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 األعالمفهرس 

 

 (حرف الزاي) 

 الصفحة العلم الرقم

ؿري    (2323) ْبِرؾاُن بُن َطؿرِو بِن أمقََّة اـضَّ  4 اـزِّ

اِر بِن طبِد اهلل بِن مصعِب األسدي  (2324) برُي بُن بؽَّ  4 اـز 

اِم   (2325) عوَّ برِي بِن ـا ز  برُي بُن ُخبقِب بِن ثابِت بِن طبِد اهلل بِن ـا ز   6 ـا

برُي بُن سعِد ب  (2326)  7 ِن طبِد اهلل بِن أحـؿَد اــِّػطي  اـز 

برُي بُن سعقدِ   (2327)  7 اهلاشؿيبِن سؾقامَن بِن سعقِد بِن كوؽِل  اـز 

كـي    (2328) برُي بُن أيب َصْعَصَعَة، أبو صؾحَة األُسوا  9 اـز 

ِم األسدي    (2329) ا برِي بِن اـعوَّ برُي بُن طبَّاِد بِن حـؿزَة بِن اـز   9 اـز 

برُي بُن طبِد اهلل  (:232)  9  ابِن ُريقؿةَ اـز 

برِي بِن باصا اـُؼَرضي    (2331) حـؿِن بِن اـزَّ برُي بُن طبِد اـرَّ  : اـز 

يري    (2332) حـؿِن بِن طوٍف اـز  برُي بُن طبِد اـرَّ  : اـز 

ؾَة بِن ماـٍك اـَعدوي    (2333) برُي بُن طثامَن بِن طبِد اهلل بِن ُُسا  21 اـز 

برُي بُن طظِّ بِن سقِِّد اـؽلِّ األسو  (2334) ُف اـدين اـز   21 اين، ذَّ

ِم بِن ُخويؾِد بِن أسِد، أبو طبِد اهلل  (2335) ا برُي بُن اـعوَّ  25 اـز 

بقـُر بُن ماـِك بِن ربقعةَ   (2336)  27 اـز 

اطدي    (2337) سَّ ــؿـذِر بِن أبـي أُسقٍد ماـِك بِن ربقعَة، ـا برُي بُن ا ز   28 ـا

مِ   (2338) ا برِي بِن اـعوَّ برُي بُن يشاِم بِن طروَة بِن اـز   29 األسدي   اـز 



 األعالمفهرس 

 

344 

 29 ُزبريّي بُن ؾقِس بِن ثابِت بِن ُكعرِي بِن مـصوٍر اــحسقـي    (2339)

 :2 ُزرارُة بُن َجروِل بِن ماـِك بِن َطؿرِو بِن طوِف األنصاري    (:233)

يري    (2341) حـؿِن بِن طوٍف اـز   31 ُزرارُة بُن مصعِب بِن طبِد اـرَّ

 31 األسؾؿي   ُزرطُة بُن طامِر بِن مازِن بِن ثعؾبَة بِن يوازنَ   (2342)

، اـَبَقاض    (2343)  32 ُزرطُة بُن طبِد اهلل، األنصاري 

، اــُؿَزكـي    (2344) حـؿِن بِن َجريٍد األسؾؿي   32 ُزرطُة بُن طبِد اـرَّ

 33 ُزَؽُر بُن أوِس بِن اــَحَدثاِن اــَّرصي    (2345)

حـؿِن بِن أردك  (2346)  33 ُزَؽُر بُن طبِد اـرَّ

ٍد اـِػْفري    (2347)  34 ُزَؽُر بُن مـحؿَّ

 34 زؿريا بُن زيٍد اــؿَدكـي    (2348)

يؾعي    (2349)  34 زؿريا اـزَّ

 35 َزْمَعُة بُن ُأبـيِّ بِن َخَؾٍف اــُجَؿحي    (:234)

، األسدي    (2351)  35 ُزمقُل بُن طبَّاٍس اــؿَدكـي 

 36 ُزيرُة بُن َمعبِد بِن طبِد اهلل بِن يشاِم بِن ُزيرَة، اـتَّقؿي    (2352)

ــحسقـي  زيرُي بُن سؾقامَن بِن َزيَّاِن ب  (2353)  37 ِن مـصوِر بِن مجَّاِز ا

ِز بِن مـصوٍر اــحسقـي    (2354)  38 زيرُي بُن سؾقامَن بِن يبََّة بِن جـامَّ

، اـَعـربي    (2355) ٍد، أبو اــؿـذِر اـتَّؿقؿي   39 زيرُي بُن مـحؿَّ

 39 زياُد بُن ثوبانَ   (2356)

َدائي    (2357)  :3 زياُد بُن اــحارِث اـص 

 :3 اــؿديـي   زياُد بُن راشٍد، أبو سػقاَن،  (2358)
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 41 زياُد بُن رياٍح أبو ؾقٍس اـؼقسـي  اـبرصي    (2359)

 41 زياُد بُن أبـي زياٍد مقرسَة، اــؿخزومي    (:235)

حـؿٰنِ  زيادُ   (2361)  44 اــُخراساكـي   بُن سعِد بِن طبِد اـرَّ

 44 زياُد بُن سعٍد األنصاري    (2362)

ؽِن بِن راؽِع بِن امرِئ   (2363)  45 األنصاريزياُد بُن اـسَّ

 45 بُن ُسوؾَة اــؿَدكـي   زيادُ   (2364)

 45  زياُد بُن ُصبقٍح اــؿَدكـي    (2365)

ِر بِن يزيَد بِن معاويَة األموي    (2366)  46 زياُد بُن طبِد اهلل األسوا

 46 زياُد بُن طبِد اهلل بِن زيِد بن مربٍع األنصاري    (2367)

 47 زياُد بُن طبقِد اهلل بِن طبِد اــَؿداِن، اــحارثي    (2368)

، موٓيم زياُد بُن ؾقسٍ   (2369)  49 اـُؼرر 

 49 زياُد بُن ـبقِد بِن ثعؾبَة بِن سـاِن بِن طامٍر األنصاري    (:236)

ِد بِن زيِد بِن طبِد اهلل بِن طؿَر بِن اــخطَّاِب   (2371)  :4 زياُد بُن مـحؿَّ

 :4 زياُد بُن ِمقـاءَ   (2372)

 51 زياُد بُن كعقٍم اـِػفري    (2373)

 51 زياٌد، أبو األبردِ   (2374)

، موٓيمزياٌد، أبو سػقاَن اـ  (2375) يري   51 ز 

 52 زياٌد موــى طبِد اهلل بِن طقَّاٍش اــؿخزومي    (2376)

، أبو حـؿقٍد   (2377) ِز بِن شقحَة اــحسقـي  اُن بُن مـصوِر بِن جـامَّ  52 زيَّ

 52 زيُد بُن أرؾَم بِن زيِد بِن ؾقٍس، أبو طامٍر األنصاري    (2378)
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 53 زيُد بُن أسؾَم، أبو طبِد اهلل، وأبو ُأسامة، اـَعَدوي    (2379)

 55 ملسو هيلع هللا ىلصزيُد بُن َبوٓ، أبو يساٍر موــى رسوِل اهلل   (:237)

اِر األنصاري  (2381) اِك ابِن اــَّجَّ حَّ  56 زيُد بُن ثابِت بِن اـضَّ

 58 األنصاري   َة بِن مـحؿوِد بِن أيب ُجبريةَ زيُد بُن ُجبري  (2382)

 59 زيُد بُن حارثَة بِن أيب زيرِي بِن ماـِك بِن امرِئ األنصارّي   (2383)

حقَل زيُد بُن ح  (2384)  :5 ، أبو أسامَة اـؽؾبي  ارثَة بِن َذا

 61 زيُد بُن حاصِب بِن َطؿرِو بِن أمقََّة بِن راؽٍع األنصاري    (2385)

 61 زيُد بُن اــحسِن بِن أسامَة بِن زيِد بِن حارثَة اـؽؾبي    (2386)

ــحسِن بِن طؾـيٍّ بن أيب صاـب  (2387) ــحسِن بِن زيِد بِن ا  62 زيُد بُن ا

 62 طؾـيِّ بِن أبـي صاـٍب  زيُد بُن اــحسِن بنِ   (2388)

 63 زيُد بُن خارجَة بِن زيِد بِن أيب زيرِي بِن ماـِك األنصاري    (2389)

حـؿِن اــُجفـي    (:238)  64 زيُد بُن خاـٍد، أبو طبِد اـرَّ

حـؿنِ   (2391)  65 زيُد بُن اــخطَّاِب، أبو طبِد اـرَّ

 65 زيُد بُن رباٍح اــؿَدكـي    (2392)

حقَل اـؽؾبي  زيُد بُن زيِد بُن حارثَة بِن َذ   (2393)  66 ا

ائِب اــؿَدكـي    (2394) ائِب، أبو اـسَّ  66 زيُد بُن اـسَّ

 67 ، أبو صؾحَة األنصاري  زيُد بُن سفِل بِن األسودِ   (2395)

 68 زيُد بُن صؾحَة، أبو يعؼوَب اـتَّقؿي    (2396)

، اـَعَدوي    (2397)  69 زيُد بُن طبِد اهلل بِن طؿَر بِن اــخطَّاِب اـُؼَرر 
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ــح  (2398) ــخطَّاِب زيُد بُن طبِد ا حـؿِن بِن زيِد بِن ا رَّ  69 ؿقِد بِن طبِد ـا

حـؿِن بِن زيِد بِن أسؾَم   (2399)  :6 زيُد بُن طبِد اـرَّ

حـؿِٰن بِن أبـي ُكعقٍم   (:239)  :6 زيُد بُن طبِد اـرَّ

حـؿِن بِن َجرٍب األنصاري    (23:1)  71 زيُد بُن أيب طبٍس طبِد اـرَّ

 71 زيُد بُن أبـي طتَّاٍب اــؿَدكـي    (23:2)

بُن طظِّ بِن اــحسِع بنِ زيُد   (23:3)
 72 طظِّ بِن أيب صاـٍب  

اَن األموي  (23:4)  74 زيُد بُن طؿَر بِن طثامَن بِن طػَّ

َرؾي    (23:5)  74 زيُد بُن طقَّاٍش، أبو طقَّاٍش اـز 

ِد بِن زيِد بِن طبِد اهلل بِن طؿَر بِن اــخطَّاِب   (23:6)  75 زيُد بُن مـحؿَّ

شق  (23:7) ، موــى يارون اـرَّ  76 دِ زيٌد اـبـربري 

 76 ملسو هيلع هللا ىلصزيٌد، أبو يساٍر، موــى اــَّبيِّ   (23:8)

ؾِت بِن معدي َؿِرَب اـِؽـدي    (23:9)  77 ُزيقد بُن اـصَّ

 (حرف السني)

 79 بُن أبـي ُأمقَة، أبو اــَّْضـرِ  ساــمُ   (::23)

 :7 بِن َأْسؾَم بِن أْؽصـَى، اــُخَزاطي   بِن َخَؾِف ابِن َداِرمِ  ساــم  (2411)

