




یسوطلا خیشلا  لاجر 

: بتاک

یسوط خیش 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

هسدقملا هیوضرلا  هناتسآ 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

یسوطلا خیشلا  288لاجر 

288ةراشا

288ۀمدقم

[ ۀباحصلا نم  مالسلا [  هیلع  یبنلا  نع  يور  نم  288باب 

ةزمهلا 288باب 

یبلکلا لیحارش   [ نب ۀثراح   ] نب دیز  نب  ۀماسأ  -1-1288

یبلعثلا کیرش  نب  ۀماسأ  -2-2288

یلذهلا ریمع  نب  ۀماسأ  -3-3288

يردخأ نب  ۀماسأ  -4-4289

ةزمحوبأ کلام ،  نب  سنأ  -5-5289

يریشقلا کلام  نب  سنأ  -6-6289

دلاخ نب  سنأ  -7-7289

يراصنألا ریهظ  نب  سنأ  -8-8289

ثراحلا نب  سنأ  -9-9289

يونغلا نیصح  نب  نانلک  ، دثرم یبأ  نب  سنأ  -10-10289

رسیحلاوبأ عفار ،  نب  سنأ  -11-11289

سنأ نب  ذاعم  نب  سنأ  -12-12289

رذنملا نب  تباث  نب  یبأ  - 13-13289

سنأ نب  ذاعم  نب  یبأ  - 14-14289

سیق نب  بعک  نب  یبأ  - 15-15289

یشرحلا کلام  نب  یبأ  - 16-16290

يراصنألا ةرامع  نب  یبأ  - 17-17290
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ینزملا هللا  دبع  نب  سایإ  -18-18290

بابذ یبأ  نب  هللا  دبع  نب  سایإ  -19-19290

یلهشألا ذاعم  نب  سایإ  -20-20290

يزنعلا ةداتق  نب  سایإ  -21-21290

يدنکلا سیق  نب  ثعشأ  -22-22290

كامس نب  ریضح  نب  دیسأ  -23-23290

يرسقلا زرک  نب  دسأ  -24-24290

ینزملا رغألا  -25-25290

يرافغلا رغألا  -26-26290

ةروذحموبأ ریعم ، نب  سوأ  -27-27290

تباث نب  سوأ  -28-28291

یفقثلا سوأ  نب  سوأ  -29-29291

یفقثلا ۀفیذح  نب  سوأ  -30-30291

تماصلا نب  سوأ  -31-31291

ۀمامأوبأ ةرارز ، نب  دعسأ  -32-32291

ۀکافلا دیزی  نب  دعسأ  -33-33291

 [ ملسموبأ یفیص [ نب  نابهأ  -34-34291

[ ۀبقعوبأ سوأ [  نب  نابهأ  -35-35291

صاعلا نب  دیعس  نب  نابأ  -36-36291

یبراحملا نابأ  -37-37291

ملسأ -38-38291

مالسلا هیلع  یبنلا  یلوم  ، ۀسنأ -39-39291

یفئاطلا میهاربا  - 40-40291

هللا دبع  یسوم  یبأ  نب  میهاربا  - 41-41291
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یموزخملا مقرألا  یبأ  نب  مقرأ  -42-42292

یعازخلا مرقأ  -43-43292

یبرآملا لامح  نب  ضیبأ  -44-44292

یسودسلا يزج  نب  رمحأ  -45-45292

ۀیواعم نب  رمحأ  -46-46292

یعازخلا یشخم  نب  ۀیمأ  -47-47292

دلاخ نب  ۀیمأ  -48-48292

طیلسوبأ ورمع ، نب  ریسأ  -49-49292

کتاف نب  میرح  نب  نمیأ  -50-50292

نمیأ مأ  نبا  نمیأ  -51-51292

يدعسلا عیرس  نب  دوسألا  -52-52292

يرهزلا ثوغیدبع  نب  دوسألا  -53-53292

مرصأ نب  دوسألا  -54-54293

سرضم نب  رمسأ  -55-55293

لهس نب  ۀمامأوبأ  دعسأ ، -56-56293

سیق نب  رهزأ  -57-57293

یندملا یملسألا  عردأ  -58-58293

یمیمتلا سباح  نب  عرقألا  -59-59293

يدبعلا ( ۀملس ) ۀملسم نب  ۀنیذأ  -60-60293

یمیمتلا سیق  نب  فنحألا  -61-61293

نوجلا یبأ  نب  مثکأ  -62-62293

نزام ینب  یشعأ  -63-63293

سیعق یبأ  نب  حلفأ  -64-64293

ةدانج نب  سینأ  -65-65293
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یملسألا ۀثراح  نب  ءامسأ  -66-66293

نمحرلادبع وبأ  فوعدبع ،  نب  رهزأ  -67-67294

مرخأ نب  هللا  دبع  وبأ  مرخأ ،  -68-68294

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، حلفأ -69-69294

يربنعلا ۀلوم  نب  یفوأ  -70-70294

سباع نب  سیقلا  ؤرمإ  -71-71294

یسیعوبأ مالسلا ،  هیلع  یبنلا  یلوم  ، ذادزأ -72-72294

یشخموبأ ةریمح  نب  دبرأ  -73-73294

ریکبلا یبأ  نب  سایإ  -74-74294

ةداتق نب  سینأ  -75-75294

یفقثلا یلعی  نب  نمیأ  -76-76294

يراصنألا کلام  نب  ءاربلا  -77-1294

يراصنألا رورعم  نب  ءاربلا  -78-2294

يراصنألا بزاع  نب  ءاربلا  -79-3294

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، لالب -80-4295

ینزملا ثراحلا  نب  لالب  -81-5295

ۀبابلوبأ رذنملادبع ، نب  ریشب  -82-6295

يراصنألا دعس  نب  ریشب  -83-7295

ۀیصاصخلا نبا  دبعم  نب  ریشب  -84-8295

یندملا یملسألا  ریشب  -85-9295

ینهجلا ۀبرقع  نب  ریشب  -86-01295

یعبضلا دیزی  نب  ریشب  -87-11295

بعک نب  ثراحلا  ینب  دحأ  ، ریشب -88-21295

يرافغلا میحس  نب  رشب  -89-31295
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يونغلا رشب  -90-41295

روث نب  ۀیواعم  نب  رشب  -91-51295

مصاع نب  رشب  -92-61296

رورعم نب  ءاربلا  نب  رشب  -93-71296

ةاطرأ نب  رسب  -94-81296

عفاروبأ یملسلا ، رسب  -95-91296

یعازخلا ءاقرو  نب  لیدب  -96-02296

دنهوبأ هللا ،  دبع  نب  رب  -97-12296

یملسألا بیصحلا  نب  ةدیرب  -98-22296

يرمضلا ۀیمأ  نب  رکب  -99-32296

ربج نب  رشبم  نب  رکب  -100-42296

ینهجلا ریحب  یبأ  نب  ریجب  -101-52296

ۀبلعث نب  ثاحب  -102-62297

ۀبلعث نب  ورمع  نب  سابسب  -103-72297

ءابلا 297باب 

ءاتلا 297باب 

ۀمصلا نب  شارخ  یلوم   ، میمت -104-1297

ۀیقروبأ سوأ ،  نب  میمت  -105-2297

ملسلا نب  منغ  ینب  یلوم   ، میمت -106-3297

يودعلا دیسأ  نب  میمت  -107-4297

یمیمتلا ۀبلعث  نب  بلت  -108-5297

سیق نب  راسی  نب  میمت  -109-6297

ءاثلا 297باب 

سامشلا نب  سیق  نب  تباث  -110-1297
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یلهشألا تماص  نب  تباث  -111-2297

ۀفیلخ نب  كاحضلا  نب  تباث  -112-3297

يراصنألا ثراحلا  نب  تباث  -113-4298

ۀعیدو نب  دیزی  نب  تباث  -114-5298

دیزوبأ دیز ، نب  تباث  -115-6298

يراصنألا عیفر  نب  تباث  -116-7298

 [ هلآو هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر  یلوم   ، نابوث -117-8298

یثیللا مکحلا  نب  ۀبلعث  -118-9298

هللا دبع  وبأ  ریعص ، نب  ۀبلعث  -119-01298

يراصنألا بطاح  نب  ۀبلعث  -120-11298

یظرقلا کیلم  یبأ  نب  ۀبلعث  -121-21298

ةرمعوبأ ورمع ، نب  ۀبلعث  -122-31298

یلطنحلا مدهز  نب  ۀبلعث  -123-41298

طیمس نب  ورمع  نب  فاقث  -124-51298

مرقأ نب  تباث  -125-61298

نامعنلا نب  دلاخ  نب  تباث  -126-71299

دیز نب  ورمع  نب  تباث  -127-81299

ءاسنخ نب  تباث  -128-91299

لازه نب  تباث  -129-02299

يراصنألا ۀبلعث  نب  تباث  -130-12299

يدع نب  ۀمنع  نب  ۀبلعث  -131-22299

ۀبغز نب  سیق  نب  تباث  -132-32299

میجلا 299باب 

بلطملادبع نب  بلاط  یبأ  نب  رفعج  - 133-1299
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ورمع نب  هللا  دبع  نب  رباج  -134-2299

بائر نب  هللا  دبع  نب  رباج  -135-3299

يذاعملا کیتع  نب  رباج  -136-4299

ینهجلا ۀماسأ  نب  رباج  -137-5299

یمیجهلا میلس  نب  رباج  -138-6299

یسمحألا قراط  نب  رباج  -139-7300

یئاوسلا ةرمس  نب  رباج  -140-8300

يراصنألا ریمع  نب  رباج  -141-9300

یلهشألا دلاخ  نب  رباج  -142-01300

يرافغلا ةدانج  نب  بدنج  -143-11300

نایفس نب  هللا  دبع  نب  بدنج  -144-21300

بعک نب  بدنج  -145-31300

دارج نب  ثیکم  نب  بدنج  -146-41300

یملسألا دهرج  -147-51300

ورمعوبأ هللا  دبع  نب  ریرج  -148-61300

مهرج -149-71300

کیتع نب  ربج  -150-81300

رخص نب  رابج  -151-91301

لیحارش نب  ۀثراح  نب  ۀلبج  -152-02301

يدع نب  معطم  نب  ریبج  -153-12301

قرزألا نب  ۀلبج  -154-22301

( یمشجلا ) یمعشجلا ةدعج  -155-32301

یموزخملا ةریبه  نب  ةدعج  -156-42301

يدعسلا ۀمادق  نب  ۀیراج  -157-52301

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


رفظ نب  ۀیراج  -158-62301

يدزألا ۀیمأ  یبأ  نب  ةدانج  -159-72301

یمیجهلا زومرج  -160-82301

يرافغلا دیعس  نب  هاجهج  -161-92301

ناذوج -162-03302

یملسلا ۀمهاج  -163-13302

یمیمتلا ةداتق  نب  نوج  -164-23302

رادج -165-33302

شنح نب  ورمع  نب  دوراج  -166-43302

یلعملا نب  دوراجلا  -167-53302

یمیمتلا یعجشألا  حارجلا  -168-63302

ۀفاصرقوبأ ۀنشیخ ، نب  ةردنج  -169-73302

یعجشألا لیعج  -170-83302

يرافغلا صاقو  نب  لیمج  -171-93302

يولبلا مهج  -172-04302

یقرزلا سایإ  نب  ریبج  -173-14302

ءاحلا 302باب 

مشاه نب  بلطملادبع [  نب  ةزمح  -174-1302

يراصنألا ورمع  نب  ةزمح  -175-2303

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 176-3303

هللا دبع  وبأ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  - 177-4303

هللا دبع  وبأ  نامیلا ،  نب  ۀفیذح  -178-5303

يرافغلا دیسأ  نب  ۀفیذح  -179-6303

ثراحلا نب  لفون  نب  ثراحلا  -180-7303
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ةریغملا نب  ماشه  نب  ثراحلا  -181-8303

ذاعم نب  سوأ  نب  ثراحلا  -182-9303

ةداتقوبأ یعبر ، نب  ثراحلا  -183-01303

یلهشألا سنأ  نب  ثراحلا  -184-11303

ءاصربلا نب  کلام  نب  ثراحلا  -185-21304

شیقأ نب  ثراحلا  -184-31304

یجرزخلا ۀمزخ  نب  ثراحلا  -187-41304

سوأ نب  هللا  دبع  نب  ثراحلا  -188-51304

یعازخلا رارض  نب  ثراحلا  -189-61304

يرعشألا ثراحلا  -190-71304

يدعاسلا دایز  نب  ثراحلا  -191-81304

يرکبلا ناسح  نب  ثراحلا  -192-91304

یحمجلا نب  بطاح  نب  ثراحلا  -193-02304

ورمع نب  بطاح  نب  ثراحلا  -194-12304

يراصنألا ورمع  نب  ثراحلا  -195-22304

ۀیمأ نب  نامعنلا  نب  ثراحلا  -196-32305

یثیللا فوع  نب  ثراحلا  -197-42305

یمهسلا ورمع  نب  ثراحلا  -198-52305

يراصنألا ۀجفرع  نب  ثراحلا  -199-62305

یمعثخلا سمشدبع  نب  ثراحلا  -200-72305

يذئاعلا ثراحلا  نب  ثراحلا  -201-82305

ةریمع نب  سیق  نب  ثراحلا  -202-92305

ورمع نب  ۀمصلا  نب  ثراحلا  -203-03305

ۀعیبر نب  حیرش  نب  ثراحلا  -204-13305
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دلاخ نب  سیق  نب  ثراحلا  -205-23305

