
 فهرس األعالم

 

244 

 األعالمفهرس 

 

 حرف النون

 الصفحة العلم الرقم

 4 ٘ابٌؾ   (3444)

ـُ األعجِؿ األشٓٔل    (3443)  3 ٘اجٗة ُ ب

ـِ كٍَب اخلُزاعل    (3444) ـُ جٕدِب ب  3 ٘اجُٗة ب

، اخلُزاعل  (3445) ـِ ُجٕدٍب األشٓٔل  ـُ كَِب ب  4 ٘اجُٗة ب

ـِ عبَّاسٍ   (3446)  5 ٘افٌذ، أبق َوَبٍد، وقىل اب

ـِ   (3447)  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ ثابِت ب مِ  ٘افُع ب ا ـِ الَقَّ بِر ب  6 الز 

ـِ عَ   (3448) ـِ ُوٌَِؿ ب ـُ جبِر ب ـِ عبِد َوٕاٍف ٘افُع ب ـِ ٘قفِؾ ب  7 ديِّ ب

َرر    (3434) ُّ ـُ شٓٗامَن ال  04 ٘افُع ب

ٍَُ٘ٗؿ، أبقُرويؿٍ   (3430) ـِ أيب  ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ  04 ٘افُع ب

ـِ أيب وقَّاصٍ   (3434) ـُ عتبَة ب  04 ٘افُع ب

ٍف   (3434) ـِ ُوٌرِّ ـُ عيلِّ ب  04 ٘افُع ب

 04 ٘افع بـ والؽ بـ أيب عاور، أبق شٍٖٗؾ األصبحل    (3433)

(3434)   
ِ
ـُ أيب ٘افٍع، أبق عبِد اهلل  03 ٘افُع ب

ـِ عَٔر، أبق عبد اهلل   (3435)  04 ٘افٌع، وقىل اب

ٍد الُِاري    (3436) َّٔ  06 ٘افٌع، أبق حم

 06 ٘افٌع وقىل الَّٕبلِّ   (3437)
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ـِ أيب وقَّاصٍ   (3438) ـِ شَِد ب  06 ٘افٌع، وقىل عاوِر ب

حل  َ٘بٖاُن، أب  (3444) َٔ  07 ق صالٍح اجلُ

 08 َ٘بٖاُن، أبق حيٗك ادخزوول    (3440)

، احلََجبل    (3444) بدري  ََ ـِ أيب ضٓحَة، ال ـِ عثامَن ب ـُ وهِب ب بُٗف ب ُ٘ 08 

َبٌٗف، وقىل الَّٕبّل   (3444) ُ٘ 44 

ـِ   (3443) ي ، شَُد الدِّ  44 َ٘جٌٗب الِاخري 

ِد الُر٘اضلِّ   (3444) َّٔ ـِ حم ِد ب َّٔ  حم
ِ
 40 َ٘جٌٗب، وقىل أيب عبِد اهلل

ـِ   (3445) ي ، شَُد الدِّ  40 ٘جٌٗب األذيف 

ٌَّقار    (3446) ، ال اول   40 َ٘جٌٗب الٍِّٕ

ـُ عبَد ال  (3447) ٕدي  َِ٘جُٗح ب ، أبق َوَرٍش السِّ ـِ مح  44 رَّ

 43 َِ٘جٌٗح   (3448)

ـُ ََسجَس   (3454)  44 ِ٘ياُح ب

ـِ األخرمِ   (3450) ـُ دهِر ب ـِ والٍؽ األشٓٔل   ُ٘ن ب  44 ب

ـُ شالَّمٍ   (3454)  44 ُ٘ن ب

ئٌل    (3454)  45 ٌ٘ن الىقا

احلل  (3453)  45 ٌ٘ن اليَّ

ٌَّقار    (3454) ، ال ول   46 ٌ٘ن ادّدَّ

ٌَّقار  (3455) ، ال َٕٗٔل   46 ٌ٘ن ال

 46 ٘يٌر، صاحُب اديذَّ   (3456)

ـِ أيب اجلَقِن، اخلُزاعل    (3457) ـُ أكثَؿ ب  46 ٘رضُة ب
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 47 الٕرض بـ شِٗان الدؤيل  (3458)

ٍد ادروزي    (3464) َّٔ ـُ شَٓٔة، صاذاُن، أبق حم  47 الَّٕرُض ب

ـُ قٍٗس اَددن   الَّٕرُض   (3460)  48 ب

ـُ عبٍٗد، أبقَبرزَة األشٓٔل    (3464) ُٓة ب ًْ َ٘ 44 

ِاري    (3464)
ُِ ـِ أباَن ال ـُ َعٔرِو ب  40 ًَُ٘ٓة ب

ـِ َثَٓبِة اخلزرجل   (3463) ـِ شَِد ب ـُ َبىِر ب امُن ب  44 الَٕ 

ـِ دارمِ   (3464) َِٓػ ب ـُ خ امُن ب ـِ أفه اخلَُزاعل   الَٕ  ـِ أشَٓؿ ب  43 ب

ـُ عبِد   (3465) امُن ب ـِ كَِب األنياريالَٕ  ـِ وسَقِد ب  44 َعٔرٍو ب

ـِ ِرفاعَة األنياري  (3466) ـُ َعٔرِو ب امُن ب  44 الَٕ 

، األنياري    (3467) َرقل  َّٗاٍش، أبق شَٓٔة الز  ـُ أيب ع امُن ب  45 الَٕ 

ـِ ِفِٖر األنياري    (3468) ـِ أسَم ب ـُ َقققَؾ ب امُن ب  45 الَٕ 

ـِ دعِد ب  (3474) ـِ ثَٓبَة ب ـُ والِؽ ب امُن ب  46 األنياريـِ ِفِٖر الَٕ 

َة األنياري  الٕ    (3470) ـُ ُورَّ  47 َامُن ب

ـِ عائٍذ، أبق َعٔرٍو ادزن  (3474) ِن ب ـُ ُوّرِّ امُن ب  48 الَٕ 

ِاري    (3474)
ُِ امُن ال  34 الَٕ 

ـِ مجَّاٍز احلسٕٗل    (3473) ـُ وٕيقِر ب  34 َُُ٘ر ب

ـِ احلارِث األنياري  (3474) ـِ رفاعَة ب ـُ َعٔرِوب ٗامُن ب  30 الَٕ 

، الٕحام َُ٘ٗؿُ   (3475) ـِ أشِٗد األنياري   ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  30 ب

، ادجٔر  (3476)
ِ
، أبق عبِد اهلل

ِ
ـُ عبِد اهلل  34 َُُ٘ٗؿ ب

ٌَِان    (3477) َُ  عاوِر أبق شَٓٔة، ال
ـِ ـُ وسَقِد ب  34 َُُ٘ٗؿ ب
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ٍل األشٓٔل    (3478) ا  33 َُُ٘ٗؿ بـ َهزَّ

ـِ َعٔرٍو،أبق َبْرَةالثَِّّل    (3484) ـِ َكٓدَة ب ـُ َورسوٍح ب  34 ُُِ٘ٗع ب

ائغُ   (3480) ٌٗع، أبق رافٍع اليَّ َِ ُ٘ 34 

 36 ٌُِ٘ٗع، وْاَتُب أمِّ شٓٔةَ   (3484)

ـُ هىامِ   (3484) ـِ َعٔروِ  ُُِ٘ٗؾ ب ـِ زيِد ب ـِ شَِٗد ب َدوي   ب ََ  36 ال

ََ٘ٔٓة األنياري    (3483) ـُ أيب   37 َُ٘ٔٓة ب

ٗز    (3484) َّ ، ال بدي  ََ  ال
ِ
ـُ عبِد اهلل  37 هناُر ب

ٗـّٖاِن األنياري    (3485) ـُ التَّ  38 هَنُٗؽ ب

 خالٍد الْاليب    (3486)
ـِ ـُ ِشـََٔاَن ب اُس ب  38 الَّٕقَّ

ـُ أيب بالٍل اخلَٗزي   ٘قُح   (3487)  44 ب

ـُ إياٍس اهلذيل    (3488)  40 ٘قفُؾ ب

ـِ ثَٓبَة األنياري  (3344)  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ ثَٓبَة ب  40 ٘قفُؾ ب