ٍج، أبو اــ   ساــمُ   (2412)  :7 عامِن، موــى أمِّ ُصَبقَّةبُن َُسْ

محن بِن َطْوٍف  بُن َصاـِح  َساــمُ   (2413)  82 بِن إبرايقَم بِن طبِد اـرَّ

 82 َساــُم بُن َطْبِد اهلل بِن ُطَؿَر بِن اــخّطاِب   (2414)

 85 بُن طبِد اهلل اــؿَدكـي   ساــمُ   (2415)

 85 بُن طبِد اهلل، أبو طبِد اهلل، اــَّرْصي   ساــمُ   (2416)
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 86 َبْقٍد األشجعي  بُن طُ  ساــمُ   (2417)

 87 بُن ُطْتَبَة بن ُطَويِم بِن َساِطدَة األنْصاري   َساــمُ   (2418)

 87 بُن ُطَؿريٍ  َساــمُ   (2419)

 88 ساــُِم بُن ؾاسٍم اــحسقـي    (:241)

 89 ساــُم ابُن أبـي َمْرَيمَ   (2421)

 89 بُن ُمَفـَّا بِن ُحَسْعِ بِن ُمَفـَّا اــحسقـي   ساــمُ   (2422)

 :8 ، موــى طبِد اهلل بِن ُمطقٍع، اـعَدوي  ساــٌم، أبو اـَغقِث   (2423)

 91 ساــٌم موــى أيب ُحَذيػَة، ابُن ُطَبقِد بِن َربِقعَة بِن ُطْتبةَ   (2424)

 92 ساــٌِم، موغ ُؾَدامَة بِن َمْظُعونٍ   (2425)

، اــُحَسْقـِي   ساــمٌ   (2426)  93 اـَعَؾِوي 

ؾِِب األسدي    (2427) اِئُب بُن أيب ُحَبقِش بِن اــُؿطَّ  93 اـسَّ

اِئُب بُن َحْزِن بِن أبـي َوْيِب بِن َطْؿرِو اــَؿْخُزوِمي  ا  (2428)  94 ـسَّ

ٍم، اــؿَدكـي    (2429)
اِئُب بُن َخبَّاٍب، أبو ُمْسؾِ  94 اـسَّ

اِئُب بُن َخّّلِد بِن ُسَوْيِد بِن َثْعَؾَبَة اــَخْزَرجي    (:242)  95 اـسَّ

اِئُب بُن َخّّلٍد، أبو َسْفَؾةَ   (2431)  96 اـسَّ

اِئُب بُن ُسوَ   (2432)  96 ْيدٍ اـسَّ

اِئب اـطـجي، أبو اـَغْؿِر   (2433) اِئُب بُن طبِد اهلل بِن اـسَّ  97 اـسَّ

ؾِِب   (2434) ائُب بُن ُطَبقِد بِن طبِد يزيَد بِن ياشِم بِن اــُؿطَّ  98 اـسَّ

اِئُب بُن طثامَن بِن مظعوِن اــُجَؿِحي    (2435)  98 اـسَّ

بابَة بِن طبِد اــُؿـِْذِر األنصاري    (2436) ـُ اِئُب بُن أيب   99 اـسَّ



 األعالمفهرس         

 

345 

ائُب بُن مظعوِن بِن حبقِب بن ويِب اــجؿحي    (2437)  99 اـسَّ

اِئُب بُن َيزيَد بِن َسعقِد بِن ُثاممَة بِن األَْسوِد   (2438)  :9 اـسَّ

اِئُب   (2439)  2: اـسَّ

 2: َسَبُل بُن ُشَعْقٍب اـَقَؿـِي    (:243)

 3: ِسَباُع بُن ُطْرُؽطَة اـِغػاري    (2441)

 3: ـي  َسرَبُة بُن َمْعَبٍد بِن َحْرمؾَة اــُجف  (2442)

 4: األنْصاِري   ابِن َطْؿرِو بِن َطْوِف ُسبَقُع بُن َحاصِِب بِن َؾقِْس   (2443)

 5: ُسَبقُع بُن ُمَفـَّا األؿرِب بِن داوَد بِن اـؼاِسِم اــحسقـي    (2444)

 5: ُسبقُع بُن َكرْصٍ اــُؿَزكِـي    (2445)

 6: ِسِجل    (2446)

ؾه  (2447) د بِن أيب يـحقى،  َسْحبٌَل، طبُدـا  7: سؾؿي  األ َسْؿعانبُن مـحؿَّ

، موــى َبـِي ُزْيَرَة، اـُؼَرشـي    (2448)  7: ُسَحْقٌم اــؿَدكِـي 

 8: ُسَحْقٌم، موــى أبـي ُيَريرةَ   (2449)

 8: ُسَدْيُف بُن َمقؿونٍ   (:244)

ؾُة بُن ماـِك بِن ُجْعُشٍم، أبو ُسْػقاَن، اـِؽـَايِن    (2451)  9: ُُسا

وٌر َصرَباي  (2452)  :: ُُسُ

وٌر اــَخاـِِصـي    (2453)  :: ُُسُ

ورٌ   (2454) ـي   ُُسُ
ْبؾِ  :: اـشِّ

وٌر اـَعزيزي    (2455)  :: ُُسُ

حـؿن اــؿَدكـي    (2456) ي  بُن طبِد اـرَّ  211 اـرسَّ
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ي  بُن ِمسؽٍع اــؿَدكـي    (2457)  211 اـرَسِ

 211 َسعاَدُة اــؿغربـي    (2458)

َميٍّ   (2459) ـُ  213 َسْعَداُن بُن طبِد اهلل بِن جابٍِر، َمْوغ َبـِي َطاِمِر بِن 

يقـي  َسْعُد اهلل بُن ُطَؿَر   (:245) ِد بِن َطظِّ اإلْسَػرا  213 بِن مـحؿَّ

محن بِن َطْوٍف   (2461) رَّ  214 َسْعُد بُن إبرايقَم بِن َسْعِد بِن إبرايقَم بِن طبِد ـا

يري    (2462) حـؿن بِن َطْوٍف اـز   215 َسْعُد بُن إبرايقَم بِن طبِد اـرَّ

 217 ، األنصاري  حاَق بِن َؿْعِب بِن ُطْجَرةَ َسْعُد بُن إس  (2463)

 218 ُد بُن ثابِِت بِن َجـاّمِز بِن ِشقَحَة اــُحَسْقـِي  َسعْ   (2464)

، األَنْصاِري    (2465)  :21 َسْعُد بُن َخاِرَجَة بِن َسْعِد بِن أبـي ُزَيرْيٍ

 221 َسْعُد بُن َخْوــيٍّ اـَؽْؾبِي    (2466)

 222 َسْعُد بُن َخقَْثَؿَة بِن احلاِرِث بِن ماـك األنْصاري    (2467)

 222 َسْعُد بُن أبـي راِؽعٍ   (2468)

بقِع بِن َطْؿرِو بِن أيب ُزَيرْيِ األنْصاري    (2469)  223 َسْعُد بُن اـرَّ

 223 َسْعُد بُن َزْيِد بِن ثابٍِت، األنصاري    (:246)

 224 األنصاري  ُ ْيِد بِن ماـِك بِن طبِد َؿْعِب َسْعُد بُن زَ   (2471)

 224 َسْعُد بُن َسعقِد بِن أبـي َسِعقٍد َؿْقَساَن، أبو َسْفٍل اــَؿْؼرُبي    (2472)

 225 َسْعُد بُن َسعقِد بِن َؾقِْس بِن َؾْفٍد األنصاري    (2473)

 226 َسْعُد بُن ُسَويِد بِن َؾقِْس بِن األَبْجِر األنصاري    (2474)

نُ   (2475) ، اــُؿَمذِّ  227 َسْعُد بُن طاِئٍذ األنصاري 
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قِم بِن حاِرَثةَ َسْعُد بُن ُطبَ   (2476) ـَ  228 األنصاري   ادَة بِن ُد

 :22 طؿرِو ابِن َسْعِد بِن ُطَبادَةاألنصاري   َسْعُد بُن ُطَبادَة بنُ   (2477)

 231 َسْعُد بُن طبِد اهلل بِن أحـؿَد بِن طبِد اهلل ابن اــػطي  (2478)

ِد بِن أمحَد بِن َخَؾٍف اــَؿْطِري    (2479)  232 َسْعُد بُن طبِد اهلل بِن مـحؿَّ

 232 َسْعُد بُن طبِد اــَحؿقِد بِن َجْعَػِر بِن طبِد اهلل األنصاري    (:247)

حـؿٰن بِن أيب أيوَب األنصاري  َس   (2481)  233 ْعُد بُن طبِد اـرَّ

 234 َسْعُد بُن ُطَبقِد بِن اــ ْعامِن بِن َؾقِْس، أبو زيٍد األنصاري  (2482)

يِري    (2483)  235 َسْعُد بُن ُطبقٍد، أبو ُطبقٍد، اـز 

َؾِد بِن طامِر األنصاري    (2484)  236 َسْعُد بُن ُطثامَن بِن َخْؾَدَة بِن ََمْ

ِر بِن َسْعِد اـَؼَرظِ َسْعُد   (2485)  236 بُن َطامَّ

اــِؿي    (2486)  237 َسْعُد بُن َؿْعِب بِن ُطْجَرَة اـسَّ

 238 َسْعُد بُن ماـِك بِن خاـِد بِن َثْعَؾَبَة األنصاري    (2487)

 238 َسْعُد بُن ماـِك بِن ِسـاِن بِن ُطَبقِد بِن األَبْجِر األنصاري    (2488)

ا  (2489) ويَّ ِد بِن طبِد ـا ركدي  َسْعُد بُن مـحؿَّ زَّ  :23 ِب بِن طظِّ بِن يوسَف ـا

 :23 َسْعُد بُن ُمـَحقَِّصَة بِن َمْسعوٍد، األنصاري    (:248)

 241 َسْعُد بُن َمْسعوٍد، األنصاري    (2491)

 242 َسْعُد بُن ُمعاِذ بِن اــ ْعامِن بِن امرِئ اـَؼقِْس األنصاري    (2492)

 243  األنصاري   اــُؿـِْذِر بِن أبـي ُحـَؿْقدٍ َسْعُد بُن   (2493)

 244 َسْعُد بُن أيب وؾَّاٍص ماـِك بِن ُأَيقٍب بِن طبِد َمـاِف   (2494)

 246 َسْعُد بُن َكْوَؽٍل، أبو طبِد اهلل اــَجاِري    (2495)
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يرُ   (2496) ِيِري  اـَّضَّ ا  247 َسْعٌد اـزَّ

  247َسْعٌد موــى َرسوِل اهلل   (2497)

 248 َسْعٌد موــى أبـي َبْؽرٍ   (2498)

 248 األنصاريِّ  َسْعٌد، موــى ثابِِت بِن َؾقْسِ   (2499)

