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فهرس اآليات القرآنية

الصفحةرقمهااآلية
سورة الفاحتة

7124﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ﴾

سورة البقرة

ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   ﴿گ  

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾
5435

562، 115ژ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ
567 ،563

19318ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ژ

194125﴿اڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑ﴾

216622ژ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ         پ ژ

283595﴿ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ﴾

285292ژ ے  ۓے ۓ ڭ ڭ ڭ ژ

سورة آل عمران

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ژ  ڤڤ 

ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ    ڈژ

64595

گ گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ      ڱڱ ڱ ں    ں   ﴿

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ﴾
145530



أنساب األشراف للبالذري

- 714 -

الصفحةرقمهااآلية
200641﴿گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾

سورة النساء

33620ژ ى ى ائ ژ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ڄ ڄ     ڄ  ژ 

ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ          ڑ ڑ     ک ک ک ک گ ژ

41 - 39668

42668ژ ں  ں  ڻ ڻ ژ

77297﴿گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ﴾

﴾ ڀ  ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿95298

95298ژ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ

97298﴿ ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ ﴾

سورة املائدة

54297﴿ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ ﴾

سورة األنعام

121121﴿  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک﴾

129363﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ ﴾

سورة األنفال

2955ژ ک ک  گ ژ

706، 58708﴿ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴾

سورة التوبة

297-5296﴿ ھ  ھ  ے  ے ﴾

34701﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ﴾
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فهرس اآليات القرآنية

الصفحةرقمهااآلية
14، 4015ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ژ

47455ژ ۅ ۉ ژ

297، 90298﴿ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ﴾

سورة يونس

85286ژ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ   ژ

سورة هود

15626ژ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ

سورة يوسف

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈژ
92-91582

سورة الرعد

39112ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ

سورة إبراهيم

22583ژ ک گ گ گ گ   ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ

سورة الّنحل

ژ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ      ڦ 
455-112454ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ

سورة الكهف

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ   ژ 

ىتيت جث مث ىث يث حج مج ژ
45625

سورة طه

61595ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ېژ
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الصفحةرقمهااآلية
سورة األنبياء

98621ژ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ

104662ژ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ ژ

سورة احلج

25284﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾

سورة املؤمنون

76341ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ژ

سورة النور

11627ژ ٱ      ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ

سورة الشعراء

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ژ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ
128-
130226

-221﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ﴾
222120

سورة القصص

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ژ 

ھ ھ    ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ            ۋ  ۋٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى      ى  ې  ې 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ژ

1-6145

20557ژ ی ی    ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ژ

58626ژ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې    ې   ىى ائ ائ ەئ ژ
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فهرس اآليات القرآنية

الصفحةرقمهااآلية
سورة العنكبوت

69641ژ ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ژ

سورة األحزاب

م611ژ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  ژ

2341ژ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ

40441ژ ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ

سورة فاطر

3734ژ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ژ

سورة ص

26447ژ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی    جئ حئ مئ ىئ ژ

سورة غافر

28441ژ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ژ

سورة الّزخرف

13476ژ ڃ  ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ   ڇ ژ

د سورة حممَّ

م2211ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ژ

سورة الفتح

10362ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

سورة احلجرات

ڇ    ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ژ 
م1310ڍ ڍ ڌ ڌ ژ
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الصفحةرقمهااآلية
سورة الّنجم

31625ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ژ

سورة القمر

43579ژ ۅ ۅ   ۉ ۉ ژ

سورة احلديد

ژ ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ 
22561ۋ ژ

سورة احلرش

8572ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ژ

8572ژ ې ژ

9572ژ ې ې ى ى ائ ائ   ژ

10572ژ ٹ ٹ ژ

سورة املعارج

1459ژ ڭ ڭ ۇ ۇ           ژ

سورة نوح

27297ژ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی       ی  ی ژ

سورة اإلنسان

1570ژ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ

8570ژ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ژ

سورة اإلنسان

4408 - 3ژ ڤ   ڦ   ڦ ڦ ڦ    ڄ ژ
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فهرس األحاديث واآلثار

فهرس األحاديث واآلثار

رقم الصفحةاحلديث
]أ[

119أأنت اّلذي قتلت سّتة آالف من أهل القبلة...)ابن عمر(
38أأنت تتهّدنا بالقتل، إّنك ألذّل من ذلك... )املسّيب بن نجبة(

136أأنتم اليوم خري أم إذا غدت عليكم قصعة...
109أبعده اهلل أردت أن أباهي به بني مروان فنكص. )عبد اهلل بن الزبري(
119أتتوّجع البن أيب عبيد، وتكره أن تسّميه كّذاًبا...)عبد اهلل بن الزبري(

451أخاف املوت يف شهر رمضان، فيه ولدت، .... )عبد امللك بن مروان(
456أخربوين عن الوالة قبيل، ما كانوا يعاقبون به... )احلّجاج بن يوسف(

507إذا رأيتم الّرايات الّسود قد جاءت من قبل خراسان...
137إذا فتحت الكوفة فأنت أمريها وأمري ثغورها. )عبد اهلل بن الزبري(

325إذا لقيتم عدّوكم فأحسنوا القتال، فإّن أّول احلرب... )القباع(
35أشهد اهلل ومن حرض من املسلمني أيّن....)عبد اهلل بن سعد بن نفيل(

550أصلح اهلل األمري، أجدب اجلناب، واعرتانا الّسهر، وامتألنا.... )الّشعبي(
539أصلح اهلل األمري، إّن اهلل قد أعطاك ما حتّب من الّظفر،... )قتيبة بن مسلم(

549أصلح اهلل األمري، أوحش اجلناب، وأحزن املنزل ونبا بنا.... )الّشعبي(
365إعطاء الّشعراء من الّسف، ولكّنهم قوم يتأّتى.... )عبد امللك بن مروان(

بري( 12أكلت متري، وعصيت أمري... )عبد اهلل بن الزُّ
122إىل متى أماكر كّذاب ثقيف ويامكرين،... )عبد اهلل ابن الزبري(

556أليس كافٌر باهلل من زعم أّن عبد امللك... )سعيد بن جبري(
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437أما إذا أبيت يا أمري املؤمنني إاّل أن أخربك،... )أسامء بن خارجة(
400أّما امللوك فلم أر منهم أحًدا إاّل وله ذامٌّ وحامٌد،... )مسلمة بن زيد(
473أّما بعد فاحلمد هلل اّلذي حفظ أمري املؤمنني... )احلّجاج بن يوسف(

497أّما بعد فإّن احلّجاج واهلل ما يرى لكم إاّل ما يرى القائل.... )عامر بن واثلة(
505أّما بعد فإّن أهل العراق قد أقبلوا إليك وهو مثل الّسيل.... )املهّلب(

34أّما بعد فإّنا قد ابتلينا بطول العمر، فنرغب إىل رّبنا ... )املسّيب بن نجبة(
414أّما بعد فإّنه بلغ أمري املؤمنني أّنك تنفق يف اليوم ما... )عبد امللك بن مروان(

522أّما بعد فإّنه بلغني أّنك حبست زياد بن.... )عبد امللك بن مروان(
292أّما بعد فإيّن قد بايعت لعبد اهلل عبد امللك أمري املؤمنني.... )ابن عمر(

52أّما بعد فقد علمتام اّلذي بيني وبني املختار... )عبد اهلل بن عمر(
477أّما بعد يا ابن احلّجاج فإّنك عبٌد طمت بك األمور... )عبد امللك بن مروان(

542أّما بعد: فإّن الكّذاب الّشود عدّو الّرمحن... )احلّجاج بن يوسف(
374أّما بعد، أّيا الّناس فلست باخلليفة املستضعف،..)عبد امللك بن مروان(

628أّما بعد، فاحلمد هلل الكايف باإلسالم َفْقد ما سواه،... )املهلب بن أيب صفرة(
43أّما بعد، فإّن اهلل قد أهلك من أهل العراق... )عبد امللك بن مروان(

447أما ترىض أن تكون منزلتك منزلة داود الّنبّي... )عبد الرمحن بن زرعة(
54أّما سرية عثامن فكانت هوى وأثرة، فال حاجة.... )الّسائب بن مالك(

379أّما عبد امللك فكان جّباًرا ال يبايل ما أقدم عليه،....)أبو جعفر املنصور(
58أما واهلل إيّن ألعرف كلمة لو دعا هبا أريٌب الستامل هبا...)املغرية بن شعبة(

80أما واهلل لو أّن سيفي معي لعلمتم أيّن بنصل الّسيف.... )عمر بن صبيح(
15أّن ابن الّزبري أقاد من لطمة... )عمرو بن دينار(

18أن ابن الّزبري قال لعبد اهلل بن جعفر: أتذكر يوم لقينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص...
280أّن ابن عمر مّر بجذع ابن الّزبري: فقال: أهو هو...

267أن اّتق اهلل واكفف هذه احلجارة عن الّناس،... )ابن عمر(
93إّن أحّب األمر إيّل ما أطيع اهلل فيه، فأطعه ما استطعت...)ابن احلنفية(
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587إن أردَت أن يقاتل معَك أهُل البرصة مجيعًا فأخرج احلسن....
285إّن أعظم ما أنكر عىل عبد اهلل بن الّزبري تركه ذكر.... )الّزهري(

426إّن أفضل النساء الّسواحر الاّليت يقول أهل الّرجل..)عبد امللك بن مروان(
342إّن األزد هم األسد قتلوا احلازوق، وإّن من خثعم... )عبد اهلل بن الزبري(

709إّن األمراء كانت تأيت العلامء رغبًة فيام عندهم، .... )أبو  حازم(
494إّن األمري احلّجاج واّلين ثغركم، وأمرين بجهاد عدّوكم،... )ابن األشعث(

559أّن احلّجاج أمر سعيد بن جبري أن يصيّل بالّناس يف شهر رمضان،...
587إّن احلّجاج عقوبة جاءت من الّسامء، أفتستقبل عقوبة... )احلسن البرصي(

128أّن الّشعبي كان يقول للخشبّية: يا رشطة اهلل قعي وطريي
288إّن الشمس ال تنتظرك )ابن عمر(

460إّن الغوان ال تعّلم اخلمرة، فالزموا الّطاعة،... )احلّجاج بن يوسف(
528إّن الفرار قبيح، وليس هو بأحٍد من الّناس أقبح...)ابن أيب ليىل(

55إّن الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء، فاحلمد هلل عىل ما آتانا... )ابن احلنفية(
560إّن القوم لن يستحيوك فاصلب هلم. )إبراهيم الّنخعي(

548إّن اهلل إّنام نرصنا بطاعته والوفاء ببيعة خليفته،... )احلجاج بن يوسف(
3إّن اهلل أهلك قوم صالح يف ناقة قيمتها مخس مئة درهم... )ابن أيب ثور(

288إّن أمامه ما يسوءه، قد قال فرعون ما قال،... )جابر بن عبد اهلل(
341إّن أهل مّكة أهل اهلل فال متنعهم املرية
159إّن بعض الّصدق معجزة )األحنف(

341إّن ثاممة بن أثال ملّا أسلم قطع املرية عن أهل مّكة... )ابن عّباس(
547أن مّجر أهل العراق، وتابع عليهم البعوث،... )عبد امللك بن مروان(

بري( 12إن سالحكم لرّث، وإن حديثكم لغّث... )عبدا هلل بن الزُّ
250إّن عبد اهلل بن الّزبري لو كان خليفة كام يقول خلرج... )عبد امللك بن مروان(

18أّن عبد اهلل بن جعفر لقي ابن الّزبري، فقال له ابن الّزبري: أتذكر يوم لقينا 
369أّن عبد امللك رأى عند بعض ولده حديث املغازي، فأمر به فأحرق،...



أنساب األشراف للبالذري

- 722 -

138أّن عمر أّجل العّنني سنة كاملة،... 
19أّن فضالة بن رشيك األسدي أتى عبد اهلل بن الّزبري فقال له: إيّن.... 

597إّن يف احلجاج عجلة، وإّن يف لسانه ذربا. )عروة بن املغرية(
597إّن فيه غربا وتّسعا وإقداًما عىل الّدماء. )عروة بن املغرية(

484إّن فيهم خلّلتي صدق: الّسامحة والّنجدة
92إن كنت عىل طاعتي فبايع يل، وخذ بيعة من قبلك،..)عبد اهلل بن الّزبري(

15إّن ألهل اخلري عالمات ُيعرفون هبا، ويعرفوهنا من...)احلسن بن أيب احلسن(
5إّن لكّل قوم أرشبة ولّذات.... )عامر بن مسعود(

149إّن مصعًبا غمد سيفه وسّل أيره )عبد اهلل بن الّزبري(
428إّن من وثائق احلزم أن حتمل الّناس باملال فإهّنم أتباعه)عبد امللك بن مروان(

15إّن هذا األمر بدأ بنبّوة ورمحة وخالفة،... )ابن عّباس(
48إن يلك اهلل اجلّبارين يكن املختار أحدهم،... )عبد اهلل بن الّزبري(

389إّنا إّنام نستوجب طاعتهم بإدرار أرزاقهم، فأعطهم... )عبد امللك بن مروان(
136إّنا خارجون وإّنا مصّلون قبل اخلطبة)عبد اهلل بن يزيد ؤ(

55إّنا قدمنا عىل املهدي بن عيّل، فأمرنا بمظاهرة... )عبد الّرمحن بن رشيح(
2أنا ال أعطي َصفقة يميني يف فرقة، وال أمنعها يف مجاعة ...)ابن عمر(

558-559أنا مّمن أنعم اهلل عليه ببني أسد )سعيد بن جبري(
155إّنا واهلل ما قرأنا القرآن لنطلب به الّدنيا... )عمرو بن الّنعامن(
375أنتم حللتم عىل الكعبة ومل حتّل عليكم... )عبد اهلل بن الزبري(

146أنشدك اهلل وخدمتي رسول اهلل ووصّيته باألنصار،.. )أنس بن مالك(
505إّنك يا ابن حمّمد قد وضعت رجلك يف غرز طويل الغي... )املهّلب(
55إّنكم أهل بيت قد خّصكم اهلل الفضيلة،... )عبد الرمحن بن رشيح(

415إّنكم سعيتم مع الّشيطان فكنتم حزبه، فلاّم نكص... )عبد امللك بن مروان(
36إّنكم كنتم عىل نرصة احلسني، لوال أّن خرب قتله...)سعد بن حذيفة(

320إّنكم ال تفقدوين ما كان املغرية عليكم، فإّنه أبو صغريكم....)املهّلب(
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16إّنكم معش العرب كنتم عىل احلال اّلتي علمتم....)أبو برزة األسلمّي(
137إّنام وّليتك لتكون بيني وبني عبد امللك وجيوشه... )عبد اهلل بن الّزبري(

137-138أّنه )أي: ابن أيب ربيعة( أّجل العّنني سنًة )الّشعبي(
135أّنه دفن مّيتا فسّله من قبل رجليه )عبد اهلل بن يزيد(

121أّنه ذكر عنده املختار، فقال: صىّل عليه الكرام الكاتبون )ابن عّباس(
284إّنه رّبام أذيل الباطل عىل احلّق ليجعل اهلل ذلك فتنة... )أسامء بنت أيب بكر(

رنا إىل هذا الّدهر اّلذي نكدت فيه.... )سليامن بن رصد( 35إيّن أخاف أال نكون أخِّ
368إيّن اخرتتك لتأديب ولدي، وجعلتك عيني عليهم....)عبد امللك بن مروان(

370إيّن أريد اختصاصكام وجمالستكام، فال متدحاين... )عبد امللك بن مروان(
127إيّن آمرك بام آمر به نفيس: ال خترج معه،... )ابن احلنفية(

610إيّن عهدت إليك أن تويّل املهّلب قتال اخلوارج، فلاّم... )عبد امللك بن مروان(
50إيّن ألحّب أن ينرصنا رّبنا ويلك من سفك... )ابن احلنفية(

454إيّن ألرى رؤوًسا قد أينعت وحان قطافها،...)احلجاج بن يوسف(
376إيّن ألعلم أيّن ال أحّبكم ما ذكرت قتل عثامن،... )عبد امللك بن مروان(

272إيّن لفوق أيب قبيس حني وضع املنجنيق عىل ابن الّزبري،... )حمّمد بن زيد(
405إيّن مل أستعملك لتنتظر بالّناس يف صالهتم طواف...)عبد امللك بن مروان(

293أهل احلجاز أرسع الّناس إىل فتنة،...)ابن عمر(
450أوصيكم بتقوى اهلل فإهّنا أزين حلية، وأحصن... )عبد امللك بن مروان(

396أّول دينكم نبّوة ورمحة، ثّم ملك....
131أول ما قرئ خلف اإلمام يف زمن املختار،....)أبو بكر بن عياش(

446أخيّوفني عبد امللك باحلرب وأنا ابن احلرب وأخوها.... )عبد اهلل بن الّزبري(
549أّيا األمري إّن الّناس أمروين أن أعتذر إليك بغري احلّق، وأيم اهلل... )الّشعبي(

38أّيا الّناس، إّنا واهلل ما نطلب من الغنيمة إاّل رضوان اهلل... )سليامن بن رصد(
]ب[

582باعوا أخاهم، وحّزنوا أباهم، ومكانه من أبيه مكانه،... )احلسن البرصي(
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لب....  بري ابنه عبد اهلل إىل خاله العّباس بن عبد املطَّ 23بعث الزُّ
بري فأبى.... 17بعث يزيد بن معاوية الّضّحاك بن قيس ليأخذ بيعة ابن الزُّ

572بلغني أّنك تشتم أمري املؤمنني عثامن، فقال: إّنه ليمنعني... )ابن أيب لييل(
362بلغني أّنك مدحت عبد امللك فأنشدين ما...)سعيد بن املسيب(

378بنّي أوصيكم بتقوى اهلل؛ فإهّنا عصمة باقية....)عبد امللك بن مروان(
276البيات ال يصلح وال نستحّله )عبد اهلل بن الّزبري(

]ت[
506خترج من خراسان راياٌت سود ال يرّدها يشء... 
11متعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم،....

488اّتق اهلل عّز وجّل، وقاتل هؤالء القوم، وال تشرت الكفر....)رشيح بن هانئ(
441تنّبأ رجٌل يقال له خالد أّيام عبد امللك، فأمر به فصلب حّيا،... 

]ج[
17جاء رجٌل إىل ابن عمر فقال هذه خيلنا، قال: أّية خيل؟... 

427جلست إىل سعيد بن املسّيب يوًما واملسجد خال، فجاءه رجٌل فقال:..
409جّنبني دماء آل أيب طالب، فإّن بني حرب...)عبد امللك بن مروان(

]ح[
435حكم اهلل بيني وبني من ظلمني )سعيد بن املسّيب(

302حكمهم يف مرصكم كحكمهم يف سوادكم،.... )األحنف بن قيس(
428احلليم حييا بحياة الّسؤدد )عبد امللك بن مروان(

249احلمد هلل اّلذي له اخللق واألمر، وملك الّدنيا.... )عبد اهلل بن الّزبري(
]خ[

272خذلوه وأحّبوا احلياة، ومل ينظرو... )أسامء بنت أيب بكر(
273خذها وابن احلوارّي )عبد اهلل بن الّزبري(

134خرج عبد اهلل بن يزيد )ؤ( يستسقي، وخرج معه الرباء... 
275خرجت منكًرا للّظلم، مّتبًعا هلدي الّصاحلني،... )عبد اهلل بن الّزبري(
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622االختالف أشّد عليهم وأرسع يف هالكهم،... )املهلب بن أيب صفرة(
448اخَز من الّلحن كام ختزى من الفاحشة يعلمها الّناس)عبد امللك بن مروان(

27خطب ابن الّزبري يوًما، فتكّلم رجٌل من ناحية املسجد،...
370اخللفاء ثالثة: معاوية وكفاه زياد، وعبد امللك .... )أبو جعفر املنصور(

]ذ[
120ذكر ابن عمر الّدّجالني والكّذابني فقال: ومنهم ذو صهري.. )ابن عمر(

]ر[
427رأى عبد امللك كأّنه بال يف الكعبة، فبعث إىل سعيد بن املسّيب

359رأى عثامن عبد امللك فضّمه إليه وقال: رأيتني أخذت....
359رأى معاوية عبد امللك فقال: هذا أبو امللوك

269رأيت الُعّباد من أصحاب ابن الّزبري يأكلون حلوم... )عطاء بن أيب رباح(
408رأيت الفجور يف بني الّروميات، ورأيت... )عبد امللك بن مروان(

270رأيت حجارة املنجنيق يرمى هبا الكعبة حّتى كأهّنا.... )عروة بن الّزبري(
135رأيت عىل عبد اهلل بن يزيد )ؤ( خامًتا من ذهب.... )ثابت بن عبيد(

282رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك،... )أسامء بنت أيب بكر(
13رحم اهلل ابن الّزبري أراد دنانري الّشام، رحم اهلل مروان... )ابن عمر(

267رحم اهلل عثامن أنكروا من أمره ما قد رأوا أعظم منه... )جابر بن عبد اهلل(
281رمحك اهلل أبا خبيب، رمحك اهلل أبا خبيب،...)ابن عمر(

253رمحك اهلل أما واهلل لقد كنت من أحسنهم خلقا،... )عبد العزيز بن مروان(
]ز[

414زيادة منطق عىل عقٍل خدعة، وزيادة عقل... )عبد امللك بن مروان(
367زينة الكهل العلم وجّنته احللم)عبد امللك بن مروان(

]س[
146، 569استوصوا باألنصار خريا،....

249اسكت فإّن من صّغر مقتواًل صّغر قاتله)عبد امللك بن مروان(
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377، 441السياسة هيبة اخلاّصة، مع صدق موّدهتا،... )عبد امللك بن مروان(
]ش[

373شممت الّطيب حّتى ما أبايل رائحة ما وجدت،.... )عبد امللك بن مروان(
]ص[

273اصرب أبا محمه، اصرب ابن حام )عبد اهلل بن الزبري(
373صدقت كان مصعبا ناًبا من أنياب قريش،.... )عبد امللك بن مروان(

13صنعت سفرة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر حني أرادا املدينة،... )أسامء بنت أيب بكر(
5صوت عامر بن مسعود يف احلرب خري من ألف. )عبد اهلل بن الّزبري(

7مانرص أخاك ظاملًا أو مظلوًما
]ظ[

383ظلم الّناس عروة بن الورد حني قّدموا عليه حاتم...)عبد امللك بن مروان(
371انظر ما أوصيك به فاجعله لك إماًما: ابسط.... )عبد امللك بن مروان(

]ع[
27عاجلت حليتي لتكثر، فلاّم بلغت ستِّني يئست منها... )عبد اهلل بن الّزبري(

27عبد اهلل يشبه أبا بكر فهو ابنه، ومنعني ابني.....)الّزبري بن العّوام(
77عجّبا للمختار يزعم أّنه يطلب بدمائنا...)ابن احلنفية(

159عجًبا ملن بتكرّب وبتجرّب وقد جرى يف جمرى... )األحنف بن قيس(
131عّمرك اهلل يا ابن الّزبري، لو أّن رجال أتى ماشية...)ابن عمر(

]غ[
277غّضوا أبصاركم عن البارقة، وعّضوا عىل.... )عبد اهلل بن الّزبري(

]ف[
86فأين جنادبة األزد عنه ال يعقر به بعضهم )ابن عمر(

559فقل أنا مّمن أنعم اهلل عليه من بني أسد )ابن عباس(
]ق[

279قاتل اهلل املبري حيول بيني وبني جثته أن أواريا.)أسامء بنت أيب بكر(
340قاتله اهلل، يقتل املسلمني ويسأل عن املحقرات )ابن عباس(
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528قاتلوهم بنّية ويقني، وال تتأّثموا يف قتاهلم، فعيّل... )سعيد بن جبري(
528قاتلوهم فواهلل لئن ظهروا عليكم ليفسدّن دينكم....)أبو البخرتي(
528قاتلوهم فواهلل ما أعلم أحًدا عىل بسيط األرض أجور... )الشعبي(

246قال عبد امللك يوما جللسائه: من أشّد الّناس؟... 
14قال مصعب بن الّزبري البن عمر: يا أبا عبد الّرمحن أّديت حّق اهلل عليك...

261قتلوا رجال مسلاًم حمرًما صاحًلا بغري ذنب )عبد امللك بن مروان(
119قد بقيت لكم عقبة إن صعدمتوها... )ابن عّباس(

66قد فهمت كتابك، وال عذر لك عندي فيام فعلت،.... )عبد اهلل بن الّزبري(
390قد كان األحنف حليام، وكان إياس محوال... )عبد امللك بن مروان(

124قد كان يقول إيّن ألعرف كلمة لو قلتها كثر تبعي،... )عبد اهلل بن الّزبري(
120قيل البن الّزبري إّن املختار يزعم أّنه يوحى إليه، قال: صدق...)ابن الزبري(

121قيل البن عّباس: إّن املختار يزعم أّنه يوحى إليه، فقال:.. )ابن عّباس(
]ك[

بري ال يتكّلم يوم اجلمعة، إاّل باملواعظ، إاّل أّنه كان يشتم ثقيًفا.... 18كان ابن الزُّ
121كان ابن عّباس يقول يف املختار: طلب بثأرنا، وقتل َقَتَلَتنا، فنهاه حمّمد...

574كان إذا سجد كأّنه جذم حائط تتنّزل عىل ظهره العصافري. )األعمش(
440كان الّناس يصّلون ركعات بعد الّظهر، وكان عبد امللك...)الواقدي(

136كان الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا شّيع جيشا فبلغ عقبة الوادي قال: أستودع... 
270كان حجر املنجنيق جييء عبد اهلل بن الّزبري فيقال له:... )قتادة(

370كان عبد امللك أشّدهم شكيمة، وأمضاهم عزيمة.... )أبو جعفر املنصور(
422كان علمي به واهلل أّنه كان مّمن ينطقه العلم،..)حمّمد بن جبري بن مطعم(

361كان فقهاء املدينة يعّدون أربعة، منهم عبد امللك بن مروان )ذكوان(
50-51كان لذلك سبب، إاّل أّنه أمره بام مل يعمل به.... )الّشعبي(

156كان مصعب إذا سّلم يف الصالة كلها قال: ال إله إال اهلل... )أبو البخرتي(
129كانت هدايا املختار تأيت ابن عمر وابن عّباس... )حبيب بن أيب ثابت(
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12ماكتبوا الّناس عىل منازهلم،.... )عمر بن اخلّطاب(
284كذبت لقد كان أّول مولوٍد يف اإلسالم باملدينة،.... )أسامء بنت أيب بكر(

13كنت أمتّنى أاّل أموت حّتى أعلم ما يصري إليه أمر ابن الّزبري... )ابن عمر(
359كنت عند معاوية وعنده عبد امللك، فلاّمم قام أتبعه... )عمرو بن العاص(

190كنتم يف فتنة، والفتنة كاجلاهلية وال قود فيها،... )عبد امللك بن مروان(
]ل[

434ال أبايع ألحٍد وعبد امللك حّي، ....)سعيد بن املسّيب(
397ال أستحّل أن أنكح إاّل طّيبا فإّن ذلك يظهر. )عبد امللك بن مروان(

ا... )عبد اهلل بن الّزبري( يم ما رأتني حيًّ 23ال تزال قريش تعرف العّز وإنكار الضَّ
446ال تسّب احلكم فإّنه كان رجاًل وديًعا، ولكن سّب... )عبد اهلل بن الّزبري(

132ال تفعل فإّنك ال تدري عىل ما أنت من ابن الّزبري.... )ابن عّباس(
16ال تقاتل معه، وُرّد عليه ما أعطاك،.....)ابن عّباس(

160ال تندبّني نادبٌة، وال تبكيّني باكيٌة، وال يعلمّن بمويت...)األحنف(
619ال حلف يف اإلسالم، وكّل حلف.... 

484ال خري يف احلبش، وإّن فيهم خلّلتني: إطعام الّطعام،... 
436ال واهلل ال قمت إاّل يف الوقت اّلذي كنت أقوم فيه.... )سعيد بن املسيب(

550ال يسألني األمري ما نقمت، ولكن ليسلني مَل بطرت.)الشعبي(
284ألثننّي عليك بعلمي، لقد قتلوك مسلام حمرًما،.... )أسامء بنت أيب بكر(

277لبئس الّشيخ أنا يف اإلسالم لئن أوقعت قوًما.... )عبد اهلل بن الّزبري(
429، 448الّلحن من الّشيف أقبح من اجلدري...)عبد امللك بن مروان(

430، 442الّلحن هجنة يف الّشيف، والعجب آفٌة للّرأي،... )عبد امللك بن مروان(
92الق جيش ابن ورس، فإن كان.... )عبد اهلل بن الزبري(

30لقد أعظم الّناس والدة صفية بنت عبد املّطلب لنا...)عبد اهلل بن الّزبري(
360لقد حّدثتني بأحاديث قد مّرت بمسامعي، ولكّني... )عبد امللك بن مروان(

361لقد رأيت املدينة وما هبا شاٌب أشّد تشمريا،..... )نافع موىل ابن عمر(
275لقد ظّن ابن اخلبيثة يب ظّنه بأبيه ونفسه... )عبد اهلل بن الّزبري(
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13لك نطاقان يف اجلّنة
360هلل دّر عبد امللك ما زلت أعرفه آخذا بأربع...)سعيد بن العاص(

250هلل دّرك يا مصعب ما كان أسخى نفسك بنفسك)عبد امللك بن مروان(
249هلل مصعب لو كان ألخيه سخاؤه، وله شجاعة... )عبد امللك بن مروان(

551ملّا اهنزم ابن األشعث ضاقت يب األرض، وكرهت ترك عيايل.... )الّشعبي(
281ملن كرّب من األخيار ملولده أكثر مّمن كرّب من األرشار لقتله )ابن عمر(

39اللهم ارحم الّشهيد بن الّشهيد ... )سليامن بن رصد(
77اللهم اقتل عمر وأسل دمه عىل عقبيه)سعد بن أيب وّقاص(

424اللهم إّن ذنويب قد عظمت وجّلت، وهي صغرية... )عبد امللك بن مروان(
273اللهم إّن عبد اهلل بن الّزبري كان معّظاًم حلرمتك،... )أسامء بنت أيب بكر(

557اللهم إن كنت قضيت للحّجاج قتيل فاجعل ذلك كّفارة لذنويب )سعيد بن جبري(
159اللهم غفًرا إّن الّثقة ال يبلغ)األحنف(

361لو وليهم عبد امللك هذا اّلذي يصيّل ما رضوا به،..)ابن عمر(
287لوددت أيّن قلدت ابن الّزبري من أمر الكعبة ما تقّلد )عبد امللك بن مروان(

12ملوددت واهلل أّنه هكذا، ولكن ابدؤوا... )عمر بن اخلّطاب(
282، 283ليس الّذليل من قتلتموه، لكن الّذليل من ملكتموه. )عروة بن الّزبري(

283ليس بملوٍم من صرب حّتى مات كرياًم، ...)عروة بن الّزبري(
]م[

709ما بالنا نكره املوت؟ قال: ألّنكم أخربتم آخرتكم،...)أبو حازم(
552ما تقول يف أّم وأخت وجّد؟ قلت: اختلف فيها مخسة من... )الّشعبي(

131ما تقول يف قوم خلعوا ربقة الّطاعة،.... )مصعب بن الزبري(
بري( ة الثَّْرماء... )عبد اهلل بن الزُّ 12ما تقول هذه اهلِرَّ

115ما تقول يا ابن الّزبري غدا وقد قتلت أّمة..)مسافر بن سعيد(
561ما تكّلم سعيد بيشء وذلك أّنه كره املثلة )عاصم بن هبدلة

119ما جزاؤه ذلك مّنا، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا،... )ابن عّباس(
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14ما رأيت أحًدا أحسن مناجاة لرّبه يف عقب الّصدر... )ابن أيب مليكة(
50ما رأيت أفقه من الشعبي 

145ما رأيت قّط عىل منرب أحسن من مصعب بن الّزبري )الّشعبي(
156ما رأينا أمرًيا قّط عىل منرب أحسن من مصعب )الّشعبي(

129ما رّد ابن عمر عىل أحٍد من الوالة صلته إاّل املختار،... )نافع موىل ابن عمر(
439ما شتمت رجاًل قّط، وال شتمني إاّل حلمت عنه،... )أسامء بن خارجة(

479ما شكوت حّتى بلغ مّني اجلهد،.... )أنس بن مالك(
382ما غضبي عىل من أملك فأنا أقدر عليه،... )معاوية أو عبد امللك(

128ما كانوا يقرأون خلف اإلمام حّتى كان املختار... )إبراهيم بن يزيد(
122ما كالم أتكّلم به يرد عّني رضبتني... )ابن مسعود ؤ(
182ما كنت ألدع الّصالة مع قوٍم يقيموهنا.  )رجاء بن حيوة(

500ما كنت ألغدر بعد سبعني سنة،... )املهّلب(
138ماتت أّم احلارث بن أيب ربيعة وهي نرصانية، فشهدها...)الّشعبي(

240متى تغذو الّنساء مثل مصعب؟ لقد حرصنا... )عبد امللك بن مروان(
78املدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا.. 

434مّروا بسعيد بن املسّيب علينا، وإّنا يف الكّتاب،. )أبو املقدام(
449معاوية أحلم وعبد امللك أحزم 

72من أّمن رجاًل عىل نفسه فقتله...
528من أنكر منكًرا بقلبه فقد برئ منه، ومن أنكره.... )عيل بن أيب طالب(

72من ائتمنه رجٌل عىل دمه فقتله...
53من حلف عىل يمني فرأى غريها خرًيا منها..

161من رّسه أن ينظر إىل جذل من أجذال جهّنم...)عيل بن أيب طالب(
363من عبد اهلل بن عمر، سالم عليك، فإيّن مقرٌّ لك بالّسمع...

56من حمّمد بن عيّل إىل إبراهيم بن مالك، أّما بعد:... )ابن احلنفّية(
]ن[

139نعم العون عىل املروءة املال )حمّمد بن عمري(
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]هـ[
421هذا قرب رجٍل كان يسّكته احللم، ... )عبد امللك بن مروان(

258هو ظّل اهلل يف األرض 
بذة.....)عبد اهلل بن الّزبري( 4هو عدّو اهلل الفّرار بن الفّرار يوم الرَّ

]و[
بري( 12وأتاه أعرايّب يستفرضه، فقال: افرضوا له،....)عبد اهلل بن الزُّ
276واهلل إيّن ألكره أن أدخلها فأوخذ كام تؤخذ..)عبد اهلل بن الّزبري(

4واهلل ال أخلعها حتى خيلعها املوت....)عبداهلل بن الّزبري(
137واهلل لو وجدت خبًزا أو حلاًم ألطعمتكموه،...

ي بمن يبغض... )عبد اهلل بن الّزبري( 268واهلل ما أحّب أن أستظهر عىل عدوِّ
275واهلل ما أحّب أن أموت يومي هذا حّتى أعلم....)أسامء بنت أيب بكر(

366واهلل ما أنا باخلليفة املصانع، وال اخلليفة املستضعف،... )عبد امللك بن مروان(
272واهلل ما أنتظر إاّل أن تقتل فأحتسبك،... )أسامء بنت أيب بكر(
30وذكر مروان طلحة فأثنى عليه، وذكر الّزبري فلم يقل شيئا،..