ـِ عبِد ا  (3340) ـُ احلارِث ب ـِ هاصٍؿ، أبق احلارِث ٘قفُؾ ب ٌَِّٓب ب  44 د

ـُ عبادٍ   (3344)  44 ٘قفُؾ ب

ـِ اخلٗاِر   (3344) ـِ َعِديِّ ب ـِ القلِٗد ب ـُ عامرَة ب ـِ عبِد َوٕاٍف ا٘قفُؾ ب  43 ب

، األكُز، أبق شَد الّرر  (3343)
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ ُوساحِؼ ب  43 ٘قفُؾ ب

ٖٔل    (3344) ـُ وسَقٍد السَّ  45 ٘قفُؾ ب

ـُ وَ  (3345) ـِ صخرِ ٘قفُؾ ب ـِ عروة َعٔرِو ب ييل   اويَة ب  46 الدِّ

ـِ   (3346) ـُ عٗاِض ب  47 أشَٓؿ األشٓٔل  ِ٘ٗاُر ب

ـُ ُوَْرٍم األشدي    (3347)  48 ِ٘ٗاُر ب
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 (حرف اهلاء)

ـِ ثابِت   (3348) ـِ ويَِب ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل اِر ب َّْ ـُ ب  54 الزبريهاروُن ب

ـُ شٍَد، وقىل قريشٍ   (3304)  54 هاروُن ب

ـِ ضٓحَة التَّٗٔل    (3300) ِد ب َّٔ ـِ حم ـِ إبراهَٗؿ ب ـُ صالِح ب  54 هاروُن ب

ـُ أيب عائىةَ   (3304)  50 اَددن   هاروُن ب

هري    (3304) ٍد الز  َّٔ ـِ حم  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  50 هاروُن ب

َغِب   (3303) ـَ الزَّ ـُ عَٔر ب  54 هاروُن ب

ـُ َقَزعَة اَددن    (3304)  53 هاروُن ب

ـِ عٗسك   (3305) ـِ وقشك ب ـِ إشحاَق ب ِد ب َّٔ ـُ حم بادهاروُن ب  54 اَل

دِ   (3306) َّٔ ـِ حم  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ِد ب َّٔ ـُ حم  55  دالرصٗالَباد،  هاروُن ب

ٍد اَددن    (3307) َّٔ ـُ حم  56 هاروُن ب

َِّٗب   (3308) ـُ ادس  56 هاروُن ب

روي    (3344) َِ ـِ أيب عَّٓٔة ، أبق وقشك ال ـُ وقشك ب  56 هاروُن ب

ـِ اهلُديِر التٗٔل  (3340) ـِ حُمرِز ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـَ هاروَن ب  58 هاروُن ب

، األشدي    (3344) َرر  ُّ ـُ حيٗك ال  64 هاروُن ب

(3344)   ، اوي  قيف  هاروُن السَّ  60 الي 

رٍ   (3343) ـِ أيب ْب ـِ ب مح ـِ عبِد الرَّ  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ِر ب ـُ أيب ْب يُؼ  هاصُؿ ب دِّ  60 اليِّ

ـِ أيب وقَّاِص، أبق عٔرَ   (3344) ـُ عتبَة ب ب ُٔ  64 هاص

ـِ ِشٕاٍن   (3345) ـُ عيلِّ ب  63 هاصُؿ ب

ـِ جٍَِر احلسٕل   هاصؿُ   (3346) ِد ب َّٔ ـِ حم ـِ قاشِؿ ب ـُ ُفٓٗتَة ب  63 ب
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ـُ هاص  (3347) ـِ أيب وقَّاِص هاصُؿ ب ـِ عتبَة ب ـِ هاصِؿ ب  64 ِؿ ب

ـِ إلٗاَس التَّٔٗٔل    (3348) ـُ أيب هالَة هِٕد ب  65 هالُة ب

ـِ أيب ضالٍب   (3344)  66 ها٘ئ، وقىل عيلِّ ب

ـِ أشِد األشدي  (3340) ٌَِّٓب ب ـِ اد ـُ األشقِد ب  66 هبَّاُر ب

ـِ صٗحَة احلُسٕٗل    (3344) ـِ مجَّاِز ب ـِ وٕيقِرب ـُ مجَّاِزب  67 هبُة ب

اعرُ ُهدْ   (3344)  74 بُة الىَّ

 74 ادَُخُِّٕث  هدمٌ   (3343)

ى الباهيل    (3344)  والِؽ بـ عبِد الَزَّ
ـِ ـُ زياِدب  74 اهلِْرواُس ب

ـُ عبدِ   (3345) ـُ هرولٍّ األنياري   َهَرول  ب  ب
ِ
 74 اهلل

ـِ رافعِ   (3346) ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ ـِ َخديٍج األنياري   ُهَريُر ب  74 ب

ٌل األشٓٔل    (3347) ا  74 َهزَّ

ـُ إشحاَق   (3348) ـِ كٕا٘ةَ  هىاُم ب ـِ احلارِث ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل  75 ب

ـِ هىامِ   (3334) ـُ إشامعَٗؾ ب ـِ القلِٗد ادخزوول هىاُم ب  76 ب

ـِ أشِد األشدي   هىامُ   (3330) ـِ خقيِٓد ب ِم ب ـِ ِحزا ـُ حِْٗؿ ب  78 ب

ـُ شٍَد، أبق عبَّاد، وقىًل أيب هلٍب  هىامُ   (3334)  84 ب

ـِ  هىامُ   (3334) مح ـِ عبِد الرَّ ـِ عْروَة ب  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  84 ادخزوول   ب

مِ  هىامُ   (3333) ا ـِ الَقَّ بِر ب ـِ الز  ـُ عروَة ب  84 ب

ـُ هاروَن األنياري    (3334)  85 هىاُم ب

ـِ ادُرةِ ادخزوول  (3335) ـِ هىاِم ب ـِ الَاِص ب ـُ حيٗك ب  85 هىاُم ب

 86 هىاٌم، أبق جٍَِر األنياري    (3336)
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  86هىاٌم، وقىل الَّٕبلِّ   (3337)

 87 هالل بـ عيل بـ أشاوة الَاوري  (3338)

ٖري    (3344)
ِِ ـِ أشاوَة ال ـُ عيلِّ ب  88 هالُل ب

ـُ عيلٍّ   (3340)  88 هالُل ب

 88 هالل بـ أيب وٗٔق٘ة  (3344)

، وقىل بٕل كٍَب   (3344) ـُ أيب هالٍل، اَددن   044 هالُل ب

د  (3343) َّٔ  044 هالٌل، أبق حم

ـِ عبِد الَزيزِ   (3344)  044 هالٌل، وقىل عَٔر ب

ـِ هبَة احلسٕٗل    (3345) ـِ هٗازَع ب ـُ ُغريِر ب  040 هٓامُن ب

ـُ حارثَة األشٓٔل    (3346)  040 هُٕد ب

 040 ُهَٕل، وقىل عٔر  (3347)

ـُ عبٍٗداحلٌٕٗل، أبق حمٔد  (3348) َّٗاُج ب  044 ه

ـِ وٕيقٍر احلسٕٗل    (3354) ـِ مجَّاِز ب ـُ هبَة ب  044 هٗازُع ب

 044 ِهٌٗت ادَُخُِّٕث   (3350)

ـُ شٕانٍ   (3354)  043 اهلٗثُؿ ب

ييل    (3354)  أوَٗة الدِّ
ـِ ـُ أيب شٕاٍن يزيَد ب  044 اهلٗثُؿ ب

ـِ َدهٍر األشٓٔل  ا  (3353) ـُ ِ٘ن ب  044 هلٗثُؿ ب

 (حرف الواو)