 249 َسعقُد بُن َأبَاَن بِن َسعقِد بِن اـعاِص بِن َسعقِد األَُمِوي    (:249)

 249 َسعقُد بُن أحـؿَد بِن يوكَس بِن أمحَد اـَقامكِـي    (24:1)

ِد بِن طظِّ ابِن صاـٍح   (24:2)  :24 َسعقُد بُن أيب َبْؽِر بِن مـحؿَّ

 :24 ـى األنصاري  َسعقُد بُن اــحارِث بِن أبـي َسعقِد بِن اــُؿعؾَّ   (24:3)

 251 ادخزوميَسعقُد بُن ُحريِث بن ِطؿرِو بِن ُطثامَن   (24:4)

ْيِري   خاـِِد بِن طبِد اهلل بِن ؾارظٍ َسعقُد بُن   (24:5)  252 اـز 

اَن األَُمِوي    (24:6)  253 َسعقُد بُن خاـِِد بِن َطْؿرِو بِن ُطْثامَن بِن َطػَّ

ِطي    (24:7)  253 َسعقُد بُن خاـٍِد، اــُخزا

ْكَبـِري   َسعقدُ   (24:8)  254 بُن داوَد بِن َسعقِد بِن أيب َزْكَبـَر، أبو طثامَن اـزَّ

 255 َسعقُد بُن ُرؾقِش بِن ثابٍِت، األسدي    (24:9)

 255 َسعقُد بُن زياٍد األنصاري    (::24)

 256 َسعقُد بُن زياٍد اــُؿْؽتُِب، َمْوــى َبـِي َزْيَرةَ   (2511)

 257 أبو األَْطَوِراـَعَدِوي  َسعقُد بُن َزْيِد بِن َطْؿرِو بِن ُكَػْقِل،   (2512)

 258 َسعقُد بُن َسْعِد بِن ُطباَدَة األنصاري    (2513)

 258 َسعقُد بُن أبـي َسعقٍد، األَنْصاِري    (2514)

 259 َسعقُد بُن أبـي َسعقٍد اــُخْدِري    (2515)
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 :25 َسعقُد بُن ُسػقاَن األَْسَؾِؿي    (2516)

 261 ٍو، اـَعَدِوي  َسعقُد بُن َسَؾَؿَة ابِن أيب اــُحَساِم، أبو َطْؿر  (2517)

 262 َسعقُد بُن ُسَؾقامَن بِن َزْيِد بِن ثابٍِت األنصاري    (2518)

 263 َسعقُد بُن ُسؾقامَن بِن َكْوَؽِل بِن ُمساِحِق اـعاِمِري    (2519)

، َمْوــى األنصاريِّ  َسْؿعانَ َسعقُد بُن   (:251) َرِؾي   263 اـز 

 264 اِد األنصاري  َسعقُد بُن ُسَوْيِد بِن َؾقِْس بِن طاِمِر بِن َطبّ   (2521)

 264 َسعقُد بُن اـَعاِص بِن َسعقِد بِن اـعاِص األَُمِوي    (2522)

 268 َسعقُد بُن طاِمِر بِن ِحْذَيِم بِن َسّلماَن اــُجَؿِحي    (2523)

اَن بِن ثابٍِت األنصاري    (2524) حـؿن بِن َحسَّ  269 َسعقُد بُن طبِد اـرَّ

محن بِن أيب َسعقدٍ َسعقُد ب  (2525)  :26 اري  األنص ُن طبِد اـرَّ

 :26 اــُجَؿِحي   محن بِن طبِد اهلل بِن َجـِؿْقلٍ َسعقُد بُن طبِد اـرَّ   (2526)

ْيِري    (2527) محن بِن ُمْؽِؿٍل، األَْطَشى، اـز   272 َسعقُد بُن طبِد اـرَّ

محِن بِن َيزيَد بن ُرَؾقٍش، األََسِدي    (2528)  272 َسعقُد بُن طبِد اـرَّ

حـؿن اــؿَدكِـي    (2529)  273 َسعقُد بُن طبِد اـرَّ

 273 األَُمِوي   بِن اــَحَؽمِ  َسعقُد بُن طبِد اــؿؾِِك بِن َمْروانَ   (:252)

بَّاِق، اـثََّؼِػي    (2531)  274 َسعقُد بُن ُطَبْقِد بِن اـسَّ

اَن بِن أبـي اـعاصِ   (2532)  274 َسعقُد بُن ُطثامَن بِن َطػَّ

 275 َسعقُد بُن َطْؿرٍو األَْشَدِق بِن َسعقِد بِن اـعاِص األَُمِوي    (2533)
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، األنصاري    (2534) َرِؾي   275 َسعقُد بُن َطْؿرِو بِن ُسَؾْقِم بِن َطْؿرِو اـز 

ْحبقَل   (2535)  276 بِن َسْعِد بِن ُطباَدَة األنصاري  اَسعقُد بُن َطْؿرِو بِن ُذَ

َبقـِري    (2536)  276 َسِعقُد بُن َطْؿرٍو، اـز 

، األنصاري    (2537) ، اــحاِرثِي   277 َسعقُد بُن ُطَؿرْيٍ

 277 ُن َؿْعِب بِن ماـٍِك األَنْصاِري  سعقُد ب  (2538)

، ادؼربي  َسِعقُد بُن أيب َسعقٍد، َؿْقساَن، أبو َسعقدٍ   (2539) ْقثِي   278 اـؾَّ

ْيَؾِعي    (:253)  279 َسعقُد بُن ُمباَرِك بِن إبرايقِم اـزَّ

ـي    (2541)
، اــَّْوَؽؾِ د بِن ُجَبرْيِ بِن ُمْطِعٍم اـُؼَرِر   279 َسعقُد بُن مـحؿَّ

مِ َسعقُد   (2542) ا َبرْيِ بِن اـَعوَّ ِد بِن خاـِِد بِن اـز   :27 بُن مـحؿَّ

اِب، ابن زباـة  (2543) ِد بِن طبِد اـَويَّ  :27 َسعقُد بُن مـحؿَّ

يِن   (2544) اِب اـزركدي، َجـاَمُل اـدِّ ِد بِن طبِد اـَويَّ  :27 َسعقُد بُن مـحؿَّ

ِد بِن أبـي موسى، أبو طثامَن اــؿَدكِـي    (2545)  281  َسعقُد بُن مـحؿَّ

د اــؿدكـي    (2546)  281 َسعقُد بُن مـحؿَّ

 282 اـُؽوراكـي   مـحؿوِد بِن أبـي َبْؽٍر، اـؽرديَسعقُد بُن   (2547)

َميٍّ   (2548) ـُ ـى طاِمِر بِن  ـَ  282 َسعقُد بُن َمرجاكَة، أبو ُطْثامَن، َمْو

 284 َسِعقُد بُن َسَؾَؿَة بِن أبـي اــُحسامِ   (2549)

 284 اــؿَدكـي   َسعقُد بُن ُمسؾِم بِن باَكك، أبو ُمْصَعٍب   (:254)
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 285 اــؿْخزوِمي   ِب بِن َحْزِن بِن أيب َوْيِب َسعقُد بُن اــُؿسقَّ   (2551)

ٍف، أبو َؿثرِيٍ   (2552)  288 َسِعقُد بُن ُمَطرِّ

 288 َسعقُد بُن ِمْقـاءَ   (2553)

 289 َسِعقُد بُن ِمْقـاَء، أبو اـَوـِقِد، َمْوَغ اـَبْخرِتيِّ   (2554)

 289 َسِعقُد بُن كاِؽٍع األنصاري    (2555)

ـى َسُؿَرةَ َس   (2556) ـَ ، َمْو  :28 ِعقُد بُن أبـي ِيـٍْد، اــؿَدكِـي 

ْقثِّي   (2557)  اـؾَّ
ِ
 :28 َسعقُد بُن أبـي ِيّلٍل، أبو اـَعّلء

 292 َسِعقُد بُن َوِديَعةَ   (2558)

اٍح اــُؿْؼِري  (2559)  292 َسِعقُد بُن َوضَّ

م  (:255)  292 َسِعقُد بُن َيْربوِع بِن َطـَْؽَثَة بِن طاِمِر بِن ََمْزوٍم، اـرص 

 293 َسعقُد بُن َيساٍر، أبو اــُحَباِب اــؿَدكِـي    (2561)

ؽاِطي    (2562) ٍد اـرِّ  294 َسِعقُد بُن يوُسَف، أبو مـحؿَّ

 294 َسِعقٌد اـتَّاِجي    (2563)

اؿوِر  اــؿْغِربِـي    (2564)  295 َسِعقٌد اـرَّ

ينِ   (2565) اِم َضِفرِي اـدِّ  295 َسعقٌد، طتقُق َشْقُخ اــُخدَّ

ْؿس ا  (2566)  295 ــُؿِغقثِيِّ َسعقٌد، طتقُق اـشَّ

ٍد اـبّلسـيِّ   (2567) ـى مـحؿَّ ـَ  295 َسِعقٌد َمْو

 296 َسِعقٌد اــِفـِْدي    (2568)

 296 َسعقدٌ   (2569)

 296 َسعقدٌ   (:256)
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 297 َسعقٌد اــؿَدكِـي    (2571)

 297  َسػُر بُن َحبِقٍب اـَعـَِزي    (2572)

 297 األَْسَؾِؿي   َزَة بِن ُسْػقاَن بِن َؽْرَوةَ ُسْػقاُن بُن َحـؿْ   (2573)

ـَِئي  ُسْػقاُن   (2574) ، اـشَّ  298 بُن أبـي ُزَيرْيٍ األَْزِدي 

اِئِػي    (2575) ، اـطَّ  298 ُسْػقاُن بُن طبِد اهلل، اـثََّؼِػي 

(2576)   
ِ
 299 ُسْػقاُن بُن أبـي اـَعْوجاء

 299 ُسْػقاُن بُن َؽْرَوَة األَْسَؾِؿي    (2577)

ـى َرسوِل اهلل   (2578) ـَ حـؿنَسِػقـَُة َمْو  299 ، أبو طبِد اـرَّ

ُن   (2579) ْؽرا اـعاِمِري  اـسَّ  :29 بُن َطْؿرِو بِن َطْبِد َشْؿِس بِن َطبِد ُودِّ

 :29  َسَؽَبُة بُن اــحاِرِث األَْسَؾِؿي    (:257)

ْؾَطـَِة   (2581)  2:2 َسّلَُّر، كاِئُب اـسَّ

ِرِؾي    (2582) وا ، اـس  بـي   2:2 ُسْؾطاُن بُن طاِمٍر، اـرت 

 2:3 ُسْؾطاُن بُن ُمـَحاِردٍ   (2583)

 2:3 اِرِسـي  َسْؾاَمُن اــَخرْيِ ، اـػَ   (2584)

 2:4 َسْؾامُن، أبو طبِد اهلل، األََؼر    (2585)

ادٍ   (2586)  2:5 َسْؾامُن، أبو َشدَّ

 2:5 َسَؾَؿُة بُن األَْزَرِق   (2587)

