القاسميطشتمر-

.494،184/،3438/:نوفلبنعديبن-طعيمة

.13/41،31:(التركملك)خانطغان-

.61/132،292:(الدينسيف)النا!ريطغاي-

،13/276:(بدمشقالعساكرأتابك)طغتكين-

14/7،9،14،91،25،26،56،62،

(96)،127.

:(الدينصلاحأخو)شاذيبنأيوببنطغتكين-

14/261،031،365،413،042،

(943).

.1/1934،363:جفبنطغج-

.51/565،126:(الدينسيف)الأشرفيطغجي-

عبدبنعليبنالحسين-العجملاميةناظم،الطغرائي-

.(41/94):الأصبهانيالصمد

.41/136:الخازندارطغرلبك-

.41/624،274:السلجوقيطغرلبك-

،1494،51،95/:شاهملكبنمحمدبن-طغرلبك

77،83،86،59.

:(طالبأبو)سلجوقبنميكائيلبنمحمدطغرلبك-

/1351،86،98،49،69،89،99،

151،301،501،601،112،115،117،

911،122،123،124،126،127،128،

131،138،141،145،146،147،148،

151،153،154،155،156،157،158،

(915)،184.

:(الدينشهابالطواشي)الأبيضالروميطغريل-
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51/71،87.

.61/338،147:طغيتمر-

،6/187،17/922:كعببنأبيئبنالطفيل-

393.

.992/:هبيرةبنجعدةبنطفيل-

،:3/436المطلبعبدبنالحارثبنالطفيل-

4/128،277،5/418،551،7/592.

،1/96:البكريواثلةبنعامر=الطفيلأبو-

2/358،/4462،463،574،636،641،

665،675،5/891،122،252،211،

212،215،928،192،392،415،

/611،12،14،155،924،/7551،

525،574،576،577،9/68،183،

(593-193)،/1745،61،77،141،

142،184،244.

،3325،327،328/:الدوسيعمروبنالطفبل-

932،5/38،94،6/227،945،/751،

.852/:اليشكريعوفبنطفبل-

.4128/،3427/:خنساءبنمالكبن-الطفبل

.16358/:جمازبنمنصوربن-طفيل

،3/426،4/128:خنساءبنالنعمانبنالطفيل-

.311

.16/121،325:(الدينسيف)-طقتمر

،16237،031/:(الدينسيف)الحمويطقزدمر-

431،931،932،335.

.(151-16515/):(القفجاقملك)خان-طقطاي

،16/936،375:(الدينعز)الدوادارطقطاي-

372،385.

.16161/:الناصري-طقطاي

:(الغاراتأبو،الدينفارس)الأرمنيرزيكبنطلائع-

41/531،561،641،483.

.6992/:الأسديطلحة-

الطاء-ح!رفم

.764/:الأعلمبنطلحة-

.4122/:الرحمنعبدبنخراشبنطلحة-

.7534/:خويلدبنطلحة-

.9388/:الخزاعيزريقبنطلحة-

.7378،556/،3992/:زيدبنطلحة-ا

سهل.بنزيد-الأنصاريطلحةأبو-

.17/386:سنانبنطلحة-

.1132/،15444/:طاهربن-طلحة

.1/1171:الخزاعيالطلحاتطلحة-

،3/935،4/187:العبدريطلحةأبيبنطلحة-

7/955.

،3/85،9/85:عوفبناللهعبدبنطلحة-

17/72.

،3/227،228،435:النيمياللهعبيدبنطلحة-

557،4/128،321،935،655،656،

681،/508،457،7/18،228،266،

268،285،281،313،931،325،323،

345،376،993،452،455،456،457،

804،904،411،413،414،415،416،

421،424،425،(427)،428،942،

435،8/16،75،123،128،136،158

.5232/:كريزبناللهعبيدبن-طلحة

.7/57:عتبةبن-طلحة

.4176،178/:عثمانبنطلحة-

.4/1171:الزينبيطرادبنعليبن-طلحة

6/937،،3/38،96،213:عمروبنطلحة-

/17141.

.7571/:الجهنيمرةبنعمروبن-طلحة

،5292،392/،3/705:مصرفبنطلحة-

354،6/168،7/575،581،9/253،

01/94.

،4123،137/،2147/،159/:نافعبنطلحة-
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141،/5138،334،/6183،17/465.

.5415/:الأنصارييحيىبنطلحة-

،6351/،4/355:طلحةبنيحيىبنطلحة-

7/942.

.3245/:اللهعبيدبنيحيىبن-طلحة

.7556/:يزيدبن-طلحة

،1/253،9/268:العنزيحبيببنطلق-

(276)،/17451.

.7353/:خشافبنطلق-

.5/25:عليبن-طلق

.(1/145)،173/:غنامبنطلق-

،3/283،315،436:وهببنعميربنطليب-

4/128،7/122،126.

،4/85،243،684:الأسديخويلدبنطليحة-

5/97،7/17،91،25،22،24،25،

26،27،36،47،54،133،913،176،

922،231،(242)،243،275.

.41/532:كازيبنطمان-

.16144،154،184/:-طنيرق

،5/446،447:(ع!يماللهرسولمولى)طهمان-

452،453.

.2427/:(الدنياملوكمنالثالثالملك)طهمورث-

.51/457:طوالة-أبو

.51/415،61/84،69:(الدينسيف)طوكان-

.5/1486:مالكبن-طوق

.11/292،392:طولون-

.(9255/):المغني-طوش!

.14591،112،132،234/:طيبأبيابن-

.51/532:المصريطيالشيخ-

،3/87،88،5/416:ع!ي!اللهرسولبنالطيب-

417،436،437.

:سليمانبنمحمدبنسهل-الصعلوكيالطيبأبو-

(13/12).

191الطاءحرف

عمر:بنطاهربناللهعبدبنطاهر-الطبريالطيبأبو-

(/1314243-1).

.61/353:(الدينسبف)طببان-

:المروزيالسلميمسلمبناللهعبد=طيبةأبو-

5/516.

،15385،382/:(الدينعلاء)الوفلريطببرس-

394،(542543-).

.16292،592،493/:حاجي-طيبغا

.16423/:زفر-طيبغا

.16174،465،475/:الطويل-طيبغا

.(16246/):(الدينعلاء)-طيبغا

.16424/:الفبل-طيبغا

،16385،386،388/:(الدينسيف)طيدمر-

293،414.

،1/927:(السلا!عليهلإسماعيلولد)طيما-

2/453.

.61/591:الحاجبالأشرفيطينال-

+++
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.41/164،542:الدينصلاحالناصربنالظافر-

،12267،268،275/:العقيليمرهوببنظالم-

286.

-15454/):البندقداريبيبرس=بيبرسالظاهر-

458).

،1338/:(العبيديالحاكم)اللهدينلإعزازالظاهر-

42،(97-08).

،155/،14/368:أحمدالناصربنمحمدالظاهر-

014،(015).

،4/63:(جندببنحصين:)اسمهظبيانأبو-

045،522./5155،151،/6184،8/97،

08،17/357.

.6554/:المنذربنحصينبن-ظبيان

.928/،7044/:التميميعمارةبنظبيان-

الناسكظفربنخطاببنعليالشيخ)الناسكظفرابن-

.(41/935):(العابد

.9532/:ظفرأبو-

.6541،17/042،427/:ظلالأبو-

.534/:مولةبنالعزيزعبدبنتظمياء-

.4912/،3542/:الأوسيرافعبنظهير-

.51/568:الكازورنيالدينظهير-

++.

.2142/:عابدابن-

.1171،176/:السلامعليهنوحبنعابر-

.5391/:ربيعةبنعابس-

.8261/:شبيبأبيبن-عابس

:(معبدلأماسم).00منقذبنخليفتبيعبنتعاتكة-

/3456.

)اسمأصرمبنربيعةبنمعبدبنخلفبنتعاتكة-

.3/456:(معبدلأم

،797/،5/794:نفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكة-

271،272،431،(/812).

.3314/:(مكتومأم)عنكثةبناللهعبدبنت-عاتكة

،2394،3/18/:هاشمبنالمطلبعبدبنتعاتكة-

68،925،321،/437،38،93،153،

154.

.4916/:أميةبنالعيصأبيبنت-عاتكة

.01/5:العامريةالفراتبنتعاتكة-

.7992/:نوفلبنعمروعبدبنقرطةبنت-عاتكة

.391/،2394/:هلالبنمرةبنت-عاتكة

.9228،01/56،86/:معاويةبنيزيدبنتعاتكة-

،1/183،185،186:إرمبنعوصبنعاد-

188،591،191،291،391،491،591،

691،791،891،261،324،/245،

158،451،532.

.13/71:صافنةبنالعادل-

،4264/،164/:(النعمانأبو)الفضلبنعارم-

625،6/167،247،7/348،/834،591،

/9016،/17252،493.

.3452/:(البراءوالد)-عازب

.4/8:(البعثةأياماليهودمن)عازر-

.266/:موسىبنعازر-
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،449،161،171،913/:الربيعبنالعاصأبو-

142،145،146،293،468،/5164،

437،/781،82.

.4138/:سعيدبنالعاص-

.439/:الحجاجبنمنبهبنالعاص-

،3253/:البختريأبو=الحارثبنهشامبنالعاص-

703،131،322،356،423،438،

4/42،94،77،155،156،111.

.4121/:المغيرةبنهشامبنالعاص-

،351،83/،2335/:السهميوائلبنالعاص-

84،253،272،303،311،032،333،

334،335،356،951،4/517،5/435،1

436،17/991.

لى،3365،462،557،4/943/،1/69:-عاصم

957.058.615،616،5/25،64،152،1

264،346،452،052،7/936،894،1

8/391،17/283،931،334،345،357،،

375.

لى،6164/،5292،464/،191/:عاصمأبيابن-

/7277،5/1562،/17257.

،2135،3/217/،1/328:الأحولعاصم-

471،554،4/413،194،294،575،

/5522،6/38،93،923،/9193،

(/01311)،933،17/55،481.

،3275/،1/73،74،291:بهدلةبنعاصم-

4/43،/645،255،335،7/923،!

(01/247)،11/916،17/942.

حمتهالذي)الانصاريالأقلحأبيبنثابتبنعاصم-

،4581،912،188،232،424/:(الدبر

245،246،247،/7148.

.6012/:الحسنبنعاصم-

مهرانبنعاصمبنعليبنمحمدبنالحسنبنعاصم-

.(235-13/922):(الحسينأبو)العاصمي

391العينحرف

،هـا2/894،5/47،5:السكونيحميدبنعاصم-

/11916.

.7535/:شميخبن-عاصم

.51/635:(بخراسانالشرطةصاحب)عاصم-

.7536،17/936/،1/83:ضمرةبنعاصم-

.2222،17/132،485/:العبادانيعاصمأبو-

.5375،434/:الحكمياللهعبدبن-عاصم

.0/1157:الهلالياللهعبدبن-عاصم

.5372/:اللهعبيدبن-عاصم

.6171/:عاصمبناللهعبيدبن-عاصم

.1736/:عمربناللهعبيدبن-عاصم

،4/156،912،424،677:عديبنعاصم-

7/8،(8/25).

،1155،4/533،6/92،54/:عليبنعاصم-

(/1108)،17/805.

.6191/:عليبنعاصمأبو-

،4/244،7/254:الخطاببنعمربنعاصم-

)9/97-08(.

.01/242:العزيزعبدبنعمربنعاصم-

،3111،113،115/:قتادةبنعمربنعاصم-

911،915،693،045،453،425،511،

/412،37،57،86،157،166،174،

181،402،257،925،222،245،247،

283،792،351،931،357،358،364،

367،483،494،534،575،585،588،

295،628،644،964،654،662،671،

/6432،17/133.

،764،75،78،138،916/:عمروبنعاصم-

175،691،791،261،274.

.866/:البجليعوفبنعاصم-

.12؟5/،4462/:الغنويعاصمأبو-

.4912/:الخزرجيثابتبنقيسبنعاصم-

،6268،283/،3134،162/:كلبببنعاصم-
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/7394،553،/8155،/17911،355،

367.

.568،17/491/:لقيطبنعاصم-

،3476/:عمربناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعاصم-

5/268،/6375،/1799.

.0/1512:الزبيربنالمنذربنعاصم-

.(1/147):مخلدبنالضحاك=النبيلعاصمأبو-

،1191،216،2/793/:النجودأبيبنعاصم-

/311،226،231،232،/4141،5/73،

75،452،6/152،153،354،9/63،

313،314،316،/1741،148،518.

.666،17/237/:النضربنعاصم-

.5372/:هلالبنعاصم-

.493،84/:المغيرةبنهشامبنالعاصي-

:(الفاطميينالخلفاءاخر)بوسفبناللهعبدالعاضد-

/14165،173،188،918،591،191،

291،391،491،991،572،802،952،

214،522،/15325،321.

-443)،15/383،415:الأزدييزيدبنعافية-

444).

،526/،2525/:(نجرانوفدأشرافمن)العاقب-

31،32.

،4912،138/،3923،434/:البكبربنعاقل-

(/7314).

عليبنمحمدبناللهعبد،الدينجمال)العاقوليابن-

.(022-61/912):(البغداديثمالواسطي

.5913/:البزاءالعاليةأبو-

،1131،151،126،114/:الرياحيالعاليةابو-

217،122،331،333،337،/251،78،

97.85،86،115،912،257،258،

243،/4581،616،5/252،6/173،

246،417،/7162،/8155،326،327،

(9/244)،17/991،594.

العين-حرفم

النبىزوجاتمن)الكلابيةعمروبنظبيانبنتالعالية-

.5941،425/:(ع!ي!

.2378/:(راو)عامرابن-

.71/824:الأحولعامر-

.5/544،41/18،71/922:الأزديعامرأبو-

.01/682:إسماعيلبنعامر-

.4/256،356،456،656:لأشعرياعامرأبو-

.4534،454،455/:الأضبطبنعامر-

.4893،454،554/:الاكوعبن-عامر

.4912/:زيدبنأميةبنعامر-

،3/923،434،7/55:الليثيالبكيربنعامر-

66.

.757/:ثابتبنعامر-

.4/912:الفهريالحارثبنعامر-

.5605/،456،441/:الحضرميبنعامر-

.4/676:الراهبعامرأبو-

،2/543،3/923،281:العنزيربيعةبنعامر-

282،315،431،432،4/25،912،

518،/6521،/7557.

.17/532،584،527:البكاليز-لدبنعامر-

.4555/:عبادبنالحارثبنسعدبن-عامر

،2912،385،381/:وقاصأبيبنسعدبنعامر-

/365،524،518،/4665،/5363،

/6288،/7322،478،564،566،

8/155،158،915،111،9/95،

(15/58)،/17242،248.

البلويعامربنسلمةبنعمرو-:-ويقالعامر-

.4/912:القضاعي

.5522/:شقيقبنعامر-

.713،51/:الهمدانيشهربن-عامر

.9511/،3214/:صالحبن-عامر

.6554/،3161/:صعصعةبن-عامر

.5/1248،253،258،925:ضبارةبن-عامر



الأعلامفهرس

،4255،256،257/،3331/:الطفيلبنعامر-

(/532-38)،115،552.

.2486/:العدوانيالظرببنعامر-

.6154/:الخزازعامرأبيبنعامر-

.7791/:الأسودعبدبنعامر-

.11156/،7445/:قبسعبدبن-عامر

،1/66،3/926:الزبيربناللهعبدبنعامر-

4/485،/9114،123.

.8281/:الواحدعبدبنعامر-

.(11/22):عمروبنالملكعبد-العقديعامرأبو-

.17515،524/:العقيليعامر-

.2485/:خزيمةبنعمروبنعامر-

.17/325:عميربنعامر-

.5347/:الفضلبنعامر-

،3/923،926،441،944:فهيرةبنعامر-

455،454،455،458،461،505،155،

/492،912،255،256،/5105،205،

505،6/43،/7287.

.17/532:قيسبنعامر-

.2477/:خزيمةبنكنانةبنعامر-

.2482/:غالببنلؤيبنعامر-

.7166/:الزهريأهيببنمالكبنعامر-

.4256/:(الأسنةملاعب)جعفربنمالكبنعامر-

.7926/:محمدأبيبن-عامر

.4921/:النجاريمخلدبنعامر-

الملقب:)خلفبنأميةبنمسعودبنعامر-

.8348/:(دحروجة

.7235،114/:الشيبانيمطربنعامر-

.7914/:مطربنعامر-أبو

الغسوليبكرأبيبنعامربنمحمد)المقرىءعامرابن-

.(15515/):(الحنبلي

.1792/،5462/:الهوزنيعامر-أبو

591العينحرف

-9593/):الطفيلأبو-البكريواثلةبنعامر-

193).

.4435/،3283/:وقاصيبيبنعامر-

.4995/:الأسودبنوهببنعامر-

.17/285:يحيىبنعامر-

.454/:الملوحبنعامربنيزيدبنعامر-

.17585/:يسافبنعامر-

.4121/:عائذابن-

.17/952:شريحبنعائذ-

.17125/،938/:عمروبنعائذ-

.399/:مخزومبنعمرانبنعائذ-

،4/912،358:الخزرجيقيسبنماعصبنعائذ-

7/95.

.17/923:العجلينسيربنعائذ-

.4/71،73:يحيىبنعائذ-

الخولاني:إدريس!أبو=اللهعبدبناللهعائذ-

(/9176).

،135،06،74،76/:(المؤمنينأم)عائشة-

85،88،98،99،501،651،801،

411،173،391،491،591،182،424،

253،266،/225،44،95،166،186،

237،292،135،375،381،383،435،

461،464،655،526،545،/324،26،

42،67،09،301،541،187،918،

591،791،891،252،412،152،228،

922،923،124،492،692،316،318،

931،532،534،344،347،348،353،

936،375،371،373،374،375،376،

377،378،383،893،428،943،544،

448،454،472،481،994،555،551،

552،512،513،514،951،/434،36،

43،65،88،98،113،117،143،

791،255،255،217،221،922،248،
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256،592،351،313،314،325،321،1137)،015،167،175،917،927،

،1351،352،353،9/9،65،301،115حديث)322،325.355،368،375،375

،1781،515/،423،432،948،494،952،1118،127،131،164،(الإفك

053،543،544،576،577،578،957،1201،153،115،153،165،166،186،

،918،256،217،225،261،283،284أ،058،963،645،641،5/16،97،115

117،118،911،122،124،125،126،592،192،355،452،453،475،947،

127،135،136،137،141،167،168،948.

،8322/،6185/،3/465،678:عائشةابن-أ،916،174،175،177،191،291،891

254،213،214،217،235،265،262،/9492،325.

.7/366:عائشة-أبو263،266،275،276،283،284،285،1

.2284/:الوركانيةإبراهيمبنالحسنبنتعائشة-،286،287،313،431،513،631،317

.51/85:(الدماغبنمحمودالشجاعزوج)عائشة-931،532،532،326،327،333،334،2

.(61/392):(المزيالشيخزوج)عائشة-م،335،336،337،338،933،034،435

،5/492،325:وقاصأبىبنسعدبنتعائشة-،358،036،361،362،363،366،367

368،375،371،372،374،377،385،7/565،566،/8155،915،313.

،6351،7/363/،4/355:طلحةبنتعائشة-،384،385،387،388،393،451،452

.(142)،1598/،8135،9/88،09/م،304،455،604،457،458،414،415

.9122/،8291/:عفانبنعثمانبنت-عائشة،417،914،542،424،425،432،435

.9228/:التيميعبيدبنطلحةبنموسىبنتعائشة-،943،443،448،466،525،523،524

.9228/:المخزوميإسماعيلبنهشامبنتعائشة-،69،42،25،46،55،52،53،54/

.17/478:يونسبنتعائشة-،62،64،68،96،74،85،81،82

.01/135:(الصفريةالخوارجزعماءمن)عبادأبو-83،85،86،19،39،89،175،591،1

،3/436:الأنصاريالأوسيوقشبنبشربنعباد-،102،255،218،692،535،351،356

317،337،343،093،604،804،425،557،4/912،916،175،272،357،

/715،22،46،52.225،224،264،1366،445.6/226،945،7/52.55،

267،926،927،285،356،933،352،225.

.4385،628/:تميمبنعباد-،353،363،364،537،371،372،386

.5/1245:سريجبنالحارثبن-عباد554،564،574،584،954،413،441،1

.544/:حبيشبنعباد-،415،542،421،422،423،424،425

.925،54،87/:الحصينبن-عباد،426،427،437،475،476،151،512

411،677/:حنيفبن-عباد836،55،52،1/،523،534،547،495

.17353/:راشدبن-عباد،61،68،75،71،551،156،122

.5/176:(اليمنمنخارجي)الرعينيعباد--133)،123،128،912،135،131
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.17/542:الأسدييعقوببنعباد-.8137،138،541،134/:زيادبنعباد-

،7573/،6125/:الرواجنييعقوببنعباد-!.9222/:زيادبنعثمانبنسلمبن-عباد

.(11225/)15/1801:السماك-عباد

.6454،17/35/:الكوفييعقوببنعباد-.17/286،358:الحبطيشيبةبنعباد-

.6122،17/28/:الكندييوسفبن-عبادلم.4222/:صالحأبيبنعباد-

.4912/:القضاعيالخشخاشبنعبادة-5138،913،594،1/:المهلبيعبادبنعباد-

،7324/،4221/:الأنصاريالزرقيعبادةأبو-!.1736،45،376/،685/

.376/بنالصاحبوالد)الطالقانيعبادبنعباسبنعباد-

.7556/:زيادبنعبادة-.(12/134):(عباد

،2124،251،592/،114/:الصامتبنعبادة-،2913/:(البصريمعمرأبو)الصمدعبدبنعباد-

/3156،/5593،458،/75820528،538،/3215،154،524،418،

،4152،153/،3/257،222،223،2430421،422،427،594:اللهعبدبن-عباد

،6331،332،357/،4352،947،485،912،167،5/236/:الزبيربناللهعبدبنعباد-

5/337،338،/7520/7274،592،452،/812،127،9/258،

،1714،21،115،154،423،437/أ.1534/:عمروبن-عباد

.464،948أ،615،91/،4432،433/:العوامبنعباد-

.4912/:كعببنقيسبن-عبادة،1773/،8243،1/163/،7795،895/

.5462/،1/951:الفزاريمسلمبنعبادة-".173

،5155،393،9/258/:نسيبنعبادة-.2/487:القلمسبن-عباد

.4912،15/1168/،3426/:الخزرجيعامربنقيسبنعباد-

،3/422:الصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادة-55501

.6421،182/،4167/".4912/:الخزرجيعيشةبنقيسبنعباد-

.15171/:يزبكبنسالمبنعلي-الشاعرالعبادي-،9532،5/155/،711/:كثيربنعباد-

-14134/):أردشيربنالمظفر=الواعظالعبادي-،.17/258

.(31230135/:كسيببنعباد-

.13/51:الأبيورديبنالعباسابو-.7551/:قيظيبنمربعبنعباد-

-294)،5/1427،947:الأحنفبنالعباس-.5/1521:العتكيالمغراءبن-عباد

.555،(5522،523،394/،3/216:منصوربنعباد-

.9322/:الأزرق-عباس1746201/،(5/1535)

،5435/،3125/،2524/:بكاربنالعباس-818801/،3287/:الختليموسىبن-عباد

.6552،4540/7195/:يزيدابيبن-عباد

.8915/:الجريري-عباس"،6552/،5373/،4454/:يعقوببنعباد-

.526/:الحسينبنعباس-.7582/
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.6235/:الدراورديعباس-

.6542/:الدورقيعباس-

.11/522:الدغوليالعباسأبو-

.17/142:اللخميسالمبنالعباس-

.6231/:السراجالعباسأبو-

،3/473:الساعديسعدبنسهلبنعباس-

/4664،665،678،/5421،422،

/6291،/95،27،291.

.41/925:(بالكنزيعرف)شاذيبنعباس-

.4/816:(الأعمىالشاعر)العباسأبو-

،14/113،116:(الريصاحب)عباس-

(117).

.2922/:صبحبنالعباس-

.12/365:الضبيالعباسأبو-

.9532/:الطوسيالعباسأبو-

.17/653:العامريعباس-

،3042،422/:الأنصارينضلةبنعبادةبنالعباس-

427،466.

.1/1601:العظيمعبدبن-العباس

.(1/1285)،2013/:الترقفياللهعبدبنالعباس-

:المنصورجعفرأبيبنجعفربناللهعبدبنالعباس-

15/948.

،477،89/،3362/:معبدبناللهعبدبنالعباس-

/5382،/01928.

،1/17،54:هاشمبنالمطلبعبدبنالعباس-

236،2/921،394،3/11،12،24،25،

27،92،93،04،41،53،76،155،

125،126.022.235،247،363،،365

366،387،414،417،421،431،

4/37،38،42،67،29،39،112،

117.014،425،441،442،443،945،

464،294،(535-542)،954،558،

588،395،495،695،795،684،396،

العينحرف-م

/556،264،275،431،317،134،

382،704،444،/666،991،272،

135،365،593،436،/754،46،81،

157،254،228،351،352،353،893،

8/69،114،9/68،01/276،11/247،

15/18.

.7315/:لهبأبيبنعتبةبن-عباس

.17/92:الدمشقيعثمانبنالعباس-

،6125/:(الشيعيالحافظ)عقدةبنالعباسأبو-

125،126،912،(/12016-161)،235،

231.

،7582،612،8/253،254/:علىبنعباس-

/922.

.7552/:طالبأبيبنعليبنالعباس-

.11/935:الغنويعمروبنالعباس-

،7562/،557،226/،3282/:العنبريعباس-

/1275،/1767،512،437.

،01/531:الهاشميموسىبنعيسىبنالعباس-

535.

.8342/،3175/:الرياشيالفرجبنعباس-

.6128/:الفرغانيالعباسأبو-

.804/:الفضلبنالعباس-

،4195،6/253/:الأسفاطيالفضلبنالعباس-

17/156.

.2535/:الربعيالفضلبنالعباس-

.(12/176):الطبريأحمدالقاصربنالعباسأبو-

،11/48،51،95:الرشيدبنالمأمونبنالعباس-

68،73،74،88،98.

:(الفضلأبو)عبيدبنعثمانبنمحبوببنالعباس-

6/236.

.6911/:المحبوبيالعباسأبو-

.17/942،263،283،392:محمدبنالعباس-

،372،73،277/:الدوريمحمدبنعباس-
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358،935،937،444،/5174،584،

472،/665،75،85،161،171،155،

177،582،343،/7325،/851،327،

/9314،(1/1992)،/17702،356،

381،484.

.6236/:شاصونةبنمحمدبنالعباس-

.6154/:العباسبنمحمدبنالعباس-

العبسي:موسىبنعبيداللهبنمحمدبنالعباس-

.17/313

:عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباس-

15/403،356،،344356،358،،377

462().

.2651/:المدنيالعباسأبو-

،392/،2014،475/:السلميمرداسبنالعباس-

164،165،/4568،586،995،656،

576،586،956،161،623،635،

5/85،235،7/275،/15155.

،12/378:(حلبصاحب)مرداسبنالعباس-

17/935.

.9432/:المريالعباسأبو-

.11/122:المستعينبنالعباس-

.21/74:المقتدربنالعباس-

.51/88:(الدينتقي)العادلالملكبنالعباس-

.01/532:الهاشميعيسىبنموسىبنالعباس-

.5/1453،485،1/17:الهاديموسىبن-العباس

،11/283،284،285،287:الموفقبنالعباس-

592،103،358.

الناشىءمحمدبناللهعبدالشاعر-الناشىءالعباسأبو-

.(11/386):شرشيرابن

.5/1926:(الحارثأبو)نجيحبنعباس-

.847/،6922/:هشامبنالعباس-

،12/367،936،373:واصلبنالعباسأبو-

(374).

991العينحرف

.2535،17/934/:الوليدبنالعباس-

.12131/،5/1366:البيروتيالوليدبنالعباس-

،6/69:الدمشقيصبحبنالوليدبنالعباس-

15/926،17/51،316.

،9/236،923:الملكعبدبنالوليدبنالعباس-

241،255،266،792،932،/1545،

221.

،5/154،6/341:مزيدبنالوليدبنالعباس-

355.

.17/614:النرسيالوليدبنالعباس-

.5154/،3512/:البحرانييزيدبنالعباس-

.7586/:عباية-

.352/:ربعيبنعباية-

.4063/:خديجبنرافعبنرفاعةبنعباية-

.4947/:مالكبنعباية-

.68/،4994/:القاسمبن-عبثر

،3/431:(أحمدأبو)رئاببنجحشبنعبد-

432.

،37،88136،291،،1/91:حميدعبدبن

2/236،275،،3644/16،253،،932

5/126،168،902،،318427،،6/62

،75158،162،391،491،،324

،7/355،356948،895.،8/288

9/257،)11/216(،17/98،29،112،

126357،937،433،438،.

.4576/،3377/:زمعةبنعبد

،2/457،294،394:كلاببنقصيبنعبدا

/325.

،1/168،4/791،254،575،6/54:عبدان

8/917،12/315،17/911،227،243.

.5467/:عبدانابن

.8177،17/482/،1/491:أحمدبنعبدان

.6178/،3435/:الأهوازيعبدان
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.2941/:سنانبنعبدان-

5411،1/،4115/:العتكىعثمانبنعبدان-

(/1185).

.7581/:يزيدبنعبدان-

.768/:العجليالأسودعبد-

،3356/،163،155،318/:الأعلىعبد-

/5128،157،377،/6164،165،/786،

124،/842.

.3942،17/376/:الأعلىعبدابن-

،1/18،2/65،4/254:حمادبنالأعلىعبد-

328،5/135،453،513،8/124،

(11/143).

.7575،581/،5292/:عامربنالأعلىعبد-

.4455/:الأعلىعبدبنالأعلىعبد-

.4222/:فروةأبيبناللهعبدبنالأعلىعبد-

.6954/:البكريمحمدبنالأعلىعبد-

6551،635،1/:القرشىالمساورأبيبنالأعلىعبد-

/17268،317.

الدمشقي:مسهرأبو-الفسانيمسهربنالأعلىعبد-

(11/76).

.697/،5991/:الكوفيواصلبنالأعلىعبد-

إسحاقبنإبراهيمبنشعيببنعيسىبنالأولعبد-

1524،1/،544،(153)،14515/:السجزي

551.

5/435،7/35،1:مرزوقبنقانعبنالباقيعبد-

515،(/12215)،/17154.

ناقيابنداودبنالحسينبنمحمدبنالباقيعبد-

.(13/238):(القاسمأبو،الشاعر)

أبو)المراغيصالحبنعليبنيوسفبنالباقيعبد-

.(263-13/262):(تراب

122،175،176،926،1/:البرعبدابن-

/2452،453،475،474،477،481،

/331،32،378،/4214،277،278،

العينحرف-

353،613،648،964،655.5/33،55،

67،382،444،448،471،472،558،

512،513،/6325،/794،55،124،

125،148،277،356،/865،82،49،

،3519/383،15/447،11/917،/12،192

13/162،(185)،17/794.

.12/492:المعتزليأحمدبنالجبارعبد-

.5/19:الأبليالجبار-عبد

الأزديحمدي!بنمحمدبنبكرأبيبنالجبارعبد-

.(83-41/82):الشاعرالصقلي

.17/377،381:الخولانيالجبارعبد-

.17173/:(طالبأبو)عاصمبنالجبارعبد-

.6317،17/67/:الشباميالعباسبنالجبارعبد-

.5/1635،358:الأزديالرحمنعبدبنالجبارعبد-

.11/122،17/14:العطارالعلاءبنالجبارعبد-

.4483/:كزيةبنعمارةبنالجبارعبد-

.6357/:عمربنالجبارعبد-

.13131/:(محمدأبو)محمدبنالجبارعبد-

.7415،12/336،337/:الهمذانيالجبارعبد-

.633،34/:حجربنوائلبنالجبارعبد-

.6317/:الوردبنالجبارعبد-

.9165/:وهببنالجبارعبد-

.9422/:يزيدبنالجبارعبد-

.(51/258):(الدينتاج)الأبهريالجليلعبد-

،5/157:(صالحأبو)القيسيعطيةبنالجلبلعبد-

/7175.

أحمد:بنعلىبنأحمدالدينشهاب-الحقعبدابن-

(/16277).

5/71،:(العاقبة)صاحبالإشبيلىالحقعبد-

17/255.

الحكم:عبدبناللهعبدبنمحمد=الحكمعبدابن-

(11/288).
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.6235/:عميربنالحكم-عبد

.1152/:الحكيمعبد-

بنالقاسمأبيبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبد-

(:الدينتقيوالدالدين)شهابالحرانيتيمية

15/905().

.3222/:بحربنالحميدعبد-

.5935،366،385/:بكاربنالحميدعبد-

،2/377،3/175،176:بهرامبنالحميدعبد-

5/29،6/214،258.

.(1/1591):بيانبنالحميدعبد-

.هـ522/،1218/:شيبةبنجبيربنالحميدعبد-

،5937/،4471/،332/:جعفربنالحمبدعبد-

/8125،152،17/23،138،165،185،

.216

.7495/:الفراءجعفرأبيبنالحميدعبد-

الدمشقي:العشرينأييبنحبيببنالحميدعبد-

15/36517/394،،594.

.6/58:-عبدالحميدالحماني

.هـ1/277:الكنانيربعيبنالحميدعبد-

.17/582:سليمانبنالحميدعبد-

.17/581:صالحبنالحميد-عبد

:الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبد-

1/913،154،9/381،15/41.

:(خازمأبو)العزيزعبدبنالحميدعبد-

(/11384).

.1121/:اللهعبدبنالحميد-عبد

.6227/:الأنصاريعبسأبيبنالحميدعبد-

-15/286):الخسروشاهيعيسىبنالحميدعبد-

287)،935.

التنوخي:كعببنعلقمةبنكعببنالحميدعبد-

5/693.

،(15281/):الكاتبسعدبنيحىبنالحميدعبد-

475.

هـ2أالعينحرف

.9342/:واقدبنزيدبنالخالقعبد-

،7134/،5121،131/:الخيوانيخيرعبد-

575.

،2/457،294:كلاببنقصيبنالدارعبد-

394،/302،83.

.8/172:ربعبد-أبو

بنربهعبدبنمحمدبنأحمد-الأندلسيربهعبدابن-

.(12/137):القرطبيالأندلسيحبيب

.17471،894/:الحنقىبارقبنربهعبد-

.17317/،475/،358/:سعيدبنربهعبد-

.5/1245:سيسنبنربه-عبد

.1152/:القرشيصالحبنربهعبد-

،3952/،2291/،1/288:(راو)الرحمنعبد-

272،4/547،554.5/911،136،166،

277،422،794،17/93،124،137،

337،933،355،412،418،457.

،2/901،457،3/65:(راو)الرحنعبدأبو-

/4192،/17444،518.

،هـ3.،2265،992/:آدمبنالرحمنعبد-

17/127،131.

.5/1421:أبانبنالرحمنعبد-

.4695/:إبراهيمبنالرحمنعبد-

،9335/:(دحيم)إبراهيمبنالرحمنعبد-

/17694.

:(الدين)بدرالإربليإبراهيمبنالرحمنعبد-

16/013().

،4551/:الدمشقيإبراهيمبنالرحمنعبد-

6/118.

.337/:المدنيإبراهيمبنالرحمنعبد-

.939،17/29/:الخزاعيأبزىبنالرحمنعبد-

.12173/:الختلياللهعبدبنأحمدبنالرحمنعبد-

بنعمربنمحمدبناللهعبدبنأحمدبنالرحمنعبد-

.1/132:طالبأبيبنعلي
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:(طاهرأبو)علكبنأحمدبنالرحمنعبد-

(13/233).

السرخسي:الزازمحمدبنأحمدبنالرحمنعبد-

13/267().

.382/:الأدزميالرحمنعبد-

.9361/:أذينةبنالرحمنعبد-

.8192/:الأزرقالرحمنعبد-

،382/،1232،031/:إسحاقبنالرحمنعبد-

516.5/324،/1106،17/344،365،

431،444،947،494،553.

:(القاسمأبو)الزجاجيإسحاقبنالرحمنعبد-

12/63،187().

،5/913:يغوثعبدبنالأسودبنالرحمنعبد-

7/936،8/215،(/951).

،9/94،148،178:الأشعثبنالرحمنعبد-

917،018،181.185،186،691،791،

891،991،502،251،256،223،242،

257،276.

5/357،،3/457:الأصبهانيبنعبدالرحمن-

،358375،6/14،17/531.

.17/385:الأغربنالرحمنعبد-

.51/574:الأنباريالرحمنعبد-

.13/164:السلميأنسبنالرحمنعبد-

.9362/:الأهتمبنالرحمنعبد-

.16/532:(الموتىمغسل)أيوببنالرحمنعبد-

.354،17/512/:الحمصيأيوببنالرحمنعبد-

.(1/1266):بشربنالرحمنعبد-

.16/664:البغداديالرحمنعبد-

،3/83،4/87:الصدبقبكرأبيبنالرحمنعبد-

5/168،916.315،931،6/167،/734،

65،271،458،528،8/116،(128-

131)،921،9/165،17/935.

:(المليكي)بدعىالقرشيبكرأبيبنالرحمنعبد-

العينحرف-م

/5931،377.

،135،5/267/:الثقفيبكرةأبيبنالرحمنعبد-

6/692،/7425،/17116.

.1757/:البيلمانيبنالرحمنعبد-

.(51/412):التكريتيالرحمنعبد-

،15/421:(الدينزين)نيمبةبنالرحمنعبد-

/16215،592.

،2/357:ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد-

(15/304)،17/67.

.17/45،392،492:ثروانبنالرحمنعبد-

،4/222،585:اللهعبدبنجابربنالرحمنعبد-

588،295.

.4131/:عمروبنجبربنالرحمنعبد-

.01/515،516:الأبناويجبلةبنالرحمنعبد-

،2/355،4/486:نفبربنجببربنالرحمنعبد-

951.5/201،6/376،793،7/87،88،

115،351،8/48،/1765،84،191،

334،454،441.

.8352،358/:جحدمبنالرحمنعبد-

.3928/:الجعفيالرحمنعبدأبو-

.9935/:(شاعر)الباهليجمانةبنالرحمنعبد-

،7464/،547/،2894/:جندببنالرحمنعبد-

/8942،592.

،5552،562/،3552/:الحارثبنالرحمنعبد-

924،/7343.

،3535/:اللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبد-

4/152،301،154،454.

ربيعة:أبىبنعياشبنالحارثبنالرحمنعبد-

5/255.

.3451/:مالكبنالحارثبنالرحمنعبد-

المخزومي:هشامبنالحارثبنالرحمنعبد-

/7384،478،/875،9/113.

.7544/:حاطببنالرحمنعبد-
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:(الدينزين)المزيالحافظبنالرحمنعبد-

(16/343).

،365،217/،114،36/:الحبليالرحمنعبد-

/7952،395،17/147،028،346،421،

518،524.

.9187/:الحكميحبيببنالرحمنعبد-

:المصريالخولانيحجيرةبنالرحمنعبد-

(/9251)،/17481.

،311/،2/933:الأسلميحرملةبنالرحمنعبد-

/4565.5/476،6/138،215،01/18.

.794/:وهبأبيبنحزنبنالرحمنعبد-

،4374/:الأنصاريثابتبنحسانبنالرحمنعبد-

517،496،/5435،437،475،/7182،

/8331،(/951)،168.

.865،68/:العنزيحسانبنالرحمنعبد-

،3/156،15/921:الحسنبنالرحمنعبد-

/17261،451.

.5/1926:الحسنأبيبنالرحمن-عبد

.4647/:الأسديأحمدبنالحسنبنالرحمنعبد-

.17/54:الحسينبنالرحمنعبد-

)أبوالنيليالنعمانيبنالحسينبنالرحمنعبد-

.(51/51):(منصور

،8/913:(مروانأخو)الحكمبنالرحمنعبد-

(9/97).

،8/84،791:الثقفيالحكمأمبنالرحمنعبد-

341،/971،73.

.41/412:الحلحوليالرحمنعبد-

.964/:الشعيثيحمادبنالرحمنعبد-

.981/:الخولانيحمزةبنالرحمنعبد-

.7142/:اللخميحمزةبنالرحمنعبد-

:عوفبنالرحمنعبدبنحميدبنالرحمنعبد-

5/557.

.3383/:العدوانيجبلأبيبنخالدبنالرحمنعبد-

302العينحرف

،5/515،516:مسافربنخالدبنالرحمنعبد-

9/372.

المخزومي:القرشيالوليدبنخالدبنالرحمنعبد-

7/903،451،435،442،447،471،

485،526،8/91،26،27.

،4/655،656:السلميخباببنالرحمنعبد-

7/935.

.51/178:العذريالخشخاشبنالرحمنعبد-

:(الفلسوجهبالملقب)الخطاببنالرحمقعبد-

11/217،218.

.6203/:الأنصاريخلادبنالرحمنعبد-

هشامبنمعاويةبنالرحمنعبدهو)الداخلالرحمنعبد-

.15532/،15503/:(الملكعبدبن

:(اللهلدينالناصر)الأمويالداخلالرحمنعبد-

12/75،258-925()،928.

.4134/:رافعبنالرحمنعبد-

.6185/:رافعأبيبنالرحمنعبد-

،7135/:(النونذو)الباهليربيعةبنالرحمنعبد-

924،025،251،252،992،503،

.17/125

،5943/:زيادأبيابن:ويقال،زيادبنالرحمنعبد-

/6532،132،/7546،/8137،17/281،

481.

،4192/:الإفريقيأنعمبنزيادبنالرحمنعبد-

5/72،73،/6155،/7331،945،471،

(15/358)،17/342.

.463/،1121/:زيدبنالرحمنعبد-

،1/126،127:أسلمبنزيدبنالرحمنعبد-

137،172،892،2/45،55،53.591،

311،3/132،483،515،4/154،516،

5/37،6/51.15/61،17/38،124،

218،446.

.(5/1354):جابربنزيدبنالرحمنعبد-
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،2542/:الخطاببنزيدبنالرحمنعبد-

(/951).

،1182،928،2/358/:سابطبنالرحمنعبد-

6/592،354،/7564،/85،36،/1725،

36،478،555،558.

.886،87/:الأنصاريالسائببنالرحمنعبد-

،3/43،794:الخدريسعيدأبيبنالرحمنعبد-

/4354.

نفيل:بنعمروبنزيدبنسعيدبنالرحمنعبد-

8/326.

.918/:قيسبنسعيدبنالرحمن-عبد

.5937/،4432/:يربوعبنسعيدبنالرحمنعبد-

،(11/125):الجمحيسلامبنالرحمنعبد-

17/238،258.

.7595،17/542/:الرازيسلمبنالرحمنعبد-

:(حبيببناللهعبد:اسمه)السلميالرحمنعبدأبو-

/2167،/3355،946،/4141،455،

/5471،/624،115،917،216،223،

231،244،7/945،615،(9/137)،

11/146.

بنالحسبنبنمحمد:اسمه)السلميالرحمنعبدأبو-

طبقاتصاحب،النيسابوريموسىبنمحمد

،12/92،33،38،93،44،64:(الصوفية

.155،291،(454-أ)،291،13/25

.9187/:الكلبيسليمبنالرحمنعبد-

.4493/:سليمانبنالرحمنعبد-

،486/:الغسيلبنحنظلةبنسليمانبنالرحمنعبد-

/5322.

.3946/:النحاسسليمانبنالرحمنعبد-

،6/327،7/935،617:سمرةبنالرحمنعبد-

8/23،(56)،57.

الحارثي:الأنصاريزيدبنسهلبنالرحمنعبد-

7/791،()593.

العين-حرف

.61/122:السيوفيالرحمنعبدأبو-

.7536/:شبيببنالرحمنعبد-

.6287/:حسنةبنشرحبيلبنالرحمنعبد-

،6385/:الإسكندرانيشريحبنالرحمنعبد-

/1732.

.6551/:الهرويشريحأبيبنالرحمنعبد-

.6512،125،17/361/:شريكبنالرحمنعبد-

.817/،6287/ةشماسةبنالرحمن-عبد

.17945/،7495،561/:صالحبنالرحمنعبد-

.894/:العتكيصالحبنالرحمنعبد-

.4585/:أميةبنصفوانبنالرحمنعبد-

.17215/:الصهباءأبيبنالرحمن-عبد

،0104،41/:قيسبنالضحاكبنالرحمنعبد-

45،46،56.

كليب:بنالهيثم=الطائيالرحمنعبدأبو-

(/1135).

.41/161:طغرلبكبنالرحمنعبد-

.681/:ربيعةبنعابسبنالرحمنعبد-

.9535/:اليحصبيعامربنالرحمنعبد-

.3388/:العامريالرحمنعبد-

.(9792/):الأسديعائذبنالرحمنعبد-

.864/:عباسبنالرحمنعبد-

،9185/:الحارثبنربيعةبنالعباسبنالرحمنعبد-

186،187،891.

،2/993،455:الكعبةربعبدبنالرحمنعبد-

17/57،58.

العجميابنالرحمنعبدبنالرحيمعبدبنالرحمنعبد-

.(51/361):(الدينشرف)الشافعيالحلبي

الرحمنعبدبناسماعبلبنالسلامعبدبنالرحمنعبد-

.(927-51/278):الحنفياللمغانيإبراهيمبن

،3/67،915،325:العزيزعبدبنالرحمنعبد-

/4444،6/256.
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:(سليمانأبو)المقدسيالغنيعبدبنالرحمنعبد-

15/128.

،3/214،4/512:القاريعبدبنالرحمنعبد-

516.

.1731/،842/:اللهعبدبنالرحمنعبد-

:البلويالفضاعيثعلبةبناللهعبدبنالرحمنعبد-

4/131.

.376/:الدشتكياللهعبدبنالرحمنعبد-

،4423/،1251/:ديناربناللهعبدبنالرحمنعبد-

/697،911،125،132،/17366.

.9163/:سمعانبنزيادبناللهعبدبنالرحمنعبد-

.17281/:سابطبناللهعبدبنالرحمنعبد-

.5052/:الحكمعبدبناللهعبدبنالرحمنعبد-

صعصعة:أبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنالرحمنعبد-

/139،/4544،/8431.

ابن)الثففيربيعةبنعثمانبناللهعبدبنالرحمنعبد-

.8911،512،137/:(الحكمأم

.1/44:عمربناللهعبدبنالرحمنعبد-

،3425/:مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبد-

/444،313،967،/5401،17/922.

.8912/:الأرحبيالكوابناللهعبدبنالرحمنعبد-

عثمانبنالحسنبنمحمدبناللهعبدبنالرحمنعبد-

:(الدين)جمالالدمشفيثمالبغداديالبادرائي

(15/467).

،2/937:مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد-

/6224.

.5/1432،484:صالحبنالملكعبدبنالرحمن-عبد

ضياء)السلميعقيلبنالوهابعبدبنالرحمنعبد-

.(1633/):(الدين

.7478/:الزهرييغوثعبدبنالرحمنعبد-

،609/:(الكنودأبو)عبيدبنالرحمنعبد-

7/437،8/277.

.9951/:العبشميطارقبنعبيدبنالرحمنعبد-

552العينحرف

،4115/:الحرفياللهعبيدبنالرحمنعبد-

/17184.

.9325/:فرقبناللهعبيدبنالرحمن-عبد

.7584،427/:أسيدبنعتاببنالرحمنعبد-

،3/86:التيمياللهعبيدبنعثمانبنالرحمنعبد-

/7381،8/216.

.7531،931/:البلويعديسبنالرحمنعبد-

:(الأصغرإدريسأبو)عراكبسنالرحمنعبد-

/9035.

شمس)التنوخيالمنجىبنالدينعزبنالرحمنعبد-

.16544/:(الدين

.8126/:الغفاريعزرةبنالرحمنعبد-

،1511/:(الدينفخر)عساكربنالرحمنعبد-

95،83.

،3452/:الصنابحيعسيلةبنالرحمنعبد-

(/949).

.3457/:الرحمنعبدبنعقبةبنالرحمنعبد-

.8262/:طالبأبيبنعقيلبنالرحمنعبد-

.17554/،575/:عقيلأبيبنالرحمنعبد-

5/75،،3/11:الثقفيعلفمةبنالرحمنعبد-

17/504.

.4438/:علقمةأبيبنالرحمنعبد-

.6112/:البصريعليبنالرحمنعبد-

،2936/:الأنصاريعمروأبيبنالرحمنعبد-

/6916،413،17/128،436.

.6134/:الحرانيعمروبنالرحمنعبد-

.4931/:معاذبنسعدبنعمروبنالرحمنعبد-

.8612/،357/:السلميعمروبنالرحمنعبد-

ثمالحميريملجمبابنالمعروفعمروبنالرحمنعبد-

،7435،445،545/،6327/:الكندي

547،555،161،612.

،8176،177/:المزنيعميرةأبيبنالرحمنعبد-

917.
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.7661/:(الزبيرأخو)العوامبنالرحمنعبد-

.893/:الجرشيعوفأبيبنالرحمنعبد-

،2/154،921:الزهريعوفبنالرحمنعبد-

3/82،227،228،281،282،315،

436،557،558،955،4/57،72،78،

97،85،81،82،131،255،572،

214،381،393،575،571،677،

5/28،356،344،457،451،515،

/6321،7/7،18،21،97،125،121،

912،158،174،177،186،258،228،

266،268،028،281،282،283،284،

287،292،(355)،603،935،/8182،

17/77،148.

.3464/:ساعدةبنعويمبنالرحمنعبد-

.17/491:الأنصاريعياشبنالرحمنعبد-

.568/:السمعيعياشبنالرحمنعبد-

.12/512،112:عيسىبنالرحمنعبد-

:البزوريالحسنأبيبنعيسىبنالرحمنعبد-

(15/23).

.4536/:الفزارىبدربنعيينةبنالرحمنعبد-

.354/:البصريعيينةبنالرحمنعبد-

.5421،052/:الغسيلبنالرحمنعبد-

.(51/261):المالكيالغماريالرحمنعبد-

.5127/:الغمرأبيبنالرحمنعبد-

،7452/،5/226:الأشعريغنمبنالرحمنعبد-

(9/165)،17/348.

.5551/:غنيمبنالرحمنعبد-

.5275/:فروخبنالرحمنعبد-

.5468/:الموفقبنالفضلبنالرحمنعبد-

:(الدينتقي)اليلدانيالفهمأبيبنالرحمنعبد-

(15/357).

،3032،4/948/:القاسمبنالرحمنعبد-

5/117،126،135،168،247،925،

العينحرف-م

526،262،263،266،276،315،333،

358،367،385،384،51/238،487،

11/156.

.7332/:القرشيالرحمنعبدأبو-

.17/27:قرطبنالرحمنعبد-

.5152/:(معاويةأبو)قيسبنالرحمنعبد-

.853/:القينيالرحمنعبدأبو-

:(ليلىأبو)الأنصاريعمروبنكعببنالرحمنعبد-ا

/4657،(/7278).

،4216/،3/453:مالكبنكعببنالرحمنعبد-

434،6/163،287،/724،253،506،

/11162،/16034،17/528.

:(الدينتقي)الزملكانيالدينكمالبنالرحمنعبد-

/16602.

:(الدينمجد)العديمبنالدينكمالبنالرحمنعبد-

15/793،463،466،(468)،516.

.7458/:الكنديالرحمنعبد-

،2351/،1/117:ليلىأبيبنالرحمنعبد-

3/457،/435،693،485،894،/5292،

485،486،6/158،915،162،7/437،

563،574،575،9/188،(253)،

17/938،948.

،3/944:المدلجيجعشمبنمالكبنالرحمنعبد-

455،/5551.555،/612.

:(سعدأبو)المتولىعليبنالمأمونبنالرحمنعبد-

/13212،213،215،(217)،222.

،4/89،5/248:العيشيالمباركبنالرحمنعبد-

/6141.

الطببيحمدانبنأحمدبنمحمدبنالرحمنعبد-

.(51/671):(القاسمأبو)بالصائنالمعروف

الفورانيفورانبنأحمدبنمحمدبنالرحمنعبد-

.(13171/):(القاسمابو)المروزي

قدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنالرحمنعبد-
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،15/47:(الجبلشيخ،الدينشمس)المقدسي

.(5هط575)،654

.347/:إدريسبنمحمدبنالرحمنعبد-

بنيحيىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدبنالرحمنعبد-

.(13/252):(القاسمأبو)مندة

،987/،8224/:الأشعثبنمحمدبنالرحمنعبد-

173،174.

الأفضليالتبريزيحامدأبيبنمحمدبنالرحمنعبد-

.(441-61/431):(الدينتاخ)

أبو)النحويالأنبارياللهعبيدبنمحمدبنالرحمنعبد-

.51/61،(41/312):(الدينكمال،البركات

:المقرىءالمأمونبنمحمدبنالرحمنعبد-

/13171.

.5357/:المحاربيمحمدبنالرحمنعبد-

المعروفالإستراباذيمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد-

.(13/23):بالإدرسي

سلطانبنمحمدبنمحمدأبيبنالرحمنعب!د-

.(542-16/424):القرامزي

:(شكر)الهرويالمنذربنمحمدبنالرحمنعبدأبو-

/6162.

.1/1992:البصريمصنوربنمحمدبنالرحمنعبد-

.6653/:محيريزبنالرحمنعبد-

،955/،7/535:سليمبنمخنفبنالرحمنعبد-

131،142،143.

.8182/:المدنيالرحمنعبدأبو-

.8332/:مذعورأبيبنالرحمنعبد-

.7515/:قيظيبنمربعبنالرحمنعبد-

.5493/:الصنعانيالمرتعدبنالرحمنعبد-

،6/318،8/36:العبديمسعودبنالرحمنعبد-

114،287.

.2634/:المسعوديالرحمنعبد-

(:سلمة)أبوالخراسانيمسلمبنالرحمنعبد-

9/924،251،15/261.

257العينحرف

.(5/1535):مسهربنالرحمن-عبد

.9243/:مخرمةبنمسوربنالرحمنعبد-

.5/1222:مصادبنالرحمنعبد-

.6531/:الأسودبنمطيعبنالرحمنعبد-

.5256،274/:التيميمعاذبنالرحمنعبد-

.17/347:المعافريالرحمنعبدأبو-

.(9792/):حديجبنمعاويةبنالرحمن-عبد

.568،17/491/:الحزاميالمغيرةبنالرحمنعبد-

.1/1264،267:مفلحبنالرحمنعبد-

أبو)الواسطيعليبنالحسينبنمقبلبنالرحمنعبد-

،15/158،525:(الديننجم،المعالي

(235)،927.

.665/،572/:المقرىءالرحمنعبدأبو-

،4/943:(النهديعثمانأبو)ملبنالرحمنعبد-

6/166،167،17/36،286،392،342،

347،951.

عمروبنالرحمنعبد-الخارجيملجمبنالرحمنعبد-

.7543/:ملجمبابنالمعروف

.5385/:مليكةأبيبنالرحمن-عبد

.7942/:العنزيمنصوربنالرحمنعبدأبو-

.4/1385:منقذبنالرحمنعبد-

،1121،2/128،171/:مهديبنالرحمنعبد-

348،523،/311،158،915،135،

234،474،4/43،51،422،5/135،

177،185،591،231،245،257،263،

271،327،452،943،461،486،

6/52،127،928،192،358،325،

7/932،374،/851،176،282،9/318،

15/25،591،271،311،382،(545)،

11/15،156،17/137،158،391،225،

256،318،935،946،471.

.5946/،351/:المواليأبيبنالرحمن-عبد
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الحزامي:خلفبنموسىبنالرحمنعبد-

(16/253).

.4595/:برثنأممولىالرحمنعبد-

.6353،17/227،914/:ميسرةبنالرحمنعبد-

.7362/:الحارثعبدبننافعبنالرحمنعبد-

ا:الحنبليالوهابعبدبنالنجمبنالرحمنعبد-

.14/361

.17/71:الأعرجي-نعيم:أو-نعمبنالرحمنعبد-

،5115/،2/238:نعمأبيبنالرحمنعبد-

6/323،7/553،554.

.9387/:القشيرينعيمبنالرحمنعبد-

(:الدين)شمسالمقدسينوحبنالرحمنعبد-

(15/403)،512.

.395/:عتبةبنهاشمبنالرحمنعبد-

.الأعرج-هرمزبنالرحمنعبد-

.11/532:هلالبنالرحمنعبد-

.9371/:هنيدةبنالرحمنعبد-

.6434/:واقدبنالرحمنعبد-

.0/1223:الفلسوجهالملقبالرحمنعبد-

.2704/:وعلةبنالرحمنعبد-

بن!اللهعبدبنإسماعيلبنيحىبنالرحمنعبد-

.9343/:المهاجرأبي

.2455/:العدوييحىبنالرحمنعبد-

!،1/74،2/266،365:يزيدبنالرحمنعبد-

4/192،5/243،247،248،253،6/81،!

7/385،17/936،551.

4423،17/181،1/:الأنصارييزيدبنالرحمنعبد-

522.

.6412،17/338/:تميمبنيزيدبنالرحمنعبد-

345،،2/252:جابربنيزيدبنالرحمنعبد-

4/115،5/293،6/233،284،7/47،

9/352،17/84،391،891،252،216.

العين-حرف

،17191،214/:الصنعانييزيدبنالرحمنعبد-

215.

.7132/:يساربنالرحمنعبد-

.5523/:الديلييعمربنالرحمنعبد-

1/1344):خراشبنسعيدبنيوسفبنالرحمنعبد-

-345).

:الجوزيبنالفرجأبيبنيوسفبنالرحمنعبد-

15/923.

6/232،:(مسلم)أبويونسبنالرحمنعبد-

8/75،17/163.

.17593،455/،5926/:الرحيمعبدأبو-

:(الدين)نجمالبارزيإبراهيمبنالرحيمعبد-

16/283.

.41/612:إلياسبنالرحيمعبد-

:(الدينزين)جماعةبنالدينبدربنالرحيمعبد-

16/255.

.1/1357:البرقيبنالرحيمعبد-

:(الدينتاج)القزوينيالدينجلالبنالرحيمعبد-

/16281،935،(346).

.3594/،1/181:سليمانبنالرحيمعبد-

:(الدبن)نجمالموصليالشحامبنالرحيمعبد-

16/175،(232-233).

الدين)نجمالرحبيالرحمنعبدبنالرحيمعبد-

.(16266/):(التاجر

:القشيريهوازنبنالكريمعبدبنالرحيمعبد-

14/44().

الدخوارالدينمهذب)حامدبنعليبنالرحيمعبد-

.(185-15917/):(الطبيب

)القاضيالبيسانيبنحسنبنعليبنالرحيمعبد-

.(461-14/458):(الفاضل

.9346/:المازنيعمربنالرحيمعبد-

:(الدينعز)الحنفيالفراتبنالرحيمعبد-

16/923.
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.7576/،5092/:الكنديالرحيمعبدأبو-

الحذافي:نباتةبنإسماعيلبنمحمدبنالرحيمعبد-

(12/316).

الموصلييونسبنمحمدبنمحمدبنالرحيمعبد-

.(15943/):(التعجيزمصنف)

.1924/:مسلمبنمحمدبنالرحيمعبد-

،5/513،6/27:الرؤاسيمطرفبنالرحيمعبد-

182.

.8266/:ميمونبنالرحيمعبد-

الكيالبنمنصوربنعليبناللهئصربنالرحيمعبد-

.(481-51/471):(الفضلأبو)الواسطي

.1/1334:الحاجيالوفاءأبيبنالرحيمعبد-

الرسعني:بكرأبيبناللهرزقبنالرزاقعبد-

(/15493-593).

.(13/264):الغزنويالصوفيالرزاقعبد-

،14361/:الجيليالقادرعبدبنالرزاقعبد-

/1565.

.9257/:الثقفيعمربنالرزاقعبد-

،111،17،63/:الصنعانيهمامبنالرزاقعبد-

97،85،87،88،99،155،156،122،

125،128،013،137،138،143،251،

253،402،225،228،253،257،935،

931،322،/261،19،115،116،117،

126،128،132،144،146،165،166،

171،917،291،212،216،223،232،

236،267،285،286،692،792،992،

357،337،348،934،353،357،372،

793،465،705،512،517،3/23،75،

،2،214،215،248ائ!،76،131،257

274،338،354،364،415،444،477،

482،394،4/16،29،991،251،254،

925،215،266،932،335،354،386،

455،434،943،442،443،458،464،

902العينحرف

465،533،534،556.557،571.578،

587،495،654،642،661،663،664،

5/22،153،154،112،113،143،

471،153،155،162،168،917،491،

702،022،922،236،256،258،526،

261،274،277،282،283،092،192،

135،318،326،372،373،376،385،

456،417،427،437،443،294،551،

521،6/8،23،35،38،54،96،73،

74،114،124،125،191،602،214،

218،255،276،286،288،892،354،

317،321،335،333،354،366،414،

425،7/027،345،385،593،941،

467،948،594،994،305،554،555،

051،571،575،577،495،595،965،

/86،33،37،42،401،501،112،

912،144،146،015،156،165،491،

591،362،9/57،111،122،162،

257،285،315،15/47،491،691،

791،275،384،441،(11/45)،161،

165،17/16،25،43،52.75،72،

89،99،015،151،118،127،141،

145،156،157،158،915،181،184،

191،991،212،215،224،234،524،

262،927،692،532،321،327،342،

348،355،365،134،414،425،431،

441،448،483،694،951.

،13/112:سبكتكينبنمحمودبنالرشيدعبد-

117.

.328/:الفرشيمحمدبنأحمدبنالسلامعبد-

.17/255:حازمأبيبنالسلامعبد-

،5135،9/38،5/1476/:حرببنالسلامعبد-

/17257،233،454.
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.17294/:حفصبنالسلامعبد-

.336/:خربوذبنالسلامعبد-

:(الجنديك)السلامعبدبنرغبانبنالسلامعبد-

(12/173).

،4/527:(سحنون)سعيدبنالسلامعبد-

(1/1155).

،7295/:الهرويالصلتأبو-صالحبنالسلامعبد-

595،1/1514.

الجيلاني:القادرعبدبنالوهابعبدبنالسلامعبد-

15/14.

المالكى:الزواويعمربنعليبنالسلامعبد-

15/456،(554).

.41/574:الفارسيالسلامعبد-

.(4/1561):الجيليالفضلبنالسلامعبد-

بنهاشمأبو،الوهابعبدبنمحمدبنالسلامعبد-

.(1-12/58195):الجبائيعليأبي

عزازبنأحمدبنمزروعبنمحمدبنالسلامعبد-

-15653/):(الدينعفيف)الحنبليالمصري

465).

بنمحمدبناللهعبدبنالمطهربنالسلامعبد-

):(الدينشهاب)الحلبيعصرونأبي

/15602).

.4427/:جبيربنموسىبنالسلامعبد-

.5/1385:اليشكريرهاشمبنالسلامعبد-

التنوخى:مقلدبنمحمدبنيوسفبنالسلامعبد-

14/271،272.

الهاشمى:العزيزعبدبنأيوببنالسميععبد-

/1219،168.

:(الدينبهاء)الكحاليحىبنإسحاقبنالسيدعبد-

(/16141).

.16/16:(اليهودديان)المهذببنالسيدعبد-

،2/394،3/91:قصيبنمنافعبدبنشمسعبد-

25،48،184،185.

العينحرف-م

،3152،948،4/891،991/:الصمدعبد-

267،268،354،894،556،638،663،

5/238،593،194،6/57،63،78،97،

83،313،314،/7594،17/37،61،

72،77،29،39،201،115،158،

245،264،283،392،931،332،451.

بظاهرالمعروفعليبنأحمدبنالصمدعبد-

.(13/922):النيسابوري

.5/133:إسماعيلبنالصمدعبد-

.1/177،17/52:الأزديحبيببنالصمدعبد-

.8278/،7635/،6342/:حسانبنالصمدعبد-

:الخضريبابنالمعروفالبغداديخليلبنالصمدعبد-

(16/452).

.5/1112:الدكاليالصمدعبد-

،1134،914،155/:الوارثعبدبنالصمدعبد-

562،251،288،931،/2348،356،

3/946،475،594،558،958،4/655،

656،5/145،256،274،335،362،

453،6/934،937،7/326،372،794،

(/1134)،17/17،155.

أبو)الدمشقىعساكربنالوهابعبدبنالصمدعبد-

.(51/527):(الدينأمين،اليمن

.12/345:عليبنالصمدعبدى-

،15/266:عباسبناللهعبدبنعليبنالصمدعبد-

277،092،192،315،342،344،346،

356،377،451،423،435،431،(458

945-).

:الدينورىإسحاقبنمحمدبنعمربنالصمدعبد-

(12/373-374).

،3594،6/347/،2/934:عبدالصمدالعمى-أبو

9/265.

):(المصريينالأمراءأحد)الكاتبالقشةالصمدعبد-

41/235).
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.2592/:معقلبنالصمدعبد-

:الإمامإبراهيمبنمحمدبنموسىبنالصمدعبد-

11/918،215.

.12366/:الواعظةساقولةبنتميمونةبنالصمدعبد-

.5936/:النعمانبنالصمدعبد-

نشوانبنالظاهرعبدبناللهعبد-الظاهرعبدابن-

،15/447:الظاهرالملكسيرةمؤلف:السعدي

456،(572).

.777/:قرواشبنرهمأبيبنالعزىعبد-

.2394/:لهبأبو-المطلبعبدبنالعزىعبد-

،2/457،294:كلاببنقصيبنالعزىعبد-

394،3/25.

،3/478،4/791،254،285:-عبدالعزيز

286،5/75،17/137،138،236،356.

.8121/:أبانبنالعزيزعبد-

(:الخلال)غلامجعفربنأحمدبنالعزيزعبد-

.)12/275(

-12361/):الخرزيالحسنبنأحمدبنالعزيزعبد-

362).

.41/34:الحلوائيأحمدبنالعزيزعبد-

:(الدينعز)الهكاريعثمانبنأحمدبنالعزيزعبد-

(16/253).

الدمشقيالكتانيسليمانبنعليبنأحمدبنالعزيزعبد-

.(13188/):(محمدأبو)

.9346،347/:التميميالعزيزعبد-

،5445/،334/:المدنيثابتأبيبنالعزيزعبد-

6/18،23.

.5376،377/:جريجبنالعزيزعبد-

.11/312:الحنبليجعفربنالعزيزعبد-

.5424/:الجندعيالعزيزعبد-

:(الدينصائن)الشافعيالجيليالعزيزعبد-

/15256.

112العينحرف

التميمي:الليثبنأسدبنالحارثبنالعزيزعبد-

()12/357.

.حازمأبيابن-حازمأبيبنالعزبزعبد-

،15/291:الملكعبدبنالحجاجبنالعزيزعبد-

228،238،923.

.4935/:حذيفةأخيبنالعزيزعبد-

السعديالأغلبيالجباببنالحسينبنالعزيزعبد-

.(181-41/518):بالجليسالمعروف

.7566/:حكيمبنالعزيزعبد-

.99/:الصنعانيرستمبنخالدبنالعزيزعبد-

.7515/:الخطاببنالعزيزعبد-

.5431/:داودأبيبنالعزيزعبد-

.1/1922:دلفأبيبنالعزيز-عبد

،4/585.5/222،223:رفيعبنالعزيزعبد-

241،281،454،(15/257)،17/61.

،5/791،891،517:روادأبيبنالعزيزعبد-

(15/937).

.7585/:زيادبنالعزيزعبد-

،3/137:الماجشونسلمةأبيبنالعزيزعبد-

/5455،553،6/35،79،7/367،

15/32،(452)،17/56،144،931.

،6/326،7/73،463:سياهبنالعزيزعبد-

543.

.6121/:(سعيدأبو)القواسشهلانبنالعزيزعبد-

،3/946،484،4/99:صهيببنالعزيزعبد-

353،545،415،416،5/156،157،

514،6/21،135،(15/257)،17/165،

236،321.

يعرف،التغلبيالغفارعبدبنطالبأبيبنالعزيزعبد-

.(51/403):(الدينعز)النحويبابن

:!الأشرفيالطبيبالدينسعدوالد)الطبيبالعزيزعبد-

51/42.

.2285/:ظبيانبنالعزيزعبد-
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:(الدينعز)النمراويالجليلعبدبنالعزيزعبد-

16/57،(86).

بنالحسنبنالقاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزيزعبد-

،15/84:(محمدأبو)السلميالمهذبمحمد

228،922.

،605/،4/267:الصمدعبدبنالعزيزعبد-

/1712،257،435.

،6/924،314:الأويسياللهعبدبنالعزيزعبد-

/7615.

،6/13:أسيدبنخالدبناللهعبدبنالعزيزعبد-

9/361،381،01/41.

الماجشون:سلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبد-

2/375،038،،3824543/137،،،4/97

186،064،5/178،045،،9/323

15/12،17/116،254،216.

.3503/:عامربناللهعبدبنالعزيزعبد-

)عزالحرانيالصيقلبنالمنعمعبدبنالعزيزعبد-

.(51/652):(الدين

الهاديعبدبنإسماعيلبنالواحدعبدبنالعزيزعبد-

.51/228،922،142:(الدينرفيع)الجيلي

.3461/:عفيربنالعزيزعبد-

:أبوهالمغربىالجبارعبدبنعليبنالعزيزعبد-

15/281().

-14/44):الدينوريعمربنعليبنالعزيزعبد-

45).

.6542،433/:عمربنالعزيزعبد-

السعدينباتةبنأحمدبنعمربنالعزيزعبد-

.891،(232-13/4):(الشاعر)

،15/35،228:العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبد-

023،243،247،264.

،463،75/،316،38/:عمرانبنالعزيزعبد-

87،666،5/37.

.01476/:العميالعزيز-عبد

العين-حرف

.41/946:الجوزيبنالفرجأبيبنالعزيزعبد-

الأنصاريمقلدبنالقادرعبدبنمحمدبنالعزيزعبد-

(:الدين)عمادالصائغبابنالمعروفالدمشقي

15/447().

:(روحأبو)الهرويمحمدبن-المعزعبد-العزيزعبد-

51/931.

بابنالمعروفالبزازالمباركبنمحمودبلالعزيزعبد-

.(51/64):(محمدأبو)البغداديالأخضر

،7046/،3394/،161/:المختاربنالعزيزعبد-

955،/17226.

،6/356،8/892،358:مروانبنالعزيزعبد-

935،364،365،9/28،32،72،73،

76،97.85،152،391،251،256،

215،(211-214)،218.

.6441/،3134/،1/562:مسلمبنالعزيزعبد-

المخزومي:اللهعبدبنالمطلببنالعزيزعبد-

15/318.

بابنالمعروفالحسنبنغنيمةبنمعاليبنالعزيزعبد-

.(5/196):(محمدأبو)منينا

.(1/1351):العتابيمعاويةبنالعزيزعبد-

.556/:المغيرةبنالعزيزعبد-

.(363)،9253/:نصيربنموسىبنالعزيزعبد-

.534/:مولةبنالعزيزعبد-

.13/09:النخشبيالعزيزعبد-

.12/932:النعمانبنالعزيزعبد-

،9245،255/:الملكعبدبنالوليدبنالعزيزعبد-

266،356،15/222،225،11/66.

،3461/:العزيزعبدبنيحيىبنالعزيزعبد-

/8181.

،1361/،11/122:الكنانييحىبنالعزيزعبد-

62.

:(القاسمأبو)الحكاريوسفبنالعزيزعبد-

12/353.
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المصريالمنذرياللهعبدبنالقويعبدبنالعظيمعبد-

،(334)،1564/:(الدينزكي)الحافظ

554.

.4181/:مالكبنصيفيبنعمروعبد-

:(اللهعبد!ي!ال!هرسولسماه)أصرمبنعوفعبد-

5/86.

الحافظ:الفارسيالغافرعبدبنإسماعيلبنالغافرعبد-

/1385،(/14147148-).

.(12153/):سلامةبنالغافرعبد-

.6953/:عبيدبنإسماعيلبنالغفارعبد-

.4164/:داودبنالغفارعبد-

السفياني:الدينوريالرحمنعبدبنالغفارعبد-

.)13/24(

،3/23،242:(مريمأبو)القاسمبنالغفارعبد-

243،/7193،651،/1762،236.

،3515،356/:الحافظالمصريسعيدبنالغنيعبد-

1/1593،/12534،357،937،

(/1334)،131.

،3345،14/503/:الحافظالمقدسيالغنيعبد-

365،451،(488-194)،15/43،51،

54،81.

:(الدينشرف)الحرانيمحمدبنيحىبنالغنيعبد-

/15653،/1675،(97).

،14/93،66،156:الجيليالقادرعبدالشيخ-

163،(181)،948،15/16.

بالمحب:الملقبالواسطيداودبنالقادرعبد-

(/15124125-).

أسد)عيسىالمعظمالملكبنالعزيزعبدبنالقادرعبد-

.(61/927):(الدين

اللهعبدبنالقادرعبد-

-15/66):(محمدأبو)الرهاويالرحمنعبدبن

67).

.1/1334:الفهمياللهعبدبنالقادر-عبد

213العينحرف

.13/572:الهاشميالقادرعبد-

.5235،17/935،322/:السريبنالقاهرعبد-

:(منصورأبو)البغداديمحمدبنطاهربنالقاهرعبد-

/1388.

السهرورديعمويهبنمحمدبنال!هعبدبنالقاهرعبد-

.(187-186)،41/163:(النجيبأبو)

.4615/:خنيسبنبكربنالقدوسعبد-

:المغيرةأبو-الدمشقيالحجاجبنالقدوسعبد-

11/47.

.352/:منافعبدبنقصيعبد-

)جمالالكافيعبدبنالملكعبدبنالكافيعبد-

،51/505،605،575،538:(الدين

(145).

والد)السبكييوسفبنتمامبنعليبنالكافيعبد-

.(61/266):(الدينتقيالعلامة

:(بجرجانالمهجيعليخرج)القهارعبد-

/01385.

.41/234:(الدعاةداعي)القويعبدابن-

:الخطاببنزيدبنالحميدعبدبنالكبيرعبد-

15/452.

،16/311:القزوينيالدينجلالبنالكريمعبد-

()346.

)عمادالحرستانيبنالدينجمالبنالكريمعبد-

،51/84،184،126،793:(الدين

(993).

.17/66:الحارثبنالكريمعبد-

(:الدبن)كريملاملياالحسينبنالكريمعبد-

16/84.)85(،

.6387/:رشيدبنالكريمعبد-

.7567/:سليطبنالكريمعبد-

المصريثمالحلبيمنيربنالنورعبدبنالكريمعبد-

.(61/662):(الدينقطب)

،1/71،4/955:الجزريمالكبنالكريمعبد-

5/66.
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،424/،2934،593،554،945/،236:السمعاني=السمعانيمنصوربنمحمدبنالكريمعبد-

(/14186)0292،642،655،796،/557،68،166،

،681،82،923/،16/32،870592،192،292،392:الزكيبنالدينمحيبنالكريمعبد-

،7432،532،333،364،376/،45350365/:المخارقأبيبنالكريمعبد-

،394،594،694،794،574.575كريم)المسلمانيالسديدبناللههبةبنالكريمعبد-

،0/847،163،164،5/155،53،1/1165(185)،16131،162/:(الدين

،534،(937-378)،69120184،185،186/:الجعفيهلالبنالكريمعبد-

،1523/،1476،171/،13911/،12952/،2952/:الديرعاقوليالهيثمبنالكريمعبد-

/174150/16212،/1761،98،19،29،79،

.491،245،392،344،384،431،462تاج)الجوزيبنالفرجأبيبنيوسفبنالكريمعبد-

،(921-14218/):الخشاببنأحمدبناللهعبد-.15277/:(الدين

.03"51/6،61:(!فيالنبىيضحكوكان،حمارايلقبكان)اللهعبد-

:(القاسمأبو)البغداديرضوانبنأحمدبناللهعبد-.674/

.(13/952)83370/:إباضبناللهعبد-

.9347،348/:زبربنأحمدبناللهعبد-.9185/:أبانبناللهعبد-

.11/937:الرباطيسعيدبنأحمدبناللهعبد-.8392،13/151/،661/:إبراهيمبناللهعبد-

.992/:شبويهبنأحمدبناللهعبد-.(12/403):ماسيبنأيوببنإبراهيمبناللهعبد-

.(13144/):شيطابنأحمدبنالله-عبد:(حكيمأبو)الخبرياللهعبدبنإبراهيمبناللهعبد-

:(بكرأبو)المروزيالقفالاللهعبدبنأحمدبناللهعبد-.(13/562)

.92850/1354/:الجمحيقدامةبنإبراهيمبناللهعبد-

.7/343:معاذبناللهعبيدبنأحمدبنالله-عبد:الآبندونيالجرجانييوسفبنإبراهيمبناللهعبد-

طباطبابنإبراهيمبنالحسنبنعليبنأحمدبناللهعبد-.(12992-535/)

-12254/):(محمدأبو)المصريالهاشمي،3415،411،042/:سلولبنأبيبناللهعبد-

422،467،4/13،166،167،177،502).

):الصيدلانيالحسينبنعليبنأحمدبناللهعبد-،917،191،228،231،925،318،366

367،368،371،965،296،396،996.12/377).

.1/1275:السوذرجانيعليبنأحمدبناللهعبد-.5527/

:البغداديطالببنعليبنأحمدبناللهعبد-،3091،387،388/:الأجلحبناللهعبد-

5/223،224،6/318،7/941،/81220(12/357).

بهاء)الحليالمظفربنعليبنأحمدبناللهعبد-.675/:الدورقيإبراهيمأحمدبنبن-عبدالله

.1674/:(الدينالصالحيثمالتليحسانبنتمامبنأحمدبناللهعبد-

:السمرقنديالأشعثأبيبنعمربنأحمدبناللهعبد-.(-16/137138):(الدينتقي)

.(1451/)،1/911،141،153:حنبلبنأحمدبناللهعبد-
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بنالدينموفق-المقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبد-

.(921-51/127):قدامة

المقدسيأحمدبناللهعبدالمحببنأحمدبناللهعبد-

.(61/277):(الدينمحب)الحنبلي

:(عبدان)الجواليقيزيادبنموسىبنأحمدبناللهعبد-

21/22).

،2248/،1252/:الأوديإدريسبناللهعبد-

3/377،937،466،/4411،932،344،

693،533،534،542،/5122،248،

593،6/228،232،942،/7322،351،

394،(5/1194).

،(أريوسبن)،2353،293/:أديوسبناللهعبد-

393.

،5/527،6/426:الطائيأذينةبناللهعبد-

/9234،271.

،5552/:المخزوميالأرقمأبيبنأرقمبناللهعبد-

553،7/177،522.

.5525/:يغوثعبدبنالأرقمبناللهعبد-

.11/512:الأرمنياللهعبدأبو-

-15/302):(العبادمنشيخ)الأرمنياللهعبد-

502).

،3384،441،455،458/:أريقطبناللهعبد-

461،994،512،/643،/7287.

.5/1345:إسحاقأبيبناللهعبد-

،11185،183/:إبراهيمبنإسحاقبناللهعبد-

17/442.

.17/012:العدلالخراسانيبنإسحاقبناللهعبد-

مدرس،الدينمهذب)الموصليأسعدبناللهعبد-

.(14335/):(حمص

:(بريهابن)الهاشميإبراهيمبنإسماعيلبناللهعبد-

(/12521).

.17/371:الأخنسيأسيدبناللهعبد-

.912/:الجهنيأسيدبناللهعبد-

512العينحرف-

.5/1265:الخزاعيأسيدبناللهعبد-

.7121/،6903/:الأشعرياللهعبدأبو-

.4427/:الأصبهانياللهعبد-

.7931/:الأصمبناللهعبد-

.11/412:الأعرابيبناللهعبدأبو-

.17/365،368:أميةبناللهعبد-

.4912/:عرفطةبنأميةبناللهعبد-

،3/925:المخزوميالمغيرةبنأميةأبيبناللهعبد-

364،/4535،617،062،/7222،554.

.1722/،7957/:مالكبنأنسبناللهعبد-

،3/427:الجهنيأسعدبنأنيسبناللهعبد-

/4345،341،344،427،944،5/403،

355،948،7/58،8/73،(76)،

/17354.

.4131/:السلميالنعمانبنأنيسةبناللهعبد-

،3936/:الأسلميثمالخزاعيأوفىأبيبناللهعبد-

4/83،84،356،384،441،/5162،

021،354،386،454،544،441،

/607،452،/7236،364،9/218،

(238)،17/147،484،305.555.

.6134/:الأويسياللهعبد-

.17191،155/:الصنعانيبحيربنالله-عبد

.2267/:العقيليبديلبناللهعبد-

،5484/:الخزاعيورقاءبنبديلبناللهعبد-

/7265،455،452،453،462،522،

/861،112،146.

،3/928:(عامرأبو)يوسفبنبرادبناللهعبد-

428،4/428،654.

،2381،4/453/:الخصيببنبريدةبناللهعبد-

695،5/155،157،035،435،943،

516،6/46،591،492،4"6،/7565،

057.8/37،891،288،9/64،17/16،

.141،025،262،283،557،أ5"،81
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.4543/:المقدميبكرأبيبنالله-عبد،1278/:اليزيدي:يقال،،البريدياللهعبدأبو-

.1717،155/،9915/:بكرةأبيبنالله-عبد،121،127،912،134،144،914،155

.6336/،4445/:بكيربنالله-عبد،151،154،155،156،158،915

.7471/:العجليبلالبنالله-عبد.(165)

.2/238:البناءبناللهعبد-أبو،626،492،935/،5463/:بسربناللهعبد-

:(الدينولي)السبكيالبقاءأبيالدينبهاءبناللهعبد-،1796/،524،593،(9238/)،8178/

29،561،3740/16425،456،468،946.

.443،65،235،494/:البهياللهعبد-.3151/:الزهديبشربنالله-عبد

.1351،213/:البيضاوياللهعبدأبو-.9911/:بشيرأبيبنالله-عبد

.13/942:تتشبناللهعبد-.6912/:المعتزليالمتكلمالبصرياللهعبدأبو-

.7552/:الطائيطرفةبنتميمبناللهعبد-،5/129:(يحيىأبو،الأمير)البطالاللهعبد-

.(12/27):التوزييعقوببنثابتبناللهعبد-.(185-183)،541،461،471

،2353،354/:(نجرانمؤمن)الثامربناللهعبد-.1447/:البطائحياللهعبد-أبو

.1/12220424،425:بغابنالله-عبد

.4912/:خزمةبنثعلبةبناللهعبد-.8524،267/:بقطربناللهعبد-

،4/74،76،218:صعيربنثعلبةبناللهعبد-،3/484،485،4/353:(راو)بكربناللهعبد-

/635،9/54،(11/37)،17/803،9350(/9245).

.9357/:الثقفياللهعبدأبو-،3442،944،472/:الصديقبكرأيبناللهعبد-

.8271،275/:الثمالياللهعبد-،753،97،431،584/،4562/،994

.986/:ثوربناللهعبد-.821/

.9142/:الجارودبنالله-عبد:الطبرانيالحسينبنمحمدبنبكربناللهعبد-

.17/484:روادأبيبنجبلةبناللهعبد-.(12937/)

،3/425،4/912:النعمانبنجبيربناللهعبد-:حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبد-

2/435،464،3/63،78،453،454،018،491.

،3923،283،315/:رئاببنجحشبناللهعبد-،437،53/،542،422،485،486،151

96،75،78،85،115،115،142،431،432،/425،24،25،26،27،

228،256،265،266،283،357،364،28،92،35،31،37،912،217،218،

037،376،378،937،693،412،457،224،232،278،/5352،418،556،

477،481،485،488،512،534،543،7/278.

.4912/:السلميقيسبنالجدبناللهعبد-،547،551،555،575،585،961،625

.17/914:الجدعاءأبيبناللهعبد-،561،185،181/،654،664،665

،2/894،555،605،525:جدعانبناللهعبد-،036،438،476"،276،277،347

/7454،/175570526،/383،85،142،/481،/5428.



-الأعلامفهرس

،7584،958/،654/:الجدلياللهعبدأبو-

9/28،183.

.6525،251/:العقيليجرادبناللهعبد-

:(بشيربنحميري:اسمه)الجسرياللهعبدأبو-

7/375.

.6243/:الأشجعيالجعدأبيبناللهعبد-

.922،14/:هبيرةبنجعدةبناللهعبد-

،2/143،236،3/16،67:جعفربناللهعبد-

68،74،98،137،156،921،282،

372،937،462،694،/4252،293،

534،5/386،693،517،526،6/12،

254،192،/855،125،145،891،

991،234،923،245،336،/908،81،

154،(175176-)،/1741،244،504.

.612/:فارس!بنأحمدبنجعفربناللهعبد-

،2/952.053:درستويهبنجعفربناللهعبد-

6/8.

،2226،236/:الرازيجعفرأبيبناللهعبد-

(/01928).

،4/17،258،6/915:الرقيجعفربناللهعبد-

/1741.

.337/:الزهريجعفربناللهعبد-

.651/:الواسطيشوذببنجعفربناللهعبد-

،3/54،928:طالبأبيبنجعفربناللهعبد-

4/942،484،488،948،194،294،

694،5/416،435،943،7/546،954،

555،/8935،325،5/1353.

مخرمة:بنالمسوربنالرحمنعبدبنجعفربناللهعبد-

/4166.

مخرمة:بنالمسوربناللهعبدبنجعفربناللهعبد-

15/318.

.13/271:(البزازينشيخ)الجلاببناللهعبدأبو-

.2994/:الطائيحاتمبناللهعبد-

217العينحرف

،3365/،1322/:(راو)الحارثبناللهعبد-

471،/4296،/5322،936،493،943،

521،6/893،7/543،8/13،175،

/1725،23،702،093،462،466.

:(الرضاعةمن!ي!اللهرسولأخو)الحارثبناللهعبد-

/253،/6434.

.5572/:الأزديالحارثبناللهعبد-

،664،65/:الزبيديجزءبنالحارثبناللهعبد-

9/218،/1742،038،383.

.17/29:جزيبنالحارثبناللهعبد-

.756/:العامريرحضةبنالحارثبناللهعبد-

.4483/:الفضلبنالحارثبناللهعبد-

،3284/:السهميقيسبنالحارثبناللهعبد-

/4015،062،7/56.

حاطببنعمروبنمحمدبنالحارثبناللهعبد-

.6/592:الجمحي

،2551/:ببهبالمعروفنوفلبنالحارثبناللهعبد-

133،/324،25،98،124،242،243،

/5383،/6132،/831،335،/96،452،

/1794،423.

.8347/،7135/:حازمبناللهعبد-

،2913،941/:(البيهقيشيخ)الحافظاللهعبدأبو-

171،177،894،/338،93،04،14،

76،77،49،59،602،232،234،

124،247،927،357،358،935،936،

942،435،443،444،458،461،471،

476،484،488،594،205،/487،

162،176،122،266،313،327،932،

347،427،942،432،465،552،522،

543،545،155،558،595،695،795،

647،657،683،/526،47،61،64،

78،801،112،154،174،452،122،

232،234،482،942،274،336،337،
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338،534،353،356،935،936،371،

193،593،411،412،553،522،

6/12،26،28،36،52.65،75،116،

176،178،691،102،223،924،268،

318،/715،511،512،9/56،95،

316،/17145،184،021،227،246،

261،351،333،334،357،936،425.

6/253،:محمد()أبوالفقيهحامدبناللهعبد-

254،211،212،225،223،383،،938

،893،993045،452458،،411،412،

425437،.

السلمي:الرحمنعبدأبو=حبيببناللهعبد-

(9/137).

.8282/،4564/:ثابتأبيبنحبيببناللهعبد-

.51/484:(الدينزكى)الكاتبحبيببناللهعبد-

.3535/:حثمةأبيبنتاللهعبدأم-

.13891/:(شاعر)الحجاجبناللهعبدأبو-

.9892/:الثقفييوسفبنالحجاجبناللهعبد-

،4584.585/:الأسلمىحدردأبيبناللهعبد-

395،(9/912).

،3125/:السهميالقرشيقيسبنحذافةبناللهعبد-

284،/4593،455،512،/5315،

/7212،(938).

.738،93/:حذفبناللهعبد-

.662/:العنبريحسانبناللهعبد-

.956/:(بمروقاض)الحسنبناللهعبد-

2/142،1:عليبنحسنبنالحسنبناللهعبد-

،3/2566/121،125،126،127،،

،7/793،9938/05.15/286،،314.

.)335-331(،315،316

:(العباسأبو)الشواربأبيبنالحسبناللهعبد-

12/258.

العينحرف-(

:الخلالالقاسمبنعليبنالحسنبناللهعبد-

(/13252).

.5/1377:العنبريالحسنبناللهعبد-

الطبسي:منصورأبيبنالحسنبناللهعبد-

(13/267).

:(الدينعماد)النحاسبنالحسنبناللهعبد-

(/15351).

،521،29،6/213/:حسينأبيبناللهعبد-

/17155.

الضبى:محمدبنإسماعيلبنالحسينبناللهعبد-

()12/357.

أبو،الدين)عمادالدامغانيالحسينبناللهعبد-

.671،(29)،51/41،12:(القاسم

.1381/:سلامةبنالحسينبنالله-عبد

:(البقاءأبو)العكبرىاللهعبدبنالحسينبناللهعبد-

(15/8999-).

.6912/:موسىبنالحسينبناللهعبد-

.8101/:حصنبناللهعبد-

.6562/:حفصبناللهعبد-

.4912/:الساعديأوسبنحقبناللهعبد-

.7111/،4/688:الحكمبنالله-عبد

.5112/:الكنانيحكيمبناللهعبد-

.17422/:الحليمياللهعبدأبو-

.17993/،549/:لآملياحمادبناللهعبد-

.(12/94):(محمدأبو)النديمحمدونبناللهعبد-

.41/463:العلويحمزةبناللهعبد-

.916،17/:حملةبناللهعبد-

.5/1535،534:قحطبةبنحميدبنالله-عبد

.4013/:الحميربناللهعبد-

،4/385،6/348:عامرأبيبنحنظلةبناللهعبد-

/8352،353،403،703،803،315،

312،(316)،328.
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.1924/:الحنفياللهعبد-

.8562/:حوزةبناللهعبد-

.865/:التميميالسعديحويهبناللهعبد-

.6353/:حيانبناللهعبد-

.4228/:ثابتبنزيدبنخارجةبناللهعبد-

،99،28،48،89/،8352/:خازمبناللهعبد-

(99-551)،132.

.9226/،839،151/:أسيدبنخالدبنالله-عبد

.17376/:رستمبنمحمدبنخالدبناللهعبد-

،3/365،7/485:الأرتبنخباببناللهعبد-

(522)،17/29،358.

.12176/:الحتناللهعبدأبو-

.7468/:الشيبانيخراشبناللهعبد-

،3245/:خطلبن-العزىعبد:ويقال-اللهعبد-

/4954،555،551،552.

.7442/:الخزاعيخلفبناللهعبد-

.(1/1155):العميثلأبو-خليدبناللهعبد-

.191/:خليفةبناللهعبد-

.5111،112،113/:الخليلأبيبنالله-عبد

.12/922:الديلمببلادالداعياللهعبدأبو-

.13521،4/135/:الدامغانياللهعبدأبو-

.1/16:الداناجاللهعبد-

.6366/:الرازيداهربناللهعبد-

.5225،5/1383/:داودبناللهعبد-

،691/،5/915:الخريبيداودبناللهعبد-

/7585،(11/48).

.3127،917/:دلهاثبنداودبناللهعبد-

:(بكرأبو)الأشعثبنسليمانداودأبيبناللهعبد-

2/237،/6215.

.12367/:الدحاجياللهعبدأبو-

-61/165):(الدينضياء)النحويالدربندياللهعبد-

661).

.3184/:الديلمياللهعبد-

912العينحرف

،1515،256،288/:الأسلميديناربناللهعبد-

2/794،/4461،494،555،663،

5/927،311،516،6/283،385،

7/573،/1512،35،(243)،17/91،

36،48،164،937.

،594/:الزنادأبو-ذكوانبناللهعبد-

(/11191)،252.

.7791/:السهمينذيبناللهعبد-

.5/1182،325:(خزاعةمولى)راشدبناللهعبد-

،131،333/:(سلمةأممولى)رافعبناللهعبد-

5/935،6/937،/1751،261،262،

.554

.7435/:رافعأبيبناللهعبد-

،4438،482،555/:الأنصاريرباحبناللهعبد-

561،563،/6471،481،941،/1761.

،8/85:الحارثيزيادبنالربيعبناللهعبد-

/15325،333،342.

