















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر
	الجزء السابع
	تابع حرف الحاء المهملة
	الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد
	الحسن بن علي بن عبد الله
	الحسن بن علي بن عبد الله الخراساني
	الحسن بن علي بن عبد الصمد
	الحسن بن علي بن عبد الواحد
	الحسن بن علي بن علي بن محمد
	الحسن بن علي بن عمر بن عيسى
	الحسن بن علي بن عمر
	الحسن بن علي بن عياش
	الحسن بن علي بن عيسى
	الحسن بن علي بن محمد
	الحسن بن علي بن محمد
	الحسن بن علي بن محمد بن أحمد
	الحسن بن علي بن القاسم
	الحسن بن علي بن مصعب بن بدر
	الحسن بن علي بن موسى
	الحسن بن علي بن موسى
	الحسن بن علي بن موسى بن الحسين
	الحسن بن علي بن وهب
	الحسن بن علي بن الوتاق بن الصلت
	الحسن بن يحيى بن زياد بن حيان
	الحسن بن علي أبو محمد وقيل
	الحسن بن علي أبو علي الشيزري
	الحسن بن علي أبو محمد الوراق
	الحسن بن عمران أبو عبد الله
	الحسن بن أبي العمرطة الكندي المروزي
	الحسن بن عيسى الدمشقي
	الحسن بن غالب بن علي بن غالب
	الحسن بن الفرج الغزي
	الحسن بن القاسم بن عبد الرحمن دحيم
	الحسن بن قريش أبو لعي
	الحسن بن محمد بن أحمد
	الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد
	الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد
	الحسن بن محمد بن أحمد بن الفضل
	الحسن بن محمد بن الأصم
	الحسن بن محمد بن جعفر بن علي
	الحسن بن محمد بن الحسن
	الحسن بن محمد الصالح بن الحسن
	الحسن بن محمد المؤم بن الحسن
	الحسن بن محمد بن الحسن
	الحسن بن محمد بن الحسن
	الحسن بن محمد بن الحسين بن علي
	الحسن بن محمد بن داود بن محمد
	الحسن بن محمد بن زياد البيساني
	الحسن بن محمد بن سعيد أبو علي
	الحسن بن محمد بن سليمان بن هشام
	الحسن بن محمد بن عبد الله
	الحسن بن محمد بن عبد الرحمن
	الحسن بن محمد بن علي
	الحسن بن محمد بن علي بن مصعب
	الحسن بن محمد بن علي بن محمد
	الحسن بن محمد بن مزيد
	الحسن بن محمد بن النعمان
	الحسن بن محمد بن يزيد بن محمد
	الحسن بن محمود بن أحمد بن محمود
	الحسن بن المظفر بن الحسن
	الحسن بن المظفر بن الحسن
	الحسن بن مكي بن الحسن
	الحسن بن منصور بن هاشم
	الحسن بن منير بن محمد بن منير
	الحسن بن نصر بن الحسن
	الحسن بن نظيف بن عبد الله
	الحسن بن أبي نعيم بن الأصم
	الحسن بن الوليد بن موسى بن سعيد
	الحسن بن وهب بن سعيد
	الحسن بن هانىء بن صباح
	الحسن بن هبة الله بن عبد الله
	الحسن بن يحيى أبو عبد الملك
	الحسن بن يوسف بن أبي طيبة
	الحسن بن يوسف بن يعقوب
	الحسن الحضرمي والد هشام
	الحسين بن أحمد بن بكار
	الحسين بن أحمد بن رستم
	الحسين بن أحمد بن سلمة بن عبد الله
	الحسين بن أحمد بن العباس بن محمد
	الحسين بن أحمد بن عبد الله
	الحسين بن أحمد بن عبد الواحد
	الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد
	الحسين بن أحمد بن محمد
	الحسين بن أحمد بن محمد
	الحسين بن أحمد بن محمد
	الحسين بن أحمد بن مروان القرشي
	الحسين بن أحمد بن المظفر بن أحمد
	الحسين بن أحمد
	الحسين بن أحمد
	الحسين بن أحمد بن يحيى
	الحسين بن أحمد
	الحسين بن إبراهيم بن جابر
	الحسين بن إبراهيم بن محمد
	الحسين بن إسحاق بن إبراهيم
	الحسين بن إدريس بن المبارك
	الحسين بن الأشعث
	الحسين بن جعفر بن محمد
	الحسين بن الحسن بن أحمد
	الحسين بن الحسن بن زيد
	الحسين بن الحسن بن سباع
	الحسين بن الحسن بن عبد الله
	الحسين بن الحسن بن محمد
	الحسين بن الحسن بن مهاجر
	الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن
	الحسين بن حمزة بن الحسين بن جعفر
	الحسين بن خشيش
	الحسين بن ذكر بن هارون
	الحسين بن رافع الغزنوي
	الحسين بن سعيد بن المهند بن مسلمة
	الحسين بن السميدع بن إبراهيم
	الحسين بن الضحاك بن ياسر
	الحسين بن طاهر
	الحسين بن أبي عاصم
	الحسين بن عبد الله بن الحسين
	الحسين بن عبد الله بن شاكر
	الحسين بن عبد الله بن ضميرة
	الحسين بن عبد الله بن محمد
	الحسين بن عبد الله بن يزيد
	الحسين بن عبيد الله بن أحمد
	الحسين بن عبد السلام
	الحسين بن عبد الغفار بن محمد
	الحسين بن عبيد الكلابي
	الحسين بن عثمان بن أحمد
	الحسين بن عقيل بن محمد
	الحسين بن علي بن جعفر البغدادي
	الحسين بن علي بن الحسين
	الحسين بن علي بن الحسين
	الحسين بن علي بن الحسين
	الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام
	جوامع حديث مقتل الحسين عن جماعة رواة