 2:5 َسَؾَؿُة بُن األَْؿَوعِ   (2588)

 2:7 َسَؾَؿُة بُن ُأَمقََّة بِن َخَؾٍف، اــُجَؿِحي    (2589)
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حـؿن بِن اــحاِرِث   (:258)  2:8 اـُؼَرِشـي   َسَؾَؿُة بُن أيب َبْؽِر بِن طبِد اـرَّ

 2:8 بِن َوْؾِش بِن ُزْؼَبَة األَنْصاِري   َسَؾَؿُة بُن ثابِِت   (2591)

ْقثِي    (2592)  2:9 َسَؾَؿُة بُن ديـاٍر، أبو حاِزٍم، األَْطَرُج، اـؾَّ

 311 َسَؾَؿُة بُن َذْؿوان  (2593)

 312 َسَؾَؿُة بُن سّلمَة بِن َوْؾِش بِن ُزْؼَبَة األنصاري    (2594)

ؿِة األنصاري  َسَؾَؿُة بُن َصْخِر   (2595)  313 بِن َسْؾامَن بِن اـصِّ

َن بِن َسَؾَؿةَ َسؾَ   (2596)  314 األنصاِري   َؿُة بُن َصْػوا

 314 َسَؾَؿُة بُن طبِد اهلل أبـي َسَؾَؿَة بِن طبِد األََسِد، اــؿْخزوِمي    (2597)

 315 َسَؾَؿُة بُن طبِد اهلل بِن ُطَؿَر ابِن أيب َسَؾَؿَة اــؿْخزوِمي    (2598)

، اــَخْطِؿي   َسَؾَؿُة بنُ   (2599)  315 طبِد اهلل بِن مـْحِصٍن األنصاري 

، اـَعـِْز    (:259) ِر بِن ياُِسٍ د بِن طامَّ  316 َسَؾَؿُة بُن مـحؿَّ

 316 َسَؾَؿُة بُن ُكَعْقِم بِن َمْسعوِد بِن طاِمِر بِن أنقٍف األَْشَجِعي    (25:1)

 317 َسَؾَؿُة بُن يشاِم بن اــؿغريِة بِن طبِد اهلل اــؿْخزوِمي    (25:2)

، َمْوُٓيم  (25:3)  317 َسَؾَؿُة بُن َوْردان، أبو َيْعؾـى، اــُجـَْدطي 

 318 َسَؾَؿُة بُن أبـي َيزيَد، اــؿَدكِـي    (25:4)

، َمْوُٓيم، اــؿَدكِـي    (25:5) ْقثِي   319 َسَؾَؿُة اـؾَّ

ـى اــحاِرِث بِن َسْعِد بِن أيب ُذباب َسْؾُم بُن َيساٍر،  (25:6) ـَ  319 َمْو

 319 ِن اــَحَؽِم، األنصاري  َسؾِقُط بُن أيوَب ب  (25:7)

 :31 َسؾِقُط بُن ثابِِت بِن َوْؾٍش، األنصاري    (25:8)

ينِ   (25:9)  :31 ُسَؾْقامُن بُن أحـؿَد بِن طبِد اـَعِزيِز ابن اـسؼا، َطَؾُم اـدِّ
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 322 ُسَؾقامُن بُن بِّلٍل، أبو أيوَب اــؿَدكِـي    (::25)

 323 ُسَؾْقامُن بُن اــحاِرِث بِن َثْعَؾَبةَ   (2611)

 324 امُن بُن أيب َحْثَؿَة طبِد اهلل بِن ُحَذْيَػَة اـَعَدِوي  ُسَؾقْ   (2612)

 324 ُسَؾْقامُن بُن أبـي َحْثَؿَة اــؿَدكِـي    (2613)

اِئِػي    (2614) اِج اـطَّ  325 ُسَؾْقامُن بُن اــَحجَّ

 326 ُسَؾقامُن بُن َحَسِن بِن سبخت  (2615)

 326 األنصاِري   خاِرَجَة بِن َزْيِد بِن ثابٍِت  ُسَؾْقامُن بنُ   (2616)

زُ   (2617) ا ، اـَبزَّ  326 ُسَؾْقامُن بُن أبـي خاـٍِد، اــؿَدكِـي 

ُبوذَ   (2618)  327 ُسَؾْقامُن بُن َخرَّ

 327 ُسَؾْقامُن بُن َخؾِقِل بِن إبرايقَم اـعسؼّلين، كَّْجُم اـدين   (2619)

ِد بِن َطِظِّ   (:261) عبادُسَؾقاْمُن بُن داوَد بِن ِطقسى بِن مـحؿَّ  329 ـا

ـَْعاكِـي  َؾقٍْس، اـ ُسَؾْقامُن بُن داوَد بنِ   (2621) ءُ صَّ ا  329 ، اـَػرَّ

 :32 ُسَؾْقامُن بُن َزْيِد بِن ثابٍِت، األنصاري    (2622)

 331 ُسَؾْقامُن بُن ساــم، أبو أيوَب اـؼرر  (2623)

 332 ُسَؾقامُن بُن ُسَحْقٍم، أبو أيوَب، اــفاِشِؿي    (2624)

 333 أبو أيوَب  ُسَؾْقامُن بُن ُسَحْقمٍ   (2625)

، ُسَؾقامُن بُن ُسْػقانَ   (2626)  333 أبو ُسْػقانَ  اـتَّقِؿي 

 334  ُسَؾْقامُن بُن ِسـاٍن، اــُؿَزكِـي    (2627)

 335 ُسَؾْقامُن بُن طبِد اهلل بِن اــحاِرِث، اــفاِشِؿي    (2628)
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 335 ُسَؾقاْمُن بُن طبِد اهلل بِن ُسَؾقاْمَن بِن َطِظِّ بِن طبِد اهلل بِن طبَاٍس   (2629)

حـؿن بِن ثَ   (:262)  336 ْوباَن، اـعاِمِري  ُسَؾْقامُن بُن طبِد اـرَّ

 336 األموي ُسَؾْقامُن بُن طبِد اــؿؾِِك بِن َمْروانَ   (2631)

ـيِّ بِن ُسَؾْقامَن بِن َوْيبانَ   (2632)
 336 ُسَؾْقامُن بُن َطؾِ

ؾِِب   (2633)  337 ُسَؾْقامُن بُن َطِظِّ بِن طبِد اهلل بِن طبَّاِس بِن طبِد اــؿطَّ

ِري  ُسَؾْقامُن بُن َطْؿرِو بِن َطْبٍد، اـُعتْ   (2634)  338 وا

 338  ُسَؾْقامُن بُن ُؼَرْيِر بِن يقازَع بِن ِيَبَة بِن َجـامِز اــُحَسْقـِي    (2635)

ِد بِن َؿْعِب بِن ُطْجَرةَ   (2636)  339 ُسَؾْقامُن بُن مـحؿَّ

ِد بِن مـَْحؿودِ   (2637)  :33 األنصاري  بِن طبِد اهلل ُسَؾقاْمُن بُن مـحؿَّ

ِد بِن يـحقى بِن طُ   (2638) امِ ُسَؾقاْمُن بُن مـحؿَّ َعوَّ َبرْيِ بِن ـا ز   :33 ْرَوَةبِن ـا

 341 ُمَساِحٍق اــؿَدكِـي   ُسَؾْقامُن بنُ   (2639)

زٍ  ْقامنُ ُسؾَ   (:263) ْيِري   بُن مسؾِم بِن َجـامَّ  341 اـز 

 341 احلسقـي ُسَؾْقامُن بُن ِيَبَة بِن َجـاّمِز بِن َمـْصورٍ   (2641)

ِدبِن ؼاكِِم اـتـرب  (2642) وارؾي  ُسَؾْقامُن بُن َويباَن بِن مـحؿَّ  342 ـي  اـس 

ِطي   َد بِن ُؾـُْػذ، أبو اــُؿَثـَّىُسَؾْقامُن بُن َيِزي  (2643) ، اــُخزا  342 اـَؽْعبِي 

 343 ُسَؾْقامُن بُن َيَساٍر، أبو أيوَب اــؿَدكِـي    (2644)

بِقِع اـُغاَمِري    (2645)  345 ُسَؾْقامُن، أبو اـرَّ

يِسـي    (2646) بِقِع اـَوْكَػِ  348 ُسَؾْقامُن، أبو اـرَّ

اُب  ُسَؾْقامنُ   (2647)  351 اـَبوَّ

 352 ُسَؾْقامُن اـتِّؾؿَساكِـي    (2648)
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قـِي    (2649)
 352 ُسَؾْقامُن اـُؼسـْطِ

 352 ُسَؾْقامُن اــَؿْؼِدِشـي    (:264)

(2651)  ، ـى أبـي يريرةَ  ُسَؾقُم بُن ُجَبرْيٍ ـَ ، َمْو وِد   353 أبو يوُكَس، اـدَّ

 353  ُسَؾقُم بُن ُطشٍّ اـُعْذِري    (2652)

 354 ْؿرِو بِن حديَدَة بِن َطْؿرِو األنصاري  ُسَؾقُم بُن طَ   (2653)

ِؿي    (2654)
ؾِ  354 ُسَؾقٌم األنصاري  اـسَّ

ـى َطْؿرِو بِن اــَجُؿوِح   (2655) ـَ  355 ُسؾِقٌم، َمْو

ِري    (2656)  356 َسُؿَرُة بُن ُجـُْدِب بِن ِيّلٍل، أبو ُسَؾقامَن، اـَػزا

 357 ، أبو يـحقى، األَْسَؾِؿي  َسْؿعانُ   (2657)

، أبو طبدِ   (2658)  358 اهلل ُسَؿي 

ـي    (2659)
يؾِ  359 ِسـَاُن بُن أبـي ِسـَاٍن َيِزيَد بِن ُأَمقََّة اـدِّ

 359 ِسـَاُن بُن َسـََّة، األَْسَؾِؿي    (:265)

اِب بِن ُكَؿْقَؾَة احلسقـي  (2661)  :35 ِسـَاُن بُن طبِد اـَويَّ

يِن اـعزي    (2662)  361 َسـجُر، َطَؾُم اـدِّ

 362 سـجُر، ترؿي  َأِمري اــؿديـِة جـامز  (2663)

َيؽي    (2664) ـَْدي  بُن َطْبَدَوْيه، أبو اــَفْقَثِم اـَؽْؾبِي  اـدَّ ِزي   اـسَّ ا  362 اـرَّ

ــَحَسـِي    (2665) ِد بِن َحَسِن بِن َطِظِّ بِن َؾتاَدَة ا  363 َسـَُد بُن ُرَمقثََة بِن مـحؿَّ

عاداِت   (2666) يُن اـدين، أبو اـسَّ ، زَّ ، اــَجامـِـي  وِمي   363 ُسـُْؼُر اـر 

 366 ـَع، أبو َجـِؿقَؾَة اـّسؾؿي  ُس   (2667)
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 367 َسْفُل بُن أبـي ُأماَمَة َأْسعَد بِن َسْفِل بِن ُحـَقف األنصاري    (2668)