.4013/:الخزرجيقيسبنالربيعبناللهعبد-

،3592،292،392/:ربيعةأبيبناللهعبد-

592،992،/4174.

،1/337،3/137،287:رجاءبناللهعبد-

5/247،6/79،175،391،11/97،

17/141،358،893.

.871/:الغافقيرزينأبيبناللهعبد-

.1/1278:كاوسبنرشيدبناللهعبد-

.(347)،6421/:المالكيرشيقبناللهعبد-

.9526/:الرقاشياللهعبدأبو-

.7568/:الكنانيالرقيمبناللهعبد-

.361/:الرمليالكلبيرماحسبناللهعبد-

.9018/:رميثبناللهعبد-

،3184،426،467/،122/:رواحةبناللهعبد-

4/56،155،156،135،144،163،

916،227،923،275،276،286،592،

692،374،425،424،446،944،456،
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574،584،954،476،477،478،548،

481،482،483،484،948،394،594،

794،894،994،555،/5354،355،

481،527،6/39،172،7/9،47،

/9332،17/934.

،5353/:(عبدوس)المدائنيروحبناللهعبد

356،(11/357).

.3234/:الرومياللهعبد

.9916/:زائدةأبيبناللهعبد

،2/436،3/312:السهميالزبعريبناللهعبد

4/91،235،241،353،334،346،

564.565،643،8/315،335.

7/384،:()الشاعرالأسديالزبيربناللهعبد

9/245().

.7122،126/:المطلبعبدبنالزبيربناللهعبد

،1244/:الأسديالقرشيالعوامبنالزبيربناللهعبد

248،253،2/86،153،291،251،

472،512،518،951،4/918،،351

461،294،565.5/9،142،143،891،

255،224،388،694،552،455،951،

/653،285،314،348،934،363،

425،/7928،592،323،933،564،

423،427،432،477،/834،54،79،

161،123،128،133،137،148،791،

991،213،214،215،921،922،232،

233،236،237،792،892،353،935،

531،312،313،317،318،931،335،

336،337،338،933،534،341،345،

346،347،351،352،353،354،358،

/95،6،8،9،12،15،16،26،27،

28،31،34،38،93،45،46،47،

48،94،51،68،75،71،75،78،

97،85،89،99،155،154،155،

العينحرف-

156،157،158،(915-125)،131،

175،182،183،211،236،245،268،

992،351،15/88،215،272،/14155،

17/91،356.

.(326)،16/132:الضريرالزرعياللهعبد-

،3/6،5/524،526:الغافقيزريربناللهعبد-

6/336،7/795.

،15915/:الخزاعيزكرياأبيبناللهعبد-

/17312.

،5265،324/،1251،252/:زمعةبناللهعبد-

7/538.

.8351/:(الكوفةنائب)زيادبناللهعبد-

،2175،5/915،6/85/:زيادأبيبناللهعبد-

/7571.

.17/45:السحيميزيادبناللهعبد-

،2/358،315:سمعانبنزيادبناللهعبد-

/3142،/1762.

.7585/:العلاءأبوزيادبناللهعبد-

.7281،287،481/،2347/:زيدبناللهعبد-

.537/:أسلمبنزيدبناللهعبد-

.1737،55/:الجرميزيدبناللهعبد-

،4185/،3428/:المازنيعاصمبنزيدبناللهعبد-

628،/6348،/7171،(/8316)،

17/248.

2/383،:الأنصاريربهعبدبنزيدبناللهعبد-

/3426،514،515،516،517،/4135،

/5553.

.9281/:(الأصغرعلي)زييدبناللهعبد-

.3177/:الهذليساعدةبناللهعبد-

.1755/،613،17،23/:سالمبناللهعبد-

،1/88،4/184:المخزوميالسائببناللهعبد-

5/991،193،293،(9/154)،1/356،

357،376.
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،7031،415،417/:(يهودي)سبأبناللهعبد-

421،433.

،7554،154/،6326/:الهمدانيسبعبناللهعبد-

/8912.

:(محمدأبو)القيروانيسبعونبناللهعبد-

(/13255).

.7482،487/:السلميسخبرةبناللهعبد-

،3/434:العدويالمعتمربنسراقةبناللهعبد-

4/135،)7/938(،17/19.

.638،93/،5591/:سرجسبناللهعبد-

.4465/:الأنطاكيالسريبناللهعبد-

.(9912/):الأنصاريجثمبنسعدبناللهعبد-

:العامريالقرشيسرحابيبنسعدبناللهعبد-

4/954،055،551،/5551،553،554،

7/217،288،928،192،692،792،

358،935،031،314،315،322،933،

104،433،434،436،441،(522)،

525./816،84،147،9/113.

،8/348،355:الأزدينفيلبنسعدبناللهعبد-

357،9/15.

،2005،3/147/:الوراقسعدأبيبناللهعبد-

7/241،01/517،()11/703.

.17426/:الرقييحىبنسعدبناللهعبد-

.889/:السعدياللهعبد-

،5262،276،517/،4481/:سعيدبنالله-عبد

/724،573.8/927،/17456.

.0/1142:جبيربنسعيدبنالله-عبد

.5/1457،512:الحرشيسعيدبنالله-عبد

.17/94:الكنديسعيدبناللهعبد-

.7364/:المدنيسعيدأبيبناللهعبد-

.7512،506/:سفرأبيبنالله-عبد

،3284/:المخزوميالأسدعبدبنسفبانبناللهعبد-

/7166.

122العينحرف

.1488/:سكينةبناللهعبدأبو-

،2211،212/،1/28،135:سلامبناللهعبد-

215،3/114،137،913،475،(483-

486)،4/8،9،6/55،83،79،89،

256،257،281،335،336،7/332،

455،415،542،8/91()،17/131،

153،183،255،275،703،341،347،

938،466.

،4135/،1155،3/436/:سلمةبناللهعبد-

6/16،925،7/456،587.

.4526/:سلمةأبيبنالله-عبد

.9165/:السلمياللهعبد-

.8237،124،245/:سليمبناللهعبد-

.6373،0/1355/:السمطبناللهعبد-

.4554/:(حارثةبنيأحد)سهلبناللهعبد-

.4135/:رافعبنسهلبناللهعبد-

:(ليلىأبو)الأنصاريالرحمنعبدبنسهلبناللهعبد-

/4153.

.8552/:السهمىالله-عبد

،3/285،315:عمروبنسهيلبناللهعبد-

/4135،381،7/53.

.7363/:سياربناللهعبد-

.5/1521:الشافعياللهعبد-أبو

.7577/:الشامياللهعبدأبو-

.7602،5/1692/:شبرمةبنالله-عبد

،6515/،2/513،517:الربعيشبيببنالله-عبد

9/163.

.5/1024:الكنديشجرةبنالله-عبد

.5451/:الشخيربناللهعبد-

،1/79،311،4/691،594:شدادبناللهعبد-

051،/7475،476،194،511،8/37،

155،9/12،41،182،253.

.527/:(حميرمن)شرحبيلبناللهعبد-



الأعلافهرس222

،15/548:المقدسىحسنالدينشرفبناللهعبد-

/16236،(246).

.8231/،7568/:شريكبناللهعبد-

،2115/،1/236:العقيليشقيقبناللهعبد-

3/915،013،4/267،5/145،015،

6/192،7/373،374،937،،8/323

17/156،701،418،941.

،16354/:الجوزيةقيمبنالدينشمسبناللهعبد-

371،378.

.4191،152/:الزهريشهاببناللهعبد-

(01/358)،4655/:شوذببناللهعبد-

.2171/:(صنعاءأهلمنشيخ)اللهعبدأبو-

.(12/91):شيرويهبناللهعبد-

.12141/:الشيعياللهعبد-أبو

الليث:كاتبصالحأبو=صالحبناللهعبد-

(11/98).

.17285/،1/145:العجليصالحبنالله-عبد

.0/1104:عليبنصالحبناللهعبد-

،2/18،3/235،6/323:الصامتبناللهعبد-

347،/7051،17/54،257.

.1712/:الصباحبنالله-عبد

:النجاريالأنصاريوهببنصعصعصةبناللهعبد-

/7155.

،349،5/412/،2/135:الصفاراللهعبدأبو-

/17421.

الجمحى:خلفبنأميةبنصفوانبناللهعبد-

/6033،8/6،216،9/158901-،(125-

126).

محيي)مرزوقبنإبراهيمالدينصفيبناللهعبد-

.(154-15054/):(الدين

.4454/:الصقربناللهعبد-

.17248،131/:الصنابحيالله-عبد

،135،4/7!/،2/938:صوريابناللهعبد-

/6261،262.

العينحرف-م

.2283/:الصوفياللهعبدأبو-

.48/:صيفبناللهعبد-

بنمحمدبنعليبنالحسين-الصيمرياللهعبدأبو-

.()13/151:جعفر

قولفيالقرنينلذياسئم)معدبنالضحاكبناللهعبد-

.2/803:(العلماءبعضر

.917،17/554/:الفزاريضمرةبناللهعبد-

،4135،246/:القضاعيمالكبنطارقبناللهعبد-

247.

،1121/،15475/:الحسينبنطاهربناللهعبد-

03،31،32،34،45،41،44،48،

51،63،73،49،69،79،(116-

171)،155.

،1501/،1/912،335:طاوسبناللهعبد-

17/183.515.

.5/1266:الطائيالله-عبد

.13/523،255:الطبريدلهعبدأبو-

.7471/:المعافريالطفيلبناللهعبد-

.(9591/):الأسودأبيبنطلحةأبيبناللهعبد-

،6345،7/588/:المازنيظالمبناللهعبد-

17/93.

.7037،17/324/،2165/:عامربنالله-عبد

،3/794،6/216:الأسلميعامربناللهعبد-

7/617.

.4135/:(بليمن)عامربنالله-عبد

،4062/،2154/:ربيعةبنعامربناللهعبد-

7/327،/8156،(/9215)،232،15/9.

.7894/:زرارةبنعامربناللهعبد-

،4/323،6/327:كريزبنعامربناللهعبد-

/7192،792،992،351،903،322،

104،455،8/9،13،91،83،123،

126،127-128()،142،215،211.

.9891/:النعارعامربناللهعبد-



الأعلامفهرس

.7932/:اليحصبيعامربناللهعبد-

.426/:الصدفيعبادبناللهعبد-

،114،15،21،23،25/:عباسبناللهعبد-

26،27،28،32،37،93،42،43،

،61،63،64،66،96،هـ55،56،6

75،72،74،75،77،97،82،98،

،701،112،115،116،هـاا،79،هـ9

117،118،123،124،125،127،133،

،141،144،155،هـ137،138،913،14

153،155،156،157،158،162،916،

175،176،177،178،185،181،291،

،216،217،هـ391،491،255،925،21

221،922،235،231،233،234،235،

236،242،246،248،922،251،252،

،271،هـ253،254،255،262،266،27

272،273،277،592،292،392،492،

،هـ358،935،31،هـ43،.هـ592،992،3

313،318،325،322،324،327،328،

932،331،332،333،335،337،2/6،

9،15،11،14،15،16،17،18،31،

36،38،42،44،45،94،53،55،

56،63،96،75،71،75،76،77،

78،97،81،83،85،86،88،98،

،151،153،هـا.،09،19،39،79،89

،157،801،112،115،116،118،هـا5

124،127،128،912،135،131،132،

133،141،142،145،153،154،157،

،164،165،167،168،916،172،هـ16

173،174،018،186،918،591،391،

491،691،891،211،212،214،215،

،هـ216،221،222،227،237،238،24

245،246،247،262،263،271،272،

277،285،288،928،292،892،303،

223العينحرف-

131،323،327،331،333،هـ83،هـ73

334،335،336،337،933،343،346

204،هـ347،035،536،382،383،93

584،114،435،534،614،462،هـ74

463،964،478،485،594،694،425

301،11/،535،537،538،هـ952،53

13،41،61،02،23،42،52،82

92،03،31،32،33،34،38،93

04،48،94،56،68،96،76،88

915،112،هـأ7،هـأ.،98،59،49

115،118،125،912،132،135،142

168،174،175،176،184،187،591

191،391،215،212،213،216،218

222،225،226،234،238،/3542

241،242،247،248،924،257،925

314،332،334،هـ265،271،274،28

338،534،345،346،352،353،354

356،357،365،362،363،365،367

368،373،378،387،938،544،437

943،544،444،456،472،473،475

947،485،481،482،483،694،305

415،92،35،31،23/،هـه554،7

34،35،37،42،52،54،62،36

29،هـ65،96،75،71،74،77،8

49،79،89،99،151،401،137

014،145،146،147،161،166،171

176،291،391،991،402،214،215

218،223،225،922،235،924،258

265،292،355،354،347،934،937

382،404،415،412،433،455،456

457،462،463،464،465،467،477

511.532،533،534.535،هـه294،4

154،542،548،556،558،955،573
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575،577،957،581،582.655،615،131،132،136،173،174،175،178،

638،645،641،642.655،661،682،917،591،891،921،922،233،235،

683،396،5/14،17،25،21،22،236،254،281،282،323،336،352،

36،37،38،93،41،99،156،115،363،(/952-96)،112،183،266،

118،911،123،128،912،135،131،358،/15271،274،276،792،345،

133،134،913،145،146،147،148،353،367،368،415،411،458،

914،165،162،163،178،191،591،11/38،55،56،172،247،204،

691،791،891،251،202،253،254،17/79،155،112،115،124،136،

258،021،211،212،217،921،223.138،145،141،174،186،256،258،

224،226،922،232،234،235،238،211،215،218،221،222،223.225،

923.245،241،242،244،245،924،233،248،924،255،254،263،273،

251،252،257،258،026،263،264.927.592،692،792،317،334،034،

265،266،285،284،928،892،992،364،374،937،304،422،423،441،

312،314،317،318،322،323،334،445،446،452،454،456،461،467،

341،344،347،353،358،365،364،471،472،477،478،455،515،517،

365،366،368،037،373،375،377،1518،951،523،525،526،527.

.4013/:هلالبنالأسدعبدبناللهعبد-،378،381،382،386،534،454،415

)عفيفالدلاصيالمخزوميالحقعبدبناللهعبد-،431،435،،427428،،416،422423

.(16154/):(الدين،445،447،475،994،535،455،905

.1/152:المصريالحكمعبدبنالله-عبد"525"522،524"521"551،518،552

6/18،23،24.55،51.65،61،66،

(:الدين)شرفتيميةبنالحليمعبدبناللهعبد-

76،78،83،19،39،59،115،116،/15941،421،635،/16125.

913،146،184،185،291،225،237،

،2/991،6/18،331:الرحمنددلناللهدد-
245،253،264،316،322،344،345،...

17/86،922،،85.

351.365،366،936،382،293،393،

.1738/:الأشهلىالرحمنددلنالله-دد
554،654،174،423،425،431،437،...

.1218/:أميةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد-،79،38،124،264،933،364،381/

.8136،137/:بكرأبيبنالرحمنعبدبنالله-عبد،2،4،304،412،413،417،426،443

.5/1386:الجزريالرحمنعبدبناللهعبد-،484،545،465،946،471،472،474

:ذبابأبىبنالحارثبنالرحمنعبدبناللهعبد-،475،477،484،905.525،521.535

532،536،537،953،555،558،561،/7386.

،4/463:حسينأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد-،582،195،795،8/8،24،25،34

45،77،78،97،98،115،116،125،/5151،17/434.



-الأعلامفهرس

ا:(رويحة)أبوالخثعميالرحمنعبدبناللهعبد-

3/558.

،5915،6/83/:الدارميالرحمنعبدبناللهعبد-

84،391،361،/7325،8/158،

01/273،(11/243)،253،17/96،09،

.165

،5435/:صعصعةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد-

8/314.

:(الدين)شرفالقرشيالرحمنعبدبناللهعبد-

15/22،(19-29).

،5/288:حزمبنمعمربنعبدالرحمنبناللهعبد-

7/572.

.7585/:نصرأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد-

،3/382:الطائفييعلىبنالرحمنعبدبناللهعبد-

4/595،688،096.

:الرداداللهعبدبنالسلامعبدبناللهعبد-

(11/316).

.17383/:خداشأبيبنالصمدعبدبناللهعبد-

،3164/:العمريالعزيزعبدبناللهعبد-

(15/457).

.هـ1731/:الليثيالعزيزعبدبناللهعبد-

.15185/:المقدسيالغنيعبدبناللهعبد-

،هـه15/،3/243:القدوسعبدبناللهعبد-

/1735.

.1323/:اللهعبدبناللهعبد-

،4135،274/:سلولبنأبيبناللهعبدبناللهعبد-

367،396،/753.

.6336/:الأصمبناللهعبدبناللهعبد-

.4343،434/:أنيسبناللهعبدبناللهعبد-

.6138/:المدنيأويسأبيبناللهعبدبناللهعبد-

.3474/:جبربناللهعبدبناللهعبد-

.2154/:نوفلبنالحارثبناللهعبدبناللهعبد-

.6158،162/:طلحةأبيبناللهعبدبنالله-عبد

225العينحرف

،7218،227،922/:عتبانبناللهعبدبناللهعبد-

234،235،265،261.

.5431/:عمربناللهعبدبناللهعبد-

.9232/:عمروبناللهعبدبناللهعبد-

.7185/:غسانبناللهعبدبناللهعبد-

.7538/:الحارثيالمدانبناللهعبدبناللهعبد-

اللهرسولوالد)هاشمبنالمطلبعبدبناللهعبد-

،2/394،3/12،13،14،15،16:(ع!ي!

17،18،35،36،38،42،51.65،

68،74،6/437.

،9/186،187:مروانبنالملكعبدبناللهعبد-

253،218،241.

.4135/:السلميالنعمانبنمنافعبدبناللهعبد-

.6411/،5281/:الوهابعبدبناللهعبد-

.4135/:عبسبناللهعبد-

.6234/:الأنصاريعبيدبناللهعبد-

.6431/:الديليعبيدبناللهعبد-

،2211،357/،1/317:عميربنعبيدبناللهعبد-

313،/804،192،/17141،924،594،

294.

.17486/:اللهعبيدبناللهعبد-

.3228/:إسحاقبناللهعبيدبناللهعبد-

.1/147،53:العباسبناللهعبيدبناللهعبد-

.5233،234/:عبيدةبناللهعبد-

.4252/،398/:محمدبنعبيدةأبيبنالله-عبد

.757/:عتبانبناللهعبد-

،3/286،365:مسعودبنعتبةبناللهعبد-

4/342،5/366،7/445،9/16.

.17136،137/،655/:عتبةأبيبناللهعبد-

،5535/،134،342،هـ434/:عتيكبناللهعبد-

/6124،433،/757.

،6/26،935،9/326:عثمانبناللهعبد-

،هـ1759،291،218،227،266،27/
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.5094/:الثماليعلسبنالله-كبد.131،914،456،945،512

ثمالبوازيجيالزيتونيبنأحمدبنعليبناللهعبد-.5094/:الأرقمبنعثمانبن-عبدالله

.(15/147):(محمدأبو)البغدادي:وقاسأبيبنسعدبنإسحاقبنعثمانبناللهعبد-

منصورأبيسبط)اللهعبدبنأحمدبنعليبناللهعبد-.6/991

.(41/171):(الزاهد17/4650:بعبدانيعرف،جبلةبنعثمانبناللهعبد-

شكربنالخالقعبدبنالحسينبنعليبناللهعبد-،1/302،234:خثيمبنعثمانبناللهعبد-

.(451-51/441):(الدينصفي)،4462،463،465/،3154،164،421/

اللخميعمربنأحمدبنخلفبنعليبناللهعبد-،578،961،641،664،966،688

.(14/911):الرشاطي،654،245/،591،252،441،هـ16/ه

.8336/:طالبأبيبنعليبناللهعبد-،836،37،136،288،928/،7475/

،15/253:عباسبناللهعبدبنعليبناللهعبد-.9/54،17/261

،3/34،265،263،264،265،266،267،276:النوفليسليمانأبيبنعثمانبناللهعبد-

380277،278،281،282،592،192،354،

،343،362،(342)،42770503،603/:عفانبنعثمانبناللهعبد-

.12/935016/364:الواثقيعثمانبناللهعبد-

.7578/:بشرانبنمحمدبنعليبناللهعبد-.3477،478/:الحمراءبنعديبناللهعبد-

بنالملكعبدبنمحمدبنعليبناللهعبد-:عديابن-الجرجانياللهعبدبنعديبناللهعبد-

.هـ11/44:الشواربأبي.(12285/)

.6912/:المدينيبنعليبناللهعبد-.17/585:الشيبانيعرادةبناللهعبد-

.8/265:عماربن-عبدالله،3/286:الخزرجيعديبنعرفطةبناللهعبد-

.3156/:العمانياللهعبد-.4013/

.15/258:(الدينشرف)عمرأبيبناللهعبد-.9151/،3105،135/:عروةبناللهعبد-

،2هـ55/،3928/:الجعفيأبانبنعمربناللهعبد-.8261/:الغفاريعزرةبناللهعبد-

.75620/6186/،هـ424/:العجليعصمةبناللهعبد-

.17/522:الجشميعمربناللهعبد-.8926/:الأزديعفيفبناللهعبد-

.4445،17/316/:حفصبنعمربناللهعبد-.8264/:الغنويعقبةبناللهعبد-

،165،63،64/:الخطاببنعمربناللهعبد-،674/،1/158،115:الثقفيعقيلبناللهعبد-

132097،39،89،99،015،915،112،

،151،153،168،181،هـ179920125،131،14/:عكيمبنالله-عبد

،236،244،251،927،288،هـ3162،167،172،6/73،391،62/:العلاءبناللهعبد-

/174910323،/2146،245،281،692،792،

،345،367،376،384،385،938،204،(15/453)،9035/:زبربنالعلاءبناللهعبد-

17/950794،541،544،3/13،26،45،148،
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278،353،354،358،365،433،436،

476،194،694،794،/432،36،98،

69،185،185،186،791،891،452،

222،226،261،262،926،283،313،

315،328،365،385،386،411،941،

421،423،447،454،465،461،474،

481،485،494،694،454،554،555،

556،557،956،575،058،618،624،

638،963،663،664،396،/549،

125،121،123،124،127،128،912،

135،131،132،133،135،138،913،

514،141،142،143،144،015،163،

166،167،916،172،176،177،187،

591،191،791،891،552،552،582،

925،213،221،222،227،228،232،

233،241،244،253،258،925،262،

263،266،268،275،276،927،282،

286،287،892،603،311،312،352،

372،385،424،446،454،555،553،

554،514،515،516،517،518،525،

6/27،28،65،63،39،116،132،

185،186،291،391،491،924،261،

262،792،345،346،356،936،385،

451،455،421،7/22،181،922،

265،928،323،326،364،365،367،

371،381،545،455،477،947،955،

558،565،566،595،/852،86،701،

111،116،122،123،135،591،213،

214،215،921،233،286،287،354،

358،328،336،355،361،9/43،46،

51،54،65،63،87،501،915،115،

125،121،124،128،(133-136)،

183،212،225،221،266،273،274،

227العين-حرف

15/12،13/15،17/12،34،36،84

55،71،72،73،74،76،83،89

99،155،912،157،163،164،165

172،188،191،251،253،255،925

215،216،234،235،924،255،926

271،286،892،992،355،357،315

312،931،332،363،365،936،304

454،418،426،942،438،443،448

452،947،487،948،551،553،555

955،525،528،952.

15/227،242:العزيزعبدبنعمربناللهعبد-

243،246.

.2284/:الهيثمبناللهعبدبنعمربناللهعبد-

4/17:الجوهريعليبنعمربناللهعبد-

17/227.

4/225،272،345:العمريعمربناللهعبد-

/5145،255،256،/6451.

زيد()أبوالدبوسيعيسىبنعمربناللهعبد-

)13/29(.

الدين(تاج)حمويهبنمحمدبنعمربناللهعبد-

(15/247).

17/174:(الرحمنعبد)أبومشكدانةعمربناللهعبد-

طلحةبنمحمدبنإبراهيمبنعمرانبناللهعبد-

3/228،6/91.

5166/:(الريأهلمن)عليبنعمرانبناللهعبد-

.6128/:الأشعثبنعمروبناللهعبد-

.8238/:العامريأويسبنعمروبناللهعبد-

.756/:العدويبجرةبنعمروبناللهعبد-

3414/:(جابروالد)حرامبنعمروبناللهعبد-

418،427،/4013،178،218.

.7535/:الحضرميعمروبناللهعبد-

الحضرميالمغيرةبنحفصبنعمروأبيبناللهعبد-

8/353.
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.7112،126/:الدوسيعمروبناللهعبد-

.4348/:زهيربنعمروبناللهعبد-

.7594/:الواسطيشوذببنعمروبناللهعبد-

.7952/:ظلامبنعمروبناللهعبد-

،18،14،15،44/:العاصبنعمروبناللهعبد-

75،98،144،146،151،185،181،

254.255،248،276،2/915،187،

222،223،263،357،312،317،،357

993،504،512،3/5.65.65،49،

59،137،138،213،216،217،251،

353،385،553،4/192،392،614،

618،634،638،5/164،165،274،

312،405،6/54،69،89،277،،357

335،793،423،7/155،703،323،

362،447،458،945،477،515،395،

8/6،9،92،84،701،175،923،

935،9/9(-01)،911،012،،17/31

32،51،56،57،58،95،64.015،

118،125،131،136،137،138،142،

143،146،147،148،152،158،915،

172،173،184،226،227،255،257،

285،281،336،364،368،381،454،

421،441،444،471،948،594،694،

955،515،518،951،524.525،531.

،8/213:عفانبنعثمانبنعمروبناللهعبد-

(9/356).

.17173/:(مريهأبو)العجليعمروبناللهعبد-

،8/29،39،151:غيلانبنعمروبناللهعبد-

9/37.

.4657/:المزنيعمروبناللهعبد-

.4135/:الخزرجيعديبنعمربناللهعبد-

.8256،257/:الكلبيعميربنالله-عبد

.565/،117،54/:عميرةبناللهعبد-

العينحرف-

.2267/:عوسجةبناللهعبد-

:(لؤلؤةأبيعلىبرنساألقى)عوفبناللهعبد-

7/268.

.7144/:الأزدىالأحمربنعوفبناللهعبد-

،1/255،2/115:عونابن-عونبناللهعبد-

/3294،4/365،557،627،5/913،

267،354،593،6/87،235،281،

335،385،428،7/238،334،461،

294،394،8/38،93،43،94،72،

292،/9165،(15/934).

.8233/:ربيعةأبيبنعياشبناللهعبد-

.7552/،2534/:القتبانيعياشبناللهعبد-

.4595/:الأنصارىالحارثبنعياضبناللهعبد-

.7934/:عيسىبناللهعبد-

.(9522/):الجهضميغالببناللهعبد-

الحسينبنعساكربنإبراهيمبنعليبنغانمبناللهعبد-

.51/144:المقدسي

-15345/):(الشاطبيةشارح)الفاسياللهعبدأبو-

346).

.988/:فروةأبيبناللهعبد-

.1/125،17/532،938:فروخبناللهعبد-

،1/337،3/934،4/185:الفضلبناللهعبد-

186،5/178.

.4184/:ربيعةبنعباسبنالفضلبناللهعبد-

.958/:اللهعبدأبيبنالفضلبناللهعبد-

.17452/:الهاشميفضلبناللهعبد-

.2181/:فنجويةبناللهعبدأبو-

.2187/:الديلميفيروزبناللهعبد-

.4655/:القاسمبناللهعبد-

.5173/:الخراسانيالقاسمبناللهعبد-

.(16551/):فرحونبنالقاسمأبيبناللهعبدأبو-

القاسمبنعليبنالمظفربنالقاسمبناللهعبد-

.(13-41/03):المرتضىالقاضي-الشهرزوري
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16233/):الحورانييوسفبنالقاسمأبيبناللهعبد-

-234).

،1/156،4/318،385:قتادةأبيبناللهعبد-

.579/:الزياديقرادبناللهعبد-

.8313/:(دينار:اسمه)المدينيالقراطاللهعبدأبو-

.8131/:القرشياللهعبد-

.6582/:اليمانيقرطبناللهعبد-

.1385/:القضاعياللهعبدأبو-

.(12/382):(التاجر)المصريالقمياللهعبدأبو-

.8181/:(قائد)قيسبناللهعبد-

.17/914:الأسديقيسبناللهعبد-

،4513/:الأنصاريالنجاريخالدبنقيسبناللهعبد-

(/7593).

.8571/:الخرازالرقاشيقيسبناللهعبد-

مكتومأمابن-زائدةبنقيسبناللهعبد-

.4135/:السلميحرامبنصخربنقيسبناللهعبد-

.7182/:(بحريةأبو)العبديقيسبناللهعبد-

.(9522/):مخرمةبنقيسبناللهعبد-

.86/،7932/،6335/:قيسأبيبناللهعبد-

.915،14/:اليشكريكاملبناللهعبد-

.1515/:كثيربنالله-عبد

.831/:البجليكرزبناللهعبد-

.3151/:(عفانبنعثمانمولى)كعببنالله-عبد

،4/571،135:المازنيعمروبنكعببناللهعبد-

/7592.

،3386،134/:الأنصاريمالكبنكعببناللهعبد-

164،542،422،/444،915،452،

283،235،534،343،357،358،967،

/5317،353،(/9591).

،5/235:مرداسبنعباسبنكنانةبناللهعبد-

17/935.

922العينحرف

،891/،7475،476/،196/:الكوابناللهعبد-

52.

.2171/:لأحقبناللهعبد-

.5917،185/:ليبدأبيبناللهعبد-

،136،94،99،158،185/:لهيعةبناللهعبد-

2/17،91،81،117،131،147،222،

263،343،453،457،475،/35،35،

59،791،216،217،357،933،448،

4/47،57،227،228،276،316،347،

375،458،434،944،465،955،951،

525،537،295،617،961،635،672،

673،5/592،341،363،432،436،

943،6/13،64،72،85،155،165،

176،353،336،337،353،357،361،

368،371،376،416،7/85،111،

165،217،335،374،451،452،952،

583،395،795،8/15،17،71،72،

165،181،278،283،363،/15271،

12/183،17/18،28،92،31،42،52،

68،75،71،125،913،145،147،

182،217،225،922،244،285،283،

284،492،355،316،318،371،375،

937،433،437،441،445،457،946،

475،476،552.

.(125)،1398،412/:ماكولأبناللهعبدأبو-

.916/:الطائيمالكبناللهعبد-

.(8431/):بحينةابن=القشببنمالكبناللهعبد-

.5/1488:الخزاعيالهيثمبنمالكبناللهعبد-

،135،2/128،132/:المباركبناللهعبد-

171،221،226،281،284،345،346،

347،/315،58،265،594،/465،

115،255،253،254،216،272،347،

945،482،795،663،677،5/147،
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621،052،562،572،274،277،287،

504،442،483،052،/613،71،75،

78،127،153،916،175،265،355،

7/923،895،8/17،71،165،182،

251،202،361،9/92،65،114،911،

125،15/27،54،351،311،312،

933،383،388،(446-447)،457،

11/57،601،178،/1731،291،391،

257،216،218،227،266،275،276،

285،285،286،192،992،103،203،

311.335،341،346،347،934،353،

354،362،364،367،371،373،374،

377،383،384،421،423،428،942،

447،456،945،464،473،476،948،

556،557،558،955،512.525.

.(1356/):المتكلماللهعبدأبو-

،7957/،663،514،374/:المثنىبناللهعبد-

195،/1722.

.6132/:(مقرىء)المحببناللهعبد-

.2541،141/:محرزبناللهعبد-

.7542/:المحلمياللهعبدأبو-

.1273/:الرملىإسحاقبنمحمدبناللهعبدأبو-

الطيب:لهويقال،ع!ي!اللهرسولمحمدبناللهعبد-

.5435،437/،388/:والطاهر

،1/85،137،231:(راو)محمدبناللهعبد-

2/39،166،792،3/414،471،/459،

145،691،991،245،285،386،387،

431،477،626،678،/5131،222،

267.455،422،432،521،6/327،

/7131،495،/17515،951.

.17481/:الابليمحمدبنالله-عبد

بكرأبيبنالحسينبنأحمدبنمحمدبناللهعبد-

.(1484/):الشاشي

العينحرف-م

المقدسي:قدامةبنأحمدبنمحمدبناللهعبد-

15/46.

ابنالمخزوميالقرشيأحمدبنمحمدبناللهعبد-ا

،14125،126/:(الدينفتح)القيسراني

/15464،481،(/16-3435).

4/313،،2/376:أسماءبنمحمدبناللهعبد-

5/258،6/63.

):(الديننجم)الأصبهانيمحمدبناللهعبد-

16/155).

.11/334:الأنصاريمحمدبناللهعبد-

محمدأبو-الخوارزميالبخاريالبافيمحمدبناللهعبد-

.21/358،371،377،13/681:البافي

.8137/،1244/:بكرأبيبنمحمدبنالله-عبد

،3016،162،166/:البلويمحمدبناللهعبد-

167،168،172،15/452.

،3/124،175:جعفربنمحمدبناللهعبد-

6/214.

.5322/:الجعفيمحمدبناللهعبد-

.6911/:الدندقانيالحسنبنمحمدبناللهعبد-

:(الحاكموالد،البيع)حمدويهبنمحمدبناللهعبد-

(/12917).

،4411،412/:الحنفيةبنمحمدبناللهعبد-

()9/371،15/215،261.

:(أميةأبو)الواسطيخلادبنمحمدبناللهعبد-

6/244.

.1/1145:عيسىبنداودبنمحمدبناللهعبد-

.322،23/:القداميربيعةبنمحمدبناللهعبد-

.6318/:الرقاشيمحمدبناللهعبد-

.9161/:سالمبنمحمدبناللهعبد-

.3521/:مريمأبيبنسعيدبنمحمدبنالله-عبد

-12/127):الخزارسفيانبنمحمدبناللهعبد-

128).

.208،82/:سلمبنمحمدبنالله-عبد
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.1/1231:الزينبيسليمانبنمحمدبناللهعبد-

.6231/:السمريمحمدبناللهعبد-

،6318/:الكوفيالهاشميسواربنمحمدبناللهعبد-

/7914.

.(1467/):البطليوسيالسيدبنمحمدبناللهعبد-

.4683/:(البخنريأبو)شاكربنمحمدبناللهعبد-

.5415/،2435/:شيبةأبيبنمحمدبنالله-عبد

.5/1693:الشبرازيمحمدبناللهعبد-

.3287/:شيرويهبنمحمدبناللهعبد-

.3274/:الصنعانيمحمدبناللهعبد-

،2/317:الأصبهانيالعباسبنمحمدبناللهعبد-

17/136.

المعروفالأصبهانيالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبد-

.(13/122):اللبانبابن

.1/1935:الأمويالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبد-

أبو)البغويالمرزبانبنالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبد-

.(12/88):(القاسم

السقطي:بنالعظيمعبدبنمحمدبناللهعبد-

(16/254).

أبو-الأسديإبراهيمبناللهعبدبنمحمدبناللهعبد-

.(13/23):ا!فانيابنمحمد

يعرف،الشاهدإبراهيمبناللهعبدبنمحمدبناللهعبد-

.(348-12/347):(الثلاخابن)ب

:(الأشتر)حسنبناللهعبدبنمحمدبناللهعبد-

15/348.

ابن)الواسطيعثمانبناللهعبدبنمحمدبناللهعبد-

.(12315/)،2/538:(السقاء

الصريفني،أحمدبنعمربناللهعبدبنمحمدبناللهعبد-

.(13/991):المعلمبابنيعرف

،7/418:الرقاشيالملكعبدبنمحمدبناللهعبد-

941.

)موفقالمقدسيالملكعبدبنمحمدبناللهعبد-

.16285/:(الدين

231العينحرف

.9325/:عبيدبنمحمدبنالله-عبد

.1266/:خاقانبناللهعبيدبنمحمدبناللهعبد-

عطاءابن-الحنفيالأذرعيعطاءبنمحمدبناللهعبد-

.(44-ه444)،15456/:الحنفي

،3/78،915،222:عقيلبنمحمدبناللهعبد-

378،4/221،661،5/125،592،6/14،

15،28،98،187،325،/7541،566،

583،17/252،922،926،393،461،

.516

:(الأهوازقاضي)علانأبيبنمحمدبناللهعبد-

()13/33.

)نصيرالتكريتيالتغلبيعليبنمحمدبناللهعبد-

.(16165/):(الدين

.5/1287:طالبأبيبنعليبنمحمدبنالله-عبد

الدامغاني:محمدبنعليبنمحمدبناللهعبد-

14/58.

جعفربنعليبنمحمدبنعليبنمحمدبناللهعبد-

.(13228/):الهروي

،16/263:الأثيربنالدينعمادبنمحمدبناللهعبد-

.585،137/:الجمحيعمربنمحمدبنالله-عبد

طالب:أبيبنعليبنعمربنمحمدبناللهعبد-

4/64،6/15،16،31.

.16545/:التدمريعيسىبنمحمدبناللهعبد-

.1/1184:(فوران)محمدبناللهعبد-

.(12/77):القزوينيمحمدبناللهعبد-

.1/1424:القيراطيمحمدبناللهعبد-

.1/1927):المخرميمحمدبناللهعبد-

.51/217:مسلمبنمحمدبنالله-عبد

.1/1151:المسنديمحمدبنالله-عبد

ابن،العباسأبو،الشاعر)الناشيءمحمدبناللهعبد-

.(11386/)،322/،2047،474/(:شرشير

.17944/:النعمانبنمحمدبناللهعبد-

الرحمنعبدأبو)ءهانىبنمحمدبناللهعبد-
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.8182/:(النحوي

.(12/535):الشيبانيورقاءبنمحمدبناللهعبد-

.(12/27):الدينوريوهببنمحمدبناللهعبد-

.1/1215،245:يزدادبنمحمدبنالله-عبد

الحنبليالنابلسيالمقدسييوسفبنمحمدبناللهعبد-

.(61/278):(الدينشمس)

.3166/،2941/:محمودبناللهعبد-

.(-9382383/):الجمحيمحيريزبناللهعبد-

.7923/،5152/:المختاربناللهعبد-

،3285،315/:العامريمخرمةبناللهعبد-

/4135،7/56.

.5471/:(المجاهيلأحد)المدنياللهعبدأبو-

.8364/:مذعورأبيبنالله-عبد

.7515/:قيظيبنمربعبنالله-عبد

.587/:مرثدبنالله-عبد

ا:(الزاهدمحمدأبو)مرزوقبناللهعبد-

(15/533).

،1/146،4/223،5/317:مرةبناللهعبد-

6/793،17/23.385،383،467.

.6361/:الحكمبنمروانبناللهعبد-

.9911/:مساوربنالله-عبد

،878/،7535،536/:الفزاريمسعدةبناللهعبد-

19،29،532،358،(/951).

،115،28،32،36،72/:مسعودبناللهعبد-

73،74،84،85،88،59،89،154،

157،115،116،117،133،144،146،

156،291،214،215،236،248،292،

692،892.031،311،328،932،335،

332،334.335،2/6،14،16،64،

111،118،124،128،155،153،157،

491،591،262،342،365،365،381،

693،945،475،538،/364،226،

231،923،924،027،281،284،286،

العينحرف-

928،592،792،992،355،314،315،

316،337،345،341،344،354،،358

935،365،361،385،434،453،462،

557،4/92،31،36،93،43،46،64،

73،81،82،83،39،59،89،101،

135،891،215،223،312،438،537،

554،583.595.655،661،662،672،

673،674،5/25،66،212،243،253،

275،313،317،332،346،356،375،

193،(481-482)،484،527،/621،

78،19،29،113،116،117،118،

146،152،153،178،991،245،254،

275،592،792،358،935،325،933،

366،367،936،376،938،793،454،

458،415،425،7/21،98،153،925،

235،288،292،)353(،403،503،

357،375،376،384،385،387،457،

461،894،515،515،585،595،

/865،99،156،158،111،291،355،

321،/965،154،135،591،257،

314،1/312،345،11/164،12/375،

13/153،17/12،25،27،37،41،47،

52،53،63،75،77،83،501،118،

911،125،128،134،143،147،148،

914،155،151،154،157،158،186،

291،572،221،227،235،252،271،

278،283،286،928،192،792،892،

356،357،311،931،932،333،334،

338،933،356،365،364،372،376،

383،504،415،425،438،455،945،

462،466،467،485،948،555،525،

526،528.
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،6/25،9/217،252:مسلمبناللهعبد-

/17451.

:(طببةأبو)المروزيالسلميمسلمبناللهعبد-

5/516./17194.

.922/،8262/:عقيلبنمسلمبنالله-عبد

.962/:الدينوريقتببةبنمسلمبناللهعبد-

.7162/:المكيهرمزبنمسلمبناللهعبد-

،2/375،3/478،4/793:مسلمةبناللهعبد-

104،457،5/912،167،227،504،

6/133،145.

.2528/:المشرقياللهعبدأبو-

.8141/،6137/:مصعببناللهعبد-

الزبير:بناللهعبدبنثابتبنمصعببناللهعبد-

(01/456-457).

:سنانبنجميلبنمنظوربنمصعببناللهعبد-

4/666.

.(1655/):(عابدشيخ)مطرفبناللهعبد-

،4561/:العدويالقرشيالأسودبنمطيعبناللهعبد-

/7366،/8233،403،703،358،031،

328،932،9/8،9،11،12،13،15،

26،(126).

،3284،315/:(عثمانأخو)مظعونبناللهعبد-

/4131،/7592.

.7105/:معاذبنالله-عبد

،5/304،6/83:الجمحيمعاويةبناللهعبد-

338،(11/391)،17/37،19.

.01/253:جعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهعبد-

.303/:الزمانيمعبدبناللهعبد-

،15/294:(الشاعرالخليفة)المعنزبناللهعبد-

11/354،372،374،693،(04.-793)،

12/29،89،124.

.7917/:المعتمبناللهعبد-

233العينحرف

،6927/،5/47:المزنيمقرنبنمعقلبناللهعبد-

374.

،4/414،543،657:المزنيمغفلبناللهعبد-

7/891،(8/82)،17/29.

.17/911:مغنمبنالله-عبد

،4017/:الظفريبردةأبيبنالمغيثبناللهعبد-

6/357.

.7121/،492/:المغيرةبناللهعبد-

.702،12/:مقرنبناللهعبد-

.(0/1332):المقفعبناللهعبد-

.1369/:مقلةبناللهعبدأبو-

.4615،961/:الثقفيمكدمبنالله-عبد

.(16/458):الملطياللهعبد-

.2135/:الملطياللهعبد-أبو

.7044/:التنوخيالمنذربناللهعبد-

.51/692،792:المروزيمنيببناللهعبد-

.6141/،3485/:منيربناللهعبد-

.7575/،1/182:موسىبناللهعبد-

.(61/185):الجزريأحمدبنموسىبناللهعبد-

.3183/:الاسكندريموسىبناللهعبد-

.472/:أميةأبيبنموسىبناللهعبد-

.69/:التيميموسىبناللهعبد-

.5246/:بكرأبيبنتأسماءمولىاللهعبد-

.5652،572/،351/:المؤملبنالله-عبد

.4455/:موهببناللهعبد-

.604/:ميسرةبناللهعبد-

،685/:القداحالمخزوميميمونبناللهعبد-

11/415.

.13/85:الحكيمالناتلياللهعبدأبو-

.6215/،2923/:ناجيةبناللهعبد-

،5145،6/291/،4046/:نافعبناللهعبد-

8/52،61،131،156،/17131،502.

.7287/:الفهريالحصينبننافعبناللهعبد-
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.17794/:الصائغنافعبناللهعبد-

.7928/:الفهريقيسعبدبننافعبناللهعبد-

.411/:نبتلبنالله-عبد

.4/1444:الفرضيالنبيهبناللهعبدأبو-

.7348/:النجرانياللهعبدأبو-

الجذاميعشائربننزاربنشاسبننجمبناللهعبد-

(:الجواهرصاحب،المالكي)الفقيهالسعدي

(15/101-152).

.1719/،8927/:نجيبناللهعبد-

.7565/:نجيحبناللهعبد-

.6512/:النخعياللهعبد-

.4131/:السلمىبلدمةبنالنعمانبناللهعبد-

،147،87،79،152/:الهمدانينميربناللهعبد-

/2357،/3024،/4313،032،321،

963،/5101،117،177،391،255،

242،271،275،592،326.365،451،

055،6/38،158،602،231،7/923،

575،8/36،287،9/45،154،15/54،

272،(542)،17/58،942،442.

.2365/:نهيكبناللهعبد-

.552/:النواحةبناللهعبد-

.8223/:الحارثبننوفلبناللهعبد-

.7573/،5571،581/:الأسلمينياربناللهعبد-

.(1/1243):الطوسيهاشمبناللهعبد-

.4544/:أهيببنالهبيببناللهعبد-

.7795/،2262،704/:هبيرةبناللهعبد-

،1/935،2/257:الهذيسلأبيبناللهعبد-

6/793،7/458،/1729.

.6482/:هشامبناللهعبد-

.3581،135/:السلميهلالبنالله-عبد

،8:335/(شاعر)السلوليهمامبناللهعبد-

9/155()،235.

.688/:الهوزنياللهعبد-

العينحرف-م

.3493/:العبديوابصةبناللهعبد-

):(باللهالمهتدىأخو)الواثقبناللهعبد-

11/268).

،8/921،348،355:التيميوالبندنهعبد-

357.

بريبنالجبارعبدبنبريوحشأبيبناللهعبد-

،(338-14/337):المصريثمالمقدسي

/1561.

.17/923:اللؤلؤيالأزديالوضاحبناللهعبد-

.301/:الوليدبناللهعبد-

المالكي:المقرىءأحمدبنمحمدالوليدأبيبناللهعبد-

.31()16/315-ا

.41/42:الونشريشياللهعبدأبو-

،114،24،85/:وهبابن=وهببناللهعبد-

801،135،131،155،491،591،236،

318،/285،82،135،014،916،191،

591،502،925،222،226،233،282،

345،376،383،3/13،58،95،64،

79،135،148،941،487،4/42،155،

176،178،226،458،411،416،425،

422،423،433،437،438،454،481،

512،951،533،537،545،556،577،

395،495،637،661،667،/5531،

131،421،173،176،178،917،291،

491،891،991،552،532،227،228،

281،316،326،361،384،393،434،

436،452،456،465،483،514،

/641،52،62،64،913،162،217،

248،283،353،337،348،357،368،

385،/7265،565،795،/861،71،

157،153،165،391،251،314،361،

/964،212،15/9،271،(535)،

17/28،32،46،55،57،66،73،
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153،145،225،227،236،255،265،

261،287،492،934،371،937،381،

454،412،943،441،444،446،448،

458،946،475،471،472،475،478،

481،556،955،532.

.914/:الجشميوهببناللهعبد-

،7472،482،487/:الراسبيوهببناللهعبد-

488،594،194.

.6343/:زمعةبنوهببناللهعبد-

.1/25:الغزيوهيببناللهعبد-

.5/1257:(صنعاءنائب)يحيىبنالله-عبد

.8175/:كثيرأبيبنيحىبناللهعبد-

.17651/:المعافريالبرئسييحيىبناللهعبد-

،6/245،284،321:(راو)يزيدبناللهعبد-

/7485،/17285.

،912/،8/336:الأنصارييزيدبناللهعبد-

(51).

،5/242،7/117:الخطمييزيدبناللهعبد-

8/934،035،352،354،9/8،11.

.8926/:الجذاميزنباعبنروحبنبزيدبناللهعبد-

،8/333:(الأسوار)معاويةبنيزيدبناللهعبد-

338،345،341،9/71،82،83.

.8935/:الكلاعيمعديكرببنيزيدبناللهعبد-

،(11/48)،6/65:المقرىءيزبدبناللهعبد-

17/351.

.635/:مقسمبنيزيدبناللهعبد-

.3177/:الهذلييزيدبناللهعبد-

.17/136:يزيدأبيبناللهعبد-

.4495/،3456/:يساربناللهعبد-

الموصلي:العطارالتميميإسحاقبنيعقوببناللهعبد-

()11/315.

،3918،374/،185،451/:يوسفبنالله-عبد

994،/4193،993،432،533،195،

235العينحرف

696،/502،14،126،136،176،227،

237،923،315،325،465،6/15،

156،248،192،932،331،7/705،

17/31.

،2/537:الأصبهانيأحمدبنيوسفبناللهعبد-

3/278،992،4/413،6/19،177،

7/174.

المؤقت:الأسعرديبكرأبيبنيوسفبناللهعبد-

(/16265).

،6354،9/316/:التنيسييوسفبناللهعبد-

(/1175).

بنمحمدبنيوسفبناللهعبدبنيوسفبناللهعبد-

-13155/:الجوينيمحمدأبو-الجوينيحيوية

156.

.1544،45/ة(صالحشيخ)اليونانيالله-عبد

.41/358:(المظفرأبو)يونسبناللهعبد-

.7106/:الشيبانيبكيربنيونسبنالله-عبد

-15/115):الشامأسدالملقباليونبنياللهعبد-

117)،255.

.5281/:طالببنالمتعالعبد-

،2/593،4/24:الوهابعبدبنالمتعاليعبد-

17/76،29.

.17422/:داودأبيبنالمجيدعبد-

.822/،4424/:سهيلبنالمجيدعبد-

.5234،193/:العزيزعبدبنالمجيدعبد-

.3423/:عبسأبيبنالمجيد-عبد

:(القاسمأبو)الحلبيالعجميبنالمجيدعبد-

(/15185).

.5/225،226:عمروأبوالمجيد-عبد

الخليفة)المستنصربنمحمدالقاسمأبيبنالمجيدعبد-

.41/72،59،126،412:(اللهلدينالحافظ

يعرف،التاجرالشيحيأحمدبنعليبنالمحسنعبد-

.(13/562):شهدانكةبابن
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.6574/،4685/:الأزديبقبلةبنالمسيحعبد-

،345،46/:الغسانيحيانبنعمروبنالمسيحعبد-

47،55،51.

.(8553/):الحارثبنربيعةبنالمطلبعبد-

قصي:بنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبد-

2/435،431432،442،394،،3/6،7،

،8،901،11،1213،،1416،،18،

91،،35،36،38،9345،41،،65

63،66،67،68،74،124142،،143،

144،145،،364،365،385،193

6/438.7/554،

.1/941:السلامعليهادمبنالمغيثعبد-

.(358935-/41):الحربيزهيربنالمغيثعبد-

،589،122،234،142/:(راو)الملكعبد-

592،/623،/7182،17/432،431.

.208،17/438/:أبجربنالملكعبد-

أبو)الهمذانيأحصدبنإبراهيمبنالملكعبد-

.(-13256257/):(الفضل

.7542/:أعينبنالملكعبد-

،15/352:النمريظبيانبنأيوببنالملكعبد-

937.

.5/1185،285:مروانبنبشربنالملك-عبد

،5185/:هشامبنالحارثبنبكرأبيبنالملكعبد-

181،324.

:حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنالملكعبد-

5/948،394،494،557.

.17/477:الجونيالملكعبد-

بنالملكعبدعمابن)الحكمبنالحارثبنالملكعبد-

.9/62:(مروان

،15194/:(الفقيه)حبيببنالملكعبد-

(11/145).

.7481،487/:حرةأبيبنالملكعبد-

.17363/:السقطييوسفبنحسنبنالملكعبد-

العينحرف-

:(نصرأبو)خيرانبنأحمدبنالحسينبنالملكعبد-

(/13552).

.17426/:الحكمبنالملكعبد-

.6365/:غنيةأبيبنحميدبنالملك-عبد

.5116/:الزرادالملكعبد-

.2331/:زرارةبنالملكعبد-

.5/169:الباهليزيادبنالملكعبد-

،15/602:نفيلبنسعيدبنزيدبنالملكعبد-

257،211.

الدولعيالخطيبالتغلبيياسينبنزيدبنالملكعبد-

،4/1368،414،451،476:(الدينضياء)

094،15/52.

.5212/:سعيدبنالملكعبد-

.4463/:أبجربنسعيدبنالملكعبد-

.2285/:بحربنسعيدبنالملك-عبد

.17248/،126/:جبيربنسعيدبنالملك-عبد

.3525/:الثقفيسفيانأبيبنالملكعبد-

.5433/:سليمانبنالملكعبد-

،5/238،525:سليمانأبيبنالملكعبد-

/6324،7/948،585،581،/8174،

.17314/،(1331/؟)،175،9/58

.6231،385/:سهمبنالملكعبد-

.3461/:سويةأبيبنالملكعبد-

،5/141:الفهميالليثبنشعيببنالملكعبد-

(11/212).

.01/385:المسمعيشهاببنالملكعبد-

،15/427،428،436:صالحبنالملكعبد-

445،465،467،535.

.1131/:المسمعيالصباحبنالملكعبد-

.3315/:الحميدعبدبنالملكعبد-

.5356/:الرحمنعبدبنالملكعبد-

،9112/،1/927:العزيزعبدبنالملكعبد-

/1532.
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عليبنالمظفربنمحمدبنالغفارعبدبنالملكعبد-

:(بنجيريلقب،القاسمأبو)الهمذاني

(/13252).

.3191،052/:سفيانأبيبناللهعبدبنالملكعبد-

:(سعدأبو)الزاهدعثمانأبيبنالملكعبد-

/6236،/15176.

17/504:علاقبنالملكعبد-

.(9293/):العزيزعبدبنعمربنالملكعبد-

.7161/:عمرانبنالملكعبد-

،1231/:(عامرأبو)العقديعمروبنالملكعبد-

2/233،4/356،206،5/16،267،292،

325،321،481،294،/655،175،

378،7/478،8/163،164،(/1122)،

/1751،69،138،252،237،366،

193،436،456،466.

،1/227،2/512،523:عميربنالملكعبد-

3/241،365،375،4/243،324،5/42،

326،348،6/14،27،86،915،215،

278،328،352،936،/7141،236،

،8/5،74،115،111.؟332،954،58

123،185،502،245،275،361،

9/45،46،29،703،(15/928،)،

/1702،65،75،243،244.

،14/256:المارانيدرباسبنعيسىبنالملكعبد-

453،(15/28).

.7956،584/،5928/:غنيةأبيبنالملكعبد-

.4927/:الجمحيقدامةبنالملكعبد-

.938/:كردوسبنالملكعبد-

.9452/:الكنودأبيبنالملكعبد-

.(01/432):الجزريمالكبنالملكعبد-

.7115/،5/148:محمدبنالملك-عبد

:(نعيمأبو)الإسفرايينيمحمدبنالملكعبد-

11/17.

237العينحرف-

النيسابوريالثعالبيإسماعيلبنمحمدبنالملكعبد-

.(13/88):(الدهريتيمةصاحب،منصورأبو)

،15435/:حزمبنبكرأبيبنمحمدبنالملكعبد-

438.

الثقفي:يوسفبنالحجاجبنمحمدبنالملكعبد-

/01221،222.

القاسمأبو)بشرانبناللهعبدبنمحمدبنالملكعبد-

.21/534،13/19:(الواعظ

الجوينييوسفبناللهعبدمحمدأبيبنالملكعبد-

-172)،13651/:(المعاليأبو،الحرمينإمام)

912)،285،4/112،41،17،44،48،

76،98،471،/15516،161،162،

163،165،/17486.

:الإستراباذايعديبنمحمدبنالملكعبد-

(/12101)،125.

.15/257:عطيةبنمحمدبنالملك-عبد

الأجلالشيخبيلقب،يوسفبنمحمدبنالملكعبد-

.(13/961):(منصورأبو)

،334،153/،1244/:مروانبنالملكعبد-

154،5/227،488،6/934،355،353،

356،371،7/253،8/53،691،276،

892،031،325،336،352،358،365،

،(ترجمته922-921)(خلافته9/5-922)

262،268،285،286،692،992،352،

،311315،034،352،354،356،،15/8

92،84،85،59،79،184،702،267،

12/918،14/48،501،/15532.

.6318/:مسلمبنالملكعبد-

.9124،5/114،42/:المهلببنالملك-عبد

،1793/،7487/،2381/:ميسرةبنالملكعبد-

911.

:(المعاليأبو)الجيليعمربننصرأبيبنالملكعبد-

(4/1131).
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.3121/:عنترةبنهارونبنالملكعبد-

.41/137:الهمذانيالملكعبد-

.9382/:وداعةأبيبنالملكعبد-

،3/458،046:المذحجيوهببنالملكعبد-

6/44.

الزبير:بناللهعبدبنعبادبنيحيىبنالملكعبد-

4/336.

،01/925،281:(عونأبو)يزيدبنالملكعبد-

377،378.

.5476/:الليثييعلىبنالملكعبد-

مخزومبنعمربناللهعبدبنأسدبنمنافعبد-

.4121/:(الأرقمأبو)المخزومي

طالب.أبو-المطلبعبدبنمنافعبد-

،2/457،294:كلاببنقصيبنمنافعبد-

3943/02،48،،185..093

.2477/:خزيمةبنكنانةبنمناةعبد-

.2155،422/:سنانبنإدريسبنالمنعمعبد-

أبو)القشيريهوازنبنالكريمعبدبنالمنعمعبد-

.(14/89):(المظفر

كليببنالخضربنصدقةبنالوهابعبدبنالمنعمعبد-

.(41/554):البغداديالأصلالحراني

بنالرحمنعبدبن...إبراهيمبنيحيىبنالمنعمعبد-

:(الدينقطب،الذكاءأبو)الزهريالقرشيعوف

(15/952-053).

.6291/:سعدبنسهلبنعباسبنالمهيمنعبد-

:(الدينشرف)الحافظالدمياطيخلفبنالمؤمنعبد-

51/793،586،16/35،(48-94).

.8164/:السدوسياللهعبيدبنالمؤمنعبد-

.4433،435/:نضرةأبيبنالملكعبد-

.9035/:المزنينعمانبنالملكعبد-

.(582)،12/291:السامانينوحبنالملكعبد-

،4572،8/168/:مساحقبننوفلبنالملكعبد-

702.

238
العينحرف-ا

:(المغرببلادصاحب)عليبنالمؤمنعبد-

/1441،42،43،133،136،144،156،

(916-171).

.14023،231/:مهديبنالنبيعبد-

.2042/:اللهعبدبنالنورعبد-

.61/442:(الدينزين)المغربيالنورعبد-

،599،011،138/:(راو)الواحدعبد-

17/441.

سعد،أبو)الدسكريالمحسنبنأحمدبنالواحدعبد-

.13432/:(الفقيه

حمزةبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنالواحدعبد-

.()14/016،163:الثقفي

الروياني:محمدبنأحمدبنإسماعيلبنالواحدعبد-

(14/7-8).

،4212،213،287/:المكيأيمنبنالواحدعبد-

288،/6918،/9131.

.367/:اللهعبدبنحمزةبنالواحدعبد-

،4577/،3216/،1/168:زبادبنالواحدعبد-

595،/5211،936،/693،185،336،

/7558،905،/8155،0/1326،052،

521،/1754،174،694.

.(01/436):زيدبنالواحدعبد-

9/371،:الملكعبدبنسليمانبنالواحدعبد-

01/253،255.

.5/473:!فوان-عبدالواحدبن

.(51/234):الصوفيالواحدعبد-

،0/146،56،57:النصرياللهعبدبنالواحدعبد-

64.

.17/122:علوانبنالواحدعبد-

أبو)ءهانىبنعليبنبرهانبنعليبنالواحدعبد-

،12703،934/:(النحويالقاسم

(/13162)،/1437.
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هاشم:أبيبنمحمدبنعمربنالواحدعبد-

(12/257).

.334/:عمروأبىبنالواحدعبد-

،4/97،225،252:عونأبيبنالواحدعبد-

5/553.

،3134،4/941،943/:غياثبنالواحدعبد-

(1/1155)،/17554.

الدمشقيثمالمصريضرغامبنكثيربنالواحدعبد-

.(5/1456):(الدينجمال)

أبو)المطرزأيوببنيحىبنمحمدبنالواحدعبد-

.(13571/):(شاعر،القاسم

.12/89:المقتدربنالواحدعبد-

المالكيالمنيربنمحمدبنمنصوربنالواحدعبد-

.(16252/):(الدينفخر)الإسكندري

.17/451:العسكريإبراهيمبنالوارثعبد-

،2382/،1201/:التنوريسعيدبنالوارثعبد-

/3314،946،594،4/791،254،926،

285،344،353،/5132،253،248،

256،274،335،362،514،7/695،

/01311،(443)،/1754،74،39.

.17/77:الوارثعبدبنالصمدعبدبنالوارثعبد-

الواسطيعليبنالمباركبنمحمودبنالودودعبد-

.(231-51/221):البغداديالأصل

،1/751،4/07،533:(راو)الوهابعبد-

948،5/153،/611،17/59،122،245.

،01/356،342:الإمامإبراهيمبنالوهابعبد-

934.

التنوخيسحنونالفتحأبيبنأحمدبنالوهابعبد-

.(51/588):(الطبيبالخطيب)

:(الدينبهاء)المصريالإخميميالوهابعبد-

(/16446).

-15/145)،2046/:بختبنالوهابعبد-

146)،183.

923العينحرف

.17451/:بكرأبيبنالوهابعبد-

.16/521:(الدينجمال)التركمانيالوهابعبد-

،1/223،3/394،5/138:الثقفيالوهابعبد-

6/392،7/373،465،555.

:(الفائزأبو)الماورديالحسنأبيبنالوهابعبد-

(13/113).

.17512/،6376/:حسينبنالوهابعبد-

تاج)العلائيالدينرشيدبنخلفبنالوهابعبد-

.51/372،373:(الدين

.16/544:(الدينأمين)السلاربنالوهابعبد-

.13/023:(الفقيهمحمدأبو)الشيرازيالوهابعبد-

،6493،793/،2137/:الضحاكبنالوهابعبد-

/8581.

:(الأزهرأبو)الكاتبالرحمنعبدبنالوهابعبد-

13/115.

.5273/:الدمشقيالرحيمعبدبنالوهابعبد-

التميميأسدبنالحارثبنالعزيزعبدبنالوهابعبد-

.(13/77)،2285/:(الفر!أبو)

.9347/:(نصرأبو)المزنياللهعبدبنالوهابعبد-

،5/302:الثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبد-

8/326،327،(/15514)،11/916.

،5593،6/366/:العجلىعطاءبنالوهابعبد-

(/1121)،17/217،357،934.

:(الدينضياء)الصوفيسكينةبنعليبنالوهابعبد-

(/1548).

التغلبي:طوقبننصربنعليبنالوهابعبد-

.)13/96-75(

)شرفالعمريمجليبناللهفضلبنالوهابعبد-

.(912)،16126/:(الدين

.5/1926:الكلابيالوهابعبد-

:(الحافظ)الأنماطيأحمدبنالمباركبنالوهابعبد-

14/78،89،(115).
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.2162،5/155/:مجاهدبنالوهابعبد-

بنيحىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدبنالوهابعبد-

.233،(13521/):(الحافظ،عمروأبو)مندة

الواحدعبدبنالوهابعبدبنمحمدبنالوهابعبد-

.(13/281):(محمدأبو)الفارسيالشيرازي

.5/1462:المطهربنالوهابعبد-

.11/012:المنتصربنالوهابعبد-

:المشتريبنأحمدبنمنصوربنالوهابعبد-

13/151().

.722/:الزهريموسىبنالوهابعبد-

:(الفرجأبو)السيبياللههبةبنالوهابعبد-

13/924.

.9168/،4184/:الحوطينجدةبنالوهابعبد-

.41/57:الواعظالوهابعبد-

.11/186:الوراقالوهابعبد-

،3152،4/98/،2164/،1/99:(راو)عبدة-

592،474،5/715.

.2134/:رباخبنعبدة-

،121،251،2/346،524/:سليمانبنعبدة-

/3214،/4161،(01/947)،/17181،1

335.

.7151/:السعديالطبيببنعبدة-

.(11/327-328):(شقي)الرحيمعبدبن-عبدة

،6/28،17/256:المروزيالرحبمعبدبنعبدة-

403.

.17161/،837/:الخزاعياللهعبدبنعبدة-

عبدبنهشامزوجة)معاويةبنيزيدبناللهعبدبنتعبدة-

.01/267:(الملك

،9161/،4058،5/148/:لبابةأبيبنعبدة-

15/48.

.11/55،58:الفهريعبدوس-

.5/1541:محمدبنعبدوس-

:(ع!ي!اللهرسولقبلميمونةزوج)ليلياعبدابن-

العينحرف-

1/85،/5184.

،3211،212،381/:الثقفيعمروبنليلياعبد-

4/686.

،4/916،175،173:جبربنعبسأبو-

(/7314).

.4131/،3427/:عديبنعامربنعبس-

.5534/:(ع!مالنبيمولى)عبيد-

.5945/:(ع!مالنبيمولى)عبيدأبو-

.7161/:آدمبنعبيد-

.5144/:الجعفيإبراهيمبنعبيد-

.17/532:العطارإسحاقبنعبيد-

،3891،374،375/،1/36:إسماعيلبنعبيد-

893،/484،98،552،154،454.

.8365/:أوسبنعبيد-

.4/131:التيهانبن-عتيك:ويقال-عبيد-

.4131/:ثعلبة-عبيدبن

.6/386،388،411:-أبوعبيدالثقفي

.5/312،313:جبير-عبيدبن

.5135،131،222/:جريجبنعبيد-

.17/222:العتكيجريربنعبيد-

.2191/،1521/:(سليمانحاجب)عبيدأبو-

.12591/،11/234:حربويةبنعبيدأبو-

.01/266:الأعرجالحسنبنعبيد-

.5321/:حنين-عبيدبن

.4122،132/:الزرقيرفاعةبنعبيد-

.746/،5464/:الحبشيزيدبنعبيد-

.4358/:(عياشأبو)صامتبنزيدبنعبيد-

.4131/:العجلانبنعامربنزيدبن-عبيد

.6281/:السلمانيعبيد-

.5932/،3594/:شريكبنعبيد-

.2466/:(المعمرينمن)شريةبنعبيد-

.11/75:الشونيزيعبيد-

.5385/:طفيل-عبيدبن
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.557/:(سلمةأبو)الحنفيالرحمنعبدبن-عبيد

.4131/:عبيدأبيبن-عبيد

.1/1253:العجلي-عبيد

،1/233:الجندعيثمالليثيقتادةبنعميربنعبيد-

234،924،2/36،165،703،313،

348،435،3/918،291،391،251،

252،947،517،/4222،058،

(9/136)،/17251،251،927،336،

388.

.5431/:إسماعيلبنالقاسم-عبيدأبو-

.(59-11/49):سلامبنالقاسم-عبيدأبو-

.6365،0/1275/:قرةأبيبن-عبيد

،2/894:الكوفيالواحدعبدبنكثيربنعبيد-

5/47.

.8161/:النمبريكعببنعبيد-

:(الدينتقي)الإسعرديعباسبنمحمدبنعبيد-

15/211،957.

،7101،141/:الثقفيعمروبنمسعودبنعبيدأبو-

115،116،121،128،148،914،151.

.17535،332/،1552/:المكتب-عبيد

.9952/:موهببنعبيد-

.(9451/):(معاويةأبو)الخزاعينضيلةبنعبيد-

عبيدأبيبنمحمدبنمحمدبنأحمد-الهرويعبيدأبو-

.(13/7):العبدي

.2794/،151/:واقدبن-عبيد

.3/893:يحىبن-عبيد

.2131/:يعلىبن-عبيد

.6/243:يعيشبن-عبيد

.4/79،353،17/425:(راو)-عبيدة

.17/242،432:الأسودبنعبيدة-

،2451،125/:الفهريالقرشيالجراحبنعبيدةأبو-

3/228،238،285،315،436،557،

558،4/28،912،255،277،

142العينحرف

193،185،152،522،547،562،

/532،353،635،357،894،585،

515،6/285،592،352،341،7/83،

84،86،87،88،98،59،29،39،

49،59،79،99،501،101،152،

154،155،156،115،112،113،125،

913،152،153،157،018،181،184،

186،187،188،918،591،191،562،

702،(582)،521،236،237،935،

/85،15،98،144،342،/9332،333،

343،347،5/1217،/1752،19.

،3/238،436:المطلبعبدبنالحارثبنعبيدة-

517،518،/415،18،25،21،24،

25،28،65،61،131،138،151،

153،278،5/203،7/258،693.

.8163،17/938/،1/32:الحدادعبيدةأبو-

.554،64/:حذيفةبنعبيدةأبو-

.7378/:حسانبنعبيدة-

،2/65،4/46:التيميصهيببنحميدبنعبيدة-

(15/484).

.2151/:ربيعةبنعبيدة-

.98/،8612/:الزبيربنعبيدة-

.5038/:زيدبنعبيدة-

.484/:(الكرشذاتأبو)العاصبنسعيدبنعبيدة-

.5801/:السفرأبيبنعبيدةأبو-

،7445،594،294/،284/:السلمانيعبيدة-

394،(9/153154-)،17/158.

:(الهذليمسعودبناللهعبدبنعامر)عبيدةأبو-

1/927،292،311،2/9،15،135،

458،445،194،294،4/55،64،82،

83،84،59،173،235،503،467،

5/7،265،6/37،215،262،8/601،
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/9532،17/601،411،227،126،333،

524.

.745/:المغيرةبنالوليدبنعمارةبنعبيدةأبو-

.(01/204):العابدةكلابأبيبنتعبيدة-

،4/801:ياسربنعماربنمحمدبنعبيدةأبو-

634،6/9931،،7/461.

،2434،477،525/:المثنىبنمعمر-عبيدةأبو-

511،3/48،97،82،291،491،331،

945،4/324،934،355،5/423،434،

7/955،8/138،791،702،327،

/9311.

.855،551/:نابلبنت-عبيدة

.522/:نشيطبنعبيدةابن-

،2271،792/،1/413:(راو)اللهعبيد-

/349،436،4/291،283،385،396،

/5431،761،791،552،132،505،

415،715،/638،17/94،47،921،

942،582،392،533.

،11/271:الصيرفيعثمانبنأحمدبناللهعببد-

12/46.

:(القاسمأبو)المقرىءعليبنأحمدبناللهعبيد-

/2053.

:(محمدأبو)معروفبنأحمدبناللهعبيد-

12/328.

.17138/:الأخنسبنالله-عببد

.3228/:محمدبنإسحاقبنالله-عبيد

.6168/:الأشجعىالله-عبيد

.5/1131:أن!بنالله-عبيد

،3461،462،6/27/:لقيطبنإيادبناللهعبيد-

45،17/38،71.

.8131/:أرطاةأبيبنبسربنالله-عببد

،985،167،017،171/:بكرةأبيبناللهعبيد-

(172173-)،174.

العينحرف-ا

،2054/:الأسديرئاببنجحشبناللهعبيد-

548،/3162،163،691،283،4/347،

5/418،425،/821.

.17174/،565/:جريربنالله-عبيد

.12/352:الوثاببابنالمعروف،جعفربناللهعبيد-

،1/36،156،9/382:جعفرأبيبناللهعبيد-

17/235.

.955/،8592/:يزيدبنالحربنالله-عبيد

،1514،937/:العنبريالحسنبناللهعبيد-

(945).

.7322/:نقاخةبنرافعبناللهعبيد-

،5255،466/،4531/:رافعأبيبناللهعبيد-

946،/6324،/7194،/17265.

.8336/:الزبيربناللهعبيد-

،3265،6/793،17/276/:زحربناللهعبيد-

347،393.

،829/،6345،346،355/:زيادبناللهعبيد-

39،151،115،118،121،137،138،

913،145،914،168،213،218،222،

223،224.225،226،227،236،237،

245،242،243،245،246،247،248،

924،255،256،267،268،926،027،

271،272،273،275،276،277،284،

285،392،892،403،935،313،332،

335،337،933،345،341.355،354،

356،935،9/5،16،17،26،28،92،

33،34،(-3545)،42،75،77،81،

82،29،39،152،153،917،285،

17/238،247،251،255،256،262.

.5514/:الرصافيزيادأبيبناللهعبيد-

،9/83،19:التميميظبيانبنزيادبناللهعبيد-

(15/417).

.1/144:الحكمبنالسريبنالله-عبيد
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.17357/:سعدبنالله-عبيد

.17335/،4255/:سعيدبنالله-عبيد

335،،11/323:وهببنسليمانبنعبيدالله-

.363،375إ344،348

.5/1378:الجمحيصفوانبنالله-عبيد

.6922/:عائشةبناللهعبيد-

،4294/:القرشيالمطلبعبدبنالعباسبناللهعبيد-

/7534،521،532،538،616،(/8131-

133).

.9891/:سمرةبنالرحمنعبدبناللهعبيد-

.464/:موهببنالرحمنعبدبنالله-عبيد

الهاشميباللهالمهتديبنالصمدعبدبنعبيدالله-

.(12125/):العباسي

،174،2/892/:(راو)اللهعبدبناللهعبيد-

365،383،3/32،/4382،534،542،

575،5/253،924،316،318،326،

327،524،/624،66،7/586،8/98،

/961.

،6/123:الحسكانيأحمدبناللهعبدبناللهعبيد-

912،135.

.17174/:الأصمبناللهعبدبنالله-عبيد

.17181/:الأنصاريثعلبةبناللهعبدبنالله-عببد

.4553/:ثورأييبناللهعبدبنالله-عبيد

.17938/:نوفلبنالحارثبناللهعبدبناللهعبيد-

بابنيعرف،الخفافالحسبنبناللهعبدبناللهعبيد-

.(13/94):النقيب

.1/324:خرداذبةبناللهعبدبنالله-عبيد

مصعب:بنالحسينبنطاهربناللهعبدبناللهعبيد-

(11/414).

،219،144،385/:عتبةبناللهعبدبناللهعبيد-

/3356،/4176،375،554،556،511،

532،533،555،582،/522،313،

314،324،334،344،347،383،518،

243العينحرف

6/57،78،115،7/347،9/232،

(375)،15/7،9،17/62،98.

.5242/:عمربناللهعبدبنالله-عبيد

.9/48:معمربناللهعبدبنالله-عبيد

.464/:(عليأبو)الحنفيالمجيدعبدبناللهعبيد-

.9178/:مروانبنالملكعبدبناللهعبيد-

جنيقا:بابنيعرف،الدقاقيحيىبنعثمانبناللهعبيد-

/12356.

،4184،186/:الخياربنعديبناللهعبيد-

7/936،(/9252).

الهاشمي:إسماعبلبنالحسنبنعليبنعبيدالله-

()11/351.

بابنالمعروفالبغداديحمرةبننصربنعليبناللهعبيد-

.(41/824):المرستانية

بنعمربنعاصمبنحفصبنعمربنعبيدالله-

،331/،1/89،236،2/367:الخطاب

/4314،328،941،421،664،/5125،

132،138،913،144،166،191،255،

275،282،386،6/28،7/322،9/232،

/17155،115،258،454.

،7/146،255:الخطاببنعمربناللهعبيد-

284،285،442،447،448،454،456،

8/142.

،4272،274/،1251/:العمريعمربناللهعبيد-

314،494،/514،582،/6134،135،

5/1146،(344).

،5128،292،467/:القواريريعمربناللهعبيد-

/7324،376،694،572،1/162،

(913).

،171،5/125،6/158/:عمروبناللهعبيد-

893.

.6187/،5322،574/:الرقيعمروبناللهعبيد-

.7475/:القارىءعمروبنعياضبناللهعبيد-
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.17/162،285،337:العبزاربناللهعبيد-

الأزهربنالفرجبنعثمانبنأحمدالفنحأبيبناللهعببد-

.11/921:السواديبابنيعرف،الأزهري

.5/1176:قزعةبنالله-عببد

.5/1345:كثيربنالله-عبيد

.4313/:مالكبنكعببنالله-عببد

.96،7/:ماحوزبنالله-عبيد

.5285/:المحصببناللهعبيد-

.8525/:المحلأبيبنالله-عبيد

مهرانبنعليبنمحمدبنأحمدبنمحمدبناللهعبيد-

.(13/27):الفرضي

:(حبابةابن)سليمانبنإسحاقبنمحمدبناللهعبيد-

/12355.

.9356/:التميميمحمدبنالله-عبيد

:(بطةابن)العكبريحمدانبنمحمدبنعبيدالله-

3/323،6/216،7/437،12/125،916،

491،357،348-934().

.1382/:الحوشبيمحمدبنالله-عبيد

.(1/1386):البزارخلفبنمحمدبناللهعبيد-

.17386/:عائشةبنمحمدبنالله-عبيد

.3228/:العمرىالعزيزعبدبنمحمدبنالله-عبيد

.1/1235:طاهربناللهعبدبنمحمدبنالله-عبيد

.12/72،39:الكلوذانيمحمدبناللهعبيد-

الزاهد:البستيمكرمبننافعبنمحمدبناللهعبيد-

12/334.

.12951/:المرزبانياللهعبيدأبو-

.7365/:مروانبناللهعبيد-

لأ،4384.5/145،165/:معاذبناللهعبيد-

/6324،325،337.

،(11/143)،9261/:العنبريمعاذبناللهعبيد-

17/125،258.

.3454،17/584/:معيقيببنالمغيرةبنالله-عبيد

.17188/:مقسمبناللهعبيد-

العينحرف-

،3/25،222،223:العبسيموسىبناللهعبيد-

287،288،194،/445،69،391،341،

382،466،5/215،275،192،392،

592،427،455،458،6/38،51،95،

911،124،178،917،591،226،275،

351،358،316،7/514،574،578،

584.585،8/36،(11/48)،/1759،

927،313،356،366.

.7572/:صهيببنيوسفبنموسىبناللهعبيد-

.17451/:موهببنالله-عبيد

بلقب،للفاطميينأمير)القداحمبمونبنعبيدالله-

.1283،84/:(المهدي

.5/112:نافعبنالله-عبيد

.13502/:الملكنظامبناللهعبيد-

.5/1382:المهديوزيراللهعبيدأبو-

.1787/،8192/:الوصافيالوليدبنالله-عببد

.17/334:وهبابنأخيبناللهعبيدأبو-

.5/1326:الرقاشيحضينبنيحيىبنالله-عبيد

،11/181،183:خاقانبنيحيىبنعبيدالله-

)275(.

،834/،5244/،2/916:يزيدأبيبناللهعبيد-

35،218،/954،64،(15/238).

.3/926:عبيس-أم

:الأمويأميةبنالعبصأبيبنأسبدبنعتاب-

4/557،642،643،/5401،226،351،

793،7/127،147،165،181،316.

.9926/:بشربنعتاب-

.6357/:بشيربنعتاب-

.7515/:ثعلبةبن-عتاب

.5544/:شوذببنمحمدبنعتاب-

،96،05،431،521/:الرياحيورفاءبنعتاب-

531.

بنسويدبنالقاسمبنإسماعيل:اسمه)العتاهيةأبو-
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.(7276/)،4435/،3284/:مسعودبن-عتبة،5/1478،094،553،516،524:(كيسان

.9938/:مسلمبن-عتبة.1475/،48،51،72،(-114546/)

،216،17،91/:السلميالندربنعتبة-،3466،557/:الخزرجيعمروبنمالكبنعتبان-

/41310(/9452).

،4/177،591،191،251:عوقاأبيبنعتبة-.865/:الأخنسبن-عتبة

.95170576/:الأعورعتبة-

،846،491،052،532،652/:العتبي-.5534/:الأشهليجبيرةبنعتبة-

.232"9492،5/18،218/،174710321/،1/1203:الحجازيعتبة-أبو

.3/123:الخزاعيعتوارة-أبو،381/،2514،517،521/:ربيعةبنعتبة-

،1/911،123،153:السعديضمرةبنعتي-،84،922،025،253،275،276،277

331،362،381،382،431،438،005.17/154.

.8591/:عتيبةأبيابن-،442،46،94،53،55،56،57،95/

.5/438:لهبأبيبن-عتيبة،65،67،19،155،601،111،151

.7154/:النهاسبنعتيبة-.8916،017/

.815/،5386/:عتيق-أبو.4131/:البهرانيمعاويةبنخالدبنربيعةبن-عتبة

.985/:عتيقأبي-ابن.89،26/،7471،617/:سفيانأبيبن-عتبة

.17122/:صيلابن-عتيق،17253/،9234/،3/57:السلميعبدبنعتبة-

.5614،442/:مخزومبنعائذبنعتيق-.323،432،584،954،462،527

.11/424:الحرشيمحمدبنعتيق-.4131/:السلميصخربناللهعبدبن-عتبة

،5/948،394،494:الزبيرييعقوببنعتيق-:(السائبأبو،القاضي)الهمذانياللهعبيدبنعتبة-

.2170594،557،(21ا215-)،12018،258/

بنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد-العتيقي-.4/661،6/913:عتبةأبيبن-عتبة

.(13/113):أبوالحسن،منصور،4/99:(فهربنالحارثبنيأحد)عمروبنعتبة-

أبو،منصوربنمحمدبنأحمدبنمحمد=العتيقي-.9351/،7235/

،12/345،347:بالعتيقيويعرفالببعجعفر،3/283:المازنيأهيببنجابربنغزوانبنعتبة-

315،436،4/18،25،26،27،92،(13/45).

،498/،2133،994/:(راو)عثمان-،7451،461،471،551،166/،131

391،591،/17363،432،4330/17235،252،342.

،3365/،244،268/:(راو)عثمانأبو-:(الزهادأحد،!معةبنأبانبنعتبةهو)الغلامعتبة-

(15/458)04/286،7/187،591،602،،15/933

.79240/1793،428/:فرقدبنعتبة-

الماردينيبنسليمانبنمصطفىبنإبراهيمبنعثمان-،4/116،5/438،6/938:لهبأبيبنعتبة-

.16/142:(الدينفخر)التركماني73570/
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.6911/:التنيسيأحمدبنعثمان-

بابنيعرف،الدقاقيزيدبناللهعبدبنأحمدبنعثمان-

،564/،4151/،3992،421/:السماك

362،(/12491)،/1354،75،17/218،

415،941،445.

.5594/:الأرقمأبيبنأرقمبنعثمان-

.(346)،8917،0/155/:الأسودبنعثمان-

.17/71:الأصبحيعثمانأبو-

.4/13:أوفىبنعثمان-

.4406،5/189،581/:البتي-عثمان

.4512،424،556/،3444/:الجزريعثمان-

.5581/:اللبانجعفربنعثمان-

.4162/:حازمأبيبنعثمان-

.1/236،17/942،263:حاضربنعثمان-

.8141/:الحزاميعثمان-

.16/274:(الدينشرف)البلديحسنبنعثمان-

.7951،915/:علاقبنحصنبن-عثمان

.6652/:حكيمبنعثمان-

.(68-61/67):الحلبونيعثمان-

،6923،042/:الأوسيالأنصاريحنيفبنعثمان-

432،433،/7454،564،574،804،

141،(/8181).

،2545/:العزىعبدبنأسدبنالحويرثبنعثمان-

548،/3162،163،691.

.9552،268،271،357/:حيانبنعثمان-

.7377/:خالدبنعثمان-

.11/188:الأنطاكيخرزادبنعثمان-

-12131/):البلوياللهعبدبنالخطاببنعثمان-

132).

.(15132،412/):دحيةبنعثمان-

.61/592،692:الدكاليعثمان-

4435/،3284/:أهبانبنربيعةبنعثمان-

.5362/:زائدةبنعثمان-

العينحرف-م

.7376،0/111/:زفربن-عثمان

.51/512:(الدينفخر)الزنجاريعثمان-

.14531/:الزنجبيلي-عثمان

.8227،392/:سفيانأبيبنزيادبن-عثمان

.2223،261،703/:ساجبنعثمان-

.6257/،5951/:سعدبنعثمان-

.17/544:(راو)سعيدبنعثمان-

.01/535:ورش-سعيدبنعثمان-

،(11/363):الأنماطيبشاربنسعيدبنعثمان-

/1221.

.17894/:الحمصيكثيربنسعيدبن-عثمان

.17471/:ديناربنكثبربنسعيدبن-عثمان

مطعم:بنجبيربنمحمدبنسعيدبنتعثمانأم-

6/155.

.17442/:المريسعيدبنعثمان-

.5/1925:سفيانبن-عثمان

.378/،259/:سليمانأبيبنعثمان-

.1562/:حنيفبنسهلبن-عثمان

.5472/:سودةأبيبنعثمان-

.8163،17/53/،6531/:الشحامعثمان-

.7322/:الشريدبنعثمان-

،1/89،151،701،124:شيبةأبيبنعثمان-

245،2/591،3/78،437،4/592،493،

542،957،645.5/186،225،245،

275،284،373،411،515،6/58،

164،352،351،361،367،7/333،

585،/8326،362،/937،161،492،

/01286،(/11145)،/1725،04،42،

53،172،245،363،425.

أحمدبنالرحمنعبدبناسماعيل=الصابونيعثمانأبو-

،(13138/):(الحافظ)النيسابوريإسماعيلبن

212،/14331.

.5943/:صالحبنعثمان-
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.7154/:صهيببنعثمان-

.17131/،679/،2135/:الضحاكبنعثمان-

،1234،235/:الحجبيالعبدريطلحةبنعثمان-

/3043،431،4/346،466،475،471،

473،553،556،557،/5494،/7122،

126،(/811).

.4183/،3043/:طلحةألىبنعثمان-

.7558/:الطويلعثمان-

،9342/،5224/:العاتكةأبيبنعثمان-

/01356،362.

،3/38،4/686:الثقفيالعاصأبيبنعثمان-

687،688،968،7/147،181،185،

212،258،288،092،192،(8/57)،

12717/154،118،.

،(01/247):(حصينأبو)عاصمبنعثمان-

17/163.

.(5/1277):سراقةبنالأعلىعبدبنعثمان-

.6356،0/112/:لاحقبنالحميدعبدبنعثمان-

،5/525،7/926:الرحمنعبدبنعثمان-

8/285،17/93،81.

.8176/:الجمحيالرحمنعبدبنعثمان-

.2346،185/:الطرائفيالرحمنعبدبنعثمان-

،306،155/:الوقاصيالرحمنعبدبنعثمان-

152،024.

.3285/:زهيربنغنمعبدبنعثمان-

.4596/:أوسبناللهعبدبنعثمان-

.8215،347/:حزامبنحكيمبناللهعبدبنعثمان-

حبيب:بنالحارثبنربيعةبناللهعبدبنعثمان-

4/895.

.01/318:الخطاببنعمربناللهعبدبنعثمان-

.5/144:مطرفبناللهعبدبنعثمان-

.426،27،28/:المغيرةبناللهعبدبنعثمان-

.626/:القرشيموهببناللهعبدبنعثمان-

العين-حرف

.614،91/:هرمزبناللهعبدبن-عثمان

.5938/:عثمانبنعثمان-

.5125/:الزبيربنعروةبنعثمان-

/2/215،5:الخراسانيعطاءبنعثمان-

6/416،434،(15/357).

.8185/:الأسديعطيةبنعثمان-

/1/45،228،336،2:عفانبنعثمان-

921،262،3/33،47،153،915،

227،228،281،692،892،315،

436،194،594،557،4/81،

116،121،131،137،163،164،

891،222،231،242،926،277،

347،937،421،694،528،954،

155،571،462،655،656،

/528،95،85،941،051،164،

574،164،184،438،154،465،

488،994،205،553،554.505،

512،514،515،/6275،592،

531،331،332،345،346،363،

542،942،043،/774،97،521،

912،151،157،228،268،926،

281،282،283،284،285،286،

288،928،092،192،292،392،

692،792،003،103،303،403،

356،703،803،935،031،311،

313،314،315،316،317،318،

334،335،336،337،338،933،

341،342،343،344،345،346،

348،934،355،351،352،353،

356،357،358،935،361،362،

364،366،367،368،936،037،

372،373،375،376،377،378،

385،381،382،383،384،385،

247

373

163

183

353

168

492

996

172

487

935

193

122

285

287

492

355

312

931

034

347

355

363

371

937

386
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387،388،993،254،534،404،554،

945،041،411،412،414،415،433،

444،445،468،528،952،538،8/7،

93،52،58.06،64،65،74،81،

89،153،121،122،123،127،128،

173،291،218،284،351،316،324،

337،361،9/66،97،153،117،911،

143،016،921،236،255،314،

11/65،325،/14351،17/13،14،21،

42،265،392،455،415.

.1/1132:السجزيعفانبنعثمان-

.6893/:القرشيعلانبنعثمان-

(:الدين)فخرسعدأبيبنتبنعليبنعثمان-

16/57145(،).

فخر)جبرينخطيبابنالحلبيعثمانبنعليبنعثمان-

.(61/287):(الدين

،5226،455/،2/358،377:عمربنعثمان-

/624،391،923،245،432،

(/1141)،/17127،185.

.(12/925):(الدراج)خفبفبنعمربنعثمان-

.17/942:الأحموسيعمروبنعثمانأبو-

،7357،17/37/:(اليقظانأبو)عميربنعثمان-

594.

.8334/:عنبسةبنعثمان-

.1/152:مجلزبنكنيمبنتعنيزة-عثمانأم-

-1311/):(عمروأبو)الباقلانيعيسىبنعثمان-

12).

عبدوسبنجهمبنفيربندرباسبنعيسىبنعثمان-

.(51/461):(الدينضياء)المارانيالهذباني

.749/:الفسانيعثمانأبو-

.17541،141/،5453/:كياثبن-عثمان

.5452/:فرقد-عثمان

.5465/:القاسمبنعثمان-

العينحرف-

.9941/:الحارثيقطنبنعثمان-

.5/1254:الكرمانيبن-عثمان

.835/:الكناتأبيبنعثمان-

،16/925:(الدينفخر)الحلبيلؤلؤبنعثمان-

255،(273).

.5/1235:الليثيعثمانأبو-

-258)،1111،54/:النحويالمازنيعثمانأبو-

925)،353،/1217،13/153.

.4253/:التيمىاللهعبيدبنمالكبن-عثمان

.6911/:المحبرعثمانأبو-

.3947/:محصنبن-عثمان

،2/237،3/226:الأخنسىمحمدبنعثمان-

925،5/937،7/926.

(:عمروأبو)الراسبيخالدبنمحمدبنعثمان-

6/211.

.5/1318:الزبيربنخالدبنمحمدبن-عثمان

بالحديد:الدقاقدبادببابنالمعروفمحمدبنعثمان-

/16554.

353،،8/145:سفيانأيبنمحمدبنعثمان-

354،357.

:(الدينفخر)التوزيعثمانبنمحمدبنعثمان-

16/154().

.6393/:العثمانيمحمدبن-عثمان

.17/253:المدينيعثمانأبو-

.17294/:مسلمأبيبن-عثمان

.641/:هرمزبنمسلمبن-عثمان

.17/141:مطربن-عثمان

،3/228،238،281،282:مظعونبنعثمان-

283،286،315،316،/4131،961،

7/258،935،193،17/253.

.(16/524):(رويسأبو)المغربيمعيدبنعثمان-

12/314-):سلامبنسعيد-المغربيعثمانأبو-

315).
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،2115،692/،1254/:المغيرةبنعثمان-

/3593،/5154،/621،326،/7054.

.7368/،4/791،891:موهببنعثمان-

.41/55:الملكنظامبنعثمان-

،2/166:ملبنالرحمنعبد-النهديعثمانأبو-

103،3/122،435،4/691،413،943،

525،521،957،585،615،616،

5/294،957،585،615،616،5/294،

6/923،/834،81،135،915،162،

227،/914،(155-151)،(193).

.5/1992،535،357:نهيكبنعثمان-

.13/15:الخركوشيالنيسابوريعثمان-

.4668/:الهيثمبنعثمان-

فخر")الأعزازياللهنعمةبنالوفاءأبيبنعثمان-

.(16/128):(الدين

.9128/:الوليدبنعثمان-

.2505/:الطائيحاتمبنثوابةبنعثيم-

.1/223،6/22:(راو)عجلان-

.61/358:(مكةصاحب)عجلان-

،514/،136،256،257/:عجلانابن-

/6181،/7265،/9133،/17156،921،

935،367.

.6531،0/1152،185/:-العجلي

،11/77،78،84،88،98:عنبسةبن-عجيف

152.

.5/1482:العجبلابن-

.5225،226/:هوذةبنخالدبنالعداء-

،3/253:(ربيعةبنلعتبةنصرانيغلام)عداس-

502،382.

.2475/:عدنانبنعدن-

،312/،(764-2684/):(العربجد)عدنان-

22.

924العينحرف

:(أحمدأبوالشريف)الرضيالشريفبنعدنان-

13/151.