ٌَّاب الٓٗثل  (3354) ، أبق اخل
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ األشِّع ب  046 واثُٓة ب

، اجلَزَري    (3355) ّٗيل  َُ ـُ ٘افٍع ال زُع ب  047 القا
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ـِ والِؽ األنياري    (3356) ـِ َعٔرِو ب ـِ وِّٕذب ـُ َحبَّاَن ب  048 واشُع ب

ـُ أيب شَٗدٍ   (3357)  004 واصُؾ ب

ـُ شٍٗػ و  (3358)  004 اصُؾ ب

ُل   (3364) ا ، الُزَّ ، أبق حذيَِة البني 
ٍ
ـُ عٌاء  000 واصُؾ ب

ـِ وَاذِ   (3360) ـِ شَِد ب ـُ َعٔرِوب امنِ  واقُد ب ـِ الَٕ   004 األنياري   ب

ٌَّاِب   (3364) ـِ اخل ـِ عَٔر ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـِ زيِد ب ِد ب َّٔ ـُ حم  004 واقُد ب

(3364)   
ِ
  003واقُد، وقىل رشقِل اهلل

ـُ ُح   (3363) ـِ َئََر احلرضول  وائُؾ ب ـِ وائِؾ ب ـِ ربََٗة ب  003 ْجٍر ب

ْ٘جل    (3364)  004 وثٌٗؼ الزَّ

ـُ أيب زيٍد األنياري    (3365)  004 َوداعُة ب

ـِ ِصٗح  (3366) ـُ مجَّاِز ب ـِ قاشٍؿ احلسٕٗلُوَديٌّ ب ـِ هاصِؿ ب  005 َة ب

ـِ مجَّاِز احلسٕٗل    (3367) ـِ وٕيقِر ب ـِ مجَّاِز ب ـُ هبَة ب  008 ُوَدي  ب

 044 أبق خالٍد ادديٕل   َورداُن،  (3368)

(3374)   
ِ
  044َورداُن، وقىل رشقِل اهلل

 040 ورٌش ادّرئ  (3370)

 اخلَقٓن    (3374)
ِ
ـُ عبِد اهلل  040 القزيُرب

ََّٗة ادخزوول    (3374) ـُ أيب ُأو  044 القلُٗد ب

ـُ أيب ُخبزة اَددن    (3373)  043 القلُٗد ب

ـُ داوَد األنياري    (3374)  043 القلُٗد ب

ـُ رباِح   (3375) ـِ ع القلُٗد ب اِح ب ، أبق الَبدَّ  عيلٍّ
ـِ  044 اصِؿ ب
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، األورُ   (3376) ٖٔل  َِ ـُ رفاعَة ال  044 القلُٗد ب

انَ   (3377) َِّ ـِ ع ـُ زياٍد، وقىل عثامَن ب  045 القلُٗد ب

اوِت، أبق ُعبادَة األنياري    (3378) ـِ اليَّ ـُ ُعبادَة ب  045 القلُٗد ب

َّٗاٍد اَددن    (3384)  ص
ـِ  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  046 القلُٗد ب

ـُ   (3380) ـِ احلِْؿ األوقي القلُٗد ب ـِ ورواَن ب  047 عبِد ادِٓؽ ب

ـِ َحرِب األوقي  (3384) ـِ أيب شِٗاَن صخِر ب ـُ عتبَة ب  048 القلُٗد ب

َِدي    (3384) ـِ عروَة السَّ ـِ عٌَٗة ب ِد ب َّٔ ـِ حم ـُ عروَة ب  040 القلُٗد ب

ـِ أيب ُوٍَٗط األوقي  (3383) ـُ عّبَة ب  040 القلُٗد ب

ـِ عبِد الرَّ   (3384) ـُ َعٔرِو ب ـِ ُوسافٍع الَاوري  القلُٗد ب ـِ ب  044 مح

 شٕاٍن، أبق شٍَٗد ادُزن    (3385)
ـِ ـُ َكثِر ب  043 القلُٗد ب

ٍد ادخزوول    (3386) َّٔ ـُ كثٍر، أبق حم  043 القلُٗد ب

، وقٓهؿ  (3387) َرر  ُّ ـُ أيب هىاٍم، ال  045 القلُٗد ب

 ادخزوول  (3388)
ِ
ـِ عبِد اهلل ـِ ادُرِة ب ـُ القلِٗد ب  046 القلُٗد ب

، وقىل عٔرَ القلُٗد   (3444) َرر  ُّ ـُ أيب القلِٗد، أبق عثامَن، ال  047 ب

ـِ َحًيِ وهباُن ب  (3440) ـِ غاِ٘ؿ ب ِد ب َّٔ قارقل   ـُ حم ، الس   048 السيب 

ِاري    (3444)
ُِ ـِ خالٍد ال ـِ عباِد ب ـُ حذيَِة ب  048 وهُب ب

ـِ ادحِٗز ادخزوول    (3444) ـِ برِش ب ـُ عثامَن ب  034 وهُب ب

ـُ   (3443)  034 قابقٍس ادزن وهُب ب

َرر    (3444) ُّ ٍَُ٘ٗؿ، ال ـُ َكٗساَن، أبق   030 وهُب ب

ـِ حزن األنياري  (3445) ِف ب ـُ ُوٕبِّ  034 وهُب ب
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ـِ   (3446) ـِ وهِب ب ـُ وهِب ب ـِ َزوَةَ وهُب ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل  034 كبِر ب

 

 (حرف الياء)

 036 يازكقج  (3447)

ـِ   (3448) ي ّر، افتخاُر الدِّ ، أبق الد   036 ياققٌت الَزي 

َدا  (3404) ْ٘ ـِ ياققٌت اخلاز ي ، افتخاُر الدِّ شقيل   037 ُر الرَّ

ـِ   (3400) ي ، حساُم الدِّ  040 ياققٌت ادْٓل  ادسَقدي 

، الٌقار  (3404)  040 ياققٌت البٌاوي 

 040 ياققٌت البُدادي    (3404)

 040 ياققٌت، احلبم    (3403)

ٌَّقار    (3404) ، ال  040 ياققٌت املاردان 

ُّٕس ب  (3405)  044 ـُ أيب وقشك، أبق وقشك األشدي  حُيَ

ٓٔل  حيٗ  (3406) ـِ أيب قتَٗٓة الس  ـَ داوَد ب ـِ عثامَن ب ـُ إبراهَٗؿ ب  044 ك ب

٘دون    (3407)  حيٗك الزَّ
ـِ ـُ أمحَد ب  044 حيٗك ب

ـِ أيب ضٓحَة األنياري    (3408)  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ إشحاَق ب  043 حيُٗك ب

ـُ أيب إشحاَق   (3444)  044 حيٗك ب

ـِ ُزرارَة، األنياري    (3440) ـُ أيب أواوَة أشََد ب  044 حيٗك ب

ٍد األنياري    (3444) ـِ خالَّ ـُ بىِر ب  045 حيٗك ب

ـِ أيب كثرٍ   (3444) ـُ جَِِر ب  045 حيٗك ب

ـُ َحبَّاَن األنياري  (3443)  046 حيٗك ب



 فهرس األعالم

 

244 

ـِ جَِِر   (3444) ـِ ب ـُ احلس ـِ احيٗك ب ـِ زي ـِ احلُسِي األصُِر ب ـِ ب َابدي  046 ال