367وفدت عىل عبد امللك، فام أخذت يف حديث أرى.... )الشعبي(
269وقد كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يستعني يف حربه..)عبد اهلل بن الزبري(

316وكان يقال لعبد امللك باملدينة محامة املسجد. )نافع موىل ابن عمر(
]ي[

709يا أبا حازم، أّي الّناس أكرم عىل اهلل؟، فقال:... )أبو حازم(
314يا أبا سعيد لو أتيت عملك مل تنتفع به مع هؤالء.... )األحنف بن قيس(

119يا أبا عّباس، إّن رّبك قتل املختار الكّذاب،..)عروة بن الّزبري(
445يا أبا حمّمد رصُت أعمل اخلري فال أرّس به،.. )عبد امللك بن مروان(

502يا ابن أخي إّنك قد وضعت رجليك يف ركابني طويل غّيهام..)املهّلب(
226يا الّشيخ القنوط رشٌّ من الّذنب )ابن احلنفية(

272يا أّمه إيّن أخاف إن قتلني أهل الّشام.... )عبد اهلل بن الزبري(
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395يا أمري املؤمنني أذكر آالء اهلل عندك بالعفو، ....)رجاء بن حيوة(
438يا أمري املؤمنني إّن له رمحا وقرابًة والعفو أقرب... )عبد اهلل بن مسعدة(
263يا أمري املؤمنني أوص هذا الغالم الّثقفي بالكعبة،.. )اهليثم بن األسود(

377، 449يا أهل العافية ال تستقّلوهنا.. )عبد امللك بن مروان(
533يا أهل العراق إّن الّشيطان قد استبطنكم فخالط.... )احلّجاج بن يوسف(

475يا أهل العراق عليكم بالّطاعة واجلامعة،.. )عبد الّرمحن بن مسعود الفزاري(
457يا أهل العراق، يا أهل الّشقاق والّنفاق، ....)احلّجاج بن يوسف(

6يا أهل الكوفة ألنسيّنكم سرية عمر بن اخلّطاب ..)عامر بن مسعود(
272يا بنّي إّن الّشاة إذا ذبحت مل تأمل الّسلخ،...)أسامء بنت أيب بكر(

373يا بني مروان ابذلوا معروفكم، وكّفوا أذاكم،....)عبد امللك بن مروان(
449يا دنيا ما أطيبك مع العافية )عبد امللك بن مروان(

245يا عروة كيف صنع احلسني؟.... )مصعب بن الزبري(
268يا معش األعراب، ال قّربكم اهلل،...)عبد اهلل بن الّزبري(
558يرحم اهلل أبا سعيد، ال تقّية يف اإلسالم )سعيد بن جبري(

340يرحم اهلل أبا عبد ا لّرمحن أين كان يوم حنني؟ قد سري بني... )ابن عباس(
292يعرّيين ابن مروان بالبخل والعّي، فواهلل لو وّليت... )ابن عمر(

282يكون يف ثقيف مبري وكّذاب،...
363ينصب لكّل غادٍر لواء يوم القيامة 
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]أ[
)128(، )560(إبراهيم )بن يزيد النّخعي(

)571(إبراهيم املؤّذن

98إبراهيم بن األشرت

357إبراهيم بن سعد

425، 426األبرش الكلبي = أبرش

)200(، )220(، 590األثرم = عيل بن املغرية األثرم
الّدورقي = أمحد بن  إبراهيم  أمحد بن 

إبراهيم
 ،228  ،227  ،180  ،132  ،131  ،109  ،104  ،)100(

638 ،562 ،556 ،500 ،487 ،307 ،301 ،270 ،229
)132(أمحد بن إرسائيل 

)135(، 138، )285(، )584(أبو أمحد الّزبريي= الزبريي = أبو أمحد

)105( األزرق )بن قيس احلارثي( 

309األزرق أبو نافع

389إسحاق بن إبراهيم 

)425(أبو إسحاق بن ربيعة 

271إسحاق بن حييى بن يوسف 

)120(، 131، 134، )258(أبو إسحاق الّسبيعي = أبو إسحاق

)584(أبو إرسائيل 

)91(أبو إسامعيل اهلمداين 
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إسحاق  أيب  بن  يونس  )بن  إرسائيل 
الّسبيعي(

136 ،)135(

)550(أسامء بن عبيد 

ّدي  )72(إسامعيل السُّ

)156(، )364(إسامعيل بن أيب خالد 

)50(إسامعيل بن جمالد 

)374(إسامعيل بن حمّمد 

)229(األسود بن شيبان

)136(األشعث بن سليم 

388، 390، 575األصمعّي 

)128(، 360، 572، 573، 585األعمش 

313أبو أمّية بن يعىل 

)280(أبو أّيوب )بن كيسان السختياين( 

588أّيوب )الّسختياين( 

]ب[
)16(أبو برزة األسلمّي 

)122(بّسام احلاّمل 

425بش بن أيب عيسى 

)558(أبو بش )جعفر بن إياس(

)385(بشري بن عبيد اهلل 

26بعض النَّوفليِّني 

247أبو بكر األعني

)156(بكر بن اهليثم 

420بكر بن حبيب الّسهمي

)398(بكر بن عبد العزيز

422أبو بكر اهلذيل



- 735 -

ند فهرس رجال السَّ

)131(، )367(، 561، 563،أبو بكر بن عّياش

585 ،573 ،572 ،566
317، 630، )645(، 653، 656بيهس بن صهيب 

300ابن بيهس

الّضبعّي جابر  بن  هيصم  بيهس  )298(أبو 

]ت[
530الرتيع بن جبلة

]ث[
)135(ثابت بن عبيد

)565(ثابت بن حمّمد

)447(ثور بن يزيد

]ج[
)127(أبو اجلحاف )داود بن أيب عوف( 

)309(اجلارود بن أيب سربة

)269(، )374(ابن جريج

جرير بن حازم
 ،228 ،227 ،133 ،132 ،131 ،109 ،105 ،100 ،)97(
 ،608 ،562 ،559 ،558 ،556 ،487 ،481 ،361 ،301

638 ،637
)98(جرير بن زيد 

)130(، )530(، 550، 565جرير بن عبد احلميد = جرير

162جرير بن عمرو اجلعفّي

219ابن اجلّصاص

)136(أبو جعفر اخلطمي )عمري بن زيد(

)308(أبو اجللد جيالن بن فروة اجلوين 

399أبو جناب 
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جهم   = الّسليطي  حّسان  بن  جهم 
السليطي

367 ،149

)566(أبو اجلهم )سليامن بن اجلهم( 

)632(أبو اجلهم الكلبي 
)104(، 396، 397، 449جويرية بن أسامء = جويرية

]ح[
)550(حاتم بن إسامعيل 

)563(احلارث بن أيب الّزبري املدين 
)424(حّبان بن موسى 

)129(حبيب ابن أيب ثابت

)559(حبيب بن أيب عمرة

هيد  )18(حبيب بن الشَّ
427حبيب بن قنيع

)373(احلّجاج بن أيب منيع الّرصايف

)374(احلّجاج بن حمّمد 

151، 249، 359، 367، 370، 406، 588احلرمازي 

)439(احلزامي 

406احلسن بن عيّل العتبي 
)575(احلسن بن عمرو 
)563(احلسني بن عرفة 

احلسني بن عيّل بن األسود = احلسني 
بن عيل = احلسني بن األسود

585 ،566 ،)561( ،)367( ،)360( ،136 ،)135(

)367(حصني )بن عبد الّرمحن السلمي( 

)150(حفص بن عمر  )بن عبد العزيز(

حفص بن عمر = العمري
 ،379 ،)365( ،361 ،295 ،246 ،230 ،183 ،118 ،)6(
 ،590 ،561 ،551 ،493 ،487 ،484 ،418 ،394 ،382

680 ،656
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)128(، 573حفص بن غياث 

)123(احلكم )ابن عتيبة( 

131، 365احلكم بن عياض 

)280(، 588محاد بن زيد 

)16(، )71(، 122، 136، 138، 270مّحاد بن سلمة = محاد

)520(، )590(، 591، )594(، 598محزة بن املغرية = محزة

)16(أبو محزة )عمران بن أيب عطاء األسدّي( 

)126(حّيان بن بش 

]خ[
442أبو خالد التميمي

اء  )18(خالد احلذَّ

530خالد الّضبي 

)279(خالد بن إلياس

)230(خالد بن ُسمري

)220(خالد بن كلثوم

)379(خالد بن يزيد بن بش

557خلف بن خليفة 
سامل  بن  خلف  أبو   = سامل  بن  خلف 

املخزومي
638 ،637 ،608 ،500 ،)227( ،104 ،)97(

574، 575خلف بن هشام = خلف البّزار

]د[
196داود بن عبد احلميد 

)120(، 134، 137، 583أبو داود )سليامن بن األشعث(

]ر[
)561(الّربيع بن أيب صالح 
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588أبو الّربيع الّزهراين 

137ابن أيب ربيعة

)71(رفاعة بن شّداد = رفاعة

)369(روح بن جناح

)123(، )280(، )361(، 481، 482، 486، )556(روح بن عبد املؤمن = روح

]ز[
370، 395، )442(، 443، 448أبو الّزعيزعة

15أبو زكريا العجالين 

)285(، 365، 369، 445، 709الّزهري 

)97(، 132، 133، 180، 227، 228، 301زهري بن حرب = أبو خيثمة

)134(، )156(زهري بن معاوية 

181أبو زياد بن يزيد بن قحيف الكاليب 

)26(، 249أبو زيد األنصارّي = أبو زيد

]س[
)556(سامل األفطس 

)562(سامل بن أيب حفص

469سربة بن عيّل الكاليب

)301(سربة بن نخف 
أبو   = سحيم   = حفص  بن  سحيم 

اليقظان
 ،459 ،450 ،430 ،428 ،423 ،422 ،401 ،383 ،)11(

583 ،486 ،481 ،473 ،467
74سحيم موىل عتبة بن فرقد السلمي 

575أبو سعد 

)128(سعيد بن سليامن سعدويه 

)582(سعيد بن عبد الّرمحن 

سعيد بن فريوز = أبو البخرتي
 ،583  ،554  ،530  ،529  ،528  ،526  ،)525(  ،)156(

585 ،584
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)122(سعيد بن قيس

)120(سعيد بن وهب 

)138(، 401سفيان = سفيان الّثوري

)15(، 484، 562، 575، 584سفيان بن عيينة = سفيان

)279(أبو سلمة احلرضمي
أّيوب  أبو   = الّرقي  املعّلم  بن  سليامن 

قِّي الرَّ
565 ،)551( ،373 ،)368( ،)72(

]ش[
)379(شبيب بن شبيبة 

565شجاع بن خملد الفاّلس 

)280(رشحبيل بن أيب عون 

)123(، 137، 559، 583شعبة )ابن احلّجاج( 

الّشعبي )عامر بن رشاحيل(
 ،230 ،156 ،151 ،145 ،138 ،137 ،106 ،91 ،)50(
،551 ،550 ،493 ،446 ،424 ،382 ،367 ،361 ،307

)575(أبو شهاب 

)506(ابن شوذب

438ابن أيب شيخ الكويف

]ص[
154، 274، 409، 456صالح بن كيسان 

)121(، )361(أبو صالح = ذكوان

)374(أبو صالح األنطاكي

100، 109، 131، 227، 228، 481، 487، )608(، 638صعب بن زيد 

)104(الصقعب بن ثابت

)104(أبو الّصقعب بن ثابت 

]ط[
291أبو طالب بن ميمون
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]ض[
)506(ضمرة بن ربيعة

]ع[
)280(عارم بن الفضل

)561(عاصم بن هبدل 

559، )560(، 566أبو عاصم النّبيل 

4، 440عامر بن أيب حمّمد

283، 289، 378، 575عامر بن حفص

309عامر بن عبد امللك

551عّباد بن موسى

)561(العباس بن الوليد النّريس

الكلبي = عّباس بن  عّباس بن هشام 
هشام = عّباس

 ،161 ،131 ،121 ،119 ،86 ،77 ،69 ،33 ،32 ،)21(
 ،381 ،377 ،372 ،368 ،253 ،249 ،231 ،219 ،177

597 ،500 ،487 ،453 ،436 ،426 ،420
15ابن عّباس 

)584(عبد اجلّبار اهلمداين 

387عبد احلكيم األشّج

399عبد احلميد األشّج 
مسلم  أبو   = األمحري  الّرمحن  عبد 

األمحري
162 ،23

270، )279(عبد الّرمحن بن أيب الّزناد = ابن أيب الّزناد
عبد الّرمحن بن معاوية الّزيادي = أبو 

إسحاق الّزيادي
450 ،424

)287(، )391(عبد الّرمحن بن نافع بن عبد احلارث

427أبو عبد الّرمحن الّطائي 

)563(عبد العزيز بن زمعة العامري 
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247عبد اهلل بن الّزبري )احلنظيل(

)16(، 137، 588عبد اهلل بن املبارك = ابن املبارك

)359(عبد اهلل بن بكر السهمّي

427عبد اهلل بن جعفر
عبد اهلل بن زياد األسدي = أبو مريم 

صاحب الدستوائي
)557(

)558(عبد اهلل بن سعيد بن جبري

)404(، 406، 413، 427، )449(عبد اهلل بن سلم

144، )247(عبد اهلل بن رشيك

582عبد اهلل بن رشيك األعور
عبد اهلل بن صالح )بن حمّمد بن مسلم 

اجلهني( 
159 ،)128(

عبد اهلل بن صالح بن مسلم = عبد اهلل 
بن صالح العجيل= عبد اهلل بن صالح 

املقرئ

596 ،571 ،563 ،)505( ،)446( ،116 ،)50(

عبد اهلل بن عّياش = ابن عّياش
 ،394  ،382  ،379  ،373  ،307  ،248  ،108  ،)106(

686 ،680 ،561 ،426 ،418 ،399
13، 27، 282، 413، 449، 583عبد اهلل بن فائد 

18ابن عبد اهلل بن فائد

557عبد اهلل بن مروان 

)121(عبد اهلل بن مصعب بن ثابت 

)439(عبد اهلل بن نافع 

)560(عبد اهلل بن نمري 

)559(، 560عبد امللك بن أيب سليامن

)567(عبد امللك بن سعيد بن جبري

)567(عبد امللك بن عبد اهلل القطان
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)71(، )403(عبد امللك بن عمري

)565(عبد امللك بن حمّمد

)561(عبد الواحد بن زياد

)137(عبيد اهلل ابن القبطي

)587(عبيد اهلل بن معاذ

438عبيد اهلل بن موسى

)565(عبيد بن جنّاد

370، 502، 564، 588، 590أبو عبيدة )معمر بن املثنّى( 

)359(العتبي )حممد بن عبد اهلل بن عمرو(

)291(، 409ابن أيب عتيق

389عجالن موىل عّباد 

270 عروة بن الّزبري

)269(عطاء )ابن أيب رباح( 

)17(عطاء )بن يسار اهلاليل( 

31، )156(، )584(عطاء بن الّسائب 

)565(عطاء بن سامل 

)71(، )136(، 558، 574عّفان بن مسلم = عّفان

)18(عكرمة 

404عكرمة بن خالد

)584(العالء بن عبد الكريم 

430عيل بن إبراهيم 

)563(عيل بن احلسني بن عرفة 

)14(، )377(، 399، 413، 419، 439عيّل بن مّحاد 

)384(عيل بن سليم 

)115(، 422، 438عيل بن جماهد
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عيل بن حمّمد املدائني = املدائني

 ،149  ،129  ،91  ،58  ،57  ،27  ،23  ،21  ،19-11  ،4
 ،283 ،282 ،274 ،271 ،254 ،181 ،158 ،154 ،150
 ،362 ،359 ،357 ،313 ،309 ،308 ،291 ،289 ،286
-387 ،385-383 ،381-377 ،375 ،367 ،366 ،364
 ،409-407 ،406 ،404 ،401 ،399 ،398 ،396 ،389
 ،442-440 ،438 ،434 ،430-427 ،425-418 ،413
 ،531 ،495 ،473 ،467 ،459 ،456 ،450 ،449 ،447
 ،583 ،582 ،577 ،575 ،561 ،559-557 ،543 ،541

657 ،640 ،586
481، 556عيل بن نرص اجلهضمّي

)126(عيل بن هشام

)572(عامر الدهني 

)362(عاّمر بن نصري الّسلمي
بن  امللك  عبد   = اجلوين  عمران  أبو 

حبيب
315 ،)308(

371، 382، 399، 597عمر بن بكري 

)498(عمر بن ذّر اهلمداين

عمر بن شّبة = عمر
 ،550  ،506  ،152  ،137  ،134  ،129  ،126  ،)120(

583 ،575 ،567-565 ،560 ،559
)441(عمر بن غياث

)197(عمرو بن أيب عمرو

558عمرو بن أيب وحشية 

359عمرو بن العاص

)26(، 127، 249، 390أبو عمرو بن العالء 

)15(، 484عمرو بن دينار = عمرو

)560(عمرو بن قيس 
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عمرو بن حمّمد، أبو عثامن = عمرو بن 
حمّمد النّاقد

584 ،575 ،572 ،562 ،560 ،138 ،135 ،128 ،)82(

)583(عمرو بن مّرة

)558(عمرو بن هشام

)197(أبو عمرو الّشيباين 

)574(العوام بن حوشب 

عوانة )بن احلكم( 

 ،231  ،147  ،131  ،119  ،118  ،116  ،77  ،23  ،)12(
 ،367 ،366 ،365 ،283 ،271 ،254 ،249 ،246 ،232
 ،418 ،414 ،400 ،391 ،381 ،380 ،379 ،372 ،368

680 ،597 ،568 ،529 ،453 ،440 ،427 ،422 ،420
484عوسجة موىل ابن عّباس

)129(، )586(ابن عون )عبداهلل بن عون بن أرطبان( 

)280(أبو عون بن أيب حازم 

)145(، 371، 590ابن عّياش اهلمداين

)550(عيسى احلنّاط 

)72(، )551(عيسى بن يونس 

]غ[
)123(غندر )حمّمد بن جعفر اهلذيل( 

]ف[
19ابن فائد 

390أبو فراس السامي

)82(، )156(، 247، 258، 554، 584الفضل بن دكني، أبو نعيم = أبو نعيم

)388(الفضل بن سليامن

)562(الفضل بن سويد 

]ق[
505القاسم بن سهل النوشجاين 
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)566(، )567(القاسم بن مالك 

445قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة 

270قتادة

387، 399أبو قّرة

)120(قيس )بن حفص( 

)17(قيس بن الّربيع

594قيس بن سعد العجيل

]ك[
355، 410كثرّي 

)106(كثري بن حمّمد

145، )373(كثري بن حمّمد = عّم أبو هشام الّرفاعي

344الكردي 

)159(، 456، )691(ابن كناسة األسدي = ابن كناسة

]ل[
442أبو لؤلؤة املازين 

لوط بن حييى = لوط= أبو خمنف
 ،453  ،377  ،253  ،177  ،162  ،119  ،51  ،33  ،)32(

667 ،659 ،529 ،520
)17( ابن أيب ليىل 

]م[
445مالك بن أنس

)582(، 587مالك بن دينار 

)13(املثنّى بن عبد اهلل بن عوف

)36(، 42، 88، 89، 90املثنّى بن خمربة = املثنّى

)50(، 106، 151، 230، 307، 361، 446، 487، 493، 551جمالد )بن سعيد( 

)15(جماهد )بن جرب(

)559(حمّمد  بن إسحاق
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)556(حمّمد بن أبان الواسطي

409حمّمد بن إبراهيم 

)133(، 180، )227(، 301، 307، 500، 638حمّمد بن أيب عيينة = ابن أيب عيينة

)227(، 556حممّد بن الّزبري احلنظيل

ائب بن بش الكلبي  د بن السَّ )21(، 23، 32، 43، 86، 121، 253، 436، 500حممَّ

)566(حمّمد بن حاتم )بن بزيع(

)567(حمّمد بن حاتم )بن سليامن الّذّمي(

)390(حممد بن حبيب موىل بني هاشم 

)156(حمّمد بن حّيان احلّراين 

557حممد بن ذكوان 

حمّمد بن سعد 
 ،427 ،409 ،288 ،280 ،279 ،271 ،270 ،258 ،146

445 ،434
)364(، 425حمّمد بن صالح 

)424(حمّمد بن عدي بن النّهاس بن قهم

)384(حمّمد بن عيل الكناين 

حمّمد بن عمر = الواقدي
 ،427 ،409 ،288 ،280 ،279 ،271 ،270 ،269 ،146

445 ،434
399حمّمد بن عيسى

)571(حمّمد بن فضيل بن غزوان 

)270(حمّمد بن كثري 

)136(حمّمد بن كعب

)565(حمّمد بن مصّفى 
الرفاعي  هشام  أبو    = يزيد  بن  حمّمد 

= أبو هشام
481 ،)373( ،)145( ،)106(

د الّتوزّي  = أبو حمّمد النّحوي  أبو حممَّ
= أبو حمّمد املقرئ

564 ،408 ،390 ،)26(
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)550(خملد بن احلسن 

152خملد بن حييى 

)174(مروان بن جناح

)135(، 137مسعر )بن كدام( 

)115(، 147أبو مسعود )أمحد بن الفرات الّضّبي( 
مسعود  أبو   = الكويف  مسعود  أبو 

القّتات
691 ،568 ،428 ،414 ،380 ،)365(

)382(مسكني بن ميمون األنصاري

382ابن مسكني املديني

445مسلم بن مّحاد 

388مسلمة بن علقمة املازين 

مسلمة بن حمارب = مسلمة
 ،)385( ،380 ،375 ،366 ،359 ،271 ،254 ،149 ،19

657 ،421 ،396
196مشايخ القيسّيني 

)121(، 445مصعب بن عبد اهلل الّزبريي

)587(معاذ بن معاذ 

)127(معاوية بن ثعلبة 

227معاوية بن صعصعة بن معاوية

429أبو معاوية بن عامر 

)307(معاوية بن قّرة

)587(أبو معدان 

530معني 

)128(، 130، 137، )550(، 565املغرية )بن مقسم( 

)220(املفّضل الّضّبي 

406، 434أبو املقدام 

359املنهال بن عبد امللك
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)120(موسى بن إسامعيل 

425موسى بن عقبة

]ن[
391نافع )بن عبد احلارث(

)129(، )280(، 361نافع )موىل ابن عمر( 
نافع بن األزرق = نافع األزرق= نافع  

= ابن األزرق
 ،303-300  ،298  ،297  ،296  ،295  ،)294(  ،248

669 ،332 ،309-305
نعيم  أيب  بن  الّرمحن  عبد  بن  نافع 

املقرئ 
)388(

)15(ابن أيب نجيح

)72(ُنصري بن أيب ُنصري 

]هـ[
)506(هارون بن معروف 

بن  بش  كاتب  احلّراين  هاشم  أبو 
مروان

360

)16(هدبة )بن خالد(

)129(هدبة بن خالد 

)121(، 270، )279(هشام بن عروة 

174، 177، )231(، )285(، )362(، 369، 370، 401هشام بن عاّمر = هشام

)309(هشام بن قحذم 

د = هشام ابن الكلبي =  هشام بن حممَّ
ابن الكلبي = الكلبي

 ،121  ،119  ،86  ،77  ،69  ،43  ،33  ،32  ،23  ،)21(
 ،253 ،249 ،232 ،231 ،219 ،177 ،162 ،161 ،131
 ،422 ،420 ،400 ،390 ،382-380 ،377 ،372 ،368
 ،529 ،520 ،500 ،487 ،484 ،453 ،436 ،428 ،426

667 ،659 ،597
)128(، )558(، 572، 574هشيم بن بشري = هشيم
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)567(هالل بن خّباب 

)15(، )120(أبو هالل الّراسبّي = أبو هالل

اهليثم بن عدّي = اهليثم

 ،246 ،232 ،230 ،183 ،151 ،150 ،118 ،116 ،43 ،)6(
 ،394  ،382  ،379  ،371  ،365  ،361  ،307  ،295  ،248
 ،543  ،520  ،498  ،493  ،487  ،484  ،426  ،418  ،399

686 ،680 ،663 ،656 ،609 ،597 ،590 ،561 ،551
]و[

)558(واصل )بن حيان األحدب(

)360(وكيع )بن اجلراح( 

502وليد بن املغرية 

)271(الوليد بن صالح 

174، 177، )231(، 369-371، 430، )565(الوليد بن مسلم = الوليد

)129(، 482الوليد بن هشام 

وهب بن جرير = وهب
 ،180  ،133-131  ،109  ،105  ،104  ،100  ،)97(
 ،562 ،556 ،500 ،487 ،361 ،307 ،301 ،229-227

638 ،637 ،608
)21(وهب بن منّبه

)129(وهيب بن خالد

]ي[
)126(، 135، 136، 360، 585حييى بن آدم 

)156(، )556(حييى بن زكريا

)122(حييى بن سعيد

)561(، )563(، 566، 593، 594، 595يزيد بن أيب زياد 

379يزيد بن بش 

)18(يزيد بن ُزَرْيع

)150(، 154، 274، 375، 381، 409، 434يزيد بن عياض = ابن جعدبة
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)120(أبو يزيد املدين

184يعقوب بن داود 

)130(، )530(، 550يوسف بن موسى

)564(يونس النّحوي 

)258(، 307، 519يونس بن أيب إسحاق 

)174(يونس بن ميسة 

365يونس بن يزيد األييل 
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فهرس األعالم

]أ[
287، 387، )391(، 409أبان بن عثامن

)186(أبان بن عقبة بن أيب معيط 
191، 399أبان بن مروان 

)673(ابن أبجر الّطبيب 
)574(، 575إبراهيم الّتيمي 
599إبراهيم احلريب 

575، 585إبراهيم النّخعي = إبراهيم
691إبراهيم بن أدهم 

إبراهيم بن مالك األشرت = إبراهيم بن األشرت 
= إبراهيم = ابن األشرت = أبو النّعامن

 -94 ،75 ،71 ،70 ،68 ،67 ،65 -60 ،57 ،)56(
 ،227 ،196 ،175 ،165 ،140 ،123 ،118 ،97
 ،323 ،322 ،253 ،248 ،244 ،243 ،240-233

330 ،325
107، 233إبراهيم بن حّيان 

458إبراهيم بن عامر األسدي
)445(إبراهيم بن عبد الّرمحن بن عوف 

236، 249، 350، 391، 423، 653، 664، 695إبراهيم بن عريب = ابن عريب
إبراهيم بن حمّمد = إبراهيم األعرج بن حمّمد 

= إبراهيم = ابن حمّمد بن طلحة 
134 ،53-51 ،44 ،38 ،37 ،)5(

169، 170، )531(األبرد بن قّرة الّتميمّي 
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)176(ابن أبرهة بن الّصباح احلمريي 
282أبرهة احلبيش 

621أبزى 
570األتابكي 

27ابن أثال الّطبيب النرّصاين 
14م، 66م، 206، 222، 223، 226ابن األثري

40مإحسان عّباس 
وَرقّي البغدادّي  33مأمحد بن إبراهيم الدَّ
71مأمحد بن أيب بكر بن عيل بن يوسف 

200أمحد بن أيب خيثمة 
279أبو أمحد احلاكم 

76مأمحد بن حسن الدمهشاوي 
24م، 115، 137، 146، 439أمحد بن حنبل = أمحد

ر  35مأمحد بن عبد اهلل بن عامَّ
24مأمحد بن كيسان، أبو احلسن 

حمّمد  بن  أمحد   = اهلل  عبد  بن  حمّمد  بن  أمحد 
املوصيل = املوصيل

72م، 73م، 74م، 76م

 = حييى  بن  أمحد   = جابر  بن  حييى  بن  أمحد 
البالذري

28م،  27م،  25م،  24م،  20م،  19م،  14م، 
51م-53م،  48م،  47م،  43م،  31م-41م، 
56م-75م، 78م-80م، 16، 17، 26،164، 197، 

299
24م، 200أمحد بن حييى ثعلب = أبو العّباس ثعلب

18أمحد شاكر 
52، )57(، 61، 64، 70، 71، 102-105، 107، أمحر بن شميط = ابن شميط 

)321( ،133
)164(، 170، 323أمحر بن يزيد ابن الكيشم الّطائي = أمحر طيء
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111، األحنف بن قيس = األحنف  ،109  ،107  ،102  ،100  ،91  ،90  ،)89(
 ،227  ،169  ،)160(  ،159  ،158  ،149  ،116
 ،330 ،314 ،308 ،302 ،234-232 ،230 ،228

599 ،390
)617(أبو األحوص صاحب ابن مسعود 

)117(األحوص 
62أخت )راشد بن إياس( 

630األخرض بن ورقاء الكلبي 
)6(، 125، 176، 184، 196، 198، 202، 206، األخطل = أبو مالك

 ،223 ،222 ،220 ،218 ،216 ،215 ،212 ،207
 ،437 ،430 ،414 ،413 ،411 ،378 ،226 ،225

482 ،446 ،438
203ابنة األخطل

581آدم بن عبد الّرمحن 
)40(، 41، 43أدهم بن حمرز الباهيّل = أدهم بن حمرز

40مأردشري 
303، 304أردشري بن بابك = أردشري األصغر بن بابك

)194(أرطأة بن سهّية 
224األرقم بن قيس بن شهاب 

623أزاد مرد بن اهلربذ 
398، 556األزدي 

334إساف اليشكري 
151إساف بن عتبة بن عمرو 

685أسامة بن زيد األمحيس 
383أسامة بن زيد بن حارثة 

مشقّي  35مإسحاق بن إبراهيم الدِّ
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34مإسحاق بن إبراهيم املوصيّل 
70، 647إسحاق بن األشعث 

24مإسحاق بن راهويه 
630إسحاق بن عبد اهلل بن األشعث

276إسحاق بن عبيد اهلل األسلمي 
بن  بن األشعث = إسحاق  بن حمّمد  إسحاق 

حممد = إسحاق
499 ،498 ،496

279إسحاق بن حييى بن طلحة 
197أبو إسحاق احلريب 

42، 63، 135، 156، 220، )502(أبو إسحاق الّسبيعي = أبو إسحاق
181أبو إسحاق بن مسلم 

548أسد بن عبد اهلل القسي 
120، 551إرسائيل )بن أيب إسحاق الّسبيعي(

83أسلم املنقري 
64، 83، 126، 189، 219، 225، )437(، 439، أسامء بن خارجة

612
12، 272، 276، 279-281، 283، 284أسامء بنت أيب بكر = أسامء = ذات النِّطاقني

239، 342أسامء بنت عميس 
143أسامء بنت خمربة النّهشلّية 

39م، 44م، 48مإسامعيل باشا البغدادّي 
145إسامعيل بن أيب خالد 
)494(إسامعيل بن األشعث 

24مإسامعيل بن القاسم، أبو العتاهية 
)555(، 558إسامعيل بن أوسط البجيل 

)53(، 239، 248إسامعيل بن طلحة 
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اهلل  عبد  بن  إسامعيل   = مهاجر  بن  إسامعيل 
موىل بني خمزوم 

478 ،)398(

400إسامعيل بن هشام 
263األسود بن أقيش 

55، 94األسود بن جراد الكندي 
العينني  ذي  بن  مالك  بن  ربيعة  بن  األسود 

الكندي 
36

)258(األسود بن يزيد 
)106(، 142أبو األسود الّدييل 

)428(، 429، 443أسيلم بن األخيف 
659األشعث بن احلارث بن عمرية 

66، 495األشعث بن قيس 
19مأشناس

)144(األشهب بن رميلة 
472أشيم بن شقيق بن ثور الّذهيل 

569األصبغ 
116ابن األصبهايّن 

631األصبهبذ 
7، 19، 192، 213، 235، 302األصفهاين

)417(ابن اإلطنابة 
39م، 165، 496، 537ابن أعثم

)687(أعشى بن أيب ربيعة 
)412(، )432(أعشى بني شيبان = أعشى بني أيب ربيعة

 = احلارث  بن  الّرمحن  عبد   = مهدان  أعشى 
األعشى

 ،250 ،244 ،112 ،103 ،91 ،82 ،81 ،)74( ،34
 ،576 ،546 ،502 ،501 ،499 ،493 ،490 ،328

687 ،662 ،658 ،656 ،639 ،604



أنساب األشراف للبالذري

- 756 -

465، 466، 674أعني 
23األقرع بن حابس ؤ

)264(األقيبل بن شهاب الكلبي 
)242(، 243، 264األقيش األسدي = األقيش 

623أكتل بن منجب الّسدويس 
14مأكرم بن ضياء العمري

258، 484األلباين 
515أبو أمامة ؤ

86أبو أمامة )عم أعشى مهدان(
357أّم أبيها بنت عبد اهلل بن جعفر 

138أّم احلارث بن أيب ربيعة 
احلكم  بن  يوسف  بن  حمّمد  بنت  احلّجاج  أّم 

الّثقفية
484

293أّم احلسن بنت احلسن بن عيل 
175أّم احلكم أخت معاوية 

357أّم احلكم بنت ذؤيب بن حلحلة بن عمرو
153أّم الفضل بنت غيالن بن خرشة الّضبّي

345أّم املطّرح 
353أّم املغرية بنت املغرية بن خالد بن العاص 

198، 199أّم اهليثم = أّم هيثم
353أّم أّيوب بنت عمرو بن عثامن بن عّفان 

511أّم بكر 
280أم بكر بنت املسور 

113، )116(أّم ثابت بنت سمرة بن جندب 
606أّم مجيل 
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397أّم حجري بنت شيبة بن عثامن بن طلحة 
أّم حفص بنت املنذر بن اجلارود =  ابنة املنذر 

بن اجلارود
606 ،605

304أّم حكيم )بنت عمرو بن قيس( 
484أم حكيم بنت حييى بن احلكم بن أيب العاص

)24(أّم حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم 
198، 200أّم َدْوَبل 

أّم سلمة بنت عبد الّرمحن بن سهل بن عمرو 
القريش 

466

)166(أّم سلمة بنت عبيدة بن ا حلليق اجلعفّية 
667أّم شبيب

609أّم عّباد بن حبيب 
291أّم عطاء بن أيب رباح 

350أّم فاطمة بنت رشيك بن سحامء 
أيب  أخت  فروة  أّم   = قحافة  أيب  بنت  فروة  أم 

بكر الّصّديق 
494 ،66

يق  دِّ 115، )151(، 648أّم كلثوم بنت أيب بكر الصِّ
231، 429، 707أّم كلثوم بنت عبد اهلل بن عامر

)5(، 25، 293أّم هاشم بنت منظور بن زيان =  أّم هاشم
 428أم هشام بنت أيب هشام بن عتبة 

290أّم هشام بنت منظور الفزارية 
178أّم يزيد ميسون بنت بحدل 

418امرئ القيس
184آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة بن عامر 

57م، 612أمّية بن عبد  شمس = أمّية
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471، أمّية بن عبد اهلل بن خالد = أمّية   ،453  ،420  ،)397(  ،385  ،249  ،248
 ،649 ،644-642 ،638 ،637 ،609 ،602 ،487

707 ،657 ،656
150، 416أنس بن أيب أناس = أنس بن زنيم

439أنس بن عياض 
2، 135، 146، 311، 460، 477-479، 526أنس بن مالك = أبو محزة
483أنس بن مدرك اخلثعمي 

218أوس بن احلارث 
 )452(أوس بن حجر

691إياس بن حصني بن زياد 
)390(إياس بن قتادة 

54، 55، 59-61، 68، 123إياس بن مضارب = إياس = ابن مضارب
103إياس بن معاوية 

19مإيتاخ
)686(، 688أيمن بن خريم 

665أيوب اخلويل 
514أيّوب بن احلكم بن أيب عقيل الّثقفي 

)576(، 577أّيوب بن الّسائب بن النّمر  = ابن القرّية
)665(أّيوب بن سعفة 

84أيوب بن سعنة النّخعي 

]ب[
 579، 632، 633باذام موىل ابن األشعث = باذام
387، )389(بثينة صاحبة مجيل = بثينة مجيل

)2(َبِجري بن َرْيَسان 
181، 185، 421ابن بحدل
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340ابن بحذج
24م، 6، 50، 99، 134، 135، 136، 138، 145، البخارّي 

373 ،359
630البخرتي بن عامر العاميل 

172بختيار 
409بديح

)134(الرباء بن عازب 
)480(، 515، 516، 594، 596، 619الرباء بن قبيصة = الرباء 

)675(أبو بردة بن أيب موسى 
492أبو بردعة )بن عبيد اهلل بن أيب بكرة( 

393، 394برز
312ابن برز موىل عبد القيس 

383ابن بري 
484البزار

169، 248، 529، 530، 531، 533، 535، 586بسطام بن مصقلة = بسطام
619بسطام بن نعيم بن هبرية

)591(بش بن األجدع اهلمداين 
586بش بن املنذر بن اجلارود 

647بش بن جرير بن عبد اهلل البجيل 
59بش بن ربيعة اخلثعمي 

699بش بن عاصم الّليثي 
)144(، )674(، 675بش بن غالب األسدي 

621، 630بش بن مالك 
513بش بن حمّمد بن اجلارود 
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254، بش بن مروان = بش   ،253  ،248  ،)235(  ،231  ،180  ،148
 ،440  ،)360(  ،327  ،289  ،287  ،259  ،257
 ،614-612 ،603 ،568 ،465-463 ،461 ،453
 ،661 ،660 ،658 ،656 ،645 ،644 ،639 ،638

680 ،678 ،674 ،669 ،665 ،664
166بش موىل الّزبري 

681، 683، 687، 690، 691البطني الّشيباين = البطني
188ابن بعاج الكلبي 

392البعثية بنت هشام بن عقبة 
)152(، 240، 423البعيث اليشكري = البعيث املجاشعي 

19مبغا
162، 599البغدادّي = اخلطيب

399بكار بن عبد امللك 
293بكر )بن عبد اهلل بن الّزبري( 

408بكر بن حصني بن عار 
24مبكر بن حممد، أبو عثامن، املازيّن 

353، 354أبو بكر )بن عبد امللك( 
470أبو بكر بن أيب الّدنيا 

261، 262أبو بكر بن أيب قيس = أبو بكر
384، )436(، )445(أبو بكر بن عبد الّرمحن بن احلارث بن هشام 

431أبو بكر بن عبد العزيز )بن مروان( 
552، 553أبو بكر بن عبيد اهلل

385، أبو بكر= الّصّديق  ،383  ،366  ،346  ،135  ،66  ،13 12م، 
657 ،570 ،425 ،416

488أبو بكرة )بن عبيد اهلل بن أيب بكرة( 
595، 596بكري بن هارون البجيل 
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702أبو بالل مرداس 
)518(البلتع 

324بنانة ابنة أيب يزيد بن عاصم األزدي 
171بنت أيب لؤلؤة 

)30(بنت احلسني 
بنت شقيق بن ثور

698أبو البهاء 
343هبدل بن مالك بن الّطفيل 

255هبرام حور بن يزدجرد
35مأبو البيع األنطاكّي 

135، 136البيهقّي 

]ت[
24مالرتمذي 

13، 286متارض بنت منظور 
26متارض بنت منظور

161متيم )ابن عّم عقبة بن هبرية األسدي( 
218، 439، 440متيم بن احلباب = ابن احلباب 
)387(توبة )صاحب ليىل األخيلية( 

514توبة )موىل قيس بن اهليثم الّسلمي( 
520توبة بن عبيد اهلل بن احلّر اجلعفي 

504، )514(تيحان بن أبجر = تيحان البكري  
)203(تيم بن أيب بن مقبل العجالين 

]ث[
71ثابت 

344، 345، 637، 462ثابت الّتاّمر 
)13(، )286(، 293، )385(ثابت بن عبد اهلل بن الّزبري 
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266ثعلبة 
201ثعلبة بن نياط 
507ثوبان ؤ

704ثوبان احلرضمي 
658، 662ثور بن البطني = بطني

مقّوم   = مناف  عبد  بني  حليف  ثور  أيب  ابن 
النّاقة 

260 ،)3(

333ثور بن حليلة بن ثور احلنفي 
135، 584الّثوري 

]ج[
138جابر 

)3(، 4، )261(، 262، 263جابر بن األسود = جابر
29م، 30مجابر بن داود جدُّ البالذري 

300جابر بن زيد 
)554(جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدي 

266، 286، 287، 288جابر بن عبد اهلل
473أبو جابر العبدي 

677اجلالينوس الفاريس 
708جبلة أخو صالح
470جبلة بن األيم 

)524(، 525، 529، 684جبلة بن زحر = جبلة
12مجبري بن املطعم بن عدّي

185، )222(-226اجلّحاف بن حكيم = اجلحاف
)175(، 176جدار بن عباد 

384ابن جذل الّطعان 
372جذيمة بن عيل بن الّدائل
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272اجلّراح بن احلصني بن احلارث
)528(، )618(، 619، 692اجلّراح بن عبد اهلل = اجلّراح

393اجلرباء )بنت عقيل بن علفة(
182جرول بن األحنف 

149ابن جريج 
100، 318جرير بن حازم 
482جرير بن عثامن 

207، جرير بن عطّية = جرير  ،203  ،152  ،143  ،141  ،23  ،5 58م، 
 ،482 ،458 ،408 ،402 ،378 ،292 ،246 ،240

688 ،564 ،518
170جرير بن كريب 

509جرير بن هاشم بن سعد بن قيس اهلمداين 
72مُجشم بن ثقيف 

378، 423جعثن أخت الفرزدق 
662، 704اجلعد بن ضامم 

570جعفر بن أيب املغرية 
385جعفر بن أيب جعفر املنصور 

3-)4(جعفر بن الّزبري 
جعفر بن الفضل بن الفرات = ابن ِحنَْزابة = 

ابن الفرات
71م، 73م، 74م

605جعفر بن داود بن قحذم 
)469(، 529، 610، 616، 617، 633جعفر بن عبد الّرمحن بن خمنف = جعفر 

)527(جعفر بن عمرو بن حريث 
35مجعفر بن ُقدامة 

24مجعفر بن حممد البلخّي، أبو معش 
354، 370، 379، 599، 682، 709أبو جعفر املنصور = املنصور
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171جفينة العّبادي 
334، 335جفينة بن قرة = جفينة

440أبو اجلالس 
24جّل بن عدّي 

)500(، 535، 577أبو جلدة اليشكري 
336مجال بن سلمة 

664مجرة 
387، )389(مجيل )صاحب بثينة( 

215مجيل بن قيس 
377أبو مجيل املّكي 

177ابن جناح 
244جندب 

)86(جندب بن زهري 
)87(جندب بن عبد اهلل )جندب اخلري( 

87جندب بن عفيف 
)87(جندب بن كعب 

449ابن اجلنيد 
29ماجلهشيارّي 

547جهضم )بن عّباد بن احلصني( 
30أبو جهل 

)684(جهم بن زحر بن قيس 
247، 667، 679، 682جهيزة بنت عمرو = جهيزة أّم شبيب = جهيزة 

66م، 707، 708جّواز الّضبِّي 
)187(، 290جّواس بن القعطل الكلبي

502أبو جوالق 
154ابن جودان األزدي 
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)555(أبو اجلوزاء 
247، 295اجلوزجاين 

49م، 66مابن اجلوزي 
170اجلون اهلمداين

42أبو اجلويرية العبدي 

]ح[
13، 14، 26، 32، 63، 106، 281، 373، 377، أبو حاتم 

565 ،563 ،561 ،460 ،441 ،382
100ابن حاتم الّرازي 

)98(، 171، )370(، 371حاتم بن النّعامن الباهيل 
472حاتم بن سويد بن منجوف 

383حاتم طيء
154، 555ابن أيب حاتم 

424حاجب )بن زرارة بن عدس( 
341حاجب بن مخيصة 

39م، 48محاجي خليفة 
بن  قيس  بن  عمرو  بن  فهم  )أخو  احلارث 

عيالن( = عدوان
401

احلارث )بن العّباس بن الوليد بن عبد امللك( 
= احلارث بن العّباس

636 ،)635( 

)430(احلارث األشعري 
)46(، 135احلارث األعور = احلارث

529، 660احلارث بن جعونة العامري 
)3(، )260(، 261، 262احلارث بن حاطب = ابن حاطب

30احلارث بن حرب بن أمّية 
28، 115، )243(، 276، )404(-406احلارث بن خالد = احلارث
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440احلارث بن سعيد 
)122(احلارث بن سويد

