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 األعالو فَرس

 

 (السايحرُف )

 الصفحة العله الرقه

 ُُمؿٍد افَؽاَزُروني   (4854)
ـِ ـِ َأمحَد ب ـِ ُُمؿِد ب ِد ب ـُ ُُمؿَّ  3 أبق زرظَة ب

 4 أبق زيٍد األنصاريي   (4855)

 4 أبق زيٍد األنصاريي   (4856)

 (حرُف الصني)

اِئِب األنصاريي   (4857)  5 أبق افسَّ

 5 أبق افّسائِب   (4858)

ـُ أيب ر  (4859) َة اب  6 هؿٍ أبق َشْزَ

ةَ   (4864)  6 أبق َشْزَ

ـِ َزبافةَ   (4864) ـِ ظبِد افقهاِب ب عاداِت، ُمؿد بـ ُُمؿِد ب  7 أبق افسَّ

ـُ أيب َؾَضافَة األنصاريي احلارثلي   (4864)  8 أبق شعِد ب

 44 أبق شعٍد اددني   (4863)

ـِ فقذاَن األنصاريي   (4864) ـُ ادَُعذَّ ب  44 أبق شعقٍد ب

ـُ أيب ادُعذَّ   (4865)  44 أبق شعقِد ب

ـِ ـريٍز افُؼرري أبق شعق  (4866) ـِ ظامِر ب  ب
ِ
 44 ٍد مقػ ظبِد اهلل

 43 أبق شعقٍد مقػ أيب ُأشقدٍ   (4867)

 43 أبق شعقٍد مقػ ادفري    (4868)
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ـِ ظتقؽ  (4869) ـُ جابِر ب  44 أبق ُشػقاَن ب

ـِ ظبِد ادطؾِب   (4874) ـُ احلارِث ب  44 أبق شػقاَن ب

ـِ األخـِس افثؼػلي   (4874) ـِ ادغرِة ب ـُ شعقِد ب  45 أبق ُشػقاَن ب

ـِ جحٍش األشديي   (4874) ـِ أيب َأمحَد ب  ب
ِ
 45 أبق ُشػقاَن مقػ ظبِد اهلل

 46 ملسو هيلع هللا ىلصأبق شؾؿك راظل افـَّبِل    (4873)

ـِ ظقِف أبق َشَؾَؿَة   (4874) ـِ ب مح ـُ ظبِد افرَّ هريي ب  47 افزي

 44 أبق شؾقٍط افبدريي   (4875)

ـِ مـقػ احلسقـلي   (4876) ـُ مافِؽ ب  44 أبق ُشؾقامَن ب

(4877)   
ِ
  44أبق افسؿِح مقػ رُشقِل اهلل

ـُ بْعَؽؽ  (4878) ـابِؾ ب  44 أبق افسَّ

  44أبق شالم خادُم افـَّبِل    (4879)

 (حرُف الشني)

 45 أبق ُذيٍح اخلزاظلي افؽعبلي   (4884)

 46 أبق ُصعقب األنصاريي   (4884)

اراكجلي   (4884)  46 أبق صؿقؾَة افدَّ

ـِ ثابت األنصاريي   (4883) ـُ أيب ب  47 أبق صقِخ ب

 (حرف الصاد)

مِة اب  (4884) ـِ خؾػأبق صافح َمقػ افتقأ  48 ـِة ُأمقَة ب

 48 أبق صافٍح َمقػ افساظدي غ  (4885)

ـِ ُظبقدٍ   (4886) ػاِح ب  49 أبق صافٍح َمقػ افسَّ
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 49 أبق صافح َمقػ ضباظةَ   (4887)

 34 أبق صافح َمقػ ادفري  (4888)

 34 أبق ِسمَة األنصاريي   (4889)

(4894)   
ِ
  34أبق صػقَة َمقػ رُشقِل اهلل

 (حرُف الطاِء)

ـُ ظبِد افؾ  (4894) َرْكِديي أبق افطاهِر اب ـِ ُُمؿِد افزَّ  33 طقِػ ب

 33 أبق افطاهِر ادراـقي ادغريبي   (4894)

 34 أبق افطقِب افبؽراويي افتيقكزي   (4893)

 (حرُف العني)

ـِ ظبِد صؿِس افعبشؿلي   (4894) ى ب ـِ ظبِد افُعزَّ بقِع ب ـُ افرَّ  37 أبق افعايص ب

يِػ َأمحَد اخلُراشان  (4895) ـُ افؼَّ  39 أبق افعباِس ب

 ظع  أبق اف  (4896)
ـِ ـُ ُُمؿِد ب  ب

ِ
ػاُح، ظبُد اهلل  39 افعبادعباِس افسَّ

ل  (4897) ـُ بشؽقا  اب
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل

ـُ رجا  (4898)  اب
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل

ـُ ُشؾقامَن افتيقكزي ادغريبي   (4899)  ب
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل

(4944)   
ِ
ـِ ُُمؿٍد ادـديأبق ظبِد اهلل ـُ ُظؿَر ب  43  ب

 اد  (4944)
ِ
ـُ افبفاء  اب

ِ
 43 ـديي احلـػلي أبق ظبِد اهلل

 افَبْسَؽِريي   (4944)
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل

 افتَّقَزِريي   (4943)
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل

 افتيقكزي اددني   (4944)
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل
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 افتيقكزي   (4945)
ِ
 44 أبق ظبِد اهلل

 احلقحاني   (4946)
ِ
 45 أبق ظبِد اهلل

 افغركاضلي   (4947)
ِ
 46 أبق ظبِد اهلل

 افَؼْبُتقريي   (4948)
ِ
 46 أبق ظبِد اهلل

، مقػ اْْلُـَْدِظق غَ   (4949)  اددني
ِ
 49 أبق ظبِد اهلل

 ادرجان  (4944)
ِ
 54 أبق ظبِد اهلل

 اددن  (4944)
ِ
 54 أبق ظبِد اهلل

 54 أبق ظبد اهلل ادغريب  (4944)

ـِ اداد  (4943)  َمقػ صداِد ب
ِ
 54 أبق ظبِد اهلل

 افـّحقيي   (4944)
ِ
 54 أبق ظبِد اهلل

(4945)   
ِ
 54 أبق ظبِد اهلل

ـِ أيب   (4946) ـِ ب مح  54 ظؿرةَ أبق ظبِد افرَّ

 افسؾؿلي اددني األظؿك  (4947)
ـِ مح  54 أبق ظبِد افرَّ

 اددني   (4948)
ـِ مح  53 أبق ظبِد افرَّ

 اددني   (4949)
ـِ مح  53 أبق ظبِد افرَّ

ـِ ثابٍت   (4944) ، َمقػ زيِد ب  اددني
ـِ مح  54 أبق ظبِد افرَّ

ـِ ُجشِؿ األنصاريي   (4944) ـِ زيِد ب ـِ ظؿرو ب ـُ جِز ب  55 أبق ظبِس ب

ـُ   (4944) ـِ أيب ظبسٍ أبق ظبِس ب  56 ُُمؿِد ب

  56أبق ُظبقٍد مقػ افـَّبل    (4943)

ـِ زمعةَ   (4944)  ب
ِ
ـُ ظبِد اهلل  57 أبق ُظبقدَة ب
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ـِ يارس افعـزي   (4945) ِر ب ـِ َظامَّ ـُ ُُمؿِد ب  57 أبق ُظبقدَة ب

ـُ شـَة اخلُزاظلي   (4946)  59 أبق ُظثامَن ب

 59 أبق ُظثامَن األنصاريي اددني   (4947)

 64 افبكيي أبق ُظثامَن افـَّفديي   (4948)

(4949)   
ِ
  64أبق ظسقٍب َمقػ رُشقِل اهلل

 64 أبق ظطقةَ   (4934)

 64 أبق ظعٍّ افطزيي   (4934)

َن افتَّؽُروِريي   (4934)  64 أبق ُظؿرا

ـِ ظؿرو افؾقثلي   (4933) ـُ مِحَاِس ب  64 أبق ظؿرو ب

ـُ محاسٍ   (4934)  64 أبق ظؿرو ب

 64 أبق ظؿرو افسدودي ادديـلي   (4935)

اِريي   (4936)  64 أبق ظقٍف افـَّجَّ

 64 ظقاٍش افّزرؿلي أبق   (4937)

 (حرُف الغني)

 اددني   (4938)
ـٍ  66 أبق ؽص

ـُ ضريٍػ ادُريي   (4939)  66 أبق ؽطػاَن ب

 67 أبق افَغْؿِر ادغريبي افطَّـِْجلي   (4944)

ـِ جعبٍس افقؿـلي احلسـلي   (4944) ـِ ُظؿَر ب ـُ أيب بؽِر ب  74 أبق افغقِث ب

 74 أبق افغقث بـ ادغرة  (4944)
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 (حرُف الفاِء)

ـُ   (4943)  َؽـاِئَؿ افبععي  أبق افػتِح ب
ـِ ـِ َأمحَد ب  74 إبراهقَؿ ب

 َظّقاٍذ األنصاريي ادغريبي   (4944)
ـِ ـِ ُظؿَر ب ـُ َأمحَد ب  73 أبق افػتِح ب

 74 أبق افػتِح ابـ ظادلٍ   (4945)