ـِ عثام  (3445) ـِ ب ـُ احلس ـِ عقٍف حيٗك ب ـِ ب مح ـِ عبِد الرَّ  047 َن ب

ـُ ح  (3446)  عيلِّ حيٗك ب
ـِ ـِ زيِد ب  047 سِي ب

، اهلادي  (3447) د  ، الرَّ ـِ الّاشِؿ احلسٕل  ـُ احلسِي ب  048 حيٗك ب

َّٗةَ   (3448) ـِ ُأو ـِ أيب الَاِص ب ـُ احلِْؿ ب  048 حيٗك ب

اعدي    (3444) ـِ ربََٗة السَّ ـِ أيب ُأشٍٗد والِؽ ب ـُ محزَة ب  054 حيٗك ب

ـِ بروَؽ الزوْل    (3440) ـُ خالِد ب  050 حيٗك ب

ـُ   (3444) ـِ َأيامءَ  حيٗك ب ِاري   ُخِاِف ب
ُِ ـِ َرَحًَة ال  050 ب

ـِ الَجالِن األنياري    (3444) ـِ والِؽ ب ـِ رافِع ب دِ ب ـُ خالَّ  050 حيٗك ب

ـِ رافٍع األنياري    (3443) ِدب ـِ خالَّ ـِ حيٗك ب ِد ب ـُ خالَّ  054 حيٗك ب

ـُ زكريا، حمل الديـ، أبق زكريا احلقران   (3444)  054 حيٗك ب

ـُ شابٍؼ اخلّٓان  (3445)  053 حيٗك ب

ـِ أيب وقَّاصٍ   (3446) ـُ شَِد ب  054 حيٗك ب

ـِ ديٕار  (3447) ـُ شَِٗد ب  054 حيٗك ب

ـِ الَاِص األوقي  (3448) ـِ شَِٗد ب ـِ الَاِص ب ـُ شَِٗد ب  055 حيٗك ب

ـِ َعٔرٍو األنياري  (3434) ـِ قِٗس ب ـُ شَِٗد ب  056 حيٗك ب

ـُ شٍَٗد التَّٔٗٔل    (3430)  064 حيٗك ب

ـِ األخِٕس األخٕز    (3434) ـُ أيب شِٗاَن ب  060 حيٗك ب

ًََ٘ٓة اخلُزاعل    (3434) ـِ  ـُ شٓٗامَن ب  064 حيٗك ب

ـُ شٓٗامَن اَددن    (3433)  064 حيٗك ب
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ـُ أيب شٓٗامَن، أبق صالٍح اَددن    (3434)  064 حيٗك ب

ـِ أيب َحثَٔة األود    (3435) ـُ شِٖؾ ب  063 حيٗك ب

ـُ صبؾٍ   (3436)  064 حيٗك ب

ـُ صٖاٍب اَددنّ   (3437)  064 حيٗك ب

ـِ عبِٗد ا  (3438) ـُ ضٓحَة ب  التَّٗٔل  حيٗك ب
ِ
 064 هلل

مِ   (3444) ا ـِ الَقَّ بِر ب ـِ الز   ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ عبَّاِد ب  065 حيٗك ب

ـِ ها٘ئٍ   (3440) ـُ عباِد ب  066 حيٗك ب

ـِ أيب ضالٍب   (3444)  عيلِّ ب
ـِ ـِ ب ـِ احلس ـِ ب ـ حس  ب

ِ
ـُ عبِد اهلل  067 حيٗك ب

ٌَّاِب   (3444) ـِ اخل ـِ عَٔر ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـِ شاملِ ب  ب

ِ
ـُ عبِد اهلل  068 حيٗك ب

ـ زرارة األنياري   (3443) ـِ شٍَد ب ـِ ب مح ـِ عبِد الرَّ  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  068 حيٗك ب

ـِ أيب َعَٔرَة األنياري    (3444) ـِ ب مح ـِ عبِد الرَّ  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  074 حيٗك ب

ـِ أيب قتادَة، أبق قتادَة األنياري    (3445)  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  070 حيٗك ب

ـِ يزيدَ حي  (3446)  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  074 ريا األنياري  ، أبق زكٗك ب

ـُ عبِد الرَّ   (3447) ـِ أيب بٓتَةَ حيٗك ب ـِ حاضِب ب ـِ ب َّٓخٔل   مح  074 ال

ـِ ُزرارَة األنياري  (3448) ـِ شَِد ب ـِ ب مح ـُ عبد الرَّ  074 حيٗك ب

ـِ احل  (3454)  عيلِّ ب
ـِ ـِ ب مح ـُ عبد الرَّ  073  سِي الٌزي الىٗبانحيٗك ب

ـِ صا  (3450) ِد ب َّٔ ـِ حم ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ  073 لِح الْٕان حيٗك ب

ـِ وردانَ   (3454) ِد ب َّٔ ـِ حم ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ  074 حيٗك ب

ـِ وزروعٍ   (3454) ِد ب َّٔ ـِ حم الِم ب ـُ عبِد السَّ  075 حيٗك ب

 075 حيٗك بـ عبٗد اهلل بـ عبد اهلل بـ وقهب التٗٔل  (3453)
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ُبٓز    (3454) ٌَّرا ـِ يقشَػ ال ـِ أمحَد ب ـِ إبراهَٗؿ ب ـُ عثامَن ب  077 حيٗك ب

ـُ   (3455) مِ حيٗك ب ـِ الَّقا بِر ب ـِ الز   077 عروَة ب

 يزيَد اَددن    (3456)
ـِ ـُ عٌَٗة ب  078 حيٗك ب

ـِ عٕانٍ   (3457) ـُ عيلِّ ب  078 حيٗك ب

َرقل    (3458) ـِ رافِع الز  ِد ب ـِ خالَّ ـِ حيٗك ب ـُ عيلِّ ب  084 حيٗك ب

ـُ   (3464) ـٍ األنياري  حيٗك ب ـِ أيب حس  084 ُعامرَة ب

ـِ األ  (3460) ـِ عثامَن ب َن ب ـُ عٔرا  080 رقِؿ ادخزوول  حيٗك ب

ـُ ُعٍٔر، أبق زكريا اَددن    (3464)  080 حيٗك ب

ـُ أيب َلبٗبة اَددن    (3464)  084 حيٗك ب

ـِ أنٍس األصبحل    (3463) ـُ والِؽ ب  084 حيٗك ب

ٔري    (3464) َُ ِؾ، أبق ُعٍّٗؾ ال ـُ ادتقكِّ  084 حيٗك ب

ـِ   (3465) ي وٗاضل  ، حمٗل الدِّ ـِ أمحَد الدِّ ِد ب َّٔ ـُ حم  084 حيٗك ب

ـِ حْٗؿٍ  حيٗك  (3466) ِد ب َّٔ ـُ حم  084 ب

ـِ َضحالءَ   (3467) ِد ب َّٔ ـُ حم  085 حيٗك ب

ـِ ها٘ئ اهلَُٕائل    (3468) ـِ عبَّاِد ب ِد ب َّٔ ـُ حم  085 حيٗك ب

َن اجلاري    (3474) ـِ ِوٖرا  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ِد ب َّٔ ـُ حم  086 حيٗك ب

ـِ أيب َلبٗبة  (3470) ـِ ب مح ـِ عبِد الرَّ ِد ب َّٔ ـُ حم  087 حيٗك ب

ـِ   (3474) ِد ب َّٔ ـُ حم  087 قٍٗس، أبق زكر حيٗك ب

ـِ   (3474) ِد ب َّٔ ـِ حم ِد ب َّٔ ـُ حم ـِ ُروزبَة الْازرون حيٗك ب ِد ب َّٔ  088 حم

ـِ حيٗك التٓٔسان، مجال الديـ  (3473) ِد ب َّٔ ـُ حم  444 حيٗك ب
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جٔل    (3474) ََ ـِ يقشَػ ال ـُ حمِٔد ب  444 حيٗك ب

ـِ قََٕب   (3475) ََٓٔة ب ـُ َوْس  444 حيٗك ب

 اددن    (3476)
ـٍ ـُ وَ  444 حيٗك ب

ـِ زياِد، أبق زكريا ادريحيٗك ب  (3477) ـِ عقِن ب  443 ـُ وَي ب

ـِ أيّقَب ادخزوول  (3478) ـِ إِشامعَٗؾ ب ـُ ادُُرِة ب  448 حَيَٗك ب

ـِ احلارِث ادخزوول    (3484) ـِ ب ـِ عبِدالرمح ـُ ادُرَة ب  404 حَيٗك ب

ه  (3480) ـِ إبرا ـُ وقشك ب سٌٕٕٗل  حَيَٗك ب ُّ ـِ عبِدالِٓف ال  404 َٗؿ ب

ـُ الَّٕرِض األنياري  السٓٔل    (3484)  400 حيٗك ب

 ادُرَة الٕقفيل    (3484)
ـِ ـِ عبِد ادِٓؽ ب ـُ يزيَد ب  404 حيٗك ب

َٗك أبق زكريا  (3483)  403 حَي

 403 حيٗك التق٘ز    (3484)

