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  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  

  السيد جعفر مرتضى العاملي
  

  

  ربعونالجزء ا$
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  :الفھارس

 ^أسماء المعصومين  ����

  ا$ع)م ����

  القرآنية 5ياتالسور وا ����

  ا$شعار ����

  ا$ديان والمذاھب ����

  والغزوات الوقائع وا$حداث ����

  ا$ماكن ����

  القبائل والفرق والجماعات ����
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   ^ المعصومون ا$ربعة عشر

  :الواردة أسماؤھم في الكتاب
  

   ’د عظم محما$ي النب
لم نذكر الموارد التي ورد فيھا اسمه 

الشريف لكثرتھا، وصعوبة، أو تعذر 

  ا�ستفادة منھا بسبب ذلك.

أمير المؤمنين ا�مام 
  :×علي بن أبي طالب 

لم نذكر الموارد التي ورد فيھا اسمه 

  الشريف لنفس السبب المتقدم.

  :÷الزھراء 
, 117، 114، 113، 97, 71 :1ج

119 ،168 ,175 ،209 ,212 ,

213 ,248 ,249 ,250 ,251 ,

255 ,258 ,259 ,260 ,264 ,

265 ,266 ,269 ,270 ,271 ,

272 ,273 ,275 ,283 ,284 ,

286 ,290 ,294 ,295 ,296 ,

309 ,310 ,316 ،324 ،344 ،

362 ,365.  

, 106، 89, 68, 46, 44, 26 :2ج

139 ,169 ,170 ,172 ,181 ،

182 ،185 ,204 ،230 ,244، 

245 ,246 ,247 ,249 ,252 ،

257.  

, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 7 :3ج

16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,

25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,

32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,

39 ,43 ,47 ,49 ,52 ,62 ,63 ,

64 ,66 ,68 ,70 ,71 ,73 ,74 ,

75 ,79 ,80 ,82 ,90 ,124 ,

130 ,227 ،274 ,275 ,276 ,
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286 ,314.  

, 223, 127, 92, 26, 18 :4ج

232 ,264 ,316.  

, 228، 220, 192, 89, 82 :5ج

262 ,264 ,265 ,316 ,317.  

, 136, 135, 122, 121 :6ج

137 ,138 ,141 ,143 ,144 ،

145 ,148 ,150 ,211 ,212.  

, 174, 87, 74, 73, 72, 71 :7ج

191 ,295 ,298 ،326 ,336 ,

340.  

, 32, 31, 28, 27, 26, 25 :8ج

33 ,34 ,35 ,36 ,38 ,39 ,51 ,

52 ,53 ,55 ,56 ,74 ,83 ,127 ,

128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,

136 ,139 ,147 ,149 ,150 ,

157 ,158 ,164 ,167 ,168 ,

195 ,196 ,197 ,200 ,206 ,

207 ,210 ,214 ,225 ,227 ,

296 ,311 ,312 ,326 ,329 ,

341 ,369 ,370.  

, 65, 53, 34, 18, 13, 12 :9ج

77 ,79 ,93 ,103 ,106 ,112 ,

146 ,148 ,149 ,151 ,152 ,

154 ,165 ,166 ,168 ,196 ,

200 ,202 ,203 ,204 ,212 ,

221 ,222 ,223 ,225 ,226 ,

227 ,228 ,230 ,231 ,233 ,

238 ,240 ,242 ,252 ,260 ,

261 ,262 ,263 ,264 ,266 ,

267 ,268 ,270 ,272 ,274 ,

278 ,279 ,280 ,284 ,291 ,

292 ,298 ,300 ,301 ,302 ,

304 ,308 ,309 ,310 ,311 ,

312 ,321 ,322 ,323 ,324 ,

325 ,326 ,327 ,337.  

, 56, 51, 45, 36, 25, 19 :10ج

57 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,

69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,75 ,76 ,

77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,84 ,

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,92 ,

95 ,96 ,100 ,101 ,103 ,104 ,

106 ,107 ,108 ,110 ,111 ,

112 ,113 ,114 ,115 ,119 ,

124 ,126 ,127 ,129 ,131 ,

135 ,136 ,137 ,139 ,142 ,

145 ,148 ,151 ,152 ,153 ,

154 ,155 ,159 ,163 ,165 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,171 ,

172 ,174 ,175 ,177 ,178 ,

179 ,181 ,183 ,184 ,185 ,

201 ,205 ,225 ,226 ,227 ,
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228 ,229 ,233 ,236 ,271 ,

272 ,273 ,274 ,276 ,277 ,

279 ,293 ,294 ,295 ,296 ,

298 ,299 ,301 ,302 ,303 ,

305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,

310 ,311 ,312 ,313 ,314 ,

315 ,319 ,325 ,327 ,330.  

, 17, 15, 12, 10, 9, 7, 5 :11ج

18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,27 ,

28 ,45 ,46 ,51 ,54 ,191 ,

201 ,203 ,206 ,213 ,223 ,

300 ,331 ,333. 

  .290, 71, 40, 39, 29 :12ج

, 228, 193, 141, 135 :13ج

267.  

, 25, 24, 23, 22, 21, 20 :14ج

32 ,35 ,37 ,83 ,96 ,136 ,

144 ,149 ,185 ,231 ,234 ,

236 ,238 ,239 ,240 ,247 ,

250 ,251 ,267 ,274 ,315 ,

356.  

, 121, 113, 68, 63, 24 :15ج

198 ,199 ,202 ,216 ,219 ,

220 ,222 ,224 ,232 ,237 ,

253 ,254 ,257 ,272 ,273 ,

295 ,299 ,300 ,301 ,305 ,

311.  

  .323, 41, 33, 32, 16 :16ج

  .338, 198, 139, 64 :17ج

  .70, 17 :19ج

  .53, 35 :20ج

, 235, 182, 80, 77, 66 :21ج

312 ،234.  

، 124، 98, 69، 40, 38 :22ج

181.  

  .256, 156, 118 :24ج

, 231, 230، 225, 195 :26ج

285.  

  .297, 279, 249, 191 :27ج

  .332, 327, 179, 115 :28ج

, 165, 162, 141, 15 :29ج

199.  

, 187, 153، 148, 147 :30ج

239 ,246 ,298.  

, 242, 241, 189, 129 :31ج

248 ,284.  

  .328، 304، 197, 45 :32ج

  .192، 184, 141، 46 :33ج

, 200, 172، 152, 54 :34ج

201 ,272 ,275.  

  .60 :35ج

  .348, 283, 210, 46, 38 :36ج
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, 199, 171, 160, 61 :37ج

259.  

  .314, 313, 145 :38ج

, 199, 167, 163, 35, 34 :39ج

203 ,332 ,333 ,352.  

  .318, 82 :40ج

  .277, 266, 136, 17 :41ج

  .65 :42ج

  .162, 45, 41 :44ج

  .303, 282 :45ج

  .314, 264 :46ج

  .279, 267, 265, 263 :49ج

, 80, 79, 78, 73, 71، 64 :50ج

81 ،84 ،130.  

  :×ا�مام الحسن 
  .295، 283 ،170 ,151، 71 :1ج

  .330 ،177 ,106, 68، 29 :2ج

, 82, 81, 79, 78, 77، 33 :3ج

85 ,88 ,91 ,93 ,94 ,148.  

, 151, 91, 26, 20، 26 ,18 :4ج

159.  

  .221, 220، 75 ,66 :5ج

, 136, 135, 122, 121 :6ج

137 ,148 ,150, 174 ،283.  

, 326، 295, 294, 191, 21 :7ج

327 ,336.  

، 44 ,35, 34, 33, 27, 26 :8ج

51 ,52 ,74 ,77 ,127 ,131 ,

132 ,150 ,158 ,195 ,198 ,

199, 200 ،207، 225 ,227 ,

311 ,341 ،342.  

, 103, 84, 65, 34, 12 :9ج

195 ,204 ,222 ,237 ,245 ,

261 ,274 ,278 ,286 ,287 ,

298 ,300 ,312 ,313 ,315 ,

316 ,344.  

, 90, 78, 56, 49, 45, 36 :10ج

103, 105 ,161 ،182 ,192 ,

298 ,300 ,305.  

 .266, 199, 20, 18, 9 :11ج

, 15, 12, 11, 10, 9, 7 :12ج

16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,

24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,

35 ,84 ,86 ,89 ,118 ,156 ,

221 ,281 ,283 ,328 ,357.  

, 262, 223, 143, 94، 41 :13ج

323, 326 ،332.  

, 52, 40, 39, 38, 32, 9 :14ج

62 ,107 ,109 ,246 ,247 ,

267 ,274.  

, 122, 121, 120, 80 :15ج ا
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123 ,124 ,125 ,136 ,138 ،

166 ,216 ,219 ,224 ,232 ,

237 ,254 ,257.  

, 26, 18, 16, 14, 11, 10 :16ج

28 ,29 ,47 ,165 ,181 ,238 ,

253 ,254 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,268 ,325 ,351.  

, 192, 186, 184, 170 :17ج

196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,

201 ,202, 240 ,263 ،276 ,

277 ,330 ,332 ،346.  

, 217، 187، 74 ,73, 71 :18ج

224 ,225 ,226 ,228, 229 ،

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,240 ,253, 255 ،

256 ,301 ,302 ,303 ,304 ,

308 ,309, 310 ،312 ،314 ,

315, 317 ،322 ،328.  

, 94, 89, 88, 67, 20 :19ج

109 ,114 ,122 ,123 ,147 ,

152 ,174 ,281 ,287.  

, 264, 182، 138, 35 :20ج

275 ,276.  

, 150, 133, 132, 49, 46 :21ج

189 ,258 ,272 ,304.  

  .263, 50, 40 :22ج

  .332, 151, 95, 81 :23ج

, 148, 144, 143, 118 :24ج

149 ,150 ,202 ,203 ,206 ,

210 ,213 ,215 ,219.  

, 183, 168, 167, 166 :25ج

234 ,266 ,321 ,322 ,325.  

  .212, 108 :26ج

, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7 :27ج

22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,32 ,33 ,

34, 156 ،199.  

, 63, 62, 55, 54, 17, 15 :28ج

64 ,65 ,66 ,70 ,72 ,74 ,75 ,

79 ,80 ,83 ,104, 128 ،130 ,

131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,

137 ,138 ,153 ,172 ,178 ,

338.  

, 48, 19, 13, 12, 10, 9 :29ج

49 ,50 ,52 ,84 ,85 ,91 ,93 ,

95 ,96 ,97 ,99 ,100 ,109 ,

112 ,117 ,146 ,186 ,191 ,

219 ,239.  

, 132, 131, 104, 99, 43 :30ج

133 ,134 ,140 ,141 ,142 ,

143 ,144 ,245 ,246 ,247 ,

270 ,335.  

, 261, 260, 259، 210 :31ج
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269 ,293.  

, 133, 130, 20، 19 ,16 :32ج

135 ,141, 160 ،179 ،209 ,

270 ,278 ,279 ،285 ,303, 

312 ،325 ,327.  

، 110, 109, 108 ,34 :33ج

141 ,192 ,213 ،365.  

، 128 ,121, 110, 81 :34ج

130 ،142 ،155 ,156 ,157 ,

158, 172 ،246 ،251, 253 ،

270 ,294 ,302 ,313 ,314  ,

320.  

, 125، 82، 75، 74 ,59 :35ج

308 ،338.  

, 62, 56, 53, 46, 39, 38 :36ج

64 ,69 ,160 ,162 ,283.  

  .336، 326, 163, 158 :37ج

  .181، 137, 89 :38ج

, 162, 161, 131, 32, 29 :39ج

163 ,166 ,167 ,176 ,186 ,

198 ,199 ,264.  

, 186, 149, 147, 82 :40ج

187 ,188 ,189 ,231 ,232 ,

239 ,242 ,264 ,337 ,350.  

, 91, 71, 69, 45, 26, 23 :41ج

92 ,239 ,257 ,260 ,269 ,

275 ,276 ,278 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,368.  

, 214, 213, 171, 18 :42ج

215 ,216 ,217 ,218 ,235 ,

270 ,278 ,325.  

 ,169, 161, 117, 43 :43ج

213 ،272, 290 ،297.  

  .80 :44ج

, 165, 164, 150، 72 :45ج

166 ,167 ,176 ,193 ,282 ,

308 ,369.  

, 135, 133، 130, 129 :47ج

209 ،279 ,281.  

  .289, 236، 216، 83 :48ج

, 164, 158, 147, 127 :49ج

172 ,179, 180 ,181 ,183 ,

184 ,185 ,192 ,193 ,196 ,

197 ,200 ,230 ,233 ,234 ,

251 ,253 ,260 ,261 ,266 ,

267 ,268 ,274 ,279 ,305 ,

308 ,310 ,312 ,316 ,317 ,

318 ,319 ,321 ,326 ,328.  

, 19, 15, 13, 12, 10, 9 :50ج

21 ,23 ,34 ,35 ,36 ,53 ,54 ,

55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,61 ,63 ,

64 ,68 ,69 ,74 ,75 ,76 ,79 ,



  ^فھرس أسماء المعصومين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15

80 ,83 ,84 ,89 ,91 ,97 ,98 ,

99 ,108 ,110 ,112 ,113 ,

114 ,120 ,121 ,122 ,123 ,

128 ,129 ,130 ,133 ,134 ,

138 ,139.  

  :×ا�مام الحسين 
، 71, 39, 38, 36، 35، 22 :1ج

135, 146 ،151, 170 ،268 ,

283 ,284 ,285 ,291 ,293 ,

294 ,295 ,297 ,300 ,316 ,

317 ,321.  

, 269, 177، 106, 68, 29 :2ج

288 ,326.  

, 85, 84, 83, 81، 33 ,23 :3ج

88 ,172 ,174.  

  .18 :4ج

  .220، 92 :5ج

, 136, 135, 122, 121 :6ج

137, 144 ،148 ,150 ,173 ,

283.  

, 326، 295, 294, 191 :7ج

327 ,336.  

، 44 ,35, 34, 33, 27, 26 :8ج

51 ,52 ,74 ,77 ,127 ,131 ,

132 ,150 ,158, 166 ،179 ،

194 ,195 ,200 ,204, 205 ،

225 ,227 ,311, 341 ،342.  

, 204, 98, 65, 34, 12, 8 :9ج

222 ,253 ,261 ,274 ,298 ,

300 ,312 ,320.  

, 90, 78, 56 ،49 ،45 ,36 :10ج

103 ,192 ,298 ,300 ,305 ،

327.  

, 83, 72, 39, 20, 18, 9 :11ج

84 ,85 ,199 ,266. 

، 30 ,20, 17, 14, 9, 7 :12ج

283.  

 ,262, 223, 143, 41 :13ج

232 ،327.  

, 39, 38, 32, 16, 15, 14 :14ج

40 ,63 ,107 ,108 ,246 ,247 ,

267 ,274 ,356 ,358.  

، 166 ,151, 124, 121 :15ج

196 ،216 ،219 ,224 ,232 ,

237 ,254 ,257.  

، 29, 28, 18, 16, 14, 10 :16ج

268.  

, 186, 184, 170، 64 :17ج

195 ,196 ,197 ,198 ,200 ,

201 ,202 ,263.  

, 236, 234, 233, 73 :18ج
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239 ,240 ,274 ,303 ,304 ,

308 ,309, 310 ،316 ,317 ,

338 ,339.  

  .192، 94, 88 :19ج

  .264, 52, 47، 34 :20ج

  .304، 111، 46 :21ج

, 134, 131, 50, 40, 18 :22ج

257 ,263.  

, 151 ،120 ,95, 87, 81 :23ج

331 ,332.  

, 118, 117, 56, 29, 9 :24ج

123 ,144 ,148 ,149 ,202 ,

290.  

  .232, 183 :25ج

, 278, 80, 79, 78, 73 :26ج

279.  

  .249، 230 ,169, 156 :27ج

  .339, 172, 17 :28ج

  .159, 48, 25, 24 :29ج

, 246, 219, 217, 99, 43 :30ج

247 ,310 ,338.  

, 33, 32, 30, 29, 28, 27 :31ج

36 ,126, 127 ،162 ,200 ,

201, 259 ،260 ،261, 269 ،

286, 293 ،299 ,321.  

, 135, 133, 130, 60, 16 :32ج

141 ,160 ,209 ،268, 270 ،

327 ,328.  

 ,141, 110, 34, 27، 25 :33ج

184 ،192, 197 ،213 ،256 ،

365.  

, 173, 172، 130 ,128 :34ج

253 ,302.  

  .244 ،125 ,84, 83، 59 :35ج

, 69, 64, 56, 39, 38 :36ج

165 ,167 ,168 ,283.  

, 263، 168 ,163, 158 :37ج

327 ,335 ,338 ,382.  

, 145, 143, 142, 139 :38ج

146 ,147 ,149 ,150 ,151 ,

152.  

 ،181.  

, 161، 103, 32, 31, 29 :39ج

162 ,163 ,166 ,167 ,176 ,

186 ,198 ,199 ,214 ،261 ,

264 ،274.  

, 151, 149, 147, 85, 82 :40ج

186 ,231 ,262 ,264 ,337.  

, 239, 169, 89, 68, 23 :41ج

257 ,258 ,269 ,275 ,276 ,

278 ,280 ,281 ,282 ,283 ,

284 ,369.  
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, 171, 137, 102, 18 :42ج

182 ,213 ,214 ,216 ,217 ,

218 ,235 ,261 ,263 ,270 ,

325.  

، 297, 290, 264, 213 :43ج

298.  

, 198, 164, 94, 30, 29 :44ج

216 ,218 ,219 ,220 ,221 ,

222 ,226 ,227 ,228 ,229 ,

234 ,235.  

, 231, 193, 176، 72 :45ج

282 ,308.  

, 240, 239، 207, 205 :46ج

241 ,242 ،243.  

  .324, 281, 279 :47ج

  .272, 248, 106, 83, 23 :48ج

, 207, 180, 179, 147 :49ج

212 ,234 ,236 ,238 ,245 ,

248 ,249 ,253 ،267 ،279 ,

303 ,310 ,316 ,319 ,321 ,

328.  

, 31, 29, 22, 13, 10, 9 :50ج

32 ,34 ,36 ,50 ,53, 55 ،58 ,

64 ,68 ,79 ,91 ,108 ,128 ,

129 ,130 ,133.  

  :‘الحسنان 
  .273, 151 :1ج

  .28 :2ج

  .75، 8 :3ج

  .230 :5ج

  .150, 149, 139, 135 :6ج

  .340, 306 :7ج

, 83, 79, 54, 35, 34, 32 :8ج

146 ,147 ,149 ,150 ,164 ,

167 ,3.  

2 ,326 ,329 ,370.  

  .304, 221, 200 :9ج

, 185, 84, 64, 63, 19 :10ج

229 ,297 ,299 ,300 ,303.  

 .20, 15 :11ج

  .5 :12ج

, 109, 63, 39, 34, 20 :14ج

184 ,255.  

  .124, 121, 119, 24 :15ج

, 204, 203، 201، 64 :17ج

233.  

, 299, 274, 255, 175 :18ج

303 ,310 ,311 ,313 ,314 ,

320 ,322.  

  .224, 153 :19ج

  .96 :20ج
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  .111, 10 :21ج

, 218، 151, 149, 118 :24ج

219.  

  .50, 48 :27ج

  .211, 17 :28ج

  .304, 173, 172 :29ج

  .239, 187 :30ج

  .293, 261, 258, 130 :31ج

  .137, 135, 45, 20, 19 :32ج

  .365, 110 :33ج

 ,177, 129, 124, 119 :34ج

187 ,201 ,240 ,245.  

  .60, 13 :35ج

  .351, 101, 47 :36ج

  .328, 325, 44 :37ج

  .224, 76, 32, 31, 28 :39ج

  .350, 230, 229 :40ج

, 276, 27, 25, 24, 23 :41ج

279 ,280 ,283 ,310.  

  .220، 217 ,216, 215 :42ج

, 195, 194, 171, 35 :43ج

337.  

  .95, 94, 93, 92 :44ج

  .370, 196, 195, 194 :45ج

  .27 :46ج

, 126, 124, 35, 34, 29 :50ج

131.  

  :×ا�مام السجاد 
 ,149, 80, 36، 35 ,33 :1ج

150 ،275 ,294 ,316 ,317 ,

318 ,321 ,322.  

  .114 :2ج

  .80, 47 :3ج

  .341، 335, 327 :7ج

  .268, 183، 59 :8ج

  .84 :9ج

  .192 :10ج

  .17, 14 :12ج

  .348، 324, 323, 322 :13ج

  .204 :14ج

  .42 :16ج

  .258 :19ج

  .129 :20ج

  .111 :21ج

  .286، 134 :22ج

  .332, 9 :23ج

  .161, 160 :24ج

  .263 :25ج

  .192 :27ج

  .274 :29ج

, 247, 244, 239, 36 :31ج
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248 ,249.  

  .237، 217، 9 :32ج

  .74, 73 :34ج

  .270, 226، 91 :35ج

  .156 :36ج

  .118، 69 ,66 :38ج

  .166، 116 :39ج

  .303, 217, 216 :42ج

  .302 :44ج

  .122 :45ج

  .71 :46ج

  .145, 144 :48ج

  .253 :49ج

 ،68، 67 ,46 ،45 ,37 :50ج

102 ,133.  

  :× ا�مام الباقر
 ,162, 40, 39، 36، 35 :1ج

169 ،178 ,187 ,206 ,217 ,

230 ,244 ,266 ,294 ,321.  

  .337 :2ج

  .347، 192, 171, 20 :3ج

  .192, 56, 16، 15 :4ج

, 297 ،250, 54, 46, 45 :5ج

309.  

, 46, 27, 26، 18، 12 ,7 :6ج

228.  

, 127, 50، 26 ,17, 16 :7ج

134, 302 ،326 ,327.  

  .106، 29 :8ج

, 82، 71 ,64، 59 ,46, 9 :9ج

208 ،240.  

، 267, 259, 247, 246 :10ج

315 ,320.  

، 205, 187, 185, 181 :11ج

196. 

  .110، 108، 19 ,17, 12 :12ج

  .312، 262 ,46, 45 :13ج

، 133، 130، 61 ,57، 53 :14ج

181.  

  .129، 122 ,10 :20ج

  .24 :21ج

, 337, 244, 217, 136 :22ج

343.  

  .332, 275, 162، 120 :23ج

, 92, 58, 53, 50, 42, 27 :24ج

170 ,171 ,173 ,174 ,182 ,

183 ,190 ,201 ,276 ,286 ,

291 ,302 ,303.  

, 52, 47, 40, 22, 11, 9 :25ج

70 ,78 ,82 ,89 ,103 ,117 ,

166 ,192 ,253 ,259 ,261 ,
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297 ,299 ,300 ,306 ,321.  

, 75, 53, 40, 25, 18, 17 :26ج

99 ,156.  

  .263, 135, 40 :27ج

, 307, 146, 124, 90 :28ج

309 ,332.  

  .106 :29ج

  .290, 257 :30ج

  .31 :31ج

  .360, 152، 27 ,9 :33ج

, 270, 195, 148، 85, 41 :34ج

307.  

  .225، 178, 109, 46 :35ج

  .156, 155 :36ج

  .189 :37ج

  .320، 295, 150 :38ج

  .304، 166, 70 :39ج

  .284 :40ج

  .26 :41ج

  .111 :42ج

  .219، 148, 147 :44ج

  .164, 137, 129, 16 :45ج

  .323 :46ج

  .145، 143 :47ج

  .295 :48ج

  .310، 303، 260 ,65 :49ج

  . 131، 24 :50ج

  :×الصادق  ا�مام
، 89 ,88 ،87 ,84 ,54، 36 :1ج

134, 148 ،157 ،156 ,161, 

165 ،166 ,202 ,232 ,237 ,

244 ,248 ,254 ,255 ,260 ,

294 ,322.  

  .48 :2ج

, 176, 166, 164, 92, 15 :3ج

217 ,264 ,288 ،345.  

, 193, 130, 119, 91, 16 :4ج

204 ,241 ,257.  

, 137, 136, 135, 113 :5ج

145 ,149 ،300.  

، 139 ,137، 88 ,76, 18 :6ج

232.  

, 163, 162, 127, 75، 27 :7ج

166 ,167 ,294 ,323 ،327.  

، 127 ,107, 105 ،12 ،7 :8ج

134 ,143, 162، 225 ،266, 

296 ،308 ,337.  

، 171، 95 ,83, 82، 63 ,55 :9ج

187 ,207 ,238.  

, 87, 71، 54، 43 ,42, 31 :10ج

113 ,137, 143 ,211 ,265 ,
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266, 279 ,280 ,281, 282 ,

283 ,284 ,285, 286 ,289, 

293 ,308 ,309  ,332.  

, 295, 292, 143، 21، 7 :11ج

308 ,310 ,317. 

, 175, 147, 143, 84, 17 :12ج

195 ,241, 245 ،254, 255 ،

279.  

, 252, 87, 65, 56، 47 :13ج

262 ,282.  

  .137, 136, 135, 21 :14ج

  .301, 299، 96 :15ج

, 181, 152, 132, 76 :16ج

182.  

  .210, 59 :17ج

  .237, 163, 104 :19ج

, 124, 123, 122, 119 :20ج

125 ،127 ,189.  

  .199, 197 :21ج

, 145, 144, 135, 119 :22ج

146 ,156 ,157 ,276 ,334 ,

335 ,336 ,338 ,339 ,341 ,

342 ,343 ,346.  

, 158, 153, 152, 66 :23ج

160 ,176 ,183 ,219 ,223 ,

224 ,225 ,228 ,280 ,281 ,

330 ,334.  

, 43, 42, 41, 39 ,36, 29 :24ج

47 ,48 ,49 ،51 ,53 ,55 ,56 ,

57 ,58 ,61 ,81 ,108 ,130 ,

163 ,165 ,167 ,168 ,171 ,

183 ,185 ,190 ,269 ,286 ,

287 ,288 ,293 ,299 ,301 ,

304 ,328 ,331 ,335 ,350 ,

351.  

, 21, 19, 18, 16, 12, 10 :25ج

22 ,23 ,25 ,27 ,28 ,40 ,65 ,

66 ,67 ,69 ,71 ,74 ,76, 92 ,

95 ,96 ,108 ,117 ,120 ,141 ,

142 ,143 ,144 ,164 ,165 ,

167 ,184 ,199 ,200 ,253 ,

255 ,262 ,268 ,277 ,298 ,

301 ,308 ,326 ,327 ,328 ,

331 ,334 ,335.  

  .328، 166 :25ج

, 22, 18, 17, 14, 11, 9 :26ج

24 ,33 ,36 ,40 ,43 ,52 ,53 ,

55 ,64 ,71 ,75 ,78 ,94 ,98 ,

99 ,100 ,121 ,258 ,261 ,

268 ,307.  

  .267 :27ج

, 118, 114, 113, 73 :28ج



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 ,306 ,314 ,315.  

  .296, 274, 266 :29ج

  .289, 279 :30ج

, 34, 33, 25, 22, 21, 19 :31ج

35 ,249, 316 ،346 ،351.  

  .217، 16 :32ج

  .360، 359, 356, 287, 9 :33ج

, 184, 135, 88, 63, 41 :34ج

185, 186 ،194 ،218 ,268.  

 ,110، 109، 102 ,16 :35ج

178 ،225 ,253 ,292.  

  .160 :36ج

  .336، 263 ,27 :37ج

, 116, 112, 100, 75 :38ج

119.  

  .215، 166 :39ج

  .170, 97, 68 :40ج

, 113, 112, 111, 110 :42ج

114 ,115.  

  .119, 118 :43ج

  .296, 249، 220 ,142 :44ج

, 181، 135 ,128, 123 :45ج

190 ,282 ,283 ,285 ,286.  

  .، 60 :46ج

  .90, 63، 31 :47ج

  .295، 107 :48ج

  .303, 282, 230, 64, 57 :49ج

, 78, 76, 75، 71 ,70، 49 :50ج

88 ,90 ,91 ,94.  

  :×ا�مام الكاظم 
  .294 :1ج

  .322, 313، 235 :6ج

  .327، 320 :7ج

  .281 :8ج

  .38, 30 :9ج

 ,281, 280, 238, 237 :10ج

282 ،283 ،289.  

 .245 :11ج

  .17 :12ج

  .324، 210, 146 :13ج

, 189, 188, 120, 87 :23ج

228 ,332.  

, 333, 332, 182, 53 :24ج

334.  

  .137, 93 :25ج

  .19 :26ج

  .114 :28ج

  .146 :30ج

  .188, 65 :31ج

  .186، 184, 151 :34ج

  .188 :35ج
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  .351 :37ج

  .166 :39ج

  .284 :45ج

  .53 :46ج

  .295 :48ج

  .129 :50ج

  :×ا�مام الرضا 
  .293, 232، 159، 28 :1ج

  .102 :2ج

  .235، 233 :6ج

  .327، 167 :7ج

  .209، 64 :9ج

, 258، 256، 212, 69 :10ج

289.  

 .218 :11ج

  .232، 129 ,18, 17 :12ج

  .324, 91 :13ج

  .313, 124 :15ج

  .42 :16ج

  .117، 115, 114, 113 :19ج

  .123 :20ج

  .76 :21ج

  .334, 155, 135 :22ج

, 227, 191, 190, 26 :23ج

279 ,282 ,332.  

, 161, 60, 59, 48, 9 :24ج

190 ,258 ,269 ,270 ,329 ,

330 ,350.  

  .102, 99, 75, 27, 26 :26ج

  .105 :28ج

  .352 :31ج

  .151 :34ج

  .291, 203 :35ج

  .335, 263 :37ج

  .166 :39ج

  .242, 137, 64 :42ج

  .284 :45ج

  .311 :47ج

  .289 :49ج

, 141، 71، 70، 68، 67 :50ج

145.  

  :×الجواد مام ا�
  .34 :1ج

  .327 :7ج

  .18، 16 :12ج

  .324 :13ج

  .42 :16ج

  .332 :23ج

  .40, 26 :24ج

  .54 :26ج
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  .166 :39ج

  :×ا�مام الھادي 
  .232، 40، 34 :1ج

  .327 :7ج

  .326 :10ج

  .18 :12ج

  .324 :13ج

  .194, 184 :14ج

  .332, 159 :23ج

  .193, 191, 168, 62 :34ج

  .166 :39ج

  .138 :45ج

  :×م العسكري ا�ما
  . 322، 170، 40، 35 :1ج

  .313 :6ج

  .327، 168, 21 :7ج

  .100، 40 :8ج

  .112 :9ج

  .18 :12ج

  .324 :13ج

  .204 :14ج

  .332 ،220 ,18, 17, 9 :23ج

، 177, 176, 169, 167 :34ج

188 ,189 ,190 ,191 ,193.  

  .166 :39ج

  .72 :49ج

  :×القائم المھدي 
  .158, 156، 74، 34، 23 :1ج

  .329 ،327 ،146 :7ج

  .106 :8ج

  .260، 258، 245 :10ج

  .325 :13ج

  .97 :20ج

, 52, 51, 50, 48, 40, 39 :22ج

53 ,54 ,55 ,56 ,57, 120 ,

127, 129 ,130 ,131 ,132 ,

133 ,134, 135 ،136، 138 ,

148 ,150 ,152, 155، 167 ،

185 ,187 ,214 ,216 ,245.  

  .332, 257, 203, 202 :23ج

  .17 :32ج

  .358 :33ج

, 179، 146, 124, 63 :34ج

180 ,183 ,189, 188 ،191 ,

193 ،195 ,196 ،332.  

  .215, 214، 177، 166 :39ج

  .298، 125 :43ج

  .206 :46ج

  .54 :50ج
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  :^أھل البيت 
  .73, 37, 36، 34 :1ج

، 261 ,251, 217, 211, 15 :2ج

280 ,319.  

  .59 :3ج

  .25 :4ج

  .51 :5ج

  .149 :6ج

  .169, 119, 72, 47 :7ج

, 136, 130, 129, 87, 86 :8ج

157 ,158 ,163 ,164 ,165 ,

166 ,167 ,173 ,174 ,176 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,

189 ,202, 213، 233 ,264 ,

284 ,300 ,326 ,328 ,340 ,

341 ,365.  

, 228, 170, 112, 100 :9ج

236 ,260 ,285 ,287 ,293.  

  .، 303 179، 60، 45 :10ج

 ،83، 82 ,73, 71، 58 :11ج

130, 172 ،208، 241, 299، 

316. 

  .304, 106, 94, 29, 24 :12ج

, 257, 233, 230, 228 :13ج

267 ،268 ,269 ,311 ،322 ،

327.  

, 109, 99, 94, 32،63 :14ج

185 ,225 ,236 ,241.  

, 125, 97, 58، 56 ,18 :15ج

145 ,181 ,183 ,240 ,247.  

, 35, 25, 23 ,19, 15, 11 :16ج

77 ،180 ,245.  

, 200, 187, 172, 30 :17ج

201 ,346.  

  .338, 73 :18ج

، 168, 94 ،73، 70 ,59 :19ج

227.  

  .193, 192, 97, 78 :20ج

  .298, 273, 246, 235 :30ج

, 246, 204, 182, 122 :31ج

259 ,263 ,317 ,324.  

  .60 :32ج

 ،124 ,42, 41, 40, 27 :34ج

136 ،140 ,141 ,225 ,302 ,

303 ,314 ،323.  

, 60, 59, 47, 45, 30, 29 :35ج

74 ,79 ,80 ,86 ,163 ,202 ,

203 ,204 ,222 ,224 ,225 ,

227 ,237 ,269 ,292 ,316.  

, 209, 149, 101, 43 :36ج

216 ,263 ,343.  
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, 31, 30, 29, 27, 26, 24 :37ج

34 ,35 ,36 ,37 ,43 ,44 ,45 ,

46 ,60 ,73 ,88 ,107 ,128 ,

129 ,163 ,164 ,244 ,262 ,

328 ,338 ,373 ,374.  

, 200, 151, 150, 82, 70 :38ج

201 ,206 ,207.  

, 167, 163, 36, 35, 32 :39ج

172 ,175 ,177 ,198 ,199 ,

200 ,203 ,241 ,259 ,260 ,

261 ,262 ,263 ,264 ,266 ,

267 ,269 ,340.  

  .152, 131, 112, 85 :40ج

 ,159, 116, 91, 71, 60 :41ج

199 ،242، 275 ,276 ،354.  

, 315 ،215 ,72, 65, 55 :42ج

325.  

, 197, 187, 171, 18 :43ج

207, 234 ،268 ,270 ,319.  

  .303 :44ج

, 154, 150, 135, 124 :45ج

155 ,157 ,158 ,181 ,182 ,

191 ,197 ,198 ,200 ,262 ,

282 ,283 ,284 ,287 ,294 ,

312 ,369.  

, 214, 210, 208, 122 :46ج

242.  

  .277 :47ج

, 198, 136, 117, 115 :49ج

209 ,235 ,236.  

  .137, 136, 111, 110، 9 :50ج

  :^ا$ئمة 
  .32, 24 :1ج

  .109, 108, 106 :2ج

  .108 :5ج

  .370, 329, 265, 105, 99 :8ج

  .260 :13ج

  .230 :14ج

, 42, 41, 37, 26, 25, 9 :16ج

214.  

  .196، 38 :19ج

  .215 :43ج

  .93 :44ج

  .213، 210 :46ج

  .311 :47ج

  .326 :49ج

  .48 :50ج

  :^ آل محمد
  .170, 168, 163, 108 :10ج

  .330, 140, 139 :12ج

  .25 :16ج
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  .97 :20ج

  .259 :23ج

  .163 :31ج

  .173, 172 :39ج

  .116 :41ج

  .275 :43ج

  
  
  
  
  
  

  

  

  ^اء ـيـبـا$ن

  :الواردة أسماؤھم في الكتاب

  
  

  :×آدم 
، 253, 252، 251, 248 ،19 :1ج

254.  

  .231، 113 ,109, 106 :2ج

  .204، 21, 20 :3ج

  .16 :4ج

  .18 :6ج

  .153, 146 :7ج

  .314, 313 ،94, 93, 92 :8ج

  .96 :9ج

  .42, 36 :10ج

 .279 :11ج

  .329 :12ج

, 54, 37 ،21 ,19, 13 :13ج

348.  

  .112, 103 :14ج

, 237, 202, 24, 23, 13 :15ج

305.  

  .278, 156, 155, 33, 11 :16ج

  .176 :20ج

  .290, 139, 85 :22ج
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, 91, 88, 64, 63, 55 :23ج

107 ,122 ,123 ,125 ,138 ,

145 ,196 ,209 ,210 ,211 ,

230 ,246 ,333.  

, 29, 28, 16, 14, 12, 11 :24ج

34 ,36 ,37 ,38 ,41 ,42 ,43 ,

44 ,47 ,48 ,50 ,53 ,54 ,57 ,

58 ,65 ,107 ,142 ,148 ,155 ,

156 ,158 ,160 ,161 ,162 ,

163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,

168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,

173 ,174 ,176 ,177 ,187 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,195 ,

196 ,204 ,281 ,284 ,285 ,

286 ,287 ,288 ,289 ,290 ,

291 ,292.  

  .231 :26ج

  .79, 74 :27ج

  .269 :30ج

  .275, 14 :34ج

  .46 :36ج

  .128 :44ج

  .200 :46ج

  .286 :48ج

  .281 :49ج

  .113, 96, 95, 94، 44 :50ج

  :×إبراھيم 
  .349، 59،190، 54 :1ج

, 115, 107، 62, 61, 59 :2ج

118 ,119 ،231 ،233.  

  .209 :4ج

  .211 :5ج

  .326, 318 :6ج

  .314, 313, 164, 163 :8ج

  .329 :12ج

  .67، 54, 19 :13ج

  .254, 253, 251 :14ج

  .312, 305, 271 :15ج

  .157, 17, 11 :16ج

  .193 :18ج

  .102 :19ج

 ،139، 131 ،85 ,68, 14 :22ج

156.  

, 94, 93, 92, 62, 61, 57 :23ج

95 ,97 ,124 ,144 ,146 ,147 ,

153 ,160 ,228 ,235 ,242 ,

252 ,254 ,314 ,321 ,333.  

, 36, 21, 18, 17, 16, 12 :24ج

37 ,38 ,61 ,68 ,71 ,156 ,

332 ,344.  

  .80, 79, 75 :27ج

  .144 :29ج
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  .277 :30ج

  .18 :31ج

  .360, 183, 165، 77 :37ج

  .165 :39ج

  .160 :45ج

  .146، 145 :47ج

  .62 :48ج

  .289, 116, 87 :49ج

  .44, 37 :50ج

  :×إدريس 
  .251 :14ج

  .89, 57 :23ج

  .333, 12 :24ج

  :×إسحاق 
  .348 :13ج

  .62 :24ج

  .202 :34ج

  .183 :37ج

  :×إسماعيل 
  .151 :2ج

  .211 :5ج

  .348 :13ج

  .251 :14ج

  .229, 228, 227 :23ج

  .62, 61 ,18, 17, 12 :24ج

  .18 :31ج

  .202 :34ج

  .63 :48ج

  .289 :49ج

  :×الخضر 
  .306 :7ج

  .95, 94, 93, 92 :8ج

  .101, 99 :9ج

  .18, 15 :12ج

  .37 :13ج

  .156 :16ج

  .57, 49 :22ج

  .18 :24ج

  :×إلياس 
  .209 :4ج

  .306 :7ج

  .128 :15ج

  .40 :24ج

  :×أيوب 
  .21 :24ج

  .331 :28ج

  :×بنيامين 
  .183 :37ج
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  :×حزقيل 
  .102 :5ج

  .40 :24ج

  :×دانيال 
, 203, 199, 198, 196 :12ج

355.  

  .96, 94, 93 :13ج

  :×داود 
  .183، 182 :1ج

  .114 :2ج

  .102 :5ج

  .94, 93, 92 :8ج

  .184 :9ج

  .143 :10ج

 .32 :11ج

  .16, 15 :13ج

  .251 :14ج  

  .136, 131 :15ج

  .333, 242, 105, 69, 57 :23ج

, 44, 43, 40, 18, 12 :24ج

166 ,235.  

  .51, 50, 48 :25ج

  .269 :34ج

  .267 :39ج

  .66 :46ج

  .128 :50ج

  :×زكريا 
  .191 :5ج

  .329 :9ج

  .87 :10ج

  .172 :34ج

  .175 :39ج

  .64, 63, 62 :40ج

  .128 :50ج

  :×سليمان 
  .102 :5ج

  .217 :8ج

 .262 :11ج

  .329 ،81 ,8 :12ج

  .54، 12 :13ج

  .251 :14ج

  .131 :15ج

  .102 :19ج

, 112, 111 ,107, 106 :23ج

175.  

  .41, 40, 12 :24ج

  .163 :25ج

  .56 :26ج

  .25 :33ج

  .189 :34ج
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, 109, 106, 105, 103 :35ج

110.  

  .267 :39ج

  .286 :42ج

  .61 :43ج

  .66 :46ج

  .128 :50ج

  :×شعيب 
  .13 :13ج

  .87 :14ج

  .74, 18 :24ج

  .272, 271 :34ج

  :×شيث 
  .113 :2ج

  .219, 192 :22ج

, 170, 168, 167, 12 :24ج

171 ،172 ,173 ،174 ,175 ,

176 ,177.  

  :×صالح 
  .209 :4ج

  .239 :9ج

  .329 :12ج

  .302، 54 :13ج

  .262 :21ج

  .91 :23ج

  .18, 16 :24ج

  .82 :38ج

  .88 :45ج

  .325, 280, 250, 214 :49ج

  :×عيسى 
  .97، 93 :1ج

  .231،  33 :2ج

  .209 :4ج

  .230, 205، 117 :5ج

, 141, 131, 118 ،117 :6ج

142 ,145 ,146 ,149 ،306.  

  .328، 225 :7ج

  .314, 313, 116 :8ج

  .132 :10ج

, 276, 271, 267, 66, 7 :11ج

279 ،280 ،291. 

, 339, 338, 154، 22 :12ج

340.  

  .282, 25, 24، 16, 12, 9 :13ج

  .253، 251, 157 :14ج

، 229, 228, 128, 28 :15ج

302 ,312.  

  .156 :16ج

  .76, 70 :17ج
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  .102 :19ج

  .14 :21ج

, 78, 70, 57, 56, 55, 44 :22ج

85 ,97 ,98 ,128 ,129 ,130 ،

131 ،133 ,139 ,185 ,192 ,

219 ,220 ,221 ,248 ,249.  

, 70، 57, 62, 61, 26 :23ج

106 ،113 ,114 ,115 ,116 ,

117 ,118 ,119 ,135 ،160 ,

247 ,249 ,250 ،262 ,282.  

 ,107, 56, 18, 16, 12 :24ج

185، 206 ,208 ،344.  

, 97, 94, 93, 67, 66 :26ج

107 ,254.  

  .161 :28ج

  .277 :30ج

  .189 :31ج

  .20 :32ج

  .173, 153 :34ج

, 204, 145, 144, 82 :38ج

206 ,207 ,358.  

  .267 :39ج

  .174, 170 :40ج

  .122, 61 :43ج

، 227, 226, 225، 219 :44ج

228 ,229 .  

  .160 :45ج

  .146, 145, 144 :47ج

  .300, 261, 260 :49ج

، 116, 115, 111 72 :50ج

128.  

  :×لوط 
  .19, 18, 12 :24ج

  .204, 203 :25ج

  .155 :27ج

  .277 :30ج

  .140 :34ج

  .82 :38ج

  .160 :45ج

  .235 :49ج

  :×موسى 
  .23، 19 :1ج

  .231, 222 :2ج

  .128, 127, 87, 78 :3ج

  .283, 209 :4ج

  .175، 103, 102, 8, 7 :5ج

, 258, 257, 249, 28, 8 :6ج

260 ,261 ,262 ,263 ,272 ,

278 ,281 ,282 ,287 ,288 ,

289 ,291 ,294 ,304 ,305 ,

316 ,318 ,327.  
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  .191 :7ج

  .314, 313, 116، 91 :8ج

, 272, 185, 184، 140 :9ج

277 ,327.  

  .132, 56, 44, 34 :10ج

, 297, 295, 257، 222 :11ج

298. 

  .329، 23 :12ج

, 54, 37, 36، 35، 19, 14 :13ج

55 ,57 ,67 ,78.  

  .254، 251 :14ج

, 233, 223, 215, 70 :15ج

257 ,281 ,288 ,312 ,316.  

  .323, 156, 31, 20, 17 :16ج

  .211, 151, 136 :17ج

  .143, 102 :19ج

  .258, 257, 115 :20ج

  .49, 37, 32, 25, 24 :21ج

، 54, 46, 45, 42, 41, 38 :22ج

58 ,85 ,97 ,99 ,131 ,139 ,

143 ,144 ,149 ,150 ,185 ,

186 ,219 ,248 ,249.  

, 98, 97, 96, 62, 57, 56 :23ج

100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,

124 ,155 ,160 ,165 ,166 ,

190 ,242 ,247 ,250 ,254 ,

262 ,283 ,288 ,317 ,328 ,

329 ,331 ,333 ,334.  

, 18, 17, 16, 15, 12, 11 :24ج

21 ,28 ,39 ,41 ,49 ,55 ,65 ,

73 ,74 ,107 ,166 ،344.  

, 209, 56, 53, 52, 45 :26ج

301.  

  .139 :27ج

  .69, 68 :29ج

  .277, 200, 187, 83 :30ج

  .209, 208 :32ج

, 172, 171, 95, 90, 17 :34ج

173 ,174 ,198 ,199 ,200 ,

201 ,268 ,269 ,270 ,271 ,

273 ,274 ,275 ,277 ,284 ,

286 ,294 ,302 ,307 ,345.  

  .214 :37ج

  .81 :38ج

, 333, 332, 171, 164 :39ج

341 ,342, 343 ,344.  

  .324, 286 :40ج

  .61 :43ج

  .219, 56 :44ج

  .313, 160 :45ج

  .160, 123 :46ج

  .228, 23 :47ج
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  .301, 300, 261, 260 :49ج

  .71 :50ج

  :×نوح 
  .190 :1ج

  .280, 231 :2ج

  .208 :4ج

  .50 :5ج

  .10 :7ج

  .251 :14ج

  .11 :16ج

  .73, 66 :17ج

  .139 :22ج

, 140, 90, 89, 62, 57 :23ج

141 ,142 ,143 ,160 ,242 ,

247.  

, 20, 19, 18, 15, 14, 12 :24ج

45 ,77 ,86 ,204.  

  .135 :25ج

  .155، 79, 74 :27ج

  .327, 315, 144 :29ج

  .277, 148 :30ج

  .140 :34ج

  .81 :38ج

  .198, 128 :44ج

  .160 :45ج

  .317, 132 :49ج

  .128، 97, 96, 95, 94 :50ج

  :×ھارون 
  .222 :2ج

, 127, 92, 88, 87, 78 :3ج

128.  

, 258, 257, 249, 28, 8 :6ج

260 ,261 ,262 ,263 ,272 ,

278 ,281 ,282 ,287 ,288 ,

289 ,291 ,294 ,304 ,305 ,

318 ,327.  

  .191, 49 :7ج

  .94, 93, 92, 91 :8ج

  .327, 277, 272 :9ج

  .132, 56, 44, 34 :10ج

 .222 :11ج

  .36 :13ج

  .254 :14ج

, 233, 223, 215, 70 :15ج

281 ,288 ,316.  

  .323, 31, 20, 17 :16ج

  .211 :17ج

  .125 :18ج

  .143 :19ج

  .115 :20ج



  الواردة أسماؤھم في الكتاب ^ا$نبياء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35

  .37, 32 :21ج

  .283, 262 :23ج

  .301, 255, 209 :26ج

  .139 :27ج

  .345, 17 :34ج

  .171, 164 :39ج

  .324, 286 :40ج

  .219 :44ج

  .195 :45ج

  .123 :46ج

  :×ھود 
  .210, 209 :4ج

  .302, 95, 94, 93 :13ج

  .91 :23ج

  .18 :24ج

  .354, 92, 90, 89 :38ج

  :×يحيى 
  .70 :1ج

  .230, 191، 53 :5ج

  .314, 313 :8ج

  .121, 87 :10ج

  .251 :14ج

  .38 :22ج

  .262، 113, 112 :23ج

  .21 :24ج

  .173 :34ج

  .175 :39ج

  .220 :44ج

  .128، 115، 111 :50ج

  :×يعقوب 
  .209 :4ج

  .95 :13ج

  .114 :18ج

  .153, 95, 57 :23ج

  .18 :24ج

  .307 :34ج

  .31 :36ج

  .183 :37ج

  .92 :38ج

  .133 :42ج

  .125 :44ج

  :×يوسف 
  .192, 191, 190 :1ج

  .209 :4ج

  .274, 176 :7ج

  .379 :8ج

  .97 :9ج

 .292, 291 :11ج

  .50, 44 :12ج

  .55 :13ج
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  .85، 84, 82, 46, 43 :22ج

, 242, 154, 153, 96, 56 :23ج

333.  

  .73, 51, 21 ،17 ,16, 11 :24ج

  .299 :27ج

  .144 :29ج

  .113 :30ج

  .340 ،307 ,195 :34ج

  .12 :35ج

  .31 :36ج

  .314 :40ج

  .133 :42ج

  .125 :44ج

  .201, 195 :46ج

  .327 :49ج

  :×يوشع 
, 104, 103, 102, 101, 99 :5ج

106.  

  .128 :15ج

  .102 :19ج

  .219, 97 :22ج

  .288، 262 :23ج

  .41، 40, 18 :24ج

  .52, 45 :26ج

 ,270, 269, 268, 267 :34ج

271 ,272 ,273 ,274 ,276 ,

278 ,279 ,280 ,283 ,284 ,

285 ,286 ,291 ,293 ,294.  

  .219 :44ج

  .23 :47ج

  .303, 301, 300, 261 :49ج

  .111 :50ج

  :×يونس 
 .262 :11ج

  .329 :12ج

  .53, 13 :13ج

  .157 :16ج

  .13 :21ج

  .139، 46, 45, 43, 42 :22ج

  .243, 163, 134, 57 :23ج

  .74, 18، 16 :24ج

  .82 :38ج

  .160 :45ج
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37
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  ا$ع)مفھرس 

  

  ـ ألف ـ
  .301 :13ج آدم متز:

  .149 :1جآزر: 

  .144 :29ج

  .47 :50ج

  .253, 227 :17ج ا<لوسي:

صلى هللا «(أم النبي  وھب تآمنة بن

  .118، 114 :2ج: »)عليه وآله

  .118 :3ج

  .18 :6ج

  .13 :36ج ا<مدي:

، 44 :22ج :(خطبة البيان) أبان

334.  

  .264 :29ج أبان بن أبي عياش:

  .89 :34ج

  .178 :39ج

  .35 :31ج أبان اMحمر:

  .103 :35ج

  .148 :1جأبان بن تغلب: 

  .43 :10ج

  .334 :22ج

  .199 :25ج

  .61 :34ج

  .154 :40ج

  .138 :45ج

  .263 :27ج أبان بن جناح:

  .195 :16ج أبان بن صالح:

, 222، 221 :3جأبان بن عثمان: 

226 ,237.  

  .7 :6ج

  .19 :9ج

  .250 :18ج

  .225 :20ج

  .228، 160 :23ج

  .222 :27ج

  .283, 282, 236, 217 :28ج

  .46 :29ج

  .316 :30ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39 ] ب/المستند ا	ساسي فقط.

  .230، 222, 9 :32ج

  .251, 249 :33ج

  .127 :44ج

  .91 :31ج أبان بن عياش:

  .151 :39ج

أبرھة بن الصباح بن أبرھة 

  .319 :39ج الحميرى:

  .51, 50, 49, 43, 42, 41 :44ج

  .277, 275, 241 :45ج

, 41 :22ج :(خطبة البيان) إبراھيم

42 ,44 ,55.  

  .233 :3ج: (راو) إبراھيم

  .279 :6ج

  .31 :29ج

  .157 :35ج

  .70 :50ج إبراھيم بن أبي سماك:

 :8جإبراھيم بن إسحاق اMزدي: 

329.  

  .17 :22ج إبراھيم بن اMشتر:

  .262 :31ج

  .230, 225 :43ج

  .260 :44ج

  .79 :22ج أعطى:إبراھيم بن 

  .81 :22ج إبراھيم بن سھل:

, 192 :4جإبراھيم ابن رسول هللا: 

196 ,197 ،199.  

  .240 :15ج

  .292 :13ج إبراھيم ا�مام:

  .198, 191 :27ج

 إبراھيم بن أوس بن عبيدة السلمى:

  .312, 311، 285 :39ج

  .96 :17ج إبراھيم التيمي:

إبراھيم بن ثابت البصري القصار: 

  .240 :8ج

 :6جبراھيم بن جعفر المحمودي: إ

11.  

  .224 :39ج إبراھيم بن ديزيل:

  .62 :43ج

  .213 :44ج

  .240 :45ج

  .167 :46ج

إبراھيم بن سعد بن إبراھيم 

  .334 :9ج :الزھري

  .161 :21ج :إبراھيم بن سعيد

  .80 :22ج إبراھيم بن سلمان:

  .89 :34ج إبراھيم بن سلمة:

: يالمعتزل إبراھيم بن سيّار النظَّام

  .221 :9ج

  .83 :22ج إبراھيم بن شريف:

 :8جإبراھيم بن شيبة اMنصاري: 

326.  

إبراھيم بن عبد الرحمان بن عوف: 
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  .196، 146 :9ج

  .178 :39ج إبراھيم العبدي:

  .207 :34ج إبراھيم بن عروة:

  .215 :4جإبراھيم بن عمر: 

 :1جإبراھيم بن عمر بن كيسان: 

311.  

  .120 :22ج :بن مالك إبراھيم

إبرھيم بن محمد اMسفراييني 

  .297, 296 :1جالشافعي: 

إبراھيم بن محمد الثقفي (صاحب 

  .316, 176 :16ج الغارات): كتاب

, 74, 72, 71, 70, 69, 7 :17ج

85 ,86 ,96 ,98 ,112 ,123 ,

275.  

  .207 :18ج

  .174 :21ج

  .225، 160 :23ج

  .79 :24ج

  .162 :26ج

  .83 :27ج

  .146, 128, 90 :28ج

  .219, 160, 159، 129 :35ج

  .218 :36ج

  .171 :40ج

  .77, 73 :43ج

, 218, 185, 174, 170 :47ج

240 ,260 ,326 ,328.  

, 60, 56, 55, 51، 48, 45 :48ج

63 ,64 ,66 ,79 ,82 ,87 ,188 ,

189 ,201 ,217 ,225 ,226 ,

230 ,236 ,237 ,238 ,277 ,

318 ,336.  

  .90, 89 :49ج

 :29ج إبراھيم بن محمد بن طلحة:

185.  

 :34ج إبراھيم بن محمد الھمداني:

192.  

  .84 :22ج إبراھيم بن مسلم:

  .81 :22ج إبراھيم بن معروف:

 :3جإبراھيم بن موسى اMشعري: 

95.  

 :13ج إبراھيم بن ميمون الصائغ:

342.  

  .81 :33ج إبراھيم بن نافع:

, 345, 341 :13ج إبراھيم النخعي:

346.  

  .230 :8جإبراھيم بن ھاشم القمي: 

  .279 :23ج

، 26 :24ج إبراھيم بن ھاشم القمي:

274.  

  .114 :42ج

  .225 :42ج إبراھيم الھجري:



  فھرس: ا$ع)م..
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41 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :38ج إبراھيم بن وضاح الجمحي:

329 ،331.  

  .159 :47ج اMبرش بن حسان:

ابن آكلة اMكباد: راجع: معاوية بن 

  .أبي سفيان

ابن آكلة القمل: راجع: مروان بن 

  .الحكم

  .344 :45ج ابن إباض:

  .270 :34ج ن أبان:اب

  .233 :24ج ابن أبجر العجلي:

  .17 :24ج ابن إبراھيم خليل هللا:

  .269 :32ج ابن أبزى:

  .257 :34ج

  .294 :48ج

  .272 :4جابن أبي أسامة: 

  .329 :42ج ابن أبي اMقلح:

 :35ج :اMحسائي ابن أبي جمھور

224.  

  .13 :2ج: الرازي ابن أبي حاتم

  .53 :5ج

  .118 :6ج

  .100 :9ج

  .304 :27ج

, 75 :1جابن أبي الحديد المعتزلي: 

98 ,99 ,112 ,146 ,306 ,312 ,

313.  

, 311, 283, 229, 103, 87 :2ج

316 ,342.  

, 169, 167, 125, 32, 28 :3ج

269.  

, 108, 88, 76, 68، 47 :4ج

112 ,116 ,119 ,191 ,236.  

  .303 :6ج

  .42, 22 :7ج

  .379, 378, 254, 253 :8ج

، 204, 173, 172، 196 :9ج

206.  

, 166, 147, 136, 106 :10ج

167 ,184 ،202 ,203 ,209 ،

246 ,274.  

 .334, 49، 48, 44 :11ج

, 278, 271, 263, 244 :12ج

279 ,280 ،287.  

، 211, 204, 164، 84, 83 :13ج

234.  

, 172، 171, 168، 160 :14ج

173 ,212 ,264 ,294 ،318 ,

341 ،342 ,344.  

, 266, 205, 73, 72, 13 :15ج

270 ,280 ,282 ،283 ,284 ,

285 ,290 ,292.  

  .306 :16ج
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, 184, 161, 95, 83, 36 :17ج

243 ,258 ,289.  

, 121، 117, 110, 52, 19 :18ج

169 ,203 ,227 ،256 ,335 ,

337 ,346.  

, 142, 139, 131, 76, 75 :19ج

161 ,166 ,182.  

, 91, 90, 84, 39, 16, 15 :20ج

104 ,147 ,164 ,165 ,166, 

167 ,168 ,221 ,223 ,238 ,

240 ,241 ,242.  

  .281, 280, 18, 17 :21ج

  .302, 274 :22ج

, 181, 49, 48, 47، 42 :26ج

269 ,299 ,300, 301، 302 ,

303.  

، 177، 120، 101، 39 :27ج

279 ،286 ,287 ,292 ,293 ,

300 ،320 ,321.  

, 101, 85, 71, 41, 39 :28ج

103 ,105 ,113 ,134 ,214 ،

265.  

  .261, 260, 57 :29ج

  .237، 227 :30ج

  .293, 255, 191 :31ج

, 138, 132, 130, 129 :32ج

140 ,148 ,158 ,177 ،181 ,

253 ,271 ,275 ,291 ,298 ،

299 ,300 ,307 ,317 ،334 ,

336 ,337 ,347.  

, 79, 65, 15, 14, 13 :33ج

181 ،271 ,312 ,332.  

, 85, 83, 69, 68, 67، 29 :34ج

145 ,150 ,162, 163 ,181 ,

265 ,331 ,332.  

  .287، 174، 13 :35ج

, 104, 101, 100, 92 :36ج

282 ,293 ,294 ,366.  

, 72, 71, 52, 40, 14, 13 :37ج

115 ,116 ,130 ,134 ,137 ,

149 ,150 ,153 ,155 ,156 ,

158 ,162 ,163 ,164 ,166 ,

168 ,169 ,170 ,171 ,371 ,

374 ,376 ,377.  

  .284 :38ج

  .144, 108 :39ج

  .22 :40ج

, 321, 320، 139, 113 :41ج

322 ,348 ,349.  

  .245 :42ج

  .163, 156, 62 :43ج

  .332, 162 :44ج



  فھرس: ا$ع)م..
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43 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 163, 161, 160, 159 :45ج

227 ,351 ,353.  

  .163, 59 :46ج

  .292, 274, 260 :47ج

, 176, 175, 145, 127 :48ج

181 ,188 ,209 ,232 ,262 ,

272 ,329 ,332.  

, 168, 165, 149, 42 :49ج

183 ,185.  

  .56، 39 :50ج

ابن أبي حذيفة: راجع: محمد بن أبي 

  .حذيفة

  .222 :15ج ابن أبي الخطاب:

  .275, 267 :8جابن أبي داود: 

  .284 :49ج ابن أبي الدنيا:

  .274 :1جابن أبي ذئب: 

  .221 :45ج ابن أبي رافع:

  .218 :26ج ابن أبي ربيعة:

  .223, 221, 220, 217 :27ج

  .236 :8جالكوفي: ابن أبي الرجاء 

 .46 :11ج ابن أبي زيد:

  .302 :32ج ابن أبي سبرة:

ابن أبي سرح: راجع: عبد هللا بن 

  .أبي سرح

  .312, 310 :26ج ابن أبي سعد:

ابن أبي سفيان: راجع: معاوية بن 

  .أبي سفيان

  .279 :42ج ابن أبي شقيق:

  .59 :9جابن أبي شيبة: 

  .211 :16ج

  .266 :27ج

  .260 :46ج

  .310 :26ج طاھر: ابن أبي

ابن أبي عائشة (مولى سعيد بن 

  .149 :16ج العاص):

 :35ج ابن أبي العاص بن ربيعة:

54.  

  .143 :46ج ابن أبي عقب:

  .345, 337 :22ج ابن أبي عقيل:

  .150 :6جابن أبي ع�ن: 

  .48 :2جابن أبي عمير: 

  .195, 147 :12ج

  .133 :16ج

  .146, 144 :22ج

  .335, 334, 280, 117 :25ج

  .9 :26ج

  .34 :31ج

  .103 :35ج

  .113 :42ج

  .249 :44ج

  .283 :45ج

  .101 :6جابن أبي عون: 
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 .199 :11ج

  .77 :14ج ابن أبي العيزار:

  .238 :36ج ابن أبي غزية:

  .274 :1جابن أبي فديك: 

ابن أبي قحافة: راجع: أبو بكر بن 

  .أبي قحافة

  .277 :7جابن أبي لھب: 

  .343 :13ج ابن أبي ليلى:

  .263 :24ج

  .12, 11, 10, 9 :25ج

  .51 :28ج

  .106 :29ج

  .342, 262 :32ج

  .83 :33ج

  .244 :42ج

الوليد بن ابن أبي معيط: راجع: 

  .عقبة بن أبى معيط

  .288 :5جابن أبي مليكة: 

  .292 :13ج

  .293 :40ج

 ابن أبي مياس [أياس] المرادي:

  .283 :49ج

  .201 :24ج ابن أبي نجران:

  .66, 63 :41ج ابن أبي ھند:

  .332 :10ج ابن أبي يعفور:

  .257 :32ج ابن أبي يعقوب:

  .278 :1جابن اMثير: 

  .46 :2ج

  .217, 50 :3ج

  .259 :4ج

  .200, 36 :5ج

  .204 :7ج

  .172 :9ج

 .159, 154 :11ج

  .215، 210, 147, 32 :14ج

  .225, 209, 208, 201 :16ج

  .257, 224 :17ج

  .161, 141, 136, 132 :21ج

  .216 :23ج

  .125 :24ج

  .276, 93 :26ج

  .279, 262 :27ج

  .205, 103, 71, 70, 64 :28ج

  .212 :31ج

  .326 :38ج

  .311 :41ج

  .268 :42ج

  .174, 170 :47ج

  .92, 80, 37, 9 :48ج

  .18 :29ج ابن اMجدع:

  .171 :46ج ابن أحمر:

  .198 :1جابن إدريس: 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .107 :5ج

  .186, 179, 178 :14ج

  .191 :30ج

  .18 :41ج ابن اMدھم:

  .9 :25ج ابن أذينة:

  .131 :7جابن أرقم: 

  .270 :34ج ابن أرومة:

  .298, 297 :16ج ابن أروى:

  .17 :24ج ابن إسحاق ذبيح هللا:

ابن إسحاق: راجع: محمد بن 

  .إسحاق

ابن ا�سكافي (صاحب المعيار 

  .18 :46ج والموازنة):

  .126 :33ج ابن اMشج:

  .338 :13ج ابن اMشعث:

  .62 :47ج ابن اMشھب:

  .22, 20 :12ج ابن اMصفر:

, 209, 208, 206, 202 :24ج

215 ,216.  

ابن أعثم: راجع: أحمد بن أعثم 

  .الكوفي

  .196 :1جابن اMعرابي: 

  .25 :5ج

  .329 :37ج

 .322 :11ج ابن اMعسم:

  .180 :1جابن اMكفاني: 

  .208, 203 :20ج ابن أم ك�ب:

  .224 :26ج

 ابن أم مكتوم: راجع: عبد هللا بن

  .مكتوم

  .213 :49ج ابن أياس المرادي:

ابن بابويه: راجع: محمد بن علي بن 

  .الحسين ابن بابويه القمي

  .18 :7جابن بثيع: 

  .45 :14ج ابن بدران:

  .27 :29ج

  .ابن بديل. راجع: عبد هللا بن بديل

  .240 :12ج ابن البراج:

  .267 :17ج ابن برصاء الليثي:

  .26, 25 :5جابن بري: 

  .334 :22ج ابن بشير:

  .172 :26ج ابن بطال:

  .184 :29ج

  .305, 234 :8جابن بطة: 

  .233 :24ج

  .126 :3جابن بطريق: 

  .236 :8ج

  .175 :16ج

  .ابن بكار: الزبير بن بكار

  .ابن بكير: راجع: عبد هللا بن بكير

  .234 :8جابن البيع: 

  .134 :21ج :ابن تغري بردى
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, 16, 15, 12, 11 :2جابن تيمية: 

18 ,20 ,157 ,159 ,161 ,225.  

  .275, 105 :3ج

  .177, 114, 86, 84 :4ج

  .263, 259, 181, 169 :7ج

  .274, 245, 244 :8ج

 .188 :11ج

  .218 :23ج

, 264, 263, 258, 257 :42ج

265 ,268.  

 :42ج ابن تيھان (ابن عمارة):

327.  

ابن التيھان: راجع: أبو الھيثم بن 

  .التيھان

  .29 :20ج ابن ثابت:

  .272 :19ج ة:ابن ثعلب

  .126 :33ج ابن الجارود:

  .88 :1جابن جبير: 

  .60 :14ج

ابن جرموز: راجع: عبد هللا بن 

  .عمرو بن جرموز

  .194, 193, 192 :4جبن جريح: ا

  .168 :7ج: حبن جريا

 .309 :11ج بن جريح:ا

  .217 :23ج بن جريح:ا

  .79 :24ج بن جريح:ا

ابن جرير: راجع: محمد بن جرير 

  .التاريخ)الطبري (صاحب 

  .139 :6جابن جزء الزبيدي: 

 ابن الجزار، عبد هللا بن عامر:

  .327 :26ج

  .256 :10ج ابن جزي:

  .180 :28ج ابن جعفر:

  .141 :41ج

  .193 :45ج

 ابن جعفر بن حسين الحميري:

  .55 :49ج

  .195, 194 :40ج ابن جمھان:

  .319 :48ج

ابن جنادة: راجع: أبو ذر الغفاري 

  .نيدب)(جندب بن جنادة ـ ج

, 48, 46, 44 :49ج ابن الجندي:

51 ,52.  

  .147 :22ج ابن الجنيد:

  .305, 198 :1جابن الجوزي: 

  .327 :2ج

  .107, 105 :3ج

  .186 :7ج

  .318, 268 :15ج

  .260, 235 :18ج

  .127 :25ج

  .170 :26ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .185 :29ج

  .161, 126، 8 :30ج

  .354 :37ج

  .234 :44ج

  .260 :41ج ابن جون السكوني:

  .129, 128، 123 :42ج

  .164 :47ج ابن جوين الطائي:

  .126 :33ج ابن الحارث بن نھار:

  .14 :2جابن حبان: 

  .241, 232 :4ج

  .52 :5ج

  .122 :7ج

  .21 :9ج

  .338 :18ج

  .13 :19ج

  .265, 256, 153, 137 :21ج

  .166 :26ج

, 225, 221, 98, 42, 41 :27ج

226 ,304.  

  .258 :28ج

  .311, 290 :32ج

  .208 :33ج

  .27, 22 :35ج

  .335, 54 :46ج

  .319, 56 :49ج

  .51 :3جابن حبيب: 

  .307 :23ج

  .132 :1جابن الحجاج: 

  .152 :4ج

, 123 :13ج ابن حجة الحموي:

125 ,126.  

  .309 :1جابن حجر العسق�ني: 

  .14 :2ج

  .342, 314 :3ج

  .232 :4ج

  .52 :5ج

  .107 :10ج

 .159 :11ج

  .245 :14ج

  .169 :16ج

  .45 :17ج

  .277 :18ج

  .44 :20ج

  .218 :23ج

  .304 :27ج

  .76 :43ج

  .107 :50ج

  .346 :1جابن حجر الھيثمي: 

  .22 :3ج

 :22ج ابن حرب (خطبة البيان):

77.  

  .225 :25ج ابن حرب:
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  .51 :26ج

  .108 :40ج

  .128, 127, 113, 109 :41ج

  .323, 251, 176, 81 :42ج

  .112 :45ج

  .315, 225, 224 :2جابن حزم: 

  .137 :8ج

  .132, 123, 109, 84 :16ج

  .264 :17ج

  .299 :32ج

  .109, 107 :50ج

ابن حصين: راجع: عمران بن 

  .حصين

ابن الحضرمي بن نجمان أخي بني 

  .104 :34ج أسد:

  .187, 186, 125 :49ج

ابن الحضرمية: راجع: طلحة بن 

  .عبيد هللا. 

ابن حطان: راجع: عمران بن 

  .حطان

ابن حمدان، أبي طاھر محمد بن 

  .239 :8جعلي: أحمد بن 

  .134 :6جابن حميد: 

  .268, 267, 222 :15ج

ابن الحنظلية: راجع: القعقاع بن 

  .عمرو

ابن الحنفية: راجع: محمد بن علي 

  .بن أبي طالب (ابن الحنفية)

،  222, 219 :21ج ابن حنيف:

233.  

  .290 :26ج

  .299 :27ج

  .303 :30ج

  .74, 73 :33ج ابن حويطب:

 .47 :11ج ابن حي:

  .184 :25ج لد:ابن خا

  .31 :50ج ابن خداع:

  .ابن خديج: راجع: معاوية بن حديج

  .338 :18ج ابن خراش:

أحمد عبد هللا بن  وأب( ابن الخشاب

  .18، 17 :21ج :)أحمد

  .320 :5جابن خطل: 

 .159, 154 :11ج ابن خلدون:

  .347 :13ج

  .93 :26ج

  .252 :32ج ابن خلف:

  .33 :33ج

  .224 :34ج

  .259 :32ج ابن خلف الخزاعي:

  .312, 299 :12ج ابن خلكان:

  .303 :22ج

  .93 :26ج ابن الخياط:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .217 :32ج ابن خيثمة:

  .234 :45ج ابن خيثمة:

  .167 :14ج ابن دأب:

  .303 :7جابن داود: 

  .63, 62, 54 :49ج

 ابن الدباغ (المغيرة بن شعبة):

  .63 :15ج

  .266 :6جابن دحية: 

  .266 :27ج

  .41 :3جابن درويش الحوت: 

 .251 :11ج ابن دريد البصري:

  .51 :33ج ابن دلجة:

  .205 :32ج ابن دلف:

  .ابن ديزيل: إبراھيم بن ديزيل

  .106، 89 :40ج ابن ذي الك�ع:

ابن رؤبة الدباس، محمد بن علي بن 

  .269 :35ج نصر:

  .183 :32ج السلمي: ابن راشد

ابن رستم الطبري: راجع: محمد بن 

  .جرير بن رستم الطبري

  .139 :11ج احة:ابن رو

ابن روزبھان: راجع: فضل بن 

  .روزبھان

  .326، 319 :2جابن الزبعرى: 

  .263 :42ج

ابن الزبير: راجع: عبد هللا بن 

  .الزبير

ابن الزرقاء: راجع: مروان بن 

  .الحكم

  .307 :23ج ابن زكريا القطان:

  .324 :14ج ابن زمعة:

  .ابن سبأ: راجع: عبد هللا بن سبأ

  .67 :50ج ابن الّسّراج:

  .274, 236, 65 :1جابن سعد: 

  .207, 157, 118, 106, 96 :6ج

  .7 :7ج

, 62, 61, 60, 47, 21, 15 :9ج

70 ,88 ,126.  

  .94 :13ج

  .359, 134, 132 :14ج

  .212, 186, 144 :16ج

  .197, 21 :17ج

  .117 :18ج

  .16 :20ج

  .251 :27ج

  .147 :29ج

  .229 :42ج

  .234 :44ج

  .58، 52 :50ج

  .74 :33ج تميمى:ابن سعيد ال

يت:  .63 :11ج ابن السكِّ

  .12 :21ج
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  .304 :27ج

  .38 :31ج

  .179 :39ج

  .ابن س�م: راجع: عبد هللا بن س�م

  .217 :32ج ابن سليمان:

  .236 :8جابن سمعان: 

  .ابن سمية: راجع: عمار بن ياسر

  .27 :29ج ابن سوار:

  .219 :2جابن السوداء: 

  .215 :18ج

, 111 ,110, 108, 73, 51 :26ج

112.  

  .144, 119, 118, 117 :33ج

  .12 :14ج ابن سور:

  .264 :3جابن سيابة: 

  .334 :22ج

ابن سيرين: راجع: محمد بن 

  .سيرين

  .87 :1جابن شاذان: 

  .203 :7ج

 .180, 47 :11ج

  .226 :13ج

  .251 :15ج شاذان:

  .235 :8جابن شاھين الواعظ: 

ابن شبة: راجع: عمر بن شبة 

  .النميري

  .63 :29ج خ:ابن الشدا

  .345 :32ج ابن الشعبي:

  .246 :27ج :ابن الشھيد

ابن شھاب: راجع: عبد الملك بن 

  .شھاب (الزھري)

محمد بن ابن شھرآشوب: راجع: 

  .علي بن شھرآشوب السروي

, 345 :3جابن شيبة اليھودي: 

348.  

  .27 :8جابن شيرويه الديلمي: 

  .13 :19ج ابن صاعد:

  .208 :33ج

  .167 :32ج ابن صامت:

  .332 :40ج ابن الصباح:

  .85 :1جابن الصباغ: 

  .299, 297 :4ج

  .333 :46ج

  .104 :40ج ابن صخر:

  .310 :32ج ابن صعصعة المزني:

  .ابن صفية: راجع: الزبير بن العوام

ابن صھاك: راجع: عمر بن 

  .الخطاب

  .135 :30ج ابن صھبان:

  .202, 201 :4جابن صياد: 

  .153 :4جابن طاووس: 

  .251, 170 :9ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .209 :10ج

  .185 :14ج

  .267 :15ج

  .13 :19ج

  .137 :22ج

  .341, 45 :24ج

  .93, 92 :34ج

  .58 :40ج

  .291, 142 :44ج

  .56 :49ج

  .94 :13ج ابن طريف (راو):

  .30 :47ج ابن الطقطقا:

  .319 :5جابن الط�طل الخزاعي: 

  .283 :32ج ابن طلحة:

  .245, 242 :34ج

  .202 :43ج ابن طلحة الطلحات:

  .279 :5جالطوسي:  ابن

  .241 :16ج ابن ظفر:

  .7 :7جابن عائذ: 

 :11ج ابن عائشة بنت أبي بكر:

251. 

  .99 :30ج

ابن العاص: راجع: عمرو بن 

  .العاص

  .109 :19ج ابن عاصم:

  .179 :13ج ابن عامر:

  .283, 62 :17ج

  .307 :18ج

  .153, 144, 139 :21ج

  .290 :26ج ابن عامر:

  .223, 222, 220 :27ج

  .244 :33ج

  .287, 148 :35ج

  .33 :10ج ابن عبادة:

بن عباس: راجع: عبد هللا بن ا

  .عباس

  .64 :1جابن عبد البر: 

  .185 :7ج

 .159 :11ج

  .50 :16ج

  .20 :17ج

  .124 :24ج

  .305, 304, 293, 288 :27ج

  .260 :28ج

  .281 :29ج

  .230, 224 :32ج

  .237 :48ج

  .225 :9جابن عبد ربه: 

  .184 :10ج

  .66 :14ج

  .329 :16ج

  .185, 172 :29ج
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  .230 :32ج

  .213 :34ج

  .185 :42ج

  .352, 251 :45ج

  .21, 20 :46ج

  .195, 188, 175, 154 :49ج

  .16 :10ج ابن عبد مناف:

غريغوريوس . راجع: ابن العبري

  . .الملطي

  .189 :42ج ابن عتاب:

  .65, 28 :21ج ابن عتبة:

  .342 :3ج: الجرجاني ابن عدي

  .53 :5ج

  .318 :15ج

  .13 :19ج

  .304 :27ج

  .258 :28ج

  .208 :33ج

  .12 :2ج: بن حاتم ابن عدي

  .328 :42ج

  .314 :46ج ابن عديس:

  .272 :42ج ابن العديم:

  .266 :27ج ابن العربي:

  .299 :6جابن العرندس: 

, 219, 209 :1جابن عساكر: 

221 ,227.  

 .159, 127 :11ج ابن عساكر:

  .77 :12ج

  .170, 169, 45 :14ج

, 269, 267, 218, 214 :15ج

271 ,272 ,310 ,313.  

  .304 :22ج

  .226 :25ج

  .64, 40 :29ج

  .115, 112 :30ج

  .260 :31ج

  .352, 340 :32ج

  .315, 63 :33ج

  .243, 242 :34ج

  .268, 60 :42ج

  .99 :47ج

  .325, 305 :48ج

  .309, 303, 40 :49ج

  .110, 49 :50ج

  .ابن عفان: راجع: عثمان بن عفان

  .275 :3جابن عقبة: 

  .237 :5ج

  .146, 129, 125 :9ج

  .179 :13ج

  .208 :45ج

  .12 :2ج: الكوفي ابن عقدة

  .184، 183 :7ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .267 :15ج

  .13 :19ج

  .135 :27ج

  .131 :29ج

  .208 :33ج

  .178 :39ج

  .59, 58 :49ج

  .181 :14ج ابن العماد:

  .11 :28ج

  .268 :34ج ابن عمارة:

  .182 :42ج

 :36ج ابن عمر بن مسلمة اMرحبي:

337.  

ابن عمر: راجع: عبد هللا بن عمر 

  .بن الخطاب

  .301 :43ج ابن عمرة:

  .32 :5جابن عميرة: 

  .30 :50ج ابن عنبة:

ابن عوف: راجع: عبد الرحمان بن 

  .عوف

  .177 :2جابن عون: 

  .257 :32ج

  .343 :32ج ابن عياش:

  .221 :1جابن عيسى (راو): 

  .185 :4جابن عيينة: 

  .53 :5ج

  .15 :8جابن الغضائري: 

  .185 :34ج

  .65, 63 :49ج

, 290 :42ج ابن غزية اMنصاري:

294.  

  .61 :14ج ابن فضال:

  .165 :24ج

  .19 :21ج ابن قبة:

  .196 :1جابن قتيبة: 

  .315 :2ج

  .264 :4ج

  .42, 40 :6ج

  .191 :7ج

  .295 :14ج

  .170, 151 :15ج

  .266 :16ج

  .315 :18ج

  .287, 47 :19ج

  .213 :20ج

  .251, 249 :21ج

  .302, 279 :22ج

  .301 :27ج

  .80 :28ج

  .261, 260 :29ج

  .217 :30ج

  .200، 97, 70 :31ج
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  .71, 69 :33ج

  .346 :34ج

  .301 :35ج

, 115, 35, 32, 29, 24 :36ج

123 ,124 ,125 ,126 ,278.  

  .141 :39ج

  .168, 30 :41ج

  .167, 157, 135 :43ج

  .334، 325 :48ج

  .242 :28ج ابن قدامة القشيري:

  .72 :9جار: ابن القص

  .29 :24ج ابن قولويه:

  .33 :31ج

  .249 :44ج

  .259 :45ج ابن قيس:

  .225 :48ج ابن قيس الشاذي:

  .252 :12ج ابن القيم:

  .84 :22ج ابن الكامل:

  .343 :1جابن كثير: 

  .225, 224, 10 :2ج

  .105 :3ج

  .241, 99 :4ج

  .138 :6ج

, 161, 160, 158, 79, 71 :7ج

170.  

  .86, 66 :9ج

  .193 :10ج

 .159, 154 :11ج

  .274 :13ج

  .188, 50, 47, 46 :14ج

  .112 :16ج

  .257, 225 :17ج

  .12 :19ج

  .93 :26ج

  .305 :27ج

  .90 :28ج

  .184 :29ج

  .207 :33ج

  .70 :39ج

  .78, 77 :46ج

  .165 :49ج

  .125 :50ج

  .ابن كريز: راجع: عبد هللا بن كريز

  .218 :32ج ابن كعب القرظي:

 :42ج شعر):ابن ك�ع (ھكذا في ال

283.  

ھشام بن محمد ابن الكلبي: راجع: 

  .بن السائب الكلبي

ابن الكواء: راجع: عبد هللا بن 

  .الكواء

, 33 :18ج (معاوية): ابن اللخناء



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

43.  

  .333 :41ج ابن لعمر بن الخطاب:

  .180 :10ج ابن كيسان:

  .274 :40ج ابن لقيط:

  .213 :44ج ابن لھيعة:

  .193, 173 :7جابن ماجة: 

  .61, 58 :9ج

  .29 :20ج ابن مالك:

  .264 :30ج

  .168, 42 :24ج ابن المتوكل:

  .245 :28ج :ابن المثنى الحداني

  .152 :49ج ابن المجاعة:

  .211 :19ج ابن مجالد:

  .152 :16ج ابن محبوب:

  .287, 263, 168, 42 :24ج

  .296 :29ج

  .282 :45ج

, 113 :33ج ابن محدوج البكري:

130.  

بن عمرو ابن المحرش بن عبد 

  .215 :18ج الحنفي:

  .239 :28ج

, 188 :42ج ابن محصن اليثربي:

189.  

  .177 :35ج ابن مخارق:

ابن مخرمة، محمد بن موسى 

  .334 :9جاMنصاري: 

  .11 :2جابن المديني: 

  .189, 186 :4جابن مردويه: 

  .238 :8ج

  .48 :14ج

  .266 :15ج

  .85 :31ج

  .ابن مريم: راجع: النبي عيسى 

, 178 :42ج العكي:ابن مسروق 

192.  

ابن مسعود: راجع: عبد هللا بن 

  .مسعود

ابن مسكان: راجع: عبد هللا بن 

  .مسكان

  .132 :21ج ابن مسكويه:

  .13 :28ج

, 23, 22, 17 :13ج ابن المسيب:

281.  

  .208 :16ج

  .226 :24ج

  .145 :47ج ابن المشھدي:

  .110 :12ج ابن مصقلة:

، 315 :48ج ابن مضاھم الكلبي:

319.  

ح السعدي: ، 179 :31ج ابن ُمطَرِّ

187.  
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  .87 :23ج ابن معبد الجھني:

  .208 :10ج ابن المعتز:

  .224 :37ج ابن المعتم:

, 246, 245 :37ج ابن المعتمر:

248.  

  .116 :2جابن معد: 

  .363 :41ج ابن المعمر:

  .14 :2جابن معين: 

  .23 :3ج

  .52 :5ج

  .338 :18ج

  .304 :27ج

  .258 :28ج

  .122 :32ج

  .248 :34ج

  .185 :7جابن المغازلي: 

  .236, 139 :8ج

  .267 :15ج

, 287, 286, 283, 275 :46ج

290 ,328 ,350.  

 :18ج ابن المغيرة بن اMخنس:

172.  

  .321, 318, 315 :36ج

 :41ج ابن مقيدة الحمار اMسدى:

81 ،82.  

  .67 :50ج ابن المكارة:

ابن ملجم: راجع: عبد الرحمان بن 

  .ملجم

  .287 :5جابن مليكة: 

  .208 :21ج ابن المنتجب:

  .200 :1ج: ةابن مند

  .265 :7ج

  .48 :14ج

  .189 :4جابن المنذر: 

  .118 :6ج

  .168 :8جابن منظور: 

  .224, 223, 221 :27ج ابن منية:

  .153 :43ج ابن منير الطرابلسي:

  .16 :8جابن مھدي: 

  .263 :27ج ابن مھران:

  .34 :17ج ابن ميثم البحراني:

  .222, 166, 79 :20ج

  .13 :21ج

  .125, 124 :24ج

  .86 :27ج

, 114, 40, 39, 32, 26 :28ج

186 ,212.  

  .267 :29ج

  .29، 9 :34ج

  .287, 285 :35ج

  .69, 43, 42, 41, 40, 14 :37ج

  .97 :38ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 ] ب/ا	ساسي فقط.

  .42 :49ج

  .144 :3جابن ميسرة العبسي: 

ابن النابغة: راجع: عمرو بن 

  .العاص

  .243 :49ج ابن النباح:

  .94 :13ج ابن نباتة:

  .283 :22ج

  .44 :35ج

  .31 :20ج ابن نجاح:

  .80 :3جابن النجاشي: 

  .300 :1جابن نما: 

  .23 :3جابن نمير: 

  .258 :28ج

 :36ج ابن نوح (ابن النبي نوح ):

110.  

 :8جابن نوح (أبو العباس بن نوح): 

15 ،276.  

  .165، 163 :24ج ابن نويه:

  .172 :26ج ابن الھائم:

  .184 :29ج

  .57 :13ج ن (اليھودي):ابن ھارو

 ابن ھاشم (ابن ھاشم المرقال):

  .41 :42ج

ابن ھشام: راجع: عبد الملك بن 

  .ھشام بن أيوب (الحميري)

ابن ھند: راجع: معاوية بن أبي 

  .سفيان

  .155 :4جابن واضح اليعقوبي: 

  .40 :15ج

  .247 :20ج

  .166 :30ج

  .229 :49ج

  .315 :44ج ابن وعلة:

  .40 :11ج ابن الوليد الخاسر:

ابن الوليد (محمد بن الحسن بن أحمد 

  .15 :8جبن الوليد): 

  .222 :15ج

  .163 :24ج

  .34 :31ج

  .ابن ياسر: راجع: عمار بن ياسر

  .ابن يثربي: راجع: عمرو بن يثربي

  .204 :32ج ابن يساف اMنصاري:

  .18 :34ج

، 159 :38ج ابن يعفر التميمي:

162.  

  .196 :30ج ابن يعمر:

  .39 :1جابن يقطين: 

  .121, 34 :22ج

  .ابن اليھودّي: راجع: كعب اMحبار

ابن اليھودية النساجة (معاوية بن 

  .87 :49ج حديج):

, 84 :17ج ابن اليھوديين (كعب):
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85 ,86 ,89 ،169.  

 :41ج (عبد هللا وعتبة): بديلابنا 

195.  

  .190, 189، 188 :42ج

  .65, 28 :21ج ربيعة: اابن

  .259 :2جعباس:  اابن

بكر بن أبي قحافة: راجع:  يأب ابنة

  .عائشة بنت أبي بكر

, 169, 167 :14ج ابنة أبي حثمة:

174.  

, 187, 186 :16ج ابنة أبي لؤلؤة:

197 ,208 ،212.  

  .103 :6جابنة حاتم طيء: 

  .197, 195, 194 :5جابنة حمزة: 

  .286 :6ج

ابنة خويلد: راجع: خديجة بنت 

  .خويلد

 :11ج ابنة ربيعة بن بجير التغلبي:

179. 

  .أبو إبراھيم: راجع: آزر

  .18 :21ج أبو أحمد (النقيب):

 :9جأبو أحمد بن مطرف المطرفي: 

326.  

  .269 :26ج أبو اMخنس اMرجي:

  .166 :49ج أبو أراكة:

, 155, 107 :19ج أبو أروى:

156.  

  .142 :13ج أبو اMزور:

إبراھيم راجع: أبو إسحاق الثقفي: 

بن محمد الثقفي (صاحب كتاب 

  .الغارات)

  .300 :22ج أبو إسحاق الزجاج:

 ،175 :1ج: السبيعيأبو إسحاق 

179، 201 ,217 ,220، 221 ,

228 ,229 ،235 ،236.  

175، 179, 220، 221 ,228 ,

229 ،236.  

  .88 :3ج

  .31 :12ج

  .214 :15ج

  .251, 250، 167 :16ج

  .24 :21ج

  .174 :35ج

  .98 :38ج

  .189 :40ج

  .243 :42ج

  .228، 190 :49ج

  .357 :33ج أبو إسحاق الشيباني:

  .73 :45ج

  .303 :12ج أبو إسحاق الشيرازي:

  .83 :22ج أبو إسحاق بن نضيع:

  .250 :16ج أبو إسحاق الھمداني:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .229 :30ج

  .194 :1جأبو اMسود الدؤلي: 

  .197 :9ج

  .319, 245 :12ج

, 295, 294, 293، 278 :22ج

296 ,297 ,298 ,299 ,300 ,

301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,

306 ,307 ,308.  

  .288, 275, 151 :26ج

, 321, 320, 318, 317 :27ج

323 ,324 ,325 ,326 ,327 ,

329 ,331 ,333 ,334 ,335.  

, 228 ،204 ,189, 188 :28ج

231.  

  .252, 192، 191, 181 :29ج

  .230 :30ج

  .332، 173 :33ج

  .31، 27 :35ج

  .292 :37ج

  .164 :43ج

  .126 :46ج

  .293 :48ج

, 155, 143, 142, 141 :49ج

163 ,165 ,168 ,169 ,170 ,

190 ,191 ,194 ,286.  

  .57 :50ج

  .296 :22ج أبو اMسود الليثي:

أبو أسيد بن ربيعة: راجع: مالك بن 

  .ربيعة اMنصاري

  .19 :41ج أبو اMغّر:

، 42, 54 :37ج أبو أمامة الباھلي:

57.  

, 133, 129, 126, 125 :39ج

136 ,137 ,140 ,141 ,143 ,

229 ,354.  

  .141, 135 :45ج

  .95 :3جأبو أمامة بن سھل: 

  .51 :3جأبو أمية بن المغيرة: 

، 265, 264, 251, 249 :26ج

329.  

أبو أيوب اMنصاري: راجع: خالد 

  .بن زيد اMنصاري

  .286 :45ج أبو أيوب الخزاز:

  .257 :4جأبو البختري: 

  .82 :9ج

  .201 :10ج

  .208 :13ج

  .311، 98 :23ج

  .251, 17, 16 :25ج

  .198, 182 :31ج

  .293 :40ج

 :35ج أبو بردة بن عوف اMزدي:
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51 ,76.  

  .203 :40ج

, 248, 247, 246, 227 :48ج

250 ,252.  

  .178 :3جأبو بردة ھاني بن نيار: 

  .86 :8ج

  .227 :39ج

  .305 :8جأبو برزة اMسلمي: 

  .303 :12ج

  .218 :15ج أبو البركات اMنماطي:

  .97, 95, 93 :1جابو البشر: 

, 174, 20 :19ج أبو بشير العابدي:

175 ،188.  