المقتدي-اللهبأمرالقائمبنالدينذخيرةبنالدينعدة-

الله.بأمر

الجرجانياللهعبدبنعديبناللهعبدهو)عديابن-

،151،65،84،126/:(أحمدأبو،الحافظ

151،/2145،142،247،262،263،

705.053،3/23،78،82،367،4/86،

5/356،005،905،/6012،124،127،

154،215،221،223،922،023،344،

351،365،7/378،513،295،8/176،

291،15/276،312،521.11/38،178،

12/11،88،(028)،17/594.

،9321،381،386/،6/58:أرطاةبنعدي-

01/43،501،184،187.

،3474/،255/،1/89:ثابتبنعدي-

/4332،/5242،243،592،204،

/6284،7/577،578،584،/834،288،

/17236،923.

-5/42)،2/794،994:الطائيحاتمبنعدي-

48)،6/278،927،284،288،928،

356،/721،25،64،66،76،414،

423،443،468،525،8/96،9/22،

51،17/277،992،948.

.8237،142،542/:الأسديحرملةبنعدي-

.3538/:الحمراءبنعدي-

،4/94،157:(راجز)الزغباءأبيبنعدي-

122،131.

.48/،2434،554/:الحميريزيدبنعدي-

.7191/،4185/:سهلبنعدي-

،9146،388،5/125/:عميرةبنعديبنعدي-

/17311،351.

.8364/:عمارأبيبنعدي-
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.169/:عمارةأبيبنعدي-

.7584/:عمربنعدي-

.9481/:عمروبنعدي-

.17/434:الفضلبنعدي-

.2485/:لؤيبنكعببنعدي-

مرواربنموسىبنإسماعيلبنمسافربنعدي-

.(-14162163/):الهكاري

.3285/:العزىعبدبننضلةبن-عدي

.6431/:الغفاريصيفيبنأهبانبنتعديسة-

.9315/،6353/:الحمصيعذبةأبو-

.(41/144):أيوببنشاهنشاهبنتعذراء-

،4185/:(الأوسىعرابة)قيظيبنأوسبنعرابة-

/8145.

المعروفالقزوينيالعراقيبنمحمدبنالعراقي-

.(14394/):بالطاووسي

،4431/،3356،375/:مالكبنعراك-

6/115.

.9535/:القرشيحكيمبن-هزان:أو-عران-

،2/275،3/158:الفزارىساريةبنالعرباض-

135،4/657،6/175،/812،176،178،

(9/144145-).

.5/424:-العرزمي

.5/1172:العبديعرسابن-

.4/136:(حججبىبنيحلفاءمن)عرفجةأبو-

.5/1451:أسعدبن-عرفجة

.714/:(الأزدمن)البارقيعرفجة-

،7146،917،185،691/:هرئمةبنعرفجة-

791.

.4/562:جناببنعرفطة-

.41/512:(الشاعرحسان)عرقلة-

.2994/:الطائىحليسبنعركى-

:(الحرانيمودودبنمحمدبنالحسين)عروبةأبو-

01/13،12/931.

.7472/:(جريربنعروةهو)أذينةبنعروة-

.4/552،562:الصلتبنأسماءبنعروة-

.7953/:الجعدبنعروة-

.775/:البارقيالجعدأبيبنعروة-

.6482/:المازنيالجعدأبيبنعروة-

:(عفراءصاحب)العذريحزامبنعروة-

(/7593).

،3/97:كلاببنجعفربنعتبةبنالرحالعروة-

85،81.

،2246/،1152/:اللخميرويمبنعروة-

/3912،/6893،/8176.

،174،85،88،98،79/:الزبيربنعروة-

99،156،158،162،2/166،،381

461،946،517،3/24،52،53،58،

67.59،187،791،214،227،251،

492،692،357،318،931،335،،933

353،365،368،375،937،383،451،

417،428،445،448،451،463،464،

466،467،483،594،555،105،514،

517،4/28،35،36،37،45،48،76،

88،155،151،118،913،143،917،

253،215،221،224،227،228،235،

245،924،256،258،276،282،283،

592،316،317،325،344،347،364،

368،375،375،376،384،386،387،

693،804،432،434،944،453،046،

475،484،194،955،517،524.535،

537،538،953.545،541،563.565،

576،577،957،583،586،295،611،

614.615،617،961،623،635،631،

963،064،642،665،672،673،296،

5/125،126،135،136،137،141،

167،168،916،291،391،265،263،
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285،153،317،337،134،358،363،

366،372،385،554،654،574،174،

542،432،434،544،/69،42،53،

45،62،96،81،83،85،86،541،

692،315،311،7/46،124،125،

353،8/28،75،122،134،137،145،

158،/985،115،232،275،(276-

927)،292،15/9،17/46،47،153،

256.

.3285/:العزىعبدبنعروة-

.9581/:اللهعبدبنعروة-

.3938/:سلمةبناللهعبدبن-عذرةأو-عروة-

.6512،125/:قشبربناللهعبدبنعروة-

.4544/:سراقةبنمرةبنعروة-

.1/17:العرقيمروانبنعروة-

،4/378،937،387:الثقفيمسعودبنعروة-

388،611،685،596،5/484،/865.

الطائي:لأمبنحارثةبنأوسبنمضرسبنعروة-

5/243،244.

.9481،541،235/:شعبةبنالمغيرةبنعروة-

.(323-532)،11/652:المغنيةالمأمونيةعريب-

.448/:(سعيدبنالعاصبنيغلام)يسارأبوعريض-

عليه)يعقوببنيوسفبنأفرائيمبنشوتلحبنعزى-

.1/613:(السلام

،159،19/:(المعصيةقبلإبليساسم)عزازيل-

49،115.

الشلمغاني:عليبنمحمد-العزاقرأبيابن-

12/113.

.4/8:شمويلبنعزال-

.1/77:(الموتملك)عزرائيل-

،5125،238/،115،11/:ثابتبنعزرة-

6/247،/1724.

152العينحرف

.8522،532/،6453/:الأحمسيقبسبنعزرة-

،1515،32/:(الحسنأبو)الأثيربنعزالدين-

33،36،38،65.

،16/183،236:جماعةبنالدينبدربنالدينعز-

275،285،592،456،(466).

.61/32،66:(أمير)البغداديالدينعز-

.16/952:سليمانالدينتقيبنالدينعز-

.16/128:الجراحيالدينعز-

الحنبلي:السلاميةشيخبنحمزةبنعزالدين-

16/463.

.41/433،943:سامةالدينعز-

بنالقادرعبدبنمحمد:اسمه)الصائغبنعزالدين-

:(الدمشقيالأنصاريخليلبنالخالقعبد

15/556،(511512-).

.61/53:صبرةبنالدينعز-

عبد:اسمه)الدمشقيالسلامعبدبنالدينعز-

،51/84،228،922،263،268:(العزيز

286،342،368،373،(383-384)،

385،134.

غانمبنأحمدبنالسلامعبد-الواعظغانمبنالدينعز-

.(51/481):المقدسيالأنصاري

.61/442:غيربالالدينعز-

بنعمربنإبراهيمبنأحمد:اسمه)الفاروثيالدينعز-

(:الواسطيغنيمةبنعليبنسابوربنالفرج

15/954،155،564،566،(588958-).

،16/16،42،111:مبشربنعزالدين-

(118).

.5/1415:الزكيبنالدينمحيبنالدينعز-

،1465،201/:(السلطان)مسعودالدينعز-

264.

.51/382،387:وداعةبنالدينعز-

.41/018:هبيرةابنالوزيربنالدينعز-

.2535/:(دانيالصاحب)عزريا-
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،0184/:(كثيرصاحبة)حفصربنجمبلبنتعزة-

59،19،29.

.6302/:الدباغعزةأبو-

.4934/،352/:سفيانأيبنتعزة-

.8952/:الضبابيعزةأبو-

.4/184:(خيبريهودمنرجل)عزول-

-212)،2121/:(اليهودنعبدهكانتالذي)عزبر-

216)،338،/3312،/17142.

.15121/:خلبلالعزيز-

،14225،277/:الدينصلاحبنعثمانالعزبز-

328،335،366،414،416،425،426،

435،431،432،433،442،445،446،

447،461.

،15/88،59:العادلالملكبنعثمانالعزيز-

(291)،491.

.47/:عزبزأبيبنعزبز-

:(مصعبأخووهو،زرارةاسمه)عميربنعزيزأبو-

4/915،115.

.41/174:الناصربناسحاقالدبنفتحالعزيز-

الدين:صلاحبنكازيالظاهربنمحمدالعزبز-

15/56،7188،،)212(.

،12276،277،927/:الفاطميالمعزبنالعزيز-

492،435،344،(-345346)،/14214.

الملقبالجيليمنصوربنالملكعبدبنعزيزي-

:)13/267-268(.()شيذلة

.15/585:حجيبنأحمدبنعساف-

.51/575:النصرانيعساف-

.17/67:الدبنبهاء=عساكرابن-

اللههبةبنالحسنبنعليالحافظ=عساكرابن-

،1/51،91،54،88:القاسمأبو،الدمشقي

123،412،125،127،135،461،521،

153،154،258،217،256،257،258،

926،276،277،315،316،321،324،

العينحرف-

/2513،131،133،135،136،137،

138،514،141،142،143،155،154،

155،163،164،166،171،172،175،

177،178،917،491،891،525،256،

212،215،216،217،223،226،922،

235،236،237،238،245،241،263،

267،285،281،284،285،286،192،

292،003،703،315،312،313،،315

794،558،512،525.525،527.535،

544.545،3/17،22،24،28،92،

31،32،،34،45،4894،55،51،58،

73،156،173،174،891،254،225،

،226،928592،933،445،454،4/17،

101،546./5365،361،362،363،

364،373،374،381،382،388،093،

293،415،416،425،423،424،437،

445،441،442،453،455،458،466،

467،475،948،594،557،955،515،

/614،91،96،79،911،125،912،

175،182،891،286،387،493،593،

453،415،434،435،7/18،85،85،

156،157،158،124،125،162،165،

802،236،242،243،334،336،337،

341،344،934،355،368،371،593،

693،415،945،555،558،566،567،

577،595،295،395،595،306،656،

956،612،/827،04،44،64،71،

88،29،152،154،117،122،124،

135،914،915،171،175،177،178،

018،186،591،253،266،285،286،

313،323،326،327،333،342،365،

9/35،93،68،88.801،191،391،

257،212،925،267،028،284،288،
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553،253،533،338،134،342،534،

634،347،348،535،937،538،381،

51/7،91،33،35،19،176،518،

183،918،252،532،172،182،523،

231،236،662،962،027،276،288،

928،692،792،355،353،355،362،

367،386،387،938،893،417،471،

105،605.557.528،952./1135،

42،63،65،73،19،39،152،158،

011،112،117،138،147،154،918،

091،254،255،238،292،322،323،

375،416،417،12/156،171،185،

591،925،223،224،226،232،257،

286،792،892،/136،65،76،121،

138،178،14/17،56،137،138،

(272-274)،356،357،318،372،

474،475،/1565،83،132،221،

16/363،/1741،57،62،123،125،

131،337،368،377،552.

.41/318:(الدينفخر)عساكرابن-

:(!يمالنبيمولى)عسيمأبو:أو،عسيبأبو-

/5384،465،461.

.2/304:عشابة-أبو

.1345/:-العشاري

.11/892:طولونبنأحمدبنالعشائرأبو-

.1/1378:نصربنأحمدالعشائرأبو-

.11/213:الدارميالعشراءأبو-

.17394/:حبيببنالحميدعبد-العشرينأبيابن-

.4572/:(مزينةمنرجل)عصامابن-

.626،592/،5594/:خالدبنعصام-

.6316/:البجليقدامةبنعصام-

بناللهعبدبنالمطهربنالسلامعبد=عصرونأبيابن-

.243،(51/652):الحلبيعصرونأبيبنمحمد

253العينحرف

بناللههبةبنمحمدبناللهعبد-عصرونأبيابن-

،41/652،852،275،276:عصرونأبي

234،(371)،476،481.

.21/378:العصفري-

.21/187:عصفورابن-

.7235/:(الوليدبنخالدأم)الحارثبنتعصماء-

.5853،953/:مروانبنتالعصماء-

:العجلانبنخالدبنوبرةبنالحصينبنعصمة-

4/131.

.6531/:الخزازسليمانبنعصمة-

.776/:الضبياللهعبدبن-عصمة

.17182/:الفضلبنعصمة-

.5/1421،464:(سالمبنحماد)القائدعصمةأبو-

.17451/،7377/:الخطميمالكبنعصمة-

.51/256:خاتونالدينعصمة-

.1585/:العصيبة-بنت

.4131/:(سواربنالحارثلبنيحليف)-عصيمة

،12/147،185،181:بويهبنالدولةعضد-

223،227،243،246،924،925،926،

273،274،278،283،192،292،392،

592،692،355،103،352،356،(935

)313-،314،317،321،13/7،16.

.41/283:الرؤساءرئيسبنالدولةعضد-

،1/7259،015،162،236،935،-عطاء:

315،2/44،128،141،153،165،

3/28،38،68،215،792،352،356،

365،367،414،517،4/29،79،89،

99،147،225،463،464،465،523،

556.585،641،5/134،138،214،

217،221،222،238،323،373،446،

525،6/78،146،8/146،9/111،

17/145،254،892،314،445،445،

452،594.
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.12935/:(صوفي)عطاءابن-

الأذرعي:عطاءبنمحمدبناللهعبد-الحنفيعطاءابن-

(/15444-445).

.14913،514/:الخادمعطاء-

،2337/،1/126،451،335:الخراسانيعطاء-

/4581،/6174،/747،(51/284).

.3368/:ديناربنعطاء-

.9152/:رافعبنعطاء-

،132،71،143،155/:رباخأبيبنعطاء-

491،2/215،346،/314،56،96،

4/79،585،963./5291،256،257،

235،245،356،/606،238،431،

8/134،174،268،(15/148)،/1734،

153،215،314،453،894.

،214/،1152،154،333/:السائببنعطاء-

55،391،491،216،/3021،211،

355،/4581،162،215،216،218،

328،932،548،/5127،453،454،

456،6/115،256،262،317،417،

7/44،494،511.565،8/322،9/302،

374،15/928،/1751،255،248،025،

275،363،467.

.7383/:فروخبن-عطاء

.17045/:قرةبن-عطاء

،7378/:(الكيخارانى)الكيخاريعطاء-

/17282.

.4993/:الأسلميمروانأبيبنعطاء-

.7/255،945،8/927:مسلم-عطاءبن

.8161/،4668/:ميمونةأبيبنعطاء-

.17/86،591:السكسكييزيدبنعطاء-

،5424/،2191/،1152/:اللبثييزيدبنعطاء-

/885،/17351،327،425.

،1/137،185،2/166،356:يساربنعطاء-

العينحرف-(

383،793،/3137،138،132،/4894،

/536،37،/654،69،79،331،

7/363،557،8/314،9/133،(15/46-

47)،17/128،155،258،258،323،

932،342،362،366،383،415،425،

436،437،445،461،466،467،485،

905.

،59/:الثميميعدسبنزرارةبنحاجببنعطارد-

15.15،7/28،133.

.4/993،453:-العطاردي

،3177،472/:الوابصىخالدبنالعطاف-

/4222،483،/5594.

.4/896:عطية-أم

.(9401/):المازنيبسربنعطية-

.4968/:الثقفيربيعةبنسفيانبنعطية-

.13151/:مرداسبنصالحبنعطية-

.959/:السعديعروةبنعطية-

.17153/:عطيةبن-عطية

،175،117،292،2/63/:العوفيعطية-

175،262،343،/3112،483،194،

/474،962،683،/651،98،59،59،

225،365،7/378،577،582،/15274،

286،/1787،29،142،144،165،

172،173،257،263،278،325،356،

937،417،544،524.

.4432/:القرظيعطية-

،6335،8/6/،4/534:الكلابيقيسبنعطية-

9/342.

.4131/:الخزرجىعطيةبنعامربننويرةبنعطية-

.5177/:الوادعيعطيةأبو-

.5948/:المحاربيالحارثبنعظيم-

،1/11،36،87،59،513:(راو)عفان-

132،138،652،812،337،/2811،
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916،222،224،792،355،351،،356

357،362،947،3/32،65،191،232،

345،365،447،554،955،4/43،46،

47،59،181،591،691،891،991،

215،921،264،275،351،361،793،

694،542،957.595،628،665،686،

687،688،796،5/16،56.155،127،

154،171،591،238،265،278،282،

492،335،338،933،347،453،415،

945،476،485،194،6/15،36،66،

78،84،262،926،344،7/44،،326

373،8/72،288،928،17/16،48،

61،74،97،29،39،151،127،155،

158،915،183،184،256،225،235،

233،236،238،245،246،254،282،

283،992،332،358،935،361،493،

593،793،452،418،425،427،431،

437،948،518.

:(التاجرالحسنأبو)أيوببنسليمانبنعفان-

(12/125).

.4571/:شمسعبدبنأميةبنالعاعرأبيبنعفان-

،3037،443،4/958/:مسلمبنعفان-

5/133،233،355،6/37،62،227،

356،7/7،342،11/97،/1754،142،

167،331.

:(أيمنأبو)المصريالخولانيوهببنعفان-

(/9591).

.7593/:(عروةصاحبة)مهاجربنتعفراء-

.1/256،431:الحيثيصخربنعفرون-

.5803/:(عوفبنعمروبنيأحد)عفكأبو-

.5/1326:سليمانبنالله-عفو

.472/:عفيرأبو-

.(01/654)،86/،6533/:معدانبنعفير-

255العينحرف

.(5/1454):العابدةعفيرة-

،3225/:(لأمهقيسبنالأشعثأخو)عفيف-

221.

عليبناللهعبدبنعليبنسليمان)التلمسانيالعفيف-

:(التلمسانيثمالكوميالعابديياسينبن

(15/557).

.(51/42):الدرجيبنالعفيف-

.754/:المنذربنعفيف-

.4/1915:الناسخ-عفيف

اإسحاقبنيحيىبنإسحاق-لآمدياالدينعفيف-

.61/186:الدمشقيثملامدي

.61/528:الطبريالدينعفيف-

.51/305،577:الفارفانيةعفيفة-

.5/1952:شبةبن-عقال

.5/153:إسحاقبن-عقبة

.7333/:أسيدبنعقبة-

.17/592:الأصمعقبة-

.51/483:جعفربن-عقبة

،655/،4924/:نوفلبنعامربنالحارثبنعقبة-

/833.

.17421/:الحسناءأبيبنعقبة-

،(01/947)،5275،8/287/:خالدبنعقبة-

17/94.

.7471/:الأنصاريزيادبنعقبة-

،8/922،238،924،254:سمعانبنعقبة-

266.

.5938/:سنانبنعقبة-

.5381/:الصهباءأبيبن-عقبة

.6312،17/542/:صهبانبنعقبة-

،17191/،7111،8/15،35/:عامربنعقبة-

253،431.

،2/453،4/217،666:الجهنيعامربنعقبة-

5/482،483،/7104،/9211.



الأعلامفهرس562

،4131/،3451/:السلمينابيبنعامربنعقبة-

7/56.

.4441،452/:الحضرميبنالحارثعبدبنعقبة-

،1211،2/937/:الغافرعبدبنعقبة-

(/9252).

.4131،891/:الخزرجيخلدةبنعثمانبنعقبة-

.7435/،6335/:اليشكريعلقمةبن-عقبة

:(مسعودأبو)البدريثعلبةبنعمروبنعقبة-

(7/537).

.3937/:المجدرعقبة-

.17352/،7/925:مسلمبن-عقبة

،3231،924،255،251/:معيطأبيبنعقبة-

026،261،313،385،462،4/701،

158،913،6/152،388.

،351،138/،1/135:العميمكرمبنعقبة-

/5464،7/367،8/287،9/47،121،

/1762،236،256،325،462.

.(603)،854/،7235/:الفهرينافعبنعقبة-

.(9252/):وساجبن-عقبة

.4131/،3427،432/:كلدةبنوهببنعقبة-

-12/516):الشيعيالحافظ،العباسأبو-عقدةابن-

611).

.7558،13/23/:القاسمأبو-عقدةابن-

.773،74/:عقةأبيبن-عقة

!.(51/53):(دمشقواليالدينقاسموالد)العقيبي-

،261،917،222/،1/79،318:عقيل-

226،/331،187،931،934،368،

378،484،477،/444،57،051،582،

593،523،533،623،967،696،

/5128،541،141،421،631،431،

534،362،584،432،943،17/23،

72،83،127،526،523.

العينحرف-

،13162،186،921،228،245/:عقيل-ابن

245،252،253،258،261.

.4271/:جابربنعقيل-

.6127/:العسكريالحسنبنعقيل-

.664،17/946/،4492/:خالدبنعقيل-

.9941/:السلوليشدادبنعقيل-

،439،99/،3245،246/:طالبأبيبنعقيل-

117،594،/7351،(8/57)،58.

.556/:السلمىطلحةبنعقيل-

.2947/:طلحةأبيبنعقيل-

.757/:ثعلبةبناللهعبدبنعقيلأبو-

.(1428/):الحنبليعقيلبنعليبن-عقيل

341-12/):العكبريالواحدعبدبنمحمدبنعقيل-

342).

.9234/:مدركبنعقيل-

.14/163:المنبجي-عقيل

.7573/:هبيرةبننجدةبنعقيل-

.3184،185/:وقاعرأبيبنعقيل-

.6512/،2541،421،042/:العقيلي-

.2475/:عدنانبنعك-

.741/:أخضربنثوربنعكاشة-

،2/113،3/432:الأسديمحصنبنعكاشة-

4/25،26،85،131،218،357،،358

193،5/261،353،6/992،7/25،47،

53،54،242،17/318،325،،193

527.

،121،07،82،98،157،141/:عكرمة-

162،177،018،255،802،217،236،

248،924،254،266،292،392.592،

992،355،315،311،324،325،327،

335،2/9،11،18،33،53،63،71،

83،85،86،19،124،915،164،

168،918،591،691،221،237،024،



-الأعلامفهرس

542،286،573،131،333،335،336،

337،933،134،343،347،114،435،

594،452،525،/342،93،54،76،

211،125،135،681،591،191،612،

472،482،572،526،274،285،431،

338،352،938،114،544،481،394،

/465،57،71،76،58،29،451،

121،541،141،541،161،661،171،

991،452،422،522،942،292،453،

368،937،388،423،433،644،466،

541،556،955،573،575،638،653،

5/115،123،912،147،148،162،

791،254،921،231،232،234،252،

264،265،322،364،368،375،375،

377،378،382،453،454،423،431،

445،554.522،523،6/83،59،116،

316،393،7/32،364،465،8/165،

9/46،56،()01/77،11/38،17/56،1

79،112،224،225،422،447،454،1

456،951.523.

.7386/،1/652:إبراهيمبنعكرمة-

،4/18،174،175،185:جهلأبيبنعكرمة-

892،992،357،358،463،473،547،

548،555،5/423،/722،32،41،42،

85،86،98،29،49،69،121،127،

166،9/188.

.4954/،3315/:خالدبنعكرمة-

.9388/:السراجعكرمةأبو-

،462،63،96/،3234/:عماربنعكرمة-

49،935،934،935،361،454،448،

495،5/166،272،447،905،6/56،

171،172،187،246،252،7/476،

205،553،565،/8151،152،173،

257العينحرف

(51/937)،17/54،238.

.4795/:عباسابنمولىعكرمة-

:(الخراسانيالمسلمبنجبلةبنعلي:اسمه)العكوك-

(11/94-51).

،1761،71،145،145/،2/233:العلاء-

925،392،355.

.619/:المزنيبشيربنالعلاء-

.9161/:العنبريجريربنالعلاء-

.5483،17/93/:الحارثبنالعلاء-

)سعدالموصلايابنوهببنالحسينبنالعلاء-

.(273)،13231،232/:(الدولة

،1191،4/517،5/91/:الحضرميبنالعلاء-

25،73،556،557.6/922،235،231،

384،385،386،388،411،428،

7/23،37،93،45،146،147،015،

171،181،591،235،(245)،258،

8/165.

.17/278،364:الكاهليخالدبنالعلاء-

.3933/:الكلابيالزبيربنالعلاء-

.9661/:البصريزيادبنالعلاء-

.9517/،4958/:العدويزيادبنالعلاء-

.717/،2421/:القشيريزيادبنالعلاء-

.7951/:الثقفيزيدلبنالعلاء-

:(اللهعبدبنيزيد:اسمه)الشخيربنالعلاءأبو-

4/687،968،5/294،6/166.

.13/166:العلاءصاعدالبغدادي-أبو

.5365/،3223/:الأزديصالحبنالعلاء-

.7155/،6432،364/:العباسأبيبنالعلاء-

.8166/:الجبارعبدبنالعلاء-

،6036،362/،5/925:الرحمنعبدبنالعلاء-

8/363،/15271،273،(354)،/1775،

123.

:(الحرقةمولى)يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاء-



الأعلافهرس582

/797،17/541،414.

.17/471:رافعبناللهعبدبنالعلاء-

.17/55:عتبةبنالعلاء-

.5575،585/:عقبةبنالعلاء-

.7557/:الحنفيعمروبنالعلاء-

.7334/:الفضلبنالعلاء-

.3461/:سويةأبيبنالفضلبنالعلاء-

.3123/:المنقرىالملكعبدبنالفضلبنالعلاء-

.4/668:الثقفيمحمدأبوالعلاء-

-132)،13451،581/:المعريالعلاءأبو-

137)،/148،67،/1516.

.3992/:الرقيهلالبنالعلاء-

الحسنبنالحسن:اسمه)الحافظالهمذانيالعلاءأبو-

،114/:(العطارمحمدبنأحمدابن

(14/256).

.13/53:الواسطيالعلاء-أبو

الصالحياللهعبدبنأيدكين-الأعمىالدينعلاء-

.(15957/):النجمي

.61/442،428:الأنصاريالدينعلاء-

،1619/:الأثيربنالدينتاجبنالدينعلاء-

(023).

.61/57:التاجيالدينعلاء-

.61/228:التركمانيبنالدينعلاء-

.16/535:الحنفيالدينتقيبنالدينعلاء-

.61/412:الخراطالدينعلاء-

.51/582:الدقاقبنالدينعلاء-

عبدبنالواحدعبدبنعلي=الزملكانيبنالدينعلاء-

.(556)،51/255:الأنصاريخلفبنالكريم

.16/432،303:المنجابنالدينزينبنالدينعلاء-

.16/134،481،531:سعدبنالدينعلاء-

.5/1525:الشمسيالسعديالدينعلاء-

):محمودبنإسماعيلبنعلي-السنجاريالدينعلاء-

16/265).

العين-حرف

الشهاببنالدينشمسبنالدينشرفبنالدينعلاء-

.16/144:الحلبيمحمود

،16/15:القلانسيبنالدينشرفبنالدينعلاء-

258،236،238،242،255،(272).

.16/425:شمرنوخبنالدينعلاء-

.16571،158/:صبحبنالدين-علاء

.16/533:الحنفيالعزبنالدينعلاء-

سليمانبنمحمدبنعلي-كانمبنالدينعلاء-

،15/363،16/77123،912،:ا!نشي

.)276(

.(16343/):شهبةقاضيبنالدينعلاء-

.16/317،322:قراسنقربنالدينعلاء-

بنإسماعيلبنعلي:اسمه)القونويالدينعلاء-

،1638،67،83،85/،15636/:(يوسف

255،256،925،215،(226-227).

.61/942:المحتسبالدينعلاء-

.61/426:المرسيالدينعلاء-

.16/927:المعظمبنالدينعلاء-

.16/591:المقدسيالدينعلاء-

،(16351/):الحنبليالمنخىبنالدينعلاء-

355.

.9/482:العلائي-

.5/1383:علاثةابن-

.13515/:العلافابن-

.17554/:مسلمأبيبن-علاق

.5/1923:السكسكيعلاقةأبو-

.5/1223:القضاعىعلاقةأبو-

.01/542:الكلبيعلاقةأبو-

.13552/:اليهودىعلانابن-

،5368/،2237/،111،177/:أحمربنعلباء-

/6247،284،/1724.

.17016/:السلمي-علباء

.7514،422/:الهيثمبنعلباء-



الأعلامفهرس

.4657/:(حارثةبنيأخو)زيدبنعلبة-

.742/:(الردةأهلفيشعرلها-علجوم

،3316،536/،2342/،172/:علقمة-

/678،39،461،5/1267،/1742،572،

023،252.

.1732/:علقمةأبو-

.7331/:(عوفبنالرحمنلعبدمولى)علقمةأبو-

.7155/:الفراسيحكيمبنعلقمة-

.7488/:عامربنعلقمة-

.2151/:عبدةبنعلقمة-

،4635،631/:الكلايالعامريعلاثةبنعلقمة-

5/42،011،(7/276).

.8191/،5135،136/:علقمةأبيبن-علقمة

،3091/:(شبلأبو)الكوفيالنخعيقيسبنعلقمة-

7/358،445،(/8355-356)،/17365.

،5315،7/921/:المدلجيمجززبنعلقمة-

(277).

،364،5/367/،182/:مرثدبنعلقمة-

7/385،17/923،558،955.

.6385/،4565/:الهاشميعلقمةأبو-

.567/،2482/:وائلبنعلقمة-

،4/931،321،322:الليثيوقاصبنعلقمة-

375،15/363.

.7471/:الحضرمييزيدبنعلقمة-

.598/:الأزديسويدبنيزيدبنعلقمة-

بنعليبنمحمدبنأحمدبنمحمد)العلقميابن-

وزير،الدينمؤيد،الرافضيطالبأبي

،15525،245،246،925/:(المستعصم

503،311،313،314،315،316،317،

(335-336)،655.

-247)،16/991،228:الإخنائيالدينعلم-

248).

،16/914،592،311:الجاوليالدينعلم-

925العينحرف-

312،327.

.15304/:الحصنيالدينعلم-

،15494،594،545/:الدويداريالدينعلم-

546،565،956،657،806.

.61/356،357،936:زنبوربنالدينعلم-

.5/1961:الصوابيالدينعلم-

مفضل:بنأحمدبنمحمد-القطببنالدينعلم-

/16275،927.

.16/134:هلالبنالدينعلم-

.8291/:كيسانبنصالحبنعلوان-

.6352/:عصمةبناللهعبد-علوانأبو-

.1/1264،927،281:المهلبيأبانبنعلي-

.(853-12/573):الحصريإبراهيمبنعلي-

.3271،971/:الأهوازيالخزاعيإبراهيمبنعلي-

الحسنأبو)الحوفييوسفبنسعيدبنإبراهيمبنعلي-

.(39-13/29):(النحوي

.1/1503:القطانسلمةبنإبراهيمبنعلي-

بنالعزيزعبدبنمحمدبنربهعبدبنإبراهيمبنعلي-

.3/146:عفير

بكاتبيعرف،المصريالكريمعبدبنإبراهيمبنعلي-

.(16267/):قطلبك

،15583/:(الدينعلاء)العطاربنإبراهيمبنعلي-

614،/1654،(185-181).

،14165/:الحنبليالدمشقينجابنإبراهيمبنعلي-

233،353،(482483-).

.(13/422):التستريأحمدبنعلي-

.6591،654/:الجوربيأحمدبنعلي-

النعيمينعيمبنمحمدبنالحسنبنأحمدبنعلي-

،(72-1373/):(أبوالحسن،الشاعرالحافظ)

83.

:اليزديأحمدبنالحسينبنأحمدبنعلي-

(14/113).

.(12/7):الراسبيأحمدبنعلي-



الأعلامفهرس026

.(52-51)،1455/:السميرميأحمدبن-علي

،4286،292/،3472/:عبدانبنأحمدبنعلي-

668،/5791،323،932،534،/614،1

177،178،185،791،235،238،923،

321،361،366،/7461،048،/17486.

.631/:بشرانبناللهعبدبنأحمدبن-علي

بالفاليالمعروفالمؤدبسلكبنعليبنأحمدبنعلي-

.(921-13/281):(الحسنيبوا

الحنفىاعلىبنمحمدبنعليبنأحمدبنعلي-

.(361)،14/267،358:الدامغاني

)أبوالحمامىحفصبنعمربنأحمدبنعلي-

(:)13/53-54(.الحسن

،3/22:المقرىءحفصبنعمربنأحمدبنعلي-

5/147.

.8431/:القاسمبنأحمدبنعلي-

.(41/28):الرزازبيانبنمحمدبنأحمدبنعلي-

ا:(الحسنأبو)البغداديالمرزبانبنأحمدبنعلي-

(/12192).

،14/288،492،387:المشطوبأحمدبنعلي-

393،451،453،454،(411)،445.

:(المهذب)الطبيبالموصلىهبلبنأحمدبنعلي-

(/1506).

المجارفى:الهلالىهوسبنأحمدبنعلي-

(/16252).

:الهكارىجعفربنيوسفبنأحمدبنعلي-

(13/243).

.12/942:الإخشيذبنعلي-

عبد!الشيخ)تلميذالزاهداليعقوبيإدريسبنعلي-

.51/333:(القادر

.3111/:الأزديعلي-

،3371/،2345/:(راو)إسحاقبنعلي-

/4921،/662،916،/817،17/391،

286،364،384،525.

العينحرف-

.11/432:السمرقنديالحنظليإسحاقبنعلي-

المعروفالشاعر)القطانخلفبنإسحاقبنعلي-

.(12/526):(بالزاهي

.7425/:المادرائيإسحاقبنعلي-

.41/043:الملثمالميورقيإسحاقبنعلي-

.5792/:الأصبهانيالوزيرإسحاقبنعلي-

.(11/926):إشكاببنعلي-

،14/54،56:(الكاتبالشاعر)أفلحبنعلي-

153()،154.

.17915/:الأقمربن-علي

معقتيلأول)عليبنالحسينبنالاكبرعلي-

.8262،263/:(الحسين

.439/:خلفبنأميةبن-علي

.8142/:الأنصاريعليأبو-

.1/1158:(البجىملك)بابا-علي

،5262،027،276،471/:القطانبحربن-علي

/6155،251،252،325،/8177.

.61/372:(الدينعلاء)البشمقدارعلي-

.(434-15/433):البكاءعلي-

.61/501:(الديننور)البكريعلي-

:بلبانابن-الناصرياللهعبدبنبلبانبنعلي-

(15/517).

.1279،015،301/:بليقبن-علي

.16114/:البناءبنعلي-

بناللههبةبنالحسنبنعلىبنالدينبهاءبنعلي-

.(001-1599/):عساكر

،12451/:(الحسنأبو،الدولةعماد)بويهبنعلي-

501،115،112،118،121،127،912،

156،165،176،917،(185181-).

البعلبكياليونينيأحمدبنمحمدالدينتقيبنعلي-

.(61/18):(الدينشرف)

،2/268،3/96،5/233،525:ثابتبنعلي-

6/57،/8164،188،/17016.
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:(البغداديالشاعرالكاتب)مسافربنحسانبنعلي-.0/17:(العزيزعبدبنعمرمولى)ثروانعليأبو-

.(432-41/431).(12/378):ئمالبنعليأبو-

،5/234،373،6/911:(راو)الحسنبن-عليشيخ،الوهابعبدبنمحمد-الجبائيعليأبو-

.17372/،7058/،(1214/)،1911،1/1554/:المعتزلة

.(16254/):الواسطيأحمدبنالحسنبنعلي-.17111/،37

.1/273:بنداربنالحسنبنعلي-.(51/225):(الدينجمالالوزير)جريربنعلي-

.2142/:الجهضميالحسنبن-علي،575/،2171،483،894/:الجعدبنعلي-

.(41/59):الدرزيجانيبنالحسنبنعلي-،7934،506/،622،72/،121،357

،8927/:الواعظالبغداديثمالرازيالحسنبنعلي-!،967،121،163/،834/،165،613

/15455،/1165،(117)،12/88،1(15/147).

.1/122:الربيعأبيبنالحسنبن-علي،17222،353،131،312/،13991/

.6215/:سالمبنالحسنبن-علي.336،345،104

.5467/:السكريالحسنبن-علي.655/:محمدبنجعفربن-علي

،675/،3942/:شقيقبنالحسنبنعلي-.7/657:الوراقجعفربن-علي

.(11/54):(القاسمأبو)الجوزيبنالدينجمالبنعلي-

.264/:عليبنالحسنبن-علي156401/

الشاعر:الباخرزيالطيبأبيبنعليبنالحسنبنعلي-.7368/:الرقيجميلبنعلي-

.(-13/291391)،15/494،11/144،185:الجهمبنعلي-

المعروفالحفيثابتبنعنتربنالحسنبنعلي-.،)216-217(254،502

.(7-51/6):لجمميملم.13/927:(القاسمأبوالوزير)جهيربنعلي-

الغسانيجميعبنأحمدبنمحمدبنالحسنبنعلي-أحمدبنمحمدبنالحسين:اسمه)الجيانيعليأبو-

.1/51:الصيداوي0(13/275):(الأندلسيالغساني

:الدقاقالمنتاببنمحمدبنالحسنبنعلي-:(اللهدينلإعزازالظاهر)العبيديالحاكمبنعلي-

.(أأا-13115/).(13/9785-)

.16162/:(الدينعلاء)المروانيالحسنبن-علي،5121،225/،4504،694/:حجربنعلي-

.17/478:الأنصاريهارونبنالحسنبنعلي-،8133/،651،98/،524،252،894

،3915/،2514،246/:(راو)الحسينبنعلي-،1735،63/،252،(1/1591)،314

86،444،4640212،4/17،016،547،/5145،914،

،314،44،47،155،252،283،366،452،428/،2405/:حرببنعلي-

142،156،5/14،11/238،(927)،8/42،17/275،278،933،594.

،11/225،234:إسماعيلبنالحسينبنعلي-.17/377،445

.71420242/:الحرمازيعليأبو-

،1122،126/:إشكاببنالحسينبنعلي-.475،(-262263)،15/177:الحريري-علي
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(11/962).

.6233،5/1572/:الجنيدبنالحسينبن-علي

:(حربويةابن)عيسىبنحرببنالحسينبنعلي-

(12/49)،17/526.

.6125/:الحسنبنالحسينبن-علي

:(القاسمأبو)الدبوسيالحسينيالحسينأبيبنعلي-

/13222.

:(الفتحأبوالوزير)الطغرائيالحسينبنعلي-

13/258.

العابدين:زين-طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي-

(/9927-592).

-145)،4/1171:الواعظالفزنويالحسينبنعلي-

146).

.1/1236:شبلبنقريشبنالحسينبنعلي-

)أبوالبغدادىالشاشىمحمدبنالحسينبنعلي-

.(13/911):(الحسن

،14/35:الزينبىعليبنمحمدبنالحسينبنعلي-

37،(123).

.2535/:المخزوميمحمدبنالحسينبنعلي-

.17791/:مريمأبيبنالحسينبن-علي

،5554/.4/573:واقدبنالحسينبنعلي-

/675.

.17452/،9385/،1224/:حفصبن-علي

.4427/:الحكمأبيبنتعليأم-

،6361،15/273/:البنانيالحكمبنعلي-

/17023،252.

،5156،592،192/:الأوديحكيمبنعلي-

/7575.

.6253/:حمادبنعلي-

:()الكسائيفيروزبناللهعبدبنحمزةبنعلي-

6/42،(01/485-481).

،2/177،7/515:سختويهبنحمشاذبنعلي-

11/187،(12/182).

العينحرف-م

.1513/:حملةأبيبن-علي

.1335/:العلويالعيشأبيبنحمودبنعلي-

.(1/114):الحنفيعليأبو-

.61/51:(الظاهريةبواب)الحورانيعلي-

.(12/112):الخازنعليأبو-

.(15338/):(العابدالشيخ)الخبازعلي-

.7585/:الخرازبنعلي-

.(11265/)،5215/:خشرمبن-علي

.4474/:خيرونبنعليأبو-

.2528،12/412/:القنطريداودبنعلي-

:(المتوكلأبو)البصريالناجيداودبنعلي-

/1546.

:(الدين)نجمالقحفازييحيىبنداودبنعلي-

/15516،/16134،156،915،325،

(326).

المجاهد،الملك)المنصوربنيوسفبنداودبنعلي-

.61/356،357،358:(اليمنصاحب

،14/246،255:(الدينمجد)الدايةبنعلي-

256.

.4/1131،125:دبيسبنعلى-

.13/185،291:الدقاقعليأبو-

.7582/:رافعأبيبن-علي

،7111/،216،17،91/:اللخميرباحبنعلي-

238،/9211.

.7513،565/،196/:ربيعةبن-علي

-4/1444):البطائحيعليبنزهيربنرجاءبنعلي-

445).

.1/134:الرشيدبنعليأبو-

،115،6،8،15/:الكاظمموسىبنالرضاعلي-

(11).

.5555/:الرفاءعلي-أبو

،7594،543/،651/:الروذباريعليأبو-

/12291.



الأعلامفهرس

.13/241:الزجاجيعليابو-

.1256/:اللحجيزيادبن-علي

.17/54:اليماميزيادبنعلي-

،111،38،59،138/:جدعانبنزيدبنعلي-

913،176،224،318،335،933،

/255،222،292،347،/398،/4176،

591،431،554.575،964،5/156،

278،927،592،365،/665،39،183،

255،924،692،313،328،337،338،

934،362،/7027،942،043،577،

578،058،/845،72،112،291،268،

281،288،363،9/65،98،265،

01/25،(254)،272،17/25،72،

201،401،011،116،122،142،152،

154،302،233،238،247،254،256،

331،348،204،472.

.1/1924:الطالبيزيدبنعلي-

.17142/،5431/:سارةأبيبن-علي

.6442/:العسكريسعدبنعلي-

.(13/52):الإصطخريسعيدبنعلي-

.4485/:الرازيسعيدبنعلي-

.7578/،5692/:الرمليسعيدبن-علي

:(الدينعلاء)الأنصاريسالمبنسعبدبنعلي-

(/16155).

.3536/:مسروقبنسعيدبنعلي-

.503،(41/138):بالعادلالملقبالسلاربنعلي-

:(الدين)ضياءالأذرعيربيعةبنسليمبنعلي-

16/222،()245.

.2535/:سليمانبنعلي-

.552/:سنانبنعلي-

بنشعيببنالحسين:اسمه)السنجيعليأبو-

،(915-801)،1354/،12/176:(محمد

277.

263العينحرف

.(12/25):الأصبهانيالأزهربنسهلبنعلي-

.8177/:الرمليسهلبنعلي-

.7057/،5571/:منجوفبنسوبدبن-علي

.12/512،13/702،226:شاذانبنعليأبو-

.(917)،16/181:التبريزيبكرأبيبنشاهعلي-

.16/432:(الديننور)الحنبليشبيببنعلي-

.16/052:(الدينعلاء)الوحيدبنشريفبنعلي-

9115/،7/558،8/36:حيبنصالحبن-علي

/1742،442،443.

1613/،15628/:البصراويالدينصفيبنعلي-

52.

14/127:(الدولةمؤيدالوزير)الصوفيبنعلي-

913،145.

1/9،42،66،96،97:طالبأبيبنعلي-

82،83،151،175،591،202،217

228،236،241،286،313،2/76

126،145،141،142،185،211،921

236،238،246،292،803،315،365

368،411،446،465،894،3/5،6

8،23،92،76،69،132،168،174

175،257،902،225،221،222،223

225،227،231،234،241،242،243

366،372،938،293،393،493،437

943،441،442،444،448،465،466

472،485،594،557.516،4/23،42

42،43،48،51،58.65،61،36

64،66،68،76،79،401،801،115

121،131،913،141،148،151،165

162،163،187،191،691،255،258

212،225،242،925،263،892،992

003،103،303،311،315،316،931

368،372،038،381،293،104،204

453،454،504،604،457،411،412
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542،474،554،466،467،194،594،

175،527،952،535،531،465،945،1

552،553،956،588،624،635،656،

965،665،683،596،696،796،896،1

5/28،42،43،47،48،156،157،

915،115،111،112،113،912،914،

155،151،164،175،172،174،291،

212،213،214،921،221،235،233،1

288،592،353،435،315،314،317،

335،352،353،355،374،381،574،!

416،435،431،438،442،444،946،

483،484،487،694،994،553،555،1

517،524،526،/614،15،16،25،1

21،92،31،41،42،94،51،56،

157،125،122،123،125،126،128،

912،136،255،241،592،351،،935

315،318،322،،325326327،،،328

336،345،346،354،936،193،455،

454،411،426،436،7/6،7،13،

18،22،35،44،45،46،51،،77

97،82،83،111،125،912،157،

158،173،182،185،228،241،267،

268،272،285،281،282،292،392،

356،311،312،313،315،316،931،

325،321،342،343،344،345،387،

(493-614)،8/7،11،12،13،36،

،هـ93،41،42،44،45،52،58،6

61،64،96،71،74،81،84،87،

59،99،111،112،121،131،144،

146،147،173،217،252،254،285،

،3،9/16،23،58إ284،192،351،4

66،77،153،117،165،255،315،

593،/131،236،287،534،1/68،

العينحرف-

216،325،12/916،/14515،351،

/1714،21،34،35،45،42،43،19،

125،143،223،265،344،345،364،

936،444،947،494،553،515.

،13235/:الزينبيعليبنمحمدبنطرادبنعلي-

/1455،56،،61،66،78111،117،122.

.14161/:الزينبيطلحةبن-علي

.4682/:الوالبيطلحةبن-علي

،172،3/483/:الوالبيطلحةأبيبنعلي-

4/63،74،6/116،/17225،245.

.16237/:الطيبأبيبن-علي

.5/1294:العبسيظبيانبن-علي

.7554،17/452/،5456/:عابسبنعلي-

.782/:الربغبنالعاصأبيبنعلي-

،1122،126،135،2/926/:عاصمبنعلي-

/3125،/434،49،145،218،525،

/5351،455،/611،35،158،166،

491،234،/77،588،/847،(1/17)،

/17415،433،455،556.

.846/:الطبرانيالعباسبن-علي

.6236/:الوراقالعباسبنعلي-

.6125/:الوليدبنالعباسبن-علي

:الغضائريسليمانبناللهعبدبنالحميدعبدبنعلي-

.(هـ127/)

.6912/:الرحمنعبدبنعلي-

أبو)الصدفييونسبنأحمدبنالرحمنعبدبنعلي-

.(12/937385-):(الحسن

.7394/:البكائيالرحمنعبدبن-علي

:(العصارابن)السلميالحسنبنالرحيمعبدبنعلي-

/1516.

،164،913،2/513/:العزيزعبدبنعلي-

،9165،17/436/،6/242،8/5،هـ55ه/

525.
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:(الوفاءأبو)الحنبليعقيلبنمحمدبنعقيلبن-علي،6182/،5/163:البغويالعزيزعبدبنعلي-

185،(11/357)،365014/5.15،28،33،37،58.75.

.1/1355:الزياديحمدانبنالعلاءبن-علي،4277،278/:الجرجانيالعزيزعبدبنعلي-

:(الدينسيف)جندربنسليمانالدينعلمبنعلي-.(12364-365/)

.(431-51/421).(21/941):البرذعيمردكبنالعزيزعبدبنعلي-

.61/584:(حجأمير)الهلاليالدينعلمبنعلي-.61/286:(الدينتقي)السبكيالكافيعبدبنعلي-

.(15462/):الديننجمأسفندياربنعليبن-علي،2374/،135،251/:(راو)اللهعبدبنعلي-

.(16/411):الحريريعليبن-علي،4168،383،384،435/،382،535

.17592/:رفاعةبنعليبنعلي-،5912،424،266/،457،533،618

:(الحسنأبو)الفارقيسعادةبنعليبنعلي-،7352/،6281،334/،284،316،318

17/73،243،378،448،946،4820(/1512).

.17/286:(أبوالحسن)السقاءعليأبيبن-عليالنحويالمفرىءالكوفيإبراهيمبناللهعبدبنعلي-

.8362/،6924/:اللهبيعليأبيبنعلي-.(15422/):سيبويهبالملقب

.41/5،9:(الملكفخر)عماربنعليأبو-.13151/:(القاسمأبو)الجوينياللهعبدبن-علي

،5/213،7/317،578:الحافظعمربنعلي-:الصوفيجهضمبنالحسنبناللهعبدبنعلي-

13/46-47()08/42.

.13/69،161:القزوينيالحسنبنعمربنعلي-:الشبيهبابنيعرف،العلويالحسينبناللهعبدبنعلي-

.(51/948):(الديننور)الطوريعمربنعلي-.13/131

،6592،324/،5348/:عياشبنعلي-1448601/:الحليسلمانبناللهعبدبن-علي

،(11/77)،7/932،375،055،511لم،311/:المطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعلي-

247،/4555،(/01166-167)،275،/17/228،544،441.

المنصور:جعفرأبيبنجعفربنعيسىبنعلي-.425

.11/91801/1421:(طفك)الفرغانياللهعبدبنعلي-

.2543/:الحكميعيسىبن-علي.9314/:مبشربناللهعبدبن-عيل

.6521/:الحكيميعيسىبن-علي.17417/:موسىبناللهعبدبن-علي

المقتدروزير)الجراحبنداودبنعيسىبنعلي-.17491/:البخاريعبدالواحدبنبن-علي

،125،6،15،25،24،41/:(والقاهر:الزاغونيالسريبننصربناللهعبيدبنعلي-

/1411،97،(81)،09،912،283،55،61،66،75،72،73،74،76،

467081،59،121،012،121،155،(173-

.(55520175/:عروةبنعلي-

الفارسيأبانبنمحمدبنسليمانبنعيسىبنعلي-.14/375،376:النحاسينعريفبن-علي

.(13/444-ه):بالسكريالمعروف:البطائحيالعوامبنالمرحببنعساكربنعلي-

الحسنأبو)الرمانياللهعبدبنعليبنعيسىبنعلي-.(-14/278927)
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.3412/:الخراسانيقتيبةبنعلي-.(12/334)،2134/:(النحوي

.12/153:القجةبن-عليأبو)الربعيصالحبنالفرجبنعيسىبنعلي-

.2177/:قدامةبن-علي.(13/62):(الحسن

.(16335/):القطنانيعلي-.4347/،2485/:المالينيعيسىبن-علي

.(15/143):المولهالكردي-علي،(476)،15465/:ماهانبنعيسىبنعلي-

.5/1254:الكرمانيبن-علي.947،515

.2477/:كيسانبن-علي.6313/:المدنيعيسىبن-علي

.13/47:اللؤلؤيعليأبو-.2162،11/232/:غراببنعلي-

،16376،383/:(الدينعلاء)الماردانيعلي-.(16434/):(تيميةابنأصحابمن)الغزي-علي

.13/9910387،388،393،493،993،542،426:الغسانيعليأبو-

،1364/:(الدولةجلالوزير)ماكولابنعليأبو-عبدبنأحمدبنالحسن:اسمه)الفارسيعليأبو-

.81،()6/211،12/63،311،96:(سليمانبنالغفار

.934/:الجشميمالكبن-علي.1362/،335،(321)

،1/35،2/358،3/258:المباركبنعلي-:برهونبنإبراهيمبنالحسن=الفارقيعليأبو-

(14/84)04/385،5/148،17/515.

.12/171:التميميالمثنىبنعلي-.13/236:الفارمذيعليأبو-

.9117/،7532/،5425/:مجاهدبن-علي،14946/:الجوزيبنالفرجأبيبنعلي-

ثمالحمصيأحمدبنشرفبنالمجدأبيبنعلي-.(15/191)

.(16273/):الدمشقي:المؤذنالكتانيالفضلأبيبنالفرجبنعلي-

،15336/:(القاسمأبو)التنوخيالمحسنبنعلي-.(16255/)

.137،(126-125)،1351/،13223/12174/):النحويالمغربيالمجاشعيفضالبنعلي-

،4/426،5/165،178،917:محمدبن-علي.-224(

،13/530542،572،928،328،373،544،462:الرامهرمزيالفضلبنعلي-

،1732،86/،9284/،125120/894،552،285/:البلخينصربنطاهربنالفضلبن-علي

98،417.كثيربنحسينبنمحمدبنالفضلأبيبنعلي-

.(12/358):المزورالأحدبمحمدبنعلي-.16/374:(زنديق)

الواعظ:البغداديالحسنبنأحمدبنمحمدبنعلي-.(15453/):عياضبنالفضيلبن-علي

.(183-12182/).7558/،6522/:قادمبن-علي

.76/،5535/:الإسفرايينيمحمدبنعلي-.7425/:البصريالقاسمبنعلي-

،14/132:(الدينبرهان)البلخيمحمدبنعلي-:(الدينصدر)الحنفيالتيميقاسمأبيبنعلي-

6/3770133،916،247.

.(13/51-52):(الشاعر)محمدالتهاميبن-عليبنالقاسمبنإسماعيل:اسمه)القاليعليأبو-

:(الدينشمس)النياربنالحسينبنمحمدبنعلي-.1354/،(246)،12/911:(عيذون
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15/246.

الفتح،أبو)البستييوسفبنالحسينبنمحمدبنعلي-

.13/8،(127-21/527):(الكاتبالشاعر

القابسي:المعافريخلفبنمحمدبنعلي-

(13/8).

.17184/:القرشيالزبيربنمحمدبنعلي-

،15031/:حنابابنالمعروفسليمبنمحمدبنعلي-

371،377،454،124،174،184،

(468)،534.

.6248/:الحلبيسليمانبنمحمدبن-علي

.(-12152153/):الصائغسهلبنمحمدبن-علي

،11274،343/:الشواربأبيبنمحمدبنعلي-

(345).

،1/82:(الحسنأبو)الطنافسيمحمدبنعلي-

3/273،17/87،98.

.1/1524:الرحيمعبدبنمحمدبن-علي

:(الحرامالمسجدمؤذن)السلامعبدبنمحمدبنعلي-

/15195.

،2541/:القرشيسيفبناللهعبدبنمحمدبنعلي-

/8172.

:(الدين)علاءالدمشقيعثمانبنمحمدبنعلي-

16/165().

،5/275:الشيبانيعقبةبنمحمدبن-علي

(12/291).

.(16/412):الحريريعليبنمحمدبنعلي-

:(الدينشرف)الشهرزوريعليبنمحمدبنعلي-

(15/11).

الهراسي:الكيا-الطبريعليبنمحمدبنعلي-

(14/12-13).

الدامغاني:حمويهبنمحمدبنعليبنمحمدبنعلي-

14/33،37،38.

،4914/:الإسفرايينيالمقرىءعليبنمحمدبنعلي-

267العينحرف

/5012،322،/17284.

.1/1235:الرضاموسىبنعليبنمحمدبن-علي

نجم)المسلمبنالرحمنعبدبنعمربنمحمدبنعلي-

.(61/422):(الدين

.15531/:نهيكبنعيسىبنمحمدبن-علي

.(41/477):الزاهداليمنيغليسبنمحمدبنعلي-

،11/415،12/15:الفراتبنمحمدبنعلي-

91،61،62،65،66،(67-68).

:(القاسمأبو)التنوخيالفهمأبيبنمحمدبنعلي-

(/12191291-).

.0/1693،793:القصريمحمدبن-علي

(:الحسن)أبوالحرانيكثيربنمحمدبنعلي-

.)16/68(

المعلم:بابنيعرف،الكوكبيبنمحمدبنعلي-

12/932،033.

الأخضر:بابنيعرف،الأنباريمحمدبنمحمدبنعلي-

(13/432).

،5594،905/،4/613:المدائنيمحمدبنعلي-

/762،98،124،145،146،248،926،

275،271،272،285،292،792،892،

993،532،537،406،/846،916،

172،255،292،803،311،313،،323

328،932،338،933،9/27،67،،84

19،117،914،491،224،228،922،

285،286،703،803،354،355،،037

293،15/185،187،591،802،925،

225،235،231،235،255،392،،703

11/49،17/5273..

(:الحسنأبو،الصغير)المزينمحمدبنعلي-

12/136().

.6357/،5127،158/:المصريمحمدبن-علي

.5514/:الرزازمعاويةبنمحمدبنعلي-
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شمس)البندنيجيعيسىبنممدودبنمحمدبنعلي-

.(16271/):(الدين

.5/1954:(ربطةابن)المهديمحمدبن-علي

.6125/:نصربنمحمدبن-علي

،15/923:(الدبنصدر)النياربنمحمدبنعلي-

316،(337-338).

نور)الدمشقىالتغلبيهارونبنمحمدبنعلي-

.(152-16151/):(الدبن

.14161/:القرشيعليبنيحيىبنمحمدبن-علي

:النحويالأندلسيخروفابنبوسفبنمحمدبنعلي-

(15/35-31).

.5792/:سنانبنيوسفبنمحمدبن-علي

الزوزني:ماحزةبنإبراهيمبنمحمودبنعلي-

/12171،(/13155).

البعلبكي:سعدبنإسماعبلبنمحمودبنعلي-

16/157.)175(،

الدمشقيالشهرزوريعاصمبنعليبنمحمودبنعلي-

.(15/451):(الدينشمس)

:(الدين)علاءاللهفضلبنالدينمحصيبنعلي-

16/281.

.5271/،3138/:مدركبنعلي-

،1/18،32،912،2/223:المدينيبنعلي-

243،374،415،194،3/23،4/63،

49،221،392،345،5/52،925،347،

357،938،454،474،523،/6161،

935،328،415،/7551،/834،113،

158،188،278،9/274،15/691،272،

311،455،11/157،(135)،177،

252،12/88،341،13/87،17/16،

254،264،462.

.4/176:المذهببنعليأبو-

.51/916:المراكشيبنعلي-

:البغداديالمراوحيأسدالشيخخادمالمراوحيعلي-

العينحرف-

(/16457).

.2991/:مريميبيبنعلي-

.12/365،373:(الدولةسند)مزيدبنعلي-

.41/76:باللهالمستظهربنعلي-

.17132/:مسعدةبنعلي-

.13121/:سبكنكينبنمحمودبنمسعودبن-علي

.9532/:الباهليمسلمبنعلي-

2/367،368،،1/252:مسهربن-علي

3/275،375،375،512،4/375،455،

5/112،132،175،215،387،،6/93

82،323،7/558،586،8/135،9/163،

316،17/79،237،245،344،444،

455،462.

.(16/911):الإسكندرانيالكنديالمظفربنعلي-

الزربر:بابنيعرف،الحرانيالأنصاريمعاليبنعلي-

(/1648).

.17/993:معبدبن-علي

.1/1582،231:المعتصمبن-علي

نورالمنصورلقبه،التركمانيأيبكالمعزبنعلي-

.935،345،342،356:الدين

.51/263:المغربلعلي-

.41/18:المغربيعليأبو-

.7955/،1/927:المغيرةبنعلي-

1546/):المالكيالمقدسياللخميالمفضلبنعلي-

-65)،521.

.1/165:مقاتلأبيبن-علي

.7395/:المقرىءعليأبو-

.5/1275:الأميرابنمنقذبننصربنمقلدبن-علي

،1225،77،78،85،81/:مقلةبنعليأبو-

82،59،155،153،111،112،117،

118،125،128،138،(913-145)،

13/43،69.

.16/521:المناخيعلي-
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.844،17/313،444/:الطربقيالمنذربنعلي-

.7956،587/:الكوفيالمنذربنعلي-

.41/412:المنصوربنعلي-

.3521/:الأبناويمنصوربنعلي-

.41/023:مهديبنعلي-

.41/27،17/364:الرضاموسىبنعلي-

.13/76:الهاشميموسىأبيبنعليأبو-

.01/484،11/028:الزاهدالموفقبنعلي-

.5693/:المؤملبنعلي-

.5441،17/65/:الرقيميمونبنعلي-

.51/66:اللهلدينالناصربنعلي-

.3111/:الجرشينافعبن-علي

:(الماهر)الشاعرالعبديعقيلبننصربنعلي-

(14/457-458).

.6391/:الجهضميعليبننصربن-علي

.17/404:قرادبنالنعمانبنعلي-

.1741/:نفيلبن-علي

،هـ7562،65/،6125/:البريدبنهاشمبنعلي-

/9285.

.11/472:طبراخبنهاشمأبيبنعلي-

الجميزيابناللخميالمسلمبنسلامةبناللههبةبنعلي-

.(278)،15/112:(الدينبهاء)

،132،(317)،12135/:هريرةأبيبنعليابو-

936.

.1/15،51:هشامبن-علي

.(13/73):هلالبنعلي-

:(الديننور)الشوبكيالكركيالهيجاءأبيبنعلي-

(/16456458-).

.13/265:المعتزليالوليدبنعليأبو-

،11/142،143،145:الأرمنييحىبنعلي-

(214).

-15266/):المخرميالبغدادييحيىبنعلي-

268).

926العينحرف

.41/27:باديسبنالمعزبنتميمبنيحىبنعلي-

البطريقبنعليبنالحسينبنالحسنبنيحىبنعلي-

.(51/542):الحليالأسدي

،3265/،2493/،هـ4أ/:يزيدبنعلي-

،هـ2.،هـأ5224،481،6/793،8/9/

/9342،17/33.

:(الديننور)البكريجبريلبنيعقوببنعلي-

16/177-178().

:(القاسمأبو)الدبوسيزيدبنيعلىأبيبنعلي-

(13/922).

.(81)،41/62:الهرويالعلوييعلىبنعلي-

(:مراكش)صاحبتاشفينبنيوسفبنعلي-

،13/3514/4142،43،،171.

)شرفالطبيبالرحبيحيدرةبنيوسفبنعلي-

.(51/422):(الدين

.5464،466،467/:العنكيةالكميتبنتعليلة-

.9521،17/37/:الكنديعليم-

،1/35،3/294،4/416،575:عليةابن-

5/143،/6151،118،/7334،461،

8/94،53،72،15/54.345،11/65،

277.

:(الأصبهانيمحمدبنمحمد)الكاتبالعماد-

14/31،115،146،181،183،184،

،213،218،221،222،هـ251،254،92

227،234،236،237،271،277،281،

،335،هـ282،392،354،358،315،33

336،348،372،377،388،593،893،

904،415،416،941،047،471،

15/95.

بنكزيبنحسام:اسمه)الشاعرالمحليالعماد-

.(-15186187/):(يونس

.61/237:الأخنائيالدينعماد-

.61/634:الحنائيالدينعماد-
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.(16/931):الخشابالدينعماد-

.16/938،432،524:السراجبنالدينعماد-

بنعمربنمحمدبنعمر)الشيوخشيخبنالدينعماد-

.(225-15224/):(حمويه

.16/236،582:الشبرازيبنالدينعماد-

.16/163،442،428:الشيرجيبنالدينعماد-

.16/422:الطرسوسيالدينعماد-

.16/325،425:الحنفيالعزبنالدينعماد-

.16/471:الكيالبنالدينعماد-

،16/147:الطرسوسيالدينمحييبنالدينعماد-

157،915.

.15/121،411:المشطوببنالدينعماد-

بنعليبنالواحدعبدبنإبراهيم)المقدسيالدينعماد-

.(83-51/81):(سرور

عبدبنعليبنإبراهيم)المقدسيالدينعماد-

.(61/277):(الرحمن

.5/1943:يونسبنالدينعماد-

.1/512،17/15،203،938:عمارأبو-

.4954/:عمارأبيابن-

.4175/:الأزديالجلنديبنعمار-

.7156/:الحضرميعمار-

.7585/:الواسطيخالدبنعمار-

،6691،173/،1/42،4/435:الدهنيعمار-

032،7/461،551.052،582،/8271،

276،17/937.

،6326/،1/88،5/223:رزيقبنعمار-

/7461،545.

.5594/:سعدبنعمار-

،15/933،345:(متهم،راو)سيفبنعمار-

17/377.

.1/04:العاليةأبيبنعمار-

،1/912،135،131:عمارأبيبنعمار-

2/117،911،3/98،191،4/431،

العينحرف-م

/5365،/6188،291،434،345،

/8281،/955.

.17156/،7693،558/:محمدبنعمار-

.17/18:الثوريسفيانأختابنمحمدبنعمار-

.6911،012،412/:مطربنعمار-

.1125/:البجليمعاويةأبيبنعمار-

،7/378:المستمليياسرأبونصربنعمار-

/17031.

.683/:الزعفرانيصاحبهاشمأبوعمار-

.4/832:الوائليعمارأبو-

،1/166،202،2/277،278:ياسربنعمار-

3/98،226،923،027،281،285،

315،333،434،294،494،594،557،

4/23،92،131،231،272.365،458،

555،673،674.675،/659،19،931،

325،325،/7251،218،235،253،

281،503،315،316،323،356،412،

413،425،427،446،448،455،455،

456،457،458،945،465،461،462،

463،465،516،(523)،524،585،

/864،136،17/948.

.9153/:الكلابييزيدبنعمار-

،676/،2536،936،4/234،894/:عمارة-

17/901،144،151.

.471،73/:اللبثيأكيمةبنعمارة-

.6271/:برودبنعمارة-

.9187،791/:اللخميتميمبنعمارة-

.4/636:ثوبانبنعمارة-

.(01/284):جوينبنعمارة-

،414/،3426/:الأنصاريزيدبنحزمبنعمارة-

131،662،/756.

.1744/:حفصةأبيبنعمارة-

:(المنصورأيامدجلةعلى)حمزةبنعمارة-
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51/358،377،378،937.

،4242،466/:المطلبعبدبنحمزةبنتعمارة-

467.

.6923،542،432/:ثابتبنخزيمةبنعمارة-

.6052،454/:الخيوانيعمارةأبو-

.17/481:راشدبنعمارة-

.7377،17/948/:رويبةبنعمارة-

،635،342/،556/:الصيدلانيزاذانبنعمارة-

/7535،603،/8278.

.2594،694/:فلادبنعمارة-

،3165،162،166،167/:فلدبنعمارة-

168،172،7/935.

إسماعيلزوجة)العماليقيأسامةبنسعدبنتعمارة-

.1/927:(السلامعليه

.5511/:شبرمةبن-عمارة

.7304/:شهاببنعمارة-

.8912،17/171/:السلولياللهعبدبنعمارة-

،4/445،8/221:معيطأبيبنعفبةبنعمارة-

225.

.9951،17/56/:حزمبنعمروبنعمارة-

.993/،8926/،5177/:عميربنعمارة-

،2186،292/،176/:الأنصاريغزبةبنعمارة-

/4591،/672،343،(5/1357)،386،

/17935.

.17/331:القرشيعمارة-

،678/،516،111/:شبرمةبنالقعقاعبنعمارة-

/7455،/17144،232،348،134.

.7451/:مخشيبن-عمارة

أبو)المصريالفراتبنموسىبنوثبمةبنعمارة-

.17947،555/،(1/1377):(رفاعة

،3525،254،286/:المغبرةبنالوليدبنعمارة-

287،288،928،/754.

،4/1166،691،227:(الشاعر)اليمنيعمارة-

271العينحرف

(232)،233،234،235،236،237،

238،51/74،75.

،5136،915،214/،285/:عمرأبيابن-

/659،311،17/46،172،925،261.

.7364/:أبانبنعمر-

.7585/،1/941،551:إبراهيمبنعمر-

.(11/937):(لآذاناأبو)إبراهيمبنعمر-

.(12/357):الكتانيأحمدبنإبراهيمبنعمر-

القرشيعليبنأحمدبنمحمدبنإبراهيمبنعمر-

.(14121/):العلوي

.7372/:اليشكريإبراهيمبنعمر-

.16376/:بكتمربنأحمدبن-عمر

(:حازمأبو)الهذليعبدويهبنأحمدبنعمر-

)13/53(.

.13/926:مسروربنأحمدبنعمر-

.11/941:الواعظأحمدبنعمر-

.7587/:الأزديعمرأبو-

الحنبلي:المعريالتنوخيالمنجىبناسعدبنعمر-

(15/243).

،3/366،4/494:مجالدبنإسماعيلبنعمر-

17/321.

:(الدينرشيد)الفارقيمسعودبنإسماعيلبنعمر-

.(54ا-545)،15/463

.7556،566/:أسيدبن-عمر

.12/172:أكثمبنعمر-

:(الدينجمال)البعلبكيالرشيدبنإلياسبنعمر-

(16/167).

.(5/1947):العابدأيوببنعمر-

،15/277:(الدينسراج)النهرقليبركةبنعمر-

927،028.

.12/256:البصري-عمر

.2/994:بكربن-عمر

.16535/:البسطيالميهنيبكرأبيبن-عمر
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.9/117:بكيربن-عمر

،15354/:التفليسيعليبنعمربنبنداربنعمر-

036،(441).

.(-14176177/):الطحانبهليقابن-عمر

:(الدينصدر)الأعزبنتبنالدينتاجبنعمر-

15/947،894().

.17/74:الأنصاريثابتبنعمر-

.(13/161):النحويالثمانينيثابتبن-عمر

:البصريإسحاقبنصالح-الجرميعمرأبو-

(11/8999-).

.1/913،014:جعثمبن-عمر

:البصريالسريأيبناللهعبدبنجعفربنعمر-

(12/248).

.15438/:جميلبن-عمر

.9492/،7111/:الحارثبن-عمر

.0/1124:الكلبيالحارثبنعمر-

.1/19:حبيببن-عمر

.6134/:التميميحسانبنعمر-

.3946/:الحلبيالحسنبن-عمر

بنالحسينأبو)الشيبانىعليبنالحسنبنعمر-

.21/55:(الأشناني

.1/1914:مالكبنعليبنالحسنبن-عمر

دحيةبنالجميلبنمحمدبنعليبنالحسنبنعمر-

،331،32/،2704/:(الخطابأبو)الكلبي

33،/14333،/1525،06،135،391،

802،952،021،(121).

،5186/،3155/،2693/:حفصبنعمر-

325،/01348.

.7581/:الضريرالثقفيحفصأبيبنعمر-

.5252/،4114/:الشيبانيحفصبن-عمر

.5/1935:صفرةأبيبنحفصبن-عمر

،135،6/83/:كياثبنحفصبنعمر-

(11/82).

العينحرف-

.4473،475/:الحكمبنعمر-

.3141/:سنانبنرافعبنالحكمبنعمر-

6132/،2368/:عمربناللهعبدبنحمزةبنعمر-

5/1273.

.1/189،345:الحوضيعمرأبو-

.21/46:حيويةبنعمرأبو-

115،91،33،43،94/:الخطاببنعمر-

51،127،131،913،014،146،502

228،236،242،287،292،312،336

2/14،16،64،153،135،145،154

702،802،902،921،492،892،703

935،382،415،047،483،484،953

545،3/39،153،912،132،134

142،148،914،015،151،152،154

155،916،182،183،184،214،215

224،023،926،592،892،992،053

135،203،303،358،336،362،938

304،433،434،436،544،443،453

478،947،194،594،794،705.515

516،517،/401،35،45،46،74

62،64،65،72،84،49،101،114

911،121،131،183،186،391،491

702،802،902،212،222،246،924

925،264،283،492،355،353،403

321،322.355.365،366،368،937

038،381،386،938،593،193،993

452،454،425،421،422،425،428

445،446،447،448،451،456،463

471،694،518،525،527،528،538

545،546،954،555،554،956،571

578،581،585،588،958،295،961

624،635،963،661،662،674،683

196،396،/59،24،42،55،49
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451،123،912،641،471،481،941،

116،631،172،173،177،391،491،

591،691،251،255،218،921،236،

592،692،892،992،353،311،312،1

341،347،352،457،416،941،423،

438،451،464،465،482،484،487،

494،994،205،305،605.511،512،

514،515،/621،68،76،84،98،

59،912،913،014،148،914،168،

916،017،171،183،221،235،275،

271،928،592،792،135،352،335،

345،353،356،385،593،193،042،

942،/75،6،7،9،18،31،32،43،

44،47،94،55،77،78،97،83،

85،86،59،79،155،151،201،

301،154،915،115،115،117،118،

911،121،128،912،135،131،913،

145،146،147،152،153،155،156،

157،158،915،165،161،163،173،

175،177،178،185،181،182،183،

184،185،187،188،918،091،191،

291،391،691،791،891،991،002،

251،202،302،255،256،257،925،

215،216،218،921،225،221،223،

224،225،226،227،228،922،232،

233،234،235،2!6،237،238،923،

245،241،244،245،246،247،248،

924،253،254،258،925،265،261،

262،(263)،264،265،266،267،

268،926،275،271،272،273،285،

286،192،292،392،353،354،311،

312،316،317،384،385،386،938،

993،154،431،555،557،566،/86،

7،12،

273العينحرف

51،23،24،28،93،56،61،74،

81،84،98،19،49،69،89،99،

101،301،181،112،122،124،912،

013،131،141،142،146،914،155،

155،162،165،172،173،178،212،

218،284،192،492،351،316،324،

346،361،9/57،75،86،015،151،

153،143،155،165،164،225،236،

255،535،332،933،15/28،156،

391،217،267،363،515،1/1325،

/14015،351،355،/1712،13،14،

17،21،25،68،73،76،83،87،

116،132،913،154،891،265،286،

314،316،357،431،516.

،4621/:(حفصأبو)السجستانيالخطاببنعمر-

/5483،/7372.

:(الدينشرف)بالناصحالمعروف،خواجابنعمر-

/15572.

.61/593:بالدنيطالمعروفعمر-

.(1/1552):الدوريعمر-أبو

،174،2/168،5/115،245/:ذربنعمر-

/6151،152،0/1285،(358)،481.

.7581/:راشدبنعمر-

.17424،443/:(ربيعةأبو)ربيعةبنعمر-

،9/43،191:المخزوميربيعةأبيبنعمر-

(262)،/01151،114.

.15/925:(اليمننائب)رسولبن-عمر

.6236،12/535/:الزاهدعمر-أبو

.7456،506/:زائدةأبيبنعمر-

.0/1356،377:الضبيزهيربن-عمر

.4634/:السائببنعمر-

.7365،438/:(داودأبو)سعدبنعمر-

.8263/:الأزدينفيلبنسعدبنعمر-
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،6/346،7/185:وقاصأبيبنسعدبنعمر-

257،478،8/66،154،221،226،

248،924،255،253،255،256،257،

258،265،261،264،265،266،267،

271،392،351،353،354،(/922)،

23،24،44،281.

.655/:حسينبنأحمدبنسعيدبن-عمر

.636/:الأشحسعيدبن-عمر

.832/،5336/:حسينأبيبنسعيدبن-عمر

.6935/،2481/:الدمشقيسعيدبنعمر-

.285/:الطائيسعيدبن-عمر

.4063/:مسروقبنسعيدبن-عمر

.2371/:سلمةبن-عمر

،382/،136/:المخزوميسلمةأبيبنعمر-

4/243،278،927،351،467،/7404،

(/949).

.5/1326:الهجيميسلمةبن-عمر

.4921/:المدينييزيدأبيبنسلمةبنعمر-

.0/152:سليمانبن-عمر

.16414/:شاهعمر-

.(12535/):شاهينبن-عمر

،7532/،5385/،4121/:النميريشبهبنعمر-

/8266،/9261،312،5/1185،394،

(1/1274)،/1227،/17582.

.9923/:صالحبنعمر-

.356/،2317/:الصبحبن-عمر

.2286/:الضريرعمرابو-

عطية:بنعليبنمحمدالمكيطالبأبيبنعمر-

13/121().

.13/166:المالكيالطلمنكيعمرأبو-

،16/22،93:(الديننجم)الطيبأبيبنعمر-

(41).

.5375،434/:الحكمعبدبن-عمر

العينحرف-م

.5652/:الرحمنعبدبن-عمر

المخزومي:هشا!بنالحارثبنالرحمنعبدبنعمر-

/926.

المزنى:دلافبنعطيةبنالرحمنعبدبنعمر-

17/144.

النابلسيالزهريالقرشييحىبنالرحيمعبدبنعمر-

.(16/952):(الدينعماد)

،1/74،98،135،228:العزيزعبدبنعمر-

237،285،2/51،143،3/911،294،

4/86،256،274،283،5/333،،388

447،448،453،454،6/28،61،288،

392،692،354،355،356،357،،363

364،936،371،431،7/217،،341

8/54،188،9/77،111،112،211،

213،227،232،234،236،237،238،

024،246،247،924،253،255،257،

268،316،933،034،353،354،،355

368،936،373،374،378،385،،381

382،386،938،15/5،()6-93،45،

41،65،84،86،79،165،176،184،

186،187،491.591،224،286،

/1116،248،/14015،241،/15145،

/1721،51،241،317.

.1/1338،344:دلفأبيبنالعزيزعبدبن-عمر

.41/01:الدهستانيسعدويهبنالكريمعبدبنعمر-

.906/،3361/:اللهعبدبن-عمر

.1/61:الأودياللهعبدبنعمر-

المالكيالسبكيعيسىبنصالحبناللهعبدبنعمر-

.(043-942)،51/385:(الدينشرف)

،462/،3005/:الزبيربنعروةبناللهعبدبنعمر-

431،/5126،026.

):الدلالتعويذبنعمربناللهعبدبنعمر-

13/94).
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)عزالحنبليالمقدسيعوضبناللهعبدبنعمر-

.(51/536):(الدين

،2/29،172:(غفرةمولى)اللهعبدبنعمر-

034،4/925،6/16،34.

.6802/،255/:الثقفييعلىبناللهعبدبن-عمر

جمال)الحنبليإدريسبنالمحسنعبدبنعمر-

.(61/544):(الدين

،5/935،8/177:الهاشميالواحدعبدبنعمر-

/01544.

،12/378:الهاشميالواحدعبدبنعمرأبو-

13/912.

.7562/:الرياحيالوهابعبدبنعمر-

.1741،452/:عبيدبن-عمر

.(1/1421):الأقطعبناللهعبيدبن-عمر

،904/،8/352:التيميمعمربناللهعبيدبنعمر-

94،(391491-).

.6434،17/994/:عثمانبن-عمر

.485/:الجحشيعثمانبنعمر-

.0/1351:صفرةأبيبنعثمانبن-عمر

اليربوعي:سعيدبنالرحمنعبدبنعثمانبنعمر-

4/243.

.358/:الزبيربنعروةبنعمر-

.8/218:عطاءبن-عمر

.17/494،994:ورازبنعطاءبنعمر-

.8278/:عكرمةبنعمر-

،6/391:(عمروأبيأخو)العلاءبنعمر-

01/803.

.5/1385:(للمهديقائد)العلاءبن-عمر

.17/901:الثقفيالعلاءبن-عمر

.4482،5/1186/:(راو)عليبن-عمر

)تاجالفاكهانيابناللخميسالمبنعليبنعمر-

.16237،261/:(الدين

.7552/:طالبأييبنعليبن-عمر

275العين-حرف

المصريالأصلالحمويعليبنالمرشدبنعليبنعمر-

.(51/572):(الفارضابن)

.17/226:الغدانيعمرأبو-

.5335/:الفضلبن-عمر

.61/893:(المراسيممزور)المصريالقفطيعمر-

.5263،9/118/،434/:قيسبن-عمر

.1736/:المكيقيسبن-عمر

.4195/:أفلحبنكثيربنعمر-

الدين،شهاب)القرشيكثيربنضوءبنكثيربنعمر-

.(37-61/35):(المؤلفوالد

.01/654:الكلواذيعمر-

،14/203،933:(الدينحسام)لاجينبنعمر-

344،15/89.

.7175/:(سعدأخو)مالكبن-عمر

.7185/:منافعبدبننوفلبنعتبةبنمالكبن-عمر

:(يوسفبنمحمد:اسمه)المالكيعمرأبو-

/1242،43،81،82،(152).

.4/545،7/367،17/99:محمدبن-عمر

.61/592:الجعبريإبراهيمبنمحمدبنعمر-

.1546/:المقدسيقدامةبنأحمدبنمحمدبن-عمر

،6/302،402:البجيريبجيربنمحمدبنعمر-

223،(12/64)،17/254.

.4624/:مطعمبنجبيربنمحمدبن-عمر

.344،176،177/:جعفربنمحمدبن-عمر

01/346(،)،3/148:زيدبنمحمدبنعمر-

17/942.

.01/424:العمركيمحمدبنعمر-

.4386/:العمريمحمدبن-عمر

.51/991:(الدينرشيد)الفرغانيمحمدبنعمر-

:(الحسينأبوالقاضي)يوسفبنمحمدبنعمر-

12/134،137().

.41/094:مرزوقبنعمرأبو-

.5484/:(الطائيعمربنحفصوالد)مرةبنعمر-



العينحرف-الأعلامفهرس276

.5/112101137،173،321:النميريمعاذأبيبن-عمر

.652/،5017/:(راو)عمرانأبو-.17/572:المكيعمرأبو-

.2235،231/:(والدمريم)-عمرانبابنالمعروفالشافعيالصمدعبدبنمكيبنعمر-

:العدويمطيعبناللهعبدبنإبراهيمبنعمران-،15/905،511،538:(الدينزين)المرحل

564،(565-566)015/287.

.9388/:(النجمأبو)إسماعيلبنعمران-.41/552،482،942:الملاعمر-

.4951/،3794/:أنسأبيبنعمران-.5/1432:مهرانبن-عمر

،1335،7/328/:الكلاعيبكاربنعمران-،16454/:بمصمعالملقبمهنابنموسىبنعمر-

423.!17/338.

.1/126:البصرىالبكريعمرانأبو-.11/177:النحاسبنعمرأبو-

.6/147:العطارديرجاءأبو-تيمبن-عمراننجم)الشافعيالبيسانيمنصوربننصربنعمر-

.6325/:جريربنعمران-.(51/125):(الدين

،2175،162/،1/141:الجونيعمرانأبو-.5602/:البلخيهارونبنعمر-

،5933،034،384/،17/4740/3544،4/104:البيروتيهاشمبنعمر-

،9111،165/،9362،373،386،485،6/347،348/:الفزاريهبيرةبنعمر-

15/46،56،57،630(15/248)،/1754،257،592،355،

،795601903،531،361،427،435،446،944/:(الخطابأبو)الهجري-عمر

.631701294/:الهجئعبن-عمر

،113،14،35،31/:الحصينبنعمران-.2171،5/1232/:الرقاشيالهيثمبن-عمر

،4/362438،575.5/9،،9/248،924،1175،2/357:الملكعبدبنالوليدبنعمر-

15/225055،144،145،165،166،173،

،7564،457/،7582،5/15340/6146،147،148،375/:الثقفييحىبن-عمر

،1/139،(83-82)،823/،121350562،571/:العلوييحىبن-عمر

،117/22،35،901،115،115،118:(الدينفخر)الكرجيعمربنيحىبنعمر-

/15551،(556)0522،532،445،951،053.

،9255/،7/547:الخارجىحطانبنعمران-.15/227:يزيدبن-عمر

.751505/1562/:اليسرألروبن-عمر

.3/925:حكمبن-عمران،المقدسيكاملبنعمربنيحىبنيوسفبنعمر-

.3491،17/353/:(العوامأبو)داودبنعمران-(،15/59:(الدينموفق)الاباربيتخطيب

،6252/،5374،294/:القطانداوربنعمران-.(121)

.17/41،61،137،348،934،481(،2331،6/42،187/:الحنفييونسبنعمر-

.17/484:الكوفيربيعبنعمران-.7255،17/238/،188

.71/536،383:زيدبنعمران-،641،17/136/،1/113:(راو)عمران-
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:(الكوفيالطويليحيىأبو)الثعلبيزيدبنعمران-

6/95.

.695/:(يحيىأبو)الملائيزبدبنعمران-

،12185،181،922،253/:شاهينبنعمران-

926.

.7645/:ظبيانبنعمران-

.5/16:حسنةبنشرحبيلبنالرحمنعبدبنعمران-

.894/:اللهعبدبنعمران-

نج.9532/:الضبعيعصامبنعمران-

.9412/:العنزيعصامبنعمران-

.8174/:(حمزةأبو)عطاءأبيبنعمران-

.71/893:العميعمران-

.657/:البصريالقصيرعمران-

.(21/91):مجاشعبنعمران-

.6238/:(بكرأبو)مسلمبنعمران-

.17/915:ملحانبنعمران-

.6173/:البصريالقزازموسىبنعمران-

.3451/:المؤدبموسىبنعمران-

.4994،17/317/،2382/:مبسرةبنعمران-

.5554/:النخليعمران-

.5012/:يزيدبنعمران-

.716،01/761/،5/19:العمزدة-

":(هاشمبنيمولى،سعيدبن)أحمدعمرةأبو-

11/802.

،991،12،23/:(المختارحرسأمير)عمرةأبو-

14.

.4536/:الصمةبندريدبنتعمرة-

6172/،4092،794/:رواحةبنتعمرة-

8/343.

.4534/،3285/:السعديبنتعمرة-

4375/،2435،464/:الرحمنعبدبنتعمرة-

948،/5171،026،365،384،385

/696،/751،/8135،234.

العينحرف

.4918،591/:الحارثيةعلقمةبنتعمرة-

.7224/:يثربيبنعمرة-

،5/415،425:الغفاريةيزيدبنتعمرة-

277

422،

،1/157،912،2/268،348،382:عمرو-

3/992،352،415،/429،168،916،

991،245،383،464،465،481،618،

638،5/945،454،17/38،383،411،

458،475،472،475.

.3172/:عمروأم-

.7365/:عثمانبنأبانبنعمرو-

:(الأعرجالأنصاريزيدأبو)أخطببنعمرو-

(/959).

.546/،3465/:عمروالأديبأبو-

الحمصي:العلاءبنإبراهيمبنإسحاقبنعمرو-

2/136.

.17/432:الحمصيزبريقبنإسحاقبنعمرو-

.388،59/:أسدبنعمرو-

.(811/):السكونيالأسودبنعمرو-

:(عياض)أبوالحمصيالعنسيالأسودبنعمرو-

9/69().

.7423/:الأشرفبنعمرو-

.846/،7931،136/:الأصمبنعمرو-

.7534/:(شاعر)الإطنابةبنعمرو-

.9388/:(لخزاعةمولى،حمزةأبو)أعينبنعمرو-

.1/522:سبأبنمايلونبنالقيسامرىءبنعمرو-

.4686/،3511/:(علاجبنيأحد)أميةبنعمرو-

.3421،283/:أسدبنالحارثبنأميةبنعمرو-

،4924/،3212،503/:الضمريأميةبنعمرو-

،55،257،258،925،345؟،252،253

348،934،593،942،475،5/358،

184،552،/821،(58).
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.4461/:وهببنأميةبن-عمرو

.59،13،41،15/:الأهتمبنعمرو-

.4358/:أوباربنعمرو-

.7147/:يوسبنعمرو-

.756/:العامريسرحأيبنسعدبنأويسبنعمرو-

.4/113:إياسبنعمرو-

.1/133:بانةبن-عمرو

.7531/:الخزاعيورقاءبنبديلبنعمرو-

.6917/:السرحبنبشربن-عمرو

،7578/،6373،376/:البصريعمروأبو-

957،(51/534-346).

.104/:بكربنعمرو-

.3142،145/:القعنبيبكاربنبكربن-عمرو

.7454،548/:التميميبكربن-عمرو

.2422،423/:أسعدتبانبنعمرو-

،7255/،4632،633/:تغلببنعمرو-

/1716.

.981/:توبةبنعمرو-

.8192/:ثابتبنعمرو-

بعمرويعرف،الكوفىالبكريهرمزبنثابتبنعمرو-

.6126/:الحدادالمقدادبن

الأشهل.عبدبنيأصيرم-وقشبنثابتبنعمرو-

سلمى:أبيبنعمرو:ويقال،ثبيبنعمرو-

/7922،231.

.4132/:عديبنوهببنثعلبةبن-عمرو

.17/42:الحضرميجابربنعمرو-

.7432/،4/656:جاوانبنعمرو-

،4/7،925،026:كعببنجحاشبنعمرو-

261.027.

،7124،143/،5594،694/:جرموزبنعمرو-

432.

.6332/:جعفرأبيبنعمروأبو-

.4565/:الجلندىبن-عمرو

العينحرف-م

،4132/:الأنصاريحرامبنالجموحبنعمرو-

211،217،218،225.

.3442/:زيدبنالجموحبنعمرو-

.7387/:الأزديةعمروبنجندببنتعمروأم-

.4435/،3283/:قيسبنجهمبن-عمرو

،285،82/،1122،591/:الحارثبنعمرو-

916،233،3/58،4/951،556،637،

661./5291،891،228،281،393،

793،6/13،14،17،23،64،913،

283،/7194،/8165،166،324،

(344)،/17145،225،261،492،

271،937،385،454،471،472،476،

481.

:الفهريشدادأبيبنزهبربنالحارثبنعمرو-

3/285،315،4/132.

.2574/:الغبشانيالحارثبنعمرو-

.3427/:كندةبنالحارثبنعمرو-

أخو)ضرارأبىبنالمصطلقبنالحارثبنعمرو-

.5104/:(جوبرية

،2454،455/:مضاضبنالحارثبنعمرو-

456.

.17/703:(تميمبنيمولى)حبانبنعمرو-

،8522،223/:الزبيديسلمةبنالحجاجبنعمرو-

442،924،525،253،258،/941،18.

.741/:حرامبنعمرو-

،542،7/233/:المخزوميحريثبنعمرو-

/865،96،224،272،348،/915،85،

128،131،(216)،/1759.

،561،89،948/:(صحابي)حزمبنعمرو-

394،494،705،558،7/338،933،

(8/603)،17/325.

.7268/:الكوفيةحسانبنتعمروأم-
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،426،27،28،92،53/:الحضرميبنعمرو-

37،55.5/556،7/278.

.17271/:كياثبنحفصبن-عمرو

.7238/:المغيرةبنحفصبنعمروأبو-

.17/138:الأنصاريالحكمبنعمرو-

.5531/:ثوبانبنالحكمبن-عمرو

.5551/:حكبمأبيبن-عمرو

.632،33/:القئادطلحةبنحمادبن-عمرو

.4657/:الجموحبنالحمامبنعمرو-

حمدانبنأحمدبنمحمد-حمدانبنعمروأبو-

.6917/:الحبري

،6352،7/903/:الخزاعيالحمقبنعمرو-

336،356،(8/58)،/945.

.3327/،2644/:الدوسيحممةبنعمرو-

.2434/:(شاعر)التغلبيحنيبنعمرو-

.8318/:السدوسيحوطةبنعمرو-

.8278/:الكلبيحبزومبنعمرو-

.5622/:خارجةبنعمرو-

،4/136،585،5/116،243:خالدبنعمرو-

17/253،948.

.1/518:الحرانيخالدبنعمرو-

.8432،442/:الطهويخالدبنعمرو-

.411/:خذامبن-عمرو

.9521/:الخزاعي-عمرو

.359/:(خديجةأخو)خويلدبنعمرو-

.71/521:الدانيعمروأبو-

.17/122:دوستبنعمروأبو-

،163،64،912،151،181/:ديناربنعمرو-

/288،98،221،292،/326،75،76،

97،357،947،485،481،/4991،

452،225،514،463،465،521،531،

635،/6161،392،321،365،465،

/8581،481،/954،62،86،265،

927العينحرف

264،268،276،51/591،(238)،

274،/17452،652،281،282.

.5192/:مرذوعمرو-

.2472/:المنارذيبنعمر!-

.4154/:رافعبنعمرو-

العبشمي:القرشيالعزىعبدبنالربيعبنعمرو-

7/81.

.8512،162،912/،4556/:الزببربنعمرو-

.5268/:زرارةبنعمرو-

.51/52:زروقبنعمرو-

:النجاريالخزرجيحرامبنلببدبنزبدبنعمرو-

3/18.

.4524،567/:(شاعر)الخزاعيسالمبنعمرو-

،3434/:العدويالمعتمربنسراقةبنعمرو-

/4132،(/7593).

،3285،315/:الفهريربيعةبنسرحأبيبنعمرو-

/4132،(/7692).

.7544،464/:سعدبنعمرو-

.(7593/):الأوسيالأنصاريسعدبنعمرو-

.4555/:عبادبنالحارثبنسعدبن-عمرو

.4692/:القرظيسعدبن-عمرو

كبشة:أبياسم-سعدبنعامر:ويقال-سعدبن-عمرو

/1602.

.4265،266،318/:القرظيسعدىبنعمرو-

،4355/،3238/:(راو)سعيدبنعمرو-

/5544،/671.

.5468/:الخولانيسعيدبنعمرو-

الأمويالقرشيأميةبنالعاصبنسعيدبنعمرو-

،4942،955/،2283/:بالأشدقالمعروف

195،/5488،394،/6934،535،/779،

112،/8122،126،132،512،162،

235،237،238،923،542،792،533،

803،338،933،534،134،358،
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13/87:(الدبنتقي)الصلاحبنعمروأبو-.222،(75-77)،9،75،7172،73،74/

15121،123،156،177،591،242/".9036/:مسلمبنقتيبةبنسعيدبن-عمرو

261،263،453،(254-252)،4244،245،525/:الثقفيأسيدبنسفبانأبيبنعمرو-

/17124.!936،993،555،555،/1648.