 إْبَراهقَؿ اْلزيتي احلـػلي   (4946)
ـِ ـُ ظبِد افؽريِؿ ب  74 أبق افػتِح ب

ـِ   (4947) ـِ ُظؿَر ب  ظع  ب
ـِ ـُ ُظؿَر ب  75 ِؿـَاَن افعقـلي أبق افػتِح ب

ـِ َأمحَد افـػطل  (4948) ـُ أيب افػضِؾ ب  75 أبق افػتِح ب

، افرؿقبل  (4949) ـُ ُُمؿِد افتَّؽُروِريي ـُ ـامٍل، ُُمؿُد ب  76 أبق افَػتِح اب

ؽقعي   (4954)  إَبراهقَؿ، افشي
ـِ ِد ب ـُ ُُمؿَّ  76 أبُق افَػتِح ب

ـِ ُظؿَر افسؽاـق  (4954) ـِ ظبِد افؼادِر ب  77 ـلأبق افػتِح ابـ ُُمؿِد ب

 78 أبُق افُػُتقِح   (4954)

ـُ ظبِد افعزيزِ   (4953)  79 أبق افَػَرِج ب

ـُ ظادلٍ   (4954)  79 أبق افَػَرِج اب

ـُ افَؼطَّان  (4955) ـِ اب مح ـِ ظبِد افرَّ ـِ ُُمؿِد ب  ب
ِ
ـُ ظبِد اهلل  79 أبق افػرِج ب

 إْبَراهقَؿ، اْلزيتي   (4956)
ـِ ـُ ظبِد افؾطقِػ ب  79 أبق افػرِج ب

ـُ ظبِد افقهاِب ا  (4957) ـِ صافِح أبق افػرج اب ـِ ُُمؿِد ب ـِ ُُمؿِد ب  84 ب

 وْهَباَن، افسيبي   (4958)
ـِ ـِ ُشؾقامَن ب ـُ ظع  ب  84 أبق افػرِج ب

ـِ محقدانَ أب  (4959) ـُ ُمؿقدِ ب ـ محقدانق افػرِج ب ، اب  84 ، افّشؽقعي

ـِ ُظؿَر، ادمّذنُ   (4964) ـُ أمحَد ب  84 أبق افػضِؾ ب

ـِ َأمحَد اف  (4964) ـِ ُُمؿِد ب ـُ َأمحَد ب  84 ـػطلأبق افػْضِؾ ب
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ـُ   (4964) ـِ أيب افَػْتِح أبق افػضِؾ ب الِم ب  83 افَؽاَزُروني  ظبِد افسَّ

َركِْديي   (4963) ـِ ُيقُشَػ افزَّ ِد ب ـِ ُُمؿَّ ـُ ظبِد افؾطقِػ ب  83 أبق افَػضِؾ ب

ـِ َؾرحقن  (4964) ِد ب ـِ ُُمؿَّ  ب
ِ
ـِ ظبِد اهلل ِد ب ـُ ُُمؿَّ  84 أبق افَػْضِؾ ب

ـِ ُُمؿَّ   (4965) ِد ب ـُ ُُمؿَّ َركِْديي أبق افَػْضِؾ اب ـِ ُيقُشَػ افزَّ  َظع  ب
ـِ  84 ِد ب

 85 أبق افَػْضِؾ اددني   (4966)

 (حرُف الَكاِف)

ـِ َؾرحقن   (4967) ـِ إْبَراهقَؿ ب ـ ب ـِ أيب افُقؿ ـُ َأمحَد اب  86 أبُق افَؼاِشِؿ ب

ـِ َذـقانَ   (4968)  ب
ِ
َكاِد ظبِد اهلل ـُ أيب افز   86 أبُق افَؼاِشؿ اب

ـُ ظبِد افرَّ   (4969) ـِ َأمحَد  اَدَطِريي أبق افَؼاِشِؿ اب ِد ب ـِ ُُمؿَّ  87 محـ ب

الفَة، افطقبلي   (4974) ـَ ـُ   87 أبُق افَؼاِشؿ ب

ـِ   (4974) ِد ب ـُ ُُمؿَّ  ظعٍّ ادصؿقديي  أبُق افَؼاِشِؿ ب
ـِ ِد ب  88 ُُمؿَّ

ـُ مسعقٍد، افّشؽقعي   (4974)  88 أبُق افَؼاِشِؿ ب

 88 أبق افَؼاِشِؿ ادفدويي   (4973)

 89 أبق افَؼاِشؿ  (4974)

 89 ؿ افصقفي أبُق افَؼاِش   (4975)

 89 أبُق َؿَتاَدَة األنَْصاِريي   (4976)

ـِ أيب ُمَعْقط  (4977) ـِ ُظؼَبَة ب ـُ افقفقِد ب  94 أبق ؿطقػَة ب

 94 أبق ؿؿقصٍ   (4978)

 (حرُف الكاِف)

 94 أبق ـباٍش افؼقْزّ   (4979)



 األعالوفَرس         

 

244 

  94أبق ـبشة، َمقػ َرُشقِل اهلل   (4984)

ـِ َجحشٍ   (4984)  93 أبُق ـثٍر، مقػ ُمؿِد ب

 (حرُف الالِو)

 94 اخلزاظل أبق ٓسٍ   (4984)

ـِ زيد األنصاريي   (4983) ـِ َزْكِز ب ـُ ظبِد ادـذِر ب  94 أبق ُفَباَبَة ب

  95أبق ُفَباَبة َمقػ َرُشقِل اهلل   (4984)

  96أبق فؼقٍط مقػ َرُشقِل اهلل   (4985)

 96 أبق ُفْمُفَمةَ   (4986)

 96 أبق افؾَّقِث   (4987)

ـِ َشفٍؾ األنصاريي   (4988) ـِ ب مح ـِ ظبد افرَّ ـُ ظبِد اهلل ب  97 أبق فقذ ب

 (حــرُف املـيـِه)

 99 أبق ادثـَّك اْلفـلي اددن  (4989)

 99 أبق ادثـَّك اْلفـلي   (4994)

 444 أبق َُمُْذورةَ   (4994)

 444 أبق ُمؿد، مقػ أيب ؿتادةَ   (4994)

ٍد ادرَجاني   (4993)  444 أبق ُُمؿَّ

، مقػ ُأم  ادممـَغ َظائشةَ   (4994) َة اددني  444 أبق ُمِدفَّ

ِوٍح افِغَػاريي افؾَّ   (4995)  444 قثلي أبق ُمرا

 ابـل أيب ضافٍب   (4996)
ٍ
َة، َمقػ َظؼقٍؾ وأم  َهاككء  443 أبق ُمرَّ

 444 أبق َمرواَن األْشؾؿلي   (4997)
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ِحؿٍ   (4998)  445 أبق ُمزا

 446 أبق مسعقٍد األنصاريي   (4999)

ك  (5444)  447 أبق ادَُصػَّ

 َراؾٍع اددني   (5444)
ـِ ـُ َظؿٍرو ب  448 أبق ادُْعَتِؿِر ب

 448 أبق ادػاخر افبقفؼلي   (5444)

ـِ َؾْرُحقنٍ أب  (5443) ـِ ُمؿِد ب ـِ ابـا ظبِد اهلل ب  449 ق ادَؽاِرِم، وأبق افُقْؿ

اطي   (5444)  449 أبق افـَؿؾِقِح افػاردي اخلرَّ

، َمقػ افـَّبل    (5445) َبَة ادزني
  444أبق ُمَقْْيِ

 444 أبق َمقُؿقَكَة افػاردي اددني األبَّارُ   (5446)

 (حرف اليٌْ)

 444 َػريي أبق َكؿؾَة األنصاريي افظَّ   (5447)

 (حرف اهلاء)

 444 أبق َهاِدي ادغريبي   (5448)

ـِ ظبد َمـاٍف   (5449) ـِ ظبد َصؿس ب ـِ َربقعَة ب ـُ ُظتبَة ب  445 أبق هاصؿ ب

ؿِس ُمؿِد بـ تؼلٍّ افَؽاَزُرون    (5444) ـُ افشَّ  447 أبق ادُدى اب

ودي   (5444)  447 أبق ُهريرة افدَّ

ـُ افتَّْقفاِن افَبَؾِقيي افُؼَضاظلي   (5444)  444 أبق ادقثؿ ب

 (حرف الْاّ)

 445 أبق واؿٍد افؾقثلي   (5443)

 445 أبق افقفقِد مقػ ظؿرٍو بـ ِخراشٍ   (5444)
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 (حرف الياء)

اس  (5445)  447 أبق حيقك افؼقَّ

 447 أبق حيقك اددن  (5446)

 448 أبق يزيد ابـ ظثامنَ   (5447)

 448 أبق َيزيَد اددني   (5448)

 448 أبق يزيد اددني   (5449)