  .86 :10ج أبو بشير المازني:

 .201, 200 :11ج

  .92 :3جأبو بصير: 

  .310, 309, 145 :5ج

  .143 :8ج

  .287, 286, 279 :10ج

 .308 :11ج

  .149 :12ج

  .338، 334, 144 :22ج

  .334, 281 :23ج

  .287, 286 :24ج

  .143, 27, 21, 20, 19 :25ج

  .263 :27ج

  .121, 120, 119 :28ج

  .16 :32ج

  .155 :36ج

  .113, 110 :42ج

  .139 :47ج

  .303 :49ج

  .70 :50ج

، 6 :1جأبو بكر بن أبي قحافة: 

118 ,161 ,177 ,211 ,260 ,

267 ,278 ,286 ,298 ,299 ,

304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,

309 ,313 ,338 ,340 ,341 ,

342 ,343 ,345 ,346 ,347.  

, 125, 76, 68, 66, 64, 63 :2ج

131 ,136 ,138 ,144 ,145 ,

146 ،150 ،151 ,163 ،165 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,181 ,

182 ,185 ،187 ،191 ,192 ,

198 ,199 ,200 ,221 ,226 ,

228 ،340 ,341 ,342 ,344 ,

346 ,347.  

, 21, 18, 17, 11, 10, 8 :3ج

22 ,25 ,26 ,27 ,44 ,50 ,51 ,

52 ,54 ,57 ,111 ,113, 118 ,

119 ,121 ,122 ,123 ,125 ,

128 ,129 ,191 ,196 ,261 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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61 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

325 ,328 ,329 ,330 ,346 ,

348.  

, 87, 66, 64, 63, 50, 45 :4ج

88 ,153 ,169 ,171 ,186 ,

216 ,217 ,219 ,248 ,255 ,

259 ,266 ,268 ,272 ,273 ,

274 ,275 ,276 ,286 ,293 ,

300 ,310 ,317 ,319.  

, 113, 105, 102, 89, 83 :5ج

114 ,115 ,116 ,118 ,121 ,

122 ,125 ,126 ,129 ,131 ,

132 ,135 ,137 ,138 ,145 ,

146 ,147 ,151 ,152 ,153 ,

180 ,207 ,208 ,209 ,210 ,

211 ,219 ,224 ,248 ,328 ,

329 ,339.  

, 63, 62, 46, 43, 38, 12 :6ج

65 ,66 ,76 ,84 ,137 ,138 ,

286.  

, 16, 15, 12, 10, 9, 8, 7 :7ج

17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,

27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,

39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,45 ,46 ,

47 ,48 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,

55 ,56 ,57 ,58 ,68 ,81 ,92 ,

123 ,143 ,148 ,150 ,168 ,

174 ,187 ,226 ,299 ,319 ,

320 ,333 ,334 ,353 ,354 ,

355 ,360.  

, 69, 68, 66, 17, 9, 8, 7 :8ج

92 ,162 ,163 ,232 ,234 ,

251 ,254 ,257 ,258 ,262 ,

263 ,277 ,295 ,311 ,312 ,

335 ,340 ,349 ,351 ,366 ,

367 ,368 ,369 ,370 ,372 ,

373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,

378 ,379 ,380.  

, 32, 26, 24, 23, 22, 21 :9ج

68 ,69 ,70 ,71 ,77 ,78 ,79 ,

98 ,99 ,117 ,119 ,120 ,121 ,

122 ,123 ,124, 125 ,126 ,

127 ,129 ,130 ,131 ,136 ,

137 ,139 ,140 ,141 ,142 ,

143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,

148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,

153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,

158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,

165 ,168 ,169 ,170 ,171 ,

172 ,173 ,185 ,189 ,191 ,

193 ,194 ,196 ,197 ,198 ,

199 ,202 ,203 ,204 ,213 ,

214 ,215 ,220 ,221 ,223 ,
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225 ,227 ,228 ,229 ,230 ,

231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,

236 ,237 ,240 ,241 ,242 ,

243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,

253 ,258 ,259 ,260 ,262 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,

269 ,271 ,272 ,274 ,276 ,

277 ,278 ,284 ,285 ,286 ,

287 ,292 ,293 ,294 ,296 ,

297 ,298 ,299 ,302 ,303 ,

304 ,308 ,309 ,310 ,312 ,

313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,

320 ,321 ,322 ,323 ,324 ,

327 ,328 ,329 ,330 ,334 ,

336 ,338 ,339.  

, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7 :10ج

16 ,17 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 ,

25 ,26 ,27 ,28 ,31 ,32 ,33 ,

34 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,

45 ,46 ,48 ,49 ,50 ,52 ,53 ,

54 ,56 ,59 ,60 ,61 ,63 ,64 ,

70 ,71 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,

80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,

87 ,88 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,

96 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,106 ,107 ,110 ,112 ,

113 ,114 ,117 ,119 ,121 ،

123 ,124 ,125 ،126 ,127 ,

128 ,129 ,130 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,140 ,141 ,142 ,

143 ,144 ,145 ,147 ,148 ,

149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,

154 ,157 ,159 ,163 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,

170 ,172 ,173 ,174 ,175 ,

176 ,177 ,178 ,179 ,181 ,

182 ,183 ,184 ,191 ,198 ,

199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,

204 ,205 ,207 ,221 ,222 ,

223 ,230 ,231 ,243 ,244 ,

245 ,251 ,255 ,271 ,272 ,

273 ,274 ,275 ,277 ,296 ,

297 ,299 ,301 ,306 ,307 ,

310 ,315 ,330.  

, 23, 22, 21, 20, 19, 17 :11ج

27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,33 ,35 ,

36 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,44 ,

45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,54 ,55 ,

56 ,57 ,60 ,61 ,62 ,64 ,65 ,

67 ,68 ,71 ,72 ,74 ,75 ,76 ،

78 ،79 ,80 ,81 ,82 ،85 ,86 ,
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63 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

87 ,91 ,92 ,98 ,105 ,106 ,

108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,

113 ,114 ,117 ,118 ,120 ,

121 ,123 ,124 ,125 ,126 ,

127 ,129 ,130 ,132 ,134 ,

137 ,140 ,144 ,145 ,146 ,

150 ,151 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,160 ,166 ,167 ,168 ,

169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,

174 ,179 ,180 ,181 ,182 ,

187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,

192 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

200 ,201 ,202, 203 ,204 ,

205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

218 ,219 ,220 ,223 ,229 ,

249 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,259 ,260 ,261 ,

263 ,264 ,265 ,266 ,267 ,

268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,

275 ,276 ,282 ,283 ,285 ,

286 ,288 ,289 ,294 ,295 ,

301 ,302 ,305 ,307 ,308 ,

309 ,310 ,311 ,312 ,313 ,

315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,

320 ,321 ,323 ,324 ,325 ,

327 ,331 ,333 ,334 ,335 ,

338 ,339 ,340 ,341 ,342. 

, 30, 28, 24, 11, 10, 7 :12ج

31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,39 ,41 ,

44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,

51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,

58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,

65 ,69 ,70 ,87 ,105 ,150 ,

154 ,155 ,158 ,160 ,161 ,

223 ,237 ,245 ,272 ,274 ,

352.  

, 59، 40, 39, 38, 35, 28 :13ج

81 ,82 ،112 ,115 ,116 ,118 ,

136 ,143 ,145 ,163 ,166 ,

179 ,187 ,189 ,213 ,222 ,

227 ,235 ,243 ,266 ,288 ,

332 ,333 ,336 ,337.  

, 107, 93, 90, 81, 53 :14ج

109 ,119 ,120 ,138 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,148 ,153 ,

155 ,172 ,181 ,182 ,183 ,

184 ,195 ,201 ,207 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,216 ,217 ,220 ,223 ,

225 ,231 ,233 ,234 ,235 ,

236 ,237 ,238 ,241 ,242 ,



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    64
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

243 ,244 ,250 ,251 ,252 ,

253 ,254 ,264, 265 ,279 ,

299 ,316 ,321 ,332 ,335 ,

338 ,342 ,354 ,360 ,361.  

, 18, 17, 16, 10, 9, 8 :15ج

19 ,27 ,44 ,47 ,61 ,62 ,67 ,

71 ,72 ,74 ,75 ,76 ,88 ,91 ,

92 ,96 ,106 ,111 ,112 ,113 ,

117 ,120 ,127 ,128 ,132 ,

135 ,137 ,150 ,154 ,161 ,

162 ,165 ,166 ,168 ,169 ,

171 ,188 ,189 ,198 ,199 ,

202 ,206 ,208 ,218 ,222 ,

230 ,232 ,239 ,244 ,283 ,

284 ,292 ,293 ,294 ,295 ,

323.  

, 104, 25, 19, 14, 10 :16ج

115 ,116 ,117 ,119 ,122 ,

125 ,128 ,129 ,132 ,133 ,

141 ,145 ,147 ,158 ,222 ,

223 ,224 ,226 ,227 ,228 ,

230 ,231 ,238 ,266 ,291 ,

316 ,323 ,329.  

, 123, 119, 90, 10, 7 :17ج

127 ,129 ,137 ,138 ,139 ,

152, 153 ,232 ,233 ,246 ,

279 ,280 ,282 ،291 ,292 ,

312 ,313 ,347.  

, 38, 37, 32, 23, 20, 15 :18ج

45 ,75 ,127 ,128 ,143 ,145 ,

154 ,155 ,176 ,178 ,179 ,

191 ,264 ,340 ,341 ،342 ,

343 ,346.  

, 128, 103, 68, 17, 9, 8 :19ج

141 ,142 ,143 ,144 ,156 ,

159 ,182 ,183 ,185 ,211, 

212 ,240 ,241 ,272 ,278.  

, 52، 48, 44, 43, 35, 24 :20ج

53 ،60 ,63 ,67 ,85 ,99 ,113 ,

166 ,167 ,168 ,170 ,173 ,

185 ,188 ,210 ,243 ,276.  

, 77, 75, 74، 73, 61, 9 :21ج

79 ،104 ,105 ,168 ,169 ,

181 ،182 ,190 ,234 ,263 ,

270 ،283 ,288.  

  .304, 287, 279, 87 :22ج

  .285, 264, 178, 170 :23ج

  .204 :25ج

, 120, 93, 89, 60, 59 :26ج

168 ,184 ,198 ,210 ,216 ,

220 ,225 ,230 ,232 ,249 ,

258 ,265 ,267 ,298 ,299 ,
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65 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

302 ,322 ,323.  

, 51, 49, 29, 27, 21, 20 :27ج

53 ,59 ,60 ,117 ,119 ,163 ,

167 ,168 ,208 ,209 ,258 ,

292 ,324 ,328 ,330 ,334.  

, 72, 69, 61 ,43, 24, 10 :28ج

78 ,81 ,82 ,110 ,132 ,140 ,

156 ,164 ,178 ,179 ,180 ,

188 ,189 ,195 ,202 ,207 ,

217 ,222 ,223 ,246 ,248 ,

249 ,267 ,274 ,339.  

, 133, 66, 65, 59, 58 :29ج

145 ,155 ,159 ,162 ,164 ,

165 ,168 ,194 ,201 ,237 ,

238 ,243 ,272 ,313.  

، 114, 113, 112, 33 :30ج

116 ,117 ,118 ,119 ,152 

230 ,251 ,298.  

, 163, 158, 154, 93 :31ج

284 ,308 ,344.  

  .300, 213, 185, 113 :32ج

, 297, 158، 140, 133 :33ج

298 ,323 ,341 ,342 ,346.  

, 107، 105, 55, 52, 23 :34ج

114 ،175 ,271 ،269 ,343 ,

345.  

, 173, 146, 127, 12 :35ج

229 ,230 ,235 ,236 ,327.  

, 101، 100، 84, 34, 18 :36ج

102 ,193 ,210 ,211 ,234 ,

278 ,283 ,284 ,339 ،346.  

, 43, 39, 38, 37, 36, 35 :37ج

44 ,47 ,53 ,54 ،55 ,58 ,59 ،

63 ،71 ,72 ,78 ,91 ,108 ،

144 ،161 ،179 ,192 ,193 ,

194 ،202 ,359 ,374 ,383.  

, 155, 153, 152, 142 :39ج

156 ,158, 167 ,184 ,185 ,

191 ,192 ,194 ,202 ,203 ,

204 ,205 ,206 ,208 ,211 ,

212 ,264 ,275 ,311 ,355.  

, 126, 124, 112، 97، 96 :40ج

127 ،128 ,319 ،347.  

  .266, 164 :41ج

  .256, 242, 25 :42ج

  .335, 194, 192, 40 :43ج

  .280, 244, 241 :44ج

, 31, 30, 29, 17, 14 :45ج

226 ،227 ,228, 253 ،268 ,

278 ،279 ،307.  

, 210, 202, 104, 102 :46ج

214 ,312 ,313.  
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  .60, 23 :47ج

  .27 :48ج

, 124, 117, 116, 113 :49ج

190 ,266 ,267 ,305.  

  .64, 57 :50ج

أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن 

إسماعيل بن سعد بن مالك بن أبي 

  .268 :19ج وقاص:

  .158 :2جأبو بكر اMصم: 

  .234 :8جبيھقي: أبو بكر ال

  .183 :7جأبو بكر الجعابي: 

, 170 :24ج أبو بكر الحضرمي:

190.  

  .46 :8جأبو بكر الشيرازي: 

  .243 :22ج

 أبو بكر بن عبد العزيز البستي:

  .78, 75, 74, 64, 63, 37 :36ج

  .87 :14ج أبو بكر العبسي:

 أبو بكر بن علي بن أبي طالب

، 288, 284 :1ج: »عليه الس�م«

289.  

  .267 :49ج

  .29 :50ج

 :38ج أبو بكر بن عمر بن الخطاب:

290.  

  .89 :4جأبو بكر بن عياش: 

  .176 :16ج

  .342، 341 :32ج

  .193 :33ج

  .242 :34ج

 :9جأبو بكر بن محمد الخزاعي: 

172.  

أبو بكر محمد بن عبد هللا بن المحب 

  .326 :9جالمقدسي: 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 

  .33 :9جحزم: 

 :15ج ر محمد بن المظفر:أبو بك

218.  

  .158 :13ج أبو بكر الھذلي:

  .98 :31ج

  .225 :33ج

  .217 :42ج

, 301, 300, 299 :12ج أبو بكرة:

302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,

309 ,313.  

  .312, 311, 291 :27ج

  .259, 257, 256 :30ج

  .195 :49ج

 :33ج :)مولى أبى ذر(أبو ثابت 

74 ،76 ,77 ,78.  

  .50 :38ج أبو ثروان:

  .175 :41ج
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67 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

أبو ثور: راجع: عمرو بن معد 

  .يكرب

  .346 :3جأبو الجارود: 

  .56 :4ج

  .222 :15ج

  .76 :23ج

  .156 :36ج

  .311 :1جأبو جبير: 

  .311 :32ج

  .374 :8ج: (راو) الجحاف وأب

  .90 :7جأبو جحيفة السوائي: 

  .140 :38ج

  .234 :39ج

  .79 :44ج

  .232 :28ج أبو الجرباء:

  .197، 196 ،91، 88 :30ج

  .145، 120، 119 :33ج

  .187 :47ج أبو جرة الحنفي:

  .56, 55, 54 :6جأبو جرول: 

  .118 :6جأبو جريج: 

. راجع: محمد أبو جعفر (الطبري)

  .بن جرير الطبري

  .304 :39ج أبو جعفر (راو):

  .19 :21ج أبو جعفر ابن قبة:

  .307 :34ج أبو جعفر اMحول:

(خطبة  أبو جعفر بن الزرارة

  .82 :22ج :بيان)ال

 :2جأبو جعفر ا�سكافي المعتزلي: 

13 ,74 ,77 ,155 ،156 ،158 ،

343 ،346.  

  .114، 69 :4ج

  .66 :8ج

  .164, 161, 43 :19ج

  .164، 84 :20ج

  .277, 59, 27 :37ج

  .209, 144 :48ج

, 218 :15ج أبو جعفر العقيلي:

221 ,222 ,267.  

  .279 :47ج أبو جعفر الفراء:

 :49ج بن حبيب:أبو جعفر محمد 

185.  

أبو جعفر محمد بن الحسين بن 

 :12ج حفص الخثعمي اMشناني:

41.  

 :23ج أبو جعفر محمد بن عثمان:

280.  

 أبو جعفر محمد بن النعمان اMحول:

  .142 :44ج

 :10ج أبو جعفر يحيى بن أبي زيد:

136.  

 .44 :11ج

  .234 :13ج
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  .173 :14ج

  .72, 57, 53, 52 :37ج

محمد بن أبي  أبو جعفر يحيى بن

  .73, 72 :15ج زيد:

  .15 :8جأبو جميلة: 

، 97، 77 :45ج أبو جناب الكلبى:

242 ،243.  

  .58, 57, 56, 55, 19, 14 :47ج

  .55 :33ج أبو جندب بن عمرو:

أبو جندل: راجع: العاصي بن سھيل 

  .بن عمرو

  .167 :17ج أبو جھضم اMزدي:

, 137 :1جأبو جھل بن ھشام: 

139 ,140 ,164.  

  .172, 171، 76, 20 :2ج

  .84 :4ج

  .241 :16ج

  .102, 101, 100, 98 :23ج

  .204 :25ج

  .234, 233, 230 ،193 :41ج

  .128, 11 :44ج

 :18ج أبو الجھم بن حذيفة العدوى:

39.  

  .255, 20 :19ج

  .241، 215 :45ج

 :42ج أبو جھمة (جھيمة) اMسدي:

212 ،208 ،282.  

, 43 :19ج أبو جوشن الغطفاني:

44.  

  .297، 149 :1جحاتم الرازي:  أبو

  .23 :3ج

  .234 :8ج

  .300 :22ج

  .259 :28ج

  .250 :34ج

  .222 :47ج

  .116 :18ج أبو حادة (راو):

(عبد العزيز بن  أبو الحارث

  .277 :40ج :الحارث)

  .215 :18ج أبو حارثة (راو):

  .232, 226, 225 :19ج :

، 115 :6جأبو حارثة بن علقمة: 

117.  

 .92 :11ج أبو حازم:

  .105 :3جأبو حازم اMشجعي: 

  .27 :3جأبو حامد المرو الروذي: 

 :20ج أبو حبيبة (مولى الزبير):

199.  

  .250 :16ج أبو حبيبة الغفاري:

  .54 :36ج أبو الحتوف:

 :38ج أبو الحجاج يوسف المزي:

297.  



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :2جأبو حذيفة بن أبي سفيان: 

312.  

  .258 :9جأبو حذيفة بن عتبة: 

 :33ج اMسود:أبو حرب بن [أبي] 

330.  

  .312 :38ج حرة: وأب

  .149 :22ج أبو حريز:

  .116 :35ج أبو حسان البكري:

  .251 :45ج الحسن: وأب

  .248 :22ج الحسن بن أبان: وأب

الحسن أحمد بن عثمان ا<دمي:  وأب

  .311 :1ج

  .294 :22ج أبو الحسن اMخفش:

  .37 :1جأبو الحسن اMشعري: 

  .145 :18ج

  .159، 49 :47ج

  .10 :16ج و الحسن البصري:أب

  .206 :33ج

  .87 :34ج

  .214 :15ج أبو الحسن الدارقطني:

  .31 :50ج أبو الحسن شيخ الشرف:

  .41 :49ج ابو الحسن العاملي:

أبو الحسن عبد هللا بن أبي الخير 

  .181 :11ج الحسيني:

, 214 :15ج أبو الحسن العتيقي:

218.  

أبو الحسن علي بن أحمد الد�ل 

  .279 :23ج القمي:

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبى 

  .275 :22ج بشر اMشعري:

أبو الحسن علي بن عبد هللا بن محمد 

  .206 :21ج البكري:

بو الحسن علي بن عبد هللا بن محمد أ

  .219, 218, 217 :23ج البكري:

أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر 

  .294 :1جالعسكري: 

أبو الحسن علي بن محمد بن سيار: 

  .100 :8ج

أبو الحسن علي بن محمد المدائني: 

  .312، 307 :1ج

  .126 :2ج

  .144 :10ج

  .164 :13ج

  .177 :19ج

  .256 :20ج

  .306 :22ج

  .225 :25ج

  .326, 325, 324, 129 :26ج

  .39 :27ج

  .51 :28ج

  .110, 105 :29ج

  .309، 202 :30ج
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  .265, 177 :31ج

, 206, 160، 158, 131 :32ج

231 ,239 ،167 ,262, 342.  

, 142, 141, 134، 132 :37ج

149 ,150.  

 .197, 183، 164, 157 :49ج

أبو الحسن عيسى بن محمد بن 

 :13ج عيسى بن عبد هللا المحمدي:

52.  

  .96 :5جأبو الحسن الفضلي: 

  .13 :21ج أبو الحسن الكيدري:

  .166 :7جأبو الحسن الليثي: 

  .105 :30ج أبو حسن المازني:

  .15 :50ج أبو الحسن موسى :

 :20ج أبو الحسين (شيخ المعتزلي):

15.  

  .31 :50ج أبو الحسين اMشناني:

أبو الحسين محمد بن جعفر 

  .326 :9جالحلواني: 

  .339 :37ج أبو حشيش:

  .147 :1جأبو حصين: 

(من علماء الجرح  أبو حفص

  .248 :34ج :والتعديل)

أبو حفص: راجع: عمر بن 

  .الخطاب

  .116 :24ج أبو الحكم:

عبد المطلب بن : راجع: مراءالح وأب

  .عبد هللا بن حنطب

 :8جأبو حمزة (أنس بن مالك): 

229.  

  .309 :1جأبو حمزة (راو): 

  .158 :13ج

  .162 :1جأبو حمزة الثمالي: 

  .203 :8ج

  .160 :24ج

  .14, 11, 10, 9 :32ج

  .228 :49ج

أبو حمزة، محمد بن ميمون 

  .342 :13ج السكري:

 أبو حنظلة (من أصحاب علي ):

  .320, 319, 317 :46ج

  .164 :13ج أبو حنيفة الدينوري:

  .298 :30ج

أبو حنيفة: راجع: محمد بن النعمان 

  .138 :38ج .أبو حيان التميمي:

  .27 :3جأبو حيان التوحيدي: 

  .311, 193 :26ج

  .245, 244 :42ج

  .78 :42ج أبو حية اMنصاري:

  .326 :34ج :(راو) خالد وأب

  .327 :34ج أبو خالد اMنصاري:

  .259 :43ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .150, 149 :1جأبو خالد الكابلي: 

  .302 :44ج

  .277 :48ج أبو خالد الوالبي:

  .218 :34ج أبو خديجة:

 .45 :11ج أبو الخطاب:

  .106, 105, 102, 99 :26ج

  .174 :18ج أبو خلده (جلدة):

  .94 :19ج أبو خلف الخزاعي:

  .10 :33ج

أبو خليفة الفضل بن الحباب 

  .97 :30ج الجمحي:

  .48, 44 :29ج أبو خيثمة:

أبو الخير مصدق بن شبيب 

  .68 :4جالواسطي: 

  .17 :21ج

  .87 :1جأبو داود: 

  .96, 86 :4جأبو داود: 

  .98, 95 :7ج

  .236 :8ج

  .61, 58, 57, 21 :9ج

  .172 :16ج

  .13 :19ج

  .304 :27ج

  .258 :28ج

  .208 :33ج

  .249، 144 :34ج

  .50 :46ج

  .23 :33ج أبو داود الطھوي:

 :3جو دجانة (سماك بن خرشة): أب

164 ,182 ,183 ,191 ,196 ,

197 ,199 ,274 ,275 ،327.  

  .261 :4ج

  .90, 89 :5ج

  .320, 319، 46 :6ج

  .109 :9ج

  .232 :13ج

  .9 :19ج

  .227 :26ج

  .285 :41ج

  .59 :3جأبو الدرداء: 

, 212, 211, 210, 209 :8ج

213.  

 .241, 92 :11ج

  .251 :13ج

, 136, 134, 113, 112 :17ج

137 ,254.  

  .59, 46 :20ج

  .227 :24ج

  .148 :25ج

  .54 :37ج

, 129, 126, 125, 121 :39ج

131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,
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136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,151 ,154 ,

156 ,157 ,159 ,163 ,166 ,

178 ,179 ,193 ,194 ,195 ,

349 ,354 ,355.  

  .295 :47ج

  .10 :41ج أبو ذؤيب الھذلي:

, 190, 14 :1جأبو ذر الغفاري: 

243 ,354.  

, 54, 53, 52, 51, 30, 24 :2ج

55 ,56 ,63 ,281.  

  .105 :3ج

  .92 :5ج

  .84 :6ج

, 110, 44، 36, 35, 34 :7ج

131 ,187.  

  .90, 89, 88, 29 :8ج

, 238, 227, 159, 108, 65 :9ج

240 ,242 ,269 ,299 ,301.  

، 59, 49، 48, 45, 43, 33 :10ج

63 ,111 ,224 ،297 ,306.  

, 59، 33, 30, 18, 16, 15 :11ج

229 ,242.  

, 140, 139, 138, 70 :12ج

141 ,307 ,354.  

  .257, 193, 143 :13ج

, 213, 156, 155, 82، 80 :14ج

232 ,245 ,251 ,253 ,255 ,

361.  

, 130, 119, 117, 77 :15ج

159 ,267 ,269 ,288.  

, 176, 40, 28, 14, 10 :16ج

236 ,238 ,247 ,292 ،293 ,

296 ,318 ,333 ,334 ,339.  

, 26, 25, 17, 16, 13, 11 :17ج

30 ,43 ,44 ,45 ,52 ,55 ,57 ,

59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,

66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,

73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,

80 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,

88 ,89 ,90 ,91 ,95 ,96 ,97 ,

98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,105 ,106 ,107 ,109 ,

112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,

117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,

123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,

128 ,129 ,130 ,133 ,134 ,

135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,

145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,

150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,159, 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

160 ,164 ,167 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,

176 ,177 ,179 ,181 ,183 ,

184 ,185 ,186 ,187 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,203 ,204 ,

205 ,206 ,208 ,209 ,211 ,

214 ,215 ,216 ,218 ,219 ,

223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,240 ,241 ,

242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,

247 ,249 ,250 ,252 ,253 ,

254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,

259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,

264 ,268 ,275 ,315 ,339 ,

351 ,354 ,355 ,356 ,357 ,

358.  

, 154, 122, 115, 99, 37 :18ج

206 ,207 ,208 ,262 ,294 ,

348.  

  .244 :20ج

  .83، 77 :24ج

  .220 :26ج

  .136 :29ج

  .206, 146 :30ج

  .188, 65 :31ج

  .353 :32ج

  .43 :33ج

  .253 :34ج

  .101 :36ج

  .295، 72، 26 :37ج

  .104 :38ج

  .205, 203, 167, 37 :39ج

  .350 :41ج

  .147 :42ج

  .202 :44ج

  .230 :45ج

  .210, 207, 202, 151 :46ج

  .327 :49ج

  .208, 207 :6جأبو ذر الھروي: 

  .50 :19ج أبو راشد:

 :2جل هللا): أبو رافع (مولى رسو

189.  

  .167, 165, 150، 105 :3ج

، 191، 93, 67, 54، 44, 36 :5ج

232 ,233.  

  .159, 14 :6ج

  .305 :8ج

  .15 :9ج

  .257, 140 :10ج

  .92 :7جأبو الربيع الزھراني: 

  .129 :9ج
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, 179 :1جأبو رجاء العطاردي: 

204 ,206 ,224 ,218 ،225 ،

229.  

  .257 :32ج

  .52 :48ج أبو الرداح الشاكري:

  .106 :40ج أبو رقيقة السھمي:

  .239 :12ج أبو روح:

 :35ج أبو روق الھمداني (راو):

115.  

  .337 :36ج

  .303 :41ج

  .323 :47ج

  .267, 265 :5جأبو رويحة: 

  .14 :6جأبو زاھر اMسدي: 

  .202 :40ج أبو زبيب بن عروة:

, 304 :42ج أبو زبيد الطائي:

310 ,311.  

  .75 :6جأبو الزبير: 

  .76 :8ج

  .176 :16ج

 :5جأبو زرعة بن عمر بن جرير: 

96.  

  .48 :14ج

  .249 :34ج

  .316 :36ج

: )اMسود بن المطلب(أبو زمعة 

  .275 :7ج

أبو الزناد: راجع: عبد هللا بن 

  .ذكوان

  .91 :4جأبو زھرة: 

  .223 :37ج أبو زھير العبسي:

  .260 :38ج

  .204 :40ج أبو زھير العبسى:

  .267 :45ج

  .31 :5ج: رياMنصا أبو زيد

  .205 :15ج

  .165 :30ج

  .164، 157 :49ج

 :16ج اMزدي:بن عوف أبو زينب 

250.  

  .77, 76, 75, 62, 61 :29ج

  .124 :30ج

  .251 :32ج

  .250, 249, 230, 229 :37ج

  .204 :40ج

  .105 :38ج أبو ساسان:

  .217 :28ج أبو سالمة الزطي:

  .147 :16ج أبو سعد:

أبو سعد بن الفضل بن ربيع بن 

مدركة بن نجيبة بن الصلت بن 

الحارث بن دعران بن اMشعث 

  .284 :25ج الرومي:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75 ] ب/ند ا	ساسي فقط.

  .326 :9جأبو سعيد ا�دريسي: 

  .228 :1جأبو سعيد التميمي: 

  .189 :38ج

, 105 :3جأبو سعيد الخدري: 

107 ,119.  

  .273, 180 :4ج

  .92, 87، 84, 83, 67 :5ج

  .279 ،262 ,237 :6ج

, 170, 160, 70, 69, 67 :7ج

187.  

  .317، 240 :8ج

  .129 :9ج

 .200, 92 :11ج

  .237, 82 :17ج

  .94 :19ج

  .12 :20ج

  .174 :32ج

  .252 :34ج

  .228 :35ج

  .119 :47ج

, 56, 51, 50, 49, 48, 47 :48ج

69 ,70.  

  .183 :7جأبو سعيد السجستاني: 

  .270 :35ج أبو سعيد العتكي.:

  .33 :31ج أبو سعيد القاضي:

, 149 :3جأبو سعيد بن أبي طلحة: 

162 ,163.  

  .176 :32ج أبو سعيد مولى رباب:

, 249 :5جأبو سفيان بن الحارث: 

250 ،251.  

  .46، 43، 42, 45, 40, 39 :6ج

  .83 :16ج

  .185 :1جأبو سفيان بن حرب: 

, 176, 173, 172, 171 :2ج

261.  

, 177, 161, 160, 159 :3ج

194 ,213 ,214 ,215 ,216 ,

224 ,252 ,260 ,266 ,281 ,

290 ,301.  

  .201, 135, 134, 117 :4ج

، 223, 222, 220, 219 :5ج

224 ,225 ،226 ,227 ,228 ,

229 ,230 ,251 ،255 ,256 ,

265 ,267 ,340.  

  .72 :6ج

  .32 :7ج

  .336، 303, 254, 194 :9ج

, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5 :10ج

13 ,14.  

 .195, 169 :11ج

  .238 :14ج

  .290, 84, 80, 67 :15ج
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  .228 :16ج

  .328 :17ج

  .105, 104 :21ج

  .230, 51 :27ج

  .110 :28ج

  .317, 311, 310 :29ج

  .108 :31ج

  .298 :33ج

  .60، 44 :36ج

, 86, 84, 60, 54, 47, 10 :37ج

98 ,100 ,104 ,105 ,111 ,

130 ,132 ,156 ,161 ,235 ,

338.  

  .314 :38ج

  .336, 167 :39ج

  .292 :40ج

  .256, 255, 67 :42ج

  .270, 120 :43ج

, 128, 125, 110, 98, 18 :44ج

240 ,336 ,337.  

, 117, 62, 61, 57, 53 :45ج

276 ,367.  

  .321, 273, 272, 89, 19 :46ج

أبو سفيان بن حويطب بن عبد 

  .72 :33ج العزى:

  .121 :33ج أبو س�مة الدأ�ني:

  .19 :42ج أبو سلمة (راو):

، 298 :46ج أبو سلمة الزھري:

317.  

  .85 :47ج

بد الرحمان بن أبو سلمة بن ع

  .185 :4جعوف: 

 .78 :11ج أبو سلمة المخزومي:

 :42ج أبو سليمان الحضرمي:

277.  

 :(المرعش) أبو سليمان المرعشي

  .222، 119 :47ج

, 119 :42ج أبو سماك اMسدي:

131 ,132.  

، 217 :25ج :اMسدي أبو سّمال

230 ،231.  

  .25 :50ج أبو سمر بن برھة:

  .242 :39ج أبو سنان اMسلمي:

  .77 :22ج أبو سند:

  .218 :32ج أبو سھل (راو):

  .125 :27ج أبو سھل بن مالك:

  .303 :18ج أبو سھلة:

  .250 :13ج أبو سھيل بن مالك:

، 329 :41ج أبو شجاع الحميرى:

347.  

, 62 :14ج أبو شحمة (ابن لعمر):

63 ,64 ,66 ,163.  



  فھرس: ا$ع)م..
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77 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :40ج أبو شداد (قيس بن مكشوح):

199 ,200.  

  .248 :44ج ي:أبو شريح الجذام

, 281 :42ج أبو شريح الخزاعي:

288 ,289.  

  .234 :39ج أبو شمر بن أبرھة:

  .75 :22ج أبو الشواص:

  .97 :15ج أبو صادق (راو):

  .171 :40ج

  .132 :41ج

  .297 :1جأبو صالح (راو): 

  .213, 172 :9ج

 :34ج أبو صالح (مولى أم ھاني):

61.  

  .56 :16ج أبو صالح الحنفي:

  .168 :10ج رارّي:أبو صالح الض

 :1جأبو الصباح مولى آل سام: 

165.  

  .72 :45ج أبو صفرة بن يزيد:

, 34 :31ج :أبو الص�ح الحلبي

106 ،108.  

  .205 :40ج أبو الصلت التيمي:

  .85 :41ج

  .88 :24ج أبو الصھباء:

  .13 :35ج أبو الصيرفي:

  .315 :12ج أبو الضحى:

  .154, 132 :44ج أبو ضرار:

  .222 :15ج ج:أبو طارق السرا

، 52 ,51، 50 ،49 :1جبو طالب: أ

53، 54 ,55 ,57 ,58 ,59 ,62 ,

63, 64، 65 ,74, 113، 115 ,

116 ,120 ,121 ,124 ,125 ,

126 ,127 ,128 ,129 ,131 ,

136 ,143 ,341 ,347 ,348 ,

349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,

354.  

, 30, 24, 21, 15, 9, 8, 7 :2ج

31 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,55 ,

73 ,74 ,77 ,81 ,82 ,85 ,87 ,

88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,94 ,95 ,

97 ,99 ,100 ,102 ,103 ,104 ,

106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,

111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,

116 ,117 ,118 ,119 ,123 ,

127 ,152 ,159 ,211 ,233 ,

242 ,275 ,280 ,282 ,283 ,

284 ,289 ,290 ,351 ,354 ,

355 ,356.  

  .319, 316, 50, 34 :3ج

  .67, 42 :4ج

  .250, 249 :7ج

  .109 :10ج
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  .155 :12ج

  .67 :13ج

  .147 :14ج

, 59, 58, 45, 42, 40, 20 :15ج

104 ,105 ,115 ,128 ,175 ,

197 ,231 ,232 ,235 ,261 ,

267 ,310 ,311.  

  .19, 18 :17ج

  .62 :21ج

  .290, 289 :22ج

  .285 :23ج

  .304 :29ج

  .348, 45 :36ج

  .61, 17 :41ج

  .67 :42ج

  .270 :43ج

, 336, 128, 125، 110 :44ج

337.  

  .145, 144, 143 :48ج

(خطبة  أبو طالب بن إسماعيل

  .81 :22ج :البيان)

 :8جأبو طالب الحربي العشاري: 

235.  

  .292 :30ج أبو طاھر الجبائي:

  .أبو طريف راجع: عدي بن حاتم

  .158 :13ج :عمةأبو ط

أبو الطفيل: راجع: عامر بن واثلة 

  .لكنانىا

  .60 :3ج: اMنصاري أبو طلحة

  .80, 79 :9ج

  .282, 145, 141 ،52, 51 :15ج

  .91 :35ج :(راو) طيبة وأب

  .235 :12ج أبو ظبيان اMزدي:

  .106، 78 :15ج

  .93 :19ج أبو عابد الليثي:

  .123 :42ج أبو العادية الفزاري:

، 70 :1جأبو العاص بن الربيع: 

268 ،271 ،272.  

  .62 :3ج

  .220 :5ج

  .74 :6ج

  .190 :24ج

  .225 :25ج

  .90 :14ج أبو العالية:

 :3ج(الفاسق):  راھبأبو عامر ال

245 ,246 ,247.  

  .321، 315, 314 :6ج

أبو العباس. راجع: أحمد بن يحيى 

  .(ثعلب)

أبو العباس أحمد بن عبيد هللا بن 

  .42 :26ج عمار الثقفي:

 :19ج أبو العباس أحمد بن عطية:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

204.  

أحمد بن يحيى بن زكريا  أبو العباس

  .139 :24ج القطان:

  .206 :33ج أبو العباس البصري:

, 199 :25ج أبو العباس البقباق:

268.  

  .47 :26ج

  .94 :19ج أبو عباس الزرقي:

 :11ج أبو العباس بن سابور المكي:

181. 

  .216 :22ج أبو العباس السفاح:

  .46 :14ج أبو عباس بن عقدة:

  .299 :1جأبو العباس المبرد: 

  .300 :22ج

 :20ج أبو عبد الرحمان (ابن عمر):

50.  

  .226 :27ج

 :2جأبو عبد الرحمان السلمي: 

327 ,328.  

  .246، 232 :5ج

  .287 :22ج

  .108 :41ج

  .126 :42ج

  .146 :44ج

  .297 :48ج

 :26ج أبو عبد الرحمان المسعودي:

268.  

  .88 :40ج

أبو عبد هللا (الزبير بن العوام): 

  .العوام راجع: الزبير بن

  .122 :42ج أبو عبد هللا (حذيفة):

، 15، 12 :8جأبو عبد هللا (راو): 

162.  

 :39ج أبو عبد هللا اMزدي الغامدي:

228.  

  .196 :29ج أبو عبد هللا اMغر:

 .37 :14ج أبو عبد هللا البرقي:

  .234 :8جأبو عبد هللا البصري: 

  .174 :24ج أبو عبد هللا بن ثابت:

  .234 :8جائي: أبو عبد هللا الجب

  .48 :5جأبو عبد هللا الجدلي: 

  .147 :22ج

أبو عبد هللا الحسين بن إبراھيم (ابن 

  .294 :1جالخياط): 

أبو عبد هللا الحسين بن أحمد 

 .180 :11ج المدايني:

  .52 :13ج أبو عبد هللا الرازي:

  .130 :24ج

، 83 :32ج أبو عبد هللا العنزي:

84.  

 :15ج م:أبو عبد هللا محمد بن إبراھي
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214.  

 :45ج أبو عبد هللا يزيد اMودى:

117.  

 :16ج أبو عبيد (مولى ابن أزھر):

101.  

 :8جأبو عبيد هللا بن أحمد اMنباري: 

239.  

  .113 :13ج أبو عبيد الثقفي:

 .108 :11ج أبو عبيد العقال:

  .16 :8جأبو عبيدة: 

  .138 :38ج

  .182 :32ج أبو عبيدة العبدي:

  .126 :5ج: أبو عبيدة بن الجراح

  .17 :8ج

, 143، 142، 124, 81, 80 :9ج

155 ,158 ,168 ,169 ,173 ,

234 ,236 ,284 ,286 ,296.  

  .15 :10ج

 .210، 149 :11ج

، 126,127, 124, 123 :13ج

133 ،136 ,139 ,141 ,142 ,

143 ,144 ,145 ,146.  

, 216, 213, 142, 88 :14ج

235 ,239 ,240 ,241 ,242 ،

244 ,245 ,251 ,254 ,255 ,

294.  

  .76, 48, 43, 27 :15ج

  .19, 10 :16ج

  .347 :18ج

  .241, 240, 211 :19ج

  .259 :21ج

  .303 :22ج

  .93 :31ج

  .166 :45ج

  .165, 157 :49ج

أبو عبيدة بن راشد بن سلمي 

  .183، 151 :32ج العبدي:

 :20ج أبو عبيدة معمر بن المثنّى:

77.  

 :29ج أبو عبيدة معمر بن المثنى:

25 ,32.  

  .260, 259 :31ج

  .215 :18ج أبو عثمان (راو):

  .232, 226، 225 :19ج

  .197 :30ج

  .234 :39ج أبو عثمان اMنصاري:

  .318 :31ج أبو عثمان البجلي:

  .65 :1جأبو عثمان الجاحظ: 

  .269, 158 :2ج

  .114 :4ج

  .56 :7ج

  .288 :13ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .317, 230 :14ج

  .244، 96 :17ج

  .203, 110 :18ج

  .148 :20ج

  .348، 284 :22ج

  .51 :26ج

  .271 :29ج

  .272 :33ج

  .67 :34ج

  .262, 261 :48ج

  .294 :22ج أبو عثمان المازني:

, 79 :12ج أبو عثمان النھدي:

309.  

 أبو عرفاء، جبلة بن عطية الذھلي:

, 300, 299, 273, 272 :40ج

351 ,352.  

  .138 :41ج

  .266 :31ج أبو العرفاء الرقاشي:

, 11 ,10 :41ج أبو العز التميمي:

17 ,18.  

  .288, 282 :3جأبو عزة الجمحي: 

  .156، 147 :4ج

 :8جأبو العزيز كادش العكبري: 

235.  

  .304 :22ج أبو عكرمة:

  .184 :7جأبو الع�ء العطار: 

  .249 :10ج

  .98 :11ج :أبو علقمة الخثعمي

  .197 :40ج

  .137 :45ج

  .188 :4جأبو علي بن السكن: 

  .310 :5جأبو علي اMشعري: 

  .242 :12ج

  .199 :21ج

  .117 :25ج

  .296 :29ج

، 275 :22ج أبو على الجبائي:

348.  

  .131 :12ج أبو علي الحداد:

  .181 :49ج أبو علي الطبرسي:

  .300 :22ج أبو علي القالي:

 أبو علي محمد بن ھمام بن سھيل:

  .286 :10ج

  .52 :49ج

  .41 :17ج أبو عمر (راو):

  .176 :19ج

  .54ص 20ج

  .91: 33ج

  .174 :4جن اMشج: أبو عمر ب

  .294 :22ج أبو عمر الجرمي:

  .65، 64 :43ج أبو عمر الزاھد:

 :1جأبو عمر بن عبد البر القرطبي: 
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196.  

  .36 :5ج

  .266 :6ج

  .66 :9ج

  .123 :12ج

  .232 :14ج

  .256 :16ج

  .51 :17ج

  .275 :20ج

  .272, 263 :42ج

  .310، 309 :48ج

 :30ج أبو عمرة (مولى الزبير):

77 ,78 ,86.  

(ابن  أبو عمرة بن عمرو بن محصن

  .118 :19ج محصن اليثربي):

  .248 :28ج

  .345, 344 :38ج

  .105, 103, 102، 93, 92 :39ج

  .188 :42ج

أبو العمرطة: راجع: قيس [بن 

  .عمرو بن عمير] بن يزيد

, 44 :15ج (عثمان): أبو عمرو

130.  

  .105 :38ج أبو عمرو اMنصاي:

  .287 :22ج أبو عمرو بن الع�ء:

  .79 :24ج أبو عمرو الكندي:

 :11ج :)مولى طلحة(أبو عمرو 

155. 

 :1جأبو عوانة موسى بن يوسف: 

309.  

  .246 :5ج

  .98 :7ج

  .131 :29ج

  .269 :34ج

  .56 :16ج أبو عون:

  .274 :22ج :أبو العيناء

  .265 :9جأبو عيينة: 

  .338 :18ج أبو الغادية:

  .49 :49ج أبو غالب:

  .260 :31ج أبو غالب الماوردي:

  .148 :1جأبو الغراف: 

  .184 :10ج أبو الغيداء:

  .136 :45ج أبو فاختة:

أبو الفتح ھ�ل بن محمد بن جعفر: 

  .293 :1ج

  .94 :12ج أبو الفتوح الرازي:

 .123 :11ج أبو الفداء:

  .183 :14ج

  .153 :43ج أبو فراس الحمداني:

 :44ج أبو الفرج ابن الجوزي:

234.  

, 175 :1جأبو الفرج اMصبھاني: 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

289 ,291 ,292.  

  .308, 301, 300 :12ج

، 149 :16ج أبو الفرج اMصفھاني:

256.  

  .266 :17ج

  .113 :19ج

  .295، 294 :22ج

  .225 :25ج

  .198 :29ج

  .235 :44ج

  .113, 82, 57 :50ج

  .226 :39ج أبو فضالة اMنصاري:

أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن 

  .214 :15ج أحمد بن بندار:

  .72 :9جل العراقي: أبو الفض

  .159 :25ج أبو الفضل المقطب:

  .75 :22ج أبو الفوارس:

 :1جأبو القاسم إسماعيل بن علي: 

293.  

  .19 :21ج أبو القاسم البلخي:

، 263 :10ج الخوئي:أبو القاسم 

264.  

, 279, 272, 268, 80, 14 :25ج

330 ,331 ,334.  

  .184 :34ج

  .69, 65, 59, 58, 46 :49ج

 :29ج :البغدادي الزاھيأبو القاسم 

260.  

  .153 :43ج

  .127 :1جأبو القاسم الكوفي: 

 .46 :11ج

  .163 :12ج

  .357, 356, 50, 45, 26 :14ج

أبو القاسم بن محمد حسن الجي�ني 

  .106 :22ج القمي:

أبو القاسم بن محمد نبي الحسيني 

  .105 :22ج الشريفي:

أبو القاسم عبد الباقي بن يزداد بن 

  .178 :34ج زاز:عبد هللا الب

, 133 :4جأبو قتادة اMنصاري: 

172.  

  .97, 95 :6ج

  .173 :7ج

، 123, 122, 121, 120 :11ج

134 ,145. 

  .16 :28ج

  .257 :31ج

  .333, 250 :46ج

  .127, 111 :47ج

 :11ج أبو قتادة الحارث بن ربعي:

124. 

  .98 :30ج
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  .296, 220 :9جأبو قحافة: 

  .158 :12ج

  .127 :35ج

, 190 :23ج دث:أبو قرة المح

191 ,192 ,195.  

  .352 :31ج أبو قرة المحدث:

  .269 :26ج أبو كبسة:

 :47ج :)مولى اMنصار(أبو كثير 

265.  

 :34ج أبو كريب محمد بن الع�ء:

242.  

أبو كعب (عبد هللا بن حنش 

  .198, 197 :40ج الخثعمي):

  .319 :16ج أبو كعب الحارثي:

  .112 :34ج الكنود: وأب

  .236 :48ج

  .166 :49ج

  .115, 113 :42ج أبو كھمس:

 أبو لؤلؤة (فيروز النھاوندي):

  .298, 116 :13ج

, 128, 123, 122, 121 :14ج

129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,

134 ,135 ,151 ,186 ,188 ,

189 ,190 ,192 ,194 ,195 ,

196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,

201 ,202 ,203 ,262 ,264 ,

290 ,297 ,358 ,359 ,360.  

  .116, 47, 45 :15ج

, 201, 200, 192, 189 :16ج

202 ,207 ,208 ,209 ,212 ,

214 ,215 ,216.  

  .205 :18ج

  .227 :36ج

  .21 :37ج

  .94 :39ج

  .163 :4جأبو لبابة: 

  .71 :1جأبو لھب: 

  .280, 82, 30, 7 :2ج

  .155 :12ج

  .115 :15ج

  .90 :23ج

  .144 :29ج

  .110 :36ج

  .26 :37ج

  .241 :41ج

  .128 :44ج

  .276, 273 :4جليلى:  وأب

  .10 :16ج

  .123 :34ج

  .66 :5جأبو ليلى اMنصاري: 

  .234 :39ج

  .155 :14ج أبو ليلى الغفاري:



  فھرس: ا$ع)م..
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85 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :21ج أبو ليلي بن عمر بن الجراح:

259.  

  .217 :23ج أبو مالك:

  .110، 107 :40ج أبو المجاھد:

  .271 :14ج أبو مجلز:

  .119 :46ج

  .281 :23ج أبو محمد (أبو بصير):

  .201 :5جمد (راو): أبو مح

  .76 :7ج

  .87 :10ج

  .150 :44ج

  .322 :17ج أبو محمد (طلحة):

  .227 :39ج أبو محمد اMنصاري:

  .191 :34ج أبو محمد الرازي:

  .83 :32ج أبو محمد العنزي:

  .135 :38ج أبو مخنف بن سليم:

  .174 :4جمرة اMسلمي:  وأب

  .246, 232 :5جأبو مرثد: 

  .113 :17ج أبو مروان اMسلمي:

  .73 :9جأبو مريم (راو): 

  .194, 192, 78, 40 :25ج

, 77, 75, 73, 63, 62, 59 :47ج

78 ,79 ,91 ,359 ,362.  

  .10 :16ج أبو مريم اMنصاري:

  .194 :25ج

  .88, 86 :29ج أبو مريم الثقفي:

 :47ج أبو مريم السعدي التميمي:

161.  

  .12، 11 :2جأبو مريم الكوفي: 

 :40ج ھنى:أبو مسبح بن عمرو الج

201.  

  .179 :42ج أبو مسروق العكى:

أبو مسعود اMنصاري: راجع: عقبة 

  .بن عمرو بن ثعلبة

  .233 :48ج أبو مسعود الكوفي:

  .131 :49ج

  .293 :13ج أبو مسلم الخرساني:

, 337 :36ج أبو مسلم الخو�ني:

338 ,342.  

, 18, 16 ،13 ,12, 11 ،7 :37ج

19 ,21 ,23, 40 ,42 ,49 ,53 ,

54، 57 ,371 ,373 ,374.  

  .158 :16ج أبو مسھر:

  .188 :31ج أبو المضرحي:

أبو المظفر محمد بن فتيان بن 

  .326 :9جالمثنى: 

, 199 :13ج :(راو) أبو معاوية

200.  

  .319 :5جأبو معشر: 

  .71 :50ج :(راو) أبو معمر

  .307 :23ج أبو معمر السعداني:

  .165 :1جأبو المغرا: 
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  .117 :25ج

  .16 :32ج

و المفضل. راجع: محمد بن عبد أب

  .هللا الشيباني

  .139 :47ج أبو المقدام:

  .33 :13ج أبو المليح الھذلي:

  .127, 118, 106, 103 :19ج

  .284، 245 :28ج

  .54 :36ج أبو المنايا:

أبو المنذر: راجع: ھشام بن محمد 

  .الكلبي

  .341 :1جأبو موسى اMشعري: 

  .183 :6ج

  .265، 65 :7ج

  .319 :12ج

, 252، 248, 96, 94, 93 :13ج

291 ,337.  

  .170 :16ج

  .51 :17ج

  .209, 208, 207, 44, 43 :19ج

  .258, 257، 247، 18 :20ج

, 130, 128, 127، 125 :21ج

132 ,133, 139، 140 ,146 ,

149 ,150 ,259.  

  .231, 229, 226 :24ج

  .274 :26ج

, 136، 111، 33, 26, 12 :27ج

325 ،333.  

, 54, 53, 52, 51, 50, 48 :28ج

55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,

63 ,64 ,66 ,69 ,70 ,71 ,82 ,

83 ,84 ,88 ,90 ,91 ,92 ,93 ,

94 ,95 ,96 ,100 ,101 ,104 ,

105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,

110 ,111 ,112 ،147 ,151 ,

152 ,153 ,160 ,162 ,163 ,

180 ,186.  

, 16, 15, 14, 13, 11, 10 :29ج

17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,

35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,

42 ,51 ,53 ,83 ,84 ,85 ,86 ,

87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,

100 ,116 ,134 ،136.  

  .240, 182 :30ج

  .190 :31ج

  .219 :32ج

  .234، 129 :33ج

  .92، 91 :34ج

  .316، 148, 145, 144 :35ج

  .226 :36ج

  .266, 265، 163, 158 :37ج

  .208 :38ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .37 :39ج

  .163 :40ج

  .27 :42ج

  .163 :43ج

  .339, 333, 286, 276 :44ج

, 18 ،17 ,15, 14, 13, 9 :45ج

19 ,20 ,21 ,29 ,30 ,31 ,32 ,

33 ,34 ,35 ,37 ,38 ,39 ,40 ,

62 ,69, 70 ،74 ،75، 81 ,85 ,

95 ,172 ,203 ,206 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,

213, 214، 216 ,218 ,220 ,

221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,

226 ,227 ,228 ,237 ,239 ,

240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,

245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,

250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,257 ,259 ,260 ,

271 ,273 ,274 ,276 ,277 ,

278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,

287 ,294 ,297 ,298 ,299 ,

300 ,301 ,306 ,307 ,335 ,

355 ,356 ,363 ,365 ,366, 

367 ,370 ,371 ,372 ,373 ,

374.  

, 23, 22, 18, 17, 13, 10 :46ج

24 ,29 ,40 ,41 ,95 ,107, 

202 ،260 ،307 ,309 ,316 ،

343.  

  .220, 219 :47ج

  .213, 212, 203 :48ج

أبو موسى محمد بن أبي بكر 

  .327، 326 :9جالحافظ: 

  .235 :7جأبو ميسرة: 

  .97 :6جأبو نائلة: 

  .310 :1جأبو نصر البخاري: 

  .312 :12ج أبو نصر بن الصباغ:

  .296 :22ج أبو النضر:

  .223 :30ج أبو نعامة العدوي:

  .158 :39ج أبو النعمان بن ضمان:

أبو نعيم أحمد بن عبد هللا 

  .23 :3جاMصفھاني: 

  .273, 272, 189، 185 :4ج

  .9, 7 :5ج

  .265 :7ج

  .239، 234 :8ج

  .100, 21 :9ج

  .114 :47ج

  .135, 84 :50ج

  .153 :43ج أبو نواس:

  .354 :33ج أبو نوح:

, 189, 188, 187, 185 :41ج
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190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,206 ,211 ,217 ,

218 ,219 ,220 ,222 ,223 ,

225 ,226 ,227 ,228 ,229 ,

230 ,234 ,236 ,237 ,238 ,

239 ,241 ,247 ,249 ,359 ,

366.  

  .165 :42ج

  .286 :43ج

  .120 :39ج :الحميري أبو نوح

  .87 :4جأبو ھارون العبدي: 

  .161 :21ج

  .151 :39ج

  .211 :19ج أبو ھاشم الجبائي:

  .230 :8جھدبة:  بوأ

  .88 :4جأبو الھذيل: 

أبو ھريرة، أبو سنور: راجع: أبو 

  .ھريرة الدوسي

  . 67 :2جأبو ھريرة الدوسي: 

، 273 :4جأبو ھريرة الدوسي: 

277 ,282.  

, 101, 100, 99, 92, 66 :5ج

103.  

, 187, 164, 18, 17, 16 :7ج

319 ,320.  

  .211، 27, 25 :8ج

  .60 :9ج

 .241, 93, 92 :11ج

  .261, 253, 248 :13ج

  .149, 48 :14ج

  .242 :16ج

, 77, 76, 75, 71, 70, 69 :17ج

78.  

  .315 :18ج

  .59, 46 :20ج

  .149 :22ج

  .43 :24ج

  .309 :27ج

  .77، 65 :36ج

, 132, 131, 129, 121 :39ج

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,

143 ,151 ,154 ,156 ,157 ,

159 ,163 ,166 ,178 ,179 ,

193 ,194 ,195 ,349 ,354 ,

355.  

, 236, 210, 209, 199 :48ج

271 ,272.  

  .19 :24ج أبو ھزال:

  .131 :1جأبو ھ�ل العسكري: 

  .216، 214 :3ج

  .338 :13ج



  فھرس: ا$ع)م..
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89 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .257, 224 :17ج

  .330 :45ج

أبو الھياج: راجع: عبد هللا (بن 

  .حمد) بن أبي سفيان بن الحارثم

  .110 :7جأبو الھيثم بن التيھان: 

  .111, 62, 61, 52, 43 :10ج

 .229 :11ج

  .325 :13ج

  .159 :15ج

  .10 :16ج

, 196, 178, 148, 94, 43 :19ج

197.  

, 160, 159, 158, 84, 83 :20ج

171 ,173.  

  .136, 74, 61 :29ج

  .48 :30ج

  .210، 194، 178, 161 :32ج

  .162, 159 :39ج

، 228, 227 ،87 ،48 :42ج

229 ،236 ،239 ,245.  

  .290، 197, 180 :43ج

  .253 :44ج

  .151 :46ج

  .131 :47ج

  .21 :48ج

أبو وائل شقيق بن سلمة السھمي: 

  .48 :2ج

  .331 :7ج

 .92 :11ج

  .98, 95 :14ج

  .33, 32 :27ج

  .226 :46ج

  .64, 51 :50ج

  .195, 182 :2جأبو واقد الليثي: 

  .209 :38ج :أبو الوداك

  .344 :44ج

  .218 :48ج

 :39ج أبو الورد بن قيس بن فھر:

234.  

  .61 :47ج أبو الوضيء:

  .225 :33ج أبو الوليد الضبي:

  .107 :8جأبو ياسر بن أخطب: 

  .239 :39ج أبو يحيى (راو):

  .314 :47ج

  .314 :24ج أبو يحيى الواسطي:

  .335 :25ج

  .85 :34ج

  .278 :22ج أبو يزيد البسطامي:

 بو اليسر بن عمرو اMنصاري:أ

  .72 :45ج

أبو يعقوب يوسف بن محمد بن 

  .100 :8جزياد: 
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أحمد بن علي بن أبو يعلى: راجع: 

  .التميمي (أبو يعلى) المثنى

  .أبو اليقظان: راجع: عمار بن ياسر

 .47 :11ج :)القاضي(أبو يوسف 

  .276 :22ج

يعقوب بن سفيان  أبو يوسف

  .25 :8ج: النسوي

  .127 :2جالجمحي:  أبي بن خلف

  .98، 94 :23ج

  .183 :6جبن عثعث الخثعمي:  يأب

  .87 :41ج أبي بن قيس:

  .17 :8جأبي بن كعب: 

  .242, 227, 159 :9ج

  .52، 43 :10ج

  .77 :15ج

  .27, 10 :16ج

  .250 :17ج

  .77, 76 :28ج

  .254 :10ج اMبياري:

  .55 :40ج اMبيض بن اMغر:

, 248 :43ج أثال بن حجل العبسي:

249 ,250 ,253 ,254 ،283.  

 أثير بن عمرو بن ھانئ السكوني:

  .43 :26ج

  .329, 328 :49ج

  .75 :6جاMجلح (راو): 

  .108 :29ج

  .140 :38ج

  .79 :44ج

 :38ج اMجلح بن منصور الكندي:

329 ،332 ,334.  

, 41 :22ج :(خطبة البيان) أحمد

42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47.  

  .234 :8جأحمد (القاضي): 

مسند): راجع: أحمد الصاحب أحمد (

  .بن حنبل

 :19ج أحمد بن إبراھيم بن عمار:

51.  

  .165، 163 :24ج

  .269 :26ج أحمد بن أبي طاھر:

 :26ج أحمد بن أبي عبد هللا البرقي:

7.  

  .191 :34ج

 :35ج حمد بن أبي عبد هللا الكوفي:أ

44.  

 :22ج أحمد بن أبي المقدام العجلي:

268.  

 عقوبي):أحمد بن أبي يعقوب (الي

  .241, 99 :4ج

  .130, 71, 55, 44, 16 :6ج

  .162 :10ج

 .209 :11ج



  فھرس: ا$ع)م..
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91 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .277, 137 :13ج

  .180 :14ج

  .176 :16ج

  .50 :17ج

  .327 :18ج

  .212, 16 :20ج

  .125 :21ج

  .162, 45 :24ج

  .93 :26ج

  .301, 251 :27ج

  .309, 221, 89 :28ج

  .281 :31ج

  .107 :33ج

  .223 :39ج

  .287, 269, 266 :44ج

  .290, 288, 52 :46ج

  .327, 324, 218, 170 :47ج

, 277, 230, 199, 25 :48ج

321.  

  .195, 166, 161, 155 :49ج

  .74, 69 :50ج

  .190 :23ج أحمد بن إدريس:

  .163 :24ج

  .249 :44ج

  .139 :47ج

  .285 :10ج أحمد اMردبيلي:

  .168 :7جأحمد بن إسحاق القمي: 

  .184 :14ج

  .260 :31ج

, 170 ,169, 168, 167 :34ج

176 ,177 ,189 ,190 ,191 ,

192.  

 أحمد بن إسماعيل بن إبراھيم:

  .37 :14ج

  .121 :11ج أحمد بن أعثم الكوفي:

, 123, 107, 104, 93 :13ج

133 ,150 ,164 ،168 ,173 ,

174 ,180 ,183.  

, 130, 126, 124, 122 :14ج

133 ,135 ،147 ,196.  

  .130, 115, 114, 45, 41 :15ج

  .335, 283 :16ج

, 305, 184, 118, 12, 11 :17ج

306 ,341 ,342 ,343 ,344 ,

345.  

, 314, 167, 165, 53, 49 :18ج

315.  

, 151, 147, 145, 131 :19ج

152 ,208 ,273.  

  .204, 203, 31, 27 :20ج

  .302, 293, 153 :21ج

, 280, 267, 264, 166 :26ج
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289 ,326 ,328.  

  .301, 82 :27ج

  .281 :28ج

  .279, 117, 110 :29ج

, 142, 132, 131, 87 :30ج

143 ,169 ,182.  

  .261, 132, 82 :31ج

, 140, 137, 131, 127 :32ج

148 ,149 ,150 ,152 ,153, 

155، 233 ,246 ,247 ,251 ,

252 ,289 ,295 ,300 ,333.  

  .295, 170, 50, 16 :33ج

، 150, 142, 110, 105 :34ج

155 ,157 ,158 ,159 ,161 ,

212.  

, 317 ,310, 308, 38 :35ج

318 ,322 ,323.  

, 32, 31, 29, 23, 15, 13 :36ج

117 ,119 ,120 ,122 ,125 ,

126 ,140 ,153 ,183 ,199 ,

211 ,236 ,254 ,255 ,260 ,

261 ,277 ,314 ,339 ,340 ,

341 ,347 ,368.  

, 132, 115, 113, 81 :37ج

133 ,212 ,215 ,219 ,221 ,

223 ,224 ,228 ,230 ,249 ,

277 ,288 ,290 ,344.  

, 141, 135, 133, 99, 95 :38ج

159 ,178 ,188 ,198 ,203 ,

204 ,208 ,209 ,211 ,234 ,

249 ,251 ,256 ,257 ,258 ,

261 ,281 ,282 ,289 ,294 ,

308 ,309 ,313 ,315 ,316 ,

318 ,319 ,323 ,324 ,325 ,

335 ,337 ,338 ,340 ,358.  

, 142, 141, 131, 91, 58 :39ج

143 ,280 ,292 ,301 ,319 ,

321 ,322 ,324 ,355.  

, 132, 114, 113, 80, 79 :40ج

137 ,146 ,147 ,148 ,180 ,

181 ,182 ,183 ,185 ,187 ,

200 ,201 ,207 ,217 ,266 ,

267 ,287 ,288 ,289 ,332 ,

348.  

, 44, 37, 28, 20, 19, 9 :41ج

46 ,50 ,51 ,65 ,74 ,80 ,85 ,

86 ,109 ,110 ,113 ,119 ,

124 ,132 ,148 ,150 ,152 ,

153 ,156 ,174 ,187 ,193 ,

197 ,198 ,201 ,203 ,226 ,

255 ,258 ,260 ,263 ,264 ,

281 ,282 ,283 ,297 ,306.  



  فھرس: ا$ع)م..
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93 ] ب/سي فقط.

, 46, 41, 28, 21, 20, 11 :42ج

47 ,83 ,120 ,123 ,127 ,155 ,

175 ,228 ,230 ,280 ,282 ,

284 ,322 ,324 ,326 ,337 ,

338.  

, 134, 84, 83, 37, 33 :43ج

138 ,142 ,156 ,160 ,169 ,

175 ,177 ,189 ,190 ,192 ,

197 ,201 ,205 ,211 ,222 ,

223 ,224 ,225 ,226 ,229 ,

234 ,248 ,259 ,261 ,262 ,

277 ,291 ,313 ,323.  

, 59, 58, 42, 40, 15, 9 :44ج

60 ,62 ,71 ,76 ,79 ,80 ,88 ,

92 ,105 ,107 ,122 ,139 ,

149 ,177 ,246 ,259 ,260 ,

264 ,270 ,277 ,312, 314 ,

319 ,320 ,332 ,333 ,340.  

, 77, 65, 61, 52, 15, 12 :45ج

78 ,95 ,207 ,208 ,212 ,213 ,

217 ,239 ,240 ,244 ,248 ,

300 ,302 ,327 ,328 ,329 ,

331 ,332 ,354.  

, 101, 29, 27, 25, 9 :46ج

106 ,144 ,146 ,153 ,185 ,

196 ,213 ,226 ,271 ,285 ,

316 ,335.  

, 192, 190, 44, 35, 11 :47ج

218 ,242 ,243 ,255 ,256 ,

257 ,260 ,321 ,328 ,338 ,

362.  

, 63, 60, 56, 51, 45, 34 :48ج

79 ,81 ,92 ,93 ,94 ,158 ,

173 ,176 ,196 ,201 ,202 ,

228 ,233 ,255 ,265 ,270 ,

271 ,289 ,337.  

, 169, 155, 145, 141 :49ج

173 ,208 ,221 ,222 ,245 ,

250 ,254 ,265 ,275 ,289 ,

291 ,292 ,312 ,317 ,328.  

  .113, 85, 34, 29, 9 :50ج

  .193 :7جأحمد أمين: 

  .228 :17ج أحمد أمين:

  .33 :31ج أحمد بن بشير السراج:

  .83 :22ج أحمد بن جعفر:

  .79 :22ج أحمد بن حسان:

  .141 :25ج أحمد حسن الباقوري:

أحمد بن الحسن (محمد بن الحسن 

  .70 :49ج بن أحمد بن الوليد):

 :24ج أحمد بن الحسن بن فضال:

163.  

 :24ج أحمد بن الحسن القطان:
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139.  

 :21ج أحمد بن الحسين بن سعيد:

24.  

 :34ج أحمد بن حمزة بن اليسع:

192.  

, 93, 13, 11 :2جأحمد بن حنبل: 

221 ,327.  

  .342، 88، 23 :3ج

  .273 :4ج

  .58, 57 :5ج

  .208 :6ج

، 182, 173, 142, 97, 92 :7ج

183.  

  .238، 236, 235، 234 :8ج

  .125, 120, 61, 59 :9ج

  .193 :10ج

  .316 :12ج

  .265 :13ج

  .244, 37 :14ج

  .82, 81 :16ج

  .240 :17ج

  .337, 289 :18ج

  .276 :22ج

  .259 :24ج

  .100 :26ج

  .293, 288 :27ج

  .304 :32ج

  .131 :35ج

  .261 :37ج

  .62 :42ج

  .346, 324, 134, 129 :46ج

  .268, 96 :47ج

  .328, 198 :49ج

  .119 :50ج

  .193 :4جأحمد بن راشد: 

  .81 :22ج أحمد بن سامر:

  .80 :22ج أحمد بن سعدان:

  .79 :22ج أحمد بن سعيد:

  .80 :22ج أحمد بن س�م:

  .269 :26ج أحمد بن سھل:

  .80 :22ج أحمد بن شعبان:

، 167 :34ج أحمد بن طاھر القمي:

180.  

  .51 :49ج أحمد بن عامر:

جوھري (أبو أحمد بن عبد العزيز ال

  .205 :15ج بكر):

  .149 :16ج

  .184 :17ج

أحمد بن عبد هللا بن أحمد النيري: 

  .170 :7ج

 :49ج أحمد بن عبد هللا اMشعري:

72.  



  فھرس: ا$ع)م..
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95 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

أحمد بن عبد هللا البكري (أبو 

  .218 :23ج الحسن):

: أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي

  .342 :3ج

  .52 :5ج

  .338 :18ج

 :23ج أحمد بن عبد هللا بن محمد:

218.  

 :24ج أحمد بن عبد هللا بن يونس:

139.  

أحمد بن عبيد هللا بن جعفر بن 

  .178 :39ج المعلي الھمداني:

 :22ج أحمد بن عبيد بن ناصح:

148.  

 أحمد بن علي بن أحمد بن العباس

  .15 :8ج: )النجاشي(الشيخ 

, 104, 103, 98, 71, 70 :26ج

106.  

  .185 :34ج

, 48 ,46, 44, 43, 40, 39 :49ج

50 ,51 ,52 ,53 ,55 ,56 ,57 ,

58 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,67 ,

69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74.  

: (أبو يعلى) أحمد بن علي بن المثنى

  .121 :3ج

  .273 :4ج

  .259 ،234 :8ج

  .59 :9ج

  .88, 87 :29ج

  .62 :47ج

  .151 :34ج أحمد بن عمر:

 :31ج أحمد بن عمران (أو عمر):

260.  

  .46 :49ج

  .240 :8جياض: حمد بن عأ

 :34ج أحمد بن عيسى الوشاء:

167 ,179.  

  .84 :22ج أحمد بن الفضل:

  .63 :47ج أحمد بن فھد:

  .338 :24ج أحمد بن القاسم:

  .269 :26ج أحمد بن قتيبة:

  .16 :32ج أحمد بن مابنداذ:

  .92 :3جأحمد بن محمد: 

  .235 :6ج

  .19 :9ج

  .61 :14ج

  .228 :23ج

  .263, 173 :24ج

  .184 :25ج

  .287 :29ج

  .144 :34ج

  .26 :41ج
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 أحمد بن محمد اMشعري القمي:

  .286 :10ج

  .187 :9جأحمد بن محمد البرقي: 

  .289، 287, 286، 279 :10ج

  .67 :23ج

  .42 :24ج

  .184 :25ج

  .155 :36ج

  .26 :41ج

  .286, 285 :45ج

 :50ج أحمد بن محمد بن أبي نصر:

71.  

 :24ج أحمد بن محمد بن إدريس:

164.  

 بن محمد بن الحسن الفقيه:أحمد 

  .148 :22ج

, 234 :8جأحمد بن محمد بن سعيد: 

239.  

  .214 :15ج

 :12ج أحمد بن محمد بن صالح:

31.  

 :27ج أحمد بن محمد بن الصلت:

135.  

أحمد بن محمد الطبري، المعروف 

  .170 :9جبالخليلي: 

أحمد بن محمد بن عبد هللا من ولد 

  .77 :14ج عمار:

عبيد هللا بن أحمد بن محمد بن 

  .49 :49ج الحسن الجوھري:

أحمد بن محمد بن عيسى اMشعري 

  .287، 286, 279 :10ج القمي:

  .152 :16ج

  .168، 166, 161, 42 :24ج

  .12 :25ج

  .34 :31ج

  .307، 191 :34ج

  .178 :35ج

  .249 :44ج

  .284 :45ج

  .139 :47ج

  .71 :50ج

 أحمد بن محمد بن يحيى العطار:

  .179، 178 :34ج

د بن محمد بن يحيى بن عثمان أحم

  .164 :24ج اMشعري:

, 167 :34ج أحمد بن مسرور:

168 ,180.  

  .79 :22ج أحمد بن موسى:

أحمد بن موسى بن مردويه 

  .239 :8جاMصفھاني: 

  .33 :31ج أحمد بن ميثم:

  .81 :22ج أحمد بن ميمون:



  فھرس: ا$ع)م..
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97 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .16 :32ج أحمد بن ھ�ل:

 :14ج أحمد بن يحيى (ثعلب):

340.  

  .269 :26ج

 أحمد بن يحيى بن أحمد بن ناقة:

  .108 :22ج

 :1جأحمد بن يحيى الب�ذري: 

307.  

 :26ج أحمد بن يحيى النحوي:

269.  

 :23ج أحمد بن يعقوب بن مطر:

307.  

  .193 :33ج أحمد بن يونس:

 :40ج :)مولى أبي سفيان(أحمر 

159, 186، 187 ,231 ,232 ,

234 ,237 ,350.  

  .188 :40ج :)مولى عثمان(أحمر 

  .198 :1جاMحنف بن قيس: 

  .245 :4ج

, 260, 256, 251, 69 :17ج

267.  

  .277 :18ج

  .36, 35 :19ج

، 208, 207, 206, 202 :20ج

210.  

  .48 :21ج

  .339, 338, 295 :27ج

  .202, 201, 187, 112 :28ج

, 127, 109, 108, 107 :30ج

179 ,181 ,182 ,183 ,184 ,

185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,195 ,196 ,

197 ,199 ,200 ,201 ,202 ,

203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,

213 ,217 ,218 ,219 ,223 ,

226 ,230 ,305 ,329 ,337 ,

338.  

, 179, 136, 111, 88 :31ج

180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,

185 ,198 ,199 ,200 ,201 ,

212 ,213 ,229 ,230 ,231.  

  .208, 10 :34ج

  ،300, 299, 298, 37، 9 :35ج

302 ,309 ,312.  

  .291, 290 :37ج

  .227 :39ج

  .142 :40ج

  .296, 295, 15 :42ج

  .340, 86, 81 :43ج

, 55, 50, 39, 38, 19, 18 :45ج

59 ,78 ,98 ,210 ,211 ,225 ,
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299 ,365 ,366 ,367 ,371.  

  .306, 126 :46ج

  .84, 82, 81 :47ج

  .152 :49ج

  .148 :1جاMخطل: 

  .319 :36ج اMخنس:

  .308 :41ج

  .36, 34 :17ج اMخنس بن شريق:

  .292، 285 :36ج

 :19ج اMخنس بن قيس العتكي:

214.  

  .16 :47ج اMخنس العيزار الطائي:

  .84 :22ج إدريس بن عبيد:

 :40ج اMدھم بن �م القضاعي:

181.  

 :40ج أدھم بن محرز الباھلى:

210 ،211.  

  .123 :12ج أذينة بن مسلمة:

، 340, 339 :37ج أربد الفزاري:

343.  

اMربلي: راجع: علي بن أبي الفتح 

  .اMربلي

  .63 :49ج اMردبيلي:

  .164 :3جأرطأة بن شرحبيل: 

  .101, 100, 74 :22ج اMرعش:

 أروى بنت الحارث بن عبد المطلب:

  .169، 161 :43ج

  .132 :50ج

  .343 :18ج أروى بنت كريز:

  .168 :2جاMُريقط بن عبد هللا: 

  .237 :18ج :(راو) اMزدي

, 118, 117 :6جاMزرق بن قيس: 

120.  

  .151 :49ج اMزرق اليشكري:

  .232 :2جاMزري: 

  .112 :4ج

  .268, 264 :17ج اMزھر:

  .82 :22ج أسامة بن أبي تراب:

  .309 :12ج أسامة بن زھير:

 :1جأسامة بن زيد بن حارثة: 

307.  

, 190, 183, 181, 179 :4ج

191.  

  .323 :5ج

  .42 :6ج

  .301, 300 :7ج

, 352, 351, 350, 349 :8ج

353 ,375 ,378.  

, 28, 27, 23 ،22 ,13, 12 :9ج

29 ,36 ,42 ,44 ,45 ,76 ,88 ,

98 ,102 ,106 ,117 ,139 ,

150 ,212 ,220 ,221 ,310 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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99 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

321.  

, 147, 146, 145, 49, 48 :10ج

220.  

 .198, 197, 196, 104 :11ج

  .154, 70 :12ج

  .226, 224 :13ج

  .335 :14ج

  .342, 329 :17ج

  .301 :18ج

  .273، 246 :19ج

, 23, 19, 18, 16, 15, 9 :20ج

24 ,27 ,29 ,32 ,66 ,69.  

  .312, 78, 74, 34 :21ج

  .263 :23ج

  .241 :26ج

, 165, 162, 118، 112 :27ج

166.  

, 266, 264, 234, 137 :28ج

267.  

  .173 :29ج

  .127 :34ج

  .171 :37ج

  .138 :38ج

  .20 :48ج

  . 311 :2جأسامة بن منقذ: 

  .188 :31ج أسباط بن سالم:

, 298 :7جإسحاق بن ابراھيم: 

299.  

  .208 :34ج

إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن 

  .341 :32ج الشھيد:

 :22ج إسحاق بن إبراھيم الموصلي:

306.  

  .175 :19ج إسحاق بن إدريس:

 :49ج إسحاق بن الحسن بن بكران:

50.  

  .79 :33ج إسحاق بن راشد:

  .331 :8جإسحاق اMزدي: 

  .113 :26ج إسحاق بن سويد:

  .272 :43ج إسحاق بن طابة:

إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة: 

  .236, 234 :8ج

  .255 :12ج إسحاق بن عمار:

  .343, 341, 338 :22ج

, 325, 78, 21, 20, 18 :25ج

330 ,331 ,332.  

  .11 :26ج

  .121, 120, 118 :28ج

  .47 :50ج

  .27, 26 :26ج :مدائنيإسحاق ال

  .52 :33ج إسحاق بن مسلم:

 :27ج إسحاق بن مسلم العقيلي:
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191.  

  .29 :24ج إسحاق بن الھيثم:

 229 :2جإسحاق بن نجيح الملطي: 

.  

  .84 :22ج إسحاق بن المؤيد:

  .45 :45ج إسحاق بن يزيد:

  .99 :1جأسد بن عبد العزى: 

  .13 :29ج :أسد بن عبد هللا

  .83 :22ج أسد بن مراحات:

 .63 :11ج اMسدي:

 :24ج :(محمد بن جعفر) اMسدي

40.  

  .18 :24ج إسرائيل (النبي يعقوب):

  .92 :38ج

  .88 :03ج إسرائيل (راو):

  .31 :12ج

  .36, 35 :19ج

  .98 :38ج إسرائيل بن يونس:

  .285 :4جإسرافيل: 

  .340 :8ج

  .54, 13 :13ج

  .253, 243 :15ج

  .85 :22ج

, 271, 239, 215, 55 :23ج

319.  

  .229 :30ج إسرافيل بن يونس:

  .187 :7جأسعد بن زرارة: 

  .41, 40 :13ج أسقف نجران:

  .282، 275 :13ج سكندر:ا�

  .230, 228, 227 :44ج

  .57 :47ج

  .236 :8جأسلم (راو): 

  .101 :6جأسلم (مولى): 

  .293 :32ج أسلم بن س�مة:

 :40ج أسماء بن الحكم الفزارى:

159.  

, 165 :2جأسماء بنت أبي بكر: 

166.  

 .92 :11ج

  .344، 340, 338, 335 :32ج

, 265 :1جأسماء بنت عميس: 

266 ,274 ,278 ,284 ،310.  

, 80, 79, 77, 64, 35, 25 :3ج

123.  

  .192, 92 :5ج

  .278 :6ج

  .51 :8ج

, 309, 305, 299, 78 :10ج

327.  

, 51، 28, 12, 10, 9, 8 :11ج

53 ,54 ,55 ,57 ,334. 

  .225 :13ج



  فھرس: ا$ع)م..
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101 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .47 :14ج

  .119 :32ج

  .138 :35ج

  .101 :50ج

أسماء بنت يزيد بن السكن 

  .81, 80، 35 :3جاMنصاري: 

  .286 :7ج

  .301 :49ج

  .146 :28ج إسماعيل بن أبان:

  .84 :22ج إسماعيل بن إبراھيم:

 :11ج إسماعيل بن أبي إدريس:

275. 

  .140 :14ج إسماعيل بن أبي خالد:

  .36 :17ج

  .333 :18ج

  .234 :32ج

  .178 :35ج بن أبي زياد:إسماعيل 

  .74 :35ج إسماعيل بن أبي عميرة:

  .145 :40ج

 :إسماعيل بن إسحاق الراشدي

  .147 :22ج

  .112 :42ج إسماعيل بن جابر:

  .92 :36ج

ا�مام جعفر (ابن إسماعيل بن 

  .95 :9ج: )الصادق

 :22ج :(راو) إسماعيل بن جعفر

79 ,188.  

, 102 :5جإسماعيل الحضرمي: 

105.  

بن حماد الجوھري  إسماعيل

  .280 :19ج (صاحب الصحاح):

  .52 :23ج

  .23 :24ج

  .88, 45 :27ج

  .125 :28ج

  .302, 114, 63 :29ج

  .268 :34ج

  .84 :22ج إسماعيل بن حنيفة:

, 321 :49ج إسماعيل بن راشد:

323.  

 :27ج إسماعيل بن رجاء الزبيدي:

83.  

  .335 :36ج إسماعيل بن زياد:

  .149 :1جإسماعيل السدي: 

  .236 :8ج

  .325, 324 :38ج

  .109 :42ج

  .112 :45ج

 :8جإسماعيل بن سليمان اMزرق: 

236.  

  .97 :45ج إسماعيل بن سميع:

  .67 :50ج إسماعيل بن سھل:
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  .82 :22ج إسماعيل بن ظلوم:

 :3ج: (راو) إسماعيل بن عبد هللا

129.  

 :8جإسماعيل بن عبد هللا بن جعفر: 

236.  

 :32ج إسماعيل بن عبد الملك:

217.  

إسماعيل بن عبد الملك بن يحيى بن 

  .106 :29ج شبل:

 :47ج إسماعيل بن علي الخزاعي:

143.  

  .37 :14ج إسماعيل بن عياش:

 إسماعيل بن الفضل الھاشمي:

  .103 :34ج

  .164 :18ج إسماعيل بن محمد:

 :7جالعجلوني: إسماعيل بن محمد 

174.  

  .26 :41ج إسماعيل بن مھران:

  .147 :25ج إسماعيل بن موسى:

  .334 :22ج إسماعيل بن ھمام:

  .171 :40ج إسماعيل بن يسار:

  .225 :25ج إسماعيل بن يونس:

  .189 :4جا�سماعيلي: 

 :2جاMسود (عبد أبي سفيان): 

173.  

, 68 :33ج اMسود بن أبي البختري:

69 ،245 ،291.  

  .226, 216 :34ج

  .143, 140 :35ج

  .306, 303 :48ج

  .100 :23ج اMسود بن الحارث:

اMسود بن حبيب بن جمانة بن قيس 

  .205 :40ج بن زھير:

  .158 :6جاMسود بن خزاعي: 

 :28ج :اMسود بن سريع السعدي

228 ،254 ,255.  

  .50 :20ج اMسود بن شيبان:

, 320 :41ج اMسود بن طھمان:

321.  

, 196 :36ج اMسود بن عبد هللا:

205 ,207.  

 اMسود بن عبد يغوث الزھري:

  .99، 98 :23ج

  .200 :36ج اMسود بن عرفجة:

 اMسود بن عميرة بن جزء النھدي:

  .344، 343 :47ج

 .102, 101 :11ج اMسود العنسي:

  .156 :28ج

, 135 :30ج اMسود بن عوف:

151.  

 :39ج أسود بن عيسى بن أسماء:

227.  



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 254 :35ج اMسود بن قطبة:

255 ،257.  

 :41ج اMسود بن قيس المرادي:

321 ,322.  

  .63 :42ج

  .89, 87، 85, 16 :47ج

  .99, 98 :23ج اMسود بن المطلب:

 :41ج اMسود بن يزيد المرادي:

321 ,322.  

  .63 :42ج

  .89, 87، 85, 16 :47ج

  .العبدي: أشرس العبدي أسوس

  .85 :1جآسية بنت مزاحم: 

  .300 :15ج

  .332, 116 :28ج

  .272 :34ج

  . 308 :2جأسيد بن أبي إياس: 

 :39ج بة اMنصاري:أسيد بن ثعل

225.  

 :3جأسيد بن حضير اMشھلي: 

141.  

  .228, 163 :4ج

, 149، 146, 143، 125 :9ج

153 ,155 ,159 ,168 ,228 ,

234 ،284.  

  .216, 213 :14ج

  .76، 27 :15ج

  .347 :18ج

  .211 :19ج

اMشتر راجع: مالك بن الحارث 

  .اMشتر

 :41ج اMشتر بن جمھان الجعفي:

306.  

 :11ج زاحم الثقفي:اMشجع بن م

71 ,73 ,74 ،80 ,81. 

 :48ج أشرس بن حسان البكري:

81 ،102.  

  .202 :20ج :أشرس العبدي

  .208 :34ج

 :47ج أشرس بن عوف الشيباني:

159 ,362.  

  .247 :28ج اMشرف بن حكيم:

  .84 :22ج اMشرف بن قاسم:

  .23 :45ج اMشطر:

  .235 :14ج أشعب الطماع:

  .168، 122 :22ج

  .304 :43ج

  .95 :19ج اMشعث بن سوار:

  .284 :40ج

 :9جاMشعث بن قيس الكندي: 

206.  

, 113, 112, 111, 109 :11ج
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114 ،129 ,130. 

  .337، 320, 112 :13ج

  .149 :14ج

  .131, 130, 129, 126 :18ج

  .48 :21ج

  .142، 141 :24ج

  .36, 35، 33 :25ج

  .15 :28ج

  .105 :30ج

, 317, 138, 137, 136 :35ج

319 ,321 ,323 ,324 ,325 ,

326 ،327 ,328 ,329 ,330 ,

331 ,332 ,333 ,334 ,335.  

  .173, 93, 91, 62 :36ج

, 365, 364, 363, 362 :37ج

366.  

, 318, 317, 312, 309 :38ج

319 ,320 ,321 ,322 ,325 ,

326 ,327 ,329 ,335 ,336 ،

337 ,338 ,339 ,340.  

, 50, 49, 48, 40, 39, 26 :39ج

56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,81 ,82 ,

83 ,84 ,85 ,227 ،284 ,319 ,

359.  

  .147, 142, 103 :40ج

, 302، 199, 174, 108 :41ج

329 ,349 ,355 ,371.  

  .326, 156, 119, 96, 89 :42ج

, 74، 52, 35, 21, 19 :43ج

175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,

181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,

340 ,357.  

, 215, 214, 206, 62 :44ج

244 ,245 ,250 ,251 ,252 ,

253 ,258 ,262 ,268 ,269 ,

270 ,272 ,274 ,275 ,280 ,

282 ,309 ,319 ,323 ,343.  

, 26, 25, 16, 14, 13, 11 :45ج

30 ,31 ,33 ,35 ,36 ,37 ,39 ,

50 ,60 ,72 ,76 ,78 ,88 ,97 ,

98 ,106 ,107 ,110 ,111 ,

257 ,280 ,355 ,365 ,366 ,

367 ,368.  

, 53, 33, 31, 30, 15 :46ج

135 ,138 ,346.  

, 188, 160, 84، 82, 81 :47ج

220 ,250 ,253 ,256 ,296.  

  .311, 310, 304 :48ج

  .285, 284, 283, 229 :49ج

  .163 :24ج اMشعري (راو):

اMشعري (صاحب كتاب المقا�ت 

  .106, 98 :26ج والفرق):



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .289 :13ج أشھب:

Mشھب (اM47ج شعث) بن بشر:ا: 

62، 160 ,161 ,362.  

 :11ج اMشوس بن اMشجع الثقفي:

38 ،67. 

  .259 :46ج أشيم بن شقيق بن ثور:

 :43ج اMصبغ بن ضرار اMزدي:

51 ,54.  

  .139 :45ج

  .53 :1جاMصبغ بن نباتة: 

  .174 :4ج

  .327, 326، 16, 15 :8ج

  .109 :9ج

  .217 :12ج

  .44، 25 :13ج

  .328 :18ج

  .203 :20ج

  .330، 149، 148 :22ج

  .76 :23ج

, 90, 74 ،71 ,70, 65, 30 :24ج

108 ،139 ,201 ,236 ,275 ،

341.  

  .194, 177 :25ج

  .336 :32ج

  .270 :33ج

  .144 :34ج

  .52 :35ج

  .354, 353 :37ج

  .285, 197, 105، 89 :38ج

  .235 :39ج

  .162 :40ج

, 243, 241, 240, 239 :43ج

244 ,246 ,247.  

  .228, 69، 68, 60, 45 :49ج

  .70 :49ج اMصبھاني:

, 96 :22ج :(خطبة البيان) آصف

220.  

، 102 :35ج رخيا:بآصف بن 

103 ،105 ,109 ,110.  

 :(عبد الملك بن قريب) اMصمعي

  .81 :12ج

  .307 :25ج

  .192 :27ج

  .292, 291 :30ج

  .40 :34ج

  .287 :47ج

  .189 :4جاMصيلي: 

 :49ج اMضبع التميمي (أبو قطام):

217 ،218.  

  .52 :12ج اMعشى:

  .10 :21ج
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  .301 :6جأعشى ھمدان: 

  .124 :47ج

  .174 :14ج اMعلمي:

  .اMعمش: راجع: سليمان بن مھران

 :33ج اMعور بن بنان المنقري:

121 ,151 ،153.  

  .63, 43, 27 :21ج أعور ثقيف:

، 56, 55, 54 :22ج أعور الدجال:

129 ,131.  

  .12 :36ج اMعور الشنّي:

  .84 :44ج

، 146 :38ج اMعور الھمداني:

147.  

  .100 :13ج اMعوص:

  .218, 216 :18ج

 :30ج أعين بن ضبيعة المجاشعي:

126.  

  .54، 48, 47, 42 :33ج

  .298 :35ج

  .227، 125 :39ج

  .143 :40ج

  .190 :41ج ا�فريقى بن أنعم:

  .315 :26ج أفلح بن سعيد:

  .42 :49ج آقا بزرك الطھراني:

 .67 :11ج أقرع الباھلي:

  .238 :6جأقرع بن حابس: 

  .172 :28ج

 :11ج اMقرع بن سراقة الباھلي:

38. 

, 316, 315, 309 :6جأكيدر: 

319 ,320.  

  .288 :22ج إلب أرس�ن:

  .268 :17ج ألكسي كوسيغين:

  .290 :35ج إلياس بن مضر:

  .283, 225 :34ج أم أفعى العبدية:

 :10ج :(أم فروة) أم ا�مام الصادق

43.  

صلى هللا « مو�ة الرسول(أم أيمن 

  .187، 183 :2ج: )»عليه وآله

  .230, 83, 43, 11 :3ج

  .183 :4ج

  .42 :6ج

  .247, 234 :8ج

, 81, 80, 78, 75, 72, 71 :10ج

83 ,84 ,88 ,89 ,90 ,96 ,99 ,

102 ,103 ,179 ,181 ,183 ,

185.  

  .245 :14ج

  .41 :16ج

: راجع: فاطمة بن حزام أم البنين

  . الك�بية.

 :1جأم البنين بنت عثمان بن عفان: 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

277.  

  .277 :1جأم البنين بنت عيينة: 

  .71 :3ج

 أم جعفر بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

، 299 :12ج أم جميل بنت عمرو:

303 ,312 ,314.  

  .251 :20ج

  .348 :36ج

  .194 :17ج أم حبتل الزرقاء:

 :5جأم حبيبة بنت أبي سفيان: 

205 ,228.  