 367 َسْفُل بُن َبْقضاءَ   (2669)

 368 َسْفُل بُن حاِرَثَة بِن َسْفٍل، األنصاري    (:266)

 369 َسْفُل بُن أيب َحْثَؿة بِن ساطدَة بِن طامِر، األنصاري    (2671)

 :36  ُحـَقِف بِن وايِب بِن ُطَؽقِم األنصاري   َسْفُل بنُ   (2672)

 371 َسْفُل بُن ُروميِّ بِن َوؾِش بِن ُزؼبَة، األنصاري    (2673)

 372 َسْفُل بُن سعِد بِن ماـِك بِن خاـِد بِن ثعؾبَةاألنصاري    (2674)

 373  األنصاري   ِن زيِد بِن طامِر ابِن اــخزرِج سفُل بُن َطِديِّ ب  (2675)

، اـعامري    (2676)  373 َسْفُل بُن َطؿرِو بِن طبِد شؿِس بِن طبِد َودٍّ

اري    (2677)  373 َسْفُل بُن َطْؿرو، األنصاري  اــَّجَّ

 474  أبو يزيدَ  سفُل بُن َطؿروٍ   (2678)

 374 بِن اـَؼِع األنصاري   َسْفُل بُن ؾقِس بِن أبـي ؿعِب   (2679)

 375 سفُل بُن ؾقٍس األنصاري    (:267)

 375 ُطَبقِد بِن ؾقٍس، األنصاري   َسْفُل بُن ماـِك بنِ   (2681)

 376 اــؿَدكـي   َسْفٌل، أبو َحِريزٍ   (2682)

 376 األنصاري   سفُل بُن ؽّلِن بِن ُطبادةَ   (2683)

 377 األنصاري   سفٌل   (2684)

 377 سفُم بُن يزيَد، اــحؿراوي  اــِؿرصي    (2685)

َن، أبو يزيَد اــؿَدكـي    (2686)  378 ُسفقُل بُن أبـي صاـٍح ذؿوا

 379 أبـي ُسَفقٍل اــؿَدكـي  ُسَفقُل بُن   (2687)
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يري    (2688) حـؿِن بِن طوٍف، اـز   379 سفقُل بُن طبِد اـرَّ

 :37 سفقُل بُن َطؿرِو بِن طبِد شؿِس بِن َطْبِد ُودِّ اـؼرشـي    (2689)

 381 سفقُل بُن َطؿرٍو، صاحُب اــِؿْربد  (:268)

 381 سفقُل بُن ؾقِس بِن أبـي ؿعٍب األنصاري    (2691)

، اـِػفري   ُسَفقُل بُن َوْيِب بنِ   (2692)  381 ربقعَة بِن يّلِل اـُؼرر 

َة األنصاري    (2693) ُد بُن َؼِزيَّ  382 َسوا

دي    (2694)  383 ُسوُدون اــؿحؿَّ

 383 ُسَويبُق بُن حاصِب بِن اــحارِث بِن حاصِب األنصاري    (2695)

 384 ُسويُد بُن طامِر بِن يزيَد بِن جاريَة األنصاري    (2696)

ِن بِن طائٍذ،  (2697)  384  أبو َطِديٍّ اــُؿَزكـي   ُسَويُد بُن ُمَؼرِّ

 385 ُسَويُد بُن اــ عامِن بِن ماـِك بِن طامِر األنصاري    (2698)

 385 ُسَويد، أبو ُطْؼبة األنصاري  (2699)

 386  سويدٌ   (:269)

م بن َسْؾم، اـطَّويُل، أبو سؾقامن اددين  (26:1)  386 َسّلَّ

 387 سقُف بُن ماـِك بِن أبـي األَْسَحم  (26:2)

 (حرف الشني)

 388 َشامةُ   (26:3)

ِرِس اـَقزِدي    (26:4) ِر، أبو اـَػوا د بِن اــُؿظػَّ  388 َشاُه ُشَجاُع بُن مـحؿَّ

وِمي    (26:5) يِن اـر  ، شجاُع اـدِّ  391 َشاِيُع اــَجاميل 

 397 َشاِيٌع اــَؿـُْصوِري    (26:6)
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ُبوِطي    (26:7)  397 َشَبث بُن ِرْبعيِّ بِن ُحَصٍع اـتَِّؿقِؿي  اـرَيْ

ِة، ؿاؽور  (26:8) ـَ و  398 ِشبُل اـدَّ

حـؿِن بِن يعؼوَب   (26:9)  بِن طبِد اـرَّ
ِ
 399 ِشبُل بُن اـعّلء

، أبو اـعبَّاِس   (::26)  399 ُشجاٌع اـتَّوَزِري 

َؾِؿي    (2711)  :39 َشّداُد بُن َأِسقد، أبُو ُسؾقامَن اـس 

اُد بُن أوِس بِن ثابٍت، أبو َيعؾـى األنصاري    (2712)  3:1 َشدَّ

اُد بُن أبـي طؿرِو بِن حـِامِس بِن طؿرٍ   (2713)  3:2 و اـؾقثي  شدَّ

اُد بُن اــفاِد اـؾَّقثي    (2714)  3:2 شدَّ

ْحبقُل بُن َحَسـةَ   (2715)  3:3 ُذَ

ْحبِقُل بُن سعِد بِن أبـي وؾَّاصٍ   (2716)  3:4 ُذَ

، موــى األنصار  (2717) ْحبِقُل بُن سعٍد، أبو سعٍد اــَخْطؿي   3:4 ُذَ

ْحبِقُل بُن سعقِد بِن سعِد بِن ُطبادَة األنصاري    (2718)  3:5 ُذَ

 3:6 بُن َسْحامءَ  َذيُك   (2719)

 3:6 َذيُك بُن أبـي َكِؿٍر، أبو طبِد اهلل اـُؼَرشـي    (:271)

ِد بِن َؾّلووَن، األذُف شعباُن بُن حسِع   (2721)  3:7 بِن مـحؿَّ

، موــى ابِن طبَّاسٍ   (2722)  3:8 ُشعبُة بُن ديـاٍر، أبو طبِد اهلل اــفاشؿي 

حـؿِن اــؿَدكـي    (2723)  ::3 شعبُة بُن طبِد اـرَّ

يِق اُن صؾحَة بِن طبِد اهلل شعقُب ب  (2724) دِّ  ::3 بِن أبـي بؽٍر اـصِّ

 411 ُشَػي  اــُفَذــي    (2725)

يِن اـؽرموكـي    (2726)  411 شػقٌع اـطَّواُر، شؿُس اـدِّ
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ُن، موــى رسوِل اهلل   (2727)   412ُشْؼرا

ِد بِن احلسنِ  شؽُر بنُ   (2728)  413 ، أبو ياشٍم اــحسـي  أيب اـػتوِح حمؿَّ

 414 َشَؽٌل   (2729)

يِد بِن ُسويِد بِن يرميِّ اــؿخزومي   َشاّمٌس،  (:272)  414 طثامُن بُن اـػَّ

 415 َشْؿُعون  (2731)

 416 َشـُد األسودُ   (2732)

 416 َشْوَذُب اــؿَدكـي    (2733)

ِجَس بِن يعؼوَب اـؼارئ  (2734)  417 َشْقبُة بُن كِصاِح بِن َُسْ

 418 شقبُة اـؽاتُب   (2735)

 418 ِشقحُة بُن ياشِم بِن ؾاسِم بِن مفـَّا بِن حسِع احلسقـي  (2736)

 422 شقٌخ اــؿميَّدُ   (2737)

ين  (2738)  422 ِشرَيؿوه بُن شادي بِن مرواَن، أسُد اـدِّ

 (حرف الصاد)

يري    (2739) حـؿِن بِن طوٍف اـز   423 صاـُح بُن إبرايقَم بِن طبِد اـرَّ

ِد بِن صؾحَة اـتَّقؿي    (:273)  424 صاـُح بُن إبرايقَم بِن مـحؿَّ

 424 صاـُح بُن إسامطقَل بِن إبرايقَم اـِؽـاين    (2741)

 425 صاـُح بُن أبـي ُأمامةَ   (2742)

اُت   (2743) يَّ ، اـزَّ  425 صاـُح بُن جـَؿقٍل اــؿديـي 

ُق، اــؿديـي    (2744) ا وَّ  426 صاـُح بُن حبقِب بِن صاـٍح اـسَّ

 426 صاـُح بُن حديثةَ   (2745)
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، اــََّّْضي    (2746) اَن، أبو اــحارِث األنصاري   427 صاـُح بُن حسَّ

اَن اــؿَدكـ  (2747)  428 ي  صاـُح بُن أبـي حسَّ

 428 صاـُح بُن حصِع بِن صاـح اــؿَدكـي    (2748)

 429 صاـُح بُن ُخبقٍب، أبو موسى اــؿَدكـي    (2749)

اِت بِن ُجبرِي بِن اــ عامِن األنصاري    (:274)  429 صاـُح بُن َخوَّ

اِت األنصاري    (2751) اِت بِن صاـِح بِن خوَّ  :42 صاـُح بُن َخوَّ

ُر، اــؿَدكـ  (2752)  :42 ي  صاـُح بُن ديـاٍر اـتَّامَّ

، اـتَّقؿي    (2753)  431 صاـُح بُن ربقعَة بِن اــُفديِر اـُؼَرشـي 

 431 صاـُح بُن سعقدٍ   (2754)

نُ ، اـسَّ صاـُح بُن أبـي صاـٍح ذؿوانَ   (2755)  432 امَّ

 432 صاـُح بُن طبِد اهلل بِن صاـٍح اـعامري    (2756)

مِ   (2757) ا برِي بِن اـعوَّ  433 صاـُح بُن طبِد اهلل بِن طروَة بِن اـز 

 433 األُموي   بُن طبِد اهلل بِن أبـي ؽروةَ ُح صاـ  (2758)

حـؿِن بِن اــِؿْسَوِر اــؿَدكـي    (2759)  434 صاـُح بُن طبِد اـرَّ

 434 صاـُح بُن طؾـيٍّ   (:275)

 434 صاـُح بُن طؿَر اــَحاجاكـي    (2761)

 435 صاـُح بُن ُؾدامَة بِن طبِد اهلل بِن إبرايقَم اــُجَؿحي    (2762)

دٍ   (2763)  435 اــؿَدكـي   صاـُح بُن َؿقسان، أبو مـحؿَّ

ِد بِن زائدَة، أبو واؾٍد اـؾَّقثي    (2764)  437 صاـُح بُن مـحؿَّ
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ِد بِن موسى بِن أحـؿَد اـزواوي  (2765)  438 صاـُح بُن مـحؿَّ