.17174/،6516/:مخلدبقالضحاكبن-عمرو.5،352/17571/.4695/:الثقفيسفيانبن-عمرو

.2537/:آباذيالمحمدطاهرأبيبنعمروأبو-".4511،161/:حرببنصخرسفيانأبيبنعمرو-

779/،3327/:الدوسيعمروبنالطفيلبنعمرو-.7454/:الأسدعبدبنسفبانبنعمرو-

.79220166/:ثبيبنعمرو=سلمىأبيبن-عمرو

عامربنعمروبنمعاويةبنعمرو-طلةبنعمرو-4/582.5/7،09،1:الجرميسلمةبنعمرو-

(9/216)02/417.

.4132/:زيدبنطلقبنعمرو-!.17/482:سلمةأبيبنعمرو-

3251،286/،194،191/:العاصربنعمرو-.(1/148):الدمشقيسلمةأبيبن-عمرو

287،288،928،092،192،292،592!.7582/:البجليسليمبنعمرو-

992،513،4/37،175،187،345بزيدبناللهعبدبنأحمدبنعثمان=السماكبنعمرو-

0634،348،934،964،047،471،473(21/491):الدقاق

6691،383،517،518،951،552،521،528،556/،5393/:المصريسوادبن-عمرو

484،494،455،ص!574،56/،56401651

723،36،37،45/،01/5540/6287،132،327:الشاريعمروأبو-

19،!7573082،83،84،86،88،98،5/،5571،581/:الأسلميشاسبن-عمرو

39،79،89،561،131،121،155%.01/358:شدادبن-عمرو

75230156،158،915،185،918،302،512/،3/891:شرحبيلبن-عمرو

34،235،258!،25230412،512،162،172/:الشريدبنعمرو-

!ا88،031،4!،306،554،271،281،284،287/،2/358:شعيببنعمرو-

/4146،534،565،575،585،613،315،434،436،437،441،443،447

622،625،638،/5115،164،232،448،451،454،456،457،458،945

286،/649،/1564،(168)،/1756،461،462،463،464،465،946،475

301،151،921،367،3770474،477،478،947،485،951،525

7451،457،458،526،528،952،532،534،545،544/،1/77:شمربنعمرو-

995،651،8/187015488/8-،،9،11،(1517-)،65،16

1/16520135،141،421،441،461،471،187:الحلبيشيبانبنعمرو-

1712،56/،254،9/58،177،022!:(مراربنإسحاقاسمه)اللغويالشيبانيعمروأبو-

/1534،478،518!،(/1144)،48،66.

5193/،2141/:الكلابيعاصمبنعمرو-.13/87
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.7347،71/671،654/،337ث!/

.4584/:عامربنكموو-لا

.4132/:الفهريالحارثبنعامربنعموو-

،2415،411،457/:اللخميعامربنعمرو-.

465.

.8917/،3234/:عباس!بن!موو-

.17/98:الحضرمياللهعبدبنعمرو!ه

.5235/:صفوانبناللهعبدبنجمموو-

.579/:الضبابياللهعبدبق!!!طوو

.6915،516/:طلحةأبيبناللهعبدبنص،عموو

.3121/:العبسياللهعبدبنعمروس

:(عزةأبو)الجمحيعثمانبناللهعبدبنعرو!

.118،175،224،231،232ئ!بر

.326/:نوفلبناللهعبدبن،عمو،*-

.7575/:الجمليهندبناللهعبدبنس!طوو

.2113/:الوادعياللهعبدبنعهسو-

.763،75/:بقيلةبقحيانبنالمسيحعبدبنء!رو

.3593/:منافعبدبنع!رو!

.2394/:قصيبنمنافعبدبن!روآلو،إ

.4155/:الواحدعبدبن!مرو+

494،892/:العامريقيسأبيبنودعبدبن!ووى

992،131،/7693.

3235/:السملمينجيحأبو=عبسةبنعمرو-

4/617،/7452،/9144،15/94.

.8541/:الأنصاريعبيدبن!طرو-!

15311/)،4275/:القدريعبيدبنعمرو-

313)،375،371.

.8228/:عباسبناللهعبيدبنشلموو-

2/346،3/57،163،165:عثمانبنعمرو3

4/151،547،688،5/691،283،6/76

936،376،387،9/321،355،17/22

53.255.

.622،11/164/:الحمصيعثمانبنعمرو-

281العينحرف

.3124/:الرقيعثمانبنعمرو-

.8521،131/،7937/:عفانبنعثمانبن-عمرو

بنتيمبنيسعدبنكعببنعمروبنعثمانبنعمرو-

.3/284:مرة

الحمصي:ديناربنكثيربنعثمانبنعمرو-

(11/226)،/17285.

.21/92،33،34:المكيعثمانبنعمرو-

387ء5/:ءهانىبنعثمانبن-عمرو

.7451/،2154/:العوفيسعدبنعطيةبن-عمرو

.(51/331):(عفرةمولى)عمرو-

،397/،1237/:(كنيتهاسمه)العلاءبنعمروأبو-

/491،/7294،695،586،/892،791،

257،/9351،15/155،345،345،(354

355-).

،3445،4/288/،2693/:عليبنعمرو-

/612،132،225،7/367،/1769،251،

322،393،893،551.

،2174/،1/266:الشيبانيعمروأبيبنعمرو-

/324،4/278،/5245،6/357،8/153،

/965،(11/125)،17/315.

.7173/:مقرنبنعمروبنعمرو-

.3313/:(مسعودأبو)الثقفيعميربنعمرو-

.5/1542:العنبري-عمرو

.4192،17/181/:عوفبنعمرو-

.4/195:الواسطيعوفبنعمرو-

،7524/،611/،565/:الواسطيعونبنعمرو-

543.

.1/63:عيسىبنعمرو-

.3264/:غزيةبنعمرو-

.3427/:نابيبنعديبنكنمةبنعمرو-

.6264/:(يتكلمأسودحماراسم)فهرانبنعمرو-

.6413/:القسملىعمروأبو-

.771/:القعقاعبنعمرو-
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،6691/،545/،3/76:قيس!أبيبنعمرو-

/1704،42.

:مكتو!أمبنالأصمبنزائدةبنقيسبنعمرو-

5/341.

.4132/:زيدبنقيسبن-عمرو

،2034/،1236،031/:السكونيقيسبنعمرو-

/412،14،/827،/9386،0/1225،

(703)،1/1916،/17702.

.4132/:(خارجةأبو)مالكبنقيسبن-عمرو

.17936،544/:الملائيقيسبنعمرو-

.0/1112:كليعبن-عمرو

.5936/:كيسانبنعمروأبو-

،2/457،458،945،465:لحيبنعمرو-

461،462،463،464،465،466،467،

476،694.

،11/278،028،281:الصفارالليثبنعمرو-

287،892،356،313،335،331،343،

354،355،935،(375-377).

.5512،994/:مالكبنعمرو-

.17423،464/:الجنبيمالكبنعمرو-

.582/:رؤاسبنبجيدبنقيسبنمالكبنعمرو-

.01/653:مجاهدبنعمرو-

.2945/:مجمعبن-عمرو

.3432/:محصنبنعمرو-

،627،59/،4522/،1135/:محمدبنعمرو-

/767،96،71،234،17/248،513.

،3/452:(سعيد)أبوالعنقزيمحمدبنعمرو-

6/28.

،3/88،4/91،173:المدنيعمرو-أبو

5/315.

.4/575،643:-أبوعمروالمديني

.1/347،17/55:مرثدبنعمرو-

،5938/،4656/،1931/:مرزوقبنعمرو-

العينحرف-م

/6313،338،/7385،/8011،(11/49)،

17/348.

،2/238،375،304،3/222:مرةبنعمرو-

225،024،372،4/35،59،384،552،

581،674،688،/5111،145،914،

322،6/78،925،927،028،361،

893،/7326،593،456،543،555،

575،587،/8175،15/48،273،

/17246،045،455،517.

،917،(142-3/127):الجهنيمرةبنعمرو-

018،181،7/175،8/137.

.0/1474،1/163:مسعدةبن-عمرو

.9358/:مسلمبنعمرو-

،382،4/482،678/:مطربنعمروأبو-

6/318،7/255.

.4/614:(المطلبمولى)عمرو-

.4132/:الأوسيمعاذبنعمرو-

.4132/:الأوسيالأزعربنمعبدبنعمرو-

،3/916،5/53:الزبيديكربمعديبنعمرو-

54.55،7/14،43،133،913،142،

176،922،231،(243)،244،245،

351،/1125.

.9123/:الذهليمعمربنعمرو-

.636/:المغربيعمروأبو-

.8278/:المقدامأبيبنعمرو-

.5942/:المقرىءعمروأبو-

.7471،166/:الأعمىمكتومأمبنعمرو-

.7165،652/:منبهبن-عمرو

،9336،337/:الأنصاريمهاجربنعمرو-

/1516.

.6512،13/182/:مهديبنعمروأبو-

،216،227/،1924،332/:ميمونبنعمرو-

246،047،/3222،924،/493،046،
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/5601،247،/6275،135،/7555،

561،568،572،/9271،/17221،271،

356،475.

.2452/:نافعبنعمرو-

،4932،264/،3544/،1/281:الناقدعمرو-

/551،/6915،131،/7366،

(1/1131)،/1746،68،98،502،

476.

.6233/:نجيدبنعمروأبو-

،1793/،5926،525/:الحرانيهشامبنعمرو-

316.

.7561/:(الحبابأبو)الخبيهشامبنعمرو-

،562،63/،3138/:(قطنأبو)الهيثمبنعمرو-

/656،182،/7251،327،17/49.

.17/52،53:الأسديوابصةبنعمرو-

،2341،3/912،8/177/:واقدبنعمرو-

178،491،591.

.3612/:الوليدبنعمرو-

.51/142:(الأبرشأخو)الوليدبنعمرو-

.7224/،314/:يثربيبنعمرو-

.4385،628،665،678/:يحىبنعمرو-

.8183/:الأمويسعيدبنيحىبنعمرو-

،3/88،98:العاصبنسعيدبنيحىبنعمرو-

/4431،6/932،345،8/5.185،

17/91.

،5451/،271/:المازنيعمارةبنيحىبنعمرو-

/6161.

.5367/:(بردةأبو)التميمييزيدبنعمرو-

.7552/،5385/:العمري-

.1091/:نوحبنسامبنلاوذبنعمليق-

.(1/1155):خليدبناللهعبد=العميثلأبو-

.21/223:العميدابن-

:(محمدبنمنصور:اسمه)الكندريالملكعميد-

283العينحرف

13/126،127،138،147،153،158،

915،(163).

.625/:عمير-ابن

.838،43،94/:إسحاقبنعمير-

.6332،17/41/:العنسيالأسودبنعمير-

.757/:أوسبنعمير-

.2522/:جنادةبنعمير-

.4132/،3427/:ثعلبةبنالحارثبنعمير-

.933،01/33/:السلميالحباببنعمير-

.4132/:الجموحبنحرامبنعمير-

.(9923/):الشاميالعنسيحكيمبنعمير-

،4/65،66،68:الجموحبنالحمامبنعمير-

132،138،991.

.3284/:مهشمبنحذيفةبنرئاببنعمير-

.7035/:زوذيبنعمير-

.8181/،7165/،49/:الزاهدسعدبنعمير-

.7/235:سعيدبن-عمير

.9141،241/،7534/:التميميضابىءبنعمير-

.7/37:طلحةبن-عمير

.4132/:مالكبنعامربنعمير-

.5358،903/:الخطميعديبنعمير-

.914/:طالبأبيبنعليبنعمير-

.5184/:الثقفيعمروبنعمير-

.4/321:عوفبن-عمرو:ويقال-عمير-

.2487،488/:الطعانجذل-قيسبنعمير-

.وقاصأبيبنعمير=أهيببنمالكبنعمير-

.4426/:(اللحمابيمولى)عمير-

.5228/،هـ464/:(عباسبناللهعبدمولى)عمير-

،2251،592،6/233،341/:ءهانىبنعمبر-

8/167،(15/243)،17/55.

أخو،وهببنمالكبنعمير-وقاصأبيبنعمبر-

.4132،138/،3/923:سعد
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،(344هـ1/)،9316/،455،118،911،565،8/6،591/:الجمحيوهببنعمير-

125،563،665./7214،/8110،/17155،128،912،377،381.

.7225/:خويلدبنالعوام-.7575/،5292/:سعدبنعميرة-

بناللههبةبنسعيدبنيحيى:اسمه)زبادةبنالعوام-.8/13:يثربيبن-عميرة

.(-14/443444):(زبادة4/577،582.5/236،9/25701ةالعميس-ابو

.17/392:مراجمبنالعوام-.5186/،2486/:(صيارةأبو)الأعزلبنعميلة-

،2135،531/،1/36،64،85:عوانةأبو-.16/352:(الدين!في،الطواشي)-عنبر

،4/890532،371،937،624،594،125:العنبسأبو-

،4891/،94520/382،512،172،316،935/:الخولانيعنبةأبو-

،4830912،271،932،385،165،581،656/:الأزهربن-عنبسة

،542،89،124،154،928،492،316/،4435،431/،2/925:سعبدبنعنبسة-

/9142.!321،347.385،445،518،522،

،7135/،890/6133،451،153،253،367/:سفيانأبيبن-عنبسة

،855/،6/46،1324،368،473،555،561:القرشيعنبسةبنالرحمنعبدبنعنبسة-

/175540174،175،9/53،/1751،255،251،

.17/5740268،493،654:الواحدعبدبنعنبسة-

،2165،356/:الإسفرايينيعوانةأبو-.(5/1438):القاسمبن-عنتر

.(12/58)!.4/132:(سليمبنيمولى)عنترة-

،8923،9/357/،336/:الحكمبنعوانة-.919/،2/581،551:العبسيشدادبن-عننرة

.1/15155:(الطائيحاتموالدة)عمروبنعفيفبنتعنترة-

.218/:الجونيعمرانأبيبن-عوبد.2535/

،1/173،174:-عناقابن:ويقال-عنقبنعوج-.1/471:(لقابيلولد)-عندر

.1/2750/262:ربيعةبنأسدبنعنزة-

.5353/:السلميالعوجاءأبو-.1/173:مابنتعنق-

.4468/:السلميالعوجاءأبيابن-.5547/:(عائشةجارية)الحبشيةصبيحأمعنقودة-

.11/141،151:العودأبو-.14/55:العسكرأبيبن-عنبز

العودبنالحسينبنالقاسمأبو)الرافضيالعودابن-.1251/:مجلزبنكنيمبنت-عنيزة

.(15/477):(الدبننجبب،الحليالأسديبناللهنصربنمحمدالمحاسنأبو)الشاعرعنبنابن-

.14235/:-العوريس،1569،79/:(الأنصاريالحسنبنمكارم

.5585/:الجهنيحرملةبنعوسجة-.582،952،512،(491-691)،154

.5533/:الهنيدبنعوص-.5271/:العوامأبو-

.17/223:عوفابن-6،932/،2312/،9343،/1:حوشببنالعوام-

.7693/:عوفأبو-،524،هـ7458،468،585،95/،354
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.2487/:قلعبنأميةبن-عوف

.563/:الكوفيالبجليعوف-

،1125،133/:الأعرابيجميلةأبيبنعوف-

323،2/115،181،363،3/946،483،

484،4/292،392،932،438،595،

5/475،6/22،147،7/473،474،

9/46،13/88،17/71،156،266،462،

694.

،4،426هـ30/:عفراءبنعوف-الحارثبنعوف-

/457،95،011،132،138،/822.

.3904/:الغطفانيحذيفةبنعوف-

.4/584:عامربنعوف-

.4571/:زهرةبنالحارثعبدبنعوفعبدبنعوف-

.2477/:خزيمةبنكنانةبن-عوف

.2482،483،484/:غالببنلؤيبنعوف-

،4486،951/:الغطفانيالأشجعيمالكبنعوف-

052،6/73،287،352،7/217،926،

/8018،(9/127)،17/28،95،06،

63،64،604.

،2271/،1/07،541،561،122:العوفي-

642،337،/3212،356،4/92،63،

523،526،/5005،/615،611،

17/421،524،175،185.

.(934/هـ1):عونبناللهعبد-عونابن-

.12131/،5386/:عونأبيابن-

.7347،375/:الأنصاريعونأبو-

.2574/:الأنصاريأيوببنعون-

.7561/،5501/،468/:الثقفيعونأبو-

،575،225/:السوائيجحيفةأبيبنعون-

.هـ1754/،8/227

.5438/:طالبأبيبنجعفربن-عون

.17947/:رافعبناللهعبدبنالخطاببن-عون

285العينحرف

،2/346،5/527،6/358:اللهعبدبنعون-

/7352.

.6262/:جعفربناللهعبدبنعون-

.17332/:عتبةبناللهعبدبن-عون

.6374،17/22،283/:عمارةبنعون-

.3544،644/:(عوين:لقبهاعمروبنعون-

.4488/:جعفربنمحمدبنتعونأم-

.6123،128/:الحنفيةبنمحمدبن-عون

،316/:(مخرمةبنالمسورمولى)عونأبو-

/4166.

.14/137:(الرافضيالشاعر)العوني-

.4564/:الدئليالأضبطبنعويف-

،3425،482/:الأوسيالأنصاريساعدةبنعويم-

575،/4132،/7225،(277).

.775/:الأسلميالكاهنبنعويمر-

.176،5/1162،17/935/:(راو)عياشابن-

.5473/:(لمجيمالنبيإماءمن)عياشأم-

.9035/:ديناربنعياش-

،3923،284،315،433/:ربيعةأليبنعياش-

434،/7167.

.4266،682/:الزرتيعياشأبو-

.219،17/53،45/:القتبانيعباسبنعياش-

.168/هـ1:المعافريعياشأبو-

.3251/:الوليدبن-عياش

.8511/:الحارثبنعياض-

.17/525:المجاشعيحماربنعياض-

،3285/:الفهريشدادأبيبنزهيربنعياض-

(/7592).

.2916/:السرحأبيبنسعدبناللهعبدبنعياض-

.4638/:عياضبنعياض-

.(9581/):الأشعريغنمبنعياض-

.9402/:البجينيغنمبنعياض-ا
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،774،75/،4132/:الفهريغنمبنعياض-

79،154،113،181،184،185،591،

257،222()،8/181.

.17/72:مسافعبنعياض-

.12/222:(المتنبيوالد)السقاء-عيدان

.7385/:جرولبنالعيزار-

،672،89/،3014/:حريثبنالعيزار-

/8192.

.5235/:البركيإبراهيمبنعيسى-

.(12/141):الحربيإبراهيمبنتعيسىأم-

.(1/1288):البلخيأحمدبن-عيسى

.7332/:العسقلانيأحمدبنعيسى-

.9388/:(لخزاعةمولى)اعينبنعيسى-

.12/927:(برغواطةملك)الأنصارأمبنعيسى-

.16/571:(الدينشرف)البرطاسيبنعيسى-

.494،(948)،15451/:جعفربن-عيسى

.11/157:عاصمبنمحمدبنجعفربن-عيسى

.(1/1132)،2544/:حمادبنعيسى-

.5173/:الخراسانيعيسىأبو-

.4488/:الخزاعيةعيسىأم-

.12378/:العقيليخلاطبنعيسى-

.7517،161،5/1941/:دأببن-عيسى

.5/112:رز-لنأبيبن-عيسى

.11/13:الرشيدبنعيسىأبو-

.1/181:الرمانيعيسىأبو-

بنخمارتكينبنجبريلبنبهرامبنسنجربنعيسى-

.(51/582):الشاعرالحاجريالإربليطاشتكين

.3122/:الجعدبنسوادةبنعيسى-

.(1/1928):الشيبانيالسليلبنالشيخبن-عيسى

.(16/47):الرجيحيالدينسيفالشيخبنعيسى-

الدمشقي:الخالقعبدبنعبيدالشيخبنعيسى-

.)15/045(

،1/151،4/025:عبيداللهبنطلحةبنعيسى-

العين-حرفم

/7942،/9126،/17362.

.7582/،5521/،4351/:طهمانبن-عيسى

.01/02:عاصمبنعيسى-

.7584/:البجليالرحمنعبدبنعيسى-

المطعم:المقدسيمعاليبنالرحمنعبدبنعيسى-

16/145-146().

أبو)المغربىالنحويالجزوليالعزيزعبدبنعيسى-

.(61-1565/):(موسى

.5213/،4968/:اللهعبدبن-عيسى

.4345/:أنيسبناللهعبدبن-عيسى

.471/:التيمياللهعبدبن-عيسى

:(زغاث:لقبهادلويةبنسنانبناللهعبدبنعيسى-

(11/931).

بنعليبنعمربنعبيداللهبناللهعبدبنعيسى-

.7595/:طالبابي

،13/275:الغزنويالقاسمبناللهعبدبنعيسى-

(275).

بنعلىبنعمربنمحمدبناللهعبدبنعيسى-

.7582/،5424/:طالبأبي

.6293/:النعمانياللهعبدبن-عيسى

.3942/:الكنديعبيدبنعيسى-

.5/1156:(الجريرأبو)الشاعرعصمةبن-عيسى

.15025/:الليثيعقيلبن-عيسى

.17/23:الأنصاريعليبنعيسى-

،311/:عباسبناللهعبدبنعليبنعيسى-

15/928،592،403،(452).

:الجراحبنداودبنعيسىبنعليبنعيسى-

15/458،/125،(362).

:(عمروأبو)النحويالبصريالثقفيعمربنعيسى-

(/15345-346).

.2331/:عونبن-عيسى

.954/:(عمروأبو)القاريعيسى-

.4/1167:هاشمأبيبنقاسمبن-عيسى
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.21/64:القصارعيسى-

.1/1281:الكرخي-عيسى

.6362/:مازنبنعيسى-

.1/111،21:خالدأبيبنمحمدبن-عيسى

.4392/:الرمليمحمدبنعيسى-

شرف)السهرورديسليمانقراجانبنمحمدبنعيسى-

.(522-61/422):(الدين

.17251/،5373/:المختاربن-عيسى

،1/95:السلامعليه()المسيحمريمبنعيسى-

155،176،245،924،525،285،792،

314،324،327،932،/272،145،

914،173،791،802،222،224،228،

(235-)355،315،354،363،384،

938،293،393،424،694،515،

3/158،121،913،145،391،691،

891،255،212،286،287،928،192،

392،692،792،312،341،343،355،

/4475،516،6/99،264،266،268،

288،386،452،456،457،418،941،

424،427،435،431،435،437،

/7315،311،/9311،344،/1311،

/14122،17/46،62،68،83،101،

113،118،124،136،137،913،141،

143،914،591،228،233،274،275.

.6191/:المساوربنعيسى-

،7574،575/:الطهويداودأبو-مسلمبنعيسى-

5/1124.

.983،84/:الزبيربنمصعببن-عيسى

.0/1291:العجليمعقلبنعيسى-

.5/1335:المنصوربن-عيسى

.7345/:منهالبن-عيسى

:(العربملك،الدينشرف)مانعبنمهنابنعيسى-

15/353،484،486،488،494.

287العين-حرف

.41/336:مودودبنعيسى-

،281،284،192،292هـ1/:موسىبنعيسى-

392،352،353،313،322،323،324،

325،328،932،333،343،934،356،

377،378،937،(604).

.51/692:السراجموسىبنعيسى-

.1724/،151/:كنجارموسىبن-عيسى

:(الفاطميللمعزنصرانيوزير)نسطورسبنعيسى-

/12345،346.

.هـ1/357:نهيكبن-عيسى

-14/128):النقاشعيسىبناللههبةبنعيسى-

912).

،14281،321،354،372/:الهكاريعيسى-

373.

،2/915،8/177:الصدفيهلالبنعيسى-

/17364.

.11/654:الوراقعيسىأبو-

.1/112:الجلودييزيدبنعيسى-

.718/،3561/:المدينييزيدبنعيسى-

الضرير:الغرافيأحمدبنيوسفبنعيسى-

(/1511).

،1/89،2/345،3/946:يونسىبنعيسى-

4/392،5/991،254،215،275،336،

337،386،471،472،513،514،

6/16،182،235،325،936،385،

428،7/328،(15/947)،487،17/96،

257،694.

.3542/:المنجمعيشونابن-

.(1/1131):-العيشي

،1/028:الخليلإبراهيمبنإسحاقبنالعيص-

281،283،284،285،315،2/454،

17/66.

.315/:(الشامأهلمنراهب)-عيصا
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.41/291:الباروقيالدولةعين

الثقفية:الفرجأبيبنأحمدبنتالشمس!عين

15/577،578.

.(15154/):(المصريعثمان)غينعين

.2476/:نزاربنمضربنعيلان

:(الشاعرخلادبنالقاسمبن)محمدالعيناءأبو

11/342،12/178.

الحضرمي:عقرببننهاربنمالكبنتالعيوف

9/21.

،4322،365،453/:الفزاريبدربنعيينة

.أهـأ،454،5/42

،4284/:الفزاريبدربنحذيفةبنحصنبنعيينة

792،357،436،617،961،623،624،

628،063،631،632،634،684،5/9،

355،/659،/725،26،275.

.5/1176:(عيينةبنسفيانوالد)عيينة

.4968/:جوشنبنالرحمنعبدبنعيينة

.5/1903:كعببنموسىبنعيينة

+++

الغينحرف-

الغينحرف

.(01/264):(الهاديلموسىجارية)غادر-

:(الجهنيأزيهربن-يسار:وقيل-مسلم)الغاديةأبو-

/6532،/7457،452.

ء9313/،8926/:الجرشيربيعةبنالغاز-

!أ"أ.أأ/6):التتارملكقازالأ-:-ويقالغازان-

33.

.4/1912:اقسنقربنزنكيبنغازي-

27ء/1فى:مودودبقغازيبنسنجوشاهبنغازي-

*41/522،1122:(الظاهر)الدينصلاحبنغازي-

324،335،174،914،542،431،474،

464،/551،41،37،57.

؟89،اافى.(الديقشهابالمظفر)العادلبنغازي-

*أ1لمجمه،111،126،134،135،158،168

235،233.

*115،118الم4:زنكيالدينعمادبنغازي-

121،125،923،255،286،926.

+14/118،912:(الدينسيف)مودودبنغازي-

402،254،255،264،268،!!96

(535).

لم!؟.،7323،034/:العكىحرببنالغافقي-

.3992،71/814/:غالبأبو-

.5362،17/152/:الباهليغالبأبو-

.5955/،2238/:البناءبنغالبأبو-

.5525/:الجزريغالب-

.13/33:(منصوربنالحسن)غالبأبو-

.2483/:لؤيبنسامةبنغالب-

.17/534:سليمانبنغالب-

!95؟،4/944،455:الكلبياللهعبدبنغالب-

5/353،355.

.7132/:الليثياللهعبدبن-غالب
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،2414،482/:النضربنمالكبنفهربنغالب-

/321،94.

.17515/،8185/:القطانغالب-

.(51/9):الكاتباليهوديكمنونةبنغالبأبو-

.4/1174:شاهملكالفتحأبوالديننصيرالغالب-

.(5/1185):العديمبنغانمأبو-

.4461/:غانمأبيبنغانم-

:(ب!مشقالدواوينناظر،الدين)شمسغبريال-

16/153،154،155،134،163،174،

213،924،257.

.2294/:(لؤيبنعمروبنسيلم)غبشانأبو-

:زرارةبنسعدبنمعبدبنالقعقاعبنضراربنتالغراء-

/9358.

.7558/:غرزةأبيابن-

.5257/:الكنديالحارثبنغرفة-

.5272/:غرقدةابن-

.7117/:البارقيغرقدة-

،15/395:(الدينسيف)العادلياللهعبدبنغرلو-

565،/1622،25،98،(144).

.591/:المنذربنالنعمانبنالمنذربنالغرور-

:(سنانأبو)الدولةسيفبنمعنبنمحمدبنغريب-

(13/77).

.4184/:(يهودمنرجل)غزال-

:(الحسنأبو،الدولةأمين)المسلمانيغزال-

/15241،245،247،924،(276).

،9/147،148:(يزيدبنشبيبزوجة)غزالة-

154،155،917.

،11531/:(محمدبنمحمد،!حامدأبو)الغزالي-

12/47،/1386،951،591،231،241،

245،924،14/15،12،13،14،15،

45،58،63،64،98،112،116،117،

132،255،921،17/265.

.2477/:خزيمةبنكنانةبنغزوان-

928الغينحرف

.5428/:حكيمبنجابربنت-غزية

،7415،17/141/،618/،2383/:غسانأبو-

621،631،931،434،431.

.7956/:الكاهليبشربنغسان-

.7585/:حسانبنغسان-

.17942/،11551/،8/268:الربيعبن-غسان

.1/148:عبادبن-غسان

.5/1952:الحميدعبدبن-غسان

.919،171/:مضربن-غسان

.7525،335/:القاسمبنالغصن-

.4/1532:(المستضيءالخليفةأم)غضة-

.17/231:عتيقبنالغضور-

.(969/):السكونيزنيمبنالحارثبن-كضيف

.15432/:عطاءبن-الغطريف

أحمدبنمحمد-الغطريفي-

.2483/:عيلانبنقيسبنسعدبن-غطفان

.3938/:سهلبنغطفان-

.3/938:سهلبن-كطيف

.13531/:(محمد:اسمه)-الغلابي

:(عسانبنالمفضلبنالأحوص:اسمه)الغلابيابن-

15/425،11/414.

هانم:أبيبنالواحدعبدبنمحمد=ثعلبغلام-

(12/691791-).

غالببنأحمدبنمحمدبنالمحسنعبد-غلبونابن-

.(61-13/56):الشاعرمحمدأبو،الشامي

.8132/:-الرميصاء:ويقال-الغميصاء-

.4132/:الخزرجيأوسبنغنام-

.13511/:المحلبانبنالغنائمأبو-

.(51/12):البغداديالمركيسهلارالغنائمأبو-

،1/87،69:(جعفربنمحمد:اسمه)غندر-

99،153،121،133،2/56.591،376،

693،794،3/176،191،314،366،

434،483،4/43،51،254،216،921،
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267،287،328،033،422،534،454،

484،485،553،585،581،595،516،

688،696،5/44،65،155،145،146،

148،914،015،155،165،171،177،

022،271،392،932،363،445،453،

462،/622،33،65،96،141،216،

316،317،345،/7385،473،565،

565،568،576،577،(15/512)،

13/88،17/32،44،07،73،75،29،

79،157،115،136،155،162،391،

252،271،273،282،392،492،358،

413،418،447،458،947،594،555.

.2477/:خزيمةبنكنانةبنغنم-

.6112/:الرازيأوسبنغنيم-

.6134/:البعلبكيغنيمأبو-

.17341/،5/147،161،162:قيسبن-غنيم

:(يحىأبو)الحضرميزيادبنسليمانبنغوث-

15/945.

،4164/:-دعثور:ويقال-الحارثبنغورث-

165،275،271.

،9/924:(الصغدملكطرخونأخو)خانغورك-

251،252.

.51/134:إبراهيمبنكياث-

.654/:البكريكياث-

.51/134:شاهخوارزمبنالدينكياث-

-485)،14/944،464:الغوريالدينكياث-

481).

،555/،4445/،2454/:(راو)الغيثأبو-

455،/6492،/1765،138،215،275.

.5/1893:(الفرجأبو)الصوريغيث-

.318/:المطلبعبدبنحجل=الغيداق-

فيكاهنةكانت،سهمبنيمنامرأة)الغيطلة-

.3511/:(الجاهلية

الغينحرف-م

.3385/:الغيطلةابن-

.9017،177/،6356/:غيلان-

.41/28:غيلانابن-

،4/617:سلمةبنغيلانبنتبادية-غيلانابنة-

618.

.3336/:(لدوسمولاة)غيلانأم-

.4161/:أنسبنغيلان-

.627/:جامعبنغيلان-

،9136/،335،5/78/:جريربنغيلان-

/1797.

،6215/،4611/:الثقفيسلمةبنغيلان-

(7/277).

.3942/:العامرياللهعبدبنغيلان-

.592/:عمروبنغيلان-

.5/1186،952:القدريغيلان-

+++
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الفاءحرف

.12/64:(الحلاجصاحب)البغداديالفانكأبو-

:(المتنبيقاتل)الأسديالجهلأبيبنفاتك-

/12225.

.8192/:فاختة-أبو

.859/:الحارثبنزهيربنتفاختة-

.4618/:عائذبنعمروبنتفاختة-

.7387/:جابربنكزوانبنتفاختة-

،7/613:(معاويةزوجة)قرظةبنتفاختة-

/8925،325،321،/1714.

.4563/:الولبدبنتفاختة-

صاحب،الرازيزكريابنفارسبنأحمد)فارسابن-

.12935،037،378/:(المجمل

:(الدينورصاحب)عنانبنمحمدبنفارس-

(/13154).

.(61/55):الرواديالدينفارس-

الحمويعليبنالمرشدبنعليبنعمر=الفارضابن-

.522،(51/572):المصريالأصل

.2185/:(الصلتأبيبنأميةأخت)الفارعة-

.3431/:حرببنسفيانأبيبنتالفارعة-

.3171/:الجرهميالسليلبنتالفارعة-

.5/1438:طريفبنتالفارعة-

.4961/:عقيلبنتالفارعة-

أم)الثقفيمسعودبنعروةبنهمامبنتالفارعة-

.9355/:(الحجاخ

عليهعيسىعننقلتالنيكيمالنبيأسماءمن)الفارقليط-

.6682/:(السلام

سابوربنالفرجبنعمربنابراهيمبنأحمد-الفاروثي-

-15588/):الدينعز،الواسطيكنيمةبنعليبن

958).

.5/1156:المهلببنيزيدبنتالفاضلة-

192الفاءحرف-

.(51/533):الزعبيإبراهيمبنتفاطمة-

:(عليأم)منافعبدبنهاشمبنأسدبنتفاطمة-

7/493،553.

.1467/:فضلويةبنالحسنبنالحسنبنتفاطمة-

،5525/،3256/،2292/:الحسينبنتفاط!ة-

6/911،121،124،8/275،15/56،

.316

.7566/:حمزةبنتفاطمة-

.3923،535،135/:الخطاببنت-فاطمة

.5435/:(قرفةأم)بدربنربيعةبنتفاطمة-

.2485/:سيلبنسعدبنتفاطمة-

.5423/:شريحبنتفاطمة-

الكناني:شقبنمحزثبنأميةبنصفوانبنتفاطمة-

3/283.

،4/651:الكلابيسفيانبنالضحاكبنتفاطمة-

.(61/901):البغداديةمحمدبنعباسبنتفاطمة-

.7372/:الرحمنعبدبنتفاطمة-

.533/:مولةبنالعزيزعبدبنتفاطمة-

:(العزيزعبدبنعمرزوجة)الملكعبدبنتفاطمة-

01/91،22،27.

،6012،125/،5456/:عليبنتفاطمة-

8/273،274.

:الأقرعببنتتعرف،الكاتبةالمؤدبةعليبنتفاطمة-

(13/227).

:مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنتفاطمة-

2/394،3/68.

.(1/1134):القهرمانةفاطمة-

،1777/،7285/،5/78،97:قيسبنتفاطمة-

81،153،116،117.

.3923،284/:المجللبنتفاطمة-

،2236،237/:(الزهراء)لمجيممحمدبنتفاطمة-

292،/365،87،924،385،472،994،
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/423،061،621،163،002،222،

522،422،277،542،466،527،528،

954،552،/528،912،312،536،

614،436،437،438،943،946،

/6553،938،/744،54،46،82،493،

893،155،556،557،567،806،1

/833،61،136،172،522،274،

17/434.

!:(بكرأبيبناللهعبد)امرأةمحمدبنتفاطمة-

.5/385

.315/:(كاهنة)الخثعميةمربنتفاطمة-

.17531/:المنذربنت-فاطمة

.(285-14284/):العطاربننصربنت-فاطمة

.7387/:المخزومبةشمسعبدبنالوليدبنتفاطمة-

،755/:(خالدأخت)عتبةبنالوليدبنتفاطمة-

921.

.4175/:المغيرةبنالوليدبنتفاطمة-

.4133/:الخزرجيالفاكهبنبشربنالفاكه-

:مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنالفاكه-

4/571،7/152،8/916،175.

.2/451:(أخوقحطان)-فالغ

.5/1491:أقرمبن-فائد

،1/173:(رافعأبيبناللهعبيدمولى)فائد-

/3462،/5466،946،/6181.

.6254/:الورقاءأبو-فائد

.51/53،88،98:العادلالملكبنإبراهيمالفائز-

(:إسماعيلبن)عيسىالفاطمياللهبنصرالفائز-

14/016163،،164،214.

.7295/،5555/،165/:الأزديالفتح-أبو

بنالحسينبنمحمدبنعلي-البستيالفتحأبو-

،(271-12275/):الشاعرالكاتب،يوسف

13/8.

.1/1562،572:خاقانبنالفتح-

الفاءحرف-

.12/168،(11/453):شخرفبنالفنح-

.6001/:العمريالفتحأبو-

،12/268،273،274:العميدبنالفتحأبو-

283،337.

مسرور:بنعمربنيوسف-القواسالفتحأبو-

،11/5712/125،)343(،03516/212،.

.41/477:الكروخيالفتحأبو-

.6911/،5554/:الماهانيالفتحأبو-

المسلمة:بنالرؤساءرئيسبنالمظفرالفتحأبو-

13/212213،(،265).

.13/268:ودعانبنالفتحأبو-

.(16/431):الفارقيالدينزينبنالدينفتح-

الأندلسي:اليعمريالناسسيدبنالدينفتح-

/16164،(261-262).

.16/474،945،946:الشهيدبنالدينفتح-

اللهعبدالدينمحيبنمحمد-الظاهرعبدبنالدينفتح-

.(15566/):الظاهرعبدبن

.41/66:الإسفرايينيالفتوحأبو-

.21/358:برجوانالفتوحأبو-

:عميرةبنليلياعبدبناللهعبدبنإياس-الفجاءة-

7/27.

:(موسىأسباطنقباءأحد)عكرنبنفجعيئيل-

2/123.

.5/1347:البندهيالبدبعبنالفخر-

البغدادييزالبنبكمشبن)عليالتركيالفخر-

.51/72:(النحوي

الحسنبنالحسينبنعمربنمحمد)الرازيالفخر-

،1/118:(الريخطيبابن،البكريالقرشي

911،/2593،14/944،457،/1515،

(34-37)،691،286.

.41/318:عساكربنالفخر-

اللهعبدبنالوهابعبدبنمحمد=الشيرجيبنالفخر-



392الفاءحرف-الأعلامفهرس

،6231،281/،0/5238،472،432،387(51/186):الدمشقيالأنصاري

.(544)،121،هـ15970291،5/1562،72/:الكاملبن-الفخر

:(القرآنمعانيصاحب،زيادبنيحيى)الفراء-،هـ12/278،23:بويهبنالدولةركنبنالدولة-فخر

،1135/،15485/،9312/،هـ2/928،48،(346)،314،315،335،336

.934350/17224-ه

.3482،17/16/،2693/:(راو)فرات-.16/152،228:البارزيالدينفخر-

،524/،4/167،168:العجليحيانبنفرات-الواحدعبدبنأحمدبنعلي-البخاريبنالدينفخر-

.هـ0/7133،917،18(51/553):الحنبليالمقدسي

.17386/،5435/:السائببن-الفراتمحمدبنيوسفبنالرحمنعبد-البعلبكيالدينفخر-

.6492،17/02،62/:القزازفرات-.(51/536):الحنبليالبعلبكي

،659/،5316/،3194/:(راو)فراس-محمدبنالغنيعبدبنالقاهرعبد)تيميةبنالدينفخر-

.17/278،356-15/437):(الحرانيمحمدالقاسمأبيبن

:(الشاعر)الحمدانيحمدانبنسعيدبنفراسأبو-.(438

.(271-272)،12/212،922،245،247محمدبنالقاسمأبيبنمحمد)تيميةبنالدينفخر-

.4572/:الأسلميسنبلةأبيبنفراسأبو-.(441)،51/26:(الحراني

.6525/:(ليثبنيمن)عمروبنفراس-.16942/:الحليبنالدينفخر-

،3/283:كلدةبنالحارثبنالنضربنفراس-.15/582:الخليلبنالدين-فخر

.15/0950/7167:الخليليبنالدينفخر-

.هـ18/أ:(رباحبنيزيد)فراسأبو-.51/52:جهاركس:لهويقال،شركسالدينفخر-

.01/327:العجلي-الفرافصة،15/223،225،251:الشيخبنالدينفخر-

محمدبنأحمدبنالفضلبنمحمد-الفراوي-.(271-272)،258

.(59-4/149):الصاعدي16/5310؟السلاميةشيخبنالدينفخر-

.11/152،13/39:يوسفبنمحمد-الفربري-.هـ61/33:الصائغبنالدينفخر-

.4954،555/:(خطلبناللهلعبدقينة)-فرتنى.14152،552/:المسيحعبدالدينفخر-

محمدبنالحسينبنعلي)الأصفهانيالفرجأبو-الحسنمحمدبنبنالرحمنعبد)عساكربنالدين-فخر

-12/243)،948هـ1/،3/39:(الأموي،(131-912)،15121،123/:(اللههبةبن

413،4510244).

.142/هـ1:التركيالخادمفرج-.16/584،474:قروينةبنالدينفخر-

.12/135:الصائغالفرج-أبو:(اللهفضلبنمحمد)المماليككاتبالدينفخر-

،2172،173/:الحمصيالتنوخيفضالةبنالفرج-.(-16246247/)

332،،7932/،5232/،1618109،34/3581،133/:النويريالدينفخر-

،(5/1435)،8163/،9790367،375،371/:الحارثيفديكأبو-

.2/793،17/34:(إسماعيلبنمحمد)فديكأبيابن-
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.7642،482/:(الريأهلملك)الفرخانأبو-

.7151/:البندوانبن-الفرخزاذ

.17551/:الأشعريفردوس-

.17/471:حنانبنا!فرزدق-

،7151،355/:(غالببنهما!)الشاعرالفرزدق-

/853،238،923،292،392،336،

/9138،286،288،334،335،534،

.14/136،(ا-54601)،،15/41،7989

بنيوسفبنمحمدبناللهعبد،الوليدأبو)الفرضيابن-

،(ا-13/891):(بلنسيةقاضي،الأزدينصر

14/318.

،25،6،7/،1/512،522،253:فرعون-

9،11،21،42،62،27،82،92،53،

32،33،43،35،36،37،38،54،

،65،62،66،هلاكه43،47،94،56

74،39،49،59،158،915،131،

132،248،338،3/255،367،،4/346

475،6/388،293،453،804،17/113.

.21/232:(الصلةصلةكتابصاحب)الفرغاني-

.17/421:الحجاجبنفرقد-

.8631/،6237،238،431/:السبخيفرقد-

.4/655:طلحةأبوفرقد-

،14265،926/:أبوببنشاهنشاهبنفروخشاه-

287،692،303،15/75،154.

.7955/:الأسلميفروةأبو-

.9451/:الكلبيالدفانبنفروة-

.5032/:طوسابنزبيدبنفروة-

.2585/:عفيفبنسعيدبنفروة-

.5547/:(مرضعه:أيع!ي!النبيظئر)فروة-

.577/:الجذاميالنافرةبنعمروبنفروة-

،3426،466/:الخزرجيودقةبنعمروبنفروة-

/4133.

.(9644/):مجاهدبنفروة-

الفاءحرف-م

،552/،2/704:المراديالغطيفيمسيكبنفروة-

53،54.

.6552/،5387/،3375/:المغراءأبيبنفروة-

.795/:النعمانبنفروة-

.4395/:الجذامينفاثةبنفروة-

.88/:نوفلبنفروة-

:المستفاضبنالحسنبنمحمدبنجعفر-الفريابي-

(12/6-7).

.17/476:جعفربنمحمد-الفريابي-

،1/16،2/357:يوسفبنمحمد=الفريابي-

/3215،4/558،621،5/252،6/49،

(11/47)،17/941،484،485.

.6681،17/544/:عمربنفزارة-

قيس.بنالحارثبنيزيد=فسحم-

.(132-11/532):سفيانبنيعقوب-الفسوي-

.3181،182/:(جهينةمنرجل)الفصل-

.17/471:جبيربنفضال-

.6632/:الأنصاريفضالةأبو-

.5534/:(ع!ي!اللهرسولمولى)فضالة-

.7431/،5594،794/:حابسبنفضالة-

،7993،8/8/:الأوسيالأنصاريعبيدبنفضالة-

31،54،(113-114)،184،211،343،

9/992،/17191،211،423،464.

.4563/:الليثيالملوحبنعميربنفضالة-

.7542/،6325/:الأنصاريفضالةأبيبنفضالة-

.3367/:الفضل-

،499،121،175/:(العباسزوجة)الفضلأ!-

945،464،/8131،927،/952.

،11/925،262:إسماعيلبنإسحاقبنالفضل-

274،275.

.11/127:الهاشميإسحاقبنالفضل-

.385/:بضاعةبنالفضل-

.1/1166:التميميالفضلأبو-
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.17551/:جعفربن-الفضل

.1279،112/:الفراتبنمحمدبنجعفربنالفضل-

.385/:الحارثبنالفضل-

.5228،922/:الحارثبنتالفضلأم-

،1/992:(خليفةأبو)الجمحيالحباببنالفضل-

/4482،(12/91)،248،341،13/153.

عبدبنالفضلبنمحمدبنأحمد=الخازنبنالفضلأبو-

.(41/53):الخالق

.(11/77):نعيمأبو=دكينبنالفضل-

،5/1418،425،438،463:الربيعبنالفضل-

467،477،551،556،515،513،531،

(11/37،93،45).

.5/1436:حاتمبنروحبنالفضل-

.8252،12/48/:زيادبنالفضل-

.5/1423:الحروريسعيدبنالفضل-

،6231/،372،447/:الأعرجسعلبنالفضل-

366.

،15475،487/:الرياستينذوسهلبنالفضل

535،953،11/8،9،(15).

.385/:شراعةبنالفضل

.(16552/):اليونسيالرجيحيالشيخبنفضل

:(الحسينبنالعباس)الشيرازيالفضلأبو

12/258،261،926.

.41/358:الصاحببنالفضلأبو

:عباسبناللهعبدبنعليبنصالحبنالفضل

.15/354،378

.17/433:الصباحبنالفضل

.7376/:البغداديطالبأبيبنالفضل

.9441/:عامربنالفضل

،4/557،588:المطلبعبدبنالعباسبنالفضل

5/922،247،251،252،264،314،

323،382،425،/6352،/7121،127،

/8155.

592الفاءحرف-

العباسي:عليبنمحمدبنعباسبنالفضل-

15/487.

محمد(:)أبوالشيرازيالرحمنعبدبنالفضل-

12/213.

،11/376،378:الهاشميالملكعبدبنالفضل-

381،383،386،388،793،451،455،

411،414،12/6،8،15،17،25.

.12/338:العمبدبنالفضلأبو-

.16151/:(مهناأخو)عيسىبنفضل-

،17217،265،703/:الرقاشيعيسىبنالفضل-

485،486.

الحنبلي:العجلونيقنديلبنعيسىبنفضل-

(16/268).

.41/928:عيشونبنالفضلأبو-

.385/:فضالةبنالفضل-

.(13/34)،12/935:باللهالقادربنالفضلأبو-

.11/912:قارنبنالفضل-

.385/:قضاعةبنالفضل-

اللهعبدبناللههبةالأمناءفخر=القاضيكاملبنالفضل-

.(14234/):كاملبن

.11/63:المأمونبنالفضل-

.6935/:الشعرانيمحرزبنالفضل-

.5535/:البيهقيمحمدبنالفضل-

.487/:الشعرانيمحمدبنالفضل-

،5/254:المسيببنمحمدبنالفضل-

(11/342).

.1/65،17/145:المختاربنالفضل-

.4/962:مرزوقبنالفضل-

.11/78:مروانبنالفضل-

.4932/:مساوربنالفضل-

،13242/:باللهالمقتديبنباللهالمستظهربنالفضل-

924.

.17/222:القطعيمعروفبنالفضل-
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.7573/،5581/:سنانبنمعقلبنالفضل-

الظريفبابنيعرف،الرضاأبو،منصوربنالفضل-

.(19-1329/):(شاعر)

،1/912،131،3/942:موسىبنالفضل-

5/15،63،76،192،/675،351،

8/313،/17591،925،366،367.

.2268/:البصريموسىبنالفضل-

،4355/،3/367:السينانيموسىبنالفضل-

(01/487).

.385/:وداعةبنالفضل-

،15/435:برمكبنخالدبنيحىبنالفضل-

435،437438،،484،486،494،694،

305.

.17/703،484،485:يعقوببنالفضل-

رشيد)الهمدانيعليبنالخيرأبيبناللهفضل-

.61/132:(الدولة

:(يحيىبنمحمد،الدينمحيي)فضلانابن-

15/31،97،124،991.255،235،

927.

،1531/:(يحىبنممد،الدينمحصي)فضلانابن-

97،124،991،052،235،927.

بناللههبةبنالفضلبنعلىبن)يحىفضلانابن-

.14/452:(بركة

.5547/:النوبيةفضة-

،2341،3/25،4/383/،1/391:فضيلابن-

574.5/258،454،/6175،7/956،

17/72،97،81،147،317،444،45101

.9125/:فضيل-أبو

:(كاملأبو)الجحدريالحسينبنالفضيل-

(/11143).

:(كاملأبو)الجحدريالحسينبنالفضيل-

(/11143).

.8266/:الزبيربنفضيل-

الفاءحرف-

.9692/:الرقاشيزيدبنالفضيل-

.4588/:سفيانأبيبنالفضيل-

،2/543،4/957،5/118:سليمانبنالفضيل-

133،187،921،/6181.

.17/991:الوهابعبدبنفضيل-

.17/053:عمروبنفضيل-

.8252/:عنبسةبنالفضيل-

،5151/،2/927،285:عياضبنالفضيل-

213،8/5،302،/1552،53،387،

428،(475-476)،555،305،705،

14/9،01،17/337.

،17112/،5/266،7/582:غزوانبنفضيل-

145،366.

،2175،5/412،6/911/:مرزوقبنفضيل-

125،124،7/695،/834،288،

/17141،475.

.17/378:ميسرةبنالفضيل-

.4544/:النعمانبنفضيل-

6/326،،5/192،392:خليفةبن-فطر

7/513،514،543،568،574،695،

()01/35217/45،،41،281.

.2/288:()أحدالحوارين-فطرس

.1/292:ينوسبنتفكا-

.7127،272/:(عمرزوجة)فكيهة-

.3333/:(أميةبنصفوانمولى)يسارفكيهةأبو-

.3923،284/:يساربنتفكيهة-

،1/51،912،223:(عليبنعمر)الفلاس-

4/43،267،355،5/166،215،231،

267،316،356،477،6/91،391،

7/124،213،692،612،8/76،015،

/9261،292،355،293،15/167،311،

(/11216)،253،17/138،264.
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.4221/:البصريوثيقبنفيض-،6268/،3134،162/:عاصمبنالفلتان-

.786/:(لهرقلقائد)-الفيقار.17551/

،14938،593،293/:الإفرنسيسملكفيليب-.7122/:(الرومأمير)-فلقط

.393البغداديسليمانبنإسحاق-الفلوسي-

.2424،524/:(النصارىعبادمن)فيميون-.13/21:(خفاجةبنيأمير)فليتةأبو-

+++.6347/:فليح-ابن

.959/:إسماعيلبنفليح-

،4465،696/،3/137:سليمانبنفليح-

5/132،255،032،321،6/54.55،

69،168،15/356،945()،17/915،

126،128،156،436،445457،،466.

.4/8:-فنحاص

.2421،521/:هارونبنالعيزاربنفنحاص-

.11111/:(شاعر)فننأبي-ابن

.(11/536):الموصليالأزديفهدبنأحمدبنفهد-

.321/،2477،478،482/:مالكبنفهر-

،12526،348،934،353/:الفوارسأبيابن-

356،/1342.

.11/363:(القرامطةرؤوسمن)الفوارسأبو-

صاحب،الحسينبنمنصور)الأسديالفوارسأبو-

.(13/441):(الجزيرة

.(13/06):الدولةبهاءبنالفوارسأبو-

.13/512:(منصورأبو)كاليجارأبيبنفولاسون-

،16/693:(العربملك،الدينعز)مهنابنفياضر-

(154).

،7171،911،164،176،178/:الفيرزان-

227،235،232.

.5/1353:سنباذ-إصبهبذفيروز-

،741،51،16،17/،522/:الديلميفيروز-

42،43،95.

.9528/:يزدجردبنفيروز-

.3014،6/89/:البجلي-فيض
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،1/157:الجنبىجندببنحصينبنقابوس-

4/63.

.3437/:ظبيانأبيبنقابوس-

.6434/:المخارقأبيبنقابوس-

،12/287:(المعالىشمس)وشمكيربنقابوس-

13/14،(16).

.571،(521-1431/):وهابيلقابيل-

.2154/:(قحطانأخو)قاحط-

بالئه:المقتدربنإسحاقبنأحمدبالئهالقادر-

/12321،326-327،335،331،352،

366،038،381،/135،8،15،91،

48،64،66،(68)،125.

.5/19:البربريقادم-

،4/583:معتببنمسعودبنالأسودبنقارب-

995.596.

.766،67،135/:قريانسبنقارن-

:(السلامعليهموسىعمابن)قاهثبنيصهربنقارون-

(/2155915-)،335،338.

.13/831:(أرسلانألبأخو)بيكقارون-

ملك)خانجنكيزبنتوليبنأبغابنأرغونبنقازان-

.51/584،656،916،162،623:(التتار

،388،526/،2493/،1/236:القاسم-

/5126،422،387،17/33،125.

.9392/:العلويإبراهيمبنقاسم-

.17/138:احمدبنالقاسم-

اللورقيالمرسيجعفربنالموفقبنأحمدبنالقاسم-

.(51/593):(الدينعلم)النحوي

،5145،158/:(عبيدأبو)إسماعيلبنالقاسم-

431.

.(13/632):الحرمينإمامبنالقاسمأبو-

القافحرف-

.218،39/:أبوبأبيبنالقاسم-

.8271،275/:بخيتبنالقاسم-

.1383،521/:برهانبنالقاسمأبو-

.41/373:الجزريالبزريبنالقاسمأبو-

،231،33،358/:بزةأبيبنالقاسم-

(/15291)،/1745،282.

.1181/:البلخيالقاسمأبو-

،5475/:الأعرجالواسطيالأسديبهرامبنالقاسم-

955،515.

.458،111/،384/:ثابتبنقاسم-

.13/97،58:الجرجرائيالقاسمأبو-

:(عمرأبو)الهاشميالواحدعبدبنجعفربنالقاسم-

/1347.

بنعليبنعمربناللهعبدبنمحمدبنجعفربنالقاسم-

.6127/:طالبأبي

.7582/:جندببنقاسم-

.51/458:الحذاءالقاسم-

أحمد:بناللهعبدبناللهعبيد-الحسكانيالقاسمأبو-

6/912.

،8/262:طالبأبيبنعليبنالحسنبنالقاسم-

263.

.2141/:الحصينبنالقاسمأبو-

،7324/:الأنصاريأوسبنالحكمبنالقاسم-

376،/17157.

.13/35:العلويالعيشأييبنحمودبنالقاسم-

.5366/:حميدبنالقاسم-

.13/942:الخوارزميالقاسمأبو-

بناللهعبدبنالعزيزعبد:اسمه)الداركيالقاسمأبو-

،1326/،377،(318)،12454/:(محمد

46.

.1/181:الراغبالقاسمأبو-

،4/554:الغطفانيجوشنبنربيعةبنالقاسم-

15/187.
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،9316/،651/:المطرزيحىبنزكريابنالقاسم-

(/1252)،603،/17051.

.77/:المسيببنسعيدبنالقاسم-

،1/57،07:(عبيدأبو)سلامبنالقاسم-

2/228،477،/311،138،378،605،

4/153،401،501،016،934،/5492،

432،6/17،38،42،45،336،/7112،

241،/8114،132،243،/9691،

(/114959-)،12/88،/17281.

.3928،13/65/:السمرقنديالقاسمأبو-

.1/1104،454:سيمابنالقاسم-

.717/:الشنويالقاسمأبو-

.41/603:الصفراويالقاسمأبو-

.13/6:الطبريالقاسمأبو-

.12/431:عبادبنالقاسمأبو-

.17/261:الهاشميعباسبنالقاسم-

،5366/،4572/،363/:الرحمنعبدبنالقاسم-

482،483،/8901.

.5916،363/:بكرأبيبنالرحمنعبدبنالقاسم-

:مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم-

4/595.

.9535/:(معاويةآلمولى)الرحمنعبدبنالقاسم-

.4555/،2952/:اللهعبدبنالقاسم-

،12/915،176:البريدياللهعبدأبيبنالقاسمأبو-

185،(552).

.15931/:الصفاربناللهعبدبنالقاسم-

5/393،،2/145:عمربناللهعبدبنالقاسم-

.493

.2537/:مهديبناللهعبدبنالقاسم-

وزير)وهببنسليمانبناللهعبيدبنالقاسم-

،11/347،363،375،371:(المعتضد

373،375،377،(382)،12/63،312.

.1381/:مكرمبنالحسينبنعليبنالقاسم-

992القافحرف

.(1/189):(دلفأبو)العجليعيسىبنالقاسم-

.17/53:غزوانبنالقاسم-

،529،473/،4635/:الحدانيالفضلبنالقاسم-

/6122،132،323،362،363،/7326،

473،0/1521،271،/17155،222،

283،041.

.4/108:فليتةأبيبنالقاسم-

.(13/57):باللهالقادربنالقاسمأبو-

.3942/:السياريالقاسمبنالقاسم-

.13/421:كجبنالقاسمأبو-

(:البلخيأحمدبنالله)عبدالكعبيالقاسمأبو-

15/047.

:(الحسنبناللههبة:اسمه)اللالكائيالقاسمأبو-

4/894،/7026،/9272،13/32،(57).

.7394،17/504/:المزنيمالكبنالقاسم-

.9388،01/251/:التميميمجاشعبنالقاسم-

،387،88،334/:لمجي!اللهرسولمحمدبنالقاسم-

/5164،174،436،437.

،3/228:الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم-

922،325،4/272،314،5/117،135،

246،284،285،931،937،305،

6/102،7/91،22،174،8/137،091،

9/98،232،()01/84،17/256،217،

284،192،413.

.9266/،125/:الثقفيمحمدبنالقاسم-

.0/19:حزمبنمحمدبنالقاسم-

.16/125:(الدينبدر)خالدبنمحمدبنقاسم-

،5/915:المهلبيعبادبنمحمدبنالقاسم-

11/65.

.17/465:المروزييحيىبنمحمدبنالقاسم-

،2345،3/367،8/183/:مخيمرةبنالقاسم-

9/916،321.

.6911/:المستمليالقاسمأبو-
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،13151/:(الرؤساءرئيس)المسلمةبنالقاسمأبو-

115،126،913،141،143(-144)،

015،176،14/67.

.هـه17/8:العجليالمطلببنالقاسم-

.5938،17/294/:مطئببنالقاسم-

)بهاءعساكربنالأمناءتاجبنالمظفربنالقاسم-

.6/911:(الدين

.2922/:(معاويةمولى)قاسم-

.13155/،1/1161:المغر!بنالقاسمأبو-

.17/424:الجوهركماالمغيرةبنالقاسم-

.1/1278:مهاةبنالقاسم-

،2481،17/934/:(محمدأبو)هاشمبنالقاسم-

522.

.17/327:الوليدبنالقاسم-

.5016/:مقدمبنيحىبنالقاسم-

.5323/:قسيطبناللهعبدبنيزيدبنالقاسم-

.17/135:الموصلييزيدبنالقاسم-

:(الشريف)الهاشمييعلىأبيبنالقاسمأبو-

/12025.

السلامعبدبنالقاسمأبيبنيوسفبنالقاسمأبو-

.(هـ51/54):الحواريالأموي

.16385/:الحنبليالجبلقاضيابن-

.(13/431):الماورديالحسنأبوالقاضي-

يحىبنمحمدبنعليبنمحمد)الزكيابنالقاضي-

،41/276،322،333،348:(القرشي

،353،893،134،414،436،154،هـ35

(475-476)،594،51/52.

شهبة:قاضيبنالدينعلاء-شهبةقاضيابن-

.16/343

بنمحمدبنالوهابعبدالدينكمال-شهبةقاضيابن-

.(61/691):الشهبيالأسديذؤيب

،392،38/:(الشفاكتابصاحب)عياضالقاضي-

591،/5527،/6513،186،172،654،

القافحرف-م

،128،923،(41/412)،514،هـ74

17/66،111،121،411،482،452،

193.

بنحسنبنعليبنالرحيم)عبدالفاضلالقاضي-

،14/191:(والبلغاءالفصحاءشيخ،البيساني

691،702،213،218،233،234،276،

282،285،692،358،315،931،،323

324،325،326،932،335،344،،362

365،366،372،378،383،384،،385

413،414،428،436،437،446،458(

461-)،475،471،15/72،16/346.

عليبنالمظفربنالقاسمبناللهعبد=المرتضىالقاضي-

.(31-41/53):الشهرزوريالقاسمبن

بنيعقوبالقاضييوسفأبو-يوسفأبوالقاضي-

.51/944:إبراهيم

.11/97:قالون-

.12/512:مرزوقبنقانعبنالباقيعبد-قانعابن-

،1285،81/:باللهالمعتضدبنمحمدباللهالقاهر-

82،89،015-111،913،141،(184)،

14/39،155.

،12/113:(القاسمأبو)الفاطمياللهبامرالقائم-

118،122،163،(167).

،13/68:(جعفرأبو)بالئهالقادربناللهبأمرالقائم-

81،86،79،99،123،125،143،

167،172،918،591،291،/1433،

051.

.14135،451/:(الدينمجاهد)الرومي-قايماز

،41/11:(الحاجأمير)الأرجوانياللهعبدبنقايماز-

113،127،133،136،155،153،157،

(161)،163.

:(الدينقطب)المستنجدياللهعبدبنقايماز-

(14/267).
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بابنالمعروفالشمسيالمعظمياللهعبدبنقابماز-

.15/591:فصد

.(456)،41/361:النجمياللهعبدبنقايماز-

34،،3/33:الليثيثمالكنانيأشيمبنقباث-

4/1017/98،،29،99.

.7/65،66:-قباذ)قائدلهرمز(

الإسكندراني،يحيىبنمنصوربنمحمد)القباري-

.(51/554):(الصالحالشيخ

،15106،606/:(الدينسيف)المنصوريقبجق-

161،162،624،625،626،/1602،

31،73،77،83،(85).

.61/323،037:(الدينسيف)الناصريقبلاي-

،1/1236،237،238:(المعتزأم)قبيحة-

923،(277).

.763/:الطائيحبهبنإياسبنقبيصة-

،5484/:الكوفيالأسديوهببنجابربنقبيصة-

7/141،8/61،111،123،691،،361

)9/08(.

،2/133،591:المدنيالخزاعيذؤيببنقبيصة-

3/13،416،/4455،574،634،/5185،

252،453،/6591،367،604،/972،

215،228،235()،15/275،17/43.

.866،68/:العبسيحرملةبنضبيعةبنقبيصة-

.(1/154)،8192/،5/357:عقبةبن-قبيصة

.3165/:الخزاعيإسحاقبنعمروبنقبيصة-

.586/:مخارقبنقببصة-

.9153/:والقبنقبيصة-

،8591/،6361،365/:المعافريقبيلأبو-

283،15/7،(248)،271،275،

/1749.

،1/37،38،45:(السدوسيدعامةبن)قتادة-

47،53،54.75،72،59،152،112،

113،117،123،126،137،141،914،

103القافحرف-

162،916،175،177،211،215،921،

022،221،233،236،924،262،263،

275،928،092،292،392،592،992،

403،935،311،931،322،325،327،

328،932،033،332،333،335،337،

2/9،01،11،12،16،91،44،45،

53،56،71،75،76،78،97،86،

501،801،111،115،116،124،127،

128،912،131،133،151،155،164،

167،175،181،918،091،121،212،

152،218،221،222،223،236،246،

247،924،265،278،992،503،103،

031،131،931،532،331،335،337،

933،341،348،535،357،372،373،

376،937،385،584،513،/395،

901،131،135،491،227،026،282،

534،134،535،352،354،365،378،

437،473،481،483،/416،23،03،

43،44،63،76،09،89،151،913،

145،174،291،791،223،254،282،

353،335،934،355،375،383،،385

393،554،455،551،465،506،617،

627،636،638،653،675،/516،18،

141،133،134،913،144،145،155،

156،165،166،171،172،891،236،

238،285،281،135،334،335،366،

374،534،415،941،422،427،942،

434،437،438،945،468،194،294،

513،514،951،/621،25،26،92،

36،37،51،55،83،84،69،133،

141،892،317،345،355،7/91،

148،348،036،361،593،418،941،

456،473،994،515،558،/861،

255،102،/9274،15/157،148،



الأفهرس203

(157158-)،17/92،32،37،41،24

61،73،74،59،155،151،115

116،124،127،128،131،136،145

411،451،152،155،158،161،167

181،184،791،322،335،342،343

348،934،036،937،493،593،604

942،436،442،447،455،451،457

946،473،475،481،794،955،518

951،522،952.

2/187:(الأنصاريربعيبنالحارث)قتادةأبو-

/303،391،992،/4034،358،365

438،453،482،948،195،295

6/147،931،374،/721،35،13

904،486،(/849-59)،/1722،36

64،89،336.

155،55،26/:(مكةأمير)الحسينيقتادة-

65.

.6462/:ملحانبنقتادة-

4/86،133،502:الأوسيالنعمانبنقتادة-

256،702،6/432،7/273،274.

313،41/:(ورقةأخت)نوفلبنترقيقةقتالأم-

35.

:(طغرلبكعمابن،الدولةشهاب)قتلمش-

13/127،915،016.

.384/:(خثعممنرجلابنة)القتول-

،134،74،86،39،581/:(سعيدابن)-قتيبة

127،231،232،256،/298،174،

216،031،342،381،385،454،

/3216،936،947،694،794،552،

512،/4151،141،144،255،216،

261،285،356،325،354،935،368،

385،451،452،457،426،432،466،

948،494،994،516،531،542،955،

القافحرف-م

576،295،634،066،666،/512،15،

52،63،115،118،013،133،136،

143،145،146،178،491،791،217،

923،284،503،318،325،451،404،

994،514،518،/615،13،38،51،

52،53،73،87،892،321،367،

/7485،563،8/163،9/133،593،

15/275،11/65،176،253،17/18،

43،94،53،65،153،158،118،

138،162،102،255،215،216،242،

253،275،285،315،931،355،356،

413،435،437،205.

:(الدينوريقتيبةبنمسلمبنالله)عبدقتيبةابن-

1/118،926،2/131،605،3/74،،85

4/127.018،6/45،8/342،9/265،

285،318،/15282،555،(11/792)،

315،316،14/67.

،7/892،8/73،9/991:الباهليمسلمبنقتيبة-

902،217،233،234،237،923،241،

242،246،924،255،251،252،254،

267،792،892،992،328،932،356،

357،(358)،935،362،15/922.

.1/222،2/933،6/45:-القتيبي

.7931،534/:السكونيفلانبنقتيرة-

.6592/:قتيلةأبو-

.5422،423/،4581/:الحارثبنقتيلة-

،4/442،294:المطلبعبدبنالعباسبنقثم-

588،6/344،7/454،945،521،532،

537،(/8114)،115.

.51/444:الحمويقجقار-

.(923)،16/158،111،123:-قجليس

،3922،275/:(الصديقبكرأبيوالد)قحافةأبو-

442،/4545،7/914،151،152.



الأعلامفهرس

.9032،15/802/:-قحذم

.2451،453/،1/183:-قحطان

،15215/،9/388:الطائيشبيببنقحطبة-

924،254،258،925.

.5/143:عياشبن-القحل

.(16/231):(القاهرةوالي)القدادار-

.1/002،152،702:جندعبنسالفبنقدار-

.(12/917):(الكاتب)جعفربنقدامة-

.5157/:الحنفيقدامةأبو-

.11/135:النصرانيزبادبنقدامة-

.51/477:العامرياللهعبدبنقدامة-

،5215،216/:الكلابيعماربناللهعبدبنقدامة-

255.

،3/923،284،315:الجمحيمظعونبنقدامة-

4/133،/7591،218،225،504.

.957/:موسىبنقادمة-

بنجعفربنأحمدبنمحمدبن)أحمدالقدوري-

،1351،26/،2141/:(الحسينأبو،حمدان

58،(-8182)،522.

.14237/:القفاصقديد-

.5/1692:منيعبن-قديد

.61/417:(الدينسيف)قديدار-

.(61/543):الدوادارقرابغا-

.(61/33):(الدينفلنالأمير)قراجا-

.41/77،791،522:الساقيقراجا-

.51/42:(صرخد!احب)الصلاحيقراجا-

.41/52:قراجةبنقراخان-

:(الخزاعيغزوانبنالرحمنعبد،نوحأبو)قراد-

/372،73،/462،(/1134).

.41/392:(الرومملك)رسلانقرا-

.41/681:(مراغة!احب)قراسنقرابن-

،15573/:(الدينسيف)المنصوريقراسنقر-

195،206،613،627،/1631،73،74،

303القافحرف

77،86،87،121،162،933.

.11/501:(الواثقأم)قراطيس-

،14391/:(الدينبهاء،الخصيالفحل)قراقوش-

223،271،285،435،131،356،937،

(472).

:(منصورأبو)كاكويهبنالدولةعلاءبنقرامرز-

13/115.

.5512/:تمامبنقران-

.41/288:(رافضيشاعر)قراياابن-

.4/9:عمروبنقردم-

.17/532:حريثبنقرط-

.11/288،592:(روميرجل)قرطاس-

،16/161،481:(الدينشهاب)الناصريقرطاي-

175،025،(026).

،571،17/95،68،131/،1181/:القرطبي-

302،702،802،253،265،927،287،

288،928،492،592،034،342،343،

354،382،383،193،514،422،434،

464،462،947،494،955،532.

:(مسلمشرحفيالمفهمصاحب)القرطبي-

(15/336-337).

.17/62:حسانبنقرظة-

،12221/:(الدولةسيفأيامحلبنائب)قرغوية-

245،252،253،284.

.727/:قرفةأم-

.الدهماءأبو-العدويبهيسبنقرفة-

بناللهعبدبنإبراهيمبنيوسفبنإبراهيم)قرقولابن-

.41/238:(باديس

(:القرامطةإليه)تنسبالبقارالأشعثبنقرمط-

.11/324

.4/383،5/267،361:-قرة

،1/256،5/918:(طارقبنموسى)قرةأبو-

215،221،255،/6521،/8131.



الأعلامفهرس453

.96/،3372/:المزنيإياسبنقرة-

.6238/،4/423:حبيببنقرة-

،517/،4635/،3478/:السدوسيخالدبنقرة-

/693،352،/7934،/8268،281،

(01/354)،17/256.

.(361)،9142/:العبسيشريكبنقرة-

.51/351:(الخوارجمن)الصفريقرةأبو-

.8272/:قيسبنقرة-

.583/:قشيربنالخيرسلمةبنعامربنهبيرةبنقرة-

،12365،375/:العقيليالدولةحسا!بنقرواش-

373،/135،112.

،1374،77،81/:العقيليمقلدبنقرواش-

(116).

.61/642:(الدينسيف)قروينة-

.7227/:العبديظفربنقريب-

.7271،272/:المخزوميأميةأبيبنتقريبة-

.8451/:(بكرأبىأخت)عتيقأبيبنتقريبة-

.6791/:أنسبنقريش-

،13116،122،138/:مقلدبنبدرانبنقريش-

913،145،145،146،214.

كنانة:بنالنضربنيخلدبنالحارثبنقريش-

2/481.

.4534/،2534/:يحيىبنقزعة-

.412،952/:قزمان-

،(538-528)،2935/:الإياديساعدةبنقس-

5/87.

.12/692:-الزبالقسيم:ويقال-الحارثيقشام-

،1/125،133:البصريالمازنيزهيربنقسامة-

17/462.

القيسيمحمدبنعليبنأحمدبنمحمد=القسطلاني-

.(51/552):المصريثمالتوزري

.5/1484:(الرو!ملك)أليونبنقسطنطين-

.(12/191):الدمستقبنقسطنطين-

القافحرف-

403،،2/256392،303،:قسطسبن-قسطنطين

355،193،293،393،(9/94)،331.

،7/692،792،453:هرقلبنقسطنطين-

/01354.

.41/121:إلياسالقسيس-

.1334/:قسيط-ابن

الديارنائب،الدينسيف)المنصورياللهعبدبنقشتمر-

.61/624،434،144،544:(المصرية

:(هوازنبنالكريمعبد،القاسمأبو)القشيري-

15/387،465،11/23،458،،12/34

13/012،185()،14/147،17/592.

بنالكريمعبدبنالرحبمعبد،نصرابو)القشيريابن-

.13/691،791:(هوازن

.15/41:القصابابن-

.9336،337/:قصيأبو-

،(394-485)،2/457،947:كلاببنقصي-

/325،83،258،437.

.2304/:سبأبنحميربنمالكبنقضاعة-

.2475/:معذبنقضاعة-

.7177/:عمروبنقضاعي-

.51/05:المولهالبانقضيب-

بنعليبنجعفربنعلي:اسمه)اللغويالقطاعابن-

.41/46:(المصريثمالصقليالسعديمحمد

.7445،546/:الشجنةبنقطام-

.9037/:(الشاعر)الكلبيالقطامي-

.51/105:الشيرازيالدينقطب-

.41/174:الفضلأبوموسىالدينقطب-

:مسعودبنمحمدبنمسعود=النيسابوريالدينقطب-

/14222،245،273،276،(318)،

/15013.

.61/534:هرماسالدينقطب-

،3455/:السلميعمروبنحديدةبنعامربنقطبة-

451،427،4/133،)7/593(،15/58.



-الأعلامفهرس

.17373/:العزيزعبدبن-قطبة

.762/،4947،487/:العذريقتادةبنقطبة-

.425/:مالكبن-قطبة

.4/167،(1/131):(اللغوي)قطرب-

.(536)،11/338:خمارويهبنتالندىقطر-

الله:بأمرالقائمأم-الدجىبدر:ويقال-النديقطر-

(/13153).

.11/271:المجوسيالقطربلي-

،9/6،05،59،79،157:الفجاءةبنقطري-

171،172.

:(الدينسيف،المظفرالملك)التركياللهعبدبنقطز-

/15503،935،311،342،348،351،

352،353،355،356،358،(361-

364)،365.

.5/1627،16/13:(الدينسيف)قطلبك-

،16592،892/:(الدينسيف)الفخريقطلوبغا-

355،103،352،353،354،355،356.

(:الدين)سيفالروميالششنكيرقطلوبك-

(16/223).

،16/72،98:(الدينسبف)الشيخيقطلوبك-

(101).

.16275/:(أميرحج-قطلوتمر)

.16/163:الأبوبكري-قطليجا

.61/535،493:الدوادارقطليجا-

.2/792:قطنابن-

.6/318،7/941،957:بشيربن-قطن

.984/:الحارثياللهعبدبنقطن-

الهيثم.بنعمرو=قطنأبو-

.7383/:الهلاليعوفبنقطن-

.4222/:وهببنقطن-

.(12792/):مالكبنبكرأبو-القطيعي-

:البغداديعمربنأحمدبنمحمد-القطيعي-

/15525.

553القافحرف

.9212،1/122/،653/:حكيمبن-القعقاع

.4534/:حدردأبيبناللهعبدبنالقعقاع-

،765،76،29،155/:عمروبنالقعقاع-

913،175،171،175،176،178،184،

023،231،232،246،933،104،413،

414،416،417،424،426،/01505.

.59/:زرارةبنمعبدبنالقعقاع-

.8131/:المحرربن-قعنب

،4255،921،286،5/136،146/:-القعنبي

185،227،923،246،251،256،455،

6/42،162،232،942،/7385،

(/1185)،13/301،921،17/56،71.

أبو،اللهعبدبنأحمدبناللهعبد-المروزيالقفال-

.1354/:بكر

.51/944:(الدينسيف)الجاشنكيرقفجاق-

.5534،544/:(كي!اللهرسولمولى)قفيز-

،2934،382/:(الجرميزيدبناللهعبد)قلابةأبو-

383،/4353،361،393،493،134،

582،595،/5181،124،153،155،

382،894،515،6/36،366،/7215،

213،365،374،9/912،145،

(01/95)،275،11/916،17/37،43،

55،71،89،911،604،422،462.

:(اللهعبدبنمحمدبنالملكعبد)الرقاشيقلابةأبو-

(1/1316.

.352/،2394/:قصيبنمنافعبدبنقلابة-

:الإسكندرياللهعبدبننصر=الشاعرقلاقسابن-

14/921،022.

.61/132،337:(الدينسيف)قلاوون-

.51/017:(الدبنصلاح)أرسلانقلج-

.13/927:قتلمشبنأرسلانقلج-

:(الدينركن)السلجوقيكبخسروبنأرسلانقلج-

/14484،/5037.



الأعلافهرس653

بلاد)صاحبسليمانبنمسعودبنأرسلانقلج-

.(412-411)،14222/:(الروم

.61/98:(وبتخاصغزةنائب)قلطتمر-

.2487/:القلمسبنعبادبنقلع-

.2288/:(الحواريينأحد)قلماابن-

.2487/:فقيمبنعبدبنحذيفة=-القلفس

.51/411:(الناصر)أرسلانقليج-

.1/941:(السلامعليهادمبنت)قليما-

.13/582:(الأتابك)قماج-

:(الحجاب)حاجبالناصرياللهعبدبنقماري-

303!/16،354،355،427،433،944.

،5/323:عيسىبنمحمد=قماشأبيابن-

/6185.

.2476/:مضربنالياسبنقمعة-

،4/186،091،191:الحارثيالليثيقمئةابن-

251،602،212.

.1/581:قنانيبو-

.7573/:النهمياللهعبدبنقنان-

.2928/:(الحوارييناحد)قنانيا-

شيخ،المخزوميخالدبنالرحمنعبدبنمحمد)قنبل-

.(11/383):(القراء

.2415،448،475/:عدنانبنمعدبنقنص-

عليهإبراهيمزوجة)الكنعانيةيقطنبنتقنطورا-

.1/562،582:(السلام

.1/471:(لقابيلاسم)قنين-

.1/191:(عادمنامرأة)قهد-

.21/55:موسىأمالقهرمانة-

،2/794،5/144،6/382:القواريري-

/7015،475،825،395،/824،21/57.

.61/382:الحنفيالإتقانيالدينقوام-

،16891/:(الدينسيف)الناصريالساقيقوصون-

922،268،892،035،103،435.

.41/46:القوطيةابن-

القافحرف-م

.4431/:قوقلابن-

،14/97،173:(طرابلس)صاحبالقومص-

335،034،341.

،1927،285/:(السلامعليهلإسماعيلولد)قيدز-

/2453،454.

،1/927:(السلامعليهلإسماعيلولد)قيذما-

2/453.

.51/944:(الدينسيف)العلائيقيران-

،482،435،445/،369/،2273/:قيس-

/5271،/17111،158.

،2/437:المدنيالأنصاريالأسلتبنقيسأبو-

438،3/604،945،415،411،412.

8251،254،255/:الأضعثبنقيس-

.652/:أنيفبنقيس-

.4263/:الأشجعيطريفبنبحربنقيس-

.1745/،3432/:جابربنقيس-

.59،51/:الحارثبنقيس-

،3/284:السهمىقيسبنالحارثبنقيسأبو-

7/56.

،3272،4/691/:البجليحازمأبيبنقيس-

482،651،652،/525،94،05،63،

64،593،/6182،282،928،334،

/7142،241،351،375،/8401،

17/16،27،111،163،268.

.7217/،1/94:الحجاجبنقيس-

.3284/:عديبنقيسبنحذافةبن-قيس

.579/:الغصةذيالحصينبن-قيس

.17/694:حفصبن-قيس

.88،121/:حمزةبنقيس-

.6535/:خرشةبنقيس-

:(لبنىصاحب،الشاعرالليثيزيدأبو)ذريحبنقيس-

(/985-81).



الأعلامفهرس

،2594،3/915،912،233/:الربيعبنقيس

6/19،8/192،(15/415)،،17/332

517.

.4524/:رفاعةبنقيس

عبد:اسمه)الشاعرالعامريالقرشيالرقياتقيسابن

.(401)،998،19،29/،2/438:(الله

.3954/:الغطفانيرواحةبنجذيمةبنزهيربنقيس

.17935/،9165/،451/:نولدبنقيس

.3/213،5/238،6/65:سعدبنقيس

،4522/:الخزرجيالأنصاريعبادةبنسعدبنقيس

546،547،/573،483،484،/7125،

534،454،433،434،435،436،424،

464،944،545،486،525،534،616،

617،/861،(43148-1)،/9236.

:الأنصاريزيدأبو=النجاريالسكنبنقيس!

4/133،/7155،/17221.

.5291/:سلامبنقيس

.3181/:شماسبنقيس

،3/426،4/42،133:صعصعةأبيبنقيس

7/167.

،5/9،13،14:التميميالمنقريعاصمبنقيس

15،938،7/93،(8/92).

.456،675/:عبادبنقيس

.7934،564/،6335/:عبادبنقيس

.7184،574/:عبادةبنقيس

.325،483/:اللهعبدبنقيس

.714،15/:يغوثعبدبنقيس

.7167/:سهمبنعديبنقيس

.412/:سهلبنعمروبنقيس

.2482/:غالببنقيس

.439/:الفاكهبنقيسأبو

.4915/:(العاصبنعمرومولى)قيسأبو

.(7193/):الأنصاريثعلبةبنقيسبنقهدبنقيس

.17/432،527:الكنديقيس

703القافحرف

.4487،488/:اليعمريالمحسربنقيس-

.5261/،3432/:محصنبنتقيسأم-

.4133/:الخزرجيخالدبنمحصنبنقيس-

.333/:مخرمةبنقيس-

.4133/:النجاريثعلبةبنمخلدبنقيس-

.5435/:اليعمريالمسحربنقيس-

،1/15،5/236،237،103:مسلمبنقيس-

7/27،163،8/362،01/345،17/25،

034.

.8912،524،248/:الصيداويمسهربنقيس-

،5/53،7/23،42:المراديمكشوحبنقيس-

43،94،95،913،176،922،243.

.5/85:نشبةبن-قيس

.3461/:النعمانبنقيس-

.759/:هبيرةبنقيس-

.925،14/،813،342/:الهيئمبنقيس-

.439/:المغيرةبنالوليدبنقيسأبو-

.17/59:وهببنقيس-

أحمدبنمحمدبناللهعبد،الدينفتح-القيسرانيابن-

.(35-61/34):المخزوميالقرشي

نصر:بنمحمدبنخالد،الدينموفق-القيسرانيابن-

4/1522،232،247.

،2121،425،544/:(الرومملك)قيصر-

955،548،/389،163،221،354،

/411،285،937،388،293،593،

405،514،515،676،6/278،/712،

392،/856،/1713،891.

.2448/:معدبنقنص-معدبنقيصر-

.(132-122)،51/175:(الدينعلاء)قيقباذ-

.786،98،69،121/:(الرومأمير)القيقلان-

.1591/:عتربن-قيل

:(بكرابيبنتأسماءأم)العزىعبدبنتقيلة-

9/127.



الأعلامفهرس583

.662/:مخرمةبنتقيلة-

.7278/:مظعونبنتقيلة-

،12/226:(الدينشمس)الجوزيةقيمابن-

16/926،354،328،351.

.5/1892:المدنيالحسنيالعلويقيماز-

.1148،154/:شيثبنأنوشبنقينان-

+++

الكافحرف-

الكافحرف

،12/167،168،223،227:الإخشيديكافور

(245-246)،247،248-924،255،

281،932،365،/14216.

.61/317:(الدولةشبل)التنكزيكافور

:(الشامستولد،الدولةشبل)الحساميكافور

(/15155156-).

.13/422:جهيربنالدولةفخربنالكافي

.263،911،152/:يوقنابنكالب

.13/56:كاليجار

بهاءبنالدولةسلطانبن)المرزبانكاليجارأبو

،13/55،46،17،72،47،18:(الدولة

39،69،99،515،154،156،915،

(115).

.541/:(جعفرأبو)المستمليأحمدبنكامل

.914/:الشاكريكاملأبو

.13/412:الهمذانيالصليحيكاملأبو

،5593/،2/913:المجدريطلحةبنكامل

458،6/924،361،7/395،(/11125).

،5/392،6/226،355:العلاءأبوكامل

8/326.

،1128/:(الجحدريالحسينبنالفضل)كاملأبو

5/491،591،211،238،384،7/955،

(11/143)،17/59،156،226،442،

471.

،3436/:(ع!ي!اللهرسولمولى)الأنماريكبشةأبو-

/443،136،/5461،462،463،/1755.

.2357/:السلوليكبشةأبو-

الخزرجية:الخدريةعبيدبنمعاويةبنرافعبنتكبيشة-

/4331.

.3411/:عاصمبنمعنبنت-كبيشة



-الأعلامفهرس

،15/544:(الدينزين،العادلالملك)كتبغا-

573.575،581،582،595،295،

16/92،74،914،(155).

،15353،364/:(المغولعسكرعلى)كتبغانوين-

454،488.

بنعمربنإسماعيل:اسمه،الكتابمؤلف)كثيرابن-

.61/91،962:(البصرويالقرشيكثير

.7494/:(الأنصارمولى)كثيرأبو-

.5582/:جمهانبنكثير-

لأ.5/1322،325:العبديالحصينبن-كثير

.255/:زاذانبنكثير-

.17/534:البرسانيزيادبنكثير-

،5292/،4618/،1335/:الأسلميزيدبنكثير-

338،/6226،954،/7478،/8157،

/17164.

.866/:شهاببن-كثير

7/331،:الكنديمعديكرببنالصلتبنكثير-

332،9/158().

.8131/،4395/:المطلبعبدبنالعباسبن-كثير

.4655/:(سمرةبنالرحمنعبدمولى)كثير-

.5/1221:السلمياللهعبدبن-كثير

.8265/:الشعبياللهعبدبن-كثير

،2/138:المزنيعوفبنعمروبناللهعبدبنكثير-

/4192،587،/1765،66.

.7191/:المرياللهعبدبن-كثير

.4161،1/1221/:الحمصيعبيدبن-كثير

،2481/:(الرحمنعبدبنكثير:اسمه)عزةكثير-

8/55،9/182،191،291،15/34،64،

(84-29).

.6/225،246،17/245:الغبري-أبوكثير

.5052/:فرقدبن-كثير

،1/228:وداعةأبيبنالمطلببنكثيربنكثير-

231.

953الكافحرف

.17/93:المحاربيكثيرأبو-

.5472/:مدركبنكثير-

.17157،478/،6793/:مرةبنكثير-

.7535/:(شاعر)النهشليكثيرأبو-

.8121/،7556،956،595/:النواءكثير-

،1565/،5/167،6/57:هشامبنكثير-

(/1134)،17/894.

.9275/:وداعةأبيبنكثير-

.7514/،6366/:يحىبن-كثير

،15565/:(الدينسيف)المنصوريكجكن-

165،/1622،125،893،(574)،424.

.867،68/:العنزيحيانبن-كدام

.(11/358):الكديمييونسبنمحمد-الكديمي-

،4/63:البجليالمهلببنيحيى-كدينةأبو-

5/223،6/146،/17172.

.707/:المسيحعبدبنت-كرامة

،16/23،86:(الدينسيف)المنصوريكراي-

87،88.

.2486/:صفوانبنكرب-

.13/552،952:(سعدأبو،الدولةقوام)كربوقا-

.15612/:(الدينسيف)الأشرفياللهعبدبنكرجي-

.41/461:الخادمكردبازو-

.4/8:زيدبنكردم-

.47/:قيسبنكردم-

.48/:كعببنكردم-

.685/:كردوس-

.1/49،511:(عزازيلالشيطانكنية)كردوسأبو-

.(11/573):محمدبنخلف-الواسطيكردوس-

،424،393،154،548/:الفهريجابربنكرز-

5/351،315.

.531/،3464/:علقمةبنكرز-

.13/69،531:الدولةعلاءبن-كرشاسفأ
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.5454/:(ع!ي!اللهرسولمولى)كركرة-

،15/173،227:(عليبن)جديعالكرماني-

243،244،245،924،255،251،252،

253.

.51/574:التتريكرمون-

،331/،196،151،2/238/:كربب-

4/556،5/38،93،118،133،921،

228،238،923،024،364،386،

6/18،23،/954،17/894.

.7451/:الصباحبنكريب-

،2/911:(الهمدانيالعلاءبنمحمد)كريبأبو-

181،285،288،485،3/246،288،

928،428،4/98،175،414،427،

428،574،406،631،658،662،

5/94،277،287،692،333،377،

505،521،6/6،53.59،916،227،

231،385،/7364،942،461،894،

575،8/324،9/313،01/257،/11185،

(213)،/1219،/1771،001،166،

181،918،272،283،092،315،344،

367،414،451،452،453،694.

.(9384/):(عباسابنمولى)مسلمأبيبنكريب-

.866/:الخثعميعفبفبنكربم-

المروزية:حاتمأبيبنمحمدبنأحمدبنتكربمة-

13/176،(181).

:(فيروزبناللهعبدبنحمزةبنعلي:اسمه)الكسائي-

/2434،/642،(51/485-481)،482،

953.

.2412/:(إسرائيلبنيمنامرأة)كستى-

.16/111:الناصري-كستاي

،2121،943،044/:(الفرسملك)كسرى-

441،444،445،/345،47،221،435،

393،/411،937،388،،593554،512،

الكافحرف-

513،514،515،6/278،/712،13،

63،136،916،172،173،174،175،

178،254،392،/886،/1713،891.

.2484/:(الاكتافذو)سابوركسرى-

.21/262:(الشاعر)كشاجم-

،1502،61،49/:(التتارملك)خانكشلي-

155.

.13/181:-الكشمبهني

.5/945:-أبوكعب

،1/27،32،33،34،54،63:الأحباركعب-

64،97،155،151،155،175،173،

217،222،235،236،327،/231،53،

87،152،148،914،253،212،241،

271،281،312،315،032،321،935،

365،3/135،138،211،6/55،79،

89،035،367،936،373،7/157،

016،313،468،/8015،155،285،

/9122،582،331،345،/1171،534،

014،/1791،67،133،134،136،

137،552،336،375،383،386،412،

472.

،4/8،266،592،692:القرظيأسدبنكعب-

317،323،324.

،173-4/7،168:اليهوديالأشرفبنكعب-

262،5/203،7/52،8/18.

.9252/:الأشقريكعب-

.4133/:حبالةبنثعلبةبن-كعب

.7791/:ثوربنكعب-

.827/،7944،454/:التغلبيجعيلبنكعب-

.9378/:العبسيحامدبنكعب-

من)-وحمانجماز:ويقال-حماربنكعب-

.4/133:(كبشان

.918/:الخثعمي-كعب



الأعلامفهرس

.571/:(بكربنيأحد)الخداريةبنكعب

.48/:راشدبنكعب

.3161/:رببعةبنكعب

-4/643:(الشاعر)سلمىأبيبنزهيربنكعب

655،/9191.

.4133،257،131/:النجاريقبسبنزيدبنكعب

،7/791،257،274،458:سوربنكعب

417،421.

،1252،4/944/:الأنصاريعجرةبنكعب

/584،/7374،375،993،8/83،

17/457،594.

.5793/:عديبنكعب

،(15/257)،2/915:التنوخيعلقمةبنكعب

17/18،441.

،3/427:(اليسرأبو)السلميعمروبنكعب

4/133،413،(/8114).

.5535/،4474/:الغفاريعميربنكعب

،2/482،485،3/6:كالببنلؤيبنكعب

21،947.

.7358/:الأرحبيمالكبنكعب

،3/938،414،416:الأنصاريمالكبنكعب

417،418،941،425،421،423،427،

557،/444،133،913،148،914،

155،171،183،257،233،236،923،

262،275،333،335،337،338،356،

363،455،444،994،552،612،658،

967،685،681،5/82،317،6/9،

163،458،7/345،353،993،

(8/95).

.4173/:بهوذابنكعب

:(البلخيمحمودبنأحمدبناللهعبد)المنكلمالكعبي

(/1298).