َٗك ادسقيف    (3485)  407 حَي

، أبق َزكريا  (3486)  407 حَيٗك اهلقاري 

ُٙ وقىل عٔرَ   (3487)  407 يرف

ـُ األشقِد الَاوري    (3488)  408 يزيُد ب

ـِ وَاويَة ، أبق عقٍف الَاوري    (3544) ـِ ُعبِٗد ب ـُ األصؿِّ ب  408 يزيُد ب

ََّٗة، أبق شٕاَن الدؤيل    (3540) ـُ ُأَو  440 يزيُد ب

ـُ ُأنٍَٗس اهلذيل    (3544)  444 يزيُد ب

ـِ حارثَة األنياري    (3544) ـِ الًحاِك ب ـُ ثابِت ب  444 يزيُد ب

ـُ   (3543) ـِ الٌَافيزيُد ب ِع ب َّٔ ـِ ُُم  444 ي  األنيار جاريَة ب
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ـُ جاريَة األنياري    (3544)  443 يزيُد ب

ـِ رافٍع األنياري    (3545) ََّٗة ب ـِ ُأَو ـِ عِٔرو ب ـُ حاضِب ب  444 يزيُد ب

ـُ روواَن، أبق َروٍح األشٓٔل    (3546)  445 يزيُد ب

ـُ زياد ادخزوول  (3547)  446 يزيُد ب

اعديِّ   (3548) ، وقىل أيب ُأشٍٗد السَّ ـُ زيٍد اددن   447 يزيُد ب

ـُ ال  (3504) ـِ يزيدَ يزيُد ب ائِب ب  448 سَّ

ـِ ثام  (3500) ـُ شَِٗد ب  يزيُد ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـِ األشقِد ب  448 الْٕدي   وَة ب

ـُ أيب شٍَٗد اددن  َوقىل ادٖري  (3504)  444 يزيُد ب

ِٗس األنياري    (3504) َّ ـِ اورِئ ال ـِ رافِع ب ـِ ب َْ ـُ السِّ  440 يزيُد ب

ـِ األكقِع األشٓٔل    (3503) ـُ شَٓٔة ب  440 يزيُد ب

ـِ ضارٍق التٗٔل  يزيُد   (3504) ـُ ذيِؽ ب  440 ب

ـُ صالٍح   (3505)  444 يزيُد ب

ـِ ركاَ٘ة الّرر ادٌٓبل  (3506) ـِ يزيَد ب ـُ ضٓحَة ب  444 يزيُد ب

 الٓٗثل    (3507)
ِ
ـِ اهلاِد، أبق عبِد اهلل ـِ أشاوَة ب  ب

ِ
ـُ عبِد اهلل  443 يزيُد ب

 الْٕدي    (3508)
ِ
ـِ عبِد اهلل ـِ خيَِٗة ب  ب

ِ
ـُ عبِد اهلل  444 يزيُد ب

ـِ زوَةَ  يزيدُ   (3544)  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  446 ب

 ب  (3540)
ِ
ـُ عبِد اهلل ـِ عٔرٍ يزيُد ب ـِ أشاوَة ب  446 الٓٗثل   ـِ ُقسِٗط ب

رر    (3544) ُّ  ال
ِ
ـُ عبِد اهلل  448 يزيُد ب

 ٘قفِؾ اهلاصٔل  الًّٕقفيل    (3544)
ـِ ـِ ادُرَة ب ـُ عبِد ادِٓؽ ب  448 يزيُد ب

ـُ عبٍد اددن    (3543)  430 يزيُد ب
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ـُ ُعبٗدٍ   (3544) َدي   يزيُد ب ـِ بِْر ، أبق وجزَة السَّ ـُ شَِد ب  434 ب

ـُ أيب عبٗد، أبق خالٍد األَشٓٔل    (3545)  434 َيزيُد ب

ِٔرُي   (3546) ًَ ـِ إياِس ال ََّٗة ب ـِ ُأو ـُ َعٔرِو ب  433 َيزيُد ب

ي  (3547) ـُ َأيب عٔرِو الَسَدِّ  433 َيزيُد ب

ـُ ُعٍٔر ادديُٕل   (3548)  434 َيزيُد ب

ُدبَة،  (3544) َْ ـِ ُج ـُ ِعٗاِض ب ِؿ الٓٗثل   َيزيُد ب َْ  434 َأبق احلَ

ـُ فراسٍ   (3540)  437 يزيُد ب

ـِ خمروَة ادٌٓبل    (3544) ـِ قِٗس ب ِد ب َّٔ ـُ حُم  437 يزيُد ب

ٍل األشٓٔل    (3544) ـِ هزا ـُ َِ٘ٗؿ ب  438 يزيُد ب

(3543)   
ِ
ـُ ُهرُوَز، أبق عبِد اهلل  438 يزيُد ب

ـِ ِخدامٍ   (3544) ـُ وديََة ب  440 يزيُد ب

ـِ عٍٔرو  (3545)  440 يزيُد َوقىل شِٓٗؿ ب

َِِث   (3546)  440 يزيُد َوقىل ادَُٕب

ـُ أزهير اجلُٖٕل    (3547)  444 يساُر ب

ـُ زيٍد َوقىل الَّٕبلِّ   (3548)  444 ملسو هيلع هللا ىلصيساُر ب

رَ   (3534) َٔ ٍُ٘ٔر َوقىل ُع ـُ   444 يساُر ب

 444 يساٌر، احلبم  الراعل  (3530)

(3534)   
ِ
 443 ملسو هيلع هللا ىلصيساٌر، َوقىل َرُشقِل اهلل

ـِ ُعٔرَ   (3534) ، وقىل اب  443 يساٌر اددن 

 443 ةَ يساٌر غالُم بريد  (3533)
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ـِ التِّٖٗانَ   (3534)  444 يساٌر َوقىل أيب اهلٗثِؿ اب

ـِ شَِد   (3535) ـُ إبراهَٗؿ ب ّقُب ب ـ َي ـِ عقٍف اب ـِ ب مح  444 عبِد الرَّ

 عيلٍّ البخاري    (3536)
ـِ ـُ إبراهَٗؿ ب  445 يَّقُب ب

ـُ إبراهَٗؿ الزهري    (3537)  445 يَّقُب ب

ـِ درهٍؿ البني    (3538) ـِ زيِد ب ـِ مّحاِد ب ـُ إشامعَٗؾ ب  446 يَّقُب ب

ـِ   (3544) ي ُؿ الدِّ َٓ ـُ أيب بٍْر، َع  447 يَّقُب ب

ـِ أيب كثِر األنياري    (3540) ـُ جَِِر ب  447 يَّقُب ب

ـٍ   (3544) ي رر  ، عُٓؿ الدِّ ُّ ـُ مجاٍل ال  448 يَّقُب اب

ـِ َكاشٍب، َأبق ُيقشَػ اددن    (3544) ـُ مُحِٗد ب  450 َيَّقُب ب

ـِ أيب  (3543)  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـِ ضٓحَة ب ـُ زيِد ب  453 ُوْٓٗةَ  يَّقُب ب

ـِ أيب وقاص الزهري    (3544) ـُ شَِد ب  454 يَّقُب ب

ـُ أيب شَٓٔة، أبق ُيقشَػ التَّٗٔل    (3545)  454 يَّقُب ب

ـُ اليِلِّ الرافض    (3546)  456 يَّقُب اب

ـِ جٍَِر احلُسٕٗل    (3547) ـِ ب ـِ احلس َٗك ب ـِ حَي ـُ ضاهِر ب  456 يَّقُب ب

 التٗٔل  (3548)
ِ
ـِ ُعبِٗد اهلل ـُ ضٓحَة ب  456 يَّقُب ب

، َوقىل بٕل خمزومٍ   (3554) ـِ األَصجِّ  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  457 يَّقُب ب