حاُل اددني   (5444)  افرَّ
ـِ  449 أبق افُقؿ

ـِ َؾرُحقنَ   (5444)  ظع  ب
ـِ ـُ إبراهقؿ ب ـِ اب  434 أبق افُقؿ

 434 أبق ُيقُكَس مقػ ظائشةَ   (5444)

ُِ ِِ ,باُب مً ُىِصَب إىل أبي ُِ, أّ َجدِّ ُِ ,أّ َعنِّ ِِ ,أّ َأخيُ ,أّ ُأمِّ  ,أّ َشيِِّد

ُِ َََناُت, أّ زّجت ٍَا, ّاألىصاُب ّاأللكاُب ّاملب  أّ حنْ

ـِ   (5443) ـِ حَيقك ب  434 مقشك افُؼَسـْطقـلي املافؽلي وفداِن ألمحَد ب

ـُ األْشَؼعِ   (5444)  434 اب

ـُ أيب أنٍس اددني   (5445)  433 اب

ـُ بؼشامضةَ   (5446)  434 اب

ـُ َتؼلٍّ   (5447)  434 اب

ـِ افؼطانِ   (5448) ـٌ حلس  436 اب

ـُ خضٍ   (5449)  437 اب

ـُ اخلطقِب   (5434)  437 اب

ـُ َشْؿُعقنَ   (5434)  444 اب



 فَرس األعالو

 

244 

 446 ابـ افصدر  (5434)

 446 ابـ ضبقجة  (5433)

 454 ابـ ؿـان اددن  (5434)

 454 ابـ ُمؿد بـ ظؿر األظؿك  (5435)

 454 ابـ ُمؿد افتؾؿسان  (5436)

 454 ابـ ُمؿد ادزمري  (5437)

 456 ابـ دشؽقر افؼرر  (5438)

 457 ابـ هقالن  (5439)

 459 ابـ حيقك  (5444)

 464 ابـ أيب افـض افؼقييض  (5444)

 464 ابـ احلسقـل ادمذن  (5444)

 464 ابـ افـجار  (5443)

 464 أخق يزيد بـ جارية  (5444)

 464 خادم فشػقع  (5445)

 464 ورؿة وجاريةؽالم ألم   (5446)

 464 زوج درة بـت أيب دب  (5447)

 464 األمحدي افطقار  (5448)

 464 اإلشؽـدران افطقار  (5449)

 465 افتاجل  (5454)

 468 احلقاجبان  (5454)
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 477 افسدي  (5454)

 484 افصـفاجل  (5453)

 484 افعاديل  (5454)

 484 افعزيزي  (5455)

 483 افػخري  (5456)

 483 افػروي  (5457)

 484 افػروزبادي  (5458)

 484 افؼاصان  (5459)

 486 افؽؾثؿل  (5464)

 494  افطقارادؼدد  (5464)

 494 ادفري مقػ ظثامن بـ ظػان  (5464)

 494 افـاصحل  (5463)

 494 افـحريري  (5464)

 494 بدر افديـ افسعقدي افظاهري  (5465)

 494 برهان افديـ ابـ افتاج ابـ افػرـاح  (5466)

 495 برهان افديـ افسـجاري  (5467)

 495 هباء افديـ ابـ شالمة   (5468)

 496 تاج افديـ، خطقب شؿـقد  (5469)

 497 تاج افديـ ادـدي  (5474)

 497 ؼل افديـ األخـائلت  (5474)
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 498 جالل افديـ افعجؿل  (5474)

 498 مجال افديـ ابـ كصر  (5473)

 499 مجال افديـ ادؾقي  (5474)

 499 مجال افديـ ادقصع  (5475)

 444 افرشام  (5476)

 444 رــ افديـ افعجؿل  (5477)

 444 افزفبان  (5478)

 444 زيـ افديـ ابـ افززدي  (5479)

ـُ افؼالكز    (5484) ـِ اب ي ـُ افد   444 زي

ـِ احلـ  (5484) ي ـُ افد   443 بعي زي

ـِ ادقادي   (5484) ي ـُ افد   443 زي

ـِ افّتؽروريي   (5483) ي ُج افد   443 رسا

اهِري    (5484) ـِ افزَّ ي  443 شعُد افد 

ـِ افبدريي افطقاري   (5485) ي  445 ذُف افد 

ـِ اخلزكداريي   (5486) ي  445 ذُف افد 

ـجاِريي   (5487) ـِ افس  ي  446 ذُف افد 

ـِ افعجؿلي اخلّقاطُ   (5488) ي  447 ذُف افد 

ـُ ظبِد افعزيزِ صؿُس   (5489) ـِ اب ي  447 افد 

ـُ افعجؿل  احلـػلي   (5494) ـِ اب ي  447 صؿُس افد 

ـِ اْلََؿداِريي   (5494) ي  448 صؿُس افد 
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ـِ احلؾبلي   (5494) ي  448 صؿُس افد 

ـِ اخلَُجـِْديي   (5493) ي  448 صؿُس افد 

يُػ   (5494) ـِ افؼَّ ي  449 صؿُس افد 

ـِ افششسيي   (5495) ي  449 صؿُس افد 

ـِ ادؾقـلي   (5496) ي  449 صؿُس افد 

ـُ مؼؾ دٍ   (5497) ـِ اب ي  444 صفاُب افد 

ـِ افػاويي   (5498) ي  444 صفاُب افد 

ـِ افَؼرملي   (5499) ي  444 صفاُب افد 

 444 صفاب افديـ احلبقق  (5444)

ـِ ُمؿٍد ادـديي   (5444) ـُ ُظؿَر ب ـِ ب ي  444 صدُر افد 

ـِ افعجؿلي   (5444) ي  444 صدُر افد 

ـِ افطَّقاري   (5443) ي  443 صػلي افد 

ـُ   (5444) ـِ اب ي  443 أيب افطقِب  صػلي افد 

 ادقصعي   (5445)
ـِ ي  444 صػلي افد 

ـِ   (5446) ي  444 طفُر افد 

ـِ األشققضّل   (5447) ي  444 ظزي افد 

ـِ   (5448) ي  445 ظزي افد 

 ظرؾَة اددني   (5449)
ـِ ـِ اب ي  446 ؾخُر افد 

ـِ كاطُر اْلقشِ   (5444) ي  446 ؾخُر افد 

ـِ ادكيي   (5444) ي  447 ؾخُر افد 
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ـِ ادكيي   (5444)  448 ؿطُب افدي

ـِ افقاشطلي ـامُل   (5443)  448 افدي

ـٍ افزركديي   (5444) ـِ حس ـِ يقشَػ ب ـُ ُمؿِد ب ـِ اب  449 جمُد افدي

امعِ   (5445) ـُ افشَّ ـِ اب ي  449 جمُد افد 

 444 ادجُد إماُم احلرِم افـَّبقي    (5446)

(5447)   
ِ
 444 ادستيضُء بلمِر اهلل

ـِ اخلَُجـِْديي   (5448) ي  444 كاُس افد 

ـِ افعؼبلي   (5449) ي  444 كاُس افد 

ـِ كاُس افد    (5444)  444 ي

ـُ ؿركاَص احلَؿقيي   (5444) ـِ اب  444 َكجُؿ افدي

 األَصبفاني   (5444)
ـِ  443 َكجُؿ افدي

 443 كجؿ افديـ األصػقن  (5443)

ـُ افعاجل    (5444) ـِ اب  445 كقُر افدي

ـِ احلؿقيي   (5445)  445 كقُر افدي

ـِ داودَ   (5446) ِد ب ـُ ُمؿَّ ـِ اب  446 ويلي افدي

ـِ افعجقؿلي   (5447)  446 ويلي افدي

ـِ خا  (5448) ـٌ دقشك ب مِ اب ـِ افعقا بِر ب ـِ افزي  446 فِد ب

ـِ افعباسِ   (5449)  447 ابـا ظبقِد اهلل ب

 447 رجٌؾ إماملٌّ حؾبلٌّ   (5434)

 447 رجٌؾ تقكزٌّ   (5434)
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 448 رجٌؾ يؿـلٌّ   (5434)

ـِ أدهؿَ   (5433)  449 رجٌؾ مـ أصحاِب إْبَراهقَؿ ب

 434 رجٌؾ صافٌح ـاَن حيػُر افؼبقَر دقتك ادديـةِ   (5434)

 434 رجٌؾ مـ افعبادِ   (5435)

 434 َرُجٌؾ   (5436)

 434 َضقادي   (5437)

 434 ظابٌد ظؾقيٌّ   (5438)
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 معجُه اليَِّصاِء

 (اهلنسُة)حرف 

ـِ َظْؾَبَؽ   (5439) هقَؿ ب  436 آمـُة ابـُة إبرا

 436 آمـُة ابـُة األرؿؿِ   (5444)

 437 آمـُة ابـُة خؾٍػ األشؾؿقةُ   (5444)

ِهقَؿ ابـ افطحان  (5444) ـِ إْبَرا  437 آمـُة ابـُة خؾقِؾ ب

ـِ ظبدِ   (5443) ـِ يعؿَر األشديةُ  آمـُة ابـُة ؿقِس ب ـِ رئاِب ب  ب
ِ
 437 اهلل

ـِ ُأَمقَة   (5444) ـِ أيب افعاِص ب اَن ب  438 آمـُة ابـُة َظػَّ

ـِ ـالٍب افزهريةُ   (5445) ـِ زهرَة ب ـِ ظبِد مـاِف ب  438 آمـُة ابـُة وهِب ب

 439 أركُب   (5446)

