



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر
	الجزء التاسع والعشرون
	خاتمة
	تابع ذكر من سمي بكنيته
	تابع حرف السين
	أم سلمة بنت يعقوب
	أم سنان بنت خيثمة بن خرشة المذحجية

	حرف الشين المعجمة
	أبو شبيب
	أبو شعيب الحضرمي ويقال أبو الأشعث
	أبو شمر بن أبرهة بن الصباح
	أبو شيبان العبسي
	أبو شيبة الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أبو شيبة من أصحاب عمر بن عبد العزيز

	حرف الصاد المهملة
	أبو صالح الأشعري
	أبو صالح المتعبد الدمشقي
	أبو صفوان بن علقمة الرعيني

	حرف الطاء المهملة
	أبو طالب عبد مناف
	أبو طالب الجعفري الفقيه
	أبو طالب الدمشقي
	أبو طاهر الدمشقي
	أبو طعمة

	حرف الظاء المعجمة
	أبو ظبية السلفي الكلاعي الحمصي

	حرف العين المهملة
	أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى
	أبو العالية
	أبو عامر
	أبو عامر الرحبي الحمصي
	أبو عامر المكي
	أبو عابد السلمي
	أبو عائشة
	أبو العباس
	أبو العباس البيروتي
	أبو العباس الحنفي:
	أبو العباس الوراق الدمشقي
	أبو عبد الله الأشعري
	أبو عبد الله الدمشقي
	أبو عبد الله حرسي
	أبو عبد الله مولى لعمر
	أبو عبد الله أو أبو عبيد الله الجزري
	أبو عبد الله الدمشقي
	أبو عبد الله الدمشقي
	أبو عبد الله الدمشقي
	أبو عبد الله بن عبد الله
	أبو عبد الله الراهبي
	أبو عبد الله البصري
	أبو عبد الله الفيحي أو الفتحي
	أبو عبد الله البرزي
	أبو عبد رب
	أبو عبد الرحمن
	أبو عبد الرحمن شيخ من أهل دمشق
	أبو عبد الرحمن الهمذاني
	أبو عبد الرحمن الأزدي
	أبو عبد الرحمن الأسدي
	أبو عبد الرحيم الدمشقي
	أبو عبيد بن أبي عمرو
	أبو عثمان بن سنة الخزاعي
	أبو عثمان
	أبو عثمان
	أبو عذبة
	أبو العذراء
	أبو العريان المخزومي
	أبو عفير الدؤلي
	أبو عقيل المبتلي
	أبو علقمة بن أبي كبير الأسلمي
	أبو علقمة النميري المضحك
	أبو علقمة أو أبو علي البيروتي
	أبو علي بن أبي التائب
	أبو علي بن أبي السمراء الأطرابلسي
	أبو علي بن أبي موسى المعدل
	أبو علي القيسراني
	أبو عمارة الصوري
	أبو عمران الطبري
	أبو عمر شيخ ببيروت
	أبو عمر الدمشقي
	أبو عمر الدمشقي
	أبو عمر الدمشقي
	أبو عمرو
	أبو عمرو الدمشقي
	أبو عمرو بن العلاء
	أبو عمرو شيخ قدم دمشق
	أبو عنبة الخولاني
	أبو عنبة الأموي مولاهم
	أبو العلاء
	أبو العلاء بن العين زربي
	أبو عياش الدمشقي
	أبو عيسى الدمشقي
	ابن عمار
	ابن أبي العمياء
	عم يعلى بن عطاء العامري
	عم إبراهيم بن أبي شيبان العنسي
	العيشي أو العنسي
	أسماء النساء على حرف العين في الكنى
	أم عاصم
	أم عبد الله بنت أبي هاشم
	أم عمر
	أم عمرو زوج يزيد بن عبد الملك


	حرف الغين المعجمة
	أبو الغريز صاحب أبي عبيد
	أبو غسان الثقفي
	ابن غنيم البعلبكي
	الغاضري المضحك المدني

	حرف الفاء
	أبو فاطمة
	أبو فالج الأنماري
	أبو الفرات
	أبو فروة السائح
	أبو الفضل الموسوس
	أبو الفضل بن خيران
	أبو الفضل الأصبهاني المتطبب
	الفرخ من موالي بني أمية

	حرف القاف
	أبو القاسم
	أبو القاسم الواسطي
	أبو القاسم بن أبي يعلى
	أبو القاسم بن رزيق البغدادي
	أبو قتادة بن ربعي
	أبو قنان
	أبو قيس الدمشقي
	أبو قيصر
	أبو قاسم بن عثمان الجوعي

	حرف الكاف
	أبو كبشة السلولي
	أبو كثير المحاربي
	أبو كرب العراقي
	أبو كرب
	أسماء النساء على حرف الكاف
	أم كلثوم بنت عبد الله