ـِ أيب ضٓحةَ   (3550)  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  458 يَّقُب ب

ِد الّاري    (3554) َّٔ ـِ حُم ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ  458 يَّقُب ب

ل    (3554)
ِِ َّ ـِ ذيٍؼ الثَّ ـِ األخِٕس ب ـِ ادُرَة ب ـُ ُعتبَة ب  464 يَّقُب ب

ـُ َواٍ٘ع ادٕار    (3553)  460 يَّقُب ب
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ـُ ُماهٍد، أبق َحْزَرةَ   (3554)  460 يَّقُب ب

ـِ جاريَة األنياري    (3555) ـِ يزيَد ب ِع ب ّٔ ـُ ُم  464 يَّقُب ب

ـِ ضحالَء، أبق ُيقشَػ الٓٗثل  (3556) ِد ب َّٔ ـُ حُم  464 يَّقُب ب

ـِ عبِد ادِٓؽ الزهري  (3557) ـِ ِعٗسك ب ـُ حمِٔد ب  463 َيَّقُب ب

ـُ القلٗدِ   (3558) ـِ أيب  يَّقُب ب  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل  465 األزدي   هاللٍ ب

مِ   (3564) ا قَّ ََ ـِ ال َبِر ب ـِ الز  ـِ َعبَّاِد ب َٗك ب ـُ حَي قُب ب ُّ َْ  466 َي

قَب اَدَدِن    (3560) ُّ َْ ـُ أيب َي قُب ب ُّ َْ  467 َي

ريِب    (3564) ُْ ٍد اَد َّٔ  حُم
ـِ  َعيلِّ ب

ـِ ـُ ُيقُشَػ ب قُب ب ُّ َْ  467 َي

قُب َوقىَل احلرقةِ   (3564) ُّ َْ  468 َي

(3563)   ِ قُب ادُريب  الرشَّ ُّ َْ  474 يُػ َي

ـِ َثابٍِت، أبق َثابٍِت األنياري    (3564) ـِ َأْوِس ب اِد ب ـُ َصدَّ َذ ب َْ  474 َي

ـِ هروزٍ   (3565) ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ َذ ب َْ  474 َي

ي    (3566) ا الَّٕاِسِ َُ  474 َيُٓب

ـُ ُعَديٍّ اَدَدِن    (3567)  474 َيامُن ب

ـِ الَبّٕا، مجال الديـ  (3568) ـِ َأمَحَد، اب هَٗؿ ب ـُ إبرا  474 ُيقُشُػ ب

ـُ أيقِب   (3574) ـِ ، ادُٓؽ الَّٕاُس  ،ُيقُشُػ ب ي  473 صالُح الدِّ

ي    (3570) زِّ
َِ َٗاَمن  التَّ ـُ بدٍر ال  474 ُيقُشُػ ب

، مجال الديـ  (3574) دوان  ُْ  حمٔقِد ال
ـِ ـِ ُعَٔر ب ـُ بابا ب  474 ُيقُشُػ ب

رر    (3574) ُّ ـُ مجاٍل ال  474 ُيقُشُػ اب

ـِ حمٔ  (3573) ِد ب َّٔ ـِ حُم ـِ ب ـُ احلس  475 قِد الزر٘ديُيقُشُػ ب
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ئل، عز الديـ  (3574) قٍد احلٓقا ُٔ ـِ حَم ـِ ب ـُ احلس  484 يقشُػ ب

 الٗامن    (3575)
ـٍ ـُ حس  480 ُيقشُػ ب

ـُ محاسٍ   (3576)  480 ُيقشُػ ب

ٌّاٍب اددن    (3577) ـُ َخ  480 ُيقشُػ ب

رر  البْري    (3578) ُّ ـُ خٍٓػ ال  484 ُيقشُػ ب

ـُ البَّٕ   (3584) ِد ب َّٔ ـِ ُوسافِر، أبق حُمَ ـُ شَِٗد ب  484 ا الٌّانُ ُيقشُػ ب

ـِ ُيقشَػ   (3580) ـُ شَِٗد ب ُ٘قٍح الُر٘اضلُيقشُػ ب ـِ   484 ب

ـِ شالمِ   (3584)  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل ئٗيل   ،ُيقشُػ ب  484 أبق يَّقَب اإلَسا

ـِ واجدٍ   (3584) ـُ عيلِّ ب  483 ُيقشُػ ب

رر    (3583) ُّ ـِ أيب وىْقٍر ال ـُ َعيلِّ ب  484 ُيقشُػ ب

ـِ وٗٔقٍن الَجٗيل  (3584) ـُ َعيلِّ ب  484 ُيقشُػ ب

، األزرق  (3585)  يساٍر، أبق يَّقَب اددن 
ـِ ـُ عِٔرو ب  484 ُيقشُػ ب

ـِ   (3586) ُر، صُٔس الدي َِّ ـِ رشقٍل، ادٍ  َعيلِّ ب
ـِ ـُ ُعَٔر ب  485 ُيقشُػ ب

ـِ صِٖٗب الروول    (3587) ـِ صِٗلِّ ب ـِ زيٍد ب ِد ب َّٔ ـُ حُم  485 ُيقشُػ ب

ـِ ُيقشَػ الزر٘دي   (3588)  َعيلِّ ب
ـِ ِد ب َّٔ ـُ حُم  486 ُيقشُػ ب

َن الٌٕجل  يُ   (3644) ـِ عٔرا ِد ب َّٔ ـِ حُم ِد ب َّٔ ـِ حُم ِد ب َّٔ ـُ حُم  487 قشُػ ب

ـِ ادُِْٕدِر التٗٔل    (3640) ِد ب َّٔ ـُ حُم  487 ُيقشُػ ب

ل    (3644)
ِِ َّ ـِ احلِْؿ الثَّ ـِ ُيقشَػ ب ِد ب َّٔ ـُ حُم  444 ُيقشُػ ب

ـِ   (3644) ي ،٘جُؿ الدِّ َر٘دي  ـِ ُيقشَػ الزَّ ِد ب َّٔ ـُ حُم  444 ُيقشُػ ب

ـُ   (3643) ـِ احلِْؿ الزرقل  األنياري   ُيقشُػ ب  444 وسَقِد ب
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ـِ   (3644) ي ، ٘جُؿ الدِّ ٍم الروول   440 ُيقشُػ بـ وّدَّ

قَب اَدَدِن    (3645) ُّ َْ اِفٍع، أبق َي َ٘ ـُ   444 ُيقُشُػ ب

ـِ املاجىقنَ   (3646) ََٓٔة، اب ـِ َأيب َش ـُ َيَّقَب ب  444 ُيقُشُػ ب

قَب   (3647) ُّ َْ ـُ َي  444 ُيقُشُػ ب

(3648)  ٕ ٌّ  ُيقُشُػ اخلالدي  ال
ِ
، أبق عبِد اهلل  444 ِجل 

(3604)   
ِ
ء  443 ُيقُشُػ اهلََروي  الَبَّٕا، أبق الِّرا

ِت   (3600)  443 ُيقُشُػ التَّقا

وِول  (3604)  443 ُيقُشُػ الر 

 443 ُيقُشُػ اخلقيل    (3604)

يىرُ   (3603) َ  444 ُيقُشُػ الرش 

اُش، صبلِّ اخلٌِٗب   (3604)  444 ُيقُشُػ اليَٗدي  الِرَّ

ِل    (3605)  444 ُيقُشُػ اليَّ

 445 الَجٔل  ُيقُشُػ   (3606)

رر  األُوقي    (3607) ُّ  445 ُيقُشُػ ال

 445 ُيقُشُػ املالْل    (3608)

ـُ محرانَ   (3644) ُُ٘س ب  446 ُيق

ـِ أيب فروةَ   (3640)  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل ُُ٘س ب  446 ُيق