.3431/:طلحةبنكلاب

113الكاف-حرف

.312/،2485/:مرةبن-كلاب

.21/12:الحارثبنأحمدبنإبراهيم-الكلابي-

:(السائببنمحمدبنهشام:اسمه)الكلبيابن-

1/258،237،256،315،2/148،172،

255،256،215،453،448،477،478،

485،554،558،955،513،517،535،

538،3/24،34،36،142،155،222،

365،387،388،4/52،347،5/8،

941،424،427،435،/764،85،915،

112،181،211،275،344،952،954،

8/95،86،98،155،916،182،213،

226،923،275،278،285،392،

/935،76،59،164،317،15/89،

265،(342)،/1121،155،/17225.

.17526/:(قشيربنيمسجدإمام)-كلثوم

.4528/:الأسودبنكلثوم-

.7271/:بكرأبيبنتكلثومأم-

.7534/:التجببيكلثوم-

.7582/،1/541:جبربنكلثوم-

.8918/:جوشنبنكلثوم-

)أبوالغفاريخلفبنعتبةبنالحصينبنكلثوم-

.4/532،533،673:(رهم

.3282،315/:عمروبنسهيلبنتكلثومأم-

،5438/،4162/:طالبأييبنعليبنتكلثومأم-

453،454،455،456،/744،191،

263،266،271،272،546،161،

/8124.

.5/1694:عمروبن-كلثوم

.17/255:القشيريعياضبنكلثوم-

،3/87،88:!اللهرسولمحمدبنتكلثومأم-

472،994،4/116،163،168،242،

954،896،996،5/416،436،437،

7/387.



الأعلامفهرس312

،3436،465،466/:الأنصاريالهدمبنكلثوم-

511،951.

.4958/:الحنبلبنكلدة-

.4/133:ثعلبةبن-كلفة

.7/57:تميمبن-كليب

.17155/:حزنبن-كليب

.4555/:المازنيزيدبنعمروبنكليبأبو-

.7372/،2478/:وائلبنكليب-

.1/532:(الذريعة)السلقابنةكلية-

:(النوويشيخ)عثمانبنأحمدبنإسحاقالكمال-

(15/337).

.(15/132):المهاجربنالكمال-

صاحبالدينشمس)ابنخلكانبنالدينكمال-

.51/155:(الوفيات

.61/285:الدمياطيالدينكمال-

.51/955،574:الزكيبنالدينكمال-

الأنصاريعليبنمحمد-الزملكانيبنالدينكمال-

،6382،384،493،693،534/:السماكي

414،427،15/423،471،552،956،

628،/1625،35،31،93،43،45،

55،51،63،75،73.75،78،83،

84،89،015،155،156،111،112،

125،173،991،(253-255)،355،

435.

بنأحمدبنمحمدبنأحمد)الشريشيبنالدين-كمال

أ،15895،995،636/:(الوائليالبكريمحمد

/1615،35،45،65،83،19،515،

115،(913)،434.

،14184/،13175/:الشهرزوريبنالدينكمال-

241،243،275،927،388،/15146،

243.

.51/232:الشيخبنالدين-كمال

محمدبنمحمدبنأحمد)الشيرازيبنالدينكمال-

الكافحرف-

،16/47،94،78،125:(الدمشقيالشيرازي

141،183،(272).

.15287/:طلحةبنالدين-كمال

:()الطبيبمسلمبنالرحيمعبدبنالدينكمال-

/15551.

.1637/:الوهابعبدبنالدين-كمال

اللههبةبنأحمدبنعمر:اسمه)العديمبنالدينكمال-

.(385-384)،51/342:(جرادةأبيبن

أسدبنمحمودبنأحمد=العطاربنالدينكمال-

.(92)،1621/:الشيباني

محمدبنأحمدبنالرزاقعبد-الفوطيالدينكمال-

.(61/641):المؤرخالشيباني

.51/295:القلانسيبنالدين-كمال

.15565/:النجاربنالدين-كمال

،1491،255/،13481،264/:كمشتكين-

265،281.

،2/894،5/47،6/157:النخعيزيادبنكميل-

9/188،(591).

،3/435:(مرثد)أبوالغنويالحصينبنكناز-

517،4/133،7/85،81.

،7/315،931:التجيبيعتاببنبشربنكنانة-

336،343،528.

.3227/:جبلةبنكنانة-

:(!ي!النبيقبلصفيةعروس)الحقيقأبيبنكنانة-

5/941،8/62.

.312/،2476/:مدركةبنخزيمةبنكنانة-

:(زينبزوجالعاعرأبيأخو)الربيعبنكنانة-

4/142.

،4/7،265،283:الحقيقأبيبنالربيعبنكنانة-

954،417.

.4/9،13:صوريابنكنانة-

،4613/:الثقفيعميربنعمروبنليلياعبدبنكنانة-

686.



-الأعلامفهرس

.51/464:(الدينغياث)كنجري-

.1/1263:(الكوفةنائب)-كنجور

.13/266:(الفرنجملوكمن)-كندبري

.41/593:(الفرنجملوكمن)-كندفرير

،14/378،204:(الفرنجملوكمن)كندهري-

943.

.1/171،172،303:نوحبنيام-كنعان-

عبيد.بنالرحمنعبد=الكنودأبو-

.8952/:(معاويةزوجة)قرظةبنكنود-

،6221،7/373/،5355/:الحسنبنكهمس-

9/64،(15/345).

.7365،17/952/:حكيمبنكوثر-

:(الصينملكأختابن،التركملك)كوربغانون-

9/237.

.12/145،914:(الديالمةكبير)-كورتكين

.51/44،175:(الصفدجيوشمن)-كورصول

،4/1327:(إربلصاحب)الدينزينبنكوكبوري-

475.

.16175/:المحمدي-كوكنجيار

،13235/:(الدولةسعد)الخادمكوهرائين-

(263).

.17/181:-كيسان

.1/582:(السلامعليهلإبراهيمابن)كيسان-

.5544/:(!يماللهلرسولمولى)كيسان-

.5936/:عمروأبوكيسان-

.(11/124):النحويكيسانابن-

،15/5:(الدينغياث)أرسلانقلجبنكيسخرو-

37،544.

،1551/:أرسلانقليجبنخسروشاهبنكيكاوس-

66،85،037.

.61/914:(الدويدارطقطايمملوك)كيكلدي-

+++

اللامحرف
313

اللامحرف

.1281،282،283/:لابان-

:(الدينحسام)المنصوريالسلحدارلاجين-

/15485،552،556،518،523،536،

543،545،564،565،568،573،576،

581،595،995،565،656،161،

/1623،26،27،69،99،(227).

حسام)الجوكندارالعزيزي-لاشين:أو-لاجين-

.494،(893)،51/936:(الدين

.6532/:لاحق-

.(13/57):(القاسمأبو)اللالكائي-

.1481/:خنوعبنمتوشلحبنلامك-

.9388،5/1152/:التميميقريظبن-لاهز

.15/51،66:(الأرمنبلادصاحب)لاونابن-

،1282،285/:السلامعليهيعقوببنلاوي-

2/157،915،254.

.1/1654:اليهوديلاويابن-

،4/43:الأنصاريالمنذرعبدبنبشير-لبابةأبو-

122،138،915،167،316،317،318،

،322،682683،6/137،138،(7/393).

.0/1167:جعفربناللهعبدبنت-لبابة

.8923/:الفرزدقبنلبطة-

.985/:(قيسصاحبة)الكعبيةالحباببنت-لبنى

.359/:لبيدأبيابن-

،4/8،6/95:الساحراليهوديالأعصمبنلبيد-

.234،هـ1/255

.777/:جريربنلبيد-

،2/935،511:(الشاعر)العامريربيعةبنلبيد-

/385،317،5/35،36،82،(/7193).

،2/423:(اليمنملوكمن)شناترذوينوفلخنيعة-

424.
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.2253،193/:(الإنجيلنقلةأحد)لوقا-.41/485:لشكري-

بالملكالملقبالموصلصاحب،الدينبدر)لؤلؤ-:(الفضلأبو)الهاشميعيسىبنأحمدبناللهلطف-

،51/32،93،85،59،171:(الرحيم0(13/82)

،135،914،181،191،225،234،355بنأحمدبنلقمانبنإبراهيمالدينفخر-لقمانابن-

.(933-338)،0531(15578/):الوزير،المصريالشيبانيمحمد

،14314/:(الأسطولصاحب،الدينحسام)لؤلؤ-،(535-2933/)،133/:الحكيملقمان-

/348،/172780375،385،456.

،11282،592/:(طولونبنأحمدغلام)لؤلؤ-.9234/،3/158،133:عامربن-لقمان

.83،353،134،(71-568/):العقيليالمنتفقعامربنلقيط-

.41/91،53:الخادملؤلؤ-.6138،17/391،491،433،984/

:(الدينبدر،التاجر)اللهعبدبنلؤلؤ-.714/:(التاجذو)الأزديمالكبنلقيط-

.(16/258)4263،9430/:العبسيلقيمابن-

:(الدينبدر،الأمير)المسعودياللهعبدبنلؤلؤ-.5235/:مرداسبنالعباسبنلكنانةابن-

.(15495/)،15454،512،525،555/:اللتيابن-

،7525،234/:(المجوسىفيروز)لؤلؤةأبو-.16151/

.155350268،284/:اللفتوانيابن-

،321،152/،2/482:فهربنكالببنلؤي-.16/935:(حاجب)-اللمش

.24220153/:تبعبنت-لميس

.4/796:-لوين:(المطلبعبدبنالعزىعبد:اسمه)لهبأبو-

،1282،284،285/:إسحاقبنيعقوببنتليا-،312،18،52،53،524،244/،2394/

245،256،935،311،317،318،937،315.

.2181/:الليثأبي-ابن،493،121،131/،385،385،388

.8164/:خالدبنليث-.6275/،5444/،161،163

،126،66،74،79،561/:سعدبنالليث-.2552،582/:(روميملك)-لهراسب

،271،226/،7271،2720517،452،562،532/:(اليمنمنامرأة)لهيه-

،39510228،285،371،381،385،546،175/:لوذانابن-

،3581،135،137/،172،582،952،221،953،544،545/:(السلامعليه)لوط-

222،225،226،238،245،(258-918،247،931،934،365،368،374،

267)،926،277،992،315،316،524،448،471،477،694،794،555،

2/117،1480552،/444،515،141،144،216،

،82310482،582،126،278،492،653،532/:الغامدييحىبنلوط-

،0323،327،384،193،142،432،437مخنفأبو=الكوفييحىبنلوط-

،1/2580474،115،523،532،533،537،552:(السلامعليهلإبراهبمولد)لوطان-
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556،955،576،957،295،623،635،

666،967،696،/502،21،45،41،

128،145،141،142،143،163،175،

791،025،217،227،244،924،252،

258،314،315،336،345،365،362،

564،584،428،432،047،514،515،

/651،62،64،65،801،177،277،

192،331،345،365،376،381،

/785،111،165،363،368،371،

793،451،452،505،/8155،158،

184،291،391،275،278،932،933،

343،362،364،9/55،113،133،

212،352،15/6،9،15،11،94،51،

591،691،275،(428942-)،12/183،

/1712،23،48،54،57.65،72،83،

118،126،127،502،235،253،285،

392،355،357،932،342،393،945،

411،441،451،457،517.

،3151،217،365/:سليمأبيبنليث-

4/457،5/151،226،7/378،206،

9/61،()15/354،314،17/223،248،

275،492357،،311،393478،.

.535/:الزبيديشمرأبيبنليث-

.17478/:سليمأبيبنالليثبنتبن-الليث

.11/277:ليثويهابن-

.41/476:الليثيابن-

:(الرحمنعبدبنمحمد:اسمه)ليلىأبيابن-

1/75،123،3/457،/4355،552،

5/152،191،257،373،445،6/366،

7/934،563،(01/344)،385،

11/247،17/144،148،315،325.

،8912،135/:الشامعربملكالجوديبنتليلى-

131.

513اللامحرف-

.3281،282،315،431/:حثمةأبيبنت-ليلى

.5426،427/:الأنصاريةالخطيمبنتليلى-

.2482/:هذيلبنسعدبنت-لبلى

عبدبنعمرأم)الخطاببنعمربنعاصمبنتليلى-

.5/16:(العزيز

.5147/:(عائشةمولاة)ليلى-

.7454/:الجراحبنعمربنليلىأبو-

.3693/:النجاريةعمروبنتليلى-

.7551/:التميميةخالدبنمسعودبنتليلى-

.1131/:(السلامعليهيوسفخالة)ليلى-

.864/:(عديبنحجرمولى)ليلىأبو-

+++
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الميمحرف

.4/186:(المخنثاسم)ماتع

،16/438:(الدينسعد)إسحماقالتاجبنماجد

447.

.797/:ماجدةابن

،1/13،17،43،54،71،85:ماجهابن

،912،هـا86،88،89،201،501،9

917،185،291،491،218،921،

2/16،916،917،187،022،325،

793،455،947،3/15،223،226،

،946،477،482،هـ273،44،هـ252،27

،هـ483،9/،484،205،513،515،516

153،145،146،176،502،218،921،

،927،353،932،045،هـ225،226،23

426،437،454،463،485،488،948،

،هـ6ا،294،558،532،554،575،576

641،688،968،596،/541،56،73،

75،155،111،113،121،122،912،

136،138،914،915،016،162،178،

917،185،102،802،213،215،216،

222،226،235،231،235،251،254،

255،282،928،592،325،328،334،

335،336،367،373،378،385،293،

393،452،304،431،458،462،463،

946،472،481،487،294،557،511،

514،518،/635،95،65،75،78،

85،82،83،59،19،39،132،151،

183،187،188،991،245،792،354،

314،366،474،423،/7215،213،

932،365،894،994،955،577،

،(هـ1/135)،945،55/،837،285/

الميمحرف-

17/11،22،27،28،92،31،32،34،

37،54،42،43،44،54،15،54،

55،56،57،58،56،63،65،96،

72،97،81،86،98،09،581،912،

133،134،541،141،421،461،481،

162،163،173،252،222،922،142،

525،257،263،264،268،272،285،

092،692،935،431،315،316،317،

356،375،377،383،304،174،914،

432،437،452،046،476،482،394،

694،994،055،905،518،526.

.1/562:(السلامعليهلإبراهيمابن)مادان-

.11/501:(المعتصمأم)ماردة-

.5471/:(!وللنبيجارية)الربابأممارية-

،388،371/:(مج!ي!اللهرسولزوج)القبطيةمارية-

4/468،516،517،651،/5414،415،

416،542،942،435،431،432،435،

437،943،454،471،/7182.

.41/51:المازري-

.3561،571،581/:الغضوبةبنمازن-

-11/802):النحويالمازنيعثمانأبو=المازني-

925).

.11/59،69،79:ونداهرمزبنقارنبنمازيار-

.1/1182:المتطببماسويهابن-

.13511/:(محمدأبو)ماسي-ابن

،1/927:(السلامعليهلإسماعيلولد)ماش-

2/453.

.7581/:الماشلي-ابن

،7372،8/158/،149،59/:التميميماعز-

/17465.

:(كاليجارأبيوزير،منصورأبو،بهرام)مافنهابن-

(/1339-69).

.766/:(عثمانمولى)مافنه-
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:(طبرستانملك)الديلميكاليبنكانما-

12/155،912.

،7124/،2/177،935،514:ماكولاابن-

243،193،/1119،515،251،/12155،

.244،(21أ021-)،13162/،222،241

،1/66،84،86،39،515،154:مالك-

155،913،172،244،257،392،

2/15،912،154،165،226،244،

282،284،337،375،385،381،946،

3/22،23،31،153،214،941،476،

485،894،994،4/146،174،256،

224،278،282،283،193،493،793،

993،411،422،423،431،437،445،

466،474،521،523،542،576.195،

631،663،665،666،968،5/115،

117،126،128،912،135،131،135،

136،142،143،146،155،161،164،

166،167،168،176،177،185،181،

191،255،216،227،228،922،232،

237،923،242،243،925،274،277،

285،311،321،325،331،344،361،

362،371،377،937،504،413،455،

484،552،516،951،523،/615،22،

24،53،58،97،128،133،514،

015،156،157،177،178،252،286،

287،331،348،373،/722،54،552،

265،344،364،955./861،156،

912،167،251،352،361،9/53،

122،125،135،225،274،276،281،

/1515،11،146،918،591،691،

318،365،361،368،381،(445-

441)،455،11/156،121،162،

12/934،/16345،/1712،35،31،48،

317الميمحرف-

68،75،115،117،913،102،257،

258،403،355،356،412،414،426،

044،485،794،705،525،521.528،

532.

"161"59"1/15،28،32:(راو)مالكأبو-

171،133،441،491،332،/26،61،

55،181،912،153،174،175،178،

491،272،343،/492،/17124،326،

331.

.5/143:النخعيالأشتربنإبراهيمبنمالك-

عبدأبو)البانياسيإبراهيمبنعليبنأحمدبنمالك-

.(13/238):(الله

.5/1258:أدهمبنمالك-

،2141/:(غسانأبو)النهديإسماعيلبنمالك-

6/27،46،141،311،9/38،926،

11/87،17/46،245،333،344.

:(طارقبنسعد:اسمه)الأشجعيمالكأبو-

1/118،/524،455،/1732،75،123،

245،925،331.

،(7211/)،6033/:الأشعريمالكأبو-

/17281،444.

.7944،545،455/:الجهنيأعينبنمالك-

،5/584،954:الحدثانبنأوسبنمالك-

/6354،7/57،(9/924-255)،316.

.912/:بشربنمالك-

.8263/:البشيربنمالك-

.6155/:البهزيةمالكأم-

.2542/:القرظيمالكأبيبنثعلبةبنمالكأبو-

.4137/:الجنبيمالكأبو-

.7154/:حبيببنمالك-

.5435/:بدربنحذيفةبنمالك-

.6991/:الساعديأسيدأبيبنحمزةبنمالك-

.7566/،5692/:الحويرثبنمالك-
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.6914/،1/81:(النارخازن)مالك-

.4133/،3434/:الجعفيخوليأبيبنمالك-

الخزرجي:-الدخشن:-وبقالالدخشمبنمالك-

4/114،133،677،8/25.

،2155،175،283،284/:ديناربنمالك-

347،934،/6354،(/9252)،265،

992،357،315،/1521،35،(243)،

272،11/35،17/478،705.

.2474/:المنارذيبنمالك-

.(7692/):الساعدىأسيدأبو=ربيعةبنمالك-

.4/477،487:-رافلة:ويقال-زافلةبنمالك-

.1/292:نويببنزعربنمالك-

.3285/:زمعةبنمالك-

.3954/:زهيربنمالك-

.6286/:الحسنبنسعدبنمالك-

.(13/52):الفارقيسعيدبنمالك-

.17003/:الخمسبنسعيربنمالك-

.11/432:الهرويسليمانبنمالك-

.4191/:سنانبنمالك-

:(محمدالدينبدر)الألفيةشارحمالكابن-

(/15531).

محمد(:الدين)جمالالألفيةصاحبمالكابن-

15/442().

.01/182،183:شبيببنمالك-

،1/47،111،3/95،355:صعصعةبنمالك-

352.

المصطلقى:الشفرذيتولببنصفوانبنمالك-

5/941.

.48/:صيفبنمالك-

.5/1263:الطوافبنمالك-

.(1/1266):طوقبنمالك-

.6534/:ظالمبنمالك-

.7171/:عامربنمالك-

الميمحرف-م

.9137/:الأصبحيعامرأبيبنمالك-

.764/،4/525:عبادبنمالك-

.8168/:اللهعبدبنمالك-

.14491/:العقيليمالكبنعليبنمالك-

755/،4133/،3432/:عمروبنمالك-

،4/8،583،584،588:النصريعوفبنمالك-

395،895،156،256،563،631،632،

685،/592.

.4133/:الأوسيقدامةبنمالك-

.413،925/:قوقلأبيبنمالك-

.768/:قيسبنمالك-

،7471،553/:الأرحبيثمالهمدانيكعببنمالك-

535.

.2477/:خزيمةبنكنانةبنمالك-

:التيهانبنالهيثمأبو=عتيكبنمالكبنمالك-

7/223().

.3234/:مرثدبنمالك-

.595/:الرهاويمرةبنمالك-

.4133/:الخزرجيمسعودبنمالك-

،5/792،7/426:البصريمسمعبنمالك-

/945،48،912.

،5354/،4593/،3225/:مغولبنمالك-

454،6/168،(01/937)،481،

17/253،216،285،327،936،417،

453.

.914/:منذربنمالك-

.955/:النخعيمالكأبو-

8251/،312/،2482/:النضربنمالك-

.4133/:نميلةبنمالك-

،4571،7/22،28/:التميمينويرةبنمالك-

03،32،77،301.

.5/1261:هاشمبنمالك-

.813/:الفزاريهبيرةبنمالك-
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.4552/:الهدمبنمالك-

،9/388،15/215:الخزاعيالهيثمبنمالك-

255،592.

.5581/:(غسانابو)يحيىبنمالك-

الحمصي:الألهانيالسكسكيبخامربنمالك-

/8184،(/981).

.13/93:(سعدأبو)-الماليني

،1/46،2/557،6/376:الرشيدبنالمأمون-

9/337،345،15/367،941،421،428،

448،465،461،474،475،488،511،

،(خلافته545-11/73)،516،518،952

19،29،39،152،117،911،164،

175،171،183،355،322،335،335،

14/29،155.

.12/61:-ماني

.5537/:الحنفيماهان-

.7892/:(مروملك)باباهبنماهويه-

،1/811،911:(الحسنأبو،القاضي)الماوردي-

/4453،/5274،/8891،/9941،

13/431.

:(البصرةأهلمنالعابداتإحدى)الماوردية-

(/13918).

.4472/:(اهابأبيبنحجيرمولاة)ماوية-

.2132/:فرعونبنتمائلة-

.(هـ13/6):الأنماطيمبارك-

.17/36:حسانبنمبارك-

بنمحمدبناللهعبدبنالحسينبنعليبنالمبارك-

.(41/992):البغداديالطباخ

14/38،:المخرميالحسينبنعليبنالمبارك-

181.

،1134،314،2/127/:فضالةبنمبارك-

/5385،947،/665،75،77،157،

184،188،992،7/336،937،418،

931الميمحرف

/1512،936،452،411،11/39،

17/154،166،244،353،311،321،

348،357،374.

النحويالدهانبنسعيدبنالمباركبنالمبارك-

.(68-51/67):بالوجيهالملقب،الواسطي

.(41/373):الكرخيالمباركبنالمبارك-

الشافعيالطباخبنالحسنأبيبنيحيىبنالمبارك-

.(5/1422):(الديننصير)

-11/353):الاكبرعبدبنيزيدبنمحمد-المبرد-

354).

.21/912،522:العلويالمبرقع-

.21/992:(النحوي)المبرمان-

.17/134:(حارثةبنزيدامراة)مبشرام-

،184،7/994/:الحلبيإسماعيلبنمبشر-

(/15544)،/17365.

.4384/:معروربنالبراءبنتمبشرأم-

.338/:(بشرأبو)الحسنبنمبشر-

،3432/:الأوسيزنبربنالمنذرعبدبنمبشر-

4/133،138.

.1/63،64:عبيدبن-مبشر

.7191،452،432/:الفضيلبنمبشر-

،2/288:(الإنجيلناقل،الحواريينأحد)متى-

352،193.

،12/142،143:المقتدربنإبراهيمدلهالمتقي-

،()163،248،(خلافته144-162)

14/39،155.

.2552/:-المتلمس

.731،55/:التميمياليربوعينويرةبنمتمم-

-21/222):(الطيبأبو،الشاعر)المتنبي-

228)،244،245،924،255،355،

315،933،13/133،16/437.

.1/481:يردبنخنوخبنمتوشلح-

:(باللهالمعتصمبنجعفر)اللهعلىالمتوكل-
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،021،214،(خلافته013-572)،1/1122

222،235،236،322،335،/1215،

/1429.

المعتضد(بنمحمد،اللهعبدأبو)اللهعلىالمتوكل-

/16431.

.953/:الليئيالمتوكل-

الناجيداودبنعلي:اسمه)الناجيالمثوكلأبو-

،8163،164/،6175/،189/:(البصري

(5/146)،/17342،481.

،3234/،2592/،1/531:(راو)المئنى-

/463.

.3635،17/21/:(راو)المثنىابن-

،762/،3293،393/:الشيبانيحارثةبنالمثنى-

64،78،87،001،151،113،114،

115،116،117،118،911،121،135،

148،155،238.

.3278/:زرعةبنالمثنى-

.9582/،652/:الذراعسعيدبنالمثنى-

.5471/:صالحبنالمثنى-

.(5/1345)،5286/:الصباحبنالمثنى-

.5/1422،248:العائذيعمرانبنالمثنى-

.5126/:العنبريالمثنىأبو-

.952،26/:العبديمخربةبنالمثنى-

.17/432:المليكيالمثنىأبو-

.2175/:الأسديعمروبنمجاشع-

،7023/،4/957،585:مسعودبنمجاشع-

258.

.733،35،06/:مرارةبنمجاعة-

161،287،332،2/135،1/:سعيدبنمجالد-

145،935،593،693،952،542،545،

/331،916،181،791،226،928،1

366،371،421،/424،25،84،494،

5/57،/674،75،85،341،353،936،

الميمحرف-

/764،451،238،026،926،283

954،568،806،/8801،272،/9164

17/36،54،76،97،81،29،79

161،422،484.

.7091،652/:المجالدأبو-

.4585/:مسعودبنمجالد-

1/26،27،65،07،72،77،28:مجاهد-

83،98،121،131،171،412،126

114،451،471،155،156،173،391

491،152،912،233،234،236،253

254،255،262،263،265،928،592

292،392،592،892،003،435،903

317،032،132،932،335،335،337

/29،51،12،18،02،42،44،54

05،51،53،63،96،71،78،97

85،86،09،115،127،912،131

133،153،157،164،165،167،168

916،918،591،221،226.024.245

246،278.285،392،692،703،311

335،337،345،343،346،355،458

3/28،37،67،68،49،59،79،201

213.022،222،226،275،352،358

935،036،365،437،558،4/32،25

63،76،69،79،401،147،162

266،535،382،464،533،554،556

558،957،585،581،963،653،683

/566،115،146،915،916،178

213،524،257،265،364،437،446

047،555،/622،25،51،116،151

218،244،357،935،423،7/368

371،382،206،/8591،275،271

/952،154،113،124،268،/1515

(47-55)،/17151،912،137،222
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.3466/:جارلةبنيزيدبنمجمع-،223،254،275،927،287،535،332

:الأنصارييزيدبنمجمعبنيعقوببنمجمع-334،338،364،365،374،937،381،

388،423438،453،478،،482694،،4/423.

.(12/581):البغداديالمجنون-.794

.15353/:الزكيبن-المجير.6251/:سليمبنمجاهد-

.14922/:الفقيه-المجير،5371،486/،3194/:موسىبنمجاهد-

.51/356:آقشتمربنالحسينبنالدينمجير-.9212،17/358/،487،552

،341،64/،1/117،315:دثاربنمحارب-.15181/:البهنسي-المجد

.51/33051/34،12/253،17/191،525،524:الخوارزميالنحويالمطرزيالمجد-

.2482/:فهربنمحارب-.12/365:الدولةفخربنالدولةمجد-

.(12253/):محارببنمحمدبنمحارب-.16/182،552:الأقصرائيالدينمجد-

.68/،5472/:المحاربي-.51/287:تيميةبنالدينمجد-

.13/212:الرضاأبيبنالمحاسنأبو-61/25701:المصريحيانبنالدينمجد-

.4/1474:(داودأبو)الفاميمحاسن-عمربنأحمدبنمحمد=اللغويالظهيربنالدينمجد-

،7585/،5174،175/:المورعبنمحاضر--15/468):الحنفيالإربليشاكرأبيبنأحمدبن

475).!8/328،(1/131).

أبو)القاسمبنأحمدبنمحمدبنأحمد-المحاملي-.16454/:الفتحأبيبنالدين-مجد

.(94-13/48):(الحسن79560/:مجدوح-

سعيد:بنمحمدبنإسماعيلبنالحسين-المحاملي-.452،94/،3517/:الجهنيعمروبنمجدي-

.(12152/)،401،77/،3415/:البلويذيادبنالمجذر-

محمدبناللهعبدبنأحمد:اسمه)الطبريالدينمحب-.78،133

المكيالطبريإبراهيمبنمحمدبنبكرأبيبن.7/791،891:ثوربن-مجزأة

.(586-51/585):(الشافعي54440/،4186/:المدلجيمجزز-

.5178/:الحسنبنمحبوب-.1/1792:(يوسفسجنفيالملكخباز)مجلث-

.5547/:البصريحميدبنمحبوب-،456،352/،374/،1/82،328:مجلزأبو-

.4/668:هلالبنمحبوب-،7575،8/183،51/58/،5/571،276

سعيدبنسليمانبنمحمود)الشاعرالمحتسبابن-.17/518

.(947-4/1478):(الموصليالمصريثمالأرسوفيالمخزومينجابنجميعبنمجلي-

.17561،571،161/:الأدرعبنمحجن-.(1431/)-4:(المعاليأبو)

.753،541،471،181/:الثقفيمحجنأبو-.17181/،411،423،677/:جاريةبنمجمع-

.9383/،6338/:(المؤذن)محذورةأبو-.7795/:التيميسمعانبنمجمع-

.4696/،2455/:(هربرةأبيمولى)المحرر-.8472/:العائذياللهعبدبنمجمع-

.867،68/:المنقريالتميميشهاببنمحرز-.691/:يحىبنمجمع-
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.4133/:النجاريعامربنمحرز-

.3461/:الخزاعيمهديبنمحرز-

.4133،358/،3432/:الأسدينضلةبنمحرز-

.613/:خزاعةمنرجل-مخرش:أو-محزش-

.21/223،272:(المتنبيابن)محسد-

الدين:صلاحبنأحمدالدينظهيرالمحسن-

/14312،417،/15121.

.12/37:(عليأبو)التنوخيعليبنالمحسن-

،4/162،5/438:طالبأبيبنعليبنمحسن-

/744،551.

.17924/:اليمانيعقبةبن-محصن

.8273/:العائذيثعلبةبنمحفز-

:(الخطابأبو)الكلوذانيالحسنبنأحمدبنمحفوظ-

41/51،(92)،89.

.2141/:الحضرمياللهعبدبنمحفوظ-

،5/24:(مسيلمةحربمدبر)الطفيلبنمحكم-

7/32،34،06،8/912.

6/278،،5/46،47،487:خليفةبن-محل

927288،7/443،17/992،.

.9441،531،541/:وائلبنالمحلل-

.4453،454،455/:قيسبنجثامةبنمحلم-

طاهر.أبو-اباذيالمحمد-

طاهر.أبىبنعمروأبو=اباذيالمحمد-

.846/:أبانبنمحمد-

.685/:الأصبهانيأبانبنمحمد-

.322/:(جعفرأبو)القلانسيأبانبنمحمد-

،7512،17/158/:الواسطيأبانبنمحمد-

215.

.7385/:(حسينأختزوج)أبانبنمحمد-

.6911/:(أميةأبو)إبراهيمبنمحمد-

،2186/،1151/:(الفضلأبو)إبراهيمبنمحمد-

/5371،044،/612،28،85،343،

/7267،1/1275.

بنالحسنبنالحسينبنإسماعيلبنإبراهيمبنمحمد-

.5/1541:(طباطباابن)طالبأبيبنعلي

.11/357:مربع-الأنماطيإبراهيمبنمحمد-

.11/284:(عيسىأبو)البصريإبراهيمبنمحمد-

،393/:(اللهعبدأبو)البوشنجيإبراهيمبنمحمد-

11/178،(383)،/17241.

،35/،2461/،135/:التيميإبراهيمبنمحمد-

85،251،515،4/893،631،672،

/5256،274،/7556،705،01/363،

17/158.

:(الدينشمس)الجزريإبراهيمبنمحمد-

(/16928).

الخلاقعبدبنالحسنبنالحسينبنإبراهيمبنمحمد-

.21/191):(سكرةابن)البغدادي

.17/69:سليمانبنخبيببنإبراهيمبنمحمد-

:(الدينشمس)الأذرعيداودبنإبراهيمبنمحمد-

16/46،05،(201).

:(اللهعبدأبو)الجهنيديناربنإبراهيمبنمحمد-

4/694.

.17/034:(اللهعبدأبو)سعدبنإبراهيمبنمحمد-

.5/1367،1/163:السلميإبراهيمبن-محمد

.3183/:الشاميإبراهيمبنمحمد-

الحبلىبابنالمعروفالسلامعبدبنإبراهيمبنمحمد-

.(16/33):(الدينشمس)

.(16/29):الأرموياللهعبدبنإبراهيمبنمحمد-

(:)شاعرالأسدياللهعبدبنإبراهيمبنمحمد-

)13/281(.

.5/1316:حسنبناللهعبدبنإبراهيمبن-محمد

.17/554:العبديإبراهيمبنمحمد-

.5/1434:عليبنإبراهيمبنمحمد-

العطارجعفربنإبراهيمبنعليبنإبراهيمبنمحمد-

.(13188/):(بكرأبو)

.3142/:الفحامالفضلبنإبراهيمبنمحمد-
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.51/517:الصيرفيكثيربنإبراهيمبنمحمد-

الأنصاريطرخانبنمحمدبنإبراهيمبنمحمد-

.(29-1619/):(الدينبدر،الطبيب)

عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمبنمحمد-

،51/935،934،352،356:(الإمام)

438،(945).

الطرسوسي:يزيدبنمحمدبنإبراهيمبنمحمد-

)13/34(.

،1159،911/:مصعببنإبراهيمبنمحمد-

(913).

السهمي:..السائببنالمطلببنإبراهيمبنمحمد-

/5093.

ناصر)الجعبريشدادبنمعضادبنإبراهيمبنمحمد-

.(16/277):(الدين

.(11/534):الموازبنإبراهيمبنمحمد-

الأنصاريغصنبنيوسفبنإبراهيمبنمحمد-

.(16/916):القصري

الزجاجي:محمدبنيوسفبنإبراهيمبنمحمد-

(12/253).

:(اللهعبدأبو)الرازيإبراهيمبنأحمدبنمحمد-

/2535.

السلفيالأصبهانيسلفةبنإبراهيمبنأحمدبنمحمد-

.(13/275):(أحمدأبو)

أبو،الشنبوذيغلام)إبراهيمبنأحمدبنمحمد-

.(12/354):(الفرخ

الأنصاريالعيشأبيبنإبراهيمبنأحمدبنمحمد-

.(61/952):(الدينأمين)

:(البستنبانابن)أسدبنأحمدبنمحمد-

(/12125).

6/365،:(بكر)أبوبالويهبنأحمدبنمحمد-

7/515.

بابنالمعروفالواسطيبختياربنأحمدبنمحمد-

.(28-51/27):(الفتحأبو)المندائي

323الميمحرف-

عبدأبو)الأصفهانيإسحاقبنبطةبنأحمدبنمحمد-

.(12491/):(الله

.4595/:القنطريتميمبنأحمدبنمحمد-

.7514/:ثابتبنأحمدبنمحمد-

:(الحسينأبو)الغسانيجميعبنأحمدبنمحمد-

6/236.

.393/:الدرابجرديحاتمبنأحمدبنمحمد-

المتكلم)البخاريعبيدبنحامدبنأحمدبنمحمد-

.(13235/):(جعفرأبو،المعتزلي

.578/:حبيببنأحمدبن-محمد

.(12/253):الصوافالحسنبنأحمدبنمحمد-

،351،918/:مطربنالحسنبنأحمدبنمحمد-

/6221،/7585.

الجبار،عبدبنيحىبنالحسنبنأحمدبنمحمد-

.13/47:سميكةبابنيعرف

.(13412/):جردةبنالحسينبنأحمدبنمحمد-

:(الحافظ،طاهرأبو)حمدانبنأحمدبنمحمد-

7/583.

بنعمروأبوتالحيريحمدانبنأحمدبنمحمد-

،5456/،357،131،471/:حمدان

6/917.

الحوياللههبةبنعليبنحمزةبنأحمدبنمحمد-

):(المظفرأبو،الدين)تاجالدمشقيالتغلبي

15/437).

:(عليأبو)الزريقيالبصريخالدبنأحمدبنمحمد-

13/531.

.17054/،9272/:خلفأبيبنأحمدبنمحمد-

بكرأبو)راجيانبنأحمدبنخنببنأحمدبنمحمد-

.(12/112):(الدهقان

.(451)،11/141:دؤادأبيبنأحمدبنمحمد-

بدر)الجوخيبابنالمعروفالزقاقأحمدبنمحمد-

.(16/444):(الدين

.11/333:(غنجار)سليمانبنأحمدبنمحمد-
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بابنالمعروفالنحويالواسطيسهلبنأحمدبنمحمد-

.(471-13/731):بشران

!:الأصفهانيجعفربنشادةبنأحمدبنمحمد-

/13182.

الفضلأبناللهعبدبنشعيببنأحمدبنمحمد-

.13/531:الروياني

.7957/:الصفارأحمدبنمحمد-

.1365/:الصقرأبيبنأحمدبنمحمد-

.7451/:الصوفيأحمدبنمحمد-

:الخازنحمدبنطاهربنأحمدبنمحمد-

(14/28).

.4942/:طيبةأبيبنأحمدبنمحمد-

بنأمحمدبنالحسنبنالباقيعبدبنأحمدبنمحمد-

.(13/682):الموصليالربعيطوق

يعرف،الدقاقمنصوربنالباقيعبدبنأحمدبنمحمد-

.(13/572):الخاضبةبابن

المظفر"أبو،المشطبالجبارعبدبنأحمدبنمحمد-

.(14/284):الحنفي

:(المظفرأبو)الهاشميالعزيزعبدبنأحمدبنمحمد-

/1461.

شيخا)الوليدبنأحمدبناللهعبدبنأحمدبنمحمد-

.(13921/):(المعتزلة

الرجالأبيبنعيسىبناللهعبدبنأحمدبنمحمد-

.(936-51/365):البعلبكيالحنبلياليونيني

إسماعيلبنمحمدبناللهعبدبنأحمدبنمحمد-

.(13/523):سمكويهبابنيعرف،الأصبهاني

!:الحنبليالمقدسيالهاديعبدبنأحمدبنمحمد-

.32(325-ا16/392)

"،الكلاسةإمام)الخلاطيعثمانبنأحمدبنمحمد-

.(61/55):(الدينشمس

يعرف،الأزهربنالفرجبنعثمانبنأحمدبنمحمد-

.(13/112):بالسوادي

:(الدينشمس)عدلانبنأحمدبنمحمد-

الميمحرف-

61/621.

.6911/:(النسابة)عساكربنأحمدبن-محمد

ابنالوزيركاتب)الحسينبنعليبنأحمدبنمحمد-

.12/937:(حنزابة

:الخياطالرزاقعبدبنعليبنأحمدبنمحمد-

)13/277(.

الحلاجبابنويعرف،القطانعليبنأحمدبنمحمد-

.(41/84):البغدادي

ثمالتوزريالقيسيمحمدبنعليبنأحمدبنمحمد-

(:الدين)قطببالقسطلانيالمعروفالمصري

.)15/525(

:(المحرمابن)مخلدبنعليبنأحمدبنمحمد-

3/461،(12/248).

:(نصرأبو)المروزيعليبنأحمدبنمحمد-

(13/233).

الهاشمي:موسىأبيبنعليبنأحمدبنمحمد-

)13/82(.

)عزالرهاويإلياسبنعمربنأحمدبنمحمد-

.(16401/):(الدين

أبو،البصرةقاضى)النهاونديعمربنأحمدبنمحمد-

.(13273/):(عمر

الدمشقى:السلمىعنتربنأحمدبنمحمد-

(15/593).

.(1/1316):العوامأبيبنأحمدبنمحمد-

.7957/:طيبةأبيبنعياضبنأحمدبنمحمد-

.1/1241:زيدبنعيسىبنأحمدبنمحمد-

:(الفضلأبو)السعديعيسىبنأحمدبنمحمد-

2/535.

،6921،416/،304/:الغطريفيأحمدبنمحمد-

/13571.

.7514/:الحنظليغنمبنأحمدبن-محمد

بدر)الشيبانيالعطاربنالفتحأبيبنأحمدبنمحمد-

.(61/188):(الدين
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.(335-15336/):العلقمي:الماهيانيالفضلأبيبنأحمدبنمحمد-

المقدسي:قدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمد-.(14/76)

.15/42،43،44،45:(عليأبو)الروذباريالقاسمبنأحمدبنمحمد-

أبو)العتيقيالبيعمنصوربنمحمدبنأحمدبنمحمد-.(أ-1215116/)

.(،)12/345347،13/45:(جعفر:(عمر)أبوالمقدسيقدامةبنأحمدبنمحمد-

جعفربنموسىبنمحمدبنأحمدبنمحمد-.14/474

.(12/936):الملاحمي16/4610:(الدينشمس)القفصيأحمدبنمحمد-

.17/944:يحىمحمدأبيبنأحمدبنمحمد-.7432/:(الوراق)القواسبنأحمدبنمحمد-

.5/353:أحمدالمزكي-محمدبن:(الدينناصر)الحنفيالقونويأحمدبنمحمد-

.17332/:المطيريأحمدبنمحمد-01(16144/)

.12/132:المفيدأحمدبنمحمد-.41/38:(طاهرأبو)الكرخيبنأحمدبنمحمد-

،16275/:(الدينعز)المنجابنأحمدبنمحمد-،16274/:(الدينشمس)اللبانبنأحمدبنمحمد-

44501531.

:(الشيرازيالواعظ)موسىبنأحمدبنمحمد-6/12701:متيمأحمدبن-محمدبن

.(.أأط)6/911،13/57:المحبوبيمحبوببنأحمدبنمحمد-

.(1347/):النسفيأحمدبنمحمد-.17184/،9316،1/1332/

.12/561:البردهيالنسفيأحمدبنمحمد-،سراقةبنالحسينبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدبنمحمد-

.17244/:الأصبهانينصربنأحمدبن-محمد-15/993):(الدينمحي)المغربيالشاطبي

11/593-):الترمذينصربنأحمدبنمحمد-.(004

.(693الأمويإسحاقبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد-

.1/512:النضربنأحمدبنمحمد--41/52)،13/126:(الشاعر)الأبيوردي

.12/128:العسكريهارونبنأحمدبنمحمد-01(12

:(فروجة)التميميصالحبنالهيثمبنأحمدبنمحمد-يعرف،الأنباريإسماعيلبنمحمدبنأحمدبنمحمد-

.(12/16)01(412-13132/):الصقرأبيبابن

.3124/:يحىأبيبنأحمدبن-محمدا:البحيريجعفربنمحمدبنأحمدبنمحمد-

العطشي:اللهعبدبنيحيىبنأحمدبنمحمد-.(12/372)

.5/955النيسابوريحسنويهبنمحمدبنأحمدبنمحمد-

الديباجي:العثمانييحيىبنأحمدبنمحمد-.(12/931):(الحسنوي)

.(1482/)ثمالفرطبيالتجيبياللهعبدبنمحمدبنأحمدبنمحمد-

.2141/:يزيدبنأحمدبنمحمد-.(913-16/138):(الوليدأبو)الإشبيلي

السدوسي:شيبةبنيعقوببنأحمدبنمحمد-:الهاشمياللهعبدبنمحمدبنأحمدبنمحمد-

.(12/157)،11275/لأ.13/182

.392/:الأوسيالجلاحبنأحيحةبن-محمدابن-طالبأبيبنعليبنمحمدبنأحمدبنمحمد-
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،5/1364:(الحميديوراق)إدريس!بنمحمد-

1/114،/17225،337،341.

.17/385،471:الحنظليإدريسبنمحمد-

.0/1451:الأزهرأبىبنمحمد-

5/333،1:حارثةبنزيدبسنأسامةبنمحمد-

(9/918)،282.

.4545/:أسامةبنمحمدبنأسامةبنمحمد-

،115،18،91،21،28/:إسحاقبنمحمد-

61،09،116،123،914،152،154،

162،916،178،181،918،522،452،

211،921،522،237،262،263،926،

927،928،292،392،592،892،303،

311،313،315،324،325،327،328،

932،333،/211،16،92،31،45،

61،78،19،501،125،124،125،

127،128،135،151،152،154،155،

162،163،185،691،791،891،702،

222،223،023،231،233،243،245،

275،287،288،928،203،322،351،

353،354،514،304،564،704،584،

904،415،411،412،413،414،415،

416،417،418،425،421،422،423،

424،425،426،428،942،043،431،

432،433،434،435،436،438،943،

044،442،443،444،446،448،453،

456،457،458،945،465،461،463،

464،465،946،475،476،477،481،

482،483،484،485،486،487،488،

948،094،194،394،518،524،535،

953،545،542،546،547،3/6،8،

9،15،11،12،13،14،22،31،،33

36،38،42،43،53،54،56،95،

65،62،67،68،96،07،71،،72

الميمحرف

73،75،76،77،78،97،85،86،

87،59،19،29،59،79،89،99،

155،151،153،401،155،601،157،

158،115،111،112،113،114،115،

911،125،122،133،135،138،142،

151،166،168،183،918،191،391،

502،251،256،802،212،218،921،

022،221،222،223،224،227،232،

238،923،241،242،246،247،255،

251،253،254،256،257،265،261،

268،926،275،271،273،274،277،

278.028،281،282،283،285،592،

192،292،392،592،692،792،992،

503،352،303،354،503،358،903،

311،312،313،314،315،316،317،

318،032،321،323،325،327،331،

332،333،334.335،336،933،345،

341،342،346،347،348،934،361،

362،364،368،937،038،381،383،

384،385،386،693،793،893،004،

451،204،304،404،604،415،411،

413،416،417،418،941،425،422،

424،425،942،435،431،432،433،

434،435،436،437،943،044،441،

442،447،045،451،454،455،456،

457،464،465،466،468،475،475،

947،048،481،485،486،488،094،

294،055،553،405،605،557،515،

511،514،515،516،517،518،4/7،

8،9،15،11،12،13،14،15،17،

18،91،02،21،22،23،24،25،

26،27،28،92،03،31،37،93،

45،41،42،43،44،45،48،94،



55،52،53،55،7

61،62،65،96،5

76،77،78،97،.

19،29،39،79،89

157،158،915،115

114،115،116،117

137،142،143،144

151،154،155،156

162،164،165،166

175،171،172،173

185،181،182،183

187،188،918،091

254،255،702،258

212،213،214،215

225،221،222،223

228،231،232،233

923،524،241،245

255،251،254،256

265،261،262،263

275،271،272،273

927،285،282،283

928،592،392،492

892،992،035،351

803،311،312،315

323،324.325،326

332،334،337،338

343،344،345،346

357،358،935،361

365،367،368،936

375،376،377،378

384،693،793،893

455،456،457،945

413،414،417،421

5،58

7،71

8،81

،99،

،118،

،145،

،157،

،167،

،174،

،184،

،691،

،925،

،217،

،224،

،235،

،246،

،257،

،266،

،274،

،284،

،592،

،352،

،317،

،327،

،933،

،348،

،362،

،375،

،937،

،993،

،415،

،423،
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،95،56،

،73،74،

،85،88،

155،201،

112،113،

125،121،

147،148،

158،915،

168،916،

178،917،

185،186،

891،251،

215،211،

218،921،

225،226،

236،237،

247،924،

258،925،

268،926،

275،276،

285،287،

692،792،

354،،356

318،،931

932،،331

034،،341

934،،356

363،،364

373،،374

385،،382

204،453،

411،412،

424،426،

327الميمحرف-

427،942،543،435،436،437،943

044،442،443،446،447،455،451

452،453،454،456،457،046،464

465،466،467،471،474،475،476

477،478،947،048،481،484،485

487،488،948،194،505،551،455

556،955،051،511،512،516،517

518،525،524،525،526،535،531

532،533،534،535،536،537،538

541،542،543،545،546،547،954

555،551،552،553،555،557،955

565،563،564،565،567،568،956

575،571،572،573،575،583،584

585،586،587،588،958،295،795

895،995،165،206،653،161،613

461،615،616،618،961،562،622

623،624،625،628،962،063،631

632،634،636،642،643،644،647

648،964،654،655،657،658،965

665،661،662،663،664،665،675

671،672،673،674،676،677،682

683،685،686،687،688،968،596

196،296،496،596،/57،8،9،11

13،15،91،23،24،31،32،43

35،36،38،93،14،42،43،25

53،55،56،58،95،61،77،69

89،157،158،901،117،911،122

128،912،135،134،167،254،255

925،226،237،238،257،265،261

262،266،276،288،992،351،352

353،355،356،313،314،032،324

338،347،934،353،358،365،367

368،375،377،378،382،383،384
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385،793،893،174،184،914،042،

422،542،431،432،144،544،464،

أ،451،455،461،946،476،947،488

105،205،553،517،523،524،526،

6/12،13،22،24،61،65،89،146،1

172،173،216،261،311،325،382،

416،432،7/5،91،27،33،52،62،1

97،84،85،86،87،98،152،153،

915،118،911،121،122،124،913،

أ،142،145،153،163،184،185،186

187،188،918،252،925،211،214،

221،225،257،792،303،321،593،1

أ،793،454،458،947،953،556،955

565،573،/852،75،81،158،918،

702،925،/9271،274،282،937،

/1501،146،491،791،217،(035)،

11/76،17/73،74،19،89،155،

158،133،134،137،161،334،،385

804،904،454،945.

،11/913،917:إبراهيمبنإسحاقبنمحمد

185،254.

ال!زرقي:أفلحبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

12/928.

:(الشاعر)الصيمريإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

(11/313).

:السراجمهرانبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

)12/75-71(.

.1/1534:البلخيإسحاقبنمحمد

.9181/،5486/:الثقفيإسحاقبنمحمد

.(11/388):راهويهبنإسحاقبنمحمد

.2122/:السجزيإسحاقبنمحمد

.3564/:السراجإسحاقبنمحمد

،3/23،76،937:الصغانيإسحاقبنمحمد

الميمحرف-

465،484،/5334،046،/626،152،

935،317،326،/7146،545،542،

(11/792)،17/255،225.

.5918/:المسيبيإسحاقبنمحمد-

،01/236:الوشاءيحيىبنإسحاقبنمحمد-

(12/128).

الكاتب:النجارالحرانيأسدبنمحمد-

.(أ-16/39491)

.1343/:البزازسعيدبنعليبنأسدبنمحمد-

:(الدينناصر)شيركوهالدينأسدبنمحمد-

/14265،266،288،352،325،033.

أبو)حفدةبالمعروفالعطارمحمدبنأسعدبنمحمد-

.(4/1284):(منصور

.1703/،(1/1191):الطوسيأسلمبنمحمد-

،4655/،338/:(راو)إسماعيلبنمحمد-

/5462.

،2/128:الكوفيإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد-

9/373.

المقدسيالفتحأبيبنأحمدبنإسماعيلبنمحمد-

.(51/338):(مرداخطيب)

،5/357،6/8:الأحمسىإسماعيلبنمحمد-

17/905.

الفارسي:بحربنإسحاقبنإسماعيلبنمحمد-

11/244،(12/175).

.12/935:البصلافيإسماعيلبنمحمد-

.6127/:الجرجانيإسماعيلبنمحمد-

،7/568:الطحانجعفربنإسماعيلبنمحمد-

956.

بنعلىبنمحمدبنجعفربنإسماعيلبنمحمد-

.1266،96/:طالبأييبنعليبنالحسين

:(الدينشمس،التاجر)حمادبنإسماعيلبنمحمد-

(/16925).

.1/572:الواسطيالحيانيإسماعيلبنمحمد-
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.3304/:حنيفبنسهلبنأمامةأبيبنمحمد-.(12161/):(النساجخير)إسماعيلبنمحمد-

.(01/694):(الكاتبالشاعر)أميةبنمحمد-.3223/:الرازيإسماعيلبنمحمد-

.13/582:أنوشنكينبنمحمد-.(11/703):الدولابيزيادبنإسماعيلبنمحمد-

.11/542:أوسبنمحمد-.696،573/،304/:السلميإسماعيلبنمحمد-

.13/96:(القائموزير،طالبأبو)أيوببنمحمد-.5144/:سمرةبنإسماعيلبنمحمد-

،4894/،2131/:الرقيأيوببنمحمد-.(1/1316):الصائغإسماعيلبنمحمد-

.17/347"15550/5457/:اليمنيالصيفأبيبنإسماعيلبنمحمد-

:(اللهعبيدأبو)البصريبابشاذ3جقمحملى-ابنالمححسنبنالحسينبنعليإسماعيلأبيبنمحمد-

.(21/936):العلويقاسم

.(13/06):(كاليجاروزير)لالشاذلنمحمدألو-

....:(الدينعز)الحمويعمربنإسماعيلبنمحمد-

.(16178/):ال!اجرلقى-محمد

ء...(16-381382/)

البخاريالباقيمحمدبننمدله.أ/7عبد3البا)فيمىالخواأ-:فديكأبيابن-فديكأبيبنإسماعيلبنمحمد-

/15544.

.335،561/:البكريالبراءبنمحمد-

خلفبنعليبنالحسن:اسمه)البربهاريمحم!أبو:(حصينابو)التميميمحمدبنإسماعيلبنمحمد-

،12301،911/:(الواعظالحنبلي32801/

أ!14!47):لهيقال،الطرسوسيمحمدبنإسماعبلبنمحمد-

0/44(13168/):(عليأبو)العراقي
.(111):البرجلانيبنمحمد-

،1255،251،3/376/:بشربنمحم!:(اللهعبدأبو)المغربيإسماعيلبنمحمد-

(11/412)06/024،433،7/651،9/492،17/28،

51220135،431،524،257،263،255/:مهرانبنإسماعيلبنمحمد-

.5593/،2913/:مطربنبشربنمحم!.(11/338):الترمذييوسفبنإسماعيلبنمحمد-

.584/:معاويةبنبشربنمحمد-.837/،4578/:خلفبنالأسودبنمحمد-

.4685/:الأنصاريبشيربن-محمد،6215/،434/:قيسبنالأشعثبنمحمد-

.8231/:الهمدانيبشبربنمحمد-"42"14"54"22"918/"228"866/

.16135/:(الدينبدر)بصخانبنمحمد-"328"935"403"283"281"5/1285

،11/133،134:الجليسبنالبعيثبنمحمد-.342

0136(11/926):إشكاببنمحمد-

.12261،926،283،292/:بقيةبنمحمد-.2223/:الأصبهانيمحمد-

.17312،574/:بكاربن-محمد:(وترمذسمرقندصاحب)ألتكبنبنمحمد-

.17/892:البصريبكاربنمحمد-.13184/

.17/247:بلالبنبكاربن-محمدصاحب،عليأبو)اليسعبنإلياسبنمحمد-

.(11/441):الريانبنبكاربنمحمد-.(246)،12112/:(كرمان
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.17222/:الصيرفيبكاربنمحمد-

.1/156:هلالبنبكاربنمحمد-

،1/218،3/357:(راو)بكربنمحمد-

5/911،891،925،264،277،/17166،

457.

،2/543،3/83:(راو)بكرأبيبنمحمد-

/4482،957،/5125،126،921،322،

/6134،/1782،322.

:(الدينشمس)الزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد-

/16031.

،4/194،7/792:الصديقبكرأبيبنمحمد-

315،316،321،323،336،337،،356

415،411،426،427،433،436،421،

426،527،528،952.535،533()،

534،8/144،147.

.11/313:الرزاقعبدبنبكربنمحمد-

.3135/:الباهليعمروبنبكربنمحمد-

.5227/:الثقفيرياحبنعوفبنبكرأبيبنمحمد-

.4574/:الفقيهبكرأبيبنمحمد-

السكاكينيالصالحيالقاسمأبيبنبكرأبيبنمحمد-

.132،322،(16/451):(الدينشمس)

.5277/:عمروبنمحمدبنبكرأبيبنمحمد-

:(الديننور)قوامبنمحمدبنبكرأيبنمحمد-

.(16/94445-ه)

،4/28،351:المقدميبكرأبيبنمحمد-

5/118،133،187،491،591،465،

/6165،181،/7325،364،(/11135)،

/17421.

،3/76،4/695:الحضرميبكيربنمحمد-

6/116،17/694.

.16383/:بلبانبنمحمد-

.15584/:(الدينجمال)بهادربنمحمد-

.13/251،41/501:طغتكينبنبوريبنمحمد-

الميمحرف-م

.41/84:(اللهعبدأبو)الكازورنيبيانبنمحمد-

:(الدينشمس)النيربانيالتدمريبنمحمد-

/16134،251،255.

.1536/:تكشبن-محمد

.(392)،16/012:الصالحيالتليتمامبنمحمد-

.1/1424:الفاريابيتميمبنمحمد-

.13/561،191:التميميمحمدأبو-

.41/54،14،42،43:تومرتبنمحمد-

.3184/:تيم-محمدبن

.17512،938/،6376/:البنانيثابتبنمحمد-

.4/185:الخجنديثابتبنمحمد-

.689/،3138/:شرحبيلبنثابتبنمحمد-

.8031/:شماسبنثابتبنمحمد-

.2593/:العبديثابتبنمحمد-

.1391/:(خفاجةبنيرؤوسمن)ثمالبنمحمد-

،5401/،4/443:الصنعانىثوربنمحمد-

15/791،/17376.

.7958/،4796/:اللهعبدبنجابربنمحمد-

.5/1933:البماميجابربنمحمد-

.4/63:جبير-محمدبن

،331،33،34،97/:مطعمبنجبيربنمحمد-

82،79،355،478،4/68،5/931،

458،6/115،375،9/384.

،5271،7/582،17/54/:جحادةبنمحمد-

437.

الحسين:بنمحمدبنأحمد=الجريريمحمدأبو-

(12/62).

.8331/:محمدالجزري-أبو

.(15512/):غندر-جعفربن-محمد

.4574/:جعفرأبيبن-محمد

:(الدينتاج،الكلاسةإمام)جعفرأبيبنمحمد-

(15/258).

.675/:القاريلادمياجعفربنمحمد-
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الحريريوهببنالحسنبنأحمدبنجعفربنمحمد-

.(413-21/133):(الحرةزوج)

العزيزعبدبنمحمدبنأحمدبنجعفربنمحمد-

.(14451/):(أبوالحسن)الهاشمي

.17/554:المزكيأحمدبنجعفربنمحمد-

:(الحسنأبو،الشاعر)الجهرميجعفربنمحمد-

(13/79).

،الوراقزكريابنمحمدبنالحسينبنجعفربنمحمد-

.(12/535):أيضأغندرأيلقب

،2/553:(بكرأبو)الخرائطيجعفربنمحمد-

554،528،3/14،44،72،142،146،

147،154،165،162،163،166،167،

168،916،172،6/53،8/42،15/185،

925،(12/132)،17/354.

.5158/:رميسبنجعفربنمحمد-

،3464/،2/483:الزبيربنجعفربنمحمد-

517،4/118،915،214،325،343،

344،368،474،194،553،563،

/5552،/624،/752،415،411.

.5378/:الزبيربنجعفربنمحمدأبو-

،5/438:طالبأبيبنجعفربنمحمد-

(/7193).

أيضأ:غندرأويلقب،النجارالعباسبنجعفربنمحمد-

(12/432).

وذالوزير)فسانجسبنالفرجأبيبنجعفربنمحمد-

.(13111/):(الفرجأبو،السعادات

.(16/177):اللبادفرعوشبنجعفربنمحمد-

.17/476:الفريابيجعفربنمحمد-

.6134/:كثيربنجعفربنمحمد-

،4/416،5/391:كثيرأييبنجعفربنمحمد-

17/246،555.

بديلبنالكريمعبدبنمحمدبنجعفربنمحمد-

.(12324/):الجرجاني

331الميمحرف-

12253/):الأدميفضالةبنمحمدبنجعفربنمحمد-

-452).

:(الزاهدعمروأبو)مطربنمحمدبنجعفربنمحمد-

(/12256).

بابنالمعروفهارونبنمحمدبنجعفربنمحمد-

.(1312/):النجار

:(البندار)الهيثمبنمحمدبنجعفربنمحمد-

(12/255-256).

.17/372:المدائنيجعفربنمحمد-

.7165/:المطيريجعفربنمحمد-

.5554/،1125/:الوركانيجعفربنمحمد-

.51/462:(الدينشمس)جعوانبنمحمد-

.(61/992):القزوينيالدينجلالبنمحمد-

الباجربقي:الرحمنعبدبنالدينجمالبنمحمد-

16/45،51.

شارحمالكابن-النحويمالكبنالدينجمالبنمحمد-

.(51/531):الألفية

:(الدينناج)المصريالدينجمالبنمحمد-

(15/358).

المالكي:المغربيجمرةأبيبنمحمدأبو-

(/15695).

.9312/،2928/:الجهمبنمحمد-

بناللهعبدبنيوسفبناللهعبد=الجوينيمحمدأبو-

الحرمين:إماموالد،حيويةبنمحمدبنبوسف

/1354،(155156-)،291.

،3365،194/،1/87:(راو)حاتمبنمحمد-

4/253،/5215،221،257،316،

7/367،9/275،11/156،17/166،237.

.5233/:المؤدبحاتمبنمحمد-

.1/165:ميمونبنحاتمبنمحمد-

.17585/:الخزازالحارثبنمحمد-

،2/258:بردةأبيبناللهعبدبنالحارثبنمحمد-

925،/4184،541.
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.6142،433/:حاطببنمحمد

.1/1322:الخاقانيحامدبنمحمد

.5355/:المقرىءحامدأبيبنمحمدأبو

.344/:الأصبهانيحبانبنمحمدأبو

.8185/:الخولانيحبيببنمحمد

.9791/:الحجاجبنمحمد

صاحب،الواسطيإبراهيمأبو-الحجاجبنمحمد

.8231/،2952،553/:الهريسة

،3/282،7/792:عتبةبنحذيفةأبيبنمحمد

315،451،433،434،525،952،

8/147.

،8185/،7365/،5462/:حرببنمحمد

17/922.

،5/923،245:المدنىحرملةابيبنمحمد

7/363،/8092.

.638/:حزمبنمحمد

الخطيب:العامريرافعبنحسانبنمحمد

(/15026).

.2952/:السمتيحسانبنمحمد

،336،184/،2/238،524:الحسنبنمحمد

/4251،348،/959،356.

:السراجإسماعيلبنأحمدبنالحسنبنمحمد

12/928.

):الأهوازيمحمدبنأحمدبنالحسنبنمحمد

13/82-83).

،5441/،4064/:الأسديالحسنبنمحمد

/6351،/1771.

شرف)الإخميمىإسماعيلبنالحسنبنمحمد

.(15515/):(الدين

:(الحسنأبو)العلويالأقساسيالحسنبنمحمد

13/91،(94).

البعلبكيغيلانبنحسينبنالحسنأبيبنمحمد

.61/231:(الدينشمس)

الميمحرف-

:(الحسنأبو)منصوربنالحسينبنالحسنبنمحمد-

/17421.

أبو،الشيعةفقيه)الجعفريحمزةبنالحسنبنمحمد-

.(13/917):(علي

.2485/:النسويالخليلبنالحسنبنمحمد-

:(اللهعبدأبو)الراذانيالحسنبنمحمد-

(13/268).

.35/:زبالةبنالحسنبنمحمد-

:(حنبفةأبي)صاحبالشيبانيالحسنبنمحمد-

/15452،(481)،/1114،15.

:(منصورأبو،الوزير)صالحانبنالحسنبنمحمد-

(/1351).

:(جعفرأبو،الشيعةفقيه)الطوسيالحسنبنمحمد-

(13/916.

:الشواربأبيبنعليبناللهعبدبنالحسنبنمحمد-

(/12251).

،9184/،1/228:العسكريالحسنبنمحمد-

15/9.

.7514/:العوفيسعدبنعطيةبنالحسنبن-محمد

.6138/:المؤملبنعليبنالحسنبنمحمد-

)أبوالغزالبرهانبنعمربنالحسنبنمحمد-

.(13/158):(الحسن

.1/1522:قارنبنالحسنبنمحمد-

.7914/:(بكرأبو)القاضيالحسنبنمحمد-

.1318/:قتيبةبنالحسنبن-محمد

.0/1442:قحطبةبنالحسنبن-محمد

.3524/:القطانالحسنبنمحمد-

أبو)البربهاريعليبنكوثربنالحسنبنمحمد-

.(12/264):(بحر

.1337/:كيسانبنالحسنبنمحمد-

أبو)حمدونبنعليبنمحمدبنالحسنبنمحمد-

(:الحمدونيةالتذكرةصاحب،الكاتبالمعالي

14/184().
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.17/103:المخزوميالحسنبنمحمد-

القرطبي:الكتانيالمذحجيالحسنبنمحمد-

/13162.

.هـ1721/:المزنيالحسنبنمحمد-

.176/:النقاشالحسنبنمحمد-

.12/356:(حازمأبو)الواسطيالحسنبنمحمد-

بنالحسينبنالحسنبنيعقوببنالحسنبنمحمد-

.(12/228):العطارمقسم

،17175/،4591،5/1691/:الحسينبنمحمد-

791،255،211،457.

.8268/:إشكاببنإبراهيمبنالحسينبنمحمد-

بابنيعرف،الوراقإبراهيمبنالحسينبنمحمد-

.(13/57):الحقاف

الموصليالأزديالحسينبنأحمدبنالحسينبنمحمد-

.(316-12315/):(الحافظالفتحأبو)

:الهرويعماربنمحمدبنأحمدالحسينأبيبنمحمد-

(/1298).

:(اللهعبدأبو)الصوفيالتكريتيالحسينبنمحمد-

14/153.

.(1/1554):الوادعيحبيببنالحسينبنمحمد-

:(خازمأبو)الفراءبنخلفبنالحسينبنمحمد-

(/1319).

:(الحسنأبو)العلويداودبنالحسينبنمحمد-

/6151،225،17/148.

الحمويالعامريموسىبنرزينبنالحسينبنمحمد-

،15/793،947،487:(الدينتقي)

.(995-هـ55)

.(12/23):القطانشهرياربنالحسينبنمحمد-

الدين،ظهير)إبراهيمبناللهعبدبنالحسينبنمحمد-

.(252)،13/212،231:(شجاعأبو

بنيوسفبنأحمدبناللهعبدبنالحسينبنمحمد-

.(13/257-258):الشبل

حسانبنيحيىبنالحسنبنعليبنالحسينبنمحمد-

333الميمحرف-

.(12/023):الوضاحي

سعد،أبو)الرحيمعبدبنعليبنالحسينبنممحد-

.(13/701):(الوزبر

الربعيرشيقبناللهعبدبنعيسىبنالحسينبنمحمد-

.(هـ5./51):(الدينعلم)المصريالمالكي

:(يعلىأبو،القاضي)الفراءبنالحسينبنمحمد-

2/145.

.(937)اا:الهمدانيالفرجبنالحسينبنمحمد-

أبو)البصريالعباسبنالفضلبنالحسينبنمحمد-

.(13/59-69):(يعلى

.5801/،4555/:القطانالحسينبنمحمد-

.1735/:القيسيالحسينبنمحمد-

أبو،الشيبانيجعفربنمحمدبنالحسينبنمحمد-

.(13/89):قطيطبيعرف،الفتح

بنأحمدبنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمد-

.(13/166):الفراء

.17/122:المدينيالحسينبنمحمد-

.17357/:مكرمبنالحسينبن-محمد

بالحنيني:المعروفالخرازموسىبنالحسينبنمحمد-

.(93132-ه1/1)

.3536/:حصينأبو-الوادعيالحسينبنمحمد-

.51/327:الحصينبن-محمد

.6164/:الحضرميمحمد-أبو

.2194/:حفص-محمدبن

.17126/،4533/:حفصةأبيبن-ممحد

،5/47،6/278:(راو)الحكمبنمحمد-

/8502.

.(16/933):(عزالدين)الحلبي-محمد

.2357/:(راو)حمادبنمحمد-

.41/51:حمادبأخيويعرف،محمد-

.4554/:الأبيورديحمادبنمحمد-

:المقرىءبكرأبو=حمادبنبكربنحمادبنمحمد-

(11/286).
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.6138،1/1992/:الطهرانيحمادبنمحمد-

.11/271:(عمروأبو)الحيريحمدانبنمحمد-

(:نصر)أبوالفازيسهلبنحمدويةبنمحمد-

5/4917/148،.993،

.5463/،335/:الجعفيحمرانبنمحمد-

.17/332:الطوسيزيادبنحمزةبنمحمد-

.6226،954/:الأسلميعمروبنحمزةبنمحمد-

:سلامبناللهعبدبنيوسفبنحمزةبنمحمد-

3/114.

.41/104:حمويهبنمحمد-

الجويني:حمويةبنمحمدبنحمويةبنمحمد-

.)14/39(

،3242،355/،1325/:الرازيحمبدبنمحمد-

/7515،/8027،0/105،(1/1213)،

/17383.

المخرمى:شدادبنسهلبنحميدبنمحمد-

(/12026).

.1/146،51:الطوسيحميدبنمحمد-

.(544)،5/1386:(محدث)حميربنمحمد-

،614،15،7/35،454/:الحنفبةبنمحمد-

421،448،452،462،545،954،552،

612،8/148،214،231،236،267،

803،328،336،934،355،9/12،13،

17،18،24،27،44،55،51،68،

.327،(أ-82184)،125

.8292/:الواسطيحنيفةبنمحمد-

.17/365،368:حي-محمدبن

.(01/053):الضربرمعاويةأبو-خازمبنمحمد-

.17/45،46:الصنعانيالجنديخالدبنمحمد-

.7336/:خداشبنخالدبنمحمد-

.4313/،3927/:الكلاعيخليبنخالدبنمحمد-

.9355/:الأزديظبيانأبيبنخالدبنمحمد-

الميمحرف-م

6/935،:السكسكىالعباسبنخالدبنمحمد-

،36415/274.

،5/1265،903:القسرياللهعبدبنخالدبن-محمد

314.

.3165/:الواسطياللهعبدبنخالدبنمحمد-

.5492/،4592/:عثمةبنخالدبن-محمد

.1471/:خان-محمد

.1693/:البلاسيالخباز-محمد

4/23،،1/202:يزيد()أبوخثيمبنمحمد-

.6/325

.16/135:الموصليخروفبنمحمد-

.(1285/):خريمبنمحمد-

.335/:السلميخزاعيبنمحمد-

:(اللهعبدأبو)الإسكندرانىخزيمةبنمحمد-

11/187.

.4/178:الخشاببنمحمدأبو-

،12/92،31:الصوفىالشيرازيخفيفبنمحمد-

(935).

.5462،275/،4164/:الباهليخلادبنمحمد-

.115/:خلفبن-محمد

):()وكيعصدقةبنحيانبنخلفبنمحمد-

.)12/23

الحنبلي:المقدسيراجحبنخلفبنمحمد-

/14036،(/15125).

.172/:العسقلانيخلفبنمحمد-

:(بكرأبو)بسامبنالمرزبانبنخلفبنمحمد-

8/335.

.3184/:خليفة-محمدبن

:الاكالالبيطاربدربنالوهابعبدبنخليلبنمحمد-

(/15936).

.9/388:خنيس-محمدبن

.16/174:(الشاعر،الدينشمس)الخياطمحمد-

.5/1151:الواعظالخياطمحمد-
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.11/693:(المعتزوزير،اللهعبدأبو)داودبنمحمد

.(1/1554):الجراحبنداودبنمحمد

.(256)،12/531:الدقيالدينوريداودبنمحمد

:الظاهريبنعليبنداودبنمحمد

(11/451-304)،12/45،95.

،1/197:العباسيموسىبنعيسىبنداودبنمحمد

81،98،79،901،115،116،131،

132،134،138.

البغداديالسلامييساببنمحمدبنداودبنمحمد

.(61/522):(الدينشمس)

-15/386):الصارميياقوتبنداودبنمحمد

387).

.14131/:دبيسبنمحمد

:(الدينناصر)التنكزيالدواداربنمحمد

(/16204).

.9161/،2237/:الضبيديناربنمحمد

.326/:(زيدبنحمادولدخال)ذكوانبنمحمد

.6137/:المدنيذئبأبيبنمحمد

.7145،17/022/،6532/:راشدبنمحمد

،261/،1/88،128،138:رافعبنمحمد

236،792،372،/3354،476،/4385،

587،495،/5212،215،261،318،

521،6/35،114،243،255،

(11/891)،/1775،145،181،347.

رافع:بنالدينتقي-السلاميرافعبنمحمد

16/348.

،12121،126،127،128/:رائقبنمحمد

912،013،134،145،914،015،153.

.7488/:الأخنسيربيعةبنمحمد

.11/178:رجاءبنمحمد

.5/1804:رحالبنمحمد

.(1/1191)،4635/:رمحبنمحمد

335الميمحرف-

.646/:زاذانبنمحمد-

.17/654:المذاريزبدابنمحمد-

.5393/:الأهوازيالزبرقانبنمحمد-

.9223/،541/:الحنظليالزبيربنمحمد-

.8551/:الرعينيزرعةبنمحمد-

.(12/64):(الطبيب)زكريابنمحمد-

،3123،125/،2024/:الغلابيزكريابنمحمد-

286،287،/5435،/7195،/8322.

.(1/1213)،5213/،1151/:زنبوربن-محمد

،1/153،153،2/136،091:زيادبنمحمد-

/5435،6/387،424،434،7/377،

/8165،185،9/935،17/258،318،

324،355،457.

.7377،17/527/:الألهانيزيادبنمحمد-

:(هريرةأبيصاحب)البصريزيادبنمحمد-

/7377،5/1386.

.5435/:اللهعبيدبنزيادبنمحمد-

.17424/:الكلبيزيادبنمحمد-

.6178/:البرجميزيادبنمحمد-

.6541/:البرجميزيادةبنمحمد-

.5705،17/99،524/:زيدبنمحمد-

1228/:زي!أبيبنمحمدأبو-

.5268/:عمربناللهعبدبنزيدبن-محمد

الواسطي:الحسينبنعليبنزيدبنمحمد-

12/911.

:(والديلمطبرستان)أميرالعلويزيدبنمحمد-

.36،376()935-ه،11/592،003

،3/85:التيميقنفذبنالمهاجربنزيدبنمحمد-

4/426.

)شرفالتنوخيالمنجىبنالدينزينبنمحمد-

.(16185/):(الدين

،85،17،82،83/،4093/:سابقبنمحمد-

253.
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.5/1361:سابوربنمحمد-

.1/292:السائببنمحمد-

.(5/1171):(الأبدالمن)النجارالسبتيمحمد-

.11/285:سحنونبنمحمد-

.(12/77):(نحوي)السراجالسريبنمحمد-

،125/:العسقلانيالسريأبيبنمحمد-

(/11144).

:البغداديالناقدبنمهرانبنالسريبنمحمد-

2/952.

543،،2/148،172،541:سعدبن-محمد

545،3/24،،35،36،37،74481،

،4/31122،123،558.،5/347،935

،365،381،386593،941،422423،،

424،427428،،435،044،451453،،

457،945،461،465،466،475476،،

484،948،594،494،9056/15،،،71

153،7/201،122،166،168،،925

238،923،241243،،،332،348،385!

536.555،895،612،8/36،43،46،

48،94،55،57.65،64،67،96،

75،135،143،155،157،172،176،

091،191،491،502،552،231،241،

927،285،281،285،192،535،933،

365،/938،57،65،61،62،75،

111،121،135،211،248،255،258،

925،277،284،15/6،64،157،148،

152،365،382،384،/1165،156،

(118).

.16193/:(الدينشمس)الحنبليسعدبنمحمد-

.2923/:العوفيسعدبنمحمد-

(:الفتح)أبوالديباجيمحمدبنسعدبنمحمد-

(15/55).

شمس،الخطالحسنالكاتب)المقدسيسعدبنمحمد-

الميمحرف-

.(51/281):(الدين

.(12/59):الوراقسعدبنمحمد-

،1/336،3/227:وقاعرأبيبنسعدبنمحمد-

9/187،891،251،253.

.(11/032):البزازسعدانبنمحمد-

.032،(1/1125):النحويسعدانبنمحمد-

:(الدينشرف)الحرانينجبحبنالدينسعدبنمحمد-

61/163،(171).

الدجاجي:بنسعيدبننصربناللهسعدبنمحمد-

.(ط)15/7

أبو)الحافظالقرشىالعبدريمرجىبنسعدونبنمحمد-

.(73-41/74):(عامر

،15355/:(للمنصورمصروالي)سعيدبنمحمد-

352،356.

:(المغازيصاحبالأموي)عمسيدبنمحمد-

3/174،7/377.

-2/132،6/185:الأصبهانيسعيدبنمحمد-

186.

:(الضريرابن)الحربىسعيدبنمحمد-

(12/216).

.4154/:الخزاعيسيدبنمحمد-

:(علىأبو)الكاتبنبهانبنسعيدبنمحمد-

(/1431-32).

.335/:مجاشعبنسفيانبن-محمد

،15225،923،265/:السفيانيمحمدأبو-

277،278.

بكر:أبىبنمحمدالدينشمس=السكاكينيمحمد-

/16321.

،6132/،5525/،4/922:سلامبنمحمد-

/7385،15/15.

.2534/:(النسابة)البصريسلامبنمحمد-

.(1/179)،3363/:البيكنديسلامبنمحمد-

.(1/1125)،2485/:الجمحيسلامبنمحمد-
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الماليني.ينبوببنالحسنبنسالمبنسلامةبنمحمد-

.(16/112):المقرىء

.13/176:القضاعيسلامةبنمحمد-

المعروفالمقدسيعليبنحمائلبنسلمانبنمحمد-

.(632)،51/534:(الدينشمس)غانمبابن

،4/152،344،465،951:سلمةبنمحمد-

674،5/926،8/158،15/487،17/137،

593،441،554.

.515!/:الحرانيسلمةبنمحمد-

.5/1286:هشامبنمحمدبنسلمةبنمحمد-

.3177/:المخزوميسلمةبنمحمد-

.2191/:المراديسلمةبنمحمد-

.9634/:السلميمحمدأبو-

،2/357،7/934:(هلالأبو)سليمبنمحمد-

585،8/176،255،(15/458).

.6134/،2927/:(هلالأبو)سليمانبنمحمد-

.5555/:(بومة:الملقب)سليمانبنمحمد-

(:المنصورأيامالكوفة)علىسليمانبنمحمد-

15/934،352،378،.381

.17/572،262:الأسديسليمانبنمحمد-

.3468/:الوردأبيبنإسماعيلبنسليمانبنمحمد-

.6358/:الأنباريسليمانبنمحمد-

.7574/:الحارثبنسليمانبنمحمد-

.11/347:الباغنديالحارثبنسليمانبنمحمد-

.8177/،5454/:الحرانيسليمانبنمحمد-

ثمالبلخيالحسينبنحسنبنسليمانبنمحمد-

):(النقيبابنالدين)جمالالحنفيالمقدسي

15/615).

:(الدينعز)المقدسيحمزةبنسليمانبنمحمد-

16/791،(923).

،15/217:داودأبيبنسليمانبنمحمد-

/17375.

.1/1525،258،212:الزينبيسليمانبن-محمد

337الميمحرف.

.6335/:(ضمرةأبو)السلميسليمانبنمحمد-

.3461/:الأنصاريسليطبنسلبمانبنمحمد-

.5/1267:النوفلياللهعبدبنسليمانبن-محمد

:عباسبناللهعبدبنعليبنسليمانبنمحمد-

15/342،356،423،424425،.

.4454/:فارسبنسليمانبنمحمد-

السمرقنديتركانشاهبنقتلمشبنسليمانبنمحمد-

.(ا-51/32133):(منصورأبو)

.7958/،5515/:(لويناسليمانبن-محمد

.1/1134،383:الواثقيسليمانبنمحمد-

.(133)،1/136:سماعةبنمحمد-

.13/165:السمرقنديبنمحمدأبو-

.(11/59):العوقيسنانبنمحمد-

،655/،464/:القزازسنانبنمحمد-

(1/1992)،/17128،457.

.(1/1263):سنجربنمحمد-

.16504/:(الدينشمس)سندبنمحمد-

.5377/:التميميسهلبنمحمد-

.17316،324/:عسكربنسهلبن-محمد

.11/792:البطليوسيالسيدبنمحمدأبو-

.12154/:(بكرأبو)حمدويهسيدبنمحمد-

،1/35،83،114،013:سيرينبنمحمد-

131،211،222،223،224،2/126،

291،892،361،363،376،3/226،

443،478،4/79،158،248،303،

045،5/45،46،925،267،268،364،

374،557،951.052،522،6/25،87،

118،165،161،162،174،177،242،

324،335،338،414،7/238،345،

346،347،352،362،374،375،381،

427،436،466،468،294،394،554،

8/24،35،41،42،48،83،112،

146،162،165،591،256،218،268،



الأعلافهارس338

/9251،122،912،925،264،374،

،184،187،188،(1هأط15/57)

/17325،377،481،694.

.6432/:الجوهريشاذانبنمحمد-

.(16/444):الكتبيشاكربنمحمد-

،14/113،144،148:محمودبنشاهمحمد-

157،915،017.

.17361/:شبيب-محمدبن

.1/1282:الثلجيشجاعبنمحمد-

.8282/:المسمعيشدادبنمحمد-

.351/:شريكبنمحمد-

.17911/:الأصبهانيشعيببنمحمد-

5/935،.2/225:سابوربنشعيببنمحمد-

،366،3856/413،7/582،8/178،

15/362،17/176،181.

:(الدينجمال)الكحالأحمدالدينشهاببنمحمد-

/16126.

.7435/:الواسطيشوذببنمحمدأبو-

.9388/:الصادقمحمدأبو-

.5132/:صاعدبنمحمدأبو-

.12/186:الوراقزيدبنصالحبنمحمد-

:(الحسنأبو)شيبانأ!بنصالحبنمحمد-

/12275،(354).

المعروف،الأنماطيالرحمنعبدبنصالحبنمحمد-

،3/68،74،915،213،325:(كيلجة)ب

947،4/87،483،/581،/7322،

(/11352)،/17351،526.

.2165/:العدويصالحبنمحمد-

.2524/:عمربنصالحبنمحمد-

.6912/:(الحسنأبو)الهاشميصالحبنمحمد-

.5/553:ءهانىبنصالحبن-محمد

.17/322:النرسيوليدبنصالحبنمحمد-

،4451،462/،1/13،31:الصباحبنمحمد-

الميمحرف-م

/5382،17/56.

.(1/1951):الدولابيالصباحبنمحمد-

،8/251:السماكبابنيعرف،صبيحبنمحمد-

(15/453)،555،552،11/356.

:المؤذنالتفليسياللهعبدبنصبيحبنمحمد-

.(18أط16/87)

الدين،تقي)الجعبريسليمانالدينصدربنمحمد-

.(16325/):(المزيصهر

.17237/،6225/،2594/:الصلتبنمحمد-

.16/27:(الدينشمس)الصنهاجيمحمد-

.5/416:صيفيمحمدبن-أ!

،2/311،8/013:الحزاميالضحاكبنمحمد-

141،142،217،237،9/112.

.837/:الضمريبنمحمد-

.17376/،6922/:الدميكأبيبنطاهربنمحمد-

الرجيحي:بابنيعرف،العباسيطاهرأبيبنمحمد-

/13022.

مصعب:بنالحسينبناللهعبدبنطاهربنمحمد-

(11/453).

)أبوالمقدسيأحمدبنعليبنطاهربنمحمد-

،(14/21-22)،11/334،13/25:(الفضل

23،257.

:(الحسنأبو)الزينبيمحمدبنطرادبنمحمد-

14/116117،.

،6/183:البجلىخليفةبنطريفبنمحمد-

/17331،366.

،12122،134/:(الإخشيذ)طغجبنمحمد-

.916،(16أط67)،515،162،164

ناصر)الخوارزمىالصيرفياللهعبدبنطغريلبنمحمد-

.61/278:(الدين

،()1554،458/،685/:طلحةبنمحمد-

17/89،477.

.7203/،4594/،35/:التيميطلحةبنمحمد-
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.4654/:الرحمنعبدبنطلحةبنمحمد-

،4/965:ركانةبقيزيدبنطلحةبنمحمد-

/5441.

.7174،422/:السجادطليحةبنمحمد-

،16/258:(الديننجم)الطيبأبيبنمحمد-

:الصباغموسىبنسعدبنالطيببنمحمد

(13/73).

.1/1274:عاصمبنمحمد

،5/366،436:الدمشقيالقرشيعائذبنمحمد

7/86،158،011،124،915،165،

335،341،348،351،/8115،181،

9/336،/01185،181،182،

(11/133)،17/125.

،4665،5/176،6/38/:عبادبنمحمد

15/554،17/363.

.5691/:جعفربنعبادبنمحمد

.8185/،6581/:المكيعبادبنمحمد

.1/196:المهلببنعبادبنمحمد

.3456/:العكليموسىبنعبادبنمحمد

.7135/:الهنائيعبادبنمحمد

.685/:الواسطيعبادةبنمحمد

:الفراتبنمحمدبنأحمدبنالعباسبنمحمد

()12/334-335.

.17/384،385:الأخرمالعباسبنمحمد

عماد،الماهرالطبيب)الدنيسيريعباسبنمحمد

.51/552):(الدين

،01/314،322:السفاحالعباسأبيبنمحمد

323.

.5/1534:الطوسيالعباسأبيبنمحمد

:(حيويةابن)القزازمحمدبنالعباسبنمحمد

()12/335-331،17/285.

نجم)الجوهريالتميميالمكارمأبيبنعباسبنمحمد

933الميمحرف-

.(588-587)،51/694:(الدين

.1/1186:المكيالعباسبنمحمد-

.7585/:نجيحبنالعباسبنمحمد-

.5/1526:الوليدبنالعباسبنمحمد-

.12/187:اليزيديالعباسبنمحمد-

.6917/:الأهوازيعبدانبنمحمد-

بابنالمعروفلآمديايوسفبنالأحدعبدبنمحمد-

.(16/531):(الدينشمس)الوفلر

،3511.5/165،935/:الأعلىعبدبنمحمد-

/6221،/17001،493.

بابنالمعروفسلمانبنأحمدبنالباقيعبدبنمحمد-

.(14/891):البطي

بنمحمدبناللهعبدبنمحمدبنالباقيعبدبنمحمد-

:الأنصاريمالكبنكعببن...الرحمنعبد

.(ا-14/57158)

الأنصاريعليبنشعبانبنالحقعبدبنمحمد-

.(61/672):بالشياحالمعروف

أبو)الرازيالحسينأبيبنالحميدعبدبنمحمد-

.(41/187):(بالعلاءالمعروف،الفتح

.5291/:الرحمنعبدبنمحمد-

:(بكرأبوالقاضي،قريعةابن)الرحمنعبدبنمحمد-

(/12592).

.2177/:(جعفرأبو)الأسوانيالرحمنعبدبنمحمد-

.1561/:الأسودأبيالرحمنعبدبنمحمد-

.4964/:الأوقصالرحمنعبدبنمحمد-

.1378/:التميميالرحمنعبدبنمحمد-

.5/1542:المكيالتيميالرحمنعبدبنمحمد-

.4161/:ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد-

.7333/:الجرشيالرحمنعبدبنمحمد-

،3/386:حصينبنالرحمنعبدبنمحمد-

5/378.

،11/282:الأمويالداخلالرحمنعبدبنمحمد-

(354).
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!:ذئبأبىابن=ذئبأبىبنالرحمنعبدبنمحمد-

(15/937).

.17933/:الربعيالرحمنعبدبنمحمد-

.9936/:الجعفيسبرةأبيبنالرحمنعبدبنمحمد-

.6365،5/1275/:العامريالرحمنعبدبنمحمد-

.2483/:اللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدأبو-

3224،1/:النميمىاللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمد-

4/518.

الرملي:الحارثبناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمد-

/7595.

.6492/:عرقبنالرحمنعبدبنمحمد-

الضبياالقعقاعبنعمارةبنالرحمنعبدبنمحمد-

.17421/:(قبيصةأبو)الأصبهاني

.17517/:غزوانبنالرحمنعبدبنمحمد-

لبلى:أبىابن-ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد-

(15/344).

السلمىالفويرةبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمد-

.(51/524):(الدينبدر)الحنفي

.6282/:المخرميالرحمنعبدبنمحمد-

،5/1286،541:المخزومىالرحمنعبدبنمحمد-

1/136.

:(الدين)ناصرالمقدسىالرحمنعبدبنمحمد-

/15524،527،537،551.

:الصفارحربأبىبنموسىبنالرحمنعبدبنمحمد-

/3175.

.5285/:نوفلبنالرحمنعبدبنمحمد-

،4216/،217/:(صاعقة)الرحيمعبدبنمحمد-

351،936،6/933،(11/243)،

17/356.

لأ:(الدين)صفيالأرمويالرحيمعبدبنمحمد-

15/955.

.17/482:البرقيالرحبمعبدبنمحمد-

الدمشقيإسماعيلبنقاسمبنالرحي!عبدبنمحمد-

الميمحرف-

.(61/642):(الدينناصح)

:(المقتدرأيامالشرطةصاحب)الصمدعبدبنمحمد-

12/43،46،55.

قطب)السنباطيالقادرعبدبنالصمدعبدبنمحمد-

.(16161/):(الدين

محتمسب)حيدرةبناللهعبدبنالصمدعبدبنمحمد-

.51/336:(الدبنفنح،دمشق

6/75،،3/146،164:العزيزعبدبنمحمد-

7/161.

،3/367:رزمةأبيبنالعزيزعبدبنمحمد-

/5122.

.2431/:الرمليالعزيزعبدبنمحمد-

.1576/:المقدسيالفنيعبدبنمحمد-

:(الدبن)شمسالمرداويالقويعبدبنمحمد-

15/572.

بابنالمعروف،إبراهيمبنالكريمعبدبنمحمد-

.(ا-1471172/):(اللهعبدأبو)الأنباري

:الخجنديثابتبنمحمدبناللطيفعبدبنمحمد-

.(ا-اها1455/)

،2/168،3/67،4/474:اللهعبدبنمحمد-

5/263،365،422،205،6/35،

17/282.

.17357/:إبراهيمبناللهعبدبنمحمد-

.8282/:الشافعيإبراهيمبناللهعبدبنمحمد-

السليطي:عبدةبنإبراهيمبناللهعبدبنمحمد-

.17/034

موسى:بنعبدويهبنإبراهيمبناللهعبدبنمحمد-

(12/228).

المعروف،العامريحبيببنأحمدبناللهعبدبنمحمد-

.(39-41/49):(بكرأبو)الخبازةبابن

.(12184/):الصفارأحمدبناللهعبدبنمحمد-

.1/931:الأزدياللهعبدبنمحمد-

.836/:الأسدياللهعبدبنمحمد-
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،4/352،6/243:الرقاشياللهعبدبنمحمد-،4/465:الزاهدالأصفهانياللهعبدبنمحمد-

6/924015/411.

.328/:الخراسانيالزاهداللهعبدبنمحمد-.4296/:الطائفيإنسانبناللهعبدبنمحمد-

.5338/:الزبيربناللهعبدبن-محمد،264/،1001/:الأنصارياللهعبدبنمحمد-

.(937385-1/1):الزقاقال!هعبدبن-محمد،4112،122،968/،3245،386،515/

.417/،3915/:الزهرياللهعبدبن-محمد7325،1/،6041/،5124،381،517/

.13137/:النحويسعدبناللهعبدبن-محمد.957،256،1/153/،8281/،353

:(خليعشاعر)الهاشميسكرةبناللهعبدبنمحمد-.17/243:بزيعبناللهعبدبن-محمد

.(342-12343/)12501/:التميمياللهعبدبنمحمد-

.3482/:سلامبناللهعبدبنمحمد-.9125/،878/:الثقفياللهعبدبنمحمد-

،12315/:(شاعر)السلامياللهعبدبنمحمد-.3432/:جحشبناللهعبدبن-محمد

.(366)82620/:جعفربناللهعبدبنمحمد-

:(مطين)الحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمد-.1/256،6/317:الجنيدبناللهعبد-محمدبن

،12243/،7494،954/،6227/،175/عبدبنالحارثبننوفلبنالحارثبنال!هعبدبنمحمد-

.5146،1610/17594،794/:المطلب

.4/695:الشعيثيعبدالله-محمدبن01/927،314،1:الحسنبناللهعبدبنمحمد-

:(الدينجمال)الشهرزورياللهعبدبنمحمد-،315،317،321،322،324،325،331

348،35101/1435.