	الحسين بن علي بن محمد بن مصعب
	الحسين بن علي بن محمد بن عتاب
	الحسين بن علي بن محمد بن جعفر
	الحسين بن علي بن محمد
	الحسين بن علي بن محمد
	الحسين بن علي بن عمر
	الحسين بن علي بن محمد بن مسلمة
	الحسين بن علي بن الهيثم بن محمد
	الحسين بن علي بن يزيد بن داود
	الحسين بن علي ويقال الحسن الكندي
	الحسين بن علي الصوفي الدمشقي
	الحسين بن علي أبو عبد الله
	الحسين بن عيسى أبو الرضا
	الحسين بن الفتح بن نصر بن محمد
	الحسين بن الفضل بن حوي أبو القاسم
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن أحمد
	الحسين بن محمد بن إبراهيم
	الحسين بن محمد بن إبراهيم
	الحسين بن محمد بن أسد
	الحسين بن محمد بن جمعة
	الحسين بن محمد بن الحسن
	الحسين بن محمد بن سنان
	الحسين بن محمد بن شعيب
	الحسين بن محمد بن عبد الله
	الحسين بن محمد بن عبد الله
	الحسين بن محمد بن عتبة بن مساور
	الحسين بن محمد بن علي بن عتاب
	الحسين بن محمد بن غويث
	الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون
	الحسين بن محمد بن الوزير
	الحسين بن محمد وقيل ابن أحمد
	الحسين بن المبارك الطبراني
	الحسين بن المتوكل
	الحسين بن مطير بن مكمل
	الحسين بن المظفر بن الحسين
	الحسين بن المظفر بن الحسين
	الحسين بن نصر بن المعارك
	الحسين بن الوليد أبو علي
	الحسين بن هارون بن عيسى
	الحسين بن الهيثم بن ماهان
	الحسين
	الحسين
	الحسين ويقال الحسن بن المصري
	الحسين البرذعي أحد الصالحين
	حصن بن عبد الرحمن
	حصين بن جعفر الفزاري
	حصين بن جندب أبو ظبيان
	حصين بن مالك أبي الحر بن الخشخاش
	حصين بن نمير بن نابل بن لبيد
	حصين بن الوليد
	حضين بن المنذر بن الحارث
	حطان بن عوف
	حظي بن أحمد بن محمد بن القاسم
	حفاظ بن الحسن بن الحسين
	حفاظ بن سلامة الناسخ
	حفص بن سعيد
	حفص بن سعيد
	حفص بن سليمان
	حفص بن أبي العاص بن بشر
	حفص بن عمر بن سعيد
	حفص بن عمر بن حفص
	حفص بن عمر ويقال ابن عمرو
	حفص بن عمر بن عبد الله
	حفص بن عمر بن عبد الرحمن
	حفص بن عمر أبو الوليد مولى قريش
	حفص بن غيلان
	حفص بن مسيرة أبو عمر الصنعاني
	حفص بن الوليد بن سيف
	حفص الأموي
	الحكم بن أيوب بن الحكم
	الحكم بن عبد الله بن خطاف
	الحكم بن عبد الله بن سعد
	الحكم بن عبد الرحمن
	الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو
	الحكم بن عمر ويقال ابن عمرو
	الحكم بن المطلب بن عبد الله
	الحكم بن معمر بن قنبر بن جحاش
	الحكم بن موسى بن أبي زهير
	الحكم بن ميمون
	الحكم بن مينا المدني
	الحكم بن نافع أبو اليمان البهراني
	الحكم بن هشام بن عبد الرحمن
	الحكم بن يعلى بن عطاء
	حكيم بن حزام بن خويلد
	حكيم بن عياش الكلبي الأعور
	حكيم بن رزيق بن حكيم الفزاري
	حماد بن عمر بن يونس بن كليب
	حماد بن مالك بن بسطام بن درهم
	حماد بن أبي ليلى
	حماد ويقال حامد بن يحيى
	حماد أبو الخطاب الدمشقي
	حماد مولى بني أمية
	حمدان بن غارم بن ينار
	حمدان بن محمد الجبيلي
	حمدون بن إسماعيل بن داود النديم
	حمدية الخشاب المصري
	حمد بن الحسين بن أحمد ابن دارست
	حمد بن عبد الله بن علي
	حمد بن محمد أبو الشكر
	حمران بن أبان بن خالد
	حمرة بن عبد كلال
	حمرة بن مالك بن سعد الهمداني
	حمزة بن أحمد بن حمزة
	حمزة بن أحمد بن علي بن معصرة
	حمزة بن أحمد بن فارس
	حمزة بن بيض الحنفي
	حمزة بن أسد بن علي بن محمد
	حمزة بن الحسن بن العباس
	حمزة بن الحسن بن المفرج
	حمزة بن خراش أبو يعلى
	حمزة بن عبد الله بن الحسين
	حمزة بن عبد الله بن سليمان
	حمزة بن عبد الله بن عمر
	حمزة بن عبد الله أبو يعلى
	حمزة بن عبد الرزاق بن محمد
	حمزة بن عثمان
	حمزة بن عثمان بن أحمد
	حمزة بن علي بن هبة الله
	حمزة بن عمرو بن عويمر
	حمزة بن القاسم أبو محمد الشامي
	حمزة بن محمد بن أحمد بن سلامة
	حمزة بن محمد بن جعفر
	حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد
	حمزة بن محمد بن حمزة
	حمزة بن محمد بن عبد الله
	حمزة بن محمد بن علي بن العباس
	حمزة بن هبة الله بن سلامة
	حمزة بن يوسف بن إبراهيم
	حميدان بن نصر بن حصين
	حميد بن أبي حميد
	حميد بن ثور بن عبد الله
	حميد بن حريث بن بحدل الكلبي
	حميد بن الحسن بن عبد الله
	حميد بن أبي حميد الدمشقي
	حميد بن زنجويه
	حميد بن عقبة بن رومان
	حميد بن قيس أبو صفوان
	حميد بن محمد بن النضير
	حميد بن مالك بن مغيث
	حميد بن مسلم أبو عبيد الله القرشي
	حميد بن منبه بن عثمان اللخمي
	حميد بن هشام
	حنش بن عبد الله بن عمرو
	حنش بن قيس
	حنظلة بن الربيع بن صيفي
	حنينا أحد صديقي المسيح
	حوشب بن سيف
	حوشب بن طخمة ذو ظليم الألهاني
	حوشب الفزاري
	حويطب بن عبد العزى
	حويت بن أحمد بن أبي حكيم
	حوي بن علي بن صدقة بن حوي
	حيان بن حجر الدمشقي
	حيان بن نافع مولى بني مضر
	حيان ويقال حسان بن وبرة
	حيان أبو النضر الأسدي
	حيان مولى أم الدرداء
	حياش ويقال جياش بالجيم
	حيدرة بن أحمد بن الحسين
	حيدرة بن الحسين بن مفلح
	حيدرة بن علي بن محمد بن إبراهيم
	حيويل بن يسار بن حيي بن قرط
	حيي رجل من بني إسرائيل