ـِ َأنسٍ   (3644) اَلَة ب ًَ ـِ َف ِد ب َّٔ ـُ حُم  448 ُيقُ٘س ب

َباَتَة األَوقي    (3644) َ٘ َباَتَة، َأبق  َ٘ ـِ  َٗك ب ـُ حَيْ ُُ٘س ب  404 ُيق

ـِ َعٍٔرو الٓٗثل    (3643) ـِ محاِس ب ـُ ُيقشَػ ب  404 ُيقُ٘س ب
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 كتاُب الُكَنى

 

 (اهلمزة)حرف 

ـِ إبراهَٗؿ ادرصدي    (3644) ـُ أمحَد ب  404 أبق إبراهَٗؿ ب

ـِ إبراهَٗؿ   (3645) ـُ شَِد ب ـِ عقٍف اَأبق إِبراهَٗؿ ب ـِ ب ـِ عبِد الرمح  404 ب

يل    (3646) َٖ  404 َأبق إبراهَٗؿ األَص

ةَ َأبق األَبْرِد وَ   (3647) َٔ ٌْ  404 قىل َبِٕل َخ

ٕز  الَىاول    (3648) ََ  404 َأبق األَبِٗض ال

 403 َأبق ُأيَبٍّ األَنَْياري    (3644)

 404 َأبق األَحقِص َوقىَل َبِٕل َلٍٗث   (3640)

وِد    (3644)  405 َأبق َأْروى الدَّ

ـُ َشاملٍ   (3644)  406 َأبق إِشحاَق ب

 406 َأبق إشحاَق   (3643)

ْود    (3644)  406 َأبق إِشحاَق الدَّ

 407 اَق، الىُٗخ َأبق إِشح  (3645)

ِئَٗؾ األَنَْياِري    (3646) ا  407 َأبق إَِْسَ

ـُ َثابٍت األَنَْياري  َأبق   (3647)  408 َأشٍٗد ب

 408 َأبق ُأكٗٔةَ   (3648)

 444 َأبق ُأَواَوَة األَنياري    (3634)
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َِٓقي  األَنْياري    (3630)  444 َأبق ُأَواَوَة الَب

ل    (3634)
ِِ َّ َذ الثَّ َْ ـُ َي ََّٗة ب  440 َأبق ُأَو

(3634)   َّٗ  444 َة اَدْخُزوِول  َأبق ُأَو

 (َحِرُف الَباِء)

ـِ رصدِ   (3633) ـُ وهِب ب  443 َأبق البخسيِّ ب

َٓقي    (3634) ْجالِن الَب ََ ـِ ال ـِ اجلَدِّ ب ـُ َعِديِّ ب اِح َعاصُؿ ب  443 َأبق الَبدَّ

ادِ   (3635)  445 َأبق الزَّ

ـُ ِ٘ٗاٍر الَبٓقي    (3636)  445 َأبُق ُبْرَدَة ب

ري  األَنَْيا  (3637) َِ ٍَ  446 ري  َأبُق ُبردَة ال

اِق   (3638) ـُ عبِد الرزَّ َكاِت، إِشامعَٗؾ ب هِب  ،َأبق الَزَ ـِ َكاتِب َقاعِة الذَّ  447 اب

ـُ عبدالْايف الىاول    (3644)  448 أبق الزكاِت ب

، اخلٌٗب  (3640) ِقي  ادني  ٍد الُقلَّ َّٔ ـُ حم  448 أبق الزكاِت ب

 تّلٍّ الْاِزروِن    (3644)
ـِ ِد ب َّٔ ـِ حم ـُ أيب اهلدى ب  444 أبق الزكاِت ب

ُٗخ األِديُب أبُ    (3644) َكاِت الىَّ  444 ق الَزَ

اِري    (3643) َِ
ُِ  444 َأبُق ُبرسَة ال

اِعدي    (3644)  440 َأبُق َبىٍر األنَْياِري  السَّ

اِولِّ   (3645) ، فخر الديـ الىَّ ـِ مح ـِ عبِد الرَّ ـُ َأمْحََد ب  444 أبق بِْر ب

ـِ قٕاَن، ابـ   (3646) َر ب َٔ ـِ ُع  َعيلِّ ب
ـِ ـُ أمحَد ب  443 الَٕٗلأبق َبِْر ب

ـِ َأمْحَدَ   (3647) ِد ب َّٔ ـِ حُمَ ـُ َأمْحََد ب ـ  ،َأبُق بِْر ب  444 الولالسصِل الدي

ٍد اجلٗزي    (3648) َّٔ ـِ حُمَ ـُ َأمْحََد ب  447 َأبُق بِْر ب
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ـِ َيَساٍر ادٌٓبل    (3654) ـِ إْشَحاَق ب  447 َأبُق َبِْر ب

ـِ َوالٍؽ األنَياِري  الَّّٕجاِري    (3650) ـُ َأنَِس ب  448 َأبُق َبِْر ب

اُش   (3654) رَّ َِ ـُ َأوَحَد ال ِر ب ْْ  434 َأبُق َب

ِد ادراغل  (3654) َّٔ ـِ حُمَ َر ب َٔ ـِ ُع ـُ احلسِي ب  434 َأبُق َبِْر ب

ـِ أيب وقاص الزهري  (3653) ِد ب ََ ـِ َش َر ب َٔ ـِ ُع ِِْص ب ـُ َح ِر ب  434 أبق ْب

ٌَّاِب   (3654) ـِ اخلَ َر ب َٔ ـُ ُع  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ـُ شاملِ ب  435 أبق بِْر ب

ـُ   (3655) ةَ  أبق بِْر ب َٔ ـِ أيِب َحْث  436 ُشٓٗاَمَن ب

ؿِ   (3656) ْٖ ـِ أيِب اجلَ  ب
ِ
ـُ َعْبِد اهلل ِر ب ْْ  437 أبق َب

مِ   (3657) ا قَّ ََ ـِ ال بِر ب ـِ الز   ب
ِ
ـُ عبِد اهلل  438 أبق بِْر ب

اِوِري    (3658) ََ َة ال ـِ أيِب َشْزَ ٍد اب َّٔ ـِ حُمَ  ب
ِ
ـُ عبِد اهلل ِر ب ْْ  438 أبق َب

ـِ   (3664) ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ ـِ ِهَىاِم ادخزوول أبق بِْر ب  444 احلَاِرِث ب

ـِ َحاضٍِب   (3660) ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ  444 أبق َبِْر ب

هري    (3664) قَفٍؾ الز   ٘ ـِ ـِ خَمَْرَوَة ب ْسقِر ب
ِ
ـِ اد ـِ ب مح ـُ عبِد الرَّ ِر ب  445 أبق ْب

ٌَّاِب   (3664) ـِ اخلَ َر ب َٔ ـِ ُع  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل  ب

ِ
ـُ ُعبِٗد اهلل  445 أبق بِْر ب

ـُ   (3663) ٍْٗػ األنَْياِري  أبق بِْر ب ـِ ُحَٕ ـِ شِٖؾ ب  446 ُعثامَن ب

دِ  أبق  (3664) َّٔ ـِ حُمَ ـُ ُعثامَن ب يب  بِْر ب َ بَّاِد  الس  ََ  446 ، فخُر الديـ ال

 ُوقَشك اَدَحيلِّ    (3665)
ـِ ِد ب َّٔ ـِ حُمَ ـُ عيلِّ ب  446 أبق بِْر ب

ـِ   (3666) مح ـِ َعبِد الرَّ َر ب َٔ ـُ ُع ِر ب ْْ ٌَّ اأبق َب ـِ اخلَ َر ب َٔ ـِ ُع  447 اِب ب

ِٕل    (3667) َٔ َٗ َرِر  ال ُّ ـُ َعيلٍّ ال َر ب َٔ ـُ ُع  448 أبق بِْر ب

، الْاِوُؾ   (3668) ٌَُدكٕٗل  ٍد ال َّٔ ـِ حُمَ َر ب َٔ ـُ ُع  454 أبق بِْر ب
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اَزُروِن    (3674) َْ لِّ ال
ِّ ـِ َت ـُ أيِب الِتِح ب  454 أبق بِْر ب