.17/574:الصفارال!هعبدبنمحمد-54101/:العلافالحسنبناللهعبدبنمحمد-

.7135/:الثقفيصفوانبناللهعبدبن-محمد:(الحسينأبو)الفرضيالحسنبناللهعبدبنمحمد-

،11/99:الحسينبنطاهربناللهعبدبنمحمد-.11/311

،571،185،186،952،172،182،912الدقاقهارونبناللهعبدبنالحسينبناللهعبدبنمحمد-

،0122،222،223،422،227،228(21/357):(ميميأخيابن)

.(235)،:الناصحيالحسينبناللهعبدبنمحمد-

.676/:عباصبناللهعبدبنمحمد-.(13233/)

الحراني:الحميدعبدبنالعباصبناللهعبدبنمحمد-.7/557:(بكرأبو)الحفيداللهعبدبنمحمد-

.(4/1177)94920/:الخضرياللهعبدبنمحمد-

،2/57،4/176:الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد-:(حجأمير)الهاشميداودبناللهعبدبنمحمد-

11/3510327،896،5/121،178،917،255،

،8802،361،0/1423،1/153/،49350337/:الدؤلياللهعبدبنمحمد-

.(288)21/930:الرازياللهعبدبنمحمد-

صعصعة:أبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنمحمد-.8/44:رجاءأبوعبدالله-محمدبن

.43350/4602،132/:الرزياللهعبدبنمحمد-
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.3926/:عتيقأبيبناللهعبدبنمحمد-

،15/315:(الديباج)العثمانياللهعبدبنمحمد-

316،335.

.عديأبيبنمحمد-عديأبيبناللهعبدبنمحمد-

.1/72:المصريعرسبناللهعبدبنمحمد-

العقيليمالكبنعلقمةبنعلاثةبناللهعبدبنمحمد-

.(5/1541):(اليسريبوا

.17/44:الفاطميالعلوياللهعبدبنمحمد-

بنالملكعبدبنمحمدبنعليبناللهعبدبنمحمد-

.(12/7):الشواربأبي

8/252،:الموصليعماربناللهعبدبنمحمد-

11/191().

بنالصمدعبدبنمكيبنعمربناللهعبدبنمحمد-

.(282)،61/183:(الدينزين)المرحل

:عفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمد-

2/2923/232،5/917،،494.

ظهير)البغداديمنعةبنالفضلأبيبناللهعبدبنمحمد-

.(61/68):(الدين

.3435/:(الحسنأبو)بمروالفقيهاللهعبدبنمحمد-

.11/158،915:القمياللهعبدبنمحمد-

.1759/:قهزاذبناللهعبدبنمحمد-

.376/:مخرمةبنقيسبناللهعبدبنمحمد-

.9535/:الأسديلبيدبناللهعبدبنمحمد-

.5/1287:الخزاعيمالكبناللهعبدبنمحمد-

النحويالجيانيالطائيمالكبناللهعبدبنمحمد-

-15/442):(الألفيةصاحب،الدينجمال)

443).

،5/141:المخرمىمباركبناللهعبدبنمحمد-

455،6/27،(11/235).

،6151/:الأنصارىمثنىبناللهعبدبنمحمد-

/7255.

:المرشديإبراهيمالمجدبناللهعبدبنمحمد-

(16/278-927).

الميمحرف-م

.12931/:صالحبنمحمدبناللهعبدبن-محمد

بناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدبنمحمد-

.1741/:العباس

.12/59:المغربيمسرةبناللهعبدبنمحمد-

،324،37،4/468/:مسلمبناللهعبدبنمحمد-

/17451.

.9288/:المقرىءاللهعبدبنمحمد-

.1315/،12/247:(المهدي)اللهعبد-محمدبن

،6/158،937:نميربناللهعبدبنمحمد-

7/241،(11/135)،252،17/32،51،

314،417،426،431.

.1/157:الواسطىاللهعبدبنمحمد-

.6186/:الوراقاللهعبدبنمحمد-

.5452/،1/128:يزيدبناللهعبدبنمحمد-

.17347،938/:يعقوبأبيبناللهعبدبنمحمد-

.547/،2894/:العمانييوسفبناللهعبدبن-محمد

.16943/:(الدينقطب)المحسنعبدبنمحمد-

الفضلأبيبنأحمدبنابراهيمبنالملكعبدبنمحمد-

.(67-41/66):(الحسنأبو)الفرضيالهمذاني

.13175/:(نصرأبو)البخاريالملكعبدبنمحمد-

،11/283:الواسطيالدقيقيالملكعبدبنمحمد-

/17481.

:(الدينجمال)الدولعيالملكعبدبنمحمد-

/1559.

.1157/:زنجويهبنالملكعبدبنمحمد-

،11/78،69،155:الزياتالملكعبدبنمحمد-

114،122،123،131،291،(591).

،13/53:الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمد-

17/485.

أبو)الكرجيعمربنمحمدبنالملكعبدبنمحمد-

.(9ط14/89):(الحسن

،15/226:(أمير)مروانبنالملكعبدبنمحمد-

257.
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،5/455:(راو)مروانبنالملكعبدبنمحمد

/7033،375.

(:الدين)شمسمقدمبنالملكعبدبنمحمد

14/254،255،265،275،286،،287

492.)36.-935(،

.1/63:الواسطيالملكعبدبنمحمد

الخيمي:بابنالمعروفمحمدبنالمنعمعبدبنمحمد

(/15521-522).

المقدسيالرحمنعبدبنأحمدبنالواحدعبدبنمحمد

.(51/255):(الضياء)

:(رشيدأبو)الشافعيالواحدعبدبنمحمد

.(848-ه14/)

.(13/912):الصباغبنالواحدعبدبنمحمد

.5/1273:محمدبنالواحدعبدبنمحمد

:(الحسنأبو)الهاشميالواحدعبدبنمحمد

11/368.

الحرانيالرزينبنيوسفبنالواحدعبدبنمحمد

.16/134:(الدينشمس)الحنبليالآمدي

،4/544.5/25،452:الوهابعبدبنمحمد

411،6/244،11/25317/246،.

:(اللهعبدأبو)الأصبهانيالوهابعبدبنمحمد

6/226.

:(عليأبو)الجبائيالوهابعبدبنمحمد-

(/1214).

.17/942:الحارثيالوهابعبدبنمحمد-

):(حمك)الفراءالوهابعبدبنمحمد-

/11352).

العسقلاني:قرصافةأبيالوهابعبدبنمحمد-

1/123.

الحنبلي:الحرانيمنصوربنالوهابعبدبنمحمد-

(15/453-454).

.6432/،2225/:عبدةبنمحمد-

.6365/:حرببنعبدةبنمحمد-

343الميمحرف-

.1/1156:عبدويةبنمحمد-

.7694/:حساببنعبيدبنمحمد-

،1/89،142،2/168:الطنافسيعبيدبنمحمد-

/364،4/394،494،558،561،5/63،

391،926،027،273،/608،123،

912،182،228،285،928،942،

7/555،895،8/927،01/16،365،

(11/22)،/1741،57،356،414.

،6/225:الكنديعتبةبنبنعبيدبنمحمد-

7/395.

.5157/:الحنفيقدامةأبو-عبيدبنمحمد-

.4137/،3122/:المحاربيعبيدبنمحمد-

.3515/:(عببدأبو)ميمونبنعبيدبنمحمد-

.17156/،637/،4493/:اللهعبيدبنمحمد-

البزارعمروسبنمحمدبنأحمدبناللهعبيدبنمحمد-

.(13/521):(الفضلأبو)

أبو)البصريالحسينبنالحسنبناللهعبيدبنمحمد-

.(13/277):(الفرج

،6/268:المناديداودأبيبناللهعبيدبنمحمد-

11/203،17/286.

):(بكرأبو)الدينورياللهعبيدبنمحمد-

/1319).

التعاويذيابنسبط،اللهعبدبناللهعبيدبنمحمد-

.(14036/):(الشاعر)

.4461،036/:العرزمياللهعبيدبنمحمد-

.1213/:(المهدي)العلوياللهعبيدبنمحمدأبو-

.1/1927:الكردياللهعبيدبنمحمد-

علي،أبو)خاقانبنيحىبنعبيداللهبنمحمد-

.125/،1/1541:(الوفدر

.6185/:عبيدةألىبنمحمد-

.6311/:عتيقأبيبن-محمد

:(مروانأبو)العثمانيخالدبنعثمانبنمحمد-

7/375،376،377.
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.415/:التنوخيالدمشقيعثمانبنمحمد-

الجماهر:أبو-الكفرسوسيالدمشقيعثمانبنمحمد-

(1/159).

8/75،:(زرعة)أبوالشافعىعثمانبنمحمد-

(12/9).

،102،26،276/:شيبةأبىبنعثمانبنمحمد-

/2593،541،545،/351،184،591،

6/921،(11/304)،17/317،326.

.5044/:العبسيعثمانبنمحمد-

.894،17/327/:العجليعثمانبنمحمد-

.332/:مكرمبنعقبةبنعثمانبنمحمد-

.17522/:العقيليعثمانبنمحمد-

:(الدين)شرفالرومىعليبنعثمانبنمحمد-

(15/518).

،6091،316/:كرامةبنعثمانبنمحمد-

17/313،294.

ابنالدينشمس،الأصبهانيمحمدبنعثمانبنمحمد-

.61/572:الحبطيالعجمي

)صفيالحنفيالتميميمحمدبنعثمانبنمحمد-

.1724/،15155/:(الدين

.3516/:مخلدبنعثمانبن-محمد

:(الدينسيف)منكورسعثمانبنمحمد-

(/15435).

بدر)الحنبليالآمديحدادبنيوسفبنعثمانبنمحمد-

ا-178)،1678،81،571،173/:(الدين

917).

،1/501،135،2/127:عجلانبنمحمد-

145،6/53،793،7/376،/8155،932،

/9212،(/15344)،361،/17181،

383،793،694.

،2115،146/،1255/:عديأبيبنمحمد-

278،373،/3591،4/88،628،/5261،

453،/632،66،135،141،291،

الميمحرف-

/7462،473،294،394،575،/838،

17/301،951،222،432،392،032،

367،954،054.

.3461/:سواءةبنربيعةبنعديبنمحمد-

.2483/:اليزيدبنعرعرةبنمحمد-

.9278/:الزبيربنعروةبنمحمد-

:(الدينشرف)الموصلىعروةبنمحمد-

(/15131).

:(الدين)شرفالأذرعيالحنفيالعزبنمحمد-

.(ا-58915)،1652،83،116،157/

.(1/1286)،2917/:الأيليعزيزبن-محمد

.(1/1286)،2917/:الأيليعزيزبنمحمد-

.1/181:عطيةبنمحمد-أبو

عليبناللهعبدبنعليبنسليمانالعفيفبنمحمد-

.(535-51/536):التلمساني

.8552/،5524/:عقبةبن-محمد

.12/532:عقبةبنمحمدأبو-

:(اللهعبدأبو)الصهباءأبيبنعقبةبنمحمد-

6/223.

.(1285/)،458/:البلخيعقيلبنمحمد-

محتسب،الكروسيةواقف)كرؤسبنعقيلبنمحمد-

.(15244/):(دمشق

.3/167:عكبر-محمدبن

.(11/132):كريبأبو-الهمدانيالعلاءبنمحمد-

:(الدينسيف)الغوريالدينعلاءبنمحمد-

(/14175).

الموصلىمهاجربنعليبنمهاجربنعلوانبنمحمد-

.(51/39):(المظفرأبو)

،551/،4415،568،956/:عليبنمحمد-

52،/17265،513.

.7595/:(اللهعبدأبو)لآدمياعليبنمحمد-

:(الخطابأبو)الجبليإبراهيمبنعليبنمحمد-

13/158.
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سكيتةبابنيعرف،الأنماطيالحسينبنعليبنمحمد-كاتب،الدينعز)شدادبنإبراهيمبنعليبنمحمد-

.(13052/):(اللهعبدأبو).15456،451/:(الظاهرالملكسيرة

:الترمذيالحكيم=بشربنالحسينبنعليبنمحمد-.1/1131:الدينوريالقارىءإبراهيمبنعليبنمحمد-

.16/1740/614:المصريإبراهيمبنعليبنمحمد-

:(غالبأبو،الملكفخر)خلفبنعليبنمحمد-:المادرائيرستمبنأحمدبنعليبنمحمد-

،012/365،13/5،8،11،12،13،21(91اط12/79)

.(353-ا)،25،92:الكرخيالعباسبنأحمدبنعليبنمحمد-

قاضي،اللهعبدأبو)الدامغانيعليبنمحمد-.(12291/)

.13/124:(القضاةالهاشميعيسىبنمحمدبنأحمدبنعليبنمحمد-

:(جعفرأبو)الشيبانيدحيمبنعليبنمحمد-.()13/491:(الطالبييننقيب،)أبوتمام

،5215،936،144/،4596/،1236/:الواسطيمروانبنيعقوببنأحمدبنعليبنمحمد-

(13/49)0458،/6225،7/693،515،17/147.

.4122/:السلميربيعةبنعليبنمحمد-أبو،الزملكانيابن-السماكيالأنصاريعليبنمحمد-

وزير،الفرجأبو)السامريعليبنمحمد-،6382،384،493/:الدينكمالالمعالي

.12163/:(المستكفي693،304،144،4270

.7581/:السلميعلي-محمدبنشمس)المصريالسروجيأيبكبنعليبنمحمد-

الحاسب:الفرضيالدهانبنشعيببنعليبنمحمد-.(16325/):(الدين

.1573/،(435-14436/)!نقيب،الحسينأبو)الزينبيتمامأبيبنعليبنمحمد-

جعفر:أبو،العزاقرأبيابن=الشلمغانيعليبنمحمد-.12/333:(العباسيين

.5484012/94،131،185،16/492/:الجوزجانيعليبنمحمد-

.(1/1383):الصائغعليبنمحمد-.642/:(اللهعبدأبو)الحافظعليبنمحمد-

.6162/:طرخانبنعليبنمحمد-.15/568:حذيفةبنعليبنمحمد-

أبو)المطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعليبنمحمد-457301/:المروزيحرببنعليبنمحمد-

،3472،9/388/:(والمنصورالسفاح:الحسينيحمزةبنالحسنبنعليبنمحمد-

(/16451)0/15291،(215216-).

عبدأبو)الصوريمحمدبناللهعبدبنعليبنمحمد-.2/927:سفيانبنالحسنبنعليبن-محمد

.177،(11-ه131)،1334/:(الله59140/:شقيقبنالحسنبنعليبنمحمد-

الموصلي:صالحبنأحمدبناللهعبيدبنعليبن-محمد:الواسطيالصقرأبيبنالحسنبنعليبنمحمد-

(/13275276-)0(13/268).

الجرجاني:اللهعبدبنعلويهبنعليبنمحمد-،1/927،3/516:الحسينبنعليبن-محمد

4/348،534.575.5/134،254،426،()11/385.

12917/):النيسابوريالمذكرعمربنعليبنمحمد-،9285،5/1512/،854/،7514/،655/

/17513.-185).
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.15535/:عيسىبنعليبن-محمد

أبو،الحربيعليبنمحمدبنالفتحبنعليبنمحمد-

.(151-13515/):بالعشارييعرف،طالب

.41/514:(الزكيابن)القرشيعليبنمحمد-

:(الدولةمؤيد،الفضلأبو)القصابعليبنمحمد-

(/14434).

.1214/:القنائيعليبنمحمد-

.1/273:(الفتحأبو)الكوفيعليبنمحمد-

أبو)البغداديالجلاجليالمباركبنعليبنمحمد-

.(76-1577/):(الفتوخ

الماراني:الجارودبنمحمدبنعليبنمحمد-

.(18اط15/87)

الدامغانى-الحسبنبنمحمدبنعليبنمحمد-

.(13/92122-.):الدامغاني

المصريالحنابنسلبمبنمحمدبنعليبنمحمد-

.(15426/):(الدينبهاءبنالدينفخر)

بنالصمدعبدبناللهعبيدبنمحمدبنعليبنمحمد-

.(13/187):الغريقبابنيعرف،باللهالمهتدي

):(بكر)أبوالنسويمحمدبنعليبنمحمد-

.)14/28

ابنالقاضى=القرشىيحىبنمحمدبنعليبنمحمد-

.(475-476)،41/514:الزكي

صلاح)الشهرزوريعليبنمحمودبنعليبنمحمد-

.(51/405):(الدين

،16/112:(الدينفخر)المصريعليبنمحمد-

927،311.

):(سعدأبوالأديب)المطلببنعليبنمحمد-

/13225).

:(الغنائمأبوالشاعر)الهرثيالمعلمبنعليبنمحمد-

(4/1435).

الملقب،الأصبهانىمنصورأبيبنعليبنمحمد-

.(17ا-ه1474/):بالجواد

.1/19،53:جعفربنموسىبنعليبن-محمد

الميمحرف-م

.611/:الميمونيعليبنمحمد-

،14/421،434:النوقانيعليأبيبنمحمد-

435.

.12/252:الدمشقىالخاطبالهاشميعليبنمحمد-

.6127/:(طاهرأبو)الواعظعليبنمحمد-

بنبكرأبو)البصريالسلميالوليدبنعليبنمحمد-

.6221،223/:(كنانة

.7395/:الكوفيالوهبيعليبنمحمد-

.5/1993:الصائغيزيدبنعليبنمحمد-

.15038/:(الدينشمس)العمادبنمحمد-

:(الدينناصر)النسابىبنحسنالدينعمادبنمحمد-

(/1639).

)شرفالقلانسىمحمدبنالدينعمادبنمحمد-

.(-16/112113):(الدين

.8432،17/366/:الرازيعماربنمحمد-

.8162/:ياسربنعماربنمحمد-

.7151/:صبيحبنعمارةبنمحمد-

.341/:القرشيعمارةبنمحمد-

.17591/،3/232:عمر-محمدبن

الأصبهاني-محمدبنعمربنأحمدبنعمربنمحمد-

.(333-41/332):المدينىموسىأبو

،16/89:البالسيقوامبنبكرأبيبنعمربنمحمد-

.(ا-35137)

.6124،125/:(القاضي)الجعابيعمربنمحمد-

،15/97:الجوينيحمويةبنعمربنمحمد-

(114)،247.

:(الدين)شرفالمصريدحيةبنعمربنمحمد-

15/421.

.7295/:الروميعمربنمحمد-

.3135/:سالمبنعمربن-محمد

مطعم:بنجبيربنمحمدبنسعيدبنعمربن-محمد

6/155.
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.8285/:صالحبنعمربنمحمد-

.323/:العدنيعمرأبيبنمحمد-

،5/431:طالبأبيبنعليبنعمربنمحمد-

15/175.

.5292،792/:المقدميعليبنعمربنمحمد-

:(بكرأبو،الأديب)العنبريعمربنمحمد-

(/1345).

بالأخوينالمعروفالتبريزيالفضلبنعمربنمحمد-

.(61/271):(الدينقطب)

،14993/:(الدينحسام)لاجينبنعمربنمحمد-

455،15/89.

.(1272/):القرطبيلبابةبنعمربنمحمد-

.175/:ليلىأبيبنعمربنمحمد-

.17362/:المكيعمرأبيبنمحمد-

.17242/:هياجبنعمربنمحمد-

.628/:الكوفيالكنديالوليدبنعمربنمحمد-

):(العلويالحسنأبو)يحىبنعمربنمحمد-

)12/357.

.8522/:التميمييحىبنعمربنمحمد-

.1157/:يوسفبنعمربنمحمد-

.17/481:عمرانبنمحمد-

ليلى:أبيبنالرحمنعبدبنمحمدبنعمرانبنمحمد-

/3154.

:المرزبانبنعبيدبنموسىبنعمرانبنمحمد-

3/228،922،11/347،()12/335.

،1/47،231،025،251:عمروبنمحمد-

2/166،237،357،461،543،/344،

251،328،376،377،386،477،

/4492،321،033،331،432،528،

5/938،693،415،/664،81،49،

7/557،17/28،135،225،603،942،

552،518،521،524،952.

.7451/:الباهليعمروبنمحمد-

347الميمحرف-

.696/:البختريعمروبنمحمد-

،4/951:(بكرأبو)حزمبنعمروبنمحمد-

5/448،453،454،/8031.

.8266/:حسنبنعمروبنمحمد-

.5432/:الحرانيخالدبنعمروبنمحمد-

:(زنبج:لقبه،غسانأبو)الرازيعمروبنمحمد-

3/692،/5362.

.377،78/:سلمةأبيبنعمروبنمحمد-

،4/114،5/947:عطاءبنعمروبنمحمد-

/6155،51/217،/17441.

،1/264،992:علقمةبنعمروبنمحمد-

3/245،4/47،/5315،7/582،9/57،

/1771.

.1734/:عليبنعمروبنمحمد-

.6232/:كشمردعمروبنمحمد-

الموجه:أبو=الفزاريالموجهبنعمروبنمحمد-

5/424.

.9141/:عمير-محمدبن

.0/1523:عميرأبيبنمحمد-

.12/255:الرياحيالعوامأبيبنمحمد-

.0/1356:العوجاءأبيبنمحمد-

،15355/،6212/:الحمصيعوفبنمحمد-

(/11352).

.5592/،2186،493/:الطائيعوفبنمحمد-

.6532/،5537/:الزياديعونبنمحمد-

.17582/:عياشألروبنمحمد-

،5132/،4/423:(راو)عيسىبنمحمد-

/17282.

:(الخزندار،الدينناصر)عيسىبنمحمد-

/16215.

.6163/:(الطعامصاحب)البصريعيسىبنمحمد-

.(16172/):البكريعيسىبنمحمد-

.1/1355:الصفارعيسىبنمحمد-
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،665،11/69/:الطباععيسىبنمحمد-

/17365.

.(12/535):الجلوديعمرويةبنعيسىبنمحمد-

.5323/:قماشأبيبنعيسىبنمحمد-

.151/:كيسانبنعيسىبنمحمد-

.2535/:القرشىسعيدبنمحمدبنعيسىبنمحمد-

البياضي:اللهعبدبنمحمدبنعيسىبنمحمد-

.)11/388(

بابنيعرف،البعلبكيمحمودبنعيسىبنمحمد-

:)16/233(.المجد

:(العربملوكمن)مهنابنعيسىبنمحمد-

(16/917).

.(12916/):موسىأيبنعيسىبنمحمد-

.0/1534:نهيكبنعيسىبنمحمد-

.1522/:عيينةأبيبن-محمد

.5/1172:الأنطاكيغالببنمحمد-

:تمتامبالمعروف،الضبيحرببنغالببنمحمد-

/3461،/4292،/6361،366،

(11/347)،/17122.

-15281/):الأصبهانيالكريمعبدبنغانمبنمحمد-

283).

.12/177:الغوريفارسبنمحمد-

.(41/891):(اللهعبدأبو)الواعظالفارقيمحمد-

.2135/:القلانسيالفتحبنمحمد-

:(الديننجم)البصراويالدينفخربنمحمد-

16/53،63،82،(168).

:(الدينبدر)التركمانيبنعيسىالدينفخربنمحمد-

(16/281).

.675،531/:الأزرقالفرخبنمحمد-

-15/136):الموصليبركةالفرجأبيبنمحمد-

137).

:(الدوريالطيبأبو)روزبةبنالفرخانبنمحمد-

(12/256-257).

الميمحرف-

:(المهديقوادمن،هريرةأبو)فروخبنمحمد-

15/937،423.

.5436/:فضالةبن-محمد

الملقب،السدوسىالنعمانأبو)الفضلبنمحمد-

.(11/69)،5938/:(عارمب

:الفراويالصاعديمحمدبنأحمدبنالفضلبنمحمد-

(4/149-59).

.1/1232:السقطيجابربنالفضلبنمحمد-

.6178/:حاتمبنالفضلبنمحمد-

.12038/:سهلانبنالفضلبنمحمدأبو-

.(1259/):البلخيعباسبنالفضلبنمحمد-

التميمي:ذرأبو=اللهعبدبنالفضلبنمحمد-

12/126.

.2136/:الكندىعمرانبنالفضلبنمحمد-

:(الدينشرف)المرسيالفضلأبيبنمحمد-

.(.3ط15/357)

،3215،277،355/،1252/:فضيلبنمحمد-

4/328،054،422،994،581،5/177،

286،415،411،6/12،76،186،231،

692،328،385،/7354،554،555،

558.585،17/237،255،313،331،

367،455،452.

.3936/:غزوانبنفضيلبنمحمد-

.17/258،436:فليح-محمدبن

.12/27:الفوارسأبيبنمحمد-

.12/533:(الفضلأبو)باللهالقادربنمحمد-

.7378/:الأسديالقاسمبنمحمد-

.9317/:الأنباريالقاسمبن-محمد

،9254،241،254/:الثقفيالقاسمبنمحمد-

792.

.6412/:العسكريجعفربنالقاسمبنمحمد-

النيسابوريالصفارعبدوسبنحبيببنالقاسمبنمحمد-
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.13491/:(بكرأبو)

،12/155،153:عبيداللهبنالقاسمبنمحمد-

154.

.1/176:عليبنالقاسمبنمحمد-

.12/112:(جعفرأبو)الكرخيالقاسمبنمحمد-

.(5/184):الهكاريمحمدبنالقاسممأبيبنمحمد-

.7585/:النحويالقاسمبنمحمد-

):(النجمأبو)التكريتياللههبةبنالقاسمبنمحمد-

15/167).

.4195،295/:(قتادةأبيمولى)محمدأبو-

،8181/،565/:الجوهريقدامةبنمحمد-

17/218.

،1/117،162،322،4/76:قيسبنمحمد-

516.5/935،365،362،936،6/324،

7/73،594،8/245،925،9/373،

17/221.

.7383،487/:الأسديقيسبنمحمد-

.5338/:عروةأبيبنقيسبنمحمد-

.885/:(العزيزعبدبنعمرقاص)قيسبنمحمد-

.5247/:مخرمةبنقيسبنمحمد-

.7488/:الهمدانيقيسبنمحمد-

.4664/،1/602:الأنماريكبشةأبيبنمحمد-

،5191،252،245/،3355/:كثيربنمحمد-

374،/681،114،191،217،315،

933،375،/7515،567،15/27،217،

363،17/47،155،594،794.

.2421،692/:العبديكثيربنمحمد-

.6323/:المصيصيكثيربنمحمد-

.(242-11/434):(المتكلم)كرامبنمحمد-

.2212/:كريببنمحمد-

.1351/:الكشفليبنمحمد-أبو

،1/78،98،126:القرفيكعببنمحمد-

943الميمحرف

252،235،236،237،923،453،131،

325،326،333،/218،31،15،95،

482،353،435،547،/335،37،59،

155،152،222،277،381،943،

/423،76،521،214،283،358،661،

6/325،357،358،/7215،593،553،

9/164،15/15،39،17/131،174،

176،181،224،416،478.

:(الدين)جمالالشريشيالدينكمالبنمحمد-

16/125،183،256،463.

.(1/134)،7371/:الأسديكناسةبنمحمد-

.843/:(بكرأبو)الأصمكيسانبنمحمد-

.17/356،361،366:الهداديالليثبنمحمد-

.17251/:ليلىأبيبن-محمد

.13/17،115،911:ماسيبنمحمد-أبو

.829/،7582/:الثقفيمالكبنمحمد-

الدمشقي،الغنائمأبيبنسالمبنالمباركبنمحمد-

:(الدينظهير)الأعمىبابنالمعروف

(/15575).

،7/937،9/168:الصوريالمباركبنمحمد-

15/235،(11/54).

ابنالحسنأبو)الخلبنمحمدبنالمباركبنمحمد-

.14/157،151،452:(البقاءأبي

،1/18،51،128،131:المثنىبنمحمد-

151،255،/291،65،357،/3366،

/4267،932،384،482،951،688،

/5128،138،145،153،165،176،

186،991،532،268،281،928،366،

371،415،6/11،24،38،146،591،

225،285،284،7/394،594،555،

557،562،595.8/157،327،11/922،

17/27،32،42،136،137،138،915،

245،268،366،442.
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.4441/:المجالدأبيبنمحمد-

.1/222:محبوببنمحمد-

،3135،257،274/:محمدأبىبنمحمد-

4/924.

.2141/:(طالبأبو)محمدبنمحمد-

:البزازغيلانبنإبراهيمبنمحمدبنمحمد-

13/111().

الحسنأبو)البصرويأحمدبنمحمدبنمحمد-

.(1-1317118/):(الشاعر

بنالعزيزعبدبنالحسينبنأحمدبنمحمدبنمحمد-

.(31/652):العكبريمصان

المرتضىأالقاسمأبيبنأحمدبنمحمدبنمحمد-

.51/462:العلوي

الجذوعي:شدادبنإسماعيلبنمحمدبنمحمد-

()11/382.

.(1272/):الباهليمحمدبنمحمد-

.17121/:التماربنمحمدبنمحمد-

:(تمامأبو)الزبنيتمامأبيبنمحمدبنمحمد-

13/121.

:(الدولةفخر،نصرأبو)جهيربنمحمدبنمحمد-

/13155،156،168،591،191،152،

402،121،214،216،221.

.6138/:(أحمدأبو)الحافظمحمدبنمحمد-

.17933/:الحجاجبنمحمدبنمحمد-

الخراسانيبابنالمعروف،الحسينبنمحمدبنمحمد-

.(1503/):(اللهعبدأبو)

خلفبنأحمدبنمحمدبنالحسينبنمحمدبنمحمد-

.(4/182):(خازمأبو)الفراءبنيعلىأبيبن

القاضيبنمحمدبنالحسينبنمحمدبنمحمد-

-14/78):(الحسينأبو)الفراءبنيعلىأبي

97).

.5927/:(همامأبو)الزبرقانبنمحمدبنمحمد-

أبو)الحسينيموسىبنعليبنزيدبنمحمدبنمحمد-

الميمحرف-م

:(الشرفبنذيبالمرتضىالملقب،الحسن

(/13226).

،2/545:الباغندىسليمانبنمحمدبنمحمد-

3/45)12/68-96(،،.355،931

أبو،الورير)الغرناطىالأزديسهلبنمحمدبنمحمد-

.(123-61/523):(القاسم

.(1/17):السراياأبيصاحبمحمدبن-محمد

الأنصاريجعوانبنعباسبنمحمدبنمحمد-

.15805،151/:الدمشقي

رستمبنالرحيمعبدبنالعزيزعبدبنمحمدبنمحمد-

.(335-51/334):(الخليعالشاعر)الأسعردي

قضاةقاضى،حامدأبو)اللهعبدبنمحمدبنمحمد-

.(388-41/938):(الموصل

،3/59:البغدادىاللهعبدبنمحمدبنمحمد-

5/75،/13491،(302).

:(الشاعرالوزير)السلمىاللهعبدبنمحمدبنمحمد-

(12/916).

:(الدينسعد،الوزير)عطاءبنمحمدبنمحمد-

16/04.

.1381/:(تمامأبو)الزينبيعليبنمحمدبنمحمد-

:(العلويالحارثأبو)عمربنمحمدبنمحمد-

13/9.

:العبديالمظفربنالفضلبنمحمدبنمحمد-

8/333.

(:الدين)بدرحرانقاضيبنمحمدبنمحمد-

16/002.

،15124/:(الدينمؤيد)القميمحمدبنمحمد-

184،238.

331-16/):(الدينتقي)قوامبنمحمدبنمحمد-

332).

أبو)مخلدبنإبراهيمبنمحمدبنمحمدبنمحمد-

.(1395/):(التاجر،الحسن
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:البغداديعثمانبنأحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمد-

/541.

:(المظفر)أبوالبرويمحمدبنمحمدبنمحمد-

(14/921).

نور)الصائغالقادرعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمد-

.(16/348):(الدين

حسنبنالمنعمعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمد-

،15564/:(الدينموفق)الحمويالمهراني

574،958.

3/421،:محمشبنمحمدبنمحمدبنمحمد-

.هـ4/804،55

شمس)الشيرازيمميلبنمحمدبنمحمدبنمحمد-

.(175-16916/):(الدين

:الفراشبابنالمعروف،موسىبنمحمدبنمحمد-

(/14411).

أبو)المعلمبابنيعرف،النعمانبنمحمدبنمحمد-

.94،(1345/):(اللهعبد

:(الدينعماد)الشيرازياللههبةبنمحمدبنمحمد-

(15/705).

الطوسي:الحجاجبنيوسفبنمحمدبنمحمد-

12/491-591().

.1363،68،59/:سبكتكينبنمحمودبنمحمد-

)أبوالمروزيالرحمنعبدبنمحمودبنمحمد-

.(01:)15/..ا-اسعيد(

الحنبلي:المراتبيالمنعمعبدبنمحمودبنمحمد-

(15/261).

.(16551/):الشحامعليبنمحمودبنمحمد-

.5304/:(بكرأبو)العسكريمحمويةبنمحمد-

الصاحب)الظاهرعبدبناللهعبدالدينمحيبنمحمد-

.(51/566):(الدبنفتح

(:الدين)سعدعربيبنالدينمحيبنمحمد-

.)15/346(

،3/468:الدوريحفصبنمخلدبنمحمد-

513الميم-حرف

،(-12157158/)،357،هـ1/163،هـ14/ه

/1323،14/28،/17332.

.16504/:زبالةالمدعو-محمد

،5521/،4141/:(راو)مرزوقبنمحمد-

/6125،237.

:(المجالسةكتابصاحب)مروانبنمحمد-

9/116.

.1/1227:الجنوبأبيبنمروانبنمحمد-

:(الحمارمروانوالد)الحكمبنمروانبنمحمد-

9/7،28،82،83،84،128،138،

146،186،187،402،245.

.17/44:العقيليمروانبنمحمد-

.7323/:مريرةأبيبنمحمد-

.9312/:الجمحيالمستوردبنمحمد-

.6162/:مسروربنمحمد-

.(15222/):البغداديبهروزبنمسعودبنمحمد-

.5913،154،943/:مسكينبن-محمد

.6/13،8/202،01/436:مسلم-محمدبن

.165/:الطائفيمسلمبنمحمد-

.13/255:(الدولةشرف)قرل!بنمسلمبنمحمد-

شمس)الحنبليمزروعبنمالكبنمسلمبنمحمد-

-591)،16151،155،171،191/:(الدين

691).

،7/587،11/188:وارةبنمسلمبنمحمد-

(792).

.6/216:مسلمة-محمدبن

،335،174/:الخزرجيالأنصاريمسلمةبنمحمد-

/4134،916،017،171،132،925،

026،281،318،356،193،504،604،

174،461،965،683،685،/5203،

303،094،805،905،/6312،313،

431،/77،183،184،582،226،323،

993،(/818).
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،2/513:المخزوميهشامبنمسلمةبنمحمد-

01/14.

.(12/77):الأرغيانيالمسيببنمحمد-

،1/125،6/344،7/556:مصعببنمحمد-

/8491،9/55،(11/37)،/1762،39،

118،151.

.3916/:(الحارثأبو)الدمشقيمصعببنمحمد-

،1/913،2/16:الحمصيمصفىبنمحمد-

/7058،8/177،/9164،(/11255)،

17/945،948.

،6/97،81:المدنىغسانبنمطرفبنمحمد-

17/56،247،316،354،044.

:(بكرأبو،القضاةقاضى)الشاميالمظفربنمحمد-

/13216.

،7514/:الحافظعبيدبنالمظفربنمحمد-

15/273،12/15،(185).

:البزازعيسىبنموسىبنالمظفربنمحمد-

لأ.(12324-325/)

.5251/:(دزان)المستهلبنمعاذبنمحمد-

.1/44:البغداديمعاويةبنمحمد-

.1/51:(الصدوق)المعافىبنمحمد-

!،معروفبنأحمدبناللهعبيد=معروفبنمحمدأبو-

12275،927،135،532،1/:القاضي

(328).

ا:(الحسنأبو)الإسفرايينىالمعروفأبيبنمحمد-

/4221.

.549/:معشرأبيبنمحمد-

،2/794،3/416،457،048:معمر-محمدبن

4/503،5/515،/6191،245،7/594،

17/923،313،793،481،294.

الهمداني!ظافرالدينزكيبنالدينمعينبنمحمد-

.(336)،61/141:(الدينشرف)المالكي

:(الدينشمس،السفارالتاجر)المغربيبنمحمد-

الميمحرف-

(16/516).

محيي)المصرياللهفضلبنالمفضلبنمحمد-

.(16/441):(الدين

.16351/:(الدينشمس)الحنبليمفلحبنمحمد-

،5287،387/،4312،576/:مقاتلبنمحمد-

552،/6133،152،17/348.

.564/:الخراسانيمقاتلبنمحمد-

.(13/622):اللهبأمرالمقتديبنمحمد-

،13262،263،266،926/:ملكشاهبنمحمد-

275،272،274،278،/145،6،7،

13،25،26،27،(35)،33،133،

225.

الصالحالملكبناللهعبدالمسعودالملكبنمحمد

.(16272/):(الدينناصر)إسماعيل

:(الدينبدر)الحنفىأحمدبنممدودبنمحمد

(16/176).

.7465/:الهمدانيالمنتشربنمحمد

،11332/:(شكر)بالمعروف،المنذربنمحمد

933.

.8512/:الزبيربنالمنذربنمحمد

.17385/،5441/:منصوربنمحمد

.5/1467:زيادبنمنصوربنمحمد

.2165،17/172/:الطوسيمنصوربنمحمد

:خراسانبعميدالمعروف،القشيريمنصوربنمحمد

(/13926).

أبو)السمعانيالجبارعبدبنمحمدبنمنصوربنمحمد

.(1428/):(بكر

الملكشرف)المستوفيمنصوربنمحمد

.(2682-13/96):(الخوارزمي

،1/23،51،2/912،145:المنكدربنمحمد

038،593،/301،174،221،226،

245،386،/4402،225،/551،911،

131،045،6/66،165،218،248،
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924،285،7/583،9/59،111،323،(/12191).

.1/1925،263،276،278:(المولد)-محمد،1773،76،217،228/،(51/258)

،5/254:عيسىبنالحسنبنالمؤملبنمحمد-،265،355،357،354،441،484،485

486،55706/935.

.(15/458):السكريحمزةأبو-ميمونبن-محمدا:(الأنماطيمنهالبنحجاجأخو)منهالبنمحمد-

.1338،93/:الناصحىمحمدأبو-.17284/،(1/1126)

البغداديعمربنعليبنمحمدبنناصربنمحمد-،5/263:النميميالضريرمنهالبنمحمد-

-142)،1421،26،78/،6121/:الحافظ01(11126/)

.(17/142،894،9940431:المهاجربنمحمد-

:(اللهعب!أبو)الخياطاللهعبدبننسيمبنمحمد-.2/537:(لبابةأبو)الأمورديالمهديبن-محمد

.(14/928)،5282،356/:الرازيمهرانبنمحمد-

.2357،3/28/:نصرأبيبنمحمدأبو-.1784/،(1/1145)

:(حلبأمير)صالحبننصربنمحمد-154201/:المهلب-محمدبن

.(13491/)6581،17/3570/،5464/:موسىبنمحمد-

،4/16:(اللهعبدأبو)المروزينصربنمحمد-.9/126،17/258:موسىأبيبن-محمد

.1258،64/،(593-11/388).2534/:(عشابةأبو)موسىبنمحمد-

:الهرويسعدأبو-منصوربننصربنمحمد-.3177/:(غزيةأبو)موسىبنمحمد-

.(41/56)455801/:الجزريأعينبنموسىبنمحمد-

.16/147:-محمدالنصيبي،331/:(بكرأبو)الخوارزميموسىبنمحمد-

.5193/:الجاروديالنضربنمحمد-.12535/،1/1127

.6912،135/:النعمانبنمحمد-.17/256:الشيبانيموسىبنمحمد-

،12/375:المعلمبابنالمعروف،النعمانبنمحمد-.(9158/):اللهعيبدبنطلحةبنموسىبنمحمد-

.376،الحنفيالتركيالبلاساغونياللهعبدبنموسىبنمحمد-

.1/1275،366:الضبينعيمبنمحمد-.(ااط4/17):(اللهعبدأبو)باللامشيويعرف

.5193،476/،4461/:المجمرنعيمبن-محمدالهمذانيالحازميحازمبنعثمانبنموسىبنمحمد-

،1165/:المضروبالجنديسابورينوحبنمحمد-.(14/368):(بكرأبو)

.4/695.5/26،62،175،171،176:الفضلبنموسىبنمحمد-

11/336،:العباسيإسحاقبنهارونبنمحمد-.936،6/268،17/457

.6123،1280933/:المدنيالفطريموسىبنمحمد-

،7355،8/927/:الحضرميهارونبنمحمد-.1254/:القطانموسىبن-محمد

.12365/:الخوارزميمحمدبنموسىبنمحمد-

.3367/:حميدبنهارونبنمحمد-.(ااط13/7)

.12/26،58،64:الرويانيهارونبن-محمد:الرشيدبنالمأمونبنيعقوببنموسىبنمحمد-
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.13248/:(مكةأمير)هاشمأبيبنمحمد-

،12/252:(الشاعر)الاندلسيءهانىبنمحمد-

925،(263).

:(الضريرنصر)أبوالبندنيجياللههبةبنمحمد-

)13/275(.

.636،0/1471/:هشامبنمحمد-

:(الحرمين)نائبالمخزوميإسماعيلبنهشامبنمحمد-

/15151،166،171،174،175،291.

.13151/:(الحسنأبو)العتابيهلالبنمحمد-

.7038/،658/:القرشيهلالبنمحمد-

الحسنأبو،إبراهيمبنالمحسنبنهلالبنمحمد-

.(13/226):النعمةبغرسيلقب،الصابىء

:(كعببنى)مولىهلالأبيبنهلالبنمحمد-

6/95.

.5693/:الهيثمبنمحمد-

.17514/،6344/:القاضيالهيثمبنمحمد-

عز)الإربليالهذبانيمحمدبنالهيجاءأ.يبنمحمد-

.(51/637):(الدين

.13/67:الهيضمبنمحمد-

.11/013،131:الواثقبنمحمد-

،2/347،9/936:حيانبنواسعبنمحمد-

(/01091)،17/336،378،445.

،11/924:التميميابراهيمبنواصلبنمحمد-

925،261.

:(الدينتاج)الحنفيالنخيليرافعبنوثاببنمحمد-

(/15422).

.(012)،16801/:(الدينبدر)الوزيريمحمد-

-13917/):(عليأبو)اللهعبدبنوشاحبنمحمد-

185).

.(11/357):وضاحبنمحمد-

.17/471:وضاخأيبنمحمد-

:المصريالعقيليحيانبنأبانبنالوليدبنمحمد-

/2281.

الميمحرف-م

،4435/،2232/:الزبيدىالوليدبنمحمد-

/5462،6/13،18،23،35،76،

/7375،(/15344)،/17256،922،

265.

.17/42:القرشيالوليدبنمحمد-

.538،93/:نويفعبنالوليدبنمحمد-

.1/149:المسعوديوهببنمحمد-

:(للمقتدروالشرطةالحسبةعلى)ياقوتبنمحمد-

12/39،69،79،113.

،2141،4/72،225،5/56/:يحيىبن-محمد

282،454،/7595،(11/413)،17/43،

692.

.8527/:الأحمرييحيىبنمحمد-

.683/:الأسلمييحيىأبيبنمحمد-

.5432/:الباهلييحيىبنمحمد-

.1718/:البصرييحيىبنمحمد-

،14502،921/:(الغزاليتلميذ)يحيىبنمحمد-

318،457.

:(اللهعبدأبو)الجرجانييحيىبنمحمد-

(12/378).

364،،4/48،174:حبانبنيحيىبنمحمد-

368،6/331.

،3421/،2226،357/:الذهلييحيىبنمحمد-

/4464،465،558،/5175،/623،791،

228،366،942،/8156،/9371،

/1506،11/177،253،255،(263)،

272،/17256.

.1/1186:الزنجانييحيىبنمحمد-

.8522/:سعيدبنيحيىبنمحمد-

.3512/:حثمةأيبنسهلبنيحيىبن-محمد

.1391/:الضريسبنيحيىبنمحمد-

.5456/:الكريمعبدبنيحيىبنمحمد-

أبو)العطاريالقرشياللهعبدبنعليبنيحيىبنمحمد-
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.(353-354)،155210952،347/:(الصادق

.(4!152/):الدارعبدبناللهعبديزيدبنبن-محمدعبدأبو)الزبيديمسلمبنعليبنيحىبنمحمد-

.5/1282:الدارعبدبناللهعبيدبنيزيدبنمحمد-.4/1164:(الله

.17493/:العجلييزيدبنمحمد-.(1/1391):العدنيعمرأبيبقيحىبنمحمد-

.6/248:المستملييزيدبن-محمد،5515/،2/267:فارسبنيحيىبنمحمد-

،314،76،77/:(العباسأبو)يعقوببنمحمد-.1717،92،54،551/

:فضلانابن=الدينمحي،فضلانبنيحىبنمحمد

/15991.

.3357/:القطعييحىبنمحمد

.6161/:القطيعييحىبنمحمد

)شمسحرانقاضيبنمحمدبنيحىبنمحمد

.(16261/):(الدين

المعروف،نعيمبنعليبنالمظفربنيحىبنمحمد

.(15/234):(بكرأبو)السلاميالحبيربابن

،6/215:(اللهعبدابو)مندةبنيحىبنمحمد

17/322.

)أبوالواسطيالنخاساللههبةبنيحىبنمحمد

.)15/78(:(نصر

.12/551:(رائقابننائب)يزدادبنمحمد

،6/223،9/314:(جعفرأبو)يزيدبنمحمد

17/35.

.8172/:الأزدييزيدبنمحمد

.01/34:البصرييزيدبنمحمد

.2916/:خنيسبنيزيدبنمحمد

.7134/:الرحبييزيدبنمحمد

.(1/1213)،5/1234:الرفاعييزيدبنمحمد

.5093/:الرؤاسييزيدبنمحمد

،6035/،178/:الثقفيزيادأبيبنيزيدبنمحمد

/17174،176،181،164.

.1/175:الرهاويسنانبنيزيدبنمحمد

:(العباسأبو)المبردالاكبرعبدبنيزيدبنمحمد

/2552،151،/7657،8/43،/998،

0/125،167،235،594،1/199،582،

241،992،/4221،/5465،6/26،65،

152،225،234،268،303،17/18،

334.

،3234/:(الحافظاللهعبدأبو)يعقوببنمحمد

/4544.5/25،234،248،936،193،

204،411،6/244،/11271.

،6402/،4/948:يعقوبابيبنمحمد

8/286،287.

بنطارقبناللهعبدبنإبراهيمبنيعقوببنمحمد

)محيالحنفيالحلبيالأسديالنحاسبنسالم

.(51/695):(الدين

،16427/:(الدينناصر)الحلبييعقوببنمحمد

(435-436).

.61/434:(الدينمجد)الشيرازييعقوببنمحمد

ء11/166:(جعفرأبو)الصفاريعقوببنمحمد

:يالح!تميمبابنالمعروف،عليبنيعقوببنمحمد

.(5طا51/175):(الدينمجير)الشاعر

-!القه!أبو)الكرمانييعقوبأبيبنمحمد

/2461.

-!أ9!/12):الأ!م-يوسفبنيعقوببنمحمد

:(المغرب!احبابن)يوسفبنيعقوببنمحمد

14/448.

،115،55،201،2/892/:يوسفبنمحمد

3/558،5/177،221،7/123،9/43،

931،/1747.

،3/32:(الحجاجأخو)الثقفييوسفبنمحمد

(9/244).
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.17/255،287:الصباحبنيوسفبنمحمد-

الصوفيالبغداديالواسطيالطباخبنيوسفبنمحمد-

.(51/481):(بكرأبو)

2/351،:سلامبناللهعبدبنيوسفبنمحمد-

6/79،17/131.

.11/152:الفربري=يوسفبنمحمد-

.(11/47):الفريابي-يوسفبنمحمد-

.13/14:القطانيوسفبنمحمد-

زكي)الإشبيليالبرزاليمحمدبنيوسفبنمحمد-

-15/225):(الدينعلمالحافظجد،الدين

226).

لخبثقتل،الفخر)الكنجيمحمدبنيوسفبنمحمد-

.15354/:(طويته

.11/041:المروزييوسفبنمحمد-

اللهعبدبنسالمبنبركةبنمسعودبنيوسفبنمحمد-

:(الدينشهاب)الشاعرالتلعفريالشيباني

(/15045-451).

.(51/574):الأصبهانيمعدانبنيوسفبنمحمد-

.12531/:الهرويالنضربنيوسفبنمحمد-

.1/1348،524:يعقوببنيوسفبنمحمد-

صاحب،عمرأبو)الكندييعقوببنيوسفبنمحمد-

.12/348:(مصرقضاةكتاب

ا:(الدين)عمادالشافعىالفقيهيونسبنمحمد-

/1555.

.2171/:القرشييونسبنمحمد-

،3461/،2312/:الكديمييونسبنمحمد-

/4592،695،5/938،693،6/791،

235،236،238،923،7/934،

(11/358)،12/925،248،17/357،

486.

.15171/:اليونينيمحمد-

،4137/،3364/،1531/:(راو)محمود-

385،533.

الميمحرف-

.(11/562):آدمبنمحمود-

.12/267،268:جعفربنإبراهيمبنمحمودأبو-

:(الخبيثالرافضي)الثمميرازيإبراهيمبنمحمود-

16/455.

الرحمنعبدبنإسماعيلبنعليبنأحمدبنمحمود-

.(3333-ا41/5):(الصابونيابن)المحمودي

.21/936:إسحاقبنمحمود-

:(الفتحأبو)الدمياطيقادوسبنإسماعيلبنمحمود-

(41/461)،458.

،16181/:(الدينشمس)الأصبهانيمحمود-

183،268.

.17251،325/:الرحمنعبدبنبكربن-محمود

:(الدينشهاب)طغتكينبنبوريبنمحمود-

13/251،14/152.

.41/275،281:تتشبنمحمود-

،16/346:(الدينجمال)جملةبنمحمود-

(444).

:(الأمويفيمؤذن،)الشرفالحريريمحمود-

16/276().

.17/34،142:الدمشقيخالدبنمحمود-

،1/924،11/146:السلميخالدبنمحمود-

17/934.

.!757/:خداشبنمحمود-

.16/228:(الدينشرف)الخطيربنمحمود-

.51/464،944:(الدينضياء)الخطيربنمحمود-

.48/:دحيةبنمحمود-

.9383/:الربيعبنمحمود-

.2094/:ربيعةبنمحمود-

إربلنزيلالرقيالطائييحىبنعليبنزاكيبنمحمود-

.(5/1188):(الثناءأبو)

،6331،12/285،351/:سبكتكينبنمحمود-

354،362،371،373،375،/1311،

13،14،91،26،03،32،33،35،
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:(نعيمأبو)الأشهليالأنصاريعقبةبنلبيدبنمحمود--66)،38،45،48،15،55،61،63

68)،49،156،915،17/1503/112،113،115،793،893،/4215،

.17/133،454،)9/383(،628،6/313)شهابالكاتبالحلبيفهدبنسليمانبنمحمود-

:(القاسمأبو)البغداديالمباركبنمحمود-،(186-185)،16126،912/:(الدين

/15435،954،5610/14434.

البياضيالرزاقعبدبنالحسنبنالمحشنبنمحمود-152701/:مودودبنكازيبنسنجرشاهبن-محمود

.(91أ-ه1349/):(جعفرأبو)الشاعر:(الدينمحعي)القلانسيبنالدينشرفبنمحمود-

صفي)الصوفيالأرمويحامدبنمحمدبنمحمود-.(16/234)

.(16167/):(الثناءأبو،الدينصلاحالسلطانخال)الحارميالدينشهاببنمحمود-

.41/486:الحميريمحمدبنمحمود-.(4!41/2):(الدين

:(الدينبهاء)السلميالرحيمعبدبنمحمدبنمحمود-.47/:شيحانبنمحمود-

.(16/265)311750/:مرداسبنصالحبنمحمود-

،1435،32/:ألببنملكشاهبنمحمدبن-محمودالتميميعليبنمحمدبنالحسينبنعابدبنمحمود-

،036،93،46،94،15،52،56،95(51/474):(الدينتاج)الحنفيالصرخدي

،65،62،64،66،68،96،74،76:الجموحبنعمروبنالرحمنعبدبنمحمود-

4/3270914،152،915،224،331.

،4/358،381،453:الأشهليمسلمةبن-محمودالخجنديثابتبنمحمدبناللطيفعبدبنمحمود-

.4/14340654،954،174،544:(الدينصدر)

.(13/248):شاهملكالسلطانبن-محمودالشافعيالمراغيالرحمنعبدبناللهعبدبنمحمود-

الحنفيبلدجيبنمحمودبنمودودبنمحمود-.(455-15553/):(الدينبرهان)

.(571-51/561):الموصلي:(الثناءأبو)الحنبليالنعالمكارمبنعثمانبنمحمود-

.13151/:نصربن-محمود.(1555/)

.11/252:الشافعيسهلبنالنضر-محمودبننجم،الوزير)الكرديشروانبنعليبنمحمود-

.1/1335:الوراقمحمود-.16/274:(الدين

:(النبويةالمدينةحرمشيخ)الأمعانييوسفبنمحمود-.51/622:(الديننظام)الشيبانيعليبنمحمود-

.15/992تقي)الدقوقيمقبلبنمحمودبنعليبنمحمود-

،4435/،3285/:الزبيديجزءبنمحمية-.(16252/):(الدين

.7152/،4932،355،443/:غيلانبنمحمود-

:(عمرمناليرموككتابحامل)زنيمبنمحمية-،5/151،991،245،385،6/71،188

245،351،8/288،15/271،7/59.

.1471/:قابيلبنعندربنمحوايل-.1796/،(11/451)

زوجة)الكلبيةعديبنالقيسامرىءبنتالمحياة-.11/137:النيسابوريالفرج-محمودبن

.8492/:(لعلي.41/56:قراجابنمحمود-
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،5/223:النيمىبعلىبنيحبى=المحياةأبو-

/6352.

.4/368:محيربزابن-

.5/1345:المحبصنابن-

،4172،175،418/:الأوسيمسعودبنمحئصة-

424.

.16/471:الحنفيالأسمرالدينمحصي-

.16/466:الرحبيالدبنمحصي-

عليبنمحمدبنيحيى:اسمه)الزكيبنالدبنمحصي-

،1519،79،123،924/:(الأمويمحمدبن

262،354،355،365،(425-426).

:السعدينشوانبنالظاهرعبدبنالدينمحصي-

15/447456،.)572(،

الأندلسيالحاتميالطائيعربيبنالدبنمحصي-

.(231)،51/561:الصوفي

بناللهفضلبنيحيى:اسمه)اللهفضلبنالدينمحصي-

:(العمريالعدويخلفبندعجانبنمجفي

16/67،77.525،225،244،(283-

284).

عماربنمحمدبنحسن=الزبدانيقاضيبنالدينمحصي-

.(918-188)،16571/:الحارثيفتوحبن

بنإبراهيمبنبعقوببنمحمد=النحاسبنالدينمحصي-

الحلبيالأسديالنحاسبنسالمبنطارقبناللهعبد

.(695)،15/415:الحنفي

.8112/:(معاوبةحرسعلى)المخارقأبو-

.7471/:الزبيديالحارثبنمخارق-

.446/،264/:الأحمسياللهعبدبنمخارق-

.7187/:البجلياللهعبدبنالمخارق-

.17/552:المخارقأبيبنالمخارق-

.11/512:المغنيمخارق-

.758/:(حميرمن)مخاشن-

،16/117:(الدينظهيرالطواشي)البلبيسيمختار-

(125).

الميمحرف-م

،16/117:(الدينظهيرالطواشي)الزرعيمختار-

125.

،3/951،6/352:الثقفيعببدأبيبنالمختار-

7/181،616،8/115،223،276،،934

355،351،357،/911،12،13،14،

15،16،17،18،91،52،21،22،

23،25،2!،27،28،92،35،34،

35،54،42،(43-48)،75،86،98،

.1791/،،!3،م!!ا،122،!9

،935،545،لم17231/،!0/152دلفلدنمختار-

451،531.

.!0/7595،89التميمينافعبنمختار-

.7557/:الذهليزيدبنمخدوج-

.4564/:الكعبيمخرش-

.17531/:بكبربنمخرمة-

.3227/:الوالبىسليمانبنمخرمة-

.8442/:المراديمخرمةأبيابن-

.889/،7191/،437،55/:نوفلبنمخرمة-

.344/:المخزوميءهانىبنمخزوم-

.418،275/:الضمريعمروبنمخشي-

.6238،431/:مخلد-

.6173/:مخلدأبو-

.11146/،5/1487:المصيصىالحسبنبن-مخلد

:الدوريحفصبنمخلدبنمحمد-مخلدابن-

.(1هاط12/57)

.11/271،17/57:الحرانييزيدبنمخلد-

.9387/:المهلببنيزيدبنمخلد-

.(21/366):طاهرأبو-المخلص-

،16/45:(المالكيةقاضي)المالكيمخلوفابن-

53،76.

.7515،535/:سلبمبنمخنف-

،764،88،145/:(يحيىبنلوطامخنفأبو-

165،443،944،455،455،464،465،
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947،548،481،484،487،552،952،

/8681،572،132،226،227،228،

922،237،238،923،542،142،422،

542،572،952،265،266،268،527،

271،272،273،275،277،283،592،

231،135،/913،91،23،42،27،

92،53،48،178،917،502،512،

51/518،642.

.1/671"،716/:(الملوكأحد)مخوس-

"5552/:إبراهيمبنمخؤل-

.5552/:راشدبنمخول-

.12"،47،9/:هخيريق-

محمد.بنعلي=المدائني-

.0/143:الكلبيضببنمدرك-

.5/104:صفرةأبيبنالمهلببنمدرك-

.312/،2476/:مضربنإلياسبنمدركة-

،4431،436/:(!شي!اللهلرسولمولى)مدعم-

444،/5454،455.

،4134/:السلميعمروبن-مدلاج:ويقال-مدلج-

(/854).

.17/424:(المؤمنينأممولى)المدلةابو-

،1256،258/:الخليلإبراهيمبنمدبانبنمدين-

926.

.8237،142،542/:المشمعلبنالمذري-

.7551/:عديبنمذعور-

التميميعليبنمحمدبنعليبنالحسن=المذهبابن-

.(911-13/181):الواعظ

.2475/:عدنانبنالمذهب-

.11/63،65:(المأمونأم)الباذغيسيةمراجل-

.5/1927:الضبيأنسبنمرار-

.4658،568/:الرببعبنمرارة-

.13/44:(الأنبارأهلمنرجل)مرةبنمرامر-

.(9202/):العجليمرانةأبو-

935الميمحرف-

.411،917/:قيظيبنمربع-

الأنماطي.إبراهيمبنمحمد-مربع-

المرقضى،الشريف)الموسويأحمدأبيبنالمرتضى-

،21/381،382،13/9،52:(المجدينذو

.(01ا-102)ة27،92،54،47،62،74

.8317/:مرثدابن-

،3/6،59:(الخيرأبو)اليزنياللهعبدبنمرثد-

452،475،471،4/217،666،5/524،

526،(9/252)،17/253.

.785/:مرثدالغنوي-أبو

،4/43:الغنويالحصينبنكنازمرثدأبيبنمرثد-

"2"3هـ/،134،245،246،257

.1/1253:رجاءبن-مرجى

.(17اط41/77):(الخادم)مرجان-

.61/674:(الطواشي)مرجان-

.938/:(زبادبناللهعبيدأم)مرجانة-

،7793/،4404،554،654/:اليهوديمرحب-

/818.

الصمدعبدبنمكيبنعمرالدبنزبن-المرحلابن-

.(565-51/566):الشافعي

مكي:بنعمربنمحمدالدينصدر-المرحلابن-

.(ا-16/22123)

،5034،6/348/:العطارالعزيزعبدبنمرحوم-

/1754.

.3561/:(السلميمرادسبنالعباسوالد)مرداس-

.3016/:الدوسيقيسبنمرداس-

.5535/،4944،545/:نهبكبنمرداس-

.7411/:مردانشاه-

،21/47:(الدبلميزبارابن،الديلمملك)مرداويج-

97،501،011،121،181،912.

،244/،125،141،941،924/:مردويهابن-

64،86،236،238،493،512،/3491،
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.2922،4/438،71/633/:(راو)مروان-712،237،4/74،69،6/121،271،1

:(الدولةسيفزمنالقرامطةمنرجل)مروان-،17126/،13243/،12341/،7583/

147،357،037،371،376،937،384،/12221،222.

.4/993:الأسلميمروانأبو-244،944،48401

.17192/،15154/:الأصفر-مروان:(الغنائمأبو،الملكتاج)خسروبنالمرزبان

.7332/:أميةأبيبنمروان-01(242-أ54)،13/234،235

.01/018،181:الأنطاكيمروانأبو-.21/951:محمدبنالمرزبان

.1769/:السمريجعفربن-مروان:عبيدبنموسىبنعمرانبنمحمد=المرزبانابن

.9336/،8178/:جناخبنمروان-12/33501

.9336/،8178/:الجنوبأبيبنمروان-.2903/:(القرنينذيأسماءمن)مرذبةبنمرزبان

،01/534:(المشهورالشاعر)حفصةأبيبنمروان-.2444/:وهرزبنالمرزبان

،205،(944)،8460524،034،374،544/:المرزباني

.51/935011/162:(المنصورمولى،الخصيبأبو)مرزوق

،2513/،1/36:الأمويالقرشيالحكمبنمروان-.4014/:(تجيبمولى)مرزوقأبو

،456،75،376،386،387/،313/:(الدينشجاع،الطواشي)الحمويالمظفريمرشد

(/15043)0693،524،623،/5145،914،905،

،7312،313/،2253،19301/6541،337،934،371/:(الإنجيلنقلةأحد)مرقس

.5294/،4206/:صيفيبنالمرقع

.8266/:يمانةبنالمرقع

:(صورصاحب)المركيس

493،254.

41/553،377،

.17852،933/:-مرة

.(9252/):الهداديدباببنمرة-

.5356،357،358/:شراحيلبنمرة-

:(الخيرمرة،الطيبمرة)الهمدانىشراحيلبنمرة-

/115،28،32،59،154،116،133،

144،2/6،118،128،153،238،

3/372،4/92،6/178،(.-8/9915).

.4552/:(طالبأبيبنعقيلمولى)مرةأبو-

.7374/:كعببنمرة-

.312/،2485/:لؤيبنكعببنمرة-

.8262/:العبديالنعمانبنمنقذبنمرة-

.9037/:(شاعر)النخعيبنمرة-

173،813،913،323،328،337،933،

342،356،357،604،421،424،426،

428،/812،23،25،35،31،72،29،

39،89،151،113،118،122،123،

921،451،651،612،232،233،792،

892،013،433،533،336،(337-

9/16،)365،74،76،118911،135،،

176،182،258،211،281،15/271،

14/015،17/146.

.6356،17/552/:القرقسانيسالمبنمروان-

.8324/:المعلىبنسعيدأبيبنمروان-

.217/:شجاعبنمروان-

.9368/:مروانبنالملكعبدبنمروان-

.4435/:المعلىبنسعيدأبيبنعثمانبن-مروان

.7795/:عنترةبنمروان-

.7364/:القرشيمروانأبو-
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.8551/،669/:(راو)محمدبنمروان-

،2225/،1152/:الطاطريمحمدبنمروان-

8/177،/1103،(44)،/17241.

مروان)بالملفب،مروانبنمحمدبنمروان-

،97،051،0/1561/،6368/:(الحمار

171،172،174،175،422،227،228،

922،238،923،442،246،248،257،

026،261،264،265،266،267،268،

926،275،277،281،41/422،17/02.

.899/:المروانيمروانأبو-

،3382/،2/368:الفزاريمعاويةبنمروان-

/4691،212،213،/5147،161،216،

255،273،/603،137،243،936،

/7573،8/183،928،/17174،925،

534،694،051.

.9242،01/14/:المهلببنمروان-

.9025/:الملكعبدبنالوليدبنمروان-

.2794/:قطريبنمري-

.8272/:الأحمريمعاذبنمري-

.(258)،41/173:(بعسقلانالفرنجملك)مري-

.7412،512/:(مصريأسفف)مريامأبو-

.9/612:(راهب)مريانش-

.5251/:مسروقبنمريح-

،7161/،5392/،3133/:(!حابي)مريمأبو-

594،576،17/431.

،5/932،8/917،183،491:مريمأبيابن-

01/994،205،/17215،423.

.8183/:الأزديمريمأبو-

.7585/:الثقفيمريمأبو-

.412،152لأ/:(مصرجاثليق)مريمأبو-

.794/:الحنفيمريمأبو-

.7135/:الجارودرضيعمريمأبو-

،1225،313/:(العذراء)عمرانبنتمريم-

163الميمحرف

/29،95،173،182،228،235،234،

235،142،422،442،542،482،125،

526،592،292،592،403،393،

/3192،392،692،372،/6427،437،

7/554،/9311.

.(16522/):عليمفرجبنفرجبنتمريم-

:(عمرانبنتغير،وموسىهارونأخت)النبيهمريم-

2/95،911،152.

.17/173:العجليعمروبناللهعبد-مريةأبو-

.3901/:مزاحمابن-

.11/225:خافانبنمزاحم-

.613/،!404/:مزاحمأبيبنمزاحم-

.11/432:مزدك-

.3593/:(الفردةالعمامةصاحب)المزدلف-

يحيى:بنإسماعيل=الشافعيصاحبالمزني-

5/393،15/423،045،11/91،164،

276-277()،12/21.

بنالرحمنعبدالزكيبنيوسف،الحجاجأبو)المزي-

،2201،474/،191،59،452/:(يوسف

/3291،591،/443،122،124،427،

/5917،923،293،994،055،527،

/605،79،912،391،363،383،574،

415،8/135،9/99،256،/11027،

/1211،132،/14194،15/347،155،

553،805،957،/1635،44،135،

602،213،492،(792)،452،/1745،

98،172،181،491،241،264.

الخشكريبابنالمعروتمزيدبنعليبنمزيد-

.51/77:(عليأبو،الشاعر)

.518،915/:العصريالعبديجابربنمزيدة-

.843/:الجصاصمسافر-

.914/:سعيدبنمسافر-

.4188/،3431/:طلحةأبيبنطلحةبنمسافع-
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.2377/:الريانبنالمستمر-.4175/:وهببنمنافعبدبنمسافع-

،4/1181،915:المقنفيبنيوسفباللهالمستنجد-.852/:(بكربنسعدبنيمولى)مساور-

،952،(702)،75850671،178،252،352/:الحميريمساور-

.11235،211،441/:الخارجيالشاريالحميدعبدبنمساور-

اللهلدينالناصربنمحمدالظاهربنأحمدبالئهالمستنصر-.(275)،246،262،267

،15372،373،377،378/:العباسيأحمد:(محمدالمنالرضاإلىدعا)باللهالمحستجير-

/12255.(382-383)،593.

سليما!الو!يعأبيباللهالمستكفيبنأحمدباللهالمستنصر-،13091/:المستظهربنالفضلبالئهالمسترشد-

.61/692:العباسي،41/33،34،93،44،46،45،78،85

بنمحمدالظاهربنمنصورجعفوأبو)باللهالمستنصر-،88،98،59،19،29،501،153،156

-235)،15151،152/:(أحمدالناصر111،141،1350

.024،(4/1522،238:(يوسفبنالحسن)اللهبأمرالمستضيء-

اسمه:)الفاطمياللهدينلإعزازالظاهربنالمستنصر-،302،021،211،223،231،266،927

13/97،:(الحاكمبنعليالحسنأبيبنمعد.288،928،792،441،468

،8327085،151،913،014،144،451،891/:-المستظل

.14/47،214،()247-257،242،248بناللهعبدبالئهالمقتديبنأحمداللهبأمرالمستظهر-

.717/:المستنير-،13/591،002،442،452،462:الذخيرة

.6128/:زيدبنالمستهل-،452،266،41/7،32،33،34،44

.7432/:الفهرىعمروبنشدادبنالمستورد-.501،111،951

.813/:علفةبن-المستورد،15/238،923:باللهالمستنصربنباللهالمستعصم-

.7191،71/56،66/:القرشيالمستورد-.813،132،754،506،(613)،542

.2466/:كعببنربيعةبنعمرو-المستوغر-عليبنمعدبنأحمد:الفاطميالمستنصربنالمستعلي-

،2112/،161،85،992/:مسرهدبنمسدد-،(027)،13/247،248،258:الحاكمبن

14/47،2140104،512،/3365،936،374،394،

،5112،151/،4225،271،416،595/:(المعتصمبنمحمدبنأحمد)بالثهالمستعين-

(11/211-226)،228،922،14/0010918،791،891،991،253،254،225،

،256،265،268،274،284،316،367،الربيعأبو)العباسياللهبأمرالحاكمبنباللهالمستكفي-

،16/17،381،523،6/55،133،135،238:(الهاشميالحسنبنأحمدبنسليمان

41،55،64.85،271،274،275،028،312،313،/7365،/834،82،

927،(192)0155،(11/113)،592،/1754،111،

.1924:المعتضدبنالمكتفيبناللهعبدبالئهالمستكفي-

.3127،917/:سويدبنياسربنمسرع-.182،14/051،(أ-63165)،12162/

.2191/،1/201:معبدبنمسرة-.1735/،6442/:سعيدبنالمستلم-
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.2،273،927!6،!11/62:البلخيمسرور-

،6!5/14:(الرشيدعندقائد)الخادممسرور-

794،(1/1338).

.2462،472/:التميميسعيدبنمسرور-

،146،هـ174،51/:(الأجدعابن)مسروق-

236،131،/296،247،538،/364،

271،337،353،935،371،/4223،

494،/5531،126،148،316،328،

104،524،/654،74،85،171،245،

535،135،936،/7352،124،467،

151،512،/824،134،135،

(316-317)،/965،63،/17148،222،

.385،383،455،453،455،467،ص!33

.721/،2943،144،444/:أبرهةبنمسروق-

.7551/:العكيبلالبنمسروق-

.6591/:المرزبانبنمسروقص!

.4/371:!س!طحأم!

،4134/،3436،518/:عبادبنأثاثةبقسسطحء-

.(7314/)،ص!371،73

.537/،475/:العطارسعدبنمسعدةد-

.17/475:اليسعبنمسعدة-

،5412/،468/،2374/،1/82:مسعر-

542،292،362،254،483،/634،

178،917،7/378،693،575،8/155،

146،17/93،243.

.4284/:الأشجعينويرةبنرخيلةبنمسعر-

.7464/:التميميفدكيبنمسعر-

.(01/357)،3503/،2262/:كدامبنمسعر-

.(11/263):الفراتبنأحمد=مسعودأبو-

سعد)الحارثيزيدبنمسعودبنأحمدبنمسعود-

.(39)،1675،97/:(الدين

المحاربي:مازهبنمسعودبنأحمدبنمسعود-

(/15245).

363الميمحرف-

السلماني:موسىبنعليأبيبنإسماعيلبنمسعود-

(15/186).

.4994/:العدويحارثةبنالأسودبنمسعود-

.41/276،331:(الدينسعد)أنربنمسعود-

.441،134/:(محمدأبو)زيدبنأوسبنمسعود-

.5427/:ظفربنسوادبنأوسبنمسعود-

،1/74:(ثعلبةبنعمروبنعقبة)البدريمسعودأبو-

/2377،/3174،142،426،/4131،

944،543،683،5/55.7/315،438،

(537)،13/921.

.1464،565/فىبر(الدينشرف)الخطيربنمسعود-

.4134/:الخزرجىخلدةبنمسعود-

،4134،544/:القاريربيعةبنمسعود-

(/7592).

.585/:الأشجعيرخيلةبنمسعود-

.3426/:سبيعبنزيدبنمسعود-

عامر:بنسعد-محبدابن:-ويقالسعدبنهسعود-

4/134.

.4134،544/:الخزرجيقيسبنسعدبنمسعود-

.17151/:سليمانبن-مسعود

.4034/:سنانبنمسعود-

:(الديننجمالمؤيد)الدينصلاحبنمسعود-

14/417،15/33.

.2142/:الرحمنمحبدبنمسعود-

.41/554:(الديننظام)عليبنمسعود-

.3381/:الثقفيعمروبنمسعود-

.4156/:الغفاريعمروبنمسعود-

14/351،:زنكيبنمودودبنغازيبنمسعود-

903،313،422.

.3923/:القاريبنمسعود-

.9283/:مالكبنمسعود-

:(الدينقوام)الحنفيالكرمانيمحمدبنمسعود-

16/157.
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:(الدينقطب)النيسابوريمسعودبنمحمدبنمسعود-

(41/318).

،14/93،46،74:ملكشاهبنمحمدبنمسعود-

77،97،83.85،86،87،59،19،

59،69،79،99،201،901،011،

113،114،116،117،122،125،133،

(135)،146،423.

،3/63،65،68:سبكتكينبنمحمودبنمسعود-

72،74،77،86،98،49،59،(79).

.6432/،2942/:مالكبنمعتببن-مسعود

.5/1256:(الدينسعد)الدينمعينبنمسعود-

سبكتكين:بنمحمودبنمسعودبنمودودبنمسعود-

13/112.

بنمحمودبنمسعودبنإبراهبمالمؤيدبنمسعود-

.13/227:سبكتكين

إسماعيلبنأحمدبناللهعبدبنناصربنمسعود-

.(13216/):(الحافظ،سعدأبو)السجزي

:(الدينعز،القاهر)شاهأرسلانالديننوربنمسعود-

51/93.

.3455/:هنبدةبنمسعود-

،2937،644،245/،1/652:المسعودي-

/347،18،4/53،466،5/52،142،

/641،91،78،422،293،9/631،

17/911،923،931،558.

.(51/495):(بالمزةالحمامصاحب)المسعودي-

41/168:(خلاطصاحب)مسكمانابن-

.41/521:مسكويه-

.5/372:بكيربن-مسكين

.4328/:الرحمنعبدبناللهعبدبن-مسكبن

.4636/:مسلمأبو-

،135،2/892،362/:ابراهيمبنمسلم-

/3275،271،446،474،/4286،635،

5/328،046،505،/645،237،351،

الميمحرف-م

338،136،/7352،942،/8561،

/9111،651،431،01/273،382،

(/1182)،17/237،255،286،944،

525،526.

.1181/:الأصبهانيمسلمأبو-

.5051/،142/:(عمرانبنمسلم)البطينمسلم-

.0/1442:العقيليمسلمبنبكاربنمسلم-

.1717،53،501/:بكرةأبيبنمسلم-

.3611/:جندببنمسلم-

،111،14،31/:القشبريالحجاجبنمسلم-

34،35،36،47،55،08،84،85،

87.88،98،39،59،79،89،501،

151،201،301،501،601،157،158،

112،114،118،122،125،128،013،

137،138،014،146،157،917،491،

591،254،218،232،246،248.025،

251،252،253،255،313،337،

2/95.08،115،111،115،117،118،

126.128،144،146،147،166،174،

191،225،233،236،237،248،252،

288،592،692،792،892،931،342،

353،355،356،935،362،363،368،

936،372،373،374،375،376،377،

385،381،382،384،938،693،045،

454،046،481،556،523،/301،24،

35،52،58،64،65،918،191،391،

602،258،215،235،235،237،238،

241،924،272،273،928،314،316،

328،345،934،352،353،354،356،

358،364،365،936،037،371،372،

374،452،416،425،428،434،447،

452،453،471،473،474،476،482،

594،294،494،794،055،205،554،
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558،905،513،/415،32،33،46،

47،63،64،66،96،98،19،49،

154،123،141،165،175،181،491،

591،991،525،253،254،216،217،

226،023،254،261،267،268،027،

285،286،28!،492،353،354،935،

313،321،932،335،332،934،352،

353،354،355،935،361،362،367،

375،382،383،384،385،393،893،

455،104،452،454،414،415،416،

428،435،438،448،455،457،463،

465،474،486،948،294،405.515،

516،522،532.535.537،542،543،

554،556،955،562،563،576،577،

957،582،958،095،195،295،495،

456،556،616،176،186،626،627،

628،063،634،635،638،963،164،

642،652،658،965،566،662،663،

664،665،666،678،682،688،968،

696،/516،17،18،12،26،54،47،

55،51،52،78،99،111،114،116،

118،911،123،124،125،126،128،

912،131،132،133،134،135،136،

138،913،141،144،145،146،147،

155،151،153،156،157،161،163،

165،166،168،916،173،175،176،

177،183،186،918،091،291،391،

491،591،791،891،991،525،425،

255،602،802،925،215،211،212،

213،214،215،216،217،221،227،

228،922،235،237،238،923،524،

242،243،246،247،253،254،255،

258،925،265،261،265،266،267،

365الميمحرف

926،274،275،282،283،284،286،

287،892،355،315،316،318،931،

321،322،325،326،327،033،332،

333،334،035،362،363،364،365،

371،372،381،193،104،454،455،

457،904،422،446،455،465،473،

486،594،294،955،511،514،515،

516،052،523.6/6،7،8،15،11،

12،17،25،28،32،33،35،36،

38،93،53،54،55،56،58،61،

62،65،66،71،72،77،85،82،

84،801،114،115،116،117،124،

133،134،133،014،141،142،144،

145،147،914،155،156،157،158،

915،161،162،167،168،916،172،

175،176،178،182،183،188،591،

242،243،252،258،262،263،278،

927،284،287،392،892،351،315،

322،323،324،334،933،352،375،

937،793،893،454،423،7/7،47،

48،81،111،365،363،456،461،

473،474،478،948،594،194،555،

556،557،805،551،955،957،

8/17،33،89،152،218،313،328،

932،345،9/37،47،121،136،258،

193،/11916،251،256،926،

(272)،/12535،13/88،/1716،18،

23،24،26،27،31،32،46،47،

48،94،51،53،55،61،63،64،

65،66،68،75،71،74،75،76،

77،97،84،98،59،39،49،79،

89،158،915،111،114،115،124،

125،126،127،013،138،145،143،
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.5044/،3/337:صبيحبن-مسلم،145،146،155،152،153،154،156

ء،!6/لأ17:يونسبنالرحمنعبد=مسلمأبو-،157،158،161،162،163،165،166

هـالأجردالأعرجحسانأبو=البصرياللهعبدبنمسلم-،167،181،182،918،091،302،211

216،222،223،226،228،922،231،/5133.

.4045/:الجهنياللهعبدبن-مسلم،236،237،524،242،243،245،924

.6922/خالنخعيشريكبناللهعبدبن-مسلم،025،253،257،258،925،261،262

،9/!4/؟2/+لم"!/،6:الأعوراللهعبدأبومسلم-،264،271،278،283،392،992،535

503،603،314،316،317،318،931،/1552.

.46"/ه:(نصيرةأبو)عبيدبنمسلم-،532،132،533،331،332،134،434

.96/،عبيسبنمسلم-،356،358،935،365،362"355"348

عقبة:بنمسرف:السلفويسميه،عقبةبنمسلم-،363،367،493،793،455،404،411

،3،312إأ،16/348،8/916،803،903ي38!،412،414،425،426،427،431

943،445،446،447،451،465،946،313،315،317،932.

،02!8/،6/345:طالبأبيبنعقيلبنمسلم-،205،951،.ه"،476،482،948،494

521،524،9520221،222،223،224،225،226،227،

،9960228،922،524،124،432،255،276/:المكيحمادبنمسلم-

.944،917/،4523،535/،341/،2593/:الزنجيخالدبنمسلم-

.8122،228/:الباهليعمروبنمسلم-،952/،6362/،5421،144،451/

،0/8225،251،257الأسديعوسجةبنمسلم-.1114/،(15/445)

.258:(مسلمبنالرحمنعبد:اسمه)الخراسانيمسلمأبو-

.01026/:قتيبةبن-مسلم،6/368،01/291،242،246،924،025

،1،255!ه13/:العقيليبدرانبنقريشبنمسلم-،251،253،254،258،925،265،261

264،927،285،281،283،284،285،212،214.

928،092،192،292،392،492،(592

-435)،343،371،154،/1743.

:(ئوببناللهعبد:اسمه)الخولانيمسلمأبو-

6/231،232،386،387،388،،493

593،453،411،412،434،435،

7/353،452،8/187،(212).

.6/146:زيدبن-مسلم

،01/57:الكلابيزرعةبنأسلمبنسعيدبنمسلم-

65،64.65.

.7333/:(عئمانمولى)سعيدأبومسلم-

،2+75/:(الكئمعي:ويقال)الكجيمسلمأبو-

/12991،256،13/153،17/368.

.13/168:البخاريالليئيمسلمأبو-

علانبنخلفبنمكيبنالمسلمبنمحمدبنالمسلم-

-15005/):(الغنائمأبو)الدمشقيالقيسي

551).

.5541،461/:القريمخراقبنمسلم-

.17794/،8431/:مريمأبيبنمسلم-

.6531/:(اللهعبيدأبو)الخزاعيمشكمبنمسلم-

الأعوركيسانبنمسلم:اسمه)الملائيمسلم-
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،1/391،491،4/054،104:(الملاثي

/657،631،381،/7455،185.

،2947/:الهيضمبنمسلم-

(:الغواني)صريعبالملقب،الوليدبنمسلم-

هـ.15/33

.(9384/):(اللهعبدأبو)البصرييساربنمسلم-

،(9252/)،1/913:المزنييساربنمسلم-

/0141.

.4!4/7:المسلمةابن-

.01/442:أحوزبنمسلمة-

.17434/:البجليجعفربنمسلمة!

.5461/:القريعيةزبانبنتمسلمة-

،232،:9/218مروانبنالملكعبدبنمسلمة-

236،923،245،241،245،248،924،

255،254،266،792،932،361،،362

367،368،373،385،381،،386

15/32،34،04،41،43،56،76،86،

.17/75،(ا-76177)،87،29،69،143

.5593/،4187/:المازنيعلقمةبنمسلمة-

،2/16:البلاطيالدمشقيالخشنيعليبنمسلمة-

17،17/454،455،554.

.9927/:محارببنمسلمة-

،7993،435،447/:الأنصاريمخلدبنمسلمة-

526./854،85،176،(356-357).

.7435/:الأنصاريمدلجبنمسلمة.-

:(شاكرأبو)الملكعبدبنهشامب!مسلمة-

/01171،174،212،213.

.5594/:الحدانيهزانبنمسلية-

،1/927:(السلامعليهلإسماعيلولد)مسمع-

2/453.

.1927/:مالكبنمسمع-

.834/:-المسندي

مسهربنالأعلىعبد:)اسمهالدمشقيمسهرأبو-

367الميمحرف-

،8912،551،172،176،177/:(الغساني

891،345،/9226،227،534،374،

01/134،365،(11/76).

.7957،058/:سلعبنالملكعبدبن-مسهر

.6375/:الحسنبنالمسور-

.456/:اليربوعيالملكعبدبنمسور-

،3/16،86:الزهرينوفلبنمخرمةبنالمسور-

4/376،384،386،387،693،524،

623،5/248،251،951،6/145،321،

/7285،282،345،936،/8491،233،

234،318،(345-346)،365،17/246.

.5/144:الرياحيبشربنالمسيب-

بنسعيدوالد)المخزوميوهبأبيبنحزنبنالمسيب-

.(7193/):(المسيب

.6335/:رافعبنالمسيب-

.01/435:الضبيعمروبنزهيربنالمسيب-

،332،51،4/286/:شريكبنالمسيب-

17/512.

.4534/:الأزديمسلمةبنالمسيب-

،7414،536/:الفزارينجبةبنالمسيب-

/8232،348،934،353،355،356،

358.

.8174/:واضحبنالمسيب-

.5275/:مسيكة-أم

بالبمامة:المتنبىءحبيببنمسيلمة-الكذابمسيلمة-

3/428،/4185،186،323،684،/521،

22،23،24،25،26،893،6/992،

535،693،7/17،91،22،28،92،

35،32،33،34،35،36،37،41،

48،94،51،95.65،61،8/915،

171.

.2355/:(دانيالصاحب)مشايل-

.(اللهعبدأبو)العبديمصعببنالمشجع-
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الديوانمشد،قزلبنعمربنعلي،الشاعرال!شد-

.(15358/):بدمشق

.761،5/1167/:(الملوكأحد)-مشرح

.851/:هاعانبنمشرخ-

أبو)الخالصيكاملبنجعفرأبيبنعليبنمشزف-

.(15122/):(العز

.13253/:الفرغانيأسامةبنمحمدبن-المشطب

،9144،148،153/:الخارجييزيدبنمصاد-

154.

:(الردةأهلمنقائد،محارببنيأحد)المصبغ-

7/42.

.3792/:(للنجاشياسم)مصحمة-

.1152/:المحيابنمهرجبن-مصرع

.61/442:(أمير)البيريمصطفى-

.17/484:إبراهيمبنمصعب-

.(1/1792):مصعببنأحمدبن-مصعب

.8134/،5336/:طلحةبنإسحاقبنمصعب-

.5/1792:بشربن-مصعب

.9155/،4256/:ثابتبن-مصعب

،2155،5/694،7/432/:الزبيربنمصعب-

8/925،276،358،9/7،8،9،91،

21،26،28،35،45،41،42،43،

45،47،55،51،71،73،97،82،)

83،84.85،86-39()،79،153،154،

118،123،914،172،185،221،351،،

15/926،12/354،365،17/91.

،387،462/،2524،477/:الزبيريمصعب-

/4242،/5436،447،451،452،461،

463،946،488،/7274،343،344،

193،/8128،231،932،335،/9951،

115،921،15/98،926،466،

(/11145).

،2282،284/:(راو)الزهريمصعبأبو-

الميمحرف-م

/5136،/6168،(11/591).

،1335،2/793/:وقاصأبىبنسعدبنمصعب-

/4555،965،/7565،573،/8111،

112،(15/56)،11/916.

.6522،17/161/،5144/:سلامبنمصعب-

.5561/:الزبيريسليمبنمصعب-

،1/253:الحجبىالعبدريشيبةبنمصعب-

4/795.

،8/318،336:عوفبنالرحمنعبدبنمصعب-

(347).

،472/،2/547:(راو)اللهعبدبنمصعب-

/5593،15/921.

:(القرنينذيأسماءمن)قنانبناللهعبدبنمصعب-

2/358.

.939/:عثمانبنمصعب-

،3281،282،315،451/:عميربنمصعب-

453،454،455،456،415،413،434،

436،453،557،/442،915،115،

134،913،186،187،253،255،256،

222،224،232،5/558،/752،147،

225،693،8/18.

.5/393:محمدبن-مصعب

:الزهريعوفبنالرحمنعبدبنمصعببنمصعب-

15/602،257،/1721.

،451،204/،2/911:المقدامبنمصعب-

/675،/7562.

.3544/:المكيمصعبأبو-

.7915،552/:(المغلسأبو)هبيرةبنمصقلة-

.51/935:(التركملك)-المصمغان

.7585/:الجارودبنالمضاء-

.15193/:عيسى-مضاءبن

.5/1327:القاسمبن-المضاء

.2544/:سعدبنعمروبنمضاض-
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،2/475،476:عدنانبنمعدبننزاربنمضر-

/321.

.7451/:العبسيالمطلببنالمطاع-

.166/:مطر-ابن

.7/895:مطر-أبو

.7582/:خالدبنمطر-

.518/:الرحمنعبدبنمطر-

.3544/:الفضلبنمطر-

.9186/:ناجيةبنمطر-

،4464،465/،2131/،1051/:الوراقمطر-

466،/5172،692،/7326،374،578،

15/158،311،/17262.

.17/33:يزيدبنمطرخ-

،5441،541،941،938/،474/:مطرف-

/698،59،/8363،17/172،126،282،

368،534.

،1742/،7255/،285/:طريفبنمطرف-

438.

.9917/:الكنانيوائلةبنعامربنمطرف-

.(9581/):(المدائنفيقائد)اللهعبدبنمطرف-

،4/687،5/165:الشخيربناللهعبدبنمطرف-

166،6/49،7/254،571،/9023،

(327)،17/472.

.585/:الباهليالكاهنبنمطرف-

.417،258/:اليمانيمازنبنمطرف-

.557،58/:الحرمازيكعببننهشلبنمطرف-

.391/:(شاعر)الخزاعيكعببنمطرود-

قصي:بنمنافعبدبننوفلبنعديبنالمطعم-

3/254،357،321،322،325،،376

.384

.17336/:الصنعانيالمقدامبنمطعم-

.7478/،4278/،2174/:المطلب-

.3923،283/:عوفعبدبنأزهربنالمطلب-

936الميمحرف-

المخزومي:عبيدبنالحارثبنحنطببنالمطلب-

1/335،4/117،913،6/916.

.325/:الحارثبنربيعةبنالمطلب-

،6121/،4/704،5/592:زيادبنالمطلب-

8/46،01/945.

.7371/:الأزديسعيدبنمطلب-

،519،917/:حنطببناللهعبدبنالمطلب-

185،338،6/217،413،17/164.

.333/:مخرمةبنقيسبناللهعبدبنالمطلب-

،2/394،3/18:قصيبنمنافعبدبنالمطلب-

91،02.

.5/1042:المزنيعكاشةبنالمطلب-

،324،315/:السهميوداعةأبيبنالمطلب-

/4114،916،564.

.1/163:المطهرأبو-

.9185/:الكعبيحيبنمطهر-

.41/53:(زيدأبو)السروجيسلامبنالمطهر-

.5436،437/:!يواللهرسولمحمدبنالمطهر-

شيخ،الدينجمال،الحسنبنيوسف-المطهرابن-

.6513/:الرافضة

.7582/:خالدأبيبنمطير-

.4156/:العدويالأسودبنمطيع-

.51/332:(الزنادقةأحد)إياسبنمطيع-

.(5/1542):البلخيمطيع-أبو

.658/:الغزالمطيع-

:(القاسمأبو،المقتدربنالفضل)دلهالمطيع-

،(خلافتهأ-66266)،12/163،165

14/39،155258،.

الحضرمي:سليمانبناللهعبدبنمحمد-مطين-

12/243.

.13115،113/:المظفر-ابن

.4353/:المظفرأبو-

:(منصورأبو)الواعظالعباديأردشيربنالمظفر-
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41/411،132،(134)،185.

.13/31:أرسلانبنالمظفرأبو-

عز)القلانسىابنالتميميحمزةبنأسعدبنالمظفر-

.(أ-51/31132):(الدين

.51/74:شاهنشاهبنعمرالديننقيالمظفر-

.1/1385:(صنعاءعلىنائب)حاجبنالمظفر-

.(13/271):الخجنديالمظفرأبو-

عبدبنمحمدبنمنصور:اسمه)السمعانيالمظفرأبو-

،(257)،13181/:(محمدبنأحمدبنالجبار

/1471.

:البغداديالصوفيالواعظ،شاشيربنمظفر-

(15/48-94).

.15375/:منكورسالدينناصربنعثمانبنمظفر-

.6911/:القشيريبنالمظفرأبو-

صاحب)بكتكينبنعلىالدينزينبنكوكبريالمظفر-

،1501،92،44،951،917/:(إربل

،952،(أ-29491)،184،185،918

256.

الحنفى:البغداديأحمدبنالمباركبنالمظفر-

(/15136).

عمربنمحمودبنمحمدالدينناصرالمنصوربنالمظفر-

.51/135:(حماةصاحب)أيوببنشاهنشاهابن

.1/128،17/367،942:أسدبنمعاذ-

.17/434:البصريمعاذأبو-

،1924،313/:الخزرجيالأنصاريجبلبنمعاذ-

/2223،411،446،/3424،427،705،

558،/435،134،227،894،642،

665،967،5/89،501،151،152،

153،401،155،156،488،528،

/6155،592،352،426،7/13،14،

17،43،52.59،29،39،148،187،

188،(925)،366،8/5،12،76،81،

9/343،11/916،/1702،31،65،63،

الميمحرف-م

67،96،49،211،276،311،315،

348،934،434،436،478.

.6348/:القاريالحارثبنمعاذ-

،3/893،4/96،87:رافعبنرفاعةبنمعاذ-

141،/7555.

.4327/:الزرقيرفاعةبنمعاذ-

.1721/:السكسكيسعدبنمعاذ-

،3/893،993:الحارثبنمعاذ=عفراءبنمعاذ-

451،426،467،468،4/15،81،134،

7/278.

.6391/:العلاءبنمعاذ-

،3424/:الأنصاريالجموحبنعمروبنمعاذ-

427،/481،134،(/7193).

.4134،358/:الخزرجيماعصبنمعاذ-

.17462/،6172/،2512/:المثنىبنمعاذ-

.356،68/:محمدبنمعاذ-

.5/1383:(المهديقوادمن)مسلمبنمعاذ-

،9925/،8592/،5146/:العنبريمعاذبنمعاذ-

5/114،/17238.

،5285،366/،291/:الدستوائيهشامبنمعاذ-

951،6/37،245،/7515،(/01544)،

/1742،73،245،322،946،482.