27احلارث بن ضّب العتكي 
643احلارث بن عّباس بن ربيعة بن احلارث 

53، 89، 101، )106(-108، 117، 129، 137، احلارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة = القباع
 ،233 ،230 ،171 ،148 ،145-142 ،140 ،139
 ،326 ،325 ،323 ،318 ،314-312 ،290 ،262

424 ،388 ،381
322احلارث بن عبد املّطلب 

328، 658، 660-662، 671احلارث بن عمرية
27احلارث بن قيس اجلهضمّي

نّي 306، 307احلارث بن كعب الشَّ
319احلارث بن مساحق 

)30(احلارث بن هشام 
302-305، )308(، 311-313، 315، 320حارثة بن بدر = ابن بدر

341، 342احلازوق احلنفي = احلازوق
260، ابن حّبان   ،244  ،131  ،124  ،122  ،87  ،4  ،3  ،1

582 ،482 ،460 ،382 ،369 ،273
471حبة بنت الفضل 

 )329(ابن حبناء يزيد
)150(، 382حّبى املدينية 

526، )560(حبيب بن أيب ثابت 
)471(، 609، 629حبيب بن املهّلب = حبيب 

24محبيب بن أوس، أبو متّام 
)689(حبيب بن حدرة 

559حبيب بن سامل 
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677، 678، 679حبيب بن عبد الّرمحن  
52حبيب بن منقذ 
94حبيب بن منقذ 
)3(، 4، 353، 376ُحبيش بن دجلة

488احلجاج )بن عبيد اهلل بن أيب بكرة(
169، )593(، 596احلّجاج بن حارثة

353، 354احلّجاج بن عبد امللك = احلّجاج
9احلّجاج بن عمرو الزَبْيدي 

)163(احلّجاج بن مسوق اجلعفي
303، 305، 306، 308، 320احلّجاج بن ناب = ابن ناب

أبو   = احلجاج   = الّثقفي  يوسف  بن  احلّجاج 
حمّمد 

65م، 66م، 4، 5، 8، 12، 29، 40، 47، 48، 59، 
-146 ،118 ،117 ،110 ،88 ،83 ،82 ،67 ،61
 ،225 ،195 ،191 ،183 ،182 ،176 ،155 ،148
 ،267-263 ،255 ،254 ،248 ،247 ،245 ،229
 ،318  ،307  ،299  ،292-288  ،286-270
 ،365 ،364 ،361 ،354 ،353 ،340 ،331 ،322
 ،391 ،390 ،389 ،386 ،383 ،380 ،378 ،370
 ،414 ،409 ،407 ،401 ،398 ،396 ،395 ،393
 ،482-453 ،450 ،438 ،433 ،432 ،418 ،415
-502  ،500-496  ،494-492  ،488-486
-541  ،539  ،537-528  ،525-511  ،509
 ،598-593  ،591-585  ،583-570  ،567
 ،630-627  ،624  ،623  ،621  ،619-612
 ،669 ،668 ،666 ،665 ،653 ،636 ،635 ،632
708 ،707 ،705 ،701 ،698-684 ،682-671

61، 70، 170، 239، )244(، 251حّجار بن أبجر = حّجار
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59حجر بن عدي 
36، 43حجر بن عوضة الكندي 

43م، 31، 203، 222، 244، 273، 286، 375، ابن حجر 
460 ،387 ،382

8ُحَجري بن ُجعيد اجلمحي 
8ُحَجري بِن َحّجار بن احلر 

606، 610أبو احلديد العبدي = أبو احلديد
42، )677(حذيفة بن اليامن = حذيفة

570حّرام بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم 
698أبو احلّر عبد الّرمحن بن النّعامن العوذي 

ة موىل خزاعة = أبو حّرة  2، 4أبو ُحرَّ
اإلصبع  ذو   = احلارث  بن  حمّرث  بن  حرثان 

العدواين
)257(

397ابن حرثان 
148حرماز بن مالك بن عمرو بن متيم

)148(احلرمازي 
83حرملة األسدي 

315حرملة بن مربطة 
458احلرنفش

665حريث بن إياس بن حنظلة 
)169(حريث بن زيد اخليل الّطائّي 

706أبو احلريرة 
 129حريز بن عثامن

68ماحلريش بن عامر 
315، 316، 390، 480، 502، 509، 514، 517، احلريش بن هالل = احلريش

)617( ،579 ،518
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665ابن حزم 
417حّسان )بن ثابت( 

63حّسان بن فائد 
178، 189، )380(، 381حّسان بن مالك بن بحدل 

295، 299أبو احلسن األشعري = األشعري
)15(احلسن )بن أيب احلسن يسار( 

احلسن   = البرصي  احلسن  أيب  بن  احلسن 
البرصي = احلسن

587 ،582 ،574 ،558 ،154 ،138

407احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب 
بّي الكويف  34ماحلسن بن مّحاد الضَّ

77ماحلسن بن عبد القاهر الوافالوي 
384احلسن بن عرفة 

31، 46، 289احلسن بن عيّل ء = احلسن
59، احلسني بن عيّل ء = احلسني  ،56  ،55  ،47  ،46  ،43  ،42  ،39-36  ،33

 ،96  ،83-81  ،79-77  ،75  ،73  ،71  ،70  ،61
 ،236 ،174 ،164 ،163 ،144 ،133 ،132 ،130

539 ،409 ،407 ،289 ،245
33ماحلسني بن عيّل بن األسود العجيّل 

البغدادّي  حييى  بن  أمحد  بن  عيّل  احلسن  أبو 
البالذرّي 

70م

122أبو احلسني من أهل البرصة 
42ابن احلصل 

539حصني العنربي 
274، 277احلصني بن احلامم املّري 

423حصني بن خليد العبيس 
539احلصني بن مالك بن اخلشخاش العنربي 
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345حصني بن نجدة 
)33(، 40، 41، 43، 49، 69، 94، 96، 97، 125، حصني بن نمري 

271 ،266 ،236 ،175
)366(، 475احلضني بن املنذر 

634حّطان األعس 
570حطيط الّزّيات

72محطيط بن جشم 
33محفص بن عمر الّدورّي املقرئ 

78حفص بن عمر بن سعد 
481، 482حفص= حفص بن زياد

594حفصة بنت سعد بن أيب وقاص 
377حفصة بنت عبد اهلل بن عمر 

)407(ابن احلقيق اليهودي 
31، 385، )445(، 446، 585احلكم بن أيب العاص

585احلكم بن أيب عقيل 
)475(، )612(احلكم بن املنذر بن اجلارود 

)460(، )510(، 518، 582، 693، 701، 702احلكم بن أّيوب = احلكم
677احلكم بن سعد العشرية 

353، 355احلكم بن عبد امللك بن مروان = احلكم  
132، )554(، )584(احلكم بن عتيبة = ابن عتيبة = احلكم

)614(احلكم بن عمرو 
648احلكم بن خمربة

586احلكم بن خمرمة العبدي 
79حكيم بن طفيل الّطائي 

38حكيم بن منقذ 
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)190(، 191، 192، 193، 195حلحلة بن قيس = حلحلة
14، 18، 100، 133، 377مّحاد بن زيد 

14، 122، 377، 564مّحاد بن سلمة
75م، 648محد اجلارس = اجلارس

155محران
239محزة ؤ

383محزة األصبهاين 
5، 277، 285، 291محزة بن الّزبري 

محزة بن عبد اهلل بن الّزبري = محزة بن عبد اهلل 
= محزة

 ،140  ،137  ،131  ،118  ،109-107  ،25  ،5
 ،322 ،293 ،290 ،233 ،232 ،230 ،228 ،148

337 ،323
30، 342، 351محزة بن عبد املّطلب = محزة

)22(مَحل بن سعدانة 
81محل بن مالك املحاريب 

21أبو محل 
69محلة بن عبد الّرمحن اخلثعمي

)40(محلة بن عبد اهلل اخلثعمي 
517، )546(محيد األرقط 

704محيد الّسدويس 
)375(محيد بن ثور اهلاليل 

)176(، 178، 188، 189، 194محيد بن حريث = محيد
81، 617محيد بن مسلم 

218مُحيدة 
محيدة ابنة مقاتل )بن مسمع( = أخت زياد بن 

مقاتل
517 ،480

28محيدة بنت النّعامن بن بشري 
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3، 275احلنتف بن الّسجف 
293حنتمة بنت عبد الّرمحن بن احلارث بن هشام 

)35(حنش بن ربيعة الكناين، أبو املعتمر 
459حنظلة )بن عمري بن ضابئ( 

205حنظلة بن قيس بن هوبر 
522احلواري بن زياد 

83، 85حوشب الريسمّي 
37، 235، 251، 252، 257، 289، 326، 327، حوشب بن يزيد = حوشب 

691 ،690 ،685 ،682
663احلويرث الّراسبي 

]خ[
)151(ابنة خارجة األنصاري )حبيبة بنت خارجة( 

35خالد )بن سعيد بن نفيل( 
155خالد الوالبّي 

68م، )274(خالد بن األعلم 
)395(خالد بن الريان 

)27(، 29، 30خالد بن املهاجر = خالد  
22، 406، 486خالد بن الوليد 

152خالد بن بينة 
660خالد بن جزي الّسلمي 

295خالد بن خداش
)22(خالد بن سعيد 
99خالد بن سمري 

)643(خالد بن صفوان بن عبد اهلل 
خالد بن عبد اهلل القسي = خالد بن عبد اهلل 

= خالد
564 ،560 ،559 ،557 ،)555( ،)404( ،148
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أمّية  بن  خالد  خالد=  بن  اهلل  عبد  بن  خالد 
األموي = خالد

 ،259 ،253 ،249 ،248 ،235 ،231 ،228 ،89
 ،581  ،481  ،453  ،420  ،397  ،388  ،321
 ،642  ،638  ،637  ،613-609  ،604-602

653 ،646-644
)596(، 679، )684(خالد بن عّتاب بن ورقاء

352، خالد بن يزيد بن معاوية = خالد  ،258  ،253  ،191  ،184  ،179  ،178
 ،428  ،421  ،420  ،390  ،386  ،384  ،)380(

506 ،429
)290(، 293خبيب بن عبد اهلل )بن الّزبري( = خبيب 

284خدجية بنت خويلد 
498أبو خراش احلمريي 

502، 548خرشة بن عمرو الّتميمي = خرشة
73اخلريب بن راشد النّاجي 

596خريم بن عمرو املّري
)422(خريم بن فاتك األسدي 

)62(، 63، 617خزيمة بن نرص العبيس 
266ابن خزيمة اخلثعمّي 
29ماخلصيب أمري مرص 

182اخلّطايب 
658خطامة )من بني شيبان(

145اخلطيب 
47مابن خلكان 

19ماخلليفة األمني العبَّايس
19م، 31م، 36م، 53م، 126، 197اخلليفة املأمون العبَّايس = املأمون
ل عىل اهلل = املتوّكل 19م، 36م، 43م، 126اخلليفة املتوكِّ

19م، 20م، 36ماخلليفة املستعني باهلل 
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20م، 132اخلليفة املعتّز باهلل = املعتّز 
19ماخلليفة املعتصم العبَّايس

43ماخلليفة املعتضد 
20م، 22م، 36م، 43ماخلليفة املعتمد عىل اهلل 

20م، 22ماخلليفة املقتدر باهلل 
22م، 234اخلليفة املكتفي 

20ماخلليفة املهتدي باهلل 
64م، 121، 220، 599اخلليفة املهدي = املهدي

19ماخلليفة الواثق العبَّايس 
474خليفة بن خالد بن اهلرماس 

52م، 286، 360، 525، 555، 600، 701، 702خليفة بن خّياط = خليفة 
د املنترص  19م، 43ماخلليفة حممَّ

384اخلنساء 
418اخلنساء الّشاعرة بنت عمرو الّشيد 

24ماخلوارزمّي 
)78(خويل بن يزيد األصبحي 

20خويلد بن أسد بن عبد العّزى 
2095ابن أيب خيثمة 

654خري بن حبيب بن عطية 
)555(خيوان بن خالد = أبو الّشيخ اهلنائي

]د[
21، 32، 44، 563الّدارقطني 
315دانيال ش

352داود )بن عبد امللك( 
447داود ش

701، 702، 703داود بن النّعامن العبدي = داود
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34مداود بن عبد احلميد الّرقِّي 
)153(، 230، 248، 251داود بن قحذم 

698داود بن حمرز العبقيس 
جستاين = أبو داود  24م، 135، 136، 360أبو داود السِّ

685دجاجة احلنفي 
)639(دجاجة بنت الّصلت 

352درجا )بن عبد امللك( 
513دريد بن الّصّمة 

86ابن دريد 
24م، 54دعبل بن عيّل، اخلزاعّي = دعبل 

)304(دغفل بن حنظلة 
165َدهْلَم املرادي 

)22(، 291أبو دهبل وهب بن زمعة اجلمحي = أبو دهبل
198، 200َدْوَبل 

335الّدول بن حنيفة 
دومة بنت عمرو بن وهب بن  معّتب = دومة 

بنت وهب بن معّتب
113 ،45

39مدي خويه )Degeeje(، املستشق اهلولندي 
479دينار صاحب حفرة دينار 

24م، 164، 166، 299الدينوري  = أبو حنيفة الّدينورّي

]ذ[
4ابن أيب ذئب 

426ذبيان بن نعيم بن حصني
127أبو ذرِّ ؤ

)498(، 554، 584ذر بن عبد اهلل بن زرارة = ذر
21، 31، 100، 131، 563، 584الّذهبي 
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هبّي  41م، 43م، 47م، 122، 281الذَّ
493ذو اجلوشن الّضبائي 

بن  احلارث  بن  مالك  بن  معاوية  العينني،  ذو 
بّداء الكندي 

43

اد = ذّواد العكيل 336، 337ذوَّ
181الّذّيال 

]ر[
248، )355(رؤبة )ابن العّجاج(

59، 60، 61، 62، 63، 123راشد بن إياس 
472، 474راشد بن عوف 

324، 325، 345راشد= راشد العّمي = أبو هاشم
148الرباب بنت امرئ القيس 

5الرباب بنت أنيف 
185الّرباب بنت زفر بن احلارث 
481، 482، 484، 485رباح شريزنجي = شريزنجي

602الّربيع بن زياد اليشكري 
303، 307-308، 309، 320ربيع بن عمرو = ربيع األجذم

592الّربيع بن يزيد األسدي 
135ربيعة )الّرأي( 

332ربيعة بن احلارث 
205أبو ربيعة بن ذهل بن شيبان

429ربيعة بن الغاز
)40(، 41، 68ربيعة بن املخارق

)323(ربيعة بن ناجد األزدي 
143أبو ربيعة 



- 777 -

فهرس األعالم

501، رتبيل   ،500  ،498  ،495  ،494  ،489-487
547 ،544-541 ،538-536

)182(، 183، )395(رجاء بن حيوة = رجاء 
102رزين بن عبد الّسلويل 

507رشدين بن سعد املهري البرصي 
 = شّداد  بن  رفاعة   = البجيّل  شّداد  بن  رفاعة 

رفاعة 
68م، )34(، 35، 41، 42، 43، 44، 52، 71، 73

281، 466أبو رغال 
192رفيدة بن ثور بن كلب 

)624(الّرقاد )بن زياد بن مّهام( 
318، 538الّرقاد بن عبد اهلل = الّرقاد األزدي

464رقبة بن مصقلة 
408رقية بنت سعيد بن نوفل 

206ركضة بن النّعامن الّشيباين 
)648(، 655رملة بنت عبد اهلل بن خلف = رملة

480، 648أبو رهم بن شقيق بن ثور
262ابن رواس

660أبو الّرواع الّشاكري 
29، )32(، 181، 261، 291، 378، 410، 420، روح بن زنباع 

 ،644 ،480 ،476 ،471 ،466 ،443 ،442 ،440
707

696، 697، 698الّريان النّكري = الّريان 
197، 394الّريان موىل عبد امللك = الريان 

656ريطة بن أسيد بن احلويرث الّثقفية 
293ريطة بنت عبد الّرمحن بن احلارث بن هشام 

21ريطة بنت عبد اهلل الّثقفية 
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606ريمة

]ز[
)113(ابن الّزبعرى 

)512(، 518زادان فّروخ بن بريى
)585(، 670زاذان 

)47(، 52، 55، 88، 238، 675زائدة بن قدامة = زائدة 
194زّبان بن سّيار بن عمرو 

151الّزبيدي 
)290(، 291، 293الّزبري )بن عبد اهلل بن الّزبري( 

661الزبري بن األروج الّتميمي 
بري   23، 27، 30، 119، 387الزبري بن العوام = الزُّ

308، 600الزبري بن املاحوز 
18، 87، 138، 200، 378الّزبري بن بّكار

  = عيل  بن  الزبري   = اخلارجي  عيل  بن  الزبري 
الّزبري

69م، 166، 258، 289، 313، 316، 323-319، 
599 ،329-325

680، زحر بن قيس   ،674  ،647  ،245  ،112  ،70  ،)59(  ،10
681

79ِزْريب 
13، 154، 262، 273، 280، 563، 565أبو زرعة 

65م، 21، 22، 32، 33، 40، 42، 68، 98، 157، ُزَفر بن احلارث = زفر
 ،199  ،197  ،196  ،188-178  ،176-)174(
 ،231 ،230 ،220-218 ،216-214 ،208 ،202

684 ،596 ،442 ،441 ،253
486، 658زفر بن عمرو الفزاري 

145زكريا )بن أيب زائدة( 
599زكريا الّساجي 
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205زمام بن مالك الّشيباين 
362ابن زمل العذرّي

135، 285أبو الّزناد  
698زهران بن احلجر 

)677(، 678، 680زهرة بن حوّية
20زهرة بنت عمرو بن حنثر

132الزهري 
162زهري )ابن قيس بن مشجعة بن املجّمع( 

24زهري )خراساين( 
425زهري بن أيب سلمى 

33م، 64مُزهري بن حرب، أبو خيثمة، النَّسائّي 
435زهري بن مسلم األزدي 

131، 148، 370، 386زياد 
2، 5، )33(، 36، 39، 40-42، 46، 47، 49، 59، ابن زياد = عبيد اهلل بن زياد = عبيد اهلل 

 ،125  ،124  ،100  ،98-94  ،78  ،75  ،70  ،68
 ،196 ،187 ،178 ،176-174 ،164 ،148 ،134
 ،597 ،512 ،310 ،309 ،307 ،296 ،295 ،245

702 ،668
)142(زياد األعجم 
)702(زياد األعسم 

21، 495، 614، 645زياد بن أيب سفيان = زياد
697زياد بن الّربيع بن زياد 

641زياد بن القريش 
647زياد بن النرّض احلارثي

343زياد بن جد بن وبرة 
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618زياد بن عبد الّرمحن 
239، زياد بن عمرو = زياد = العتكي  ،228  ،)227(  ،149  ،111  ،90  ،89  ،27

 ،514 ،483-481 ،467 ،401 ،314 ،251 ،248
681 ،680 ،675 ،674 ،603 ،522 ،515

479، 514، 517، 577زياد بن مقاتل بن مسمع 
201، 205، 208، 210، 212، 213، 214، 215زياد بن هوبر = ابن هوبر

66م، 692، 693أبو زياد املرادي 
)134(زيد بن أرقم 

352، 445، 552زيد بن ثابت األنصاري = زيد بن ثابت
343زيد بن جّبال بن بش الّطائي

80، 125-126زيد بن رقاد اجلنبي 
62زيد بن عيل بن احلسني 

557زيد بن مسوق الريبوعي 
641زيد بن يربوع بن ثعلبة 

8زيد موىل عّتاب بن ورقاء
318زينب بنت بشري 

387، )399(، 400زينب بنت عبد الّرمحن بن احلارث

]س[
3الساكنة بنت أيب هانئ بن احلارث بن زهرة 

)685(سامل بن أيب اجلعد األشجعي 
297، 332، 333، 345، )651(سامل بن مطر = سامل = أبو طالوت

)243(سامل بن وابصة األسدي
30الّسائب )بن العوام( 
641الّسائب بن األخرس

249الّسائب بن العّوام 
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52، 54، 81، 111، 113، 114الّسائب بن مالك
43سجاح 

)177(سحيم بن املهاجر 
468سحيم بن شعيب احلنفي 

47مالّسخاوي 
)333(رساج بن جماعة احلنفي 

رساقة بن مرداس البارقي = رساقة البارقي = 
رساقة

618 ،)324( ،123 ،)73(

)395(رسجون الرومي 
ّي بن وقَّاص  11السَّ

)109(ابن رسيج املغنّي 
472رسيع موىل احلّجاج 

141ابن ُسْعدى 
32، 36، 77، 465، 674سعد بن أيب وّقاص 

36، )42(، 677سعد بن حذيفة بن اليامن = سعد بن حذيفة  
568سعد بن هديم 
341، 342، 605، 611سعد الّطالئع 

333، 334أبو سعدة العجيل = أبو سعدة
106، 373أبو سعيد األشّج 

52، 55، 68سعر بن أيب ُسعر احلنفّي 
338سعيد )بن عياذ( 

702سعيد املرادي 
)190(، 191، 192، 193، 195سعيد بن أبان بن عيينة = سعيد بن عيينة 

)469(، 470، 471، 647سعيد بن أسلم بن زرعة 
333سعيد بن احلارث األنصاري 
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350، 359، 525سعيد بن العاص
592، )672(، 673سعيد بن املجالد بن عمري = ابن املجالد
138، 357، 361، 362، 413، 427، 434، 435، سعيد بن املسيب = سعيد = ابن املسّيب

445 ،436
24مسعيد بن أوس، أبو زيد، األنصارّي 

)554(-567، سعيد بن جبري = سعيد   ،530  ،528  ،526  ،525 66م، 
587 ،585

9سعيد بن َحْرملة بن الكاهل الوالبّي 
سعيد بن خالد بن عمرو = سعيد بن خالد = 

سعيد
657 ،)656( ،)286( ،)13(

672، 673، 676، 680، 681سعيد بن رشحبيل بن عمرو = اجلزل 
353، )398(سعيد بن عبد امللك = سعيد اخلري

)22(سعيد بن عمرو 
اجللندى  بن  عبد  بن  زيد  بن  عياذ  بن  سعيد 

األزدي 
)470(

)177(، 184سعيد بن مالك بن بحدل 
106، 373سعيد بن مسوق
138، 382سعيد بن منصور

52، 65، 110، 111، 112سعيد بن منقذ 
237، 352، 363، 515، 526أبو سعيد اخلدري = أبو سعيد

370الّسفاح 
252أبو الّسفاح )بكري بن معدان بن عمري( 

672سفيان بن أيب العالية اخلثعمي
630-سفيان بن األبرد = سفيان = أبو حييى  ،616  ،531  ،514  ،512  ،511  ،)507(

687 ،686 ،680-677 ،636
 439سفيان بن عيينة

700سفيان بن هانئ اهلمداين 
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95، 97سفيان بن يزيد بن املغّفل 
705سكني املحلمي 

351سكينة بنت أيب معيط 
30، )148(، 150، 152، 154، 247سكينة بنت احلسني 

310سالمة الباهيل 
670سالمة بن سيار الّشيباين 

700سالمة بن عامر القشريي 
562سلم بن قتيبة 

247، 667سلامن بن ربيعة 
231سلمة بن أسامة 

121، )709(سلمة بن دينار، أبو حازم = أبو حازم األعرج
 )Gotein( 78مسلمون دو فجوتن

239، 342سلمى )أخت أسامء بنت عميس( 
240سلمى )بنت عدي بن الرقاع( 

315سلمى بن القني 
)483(الّسليك بن سلكة

605، 606سليم بن سلمة 
52سليم بن يزيد الكندي 

682أبو سليم
338سليامن )بن عّياذ( 

21سليامن ش
220، 561سليامن األعمش = األعمش

398سليامن بن أيب بكر بن أيب كريمة 
34مسليامن بن أيب شيخ الواسطّي 

133سليامن بن حرب 
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93سليامن بن محري الّثوي 
رقي = سليامن 260، 261سليامن بن خالد الزُّ

443سليامن بن داود ش
292سليامن بن سالم احلنفي 

د = سليامن = ابن رصد )34(،-41، 43، 44، 51، 52، 174، 196سليامن بن رُصَ
43سليامن بن عبد الّرمحن الكالعي 

68م، 183، 191، 352، 355، 356، 366، 379، سليامن بن عبد امللك = سليامن 
 ،434 ،433 ،431 ،429 ،428 ،414 ،395 ،394
 ،612 ،589 ،549 ،466 ،460 ،452 ،451 ،435

709 ،708 ،659
أّيوب،  أبو  األنصارّي،  اهلل  عبيد  بن  سليامن 

املعّلم، الرقِّي 
34م

)237(، 245سليامن بن قّتة  = ابن قّتة
110، 111، 112سليامن بن يزيد الكندي 

66سليامن بن يسار 
220، 301سامك بن حرب 

326سامك بن يزيد الّسبيعي 
262السمهودي 
683سنان املوت 

82، 83سنان بن أنس 
)154(، 230، 321، 647، 651، 652، 654سنان بن سلمة

334، 343أبو سنان حيي بن وائل
483سنيح بن رباح موىل بني سامة بن لؤّي 

297سهل بن شيبان 
جستاين  24مسهل بن حممد، أبو حاتم، السِّ

504سهم بن غالب اهلجيمي 
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504ابنة سهم بن غالب اهلجيمي
466سهيل بن عمرو بن سهيل بن عمرو 

301، 308ابن سهم الّتميمي 
)462(سوار بن املرّضب 

349سوار بن عبيد 
واريذ  586سّوار بن مرَّ

)513(، 632، 633، 671، 672سورة بن أبجر = سورة 
195سويد بن زمان بن ماطل 

658، )660(، 675، 683سويد بن سليم
592سويد بن سليامن

474سويد بن صامت العجيل 
 593، 673سويد بن عبد الّرمحن  السعدي

سويد بن عبد الّرمحن بن بجري = سويد بن عبد 
الّرمحن املنقريي 

139 ،63 ،)60(

61سويد بن عمرو 
336سويد بن كراع العكيل 

157، 243، )372(، 415سويد بن منجوف = ابن منجوف سويد
28مسيبويه 

304، )583(ابن سريين 
51مسيف بن عمر 

)665(، 666، 694سيف بن هانئ = سيف 

]ش[
127، 135الّشافعي 

39م، 43مابن شاكر الكتبي 
)378(، 402، 423شّبة بن عقال 
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)43(، 51، 60، 63، 64، 70، 74، 75، 99، 112، شبث بن ربعي = شبث = ابن ربعي
325 ،140 ،139 ،137

شبيب   = اخلارجّي  شبيب   = يزيد  بن  شبيب 
الّشيباين= شبيب

66م، 8، 47، )247(، 425، 513، 519، )590(-
 ،687-667  ،662-658  ،639  ،619  ،593

692-690
33مشجاع بن خملد الفاّلس 

239شّداد ؤ
)60(رشاحيل 

683رشاحيل بن رشيك بن عبد اهلل  
)33(، 40، 41، 57، 96، 97، 125، 175رشحبيل بن ذي الكالع = ابن ذي الكالع

92، 93، 124، 125رشحبيل بن ورس = ابن ورس 
329، )599(الشقي بن القطامي 

)67(، 559رشيح )بن احلارث بن قيس( 
)488(، 489، 491رشيح بن هانئ احلارثي = رشيح

138رشيك 
97رشيك بن جرير الّتغلبّي 

460رشيك بن عمرو اليشكري
4شعثاء 

546الّشعثاء بنت زّبان بن األصبغ الكلبي 
193شعيب بن سويد 

236شعيث بن ربيع بن حشيش العنربي 
198-203، 205شعيث بن مليل = شعيث

356شقراء بنت مسلمة بن حنظلة 
356أبو شقراء 

472، )511(شقيق بن ثور الّسدويس
313شكيم الّتميمي 
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)59(، 70، 71، 79شمر بن ذي اجلوشن 
223، 224الّشمرذى 

306شّن بن أفىص بن عبد القيس 
632، 633شنظري الّثعلبي 

332شهاب بن حبيب بن احلارث 
299الشهرستاين 

658شوذب )من بني شيبان( 
59شيب اخلارجي 

276شيبة احلجبي 
24م، 120، 135، 138ابن أيب شيبة 

]ص[
595صارم موىل عدّي بن وّتاد

اء  35مأبو صالح األنطاكّي الفرَّ
581، )589(، 708صالح بن عبد الّرمحن 

302، 304، 308صالح بن عبد اهلل العبشمي
315، 322، 324، 605، )622(، 627صالح بن خمراق 

590، 658-663، 669، 670، 680صالح بن مسح = صالح
 = احلنفي  ماهان   = احلنفي  ماهان  صالح  أبو 

ماهان أبو صالح
580 ،572 ،571 ،)526(

بن  الّصباح   = األشعث  بن  حمّمد  بن  الّصباح 
حمّمد = الّصباح

633 ،630 ،499 ،496

12صحري بن أيب اجلهم 
329صخر )ابن حبناء( 

384صخر بن عمرو الّشيد 
520صدقة بن عبيد اهلل بن احلّر اجلعفي 

318، 609الصعب بن زيد = صعب
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146صعصعة بن معاوية 
23صعصعة بن ناجية 

)44(، 47، 129صفّية بنت أيب عبيد = صفية زوجة ابن عمر
)30(، 284صفّية بنت عبد املّطلب 

670أبو الّصقر إبراهيم املحلمي
179الصقعب املّري 

ين املنجد  39مصالح الدِّ
603، 604الّصلت بن الغضبان اجلذعي = الّصلت 

314الّصلت بن حريب احلنفي 
)646(، 647، 655الّصلتان العبدي 

196، 217الّصمعاء 
39صندوداء بنت خلم بن عدي 

406الّصهباء أّم حبيب بنت ربيعة 

]ض[
460ضابئ

اك بن قيس = الّضحاك  380، الّضحَّ  ،178  ،177  ،175  ،174  ،32  ،)17(
447 ،)441(

النَّبيل  الّشيبايّن، أبو عاصم  اك بن خملد  حَّ الضَّ
البرصّي 

33م

674، 675، 681أبو الرّضيس موىل بني ثعلبة = أبو ا لرّضيس

]ط[
261-263، 266، 274، 278، 391طارق بن عمرو = طارق

57مأبو طالب 
31، 273، 295، 299، 484الطرباين 
49م، 53م، 59م، 66م، 67م، 324، 679الطربي 

114طراف بن يزيد احلنفي 
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114ُطْرفة 
265طرفة بن العبد 

114طريفة 
578الّطفيل بن حكيم 

68م، )480(، 514، 515، 518، 579الطفيل بن عامر = طفيل
648طلحة اجلود 

539طلحة بن عبد اهلل = طلحة الّطلحات اخلزاعي 
)263(طلحة بن عبد اهلل بن عوف 
30، 137، 298، 387، 399، 526طلحة بن عبيد اهلل = طلحة

)554(، )584(طلحة بن مرّصف 
)555(، 559، 560طلق بن حبيب 

681طهامن موىل آل عقبة بن أيب معيط 

]ظ[
)46(ظبيان بن عامرة الّتميمّي 

]ع[
480عاتكة بنت سعد اهلذلّية 
636عاتكة بنت عبد املّطلب 

386، عاتكة بنت يزيد = عاتكة  ،355  ،353  ،253  ،234  ،232  ،)231(
707 ،440 ،398

76معارش أفندي 
404العاص بن هشام 

212عاصم 
220، 441عاصم بن أيب النّجود 

)185(، 186عاصم بن عبد اهلل اهلاليّل = عاصم
340عاصم بن عروة بن مسعود 

538عاصم بن قيس الّتميمي
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488، 494، 495العاقب بن سعيد 
162العالية بنت األسعر بن عبيد اهلل بن احلّر 

256العالية بنت سلمة اجلعفية 
138عامر 

 293عامر )بن عبد اهلل بن الّزبري(
187عامر بن األسود الكلبي 

)417(عامر بن الّطفيل 
284عامر بن حفص

46، 51، 56، 57، 59، 60، 66، 74، 97، 138، عامر بن رشاحيل = عامر الّشعبّي = الّشعبي
 ،528 ،525 ،419 ،418 ،378 ،364 ،360 ،152

554 ،550 ،549
189، 678عامر بن عمرو 

 = مسعود  ابن   = عامر   = مسعود  بن  عامر 
دحروجة اجلُعل

134 ،51 ،49 ،36 ،8-)5(

653عامر بن مسمع 
)497(، 518عامر بن واثلة

352عائشة )بنت عبد امللك( 
b 7، 66، 108، 284، 445،عائشة
554 ،468

405، عائشة بنت طلحة = عائشة  ،247  ،154  ،152  ،151  ،150  ،)115(
655 ،654 ،648 ،645 ،416 ،406

293عائشة بنت عثامن بن عّفان 
351عائشة بنت معاوية بن املغرية 

353، )399(، 425عائشة بنت موسى بن طلحة = عائشة
353، 357عائشة بنت هشام بن إسامعيل
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)89(، 102، 103، 111، 112، 114، 142، 143، عّباد بن احلصني = عّباد 
 ،469 ،468 ،390 ،330 ،246 ،230 ،155 ،149
 ،652-646 ،639 ،615 ،586 ،547 ،513 ،471

702 ،654
)124(، 125، )321(، )386(عّباد بن زياد = ابن زياد 

27، 293عّباد بن عبد اهلل )بن الّزبري( = عّباد
الكناين  العّباس  أبو   = األعمى  العّباس  أبو 

األعمى
)372( ،252

132، ابن عّباس = عبد اهلل بن عّباس   ،129  ،120  ،119  ،19  ،18  ،16-14  ،7
 ،398 ،341 ،340 ،301 ،295 ،290 ،279 ،237

552 ،526
157عّباس )من بني سليم( 

)635(، 636العّباس بن الوليد )بن عبد امللك( = العباس
34مالعّباس بن الوليد النَّْريّس 

398عّباس بن الوليد بن نجيح الّدمشقي 
ابن   = الّساعدّي  سعد  بن  سهل  بن  عّباس 

سهل
93 ،92 ،)49( ،4

322عّباس بن عبد اهلل 
57م، 23العّباس بن عبد املّطلب 

79العّباس بن عيّل 
)418(عباس بن مرداس

26ابن عبد الرّب 
214عبد العزيز بن حاتم بن النّعامن الباهيل 

18عبد الواحد النرّصي 
34معبد األعىل بن مّحاد النَّريس البرصّي 

208عبد احلارث من بني األوس بن تغلب 
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513عبد احلميد بن منذر بن اجلارود 
293عبد الّرمحن )بن عبد اهلل بن الّزبري( 

81عبد الّرمحن )بن وهب اهلمداين( 
52عبد الّرمحن ابن أيب عمري الّثقفّي 

316عبد الّرمحن اإلسكاف موىل األزد 
547عبد الّرمحن اليحصبي 

81عبد الّرمحن بن أيب خشكارة البجيل 
573، عبد الّرمحن بن أيب ليىل = ابن أيب ليىل   ،572  ،554  ،529  ،528  ،526  ،)520(

585 ،579
141عبد الّرمحن بن إسحاق أبو شيبة القريش 

عبد    = ربيعة  بن  العّباس  بن  الّرمحن  عبد 
الرمحن بن العباس 

540 ،538 ،537 ،531 ،525 ،523 ،521- ،516

)445(عبد الّرمحن بن املسور بن خمرمة 
عبد الّرمحن بن أّم احلكم = عبد الّرمحن الّثقفي 

= ابن أّم احلكم
384 ،)362( ،177 ،176 ،)175(

49، 348، 349عبد الّرمحن بن بحدج
)675(عبد الّرمحن بن جندب 

130عبد الّرمحن بن حجر بن عدي 
)447(عبد الّرمحن بن زرعة احلمريي 

568عبد الّرمحن بن زيد العدوي 
)275(عبد الّرمحن بن زيد بن اخلّطاب 

260عبد الّرمحن بن سعد القرظ
عبد الّرمحن بن سعيد بن قيس = عبد الّرمحن 

بن سعيد
647 ،70 ،68 ،66 ،65 ،)59( ،9

)548(عبد الّرمحن بن سليم الكلبي 
)303(عبد الّرمحن بن سمرة 
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55، 56، 111عبد الّرمحن بن رشيح = عبد الّرمحن 
539عبد الّرمحن بن طلحة الّطلحات اخلزاعي 

79عبد الّرمحن بن عبد اهلل اهلمداين 
519عبد الّرمحن بن عبد اهلل بن عامر احلرضمي 

)467(عبد الّرمحن بن عبيد بن طارق العبشمي 
عبد الّرمحن بن عضاة األشعرّي  =  ابن عضاٍة 

األشعرّي
638 ،248 ،184

81عبد الّرمحن بن عقيل بن أيب طالب 
514، 515، )554(عبد الّرمحن بن عوسجة 

3، 262، 263، 511عبد الّرمحن بن عوف = عبد الّرمحن
673عبد الّرمحن بن عوف الّرؤايس 
280عبد الرمحن بن عون املخزومي 

بن  الّرمحن  عبد   = حمّمد  بن  الّرمحن  عبد 
األشعث = عبد الّرمحن = ابن األشعث

 ،115  ،114  ،112  ،)67(  ،17 74م،  66م،  61م، 
 ،398 ،395 ،389 ،364 ،354 ،325 ،239 ،140
-511 ،509-492 ،486 ،480 ،479 ،448 ،432
-540 ،538-535 ،533-529 ،527-518 ،516
-579 ،577 ،574 ،562 ،558 ،556-550 ،547
 ،609 ،604 ،603 ،596 ،593 ،589-586 ،583

701 ،681 ،680 ،676 ،675 ،639 ،618 ،617
أبو بكر بن خمنف =  الّرمحن بن خمنف =  عبد 

ابن خمنف
 ،)456(  ،324  ،103  ،102  ،70  ،64  ،62  ،)60(

618 ،617 ،615 ،613
)474(، 475عبد الّرمحن بن مسعود الفزاري = ابن مسعود

398عبد الّرمحن بن حييى بن إسامعيل 
نعاين = عبد الّرّزاق اق الصَّ 23م، 135عبد الرزَّ

139عبد الّسالم )بن شبث بن ربعي( 
368عبد الّصمد
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367عبد العزيز بن الوليد بن عبد امللك 
602، 604-610، 638، 644، 646، 655عبد العزيز بن عبد اهلل = عبد  العزيز 

)33(، 177، 191، 253، 351، 362، 371، 392، عبد العزيز بن مروان = عبد العزيز
 ،545 ،448 ،437 ،435 ،433 ،432 ،431 ،426

568 ،546
398عبد الغفار بن إسامعيل 

14معبد الغفور بن عبد املحسن البلويش
377عبد القاهر الّسي 

139عبد القّدوس )بن شبث بن ربعي( 
81عبد اهلل )بن وهب اهلمداين (
)569(ابن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي 