ةریغملاوبأ ملسم ،  نب  ثراحلا  -206-33305

ۀشبه نب  سیق  نب  ثراحلا  -207-43306

يراصنألا نامعنلا  نب  ۀثراح  -208-53306

یعازخلا بهو  نب  ۀثراح  -209-63306

يراصنألا ۀقارس  نب  ۀثراح  -210-73306

يراصنألا دیز  نب  ثیرح  -211-83306

نامثع نب  ورمع  نب  ثیرح  -212-93306

يرافغلا ورمع  نب  مکحلا  -213-04306

یفقثلا نایفس  نب  مکحلا  -214-14306

ریمع نب  مکحلا  -215-24306

یبلکلا نزح  نب  مکحلا  -216-34306

یفقثلا صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  -217-44307

صاعلا نب  دیعس  نب  مکحلا  -218-54307

یملسلا ثراحلا  نب  مکحلا  -219-64307

دلاخوبأ مازح ،  نب  میکح  -220-74307

بهو یبأ  نب  نزح  -221-84307

ءاخلا 307باب 

دیلولا نب  دلاخ  -222-1307

بویأوبأ دیز ، نب  دلاخ  -223-2307

ترألا نب  بابخ  -224-3307

حیرشوبأ ورمع ، نب  دلیوخ  -225-4307

 [ نیتداهشلا وذ   ] تباث نب  ۀمیزخ  -226-5307

ءامیإ نب  فافخ  -227-6307
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لادلا 307باب 

 [ مصاع نب  دواد  -] 228-1307

لاذلا 307باب 

ۀصیبقوبأ بیؤذ ،  -1307

ءارلا 308باب 

جیدخ نب  عفار  -230-1308

ۀبابلوبأ رذنملادبع ، نب  ۀعافر  -231-2308

عفار نب  ۀعافر  -232-3308

یلعملا نبا  دیعسوبأ  عفار ،  -233-4308

سارفوبأ بعک [  نب  ۀعیبر  -234-5308

يرافغلا ورمع  نب  عفار  -235-6308

يازلا 308باب 

ماوعلا نب  ریبزلا  -236-1308

تباث نب  دیز  -237-2308

ینهجلا دلاخ  نب  دیز  -238-3308

مقرأ نب  دیز  -239-4308

ۀحلطوبأ لهس ،  نب  دیز  -240-5308

یملسألا رهاز  -241-6308

ورمع نب  ریهز  -242-7308

نیسلا 308باب 

میلد نب  ةدابع  نب  دعس  -] 243-1308

صاقو یبأ  نب  دعس  -244-2308

دیز نب  دیعس  -245-3308

يردخلا دیعسوبأ  دعس ، -246-4308
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فینح نب  لهس  -247-5309

ۀمثح یبأ  نب  لهس  -248-6309

دعس نب  لهس  -249-7309

یسرافلا ناملس  -250-8309

عوکألا نب  ۀملس  -251-9309

بدنج نب  ةرمس  -252-01309

دیزی نب  بئاسلا  -253-11309

ریهز یبأ  نب  نایفس  -254-21309

درص نب  نامیلس  -255-31309

ذاعم نب  دعس  -256-41309

 [ ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هالوم  دعس  -] 256-41309

یبضلا رماع  نب  ناملس  -257-51309

ۀفیذح یبأ  یلوم   ، ملاس -258-61309

نامعنلا نب  دیوس  -259-71309

یمرجلا ۀملس  -260-81309

ۀلیمجوبأ ریس ، -261-91309

دبعم نب  ةربس  -262-02309

یفقثلا هللا  دبع  نب  نایفس  -263-12309

ۀناحیروبأ ۀنیفس ، -264-22309

نرقم نب  دیوس  -265-32309

ةروذحموبأ نیعم ،  نب  ةرمس  -266-42310

نیشلا 310باب 

سوأ نب  دادش  -267-1310

نمحرلادبع نب  ۀبیش  -268-2310
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دیوس نب  دیرش  -269-3310

داصلا 310باب 

نایفسوبأ برح ،  نب  رخص  -270-1310

ۀمامأوبأ يدص ، -271-2310

ۀماثج نب  بعصلا  -272-3310

نانس نب  بیهص  -273-4310

ۀیمأ نب  ناوفص  -274-5310

ءاطلا 310باب 

هللا دیبع  نب  ۀحلط  -276-1310

یعجشألا میشأ  نب  قراط  -277-2310

ءاظلا 310باب 

عفار نب  ریهظ  -278-1310

نیعلا 310باب 

بلطملادبع نب  بلاط  یبأ  نب  یلع  - 279-1310

نامثع نب  هللا  دبع  - 280-2310

باطخلا نب  رمع  -281-3311

نافع نب  نامثع  -282-4311

فوع نب  نمحرلادبع  - 283-5311

سابع نب  هللا  دبع  - 284-6311

رمع نب  هللا  دبع  - 285-7311

دوعسم نب  هللا  دبع  - 286-8311

رفعج نب  هللا  دبع  - 287-9311

ریبزلا نب  هللا  دبع  - 288-01311

مصاع نب  دیز  نب  هللا  دبع  - 289-11311
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مالس نب  هللا  دبع  - 290-21311

لفغم نب  هللا  دبع  - 291-31311

ۀبتع نب  هللا  دبع  - 292-41311

یفوأ یبأ  نب  هللا  دبع  - 293-51311

رسب نب  هللا  دبع  - 294-61311

يرعشألا یسوم  وبأ  هللا ،  دبع  - 295-71311

صاعلا نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 296-81311

ۀعمز نب  هللا  دبع  - 297-91311

ۀفاحق یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 298-02311

ةرمس نب  نمحرلادبع  - 299-12311

دیمحوبأ دعس ، نب  نمحرلادبع  - 300-22311

ةریرهوبأ هللا ،  دبع  - 301-32312

تماصلا نب  ةدابع  -302-42312

بلطملادبع نب  سابعلا  -303-52312

ۀعیبر نب  رماع  -304-62312

ورمع نب  ذئاع  -305-72312

کلام نب  نابتع  -306-82312

متاح نب  يدع  -307-92312

یقرابلا ةورع  -308-03312

دوعسموبأ ورمع ، نب  ۀبقع  -309-13312

یمهجلا رماع  نب  ۀبقع  -310-23312

رسای نب  رامع  -311-33312

نیصح نب  نارمع  -312-43312

ۀملس یبأ  نب  رمع  -313-53312
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[ یعجشألا کلام  نب  فوع  -] 313-53312

ۀیمأ نب  ورمع  -314-63312

صاعلا نب  ورمع  -315-73312

فوع نب  ورمع  -316-83312

کلام نب  فوع  -317-93312

ءادردلاوبأ رمیوع ، -318-04312

یمرضحلا نب  ءالعلا  -319-14312

بیعص نب  ۀبلعث  نب  هللا  دبع  - 320-24312

ماشه نب  هللا  دبع  - 321-34312

دیز نب  هللا  دبع  - 322-44313

سبعوبأ ربج ، نب  نمحرلادبع  - 323-54313

ثراحلا نب  ۀبقع  -324-64313

بلغت نب  ورمع  -325-74313

یمرجلا ۀملس  نب  ورمع  -326-84313

قلطصملا نب  ثراحلا  نب  ورمع  -327-94313

دلاخ نب  ءادعلا  -328-05313

حلفألا نب  تباث  نب  مصاع  -329-15313

لیفطلاوبأ ۀلثاو ، نب  رماع  -330-25313

سینأ نب  هللا  دبع  - 331-35313

بئاسلا نب  هللا  دبع  - 332-45313

ریخسلا نب  هللا  دبع  - 333-55313

سجرس نب  هللا  دبع  - 334-65313

ۀفاذح نب  هللا  دبع  - 335-75313

ۀعیبر نب  هللا  دبع  - 336-85313
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بیسملا نب  هللا  دبع  - 337-95313

نامثع نب  هللا  دبع  - 338-06313

ۀعیبر نب  بلطملادبع  - 339-16313

ناوزغ نب  ۀبتع  -340-26313

ةریمع نب  يدع  -341-36313

ۀجفرع -342-46313

صاعلا یبأ  نب  نامثع  -343-56314

دیزوبأ بطخأ [  نب  ورمع  -344-66314

ثیرح نب  ورمع  -345-76314

ۀسبع نب  ورمع  -346-86314

ۀبیور نب  ةرامع  -347-96314

حارجلا نب  هللا  دبع  نب  ریمع  -348-07314

ءافلا 314باب 

سابعلا نب  لضفلا  -349-1314

دیبع نب  ۀلاضف  -350-2314

فاقلا 314باب 

دعس نب  سیق  -351-1314

نامعنلا نب  ةداتق  -352-2314

نوعظم نب  ۀمادق  -353-3314

قراخم نب  ۀصیبق  -354-4314

کلام نب  ۀبطق  -355-5314

فاکلا 314باب 

کلام نب  بعک  -356-1314

ةرجع نب  بعک  -357-2314
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رسیلاوبأ ورمع ، نب  بعک  -358-3314

دثرموبأ نیصح ،  نب  زانک  -359-4314

کلاموبأ مصاع ،  نب  بعک  -360-5315

میملا 315باب 

يراصنألا ۀملسم  نب  دمحم  - 361-1315

دیسأوبأ عیبرلا ،  نب  کلام  -362-2315

ثریوحلا نب  کلام  -363-3315

ۀعصعص نب  کلام  -364-4315

لبج نب  ذاعم  -365-5315

نایفس یبأ  نب  ۀیواعم  -366-6315

ۀبعش نب  ةریغملا  -367-7315

دوسألا نب  ورمع  نب  دادقملا  -368-8315

راسی نب  لقعم  -369-9315

ۀمرخم نب  روسملا  -370-01315

بیقیعم -371-11315

نزح نب  بیسملا  -372-21315

دوعسم نب  عشاجم  -373-31315

عیبرلا نب  دومحم  -374-41315

برکیدعم نب  مادقملا  -375-51315

یملسألا سادرم  -376-61315

دیزی نب  نعم  -377-71315

ریکب نب  سایإ  نب  دمحم  - 378-81315

مکحلا نب  ناورم  -379-91316

نرقم -380-02316
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یملسلا مکحلا  نب  ۀیواعم  -381-12316

يرهفلا دروتسملا  -382-22316

دوسألا نب  عیطم  -383-32316

هللا دبع  نب  رمعم  -384-42316

شحج نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 385-52316

یملسلا ناوفص  نب  دمحم  - 386-62316

يراصنألا یفیص  نب  دمحم  - 387-72316

يرصنلا بیبح  نب  دمحم  - 388-82316

ةریمع یبأ  نب  دمحم  - 389-92316

مهروبأ سیق ،  نب  دمحم  - 390-03316

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  - 391-13316

یحمجلا بطاح  نب  دمحم  - 392-23316

ۀلاضف نب  سنأ  نب  دمحم  - 393-33317

هللا دیبع  نب  ۀحلط  نب  دمحم  - 394-43317

هللا دبع  ۀملس  یبأ  نب  دمحم  - 395-53317

مالس نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 396-63317

مزح نب  ورمع  نب  دمحم  - 397-73317

ءاقرو نب  لیدب  نب  دمحم  - 398-83317

ینادمهلادمحم - 399-93317

دمحم - 400-04317

باطخلا نب  دیز  نب  دمحم  - 401-14317

ثراحلا نب  ۀعیبر  نب  دمحم  - 402-24317

رکب یبأ  نب  دمحم  - 403-34318

سیق نب  تباث  نب  دمحم  - 404-44318
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دیز نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 405-54318

ۀیطع نب  دمحم  - 406-64318

ۀمرخم نب  سیق  نب  دمحم  - 407-74318

رسای نب  رامع  نب  دمحم  - 408-84318

صاعلا نب  ورمع  نب  دمحم  - 409-94318

نونلا 318باب 

ریشب نب  نامعنلا  -410-1318

عیفن -411-2318

دیبع نب  ۀلضن  -412-3318

ۀیواعم نب  لفون  -413-4319

نرقم نب  نامعنلا  -414-5319

ناعمس نب  ساونلا  -415-6319

ۀبتع نب  عفان  -416-7319

هیبن -417-8319

[ ۀشیبن -] 417-8319

واولا 319باب 

ۀفیحجوبأ بهو ،  -418-1319

عقسألا نب  ۀلثاو  -419-2319

برح نب  یشحو  -420-3319

رجح نب  لئاو  -421-4319

ءاهلا 319باب 

ةدربوبأ راین ، نب  یناه  -422-1319

مازح نب  میکح  نب  ماشه  -423-2319

رماع نب  ماشه  -424-3319
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ءایلا 319باب 

ۀیمأ نب  یلعی  -425-1319

ینکلا 319باب 

ثراحلا نب  مهجلاوبأ  - 426-1319

( رشب ) ریشبوبأ - 427-2319

رماعوبأ - 428-3319

يرعشألا کلاموبأ  - 428-3320

دوادوبأ - 429-4320

ۀیحوبأ - 430-5320

ءاسنلا 320باب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  -431-1320

ۀملس مأ  -432-2320

ۀشئاع -433-3320

ۀصفح -434-4320

ۀبیبح مأ  -435-5320

ۀنومیم -436-6320

ثراحلا تنب  ۀیریوج  -437-7320

شحج تنب  بنیز  -438-8320

ییح تنب  ۀیفص  -439-9320

ۀعمز تنب  ةدوس  -440-01320

رکب یبأ  تنب  ءامسأ  -441-11320

بلاط یبأ  تنب  یناه  مأ  -442-21320

لضفلا مأ  -443-31321

ۀملس یبأ  تنب  بنیز  -444-41321
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ۀبقع تنب  موثلک  مأ  -445-51321

نصحم تنب  سیق  مأ  -446-61321

ثراحلا تنب  ۀیملسألا  ۀعیبس  -447-71321

ناحلم تنب  مارح  مأ  -448-81321

میلس مأ  -449-91321

کیرش مأ  -450-02321

ۀیطع مأ  -451-12321

دوعسم نبا  ةأرما  بنیز  -452-22321

ذوعم تنب  عیبرلا  -453-32321

سیق تنب  ۀمطاف  -454-42321

دیعس نب  دلاخ  تنب  دلاخ  مأ  -455-52321

نامور مأ  -456-62321

ءالعلا مأ  -457-72321

مازخ تنب  ءاسنخ  -458-82321

ۀبیش تنب  ۀیفص  -459-92321

رماث تنب  ۀلوخ  -460-03321

طیلس مأ  -461-13322

میکح تنب  ۀلوخ  -462-23322

بهو تنب  ۀمادخ  -463-33322

نیصحلا مأ  -464-43322

رشبم مأ  -465-53322

ۀثراح تنب  ماشه  مأ  -466-63322

ةرمع 322تخأ 

سیمع تنب  ءامسأ  -468-83322
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  يور  نم  322ءامسأ 