.557،58/:(مازنبنيأعشىزوجة)معاذة-

:(العدويأشيمبنصلةزوجة)العدويةمعاذة-

/7555،/9151،152.

بنموسىبنمروانبنالملكعبدبنمروانبنمعارك-

.9365/:نصير

ابن،الفرجأبو)النهروانيالجريريزكريابنالمعافى-

،5435/،394،55/،2525/:(طرارا

/7124،/844،46،/9317،5/114،85،

152،218،921،287،451،526،527،

11/152،12/137،(358-935).

،6/233:الرسعنيسليمانبنالمعافى-
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.)11/135(

،8522،0/1945/:عمرانبنالمعافى

/17513.

-13271/):(الزهادالصلحاءأحد)المعاليأبو

272).

محمدأبيبنالملكعبد-الجوينيالمعاليأبو

.(2اط13/217):الجويني

:(الدولةسيفأخو)الدولةسعدالشربفالمعاليأبو

/12245،247،252،253،284،392،

692،352.

.13/81:الرحيمعبدبنالمعاليأبو

.7595/:(عساكرابنخال)القاضيالمعاليأبو

.71/377:معانأبو

،2/493،593:الزرقيرافعبنرفاعةبنمعان

8/915،11/178.

.17/92،53:السلاميرفاعةبنمعان

.17/444:الأشعريمعانقأبو

.2946/:جوشنبنتمعانة

.4477،667/،2142/:(راو)معاوبة

،1/57،75،86،87،912:(راو)معاوبةأبو

421،641،572،/2471،181،288،

348،934،993،435،538،545،

/3891،271،/459،69،123،137،

223،922،932،134،414،194،662،

5/152،138،915،165،177،391،

591،275،273،274،286،317،931،

367،377،451،477،6/168،916،

032،7/99،502،923،367،465،

461،575،9/93،125،01/274،

17/32،36،57،173،181،918،246،

272،315،341،343،357،363،411،

941،438،045،464،465،494،694،

905.

371الميمحرف-

الأنصاريحارثةبنزيدبنإسحاقبنمعاوية-

15/917.

.442،896/:البجليمعاويةأبو-

.574/،1591،191،291/:بكربنمعاوية-

.584/:البكاءبنعبادةبنثوربنمعاوبة-

7526/:الخولانيالكنديالسكونيحديجبنمعاوية-

527،528،/892،45،(83-84)،911

/9522،51/176.

.6227/:حرملبنمعاوبة-

.51/938:حفصبنمعاوية-

.1154/:السلميالحكمبنمعاوبة-

.17/185،272:القشيريحيدةبنمعاوية-

.5/1438:عاصمبنزفربن-معاوبة

134،46/:الأمويالقرشيسفبانأبيبنمعاوية-

228،237،/2151،152،311،315

365،375،376،993،485،948،513

517،3/85،345،347،4/184،225

248،253،347،355،593،447،561

641،642،5/67،155،146،147

161،171،173،891،363،435،457

483،484،553،555،955،/6692

327،328،932،332،333،337،361

363،364،375،371،/785،155

158،918،211،235،264،273،274

286،288،592،492،692،992،357

935،315،312،313،933،346،451

452،453،404،504،413،434،435

438،943،445،441،442443،،444

445،446،447،448،944،455،451

452،453،454،455،457،464،946

475،471،472،474،475،478،947

485،951.052،521.525،526،527

053،534،538،953.545،544،548
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556،126،136،616،176،186،(/85

،912،231،153،653،(خلافته212-

312،532،132،323،432،532،034،

342،634،347،/935،36،44،58،

75،81،201،153،116،117،126،

134،165،176،182،225،222،227،

331،332،593،01/91،267،271،

272،381،555،11/348،/13164،

/14501،15/532،17/14،15،18،91،

92،148،381.

،2225،226/،1157/:سلامبنمعاوية-

/4587،6/88،257،17/253،323،

324،337،444.

.3172/:شيبانمعاويةأبو-

،354،158/،2191،265/:صالحبنمعاوية-

135،/5272،273،461،483،/652،

96،592،353،376،/7932،374،

8/176،928،9/315،()15/377،

17/143،591،211،255،287.

:(خازمبنمحمد:اسمه)الضريرمعاويةأبو-

/1181،/7564،/8928،/01994،

(535)،/11146،/17411.

.3938/:عبادةبنمعاوية-

.0/1551:الكريمعبدبنمعاوية-

،7582/:طالبأبيبنجعفربناللهعبدبنمعاوية-

/15242.

.51/604:(اللهعبيدأبو)اللهعبيدبنمعاوية-

.4425/:الدهنيعماربنمعاوية-

،3142،536/،1/125،128:عمروبنمعاوية-

/406،67،531،041،285،431،688،

/534،531،346،/7936،/8136،

(11/52)،17/51.

3372،1/،2238/،1/37:البصريقرةبنمعاوية-

الميمحرف-

/4285،287،393،435،/693،/7385،

/8422،(/9167)،17/944.

.741/:قيسبنمعاوية-

.741/:كندةبنمعاوية-

.835/،6581/:مزردأبيبنمعاوية-

،4/668:المزنيأو-الليثيمعاويةأبيبنمعاوية-

966،996.

.17/124:الهذليمعتببنمعاوية-

شمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالمغيرةبنمعاوية-

.4231/:(لأمهمروانبنالملكعبدجد)

،5917/،1276/:(راو)هشامبنمعاوية-

/659،/8326،/17344،443.

،5/176،29،79:الملكعبدبنهشامبنمعاوية-

142،143،145،147،156،157،166.

.6512/:الصدفييحىبنمعاوية-

.5/1225،923:حصينبنيزيدبنمعاوية-

،6/934،371:معاويةبنيزيدبنمعاوية-

8/931،333،(334-336)،337،345،

342،347،9/99،118،911،/14015.

.9177/:القدريالجهنيمعبد-

،2593،5/483/:الأنصاريخالدبنمعبد-

/8146،/992،17/243،525.

،4/957.585،6/44ةالخزاعيمعبدأبو-

/1751.

،15/935:(للمنصورالسندوالي)الخليلبنمعبد-

378.

.7455/:سيرينبنمعبد-

.4134/:(حميضةأبو)قشيربنعبادبنمعبد-

قشيربنعبادبنمعبد=قيسبنعبادةبن-معبد

.(7293/):المطلبعبدبنالعباسبنمعبد-

،599،924،252/:(عباسابنمولى)معبدأبو-

/365،0/1274.

.4134/:السلميصخربنقيسبن-معبد



الخزاعيةكعببنثمعمدأم-

مالكبنكعببنمعبد-

الخزاعي:معبدآبيبنمعبد-

لم/17:العنزيهلألبنمعبد-

البلويإياسبنعبيدبنمعتب-

99!م!4/:عمروبنمعتبأبو-

لفاعاهـ،لى.فمكه!.!!ه-.

373الميمحرف-الأعلامفهارس

،15/14،78،121:إبراهيمالدينمبارزالمعتمد-،4،574

4،153.(154-155).

.928/:المعتمرأبو-،542،لم

،265،281،285/،1251/:سليمانبنمعتمر-

313،538،/311،151،122،491،

6930924،4/28،65،691،264،335،352،

/1340353،456،625،626،5/147،155،

162،216،255،355،935،945،474،

:3/284،/635،134،135،166،167،168،

247،351،354،7/343،562،9/65،

11،792،925،261،316،(15/476)،17/83،

155،162،218،237،286،314،،325

11/136،378،493.

أبو،البغداديالخطيب)مواهببنمنيعبنمعتوق-،21،221

.(51/53):(المواهب،1/29،

.5/1184:يحىبنمعتوق-

،2/453،468،946:أددبنعدنانبنمعد-،75،72

11،138،475،694،/321.

.17151،524/،4617/:طلحةأبيبنمعدان-،02،322

.8281،17/791/:سليمانبنمعدي-

.17604/:كلالعبدبنمعديكرب-باللهصمستكفي

الكوفي،اللهعبدبنمغيرة:اسمه)الأسديمعرصأبو-،36،383

.9137/:(بالأفطشييعرف

.4544/:علاطبنالحجاجبنمعرض-بنالموفقبن

اليمامي:معيفيببنمعرضبناللهعبدبنمعرض-،92،892

33-3756/235،236.

.17/385،386:واصلبنمعرف-،21/29،

.9352،17/624/:سويدبنالمعرور-

.791/:المنذربنالنعمانبنالمعرور-ويعرف،الله(

،5215،505/:المكيخربوذبنمعروف-:(روميةي

.17244/،7577/،335،(ط

.2534/:سويدبنمعروف-

،12/188:(المعزيةالفاهرةباني)الفاطميالمعز-.2أ
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391،452،912،522،532،126،672،

268،962،274،275،(528-282)،

932.

،12154،915،164/:بويهبنالدولةمعز-

165،166،167،172،173،176،178،

917،183،184،185،187،391،891،

525،257،216،218،241،(242-

243)،333.

:(البلخيعمربنمحمدبنجعفر)المنخممعشرأبو-

(/11352-353).

،331/:(المدنيالرحمنعبدبننجيح)معشرأبو-

/559،338،935،365،424،451،

/682.345،/785،915،187،252،

211،214،287،288،592،192،935،

536،8/9،64،73،113،145،243،

892،312،365،9/915،171،215،

228،373،15/145،147،891،265،

926،17/73.

.7258/:الشيبانييزيدبنمعضد-

عبدبنالمعطىعبدبنيحى:اسمه)النحويمعطيابن-

.(188)،(51/917):(النور

.51/932:(شاعر)البارقيحماربنأوسبنمعقر-

.766/:نباشبنالأعشىبنمعقل-

.5/1217:ز-لادبنمعقل-

.8316/،6348/:الأشجعيسنانبنمعقل-

.6214/:حوشببنشهربنال!هعبدبنمعقل-

،7/442،486،951:الرياحيقيسبنمعقل-

525،531،8/14.

.4134/،3426/:سرحبنالمنذربنمعقل-

،(8914/)،4386/:المزنييساربنمعقل-

/935،38.

.3373/:أسدبنمعلى-

.7582/:أنسبنمعلى-

الميمحرف-

:(العبيديالمستنصرنائب)حيدرةبنالمعلى-

13/391.

.619/،3544/:ز-لادبنالمعلى-

.7516/،332/:الرحمنعبدبنالمعلى-

.17/481:الواسطيالرحمنعبدبنالمعلى-

.1737/،5/1482:الكلابيالمعلىأبو-

.1764/،4351/:منصوربنمعلى-

3/82،،2/594:الموصليالمهديبنالمعلى-

7/572.

.6691/:هلالبنمعلى-

.8185/:القعقاعيالوليدبنالمعلى-

.17/694:نفيلبن-معلل

،16455،451/:هلالابنمملوكسنجرالمعلم-

،1/11.85،87،88،99،156:-!ر

122،125،128،013،137،102،253،

254،022،228،248،253،931،،322

/261،19،115،116،117،126،128،

132،144،146،166،917،291،212،

221،223،232،236،268،285،286،

692،792،992،357،347،934،353،

372،375،383،793،421،465،517،

3/36،37،67،68،131،918،257،

212،248،274،315،338،353،354،

364،415،444،477،482،394،511،

514،/416،17،991،251،254،925،

244،255،258،335،347،354،386،

387،388،545،434،442،443،558،

533،534،455،556،557،557،587،

495،616،626،661،663،664،796،

/522،153،154،153،155،168،

257،236،256،265،274،282،283،

592،351،313،318،326،332،348،
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936،372،381،554،654،174،427،

443،551.521.6/23،38،54،96،

73،221،225،265،288،892،317،

335،331،333،354،425،7/792،

355،593،941،467،515،577،8/33،

37،154،155،912،146،162،163،

165،9/911،15/158،(352)،17/16،

25،52،75،72،89،99،155،151،

157،114،118،127،141،145،153،

156،157،915،181،184،991،502،

224،227،234،524،262،275،927،

692،532،321،327،348،354،355،

365،936،376،938،413،414،422،

425،431،448،458،694،951.

القطيعي:الهذليإبراهيمبنإسماعيل=معمرأبو-

15/53،11/65.

.13/282:-أبومعمرالأنصاري

.1/913:الصمدعبدبنعباد-البصريمعمرابو-

،3/923:الجمحيمعمربنالحارثبنمعمر-

4/134،(7/278).

.5/1488:الرقيمعمر-

،374/،1/128:الرقيسليمانبنمعمر-

/17454.

.1/163:شبيببنمعمر-

،3314/،1152/:(سخبرةبناللهعبد)معمرأبو-

358،935،946،4/791،254،285،

344،353،/5132،335،514،/6116،

117.255،7/367.

.5362/:عمروبناللهعبد=معمرابو-

،3/285:العدوينضلةبناللهعبدبنمعمر-

/4043.

:(محمدأبو)الأصبهانيرجاءبنالواحدعبدبنمعمر-

(/14891).

375الميمحرف-

عمامةأبيبنسعدأبو،المعمربنعليبنالمعمر-

.(4/118):الواعظ

.9621/:عونبنمعمر-

.2131/:الخضر=اللهعبدبنمالكبنالمعمر-

.عبيدةأبو-المثنىبنمعمر-

نقيبالحسينيالعلويعبيداللهبنمحمدبنالمعمر-

.13161،175،925/:(الهدىنور)الطالبيين

.(1/139):المقعدمعمر-أبو

.6414/:همامبنمعمر-

.6356،375/:الأنصاريمعنأبو-

.9927/:(شاعر)أوسبنمعن-

.8338/:الأخنسبنثوربنمعن-

،15/925،357،358،934:زائدةبنمعن-

(355)،413،944.

.8244/:السلميمعن-

،3/425:البلويعجلانبنالجدبنعديبنمعن-

4/134،677،7/94،54،57.

.4454،964/:(راو)عيسىبنمعن-

.5323،17/356،433/:القزازعيسىبنمعن-

.829/،7444/:السلميالأخنسبنيزيدبنمعن-

،3/426:الحارثبنمعوذ-عفراءبنمعوذ-

4/95،81،115،134138،.

.4134/:السلميالجموحبنعمروبنمعوذ-

،2946/:(هشامبنالوليد:اسمه)المعيطي-

5/1274.

.16423/:مهنابنفضلبن-معيقل

،3/283،4/942:الدوسيفاطمةأييبنمعيقبب-

/5511،512،(/7293)،/9265.

المعتزليالمصريعليبنبدرانبنسالمالمعين-

.15/443:المتشيع

،15/211،248:الشيوخشيخبنالدينمعين-

924،257.

.51/352،483:الحجورييحىبنمعيوف-
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الفقيه،محمدبنأحمدبنالله)عبدالمغلسابن-

.(12124/):(الظاهري

،16174،228/:(الدينعلاء)الجماليمغلطاي-

(272)،373.

.16/561:الجمدارالواحدعبدمغلطاي-

علاء،الحافظ)البكجرياللهعبدبنقليجبنمغلطاي-

.(16/174):(الدين

.1941/:(السلامعليهادمبنت)المغيثأم-

.17/216:سميبن-مغيث

.5/133:العادلالملكبنعمرالدينفتحالمغيث-

.5/1291:العادلبنالمغيثبنالمغيث-

،3935،4/135/،2173/:(راو)المغيرة-

696،/556،492،/855،17/252،822،

805.

،7/933،342:شريقبنالأخنسبنالمغيرة-

354.

.4121/:المطلبعبدبنالحارثبنالمغيرة-

.17/97:الحزاميالمغيرة-

.5515/:زيادبنالمغيرة-

.17/59:سبيعبنالمغيرة-

.01/517،235:سعيدبنالمغيرة-

.5938/:سلمةبنالمغيرة-

.562،63/:شبلبنالمغيرة-

،3136/،295،248،465/:شعبةبنالمغيرة-

927،445،4/388،995،616،621،

677،686،596،196،/592،31،465،

484،305،515،/629،/7152،133،

134،135،137،913،146،181،291،

691،002،202،922،235،235،246،

253،257،268،281،285،312،375،

045،452،477،548،954،617،8/9،

،64،65،(956-ا)،13،14،22،31

77،115،122،123،146،186،/901،

الميمحرف-م

992،17/111،342،438،595.

.5294/،4206/:الرحمنعبدبنالمغيرة-

،3/473:الحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرة-

4/256.

،2233/:الحزامياللهعبدبنالرحمنعبدبنالمغيرة-

/1797،355.

،1/34،231:القرشىالرحمنعبدبنالمغيرة-

2/191.

.4/481:المخزوميالرحمنعبدبنالمغيرة-

الدمشقي:الحجاجبنالقدوسعبد-المغيرةأبو-

1/49،2/493،404،3/916،4/534،

/5501،273،/6335،372،373،376،

/7037،372،376.555،15/216،275،

(11/47)،916،17/91،22،92،38،

55،56،57،65،151،223،924،

338.

.9951/:الحضرميعامربناللهعبدبنالمغيرة-

.764/:عتيبةبنالمغيرة-

.492/،3488/:محمدبنعثمانبنالمغيرة-

.17/223:مالكبنالمغيرة-

،7/326،374:(سلمةأبو)مسلمبنمغيرة-

9/992،17/136.

المخزوميالعاعربنخالدبنالمغيرةبنتالمغيرةأم-

.9228/:(الملكعبدزوجة)

.(9918/):صفرةأبيبنالمهلببنالمغيرة-

،2892/،1/125،252:النخعيالنعمانبنمغيرة-

/17652،582،273.

.5164/:المطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالمغيرة-

مفتاحبنحميدبنمحمودبنحميدبنحمد=مفتاحابن-

.5602/:الخطيبالدنيسريالتميمي

.12/277:دكفلبنمفرج-

.8268/:الموصلياللهعبيدبنشجاعبنمفرج-
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،3292،3930551،111،114،118،138،514،152/:عمروبن-مفروق

.4064،17/530156،158،163،178،927،441/:-مفضل

.2104/:(قحطانأخو)مقحط-.(21/27)،1/562:الجنديالمفضل-

:الأسودبنالمقداد:ويقال،عمروبنالمقداد-.6128/:الشيبانيالمفضلأبو-

،3226،275،284،315،518/،155550/264/:الضبي-المفضل

"134"51"5/1704/18،42،43،45،46،47:اللهعبدبن-المفضل

،5432،437،444،913،357،365،363،447،531/:الغلابيغسانبنالمفضل-

465،/15260/5155،485،486،/619،153،436،

.709،153،028،281،693،17/216/،7111،941/،6/318:فضالةبنالمفضل-

.9133،17/484/:داودبنالمقدام-.51/484

،7141/،619/:الحارثيشريحبنالمقدام-،9/802،925،241:المهلببنالمفضل-

01/4308/158.

،(235-9234/)،8/38:معديكرببنالمقدام-،11/236،246،924،261:الساجيمفلح-

12/86017/476،523.

.5016/:محمدبنمقدم-:(الدمشقيصالحأبو)اللهعبدبنمفلح-

بنالملكعبدبنمحمد،الدينشمس)مقدمابن-.(12/153)

،14265/:(الدينصلاحنوابأحد،مقدم:(أذربيجاننائب)الساجأبيبنيوسفغلاممفلح-

12/390287،(-935036).

،3444/،175/:(عباسابنمولى)مقسم-،2157/،126،27،236،275/:مقاتل-

291،212،262،263،265،311،3560/454،71،151،137،251،215،535،

،541،191/،231620424،477،556،561/:مقاتلابن-

،4035،6/89،223،241،245،254،257،036،373/،3145/:حيانبنمقاتل-

15/25،244،17/45407/124،693،558،795.

.4634/،398/:(القاسمأبو)بجرةبنمقسم-.2135،512،1/502/:سليمانبنمقاتل-

:(نوفلبنالحارثبناللهعبدمولى)قاسمأبومقسم-.0/1592:العتكيمقاتل-

.13/2370/5383:(شاعر)عطيةبنمقاتل-

.1247/:المقفعابن-أحمدباللهالمعتضدبنجعفر،الفضلأبو)باللهالمقتدر-

:(الدينحسام)العقيليالمسيببنالمقلد-،(393515-12/)،11293/:(الموفقبن

913،142،145،313،14/39،0010(/12365).

:(المهديأيامبخراسانظهر)الخراسانيالمقنع-بنالدينذخيرةبناللهعبدالدينعدة)اللهبأمرالمقتدي-

.1247/،13151،187،918،591،5/1383،504/:(اللهبأمرالقائم

:(بغدادبانياسموهو،للمنصورلقبامقلاص-.191،213،216،242،245،247

.15034/،1429،39/:المستظهربنمحمداللهلأمرالمقتفي-
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مينابنجريج:واسمه،الإسكندريةصاحب)المقوقس-

،4593،468/،388،136/:(اقبطي

165،/5793،543،432،437،547،

526،/7182،412،512،612،/856.

.312،18/،2394/:المطلبعبدبن-المقؤم

،4/365،366،954،055:صبابةبنمقيس-

551.

،01/337:(المعتضدبنعلي)باللهالمكتفي-

11/338،351،371،373،()375-293،

493،593،12/89،14/39،501،

/15275.

،3215/:زائدةبنقيسبناللهعبد-مكتومأمابن-

/442،158،165،178،228،925،

592،312،356،358،683.5/894.

،179،152،952،236/:الشاميمكحول-

331،2/914،155،186،261،286،

/356،/415،152،254،354،415،

/5191،356،366،372،385،477،

/6126،592،341،7/891،557،

/8154،326،/9145،916،257،

01/58،(146147-)،217،/1751،67،

312.

:(الشيماءع!ي!اللهرسولأعطاهغلام)مكحول-

/4636.

،491،04/،3518/:الأخيفبنحفصبنمكرز-

114،115،378،381،938،461.

.3146/:الخزاعيالكعبيمحرزبنمكرم-

.(-4/1472473):المستنجدياللهعبدبن-مكلبة

،4353،574/،2593/:البلخيإبراهيمبنمكي-

/5161،/6452،(1/154)،/17018،

923.

.4/942:الرعينيإبراهيمبنمكي-

)أبوالماكسينيصالحبنشبهبنريانبنمكي-

الميمحرف-م

.(17-51/16):(الحرم

.4/453:مكيتل-ابن

،5512،516/:ربيعةبننوح-مكينأبو-

/7651.

.51/353،435:الخارجيالشيبانيحرملةبنملبد-

.7543/:عمروبنالرحمنعبد-ملجمابن-

.15242/ةالشيباني-ملحان

.2455/:حاتمبنعديبنعركىبن-ملحان

معهودخل-السلام-عليهبإبراهيمآمنممن)ملغم-

.1/926:(دمشق

.61/331،372:(الدينسيف)اصملك-

،5/1536:قلاوونالمنصوربنخليلالأشرفالملك-

435،475،485،155،558،955،156،

568،573،577.

:العادلبنغازيالشهاببنالأشرفالملك-

15/793.

الناصر:الملكبنكجكالدينعلاءالأشرفالملك-

16/792.355.

بنيوسفالناصربنموسىالدينمظفرالأشرفالملك-

.5/1273:(سنينعشرعمره)المسعود

،51/8،22:العادلالملكبنموسىالأشرفالملك-

37،55،71،86،88،09،915،111،

112،114،115،118،911،126،127،

134،914،158،168،916،174،175،

176،177،182،184،591،255،212،

(214-217)،218،354،366،367.

الدينأسدبنالمنصوربنموسىالأشرفالملك-

،(893)،51/265،274،037:شيركوه

حسن:بنشعبانالدينناصرالأشرفالملك-

16/443،447،453،945،468.

:أيوببنيوسفالدينصلاحبنعليالأفضلالملك-
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41/277،328،335،338،933،635،

164،042،425،426،043،431،433،

442،445،447،448،452،464،

/155،32،86،(142).

صاحب)محمودالمظفربنعليالأفضلالملك-

.(15572/):(حماه

:(حماه)صاحبالمؤيدبنعليالأفضلالملك-

16/242258،.

.41/376،377،937،388:الألمانملك-

بنشاهنشاهبنفروخشاهبنشاهبهرامالأمجدالملك-

،41/531،316،574:(بعلبكصاحب)أبوب

.(ا-81183)،51/175

،15/88:العادلالملكبنحسنالأمجدالملك-

116117،،275.

،14938،593،193،293/:إنكلنراملك-

693،893.

الملكبنشاذيالدينتقيالملكبنالأوحدالملك-

.(16/47):الزاهر

:العادلالملكبنأيوبالديننجمالأوحدالملك-

15/18،91،37،55،62.

المعظم:بنداودالناصرالملكبنبوسفالأوحدالملك-

51/583،(616-617).

.41/54:بهرامبنملك-

بنبكرأبيالعادلالملكبنعباسالدينتقيالملك-

:(العادلأولادمنبقيمنآخر)شاذيبنأيوب

(15/942).

الملكبنمودودبنيونسالدينمظفرالجوادالملك-

،51/912،223،227،228،232:العادل

(442-542).

الدينمعينالسعيدبنمحمدالدينغياثالحافظالملك-

.(51/578):شاهبهرامالأمجدبن

:شيركوهالدينأسدبنداودالدينمجيرالزاهرالملك-

(/15571).

غازيإيلبنأرسلانبنأرتقبنغازيإيلالسعيدالملك-

.375،(5/1536):ألبيبن

بكرأبيالعادلبنعثمانالعزيزبنحسنالسعيدالملك-

.(136)،51/353:أيوب

:العادلبنإسماعيلبنالملكعبدالسعيدالملك-

(15/512).

الظاهربنخانبركةمحمدالدينناصرالسعيدالملك-

،5/1454،914،427:(المعاليأبو)بيبرس

943،474،534،457،462،464،477،

478،947،048،(482).

،15375/:لؤلؤالبدربنإسماعيلالصالحالملك-

381.

،51/168،175:العادلبنإسماعيلالصالحالملك-

185،162،172،226،227،922،232،

241،246،248،924،255،251،262،

263،264،274.

الشهيد:ال!ديننوربنإسماعيلالصالحالملك-

/14251،254،255،257،265،926،

358.

بنمحمدالناصرالملكبنالدينصلاحالصالحالملك-

،16536،361،375/:قلاوونالمنصورالملك

373.

:قلاوونالمنصورالملكبنالدينعلاءالصالحالملك-

/15487،(528-952).

بنالناصربناسماعيلالدينعمادالصالحالملك-

،16531،318،323،328/:المنصور

(932).

أرتقبنأرسلانقرابنمحمدبنمحمودالصالحالملك-

.(15/151):(آمدصاحب)

قطببنمسعودالدينعزبنشاهأرسلانالعادلالملك-

.(4ط51/47):زنكيبنمودودالدين

الظاهر:بسنسلامشالدينبدرالعادلالملك-

15/947،485،518،953،(557).
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:أيوببنبكرأبوالدينمميفالعادلالملك-

/14222،265،277،288،314،324،

325،328،335،344،365،366،371،

378،938،693،413،425،425،426،

431،432،433،437،943،442،446،

447،448،945،463،472،485،

،37،38،93،42؟15/18،21،22،92

44،52،53،54،56،62،63،65،

،59،(86-98)،85؟71،97،85،83

69،131،142،691،921،224،226،

266.

51/113):العادلبنإبرا!يمالدينغباثالفائزالملك-

-411).

بنعيسىالمعظمبنالملكعبدالدينبهاءالقاهرالملك-

.454،(15453/):أيوببنبكرأبيالعادل

بنالناصرالملكبنشعبانالدينسيفالكاملالملك-

61/932،331:قلاوونالمنصورالملك

،51/134:العادلبنغازيالشهاببنالكاملالملك-

367.

:أيوببنبكرأبيالعادلبنمحمدالكاملالملك-

،4،448،453،472ير14/282،418.6

15/57،63،71،86،88،98،915،

118.911،126،168،916،212،214،

(217-921).

محمد:المعاليأبوالدينناصرالكاملالملك-

(/16252-253).

كتبغا:العادلالملكبنأنسالمجاهدالملك-

15/583.

،15/518:الظاهرالملكبنخضرالمسعودالملك-

658.

،14156/:أيوببنشاهنشاهبنعمرالمظفرالملك-

256،217،218،223،265،275،271،

285،281،287،288،392،492،935،

الميمحرف-م

131،432،532،328،932،335،364،

383،(993).

المعظم:داودالناصرالملكبنغازيالمظفرالملك-

(/16152).

:(ماردينصاحب)الأرتقيأرسلانقراالمظفرالملك-

(/15567).

بنمحمدالمنصورالملكبنمحمودالمظفرالملك-

.51/445،545:(حماهصاحب)المظفر

عليبنعمرالديننورالمنصوربنيوسفالمظفرالملك-

.(586)،51/454:(اليمنصاحب)رسولبن

بنبكرأبيالعادلالملكبنعيسىالمعظمالملك-

،41/424،454،51/22،23،54:أيوب

14،42،53،45،56،62،71،97،

81،85،87،88،59،19،59،69،

79،915،118،911،123،126،131،

،(ا-65166)،135،137،914،158

691،4+2.

.(5/1247):أيوبالصالحبنعمرالمغيثالملك-

العادلبنمحمدالكاملبنالعادلبنعمرالمغيثالملك-

.51/318،348،938،185:ييوببكرأبي

الناصرالملكبنبكرأبوالدينسيفالمنصورالملك-

:قلاوونالدينسيفالمنصورالملكبنمحمد

/16592،692.

الصالحي:قلاوونالدينسيفالمنصورالملك-

/15435،447،464،478،947،485،

482،483،485،594،194،294،394،

551،555،518،531،532،536،

.(53854-ه)

أرتقبنغازيبنأرسلانقرابنغازيالمنصورالملك-

.(16151/):(ماردينصاحب)الأرتقي

صاحب)أيوببنشاهنشاهبنفروخشاهالمنصورالملك-

:(الدينصلاحلعمهدمشىونائب،بعلبك

14/287،357،313،(315)،316.
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الدين:!لاحبنالعزيزبنمحمدالمنصورالملك-

14/447،453،485.

محمدالناصربنحاجيالمظفربنمحمدالمنصورالملك-

،16141،421،426/:قلاوونالمنصوربن

436،443.

بنشاهنشاهبنعمرالمظفربنمحمدالمنصورالملك-

،4/1522،993،542:(حماهصاحب)أيوب

(15/114).

بنعمربنمحمودالمظفربنمحمدالمنصورالملك-

،15/483:(حماهصاحب)أيوببنشاهنشاه

(512-513).

:(حماهصاحب)محمودبنالمنصورالملك-

15/353،355،375،(616).

بنإسماعيلالصالحالملكبنمحمودالمنصورالملك-

.(51/536):العادل

ملك)المؤمنعبدبنيوسفبنيعقوبالمنصورالملك-

.51/472:(مراكش

عليالديننورالأفضلالملكبنإسماعيلالمؤيدالملك-

.(61/542):(حماهصاحب)

:قلاوونبنمحمدالناصربنأحمدالناصرالملك-

16/351،356،357،935.

،16341/:المنصورالملكبنحسنالناصرالملك-

347،352،354،357،365،375،376،

937،383،385،393،804،411.

،15/573،575:قلاوونبنمحمدالناصرالملك-

581،611،612،627،/1641،55،64،

65،71،74،85،142،242،274،

276،927،285،192،(592).

بنغازيالظاهربنمحمدالعزيزبنيوسفالناصرالملك-

،15534،134،343،348/:الدينصلاح

293.

بنشاهأرسلانبنمسعودبنمحمودالدينناصرالملك-

.(51/191):زنكيالدينعمادبنمودود

813الميمحرف-

.1/902،222:(تارخبنناحورزوجة)ملكا-

.2477/:خزيمةبنكنانةبنملكان-

.16/131:(الدينسيف)السرجوانيملكتمر-

،13/183:السلجوقيأرسلانألببنملكشاه-

184،187،191،258،021،221،223،

228،232،233،234،(238-024)،

241،247.

.61/19:(الدينسيف)ملي-

.3386/:(كندةساداتمن)مليح-

.935/:أسامةبنالمليحأبو-

،8251/،3/491،7/582:الرقيالمليحأبو-

/1741،456.

.41/223:(الأرمنملك)ليونبنمليح-

،2262،348،543،3/213/:مليكةأبيابن-

373،443،/4385،294،557،585،

5/9،931،336،377،385،415،941،

435،/655،321،7/283،377،945،

/816،33،35،72،136،917،/964،

112،125،(01/915)،17/138،602،

924،255،251،261،281،282،192.

:(عمرزوجة)جرولبنكلثومأم=جرولبنتمليكة-

/7271،272.

.5424/:كعببنت-مليكة

.4136/:الأوسيزيدبنالأزعربنمليلأبو-

.4/134:الخزرجيوبرةبنمليل-

.21/531:(!وفي)ممشاذ-

.2422/:(راو)ممطور-

محمد:بنجعفربنأحمد،الحسينأبو-المناديابن-

(/12177).

شيخ،الحلوليالاتحادي،نصر:اسمه)المنبجي-

.1646،63،96،72/:(بيبرسالجاشنكير

.4615/:-المنبعث

،3253/:السهميحذيفةبنعامربنالحجاجبنمنبه-
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438،/442،94،155،156،111.

.4131/:عبيدبنعثمانبنمنبه-

.4/1472:الواسطيمحمدأبيبنالمنتجب-

،11135،137،913/:المتوكلبنالمنتصر-

.1429،155/،(21ا257-)،302

.5/114:(الشجعانأحد)المنتوف-

،5044/،3591/،1/26:الحارثبنمنجاب-

453،6/318،7/941.

.7531/:الضبيراشدبنمنجاب-

:(الحسنأبو)الخادمالمستظهرياللهعبدبنمنجب-

14/26.

،16/416،417:(الأمير)الطرجاقسيمنجك-

418،941.

:(الدينسيف،الوزير)السلاحداراليوسفيمنجك-

/16341،355،373،376،388،293،

493،693،993،545.

.4/1135:(الشاعر)المنجمابن-

بنمحمدبنإسحاقبنمحمد،اللهعبدأبو)مندهابن-

،4162/،3155،368،511/:(جيى

348،355،/5232،422،423،424،

044،445،455،453،457،465،466،

468،472،475،476،555،551،513،

6/911،8/27،127،185،15/05،

11/275،12/257،()372،13/125،

17/64،122.

.3347/:أسيدأبيبنالمنذر-

.5368/:ثعلبةبنالمنذر-

.0/1521:ثورأبيبنمنذر-

.9521،17/492/:الثوريمنذر-

،8138،913،227/:الجارودبنالمنذر-

(/9152).

.367/:جهمبنالمنذر-

.4151/:الغسانيشمرأبيبنالحارثبنالمنذر-

الميمحرف-م

.7181/:الضبيضراربنحسانبنالمنذر-

،866،215،216،303/:الزبيربنالمنذر-

435،318،(346-347).

:(البحرينصاحب)العبديساوىبنالمنذر-

4/517.5/91،556،17/37،38.

.(92892-ا12/)،1181/:البلوطيسعيدبنمنذر-

.518،91/:المنذربنعامر:أو-عامربنالمنذر-

.4562/:الساعدياللهعبدبنالمنذر-

.(01/942):القرشيالمنذربناللهعبدبنالمنذر-

،3184،423/:الساعديخنبسبنعمروبنالمنذر-

427،466،557،/4134،255،256،

257،/5352،7/693.

.4134/:الخزرجيعرفجةبنقدامةبنالمنذر-

:نضرةأبو=العبديقطعةبنمالكبنالمنذر-

(15/69).

:الأمويالحكمبنالرحمنعبدبنمحمدبنالمنذر-

/11403،(803-903).

.4134/:الأنصاريعقبةبنمحمدبنالمنذر-

الجلاح:بنأحيحةبنعقبةبنمحمدبنالمنذر-

3/436.

.51/474:(دمشقأهلمن)المغيرةبنالمنذر-

.9175،345/:نافعبنالمنذر-

.738/:(الغرور)المنذربنالنعمانبنالمنذر-

المنذرياللهعبدبنالقويعبدبنالعظيمعبد-المنذري-

الدين:زكي،الحافظالمصريالشافعي

(/15334).

.1/253:(السلامعليهيوسفابن)منشا-

أبو،الوزير)الأهوازيدارستبنأحمدبنمنصور-

.13154/:(الفتح

.12951/:الأزهريمنصورأبو-

.(12/42):عمربنإسماعيلبنمنصور-

،12/163:اللهبأمرالقائمبنإسماعيلالمنصور-

187-918().
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.17/393:الأسودأبيبنمنصور-

.41/174:المعظمالملكأخوبكرأبوالمنصور-

بابنيعرف،المزكلششجاعبنبكرأبيبنمنصورأبو-

.(474-41/473):نقطة

.11/572:الخياطجعفربنمنصور-

،51/223،227،246،281:جمهوربن-منصور

284.

،13/232:(الدولةعميد)جهيربنمنصورأبو-

235،242،245،246،924،925،263،

264،(265)،274.

:(الدولةبهاء،كاملأبو)دبيسبنمنصور-

13/582،902،(522-221).

.1282/:الديلمي-منصور

.61/75:الحنفيالدينمنصور-

.7487/:ديناربنمنصور-

.9121،17/285/،1/83:زاذانبنمنصور-

الفضل،أبو)النميريسلمةبنالزبرقانبنمنصور-

.5/1694:(الشاعر

.5/1485:فلادبن-منصور

.3951،135/:سعدبن-منصور

.2564/:الخزاعيسلمةبنمنصور-

.21/323:(الوزير)صالحانبنمنصورأبو-

.41/55،57:صدقةبنمنصور-

.51/54:الضريرمنصورأبو-

:المعافريعامرأبيبنمحمدعامرأبوالمنصور-

12/284.

.7582/:الحميدعبدبنمنصور-

.7427/،682/:الحجبيالرحمنعبدبنمنصور-

الفضلبنمحمدبناللهعبدبنالمنعمعبدبنمنصور-

.(51/53):(النيسابوريالقاسمأبو)الفراوي

.3358،953،322/:عامربنعكرمةبنمنصور-

:(الدولةظهير)كاكويهبنالدولةعلاءبنمنصورأبو-

/1369.

383الميمحرف-

.01/484،17/034:عماربنمنصور-

:(الخراسانيةالجيوشصاحب)قراثكينبنمنصور-

(12/187).

محمدبنأحمدبنالجبارعبدبنمحمدبنمنصور-

.13/257:السمعانيالمظفرأبو-السمعاني

بناللهعبدبنعليبناللهعبدبنمحمدبنمنصور-

.15/458:عباس

.11/125:النسفيالبزدويعليبنمحمدبنمنصور-

.13/552:(بكرديارملك)مروانبنمنصور-

.5456،17/334/:مزاحمأبيبنمنصور-

،14/85:(الراشدالخليفة)المسترشدبنمنصور-

88،98،19،29،39،69،79،99،

155.

،184،85،79،151/:المعتمربنمنصور

152،157،234،246،2/133،153،

284،377،/359،165،226،275،

365،4/266،267،533،957،634،

963،645،/565،126،127،148،

154،175،213،925،275،381،446،

462،557،/608،39،146،803،374،

375،7/387،/842،/9385،15/48،

53،938،17/22،147،155،927،

381،425،447.

المعزبنعليالديننور=التركمانيالمعزبنالمنصور

أيبك.

.11/5،6:المهديبنمنصور

.41/412:(الحاكمالخليفة)نزاربنمنصور

.5/1134:النمريمنصور

،12/258،222،243:السامانينوحبنمنصور

925،283.

.41/792:اللهبأمرالمستضيءبنهاشممنصورأبو

.51/438:الحميريمنصوربنيزيدبنمنصور

.6232/:منظورأبو
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.(7293/):الأنصاريعمروبنمنقذ-

.3432/:نباتةبنمنقذ-

.11/19،69:(المعتصمأيامفيخرج)منكجور-

.5135/:محمدبنالمنكدر-

.1/58:ونكيرمنكر-

.51/66:(أزبكالسلطانمملوك)منكلي-

،16/446:(الدينسيف)ا!شمسيبغامنكلي-

447،945،946،471.

.16/453،036:الفخريبغامنكلي-

.41/36:(بغدادشحنة)منكوبرس-

،51/536،656:(الدينسيف)الحساميمنكوتمر-

161،612.

:خانجنكيزبنتولىبنبابوبنطغانبنمنكوتمر-

/15411،427،436،606.

.51/294،494،794:هولاكوبنمنكوتمر-

واقف!،الدينركن)الفلكيالحنفيمنكورس-

.(532-51/202):(الركنية

.41/521:المسترشديمنكورس-

.7371/:بحربنالمنهال-

.244/:خليفةبنالمنهال-

.9492/:الطائيالمنهالأبو-

،115،25،122،217/:عمروبنالمنهال-

246،2/155،127،288،343،3/222،

223،224،243،5/365،6/257،،365

8/092،9/258،385.15/274،17/702،

227،333،405.

(:المعالي)فلكوشمكيربنقابوسبنمنوجهر-

13/1416،.

.4/284:أفريدونبنإيرجبنمنوشهر-

.7872،21/912/:(روميقائد)منويل-

الفتح:أبو،مطربنفتيانبننصر-الحنبليالمنيابن-

.(36536-أ14/)

.1/45:المنيرابن-

الميمحرف-

.6173/:المهاجر-

.5486/:(سلمةأممولى)مهاجر-

.723،14،43/،567/:أميةأبيبنالمهاجر-

.8562/:أوسبنمهاجر-

.7091/:خالدبنالمهاجر-

.17161/:الدمشقيالمهاجرأبيابن-

.7622/:زيادبنالمهاجر-

.7456/:العامريمهاجر-

،5492،592،6/288/:مسماربنمهاجر-

/17242.

.17/434:ميمونبنمهاجر-

بحديثةالعربأمير)العقيليالبدويمجليبنمهارش-

.(277)،13145،146،147/:(عانة

،11151،152،237/:الواثقبنباللهالمهتدي-

(923-924).

،406/،2024/:(الخطاببنعمرمولى)مهجع-

551،134،138.

،1515،18،22،23/:(الوزير)مهديابن-

58.

.17/98:الرمليجعفربنمهدي-

.17/944:حكيمبنمهدي-

.(5/1554):مهديبنالرحمنعبد=مهدي-ابن

.11/7:علوانبنمهدي-

.17/76:المازنيعمرانبنمهدي-

.6936/:المنتظرالمهدي-

،5945/،3301/،1244/:المنصوربنالمهدي-

/6288،692،/6368،/8352،/955،

034،348،0/1803،903،343،346،

934،352،356،357،367،936،373،

،944،452،(خلافته376-174)،374

894،14/94،52،29،155،17/42.

،7405،555/،6452،552/:ميمونبنمهدي-

/8286،/9136،/17347.
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.5231،232/:الهجريمهدي-

:(الحسنأبيبننصربنعلي:اسمه)الدولةمهذب-

/12352،367،936،(13/33-34).

.1/1162:(راو)-مهران

،7/73،118،132،175:بهرامبنمهران-

176،178.

.5554/:!ي!النبيمولى-طهمان:ويقال-مهران-

.1/552:الذميلبنغنمةبنمهرش-

.51/574:الرازيمهروية-

.2154/:(لقحطاناسم)مهزم-

.1/481،451:أنوشبنقينانبنمهلاييل-

.4/136:(راو)المهلبأبو-

،3/348،7/377:صفرةأبيبنالمهلب-

8/792،347،/96،7،45،48،94،

55،84،79،126،131،145،142،

143،157،915،171،173،178،185،

(188918-)،17/184.

-12/213):هارونبنمحمدبنالحسن-المهلبي-

214).

.13/501:(والدينورقرميسينملك)مهلهل-

.7246/:التميميزيدبنمهلهل-

:(العربملك،الدينحسام)مهنابنعيسىبنمهنا-

15/568،576،/1656،57،19،69،

127،258،(267-268).

:(الحسنأبو،الفارسيالشاعر)الديلميمهيار-

(-13/8384).

.344،54/:(الشامأحبارمن)الموبذان-

.5/1171:الموتأبو-

.7534/:(عثمانقاتل)الأسودالموت-

.7642/:(الديلمملك)موتا-

عبيداللهبنالحسينبنعليبنأحمدبنالمؤتمن-

.(14/23):الساجي

،01046/:(الرشيدهارونبنالقاسم)المؤتمن-

385الميمحرف-

164،684،476،477،548،488،115،

135،533.

.41/391:(الطواشي)الخلافةمؤثمن-

.17/281،134:عفازةبنمؤثر-

:الفزاريالموجهبنعمروبنمحمد-الموجهأبو-

15/424،17/227.

.(21/531):البريبنإسحاقبنالموحد-

،14/118،125:(الدينقطب)زنكيبنمودود-

126،914،174،183،251.

:(الدينكمال،الشافعيالفقبه)الشاغوريبنمودود-

(5/196).

.51/451:(البدر)أيوببنشاهنشاهبنمودود-

.679،71/113/،2153/:المدنيمودودأبو-

،1359/:سبكتكينبنمحمودبنمسعودبنمودود-

79،99،117.

.51/422:(لغويعالم)السدوسيمؤرج-

،4194،294/،2528/،1/75:العجليمورق-

9/261،15/158،17/72.

.7/286:-الموريان

385،،1/99،162،4/313:(راو)-موسى

635،5/89،17/75.

.855/:(راوية)موسىأم-

.11/471:الرافقيإبراهيمبنموسى-

.4/122:الأنصاريكثيربنإبراهيمبنموسى-

.61/99:(الدينبدر)الأزدكشيموسى-

.(1/1534):الخطميموسىبنإسحاقبنموسى-

،1151،168،318/:إسماعيلبنموسى-

/2225،381،/4141،255،431،943،

581،595،628،632،/542،118،

144،927،592،465،/662،144،

166،253،336،387،/7345،368،

937،8/34،255،241،(11/09)،

17/46،29901،،144،174.
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.5323/:(عمرانأبو)الجبليإسماعيلبنموسى-

.11/222:أضناسبنموسى-

:(قيسبناللهعبد:اسمه)الأشعريموسىأبو-

1/24،125،133،322،2/75،166،

167،258،902،923،411،446،

3/73،283،285،286،287،288،

592،892،316،353،372،428،

4/176،926،428،942،431،943،

653،654،631،657،658،5/51،89،

99،921،193،484،6/07،275،892،

355،603،321،7/13،14،146،185،

188،291،391،691،791،251،252،

253،257،228،234،253،262،274،

287،192،403،،315384،451،454،

411،412،413،946،475477،،478،

947،485،481،484،951،534،538،

8/8،53.65،(-81)82،123،127،

134،135،9/15،58،177،17/47،

54.55،62،268،592،331،،332

،363،378385،193،462487،،948،

594.

،1522،436،17/173/:أعينبنموسى-

255،441.

،6281/:الأنصاريمالكبنأنسبنموسى-

9/915،175،/1712.

.3476/:الأنصاريموسىأبو-

.666/:أنيسبنموسى-

.7142/،5356/:أيوببنموسى-

،11/212،921،222:الكبيربغابنموسى-

922،231،244،245،246،924،264،

273.275،(276).

.16/432:(الدينشمس)إسحاقالتاجبنموسى-

.686،17/138/،1/63:جبيربنموسى-

الميمحرف-م

،655/:الكاظممحمدبنجعفربنموسى-

(15/453454-).

.6021،343/:الجهنيموسى-

.6232/،3434/:عبادبنالحسنبنموسى-

:(الأشرافنقيب،الدينعماد)الحسينيموسى-

/16025.

.17/21:الحناطموسى-

.9122/:الحناطموسىأبو-

.17/694:الأصبهانيخازمبنموسى-

.2422/:خلفبنموسى-

،335،137/،2/147:الضبيداودبنموسى-

4/282،(11/58)،/17441،457.

.17/581:الزمنموسىأبو-

.5225/:السعديعمروبنحذيمبنزيادبنموسى-

.955/:(جهضمأبو)سالمبنموسى-

.5335/:سرجسبنموسى-

.995/،7058/،6175/:سعدبنموسى-

.4164/:سلمةأبوموسى-

.2534/:سليمانبنموسى-

.9126/:السنبلانىموسى-

.6164/:الجونيسهلبنموسى-

.12791/:الوشاءسهلبنموسى-

.2554/:شيبةبنموسى-

،1651/:(الدينقطب)السلاميةشيخبنموسى-

69،89،154،164،215،248().

.17/478:الصغيرموسى-

.5918/:قرةأبو-طارقبنموسى-

.7586/:طريفبنموسى-

،3241،375/:التيمياللهعبيدبنطلحةبنموسى-

/4151،688،7/383،942،(15/56).

.7582/:الطويلموسى-

.9934/:(عامرأبو)المريعامربنموسى-

.5316،327/،3182/:عائشةأبيبنموسى-
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.3564/:العكليعبادبنموسى

.678،17/36/:الكنديالرحمنعبدبنموسى

.5273/،3356/:الكوفيالرحمنعبدبنموسى

.636/:اللهعبدبنموسى

.5093/:المخزوميأميةأبيبناللهعبدبنموسى

.7582/:الجهنياللهعبدبنموسى

.9902،521/:خازمبناللهعبدبنموسى

.11/532:يزيدبناللهعبدبنموسى

5257/،326/،165،131/:عبيدةبنموسى

233،234،927،393،472،/617

385،/885،165،/1736،561،102

923،594.

2/593،3/35،73:الربذيعبيدةبنموسى

5/892،17/601.

5/592،7/578:الحضرميعئمانبنموسى

8/192.

2166/،123،35،63،97/:عقبةبنموسى

238،692،792،554،154،543،445

3/34،79،155،918،253،921،282

283،192،592،355،357،358،933

382،387،104،304،404،455،416

417،434،448،466،467،481،486

594،205،4/16،25،28،37،93

44،99،015،158،111،121،913

145،175،174،176،178،917،183

186،188،254،211،223،224،225

227،245،246،924،257،276،282

592،592،692،792،355،303،358

312،315،317،318،343،344،364

367،936،375،693،455،458،434

443،944،455،945،466،483،484

487،494،955،517،518،523،528

532،538،953،554،546،553،554

387الميمحرف-

565،586،295،116،136،416،623،

563،163،264،648،566،686،687،

596،/561،181،231،271،921،

513،133،661،176،917،187،918،

591،552،912،122،227،923،542،

582،287،153،358،536،362،385،

193،443،445،461،488،555،

6/18،23،258،7/7،52،124،125،

148،322،331،362،8/75،115،

127،144،15/88،)903(،17/128،

912،924.

.1765/،2237/:عليبنموسى-

.17503،525/،8951/:رباحبنعليبنموسى-

.5/1154:المصرياللخميعليبنموسى-

المعروف،الدمشقيثمالحلبيمحمدبنعليبنموسى-

.(16/112):(الديننجم)البصيصبابن

،1/113،117:(السلامعليه)عمرانبنموسى-

127،128،132،173،177،891،215،

924،255،311،314،316،324،337،

(2/5-912)،013،131،133،134،

135،913،145،148،914،152،154،

175،253،215،216،222،235،248،

265،273،275،932،335،338،384،

388،3/125،138،913،391،791،

891،255،261،192،292،341،343،

344،345،351،367،485،4/33،34،

45،46،47،284،346،475،6/99،

265،266،387،304،458،415،411،

414،416،417،8/152،17/254،228،

233،273،274،275.

.5271/:عاصمبنعمروبنموسى-

.7573/،3036/:عميربنموسى-
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.4/655:العنزيموسىأبو-

.0/1484:العباسبنعيسىبنموسى-

.0/1431،432،442:موسىبنعيسىبنموسى-

.7195/:قيسبنموسى-

،01264/،9/388:التميميكعببنموسى-

278،284،892،903،366.

،471/،3464/:التيميإبراهيمبنمحمدبنموسى-

72،/581،375،428،/893.

قطب)اليونينيالبعلبكيأحمدبنمحمدبنموسى-

،51/317،333،933،135،363:(الدين

365،366،367،383،385،393،114،

432،434،544،463،047،471،481،

487،488،(16/491-591).

.(1/137):الأمينمحمدبنموسى-

.7568/:حيانبنمحمدبنموسى-

بابنالمعروف،المراغيمسعودبنمحمدبنموسى-

.(51/577):(الدينتاج)الحيوان

.17/285:المختارأبيبنموسى-

بنأحمدبنعمربنمحمد:اسمه)المدينيموسىأبو-

،1/97،5/88:(الأصبهانيمحمدبنعمر

468،805،513،(14/332-333)،

17/176،185،181،187.

.7476/،4/695:مسعودبنموسى-

.7564/:الشيبانيمسلمبنموسى-

.1801،151/:المسيببنموسى-

.8092/،3454،474/:مطيربنموسى-

،115،أ16/3":(العربملك)مهنابنموسى-

(992).

.3"9/:الأشعريموسىأبيبنموسى-

.304/:المقدسيموسىأبيبنموسى-

.956/،6535/،2543/:ميسرةبنموسى-

.287/:(الخضرصاحب)يوسفبنميشابنموسى-

الميمحرف-

الرحمنعبدأبو،المغربيةالبلادفاتح)نصيربنموسى-

،6435،8/935،9/158،181/:(اللخمي

402،245،246،248،253،254،792،

(364-367)،373،15/91.

،(11093/):الجمالاللهعبدبنهارونبنموسى-

12/88،341،17/69،385،505.

.5377/:الهرويموسى-

.7562/:الهرويموسىأبو-

.9386/:وجيهبنموسى-

،2261،6/357/،1/158:وردانبنموسى-

/17441.

.0/1431:خالدبنيحيىبنموسى-

:(شهواتموسىب)ويعرف،يساربنموسى-

4/218،/8326.

،2/468،4/63،75:الزمعييعقوببنموسى-

222،/5492،324،/671،343.

.51/62:موسكابن-

.51/367:(الدينعماد)موسك-

.5/1268:(الدينعز)الصلاحيموسك-

،13231،232/:المسلمانيالموصلاياابن-

(273).

.51/66:اللهلدينالناصربنيحيىالفضلأبوالموفق-

بنمحمدبنمحمد:)اسمهالبهرانيالدينموفق-

:(الحمويالقضاعيالبهرانيالمفضل

(/15631).

أحمدبناللهعبد:اسمه)المقدسيقدامةبنالدينموفق-

14/365،،2/451،12/168:محمد(بن

488،15/42،112،(127912-)،413،

515.

.15/131:الحديدأبيبنال!ههبةبنالدينموفق-

.533،34/:جميلبنمولة-

،3935،5/318،055/،159/:مؤمل-

6/117،018،692،9/98،17/152.
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.ه7/7!:(شاعر)المراديمياس-ابن،17435/،4535،954/:إسماعيلبنمؤمل-

.7531/:(روميأمير)ميتاس-531

.01/254:(البطريق)ميخائيل-.11/235:إهاببنمؤمل-

.11/651،132،925:توفيلبنميخائيل-.2122/:الحسنبنمؤمل-

،15/511.513:النقفور(أختزوج)ميخائيل-:الخطميجعفرأبيبنسلمةبنحمادبنمؤمل-

6/2450(/1145).

بنمحمدبنأحمد=الأمثالكتابصاحب،الميداني-.673/،5926،272/:الحرانيالفضلبنمؤمل-

.(41/58):إبراهيمبنأحمد.7694/مؤمنأبو-

.7494/:(راو)ميسرة-،1228/،1/1373،793،104:الخادممؤنس-

.1/236،71/534:(راو)ميسرةأبو-،55،16،56،66،72،73،78،97

،386،133/:(خويلدبنتخديجةغلام)ميسرة-،85،81،82،59،19،29،39،69

79،89،99،501،153،154،111،991.

.1171/:الأشجعيميسرة-.912،165

.8592/:حبيببنميسرة-.4282،184/:خاتونمؤنسة-

.885/:ربهعبدبن-ميسرةأبو)الجواليقيالخضربنمحمدبنأحمدبنموهوب-

.3951،135/:الفجر-ميسرة.467،(1أ-1314)،14/8:(منصور

،3493،593/:العبسيمسروقبنميسرة-بنأحمدبنمحمد،البركاتأبو)التكريتيالمؤيد-

.(278)،07/218(14/483):(سعيد

.6536/:(العباسمولى)ميسرةأبو-.41/521:الحسينبنالمؤيد-

،8021/:(معاويةزوجة)الكلبيةبحدلبنتميسون-.15931،571/:الطوسيالمؤيد-

.11/137،925،325:المتوكلبنإبراهيمباللهالمؤيد-

.2221/:(السلامعليهموسىأسباطأحد)ميشا-.228

،1/927:(السلامعليهلإسماعيلولد)ميشى-:الأمويالحكمباللهالمستنصربنهشامباللهالمؤيد-

12/284،38102/453.

،1/76،77،78،85،124،133:ميكائيل-،12/278:بويهبنالدولةركنبنالدولةمؤيد-

492،352،354،()314،336،337،238،262،2/142،926،3/902،4/63،

338068،691،6/425،17/186،187.

.1349/:تقاقبنسلجوقبن-ميكائيل،13521،212/:الملكنظامبنالملكمؤيد-

.5554/:(!سي!اللهلرسولمولى)ميمون-.132

.4292/:الزهريأستاذبنميمون-،5312،313/:(!ي!النبيمولى)مويهبةأبو-

.7582/:السلميجابربنميمون-.634

.7585،582/:خلفأبو-ميمون:المنقريعاصمبنقيسبنطلبةبنمقاتلبنتمي-

.6227/:عبسأبيبنزيدبنميمون-.5/1165
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.5151/:شبيبأجم!بنميمون-

7565،568/،5492/:اللهعبدأبوميمون-

576،577.

256/،1153،272/:مهرانبنميمون-

/4465،/5435،/6365،/963،931

/1515،25،24،(915)،925،276.

.8561/:ميسرةبنميمون-

:(ع!ي!النبيزوج)الهلاليةالعامريةالحارثبنتميمونة-

/4954،546،464،465،466،/586،

228،414،514،184،425،/6336،

.153،(7ط877/)،7386،534/

.(12/366):الواعظةساقولةبنتميمونة-

،5/466:(ع!ي!النبيخدممن)سعدبنتميمونة-

946،471،472.

:(هريرةأبي)أ!الحارثبنصفيحبنتميمونة-

/8155.

عنبسة:أبىبنت:وقيل،عسيبأبيبنتميمونة-

5/461،472،473.

.603/:كرد!بنتميمونة-

.8252،11/177/:الميموني-

.7595/:ميناابن-

.8121/:(عوفبنالرحمنعبدمولى)مينا-

+++

النونحرف

،1/927،285:(السلامعليهلإسماعيلولد)نابث-

/2453،454.

.9151،166/،6525،251/:الجعدي-النابغة

.2551،5/1228،135/:الذبياني-النابغة

.8337/:قيسبنناتل-

.2474/:(شاعر)الناجم-

(12/8):(الحافظ)ناجيةابن-

:(ع!ي!النبيبدن)سائقالأسلميجندببنناجية-

4/377،461،6/146.

.3366/:كعببنناجية-

.1/802،952،222،582:تارخبنناحور-

.277،421/:ناداب-

،21/55،66،67،96:(للشرطةأمير)نازوك-

97،18.

.7238/:اليزنيسميبنناشرة-

بنالوهابعبدبننجمبنالرحمنعبد)الحنبليالناصح-

.(51/132):(الشيرازيالفرجأبي

.7558/:المحلمياللهعبدبنناصح-

.15/287:الحبشىاللهعبدبنفرجالناصح-

.41/8:ناصرابن-

.41/912:الصوفيالخويبنناصر-

،15166/:العادلبنعيسىالمعظمبنداودالناصر-

168،916،017،274،281،286،288،

(358-935)،931،933،534.

،15274/:الناصربنالظاهربنالعزيزبنالناصر-

275،286.355.

بنالحسيناللهبأمرالمستضيءبنأحمداللهلدينالناصر-

،41/152،023،792،992:باللهالمستنجد

352،358،935،424،455،15/25،

58،(138-145)،142.
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الهيتي:بنإسماعيلبنالفضلأبيالشرفبنناصر-

(16/918091-).

.12/182:العلويالناصرابن-

.5555/:قتادةبنناصرأبو-

)أبوالمضافريالتركيعليبنمحمدبنناصر-

.(:)13/591(منصور

،13/88،166:المروزيالعمريمحمدبنناصر-

14/8.

(:الديننصير)الحسنيالعلويمهديبنناصر-

/1515.

،1259،19،145/:حمدانبنالدولةناصر-

015،151،155،158،165،166،172،

178،891،052،218،244،251.

.16/253:بكباشيبنالدينئاصر-

.61/255،325:الحساميبكتاشبنالدينناصر-

.61/641:الخازندارالدينناصر-

.61/393:نركخاصبنالدينناصر-

.61/532:الخشاببنالدينناصر-

.61/382:الحنفيالربوةبنالدينناصر-

.61/953:ركباسبنالدينناصر-

.16/54:الشبخيبنالدبنناصر-

.61/564:العاويبنالدبنناصر-

،15/614،16/22:السلامعبدبنالدينناصر-

27،51.

.61/532:السقوففاربنالدينناصر-

.61/804:اللهفضلبنالدينناصر-

.16554/:قراسنقربنالدبنناصر-

:الأمويالداخلبنالرحمنعبد=اللهلدبنالناصر-

.(12/2582!اه)

،16371،937،386/:لاقوشبنالدبنناصر-

(424).

.51/131:(القاضيالشاعر)المنبربنالدينناصر-

.61/234:يعقوببنالدينناصر-

193النونحرف

.4805/:الناطورابن-

.5793/:اجبلبنناعم-

.8338/:الطابخيكريببنناكضة-

.1/258:(السلامعليهلإبراهيمولد)نافس-

5455/:(ع!ي!اللهلرسولمولى)نافع-

.9551/:(أسدبنيمولى)نافع-

163،89،562،218،234/:نافع-

/2292،692،792،367،376،385

/354،278،353،433،436،194

/4226،261،262،926،283،312

313،328،375،386،141،914،421

447،454،465،474،481،494،544

556،557،624،638،963،663،664

396،/549،125،127،128،912

131،132،138،913،142،143،166

167،176،177،187،918،591،191

491،525،255،802،213،221،232

258،925،275،282،287،372،038

555،514،515،517،518،052

6/27،28،356،451،/7265،326

8/157،328،(15/164165-)،17/48

74،76،82،155،912،164،502

925،924،357،426،525،528.

.96/،8335/:الأزرقبننافع-

.7175/ةنجيدأبو-الأسودبننافع-

.4562/:الخزاعيورقاءبنبديلبنئافع-

.9012/:ثابتبننافع-

3/67،78،4/251:مطعمبقجبيربننافع-

355،541.661،968،5/21،6/14

91،25،92،41،913،8/34،9/283

)383(.

.877/:الحارثبننافع-

.17/942:الطاحيخالدبننافع-
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.2512/:مسعودبنعاصمبن-نافع

.7362،363/:الحارثعبدبننافع-

.17181/:عتبةبننافع-

،2/348،3/443:الجمحيعمربننافع-

5/931،7/945،8/16،917،

(15/417)،/17255،261.

.4958،295/:غالبأبو-نافع

.7051/:غيلانبننافع-

.17/127:(الأنصاريقتادةأبيمولى)نافع-

.7291،391/:كلدةبننافع-

.17/512:كيسانبننافع-

.7235،17/356/:(سهيلأبو)مالكبننافع-

.7488/:الأخنسيمسلمةبن-نافع

.9923/:(مخزومبنيمولى)نافع-

.48/:نافعأبيبننافع-

،7026/،5362/:القارينعيمأبيبننافع-

(15/417).

.1515/:هرمزأبونافع-

.8472،526/:الجمليهلالبننافع-

.1/318:يزيدبننافع-

.12/542:(الشاعر)النامي-

.7164/:(نباتةأبو)الأعرجينائل-

.8512/:(معاويةزوجة)الكلبيةعمارةبنتنائلة-

،7192/:(عثمانزوجة)الكلبيةالفرافصةبنتنائلة-

317،318،931،333،335،034،134،

342،345،387.

:(البيانأبو)الحورانيبابنالمعروف،محمدبننبأ-

(/14147)،924.

.4/532:(القرظيالحكمامرأة)نباتة-

.(16475/):نباتةبنالدينجمال-الشاعرنباتةابن-

.6351/:بريدبنتنباتة-

.5/1255:حنظلةبن-نبانة

النونحرف-

.5/1894:عمروبن-نباتة

.5/614:التميميهالةأبو-زرارةبنالنباش-

.401،677/:الحارثبننبتل-

.1/927:السلامعليهإسماعيلبننبش-

:(السلامعليهيوسفسجنفيالملك)ساقينبو-

1/792.

.2483/:لؤيبنسامةبنالنببت-

.661/،4912/:العنزينبيح-

.7566/،5522،347/:شريطبننبيط-

،384،253/:حذيفةبنعامربنالحجاجبننبيه-

438،/442،94،155،156،111.

.4901،17/552/:وهببننبيه-

:(موسىأسباطنقباءأحد)صوغربننثنائيل-

/2122.

.12/582،132،182:(الدولةسيفغلام)نجا-

الدمشقينجابنإبراهيمبن)عليالواعظنجاابن-

.(14/482-483)ة(الحنبلي

.41/523،235:الحمامينجاح-

.(11/791):سلمةبن-نجاح

.51/12:(الدينعز)الشرابينجاح-

أبو،الديننجم)،الشرابيالحبشياللهعبدبننجاح-

.(29-1539/):(اليمن

بنسليمانبنأحمد،بكرأبو:اسمه)النجاد-

،1214،16/،5251،1/1356/:(الحسن

(532)،374،/1348،54،73،/17532.

بنالحسنبنمحمودبنمحمد:اسمه):النجارابن-

،15512/:(البغداديالنجاربنمحاسنبناللههبة

.931،484،(2ه254-ه)

،2425،426،427،428/:النجاشي-

/3913،142،172،173،283،286،

287،288،928،592،192،292،392،

592،692،792،892،403،535،703،

333،/436،345،346،347،348،
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934،937،388،593،428،924،467،16/572،027،035.

بنالحسنبنالرحمنعبد=الحمويالمبابيالديننجم-،946،475،472،405،523،896

.(16261/):اللخمييحى،821،22،58/،754/،6436/،5/418

.15551،956/:مكيبنالديننجم-.1/1491

.16/338:البغداديشروينبنالوزيرالدين-نجم،8303،336/:الحنفيالحارثيعامربننجدة-

محمدبناللهعبدبنالقاهرعبد-السهرورديالنجيبأبو-.955،15،86،79/

.(ا-41/86187):عمويهبن.(51/346):مفضلالبدرأخوالنجم-

،165،126،155،321/:نجيحأبيابن-.15/28،123:(العسكرقاضي)خليل-النجم

،932،2/337،3/28،37،67،68،111:الحريريإسرائيلابن-إسرائيلبنالديننجم-

،0022،222،203،358،935،437(15/47547-ا)

،4/93،79،99،161،162،202،226:(محمدبناللهعبد:اسمه)البادرائيالديننجم-

/15265،283،356،357،9310247،382،041،464،546،547،554،

،952/،7566/،622،52/،5412،257/بنعقيلبنمحمد:اسمه)المصريالبالسيالديننجم-

.17137،224،453/،05/148،52(223)،16221/:(عقيلبنالحسنأبي

.5/194:عبسةبنعمرو=السلمينجيحأبو-.15575/:البيانيالديننجم-

.9202/:الجهضمينجيدأبو-:الرحبيالرحمنعبدبنالرحيمعبد-التاجرالديننجم-

.7175،178/:(الأسودبننافع)نجيدأبو-.(16/266)

.48/:زيدبنالنحام-.51/531:الحنبليالديننجم-

:(موسىأسباطنقباءأحد)عميناداببننحشون-.(0445-أ5)،14/278:الخبوشانيالدين-نجم

.16/9260/2122:خليخانبنالديننجم-

.565/:البجلينخبلةأبو-.15552،16،65،161/:الدمشقيالديننجم-

.01/486:(الرشيدعلىخرج)النداء-أبو:(محمدبنأحمد:اسمه)الرفعةبنالديننجم-

.7511/:(كسرىخالةابن)نرسي-.(86)،1657/

.51/431:العبيديالمستنصربننزار-.51/536،953:الجبلشيخبنالديننجم-

.312/،2524،475/:عدنانبنمعدبننزار-،15355/:الدولةسنيبنالدينصدربنالديننجم-

،5161/،2381/:الهلاليسبرةبنالنزال-.(794-894)،365،485

.7/487سالمبنمحمدبنأحمد)صصريبنالديننجم-

.4/118:(باللهالمستظهرالخليفةولدأم)نزهة-،15705،552،583،16/02/:(التغلبي

،131،34،44،64،66،84/:النسائي-،34،93،44،45،46،51،75،115

،085،88،79،89،015،101،152(16ا-ه64)،111،125

،152950531،401،551،901،128،135،913/:الطيبأبيبنالدين-نجم

،16/2310541،461،917،291،491،112،182:العسقلانيبنالدين-نجم

،3362/18،61،65،39،201،،251:الحنفيالطرسوسيالدينعمادبنالديننجم-
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128،912،168،182،187،191،225،132،325،326،327،328،362،365،

236،237،245،248،288،353،356،555،558،556،565،575،571،

793،545،953،3/66،215،225،/824،89،118،133،928،592،314،

248،924،925،273،314،315،316،/945،55،99،256،5/1591،311،

934،352،363،364،366،372،477،387،11/38،251،(/1215-12)،49،

694،552،513،/432،43،46،51،/1714،15،16،18،27،31،37،56،

64،68،74،83،79،161،991،253،58،97،86،153،115،148،162،

254،213،217،921،267،268،927،172،251،252،218،921،022،226،

392،354،503،325،327،932،331،237،262،272،351،353،325،364،

332،352،353،354،452،904،426،367،375،411،464،594،694،555،

437،443،466،482،948،594،294،526.

.4472/:(أميةبنصفوانمولى)نسطاس-،494،543،555،554،556،562،557

.7451/:نسطورسبننسطاس-،573،585،587،595،195،165،465

.2435/:-نسطورس،506،617،963،642،656،666

.2453/،1/285:السلامعليهإسماعيلبنتنسمة-،512،14،47،15،62،63،65،75/

.4323/:حبيببنكرزبنالحارثبنت-نسيبة،76،89،521،951،121،131،151

،3/417:(عمارةأم)المازنيةكعببنتنسيبة-،118،911،124،135،131،136،141

144،146،914،015،151،157،161،427،/4602.

.13/551:(جيشمقدم)النشاوري-،164،165،166،172،178،185،186

،1/256:السلامعليهإبراهيمبن--شياقنشق-،691،791،991،255،257،258،215

212،216،225،226،227،023،231،258.

.5132/:(راو)نصرأبو-،423،237،238،923،542،552،582

.41/11:إبراهيمبننصر-،026،527،272،273،274،928،692

.41/911:المقدسيإبراهيمبننصر-،532،328،334،335،337،933،347

،11/267:السامانىأسدبنأحمدبننصر-،356،357،371،372،381،293،451

455،457،944،458،472،473،482،(332).

،12/72،86:السعيدالسامانيأحمدبننصر-،483،486،487،294،894،994،554

515،511،512،514.515،516،517،118،122،(156).

):(نصرك)الكنديالعزيزعبدبنأحمدبننصر-،6/7،8،15،27،28،34،37،93

52،53،58،95،68،75،76،85،11/387).

)أبوالخطابيالبطربناللهعبدبنأحمدبننصر-،39،124،127،128،145،166،168

.(13/926):(الخطاب،175،691،252،024،243،592،354

.1432/:نصرالأصبهانيأبو-،785،81،925،521/،312،328،333
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.454،535،615/،3455/:باببننصر-

.12353،356/:بختياربننصرأبو-

.(51/993):التاجرنصر-

،17/286،(131)،11/56:التمارنصرأبو-

592،347.

.(551-ه0/141):المصابالجهنيالنصرأبو-

عميد)جهيربنمحمدبنمحمدبنجهيربننصرأبو-

.(13231/):(الدولةفخرأبو،الملك

.(08)،21/74،78:الحاجبنصر-

كعب:بنظفربنرزاحعبدبنالحارثبننصر-

4/134.

.9035/:علاطبنحجاجبننصر-

البغداديالصوفيالخرازالحسنأبيبننصرأبو-

.(51/426):الشاعر

.6164/:حمادبننصر-

.12/59:حمدانبننصر-

.5/1917:خزيمةبننصر-

.2466/:(المعمرينمن)أشجعبندهمانبننصر-

حارثة:أبيبننصربنربيعة-ربيعةبننصر-

12/412.

.995/:ربيعةأبيبننصرأبو-

حاتم:بنسعيدبنعبيدالله=السجزينصرأبو-

)13/255(.17/933،

.16451/:المنبجيعمروبنسليمانبننصر-

،15172،173،175،591/:سياربننصر-

214،215،216،227،228،243،244،

245،247،924،255،251،252،253،

254،257،258،792.

،15054،11/21،35،31/:شبثبننصر-

04،41.

،1364/:(الدولةشبل)مرداسبنصالحبننصر-

86.

الواحدعبدبنمحمدبنالسيدعبد-الصباغبننصرابو-

593النونحرف-

،4447/:"الشامل"صاحب،جعفربنأحمدابن

/13167،191،213،(215)،257،

267.

.5374/:طريفبننصر-

.12134/:طغجبن-نصر

.1727/:عاصمبننصر-

.7994/:الأنطاكيعاصمبننصر-

عماد)الجيلانيالقادرعبدبنالرزاقعبدبننصر-

.51/141،671،235:(الدين

.6092/،2/175،103:علقمةبن-نصر

بثعلب:ويلقب،الشافعيالفقيهالبغداديعليبننصر-

(/15172).

،5/178،378،412:الجهضميعليبننصر-

994،6/374،375،01/422،11/221،

17/44.

:الفيلسوفالتركيمحمدبنمحمد-الفارابينصرأبو-

(/12185)،244.

،(36536-ا14/):المنيبنمطربنفتيانبننصر-

948،/15102.

:الحصريبابنالمعروف،الفرجأبيبننصر-

(/15126).

.6353/:الفقيهنصرأبو-

.(12/73):(الليثأبو)الفرائضيالقاسمبننصر-

،4482/،382/،2485/:قتادةبننصرأبو-

636،678،6/185،232،7/502.

.21/14،65:الحاجبالقشورينصر-

.(21/42):(صوفي)المحبنصرأبو-

.1/15712:الزرادمحمدبننصر-أبو

.86/،6033/:الحمصيسليمانبنمحمدبننصر-

.1/1174:(الفضلأبو)الطوسيمحمدبننصر-

:(منبجملك)مرداسبنصالحبنمحمودبننصر-

13/391،791.

.13/13:(الدولةنصير)الكرديمروانبننصرأبو-
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.7438،451،457/،3912/:مزاحمبننصر

4/1257:المستظهربننصرأبو

الخالقعبدبنأحمدبنالحسينبنمنصوربننصر

!(41/531):(القاسمأبو)العطارالحراني

:(المرهفأبو)النميريمنصوربننصر

(/14412).

.2/794:الناجينصرأبو

:الكرديمروانبنأحمدالدولةنصربننصر

/13154.

.21/203:هارونبننصر

،13/651:(بكردبارصاحب)مروانبنالدولةنصر

121.

.51/32،891:(الدينضياء)الأثيربنالله-نصر

.41/176(الفتحأبو):الخازنبنأحمدبناللهنصر-

.11/12:الإسكندريقلاقسبناللهنصر-

المصيصياللاذقيالقويعبدبنمحمدبناللهنصر-

.14911/:(أبوالفتح)الشافعي

الحسينبناللههبةبنالكافيعبدبناللههبةبناللهنصر-

.(51/283):الكنانيالغفاريبزاقةبنيحىبن

.41/174:زنكيبنالديننصرة-

،14/418:الدينصلاحبنمروانالديننصرة-

/15288.

.5/186،88:(الشاعر)نصيب-

.5451/:الفرخبننصير-

.5/1264:المحتفزبن-نصير

،15314،341،893/:الطوسيالديننصير-

417،443()،551.

.5/1091:العلقميالديننصير-

.5564/:البصرينصيرةأبو-

،2181،282/،1931/:أن!بربنالنضر-

/6161،162،(/9202)،258،/17235،

264،284،321،893،993.

،3265،261،358،311/:الحارثبنالنضر-

النونحرف-م

231،334،356،438،4/94،751،

158،915،913،8/103.

.5/1243:الحرشيسعيدبن-النضر

.3161/:الهذليسفيانبنالنضر-

.344،176،177/:سلمةبنالنضر-

.9925/:شدادبنالنضر-

،2365/،1254،255/:شميلبنالنضر-

/4384،/546،47،124،/623،49،

/9125،032،0/1382،422،(1/121)،

67،/1212،/17256،574.

:(عمرأبو)الكوفيالخزازالرحمنعبدبنالنضر-

7/364.

.17/182:عربيبنالنضر-

.3472/:الفقيهالنضرأبو-

،2/477،048،481:خزيمةبنكنانةبنالنضر-

/321.

،3234،4/386/:(راو)محمدبنالنضر-

/6172.

.01/9:المدينيالنضر-أبو

.6373،11/6/:العبديأبوالكنديمعبدبنالنضر-

.0/1525:نعيمبن-النضر

،151،591،هـ181/:قاسمبنهاشم-النضرأبو-

/2173،377،/3801،133،217،378،

465،594،/435،65،66،352،935،

638،666،5/93.45،66،29،115،

،593،944،هـ162،228،922،313،38

946،478،486،6/34،35،38،64،

07،74،75،77،132،231،452،

425،255،325،386،/7805،145،

8/34،93،9/54،911،15/54،

()11/35،17/17،67،19،49،501،

118،911،166،353،931،343،،366

455،442،477.



-الأعلامفهرس

:النضريالعبديقطعةبنمالكبنالمنذر-نضرةأبو-

/111،12،59،224،323،/2146،

261،377،/3224،494،4/932،355،

575،635،675،5/18،29،175،355،

351،365،/6182،291،491،285،

392،337،/76،7،456،473،474،

557.8/291،(15/69)،17/25،41،

55،154،151،155،253،233،692،

358،524،453،954،415،443،447،

448،473.

.3124/:نضلة-أبو

.3132/،2394/:منافعبدبنهاشمبننضلة-

.7167/،4637/:كلدةبنالحارثبنالنضير-

.2477/:خزيمةبنكنانةبنالنضير-

.2944/:الساطرونبنتالنضيرة-

.5/1518:النظام-

:(إسحاقبنعليبنالحسن)الملكنظام-

13/158،183،186،791،255،254،

215،211،222،223،231،232،233،

234،236،)238(،024،241،247،

253،271.

.4/1135،168:الملكنظامابن-

.51/563:(الأشرافنقيب)الحسينيالملكنظام-

،41/41،71،72،64،95:(لخادما)نظر-

66،68،85،79،152،915،115،

112،113،127،912.

.17/704:نعامة-أبو

.4142/:(عثمانبنشماسامرأة)نعم-

.1148/:متوشيلبنلامكبنتنعمى-

.4/51:(راو)نعمان-

"5431/،3471/،2624/:(راو)النعمانأبو-

172،335،/692.

.4/8:أضابننعمان-
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.2674/:الاكبرالنعمان-

.48،13/:أوفىأبيبننعمان-

،3512/،2/368:الأنصاريبش!يربنالنعمان-

951،4/794،994،/672،84،233،

234،7/932،037،993،104،534،

535،8/137،514،021،212،213،

022،221،222،274،275،403،803،

،9002/،(34334-ه)،935،315،337

17/358،935.

.6355/:سعدبنبشيربن-نعمان

.4/436:راشدبنالنعمان-

.4688،17/125/:سالمبنالنعمان-

،17344،444،947،494/:سعدبنالنعمان-

594،305.

.3293،393/:شريكبنالنعمان-

.7495/:شيبةأبيبنالنعمان-

.7531/:!هبانبنالنعمان-

.4134/:النجاريعمروعبدبننعمان-

.4134/:الربيعبنعصربننعمان-

.48،134/:النجاريرفاعةبنعمروبننعمان-

.1/44،17/247،358:عياشأبيبنالنعمان-

.4475/:اليهوديفنحصبنالنعمان-

.17/454:قرادبنالنعمان-

.3421/:قيسبنالنعمان-

.4135،177/:الخزرجيثعلبةبنمالكبنالنعمان-

،725/،4192/:المزنيعائذبنمقزنبنالنعمان-

21،133،136،791،251،228،922،

235،231،232،233،234،243.

.5366،385/:الغسانيالمنذربنالنعمان-

:عمروبنالمنذربنالنعمانبنالمنذربنالنعمان-

2/415،445،448،475،552،3/45،

61،85،4/622،7/63،247/،248،

15/351.
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.3923/:أسيدبناللهعبدبننعيم-.5/1572:الملكعبدبنيزيدبنالنعمان-

،835/،5/947:المجمراللهعبدبننعيم-.4135/:يساربن-نعمان

5950/1768،151،913/:(حميرأقيالمن)النعمان-

.7121،127/:النحامبناللهعبدبننعيم-.7095/:الأحولنعيمأبو-

،174،136،137/:دكينبنالفضل=نعيمأبو-،2136،223،535/:الحافظالأصبهانينعيمأبو-

538،3/5.15،04،43،44،51،52،252،3/24،65،328،421،794،

56،113،114،122،123،124،125،/431،45،68،83،101،482،574،

126،912،013،131،136،145،146،5/9،94،63،911،241،283،928،

515،156،915،165،175،176،917،392،352،363،404،421،426،432

غ68،26/،184،918،491،891،021،216،217،435،456،458،462،472

286،592،355،356،357،935،036،27،34،04،46،153،172،182

غ7465،467،468/،386،387،938،204،441،446،447،188،918،317

451،456،465،461،462،511،194،594،548،954،395،895،611

غ621،44،8/43،51،113،146،278،282،28/،5/88،456،105،527

921،223،374،383،388،093،293،292،326،/935،38،/1033،

393،693،793،504،451،404،412،(11/77)،17/16،04،56،016،164

413،422،423،425،426،427،437،184،285،347،24،40،0،.8،

8/27،9/8،118،271،272،15/692،95،13.

،4/168:(سلمةأبو)الغطفانيمسعودبننعيم-،387،046،11/99،412،12/355

(9.-13/98)،17/23،702،244،363،703،358،()7/293.

.7457/:المعنينعيميبو-.436،386،794

،7922،023،232،246/:مقرنبننعيم-.1771/:الأعرجي-نعيم

.5/392،7/594،5760247،248:حكيمبن-نعيم

.334/:ميسرةبن-نعيم،5402/،3594/:الخزاعيحمادبننعيم-

.941/:هبيرةبننعيم-،6503،573،431،316،328،347/

.5328،347/،3924/:هندأبيبن-نعيم،355،036،361،364،368،371،372

.59،335/:يزيدبننعيم-،8178،185،591،01/7/،373،376

.(8501/):الحارثبنرفاعةبنعمروبنالنعيمان-،176،253،17/91،(1/1151)،185

.709/:الكنانيأسامةبننفاثة-.512،431،471،422

العتكيعرفةبنمحمدبنإبراهيم:اسمه)نغطويه-.9/385:دجاجةبن-نعيم

.181،(12أ-.1291/)،0/199:(النحوي1/9130:ربيعةبننعيم-

.98/:النفيذأبو-.515/:سعدبن-نعيم

.17038/:مجيببن-نفير.595/:كلالعبدبن-نعيم
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بنالحزمأبيبنعلي،الدينعلاء=الطبيبالنفيسابن-

.(15531/):نفيس

.12/82،39:المتنصرنفيسابن-

.5/154:المصريالنفيس-

.15487/:المالكيشكربنالديننفيس-

بنعليبنالحسنبنزيدبنالحسنبنتنفيسة-

.(38-1/193):طالبأبي

.7431/،5594،694/:التميمي-نفيع

.5584/:(القاصداودأبو)الأعمىالحارثبننفيع-

سلمةأبيبنعلاخبنعمروبنكلدةبنالحارثبننفيع-

.17/844،(77-876/):(بكرةابو)الثقفي

.1796،218/،625،936/:نفيل-ابن

.2942،432،433/:الخثعميحبيببننفيل-

.2542/:العدويزيدبنسعيدبنهشامبننفيل-

:(محمدبناللهعبد:جعفرأبو)النفيلي-

(/11134).

.597/:خلفبناللهعبدبننقادة-

.2436/،1/49،151،222،325:النقاش-

،1/256:السلامعليهإبراهيمبن--يقشاننقشان-

258.

بكرأبيبنالغنيعبدبنمحمد:اسمه:نقطةابن-

،1212/،11/333،334:البغدادي

/13211،(15/185).

،51/468،946،477:(الرومملك)نقفور-

482،(511).

الحسينبنحسنبنسليمانبنمحمد=النقيبابن-

الدين:جمال،الحنفيالمقدسيثمالبلخي

(15/615.

،1912/:نوحبنسامبنكوشبنكنعانبنالنمروذ-

225،221،255،/2311،6/265،993،

.2358/:الأنصارينملةأبيابن-

993النونحرف

الحسني،قتادةبنعليبنحسنبنمحمد)نميأبو-

،15/936،431،483،953:(مكةصاحب

544،(16/91).

.7451/:الأنصاري-نمير

-177)،9035،01/41/:الأشعريأوسبنثمير-

178).

.4686/:ربيعةبنخرشةبننمير-

.9353/:الصنعانياللهعبدبن-نمير

.(5/1542):نميربناللهعبد=نمير-ابن

693،،4/364،376:الليثياللهعبدبننميلة-

.5/1326:مرةبننميلة-

.9923/:توسعةبننهار-

.6253،17/56/:قهمبنالنهاس-

.16/89:المغربينهرةابن-

.5555/:الوائليمالكبن-نهشل

.2345/:الضبيمجمعبننهشل-

.3425/:حارثةبنمجدعةبننابيبنالهيثمبننهير-

.17/801:السكونيصريمبننهيك-

،5/68:المنتفقبنمالكبنعاصمبننهيك-

17/491.

.2994،555/:(الطائيحاتمامرأة)نوار-

زوجة)المجاشعيضبيعةبنأعينبنتالنوار-

.5/1501:(الفرزدق

.8267/:مالكبنتنوار-

،01465/:(الشاعرءهانىبنالحسن)نواسأبو-

(516-952)،533،538./1145،46،

94،66،155،535،12/173،/156.

،6381،9/338/:الكلابيسمعانبنالنواس-

344،/1784،98،118،124،135،

132،134،254.

.5/1368:المنجمنوبخت-

.1/1356:النوبختيابن-



النونحرف-الأعلامفهرس004

،157491،691،791،991،552،217،218)،1148،153،156/:(السلامعليه)نوح-

-182)،184،185،187،562،245،522،221،222،223،226،922،023،

255،261،272،273،315،316،231،232،237،923،241،242،243،

/204،51،72.135،148،272،316،244،245،247،248،924.255،253،

386،3/391،4/33،6/264،384،385،255،257،265،261،263،275،276،

387،388،938،593،416،13/116،927،392،331،332،353،354،372،

16/364،17/135،228،922،233،422،047،15/27،47،09.

.16/938،593،434:الصارمبنالديننور-.272،275

،4/1931،326:الأتابكيأرسلانقرابنالديننو-.6316/:دراجبننوح-

.55120464/:مكينأبو-ربيعةبننوح-

.51/85:نورنجانبنت-.11/236،542:(إبراهيمبنعيسى)نوحأبو-

،(656)،51/584:(الألوفمقدميأحد)نوروز-.7555/،6374/:قيسبننوح-

.7656016/424/،652،31/:الحدانيقيسبننوح-

،1/292،2/63،87:البكاليفضالةبننوف-،3/947،5/994:الطاحيقيس!بننوح-

17/942088،98،216،/9111،164،/17155.

.947/:نوفلأبو-.17594/:مريمأبيبننوح-

،4/39،99:المطلبعبدبنالحارثبننوفل-:(القاسم)أبوالسامانينوحبنمنصوربننوح-

12/283،(351)0117،6/176،/7155،167،223،351.

،3/228،4/94:العدويةبنخويلدبننوفل-.5/255،263،282:ميمونبن-نوح

.0/7428(291)،12/561:السامانينصربننوح-

،4/26:المخزوميالمغيرةبناللهعبدبننوفل-.6225/:الهيثمبن-نوح

.16/9260553،103،131:الأردبيليالديننور-

.4135/:الخزرجينضلةبناللهعبدبننوفل-.61/432:الخشاببنالديننور-

.391،52/،2394/:قصيبنمنافعبدبننوفل-.16/63:المالكيالزواويالديننور-

.6352/:عقربأبيبننوفلأبو-.16/521،941:السخاويالدبننور-

.51/935،031:الفراتبننوفل-.16/38:الشطنوفيالديننور-

.915/:مخرمةبناللهعبدبنمساحقبن-نوفل:(اقسنقربنزنكيبنمحمود)الشهيدالديننور-

،6315/،4/76،618:الديليمعاويةبننوفل-،13017،691،246،251/،9255/

/1403،63.155،115،118،125،(8/357).

بنشرفبنيحى،زكرياأبو،الدينمحي)النووي-،121،124،126،127،912،135،132

2/316،:(الدمشقيثمالنوويالحزاميمري145،144،147،914،1،،133،138913

153،161.175،172،173،174،917،3/491،591،345،6/457،11/56،

182،183،184،188،918.591،291.15/337،404،433،453،(465-562)،



الأعلامفهرس

553،535،16/36،427.

.5/1425:(الشاعر)نويرةابن-

.1/471:متوشيلبنلامكبننويل-

.7933/:الأسلمياللهعبدبننيار-

.7534/:السلميمكرمبننيار-

.5/1932:(الكذابالمنجم)-نيبخت

.9233،142،642/،873/:طرخاننيزك-

.41/913:(آمدصاحب)نيسانابن-

.2534/:(السلامعليهلأسماعيلولد)نيشي-

.2123،452/،1/282،285:نيفتالي-

+.+

451الهاءحرف-

الهاءحرف

.(152-1/143):-هابيل

،1184،291/:(السلامعليهإسماعيلأم)هاجر-

223،224،226،227،228،232،245،

258،278،285،/2453،/6265،/7182.

.(5/1635):الهادبناللهعبدبنيزيد=الهادابن-

،6/368،15/378،937:المهديبنالهادي-

385،383،451،455،456،415،

،11125/،421،894،(41742-ه)

14/94،29،155.

.1/852،222،582:تارخبنهاران-

.1/63،97،211:وماروتهاروت-

.4/993:(راو)رونها-

.7415/،415،161/:إسحاقبنهارون-

.7934/:إسماعيلبنهارون-

.9151/:بكرأبيبن-هارون

.13/423:الخادمهارون-

،11/353،341،934:خمارويهبنهارون-

352،354،363،383.

،9255/،8335/،6368/:الرشيدهارون-

51/926،287،367،378،937،385،

451،458،415،417،418،941،425،

،1145،19/،514،515،(42151-ه)

152،114،115،164،14/94،29،

155.

.17/934،794،252:رئاببنهارون-

(:موسىزمنالعجل)صاحبالسامريهارون-

/274،76،515،155.

.11/911:السراجهارونأبو-

.5374/:سعدبنهارون-

،4226/،1/581:الأيليسعيدبنهارون-



الأعلافهرس254

/5291،491،228.

،17591،218/،8255/:سفيانبنهاون-

286.

،1/1103،313،328:الخارجيالشاريهارون-

343.

.17/71:الهمدانيصالحنهارون-

.12/42:الأوراجيالعزيزعبدبنهارون-

،5215/،4433/،131/:اللهعبدبنهارون-

247،272،293،446،045،/6231،

/1755،56،166،167،592،031.

.(11/391):الحمالاللهعبدبنهارون-

،7515،578/،5092/:العبديهارونأبو-

/8185،(0/1284).

.17/591،502:القرشيعمربنهارون-

،1316،2/7/:(السلامعليه)عمرانبنهارون-

25،28،92،31،32،33،35،05،

51،52،63،65،75،76،77،39،

79،89،99،001،101،154،118،

911،012،121،123،124،125،148،

914،157،175،248.

.281،928/ةعنترةبنهارون-

.8231/:عيسىبنهارون-

،1297،69،79،89،121/:غريببنهارون-

131.

،11/276:الهاشميإسحاقبنمحمدبنهارون-

927،282،285،287،992،103،313،

317،331،()363.

الذهلي:عليبنهارونبنمحمدبنهارون-

/12175.

.6128/:سعدانبنمسلمبنهارون-

،4556/،1122،591/:معروفبنهارون-

655،/5301،/847،158،591،/9315،

325،0/17،1/1126،17/28،943.

الهاءحرف-م

.17/54،42:المغيرةبنهارون-

.(126)،12/55،19:المقتدربنهارون-

.(61/961):المقدسيهارون-

.4192/:ملولبنهارون-

،6/98:المدينيعلقمةأبيبنموسىبنهارون-

/01311.