	حرف اللام
	أبو لبيد الأشعري
	أبو لبيد كاتب أبي زرعة
	أبو لهب
	ابن لؤلؤ الكاتب

	حرف الميم
	أبو محمد الأنصار
	أبو محمد الكلبي
	أبو محمد الدمشقي
	أبو محمد الكلاعي
	أبو محمد القرشي
	أبو محمد القرشي الدمشقي
	أبو محمد الطرابلسي
	أبو محمد الأنصاري
	أبو محمد بن العباس
	أبو محمد المعيوفي
	أبو محمد بن فضالة الفقيه
	أبو محمد بن الصفر
	أبو محمد الغزنوي الفقيه
	أبو مالك الأشعري
	أبو مخرمة السعدي
	أبو مدرك
	أبو مذكور الخولاني
	أبو مرجى القرشي مولاهم الموقري
	أبو مرحوم العطار
	أبو مرحوم المكي
	أبو مريم الأزدي
	أبو مريم مولى سلامة
	أبو مريم خادم مسجد دمشق
	أبو مسلم الجليلي
	أبو مسلم العبدي
	أبو مسلم الثعلبي
	أبو مشجعة بن ربعي الجهني
	أبو المصبح المقرائي الأوزاعي
	أبو مصعب مولى بني يزيد
	أبو معاوية الأسود الزاهد
	أبو المعطل
	أبو معين الرازي
	أبو المغيرة الصوفي الدمشقي
	أبو منبه
	أبو منهال الخارجي
	أبو منيب الجرشي الأحدب
	أبو المهاجر الدمشقي
	أبو المهاصر
	ابن مقبل
	أسماء النساء على حرف الميم
	أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
	أم مروان بنت مروان بن محمد بن مروان بن الحكم
	أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب
	أم مسلم الخولانية


	حرف النون
	أبو نصر بن أبي الفرج
	أبو نصر البرمكي
	ابن ناصح
	ابن نمر

	حرف الواو
	أبو واثلة الهذلي
	أبو واقد الحارث بن عوف
	أبو الوزير بن النعمان
	أبو الوليد
	ابن وبرة الكلبي

	حرف الهاء
	أبو هاشم
	أبو هريرة الدوسي
	أبو هريرة
	أبو همام الشعباني
	أبو هنيدة
	أسماء النساء على حرف الهاء
	أم هارون الخراسانية


	حرف الياء
	أبو يحيى الموصلي
	أبو يزيد المكي
	أبو يزيد القاضي
	أبو يعقوب التميمي
	أبو يعقوب الدمشقي
	أبو يعقوب الدمشقي
	أبو يعيش
	أبو يوسف حاجب معاوية
	أبو يوسف
	أبو يونس الدمشقي
	أسماء النساء على حرف الياء
	أم يزيد