 .169 :11ج

  .279, 278 :26ج

  .163, 162, 146 :34ج

  .100, 98, 19 :37ج

  .275, 241، 119 :45ج

 أم ِحرام (زوجة عبادة بن الصامت):

  .254 :17ج

  .262, 258 :42ج

 أم الحسن بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

  .276 :1جأم حكيم بنت الحارث: 

 :18ج أم حكيم بنت عبد المطلب:

343.  

  .156 :22ج أم داود:

  .263 :37ج

  .166 :32ج العبدية: أم ذريح

  .162 :26ج أم راشد:

  .278 :1جأم رومان: 

  .120, 119 :32ج

  .114, 113, 107, 105 :34ج

 :(صفية بنت عبد المطلب) أم الزبير

  .147 :30ج

 :11ج :)سلمى بنت مالك(أم زمل 

102 ،103. 

  .306, 305, 303، 302 :27ج

  .230 :3جأم زياد اMشجعية: 

د أم سعيد بنت عروة بن مسعو

  .265 :1جالثقفي: 

, 212 :2جأم سلمة (زوجة النبي): 

214.  

, 105, 59, 37, 36, 35 :3ج

229.  

  .92 :5ج

  .285, 278, 138 :6ج

  .295 :7ج

, 295, 264, 167, 158 :8ج

298 ,299 ,300 ,301.  

 .94, 92 :11ج

, 315, 314, 238, 16 :16ج

329.  



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    108
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9, 8 :17ج

, 248, 247, 151, 147 :26ج

249 ,250 ,251 ,252 ,256 ,

257 ,258 ,261 ,264 ,265 ,

266 ,267 ,268 ,274 ,275 ,

276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,

281 ,282 ,283 ,284 ,286 ,

287 ,288 ,289 ,290 ,291 ,

292 ,294 ,295 ,297 ,299 ,

303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,

308 ,309 ,310 ,311 ,312 ,

315 ,317 ,318 ,319 ,320 ,

323 ,324 ,325 ,326, 327 ,

328 ,330 ,331 ,332.  

, 221, 218, 117, 112 :27ج

225 ,246 ,281 ,297 ,310.  

  .252, 242, 235, 233 :29ج

  .145 :30ج

  .168, 159, 129 :31ج

  .201 :32ج

  .182, 173, 78, 77, 74 :33ج

  .110 :36ج

  .163 :39ج

  .212, 199, 198 :48ج

 أم سلمة بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

، 230 ,226, 222 :3جأم سليم: 

231 ,237.  

  .269, 246 :8ج

  .230 :3جأم سنان اMسلمية: 

, 103 :46ج أم سنان الصيداوية:

135.  

  .67 :47ج

, 263 :43ج أم سنان المذحجية:

264 ,265 ,266 ,268 ,269 ,

273 ,274 ,275 ,276 ,277.  

  .201 :9جأم طحال: 

  .137, 136 :10ج

  .235 :28ج أم عامر:

ن أم عبد الرحمان بن اMصغر ب

  .276 :1جعمر بن الخطاب: 

  .225 :13ج أم عبد هللا بن مسعود:

, 222 :3جأم عطية اMنصارية: 

226 ,230 ،237.  

  .80, 41 :26ج أم عمرو:

  .81, 80 :26ج أم عمرو العنزية:

  .277 :1جأم عمرو بنت جندب: 

  .287 :7جأم عمرو بنت عبس: 

 :11ج أم فروة بنت أبي قحافة:

114 ،129. 

  .143 :14ج

, 150 :34ج :فروة بنت إسحاق أم



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

151.  

, 82 :3جأم الفضل بنت الحارث: 

83.  

  .372, 263 :8ج

  .165, 162, 40 :27ج

  .303 :27ج أم قرفة:

 :3جأم كبشة ـ امرأة من عذرة: 

234.  

  .229 :3جأم كبشة القضاعية: 

 أم الكرام بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

 مسلمات):أم كلثوم (إحدى النساء ال

  .135 :50ج

 :24ج أم كلثوم (بنت رسول هللا):

190.  

  .61 :37ج :

 :2جأم كلثوم (ربيبة رسول هللا): 

169 ،185.  

  .286, 284, 283 :3ج

  .317, 316 :5ج

  .290 :17ج

  .212، 203 :46ج

  .24 :14ج أم كلثوم بنت أبي بكر:

, 276 :1جأم كلثوم بنت جرول: 

277.  

 امر:أم كلثوم بنت عبد هللا بن ع

  .264 :42ج

  .229 :3جأم كلثوم بنت عقبة: 

  .225 :13ج

 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب

، 276, 72 :1ج: »عليه الس�م«

283 ،285295.  

  .34 :8ج

  .326 :9ج

  .300، 299 :10ج

  .303، 164, 163 :12ج

  .189 :13ج

, 21, 20, 19, 18, 17, 7 :14ج

22 ,23 ,25 ,26 ,32 ,34 ,35 ,

36 ,38 ,39 ,40, 354 ,356.  

  .49, 43 :20ج

  .235, 233, 232 :29ج

  .132 :47ج

, 262, 253, 243, 236 :49ج

265 ,267 ,268 ,304 ,305 ,

322 ,324.  

  .111, 90, 80, 79 :50ج

عليه « أم كلثوم بنت موسى بن جعفر

  .326 :9ج: »الس�م

  .189 :14ج أم معمر:

أم موسى ـ خادمة علي ، وھي 

  .236 :49ج حاضنة فاطمة ابنته:
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  .85 :1جأم موسى (يوكابد): 

  .98 :23ج

  .212 :48ج بزرج: تأم النعمان بن

, 62 :1جأم ھانئ بنت أبي طالب: 

64 ,124 ،285.  

, 264, 263, 262, 261, 92 :5ج

265 ,266 ,267.  

  .84 :9ج

  .162 :26ج

  .317، 316 :34ج

  .53 :35ج

  .84، 81 :44ج

  .293 :48ج

 :49ج أم الھيثم بنت اMسود النخعية:

318.  

، 235 :3جأم ورقة اMنصارية: 

236 ،282 .  

  .238 :18ج أمامة الباھلي:

, 265 :1جأمامة بنت أبي العاص: 

268 ،269 ,271 ,274 ,272 ,

273 ,275 ,284.  

  .102, 101، 100 :50ج

أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب: 

  .238, 237 :2ج

  .198، 196, 191 :5ج

  .270 :1جأمامة بنت زينب: 

عليه « ت علي بن أبي طالبأمامة بن

  .285 :1ج: »الس�م

  .82 :22ج اMمجد بن عبد هللا:

 :47ج امرء القيس بن عدي الكلبي:

324.  

  .266 :10ج امرأة أبي لھب:

  .266 :10ج امرأة لوط:

  .202 :32ج

  .143 :34ج امرأة من المھالبة:

  .266 :10ج امرأة نوح:

  .202 :32ج

  .186 :1جأمية: 

  .169 :18ج

  .348 :36ج

  .337, 128, 125, 110 :44ج

  .72 :24ج أمية بن أبي الصلت:

  .184 :49ج أمية بن اMسكر:

  .342 :1جأمية بن خلف: 

  .98 :32ج أمية العبدي:

  .328 :13ج أمير علي:

  .172 :41ج اMمين العباسي:

, 229 :42ج أمينة اMنصارية:

240.  

  .99 :1جاMميني: 

  .90 :2ج

 .51 :3ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 187, 183, 168, 138, 65 :7ج

188 ,194 ,228 ,229 ,248 ,

249 ,265.  

  .161, 130 :9ج

  .184 :10ج

 .132, 125 :11ج

  .314, 310, 255, 108 :12ج

  .252، 249, 150 :14ج

, 238, 198, 103, 55, 54 :16ج

250.  

  .255, 241, 240، 228 :17ج

, 210, 208, 200, 22, 19 :18ج

219 ,237 ,245 ,247 ,335 ,

337.  

  .15 :19ج

  .171, 168 :26ج

  .217, 212, 209 :33ج

  .247 :34ج

  .224 :39ج

  .163 :43ج

  .109 :50ج

  .231 :3جأنس: 

  .174 :4ج

  .92 :5ج

  .279 :6ج

  .192 :7ج

 .144 :11ج

  .142 :34ج

  .45 :39ج أنس بن أبي أناس:

  .172 :7جأنس بن سيرين: 

  .176 :32ج أنس بن عمرو:

  .136 :14ج أنس بن عياض الليثي:

, 133, 87 :1جأنس بن مالك: 

134 ,346.  

  .159 :2ج

, 242, 221, 193, 105 :3ج

300.  

  .242, 195, 194 :4ج

  .66 :5ج

  .47 :6ج

, 187, 170, 90, 76, 75 :7ج

333.  

, 233, 231, 230, 229 :8ج

234 ,235 ,236 ,240 ,241 ,

245 ,246 ,259 ,262 ,265 ,

267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,

285 ,305 ,313 ,316.  

  .137, 127, 60 :9ج

 .251, 92 :11ج

  .165, 51, 50, 24 :12ج

  .250 :13ج

  .254 :14ج
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  .243 :15ج

  .170, 10 :16ج

  .82 :17ج

  .309 :27ج

, 261 ،260 ,259, 257 :29ج

264.  

  .147 :30ج

  .189 :31ج

  .145 :47ج

  .227 :39ج أنس بن مدرك:

  .224 :44ج أنطون شيرر:

  .115 :26ج أنوشيروان:

  .117 :35ج

 :6ج: نجران) (من وفد اMھتم

119 ،120.  

  .250 :20ج اMوردبادي:

, 97 :22ج :(خطبة البيان) أوريا

219.  

  .173 :4جأوس بن أرقم: 

  .125, 124 :43ج أوس بن حجر:

 :9جأوس بن خولي اMنصاري: 

23 ,24 ,25 ،28 ،76.  

 أوفى مولى عمر بن الخطاب:

  .220, 219 :12ج

  .95 :19ج أويس القرني:

, 347 ,346, 345, 344 :37ج

348 ,349 ,350 ,351 ,352 ,

353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,

358 ,383.  

  .357, 235, 234 :39ج

  .293 :40ج

  .334, 290 :43ج

  .283, 253 :44ج

  .111 :18ج إياد:

  .55 :16ج أياس بن عامر:

 إياس بن معاوية بن أبي سفيان:

  .49 :46ج

 :13ج إيليا (اسم أمير المؤمنين):

123 ،131.  

  .128 :15ج

  .149، 133، 97 ،70 :22ج

  .218 :44ج

  . 182 :2جأيمن ابن أم أيمن: 

  .46، 45, 38 :6ج

, 98 :19ج أيمن بن خريم اMسدى:

101.  

  .111 :28ج

  .16, 15 :36ج

  .168، 166، 155 :41ج

  .318، 314، 17 :45ج

  .340، 339 :47ج

  .42 :6جأيمن بن عبيد: 



  فھرس: ا$ع)م..
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113 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .40 :6ج: )مولى النبي(أيمن 

  .115 :6جاMيھم: 

  .100, 99 :46ج (راو): وبأي

  .44 :22ج أيوب (خطبة البيان):

  .192 :34ج أيوب بن نوح:

  .110 :42ج

  ـ ب ـ
  .250 :13ج الباجي:

  .207, 206, 205 :36ج البارقي:

  .83 :22ج باقي بن رشيد:

  .40 :49ج بايزيد الثاني:

, 70 :22ج :(خطبة البيان) بتريك

192.  

  .147 :47ج بجكم الماكاني:

، 51, 16 :33ج جة:بجير بن دل

52 ,53 ,54.  

  .46 :22ج بحر (خطبة البيان):

  .73 :9جالبحراني (المحقق): 

  .71 ،57 ,47 :49ج

  .341 :1جبحيرا الراھب: 

  .300، 94 :13ج

  .202 :34ج

  .57 :47ج

  .41 :49ج بدايع نكار:

  .149 :1جبديل بن اMشل: 

  .199 :5جبديل بن عمرو: 

 :40ج البراء بن حيان الذھلى:

272.  

  .25 :13ج البراء بن سبرة:

  .105 :3جالبراء بن عازب: 

، 171, 157, 155, 54, 45 :6ج

199.  

, 214, 193, 187, 131 :7ج

215.  

  .227, 173, 159 :9ج

 .165 :11ج

  .14 :16ج

  .93 :19ج

  .104 :23ج

  .231، 227 :39ج

  .12 :44ج

  .143, 76 :46ج

, 107 :9جالبراء بن معرور: 

108 ,110 ,111 ,112 ,113.  

 براك (من موالي أھل البيت):

  .47 :22ج

  .324 :13جبربر: 

, 97 :22ج :(خطبة البيان) برسم

219.  

  .192 :22ج :(خطبة البيان) برسوم

  .110, 108 :22ج البرسي:
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  .82 :22ج بركة بن اMصيل:

 برھان الدين إبراھيم البغدادي:

  .291، 290، 289 :14ج

  .117 :1جبرھان الدين الحلبي: 

  .308 :1جلمساني: البري الت

M227 :39ج سلمي:بريد ا.  

, 191, 174 :24ج بريد العجلي:

287.  

, 251 :25ج :(راو) بريد بن معاوية

252.  

 :1جبريدة بن الحصيب اMسلمي: 

259 ،261 ،262 ,263 ,264.  

  .105, 67, 66 :3ج

, 274, 273, 259, 174 :4ج

277 ,278 ,279.  

  .66، 36، 13، 12 :5ج

، 197, 186, 185، 158 :6ج

200 ,201 ,203 ,204 ،205 ,

206 ,207 ,208 ،209 ,210 ,

211 ,212 ,213 ,214 ,217 ,

218 ,242 ,243.  

  .187 :7ج

  .69, 39 :9ج

  .297، 50, 43 :10ج

 .173، 42, 18 :11ج

  .93 :19ج

  .72 :45ج

  .28 :31ج برير بن خضير:

  .183, 181, 179 :4جبريرة: 

  .57, 56, 55 :34ج

  .22, 21 :3جالبزار: 

  .52 :5ج

  .60, 59 :9ج

  .258, 257, 256 :10ج البزنطي:

  .334 :22ج

  .161 :24ج

 :36ج بسر بن أبي أرطأة الفھري:

192 ،218.  

  .212 :37ج

  .284 :38ج

  .146 :40ج

  .297، 151, 150, 147 :41ج

, 260, 198, 184, 167 :42ج

261 ,265 ,269.  

, 211، 159، 153, 152 :43ج

212 ،227 ،233 ،300 ,301 ،

303 ،304 ،308.  

, 62, 61, 60, 59, 58, 57 :44ج

70 ,71 ,72 ،73 ,74 ,75 ,76.  

  .308، 72 :45ج

, 196, 195, 178, 177 :48ج

197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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115 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,

207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,

212 ,213 ,214 ,216 ,217 ,

218 ,219 ,225 ,226 ,228 ,

230 ,231 ,232 ,233 ,235 ,

236 ,237 ,238 ,241 ,255 ,

256 ,257 ,258 ,270 ,271 ,

272 ,277 ,281 ,282 ,289.  

  .136 :49ج

  .84 :16ج بسر بن سعيد:

  .266 :47ج

  .114 :4جبسطام بن قيس: 

  .83 :22ج بشار بن حبيب:

  .46 :14ج بشار بن دراع:

 بشار بن موسى الخفاف البصري:

  .248، 245 :34ج

  .306 :7جبشر (راو): 

, 43 :22ج بشر (خطبة البيان):

46.  

بشر ـ بشير ـ بن أبي زيد 

  .227 :39ج اMنصاري:

 :9جبشر بن البراء بن عازب: 

111.  

, 199 :27ج بشر بن ثور العجلي:

200.  

  .241 :14ج بشر بن سعد:

  .215 :18ج بشر بن شريح القيسي:

, 238, 236 :34ج بشر العامري:

240 ,241.  

 :41ج بشر بن العشوش الطائى:

84.  

  .120 :39ج بشر بن عصمة:

  .214 :40ج

  .81 :41ج

  .199 :5جبشر بن عمرو الضبي: 

  .292 :32ج

 :38ج بشر بن عمرو الھمداني:

106.  

 :39ج بشر بن عمرو بن محصن:

226.  

  .46 :42ج بشر بن معبد اMسلمي:

  .266 :46ج بشر بن المعتمر:

  .13 :28ج بشر بن المفضل:

  .12 :36ج بشر بن منقذ:

  .37 :22ج (خطبة البيان): بشير

  .227 :39ج بشير بن أبي مسعود:

  .34 :12ج بشير بن جنادة:

 .157 :11ج بشير بن الخصاصية:

  .296 :8جبشير الدھقان: 

 :9جبشير بن سعد اMنصاري: 

125 ،126 ,143 ,155 ,158 ,

159 ,168 ,234 ،287.  



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    116
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .213 :14ج

  .76, 27 :15ج

  .211 :19ج

  .51 :28ج بشير بن عاصم:

  .110, 105 :29ج

بشير بن عمرو بن محصن 

  .100، 91 :39ج اMنصاري:

  .270 :35ج بشير بن الماحوز:

  .82 :22ج البطال بن حمدون:

  .268 :7جالبطحاوي العلوي: 

  .220, 192, 98 :22ج بطرس:

 :16ج عجة بن عبد هللا الجھني:

66.  

  .202 :3جبغا التركي: 

  .326 :9جبكر بن أحمد القسري: 

  .174 :35ج ار:بكر بن بك

 :38ج بكر بن تغلب السدوسي:

323 ،324 ,325.  

  .226 :37ج بكر بن تميم:

  .194 :25ج بكر بن حبيب:

  .235 :6جبكر بن صالح: 

  .205 :46ج

  .208 :34ج بكر بن عياش:

  .156, 155 :26ج بكر بن عيسى:

  .87 :41ج بكر بن ھوذة:

  .25 :26ج بكير بن أعين:

  .42 :22ج بكير البحراني:

 :16ج ر بن حمران اMحمري:بكي

283.  

  .236 :33ج بكير بن مسمار:

  .205 :40ج بكير بن وائل:

  .311, 307 :1جالب�ذري: 

  .93 :2ج

  .285, 284 :3ج

  .66 :4ج

  .374, 373, 234 :8ج

  .129, 127, 120 :9ج

 .202 :11ج

, 115, 113, 101, 96 :13ج

117.  

  .170 :15ج

  .225, 199, 145 :16ج

, 45, 43 ,42, 41, 11 :17ج

234 ,243 ,258.  

, 271, 253, 117, 116 :18ج

274.  

  .210, 207 :19ج

  .272, 148, 50 :20ج

, 249, 136, 132, 130 :21ج

255 ,276.  

  .327, 120 :26ج

  .301 :27ج



  فھرس: ا$ع)م..
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117 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .245, 104 :30ج

, 190, 139, 110, 66 :31ج

213 ,365.  

  .298 :33ج

  .138 :35ج

  .334 :37ج

  .112 :41ج

  .63, 62 :42ج

  .137, 35, 34 :43ج

, 259, 122, 121, 119 :46ج

334.  

  .363, 343, 219 :47ج

, 55, 54, 46, 45, 37, 26 :48ج

75 ,177 ,191 ,225 ,232 ,

233.  

  .319, 186, 127 :49ج

 :40ج ب�ل بن أبي ھبيرة اMزدي:

145.  

, 342, 341 :1جب�ل الحبشي: 

343 ,344 ,345.  

  .131 :2ج

  .334 :4ج

  .279, 278 :5ج

, 229, 69, 68, 67, 66, 62 :8ج

330 ,335 ,336 ,373.  

  .108 :9ج

  .320, 233, 231, 230 :13ج

  .248 :14ج

  .318, 316 :15ج

  .210, 202 :46ج

  .347 :3جالبلخي: 

  .211 :19ج

 .262 :11ج :)ملكة سبأ(بلقيس 

  .163 :25ج

  .110, 109, 106, 103 :35ج

43 :61.  

  .358, 204 :38ج بليخ:

, 61 :3ج: بنت أبي جھل (جويرية)

62 ,63 ,64 ,68 ,69 ,72 ,73.  

  .336 :18ج بنت أبي لؤلؤة:

  .226 :20ج

  .191 :5ج: (أم أبيھا) بنت حمزة

 :11ج بنت ربيعة بن جبير التغلبي:

180. 

  .197 :5جبنت سلمى بنت عميس: 

 بنت القاسم بن محمد بن أبي سمرة:

  .43 :10ج

 .275 :11ج بندار:

  .254, 252 :24ج البھائي:

  .335 :37ج

  .72 :49ج

  .47 :49ج البھباني:
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 بھز بن حكيم بن معاوية بن حيدة:

  .86، 80 :4ج

  256 :30جبوران بنت كسرى: 

  227 :46ج

  .153, 16 :4جالبياضي: 

  .344, 343 :47ج البياغ الكلبي:

  .130 :1جالبيھقي: 

  .273, 272, 189, 90, 51 :4ج

  .53, 46, 31, 11 :5ج

  .129, 100, 61, 57, 21 :9ج

  .309 :12ج

  .45 :14ج

  .240 :17ج

  .301 :27ج

  .195, 192 :33ج

  .303 :49ج

  ـ ت ـ
  .18 :24ج تاليا (الخضر):

  .254 :18ج التجيبي:

  .343 :1جالترمذي: 

  .14 :2ج

  .143 :6ج

  .193, 184 :7ج

  .244, 234 :8ج

  .289, 237 :18ج

  .81, 80 :3جالتستري: 

  .120 :4ج

  .231, 230 :6ج

  .138، 15 :8ج

  .96, 58 :13ج

  .238، 170 :14ج

  .132 :15ج

  .334، 318، 313 :22ج

, 310, 260, 253, 71 :24ج

328 ,348.  

  .323, 184, 100, 89 :25ج

  .236, 71, 49, 48 :26ج

  .321 :27ج

  .192، 183, 182 :34ج

  .104 :36ج

  .354 :37ج

  .76 :43ج

  .72, 69, 54, 52 :49ج

  .181 :7جالتفتازاني: 

  .77 :46ج التلمساني:

  .116 :47ج

  .9 :28ج تمام بن العباس:

  .293 :48ج

بن فلسين (من أصحاب  تمليخا

, 334, 333, 332 :12ج :الكھف)

335 ,337 ,338 ,339 ,340 ,



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 ] ب/اسي فقط.

341 ,344.  

  .256, 44 :41ج تميم (راو):

  .133 :43ج

  .127 :15ج تميم الداري:

  .244 :4جتميم بن جراشة: 

, 12 :27ج تميم بن ِحْذيَِم الناجي:

14 ,16.  

  .247 :44ج

  .313 :45ج

  .279 :12ج تميم بن حزام اMسدي:

  .80 :22ج تميم بن حمزة:

تميم بن مرة، بن أّد، بن طابخة، بن 

  .291 :35ج إلياس بن مضر:

  .123 :3جالتوربشتي: 

  .41 :49ج توفيق الفكيكي:

 :37ج (ال�ت بن ثعلبة): التيمي

340.  

  ـ ث ـ
  .285 :8جثابت (راو): 

 .126 :11ج :

  .207 :34ج :

  .240 :8جابت البناني: ث

  .88 :1جثابت بن دينار: 

  .83 :22ج ثابت بن عبد العزيز:

 :20ج ثابت بن عبد هللا بن الزبير:

225.  

 :39ج ثابت بن عبيد اMنصاري:

225.  

  .88 :49ج ثابت بن عج�ن:

  .23 :5جثابت بن قاسم: 

 :39ج ثابت بن قيس بن الخطيم:

227.  

ثابت بن قيس بن شماس اMنصاري: 

، 340، 227، 149, 146 :9ج

336.  

  .249 :14ج

  .202 :19ج

  .52 :24ج

  .95 :19ج ثابت بن قيس النخعي:

  .139 :16ج ثابت بن ھريم:

  .245 :1جثبيت الخادم: 

  97 :22ج: ثبير

  .62 :47ج ثرملة:

، 315 :44ج ثعلبة (من اMراقم):

317.  

  .147 :3جثعلبة بن أبي مالك: 

  .72 :17ج ثعلبة بن حكيم:

  .132, 86 :41ج :عقبة ثعلبة بن

 :39ج ثعلبة بن قيظي بن صخر:

225.  

  .16 :4جالثعلبي: 
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  .40 :6ج

  .341, 340 :8ج

  .249 :22ج الثمالي:

  .50 :24ج

  .73 :45ج ثمامة بن حوشب:

  .84 :22ج ثواب بن أحمد:

 :12ج ثور بن زيد الدئلي (الديلي):

146.  

  .264 :32ج ثور بن عدي:

، 316 :34ج ثمامة بن المثنى:

317.  

  .27 :5جثور بن يزيد: 

  .328, 327 :36ج ثوير بن عامر:

  ـ ج ـ
, 283, 329 :38ج جابر (راو):

321، 334.  

 ،304 ,317, 315, 105 :39ج

319.  

  .133 :43ج جابر (راو):

, 244 ،42 :44ج جابر (راو):

247.  

  .78 :22ج جابر بن اMصلح:

  .95 :19ج جابر بن بديل الخزاعي:

  .35 :1ججابر بن حيان: 

  .128 :47ج جابر بن زيد:

, 108, 105 :3ججابر بن سمرة: 

110.  

  .279 :6ج

, 97, 95, 94, 93, 92, 90 :7ج

192.  

  .213 :9ج

  .25 :13ج جابر بن شرحبيل:

 :3ججابر بن عبد هللا اMنصاري: 

105 ,110 ,144 ,151.  

, 119, 89, 46, 39, 13 :4ج

273 ،174 ,277 ,287.  

 ،74, 67, 46, 36, 32, 31 :5ج

92.  

  .279, 120، 76، 75 :6ج

, 80, 78, 77, 76، 17, 13 :7ج

98 ,103 ,120 ,121 ,128 ,

187 ,192 ،250 ,251.  

  .315، 290، 287, 232 :8ج

  .74, 57, 36 :9ج

  .86 :10ج

, 200، 187، 144, 33 :11ج

201. 

  .280 :12ج

  .201, 200، 53، 51 :14ج

  .176, 175، 10 :16ج

  .10 :21ج



  فھرس: ا$ع)م..
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121 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .318، 147, 47, 44 :22ج

  .117 :25ج

  .156 :26ج

  .40, 14 :27ج

  .307، 124 :28ج

  .290, 256 :30ج

  .26 :37ج

  .105 :38ج

  .226 :39ج

, 189, 179, 141, 53 :40ج

284 ,287.  

، 232, 123, 53, 44, 26 :41ج

256 ,262 ,300 ,325.  

  .15 :42ج

  .69, 16 :45ج

  .145 :47ج

  .212, 199, 198 :48ج

 :11ج جابر بن عبد هللا بن حزام:

181 ,185 ،188. 

  .94 :19ج

 :25ج جابر بن عبد هللا بن يحيى:

130.  

, 174, 136 :1ججابر بن عبد هللا: 

181 ,191.  

 :44ج جابر بن عمير اMنصاري:

143 ,145.  

  .79 :22ج جابر بن ف�ح:

  .85 :1ججابر بن قعنب: 

  .292 :32ج جابر بن مزيد اMزدي:

  .84 :22ج جابر بن المصاعد:

لنضر بن الحارث بن كلدة جابر بن ا

  .261, 260 :7جالعبدري: 

 :30ج جابر بن النعمان الباھلي:

130.  

  .29 :8ججابر بن يزيد الجعفي: 

 .71 :11ج

  .279 :12ج

  .59 :14ج

  .24 :21ج

  .147 :22ج

  .12 :27ج

  .146 :28ج

  .46 :35ج

  .320 :38ج

  .313 :45ج

  .90 :23ج :(ملك الجبال) جابيل

, 275 :11ج :(النصارى) جاثليق

302. 

, 44, 43 :15ج جاثليق النصارى:

125 ,127 ,129 ,130.  

  .161 :14ج الجارود بن أبي سبرة:

  .246 :28ج
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  .227 :39ج جارية بن زيد:

 :30ج جارية بن قدامة السعدي:

126.  

  .363, 46, 45 :31ج

, 301, 299, 298, 287 :35ج

302.  

  .227 :39ج

  .143 :40ج

  .335 :42ج

  .352, 39, 38 :43ج

  .62 :44ج

  .38، 55 :45ج

  .133, 126 :46ج

  .162, 160 :47ج

, 231, 230, 226, 216 :48ج

232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,

238 ,271 ,277 ,278 ,279 ,

280 ,281 ,282 ,288 ,289.  

  .125 :49ج

  .195 :41ج :ىجارية بن المثن

  .97 :6ججبار بن صخر السلمي: 

 :39ج جبر بن أنس بن أبي زريق:

225.  

 :48ج نوف (أبو الوداك):جبر بن 

177.  

, 167, 92, 91 :1ججبرائيل: 

170.  

، 269, 161, 152، 113, 66 :2ج

309 ,337 ،345.  

, 176, 170, 168, 165, 16 :3ج

192 ,194 ,200 ,201 ,203 ,

204 ,205 ,248 ,262 ,269 ,

275 ,325 ,328.  

, 180, 154, 127, 16, 14 :4ج

196 ,199 ,253 ,263 ,283 ,

285.  

، 122, 84, 82, 75, 57, 49 :5ج

145 ,146 ,147 ,148 ,154 ,

237 ,271 ,278 ،296.  

  .297، 89 :6ج

, 129, 87, 50, 21, 12 :7ج

133 ,139 ,144 ,145 ,153 ,

275 ,290 ,307 ,308 ,309 ,

310 ,319 ,320 ,336 ,337 ,

338 ,339 ,342 ,346 ,347 ,

348.  

, 59، 50, 47, 45, 44، 28 :8ج

62 ,118 ,131 ,132 ،196 ,

197 ,199 ,226 ,246 ,288 ,

299 ,302 ,306 ,310 ,340 ,

341.  

, 30, 25، 18, 12, 10, 9 :9ج



  فھرس: ا$ع)م..
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123 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

33 ,34 ,38 ,47 ,53 ,110.  

  .90, 89, 38 :10ج

 .139 :11ج

, 289, 288، 282, 24 :12ج

290 ,291 ,357.  

  .54، 13 :13ج

  .315, 281, 278, 267 :14ج

, 233, 230, 228, 227 :15ج

241 ,243 ,250 ,252 ,253 ,

259 ،304 ،313.  

  .33 :16ج

  .105 :17ج

  .34، 31 :20ج

  .31, 29, 28, 27 :21ج

, 51، 42, 39, 37, 36، 32 :22ج

67 ،85 ،127 ,187 ,217.  

, 106, 100, 99, 89, 55 :23ج

127 ,129 ،139 ،140 ,173 ,

174 ،185 ,186 ,187 ،188 ,

189 ,210 ,215 ,229 ،238 ,

239 ,242 ,271 ,272 ,273 ,

274 ,317 ,318.  

  .218، 74, 58, 49 :24ج

  .249 :26ج

  .299، 16 :27ج

  .44 :29ج

  .201 :31ج

  .28 :33ج

  .172, 41، 14 :34ج

  .54 :36ج

  .191 :38ج

  .177 :42ج

  .202, 74، 11 :44ج

  .315 :45ج

  .305 :48ج

  .288, 261 :49ج

  .114, 73 :50ج

  .263 :27ج ئيل بن أحمد:اجبر

 :17ج جبران ملكوت (كاتب):

227.  

  .318 :22ج الجبعي:

, 149 :4ججبل بن جوال الثعلبي: 

150  

 جبلة (قاتل عثمان ـ مصري):

  .238 :18ج

  .29، 28 :13ج جبلة بن اMيھم:

  .242, 223, 41 :25ج

 ثعلبة اMنصاري:عمرو جبلة بن 

  .227، 225 :39ج

 :17ج جبلة بن عمرو الساعدي:

331.  

  .94 :19ج
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  .47 :22ج :(خطبة البيان) جبير

 :39ج جبير بن الحباب بن المنذر:

227.  

  .221 :13ج جبير بن الحويرث:

 :1ججبير بن مطعم بن عدي: 

115.  

  .159 :3ج

  .222 :13ج

  .272 :18ج

  .20 :19ج

  .302 :44ج

  .267 :42ج الجد بن قيس:

  .201, 200 :4ججذيمة: 

  .126 :33ج

  .80 :22ج الجراد بن أبي الع�:

  .98 :32ج الجرباء عاصم بن مرة:

  .319, 307 :35ج الجرجاني:

, 251, 224, 194, 88 :36ج

300.  

  .343, 316, 312 :38ج

  .262, 46, 43 :41ج

  .208 :45ج

، 70 :22ج :(خطبة البيان) جرجس

97 ,192 ,219.  

  .349 :24ج جرجي زيدان:

  .138 :38ج :جرداء بنت سمير

  .205 :41ج الجرشي:

  .79 :36ج جرول بن ثعل:

  .203 :5ججريج القبطي: 

  .310 :32ج جرير بن أشرس:

  .139, 116 :33ج

  .257 :32ج جرير بن حازم:

 بن سھم التميمي:(حر) جرير 

  .281، 159 :38ج

 :6ججرير بن عبد هللا البجلي: 

134.  

  .304 :7ج

  .251, 131, 105 :21ج

  .288 :22ج

  .15 :28ج

  .179 :32ج

، 309, 308, 307، 301 :35ج

311 ,313 ,314 ,317 ,318 ,

332.  

, 91, 90, 89, 86, 85, 23 :36ج

92 ,93 ,94 ,95 ,97 ,98 ,99 ,

100 ,103 ,107 ,108 ,126 ,

133 ,173 ,191 ,193 ،194 ,

195 ,196 ,199 ,202 ,205 ,

206 ,207 ,251 ,254 ,255 ,

256 ,258 ,259 ,260 ,261 ,

262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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125 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

267 ،268 ,269 ,270 ,272 ,

273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,

282 ,283 ,297 ،298 ,299 ,

300 ,313 ,314 ,315 ,316 ,

317 ,318 ,322 ،323 ,324 ,

325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,

330.  

  .201 :37ج

  .128 :39ج

  .282 :44ج

  .301, 297 :48ج

 :31ج جرير بن عطية الخطفي:

234 ,239 ,246.  

 جرير بن قيس بن مالك الجحفي:

  .51 :26ج

 :11ج جرير بن يزيد الجعفي:

155. 

  .189 :42ج جريش السكوني:

  .32 :43ج

  .186، 183 :7جالجزري المقري: 

  .317 :8ج

  .326 :9ج

  .260 :20ج

  .136 :23ج

  .209, 87 :24ج

  .83 :35ج

  .141 :39ج

  .279 :6ججشي بن جنادة: 

  .131, 61 :3جالجصاص: 

  .135 :6ج

  .131 :29ج :الجعابي

، 104, 97 :45ج جعدة (رجل):

106.  

  .274 :49ج جعدة بن أم ھانئ:

 :21ج جعدة بن ھبيرة المخزومي:

127.  

  .55, 54, 52 :35ج

, 96, 85, 84, 83, 82, 81 :44ج

99.  

  .293 :48ج

  .276, 274, 245, 243 :49ج

  .326 :18ج الجعدي:

بن محمد بن علي (أو جعفر) جعر 

  .108 :22ج بن الحسن:

, 38 :22ج :(خطبة البيان) جعفر

41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,

48 ،290.  

, 63, 62 :1ججعفر بن أبي طالب: 

64 ,65 ,75 ,121 ,123 ,125 ,

126 ,127 ,128 ,266 ،348 ,

354.  

, 46, 45, 31, 24، 23, 20 :2ج
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53 ,54 ,90 ,105 ,111 ,112 ,

113 ,237 ,238 ,284 ,285 ,

296 ,297 ,298 ,299 ,337 ،

338 ,346.  

  .131, 50 :3ج

, 195, 193, 192، 190 :5ج

197 ,205 ,301, 310 ,312.  

  .131 :6ج

  .36 :7ج

  .29 :8ج

  .78 :10ج

 .139, 83 :11ج

, 252, 248، 247, 20 :14ج

253.  

, 232, 224, 219, 115 :15ج

310 ,311.  

  .35, 32, 10, 3 :16ج

  .309, 303, 142 :18ج

  .70 :19ج

  .62، 61، 60, 40 :21ج

  .137 :23ج

  .230, 191 :27ج

  .39 :29ج

  .241، 258, 117, 23 :31ج

  .133 :32ج

  .128, 124 :34ج

  .347185, 344، 146 :36ج

  .73، 72، 59، 44 :37ج

  .264 :38ج

  .37 :39ج

  .285، 159 :41ج

  .323, 150, 149 :42ج

  .337، 148 :43ج

  .59, 46, 45, 41 :44ج

  .265, 263 :49ج

  .145 :5ججعفر بن أحمد: 

جعفر بن أحمد بن حمدان بن 

  .67 :50ج سليمان:

  .113 :28ج جعفر بن أحمد القمي:

(أبو عبد  جعفر بن أحمد بن محمد

  .24 :21ج :هللا)

 :8ججعفر بن سليمان الضبعي: 

241 ,259.  

  .155 :19ج

  .177 :31ج

 :13ج جعفر بن شريح الحضرمي:

55.  

  .83 :22ج جعفر بن عبد الحميد:

 :47ج جعفر بن عبد هللا اMشجعي:

344 ,345 ,347.  

 :27ج جعفر بن عبد هللا العلوي:

135.  



  فھرس: ا$ع)م..
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127 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :32ج بن عبد هللا المحمدي: جعفر

83.  

  .351 :36ج جعفر بن عبد المطلب:

  .320 :1ججعفر بن عفان الطائي: 

عليه « جعفر بن علي بن أبي طالب

  .291, 284 :1ج: »الس�م

  .221 :15ج :(راو) جعفر بن محمد

جعفر بن محمد بن أحمد 

  .17 :23ج :الدوريستي

جعفر بن محمد بن علي بن أبي 

  .320 :1ج: »�معليه الس« طالب

 جعفر بن محمد بن علي بن الحسن:

  .108 :22ج

 :28ج جعفر بن محمد بن عمارة:

307.  

 :14ج جعفر بن محمد بن عمير:

46.  

 :49ج جعفر بن محمد بن مالك:

49 ,53.  

  .24 :21ج جعفر بن محمد النوفلي:

  .79 :22ج جعفر بن مطلوب:

  .103 :34ج جعفر بن معروف:

  .165 :30ج جعفر بن نجيح:

  .80 :22ج جعفر بن وثاب:

  .34 :5ججعيل بن سراقة الغفاري: 

  .189 :14ج جفينة العبادي:

, 196, 192, 188, 186 :16ج

197 ,201 ,202 ,207 ,208 ,

212 ,214 ,215.  

  .336, 140 :18ج

  .226 :20ج

  .94 :39ج

الج�س بن طلحة بن أبي طلحة: 

  .163 :3ج

, 344 :47ج الج�س بن عمير:

345 ,350.  

, 156 :2جالسيوطي: الدين  ل ج�

157 ,334.  

  .105 ،41 ,23 :3ج

  .235, 193, 188 :7ج

  .59 :12ج

  .48 :14ج

  .172 :16ج

  .216 :23ج

  .97 :17ج ج�م بن جندل الغفاري:

, 232, 229 :38ج جلند بن كركر:

233 ،359.  

  .172 :40ج

 :30ج جليد بن زھير الجشمي:

226 ،229.  

جمال الدين الحسيني الشيرازي: 

  .188 :7ج
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 جمانة بنت علي بن أبي طالب

، 124، 64 :1ج: »عليه الس�م«

285.  

, 276 :7ججمرة بنت الحارث: 

279.  

 :(خطبة البيان) جمعة بن سعد

  .80 :22ج

  .149 :1ججموك (أبو إبراھيم): 

 جميع بن جشم (خيثم) الكندي:

  .214 :19ج

  .45 :47ج

  .136 :31ج جميع بن عمير:

, 44 :22ج جميل (خطبة البيان):

47 ،.  

  .28 :24ج جميل بن أنس:

  .339 :22ج جميل بن دراج:

  .17 :25ج جميل بن دراج:

  .285 :45ج جميل بن صالح:

  .173 :49ج جميل بن معمر:

  .276 :1ججميلة بنت ثابت: 

 :12ج جميلة بنت عامر ا�نصاري:

223.  

 :2ججناح مولى الحارث بن أمية: 

182 .  

  .226 :34ج جنادة (راو):

  .89 :49ج او):جندب (ر

 :15ج جندب (والد عبد الرحمان):

177.  

, 250 :16ج جندب بن زھير:

251.  

  .95 :19ج

  .124, 81 :30ج

، 72, 71, 68،  67 66، 65 :32ج

74.  

  .362, 143 :33ج

  .11 :38ج

  .228 :39ج

, 258, 204, 203, 143 :40ج

259.  

  .352 :41ج

, 180, 104, 103, 102 :43ج

182 ,290 ,334 ,354.  

  .329، 227 :46ج

  .326, 110 :47ج

  .21 :48ج

  .113 :49ج

 :3ججندب بن عبد هللا اMزدي: 

120.  

  .322 :32ج

  .76 :39ج

  .344، 108 :41ج

  .232، 226, 222 :46ج



  فھرس: ا$ع)م..
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129 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .325, 118 :47ج

  .56 :50ج

 :39ج جندب بن كعب العبدي:

228.  

  .165 :30ج جندل بن واثق:

  .169 :24ج :جھانة (زوجة قابيل)

  .109 :41ج جھم (رجل):

  .219 :38ج جھم بن صفوان:

  .77 :22ج جھينة بن وھب:

  .42 :49ج جواد فاضل:

, 345 :47ج الجواس بن المعطل:

351.  

  .225 :44ج جورج غرين واي:

  .95 :4جالجوزجاني: 

  .261, 50 :46ج

, 108, 107 :30ج جون بن قتادة:

111 ,335.  

  .234 :48ج

 :40ج الجون بن مالك الحضرمي:

215.  

 :44ج ون كوردوبا:جوني ميلت

233.  

  .179 :39ج الجوھري:

  .189 :10ج جويرية (راو):

 :13ج جويرية (زوجة النبي):

225 ،228.  

, 315 :22ج جويرية بن مسھر:

316.  

  .140, 139 :47ج

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 

  .172 :4جالخزاعية: 

  .224 :49ج جوين الحضرمي:

  .105 :3جالجويني: 

  .194 :7ج

  .80 :22ج عين:جيار بن أ

  .80 :22ج الجيش بن أحمد:

جيش [حبيش] بن ربيعة أبو المعتمر 

  .19 :47ج الكناني:

  .326 :41ج جيفر بن أبى القاسم:

  ـ ح ـ
 :36ج حابس بن سعد الطائي:

115 ،118 ،125 ،192.  

  .284 :38ج

  .147, 145, 132 :40ج

  .332, 330 :42ج

  .35 :43ج

  .97 :22ج حاتم الطائي:

  .141 :41ج

 :40ج اتم بن المعتمر الباھلى:ح

145.  

 :47ج الحارث (الخريت بن راشد):
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219.  

  .299 :32ج الحارث (بن سامة):

  .24 :21ج الحارث (راو):

  .156 :49ج

الحارث (رجل من وفد نجران): 

  .115 :6ج

  .50 :22ج الحارث (رجل):

 :24ج الحارث (من أسماء إبليس):

11 ,33 ,34.  

 :32ج الحارث (من بني ضبة):

154.  

  .10، 9 :5جالحارث أبو زينب: 

 الحارث بن أبي الحارث بن الربيع:

  .279 :37ج

  .95 :6جالحارث بن أبي شمر: 

  .67 :5جالحارث أخو مرحب: 

, 329 :38ج الحارث بن أدھم:

335.  

  .42 :44ج

  .116 :5جالحارث بن بشر: 

  .192 :40ج

  .167 :43ج الحارث الجشمي:

  .287 :40ج الحارث بن الج�ح:

 :38ج لحارث بن جمھان الجعفي:ا

257.  

  .194 :40ج

الحارث بن حاطب بن عمرو 

  .225 :39ج اMنصاري:

 :38ج الحارث بن حجر الكندي:

325.  

 الحارث بن حسان بن خوط الذھلي:

  .266 :31ج

  .299 :25ج الحارث بن حصيرة:

  .83 :32ج

  .112 :34ج

  .258 :37ج

  .11 :38ج

  .283 :39ج

  .206, 203, 159 :40ج

  .330, 329 :41ج

  .227 :48ج

, 92 :36ج الحارث بن حصين:

97.  

 الحارث بن الحكم بن أبي العاص:

  .84 :17ج

 :33ج الحارث بن حوط الليثي:

225 ,226 ,231 ،237.  

 :40ج الحارث بن خالد اMزدي:

144.  

 :32ج الحارث بن زھير اMزدي:

321 ,322 ،324.  

  .73 :45ج الحارث بن زياد القينى:



  فھرس: ا$ع)م..
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131 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :32ج امة بن لؤي:الحارث بن س

299.  

  .242 :28ج الحارث السدوسي:

  .326 :34ج الحارث بن سريع:

, 7 :13ج الحارث بن سنان اMسدي:

8 ,10 ،16 ,17 ,23 ،28 ,29.  

  .221 :16ج :)طريد النبي(الحارث 

، 261 :3جالحارث بن الصمة: 

232.  

, 98 :23ج الحارث بن الط�طلة:

99.  

الحارث بن عبد هللا النجاشي 

  .306 :21ج لشاعر):(ا

, 220, 219, 218, 217 :25ج

221 ,223 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,228 ,229 ,230 ,232 ,

233 ,234 ,236 ,237 ,238 ,

243 ،334.  

  .11 :27ج

  .275 :40ج

  .343, 342, 341 :41ج

, 283, 282, 208, 188 :42ج

290 ,292 ,336.  

  .42، 31 :43ج

  .315, 309, 84 :44ج

, 212, 165, 112, 96 :45ج

224 ,225 ,368 ,371.  

  .298, 296 :48ج

الحارث بن عبد هللا الھَْمداني 

, 295 :5ج(اMعور الھمداني): 

298.  

  .25, 24 :13ج

  .95 :19ج

, 222, 215, 214, 213 :33ج

224.  

  .288 :37ج

  .161 :38ج

  .352 :41ج

  .104 :43ج

  .145 :47ج

  .87 :48ج

  .113 :49ج

 :41ج الحارث بن عبد المطلب:

17.  

  .51 :3جالحارث بن عبيد: 

 :39ج الحارث بن عمرو بن حرام:

228.  

 الحارث بن عمرو بن شرحبيل:

  .272 :40ج

 :41ج :السكسكي الحارث بن عوف

206 ,207 ,247.  

  .196 :29ج الحارث بن الفضل:
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  .51 :33ج الحارث بن قيس:

  .177 :35ج :الحارث بن كعب

  .89 :49ج :الحارث بن كعب

 :38ج لبي:الحارث بن كعب الوا

93.  

، 34 :11ج الحارث بن كلدة الثقفي:

59.  

, 174 :16ج الحارث المحاسبي:

177. 

 :6جالحارث بن مالك الھمداني: 

279.  

  .9 :7ج

  .72 :45ج

, 221 :15ج الحارث بن محمد:

222 ,267 ,269.  

  .340 :8جالحارث بن مرة العبدي: 

  .124 :30ج

  .142 :40ج

  .55 :45ج

  .346, 143, 135 :46ج

ارث المزني (شيخ سعد بن الح

  .281 :12ج مالك):

  .72 :45ج الحارث بن المطلب:

، 169 :5جالحارث بن مكيدة: 

171 ،174 ,176 ,185.  

 :42ج الحارث بن منذر التنوخي:

44.  

  .36 :48ج

  .214 :40ج الحارث بن منصور:

, 78 :42ج الحارث بن المؤمل:

79.  

  .299 :32ج الحارث بن ناجية:

 :43ج جشمى:الحارث بن نصر ال

134.  

الحارث بن النعمان بن أمية 

  .182 :2جاMنصاري: 

، 264، 263, 260، 188 :7ج

265 ،278.  

  .225 :39ج

 :48ج الحارث بن نمر التنوخي:

34, 79، 94.  

 :43ج الحارث بن نمر الجرمي:

279 ,280.  

 :40ج الحارث بن نوفل الھاشمي:

144.  

 :3جالحارث بن ھشام المخزومي: 

73.  

 :5جبن ھشام المخزومي: الحارث 

261 ,263 ,266.  

 :9جالحارث بن ھشام المخزومي: 

334 ,335 ,339.  

 :38ج الحارث بن ھمام النخعي:



  فھرس: ا$ع)م..
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133 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

328.  

  .270 :19ج الحارث الوالبي:

 :40ج الحارث بن وداعة الحميرى:

288.  

  .19 :9جالحارث بن يعلى بن مرة: 

  .244 :33ج حارثة بن بدر:

  .303, 299, 298 :35ج

  .324 :2جبن سراقة: حارثة 

  .153, 139 :21ج

  .287, 285 :35ج

, 104 :12ج حارثة بن مضرب:

105.  

  .130 :3جحارثة بن النعمان: 

  .237 :5ج

(رجل من بني الحارث بن  الحارثي

  .319 :16ج :كعب)

  .107 :50ج الحارثي ا�باضي:

 حازم بن أبي حازم اMحمسي:

  .228 :39ج

  .210 :40ج

  .293 :32ج حازم الضبي:

  .290 :3جحاطب بن أبي بلتعة: 

, 238, 236, 231, 230 :5ج

246 ,247 ,249 ،257.  

  .255 :9ج

  .291، 257, 251 :12ج

  .45 :17ج

  .185 :25ج

  .203, 202, 201, 182 :31ج

محمد بن الحافظ الكنجي: راجع: 

  .يوسف بن محمد

  .346 :1جالحاكم النيسابوري: 

  .318، 161 :2ج

 ,64, 61, 60, 58, 55، 9 :3ج

143.  

  .279, 197, 94 :4ج

  .35 :5ج

  .136 :6ج

  .194 :7ج

  .244, 240, 239, 238 :8ج

  .87, 21 :9ج

  .9 :10ج

 .23 :11ج

  .105 :12ج

  .342, 339, 277, 200 :13ج

  .183 :14ج

  .265 :15ج

  .51 :19ج

  .18 :20ج

  .198 :25ج

  .211, 175 :31ج

  .230 :32ج
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  .298، 207, 203 :33ج

  .245 :34ج

  .234, 224 :39ج

  .231 :41ج

  .112 :50ج

 :8جحامد حسين الموسوي الھندي: 

237.  

  .82 :22ج حامد بن عبادة:

  .80 :22ج حامد بن منصور:

 .308 :11ج حباء (اسم امرأة):

  .212 :37ج حباب بن أسمر:

  .267 :2جالحباب بن المنذر: 

  .141 :3ج

  .265, 261, 254 :4ج

  .89 :5ج

  .97 :6ج

  .200, 164, 162, 119 :9ج

  .129 :30ج بن يزيد: الحباب

 :)ابن أخ طليحة بن خويلد(حبال 

 .103 :11ج

  .13 :10ج حبان بن أبي جبلة:

  .246 :5جحبان بن عطية: 

  .80 :50ج حبان بن علي العنزي:

  .155 :19ج حبان بن ھ�ل:

, 105 :3جحبة بن جوين العرني: 

112.  

  .95 :19ج

  .120 :26ج

  .15 :33ج

  .206, 160 :38ج

  .122 :42ج

  .280 :47ج

  .113 :49ج

  .66 :17ج حبش بن معمر:

  .170 :7جحبشون الخ�ل: 

 الحبشي بن جنادة نصر السلولي:

  .228 :39ج

  .187, 44 :7ج

  .31 :12ج

  .334 :38ج حبلة بنت منصور:

 :3جأبو تمام الطائي): حبيب (

167.  

  .39 :5ج

  .189 :38ج حبيب بن أبي ثابت:

  .89 :40ج

  .31 :42ج

  .158 :14ج حبيب إسرائيل:

  .79 :22ج حبيب بن تغلب:

, 118 :19ج حبيب بن ذؤيب:

120 ،121 ,122.  

  .282 :45ج حبيب السجستاني:

 :47ج حبيب بن عاصم اMزدي:



  فھرس: ا$ع)م..
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135 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

13 ,44.  

 بن عبد هللا اMزدي: )جندب(حبيب 

  .87 :48ج

, 262 :49ج حبيب بن عمرو:

263 ,264 ,266.  

 :16ج حبيب بن مسلمة الفھري:

104.  

  .260, 259، 96 :17ج

  .170، 118 :18ج

  .16 :19ج

  .212 :33ج

  .163, 158 :37ج

  .284 :38ج

, 110, 106, 90, 86, 85 :40ج

111 ,113 ,121 ,122 ,123 ,

144 ,146.  

, 304, 302, 301, 292 :41ج

350.  

  .323 :43ج

  .274, 259 :44ج

  .307, 76، 72 :45ج

  .158 :48ج

  .242 :21ج حبيب بن مظاھر:

  .28 :31ج

, 126 :21ج حبيب بن المنتجب:

206 ,210 ،211.  

  .334 :38ج حبيب بن منصور:

بن يساف  )خبيب(حبيب 

  .279 :29ج اMنصاري:

  .278 :1جحبيبة بنت خارجة: 

  .145 :40ج حبيش بن دلجة القيني:

 :)أبو المعتمر( حبيش بن ربيعة

  .56 :47ج

  .317 :44ج الحت:

 :18ج الحجاج بن خزيمة بن نبھان:

327.  

 :21ج ان:الحجاج بن خزيمة بن نبھ

303 ,304 ،305 ،306 ،308 ،

313.  

  .305 :36ج

  .75 :11ج الحجاج بن الصخر:

حجاج بن عبد هللا التيمي الملقب 

  .223, 218 :49ج بالبرك:

الحجاج بن عتيك بن الحارث بن 

  .299 :12ج وھب الجشمي:

, 25, 24 :36ج الحجاج بن عدي:

26 ,27 ,28.  

  .270 :3جالحجاج بن ع�ط: 

رو بن غزية الحجاج بن عم

  .301, 299 :16ج اMنصاري:

  .331 :17ج

  .148 :19ج
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  .122, 121 :27ج

  .296، 295، 210، 164 :32ج

  .55 :34ج

  .26, 23، 19, 18 :36ج

  .228 :39ج

  .128 :42ج

  .12 :44ج

  .91 :49ج

الحجاج بن غزية: راجع: الحجاج 

  .بن عمرو بن غزية اMنصاري

 :1جالحجاج بن يوسف الثقفي: 

147 ,318.  

  .338 :13ج

  .215، 166 :18ج

  .52, 51, 39, 38 :20ج

  .177 :23ج

  .109, 108 :24ج

  .233 :33ج

  .89, 88, 45 :34ج

  .337 :36ج

  .19 :44ج

  .131, 128, 127, 85, 76 :50ج

  .92 :19ج حجار بن سعد الغفاري:

  .22 :3جحجر (ابن عنبس): 

حجر بن عدي الكندي (حجر 

 .229 :11ج الخير):

  .276 :16ج

  .93 :19ج

  .252 :21ج

  .240 :25ج

  .120 :26ج

  .26 :27ج

  .223 :28ج

, 99, 98, 95, 93, 12 :29ج

106.  

  .123 :30ج

, 211, 194, 178, 162 :32ج

212 ,213.  

  .130, 113 :33ج

  .321 :36ج

, 261, 260, 259, 258 :37ج

266 ,292 ,361.  

  .228 :39ج

, 179, 142, 105, 84 :40ج

180 ,181 ,182 ,349.  

، 284, 198, 166, 87, 86 :42ج

289 ,291 ،294.  

, 176, 76، 37, 36, 35 :43ج

222.  

  .72 :45ج

  .333 :46ج

, 322, 321, 214, 160 :47ج



  فھرس: ا$ع)م..
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137 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

324 ,334 ,338.  

  .300, 89 :48ج

  .286, 285, 129, 113 :49ج

  .64 :50ج

  .24، 22 :3جحجر بن عنبس: 

 حجر بن يزيد الكندي (حجر الشر):

  .228 :39ج

, 183 ,182, 180, 179 :40ج

184.  

  .76، 72 :45ج

  .47 :22ج :(خطبة البيان) حجرش

, 248 :43ج حجل بن أثال العبسي:

250 ,251 ,254 ,255.  

  .223 :30ج حجير بن الربيع:

، 105 :3جحذيفة بن أسيد الغفاري: 

112.  

  .268 :7ج

, 45, 35 :4جحذيفة بن اليمان: 

72 ,87 ,88 ,283.  

  .312, 279، 120 :6ج

  .187 :7ج

  .29 :8ج

  .264 :10ج

, 230, 229, 92, 19، 16 :11ج

231. 

, 136, 135, 134, 24 :12ج

137 ,138 ,141 ,354.  

  .175 :13ج

  .250, 194, 185, 184 :14ج

  .209, 208, 207 :15ج

, 336، 174, 172, 170 :16ج

340.  

  .20 :17ج

  .348 :18ج

  .51, 50 :19ج

  .241 :20ج

, 160, 159, 130, 125 :21ج

161 ,164 ,172 ,173 ,179 ,

181 ,201 ,203 ,204 ,205.  

  .43 :22ج

  .83, 82, 78 :24ج

  .136 :27ج

  .106 :28ج

, 147, 146, 135, 121 :29ج

148.  

 .360 :33ج

  .241, 240, 239, 236 :34ج

  .201 :38ج

  .164, 163 :40ج

  .123, 122 :42ج

  .89، 67 :50ج

 الحر بن سھم بن طريف الربعي:
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  .97 :38ج

 :40ج الحر بن الصباح النخعي:

194.  

  .240 :12ج الحر العاملي:

  .134 :22ج

  .310, 303, 60 :24ج

  .327, 136, 90, 17 :25ج

  .19 :26ج

الحر بن نوف بن عبيد. [جبر بن 

  .176 :48ج نوف أبو الوداك]:

, 239 :46ج الحر بن يزيد التميمي:

240.  

، 136 :1جحر بن يزيد الرياحي: ال

146.  

  .274 :18ج

  .168 :36ج

  .151 :40ج

  .243, 241, 240 :46ج

  .70, 68 :9جحرام بن عثمان: 

, 292 :43ج حرب (عبد لمعاوية):

293, 299 ,300، 303.  

, 125, 110 :44ج :بن أمية حرب

128.  

  .149 :16ج حرب بن حبيش:

 :34ج حرب بن شرحبيل الشبامي:

126.  

  .199, 198، 178 :45ج

  .52، 51 :22ج حرب بن عنبسة:

  .93 :19ج الحرث بن سراقة:

  .275 :3جالحرث بن الصمة: 

 :5جالحرث بن ط�طل الخزاعي: 

319.  

  .92 :19ج الحرث بن عوف:

  .218 :15ج الحرث بن محمد:

  .157 :43ج الحرث بن النضر:

 بن ثعلبة الضبي:(الحرشة) حرسة 

  .338, 296 :27ج

 بن ثعلبة الضبي:(الحرشة) حرسة 

  .293 :32ج

 :3جحرقوص بن زھير السعدي: 

290.  

  .303 :7ج

  .257, 255 :9ج

  .216 :18ج

  .48 :21ج

, 241, 240, 239, 224 :28ج

242 ,286 ,291.  

  .199, 190 :30ج

  .115 :33ج

  .189 :44ج

, 186, 104, 96, 95، 80 :46ج

196 ,202 ,203 ,204 ,205 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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139 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

266.  

, 55, 54, 50، 19, 18, 11 :47ج

56 ,57 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,

75 ،77 ,78 ,79 ,81 ,83, 93 ،

95، 100 ،101 ,103 ,104 ،

105 ,108 ,109 ,110, 111، 

112 ,113 ،114 ،115 ،116 ،

119 ،120, 121، 123 ,128, 

129 ،130، 132 ,136, 267, 

268، 269 ,271 ,355 ،357 ,

358 ,359 ,360.  

, 97 :6جحريث (رجل أسدي): 

98.  

حريث (مولى معاوية بن أبي 

  .185 :40ج سفيان):

, 48, 47, 46, 45, 44, 43 :41ج

49 ,50 ,53 ,88 ,262 ,362.  

  .57، 41 :44ج

 :37ج :البكري حريث بن جابر

362 ,363.  

  .324, 315, 313 :44ج

 :30ج حريث بن جابر الحنفي:

125.  

  .143 :40ج

, 141, 140, 139, 126 :41ج

260 ,261 ,262.  

  .342, 340 :44ج حريث الطائي:

  .260 :49ج الحريث بن مخشي:

  .11 :8جحريز (راو): 

  .79 :22ج يمة بن عوام:حز

  .247 :31ج الحزين الكناني:

  .144 :34ج حسان (راو):

 :40ج حسان بن بحدل الكلبي:

145.  

  .308, 278 :2جحسان بن ثابت: 

  .335, 327, 164 :3ج

, 111, 110, 106, 105, 53 :4ج

112 ,113.  

  .273, 74, 66, 57 :5ج

  .151 :7ج

  .349, 343 :9ج

  .287, 281 :17ج

  .183, 181, 172 :18ج

  .273, 101, 99 :19ج

, 69, 66, 32, 27, 25, 13 :20ج

231 ,232 ,235 ,237.  

  .311, 173 :29ج

  .181 :32ج

  .140, 129 :35ج

  .175 :36ج

  .271 :43ج

  .109 :45ج  
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 :48ج بن حسان: )أشرس(حسان 

85.  

 :38ج حسان بن حسان البكري:

56.  

  .154 :46ج

  .101، 82 :48ج

 :31ج حسان بن خوط الذھلي:

266.  

 :21ج حسان بن عبد هللا البكري:

128.  

 :30ج حسان بن محدوج الذھلي:

124.  

  .366, 364, 363, 362 :37ج

  .74, 67, 49, 48 :4جالحسكاني: 

حسل بن عمرو بن عبد ود 

  .123, 99، 10, 9 :4جالعامري: 

, 40 :22ج حسن (خطبة البيان):

42 ,43 ,44 ,46 ,47 ,48.  

  .157 :35ج الحسن بن إبراھيم:

: راجع: الحسن بن أبي الحسن

  .الحسن البصري

  .60 :3جالحسن البصري: 

  .134 :7ج

  .374 :8ج

، 343، 342، 341, 251 :13ج

345.  

  .253 :18ج

  .175، 44, 43 :19ج

  .108 :24ج

  .137 :28ج

, 233, 232, 188, 112 :30ج

234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,

239 ,240 ,241 ,242 ,243 ,

244 ,245 ,254 ,338.  

، 231، 220، 219، 218 :32ج

239 ,240 ,241 ,242 ,243.  

  .206 :33ج

، 84, 83, 82, 81, 80, 79 :34ج

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,

93 ,94.  

  .266, 106 :46ج

  .164, 37, 36 :47ج

  .243, 170 :49ج

  .77 :50ج

  .285 :10ج الحسن بن الجھم:

  .319 :1جالحسن بن الحسن: 

  .192 :10ج

  .32 :50ج

  .235 :1جسن بن حماد: الح

  .263 :27ج

  .161 :32ج حسن حميد السنيد:

  .263 :27ج الحسن بن خرزاد:



  فھرس: ا$ع)م..
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141 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .163 :7جالحسن بن راشد: 

  .208 :34ج الحسن بن ربيع:

 :21ج :الحسن بن زياد اMنماطي

161.  

  .72 :16ج الحسن بن سعد:

  .249 :44ج الحسن بن سعيد:

  .138 :22ج حسن بن سليمان:

  .168 :24ج

, 329 :24ج بن سھل:الحسن 

330 ,350.  

  .48 :5جالحسن بن صالح بن حي: 

  .269, 268 :25ج

, 70، 45 :49ج الحسن بن طريف:

73.  

  .83 :22ج الحسن بن العباس:

حسن بن عبد الجبار الحسيني 

  .109 :22ج التوبلي البحراني:

  .290 :24ج الحسن بن عبد هللا:

 :49ج الحسن بن علوان الكلبي:

57 ,58.  

  .142 :25ج :(راو) ن عليالحسن ب

 :1جالحسن بن علي بن أبي حمزة: 

88.  

  .145 :5ج

 :4جالحسن بن علي الحلواني: 

187.  

 :24ج الحسن بن علي العبدي:

280.  

  .238 :1جالحسن بن علي العدوي: 

 :28ج الحسن بن علي العسكري:

307.  

 :12ج الحسن بن علي الكوفي:

242.  

 :4جالحسن بن علي بن فضال: 

192.  

 :29ج سن بن علي بن النعمان:الح

287.  

  .69 :10ج الحسن بن علي الوشا:

 :49ج الحسن بن علي بن يقطين:

65.  

  .196 :16ج الحسن بن عيسى:

  .80 :22ج الحسن بن فاخر:

  .41 :49ج حسن القزويني:

  .141 :38ج الحسن بن كثير:

  .155 :26ج الحسن بن مبارك:

, 88, 84 :1جالحسن بن محبوب: 

134.  

  .307 :34ج

  .228 :49ج

صلى هللا عليه « دالحسن بن محم

 :50ج ):(يقصد ا�مام الحسن »وآله



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    142
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 ,122.  

  .165 :24ج الحسن بن مقاتل:

, 127 :8جالحسن بن مھران: 

132.  

  .80 :22ج الحسن بن ھشام:

  .37 :14ج :الوشاء الحسن

 الحسني (من ع�مات آخر الزمان):

  .50 :22ج

, 38 :22ج حسين (خطبة البيان):

42 ,45 ,47 ,48.  

 :22ج ):راو( الحسين بن أحمد

148.  

 الحسين بن إسماعيل القاضي:

  .149 :22ج

 :22ج الحسين بن الحسن بن أبان:

248.  

 :ة (خطبة البيان)الحسين بن ثميل

  .79 :22ج

 :24ج الحسين بن الحسن بن أبان:

165.  

 :1جالحسين بن حمدان الخصيبي: 

73.  

  .357, 51 :14ج

  .320 :7ج الحسين بن خالد:

  .334 :22ج

  .190 :34ج الحسين بن روح:

  .176 :16ج الحسين بن الزبرقان:

  .18 :26ج حسين بن زرارة:

الحسين بن زيد بن علي بن الحسين: 

  .112 :1ج

  .248 :22ج الحسين بن سعيد:

  .309, 173 :24ج

  .89 :25ج

  .139 :47ج

  .81 :22ج الحسين بن شعبان:

 :24ج الحسين بن عبد هللا الجرمي:

338.  

  .83 :22ج الحسين بن عتيق:

  .79 :22ج الحسين بن ع�ب:

 :22ج الحسين بن علوان الكلبي:

148.  

 :49ج الحسين بن علوان الكلبي:

45 ،57 ,58 ,59.  

 الحسين بن علي (خطبة البيان):

  .84 :22ج

 :23ج الحسين بن علي (راو):

330.  

 :34ج الحسين بن علي (راو):

269.  

 :1جفخ): الحسين بن علي (صاحب 

38.  

 الحسين بن علي (صاحب فخ):
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143 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .22 :31ج

 الحسين بن علي (صاحب فخ):

  .23 :31ج

 :30ج الحسين بن علي بن اMسود:

107.  

الحسين بن علي بن محمد التمار: 

  .27 :5ج

 :34ج الحسين بن علي بن النعمان:

103.  

  .70 :50ج الحسين بن علي الوشاء:

 :17ج الحسين بن عيسى بن زيد:

86.  

  .80 :22ج سين بن غامر:الح

  .81 :22ج الحسين بن فضال:

  .106 :22ج حسين القدسي:

  .156 :26ج الحسين بن مبارك:

  .84 :22ج الحسين بن محمد:

  .142 :25ج

  .71 :50ج

 :32ج الحسين بن محمد اMشعري:

9.  

 :12ج الحسين بن محمد السيني:

263.  

  .83 :22ج الحسين بن موھوب:

 :15ج الحسين بن ھارون الضبي:

266.  

  .38 :1جالحسين الھرش: 

  .42 :49ج الحسين الھمداني:

  .342 :13ج الحسين بن واقد:

  .88 :1جالحسين بن يزيد النوفلي: 

 :3جحشرج بن زياد اMشجعي: 

232.  

  .246 :5جحصين (راو): 

  .44 :22ج

  .195 :30ج

الحصين بن الحارث بن عبد 

  .92 :19ج المطلب:

  .225 :39ج

  .72 :45ج

  .165 :8جسمرة: الحصين بن 

, 53 :41ج :الحصين بن مالك

206 ,207 ,247.  

 :32ج الحصين بن معبد بن النعمان:

151 ,182.  

 :36ج الحصين بن نمير السكوني:

192 ،195.  

  .212 :37ج

  .314 :44ج الحضين الربعي:

  .124 :30ج الحضين بن المنذر:

, 299, 279، 272, 142 :40ج

308 ,311.  

, 99 :41ج الحضين بن المنذر:
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107 ,109 ,110 ,111 ,112 ,

113 ,114 ,117 ،118 ,119 ,

126 ,137 ,138 ،139 ,175 ،

364 ,365.  

  .324، 322, 316, 315 :44ج

, 256, 199, 197، 196 :47ج

260 ,261.  

جرول بن أوس بن مالك (الحطيئة 

  .255 :16ج :)العبسي

 :7جحفش (حنش) بن يعلى العبدي: 

44.  

  .148 :1جحفص (اMسود): 

  .44 :22ج فص (رجل):ح

  .330 :25ج حفص بن البختري:

  .9 :26ج

  .113, 112 :42ج

 حفص بن عمران اMزرق البرجمى:

  .293 :40ج

, 135 :45ج حفص بن غياث:

141.  

  .230 :49ج

  .65 :49ج حفص بن محمد المؤذن:

  .198 :4جحفصة بنت عمر: 

  .139, 137 :6ج

, 262, 260, 259, 258 :8ج

263 ,264 ,295 ,372 ,375 ,

379.  

  .105, 103 :9ج

  .139 :10ج

 .296 :11ج

  .88 :12ج

  .192, 189, 188 :13ج

, 273, 266, 161, 143 :14ج

278 ,283 ,286 ,298 ,301 ,

326.  

, 322, 320, 171, 170 :16ج

323.  

  .276, 266 :26ج

, 236, 221, 218, 21 :27ج

247 ,296 ,297 ,309 ,338.  

, 233, 232, 231, 48 :29ج

234 ,236 ,237.  

  .120 :34ج

  .36 :43ج

  .192, 98 :22ج حقيق:

  .115 :35ج الحكم (راو):

  .244 :42ج الحكم (راو):

  .347 :3جالحكم بن أبي العاص: 

  .277, 275 :7ج

  .264 :10ج

  .179 :13ج

, 222, 221, 220, 29 :16ج



  فھرس: ا$ع)م..
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145 ] ب/اسي فقط.

224 ,225 ,227 ,228 ,229 ,

230 ,231 ,232 ,234 ,235 ,

236 ,238 ,239 ,240 ,241 ,

242 ,251.  

  .298، 194 :17ج

  .108 :18ج

  .136 :19ج

  .159 :36ج

  .213, 175 :39ج

  .35 :17ج الحكم بن اMخنس:

 :40ج :(أزھد) الحكم بن أزھر

180 ،181 ،182 ،349.  

الحكم بن العاص. راجع: الحكم بن 

  .أبي العاص

  .20 :4جالحكم بن عتيبة (عيينة): 

  .345 :13ج

  .321 :25ج

  .84, 83، 81 :33ج

  .41 :34ج

  .289 :37ج

  .222, 221 :39ج

  .272، 271 :42ج

, 43, 42 :39ج الحكم بن عمرو:

45 ,46 ,47 ,48 ,98 ,99 ,155 ,

352.  

  .290 :3جالحكم بن كيسان: 

  .253 :9ج

 :1جالحكم بن المختار الثقفي: 

320.  

  .222 :15ج الحكم بن مسكين:

  .37 :14ج الحكم بن نافع:

  .234 :32ج حكيم بن جابر:

، 215 :18ج لة العبدي:حكيم بن جب

223.  

, 250, 249، 244, 95 :19ج

265 ,268 ،270 ,276.  

  .149, 141 :20ج

  .305 :21ج

  .339 :27ج

, 170, 164, 163, 36 :28ج

171 ,174 ,186 ,187 ,191 ,

201 ,213 ,224 ,225 ,232 ,

233 ,238 ,239 ,240 ,245 ,

246 ,247 ,257 ,258 ,260 ,

261 ,263 ,268 ,270 ,271 ,

284 ,286 ,287 ,293 ,294 ,

297 ,300.  

, 296, 289, 285, 16 :30ج

299 ,304.  

  .23 :34ج

، 319, 318, 314, 116 :36ج

321.  
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  .302 :44ج حكيم بن جبير:

  .99، 98 :1جحكيم بن حزام: 

  .80, 78, 77 :2ج

  .238 :17ج

  .151, 20, 19 :19ج

  .58 :47ج حكيم بن سعد:

، 122 :33ج حكيم بن س�مة:

125.  

  .286 :30ج بن يساف: حكيم

  .199 :21ج الحلبي (راو):

  .55 :26ج

  .110 :42ج

الحلبي (صاحب السيرة الحلبية): 

  .98 :1ج

، 189, 163, 162, 161 ،56 :2ج

340.  

  .336, 41, 30, 28 :3ج

, 255, 180، 177, 85, 76 :4ج

333.  

, 287, 224, 46, 37, 24, 9 :5ج

288.  

  .204, 78 :7ج

  .73, 63 :9ج

  .147 :12ج

  .38 :14ج

  .225 :16ج

 :47ج الحلو بن عوف اMزدي:

170.  

  .189 :47ج حلوان (اسم رجل):

  .108 :24ج الحلي (ابن إدريس):

  .300 :1جالحلي (الع�مة): 

  .340 :3ج

  .202, 145 :10ج

  .262 :14ج

  .148, 109 :15ج

  .137, 136, 135 :18ج

  .108, 107 :31ج

  .181 :33ج

  .185، 152 :34ج

, 57, 55, 53, 51, 43, 40 :49ج

63 ,68 ,72.  

  .249 :5جحليمة السعدية: 

 .251 :11ج حماد (راو):

  .254 :12ج

  .12 :25ج

  .248 :22ج حماد البطحي:

  .92 :7جحماد بن زيد: 

  .12 :14ج حماد بن سلمة:

  .237 :30ج

  .85 :34ج

  .162 :8جحماد بن عثمان: 

  .147 :12ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .339 :22ج

  .142 :25ج

  .34 :31ج

  .69 :19ج حماد بن عيسى:

  .81 :22ج حمام بن جرير:

  .44 :22ج :(خطبة البيان) حمدان

  .65، 62 :49ج حمدويه بن نصير:

  .62 :49ج حمدويه:

  .293 :24ج حمران:

  .158 :13ج حمزة (راو):

  .47, 42، 25 :22ج حمزة (راو):

 :(خطبة البيان) حمزة بن تمام

  .84 :22ج

  .81 :22ج حمزة بن جعفر:

  .80 :22ج حمزة بن حريم:

 :17ج حمزة بن سنان اMسدي:

305.  

  .98, 96 :46ج

  .88, 87, 85 :47ج

  .79 :22ج حمزة بن صفوان:

, 123 :1جحمزة بن عبد المطلب: 

124 ,127.  

, 46, 45, 31, 21, 20, 7 :2ج

49 ,54 ,90 ,111 ,113 ,127 ,

129 ,130 ,131 ,214 ,221 ,

237 ,238 ,276 ,282 ,284 ,

285 ,286 ,287 ,288 ,294 ,

295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,

308 ,321 ,322 ,346.  

  .155, 152, 106, 64, 36 :4ج

, 196, 195, 192, 191 :5ج

301 ,309 ,310 ,311 ,312.  

  .72 :9ج

, 220, 219, 217, 54 :15ج

224 ,233 ,290.  

  .36, 32, 10 :16ج

  .142, 34, 33 :18ج

  .44 :36ج

, 73, 72, 59, 44, 24, 10 :37ج

75 ,106 ,129.  

  .37 :39ج

  .337 :43ج

 حمزة بن عتبة بن أبي وقاص:

  .300, 299, 298, 297 :42ج

  .269 :34ج حمزة بن القاسم:

 :36ج حمزة بن مالك الھمداني:

192.  

  .145, 106 :40ج

  .83 :41ج

  .42 :42ج

  .76, 73، 72 :45ج

  .83 :27ج حمزة بن نصر:



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    148
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10 :37ج حمل بن بدر القشيري:

 :40ج حمل بن عبد هللا الخثعمي:

145.  

  .101, 100 :45ج حمل بن مالك:

 .154 :11ج الحموي:

  .96 :13ج

  .297 :22ج

  .43 :26ج

  .361, 148, 63 :47ج

 .251 :11ج حميد (راو):

  .245 :14ج

  .175 :19ج

  .102, 99 :46ج حميد بن ھ�ل:

 :13ج حميدة (أم ا�مام الكاظم):

324.  

  .225 :32ج الحميدي:

 :40ج حمير بن قيس الناعطي:

195.  

  .201, 148 :44ج

, 256, 251, 222 :26ج حميراء:

259 ,292 ,294 ،295.  

  .273 :27ج

  .219 :29ج

  .36 :30ج

  .136 :34ج

  .126 :3جالحميري: 

  .306, 28, 26 :8ج

  .168, 42 :24ج

  .267 :27ج

  .265, 264 :29ج

  .157 :36ج

  .230 :43ج

  .164, 149 :47ج

  .70, 54, 45, 44 :49ج

  .27 :26ج حنان (راو):

  .316 :31ج بن سدير: حنان

  .87 :41ج حنان بن ھوذة:

 :2جحنتمة بنت ھاشم بن المغيرة: 

314 ،314.  

  .297 :48ج :)الكاتب(حنظلة 

, 171 :2جحنظلة بن أبي سفيان: 

172 ،176 ،279.  

  .44 :18ج

  .49 :36ج

  .231، 143، 11 :37ج

 :35ج حنظلة بن الربيع التميمي:

76.  

, 245, 226, 225, 223 :37ج

246 ,248.  

  .298 :48ج

  .228 :39ج حنظلة بن النعمان:

  .33 :43ج الحنظلي:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

149 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .85 :1جحواء: 

  .329, 23 :12ج

  .54, 42, 20, 13 :13ج

  .211, 209 :23ج

  .55 :23ج

, 59, 58, 48, 47, 16, 12 :24ج

142 ,155 ,156 ,160 ,162 ,

163 ,164 ,167 ,169 ,171 ,

172 ,177 ,192 ,196 ,281 ,

284 ,285 ,286 ,287, 288 ,

289 ,290 ,291 ,292.  

  .315 :28ج

  .269 :30ج

  .200 :46ج

 :27ج الحوأب بنت كليب بن وبرة:

265.  

  .153 :49ج حوراء:

  .172 :24ج حورة بنت شيث:

، 192 :36ج حوشب ذو الظليم:

313 ,317.  

  .82 :37ج

  .339, 338, 250 :38ج

  .59 :39ج

  .146، 144 :40ج

  .195، 109 :41ج

, 90, 89 ،77, 76, 75, 53 :42ج

93 ,95 ,96 ,97 ،175 ،189 ,

190 ,327.  

  .41 :22ج حوقل:

  .319 :5جالحويرث بن الط�طل: 

, 315 :5جالحويرث بن نقيدر: 

316 ,317 ,318 ,319.  

  .47 :22ج حويش:

  .7 :18ج حويطب بن عبد العزى:

  .198 :48ج

  .10 :21ج حيان:

  .228 :39ج حيان بن أبجر:

  . 327 :2جحيان بن عبد هللا: 

 :44ج حيان بن ھوذة النخعي:

153.  

  .269 :7جحيص بيص: 

, 129 ،30 :4جحيي بن أخطب: 

130 ,147 ,148 ,149 ,150 ,

164.  

  .107 :8ج

  ـ خ ـ
 :49ج خارجة بن حذافة السھمي:

218.  

، 251 :33ج :خارجة بن مصعب

309.  

, 41 :22ج ):خطبة البيانخالد (
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44.  

 :39ج خالد بن أبي خالد اMنصاري:

228.  

  .259 :43ج

 :22ج خالد بن أبي الھيثم الفارسي:

155.  

  .173 :24ج خالد بن إسماعيل:

  .149 :22ج خالد بن أوس:

  .184 :25ج خالد بن حماد:

  .301 :36ج خالد الخزاعي:

  .193 :8جخالد بن ربعي: 

خالد بن زيد اMنصاري (أبو أيوب): 

  .187 :7ج

  .109 :9ج

  .53, 43 :10ج

  .325، 59, 56 :13ج

  .10 :16ج

  .312 :17ج

  .324 :18ج

  .167، 148، 94، 43, 9, 7 :19ج

, 159، 158، 84، 25, 16 :20ج

160.  

، 295, 294، 293، 137 :21ج

297 ,300 ،301 ,302.  

  .241 :26ج

  .197، 164 :27ج

, 264، 234, 223, 16 :28ج

266 ,267.  

  .97 :30ج

  .176, 173 :32ج

  .252، 129، 123 :34ج

  .47 :35ج

  .222 :37ج

  .225، 162، 159 :39ج

, 219, 218, 217, 171 :40ج

264 ،266.  

  .285 :41ج

, 250, 249, 247, 101 :42ج

251 ,252 ,253 ,254 ,256 ,

257 ,270 ,271 ,272.  

, 321, 317، 310 ,75 :46ج

322 ,323 ،333.  

, 84 ،58 ,31, 29 ،10 :47ج

145.  

  .197, 196, 23 :48ج

  .207 :49ج

 :4جخالد بن سعيد بن العاص: 

153 ,157 ,244.  

, 182, 180, 178, 177 :6ج

183 ,184 ,185 ,191 ,192 ,

193 ,194.  

  .242، 159 :9ج



  فھرس: ا$ع)م..
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151 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 19, 18, 17, 16, 15، 5 :10ج

20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,43 ,

46 ,47 ,55 ,59 ،62.  

 .231، 212, 210, 143 :11ج

  .159 :15ج

  .97 :40ج

  .11 :14ج خالد بن سلمة:

  .112 :12ج خالد بن سمير:

  .50 :20ج

  .113 :28ج خالد بن صفوان:

, 179 :6جخالد بن الصقعب: 

180.  

خالد بن العاص بن ھشام بن 

  .238 :19ج المغيرة:

  .169 :30ج

 :1ج: القسري خالد بن عبد هللا

147 ,148 ،318.  

  .320 :2ج

  .326 :38ج

 :40ج خالد بن عبد الواحد الجزرى:

290.  

  .279 :6جخالد بن عرفطة: 

  .147 :22ج :خالد بن مخلد

 :47ج خالد بن معدان الطائي:

180.  

 :45ج خالد بن المعرض السكسكي:

73.  

 :30ج خالد بن المعمر السدوسي:

125.  

  .292, 291 :37ج

  .228 :39ج

, 275, 274, 143, 105 :40ج

302 ،352.  

, 102, 101, 100, 99 :41ج

104 ,105 ,106 ,107 ,114 ,

127 ,130 ,195 ،328 ,335 ,

336 ,370.  

  .315، 314 :44ج

  .117 :33ج خالد بن ملجم:

  .204 :40ج خالد بن ناجد:

  .263 :37ج خالد بن الھيثم:

, 262, 261 :1جخالد بن الوليد: 

304 ,308 ,309 ,311.  

, 160, 149, 147, 137 :2ج

161.  

  .177, 176, 160, 66 :3ج

  .64 :4ج

, 130, 125, 121, 118 :5ج

180 ,209 ,248.  

, 16 ,15, 14, 13, 10, 9, 7 :6ج

21 ,24 ,26 ,96 ,101 ,106 ,

115 ،155 ,162 ,163 ,164 ,
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165 ,166 ,167 ,168 ,171 ,

177 ,183 ,185 ,188 ,189 ,

191 ,192 ,199 ,200 ,201 ,

203 ,205 ,210 ,214 ,216 ,

241 ,242 ,243 ,333 ,337 ,

338.  

  .325 :7ج

, 168, 155, 149, 143 :9ج

171 ,198 ,200 ,214 ,227 ,

231 ,233 ,234 ،237.  

  .245, 77, 76، 54, 17 :10ج

, 33, 32, 30, 29, 28, 27 :11ج

34 ،35 ,36 ،38 ,39 ,40 ,41 ,

42 ,44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,52 ,

53 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,

61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,

68 ,71 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,

80 ,85 ,86 ,91 ,103 ,110 ,

114 ,117 ,118 ,119 ,120 ,

121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,

126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,

132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,

144 ,145 ,146 ,147 ,150 ,

156 ,157 ,158 ,160 ,167 ,

168 ,174 ,175 ,179 ,180 ,

181 ,189 ,210 ,317 ,318 ,

333 ,334 ,335 ,336 ,337 ,

339.  

  .245 :12ج

  .331, 179, 142, 141 :13ج

, 236, 235, 234 ،142 :14ج

241 ,242 ,294 ,300 ,301.  

  .238, 76, 27 :15ج

  .24 :17ج

  .182 :21ج

  .249 :25ج

  .89 :26ج

  .303, 200, 199, 136 :27ج

  .132, 110 :28ج

  .164, 159 :29ج

  .348, 347, 323, 197 :33ج

  .184 :36ج

  .102 :37ج

  .28, 27 :38ج

  .336، 228 :39ج

  .164, 153 :41ج

  .335, 209 :42ج

  .40 :43ج

  .232 :47ج

  .27 :48ج

  .328 :49ج



  فھرس: ا$ع)م..
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153 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 خب بن (أو حبيب) عاصم اMسدي:

  .44 :47ج

  .282 :8جخباب بن اMرت: 

  .226 :39ج

  .197, 196, 176, 72 :45ج

 :32ج خباب بن عمرو الراسبي:

261.  

خبيب بن أساف (حبيب بن يساف 

  .281, 280 :29ج اMنصاري):

  .157, 156 :2جخبيب بن عدي: 

 :38ج الخثعمي (رجل من خثعم):

165 ،166.  

, 300, 297, 296 :29ج خداش:

307 ,308 ,309 ,310.  

  .27 :8جالخدري: 

, 69, 62 :1جخديجة بنت خويلد: 

70 ,71 ,113 ,114 ,115 ,116 ,

127 ,129 ,130 ,259 ,276 ,

343 ,345 ,354.  

, 73, 59, 53, 46, 24, 23 :2ج

89 ,111.  

  .195 :8ج

  .109, 73 ,71 :10ج

 .155، 154 :11ج

  .50 :12ج

  .311, 310 :15ج

  .207, 206 :19ج

  .62, 61, 60، 27 :21ج

  .283 :26ج

  .297 :27ج

  .332 :28ج

  .129 :31ج

  .273, 272, 54 :34ج

  .320 :40ج

 خديجة بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

  .307 :1جخراش بن إسماعيل: 

  .26 :7جخراش بن عبد هللا: 

 :30ج خرشة بن عمر الضبي:

130.  

 خرشة بن مالك بن جرير اMودي:

  .228 :39ج

, 185, 183 :23ج :(ملك) خرقائيل

186.  

الخركوشي: راجع: عبد الملك بن 

  .الخركوشيمحمد 

 :35ج الخريت بن راشد الناجي:

96.  

  .248, 243, 241 :46ج

, 169, 167, 165, 159 :47ج

170 ,171 ,173 ,177 ,178 ,

179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,
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184 ,190 ,191 ,192 ,203 ,

204 ,205 ,206 ,208 ,214 ,

215 ,217 ,218 ,219 ,220 ,

221 ,222 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,228 ,229 ,234 ,235 ,

242 ,243 ,355 ,362.  

  .310 :7جالخزاز القمي: 

  .110 :25ج

خزيمة بن ثابت (ذو الشھادتين): 

  .187 :7ج

  .349، 341, 343, 159 :9ج

  .97، 52, 43 :10ج

 .311 :11ج

, 203, 158, 148, 94 :19ج

204 ،205 ,206 ,207.  

  .16 :20ج

  .223، 16 :28ج

  .148 :29ج

  .98 :30ج

، 162, 133, 132, 129 :32ج

163 ،164 ,178 ,180 ,195 ,

203 ،210 ,296 ،312.  

  .337، 85, 84، 81 :33ج

  .222، 92 :37ج

  .225, 162 :39ج

  .179، 130 :40ج

, 230, 229, 226, 87 :42ج

231 ,239 ,241 ,242 ,243 ,

244 ,245.  

  .334, 290, 197، 180 :43ج

  .283, 253, 126, 40، 12 :44ج

  .131 :47ج

  .21 :48ج

  .64 :50ج

  .185 :29ج الخشني:

الخصيبي: راجع: الحسين بن حمدان 

  .الخصيبي

  .الخضريراجع: محمد الخضري: 

محمد بن محمد بن راجع: الخطابي: 

  .ھيم بن خطابإبرا

  .148 :1جالخطيب البغدادي: 

  .164 :7ج

  .52 :12ج

  .304، 14 :27ج

  .247 :34ج

  .101 :42ج

  .15 :47ج

  .51 :50ج

  .89 :1جالخفاجي: 

  .13 :2ج

  .105 :5ج

  .363 :8ج



  فھرس: ا$ع)م..
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155 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :36ج خفاف بن عبد هللا الطائي:

115 ،118 ،125 ,126.  

 :43ج خلدة بن أبي خالد ا�نصاري:

259.  

  .95 :49ج ت:خلف الحكم بن الصل

  .184 :25ج خلف بن حماد:

 :49ج خلف المخزومي البغدادي:

167.  

  .175 :32ج خليد العصري:

 :48ج خليد بن قرة اليربوعي:

293 ,294.  

  .129 :21ج خليد بن كاس:

  .116 :35ج

  .146 :16ج خليفة بن خياط:

  .260, 259 :31ج

 خليفة بن عدي بن عمرو البياضي:

  .225 :39ج

 :طبة البيان)(خ خليل بن أحمد

  .79 :22ج

 :21ج الخليل بن أحمد الفراھيدي:

55.  

  .309، 294 :22ج

  .85 :41ج خنثر بن عبيدة:

 :41ج خندف بن بكر البكري:

327 ،329 ،331.  

  .308, 284 :39ج الخندف الحنفي:

  .الخوئيالخوئي: راجع: أبو القاسم 

الموفق بن أحمد الخوارزمي: راجع: 

  .بن محمد

  .171, 170 :4جخواند أمير: 

خولة بنت أياس بن جعفر بن قيس 

, 259 :1ج(أم محمد ابن الحنفية): 

260 ،265 ,284 ،304 ،305 ،

306 ،307 ،308 ،310 ،311 ,

312 ،313.  

, 188, 184, 181, 180 :11ج

189 ،192. 

  .115 :6جخويلد (من وفد نجران): 

 :29ج (والد السيدة خديجة):خويلد 

311.  

  .109, 108 :31ج

  .300 :22ج Mسدي:خويلد ا

 خويلد بن عمرو اMنصاري السلمي:

  .225 :39ج

 خيار بن مالك بن زيد بن كھ�ن:

  .120 :26ج

  .211 :19ج الخياط:

  .47 :22ج خيان:

  .237 :34ج خيثمة بن اMسود:

 :19ج خيثمة بن عبد الرحمان:

289.  

, 134 :30ج خيران بن عبد هللا:
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151.  

  ـ د ـ
  .13 :2جالدارقطني: 

  .52 :5ج

  .184 :7ج

  .77 :12ج

  .266 :15ج

  .13 :19ج

  .208 :33ج

  .247 :34ج

  .225 :44ج دافيد دوغ�س:

  .23 :24ج الداماد:

  .71 :49ج

, 41 :22ج داود (خطبة البيان):

43 ,44 ,46.  