)300(عبد اهلل بن إباض 
35معبد اهلل بن أيب سعيد الوّراق 

أيب  ابن   = الّثقفّي  عصيفري  أيب  بن  اهلل  عبد 
عصيفري الّثقفّي 

676 ،)158( ،8

146، 147، )230(، 238عبد اهلل بن أيب فروة = عبد اهلل
167عبد اهلل بن أريم

257، 527، 532، 545، 568، 589عبد اهلل بن إسحاق بن األشعث 
557عبد اهلل بن أسد 

81عبد اهلل بن أسيد اجلهنّي 
)464(-466، عبد اهلل بن اجلارود = ابن اجلارود  ،463  ،229 66م-68م،  61م، 

612 ،481 ،477 ،476 ،473-468
)123(أبو عبد اهلل اجلديل 

26، 142، 144، 296، 302، 307، 309، 311، عبد اهلل بن احلارث بّبة = بّبة
540

)20(عبد اهلل بن احلّجاج 
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65معبد اهلل بن احلر اجلعفّي 
148عبد اهلل بن احلسن األكرب 

)643(عبد اهلل بن احلشج اجلعدي 
 = الّزبري  ابن  اهلل  عبد   = الّزبري  بن  اهلل   عبد 

أبو بكر
-8،11  ،7  ،5-،1 78م،  65م،  62م،  61م،  53م، 
 ،51  ،49  ،48  ،46  ،44  ،41  ،36  ،33-29  ،27
 ،106 ،100 ،92 ،89 ،88 ،86 ،69 ،66 ،64 ،53
 ،127 ،125 ،124 ،122-116 ،113 ،109 ،107
 ،145 ،144 ،142 ،140 ،137 ،134 ،132-130
 ،230 ،221 ،189 ،183 ،175 ،152 ،149-147
 ،255 ،253 ،250-248 ،246 ،245 ،233 ،232
 ،298  ،293-266  ،264-260  ،258  ،257
 ،333 ،331 ،322 ،320 ،314 ،312 ،311 ،307
 ،361 ،359 ،358 ،351 ،342 ،340 ،339 ،335
 ،416 ،403 ،388 ،380 ،378 ،375 ،365-363
 ،477 ،475 ،467 ،451 ،445 ،439 ،438 ،427

707 ،643 ،573 ،572 ،534
الزبري  ابن   = األسدي  الّزبري  بن  اهلل  عبد 

األسدي = ابن الّزبري
 ،272  ،243  ،240  ،155  ،117  ،)83(  ،46  ،20

460 ،458
477عبد اهلل بن املثنّى 
24معبد اهلل بن املعتّز 

342عبد اهلل بن النّعامن الّدويس 
)477(عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري 

102عبد اهلل بن أنس بن وهب بن نضلة اجلشمّي 
181عبد اهلل بن بريد اهلاليل 

112عبد اهلل بن ثوب
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أبو  أبو فديك اخلارجي =  ثور =  بن  اهلل  عبد 
فديك

 ،347  ،345  ،344  ،339  ،337  ،)248( 61م، 
 ،657 ،655-649 ،644-637 ،609 ،385 ،349

707
)385(، 657عبد اهلل بن جدعان 

111، 113عبد اهلل بن جعدة
)1(، 18، 409، 410، )439(عبد اهلل بن جعفر 

94عبد اهلل بن جندب 
41عبد اهلل بن حازم الكبريي 

464، 468، 470-473، 613، 615عبد اهلل بن حكيم = ابن حكيم
68عبد اهلل بن محلة بن عبد الّرمحن اخلثعمّي 

)3(، 246، 330، 483عبد اهلل بن خازم = ابن خازم
بن  عثامن  أبو   = ُأَسْيد  بن  خالد  بن  اهلل  عبد 

خالد بن أسيد
125 ،)21(

495عبد اهلل بن خريان 
272عبد اهلل بن دّراج 
292عبد اهلل بن دينار 

315عبد اهلل بن رباح األنصاري 
)480(، 579عبد اهلل بن رّزام 

186، 508، 509، 681عبد اهلل بن زميت
97عبد اهلل بن زهري الّسلويّل 

)290(عبد اهلل بن زهري بن أيب أمّية 
)394(عبد اهلل بن زيد احلكمي 

عبد اهلل بن سعد بن نفيل = عبد اهلل بن سعد = 
ابن سعد بن نفيل

43 ،41 ،38 ،35 ،)34(

698عبد اهلل بن سوات العبدي 
)639(عبد اهلل بن شبل البجيل 
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52، 110عبد اهلل بن شّداد اجلشمّي 
125عبد اهلل بن شّداد اجلهني

عبد اهلل بن شّداد بن اهلاد = ابن شّداد بن اهلاد 
= عبد اهلل بن شّداد

586 ،579 ،554 ،529 ،)239(

144عبد اهلل بن رشيك 
31م، 34معبد اهلل بن صالح العجيّل 
653عبد اهلل بن صباح الّزماين 

68عبد اهلل بن صربة 
)285(، 286، 291، 359عبد اهلل بن صفوان = ابن صفوان

98، 108، 468، )639(عبد اهلل بن عامر = ابن عامر
498، 536، 544عبد اهلل بن عامر الّتميمي = البعار

513، 515عبد اهلل بن عامر بن مسمع 
171عبد اهلل بن عّباس الّسلمّي 

)151(عبد اهلل بن عبد الّرمحن بن أيب بكر 
77معبد اهلل بن عبد الّرمحن بن احلاج 

525، عبد اهلل بن عبد امللك = عبد اهلل  ،524  ،)426(  ،)392(  ،356  ،354  ،353
533

696عبد اهلل بن عبد امللك العوذي
653عبد اهلل بن عثامن بن أيب العاص الّثقفي 

83عبد اهلل بن عقبة الغنوّي 
)354(عبد اهلل بن عيل 

249عبد اهلل بن عمر الّليثي
عبد اهلل بن عمر بن اخلّطاب = عبد اهلل بن عمر 

= ابن عمر = أبو عبد الّرمحن
 ،119  ،86  ،52  ،47  ،44  ،18  ،17  ،14  ،13  ،2
 ،237 ،226 ،154 ،135 ،134 ،131 ،129 ،120
 ،293 ،292 ،290 ،288 ،281 ،280 ،268 ،267

539 ،526 ،364 ،363 ،361 ،340
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148عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز 
147، 290، 340، )364(، )377(عبد اهلل بن عمرو بن عثامن 

286، 337، 338، )640(، 654عبد اهلل بن عمري 
بن  اهلل  عبد   = اجلهضمي  غالب  بن  اهلل  عبد 

غالب 
556 ،)526(

19، 20، )388(، 470، 471عبد اهلل بن فضالة
71، 110، 112، 114عبد اهلل بن قراد = ابن قراد

608عبد اهلل بن قيس اجلهضمي 
81عبد اهلل بن قيس اخلوالين 

602، عبد اهلل بن قيس الّرقّيات = ابن قيس الّرقّيات  ،449  ،410  ،352  ،317  ،241  ،)130(
611 ،607

عبد اهلل بن قيس بن خمرمة بن املّطلب بن عبد 
مناف 

)391( ،287

103، عبد اهلل بن كامل = ابن كامل  ،102  ،82-79  ،71  ،70  ،65  ،)57(  ،52
167 ،166 ،104

702عبد اهلل بن كزمان اجلهضمي
67عبد اهلل بن مالك الّطائي 

34معبد اهلل بن حمّمد بن شيبة الواسطّي الكويّف 
281عبد اهلل بن حمّمد بن حييى 

)189(، 426، 428، 438عبد اهلل بن مسعدة = ابن مسعدة
)80(عبد اهلل بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب 

قتيبة  ابن   = قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد 
الدينوري = ابن قتيبة

24م، 52م، 148، 298، 

88-90، عبد اهلل بن مطيع= ابن ُمطيع  ،67-63  ،61-59  ،56-53  ،12  ،)1(
388 ،326 ،286 ،278 ،137 ،132 ،122 ،107

515عبد اهلل بن مغفل 
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لويّل = ابن مهام ام السَّ )5(، 6، 7، 53، 67، 74، 150، 158، 254عبد اهلل بن مَهّ
)34(، 35، 41، 43عبد اهلل بن واٍل الّتيمّي 

96عبد اهلل بن ورقاء الّسلويل 
عبد اهلل بن يزيد اخلطمي = عبد اهلل بن يزيد = 
ابن يزيد = عبد اهلل )5(، 39-36، 44، 51-

326 ،137 ،136 ،)134( ،53
)175(، 258، )404(عبد اهلل بن يزيد بن أسد = أبو خالد القسي 

170، 522، 531عبد اهلل بن يزيد بن املغّفل 
 = سفيان  أيب  بن  معاوية  بن  يزيد  بن  اهلل  عبد 

عبد اهلل بن يزيد
)707( ،)429(

256عبد اهلل بن يعىل النّهدي 
521عبد اهلل من بني أسد 
273عبد امللك الّذماري 

112عبد امللك بن أشاءة الكندي 
261عبد امللك بن احلارث بن احلكم

629، )701(، 702عبد امللك بن املهّلب = عبد امللك 
24م، 33م، )127(، 200، 575عبد امللك بن قريب = األصمعّي
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76م، عبد امللك بن مروان = عبد امللك = ابن مروان 74م،  68م،  63م-66م،  61م،  60م،  14م، 
78م، 1، 2، 4، 14، 20، 29، 30، 32، 33، 37، 
 ،140 ،122 ،119 ،118 ،92 ،89 ،84 ،43 ،41
 ،157 ،155 ،154 ،152 ،150 ،147 ،146 ،142
-175 ،174 ،172 ،171 ،170 ،168 ،161 ،159
 ،216 ،214 ،208 ،205 ،196 ،194-188 ،186
-258  ،256-252  ،250-242  ،240-222
 ،291  ،289-282  ،280-267-263  ،261
 ،345 ،344 ،331 ،330 ،326 ،321 ،300 ،292
-379  ،377-359  ،357-353  ،)351(  ،349
 ،453-،437  ،435-418  ،415-407  ،405
 ،477-473  ،471  ،470  ،468  -464  ،455
 ،508-506 ،504 ،500 ،497 ،492 ،487 ،480
 ،540 ،537 ،529 ،525-522 ،515 ،514 ،511
 ،577 ،569 ،568 ،555 ،553 ،552 ،547-545
 ،597-595 ،593 ،591 ،590 ،589 ،585 ،581
 ،642 ،641 ،638 ،635 ،613-609 ،603-600
 ،670 ،669 ،664 ،659 ،657-655 ،645 ،644
 ،705 ،703 ،695 ،693 ،690 ،683 ،682 ،677

708 ،707
139، 497عبد املؤمن بن شبث بن ربعي = عبد املؤمن

684عبد الواحد األزدي 
261عبد الواحد بن احلارث بن احلكم

34معبد الواحد بن غياث البرصي 
650عبد بن معمر 
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130عبد رّب بن حجر 
604، 621، 627، 628عبد رّبه الّصغري = عبد رّبه

604، 628عبد رّبه الكبري 
208ابنا عبد يسوع 

343عبس بن سجّي بن األغّر الّطائي 
)605(عبس بن طلق 

223عبلة )امرأة األخطل( 
588ابن عبيد اهلل بن عبد الّرمحن بن رستم 

321، 322 عبيد اهلل = عبيد اهلل بن عمر 
عبيد اهلل بن أيب بكرة = ابن أيب بكرة = عبيد 

اهلل
494 ،492 ،490-488 ،)487(

112، 157، 158، 162-173، 323عبيد اهلل بن احلّر = ابن احلّر
299عبيد اهلل بن الّصّفار الّتميمي 

عبيد اهلل بن بشري = عبيد اهلل بن املاحوز = ابن 
بشري بن املاحوز

320-318 ،316-313 ،311-308 ،304 ،303

عبيد اهلل بن زياد بن ظبيان = عبيد اهلل = ابن 
ظبيان

 ،372  ،248  ،239-237  ،)229(  ،206  ،152
471 ،470 ،469 ،403 ،402

144عبيد اهلل بن ظبيان 
)67(، )445(عبيد اهلل بن عبد ا هلل بن عتبة

عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن سمرة = ابن عبد 
الّرمحن بن سمرة

553 ،552 ،538 ،)537( ،517

عبيد اهلل بن عبيد اهلل بن معمر= عبيد اهلل بن 
عبيد اهلل 

654 ،321 ،311 ،301 ،148 ،109 ،107 ،104

)1(، 112، 130عبيد اهلل بن عيّل بن أيب طالب 
171عبيد اهلل بن عمر بن اخلّطاب 

2، 106ُعبيد اهلل بن معمر 
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82عبيد اهلل بن ناجية الشبامي 
680عبيد بن املخارق القيني 

اعي = الراعي )203(، 292عبيد بن حصني النّمريي الرَّ
495، 542، 543، 544عبيد بن سبع بن أيب سبع  = عبيد بن أيب سبع

)268(عبيد بن عمري 
75م، )299(عبيد اهلل بن قبيص =  ابن الّصّفار

)468(، 472عبيد بن كعب النّمريي = عبيد بن كعب
45أبو عبيد بن مسعود 

236عبيد بن ميسة 
471، 509، 594عبيد موىل احلّجاج = عبيد بن رسجس = عبيد

192، 193أبو عبيد 
156عبيدة )السلامين( 

396أبو عبيدة بن اجلّراح 
بري  3عبيدة بن الزُّ

50،51عبيدة بن عمرو البّدي 
434عبيدة بن قيس العقييل 

)616(، عبيدة بن هالل= عبيدة   ،615  ،599  ،329  ،328  ،308  ،302
635 -633 ،631 ،629 ،627 ،623

)568(، 569عّتاب بن مسوق = أبو العّباس
)8(، 139، 235-237، 239، 245، 326-329، عّتاب بن ورقاء = عّتاب = ابن ورقاء الرياحي

689 ،681 ،680 ،678 ،677 ،620-618 ،604
)683(عتبان بن وصيلة الّشيباين 

368عتبة بن أيب سفيان 
538، 540، 581عتبة بن عبيد اهلل بن عبد الّرمحن بن سمرة 

141عثامن ابن أيب العاص
633عثامن بن أيب الّصلت 
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299، 396عثامن بن حّيان
81عثامن بن خالد اجلهني 

)301(، 311، 312، 315عثامن بن عبيد اهلل = عثامن
155، عثامن بن عّفان = عثامن  ،108  ،71  ،67  ،66  ،54  ،43 78م،  50م، 

 ،287 ،268 ،267 ،262 ،250 ،247 ،244 ،230
 ،374 ،366 ،363 ،359 ،352 ،350 ،298 ،295
 ،457 ،445 ،442 ،432 ،393 ،385 ،377 ،376
 ،572 ،570 ،552 ،527 ،525 ،511 ،460 ،459

681 ،667 ،656 ،585 ،579
78عثامن بن عيّل بن أيب طالب 

467، 673، 674، 676، 677، 681عثامن بن قطن
366عثامن بن مسعود العبيس 

61أبو عثامن النّهدي 
)248(، 337، 353، )427(، 640، 646العّجاج 

483عجىل 
44، 155العجيل 

32، 145، 373ابن عدي 
)249(، 241، 408، 409عدي بن الّرقاع = ابن الّرقاع

)80(عدي بن حاتم 
)659(، 660عدي بن عدي بن عمرية الكندي 

594، 595، 596عدّي بن وّتاد اإليادي = عدي
268ابن عديس 
41م، 47مابن العديم 

)118(العديل بن فرخ العجيل 
242عرفجة بن رشيك 

653عرفطة بن رجاء اليشكري 
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312ابن عرادة 
154عروة )بن الّزبري(

281-285، 288، 289، 361، 369، 383، 445عروة بن الزبري = عروة
)245(، )590(، 591، 596، 597، 674عروة بن املغرية = عروة

)383(عروة بن الورد 
260عروة بن ُأَنْيف
382عروة بن رويم 

)285(، 291عروة بن عبد اهلل بن الّزبري = عروة
77، 78، 139العريان بن اهليثم = العريان 

234عّزة 
68م، )274(أبو عّزة اجلمحّي 

192، ابن عساكر  ،40  ،28 71م،  47م،  41م،  32م،  31م، 
440 ،366 ،351

43م، 154، 162، 324، 366العسكرّي 
9ابن أيب ُعشٍّ 

289، 560عطاء بن أيب رباح = عطاء
565عطاء بن مسلم 

493عطارد بن عمري بن عطار بن حاجب 
338، 344، 649، 653عطية بن األسود 
664عطية بن جناب 

)493(، 509، 548عطّية بن عمرو العنربي 
334عطيف )بن قّرة بن هبرية( 

33معّفان بن مسلم الباهيّل، الّصّفار البرصّي 
34مأبو عّفان الّرقي 

83ابن أيب عقب 
29عقبة األسدي 
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681عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمّية 
)515(، 554عقبة بن عبد الغافر

161عقبة بن هبرية األسدّي 
)526(، 555عقبة بن وّساج

12معقيل بن أيب طالب
676عقيل بن شّداد الّسلويل

)393(عقيل بن عّلفة املّري 
252عكاشة )بن مصعب بن الّزبري( 

188، 189العكبش بن حليطة
274عكرمة بن أيب جهل 
)163(عكرمة بن احلنبص 

)566(عكرمة بن خالد 
219، 235، 251، 327، 470، 471، 476، )612(عكرمة بن ربعي

234عكرمة موىل ابن عّباس
337عكل بن عوف بن عبد مناة 

341العالء احلرضمي 
606، 607العالء بن مطّرف بن شهاب = العالء
499علقمة بن حوّي بن سفيان بن جماشع 

596، 682، 684، 686علقمة بن عبد الّرمحن 
59، عيل بن أيب طالب = عيّل = أبو تراب  ،56  ،54  ،50  ،46  ،43  ،37  ،34  ،26  ،22

 ،108  ،106  ،96  ،86  ،85  ،80  ،73  ،71  ،65
 ،295 ،294 ،245 ،244 ،163-161 ،132 ،127
 ،379 ،366 ،357 ،351 ،326 ،323 ،306 ،298
 ،489 ،477 ،448 ،421 ،418 ،407 ،406 ،404
 ،597 ،573 ،572 ،552 ،527 ،526 ،520 ،511

694 ،677 ،671 ،658
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)78(، 82، 132عيل بن احلسني 
)194(عيل بن الغدير الغنوي 

24م، 526عيّل بن املديني 
63م، عيل بن املغرية بن األثرم

)14(، 146، )582(عيّل بن زيد = عيل بن زيد بن جدعان 
24معيل بن عّباس بن جريج، ابن الّرومّي 

258، )421(، 442، 450عيّل بن عبد اهلل بن العّباس 
399عيّل بن عبد اهلل بن عبد املّطلب 

95، 96عيّل بن مالك اجلشمّي 
عيل بن حمّمد املدائني= عيّل بن حمّمد = املدائني 

= أبو احلسن
 ،17  ،14  ،4  ،)3( 61م-63م،  52م،  51م،  33م،   
 ،139  ،137  ،134  ،126-122  ،104  ،30  ،22
 ،155 ،153 ،152 ،150 ،148-143 ،141 ،140
 ،256 ،252 ،249 ،247 ،244 ،181 ،159 ،156
 ،319 ،308 ،301 ،296 ،293-291 ،288 ،258
 ،374 ،361 ،360 ،352 ،349 ،346 ،339 ،330
 ،397 ،395 ،393-390 ،386-383 ،378 ،376
 ،421 ،416 ،414-412 ،410 ،403 ،402 ،398
 ،439 ،437 ،434 ،430 ،429 ،427 ،426 ،423
 ،474 ،465 ،461 ،450 ،448 ،445 ،443-441
 ،583 ،582 ،579-577 ،555 ،553 ،547 ،487
 ،618 ،616 ،610 ،604 ،602 ،597 ،589-587
 ،693 ،687 ،666 ،655 ،644 ،636 ،633 ،632

703 ،698 ،696 ،695
21معيل بن حممد بن أمحد بن عيسى 

مسعود  بن  )سعد  عبيد  أيب  ابن  املختار  عم 
الّثقفي( 

)46(
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212عاّمر بن املهزم
535، 537، 541، 543، 544، 548عامرة بن متيم 

عامرة بن عقبة بن مليل = عامرة بن سلمى = 
عامرة الّطويل

678 ،642 ،641 ،335

)286(عامرة بن عمرو بن حزم األنصاري 
39معمر أنيس الّطباع 

370عمر بن جأ
384أبو عمر بن حفص بن عمر الّدوري 

12م، 13م، 2، 4، 6، 9، 17، 30، 39، 45، 54، عمر بن اخلّطاب = عمر
 ،363  ،346  ،315  ،160  ،135  ،88  ،66  ،63
 ،487 ،485 ،440 ،425 ،416 ،391 ،377 ،366

592 ،570 ،527 ،520
382عمر بن خالد احلّراين 

404عمر بن ربيعة 
145عمر بن رسج 

)38(، 39، 43، 51، 77، 78، 133عمر بن سعد بن أيب وّقاص = عمر بن سعد 
امّي  مشقّي، الشَّ 35م.عمر بن سعيد، أبو حفص، الدِّ

569، عمر بن شّبة = ابن شّبة   ،196  ،154  ،145  ،26 64م،  63م،  33م، 
679

80عمر بن صبيح 
248عمر بن ضبيعة 

بن  عمر   = احلارث  بن  الّرمحن  عبد  بن  عمر 
عبد الّرمحن = عمر

122 ،90 ،89 ،88

)364(، 365، 400عمر بن عبد الّرمحن بن عوف 



أنساب األشراف للبالذري

- 808 -

33، 117، 141، 147، 183، 290، 353، 355، عمر بن عبد العزيز = عمر
 ،398 ،396 ،395 ،381 ،379 ،378 ،371 ،357

636 ،635 ،618 ،589 ،565 ،451 ،436 ،434
أيب  بن  ربيعة = عمر  أيب  بن  اهلل  بن عبد  عمر 

ربيعة
)381( ،)117(

 68م، )2(، 102-104، 107-109، 111، 115، عمر بن عبيد اهلل = عمر = ابن معمر
 ،151 ،148 ،144 ،142-140 ،137 ،133 ،118
 ،323-321 ،312 ،311 ،301 ،248 ،246 ،171
 ،415  ،386  ،385  ،349  ،348  ،337  ،330
-638  ،612  ،604  ،602-600  ،423-421

657-644 ،640
130عمر بن عيل 

)406(، 407عمر بن عيّل بن أيب طالب 
578، 579عمر بن حممد بن أيب عقيل 

538، 540، 580، 639، 647، 651عمر بن موسى بن عبيد اهلل = عمر بن موسى
148، )595(، 596، )708(عمر بن هبرية

147عمران )بن أيب فروة( 
)306(عمران بن احلارث الّراسبي 

526عمران بن احلصني 
)130(عمران بن حذيفة بن اليامن 

635، )664(، 685، 693عمران بن حّطان 
81عمران بن خالد العنزي 

)498(عمران بن عبد الّرمحن 
608، 609عمران بن عزيز

)432(، 433، 579، 580، 581، 620عمران بن عصام  = عمران 
306عمرة أّم عمران بن احلارث الّراسبي
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النّعامن بن  ابنة  النّعامن بن بشري =  عمرة بنت 
بشري

116 ،)28(

302، 605، )607(، 622، 623، 628عمرو القنا 
199عمرو بن  األهتم الّتغلبي 

579عمرو بن أيب سفيان 
395عمرو بن احلارث 

)70(، 82، 126عمرو بن احلّجاج الّزبيدي 
72عمرو بن احلمق

162، 359، 390، 683عمرو بن العاص = عمرو
)190(عمرو بن املخىل 

)155(عمرو بن النّعامن بن مقّرن 
24م، 54م، 12، 17، 683عمرو بن بحر اجلاحظ = اجلاحظ

232، 451عمرو بن براقة اهلمداين 
10، )36(، 47، 49، 60، 64، 137، 230، 254، عمرو بن حريث

427 ،255
15، 290، 560عمرو بن دينار 

20، 32، )175(، 176، 178، 183، 255، 256، عمرو بن سعيد = عمرو األشدق
 ،438 ،389 ،384 ،382 ،377 ،375 ،374 ،363

459 ،448
111عمرو بن عبد اهلل بن النّهدي  

678عمرو بن عبد عمرو 
26عمرو بن عبيد 

377عمرو بن عثامن 
54م، 26، 564، )575(، 576أبو عمرو بن العالء = أبو عمرو 

502، 535عمرو بن لقيط العبدي 
64عمرو بن مالك النّهدي أبو نمر 
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)9(عمرو بن مالك الوالبي، أبو هّياج 
419عمرو بن مرّبد العبدي 

عثامن،  أبو  النَّاقد،  بكري  بن  حمّمد  بن  عمرو 
البغدادّي 

33م

73عمرو بن خمنف 
279، )416(عمرو بن معديكرب 

341عمرو بن مّهام العقييل 
265عمرو بن هند 

258عمرو بن يزيد احلكمي
147عمرو بن يزيد النّهدي 

26أبو عمرو الّسامك 
473عمري )بن عطار( 

عمري بن مالك بن احلباب = عمري بن احلباب 
= عمري = ابن احلباب

-196  ،189-187  ،125  ،98  ،96  ،95  ،)33(
 ،219-212 ،210-208 ،206 ،202 ،201 ،198

483 ،439 ،)379( ،247 ،246 ،224 ،223
210عمري بن جندل 
641عمري بن سلمى 
)457(، 459، 460عمري بن ضابئ

586عمري بن ضبيعة الّرقايش 
698عمرية بن حصني 

252عمرية بن طارق الريبوعي 
)459(، )516(، 545عنبسة بن سعيد 

698عنبسة بن عبد الّرمحن 
353، 354، )398(عنبسة بن عبد امللك =  عنبسة 

367، 417عنرتة 
544أبو العنز 
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20، 30العّوام بن ُخويلد = العوام
51م، 61م، 62م، 221، 233، 236، 240، 253، عوانة بن احلكم = عوانة

547 ،506 ،492 ،281 ،277 ،263
306عوف بن أمحر الّضبعي 

)642(، 643عون بن عبد الّرمحن = عون
)554(عون بن عبد اهلل 

449ابن عون 
)191(عويف القوايف 

683ابن عويمر 
338عّياذ بن عبد اهلل 
616عّياش الكندي 

)511(، 514، 539، )588(عّياش بن األسود بن عوف الّزهري 
)442(، 443عّياش بن الّزبرقان = ابن عياش 

)673(عياض بن أيب لينة 
178عياض بن عمرو احلمريي 

498، 536، 537عياض بن عمرو الّسدويس = عياض
498عياض بن مهيان 

)364(، 365عيسى بن طلحة = عيسى
)163(عيسى بن عيّل 

702عيسى بن فاتك اخلطي
76، 479عيسى بن مريم ش

327، عيسى بن مصعب = ابن مصعب = عيسى  ،252  ،251  ،239  ،237  ،)229(  ،153
465

211أبو عيسى القييس 
79العيوف 

635العيوف بنت يزيد بن حبناء الّتميمي 
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عيينة بن أسامء بن خارجة الفزاري = عيينة بن 
أسامء الفزاري

486 ،214

]غ[
23غالب )أبو الفرزدق( 

173الغداف 
203غدانة بن يربوع بن حنظلة 

48، 468ابن الغرق 
667، 674، 679، 682، 683، 685، 688، 689غزالة 

671غزون )موىل سفيان بن أيب العالية(
 = القبعثرى  ابن   = القبعثرى  بن  الغضبان 

الغضبان
 ،470  ،469  ،466  ،399  ،251  ،)245(  ،239

476 ،472 ،471
510الغطرق 

569غوث بن مسعود الكلبي 
223أبو غياث )ابن األخطل( 

]ف[
383، 597الفارعة بنت مّهام بن عروة 

18فاطمة 
353، 450، 451فاطمة )بنت عبد امللك( 

148، 149فاطمة )بنت مصعب بن الّزبري( 
243فاطمة بنت أيب سعيد بن احلارث بن هشام 

301فاطمة بنت طلحة بن أيب طلحة العبدري 
351فاطمة بنت عامر بن حزيم

229، 252فاطمة بنت عبد اهلل بن الّسائب 
387الفاكهي 

315فايد موىل أليب صفرة 
122أبو الفتح األزدي 



- 813 -

فهرس األعالم

635الفجاءة )بنت قطري بن الفجاءة( 
11فرات بن َزْحر 

73الفرات بن زحر 
146، 520الفرات بن معاوية البكائي = فرات بن معاوية

53م، 28، 196أبو الفرج األصبهايّن 
58م، 5، )23(-25، 46، 104، 109، 125، 126، الفرزدق 

 ،402 ،386 ،378 ،339-337 ،144 ،143 ،141
 ،638 ،637 ،611 ،578 ،540 ،518 ،483 ،461

691 ،690 ،687 ،643
96فرعون 

670فضالة بن سّيار 
6، )19(، 53، 54فضالة بن رشيك األسدّي 

135الفضل بن دكني 
678الفضل بن عامر الّشيباين 

)أم  املّطلب  عبد  بن  العّباس  بن  الفضل  ابنة 
كلثوم(

)85(

698أبو الفضل خليفة أيب البهاء 
)573(الفضيل بن بزوان العدواين 

569فطيس اجلهني
)78م(فلهلم ألورد 

)500(، 501فندش بن حّيان 
401فهم بن عمرو بن قيس بن عيالن 

)539(، 580، 603، 604فريوز حصني = فريوز 
354الفيض بن عنبسة )بن عبد امللك( 

]ق[
33م، 26، 382القاسم بن سالم
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بن  القاسم   = األشعث  بن  حمّمد  بن  القاسم 
حمّمد

545 ،544 ،499 ،498 ،496 ،)495(

122أبو القاسم  البغوي 
362أبو القاسم الدمشقي 

384أبو القاسم بن النّخاس
629قبيصة )بن املهّلب( 

353قبيصة )بن عبد امللك( 
304قبيصة بن أيب صفرة 

412، قبيصة بن ذؤيب   ،398  ،395  ،361  ،)357(  ،353  ،)261(
435 ،431

97قتادة 
498قتادة بن قيس 

471، قتيبة بن مسلم = قتيبة   ،469  ،468  ،424  ،396  ،)395(  ،366
684 ،553 ،552 ،549 ،548 ،529

2أبو قحافة والد أيب بكر 
333، 334قدامة بن املنذر بن النّعامن = ابن املنذر

151قدامة بن مظعون اجلمحّي 
396، 708قرة بن رشيك 

335قرة بن هبرية بن عامر 
402قيّص 

248القطامي )ابن العجاج(
)199(، 220، 221القطامي عمري بن شييم 

66م،-69م، 227، 245، 258، 302، 321، 322، قطري بن الُفَجاءة = قطري
 ،608-599 ،513 ،507 ،496 ،463 ،331-329
 ،635 ،633-627 ،624-621 ،617-615 ،612

695 ،680 ،678 ،669 ،638 ،636
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239، 245، 251، 253، 257قطن بن عبد اهلل = قطن
60أبو قطن 

235قطّية بنت بش بن مالعب األسنّة 
)411(أبو قطيفة عمرو بن الوليد

)668(، 704القعقاع بن شور الّذهيل 
592، 662، 683قعنب

300القلهايت 
71أبو القلوص 

261أبو القمقام 
)418(ابن قميئة 

5، 26، 293قْهطم بنت َمنظور
)635(قيس األصم = قيس بن عسعس

)444(أبو قيس بن األسلت
8قيس بن األشعث 

334، 335قيس بن الّرقاد اجلعدي = قيس 
66ابن قيس بن حمّمد 

111، )245(، 415، 416، 514قيس بن اهليثم 
347قيس بن ثعلبة بن عكابة 

52، 67، 94قيس بن طهفة 
451قيس بن عاصم 

321قيس بن عدي الّسهمي 
578قيس بن مسعود 

505قيس بن معدي كرب 
8قيس بن يزيد بن عمرو بن رشاحيل 

)4(أبو قيس )زياد ين رياح( 
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8قيس كندة 
484ابن القيم 

187، 264القني بن اجلس  

]ك[
163كبشة بنت مالك

103كثري بن إسامعيل بن كثري الكندي 
)75(كثري بن شهاب 

)234(، 428كثري عّزة = كثري بن عبد الّرمحن
172أبو كدينة 

472، 474كراز بن كراز العبدي = كراز
481، 482كراز بن مالك الّسلمي = كراز الّسلمي

464كرب بن مصقلة 
 = الفزاري  كردم  الفزاري=  مرثد  بن  كردم 

كردم
)624( ،)486( ،329 ،323

608كردوس حاجب املهّلب 
202أبو كردوس الكناين 

)167(كريب بن سلمة اجلعفي 
39كريب بن مرثد احلمريي 

150الكسائي 
)59(، 61، 70كعب بن أيب كعب اخلثعمي 

)301(كعب بن األرشف 
)411(كعب بن جعّيل

394كعب بن حامد العبيس
141كعب بن مامة 

318، 461، 492، )629(كعب بن معدان األشقري = كعب األشقري
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684أبو كعب )موىل احلّجاج بن يوسف( 
334كالب بن قّرة بن هبرية القشريي 

375ابن الكامل 
)528(، 585، 632كميل بن زياد 

185كوثر )بن زفر بن احلارث(
)650(كوثر بن عبيد 

65، 78، 103كيسان موىل عرينة = أبو عمرة

]ل[
503، 504ألي بن شقيق بن ثور 

53لبابة بنت عبد اهلل بن عباس 
)73(، )139(، 417، 419لبيد بن ربيعة الّشاعر = لبيد 

)10(لبيد بن ُعطارد
326لطيفة أّم حوشب

607لقيط بن زرارة 
)682(ليث بن أيب سليم املحّدث

)387(ليىل األخيلّية 
191، 449، 546ليىل بنت األصبغ الكلبّية = ليىل بنت زبان
)206(، 216ليىل بنت احلامرس الّتغلبّية = ابنة احلامرس

23ليىل بنت حابس 

]م[
24مابن ماجه 

133ابن املاحوز اخلارجي 
539مارية بنت قيس الكندية 

600مازن بن زياد 
182املازين 
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650أبو ماعز احلارثي
668مالك 

150مالك )بن أنس( 
592ابن مالك بن زهري بن جذيمة العبيس 

102، 111مالك بن املنذر بن اجلارود 
81مالك بن النسري البّدي 

73مالك بن حزام بن ربيعة 
194مالك بن سعد بن عدي 

81، 111، 112مالك بن عمرو النّهدي = مالك
149، مالك بن مسمع  ،118  ،111  ،109  ،102  ،90  ،)89(  ،27

577 ،468 ،346 ،344 ،314 ،309 ،232 ،205
188، 189املأموم بن زيد

486ماهنوس 
504، 505ماهنوش 

565ابن املبارك 
318، 418، 699، 702املرّبد 

)265(املتلّمس
198، 200جماشع الّتغلبي 

322، 346، 349جمّاعة بن سعر = جماعة
650، 651جماعة بن عبد الّرمحن

)672(املجالد بن سعيد 
66، 559، 560جماهد )بن جرب(

317جماهد املنقري 
)651(، 652، 653جماهد بن بلعاء = جماهد = ابن بلعاء

205املجّش بن احلارث 
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املحسن بن احلسني بن كوجك العبيس = ابن 
كوجك 

71م، )73م(، 74م

208حمكان 
673املحّل بن وائل 

629حمّمد )بن املهّلب( 
353، 389حمّمد )بن عبد امللك( 

34محمّمد بن أبان الواسطّي الّطحان 
509حممد بن أبان بن عبد اهلل احلارثي 

449حمّمد بن أيب بكر املقدمي 
10حمّمد بن أيب َسرْبة

74محمّمد بن أمحد البخارّي 
األنطاكّي  ُبْرد  بن  الوليد  بن  أمحد  بن  د  حممَّ

الفقيه 
35م

)382(حمّمد بن أسامة بن زيد
33محمّمد بن إسامعيل الواسطّي 

)511(، 514، 588حمّمد بن األسود 
1، )66(، 67، 83، 99، 100، 103، 111، 112، حمّمد بن األشعث = ابن األشعث

320 ،129
 )535(، 551حمّمد بن احلّجاج

58محمّمد بن الّسائب الكلبي 
24محمّمد بن جابر بن حّيان البتاين 

)422(حمّمد بن جبري بن مطعم 
24م، 58م، 196، 495حمّمد بن حبيب  = ابن حبيب

186حمّمد بن حصني بن نمري 
34محمّمد بن خالد بن عبد اهلل الواسطّي 

704حمّمد بن دثار 
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300حمّمد بن زكريا الباروين 
24محمّمد بن زكريا الّرازّي 

ابن   = األعرايب  بن  حمّمد   = زياد  بن  حممد 
األعرايب

24م، 154، 259

272حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر 
)364(، )526(، 538، )539(حمّمد بن سعد بن أيب وّقاص = حمّمد بن سعد

سعد  ابن   = الواقدي  كاتب  سعد  بن  حمّمد 
كاتب الواقدي = ابن سعد

 ،239  ،135  ،32  ،26 62م،  56م،  51م،  33م، 
559 ،525

436حمّمد بن سعيد )بن املسّيب( 
حمّمد بن سالم اجلمحي = حمّمد بن سالم = 

ابن سالم
427 ،378 ،375 ،240 ،199 ،)151(

)225(حمّمد بن سوقة 
695، 696، 697حمّمد بن صعصعة 

114حمّمد بن عبد الّرمحن 
ابن   = اإلسكاف  الّرمحن  عبد  بن  حمّمد 

اإلسكاف
641 ،116 ،104

77محمّمد بن عبد الّرمحن الوالئي 
)676(حمّمد بن عبد الّرمحن بن أيب سربة اجلعفي 

115، 245حمّمد بن عبد الّرمحن بن سعيد بن قيس
محن بن سهم األنطاكّي  د بن عبد الرَّ 35محممَّ

71م، 72محممد بن عبد الّسالم 
د بن عبد اهلل الُعْتبّي البرصّي  33محممَّ

384حممد بن عبيد اهلل بن الّشخري
د بن عيل بن أيب طالب = حمّمد بن احلنفية  حممَّ

= حمّمد بن عيّل = ابن احلنفية
 ،77  ،69  ،65  ،57-55  ،51  ،50  ،37  ،29  ،)2(
 ،226  ،132  ،129  ،127  ،125  ،121  ،93  ،78

364 ،363 ،287 ،285
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د بن عمر = الواقدّي 31م، 50م، 62م، 260، 262، 263، 266، 268، حممَّ
440 ،435 ،363 ،351 ،287-284 ،278 ،276

286حمّمد بن عمرو بن حزم 
حمّمد بن عمري بن ُعطارد = حمّمد بن عمري = 

ابن عمري
 ،257  ،251  ،)245(  ،161  ،139  ،126  ،)10(
 ،472  ،468  ،455  ،453  ،)448(  ،424  ،258

647 ،596 ،591 ،480
486حممد بن قرطة 

138حمّمد بن كثري
239، حمّمد بن مروان = حمّمد  ،237  ،236  ،)235(  ،231  ،183  ،176

 ،660 ،659 ،533 ،525 ،524 ،413 ،253 ،244
705 ،704

129حمّمد بن مسلم 
د بن مصفى احلميص  35م، )371(حممَّ

675، حممد بن موسى بن طلحة = ابن موسى  ،674  ،652  ،647  ،645  ،)639(  ،425
691 ،690 ،687 ،681 ،680