	أسماء النساء على حرف الحاء
	حبابة بالتخفيف وهو لقب
	حبة بنت الفضل
	حسينة ماشطة عبد الملك بن مروان
	حميدة بنت عمر بن عبد الرحمن
	حميدة بنت النعمان بن بشير
	حميدة حاضنة ولد عمر بن عبد العزيز
	حواء أم البشر
	حولا بنت بهلول المتعبدة
	حية ويقال فاختة

	حرف الخاء المعجمة
	خارجة بن زيد بن ثابت
	خارجة بن مصعب بن خارجة
	خالد بن أسيد بن أبي العيص
	خالد بن برمك أبو العباس
	خالد بن ثابت بن ظاعن
	خالد بن خلي
	خالد بن دهقان القرشي مولاهم
	خالد بن رباح
	خالد بن ربيعة بن مزيز
	خالد بن روح بن السري
	خالد بن الريان المحاربي مولاهم
	خالد بن زياد بن جرو
	خالد بن زياد
	خالد بن زيد بن كليب
	خالد بن سالم
	خالد بن سالم
	خالد بن سعيد بن العاص
	خالد بن سعيد أبو سعيد الكلبي
	خالد بن سلمة بن العاص بن هشام
	خالد بن صفوان بن عبد الرحمن
	خالد بن أبي الصلت البصري
	خالد بن عبد الله بن الحسين
	خالد بن عبد الله بن خالد
	خالد بن عبد الله المطرف
	خالد بن عبد الله بن الفرج
	خالد بن عبد الله بن يزيد
	خالد بن عبد الرحمن
	خالد بن عبد الرحمن
	خالد بن عبد الرحمن
	خالد بن عبد الرحمن
	خالد بن عتاب بن ورقاء بن الحارث
	خالد بن أبي عثمان بن عبد الله
	خالد بن عمير بن الحباب بن جعدة
	خالد بن غفران
	خالد بن كيسان
	خالد بن اللجلاج أبو إبراهيم العامري
	خالد بن محمد بن خالد بن يحيى
	خالد بن محمد الثقفي
	خالد بن معدان بن أبي كرب
	خالد بن المعمر بن سلمان
	خالد بن المهاجر بن خالد

	الفهرس