  .175 :1جداود (راو): 

  .198 :1جداود بن أبي ھند: 

  .177 :19ج

  .77 :30ج

  .258 :32ج

  .330 :33ج

 بن عباس: داود بن علي بن عبد هللا

  .234 :8ج

  .81 :22ج داود بن المخير:

  .84 :22ج داود بن المرتضى:

  .134 :15ج الدجال:

  .38 :34ج الدجال اMكبر:

  . 341, 340 :2جدح�ن: 

  .248 :4ج

  .96 :5ج

  .154 :12ج

  .200 :4جدحية الكلبي: 

  .304, 241 :15ج

  .47 :22ج دراج (رجل):

  .146 :34ج الدرعل (الدرعلي):

علي بن جمال الدين درويش 

  .109 :22ج المغربي:

  .114 :46ج دريد بن الصمة:

  .66, 65, 62 :39ج الدشتي:

 :1جدعبل بن علي الخزاعي: 

293.  

  .353 :37ج

  .40 :24ج الدقاق:

, 334, 333, 331 :12ج دقيانوس:

336, 339، 340 ,341.  

  .115 :26ج دلف بن مجير:

  .241 :16ج الدميري:

  .229 :23ج

  .267 :27ج

  .126 :33ج بن علي:نور د

  .108 :49ج الدھقان:



  فھرس: ا$ع)م..
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157 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .363 :8جالدھلوي: 

  .177, 108 :19ج الدواني:

  .148 :1جدوبل (أبو الغراف): 

  .192 :22ج :(خطبة البيان) دوسار

  .32 :14ج الدو�بي:

  .341, 98 :1جالدياربكري: 

  .262, 261 :4ج

  .96, 45, 15 :5ج

  .72 :17ج

 .64, 63, 62, 59 :11ج الديلمي:

  .267, 252 :15ج

  .112, 107, 105, 103 :35ج

  .209 :40ج دينار (رجل):

  .283, 281 :24ج دينار الخصي:

, 262 :32ج دينار بن العيزار:

342.  

  .131, 128 :21ج الدينوري:

  .321 :32ج

  .334 :37ج

  .312 :38ج

  .141, 129, 96 :39ج

  .146 :44ج

  .344, 42, 11 :46ج

  .52 :47ج

  .218, 40 :49ج

  ـ ذ ـ
  .275 :11ج زان (راو):ذا

  .215 :18ج ذريح بن عباد العبدي:

  .240, 239 :28ج

 :14ج ذكوان (والد أبي الزناد):

186.  

  .26 :22ج :(خطبة البيان) ذكوان

مولى أم ھانئ بنت أبي (ذكوان 

  .185 :17ج :)طالب

 ذكوان مولى معاوية بن أبي سفيان:

  .126 :50ج

  .343 :1جالذھبي: 

  .161, 12 :2ج

  .197 ,85 :4ج

  .52, 50, 35 :5ج

, 186, 174, 171, 170 :7ج

194 ,195 ,303.  

, 241, 240, 239, 238 :8ج

244.  

  .100, 21 :9ج

  .207, 206 :10ج

 .159, 22 :11ج

  .270, 269, 268, 266 :15ج

  .302 :22ج

, 305, 293, 289, 288 :27ج

306.  
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  .14, 13 :28ج

  .25 :29ج

  .244, 230, 229 :32ج

  .260, 259 :34ج

  .297 :38ج

, 188 :47ج :ذھل بن الحارث

253.  

  .274 :49ج ذؤاب بن سالف:

ذو الثدية: راجع: حرقوص بن زھير 

  .(البجلي) السعدي

  .96 :46ج ذو الثفنات:

، 54, 53 ،41 :6جذو الخمار: 

57.  

ذو الخويصرة: راجع: حرقوص بن 

  .زھير السعدي (البجلي)

, 210, 196 :13ج ذو الرقعتين:

212.  

 ن (الفضل بن سھل):ذو الرياستي

  .329 :24ج

ذو الشھادتين: راجع: خزيمة بن 

  .ثابت

  .48 :4جذو القرنين: 

  .141, 140 :22ج

  .86, 80, 79 :24ج

 :24ج ذو القلمين (الحسن بن سھل):

350.  

  .40, 18 :24ج ذو الكفل:

، 61 :36ج ذو الك�ع الحميري:

192 ،313 ,317.  

  .82 :37ج

  .339, 338، 284 :38ج

, 283, 281, 120، 59 :39ج

308 ,321 ,322 ,324 ,327 ,

328 ،331 ,332 ,333 ,334 ,

341 ,345 ,346 ,358 ,359.  

  .146, 144 :40ج

, 125, 57, 55, 53, 52 :41ج

185 ,187 ,188 ,189 ,190 ,

191 ,192 ,193 ,195 ,196 ,

206 ,208 ,209 ,211 ,217 ,

218 ,219 ,220 ,222 ,223 ,

224 ,225 ,226 ,227 ,228 ,

229 ,230 ,234 ,236 ,237 ,

238 ,247 ,248 ،249 ،323 ,

325 ,326 ,327 ,329 ,330 ,

331 ,347 ,348 ,349 ,355 ,

356 ,359 ,366 ,367 ,370 ,

371.  

, 53, 52, 41, 40, 39, 30 :42ج

54 ,73 ,76 ,77 ,84 ,89 ,90 ,

93 ,95 ,96 ,97 ,130 ,149 ,

151 ,175 ,189 ,190 ,226 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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159 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

250 ,251 ,257 ,327 ،345 ,

349.  

, 307, 286, 182, 175 :43ج

316 ,317 ,322 ,323.  

  .65 :44ج

 ذو نواس بن ھذيم بن قيس العبدى:

  .120 :39ج

  .214 :40ج

  ـ ر ـ
الرازي: راجع: محمد بن عمر 

  .(الرازي)

  .265 :31ج راشد (رجل):

  .79 :22ج راشد بن رشيد:

  .79 :22ج راشد بن عقيل:

  .147 :47ج الراضي العباسي:

 ،168 :8جاغب اMصفھاني: الر

176.  

  .263 :13ج

  .309 :28ج

 :20ج رافع بن خديج اMنصاري:

12.  

  .228 :39ج

  .72 :45ج

سعيد بن ھبة هللا راجع: الراوندي: 

  .الراوندي

  .280 :49ج رباب:

 الرباب (زوجة ا�مام الحسين):

  .36 :31ج

 الرباب بن صبرة بن ھوذة الحنفي:

  .54 :48ج

  .218 :49ج الرباب بنت قطام:

 :13ج رباح (مولى �بن عمر):

328 ،349.  

 :39ج ربعي بن عمرو اMنصاري:

225.  

  .129 :21ج ربعي بن كاس:

  .116 :35ج

  .287, 234 :7ج

  .29 :44ج ربيع بن تميم:

، 277، 261 :37ج الربيع بن خثيم:

327 ،328 ،333 ,334 ,335 ,

382.  

 :30ج الربيع بن زياد الحارثي:

130.  

  .257 :21ج ة:الربيع بن سبر

  .232، 230 :3جربيع بنت معوذ: 

  .17 :48ج ربيعة (راو):

 :13ج ربيعة بن أبي شداد الخثعمي:

336 ,337.  
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  .312 :46ج

 :11ج ربيعة بن بجير التغلبي:

179. 

الحارث بن عبد المطلب:  بن ربيعة

  .43، 42، 39 :6ج

  .17 :41ج

  .344 :13ج ربيعة الرأي:

  .87 :4جربيعة السعدي: 

  .161 :21ج

  .72 :45ج ربيعة بن شرحبيل:

  .324 :32ج ربيعة العقيلي:

  .228 :39ج ربيعة بن قيس:

  .213 :44ج ربيعة بن لقيط:

 :39ج ربيعة بن مالك بن وھبيل:

229.  

  .87 :41ج

  .331 :48ج ربيعة بن ناجذ:

  .165 :38ج رجل من خثعم:

  .189, 180 :1جرزام بن سعيد: 

  .288 :13ج رزين (راو):

  .151 :49ج هللا: رزين بن عبد

  .305 :5جرشيد رضا: 

  .182, 151 :32ج رشيد بن سمي:

  .39 :1جالرشيد العباسي: 

  .326 :9ج

  .121 :22ج

  .259 :28ج

  .271 :35ج

  .129، 86, 85 :50ج

  .95 :19ج رشيد الھجري:

  .228 :17ج الرصافي:

 .308 :11ج :(اسم امرأة) رضوى

  .84 :22ج رضي بن إسماعيل:

  .83 :22ج رضى بن فھد:

 :45ج رعبل بن عمرو السكسكى:

72.  

  .247 :28ج الرعل بن جبلة:

  .77 :16ج رفاعة (راو):

  .111 :42ج

 رفاعة بن رافع بن مالك اMنصاري:

  .148 :19ج

  .159, 158, 84 :20ج

  .122, 120 :27ج

  .225 :39ج

  .72 :45ج

  .43 :19ج رفاعة بن رفاعة:

  .94 :19ج رفاعة بن سعد:

 :32ج رفاعة بن شداد البجلي:

165 ,297.  

  .44 :33ج



  فھرس: ا$ع)م..
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161 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .147, 143 :40ج

  .323, 316 :44ج

 :19ج رفاعة بن شداد الخو�ني:

214.  

 :40ج رفاعة بن ظالم الحميرى:

180 ،182.  

  .94 :19ج رفاعة بن مالك الزرقي:

 :47ج رفاعة بن وائل اMرحبي:

12 ,45.  

 :19ج رفاعة بن وائل الھمداني:

212 ،214.  

  .264 :17ج الرفاعي:

  .229، 228 :3ج: ةرفيد

  .41 :49ج رفيع الدين التبريزي:

صلى هللا عليه «هللا  رقية بنت رسول

  .190 :24ج :»وآله

  .61 :37ج

عليه « رقية بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »الس�م

 .180 :11ج

صلى هللا عليه « رقية ربيبة الرسول

  .111 :3ج: »وآله

  .317 :5ج

  .290 :17ج

  .212، 303 :46ج

  .184 :6جنت س�مة: ركانة ب

  .84 :22ج الركن بن الحسين:

  .184 :47ج الرماحس:

  .26 :29ج الرماحي:

  .79 :22ج رماع بن مصعب:

رملة الصغرى بنت علي بن أبي 

  .285 :1ج: »عليه الس�م« طالب

رملة الكبرى بنت علي بن أبي 

  .285 :1ج: »عليه الس�م« طالب

  .101 :6جرملة بنت الحارث: 

  .277 :1ج: رملة بنت شيبة

  .71 :3ج

  .249 :22ج رميلة:

  .82 :22ج رھبان بن صالح:

  .218 :32ج رواح بن الحارث:

روم بن (يعصو) عيص (أبو بنو 

  .209 :24ج اMصفر):

روم بن عيص بن إسحاق، بن 

  .99 :21ج إبراھيم:

  .209 :24ج

, 213 :19ج رويبة بن وبر البجلي:

214.  

  .44، 33، 12 :47ج

 :38ج ي:رياح بن عتيك الغسان

329 ،330.  

  .224 :37ج :الرياحي
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  .47 :22ج :(خطبة البيان) ريان

  .201 :46ج الريان بن الوليد:

 الريان بن ضمرة بن ھوذة الحنفي:

  .267 :47ج

  .52، 48 :48ج

  .193 :6جريحانة بنت س�مة: 

  ـ زـ 
  .337 :2جزائدة بن اMكوع: 

  .297 :6ج

  .213، 172 :9جزائدة بن قدامة: 

  .176 :47ج روخ:زاذان بن ف

 :49ج زاذويه مولى بني العنبر:

218 ,223.  

, 221، 218 :15ج زافر (راو):

222 ,267 ,268 ,269.  

 :38ج زامل بن عتيك الحزامى:

329 ،332.  

  .58 :39ج

  .83 :22ج الزاھد بن يونس:

 :22ج :(خطبة البيان) الزبرقان

161 ,177 ,186 ,191.  

  .32 :43ج الزبرقان:

  .19 :47ج

  .62 :50ج

 الزبرقان بن عبد هللا السكوني:

  .301 :36ج

, 97 :22ج :(خطبة البيان) زبركم

219.  

, 42 :17ج زبيد بن الصلت الكندي:

43 ,48.  

  .229 :39ج زبيد بن عبد الخو�ني:

 مرتضى الحسينيراجع: الزبيدي: 

  .الواسطي الزبيدي

, 100, 64 :1جالزبير بن بكار: 

198.  

  .151 :4ج

  .249 :9ج

  .293, 87 :18ج

  .219 :29ج

  .222 :31ج

  .299, 298، 124 :32ج

  .222 :39ج

  .101 :50ج

  .311 :32ج الزبير بن الحريت:

, 268, 99 :1جالزبير بن العوام: 

269 ,272 ,273.  

, 226, 221, 156, 131 :2ج

299 ,301 ,332.  

, 210, 209, 196, 177 :3ج

261 ,266 ,298 ,299.  

, 152, 114, 103, 101, 91 :4ج
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163 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

155 ,163 ,261 ,319.  

, 89, 85, 84, 82, 11, 10 :5ج

90 ,231 ,232 ,233 ,235 ,

237 ,240 ,241 ,246 ,248 ,

256 ,257 ,302.  

, 322, 320, 319، 18, 17 :6ج

324.  

  .321, 187، 148 :7ج

, 146, 129, 121, 120 :9ج

147 149 ,152 ,159 ,164 ,

169 ,170 ,196 ,200 ,222 ,

223 ,225 ,226 ,227 ,228 ,

236 ،237 ,242 ,284 ,289 ,

291 ,292 ,299 ,301 ,334 ,

341 ,342 ،343.  

, 171، 107, 64, 28, 26 :10ج

189 ,199 ,200 ,297 ،307.  

, 105, 59، 33, 30, 18 :11ج

109 ,111 ,182 ,183 ,188. 

  .291, 164, 58 :12ج

, 152، 113, 111, 99 :13ج

157 ,163 ,168 ,183 ,184 ,

187 ,230 ,233 ,319 ,325 ,

333.  

, 209, 92, 27, 15, 14 :14ج

213 ,216 ,220 ,242 ,243 ,

244 ,250 ,251 ,262 ،264 ,

267 ,268 ,271 ,276 ,277 ,

278 ,289 ،290 ,294 ,299 ,

301 ,311 ,312 ,313 ,314 ,

331 ,337 ,341 ,362.  

, 50, 49, 46, 45, 42, 40 :15ج

51 ,54 ,55 ,59 ,68 ,69 ,86 ,

87 ,88 ,89 ,98 ,105, 114 ,

116 ,146 ,151 ,153 ,156 ,

159 ,161 ,214 ,292 ,296.  

, 96, 84، 28, 23, 21, 10 :16ج

97 ,104 ,141 ,145 ,165 ,

170 ,222 ,236 ,238 ,253 ,

283 ,285 ,315 ,329.  

, 339, 323, 312, 62, 52 :17ج

340 ,341.  

, 27, 14, 13, 12, 11, 7 :18ج

30 ,32 ,41 ,44 ,57 ,132 ,

133 ,134 ,135 ,162 ,172 ,

186 ,216 ,217 ,218 ,219 ,

220 ,221 ,222 ,223 ,233 ,

234 ,235 ,237 ,239 ,240 ,

242 ,244 ,245 ,250 ,251 ,

253 ,258 ,259 ,262 ,269 ,

275 ,277 ,293 ,304 ,305 ,

306 ,310 ,319 ,320 ,346 ,
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348 ,349.  

, 47, 45, 36, 35, 34, 8 :19ج

48 ,49 ,50 ,57 ,79 ,87 ,88 ,

103 ,107 ,118 ,122 ,124 ,

128 ,129 ,137 ,143 ,144 ,

147 ,148 ,150 ,154 ,155 ,

157 ,159 ,160 ,162 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,168 ,174 ,

175 ,176 ,177 ,183 ,191 ,

197 ,207 ,225 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,239 ,241 ,242 ,244 ,

247 ,248 ,249 ,250 ,257 ,

265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,

270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,

275 ,276 ,277 ,279 ,280 ,

281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,

286 ,287 ,288.  

, 71, 38, 29, 17, 16, 14 :20ج

83 ,139 ,141 ,142 ,145 ,

148 ,152 ,153 ,155 ,156 ,

158 ,159 ,161 ,164 ,167 ,

171 ,172 ,173 ,177 ,178 ,

179 ,183 ,185 ,186 ,187 ,

199 ,200 ,201 ,202 ,211 ,

212 ,213 ,214 ,215 ,219 ,

221 ,223 ,224 ,226 ,248 ,

252 ,255 ,263 ,270 ,271 ,

272 ,273.  

, 145, 133, 97, 95, 93 :21ج

150 ,151 ,153 ,154 ,251 ,

259 ,260 ,277 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,284 ,306 ,307 ,

308.  

, 263, 262, 261, 117 :22ج

264 ,281.  

  .120 :24ج

, 136, 135, 133, 132 :26ج

137 ,139 ,140 ,142 ,146 ,

147 ,148 ,149 ,151 ,155 ,

156 ,157 ,158 ,161 ,162 ,

163 ,164 ,165 ,167 ,168 ,

171 ,172 ,173 ,175 ,178 ,

179 ,181 ,182 ,183 ,185 ,

186 ,187 ,188 ,195 ,196 ,

197 ,198 ,212 ,215 ,216 ,

217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,

222 ,223 ,224 ,232 ,233 ,

235 ,236 ,237 ,239 ,248 ,

250 ,265 ,266 ,268 ,273 ,

274 ,287 ,288 ,290 ,305 ,

315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,
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165 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

320 ,321 ,322 ,323 ,327 ,

328 ,331.  

, 27, 21, 20, 19, 11, 10 :27ج

29 ,30 ,31 ,41 ,42 ,44 ,56 ,

57 ,60 ,61 ,62 ,67 ,68 ,69 ,

82 ,83 ,84 ,86 ,87 ,88 ,93 ,

94 ,98 ,100 ,101 ,102 ,104 ,

105 ,107 ,108 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,118 ,119 ,135 ,

137 ,141 ,144 ,145 ,157 ,

159 ,162 ,165 ,172 ,179 ,

191 ,197 ,198 ,199 ,205 ,

206 ,207 ,208 ,210 ,218 ,

220 ,222 ,225 ,226 ,227 ,

228 ,232 ,235 ,236 ,238 ,

239 ,240 ,241 ,242 ,243 ,

244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,

249 ,250 ,251 ,252 ,253 ,

254 ,255 ,256 ,257 ,276 ,

291 ,312 ,313 ,317 ,318 ,

319 ,321 ,324 ,325 ,326 ,

328 ,329 ,334 ,335 ,339 ,

341 ,342.  

, 39, 37, 36, 18, 13, 10 :28ج

42 ,43 ,44 ,63 ,64 ,82 ,91 ,

92 ,93 ,128 ,129 ,131 ,133 ,

134 ,135 ,136 ,163 ,164 ,

165 ,170 ,171 ,172 ,174 ,

175 ,176 ,178 ,179 ,186 ,

188 ,190 ,191 ,192 ,193 ,

194 ,195 ,201 ,202 ,204 ,

205 ,206 ,210 ,211 ,212 ,

214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,

219 ,220 ,221 ,222 ,224 ,

225 ,230 ,232 ,233 ,234 ,

235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,

241 ,244 ,246 ,247 ,248 ,

254 ,256 ,260 ,261 ,264 ,

266 ,267 ,268 ,269 ,271 ,

278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,

283 ,284 ,286 ,287 ,290 ,

291 ,292 ,293 ,299 ,300 ,

301 ,339.  

, 35, 17, 16, 14, 13, 12 :29ج

36 ,40 ,41 ,44 ,53 ,54 ,58 ,

59 ,60 ,65 ,67 ,68 ,69 ,101 ,

108 ,113 ,116 ,117 ,131 ,

132 ,140 ,141 ,145 ,153 ,

156 ,157 ,163 ,164 ,168 ,

170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,

176 ,181 ,182 ,183 ,184 ,

190 ,192 ,193 ,194 ,196 ,
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197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,

202 ,203 ,210 ,212 ,240 ,

245 ,246 ,248 ,250 ,251 ,

252 ,253 ,257 ,261 ,262 ,

265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,

271 ,272 ,274 ,275 ,276 ,

277 ,278 ,280 ,283 ,294 ,

296 ,298 ,300 ,304 ,305 ,

307 ,309 ,310 ,311 ,313 ,

314 ,315 ,318 ,320 ,321 ,

322 ,324 ,326 ,327.  

, 14, 13, 12, 10, 8, 7 :30ج

18 ,20 ,21 ,23 ,25 ,31 ,32 ,

33 ,35 ,37 ,38 ,40 ,42 ,43 ,

44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,57 ,62 ,

67 ,72 ,77 ,78 ,80 ,81 ,83 ,

84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,

91 ,92 ,93 ,94 ,107 ,108 ,

109 ,110 ,111 ,112 ,114 ,

116 ,117 ,118 ,123 ,126 ,

127 ,128 ,129 ,132 ,134 ,

137 ,138 ,142 ,143 ,145 ,

147 ,148 ,159 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,200 ,204 ,

205 ,207 ,208 ,210 ,211 ,

212 ,213 ,214 ,241 ,251 ,

252 ,253 ,254 ,255 ,259 ,

285 ,286 ,290 ,305 ,309 ,

315 ,321 ,322 ,324 ,325 ,

332 ,333 ,334 ,335 ,336 ,

338 ,341.  

, 62, 61, 53, 52, 49, 47 :31ج

63 ,64 ,65 ,74 ,75 ,79 ,81 ,

82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,

89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,95 ,96 ,

98 ,99 ,100 ,101 ,103 ,105 ,

108 ,110 ,111 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,

119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,

124 ,125 ,126 ,131 ,132 ,

133 ,134 ,135 ,136 ,137, 

138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,

143 ,144 ,145 ,147 ,148 ,

149 ,153 ,154 ,155 ,156 ,

157 ,158 ,161 ,162 ,163 ,

164 ,165 ,167 ,168 ,169 ,

170 ,171 ,172 ,173 ,175 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,

187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,

192 ,193 ,194 ,195 ,196 ,

197 ,198 ,201 ,202 ,203 ,
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167 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,

215 ,217 ,219 ,220 ,221 ,

222 ,224 ,226 ,227 ,228 ,

229 ,230 ,232 ,233 ,234 ,

235 ,246 ,247 ,256 ,257 ,

259 ,262 ,270 ,272 ,285 ,

294 ,300 ,304 ,308 ,314 ,

315 ,316 ,318 ,322 ,324 ,

345 ,359 ,363 ,364 ,365 ,

366 ,367 ,368 ,371.  

, 109, 89, 73, 69, 33 :32ج

160 ,161 ،165 ،191 ,192 ,

199 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

209 ,219 ,220 ,229 ,235 ,

236 ,238 ,240 ,241 ,242 ,

280 ,289 ,300 ,301 ,306 ,

310 ,318 ,320 ,339 ,344.  

, 92, 77, 76, 74, 16, 11 :33ج

97 ,99 ,102 ,103 ,104 ,114 ,

116 ,117 ,118 ,120 ,123 ,

124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

130 ,134 ,135 ,136 ,138 ,

145 ,146 ,147 ,149 ,150 ,

151 ,159 ,161 ,164 ,173 ,

179 ,180 ,181 ,182 ,185 ,

188 ,189 ,203 ,204 ,205 ,

213 ,216 ,217 ,225 ,247 ,

273 ,289 ,299 ,317 ,324 ,

330 ,333 ,343 ,361 ,362.  

, 70, 69, 67, 66, 62, 22 :34ج

71 ,86 ,176 ,250 ,253 ,259 ,

261 ,276 ,307 ,316 ,319 ,

320 ,321 ,322 ،343 ,346.  

, 307, 298, 285, 51, 17 :35ج

310 ,319 ,320 ,321 ,334 ,

336 ,337.  

, 116, 105, 86, 85, 38 :36ج

117 ,123 ,133 ,162 ,225 ,

237 ,238 ,239 ,240 ,244 ,

248 ,268 ,278 ,280 ,281 ,

290 ,293 ,304 ,314 ,318 ,

322.  

, 90, 87, 53, 17, 16 :37ج

117 ,196 ,198 ,218 ,296.  

  .343, 317 :38ج

, 167, 151, 146, 51 :39ج

171 ,172 ,184 ,186 ,193 ,

203 ,204 ,211 ,250 ,275.  

, 154, 130, 129, 98 :40ج

169.  

, 277, 244, 201, 200 :41ج
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334.  

  .189 :42ج

, 214, 191, 190، 141 :43ج

262 ,339.  

  .328, 126 :44ج

  .349, 259، 138, 137 :45ج

, 212, 211, 203, 202 :46ج

214.  

  .23 :47ج

  .118 :49ج

  .126 :41ج الزبير بن مسلم:

اج:  .262 :11ج الزجَّ

  .297 :22ج الزجاجي:

, 163 :32ج زحر بن قيس الجعفي:

179.  

  .321 :34ج

  .308، 307 :35ج

  .362 :37ج

  .183, 181, 178 :43ج

  .78 :45ج

  .248 :48ج

، 223 ،197 :1جزر بن حبيش: 

226.  

  .341 :34ج

  .192 :4جزرارة بن أعين: 

  .45 :5ج

  .207 :9ج

  .108 :12ج

  .61 :14ج

  .133 :16ج

  .228 :23ج

, 183, 167, 165, 163 :24ج

190.  

  .297, 200, 199, 65 :25ج

  .121, 27, 17 :26ج

  .129 :45ج

 :48ج زرارة بن قيس الشاذي:

225.  

  .244 :33ج زراع بن بدر:

  .112 :42ج زرعة (الراوي):

, 153 :42ج الزرقاء بنت عدي:

157 ,158 ,159 ,160 ,166 ,

167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,

172 ,345 ,352.  

الزرقاء بنت علقمة بن صفوان 

  .193 :17ج الكنانية:

  .89 :1جالزرقاني: 

  .54 :5ج

  .250 :13ج

  .192 :22ج :(خطبة البيان) زركم

  .97 :22ج :بيان)(خطبة ال زرم�ح

  .83 :27ج الزعفراني:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

169 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .146, 128 :28ج

 زفر (من شقيت برأيه قريش):

  .300 :35ج

، 52, 41 :33ج زفر بن الحارث:

53.  

  .282 :39ج

  .144 :40ج

 :32ج زفر بن حذيفة اMسدي:

180.  

  .317 :34ج زفر بن قيس:

, 46, 45 :11ج زفر بن الھذيل:

49 ,50. 

  .42 :22ج زكريا (خطبة البيان):

  .339 :37ج زكريا بن الحارث:

  .105 :46ج زكريا بن الع�ء:

  .52 :5جالساجي: زكريا بن يحيى 

 :24ج زكريا بن يحيى القطان:

116.  

  .333 :23ج زليخا:

  .144, 117, 56 :1جالزمخشري: 

  .337, 156 :2ج

  .150 :6ج

  .237 :10ج

  .347 :13ج

  .254, 236 :17ج

  .293, 290, 288, 287 :27ج

  .265, 264, 262, 259 :30ج

  .271 :43ج

  .349 :45ج

  .99 :23ج زمعة بن اMسود:

  .76 :45ج زمل بن عمرو:

  .195 :32ج زھر بن قيس:

عبد الملك بن الزھري: راجع: 

  .شھاب (الزھري)

  .266 :5جزھير بن أبي أمية: 

, 344 :47ج زھير اMجداري:

345.  

, 147 :38ج :زھير بن اMرقم

148.  

 :29ج زھير بن الحارث بن عوف:

75.  

  .228 :20ج زھير بن القين:

  .151 :40ج

زھير بن معاوية بن أبي سفيان: 

  .206, 187, 178 :1ج

, 344 :47ج زھير بن مكحول:

347 ,348.  

زوف بن زاھر ـ أو أزھر ـ بن 

  .22, 20 :44ج عامر، بن عويثان:

  .86 :9جزياد ابن أبيه: 

, 303, 302, 301, 299 :12ج

307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,
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314 ,316 ,317 ,318 ,319 ,

321 ,322 ,323.  

  .306, 290 :13ج

, 306, 305, 304, 303 :22ج

307 ،308.  

  .106 :28ج

  .190 :29ج

  .257 :30ج

، 27، 26، 25، 23، 22 :35ج

31.  

  .42 :39ج

  .140, 139 :41ج

, 255, 254, 250، 249 :42ج

256.  

  .272 :43ج

, 163, 142, 141، 125 :49ج

165 ،169 ,185 ,186 ،191 ,

199.  

  .105 :40ج زياد بن جعفر الكندى:

 :16ج زياد بن حفيظة التميمي:

276.  

, 27 :20ج زياد بن حنظلة التميمي:

28 ،31.  

  .259، 258 :21ج

  .13 :28ج

  .229 :39ج

, 56, 55 :47ج زياد بن خصفة:

169 ,174 ,175 ,176 ,177 ,

178 ,179 ,208 ,209 ,220 ,

228 ,230 ,233 ،236.  

  .136, 135, 130, 129 :49ج

 :40ج زياد بن خصفة البكري:

107 ,108 ,110 ,117 ,205.  

  .326, 100 :41ج

  .236 :36ج زياد بن رسم:

  .راجع: زياد بن أبيهزياد بن سمية: 

  .126 :49ج زياد بن عبد هللا:

 :16ج زياد بن عبد هللا البكائي:

195.  

  .58 :39ج زياد بن عبيد:

  .266 :43ج زياد بن كعب:

  .123 :30ج بن كعب بن مرة:زياد 

 :32ج زياد بن كعب الھمداني:

296.  

  .261 :43ج

, 228 :9جزياد بن لبيد اMنصاري: 

334.  

  .210، 178, 162 :32ج

  .167 :7جزياد بن محمد: 

 :35ج زياد بن مرحب الھمداني:

319 ,320 ،336 ,337.  

  .338 :24ج زياد بن المنذر:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171 ] ب/اسي فقط.

 :16ج زياد بن النضر الحارثي:

276.  

  .216، 215 :18ج

  .362, 361، 253, 231 :37ج

, 20, 18, 16, 14, 13, 11 :38ج

45 ,165 ,167 ,168 ,172 ,

253 ,254 ,256 ,257 ,272 ,

273.  

  .215، 193, 105, 87 :40ج

  .277 :42ج

  .176 :43ج

  .218 :45ج

  .45, 44، 15, 14 :46ج

  .56 :47ج

  .196 :16ج زيد (راو):

  .159 :40ج زيد بن أبى رجاء:

  .346 :1جبن أرقم:  زيد

  .107, 105 :3ج

  .178, 174, 173 :4ج

  .278, 261 :6ج

  .201, 187, 148, 144 :7ج

  .177, 165, 164 :8ج

  .287 :9ج

  .275 :12ج

  .14, 10 :16ج

  .203 :18ج

  .94 :19ج

  .156 :25ج

  .229 :39ج

  .12 :44ج

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي 

  .291 :5جالبلوي: 

  .228 :9ج

  .343 :13ج

  .226 :39ج

  .295 :38ج زيد بن أنس:

  .326 :41ج زيد بن بدر:

  .183 :4جزيد بن ثابت: 

  .187 :7ج

  .228 :9ج

  .255, 245, 244 :10ج

, 174, 173, 172, 88 :12ج

175.  

  .248 :13ج

, 63, 62, 61, 60, 10 :16ج

170 ,171.  

, 84, 37, 36, 33, 32, 31 :17ج

238 ,243 ,281 ,287 ,312 ,

325 ,331.  

  .315, 173 :18ج

  .247, 210 :19ج

  .156, 25, 16, 14 :20ج
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  .28, 25 :36ج

 :34ج زيد بن جارية اMنصاري:

127.  

  .229 :39ج

 :31ج زيد بن جبلة بن مرداس:

269.  

  .298 :35ج

  .334 :42ج زيد بن حاتم:

 :1جزيد بن حارثة بن شراحيل: 

344 ,345.  

, 124, 59, 58, 57, 56 :2ج

125 ,126 ,131 ,189 ,221 ,

237 ,238.  

  .285, 283 :3ج

, 201, 200, 170, 21, 19 :4ج

203 ,204.  

  .197, 193, 192 :5ج

  .115 :6ج

  .300, 299, 298 :7ج

 .139 :11ج

  .70 :12ج

  .324 :13ج

  .10 :16ج

  .39 :29ج

  .258, 23 :31ج

  .129, 127, 123 :34ج

  .344 :36ج

  .59 :37ج

  .277 :21ج زيد بن الحر:

  .132 :32ج زيد بن حساس:

  .192 :10ج بن حسن:زيد 

  .283 :38ج

  .304 :39ج

  .141 :40ج

  .69 :45ج

  .320 :38ج زيد بن حسين (راو):

 :30ج زيد بن الحسين (الحسن):

165.  

 :16ج زيد بن حصن السنبسي:

276.  

 :13ج زيد بن حصين الطائي:

334.  

  .259 :44ج

  .31, 14 :45ج

  .312, 120, 96 :46ج

، 185, 104 ،103 ,58, 57 :47ج

227.  

  .229 :39ج د بن حيلة:زي

 .92 :11ج زيد بن خالد بن الوليد:

  .16, 14 :14ج زيد بن الخطاب:

  .141 :41ج زيد الخير:

  .238 :6جزيد الخيل: 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :15ج زيد بن سھل اMنصاري:

41.  

  .55 :9جزيد الشحام: 

  .327 :25ج

  .25 :13ج زيد بن صوحان العبدي:

  .222، 215 :18ج

  .93 :19ج

  .45 :22ج

  .288, 275 :26ج

  .249, 248, 80, 62 :28ج

, 28, 27, 26, 25, 23, 11 :29ج

29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,41 ,

57 ,117 ,273.  

  .251، 124 :30ج

  .265, 264, 263 :31ج

, 256, 253، 151، 80 :32ج

258 ،259 ،267 ,272 ،309 ،

312.  

, 173، 130, 129, 113 :33ج

182.  

  .317, 316، 246 :34ج

  .249, 228 :37ج

  .51 :39ج

  .352 :41ج

  .21 :48ج

, 330 :42ج زيد بن عدي بن حاتم:

331 ,332 ,333 ,334 ،357.  

  .352, 35, 34, 33 :43ج

زيد بن علي بن الحسين (الشھيد): 

  .319، 295, 294, 112، 38 :1ج

  .329 :8ج

 زيد بن علي بن الحسين (الشھيد):

  .348 :13ج

  .84 :22ج

  .74 :25ج

  .108 :29ج

  .362, 25, 22 :31ج

  .176 :32ج

  .155، 154, 153 :36ج

  .263 :37ج

  .98 :38ج

  .76 :50ج

  .51 :3جزيد بن عمرو بن نفيل: 

  .16 :20ج

  .182 :31ج زيد بن فراس:

، 103 :35ج زيد بن كثير المرادي:

107.  

, 155 :32ج زيد بن لقيط الشيباني:

156 ,191 ,192 ,193 ،199.  

, 205 :10ج زيد بن المبارك:

206 ,207.  

  .95 :19ج لملفق:زيد بن ا
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  .294 :1جزيد بن موسى: 

  .80 :22ج زيد بن نصر:

  .191 :3جزيد بن وھب الجھنى: 

  .252 :17ج

, 196, 186, 184, 57, 56 :40ج

229.  

  .291 :41ج

  .28 :42ج

  .82 :43ج

  .19 :44ج

  .300, 129, 80 :46ج

  .296 :47ج

  .16 :7جثيع: يزيد بن 

  .312, 311 :8ج

  .16 :36ج زيداد:

  .338 :28ج أبي سلمة:زينب بنت 

  .326 :32ج

  .199 :48ج

  .106 :50ج

أحمد عبد الرحيم  تزينب بن

  .326 :9جالمقدسية: 

  .56 :2جزينب بنت جحش: 

  .38 :3ج

  .148 :6ج

  .167 :8ج

  .324 :13ج

  .297 :23ج

, 171 :24ج زينب بنت رسول هللا:

190.  

عليه «زينب بنت علي بن أبي طالب 

، 273، 72، 22 :1ج: »الس�م

283 ،294 ,295 ,316 ,317 ,

322 ,323 ,324 ,325.  

  . 44 :2ج

  .47 :7ج

  .326، 34 :8ج

  .300، 299 :10ج

  .34 :14ج

  .115 :28ج

  .219, 200 :29ج

  .129 :31ج

  .184 :33ج

  .119 :34ج

  .168 :42ج

  .222 :44ج

  .133 :50ج

  .276 :1جزينب بنت مظعون: 

 :9جزينب بنت موسى بن جعفر: 

326.  

توج بن الحسن زينب بنت يحيى الم

  .325 :1جاMنور: 

, 220 :5جزينب ربيبة رسول هللا: 



  فھرس: ا$ع)م..
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175 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

315 ،317.  

زينب الصغرى بنت علي بن أبي 

  .285 :1ج: »عليه الس�م« طالب

  .226, 220 :23ج زينب العطارة:

  ـ س ـ
 :28ج السائب بن مالك اMشعري:

53.  

  .65 :14ج السائب بن يزيد:

الساجي: راجع: زكريا بن يحيى 

  .الساجي

  .332 :12ج سادنيوس:

  .272، 62, 61, 17 :24ج سارة:

, 44, 43 :14ج سارية بن زنيم:

45 ,46 ,47 ,49 ,50 ,51 ,52 ,

53 ,54.  

  .167 :7جسالم (التمار): 

  .44 :22ج سالم (خطبة البيان):

سالم (مولى عقبة بن عامر 

  .234, 169, 168 :9جالجھمي): 

  .7 :17ج سالم بن أبي الجعد:

  .174 :19ج

  .77 :32ج

  .83 :22ج سالم بن أبي الفتح:

، 117 :33ج سالم بن ثعلبة العبسي:

119.  

 :49ج سالم بن ذويب السعدي:

152.  

 :7جسالم بن عبد هللا بن عمر: 

326.  

  .71 :9ج

  .347 :13ج

  .37 :14ج

  .217 :27ج

سالم مولى أبي حذيفة (المشارك 

 :2ج بالھجوم على بيت الزھراء)

131.  

 ،228 ,159, 155, 143 :9ج

236.  

  .60, 54 :10ج

  .145 :13ج

, 231, 230, 228, 213 :14ج

232 ,233, 235 ,236 ,239 ,

240 ,242 ,294 ،314.  

  .120, 119, 118, 48, 43 :15ج

  .19, 10 :16ج

  .211 :19ج

  .120 :25ج

  .172 :22ج سام بن نوح:

 سامة بن لؤي بن عالب القرشي:

  .300، 299، 298 :32ج

  .82 :22ج سامر بن معلى:
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  .44 :10ج السامري:

  .254 :23ج

, 96, 95, 93, 92, 91, 90 :34ج

98.  

  .265 :6جسباع بن عرفطة: 

، 257, 146 :21ج سبرة الجھني:

265 ،267.  

 :28ج سبرة بن عمرو العنبري:

242.  

  .158 :24ج السبزواري:

, 145 :1جسبط ابن الجوزي: 

220 ,234.  

  .58 :5ج

  .125 :12ج

  .30 :14ج

  .301, 34 :27ج

  .256، 8 :30ج

  .261 :37ج

  .232 :41ج

  .137 :43ج

، 72 :45ج سبيع بن يزيد الھمداني:

76.  

, 102 :11ج سجاح بنت الحارث:

103 ,118 ،119 ,149.  

  .94 :26ج

  .156 :28ج

سجادة (الحسن بن علي بن أبي 

  .130 :24ج عثمان):

  .297 :22ج السجستاني:

  .72 :9جسحنون بن سعيد: 

  .250 :19ج سحيم الحداني:

 :31ج يم بن وثيل اليربوعي:سح

234.  

  .149 :1جالسدي: 

, 340, 299, 293, 290 :3ج

342 ,345 ,348.  

  .296 :5ج

  .16 :7ج

  .118 :6ج

  .234 :8ج

  .253 :17ج

  .15 :28ج

  .224 :39ج

  .109 :41ج

  .129, 43 :42ج

  .166 :49ج

  .197 :25ج سراجة (شراحة):

, 208, 134, 84 :31ج سرجس:

218.  

مد بن أحمد السرخسي: راجع: مح

  .)السرخسيبن أبي سھل (

سرسفيل سوار (أحد دھاقين 



  فھرس: ا$ع)م..
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177 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .348، 342, 338 :24ج المدائن):

  .172 :46ج

  .278 :22ج السري السقطي:

  .308 :12ج السري بن إسماعيل:

  .158, 44 :13ج

  .296 :16ج

  .258, 227, 226, 225 :19ج

  .152, 139 :20ج

  .143 :21ج

  .268 :26ج

  .197, 196, 190 :30ج

  .263, 226, 217, 131 :31ج

  .310, 263, 258, 234 :32ج

, 53, 52, 51, 41, 21, 20 :33ج

91 ,117 ,123 ,258 ,266 ,

268 ,270 ,312.  

, 216, 215, 112, 110 :34ج

223 ,316.  

  .9 :35ج

عليه « مولى ا�مام علي(سعد 

  .90، 83، 37 :48ج :»)الس�م

, 44 :22ج سعد (خطبة البيان):

45 ,46 ,.  

 :1ججل من أھل اليمن): سعد (ر

148.  

  .274 :44ج سعد بن أبي سرح:

  .162 :23ج سعد ا�سكاف:

  .330 :41ج

  .66, 65، 60 :49ج

M179 :34ج شعري:سعد ا.  

  .309, 251 :33ج :سعد بن جشم

  .229 :39ج سعد بن الحارث:

  .45 :47ج سعد بن خالد السبيعي:

  .293، 292 :2جسعد بن خيثمة: 

  .46 :9ج

  .94 :19ج سعد بن زياد:

  .151 :34ج سعد بن سعد:

  .16 :8جسعد بن طريف الحنظلي: 

  .148 :22ج

  .180، 139، 30 :24ج

  .177 :25ج

  .52 :35ج

  .285, 89 :38ج

  .61, 59، 55, 45 :49ج

  .264 :14ج سعد بن العاص:

, 146, 141 :3جسعد بن عبادة: 

147.  

, 254, 228, 170, 20, 19 :4ج

261 ,286 ,302.  

, 257, 256, 255, 90, 89 :5ج

258 ,259 ,260 ,261.  

  .262, 259 :8ج
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, 142, 126, 122, 118 :9ج

144 ,145 ,152 ,153 ,156 ,

157 ,159 ,162 ,193 ,200 ,

242 ,243 ,244 ,337.  

  .15 :10ج

 .98, 92, 55, 35 :11ج

  .267 :13ج

  .216 :14ج

  .199, 150, 74 :15ج

  .265 :17ج

  .348, 32 :18ج

, 185, 143, 142، 94 :19ج

272.  

  .43, 35 :20ج

  .297 :21ج

  .225, 189 :26ج

  .209 :27ج

  .282 :31ج

  .176 :32ج

  .210, 101 :36ج

  .295 :37ج

  .311 :46ج

  .64 :50ج

 :34ج :سعد بن عبد هللا اMزدي

119.  

 :15ج سعد بن عبد هللا اMشعري:

222.  

  .24 :21ج

  .68 :26ج

، 169, 167، 146، 112 :34ج

174 ,176 ,177 ,178 ,179، 

180 ،181 ,183 ،188 ,189 ،

190 ,193 ،196 ،198 ،199 ,

200.  

  .291, 142 :44ج

  .284, 283, 282 :45ج

  .33 :31ج سعد بن عبد هللا الع�ني:

 .197 :11ج سعد بن عمارة:

  .85 :41ج سعد بن عمر:

  .229 :39ج سعد بن عمرو:

 :22ج :(خطبة البيان) سعد العياقمة

219.  

  .9, 8 :19ج سعد القرظ:

, 297 :41ج (سعيد) بن قيس: سعد

298.  

  .93, 90, 89 :48ج

 :22ج :(خطبة البيان) سعد هللا سعيد

84.  

 :(خطبة البيان) سعد هللا بن واثق

  .83 :22ج

, 128, 113 :33ج سعد بن مالك:

131.  



  فھرس: ا$ع)م..
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179 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :1جسعد بن مالك بن أبي وقاص: 

336.  

  .332, 131 :2ج

, 110, 109, 107, 105, 54 :3ج

112 ,145 ,166 ,167 ,206 ,

207 ,209 ,210 ,211 ,212, 

213، 254 ,255 ,261.  

  .273, 76 :4ج

  .82 ،67 ,14 :5ج

, 121, 36، 18, 16، 11 :6ج

258 ,266 ,279.  

  .187, 9 :7ج

  .227, 223, 169, 159 :9ج

، 199, 189 ،107 ,28 ،26 :10ج

200.  

  .281 :12ج

, 107, 105, 104، 103 :13ج

108 ،109 ،110 ,111 ,113 ,

114 ,115 ,117 ,174.  

, 243, 242, 220, 59, 55 :14ج

244 ،250 ,251 ،263 ,265 ،

267 ,268 ,272 ,273 ,290 ,

294 ,298 ,299 ،300 ,301 ,

302 ,303 ,309 ,310 ,330 ،

337 ,341.  

, 49, 47, 46, 45, 42, 40 :15ج

50 ,51 ,52 ,54 ,55 ,56 ,59 ,

68 ,71 ,95 ,97 ,98 ,105 ,

109 ,114 ,116 ,153 ,156, 

159 ,160 ,214.  

, 141, 28, 23, 21, 10, 9 :16ج

165 ,203 ,222 ,236 ,238 ,

287 ,319 ,320 ،321 ,323 ,

352.  

، 323, 312، 231, 41 :17ج

339.  

, 45, 44, 42، 41, 32، 27 :18ج

135 ،162 ,163 ,234 ,235 ,

240 ,250 ,251 ،253 ،259 ,

272 ,277 ،306 ,315 ،327 ،

348.  

, 124, 47, 11, 10, 8 :19ج

127 ,129 ,144 ,176 ،182 ,

183 ,198 ،210 ,225 ,227 ,

232 ,245 ،251 ,268 ,273 ,

275 ,276 ,287 ,288 ,289 ,

290.  

, 19, 18، 17، 16, 15, 11 :20ج

20 ,21 ,23 ,26 ,31 ,32 ,33 ,

34 ,42 ،65 ,66 ,69 ,271.  

  .307 :21ج

, 122, 121, 120، 118 :24ج
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123.  

, 235, 152, 150, 149 :26ج

236 ,237.  

, 165, 162, 146، 136 :27ج

166 ,168.  

  .218, 212 :28ج

  .269, 173, 168 :29ج

, 205, 204, 191, 13 :30ج

253.  

  .168, 162, 158، 97, 93 :31ج

, 231, 226, 225, 131 :33ج

232 ,235 ,236 ،237.  

  .316, 229 :35ج

, 196, 175, 123, 116 :36ج

207 ,230 ,232 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,244 ,246 ,247 ,

248.  

  .69 :37ج

  .138 :38ج

  .212، 146 :39ج

  .301, 191 :43ج

  .127 :44ج

, 229، 215، 214, 109 :45ج

230 ,231 ,232 ,233 ,257.  

  .62 :47ج

  .62، 20 :48ج

  .68 :7جسعد بن مالك بن الشھيد: 

, 215 :4جسعد بن مالك بن عبادة: 

217.  

  .95 :19ج سعد بن مبشر:

  .128 :21ج الثقفي: سعد بن مسعود

  .106 :29ج

  .116 :35ج

  .361 :37ج

  .229 :39ج

  .219 :46ج

  .161 :47ج

 :24ج سعد بن مسعود الحارثي:

344.  

  .343, 228 :2جسعد بن معاذ: 

  .229, 228, 26, 11 :3ج

, 155, 152, 137, 128 :4ج

164.  

  .314 :6ج

  .9 :16ج

  .359, 353 :45ج

  .285, 280, 274 :46ج

  .350 :24ج اني:سعد المولى اليم

 :37ج سعد بن وخاطة الحميري:

82 ,93 ,94 ،97 ,98.  

  .46 :22ج سعدان:

 :26ج سعدى (أم يحيى بن طلحة):



  فھرس: ا$ع)م..
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181 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

169.  

  .185 :29ج

  .230 :28ج السعدي:

  .46 :20ج سعنة بن عريض:

  .45 :22ج سعيد (خطبة البيان):

  .44 :13ج سعيد (راو):

  .73 :45ج سعيد بن أبى بردة:

  .81 :33ج سعيد بن أبي ھند:

  .84 :47ج سعيد اMرحبي:

  .313 :47ج سعيد اMشعري:

  .310، 235 :26ج سعيد اMفغاني:

  .307, 285, 236 :27ج

, 273, 272، 140, 138 :28ج

274 ,275.  

  .165 :30ج سعيد بن بشير:

 :41ج سعيد بن ثور السدوسى:

114.  

  .147, 88 :1جسعيد بن جبير: 

  .144, 143 :3ج

  .286 :8ج

  .85 :12ج

  .343، 338 :13ج

  .14 :28ج

  .288 :37ج

  .297 :38ج

  .223, 222 :39ج

  .101 :47ج

  .129 :50ج

 :39ج سعيد بن الحارث اMزدي:

143 ،355.  

  .244, 243 :27ج سعيد بن الحكم:

 :38ج سعيد بن حكيم العبسي:

141.  

  .362, 29 :31ج سعيد الحنفي:

 :40ج سعيد بن خازم السلولى:

211.  

 .275 :11ج سعيد بن خالد:

  .167 :14ج

  .236 :8جسعيد بن زربى: 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: 

  .334, 333, 331, 131 :2ج

 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل:

  .176 :10ج

  .115 :13ج

  .251, 244, 243, 242 :14ج

  .111, 110, 55، 49, 41 :15ج

  .273, 271, 270، 266 :19ج

  .93 :31ج

  .297 :22ج سعيد بن سلمة الباھلي:

, 290 :2جسعيد بن العاص الثقفي: 

291 ,292 ,313 ,316.  

  .145 :13ج
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  .106, 78 :15ج

, 144, 143, 142, 141 :16ج

145 ,148 ,149 ,171 ,253 ,

270 ,271 ,281 ,282 ,283 ,

297 ,299 ,308 ,311.  

, 306, 305, 267, 142 :17ج

328 ،329.  

  .251, 37 :18ج

, 131, 130, 14, 11, 10 :19ج

132 ,133 ,138 ,141 ,144 ,

168 ,227 ,233 ,254.  

, 182, 181, 156, 92, 16 :20ج

240.  

  .281 :22ج

, 243, 242, 239, 220 :27ج

244 ,245 ,247 ,248 ,249 ,

255 ,256 ,257.  

  .106 :28ج

  .99 :29ج

  .318، 304 :41ج

  .158 :42ج

  .265 :43ج

  .204 :40ج سعيد بن عبد هللا:

 :28ج سعيد بن عبيد البختري:

148 ،157.  

، 249 :33ج سعيد بن عثمان:

251.  

  .113 :17ج سعيد بن عطاء:

 :20ج سعيد بن عمرو بن عثمان:

225.  

, 92 :31ج سعيد بن عمرو بن نفيل:

93 ،169.  

  .167 :30ج سعيد القطعي:

, 161 :47ج سعيد بن قفل التميمي:

362.  

  .108, 107 :22ج سعيد القمي:

  .48 :21ج سعيد بن قيس الھمداني:

  .123 :30ج

, 179, 178, 165, 162 :32ج

296.  

  .87, 86, 75 :35ج

, 215, 214, 213, 211 :36ج

217 ,218 ،264.  

  .363، 361 :37ج

, 103, 100 ،93, 92 ,91 :39ج

106 ,108 ,224 ,315.  

, 147, 143 ،105 ,90 :40ج

189 ,239.  

, 59, 56, 54, 53, 52, 51 :41ج

60 ,147 ,148 ,149 ,154 ,

155 ,156 ,163, 173 ,174 ,

256 ,273 ,274 ،329 ,330 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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183 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

341 ,348 ,349 ,355.  

, 182, 181, 178, 156 :42ج

192 ,195 ,326.  

, 181, 177, 176, 22 :43ج

183 ,261 ,279 ,281.  

, 328, 309, 308, 88, 62 :44ج

344 ,345.  

  .257، 76, 72 :45ج

  .54, 27 :46ج

  .82, 81 :47ج

  .101, 99, 83, 81 :48ج

  .129, 128 :49ج

  .56 :31ج سعيد بن كرز:

  .247, 192 :3جسعيد بن المسيب: 

  .187, 185 :4ج

  .279 :6ج

  .236 :8ج

  .62, 44 :9ج

 .92 :11ج

  .134, 14 :12ج

  .348, 347, 346 ،277 :13ج

  .111, 107, 106 :16ج

  .202, 201, 199 :18ج

  .270, 266, 45 :19ج

  .271 :24ج

  .172, 165 :30ج

  .222 :31ج

  .75 :37ج

  .235 :39ج

  .315 :2جسعيد بن المغيرة: 

  .234 :8جسعيد بن منصور: 

  .96, 84 :16ج

  .225 :24ج

  .81 :22ج سعيد بن نضار:

, 175, 173 :48ج سعيد بن نمران:

177 ,188 ,189 ,190 ,218 ,

219 ,220 ,257.  

 :3ج :سعيد بن ھبة هللا الراوندي

243.  

  .292 :4ج

  .168 :14ج

  .247 :19ج

  .249، 107 :22ج

  .215، 206 :24ج

  .42, 41, 39 :28ج

  .279, 277 :37ج سعيد بن وھب:

  .150، 140 :38ج

  .216 :22ج السفاح:

  .354 :41ج

  .88 :50ج

, 106, 95 :6جسفانة بنت حاتم: 
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110 ,111 ،112.  

  .114 :47ج سفيان (راو):

  .46 :42ج سفيان اMسلمي:

  .173 :4جسفيان بن تيم: 

 :30ج سفيان بن ثور السدوسي:

124.  

  .53 :5جالثوري: ن سفيا

 .47 :11ج

  .214 :15ج

  .333, 332, 331 :25ج

  .274 :29ج

  .330 :33ج

  .167 :49ج

  .135, 49 :50ج

  .44 :35ج سفيان الجريري:

  .287 :33ج سفيان بن خالد:

  .192 :40ج سفيان بن زيد:

  .309 :33ج سفيان بن سعيد:

  .167 :49ج

  .82 :22ج سفيان بن عمران:

Mعور سفيان بن عمرو (أبو ا

، 77، 75، 61، 54 :36ج السلمى):

192.  

  .212، 163، 158, 82 :37ج

, 258, 257, 256, 250 :38ج

259 ,260 ,261 ,262 ،265 ,

271 ,275 ,276 ,277 ,283 ,

284 ,308 ,311 ,319 ,326 ,

337 ,338 ,360.  

, 306, 282, 84, 58, 27 :39ج

328.  

  .147، 144، 106, 86، 85 :40ج

, 198, 194, 193، 109 :41ج

195 ،199 ,230 ،240 ,241.  

, 209, 164، 155, 32 :42ج

210.  

  .340, 267, 261, 82 :43ج

  .334, 267، 257, 31 :44ج

  .307، 76، 72، 56 :45ج

  .88 :49ج

 :40ج سفيان بن عوف الغامدي:

202.  

  .265, 264 :42ج

  .326 :47ج

, 93, 92, 81, 80, 79, 9 :48ج

94 ,96 ,99 ,101 ,155 ,160 ,

164.  

  .87 :1جسفيان بن عيينة: 

  .132 :16ج

  .255 :17ج



  فھرس: ا$ع)م..
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185 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .185 :29ج

  .225, 219 :32ج

  .134 :15ج السفياني:

, 36, 34, 32, 24, 23, 22 :22ج

37 ,38 ,48 ,50 ,51 ,52 ,127 ,

166.  

  .196 :34ج

  .215, 214 :39ج

  .223 :6جالسكتواري: 

  .308 :22ج

  .233 :41ج

  .217 :30ج السكن (راو):

  .232 :6جالسكوني: 

  .299 :24ج

, 76, 67, 65, 27, 25, 23 :25ج

79 ,96 ,165 ,262 ,298 ,304.  

  .14, 13 :26ج

  .337, 321 :35ج

  .330, 329, 317 :36ج

  .315 :48ج

 :9جسكينة بنت الحسين بن علي: 

326.  

 سكينة بنت علي بن أبي طالب

, 293, 285 :1ج: »عليه الس�م«

294 ,295 ,296 ,297 ،300 ,

302.  

  .54 :40ج ويد:س�م بن س

 :29ج س�م بن عبد هللا الھاشمي:

296.  

  .307 :34ج س�م بن المستنير:

  .174 :45ج س�مان بن طي:

  .83 :22ج س�مة بن داود:

  .79 :22ج س�مة بن زيد:

  .149 :9جس�مة بن وقش: 

  .81 :22ج سلمان بن علي:

، 95, 14 :1جسلمان الفارسي: 

317 ,346.  

  .280 :2ج

, 308, 307, 306, 305 :3ج

309 ,310 ,311 ,312 ,313. 

  .169، 92, 29 :5ج

  .187، 110 :7ج

, 195, 84, 83, 81, 80, 29 :8ج

196.  

, 149, 131, 108, 65, 8, 7 :9ج

159 ,227 ,236 ,238 ,239 ,

240 ,241 ,242 ,269 ,280 ,

298 ,299 ,301.  

, 59, 55, 48, 45, 43, 33 :10ج

61 ,63 ,111 ,297.  
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, 229, 144 ,18, 16, 15 :11ج

230 ,231 ,233 ,242 ,266 ,

271 ,272 ,275 ,277 ,281 ,

284 ,285 ,302. 

, 280, 70, 50, 16, 15 :12ج

290 ,328.  

, 75, 72, 69, 68, 67, 65 :13ج

76 ,79 ,143 ,174 ,193 ,202 ,

203 ,230 ,233 ,257 ,285 ,

306 ,320 ,328.  

, 213, 173, 156, 82, 80 :14ج

232 ,240 ,247 ,255.  

, 119, 117, 115, 77 :15ج

159 ,288 ,304.  

, 41, 40, 28, 17, 16, 13 :16ج

42 ,339.  

  .209, 204, 134، 52 :17ج

  .348 :18ج

  .272, 196 :19ج

, 193, 192, 190, 189 :20ج

195.  

  .89 :21ج

, 184, 183, 138، 66 :22ج

251.  

  .83, 77 :24ج

  .236 :26ج

, 263, 208, 186, 183 :27ج

269 ,270.  

  .267 :28ج

  .136, 121, 100 :29ج

  .205, 146 :30ج

  .188, 65 :31ج

  .109, 27 :33ج

  .101 :36ج

  .201, 181, 104 :38ج

, 138، 73، 37, 32, 31 :39ج

160 ,161 ,164 ,165 ,167 ,

198 ,203 ,205.  

  .315, 314, 242, 147 :42ج

  .340 :43ج

  .210, 207, 202, 151 :46ج

, 193 :5جسلمة بن أبي سلمة: 

194.  

  .289, 228 :9جسلمة بن أسلم: 

, 277, 272 :4جسلمة بن اMكوع: 

279 ,281 ,324 ,327.  

  .67 ،53 ,36 ،12 ,11 :5ج

  .82 :17ج

  .127 :8جسلمة بن خالد: 

 :40ج سلمة بن خذيم بن جرثومة:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

187 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

201.  

  .228 :9جسلمة بن سالم بن وقش: 

سلمة بن س�مة بن وقش اMشھلي: 

  .285, 284، 146 :9ج

  .13 :20ج

 :12ج سلمة بن عبد الرحمان :

131.  

  .120 :6جسلمة بن عبد يسوع: 

  .321, 110 :25ج سلمة بن كھيل:

  .118, 112 :29ج

  .53 :5جسلمة بن وھرام: 

  .35 :3جسلمى بنت عميس: 

  .196, 191 :5ج

 :27ج سلمى بنت مالك الفزارية:

288.  

  .197 :5جسلمى زوجة حمزة: 

  .312 :38ج السليل بن عمرو:

, 132 :7جن قيس الھ�لي: سليم ب

152.  

  .269, 65 :9ج

  .289 :13ج

  .30, 22، 9 :16ج

  .66 :17ج

  .69 :19ج

  .18 :20ج

  .172, 158 :30ج

  .141, 140, 134، 91 :31ج

  .124 :43ج سليم بن منصور:

  .257 :32ج سليمان (راو):

  .110 :40ج سليمان بن أبى راشد:

  .153 :49ج

 :19ج المغيرة: )أبي(سليمان بن 

258.  

 سليمان بن ثمامة الحنفي أبو جبرة:

  .267 :47ج

  .235 :6جسليمان الجعفري: 

  .146 :13ج

 :8جسليمان بن الحجاج الطائفي: 

236.  

  .344 :38ج سليمان الحضرمي:

  .353 73, 51 :39ج

  .12 :8جسليمان بن خالد: 

  .190, 173, 172, 171 :24ج

  .55 :26ج

  .92 :7جسليمان بن داود: 

, 143, 131 ,85, 58, 54 :22ج

144 ,149 ,150 ,184 ,185 ,

186.  

  .21 :24ج

  .79 :14ج سليمان الشاذكوني:

 :16ج سليمان بن صرد الخزاعي:

276.  
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  .95 :19ج

, 83, 82, 81، 79، 77، 74 :35ج

84 ,85 ,86.  

  .229 :39ج

  .284، 142، 75 :40ج

  .300 :41ج

  .76, 75 :42ج

  .62 :44ج

  .103 :45ج

  .46 :14ج سليمان بن عباد:

سليمان بن عبد هللا بن عويمر 

  .67 :32ج اMسلمي:

  .244 :37ج سليمان بن عبد الملك:

, 165 :49ج سليمان بن علي:

170.  

  .79 :22ج سليمان بن قيس:

  .84 :22ج سليمان بن مرزوق:

  .91 :35ج سليمان بن المغيرة:

, 253، 13 :2جسليمان بن مھران: 

255.  

  .48 :5ج

  .331, 329 :8ج

  .81 :12ج

  .200 :13ج

  .31 :29ج

  .91 :36ج

  .289 :37ج

  .223 :39ج

  .170 :41ج

  .249، 225 :42ج

  .49 :46ج

  .187 :4جسليمان بن يسار: 

  .343 :13ج

  .80 :22ج سماحة بن بھيج:

, 119, 118 :11ج ):راوسماعة (

149. 

  .27 :25ج

  .55 :26ج

  .112 :42ج

  .29 :8جسماعة بن مھران: 

  .148 :22ج

 :6ج سماك بن أوس بن خرشة:

319 ،320.  

  .226 :39ج

  .232 :41ج سماك بن حرب:

 :36ج سماك بن مخرمة اMسدي:

14.  

  .199 :38ج

  .339 :47ج

  .247, 187 :7جسمرة بن جندب: 

  .70 :8ج

 .241, 92 :11ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

189 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .256 :19ج

  .204 :39ج

  .199 :42ج

  .306, 305 :1جالسمعاني: 

  .234 :8ج

  .186 :7جالسمناني: 

  .293 :18ج السمھودي:

  .219 :23ج

, 83 :2جسمية (أم أبي بكرة): 

323.  

  .52 :7جسمية (أم عمار): 

  .299 :12ج

  .333, 332 :16ج

 سمير بن كعب بن أبي الحميري:

  .212 :37ج

  .42 :22ج سميع:

  .240 :39ج سنان اMسلمي:

سنان بن سلمة بن المحبق الھذلي: 

  .94 :3ج

  .259 :38ج سنان بن مالك النخعي:

 :38ج سنان بن يزيد الرھاوي:

281.  

  .81 :22ج سند بن المبارك:

  .16 :25ج السندي بن محمد:

  .40 :24ج سھل (راو):

  .105 :38ج سھل البدري:

, 274, 191 :3جسھل بن حنيف: 

275 ,327.  

  .89 :5ج

  .97 :6ج

  .187 :7ج

  .109 :9ج

  .53, 43 :10ج

 .13 :11ج

  .325, 232 :13ج

  .312 :17ج

  .167, 94, 9, 7 :19ج

, 160, 159, 155, 16 :20ج

180.  

, 145, 143, 137, 133 :21ج

146 ,147.  

  .111 :27ج

, 195, 177, 174, 167 :28ج

234 ,245 ,264 ,266 ,267 ,

282 ,283 ,284.  

  .253, 239, 232 :29ج

  .324, 105, 104 :30ج

  .141، 129 :35ج

  .222 :37ج

  .226 :39ج

  .146 :40ج

  .305 :41ج
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  .72 :45ج

, 236, 235, 234, 179 :47ج

364.  

  .301, 293, 18 :48ج

  .197 :21ج سھل بن زياد اMدمي:

  .296 :29ج

  .283 :45ج

  .205 :46ج

, 272 :4جسھل بن سعد الساعدي: 

281.  

  .66 :5ج

  .325, 52 :8ج

  .85 :17ج

  .94 :19ج

  .284, 236 :28ج

  .89 :46ج سھل بن عمرو:

  .81 :22ج سھل بن نافع:

  .235 :6جسھل بن يزيد: 

 :11ج سھل بن يوسف السلمي:

155. 

  .226 :19ج

  .229 :28ج

  .106 :40ج سھم بن أبي العيزار:

  .220 :29ج سھيل بن ذكوان:

  .122 :32ج

, 226, 217 :4جسھيل بن عمرو: 

234 ,239 ,241 ,246.  

  .339, 245 :9ج

  .335, 334, 257 :9ج

 .195 :11ج

  .229 :39ج

  .62, 61, 57 :45ج

  .277، 19 :46ج

  .98, 97 :47ج

  .16 :21ج السوادي:

 :29ج بن عبد هللا القاضي:سوار 

265.  

  .157 :36ج

، 215 :18ج سودان بن حمران:

257.  

  .150 :19ج

  .306 :21ج

  .147, 145, 144 :39ج

 :16ج سودة بنت عمارة الھمذانية:

175.  

  .104 :27ج

, 185, 184, 183, 182 :42ج

187 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

200 ,201 ,203 ,204 ,353.  

  .175 :36ج سور بن أبي وقاص:

 .125 :11ج سويد (راو):

 :19ج سويد بن الحارث التيمي:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

95.  

  .129 :49ج

  .58 :42ج سويد بن حاطب:

  .99 :41ج سويد بن حبة النضرى:

  .88 :49ج سويد بن عبد العزيز:

  .66 :5جسويد بن غفلة الجعفي: 

  .172, 139 :16ج

 سويد بن قيس بن يزيد اMرحبي:

  .213 :40ج

, 17 :22ج سويد بن نوفل الھ�لي:

47 ،66 ,72 ،95 ،123 ,124.  

  .242 :28ج سيار العجلي:

  .91, 86 :13ج السياري:

  .76 :23ج

  .295, 294 :22ج سيبويه:

  .265 :31ج سيحان بن صوحان:

  .151 :32ج

  .317, 316 :34ج

 ،115 :6ج: (من وفد نجران) السيد

119، 120.  

  .97 :1جالسيد الحميري: 

  .278 :2ج

  .268 :26ج

  .233 :45ج

  .219 :27ج بن أروى: سيف

  .241 :12ج سيف بن الحارث:

 .71 :11ج سيف بن ذي يزن:

  .62 :43ج سيف الضبي:

, 22, 18 :10ج سيف بن عمر:

25.  

, 109, 104, 101, 100 :11ج

111 ,152 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,

161. 

, 103, 102, 100, 99، 44 :13ج

106 ,111 ,135 ,158 ,173 ,

183 ,184.  

  .139 :16ج

  .277 :18ج

, 225, 224, 191, 164 :19ج

226 ,227 ,258.  

, 141, 140, 139, 67 :20ج

152.  

، 150, 147, 146, 143 :21ج

151.  

  .123 :22ج

  .112, 111 :26ج

, 252, 249, 246, 16 :27ج

303 ,304 ,305.  

, 201, 175, 174, 163 :28ج

229 ,231 ,238 ,257 ,258 ,

259 ,260 ,261 ,263 ,264 ,
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266 ,268 ,278 ,280 ,281 ,

282 ,284 ,286 ,287 ,288 ,

289 ,290 ,291 ,292 ,293.  

  .109, 14 :29ج

, 197, 196, 191, 190 :30ج

198 ,199 ,223.  

, 191, 186, 185, 184 :31ج

192 ,198 ,217 ,223 ,224 ,

226 ,227 ,228 ,229 ,231 ,

263 ,367 ,368.  

, 278, 263, 258، 234 :32ج

306 ,308 ,310.  

, 51, 49, 47, 41, 21, 20 :33ج

52 ,53 ,56 ,81 ,82 ,83, 91، 

102 ،104 ،113 ,117 ,123 ,

125 ,126 ,128 ,129 ,130 ,

132 ,134 ,135, 140، 143 ,

144 ,152 ,157 ,165 ,203 ,

250 ,258 ,263 ,266 ,268, 

270، 312 ,332 ,337.  

, 120, 119, 112, 110 :34ج

144 ,215 ,216 ,222, 223 ,

224 ,225 ،316 ,317.  

  .91, 74, 52, 28، 9 :35ج

  .137 :37ج

  .244 :42ج

  .242 :12ج سيف بن عميرة:

  .187 :24ج السيوري:

السيوطي: راجع: ج�ل الدين 

  .السيوطي

  ـ ش ـ
  .108 :22ج شابور كاشاني:

 :12ج شاذان بن جبرائيل القمي:

34.  

  .13 :19ج الشاذكوني:

  .208 :33ج

  .42 :49ج :الشاعر الشيرازي

  .73 :3جالشافعي: 

  .187 :4ج

  .102 :5ج

  .250 :13ج

  .103, 83 :16ج

  .276 :22ج

  .357, 174, 173 :33ج

  .107 :50ج

  .236 :8جالشافعي ابن المغازلي: 

  .22, 21, 20 :12ج الشامي:

  .34, 22 :22ج

  .79 :22ج شبابة بن وافر:

  .168 :24ج شبان بن شيث:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

193 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :18ج :شبث بن ربعي التميمي

324.  

  .34, 33, 31, 24, 23, 11 :29ج

  .226 :37ج

  .326، 309, 308 :38ج

, 102, 100 ،93, 91 ,37 :39ج

103 ،105 ,128 ،229.  

, 109, 108, 107، 105 :40ج

117 ,118 ،143.  

, 329, 327, 205, 98 :45ج

330 ,331.  

  .333 :46ج

  .73 :47ج

(من أسماء ا�مام الحسن، وابن  شبر

  .88, 87, 78 :3ج: النبي ھارون)

  .46 :50ج شبل بن طھمان:

 شبل بن عبد هللا مولى لبني ھاشم:

  .46 :50ج

, 303, 299 :12ج شبل بن معبد:

309.  

  .46 :50ج

  .180 :1جالشبلنجي الشافعي: 

  .311 :2ج

  .333 :46ج

  .278 :22ج الشبلي:

  .46, 45, 37 :50ج

, 262, 251 :49ج شبيب بن بجرة:

285 ,292.  

, 156 ,155 :48ج شبيب بن عامر:

157 ,158 ,159 ,160.  

  .229 :39ج شبيب بن عبد هللا:

(من أسماء ا�مام الحسين،  شبير

  .88, 87 :3ج: وابن النبي ھارون)

  .219, 192, 69 :22ج

  .46 :22ج شبيل:

  .165 :38ج شداد بن أبي ربيعة:

, 238, 235 :18ج شداد بن أوس:

261.  

  .93 :19ج

  .167 :38ج شداد الخثعمي:

  .300 :30ج العبدي:شداد بن شمر 

 :32ج شداد بن معاوية العبسي:

278.  

، 197 :25ج شراحة (سراجة):

198.  

 .210 :11ج شرحبيل بن حسنة:

  .143 :13ج

  .212 :33ج

 :41ج شرحبيل بن ذى الك�ع:

195.  

 :18ج شرحبيل بن السمط الكندي:

118 ،170.  
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  .179 :32ج

  .212 :33ج

, 192, 191, 147, 76، 61 :36ج

193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,

198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,

204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,217 ,218 ,229 ,256 ,

258 ,259 ,266 ,275 ,286.  

  .250، 22 :37ج

  .339, 337, 336 :38ج

  .328, 58 :39ج

, 112, 111, 110, 106 :40ج

123 ,128 ,129 ,130 ,131 ,

132 ,133.  

  .340, 339 ,326 :43ج

  .31 :44ج

  .223, 210 :45ج

  .192 :40ج شرحبيل بن شريح:

, 120 :6جشرحبيل بن وداعة: 

122.  

  .109 :41ج شريح:

 :32ج شريح بن أوفى بن ضبيعة:

277.  

  .119، 117 :33ج

  .99, 97, 96 :46ج

  .86, 14, 10 :47ج

  .262 :37ج شريح بن عبيد:

  .98 :10ج شريح القاضي:

  .267، 265 :12ج

  .332 :13ج

  .139 :20ج

  .280 :24ج

, 59, 54, 53, 50, 48, 47 :25ج

60 ,61 ,321 ,322 ,324 ,325.  

  .148, 144 :35ج

  ., 265, 263 :36ج

  .164 :3جشريح بن قانط: 

  .199, 198 :40ج شريح بن مالك:

 :27ج شريح بن ھانئ الحارثي:

10 ،120.  

  .123 :30ج

  .296، 165 :32ج

  .233 :34ج

, 165, 14, 13, 12, 11 :38ج

167 ,168 ,172 ,253 ,254 ,

256 ،257 ,272 ,273 ،364.  

  .229 :39ج

, 181, 178, 176, 52 :43ج

183.  

, 209، 208, 207، 78 :45ج

210 ,218 ,223 ,224 ,225 ,



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

195 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

247 ,257 ,260 ,267 ,268 ,

269 ,270 ,272 ,299 ,315 ,

371.  

  .162 :47ج

 :37ج شريك اMعور الھمداني:

292.  

  .55 :45ج

  .125 :49ج

  .13 :2جشريك بن عبد هللا (راو): 

  .285 :13ج

  .83 :50ج

  .314 :47ج شريك بن عبد هللا:

  .145 :40ج شريك الكناني:

 :43ج شريك بن نملة المحاربي:

62 ,63.  

  .81 :22ج شعبان بن قيس:

  .244 :42ج شعبة:

, 87 :1جشعبة بن الحجاج (راو): 

134.  

  .53 :5ج

  .172 :7ج

  .112, 106 :16ج

  .84, 83 :33ج

  .26 :7جشعبة بن عبد هللا: 

, 189, 188, 180 :1جالشعبي: 

199 ,200 ,217 ,221 ,228.  

  .307 :2ج

  .223 :3ج

, 135, 134, 122, 120 :6ج

138.  

  .93, 92 :7ج

  .61, 15 :9ج

  .275 :10ج

  .172 :12ج

  .345 :13ج

  .140 :14ج

  .36 :17ج

  .166 :18ج

, 194, 193, 177, 107 :19ج

195 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

249 ,250 ,252 ,253.  

  .69, 65 :20ج

  .280 :22ج

  .259, 109 :24ج

  .197 :25ج

  .268, 248 :26ج

  .17, 13 :28ج

  .118, 105 :29ج

  .255, 159, 150 :30ج

  .82 :33ج

  .75 :35ج

  .335, 155 :36ج
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  .75 :37ج

  .334، 295 :38ج

  .317, 315 :39ج

  .287، 179, 156, 145 :40ج

 ،300 ,262, 174, 123 :41ج

325.  

  .278, 277, 15 :42ج

  .244، 35 :44ج

  .142, 139 :45ج

  .218, 118, 69, 45, 16 :45ج

  .337, 325, 323, 293 :48ج

  .168, 167 :49ج

  .127, 62, 51 :50ج

  .204 :7جالشعراني: 

, 43 :22ج شعيب (خطبة البيان):

45.  

, 196, 190 :30ج شعيب (راو):

197.  

  .21 :33ج

  .32 :22ج شعيب بن صالح:

  .87 :41ج شعيب بن نعيم:

  .131، 127 :8جشعيب بن واقد: 

  .158, 44 :13ج

  .296 :16ج

  .258, 227, 226, 225 :19ج

  .152, 139 :20ج

  .143 :21ج

  .263, 226, 217 :31ج

  .310, 263, 258, 234 :32ج

  .308 :32ج

, 91, 53, 52, 51, 41, 20 :33ج

117 ,123 ,125 ,258 ,266 ,

268 ,270 ,312.  

, 216, 215, 112, 110 :34ج

223 ,316.  

  .9 :35ج

  .172 :40ج

مولى أسامة بن زيد بن (شقران 

، 45, 44، 28, 27 :9ج: )حارثة

102.  

 :29ج شقيق بن ثور السدوسي:

106.  

  .311, 310, 309 :30ج

  .266 :31ج

  .274 :40ج

  .112، 100 :41ج

  .43 :42ج

  .323, 322, 321, 313 :44ج

  .315 :44ج الذھلي: شقيق

  .342 :44ج يق بن سلمة:شق

  .97 :45ج

  .53 :47ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

197 ] ب/المستند ا	ساسي فقط.

  .64, 62 :50ج

  .107 :30ج شقيق بن عقبة:

شمر بن أبرھة بن الصباح 

  .119، 60 :36ج الحميري:

  .239 :39ج

  .278 :42ج

  .187 :34ج شمر بن ذي الجوشن:

  .75, 62, 61, 54 :36ج

  .37 :39ج

  .262، 211, 210، 151 :40ج

 :41ج شمر بن الريان بن الحارث:

131.  

  .192 :40ج شمر بن شريح:

 :36ج شمر بن عبد هللا الخثعمي:

60.  

  .257, 198 :40ج

  .15 :7جشمس الدين المالكي: 

 :8جشمعون (اليھودي جار لعلي): 

128.  

 :19ج شمعون بن حمون الصفا:

102.  

  .221 :22ج

  .174، 171, 170 :40ج

  .219 :44ج

 :22ج شم�ص (خطبة البيان):

192 ,219.  

 ة عبد هللا بن عباس):شميلة (زوج

  .173 :49ج

 :36ج شن بن أفصى بن عبد القيس:

11.  

  .180 :39ج

  .326 :42ج الشني (المنقري):

  .359, 13, 11 :36ج الشني:

  .351، 213، 217، 33 :43ج

  .113 :33ج شھاب (راو):

  .73 :6جشھاب الخثعمي: 

  .291 :5جشھر بن حوشب: 

, 221, 200 :9جالشھرستاني: 

242.  

  .46 :12ج

  .327 :18ج

  .302 :26ج

  .360, 359, 358 :45ج

Mمحمد بن مكي  ولالشھيد ا)

  .75 :1ج :الجزيني)

  .203 :5ج

  .318 :22ج

 :(زين الدين الجبعي) الشھيد الثاني

  .218 :23ج

  .268 :25ج

  .113 :28ج



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    198
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .61, 60, 47 :49ج

  .13 :38ج شوذب الخارجي:

  .270 :46ج

  .78 :47ج

  .201 :10ج الشوكاني:

  .103 :16ج

  .253, 226 :17ج

  .11 :24ج شومان:

, 43 :22ج شيبان (خطبة البيان):

46 ,47.  

 :29ج شيبان بن عبد الرحمان :

211.  

  .229 :39ج شيبان بن محرث:

, 279, 277, 276 :2جشيبة: 

286 ,294 ,302 ,308 ,321.  

  .84 :4ج

  .49 :6ج

  .67, 28 :21ج

  .98 :23ج

, 309 :5جشيبة بن أبي شيبة: 

310 ,311 ,312.  

، 300 :5جشيبة بن أبي طلحة: 

303.  

 :36ج شيبة الحمد عبد المطلب:

348.  

  .52 :3جشيبة بن ربيعة: 

  .44 :18ج

  .231 :37ج

  .300 :5جشيبة بن طلحة: 

, 295 :5جشيبة بن عبد الدار: 

300.  

 :3جشيبة بن عثمان العبدري: 

290.  

  .257 :9ج

  .203, 52, 47 :48ج

  .164 :49ج

  .46 :50ج شيبة بن نعامة:

  .65 :31ج شيبة اليھودي:

  .63 :21ج شيخ نجدي:

, 7 :8جن (أبو بكر وعمر): االشيخ

277.  

  .274، 272 :10ج

 .198 :11ج

  .258, 257 :13ج

  .233 :14ج

, 164, 161, 159, 93، 80 :15ج

165.  

  .147 :16ج

  .280 :17ج

  .183 :19ج

  .300، 299، 298 :26ج



  فھرس: ا$ع)م..
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199 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .21 :27ج

  .231، 163 :36ج

  .53،91، 39، 38 :37ج

  .126 :40ج

  .29 :45ج

  .9 :3جالشيخان (البخاري ومسلم): 

  .272 :4ج

  .264 :6ج

  .194، 193 :7ج

  .244، 241، 240 :8ج

  .58, 57 :9ج

  .105 :12ج

  .243 :29ج

  ـ ص ـ
  .126 :3جالصاحب بن عباد: 

  .278 :13ج

  .44 :22ج صادق (خطبة البيان):

 :17ج صادق إبراھيم عرجون:

229.  

, 41 :22ج صالح (خطبة البيان):

42 ,43 ,44.  

مولى أسامة بن زيد بن (صالح 

  .88، 28، 23 :9ج: )حارثة

  .146 :34ج :)مولى التومة(صالح 

  .29 :9ج: )مولى رسول هللا(صالح 

  .226 :39ج صالح اMنصاري:

, 184, 173 :45ج صالح بن سليم:

186 ,187 ,189.  

 :38ج صالح بن سنان بن مالك:

260.  

  .97 :45ج صالح بن شقيق:

, 230 :36ج صالح بن صدقة:

253 ,254 ,301 ,313 ,335.  

 :38ج صالح بن فيروز العكي:

329.  

  .167 :14ج صالح بن كيسان:

  .239, 238 :19ج

  .277 :21ج

  .223 :23ج صالح اللفائفي:

  .99 :24ج صالح المازنداني:

  .179 :25ج صالح بن ميثم:

  .270, 35 :5جالصالحي الشامي: 

  .207 :6ج

  .120, 100, 87, 57 :9ج

  .47 :22ج :(خطبة البيان) صباح

, 190 :41ج الصباح الحميري:

220 ,227.  

  .264 :3جالصباح بن سيابة: 

  .61 :24ج

  .110 :41ج صبّاح القينى:

  .264 :24ج :صباح المزني
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  .159 :40ج

  .105 :37ج مغنِّى عمارة: ،الصباح

  .271 :43ج

 :31ج صبرة بن شيمان الحداني:

261 ،267.  

  .308 :32ج

  .164, 145, 127, 120 :33ج

  .292 :37ج

  .196، 151, 125 :49ج

  .46 :22ج صبيح (خطبة البيان):

 :16ج صبيح بن عبد هللا العبسي:

83.  

  .80 :22ج صبيح بن مسلم:

, 128 :45ج صبيغ بن شريك:

134.  

  .277 :46ج صخر بن حرب:

  .201 :40ج صخر بن سمي:

  .30 :47ج صخر بن عروة:

  .44 :22ج صدقه (خطبة البيان):

محّمد بن علي بن الحسين ( الصدوق

  .252 :2ج: )بن بابويه القمي

  .170 :3ج

  .100، 15 :8ج

  .169, 48, 12 :9ج

  .254 :10ج

 .213، 29 :11ج

  .279 :12ج

  .88, 24 :13ج

  .299, 222 :15ج

  .176 :16ج

  .307, 278, 277, 17 :23ج

, 167, 45, 42, 40, 9 :24ج

168 ,276 ,290 ,299 ,310.  

, 117, 82, 80, 79, 52 :25ج

177 ,184 ,192 ,248 ,275 ,

335.  

, 104, 103, 98, 68, 67 :26ج

312.  

  .274, 267 :27ج

  .307 :28ج

  .34 :31ج

, 181, 180, 179, 167 :34ج

182 ,183 ,270 ,273.  

  .114 :42ج

  .284, 283, 282 :45ج

  .57 :49ج

  .71 :24ج صرمة بن أبي أنس:

  .250 :16ج الصعب بن جثامة:

  .51, 20 :33ج صعب بن حكيم:ال

  .62 :43ج

  .151 :32ج الصعب بن سليم:

 :32ج الصعب بن عطية بن ب�ل:



  فھرس: ا$ع)م..
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201 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

263 ،308.  

  .53, 51 :33ج

 :29ج صعبة بنت الحضرمي:

310.  

  .108 :31ج

ِمْھٍر:   .107 :31ج الصعبة بنت ُدزَّ

صعصعة بن سياب بن ناجية أبي 

  .294 :1جمحمد: 

 صعصعة بن صوحان العبدي:

  .272 :12ج

  .336, 321, 320, 25 :13ج

  .84 :15ج

  .267, 251 :17ج

  .203، 95 :19ج

  .46 :20ج

  .284، 120, 17 :22ج

  .213 :28ج

  .38, 37, 31 :30ج

  .263 :31ج

، 272، 253، 182، 151 :32ج

278، 309، 310.  

  .47 :35ج

, 311, 310, 309, 308 :38ج

326 ,329 ,335.  

  .319, 230 :39ج

  .287, 143 :40ج

  .325 :41ج

, 246, 245, 244, 42 :44ج

252.  

  .54 :45ج

, 75, 45, 44, 25, 24، 14 :46ج

76 ,143 ,255 ,256 ,257 ,

258 ,259 ,260 ,261 ,263 ,

264 ,265 ,350.  

  .84 :47ج

  .328 :48ج

  .43 :49ج

  .25 :50ج

 :18ج صعصعة بن معاوية التيمي:

277.  

  .227 :23ج الصفار:

  .29 :24ج

  .151 :34ج

  .173 :40ج

  .42 :12ج ي:الصفد

 :39ج صفر بن عمرو بن محصن:

230.  

  .50 :12ج صفراء بنت شعيب:

، 271, 270, 269, 268 :34ج

272 ,273 ,274 ,276.  

  .309 :5جصفوان (راو): 

  .199 :21ج
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  .192 :23ج

  .143 :25ج

  .65 :32ج

  .111 :42ج

  .50 :3جصفوان بن أمية: 

  .117 :23ج

  .218 :26ج

, 295 :38ج صفوان بن عمرو:

296, 299.  

  .204 :44ج

, 179 :4جصفوان بن المعطل: 

183.  

  .56 :34ج

 :1جصفوان بن يحيى (الجمال): 

39.  

  .310 :5ج

 .245, 244 :11ج

  .190 :23ج

  .173 :24ج

  .117 :25ج

  .184 :34ج

, 222 :1جالصفوري الشافعي: 

340.  

  .316 :8ج

  .208 :10ج الصفي الحلي:

  .304 :27ج صفي الدين:

 :33ج فية:صفية بنت الحارث الثق

21.  

  .110، 108 :34ج

 :4جصفية بنت حيي بن أخطب: 

267 ,268.  

  .324 :13ج

، 227 :3جصفية بنت عبد المطلب: 

265 ,267.  

  .231، 196, 11 :5ج

  .225 :13ج

  .238 :18ج

  .241، 150, 149 :23ج

  .216 :28ج

  .312, 311، 268 :29ج

  .108 :31ج

  .351 :32ج

  .122 :34ج

، 277 :34ج صفيراء بنت شعيب:

278 ,279 ,280 ,283 ,284 ,

285 ,286 ,291 ,293 ,294.  

  .333 :39ج

  .23 :47ج

  .265 :31ج الصقعب بن زھير:

  .115 :35ج

  .103 :45ج

  .60 :46ج الصلت بن بھرام:



  فھرس: ا$ع)م..
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203 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .30 :36ج بن زفر: )صلة(الصلت 

 :40ج الصلت بن زھير النھدي:

201 ,202 ,211.  

الصلت بن يزيد بن أبى الصلت 

  .114 :41ج التيمى:

  .262 :41ج الصلتان العبدى:

  .265 :1جالصھباء بنت ربيعة: 

 :17ج :)مولى اMسلميين(صھبان 

117.  

صھيب الرومي: راجع: صھيب بن 

  .سنان

 165, 164 :2جصھيب بن سنان: 

 ،157 ,158 ,162 ,164.  

  .162 :4ج

  .112، 108 :9ج

, 139, 138, 136، 127 :14ج

140 ,141 ,249.  

, 52, 51, 50, 47, 45, 41 :15ج

117 ,119 ,120.  

  .13 :20ج

  .267, 266, 264, 234 :28ج

  .210, 202 :46ج

  .238 :1جصھيب بن عباد: 

  .204 :18ج صھيب مولى العباس:

  .268، 170 :3جصواب الحبشي: 

, 47 :22ج صياح (خطبة البيان):

51.  

  .230 :39ج صيفي بن ربعي:

 :37ج صيفي بن علية بن شامل:

212.  

 :46ج شيباني:صيفي بن فسيل ال

128.  

  ـ ض ـ
  .47 :22ج ضابط:

 ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب:

  .292, 277 :33ج

  .78, 77 :32ج الضبي:

  .347, 59 :3ج: (راو) الضحاك

  .250 :9ج

 .309 :11ج

 الضحاك بن أبي سفيان الك�بي:

  .219 :29ج

  .124 :32ج

  .253 :4جالضحاك اMنصاري: 

  .67 :5ج

  .82 :22ج الضحاك بن عبد الجبار:

 الضحاك بن عبد الرحمان بن رزين:

  .152 :49ج

الضحاك بن عبد هللا (عبيد هللا) 

, 186، 152, 151 :49ج الھ�لي:

187.  
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 :21ج الضحاك بن قيس الفھري:

129.  

  .192، 15, 14 :36ج

  .284 :38ج

  .282 :39ج

  .146, 144, 85 :40ج

  .207 :42ج

  .340, 323، 211 :43ج

  .274, 259, 31 :44ج

  .307 :45ج

  .163 :46ج

, 324, 323, 322, 321 :47ج

325 ,326 ,327 ,328 ,330 ,

334 ,338 ,339 ,340 ,366.  

  .96 :48ج

  .186 :49ج

  .45 :6جالضحاك بن مزاحم: 

  .340 :13ج

, 120 :11ج ضرار بن اMزور:

123 ,133 ,134 ،136. 

 :4جضرار بن الخطاب الفھري: 

9 ,64, 101 ،102 ,111 ،117.  

  .142 :13ج

  .94 :19ج ضرار بن الصامت:

 :29ج ضرار بن ضمرة الكناني:

186.  

  .196 :30ج الضريس البجلي:

  .170 :7جضمرة (راو): 

 ضيف بن إسماعيل (خطبة البيان):

  .82 :22ج

  ـ ط ـ
 طارق بن أبي ظبيان اMزدي:

  .248 :48ج

 :14ج طارق بن شھاب الزھري:

88 ،165.  

  .129, 128 :28ج

, 220 :25ج طارق بن عبد هللا:

221 ,222 ,223 ,224 ,233 ,

235 ,236 ,237 ,239 ,240 ,

241 ,242 ,243.  

 :48ج :النھدي طارق بن عبد هللا

296 ،298.  

, 63, 62 :1جطالب بن أبي طالب: 

64 ,65 ,66 ,75 ،123 ,124 ,

125 ,127.  

  .79 :22ج طالب بن العالي:

  .84 :22ج طالب بن محمد:

  .268 :22ج الطالقاني:

  .184, 182 :9جطالوت: 

  .46, 40 :22ج

  .44 :34ج



  فھرس: ا$ع)م..
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205 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .204 :37ج

  .42 :22ج طاھر (خطبة البيان):

صلى هللا « ربيب الرسول(طاھر 

 .153، 152 :11ج :»)عليه وآله

 طاھر بن أبي الفرو (خطبة البيان):

  .84 :22ج

, 153 :11ج طاھر بن أبي ھالة:

154 ,155. 