 439 أروى ابـُة أويٍس    (5447)

ـِ هاصٍؿ اداصؿقُة، ظؿُة افـَّ   (5448)  439 بِل  أروى ابـُة ظبِد ادطؾِب ب

ـِ ظبِد صؿٍس   (5449) ـِ حبقِب ب ـِ ربقعَة ب ريِز ب ـُ  444 أروى بـُت 

ـِ ادراؽل  (5454) ي ـِ ُظؿَر ابـُة افزَّ ـِ احلسِغ ب  444 أشامُء ابـُة أيب بؽِر ب

ـِ أيب ُؿحاؾةَ أشامُء ابـُة أيب بؽٍر افصد  (5454)  ب
ِ
 444 يِؼ ظبِد اهلل

ـِ ُظبقِد   (5454)  ب
ِ
ـِ ظبِد اهلل ـِ افعباِس أشامُء ابـُة احلسِغ ب  ب

ِ
 444 اهلل

ـِ جـدٍل، أمي اْلالِل افتؿقؿقُة   (5453) بَة ب ر  ـِ ُُمَ  443 أشامُء ابـُة شالمَة ب

ـِ أيب بؽٍر   (5454) ـِ ب مح  443 أشامُء ابـُة ظبِد افرَّ

ـِ احلارِث اخلثعؿقةُ   (5455) ـِ َمْعد ب  444 أشامُء ابـُة ُظؿقِس ب

 445 أشامُء ابـُة افـيعامِن افؽـديُة   (5456)
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، أمي شؾؿَة األنصاريُة األصفؾقةُ أشامُء اب  (5457) ـِ ـِ افسؽ  446 ـُة يزيَد ب

ـِ ظبِد ادطؾِب اداصؿل    (5458)  446 ُأَماَمُة ابـُة محزَة ب

ـِ افربق  (5459) ُة أيب افعاِص ب ـِ ظبِد صؿسٍ ُأمامُة اـب ـِ ظبِد افعزى ب  447 ِع ب

ـِ أيب رسٍح    (5464)  447 أمُة ابـُة شعِد ب

 448 أمُة افػارشقُة   (5464)

 448 ابـُة رؿقؼَة  ُأَمقَؿةُ    (5464)

ـِ هاصٍؿ اداصؿقُة   (5463)  449 ُأَمقَؿُة ابـُة ظبِد ادطؾِب ب

ـِ كجاٍد افتقؿلَّ    (5464)  449 ُأمقؿُة ابـُة ظبِد ب

ـِ افتَّق فاِن، أنصاريٌة   (5465)  454 أمقؿُة ابـُة ادقثِؿ ب

  454أمقؿُة مقُٓة افـبل    (5466)

ـِ أيب شؾقلٍ   (5467)  ب
ِ
 454 أمقؿُة مقُٓة ظبِد اهلل

 454 قؿُة وافدُة أيب هريرَة أم  (5468)

 454 َأنقسُة ابـُة ظدي األَنصاري    (5469)

ـِ   (5474) ـِ ظبِد افرمح  454 َأنقسُة ظؿُة ُخبقِب ب

 (حرُف الباِء املْحدِة)

ـِ شؾؿَة افثؼػل    (5474)  453 باديُة ابـُة ؽقالَن ب

 453 ُبحقـُة ابـُة احلارِث   (5474)

 453 برـُة احلبشقُة   (5473)

  454برُة خادٌم فؾـَّبل    (5474)

 454 َبريرُة مقُٓة ظائشَة   (5475)
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َن   (5476) ُة ابـُة صػقا  455 ُبْْسَ

ـِ شؾامَن   (5477)  456 بقفُة ابـُة أشؾَؿ ب

 (اء املثياةحرف الّت)

 457 ُتّػاحُة أمي ظعٍّ احلبشقُة   (5478)

ـِ ظؿٍرو افؽؾبقُة   (5479)  457 ُُتارُض ابـُة األصبِغ ب

 458 َُتقؿُة ابـُة وهٍب افؼرطل    (5484)

 (حرف الثاء املثلثة)

 459 ُثَبقتُة   (5484)

 (حرف اجليه)

ـِ صقحَة احلسقـل    (5484) ـِ مجاَز ب  464 َجبؾُة ابـُة مـصقِر ب

 464 ُجذامُة ابـُة جـدٍل   (5483)

 464 ُجذامُة ابـُة وهٍب األشديُة   (5484)

 464 مُجاكُة ابـُة أيب ضافٍب   (5485)

 464 مَجقؾُة ابـُة أيب ابـ شؾقٍل   (5486)

ـِ أيب األؿؾِح   (5487)  464 مَجقؾُة ابـُة ثابِت ب

ـِ ؾفٍد    (5488) ـُ ظؿِر ب  463 َجقهَرُة احلبشقُة، مقُٓة حيقك ب

ـِ أمحَد افطزي، أُم اخلِر   (5489) ـِ ُمؿِد ب  463 ُجقيريُة ابـُة أمحَد ب

 464 جقيريُة ابـُة احلارِث اخلزاظقُة ادصطؾؼقُة، أمي ادممـغ    (5494)

ـِ احلسِغ افعراؿل، أم أبقفا   (5494) حقِؿ ب  466 جقيريُة ابـُة ظبِد افرَّ
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 (حرُف احلاِء املَنلِة)

ـِ ُزَرارَة   (5494)  466 حبقبُة ابـُة أيب ُأمامَة أشعَد ب

ـِ يزيٍد اخلزرجقة   (5493)  466 حبقبُة ابـُة خارجَة ب

ـِ ثعؾبَة    (5494)  467 حبقبُة ابـُة شفِؾ ب

ـِ جحٍش األشديةُ   (5495)  ب
ِ
 467 حبقبُة ابـُة ظبقِد اهلل

 467 ُحبَّك اددكقُة   (5496)

 468 حّساكُة اددكقُة   (5497)

ـِ ظبِد افؼقي  ادؽقُة   (5498) ـِ أيب اخلِر ُمؿِد ب  468 حسقبُة ابـُة حيقك ب

يِؼ   (5499) ـِ أيب بؽٍر افصد  ـِ ب  469 حػصُة ابـُة ظبِد افرمح

ـِ اخلطاِب، أمي ادممـَغ   (5444)  469 حػصُة ابـُة ظؿَر ب

 474 حػصُة مقٌٓة دعاوية بـ أيب شػقان   (5444)

 474 محامُة ادغـقُة   (5444)

 474 َجحٍش األشديُة  محـُة ابـةُ   (5443)

رؿقة  (5444) ـِ ِرَؾاَظَة، أمي حيقك األنصاريُة افزي  474 مُحَْقَدُة ابـُة ُظبقِد ب

 473 مُحَْقَدُة مقُٓة أشامَء ابـِة أيب بؽرٍ   (5445)

ُء، ُأمي ُبَجقٍد األنصاريةُ   (5446)  473 حقا

ءُ   (5447)  474 حّقا

 474 احلقٓءُ   (5448)

 (حرُف اخلاِء املعجنِة)

ـِ   (5449) يبي أمي ُمؿٍد  خاتقُن ابـُة ؽاكِؿ ب َ  حسٍغ افسي
ـِ  475 حصِغ ب
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 475 خافدُة ابـُة احلارِث   (5444)

 476 خافصُة، مقُٓة افرصقدِ   (5444)

ـِ ُمؿِد افطزي، مقؾؼقة  (5444) ـَ ُمؿِد ب  476 خدجيُة ابـة أمحَد ب

مِ   (5443) ا ـِ افَعقَّ َبِر ب  477 َخدجيُة ابـُة افزي

ـِ ادُطَّؾِب   (5444) ـِ احلارِث ب  477 ادطؾبقةُ  خدجيُة ابـُة ُظبقدَة ب

ـِ ُمؿٍد افَعقـل    (5445) ـِ ظؿَر ب  477 خدجيُة ابـُة ظع  ب

َركِدي    (5446) ٍد افزَّ ـِ ُمؿَّ  478 خدجيُة ابـُة ظع  ب

ـِ ظبِد افقاحدِ   (5447)  478 خدجيُة ابـُة ظؿَر ب

ـِ حيقك اخلشبل    (5448) ـِ ُمؿِد ب  478 َخدجيُة ابـُة ُمؿِد ب

ـِ   (5449) ـِ ظبِد افسالِم ب  479 مزروعٍ خدجيُة ابـُة حيقك ب

 479 خرؿاءُ   (5444)

 479 خضةُ   (5444)

 484 ُخالصُة افتَّؽروريةُ   (5444)

 484 خؾقسةُ   (5443)

 484 خؾقسُة، مقٌٓة فسؾامَن افػارد    (5444)