ةزمهلا 322باب 

ۀثراح نب  دیز  نب  ۀماسأ  -469-1322

یمیمتلا ۀتابن  نب  غبصأ  -470-2322

يراقلا هللا  دبع  نب  میهاربا  - 471-3322

دیبع نب  بویأ  -472-4322

يدنکلا سیق  نب  ثعشأ  -473-5322

یمیمتلا سیق  نب  فنحأ  -474-6323

سیق نب  یبأ  - 475-7323

ۀلبج نب  فرشألا  -476-8323

یعخنلا دیزی  نب  میهاربا  - 477-9323

یمیمتلا سیوأ  -478-01323

دیزی نب  دوسألا  -479-11323

ۀعیبض نب  نیعأ  -480-21323

یکسکسلا ۀجفرع  نب  دوسألا  -481-31323

یلهابلا زرحم  نب  مهدأ  -482-41323

ینرقلا سیوأ  -483-51323

یعخنلا دیزی  نب  دوسألا  -483-51323

ءابلا 323باب 

یملسألا بیصحلا  نب  ةدیرب  -484-1323

بزاع نب  ءاربلا  -485-2323

دیز نب  ریشب  -486-3323

یسودسلا بلغت  نب  رکب  -487-4323

ۀیصاصخلا نبا  ریشب  -488-5323
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يراصنألا دوعسم  یبأ  نب  رشب  -489-6324

دوعسم نب  رشب ) ) ریشب -490-7324

ءاتلا 324باب 

یجانلا میذح  نب  میمت  -491-1324

ورمع نب  میمت  -492-2324

ءاثلا 324باب 

دعس نب  تباث  -493-1324

جاجحلا نب  تباث  -494-2324

ینانبلا تباث  -495-3324

میجلا 324باب 

ةدانج نب  بدنج  -496-1324

يدزألا هللا  دبع  نب  بدنج  -497-2324

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  -498-3324

رهسم نب  ۀیریوج  -499-4325

ةدیعج -500-5325

يراصنألا دعس  نب  ةداحج  -501-6325

یلجبلا هللا  دبع  نب  ریرج  -502-7325

ورمع نب  ۀلبج  -503-8325

نایفس یبأ  نب  ۀلبج  -504-9325

ۀیطع نب  ۀلبج  -505-01325

يدعسلا ۀمادق  نب  ۀیراج  -506-11325

یموزخملا ةریبه  نب  ةدعج  -507-21325

رماع نب  لحج  -508-31325

يدنکلا بیلک  نب  ریرج  -509-41325
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ءاحلا 325باب 

مالسلا امهیلع  هانبا   ، نیسحلا 325نسحلا و 

یسبعلا نامیلا  نب  ۀفیذح  -511-2325

يدسألا رهاظم  نب  بیبح  -512-3326

یقلاحلا ینادمهلا  ثراحلا  -513-4326

یفنحلا دعس  نب  میکح  -514-5326

يدنکلا يدع  نب  رجح  -515-6326

ینرعلا نسحلا  - 516-7326

یفعجلا سیق  نب  ثراحلا  -517-8326

ینرعلا نیوج  نب  ۀبح  -518-9326

بدنج نب  نیصحلا  -519-01326

يراصنألا ۀیزغ  نب  جاجحلا  -520-11326

ۀقارس نب  ثراحلا  -521-21326

هللا دبع  نب  بیبح  -522-31326

بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  نیصحلا  -523-41326

ورمع نب  جاجحلا  -524-51326

ورمع نب  نامعنلا  نب  ۀلظنح  -525-61326

یثیللا ورمع  نب  ثراحلا  -526-71326

ملسأ نب  بیبح  -527-81327

عیبرلا نب  ثراحلا  -528-91327

سیق نب  ثراحلا  -529-02327

ۀلبج نب  میکح  -530-12327

يرجهلا ورمع  نب  سالح  -531-22327

يراقلا نیزح  -532-32327
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تباث یبأ  نب  بیبح  -533-42327

یعخنلا مامه  نب  ثراحلا  -534-52327

یفنحلا رباج  نب  ثیرح  -535-62327

یئاطلا باهش  نب  ثراحلا  -536-72327

ةریصح نب  ثراحلا  -537-82327

ۀمادق نب  ۀثراح  -538-92327

روث نب  ۀثراح  -539-03327

رذنملا نب  نیضح  -540-13327

حابصلا نب  ثراحلا  -541-23327

ناهمج نب  ثراحلا  -542-33327

یملسلا نمحرلادبع  نب  نیصحلا  -543-43327

( یظعانلا ) یطعانلا فون  نب  نیسحلا  - 544-53328

يرکبلا موزخم  نب  ناسح  -545-63328

رمتعملا نب  شنح  -546-73328

ءاخلا 328باب 

دیز نب  دلاخ  -547-1328

نیتداهشلا وذ   ، تباث نب  ۀمیزخ  -548-2328

ریبج نب  تاوخ  -549-3328

رذنملا نب  بابحلا  نب  مرشخ  -550-4328

ۀناجد یبأ  نب  دلاخ  -551-5328

بعصم نب  ۀجراخ  -552-6328

نیصح نب  دلاخ  -553-7328

یلهذلا رمعم  نب  دلاخ  -554-8328

 [ قیلط نب  دلاخ  -] 554-8328
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لادلا 328باب 

ۀحیحأ نب  لالب  نب  دواد  -] 555-1328

رانید -555-1329

ءارلا 329باب 

يرجهلا دیشر  -556-1329

یئاطلا يدع  نب  شایرلا  -557-2329

يدسألا ذجان  نب  ۀعیبر  -558-3329

يراصنألا عفار  نب  ۀعافر  -559-4329

جیدخ نب  عفار  -560-5329

دادش نب  ۀعافر  -561-6329

یبراحملا ( ۀعیفر ) ۀقیقر -562-7329

یلع نب  ۀعیبر  -563-8329

ماحللا ناکر  -564-9329

يازلا 329باب 

يراصنألا مقرأ  نب  دیز  -565-1329

ناحوص نب  دیز  -566-2329

ناذاز -567-3329

دعجلا نب  دایز  -568-4330

شیبح نب  رز  -569-5330

ینهجلا بهو  نب  دیز  -570-6330

یملسألا نیصحلا  نب  دیز  -571-7330

ینهجلا دلاخ  نب  دیز  -572-8330

يراصنألا ۀضایب  نب  دایز  -573-9330

ۀثراح نب  دیز  -574-01330
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ۀلیمز -575-11330

ۀلبج نب  لغزلا  -576-21330

عیثی نب  دیز  -577-31330

یعیبسلا یناه  نب  دیز  -578-41330

سیق نب  رحز  -579-51330

بحرم نب  بعک  نب  دایز  -580-61330

دیبع نب  دایز  -581-71330

ۀعیبر نب  دیز  -582-81331

یثراحلا رضنلا  نب  دایز  -583-91331

یمیمتلا صفح  نب  دایز  -584-02331

یمیمتلا نیصحلا  نب  دایز  -585-12331

نیسلا 331باب 

یسرافلا ناملس  -586-1331

یجرزخلا کلام  نب  دعس  -587-2331

يراصنألا فینح  نب  لهس  -588-3331

ۀلفغ نب  دیوس  -589-4331

یلالهلا سیق  نب  میلس  -590-5331

يدبعلا ناحوص  نب  ناحیس  -591-6331

هالوم ، دعس -592-7331

لیهک نب  ۀملس  -593-8331

دعجلا یبأ  نب  ملاس  -594-9331

نارمع نب  دعس  -595-01331

ینادمهلا بهو  نب  دیعس  -596-11332

یعازخلا درص  نب  نامیلس  -597-21332
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عوکألا نب  ۀملس  -598-31332

يدعاسلا دعس  نب  لهس  -599-41332

ورمع نب  دعس  -600-51332

ۀعیدو نب  دایز  نب  دعس  -601-61332

ۀعیبر نب  ةرمس  -602-71332

ینادمهلا سیق  نب  دیعس  -603-81332

 ( لیلأ  ) لیکأ نب  نایفس  -604-91332

ینهجلا بهو  نب  دیعس  -605-02332

يدنکلا ۀمالس  -606-12332

يرتخبلا نب  دیبع  نب  دیس  -607-22332

یفقثلا دوعسم  نب  دیعس  -608-32332

یعخنلا کلام  نب  نانس  -609-42332

دیزی نب  نایفس  -610-52332

فوعدبع نب  كامس  -611-62332

( ینامیلا ۀفیذح   ) نامیلا نب  ۀفیذح  نب  دعس  -612-72332

رهسم نب  نامیلس  -613-82332

( رامع ) ةرامعوبأ دیمح ، نب  دعس  -614-92333

نیشلا 333باب 

ینادمهلا  ( نامعن  ) نامعنلا نب  حیرش  -615-1333

ینادمهلا عمزألا  نب  دادش  -616-2333

یسبعلا لکش  نب  ریتش  -617-3333

ۀملس نب  قیقش  -618-4333

یملسلا ۀمادق  نب  حیرش  -619-5333

یعبر نب  ثبش  -620-6333
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یملسلا روعألا  نب  کیرش  -621-7333

روث نب  قیقش  -622-8333

لیبحرش -623-9333

بشوح نب  هللا  دبع  نب  رهش  -624-01333

داصلا 333باب 

ناحوص نب  ۀعصعص  -625-1333

یعبر نب  یفیص  -626-2334

رفز نب  ۀلص  -627-3334

نایفس نب  ةریبص  -628-4334

ثعشألا نب  قداص  -629-5334

( ینامیلا ۀفیذح   ) نامیلا نب  ۀفیذح  نب  ناوفص  -630-6334

بیهص -631-7334

داضلا 334باب 

تماصلا نب  رارض  -632-1334

ءاطلا 334باب 

یسمحألا باهش  نب  قراط  -633-1334

بلطملا نب  ثراحلا  نب  لیفطلا  -634-2334

يدع نب  حامرطلا  -635-3334

ءاظلا 334باب 

ملاظ نب  ملاظ  -636-1334

یمیمتلا ةرامع  نب  نایبظ  -637-2334

قارس نب  ملاظ  -638-3334

نیعلا 335باب 

رسای نب  رامع  -639-1335
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ناهیتلا نب  دیبع  -640-2335

یعازخلا نیصحلا  نب  نارمع  -] 640-2335

بلاط یبأ  نب  یلع  نب  رمع  -] 640-2335

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  -] 640-2335

بلطملادبع نب  سابع )   ) سابعلا نب  هللا  دبع  - 641-3335

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  - 642-4335

ءاقرو نب  لیدب  انبا  نمحرلادبع  هللا و  335دبع 

یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  -644-6335

ثراحلا نب  هللا  دبع  - 645-7335

ۀلثاو نب  رماع  -646-8335

يدزألا ۀفرع  -647-9336

يراصنألا فینح  نب  نامثع  -648-01336

رذ یبأ  یخأ  نبا  تماصلا  نب  هللا  دبع  - 649-11336

دبع نب  دیبع  -650-21336

یمرضحلا یجن  نب  هللا  دبع  - 651-31336

یناملسلا ةدیبع  -652-41336

یبلاولا ۀعیبر  نب  یلع  - 653-51336

عفار یبأ  نب  هللا  دیبع  -654-61336

داهلا نب  دادش  نب  هللا  دبع  - 655-71336

يدبعلا ۀفیذح  نب  هللا  دبع  -] 655-71336

یلولسلا ةرمض  نب  مصاع  -655-71336

يدسألا یعبر  نب  ۀیابع  -656-81336

ینوکسلا ةرخص  نب  رماع  -657-91337

دعجلا نب  دیبع  -658-02337
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ۀجسوع نب  نمحرلادبع  - 659-12337

ذجان نب  ریخدبع  - 660-22337

یعازخلا ۀلضن  نب  دیبع  -661-32337

ۀفیلخ نب  هللا  دبع  - 662-42337

یملسلا ۀعیبر  نب  هللا  دبع  - 663-52337

عفار نب  ۀعافر  نب  ۀیابع  -664-62337

يراصنألا یلیل  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 665-72337

ینادمهلا رم  وذ  ورمع  -666-82337

بلاط یبأ  نب  لیقع  -667-92337

ۀبلعث نب  ورمع  -668-03337

[ دوعسموبأ ورمع [ نب  ۀبقع  -669-13338

کیتع نب  هللا  دبع  - 670-23338

یثیللا فوع  نب  ورمع ) ) رمع -671-33338

ةرمعوبأ نصحم  نب  ورمع  -] 671-33338

ینهجلا ] رماع نب  ۀبقع  -672-43338

تماصلا نب  ۀبقع  -673-53338

ثراحلا نب  فوع  -674-63338

نصحم نب  ورمع  -675-73338

یئاطلا متاح  نب  يدع  -676-83338

تماصلا نب  ۀیواعم  نب  قیتع  -677-93338

ورمعدبع نب  رماع  -678-04338

هللا دبع  نب  ۀیزغ  نب  ورمع ) ) رمع -679-14338

رماع نب  هللا  دبع  - 680-24.186-34338

بزاع نب  کیتع  -682-44339
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ورمع نب  ۀبتع  -683-54339