  .39, 38 :49ج طاھر بن الحسين:

 البيان): طاھر بن يحيى (خطبة

  .79 :22ج

  .53, 52 :5جطاووس: 

  .345, 344, 52 :13ج

  .307, 306 :45ج

  .339 :13ج طاووس بن كيسان:

  .286 :24ج طاووس اليماني:

  .82 :22ج طايع بن مسعود:

  .291 :6جائي: بالطباط

  .38 :15ج

  .242, 231, 230 :17ج

  .293, 291 :23ج

, 179, 178, 156, 68 :24ج

180 ,181 ,182.  

  .195 :37ج

, 121, 64, 24 :3جالطبراني: 

234.  

  .189 :4ج

  .201, 96 :5ج

  .60 :9ج

  .49, 48 :14ج

  .266 :15ج

  .199 :18ج

  .281 :29ج

  .310 :2جالطبرسي: 

  .141, 99, 82 :4ج

  .232 :5ج

  .222, 150, 47, 45 :6ج

  .246, 127, 18 :7ج

  .325, 171, 168 :9ج

  .127 :10ج

 .27 :11ج

  .20 :14ج

  .240 :15ج

  .191 :18ج

  .346 :22ج

  .233, 163, 135, 17 :23ج

  .160, 80, 70 :24ج

  .256, 250, 248 :26ج

  .89, 85 :34ج

  .194 :49ج

  .96 :5جالطحاوي: 

  .302 :7ج
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  .47 :14ج

 :43ج طحل بن اMسود بن ردلج:

314.  

  .57 :39ج طرفة بن العبد:

اح اMكبر:   .79 :36ج الِطِرمَّ

اح بن عدي الطائي:  :36ج الِطِرمَّ

36، 53 ،54 ،55 ،58 ،59 ،60، 

61، 62 ،63 ،65 ،66 ،67 ،68 ،

70 ،71 ،72 ،75 ،76 ،77 ،78 ،

79 ،115.  

  .77 :10ج الطريحي:

  .135 :48ج

 :40ج طريف بن حابس اMلھاني:

144.  

 :42ج طريف بن عدي بن حاتم:

330 ,337.  

  .35, 34 :43ج

طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد 

, 294, 293, 292 :2جمناف: 

295 ،312.  

  .159 :3ج

 :48ج طعين بن الحرث الكندي:

55.  

  .156 :25ج طغرل بيك:

  .143 :40ج الطفيل أبو صريمة:

  .247 :44ج الطفيل بن أدھم:

  .92 :19ج رث:االطفيل بن الح

  .72 :45ج

 طلبة بن قيس بن عاصم المنقرى:

  .315 :45ج

  .296 :16ج طلحة (راو):

  .215 :18ج

  .139 :20ج

  .231 :28ج

  .223, 190 :30ج

  .91، 41 :33ج

  .47 :2جطلحة العبدري: 

  .48 :2جطلحة بن أبي طلحة: 

, 163, 161, 150, 141 :3ج

172 ,270.  

  .76 :4ج

  .58 :5ج

  .158 :43ج

  .225 :19ج طلحة بن اMعلم:

  .227 :23ج طلحة بن زيد:

  .17, 10, 9 :26ج

  .301, 300 :5جطلحة بن شيبة: 

 طلحة الطلحات بن عبد هللا بن خلف:

  .21 :33ج

  .205 :43ج

  .218 :32ج طلحة بن عبد هللا:

  .311 :1جطلحة بن عبيد هللا: 



  فھرس: ا$ع)م..
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207 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 331, 226, 221, 131 :2ج

332 ,333 ,334 .  

, 245, 244, 242، 191 :3ج

247 ,290 ,291 ,292 ,293 ,

294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,

299 ,300.  

  .302, 248, 232 :5ج

  .324 :6ج

  .187، 148 :7ج

, 170, 169, 159, 152 :9ج

188 ,.  

  .98, 28, 26 :10ج

, 183, 182, 111, 105 :11ج

188. 

  .65, 59, 58 :12ج

, 113, 111, 100, 99 :13ج

152 ,157 ,159 ,163 ,168 ,

183 ,184 ,187 ,193 ,208 ,

230 ,233 ,319 ,325 ,333.  

, 244, 243, 242, 220 :14ج

250 ,251 ,262 ,265 ,267 ,

268 ,279 ,281 ,289 ,290 ,

294, 298 ,301 ,312 ,314 ,

315 ,316 ,317 ,330 ,337 ,

341.  

, 50, 47, 46, 45, 42, 40 :15ج

51 ,52 ,58 ,59 ,67 ,68 ,69 ,

71 ,88 ,89 ,98 ,105 ,114 ,

116 ,117 ,146 ,151 ,152 ,

153 ,156 ,214 ,267 ،283 ,

292 ,296.  

, 25, 24, 23, 20, 19, 10 :16ج

26 ,27 ,28 ,29 ,141 ,145 ,

165 ,222 ,236 ,238 ,253 ,

283 ,285 ,300 ,303 ,315 ,

329.  

, 330, 312, 308, 62, 52 :17ج

331 ,334 ,236 ،337 ,339 ,

340 ,341 ,347 ,348.  

, 14, 13, 12, 11, 8, 7 :18ج

15 ,16 ,17 ،18 ,19 ,20 ,21 ,

22 ,27 ,30 ,32 ,39 ,41 ,44 ,

45 ,57 ,132 ,133 ,134 ,135 ,

152 ,161 ,162 ,163 ,176, 

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

186 ,216 ,217 ,218 ,219 ,

220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,

226 ,227 ,233 ,234 ,235 ,

239 ,240 ,242 ,244 ,250 ,

251 ,256 ,257 ,258 ,259 ,

262 ,269 ,270 ,271 ,273 ,

275 ,276 ,277 ,278 ,291 ,
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304 ,305 ,306 ,310 ,319 ,

320 ,346 ,348 ,349.  

, 48, 47, 45, 36, 35, 8 :19ج

49 ,57 ,79 ,87 ,88 ,103 ,

107 ,118 ,121 ,122 ,124 ,

126 ,128 ,129 ,137 ,143 ,

144 ,147 ,148 ,149 ,150 ,

154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,

159 ,160 ,162 ,164 ,165 ,

166 ,167 ,168 ,174 ,176 ,

177 ,183 ,191 ,195 ,197 ,

207 ,225 ,226 ,227 ,228 ,

229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,

239 ,241 ,242 ,243 ,244 ,

247 ,248 ,249 ,250 ,255 ,

257 ,258 ,265 ,266 ,267 ,

268 ,269 ,271 ,273 ,274 ,

275 ,276 ,277 ,279 ,280 ,

281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,

286 ,287 ,288.  

, 83, 71, 38, 29, 17, 16 :20ج

139 ,141 ,142 ,145 ,148 ,

150 ,152 ,153 ,155 ,156 ,

158 ,161 ,164 ,167 ,171 ,

172 ,173 ,177 ,178 ,179 ,

183 ,185 ,186 ,187 ,188 ,

202 ,203 ,207 ,208 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,219 ,221 ,223 ,224 ,

226 ,248 ,252 ,255 ,263 ,

270 ,271 ,272 ,273.  

, 145, 143, 133, 93 :21ج

150 ,151 ,153 ,154 ,251 ,

259 ,260 ,277 ,281 ,282 ,

283 ,284 ,306 ,307 ,308.  

  .117 :22ج

  .120 :24ج

  .324, 322, 321, 22 :25ج

, 132, 131, 130, 129 :26ج

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

139 ,140 ,142 ,146 ,147 ,

148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,161 ,

162 ,163 ,164 ,165 ,167 ,

168 ,170 ,173 ,175 ,178 ,

179 ,181 ,182 ,183 ,185 ,

186 ,187 ,188 ,195 ,196 ,

197 ,198 ,212 ,215 ,216 ,

217 ,219 ,220 ,221 ,222 ,

223 ,224 ,232 ,233 ,235 ,

236 ,237 ,239 ,248 ,250 ,

265 ,266 ,268 ,273 ,274 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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209 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

287 ,288 ,290 ,305 ,315 ,

316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,

321 ,322 ,323 ,327 ,329 ،

331.  

, 27, 21, 20, 19, 11, 10 :27ج

29 ,30 ,31 ,41 ,42 ,44 ,56 ,

57 ,60 ,61 ,62 ,67 ,68 ,69 ,

82 ,83 ,84 ,86 ,87 ,93 ,94 ,

98 ,100 ,101 ,102 ,104 ,

105 ,107 ,108 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,118 ,119 ,135 ,

137 ,141 ,144 ,145 ,157 ,

159 ,162 ,165 ,172 ,179 ,

197 ,198, 199 ,205 ,206 ,

207 ,208 ,210 ,218 ,220 ,

222 ,225 ,226 ,227 ,232 ,

235 ,236 ,238 ,239 ,240 ,

241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,

246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,

251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,

256 ,257 ,281 ,285 ,287 ,

291 ,299 ,300 ,312 ,313 ,

314 ,317 ,318 ,319 ,321 ,

325 ,326 ,328 ,329 ,335 ,

341 ,342.  

, 39, 37, 36, 18, 13, 10 :28ج

42 ,43 ,44 ,63 ,64 ,82 ,91 ,

92 ,93 ,103 ,128 ,129 ,131 ,

133 ,134 ,135 ,136 ,163 ,

164 ,165 ,170 ,171 ,172 ,

174 ,175 ,176 ,178 ,179 ,

186 ,188 ,189 ,190 ,191 ,

192 ,193 ,194 ,195 ,201 ,

202 ,204 ,205 ,206 ,208 ,

210 ,211 ,212 ,214 ,215 ,

216 ,218 ,219 ,220 ,221 ,

222 ,224 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,241 ,244 ,247 ,

248 ,254 ,256 ,260 ,261 ,

264 ,266 ,267 ,268 ,269 ,

271 ,278 ,279 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,

287 ,290 ,291 ,292 ,293 ,

300 ,339.  

, 35, 17, 16, 14, 13, 12 :29ج

36 ,40 ,41 ,44 ,53 ,54 ,58 ,

59 ,60 ,65 ,67 ,68 ,69 ,101 ,

108 ,109 ,113 ,116 ,117 ,

131 ,132 ,140 ,141 ,145 ,

153 ,154 ,155 ,156 ,158 ,

159 ,162 ,163 ,164 ,166 ,



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    210
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,

172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,

181 ,182 ,183 ,185 ,188 ,

190 ,192 ,193 ,199 ,210 ,

212 ,246 ,248 ,250 ,251 ,

252 ,253 ,257 ,261 ,262 ,

265 ,268 ,269 ,272 ,274 ,

275 ,277 ,278 ,280 ,283 ,

294 ,296 ,300 ,304 ,305 ,

307 ,309 ,310 ,311 ,313 ,

314 ,315 ,317 ,318 ,320 ,

321 ,322 ,324 ,326 ,327.  

, 14, 13, 12, 10, 8, 7 :30ج

18 ,20 ,21 ,23 ,25 ,31 ,32 ,

33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,

40 ,42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,

49 ,57 ,62 ,67 ,72 ,77 ,80 ,

87 ,88 ,89 ,90 ,92 ,110 ,

112 ,114 ,117 ,118 ,123 ,

126 ,127 ,128 ,129 ,132 ,

134 ,135 ,137 ,138 ,142 ,

143 ,145 ,148 ,150 ,151 ,

159 ,184 ,185 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,200 ,204 ,

205 ,207 ,208 ,211 ,212 ,

214 ,241 ,251 ,252 ,253 ,

254 ,255 ,258 ,259 ,285 ,

286 ,290 ,305 ,309 ,315 ,

316 ,321 ,322 ,323 ,324 ,

325 ,332 ,333 ,334 ,335 ,

336 ,341.  

, 67, 66, 63, 62, 49, 47 :31ج

68 ,69 ,74 ,75 ,86 ,87 ,91 ,

92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,

99 ,106 ,107 ,108 ,110 ,

115 ,125 ,130 ,131 ,134 ,

140 ,141 ,143 ,144 ,147 ,

148 ,149 ,152 ,153 ,154 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,

160 ,161 ,162 ,163 ,165 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,182 ,183 ,190 ,

201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,

208 ,210 ,211 ,212 ,217 ,

224 ,226 ,227 ,228 ,229 ,

256 ,259 ,270 ,272 ,285 ,

294 ,300 ,304 ,308 ,313 ,

314 ,315 ,316 ,318 ,322 ,

324 ,345 ,364 ,366 ,368 ,

371.  

 ,161, 160, 109, 89, 69 :32ج

165، 191 ,192 ,198 ,205 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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211 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

206 ,207 ,208 ,209 ,217 ,

218 ,219 ,221 ,222 ,224 ,

225 ,226 ,227 ,228 ,229 ,

230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,

235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,

240 ,241 ,244 ,245 ,246 ,

247 ,248 ,277 ,280 ,283 ,

289 ,300 ,301 ,310 ,318 ,

320 ,344.  

, 76, 74, 65, 52, 16, 11 :33ج

77 ,78 ,92 ,97 ,98 ,99 ,102 ,

103 ,104 ,113 ,114 ,116 ,

117 ,118 ,120 ,123 ,124 ,

125 ,126 ,127 ,130 ,134 ,

135 ,136 ,138 ,145 ,149 ,

150 ,151 ,158 ,159 ,161 ,

162 ,164 ,173 ,179 ,180 ,

181 ,182 ,185 ,188 ,189 ,

204 ,205 ,213 ,216 ,217 ,

225 ,258 ,263 ,266 ,268 ,

270 ,271 ,273 ,274 ,277 ,

279 ,283 ,285 ,289 ,299 ,

317 ,324 ,330 ,332 ,333 ,

343.  

, 70, 69, 67, 66, 62, 22 :34ج

71 ,110 ,176 ,215 ,216 ,

221 ,223 ,253 ,259 ,261 ,

276 ,277 ,301 ,307 ,316 ,

319 ,320 ,321 ,322 ,343 ,

346.  

, 298, 285, 51, 17, 9 :35ج

307 ,310 ,319 ,320 ,321 ,

334 ,336 ,337.  

, 86, 85, 64, 38, 31 :36ج

105, 116 ,117 ,123 ,133 ,

196 ,225 ,237 ,238 ,239 ,

240 ,244 ,248 ,268 ,278 ,

280 ,281 ,290 ,293 ,304 ,

322.  

, 87, 58, 53, 18, 17, 16 :37ج

90 ,117 ,196 ,198.  

  .343, 339, 317 :38ج

, 146, 135, 105, 51, 28 :39ج

151 ,171 ,172 ,184 ,186 ,

193 ,211 ,240 ,250 ,275.  

, 154, 130, 129, 98 :40ج

169.  

, 277, 244, 201, 200 :41ج

334.  

  .189 :42ج

  .339, 214, 191, 190 :43ج

  .328, 126 :44ج
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  .259, 138, 137, 120 :45ج

  .214, 212, 211, 203 :46ج

  .23 :47ج

  .118 :49ج

  .307 :23ج طلحة بن يزيد:

 :(يقصد به طلحة بن عبيد هللا) طليح

  .141 :43ج

, 91 :11ج دي:طليحة بن خويلد اMس

101 ,103 ,104 ,105 ,151. 

، 140, 139, 138، 136 :21ج

145 ،149 ,150.  

  .288 :27ج

  .156 :28ج

  .187, 168 :49ج طه حسين:

  .114 :22ج الطھراني:

  .335 :23ج

 :1ج: (محمد بن الحسن) الطوسي

293.  

  .13 :4ج

  .94 :7ج

  .235, 15 :8ج

  .281, 150 :10ج

, 128, 110, 108, 43 :12ج

279.  

  .87 :13ج

  .266 :15ج

  .78, 77, 57 :16ج

  .249 :19ج

  .158، 155, 147 :20ج

  .113 :22ج

, 303, 299, 165, 60 :24ج

309.  

, 137, 95, 91, 90, 80 :25ج

179 ,275 ,327 ,333.  

, 103, 98, 67, 19, 14 :26ج

104.  

  .12 :28ج

  .191، 183, 182, 127 :34ج

  .220, 219 :35ج

  .351 :37ج

  .211 :38ج

  .140 :41ج

  .249 :44ج

  .54 :46ج

  .87 :48ج

, 47, 45, 44, 43, 40, 39 :49ج

48 ,53 ,54 ,55 ,59 ,61 ,62 ,

65 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,

73 ,74 ,180.  

  .34, 29 :50ج
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213 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .112, 11 :22ج طوق بن مالك:

, 311, 194, 193 :26ج طيفور:

312.  

  ـ ظ ـ
  .47 :22ج ظافر:

  .293 :22ج ظالم بن ظالم:

  .293 :22ج ن عمرو:ظالم ب

, 46 :22ج ظاھر (خطبة البيان):

47.  

 :38ج ظبيان بن عمارة التميمي:

258 ,325.  

  .52 :48ج

  .274 :25ج ظريف:

  .326 :9جظفر بن داعي العلوي: 

  .84 :22ج ظھير بن أبي الفجر:

  ـ ع ـ
, 58 :47ج عائذ بن حملة التميمي:

59.  

 :17ج عائذ بن حملة الظھري:

305.  

  .230 :39ج :عائذ بن سعيد

 :39ج عائذ بن عمرو اMنصاري:

230.  

 عائذ [عباس] بن مسروق الھمداني:

  .287 :40ج

، 89, 87 :1جعائشة بنت أبي بكر: 

90 ,118 ,119 ،120 ,177.  

, 257, 251, 159، 141 :2ج

270 ,272 ,273.  

  .125, 121, 105, 44 :3ج

, 181, 180, 179, 178 :4ج

183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,

188, 189 ,190 ,191 ,192 ,

197 ,198 ,199 ,254 ,258 ,

259 ,262.  

, 148, 139, 138, 137 :6ج

324.  

  .267, 234, 200, 119 :7ج

, 227, 226, 225, 167, 69 :8ج

228 ,245 ,246 ,254 ,255 ,

256 ,258 ,259 ,260 ,262 ,

263 ,264 ,295 ,325 ,326 ,

332 ,366 ,367 ,370 ,371 ,

372 ,375 ,378 ,379.  

, 57, 26, 24, 21, 18, 15 :9ج

58 ,65 ,102 ،103 ,104 ,105 ,

106 ,107 ,197 ,204 ,264.  

, 104, 103, 102, 88 :10ج

105 ,139 ,147 ,166 ,167 ,

168 ,171 ,178 ,198 ,261.  

, 92, 23, 20, 18, 17 :11ج
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166 ,169 ,296 ,337. 

  .88, 59, 47, 39 :12ج

, 228, 226, 225, 111 :13ج

248 ,265.  

, 143, 142, 138, 24, 11 :14ج

144 ,181 ,217 ,218 ,219 ,

251 ,312 ,314 ,318.  

, 89, 70, 68, 52, 50, 47 :15ج

113 ,151 ,226 ,240 ,323 ,

324.  

, 253, 251, 247, 238 :16ج

260 ,261 ,285 ,315 ,320 ,

322 ,323 ,327.  

, 195, 87, 42, 21, 8 :17ج

308 ,327 ,328 ,334 ,337 ,

338 ,339.  

, 162, 161, 133, 39 :18ج

163 ,176 ,177 ,178 ,179 ,

180 ,181 ,186 ,247 ,262 ,

305 ,306 ,348.  

  .281, 239, 236 :19ج

, 202, 188, 141, 71, 38 :20ج

203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,212 ,224 ,

225 ,226.  

, 260, 154, 149, 95, 93 :21ج

277 ,283 ,284 ,308.  

  .281, 117, 87 :22ج

  .231, 36 :24ج

, 137, 136, 134, 130 :26ج

147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,

152 ,160 ,163 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,200 ,

203 ,207 ,209 ,210 ,211 ,

215 ,219 ,221 ,222 ,223 ,

224 ,225 ,228 ,229 ,230 ,

232 ,233 ,235 ,239 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,252 ,253 ,

254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,

260 ,261 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,268 ,273 ,274 ,275 ,

277 ,279 ,280 ,281 ,282 ,

283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,

288 ,289 ,290 ,291 ,292 ,

294 ,295 ,297 ,298 ,299 ,

303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,

308 ,309 ,310 ,311 ,315 ,

316 ,318 ,319 ,320 ,321 ,

322 ,323 ,324 ,325 ,326 ,

327 ,328 ,329 ,330 ,331.  

, 23, 21, 20, 19, 10, 9 :27ج

28 ,41 ,56 ,68 ,83 ,87 ,101 ,
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215 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

105 ,112 ,114 ,115 ,117 ,

119 ,137 ,141 ,145 ,151 ,

152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,

157 ,158 ,162 ,165 ,172 ,

179 ,199 ,209 ,210 ,211 ,

213 ,218 ،219 ,220 ,221 ,

225 ,226 ,228 ,231 ,232 ,

235 ,236 ,238 ,239 ,240 ,

241 ,244 ,246 ,248 ,249 ,

250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,261 ,262 ,263 ,

264 ,265 ,267 ,268 ,269 ,

273 ,275 ,276 ,277 ,279 ,

281 ,282 ,285 ,286 ,287 ,

288 ,289 ,291 ,293 ,294 ,

295 ,297 ,298 ,299 ,300 ,

302 ,303 ,305 ,307 ,309 ,

312 ,313 ,317 ,319 ,320 ,

321 ,322 ,323 ,324 ,325 ,

326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,

332 ,333 ,334 ,336 ,337 ,

338 ,339.  

, 82, 67, 42, 17, 13, 10 :28ج

92 ,93 ,128 ,133 ,166 ,167 ,

168 ,175 ,186 ,188 ,190 ,

195 ،201 ,202 ,204 ,205 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,

217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,

222 ,229 ,231 ,232 ,233 ,

236 ,238 ,239 ,242 ,245 ,

248 ,249 ,254 ,255 ,257 ,

258 ,259 ,261 ,265 ,266 ,

267 ,271 ,273 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,

287 ,289 ,292 ,293 ,296 ,

297 ,298 ,301 ,302 ,306 ,

307 ,315 ,339.  

, 36, 35, 34, 33, 16, 11 :29ج

41 ,43 ,44 ,46 ,53 ,54 ,57 ,

59 ,60 ,65 ,68 ,69 ,73 ,116 ,

117 ,132 ,133 ,141 ,154 ,

156 ,159 ,162 ,166 ,175 ,

176 ,177 ,182 ,192 ,193 ,

214 ,215 ,216 ,218 ,219 ,

220 ,231 ,233 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,240 ,241 ,242 ,

243 ,245 ,246 ,247 ,248 ,

250 ,251 ,253 ,270 ,271 ,

272 ,273 ,277 ,278 ,281 ,

282 ,283 ,287 ,289 ,290 ,

291 ,292 ,293 ,294 ,304 ,

305.  
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, 18, 17, 14, 10, 9, 8 :30ج

19 ,20 ,21 ,23 ,25 ,26 ,27 ,

28 ,31 ,34 ,38 ,44 ,45 ,49 ,

77 ,80 ,82 ,93 ,97 ,111 ,

116 ,123 ,126 ,127 ,129 ,

136 ,138 ,139 ,145 ,152 ,

162 ,167 ,168 ,169 ,172 ,

174 ,175 ,183 ,184 ,185 ,

187 ,188 ,189 ,192 ,193 ,

200 ,201 ,202 ,203 ,207 ,

208 ,211 ,214 ,216 ,225 ,

227 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

239 ,241 ,251 ,253 ,254 ,

255 ,257 ,258 ,259 ,298 ,

305 ,309 ,315 ,316 ,319 ,

322 ,324 ,325 ,326 ,331 ,

332 ,334 ,335 ,336 ,337 ,

338 ,339 ,341.  

, 52, 50, 49, 47, 46, 45 :31ج

53 ,55 ,56 ,58 ,59 ,60 ,61 ,

62 ,63 ,71 ,73 ,74 ,75 ,77 ,

81 ,88 ,91 ,97 ,98 ,101 ,

112 ,113 ,114 ,115 ,131 ,

132 ,136 ,156 ,157 ,159 ,

163 ,171 ,176 ,186 ,198 ,

199 ,208 ,224 ,225 ,226 ,

229 ,255 ,256 ,267 ,270 ,

285 ,290 ,294 ,300 ,340 ,

344 ,363 ,364 ,368 ,370.  

, 73, 72, 71, 69, 66, 42 :32ج

77 ,78 ,79 ,84 ,88 ,97 ,98 ,

101 ,112 ,113 ,118 ,119 ,

120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,

129 ,141 ,142 ,166 ,177 ,

192 ,198 ,199 ,200 ,203 ,

205 ,213 ,229 ,234 ,236 ,

238 ,247 ,259 ,263 ,264 ,

266 ,280 ,281 ,282 ,283 ,

284 ،289 ,291 ,295 ,297 ,

298 ,301 ,302 ,303 ,304 ,

306 ,307 ,308 ,310 ,311 ,

318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,

323 ,324 ,327 ,328 ,334 ,

335 ,336 ,337 ,338 ,339 ,

340 ,341 ,344 ,348 ,349 ,

350 ,352 ,353.  

, 17, 16, 13, 12, 11, 9 :33ج

18 ,21 ,22 ,23 ,27 ,28 ,29 ,

30 ,31 ,32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,

42 ,43 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,

50 ,51 ,52 ,54 ,57 ,66 ,67 ,

68 ,74 ,76 ,78 ,91 ,92 ,93 ,
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217 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

94 ,95 ,96 ,97 ,99 ,100 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,114 ,

115 ,117 ,125 ،127 ,128 ,

130 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

146 ,159 ,169 ,170 ,171 ,

172 ,173 ,179 ,180 ,181 ,

182 ,183 ,184 ,185 ,187 ,

188 ,189 ,191 ,192 ,193 ,

195 ,197 ,204 ,205 ,225 ,

230 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,259 ,263 ,

264 ,265 ,273 ,296 ,297 ,

299 ,303 ,304 ,307 ,311 ,

313 ,315 ,317 ,318 ,324 ,

333 ,361.  

, 51, 50, 48, 42, 18, 17 :34ج

54 ,56 ,57 ,66 ,67 ,68 ,70 ,

71 ,79 ,86 ,101 ,103 ,105 ,

106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,

111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,

116 ,118 ,119 ,120 ,121 ,

122 ,123 ,125 ,128 ,133 ,

134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,

139 ,141 ,142 ,143 ,144 ,

146 ,148 ,151 ,155 ,156 ,

157 ,158 ,159 ,161, 162 ,

170 ,181 ,207 ,208 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,216 ,217 ,218 ,219 ,

220 ,221 ,223 ,224 ,225 ,

226 ,241 ,242 ,243 ,244 ,

245 ,250 ,253 ,257 ,258 ,

259 ,261 ,270 ,274 ,275 ,

276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,

281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,

286 ,287 ,289 ,291 ,292 ,

293 ,294 ,295 ,307 ,322 ,

331 ,334 ,343 ,345.  

, 133, 132, 131, 51 :35ج

285 ,310 ,319 ,320.  

, 116, 110, 64, 38, 34 :36ج

237 ,248 ,268 ,290 ,293 ,

304 ,319.  

, 87, 53, 18, 17, 16 :37ج

296.  

, 186, 146, 105, 51 :39ج

250 ,275 ,333.  

  .260, 169, 130 :40ج

, 277, 244, 201, 200 :41ج

311 ,319 ,334.  

  .334, 199, 85 :42ج

  .352, 339, 37, 36, 35 :43ج
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  .328 :44ج

, 339, 137, 134, 127 :45ج

355.  

, 285, 250, 214, 212 :46ج

287 ,288 ,350.  

, 96, 95, 62, 60, 59, 23 :47ج

99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,105 ,106 ,107 ,109 ,

123 ,125 ,126 ,127 ,360.  

  .267 :49ج

  .132, 107, 105 :50ج

, 29 :44ج عابس بن أبي شبيب:

30.  

  .276 :1جعاتكة بنت زيد: 

, 14, 12, 11, 10, 9, 7 :14ج

15 ,16 ,17 ,31 ,354 ,356.  

  .233, 232, 195 :31ج

 :2جالعاص بن سعيد بن العاص: 

312.  

 :2جالعاص بن ھشام بن المغيرة: 

291 ،312 ,313 ,314 ،317.  

 :2جالسھمي:  العاص بن وائل

197.  

  .58 :18ج

  .136 :19ج

  .99، 98 :23ج

  .161, 160 :36ج

  .317 :37ج

  .302, 17 :43ج

  .64 :45ج

  .226 :1جعاصم (راو): 

  .307, 47 :22ج

عاصم بن أبي النجود (خطبة 

  .287 :22ج البيان):

 :2جاMقلح: أبي عاصم بن ثابت بن 

328.  

 :3جعاصم بن ثابت بن أبي اMقلح: 

191 ،275.  

  .201 :24ج عاصم بن حميد:

  .89 :25ج

  .279 :12ج عاصم بن حميدة:

 :32ج عاصم بن دلف الضبي:

156، 195 ،198 ،199 ,205.  

  .300 :35ج

  .214 :15ج عاصم بن ضمرة:

  .98 :50ج

 :14ج عاصم بن عمر بن قتادة:

66.  

  .205 :15ج

  .25 :8جعاصم بن كليب: 

  .242 :34ج

  .127 :47ج
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219 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .198، 99 :32ج عاصم بن مرة:

 :45ج عاصم بن المنتشر الجذامي:

73.  

  .185 :7جالعاصمي: 

  .138 :8ج

  .7 :13ج

  .73, 47 :16ج

  .84 :31ج

 :11ج العاصي بن سھيل بن عمرو:

149. 

  .142 :13ج

عاصية (أو جميلة) أم عاصم بن 

  .276 :1جعمر: 

 :6ج: (من وفد نجران) العاقب

115، 117 ،119، 120.  

 ,42 :22ج عامر (خطبة البيان):

43 ,47.  

  .329 :38ج عامر (راو):

  .319 :39ج

  .42 :44ج

  .94 :19ج عامر بن أجبل:

  .322 :34ج عامر اMسدي:

 .42 :11ج عامر بن اMشجع:

  .38, 12 :5جعامر بن اMكوع: 

 :42ج عامر بن اMمين السلمي:

226 ،234.  

  .16, 10 :5جعامر الخيبري: 

  .108 :24ج عامر الشعبي:

  .51 :3جعامر بن حذيم: 

, 162 :28ج عامر بن حفص:

245 ,247.  

  .267, 177 :31ج

  .67 :5جعامر بن سعد: 

  .236 :33ج

 :12ج عامر بن سعيد اMنصاري:

223.  

 :32ج عامر بن شداد اMزدي:

157.  

 :31ج عامر بن شراحيل الشعبي:

69 ,190.  

  .316, 202, 83 :36ج

  .326 :39ج

  .83 :43ج

  .32 :2جعامر بن الطفيل: 

  .114 :4ج

  .347 :18ج

  .121 :44ج

  .50 :3جعامر بن الظرب: 

  .222 :43ج عامر العامري:

  .209 :18ج قيس:العامر بن عبد 

  .123 :39ج

  .204 :40ج عامر بن عريف:
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  .167, 166 :2جعامر بن فھيرة: 

  .66 :8ج

, 336, 335 :7جعامر بن قتادة: 

339 ,340 ,341.  

  .211 :29ج عامر بن كليب:

  .268 :7جعامر بن ليلى: 

 :40ج امر بن نوزة العامري:ع

181.  

  .176 :1جعامر بن واثلة الكنانى: 

  .260 :2ج

  .170، 146، 109 :3ج

  .279 :6ج

  .167, 166, 165 :10ج

  .39، 35 :13ج

، 267, 222, 221, 218 :15ج

269 ,294.  

  .82 :17ج

  .326, 246 :18ج

  .157 :22ج

  .50 :24ج

  .109, 108, 105 :29ج

  .230 :39ج

, 281, 280, 279، 147 :40ج

282 ،283.  

  .46 :42ج

  .247 :44ج

  .318، 317, 314, 313 :45ج

  .52، 48 :48ج

  .227 :49ج

  .13 :2جعباد (راو): 

  .89 :5جعباد بن بشر: 

  .54 :7جعباد بن سليمان: 

  .151 :34ج

  .237 :1جعباد بن صھيب: 

  .100 :9جعباد بن عبد الصمد: 

 :15ج عباد بن عبد هللا اMسدي:

214.  

  .220 :29ج العوام:عباد بن 

  .122 :32ج

, 19 ،16 ,15 :34ج :عباد بن قيس

20 ،22 ,45.  

  .41 :12ج عباد بن يعقوب اMسدي:

 :8جعباد بن يعقوب الرواحبي: 

238.  

, 297 :3جعبادة بن الصامت: 

298.  

  .192 :7ج

  .317، 316 :8ج

  .7 :12ج

  .293, 286 :13ج

  .254 :17ج

  .94 :19ج



  فھرس: ا$ع)م..
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221 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .171 :40ج

  .258 :42ج

, 41 :22ج خطبة البيان):عباس (

42.  

  .82 :22ج العباس بن أبي الحسن:

  .217 :42ج العباس بن بكار:

 :(خطبة البيان) عباس بن الحسين

  .83 :22ج

 :40ج العباس بن ربيعة الھاشمي:

147 ,149 ،267.  

, 16, 13, 12, 11, 10, 9 :41ج

17 ,19 ,20 ,23 ,25 ,27 ,28 ,

30 ,32 ,36 ,37 ,38 ,362.  

  .94 :44ج

  .48 :48ج عباس بن سھل بن سعد:

 :37ج عباس بن شريك العبسي:

224.  

  .201 :40ج

  .86 :47ج

  .242 :12ج عباس بن عامر:

  .161 :23ج

 :3جالعباس بن عبادة بن نضلة: 

263.  

, 84 :1جالعباس بن عبد المطلب: 

87 ،89 ,120 ,121 ,123 ,124 ،

125 ,134.  

  .318, 116, 52, 7 :2ج

, 110, 109, 108, 107, 82 :3ج

111 ,113 ,262 ,263.  

، 284, 279, 250, 176 :5ج

288 ,290 ,292 ,293 ,295 ,

296 ,297 ,300 ,301 ,303 ,

309 ,310 ,312 ,316 ,317.  

, 44, 43, 42, 41, 40, 39 :6ج

45 ,46 ,48.  

  .187, 33, 23 :7ج

, 333, 330, 263, 167 :8ج

334 ,335 ,370 ,372 ,373.  

, 29, 28, 27, 23، 29, 22 :9ج

33 ,35 ,36 ,37 ,40 ,41 ,42 ,

44 ,45 ,49 ,63 ,75 ,76 ,88 ,

94 ,159 ,225 ,227 ,269 ,

345.  

, 142, 141, 140, 107, 7 :10ج

143 ,144 ,148 ,150 ,151 ,

153 ,154 ,155 ,168 ,171 ,

172 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

187 ,189 ,190 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,197 ,199 ,

200 ,201 ,202 ,203 ,205 ,

207 ,209 ,210.  

, 30, 29, 19, 18, 17, 16 :11ج
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31 ,60 ,80 ,81 ,82 ,86 ,105 ،

106 ,107 ,256 ,335 ,336. 

  .164, 163 :12ج

 127, 125, 113 ،101 :13ج

133 ,134 ,135 ,158 ,184 ,

209 ,221 ,224 ,227 ,235.  

, 39, 28, 27, 26, 21 :14ج

191 ,338.  

, 98, 97, 96, 94, 52, 50 :15ج

117 ,121 ,220 ,233.  

  .228 :16ج

  .275 :17ج

, 201, 200, 100, 99, 95 :18ج

204 ,206.  

  .276 :20ج

  .289 :22ج

  .257, 256 :24ج

  .285، 284 :31ج

  .86 :35ج

  .347 :36ج

  .105 :37ج

  .97, 29 :39ج

  .337, 272, 271 :43ج

  .235, 94 :44ج

  .172 :49ج

  .133 :50ج

عليه « بالعباس بن علي بن أبي طال

, 291, 290, 284 :1ج: »الس�م

292.  

 :بن أبي طالب العباس بن علي

  .163 :12ج

  .39 :39ج

  .320, 267 :49ج

  .33, 31، 29 :50ج

  .113 :19ج العباس بن المأمون:

  .81 :22ج عباس بن محفوظ:

  .52، 50 :3جعباس بن مرداس: ال

  .67, 66 ،65 ,63, 62, 61 :6ج

  .341 :13ج العباس بن مصعب:

  .7 :6جلعباس بن معروف: ا

  .227 :23ج

  .82 :22ج عباس بن نفيل:

  .307 :1جعباس بن ھشام الكلبي: 

  .314 :16ج

  .41 :17ج

  .54 :48ج

  .131 :49ج

 .275 :11ج العباس بن الوليد:

, 253 :2ج: اMسدي عباية بن ربعي

255.  

  .160, 157 :35ج

 :26ج عبد بن وھب الھمداني:



  فھرس: ا$ع)م..
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223 ] ب/لمستند ا	ساسي فقط.

120.  

  .256 :2جعبد الباقي العمري: 

  .233 :41ج عبد الباقي العمري:

  .153 :43ج

, 17 :7ج: (القاضي) عبد الجبار

55.  

 .327, 326, 325, 22, 21 :11ج

  .318، 316 :12ج

عبد الجبار بن الحسين الحسيني، 

  .107 :22ج الموسوي البحراني:

 :القيسي عبد الجليل بن إبراھيم

  .33 :19ج

  .202 :20ج

 :6جعبد الحسين شرف الدين: 

279.  

 .154 :11ج

  .150 :14ج

  .67 :15ج

  .298 :27ج

  .138 :39ج

  .269 :26ج عبد الحكم القتيبي:

  .268 :17ج عبد الحليم محمود:

  .229 :17ج عبد الحميد العبادي:

 عبد الحميد بن عمران العجلي:

  .112 :29ج

  .218 :32ج

  .283 :22ج عبد الحميد بن يحيى:

  .43 :42ج عبد الخير الھمداني:

  .129 :45ج

  .258 :37ج عبد الرحمان (راو):

  .11 :38ج

 :12ج عبد الرحمان (العرزمي):

241.  

 :)غ�م له ذؤابة(عبد الرحمان 

  .344 :44ج

 :22ج عبد الرحمان (خطبة البيان):

41 ,44 ,45 ,46.  

 :12ج عبد الرحمان (ملك أفسوس):

338.  

مولى بديل بن ورقاء (عبد الرحمان 

  .127 :21ج :)الخزاعي

 :50ج عائشة): مولى( عبد الرحمان

107.  

  .327 :32ج

  .226 :34ج

 :13ج عبد الرحمان بن أبزى:

287.  

  .257 :18ج

  .221 :39ج

 :8جعبد الرحمان بن أبي بكر: 

367 ,368.  

  .58 :9ج
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  .215, 214, 201, 192 :16ج

  .221, 220، 214 :34ج

  .86 :49ج

 :12ج عبد الرحمان بن أبي بكرة:

303.  

  .23 :35ج

 :17ج بي رافع:عبد الرحمان بن أ

218.  

 :25ج عبد الرحمان بن أبي عبد هللا:

19 ,20.  

  .121, 119 :28ج

 عبد الرحمان بن أبي عمرة

  .159 :7ج: اMنصاري

  .135 :27ج

 :5جعبد الرحمان بن أبي ليلى: 

66.  

  .10 :16ج

  .161 :30ج

  .297 :38ج

  .222 :39ج

  .12 :44ج

 :10ج عبد الرحمان بن أبي نجران:

279 ,286 ,287.  

عبد الرحمان بن اMسود بن عبد 

  .295 :11ج يغوث الزھري:

  .230، 65, 64 :18ج

  .241، 215 :45ج

  .152 :23ج عبد الرحمان اMشل:

  .281 :31ج عبد الرحمان بن بديل:

  .231 :39ج

عبد الرحمان بن جشم بن أبي حنين 

  .267 :31ج الحمامي:

  .10 :25ج :عبد الرحمان الجعفي

 :32ج عبد الرحمان بن جعيل:

179.  

 عبد الرحمان بن جميل الجمحي:

  .92 :19ج

  .175 :15ج

  .154، 56 :40ج

  .344 :41ج

  .172 :45ج

  .184 :47ج

  .113 :49ج

عبد الرحمان بن الحارث بن ھشام: 

  .185 :4ج

  .171 :16ج

  .239 :28ج

  .129 :30ج

  .225 :31ج

  .254، 246, 124, 68 :33ج

  .213، 69 :34ج

 :42ج عبد الرحمان بن حاطب:



  فھرس: ا$ع)م..
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225 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

58 ,60.  

 :24ج عبد الرحمان بن الحجاج:

42 ،263.  

  .225 :35ج

  .53 :46ج

  .15 :50ج

 :16ج عبد الرحمان بن حسان:

233.  

 عبد الرحمان بن حسل القرشي:

  .161 :20ج

  .231 :39ج

 :16ج عبد الرحمان بن الحكم:

233.  

  .244, 243, 225 :25ج

  .249، 247, 243 :33ج

 :14ج عبد الرحمان بن حميد:

245.  

 الرحمان بن حنبل الجمحي:عبد 

  .272 :16ج

  .53, 52, 51, 50، 49, 39 :17ج

  .158، 150 :19ج

  .63, 62 :42ج

 :47ج عبد الرحمان بن حوزة:

324.  

 عبد الرحمان بن خالد بن الوليد:

  .129 :21ج

, 184, 76, 61، 15, 14 :36ج

187 ,262 ,263.  

  .212 :37ج

  .284 :38ج

  .200, 146, 144, 105 :40ج

, 164، 154, 153، 147 :41ج

165.  

, 278, 269, 262, 209 :42ج

335.  

, 233, 227, 211 ،40 ,39 :43ج

323.  

  .84 :44ج

  .308، 76، 72 :45ج

  .339 :47ج

  .130 :49ج

, 36 :48ج عبد الرحمان الخثعمي:

39 ,41.  

 عبد الرحمان بن ذؤيب اMسلمي:

  .293, 289, 281 :42ج

عبد الرحمان بن ذى الك�ع 

  .73 :45ج الحميرى:

 :40ج عبد الرحمان بن زھير:

202.  

  .213 :44ج عبد الرحمان بن زياد:

 عبد الرحمان بن زيد بن أسلم:

  .345، 7 :13ج
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  .71 :50ج عبد الرحمان بن سالم:

  .41 :42ج عبد الرحمان السلمي:

 عبد الرحمان بن سليمان التميمي:

  .99 :31ج

  .75 :6جعبد الرحمان بن سيابة: 

 يب الفزاري:عبد الرحمان بن شب

  .32, 26, 25 :48ج

  .91 :49ج

 عبد الرحمان بن شريح الشبامي:

  .91 :49ج

 عبد الرحمان بن صرد التنوخي:

  .55، 50, 17 :33ج

 :عبد الرحمان بن طود البكري

، 273، 272، 256, 255 :32ج

274.  

  .120 :12ج عبد الرحمان بن عائذ:

  .32 :7جعبد الرحمان بن عامر: 

 :41ج هللا: عبد الرحمان بن عبد

321.  

 :اMزدي عبد الرحمان بن عبد هللا

  .87 :48ج

 عبد الرحمان بن عبد هللا الكندي:

  .340 :47ج

 :22ج عبد الرحمان بن عبد المنذر:

84.  

 عبد الرحمان بن عبيد أبي الكنود:

  .118 :18ج

  .74, 49 :35ج

  .93 :38ج

  .110 :40ج

  .310 :46ج

  .168 :49ج

د: عبد الرحمان بن عتاب بن أسي

  .63 :3ج

  .252 :27ج

, 278، 239, 236, 235 :28ج

279.  

  .129 :30ج

  .225 :31ج

، 342, 341، 291، 71, 65 :32ج

343.  

, 267، 266، 265, 124 :33ج

270 ،272 ,273 ،288 ,289.  

  .316، 245 :34ج

عبد الرحمان بن عثمان بن عبيد هللا 

  .135، 131 :39ج التميمي:

 عبد الرحمان بن عديس البلوى:

  .215 :18ج

 عبد الرحمان بن عديس السلولي:

  .95 :19ج

 :12ج عبد الرحمان العرزمي:

242.  



  فھرس: ا$ع)م..
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227 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 عبد الرحمان بن عمر بن الخطاب:

  .162, 66, 64 :14ج

عبد الرحمان بن عوف الزھري: 

، 232, 226، 221, 131 :2ج

334 ,336.  

, 54, 53, 51, 50, 17, 9 :3ج

55 ,56 ,57 ,61 ,212 ,345 ,

348 ,349.  

  .116، 88 :6ج

  .187 :7ج

  .17 :8ج

  .284, 227، 196, 169 :9ج

, 183, 181, 107, 28, 26 :10ج

189 ,199 ،200.  

 .44 :11ج

  .175، 251, 48, 7 :12ج

, 109, 103, 100, 99 :13ج

113 ,114 ,116 ,117 ,152 ،

157 ,163 ،168 ,183 ,184 ,

221 ,279.  

, 133, 132, 122, 28 :14ج

134 ,136 ,140 ,141 ,162 ,

196 ,199 ,200 ,209 ,215 ,

216 ,220 ,223 ،240 ,242 ,

243 ,244 ,245 ,249 ,250 ,

251 ,254 ,263 ,264 ,265 ,

267 ,268 ,274 ,275 ,290 ,

294 ،298 ,299 ,303 ,307 ,

308 ,309 ,310 ,311 ,330 ،

337 ,341.  

, 48, 46, 45, 42, 41, 27 :15ج

49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,56 ,

57 ,58 ,59 ,60، 61 ,62 ،63 ،

68 ,71 ,72 ,87 ,95 ,96 ,97 ,

98 ,99 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

107 ,109 ,110 ،112 ,113 ,

114 ،116 ,130 ,144 ,145 ,

146 ,147 ,148 ,150 ,151 ,

152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,

157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,

164 ,165 ،166 ,167 ,168 ,

169 ,170 ,171 ,188 ,189 ،

190 ,207 ،208 ,214 ,276 ,

280 ,282 ,283 ,284 ,288.  

, 118, 28, 23, 21, 10 :16ج

119 ,120 ,121 ,122 ,134 ,

141 ,145 ,165 ,167 ،168 ,

169 ,222 ,227 ,231 ,236 ,

238 ,251 ,285 ,292 ,293.  

, 87, 79, 62, 52, 10 :17ج

124 ،220 ،231 ،232 ,233 ,

234 ,235 ,236 ,339 ،347.  
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، 99, 45, 44, 42, 41 :18ج

122 ,128 , ,144 ,145 ،147 ,

348.  

, 144, 143, 129, 128 :19ج

183 ,185 ,211 ,212 ,241 ،

278.  

  .35 :20ج

  .263، 190, 90, 88 :21ج

, 237, 225, 220, 175 :26ج

239.  

  .21 :27ج

  .132، 91 :28ج

  .269, 167 :29ج

  .253، 113, 48, 47, 36 :30ج

  .168، 93, 90 :31ج

  .283، 235 :36ج

  .212, 154, 153 :39ج

  .230 :45ج

  .60 :50ج

  .112 :17ج عبد الرحمان بن غنم:

  .46 :20ج

  .206, 205, 194 ،192 :36ج

  .143, 136 ،134 ,133 :39ج

 عبد الرحمان بن قباث بن أشيم:

, 157, 156, 155, 153 :48ج

158 ,165.  

  .200 :40ج عبد الرحمان بن قلع:

 عبد الرحمان بن قيس البصري:

 .275 :11ج

 :40ج عبد الرحمان بن قيس القيني:

144.  

  .170 :40ج عبد الرحمان بن كثير:

 :41ج عبد الرحمان بن كعب:

320 ,321.  

، 58 :42ج عبد الرحمان بن َكلََدة:

59 ,60.  

 عبد الرحمان بن محرز الكندى:

  .79 :41ج

(خطبة  عبد الرحمان بن محمد

  .82 :22ج :البيان)

 :الحاطبي عبد الرحمان بن محمد

  .250، 245 :34ج

 عبد الرحمان بن محمد الكندي:

  .34, 26 :48ج

 عبد الرحمان بن مخنف اMزدي:

  .202 :40ج

  .10 :48ج

  .179 :45ج عبد الرحمان بن مرثد:

 عبد الرحمان بن مسعدة الفزاري:

  .322 :47ج

  .217, 216 :48ج

 عبد الرحمان بن مسعود العبدي:
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229 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .268، 248 :26ج

  .26 :29ج

38 :321.  

 :1جلرحمان المعلمي اليماني: عبد ا

306.  

 :17ج عبد الرحمان بن معمر:

123.  

، 341 :2جعبد الرحمان بن ملجم: 

344 ,345 ،346.  

  .95، 89, 66, 48 :4ج

  .18 :5ج

 .50, 45 :11ج

  .346 :17ج

  .338، 275، 39 :18ج

  .217, 214 :19ج

  .49 :21ج

  .117 :22ج

  .36 :24ج

  .234 :25ج

  .293، 227، 222, 69 :34ج

  .147 :38ج

  .221 :45ج

, 314, 269, 261, 50 :46ج

315.  

  .63 :47ج

  .141, 23 :48ج

, 210, 208, 207, 127 :49ج

211 ,212 ,213 ,214 ,218 ,

222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,228 ,229 ,250 ,251 ,

252 ,253 ,254 ,255 ,259 ,

262 ,263 ,275 ,276 ,277 ,

279 ,280 ,282 ,284 ,285 ,

287 ,290، 291 ,292 ,293 ,

298 ,299 ,305 ,308 ,310 ,

313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,

318 ،319 ,321 ,322 ،323 ,

324 ,325 ,326 ,327 ,328 ,

330.  

, 108, 107, 26, 13, 11 :50ج

109 ,362.  

  .211 :48ج عبد الرحمان بن نعيم:

 :32ج عبد الرحمان بن ھاشم:

314.  

  .237 :34ج

 :22ج عبد الرحمان بن ھرمز:

296.  

 :46ج عبد الرحمان بن وھب:

264.  

 عبد الرحمان بن يحيى الكندي:
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  .80 :41ج

 :بن جابر عبد الرحمان بن يزيد

  .98 :38ج

  .85 :40ج

  .218 :23ج عبد الرحيم الرباني:

 :40ج عبد الرحيم بن عبد الرحمان :

14.  

عبد الرحيم بن محمد بن يونس 

، 108, 105 :22ج الدماوندي:

112.  

  .189 :4جلصنعاني: عبد الرزاق ا

  .288 :5ج

  .266 :6ج

  .62 :9ج

  .207, 205, 168 :10ج

  .315 :12ج

  .104 :14ج

  .184 :17ج

  .269 :34ج

  .79 :46ج

  .233 :6جعبد الرزاق بن سليمان: 

عبد الرزاق بن عيشام (خطبة 

  .82 :22ج البيان):

  .178 :39ج عبد الرزاق بن ھمام:

  .16 :21ج :الخطيب عبد الزھراء

 :22ج م (خطبة البيان):عبد الس�

41.  

  .253 :29ج عبد الس�م بن حفص:

عبد الَس�م بن عاصم بن إسحاق بن 

  .131 :29ج :إسماعيل

 عبد الس�م بن عبد هللا بن جابر:

  .210، 199 :40ج

  .297 :1جعبد الصمد (راو): 

 :22ج عبد العزيز (خطبة البيان):

44.  

  .62 :15ج عبد العزيز (راو):

 لحارث الجعفي:عبد العزيز بن ا

, 309, 308, 278, 277 :40ج

310.  

 :15ج عبد العزيز بن الخطاب:

205.  

 عبد العزيز بن سھلب بن مرة

  .79 :22ج :(خطبة البيان)

  .189 :38ج عبد العزيز بن سياه:

  .89 :40ج

  .31 :42ج

  .194 :7جعبد العزيز الطباطبائي: 

 عبد العزيز بن عبد هللا بن يونس:

  .178 :39ج

يز بن محمد بن عبد اMعلى عبد العز

  .167 :49ج الجزري:



  فھرس: ا$ع)م..
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231 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :8جعبد العزيز بن يحيى الجلودي: 

127.  

 عبد الغفار (أستاذ ابن أبي الدنيا):

  .284 :49ج

  .44 :22ج عبد الغفور:

  .84 :22ج عبد القادر بن حبيب:

 :22ج عبد القدوس (خطبة البيان):

42.  

 :22ج عبد القديم (خطبة البيان):

47.  

 بن إسحاق الرازي:عبد الكريم 

 .275 :11ج

  .309 :12ج عبد الكريم بن رشيد:

  .84 :22ج عبد الكريم بن فاضل:

  .83 :22ج عبد الكريم بن ھ�ل:

 :عبد الكريم بن يعقوب الجعفي

  .147 :22ج

, 41 :22ج عبد هللا (خطبة البيان):

42 ,43 ,44 ,46 ,47 ,48 ,155.  

  .233 :3جعبد هللا (راو): 

  .331، 92 :7ج

  .257 :32ج

عبد هللا (من وفد نصارى نجران): 

  .115 :6ج

, 153 :32ج عبد هللا بن أبزى:

190.  

 عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي:

  .294 :22ج

  .10 :16ج عبد هللا بن أبي أوفى:

  .166 :2جعبد هللا بن أبي بكر: 

  .130 :6ج

  .58 :9ج

, 17, 16, 15, 12, 11, 10 :14ج

31.  

  .10, 9 :14ج

  .135 :27ج

  .232 :31ج

 :اMزدي عبد هللا بن أبي الحصين

  .236 :38ج

  .204 :40ج

 عبد هللا (عبيد هللا) بن أبي رافع:

  .281 :13ج

  .285 :22ج

  .315 :26ج

  .319 :34ج

  .242 :35ج

  .278 :37ج

  .206 :45ج

  .263 :5جعبد هللا بن أبي ربيعة: 

  .258 :9ج

  .86, 84, 56 :15ج

  .218 :26ج
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  .217 :27ج

  .67 :42ج

رث ا بن أبي سفيان بن الحعبد هللا

  .95 :19ج بن عبد المطلب:

  .180، 179 :32ج

  .164، 147 :43ج

  .101 :50ج

  .82 :2جبن سلول:  عبد هللا بن أبيّ 

, 297, 290, 194, 179 :3ج

298.  

, 185, 178, 174, 173 :4ج

186 ،187.  

  .269, 268 :6ج

  .254 :9ج

  .80 :39ج

  .167، 265 :42ج

  .275 :45ج

  .95 :3جأبي طلحة: عبد هللا بن 

, 188 :46ج عبد هللا بن أبي عقب:

189 ,196 ,197 ,199 ,200 ,

201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,

206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,

211.  

  .95 :19ج عبد هللا بن أبي لھب:

  .58 :42ج عبد هللا بن أبي يحيى:

  .219 :1جعبد هللا بن أحمد (راو): 

  .174 :24ج

  .257 :32ج

 حمد بن جعفر القميعبد هللا بن أ

  .54 :49ج :)أبو عباس(

 :13ج عبد هللا بن أحمد بن حنبل:

199.  

  .274 :29ج

 عبد هللا بن أحمد بن عامر الطائي:

  .9 :24ج

  .95 :19ج عبد هللا بن أرقم:

 عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم العدل:

  .245 :34ج

 عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم:

  .247 :34ج

 :49ج بن بكران: عبد هللا بن إسحاق

51.  

  .230 :39ج عبد هللا اMسلمي:

, 215 :18ج عبد هللا بن اMصم:

216.  

  .201 :2جمكتوم: أم عبد هللا بن 

  .289, 266 :6ج

  .211 :27ج

  .115 :23ج عبد هللا بن أنيس:

  .228 :35ج

 :22ج عبد هللا بن أيوب المخزومي:

149.  
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233 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :19ج عبد هللا بن بديل الخزاعي:

92 ،95.  

  .100 :30ج

  .282, 281, 273 :31ج

  .195، 178, 163 :32ج

  .337، 204 :33ج

  .259, 258, 257 :34ج

  .253, 231 :37ج

  .230 :39ج

، 147, 145، 142, 57 :40ج

193 ,216 ،265.  

, 292, 291, 289، 228 :41ج

294 ,296 ,297 ,298 ,300 ,

301 ,302 ,304 ,305 ,306 ,

307 ،308 ,309 ,310 ,311 ,

314 ,320 ,322 ,359 ,369 ,

370.  

, 96, 89, 76, 75, 53, 34 :42ج

97 ,188 ,327 ,328.  

  .197 :43ج

  .126, 40، 23 :44ج

  .137 :45ج

  .308، 21 :48ج

  .272 :4جعبد هللا بن بريدة: 

  .11 :5ج

 :40ج عبد هللا بن بزار [أو النزال]:

201.  

 عبد هللا بن بشار بن أبي عقب:

  .205 :46ج

  .176 :16ج عبد هللا بن بشر:

  .193, 192 :4جعبد هللا بن بكير: 

  .61 :14ج

  .135 :22ج

  .331، 255 :25ج

  .91 :50ج

  .265 :19ج عبد هللا بن ثعلبة:

, 205 :48ج عبد هللا بن ثوابة:

206 ,214.  

 :30ج عبد هللا بن جابر الراسبي:

130.  

, 201 :3جعبد هللا بن جحش: 

202.  

  .51, 50 :3جعبد هللا بن جدعان: 

 :40ج جعدة الفزاري: عبد هللا بن

146.  

عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب: 

  .325، 320، 267 :1ج

 .83, 72 :11ج

  .262 :13ج

  .99، 35, 34 :14ج

  .266, 10 :16ج

  .263, 237, 204 :17ج
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  .95 :19ج

  .111, 46 :21ج

  .76 :23ج

  .17 :28ج

  .99 :30ج

  .259 :31ج

  .70 :33ج

  .214 :34ج

, 136, 127, 126, 125 :35ج

137, 138.  

  .149، 147 :40ج

  .27, 25, 23, 20 :41ج

, 285, 280, 279, 221 :42ج

287 ،325 ,356.  

  .164 :43ج

  .176، 72 :45ج

  .323 :47ج

, 325, 324, 311، 83 :48ج

336.  

, 172, 107, 106, 55 :49ج

180 ,181 ,234 ,319 ,320.  

  .69 :50ج

 :49ج عبد هللا بن جعفر الحميري:

55.  

 :6جلزھري: عبد هللا بن جعفر ا

101.  

  .76 :45ج عبد هللا بن جمل:

  .53, 39 :27ج عبد هللا بن جنادة:

  .23 :12ج عبد هللا بن جندب:

  .149 :40ج

  .82 :22ج عبد هللا بن حاتم:

  .26 :41ج عبد هللا بن الحارث:

عبد هللا بن الحارث بن َجْزء 

  .118 :6جالزبيدي: 

 :43ج :السكوني عبد هللا بن الحارث

211 ،213 ,216.  

 الفضيل: )الحارث بن(عبد هللا بن 

  .270 :31ج

عبد هللا بن الحارث، بن نوفل بن 

، 46 :9جالحارث بن عبد المطلب: 

84.  

عبد هللا بن الحارث، بن نوفل بن 

 :16ج الحارث بن عبد المطلب:

81 ،82.  

  .16 :18ج

  .259 :31ج

  .85 :50ج عبد هللا بن حازم:

 :38ج عبد هللا بن الحجاج اMزدي:

236.  

  .204 :40ج

 :40ج عبد هللا بن حجل العجلي:

143.  
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235 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .195 :41ج

  .38 :31ج عبد هللا بن حذافة:

  .297 :2جعبد هللا بن الحسن: 

, 53, 44 :5جعبد هللا بن حسن: 

54.  

  .119 :10ج

  .233 :12ج

  .25, 12 :20ج

  .228 :23ج

  .14 :34ج

  .160 :35ج

  .215 :39ج

 :7جعبد هللا بن الحسن بن الحسن: 

323.  

  .193 :10ج

  .157 :35ج

  .47 :33ج عبد هللا بن الحضرمي:

 :28ج عبد هللا بن حكيم التميمي:

192.  

 :29ج عبد هللا بن حكيم بن حزام:

154, 155، 159 ,163.  

  .129 :30ج

  .259 :31ج

  .262, 261 :32ج

  .275 :33ج

 :5جعبد هللا بن حماد اMنصاري: 

79.  

 عبد هللا بن حماد الحميري

  .45، 12 :47ج (اMرحبي):

 :3جعبد هللا بن حمزة الزيدي: 

147.  

 :33ج عبد هللا بن حميد بن زھير:

275 ،295.  

 :40ج عبد هللا بن حنش الخثعمي:

197.  

  .187 :16ج عبد هللا بن حنطب:

  .324 :47ج عبد هللا بن حوزة:

 :20ج عبد هللا بن خباب بن اMرت:

230.  

  .254 :22ج

  .53 :45ج

 ,102, 101, 100, 99 :46ج

103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,

135 ,136 ,187 ,188 ,189 ,

270 ,328 ,332 ,345.  

  .67, 32, 28, 26, 9 :47ج

  .40, 39 :48ج

  .230 :39ج عبد هللا بن خراش:

 :20ج عبد هللا بن خلف الخزاعي:

213 ,214 ,215.  

  .130 :30ج

  .270، 261، 260, 259 :32ج
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, 263, 248، 21، 18, 16 :33ج

271 ,272 ,273.  

  .117, 110, 108 :34ج

 :28ج عبد هللا بن خليفة الطائي:

146 ,147 ,149 ,150 ,153.  

  .70 :29ج

  .230 :39ج

  .84، 83 :41ج

عبد خير بن يزيد بن محمد 

  .92 :5جالھمداني: 

  .14 :29ج

  .135 :38ج

  .231 :39ج

  .109 :42ج

  .192 :40ج عبد بن زيد:

  .172 :44ج عبد شمس:

  .12 :47ج عبد بن عبيد الخو�ني:

  .219 :1جعبد هللا بن داود: 

  .230 :39ج عبد هللا بن ذباب:

  .344 :13ج عبد هللا بن ذكوان:

  .186 :14ج

  .219 :25ج

 :32ج عبد هللا بن ذؤيب اMسلمي:

180.  

  .234 :42ج عبد هللا بن ذي الك�ع:

  .43 :29ج عبد هللا بن رباح:

  .63 :34ج

 :5جعبد هللا بن ربيعة بن دراج: 

261.  

  .293، 274 :33ج

  .31 :12ج عبد هللا بن رجاء:

 :31ج عبد هللا بن رقية بن المغيرة:

265.  

  .182، 151 :32ج

، 23 :31ج عبد هللا بن رواحة:

258.  

  .285 :41ج

، 309 :1جعبد هللا بن الزبير: 

313.  

  .260، 259 :2ج

  .209, 94 :3ج

  .45, 39 :6ج

  .260 :7ج

  .111, 93 :10ج

  .249، 345, 328, 250 :13ج

  .86 :15ج

  .82 :17ج

, 240, 234, 217, 80, 66 :18ج

245.  

  .244، 95, 20 :19ج

  .164, 159, 156, 38 :20ج

  .243, 242، 97 :21ج
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237 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 279، 263, 262, 260 :22ج

281.  

, 248, 216, 215, 147 :26ج

250 ,256 ،257 ,265 ,267 ,

274 ,286 ,287 ،289 ,331.  

, 253، 252, 251, 68 :27ج

254 ,262 ,279 ,285 ،340 ,

341.  

, 220, 217, 195, 17 :28ج

221 ,245 ,246 ,247 ,260 ،

281.  

, 193, 182, 168, 158 :29ج

194 ,195 ,197 ,201 ,202 ,

203 ,262 ,272.  

, 48, 47, 46, 45, 36, 35 :30ج

49 ,78 ,86 ,87 ,94 ,107 ,

130 ,131 ,132 ,133 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,144 ,146 ,

147 ,148 ,151 ,152 ,173 ,

253.  

, 94, 86, 84, 82, 48, 47 :31ج

100 ,109 ,110 ,112 ,130 ,

135 ,171 ,259 ,270 ,294.  

، 100, 72, 71, 67, 66 :32ج

120 ,129 ،201 ،208 ،291 ,

301 ،333 ،334 ,335 ,336 ,

339 ,340 ,341 ,343 ,344 ,

345 ,346 ,347 ,350 ,351 ,

352.  

، 68، 35, 34, 32, 18، 16 :33ج

69 ,79 ،169 ,245 ,246 ,247 ,

248 ,250 ،317 ,324.  

, 243, 128، 123, 72, 71 :34ج

244 ,292.  

  .23 :36ج

  .135 :39ج

  .263 :42ج

  .127 :44ج

  .349, 279, 243، 215 :45ج

  .105 :46ج

, 194, 193, 175, 171 :49ج

197.  

  .32 :50ج

 :47ج عبد هللا بن زحر الخو�ني:

14.  

  .42 :17ج عبد هللا بن زمعة:

  .189 :29ج

  .199 :48ج

  .43 :29ج عبد هللا بن زياد:

  .310 :30ج

  .63 :34ج

  .124 :30ج عبد هللا بن زيد:
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  .217 :27ج عبد هللا بن السائب:

 .159، 132 :11ج عبد هللا بن سبأ:

  .228 :17ج

  .269 :21ج

, 63, 58, 57 ،51 ,48, 47 :26ج

67 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,

78 ,79 ,80 ,85 ,86 ,91 ,92, 

101 ،104 ،106 ،107، 108 ,

109 ،110 ،111, 112، 116 ,

117 ,119 ,120 ,121.  

  .263, 262, 223 :28ج

  .352 :31ج

  .133, 132 :33ج

  .47 :35ج

  .137, 136 :37ج

  .315, 113 :49ج

  .199 :13ج عبد هللا بن سخبرة:

  .119 :50ج

 ,152 :32ج عبد هللا بن سري:

184، 185 ,190.  

 :5جن أبي سرح: عبد هللا بن سعد ب

268.  

  .179 :13ج

  .288، 56 :15ج

, 236، 227, 226, 225 :16ج

311.  

, 312, 309, 308، 142, 9 :17ج

313 ,314 ,333 ,334 ,336 ,

340.  

، 80، 58, 57، 41, 37 :18ج

166 ,327.  

  .49, 14 :19ج

  .187، 179، 141 :21ج

  .111 :36ج

  .99 :37ج

  .343، 310 :38ج

  .28 :39ج

  .269 :42ج

  .259 :44ج

 :31ج عبد هللا بن سعيد المجاشعي:

179 ,187 ,212.  

 .241 :11ج عبد هللا بن س�م:

  .298 :13ج

  .166 :16ج

  .347، 327, 326, 325 :17ج

  .13 :20ج

  .230 :23ج

  .289، 36, 32 :24ج

  .181, 180 :27ج

  .174 :35ج عبد هللا بن سلمة:

  .265 :31ج عبد هللا بن سليم:

  .128 :45ج عبد هللا بن سليمان:



  فھرس: ا$ع)م..
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239 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 ,265، 87 :10ج عبد هللا بن سنان:

279، 280 ,281 ,283 ,285, 

286، 287 ,288 ,289.  

  .334 :22ج

  .255 :25ج

  .115، 111 :42ج

عبد هللا بن سھل بن عبد الرحمان بن 

  .31 :5جسھل: 

 :41ج عبد هللا بن سوار العبدي:

260 ,261.  

  .56, 55 :45ج

  .111 :26ج عبد هللا بن السوداء:

  .159, 132, 126, 118 :33ج

 :41ج عبد هللا بن سويد الحميرى:

206 ،247.  

  .108 :22ج عبد هللا شبر:

 :46ج عبد هللا بن شجرة السلمي:

310 ,311.  

  .14 :47ج

 :2جعبد هللا بن شداد بن الھاد: 

159.  

, 102, 100, 96, 61, 60 :47ج

107 ,108 ,109 ,123 ,360.  

 :26ج عبد هللا بن شريك العامري:

41.  

  .61، 23 :33ج

  .61 :34ج

  .258 :37ج

  .11 :38ج

  .154 :40ج

  .138 :45ج

  .105 :16ج عبد هللا بن شقيق:

 :18ج عبد هللا شيدان السلمي (راو):

206. 

 :26ج عبد هللا بن صبرة الھمداني:

49.  

 :2جعبد هللا بن صفوان الجمحى: 

259.  

  .215 :45ج

  .205 :40ج عبد هللا بن ضرار:

 :49ج بن الحسين:عبد هللا بن طاھر 

38.  

 عبد هللا بن الطفيل البكائى العامري:

  .276 :16ج

  .125 :30ج

  .230 :39ج

  .282, 279 :40ج

  .81، 80 :41ج

  .106 :44ج

  .76 :45ج

  .254 :25ج عبد هللا بن طلحة:

  .82, 79 :40ج عبد هللا بن العاص:
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 :34ج ائشى:فعبد هللا بن عاصم ال

326.  

  .106 :40ج

  .177 :45ج

 :30ج  بن عامر التميمي:عبد هللا

226 ,229.  

 :21ج عبد هللا بن عامر الحضرمي:

153 ,154.  

  .199 :26ج

  .219 :27ج

 :1ج عبد هللا بن عامر بن كريز:

223.  

  .32 :7ج

  .179 :13ج

  .311 :16ج

  .320, 142 :17ج

  .327 :18ج

  .254، 49, 11،14, 10 :19ج

  .266, 251 ،92 :20ج

  .304, 154, 153, 139 :21ج

, 201, 175, 166, 160 :26ج

239, 240، 265 ,267 ,289.  

  .220، 218, 198 :27ج

, 262, 261, 211, 91 :28ج

263.  

  .130 :30ج

  .259 :31ج

  .301, 289, 73 :32ج

  .23 :33ج

  .287, 286 :35ج

, 311, 304, 302, 297 :41ج

312 ,319 ,322 ،370.  

  .264، 205, 202 ،43 :43ج

  .73 :45ج

, 88، 66 :1جعبد هللا بن عباس: 

89 ،190 ،195 ,222 ,225 ,

234 ,270 ,341 ,346.  

, 296، 269, 259, 255, 47 :2ج

319.  

, 118, 105, 95, 69, 68 :3ج

142 ,143 ,151 ,189 ,204 ,

233 ,345 ,347.  

, 238, 190, 174, 118، 20 :4ج

239 ,242 ,276.  

, 176, 171, 118, 66, 58 :5ج

177 ,292 ,295 ,298.  

، 136, 120, 118, 117, 18 :6ج

278.  

, 128, 44, 18, 17, 16 :7ج

132 ,133 ,143 ,173 ,187 ,

223 ,229 ,241 ,249 ,260 ,

288 ,330 ,345.  



  فھرس: ا$ع)م..
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241 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 127, 46, 44, 25, 17 :8ج

234 ,263 ,286 ,339 ,353 ,

359 ,360 ,363 ,364 ,365 ,

369 ,370 ,372.  

, 54, 46, 41, 33, 22, 12 :9ج

57 ,61 ,80 ,94 ,120 ,195 ,

197.  

  .210، 193 :10ج

، 83, 72، 33, 27, 18، 15 :11ج

92 ,110 ,229 ,252 ,255 ,

309 ,340. 

, 235, 219, 164, 83 :12ج

319 ,323.  

, 235, 234, 233, 48, 47 :13ج

263 ,326 ,335 ،345.  

, 124, 102، 100, 99, 59 :14ج

125 ,145 ,147 ,148 ,149 ,

150 ,151 ,154 ,155 ,163 ,

191 ,198 ,203 ,210 ,269 ,

270 ,275 ,276 ,278 ,281 ,

283 ,284 ,287 ,288 ,289 ,

290 ,297 ,330 ,331 ,332 ,

333 ,338 ,339 ,340 ,354 ,

359.  

, 15, 13, 12, 11, 10, 9 :15ج

16 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,

28 ,42 ,43 ,71 ,87 ,97 ,108, 

120 ،121، 122 ,130 ,132 ,

138.  

, 306, 211, 147, 69, 10 :16ج

307 ,308 ,309 ,311 ,312 ,

313.  

، 170, 82, 79, 71, 38 :17ج

184 ,204 ,253 ,263 ,328.  

, 42, 35, 29, 27, 9, 8 :18ج

45 ,87 ,88 ,89 ,90 ,92 ,94 ,

95 ,96 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,107 ,108 ,136 ,149 ,

150 ,176 ,178 ,180 ,208 ,

249 ,251 ,325 ,327 ,340 ,

341.  

  .187, 186, 174, 95 :19ج

, 251, 172, 104, 46, 45 :20ج

252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,

269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,

274 ,275.  

, 128, 18, 16, 11, 9 :21ج

135 ،250 ،251 ،253 ,259.  

  .277, 276، 36 :22ج

, 217, 216, 119, 87, 55 :23ج

225 ,229.  

  .44, 42 :24ج
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, 161, 108, 88, 87، 47 :26ج

163 ,164 ,165 ,283.  

, 118, 117, 112, 111 :27ج

156 ,197 ,266 ,289 ,290 ,

306 ,307 ,310.  

, 21، 20, 19, 17, 15, 12 :28ج

22 ,23 ,24 ,61 ,69 ,70 ,72 ,

80 ,82 ,137 ,157 ,180 ،299 ,

315.  

, 134، 131, 109, 108, 9 :29ج

135 ,136 ,198 ,199 ,219 ,

265 ،266 ,271 ,273 ,274 ,

275.  

, 34, 33, 32, 26, 24, 21 :30ج

35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,43 ,44 ,

45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,99 ,123 ,

165 ,173 ,181 ,231 ,315 ،

317 ,321 ,322 ,325 ،332.  

  .273، 271 :31ج

، 180, 177, 123, 120 :32ج

349.  

، 123, 106, 101، 100 :33ج

192 ,193 ,195 ,204 ,250 ,

253 ،307 ,360.  

, 105, 104, 103, 79 :34ج

106 ,107 ,113 ,114 ,115 ,

116 ,143 ,209 ,210 ,271 ,

321 ،324.  

 ، 25 ,24, 23, 22, 14, 13 :35ج

27 ,30 ،31 ,32 ,33 ,34 ,80 ,

241 ,242 ,243 ,246 ,249 ,

250 ,251 ,252 ,285 ,286 ,

287 ,288 ,289 ,290 ,292 ,

294 ,296 ,297 ,308.  

  .171 :36ج

 ,291, 290, 163, 158 :37ج

292 ,302 ,344 ,345 ,356.  

  .148, 146, 144, 142 :38ج

  .128 :39ج

، 142, 99، 57, 11, 9 :40ج

132 ,134 ,142 ,147 ,145 ,

291 ,335 ,352 ,353.  

، 327، 228، 195، 141 :41ج

332.  

  .324, 217 :42ج

, 161, 156, 149, 65, 35 :43ج

163 ,169 ,185 ,186 ,187 ,

188 ,189 ,191 ,192 ,193 ,

194 ,195 ,197 ,198 ,201 ,

202.  

, 153, 146, 94, 92, 80 :44ج

214 ,296.  



  فھرس: ا$ع)م..
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243 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 27، 22, 18, 17, 16, 14 :45ج

37 ,38 ,41 ,52 ،72 ,76 ,218 ,

226 ,227 ,228 ,246 ,260 ,

297 ,298 ,299 ,308 ,323 ،

331 ,332 ,333 ,334 ,335 ,

336 ,337 ,338 ,339 ,340 ,

342 ,343 ,344 ,345 ,351 ,

352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,

357 ,358 ,359 ،364 ,371 ,

374 ,375.  

, 28, 27, 16، 14, 10, 9 :46ج

32 ,35 ,44 ,75 ,76 ,77 ,78 ,

107 ,125 ,126 ,133 ,143 ,

248 ,260 ,266 ,271 ,275 ,

276 ,277 ,282 ,284 ,285 ,

306 ,307 ,313 ,343 ,346.  

, 104, 99, 98, 84, 37 :47ج

105 ,107 ,108 ,115 ,126 ,

179 ,188 ,193 ,194 ,208 ,

230 ,231 ,232 ,233 ,236 ,

248 ,255 ,360.  

  .319، 294, 293 :48ج

, 139, 125, 109, 93, 92 :49ج

141 ,142 ,143 ,144 ،145 ,

148 ,151 ,152 ,153 ,154 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,

161 ,163 ,164 ,165 ,166 ,

167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,

172 ,173 ,174 ,175 ,177 ,

178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,

183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,

188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,

198 ,199 ,200 ,222 ,234 ,

280.  

  .99, 56 :50ج

 :9جعبد هللا بن عبد الرحمان : 

168.  

  .56 :10ج

  .344 :38ج

  .277 :42ج

  .142, 56 :44ج

  .153 :49ج

 الرحمان اMصم: عبد هللا بن عبد

  .142 :44ج

 عبد هللا بن عبد الرحمان اMنصاري:

  .56 :44ج

  .68 :44ج

 عبد هللا بن عبد الرحمان بن مسعود:

  .297 :48ج

  .13 :2جعبد هللا بن عبد القدوس: 

 عبد هللا بن عبد المدان الحارثي:
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  .205, 204 :48ج

, 21 :2جعبد هللا بن عبد المطلب: 

114 ,118.  

  .118 :3ج

  .15 :4ج

  .195 :5ج

  .19, 18 :6ج

  .290 :22ج

  .204 :23ج عبد هللا بن عبيد:

  .155 :29ج

  .90 :17ج عبد هللا بن عتبة:

  .123 :39ج

 :23ج عبد هللا بن عتيك اMنصاري:

115 ,204.  

  .226 :39ج

بن اMخنس بن  )بن عثمان(عبد هللا 

  .276 :33ج شريق:

  .109 :44ج عبد هللا بن عقبة:

  .93 :19ج عبد هللا بن عقيل:

  .67 :8ج: (راو) عبد هللا بن علي

عليه « عبد هللا بن علي بن أبي طالب

، 291, 289, 284 :1ج: »الس�م

292.  

 :8جعبد هللا بن علي بن الحسين: 

39.  

 :13ج عبد هللا بن علي الحلبي:

262.  

 :1جعبد هللا بن عمر بن الخطاب: 

223.  

  .336, 335, 253, 64 :2ج

  .233, 124, 107، 105 :3ج

  .273 :4ج

  .71، 67 :5ج

  .326، 235, 187, 172 :7ج

  .72, 60 :9ج

  .241, 134, 92 :11ج

, 224, 187, 110, 109 :13ج

226 ,328 ,334 ،345 ,349.  

، 95, 66, 65, 64, 43 :14ج

136 ,142 ,151 ,161 ,162 ,

183 ,215 ،217 ,218 ,219 ,

221 ,234 ,257 ,263 ،350 ،

264 ,361.  

, 51, 50, 48 ,47, 45, 41 :15ج

52 ,71 ,104 ,113 ,120 ,121 ,

122 ,144 ,151 ,152 ,156 ,

157 ,158 ,205.  

, 123, 122, 117, 22, 10 :16ج

124 ,134 ,191 ,193 ,199 ,

204 ,206 ,238 ,348.  

  .332 :17ج

  .315, 236, 235, 59 :18ج
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245 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 185, 168, 127, 119 :19ج

198 ,210 ,225 ,246 ,250 ,

251 ,253 ,254.  

, 26, 24, 21, 20, 18, 12 :20ج

27 ,32 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,

39 ,40 ,41 ,43 ,47 ,48 ,49 ,

50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,66 ,69 ,

155.  

  .89, 88 :21ج

  .217 :23ج

  .277, 276، 200 :26ج

, 166, 165، 162, 146 :27ج

168 ,169 ,170 ,218 ,221 ,

225 ,226 ,227 ,228 ,235 ,

236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,

241 ,242 ,247.  

  .111، 104 :28ج

  .13 :30ج

  .162, 97 :31ج

, 231, 226, 225، 176 :33ج

232 ,233 ،234.  

  .316 :35ج

، 211، 175, 123، 116 :36ج

231 ,232 ,236 ,237 ,238 ,

244 ,245 ,246 ,247 ,248.  

  .138 :38ج

, 133, 95، 94, 93, 83 :40ج

346.  

, 258, 257, 255, 161 :41ج

260 ,262 ,275 ,283 ,285 ,

287 ,363 ,365 ,368 ,369.  

  .257 :42ج

  .191 :43ج

  .286, 127 :44ج

، 218, 216, 215، 109 :45ج

225 ,226 ,242 ،243 ,248 ,

250 ,252 ,254 ,255 ,256 ,

257 ،258 ,277 ,278 ,279 ,

280 ,281 ,287 ,301.  

  .314, 313, 309 :46ج

  .213, 20 :48ج

 :39ج عبد هللا بن عمر العنسي:

119.  

  .247، 205 :41ج

عبد هللا بن عمر بن محمد 

  .254 :17ج البيضاوي:

 عبد هللا بن عمرو بن جرموز:

  .214، 213، 195، 108 :30ج

 عبد هللا بن عمرو بن جرموز:

, 112, 111, 91, 89, 88 :31ج

133 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

140 ,180 ,183 ,184 ,185 ,
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186 ,187 ,190 ,191 ,193 ,

194 ,195, 196 ,198 ,207 ,

208 ,217 ,219 ,220 ,229 ,

230 ,231 ,233 ,234.  

  .220 :32ج

  .21 :46ج

 عبد هللا بن عمرو بن حرب الكندي:

  .49 :26ج

عبد هللا بن عمرو بن ظ�م 

  .96، 95 :49ج الخثعمي:

 :2جعبد هللا بن عمرو بن العاص: 

213.  

  .286, 173 :7ج

  .345, 252 :13ج

, 158, 135, 134, 133 :36ج

163 ,164 ,166 ,175.  

  .212 :37ج

  .284 :38ج

  .282 :39ج

, 271, 144, 83, 82, 80 :40ج

293 ,335 ,336 ,352 ,353.  

  .367, 229، 193 :41ج

, 126, 125, 18, 17, 16 :42ج

129 ,144 ,149 ,226 ،321 ,

347 ,352.  

  .307 :44ج

  .247، 72 :45ج

عبد هللا بن عمرو بن عوف المزني: 

  .159 :6ج

 :40ج  بن عمرو بن كبشة:عبد هللا

201.  

 :37ج عبد هللا بن عوف بن اMحمر:

290.  

  .327، 311، 308 :38ج

  .219 :46ج

  .134 :1جعبد هللا بن غالب: 

  .83 :22ج عبد هللا بن غياث:

 :33ج عبد هللا بن الفضل التميمي:

44.  

  .89 :49ج عبد هللا بن فقيم [قعين]:

, 171، 49 :47ج عبد هللا بن قتادة:

226 ,227.  

  .132 :32ج عبد هللا القرشي:

  .31 :12ج عبد هللا القطان:

 :25ج عبد هللا بن قفل التميمي:

321.  

 :40ج عبد هللا بن قلع اMحمسي:

200.  

عبد هللا بن قيس: راجع: أبو موسى 

  .اMشعري

 :48ج :عبد هللا بن قيس القابسي

159.  



  فھرس: ا$ع)م..
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247 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 :40ج عبد هللا بن كبار النھدي:

211.  

 :35ج ردم بن مرثد:عبد هللا بن ك

96.  

  .179 :13ج عبد هللا بن كريز:

  .155, 154 :21ج

  .240 :26ج

 :39ج عبد هللا بن كعب المرادي:

230.  

  .201 :40ج

  .321 :41ج

  .63 :42ج

  .56 :16ج عبد هللا بن الكواء:

  .64, 60 :23ج

, 72، 70, 69, 67, 66, 65 :24ج

74 ,75 ,76 ,78 ,81 ,84 ,88 ,

90.  

, 117, 115 ,114, 112 :30ج

118.  

  .224, 222, 215 :33ج

  .143, 128 :41ج

, 205, 106, 104, 96, 14 :45ج

327 ,329 ،330 ,331 ,365.  

, 14, 13, 12, 11, 10, 9 :46ج

16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,

24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,38 ,39 ,

40 ,41 ,42 ,43 ,54 ,55 ,60 ,

186 ,194 ,260 ,343 ,344.  

, 108, 107، 99، 98, 73 :47ج

360.  

  .72 :9جعبد هللا بن ماجشون: 

  .342 :13ج عبد هللا بن المبارك:

  .178 :39ج

عبد هللا بن المثنى بن عبد هللا بن 

  .259، 241 :8جأنس: 

  .13 :19ج عبد هللا بن محمد:

عبد هللا (بن محمد) بن أبي سفيان بن 

  .275 :1جالحارث: 

  .102, 101 :50ج

 اء الضبعي:عبد هللا بن محمد بن أسم

  .189 :10ج

 عبد هللا بن محمد بن بديل الخزاعي:

  .23 :33ج

 :34ج عبد هللا بن محمد الثعالبي:

178.  

 وأب( ابن الحنفية ،عبد هللا بن محمد

  .275 :22ج :)ھاشم

 :22ج عبد هللا بن محمد الزيات:

147.  

 عبد هللا بن محمد بن عبد الوھاب:

  .77 :14ج

 :35ج عبد هللا بن محمد بن عثمان:
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172.  

 :9جعبد هللا بن محمد بن عقيل: 

59.  

  .37 :14ج

 :27ج عبد هللا بن محمد العلوي:

135.  

عمر بن علي  )محمد بن(عبد هللا بن 

 :»عليه الس�م« بن أبي طالب

  .33 :32ج

عبد هللا بن محمد القدامي 

 .22 :11ج المصيصي:

، 41 :12ج عبد هللا بن مخارق:

42 ،43.  

  .11 :35ج

 :48ج مسعدة الفزاري: عبد هللا بن

24 ,25 ,27 ,28 ,31 ,32.  

, 176 :1جعبد هللا بن مسعود: 

218.  

, 131 :2جعبد هللا بن مسعود: 

336.  

  .191, 105 :3ج

  .120, 117, 81, 80 :4ج

  .45 :6ج

  .187 :7ج

 ،232 ,76, 75, 74, 73 :8ج

251 ،340.  

  .18 :9ج

, 111 ،105 ,92, 19 ،16 :11ج

272 ,273. 

  .315 :12ج

  .324, 249, 59 :14ج

  .117 :15ج

, 120, 119, 117, 27 :16ج

122 ,134 ,170 ,177 ,236 ,

292 ,293 ,296 ,315 ,317 ,

318.  

, 42, 41, 39, 25, 21, 19 :17ج

43 ,45 ,48 ,49 ,52 ,79 ,87 ,

204 ,234 ,314 ,339.  

  .348, 208, 122, 99 :18ج

  .244 :20ج

, 119, 116, 112, 11 :22ج

120 ,153 ,335 ,342 ,344 ,

345 ,346.  

  .216 :23ج

  .220 :26ج

  .33, 32 :27ج

  .206 :30ج

  .190 :31ج

  .304، 175 :32ج

  .269، 253 :34ج

  .131 :35ج
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249 ] ب/لمستند ا	ساسي فقط.

  .333, 327 :37ج

  .231 :39ج

  .284 :40ج

  .323 :47ج

, 309 :5جعبد هللا بن مسكان: 

310.  

, 282, 281, 280, 279 :10ج

283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,

288 ,289.  

  .149 :12ج

  .199 :21ج

  .143 :25ج

  .139 :47ج

  .259 :2جعبد هللا بن مطيع: 

  .96 :3ج

 عبد هللا بن معاوية بن أبي سفيان:

  .212 :48ج

 :35ج عبد هللا بن المعتم العبسي:

76.  

  .223 :37ج

 :37ج :العبسي عبد هللا بن المعتمر

223 ,224 ,225 ,245.  

  .298, 297 :48ج

  .183 :31ج عبد هللا بن معمر:

 بد هللا بن المغيرة بن اMخنس:ع

  .295، 275 :33ج

 عبد هللا بن المغيرة بن اMخنس:

  .178 :35ج

 عبد هللا المكين (خطبة البيان):

  .77 :22ج

  .171 :40ج عبد هللا بن ملح:

 :38ج عبد هللا بن المنذر التنوخي:

258.  

  .193 :4جعبد هللا بن موسى: 

 .317 :11ج عبد هللا بن ميمون:

  .89 :47ج

  .204 :40ج عبد هللا بن ناجد:

  .33 :31ج عبد هللا بن النجار:

  .202 :40ج عبد هللا بن النزال:

  .79 :22ج عبد هللا بن نصر:

, 262 :32ج عبد هللا بن نھشل:

264.  

 .180 :11ج عبد هللا بن ھاشم:

 :30ج عبد هللا بن ھاشم السدوسي:

124.  

عبد هللا بن ھاشم المرقال (ھاشم بن 

, 81, 80, 79, 78 :42ج عتبة):

85 ,86 ,87.  

  .149 :43ج

  .83 :22ج عبد هللا بن ھشام:

  .241 :45ج

 :35ج عبد هللا بن الھيثم بن سام:
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271.  

  .95 :19ج عبد هللا بن وال التيمي:

  .220، 176 :47ج

 :45ج عبد هللا بن وديعة اMنصاري:

175.  

 :19ج عبد هللا بن الوليد بن زيد:

238.  

 :26ج بي:عبد هللا بن وھب الراس

120.  

  .48، 47, 46 :35ج

  .271 :41ج

  .330 :45ج

  .351, 348، 196 :46ج

, 98, 97, 96, 95, 79 :46ج

104 ,106 ,107 ,120 ,186 ,

188 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

200 ,205 ,207 ,208 ,255 ,

256 ,257 ,264 ,266 ,270 ,

316 ,317 ،318 ,319 ,320.  

, 30, 29, 28, 18, 17, 10 :47ج

31 ,50 ,55 ,56 ,57 ,163 ,

185 ,227.  

  .158, 155 :48ج

  .129، 113 :49ج

  .81 :32ج عبد هللا بن اليثربي:

  .139 :47ج عبد هللا بن يحيى:

  .329 :34ج

  .106 :38ج

 عبد هللا بن يحيى بن عبد الباقي:

  .77 :14ج

  .77 :14ج عبد هللا بن يزيد:

 :39ج عبد هللا بن يزيد الخطمي:

231.  

بن عاصم  عبد هللا بن يزيد

  .234, 227 :42ج اMنصاري:

  .207 :46ج عبد هللا بن يقطر:

  .207 :46ج عبد هللا بن يقظة:

  .204 :48ج عبد المدان (عبد هللا):

  .115 :6جعبد المسيح: 

, 52, 50, 47 :1جعبد المطلب: 

53 ,69 ,113 ,126.  

عبد المطلب بن عبد هللا بن حنطب 

  .65 :2ج(أبو الحمراء): 

  .112, 105 :3ج

  .294 :38ج

  .52 :1ج عبد المطلب بن ھاشم:

, 115, 114, 89, 21, 15 :2ج

118.  

  .118، 52 ,50 :3ج

  .256 :4ج

  .195 :5ج

  .36 :10ج



  فھرس: ا$ع)م..
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251 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .306, 62 :21ج

  .290, 43 :22ج

  .311 :29ج

  .108 :31ج

  .39 :35ج

  .17 :41ج

  .67 :42ج

  .128, 125, 110 :44ج

, 62 :46ج عبد الملك بن أبي حرة:

95 ,120.  

  .267 :47ج

  .330 :23ج عبد الملك بن أعين:

  .130 :1ج: جعبد الملك بن جري

  .287, 285 :5ج

  .75 :7ج

  .189 :16ج

  .96 :32ج

عبد الملك بن شھاب (الزھري): 

  .245، 87 :1ج

  .233 :3ج

, 189, 187, 186, 185 :4ج

229 ,242, 258، 279.  