ـِ خافِد األنصاريُة األوشقةُ   (5445)  484 خـساُء ابـُة ِخذاِم ب

ٍم األنصاريةُ   (5446) ـِ حرا ـِ ظؿِرو ب ـِ ادـذِر ب  484 خقفُة ابـُة ثابِت ب

ـِ أسمَ   (5447)  484 خقفُة ابـُة ثعؾبَة ب

َؾِؿقَّةُ   (5448) ـِ أمّقَة افسي  484 خقفُة ابـُة َحؽقِؿ ب

ـِ ؿفدٍ   (5449)  483 خقفُة ابـُة ؿقِس ب
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ـِ ظبِد ادطؾِب   (5434) ُة محزَة ب  483 خقفُة ابـُة ؿقٍس، امرأ

 484 خقفةُ   (5434)

 485 خقزرانُ   (5434)

 485 اخلقزرانُ   (5433)

 (حرف الدال املَنلة)

ُة ابـُة َأيب شػ  (5434) ـِ حرٍب ُدرَّ ـِ صخِر ب  486 قاَن ب

ـِ ظبِد ادطؾِب   (5435) ُة ابـُة أيب دِب ب  486 ُدرَّ

 (حرف الراء)

ـِ مزروعٍ   (5436) ـِ أمحَد ب ـِ ُمؿِد ب  489 رابعُة ابـُة ظبِد افسالِم ب

باُب ابـُة أم  افؼقس افؽؾبقة  (5437)  489 افرَّ

(5438)   
ِ
  489ُرَبْقَحُة مقُٓة رشقِل اهلل

َبق ُع ابـُة ُمَعق    (5439) َء بافري ـِ َظْػرا ةُ ِذ ب ِم األنصاريَّ  494 ـِ حرا

ٍم األنصاريَّةُ   (5444) ـِ حرا ـِ زيِد ب ـِ ضؿضَؿ ب بقُع ابـُة افـَّْضِ ب  494 افرَّ

 494 َرزيـةُ   (5444)

 494 َرضقى  (5444)

  494ُرَؿقَّة ابـُة رشقل اهلل   (5443)

ـِ حارثَة افؽؾبل    (5444)  494 رؿقُة ابـُة زيِد ب

ـِ مق  (5445) ـِ ُمؿِد ب  مـصقٍر ادحع  رؿقُة ابـُة ظع  ب
ـِ  494 شك ب

ركدي    (5446) ـِ ُمؿٍد افزَّ  493 رؿقُة ابـُة ظؿَر ب

 ُمؿِد افؽازرون    (5447)
ـِ ـِ أمحَد ب  493 رؿقُة ابـُة ُمؿِد ب
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ـِ ُمؿِد افؽازرون، أم افػضؾ  (5448) ـِ ُمؿِد ب  493 رؿقُة ابـُة ُمؿِد ب

ـِ مزروٍع   (5449) ـِ ُمؿِد ب ـِ ظبِد افسالِم ب  494 رؿقُة ابـُة حيقك ب

 495 رؿقة  (5454)

 495 َرْمَؾُة ابـُة احلارِث   (5454)

 496 ، أم حبقبة، أم ادممـغابـة أيب شػقان َرْمؾةُ   (5454)

(5453)   
ِ
، أمي ظبِد اهلل ـِ افطػقِؾ األزدي   496 ُرَمْقَثُة ابـُة احلارِث ب

، أمي ُشَؾْقٍؿ   (5454) َمْقَصاُء ابـُة ِمْؾَحاَن األنصاري   497 افري

 497 روضةُ   (5455)

 497 روضٌة أخرى  (5456)

 498 رحياكُة ابـُة صؿعقنَ   (5457)

ػاِح   (5458)  498 َرْيطُة ابـُة أيب افعباِس افسَّ

 (حرف الساي)

ـِ اخلطاِب   (5459)  499 زائدُة مقٌٓة فعؿَر ب

 499 زبقدُة أمي احلقدري    (5464)

 499 زبقدُة افزبريةُ   (5464)

  344زيـُب ابـُة رشقل اهلل   (5464)

ـِ ـرباجةَ   (5463) ـِ ظبِد افقهاِب ب  344 زيـُب ابـُة أمحَد ب

از  (5464)  344 يـُب ابـُة أمحَد افسؼَّ

، أمي ادممـغَ   (5465) ـِ ِرئاِب األشدي   344 زيـُب ابـُة جحِش ب

ئقؾقةُ   (5466) ـِ شالٍم اإلرسا  344 زيـُب ابـُة احلارِث ب
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ـِ احلارِث، أمي ادممـغَ   (5467)  344 زيـُب ابـُة خزيؿَة ب

 344 زيـُب ابـُة ُخـَاٍس   (5468)

 343 زيـُب ابـُة داوَد األنصاريةُ   (5469)

 زي  (5474)
ِ
  343ـُب ابـُة أيب راؾٍع َمقػ َرشقِل اهلل

ـِ ُخقيؾٍد األشديةُ   (5474) ِم ب ـِ افعقا بِر ب  343 زيـُب ابـُة افزي

ـِ حارثةَ   (5474)  343 زيـُب ابـُة زيِد ب

ـِ حرِب األُمقيةُ   (5473)  344 زيـُب ابـُة أيب ُشػقاَن صخِر ب

ـِ ظبِد األشِد ادخزومق  (5474)  ب
ِ
 344 ةُ زيـُب ابـُة أيب َشَؾَؿَة ظبِد اهلل

ـِ أيب ضافٍب   (5475)  345 زيـُب ابـُة ظع  ب

ِؽل    (5476) ـِ احلُسِغ اَدرا ـِ أيب بؽِر ب  345 زيـُب ابـُة ُمؿِد ب

عِد   (5477) ـِ أمحَد افطزي، ُأمي افسَّ ـِ ُمؿِد ب  346 زيـُب ابـُة ُمؿِد ب

ـِ صافٍح   (5478) ِد ب ـِ ُمؿَّ ِد ب  346 زيـُب ابـُة ُمؿَّ

ـِ ظّتا  (5479) ـِ األشعِد افثؼػقةُ زيـُب ابـُة ُمعاويَة ب  347 ِب ب

ـِ افبـا   (5484) ـِ أمحَد اب ـِ إبراهقَؿ ب  347 زيـُب ابـُة يقشَػ ب

 348 زيـُب ابـُة ادعؾ ؿِ   (5484)

 348 زيـُب األنصاريةُ   (5484)

 349 زيـُب   (5483)

 349 زيـُب افؼيػةُ   (5484)

 349 زيـُة ابـُة رشالَن ادكيي   (5485)
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 (حرف الصني املَنلة)

ـِ ُمَسدَّ   (5486)  344 ِد افؽاَزرون  َشارُة ابـُة ُمؿِد ب

(5487)   
ِ
  344شائبُة مقُٓة رشقِل اهلل

ـِ ادغرِة ادخزومل    (5488) ِف ب
 344 شائبُة مقُٓة افػاـِ

 344 ُشَبْقَعُة ابـُة احلارِث األَْشَؾِؿقَّةُ   (5489)

 344 شبقعُة األشؾؿقةُ   (5494)

(5494)   
ِ
، أمي ظبِد اهلل شتان   ظع  افؾَّرَّ

ـِ  344 شتي األهِؾ ابـُة داكقاَل ب

 افعثامن    (5494)
ـِ ـِ ظبِد افرمح ـِ ُمؿَد ب  343 شتقُت ابـُة أمحَد ب

يل    (5493) ـِ ُمؿِد افدفقا ـِ أمحَد ب  343 شتقُت ابـُة أيب افزـاِت ب

ل    (5494) يّب اَدؽ  ـِ ُظؿَر افِعَرا  اب
ِ
 343 شتقُت ابـُة ظبِد اهلل

ِد ابـُة ظعٍّ افَقامن    (5495)  343 شتقُت ُأمي ُمؿَّ

 343 ك، ُأمي ُمؿدٍ شتقُت ابـُة حَيقَ   (5496)

ـِ مجاِل افُؼرر  افبؽري    (5497)  344 شق دُة ؿريٍش ابـُة ُمؿِد ب

برِ   (5498)  344 شدرُة َمقُٓة ُضباظَة ابـِة افزي

ُة األنصاريةُ   (5499)  345 شِديسَّ

ـِ ظؿرو افَغـَقيةُ   (5344) ء ابـُة كبفاَن ب ا  345 رَسَّ

ـِ أمحَد افَػاِد   شعادُة ابـُة ظبِد افؾطقِػ   (5344) ـِ ُمؿِد ب  345 ب

ـِ ظبِد افعزيِز افـقيري  (5344) ـِ أمحَد ب  346 شعادُة ابـُة ُمؿِد ب

ـِ شـاَن ادريةُ   (5343) ـِ خارجَة ب  347 ُشعَدى ابـُة ظقِف ب

ـِ أيب ضافٍب   (5344)  ظع  ب
ـِ  347 ُشؽقـُة ابـُة احلسِغ ب
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 348 شالُف األنصاريةُ   (5345)

 349 شؾسبقُؾ   (5346)