زوحأ نب  دیعس ) ) دعس نب  نامثع  -684-64339

( دیزی ) دیز نب  رماع  -685-74339

یحمجلا لیثح  نب  نمحرلادبع  - 686-84339

لیخأ نب  رماع  -688-05339

حومجلا نب  ورمع  نب  نمحرلادبع  - 689-15339

عفار نب  ۀعافر  نب  ۀبتع  -690-25339

یبعشلا لیحارش  نب  رماع  -] 690-25339

ۀحلط یبأ  نب  نمحرلادبع  - 691-35339

ذاعم نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 692-45339

دعس نب  دوعسم  نب  رماع  -693-55339

نصحم نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 694-65339

تباث نب  هللا  دبع  - 695-75339

ورمع نب  نمحرلادبع  - 696-85339

دعاسلا نب  ةورع  -697-95339

هبردبع نب  نمحرلا )   ) میحرلادبع - 698-06339

ثراحلا نب  ۀمصلا  نب  شارخ  انبا  نمحرلادبع  339میحرلادبع و 

 [ ثراحلا نب  میحرلادبع  -] 699-16339

دیز نب  هللا  دبع  - 700-26340

لالب نب  ورمع  -701-36340

دیز یلوم  ، دیبع -702-46340

سوأ نب  ةرامع  -703-56340

ترألا نب  بابخ  نب  هللا  دبع  - 704-66340

يراجنلا مزح  نب  ورمع  -705-76340
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ورمع نب  ءالعلا  -706-86340

ۀحلط یبأ  نب  هللا  دبع  - 707-96340

مصاع نب  دیز  نب  هللا  دبع  - 708-07340

ۀملس مأ  نبا  ۀملس ، یبأ  نب  ورمع  -709-17340

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  نوع  -710-27340

ءاوکلا نب  هللا  دبع  - 711-37340

بدنج نب  نمحرلادبع  - 712-47340

يدسألا ۀعیبر  نب  یلع  - 713-57340

سیق نب  ۀمقلع  -714-67340

ثراحلا نب  ۀعیبر  نب  سابع  -715-77341

لفون نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  - 716-87341

ۀلبج نب  میکح  نب  هللا  دبع  - 717-97341

إبس نب  هللا  دبع  - 718-08341

ۀملس نب  هللا  دبع  - 719-18341

سیق نب  دابع  -720-28341

حابر نب  ءاطع  -721-38341

یفوعلا ۀیطع  -722-48341

ثوغیدبع نب  رامع  نب  هللا  دبع  - 723-58341

ۀثراح نب  هللا  دبع  - 724-68341

راسی نب  نمحرلادبع  - 725-78341

ةدانج نب  هللا  دبع  - 726-88341

ریبج نب  يدع  -727-98341

ثیرح نب  ورمع  -728-09341

یمرجلا ۀعیبر  نب  ةرامع  -729-19341
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رمحألا فوع  نب  هللا  دبع  - 730-29342

 ( میعز  ) منغ نب  هللا  دبع  - 731-39342

( ریشب ) رشب نب  فوع  -732-49342

دیوس نب  هللا )  دیبع   ) هللا دبع  - 733-59342

ورمع نب  نمحرلادبع  - 734-69342

یعازخلا لیقع  -735-79342

دراطع نب  ریمع  -736-89342

يدیبزلا عقصألا  نب  رماع  -737-99342

یبسارلا بهو  نب  هللا  دبع  - 738-001342

یعخنلا دیعس  نب  ریمع  -739-101342

رمحألا فوع  نب  هللا  دبع  - 740-201342

يدبعلا موحرم  نب  ورمع  -741-301342

ۀمادق نب  ثراحلا  نب  ورمع  -742-401342

کیرش نب  سابعلا  -743-501342

رکب نب  ذئاع  -744-601342

( زیرح ) ریرج نب  ۀبقع  -745-701342

ناوفص نب  هللا  دبع  - 746-801342

ریبزلا نب  ورمع  -747-901343

يرماعلا لیفطلا  نب  هللا  دبع  - 748-011343

يدنکلا زرحم  نب  میحرلادبع  - 749-111343

دوسألا  ( هللا دبع  دبع ( نب  رماع  -750-211343

فیفع یبأ  نب  فیفع  -751-311343

ۀعیبر یبأ  نب  هللا  دبع  - 752-411343

دونکلا نب  دیبع  نب  نمحرلادبع  - 753-511343
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يراصنألا ورمع  نب  ۀبقع  -754-611343

ریبج نب  ۀسبنع  -755-711343

فیرط نب  رماع  -756-811343

سیق نب  ۀمقلع  -757-911343

یعخنلا ۀعیبر  نب  سباع  -758-021343

مصألا نب  ورمع  -759-121343

( یناریخلا ) یناویخلا ریخدبع  - 760-221343

يدزألا ةریخس  نب  هللا  دبع  - 761-321343

دایز نب  هللا  دیبع  -762-421344

ینادمهلا رفسلا  یبأ  نب  هللا  دبع  - 763-521344

یناسارخلا ۀلیخس  یبأ  نب  هللا  دبع  - 764-621344

[ ةرمض نب  مصاع  -] 764-621344

( ریمع ) ةریمع نب  هللا  دبع  - 765-721344

ۀملس نب  هللا  دبع  - 766-821344

یلیقعلا فوع  -767-921344

ءافلا 344باب 

ورمع نب  تارف )   ) تارفلا -769-1344

دعس نب  ۀکافلا  -770-2344

فاقلا 344باب 

ةدابع نب  دعس  نب  سیق  -771-1344

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلوم  ، ربنق -772-2344

دیزی نب  سیق  -773-3344

مزاح یبأ  نب  سیق  -] 773-3345

بعک نب  ۀظرق  -774-4345
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هبردبع نب  سیق  -775-5345

يدعاسلا ةرتق  -776-6345

بلطملادبع نب  سابعلا  نب  مثق  -777-7345

عاقعقلا -778-8345

یمشجلا ۀبرقعلا  نب  سیق  -779-9345

دادش نب  ۀصیبق  -780-01345

یمیمتلا ریمع  نب  عاقعقلا  -781-11345

يرکبلا دابع  نب  سیق  -782-21345

ةرق نب  سیق  -783-31345

نادهق نب  سیق  -784-41345

سیق نب  دابع  نب  سیق  -785-51345

دمحأ یبأ  نب  سیق  -786-61345

فاکلا 345باب 

یمرضحلا رمن  نب  ریثک  -787-1345

یمرجلا باهش  نب  بیلک  -788-2345

ورمع نب  بعک  -789-3346

ةرجع نب  بعک  -790-4346

دیز نب  بعک  -791-5346

یعخنلا دایز  نب  لیمک  -792-6346

یبضلا حلک  -793-7346

( یبلعثلا ) یبلغتلا سودرک  -794-8346

هللا دبع  نب  بعک  -795-9346

ماللا 346باب 

يدزألا ییحی  نب  طول  -796-1346
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میملا 346باب 

يدنکلا دوسألا  نب  دادقملا  -797-1346

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  - 798-2346

ثراحلا نب  لفون  نب  ةریغملا  -799-3346

ءاقرو نب  لیدب  نب  دمحم  - 800-4346

رتشألا ثراحلا  نب  کلام  -801-5347

رامتلا ییحی  نب  مثیم  -802-6347

ۀفاحق یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  - 803-7347

يرازفلا ۀبجن  نب  بیسم  -804-8347

نارهم نب  نومیم  -805-9347

ةدنک یلوم  ، ةرسیم -806-01347

يدعسلا دیز  نب  ملسم  -807-11347

يدزألا میلس  نب  فنخم  -808-21347

دوسألا نب  دوعسم  -809-31347

ۀلظنح نب  نزام  -810-41347

ۀثاثأ نب  حطسم  -811-51347

سوأ نب  دوعسم  -812-61347

يرهزلا ۀمرخم  نب  روسملا  -813-71347

ۀمصلا نب  ذاعم  -814-81347

ورمع نب  نامعنلا  نب  ةرم  -815-91347

ملسأ نب  دوعسم  -816-02348

دعس نب  دوعسم  نب  دمحم  - 817-12348

قمحلا نب  ورمع  نب  ذاعم  -818-22348

سیق نب  دوعسم  -819-32348
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سیق نب  تباث  نب  دمحم  - 820-42348

ۀفیذح یبأ  نب  دمحم  - 821-52348

سیق نب  لقعم  -822-62348

يرضنلا رذنم  -823-72348

ۀفیلخ نب  لحملا  -824-82348

یثراحلا بعصم  -825-92348

عدجألا نب  قورسم  -] 825-92348

ثراحلا نب  ۀیواعم  -826-03348

لبج نب  ذاعم  -827-13348

ۀبیثأ نب  سادرم  -828-23348

ینادمهلا ةرم  -829-33348

فنحألا یخأ  نبا  ۀعصعص  نب  ۀیواعم  -830-43348

دلاخ نب  ةریغملا  -831-53349

ةریبه نب  ۀلقصم  -832-63349

ةرسیم -833-73349

نزح نب  بیسملا  -834-83349

يدسألا ۀمامق  نب  عقرملا  -835-93349

نامثع یلوم  ، يدهملا -836-04349

نونلا 349باب 

یعبر نب  ةداتق  نب  نامعنلا  -837-1349

نالجع نب  نامعن  -838-2349

هللا دبع  نب  ۀلضن  -839-3349

يدسألا ۀجاجد  نب  میعن  -840-4349

نابهص نب  نامعن )   ) نامعنلا -841-5349
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رعاشلا یشاجنلا  -842-6350

یعجشألا ةورف  نب  لفون  -843-7350

ینهجلا کلام  نب  ءاشن  -844-8350

ۀبیتع نب  عفان  -845-9350

دونکلا نب  دیبع  نب  لفون  -846-01350

دیعس نب  نامعنلا  -] 846-01350

معطم نب  ریبج  نب  عفان  -846-01350

ینادمهلا ۀلیمن  -847-11350

واولا 350باب 

یئاوسلا هللا  دبع  نب  بهو  -848-1350

بهو یبأ  نب  بهو  -849-2350

يدع نب  بهو  -850-3350

دشار نب  عدجألا  نب  بهو  -851-4350

ءاهلا 350باب 

صاقو یبأ  نب  ۀبتع  نب  ماشه  -852-1350

يریمحلا میری  نب  ةریبه  -853-2350

یلمجلا ورمع  نب  دنه  -854-3351

جایه نب  جایه  -855-4351

رمنلا نب  یناه  -856-5351

يدارملا یناه  نب  یناه  -857-6351

ءایلا 351باب 

رارجلا نب  ییحی  -858-1351

ةریون نب  دیزی  -859-2351

ۀمعط نب  دیزی  -860-3351
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سیق نب  دیزی  -861-4351

نارهم نب  دیزی  نب  سنوی  -862-5351

یبحرألا سیق  نب  دیزی  -863-6351

ۀلبج نب  دیزی  -864-7351

هللا دبع  مع  نبا  ۀیواعم ، نب  دیزی  -865-8351

سیق نب  فنحألا  نب  دیزی  -866-9351

هتلیبقبوأ هتینکب  فرع  نم  352باب 

ناهیتلا نب  مثیهلاوبأ  - 867-1352

 [ هلآو هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر  مداخ  ، ءارمحلاوبأ - 868-2352

يراصنألا نانسوبأ  - 869-3352

يراصنألا ةرمعوبأ  - 870-4352

[ يراصنألا  ] یلیلوبأ - 871-5352

مشاه ینب  یلوم  ، ۀتخافوبأ - 872-6352

یضاقلا يدنکلا  ةرقوبأ  - 873-7352

يراصنألا مزح  نب  رکبوبأ  - 874-8352

یلجبلا هللا  دبع  وبأ  - 875-9352

یلجبلا ۀکارأوبأ  - 876-01352

يدزألا ةدربوبأ  - 877-11352

قداصوبأ - 878-21352

يراصنألا ریشبوبأ  - 879-31352

يراصنألا ةداتقوبأ  - 880-41352

رماع نب  رماعوبأ  - 881-51352

يراصنألا دوعسموبأ  - 882-61352

ۀثراح نب  یلیلوبأ  - 883-71352
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ۀیطع نبا  یلوم  ، دعجلاوبأ - 884-81352

یملسلا ةرقوبأ  - 885-91353

ینهجلا رذنملاوبأ  - 886-02353

يراصنألا ورمع  نب  رسیلاوبأ  - 887-12353

دهق نب  سیق  نب  درولاوبأ  - 888-22353

ورمع [ دبع نب [  دنجوبأ  - 889-32353

ینادمهلا قاحسإوبأ  - 890-42353

میرموبأ - 891-52353

ۀفیحجوبأ - 892-62353

یعجشألا ةدعجوبأ  - 893-72353

يراصنألا ۀلمروبأ  - 894-82353

يرصنلا ذاعموبأ  - 895-92353

يدسألا نیزروبأ  - 896-03353

يدبعلا ةرضنوبأ  - 897-13353

لیلخلاوبأ - 898-23353

یعالکلا حونوبأ  - 899-33353

حابصلا نب  ۀهربأ  نب  رمشوبأ  - 900-43353

یلجبلا حافسلاوبأ  - 901-53353

يدزألا شنحوبأ  - 902-63354

یلجبلا دیلولاوبأ  - 903-73354

یلئاولا دونکلاوبأ  - 904-83354

حارجلا نب  هللا  دبع  نب  یلیلوبأ  - 905-93354

ءاشوجلاوبأ - 906-04354

بیؤذ نب  ةرمسوبأ  - 907-14354
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ۀلیمجوبأ - 908-24354

( ۀضیمح ) ۀصیمخوبأ - 909-34354

ۀلیخسوبأ - 910-44354

ۀمامأوبأ - 911-54354

رفسلاوبأ - 912-64354

درولاوبأ - 913-74354

ثیرح نب  ورمع  یلوم  ، دیزوبأ - 914-84354

ءاسنلا 354باب 

نایفس نب  ورمع  تنب  میکح  مأ  -915-1354

 [ یسوم مأ   ] لیفن تنب  ةرمع  -916-2354

ۀیدزألا ةرضن  -917-3355

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  355باحصأ 

ةزمهلا 355باب 

سیق نب  فنحألا  -918-1355

ۀتابن نب  غبصأ  -919-2355

راوس نب  ثعشأ  -920-3355

میجلا 355باب 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  -921-1355

ینادمهلا دیعج  -922-2355

رذنملا نب  دوراجلا  -923-3355

( رشب ) ریشب یبأ  نب  دوراجلا  -924-4355

ءاحلا 355باب 

رهاظم نب  بیبح  -925-1355

يرافغلا دیسأ  نب  ۀفیذح  -926-2355
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روعألا ثراحلا  -927-3355