  .286, 31 :5ج

  .307 :7ج

  .334، 311, 127 :9ج

  .205 ,189, 169, 168 :10ج

  .341, 339, 250 :13ج

  .157 :14ج

 .125 :11ج

  .187، 50 :16ج

  .275, 274, 267, 242 :19ج

  .26 :20ج

  .150 :21ج

  .284 :28ج

  .158 :30ج

  .83 :31ج

  .77 :32ج

  .226, 141, 140 :35ج

  .239 :39ج

  .77 :46ج

  .302 :48ج

, 303 ،302 ,167, 156 :49ج

304.  

  .31 :50ج

  .279 :42ج عبد الملك بن عبد هللا:

  .90 :7جعبد الملك بن عمير: 

  .236, 234 :8ج

الخركوشي: عبد الملك بن محمد 

  .234 :8ج

, 319 :1جعبد الملك بن مروان: 

325.  

  .42 :12ج
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  .342, 339, 324, 322 :13ج

  .50 :16ج

  .194 :17ج

  .39, 38 :20ج

  .232، 230، 225, 224 :32ج

  .233، 177, 65, 64, 63 :33ج

  .156 :36ج

  .244 :37ج

  .172, 170 :41ج

  .76 :43ج

  .259 :46ج

  .270 :48ج

  .304, 302 :49ج

عبد الملك بن مسلم بن س�م بن 

  .58 :47ج ثمامة الحنفي:

  .172 :7جعبد الملك بن المنھال: 

 :3جعبد الملك بن نبيط بن جابر: 

96.  

عبد الملك بن ھشام بن أيوب 

  .311 :2ج(الحميري): 

  .327, 163, 149 :3ج

, 112, 111, 109, 106, 53 :4ج

113.  

  .31 :5ج

  .57 :6ج

  .107 :22ج عبد المھدي (المولى):

 :22ج عبد المھيمن (خطبة البيان):

47.  

بن عبد الحق (صاحب  عبد المؤمن

 .154 :11ج :مراصد ا�ط�ع)

 :2جعبد الواحد بن أبي عون: 

177.  

  .47 :9ج

 عبد الواحد بن حسان العجلي:

  .55 :40ج

 بن يونس: عبد الواحد بن عبد هللا

  .178 :39ج

عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد 

  .326 :9جالمدني: 

  .79 :22ج عبد الواحد بن يحيى:

عبد الوارث (من علماء الجرح 

  .52 :5جوالتعديل): 

  .47, 46 :22ج

 :22ج :(خطبة البيان) عبد الوھاب

41 ,43.  

 :40ج عبد الوھاب بن إبراھيم:

171.  

  .169 :3جعبد الوھاب بن سكينة: 

  .229 :17ج عبد الوھاب النجار:

, 273, 272, 271, 138 :28ج

274.  

, 56, 55, 53, 52 :1جعبد مناف: 
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253 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

57.  

  .118, 115 :2ج

  .41 :4ج

  .7 :10ج

  .343 :18ج

  .330, 326 :27ج

  .24 :37ج

عبد مناف بن عبد المطلب (أبو 

  .115 :2جطالب): 

  .281 :29ج :(راو) عبدان

  .328 :3جعبده ملطف: 

  .227 :23ج او):عبدوس (ر

  .44 :22ج عبدون:

  .32 :3جالعبدي الكوفي: 

  .98 :32ج العبدي:

  .212 :49ج

  .278, 258, 257 :21ج العبسي:

  .34, 33, 32, 31 :36ج

 عبيد (الذي ولد زياد على فراشه):

  .26 :35ج

  .311 :10ج عبيد بن اMبرص:

 :20ج عبيد بن أبي سلمة الليثي:

203 ,204.  

, 131 :26ج عبيد بن أم ك�ب:

136 ,137.  

  .231 :39ج عبيد بن خالد السلمي:

  .14 :25ج عبيد بن زرارة:

 :47ج عبيد بن سليمان النخعي:

313.  

 :11ج عبيد بن صخر بن لوذان:

155. 

  .231 :39ج عبيد بن عازب:

 عبد هللا) بن عبيد الخو�ني:( عبيد

  .45 :47ج

 :39ج عبيد بن عمرو السلماني:

231.  

  .294 :32ج عبيد بن عمير:

  .121 :34ج عبيد بن كثير:

  .245 :28ج عبيد بن كعب:

  .145 :5جعبيد بن موسى: 

, 310 :29ج عبيد هللا (أبو طلحة):

311 ,312 ,317.  

  .108, 107 :31ج

 عبيد هللا (أو عبد هللا) بن زياد:

  .309 :30ج

, 41 :22ج عبيد هللا (خطبة البيان):

46.  

  .187, 185 :4جعبيد هللا (راو): 

  .81 :33ج

  .244 :42ج

, 155 :20ج عبيد هللا بن أبي رافع:

156 ,169 ،171 ،173.  
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  .178 :21ج

  .49, 48 :25ج

  .188 :28ج

  .323, 321, 318 ،317 :34ج

  .154 :35ج

  .110 :44ج

  .77, 63, 52 :45ج

  .266 :47ج

 :27ج عبيد هللا بن إسحاق الضبي:

83.  

 :26ج عبيد هللا بن إسحاق المدائني:

26.  

  .206 :40ج جويرية: عبيد هللا بن

 :46ج عبيد هللا بن الحر الجعفي:

205.  

 :46ج عبيد هللا بن الحر بن زياد:

205.  

  .268, 22 :1جعبيد هللا بن زياد: 

  .151 :15ج

  .274 :18ج

  .304 :22ج

  .18 :29ج

  .310 :30ج

  .98, 31 :31ج

  .83 :35ج

 :3جعبيد هللا بن زياد بن ظبيان: 

324.  

  .168, 167 :36ج

  .149 ,139 :38ج

  .32 :39ج

  .263 :42ج

  .76, 75 :43ج

  .259، 239, 205 :46ج

  .248 :48ج

  .68 :50ج

  .237 :34ج عبيد هللا بن سالم:

  .151 :32ج عبيد هللا بن سليم:

  .231 :39ج عبيد هللا بن سھيل:

 :49ج عبيد هللا بن شبيل اMحمسي:

131.  

عبيد هللا بن العباس بن عبد المطلب: 

  .259 :2ج

  .170 :17ج

  .95 :19ج

, 138, 137، 133, 128 :21ج

143 ,145.  

  .104 :30ج

  .105, 104 :30ج

  .218 :36ج

  .20, 11 :41ج

  .167 :42ج

, 177, 175, 174, 173 :48ج



  فھرس: ا$ع)م..
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255 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

178 ,179 ,188 ,189 ,190 ,

191 ,200 ,201 ,204 ,210 ,

211 ,212 ,218 ,219 ,220 ,

233 ,257 ,258 ,270 ,293 ,

294.  

, 164, 158, 184, 171 :49ج

193 ،197.  

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، بن 

  .370 :8جمسعود: 

  .307 :23ج عبيد هللا بن عبيد:

 :16ج عبيد هللا بن عبيد بن عمير:

189.  

 عبيد هللا بن عثمان (أبو طلحة):

  .108 :31ج

 عبيد هللا بن علي بن أبي طالب

  .289, 284 :1ج: »عليه الس�م«

 عبيد هللا بن عمر بن الخطاب:

  .189, 61 :14ج

, 190, 189, 187, 186 :16ج

191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,

196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,

201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,

206 ,207 ,208 ,209 ,212 ,

213 ,214 ,215 ,216.  

, 173, 154, 140, 38 :18ج

336.  

  .229, 226, 24 :20ج

  .200 :26ج

, 226, 225, 224, 61 :36ج

227 ,228 ,229 ,230.  

  .21 :37ج

  .284 :38ج

, 98, 97, 96, 95, 94, 91 :39ج

99 ,100.  

, 106, 96, 95, 94, 93 :40ج

132 ،133 ,144.  

, 131, 76, 75, 67, 66 :41ج

132 ,139 ,147 ,151 ,152 ,

156 ,161 ,162 ,174 ,253 ,

255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,

260 ,261 ,262 ,263 ,265 ,

266 ,267 ,268 ,269 ,272 ,

273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,

280 ,281 ,282 ,283 ,285 ,

286 ,287 ,288 ,326 ,327 ,

328 ,332 ,333 ,334 ,335 ,

337 ,341 ,345 ,359 ,368.  

, 96, 89, 71, 65, 45 :42ج

189 ,208 ,213 ،283.  

  .211, 156 :43ج

  .55 :45ج

  .209 :47ج
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 :7جعبيد هللا بن عمر القواريري: 

92.  

عمرو عبيد هللا بن عياض بن 

  .96 :47ج القاري:

  .240 :29ج عبيد هللا بن كعب:

  .27 :26ج عبيد هللا المدائني:

  .107 :30ج عبيد هللا بن موسى:

  .73 :47ج

 :22ج :عبيد هللا بن يحيى بن خاقان

274.  

 :46ج عبيدة بن بشر الخثعمي:

275.  

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 

، 105, 104, 31, 22, 20 :2ج

131 ,321 ,276 ,277 ,282 ,

283 ,284 ,285 ,287 ,288 ,

289.  

  .106، 64، 36 :4ج

  .10 :16ج

, 297, 296, 290، 142 :18ج

298 ,308.  

  .40 :21ج

  .344 :36ج

  .382, 59, 24 :37ج

  .159 :41ج

  .117 :47ج

  .173 :12ج عبيدة السلماني:

  .165 :14ج

  .331, 330, 327 :37ج

  .123 :39ج

  .116, 54 :47ج

  .63 :3جعتّاب بن أسيد: 

, 324, 323, 321، 320 :5ج

325 ,326 ,327 ,329.  

  .57 :7ج

 .195 :11ج

  .42 :22ج

 :45ج عتاب بن اMعور الثعلبي:

332 ,334 ,335.  

 :40ج عتاب بن لقيط البكري:

274.  

 :26ج :)كلثوم بن عمرو(العتابي 

310 ,312.  

  .151 :4جعتبة بن أبي سفيان: 

  .233, 219 :25ج

  .249, 248، 243 :33ج

  .276, 257, 141, 108 :36ج

  .195 :41ج

  .208, 158 :42ج

, 183, 179, 178, 177 :43ج

185, 202 ،211، 227 ,233 ,

323 ,357.  



  فھرس: ا$ع)م..
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257 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

، 70, 58 ،57 ,55, 49, 41 :44ج

75, 81 ,82، 83 ,84 ,95 ,96 ،

97 ,98 ,99 ،127.  

  .299، 76، 73 :45ج

  .45, 39 :6جعتبة بن أبي لھب: 

  .227, 159, 89 :9ج

 :46ج ن اMخنس بن قيس:عتبة ب

125.  

, 206 :40ج عتبة بن جويرية:

260.  

, 276، 76 :2جعتبة بن ربيعة: 

277 ,279 ,302 ,308 ,321.  

  .49 :6ج

  .44 :18ج

  .98 :23ج

  .204 :25ج

  .231 ،11 ,10 :37ج

, 47 :42ج عتبة بن ھاشم المرقال:

60.  

, 36, 34 :48ج عتبة بن الوعل:

38 ,39.  

  .304 :22ج العتبي:

  .114 :4جيبة بن الحارث: عت

، 52 :5جعثمان بن أبي شيبة: 

294.  

  .163 :3جعثمان بن أبي طلحة: 

  .31 :12ج عثمان بن أحمد:

  .221 :16ج عثمان اMزرق:

  .305 :3جعثمان بن اMشھل: 

 :26ج عثمان بن حامد الكشيان:

41.  

 :10ج عثمان بن حنيف اMنصاري:

43 ,53.  

  .94 :19ج

  .225 :20ج

, 137, 133, 130, 128 :21ج

139 ,143 ,144, 219، 246 ,

259.  

, 317, 295, 198, 31 :27ج

318 ,321, 326، 328 ,329 ,

334 ،338،.  

, 91, 36, 34, 33, 32 :28ج

163 ,164 ,165, 166، 167 ,

169 ,170, 172، 173, 174، 

177, 178، 186 ,187 ,188 ,

189 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,201 ,202 ,203 ,212 ,

214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,

219 ,220 ,228 ,229 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,243 ,244 ،245 ,

246 ,247 ,253 ,255 ,257 ,
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258 ,259 ,260 ,261 ,263 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,

270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,

275 ,278 ,279 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,284 ,285 ,294 ,

296 ,300 ,302.  

, 181 ،169 ,153, 46, 34 :29ج

183 ,197 ,204 ,239 ,245 ,

249 ,250 ,251 ,252 ,253.  

, 80, 79, 77, 31, 20, 16 :30ج

116 ,253 ,285 ,289.  

  .160 :31ج

  .285, 207, 164 :32ج

 ،159 ,154, 146, 137 :33ج

185 ،248.  

  .320, 319، 110 :34ج

  .307, 191 :35ج

  .105 :38ج

  .51 :45ج

  .250 :34ج مان الرازي:عث

  .251 :32ج عثمان الضبي:

  .153 :21ج عثمان بن ضيف:

, 284, 283 :5جعثمان بن طلحة: 

285 ,286 ,287 ,289 ,292 ,

296 ,297 ,300.  

 :6جعثمان بن عبد هللا بن ربيعة: 

53.  

عثمان بن عبد هللا بن عوام البلوي: 

  .174 :4ج

, 71, 6 :1جعثمان بن عفان: 

161 ,250 ,277 ,286.  

, 211, 198, 141, 131, 44 :2ج

213 ,214 ,216 ,217 ,218 ,

219 ,220 ,221 ,226 ,228 ,

229 ,232 ,233 ,234 ,268 ,

316 ,319 ,331 ,332 ,334 ,

335 ,336 ,341.  

، 52, 50, 42, 41, 40, 26 :3ج

71 ,111 ,191 ,283 ,284 ,

285 ,289 ,290 ,291 ,292 ,

293 ,299 ,300 ,301 ,340 ,

341, 342 ,343 ,344 ,345 ,

346 ,347 ,348 ,349.  

, 183, 17, 16, 14, 13 :4ج

229.  

  .307, 268, 219 :5ج

  .137, 116, 88 :6ج

  .288, 131 :7ج

, 258, 162, 92, 17, 8, 7 :8ج

298 ,333.  

, 198, 195, 170, 169, 84 :9ج

284.  
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259 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 104, 28, 26, 20, 15 :10ج

107 ,147 ,148 ,182 ,183 ,

184 ,185 ,189 ,193 ,198 ,

199 ,200.  

, 270, 266, 202, 160 :11ج

318 ,320. 

, 44, 43, 42, 41, 31, 24 :12ج

50 ,56 ,57 ,62 ,63 ,64 ,65 ,

94 ,150 ,154 ,160 ,248 ,

249 ,251 ,253 ,254 ,352.  

, 114, 111, 109, 103 :13ج

117 ,118 ,124 ,125 ،126 ,

127 ,131 ,132 ,133 ,134 ,

135 ,137 ,139 ,153 ,157 ,

159 ,165 ,166 ,168 ,179 ,

180 ,183 ,184 ,187 ,193 ,

212 ,221 ،213 ,230 ,233 ,

266 ,279 ،280 ,281 ,327 ,

335.  

, 119, 88, 87, 64, 53 :14ج

120 ,136 ,138 ,140 ,141 ,

168 ,173 ,189 ,215 ,216 ,

220 ,240 ,242 ,243 ,244 ,

245 ,250 ,251 ,252 ,253 ,

254 ,262 ,264 ,266 ,267 ,

268 ,271 ,282 ,283 ,284 ,

285 ,290 ,294 ,310 ,312 ,

319 ,320 ,321 ,322 ,324 ,

325 ,326 ,331 ,337 ,341.  

, 45, 44, 42, 40, 9, 8 :15ج

46 ,47 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,

54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,61 ,

62 ,63 ,68 ,69 ,71 ,78 ,84 ,

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,91 ,92 ,

94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,104 ,

105 ,106 ,107 ,109 ,112 ,

113 ,114 ,116 ,117 ,127 ,

129 ,130 ,137 ,142 ,149 ,

150 ,152 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,159 ,160 ,161 ,163 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,176 ,187 ,188 ,190 ,

191 ,192 ,193 ،194 ,196 ,

207 ,208 ,214 ,218 ,222 ,

261 ,272 ,275 ,276 ,280 ,

282 ,284 ,285 ,286 ,288 ,

289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,

294 ,295.  

, 27, 26, 21, 10, 9, 5 :16ج

29 ,47 ,48 ,50 ,51 ,53 ,55 ,

57 ,58 ,60 ,61 ,64 ,65 ,66 ,

67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,
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74 ,75 ,76 ,77 ,81 ,82 ,83 ,

84 ,86 ,87 ,89 ,90 ,91 ,92 ,

93 ,94 ,95 ,96, 97 ,101 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,

112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,

117 ,118 ,119 ,121 ,122 ,

124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,

135 ,139 ,140 ,141 ,142 ,

145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,

152 ,154 ,161 ,163 ,165 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,173 ,174 ,176 ,

177 ,186 ,187 ,188 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

202 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

212 ,213 ,214 ,215 ,218 ,

222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,250 ,251 ,252 ,253 ,

254 ,255 ,256 ,257 ,259 ,

260 ,261 ,262 ,264 ,265 ,

266 ,268 ,270 ,271 ,272 ,

274 ,276 ,277 ,278 ,279 ,

280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,

285 ,286 ,287 ,288 ,289 ,

290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,

295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,

300 ,301 ,302 ,303 ,304 ,

306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,

311 ,312 ,313 ,314 ,315 ,

316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,

321 ,322 ,323 ,324 ,325 ,

327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,

332 ,333 ,334 ,335 ,336 ,

338 ,344 ,345 ,346 ,347 ,

348 ,349 ,350 ,351 ,352.  

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 :17ج

16 ,17 ,18 ,19 ,22 ,23 ,24 ,

25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,

32, 33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,

41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,

49 ,50 ,51 ,52 ,59 ,60 ,61 ,

62 ,64 ,65 ,66 ,67 ,69 ,70 ,

71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,

78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,

96 ,97 ,98 ,107 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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261 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,

124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

129 ,130 ,133 ,134 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,

146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,

152 ,154 ,155 ,156 ,157 ,

158 ,159 ,160 ,161 ,167 ,

169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,

175 ,176 ,177 ,184 ,185 ,

187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,

193 ,194 ,195 ,196 ,204 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,216 ,217 ,218 ,225 ,

226 ,227 ,229 ,230 ,231 ,

232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,

240 ,242 ,243 ,244 ,246 ,

247 ,250 ,255 ,257 ,260 ,

261 ,265 ,266 ,267 ,268 ,

271 ,275 ,276 ,277 ,278 ,

279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,

284 ,285 ,286 ,287 ,288 ,

289 ,290 ,291 ,292 ,294 ,

295 ,297 ,298 ,299 ,300 ,

301 ,306 ,307 ,308 ,309 ,

311 ,312 ,313 ,314 ,315 ,

316 ,317 ,320 ,321 ,322 ,

323 ,324 ,325 ,327 ,328 ,

329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,

334 ,335 ,336 ,337 ,338 ,

339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,

344, 345 ,346 ,347 ,348.  

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 :18ج

14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,

21 ,22 ,23 ,25 ,27 ,29 ,30 ,

31 ,32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,

39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,49 ,

50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,

57 ,58 ,59 ,63 ,64 ,65 ,66 ,

67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74 ,

75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,

82 ,85 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,

92 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,

100 ,101 ,104 ,105 ,106 ,

107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,

112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,

117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,

122 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

129 ,131 ,132 ,133 ,134 ,

135 ,136 ,137 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,143 ،144 ,145 ,

146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,
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151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,

161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,173 ,174 ,176 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,

187 ,189 ,191 ,192 ,193 ,

194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,

204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

209 ,210 ,211 ,217 ,218 ,

219 ,220 ,221 ,222 ,224 ,

226 ,227 ,228 ,229 ,230 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,240 ,241 ,242 ,

243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,

253 ,255 ,256 ,257 ,258 ,

259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,

264 ,265 ,267 ,269 ,270 ,

271 ,273 ,274 ,275 ,276 ,

277 ,278 ,279 ,280 ,281 ,

285 ,288 ,290 ,291 ,292 ,

293 ,294 ,295 ,297 ,299 ,

301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,

306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,

311 ,312 ,313 ,314 ,315 ,

316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,

321 ,322 ,323 ,324 ,325, 

326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,

333 ,334 ,335 ,336 ,337 ,

339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,

344 ,345 ,346 ,348 ,349 ,

353.  

, 14, 12, 11, 10، 8، 7, 5 :19ج

15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,

23 ,24 ,25 ,31 ,33 ,34 ,35 ,

36 ,37 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,

49 ,55 ,59 ,60 ,61 ,63 ,64 ,

68 ,69 ,78 ,79 ,87 ,95 ,97 ,

98 ,99 ,100 ,103 ,128 ,129 ,

130 ,131 ,132 ,135 ,138 ,

139 ,140 ,141 ,143 ,144 ,

147 ,148 ,150 ,151 ,153 ,

154 ,156 ,157 ,169 ,173 ,

174 ,175 ,177 ,182 ,183 ,

189 ,191 ,201 ,208 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,225 ,227 ,

229 ,230 ,232 ,233 ,241 ,

242 ,243 ,244 ,247 ,253 ,

255 ,257 ,260 ,268 ,269 ,

272 ,275 ,276 ,279 ,281 ,
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263 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

282 ,287 ,288.  

, 43, 35, 26, 25, 24, 17 :20ج

48 ,50 ,54 ,55 ,59 ,60 ,63 ,

64 ,67 ,77 ,82 ,84 ,85 ,91 ,

92 ,98 ,99 ,100 ,104 ,106 ,

107 ,108 ,135 ,141 ,142 ,

147 ,148 ,149 ,150 ,157 ,

158 ,159 ,160 ,164 ,167 ,

173 ,178 ,179 ,187 ,202 ,

203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,213 ,

214 ,216 ,217 ,219 ,220 ,

221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,

226 ,227 ,228 ,229 ,230 ,

231 ,232 ,234 ,236 ,237 ,

238 ,240 ,241 ,242 ,243 ,

244 ,247 ,251 ,252 ,253 ,

259 ,262 ,268 ,270 ,271 ,

272.  

, 75, 45، 44، 41, 40, 39 :21ج

89 ,90 ,91 ,106 ,107 ,125 ,

126 ,127 ,136 ,137 ,138 ,

139 ,140 ,141 ,143 ,144 ,

145 ,148 ,149 ,150 ,151 ,

152 ,153 ,154 ,155 ,161 ,

169 ,170 ,181 ,184 ,190 ,

191 ,195 ,206 ,249 ,254 ,

255 ,256 ,257 ,259 ,260 ,

263 ,264 ,266 ,267 ,273 ,

274 ,275 ,277 ,280 ,281 ,

284 ,285 ,286 ,288 ,289 ,

296 ,297 ,302 ,303 ,304 ,

305 ,306 ,307 ,308 ,310.  

, 268, 267, 152, 87 :22ج

282 ,287.  

  .235، 134, 120 :24ج

  .204 :25ج

, 131 ،130 ,129, 112 :26ج

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

139 ,141 ,142 ,143 ,146 ,

147 ,148 ,149 ,150 ,152 ,

157 ,158 ,160 ,162 ,168 ,

170 ,173 ,182 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

200 ,201 ,204 ,207 ,208 ,

212 ,215 ,216 ,217 ,218 ,

219 ,220 ,223 ,224 ,225 ,

230 ,232 ,233 ,234 ,235 ,

236 ,237 ,239 ,240 ,241 ,

248 ,250 ,258 ,265 ,267 ,

274 ,275 ,286 ,287 ,288 ,

289, 290، 310 ,315 ,317 ,
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318 ,319 ,321 ,322 ,323 ,

324 ,326 ،327.  

, 27, 21, 20, 19, 10, 9 :27ج

43 ,53 ,59 ,60 ,61 ,66 ,83 ,

84 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,

102 ,111 ,114 ,115 ,135 ,

136 ,143 ,147 ,157 ,159 ,

162 ,163 ,167 ,168 ,171 ,

172 ,173 ,207 ,208 ,209 ,

210 ,213 ,217 ,218 ,219 ,

220 ,221 ,222 ,226 ,228 ,

229 ,230 ،231 ,232 ,238 ,

239 ,241 ,243 ,244 ,247 ,

250 ,254 ,256 ,257 ,292 ,

299 ,313 ,314 ,317 ,318 ,

319 ,323 ,326 ,327 ,328 ,

329 ,330 ,331 ,333 ,334 ,

335 ,336 ,338 ,339 ,340 ,

341.  

, 65, 64, 52, 51, 50, 37 :28ج

77 ,78 ,91 ,92 ,93 ,106 ،

128 ,129 ,132 ,134 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,149 ,163 ,171 ,174 ,

175 ,187 ,188 ,189 ,190 ,

191 ,192 ,193 ,195 ,202 ,

204 ,206 ,208 ,209 ,210 ,

211 ,212 ,218 ,228 ,230 ,

231 ,236 ,238 ,239 ,240 ,

243 ,246 ,254 ,256 ,261, 

262 ,266 ,269 ,272 ,274 ,

283 ,284 ,286 ,287 ,288 ,

289 ,290 ,292 ,293 ,294 ,

296 ,297 ,299 ,302.  

, 43, 19, 18, 17, 15, 13 :29ج

46 ,53 ,58 ,59 ,60 ,64 ,65 ,

66 ,72 ,74 ,99 ,101 ,120 ,

121 ,134 ,142 ,145 ,147 ,

153 ,154 ,155 ,156 ,158 ,

159 ,163 ,164 ,166 ,167 ,

168 ,169 ,170 ,171 ,173 ,

174 ,175 ,176 ,177 ,192 ,

197 ,198 ,200 ,201 ,202 ,

212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,

217 ,221 ,226 ,248 ,250 ,

269 ,271 ,272 ,278 ,280 ,

282 ,313.  

, 16, 15, 14, 13, 9, 7 :30ج

18 ,20 ,22 ,23 ,31 ,32 ,33 ,

34 ,36 ,38 ,41 ,43 ,47 ,48 ,

58 ,65 ,77 ,89, 113 ,115 ,

116 ,117 ,118 ,119 ,130 ,
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265 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

131 ,132 ,141 ,142 ,145 ,

148 ,151 ,183 ,184 ,191 ,

192 ,193 ,199 ,204 ,205 ,

206 ,207 ,208 ,225 ,230 ,

236 ,246 ,247 ,252 ,253 ,

287 ,316 ,323 ,332 ,338.  

, 52, 51, 49, 48, 47, 45 :31ج

53 ,54 ,56 ,57 ,60 ,63 ,70 ,

71 ,73 ,76 ,81 ,84 ,89 ,90 ,

92 ,93 ,94 ,95 ,99 ,106 ,

118 ,119 ,130 ,141 ,143 ,

144 ,152 ,153 ,157 ,158 ,

160 ,169 ,176 ,183 ,199 ,

225 ,256 ,270 ,304 ,313 ,

314 ,315 ,323 ,324 ,344 ,

363 ,364 ,365.  

، 141، 73، 52، 50، 34 :32ج

154 ،155 ،156 ،158 ، ،159 ،

160 ،163 ،185 ،191 ،192 ،

193 ،196 ،197 ،198 ،199 ،

203 ،205 ،210 ،213 ،214 ،

217 ،219 ،224 ،228 ،229 ،

232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،

239 ،240 ،247 ،254 ،258 ،

283 ،290 ،300 ،302 ،303 ،

304 ،305 ،306 ،317 ،318 ،

341 ،343 .  

, 82, 78, 77, 65, 11، 9 :33ج

99 ,107 ,114 ,117 ,118 ,

123 ,127 ,129 ,132 ,133 ,

136 ,138 ,140 ,141 ,142 ,

143 ,146 ,147 ,153 ,154 ,

155 ,156 ,158 ,159 ,174 ,

179 ,180 ,181 ,184 ,185 ,

186 ,189 ,197 ,203 ,204 ,

206 ,207 ,208 ,209 ,211 ,

212 ,213 ,216 ,217 ,230 ,

236 ,245 ,246 ,248 ,252 ,

274 ,275 ,276 ,293 ,294 ,

295 ,317 ,318.  

, 84, 71, 70, 65, 64, 63 :34ج

175 ,221 ,236 ,246 ,253 ,

257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,

343 ,344.  

, 122, 121, 52, 13, 12 :35ج

123 ,124 ,129 ,131 ,132 ,

133 ,135 ,140 ,145 ,146 ,

148 ,234 ,236 ,307 ,319 ,

320 ,321 ,323 ,327 ,331 ,

336 ,338.  

, 27, 26, 25, 24, 18, 17 :36ج

28 ,30 ,31 ,33 ,35 ,44 ,71 ,
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84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,92 ,

97 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,

109 ,110 ,111 ,116 ,117 ,

123 ,125 ,126 ,129 ,133 ,

134 ,137 ,138 ,143 ,157 ,

177 ,178 ,185 ,191 ,192 ,

194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

202 ,205 ,210 ,211 ,212 ,

213 ,216, 217 ,219 ,224 ,

225 ,227 ,228 ,229 ,230 ,

231 ,233 ,234 ,235 ,236 ,

237 ,238 ,240 ,241 ,242 ,

245 ,246 ,247 ,256 ،257 ,

261 ,266 ,273 ,275 ,278 ,

280 ,281 ,283 ,284 ,285 ,

286 ,289 ,290 ,291 ,292 ,

293 ,299 ,301 ,302 ,303 ,

304 ,305 ,308 ,309 ,310 ,

313 ,315 ,316 ,318 ,319 ,

322 ,323 ,324 ,325 ,337 ,

338 ,339 ,340 ,341 ,343 ,

345 ,346 ,348 ,349 ,352 ,

354 ,362 ,366.  

, 19, 18, 17, 16, 12, 11 :37ج

21 ,22 ,23 ,41 ,45 ,53 ,56 ,

61 ,62 ,66 ,81 ,82 ,84 ,85 ,

86 ,87 ,88 ,89 ,91 ,98 ,101 ,

136 ,156 ,162 ,192 ,193 ,

200 ,201 ,204 ,211 ,212 ,

214 ,215 ,220 ,237 ,270 ,

332 ,373 ,374 ,375 ,376 ,

378.  

, 263, 260, 250, 11 :38ج

276 ,310 ,333.  

, 50, 42, 41, 30, 29, 28 :39ج

51 ,91 ,92 ,94 ,95 ,96 ,97 ,

99 ,100 ,104 ,105 ,123 ,

124 ,126 ,129 ,130 ,131 ,

132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,

146 ,147 ,148 ,151 ,152 ,

153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,

158 ,166 ,167 ,179 ,184 ,

185 ,186 ,187 ,189 ,190 ,

191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,

199 ,200 ,203 ,206 ,212 ,

250 ,263 ,264 ,269 ,285 ,

305 ,311 ,322 ,323 ,328 ,

332 ,333 ,334 ,345 ,355 ,

356 ,358 ,359.  

, 111, 109 ,108, 100 :40ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

267 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

112 ,113 ,115 ,118 ,120 ,

121 ,122 ,127 ,128 ,129 ,

130 ,131 ,169 ,186 ,187 ,

210 ,261 ,262 ,347 ,351.  

, 137, 136, 135, 39 :41ج

148 ,151 ,152 ,154 ,165 ,

176 ,189 ,200 ,201 ,203 ,

204 ,221 ,222 ,236 ,237 ,

243 ,244 ,245 ,246 ,251 ,

257 ,259 ,266 ,277 ,288 ,

297 ,299 ,301 ,310 ,318 ,

319 ,328 ,329 ,332 ,333 ,

334 ,335 ,345 ,347 ,351 ,

352 ,365 ,370.  

, 60, 40, 29, 25, 24, 20 :42ج

70 ,71 ,75 ،215 ,244 ,250 ,

251 ,254 ,256 ,263 ,309 ,

337.  

, 128, 127, 124, 104 :43ج

138 ,175 ,176 ,178 ,179 ,

182 ,190 ,191 ,192 ,194 ,

205 ,231 ,232 ,261 ,262 ,

295 ,300 ,304 ,305 ,307 ,

324 ,325 ,332 ,333 ,335 ,

336 ,337 ,338 ,339.  

, 95, 82, 81, 68, 24, 14 :44ج

98 ,105 ,120 ,126 ,165 ,

241 ,244 ,247 ,260 ,262 ,

326 ,327 ,328.  

, 227, 226, 163, 111 :45ج

230 ,241 ,242 ,245 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,253, 254 ,

256 ,259 ,274 ,275 ,279 ,

307 ,315.  

, 189, 104, 102, 28 :46ج

202 ,203 ,210 ,211 ,212 ,

214 ,348.  

  .256, 250, 217، 188 :47ج

, 176, 174, 173, 46 :48ج

177 ,190 ,191 ,198 ,202 ,

203 ,208 ,214 ,235 ,298 ,

315 ,319 ,325 ,336.  

, 87, 79, 78, 77, 19, 13 :49ج

108 ,117 ,118 ,191 ,266 ,

267 ,327.  

  .109، 57 :50ج

 :1جعثمان بن علي بن أبي طالب: 

284 ,288.  

  .153 :18ج

  .267 :49ج

  .32 :50ج

 عثمان بن عمرو بن كعب التيمي:
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  .311 :29ج

  .107 :31ج

  .286 :45ج عثمان بن عيسى:

  .288 :1جعثمان بن مظعون: 

  .346 :2ج

  .50 :3ج

  .155, 154 :18ج

  .135 :39ج

 :34ج ن عبد هللا اMزدي:عجل ب

112 ،120.  

  .204 :40ج

  .47 :22ج عج�ن:

العجلي: راجع: أحمد بن عبد هللا بن 

  .صالح العجلي

  .98 :32ج العدوي:

  .158 :46ج عدي بن أرطأة:

  .292 :18ج عدي بن ثابت:

  .128 :21ج عدي بن الحارث:

  .116 :35ج

, 95 :6ج: عدي بن حاتم الطائي

96 ,100 ,101 ,102 ,105 ,

107 ,110.  

  .251, 249, 248 :9ج

  .106 :14ج

  .93 :19ج

  .159, 155, 154, 147 :28ج

, 72, 70, 61, 52, 51, 12 :29ج

73 ,74.  

  .124 :30ج

  .109 :31ج

, 254, 186 ،167 ,165 :32ج

262 ،297 ،342.  

, 129, 118, 117, 113 :33ج

130 ,132 ,133 ,135 ,142 ,

143 ,151.  

  .346, 342 :34ج

 ,125, 123, 116 ,115 :36ج

264، 318.  

  .362, 361، 228, 227 :37ج

  .161 :38ج

  .231, 142, 132 :39ج

، 143, 117, 108, 107 :40ج

147.  

  .354, 155, 153, 147 :41ج

, 207, 156, 96, 90, 89 :42ج

283 ,290 ,294 ,300 ,324, 

325، 326 ,327 ,331 ,332 ,

333 ,334 ,337 ,338 ,339 ,

357.  

, 44, 43, 35, 34, 23, 21 :43ج

45 ,46 ,47 ,52 ,176 ,181 ،

182 ,183.  
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269 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 ،257 ,194, 191, 62 :44ج

267 ,268.  

, 299, 273, 240, 78 :45ج

315 ,372.  

  .335, 149 ،27 :46ج

  .49, 48, 16 :47ج

  .11 :48ج

  .88 :18ج عدي بن الخياد:

  .334 :42ج عدي بن زيد:

  .72 :17ج العرزمي:

  .135 :20ج عرفجة (إمام النساء):

  .51 :47ج عرفجة (راو):

  .120 :26ج العرني:

  .261 :27ج

 .125 :11ج عروة (رجل):

  .110, 98 :45ج عروة بن أدية:

  .46 :42ج عروة اMسلمي:

  .140 :38ج عروة البارقي:

عروة (غرفة) بن الحارث الكندي: 

  .76 :7ج

, 55 :44ج عروة بن داود الدمشقي:

56 ,57 ,64 ,65 ,66 ,67.  

, 133 ،94 :4جير: عروة بن الزب

185 ,186 ,187.  

  .31 :5ج

  .13, 12 :7ج

  .208 :8ج

  .171, 168 :10ج

  .93, 92, 91 :14ج

  .283, 280 :26ج

  .199 :29ج

  .123 :32ج

  .231 :39ج عروة بن زيد:

  .314 :17ج عروة بن سھم الليثي:

, 344 :47ج عروة بن العشبة:

346 ,347 ,348 ,349 ,350.  

  .334 :9جعروة بن عمرو: 

 :39ج روة بن مالك اMسلمي:ع

231 ،233.  

  .222 :31ج عروة بن المسيب:

  .81 :22ج عروة بن مطلوب:

  .47 :22ج :(خطبة البيان) عريان

 :(خطبة البيان) عزوان بن شفيع

  .83 :22ج

  .326 :3جعزورا: 

  .213 :3جالعزى: 

 .253 :11ج عزير:

  .107 :24ج عزير:

  .67 :26ج

  .42 :22ج :(خطبة البان) عزيز

  .80 :22ج زيز بن يحيى:ع

  .50 :12ج عزيز مصر:
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  .107, 106 :3جالعسق�ني: 

  .189, 188 :4ج

  .280, 184 :7ج

  .269, 268 :15ج

  .246 :17ج

  .16 :20ج

  .300 :22ج

  .281, 280, 28, 25 :29ج

  .183 :40ج

  .311, 310 :48ج

  .165 :49ج

  .27 :33ج عسكر بن كنعان الجني:

  .233 :3جالعشبي: 

  .83 :22ج لفتح:عصام بن أبي ا

 :32ج عصام بن مقشعر النصرى:

278.  

 :33ج عصمة بن أبيِّر التميمي:

243 ،244 ،249.  

  .248 :33ج عصمة بن الزبير:

  .288 :22ج عضد الدولة بن بويه:

  .58 :24ج عطاء (راو):

  .53, 52 :5جعطاء بن أبي رباح: 

 ,52 :13ج عطاء بن أبي رباح:

339، 343 ،345.  

  .153 :49ج عطاء بن جبير:

  .346 :13ج عطاء الخراساني:

  .182 :31ج عطاء بن السائب:

  .293, 180 :40ج

 :13ج عطاء بن عبد هللا الخراساني:

344.  

 :)مولى عبد هللا بن عباس(عطاء 

  .40 :27ج

  .83 :22ج عطاء هللا بن أحمد:

  .80 :22ج عطاء هللا بن حباة:

عطاء هللا بن فضل هللا الحسيني: 

  .273 :5ج

  .82 :22ج صفوان:عطاف بن 

  .236 :36ج عطية بن غني:

  .245 :9جعظيم الروم: 

  .245 :9جعظيم فارس: 

 :32ج عفان بن اMشقر النصري:

263.  

  .12 :14ج عفان بن مسلم:

 :20ج عفان بن مسلم أبو عثمان:

50.  

  .334 :9جعفراء: 

 :40ج عفيف بن إياس [اMحمسى]:

200.  

  .163 :47ج عفيف بن قيس:

 :22ج :طبة البيان)(خ عفيف الكندي

289.  

 :3جكرب العبدي:  يعفيف بن معد



  فھرس: ا$ع)م..
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271 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

50.  

  .191 :4جالعقاد: 

  .11 :50ج عقبة بن أبي الصھباء:

  .84 :12ج عقبة بن أبي عقبة:

, 171, 76 :2جعقبة بن أبي معيط: 

172 ,325 ,328 ,329.  

  .147, 84 :4ج

  .146 :16ج

  .231 :27ج

  .10 :37ج

  .269 :26ج عقبة اMزدي:

  .82 :9جير: عقبة بن بش

  .76 :45ج عقبة بن جارية:

  .72 :45ج عقبة بن حجية:

  .131, 87 :41ج عقبة بن سلمة:

  .93 :19ج :عقبة بن عامر الجھنى

  .120 :25ج

  .231 :39ج

  .260 :42ج

  .72 :45ج

عقبة بن عمرو بن ثعلبة اMنصاري 

  .203 :19ج (أبو مسعود):

  .18 :20ج

 ,136 ،135 ,34 ،33 ,32 :27ج

144، 145 ,147 ,148.  

  .145 :34ج

  .288 :37ج

  .94 :38ج

  .226 :39ج

  .122 :42ج

  .12 :44ج

  .294 :48ج

  .87 :29ج عقبة بن مكرم:

 :19ج عقبة بن النعمان النجدي:

214.  

  .209 :40ج عقيص:

, 63, 62 :1جعقيل بن أبي طالب: 

64 ,65 ,66 ,75 ,121 ,124 ,

125 ,126 ,128 ,131 ,132 ,

133 ,197 ,204 ,267 ,268.  

  .274, 43 :6ج

  .23 :7ج

  .167 :8ج

  .211 :10ج

 .59، 33, 18 :11ج

  .155 :12ج

  .326، 222, 194، 193 :13ج

  .247, 37 :14ج

  .115 :15ج

  .263, 204، 186، 184 :17ج

  .197 :19ج

  .288، 50، 43 :22ج
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  .191 :27ج

  .113 :28ج

  .187 :29ج

  .100 :30ج

  .297 :48ج

  .177 :49ج

  .314 :43ج عقيل بن ثويرة:

  .17 :28ج قيل بن جعفر:ع

  .84 :22ج عقيل بن حمزة:

  .84 :22ج عقيل بن علي:

, 249, 211 :41ج عقيل بن مالك:

250 ,251 ,252.  

  .165 :42ج

  .65 :44ج

 :(خطبة البيان) عقيل بن منصور

  .84 :22ج

  .23, 22 :3جالعقيلي: 

  .205 :10ج

  .269, 268, 267, 266 :15ج

 :3جعكاشة بن محصن اMسدي: 

202.  

  .261، 170 :4ج

 العكبر (الكعبر) بن جدير اMسدى:

  .125 :30ج

, 24, 23, 22, 21, 20, 19 :44ج

25 ,26 ,28 ,30 ,31.  

  .174 :16ج عكرشة بنت اMطرش:

  .108 :21ج

  .103 :27ج

  .352 :41ج

  .168 :42ج

 :2جعكرمة (مولى ابن عباس): 

171 ,172.  

  .299, 298, 54 :3ج

  .48 :6ج

  .340 :9ج

  .187 :16ج

  .184 :17ج

  .276 :22ج

  .89, 87 :26ج

  .217 :42ج

عكرمة بن أبي جھل المخزومي: 

  .177, 72 :3ج

  .117, 101, 53, 9 :4ج

  .334 :9ج

 .112 :11ج

  .164 :12ج

  .251 :11ج العكلي الحرماري:

  .257 :46ج

 .200 :11ج ع�ء بن الحضرمي:

 :47ج الع�ء بن زياد اMعرابي:

287.  



  فھرس: ا$ع)م..
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273 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .214 :15ج الع�ء بن صالح:

  .265 :31ج الع�ء بن عروة:

  .231 :39ج

  .51 :17ج الع�ئي:

  .83 :22ج ع�مة بن جواد:

  .223, 222 :13ج الع�يلي:

  .44 :9جعلباء بن أحمر: 

  .250 :17ج

 :31ج علباء بن الھيثم السدوسي:

259.  

، 272، 253، 252, 99 :32ج

309.  

, 143, 142, 118, 117 :33ج

151.  

  .317، 316 :34ج

 :29ج ج الذھلي:دوحعلة بن م

106.  

  .187, 185 :4جعلقمة: 

  .343, 341, 302, 175 :32ج

  .81 :22ج علقمة بن إبراھيم:

  .73 :45ج علقمة بن حكيم:

 :43ج علقمة بن زھير اMنصاري:

134.  

 :17ج علقمة بن عديس البلوي:

314.  

, 102 :11ج علقمة بن ع�ثة:

103. 

  .104 :40ج علقمة بن عمرو:

 :6ج�ثة): علقمة بن غي�ن (ع

238.  

 :39ج علقمة بن قيس النخعي:

123.  

  .87, 86 :41ج

  .329 :48ج

  .76 :45ج علقمة بن مرثد:

  .73 :45ج علقمة بن يزيد الجرمى:

  .72 :45ج علقمة بن يزيد الكلبى:

  .44 :22ج علوان:

, 38 :22ج علي (خطبة البيان):

40 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,

48.  

, 48 :2ج علي بن إبراھيم القمي:

218 ,310.  

  .252، 221 :3ج

, 119, 56, 45, 22 ،14 ,12 :4ج

131 ,191 ,194.  

, 150, 145, 138, 126 :5ج

230 ,237, 309، 312.  

  .232، 35 :6ج

  .235، 230، 134 :8ج

  .195, 147 :12ج

  .84 :13ج
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  .37 :14ج

  .133 :16ج

  .69 :19ج

  .144 :22ج

  .279 :23ج

, 263, 93, 92 ،57 ,29 :24ج

287.  

  .143 ،133 ,117 :25ج

  .20 :26ج

  .34 :31ج

  .292، 103 :35ج

 :(خطبة البيان) الحسين أبيعلي 

  .84، 83 :22ج

 :1جعلي بن أبي حمزة البطائني: 

88.  

  .236, 234 :3ج

  .280, 279 :25ج

  .263 :27ج

  .67 :50ج

  .96 :3جعلي بن أبي رافع: 

  .84 :22ج علي بن أبي غابر:

  .88 :29ج علي بن أبي فاطمة:

 :3ج: بن أبي الفتح اMربلي علي

35.  

  .127 :4ج

  .257, 139, 89 :31ج

  .147 :22ج :علي بن أحمد بن حاتم

  .88 :1جعلي بن أحمد الدقاق: 

  .139 :24ج

  .269 :34ج

 :23ج علي بن أحمد بن محمد:

209.  

 علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد:

  .70 ،45 :49ج

  .322 :5جعلي اMحمدي: 

  .217 :30ج

  .158, 156, 153 :35ج

  .44 :43ج

  .211 :47ج

  .43, 40 :49ج

  .121 :6جعلي بن أحمر: 

  .328 :24ج علي بن أسباط:

  .296 :29ج

  .68 :26ج علي بن إسماعيل:

  .8 :9ج: بن الحسين علي اMكبر

علي أكبر بن محمد النقوي 

  .42 :49ج اللكنھوي:

  .171 :40ج علي بن ب�ل:

  .143 :47ج

  .81 :22ج علي بن ترخان:

  .114 :10ج ن تقي النيلي:علي ب

  .83 :22ج علي بن ثابت:



  فھرس: ا$ع)م..
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275 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .236, 234 :3جعلي بن جعفر: 

  .228 :23ج

  .137 :25ج

  .285, 284 :45ج

علي بن ج�ل الدين بن محمد 

  .218 :23ج الشامي:

 :34ج علي بن الجنيد الرازي:

269.  

  .207 :9جعلي بن حاتم: 

  .174 :24ج

  .25 :8جعلي بن حرب الطائي: 

  .44 :35ج :علي بن الحزور

  .26 :41ج علي بن الحسن التيمي:

  .77 :14ج علي بن الحسن المعافى:

  .26 :41ج علي بن الحسن المؤدب:

علم  ـ المرتضى( علي بن الحسين

  .73, 72 :3ج: )الھدى

  .234, 233 :4ج

  .223، 31 :7ج

  .106 :10ج

، 326, 325, 22, 3, 1 :11ج

327. 

  .316 :12ج

  .27 :14ج

  .226, 202 :16ج

  .234 :17ج

  .313, 310، 71 :18ج

  .20 :19ج

  .268 :26ج

  .293، 267 :27ج

  .33 :31ج : (راو) علي بن الحسين

علي بن الحسين بن علي بن 

  .143 :47ج الحسين:

  .19 :9جعلي بن الحكم: 

  .144 :34ج

  .104 :38ج

 .275 :11ج علي بن خالد:

  .165 :30ج

 :24ج علي بن داود اليعقوبي:

165.  

  .285 :10ج علي بن رئاب:

  .152 :16ج

  .249 :10ج علي بن رباح:

 :(خطبة البيان) علي بن الرضوان

  .80 :22ج

  .279 :6جعلي بن زيد بن جدعان: 

  .12 :14ج

  .149، 82 :22ج

  .172, 167 :30ج

  .219 :32ج

  .21 :9جعلي بن المديني: 

  .307 :1جعلي بن المغيرة اMثرم: 
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  .170 :40ج علي بن حسان:

ر   .162 :40ج :علي بن َحَزوَّ

, 329, 328 :25ج علي بن سعيد:

330 ,331 ,332.  

  .170 :7جعلي بن سعيد الرملي: 

  .176 :32ج علي بن سعيد الوالبي:

  .17 :23ج :علي بن سيار

 علي بن صالح بن حي الكوفي:

  .338 :24ج

  .80 :22ج علي بن طاھر:

 ،325 :1جعلي بن عابس (راو): 

236 ,237.  

 :40ج علي بن عبد هللا اMصفھاني:

171.  

 :8جعلي بن عبد هللا الداھري: 

275.  

علي بن عبد هللا بن المبارك 

  .205 :10ج الصنعاني:

 :45ج علي بن عبيد اMشعري:

282.  

  .293 :1جعلي بن علي بن رزين: 

  .63 :18ج :(راو) علي بن عمر

 :15ج علي بن عمر القزويني:

267.  

 :32ج علي بن عمرو الكندي:

132.  

  .201 :40ج علي بن عمير:

 :10ج :اMصفھاني الفانيعلي 

265.  

  .314 :47ج علي بن قادم:

 :22ج :(خطبة البيان) علي بن قنين

82.  

  .27 :5جعلي بن ماھان: 

  .209 :23ج :(راو) علي بن محمد

  .296 :29ج

 :21ج علي بن محمد بن أبي سيف:

174.  

  .173 :35ج

علي بن محمد بن جعفر اMھوازي: 

  .326 :9ج

 :8جمنكدر: علي بن محمد بن ال

298.  

 :(خطبة البيان) علي بن محمود

  .81 :22ج

  .334 :37ج علي بن مرة الھمداني:

  .133 :34ج علي بن مسھر:

 :(خطبة البيان) علي بن مفضل

  .80 :22ج

  .7 :6جعلي بن مھزيار: 

  .54 :26ج

  .110 :42ج

  .114 :10ج علي بن مھنا:



  فھرس: ا$ع)م..
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277 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .89 :2جعلي بن ميثم: 

  .41 :12ج علي بن ھاشم بن البريد:

  .205 :15ج علي بن ھشام:

  .52, 44 :49ج علي بن ھمام:

  .103 :2جعلي بن يحيى البطريق: 

 علي بن يزداد الصائغ الجرجاني:

  .167 :49ج

  .11 :22ج علي اليزدي الحائري:

  .80 :22ج علي بن يوسف:

  .231 :39ج عليم بن سلمة الفھمي:

  .189 :7جالعمادي: 

  .232 :39ج عمار بن أبي س�مة:

  .345 :13ج بن أبي سليمان: عمار

 :45ج عمار بن اMحوص الكلبى:

73.  

  .94 :19ج عمار بن أوس:

  .80 :22ج العمار بن الحارث:

  .166 :7جعمار بن حريز العبدي: 

  .88 :24ج عمار الذھبي:

  .154, 132 :44ج عمار بن ربيعة:

  .78 :45ج

  .274 :32ج :عمارالسدوسي

  .212 :37ج عمار بن السعر:

  .77 :45ج اد الكلبي:عمار بن عب

  .160 :28ج عمار بن مطرف:

  .148 :1جعمار بن ياسر: 

, 215, 213, 212, 211, 83 :2ج

216 ,217 ,218 ,219 ,220 ,

242 ,244 ,323.  

  .285, 284, 283, 211 :3ج

  .327, 171, 93, 16, 14 :4ج

  .232 :5ج

, 166, 110, 52, 32, 29 :7ج

187.  

  .340, 339، 29 :8ج

, 242, 227 ,159, 108 :9ج

301.  

, 63, 59، 51, 45، 43, 33 :10ج

111 ,297.  

, 42, 34, 33, 18, 16, 15 :11ج

59 ,72 ,73 ,81 ,83 ,84 ,85 ,

229 ,230 ,231 ,242. 

  .307, 70 :12ج

, 151, 150, 143, 110 :13ج

257 ,325.  

, 213, 209, 173, 82, 80 :14ج

216 ,232 ,241 ,247 ,248 ,

255 ,312 ,322 ,323.  

, 119, 115, 77, 56, 55 :15ج

159 ,160 ,175 ,288.  

, 238, 236, 222, 14, 10 :16ج

272 ,287 ,292 ,293 ,295 ,
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296 ,304 ,306 ,307 ,308 ,

309 ,310 ,311 ,312 ,313 ,

314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,

319 ,320 ,322 ,324 ,325 ,

326 ,328 ,329 ,330 ,331 ,

332 ,333 ,334 ,335 ,336 ,

338 ,339 ,340 ,345 ,352.  

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 :17ج

15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ،21 ,

22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,

30 ,31 ,34 ,49 ,50 ,52 ,79 ,

87 ،126 ,186 ,191 ,204 ,

231 ,233 ,234 ,263 ,287 ,

315 ,339.  

, 64, 45, 44, 42, 41, 38 :18ج

71 ,72 ,73 ,74 ,88 ,99 ,115 ,

117 ,122 ,140 ,172 ,174 ,

223 ,246 ,251 ,252 ,262 ,

291 ,335 ,339 ,348.  

, 92, 91, 90، 43, 16 :19ج

178 ,196 ,197 ,207 ,233 ,

234 ,280 ,281.  

, 37, 32, 30, 29, 27، 16 :20ج

38 ,83 ,84 ,141 ,158 ,159 ,

160 ,161 ,171 ,172 ,173 ,

237 ,241 ,244.  

, 107, 106, 89, 60, 44 :21ج

110 ,132 ,133 ,150 ،151 ,

306.  

  .251، 147, 146، 47 :22ج

  .84, 83, 78 :24ج

  .159, 158, 157, 156 :25ج

  .236, 220, 208, 131 :26ج

, 22, 16, 12, 10, 9, 7 :27ج

24 ,25 ,26 ,32 ,33 ,34 ,111 ,

116 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

129 ,130 ,162 ,169 ,170 ,

172 ,183 ,186 ,232.  

, 55, 54, 21, 16, 15, 13 :28ج

62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,70 ,72 ,

77 ,78 ,79 ,80 ,83 ,223.  

, 17, 14, 12, 11, 10, 9 :29ج

18 ,19 ,20 ,22 ,23 ,35 ,38 ,

41 ,42 ,43 ,44 ,46 ,48 ,49 ,

84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,91 ,92 ,

93 ,98 ,100 ,106 ,109 ,112 ,

117 ,121 ,136 ,146 ,147 ,

148 ,322.  

, 110, 108, 104, 98, 48 :30ج

111 ,112 ,123 ,159 ,205 ,

206 ,315.  

, 53, 52, 50, 49, 48, 47 :31ج



  فھرس: ا$ع)م..
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279 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

54 ,55 ,56 ,59 ,61 ,62 ,176 ,

177 ,178 ,179 ,259 ,269 ,

363.  

، 103, 97, 96، 19, 16 :32ج

109 ,130 ,165 ،174 ,175 ,

251 ,252 ,254 ,257 ،258 ,

264 ,271 ,273 ,274 ,275 ،

276 ,278 ,293 ,304، 309، 

310 ,312 ,314 ،315 ,316 ،

336 ,337 ،348 ,352.  

, 45, 44, 43، 41, 20, 17 :33ج

55 ،83 ,84 ,109 ,130 ,142 ,

143 ,151 ,165 ,174 ,180 ,

236 ,273 ,274 ,292 ,309 ,

337 ,347 ,348 ,352 ,353 ,

359 ،360 ,365.  

, 65, 64، 22, 21, 17, 15 :34ج

123 ,124 ,129 ,207 ,208 ,

246، 252 ,253 ,320.  

  .330, 308, 131, 47 :35ج

, 314, 123, 116, 101 :36ج

318 ,319 ,320 ,321 ,322.  

, 92, 73, 72, 33, 26, 13 :37ج

133 ,136 ,137 ,159 ,221 ,

229 ,230 ,249 ,289 ,296 ,

380.  

  .229, 201, 181, 104 :38ج

, 128, 120, 105, 51, 37 :39ج

130 ,132 ,142 ,146 ,160 ,

162, 204 ,205 ,221 ,224 ,

226 ,229 ,242 ,257 ,274.  

, 91, 89, 87, 82, 57 :40ج

109 ,118 ,119 ,120 ,130 ,

142 ,146 ,147 ,149 ,159 ,

160 ,161 ,163 ,164 ,165 ,

166 ,168 ,170 ,171 ,196 ,

204 ,253 ,257 ,260 ,293 ,

335 ,337 ,347 ,348.  

, 192, 190, 189, 89 :41ج

193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,

199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,

204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

209 ,210 ,211 ,217 ,220 ,

223 ,224 ,226 ,227 ,228 ,

234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,

239 ,240 ,241 ,242 ,243 ,

244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,

249 ,256 ,265 ,266 ,267 ,

268 ,285 ,344 ,345 ,346 ,

347 ,366 ,367 ,368 ,371.  

, 29, 28, 18, 17, 16, 15 :42ج

31 ,32 ,34 ,41 ,42 ,52 ,53 ,
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64 ,65 ,87 ,89 ,96 ,97 ,99 ,

101 ,103 ,104 ,105 ,109 ,

110 ,116 ,117 ,119 ,120 ,

121 ,122 ،124 ,125 ,126 ,

127 ,128 ,129 ,130 ,132 ,

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,

144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,

149 ,151 ,156 ,164 ,165 ,

173 ,175 ,176 ,188 ,230 ,

239 ,240 ,241 ,243 ,245 ,

269 ,328 ,330 ,345 ,349 ,

350 ,351 ,353.  

  .336, 290, 232, 231 :43ج

, 253, 140, 126, 40 :44ج

283 ,332.  

  .287, 232, 78, 77 :45ج

  .207, 151 :46ج

  .131 :47ج

  .330, 324, 322, 21 :48ج

  .220, 64 :50ج

  .17 :48ج عمارة (راو):

  .73 :47ج عمارة اMسدي:

  .82 :22ج عمارة بن حازم:

 :21ج عمارة بن حسان بن شھاب:

136 ,137 ,138, 139، 143.  

عمارة بن خزيمة بن ثابت (ذو 

  .229 :42ج الشھادتين):

 :45ج عمارة بن ربيعة الجرمي:

77 ،205.  

, 136 :21ج عمارة بن شھاب:

145 ,149.  

  .79 :22ج ارة بن قاسم:عم

 :37ج عمارة بن الوليد بن المغيرة:

105.  

  .271، 148 :43ج

عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب: 

  .238, 237 :2ج

  .197, 191 :5ج

  .265, 98 :31ج عمر (راو):

  .164، 135، 93، 49، 11 :38ج

  .283 :39ج

, 195, 194, 190, 85 :40ج

196 ,197 ,201 ,202 ,203 ,

205 ,206 ,207 ,211 ,212 ,

274 ,290.  

, 114, 99, 85, 79, 64 :41ج

126 ,130 ,190 ,263 ,291 ,

321 ,329 ,344.  

  .51 :43ج

  .267 :45ج

  .51 :34ج عمر بن أبان:
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281 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .287 :1جعمر بن أبي سلمة: 

  .269 :9ج

  .224 :13ج

  .129 :21ج

  .327 :26ج

  .157 :28ج

  .105 :30ج

  .178, 151 :39ج

  .96, 82 :44ج

  .199 :48ج

  .149 :16ج بن أبي شيبة: عمر

  .354 :41ج عمر بن أبي طالب:

 :33ج :(راو) عمر بن أبي عائشة

236.  

  .133 :16ج عمر بن أذينة:

  .80 :22ج عمر بن اMسعد:

  .30 :50ج عمر اMصغر:

  .31, 29 :50ج عمر اMطرف:

  .59 :14ج عمر بن أوس:

  .94 :19ج عمر بن ب�ل:

 :32ج عمر بن حارثة اMنصاري:

161 ,178.  

  .94 :19ج عمر بن حزم:

, 95, 6 :1جعمر بن الخطاب: 

118 ,133 ,135 ,161 ,184 ,

196 ,211 ,223 ,224 ,225 ,

226 ,241 ,276 ,286 ,287.  

, 106, 69, 48, 44, 43 :2ج

131 ,141 ,196 ,197 ,199 ,

200 ,221 ,226 ,290 ,291 ,

313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,

319 ,334 ,341.  

, 22, 18, 17, 11, 10, 8 :3ج

25 ,50 ,51 ,54 ,57 ,67 ,68 ,

69 ,90 ,105 ,113 ,121 ,125 ,

184 ,185 ,191 ,196 ,204 ,

205 ,206 ,211 ,212 ,214 ,

216 ,261 ,266 ,290 ,307 ,

308 ,309 ,310 ,338 ,346 ,

348.  

, 66, 64, 63, 50, 49, 45 :4ج

74 ,77 ,87 ,94 ,169 ,170 ,

174 ,183 ,201 ,216 ,217 ,

219, 238 ,248 ,255 ,261 ,

264 ,266 ,268 ,272 ,274 ,

275 ,276 ,277 ,286 ,293 ,

297 ,299 ,300 ,310 ,311 ,

314 ,315 ,316 ,318 ,319.  

, 114, 113, 80, 66, 39 :5ج

116 ,118 ,121 ,123 ,124 ,

125 ,126 ,129 ,131 ,132 ,

135 ,137 ,146 ,147 ,152 ,
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153 ,180 ,207 ,208 ,209 ,

211 ,219, 224 ,232 ,236 ،

247 ,248 ,249 ،255 ،263 ,

305.  

, 75, 66، 63، 46, 43, 36 :6ج

76 ,82 ,83 ,84 ,137 ,138 ،

185 ,207 ,209 ,210 ,211 ,

279 ,286.  

, 82, 81, 39, 29, 28, 27 :7ج

90 ,92 ,135 ,143 ,148 ,149 ,

150 ,153 ,168 ,170 ,187 ,

192 ,216 ,226 ,240 ,247 ,

295 ,299 ,301 ,307 ,308 ,

309 ,319 ,320 ,324 ,333 ,

334.  

, 86, 41, 17, 10, 9, 8, 7 :8ج

87 ,92 ,232 ,251 ,257 ,258 ,

262 ,263 ,281 ,282 ,283 ,

284 ,285 ,296 ,335 ,349 ,

351 ,355 ,356 ,358 ,362 ,

363 ,364 ,365 ,369 ,372 ,

373 ,375 ,377.  

, 103, 86, 84, 68, 32, 26 :9ج

105 ,120 ,122 ,124 ,125 ,

126 ,127 ,130 ,136 ,137 ,

139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,

144 ,146 ,149 ,153 ,154 ,

157 ,158 ,160 ,162 ,164 ,

165 ,168 ,169 ,170 ,171 ,

172 ,173 ,174 ,185 ,186 ,

188 ,193 ,194 ,195 ,196 ,

197 ,198 ,200 ,214 ,221 ,

222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,236 ,237 ,243 ,

247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,

252 ,253 ,259 ,260 ,262 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,269 ,

272 ,284 ,285 ,286 ,287 ,

289 ,291 ,292 ,295 ,296 ,

313 ,321 ,322 ,324.  

, 21, 17, 16, 15, 13, 8 :10ج

22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,

40 ,41 ,47 ,54 ,55 ,56 ,58 ,

59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,75 ,76 ,

77 ,78 ,80 ,81 ,82 ,85 ,87 ,

88 ,89 ,90 ,92 ,93 ,94 ,96 ,

100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,

105 ,106 ,110 ,112 ,113 ,

114 ,129 ,138 ,145 ,148 ,

151 ,157 ,158 ,159 ,165 ,

167 ,169 ,177 ,180 ,181 ,
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283 ] ب/اسي فقط.

182 ,183 ,187 ,189 ,190 ,

194 ,198 ,199 ,200 ,201 ,

202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,

207 ,223 ,244 ,245 ,251 ,

263 ,271 ,273 ,274 ,275 ,

277 ,279 ,296 ,299 ,301 ,

302 ,306 ,307 ,310 ,312 ,

330.  

, 44, 36, 35, 30, 27, 21 :11ج

56 ,63 ,75 ,78 ،79 ،109 ,

110 ,111 ,112 ,113 ,123 ,

124 ,125 ,126 ,127 ,134 ,

137 ,140 ,141 ,143 ,146 ,

148 ,149 ,160 ,166 ,167 ,

168 ,170 ,173 ,174 ,196 ,

197 ,198 ,205 ,206 ,207 ,

209 ,210 ,212 ,213 ,214 ,

219 ,220 ,233 ,237 ,238 ,

242 ,266 ,270 ,276 ,277 ,

280 ,289 ,290 ,291 ,292 ,

294 ,296 ,301 ,302 ,309 ,

310 ,311 ,312 ,318 ,319 ,

321 ,323 ,324 ,326 ,334 ,

341. 

, 37, 35, 30, 24, 10, 7 :12ج

41 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,

49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,

56 ,57 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,

64 ,65 ,69 ,70 ,77 ,78 ,79 ,

80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,

87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,94 ,

101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,

108 ,110 ,111 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,

119 ,120 ,121 ,123 ,124 ,

125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,

130 ,131 ,132 ,134 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,141 ,143 ,

144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,

149 ,150 ,151 ,153 ,154 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,

160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,168 ,170 ,

171 ,172, 173 ,174 ,175 ,

176 ,177 ,178 ,181 ,182 ,

183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,

189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,

194 ,195 ,196 ,203 ,204 ,

205 ,207 ,208 ,210 ,212 ,

217 ,218 ,219 ,220 ,226 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,
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238 ,239 ,241 ,242 ,243 ,

245 ,246 ,247 ,251 ,252 ,

254 ,257 ,263 ,264 ,265 ,

266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,

271 ,272 ,274 ,275 ,278 ,

279 ,280 ,281 ,284 ,286 ,

287 ,288 ,289 ,292 ,293 ,

294 ,299 ,300 ,301 ,302 ,

303 ,305 ,306 ،307 ,308 ,

309 ,310 ,311 ,312 ,313 ,

314 ,316 ,317 ,319 ,320 ,

321 ,323 ,325 ,327 ,328 ,

349 ,351 ,352 ,353 ,354 ,

356 ,358.  

, 34, 33, 23, 17, 10, 7 :13ج

35 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,

44 ,47 ,48 ,50 ,52 ,53 ,55 ,

56 ,58 ,61 ,63 ,65 ,66 ,67 ,

68 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,

77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,

84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,91 ,

94 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,105 ,106 ,107 ,110 ,

111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,

116 ,117 ,118 ,123 ,124 ,

125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,

130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,

135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

141 ,142 ,143 ,145 ,146 ,

149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,

161 ,162 ,163 ,164 ,165, 

166 ,167 ,168 ,169 ,171 ,

173 ,179 ,180 ,181 ,182 ,

183 ,184 ,187 ,188 ,189 ,

192 ,193 ,195 ,196 ,197 ,

198 ,202 ,203 ,204 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,

213 ,214 ,215 ,217 ,219 ,

221 ,222 ,223 ,224 ,227 ,

228 ,229 ,230 ,232 ,233 ,

235 ,243 ,244 ,249 ,253 ,

254 ,256 ,262 ,263 ,264 ,

265 ,266 ,267 ,273 ,274 ,

276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,

281 ,283 ,285 ,286 ,287 ,

288 ,289 ,290 ,291 ,292 ,

293 ,295 ,297 ,298 ,306 ,

316 ,317 ,319 ,328 ,329 ,

331 ,332 ,333 ,334 ,335 ,

336 ,337 ,338 ,353 ,356 ,

357 ,358 ,359 ,360 ,361 ,
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362.  

, 14, 13, 12, 11, 10, 9 :14ج

15 ,16 ,17 ,19 ,21 ,22 ,23 ,

24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,

31 ,32 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,

40 ,43 ,45 ,47 ,49 ,50 ,51 ,

52 ,53 ,54 ,55 ,58 ,59 ,60 ,

61 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,

69 ,70 ,71 ,72 ,77 ,78 ,79 ,

80 ,81 ,82 ,87 ,88 ,89 ,90 ,

91 ,93 ,94 ,95 ,96 ,98 ,99 ,

100 ,102 ,103 ,104 ,107 ,

108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,

113 ,114 ,117 ,119 ,120 ,

121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,

126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,

131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,

147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,

152 ,153 ,154 ,156 ,157 ,

158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,

164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,

169 ,170 ,171 ,172 ,174 ,

175 ,177 ,178 ,179 ,180 ,

181 ,182 ,183 ,184 ,186 ,

189 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,198 ,199 ,200 ,

201 ,202 ,203 ,209 ,210 ,

211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,

216 ,217 ,218 ,219, 220 ,

221 ,222 ,223 ,225 ,230 ,

231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,

236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,

241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,

250 ,251 ,254 ,255 ,256 ,

257 ,258 ,260 ,261 ,262 ,

263 ,264 ,265 ,266 ,268 ,

269 ,271 ,272 ,279 ,287 ,

289 ,291 ,292 ,294 ,295 ,

296 ,297 ,298 ,299 ,300 ,

301 ,302 ,303 ,304 ,307 ,

308 ,309 ,310 ,311 ,312 ,

313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,

318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,

325 ,330 ,333 ,334 ,335 ,

336 ,337 ,338 ,339 ,340 ,

342 ,344 ,347 ,348 ,349 ,

350 ,354 ,356 ,357 ,358 ,

359 ,360 ,361 ,362 ,363.  

, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5 :15ج

15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,
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22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,

35 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,

46 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,61 ,

62 ,67 ,68 ,71 ,72 ,74 ,76 ,

77 ,78 ,79 ,80 ,82 ,83 ,84 ,

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,

92 ,93 ,94 ,96 ,97 ,98 ,99 ,

103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,

108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,

113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,

120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,

125 ,127 ,128 ,129 ,130 ,

131 ,132 ,133 ,135 ,137 ,

138 ,141 ,142 ,143 ,144 ,

145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,

151 ,152 ,154 ,155 ,156 ,

157 ,160 ,161 ,162 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,

188 ,189 ,190, 192 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

202 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

218 ,222 ,223 ,228 ,232 ,

239 ,244 ,277 ,282 ,284 ,

292 ,293 ,294 ,295 ,316 ,

317 ,318.  

, 21, 20, 19, 18, 14, 10 :16ج

22 ,26 ,27 ,28 ,31 ,41 ,43 ,

47 ,66 ,68 ,69 ,77 ,93 ,104 ,

113 ,115 ,116 ,117 ,119, 

122 ,125 ,128 ,129 ,132 ,

133 ,134 ,141 ,145 ,147 ,

158 ,168 ,169 ,184 ,189 ,

190 ,192 ,197 ,198 ,199 ,

200 ,201 ,202 ,205 ,208 ,

210 ,211 ,212 ,214 ,215 ,

222 ,223 ,224 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,235 ,

236 ,238 ,251 ,254 ,266 ,

285 ,291 ,316 ,323 ,329 ,

344 ,350.  

, 89, 46, 45, 35, 10, 7 :17ج

90 ,119 ,123 ,127 ,129 ,

137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,

152 ,153 ,154 ,176 ,231 ,

232 ,233 ,239 ,246 ,264 ,

267 ,279 ,280 ,282 ،283 ,

284 ,291 ,292 ,300 ,312 ,

324 ,332 ,337 ,338 ,346 ,

347 ,360.  

, 59, 55, 54, 38, 37, 15 :18ج

75 ,108 ,127 ,128 ,133 ,

141 ,144 ,146 ,154 ,155 ,
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287 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

166 ,178 ,179 ,180 ,187 ,

191 ,203 ,204 ,205 ,260 ,

278 ,340 ،341 ،342 ,343 ,

347.  

, 50, 35, 34, 33, 17, 15 :19ج

68 ,72 ,78 ,103 ,128 ,129 ,

141 ,143 ,156 ,159 ,165 ,

177 ,182 ,183 ,185 ,193 ,

210 ,211 ,212 ,230 ,240 ,

241 ,242 ,245 ,272 ,278.  

, 24, 23, 21, 19, 18, 15 :20ج

29 ,35 ,36 ,41 ,42 ,43 ,44 ,

48 ,49 ,50 ,52 ,60 ,63 ,66 ,

67 ,85 ,99 ,100 ,113 ,136 ,

138 ,139 ,163 ,166 ,167 ,

168 ,169 ,170 ,173 ,184 ,

185 ,188 ,204 ,226 ,229 ,

243 ,254 ,265 ,273 ,274 ,

276.  

, 85, 79 ,77, 75, 74, 73 :21ج

88 ,168 ,169 ,181 ,182 ,

254 ،263 ,288.  

, 47, 46, 44, 43, 42, 41 :22ج

276 ,277 ,284 ,287 ,297 ،

325.  

  .285، 284, 178، 177 :23ج

  .235, 228, 227 :24ج

, 90, 60, 44, 41, 36 :25ج

161 ,169 ,195 ,261 ،264 ,

325.  

, 198, 168, 120, 50, 49 :26ج

208 ,220 ,225 ،226 ,230 ,

235 ,236 ,237 ,253 ,274 ,

298 ,299 ,322 ,323.  

, 59, 49, 29, 27, 21, 20 :27ج

60 ,119 ,136 ,144 ,146 ,

163 ,167 ,168 ,191 ،208 ,

209 ,226 ,236 ,237 ,258 ,

292 ,308 ,309 ,324 ,327 ,

330.  

, 109, 108, 104, 82, 67 :28ج

132 ,140 ,156 ,164 ,178 ,

179 ,191 ,207 ,211 ,212 ,

217 ,339.  

, 72, 66, 65, 59, 58, 13 :29ج

100 ,105 ,121 ,133 ,145 ,

148 ,155 ,156 ,157 ,159 ,

163 ,164 ,165 ,167 ,168 ,

169 ,171 ,173 ,175 ,192 ,

197 ,199 ,200 ,201 ,203 ,

204 ,219 ,237 ,258 ,269 ,

272 ,280 ,313.  
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, 113, 48, 36, 35, 33 :30ج

114 ,117 ,118 ,119 ,123 ,

135 ,136 ,196 ,212 ,234 ,

240 ,251 ,253 ,311.  

, 161, 158, 115, 93 :31ج

202 ,232 ,308 ,344.  

, 188, 185, 113, 73 :32ج

213 ,244 ,254 ,256 ,262 ,

300 ,312 ,352.  

, 197, 140, 133, 45 :33ج

230 ,231 ,235 ,285 ,337 ,

342 ,344 ,345 ,346 ,362.  

, 87، 52, 51, 45, 23 :34ج

104 ,106 ,118 ,120 ،141 ,

175 ,343 ,345.  

, 146, 144, 80, 53, 12 :35ج

191 ,209 ,236.  

, 100, 88, 83, 34, 18 :36ج

101 ,102 ,109 ,128 ,193 ,

210 ,211 ,224 ,226 ,227 ,

228 ,230 ,233 ،234 ,235 ,

239 ,278 ,283 ,284 ,301 ،

308 ,339 ,364 ,365 ,367.  

, 44 ,43, 39, 38, 37, 35 :37ج

53 ,54 ,55 ,63 ,71 ,72 ,78 ,

81 ,84 ,86 ,91 ,98 ,101 ,

108 ,161 ,179 ,192 ,193 ,

194 ,200 ,202 ,344 ,345 ,

346 ,347 ,348 ,349 ,350 ,

353 ,354 ,357 ,358 ,359 ,

361 ,374 ,383.  

  .263, 206 :38ج

, 98, 97, 96, 94, 29 :39ج

113 ,120 ,152 ,153 ,155 ,

156 ,158 ،165 ،167 ,184 ,

185 ,187 ,191 ,192 ,194 ,

202 ,203 ,205 ,206 ,208 ,

211 ,212 ,264 ,275 ,311 ,

323 ,355.  

, 126, 124, 112, 97, 96 :40ج

127 ,128 ,133 ,184 ,333 ,

347.  

, 236, 195, 192, 164 :41ج

259 ,266 ,267 ,285 ,286 ,

287 ,333 ,351.  

, 70, 69, 68, 67, 66, 39 :42ج

71 ,104 ,239 ,255 ,256.  

, 116, 114, 67, 65, 40 :43ج

159 ,192 ,194 ,300 ,304 ,

305 ,307 ,330 ,335.  

  .244, 241 :44ج

, 31, 30, 29, 19, 17, 14 :45ج



  فھرس: ا$ع)م..
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289 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

59 ,73 ,89 ,97 ,172 ,177 ,

216 ,217 ,218 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,232 ,234 ,242 ,

250 ,253 ,259 ,268 ,277 ,

278 ,279 ,307 ,371 ,372 ,

373.  

, 202, 154, 104, 102 :46ج

210 ,214 ,310 ,311 ,312 ,

313 ,314.  

  .247, 66, 60, 23 :47ج

, 336، 324، 323, 27 :48ج

337.  

, 190, 124, 116, 113 :49ج

195 ,208 ,266 ,267 ,305 ,

327.  

  .109، 108, 57, 30 :50ج

  .169 :1جعمر بن خيثم: 

  .184 :24ج عمر بن ذر:

  .95 :19ج عمر بن زرارة النخعي:

  .137 :36ج عمر بن سعد (راو):

  .164, 135, 93 :38ج

  .283 :39ج

, 195, 194, 190, 85 :40ج

196 ,197 ,201 ,202 ,203 ,

205 ,206 ,207 ,211 ,212 ,

274 ,290.  

, 114, 99, 85, 79, 64 :41ج

126 ,130 ,190 ,263 ,291 ,

321 ,329 ,344.  

, 277, 249, 225, 28 :42ج

278 ,279.  

  .51 :43ج

, 258, 154, 112, 35, 19 :44ج

342 ,344.  

  .267 :45ج

 :34ج عمر بن سعد [اMسدي]:

147.  

  .120 :25ج :عمر بن سعد الرقي

عمر بن سعد بن مالك بن أبي 

  .23 :3جوقاص: 

  .173 :6ج

  .204 :14ج

  .151 :15ج

  .338 :18ج

  .123، 118 :24ج

  .269 :26ج

  .159 :29ج

  .197 :33ج

  .326, 322 :34ج

  .115, 75 :35ج

, 167، 166, 133, 83 :36ج

170 ,198 ,202 ,316 ,337.  
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, 278, 258, 253, 223 :37ج

290 ,339 ،367.  

, 93, 89, 64, 63, 49, 11 :38ج

99 ,160 ,197 ,206 ,209 ,

260 ,285 ,308 ,311 ,312 ,

320 ,325 ,327 ,341.  

  .240, 239 :39ج

, 107, 106, 57, 56, 14 :40ج

149 ,186 ,210 ,272 ,276 ،

284.  

, 321, 320, 147, 54 :41ج

326.  

  .79، 29 :44ج

, 117, 103, 77, 73, 45 :45ج

118 ,214 ,218 ,229 ,231 ,

233 ,234 ,242 ,243 ,306.  

  .241 :46ج

  .13 :29ج :عمر بن سعيد

  .283 :45ج عمر بن سفيان:

  .23 :3جبن شاھين: عمر 

  .52 :5ج

  .234، 27 :8ج

  .48 :14ج

  .287 :1ج عمر بن شبة النميري:

  .123 :3ج

  .201 :10ج

  .306، 308، 303 :12ج

  .192، 167 :14ج

  .292 :18ج

  .177 :19ج

  .225 :25ج

  .83, 51 :28ج

  .110 :29ج

  .309، 302 :30ج

  .177 :31ج

  .342, 262, 167, 131 :32ج

  .117 :25ج عمر بن شمر:

, 120, 17 :22ج عمر بن صالح:

121.  

  .174 :29ج عمر بن صباح:

لرحمان بن نفيع بن عمر بن عبد ا

  .276 :49ج جعدة بن ھبيرة:

  .184 :10ج عمر بن عبد العزيز:

  .100 :13ج

  .173 :35ج

  .213 :39ج

  .270, 158 :46ج

  .78 :47ج

عمر بن عبد هللا بن يعلى بن مرة 

  .135 :38ج الثقفي:

  .147 :40ج عمر بن عتبة:

عليه « عمر بن علي بن أبي طالب



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

291 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 291, 288, 285 :1ج: »الس�م

292.  

  .174 :4ج

  .180، 92 :11ج

  .267 :49ج

  .31 :50ج

 :29ج عمر بن عمرو بن جرموز:

107.  

  .93 :19ج عمر بن محصن:

 :32ج عمر بن محمد الصيرفي:

83.  

  .133 :30ج عمر بن محمود:

  .52 :12ج عمر بن واصل:

  .93 :25ج عمر بن يزيد:

 :13ج العمران (أبو بكر وعمر):

333.  

  .165 :15ج

  .46 :22ج بيان):عمران (خطبة ال

  .212 :1جعمران بن حصين: 

  .67 :5ج

  .187, 44 :7ج

  .252 :13ج

  .79 :15ج

, 321, 320, 318, 317 :27ج

322 ,323 ,324 ,325 ,327 ,

328 ,329 ,330 ,331 ,332 ،

333.  

  .231، 228, 188 :28ج

  .252 :29ج

, 228, 227, 226, 223 :30ج

230 ,305.  

  .163 :40ج

  .273، 95 :4جعمران بن حطان: 

  .338, 337 :18ج

  .337 :42ج

  .270, 261, 50 :46ج

  .164 :47ج

  .282 :49ج

  .81 :22ج عمران بن شبيب:

, 213 :33ج عمران بن طلحة:

216.  

  .130 :45ج

  .179 :25ج عمران بن ميثم:

  .318، 254 :49ج

 :11ج عمرة بنت عبد الرحمان :

16. 

 :3جعمرة بنت علقمة الحارثية: 

164.  

 :6جران): عمرو (من وفد نج

115.  

  .305 :17ج عمرو بن أبي حنة:

  .259 :21ج عمرو بن أبي سلمة:
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  .337 :8جعمرو بن أبي شعبة: 

  .131 :29ج :عمرو بن أبي قيس

  .24 :21ج عمرو بن أبي المقدام:

  .291 :24ج

, 133 :30ج عمرو بن أحيحة:

140.  

  .179 :32ج

, 204 :48ج :عمرو بن أراكة

205.  

 :31ج عمرو بن اMشرف العتكي:

267 ,269.  

  .324, 322, 321 :32ج

  .215 :18ج عمرو بن اMصم:

  .97 :50ج

  .329 :42ج عمرو بن ا�طنابة:

  .30 :43ج

  .288, 287، 266, 265 :44ج

 :2جعمرو بن أمية الضمري: 

157.  

  .324 :3ج

  .205, 204 :5ج

 :39ج عمرو بن أنس اMنصاري:

226.  

, 119, 117 :45ج عمرو بن أوس:

120.  

 :32ج ن بجرة العدوي:عمرو ب

324.  

  .231 :39ج عمرو بن ب�ل:

  .143 :12ج عمرو التميمي:

 :14ج عمرو بن ثابت اMصيرم:

249.  

 عمرو بن جامع بن عمرو الكندي:

  .178 :39ج

, 191 :30ج عمرو بن جأوان:

195.  

  .310 :32ج

  .110 :41ج عمرو بن جحدر:

  .249 :14ج عمرو بن الجموح:

 :32ج :عمرو بن حارثة اMنصاري

194.  

 :10ج عمرو بن حريث المخزومي:

176.  

  .182، 181 :25ج

  .145 :47ج

  .97 :50ج

 :18ج عمرو بن حزم اMنصاري:

68 ،257.  

  .116 :36ج عمرو بن الحصين:

  .63, 56, 54, 52, 51 :41ج

 :16ج عمرو بن الحمق الخزاعي:

276.  

  .254, 240، 140 :18ج



  فھرس: ا$ع)م..
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293 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .93 :19ج

  .237 :20ج

  .306 :21ج

  .120 :26ج

  .124 :30ج

, 292، 253, 195, 165 :32ج

297.  

  .264، 318 :36ج

, 266, 261, 259, 258 :37ج

273 ,292 ,351.  

, 146, 144, 142, 132 :39ج

226.  

  .171, 147، 142 :40ج

, 300, 298, 227, 190 :41ج

369.  

  .294، 284, 71, 46 :42ج

  .269, 267, 258, 62 :44ج

  .78، 72 :45ج

  .113 :49ج

 :40ج مية الكلبى:عمرو بن ح

195.  

  .143 :40ج عمرو بن حنظلة:

  .98 :38ج عمرو بن خالد:

  .291 :32ج عمرو بن خنفر:

  .84 :12ج عمرو بن داود:

، 51 :33ج عمرو بن دلجة الضبي:

53، 54.  

  .100, 65 :32ج عمرو بن دينار:

  .141 :9جعمرو بن زائدة: 

  .334 :38ج عمرو بن سعد:

 .210 :11ج

 عبد اMسد: عمرو بن سفيان بن

  .259 :21ج

  .192 :36ج

 :34ج عمرو بن سلمة اMرحبي:

322.  

  .54, 52 :46ج

, 199 :40ج عمرو بن شمر (راو):

210 ,284.  

  .303، 109 :41ج

  .317 :44ج

  .156 :26ج

  .40 :27ج

  .146 :28ج

  .46 :35ج

, 321, 320, 283, 93 :38ج

323 ,324 ,325 ,329 ,334.  

, 315, 304, 279, 105 :39ج

317 ,319.  

, 180, 179, 141, 93, 53 :40ج

189 ,284 ,287.  

, 109, 63, 54, 53, 44 :41ج
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174 ,256 ,262 ,300 ,325.  

, 109, 43, 29, 19, 15 :42ج

119 ,129 ,177 ,188 ,207 ,

250.  

  .156, 133 :43ج

, 147, 143, 132, 42 :44ج

148 ,244 ,247.  

  .313, 171, 112, 69, 16 :45ج

  .80 :22ج عمرو بن شھاب:

, 221 :25ج عمرو بن صيفي:

223.  

, 120 118 :1جعمرو بن العاص: 

177 ,186 ,196 ,245.  

  .213 :2ج

  .148 :3ج

  .245, 151، 85, 20 :4ج

, 120, 116, 114, 113 :5ج

121 ,123 ,124 ,125 ,126 ,

128 ,129 ,130 ,131 ،132 ,

135 ,137 ,179 ,186.  

  .191 :7ج

, 340, 251, 249, 248 :9ج

341 ,345 ,346 ,347 ,348 ,

350.  

  .63, 50, 49, 27, 26 :10ج

 .210, 209, 204, 203 :11ج

  .304, 116, 115, 111 :13ج

  .338 :13ج

, 322, 162, 119, 66, 24 :14ج

342.  

  .344 :14ج

, 86, 85, 78, 62, 52 :15ج

172 ,188 ,189 ,207 ,208.  

, 199, 190, 188, 187 :16ج

214 ,285.  

, 321, 267, 254, 193, 8 :17ج

322 ,339 ,340 ,341.  

, 59, 58, 57, 56, 54 :18ج

132 ,162 ,183 ,184 ,186 ,

226 ,312 ,319 ,329 ,348.  

, 181, 156, 108, 107 :20ج

259.  

, 179, 141 ،47، 45، 43 :21ج

187.  

  .284, 278 :22ج

  .263 :23ج

  .244، 243, 239 :24ج

  .284, 170 :26ج

  .111، 110، 109 :28ج

  .185 :29ج

  .190 :31ج

  .186 :32ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

295 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .37, 36 :33ج

  .72, 71 :34ج

, 139, 138, 133, 132 :35ج

148 ,172 ,173 ,233.  

, 71, 70, 68, 65, 61, 54 :36ج

72 ,75 ،76 ,77 ,89 ,93 ,108 ,

109 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,

142 ,143 ,144 ,145 ,147 ,

148 ,153 ,157 ,158 ,159 ,

160 ,161 ,162 ,163 ,165 ,

166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,

172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,

187 ,191 ,193 ,194 ,204 ,

224 ,226 ,228 ,229 ,230 ,

231 ,232 ,235 ,244 ,265 ,

266 ,275 ,290 ,293 ,313 ,

317 ,335 ,362 ,363.  

, 150, 145, 54, 17, 16 :37ج

158 ،159 ,163 ,198 ,216 ،

217 ,218 ,265 ,266 ،296 ,

307 ,308 ,309 ,316 ,317 ,

318 ,319 ,320 ,321 ,363 ,

381.  

, 288, 287, 282, 281 :38ج

295 ,310 ,313 ,314 ,315 ,

320 ,321 ,322 ,323 ,324 ,

326 ,343 ,362.  

, 37, 36, 35, 34, 33, 32 :39ج

60 ,106 ,119 ,120, 168، 

239 ,240 ,241 ,244 ,245 ,

247 ,248 ,250 ,251 ,252 ,

257 ,268 ,269 ,270 ,282 ,

283 ,284 ,303 ,304 ,305 ,

306 ,307, 328، 331 ,336 ,

338 ,357 ,358.  

, 92, 88, 87, 82, 80, 79 :40ج

110 ,117 ,132 ,134 ,138 ,

141 ,144 ,156 ,160 ,184 ,

273 ,275 ,283 ,289 ,290 ,

293, 301، 302 ,332 ,333 ,

334, 335، 336 ,345 ,346 ,

352 ,353.  

, 46, 45, 44, 43, 38, 14 :41ج

48 ,49 ,63 ,64 ,65 ,67 ,71 ,

72 ,73 ,75 ,110 ,147 ,149 ,

150 ,155 ,156 ,165 ,169 ,

172 ,173 ,174 ,189 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,

198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,
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203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,217 ,

223 ,226 ,227 ,230 ,234 ,

235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,

240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,

245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,

274 ,297 ,299 ,345 ,362.  

, 31, 30, 18, 17, 16, 15 :42ج

36 ,79 ,80 ,81 ,85 ,88 ,124 ,

125 ,126 ,129 ,130 ,144 ,

148 ,149 ,151 ,158 ,165 ,

177 ,178 ,179 ,192 ،210 ,

226 ,234 ,280 ,288 ,297 ,

299 ,300 ,321 ,322 ,323 ,

329 ,335 ,336 ,338 ,339 ,

347 ,357.  

, 40, 18, 17, 16, 13, 10 :43ج

41 ,42 ,46, 82، 91 ,112 ,

113 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,

142 ,144 ,146 ,147 ,148 ,

149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,

154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,

159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,

164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,

169 ,170 ,185 ,187 ,188 ,

189 ,190 ,191 ,195 ,197 ,

198 ,199 ,204 ,206 ,211 ,

223 ,224 ,225 ,227 ,229 ,

230 ,233 ,262 ,263 ,265 ,

267 ,268 ,274 ,286 ,300 ,

301 ,302 ,306 ,308, 313 ,

314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,

319 ,322 ,323 ,324 ,325 ,

329 ,330 ,335 ,336 ,337 ,

338 ,339 ,361.  

, 38, 37, 35, 31، 18, 12 :44ج

41 ,42 ,43 ,57 ,60 ,61 ,62 ,

70 ,73 ,76 ,79 ,88 ,109 ,

112 ,113 ,124 ,125 ,127 ,

128 ,130 ,131 ,132 ,141 ,

147 ,152 ,154 ,155 ,165 ،

178 ,200 ,208 ,209 ,210 ,

213 ,215 ,216 ,246 ,250 ,

259 ,261 ,266 ,274 ,286 ,

287 ,328 ,329 ,330 ,331 ,

332 ,333 ,334 ,338 ,341 ,

342.  