)315(حمّمد بن واسع األزدي النّاسك 
433حمّمد بن يزيد األنصاري

34محمّمد بن يزيد الّرفاعّي الكويّف
24محممد بن يزيد املرّبد 

)396(حمّمد بن يوسف )أخو احلّجاج( 
354حمّمد مروان بن عبد امللك 

531أبو املخارق الراسبي 
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61م، 65م، 68م، 1، 11، 28، 34، 37-39، 43-املختار بن أيب عبيد = املختار = ابن أيب عبيد
-67 ،65-63 ،61-54 ،52-49 ،48-46 ،)45(
-102 ،99-97 ،94-88 ،86 ،85 ،83-77 ،75
 ،161 ،148 ،137 ،133-127 ،125-110 ،107
 ،232 ،230 ،228 ،227 ،196 ،175 ،168-165

573 ،572 ،437 ،321 ،238 ،233
12مخمرمة بن نوفل الزهري

51م، 61م، 62م، 163، 164، 190، 232، 275، أبو خمنف
591 ،515 ،506 ،497 ،494 ،492 ،459 ،277

629مدرك )بن املهّلب( 
)417(املدين = قيس بن احلطيم 

71، 136ابن املديني 
215مّرار بن علقمة الّزهريي 

58ممراش بن إسامعيل 
658، 683مّرة )من بني شيبان( 

617مّرة الكنان 
629مّرة بن تليد األزدي

 )579(مّرة بن رشاحيل اهلمداين = مّرة الّطيب 
82مّرة بن منقذ 

162مرثد )ابن قيس بن مشجعة بن املجّمع( 
)7(مرثد بن رشاحيل 

486مرثد بن نجبة 
107، 518مْرَدانشاه 
41م، 43م، 375، 683املرزبايّن 

190ابن املرزباين 
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95، مروان = مروان بن احلكم   ،41  ،36  ،33-)30(  ،17  ،16  ،13  ،4  ،1
 ،186 ،185 ،178 ،177 ،175 ،174 ،125 ،113
 ،362 ،352 ،350 ،287 ،265 ،264 ،196 ،192
 ،424 ،411 ،404 ،391 ،387 ،380 ،377 ،366
 ،683 ،612 ،449 ،446 ،445 ،432 ،431 ،428

695
 353، 355، 356، 440مروان األصغر )ابن عبد امللك(

352، 356مروان األكرب )ابن عبد امللك( 
 = اجلعدي  حمّمد  بن  مروان   = احلامر  مروان 

مروان ابن أمة النّخع
651 ،635 ،253 ،235

4مريم بنت طلحة 
27مريم بنت جلأ بن عوف

63مريم بنت مطيع بن األسود 
635مزنة )بنت قطري بن الفجاءة( 

138املزي 
495مزيد 

63، 64مساحق بن عبد اهلل بن خمرمة القريش 
52، 88، 115مسافر بن سعيد بن عمران النّاعطّي 

583املساور بن رئاب الّسليطي 
)393(املساور بن هند بن قيس 

122، 520، 526، 527، 552، 617ابن مسعود ؤ
573مسعود أبو رزين 

227، 296، 300، 390مسعود بن عمرو= مسعود األزدي
10مسعود بن قيس بن ُعطارد 

11مسعود من بني أسد 
40م، 47م، 49ماملسعودّي 
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)126(مسكني بن عامر الّدارمّي 
)587(مسلم )بن صبيح اهلمداين( 
157مسلم )بن قتيبة بن مسلم( 
24م، 97، 134، 175، 268مسلم )صاحب الّصحيح( 

556مسلم األعور 
181مسلم العقييل 

685مسلم بن أيب اجلعد 
347، 640، 641مسلم بن جبري = مسلم 

218، 413مسلم بن ربيعة 
315، مسلم بن ُعبيس = مسلم = ابن عبيس  ،312  ،311  ،307  ،305  ،304  ،)302(

320
33، )380(مسلم بن عقبة

)46(، 47، 163مسلم بن عقيل = ابن عقيل 
169، )240(، 241، 246مسلم بن عمرو الباهيل = مسلم

)526(، 554، )587(مسلم بن يسار 
472، 474مسلم موىل مالك بن مسمع

400مسلمة بن زيد بن وهب الفهمي 
60، 148، 185، 353، )355(، 357، 358، 378، مسلمة بن عبد امللك = مسلمة 

450 ،419 ،398
)484(، 485مسلمة بن هشام = أبو شاكر

469، 577، 578، 586مسمع بن مالك بن مسمع = مسمع بن مالك
280، 569املسور بن خمرمة 

)34(، 35، 38، 41، 43املسّيب بن نجبة = ابن نجبة
27م، 28م، 439املشهدايّن 

630مصاد بن زياد القيني 
671، 675، 677، 679مصاد بن يزيد = مصاد  
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بري = مصعب 28، مصعب بن الزُّ  ،27  ،14  ،5  ،3-1 79م،  74م،  65م،  61م، 
 ،83  ،82  ،79  ،77  ،74  ،69  ،66  ،59  ،56  ،32
-129  ،125  ،119-107  ،105-101  ،99  ،89
 ،161-144  ،141  ،140  ،137  ،133  ،131
 ،197 ،189 ،188 ،177 ،175 ،171-168 ،164
 ،289 ،263 ،258 ،254-227 ،221 ،206 ،205
 ،372 ،360 ،349 ،337 ،330 ،329 ،326-320
 ،445 ،438 ،416 ،415 ،403 ،382 ،379 ،373
 ،589 ،581 ،568 ،531 ،481 ،465 ،464 ،452

652 ،642 ،641 ،638 ،601 ،600 ،593
)1(ُمصعب بن عبد الّرمحن بن عوف 

مصعب   = بريّي  الزُّ اهلل  عبد  بن  مصعب 
الّزبريي = مصعب= الزبريي

33م، 53م، 28، 87، 130، 138، 286

516مصعب بن عبد اهلل بن أيب عقيل 
)419(، 464، 534مصقلة بن رقبة العبدي = مصقلة بن كرب

590، 597، 598، 619مصقلة بن هبرية = مصقلة 
694املصّل الّطائي 

116مطر )رجل من رشطة مصعب بن الّزبري(
297، 332مطر بن عقبة بن زيد بن جهينة بن الفند 

704مطر بن عمران بن شور
79م، 516، )519(-521، 531، 647مطر بن ناجية 

334، 336املطّرح بن نجدة 
152ابن مطّرف )بن سيدان( 

588، 590-598، 676، 678مطّرف بن املغرية = مطّرف
)144(، 152، 153مطرف بن سيدان الباهيّل = ابن سيدان

508، 509مظّهر بن حّي العكي 
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231معاذ 
78معاذ بن هانئ الكندي 

315، 320املعارك )أخو املهّلب بن أيب صفرة( 
62م، 1، 2، 19، 21، 22، 26، 27، 32، 33، 40، معاوية بن أيب سفيان = معاوية  = ابن حرب

 ،139  ،108  ،85  ،75  ،72  ،66  ،60  ،53  ،46
 ،237 ،194 ،186 ،178 ،176 ،175 ،174 ،162
 ،362 ،359 ،352 ،350 ،332 ،306 ،300 ،272
 ،383 ،382 ،380 ،379 ،374 ،370 ،368 ،366
 ،445 ،432 ،422 ،421 ،419 ،411 ،408 ،395

694 ،614 ،597 ،585 ،527 ،474 ،470 ،449
)285(معاوية بن املنذر بن الّزبري 

)103(، 133، 141، 156، 315، 334، 335معاوية بن قّرة 
633معاوية بن حمصن الكندي 

)401(معاوية بن مّرة أبو إياس 
355معاوية بن مروان )األصغر( 

441معاوية بن هشام 
191ابن معاوية 

)398(معبد ا جلهنّي 
322معبد بن العّباس بن عبد املّطلب

)257(معبد بن خالد اجلديل 
78معبد بن سلمة احلرضمي 

693أبو معبد الّشني
581معتب بن مالك بن كعب بن سعد 

124معدان بن سلمة بن حنظلة 
ض الّطائي  356ابن معرَّ
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231معروف اخلّياط 
)503(معقّر بن مّحاد البارقي 

54م، 58م، 63م، 200، 201، 210، 458، 494، معمر بن املثنى، أبو عبيدة = أبو عبيدة
690 ،689 ،688 ،680 ،610 ،598 ،591 ،564

149معمر بن سليامن 
343املعنّى الّطائي 

39، 71، 136ابن معني 
620، املغرية بن املهّلب = املغرية  ،617  ،613  ،)320(  ،316  ،315  ،102

 ،652 ،650 ،649 ،648 ،646 ،629 ،624 ،622
654

)141(، 329املغرية بن حبناء الّتميمي 
)58(، 597، 598املغرية بن شعبة = املغرية 

)357(، )429(املغرية بن عبد الّرمحن بن احلارث بن هشام 
138، 220املغرية بن مقسم
64ماملفّضل الّضبِّي 

)553(املفّضل بن املهّلب 
54املفّضل بن قدامة الكويف 
163مقاتل بن حسان بن ثعلبة

26مقاتل بن سليامن 
103، )111(، 581، 602، 604، 605، 611مقاتل بن مسمع = مقاتل

299املقريزي 
623املقعطر 

)99(، 386ابن املفّرغ )يزيد بن ربيعة بن املفّرغ(
50مكحول 

298امللطي 
)14(ابن أيب مليكة



أنساب األشراف للبالذري

- 828 -

24ملكان بن عدّي بن عبد مناة 
231مليكة بنت أوىف بن خارجة بن سنان 

مليكة بنت يزيد بن املغّفل = مليكة بنت يزيد 
األزدي = مليكة

544 ،543 ،531 ،522

348، 349أبو املنازل 
341، 448ابن منده 

283املنذر )بن الّزبري(
293منذر )بن عبد اهلل بن الّزبري( 

353املنذر )بن عبد امللك( 
499منذر )بن حمّمد بن األشعث(

42منذر الّثوري 
65املنذر بن حّسان بن رضار الّضّبي 

12املنذر بن مالك العبدي 
106املنصور 

632منصور بن مجهور 
)380(منظور بن زّيان بن سّيار 

381منظور بن زيد بن أفعى الكلبي 
509منقذ )موىل مظّهر( 

10منقذ بن طريف بن عمرو
663املنهال

681املهّذب الّسكوين 
9مهران موىل زياد
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100، 102، 103، 111-113، 133، 137، 140، املهّلب بن أيب صفرة = املهّلب 
 ،228 ،227 ،221 ،170 ،169 ،157 ،144 ،141
 ،329  ،323-318  ،-314  ،246  ،233  ،232
 ،487 ،472 ،462-460 ،459 ،457 ،338 ،330
-600 ،516 ،508 ،507 ،505 ،502 ،500 ،492
 ،630 ،628 ،627 ،624-612 ،610-608 ،605

702 ،678 ،669 ،654 ،649 ،646 ،645
651مهرّي )غالم عّباد بن احلصني( 

541مودود بن بش العنربي 
108، 287، 315، 554أبو موسى األشعري = أبو موسى

293موسى )بن عبد اهلل بن الّزبري( 
85موسى ♠ 

)108(، 109، 243موسى الّشهوات
)85(موسى بن أيب موسى األشعري 

بن  موسى   = اهلل  عبد  بن  طلحة  بن  موسى 
طلحة

)425( ،)30(

121موسى بن عقبة 
)612(موسى بن نصري 

20م، 22ماملوّفق طلحة 
635املؤّمل )بن العّباس بن الوليد بن عبد امللك( 

516ابن موهب كاتب احلّجاج 
651ميسة )غالم عّباد بن احلصني( 

554ميمون 
696ميمون اخلارجي 

682، 685ميمون العذاب
)565(، 573ميمون بن مهران 
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b 17ميمونة

]ن[
394أبو نائل رياح الغّساين 

النّابغة اجلعدي = النّابغة = نابغة بني جعدة = 
اجلعدي

)534( ،403 ،250 ،246 ،216

6، 376النّابغة الّذبياين 
152، 206، 229النابئ بن زياد بن ظبيان = النّابئ

)32(ناتل )بن قيس( 
342ناجية اجلرمي 

545ناعصة بن يزيد القيني 
343نافذ بن زهري بن ثعلبة الّطائي 

)291(، )429(نافع بن جبري بن مطعم 
287، )387(، 391نافع بن علقمة

589نافع كاتب احلّجاج 
65م، 67م، 20، 113، 249، 294-298، )332(-نجدة بن عامر = نجدة اخلارجي= نجدة

649 ،641 ،640 ،637 ،348
29م، 39م، 43م، 44م، 47م، 54م، 6ابن النّديم 

16، 46، 129النّسائي 
81نس بن شوط القابيض 

383نرص بن حّجاج 
346نرص بن سيار 

)127(، )299(نرص بن عاصم الّليثّي 
51منرص بن مزاحم 

333نرص بن منازل احلنفي
)141(ُنَصيب )بن رياح( 

681النرّض بن القعقاع بن شور الّذهيل 
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135أبو النرّض
636نعامة بنت قطري 

600النّعامن )بن عمر بن عبيد اهلل بن معمر( 
255النّعامن بن امرئ القيس الّلخمي 
)73(، 75، 133النّعامن بن صهبان = ابن صهبان
602ابن النّعامن بن صهبان الراسبي 

نعامن بن عّباد = النّعامن = النّعامن النّكري = 
األعلم

349 ،348

191النّعامن بن قرية
289نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة بن ُعُدس 

449نعيم بن مّحاد 
10نعيم بن َدجاجة 
415، 416نعيم بن مسعود

85، 441، 555، 567أبو نعيم = الفضل بن دكني
12، 487نفيع بن احلارث بن كلدة، أبو بكرة

219، نفيع بن صّفار = ابن صّفار  ،213  ،211-209  ،203  ،)202(  ،199
224

488هنار )بن عبيد اهلل بن أيب بكرة( 
144هنشل بن حري النهشيل 

90هنشل بن دارم 
289النّهشيل 

143نوار 
ار بنت أعني )23(، 25النَّوَّ

)24(النَّوار بنت جّل بن عدّي بن عبد مناة 
40م، 71منوح ♠

249نوح بن هبرية 
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)63(، 64نوفل بن مساحق = ابن مساحق 
513، 579نويرة احلمريي 

343نويرة بن بجري الّطائي 

]هـ[
121، 220هارون الّرشيد = الّرشيد 

)46(هانئ )بن عروة( 
47هانئ بن أيب حّية الوادعّي 

85هبرية بن عمرو بن عائذ املخزومّي 
75ماهلجري 

)665(، 666هدبة الّطائي = هدبة 
665هدبة اليشكري 

33مُهْدبة بن خالد القييّس البرصّي
26هذيل بن حبيب 

214، اهلذيل بن زفر = اهلذيل   ،187-185  ،183  ،181  ،)180(  ،40
371 ،370 ،258 ،253 ،221 ،219 ،218

)463(، 464، 468-473، 608، 612اهلذيل بن عمران = اهلذيل
605، 608هراسة بن احلكم = هراسة

171اهلرمزان 
78، 144، 248، 352، 363، 506، 527أبو هريرة ؤ

327، 328أبو هريرة )من أصحاب عّتاب بن ورقاء(
304هزار مرد 

)356(، )434(-436هشام بن إسامعيل = هشام 
143هشام بن املغرية 

109، 185، 234، 353، 356، 357، 370، 379، هشام بن عبد امللك = هشام
 ،485 ،484 ،466 ،452 ،451 ،425 ،404 ،389

708
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35م، 382هشام بن عاّمر
هشام بن حمّمد الكلبي = هشام ابن الكلبي = 

هشام الكلبي = ابن الكلبي = الكلبي
53م، 58م، 61م، 64م،67م، 8، 10، 22، 29، 39، 
 ،190 ،187 ،184 ،178 ،173 ،164 ،130 ،98
 ،299 ،297 ،272 ،269 ،255 ،252 ،246 ،205
 ،514 ،502 ،499 ،401 ،343 ،342 ،332 ،303
 ،624 ،600 ،599 ،598 ،591 ،581 ،577 ،546

705 ،670 ،665 ،639
447أبو هالل الراسبي 

)538(، 540، 588اهللقام بن نعيم = اهللقام 
7مّهام بن نافع 

346، 494، 511، 512مهيان بن عدّي = مهيان 
)29(، )466(هند ابنة النّعامن = ابنة النّعامن

26هند بنت أيب سفيان 
)668(هند بنت أسامء بن خارجة الفزاري 

407، اهليثم بن األسود = اهليثم  ،)379(  ،)263(  ،254  ،251  ،139  ،77
453 ،408

171، اهليثم بن عدي = اهليثم   ،150  ،139  ،98  ،73  ،69  ،6 67م،  62م، 
 ،384 ،349 ،330 ،297 ،255 ،249 ،238 ،186
 ،586 ،552 ،535 ،532 ،526 ،520 ،511 ،403
 ،667 ،658 ،638 ،636 ،634 ،628 ،615 ،607

707 ،706 ،704 ،694 ،692 ،681 ،669
31، 484اهليثمي  

]و[
244وابصة ؤ

651وازع )غالم عّباد بن احلصني( 
345الوازع أخو أبو فديك ألّمه
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630الوازع بن ذوالة الكلبي 
327واصل بن مساور بن رياب 

145وافد ابن أيب بارس 
31موالد البالذرّي 

681أبو الورد )موىل احلّجاج بن يوسف ( 
)57(، 68، 97ورقاء بن عازب األسدي 

75مالوزير املغريب 
424وكيع )بن حّسان بن أيب األسود( 

336وكيع أحد بني جذيمة 
35موكيع القايض 

اح الّرؤايّس الكويف = وكيع 31م، 34م، 138وكيع بن اجلرَّ
492وكيع بن بكر 
186وكيع بن زفر 

353، )366(، 370، 393والدة بنت العّباس
370الوليد بن القعقاع العبيس 

389الوليد بن املغرية املخزومي 
636الوليد بن بخيت الكلبي 

338، 504الوليد بن حنيفة = أبو حزابة  
370الوليد بن زياد 

309الوليد بن رسيع 
33مالوليد بن صالح النّّحاس اجلزرّي 

24مالوليد بن عبادة البحرتّي 
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78م، 49، 142، 177، 191، 240، 254، 299، الوليد بن عبد امللك = الوليد
 ،383 ،379 ،378 ،366 ،356-354 ،352 ،351
 ،409 ،407 ،406 ،404 ،396-392 ،389 ،388
 ،466 ،452-450 ،438-431 ،429 ،428 ،426
 ،702 ،693 ،636 ،569 ،560 ،555 ،553 ،549

708 ،703
38الوليد بن غصني بن مسلم الكناين 

353الوليد بن قبيصة 
124الوليد بن قيس 

355الوليد بن معاوية 
الوليد  البرصّي =  الَقْحَذمّي  بن هشام  الوليد 

بن هشام 
33م، 309

232، 430، )484(، 485، 635الوليد بن يزيد بن عبد امللك = الوليد بن يزيد
449أبو الوليد الّطياليس
211، 213أبو الوليد الكاليب 

408وهب بن األسود الّثقفي 
34موهب بن بقّية الواسطّي 

بري  4وهب بن ُمَعتِّب موىل الزُّ

]ي[
328ياسمني )جارية عّتاب بن ورقاء( 

39م، 41م، 47م، 390ياقوت احلموّي = ياقوت
بن  حييى   = العاص  أيب  بن  احلكم  بن  حييى 

احلكم 
400 ،399 ،)391( ،388 ،287 ،)231( ،142

35محييى بن النَّديم 
239حييى بن جعدة 
24محييى بن زكريا 
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)256(، 389، )438(حييى بن سعيد بن العاص 
113حييى بن ضمضم

239، 246، 251، 252حييى بن مبّش = حييى
23م، 13، 121، 449، 561حييى بن معني 

258حييى بن معيوف اهلمداين 
85يرسم بن محري 

232يزيد )ابن عبد امللك بن مروان(
477يزيد الّرشك 

460يزيد الّضّبي
)470(، 480يزيد بن أيب النّمس الغّساين = ابن أيب النمس

يزيد بن أيب كبشة  = ابن أيب كبشة ا لسكسكّي 
= يزيد 

697 ،696 ،)578( ،)394( ،309

)549(، 550، 551، 575، 708يزيد بن أيب مسلم
يزيد بن احلارث  يزيد =  يزيد بن احلارث بن 
 ،)37( يزيد   = احلارث  بن  يزيد   = رويم  بن 
 ،327  ،326  ،289  ،70  ،63  ،51  ،43

329
41يزيد بن احلصني 

)141(، )322(يزيد بن احلكم
698يزيد بن الفضل 

148، 180، 471، 537، 538، 540، 553، 588، يزيد بن املهّلب = يزيد 
701 ،629 ،613 ،604 ،603

425يزيد بن الوليد 
52، )57(، 64، 68، 69، 94يزيد بن أنس
664يزيد بن بعثر 

181، 218يزيد بن محران 



- 837 -

فهرس األعالم

69م، 10، 257، 258يزيد بن رويم = يزيد
486يزيد بن زهري 

539يزيد بن طلحة الّطلحات 
18، 253، 353، )355(، 356، 379، 393، 398، يزيد بن عبد امللك = يزيد

708 ،665 ،549 ،471 ،440 ،411
456يزيد بن عالقة الّسكسكّي 

148، 370يزيد بن عمر بن هبرية
607يزيد بن عمرو بن الّصعق الكاليب 

579يزيد بن كعب العدوي الّشاعر 
319يزيد بن مساحق 

65م، 1، 3، 4، 5، 17، 32، 33، 36، 46، 47، 49، يزيد بن معاوية = يزيد 
 ،243  ،240  ،177  ،176  ،163  ،134  ،59  ،58
 ،332 ،296 ،295 ،278 ،275 ،267 ،266 ،258
 ،390 ،374 ،366 ،365 ،361 ،359 ،339 ،333

539 ،395
382يزيد بن موهب 

667يزيد بن نعيم بن قيس 
)144(يزيد بن هنشل الّدارمي
349، 391، 677، 680يزيد بن هبرية املحاريب
205يزيد بن هوبر الّتغلبي 

309يعقوب بن إسحاق احلرضمي 
24ميعقوب بن إسحاق الكندي 

يت = ابن الّسكيت  كِّ 24م، 189، 435يعقوب بن السِّ
35ميعقوب بن نعيم َقْرَقاَرة، أبو يوسف، األرزيّن 

67ماليعقويب 
31، 122، 460أبو يعىل املوصيل = أبو يعىل
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670يقدم بنت عنرتة بن أسد 
52م، 63م، 67م، 114، 194، 254، 352، 353، أبو اليقظان النّّسابة = أبو اليقظان

702 ،639 ،465 ،397 ،396
574، 582يوسف ش

148يوسف بن أيب عمر الّثقفي 
)392(يوسف بن احلكم بن أيب العاص 

)581(يوسف بن عبد اهلل بن عثامن بن أيب العاص 
71ميوسف بن حممد بن أيب بكر 

169يونس بن عاهان 
387، 389أبو يوسف )حاجب عبد امللك بن مروان( 
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فهرس األمم والقبائل والفرق والجماعات

]أ[
40آ ل أيب طالب 

196أبناء احلبشّيات 
176أبناء الّروم 

191أبناء القيسّيات 
181، 191أبناء الكلبيات
281أبناء املهاجرين

19م، 20م، 537األتراك 
21ماألدارسة 

224األراقم
304، األزد  ،296  ،227  ،221  ،133  ،111  ،90  ،89  ،86  ،70  ،43  ،41  ،2

 ،503  ،469  ،390  ،342  ،336  ،335  ،318  ،316  ،314  ،309  ،305
698 ،696 ،649 ،648 ،622 ،620 ،619 ،616 ،615 ،555 ،526 ،513

34، 618، 629أزد شنوءة
618أزد عامن 
76أزد عامن

94، 239، 241، 645، 647أسد
636أسد بن عبد العّزى 

19ماألرسة العبَّاسّية
576األشّج

14م، 27م، 28م، 32م، 33م، 38م-41م، 45م، 47م، 48م، 51م، 52م، األرشاف 
56م، 57م، 61م، 62م، 65م، 70م، 72م-74م، 78م
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66مأرشاف العراق
56أرشاف الكوفة 

70األرشاف اليامنّية 
208، 468أعرص

20األعياص
21ماألغالبة
170، 535، 593، 667األكراد

23آل أيب بكر
386، 440آل أيب سفيان
527آل أيب عقيل

664آل أيب مرثد الغنوي
527آل أيب معيط

64آل أيب موسى
611آل أسيد

آل األشعث = آل 
ابن األشعث 

545 ،544 ،543

606آل اجلارود 
80آل احلسني 

آل احلكم بن أيب 
العاص 

527

585آل احلكمني 
102آل الرسول 

بري  15، 93، 131، 239، 240، 252آل الزُّ
320آل املاحوز
505آل املهّلب

589آل بني عقيل 
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85، 239آل جعدة
5، 20آل حرب 

29آل خويلد 
82آل دمهان

56مآل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
516آل سعيد بن العاص

357آل طالب 
53مآل عبد اهلل بن الّزبري 

65آل عيّل 
207آل عيالن 

349آل قيس بن عاصم 
11م، 58، 61، 86آل حمّمد

95، 504آل مروان 
622آل مصقلة الّشيباين 

236آل هاشم 
82آل مهدان

أّم هانئ بنت أيب 
طالب

)85(

41م، 57م، 59م، 60ماألموّيون
412أمّية

176األنباط
224أهل أرمينية
508أهل األردن
189أهل البادية

641، 698أهل البحرين
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2، 26، 36، 92، 100، 102، 103، 106، 107، 109، 110، 111، 115، أهل البرصة
 ،296  ،245  ،243  ،232  ،228  ،227  ،157  ،148  ،146  ،131  ،122
 ،462  ،453  ،323  ،322  ،319  ،312  ،311  ،309-307  ،302  ،301
 ،539  ،526  ،521  ،516  ،515  ،506  ،493  ،482  ،481  ،465  ،463
 ،647  ،641  ،639  ،638  ،619  ،613  ،611  ،602  ،587  ،583  ،554

651 ،650
أهل البيت )أهل 

بيته(
127 ،93 ،65 ،56 ، ،55 ،51 ،44

174، 244، 524، 705أهل اجلزيرة 
29، 135، 234، 293، 319، 347، 640أهل احلجاز 

341أهل احلرمني 
170أهل احلفاظ 

594أهل الّري 
29، 92، 96، 115، 119، 132، 159، 168، 176، 186، 228، 232، أهل الّشام 

 ،263  ،260  ،259  ،257  ،249  ،247  ،245  ،241  ،239  ،237  ،236
 ،404  ،365  ،353  ،293  ،286  ،281  ،276  ،273-271  ،269-267
 ،516  ،514  ،513  ،509-507  ،489  ،447  ،443  ،428  ،422  ،411
 ،541  ،537  ،535  ،534  ،531  ،528  ،527  ،524  ،523  ،519  ،517
 ،680  ،679  ،638  ،634  ،632  ،579  ،573  ،572  ،564  ،544  ،543

696 ،687 ،684 ،682
111، 133، 468، 645، 647أهل العالية 
20، 107، 122، 147، 159، 228، 229، 231، 234، 235، 244، 249، أهل العراق 

 ،479  ،475-473  ،457  ،454  ،389  ،378  ،354  ،311  ،293  ،289
 ،534  ،533  ،531  ،527  ،525  ،524  ،511  ،510  ،507  ،505  ،481

688 ،686 ،681 ،651 ،596 ،579 ،548 ،547
465أهل العراقني 
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336أهل القطيف 
111، أهل الكوفة   ،103  ،99  ،96  ،94  ،77  ،73  ،71  ،70  ،65  ،64  ،59  ،47  ،46

 ،306  ،245  ،244  ،243  ،239  ،168  ،164  ،134  ،133  ،131  ،116
 ،612  ،554  ،525  ،524  ،516  ،493  ،488  ،465  ،462  ،448  ،437
 ،678  ،677  ،673  ،660  ،652  ،647  ،639  ،630  ،619-615  ،613

684 ،682 ،681 ،679
أهل الكوفة 

والبرصة
523 ،488 ،233

94، 121، 239، 262، 266، 278، 376، 385، 392، 436، 439، 449، أهل املدينة 
647

170أهل املوصل 
295اهل النّهروان

49، 349أهل الياممة 
59، 71، 177، 396، 466، 529أهل اليمن 
197أهل بغداد

أهل بيت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

41

188أهل تدمر 
508أهل محص 

537أهل خراسان 
175، 194أهل دمشق 

322، 616اهل عامن
174أهل قنسين 

249، 257، 268، 291، 341، 385، 406، 566، 610أهل مكة 
567، 620أهل هجر 

444األوس 
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220أوالد الفدوكس 
615إياد 

]ب[
503بارق 
40، 172، 208، 486باهلة 
72، 103، 555، 596، 639، 691بجيلة 

300بربر املغرب 
110، 112، 319، 641، 642، 652، 656البرصيون 

251، بكر بن وائل = بكر  ،241  ،230  ،222  ،220  ،206  ،158  ،111  ،102  ،89  ،43  ،8
 ،517  ،511  ،504  ،500  ،472  ،372  ،367  ،332  ،304  ،301  ،296

687 ،686 ،683 ،677 ،669 ،653 ،647 ،619 ،605 ،578
بنو إسحاق بن 

إبراهيم 
442

بنو إسامعيل بن 
إبراهيم = بنو 

إسامعيل

443 ،442

296بنو املاحوز
29بنو املغرية 

10، 114، 139، 152، 158-160، 198، 251، 303، 308، 309، 312، بنو متيم
 ،459  ،457  ،447  ،424  ،396  ،390  ،345  ،338  ،333  ،322  ،313
 ،652  ،620  ،617  ،605  ،544  ،543  ،536  ،521  ،510  ،495  ،483

708 ،669 ،663 ،656
217بنو عّك بن الّديث 

189، 190، 191بنو فزارة 
8بنو قفل 

334بنو كعب بن ربيعة 
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345بنو مازن 
بنو خمزوم = بني 

خمزوم
274 ،27

111بنو هند 
12مبنو هاشم

671بني أبان بن دارم
412بني أيب العاص
118بني أيب العيص

336بني أيب بكر 
432بني أيب ربيعة 

206، 242، 243، 252، 521، 525، 554بني أسد 
35، 94، 96بني إرسائيل 

73مبني اإلخشيد 
بني األوس بن 

تغلب
208

بني احلارث بن 
ثعلبة 

9

بني احلارث بن 
كعب 

387

468بني احلبط 
198، 201، 202بني احلريش

292بني احلكم
بني الّدول بن 

حنيفة
333

408بني الّروميات
243بني الّسوداء 
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61مبني العّباس 
190، 194بني العشاء 
469بني العلس 

324بني العم 
493، 518بني العنرب

292، 373بني العّوام 
639بني الغوث بن أنامر

408بني الفارسيات
678-679بني املجنوب 

106بني املغرية 
299، 322بني املقاعس 

286بني النّجار 
568بني أهلان 

408بني اهلنديات 
658، 659بني امرئ القيس 

62م، 15، 27، 83، 177، 216، 240، 252، 358، 368، 370، 372، بني أمّية
708 ،687 ،656 ،630 ،526 ،507 ،432 ،411 ،379

701بني أنامر بن وديعة 
50بني بّداء 
189، 193بني بدر 

227بني بقيلة 
209، بني تغلب  ،208  ،206  ،205  ،202-200  ،198-196  ،188  ،187  ،175

678 ،406 ،225 ،223 ،221 ،219 ،218 ،216 ،215 ،213 ،212
200، 235، 339، 526بني تيم 

251، 470، 514، 611بني تيم اهلل بن ثعلبة 
670بني تيم بن شيبان 
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126بني ثعلبة بن سعد 
بني ثعلبة بن 

سالمان 
458

246، 632، 674بني ثعلبة بن يربوع 
480، 517، 518بني جحدر 
336، 423بني جذيمة 

346بني جرم 
219، 223بني جشم 
531، 534بني جعدة 

351بني مجح
152بني جئاوة 

بني حارثة بن عبد 
وّد 

381

39بني حذافة بن زهر 
409بني حرب 

بني حصني بن 
سعدانة بن حارثة 

الكلبي 

21

154بني مّحان 
139بني محريي بن رياح 

388بني حنطب 
16، 531بني حنظلة 
2، 294، 296، 332، 338، 345، 346، 571، 641، 650، 653، 706بني حنيفة 

83بني خزيمة 
51بني خطمة 

245بني دارم 
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473بني دمهان 
190بني ذبيان 
217بني ذكوان

665بني ذي اجلد
بني ربعة بن كعب 

بن سعد 
462

بني ربيعة بن 
حنظلة

544 ،338

297، 332بني زّمان 
99بني زياد 

483بني سامة بن لؤّي 
303بني سدوس 

160، 458بني سعد 
298بني سعد بن ضبيعة 

480بني سعد بن ليث 
139بني سعيد 
308بني سليط 
157، 184، 206، 208، 216، 222، 383، 461بني سليم
276بني سهم

265بني شكر 
205، 245، 304، 372، 432، 598، 568، 673، 680، 689بني شيبان 

274بني شيبة 
بني رصيم بن 

احلارث
308

624بني ضّبة 
605بني ضبيعة بن قيس 
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87بني ظبيان 
24، 25بني عاصم 

بني عاصم بن عبيد 
بن ثعلبة بن يربوع 

24

بني عامر األجدار 
بن عوف = بني 

عامر بن عوف= بنو 
عامر

632 ،208 ،187

49بني عامر بن حنيفة 
بني عامر بن 

صعصعة
618

395بني عامر بن لؤي 
بني عائش بن تيم 

اهلل بن ثعلبة 
152

636بني عبد الّدار 
143، 464، 623، 698بني عبد القيس 
بني عبد اهلل بن 

بري  الزُّ
25

10بني عبد اهلل بن دارم 
3، 260، 425، 636بني عبد مناف 

190، 191، 194بني عبد وّد 
83، 126، 393، 423بني عبس 

606بني عبشمش
654بني عثامن بن عمرو 

بني عجل = بنو 
عجل

465 ،297 ،232 ،107
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191، 403بني عدي 
345بني عدي بن حنيفة 

بني عدّي بن عبد 
مناة 

24

236، 389، 691بني عذرة 
702بني عرص بن عوف

114بني عطارد 
218، 345بني عقيل 
229بني عكان 
190، 193بني عليم 
139بني عمرو

698بني عوذ بن سود 
بني غسل بن عمرو 

الريبوعي 
502

218بني فدوكس 
673بني فراس 
370بني فزارة 

136، 407بني قريظة 
198، 201، 335، 346بني قشري

153، 242، 344، 605، 627، 637بني قيس بن ثعلبة 
24بني قيس بن عاصم 

بني كاهل بن أسد 
بن ُخزيمة 

20

41بني كبري 
346بني كعب 

215، 218بني كعب بن زهري 
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59، 139، 179، 332، 341بني كالب 
19، 210بني كلب 

205بني كنانة بن تيم 
345، 510، 636، 653بني مازن

بني مالك بن جشم 
بن بكر بن حبيب 

198

بني مالك بن حاشد 
بن جشم بن خريان

662

654بني مالك بن سعد 
بني جماشع بن دارم 

بن مالك = بني 
جماشع 

152 ،23

395، 695بني حمارب 
671، 683، 705بني حملم

142، 478، 563بني خمزوم
158بني مذحج 

300بني مّرة بن عبيد 
21، 95، 109، 190، 194، 250، 373، 442، 463، 635، 669، 686بني مروان
114بني ُمْسلية

27، 118بني مسمع 
163بني مقاتل 

606بني مالدس 
24بني ملكان بن عدي 
بني منقر بن عبيد = 

بني منقر
316 ،160 ،24

73بني ناجية 
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23بني ناجية بن عقال 
525بني نبهان 

6، 633بني نرص بن معاوية 
152، 188بني نمري 

بني نوفل بن عبد 
مناف 

109

132، 296، 390، 519بني هاشم 
289بني هشام
609، 689بني هالل 

بني مُهيم بن عبد 
العّزى = بني مهيم

695 ،579 ،432

554بني والبة 
245، 339، 542، 544بني يربوع 
160، 628بني يشكر 

]ت[
103، 488، 513، 528، 619الرّتك
64م-66م، 33، 187، 196، 200-207، 210، 212-214، 219، 222، تغلب

483 ،482 ،226
296، متيم  ،245  ،241  ،206  ،141  ،133  ،111  ،94  ،90  ،89  ،76 52م،   

664 ،648 ،647 ،645 ،620 ،513 ،468 ،315 ،304 ،301 ،297
191تيم الاّلت 

8تيم اهلل بن ثعلبة 
636تيم بن مّرة 
200تيم قريش 

]ث[
57م، 18، 90، 112، 122، 147، 195، 264، 282، 364، 390، 408، ثقيف 

683 ،616 ،598 ،576
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18، 122، 615ثمود 

]ج[
191جحجبى

645، 694جديلة 
216جذام 
99جذم 

176، 177، 231اجلرامجة 
346اجلرميني 

167جعفى 
256جعفي

]ح[
636احلارث بن فهر

268ُحبشان
304احلجازيون 
198احلرشّيون 

347احلرقيني 
199احلريش 

92، 176، 190، 216، 304، 615محري
139حنظلة 
297حنيفة 

]خ[
40، 103، 112، 189، 266، 342خثعم 

407، 444اخلزرج 

]د[
103،115، 528الّديلم 
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]ذ[
76ذبيان 

]ر[
206ربعيني 

57م، 2، 57، 70، 71، 89-91، 94، 109، 114، 123، 133، 140، 158، ربيعة 
653 ،647 ،645 ،619 ،530 ،529 ،366 ،309 ،219 ،216 ،206

504، 687ربيعة بن نزار
192رفيدة 

19رقاش 
114، 176، 177، 231، 233، 235، 383، 667الّروم 

]ز[
20م، 21م، 36م، 481، 482، 483، 485الّزنج 
636زهرة

]س[
209سدوس 
279الّسكون 

189، 207، 217، 220، 304سليم 

]ش[
61، 85، 86، 168شاكر 

268، 437، 514، 535، 679، 697الّشاميني
85، 86، 167، 168شبام 

205، 209، 670شيبان 

]ص[
22م، 60الصقالبة 

]ض[
328ضّبة 
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234ضمرة 

]ط[
124، 186، 343طيء 

]ع[
189، 207، 208عامر 

30معائلة البالذرّي 
41م، 57م، 59مالعّباسيني

36، 89، 90، 102، 111، 304، 312، 336، 348، 349، 465، 475، عبد القيس 
698 ،696 ،695 ،693 ،649 ،648 ،629 ،612 ،535

192عبد وّد 
336، 696العبدّيني

 76، 370عبس
58، 146، 615العجم

256، 615عدوان 
514العراقيون 

217عّك 
336، 337عكل 

57م، 61مالعلويون
114، 620، 670عنزة 

]غ[
216غني 

]ف[
75مالفاطميني 

177الفتيان 
72فتيان 
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220الفدوكس
188-191، 193، 194، 486فزارة 

400فهم 

]ق[
57مقبائل اليمن 

84، 176، 240، 312، 328، 499، 504قحطان 
10م، 12م، 13م، 53م، 56م-58م، 60م، 1، 2، 5، 20، 21، 23، 27، 30، قريش

 ،237 ،229 ،226 ،181 ،153 ،148 ،142 ،140 ،130 ،126 ،108 ،63
 ،357  ،352  ،351  ،349  ،341  ،321  ،308  ،305  ،287  ،279  ،247
 ،405-402 ،393 ،391 ،390 ،385 ،384 ،382--380 ،368 ،362
 ،593  ،592  ،566  ،526  ،524  ،519  ،516  ،433  ،430  ،425  ،407