يدع نب  رجح  -928-4355

ینرعلا نیوج  نب  ۀبح  -929-5355

ۀیبلاولا ۀبابح  -930-6355

ءارلا 355باب 

يرجهلا دیشر  -931-1355

دادش نب  ۀعافر  -932-2356

يازلا 356باب 

مقرأ نب  دیز  -933-1356

نیسلا 356باب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -934-1356

ینادمهلا یلیل   [ یبأ نب [  نایفس  -935-2356

یعازخلا درص  نب  نامیلس  -936-3356

ۀلفغ نب  دیوس  -937-4356

ءاظلا 356باب 

ورمع نب  ملاظ  -938-1356

نیعلا 356باب 

یعبر نب  ۀیابع  -939-1356

یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  -940-2356

 [ لیفطلاوبأ ۀلثاو [ نب  رماع  -941-3356

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  - 942-4356

بلطملادبع نب  سابعلا  نب  هللا  دیبع  -943-5356

یقرشملا سیق  نب  ورمع  -944-6356

فاقلا 356باب 
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ةدابع نب  دعس  نب  سیق  -945-1357

فاکلا 357باب 

یعخنلا دایز  نب  لیمک  -946-1357

بیلک نب  ناسیک  -947-2357

ماللا 357باب 

ییحی نب  طول  -948-1357

میملا 357باب 

نیطبلا ملسم  -949-1357

لئاو یبأ  یلوم  ، دوعسم -950-2357

رامتلا مثیم  -951-3357

ۀبجن نب  بیسملا  -952-4357

بلاط یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  -953-5357

ءاهلا 357باب 

فاسی نب  لاله  -954-1357

ینکلا 357باب 

ینادمهلا قاحسإوبأ  - 955-1357

یعیبسلا قاحسإوبأ  - 956-2357

بیلکوبأ - 957-3358

ءاسنلا 358باب 

[ ۀیبلاولا ۀبابح  -] 958-1358

ۀیبلاولا ۀبابح  تنب  ۀمطاف  -958-1358

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  358باحصأ 

 ( فلألا ) ةزمهلا 358باب 

یلهاکلا ثراحلا  نب  سنأ  -959-1358
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یمابشلا [ ۀلظنح نب  دعسأ [ -960-2358

ۀیندملا نبا  یلوم  ملسأ  -961-3358

ءابلا 358باب 

بلاغ نب  رشب  -962-1358

دیعس نب  لیکب  -963-2358

میجلا 358باب 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  -964-1358

یلع نب  رفعج  - 965-2358

رذ یبأ  یلوم   ، نوج -966-3358

کلام نب  نیوج  -967-4358

یناملسلا ثراحلا  نب  ةدانج  -968-5358

ریجح نب  بدنج  -969-6358

ینادمهلا دیعج  -970-7359

ءاحلا 359باب 

رهاظم نب  بیبح  -971-1359

ۀلظنح -972-2359

ۀیجان نب  دیزی  نب  رحلا  -973-3359

کلام نب  جاجحلا  -974-4359

قوزرم نب  جاجح )   ) جاجحلا -975-5359

ورمع نب  سالحلا  -976-6359

یمابشلا دعسأ  نب  ۀلظنح  -977-7359

ءارلا 359باب 

يرجهلا دیشر  -978-1359

ورمع نب  ثیمر  -979-2359
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يازلا 359باب 

مقرأ نب  دیز  -980-1359

لقعم نب  دیز  -981-2359

قمحلا نب  ورمع  بحاص  ، رهاز -982-3359

نیقلا نب  ریهز  -983-4359

نیسلا 359باب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -984-1359

 [ مالسلا هیلع  نیسحلا [  یلوم   ، میلس -985-2359

کلام نب  فیس  -986-3360

عاطملا یبأ  نب  ورمع  نب  دیوس  -987-4360

عیرس نب  نایفس  -988-5360

سباحلا نب  معنملا  نب  راوس  -989-6360

هللا دبع  نب  دیعس  -990-7360

نیشلا 360باب 

یلشهنلا هللا  دبع  نب  بیبش  -991-1360

ۀثراح نب  دعس  نب  حیرش  -992-2360

رکاش یلوم   ، بذوش -993-3360

داضلا 360باب 

کلام نب  ۀماغرض  -994-1360

360ءاطلا

يدع نب  حامرطلا  -995-1360

ءاظلا 360باب 

ورمع نب  ملاظ  -996-1360

نیعلا 360باب 

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


اصیقع -997-1360

یقرشملا سیق  نب  ورمع  -998-2360

جارسلا ریثک  نب  رماع  -999-3361

بلاط یبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  -1000-4361

یلع نب  هللا  دبع  - 1001-5361

رغصألا نیسحلا  نب  یلع  - 1002-6361

یلع نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  - 1003-7361

رفعج نب  هللا  دبع  نب  نوع  -1004-8361

لیقع نب  ملسم  نب  هللا  دبع  - 1005-9361

رطقی نب  هللا  دبع  - 1006-01361

یجرزخلا هبردبع  نب  نمحرلادبع  - 1007-11361

بعک نب  نارمع  -1008-21361

هرزع انبا  نمحرلادبع  هللا و  361دبع 

ۀعیبض نب  ورمع  -1010-41361

هللا دیبعو  هللا  دبع  - 1011-51361

ملسم نب  رماع  -1012-61362

ناسح نب  رامع  -1013-71362

ۀمامث نب  ورمع  -1014-81362

رجاهملا یبأ  نب  ضایع  -1015-91362

يراصنألا هللا  دبع  نب  ورمع  -1016-02362

یبحرألا هللا  دبع  نب  نمحرلادبع  - 1017-12362

ینالادلا ۀمالس  یبأ  نب  رامع  -1018-22362

يرکاشلا بیبش  یبأ  نب  سباع  -1019-32362

یعازخلا هللا  دبع  نب  نارمع  -1020-42362
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نامیلس نب  هللا  دبع  - 1021-52362

لضفلا نب  سابعلا  -1022-62362

ناعمس نب  ۀبقع  -1023-72362

ریمع نب  هللا  دبع  - 1024-82362

ۀلبج نب  میکح  نب  هللا  دبع  - 1025-92362

ءافلا 362باب 

ریهز نب  ةدعج  نب  سارفلا  -1026-1362

فاقلا 362باب 

يراصنألا بعک  نب  ۀظرق  -1027-1363

يوادیصلا رهسم  نب  سیق  -1028-2363

هللا دبع  نب  طساق  -1029-3363

بیبح نب  مساقلا  -1030-4363

فاکلا 363باب 

قیتع نب  ۀنانک  -1031-1363

بیلک نب  ناسیک  -1032-2363

ماللا 363باب 

ییحی نب  طول  -1033-1363

میملا 363باب 

رامتلا مثیم  -1034-1363

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  -1035-2363

یلع نب  دمحم  - 1036-3363

رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 1037-4363

لیقع نب  دیعس  یبأ  نب  دمحم  - 1038-5363

مالسلا هیلع  نیسحلا  یلوم   ، حجنم -1039-6363

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀجسوع نب  ملسم  -1040-7364

هللا دبع  نب  طسقم  -1041-8364

هالوم  ، ملسم -1042-9364

جاجحلا نب  دوعسم  -1043-01364

هللا دبع  نب  دمحم  - 1044-11364

جرعألا ریثک  نب  ملسم  -1045-21364

بدحألا نب  ورمع  نب  رینم  -1046-31364

عیرس نب  کلام  -1047-41364

نامیلس نب  رذنم  -1048-51364

دایز نب  عینم  -1049-61364

نونلا 364باب 

نالجع نب  میعن  -1050-1364

یلمجلا لاله  نب  عفان  -1051-2364

ورمع نب  نامعنلا  -1052-3364

ءایلا 364باب 

طیبث نب  دیزی  -1053-1364

یقرشملا نیصحلا  نب  دیزی  -1054-2364

ینکلا 364باب 

یلع نب  رکبوبأ  - 1055-1364

یلؤدلا دوسألا  یبأ  نبا  - 1056-2365

ءاسنلا 365باب 

ۀیبلاولا ۀبابح  تنب  ، ۀمطاف -1057-1365

هنع يور  نم  و  مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  رکبوبأ  لیقو  نسحلا  وبأ  هتینک  لیقو  نیسحلا  نب  یلع  دمحم  یبأ  365باحصأ 

ةزمهلا 365باب 
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دبعم نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1058-1365

یلع نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1059-2365

يراصنألا ریشب  نب  میهاربا  - 1060-3365

ۀصفح یبأ  نب  میهاربا  - 1061-4365

ۀمیرک یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1062-5365

ۀیمأ نب  لیعامسإ  -1063-6365

ثراحلا نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1064-7365

یندملا راسی  نب  قاحسإ  -1065-8365

حابر نب  بلغت  نب  نابأ  -1066-9366

زوریف شایع  یبأ  نب  نابأ  -1067-01366

یئاطلا ذئاع  نب  بویأ  -1068-11366

ۀحلط یبأ  نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1069-21366

یساؤرلا دیمح  نب  حلفأ  -1070-31366

یندملا عفار  نب  لیعامسإ  -1071-41366

یلع نب  نسحلا  نب  بویأ  -1072-51366

یعخنلا دیزی  نب  میهاربا  - 1073-61366

رفعج نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1074-71366

قلاخلادبع نب  لیعامسإ  -1075-81366

هیومح نب  دمحأ  - 1076-91366

ءابلا 366باب 

يدسألا بلاغ  نب  رشب  -1077-1367

لاهنملاوبأ سوأ ،  نب  رکب  -1078-2367

جشألا نب  هللا  دبع  نب  ریکب  -1079-3367

فاکسإلا درب  -1080-4367
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ءاثلا 367باب 

ریبزلا نب  هللا  دبع  نب  تباث  -1081-1367

یسرافلا زمره  نب  تباث  -1082-2367

رانید ، ۀیفص یبأ  نب  تباث  -1083-3367

ینانبلا ملسأ  نب  تباث  -1084-4367

دیعس ، ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  -1085-5367

یماشلا دیزی  نب  ریوث  -1086-6367

میجلا 367باب 

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رباج  -1087-1367

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  - 1088-2367

يرفعجلا میهاربا  نب  رفعج  - 1089-3368

رشبوبأ سایإ ،  نب  رفعج  - 1090-4368

دیعج -1091-5368

یفوکلا یلالهلا  میهج  -1092-6368

رکب یبأ  نب  دمحم  نب  رباج  -1093-7368

ءاحلا 368باب 

عفار یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 1094-1368

يرصبلا حاورلا  نب  نسحلا  - 1095-2368

ۀیفنحلا نب  دمحم  نب  نسحلا  - 1096-3368

ةریمض نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 1097-4368

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 1098-5368

دمحم وبأ  ۀبیتع ، نب  مکحلا  -1099-6368

ییحیوبأ تباث ،  یبأ  نب  بیبح  -1100-7368

یفوکلا ملسم  نب  دیمح  -1101-8369
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يدزألا بعک  نب  ثراحلا  -1102-9369

ۀیریوجوبأ فافخ ،  نب  ناطح  -1103-01369

ینادمهلا ورمع  نب  نیصح  -1104-11369

معطم نب  ریبج  نب  میکح  -1105-21369

يراصنألا ( ورمع ) رمع نب  صفح  -1106-31369

سرشألا یبأ  نب  ناسح  نب  بیبح  -1107-41369

ینادمهلا عفان  نب  دیمح  -1108-51369

یندملا لیضفلا  نب  ثراحلا  -1109-61369

دابع نب  میکح  نب  میکح  -1110-71369

يدسألا نایفس  نب  میرح )   ) میذح -1111-81369

یفوکلا ةرامع  نب  نسحلا  - 1112-91369

یفریصلا بیهص  نب  میکح  -1113-02370

( یمیمتلا ) یمیتلا دوراجلا  نب  ثراحلا  -1114-12370

يرماعلا ناسح  -1115-22370

يدسألا کیرش  نب  میذح  -1116-32370

یناتسجسلا بیبح  -1117-42370

ءاخلا 370باب 

یندملا راسی  نب  مرشخ  -1118-1370

لادلا 370باب 

یمرصلا دواد  -1119-1370

ءارلا 370باب 

یلولسلا دیبع  نب  نیزر  -1120-1.1211-2370

يرجهلا دیشر  -1122-3370

نمحرلادبع یبأ  نب  ۀعیبر  -1123-4370
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ینادمهلا ةدیبع  نب  حایر  -1124-5370

یمیتلا نامثع  نب  ۀعیبر  -1125-6370

يازلا 370باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  -1126-1370

یلع نب  نسحلا  نب  دیز  -1127-2371

يریرجلا ۀقوس  نب  دایز  -1128-3371

يرصبلا یمعلا  دیز  -1129-4371

يودعلا ملسأ  نب  دیز  -1130-5371

نیسلا 371باب 

نزح نب  بیسملا  نب  دیعس  -1131-1371

دمحم وبأ  ریبج ، نب  دیعس  -1132-2371

نامثع نب  دیعس  -1133-3371

بیهص نب  میکح  نب  ریدس  -1134-4371

ثراحلا نب  هللا  دبع  نب  يرسلا  -1135-5371

یلالهلا سیق  نب  میلس  -1136-6371

یعجشألا دعجلا  یبأ  نب  ملاس  -1137-7371

هللا دبع  نب  رمع  یلوم   ، ملاس -1138-8371

ییحیوبأ لیهک ،  نب  ۀملس  -1139-9372

سیق نب  دیعس  نب  دعس  -1140-01372

رانید نب  ۀملس  -1141-11372

طیرش نب  طیبن  نب  ۀملس  -1142-21372

یلهذلا برح  نب  كامس  -1143-31372

یسبعلا ةریغملا  یبأ  نب  نامیلس  -1144-41372

ۀصفح یبأ  نب  ملاس  -1145-51372
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دیعسوبأ نابزرملا ،  نب  دیعس  -1146-61372