, 21, 19, 18, 16 ،14 ,13 :45ج

22, 34، 38 ,39 ,41 ,50 ,51 ,

52 ,53 ,54 ,56 ,61 ,63 ,64 ,

65 ,69 ,70 ,74 ,75 ,85 ,117 ,
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118 ,121 ,139 ,157 ,206 ,

207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,

212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,

217 ,218 ,222 ,223 ,224 ,

225 ,226 ,230 ,237 ,239 ,

240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,

245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,

250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,

260 ,267 ,268 ,269 ,270 ,

271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,

276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,

281 ,291 ,294 ,295 ,297 ,

298, 299، 300 ,301 ,307 ,

313 ,335 ,340 ,355 ,363 ,

367 ,370 ,371 ,372 ,373.  

, 202, 24, 22, 17, 13 :46ج

260 ,274 ,278 ,314 ,316.  

, 220, 105, 102, 60, 59 :47ج

327.  

, 308, 302, 272, 213 :48ج

318.  

, 83, 81, 80, 79, 78, 77 :49ج

85 ,86 ,87 ,88, 89، 91 ,94 ,

95 ,104 ,108, 12، 170 ,171 ,

175 ,176 ,208 ,218 ,223 ,

327.  

 .129 :50ج

  .79 :40ج عمرو بن عباس:

  .26 :7جعمرو بن عبد هللا: 

 :2جعمرو بن عبد ود العامري: 

130 ,342 ،345.  

  .258, 167 :3ج

, 33, 32, 31, 29, 10، 9 :4ج

34 ,35 ,37, 38 ,39 ,40 ,41 ,

42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,

50 ,51 ,53 ,54 ,55 ,56 ,60 ,

61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,

68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,

75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,82 ,

83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,

90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,99 ,102 ,

104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,

109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,

119 ,120 ,123 ,127 ,128 ,

134 ,135 ,137 ,140 ,170 ,

201 ,248 ,300.  

  .177, 39, 19, 18, 17 :5ج

  .177, 52 :7ج

  .317, 293, 259 :9ج

  .36 :10ج
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 .78 :11ج

  .101 :13ج

  .331 :14ج

  .235 :15ج

  .182 :19ج

  .69, 67, 66، 30, 29 :21ج

  .279 :22ج

  .226، 95 ،50 :26ج

  .308 :31ج

  .107 :35ج

  .185 :36ج

  .184 :40ج

  .159 :43ج

  .74, 73 :44ج

  .346, 134 :47ج

  .253, 250 :49ج

  .109, 108 :24ج عمرو بن عبيد:

  .171, 170, 165 :49ج

  .182 :10ج عمرو بن عثمان:

  .129 :16ج

  .74 :28ج

  .327, 319 :35ج

  .204 :40ج عمرو بن عريف:

  .346 :47ج عمرو بن العشبة:

  .223 :30ج عمرو بن علي:

  .336 :38ج عمرو العكي:

  .12 :44ج عمرو بن عمير:

 عمرو بن عميس بن مسعود الذھلي:

  .323 :47ج

  .181 :2جعمرو بن عوف: 

عمرو بن غزية اMنصاري (أبو 

  .54 :33ج حبة):

  .226 :39ج

  .290، 283 :42ج

  .174 :5جعمرو بن الفتاك: 

 :47ج عمرو بن مالك بن العشبة:

344 ,345.  

  .107 :30ج عمرو بن محمد:

 :25ج عمرو بن مرة الجھني:

221 ،223.  

  .309 :30ج

  .266 :31ج

  .174 :35ج

  .292، 291 :37ج

  .280, 279 :43ج

 :47ج عمرو بن مسعود الع�ئي:

322.  

  .312 :1جعمرو بن معدي كرب: 

, 180, 179, 178, 177 :6ج

181 ,182 ,183 ,184 ,185, 

186، 187 ,188, 189، 190 ,

192 ,193 ,194 ,208 ,243.  
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 .78 :11ج

  .111، 110، 109, 52 :14ج

  .173 :18ج

  .279 :6جعمرو بن ميمون: 

  .199 :14ج

  .101 :23ج عمرو بن ھشام:

  .276 :40ج عمرو بن وائل:

  .214 :15ج عمرو بن واثلة:

  .130 :30ج عمرو بن يثربي:

  .269، 180, 178 :31ج

، 254, 253, 252, 99 :32ج

255 ،256 ،257 ،258 ,259 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,270 ،

271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,

276 ,309 ،314.  

  .299 :35ج

  .56 :43ج

  .134, 127 :45ج

 :17ج عمرو بن يزيد بن ورقاء:

314.  

  .85 :41ج

, 45 :22ج عمير (خطبة البيان):

46.  

  .218 :32ج عمير (راو):

  .155 :32ج عمير بن أبي الحارث:

  .197 :17ج حاق:عمير بن إس

  .74 :28ج

 :33ج عمير بن اMھلب الضبي:

296 ،297.  

  .114, 113 :34ج

  .192 :40ج عمير بن بشر:

 :39ج عمير بن حارثة الليثي:

231.  

  .323 :2جعمير بن الحمام: 

, 240 :18ج عمير بن ضابئ:

254.  

 :31ج عمير بن عبد هللا بن مرقد:

269.  

عمير بن عطارد بن حاجب بن 

  .125 :30ج يمي:زرارة التم

  .281، 279, 143 :40ج

  .295 :32ج عمير الغنوي:

  .231 :39ج عمير بن قرة السلمي:

  .244, 243 :28ج عمير بن مرثد:

, 171 :2جعمير بن وابل الثقفي: 

172 ,173 ,174.  

  .117 :23ج عمير بن وھب:

عميرة (كاتب صحيفة التحكيم في 

  .76 :45ج صفين):

  .257 :32ج عميرة القاضي:

  .80 :20ج آدم: تاق بنعن

  .169 :24ج
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  .323 :7جعنبسة العابد: 

  .294 :22ج عنبسة الفيل:

  .85 :41ج عنتر بن عبيد بن خالد:

, 287, 281, 280 :16ج العنزي:

288.  

  .83 :32ج

  .208 :41ج العنسى:

  .109 :31ج العوام:

, 36 :17ج عوانة بن الحكم (راو):

41.  

  .217 :25ج

  .127 :45ج

  .328, 233, 24 :48ج

  .131 :49ج

  .311 :1جعوانة بنت مكمل: 

عوف (ابن أبي جميلة العبدي 

  .56 :3جالبصري): 

, 155, 43 :19ج عوف (راو):

156 ,158.  

, 247 :28ج عوف اMعرابي:

299.  

, 198, 197 :41ج عوف بن بشر:

199 ,240 ,241.  

  .206 :40ج عوف بن جويرية:

عوف بن الحارث بن المطلب 

  .72 :45ج القرشى:

ف بن عبد هللا بن اMحمر عو

  .232 :39ج اMزدي:

  .9 :10ج عوف بن عطية:

  .298 :33ج

 :32ج عوف بن قطن الضبي:

160 ،270 ،209 ,292.  

  .294 :32ج عوف بن مالك:

عوف بن مجزأة المرادى (أبو 

, 28, 22، 20, 19 :44ج أحمر):

30.  

, 42 :22ج :(خطبة البيان) عون

45.  

  .103 :45ج عون بن أبى جحيفة:

 :1جعون بن جعفر بن أبي طالب: 

267.  

  .35, 33 :14ج

  .95 :19ج

  .82 :22ج عون بن الضحاك:

 :35ج عون بن عبد هللا بن عتبة:

52.  

عليه « عون بن علي بن أبي طالب

  .284 :1ج: »الس�م

  .311 :1جعونة بنت مكمل: 

, 142, 121 :9جعويم بن ساعدة: 

143 ,155 ,159.  

  .209 :8جعويمر (أبو الدرداء): 
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 :40ج عياش بن شريك (أبو سليم):

204 ،205.  

  .240 :9جالعياشي: 

  .262 :13ج

  .56 :16ج

  .152 :23ج

  .293 :24ج

  .70 :26ج

  .28, 27, 23, 20, 19, 14 :41ج

  .188 :4جعياض (القاضي): 

  .96 :5ج

  .47 :14ج

  .172 :26ج

  .184 :29ج

, 192, 147 :36ج عياض الثمالي:

193 ,205 ,207 ,210.  

  .62 :42ج خليفة: عياض بن

 :19ج العياض بن خليل اMزدي:

214.  

 :3جعيبة بنت سعيد اMسلمية: 

229.  

, 15 :47ج العيزار بن اMخنس:

16.  

  .44 :22ج عيسى (خطبة البيان):

  .87, 86 :50ج عيسى بن جعفر:

  .80 :22ج عيسى بن جميل:

 :47ج عيسى بن حميد الطائي:

143.  

  .87 :18ج عيسى بن داود:

  .188 :23ج

 :10ج عيسى بن عبد هللا بن مالك:

144.  

عيسى بن عبد هللا بن محمد بن عمر 

عليه « بن علي بن أبي طالب

  .287 :1ج: »الس�م

 :13ج عيسى بن عبد هللا الھاشمي:

87.  

  .172 :20ج

  .81 :22ج عيسى بن عطاف:

  .294 :22ج عيسى بن عمر:

  .83 :22ج عيسى بن المثنى:

  .58 :5جعيسى بن مھران: 

  .343 :13ج بن موسى: عيسى

  .234 :4جالعيني: 

  .150 :11ج عيينة:

  .237 :6جعيينة بن بدر: 

  .265 :9جعيينة بن حصن: 

  .13 :10ج

  .211, 210 :16ج

  .265 :9جعيينة بن حصين: 

  .192 :14ج

 عيينة بن مرداس (ابن فسوة):
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  .172 :49ج

 ـ غ ـ
 :18ج الغافقي بن حرب العكي:

215 ،254.  

  .229، 225 :19ج

  .299 :32ج ب بن ناجية:غال

  .148 :43ج غانمة بنت غانم:

, 10, 9 :41ج غرار بن اMدھم:

12 ,17 ,32 ,361.  

 :35ج غريب بن شرحبيل الھمداني:

76.  

  .116 :4جغريغوريوس الملطي: 

  .208, 204 :7ج

  .282 :13ج

  .108 :26ج

  .230, 228, 227 :44ج

  .182 :31ج غزال بن مالك:

  .204, 194 :7جالغزالي: 

  .226 :49ج زوان:غ

 :32ج غفار بن المسعر البصري:

278.  

  .46, 45, 16 :34ج غ�م ثقيف:

  .42 :22ج غياث (خطبة البيان)

, 337 :22ج غياث بن إبراھيم:

341 ,343.  

, 80, 78, 66, 40, 20, 18 :25ج

92.  

  .120, 119 :28ج

  .82 :22ج غياث بن كامل:

  .79 :22ج غي�ن بن أحمد:

, 79 :22ج غي�ن بن الحسين:

188.  

  ـ ف ـ
  .277 :1جفاختة بنت غزوان: 

  .83 :22ج فارس بن أبي الخير:

  .44 :15ج فارقليط:

  .43 :22ج :(خطبة البيان) فاضل

  .80 :22ج فاضل بن حامد:

, 62, 57, 47 :1جفاطمة بنت أسد: 

63 ,74 ،64 ,79 ,80 ,83 ,84 ,

85 ,87 ,90 ,111 ,115 ,118 ,

134 ,143.  

  .186، 182 :2ج

  .319, 316, 314 :3ج

  .279, 273, 24 :5ج

  .224 :36ج

فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق: 

  .326 :9ج

 :1جفاطمة بنت حزام الك�بية: 

266 ,267, 274، 284 ،290.  
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  .102 :50ج

: »عليه الس�م« فاطمة بنت الحسين

  .326 :9ج

  .133 :50ج :

  .314 :3جفاطمة بنت حمزة: 

  .198, 197 :5ج

بن عبد المطلب: فاطمة بنت الزبير 

  .182 :2ج

 فاطمة بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

عليه « فاطمة بنت علي بن الحسين

  .326 :9ج: »الس�م

  .63 :15ج قيس: تفاطمة بن

عليه « فاطمة بنت محمد بن علي

  .326 :9ج: »الس�م

عليه « فاطمة بنت موسى بن جعفر

  .326 :9ج: »الس�م

  .277 :1ج فاطمة بنت الوليد:

  .71 :3جفاطمة بنت الوليد: 

 :39ج الفاكه بن سعد بن جبير:

232.  

  .44 :22ج فالح:

  .328 :13ج فان فلوتن:

  .106 :22ج فاني الشيرازي:

 :4جفايد (مولى عبد هللا بن سالم): 

215.  

  .81 :22ج الفتح بن معلى:

فتون (الجارية التي اشتراھا ابن 

  .153 :49ج عباس):

 ،60 ,59 :26ج :الفجاءة السلمي

93.  

فخار بن معد الموسوي اMودي 

  .173، 169 :14ج الشاعر:

  .71 :49ج فخر الدين الطريحي:

الفخر الرازي: راجع: محمد بن 

  .عمر (ا�زي)

  .163 :23ج الفراء:

  .63 :29ج

 :7جفرات بن إبراھيم الكوفي: 

162.  

  .121 :34ج

  .163 :7جفرات بن أحنف: 

  .188 :4جالفربري: 

  .46 :22ج ة البيان):فرخ (خطب

  .101, 98 :19ج الفرزدق:

, 244, 240, 239, 237 :31ج

247 ,359 ,368.  

  .156 :36ج

  .174 :4جفرعون: 

  .144, 133 :6ج

  .54 :13ج

  .316, 307, 298, 129 :14ج
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  .136, 135, 102 :17ج

  .102 :19ج

  .80 :20ج

  .166, 165, 98 :23ج

  .329, 21 :24ج

  .273 :26ج

  .140, 139, 138 :27ج

  .342, 106 :28ج

  .200, 69, 68 :29ج

  .200, 83 :30ج

  .209, 208, 18 :32ج

  .187 :34ج

  .73 :38ج

  .344 :39ج

, 233, 230, 203, 193 :41ج

234.  

  .15 :43ج

  .216 :44ج

  .160 :46ج

  .121 :47ج

 :47ج فروة بن شريك اMشجعي:

164.  

 :9جفروة بن عمرو اMنصاري: 

159.  

 :30ج فروة بن نوفل اMشجعي:

126.  

  .86 :41ج

  .323, 317 :46ج

  .83 :22ج فصيح بن أبي عفيف:

 :22ج الفصيح بن غيث بن النفيس:

82.  

 فضال بن الحسن بن فضال الكوفي:

  .139, 138 :10ج

, 136, 35 :31ج فضالة (راو):

180.  

  .7 :6جفضالة بن أيوب: 

  .195 :30ج فضالة بن حابس:

  .12 :20ج فضالة بن عبيد:

عليھا «اء فضة (خادمة الزھر

  .296, 295 :1ج»): الس�م

  .132, 127 :8ج

, 303, 302, 300, 299 :10ج

305.  

  .317 :39ج الفضل بن أدھم:

  .80 :22ج الفضل بن إسماعيل:

  .128 :28ج الفضل بن دكين:

  .331 :24ج الفضل بن ذي القلمين:

  .156 :2جفضل بن روزبھان: 

  .297, 130 :3ج

  .18, 16 :7ج

  .320, 319 :12ج

  .309, 295, 291, 289 :14ج



  فھرس: ا$ع)م..
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305 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .149, 148 :15ج

  .200, 113, 68, 65 :16ج

  .249 :17ج

  .310, 304, 137, 136 :18ج

  .24 :19ج

  .191, 184، 182, 179 :33ج

  .148 :22ج الفضل بن الزبير:

, 329 :24ج الفضل بن سھل:

330 ,331.  

  .249 :34ج

  .253 :19ج الفضل بن شاذان:

  .119 :22ج

  .321 :27ج

  .350, 335, 18 :37ج

  .270 :42ج

 :(خطبة البيان) الفضل بن ظھر

  .82 :22ج

 الفضل بن العباس بن أبي لھب:

  .229 :27ج

الفضل بن العباس بن عبد المطلب: 

  .262 :4ج

  .45, 44, 43، 42, 40, 39 :6ج

  .378, 370 :8ج

, 29, 28, 27, 24 ،23, 22 :9ج

34 ,35 ,37 ,38 ,41 ,42 ,44 ,

47 ,48 ,49 ,59 ,76 ,88 ,94 ,

159 ,340 ,341 ,342 ,343 ,

345 ,346 ,348 ,349.  

, 74, 72, 19, 18, 17، 16 :11ج

75 ,76 ,81 ,83 ,84 ,85 ,86 ,

269.  

  .170 :17ج

  .95 :19ج

  .13 :27ج

  .201, 193، 187 :43ج

  .126 :47ج

 :6جالفضل بن الفضل اMشعري: 

233.  

  .83 :22ج فض�ن بن عقيل:

, 330, 329, 328 :25ج الفضيل:

331 ,332.  

  .162 :1جفضيل (راو): 

  .44 :22ج

  .83 :22ج فضيل بن أحمد:

, 145 :40ج فضيل بن خديج:

190 ,195.  

  .79 :41ج

  .89 :45ج

  .327 :48ج

  .94, 9 :49ج

  .116 :24ج فضيل بن الزبير:

  .53 :5جفضيل بن عياض: 
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  .107 :30ج فضيل بن مرزوق:

  .33 :26ج الفضيل بن يسار:

  .157 :22ج فطر بن خليفة:

  .110 :29ج

  .308 :33ج

  .276 :1جفكيھة: 

  .192, 41 :22ج ف�ح:

  .248 :34ج الف�س:

 :40ج ف�ن بن مرة بن شرحبيل:

272.  

  .46 :22ج فليح (خطبة البيان):

  .129 :3جفليح بن سليمان: 

  .47, 46, 44, 42, 41 :22ج فھد:

 :47ج الفياض بن خليل اMزدي:

45.  

 :7جالفياض بن عمر الطوسي: 

167.  

  .136 :23ج فيروزآبادي:ال

  .346، 209, 24 :24ج

  .304 :27ج

  .104 :38ج

  .147 :47ج

  .58 :39ج فيروز بن صالح:

  .84 :22ج فيروز بن موسى:

  .107 :22ج الفيض الكاشاني:

  .52 :35ج الفيض بن محمد:

  ـ ق ـ
  .204 :40ج قائد بن بكير العبسي:

  .12 :13ج قابيل بن آدم:

  .97 :20ج

  .49 :21ج

  .255, 227 ,211 :23ج

, 160, 159, 21, 18, 12 :24ج

161 ,162 ,167 ,169 ,171 ,

172 ,174 ,175 ,176 ,177 ,

192.  

  .79, 74 :27ج

  .282 :32ج

  .128 :44ج

  .332 :34ج القادر با�:

  .46 :22ج :(خطبة البيان) قادم

  .38 :22ج :(خطبة البيان) قارون

  .80 :20ج قارون:

  .62, 21, 17 :24ج

, 42 :22ج :يان)(خطبة الب قاسم

43 ,47.  

(خطبة  القاسم بن أبي المحسن

  .83 :22ج :البيان)

  .29 :8جالقاسم بن إسماعيل: 

  .127 :8جالقاسم بن بھرام: 

  .135 :27ج القاسم بن جعفر:

  .242 :21ج القاسم بن الحسن:



  فھرس: ا$ع)م..
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307 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .102 :42ج

 :40ج القاسم بن حنظلة الجھني:

144.  

, 171 :24ج :ابن رسول هللا القاسم

190.  

  .160 :36ج

  .193 :14ج القاسم بن س�م:

  .50 :9جالقاسم الصيقل: 

  .208 :33ج القاسم الطرزي:

 :49ج القاسم بن عبد الرحمان :

88.  

  .174 :24ج القاسم بن عروة:

  .57 :49ج

 :19ج :(راو) القاسم بن محمد

226 ,231.  

  .42 :24ج

  .230 :28ج

  .62, 45 :31ج

  .285 :45ج

 :13ج القاسم بن محمد بن أبي بكر:

348.  

  .265 :31ج القاسم بن مسلم:

  .13 :19ج القاسم المطرز:

  .85 :40ج :)مولى يزيد(القاسم 

  .92 :3جالقاسم بن يحيى: 

  .106 :10ج قاضي القضاة:

 :22ج :(خطبة البيان) قايد بن الوفاء

81.  

 بن جلھمة الحميرى: ع (القباح)القبا

  .73 :45ج

  .196 :16ج القباد:

  .117 :35ج قباذ بن فيروز:

  .44 :22ج قبضة (خطبة البيان):

  .337 :13ج قبيصة:

 :19ج قبيصة بن بديل الخزاعي:

95.  

 :19ج قبيصة بن جابر اMسدى:

122 ,149.  

  .125 :30ج

  .281 ،279 ،147 :40ج

  .50 :16ج قبيصة بن ذؤيب:

  .247, 244, 122 :19ج

 :40ج قبيصة بن شداد الھ�لي:

144.  

 :21ج قبيصة بن ضبيعة العبسي:

257 ,265 ،266 ,269.  

  .29 :36ج

  .86 :47ج

, 87 :1جقتادة بن دعامة الدوسي: 

134.  

  .320 :2ج

  .151 :3ج
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  .122, 120 :6ج

  .112, 106 :16ج

  .12 :28ج

  .309, 202, 165 :30ج

  .213, 139, 110, 98 :31ج

  .281 :34ج

  .152 :44ج

  .273, 111 :47ج

  .115 :23ج قتادة بن ربعي:

  .147, 144 :39ج قتر بن وھب:

  .184 :10ج قتيبة:

 :18ج قتيرة بن ف�ن السكوني:

215.  

  .278 :1جقتيلة بنت عبد العزى: 

 :3جقثم بن العباس بن عبد المطلب: 

82 ,83.  

, 85, 29, 28, 27 ،23 ,22 :9ج

86 ,87 ,88.  

  .210 :10ج

  .170 :17ج

  .95 :19ج

  .259, 131 :21ج

  .9 :28ج

  .189 :29ج

  .161, 105, 104, 99 :30ج

  .251 :35ج

, 51, 50, 49, 48, 47, 46 :48ج

52 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,

69 ,70 ,72 ,73 ,200 ,202 ,

293 ,294.  

  .291, 164 :49ج

  .91, 89 :47ج القداح:

، 274, 250 :49ج بن سالف: رقدا

280.  

  .229 :1جقدامة بن عتاب: 

 :11ج قدامة بن مظعون اMزدي:

147. 

, 144, 143, 142, 141 :12ج

145 ,150 ,253.  

  .13 :20ج

  .128 :21ج

  .115 :35ج

  .176 :45ج

، 107 :30ج قرة بن الحارث:

109.  

 قرة بن خالد السدودي البصري:

  .206 :33ج

 .150 :11ج قرة بن ھبيرة:

  .43 :10ج :القرحاني

محمد بن أحمد راجع: القرطبي: 

  .اMنصاري القرطبي

 :21ج قرظة بن كعب اMنصاري:



  فھرس: ا$ع)م..
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309 ] ب/اسي فقط.

128.  

  .83, 55 :28ج

  .322 :34ج

  .115, 48, 46 :35ج

  .232 :39ج

  .230, 175 :47ج

 :48ج قريع بن الحارث التغلبي:

36.  

  .277 :1جقرينة بنت أبي أمية: 

, 197, 138, 137 :31ج قزمان:

223.  

  .265 :33ج

  .96 :37ج

  .177 :23ج القسري:

  .234 :4جالقسط�ني: 

  .96, 49, 46 :5ج

  .28 :22ج قسطنطين:

  .259 :42ج 

  .221 :3جالقشيري: 

  .53، 52 :1جقصي بن ك�ب: 

  .150 :3ج

  .256 :4ج

  .107 :46ج قصير:

 :46ج قطام بنت اMضبع التميمي:

269.  

, 216, 213, 212, 210 :49ج

217 ،218 ,222 ,223 ,250 ,

262 ،277 ,280 ,324.  

يحيى بن سعيد القطان: رجع: 

  .القطان

  .32 :43ج قطري بن الفجاءة:

 قطمير (اسم كلب أھل الكھف):

  .335 :12ج

  .259، 241 :8جقطن بن نسير: 

, 28 :22ج :(خطبة البيان) القعقاء

122.  

 .158, 157 :11ج القعقاع:

  .150, 145 :21ج

, 122 :22ج :(خطبة البيان) القعقاع

123.  

  .41 :33ج

 :42ج القعقاع بن اMبرد الطھوي:

225.  

 :40ج القعقاع بن أبرھة الك�عي:

145.  

, 297 :48ج القعقاع بن شور:

299.  

  .347 :17ج القعقاع بن عمرو:

  .123 :22ج

  .368, 228, 224 :31ج

, 57, 56, 53, 52, 51 :33ج

113 ,114 ,116 ,117 ,118 ،



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    310
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

122 ,125 ,128 ,131 ,135 ,

136 ,137 ,165 ,166 ,203.  

, 224, 223, 120 ،112 :34ج

225.  

 :16ج القماذبان بن الھرمزان:

207 ,208 ,212.  

  .112 :22ج القمي (المحقق):

القمي: راجع: علي بن إبراھيم بن 

  .ھاشم القمي

، 230 :1جقنبر (خادم علي): 

311.  

  .285, 282, 20 :12ج

  .321 :17ج

  .233, 120 :18ج

  .268 :22ج

, 303, 280, 274, 239 :24ج

304 ,305.  

, 48, 22, 16, 15, 13 :25ج

182 ,193 ,196 ,301 ,321 ,

322 ,323.  

  .90، 89، 80, 42, 41 :26ج

  .298 :29ج

  .39 :31ج

  .323 :42ج

  .340, 303, 300, 299 :43ج

  .125 :45ج

  .275, 189 :46ج

  .132 ،16 :47ج

  .273 :5جالقندوزي الحنفي: 

, 149 :9جقنفذ (مولى عمر): 

228 ,229 ,231 ,232 ,233 ,

234 ,263 ,267 ,268 ,269.  

  .243، 279 :10ج

 .167 :11ج

  .52 :49ج القھبائي:

, 190, 151 ,149 :3جالقوشجي: 

270.  

  .54 :7ج

  .115 :6جقيس (من وفد نجران): 

, 337 :18ج قيس بن أبي حازم:

339 ,340.  

  .266 :27ج

  .221 :32ج

  .210 :40ج

  .232 :39ج قيس بن أبي قيس:

  .285 :49ج قيس بن اMشعث:

  .338 :18ج قيس بن حازم:

  .87 :4جقيس بن الربيع: 

  .279 :12ج

  .174 :35ج

  .55 :40ج

رة بن عمر بن حطيان قيس بن زرا



  فھرس: ا$ع)م..
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311 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .225 :48ج الھمداني:

  .120 :39ج قيس بن زيد:

  .261 :5جقيس بن السائب: 

  .241 :1جقيس بن سعد بن عبادة: 

  .248 :3ج

  .261, 260، 255 :5ج

  .279 :6ج

  .269، 242, 162 :9ج

  .111 :10ج

 .229, 63, 38, 36, 35 :11ج

  .334, 174 :13ج

  .159 :15ج

  .10 :16ج

  .237 :17ج

  .173 :18ج

  .211، 94 :19ج

, 134, 133, 132, 131 :21ج

135 ,136 ,137 ,138 ,140 ،

141 ,142 ,143 ,144 ,147 ,

148 ,149 ,174 ,175 ،177 ,

179 ،180 ،182 ,183 ،184 ,

185 ,186 ،187 ،188 ,189 ,

190 ،191 ،192 ،259 ,268 ،

273.  

  .284 :22ج

  .338, 242، 241 :24ج

 ,136, 26, 22, 11, 9, 7 :27ج

137 ,144 ,146 ,147 ,164 ,

176.  

, 72, 66, 62, 54, 16, 15 :28ج

79 ,80 ,223.  

  .136, 35 :29ج

  .104, 98, 48 :30ج

  .299، 274 :31ج

  .129, 123 :34ج

, 124, 123, 122, 121 :35ج

125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,

130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,

135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

140 ,141 ,143 ,145 ,149 ،

308.  

  .31 :36ج

, 221, 217, 212, 13 :37ج

222 ,368.  

  .226 :39ج

، 171, 146, 105, 89, 57 :40ج

183.  

, 151, 150, 147، 125 :41ج

228 ,341.  

  .187، 176 :42ج

, 308, 302, 301, 290 :43ج

309 ,361.  
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, 18, 15, 14, 13, 12, 11 :44ج

19.  

  .308, 299 :45ج

, 220, 219, 171, 143 :46ج

310 ,311 ,333 ،346.  

  .87, 84 :47ج

, 304, 303, 302, 23 :48ج

305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,

310 ,315 ,320.  

, 171, 131, 107, 95, 81 :49ج

183 ,184 ,193 ,197 ,207.  

  .50 :3جقيس بن عاصم: 

  .374 :8جقيس بن عباد البصري: 

  .12 :19ج

  .117, 114, 112 :30ج

  .206 :33ج

 :28ج سي:قيس بن العقدية الحمي

228.  

  .226 :25ج قيس بن عمرو:

  .263، 213 :40ج

  .85 :41ج

  .80 :41ج قيس بن فھدان الكنانى:

  .120 :39ج قيس بن قرة:

  .128 :28ج قيس بن مسلم:

 :47ج :قيس بن معاوية البرجمي

86.  

ھني:   .14 :47ج قيس بن معاوية الدُّ

 :21ج قيس بن المكشوح المرادي:

305.  

  .232 :39ج

  .199 :40ج

 قيس مولى علي بن أبي طالب

  .172 :40ج :»عليه الس�م«

  .195 :40ج قيس الناعطي:

 قيس بن نھد الحنظلي اليربوعي:

  .80 :41ج

  .85 :41ج قيس بن يزيد الكندى:

  .307, 306, 305 :6جقيصر: 

, 284, 283, 282, 271 :11ج

285 ,286. 

  .23 :12ج

  .16 :13ج

  .22, 17, 10, 8 :13ج

  .83 :15ج

  .194 :27ج

  .176, 137, 136 :36ج

  ـ ك ـ
  .225 :33ج الكاتب الزعفراني:

  .109 :22ج كاظم بن قاسم الرشتي:

  .302 :32ج كبشة بنت كعب:

  .35 :33ج



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .82 :22ج كثار بن موسى:

 :46ج كثير بن بھز الحضرمي:

61.  

 :16ج كثير بن شھاب الحارثي:

280.  

  .25 :14ج كثير بن عباس:

 :17ج كثير بن عبد هللا الحارثي:

316.  

  .195, 192 :33ج كثير النوا:

  .41 :49ج الكجوري الطھراني:

  .207 :33ج :الكديمي

  .73 :3جالكرابيسي البغدادي: 

  .61 :1جالكراجكي: 

 :16ج كرام بن الحضرمي المالكي:

276.  

  .232 :39ج كرامة بن ثابت:

 :41ج كرب (رجل من عكل):

337.  

  .192 :40ج كرب بن زيد:

  .284 :40ج كردوس (راو):

 :16ج كردوس بن ھانئ البكري:

139.  

  .315، 312 :44ج

  .258, 257 :45ج

  .269 :2جكردويه اMقطع اMيسر: 

  .110 :41ج كرز بن نبھان:

  .363 :8جالكرماني: 

  .109 :41ج الكريب:

, 287 :40ج كريب بن الصباح:

288 ,327 ,328 ,329 ,331 ,

332 ,353.  

  .192 :40ج كريب بن شريح:

  .80 :22ج كريم بن ليث:

 .284 :11ج كسرى:

  .215, 214, 195, 185 :13ج

  .83 :15ج

  .118, 117, 115 :26ج

  .219، 194 :27ج

  .308 :28ج

  .256, 255 :30ج

  .107 :31ج

  .238 :34ج

  .121, 120, 119, 116 :35ج

  .42 :37ج

  .159 :38ج

  .125 :46ج

, 99, 97 :35ج كسرى بن ھرمز:

100.  

 كشطوس (من أصحاب الكھف):

  .332 :12ج

  .257 :10ج الكشي:

  .335 :25ج
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, 70, 69, 68, 67, 66, 41 :26ج

71 ,78 ,97 ,98 ,99 ,101 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

109.  

  .188, 31 :31ج

  .85 :33ج

, 191, 190, 180, 85 :34ج

192 ,329.  

  .351 :37ج

  .105, 104, 103 :38ج

, 167, 156, 65, 63, 58 :49ج

188.  

  .67 :50ج

  .47 :22ج :ن)(خطبة البيا كعب

, 198 :40ج كعب بن أبي كعب:

199.  

 .241 :11ج كعب اMحبار:

, 49, 48, 47, 46, 45, 44 :13ج

50 ,51 ،52 ,298.  

  .159, 157, 149 :14ج

, 131, 130, 85, 80, 79 :15ج

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

138.  

, 157, 156, 155, 154 :16ج

158 ,159 ,160 ,166.  

، 89، 88، 86، 85، 84 :17ج

90 ،91 ،124 ،125 ،156 ،

169 ،175 ،176 ،230 ،231 ،

233 ،235 ،242 ،247.  

  .132, 128 :22ج

  .217, 178 :23ج

  .101, 98 :26ج

  .70 :42ج

  .230 :45ج

  .245 :28ج كعب بن اMسحم:

  .165, 129 :4جكعب بن أسد: 

، 323 :3جكعب بن اMشرف: 

348.  

  .165, 164 :4ج

  .115 :23ج

 :18ج بي:كعب بن جعيل التغل

117.  

  .239 :20ج

  .226 :25ج

, 292, 290, 287, 282 :36ج

293 ,294.  

  .115, 113, 85 :37ج

  .302, 281 :39ج

  .193 :40ج

  .263, 262 :41ج

  .282, 208 :42ج

  .289 :43ج



  فھرس: ا$ع)م..
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315 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .259 :45ج

, 296 :16ج كعب بن ذي الحبكة:

297.  

, 234 :28ج كعب بن سور اMزدي:

235 ,264 ،265 ,266 ,267 ,

269 ,270.  

, 129, 128, 127, 126 :30ج

136 ,138 ,139 ,195 ,214 ,

215 ,216 ,251 ,316 ,335 ,

338.  

, 229, 226, 225, 224 :31ج

270 ,290 ,294.  

، 251, 159, 140, 130 :32ج

245 ,290 ،310 ,311 ,312 ,

313 ,314.  

, 98, 94, 93, 91، 66 :33ج

120 ,127 ,147 ,148 ,164 ,

270 ,273 ,278 ,279 ,281 ,

283.  

  .237 :34ج

 :39ج كعب بن عامر السعدي:

226.  

 :16ج كعب بن عبيدة (عبدة):

272 ,274 ,278 ،279 ,280 ,

281 ،282 ,283 ,284 ,287 ,

290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,

295 ,296 ,297 ,298 ،332.  

، 25 :17ج كعب بن عبيدة (عبدة):

79.  

  .12 :20ج كعب بن عجرة:

 :39ج كعب بن عمر بن الخطاب:

232.  

 :39ج كعب بن عمرو بن عباد:

227.  

  .299 :32ج كعب بن لؤي:

 :3جكعب بن مالك اMنصاري: 

260.  

  .31 :5ج

  .305، 287, 281 :17ج

, 231, 32, 27, 26, 12 :20ج

232 ,234 ,235 ,236 ,237.  

  .173, 171, 163, 162 :27ج

  .278 :32ج كعب بن مدلج:

، 302 :36ج كعب بن مرة السلمي:

309 ,310.  

  .154 :35ج :الوالبي كعب

  .178 :14ج الكفعمي:

 :3جك�ب بن طلحة بن أبي طلحة: 

163.  

  .109 :41ج ك�ع (اسم رجل):

  .32 :43ج

  .307 :1جالكلبي: 
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  .180 :11ج

  .174 :21ج

  .59, 54, 42 :27ج

  .171, 169 :30ج

  .255 :31ج

  .281, 61 :34ج

  .272 :42ج

  .273 :34ج كلثم أخت موسى:

  .47 :22ج ان):كلثوم (خطبة البي

, 187, 182 :2جكلثوم بن الھدم: 

188 .  

  .41 :22ج كليب (خطبة البيان):

, 198 :14ج كليب بن البكير الليثي:

199.  

, 211, 209 :29ج كليب الجرمي:

214 ,215 ,218 ,219 ,224 ,

225.  

, 105, 104, 102, 99 :33ج

106 ,131.  

  .242 :34ج

 :1ج: (محمد بن يعقوب) الكليني

74.  

  .316, 92 :3ج

  .312, 310, 205 :5ج

  .235, 232 :6ج

  .82 :9ج

  .87, 86 :13ج

  .37 :14ج

  .199 :21ج

  .113 :22ج

  .228, 190, 76, 68, 67 :23ج

  .275, 269, 99, 91 :24ج

, 179, 166 ،142 ,95 :25ج

218 ,274 ،306 ,321.  

, 98, 68, 67, 43, 14 :26ج

104.  

  .332, 309 :28ج

  .184, 61 :34ج

  .67 :44ج

  .236, 205, 163, 53 :46ج

  .50 :49ج

  .126 :3جالكميت اMسدي: 

  .104 :6ج

  .267 :13ج

  .291 :30ج

  .353, 244 :37ج

  .119 :41ج

  .213 :8جكميل بن زياد: 

  .95 :19ج

  .232 :39ج

  .352 :41ج

, 96, 95, 92, 82, 81, 80 :48ج



  فھرس: ا$ع)م..
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317 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,

160 ,162 ,163 ,164 ,165 ,

166 ,167.  

, 237 :18ج :)مولى صفية(كنانة 

238.  

، 268 :4جكنانة بن أبي الحقيق: 

271.  

  .35, 33 :5ج

  .204 :23ج

, 314 :17ج كنانة بن بشر التجيبي:

316.  

، 215 :18ج كنانة بن بشر الليثي:

254.  

  .306 :21ج

  .145 :39ج

  .86, 85, 83, 80 :49ج

  .265 :4جكنانة بن الربيع: 

  .331 :7جالكنجي: 

  .323 :35ج الكندي:

  .18 :24ج كنعان:

  .42 :22ج كوثر (خطبة البيان):

  .41 :22ج كوش (خطبة البيان):

  .219 :23ج الكيدري:

  .105 :3جكيسان البراد: 

, 186 :40ج كيسان مولى علي:

187 ,233.  

 :19ج كيسوم بن سلمة الجھنى:

213 ,214.  

  .44, 12 :47ج

  ـ ل ـ
  .60 :44ج �حق غ�م بسر:

عليه « طالبلبابة بنت علي بن أبي 

  .253 :49ج :»الس�م

, 249, 248 :9جلبيد بن ربيعة: 

251.  

:  25ج لبيد بن عطارد التميمي:

224.  

  .83, 81 :8جلقمان الحكيم: 

  .44 :22ج

  .61 :23ج

  .77 :24ج

  .259 :45ج

  .125 :3جاللمعاني: 

  .379 :8ج

عليه «مير المؤمنين Mلھية (مولدة 

  .276 :1جـ من اليمن): » الس�م

, 160 :24ج (جارية لھابيل): لوزا

161.  

لوط بن يحيى بن سعيد اMزدي (أبو 

  .213، 172 :9ج: مخنف)

  .175 :15ج
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  .314, 141 :16ج

  .41, 7 :17ج

  .316, 118, 16 :18ج

  .273, 272, 255, 33, 18 :20ج

  .278، 255 ،206 :21ج

, 251 ،249 ,162, 147 :26ج

255, 269، 281.  

 ،268, 264, 101، 16, 12 :27ج

280.  

  .80, 71, 69, 61 :28ج

  .231, 146, 60, 57 :29ج

  .169 :30ج

  .265, 212, 187, 127 :31ج

, 254, 161, 160, 129 :32ج

255 ,256 ,268 ,272 ,274 ,

321 ,336 ,337.  

  .271, 183, 79, 15 :33ج

  .281 :34ج

  .37, 30، 15 ،11 :35ج

  .339 :37ج

  .164، 135 :38ج

  .63 :42ج

  .29 :44ج

, 295, 184, 58, 15, 14 :47ج

296 ،321.  

  .248, 54 :48ج

  .312، 168, 153, 94, 9 :49ج

 :22ج :(خطبة البيان) لوي بن حرث

84.  

  .110، 78 :4جلؤي بن غالب: 

  .225, 194 :36ج

  .210 :41ج

  .259 :45ج

  .127 :8جليث (راو): 

  .199 :13ج

  .44, 42 :22ج

  .314 :47ج

  .119 :50ج

 ,47, 46 :5جليث بن أبي سليم: 

51 ,53.  

  .213 :44ج الليث بن سعد:

  .275, 252 :49ج

  .102 :50ج ليلى التميمية:

  .229 :3جليلى الغفارية: 

 :1جليلى بنت مسعود الدارمية: 

265 ,274 ،284.  

  ـ م ـ
  .256 :3جمأبور: 

  .82 :22ج ماجد بن حبيب:



  فھرس: ا$ع)م..
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319 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

ماجد بن محمد البحراني (صاحب 

  .57, 41 :49ج السلمانية): التحفة

  .187 :9جماجيلويه: 

  .279 :23ج

  .130 :24ج

  .269 :26ج

  .299 :4جالماحوزي: 

  .251 :2جمارية القبطية: 

, 197, 196, 195, 194 :4ج

198 ,199.  

  .203 :5ج

  .36 :43ج

  .127 :47ج

  .262 :32ج مازن الضبي:

  .234 :8جالمازني: 

  .295 :22ج

  .320 :7جماعز بن مالك: 

  .68 :39ج ماكدونالد:

  .109 :41ج مالك:

 :4جك (من بني المصطلق): مال

171 ,172 ,173.  

, 41 :22ج مالك (خطبة البيان):

42 ,47 ,120.  

  .317 :44ج مالك (من اMراقم):

 :38ج مالك بن أدھم السلمانى:

329 ,330.  

  .58 :39ج

  .55 :13ج مالك بن أعين الجھني:

  .82 :43ج

  .279 :39ج

  .196, 186, 184, 57 :40ج

  .291 :41ج

  .28 :42ج

  .19 :44ج

  .233 :3جمالك بن أنس: 

  .234 :8ج

  .72 :9ج

  .189 :10ج

  .22 :11ج

  .250 :13ج

  .127 :16ج

  .276 :22ج

  .32 :27ج

  .357 :37ج

 :البصري مالك بن أوس بن الحدثان

  .205، 190, 189، 106 :10ج

  .338 :17ج

  .156 :20ج

  .226 :39ج مالك بن التيھان:

  .206 :40ج مالك بن جويرية:

M36 :1جشتر: مالك بن الحارث ا.  

 .231, 230, 229 :11ج
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  .174 :13ج

  .173 :14ج

  .159, 115 :15ج

, 293, 206, 204, 203 :16ج

298.  

  .361, 306, 305, 45 :17ج

, 172, 140, 51, 12, 8, 7 :18ج

175 ,215 ،222 ,238 ,252 ,

262 ،263.  

, 128, 127, 119, 95 :19ج

177 ,194 ,195 ,203 ,204 ,

213 ,216 ,241 ,242 ,244 ,

245 ,247 ,248 ,249 ,251 ,

265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,

270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,

276.  

, 149, 141, 30, 29, 27 :20ج

237 ,247 ,257 ,258.  

, 110, 60, 48, 46, 26 :21ج

111 ,129 ,151 ,242 ,252 ،

297 ،305.  

  .121, 120, 15 :22ج

  .243, 237, 221 :25ج

  .331, 136, 132, 131 :26ج

, 156, 154, 152, 151 :27ج

157 ,158 ,159 ,163 ,164 ,

172 ,173 ،174 ,175 ,176 ,

247.  

, 95, 94, 80, 64, 52, 51 :28ج

147 ,152 ,153 ,223.  

, 60, 53, 52, 35, 14, 13 :29ج

69 ,74 ,83 ,84 ,86 ,87 ,89 ,

90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,98 ,99 ,

100 ,106 ,109 ,121 ,322.  

  .315, 81 :30ج

  .269, 181, 176, 109 :31ج

, 67، 65, 15, 14, 11، 9 :32ج

68 ,71 ,72 ,74 ,80 ,97 ,129 ,

130 ,157 ,165 ,195 ,251 ,

253 ,254 ,255 ,256 ,261 ,

262 ,272 ,273 ,274 ,278 ,

290 ,291 ,295 ,296 ,312 ,

317 ,333 ,334 ,335 ,336 ,

337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,

342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,

347 ,348 ,349 ,350 ,351 ,

352.  

, 57, 56, 52, 51, 44, 43 :33ج

100 ,106 ,107 ,108 ,109 ,

110 ,113 ,117 ,118 ,125 ،

129 ,130 ,132 ,133 ,135 ,

142 ,143 ,144 ,151 ,165 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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321 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

182 ,183 ,245 ،272 ,290 ,

315 ,316 ,317 ,318 ,337 ,

354 ,362.  

, 244, 243, 242, 207 :34ج

278.  

  .257, 174, 33 :35ج

, 21, 16, 15, 14, 13, 9 :36ج

23 ,58 ,72 ,84 ,90 ,91 ,94 ,

97 ,98 ,116 ,123 ,263 ،264 ,

283 ,313 ,314 ,315 ,316 ,

317 ,318 ,319 ,321 ,322 ,

323 ,325 ,329 ,330 ,357 ,

359 ,367.  

، 225, 163, 158, 19، 13 :37ج

339 ,340 ,341 ،362 ,366.  

 ,238, 235, 234, 165 :38ج

247 ,257 ,258 ,259 ,260 ,

261 ,265 ,267 ,268 ,269 ,

271 ,272 ,273 ,275 ,276 ,

277 ,283 ,284 ,301 ,312 ,

318 ,319 ,320 ,322 ,323 ,

324 ,325 ,327 ,328 ,329 ,

330 ,331 ,332 ,333 ,335 ,

336 ,338 ,339 ,340 ,343 ,

349 ,359 ,360 ,362.  

, 58, 57, 56, 50, 49, 48 :39ج

59 ,69 ,82 ,83 ,84 ,105 ,

130 ,132 ,135 ,142 ,144 ,

146 ,224 ,225 ,232 ,317 ,

325 ,326 ,352 ,353 ,359.  

, 106, 105, 103, 90, 86 :40ج

114 ,120 ,132 ,133 ,143 ,

145 ,147 ,149 ,171 ,181 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,215 ,243 ,244 ,246 ,

248 ,349 ,351.  

, 152, 151, 147, 89 :41ج

153 ,154 ,155 ,161 ,162 ,

165 ,175 ,190 ,195 ,227 ,

228 ,252 ,255 ,256 ,267 ,

268 ,272 ,273 ,302 ,305 ,

306 ,310 ,318 ,352 ,368.  

, 175, 156, 96, 90, 89 :42ج

182 ,282 ,324 ,325 ,328 ,

336.  

،  35،  24،  23،  21، 19 :43ج

42 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،

69 ،70 ،84 ،85 ،86 ،97 ،98 ،

103 ،104 ،148 ،154 ،176 ،

178 ،181 ،182 ،183 ،186 ،

197 ،222 ،223 ،224 ،225 ،

229 ،230 ،247 ،262 ،263 ،
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265 ،268 ،279 ،281 ،290 ،

351 ،352 ،353 ،358 ،359.  

, 88, 62, 61, 60, 59, 23 :44ج

108 ,109 ,118 ,123 ,129 ,

132 ,133 ,135 ,148 ,152 ,

153 ,154 ,197 ,201 ,202 ,

207 ,208 ,257 ,258 ,260 ,

261 ,262 ,263 ,265 ,267 ,

268 ,269 ,278 ,279 ,283 ,

284 ,285 ,287 ,309 ,328 ,

341.  

, 56, 37, 34, 21, 15, 14 :45ج

57 ,72 ,77 ,78 ,88 ,89 ,90 ,

91 ,131 ,139 ,172 ,308 ,

315 ,367 ,368.  

, 33, 32, 31, 29, 27 :46ج

306.  

, 234، 114, 84, 82, 81 :47ج

338 ,339 ,340 ,366.  

, 89, 87, 22, 21, 16 :48ج

151 ,152 ,259 ,313 ،315 ,

316 ,320 ،321 ,322 ,323 ,

324 ,325 ,326 ،327 ،328 ,

329 ,330 ,331 ,332 ,334 ,

335 ,336 ,337 ,338.  

, 16, 13, 11, 10, 9, 7 :49ج

17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,

27 ,29 ,30 ,38 ,39 ,40 ,41 ,

42 ,43 ,44 ,45 ,68 ,69 ,74 ,

80 ,106 ,107 ,108.  

 :16ج مالك بن حبيب اليربوعي:

276 ،298.  

  .122 :33ج

  .62, 50 :35ج

  .288 :37ج

, 124, 123, 103, 97, 94 :38ج

128 ,137 ,138.  

 :40ج مالك بن حري النھشلي:

207 ،260.  

  .94 :49ج مالك بن الحور:

  .170 :7جمالك بن الحويرث: 

  .157 :35ج الك بن خالد اMسدي:م

  .334 :9جمالك بن الدخشم: 

  .144, 143 :3جمالك بن دينار: 

  .177 :31ج

 :17ج مالك بن ربيعة اMنصاري:

281 ,287.  

  .93 :19ج

  .72 :45ج

  .58 :39ج مالك بن روضة:

  .66 :31ج مالك بن زھير الجشمي:

  .95 :19ج مالك بن ضمرة:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

323 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

47 :125.  

  .275 :7جمالك بن الط�طلة: 

  .232 :39ج مالك بن عامر:

  .40 :6جمالك بن عبادة الغافقي: 

, 296 :16ج مالك بن عبد هللا:

298.  

 مالك بن عبد المدان (عبد هللا):

  .204 :48ج

  .148, 43 :19ج مالك بن العج�ن:

  .84 :20ج

  .286 :43ج مالك بن عقيل:

 مالك [ھالك] بن عمرو السبيعى:

  .261 :41ج

M39ج رحبى:مالك بن قدامة ا: 

315.  

  .341, 340، 189 :47ج

  .10, 9 :48ج

  .91, 90 :49ج

  .106 :29ج مالك بن مسمع:

  .130 :30ج

  .250, 249, 244 :33ج

  .17, 15 :35ج

 :40ج مالك بن مسھر القضاعي:

181.  

  .10 :48ج مالك بن النعمان:

  .248, 209 :5جمالك بن نويرة: 

  .189 :6ج

  .313, 242 :9ج

, 117, 114, 91, 77, 71 :11ج

118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,

123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,

128 ,129 ,130 ,132 ,133 ,

134 ,136 ,137 ,139 ,140 ,

146 ,149 ,150 ,152 ,163 ,

165 ,166 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,173 ,174 ,181 ,

187 ,336 ,337. 

, 249, 241، 236, 234 :14ج

300.  

  .264 :18ج

  .182 :21ج

  .195 :28ج

  .164, 159, 66 :29ج

  .304 :32ج

  .323, 197, 46 :33ج

  .254 :35ج

  .359, 103 :37ج

  .164 :41ج

  .27 :48ج

, 191 :36ج مالك بن ھبيرة الكندي:

300 ،306 ,307.  

  .366 :37ج
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  .260 :42ج

  .357, 19 :47ج مالك بن الوضاح:

 :40ج مالك بن يسار الحضرمي:

215.  

  .100 :1جالمامقاني: 

  .285, 283 :10ج

, 63, 61, 60, 56, 53, 51 :49ج

64.  

  .267 :4جالمأمون العباسي: 

  .41 :6ج

  .301, 300, 298 :7ج

  .204 :10ج

, 116, 115, 114, 113 :19ج

117 ,118.  

  .76 :21ج

  .330, 329 :24ج

  .334, 326 :28ج

  .172 :41ج

  .157 :49ج

  .224 :44ج مانوي� ماير:

  .135 :21ج ماھوي (دھقان مرو):

  .290, 213 :14ج الماوردي:

  .100 :15ج

  .265 :27ج

 :32ج مبارز بن عوف الضبي:

263 ,264.  

  .42 :22ج :(خطبة البيان) مبارك

  .83 :22ج المبارك بن سعيد:

  .341 :33ج المبارك بن فضالة:

  .312, 310 :3جالمبرد: 

  .295 :22ج

  .309 :28ج

  .90 :36ج

  .355, 339, 337, 336 :45ج

  .44, 14 :46ج

  .163 :47ج

  .316, 313, 246, 212 :49ج

, 218 :40ج المبرقع بن منصور:

266.  

  .13 :2جالمتقي الھندي: 

  .18 :34ج

  .8 :10ج المتلمس:

 ,127, 125 :11ج متمم بن نويرة:

130، 146 ,150. 

  .274 :22ج :العباسي المتوكل

  .38 :31ج

  .214 :15ج مثنى أبو عبد هللا:

  .108 :41ج المثنى بن صالح:

 .78 :11ج

  .51 :33ج بن محرمة:المثنى 

 :32ج مجاشع بن عمر التميمي:

292.  



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

325 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .236 :28ج مجاشع بن مسعود:

  .130 :30ج

  .251 :49ج مجاشع بن وردان:

  .277 :42ج مجالد (راو):

  .218 :45ج

  .92 :7جمجالد بن سعيد: 

  .248 :28ج

  .160 :47ج مجالد بن عفلة:

  .53, 52 :5جمجاھد (راو): 

  .330, 130 :7ج

  .127, 46, 25 :8ج

  .343، 200, 199 :13ج

  .163 :14ج

  .43 :22ج

  .15 :47ج

  .119 :50ج

  .67 :9جمجد الدين الفيروزآبادي: 

  .273 :40ج مجزأة بن ثور:

  .317 :30ج مجزأة السدوسي:

, 165, 163 ،75 :1جالمجلسي: 

166 ,295 ,332.  

  .255 :2ج

  .257, 82 :4ج

  .233, 46, 19 :6ج

  .79, 56 :7ج

  .236، 207, 206 :8ج

  .333, 193, 147 :10ج

 .44 :11ج

  .240 :12ج

  .204, 186, 185, 178 :14ج

  .309 :15ج

  .29, 9 :16ج

  .168, 105, 76, 62, 37 :19ج

, 222, 221, 205, 79 :20ج

223.  

  .206 :21ج

  .318, 138، 113 :22ج

, 161, 137, 133, 120 :23ج

164 ,169 ,204 ,216 ,218 ,

221 ,223 ,227 ,272.  

, 87, 40, 30, 29, 24, 22 :24ج

145 ,162 ,193 ,208 ,310 ,

345.  

  .293, 59, 55 :25ج

  .269, 267, 264 :26ج

  .87, 69, 46, 45, 15 :27ج

, 70, 41, 39, 33, 27, 26 :28ج

101 ,125.  

, 308, 300, 114, 62 :29ج

316 ,318 ,319.  

  .109, 106 :31ج

  .341, 227 :33ج
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, 146, 81, 40, 29, 9 :34ج

150 ,151, 181 ،189، 190 ,

302.  

  .297, 219, 45 :35ج

  .297, 63 :36ج

  .184, 183, 42, 40, 13 :37ج

  .229, 111 :38ج

  .179, 178 :39ج

  .171, 170 :40ج

  .286, 284 :45ج

  .206 :46ج

  .149, 139 :47ج

  .310 :48ج

  .51, 47, 41 :49ج

  .87 :50ج

  .51، 47 :49ج المجلسي اMول:

  .45 :22ج :(خطبة البيان) مجمع

  .322 :17ج بن جارية: مجمع

  .127 :34ج

  .40 :22ج :(خطبة البيان) محارب

 .148 :11ج محارب بن دثار:

  .88، 52 :8جمحب الدين الطبري: 

  .138 :12ج

  .225، 214 :16ج

  .109 :19ج

  .339  312، 224 :32ج

  .279 :6جمحدوج الذھلي: 

  .317 :34ج

 :45ج محرز بن جريش بن ضليع:

103.  

 :46ج :محرز بن شھاب التميمي

128.  

  .261 :41ج محرز بن الصحصح:

 محرز بن عبد الرحمان العجلى:

  .130 :41ج

  .89 :34ج محرز بن ھشام:

  .41 :22ج محروز:

 محسلمينا (من أصحاب الكھف):

  .332 :12ج

  .46 :22ج محسن (خطبة البيان):

 المحسن بن علي بن أبي طالب

  .283 :1ج: »عليه الس�م«

  .93, 90, 88 ،87, 75 :3ج

  .316 :4ج

  .242 :9ج

, 278, 126, 110, 92 :10ج

279.  

  .120 :14ج

 :34ج محصن بن زياد الضبي:

208.  

 :22ج محفن بن أبي محفن الضبي:

280 ،284.  



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

327 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .69 :28ج الُمِحلِّ بن خليفة:

  .107 :40ج

  .15 :47ج

  .53 :5جمحمد (راو): 

 .251 :11ج

  .296 :16ج

  .215 :18ج

  .258, 233, 227 :19ج

  .139 :20ج

  .143 :21ج

, 46, 45, 44, 42, 41, 38 :22ج

47 ,48.  

  .231 :28ج

  .223, 197, 190 :30ج

  .210, 95, 34 :31ج

, 113 ،91، 81 ,52، 41 :33ج

117 ,123 ,125 ,126 ,258 ,

263 ,266 ,268 ,270 ,332.  

, 223, 216, 215, 110 :34ج

316.  

  .9 :35ج

  .244 :42ج

  .184 :7جمحمد إبراھيم: 

  .185 :29ج

  .212, 194, 179 :31ج

  .66 :32ج

 :21ج محمد بن إبراھيم النوفلي:

197.  

 :8جمحمد بن إبراھيم بن إسحاق: 

127.  

، 267 :1جمحمد بن أبي بكر: 

300.  

  .269, 252, 186 :9ج

 .43 :11ج

  .61، 60 :12ج

  .173 :14ج

  .10 :16ج

, 168, 166, 140، 64 :18ج

172 ،175 ,233 ,237 ,239 ,

240 ,241 ,252 ,254 ,255, 

256.  

  .95, 10 :19ج

  .237 :20ج

  .305, 252, 185 :21ج

  .131 :26ج

, 115, 114, 111, 41 :27ج

172.  

, 80, 78, 70, 69, 51, 50 :28ج

81 ,83 ,110.  

  .219, 218, 109 :29ج

  .123 :30ج

  .259, 257, 132 :31ج
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, 103, 102, 101, 98 :32ج

112 ,119 ,120 ,251 ,264 ,

278 ,292.  

, 20, 19، 18, 17, 12, 9 :33ج

21 ،28 ,29 ،32 ,33 ,34 ,41 ,

47 ,55 ,57 ,65 ,69 ,142 ,

151 ,246 ,247 ,248 ,250.  

, 246، 221, 220، 207 :34ج

289.  

, 127, 126, 121, 54 :35ج

138 ,139 ,145 ,148 ,153 ,

154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,

159 ,160 ,168 ,170 ,171 ,

172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,

177 ,178 ,183 ,190 ,191 ,

192 ,197 ,198 ,229 ,230 ,

231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,

236.  

, 314, 123, 116, 110 :36ج

318 ،321.  

, 296, 161, 144, 13 :37ج

351 ,367 ,368.  

  .145, 144, 132, 130 :39ج

  .149, 147, 133, 132 :40ج

  .257 :41ج محمد بن أبى بكر:

  .325, 221, 220 :42ج

  .290 :43ج

, 259, 190, 173 ,21 :48ج

294 ,302 ,303 ,304 ,305 ,

306 ,309 ,310 ,311 ,315 ,

316 ,317 ,318 ,319 ,321 ,

324 ,329 ,334.  

, 25, 24, 23, 22, 11, 10 :49ج

52 ,78 ,79 ,81 ,82 ,83 ,84 ,

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,91 ,92 ,

93 ,94 ,95 ,103 ,104 ,105 ,

106 ,107 ,108 ,109 ,125.  

  .132 :50ج

 :7جد بن أبي بكر المقدمي: محم

92.  

محمد بن أبي بكر ھمام بن سھيل 

  .52 :49ج الكاتب ا�سكافي:

  .300 :1جمحمد بن أبي حذيفة: 

  .95 :19ج

  .141, 134, 133 :21ج

  .54 :35ج

  .191, 137, 136 :36ج

  .95 :49ج

  .130 :24ج محمد بن أبي حمزة:

  .139 :24ج محمد بن أبي السري:

  .211 :43ج محمد بن أبى سفيان:



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

329 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .75, 58 :44ج

  .73 :45ج

 :1جمحمد بن أبي عبد هللا الكوفي: 

88.  

  .342 :13ج محمد بن أبي علقمة:

  .330 :23ج محمد بن أبي عمير:

  .12 :25ج

  .16 :32ج

, 80 :22ج محمد بن أبي الفضل:

84.  

  .84 :22ج محمد بن أبي القاسم:

  .44 :35ج

  .285 :45ج محمد بن أبي الكرام:

  .257 :32ج يعقوب:محمد بن أبي 

 محمد بن أبي يعقوب الدينوري:

  .268 :22ج

  .241 :12ج محمد بن أحمد:

  .221 :15ج

  .130 :24ج

محمد بن أحمد بن أبي سھل 

  .232 :4ج :)السرخسي(

, 11 :22ج محمد بن أحمد اMنباري:

111.  

: محمد بن أحمد اMنصاري القرطبي

  .312 :9ج

  .158 :10ج

  .253 :17ج

  .29 :8جثابت: محمد بن أحمد بن 

 :17ج محمد أحمد جاد المولى:

229.  

, 11 :22ج محمد بن أحمد الجرجاني:

111.  

 :24ج محمد بن أحمد السناني:

139.  

 محمد بن أحمد بن عبد هللا أبي الثلج:

  .58 :49ج

 :8جمحمد بن أحمد بن عياض: 

240.  

 :24ج محمد بن أحمد بن محروم:

338.  

 :15ج محمد بن أحمد الوراميني:

218.  

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 

  .52 :13ج اMشعري:

  .15 :8جمحمد بن أحمد بن يحيى: 

  .310 :2جمحمد بن إسحاق: 

, 269, 217 ،169 ,63, 29 :3ج

327.  

, 113, 100, 90, 51, 39 :4ج

131 ,254.  
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، 80, 44, 36, 31, 11, 10 :5ج

232.  

  .207, 115 :6ج

  .161, 160، 159 :7ج

  .234، 66 :8ج

, 137, 127, 126, 120, 21 :9ج

152.  

  .183, 34 :14ج

  .198، 195 :16ج

  .202، 200, 198, 196 :17ج

  .176 :19ج

  .293 :22ج

  .50 :28ج

  .226، 168 :34ج

  .301 :36ج

  .195 :40ج

  .279, 277 ،272 ,58 :42ج

  .340، 306, 242 :45ج

  .213 :9جمحمد إسحاق الكلبي: 

 :16ج محمد بن إسحاق بن محمشاد:

47.  

 :4جبن إسحاق بن يسار:  محمد

94.  

  .87 :13ج محمد بن أسلم الجبلي:

 :23ج :(راو) محمد بن إسماعيل

188.  

 :1جمحمد بن إسماعيل البخاري: 

297 ،309.  

  .281, 235, 197, 14, 12 :2ج

  .342, 118, 62, 61 :3ج

, 278, 272, 189, 188, 95 :4ج

327.  

  .246 :5ج

  .157 :6ج

, 266, 193, 173, 122 :7ج

295.  

  .367, 241, 240 :8ج

  .308, 137, 127, 120 :9ج

  .198, 197, 14 :10ج

 .200 :11ج

  .239, 238 :12ج

  .346 :13ج

  .200, 199, 89 :14ج

  .268, 266 :15ج

  .113 :16ج

  .240 :17ج

  .338, 337 :18ج

  .172, 100 :26ج

  .309, 308, 297, 34 :27ج

  .184 :29ج

  .255 :30ج

  .249 :34ج



  فھرس: ا$ع)م..
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331 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .228 :35ج

  .270, 261, 50 :46ج

  .28, 39 :49ج

  .327 :35ج محمد بن اMشعث:

  .62 :36ج

  .75 :36ج

  .130 :50ج

محمد اMصغر بن علي بن أبي 

, 284 :1ج: »عليه الس�م« طالب

288.  

محمد اMوسط (بن علي بن أبي 

، 270 :1ج): »عليه الس�م« طالب

273 ،284.  

  .165 :24ج محمد بن أورمة:

  .41 :49ج محمد باقر القزويني:

  .246 :19ج محمد باقر المحمودي:

  .196، 195 :21ج

  .235 :30ج

  .41 :49ج محمد باقر الناصري:

 محمد بن بحر بن سھل الشيباني:

  .180، 167 :34ج

 :19ج محمد بن بديل الخزاعي:

92 ,95.  

  .232 :39ج

 :34ج محمد بن بشير الھمداني:

326.  

  .76 :23ج محمد بن بكر:

  .41 :49ج محمد التنكابني:

مد بن ثابت بن قيس بن شماس: مح

  .94 :3ج

  .205 :10ج محمد بن ثور:

  .52 :13ج محمد بن جابر:

  .42 :49ج محمد ج�ل:

محمد بن جرير بن رستم الطبري: 

  .118 :6ج

  .131 :7ج

  .279 :10ج

  .20 :11ج

  .297، 295, 294 :22ج

  .18 :29ج

  .181, 171 :46ج

محمد بن جرير الطبري (صاحب 

, 229, 100, 19 :1ج التاريخ):

338 ،294.  

  .11, 10 :2ج

  .292, 275, 99 :4ج

  .214, 143, 134، 118, 14 :6ج

، 301, 195، 183, 144 :7ج

303.  

  .238, 234 :8ج

  .170، 120 :9ج

  .286, 176, 168, 17, 13 :10ج
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, 124, 123, 119, 18 :11ج

154 ,156 ,159 ,179 ,180 ,

213. 

  .323, 233, 160, 159 :12ج

, 103, 102, 99, 96, 43 :13ج

150 ,157 ,159 ,164 ,168 ,

183 ,184 ,211 ,334.  

  .184, 167, 34 :14ج

, 57, 55, 52, 48, 46, 41 :15ج

112 ,114 ,152 ,153 ,159 ,

170 ,188 ,266 ,269 ,276.  

, 201, 188, 117, 83 :16ج

260 ,270 ,271 ,296.  

  .338, 310, 228 :17ج

, 80, 75, 66, 63, 19, 17 :18ج

164 ,215 ,257 ,270 ,325.  

، 191, 186, 155, 17 :19ج

194 ,224 ,225 ,226 ,235 ,

268 ,276.  

, 201, 199, 139, 40, 12 :20ج

219 ,220 ,221 ,224 ,253 ,

271.  

, 150, 146, 143, 61 :21ج

265.  

  .338، 159 :24ج

, 106, 101, 98, 93, 69 :26ج

112 ,146.  

, 293, 253, 179، 120 :27ج

317 ,318 ,320 ,321.  

, 164, 157 ,83, 55, 51 :28ج

170 ,175, 180، 186 ,201 ,

205 ,224 ,252 ,253 ,255 ,

257 ,259 ,261 ,271 ,272 ,

274 ,275 ,297.  

, 88, 86 ،83 ,53, 41, 12 :29ج

89 ,105 ,107 ,109 ,110 ,

111 ,117 ,118 ,209.  

, 197, 196, 191, 190 :30ج

201 ,202 ,223 ,224 ,309.  

, 211, 209, 186, 98 :31ج

217 ,219 ,223 ,230 ,262 ,

263 ,265.  

, 150, 148, 131, 67 :32ج

154 ,155 ,167 ,182 ,234 ,

257 ,258 ,262 ,263 ,271 ,

281 ,282 ,298 ,308 ،310 ,

311 ,313 ,321 ,322 ,324 ,

340 ،341 ,342 ,351.  

, 56, 54, 51, 41, 21, 20 :33ج

91 ,113 ,117 ,123 ,125 ,

181 ,203 ,243 ,250 ,258 ,

263 ,268 ,270 ,295 ,312 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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333 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

332.  

، 167, 119, 110, 109 :34ج

178 ,214 ,222 ,223 ,316.  

  .28، 23 ، 22 ،9 :35ج

  .176 :36ج

  .137, 37 :37ج

  .301, 143 :39ج

  .154, 57, 56 :40ج

  .305 :41ج

  .245, 244, 122, 63 :42ج

  .247، 148 :44ج

, 339, 329, 328, 57 :45ج

356 ,357 ,358 ,375.  

, 51, 45, 44, 28, 20, 15 :46ج

61 ,77 ،125 ,171 ,219.  

, 85 ،75 ,73, 63, 62, 55 :47ج

91 ,130 ,170 ,174 ,218 ,

234 ,260 ,293 ,295 ,296 ,

323.  

, 216, 203, 199, 24 :48ج

235 ,293 ,294 ,302 ,305 ,

306 ,309 ,311 ,336.  

, 107, 77, 39, 38, 10 :49ج

108 ,126 ,157 ,164 ,166 ,

168 ,185 ,188 ,193 ,196 ,

213.  

  .34, 29 :50ج

  .191 :4ج: (راو) محمد بن جعفر

 :1جمحمد بن جعفر بن أبي طالب: 

267 ,300.  

  .35, 34 :14ج

  .95 :19ج

  .82, 81, 78, 50 :28ج

  .109 :29ج

  .233 :39ج

  .88 :1جمحمد بن جعفر اMسدي: 

  .33 :31ج محمد بن جعفر القرشي:

 محمد بن الحسن: محمد بن جعفر بن

  .147 :22ج

  .71 :50ج محمد بن جمھور:

  .147 :22ج محمد بن الجنيد:

  .99 :50ج محمد بن الحارث:

  .237 :18ج محمد بن حاطب:

  .213 :29ج

  .278 :32ج

  .253, 246 :34ج

  .82 :22ج محمد بن حامد:

  .229 :8جمحمد بن الحجاج: 

  .77 :14ج محمد بن حجار:

  .141 :21ج محمد بن حذيفة:

  .179, 176 :36ج محمد بن حذيفة:

  .95 :49ج
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  .81 :22ج محمد بن حسان:

  .296 :29ج

أحمد بن الوليد: بن محمد بن الحسن 

.  

  .7 :6ج

  .24 :21ج

  .330، 227 :23ج

  .12 :25ج

  .41 :26ج

  .296 :29ج

  .179 :34ج

  .72, 71, 54، 45 :49ج

 :44ج محمد بن الحسن بن شمون:

142.  

 :22ج محمد بن الحسن الشيباني:

276.  

  .125 :50ج

  .7 :6جمحمد بن الحسن الصفار: 

  .50 :9ج

  .330 :23ج

  .34 :31ج

محمد بن الحسن بن عبد العزيز 

 :23ج اMحدب الجنديسابوري:

307.  

, 18, 14 :2جالمظفر: محمد حسن 

156.  

  .300, 299، 128, 105 :3ج

  .120 :4ج

  .275, 274, 240 :8ج

  .141 :9ج

  .146 :10ج

  .81 :15ج

  .226 ,120 :16ج

  .249 :17ج

  .310 :18ج

  .240 :20ج

  .150 :30ج

, 188, 184, 175, 172 :33ج

191.  

  .213 :25ج محمد بن الحسين:

محمد بن الحسين (الشريف 

  .209 :10ج :)الرضي

  .174, 169, 168 :14ج

  .238 :20ج

  .19, 18 :21ج

  .323 :24ج

  .19 :28ج

  .265 :29ج

  .331, 302 :34ج

, 255, 111, 105, 13 :35ج

259.  

  .350 :36ج
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335 ] ب/المستند ا	ساسي فقط.

, 130, 116, 115, 51, 40 :37ج

131 ,134 ,260.  

  .22 :40ج

  .196, 150, 149, 46, 21 :45ج

  .295, 154, 70, 69, 63 :46ج

  .269, 257, 227, 155 :48ج

  .44 :49ج

 أبي الخطاب:بن محمد بن الحسين 

  .41 :26ج

  .33 :31ج

 :31ج محمد بن الحسين المحاربي:

33.  

 :21ج طي:محمد بن الحسين الواس

161.  

  .11 :2جمحمد حسين ھيكل: 

  .254 :25ج محمد بن حفص:

 :15ج محمد بن حميد الرازي:

221.  

  .93 :14ج محمد بن خالد الضبي:

  .184 :25ج

  .228 :17ج الخضري:محمد 

 :14ج محمد بن درويش الحوت:

45.  

  .312 :33ج محمد بن راشد:

 .152 :11ج محمد رضا المظفر:

  .157 :24ج

 :38ج ة الجمحي:محمد بن روض

329 ،333.  

  .116 :12ج محمد بن الزبير:

  .127 :8ج: (راو) محمد بن زكريا

  .172 :40ج

 :28ج محمد بن زكريا البصري:

307.  

  .144 :50ج محمد زيدان:

  .172 :9جمحمد بن السائب الكلبي: 

  .76 :50ج

 محمد بن سعد (صاحب الطبقات):

  .338 :1ج

  .21 :3ج

  .254 :4ج

  .69 :37ج

 :48ج سفيان بن عوف: محمد بن

82.  

  .142 :48ج محمد بن س�م:

  .86 :28ج محمد بن سليمان:

  .75 :39ج

  .88 :1جمحمد بن سنان: 

  .29 :8ج

  .187 :9ج

  .288, 287, 280 :10ج
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  .175 :19ج

  .248 :22ج

  .227 :23ج

  .287 :29ج

  .101 :35ج

  .205 :46ج

  .172 :40ج محمد بن سھل:

 :22ج محمد بن سويد اMشعري:

157.  

  .198 :1جمحمد بن سيرين: 

  .255 :10ج

  .91 :12ج

  .343 :13ج

  .253 :18ج

  .155 :19ج

  .53 :25ج

  .252 :30ج

  .312 :34ج

  .84 :40ج

  .152 :44ج

 :(خطبة البيان) محمد بن صالح

  .80 :22ج

 محمد صالح الروغني القزويني:

  .42 :49ج

  .254 :36ج محمد بن صدقة:

  .189 :7جمحمد الصنعاني: 

, 161, 7 :18ج محمد بن طلحة:

162 ,233 ,234 ،237 ،240 ،

250.  

  .151, 149, 148 :20ج

  .150 :26ج

  .253, 251 :27ج

  .238, 235, 231, 221 :28ج

  .253, 125 :30ج

  .364, 270, 71, 70, 63 :31ج

, 279, 278, 277, 263 :32ج

281 ,283 ,284 ,285.  

  .123 :33ج

  .252, 246, 245 :34ج

 :1جمحمد بن طلحة الشافعي: 

200 ،205.  

محمد بن طلحة بن عبيد هللا التميمي: 

  .94 :3ج

  .79 :22ج محمد بن عاصم:

  .33 :31ج

  .29 :8جمحمد بن العباس: 

  .139 :24ج

  .139 :47ج

  .199 :21ج محمد بن عبد الجبار:

  .190 :23ج

  .117 :25ج
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337 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

 محمد بن عبد الرحمان العرزمي:

  .241 :12ج

 محمد بن عبد الكريم الشھرستاني:

  .106 ،84 :22ج

 محمد بن عبد هللا بن أحمد بن جبلة:

  .9 :24ج

 :27ج محمد بن عبد هللا بن الحسن:

190 ،198.  

  .215، 172, 171 :49ج

 محمد بن عبد هللا بن سواد بن نَويرة:

  .225 :19ج

 :6جمحمد بن عبد هللا الشيباني: 

233.  

  .287 :10ج

 :27ج محمد بن عبد هللا بن العباس:

192.  

  .286 :10ج

  .187 :16ج

  .100 ،65 :32ج

  .93 :38ج

 :44ج :بن عبيد محمد بن على

248.  

محمد بن عبد هللا بن عبيد بن 

  .68 :33ج عكرمة بن خالد:

 محمد بن عبد هللا بن عبيد بن وھب:

  .265 :33ج

 محمد بن عبد هللا بن عثمان الثقفي:

  .174 :21ج

محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبيد 

  .48 :49ج هللا بن البھلول:

 :10ج محمد بن عبد هللا بن مسكان:

285.  

 :44ج محمد بن عبد هللا المسمعي:

142.  

 :8جمحمد بن عبد هللا بن مھران: 

15.  

  .140 :6جمحمد عبده: 

  .304 :45ج

  .41 :49ج

 :21ج محمد بن عبيد اMنصاري:

161.  

  .89 :34ج محمد بن عبيد هللا:

, 198, 194, 133, 89 ،88 :36ج

224 ,251.  

  .343, 316, 312 :38ج

  .262, 46, 43 :41ج

  .208 :45ج

 :35ج محمد بن عبيد هللا القرشي:

115 ,307 ,319.  

  .316 :42ج محمد بن عتبة الكندي:

 )أبو عبد هللا(  محمد بن عثمان

  .72 :9جالضياء الرازي: 
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  .279 :30ج محمد بن عج�ن:

  .76 :38ج

  .80 :22ج محمد بن عطاف:

, 255 :19ج محمد بن عطية الثقفي:

256.  

محمد بن ع�ء الھمداني الواسطي: 

  .168 :7ج

  .285 :10ج محمد بن علي (راو):

  .296 :29ج

  .103 :35ج

  .283 :38ج

  .141 :40ج

 :38ج محمد بن علي بن إبراھيم:

111.  

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن 

، 181، 174, 149 :1جالحنفية): 

260 ,284 ،293 ,298 ،299 ,

301 ،306 ,308 ,309 ,310 ,

311 ,312 ،313.  

  .59 :9ج

  .285 :10ج

 .187، 92 :11ج

  .20 :12ج

  .349, 328، 52 :13ج

  .316, 309, 303, 154 :18ج

  .191، 175, 173 :19ج

  .51 :20ج

  .259, 111, 46, 24 :21ج

  .241, 218 :24ج

  .157, 78 :28ج

  .296، 110, 109 :29ج

  .315، 159, 99 :30ج

, 261, 260، 259, 256 :31ج

267 ,268, 269 ،270 ,272 ,

273 ,277 ,280 ،286 ,287 ,

296 ,370.  

، 95, 61, 42, 54, 34, 33 :32ج

96 ,97 ,100 ,103 ،104 ،106 ،

109 ,110 ،111 ,112 ,114 ،

115 ،120 ,127 ,128 ،129 ,

130 ,131 ,132 ,133 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,141 ,161 ،

182 ،292.  

، 69, 65, 64, 63، 21, 9 :33ج

352.  

  .119 :34ج

  .125، 103 :35ج

  .336 :37ج

, 96, 95, 94, 93, 89, 80 :40ج

147 ,149 ,186 ,229 ,230.  

  .354, 287، 259 :41ج

, 218, 217, 214, 213 :42ج
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339 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

219 ,220 ,221 ,325.  

  .98, 97 :43ج

  .94, 92, 80 :44ج

  .193، 176، 166, 165 :45ج

  .91, 90 :47ج

  .319، 267, 251 :49ج

, 33, 29, 24, 23, 22, 10 :50ج

34 ,35 ,36 ,69.  

محمد بن علي بن أبي طالب (غير 

  .267 :49ج محمد بن الحنفية):

محمد بن علي بن حاتم النوفلي 

  .167 :34ج المعروف بالكرماني:

(شيخ  محمد بن علي بن الحسين

  .197 :21ج :الشريعة)

محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه 

  .127, 67، 15 :8جالقمي: 

  .139 :24ج

  .161 :36ج

  .17 :23ج

 :31ج محمد بن علي السيرافي:

260.  

 :26ج محمد بن علي بن شاذان:

269.  

محمد بن علي بن شھرآشوب 

, 245, 242، 116 :1ج: السروي

274 ,275.  

  .204, 65 :3ج

  .141, 140, 124, 123, 35 :4ج

  .57, 56, 40, 21, 19, 14 :6ج

  .344 :7ج

  .372، 234, 67, 46, 25 :8ج

  .64 :9ج

 .233, 18 :11ج

  .279, 101, 81، 23, 12 :12ج

  .25 :13ج

  .39 :18ج

  .222 :20ج

  .300, 298, 110, 105 :22ج

  .55 :23ج

  .260، 259 :24ج

  .58, 53, 50 :25ج

  .69 :26ج

  .273 :29ج

  .257 :31ج

, 295, 294, 256, 161 :32ج

300 ,301 ,323 ,334.  

  .146, 143 :34ج

  .353 :36ج

  .47 :37ج

  .297 :38ج

  .153, 139 :43ج

, 177, 151, 149, 141 :44ج
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178 ,203.  

  .145, 45, 44 :47ج

  .309, 292, 181 :49ج

  .101 :50ج

  .269 :26ج محمد بن علي الكوفي:

 :21ج محمد بن علي ماجيلويه:

197.  

 :24ج محمد بن علي بن محبوب:

108.  

محمد بن علي بن محمد بن حاتم 

  .180، 179 :34ج النوفلي:

 د بن طي:محمد بن علي بن محم

  .185 :14ج

 :34ج محمد بن علي بن نصر:

147.  

 :18ج محمد بن عمار بن ياسر:

174.  

 محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت:

  .85، 84 :33ج

, 10 :5جمحمد بن عمر (راو): 

11 ,27 ,31 ,36.  

  .68 :9جمحمد بن عمر اMسلمي: 

 :16ج محمد بن عمر الجعابي:

176.  

 :2ج: محمد بن عمر (الرازي)

156.  

  .180 :4ج

  .135 :6ج

  .251, 224, 190, 189, 56 :7ج

  .267 :15ج

  .216 :23ج

  .13 :28ج

  .131 :50ج

 :10ج محمد بن عمر بن علي:

140.  

  .9 :24ج

 .275 :11ج محمد بن عمر الكندي:

, 176 :1جمحمد بن عمر الواقدي: 

207.  

  .311 :2ج

, 326, 325, 264, 255 :3ج

328 ,329.  

, 228, 197, 63, 62, 45 :4ج

254 ,286 ,301.  

  .288, 262, 261, 33 :5ج

  .264 ،157 ,101, 13 :6ج

  .67, 66 :8ج

  .100 :9ج

 .19, 18, 17 :11ج

  .280 :12ج

  .274, 221 :13ج

, 187, 165, 146, 141 :16ج
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341 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

189 ،251.  

, 137, 117, 115, 113 :17ج

339.  

  .270 :18ج

  .270, 268, 266, 265 :19ج

  .283 :22ج

  .315, 218 :26ج

  .217 :27ج

  .253, 239, 211, 147 :29ج

  .271, 270 :31ج

  .318, 160 ،158 ,89, 41 :32ج

  .333, 253, 68, 21 :33ج

  .68 :37ج

  .95, 88 :49ج

 :36ج محمد بن عمرو بن العاص:

133 ,134 ،158.  

  .283 :39ج

  .80 :40ج

  .261، 321 :42ج

  .73 :45ج

  .78 :28ج محمد بن عون:

  .14 :2جمحمد بن عيسى (راو): 

  .191 :4ج

  .50 :9ج

  .148, 80 :22ج

  .18 :26ج

  .178 :35ج

  .89 :47ج

  .65 :49ج

 :8جمحمد بن عيسى الجوھري: 

235.  

 :24ج محمد بن عيسى العلوي:

288.  

محمد بن القاسم اMسترآبادي 

  .100 :8ج(المفسر): 

  .17 :23ج

  .83 :32ج

 :22ج محمد بن قاسم اMنباري:

268.  

  .36 :24ج محمد بن قزعة:

  .83 :22ج بن قوام:محمد 

  .42 :9جمحمد بن قيس: 

  .279 :12ج

  .201 :24ج

  .306, 299, 259, 95, 89 :25ج

  .53, 14 :26ج

  .227 :4جمحمد بن كعب القرظي: 

  .287, 234, 233 :7ج

  .84 :22ج محمد بن ماجد:

محمد بن محمد بن إبراھيم بن 

  .334 :2ج (الخطابي): خطاب

أبو  محمد بن محمد بن أحمد (الحاكم
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  .13 :19ج أحمد):

  .208 :33ج

  .249 :34ج

محمد بن محمد بن الحسن أبو 

  .326 :9جالعباس الرشيدي: 

محمد بن محمد بن الحسن الصفار 

  .108 :22ج الحلي:

 محمد بن محمد بن الحسن بن الوليد:

  .54 :49ج

 :30ج محمد بن محمد بن عمر:

165.  

 محمد بن محمود دھدار الخفري:

  .105 :22ج

  .265 :31ج ف:محمد بن مخن

  .75 :35ج

  .341 :38ج

  .160 :23ج محمد بن مروان:

  .165 :38ج

  .65 :49ج محمد بن مسعود:

  .67 :50ج

  .7 :6جمحمد بن مسلم الرازي: 

  .31 :12ج

  .83 :22ج

  .228 :23ج

  .261, 166, 12, 11, 9 :25ج

  .54 :26ج

  .111 :42ج محمد بن مسلم:

 :4جمحمد بن مسلمة اMنصاري: 

94 ,228 ,232, 263 ,264 ,

265 ,286 ,301 ,320.  

, 34, 33, 32, 31, 16, 15 :5ج

35 ,36 ,37 ,38.  

  .264 :6ج

  .228، 196, 149 :9ج

  .110 :13ج

  .76, 27 :15ج

  .10 :16ج

  .328, 219 :18ج

  .273, 252, 251، 245 :19ج

, 24, 20, 18, 16, 15, 10 :20ج

27 ,29 ,32 ،66 ,69.  

  .115 :23ج

  .166، 165, 162، 146 :27ج

  .267, 266, 264, 234 :28ج

  .13 :30ج

  .162, 97 :31ج

  .244 :36ج

  .283 :38ج محمد بن المطلب:

  .141 :40ج

  .343 :13ج محمد بن المنكدر:

 :49ج محمد مھدي بحر العلوم:

51.  
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343 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .66 :32ج محمد بن موسى:

  .81 :22ج محمد بن ميمون:

  .96 :3جمحمد بن نبيط بن جابر: 

  .65 :49ج محمد بن نصير:

 :34ج :(اMحول) حمد بن نعمانم

307.  

 :8جمحمد بن النعمان (أبو حنيفة): 

238.  

  .139, 138 :10ج

 .54, 50, 49, 48, 46, 45 :11ج

  .175 :12ج

  .357, 49 ،47 ,46 :14ج

  .276 :22ج

  .333, 332, 331, 21 :25ج

  .249 :31ج

  .357 :33ج

 :10ج محمد بن ھارون التلعكبري:

279 ,286 ،287.  

  .338 :24ج

 :14ج محمد بن ھاني المغربي:

212.  

 :10ج محمد بن ھمام ا�سكافي:

279 ,287.  

  .188 :23ج

  .16 :32ج

  .178 :39ج

  .249 :44ج

  .53، 52 :49ج

  .234 :8جمحمد بن يحيى اMزدي: 

 :12ج محمد بن يحيى العطار:

241.  

  .52 :13ج

  .61 :14ج

  .197 :21ج

  .76 :23ج

، 165, 164، 163، 130 :24ج

173.  

  .307، 270 :34ج

  .283 :45ج

 :26ج محمد بن يزداد الراز ي:

41.  

 :محمد بن يوسف بن محمد الكنجي

  .136 :12ج

  .183 :7جمحمد اليمني (اMمير): 

 :19ج محمد بن يونس الكديمي:

13.  

  .206 :33ج

  .138, 47 :39ج :محمود أبي رية

  .272 :48ج

  .82 :22ج محمود بن قدامة:

  .26 :13ج محمود بن الكواء:

  .325 :9جد بن لبيد: محمو
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  .195, 187 :16ج

, 263 :4جمحمود بن مسلمة: 

264 ,265 ,274.  

  .35, 34, 33 :5ج

 :37ج محول بن عمرو بن داعية:

212.  

 :40ج محيا بن س�مة بن دجاجة:

209.  

  .266 :1جمحياة بنت امرئ القيس: 

  .86, 81 :5جمحيصة بن مسعود: 

  .94 :19ج مخاد بن أبي خلف:

 حارث الحميرى:المخارق بن ال

  .76، 72 :45ج

 المخارق بن الحارث الزبيدي:

  .145 :40ج

المخارق بن الصباح الحميري: 

  .332، 290: 40ج

 :43ج :المخارق بن عبد الرحمان

123 ،124 ،291 ,294، 296 ،

299.  

  .229 :39ج المختار بن أبي عبيد:

، 318، 38 :1جالمختار الثقفي: 

321.  

  .327 :13ج

  .80, 79, 78 :26ج

  .262، 200 :31ج

راجع: حرقوص بن زھير المخدج: 

  .السعدي

  .222 :13ج مخرمة بن نوفل:

  .149 :22ج المخزومي:

  .94 :19ج مخلَّد بن أبي خلف:

  .47 :22ج مخنف بن سليم اMزدي:

  .106 :29ج

  .265 :31ج

  .150 :32ج

  .118, 115, 76 :35ج

  .361, 279, 278, 277 :37ج

  .140 :38ج

  .233 :39ج

  .260, 204, 203 :40ج

  .103 :43ج

  .54, 52 :46ج

  .10 :48ج

  .80 :32ج مخنف بن مسلم:

  .218 :17ج مخول بن إبراھيم:

  .284 :31ج :النضري مخيريق

  .219 :1جمدرك أبي الحجاج: 

 :48ج مدرك بن بشر الغنوي:

159.  

 :25ج مدرك بن حنظلة بن غسان:
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345 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

286.  

 :47ج مدرك بن الريان الناجي:

172.  

  .292 :33ج المذحجي:

 مرائي (رجل من سر من رأى):

  .43 :22ج

  .276 :40ج مرة بن جنادة العليمى:

  .94 :19ج مرة الساعدي:

  .265 :31ج مرة بن منقذ:

الواسطي  مرتضى الحسيني

  .57, 56 :1ج :الزبيدي

  .205 :7ج

  .167 :8ج

  .301 :22ج

  .9 :26ج

  .329 :34ج

, 109 :11ج مرتضى العسكري:

152 ,153 ,161. 

 .152 :11ج

 .152 :11ج

 .152 :11ج

  .123 :22ج

  .114, 67, 63 :26ج

  .305 :27ج

  .263 :28ج

  .165 :33ج

  .68, 66, 48 :34ج

  .80 :22ج المرتضى بن عماد:

  .35 :2جمرتضى المطھري: 

 :40ج المرتفع بن الوضاح الزبيدى:

287.  

  .118 :39ج مرثد بن الحارث:

, 140, 139, 138, 137 :40ج

141.  

  .192 :40ج مرثد بن شريح:

  .244, 243 :28ج مرثد بن قيس:

, 145, 135 :1جمرحب اليھودي: 

146.  

, 255, 201, 160, 112 :4ج

262 ,263 ,264 ,265 ,286 ,

324 ,326.  

, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8 :5ج

17 ,19 ,20 ,27 ,28 ,29 ,30 ,

31 ,32 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,

39 ,44 ,57 ,70 ,90 ،177.  

  .160 :6ج

  .317, 293, 259 :9ج

 .78 :11ج

  .110 :13ج

  .250, 236, 224 :15ج

  .95 :26ج

  .166 :27ج
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  .184 :40ج

  .117 :4جمرداس بن أدية: 

  .98 :45ج

  .19 :47ج

  .51 :17ج المرزباني:

  .76 :43ج

  .332 :12ج مرطليوس:

  .251 :12ج مرغوش:

  .المرقال: راجع: ھاشم بن عتبة

  .83 :22ج المرقد بن مرزوق:

  .221 :34ج مروان بن أبي بكر:

  .65 :3جمروان بن أبي حفصة: 

  .258 :24ج

  .242 :4جمروان بن الحكم: 

  .185, 184, 183, 182 :10ج

  .44, 43 :12ج

  .179 :13ج

  .16, 15 :14ج

  .187, 55 :15ج

, 229, 129, 108, 103 :16ج

236 ,282 ,288 ,308 ,311 ,

313 ,327 ,328 ,334 ,335 ،

353.  