ٍد اـعتؿي  ، تَّؼي  اـدين  (2766)  :43 صاـُح بُن مسعوِد بِن مـحؿَّ

تَّقؿي    (2767)  :43 صاـُح بُن موسى بِن طبِد اهلل بِن إسحاَق بِن صؾحَة ـا

ِد ابُن أبـي صاـٍح اــؿَدكـي    (2768)  441 صاـُح بُن كبفاَن، أبو مـحؿَّ

 442 صاـٌح، أبو طبِد اهلل، موــى اــُجـَْدِطقع  (2769)

 443 صاـٌح اـِؼبطي    (:276)

 443 صامٌت األنصاري    (2771)

 444 صباح ٌ، موــى اـعبَّاِس بِن طبِد اــؿطَّؾب  (2772)

 444 شؿي  ُصبقُح بُن اـعبَّاِس بِن طبِد اــؿطَّؾِب اــفا  (2773)

 444 ُصبقٌح موــى ُأسقدٍ   (2774)

، اـطواشـي    (2775)  445 ُصبقٌح اـعّلئي 

 445 َصبقٌح، أبو اــؿؾقِح اــؿَدكـي    (2776)

 445 األموي   صخُر بُن حرِب بِن ُأمقََّة بن طبِد شؿسِ   (2777)

، موــى اـُعَؿرّيع  (2778) ٍد اــؿَدكـي   446 َصَدؾُة بُن َبشرٍي، أبو مـحؿَّ

 447 اــَجزري   َصَدَؾُة بُن َيسارٍ   (2779)

ِد بِن خؾقػَة بِن اــؿـترِص   (:277) يُق بُن مـحؿَّ  448  اددينِصدِّ

مِ   (2781) ا برِي بِن اـعوَّ يُق بُن موسى بِن طبِد اهلل بِن اـز   448 ِصدِّ

َمُة بُن أنٍس، أبو ؾقٍس األوسـي  اــخزرجي    (2782)  449 ِسْ

 449 َصْعَصعُة بُن ماـٍك   (2783)

ُن بُن ُسؾقٍم، أبو طبِد اهلل  (2784)  :44  اــؿَدكـي  صػوا
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ُن بُن ُؾدامَة اـتَّؿقؿي  اــؿرئي    (2785)  451 َصْػوا

كـي    (2786) ؿوا َؾؿي  ثمَّ اـذَّ ُن بُن اــُؿعطَِّل اـس   451 صػوا

ُن بُن َويٍب، أبو طؿَر اـُؼَرشـي  اـِػفري    (2787)  452 صػوا

ُن بُن أبـي يزيَد اــؿَدكـي    (2788)  452 َصػوا

ْؾُت بُن ُزَيـْقٍد بِن اـ  (2789) ؾِت بِن َمْعِد يَؽِرَب اـِؽـدي  اـصَّ  453 صَّ

ؾُت بُن طبِد اهلل بِن كوؽِل اــفاشؿي    (:278)  454 اـصَّ

ؾُت بُن طبِد اهلل اــؿخزومي    (2791)  454 اـصَّ

ؾُت بُن مـَخرمَة بِن اــؿطَّؾِب بِن طبِد َمـاٍف   (2792)  455 اـصَّ

ؾُت بُن َمعِد يَؽِرَب بِن معاويَة اـِؽـدي    (2793)  455 اـصَّ

يِن اـطَّواشـي  َصـدُل بـ  (2794)  455 فاُء اـدِّ

 455 َصـدُل اـبغدادي    (2795)

، اــَخشؼدمي    (2796)  456 َصـَْدُل اــفـدي 

، األذؽـي  ؾايتباي بن شايع  (2797)  456 َصـدُل اــفـدي 

 457 َصـدُل   (2798)

ومي   ،ُصفقُب بُن سـاِن بِن ماـِك   (2799)  457 أبو يـحقى اـر 

، اـبرصي    (:279)  اـَبؽري 
ِ
فباء  459 ُصفقٌب، أبو اـصَّ

 459 ُصفقٌب موــى اـُعْتواريع  (27:1)

 :45 َصواٌب آؽتخاري    (27:2)

 :45 َصواٌب األبؽي  (27:3)

ؿُس اـدين  (27:4) ، شَّ  :45 صواٌب اــجؿداري 
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ؿُس اـدين  (27:5)  461 صواٌب احلسامي، شَّ

ؿُس اـدين  (27:6) ، شَّ ٌب اــَحَؿوي  اــَّاسي   461 صوا

ؿُس اـدين  (27:7)  462 صواٌب اـؾؿطي، شَّ

ؿُس اـدينصواٌب ادغقثي،   (27:8)  462 شَّ

ؿز اــؿحؿودي    (27:9)  465 صواُب بُن طبِد اهلل، اـشَّ

عقدي    (::27) ، اـسَّ فابـي   465 صواٌب اـشِّ

ئػي    (2811) ابُة اـطوا  465 صواٌب، ُدرَّ

 466 َصقػي  بُن زياٍد، أبو زيادٍ   (2812)

عبِة األنصاري  (2813)  467 صقِػي  بُن َؾقظيِّ بِن َطؿرٍو ابن اـصَّ

قؼُل   (2814)  467 اـصَّ

 (ضادحرف ال)

اُك بُن خؾقػَة بِن ثعؾبَة بِن طِديِّ األنصاري    (2815) حَّ  468 اـضَّ

اُك بُن سػقاَن اـِؽّلبـي    (2816) حَّ  469 اـضَّ

مٍ   (2817) حـؿِن بِن خاـِد بِن ِحزا اُك بُن طبِد اـرَّ حَّ  :46 اـضَّ

اُك بُن طبِد طؿرِو بِن مسعوِد بِن ؿعِب األنصاري    (2818) حَّ  :46 اـضَّ

اُك بُن طثامَن   (2819) حَّ ضَّ صغريُ ـا ــحزامي  ـا ، ا اِك األسدي  حَّ ضَّ  471 بِن ـا

اُك بُن طثامَن بِن طبِد اهلل، اــحزامي  اـؽبري  (:281) حَّ  472 اـضَّ

ــؿـ  (2821) اُك بُن ا حَّ ضَّ ــؿـذرِ ـا  بِن ا
ِ
ــحزامي   ذِر بِن طبِد اهلل ، ا  473 األسدي 

زِ   (2822) ــحسقـي   ُضَغقُم بُن َخػَم بِن كِجادِ بِن ثابِت بِن كُعرِي بِن جـامَّ  473 ا

، اــامزكـي    (2823) َة األنصاري   475 َضْؿرُة بُن سعقِد بِن أيب حـَّة بُن ُؼَزيَّ
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 476 َضْؿرُة بُن َطؿرٍو، حؾقُف األنصاِر، اــُجفـي    (2824)

ؿريي    (2825) ، اـض   476 ُضؿريُة بُن أبـي ُضؿريَة اــِحؿرَيي  اـؾَّقثي 

 477 ُكعرِي احلسقـي َضقغُم بُن َخػِم بِن كِجاِد بِن ثابِت بنِ   (2826)

 (حرف الطاء)

 478 صارُق بُن شفاٍب   (2827)

حـؿِن بِن اـؼاسِم اـُؼَرشـي    (2828)  478 صارُق بُن طبِد اـرَّ

انَ   (2829) ، موــى طثامَن بِن طػَّ  478 صارُق بُن طؿرٍو األُموي 

 479 صارُق بُن مـُخاشٍن، األسؾؿي    (:282)

 :47 صارُق بُن طؿرو  (2831)

ين  (2832)  :47 اــُؿؼتَػوي   صاْشُتؽُع، مـُجرُي اـدِّ

 481 صاـُب بُن بشقـرٍ   (2833)

 481 صاـُب بُن حبقِب بِن طؿرِو بِن سفِل األنصاري    (2834)

ينِ   (2835) ، طز  اـدِّ ِد، اــُخَجـْدي   482 صايُر بُن أمحَد بِن مـحؿَّ

ّلِم بِن مزروعٍ   (2836) ِد بِن طبِد اـسَّ  484 صايُر بُن مـحؿَّ

 484 صايُر بُن مسؾمٍ   (2837)

 484 اــحسِع، أبو اـؼاسِم اــحسقـي   صايُر بُن يـحقى بنِ   (2838)

 484 صِْخػة، واـُد يعقَش   (2839)

يؾـي    (:283)  485 ُصَحقؾُة اـدِّ

وارؾي    (2841) ، اـس  ُد بُن طامٍر اـرّتبـي   485 صرا

ومي  اـطَّواشـُي   (2842)  485 َصْرَكطاي اـر 
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ٍق، موغ بـي سؾقم  (2843)  485 َصريُف بُن ُمورِّ

دُ   (2844) ا  486 َصريٌف اـبـرَّ

 486 بُن ُأبـيِّ بِن ؿعٍب، أبو بطٍن األنصاري  اـط ػقُل   (2845)

 487 اـُطػقُل بُن َسْخَبـرةَ   (2846)

وسـي    (2847)  488 اـط ػقُل بُن طؿرِو بِن صريٍف، أبو طؿٍرو اـدَّ

 488 اـط ػقُل بُن ماـِك بِن خـساَء بِن ِسـاِن األنصاري    (2848)

 489 اـط ػقُل بُن مـصوِر بِن جـاّمِز بِن ِشقحَة اــُحسقـي    (2849)

 492 اـُطػقُل بُن اــ عامِن بِن خـساَء بِن سـاٍن األنصاري    (:284)

 بِن طؿرٍي اـبَؾوي    (2851)
ِ
ء  492 صؾحُة بُن اـربا

 493 األنصاري  حـؿِن بِن ِخراِش َصؾحُة بُن ِخراِش بِن طبِد اـرَّ   (2852)

ِد بِن ياروَن ، اــؿوؽَُّق اـعبَّاسـي    (2853)  494 صؾحُة بُن جعػِر بِن حمؿَّ

 494 أبـي َحْدَرٍد سّلمَة األسؾؿي  صؾحُة بُن   (2854)

 495 صؾحُة بُن سعِد بِن طبِد اهلل بِن أحـؿَد اــػطي   (2855)

، أبو طبِد اــؿؾِك   (2856)  495 صؾحُة بُن أبـي سعقٍد اإلسؽـدراكـي 

ِد بِن صؾحَة اـتَّقؿي    (2857)  496 صؾحُة بُن صاـِح بِن إبرايقَم بِن مـحؿَّ

يِق صؾحُة بُن طبِد اهلل بِن طبِد اـرَّ   (2858) دِّ  496 حـؿِن بِن أيب بؽٍر اـصِّ

 497 صؾحُة بُن طبِد اهلل بِن طثامَن بِن طبقِد اهلل اـتَّقؿي    (2859)

يري   صؾحُة بُن طبِد اهلل بِن طوٍف   (:285)  497 اـز 

 498 اـتَّقؿي   بقِد اهلل بِن طثامَن بِن طؿروِ صؾحُة بُن طُ   (2861)

 :49 اطي  صؾحُة بُن طبقِد اهلل بِن َؿِريٍز اـَؽعبي  اــُخز  (2862)
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 :49 صؾحُة بُن َطؿٍرو اــَّرصي    (2863)