یلظنحلا فیرط  نب  دعس  -1147-71372

يربقملا دیعس  یبأ  نب  دیعس  -1148-81372

یندملا ثراحلا  نب  دیعس  -1149-91372

یندملا ۀناجرم  نب  دیعس  -1150-02372

نامیلس نب  هللا  دبع  وبأ  نامیلس ،  -1151-12372

یفعجلا رینتسملا  نب  مالس  -1152-22373

لقیصلا دلاخوبأ  دیعس ، -1153-32373

میکح نب  دعس  -1154-42373

نیشلا 373باب 

یبضلا ۀماعن  نب  ۀبیش  -1155-1373

دعس نب  لیبحرش  -1156-2373

داصلا 373باب 

یندملا ناسیک  نب  حلاص  -1157-1373

یندملا ناسح  یبأ  نب  حلاص  -1158-2373

ریبج نب  تاوخ  نب  حلاص  -1159-3373

يرهزلا میلس  نب  ناوفص  -1160-4373

یفریصلا میکحوبأ  بیهص ،  -1161-5373

داضلا 373باب 

یناسارخلا محازم  نب  كاحضلا  -1162-1373

یقرشملا هللا  دبع  نب  كاحضلا  -1163-2374

ءاطلا 374باب 

یندملا رضنلا  نب  ۀحلط  -1164-1374

یسمحألا نمحرلادبع  نب  قراط  -1165-2374
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نمحرلادبع وبأ  ناسیک ،  نب  سواط  -1166-3374

یندملا ورمع  نب  ۀحلط  -1167-4374

ءاظلا 374باب 

ورمع نب  ملاظ  -1168-1374

نیعلا 374باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  هللا  دبع  - 1169-1374

بلاط یبأ  نب  لیقع  نب  هللا  دبع  - 1170-2374

یسبعلا نامیلس  نب  هللا  دبع  - 1171-3374

رانید نب  هللا  دبع  - 1172-4374

یندملا دروتسملا  هللا  دبع  - 1173-5374

یموزخملا ۀکیلم  یبأ  نب  هللا  دبع  - 1174-6375

یمشاهلا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 1175-7375

یکملا زمره  نب  هللا  دبع  - 1176-8375

ورمع نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  - 1177-9375

يرهزلا ةدیبع  نب  هللا  دبع  - 1178-01375

دانزلاوبأ ناوکذ ،  نب  هللا  دبع  - 1179-11375

یمشاهلا دییز  نب  هللا  دیبع  -1180-21375

( یندملا ) ینیدملا نمحرلادبع  نب  هللا  دبع  - 1181-31375

( یندملا ) ینیدملارفعج نب  هللا  دبع  - 1182-41375

دنه یبأ  نب  دیعس  نب  هللا  دبع  - 1183-51375

یبضلا ۀمربش  نب  هللا  دبع  - 1184-61375

رمع نب  دمحم  نب  هللا )  دبع  هللا (  دیبع  -1185-71375

عفار یبأ  نب  یلع  نب  هللا  دیبع  -1186-81375

یسبعلا ةریغملا  نب  هللا  دیبع  -1187-91375
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یفوکلا میسولا  یبأ  نب  هللا  دیبع  -1188-02376

يرمعلا ملسم  نب  هللا  دیبع  -1189-12376

بهوم نب  نمحرلادبع  نب  هللا  دیبع  -1190-22376

دعجلا یبأ  نب  هللا  دبع  - 1191-32376

ینانکلا ۀلثاو  نب  رماع  -1192-42376

طمسلا نب  رماع  -1193-52376

تباث نب  یلع  - 1194-62376

یلع نب  یسیع  -1195-72376

یسمحألا ذئاع  -1196-82376

رامتلا مثیم  نب  نارمع  -1197-92376

یفعجلادمحم نب  هللا  دبع  - 1198-03376

حابر یبأ  نب  ءاطع  انبا   ، هللا دبع  376کلملادبع و 

ریشب نب  ۀبقع  -1200-23376

ریصقلا نمحرلادبع  - 1201-33376

نمؤملادبع - 1202-43376

يراصنألا ةرامع  -1203-53377

یقربلا هللا  دبع  - 1204-63377

مساقلا نب  رافغلادبع  - 1205-73377

ءافلا 377باب 

يدبعلا فنحألا  نب  تارف  -1206-1377

ینابیشلا رکب  نب  حیلف  -1207-2377

رعاشلا قدزرفلا  -1208-3377

فاقلا 377باب 

ینابیشلا فوع  نب  مساقلا  -1209-1377
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رکب یبأ  نب  دمحم  نب  مساقلا  -1210-2377

نمحرلادبع نب  مساقلا  -1211-3377

فاکلا 377باب 

بیلک نب  ناسیک  -1212-1377

رکنک -1213-2377

میملا 377باب 

معطم نب  ریبج  نب  دمحم  - 1214-1378

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  - 1215-2378

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  -1216-3378

نیطبلا یلع  نب  ملسم  -1217-4378

يرهزلا باهش  نب  دمحم  - 1218-5378

یلع نب  رمع  نب  دمحم  - 1219-6378

ۀیطع نب  کلام  -1220-7378

يراصنألا سیق  نب  دمحم  - 1221-8378

يروثلا رذنم  -1222-9378

حادقلا نومیم  -1223-01378

نابلا نومیم  -1224-11378

یکملا ذوبرخ  نب  فورعم  -1225-21378

ءایلا 378باب 

یمعطملا لیوطلا  مأ  نبا  ییحی  -1226-1378

ینکلا 378باب 

میرموبأ - 1227-1378

ءاسنلا 378باب 

ءاربلا مأ  -1228-1378
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مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  379باحصأ 

ةزمهلا 379باب 

( يدسلا ) يدسألا  ( نانح  ) نایح نب  میهاربا  - 1229-1379

يدبعلا میعن  نب  میهاربا  - 1230-2379

يدنکلا دثرم  نب  میهاربا  - 1231-3379

يریرجلا میهاربا  - 1232-4379

یفوکلا ضرعم  نب  میهاربا  - 1233-5379

يرمحألا هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1234-6379

یناعنصلا رمع  نب  میهاربا  - 1235-7379

لیمج نب  میهاربا  - 1236-8379

ذاعم نب  میهاربا  - 1237-9379

ةزعوبأ دیبع ، نب  میهاربا  - 1238-01379

یفوکلا قرزألا   [ نب میهاربا [  - 1239-11380

رصن نب  میهاربا  - 1240-21380

یطامنألا حلاص  نب  میهاربا  - 1241-31380

رفعج نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1242-41380

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1243-51380

زازبلا دایز  نب  لیعامسإ  -1244-61380

بوقعی نب  لضفلا  نب  لیعامسإ  -1245-71380

یمعثخلا رباج  نب  لیعامسإ  -1246-81380

يدسلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1247-91380

قرزألا ناملس  نب  لیعامسإ  -1248-02380

بتاکلادمحأ وبأ  لیعامسإ ،  -1249-12380

یفعجلا قلاخلادبع  نب  لیعامسإ  -1250-22380
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لیعامسإ -1251-32381

زیزعلادبع نب  لیعامسإ  -1252-42381

دلاخ یبأ  نب  لیعامسإ  -1253-52381

لیعامسإ نب  دیزی ) ) دیرب نب  قاحسإ  -1254-62381

یماشلا حون  نب  قاحسإ  -1255-72381

بوقعی نب  لضفلا  نب  قاحسإ  -1256-82381

راسی نب  قاحسإ  -1257-92381

لابنلا ریشب  نب  قاحسإ  -1258-03381

یلع نب  رفعج  نب  قاحسإ  -1259-13381

دیز نب  باهش  نب  بویأ  -1260-23381

جالع یبأ  نب  رکب  نب  بویأ  -1261-33381

ناسیک ۀمیمت  یبأ  نب  بویأ  -1262-43381

ۀکیشو نب  بویأ  -1263-53381

زوریف شایع  یبأ  نب  نابأ  -1264-63381

دیعسوبأ بلغت ،  نب  نابأ  -1265-73382

يدزألا ورمع  نب  سنأ  -1266-83382

ساوقلا یکملا  ملسأ  -1267-93382

یکملا دابع  نب  لیئارسإ  -1268-04382

يزارلا نیعأ  -1269-14382

یبضلا لصاو  نب  قاحسإ  -1270-24382

ۀحلط یبأ  نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1271-34382

یمیمتلا نمیأ  نب  ملسأ  -1272-44382

ذئاع نب  دمحأ  - 1273-54382

یبلحلا نارمع  نب  دمحأ  - 1274-64382
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یمقلا قاحسإ  -1275-74382

مساقلا نب  دیسأ  -1276-84382

ءابلا 382باب 

یفعجلارفعج نب  رشب  -1277-1382

ینئادملا ۀبقع  یبأ  نب  رشب  -1278-2382

یمعثخلا هللا  دبع  نب  رشب  -1279-3382

یشباولا نومیم  نب  رشب  -1280-4383

ریشب نب  دمصلادبع  وبأ  ریشب ، -1281-5383

یطزلا عایب  ، رشب -1282-6383

معثخ نب  رشب  -1283-7383

لاحرلا ریشب  -1284-8383

( راسی ) راشب نب  رشب  -1285-9383

نامعنلا نب  دیز  نب  راشب  -1286-01383

ریشب -1287-11383

یسمحألا بیبح  نب  رکب  -1288-21383

یفوکلا دلاخ  نب  رکب  -1289-31383

برک نب  رکب  -1290-41383

حلاص نب  رکب  -1291-51383

ۀبیبح یبأ  نب  رکب  -1292-61383

نسنس نب  نیعأ  نب  ریکب  -1293-71383

یفوکلا بیبح  نب  ریکب  -1294-81383

یفوکلا بدنج  نب  ریکب  -1295-91384

یفوکلا يدنکلا  هیورکب  -1296-02384

يدزألا فاکسإلا  درب  -1297-12384

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


یلجعلا ۀیواعم  نب  دیرب  -1298-22384

طایخلا درب  -1299-32384

یفریصلا هللا  دبع  نب  ماسب  -1300-42384

يدسألا لیلخلا  نب  ردب  -1301-52384

یملسألا راشب  -1302-62384

یندملا ناملس  نب  ریشب  -1303-72384

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رشب  -1304-82384

ءاتلا 384باب 

دایز نب  میمت  -1305-1384

ءاثلا 385باب 

مادقملاوبأ زمره ، نب  تباث  -1306-1385

ۀیفصوبأ رانید ، نب  تباث  -1307-2385

هللا دبع  تباث ،  یبأ  نب  تباث  -1308-3385

یلکعلا ةدئاز  نب  تباث  -1309-4385

دیعس ، ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  -1310-5385

میجلا 385باب 

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رباج  -1311-1385

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  - 1312-2385

نسحلا نب  نسحلا  نب  رفعج  -] 1312-2385

دابع نب  میکح  نب  رفعج  - 1313-3385

تباث نب  ورمع  نب  رفعج  - 1314-4385

یمیمتلا يرسلا  نب  دوراجلا  -1315-5386

ثراحلا نب  دیزی  نب  رباج  -1316-6386

دوراج -1317-7386
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یفعجلا میهاربا  نب  رفعج  - 1318-8386

هللا دبع  یبأ  نب  ةدعج  -1319-9386

یسمحألارفعج - 1320-01386

ینئادملا حارج  -1321-11386

ءاحلا 386باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  نسحلا  - 1322-1386

یلینلا ةراس  یبأ  نب  نسحلا  - 1323-2386

يدسألا شیبح  نب  نسحلا  - 1324-3386

يرمحألا یلع  نب  نسحلا  - 1325-4386

دیز نب  باهش  نب  نسحلا  - 1326-5387

یح نب  حلاص  نب  نسحلا  - 1327-6387

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 1328-7387

هللا دیبع  نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 1329-8387

یفوکلا ریثأ  نب  نیسحلا  - 1330-9387

دمحأ وبأ  یفعجلا ، نیسحلا  - 1331-01387

دمحم وبأ  ۀبیتع ، نب  مکحلا  -1332-11387

میعن یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  مکحلا  -1333-21387

دیبع یبأ  نب  راتخملا  نب  مکحلا  -1334-31387

رامع نب  نسحلا  - 1335-41387

يرصبلا دایز  نب  نسحلا  - 1336-51387

یفقثلا تلصلا   [ یبأ نب [  مکحلا  -1337-61387

ةرامع نب  نسحلا  - 1338-71388

فافخلا ءالعلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 1339-81388

بتاکلا يرسلا  نب  نسحلا  - 1340-91388
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لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 1341-02388

فسوی نب  نسحلا  - 1342-12388

طابر نب  نسحلا  - 1343-22388

یناجرألا هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 1344-32388

رذنم انبا   ، نیسحلا 388نسحلا و 

يرقنملادمحأ نب  نیسحلا  - 1346-52388

بعصم نب  نیسحلا  - 1347-62388

 [ نمیأ نب  نیسحلا  -] 1347-62388

ةزمح یبأ  تنب  نبا  نیسحلا  - 1348-72388

دامح نب  نیسحلا  - 1349-82388

ةریغملا انبا  ، دامحو 388نسحلا 

يدسألا تباث  یبأ  نب  بیبح  -1351-03388

یفوکلا یسبعلا  بیبح  -1352-13388

یناتسجسلا بیبح  -1353-23388

يدنکلا راشب  نب  بیبح  -1354-33389

سرشألا یبأ  نب  ناسح  نب  بیبح  -1355-43389

یسبعلا يرج  نب  بیبح  -1356-53389

فاکسإلا ةریمعوبأ  بیبح ،  -1357-63389

يرعشألا نامیلس  یبأ  نب  دامح  -1358-73389

یسفانطلا رشب  نب  دامح  -1359-83389

يدزألا دشار  نب  دامح  -1360-93389

یئاطلا دراطعلا  یبأ  نب  دامح  -1361-04389

ینابیشلا نیعأ  نب  نارمح  -1362-14389

يرصنلا ةریغملا  نب  ثراحلا  -1363-24389
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یناتسجسلا  ( یلعم  ) یلعملا نب  بیبح  -1364-34389