, 83, 79, 62, 51, 43, 38 :17ج

142 ,184 ,185 ,188 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,200 ,

201 ,202 ,203 ,211 ,212 ,

213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,

243 ,267 ,283 ،285 ,296 ,

309 ,310 ,315 ,316 ,327 ,

328 ,334 ,335 ,336 ,343 ,

344 ,345 ,346 ,358 ,359 ,

361.  

, 66, 65, 64, 63, 37, 21 :18ج

76 ,78 ,79 ,80 ,96 ,98 ,99 ,

100 ,108 ,111 ,113 ,114 ,

115 ,120 ,150 ,152 ,163 ,

167 ,175 ,176 ,182 ,184 ,

187 ,188 ,220 ,233 ,234 ,

235 ,237 ,239 ,241 ,242 ,

243 ,244 ,250 ,251 ,259 ,

273 ,310 ,316 ,317 ,320 ,

341.  

, 131, 130, 15, 11, 10 :19ج

132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,139 ,141 ,143 ,

168 ,227 ,233 ,254.  

, 157, 156, 92, 52, 16 :20ج

171 ,177 ,178 ,182 ,240 ,

241 ,243.  

  .281، 46 :22ج
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  .226 :25ج

  .152, 150 :26ج

, 243, 242, 236, 235 :27ج

244 ,245 ,247 ,248 ,249 ,

250 ,251 ,253 ,254 ,255 ,

256.  

, 220, 194, 136, 91, 17 :28ج

221 ،281.  

  .36 :29ج

, 90, 89, 88, 87, 84, 82 :30ج

92 ,129 ,254 ,259.  

, 194, 192, 183, 96 :31ج

211 ,228 ,247 ,259 ,270 ,

294.  

, 222, 219, 217، 73 :32ج

224 ,227 ,229 ,230 ,231 ,

232 ,233 ,235 ,236 ,237 ,

301 ,304 ,328 ,340.  

، 210, 65, 64, 63, 16 :33ج

244 ,248 ,249 ,250 ,253 ,

258 ,324.  

, 216, 128, 123, 72, 71 :34ج

221 ،290.  

, 15, 14, 13, 12, 11, 9 :35ج

17 ,19 ,20 ,22 ,140 ,143.  

، 77, 76, 75, 65, 23 :36ج

133 ,145 ,153 ,157 ,187 ,

235 ,241 ,242 ,243 ,293.  

  .215, 213, 212 :37ج

  .261, 176, 175 :39ج

  .283, 180 :40ج

  .234, 226, 166 ,158 :42ج

, 211, 205, 203, 202 :43ج

223 ,225 ,229 ,265 ,266 ,

274 ,277 ,318.  

, 92, 91, 81, 80, 42, 31 :44ج

93 ,95 ,127 ,219 ,220.  

  .308, 122, 73, 58 :45ج

  .306, 303 :48ج

  .132 :50ج

  .193 :4جمروان بن مسلم: 

 :33ج مري (من بني حرقوص):

244.  

  .83 :22ج مريد بن قحطان:

  .85 :1جمريم بنت عمران: 

  .120، 119 :6ج

  .38 :8ج

  .7 :11ج

  .73 :13ج

  .300, 299 :15ج

  .68، 14 :22ج

  .95 :23ج
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  .56 :24ج

  .336, 332, 115 :28ج

  .272 :34ج

  .145 :38ج 

  .145, 144 :47ج

  .72 :50ج

 :40ج مزاحم بن عبد الوارث:

171.  

، 226 :43ج المزعف اليحصبى:

232.  

  .103 :16ج المزني:

  .253 :33ج مساحق بن مخرمة:

  .105 :37ج مسافر بن أبي عمرو:

  .271 :43ج

 مسافر بن عفيف بن أبي اMخنس:

  .101 :27ج

  .227 :48ج

 :46ج مسافر بن عوف بن اMحمر:

171 ,180.  

, 109 :4جمسافع بن عبد مناف: 

111 ,113 ,114.  

, 164 :47ج المستورد العجلي:

210 ,212.  

  .21 :9جمسدد بن مسرھد: 

  .244 :14ج

 :1جبن عقبة: (مسلم) مسرف 

320.  

  .270 :35ج

  .209 :48ج

  .247 :12ج مسروق بن اMجدع:

  .250 :16ج

  .134 :18ج

  .18, 17, 9 :29ج

  .227, 226 :34ج

  .106, 105, 101, 95 :47ج

 :11ج مسروق بن حرملة العكى:

153 ,154. 

  .72 :45ج

 :40ج مسروق بن الھيثم بن سلمة:

201.  

  .92 :19ج ثة:مسطح بن أثا

 :45ج مسعدة بن عمرو التجيبى:

73.  

 :40ج بن فدكى التميمي: عرمس

146.  

  .259 :44ج

  .98, 31, 14 :45ج

  .106, 101 :46ج

  .234 :8جمسعر بن كدام: 

  .93 :19ج مسعود بن أبي عمر:

  .94 :19ج مسعود بن أسلم:

 :39ج مسعود بن أوس بن أصرم:
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226.  

  .324 :48ج مسعود بن جرجة:

 :6جبن سنان السلمي: مسعود 

158.  

 :33ج مسعود بن عمرو الھمداني:

295 ,296.  

  .94 :19ج مسعود بن قيس:

  .79 :22ج مسعود بن منصور:

  .234 :3ج: المسعودي

  .190 :5ج

  .162 :7ج

  .199 :9ج

  .282, 116, 113 :13ج

  .182 :14ج

  .156, 124, 114, 90 :17ج

  .216 :23ج

  .45 :24ج

  .93 :26ج

, 292, 287, 286, 190 :27ج

293 ,299 ,300 ,301.  

  .59, 16 :28ج

, 105, 104, 103, 97 :30ج

164.  

  .281, 276, 95 :31ج

, 138, 129, 128 ،83 ,21 :32ج

154 ,231 ,245.  

, 272, 267 ،74 ,71, 70 :33ج

296 ,310 ,332.  

  .282, 214 :34ج

  .130, 47، 11 :35ج

  .325, 177 :36ج

  .294 :38ج

  .223 :39ج

  .90, 21 :40ج

  .157 :43ج

, 235, 234, 230, 226 :45ج

252 ,294 ,371.  

  .60 :46ج

, 219, 217, 113, 50 :47ج

260.  

  .336, 327, 325 :48ج

, 251, 248, 247, 39 :49ج

282.  

  .57 :50ج

  .18, 17 :28ج مسكويه:

, 261 :36ج مسكين بن حنظلة:

262.  

  .211 :40ج مسلم (راو):

  .193 :7ج: بن الحجاج مسلم

  .235, 12 :2ج

  .120, 62 :3ج

  .273, 194 :4ج
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  .37, 11 :5ج

  .143 :6ج

  .295, 279, 173, 97 :7ج

  .367, 241, 240 :8ج

  .69 :9ج

  .189 :10ج

  .210, 113 :16ج

  .240 :17ج

  .337 :18ج

  .297 :27ج

  .39 :49ج

 :43ج مسلم بن عبد ربه اMزدي:

292.  

 :31ج مسلم بن عبد هللا العجلي:

226.  

  .255 :30ج مسلم بن أبي بكرة:

  .15 :33ج مسلم اMعور:

  .160 :38ج

  .214 :39ج مسلم بن عقبة المري:

  .144, 85 :40ج

  .340 :47ج

 :3جمسلم بن عقيل بن أبي طالب: 

324.  

  .149، 147 :40ج

  .299 :48ج

  .151 :40ج مسلم بن عوسجة:

  .198 :27ج مسلم بن قتيبة:

  .294, 275 :33ج مسلم بن قرظة:

  .81, 79 :32ج مسلم المجاشعي:

  .55 :33ج ن معدان:بمسلم 

  .236 :8جمسلم الم�ئي: 

  .247 :28ج مسلمة (راو):

, 254 :30ج مسلمة بن أبي بكرة:

255 ,257 ,258 ,259.  

  .236 :34ج مسلمة بن عمارة:

  .248 :34ج مسلمة بن قاسم:

  .177 :19ج مسلمة بن محارب:

  .309, 202 :30ج

مسلمة بن مخلد بن صامت 

  .12 :20ج اMنصاري:

  .187, 186, 185, 184 :21ج

  .135، 126 :35ج

مسلمة بن مخلد بن صامت 

  .284 :38ج اMنصاري:

  .144 :40ج

  .18, 17, 15, 13, 10, 9 :44ج

  .271 ،77 :25ج مسمع بن تمام:

  .36 :26ج مسمع بن عبد الملك:

  .45 :22ج :(خطبة البيان) مسنون

 :3جالمسور بن مخرمة الزھري: 

61 ,62 ,72.  

  .242 :4ج
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  .54, 52 :15ج

  .320 :17ج

  .329, 276، 269 :18ج

  .255 :19ج

  .156, 46 :20ج

  .255 :21ج

  .209 :40ج المسيب بن خداش:

 :16ج المسيب بن نجبة الفزاري:

276.  

  .73, 72 :26ج

  .130, 129, 113 :33ج

  .83 :35ج

, 30, 29, 28, 26, 25, 24 :48ج

31 ,32 ,33.  

  .304 :1جمسيلمة الكذاب: 

, 119, 104, 103, 101 :11ج

189. 

  .94, 80, 78 :26ج

  .156 :28ج

  .32 :31ج

  .235 :33ج

(اسم المحسن بن علي بن أبي  مشبر

 :3ج: طالب، كاسم ابن ھارون)

87 ,88.  

  .274 :49ج مصدع بن سالف:

 :21ج :بن شبيب الواسطي مصدق

17 ،18.  

 :22ج مصطفى آل حيدر الكاظمي:

109 ،113.  

  .198 :1جمصعب بن الزبير: 

  .290 :2ج

  .63 :3ج

  .51 :17ج

  .181, 180 :30ج

  .201, 200 :31ج

  .309 :33ج

  .172 :41ج

  .260 :44ج

  .259 :46ج

  .7 :8جمصعب بن س�م التميمي: 

  .140, 138 :38ج

مصعب بن عبد الرحمان بن عوف: 

  .87، 84, 83 :6ج

  .100 :1جمصعب بن عبد هللا: 

, 131 :2جمصعب بن عمير: 

201 ,205 ,267.  

, 152, 150, 141, 140 :3ج

161.  

  .257 :4ج

 :35ج مصعب بن يزيد اMنصاري:

191.  

 مصفون بن عبد هللا بن مفارق:
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  .81 :22ج

 :22ج مصقلة بن ھبيرة الشيباني:

288.  

  .96 :35ج

  .327, 326 :36ج

  .315, 314 :44ج

, 189, 188, 187, 186 :47ج

190 ,192 ,193 ,194 ,195 ,

196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,

239 ,241 ,247 ,248 ,249 ,

250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,

260 ,261.  

  .299 ،297 :48ج

  .82 :22ج مطاع بن حابس:

 :40ج المطاع بن المطلب القينى:

288.  

  .47 :22ج مطر (خطبة البيان):

  .300 :35ج مطر (راو):

  .252 :13ج مطرف بن عبد هللا:

  .163 :40ج

  .115 :1جمطعم بن عدي: 

  .325 :2ج

  .46 :5جالمطلب بن زياد: 

  .15 :28ج

  .192 :33ج

, 84, 83 :6جالمطلب بن عبد هللا: 

87.  

  .24 :37ج :بن عبد مناف المطلب

  .242 :28ج مظفر بن معرض:

  .227 :12ج مظلوم:

  .35 :2جمعاذ بن جبل: 

  .58 :3ج

  .324 :5ج

، 228, 214, 169, 149 :9ج

236.  

  .110, 91, 54 :10ج

  .286, 285، 272 :11ج

  .88 :12ج

, 239, 237, 235, 142 :14ج

240 ,294.  

  .76, 43, 27 :15ج

  .19 :16ج

  .134 :39ج

 معاذ بن عبيد هللا (عبد هللا) التميمي:

  .255, 254 :27ج

  .221 :28ج

  .66، 54 :32ج

  .103 :34ج معاذ بن مطر:

  .229 :3جمعاذة الغفارية: 

, 203 :1جمعاوية بن أبي سفيان: 

204 ,241 ,242 ,243 ,244 ,



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

353 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

270 ,274.  

  .329, 279, 213 :2ج

  .148, 121 :3ج

  .245, 151, 20 :4ج

  .307، 101 :5ج

  .324، 42 :6ج

  .247, 191 :7ج

  .211, 10 :8ج

, 245, 195, 189, 186 :9ج

246 ,252 ,278 ,300 ,303 ,

315.  

  .182، 163 :10ج

 .43 :11ج

  .23, 22, 20, 19 :12ج

, 290, 266, 212, 204 :13ج

323 ,326, 335 ,336.  

, 241, 162, 106, 94, 16 :14ج

322 ,344.  

, 82, 81, 80, 79, 78, 70 :15ج

83 ,84 ,85 ,86 ,124 ,138 ,

142 ,151 ,207 ،209 ,285 ,

292 ,293 ,295 ,296.  

, 130, 129, 128, 29 :16ج

134 ,174 ,189 ,194 ,198 ,

205 ,208 ,299 ,311 ,335 ,

339.  

 ,98, 97, 96, 95, 83, 79 :17ج

99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,

104 ,105 ,106 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,119 ,126 ,127 ,

129 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,139 ,141 ,142 ,

143 ,144 ,158 ,167 ,170 ,

171 ,172 ,173 ,187 ,199 ,

225 ,226 ,227 ,230 ,231 ,

232 ,236 ,243 ,246 ,251 ,

252 ,253 ,254 ,257 ,258 ,

259 ,260 ,262 ,267 ,268 ,

284 ,286 ,300 ,301 ,320 ,

329 ,340.  

, 30, 29, 28, 27, 25, 9 :18ج

31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,

38 ,39 ,40 ,41 ,43 ,44 ,45 ,

75 ,76 ,115 ,118 ,130 ,132 ,

141 ,154 ,164 ,182 ,186 ,

203 ,228 ,235 ,238 ,245 ,

248 ,252 ,274 ,305 ,307 ,

312 ,318 ,319 ,323 ,324 ,

325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,

335 ,337 ,338 ,339.  

, 44, 23, 21, 14, 11, 10 :19ج

49 ,59 ,129 ,131 ,142 ,151 ,
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210 ,235 ,236 ,239 ,241 ,

253 ,254 ,256 ,287 ,290.  

, 44, 42, 38, 34, 26, 11 :20ج

45 ,46 ,47 ,52 ,53 ,59 ,71 ,

108 ,141 ,150 ,205 ,211 ,

224 ,226 ,229 ,231 ,235 ,

241 ,242 ,243 ,247 ,248 ,

249 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,259 ,260 ,262 ,263 ,

266 ,268 ,270 ,272 ,273 ,

274 ,275.  

, 106, 105, 102 ،46، 45 :21ج

107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,

129 ,130 ,140 ,141 ,142 ,

146 ,147 ,152 ,184 ,185 ,

186 ,246 ,249 ,250 ,251 ,

253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,

258 ,263 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,270 ,271 ,274 ,275 ,

276 ,277 ,278 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,284 ,285 ,287 ,

288 ,293 ,295 ,296 ,297 ,

303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,

308 ,310 ,314.  

, 149, 121, 117, 87 :22ج

278 ,279, 280، 282 ,284 ,

304.  

, 206, 205, 202, 201 :24ج

208 ,209 ,211 ,214 ,215 ,

216 ,217 ,218 ,219 ,225 ,

226 ,227 ,228 ,229 ,230 ,

231 ,233 ,234 ,235 ,236 ,

237 ,238 ,239 ,241 ,242 ,

243 ,244 ,245 ,340.  

, 161, 149, 148, 147 :25ج

217 ,218 ,219 ,221 ,222 ,

223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,232 ,233 ,234 ,

237 ,239 ,240 ,241 ,243 ,

244 ,327 ,336.  

 ,236 ،235 ,212, 179 :26ج

239، 274.  

, 145, 144, 136, 103 :27ج

146 ,147 ,170 ,172 ,190 ,

194 ,199 ,220 ,236 ,240 ,

248 ,256 ,326.  

, 111, 109, 106, 96 :28ج

112 ,113 ,135 ,139 ,140 ,

142 ,211 ,338 ,339.  

, 59, 53, 41, 17, 16, 14 :29ج

120 ,159 ,186 ,196 ,198 ,

272 ,311.  
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, 180, 117, 114, 44, 25 :30ج

181 ,182 ,203.  

  .199, 190, 109 :31ج

, 189, 186 ،180 ,46 :32ج

301.  

, 150, 133, 99, 37, 14 :33ج

182 ,197 ,233 ,351 ,352 ،

362 ,364.  

, 145, 130, 71, 62, 42 :34ج

146 ,163 ,226 ,343.  

, 71, 54, 52, 28, 15, 9 :35ج

102 ,103 ,104 ,106 ,109 ,

111 ,112 ,118 ,121 ,122 ,

123 ,124 ,129 ,130 ,131 ,

132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

138 ,139 ,140 ,142 ,145 ,

148 ,149 ,170 ,173 ,174 ,

205 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,235 ,236 ,237 ,298 ,

301 ,302 ,321 ,322 ,323 ,

326 ,327 ,328.  

, 15, 14, 13, 12, 11, 9 :36ج

16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,

23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,

30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,

37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,

45 ,46 ,48 ,49 ,53 ,54 ,55 ,

56 ,57 ,58 ,60 ,61 ,62 ,63 ,

64 ,65 ,66 ,68 ,69 ,70 ,71 ,

72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,

83 ,84 ,87 ,88 ,89 ,90 ,93 ,

95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

107 ,108 ,109 ,110 ,115 ,

116 ,117 ,118 ,122 ,125 ,

126 ,127 ,128 ,133 ,134 ,

135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,

145 ,147 ,148 ,153 ,157 ,

158 ,160 ,162 ,164 ,165 ,

166 ,168 ,169 ,170 ,175 ,

176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,

181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,

186 ,187 ,191 ,192 ,193 ,

194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

199 ,200 ,201 ,202 ,204 ,

205 ,206 ,207 ,209 ,211 ,

212 ,213 ,215 ,216 ,218 ,

219 ,223 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,228 ,229 ,230 ,231 ,

232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,

237 ,238 ,240 ,241 ,244 ,
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245 ,246 ,247 ,248 ,251 ,

252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,

257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,

262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,268 ,270 ,272 ,273 ,

274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,

279 ,280 ,281 ،282 ,283 ,

284 ,285 ,286 ,291 ,292 ,

293 ,297 ,298 ,299 ,300 ,

301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,

306 ,307 ,308 ,309 ,313 ,

315 ,317 ,318 ,320 ,324 ,

325 ,326 ,328 ,329 ,331 ,

335 ,336 ,337 ,338 ,339 ,

342 ,349 ,353 ,357 ,358 ,

359 ,360 ,361 ,362 ,363 ,

365 ,366 ,367 ,368.  

, 16, 15, 13, 12, 11, 9 :37ج

17 ,18 ,19 ,21 ,23 ,24 ,29 ,

33, 34 ,37 ,38 ,40 ,44 ,46 ,

47 ,53 ,54 ,57 ,59 ,60 ,61 ,

62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,68 ,69 ,

70 ,71 ,72 ,76 ,77 ,79 ,81 ,

82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,

90 ,91 ,93 ,94 ,97 ,98 ,99 ,

100 ,101 ,104 ,105 ,106 ,

108 ,109 ,111 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,116 ,117 ,119 ,

120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,

126 ,128 ,130 ,131 ,132 ,

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,

138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,

144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,

149 ,150 ,155 ,156 ,157 ,

158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,

163 ,164 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,177 ,178 ,179 ,

180 ,181 ,182 ,188 ,189 ,

191 ,192 ,194 ,195 ,197 ,

198 ,201 ,202 ,203 ,204 ,

205 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,216 ,217 ,218 ,219 ,

224 ,225 ,226 ,227 ,231 ,

234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,

241 ,244 ,245 ,248 ,261 ,

264 ,265 ,266 ,270 ,271 ,

279 ,296 ,302 ,307 ,325 ,

326 ,332 ,333 ,334 ,338 ,

344 ,362 ,363 ,365 ,366 ,

367 ,368 ,371 ,373 ,375 ,

376 ,377 ,378 ,379 ,382 ,

383.  



  فھرس: ا$ع)م..
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357 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

, 151, 122, 97, 58, 56 :38ج

199 ,208 ,209 ,211 ,213 ,

224 ,234 ,235 ,237 ,249 ,

250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,259 ,260 ,261 ,

262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,

277 ,282 ,283 ,284 ,285 ,

286 ,287 ,288 ,294 ,296 ,

297 ,299 ,300 ,301 ,307 ,

308 ,309 ,310 ,311 ,312 ,

313 ,314 ,315 ,316 ,322 ,

326 ,336 ,343 ,344 ,345 ,

358 ,360 ,361.  

, 23, 18, 16, 15, 14, 9 :39ج

24 ,25 ,27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,

33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,

42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,

50 ,51 ,52 ,55 ,56 ,57 ,60 ,

61, 65 ,67 ,68 ,69 ,78 ,80 ,

81 ,84 ,85 ,91 ,92 ,93 ,95 ,

97 ,98 ,100 ,102 ,103 ,104 ,

105 ,106 ,107 ,108 ,119 ,

120 ,123 ,124 ,125 ,126 ,

127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,

132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,139 ,141 ,142 ,

144 ,145 ,146 ,151 ,154 ,

156 ,157 ,158 ,166 ,167 ,

168 ,171 ,172 ,173 ,174 ,

175 ,177 ,178 ,179 ,183 ,

186 ,187 ,189 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,199 ,200 ,

202 ,203 ,205 ,206 ,207 ,

208 ,210 ,211 ,212 ,214 ,

224 ,229 ,239 ,240 ,241 ,

245 ,247 ,248 ,250 ,251 ,

252 ,253 ,257 ,263 ,268 ,

269 ,270 ,271 ,275 ,281 ,

282 ,283 ,286 ,287 ,288 ,

289 ,303 ,304 ,305 ,306 ,

310 ,311 ,312 ,316 ,318 ,

319 ,321 ,322 ,324 ,325 ,

327 ,328 ,330 ,331 ,334 ,

352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,

357 ,358 ,359.  

, 84, 83, 67, 66, 42, 12 :40ج

85 ,87 ,90 ,91 ,93 ,96 ,98 ,

103 ,104 ,105 ,107 ,108 ,

109 ,110 ,112 ,114 ,115 ,

116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,

122 ,123 ,127 ,128 ,130 ,

131 ,132 ,133 ,134 ,137 ,
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138 ,139 ,141 ,144 ,146 ,

148 ,154 ,155 ,156 ,161 ,

163 ,169 ,179 ,181 ,183 ,

195 ,197 ,199 ,200 ,210 ,

211 ,213 ,215 ,216 ,217 ,

218 ,232 ,249 ,256 ,257 ,

260 ,261 ,262 ,263 ,264 ,

265 ,266 ,273 ,274 ,275, 

283، 286 ,289 ,290 ,292 ,

300 ,301 ,302 ,303 ,305 ,

314 ,317 ,320 ,327 ,328 ,

332 ,333 ,334 ,335 ,346 ,

347 ,350 ,351 ,352 ,353.  

, 33, 32, 14, 13, 12, 11 :41ج

36 ,38 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,

48 ,49 ,50 ,52 ,56 ,57 ,63 ,

64 ,65 ،66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,

71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,80 ,

82 ,85 ,88 ,91 ,92 ,93 ,94 ,

95 ,99 ,100 ,106 ,107 ,110 ,

111 ,113 ,120 ,123 ,125 ,

126 ,127 ,132 ,133 ,134 ,

135 ,137 ,139 ,140 ,142 ,

145 ,147 ,148 ,149 ,150 ,

151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,157 ,160 ,161 ,162 ,

163 ,164 ,165 ,166 ,168 ,

169 ,170 ,172 ,173 ,174 ,

178 ,179 ,187 ,188 ,189 ,

190 ,193 ,197 ,200 ,201 ,

204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

209 ,210 ,211 ,212 ,217 ,

220 ,221 ,223 ,225 ,227 ,

228 ,229 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,241 ,242 ،243 ,

244 ,245 ,247 ,249 ,250 ,

251 ,252 ,255 ,256 ,258 ,

261 ,263 ,267 ,268 ,269 ,

270 ,272 ,273 ,274 ,277 ,

280 ,281 ,284 ,285 ,287 ,

288 ,291 ,292 ,293 ,294 ,

295 ,296 ,297 ,300 ,301 ,

302 ,304 ,306 ,307 ,308 ,

309 ,310 ,311 ,312 ,313 ,

314 ,315 ,316 ,322 ,327 ,

329 ,330 ,333 ,334 ,341 ,

342 ,347 ,348 ,350 ,351 ,

352 ,354 ,355 ,356 ,359 ,

362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,

367 ,368 ,369 ,370 ,371.  

, 16, 15, 14, 13, 12, 11 :42ج

18 ,27 ,30 ,34 ,36 ,39 ,42 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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359 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

48 ,49 ,50 ,53 ,54 ,60 ,66 ,

67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,76 ,77 ,

78 ,79 ,80 ,81 ,83 ,84 ,85 ,

86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,95 ,96 ,

97 ,121 ,123 ,124 ,125 ,

126 ,129 ,130 ,132 ,135 ,

143 ,144 ,148 ,149 ,155 ,

156 ,158 ,159 ,160 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,

170 ,171 ,172 ,177 ,178 ,

179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,

184 ,185 ,190 ,192 ,193 ,

194 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

200 ,203 ,204 ,207 ,208 ,

211 ,212 ,213 ,215 ,217 ,

218 ,219 ,227 ,234 ,235 ,

236 ,243 ,249 ,250 ,251 ,

252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,

257 ,263 ,264 ,265 ,268 ,

269 ,270 ,271 ,277 ,278 ,

280 ,281 ,282 ,283 ,293 ,

297 ,299 ,300 ,302 ,304 ,

321 ,322 ,328 ,329 ,330 ,

331 ,332 ,333 ,335 ,336 ,

337 ,338 ,339 ,347 ,349 ,

350 ,352 ,353 ,355 ,357.  

, 26, 19, 18, 17, 15, 10 :43ج

28 ,30 ,31 ,32 ,34 ,35 ,41 ,

42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,51 ,

64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,73 ,

74 ,75 ,76 ,77 ,81 ,82 ,83 ,

91 ,109 ,110 ,112 ,113 ,

114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,

120 ,121 ,123 ,124 ,125 ,

126 ,127 ,128, 129 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,147 ,148 ,150 ,

151 ,152 ,153 ,154 ,157 ,

161 ,163 ,164 ,169 ,170 ,

173 ,175 ,176 ,177 ,178 ,

179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,

184 ,185 ,187 ,188 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,

206 ,211 ,212 ,213 ,216 ,

217 ,222 ,223 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,231 ,232 ,233 ,

234 ,235 ,236 ,240 ,241 ,

247 ,248 ,249 ,250 ,255 ,

261 ,263 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,268 ,269 ,271 ,272 ,
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273 ,274 ,277 ,278 ,279 ,

280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,

285 ,286 ,287 ,289 ,290 ,

291 ,292 ,293 ,299 ,300 ,

301 ,303 ,304 ,305 ,306 ,

307 ,308 ,309 ,313 ,314 ,

317 ,318 ,319 ,320 ,323 ,

327 ,331 ,333 ,338 ,340 ,

345 ,346 ,349 ,352 ,353 ,

354 ,355 ,357 ,358 ,359 ,

360 ,361.  

, 14, 13, 12, 11, 10, 9 :44ج

15 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,28 ,

30 ,31 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,

39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,

46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,53 ,

55 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,64 ,

65 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74 ,

75 ,76 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,

86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,

93 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,105 ,

106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,

112 ,113 ,116 ,117 ,118 ,

119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,

124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

129 ,130 ,131 ,132 ,139 ,

140 ,141 ,147 ,149 ,150 ,

151 ,155 ,165 ,172 ,175 ,

176 ,177 ,178 ,183 ,191 ,

192 ,193 ,194 ,195 ,200 ,

203 ,204 ,208 ,209 ,210 ,

214 ,215 ,239 ,240 ,242 ,

243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

250 ,251 ,252 ,253 ,257 ,

259 ,260 ,265 ,266 ,268 ,

269 ,270 ,273 ,274 ,275 ,

276 ,277 ,282 ,285 ,287 ,

288 ,291 ,297 ,307 ,309 ,

310 ,311 ,312 ,314 ,318 ,

319 ,322 ,323 ,325 ,326 ,

327 ,328 ,330 ,331 ,332 ,

333 ,334 ,336 ,337 ,338 ,

339 ,341 ,342 ,343 ,344 ,

345.  

, 19, 17, 16, 14, 13, 11 :45ج

25 ,26 ,28 ,29 ,32 ,33 ,34 ,

37 ,39 ,40 ,50 ,52 ,53 ,54 ,

55 ,56 ,57 ,58 ,61 ,62 ,63 ,

64 ,69 ,70 ,72 ,73 ,74 ,76 ,

77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,

84 ,85 ,87 ,96 ,97 ,99 ,102 ,

104 ,106 ,117 ,118 ,119 ,



  فھرس: ا$ع)م..
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361 ] ب/لمستند ا	ساسي فقط.

120 ,121 ,122 ,128 ,137 ,

138 ,139 ,140 ,142 ,157 ,

163 ,193 ,194 ,196 ,206 ,

207 ,208 ,210 ,212 ,214 ,

215 ,216 ,217 ,218 ,220 ,

222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,228 ,229 ,233 ,241 ,

242 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,252 ,254 ,

256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,

269 ,274 ,275 ,276 ,277 ,

279 ,280 ,291 ,292 ,294 ,

295 ,296 ,298 ,299 ,301 ,

307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,

313 ,314 ,316 ,317 ,318 ,

325 ,327 ,335 ,337 ,340 ,

355 ,365 ,368 ,370 ,371 ,

373 ,374.  

, 24, 22, 19, 17, 13, 10 :46ج

29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,43 ,

54 ,65 ,84 ,90 ,104 ,111 ,

119 ,124 ,130 ,134 ,138 ,

143 ,154 ,162 ,163 ,164 ,

174 ,202 ,203 ,214 ,272 ,

273 ,276 ,277 ,278 ,280 ,

281 ,306 ,307 ,309 ,346.  

, 97, 96, 86, 30, 14 :47ج

121 ,186, 188، 189 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,209 ,

210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,

215 ,251 ,252 ,253 ,255 ,

257 ,258 ,276 ,300 ,303 ,

305 ,308 ,321 ,322 ,325 ,

326 ,327 ,329 ,330 ,331 ,

332 ,333 ,334 ,338 ,339 ,

340 ,342 ,344 ,346 ,347 ,

348 ,362.  

, 19, 18, 16, 15, 12, 9 :48ج

24 ,25 ,27 ,34 ,35 ,36 ,37 ,

38 ,39 ,45 ,46 ,47 ,48 ,53 ,

54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,60 ,63 ,

64 ,65 ,67 ,68 ,70 ,73 ,74 ,

75 ,79 ,80 ,81, 82، 93 ,94 ,

96 ,97 ,132 ,139 ,141 ,156 ,

158 ,176 ,177 ,178 ,179 ,

195 ,196 ,198 ,199 ,200 ,

202 ,203 ,205 ,206 ,208 ,

209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,

216 ,217 ,220 ,226 ,228 ,

233 ,237 ,238 ,245 ,246 ,

247 ,248 ,249 ,252 ,253 ,

254 ,256 ,263 ,264 ,265 ,
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269 ,271 ,272 ,294 ,296 ,

297 ,298 ,299 ,300 ,301 ,

302 ,303 ,304 ,306 ,308 ,

309 ,310 ,317 ,318 ,319 ,

321 ,322 ,323 ,324 ,325 ,

330 ,331 ,335 ,336.  

, 84, 81, 80, 78, 77, 23 :49ج

85 ,87 ,88 ,90 ,95 ,96 ,104 ,

125 ,126 ,127 ,130 ,132 ,

133 ,135 ,136 ,155 ,157 ,

158 ,163 ,164 ,171 ,175 ,

176 ,177 ,178 ,183 ,184 ,

185 ,186 ,191 ,193 ,196 ,

197 ,216 ,218 ,223 ,230 ,

233 ,284 ,286.  

، 119, 64, 63, 62, 55 :50ج

126 ,130 ,132 ,133.  

, 335 :38ج معاوية بن الحارث:

336.  

 :37ج معاوية بن حديج الكندى:

212.  

، 97, 94, 93, 90, 89 :42ج

323.  

, 182, 181, 177, 175 :43ج

183 ،185.  

  .72 :45ج

  .319، 315 :48ج

, 88, 87, 86، 85, 81 :49ج

104 ,108.  

  .70 :50ج معاوية بن حكيم:

 :32ج معاوية بن شداد العبسي:

263.  

معاوية بن صخر: راجع: معاوية بن 

  .أبي سفيان

, 300 :35ج معاوية بن صعصعة:

301 ,304.  

 معاوية بن الضحاك بن سفيان:

, 121, 117, 108, 106 :44ج

122 ,123 ,129 ,139.  

, 168 :24ج معاوية بن عمار:

191.  

 :40ج :معاوية بن عمرو العقيلي

88.  

معاوية بن المغيرة بن أبي العاص: 

، 286, 285, 284, 283 :3ج

288.  

  .147 :4ج

  .268 :5ج

  .236 :16ج

  .195 :12ج معاوية بن وھب:

  .332, 331, 330 :23ج

  .130 :24ج



  فھرس: ا$ع)م..
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363 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .167 :25ج

  .186 :34ج

  .205 :46ج

  .213 :39ج معاوية بن يزيد:

  .175 :42ج معبد (اسم رجل):

  .339 :37ج معبد (راو):

  .146 :21ج معبد اMسلمي:

  .144 :3جمعبد الجھني: 

  .151 :32ج معبد بن الحصين:

  .286, 281 :3جمعبد الخزاعي: 

 معبد بن زھير بن خلف بن أمية:

  .71، 65 :32ج

  .293، 275 :33ج

  .99 :30ج معبد بن العباس:

 :33ج معبد بن المقداد بن اMسود:

274 ،277 ،292.  

  .182 :32ج معبد بن نعمان:

  .45, 39 :6جمعتب بن أبي لھب: 

  .39 :31ج المعتز العباسي:

  .المعتزلي: راجع: ابن أبي الحديد

  .274 :22ج :العباسي المعتمد

, 239 :19ج معتمر بن سليمان:

240.  

  .195 :30ج

  .83, 81 :22ج معد بن كامل:

 :45ج معدان (رجل من عنزة):

97 ,104 ,106.  

  .278 :22ج معروف الكرخي:

المعري بن اMقبل (الھمداني 

  .316, 315, 314 :38ج الناسك):

  .47 :22ج معشر (خطبة البيان):

 معصوم بن علي (خطبة البيان):

  .84 :22ج

 معقل بن قيس اليربوعي، الرياحي:

  .276 :16ج

  .95 :19ج

  .125 :30ج

  .361, 224 :37ج

, 164, 122, 103, 94, 32 :38ج

165 ,166 ,167 ,168 ,170.  

  .233 :39ج

  .105 :40ج

  .98 :45ج

  .333, 248 :46ج

, 178, 170, 169, 160 :47ج

179 ,180 ,181 ,183 ,184 ,

186 ,187 ,190 ،191 ,192 ,

193 ,194 ,210 ,211 ,212 ,

218 ,232 ,237 ,238 ,239 ,

240 ,241 ,242 ,243 ,247 ,

260 ,363.  

, 53, 52, 50, 49, 48, 37 :48ج
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54 ,55 ,67 ,69 ,70 ,71 ,72 ,

74 ,76 ,90.  

  .130, 129 :49ج

 معقل بن نھيك بن يساف اMنصاري:

  .234, 226 :42ج

 :29ج معقل بن يسار الرياحي:

106.  

 معلى بن إبراھيم (خطبة البيان):

  .83 :22ج

  .185 :34ج معلى البصري:

  .143 :12ج المعلى بن الجارود:

  .104 :19ج المعلى بن خنيس:

  .362, 22, 21 :31ج

  .63 :47ج

  .225 :49ج

  .142 :25ج معلى بن محمد:

  .9 :32ج

  .71 :50ج

 معلى بن ھ�ل بن مؤيد الحضرمي:

  .168 :49ج

  .229 :4جمعمر بن راشد: 

  .62 :9ج

  .205, 169, 168 :10ج

  .43 :22ج

  .178 :39ج

  .57 :16ج معّمر بن يحيى بن سالم:

, 113, 112 :12ج معن بن زائدة:

114.  

  .129 :40ج

, 142, 121 :9جمعن بن عدي: 

143 ,155 ,159.  

  .97 :30ج معن بن عيسى:

 :)أبو عمير( معن بن معن الكاتب

  .270 :35ج

 معن بن يزيد بن اMخنس السلمي:

  .170، 118 :18ج

  .112، 110 :40ج

  .157 :48ج

  .130 :6جمعيقيب: 

سن بن معين الدين محمد بن الح

  .156 :25ج أحمد السمرقندي:

  .73 :17ج المغرور بن سويد:

  .129 :1جمغلطاي: 

، 52 :1جالمغيرة (عبد مناف): 

55.  

 المغيرة بن أخنس بن شريق الثقفي:

، 37، 36، 35, 33, 32, 31 :17ج

332.  

المغيرة بن اMخنس بن شريق 

  .240 :20ج الثقفي:

 المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب:

  .180 :32ج



  فھرس: ا$ع)م..
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365 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .187، 176 :42ج

، 101, 99 :26ج المغيرة بن سعيد:

105 ,106 ،155.  

  .151 :4جالمغيرة بن شعبة: 

  .129, 72 :6ج

, 149, 87, 86, 85, 84 :9ج

168 ,228 ,234 ,237 ,249 ,

251.  

  .183 :10ج

 .207, 205, 81 :11ج

, 111, 110, 109, 108 :12ج

112 ,297 ,299 ,300 ,301 ,

302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,

307 ,308 ,310 ،311 ,312 ,

313 ,314 ,316 ,317 ,318 ,

319 ,320 ,321 ,323.  

  .335, 317, 303 :13ج

, 129, 128, 121، 119 :14ج

149 ,167 ,168 ,201 ,202 ,

203.  

  .76, 63, 52, 47 :15ج

  .208 :16ج

  .283 :17ج

، 59, 58, 56, 55, 54, 53 :18ج

223 ,224 ,225.  

, 249, 248, 245, 13 :20ج

250 ,251 ,253 ,255 ,256 ,

269 ,270 ,272 ,273 ,276.  

, 251، 250, 108، 64, 63 :21ج

278 ،303.  

, 129, 127, 126, 125 :27ج

130 ,131, 186، 198 ,239 ,

243 ,244 ,245 ,247 ,249 ،

250.  

  .257, 218 :30ج

  .186، 179 :32ج

  .275, 273, 272, 251 :36ج

  .117, 35 :43ج

, 230, 216, 215, 58 :45ج

241 ،308.  

  .308, 203 :48ج

  .163 :49ج

  .85، 46 :50ج

المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد 

، 274, 273, 270 :1جالمطلب: 

75.  

  .233 :39ج

  .291 :49ج

  .101، 100 :50ج

  .348, 347 :3جالمغيرة بن وائل: 

  .83 :22ج مفرج بن مسلم:

  .15 :8جالمفضل بن صالح: 
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  .147 :22ج

  .88 :1جمر: المفضل بن ع

  .166 :7ج

  .187 :9ج

  .113 :10ج

 .7 :11ج

  .146, 132 :22ج

  .55 :24ج

  .119, 117, 116, 112 :38ج

  .68 :40ج

  .94، 71 :50ج

  .179 :31ج المفضل بن فضالة:

  .262 :1جالمفيد: 

  .316, 312, 310 :2ج

  .276, 270, 181, 152 :3ج

, 101, 87, 46, 45, 39 :4ج

116 ,119 ,127 ,128 ,150 ,

215 ,222 ,224 ,256 ,258 ,

325.  

  .235, 74, 48, 27 :5ج

, 212 ،207, 72 ,55, 38 :6ج

271.  

  .12 :7ج

  .236، 16, 15 :8ج

  .174, 94، 79, 77, 75, 67 :9ج

  .281, 253, 87 :10ج

 .275 :11ج

  .150, 43, 31 :12ج

  .175, 161 :13ج

  .178 :14ج

  .283, 171, 57 :15ج

, 252, 232, 223, 191 :16ج

254, 326 ,333.  

  .297, 266 :17ج

  .269 :18ج

, 270, 211, 96, 89, 87 :19ج

272.  

  .77, 67, 24, 23, 14 :20ج

  .9 :21ج

  .157 :22ج

  .89 :25ج

, 157, 130, 121, 103 :26ج

159 ,197 ,201 ,215 ,248 ,

256 ,312 ,318.  

, 111, 83, 40, 32, 26 :27ج

117 ,125 ,205 ,207 ,209.  

, 146, 128, 79, 72, 20 :28ج

165 ,166.  

, 107, 106, 93, 89, 83 :29ج

113 ,131 ,224 ,225 ,226 ,

227 ,236.  

, 103, 57, 56, 55, 21 :30ج



  فھرس: ا$ع)م..
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367 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

131 ,157 ,173 ,212 ,213 ,

218 ,315 ,318 ,319.  

, 179, 156, 134, 85 :31ج

194 ,260 ,267 ,272 ,282.  

, 302, 166 ،148 ,83, 42 :32ج

335 ,352.  

, 225, 80 ,74, 66, 19, 9 :33ج

245 ,251 ,265 ,268 ,273 ,

291 ,335.  

, 316, 236, 211, 92, 87 :34ج

317 ,326.  

، 221, 220, 219, 24 :35ج

222.  

  .157, 46, 43, 40, 39 :36ج

  .27 :37ج

  .104 :38ج

  .173, 171 :40ج

  .249, 206 :44ج

  .143, 127 :47ج

, 289, 182, 180, 72 :49ج

298.  

  .34, 29 :50ج

  .82 :22ج قم:المفيد بن أر

  .56 :2جمقاتل بن سليمان: 

  .46 :8ج

  .318 :14ج

  .191, 168 :24ج

  .15 :35ج مقاتل بن مسمع:

  .189 :7جالمقبلي: 

 .97 :11ج

  .19 :21ج المقتدر:

  .28 :22ج

  .292 :30ج

  .41 :22ج مقداد (خطبة البيان):

. 

 :1جالمقداد بن اMسود الكندي: 

337.  

  .156 :2ج

  .257, 177 :3ج

  .261 ,93 :4ج

  .232 :5ج

  .131, 110 :7ج

 ،40 ,38, 37, 34, 29, 27 :8ج

44 ,45.  

, 200, 164, 159, 108, 65 :9ج

223 ,225 ,227 ,236 ،238 ,

241 ,242 ,269 ,299 ,301.  

, 63, 59 ،49 ,45 ،43 ,33 :10ج

111 ,297.  

, 59, 33, 30, 18, 16, 15 :11ج

229 ,242. 

  .307, 70 :12ج
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  .257, 143 :13ج

, 247, 216, 213, 82، 80 :14ج

255.  

, 77, 58, 57, 55, 52, 51 :15ج

115 ,117 ,119 ,159 ,276 ,

288 ,304.  

, 195, 40, 28, 14, 10 :16ج

315 ,328 ,339.  

, 204, 184, 67, 66, 52 :17ج

209 ,263.  

  .348 :18ج

  .251، 184, 73 :22ج

  .267 :28ج

  .136 :29ج

  .146 :30ج

  .188, 65 :31ج

  .292, 109 :33ج

  .72, 26 :37ج

  .104 :38ج

  .205, 203, 167 ،37 :39ج

  .285 :41ج

  .207, 202, 151 :46ج

  .225 :9جالمقدام: 

 :12ج المقدسي(البدء والتاريخ):

203 ,204 ,205 ,207 ,208 ,

210 ,213.  

  .131 :14ج

  .135 :21ج

  .286 :4جالمقريزي: 

  .20 :4جمقسم: 

, 81, 77 :41ج المقطع العامري:

82 ,89 ,92 ,93 ,94 ,95 ,268 ,

359 ,363.  

  .166 :42ج

  .13 :29ج المقطع بن الھيثم:

 المقطع بن الھيثم، بن فجيع البكائي:

  .13 :29ج

  .197 :4جالمقوقس: 

  .52 :3جمقيس بن قيس: 

مكحول (مولى عبد هللا بن الزبير): 

  .174 :4ج

مكحول (مولى عبد هللا بن الزبير): 

  .27 :5ج

  .345, 344, 340 :13ج

  .272 :29ج

, 113, 111, 100, 99, 86 :31ج

134 ,139 ,208 ,209 ,218 ,

316 ,365.  

  .104 :33ج

  .43 :22ج مكرم الطيب:

 مكسلمينا (من أصحاب الكھف):

  .332 :12ج



  فھرس: ا$ع)م..
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369 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .172 :18ج مكشوح المرادي:

  .319, 318، 314 :36ج

  .263 :32ج المكعبر اMسدي:

  .278, 263 :32ج المكعبر الضبي:

  .310 :1جمكمل الغفاري: 

 م�عب (رجل من المنصورية):

  .44, 41 :22ج

  .157 :7جملحم إبراھيم اMسود: 

, 224 :44ج الملك ألفرد الكبير:

225.  

  .205 :5جملك الحبشة: 

  .131 :6ج

  .245 :9جملك الروم: 

  .23 :12ج

, 24, 23, 17, 8, 7, 5 :13ج

353 ,355.  

  .38 :31ج

  .177 :36ج

  .219 :37ج

  .32 :24ج الملك رومان:

  .198 :16ج العلماء الحنفي:ملك 

  .245 :9جملك فارس: 

  .23 :1جملكة سبأ (بلقيس): 

  .189 :34ج

  .288 :22ج ملكشاه:

  .277 :1جمليكة بنت جرول: 

الممزق العبدي (شاس بن لھا بن 

  .203، 16 :18ج اMسود):

  .237 :12ج المناوي:

  .47 :22ج منبه (خطبة البيان):

  .98 :23ج منبه بن الحجاج:

 :4جعثمان العبدري:  منبه بن

123.  

 :30ج منجاب بن راشد الضبي:

197.  

  .180 :47ج

 ميصة الوادعى:خالمنذر بن أبى 

  .181 :32ج

  .195, 180 :42ج

  .110, 109 :29ج منذر الثوري:

  .159 :30ج

  .308 :33ج

  .89 :40ج

 :21ج المنذر بن الجارود العبدي:

131.  

  .16 :28ج

, 104, 103, 102, 97 :30ج

125.  

  .12, 11, 10 :34ج

  .39 :35ج

  .213 :43ج

  .54 :45ج
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  .265 :19ج المنذر بن الجھم:

 :32ج المنذر بن حفصة التميمي:

156 ,193 ,203 ،205.  

 :22ج منصور (خطبة البيان):

230.  

 :31ج منصور بن أبي اMسود:

182.  

  .84 :22ج منصور بن تقي:

, 335 :22ج منصور بن حازم:

341 ,346.  

  .117 :25ج

  .115, 114, 111 :42ج

  .80 :22ج منصور بن خليل:

 :10ج المنصور الدوانيقي العباسي:

280.  

  .198, 191, 190 :27ج

  .160, 159 :29ج

  .197 :33ج

  .292، 271 :35ج

  .215 :39ج

  .170 :41ج

  .171 :49ج

  .67 :50ج منصور بن العبّاس:

 :28ج منصور بن عبد الرحمان:

13.  

  .195 :40ج منقذ بن قيس الناعطي:

  .201, 148 :44ج

  .233 :39ج منقذ بن مالك اMسلمي:

  .265 :31ج منقذ بن النعمان:

المنھال بن عمرو بن س�مة 

  .13 :2جالبصري: 

  .214 :15ج

  .253، 131 :29ج

 .63 :11ج منھل:

  .229 :17ج منير الغضبان:

  .82 :22ج المنيع بن المكرم:

بنت خزيمة بن  )ضبيعة(منيعة 

  .231 :42ج ثابت:

, 43 :22ج لبيان):مھاجر (خطبة ا

44.  

  .168 :36ج المھاجر بن أوس:

  .233 :39ج المھاجر بن خالد:

 :2جمھجع مولى عمر بن الخطاب: 

321.  

, 98 :22ج مھدي (خطبة البيان):

220.  

مھدي بن أبي حرب الحسيني 

  .17 :23ج المرعشي:

  .41 :49ج مھدي السويج:

, 238 :10ج المھدي العباسي:

280.  

  .258 :24ج
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371 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .271 :35ج

, 222 :1جمھران بن عبد هللا: 

228.  

مھران مولى يزيد بن ھانئ 

  .342 :38ج السبيعى:

  .107 :29ج المھلب بن أبي صفرة:

  .270 :35ج

 :2ج: )عبد أبي سفيان(مھلع اMسود 

172 ،176.  

 :1جمورك غ�م عمر بن الخطاب: 

288.  

  .309 :1جموسى بن إسماعيل: 

  .246 :5ج

 ي:موسى بن جعفر بن وھب البغداد

  .142 :44ج

  .188, 79 :22ج موسى بن حارث:

  .79 :22ج موسى بن رميح:

  .260 :31ج موسى بن زكريا:

  .175 :29ج موسى بن طلحة:

  .225 :32ج

  .24 :21ج موسى بن عبيدة:

  .94 :4ج

  .31 :5ج

  .55 :1ج: (راو) موسى بن عمران

 :1جموسى بن عمران النخعي: 

88.  

 :8جموسى بن عيسى اMنصاري: 

60 ,61.  

  .169 :41ج

 :45ج موسى بن القاسم البجلي:

284.  

  .23 :3جموسى بن قيس: 

موسى بن محمد بن إبراھيم بن 

  .68 :9جالحارث التيمي: 

  .83 :22ج موسى بن معصوم:

  .81 :22ج موسى بن نعمان:

  .208 :33ج موسى بن ھارون:

  .248 :34ج

 موسى الوشيعة (موسى جار هللا):

  .38 :13ج

  .41 :26ج موسى بن يسار:

  .111 :2جالموضح (نسابة): 

 الموفق بن أحمد بن محمد

  .33 :3ج: )الخوارزمي(

  .238 :8ج

  .249 :10ج

  .265 :15ج

  .318, 317 :30ج

  .195 :40ج مولى اMشتر:

  .297 :48ج مولى لعلي :

 :43ج المؤمل بن عبيد المرادي:

291.  
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 :17ج مؤمن آل فرعون (حزقيل):

118 ,123 ,129 ,151 ,160 ,

210.  

  .62 :21ج

مؤمن الطاق، محمد بن النعمان 

  .357, 50, 49, 46 :14ج البجلي:

  .39 :31ج المؤيّد العباسي:

  .83 :22ج مؤيد بن القاسم:

  .269 :7جالميبذي: 

  .120 :22ج ميثم (خطبة البيان):

  .302 :6جميثم التمار: 

, 286, 285, 284, 283 :25ج

289.  

  .362, 31 :31ج

  .112, 103 :35ج

  .351 :37ج

  .124 :47ج

  .89 :2جميثم بن علي: 

  .31 :31ج ميثم الھرواني:

  .275, 274 :31ج الميداني:

 .154 :11ج مير خواند:

 :14ج ميرزا عبد هللا اMفندي:

188.  

  .71 :49ج

 :49ج ميرزا محمد اMسترآبادي:

47 ,71.  

  .324 :22ج ):راوميسرة (

  .131 :29ج ميسرة بن حبيب:

  .174 :35ج

ن عامر ميمون (مولى عقبة ب

, 97, 47, 43 :22ج الجھني):

219 ,221.  

  .120 :25ج

  .294 :22ج ميمون اMقرن:

 :11ج ميمون بن صعب المكي:

180. 

, 340 :13ج ميمون بن مھران:

344.  

ميمونة بنت الحارث (زوجة رسول 

  .256 :26ج هللا):

  .196 :5ج

 ميمونة بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »عليه الس�م«

 د الرحمان بن عوف:مينا مولى عب

  .269 :34ج

  ـ ن ـ
 :17ج نائل (ناتل) مولى عثمان:

84.  

  .65 :18ج

، 120, 119, 118, 109 :40ج

187 ,188 ،223.  
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373 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .277 :1جنائلة بنت الفرافصة: 

  .327 :16ج

  .64 :18ج

  .274 :21ج

  .176 :36ج ناتل بن قيس الجذامي:

  .145 :40ج

  .37 :39ج الناسك الھمداني:

  .48 :22ج ان):ناصح (خطبة البي

ناصر بن سليمان ناصح (خطبة 

  .83 :22ج البيان):

 :22ج ناصر ناصح (خطبة البيان):

41.  

  .170 :24ج ناعمة (زوجة شيث):

  .242 :45ج :(راو) نافع

  .74، 62 :47ج نافع (المخدج):

, 128 :47ج :)مولى ترملة(نافع 

129 ,130.  

 ،324 :48ج :)مولى عثمان(نافع 

336 ،337.  

  .72 :9جلى ابن عمر): نافع (مو

  .195 :30ج

  .343 :13ج نافع بن أبي نجيح:

 :44ج نافع بن اMسود التميمي:

263 ،286.  

  .172، 171 :45ج

  .293 :40ج نافع بن الجمحى:

  .23 :35ج نافع بن الحارث:

  .8 :18ج نافع بن طريف:

  .287 :13ج نافع بن علقمة:

 نافع بن غي�ن بن سلمة بن معتب:

  .72 :6ج

, 300, 299 :12ج ن معبد:نافع ب

303 ,309.  

  .68 :39ج نايف معروف:

 نبت بن مالك بن زيد بن كھ�ن:

  .120 :26ج

  .249 :38ج نبھان بن الحكم:

  .269 :14ج نبيط بن شريط:

  .49 :49ج النبيل أبو علي بن ھمام:

  .98 :23ج نبيه بن الحجاج:

الحارث بن راجع: النجاشي الشاعر: 

  .ر)عبد هللا النجاشي (الشاع

أحمد بن النجاشي (الشيخ): راجع: 

  .النجاشي علي بن أحمد بن العباس

, 193 :5جالنجاشي (ملك الحبشة): 

195 ,204 ,205.  

  .307 :6ج

  .110 :12ج

  .184 :36ج

  .148 :43ج

 النجاشي بن الحارث بن كعب:

, 207, 206, 205, 199 :36ج
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254 ,264 ,281 ,282 ,293 ,

294.  

 ,366, 362, 215, 213 :37ج

367.  

  .209 :45ج

 :3جنجدة بن عامر الحروري: 

233.  

  .335، 334، 333 :13ج

  .314, 313 :46ج

  .86 :1جالنجفي: 

  .84 :22ج نزار بن حسن:

  .81 :22ج نزار بن سلمان:

  .53, 52 :47ج النزال بن سبرة:

نزلة (الحوراء التي أنزلھا هللا على 

  .168 :24ج آدم):

  .14 :2جالنسائي: 

  .184 :7ج

  .277, 244 :8ج

  .201 :10ج

  .108 :16ج

  .289, 277 :18ج

  .304 :27ج

  .249 :34ج

  .188 :4جالنسفي: 

  .43 :6جنسيبة بنت كعب المازنية: 

  .108 :26ج نشوان الحميري:

 :11ج نشيط بن ناصح البجلي:

292. 

نصر بن أبي القاسم الفرائضي: 

  .235 :8ج

 :22ج نصر بن عاصم الدؤلي:

296.  

  .219 :1جنصر بن علي: 

 :29ج نصر بن عمرو بن سعد:

108.  

 :13ج نصر بن مزاحم المنقري:

94.  

  .326 :18ج

  .229 :24ج

  .269 :26ج

  .229 :28ج

  .13 :29ج

  .87 :31ج

  .353 :33ج

  .326 :34ج

, 96, 91, 75, 74, 52 :35ج

115 ,241 ,251 ,257 ,260 ,

273 ،286 ,287 ،307 ,319 ,

325.  

, 83, 24, 23, 21, 15, 13 :36ج

88 ,89 ,119 ,120 ,133 ,137 ,

138 ,139 ,140 ,153 ،194 ,
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375 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

198 ,202 ,230 ,236 ,251 ,

255 ،256 ،277 ،278 ,279 ،

300 ،301 ,313 ،314 ,315 ،

316 ،335 ,337 ،341 ،342 ،

347.  

, 113, 111, 53, 43, 40 :37ج

115 ,211 ,220 ,221 ,222 ,

223 ,224 ,225 ,227 ,230 ,

231 ,253 ,261 ,278 ,290 ,

308, 325 ,339 ،361 ,362 ,

367.  

, 86, 63, 60, 49, 12, 11 :38ج

89 ,93 ,98 ,99 ,101 ,103 ,

135 ,138 ,140 ,141 ,157 ,

160 ,164 ,166 ,176 ,186 ,

188 ,189 ,190 ,197 ,198 ,

199 ,206 ,208 ,209 ,253 ,

256 ,257 ,260 ,261 ,283 ,

285 ,293 ,307 ,308 ,311 ,

312 ,314 ,315 ,316 ,318 ,

319 ,320 ,321 ,323 ,324 ,

325 ,327 ,328 ,329 ,334 ,

337 ,338 ,341 ,342 ,343 ,

344 ,357.  

, 68, 61, 60, 58, 57, 55 :39ج

69 ,91 ,92 ,94 ,105 ,106 ,

119 ,120 ,123 ,125 ,126 ,

129 ,141 ,239 ,240 ،280 ,

283 ,285 ,301 ,304 ,315 ,

317 ,319 ,322.  

، 56, 55, 53, 48, 21, 14 :40ج

57 ,67 ,72 ,80 ،85 ,88 ,89 ,

93 ,99 ،103 ،106 ،107 ,110 ,

132 ،138 ،141 ،145 ,149 ,

156 ،159 ,162 ,179 ,180 ,

182 ،183 ،184 ,186 ،189 ,

190 ,194 ,195 ,196 ,197 ,

199 ,201 ,202 ,203 ,204 ,

205 ,206 ,207 ,210 ,211 ,

212 ,213 ،215 ،218 ،250 ,

266 ،271 ،272 ,274 ,279 ،

284 ,287 ,288 ،289 ،290 ,

293 ,345.  

، 53، 46، 44, 43, 36, 35 :41ج

54 ،63 ,79 ,85 ،87 ,99 ،107 ,

108 ،109 ،113 ,114 ,119 ,

123 ,126 ,130 ,147 ،174 ،

190 ،193 ,199 ,201 ,202 ,

203 ,205 ,208 ,226 ,256 ,

259 ،262 ,263 ,282 ,283 ,

291 ،297 ,300 ،303 ،320 ،

321 ,325 ,326 ,329 ,337 ,
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341 ,344 ،348 ,349 ,366.  

, 28، 21، 20, 19, 15، 11 :42ج

31 ,40 ،44 ،47 ,58 ,63 ،75 ،

90 ،109 ,119 ,123 ،128 ،

129 ,147 ,155 ،156 ،175 ،

177 ,178 ،182 ,189 ,207 ,

213 ،225 ،226 ,229 ،249 ,

250 ,255 ،277 ,278 ,279 ,

316 ,318 ،321 ,325 ,326 ,

332 ,337.  

, 51, 35, 33, 22, 16, 14 :43ج

81 ,82 ,83 ,102 ,103 ,133 ,

134 ,135 ,140 ,142 ,156 ,

157 ,159 ,160 ,163 ,167 ,

178 ,190 ,197 ,205 ,211 ,

213 ,222 ,223 ,225 ,226 ,

229 ,239 ,240 ,247 ,250 ,

255 ,359.  

, 55, 49, 41, 35، 19, 9 :44ج

58 ,60 ,61 ,71 ,76 ,80 ,83 ,

88 ,105 ,106 ,107 ,112 ،

122 ,132 ,133 ,143 ,145 ,

147 ,148 ,152 ,154 ,195 ,

207 ,244 ،247 ,257 ,258 ,

259 ,260 ,276 ,309 ,312 ,

314 ,316 ,318 ,326 ,330 ,

332 ,333 ,342 ,344.  

, 47, 45، 19, 18, 16، 14 :45ج

49 ,50 ,61 ,65 ,69 ,73 ،77 ،

89 ,97 ,103 ,104 ,112 ،117 ,

118 ,171 ,172 ,177 ,207 ,

213 ,217 ,218 ,241 ,242 ,

243 ,244 ,246 ,267 ,306 ,

313.  

  .314 :47ج

  .248 :48ج

, 42 :22ج :(خطبة البيان) نصير

46.  

  .82 :22ج نصير بن أحمد:

  .325 :2جالنضر بن الحارث: 

  .147 :4ج

  .98 :23ج

  .61 :44ج

  .46 :35ج النضر بن زياد:

  .310 :24ج النضر بن سويد:

  .89 :25ج

  .223 :37ج النضر بن صالح:

  .204 :40ج

  .267 :45ج

 النضر بن عج�ن اMنصاري:

  .234, 227 :42ج

 :39ج نضلة بن عبيد اMسلمي:
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377 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

233.  

  .234 :8جالنطنزي: 

  .71 :49ج نظام الدين القرشي:

  .نعثل: راجع: عثمان بن عفان

 :31ج :النعر بن زمام المجاشعي

110 ,112 ,140 ,188 ,213.  

شير بن سعد النعمان بن ب

  .274, 185 :21ج اMنصاري:

  .307، 306، 304 :5ج

, 235, 232, 231, 12 :20ج

237.  

  .60 :42ج

, 17, 15, 14, 13، 10, 9 :44ج

18.  

  .12, 11, 10, 9 :48ج

 :44ج النعمان بن جبر القضاعي:

65 ,69.  

, 277 :43ج النعمان بن جبلة:

278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,

283 ,284 ,285 ,286.  

  .94 :19ج نعمان بن حج�ن:ال

 :47ج النعمان بن صھبان الراسبي:

183 ,184 ,218.  

 النعمان بن عج�ن اMنصاري:

  .180 :32ج

  .233 :39ج

  .72 :45ج

  .299, 297 :48ج

النعمان بن عوف بن النعمان 

  .180 :11ج الشيباني:

, 151, 12 :4جالنعمان المغربي: 

154.  

  .7 :12ج

  .277, 269 :31ج

  .227 :35ج

  .340 :45ج

ن المزني:  :13ج النعمان بن مقرَّ

103 ،157 ،173.  

 :3جالنعماني (محمد بن إبراھيم): 

288.  

  .326, 93 :7ج

  .73 :26ج

  .73 :47ج :(راو) نعيم

  .47 :22ج نعيم (خطبة البيان):

 :40ج نعيم بن الحارث بن العلية:

210.  

  .235 :8جنعيم بن سالم بن قنبر: 

  .236 :8جنعيم بن سالم: 

 البجلى: عيم بن صھيب بن العليةن

  .210 :40ج

 :40ج نعيم بن ھبيرة الشيباني:

143.  
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  .362, 323, 317 :43ج

, 255, 195, 194, 189 :47ج

257 ,258 ,259.  

عليه « نفيسة بنت علي بن أبي طالب

  .285 :1ج: »الس�م

  .195 :30ج نفيع (أحد قتلة الزبير):

أبو جعفر راجع: النقيب أبو جعفر: 

  .ن أبي زيديحيى ب

  .45 :22ج نكية:

  .43 :12ج النمازي الشاھرودي:

  .175 :41ج النمر بن قاسط:

  .144 :6جنمرود بن كنعان: 

  .134, 93 :23ج

  .21، 19 :24ج

  .342 :28ج

  .200 :29ج

  .216 :44ج

  .62 :48ج

  .87 :49ج

  .75 :35ج :نمير بن وعلة الساعي

  .316, 202, 83 :36ج

  .164 :38ج

  .83 :43ج

  .344, 112, 29 :44ج

  .118 :45ج

  .295 :47ج

  .72 :45ج نمير بن يزيد الحميرى:

  .337 :42ج النميري:

  .47 :22ج نھراش:

  .145 :39ج نھران اMصبحي:

  .45 :22ج نھروش:

 :40ج نھشل بن حرى التميمي:

208.  

  .85 :41ج نھيك بن عزيز:

  .340, 324 :13ج نوب:

  .68 :26ج النوبختي:

  .288 :1جنوبي: 

  .251 :12ج مة):M نوبية (نسبة

, 41 :22ج :(خطبة البيان) نوح

43.  

نور علي شاه محمد علي بن عبد 

  .107، 106 :22ج الحسين:

  .114 :22ج نور هللا التستري:

  .23 :48ج نوف البكالي:

  .207 :49ج

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: 

  .43، 39 :6ج

  . 312 :2جنوفل بن خويلد: 

نوفل بن عبد هللا بن المغيرة 

, 91, 46, 10, 9 :4جالمخزومي: 

99 ,116 ,123 ,163.  

  .88 :1جالنوفلي: 
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379 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .232 :6ج

  .165 :24ج

  .47 :26ج

  .234 :4جالنووي: 

  .103 :16ج

  .164 :23ج

  .207 :28ج

 :45ج نويرة بن خالد الحارثى:

112.  

  .40 :49ج النويري:

, 85, 79, 51 :1جالنيسابوري: 

99.  

  .350 :33ج

  .ھـ:

  .96 :9جھابيل بن آدم: 

  .42 :13ج

  .97 :20ج

  .227, 211 :23ج

, 160, 159, 21, 18, 12 :24ج

161 ,162 ,167 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,174 ,175 ,176 ,

177 ,192.  

  .79, 74 :27ج

  .282 :32ج

  .128 :44ج

  .62, 61, 17 :24ج ھاجر:

  .280 :10ج الھادي العباسي:

 :49ج ھادي القائيني البيرجندي:

41.  

  .40 :49ج :ھادي كاشف الغطاء

, 41 :22ج ھارون (خطبة البيان):

43 ,44 ,45 ,46 ,99.  

 :33ج ھارون بن إسماعيل الخزاز:

206.  

  .39 :1جھارون الرشيد: 

  .65 :3ج

  .326 :9ج

, 237, 144, 143, 142 :10ج

281 ,283 ,289.  

 .244 :11ج

, 335, 334, 333, 332 :24ج

336 ,337.  

  .19 :26ج

  .169 :41ج

  .86 :50ج

  .53 :9جسعد:  ھارون بن

  .72 :50ج

  .82 :22ج ھارون بن سلطان:

  .178 :39ج ھارون بن محمد:

, 45, 44 :49ج ھارون بن مسلم:

54 ,56 ,57 ,59.  

  .361, 19 :31ج ھارون المكي:
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  .330 :23ج ھارون بن موسى:

  .74 :1ج: (جد النبي) ھاشم

  .115 :2ج

  .270, 266, 264 :12ج

  .290 :35ج

  .348 :36ج

  .337, 128, 125, 110 :44ج

  .74 :33ج ھاشم بن البريد:

  .ھاشم الخير راجع: ھاشم المرقال. 

  .265 :19ج ھاشم بن عاصم:

 ھاشم المرقال (ھاشم بن عتبة):

 .230 :11ج

  .174، 108 :13ج

  .145, 144, 143، 10 :16ج

  .209, 208، 93 :19ج

  .149 :21ج

, 81, 79، 56, 53, 52, 51 :28ج

83.  

  .126 :30ج

  .54 :35ج

, 257, 253, 220, 92 :37ج

296.  

  .258 :38ج

  .233, 128, 51 :39ج

, 130, 115, 103, 86 :40ج

142 ,146 ,147 ,149 ,171 ,

260.  

, 173, 150, 149, 147 :41ج

195 ,228 ,311 ,338 ,353.  

, 19, 17, 16, 15, 11, 9 :42ج

20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,

28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,

35 ,36 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,

44 ,45 ,46 ,47 ,49 ,50 ,52 ,

53 ,54 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,

61 ,62 ,65 ,66 ,71 ,72 ,76 ,

77 ,79 ,80 ,81 ,85 ,87 ,88 ,

89 ,96 ,97 ,188 ,189 ,190 ,

327 ,328 ,330 ,345 ,347 ,

348 ,349 ,350.  

  .290, 197, 180 :43ج

  .283, 253, 126, 40, 23 :44ج

  .21 :48ج

  .107، 94 :49ج

 :12ج :القرشي ھاشم بن مساحق

41 ,43.  

  .11 :35ج

  .315, 314 :2جھاشم بن المغيرة: 

 :16ج ھاشم بن الوليد بن المغيرة:

329.  

  .126 :30ج ھاشم بن ھشام:

الھام بن الھيم بن �قيس بن إبليس: 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

381 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .211 :4ج

  .80 :20ج ھامان:

  .106 :28ج

ھامة بن الھيم، بن �قيس بن إبليس: 

  .211 ,208 :4ج

  .211, 210 :4ج

 :41ج ھانئ بن خطاب اMرحبي:

261.  

  .56، 55 :47ج

  .83، 81 :48ج

 :1جھانئ بن عروة المذحجي: 

120.  

  .165 :32ج

  .265، 264, 263 :36ج

  .362 :37ج

, 317, 316 :42ج ھانئ بن نمر:

318.  

: ھانئ بن ھانئ بن عبيد المذحجي

  .88 :3ج

  .297 :32ج

  .314 :47ج ھانئ بن ھوذة:

  .317 :5جار بن اMسود: ھب

  .68 :40ج ھبة الدين الشھرستاني:

  .42 :49ج

, 172 :24ج ھبة هللا بن ھابيل:

173.  

  .214 :15ج :(راو) ھبيرة

ھبيرة بن أبي وھب المخزومي: 

 ، 110, 109, 102, 101, 9 :4ج

111, 117 ،124، 163.  

  .84, 81 :44ج

  .192 :40ج ھبيرة بن شريح:

  .153 :18ج ھبيرة بن مريم:

  .233 :39ج ھبيرة بن النعمان:

  .235 :1جھدبة بن خشرم: 

اMشعث  )محمد بن(الھدي بن 

  .62, 61, 54 :36ج الكندي:

  .247 :28ج الھذلي:

, 148, 138 :38ج ھرثمة بن سليم:

151.  

  .306 :6جھرقل: 

  .154 :13ج

  .192 :22ج

  .125 :46ج

 ھرم بن شتير بن عمرو بن جندب:

  .205 :40ج

  .275 :13ج الھرمزان:

  .189 :14ج

, 189, 188, 186, 184 :16ج

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,

200 ,201 ,202 ,203 ,204 ,
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205 ,206 ,207 ,208 ,212 ,

214 ,215.  

  .336, 205, 140 :18ج

  .226, 24 :20ج

  .227, 224 :36ج

  .21 :37ج

, 98, 97, 96, 95, 94, 91 :39ج

99 ,100 ,353.  

  .333، 266 :41ج

  .48 :2جھشام (راو): 

  .172 :9ج

  .330 :23ج

 :19ج ھشام بن أبرھة النخعي:

214.  

  .11 :35ج ھشام بن البريد:

  .143, 142 :10ج ھشام بن الحكم:

  .350 :24ج ھشام الخفاف:

  .80 :22ج ھشام بن خو�ن:

  .147 :30ج ھشام بن زيد:

  .189 :31ج

  .287 :24ج ھشام بن سالم:

  .249 :44ج

  .144 :10ج

  .187 :16ج

  .89 :32ج

  .202 :1جھشام بن عبد الملك: 

  .190, 188, 187 :4ج

  .348 :13ج

  .263 :25ج

  .244, 239 :31ج

  .244 :37ج

  .219 :44ج

 ھاشمبن ھشام بن عتبة (الصحيح 

  .207 :19ج ):بن عتبة

  .62 :9جھشام بن عروة: 

  .133 :34ج

  .127 :35ج

ھشام بن محمد بن السائب الكلبي: 

  .307 :1ج

  .284 :3ج

  .196 :17ج

  .310 ،30 ,25 :29ج

  .168 :30ج

  .107 :31ج

  .298 :32ج

  .271 ،156, 155 :43ج

  .346, 343 :47ج

  .106, 95 :49ج

  .43 :12ج ھشام بن مساحق:

  .83 :1جھاشم معروف الحسني: 

  .313 :18ج

  .314 :2جھشام بن المغيرة: 



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

383 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .61 :3ج

 :14ج ھشام بن الوليد بن المغيرة:

143.  

  .325، 318, 317, 314 :16ج

  .18, 9, 8 :17ج

  .222 :15ج ھشيم بن أبي ساسان:

  .175 :19ج ھشيم:

  .43 :22ج ھ�ل (خطبة البيان):

  .293 :1جھ�ل الحفار: 

 ھ�ل بن داودتيه (خطبة البيان):

  .80 :22ج

  .362, 160 :47ج ھ�ل بن علفة:

 ھ�ل بن ھمام (خطبة البيان):

  .79 :22ج

 ن عمرو:ھ�ل بن وكيع بن مالك ب

  .194 :28ج

  .197, 196، 129 :30ج

  .269, 261 :31ج

  .129, 80 :32ج

  .123 :22ج الھ�لي:

  .146, 145 :40ج ھمام بن قبيصة:

  .337, 336 :42ج

  .344 :13ج ھمام بن منبه:

  .352, 37 :39ج الھمداني الناسك:

  .52 :41ج الھمذاني:

  . 138 :2جھند بن أبي ھالة: 

 :25ج ھند بن عاصم السلولي:

218.  

  .95 :19ج ھند بن عمرو الجملي:

  .117 :29ج

  .309، 253 :32ج

  .272 :32ج

  .113 :33ج

  .128 :33ج

  .317, 316 :34ج

  .100 :32ج ھند بن المرادي:

  .100 :32ج ھند بن يثربي:

, 171 :2جھند بنت عتبة بن ربيعة: 

172 ,278 ,308.  

  .223 :5ج

  .212, 211 :13ج

  .349 :36ج

  .104, 98، 84، 11 :37ج

  .182 :42ج

  .200 :4جالھنيد: 

  .41 :22ج ھواشب:

, 41 :22ج :(خطبة البيان) ھود

42 ,44 ,47 ,68 ,96 ,220.  

  .25 :50ج ھياج بن أبي ھياج:

 :43ج ھيثم بن اMسود أبي العريان:

73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78.  

، 113 :33ج الھيثم بن شھاب:
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128.  

  .56 :50ج الھيثم بن عدي:

  .181 :14ج الھيثم بن عمران:

  .99 :32ج الھيثم بن كليب اMزدي:

 :29ج الھيثم بن مجمع العامري:

117.  

  .344 :2جالھيثمي: 

  .201 :10ج

  .225 :16ج

  .249 :18ج

  .212 :37ج ھيلة بن سحمة.:

  ـ و ـ
, 215, 214 :48ج وائل بن حجر:

233 ،297 ,298.  

  .314 :32ج وائل بن عمر الحّداني:

  .237 :34ج وائل بن عمر:

  .290 :32ج بن كثير: وائل

  .162 :23ج واثلة بن اMسقع:

  .43 :22ج :(خطبة البيان) واصل

  .275 :22ج واصل بن عطاء:

  .109، 108 :24ج

الواقدي: راجع: محمد بن عمر 

  .الواقدي

  .80 :22ج واھب بن حيار:

  .81 :22ج وثاب بن حبيب:

  .160, 159 :3جوحشي: 

  .125 :42ج

  .235 :44ج

  .284 :10ج الوحيد البھبھاني:

  .233 :39ج وداعة بن أبي زيد:

 :بن العاص) غ�م عمرو(وردان 

  .135 :36ج

  .322, 321, 281 :42ج

  .262 :49ج وردان بن مجالد:

  .76 :45ج ورقاء بن سمي:

 ورقاء بن مالك بن كعب الھمداني:

  .72 :45ج

  .248 :44ج ورقاء بن المعمر:

  37 :22ج: (خطبة البيان) ورقة

 :1جاMزدي: رقة بن عبد هللا و

295.  

  .305 :10ج

  .51 :3جورقة بن نوفل: 

 وسيم بن عمرو بن ضرار الضبي:

  .155 :32ج

  .9 :32ج الوشاء:

 :30ج وعلة بن محدوج الذھلي:

310 ،311.  

, 118، 47 :11ج وكيع بن الجراح:

119 ,149. 

  .274 :29ج وكيع بن الجراح:



  فھرس: ا$ع)م..
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385 ] ب/خطأ! المستند ا	ساسي فقط.

  .157 :32ج وكيع بن الجراح:

  .193 :49ج

 :32ج الضبي: وكيع بن المؤمل

157.  

  .48 :14ج ولي الدين العراقي:

 الوليد بن عبد هللا (أو عبيد هللا):

  .131 :45ج

  .91 :35ج الوليد بن عبد هللا:

, 185 :4جالوليد بن عبد الملك: 

186 ,188 ,189 ,190.  

  .42 :12ج

  .177 :23ج

  .225 :32ج

  .244 :37ج

, 277, 276 :2ج: بن عتبة الوليد

279 ,294 ,302 ,308 ,321.  

  .201 :4ج

  .17 :5ج

  .179 :13ج

  .236 :16ج

  .44 :18ج

  .67 ،21 :21ج

  .229، 220, 218 :27ج

  .231, 143 :37ج

  .331, 28 :39ج

  .222 :27ج الوليد بن عثمان:

الوليد بن عقبة بن أبي معيط (أبو 

  .334, 330, 329 :2جوھب): 

  .151 :4ج

  .160 :12ج

  .291 :13ج

, 149, 64, 62 ،56 ,55 :14ج

271.  

  .177 :15ج

, 147, 146, 145, 142 :16ج

170 ,229 ,250 ,252 ,253 ,

254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,

259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,

270 ,271 ,296 ,297 ,298 ,

311 ,327.  

, 79, 48, 47, 42, 41 :17ج

142 ،266 ,305 ,333.  

، 183, 120, 111, 37 :18ج

327.  

, 133, 132, 131, 130 :19ج

135 ,136 ,138 ,141 ,144 ,

227 ,233 ,254.  

, 182, 178، 157, 92, 16 :20ج

227 ,240 ,241 ,266.  

  .229, 186 :27ج

  .211 :28ج
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  .99, 75 :29ج

  .124 :30ج

  .186 :32ج

  .236 :33ج

  .229, 173, 148 :35ج

, 129, 128, 126, 76, 23 :36ج

159, 243، 252 ,256 ,257 ,

270 ,276.  

  .104، 101, 11 :37ج

  .310 :38ج

  .100, 99 :40ج

  .318، 304, 240، 195 :41ج

  .278, 234, 158 :42ج

, 158, 151, 104, 82 :43ج

191 ,203 ,204 ,205 ,206 ,

318.  

, 79, 70, 69, 68, 57, 31 :44ج

80 ,81 ,88 ,127 ،259 ،274.  

  .308, 275, 73, 58 :45ج

  .234 :46ج

  .318, 216 :48ج

  .76 :2جالمغيرة: الوليد بن 

  .52 :3ج

  .99، 98 :23ج

 :13ج الوليد بن ھشام بن المغيرة:

222 ،227.  

  .279, 278 :47ج الوليد بن يزيد:

الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

  .148 :3ج(الفاسق): 

  .20 :4ج

  .120 :26ج وھب الراسبي:

وھب بن صيفي اMنصاري (ولعل 

الصحيح: وھبان، أو أھبان بن 

  .253, 252، 245 :19ج صيفي):

 :40ج وھب بن كريب أبو القلوص:

192.  

  .250 :13ج وھب بن كيسان:

 :40ج وھب بن مسعود الخثعمي:

198.  

  .235، 233, 230 :48ج

  .132 :22ج وھب بن منبه:

  .217 :23ج

  .290 :24ج

  .101, 98 :26ج

 وھب بن نصر (خطبة البيان):

  .80 :22ج

, 338 :22ج وھيب بن حفص:

341.  

  ـ ي ـ
, 301 :4جعبد يھودي): ياسر (

325.  



  فھرس: ا$ع)م..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

387 ] ب/لمستند ا	ساسي فقط.

  .15 :5جياسر أبو زينب: 

مولى اليسع اMشعري  ياسر الخادم

  .279 :23ج :القمي (خادم الرضا)

  .330, 329 :24ج

  .86 :50ج

  .11 :5جياسر الخيبري: 

 :7ج: المخزومي (والد عمار)ياسر

52.  

  .332 :16ج

  .10 :5جياسر اليھودي: 

  .192، 69 :22ج يافث:

  .176, 175 ,168, 167 :24ج

  .181 :14ج اليافعي:

  .225 :16ج

  .166 :30ج

  .301 :7جياقوت الحموي: 

  .346 :13ج

  .299 :22ج

  .26 :24ج

  .147 :47ج

  .230 :43ج اليحصبي:

  .42 :17ج يحموم (غ�م عثمان):

 :6جيحنس (من وفد نجران): 

115.  

, 41 :22ج يحيى (خطبة البيان):

42 ,44.  

  .220 :29ج يحيى (راو):

  .162 :40ج

 :34ج يحيى بن أبي طالب (راو):

245 ،248.  

  .136 :14ج بكير:أبي يحيى بن 

  .149 :22ج

  .345 :13ج :

  .88 :3جيحيى بن آدم السلولي: 

  .119, 89 :4ج

  .130 :6ج

  .44 :7ج

  .242 :34ج

  .62 :34ج يحيى بن أكثم:

  .138 :45ج

  .302 :44ج يحيى بن أم الطويل:

 :22ج يحيى بن جابر الب�ذري:

283.  

 :7جيحيى بن جريح البغدادي: 

168.  

  .251 :12ج يحيى بن حاطب:

  .81 :22ج يحيى بن حامد:

 :32ج يحيى بن الحسن بن فرات:

83.  

  .249، 243 :33ج يحيى بن الحكم:

 :10ج يحيى بن خالد البرمكي:

142 ,143 ،238.  



  51 ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    388
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83 :22ج يحيى بن داود:

 :15ج يحيى بن زكريا بن شيبان:

214.  

, 22, 21 :31ج يحيى بن زيد:

362.  

  .120 :25ج يحيى بن سعد:

  .342 :3جيحيى بن سعيد القطان: 

  .13 :19ج

  .307 :23ج

  .307 :28ج

  .50 :32ج

  .268 :34ج

  .115, 75 :35ج

  .72 :17ج يحيى بن سلمة:

 :38ج يحيى بن سلمة بن كھيل:

321.  

  .217 :32ج يحيى بن شبل:

  .157 :35ج يحيى بن صالح:

 :24ج يحيى بن عبد الرحمان :

338.  

  .159 :7جيحيى بن عبد هللا: 

 :34ج يحيى بن عبد هللا بن الحسن:

14.  

  .77 :14ج يحيى بن عقبة:

  .94 :12ج يحيى بن عقيل:

عليه « يحيى بن علي بن أبي طالب

  .284, 267 :1ج: »الس�م

  .79 :22ج يحيى بن غانم:

  .236 :33ج يحيى بن قزعة:

يحيى بن محمد بن إسحاق بن 

  .269 :26ج موسى:

يحيى بن مطرف أبى اMشعث 

  .108 :41ج العجلي:

  .228 :26ج يحيى بن معاذ:

  .206 :44ج يحيى بن معين:

  .234 :45ج

يحيى بن المغيرة بن نوفل بن 

 :1جالحارث بن عبد المطلب: 

270.  

  .267، 222, 221، 218 :15ج

  .101 :50ج

  .89 :34ج يحيى الواسطي:

  .82 :22ج يحيى بن يرجم:

  .159 :40ج يحيى بن يعلى:

  .294 :22ج يحيى بن يعمر الليثي:

 :)غ�م عمر بن الخطاب(يرفأ 

  .300, 284 :17ج

  .192 :40ج يريم بن شريح:

  .105 :19ج يزدجرد:

  .135 :21ج

  .115 :6جيزيد (من وفد نجران): 

  .340 :13ج يزيد بن أبي حبيب:
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  .213 :44ج

  .208 :13ج يزيد بن أبي خالد:

  .193 :33ج يزيد بن أبي زياد:

  .294, 293 :42ج

  .101 :47ج

  .194 :9جيزيد بن أبي سفيان: 

  .22, 15 :10ج

 .210 :11ج

  .244، 241 :44ج

 :28ج يزيد بن اMسحم الحداني:

245.  

 :18ج يزيد بن أسد البجلي القسري:

308 ،329.  

  .192, 178 :36ج

  .326، 323, 322، 284 :38ج

  .359، 331, 319 :39ج

  .256, 251 :42ج

  .258 :45ج

  .46 :42ج يد اMسلمي:يز

  .77 :14ج يزيد بن اMصم:

 يزيد بن أنس بن قيس اMرحبي:

  .94, 89 :42ج

  .176, 174 :48ج

, 184 :21ج يزيد بن الحارث:

191.  

  .145 :40ج

  .305 :17ج يزيد بن حجية التيمي:

  .76 :45ج

  .212 :47ج

  .299، 297 :48ج

, 277 :21ج يزيد بن الحر الثقفى:

279 ,280.  

  .76 ،72 :45ج

  .233 :39ج يزيد بن الحويرث:

  .11 :38ج يزيد بن خالد بن قطن:

  .284 :38ج يزيد بن زحر الضبي:

  .223 :30ج يزيد بن زريع:

  .315 :26ج يزيد بن زياد:

  .282 :42ج

  .106 :47ج

 :42ج يزيد بن شجرة الرھاوي:

260.  

, 51, 50, 48, 46, 45، 37 :48ج

52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,64 ,65 ,

66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,74 ,75.  

  .164 :49ج

  .144 :34ج يزيد بن شرحبيل:

  .269 :26ج يزيد بن رومان:

 :40ج يزيد بن رويم الشيباني:

143.  

  .120 :47ج

  .322 :34ج يزيد بن الصلت:
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 :39ج يزيد بن طعمة بن جارية:

233.  

يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: 

  .159 :7ج

 :48ج يزيد بن ظبيان الھمداني:

315.  

 :19ج يزيد بن عاصم المحاربي:

207.  

  .89, 62 :46ج

 :28ج يزيد بن عبد هللا بن مرثد:

244.  

  .261 :2جيزيد بن عبد الملك: 

  .326 :41ج يزيد بن علقمة:

  .73 :45ج يزيد بن عمر الجذامي:

, 89, 88، 85 :1جيزيد بن قعنب: 

111.  

  .279, 273 :5ج

 الھمداني: يزيد بن قيس اMرحبى

  .276 :16ج

  .256 :17ج

  .128 :21ج

  .150 :32ج

, 315, 130, 129, 113 :33ج

316.  

  .115 :35ج

  .231، 230 :37ج

  .199، 197، 11 :38ج

  .326، 315 :39ج

  .193، 108، 107 :40ج

, 318, 317, 316, 303 :41ج

319 ,370.  

  .104 :43ج

  .131 :45ج

, 52, 51, 46, 44, 15, 14 :46ج

53 ,54 ،344.  

  .359, 89, 86 :47ج

  .177 :48ج

  .25 :50ج

, 80 :41ج يزيد بن معاوية البكائى:

81.  

  .318, 268 :1جيزيد بن معاوية: 

  . 326, 319 :2ج

  .307 :5ج

  .173, 144 :6ج

  .212 :8ج

  .182 :10ج

  .241 :14ج

  .151, 138 :15ج

  .339 :18ج

  .288 :19ج

  .47, 43, 41, 36, 34, 26 :20ج

  .298, 242 :21ج
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  .131، 51 :22ج

  .169 :27ج

  .200، 159, 24 :29ج

  .310 :30ج

  .162 :31ج

  .197 :33ج

  .187 :34ج

, 68, 67, 63, 62, 55, 54 :36ج

70 ,75 ,76 ,77.  

  .335, 105 :37ج

  .147 :38ج

  .261, 214, 176, 39, 32 :39ج

  .85 :40ج

  .352, 70 :41ج

, 258, 257, 170 ،16 :42ج

259 ,261 ,263 ,264 ,265 ,

268.  

  .272, 117, 76, 75 :43ج

  .222 :44ج

  .240 :46ج

  .319, 248, 212, 209 :48ج

  .93 :1جيزيد الكناسي: 

 :40ج يزيد بن المغفَّل اMسدي:

202.  

  .180، 179 :47ج

  .333 :13ج يزيد بن المھلب:

  .170 :16ج يزيد النخعي:

  .93 :19ج يزيد بن نويرة:

  .179 :31ج يزيد بن الھاد:

  .172 :7جيزيد بن ھارون: 

  .262, 261 :44ج يزيد بن ھانئ:

  .279 :39ج يزيد بن وھب:

  .40 :24ج اليسع بن أخطوب:

, 44 :22ج يعقوب (خطبة البيان):

47.  

, 191 :30ج يعقوب بن إبراھيم:

195.  

  .271 :35ج

 :22ج يعقوب بن إسحاق الخضري:

297.  

  .129 :42ج يعقوب بن اMوسط:

  .83 :22ج يعقوب بن حمزة:

  .25 :8جيعقوب بن سفيان: 

  .187 :4ج يعقوب بن شيبة:

 :21ج يعقوب بن عبد هللا الكوفي:

24.  

, 79 :22ج يعقوب بن مشرف:

188.  

  .214 :15ج يعقوب بن معبد:

  .197, 24 :21ج يعقوب بن يزيد:

  .330 :23ج يعقوب بن يزيد:

  .283 :45ج
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أحمد بن أبي اليعقوبي: راجع: 

  .يعقوب (اليعقوبي)

  .238 :17ج يعلى بن أمية:

  .145, 128 :21ج

 :27ج »]:خ«أمية [منية يعلى بن 

263.  

  .91 :33ج

  .233 :39ج

  .234 :39ج يعلى بن عمير:

  .229 :49ج يعلى بن مرة:

 :17ج التميمي:(منبه) بن منية  ىيعل

238.  

  .161, 160, 133 :26ج

 ,221, 220 218 ,217 :27ج

252، 261 ,269.  

  .221, 220 :28ج

 :42ج يعمر بن أسيد الحضرمي:

316.  

  .81 :22ج يعيش بن أحمد:

 :8جيمامة بن عبد هللا بن أنس: 

236.  

  .79 :22ج يميز بن صالح:

يھودا بن يعقوب بن إسحاق بن 

  .95، 93 :13ج إبراھيم:

  .92, 90، 89 :38ج

  .128 :15ج يوحنا:

  .115 :35ج يوسف (راو):

  .171 :45ج

 :8جيوسف بن إبراھيم الواسطي: 

236.  

  .218 :15ج يوسف بن أحمد:

  .84 :22ج يوسف بن حمزة:

 .155 :11ج يوسف السلمي:

 :31ج يوسف بن عمران الميثمي:

31.  

  .60 :3جيوسف القطان: 

 :23ج :يوسف بن محمد بن زياد

17.  

  .80 :22ج يوسف بن مغانم:

  .290 :37ج يوسف بن يزيد:

  .311, 308 :38ج

  .70 :22ج اليوشع (خطبة البيان):

 يونس بن أبى إسحاق السبيعى:

  .342 :38ج

  .210 :40ج

 :32ج :بن اMرقم بن عوفيونس 

132.  

  .88 :40ج

  .87 :29ج يونس بن بكير:

 :14ج يونس بن عبد الرحمان :

37.  

  .335, 331 :24ج
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  .102, 99 :26ج

  .148 :22ج

  .199 :25ج

  .راجع: النبي يونس:يونس بن متى: 

  .101 :29ج يونس النحوي:

, 192 :25ج يونس بن يعقوب:

194.  

  .289 :30ج

  

  