683 ،657 ،638 ،636 ،622 ،610 ،608
616قيس بن منّبه 

57م، 202قشري 
20، 181، 190، 256، 426، 449قضاعة 

64م-66م، 33، 171، 174، 177-181، 184، 187-189، 191، 193، قيس 
 ،223  ،221  ،218-216  ،214-211  ،208  ،206  ،205  ،203-195

578 ،576 ،441 ،423 ،413 ،379 ،225
95قيس اجلزيرة 
157، 216، 217، 500قيس عيالن 

180، 181، 189، 197، 199، 213، 214، 218، 223، 379القيسية 
198، 206، 224القيسّيون

]ك[
57مكالب 

19، 33، 126، 178، 180، 181، 183، 187، 190-198، 235، 420، كلب 
546 ،425
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188كلب البوادي 
188كلب املدر 

143كليب 
645كنانة 
94، 112، 180، 185، 186، 430، 442، 486، 503، 504، 521، 539، كندة 

676 ،675 ،647 ،645 ،585
59، 656الكوفيون 

]ل[
الّلبوء بن عبد 

القيس 
641

411لؤّي بن غالب 

]م[
430املثل بن معاوية 

378، 471جماشع 
278املدنيني 
94، 239، 240، 256، 488، 500، 542، 645، 647مذحج 

279، 388، 692مراد 
207، مرض   ،205  ،195  ،182  ،140  ،91-89  ،79  ،71  ،70  ،20  ،2 57م، 

643 ،588 ،466 ،256
71مرض اليمن 

53م، 64م، 312، 499، 699معد
542مهرة 

671مهروذ 

]ن[
205نبيط تكريت 
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379النّخع 
99، 240نزار 

197، 202النّصارى 
النّمر بن قاسط = 

النّمر 
700 ،210 ،208 ،205

341نمري 
144هنشل بن دارم 

26النَّوفليِّني 

]هـ[
470اهلجريني

57م، 341هالل
68، 73، 81، 86، 91، 94، 102، 103، 111، 112، 167، 256، 387، مهدان

660 ،645،647 ،604 ،576 ،541 ،521 ،509 ،500 ،488
649هناءة

188، 199هوازن

]و[
615وحاظة

]ي[
209يشكر 

670اليقدميني
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فهرس األماكن والبلدان

]أ[
297، 332، 345أباض 

586أبرقباذ 
277األبطح 

481، 482، 586األبّلة 
264، 272أبو قبيس 

234أبيض املدائن
239أبيض كسى

343األجفر
351أحد 

234األحيونّية 
108، 126، 201، 227، 528، 619، 659، 673أذربيجان

673، 675، 704إربل 
320، 323، 615أرجان 
2، 4، 362، 401، 406، 420، 508األردن

615أرض مزونة 
38م، 137، 223، 224، 227، 321، 355، 528، 542، 619، أرمينّية 

687 ،673 ،659
605أزدشري خّرة 
324إستان العال

76مإستانبول 
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8، 85، 115، 126، 233، 244، 258، 303، 320، 323، 327، أصبهان 
 ،682 ،676 ،674 ،599 ،596 ،594 ،568 ،480 ،388 ،330

685
143، 321، 322، 366، 622، 623إصطخر 
403، 534أصفهان 

262إضم 
67مأعايل اجلزيرة 

38م، 549، 612إفريقية = إفريقيا 
488أفغانستان 
406األقحوانة 

75م، 78مأملانيا 
660آمد 

39، 165، 166، 171، 173، 233، 324، 523، 673، 679، األنبار 
،685 ،684 ،682

38م، 612األندلس 
35م، 176، 635أنطاكية 
21م، 100، 107، 109، 131، 144، 152، 227، 295، 296، األهواز

 ،330 ،323 ،316 ،315 ،312 ،311 ،309 ،304 ،302-300
 ،533 ،529 ،511 ،509 ،508 ،496 ،493 ،482 ،462 ،460
 ،638 ،613 ،609 ،608 ،605 ،604 ،602 ،590 ،579 ،535

690 ،686 ،679 ،678
177، 233، 253، 529أوانا 

107، 330إيذج 
594إيران 

262، 263أيلة 
499إيوان كسى 
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]ب[
451باب اجلابية 

395باب الفراديس
47باب الفيل 

274باب بني شيبة 
495باب يسك 

46، 169، 171، 675، 678، 692بابل 
69باتيل 

704باجرما
228، 232، 233بامجريى

140باجّوا 
686بادرايا

168، 324بادوريا 
95باريتا 

686باكسايا
670بانقيا

303بحر فارس
21م، 63م، 67م، 205، 265، 333-338، 341، 344، 346، البحرين 

-695 ،693 ،654 ،649 ،641 ،638 ،637 ،385 ،351 ،349
697

134، 274، 301، 404بدر 
326، 329، 673براز الّروز 

214براق 
603، 649برتا 

169برس
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171بزيقيا
489، 494، 495، 498، 536، 544ُبست

222، 226بش
36، البرصة   ،33  ،26  ،16  ،3-1 67م،  64م،  63م،  50م،  33م،  21م، 

 ،92 ،90-88 ،83 ،82 ،77 ،74 ،73 ،69 ،64 ،58 ،53 ،42
 ،129 ،122 ،120 ،118 ،116 ،115 ،111-106 ،104-99
 ،151 ،150 ،148-144 ،142 ،140 ،137 ،136 ،133 ،131
 ،232 ،230 ،228 ،227 ،171 ،160 ،158 ،157 ،155-153
 ،287 ،262 ،259 ،254 ،253 ،248 ،246 ،245 ،243 ،235
 ،315 ،313-311 ،309-307 ،303-301 ،298 ،296 ،295
 ،388 ،372 ،370 ،360 ،339-337 ،333 ،330 ،323-319
 ،481 ،477 ،472 ،467 ،465 ،463-460 ،453 ،406 ،398
 ،516 ،515 ،513-509 ،507-505 ،496 ،493 ،488 ،482
 ،539 ،538 ،535 ،532 ،528 ،526 ،524-522 ،520-518
 ،602 ،600 ،589 ،587 ،586 ،583 ،570 ،568 ،554 ،541
 ،647-642 ،639-637 ،620-618 ،614-610 ،609 ،604

703-701 ،696 ،693 ،674 ،673 ،653-650
147البطيحة 

444بعاث
176، 402بعلبك 
19م، 23م، 31م-33م، 51م، 73م، 3، 10، 26، 36، 39، 50، بغداد 

 ،198  ،197  ،156  ،135  ،130  ،128  ،126  ،120  ،97  ،66
 ،499 ،374 ،360 ،359 ،326-324 ،279 ،271 ،233 ،220
 ،673 ،671 ،593 ،582 ،566 ،561 ،530 ،529 ،523 ،506

704 ،692 ،686 ،678 ،675
176البقاع اللبناين 
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 342بالد األزد
487بالد الرّتك 

631بالد الّديلم 
98، 175، 223، 224، 357، 398، 418، 449، 470بالد الّروم = أرض الروم= الّروم

21مالبالد العراقية 
217بالد عّك 

499بلخ
211بلد 

290البلد احلرام
578البلقاء 
259بلقني 
197، 213البليخ

187، 190بنات قني 
326، 499البندنيجني

591، 678هبرسري 
441بيت املقدس 

171بيت فارط 
406بئر ابن هشام 

406بئر ميمون 
341بيشة

29م، 43مالبيامرستان 

]ت[
341تبالة 
187، 188تدمر 
107، 320، 508، 509، 525، 532تسرت 
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66، 68، 94، 170، 201، 205، 211، 218، 228، 233، 234، تكريت 
672

40، 42التنينرين 
20، 271، 272، 341هتامة 

21متونس 

]ث[
344، 346ثأج 
600ثبري

201، 205، 206، 207، 208، 211، 213، 217الّثرثار 
32م، 38مالثُّغور 
336الّثوير 

]ج[
401اجلابية 
38ماجلبال 

95جبال الّسلق 
بيع  11، 59، 70، 71، 73، 77، 94، 165جبَّانة السَّ

112جّبانة الّصائدّيني 
جّبانة بش بن ربيعة اخلثعمّي 

= جّبانة بش
70 ،61 ،59 

70جّبانة بني سلول 
60جّبانة سامل 
50، 59، 70، 112جّبانة كندة
60، 61، 70، 112جّبانة مراد 

176جبل الّلكام 
630جبل سلمى 
334، 600جبل كبكب 



- 865 -

فهرس األماكن والبلدان

333جبلة 
607جدّيا 

78مجرايفسفلد 
684جرجان 

341جرش 
300اجلزائر 

38مجزائر البحر 
32م، 38م، 32، 33، 36، 40، 42، 52، 66، 94، 95، 97، 98، اجلزيرة 

 ،201 ،197 ،196 ،177 ،175 ،174 ،170 ،156 ،137 ،134
 ،244 ،235 ،233 ،232 ،227 ،223-221 ،218 ،214 ،205
 ،677 ،659 ،565 ،544 ،542 ،533 ،528 ،523 ،335 ،321

708 ،705 ،704 ،686 ،683
630جزيرة العرب 

7م، 9م، 38ماجلزيرة العربية 
212اجلزيرة الفراتية

302جس البرصة 
39اجلّصاصة 

148، 171، 205، 228، 321، 346، 581، 602، 638اجلفرة 
637، 643اجللحاء 
607اجلموم 

600مجريا 
586جنابا 
396اجلند 

316جند يساسور 
602جنّدنيستابور 

641، 643، 649، 655، 656، 661جواثا
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10، 326، 658، 664، 665، 671، 672، 679، 680، 685، جوخا 
694 ،692

401اجلوالن 
676، 694جواليا 

594جّي 
627، 628جريفت 

]ح[
358احلانوتة 

124، 343حائل 
1، 268، 439احلبشة 
28احلثمة 
10م، 65م، 29، 48، 64، 92، 109، 113، 135، 145، 149، احلجاز

 ،453 ،396 ،347 ،319 ،293 ،287 ،262 ،234 ،221 ،191
640 ،555 ،467

48، 345احلجر 
28، 280، 281احلجون 

218حدث الّرقاق 
58احلديبية 

98، 635، 660حّران 
674حرب
1، 33، 278، 286، 376، 380، 539احلّرة 
69، 264، 266احلرم

72م، 45، 341احلرمني 
106، 110، 112، 295حروراء 
33، 214احلّشاك 
211احلرض 
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339حرضموت 
28احلطيم 

37، 187، 565حلب 
61، 326، 593حلوان 

102، 465مّحام أعني 
35م، 33، 40، 186، 231، 354، 358، 508، 568، 635محص 
154، 340، 418، 513، 607حنني 

 401حوران
110، 116، 227، 255، 265، 321، 673، 691احلرية 

]خ[
32، 40-42، 198، 202-204، 209، 210اخلابور 
33، 57، 95، 97، 98، 125، 178، 196اخلازر 
10، 326، 671خانقني

675خانيجار 
21م، 38م، 3، 16، 33، 100، 141، 185، 246، 314، 321، 330، خراسان 

 ،506  ،502  ،487  ،477  ،471  ،470  ،461  ،453  ،397  ،395
 ،580  ،553  ،552  ،547  ،544  ،542  ،538  ،537  ،528  ،514

671 ،656 ،639 ،631 ،630 ،628 ،618 ،617 ،614 ،589
234، 253خربة مصعب 

297اخلرج 
520اخلريبة

77ماخلزانة احلسينّية 
77ماخلزانة امللكّية 

297، 332، 333اخلضارم 
336، 696اخلّط 

46خطرنّيه 
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395خوارزم
326خورزستان 

255اخلورنق 
10، 315، 330، 615خوزستان 

261خيرب 

]د[
22مدار اخلالفة 

64دار الّرومّيني 
708دار العذاب
46دار املختار 
22مدار املقتدر 

520دار فرات بن معاوية 
390دار مروان 

98، 659، 669، 705دارا 
673، 684دارالرزق

352، 696دارين 
325دباها 
325دبريا

198، 201، 205، 211، 214، 218، 233، 238، 241، 602، 674دجلة 
233، 239، 252، 253، 259، 303، 305، 311، 313، 509، دجيل 

686 ،679 ،602 ،579 ،573 ،529 ،511
9، 75، 595، 596َدْسَتبيء 

307دستوا 
593، 660الّدسكرة 

673، 675، 704دقوقاء 
325دماريا 
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217، دمشق   ،194  ،178-175  ،32  ،28  ،13  ،2 71م-73م،  35م، 
 ،354 ،351 ،350 ،345 ،286 ،265 ،262 ،253 ،231 ،230
 ،440 ،427 ،422 ،402 ،401 ،392 ،380 ،370 ،362 ،355

656 ،607 ،527 ،506 ،486 ،451
233دمما 

381الّدهلك 
73دور الوادعيني 

301، 303-305، 307، 311دوالب 
22، 124دومة اجلندل 

568ديار سعد بن هديم 
92ديار قطفان 

335دياف 
39دير األعور 

177، 233، 234، 241، 253، 259دير اجلاثليق 
دير اجلامجم = الدير = 

اجلامجم 
 ،523  ،522  ،520  ،486  ،480  ،432  ،395  ،67  ،17 68م، 
 ،583 ،579 ،573 ،548 ،534 ،531 ،530 ،529 ،526 ،525

694 ،684 ،584
532دير النساء 
177دير بحدل 

523، 524دير قّرة
402دير مّران 
475، 566الديامس 
ْينَور  9الدَّ

]ذ[
20ذات عرق 
346ذو املجاز ذ
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660ذوغان 
348، 349ذي القاف = ذو القاف

58مذي طلوح 
58مذي نجب 

58مذي نكيف 

]ر[
198، 694، 700راذان 

10الّراذانات 
205رأس اإليَّل
42، 98، 198، 202رأس العني 

107، 323، 330، 460، 462، 600، 601، 613، 615رامهرمز 
باط  70م، 72م، 77مالرِّ

72مرباط السميساطي 
3، 4، 263، 353، 668الربذة

89الربعية 
58مرحرحان 
223الّرحوب 

495، 544، 545الّرخج
315رستان 

453، 462، 436، 472، 473، 481، 482، 590رستقاباذ 
222رصافة هشام 

600رضوى 
34م، 40، 82، 98، 121، 174، 196، 197، 222، 244، 353، الّرقة 

565 ،422
213الّرقتني 
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92الّرقم
98الّرها
69م، 9، 37، 75، 130، 257، 258، 289، 326، 327، 395، الري 

676 ،631 ،603 ،596 ،594 ،549 ،530 ،529
297، 345، 706الرياض 

]ز[
499، 552زابلستان 

ايب  95، 196الزَّ
198الّزابيان 

696الّزارة 
510، 511، 513، 514، 516، 517، 519، 520، 525، 533، الّزاوية 

588 ،583 ،554 ،539 ،534
48زبالة 

499، 500، 536-538، 541، 600زرنج 
10الّزوايب 

]س[
75، 164، 167، 323ساباط 

166ساباط املدائن 
322، 535، 581، 586، 615، 621سابور 

677، 680ساتيدما 
اء 19مسامرَّ
147الّسباخ 
60، 61، 63، 70، 112، 673، 674، 678، 681، 684السبخة 

38م، 124، 303، 321، 338، 423، 453، 486، 487، 492-سجستان 
 ،547 ،537 ،536 ،535 ،520 ،506 ،504 ،499 ،498 ،495

690 ،649 ،631 ،628 ،586 ،582 ،577 ،548
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341، 342الّساة 
615رسدن 
ق  107، 205رسَّ

463، 517سفوان البرصة = سفوان
كرْي  40، 210، 211السُّ

210سكري العّباس 
58مسلامن 

315، 317، 318، 319سىّل وسلربى
اموة  22، 187، 422، 546السَّ

395سمرقند 
98سميساط

98، 201، 205، 659سنجار 
38م، 322، 338، 401، 469، 540، 630الّسند 
336سواج 

واد  38م، 233، 326، 680، 681، 686، 692السَّ
678سوردا 
107، 315، 317، 320، 323، 602سوس

687سوق األهواز 
696سوق اخلّط

698سوق القطيف 
334سوق املجاز 
706سوق َحْجر

677، 678سوق حكمة 
398سوق سعيد 

316، 317سوالف 
623، 624الّسريجان 
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110الّسيلحون 

]ش[
164، 171، 172شاطئ الفرات 

100، 131شاطئ دجلة 
7م، 32م، 38م، 50م، 61م، 65م، 67م، 4، 5، 12، 13، 16، 18، الّشام 

 ،92 ،89 ،72 ،56 ،49 ،43-41 ،36 ،33 ،32 ،29 ،28 ،22
 ،162  ،159  ،145  ،132  ،122  ،119  ،115  ،113  ،98-96
 ،231 ،227 ،225 ،222 ،190-186 ،177 ،176 ،168 ،163
 ،254 ،253 ،249 ،247 ،245 ،241 ،239 ،237 ،236 ،232
 ،283-281 ،277 ،276 ،273-271 ،269 ،267 ،263-257
 ،380 ،370 ،365 ،363 ،357 ،353 ،335 ،293 ،287 ،286
 ،443 ،437 ،428 ،425-422 ،420 ،411 ،406 ،404 ،396
 ،517 ،516 ،514 ،513 ،509-506 ،489 ،470 ،467 ،447
-541 ،537 ،535-533 ،531 ،528-526 ،524 ،523 ،519
 ،645 ،637 ،634 ،632 ،579 ،573 ،572 ،564 ،551 ،544
 ،707 ،696 ،687 ،685 ،684 ،682 ،680 ،679 ،669 ،659

708
55، 59، 71شبام 

262شبكة الّدوم 
212، 214الّشعبّية 

126الشقية 
630الشى

40الشمسانية 
169شهزور 

322، 605شرياز
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]ص[
623صاهل الّصغرى

398، 484الصائفة 
482صحارى دورق 

58مصحراء فلج 
253صحراء مصعب 

336صحصح
325، 326الرّصاة 

529رصيفني 
119الّصفا 

607الصفاح 
50م، 22، 32، 33، 40، 86، 108، 111، 139، 174، 176، صفِّني 

694 ،614 ،527 ،511 ،470 ،448 ،380 ،366 ،295 ،245
362، 401، 402، 420الصنربة 

39، 42صندوداء 
339، 396صنعاء 

358الّصوائف 
209الّصور

323الصيمرة 
]ض[

20الرضيبة 
422ضمري 

]ط[
18، 27، 48، 57، 263، 264، 266، 289، 322، 340-342، الّطائف 

607 ،487 ،478 ،445 ،384
495، 496، 507، 542، 597، 598، 631، 671طربستان 
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362، 406طربية 
499طخارستان

224طرابُِزندة
177طرابلس 

499طرازستان 
176طرسوس 

236الّطف 
357طوانة 

98طور عبدين 
339طويلع 

93طيبة 
]ع[

303، 586عبادان 
523العذيب 
23م، 38م، 50م، 54م، 65م، 66م، 74م، 2، 13، 20، 27، 33، العراق 

 ،118  ،107  ،94  ،92  ،80  ،66  ،48  ،46  ،45  ،43  ،39  ،36
 ،154 ،152 ،149 ،147 ،146 ،133 ،130 ،125 ،122 ،119
-227 ،225 ،196 ،189-187 ،178 ،176-174 ،171 ،159
 ،289 ،287 ،254 ،249 ،247 ،245 ،244 ،235 ،234 ،231
 ،391 ،389 ،380-378 ،355 ،354 ،328 ،314 ،311 ،293
 ،454 ،453 ،448 ،440 ،438 ،416 ،413 ،404 ،401 ،396
 ،499-497 ،492 ،481 ،479 ،475-473 ،471 ،465 ،457
 ،533 ،531 ،529 ،527 ،525 ،517 ،512-510 ،507 ،505
 ،588 ،581 ،579 ،573 ،559 ،555 ،551 ،549-547 ،534
 ،686 ،683 ،681 ،678 ،669 ،658 ،651 ،613 ،596 ،589

708 ،688
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77، 230، 233، 235، 254، 312، 360، 465، 467،، 515، العراقني
708 ،689 ،688 ،686

260العرصة 
222عرض 

108، 334، 600عرفات 
263، 267عرفة 

107عسكر مكرم 

567العسكر

261العقبة 
362عقبة أفيق

136عقبة الوادي 
336العقري

211، 218العقيق 
260عقيق املدينة 

473عكاظ 
324، 529عكربا 

92العال
229، 322، 338، 339، 344، 349، 470، 541، 578، 615، عامن 

696 ،616
163، 169، 523عني الّتمر 

32، 33، 34، 40، -44، 68، 88، 178، 196، 486عني الَوردة 

]غ[
58مالغبيط 
499غريان 

489غزنة 
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216، 217غوطة دمشق = الغوطة
58مغيط املدرة 

]ف[
171، فارس   ،141  ،137  ،109  ،108  ،102  ،100  ،21 68م،  38م، 

 ،505 ،504 ،502 ،349 ،348 ،330 ،323-320 ،255 ،246
 ،620 ،615 ،613 ،605 ،604 ،602-600 ،594 ،548 ،535

679 ،644 ،643 ،630 ،624 ،623
261فدك 

209الفدين 

10، 32، 37، 39، 40، 42، 47، 96، 98، 110، 172، 175، الفرات 
 ،315 ،313 ،238 ،233 ،222 ،215 ،214 ،210 ،198 ،197

675 ،674 ،566 ،494 ،482 ،481 ،324
481، 485فرات البرصة

211الفراتز
32، 362فلسطني 
233، 523، 531، 681، 682، 694الفلوجة 

692الفّلوجتني 
343فيد 

]ق[
83، 110، 162-164، 263، 416، 523، 674، 677القادسية 

594قاشان 
224قاليقال

635قانطة
39، 42قرب احلسني 

38مقربص 
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58مقحقح 
78مالقدس 
32، 33، 40، 42، 98، 125، 174، 178، 181، 186، 187، َقْرِقيسيا

218 ،214 ،208 ،197 ،196 ،189
163القريات

177قسين 

355، 379قسطنطينية 

39قرص ابن هبرية 
696قرص أيب رجاء 
227قرص بني بقيلة 

163قرص بني مقاتل 
511، 583، 698قرص مسريين 

336قطر 
324قطربل

336، 337، 698القطيف 

107، 109قعيقعان 

594قم 
338قندابيل 
174، 178، 370قنسين 

94القنطرة 

110قوسان 

631، 633، 634، 635قومس 
39القّيارة 
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]ك[
38م، 303، 488-490، 495، 547كابل 

322، 615، 616، 617كازرون
338كاظمة 

345َكْجو 
94، 205، 218الكحيل 

78، 130، 163، 164، 236كربالء 
324، 673كرخ بغداد 

38م، 330، 338، 468، 471، 492، 494، 502-504، 535، كرمان 
629 ،627 ،623 ،620 ،615 ،604 ،600

303كرنبى 
602كريج دينار 

110، 166، 169، 323، 693كسكر 
98كفرتوثا 
510الكاّلء 

58مالكالب 
323الكلتانية 

325، 672كلواذا 
224كمخ

59، 60، 63، 70، 94الكناسة
8، 50،كندة 

75م، 78مكوبنهاجن 
171كوثا 

682كوثى 
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34م، 50م، 64م، 65م، 67م، 1، 5، 6، 8، 9، 22، 30، 33، 36-39، الكوفة 
 ،88  ،79  ،77  ،73-67  ،65-58  ،56  ،55  ،53  ،51-46  ،44-42
 ،121  ،118-116  ،113  ،111  ،110  ،108-102  ،99-96  ،94
 ،148 ،144 ،140 ،139 ،137 ،136 ،134-131 ،127-125 ،122
 ،175 ،174 ،171 ،170 ،168 ،167 ،165-158 ،156-154 ،149
-242 ،239 ،236 ،233 ،232 ،230 ،228 ،227 ،219 ،191 ،189
 ،323 ،321 ،320 ،306 ،287 ،263 ،257-253 ،248 ،247 ،245
 ،453 ،448 ،438 ،437 ،379 ،370 ،364 ،361 ،330 ،326 ،325
 ،519 ،516 ،499 ،496 ،488 ،467 ،465 ،462 ،461 ،459-456
 ،559 ،555 ،554 ،550 ،545 ،539 ،533-531 ،527-522 ،520
 ،612 ،602 ،598-596 ،591 ،590 ،584 ،579 ،568 ،565 ،564
 ،652 ،647 ،645 ،644 ،641 ،639 ،638 ،630 ،620-615 ،613
 ،685-681  ،679-677  ،675-671  ،668  ،667  ،664  ،660

691 ،690 ،688 ،687
648الكويت

171كويفة ابن عمر
568كويكب 

]ل[
39ماليدن 
176، 177لبنان 

201،ـ 211، 218لّبى 
667الّلصف

506لعلع 

]م[
98ماردين 
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61ماسا بذان 
202، 204، 205ماكسني 

608ماه هبزاذان 
474مدائن الّروم 

8، 36، 42، 46، 70، 94، 97، 104، 106، 158، 164،، 323، املدائن
 ،593 ،591 ،590 ،575 ،567 ،535 ،532 ،519 ،373 ،326

678-676 ،673-671 ،661
64م، 74م، 75م، 1، 3، 4، 11، 45، 53، 88، 92-94، 108، املدينة 

 ،266 ،263-260 ،239 ،231 ،175 ،163 ،154 ،121 ،109
 ،352 ،339 ،299 ،290 ،288-286 ،284 ،281 ،279 ،278
 ،385 ،383 ،382 ،380 ،376 ،363 ،361 ،358-356 ،354
 ،439 ،436-434 ،427 ،417 ،409 ،408 ،406 ،392-390

709 ،647 ،611 ،551 ،449 ،445
262مدينة العقبة 

102، 103، 104، 107، 110، 112، 133، 321، 325املذار 
74، 76مذحج 

607مّر الّظهران 
143، 296، 470، 513املربد 

401مرج الّصفر 
17، 32، 95، 124، 125، 174، 175، 177، 188، 196، 404، مرج راهط = املرج

447 ،441
119، 267املروة 

402مزارع الّزعفران 
286املسجد احلرام 
382مسجد الّرملة 

50مسجد الّسكون 
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158مسجد الكوفة 
املسجد النبوي = مسجد 

املدينة
436 ،279  

110، 131، 148، 161، 177، 230، 233، 234، 241، 253، مسكن 
683 ،586 ،579 ،578 ،330 ،324 ،254

532، 533، 535، 553مسكن األهواز  = مسكن
188املشارف 

649، 653املشّقر 
380املشّلل 

21م، 38م، 72م-75م، 2، 32، 33، 56، 72، 177، 178، 253، مرص 
 ،433 ،431 ،426 ،396 ،371 ،362 ،358 ،355 ،354 ،268

707 ،546 ،545 ،435
270، 357، 374، 392، 550املصيصة 

46مظلم ساباط 
211، املعارك 
38م، 70م، 72م، 2، 300، 612، 707املغرب 

21ماملغرب األقىص 
282املغمس 

532مفتح دجيل 
351مقربة الباب الّصغري 

64م، 3، 12، 16، 19، 28، 29، 33، 45، 48، 69، 89، 92، مكة 
 ،230 ،226 ،189 ،148 ،145 ،142 ،139 ،117 ،108 ،107
 ،275 ،272 ،267 ،265 ،263 ،257 ،249 ،243 ،236 ،234
 ،387 ،385 ،380 ،361 ،341 ،291-289 ،287-285 ،283
 ،566 ،560 ،557 ،555 ،526 ،417 ،406 -404 ،398 ،391

688 ،686 ،610 ،608 ،607 ،600 ،580 ،570
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76ماملكتبة السليامنّية 
75ماملكتبة املحمودية 

76ممكتبة عارش أفندي
322، 630مكران 

344، 696اململكة العربية السعودية 
300اململكة العامنية 

107، 315، 316، 602، 603، 609مناذر 
316مناذر الّصغرى 

37، 212، 670، 687منبج 
344، 696املنطقة الشقية 

264، 267منى 
34م، 33، 66، 68، 70، 94، 95، 97، 98، 137، 140، 170، املوصل 

 ،246 ،233 ،232 ،228 ،227 ،221 ،218 ،211 ،201 ،175
 ،660-658 ،590 ،528 ،391 ،390 ،385 ،325 ،323 ،321

704 ،677 ،670 ،669 ،667
309، 693، 701، 702موقوع

677ميافارقني 
535ميسان 

]ن[
20، 333، 341نجد

149، 328، 341نجران 
265النجف

646النّحيت 
340نخلة 

33، 36، 38، 39، 189، 248، 254، 256، 306، 325النّخيلة 
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623، 644نسا
33، 42، 97، 98، 659، 669نصيبني 

607نعامن 
110النُّعامنّية 

169، 170، 675نّفر
11، 416، 608هناوند 

398هنر أيب فطيس 
671هنر استان شاذقباذ 

50هنر احلرية 
692هنر امللك 
304، 311-315، 609، 649هنر ترَيى 
107، 603هنر تريي 
94هنر دجلة 

177، 590هنر دجيل 
353هنر سعيد 

692هنر عيسى 
539هنر فريوز 
147هنر معقل 

110هنر يوسف 
295، 306، 326، 499، 658، 671، 686النّهروان
505نوشجان

]هـ[
333، 352، 567، 620، 637، 643، 649، 655هجر 
98، 489، 514، 537، 538، 541هراة 

42، 205، 214هرماس نصيبني = اهلرماس
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9، 50، 52، 74، 76، 85، 112، 170، 258مهدان 
591، 593، 671مهذان 

336اهلند 
42هيت 

]و[
92وادي العال

12، 92، 261-263، 272، 359وادي القرى 
20وادي نخلة الشامية 

532، واسط   ،528  ،506  ،438  ،370  ،198  ،110  ،102  ،39 34م، 
691 ،686 ،679 ،618 ،575

48، 82واقصة 
648الوفراء

]ي[
416الريموك 

300، الياممة   ،297  ،275  ،249  ،205  ،113  ،49  ،37 67م،  63م، 
 ،350 ،349 ،345 ،344 ،341 ،339 ،335 ،332 ،307 ،303

706 ،695 ،677 ،664 ،653 ،649 ،641 ،640 ،423 ،391
7م، 10م، 53م، 57م، 64م، 2، 21، 22، 59، 71، 81، 117، 121، اليمن

615 ،600 ،529 ،466 ،442 ،416 ،396 ،388 ،341 ،190
600ينبع 
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فهرس األمثال

الصفحةاملثل
491أجبن من صفرد
667أمحق من جهيزة 

17أخطأت أْسُتك احلُْفرة 
57أخوك أم الّذئب 

48اذُكر غائًبا تره 
592استكرمت فاربط 

150أشبق من حّبى 
383أصب من املتمنّية 

193أصرب من ذي ضاغط 
304أعلم من دغفل

425إّن احلديد باحلديد يقلح 
169رّش دهرك آخر 

454قد شّمرت عن ساقها فشّمري
142ال حّر بوادي َعوف 

359ليت لنا من عرفج خوصة 
488ليس لقصرٍي أمر

454، 457ليس هذا حني أوان عشل فادرجي
661الّليل أخفى للويل

672من ينِك العري ينك نياكا
610يا عجًبا من ضأن يطأن الرحض 
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عرية فهرس القوافي الشِّ

]أ[

594براءحوى امللك 

يزيد بن عمرو بن بالءمتنّاين 
607الّصعق

437األخطلالّسامءإذا مات 
410ابن قيس الّرقياتالظَّلامُءإّنام مصعٌب

130ابن قيس الّرقّياتظاِمُءواّلذي نّغص 
]ب[

313حارثة بن بدراألعراِبأيُر احلامر 
68ابن مّهام الّسلويّلباألسبابمّلا رأيت 

371، 412حاتم بن النّعامن الباهيلأقربإّن مسريي 
343حّي بن وائل بأصحابَأَما أقاتُل 

216زفر بن احلارثبالرّتاِبأال يا كلب 
251أعشى مهدانبمصعبأال هبلة اهلل 

باسأبكي وإن  240ابن الّزبري األسديتأوَّ
ِبنُمتُّ بأرحاٍم 283تقرَّ

314رجٌل من األزدتلتهُبأبا سعيٍد 
207جرير بن عطّية اجلُْربستعلم ما يغني
347، 640مسلم بن جبريجنوباخالفت قومي

219زفر بن احلارثاحلبابأال يا عني 
421، 422حبيبوما الّدهر 

180زفر بن احلارثاحلربلعلَّك يا بش 
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502أعشى مهدانحربامن مبلغ 
388امرأٌة من مرادحنطبوما يل

411كثرياحلواجبحيّيون بّسامني
327حوشِبمواطننا يف

327حوشبنّجى حليلته
147عمرو بن يزيدِذئُبأمل تر أّن اجلود

352ابن قيس الّرقياتذهُبيعتدل الّتاج
20عبد اهلل بن احلّجاجراكبأتطُلُب َشْأَو ابن

رساقة بن مرداس راكبأعينّي جودا
618البارقي

24الفرزدقالّرباِبولوال أّن أمِّي
كائبعىل أّي يشء 335جفينةالرَّ

232عمرو بن براقة اهلمداينسواكُبومستخرٌب عنّا

خريم بن فاتك شباباالقيُت من
422األسدي

668شبيبمل أر أّياًما كأّيام
338الفرزدقشّجبوهم من بعيد

207األخطلعْتِبعتبتم علينا آل
518عامر بن واثلةعجباخىّل طفيل عيّل

2أبو حّرة موىل خزاعةالَعَرباأبلغ أمّية عنّي إن
620رجٌل من أهل هجرغضاباأال أبلغ أبا ورقاء

410ابن قيس الرقّياتغضبواما نقموا من
546أعشى مهدانفتّبانّبئت حّجاج

458جريراقرتاباإذا ظفرت يداه
493أعشى مهدانكّبافابعث عطّية
127، 299، 699نرص بن عاصمالكّذاِبفارقت نجدة
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192حلحلة بن قيسكلِبإن يقتلوين
193حلحلة بن قيس كلُبلعمري لئن
241عدّي بن الرقاعللمصَعِبلعمري لقد

عبد اهلل بن الّزبري متشّعباأقول إلبراهيم مّلا
458األسدي

244سامل بن وابصة األسدياملسِهِبأبلغ أمري
250أعشى مهدانمشيِّبأال َمن هلمٍّ آخر

ق أميَّة باحلجاز 149مصعُبَاحْلِ
252مصعِبولو كان صلب

ا 252مصعبولو كان حرًّ
515الّطفيل بن عامرمصيبأال أبلغ احلّجاج

243األقيشمصعًبامن كان أمسى
610بعض الّشعراءاملهّلبابعثت غالًما من

75أعشى مهدانناكبجزى اهلل إبراهيم
144األشهب بن رميلةنسيُبأحار بُن عبد اهلل

99ابن املفّرغوأبواِبإّن املنايا إذا ما
635حّطان األعسوأقارُببليُت وأبالين

عمران بن عصام واحلربرضبوا الّدراهم
620العنزي

117األحوصواحلسْبأمل تعجب األقوام
472الوطاُبثعالب يف

157، 169عبيد اهلل بن احلّرواملهلَّببأّي بالٍء أو بأّيٍة
330، 600بعض أصحاب قطريوخملُبهربنا نريد

عتبان بن وصيلة جييُبلعمري لقد نادى
683الّشيباين

534نابغة بني جعدةيكذبحتني املنايا
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]ت[

180زفر بن احلارثجتلَِّتأال ال أبايل
140اهليثم بن األسودشبثإّنني اليوم

توجاشت للنّفس 417عمرو بن معديكربفاستقرَّ
74رساقة بن مرداسمصمتاتأال أبلغ أبا

]ث[

459احلرنفشبثالثيكلفني احلّجاج
211ابن  صّفار ُجّثاولقد تركنا

]ج[

81محيد بن مسلمأنُجوأمل ترين عىل دهش
564جرير بن عطيةاألوداجيا رّب ناكث

684عبد الواحد األزديباحلّجاجيا ليتني يف اخليل
545بالّرخجهيهات موقع جّثة

581عمران بن عصامبالعوسجوبعثت من ولد
383الفارعة بنت مّهامحّجاجهل من سبيل
689حبيب بن حدرةاحلّجاجألوت بعّتاب

490أعشى مهداناملتهّيِجما بال حزنك يف
167عبيد اهلل بن احلّرمذحِجأمل تعلمي يا أم

197عمري بن احلبابناِجعجبُت ملا تظنَّته
]ح[

ُحَأتاركٌة ُعلَيا قريش 23، 291أبو دهبلُتَذبَّ
417ابن اإلطنابةتسرتحييأقول هلا وقد 

292جرير بن عطيةاجلامِحدعوَت امللحدين
663املنهالصالحأمنهال إّن املوت

418صحيحاأمل تر أّن
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432أعشى بني أيب ربيعةمّطرُحابنُك أوىل
336مجال بن سلمةوصحصحاإن تقتلونا

]خ[

462الربزخقل للمهّلب قد
]د[

246جريراألجنادصىلَّ اإلله عليك يا

احلارث بن خالد أسِدهالَّ صربتم بني
243املخزومي

656أعشى مهدانأسعُدأمل يأت بًشا ما
604أعشى مهدانبالبائدويوم أهوازك ال

22زفر بن احلارثبعيِدأال أبلغ محل
305اجلموِدأال يا عني

20بعض قضاعةَجوادَعِدمَت قريًشا أن
141يزيد بن احلكماجلََوادافام كعب بن مامة
426ذبيان بن نعيمحديُدأبلغ أمري املؤمنني

606رجٌل من اخلوارجحديدكفانا فتنًة
397ابن حرثانخالِدأضاع أمري

638الفرزدقخالدكّل بني الّسوداء
662اجلعد بن ضامماخللداأيا عني فابكي

125الفرزدقزيادأال ُربَّ من يدعى

ابن موهب كاتب سعيدلعمري لقد فّرا
516احلجاج

19فضالة بن رشيكَسَواِدأقول لِغْلمتي
591بش بن األجدعالّسودإيّن أعيذك بالّرمحن

223األخطلسّيديا عبَل أكرم
356عبد امللك بن مروانالّشديديزيُد زيادُة
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166عبيد اهلل بن احلّرصدوِدأقّدم مهري يف
624رجٌل من بني ضّبةالّطرادولو علم ابُن

6الَعنَاِقيِدَمن َذا حيّرم ماء
166عبيد اهلل بن احلّرجلليُدأشدُّ حيازيمي

62أخت راشد بن إياسمراِدحلى اهلل قوًما

ْب رشاَبك عبد اهلل بن مّهام َمْسُعوِدارِْشَ
6الّسلويل

220القطامياهلاديإيّن وإن كان قومي
577بنت شقيق بن ثوروأكمدوما كنت أخشى

243سويد بن منجوفواِدأال أبلغ مصعًبا
586الواديإذا مررَت بوادي

317بيهس بن صهيبورٍدبسىّل وسلَّربى
576أعشى مهدانوسعيدوسألتني باملجد

394املساور بن هندالوليدثالثة أشهر يف دار
704اجلعد بن ضاممويوعدأرى مطرا قد

639عبد اهلل بن شبليداتباري يا ابن موسى
327يزيدنّجى حليلته

]ر[

319تذُرويوم سىل
417عامر بن الّطفيلمدبرأقول لنفٍس ال

احلارث بن كعب أمْحَرأَجيَهاُن قد
306الّشني

312األزهِرونال الّشهادة
480األزهريعىل ابن رّزام

476األوتاربّكر النّعي
اك بن فريوز(بالتَّْمِررأيُت أبا بكٍر حَّ 11)الضَّ
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319بعض اخلوارجباحلجرأتانا بأحجاٍر
160رجل من بني متيمبالظُّْهِرأمات فلم تبِك