ُة أيب راؾٍع َمقػ افـَّ   (5347)   349بل  شؾؿك، ُأمي راؾٍع، امرأ

(5348)   
ِ
  344شؾؿك خادُم رشقِل اهلل

ـِ ؿقٍس افؼرصقُة افعامريُة، أمي ادممـغَ   (5349)  344 َشْقَدُة ابـُة َزْمَعَة ب

ـِ حسانَ   (5344) ـِ ب ـُ افؼبطقَُّة، أمي ظبِد افرمح  344 شري

 (حرف الشني املعجنة)

، أمي وفٍد ألمِر ادممـَغ هاروَن افرصقدِ   (5344) ـٌ  344 َصَج

ـِ األنصاريُة  افّشػاءُ   (5344)  344 ابـُة ظبِد افرمح

ـِ خؾٍػ افعدويةُ   (5343) ـِ ظبِد صؿِس ب  ب
ِ
ػاُء ابـُة ظبِد اهلل  344 افش 

ـِ جُمّؿٍع األنصاريةُ   (5344) ـِ ظامِر ب ؿقُس ابـُة افـيعامِن ب  343 افشَّ

 (حرُف الصاِد املَنلِة)

بقد  (5345) ـِ حيَقك افزي ـِ ُمؿِد ب ـِ أمحَد ب  344 ي صػقَُّة ابـُة إبراهقَؿ ب

ـِ محاِد األزِدي    (5346) ـِ ادسؾِؿ ب  ب
ِ
ـِ ظبِد اهلل  344 صػقُة ابـُة أمحَد ب

ـِ أخطَب، أم ادممـغ  (5347)  344 َصِػقَُّة ابـُة ُحَقل  ب

ـِ هاصؿ   (5348) ـِ ظبِد ادطؾِب ب  346 َصػقَُّة ابـُة افزبِر ب

، افؼرصقُة افعبدريةُ   (5349) ـِ ظثامَن احلجبل   346 صػقُة ابـُة صقبَة ب

ـِ هاصٍؿ افؼرصقُة اداصؿقةُ صػق  (5344)  347 ُة ابـُة ظبِد ادطؾِب ب

ـِ مسعقٍد افثؼػقةُ   (5344)  348 صػقُة ابـُة أيب ظبقِد ب

ـِ اخلطاِب افؼرصقُة افعدويةُ   (5344)  348 صػقُة ابـُة ظؿَر ب
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(5343)   
ِ
ـِ ظؿَر افبسؽري  ، أمي احلقاء ـِ ُمؿِد ب  349 صػقَُّة ابـُة ُمؿِد ب

  334صػقَُّة خادُم افـَّبل    (5344)

 (حرف الضاد املعجنة)

ـِ ظبِد ادطؾِب اداصؿقَُّة   (5345) َبِر ب  334 ُضَباَظُة ابـُة افزي

 (حرف الطاء املَنلة)

 334 ضريةُ   (5346)

 334 ضْػقُة ابـُة وهٍب ، أمي أيب مقشك األصعري    (5347)

 (حرُف الظاِء املعجنِة)

ُة أيب َؿتاَدَة األنصارِ   (5348) ـِ معروٍر، امرأ  ب
ِ
ء  333 ي  َطبقُة ابـُة افزا

 333 طؿقاء ابـُة أذَس افتؿقؿقةُ   (5349)

 (حرُف العنِي)

ـِ ُمعاويةَ   (5334) ـِ يزيَد ب  ب
ِ
 334 ظاتؽُة ابـُة ظبِد اهلل

ـِ هاصؿٍ   (5334)  334 ظاتؽُة ابـُة ظبِد ادطؾِب ب

ـِ ُُم   (5334) ِهقَؿ ب ـِ إْبَرا ِهقَؿ افطزيظائشُة ابـُة َأمْحََد ب ـِ إْبَرا ِد ب  334 ؿَّ

ـِ احلُسِغ ادراؽل، ُأمي افطقِب  ظائشُة ابـُة أيب بؽرِ   (5333)  335 ب

، ُأمي ادممـغَ   (5334)
ِ
 336 ظائشُة ابـُة أيب بؽٍر افصديِؼ، ُأمي ظبِد اهلل

ـِ ُيق  (5335)  ظائشُة ابـُة أيب بؽِر ب
ِ
 337 ُشَػ ادحقجِب، ُأمي ظبِد اهلل

بِر األشديةُ   (5336) ـِ افزي ـِ ُظروَة ب ـِ هشاِم ب بِر ب  338 ظائشُة ابـُة افزي

هرّيُة ظا  (5337) ـِ أيب وؿاٍص افزي  338 ئشُة ابـُة شعِد ب

 افتَّقؿل    (5338)
ِ
ـِ ُظبقِد اهلل  338 ظائشُة ابـُة ضؾحَة ب



 األعالوفَرس         

 

224 

ـِ َظتقٍؽ افـَّضيةُ   (5339) ـِ ب مح  344 ظائشُة ابـُة ظبِد افرَّ

ـِ افعقـل    (5344) ـِ ُُمؿِد اب ـِ ُظؿَر ب  344 ظائشُة ابـُة ظع  ب

يؾعقةُ   (5344)  344 ظائشُة افزَّ

ُة ابـةُ   (5344)  344 خابؾٍ  ظزَّ

ـِ حرٍب األُمقّيةُ   (5343) ُة ابـُة أيب ُشػقاَن ب  344 ظزَّ

ريةُ   (5344) ـِ احلارِث افعتقا  344 ظؼقؾُة ابـُة ظتقِؽ ب

رٍ   (5345) ـِ أيب رضا  344 ظؿرُة ابـُة احلارِث ب

 344 ظؿرُة ابـُة َرَواَحَة األنصاريةُ   (5346)

ـِ راؾعٍ   (5347)  343 َظْؿَرُة ابـُة َشْفِؾ ب

مح  (5348) ـِ ُزرارَة األنصاريُة َظْؿَرُة ابـُة ظبِد افرَّ ـِ شعِد ب  343 ـِ ب

ـِ ظؿِرو األنصاريةُ   (5349) ـِ ؿقِس ب  344 َظْؿرُة ابـُة مسعقِد ب

ـِ اْلقنِ   (5354)  345 ظؿرُة ابـُة يزيَد ب

 345 ظؿرُة األنصارّيةُ    (5354)

 345 ظـؼقدةُ   (5354)

 (حرُف الفاِء)

ةُ   (5353) ـِ أيب ُزهٍر األنصاريَّ ـِ َزيِد ب  347 َؾاِخَتُة ابـُة َخارجَة ب

ـِ َظؿرو افَعامري    (5354) ـِ ُشَفْقِؾ ب  347 َؾاِخَتُة ابـُة ُظتبَة ب

ُة   (5355) ـِ ُزَراَرَة األنصاريَّ  347 افػارظُة ابـُة أيب ُأمامَة أشعَد ب

ٍم األنصاريُة   (5356) ـِ حرا ـِ ادـذِر ب  347 افػارظُة ابـُة ثابِت ب

ُء ابـة رشقل اهلل   (5357) هرا   348ؾاضؿُة افزَّ
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ـِ ؿ  (5358) ـِ احلرازي  ؾاضؿُة ابـُة أمحَد ب مح ـِ ظبِد افرَّ  354 اشِؿ ب

ـِ ظبِد مـاٍف اداصؿقَّةُ   (5359) ـِ هاصِؿ ب  354 ؾاضؿُة ابـُة أشِد ب

ـِ ظبِد األشدِ   (5364)  354 ؾاضؿُة ابـُة أيب األشِد ب

ةُ   (5364) ـِ أشد األشديَّ ـِ ادطؾِب ب  354 ؾاضؿُة ابـُة أيب ُحَبقِش ب

ـِ أيب ضافٍب اد  (5364)  ظع  ب
ـِ  354 اصؿقةؾاضؿُة ابـُة احلسِغ ب

ـِ هاصٍؿ اداصؿقُة   (5363) ـِ ظبِد ادطؾِب ب  353 ؾاضؿُة ابـُة محزَة ب

ـِ ُشػقاَن افؽالبقةُ   (5364)  353 ؾاضؿُة ابـُة افضحاِك ب

ـِ إبراهقَؿ ادرصدّي   (5365) ـِ ُُمؿِد ب  354 ؾاضؿُة ابـُة ظبِد األوِل ب

ـِ َأمحَد   (5366) ـِ ُُمؿِد ب ـِ ب مح  354 ادطريؾاضؿُة ابـُة ظبِد افرَّ

ـِ ظبِد ادطؾِب ؾاضؿ  (5367) ـِ ظباِس ب  ب
ِ
 355 ُة ابـُة ُظَبْقِد اهلل

 ُمقَشك ادحع    (5368)
ـِ ـِ ُُمؿِد ب  355 ؾاضؿُة ابـُة ظع  ب

ـِ   (5369) ، ابـ األظؿك، أمي احلس  حَيَقك اددن 
ـِ  355 ؾاضؿُة ابـُة ظؿَر ب

ةُ   (5374) ـِ خافِد افُؼرصقَُّة افِػفريَّ  356 ؾاضؿُة ابـُة ؿقِس ب

ـِ أيب بؽِر ادراؽل، ُأمي احلسِغ ؾاضؿُة ابـُة ُمؿ  (5374)  357 ِد ب

ِؽل    (5374) ـِ احلُسِغ اَدَرا ـِ أيب بؽِر ب  357 ؾاضؿُة ابـُة ُمؿِد ب

َرْكِدي    (5373) ـِ ُيقُشَػ افزَّ  ظع  ب
ـِ  357 ؾاضؿُة ابـُة ُمؿِد ب

 افُؼَرر  افتَّقؿل    (5374)
ِ
ـِ ظبِد اهلل ـِ ادُـَْؽِدِر ب  358 ؾاضؿُة ابـُة ُمؿِد ب