يرقنملا حیرش  نب  برح  -1365-44389

رایطلا ةزمح  -1366-54390

نیعأ نب  نارمح  نب  ةزمح  -1367-64390

نارهم نب  ناسح  -1368-74390

ۀیواعم نب  میکح  -1369-84390

ماحللا رشب  نب  دامح  -1370-94390

ثایغ نب  صفح  -1371-05390

یفوکلا ءاطع  نب  ةزمح  -1372-15390

یثیللا نیسحلا  وبأ  ةزمح ، -1373-25390

يدزألا نیصح  نب  ثراحلا  -1374-35390

ریثک نب  روصنم  نب  ۀفیذح  -1375-45390

ةاطرأوبأ ةاطرأ ، نب  جاجحلا  -1376-55390

یفوکلا یفعجلا  ( رحلا  ) نسحلا - 1377-65390

یفوکلا روعألا  صفح  -1378-75390

یطساولا رانید  نب  جاجحلا  -1379-85390

یفوکلا ریثک  نب  جاجحلا  -1380-95391

یعرقألا بهو  نب  صفح  -1381-06391

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 1382-16391

بیهصوبأ بیهص ،  نب  میکح  -1383-26391

ءاخلا 391باب 

ءالعلاوبأ راکب ، نب  دلاخ  -1384-1391

یفوکلا نامهط  نب  دلاخ  -1385-2391

یفعجلا نمحرلادبع  نب  ۀمثیخ  -1386-3391
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یفوکلا لشألا  مزاخ  -1387-4391

عیبرلاوبأ یفوأ ،  نب  دلاخ  -1388-5391

ۀمیرک یبأ  نب  دلاخ  -1389-6391

لادلا 391باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  دواد  -] 1390-1391

يرازبألا دواد  -1390-1391

ینادمهلا دیز  نب  دواد  -1391-2391

نالیغوبأ بیبح ،  نب  دواد  -1392-3392

يدسألا رمعوبأ  رانید ، -1393-4392

يدنکلا حلاص  نب  مهلد  -1394-5392

یفوکلا یجاجدلا  دواد  -1395-6392

يریشقلا دنه  یبأ  نب  دواد  -1396-7392

ءارلا 392باب 

حیبص نب  عیبرلا  -1397-1392

یفوکلا یسبعلا  عیبرلا  -1398-2392

ریثک نب  ذجان  نب  ۀعیبر  -1399-3392

ةریبه نبا  یلوم  دیفر  -1400-4392

يدبعلا ۀلقصم  نب  دیقر  -1401-5392

يأرلا ۀعیبرب  فورعملا   ، نمحرلادبع یبأ  نب  ۀعیبر  -1402-6392

يرصملا دعس  نب  دشر  -1403-7393

یطامنألا نیزر  و]9-5041- يرازبألا [ نیزر  -1404-8393

يازلا 393باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  -1406-1393

سنوی نب  دمحم  نب  دیز  -1407-2393
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یلجبلا ۀقوس  نب  دایز  -1408-3393

دوراجلاوبأ رذنملا ، نب  دایز  -1409-4393

ةدیبعوبأ یسیع ،  نب  دایز  -1410-5393

مالحألا دایز  -1411-6393

یفوکلا یبراحملا  دایز  -1412-7393

یفوکلا ءاجر  یبأ  نب  دایز  -1413-8393

نابلا دوسألا  دایز  -1414-9393

یمشاهلا دایز  -1415-01393

يرقنملا دایز  یبأ  نب  دایز  -1416-11394

ضاقنلا هللا  دبع  نب  ایرکز  -1417-21394

ینئادملا ریهز  -1418-31394

ینادمهلا حلاص  نب  دایز  -1419-41394

ۀمادق نب  ةدئاز  -1421-61394

ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز  -1422-71394

رفعج یبأ  یلوم  ، دایز -1423-81394

لالحلا یبأ  نب  دایز  -1424-91394

يرجآلا دیز  -1425-02394

راجنلا دوسألا  نب  دایز  -1426-12394

ایرکز -1427-22394

نیسلا 394باب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -1428-1394

لیهک نب  ۀملس  -1429-2395

فیرط نب  دعس  -1430-3395

متهألا نب  ۀملس  -1431-4395
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ۀصفح یبأ  نب  ملاس  -1432-5395

فحاصملا عایب   ، لشألا ملاس  -1433-6395

زرحم نب  ۀملس  -1434-7395

یفعجلا ملاس  -1435-8395

یکملا ملاس  -1436-9395

زرحم نب  نامیلس  -1437-01395

دلاخ نب  ناملس  -1438-11395

یلجعلا نوراه  نب  نامیلس  -1439-21395

ۀیواعم نب  بیلک  نب  ةروس  -1440-31395

یکملا فیدس  -1441-41395

یفریصلا میکح  نب  ریدس  -1442-51395

( يدعملا ) یندعملا نیکس  -1443-61395

نانس نب  هللا  دبع  وبأ  نانس ،  -1444-71395

ریشب نب  ملس  -1445-81395

بالجلا ( ورمع ) رمع یبأ  نب  دعس  -1446-91395

يراصنألا دیعس  نب  مالس  -1447-02396

لابرط یلوم   ، نامیلس -1448-12396

ناورم نب  نامیلس  -1449-22396

رینتسملا نب  مالس  -1450-32396

ملاس -1451-42396

يدنکلا نسحلا  نب  دعس  -1452-52396

[ یفعجلا مالس  -] 1453-62396

دادحلا دعس  -1454-72396

 . نیشلا 396باب 
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لابنلا ریشب  وخأ  ، ةرجش -1455-1396

داصلا 396باب 

يورهلا عایب   ، تماص -1456-1396

مثیم نب  حلاص  -1457-2396

جاجحلا نب  تلصلا  -1458-3396

ۀبقع نب  حلاص  -1459-4396

ینادمهلا لهس  نب  حلاص  -1460-5396

داضلا 396باب 

لزغلا عایب   ، سیرض -1461-1397

ءاطلا 397باب 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم  ، رهاط -1462-1397

لابرط -1463-2397

دیز نب  ۀحلط  -1464-3397

ءاظلا 397باب 

نافکألا عایب   ، حصان نب  فیرظ  -1465-1397

نیعلا 397باب 

ینابیشلا نیعأ  ونب  ، رابجلادبع کلملادبع و  397یسیع و 

نیسحلا نب  یلع  نب  رمع  -] 1467-2397

نسحلا نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  - 1468-3397

يرماعلا کیرش  نب  هللا  دبع  - 1469-4397

نامیلس نب  هللا  دبع  - 1470-5397

یکملا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 1471-6397

يرجهلا ریکب  نب  هللا  دبع  - 1472-7397

یفعجلادمحم نب  هللا  دبع  - 1473-8397
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رانید نب  هللا  دبع  - 1474-9397

نالجع نب  هللا  دبع  - 1475-01398

راتخملا نب  هللا  دبع  - 1476-11398

ریصقلا میحرلادبع  - 1477-21398

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دبع  - 1478-31398

یمعثخلا ةدیبع  -1479-41398

نیعأ نب  کلملادبع  - 1480-51398

يراصنألا راتخملا  نب  دحاولادبع  - 1481-61398

یطساولا دیمحلادبع  - 1482-71398

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع  - 1483-81398

يراصنألا نامیلس  نب  نمحرلادبع  - 1484-91398

نیعأ نب  نمحرلادبع  - 1485-02398

یفقثلا هللا  دبع  نب  ورمع  -1486-12398

دلاخ نب  ورمع  -1487-22398

لاله نب  دیعس  نب  ورمع  -1488-32398

ۀکیشو یبأ  نب  رمعم  نب  ورمع  -1489-42398

يراصنألا  ( مساق  ) مساقلا نب  رافغلادبع  - 1490-52398

يدسألادمحم نب  هللا  دبع  - 1491-62398

یشرقلا روصنم  یبأ  نب  یسیع  -1492-72399

ناحطلا یسیع  -1493-82399

يدسألا ( رشب ) ریشب نب  ۀبقع  -1494-92399

ۀبیش نب  ۀبقع  -1495-03399

ماوع وخأ  ۀیطع  -1496-13399

یفوعلا ۀیطع  -1497-23399
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يدسألا  ( عارذ  ) عارد نب  ءابلع  -1498-33399

نیسحلا نب  ءالعلا  -1499-43399

نمحرلادبع - 1500-53399

صوحألا یبأ  نب  رامع  -1501-63399

ۀمرکع -1502-73399

یمرضحلادمحم نب  ۀمقلع  -1503-83399

نومیم نب  یلع  - 1504-93399

صوحألا یبأ  نب  رماع  -1505-04399

يرازفلا دلاخ  یبأ  نب  نارمع  -1506-14399

یکسکسلا ةدیبع  -1507-24399

تباث نب  ورمع  -1508-34400

دیشر نب  ورمع  -1509-44400

رمش نب  ورمع  -1510-54400

جیرج نب  هللا  دبع  - 1511-64400

دوراجلا نب  هللا  دبع  - 1512-74400

( ورمع ) رمع نب  یسیع  -1513-84400

زیزعلادبع نب  یلع  - 1514-94400

یفوکلا ۀیطع  نب  یلع  - 1515-05400

طابر نب  یلع  - 1516-15400

ریکب نب  دیعس  نب  یلع  - 1517-25400

داجب نب  ۀسبنع  -1518-35400

بعصم نب  ۀسبنع  -1519-45400

نانب یبأ  نب  ورمع  -1520-55400

نارهم نب  میرکلادبع  - 1521-65400
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رمع نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -1522-75400

یکملا رانید  نب  ورمع  -] 1523-85401

هللا دبع  نب  رفاذع  -1524-95401

 [ میرکلادبع نب  ءالعلا  -1525-06401

ةزمح نب  یسیع  -1526-16401

يدسألا بلاغ  نب  هللا  دبع  - 1527-26401

مساقلا نب  نمؤملادبع  - 1528-36401

ۀلظنح انبا  یلع  و  رخصابأ ، ینکی  ، 401رمع

يدیبزلا ةریغملا  یبأ  نب  یلع  - 1530-56401

بیهص نب  دابع  -1531-66401

عیمج نب  ورمع  -1532-76401

رصاملا سیق  نب  ورمع ) ) رمع -1533-86401

یطساولا دلاخ  نب  ورمع  -1534-96401

لاله نب  ورمع  و37-8351- ییحی .  نب  رمع  و27-7351- ۀعرز . نب  نمحرلادبع  و17-6351 - ورمع . نب  هللا  دبع  - 1535-07401

سیق نب  ۀبقع  -1539-47402

ناوکذ نب  ۀیطع  -1540-57402

نارمع -1541-67402

نیغلا 402باب 

میهاربا نب  ثایغ  -1542-1402

رعاشلا لیذهلاوبأ  لیذهلا ،]  نب  بلاغ [  -1543-2402

ینهجلا بلاغ  -1544-3402

ءافلا 402باب 

راسی نب  لیضفلا )   ) لیضف -1545-1402

ناسرلا ریبزلا  نب  لیضفلا )   ) لیضف -1546-2402
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روعألا نامثع  نب  لیضف  -1547-3402

حیرش نب  لیضف  -1548-4402

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلف  -1549-5402

فنحأ نب  تارف  -1550-6402

 ( نادعس  ) نادعم نب  لیضف  -1551-7403

ةرسیم نب  لیضف  -1552-8403

ثایغ نب  لیضف  -1553-9403

[ يرجآلا ةورف  -] 1553-9403

فاقلا 403باب 

ةدئاز یبأ  نب  دیعس  نب  ۀمادق  -1554-1403

يرعشألا ۀنامر  نب  سیق  -1555-2403

دمحم نب  مساقلا  -1556-3403

کلملادبع نب  مساقلا  -1557-4403

عیبرلا نب  سیق  -1558-5403

فاکلا 403باب 

راجنلا لماک  -1559-1403

يدسألا ۀیواعم  نب  بیلک  -1560-2403

يدسألا دیز  نب  تیمکلا  -1561-3403

ءاونلا ریثک  -1562-4403

بیلک نب  ناسیک  -1563-5403

يرباسلا بحاص   ، لماک -1564-6403

ءالعلا نب  لماک  -1565-7404

يوادیصلا ۀیواعم  نب  بیلک  -1566-8404

یفاصولا لماک  -1567-9404
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ماللا 404باب 

يدارملا يرتخبلا  نب  ثیل  -1568-1404

میلس یبأ  نب  ثیل  -1569-2404

میملا 404باب 

یفقثلا ملسم  نب  دمحم  - 1570-1404

ةراس یبأ  نب  دمحم  - 1571-2404

يراصنألا سیق  نب  دمحم  - 1572-3404

یبلکلا ناورم  نب  دمحم  - 1573-4404

یندملا نالجع  نب  دمحم  - 1574-5404

یندملا قاحسإ  نب  دمحم  - 1575-6404

رایطلادمحم - 1576-7404

یمرضحلا حیرش  نب  دمحم  - 1577-8404

ماس نب  ییحی  نب  رمعم  -1578-9405

ءاطع نب  رمعم  -1579-01405

ینهجلا نیعأ  نب  کلام  -1580-11405

یعخنلا زیزعلادبع  نب  رسیم  -1581-21405

یکملا ذوبرخ  نب  فورعم  -1582-31405

حادقلا نومیم  -1583-41405

ۀنامر نب  سیق  نب  لضفملا  -1584-51405

میشأ نب  یسوم  - 1585-61405

دایز نب  یسوم  - 1586-71405

يرصبلا ناورم  نب  دمحم  - 1587-81405

متسر نب  دمحم  - 1588-91405

نیکسم -1589-02405
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ۀیطع نب  کلام  -1590-12405