ِد بِن سعقِد بِن اــؿسقِِّب   (2864)  :49 صؾحُة بُن مـحؿَّ

 4:1 صؾحُة بُن يّللٍ   (2865)

 4:1 صؾحُة بُن يـحقى بِن صؾحَة بِن طبقِد اهلل اـتَّقؿي    (2866)

 4:2 األنصاري   صؾحُة بُن يـحقى بِن اــ عامِن بِن أبـي طقَّاشٍ   (2867)

حقؿي  َصْؾُق بُن طؾ  (2868) ، اـس  ، أبو طؾـيٍّ اــحـػي   4:3 ـيٍّ

  4:3َصفامن موــى رسول اهلل   (2869)

 4:3 ُصوؼاُن، شقُخ األحـؿديِّ   (:286)

 

 (حرف الظاء)

 4:5 ُضَفرٌي بُن راؽِع بِن َطديِّ بِن زيِد األنصاري    (2871)

 (حرف العني)

 4:6 طادُل بُن مسعودٍ   (2872)

 4:6 طاصُم بُن سػقاَن، أبو بِػٍ   (2873)

 4:7 ُسويِد بِن طامِر بِن يزيَد بِن جاريَة األنصاري   طاصُم بنُ   (2874)

 4:8 طاصُم بُن طبِد اـعزيِز بِن طاصٍم األْشجعي    (2875)

 بنِ   (2876)
ِ
 4:9 طاصِم بِن طؿَر بِن اــخطَّاِب  طاصُم بُن طبقِد اهلل

 511 طاصُم بُن َطديِّ بِن اــَجدِّ بِن اـَعجّلِن اـُؼضاطي    (2877)

 512 طاصُم بُن ُطامرةَ   (2878)

 512 صُم بُن َطؿٍروطا  (2879)
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ــخطَّاِب   (:287)  513 طاصُم بُن طؿَر بِن حػِص بِن طاصِم بِن ُطؿَر بِن ا

 514 طاصُم بُن طؿَر بِن اــخطَّاِب، أبو ُطؿَر اـعَدوي    (2881)

 515  طاصُم بُن طؿَر بِن ؾتادَة بِن اــ عامِن األنصاري    (2882)

ِد بِن زيِد بِن طبِد اهلل بِن طؿَر بنِ   (2883) ــخطَّاِب  طاصُم بُن مـحؿَّ  517 ا

ِم، األسدي    (2884) ا برِي بِن اـعوَّ  518 طاصُم بُن اــؿـذِر بِن اـز 

 518 طامُر بُن أمقََّة بِن زيِد بِن اــَحسحاِس األنصاري    (2885)

 519  ادخزوميطامُر بُن أيب ُأمقََّة بِن اــؿغريِة بِن طبِد اهلل   (2886)

 :51   اـَعـْـزي  طامُر بُن ربقعَة بِن ؿعِب بِن ماـِك، أبو طبِد اهلل  (2887)

 522 طامُر بُن ُسحقٍم اــُؿزكـي    (2888)

يري    (2889)  522 طامُر بُن سعِد بِن أيب وؾَّاٍص اـز 

َؽِن األنصاري    (:288)  523 طامُر بُن اـسَّ

بري األسدي    (2891)  523 طامُر بُن صاـِح بِن طبِد اهلل بِن طروَة بِن اـز 

اح بِن يّلٍل، أب  (2892)  525  و طبقدةَ طامُر بُن طبِد اهلل بِن اــجرَّ

م  (2893) ا برِي بِن اـَعوَّ  526 طامُر بُن طبِد اهلل بِن اـز 

 527 طامُر بُن طبِد اهلل بِن كسطاسٍ   (2894)

 527 طامُر بُن طبِد َطؿٍرو  (2895)

 528 طامُر بُن ُؽفريَة اـتَّقؿي    (2896)

يرّي   (2897)  528 طامُر بُن ماـِك بِن ُأَيقِب بِن طبِد َمـاِف اـز 

يري  طامُر بُن مـَْخَرمَة بِن ك  (2898)  529 وؽٍل اـُؼَرشـي  اـز 
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ِد األنصاري    (2899)  529 طامُر بُن مـَْخَؾِد بِن اــحارِث بِن َسوا

 :52 األنصاري   دٍ طامُر بُن مسعوٍد، أبو سعق  (:289)

َؽِن بِن راؽِع األنصاري    (28:1)  :52 طامُر بُن يزيَد بِن اـسَّ

 531 طامرٌ   (28:2)

 531 طائٌذ اـَبَؾوي    (28:3)

 531 بِن طؿرِو بِن زمزمَة األنصاري   ُطَبادُة بُن اــَخشخاشِ   (28:4)

 532 ُطباَدُة بُن سعِد بِن طثامَن بِن َخؾدَة األنصاري    (28:5)

امِت بِن ؾقِس بِن أسمَ   (28:6)  532 األنصاري ُطباَدُة بُن اـصَّ

امِت األنصاري    (28:7)  534 طبادُة بُن اـوـقِد بِن طبادَة بِن اـصَّ

َرؾي    (28:8)  535 ُطبادُة اـز 

   536بِن أبـي راؽٍع موــى اــَّبي  قِد اهللَطبادُل بُن طب  (28:9)

 537 طبَّاُد بُن أنقس  (::28)

 537 طبَّاُد بُن أوٍس اــؿَدكـي    (2911)

 537 ، األنصاري  ْؾٍش، أبو بِػٍ طبَّاُد بُن بِػ بِن وَ   (2912)

َة األنصاري    (2913)  538 طبَّاُد بُن تـؿقِم بِن َؼِزيَّ

 539 طبَّاُد بُن تـؿقٍم اــؿَدكـي    (2914)

ِم  طبَّادُ   (2915) ا بقـِر بِن اـعوَّ  539 بُن حـؿزَة بِن طبِد اهلل بِن اـز 

ِم   (2916) ا بقـِر بِن اـعوَّ  541 طبَّاُد بُن طبِد اهلل بِن اـز 

 542 طبَّاُد بُن َؿقساَن اــؿؼُبـري    (2917)
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ــحسِن بِن طبقِد اهلل بِن طبَّاِس بنِ   (2918) عبَّاُس بُن ا  543 اهلاشؿيطظِّ  ـا

اطدي  اـعبَّاُس بِن سفِل بِن س  (2919) ، اـسَّ  543 عٍد األنصاري 

 545 اـعبَّاُس بُن أيب َشْؿؾَة، أبو اـػضلِ   (:291)

 545 اـعبَّاُس بُن ُطبادَة بِن َكْضؾَة بِن ماـِك األنصاري    (2921)

 546 بِن طبَّاِس بِن طبِد اــؿطَّؾِب  اـعبَّاُس بُن طبقِد اهلل  (2922)

عبَّاِس بِن   (2923) عبَّاُس بُن طبِد اهلل بِن َمعبِد بِن ـا ــؿطَّؾب ـا  546 طبِد ا

 547 اـعبَّاُس بُن طبِد اــؿطَّؾِب بِن ياشمٍ   (2924)

ِد ابِن َضفريَة   (2925) ِد بِن مـحؿَّ ِد بِن مـحؿَّ  549 اـعبَّاُس بُن مـحؿَّ

 551 اـعبَّاُس بُن أبـي َمْرَحٍب   (2926)

َؾؿي    (2927) س  عبَّاُس بُن ِمْرَداِس بِن أبـي طامِر بِن حارثَة ـا  551 ـا

عبَّاُس بُن مصع  (2928) زبرييِب بِن طبِد اهلل بِن ُمصعِب ـا  553 ـا

 553 طبَّاُس بُن َكْضَؾَة بِن اـعجّلنِ   (2929)

 553 َطبايُة بُن ِرؽاطَة بِن راؽِع بِن َخديٍج، أبو ِرؽاطَة األنصاري    (:292)

ٍد اــُخَجـدي    (2931)  554 طبُد اهلل بُن إبرايقَم بِن أحـؿَد بِن مـحؿَّ

ٍد اـِغػاري  طبُد اهلل بُن إبرايقَم بِن أبـي طؿروٍ   (2932)  554 ، أبو مـحؿَّ

يري    (2933)  555 طبُد اهلل بُن إبرايقَم بِن ؾارٍظ اـز 

ٍد ادؽـاد  (2934)  556 طبُد اهلل بُن إبرايقَم بِن مـحؿَّ

 556 طبُد اهلل بُن ُأبـيِّ بِن ؿعٍب   (2935)

 556 طبُد اهلل بُن أحـؿَد بِن طبِد اهلل بِن أحـؿَد اــػطي  (2936)
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َرْكدي  طبُد اهلل بُن أحـؿَد بِن طب  (2937)  557 ِد اـؾَّطقِف اـزَّ

د بِن أحـؿَد اـطربي   (2938)  557 طبُد اهلل بُن أحـؿَد بِن مـحؿَّ

ٍد ابن اخلطقب  (2939) ِد بِن مـحؿَّ ِد بِن مـحؿَّ  559 طبُد اهلل بُن أحـؿَد بِن مـحؿَّ

 :55 طبُد اهلل بُن أحـؿَد بِن يوسَف بِن اــحسِن اـزركدي  (:293)

 561 حِش بِن رياٍب األسدي  طبُد اهلل بُن أبـي أحـؿَد بِن ج  (2941)

يري    (2942)  562 طبُد اهلل بُن األرؾِم بِن أبـي األرؾِم اـز 

 564 طبُد اهلل بُن أرؾَم اــُخَزاطي    (2943)

يري    (2944)  564 طبُد اهلل بُن أزيَر اـز 

 564 َن اـقاؽعيطبُد اهلل بُن أسعَد بِن طظِّ بِن سؾقام  (2945)

 571 ريازُي طبُد اهلل بُن إسامطقَل بِن إبرايقَم اـشِّ   (2946)

 571 َطبُد اهلل بُن أؾرَم بِن زيِد بن َمعبٍد اــُخَزاطي    (2947)

 572 طبُد اهلل بُن أبـي ُأمامَة بِن ثعؾبَة، أبو رمؾَة األنصاري    (2948)

 573 طبُد اهلل بُن إكساَن اـثَّؼػي    (2949)

مِ  طبُد اهلل بُن ُأنقِس بِن أسعدَ   (:294)  574  األنصاري   بِن َحرا

 575 يتمِ طبُد اهلل بُن األ  (2951)

انَ   (2952)  576 اــُجَفـي   طبُد اهلل بُن بدِر بِن َبعجَة بِن معاويَة بِن ِخشَّ

فؿي    (2953)  577 طبُد اهلل بُن بؽِر بِن اــؿثـَّى، أبو اـعبَّاِس اـسَّ

 577  طبُد اهلل بُن أـبي بؽِر بِن حػِص بِن طؿَر بِن سعِد بِن أـبي وؾَّاصٍ   (2954)

 578 اهلل بِن أبـي أحـؿَد ابِن َجحشٍ  طبُد اهلل بُن أبـي بؽِر بِن طبدِ   (2955)



 األعالمفهرس 

 