.4/302،561.5/121:-هاشم

.41/54:هاشمأيابن-

.(1/1391):بنجوربن-هاشم

.5367/:حسانبنهاشم-

.6153،551/:الرمانيهاشمأبو-

.17/482:زيدبنهاشم-

.367/:الأسلميعاصمبنهاشم-

.16237/:البعلبكياللهعبدبن-هاشم

(:عمرو:)اسمهقصيبنمنافعبدبنهاشم-

2/3943/18،91،،25،124،184.

،759،29،114/:وقاصأبيبنعتبةبنهاشم-

163،164،175،176،177،178،185،

446،524،/8401.

.(1/135):النضرأبو-قاسمبنهاشم-

.6025/:الحرانيالقاسمبنهاشم-

.17/326:الطبرانيمرثدبنهاشم-

،3/231:(برزة)أبوالزهريهاشمبنهاشم-

4/691،6/162،8/282،(،)01/344

17/118.

.6343/:وقاصأبيبنعتبةبنهاشمبن-هاشم

.7691/:وقاصأبيبنهاشم-

.5164/:زرارةبنالنباش=التميميهالةأبو-

،3037/:(خديجةأخت)خويلدبنتهالة-

/4116،/8135.

.2477/:الغطريفبنسويدبنتهالة-

.7224/،316/:منافعبدبنوهببنتهالة-

.2581،951/:-هامان



الأعلامفهرس

.549/:ابليسبنلاقيسبنالهيمبنهامة-

.5392/:أيوببنءهانى-

.8263/:الحضرميثبيتبنءهانى-

.2515/:الحسنبنء-هانى

،1/14:(الخولانيءهانىبنحميد)ءهانىأبو-

17/227،423،464،518،951.

،3534/:(فاختة:اسمها)طالبأبيبنتءهانىأم-

341،343،/4552،553،5/426،427،

/625.

.864،96/:(حجرأخو)عديبنءهانى-

،8221،222،223/:المراديعروةبنءهانى-

241،255،9/16.

.3293،393/:قبيصةبنء-هانى

.7/917،9/28:قيسبنء-هانى

.2281/:الإسكندرانيالمتوكلبنءهانى-

،4135/:(بردةأبو)البلوينياربنءهانى-

(/884).

،833،217/،7523،555/:ءهانىبنءهانى-

522.

.7128/:الأسديالقرشيأسدبنالأسودبنهبار-

.4421/:الفهريأسدبنالمطلببنالأسودبنهبار-

،3/284:المخزوميالأسدعبدبنسفيانبنهبار-

/7121،128.

:(المقتديمؤدب)السيبيأحمدبناللههبة-

(/13221).

الطبر:بابنويعرف،الحريريعمربنأحمدبناللههبة-

(4/169).

.(848-ه/13):الحاجبالحسنبناللههبة-

:(اللالكائيالقاسمأبو)الطبريالحسنبناللههبة-

(13/157).

:(الدينصائن)عساكربنالحسنبناللههبة-

/14274،/1565.

.17491/:الشيبانيالحصينبناللههبة-

453الهاءحرف-

:(الضريرالقاسمأبو)الحافظسلامةبناللههبة-

()13/35-36.

.14945/:الملكسناءبناللههبة-

الطبيب:التلميذابن-صاعدبناللههبة-

.(17اط14/77)

:الفائزيالدينشرفبنصاعدبناللههبة-

.(31531-ا15/)

البارزيابنالحمويالجهنيالرحيمعبدبناللههبة-

.(61/283):(الدينشرف)

الشيرازيبرزةبنأحمدبنعليبنالوارثعبدبناللههبة-

.(31/142):(القاسمأبو)

:(الدينمعين)حشيشبنالدينعلمبناللههبة-

16/79،154،163،164،226().

:(ماكولابنالقاسمأبو)جعفربنعليبناللههبة-

(13/29).

أبو)المجليبنأحمدبنمحمدبنعليبناللههبة-

.()13/227:(نصر

أبو)النحويالشجريحمزةبنمحمدبنعليبناللههبة-

.(41/521):(السعادات

:(البركاتأبو)السقطيموسىبنالمباركبناللههبة

(/1426).

بنالعباسبنأحمدبنالواحدعبدبنمحمدبناللههبة

،81،(77-1476/):الشيبانيالحصين

/1523،28.

المعروفالوفاءأبيبنالواحدعبدبنمحمدبناللههبة

.(51/561):رواحةبابن

:(المعاليأبو،الوزير)المطلببنمحمدبناللههبة

/145.

:(القاسمأبو،الدينمجد)المنصوريبناللههبة

15/918.

:(القاسمأبو)حمدانبنالدولةناصربناللههبة

/12261.

.(13254/):عقيلبنالوفاءأبيبناللههبة
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.51/242،424،17/424:هبيرةابن-

:(محمدبنيحى،المظفرأبو)الوزيرهببرةابن-

14/125،143،165،168،177،283.

،4/232،233:المخزوميوهبأبيبنهبيرة-

892،552،643.

.رزقبناللهوهب=هبيرةأبو-

(:الدين)محصيشامةأبيبنأحمدالهدىأبو-

16/165-161().

:(السلامعليهيحىزمندمشقملك)هدادبنهداد-

2/922.

،1/911،134،153:القيسيخالدبنهدبة-

2/225.355،356،3/237،355،4/19،1

لم،591.375،5/114،592،473،6/157

188،7/375،11/96،(145)،17/127.

.91191:خشر!بنهدبة-

.867/:القضاعيفياضبنهدبة-

.259/:(ملك)بددبن-هدد

.17/54:الوهابعبدبنهدية-

.5/1142:الهذبلأ!-

.6318/:بلالبنالهذيل-

.1236،1/1951،928/:العلافالهذبلأبو-

.2476/:نزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنهذيل-

.7232،582/:(الفيرزاننارصاحب)الهربذ-

،15/937،436،442،486:أعبنبنهرثمة-

أ،487،488،794،511.535،531،533

534.535،536،537،953.545،541،

11/8،123.

.11/56:الهرضابن-

.7411/:المدار-هرقران

!،317/،164،163/:(الرو!عظيم)هرقل-

126،136،114،435،/4593،472،!

477،553،558،955،515،966،

/785،86،87،89،154،155،152،

الهاءحرف-

153،154،157،216،225،/888،98،

59،/9332.

.2173/:هرمأبو-

.828،17/532/:العبديحيانبنهرم-

.5661،272/:الباهليزيادبنالهرماس-

.764،65،66،551/:(كسرىنائب)-هرمز

.5564،574/:(بم!ي!للنبيمولى)كيسانأبوهرمز-

بنخالدقنله،والإسملا!العربأعداءمن)هرمز-

.4684/:(الوليد

،7/132:(القادسيةفيلرستم)قائدالهرمزان-

391،491،591،691،791891،،991،

255،284.

.2953/:(القرنينذيأسماءمن)هرمس-

.1/551:السلامعلبهإدريس=الهرامسةهرمس-

.17373:الحارثبنهرمي-

.4657/:اللهعبدبنهرمي-

،1/28،13،32،43،36،37:هريرةأبو-

38،54،44،74،57،16،66،78،

83،85،86،87،69،79،89،99،

151،152،153،154،155،156،157،

158،117،118،121،122،125،127،

128،912،135،131،132،134،135،

136،137،138،142،164،916،175،

177،211،216،222،223،224،231،

232،236،255،251،253،254،256،

257،264،281،492،992،931،333،

334،335،337،2/55،72،85،83،

157،115،116،117،911،126،127،

128،132،166،173،174،917،181،

188،591،191،291،212،216،921،

225،232،233،236،237،261،265،

281،282،692،792،892،992،355،

357،931،325،321،357،358،361،
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362،363،936،137،372،374،375،)

376،377،378،538،382،938،693،

404،124،954،564،164،755،523،

538،/342،64،82،88،951،921،

135،913،183،132،172،142،942،1

792،892،327،328،434،534،934،

365،936،544،474،476،482،794،1

894،015،/444،69،89،141،441،1

أ،81،991،452،512،182،222،442

672،268،392،492،653،131،356،1

382،793،204،804،424،543،143،،

432،434،437،444،544،164،947،!

514،515،523،528،547،555،955،

561،562،563،576،618،662،663،

696،/516،02،12،22،24،34،14،

94،05،97،115،178،917،231،

925،275،283،692،992،312،374،

455،457،413،427،455،474،476،

094،521،6/13،14،15،18،22،

23،92،35،32،36،51،53،58،

95.61،62،64،75،76،78،82،

83،87،39،49،801،121،123،

127،151،155،164،168،916،173،

174،175،177،178،181،991،452،

142،226،238،124،243،246،265،

261،277،281،288،292،492،592،

792،892،992،314،315،931،932،

332،333،334،534،934،357،362،

367،373،374،377،937،385،382،

385،584،174،424،425،/711،18،

32،33،47،19،154،522،235،

255،251،535،323،933،364،373،

376،384،367،953،955،567،8/6،

554الهاءحرف

25،36،52،53،83،581،137،(914

-167)،172،287،592،192،313،

323،326،363،/976،86،127،112،

258،/0131،154،155،271،273،

386،413،525،11/17،175،13/87،

88،15/792،17/12،15،16،18،91،

25،23،28،31،32،35،41،43،

47،48،94،55.51،52،57،61،

64،65،68،96،07،71،76،81،

82،29،501،158،915،112،115،

116،118،911،123،124،126،127،

128،912،131،133،138،913،145،

142،144،145،155،151،152،153،

155،156،157،173،174،176،181،

182،183،184،188،918،991،152،

302،452،702،152،162،217،522،

226،227،228،922،231،233،257،

925،265،267،268،027،271،282،

283،092،392،592،692،892،992،

535،351،353،354،355،315،312،

313،314،315،317،318،327،328،

932،331،338،933،034،348،355،

356،357،935،365،361،362،363،

365،366،367،936،371،373،377،

937،384،386،938،593،411،412،

413،414،422،423،425،428،942،

431،432،434،436،437،943،445،

441،442،446،448،455،454،456،

457،458،046،463،466،946،475،

475،476،477،478،947،481،483،

948،494،594،694،794،994،555،

551،552،553،554،955،512،513،

515،516،518،525،521،522،524،
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528،952،553،531،532.

.2172/:الحمصيهريرةأبو

.6282/،5358/:سفيانبنهريم

:(المؤيدالملك)المظفربنداودالدينهزبر

/15653.

.7185/:الأسديالهزيلابن

.5435،17/392،492/:شرحبيلبنهزيل

،1/36،121،135،482:(راو)هشام

/2126،692،378،/3414،544،464،

481،/444،471،512،616،626،

/546،512،171،132،348،364،

374،504،/7294.

.5574/:(بم!ي!النبيمولى)هشام

2935،315،254/،161،225/:هشامابن

514،164،174،425،432،434،437

544،424،444،544،464،484،456

457،464،466،047،475،476،477

947،485،481،482،483،394،555

3/13،91،68،97،81،87،88،99

151،151،291،921،255،268،282

283،392،358،318،322،932،331

336،452،945،941،423،431،434

435،441،443،448،451،455،456

705،805،517،4/8،01،11،81

91،25،21،22،24،26،28،53

42،48،62،08،84،87،157،158

915،115،116،117،118،144،147

148،155،151،152،157،158،915

164،165،166،167،168،172،173

178،182،186،187،191،256،257

952،214،224،225،226،023،231

232،233،237،923،247،924،255

252،254،257،925،263،926،274

الهاءحرف-م

275،276،285،284،592،892،992،

203،131،312،318،931،432،328،

336،338،434،356،358،364،368،

376،385،383،693،134،942،435،

444،564،584،464،467،048،481،

487،488،555،536،546،548،954،

552،554،555،557،056،561،563،

565،566،568،956،575،995،653،

656،614،616،633،643،644،964،

654،655،965،665،673،496،/57،

12،91،33،36،37،52،353،531،

793،893،11/48،76.

،9/918،215:المخزوميإسماعيلبنهشام-

218،232،(238)،275،934.

.7142/:البختريبنهشام-

.5691/:الأشعربنحبيشبنهشام-

.4642/:حجيربنهشام-

.3284/:المغبرةبنحذبفةأبيبنهشام-

،1/143،151،223،224:حسانبنهشام-

/2291،285،/3591،191،4/79،353،

5/45،364،6/33،177،921،225،

7/375،655،8/0311،9/102.،325

15/158،(344)،11/146،/17115،

283،325،474،481.

،2142/،1152/:السلاميخالدبنهشام-

/4795،/15591.

،5134،511/،416،617/:الدستوائيهشام-

/524،/17151،323،515،524.

،7376/،1216،292/:الرفاعيهشامأبو-

/17163.

،5094،7/346/:(المقدامأبو)زيادبنهشام-

/8192،17/894.

.4433،627/:زيدبنهشام-
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،1131،136،175،276/:سعدبنهشام-

/2172،793،3/927،365،4/75،288،

426،458،/5251،6/98،/7565،566،

8/35،932،/17191،436.

.9133/:سعيدبنهشام-

.8632/:السكونيهشام-

.9161/:المخزوميسليمانبنهشام-

.4365،155/:صبابةبنهشام-

،3141/:السهميسعيدبنوائلبنالعاصبنهشام-

284،315،433،434،/6151،7/79،

121،128،167.

.9151/،4912/:عامربنهشام-

.3275/:اللهعبدألروبنهشام-

.5272/:(راو)الملكعبدبنهشام-

القرشيالحكمبنمروانبنالملكعبدبنهشام-

،9582/،6934،371/،2947/:الأموي

232،286،288،355،351،378،

،212،(خلافته6321-ا)،1561،62/

213،255،267،357،/12372،373،

14/39،501.

.(11/85)،1/65:الرازياللهعبيدبنهشام-

،1/79،99،515،151،522:عروةبنهشام-

2/236،535،348،934،485،953،

544،545،546،547،/342،172،

791،891،214،921،241،251،926،

361،936،375،372،373،374،375،

378،937،893،454،994،055،552،

512،/484،98،155،183،255،922،

023،255،256،267،592،351،313،

325،321،936،375،456،894،541،

544،558،641،/5151،125،135،

191،391،452،237،283،285،286،

287،315،317،325،326،337،338،

457الهاءحرف-

352،358،371،377،385،387،142،

436،437،438،552،6/25،55،53،

96،81،85،175،285،286،/715،

22،334،375،371،8/122،131،

135،175،891،/961،111،125،

125،277،(01/342)،17/153،166،

225،237،245،993،941،515.

.6532/،4668/:عليبنهشام-

،1152،952،273،2/148/:عماربنهشام-

225،266،/3131،946،/4386،

5/138،186،924،926،275،6/233،

235،357،293،593،893،954،413،

417،/7011،366،655،8/146،152،

178،9/343،(11/891)،522،542،

/1792،56،65،96،86،241،316،

322،394،527.

،5/468:(دمشقخطيب)نصيربنعماربنهشام-

6/332،/8491،591،9/934.

،01/348،934،358:التغلبيعمروبنهشام-

935.

:(لؤيبنعامربنيمن)الحارثبنعمروبنهشام-

3/703،321،322،325.

،6134/،5926/:الجرشيربيعةبنالغازبنهشام-

/8326،5/1172،(352).

.6923/:لاحقبنهشام-

الكلبي.ابن-السائببنمحمدبنهشام-

.76/،5535/:المخزوميهشامأبو-

.5/1225:المزيمصادبنهشام-

.2357/:معاويةبنهشام-

.5428/:المغيرةبنهشام-

.9921/،8541،892،352/:هبيرةبنهشام-

.3335،336/:المغيرةبنالوليدبنهشام-

.9316/،6354/:الغسانييحىبنهشام-
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.3918/:ردادبنهلال-.6366/:رفاعةبنيزيدبنهشامأبو-

.5/273،274:المزنيعامربن-هلالأ،59/،4244/،2/83،98:يوسفبنهشام-

.8161/:الحنفيالرحمنعبدبنهلال-.8231،17/421،584/،7655/،131

بنبلالبن..عمربنشريحبنالرحمنعبدبنهلال-.6152/:اللؤلؤييون!بن-هشام

.(1465/):رباح،1/287،2/112:خازمأبيبنبشيربنهشيم-

،3/992،4/17،258:الرقيالعلاءبنهلال-،115،145،291،233،935،557

3/23،45،285،355،935،4/84،!6/28،338،11/49،(338).

.7142/:التميميعلقمةبنهلال-،552،535،545،522،557،585،195

،654،55،69،79/،3/137:عليبنهلال-،5/57،112،126،148،151،153

157،234،925،932،364،365،381،!17/128،436،445،457،466.

.17/42:عمروبنهلال-،634،06،932،332،333/،575

أبو)الصابىءهلالبنإبراهيمبنالمحسنبنهلال-،7275،346،383،935،543.565/

.(ا-.13/9213):(الحسين655،651،8/42،132،133،9/53.1

)أبوالحفارسعدانبنجعفربنمحمدبنهلال-،11/63،(01/454-455)،65،293

.(1347/)،6173/:(الفتح،1715،111،128،155،991/،121

.(51/584):سليمبنمحمد=هلال-أبو،532،952،248،312،317،318،381

.7912/:الأشجعيمرةبنهلال-.388،524،595

.4135/:الخزرجيالمعلىبنهلال-.312/،2485/:لؤيبنكعببنهصيص-

.1/1177:الرقيالملكبنهلال-.5/1594،452:هفانأبو-

.17/323:ميمونةأبيبن-هلال،(544)،15361،365/:زيادبنهقل-

.5538/:الوزانهلال-؟.71/352،394

.7332/:وكيعبنتهلالأم-.1779،582،992/:هلال-

.6375/:يساربنهلال-.51/43:المازنيأحوزبنهلال-

،5275/،1/155،492،335:يسافبنهلال-.3138/:أسامةبنهلال-

.1735،93/،4135،658،685،1/6312،7/588،8/243/:الواقفيأميةبنهلال-

.8591/:إسماعيلبنهمام-.681

.3226/:الحارثبنهمام-.4435/:بشربنهلال-

.17/436:الدلالهمامأبو-.13/652:الحفارهلال-

.13551/:(جيشمقدم)اللقاءأبو-الهمام،4435/،3521/:الكوفيالعبديخباببنهلال-

،1151،156،122،128/:منبهبنهمام-17/56،،/4335/453،454،6/83،895،

2560131،137،931،/2115،116،117،

،17/5520126،128،132،661،792،992،356:الراسبيهلالأبو-

،4991/،3131،535،474/،01372،142(11/691):الرأيهلال-
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،9242/:(الحجاجثحتكانت)المهلببنتهند-،522،34،141/،452،255،375،556

144،145،171،172،238،335،338،265.

.646،47،55/:التميميهالةأبيبن-هند،7375/،626،288،931،333/،194

.5164/:هندبنهند-،1716،61،75،73/،897،154/،467

.518/:الوازعبنت-هند"991"181"167"158"157"127"151

.41/941،287:(بانياسصاحب)الهنفري-"355"348"253"992"692"142"542

.41/102:الهنفريابن-،493،593،134،425،437،474،484

.5353/:عوصبنالهنيد-.95"476

.17/574:!نوفلىبنالبراء)هني!ةيبو،2175،103/:شجاعبنالوليد=همامأبو-

3/915،5/393،17/601،241،355.
.4182/:خالدبنهنيدة-

،3215/،2/133،503،936:يحىبنهمام-
.7023:الهوبرابن-

4/506،638،5/156،(15/204).

،2،ا-679414(843ا/1)91(4إلس!/معليه)6النبيهو73-؟4556/:العوذييحىبنهمام-

/.9174/،8335/:السدوسيعديبنهميان-
6293،393،9335،634.

،4474/،2/147،461:السريبنهناد-

.1324:خالدبنرباحبناللهعبدبن-هود!371،175!347!5112،225،272/

.5/18،951:سعدبناللهعبدبن-هود!494!17163/!!1/1491)!152!6/8

.4292،17/561/،2363/،1/133:هوذة-

.(11/65)،848/:خليفةبنهوذة-4531،112/:المطلببنعبادبنأثاثةبنهنده-

.4593،175/:الحنفيعليبنهوذة-937/:خارج!بنأسماءبنتهند-

.4283/:الوائليقيسبنهوذة-.6131/:الحارثبنتهند-

،51/338:التريرخانجنكيزبنتوليبنهولاكو-.1747/:الفراسيةالحارثبنت-هند

"317"431"312"703"246"5475،4760/1556/:الأسلميسعيدبنحارثةبنتهند-

"353"352"934"348"341"933"336:(حجرارثت)الأنصاريةمخرمةبنزيدبنتهند-

355،357،358،365،364،381،938،

8/75.

"804"454"104"893"293"8140093/:(الحسنزوجة)سهيلبنتهند-

.582"555"443"114"(954)،2515/:(سفيانأبيزوجة)ربيعةبنعنبةبنتهند-

.2477/:مدركةبنخزيمةبنالهون-،4175،181،183،918/،3903/،165

.7183/:هياجأبو-،957!554،578!142!112،162

.(13652/):الشاميالحطينيعبيدبنهياج-.8916،171،917/،7151،927/

.1/1941:السلميالعلاءبنهياج-.7414/:عمروبنتهند-

،3/113،114:(يهودعلماءمن)الهيبانابن-النبيحجام(البياضيعمروبنفروةمولى)هندأبو-

.4/915،43304/265:!شي!
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.4617،618/:(المخنثاسم)هيت-

.923/:الأسودبنالهيثم-

.7954/:التيهانبنالهيثم-

عتيكبنمالكبنمالك:اسمه)التيهانبنالهيثمأبو-

،3154،204،417/:(الأوسيالأنصاري

941،042،425،/684،(/7223)،

17/803.

.314/:جميلبنالهيثم-

.12/922:(القاضي)حصنبنالهيثمأبو-

.6022/،5564/:حمادبنالهيثم-

،8115/،2/175،351:حميدبنالهيثم-

01/926.

.1/137،4/445:خارجةبنالهيثم-

.(12/26):خلفبنالهيثم-

.5475/:المدلجيالمالكيرزيقبنالهيثم-

.0/1323:شعبةبنالهيثم-

.7414/:شهاببنالهيثم-

،6164/،281،82،343/:العتواريالهيثمأبو-

/17182،225،492،535،934،384،

584.

،2/944،554،3/226:عديبنالهيثم-

5/436،/7161،174،213،465،946،

047،472،487،488،551،511،512،

516،951.525،546،8/95.59،145،

9/67،224،357،358،374،15/015،

334،()11/35،13/44.

.13/39:الكشميهنيالهيثمأبو-

.12936/،7332/:الشاشيكليببنالهيثم-

.8434/:الطائيمالكبنالهيثم-

.541/:(سعدأبو)محفوظبنالهيثم-

،15/357،903،356:العكيمعاويةبنالهيثم-

358.

.4893/:الأسلميدهربننصربنالهيثمأبو-

الهاءحرف-م

.3357/:النعمانبنالهيثم-

.21/65،81،82:حمدانبنالهيجاءأبو-

.41/534،544:الكرديالسمينالهيجاءأبو-

الكرديالأزكشيخشترينبنعيسىبنالهبجاءأبو-

.(51/693):(الدينمجير)الأموي

.5/1431:المزيالهيذامأبو-

.1/612:(الاكرادمنرجل)هيزن-

.5/1948:اليماني-الهيصم

.(427-01/426):(الرشيدجارية)هيلانة-

،2/392،492،354:الفندقانيةالحرانيةهيلانة-

293،393،/7165،/9331.

+++
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الواوحرف

.6962/:الأسديوابصة-

.597/:معبدبنوابصة-

العباسي:الربيعأبيأخيبنإبراهيمباللهالواثق-

16/692.

:(الواثقالخليفة)المعتصمبناللهبأمرالواثق-

2/931،7/252،11/82،154،

،131،132،151،152،(13ا-.50)

183.

،2015،481،494/:الليثيالأسقعبنواثلة-

/324،27،491،/584،/651،917،

/781،/8175،(/9216)،345.

.2434/:سبأبنحميربنواثلة-

.6917/:الخطاببنواثلة-

.7918/:الهذليواثلةأبو-

.(31591/)،1/273:المفسرالواحدي-

.5/81:الوازع-

.17561،256/،5458/:الوازعأبو-

.17/955:السائببنواصل-

،6/12،8/926:الأسديالأعلىعبدبنواصل-

9/93،17/72.

.01/231،313،17/81:عطاءبنواصل-

.17/574:(عيينةأبيمولى)واصل-

.17/812:الزاهدواعظأبو-

.5654/:(!سي!النبيمولى)-واقدأبو:أو-واقد-

،3923/:اليربوعيالتميميعرينبناللهعبدبنواقد-

434،4/25،26،27،92،135،/7155،

(278).

.4335/:معاذبنسعدبنعمروبن-واقد

،6793/،471،586/،261/:الليثيواقدأبو-

/8234،(/957).

114الواو-حرف

.391/،2394/:المازنيةعمروبنتواقدة-

2/271،464،984،345،545:الواقدي-

/342،13،53،63،37،65،26،76

68،73،47،631،951،161،391

112،312،222،522،722،182،953

523،963،493،593،014،934،544

644،454،654،664،274،784،084

184،984،994،215،415،715،815

4/71،81،91،52،22،42،52،13

07،17،27،73،57،67،83،58

86،151،156،157،123،913،163

164،165،168،171،185،188،102

254،213،225،222،242،243،244

252،254،256،925،265،268،926

272،276،278،927،028،281،035

355،364،365،367،936،193،293

393،593،456،418،941،427،436

438،444،445،448،944،451،452

046،461،463،467،468،471،472

473،474،475،947،483،484،486

487،553،511،513،518،951،523

573،583،616،618،637،655،651

296،396،896،5/8،15،25،62

93،48،55،95،73،97،85،18

82،83،84،85،87،88،19،131

032،033،342،343،935،036،375

375،378،937،382،383،384،386

387،424،428،043،432،433،434

435،438،442،445،448،451،453

457،461،464،465،466،468،476

477،483،194،494،105،552،553

505،558،6/15،21،23،201،913

175،217،315،933،345،358
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/735،62،58،49،221،231،421،

541،561،631،661،181،182،191،

291،572،952،112،412،182،912،

122،522،234،235،236،237،238،

142،642،532،562،672،926،027،

271،283،285،286،287،288،928،

592،192،292،692،792،113،317،

343،554،477،528،952،536،537،

055،552،/89،11،13،15،22،24،

93،94،05،51،53،95،73،74،

75،88،98،89،99،155،156،118،

911،135،145،148،155،156،157،

916،171،186،214،215،992،203،

357،312،323،933،342،343،352،

353،358،365،9/9،22،23،31،

41،47،53،57،65،61،96،75،

76،77،85،153،155،915،125،

121،135،171،173،178،215،228،

231،238،246،247،268،274،277،

358،368.15/63،117،145،147،

156،791،265،353،326،934،،352

364،377،413،()11/35.

بنالفرجأبيبنيوسفالدينمحعي=الجوزيةواقف

.(331-51/332):الجوزي

بنعباسبنمحمدالديننجم=الجوهريةواقف

-15587/):الجوهريالتميميالمكارمأبي

588).

بنعليبنمحمدبنأحمدالدينسيف-السامريةواقف

.(556-51/456):السامريالبغداديجعفر

الفوارسأبىبنالعزيزبنالحسين-القيمريةواقف

.(51/214):الكرديالقيمري

عبدبنمحمدبنإسماعيلالديننفيس-النفيسيةواقف

الحرانيصدقةبنعليبنسلامةبنإسماعيلبنالواحد

الواوحرف-

.(15565/):الدمشقيثم

.17/574:العبديوالان-

.5/1517،952:الكوفيالحباببن-والبة

،143/:(مخارقبنسالمبنعلي:اسمه)الوالبي-

82،514،/2186،/479،89،401،

/5555.

.1/562:(السلامعليهنوحامرأة)والغة-

.1/562:(السلامعليهلوطامرأة)والهة-

.(9691/):سلمةبنشقيق-وائلأبو-

أبو)الحضرمييعمربنوائلبنربيعةبنحجربنوائل-

.822،66/،7235/،567/:(هنيدة

.4494/:داودبنوائل-

.7471/:العدويعلقمةبنوائل-

.741،51،17/:الديلمييحنسبنوبر-

.5276/:الرحمنعبدبنوبرة-

.(51/154):الموصليالوتار-

.7433/:(راو)وثاب-

،4624،636/،337/:السعديوجزةأبو-

/508،81،/6137،0/1316.

.1/1172:الخطاببنالرحمنعبد=الفلسوجه-

)أبوالشحامىمحمدبنمحمدبنطاهربنوجيه-

.()14/118:(بكر

.41/483:النحويالوجيه-

.51/694:البهنسيالدينوجيه-

بنطالبأبيبنعليبنمحمد)سويدبنالدينوجيه-

.(433)،51/653:(التاجرالتكريتيسويد

.51/534:الفزاريالدينوجيه-

.51/462:المنجىبنالدينوجيه-

،4/175،183:(حمزةقاتل)حرببنوحشي-

184،185،186،211،6/693،/724،

34،51،65،236،/8171.

يوسفبنمحمدالدينشرف)الكاتبالوحيدابن-

.(61/39)،51/528:(الزرعي



-الأعلامفهرس

.4411/:السهميضبيرةبنوداعةأبو-

،2135،593/:(نوفبنجبر)الوداكأبو-

/6591،/8291،/1736،45،76،59،

29.

.757/،4/135:الخزرجيعمروبنإياسبنودقة-

.411،13،925،677/:ئابتبنوديعة-

.4135/:الجهنيجرادبنعمروبنوديعة-

.6461/:(راو)الوردأبو-

.9551/:(الحجاجمولى)الوردأبو-

.8952/:العنبريالوردأبو-

الحارثبنزفربنالكوئربنمجزأة-الوردأبو-

.5/1277،278:الكلابي

.5/1277،278:الكلابيالحارث-

.7445،545/:(الربابتيممن)وردان-

.4/516:(الطائفرقيقمن)وردان-

.9923/:(بخارىملك)خذاهوردان-

.51/535:سعيدبنعئمان--ورش

.843،9/538،71/254/:ورقاء-

.7471/:العجليسميبنورقاء-

.917/:الأسديعازببنورقاء-

،1224،3/28،111/:اليشكريعمربنورقاء-

/5491،456،/6245.

.6235/:الحارثبناللهعبدبنتورقةأم-

،2114،545،541،542/:نوفلبنورقة-

547،548،/314،65،19،29،39،

162،163،172،188،691،791،891،

991،255،252،253،254،255،925،

926.

.11/186:-الوركاني

.7422/:الضبيعمروبنوسيم-

،21/811:(مرداويجأخو)الديلميوشمكير-

121،921،133،177،432.

.3561/:الوصافي-

413الواوحرف

،11/412،134،181:(الخادم)التركيوصيف-

952،512،912،122،(523).

):اليشكريعوانةأبو=اللهعبدبنالوضاح-

/15435).

.2205/:الطائيمعبدبنالوضاح-

.9136،51/337/:الوضاحيةصاحبالوضاح-

.9/892:الوضاحي-

:(نسيببنعباد:اسمه)السحيميالوضيءأبو-

6/324،7/694،794.

.2175،176،103/:عطاءبنالوضين-

.12/492،692:(الدولةعضدحاجب)الوفاءأبوء

.5555/:الأشجعيالوفاء-أبو

.14/163ةالحلوانيالوفاء-أبو

،11/456:الحنبليالعقيليعقيلبنالوفاءأبو-

12/93413/152،،171،182213،.

.5531/،4358/:المدلجيمجززبنوقاصر-

بنشعيببنعيسىبنالأولعبد=السجزيالوقتأبو-

.(41/531):إسحاقبنإبراهيم

،125،74،82،88،79،515/:وكيع-

915،142،146،255،252،253،257،

336،2/64،992،357،313،341،

346،347،348،358،793،455،

3/241،252،275،273،327،794،

513،4/68،82،98،691،288،385،

426،454،/5155،151،155،114،

126،152،156،178،917،391،252،

255،215،216،225،231،232،245،

257،992،336،385،381،452،428،

447،462،473،477،525،521،6/7،

91،93،62،63،96،71،181،257،

،7،375،7/923،347،473،594؟3

،ا؟8154،5/،294،553،651،652

134،927،/9125،/1735،53،57،



الواوحرف-الأعلامفهرس414

،5235،377/،3474/:الطيالسيالوليدأبو-،56،441،451،223،227،228،271

272،592،358،365،414،174،453،938،593،014،/6127،252،

4640(11/915)،176،17/935.

.8156/،5465/:الرحمنعبدبنالوليد-،5112/،2048/:الرؤاسيالجراحبنوكيع-

.9934/،6891/:الجرشيالرحمنعبدبنالوليد-.(5/1535)"134

.756/:المخزوميشمسعبدبنالوليد-.1/13،17/391:عدس:ويقال-حدسبنوكيع-

،4574،675/:جميعبناللهعبدبنالوليد-.362"361"935"9/358:سودأبيبن-وكيع

.1781،184/،6203/،9890/5541/:عميرةبنوكيع-

.17/144:الحرانىالملكددلنالولب-:(الملكعبدزوجة)العبسيةجزءبنالعباسبنتولادة-

9/228،351،15/424...

،3294/،2142/:مروانبنالملكعبدبنالوليد-

،6934،33،93،36/،5387،388/،217/،1952،924،531/:(راو)الوليد-

131،251،252،534،/4551،/5123،1371،435،7/892،/83،4،/972،

272،422،/685،87،88،556،

73،915،174،213،214،217،226،
/8291،17/27،125،993،554.

351-356)،(خلافته235-356)،228

،2511،937/،1337/:(راو)الولبدأبو-

،1/60،15/79،14/48ا(6!ما63!م،(95لرجم!ه،4425،543،552/،3461،476/،434

.17947/:ددةلنالوليد-"1771/"8271/"6461/"132"791/

121،283..

،3255،4/38،95/:ربيعةبنعتبةبنالوليد-2284/:أبانبنالولي!

65،67،151
أيوببنسعدبنخلفبنسليمان=الباجيالولبدأبو-

،8151/،385،86/:سفيانأبيبنعتبةبنالوليد-!952)،13162/التجيبي

،17555118،911،014،167،213،215،232/،6525،544/:ثورأبيبن-الوليد

.338"334"435"353"892"792"16/270042:المالكيالإشبيليالحاجبنالوليدأبو-

.673/:العاملةأبيبنعثمانبنالوليد-.8571/،4618/:رباحبنالويى-

.8122/،7936/،5245/:عقبةبن-الوليد:(مصرصاحب)الوليدبنالريان=الريانبنالوليد-

،7285،286،287/:معيطأبىبنعقبةبن-الوليد1353/

.948/"(35135-5)"8187/"392"5/12610288:(هاشمبنيمولى)سعدبن-الوليد

،766/،5292/:العنسينزاربنعقبةبنالوليد-.17/96:الغسانيسفيانبن-الوليد

.574"485"84"83"82"7375074/،6917/:السائبأبيبنسليمانبنالوليد-

.745/:المغيرةبنالوليدبنعمارةبنالوليد-.6791/:سويدبنالوليد-

،5/393:(مسكين)السكينبنعمروبنالوليد-.همامأبو-شجاع-الوليدبن

.6151/،79450927/:صالحبنالوليد-

.6153/،3482/:العيزاربنالوليد-.51/437،438:الشاريطريفبنالوليد-



الأعلامفهرس

.7914/،6813/،3138/:الفقيهالوليدأبو-

.7194/:الهمذانيالقاسمبنالوليد-

.9376،51/168/:العبسيالقعقاعبنالوليد-

.8325/،6134/:التجيبيقيسبنالوليد-

.622/،5552/:كثيربنالوليد-

.5493/:المخزوميالوليدأبو-

.17/112:مروانأبيبنالوليد-

،2175،922،266/،145/:مسلمبنالوليد-

351،356،3/915،114،912،131،

251،933،4/386،486،695،795،

5/691،224،926،283،348،375،

371،436،463،482،6/73،188،

233،092،033،357،935،365،364،

417،7/47،29،99،115،112،915،

215،236،932،375،994،8/154،

177،9/168،175،034،345،346،

01/61،177،181،591،217،274،

361،362،535،11/161،17/27،92،

95.65،68،96،84،86،018،181،

091،791،891،255،216،241،254،

315،312،323،432،444،994.

.5/1923:الكلبيمصادبن-الوليد

.5/1252:الملكعبدبنمعاويةبنالوليد-

.51/542،264،266:مروانبنمعاويةبنالوليد-

.41/37:المعتزليالوليدأبو-

:مخزومبنعمروبناللهعبدبنالمغيرةبنالوليد-

3/99،501،152،253،274،275،

312،313،431،316،317،532،334،

335،336،635،915.

،2111/:(لهمذانمولى)هشامأبيبنالوليد-

4/655.

.9266،386/،6364/:المعيطيهشامبنالوليد-

514الواوحرف-

،3335،434/:المغيرةبنالوليدبنالوليد-

/4472،/17352.

.665/،2281/:الوليدأبيبنالوليد-

،6/935:(الفاسق)الملكعبدبنيزيدبنالوليد-

036،364،037،371،/9231،15/5،

63،156،177،211،(23.-212)،357،

/14001.

.61/13:السمرقنديالدينولي-

.4995/:(غيرةبنيمنرجل)وهب-

.(5/1535):وهببناللهعبد-وهبابن-

.1/221:وهبأبو-

،672/،5284،514/،4434/:بقيةبنوهب-

(/11145)،17/28.

.4685،17/136/،2317/:جابربنوهب-

،3924/،2361،535/،118/:جريربنوهب-

358،/473،948،594،915،461،

/578،924،322،378،365،/693،

161،915،347،/7343،/847،158،

287،312،(1/132)،17/23،29،

594.

.794/:وهبأبيبنحزنبنوهب-

.7572/:حمزةبنوهب-

.(5/1534):خالدبن-وهب

.5026،126/:زمعةبنوهب-

.48/:زيدبنوهب-

.4135،555/:سرحأبيبنسعدبن-وهب

.7352/:شبيببنوهب-

.341/:(وهببنتآمنةوالد)منافعبدبنوهب-

.399/:عائذبنعمروبنوهبأبو-

.4181،041/:الجمحيوهببنعميربن-وهب

،3291،152/:(الزبيرالمولى)كيسانبنوهب-

/4273،274،521،/9125،(01/243)،

/17165.
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.7538/:مسعودبنوهب-

،125،117،118،122،176/:منبهبن-وهب

183،258،926،277،317،318،327،

333،335،2/28،911،131،135،

914،152،154،155،915،163،165،

167،171،175،178،185،991،552،

255،256،211،212،215،221،224،

226،237،245،265،264،271،286،

928،592،358،346،353،936،574،

/344،136،913،/422،137،687،

6/99،515،357،/8154،9/346،

15/18،117()،256،17/142،291،

215،936،372،434،513.

.4/8:يهوذابنوهب-

.4/896:(زرعةأبو)راشدبناللهوهب-

.2144،444/:(بزنذيبنسيفمع)وهرز-

،3373،494/،2931/،1/36،87:وهيب-

/4793،694،534،445،957،628،

688،/516،181،512،591،412،

535،476،/636،582،/76،7،373،

/8928،17/46،133،183،222،236،1

184،434،564.

.4665،17/226،236/:خالدبنوهيب-

.9422/:الأزديالرحمنعبدبنوهيب-

.2226،282،51/12،388/:الوردبنوهيب-

+++

الياءحرف-م

الياءحرف

.2363/:(جريجصاحب)يابوس-

-631)،2431/،1/54،175:ومأجوجيأجوج-

132)،/7522،532،17/91،131،

132،136،137،143،914،151.

.(262)،2/924:-يارجوخ

.14/491:-ياروق

.11/327:(طرسوسنائب)يازمان-

.47/،3486/:أخطببنباسرأبو-

.3127/:سويدبنياسر-

.4/654:(اليهوديمرحبأخو)ياسر-

.(15/535):الحجامالمفربياللهعبدبنياسين-

.17/54:العجليياسين-

.11/87،88،19:الروميياطس-

،1/148،171،172:السلا!عليهنوحبنيافث-

175،2/316،17/135.

.41/853:الأسديياتوت-

.(16/462):الشاذليالحبشيياقوت-

.5/136:الحمويياقوت-

.21/66،121:الخاد!ياقوت-

.(51/232):الروميالدينأميناللهعبدبنياقوت-

)نجبباللهعبدبن-يعقوب:له-ويقالباتوت-

.51/571:(الدين

-15617/):الكاتبالمستعصمياللهعبدبنياتوت-

618).

.(12ا-ه51/91):الموصليالكاتبباتوت-

.1171،172/:نوحبنكنعان-با!-

.4265/:كعببنعميربنيامين-

.4657/:النضريكعببنعميربنيامبن-ابن

.41/78:(الفتحأبو،الوزير)الحافظيبانس-

،215/:(مدينكاهن)-بترون:ويقال-يئرون-

65.



417الياءحرف-الأعلامفهرس

.8132/،5153،157/(21240/:(السلامعليهموسىمعكان)يثمر-

محيي)الشيبانيفارسبنخليلبنإسحاقبنيحيى-603801/،4615/:(الطائفرقيقمن)-يحنس

.(61/178):(الدينأ.2688/:(الحواريينأحد،يعقوبأخو)يحنس-

.6631/:(راو)إسماعيلبنيحيى-.4/067،672:(أيلةصاحب)رؤبةبنيحنه-

.8023/:الأسديسالمبنإسماعيلبنيحيى-2791،891،602،1/:(السلامعليه)يحيى-

.8231/:المهاجرأبيبنإسماعيلبنيحيى-،424،525،927،286،(172-922)

.3522/:الكنديالأشعثأبيبن-يحيى!،7158/،3343،535/،392،938

،11/16،33،51،55،63:أكثمبنيحيى-.8355،9/128،345/

،2992،104،64،67،57،912،141،421،471/،1/36،133:(راو)يحيى-

3/915،248،365،936،694،4/311،148،914،(191)،302،402.

،4411/،3026/،2/186:أيوببنيحيى-"،5111،123/،328،413،482،056

136،152،275،/1771،39،138،951،/5524،932،/615،285،/7265،

157،248،255،935،367،4130/8155،/9165،212،(/15524)،

.1758،521،253،276،347/،17255،11/1188/،5425/،349/:(راو)يحيىأبو-

.17/18،524:العلافأيوببنيحيى-/.927

.17/392:البزازيحيىأبو-552301/:يحيىأبيابن-

،1/79،3/187،931،934:بكيربنيحيى-،1/73،88،175،2/945:آدمبنيحيى-

/4341،344،542،543،645،5/26،356،448،4/44،492،593،421،

،536،957،962،631،967،5/234أ،هـ41،123،154،991،212،245،25

251،257،492،592،692،522،244،534،341،365،564،584،515،

،7124/،115،118،277،344،هـ61/،7575،958/،6/28،591،291،327

9/283،17/48301225،221،15/6،11/126،17/97،،83

.95110149،235،282،283،932/:إبراهيمبن-يحيى

،429/،323،652/،163/:بكيرأبيبنيحيى-ناصر)العثمانيالعزيزعبدبنمحمدبنإبراهيمبنيحيى-

،67،26،85،991،552/،0/5115(61/29):(الدين

،17/38،(11/37)،65720/7894،584،958/:(زكرياأبو)المزكيإبراهيمبنيحيى-

.23650252،318،356،357،358/:المسعوديإبراهيمبنيحيى-

،13255/:باديسبنالمعزبنتميمبنيحيى-/.13/925:السيبيعليمحمدبنأحمدبنبن-يحيى

.146،27،41/،6917،333/،281/:إسحاقبنيحيى-

.886/:(المقومأبو)الأنصاريثعلبةبنيحيى-،17/51،16،92،(11/44)،هـ753/

.17/84،86:الطائيجابربنيحيى-،52،58،913،112،172،284،946

.5452/:الجزاربنيحيى-905

.2292،5/392/:جعدةبن-يحيى!،14574/:البصريالحضرميإسحاقأبيبنيحيى-
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.611/،174.515،138/:جعفربن-يحى

.4/1181:(الدينزعيم)جعفربنيحى-

.5/1263:العباسبنتمامبنجعفربن-يحى

.17/514،164:الزبرقانبنجعفربنيحى-

.578/:الزبيربنجعفربنيحى-

.5/1267:الهاشميجعفربن-يحى

11/153،188:الجلاء-يحى

.612/،2237/:العسكريحاتمبن-يحى

،9355،01/177/:الذماريالحارثبنيحى-

(332)،/17241.

.2192/:حبيببن-يحى

.5412/:الحارثيحببببن-يحى

،1/128،5/155:عربيبنحبيببنيحيى-

8/314.

.7325/:المنقريالحجاجأيبن-يحى

.3152/:الساميالنعمانبنحجربن-يحى

.(1/137)،7957/:حسانبن-يحى

.3152/:الساميالنعمانبنجحربن-يحى

.(1/137)،7957/:حسانبن-يحى

.(13/422):الحسينيإسماعيلالحسينبنيحى-

،5255،926/:الأحمسيالحصينبنيحيى-

15/925.

،8275،9/913/،5/153:الحكمبنيحيى-

155.

.6/78،19:حكيمبن-يحى

،2351،371،3/316/:حمادبنيحيى-

5/928،522،6/145،/7561،/805،

/1751،251،268.

،6192،932،332/،4585/:حمزةبنيحى-

7/348،/8183،326،/1706،86،216،

945.

.16363/،5/1141:البتلهيحمزةبن-يحى

.6893/:الحضرميحمزةبنبحى-

الياءحرف-م

.7955/،6491/:جنابأبو=حبةأبيبن-يحى

،15/366،367،451:برمكبنخالدبن-يحى

418،421،423،427،435،431،437،

445،448،452،463،464،465،

(484-486)،/1193،54،114،115،

913.

.7585/:الخرازيحى-

.6641،17/532/:(سلمةأبو)خلفبنيحى-

.17/526:(هاشمأبو)ديناربنيحى-

.7332/:راشدأبيبنيحى-

البغداديالواسطيحرازبنسليمانبنالربيعبنيحى-

.41/475،5/128،31:(الدينمجد)

،8231/،425/:زائدةأبيبنيحيى-

(/01455).

.5233/:(العوامبنالزبيرالمولى)يحىأبو-

،11/363:(قرمطي)مهرويهبنزكرويهبنيحى-

377،(378).

،6126،591،7/237/:زكريابنيحيى-

/8285.

،3421،457/:زائدةأبيبنزكريابنيحيى-

/4422،638،/5254،328،/85.

.9492/:الغلابيزكريابنيحى-

.5/1332:زيادبنيحى-

.5/1326:النبطيحسانبنزيادبن-يحى

.6127/:النوفليالملكعبدبنزيدبنيحيى-

،15181،215/:الحسينبنعليبنزيدبن-يحى

(216).

.17227/:الكريمعبدبنساسويةبن-يحى

.6534/:الأسديسالمبنيحى-

.4/1433:(طالبأبو)زبادةبنسعدبن-يحى

.7186/:وقاصأبيبنسعدبن-يحى

.(41/022):القرطبيسعدونبنيحى-

صاحب،الشاعر)النصرانيالبصريسعيدبنيحى-
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.(41/324):(تماالمقا

،2593،545،3/387/:الأمويسعيدبنيحى

/424،991،17/76،29.

،2502،222،223/:الأنصاريسعيدبنيحى

933،3/475،476،/4224،436،437،

948،5/117،923،243،363،937،

6/942،435،7/367،005،8/501،

/9281،15/267،(314)،363،/1734،

36،484.

،1/163:(حيانأبو)التيميسعيدبنيحيى

7/595،9/163،(/15332)،17/143،

146،231،232،246،247،492،592.

.853/،5465/:ديناربنسعيدبنيحى

،7/363،8/238:العاصبنسعيدبنيحيى

245،9/72،73.

.1791/:العطارسعيدبنيحى

،1151،175،251/:القطانسعيدبنيحيى

256،257،2/228،282،357،362،

693،/311،091،191،468،481،

894،4/96،141،256،281،392،

327،932،793،422،424،436،437،

561،195،295.635،645،641،688،

/564،155،157،112،147،148،

161،162،176،181،186،918،591،

791،991،215،232،243،263،266،

267،283،316،931،347،361،364،

381،385،431،523،6/96،85،134،

151،918،232،238،285،354،331،

362،385،7/327،365،994،556،

557،575،957،395،/834،155،

912،314،/945،215،225،/164،

691،271،361،457،(545)،

11/176،17/57،96،97،69،115،

941الياء-حرف

111،138،172،173،181،921،022،

231،924،264،282،323،363،514.

.983/:المهاجرأبيبنسعيدبن-يحى

العوام=الدينقوام،زبادةبناللههبةبنسعيدبنيحى-

.(444-41/434):زبادةبن

الحصكفيالشافعيمحمدبنالحسينبنسلامةبن-يحى

.(156-14154/):(الفضلأبو)

.17415/،4515/:كهيلبنسلمةبن-يحى

،604،258/،3/416،4/966:سليمبن-يحى

935،7/475،/17261،403.

.17135/:سليمانأبيبن-بحى

،3/148،177:الجعفيسليمانبنيحيى-

5/791،253،228.

.6122/:صاعدبنيحى-

،5234/،1335/:الأيليصالحبنيحيى-

/17241،925.

.17654/،(1/182):الوحاظيصالحبنيحى-

.5166/:الضريسبنيحى-

،4525،5/78/،3125/:طالبأييبنيحى-

215،/6234،(/11315)،/12211.

.17/365:الطويليحىأبو-

.5/1544:إسماعيلبنعامربن-يحى

،3/96،442:الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحى-

4/78،113،117،918،891،925،

924،352،375،947،485،545،

5/122،226،338،367،17/945.

.2346/:المصيصيالباقيعبدبنيحى-

،3/25،4/347،6/25:الحميدعبدبنيحى-

313،7/561،586.

،3036/،2/538:الحمانيالحميدعبدبنيحى-

594،/486،/7494،/11115.

.6338/:رافعبنالحميدعبدبنيحى-

.1/335:الرحمنعبدبنيحىأبو-
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.17/422:الأرحبيالرحمنعبدبنيحيى-

77،،3/44:حاطببنالرحمنعبدبنيحيى-

376،377،4/516،7/321،.17/356

.1/106:العمريالرحمنعبدبنيحيى-

.4/1133:حمادبنالعزيزعبدبن-يحيى

:(الدين)محيالحرستانيالكريمعبدبنيحيى-

/15555،556،(558).

.17551/،3485/:اللهعبدبن-يحيى

.7162/:البلقاويالقرشيأسامةبناللهعبدبنيحيى-

.(1/176)،606/:البابلتياللهعبدبن-يحيى

.6437/:البابلياللهعبدبنيحيى-

34،،2/17،3/35:بكيربناللهعبدبنيحيى-

4/248،5/486،6/348.

.3168/:الحارثبناللهعبدبن-يحيى

بنعليبنحسنبنحسنبناللهعبدبنيحيى-

.431"5/1428،435:طالبأبي

.599/:صيفيبناللهعبدبن-يحيى

،343/:عمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحيى-

511،/4115،5/915،288.

.9572،582/:العقبأبيبناللهعبدبن-يحيى

.7438،461/:الكرابيسياللهعبدبنيحيى-

.(1259/):الفارسيموسىبناللهعبدبن-يحيى

:الأنصاريأنيسبناللهعبدبنيزيدبناللهعبدبنيحيى-

/8431.

.5/991:عبيدبن-يحيى

.5515/:الغسانيعبيدبن-يحيى

.17377/،8155/،6402/:اللهعبيدبن-يحيى

.17/335،431:عثمانبنيحيى-

.1755/:الحمصيسعيدبنعثمانبن-يحيى

،3/59،5/127:صالحبنعثمانبنيحيى-

6/176،8/178.

.5234/:المصريعثمانبنيحيى-

،3162،251/،1601/:الزبيربنعروةبنيحيى-

الياءحرف-م

17/303،9/115.

:(الدين)بدرالسلامعبدبنالدينعزبنيحيى-

115/346.

.3221/:عفيفبن-يحيى

،675،17/392/:البصريالخزاعيعقيلبنيحيى-

692.

.906/،7495/،117/:العلاءبن-يحيى

.9347/:(عساكرابنجد)عليبن-يحيى

:(طالبأبو)البعقوبىعليبنيحيى-

.(ا-1525126/)

السبكي:موسىبنتمامبنعليبنيحيى-

(16/185).

:فضلانبنبركةبناللههبةبنالفضلبنعليبنيحيى-

/14435،044،443،452،15/167.

.5/1534:ماهانبنعليبن-يحيى

الشيبانيبسطامبنالحسنبنمحمدبنعليبنيحيى-

.13/137،41/8،553:التبريزي

أبو)المديرالطراحابنعليبنمحمدبنعليبنيحيى-

.(14/915):(محمد

.382/:الخفافهاشمبنعليبنيحيى-

المازني:الأنصاريالحسنأبيبنعمارةبنيحيى-

6/162.

.3363/:الكوفيعمارةبنيحيى-

،11/137،217،218:يحيىبنعمربنيحيى-

921.

.5594/:عمرانبنيحيى-

،3/184،4/392:السيبانيعمروأبيبنيحيى-

6/272،17/87،98.

.5555/:النكريمالكبنعمروبن-يحيى

.8351/:عيسىأبيبن-يحيى

أبو)الواعظالأنباريإدريسبنعيسىبنيحيى-

.(ا-4/151152):(البركات

.7555/:التميميعيسىبن-يحيى
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.5/1927،285،283:عليبنمحمدبن-يحى.(13265/):(الطببب)جزلةبنعيسىبن-يحى

المعروف،الأمويمحمدبنعليبنمحمدبنيحى-.9321/،7585،295/:الرمليعيسىبن-يحى

.(42-51/5426):الزكيبابن.6367،01/275/:غيلانبنيحى-

القرشييحىبنمحمدبنعليبنمحمدبنيحى-:التكريتيالخضربندرعبنالمفرجبنالقاسمبن-يحى

.15242/:(الدينمحصي).(15101/)

.1/1178:العنبريمحمدبن-يحى17275،36501/،1337/:القتاتيحىأبو-

.2493/:الشاميالغسانيمحمدبن-يحى.8365/:الغسانيقيسبن-يحى

بنعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدبن-يحى،135،201،601،127/:كثيرأبيبنيحى-

:(جعفرأبوالشريف)الحسينيالعلويزيدأبي،916،2/224،225،358،3/912،258

251،992،/4141،027،303،403،(15/77).

،5128/:(حيكان)الذهلييحىبنمحمدبن-يحى،5912،471،481،363،478،151/

/6191،/7567،/8164،/9912،248،936،(1/1286).

.929/:الكلبيمصعببن-يحى،1776،157،282/،933،(0/1254)

،ا!،01/487،11/13،21:معاذبنيحى-،323،324،038،431،458،471،048

294،305،605،558،515،524،5250(263).

.5/172:معطيبن-يحى.4587/:الحرانيكثيربن-يحى

،2494،594/:الرازيمنصوربنمعلىبنيحى-.6391/:العنبريكثيربن-يحى

.0/7523(16/551):الكردييحى-

،116،18،44،64،84/:معينبنيحيى-.17/427:الكلاعييحى-أبو

،373،277/،2041،705،535/،6140511/:(زكرياأبو)عائذبنمالكبن-يحى

،937،447،4/248،392،204،614:(عليأبو)الجلاجليبنالمباركبنيحيى-

،0296،5/157،015،151،164،263(ا-15/33134)

،672/،61240356،357،458،994،551/:المنوكلبن-يحى

،1/11920124،127،991،243،247،321،362:الأسلميمحمدبن-يحى

،851/،365،7/213،481،295،506:(الدينتاج)الكرديإسماعيلبنمحمدبنيحى-

/155940124،235،355،327،9/35،37،77،

،1/12610121،512،136،177،591،525،373:البحرانيمحمدبن-يحى

،11340593،5/16،186،236،272،275/:السكنبنمحمدبن-يحى

،2/524،3/445،311،933،361،381،383،445،045:صاعدبنمحمدبنيحيى-

/6015،7/582،11/603،(/1229)،451،11/17،38،06،121،(133)،

503،328،17/238،9230161،177،12/88،17/46،64،142،

.923،322،381،385،476،595)نجماللبوديبنالواحدعبدبنمحمدبنيحى-

.(51/433):(الدبن
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:هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرةبنيحى-

/4472.

.(11/133):المقابرييحى-

.(16/561):(الدينسعد)المقدسييحى-

.6232/:القاضيمنصوربنيحى-

.11/355:المهديبنيحى-

.17/172:كدينةأبو-البجليالمهلببنيحى-

،2/116،6/283،17/27:موسىبنيحيى-

116.

.17512/:ختموسىبنيحى-

.1/1335:النديمبن-يحى

.17205/:النضربن-يحى

.9941/:الغفاريالنعمانبنيحى-

،14/118،125:(الدينعون)هبيرةبنيحى-

161،166.

.5476/:حارثةبنهندبن-يحى

.5373/:الهيثمأبيبن-يحى

.3482/:واضحبنيحى-

.9111/:وثاببنيحى-

.5487/:الوليدبنيحى-

،4/522،542،957.5/135:يحىبن-يحى

157،176،391،791،923،245،242،

925،931،325،372،455،6/01،65،

331،7/255،14/153،17/218.

.5/1544:الأندلسييحىبن-يحى

.(11515/):التميمييحىبن-يحى

.799،5/1176/:الغسانييحىبن-يحى

.(1/1135):الليثييحىبن-يحى

.177/:المقرىءيحىأبيبن-يحى

.51/544:النيسابورييحىبن-يحى

.541/:(المقومأبو)الأنصارييزيدبنيحى-

.5223/:(المحياةأبو)التيمييعلىبنيحى-

،2381،5/155/،1131/:يعمربنيحيى-

الياءحرف-م

9/235-236()،315،311،17/286.

،5122،163،791/،244/:اليمانبنيحى-

/631،7/376،9/58،/1555،/11232،

17/923،393.

.17/163:يوسفبنيحى-

.1481،154،156/:قينانبنمهلاييلبنيرد-

،14/57.65:(بغداد)شحنةالزكوييرنقش-

75.

،348/:(الفرسملك)أبرويزبنشهرياربنيزدجرد-

/713،911،128،136،137،791،

525،251،253،254،255،256،

(792)،892،992،/8127،/9285.

.41/228:التركييزدن-

.3641/:إبراهيميزنأبو-

،1/11،31،93،34،74،63:(راو)يزيد-

56،/2291،292،913،743،/3832،

063،4/181،492،453،132،094،

095،516،5/54،225،/7294،

/17155،116،911،127،128،161،

217،253.503،318،358،365،493،

942،518.

.617/:أبانبنيزيد-

،4/135:السلميجناببنالأخنسبنيزيد-

17/254.

.01/356:السلميأسدبنيزيد-

.7328/:القشيريأسدبنيزيد-

.17554/،575/:(خالدأبو)الأسدييزيد-

.1/63:أسلمبنيزيد-

،633،227/:الجرشيالأسودبنيزيد-

(/969).

.5/1935،385:السلميأسيدبن-يزيد

.7121/:الغسانيأسيدبن-يزيد

،2014،141،343/:العامريالأصمبنيزيد-

4/465،6/336،17/174.
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.741/:الأزديالأفكلبنيزيد-

.683/:الأعورأميةأبيبنيزيد-

.912،41،61،17/:أنسبنيزيد-

.765/:أوسبنيزيد-

.8434/:(رواحةأبو)أيهمبنيزيد-

.هـ1753/،652/،5933/:بابنوسبنيزيد-

.8292/:الغنويالبراءبنعمروبنالبراءبنيزيد-

(:عيسىبنطيفور:)اسمهالبسطامييزيدأبو-

11/926.)272-273(،

:17/هـ37.-يزيدالبصري

.5936/:بلالبنيزيد-

.9334/:السلميحجربنتميمبنيزيد-

.795/:الضحاكبنثابتبنيزيد-

.3154،427/:البلويخزمةبنثعلبةبنيزيد-

.(5/1284):الدمشقيجابربن-يزيد

.7471/:التميميجحفةبنيزيد-

،15/333،934،355،352:حاتمبنيزيد-

355،356،378.

.7644/:الجشميالحارثبنيزيد-

.هـ822/:رويمبنالحارثبنيزيد-

(:)فسحمالخزرجيقيسبنالحارثبنيزيد-

3/9454/135،138،.

.7435/:المدلجيالحارثبنيزيد-

.9374/:حازمبنيزيد-

.412/:أميةبنحاطببنيزيد-

.5452/:حبيببنيزيد-

،36،35،59،911/:حبيبأبيبنيزيد-

216،452،475،471،472،551،

4/47،57،144،216،217،345،415،

471،512،951،552،552،666،

/5531،175،432،943،426،/665،

173،192،355،/7111،217،367،

374،451،952،582،8/17،362،

423الياءحرف-

،17/541،(472/هـ1)،9212،382/

922،532،334،114،964،947.

.7471/:العبسيالحربنيزيد-

.هـ992/،8532،356/:حصينبنيزيد-

.5152/:حكيمأبيبن-يزيد

.3948/:التياحأبو=الضبعيحميدبنيزيد-

.9325/:حوشببنيزيد-

.17/472،367:التيميحيانبنيزيد-

.21/631،881:الخارجييزيدأبو-

.17/53:الرمليخالدبنيزيد-

.هـ5/1923،24:القسرياللهعبدبنخالدبن-يزيد

.5/1225:معاويةبنخالدبن-يزيد

.3427/:سبيعبنخذامبنيزيد-

.8431/،7538/،6286/:خصيفةبنيزيد-

.848/:خميربنيزيد-

.9952/:ديناربنيزيد-

.5/1273:ربيعةبن-يزيد

.3461/:حرقوصبنكابيةبنربيعةبنيزيد-

.8138،913/:الحميريمفرغبنربيعةبنيزيد-

.8142/،7157/:الرشكيزيد-

.922/:رقادبنيزيد-

،228،961،593/،1/433:الرقاشييزيد-

،8591/،هـ7994،25/،6437/،5121/

15/517،17/238،311،363،383،

793،417.

.755/:الأسديرئاببنرقيشبنيزيد-

.3332/:ركانةبنيزيد-

،335،4/37،41،هـهـا3/:رومانبنيزيد-

48،88،157،915،275،518،654.

.7474/:العنسيزحربنيزيد-

،3511/،1/38،175،2/916:زربعبنيزيد-

4/791،254،383،614،/5125،152،

،311هـ1/،263،335،365،513
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(534)،17/2840/3427،4/135.

.4/695:السوائيعامر-يزيدبن،3/283:المطلببنالأسودبنزمعةبنيزيد-

،5224،233،462/:الجرجسيربهعبدبنيزيد-.4655/

،17115/،(1169/)،7365/،6592/،324،25،277/،2/237:فلادأبيبنيزيد-

381،943،/4485،/5254،254،265،602،922.

أبو)الأعمىالسحيميأذينةبنالرحمنعبدبنيزيد-،6171،367،7/574،795/،292،373

.8/152:(كثير.15/354،361،17/42()،8/928

،15/178:مالكأبىبنالرحمنعبدبنيزيد-.4/358،5/76،77:الجعدأبيزيادبن-يزيدبن

.17333/:(الشاعر)الحميريربيعةبنزيادبنيزيد-

.(1/1316)،2481/:الصمدعبدبن-يزيد.(981/)

.3288/:بريد-بردةأبيبناللهعبدبنيزيد-.8165،661/:القرظيزيادبنيزيد-

.6166/:(العلاءأبو)الشخيربناللهعبدبنيزيد-.7537/:الرهاويسخبرةبنيزيد-

،1/158،2/233:قسيطبناللهعبدبنيزيد-.1721/:سعيد-يزيدبن

.53480/4453/:العبسيعصوانذيبنسعيدبنيزيد-

،2465/،1151/:الهادبناللهعبدبنيزيد-،6352،7/83/،3/336:سفيانأبيبنيزيد-

84،85،86،98،59،29،79،154،3/85،4/278،327،458،5/315،333،

156،115،112،113،121،152،157،!335،/7541،/8314،(15/356)،

158،186،187،918،(215)،211،1/17251،215،362،451.

.579/:المدانعبدبنيزيد-.9347/،87،172،173،327/

،6/934،371:مروانبنالملكعبدبنيزيد-.9/31:سلام-يزيدبن

،0/12260/9377،378،386،5/15،34:الملكعبدبنسليمانبن-يزيد

.1439/،88،572،212،(4-563)،1514،176/:فروةأبو-الرهاويسنانبنيزيد-

،2451،4/935،385/:عبيدأبيبنيزيد-01(15284/)،6/78،97

،5535/،950793،893،154،574،523/:الأسواريسياهبنيزيد-

.(15342/)،8115،911،131،7/955/:الرهاويشجرةبنيزيد-

.4462/:(وجزةأبو)السعديعبيدبنيزيد-.17/381

.785،915،165/:عبيدةأبيبنيزيد-.7457/:شريكبنيزيد-

.9035/:المهاجرأبيبنعبيدةبنيزيد-.5235/:شيبانبنيزيد-

،6282/،5162/:السكسكىعطاءبنيزيد-779401/:صالحأبيبن-يزيد

.5478017/21/:صليحبنيزيد-

،15/247،248،252:هبيرةبنعمربنيزيد-.5/148:صوحان-يزيدبن

،5901،2880254،255،257،925،265،927،285/:ركانةبنيزيدبنطلحةبنيزيد-

1.358(:منذر)أبوالسلميحديدةبنعامربنيزيد-
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.(5/146)73350/،6368/:المعافريعمروبنيزيد-

،6314/،5951/:سفيانأبيبنمعاويةبنيزيد-.01222،223/:السكسكىعنبسةبن-يزبد

"7532/،6220332،342،634،348،371/:الفارسىيزيد-

"831،55،73،97،08،151/،7941،505،17/3880288/،6/318:الفقير-بزيد

،173830161،171،912،132،168،918،532/،8018/:القراطيسييزيدأبو-

خلأفته212-343)،17960802،902،021/،5051/:السكونىقطبببنيزيد-

،933/،338،534،342،347،(وترجمته.7434/:الأرحبيقيسبنيزيد-

،0135،37،44،66،75،99،531،551(7151/):الخطيمبنقبسبن-يزيد

،7248،4140511،171،181،123،134،176،582/:الهمذانيقيسبن-يزيد

،9952،8920921،222،028،0/179،1/1348/:كبشةأبيبنيزيد-

"1714/"59940/1413،551،358،935،427/:العوذيكعببن-يزيد

.685،243،91،07،001/،3/64،364:كيسانبنيزيد-

.7531/:معقلبنيزيد-.17/362

.5152/:مليكبنيزيد-.7474/:البجليكرزبنلبيدبنيزيد-

.4135/،3426/:السلميسرحبنالمنذربنيزيد-.9535/:الهمدانيمالكأبيبنيزيد-

،5/1035،352:(المهديخال)منصوربنيزيد-.579/:المحجلبن-يزيد

.7410378/:الحارثيحصنبنمحرمبنيزيد-

.685،174/:منصورأبيبنيزيد-،423/،1/522:المحاربيخثيمبنمحمدبنيزيد-

.6202/:مهرانبنيزيد-.6325/

،1/163،7/392:صفرةأبيبنالمهلببنيزيد-،1014/:(فروةأبو)الرهاويمحمدبنيزيد-

11/928،17/42609/918،891،991،802،902،218،

،1/11910241،242،243،357،361،362،936:المهلبيمحمدبن-يزيد

،0/14860037،386،387،0/15،04،14،44:الهبيريمخلدبنيزيد-

.17325،1/1291/،8164/،6302/:المدينييزبدأبو-

.2284/:ميسرةبنيزيد-326

.5405/،4573/:النحوييزيد-.5023/:الأنصاريمربعبنيزيد-

.6232/:بشيربنالنعمانبن-يزيد،13212/:(بكرديارصاحب)مروانبنيزبد-

.4667/:نمرانبنيزيد-412

.8134/:النمسأبيبنيزيد-.6031/:مريمأبيبنيزيد-

،1151،602،254،2/39/:هارونبنيزيد-،01/937،438،453:الشيبانيمزيدبنيزبد-

4580101،201،225،312،347،362،937،

،428،74/،93650/3191،235،692،905/:اليحصبيمسروقبنيزيد-

،9/928،141،002،252،302،927،283،482:(المدنيالعلاءأبو)مسلمأبيبنيزيد-
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156،585،466،668،675،/556،29،

581،961،491،238،142،682،335،

436،534،534،554،564،947،523،

/612،53،33،19،141،471،661،

612،622،442،552،631،532،435،

7/332،367،375،955،606،8/154،

915،9/56.165،316،(11/32)،

232،17/37،74،75،19،151،401،

501،161،912،421،155،184،185،

391،218،255،351،314،378،418،

437،944،515،524.

.1/513،131:هرمزبنيزيد-

.5/1591،225:الملكعبدبنهشا!بن-يزيد

.(1/1351):طهمانبنالهيثمبن-يزيد

ا:(الناقص)بالملقب،الملكعبدبنالوليدبنيزيد-

22423-ه5/1)،9252/،7892/،6356/

.238،442،41/94،(وترجمتهخلافته

.2941/:البلوييزيدبنيزبد-

.17/581:جابربنيزيدبن-يزيد

.672/:الحكمأبويسار-

.5531،574/:(مج!يداللهرسولمولى)بسار-

.8652،572/:(زيادمولى)يسار-

.16256/:(الدينبدر)الصائغبناليسرأبو-

علاثة.بناللهعبدبنمحمد=العقيلياليسرأبو-

،1/316،321،2/914:(السلا!عليه)اليسع-

.162،(أ-55156)،154

.5453،535/،4944/:اليهوديرزا!بنيسير-

.7805،955/:عمروبنيسير-

،1/927:(السلا!عيلهلإسماعيلولد)يطور-

2/453.

.2434/:قحطانبنيعرب-

.9421/،5552/:العبدييعفورأبو-

أ،1235،236،923/:(السلامعليه)يعقوب-

الياءحرف-م

542،542،572،281،282،283،284،

285،(286-431)،316،/25،52،52،

122،481،187،912،/349،/6254،

/783،/9284،41/352،17/66.

،397،131/،1/163:(راو)بعقوب-أ

4/255،457،453،5/911،135،227،

257،338،383،17/99،158،133،

284،341،454.

،3477،194،4/82/:(راو)إبراهيمبنيعقوب-

928،532،327،932،343،654،614،

588،146،/522،93،431،671،186،

234،313،654،947،/7572،573،

588،(11/37)،17/261،524.

:(قوصرة)بالمعروت،الباذغيسيإبراهيمبنبعقوب-

1/1158،915،185.

،5126/،111/:الدورقيإبراهيمبنيعقوب-

132،991،925،374،6/118،7/418،

/11121،(922)،253،/1724،476.

.17/98،161:سعدبنإبراهيمبنيعقوب-

بنإبراهبمبنإسحاق:اسمه)الأذرعييعقوبأبو-

،2/148:(النهدييعقوببنهاشم

(/12591).

.(11/358):الواسطيتحيةبنإسحاقبنيعقوب-

.8342/:توبةبنإسحاقبنيعقوب-

،5693/:القاريالحضرميإسحاقبنيعقوب-

/171،9/47،121،(/1122).

.4546/:ديناربنإسحاقبنيعقوب-

.3912/:الحلبيالزبيربنإسحاقبنيعقوب-

.3461/:(يوسفأبو)القلوسيإسحاقبنيعقوب-

.17/18:الإسكندرانييعقوب-

.17/486:السلالإسماعيلبنيعقوب-

:(زوجتهأبو،الحلاجعم)الأقطعيعقوبأبو-

/1233،34.
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،993،63،19،151،122،315/،34350434/:البرادعييعقوب-

"591"185"32"51/44801351،364،5/17،13:التائب-يعقوب

،(132-1/1032)،6550273،274،337/:التيمي-يعقوب

،1749،227،432،368،504،654/!.8552/:الثقفييعقوب-أبو

.559201433،948،595/:كثيرأيبنجعفربنيعقوب-

،5/199،951:السكيتبنيعقوب-5/142301:المنصورجعفرأبيبن-يعقوب

.(1/1591)6582،1/10160/:كاسببنحميدبن-يعقوب

.17/182:الأحمرسلمةبنيعقوب-أ.6954/:المدنيحميدبنبعقوب-

.17/19،(11/274):شيبةبنيعقوب-%.17/65:الحنينييعقوبأبو-

المنجنيقي:البغداديثمالحرانيصابربنيعقوب-!.14/135:الكاتبالخطاط-يعقوب

.(-172ا51/71).2288/:(الحواريينأحد)خلفايابنيعقوب-

الثقفي:مسعودبنعروةبنعاصمبنيعقوب-،15281،378/:(المهديوزير)داودبنبعقوب-

385،544،(452)01/17101،125.

.7135/:عبادبنيعقوب-.7581/:الدقاقبعقوب-

بلادسلطان،يوسفأبو)المرينيالحقعبدبنيعقوب-.7458/:راقطبنيعقوب-

.(51/522):(المغرب!.2288/:(الحواربينأحد)زبدابنيعقوب-

،651/،5127/:الرحمنعبدبنيعقوب-.965/،7265/:زيدبن-بعقوب

.61260/7955،17/94،56،315/:سعيدبنيعقوب-

.4164/،395/:الزهريالرحمنعبدبنيعقوب-،352/،2431،292/:الفسويسفيانبنبعقوب-

،2174/:محمدبنالرحمنعبدبنيعقوب-،34،88،98،79،137،145،225

282،368،375،941،436،4/15،16،/4451،/608.

المعروفالمصريمالكبنزيدبنالرفيععبدبنبعقوب-،178،283،375،434،533،534،695

.(51/442):(الدينزلن)الزبيريبابن،541،328،335،935،536،366/

.(16/226):(الدينشرف)الكربمعبدبنيعقوب-،68،9/،385،693،154،042،432

أمية:بنعمروبنجعفربناللهعبدب!نيعقوب-،11،13،14،16،17،18،91،25

25،26،27،28،92،32،34،04،1/3142.

.6162/:طلحةأبيبناللهعبدبن-بعقوب(،42،44،46،52،54،95،76،79

.17026،944/:عببدبنيعقوب-،89،042،192،692،135،358،935

،1/18،21،2/434،524:عتبةبنبعقوب-،931،324،325،932،335،336،337

338،347،348،353،935،362،364،3/347،4/293،045،995.5/313،

365،7/011،915،035،366،466،314،324،457،6/61.

الثقفي:الأخنسبنالمغيرةبنعنبةبنيعقوب-،476،551،795،615،8/6،52،71

122،151،167،091،231،242،223،/3011،246،253،/4571.
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.5373/:عطاءبن-يعقوب

.(1ا-16/6979):الجعبريفارسبنيعقوب-

،4555/،281،178،928/:القميبعقوب-

/9911.

.17/054:الحلبيكعببنيعقوب-

.2272/:الكوفييعقوب-

:(فارسصاحب)الصفارالليثبنيعقوب-

/11236،257،464،266،267،273،

274،278،(285)،321.

،6/142،182:(حزرةأبو)مجاهدبنيعقوب-

7/267.

.4423/:يزيدبنمجمعبنيعقوب-

.5432/،4445/،3457/:محمدبنيعقوب-

،1/173،2/517:الزهريمحمدبنيعفوب-

/315،38،435،4/63،265،666،

6/9،85.

.5435/:صعصعةأبيبنمحمدبن-يعقوب

.(951)،615/:(الدينشرف)مزهربنيعقوب-

.(5/1561):المغربييعقوبأبو-

مجير)أيوببنبكرأبيالعادلالملكبنيعقوب-

.(533)،51/88:(الدين

.17/385:نباتةيبيبنيعقوب-

.11/335:الأزديقرقارةبننعيمبنيعقوب-

.15225/:ءهانىبن-يعقوب

.11/536:المطوعيأيوببنيوسفبنيعقوب-

المغربصاحب)المؤمنعبدبنيوسفبنيعقوب-

.(448-944)،4/1385،428:(والأندلس

.6215/:عيسأعبنيوسفبن-يعقوب

،12276/:(الفتوحأبو)كلسبنيوسفبنيعقوب-

277،325.

:(الأصموالد)الأمويمعقلبنيوسفبنيعقوب-

(/11325).

.13/12:يعلىيبيابن-

الياءحرف-م

.6522/:الغزالإبراهيمبنيعلى-

.6525،251/:الأشدقبنيعلى-

،4484،641/،3/215،947:أميةبنيعلى-

5/691،17/13،181،455،456.

.5252/:أميةبنيعلىابن-

.5322،9/56/:حكيمبن-يعلى

.4422/:المطلبعبدبنحمزةبنيعلى-

.2352،13/12/:(الحافظ)الخليلييعلىأبو-

.3094/:أوسبنشدادبنيعلى-

.6918/:عبادبنيعلى-

،1142،6/123،912/:الطنافسيعبيدبنيعلى-

182،354،/7463،/864،85،192،

(/1141)،/17112،281،411.

،1/13،4/495.595.5/313:عطاءبن-يعلى

465،6/33،34،8/156،165،17/391.

.344/:البجليعمرانبنيعلى-

،12/168،356،13/268:الفراءيعلىأبو-

14/9،22،92،37.

،6/255:(سيابةبن)يعلىالثقفيمرةبنيعلى-

256،257،258،237،435،،8/37

928.

.4455/،298/:مسلمبنيعلى-

.2542/:المغيرةبنيعلى-

.17281،282/:مملكبن-يعلى

.6012/:الرازيمنصوربنيعلى-

.17345،371/:منيةبن-يعلى

،151،61،69،131/:الموصلييعلىأبو-

135،185،216،288،/265،175،

291،225،237،245،247،351،331،

358،593،594،794،/3152،791،

216،462،4/68،/5121،163،691،

592،692،332،358،364،366،372،

373،376،044،441،445،453،465،
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467،472،947،525،527،/651،36،533،331،332،334،336،338،382،

63،914،154،157،158،915،165،417.

.12/792:التركييلتكين-،631،165،168،175،171،181،187

.2224/:الزرقاءاليمامة-،7237،333،347/،591،135،366

.4552/:(حذيفةوالد)اليمان-،351،352،362،363،366،367،371

.5555/:يمان-ابن،378،184،942،994،552،541،553

،2992/،176،83،551،224/:اليمانأبو-561،566،572،573،957،395،495،1

595،8/37،154،157،157،185،355،036،363،465،3/477،4/547،

268،287،326،327،363،9/37،696،/521،55،29،155،152،258،

212،261،15/256،(12/25)،246،932،6/791،322،353،377،

315،/1717،62،71،72،82،79،(1/182)،/1715،23،07،59،128،

163،173،174،185،952،238،923،152،153،155،163،164،165،327،

524،124،892،535،358،348،361،935،154،443.

،17254/،4894/،3367/:الهوزنياليمانأبو-،363،371،375،383،493،793،554

416،437،945،294،555،5510323.

بنالصمدعبدالدينأمين-عساكربنالحافظاليمنأبو-.17464/،5153/،4663/:بشربنيعمر-

.(15/527):الوهابعبد.2488/:كعببنعوفبنيعمر-

النبويبالحرمالخدمشيخ،الطواشي)الحبشييمن-.2431/:عديبننفاثةبن-يعمر

.(15545/):(الشريف،15245،275/:(الدينجمال)يغمورابن-

،1425/:(الحاجأمير)المستظهرياللهعبدبنيمن-.276

.1/256032:الخليلإبراهيمبنيقشان-

.(1217/):العبدييموتبنالمزرعبنيموت-،5/1382،254:(الخطيبأبو)موسىبنيقطين-

.1/962:السلامعلبهشعيب=ينزون-.604،624

،1/282،285:السلامعليهيعقوببنيهوذا-بنعماربنمحمدبنعروةبنعثمان=اليقظانأبو-

.2122،915/،15/2630928،311،314:ياسر

.2253،193/:(الإنجيلنقلةأحد)يوحنا-.974/،7703/:عميربنعثمان=اليقظانأبو-

.1/327:(أنطاكيةإلىمرسل)يوحنا-.2485/:مرةبنيقظة-

.2928/:يوطازكريابنيودس-.721/،2438،943،444/:أبرهةبنيكسوم-

:(السلامعليهعيسىشبهعليهألقيالذي)يوذا-،16/411،412:(الدينسيف)الخاصكييلبغا-

415،941،425،421،423،447،945،2/918.

،1/69،515،277:(السلامعليه)يوسف-.465،468

،631،(28631-4)،16/431،1440282،284،285:(الدينسيف)الصالحييلبغا-

،16/357،932،325،2/8،41،58،39،122،148:(الدينسيف)اليحياوييلبغا-



الأعلافهرس043

402،292،/3337،535،/6254،534،

436.

.8287/،7582/:التبميإبراهيمبنيوسف-

جصال)الصالحيالمحجبيجملةبنإبراهيمبنيوسف-

.(61/282،283):(الدين

.13/482:التركمانيأبقبنيوسف-

:الخرزىبابنويعرف،طاهرأبو،أحمدبنيوسف-

(/1435).

.(13/52):(القاسمأبو)كجبنأحمدبنيوسف-

.01/388:أسباطبنيوسف-

.67/:إسحاقأبيبنيوسف-

االسلامعبدبنالرحمنعبدبنإسماعيلبنيوسف-

.(51/35):(يعقوبأبو)اللمغاني

،(345-15344/):القمينيأوالأقمينييوسف-

894،994.

الهمذانيوهرةبنالحسنبنيوسفبنأيوببنيوسف-

.(41/801):(يعقوبأبو)

:(المهديعلىبخراسانخرج)البرميوسف-

/15937.

ا-15/418):(الدينعفيف)البقالبنيوسف-

941).

ضياء)الآباربيتخطيبمحمدبنبكرأبيبنيوسف-

.16/275،275،593:(الدين

12/252،927،1:الصنهاجيزيريبنبلكينيوسف-

(431).

.3937/:بهلولبنيوسف-

.13/128،232:(نصرأبو)تاشفينبنيوسف-

15/533،1:(الدينجمال)التكريتيتوبةبنيوسف-

(595).

.17/335:الحجاجبنيوسف-

.9992،135/:الحجاجأبويوسف-

.(286)،12/925:الجنابيالحسنبنيوسف-

!:التفكريالحسنبنمحمدبنالحسنبنيوسف-

الياءحرف-م

(13/852).

)شيخالحليالمطهربابنالملقبالحسنبنيوسف-

،6013،131،415/:(الدينجمال،الرافضة

164.

.(ا-12/617):الرازيعليبنالحسينبنيوسف-

:(الحجاجوالد)الثقفيالحكمبنيوسف-

(/997).

.4/405:حمادبنيوسف-

.16/13:الحمويحمويهبنيوسف-

.6551،17/164/:خالدبنيوسف-

.13/831:الخوارزمييوسف-

.51/528:الدايةبنيوسف-

،14/135:(النظاميةمدرس)الدمشقييوسف-

168.

.41/122،412:الفندلاويدوناسبنيوسف-

:(الدينبهاء)الحلبيشدادبنتميمبنرافعبنيوسف-

14/458،413،(15/255).

الأسديمحمدبنعتبةبنتميمبنرافعبنيوسف-

.(51/702):الشافعيالموصلي

.51/126:الرومييوسف-

:(الدينمعين)الرحبيزغيببنيوسف-

(/16186).

.13/59:سبكتكينبنيوسف-

.218/:سرحبنيوسف-

.6362/:سعدبنيوسف-

.1/31:سعيدبنيوسف-

.(34334-124/):السيرافيسعيدأبيبنيوسف-

.91/474:الصباحبنيوسف-

.646،17/285/،4695/:صهيببنيوسف-

.15/8:العادلبنيوسف-

بنعقبةبنعبيدةأبيبنحبيببنالرحمنعبدبنيوسف-

.5/1503:الفهرينافع

.41/187:الدمشقيبنداربناللهعبدبنيوسف-



الأعلامفهرس

،661،15/6/:سلامبناللهعبدبنيوسف-

/17132.

ا:(الدينجمال)الزواويعمربناللهعبدبنيوسف-

(15/513).

ا:(المغربصاحب)عليبنالمؤمنعبدبنيوسف-

/14311،326،15/94.

.5422/:الماهانيالواحدعبدبنيوسف-

.8268/:عبدةبنيوسف-

.61/53:(الدينجمال)العجمييوسف-

.7585/:عديبنيوسف-

.1/163:عطيةبنيوسف-

:(القاسمأبو)الزنجانيعليبنيوسف-

(/13282).

،15311/:(الدينبدر)السنجاريعليبنيوسف-

342،372،193،(455).

،9155،15/76،173،174/:عمربنيوسف-

175،178،917،291،214،215،216،

921،225،227،237،923،357.

.51/278:(الدينصلاح)رسولبنعمربنيوسف-

نصر"أبو)يوسفبنمحمدبنعمربنيوسف-

.12134/:(القاضي

:القواسالفتحأبو-مسروربنعمربنيوسف-

()12/343.

،4/383،5/76،258:عيسىبنيوسف-

/671،17/366.

.5/1593:الغسولييوسفأبو-

أبو،الدينمحعي)الجوزيبنالفرجأبيبنيوسف-

،1521/،14/946:(الجوزيةواقف،محمد

26،59،49،913،914،515،152،

918،991،217،246،316،931،(331

-332)،367.

.41/78،137:فيروزبنيوسف-

.5/1542:صبيحبنالقاسمبنيوسف-

431الياءحرف-

.41/572:الشلالبنالحجاجأبو،القاضييوسف-

،5/363:(إبراهيمبنيعقوب)القاضييوسفأبو-

/9325،/15504،(944-452)،475،

481،194،551،/1115،63.

.(01/694):يوسفأبيالقاضيبنيوسف-

.(522)،13/132،912:القزوينييوسفأبو-

.17/893:القلوسييوسفأبو-

العجميالعزيزعبدبنأحمدالدينكمالبنيوسف-

.(ا-16911)،1651/:(الدينبهاء)الحلبي

،497،85،81/،3226/:الماجشونبنيوسف-

/7461،/9938،51/954.

.631،362،5/1271/:الراسبيمازنبنيوسف-

.602/:المازنيمازنبنيوسف-

.465/:ماهانبنيوسف-

.5275،5/133،34/:ماهكبنيوسف-

الحمويالمغيزلبناللطيفعبدبنمحمدبنيوسف-

.(61/541):(الدينصلاخ)

الدمشقيثمالمصرياللهعبدبنمحمدبنيوسف-

:(الدينمجد)المهتاربابنالمعروف

(/15521).

.5178/:يوسفبنمحمدبنمحمدبنيوسف-

.2917/:المنكدربنمحمدبنيوسف-

.(11/38):المؤدبمحمدبنيوسف-

:الأنصاريسعيدبنيحيىبنمحمدبنيوسف-

15/215.

،0/1152،228:الثقفييوسفبنمحمدبنيوسف-

1/1014،143.

أبو)الهمذانيالحسنبنيوسفبنمحمدبنيوسف-

.(13691/):(الفاسم

:(الدين)بهاءالزكيبنالدينمحعيبنيوسف-

15/605،955،(521).

.(1/1992):مسلمبنيوسف-

،1/138،913،176،236:مهرانبنيوسف-



الياءحرف-الأعلامفهرس432

318،337،/255،222،/5365،6/39،3/79،138،918،256،223،251،

/8552،/965،/1772،2540257،378،456،457،477،551،553،

،4341،795،651،4/26،41،99،112،113،178،278/:موسىبنيوسف-

5/317،193،515،6/402،216،325،348،457،421،422،433،437،

/7694،955،8/891،17/223،248،438،465،477،558،511،512،532،

285،286،356،3580533،537،547،556،576،577،957،

"152"5/55"671"961"618"395:(الدينصلاح)السلاميةشيخبنموسىبنيوسف-

(/16234)0915،131،155،151،176،253،256،

"422"184"384"326"317"531"75580282/:البغدادىالقطانموسىبنيوسف-

"5"48"1743/"277"581"62"54550/613/:ميمونبنيوسف-

،9155062،73،83،39،561،127،156/:هبيرةبن-يوسف

"284"27"642"562"238"236"4/914،5/3220461:(راو)بعقوببنيوسف-

183،937،214.

،1/122،2/233،594:(راو)يونسألو-:(الموفقزمنالمظالمولي)يعقوببنيوسف-

11/316.

694،17/31،51،318،457.

الأزرقالبهلولبنإسحاقبنيعقوببنيوسف-
الارللىيونسلنموسىالدينكماللناحمد)يونسلن-

-.ء....(21/841):التنوخي

(الصدفي،يونسبن(أحمدالررخحصلتنبطلنيولموصليعبدثما-:القاضيزيدبنحمادبنإسماعيلبنيعقوببنيوسف-

،15194/،3/66:(مصرتاريخصاحب.17284/"(11/453-454)"125/

(152)،1211،12/،254501/176،991/:الصفاريعقوببنيوسف-

"ء..2442،942،526/:النجاريعقوببنيوسف-

"7514،574،582/،5292/:3اربن-يوسر

.00/1735إبراهيمبنسلامةبنيوسفبنيوسفبنيوسف-

،1335/:الهمذانيالسبيعيإسحاقأبيبنيونس-:(الفأفاء،الشاعر)زبلاقبابنالمعروفالموصلي

(/15385-386)0/372،248،4/558،/562،63،154،

،7327،352،488/،672،182/،252،63،65،76،98،59،458/:نونبنيوشع-

.8231،192،9/91،17/56،57/،133،575،(12أط25)،154،118،911

.5924/:الأيلي-يونس!،6122،135/،3342/،156،158،162

141،414

،1512،28/:(المصريالجمال)بدرانبنيونس-

.(ا-53154)،79،911،121،123،(335-338)،1316/:(السلامعليه)يونس-

،2/702،435،953،3/9:بكيربنيونس-3/38201

،124،35،85،521،155،12،41،72،76،78،88،29،59/:(راو)يونس-

168،236،254،927،318،/2115،113،125،145،891،525،225،233،

911،375،383،461،545،542،241،242.245،246،247،255،274،



الأعلامفهرس

277،278،927،592،692،792،533،

403،803،933،342،366،375،937،

793،174،422،474،486،488،255،

/462،71،83،051،621،671،187،

266،288،503،374،693،993،254،

453،455،458،465،405،516،537،

541،557،558،585،588،295،695،

895،615،617،622،628،657،965،

661،664،675،672،/524،26،31،

61،77،115،314،325،321،324،

368،378،937،383،425،425،431،

144،517،/689،152،155،184،

802،237،154،/7364،693،942،

556،573،9/62،(15/542)،17/134،

236،945.

.5641/،3482/:الحارثبنيونس-

،3/462،8/327:الجرميحبيببنيونس-

5/1185،(455)،517،/11286.

.7582/:حيانبنيونس-

،5462،6/258،215/:خباببنيونس-

/17555.

.3412/:سليمبنيونس-

:هريرةأبيمولى،جبيربنسليم-يونسأبو-

2/117،6/13،14.

.8176،17/652/:سيفبنيونس-

.2042/:شعيببنيونس-

،1135،255،3/13/:الأعلىعبدبنيونس-

941،487،/7194،/15345،

(11/277)،17/45،46،225،261،

454.

،345/،2285/،1/38،55:عبيدبنيونس-

4/926،5/157،365،938،/652.135،

337،362،7/353،383،/865،

433الياءحرف-

15/157،(356)،311،383،/17284،

794.

.17434/:العميرياللهعبيدبنيونس-

.6421/:عبيدةبنيونس-

،3/93:الصدائيربيعةبنعثمانبنعطاءبنيونس-

54.

عماد،الأمير)قرفسبنرضوانبنعليبنيونس-

.(51/567):(الدين

.689/،3541،891/:عمروبنيونس-

،161،921،2/237،371/:محمدبنيونس-

/4254،577،5/46،046،/6145،165،

161،/17144،166،922،286،893،

475،484.

،459/،3471/،137/:المؤدبمحمدبنيونس-

666،/6161،268،(1/138)،/1797،

39،142،555.

،6335،7/366/،1/137:ميسرةبنيونس-

8/6،176،178،491،591.

.2434/:النحوييونس-

.2524/:نفيعبن-يون!

.17/175:(نباثةأبو)الأموييحيىبنيونس-

،2/216،3/13،31:الأيلييزيدبنيونس-

214،383،4/155،5/491،276،،316

317،424،434،465،514،515،

6/176،311،367،7/343،15/275،

()355.

.7333/،69/:العبدييعفورأبيبنيونس-

...



434

كثيرلابن"والنهايةالبداية"فهارسمنالثانيالجزءتم

الصالحاتتتمبنعمتهالذيدنهوالحمد

البوشيأكرم