207األخطلالَبكِرلعمري لقد
618رساقة بن مرداسبكازرثوى سّيد

103أعشى مهدانباملذارأما نبِّئَت واألنباء
339الفرزدقالتَّمرلسنا بأقواٍم

693عمران بن حّطانتنرّصافلو بعثت بعض
193سعيد بن عيينة ثأريفإن أقتل فقد

200القطاميثاَراوإّنا يوم نازهلم
480أخت زياد بن مقاتلجحدرأعينّي جودي
517محيدة ابنة مقاتلجحدريا عني جودي

511جريرفمن للمرهقني
325جهاراوعّبأ راشد

313محاِرأمل تر أّن
317جماهد املنقريمحاراتبعنا األعور

685أسامة بن زيد األمحيس الّدابرصدعت غزالة
316)من بني منقر(دُروِربسوالٍف أضعت
َرىوبشاطئ اخلابور 203نفيع بن صّفارالذَّ
208زفر بن احلارثزاِرأال من مبلٌغ عنّي

306عمرة أم عمرانالّسحراهلل أّيد
243موسى الّشهواتساراقد مىض مصعٌب
203جرير بن عطّيةشعروَراتركوا شعيث بن

223اجلّحافالّشواجربىل سوف
349أبو املنازلالّصابراصرب عىل

ربأتاين ودوين 198األخطلالصَّ
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643الفرزدقصرباأميَّ هاّل صربت
687أعشى بن أيب ربيعة صقراصبَّ أبو حييى
655بعض الّشعراءالّضجرضّجت جواثا

351رّضاُروبدارين من
662أعشى مهدانالّضّمرإىل ابن عمرية

663احلويرث الراسبيالعمِرأقول لنفيس يف
219زفر بن احلارثعمرياقتلنا من بني

413األخطلِغرَيُخّف القطني 
196األخطلظفُرواُنبِّئُت كلًبا

141مغرية بن حبناءفاعُذريلوال قعود الّدهر
118العديل بن فرخفعسكَراإذا ما خشينا

86كافرأبلغ شباًما
204عبيد بن حصنيَكْشِأبا مالٍك ال

691إياس بن حصنيلفقريما يف ثالٍث ما
207نفيع بن صفارللِوْتِرأبا مالك ال تّدع

99عمري بن احلبابلينرصاما كان جيش
َراأَمْسَلَم قد 185عاصم بن عبد اهللمؤمَّ

210عمري بن احلبابمثابِروأفلتنا يوم
346رجٌل من جرمجمرُيأبعد أيب املّطرح
126حمّمد بن عمرياملختاُرهلَف نفيس عىل
139لبيد بن ربيعةمرضمتنّى ابنتاي أن

186زفر بن احلارثاملصايُرعلقنا بحبٍل من
224نفيع بن صّفارمطاِرلقد رفعت نار

104بعض الّشعراءمظّفراونحن قتلنا
518البلتعمعرصعالم تلومني
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26الفرزدقمُعموِريا يا محُز هل لك
265األقيبل بن شهابمواقرُيألطلبنَّ محوالً

216األخطلنرصوابني أمّية قد
27خالد بن املهاجرالنَّهاِرتذكاُر لييل ليس

411كعب بن جعّيلالنَّهارأمرُي املؤمنني
24الفرزدقالنَّواُرلوال أن يقوَل

644بعض الّشعراءهجرايوما بني خالد
637الفرزدقهجراجاؤوا عىل

215َهوبرأَرْقُت بأثناء
215بعض الّشعراءَهْوبروإن عمرًيا
541بعض مهدانوأصرباهلل عني من
83ابن أيب عقبوتذَكروعند غني

216عمري بن احلبابومحرياوكنّا حسبنا
370عمر بن جأواخلوُربل أنت

194أرطاة بن سهّيةوخرياأال أبلغ بني
486وزرشهدنا بحقٍّ
203نفيع بن صّفار وشعروِرما بعد قتل
219ابن صّفاروالّصغاُرأمل تر حربنا

209ابن صّفاروالّصّوُرلو تسأل األرض
222األخطلوعامرأال سائل

342أخت احلازوق أو ابنتهالَوْعِرأعينّي جودا
199األخطل وفجوِرفإن تسألونا

611الصلتان العبدييتشاجرأال ليت شعري
647الّصلتان العبدييتفّكررأيت رصوف

521الشاعر األسدييتمرمرأبني متيم 
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احلكم بن املنذر بن يصريأبا مطر أقررَت
475اجلارود

178زفر بن احلارث أو غريهيطرُيلقد تركتني
]ز[

708بعض اخلوارججّوازاال بارك اهلل يف
215األخطلمعازلعمُر أبيك يا

]س[

221القطامياملجالُسأتاين من األزد

)كعب بن معاذ نحوساقل لألزارقة
318األشقري(

264األقيبل بن شهابنْفيسلعمُر أيب احلّجاج
]ش[

501أعشى مهداناملتفّحشتعّوذ إذ م
]ض[

256رجٌل من عدواناألرضغدير احلّي
622عمرو القناخفِضأمل تر أّنا مذ
355املهيضفإّن بمرص

257ذو اإلصبع العدواينيقيضومنهم حكٌم
]ط[

503معّقر بن مّحاد البارقياخلُلطسائل جماور
158ابن مّهام الّسلويّلساقِطترنَّمت يا ابن

456اهلذيّلالغطاطوماء قد
688أيمن بن خريم قسوطاأبى اجلبناء من

686أيمن بن خريموالغبيطارأيت غزالة
]ع[

123عبد اهلل بن الّزبريأسمعوال أمرتي
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160امرأة من بني منقربالقاِعقل ألمريي مصعٍب
414عبد امللك بن مروانختشُععليك بتقوى

احلارث بن ضّب خُتَْلعفُردَّ اخلالفة يا
27العتكي

444أبو قيس بن األسلتهتجاعقد حّصت
702سعيد املرادياجلذوُعأال يا يف سبيل

423البيعثشموعإذا شبت
74ابن مهام الّسلويلشموعويف ليلة املختار

492كعب األشقريلوكيعما زال أمرك 
150-152أنس بن أيب أناسمتاعاأبلغ أمري املؤمنني
221القطامياملتاعافمن يكن استالم

384)ابن جذل الّطعان(مرفعاومرضعة أوال
149مسمعأخاف عليك

252أبو الّسفاحمطاُعصىّل عىل حييى
355كثريمعاأبا خالٍد

411وتدفعقىض نحبه
كُب 443أحد األغفالوترجعواأال أّيا الرَّ

414احلّجاج بن يوسفوتطبُعأتتني كتٌب
168عبيد اهلل بن احلّرومجوعاسائل يب املختار

322يزيد بن احلكموضاعاودعاك دعوة
]ف[

597مصقلة بن هبريةثقيفأيرضبني معاوية
350)ميسون بنت بحدل(الّشفوفللبس عباءٍة

53فضالة بن رشيكعارفدعا ابن مطيع
86أعشى مهدانعاِرُفشهدت عليكم

461الفرزدقعريفلقد رضب
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596مطّرففيا فرحة ما
167عبيد اهلل بن احلروجيُفأقول لفتيان

]ق[

644األبلقأّما القتال فال
305بعض اخلوارجاألزرقشمت ابن
618األزارقفمن مبلغ

324رساقة بن مرداسالبوائِقأال يا لقومي
413مسلم بن ربيعةبالعراقأال أبلغ رساُة

ةاخلََلِقمَلْ َنَر من 5أبو حرَّ
354دابقفهاّل عىل قرب

قاقرضبناهم عىل 218األخطلالرِّ
فُقوأنت يا ابن 125األخطلالشَّ
217األخطلالّشقاقأال من مبلغ

29هند ابنة النّعامنَطَرقاأال يا ابن
225اجلّحافَغِلقرحلُت إىل

قترى النّاس 402متفرِّ

رجل من أصحاب مرقانحن قتلنا
329عّتاب

596املهلهلمصداقإّن حتت األحجار
337الفرزدقمنافًقاما فّر من

25الفرزدقاملوثوُقاليوم قد نزلْت
165عبيد اهلل بن احلّر والرّتاقييا لِك حسًة

647الّصلتان العبديورقالن يعدم اخلابط
قلظَباٌء بني 28خالد بن املهاجرورَشْ

515الرباء بن قبيصةيفرقأخّوف باحلّجاج
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]ك[

165عبيد اهلل بن احلراحلوانِكأنا احلرُّ وابن

)عمرو بن مربد فتدركواهنيتكم أن
419العبدي(

578أبو جلدة اليشكري قضائكإذا كان خرٌي قلت
]ل[

540الفرزدقاألبطاالأخضبت أيرك
617محيد بن مسلماألبطاالإن يقتلوك أبا

91أعشى مهداناألجّلأفخرتم
173عبيد اهلل بن احلّراألجالأمَّ الُغداف

482جريرأخواالال تطلبّن
446األخطلأصيالال يعجبنّك من
188جّواس بن القعطلاألعَزِلُدسنا ومل نفشل

212األخطلاألهواالولقد بكى
483سنيح بن رباحاألوعاالإّن الفرزدق

185اجلّحاف بن حكيمبحدلوكنَت زبريّيا
250الَبَطُللقد عجبُت وما

َبري أمري عبد اهلل بن مّهام بالَعَمِليا اْبن الزُّ
7الّسلويل

157عبيد اهلل بن احلّرباملغازِلأمل تر قيًسا قيس
184زفر بن احلارثجتهُلأبا هاشم لست

292الّراعيحتويالما إن أتيُت
409ابن الّرقاعتقوُلأأمُّك يا ذا

123رساقة البارقيتقولأتوعدنا ربيعة
317تقولأنت الفتى

187زفر بن احلارثتنّزُليا كلُب قد كلب
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610اجلملتركَت فرساننا
164، 323خليلتركتم فتى الفتيان

57َذَللذو مناديح وذو

جالرأيُت النّاس قد مسلمة بن زيد بن الرِّ
400وهب

246ِرْجِلفلو هبام حّكت
423الّسائلأال ذهب

610أبو احلديدسبيلعبد العزيز فضحت
139لبيد بن ربيعةرسباالاحلمد هلل اّلذي مل

408جريرطويُلويقرّص باع
642الّطويلمتّتع قبل جيش
125عمري بن احلبابظالِلجزيناهم بيوم

670سالمة بن سّيارعْزلفصّبحتهم قبل

عبد اهلل بن الّزبري ُعطبولإّن من أعجب
117األسدي

576أعرايٌبالعقالرّبام تشفق
606العالء بن مطرفعقيلألست كريام إذ

46الفرزدقعقيلإذا كنت ال تدرين
376محيد بن ثور اهلاليل فذميُلومطوّية األقراب

213ابن الّصفارفزاالزرق الّرماح
181زفر بن احلارثفيقتُلأبا اهلل أّما بحدٌل

191حلحلة بن قيس الَقْتُلإن أُك مقتوالً
633عبيدة بن هاللقليلإىل اهلل أشكو ما
623أكتل بن منجبكالّتمثالأخالُج إّنك لن

407ابن احلقيق اليهوديللقائلإّنا إذا مالت
فني بالقتل قومي ُلختوِّ 170عبيد اهلل بن احلّراملؤجَّ
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611الفرزدقمقاتلفّر الّلئيم عن
380، 381عبد امللك بن مروانمقيُلفام يل يف

158زفر بن احلارثنائِلمّلا رأيُت النّاس
كوب 692ُنُزُلقالوا الرُّ

242عرفجة بن رشيكَنَفالما البن مروان
220أسامء بن خارجةوائليدي لك رهٌن عن

419وإهاليل إذا ما سلخت 
213وباالتسامت مجوع

317بعض اخلوارجواجلعائلكم من قتيل

عبد الّرمحن بن زيد وجندلأبعد اّلذي بالنّعف
568العدوي

6األخطلوَسلولبِِئَس الفوارس
634عبيدة بن هاللوصولوما زالت األقدار

157عبيد اهلل بن احلّروالقبائلأمل تر قيًسا
353بعض الّشعراءومؤّمُللقد أنجبت 

208عمري بن احلبابوماِلفًدى لفوارس
430األخطلومرحُلفإن تغرّيها

113ابن الزبعرىومقلكّل بؤس ونعيٍم
ُللقد أوقع اجلّحاف 226األخطلواملعوَّ

452ويطلسقاك ابن
336يتقبَُّلنصحت لعبد
480الرباء بن قبيصة الّثقفيخيذُلأرى كّل جار
335قيس يفعُلاسأل معاوية

414األخطليطوالإذا رشب الفتى
]م[

503األقوامخلع امللوك
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687، 691أعشى مهدان، الفرزدقبالّدمأعينّي ما بعد
439متيم بن احلباببلجاموذي ميعٍة ال

منعاطي امللوك عبيد اهلل بن زياد بن بمحرَّ
229، 238ظبيان

349رجل من عبد القيستأّيميإّنك لن
143زياد األعجمتكّلمفإن تك يا

مافام كان قيس 451عبدة بن الّطيِّبهتدَّ
امأبى البن سلمى 277احلصني بن احلاممتيمَّ

سويد بن صامت جرمفلله حّجاج
474العجيل

510نويرة املازياحلكمقد كان عندك

صالح بن عبد اهلل حكيملعمرك إينِّ يف
304، 308العبشمي

190عمرو بن املخيلاخِلداماخذوها يا بني
191عويف القوايفاخِلزامافسائل جحجبى

346نجدةالّدعائم وإن جّر موالنا
272ابن الّزبري األسديَدْمأّيا العائذ يف

386، 657)الفرزدق(الّدِموكنت كذئب
195رجل من كلبدماونحن قتلنا

مالسنا عىل 274خالد بن األعلمالدَّ
301ابن سهم الّتميميسؤومفلو شهدتنا

451عمرو بن براقة اهلمداين سواجُمومستخرٌب عنّا
545شتيُمأبى حينُه 

334جفينة بن قرةصاِرِمال يستوي 
292سليامن بن سالم احلنفيَصَممإّنا دعونا

699خارجيٌّ من اخلوارجعاصموأبيض من
152البعيث اليشكريعزيميتبعث منّي ما 
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373أبو العّباس األعمىعظياميرحم اهلل 
25الفرزدقالعامئمبني عاصم
362ابن زمل العذريغالمفام عابتك 
179زفر بن احلارثالفِمأبو هاشم

ميمدرج الّليل  400كالرَّ
252أبو العّباس األعمىكريامرحم اهلل 

223اجلّحافالئُمأبا مالك هل 
418ابن قميئةجِلاميكأينِّ وقد 

348نعامن بن عّبادمتفاقامفال أعرفنّكم 
ٍج كِرَه  237مْستسِلِمومدجَّ

أبو قطيفة عمرو بن املسلَّمنبِّئُت أّن ابن
411الوليد

386، 657)الفرزدق( مظلملو كنت صلب 
357مقامأال يا أّيا 

417عنرتةمقدميإذ يّتقون يل
452أوس بن حجرمقرمإذا مقرٌم منّا 
329ابن حبناء يزيداملقّومصبحنا بزار
241ابن قيس الّرقّياتمقيُملقد أورث 

4اهلََرُماملوُت أكَرم 
359رجل من بلقنياهلاُمِمبَدْير اجلاثليق 

29عقبة األسديومَحامما زلت مذ 
446زهري بن أيب سلمىوالّدملساُن الفتى 

الماأمري املؤمنني عمران بن عصام والسَّ
432العنزي

425زهري بن أيب سلمىيظلِمومن ال يذد 
122، 674يقُدمعاري اجلواعر
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]ن[

690الفرزدقأحزايننام اخليلُّ وما
210ابن صّفاراألقوريناصبحناكم هبّن

186 اهلذيل بن زفر أمتاِنما فخُر ذي
4رجل من أهل الّشامباألُْرُدنكانت لَِشْعثا 

694املصل الّطائيباخلبيثينايا هلَف نفيس 
691رجٌل من بجيلةبطنيقتلنا شبيبا 

سحيم بن وثيل تعرفوينأنا ابن جال
454اجلمحي

213ابن الّصفارجنينابقرنا منكم 
168عبيد اهلل بن احلّرحسيناأيرُجو ابُن 

186زفر بن احلارث ُدَخانعّز عيلَّ 
ي 82أعشى مهداندمهانايا عني بكِّ

202نفيع بن صّفار رهيناوأّيام القناطر 
ا بنوه  اناأمَّ 25الفرزدقَزبَّ

598احلجاج بن يوسفشيبانما لثقيٍف 
635قيس األصّمشجوينذكرُت الّشاة 

159)كثري عّزة(الّضغائُنوأضِمُر يف 
312رجل من بني متيمعثامُنمىض ابن 

194عيل بن الغدير الغنويعزينوحلحلة القتيل
108موسى الّشهواتَغَبنمحزة املبتاع

سالمة بن عامر فتيانأال خرّياين بارك
700القشريي

328األعشىقحطانإّن املكارم 
199عمرو بن األهتمقريناوإّنا يوم سار 

199نفيع بن صّفار قريناوإّنا يوم القينا
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احلارث بن خالد َقمُنمن كان يسأل 
406املخزومي

255كانفكّل جديٍد يا
139شبث بن ربعيلغبنُيأبعد القباع آمُن

536أبو جلدة اليشكريلقيناأيا هلفا ويا
265األقيبل بن شهابمرواناإيّن أعوذ 

عبد اهلل بن مّهام املساكنِيما ِزْلُت أرجو 
7الّسلويل

611أبو احلديدمكانعبد العزيز فضحت
334معاويةميمونيا قاتل اهلل 

687الفرزدقاهلمالنوإذا ذكرتك 
152وأواحنوما زلُت يف ليىل

)صخر بن عمرو والنّزوانأهمُّ بأمر 
384الّشيد( 

328رجٌل من ضّبةياسميناخرجُت من 
144يزيد بن هنشليعادينيلوال حواجز 

]هـ[

احلارث بن خالد بن ألومهاتبعتك إذ عيني
405العاص

417املدين قيس بن احلطيمبقائهاوإينِّ لدى احلرب
112أعشى مهدانتقطارهاوما عذر عني 
290جّواس بن القعطلثدياهاإّن اخلالفة يا 
471عبد اهلل بن حكيمخصومهاعىل عهد ذي 

84أيوب بن سعنةسهودهارمى اهلل عني ابن
418عباس بن مرداسسواهاأقاتل الكتيبة 

276أبو ذويب اهلذيلعاُرهاوعرّيها الواشون
367أبو ليىل اهلاليل عبيدهافسادة عبس 
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288عبد اهلل بن الّزبري غوهلافام ميتٌة إن 
203متيم بن أيّبفادياقل البنة األخطل

402جريرقسيمهاأتاركه أكل 
305بعض الّشعراءحلاهايرى من جاء
270مقاديرهاسّهل عليك 

352ابن قيس الّرقياتنسائهاأنت ابن عائشة
636شاعر من بني مازننورهاأتيناك زّواًرا

عبد اهلل بن الّزبري وحديدهاتركتم أبا حّسان
84األسدي

عبد اهلل بن الزبري وسوُدهاإىل رجب أو 
155األسدي

234كثري عّزةيزينهاإذا ما أراد
106، 142أبو األسود الّدييلاملغريهأبا بكٍر جزاك اهلل

157عبيد اهلل بن احلرصاحُبْهلقد ساءين من 
449ابن قيس الّرقياتطنبهأّمك بيضاء من

665أّيوب بن سعفةنادُبهإن يك خيّل 
169عبيد اهلل بن احلّروحاجُبهمن يبلغ الفتيان 

376)النّابغة الّذبياين(فاقرهأبى يل قرًبا ال
412أعشى بني شيباناإلمارهعرفت أمّية 

246، 250، 331النّابغةنارصهخذيني فُجّريني
241ابن قيس الّرقّياتوالفجيعهإنَّ الّرزّية يوم

242األقيش األسديخالئُفهمحى أنَفُه أن يقبل
317ابن قيس الّرقياتاألزارقهأملَّت وعرض 

460ضابئحالئلهمهمت ومل 
664عمران بن حطانشامئلهلقد كان يف 

143جريرمداخلهفام يف كتاب اهلل
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143الفرزدقمراجلهأيف قميلٍّ من 
164عبيد اهلل بن احلرفاطمهيقول أمرٌي جائٌر 

28عمرة بنت النّعامناجلالَيهكهول دمشق 
430عبد امللك بن مروانفيهإذا رشوة من

]ي[

ياإّن األىَُل بالطَّفِّ 236، 245ابن قّتة التَّأسِّ
403اجلعديجازياكفينا بني 

عبد هلل بن الزبري جانياجزى اهلل عنّي 
155األسدي

607ابن قيس الرقياتحرمّياعاهد اهلل إن 
419لبيدردائياكأيّن وقد 

153البعيث اليشكريعواليامّلا رأينا األمر 
702زياد األعسمغوادياسقى اهلل أجساًدا 

463سّوار بن املرّضبفؤادياأقاتيل احلّجاج 
206عمري بن احلباباملنادياأيا أخوينا من 

185زفر بن احلارثهياوقد ينبت املرعى 
420عبد امللك بن مروانوسامئيالعمرك ال أنسى 
241البعيث اليشكري اليامنياونحن قتلنا ابن

423البعيثإيّن ألبواب امللوك 
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جز الصفحةالقائلالرَّ
]ب[

454قد لّفها الّليل بعصلبي
215تغلبأّن تغلب تغِلُب

192حلحلة بن قيسأصرب من عوٍد  بجنبيه ُجلْب
679أمُّ شبيب ولدت شبيبا

319خارجيٌّأّمك خري لك منّي صاحبا
172عبيد اهلل بن احلريا لك يوٌم فات فيه هنبي

313حارثة بن بدركرنبوا ودولبوا
]ث[

182عبد امللك بن مروانإّنا وجدنا زفر بن احلارث
386سبق عّباٌد وصىّل وثّلث

]ج[
354عبد امللك بن مروانسّميته احلّجاج باحلّجاج
504أبو حزابةيا ابن قريع كندة األشّج
500أبو جلدة اليشكرينحن جلبنا من زرنجى

]ح[
623نحن خدعناكم بَسوق الّسح

337سويد بن كراعصّبحت اخلّط بنا صباحا
179الصقعب املريفبأست من قال أال ال ينصُح

]د[
288عبد اهلل بن الّزبري أنا ابن أنصار النّبّي أمحد
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617احلريشوجدمتونا وقًرا أنجادا
167عبد اهلل بن أريملقد منيتم بأخي جالِد

124معدان الّطائيإيٍه بني معٍن ذوي العديد
288عروة بن الّزبريأبى احلوارّيون إالّ جمدا

266رجٌل من خثعمخّطارة مثل الفنيق امُلزبِِد
73رساقة بن مرداسامنُن عىّل اليوم يا خري معد

]ر[
704حمّمد بن دثارعىل محيٍد صلوات األبرار

114عبد اهلل بن قرادما كنت أخشى أن أرى أسريا

277عبد اهلل بن الّزبري إيّن إذا أعرف يوم أصرِبُ
676عثامن بن القطن ألرضبّن باحلسام الباتر

232أبو اجلهم الكناينأكّل عاٍم لك بامجريا
176زفر بن احلارثمتّسك ويح أّمك يا جداُر
114املختار بن أيب عبيد إن يقتلوين جيدوا يل جزَرا

691بعض بني عذرةالقيت منّا يا شبيب خادرا
179الصقعب املّرينحن بنو مّرة ندمي ُزفَرا

629كعب األشقريحفص إيّن عداين عنكم الّسفر
451عبد امللك بن مروانإّن بني صبية صغار

646العّجاجلقد سام ابن معمٍر مّلا اعتمر
461إّن هلا لسائقا عشنزرا

517محيد األرقطيا أعور العني فديت العورا
640العّجاجقد جرب الّدين اإلله فجرب

489رشيح بن هانئأصبحت ذا بثٍّ أقايس الكربا
248، 338، 640العّجاجلقد شفاك عمر بن معَمر

688جريرقد نرص احلّجاج واهلل نرص
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325إّن القباع سار سرًيا نكرا
140سار بنا القباع سرًيا نكرا

276عبد اهلل بن الّزبريفّرت سالمان وفّرت النِّمر
327أبو هريرةقل البن ماحوٍز ولألرشار

]س[
353العّجاجمن بني مروان قريع اإلنس
110أهل البرصةعّودنا املصعب جّر القلس

179الصقعب املريكيف ترى قيسا ترامي قيسا
214عمري بن احلبابأنا عمرٌي وأبو املغّلس

325إّن القباع سار سرًيا ملسا
343املعنّى الّطائييا عني بّكي نافًذا وعْبسا

465رجل من بني عجلأخلق بعبد اهلل أن يسوسا
]ط[

456جاءت به والقلص األعالط
]ع[

206بنو تغلبننعى بأطراق القنا املجاشعا
513دريد بن الّصّمةيا ليتني فيها جذع

19رجٌل من كلبومن رقاٍش ماجٌد سميدع
206ليىل بنت احلامرسمّلا رأونا والّصليب طالعا

578أبو جلدة اليشكرييا مسمع بن مالك بن مسمع
]ف[

94عبد اهلل بن حّية األسديأما وربِّ املرسالت عرًفا
]ق[

648أنعم بعايش يف عيٍش له أنٌق
273عبد اهلل بن الزبريصربا عفاق إّنه رشٌّ باق
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464يا أّيا الّسائل يف الّرفاق
262ولو تكّلمن ذمَمْن طارقا

648، 655خري بن حبيبمن جيعل الّديباج عدالً للّزيق
502سبعون ألًفا كّلهم مفارق

]ك[
193حلحلة بن قيسأصرب من ذي ضاغٍط عركرِك

271أهل الّشاميا ابن الّزبري طال ما عَصيكا
64عمرو بن مالك النّهديخذها من ابن مالٍك

355رؤبة بن العجاجالوارث عن عبد امللك
]ل[

79شمر بن ذي اجلوشن نّبهتم ليث عريٍن باساًل
673، 681بعض الكندينيجاءوا بشيخهم وجئنا باجلزل

202عمري بن احلبابما مّهنا يوم شعيث بالغزل
22محل بن سعدانةاهلَْيَجا مَحَْل

يل 277عبد اهلل بن الّزبريال عهد يل بغارٍة مثل السَّ
61املختار بن أيب عبيدقد علمت بيضاء حسناء الطَّلل

276عبد اهلل بن الّزبريشيٌخ كبرٌي عّل
631قطري بن فجاءةأنا أبو نعامة الّشيخ اهلبّل
93عّباس بن سهلأنا ابن سهٍل فارٌس َوَكْل

124رشحبيل بن ورسأنا ابن ورٍس غري وكل
]م[

289النّهشيلنحن وفينا مقتل اإلمام
408رقية بنت سعيدإّن القبور تنكح األيامي

454رشيد بن رميض العنربيهذا أوان الّشّد فاشتّدي زيم
595بكري بن هارون البجيلصارم قد القيت سيفي صارما
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624ولو رآها كردٌم لكردما
203شعيث بن مليلقد علمت قيٌس ونحن نعلم

291غالم البن الّزبريالعبد حيمي رّبه وحيتمي
]ن[

499أعشى مهدانشّطت نوى من داره باإليوان
336وكيعيا أّم يعقوب جتنّبيني 

451عبد امللك بن مروانإّن بني صبية صيفّيون
504ابنة سهم بن غالب اهلجيمييا أّيا الّسائل عاّم قد كان

673املحّل بن وائلكيف رأيت يا ابن ذي مّران
576أعشى مهدانأمكن ريب من ثقيٍف مهدان

]هـ[
216ابنة احلامرسإيًا بني تغلب إًيا إَيا

254رجل من األنصاراهلل أعطاك اّلتي ما فوقها
616عبيدة بن هاللإينِّ ملذك للّشاة نارها

386يزيد بن ربيعةسبق عّباد وصّلت حليُته
334كالب بن قّرةصرًبا عطيف إهّنا الّشهادة
278ابن مطيعأنا اّلذي فررُت يوَم احلّرة

698أبو البهاءلوال أبو احلرِّ ولوال عنبسة
170عبيد اهلل بن احلرلو أّن يل مثل جرير أربَعه

517احلريشأنا حريش وأبو قدامة
546محيد األرقطما زال يبني خندًقا وهتدمه

179رجل من بني كالبماذا ابتغاء خالٍد ومهُّه
271أهل الّشامكيف ترى صنيع أم فروه

71رفاعة بن شّدادأنا ابن شّداد عىل دين عيّل
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القرآن الكريم.

أواًل: املصادر اخلطية
• ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن حممد )ت 281(.	

املحترضون، دمشق، املكتبة الظاهرية، حديث، رقم:343، نسخة خطية.  -
• ابن عساكر، عيل بن احلسن )571 هـ(.	

تاريخ مدينة دمشق، نش مكتبة الدار، املدينة، 1407هـ.  -

ثانيًا: فهرس املصادر املطبوعة
• ابن األثري، أبو احلسن عيل بن حممد )ت 630هـ(.	

الكامل يف التاريخ- دار صادر- بريوت 1402هـ.  -
• ابن األثري: عز الدين اجلرزي )ت 630هـ(.	

اللباب يف هتذيب األنساب- دار صادر- بيوت.  -
• ابن األثري، جمد الدين املبارك بن حممد )ت 6.6هـ(.	

العربية-  الكتب  إحياء  دار  الطناحي-  حممود  حتقيق  واألثر-  احلديث  غريب  يف  النهاية   -
القاهرة.

• اآلجري، أبو عبيد بن عيل )ت 382هـ(.	
مطبوعات  العمري-  حممد  حتقيق  السجستاين-  داود  أليب  اآلجري  عبيد  أيب  سؤاالت   -

اجلامعة اإلسالمية- املدينة- ط1- 1403هـ.
• األخطل، غياث بن غوث التغلبي )ت بعد 100(	

ديوان األخطل، حتقيق.د. فخر الدين قباوة، دار األصمعي، حلب، ط1، 1391هـ.  -
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• األزدي، أبو زكريا يزيد بن حممد )ت 334هـ(.	
تاريخ املوصل، حتقيق عيل حبيبه، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 1387هـ.  -

• األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبد اهلل.	
أخبار مكة- دار مكة للثقافة- ط4- 1403هـ مكة.  -

• ابن األزرق، أبو عبد اهلل )ت 896(.	
بدائع السلك، حتقيق. د. عيل سامي النشار، وزارة اإلعالم العراق، ط1، 1977م.  -

• األسدين عبد اهلل بن الزبري )ت، بعد 80(	
ديوانه، مجع وحتقيق. د. حييى اجلبوري، دار احلرية، بغداد، ط1، 1394هـ.  -

• األشعري، أبو احلسن عيل بن إسامعيل )ت 324هـ(.	
مقاالت اإلسالميني، حتقيق هلموت ريرت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3.  -

• األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل )ت 430هـ(.	
دالئل النبوة، حتقيق حممد رواس قلعجي، دار النفائس، بريوت، ط2، 1406هـ.  -

• األصبهاين، أبو الفرح عيل بن احلسني )ت 356(.	
األغاين- دار الكتاب املرصي- القاهرة- ط1- 1925م.  -

مقاتل الطالبني حتقيق السيد أمحد صقر- دار املعرفة- بريوت.  -
• األصفهاين، احلسن بن أمحد اهلمداين )ت 334هـ(.	

بالد العرب، حتقيق: حممد األكوع، القاهرة، 1397هـ.  -
• األصمعي، عبد امللك بن قريب )ت 216(	

األصمعيات، تصحيح، وليم بن الورد، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط1، 1401هـ.  -
• أعشى مهدان، عبد الرمحن بن نظام اهلمداين )ت 83(	

ديوان أعشى مهدان، مجع. د. حسن عيسى، دار العلوم، الرياض، ط1، 1403هـ.  -
• الباقالين، أبو بكر حممد بن الطيب )ت 403هـ(	

متهيد األوائل، حتقيق عامد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط1ن 1407هـ.  -
األنصاف، حتقيق: د. عامد الدين حيدر، عامل الكتب، ط1، 1407هـ.  -
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• البحرتي	
محاسة البحرتي.  -

• البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل )ت 256هـ(.	
التاريخ الكبري، حتقيق الشيخ عبد الرمحن املعلمي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.  -
الضعفاء الصغري، حتقيق عبد العزيز السريوان، دار القلم، بريوت، ط1، 1405هـ.  -

التاريخ الصغري، حتقيق حممود زايد، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط1، 1397هـ.  -
• البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو )ت 292هـ(	

العلوم  مكتبة  اهلل،  زين  الرمحن  حمفوظ  د.  حتقيق  البزار،  بمسند  املعروف  الزخار،  البحر   -
واحلكم، املدينة، ط1، 1409هـ.

• البرصي، عيل بن احلسن )ت 659(	
احلامسة البرصية، حتقيق، خمتار الدين أمحد، عامل الكتب، بريوت، ط3، 1403ه.  -

• البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت 1093هـ(	
خزانة األدب، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط2، 1979م.  -

• البغدادي، عبد القاهر بن طاهر )ت 429هـ(	
الفرق بني الفرق، حتقيق: حممد عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت.  -

أصول الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1400هـ.  -
• البغدادي، عبد املؤمن بن عبد احلق )ت 739هـ(	

مرصد اإلطالع، حتقيق عيل البيجاوي، دار املعرفة، بريوت، ط1ن 1374هـ.  -
• البغدادي، إسامعيل باشا:	

إيضاح املكنون، مكتبة املثنى، بغداد.  -
هدية العارفني، كتبة املثنى، بغداد.  -

• البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز )ت 487هـ(.	
معجم ما استعجم، حتقيق مصطفى السقا، جلنة التأليف والرتمجة والنش، القاهرة، ط1، 1364هـ.  -

التنبيه عىل أوهام أيب عيل القايل يف أماليه، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.  -
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• البالذري، أمحد بن حييى )ت 279هـ(.	
أنساب األرشاف، اجلزء األول، حتقيق: د. حممد محيد اهلل، دار املعارف، مرص، ط1، 1959م.  -

املطبعة  عباس،  إحسان  د.  حتقيق  شمس،  عبد  بنو  الرابع،  القسم  األرشاف،  أنساب   -
الكاثوليكية، بريوت، 1400هـ.

الكاثوليكية،  املطبعة  الدوري،  العزيز  عبد  د.  حتقيق  وولده،  العباس  األرشاف،  أنساب   -
بريوت، 1398.

فتوح البلدان، حتقيق صالح الدين املنجد، مكتبة النهضة، مرص.  -
• ابن بلبان، عالء الدين عيل )ت 739هـ(	

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  احلوت،  كامل  حتقيق  حبان،  ابن  صحيح  برتتيب  اإلحسان   -
ط1، 1408هـ.

• البيايس، يوسف بن حممد )ت 654هـ(	
اإلعالم باحلروب الواقعة يف صدر اإلسالم، حتقيق شفيق اجلارس، عامن، ط1، 1407هـ.  -

• البيهقي، إبراهيم بن حممد:	
املحاسن واملساوئ، حتقيق حممد سويد، دار إحياء العلوم، بريوت، ط1، 1408هـ.  -

• البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني )ت 458هـ(	
السنن الكربى، دار املعرفة، بريوت، لبنان.  -

دالئل النبوة، حتقيق عبد املعطي القلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ.  -
• الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى )ت 279هـ(	

سنن الرتمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر، رشكة احللبي، القاهرة، ط2، 1398هـ.  -
• ابن تغرى بردي مجال الدين يوسف )ت 874هـ(.	

العامة  املرصية  اهليئة  فهيم شلتوت،  الشيال، ود.  الدين  د. مجال  الزاهرة، حتقيق.  النجوم   -
للكتاب، القاهرة، ط1، 1392هـ.

• أبو متام، حبيب بن أوس الطائي )ت 231(.	
نقائض جرير واألخطل، دار املشق، بريوت، 1986م.  -
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• التنوخي، أبو عيل احلسن بن عيل )ت 384هـ(.	
الفرج بعد الشدة، حتقيق عبود الشاجلي، دار صادر، بريوت، ط1، 1398هـ.  -

املستجاد من فعالت األجواد، حتقيق حممد كرد عيل، دار صادر، بريوت، 1412هـ.  -
• ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم )ت 728هت(.	

منهاج السنة النبوية، حتقيق د. حممد رشاد سامل، مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود   -
اإلسالمية، الرياض، ط1، 1406هـ.

• ثعلب أبو العباس أمحد بن حييى )ت 291هـ(.	
جمالس ثعلب، حتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، ط5، 1987م.  -

• اجلاحظ، أبو عمر عثامن عمرو بن بحر )ت 255هـ(.	
البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط4، 1395م.  -

الربصان والعرجان والعميان واحلوالن، حتقيق د. حممد مريس اخلويل، مؤسسة الرسالة،   -
بريوت، ط1، 1392هـ.

احليوان، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة احللبي، القاهرة، ط2.  -
املحاسن واألضداد، دار اهلادي، بريوت، 1411هـ.  -

مكتبة  هارون،  السالم  عبد  حتقيق  اجلاحظ،  رسائل  ضمن  البيضان،  عىل  السودان  فخر   -
اخلانجي القاهرة.

• جرير بن عطية )ت 144(	
ديوان جرير، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1412هـ.  -

• اجلزري، شمس الدين أيب اخلري )ت 833(	
غاية النهاية يف طبقات القراء، حتقيق ج، براجسرتارس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2،   -

1400هـ.
• اجلعدي، عمر بن عيل )ت 586(	

طبقات فقهاء اليمن، حتقيق: فؤاد سيد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1401هـ.  -
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• اجلعدي، النابغة )القرن األول اهلجري(	
ديوانه، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1384هـ.  -

• اجلمحي، حممد بن سالم )ت 231(.	
طبقات الشعراء، حتقيق حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، مرص، 1974م.  -

• اجلهشياري، حممد بن عبدوس )ت 331(.	
الوزراء والكتاب، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، مكتبة احللبي، القاهرة، ط2، 1401هـ.  -

• اجلوزقاين، أبو عبد اهلل احلسني بن إبراهيم )ت 543هـ(.	
السلفية،  املطبعة  الفريوائي،  الرمحن  عبد  حتقيق  واملشاهري،  والصحاح  واملناكري  األباطيل   -

اهلند، ط1.
• ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل )ت 597هـ(.	

املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، ط1، 1357هـ.  -
صفة الصفوة، دار الصفا، القاهرة، ط1، 1411هـ.  -

• ابن أيب حاتم، أبو حممد عبد الرمحن الرازي )ت 327هـ(.	
كتاب املراسيل، علق عليه أمحد عصام الكاتب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1403.  -

اجلرح والتعديل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 1371هـ.  -
• حاجي خليفة.	

كشف الظنون، مكتبة املثنى، بغداد.  -
• احلاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل )ت 405هـ(.	

املستدرك عىل الصحيحني، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.  -
معرفة علوم احلديث، تصحيح: معظم حسني، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، ط3، 1397هـ.  -

• ابن حبان، حممد بن حبان البستى )ت 354هـ(.	
مشاهر علامء األمصار، عنى بتصحيحه م. فاليشهمر، دار الكتب العلمية، بريوت.  -

املجروحني، حتقيق حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط1، 1396هـ.  -
الثقات، دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، ط1، 1393هـ.  -
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• ابن حبيب، أبو جعفر حممد بن أمية )ت 245هـ(.	
أسامء املغتالني من األرشاف يف اجلاهلية واإلسالم، حتقيق عبد السالم هارون، نش ضمن   -

نوادر املخطوطات، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط1، 1954م.
املحرب، تصحيح ايلزه اخيتن، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.  -

املنمق يف أخبار، تعليق خورشيد أمحد، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1405هـ.  -
ط1،  الرياض،  األديب،  النادي  منشورات  اجلارس،  محد  نش  ومؤتلفها،  القبائل  خمتلف   -

1400هـ.
• ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن عيل العسقالين )ت 582هـ(.	