ِم األشديةُ  ؾاضؿةُ   (5375) ـِ افعقا بِر ب ـِ افزي  358 ابـُة ادـذِر ب

ـِ َمزروٍع   (5376) ـِ ُمؿِد ب ـِ ظبِد افسالِم ب  358 ؾاضؿُة ابـُة حيَقك ب

 359 ؾاضؿُة ابـُة افَقامِن   (5377)
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 359 ؾاضؿُة ُأمي حػِص ابـُة اْلامِل اَدَطِري    (5378)

ـِ طػٍر   (5379)  364 ؾاضؿُة زوُج ُمؿِد ب

ـِ ِشـاَن ُؾَرْيَعُة ابـُة ماف  (5384)  364 ِؽ ب

ُة افـيقبقُة   (5384)  364 ؾضَّ

 ُمقَشك ادحع    (5384)
ـِ ـِ ُمؿِد ب  364 ُؾؼفاُء ابـُة ظع  ب

 (حرُف الكاِف)

ـِ ادُغرِة ادخزومل    (5383)  364 َؿِريبُة ابـُة أيب ُأمقَة ب

 (حرُف الكاِف)

ـِ ُزَراَرةَ   (5384)  363 ـبشُة ابـُة أيب ُأَماَمَة َأشعَد ب

ـِ ذيٍؼ األنصاريةُ  ـبشُة ابـةُ   (5385)  363 أوِس ب

ـِ ثعؾبَة األنصاريةُ   (5386) ـِ حارثَة ب  363 ـبشُة ابـُة ثابِت ب

ـِ افـيعامنِ   (5387) ـِ ظتقِؽ ب  363 ـبشُة ابـُة ثابِت ب

ـِ ؿقٍس   (5388)  364 ـبشُة ابـُة حاضِب ب

ـِ   (5389) ـِ ُظبقِد ب ـِ األبجِر األنصاريةُ  ـبشُة ابـُة راؾِع ب  364 ثعؾبَة ب

ةُ   (5394) ـِ أيب َظؿرةَ  ـبشُة، َجدَّ ـِ ب مح  364 ظبِد افرَّ

حالءُ   (5394)  365 ـَ

َعقَبُة ابـُة شعقٍد األشؾؿقةُ   (5394)  365 ـُ

ـِ ادحب افَطزي    (5393) ـُ ُُمؿِد ب  365 ـامفقُة ابـُة ُُمؿُد اب

 (ِوحرُف الال)

ـِ ُبَجْرٍ   (5394) ـِ َحْزِن ب  367 ُفَبابُة ابـُة احلارِث ب
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 367 ُدَقَُّة   (5395)

 367 ـِ ُحذيػَة افُؼرصقُة افعدويةُ فقذ ابـُة أيب َحثؿَة ب  (5396)

ِد األنصاريُة   (5397) ـِ شقا ـِ ظؿرو ب ـِ ظدّي ب  368 فقذ ابـُة اخلطقِؿ ب

 368 فقذ ابـُة ؿاكٍِػ افثؼػقةُ   (5398)

 369 فقذ افِغَػاريةُ   (5399)

 369 فقذ مقُٓة ظائشةَ   (5444)

 (حرُف امليِه)

 374 َماريُة افِؼبطقةُ   (5444)

باِب، خاِدُم افـَّ   (5444)   374بل  ماريُة ُأمي افرَّ

ـُ ظبِد افقاحدِ   (5443)  374 ُمبارـُة اب

قِخ إدريَس   (5444)  374 ُمبارـٌة خادمُة افشَّ

 374 ُِمَجـَةُ   (5445)

 374 مريُؿ ابـُة إياس األنصاريةُ   (5446)

 374 مريُؿ ابـُة ظثامَن األنصاريةُ   (5447)

 374 مريُؿ اَدَغافقةُ   (5448)

 374 مريُؿ ابـُة ُُمؿٍد ادزمري    (5449)

ـِ   (5444) ي  374 مريُؿ ابـُة ظز  افد 

ـِ أيب شؾقل  (5444)  ب
ِ
 373 ُمعاَذُة جاريُة ظبِد اهلل

ـِ   (5444)  ب
ِ
ـِ  مؾؽُة ابـُة أيب افػرِج هبِة اهلل ـِ احلس  ظع  ب

ـِ  373 ادظػِر ب

ـِ َؾرحقِن   (5443) ـِ ُُمؿِد ب  ب
ِ
 373 ُمؾقُك ابـُة ظبِد اهلل
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ـِ أيب َحارثةَ   (5444) ـِ ِشـاَن ب  374 ُمَؾْقَؽُة ابـُة خارجَة ب

ـِ ظامِر األنصاريةُ ُمؾقؽُة ابـُة شفِؾ   (5445) ـِ ظؿرو ب ـِ زيِد ب  374 ب

 374 ُمؾقؽُة ابـُة ادُـَْؽِدرِ   (5446)

 375 ُمؾقؽُة األنصاريةُ   (5447)

ـِ األؿرعِ   (5448) ائِب اب  375 ُمَؾقؽُة وافدُة افسَّ

ـِ طفرَة   (5449)  ب
ِ
ـِ ظبِد اهلل ـِ ُمؿِد ب  375 مـصقرُة ابـُة أمحَد ب

 376 ُمـرُة مقُٓة ُأم  ُمقَشك  (5444)

ـِ أمحَد افطزي  مقؾؼقُة ابـ  (5444) ـِ ُُمؿِد ب ـِ ُُمؿِد ب  376 ُة أمحَد ب

 376 ُممكسُة، مقُٓة اخلقُزرانِ   (5444)

  376َمقهبُة َمقُٓة افـَّبل    (5443)

ـِ َحزٍن ادالفقُة ، ُأمي ادممـغ    (5444)  377 مقؿقكُة ابـُة احلارِث ب

  377َمقؿقَكُة ابـُة شعٍد، خاِدُم افـَّبل    (5445)

 378 سقٍب مقؿقَكُة ابـُة أيب ظ  (5446)

 378 مقؿقَكُة، زوجُة ُشؾقامَن افقكؼيز    (5447)

(ٌِ  (حرُف اليْ

 379 ُكْدَبُة، مقُٓة ُأم  ادممـغ َمْقُؿقَكةَ   (5448)

ـِ ظاصؿٍ   (5449) ـِ زيِد ب  379 ُكسقبُة، ُأمي حبقِب ب

 384 ُككُة احلبشقة  (5434)

ـِ أيب ضافٍب   (5434)  ظع  ب
ـِ ـِ ب ـِ احلس ـِ زيِد ب ـِ ب  384 َكِػقَسُة ابـُة حس

 384 َكػقسُة جاريُة زيـَب ابـِة جحشٍ   (5434)
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  384َكقَبُة، خاِدُم افـَّبِل    (5433)

 (حرُف اهلاِء)

هريةُ   (5434)  384 هافُة ابـُة ظقٍف افزي

ـِ حرٍب اداِلفقةُ   (5435)  384 ُهَزيؾُة ابـُة احلارِث ب

ـِ مؼبؾٍ   (5436)  384 مهقاُن ابـُة مبارِك ب

ـِ ظبِد ادطؾِب   (5437) ـِ ظبَّاِد ب  384 افُؼرصقَُّة ادطؾبقَّةُ  هـُد ابـُة ُأثاثَة ب

ِشقَّة  (5438)  383 هـُد ابـُة احلارِث افِػَرا

ـِ ادغَرةِ   (5439) ُة أيب أمقََّة ب ـِ ُمزوٍم، أمي ادممـَغ، أمي َشؾؿَة اهـُد اـب  383 ب

اظدي  (5444) ـِ َشعد افسَّ  384 هـُد ابـُة زياٍد، زوُج َشْفؾ ب

ـِ ظبد َصؿٍس افعَ   (5444) ـِ َظؿرو ب  384 امري هـُد ابـُة ُشَفقِؾ ب

 الكيى

 385 أمي أمحَد افبديري  (5444)

، ُمقُٓة افـَّبل    (5443) ـَ   385أمي أيؿ

ةُ   (5444) ـِ َظؿِرو األنصاريَّ  385 أُم أييقَب، ابـُة ؿقِْس ب

 386 أمي بالل ابـُة هالٍل األشؾؿقَّةُ   (5445)

 386 أمي َحبقبَة، رمؾة بـت أيب شػقان، أم ادممـغ  (5446)

 387 ظبد ادطؾبابـة افعباس بـ  أمي َحبقٍب   (5447)