ـُ قر٘ٗعٍ   (3670)  450 أبق بِْر ب

هِ   (3674) ـُ إْبَرا ِد ب َّٔ ـُ حُمَ ، صديؼأبق َبِْر ب ـِ َأمْحََد اخلَُجِْٕدي   450 َٗؿ ب

ي    (3674) ىَسِ ـِ ُعثامَن الى  ـِ َأمْحََد ب ِد ب َّٔ ـُ حُمَ  454 أبق بِْر ب

ـِ احلُسِي ادراغل  (3673) ـِ أيِب َبِْر ب ِد ب َّٔ ـُ حُمَ ٍر ب ْْ  454 أبق َب

، فخر الديـ  (3674) ـِ أيِب َبٍْر الّسَٕجاِري  ِد ب َّٔ ـُ حُمَ  454 أبُق َبِْر ب

اِب َأبُق بَ   (3675) ٌَّ ـِ اخلَ َر ب َٔ ـِ ُع  ب
ِ
ـِ َعْبِد اهلل ـِ زيِد ب ِد ب َّٔ ـِ حُمَ  454 ِْر ب

ـِ أيِب السقِس، فخر الديـ  (3676) ِد ب َّٔ ـُ حُم  454 َأبُق بِْر ب

ـِ َحزٍم األنَْياِري    (3677) ـِ َعٔرو ب ِد ب َّٔ ـُ حُم  453 َأبُق بِْر ب

دِ   (3678) َّٔ ـِ حُم ـِ َأمَحَد ب ِد ب َّٔ ـِ حُم ِد ب َّٔ ـُ حُم  455 الٕقيري أبق بِْر ب

ـِ َأمحَد، ابـ وزهر  (3684) ِد ب َّٔ ـِ حُم ِد ب َّٔ ـُ حُم  456 أبق بِْر ب

ـِ اهلَُدير  (3680)  ب
ِ
ـِ عبِد اهلل ِدِر ب َْ ـُ ادُْٕ  458 أبق بِْر ب

َدِوي    (3684) ََ ـُ ٘اِفٍع ال  464 أبق بِْر ب

َدوي    (3684) ََ ـُ ٘افٍع ال  460 أبق بِْر ب

ـِ الَّٕرْضِ األنَْي   (3683) َٗك ب ـُ حَيْ ِر ب ْْ  464 اِري  أبُق َب

، ادحقجب  (3684)  الِتٗان الَسّالن 
ـِ ـُ ُيقُشَػ ب  464 أبق بِْر ب

ـِ   (3685) ي ، فخُر الدِّ َٕجاِري   464 أبُق بٍْر السِّ

َراِزي    (3686)  465 أبق بٍْر الىِّ

 467 أبق بٍْر الِراُش   (3687)

 467 أبق بٍْر اددن    (3688)
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 468 أبق بٍْر اددن    (3744)

 468 أبق بٍْر ادديٕل    (3740)

ِٗخ َعيلٍّ الزيَٓلِّ الٗامنِّ أبق بٍْر،   (3744)  474 قريٌب لٓىَّ

 (حرُف التاء املثنَّاِة)

َْٗىاِن    (3744)  470 أبق متٍٗؿ اجلَ

  لثة(اء املثثحرُف ال) 

 474 أبق ثقرٍ   (3743)

 (حرُف اجليِم)

اح  (3744)  474 أبق اجلَرَّ

ِري    (3745) ْٔ ًَّ د ال َْ  474 أبق اجلَ

ـُ عبِد الَزيز  (3746)  473 أبق جَِر ب

ِد الَبادأبق جٍَِر ادستٕ  (3747) َّٔ ـُ حُم  وٕيقُر ب
ِ
 474 ُن باهلل

ِر األنياري  اددن  ادٚذنُ   (3748) َْ  475 أبق َج

اِرئ اَدْخُزوِول    (3704) َّ  478 أبق جٍَِر ال

 484 أبق جٍَِر ادقشقي    (3700)

 484 أبق جَِرٍ   (3704)

 480 أبق جٖاٍد األنياري  السٓٔل    (3704)

َرِر  الَد  (3703) ُّ ـِ غاٍ٘ؿ ال َة ب َِ ـُ ُحذي  480 وان  أبق جٍٖؿ ب

ـِ َعٔرو األنياري    (3704) ِة ب َّٔ ـِ اليِّ ـُ احلارِث ب ٍْٗؿ ب َٖ  484 أبق ُج

 483 أبق اجلقزاء  (3705)
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 (حرُف احلاِء املهملِة)

 484 أبق حازم التامر  (3706)

 484 أبق حازٍم وقىل أيب ُرْهٍؿ الُِاري    (3707)

َة الَبْدِري    (3708)  485 َأبُق َحبَّ

 485 أبق حبٗبَة وقىل ُعروةَ   (3744)

(3740)   ْٗ  أبق َحبِ
ِ
ِْٗد اهلل ـِ ُعَب  486 َبَة َوقىل ضٓحَة ب

َْٗبةَ   (3744)  486 أبق َحبِ

 486 أبق حبٗبة  (3744)

 487 أبق حثَٔة األنياري  احلارثل    (3743)

 487 أبق حثَٔة اددن    (3744)

ل    (3745)
ِٔ َٓ  487 أبق َحْدَرٍد األْش

 344 أبق حزرَة اددن    (3746)

ـُ شابٍؼ األندلز    (3747) ـِ ب  344 أبق احلس

ـِ َوقىل عب  (3748) ـِ ٘قفؾٍ أبق احلس ـِ احلارِث ب  ب
ِ
 340 ِد اهلل

ـِ َوقىل ُأمِّ قٗس ابِٕة حمَيـ  (3744)  340 أبق احلس

 األنياري  املازن    (3740)
ـِ  344 أبق احلس

زُ   (3744) ا ـِ اخلَرَّ  344 أبق احلس

 345 أبق احليي الِٓسٌٕٗل    (3744)

َيَة َوقىل عائىةَ   (3743) ِْ  345 أبق َح

ٍِْص احلِص    (3744)  346 أبق َح
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 346 أبق حْٗؿٍ   (3745)

 347 زَة الربَل  أبق مح  (3746)

اِعدي  األنياري    (3747) ٍْٗد السَّ  347 أبق مُحَ

ٍْٗد َوقىل ُوَساِفعٍ   (3748)  348 أبق مُحَ

 (حرُف اخلاِء امُلعجمة)

 304 أبق خالدٍ   (3734)

رَ   (3730) َٔ َْ ـُ َي َوَة ب  304 أبق ِخزا

ْ٘دي    (3734) َر ـُ عبِد الٌِٓٗػ الزَّ ـِ اب ي  304 أبق اخلِر زكل الدِّ

 (حرف الدال املهملة)

هري   أبق  (3734) ٍؾ الز 
ِٔ ْْ  300 داوَد َوقىل بٕل ُو

َة األنياري  (3733) َ٘  300 أبق ُدَجا

حداح األنياريٌّ   (3734)  300 أبق الدَّ

 

 (حرف الذال املعجمة)

ِاري    (3735)
ُِ  304 أبق َذرٍّ ال

 (حرف الراء)

(3736)   
ِ
، وقىل رُشقِل اِلل  304 ملسو هيلع هللا ىلصأبق رافٍع الّبٌل 

 305 ملسو هيلع هللا ىلصأبق رافٍع وقىل الَّٕبلِّ   (3737)

بٗعِ   (3738)  307 اددن   أبق الرَّ

اد الٓٗثل    (3744) دَّ  308 أبق الرَّ
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 344 أبق َرِزْيـ  (3740)

ـُ عيلٍّ ، البقاب  (3744) ُد ب َّٔ  340 أبق الرىض حُم

ـُ صٍُب   (3744)  340 أبق رياٍح، هٗثٔل ب