هتذيب التهذيب، دار الفكر، بريوت، ط1، 1404هـ.  -
تقريب التهذيب، حتقيق حممد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط1، 1406هـ.  -

فتح البارئ بشح صحيح البخاري، املطبعة السلفية، القاهرة، ط2، 1400هـ.  -
اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق عيل حممد البيجاوي، دار هنضة مرص، القاهرة.  -

لسان امليزان، مؤسسة األعلمي، بريوت، ط2، 1390هـ.  -
تعجيل املنفعة، دار الكتاب العريب، بريوت.  -

ط1،  الرياض،  الرشد،  مكتبة  السديري،  العزيز  عبد  حتقيق  األلقاب،  يف  األلباب  نزهة   -
1409هـ.

تعريف أهل التقديس- حتقيق عاصم القريوين، مكتبة املنار األردن، ط1، 1403هـ.  -
• احلريب، أبو إسحاق إبراهيم بن رسحاق )ت 285هـ(.	

غريب احلديث، حتقيق ودراسة د. سليامن العايد، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة، ط1،   -
1405م.

• ابن احلزم، عيل بن أمحد )ت 456هـ(.	
الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حتقيق د. عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، ط1،   -

1405هـ.
مجهرة أنساب العرب، حتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، ط5، 1982م.  -
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• احلموي، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت 626هـ(.	
معجم األدباء، دار الفكر، ط3، 1400هـ.  -

معجم البلدان، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1399هـ.  -
• احلميدي، عبد اهلل بن الزبري )ت 219هـ(.	

املسند، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، عامل الكتب، بريوت.  -
• احلميدي، حممد بن أيب نرص، )ت 484هـ(.	

احلمريي، يزيد بن ربيعة بن مفرغ )ت 69(.  -
ديوانه، مجع. د. داود سلوم، مطبعة اإليامن، بغداد، ط1، 1968م.  -

• ابن حنبل، أبو عبد اهلل بن حممد )ت 241هـ(.	
املسند، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار املعارف، ط4، 1372هـ.  -

العلل ومعرفة الرجال، حتقيق أ.د. طلعت قوج، وأ.د. إسامعيل أوغيل، املكتبة اإلسالمية،   -
تركيا، ط1، 1987م.

املسند، دار الفكر العريب، دمشق.  -
فضائل الصحابة، حتقيق ويص اهلل، مطبوعات جامعة أم القرى، ط1، 1403هـ.  -

• احلنفي، ابن اهلامم.	
رشح فتح القدير، دار صادر، بريوت، ط1، 1316هـ.  -

• ابن أيب حيدر )ت 655هـ(.	
القاهرة،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  البالغة، حتقيق حممد  رشح هنج   -

ط1، 1378هـ.
• خان، صديق حسن )ت 1307هـ(.	

لقطة العجالن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ.  -
• ابن خرداذبة: عبد اهلل بن عبد اهلل )ت 300هـ(.	

املسالك واملاملك، مكتبة املثنى، بغداد، صورة عن طبعة ليدن.  -
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• اخلزرجي، صفي الدين أمحد بن عبد اهلل )ت 923هـ(.	
خالصة هتذيب هتذيب الكامل، حتقيق حممود عبد الوهاب فايد، مكتبة القاهرة، 1392هـ.  -

• اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل )ت 463هـ(.	
تاريخ بغداد، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.  -

• اخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد )ت 311هـ(.	
السنة، حتقيق عطية الزهراين، دار الراية، الرياض، ط1، 1410هـ.  -

• ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد )ت 808هـ(.	
العرب وديوان املبتدأ واخلرب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1981م.  -

• ابن خلكان، أمحد بن حممد )ت 681هـ(.	
وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت.  -

• خليفة بن خياط )ت 240هـ(.	
التاريخ، حتقيق أكرم العمري، دار طيبة، ط2ن 1405هـ.  -

طبقات خليفة، حتقيق أكرم العمري، دار طيبة، الرياض، ط2، 1402هـ.  -
• اخلوالين، القايض عبد اجلبار.	

تاريخ داريا، حققه وقدم له سعيد األفغاين، دار الفكر، دمشق، ط2، 1975م.  -
• ابن خري، أبو بكر حممد بن خري )ت 575هـ(.	

ط2،  بريوت،  اجلديدة،  اآلفاق  دار  كديرا،  فرانسكوا  حتقيق  خري،  بن  بكر  أيب  فهرسة   -
1399م.

• الدارقطني، أبو احلسن عيل بن عمر )ت 385هـ(.	
الضعفاء واملرتوكني، حتقيق صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1404هـ.  -
املؤتلف واملختلف، حتقيق: د. موفق بن عبد اهلل، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1406هـ.  -

• أبو داود سليامن بن األشعث )ت 275هـ(.	
سنن أيب داود، إعداد وتعليق عزت الدعاس، دار احلديث، بريوت، ط1، 1388ه.  -

املراسيل، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1408هـ.  -
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• ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن )ت 321هـ(.	
االشتقاق، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة املثنى، ط2، 1392هـ.  -

• ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن حممد البغدادي )ت 281هـ(.	
اإلرشاف يف منازل اإلرشاف، حتقيق د. نجم عبد الرمحن خلف، مكتبة الرشد، الرياض،   -

ط1، 1411هـ.
كتاب العيال، دار ابن القيم، الدمام، ط1، 1410هـ.  -

إصالح املال، حتقيق مصطفى مفلح القضاة، دار الوفاء، مرص، ط1، 1410هـ.  -
ذم املسكر، حتقيق نجم عبد الرمحن خلف، دار الراية، الرياض، ط1، 1409هـ.  -

• الدواليب، أبو برش حممد بن أمحد )ت 310هـ(.	
كتاب الكنى واألسامء، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1403هـ.  -

• الدوئيل، أبو األسود )ت 69(.	
ديوانه، برواية السكري، حتقيق: حممد حسني آل ياسني: دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط1،   -

1974م.
• الدينوري، أمحد داود )ت 282هـ(.	

بغداد، ط1،  املثنى،  املنعم عامر، مكتبة  الشيال، عبد  الدين  الطوال، حتقيق مجال  األخبار   -
1379هـ.

• الذيباين، النابغة )جاهيل(	
ديوانه، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط2، 1985م.  -

• الذهبي، حممد بن أمحد بن عثامن )ت 748هـ(.	
سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط3، 1405هـ.  -

تاريخ اإلسالم )حوادث سنة 41- 60(، حتقيق عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،   -
ط1، 1409هـ.

تاريخ اإلسالم )حوادث سنة 61- 80(، حتقيق عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،   -
ط1، 1409هـ.
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تاريخ اإلسالم )حوادث سنة 81- 100(، حتقيق عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،   -
ط1، 1409هـ.

تذكرة احلفاظ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.  -
اإلسالمية،  اجلامعة  مطبوعات  العزيز،  عبد  صالح  حممد  حتقيق  الكنى،  رسد  يف  املقتنى   -

املدينة، ط1، 1408هـ.
ميزان االعتدال، حتقيق عيل حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت.  -

املشتبه، حتقيق حممد عيل البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 1962م.  -
املغنى يف الضعفاء، حتقيق نورد الدين عرت.  -

• الرازي، زين الدين حممد )ت 666(.	
خمتار الصحاح، حتقيق محزة فتح اهلل، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1405هـ.  -

• ابن رجب احلنبيل )ت 795(.	
االستخراج يف أحكام اخلراج، حتقيق: جندي اهليتي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.  -

• بن رسته، أمحد بن عمر.	
األعالق النفيسة، مطبعة بريل ليدن، هولندا، سنة 1891م.  -

• الرسويل، عيل بن داود )ت 764هـ(.	
األقوال الكافية واألصول الشافية يف اخليل، حتقيق د. حييى اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي،   -

بريوت، ط1، 1407هـ.
• الرقيات، عبيد اهلل بن قيس )ت 75(.	

ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات، حتقيق د. حممد يوسف نجم، دار صادر، بريوت.  -
• الزبري بن بكار )ت 256هـ(.	

األخبار املوفقيات، حتقيق سامي مكي العاين، مطبعة العاين، بغداد.  -
مجهرة نسب قريش وأخبارها، حتقيق حممود حممد شاكر، دار العروبة، القاهرة 1381هـ.  -

• الزبريي، أبو عبد اهلل املصعب بن عبد اهلل )ت 236هـ(.	
نسب قريش، حتقيق ليفي بروفنسال، دار املعارف، القاهرة، ط3، 1982م.  -
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• الزبيدي	
طبقات النحويني.  -

• الزجاج، إبراهيم بن حممد الرسي )ت 310(	
األمايل.  -

• أبو زرعة، عبد الرمحن بن عمرو النرصي )ت 280هـ(.	
تاريخ أيب زرعة، مطبوعات املجمع العلمي بدمشق.  -

• الزخمرشي، حممود بن عمر )ت 538(	
ربيع األبرار، حتقيق د. عبد الرمحن النعمي، وزارة األوقاف، بغداد، ط1، 1400هـ.  -

الزوزين، احلسني بن أمحد )ت 486(.  -
رشح املعلقات السبع، حتقيق: د. حممد عبد القادر، النهضة، القاهرة، ط1، 1407هـ.  -

• السجستاين، أبو حاتم )ت 250(	
املعمرون والوصايا، حتقيق: عبد املنعم عامر، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة، ط1، 1961م.  -

• سحيم، عبد بني احلسحاس )األول اهلجري(	
حتقيق: عبد العزيز امليمني، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط1، 1369هـ.  -

• السخاوي، حممد بن عبد الرمحن )ت 902هـ(.	
الكتب  دار  العيل،  صالح  ترمجة  زوزنتال،  فرانز  حتقيق  التاريخ،  ذم  ملن  بالتوبيخ  اإلعالم   -

العلمية، بريوت.
التحفة اللطيفة، حتقيق اسعد طرابزوين، دار الثقافية، القاهرة، 1399هـ.  -

• ابن سعد، أبو عبد اهلل حممد بن سعد )ت 230هـ(.	
الطبقات الكربى، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت.  -

الطبقات الكربى، الطبعة الرابعة، حتقيق عبد العزيز السلومي، رسالة دكتوراه، جامعة أم   -
القرى، 1410هـ.

الطبقات الكربى، الطبعة اخلامسة، حتقيق حممد صامل السلمي، مكتبة الصديق، الطائف،   -
ط1، 1414هـ.
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منصور،  زياد  حتقيق  بعدهم،  ومن  املدينة  أهل  لتابعي  املتمم  القسم  الكربى،  الطبقات   -
مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، املدينة، ط1، 1403هـ.

• سعيد بن منصور )ت 227هـ(.	
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق  منصور،  بن  سعيد  سنن   -

ط1،1405هـ.
• ابن سالم، أبو عبيد القاسم )ت 224هـ(.	

النسب، حتقيقك مريم الدرع، دار الفكر، دمشق، ط1، 1401هـ.  -
كتاب األمثال، حتقيق د. عبد احلميد قطامش، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط1، 1400هـ.  -

• بن أيب سلمى، زهري )جاهيل(	
ديوان زهري، صنعة أبو العباس ثعلب، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، دار اآلفاق، ط1، 1402هـ.  -

• ابن السكيت، يعقوب بن إسحق )ت 244(	
إصالح املنطق، أمحد شاكر وعبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، 1987م.  -

• السمعاين، أبو سعد عبد الكريم بن حممد )ت 562هـ(.	
األنساب، حتقيق عبد الرمحن املعلمي، دائرة املعارف العثامنية، اهلند ط1، 1382هـ.  -

• السمهودي، عيل بن أمحد )911هـ(.	
وفاء الوفاء، حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب، ط4، 1404هـ.  -

• السهييل، أبو زيد عبد الرمحن بن عبد اهلل )ت 581هـ(.	
الروض األنف، دار املعرفة، بريوت، 1398ه.  -

• السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت 911هـ(.	
بغية الوعاة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت.  -

القاهرة،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  املحارضة،  حسن   -
ط1، 1387هـ.

• ابن شبه، أبو زيد عمر بن شبه )ت 262هـ(.	
أخبار املدينة املنورة، حتقيق فهيم حممد شلتوت، دار األصفهاين، جدة، الطبعة الثانية.  -
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• الشجري، حييى بن احلسني )ت 479هـ(.	
األمايل اخلميسية، مكتبة العجالة، القاهرة، ط1، 1376هـز  -

• الشهرستاين، حممد عبد الكريم )ت 548هـ(.	
امللل والنحل، حتقيق حممد سعيد كيالين، مكتبة مصطفى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة،   -

1406هـ.
• الشيباين، النابغة )القرن األول اهلجري(.	

ديوانه، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط1، 1351هـ/1932م.  -
• ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد العبيس )ت 235هـ(.	

ط2،  اهلند،  السلفية،  الدار  األفغاين،  اخلالق  عبد  حتقيق  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف   -
1399هـ.

• أبو الشيخ األنصاري، أبو حممد عبد اهلل بن حممد )ت 369هـ(.	
طبقات املحدثني بأصبهان، دراسة وحتقيق عبد الغفور البلويش، مؤسسة الرسالة، بريوت،   -

ط1، 1407هـ.
• الصايبء، اهلالل بن املحسن )ت 448(.	

الوزراء، حتقيق: عبد الستار فراج، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1958.  -
رسوم دار اخلالفة، حتقيق: ميخائيل عواد، دار الرائد العريب، بريوت، ط2، 1406هـ.  -

• الصفدي، صالح الدين خليل بن أبيك )ت 764(	
نكت اهلميان يف نكت العميان، نش أمحد زكي بك، املطبعة اجلاملية، ط1ن 1329هـ.  -

الوايف بالوفيات، حتقيق هلموت ريرت، ط2، 1381هـ.  -
• الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق ابن مهام )ت 211هـ(.	

أفريقيا،  جنوب  العلمي،  املجلس  منشورات  األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق  املصنف،   -
ط1، 1390هـ.

• الصويل، أبو بكر حممد بن حييى )ت 335هـ(.	
األوراق، عني بنشه ج هيورث، دن، دار املسرية، بريوت، ط2، 1399هـ.  -



- 927 -

فهرس المصادر والمراجع والدوريات

اجلامعة  ماجستري،  رسالة  صديق،  اهلل  شمس  د.  حتقيق  باهلل،  املقتدر  أخبار  األوراق،   -
اإلسالمية، 1408هـ.

األوراق، أخبار أبو متام، حتقيق. د. خلف رشيد نعامن، وزارة اإلعالم، العراق، 1977م.  -
• املضبي، املفضل بن حممد )ت 168(.	

املفضليات، حتقيق: أمحد شاكر، عبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، ط6.  -
• ابن طباطبا، حممد بن عيل.	

الفخري يف اآلداب السلطانية، املكتبة التجارية، مرص، 1345هـ.  -
• الطرباين، أبو القاسم سليامن بن أمحد )ت 360هـ(.	

املعجم الكبري، حتقيق محدي عبد املجيد السلفي، ط2.  -
املعجم األوسط، حتقيق حممود الطحان، دار املعارف، الرياض، ط1، 1405.  -

املعجم الصغري، حتقيق حممد شكور، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1405هـ.  -
• الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )ت 310هـ(.	

تاريخ األمم وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بريوت،  -
• الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن محد )ت 321هـ(.	

رشح معاين اآلثار، حتقيق حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1399هـ.  -
• الطفيل، عامر العامري )ت10(.	

ديوان عامر بن الطفيل، رواية ثعلب، دار صادر، بريوت، ط1، 1383هـ.  -
• الطويس، حممد بن احلسن بن عيل )ت 460هـ(.	

طهران،  املصطفوي،  حسن  حتقيق:  الكيش(،  )برجال  املعروف  الرجال،  معرفة  اختيار   -
1348هـ.

• الطياليس، سليامن بن داود )ت 204هـ(.	
مسند أيب داود الطياليس، دار املعرفة، بريوت.  -

• ابن ظفر، حجة الدين حممد )ت 567هـ(.	
أبناء نجباء األبناء، حتقيق إبراهيم يونس، دار الصحوة، مرص.  -



أنساب األشراف للبالذري

- 928 -

• ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو )ت 287هـ(.	
اآلحاد واملثاين، حتقيق د. باسم فيصل اجلوابرة، دار الراية الرياض، ط1، 1411هـ.  -

األوائل، حتقيق: عبد اهلل اجلبوري، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1405هـ.  -
• العبايس، عبد الرحيم بن أمحد )ت 963هـ(.	

معاهد التنصيص، حتقيق حممد حميى الدين، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1367هـ.  -
• ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل )ت 463هـ(.	

العريب،  الكتاب  دار  النارش  العرب والعجم،  أنساب  بأصول  التعريف  القصد واألمم يف   -
بريوت، ط1، 1405هـ.

التمهيد، حتقيق مصطفى العلوي، حممد البكري، وزارة األوقاف، املغرب، ط2، 1402هـ.  -
االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق عيل حممد البجاوي، مكتبة هنضة مرص.  -

• ابن عبد ربه، أبو عمر أمحد بن حممد األندليس )ت 327هـ(.	
العقد الفريد، حتقيق أمحد أمني ورفاقه، دار الكتاب العريب، بريوت، 1403هـ.  -

• العبدي، أبو احلسن حممد بن عمران.	
العفو واالعتذار، حتقيق د. عبد القدوس أبو صالح، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود.  -

• العجاج، عبد اهلل بن رؤبة التميمي )ت بعد 100هـ(.	
ديوان العجاج، رواية األصمعي ورشحه، حتقيق د. عبد احلفيظ السطيل، املكتبة التعاونية، دمشق.  -

• العجيل، أمحد بن عبد اهلل بن صالح )ت 261هـ(.	
تاريخ الثقات، حتقيق عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ.  -

• ابن عدي، أمحد عبد اهلل )ت 365هـ(.	
الكامل يف ضعفاء الرجال، دار الفكر، بريوت، ط2، 1405هـ.  -

• ابن العديم، عمر بن أمحد )ت 660هـ(.	
بغية الطلب يف تاريخ حلب، نش. د. سهيل زكار، دار الفكر، بريوت.  -

• أبو العرب، حممد بن أمحد التميمي )ت 333هـ(.	
املحن، حتقيق: د. عمر العقييل، دار العلوم، الرياض، ط1، 1404هـ.  -
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• عزة، كثري.	
ديوانه، مجع ورشح. د. إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، ط1، 1391هـ.  -

• عساكر، عيل بن احلسن )ت 571هـ(.	
الدقر،  الغني  املؤمل( حتقيق عبد  بن  بن حممد  بن عتبة- أمحد  تاريخ مدينة دمشق، )أمحد   -

مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.
تاريخ مدينة دمشق )عبادة بن أوىف- عبد ا هلل بن ثور(، حتقيق شكري فيصل، مطبوعات   -

جممع اللغة العربية بدمشق.
تاريخ مدينة دمشق )عبد اهلل بن جابر- عبد اهلل بن زيد(، حتقيق شكري فيصل، مطبوعات   -

جممع اللغة العربية بدمشق.
الطرابييش،  تاريخ مدينة دمشق )عبد اهلل بن سامل- عبد اهلل بن أيب عائشة(، حتقيق مطاع   -

مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.
الشهايب،  سكينة  حتقيق  بكار(  بن  احلميد  عبد  مسعود-  بن  اهلل  )عبد  دمشق  مدينة  تاريخ   -

مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.
تاريخ مدينة دمشق )تراحم النساء( حتقيق سكينة الشهايب، مطبوعات جممع اللغة العربية   -

بدمشق.
العلمي  املجمع  مطبوعات  املنجد،  الدين  صالح  حتقيق  األوىل،  املجلدة  دمشق،  تاريخ   -

العريب بدمشق.
• العسكري، أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل )ت 382(.	

املصون يف األدب، حتقيقك عبد السالم هارون، الكويت، ط1، 1960م.  -
• العقييل، حممد بن عمرو )ت 322هـ(.	

الضعفاء الكبري، حتقيق عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1404هـ.  -
• العمراين، حممد بن عيل بن حممد )ت 580هـ(.	

األنباء يف تاريخ اخللفاء، حتقيق د. قاسم السامرائي، دار العلوم، الرياض، ط2، 1402هـ.  -
• عنرتة )جاهيل(.	

ديوانه، دار صادر، بريوت، 1385هـ.  -
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• أبو عبيد، معمر بن املثنى )ت 209(.	
نقائض جرير والفرزدق، دار الكتاب العريب، بريوت.  -

القاهرة،  اخلانجي  العثيمني، مكتبة  الرمحن  اجلربوع، ود. عبد  اهلل  د. عبد  الديباح، حتقيق   -
ط1، 1411هـ.

• أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق )ت 316هـ(.	
املسند، دار املعرفة، بريوت.  -

• القايض عياض، أبو الفضل عياض بن موسى )ت 544هـ(.	
ترتيب املدارك وتقريب املسالك، حتقيق حممد بن تاويت الطبخي، وزارة األوقاف والشؤون   -

اإلسالمية، املغرب، ط2، 1403هـ.
• القرطبي	

هبجة املجالس.  -
• الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد )ت 505هـ(.	

فضائح الباطنية، حتقيق عبد الرمحن بدوي، دار الكتب الثقافية، الكويت.  -
االقتصاد يف االعتقاد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1403هـ.  -

• القايس، حممد بن أمحد احلسني املكي )ت 832هـ(.	
ط1،  القاهرة،  السنة،  مطبعة  الفقي،  حممد  حتقيق  األمني،  البلد  تاريخ  يف  الثمني  العقد   -

1379هـ.
شفاء الغرام، دار الكتب العلمية، بريوت.  -

• الفاكهي، عبد اهلل بن حممد )ت 353هـ(.	
تاريخ مكة، حتقيق عبد امللك بن دهيش.  -

• الفرزدق، مهام بن غالب )ت 105(.	
ديوانه، رشح: جميد طريد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، 1412هـ.  -

• الفسوي، يعقوب بن سفيان )ت 277هـ(.	
املعرفة والتاريخ، حتقيق أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2ن 1401هـ.  -
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• ابن الفقيه، أبو بكر أمحد بن حممد اهلمذاين.	
خمترص البلدان، ليدن- بديل، هولندا، ط1، 1302هـ.  -

• الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب )ت 817هـ(.	
القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1406هـ.  -

• القايل، أبو عيل إسامعيل بن القاسم )356هـ(.	
األمايل، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 1926م.  -

• ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم )ت 276هـ(.	
املعارف، حتقيق ثروت عكاشة، دار املعارف، القاهرة، ط4، 1981م.  -

عيون األخبار، حتقيق يوسف عيل طويل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1406.  -
الشعر والشعراء، حتقيق أمحد شاكر، دار املعارف، القاهرة، ط1، 1387هـ.  -

• قدامة بن جعفر )ت 329هـ(.	
اخلراج وصناعة الكتابة، حتقيق د. سعيد الزبيدي، دار الرشيد، بغداد، 1981م.  -

• ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل )ت 620ه(.	
التبيني يف أنساب القرشيني، حتقيق حممد نايف الدليمي، عامل الكتب، بريوت، ط2، 1408هـ.  -

املغني، حتقيق طه حممد الزيني، مكتبة القاهرة 1388هـ.  -
االستبصار يف نسب الصحابة من األنصار، حتقيق عيل نويض دار الفكر، بريوت.  -

• القرطبي، حممد بن أمحد )ت 671هـ(.	
اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتاب العريب، بريوت، ط2ن 1372هـ.  -

• القشريي، أبو عيل حممد بن سعيد	
تاريخ الرقة، حتقيق وتعليق حممد طاهر النعساين.  -

• القشريي، مسلم بن احلجاج )ت 261هـ(.	
صحيح مسلم، حققه حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.  -

• القطامي، عمري بن شييم )ت 130(.	
ديوانه، حتقيق: د. إبراهيم السامرائي، أمحد مطلوب، دار الثقافة، بريوت.  -
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• القفطي، مجال الدين عيل بن يوسف )ت 624هـ(.	
إنباه الرواة عىل انباه النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة،   -

ط1، 1406هـ.
• القلقشندي، أبو العباس أمحد بن عيل )ت 821هـ(.	

صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، 1405هـ.  -
هناية األدب يف معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ.  -

• القنوجي، أبو الطيب صديق حسن )ت 1307هـ(.	
• القريواين، إبراهيم بن عيل )ت 413هـ(.	

زهرة اآلداب، حتقيق عيل حممد البيجاوي، مكتبة البايب احللبي، القاهرة، ط2، 1969م.  -
• ابن القيم اجلوزية )ت 751هـ(.	

املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، حتقيق أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب،   -
ط2، 1402هـ.

• الكتاين عبد احلي عبد الكبري.	
فهرس الفهارس واألثبات، حتقيق. إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط2،   -

1402هـ.
• الكتبي، حممد بن شاكر )ت 764هـ(.	

فوات الوفيات، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط1، 1373هـ.  -
• ابن كثري، إسامعيل بن عمر )ت 774هـ(.	

البداية والنهاية، حتقيق جمموعة من األساتذة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ.  -
التفسري، حتقيق د. حممد إبراهيم البنا ورفاقه، دار الشعب.  -

• ابن الكلبي، أبو املنذر هشام بن حممد )ت 204هـ(.	
مجهرة النسب، حتقيق عبد الستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 1406هـ.  -

مجهرة النسب، حتقيق د. ناجي حسن، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1407هـ.  -
نسب معد واليمن الكبري، حتقيق ناجي حسن، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1408هـ.  -
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• الكندي، حممد بن يوسف )ت 939هـ(.	
الوالة وكتاب القضاة، تصحيح زفن كست، مطبعة األدباء اليسوعيني، بريوت، ط1، 1908م.  -

• ابن الكيال، حممد بن أمحد )ت 939هـ(.	
الكواكب النريات، حتقيق عبد القيوم عبد الرب، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة، ط1،   -

1401هـ.
• لبيد بن ربيعة العامري )ت 41(.	

ديوانه، حتقيق: أحسان عباس، وزارة اإلرشاد، الكويت، ط1، 1962م.  -
• الاللكائي، أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن )ت 418هـ(.	

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، حتقيق: د. أمحد سعد محدان، دار طيبة، الرياض.  -
• ابن ماجة، حممد بن يزيد )ت 275هـ(.	

السنن حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت.  -
• ابن ماكوال، أبو نرص عيل بن هبة اهلل )ت 475هـ(.	

اإلكامل، حتقيق عبد الرمحن املعلمي، دائرة املعارف العثامنية، اهلند، ط1، 1962م.  -
• مالك بن أنس )ت 179هـ(.	

املوطأ، حتقيق وتعليق، حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.  -
• املخزومي، احلارث بن خالد )ت 80(.	

ديوانه، مجع. د. حييى اجلبوري، مطبعة النعامن، بغداد، ط1، 1392هـ.  -
• املواردي، أبو احلسن عيل بن حممد )ت 450(.	

األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بريوت، 1398هـ.  -
• املربد، أبو العباس حممد بن يزيد )ت 285هـ(.	

الكامل، حتقيق. د. حممد أمحد الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2، 1413هـ.  -

التعازي واملراثي، حتقيق حممد الديباجي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.  -
• املراغي، أبو بكر بن احلسني )ت 816هـ(.	

حتقيق النرصة بتلخيص معامل اهلجرة، حتقيق. حممد عبد اجلواد األصمعي، املكتبة العلمية،   -
املدينة، ط2، 1401هـ.
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• املراكيش، ابن عذاري.	
البيان املغرب، حتقيق: ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بريوت، ط2، 1400هـ.  -

• املزرباين، أبو عبيد اهلل حممد بن عمران )ت 384هـ(.	
معجم الشعراء، حتقيق فريتس كونكو، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1402هـ.  -

• املرزوقي، أمحد بن احلسن )ت 421(.	
رشح ديوان احلامسة، حتقيق: أمحد أمني، عبد السالم هارون جلنة التأليف والرتمجة والنش،   -

القاهرة، ط2، 1388هـ.
• املزي، مجال الدين أيب احلجاج يوسف )ت 742هـ(.	

بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  معروف،  عواد  بشار  حتقيق  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب   -
ط2ن 1403هـ.

• املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني )ت 346هـ(.	
مروج الذهب، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت، ط5، 1392هـ.  -

التنبيه واإلرشاف، دار اهلالل، بريوت، 1981م.  -
• مسكويه، أمحد بن حممد )ت 421(.	

جتارب األمم، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.  -
• املطري، حممد بن أمحد )ت 741هـ(.	

التعريف بام أنست من معامل دار اهلجرة، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، 1402هـ.  -
• معد كرب، عمرو الزبيدي )ت 21(.	

ديوانه، مجع: مطاع الطرابييش، جممع اللغة العربية، دمشق، ط1، 1394هـ.  -
• ابن مقبل، متيم بن أيب العجالين )األول اهلجري(.	

ديوانه، حتقيق: د. عزة حسن، وزارة الثقافة، دمشق، 1381هـ.  -
• املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل )ت 845هـ(.	

اخلانجي،  مكتبة  الشيال،  الدين  مجال  د.  حتقيق:  امللوك،  حج  ذكر  يف  املسبوك  الذهب   -
القاهرة، 1374ه.
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اتعاظ احلنفاء، حتقيق حممد حلمي، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، ط1، 1393ه.  -
التأليف والرتمجة والنش،  السلوك ملعرفة دول امللوك، حتقيق: حممد مصطفى زيادة، جلنة   -

ط2.
ط2،  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  واآلثار،  اخلطط  بذكر  واالعتبار  املواعظ  كتاب   -

1987م.
• ابن امللقن، عمر بن عيل )ت 804هـ(.	

دار  اللحيدان،  محد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  احلاكم،  ستدرك  عىل  الذهبي  استدراك  خمترص   -
العاصمة، الرياض، ط1، 1411هـ.

• املناوي، حممد عبد الرؤوف )ت 1031هـ(.	
فيض القدير بشح اجلامع الصغري، دار الفكر، بريوت، ط1، 1391هـ.  -

• ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم.	
لسان العرب، دار صادر، بريوت.  -

• امليداين، أمحد بن حممد )ت 518هـ(.	
جممع األمثال، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، 1977م.  -

• النديم، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب )ت 378هـ(.	
الفهرست، حتقيق رضا جتدد، طهران، 1350هـ.  -

• النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب )ت 303هـ(.	
سنن النسائي الصغرى، دار الكتب، ط1، 1348هـ.  -

الضعفاء واملرتوكني، حتقيق عبد العزيز السريوان، دار القلم، بريوتن ط1ن 1405هـ.  -
العلمية، بريوت،  البنداري، دار الكتب  الغفار سليامن  النسائي الكربى، حتقيق عبد  سنن   -

ط1ن 1411هـ.
• أبو نعيم، أمحد بن عبد اهلل األصبهاين )ت 430هـ(.	

أخبار أصبهان، الدار العلمية، اهلند، ط2، 1405هـ.  -
حلية األولياء، دار الكتاب العريب، ط4ن 1405هـ.  -
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• النهرواين، املعاىف بن زكريا )ت 390(.	
ط1ن  بريوت،  الكتب،  عامل  اخلويل،  مريس  حممد  حتقيق:  ج2،  ج1،  الصالح،  اجلليس   -

1981م، -ج3، ج4، حتقيق: إحسان عباس، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1993م.
• النهشيل، عبد الكريم القريواين.	

املمتع يف صناعة الشعر، حتقيق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ.  -
• النويري، أمحد بن عبد الوهاب )ت 733هـ(.	

هناية األرب يف فنون األدب، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، 1395هـ.  -
• ابن هشام، عبد امللك بن هشام )ت 213هـ(.	

السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا ورفاقه، مكتبة البايب احللبي، القاهرة، ط2، 1375هـ.  -
مغني اللبيب، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب.  -

• اهلندي، عالء الدين عيل )ت 995هـ(.	
كنز العامل، حتقيق بكري حياين، صفوت السقا، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط5، 1405هـ.  -

• اهلندي، حممد شمس احلق )ت(.	
• اهليثمي، عيل بن أيب بكر )ت 807هـ(.	

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط3ن 1402هـ.  -
موارد الظمآن لزوائد ابن حبا، حتقيق حممد عبد الرزاق محزة، املكتبة السلفية، القاهرة.  -

• الواقدي، حممد بن عمر )ت 207(.	
املغازي، حتقيق: د. مارسدن جونسون، عامل الكتب، بريوت، ط3، 1403هـ.  -

• وكيع، حممد بن خلف بن حيان )ت 306(.	
أخبار القضاة، عامل الكتب، بريوت.  -

• حييى بن معني )ت 233هـ(.	
جامعة  العلمي،  البحث  مركز  يوسف،  نور  حممد  أمحد  وحتقيق  وترتيب  دراسة  التاريخ،   -

امللك عبد العزيز، جدة، ط1، 1399هـ.
• اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب.	

تاريخ اليعقويب، دار صادر، بريوت.  -



- 937 -

فهرس المصادر والمراجع والدوريات

• اليعقويب، أمحد بن عيل )284هـ(.	
البلدان، منشورات املطبعة احليدرية، النجف، ط3، 1975م.  -

• أبو يعيل، أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل )ت 307هـ(.	
مسند أيب يعىل املوصلني حتقيق إرشاد احلق األثري، دار القبلة، جدة، ط1، 1408هـ.  -

• أبو يعيل، حممد بن احلسني الفراء )ت 458هـ(.	
األحكام السلطانية، حتقيق حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1403هـ.  -

ثالثًا: املراجع احلديثة
• األلباين، حممد نارص الدين:	

سلسلة األحاديث الصحيحة، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1403هـ.  -

سلسلة األحاديث الصحيحة، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط4، 1398هـ.  -
ضعيف اجلامع الصغري، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، 1399هـ.  -
ضعيف اجلامع الصغري، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط3، 1402هـ.  -

• األلويس، حممد شكري.	
بلوغ األرب، حتقيق: حممد هبجة األثري، دار الكتب العلمية، بريوت/ ط2.  -

• بدران، عبد القادر )ت 1346هـ(.	
هتذيب تاريخ مدينة دمشق، دار السرية، بريوت، ط2، 1399هـ.  -

منادمة األطالل، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، 1405هـ.  -
• بدوي، عبد الرمحن.	

مذاهب اإلسالميني، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1972م.  -
• بروكلامن.	

البستاين، بطرس.  -
حميط املحيط، بريوت، 1386ه.  -

تاريخ الرتاث العريب، تعريب عبد احلليم النجار، دار املعارف- مرص، ط5/ 1983م.  -
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• اجلنايب، خالد قاسم:	
تنظيامت اجليش يف العرص األموي، دار احلرية، بغداد، ط2ن 1986م.  -

• حسن، حسن إبراهيم.	
تاريخ اإلسالم، ط7، 1964م.  -

• حسن، عيل إبراهيم	
التاريخ اإلسالمي العام، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 1977م.  -

• الدوري، عبد العزيز:	
بحث يف نشأة علم التاريخ، دار املشق- بريوت، 1983م.  -

مقدمة يف تاريخ صدر اإلسالم، املطبعة الكاثولوكية، بريوت، ط2، 1961م.  -
كتب األنساب وتاريخ اجلزيرة العربية، بحث مقدم للندوة العاملية األوىل لدراسات تاريخ   -

اجلزيرة العربية، 1397ه، مطابع جامعة امللك سعود الرياض، ط1، 1399هـ.
• الزركيل، خري الدين.	

األعالم، دار القلم، بريوت، ط3، 1389هـ.  -
• الزرو، خليل داود.	

احلياة العلمية يف الشام يف القرن األول اهلجري، دار اآلفاق اجلديدة- بريوت، ط1/ 1971م.  -
• زيدان، جورجي.	

تاريخ التمدن اإلسالمي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت.  -
• سزكني، فؤاد.	

بن  حممد  اإلمام  جامعة  مطبوعات  حجازي،  فهمي  حممود  ترمجة  العريب،  الرتاث  تاريخ   -
سعود اإلسالمية، الرياض، 1403هـ.

• السمراين، عبد اهلل سلوم.	
الشعوبية، املؤسسة العراقية للدعاية والطباعة، بغداد، ط1، 1984م.  -

• طرخان، إبراهيم.	
العربية،  اجلزيرة  تاريخ  مصادر  ضمن  )بحث(  والرتاجم،  السري  كتب  يف  العربية  اجلزيرة   -

مطابع جامعة امللك سعود، الرياض، ط1ن 1399هـ.
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• عباس، إحسان.	
شعر اخلوارج، دار الثقافة، بريوت، 1391هـ.  -

• العش، يوسف.	
الدولة العباسية، دار الفكر، دمشق، ط2، 1406هـ.  -

• عطوان، حسني.	
الرواية التارخيية يف بالد الشام يف العرص األموي، دار اجليل، بريوت.  -

• عيل، جواد.	
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط2ن 1976م.  -

• العيل، صالح:	
حمارضات يف تاريخ العرب، مؤسسة دار الكتب، املوصل، ط2، 1981م.  -

دراسة يف تطور احلركة الفكرية يف صدر اإلسالم، مؤسسة الرسالة، ط1/ 1403هـ.  -
• عواد، حممود أمحد.	

اجليش والقتال يف صدر اإلسالم، مكتبة املنار- األردن، ط1/ 1407هـ.  -
• العمرين أكرم ضياء.	

السرية النبوية الصحيحة.  -
• عواد، حممود أمحد.	

اجليش والقتال يف صدر اإلسالم، مكتبة املنار- األردن، ط1/ 1407هـ.  -
• غسان، هند أبو الشعر.	

حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي، اجلامعة األردنية- عامن، 1983هـ.  -
• فامربي، أرمنيوس.	

تاريخ بخاري، ترمجة أمحد السادايت، مطابع رشكة اإلعالنات الشقية.  -
• كحالة، عمر رضا.	

أعالم النساء، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط9، 1409ه.  -
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• ماسنيون، لويس.	
خطط الكوفة، ترمجة، تقي حممد املصعبي، حتقيق، كامل اجلبوري، مطبعة النجف، العراق،   -

الطبعة األوىل، 1399ه.
• متز، آدم.	

الكتاب  دار  ريدة،  أبو  حممد  ترمجة  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  اإلسالمية  احلضارة  تاريخ   -
العريب، بريوت، ط5.

• جمموعة من املسترشقني.	
دائرة املعارف اإلسالمية، ترمجة عدد من األساتذة، دار املعرفة، بريوت.  -

• املرصفي، سعيد بن عيل.	
رغبة اآلمل من كتاب الكامل، دار البيان، بغداد، ط2، 1389هـ.  -

• املشهداين، حممد جاسم.	
موارد البالذري عن األرسة األموية، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة، ط1ن 1407.  -

• مصطفى، شاكر.	
التاريخ العريب واملؤرخون، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1978م.  -

• معروف، نايف.	
اخلوارج يف العرص األموي، دار الطليعة، بريوت، ط3ن 1406هـ.  -

• املنجد، صالح الدين.	
معجم بني أمية، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط1، 1970م.  -

• يوسف، فتحي.	
املشق اإلسالمي، مكتبة احلرية، القاهرة.  -
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