	ذكر المجهولين من الرجال
	رجل من بني مرة بن عوف
	رجل من أمداد حمير
	رجل شهد يوم مؤتة
	رجل من بني أسد
	رجل من غسان
	رجل له صحبة
	رجل من خثعم
	رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
	رجل له صحبة
	رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
	رجل من مزينة
	ورجل شهد اليرموك
	رجل من أهل اليمن
	رجل من دمشق
	رجل من الأزد
	شيخ حكى عن عمر بن الخطاب
	قاضي دمشق
	رجل من دمشق
	عامل لعمر بن الخطاب
	رجل من بني أسد
	رجل من الأشعريين
	رجل من بني تميم
	رجل من أهل دمشق
	رجلان من أهل دمشق
	رجل سأل أبا الدرداء
	رجل رحل إلى أبي الدرداء
	رجل من أصحاب أبي الدرداء
	رجل نخعي من أهل الكوفة
	رجل سمع أبا الدرداء ومعاوية
	رجل مر بأبي الدرداء
	مولى لأبي الدرداء
	رجل من الأنصار
	رجل
	رجل من دمشق
	رجل حدث عن عائشة
	شيوخ من بني عنس
	رجل من دمشق
	رجل من دمشق
	شيخ من دمشق
	رجل من أهل دمشق
	رجل رحبي من الرحبة
	رجل من حجور
	شيخ كبير من أهل دمشق
	حرسي لمعاوية
	شاب من قريش
	رجل من أهل البادية
	مولى لشقيق أو ابن شقيق
	شيخ كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم
	رجل قاص
	رجل من تيم الله بن ثعلبة
	رجل من كلب
	رجل شاعر من كلب
	رجل من المعمرين
	رجل شاب من غسان
	رجل لقب أم عمار
	أعرابي
	رجل من كنانة
	رجل لقي الخضر عليه السلام
	رجل أقام بباب معاوية
	رجل من كلب
	رجل من همدان شاعر
	رجل استسقى به معاوية
	رجل من ولد خلف الجمحي
	رجل
	رجل من بني عذرة
	شاعر
	شاعر من كلب
	شاعر من طيئ
	رجل من همدان
	حرسي لمعاوية
	مولى ليزيد بن معاوية
	رجل من اليمامة
	شيخ كلبي
	أعرابي من كلب
	رجل من ولد عثمان بن عفان
	قضاعي
	أعرابي وفد على عبد الملك بن مروان
	أعرابي دخل على عبد الملك
	رجل من بني عذرة
	رجل فصيح
	رجل
	رجل
	رجل
	رجل أعرابي
	رجل من العراق
	رجل قدم على الحجاج بفتح سمرقند
	رجل مدح سليمان بن عبد الملك
	شيخ من دمشق
	أعرابي دخل على سليمان بن عبد الملك
	رجل ظلمه وكلاء رجل من بني أمية
	رجل أجابه سليمان
	رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز
	شيخ ضرير من الجزيرة
	رجل من بني مروان بن الحكم
	مؤذن عمر بن عبد العزيز
	رجل وفد على عمر بن عبد العزيز
	رجل من بني أسد
	رجل من حرس عمر بن عبد العزيز
	شيخ حرسي لعمر بن عبد العزيز
	حرسي لعمر بن عبد العزيز
	رجل من حرس عمر بن عبد العزيز
	رجل ممن كان في جيش مسلمة
	رجل من العلماء
	خصي لعمر بن عبد العزيز
	مولى لعمر بن عبد العزيز
	رجل سمع عمر بن عبد العزيز
	أعرابي دخل على عمر
	شيخ حد في الشراب
	شاب
	فتى من الأنصار
	شاب من الكوفة
	رجل من مزينة
	شاب من أهل العراق
	رجل أنصاري
	رجل من البصرة
	رجل من عمال الحجاج
	أعرابي من كلب
	رجل
	رجل
	رجل من أهل المدينة
	أعرابي
	أعرابي شاعر
	رجل من أهل اليمامة
	شاعر
	شاعر
	بعض آل المهلب
	شيخ من ثقيف
	رجل
	أعرابي
	رجل من جلساء هشام
	شيخ من الشام
	رجل من أصحاب هشام
	رجل علوي
	أعرابي من بني أسد
	رجل
	شيخ راجز
	رجل من ولد خباب
	مولى لمسلمة بن عبد الملك
	شاعر
	شاعر
	رجل من ولد أبي سفيان
	شيخ من كتاب بني أمية
	رجل من دمشق
	رجل من محارب
	رجل حكى عن كعب الأحبار
	رجل
	مولى لبني نمران
	شيخ من السكاسك
	رجل من دمشق
	شيخ من دمشق
	شيخ من دمشق
	شيخ من دمشق
	شيخ
	شيخ
	شيخ من البلقاء
	شيخ من موالي بني فزارة
	شيخ من دمشق
	شيخ
	شيخ
	شيخ من الجند
	شيخ من أهل دومة الجندل
	شيخ من دمشق
	شيخ من أهل دمشق
	شيخ من أهل دمشق
	شيخ من دمشق
	شيخ
	رجل من أهل العلم
	رجل
	رجلان سائحان في جبل البنان
	رجل عابد
	شيخ متعبد
	رجل من شرعب
	رجل كان يصحب ابن جوصاء
	رجل صالح
	رجل من أهل دمشق
	شيخ كان بكناكر من دمشق
	شاب صالح
	صديق للقاسم الجوعي
	رجل
	رجل متصوف
	رجل
	رجل صالح
	رجل
	شاعر
	رجل من أصحاب الحديث
	رجل من أصحاب الحديث
	شاعر من دمشق
	صديق لأبي القاسم بن أبي العقب
	رجل من أهل بيروت
	شاعر من المادرائيين
	رجل
	رجل
	شاعر
	رجل
	شاعر
	رجل

	ذكر المجهولات من النساء
	بنت أبي عباية
	بنت عبد الله بن زيد
	بنت عدي بن زيد
	أم محمد بن سليمان بن أبي الدرداء
	أم مسلمة بن عبد الله الجهني
	أم يزيد بن أبي مريم
	أخت عبد الله بن عامر
	امرأة لها صحبة
	امرأة من بني مرة
	امرأة أدركت الصحابة
	نسوة متعبدات
	امرأة مخزومية ويقال زهرية
	امرأة يزيد بن سنان
	جارية لسليمان بن عبد الملك
	أم ولد لعمر بن عبد العزيز
	أم ولد لعمر بن عبد العزبز
	حاضنة لعمر بن عبد العزيز
	امرأة من الكوفة
	أم ولد لهشام بن عبد الملك
	امرأة متعبدة
	امرأة متعبدة
	امرأة متعبدة
	عجوز
	شاعرة من كلب
	امرأة شاعرة
	امرأة عنسية
	امرأة شاعرة
	أخت رابعة

	مراجع التحقيق
	الفهرس