ةُ   (5448) م ابـُة ِمْؾَحاَن األنصاريَّ  387 أمي َحَرا

ركدي  (5449) ـِ ُيقشػ افزَّ ـِ ابـُة ُمؿد ب  388 أمي احلس

ـِ مؼبؾ ادريز    (5454) ـِ أمحد ب الِم ب  388 أمي احلسِغ ابـُة ظبد افسَّ
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ـِ ؾفٍد اداصؿقُة   (5454) ـِ ُمؿد ب ـِ ُمؿد ب  389 أم احلسغ ابـُة ظطقَّة ب

ـِ أمحَد أمي احلُ   (5454) ـِ ُمؿِد ب ـِ أمحَد ب  389 افـقيريَسِغ ابـَُة ُمؿِد ب

ـِ يعؼقَب   (5453)  394 أمي احلسِغ ابـَُة ُمؿِد بـ ظبِد افقهاِب ب

ـِ هاصٍؿ اداصؿقةُ   (5454) ـِ ظبِد ادطؾِب ب  394 أمي احلؽِؿ ابـُة افزبِر ب

ـِ هاصؿٍ   (5455) ؾِِب ب  394 أمي حؽقِؿ ابـُة ادطَّ

ةُ   (5456) اظدي   أمي مُحَْقٍد، امرأ  394 أيب مُحَْقٍد افسَّ

ةُ   (5457) ـِ أمقَة األمقيَّ ـِ افعاِص ب ـِ شعقِد ب  394 أمي خافِد ابـَُة خافِد ب

 393 أمي خافٍد افؼابَِؾةُ   (5458)

 393 أمي خؾقػةَ   (5459)

ةَ   (5464)  393 ُأمي َذرَّ

ـِ ظبِد صؿسٍ   (5464) ـِ ُظقيؿِر ب  394 ُأمي ُروماَن ابـُة ظامِر ب

 395 أمي ريَؿ ابـُة َظِعٍّ   (5464)

 395 ُأمي ُشَؾقِؿ ابـُة ِمؾحانَ   (5463)

 396 أمي ُشـُْبَؾةَ   (5464)

ةُ   (5465) ْيٍؽ األنصاريَّ  396 أمي َذِ

 397 أمي ُصْبَقَة اْلفـقةُ   (5466)

 397 أمي ضارق، مقٓة شعد بـ ظبادة  (5467)

 398 أمي ضافِب ابـُة أيب ضافِب بـ ظبد ادطؾِب بـ هاصٍؿ   (5468)

ْعٍب   (5469) ـَ ـِ  ُة ُأيَب  ب َػقِؾ امرأ  398 أمي افطي

 399 أمي افعافَِقِة ابـَُة ُشبقعٍ   (5474)
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ـٍ   (5474) ـِ ُمص ُة ُحصِغ ب  399 أمي ظاِمِر ابـُة يزيَد، َظؿَّ

عائشَة افؼابؾةُ   (5474)  399 أمي

ـِ مسؾٍؿ   (5473) ـِ ـعِب ب ـِ ب  444 أمي ظبِد افرمح

ةُ   (5474) قََّة األنصاِريَّ
 444 أمي َظطِ

ُة   (5475)  األَنَْصاِريَّ
ِ
 444 أمي افَعالء

 444 أمي ظؾَؼَؿةَ   (5476)

اِئقةُ   (5477)  444 أمي ظعٍّ ادغربقُة افَبؽَّ

 444 أمي ُظَؿَر افؼابؾُة   (5478)

 444 أمي َؾروةَ   (5479)

ـٍ األشديةُ   (5484) َص  444 أمي ؿقِس ابـُة ُِمْ

  443أمي ـؾثقٍم ابـُة َرُشقِل اهلل   (5484)

 443 أمي ـؾثقم ابـُة أيب بؽٍر افصديؼ  (5484)

ـِ ظبِد األشِد ادَ   (5483)  443 ْخزومقَّةُ أمي ـؾُثقم ابـُة أيب شؾؿَة ب

ـِ أيب ُمَعْقِط األمقية  (5484)  444 أمي ـؾثقم ابـُة ظؼبَة ب

ـِ أيب ضافٍب اداصؿقَّةُ   (5485)  444 أمي ـؾثقم ابـَُة َظِع  ب

ْؾُثقِم ابـُة ُظْؼَبةَ   (5486) ـُ  444 ُأمي 

 ُمؿِد افَؼسطالن    (5487)
ـِ ـِ أمحَد ب  445 أمي ـؾثقم ابـُة ُمؿِد ب

ِد ب  (5488)  446 ـ أيب بؽٍر اْلزيت  أمي ـؾثقم ابـُة ُمؿَّ

 446 أمي ـؾثقم ابـُة افؼطِب أيب اخلِر ُمؿِد بـ ظبد افؼقي    (5489)

ـِ صافٍح   (5494) ـِ اب ـِ ظبِد افرمح  447 أمي ـؾثقم ابـُة ُمؿِد بـ ُمؿِد ب
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ـِ افزركديُة   (5494) ـِ احلس ـِ يقشَػ ب  447 أمي ـؾثقم ابـُة ُمؿِد ب

 ُأمي مافِؽ ابـُة أيب بؽر األصبفان  اد  (5494)
ِ
 447 ؼرىء

ة زيِد بـ حارثةَ   (5493) ، امرأ ٍ  448 ُأمي ُمَبؼ 

َكغِ   (5494) ـِ وُمؿٍد ادَُمذ  ـِ صافٍح، أخُت ظبِد افرمح  448 أمي ُمؿِد اب

ٍد اخلَقَّاَضةُ   (5495) ؿَّ  449 ُأمي ُُمَ

ةُ   (5496) ركِديَّ  449 ُأمي ُمؿٍد افزَّ

 449 أمي ُمؿٍد َزوُج ظع  افَبـَّا  (5497)

 449 افسـجاري  ُأمي ُمؿٍد زوُج افػخِر   (5498)

 444 أمي مسطٍح افؼرصقُة افتقؿقةُ   (5499)

ظقَّةُ   (5544)  444 أمي معبٍد اخلَُزا

ُة، زوُج أيب معؼؾٍ   (5544)  444 أمي معؼٍؾ األشديَّ

ـِ صافٍح   (5544) ُة خال اب  444 ُأمي مـظقٍر، امرأ

(5543)   
ِ
 444 أمي اإلماِم اخلؾقَػِة افـَّاِسِ فِِديـ اهلل

 444 أمي َهاكِئ ابـُة شعقٍد افزركدي    (5544)

 444 أمي َهاكِئ ابـُة أيب ضافٍب   (5545)

ـِ طفرةَ   (5546) ـِ حسِغ اب ـِ ُمؿِد ب ـِ ُمؿِد ب  444 أمي َهاكِئ ابـُة ظع  ب

قـل    (5547)
ؽاـِ  443 أمي هاكِئ ابـُة افشقِخ كجؿ افديـ ُمؿد افسَّ

ـِ ُمؿِد ابـ أيب بؽِر ادراؽل    (5548)  443 أمي هاكِئ ابـَُة أيب بؽر ُمؿِد اب

ةُ ُأمي هاكِئ   (5549)  443 األنصاِريَّ

ـِ افـعامنِ   (5544)  444 أمي هشاِم ابـُة حارَثَة ب
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 444 أمي هالِل ابـُة باللٍ   (5544)

ـِ ظقيؿِر األنصاِري    (5544) ـِ احلارِث ب  ب
ِ
 445 أمي ورؿَة ابـَُة ظبِد اهلل

 ظع  افػاد    (5543)
ـِ ـِ أمحَد ب  445 أمي افؼاِِض تؼل  افديـ ُمؿِد ب

ـِ بافغٍ   (5544)  445 ابـُة أمحِد ب

رِظل  املافِؽل    (5545) ـِ افدَّ  446 ابـُة حس

زِ   (5546) ا اِش، زوُج ُمؿٍد افبغدادي  احلزَّ  446 ابـُة افشقِخ ظع  افَػرَّ

ـِ يقشَػ افزركدي  وُأمي أيب حامٍد ادطرّي   (5547)  446 ابـُة ُمؿِد ب

ِز افبغدادي    (5548) ٍد اخلرا  446 ابـُة ُمؿَّ

ـِ افطزي  ادؽل  (5549) ي  446 ابـُة اإلماِم صفاِب افد 

فِ   (5544) ِخ ألُم  ـِ ؾرحقٍن ادمر  ـِ ُمؿِد ب ُة افبدِر ظبِد اهلل ب  447 َجدَّ

 447 زوجُة ِرؾاَظَة افُؼَرطِل    (5544)

ـِ َحـَّا  (5544) ـِ افديـ اب اِحِب زي  448 زوجُة افصَّ

ة مسعقد افشؽقع  (5543)  448 امرأ

 448 املارداكقة   (5544)

 448 جاريٌة ألم  ورؿةَ   (5545)

ٌة ظابدةٌ   (5546)  449 امرأ

ٌة ظاب  (5547)  449 دةٌ امرأ

ٌة ظؾقيةٌ   (5548)  444 امرأ

ةُ   (5549) ٌة يؼال دا افِغَػاريَّ  444 امرأ