355 

حـؿِن اــؿخزومي    (2956)  578 طبُد اهلل بُن أبـي بؽِر بِن طبِد اـرَّ

يق   (2957) دِّ  579 طبُد اهلل بُن أبـي بؽٍر اـصِّ

ِد بِن َطؿرِو بِن حزم طبُد اهلل بُن أبـي بؽِر بنِ   (2958)  :57 األنصاري   مـحؿَّ

 581 طبُد اهلل بُن ثابٍت األنصاري    (2959)

 581 اهلل بُن ثابٍت  طبدُ   (:295)

ٍد اـُعْذري    (2961)  581 طبُد اهلل بُن َثعؾبَة بِن ُصَعرٍي، أبو مـحؿَّ

ٍم األنصاري    (2962)  582 طبُد اهلل بُن جابِر بِن طبِد اهلل بِن َحرا

، اـَبقاضـي    (2963)  582 طبُد اهلل بُن جابٍر األنصاري 

 583 طبُد اهلل بُن َجرِب بِن َطتقٍك األنصاري    (2964)

 584  بُن ُجبرِي بِن اــ عامِن بِن ُأمقََّة األنصاري  طبُد اهلل  (2965)

عُ ، اــُخزاطي   طبُد اهلل بُن جحشٍ   (2966)  584 اــؿجدَّ

 586 طبُد اهلل بُن َجعػِر بِن أبـي صاـِب اــفاشؿي    (2967)

يري    (2968) حـؿِن بِن اــِؿْسَوِر اـز   588 َطبُد اهلل بُن َجعػِر بِن طبِد اـرَّ

عدي  طبُد اهلل بُن جعػِر ب  (2969)  589 ِن َكجقٍح، أبو جعػٍر اـسَّ

، أبو إبرايقم  (:296)  :58 طبُد اهلل بُن اــحارِث بِن ِربعيٍّ

، األنصاري   طبُد اهلل بُن اــحارِث بِن اـُػضقلِ   (2971)  591  اــَخْطؿي 

ِد بِن ُطؿر اــُجَؿحي    (2972)  592 طبُد اهلل بُن اــحارِث بِن مـحؿَّ

 593 ِن اــحارِث اــفاشؿي  طبُد اهلل بُن اــحارِث بِن كوؽِل ب  (2973)

اري    (2974) ، اــَّجَّ  595 طبُد اهلل بُن اــحارِث األنصاري 

 595 طبُد اهلل بُن أبـي اــحارث  (2975)
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 596  حبقبَة اــؿَدكـي   طبُد اهلل بُن أبـي  (2976)

ٍد اــؿغربـي    (2977) اٍج، أبو مـحؿَّ  597 طبُد اهلل بُن حجَّ

 599 طبُد اهلل بُن أبـي َحْدَرٍد األسؾؿي    (2978)

فؿي    (2979)  5:1  طبُد اهلل بُن ُحذاؽَة بِن َؾقِس اـسَّ

 5:2 طبد اهلل بِن اــحسن بِن اــحسِن بِن طؾـيِّ بِن أبـي صاـٍب   (:297)

 بِن يساٍر اــؿَدكـي    (2981)
ِ
 5:3 طبُد اهلل بُن اــحسِع بِن ططاء

، اـُعَؿري    (2982)  5:4 طبُد اهلل بُن حـؿزَة اـُؼَرشـي 

 5:4 بريي  طبُد اهلل بُن حـؿزَة اـز    (2983)

 5:5 طبُد اهلل بُن حـظؾَة بِن أبـي طامٍر طبِد َطؿرِو األنصاري    (2984)

، موغ اـعبَّاسِ   (2985)  5:6 طبُد اهلل بُن ُحـقـٍن، اــؿَدكـي 

 5:7 طبُد اهلل بُن خاـِد بِن سعقِد بِن أيب مريمَ   (2986)

 5:7 طبُد اهلل بُن َخبَّاِب بِن األَرتِّ اــؿَدكـي    (2987)

اري  طبُد اهلل بُن َخبَّ   (2988) ، اــَّجَّ  5:8 اٍب األنصاري 

، األنصاري    (2989)  5:9 طبُد اهلل بُن ُخَبقٍب اــُجفـي 

حـؿِن اـُعَؿري   طبُد اهلل بنُ   (:298)  ::5 ديـاٍر، أبو طبِد اـرَّ

كادِ   (2991) َن، أبو اـزِّ  611 طبُد اهلل بُن َذؿوا

نُ   (2992) امَّ َن أبـي صاـٍح اـسَّ  614 طبد  اهلل بُن ذؿوا

ٍد األنصاري  طبُد اهلل بُن   (2993)  614 راؽِع بِن َخديٍج، أبو مـحؿَّ

 615 طبُد اهلل بُن راؽِع بِن أبـي راؽٍع   (2994)

 615 طبُد اهلل بُن َرباٍح، أبو خاـٍد األنصاري    (2995)
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بقع اــحارثي    (2996)  616 طبُد اهلل بُن اـرَّ

 616 َطبُد اهلل بُن ربقعَة بِن طبِد اهلل بِن اــُفديِر اـتَّقؿي    (2997)

 617 بُن أبـي ربقعَة اــؿخزومي  طبُد اهلل   (2998)

 اـؼقِس األنصاري    (2999)
ِ
 618 طبُد اهلل بُن َرواحَة بِن َثعؾبَة بِن امرىء

 619 طبُد اهلل بُن ُرومان  (:299)

بقـِر بِن طظِّ بِن سقِِّد اـُؽلِّ األسواين   (29:1)  619 طبُد اهلل بُن اـز 

مِ   (29:2) ا برِي بِن اـعوَّ  :61 طبُد اهلل بُن اـز 

بقـِر اــِؿرصي   طبُد اهلل بنُ   (29:3)  624 اـز 

 624 طبُد اهلل بُن َزمعَة بِن األسوِد بِن طبِد اــؿطَّؾِب األسدي    (29:4)

 625 اــؿخزومي   سؿعانَ زياِد بِن سؾقامَن بِن  طبُد اهلل بنُ   (29:5)

ٍد اـُعؿري    (29:6)  626 طبُد اهلل بُن زيِد بِن أسؾَم، أبو مـحؿَّ

 628 بِن ؿعٍب األنصاري   طبُد اهلل بُن زيِد بِن طاصِم بِن َطؿروِ   (29:7)

ِه بِن ثعؾبَة األنصاري    (29:8)  629 طبُد اهلل بُن زيِد بِن طبِد ربِّ

 629 طبُد اهلل بُن زيـَب ابـِة سؾقامَن اـعباسقَّةُ   (29:9)

ٍد اــُفَذــي    (::29)  :62 طبُد اهلل بُن ساطدَة، أبو مـحؿَّ

 :62 طبُد اهلل بُن ساــِم بِن طبِد اهلل بِن طؿَر اـُعؿري    (2:11)

ائِب بِن أبـي ُحبقِش بِن اــُؿطَّؾِب األسدي    (2:12)  :62 طبُد اهلل بُن اـسَّ

ٍد اـِؽـدي    (2:13) ائِب بِن يزيَد، أبو مـحؿَّ  631 طبُد اهلل بُن اـسَّ

حـؿِن بِن طوٍف اطبُد اهلل بُن سعِد بِن إبرايقَم   (2:14)  631 بِن طبِد اـرَّ

يري    (2:15)  632 طبُد اهلل بُن سعِد بِن أبـي وؾَّاٍص اـز 
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 632 طبُد اهلل بُن سعقِد بن أبـي سعقٍد ؿقساَن اــؿؼرُبي    (2:16)

 633 األُموي   طبُد اهلل بُن سعقِد بِن اـعاِص بِن ُأمقَّةَ   (2:17)

عاص  (2:18) عاص بِن سعقِد بِن ـا  634 األموي   طبُد اهلل بُن سعقِد بِن ـا

 634 طبُد اهلل بُن سعقِد بِن ؾقِس بِن َؾفدٍ   (2:19)

 634 أبـي يـٍد، أبو بؽٍر اـَػزاري   طبُد اهلل بُن سعقِد بنِ   (:2:1)

 635 طبُد اهلل بُن أبـي سعقٍد، أبو زيٍد اــؿَدكـي    (2:21)

 636 اـؾقثي طبُد اهلل بُن ُسػقاَن بِن ُطؼبَة بِن أبـي طائشةَ   (2:22)

، اــَخَزرجي    (2:23) ئقؾـي   637 طبُد اهلل بُن َسَّلِم بِن اــحارِث، اإلُسا

 638 َدكـي  طبُد اهلل بُن سؾامَن األؼر  اــؿ  (2:24)

ؿَة بِن ماـِك بِن اــحارِث اـبؾوي    (2:25)
 638 طبُد اهلل بُن َسؾِ

 639 طبُد اهلل بُن أبـي سؾؿَة ديـاٍر، اــامِجُشون  (2:26)

 :63 األنصاري   بُن سؾقامَن بِن زيِد بِن ثابٍت  طبُد اهلل  (2:27)

، اـُؼبائي    (2:28)  :63 طبُد اهلل بُن سؾقامَن بِن أيب سؾؿَة األسؾؿي 

 641 بُن سفِل بِن زيٍد األنصاري   طبُد اهلل  (2:29)

، اــحارثي    (:2:2)  641 طبُد اهلل بُن سفِل بِن زيٍد األنصاري 

 642 طبُد اهلل بُن ُسويٍد األنصاري  اــَخْطؿي    (2:31)

َبعي    (2:32)  642 طبُد اهلل بُن َشبقِب بِن خاـٍد، أبو سعقٍد اـرَّ

ق  (2:33) اِد بِن اــفاِد، أبو اـوـقِد اـؾَّ  643 ثي  طبُد اهلل بُن شدَّ

قباكـي    (2:34)  644 طبُد اهلل بُن صاـٍح اـشَّ

ٍد اـُغَؾقز  (2:35) يِق بِن مـحؿَّ  645 طبُد اهلل بُن ِصدِّ



 األعالمفهرس 

 

355 

 645 طبُد اهلل بُن صؾحَة اــُخزاطي    (2:36)

 645 طبُد اهلل بُن أيب صؾحة زيِد بِن سفِل بِن األسودِ األنصاري    (2:37)

 647 طبُد اهلل بُن أبـي َصؾحةَ   (2:38)

 647 ِم بِن طؿَر بِن طبِد اـعزيِز بِن سؾقامنَ طبُد اهلل بُن طاص  (2:39)

ٍد اـَعــْزي    (:2:3)  647 طبُد اهلل بُن طامِر بِن ربقعَة، أبو مـحؿَّ

 649 طبُد اهلل بُن طامِر بِن ُؿَريٍز ابِن ربقعَة اـَعْبشؿي    (2:41)

 651 طبُد اهلل بُن طامٍر، أبو طامٍر األسؾؿي    (2:42)

 653 طبُد اهلل بُن أبـي طامٍر اـُؼَرشـي    (2:43)

َرؾي    (2:44)  653 طبُد اهلل بُن طبَّاٍد اـز 