دیشر نب  رمعم  -1591-22405

نیدرک عمسم  -1592-32405

یبلحلا یلع  نب  دمحم  - 1593-42406

یبلکلا بئاسلا  نب  دمحم  - 1594-52406

ناوزغ نب  دیعس  نب  دمحم  - 1595-62406

یمشاهلا نب  لضفلا  نب  دمحم  - 1596-72406

ةزمح یبأ  نب  دمحم  - 1597-82406

روصنم یبأ  نب  دمحم  - 1598-92406

رفعج نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 1599-03406

ةزمح نب  عسیلا  نب  دمحم  - 1600-13406

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم  - 1601-23406

نالجع نب  دمحم  - 1602-33406

ءارفلا نامیلس  نب  دمحم  - 1603-43406

دوعسم نب  دمحم  - 1604-53406

دیز نب  لضفملا  -1605-63406

دیزم نب  لضفملا  -1606-73406

ةرق یبأ  نب  لضفملا  -1607-83406

يریعشلا بحاص  ، دیزی نب  دمحم  - 1608-93406

ۀقدص نب  ةدعسم  -1609-04407

دایز نب  ةدعسم  -1610-14407

رامتلا یسوم  - 1611-24407

ءارهلا ملسم  نب  ذاعم  -1612-34407

دیمح نب  دمحم  - 1613-44407
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جارسلا نرقم  -1614-54407

يدسألا مزهم  -1615-64407

دیز نب  دمحم  - 1616-74407

رمتعملا نب  روصنم  -1617-84407

نامیلس نب  لتاقم  -1618-94407

جارسلا رذنم  و]15-0261- جَنیسحلا [  [ FF] ۀفیرط یبأ  نب  رذنم  -1619-05407

یفوکلا ءاطع  نب  لهتسم  -1621-25407

ۀفیلخ نب  یسوم  -] 1622-35407

 [ مزاح نب  روصنم  -1623-45407

لقیصلا دیلولا  نب  روصنم  -1624-55407

هللا دبع  نب  نیکسم  -1625-65407

يدسألا هللا  دبع  نب  یسوم  - 1626-75408

يرعشألا نسحلا  وبأ  یسوم  - 1627-85408

طانحلا یسوم  - 1628-95408

نابلا نومیم  -1629-06408

يدسألا ورمع  نب  لاهنم  -1630-16408

نونلا 408باب 

میطح نب  مجن  -1631-1408

ةرامع یبأ  نب  ۀیجان  -1632-2408

محازم نب  رصن  -1633-3408

یسمحألا نامعنلا  -1634-4408

یئاطلا مجن  -1635-5408

یعازخلا شاورق  نب  رضنلا  -1636-6408

ملسم نب  حیجن  -1637-7408
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واولا 408باب 

يرجهلا ةورع  نب  دیلولا  -1638-1408

يدسألا دیز  نب  درو  -1639-2408

مساقلا نب  دیلولا  -1640-3408

ریشب نب  دیلولا  -1641-4409

یلباکلا دلاخوبأ  نادرو ،  -1642-5409

ءاهلا 409باب 

ماقله -1643-1409

يونغلا ةزمح  نب  نوراه  -1644-2409

ینامرلا مشاه  -1645-3409

مشاه یبأ  نب  مشاه  -1646-4409

یلبجلا نوراه  -1647-5409

يدهنلا مثیه  -1648-6409

ءایلا 409باب 

مثیم نب  بیعش  نب  بوقعی  -1649-1409

مساقلا یبأ  نب  ییحی  -1650-2409

ءاذحلا مساقلا  نب  ییحی  -1651-3409

قباسلا نب  ییحی  -1652-4409

يزارلا ءالعلا  یبأ  نب  ییحی  -1653-5410

یلفونلا کلملادبع  نب  دیزی  -1654-6410

دیزی -1655-7410

تلصلا یبأ  نب  مکحلا  یلوم  ، دیزی -1656-8410

لهتسملا یبأ  لاخ  نبا  سنوی ،  -1657-9410

دایز نب  دیزی  -1658-01410
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یفعجلا کلملادبع  نب  دیزی  -1659-11410

( يروباشینلا ) يروباسینلادمحم نب  دیزی  -1660-21410

ةریغملا نب  سنوی  -1661-31410

سنوی نب  بوقعی  -1662-41410

قرزألا بیعش  نب  بوقعی  -1663-51410

روفعی یبأ  نب  سنوی  -1664-61410

ثراحلا نب  فسوی  -1665-71410

بابخ نب  سنوی  -1666-81410

ینکلا 411باب 

درولاوبأ - 1667-1411

نامسلا نیکسموبأ  - 1668-2411

زازبلا ورمعوبأ  - 1669-3411

فوفکملا نوراهوبأ  - 1670-4411

دالبلاوبأ - 1671-5411

فافخلا ءالعلاوبأ  - 1672-6411

یناولحلا تماصوبأ  - 1673-7411

ۀنییعوبأ - 1674-8411

دمحم وبأ  - 1675-9411

رامعوبأ - 1676-01411

ۀسارهوبأ - 1677-11411

يرازفلا دلاخوبأ  - 1678-21411

نوراهوبأ - 1679-31411

يراحصلاوبأ - 1680-41411

ینئادملارفعج وبأ  - 1681-51411
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طایخلا دلخموبأ  - 1682-61411

یلجعلا ناسحوبأ  - 1683-71412

یطامنألا ناسحوبأ  - 1684-81412

يراصنألا ةورعوبأ  - 1685-91412

نومأملاوبأ - 1686-02412

یلجعلا نامعنلاوبأ  - 1687-12412

یسوم وبأ  - 1688-22412

جاجحلاوبأ - 1689-32412

يرجهلا دیبلوبأ  - 1690-42412

يرازفلا ۀبیشوبأ  - 1691-52412

 ( مزاح  ) مزاخوبأ - 1692-62412

رشبوبأ - 1693-72412

فهرموبأ - 1694-82412

ءاسنلا 412باب 

یلع نب  دمحم  تنب  ۀجیدخ  -1695-1412

ۀیبلاولا ۀبابح  -1696-2412

مالسلا امهیلع  قداصلادمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  یبأ  412باحصأ 

ةزمهلا 412باب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 1697-1412

رکبوبأ ریشب ، نب  دمحأ  - 1698-2413

رامع نب  رشب  نب  دمحأ  - 1699-3413

یفوکلا زیزعلادبع  نب  دمحأ  - 1700-4413

یئاطلا رشبم  نب  دمحأ  - 1701-5413

یفنحلا تباث  نب  دمحأ  - 1702-6413
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یفوکلا رباج  نب  دمحأ  - 1703-7413

يدزألا دیبع  نب  دمحأ  - 1704-8413

یفعجلا ذاعم  نب  دمحأ  - 1705-9413

یبقلا میلس  نب  دمحأ  - 1706-01413

رکاب نب  دیزم  نب  دمحأ  - 1707-11413

یفوکلا قزر  نب  دمحأ  - 1708-21413

ینزملا لازغ  نب  دمحأ  - 1709-31413

بیبح نب  ذئاع  نب  دمحأ  - 1710-41414

یفوکلا ؤلؤللا  عایب   ، مدآ -1711-51414

ساخنلا نیسحلا  وبأ  مدآ  -1712-61414

یمقلا هللا  دبع  نب  مدآ  -1713-71414

نارمع یبأ  نب  ۀنییع  نب  مدآ  -1714-81414

یفوکلا حیبص  نب  مدآ  -1715-91414

یفوکلا رحلا  نب  میدأ  -1716-02414

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1717-12414

میهاربا نب  لیعامسإ  نب  میهاربا  - 1718-22414

یلع نب  نیسحلا  نب  میهاربا  - 1719-32414

دمحم وبأ  میهاربا  -] 1719-32414

[ دمصلادبع وبأ  میهاربا  - 1719-32414

ییحی یبأ  نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1720-42414

یمشاهلا لضفلا  نب  میهاربا  - 1721-52415

یندملا لضفلا  نب  میهاربا  - 1722-62415

يرافغلا ةرمض  نب  میهاربا  - 1723-72415

میهاربا نب  دعس  نب  میهاربا  - 1724-82415
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قاحسإوبأ دمحم  نب  میهاربا  -] 1725-92415

هللا دبع  نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1726-03415

ینانکلا ۀملس  نب  میهاربا  - 1727-13415

یمجربلا دابع  نب  میهاربا  - 1728-23415

يدبعلا میعن  نب  میهاربا  - 1729-33415

یلع نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1730-43415

یشرقلا بیبح  نب  میهاربا  - 1731-53415

یفوکلا يدنسلا  نب  میهاربا  - 1732-63415

فاحصلا میعن  نب  میهاربا  - 1733-73415

يدزألا ةدابع  نب  میهاربا  - 1734-83416

يرافغلا میهاربا  - 1735-93416

یمیتلا ناقربزلا  نب  میهاربا  - 1736-04416

یندملا دیعس  نب  میهاربا  - 1737-14416

ینزملا بیعش  نب  میهاربا  - 1738-24416

يدسألا یبرع  نب  میهاربا  - 1739-34416

یفعجلا زرحم  نب  میهاربا  - 1740-44416

مثیم نب  بیعش  نب  میهاربا  - 1741-54416

یفوکلا بیعش  نب  میهاربا  - 1742-64416

سیق نب  لضفم  نب  میهاربا  - 1743-74416

یفوکلا ضرعم  نب  میهاربا  - 1744-84416

یفوکلا نومیم  نب  میهاربا  - 1745-94416

ناباج نب  لاله  نب  میهاربا  - 1746-05416

يرمحألا هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1747-15417

یفوکلا لکوتملا  نب  میهاربا  - 1748-25417
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ینثملا نب  میهاربا  - 1749-35417

یلعألادبع ینثملا  یبأ  نب  میهاربا  - 1750-45417

عاقعقلا نب  رصن  نب  میهاربا  - 1751-55417

یفراخلا دایز  نب  میهاربا  - 1752-65417

ةرعوبأ دیبع ، نب  میهاربا  - 1753-75417

یناعنصلا رمع  نب  میهاربا  - 1754-85417

لیمج نب  میهاربا  - 1755-95417

یفوکلا دالبلا  یبأ  نب  میهاربا  - 1756-06417

یکملا ذوبرخ  نب  میهاربا  - 1757-16417

یفوکلا بیرغ  نب  میهاربا  - 1758-26417

يدزألا حابصلا  نب  میهاربا  - 1759-36417

یطساولا نایح  نب  میهاربا  - 1760-46417

نسحلا نب  یلع  نب  میهاربا  - 1761-56417

يدزألا رجاهملا  نب  میهاربا  - 1762-66418

ۀیح یبأ  نب  میهاربا  -] 1763-76418

یفراخلا نوراه  نب  میهاربا  - 1764-86418

ۀمطاف یبأ  نب  میهاربا  - 1765-96418

قاحسإوبأ ءاجر ، نب  میهاربا  - 1766-07418

یفوکلا رینم  نب  میهاربا  - 1767-17418

یطساولا ۀیطع  نب  میهاربا  - 1768-27418

يرصبلا قاحسإوبأ  میهاربا ،  - 1769-37418

یفوکلا يرمحألا  میهاربا  - 1770-47418

ۀیمأ نب  نمحرلادبع  نب  میهاربا  - 1771-57418

یفوکلا ۀعامس  نب  میهاربا  - 1772-67418
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دومحم نب  رفعج  نب  میهاربا  - 1773-77418

يدسألا دیمحلادبع  نب  میهاربا  - 1774-87418

بویأوبأ دایز ، نب  میهاربا  - 1775-97419

يدزألا دثرم  نب  میهاربا  - 1776-08419

دمحم نب  رفعج  نب  لیعامسإ  -1777-18419

دمحم نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1778-28419

رفعج نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1779-38419

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1780-48419

ۀطامح نب  ۀمادق  نب  لیعامسإ  -1781-58419

زازبلا دایز  نب  لیعامسإ  -1782-68419

یملسلا دایز  نب  لیعامسإ  -1783-78419

یمشاهلا لضفلا  نب  لیعامسإ  -1784-88419

يدسألا قلاخلادبع  نب  لیعامسإ  -1785-98419

یکملا ملسم  نب  لیعامسإ  -1786-09420

[ یصمحلا شایع  نب  لیعامسإ  -] 1787-19420

ملسم نب  لیعامسإ  -1788-29420

یمعثخلا رباج  نب  لیعامسإ  -1789-39420

مثیم نب  بیعش  نب  لیعامسإ  -1790-49420

نامسلا بیعش  نب  لیعامسإ  -1791-59420

ةرب نب  میهاربا  نب  لیعامسإ  -1792-69420

یفعجلا مزاح  نب  لیعامسإ  -1793-79420

یملسلا مزاح  نب  لیعامسإ  -1794-89420

. یفوکلا دیمحلادبع  نب  لیعامسإ  -1795-99420

حامرلا هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1796-001420
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شمعألا هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1797-101420

یمرجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1798-201421

لیئارسإوبأ زیزعلادبع ، نب  لیعامسإ  -1799-301421

يومألا زیزعلادبع  نب  لیعامسإ  -1800-401421

يدسلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1801-501421

ۀبیقح  ، نمحرلادبع نب  لیعامسإ  -1802-601421

یملسلا باطخلا  نب  لیعامسإ  -1803-701421

يریمحلادمحم نب  لیعامسإ  -1804-801421

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  لیعامسإ  -1805-901421

یثراحلا هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1806-011421

يرهملادمحم نب  لیعامسإ  -1807-111421

یلسملا یلع  نب  لیعامسإ  -1808-211421

ماس نب  لیعامسإ  -] 1809-311422

ینارحلادمحم نب  لیعامسإ  -1810-411422

 [ نارهم نب  لیعامسإ  -1811-511422

ینادمهلا یلع  نب  لیعامسإ  -1812-611422

ۀبیقح  ، هللا دبع  نب  لیعامسإ  -1813-711422

یمشاهلا ییحی  نب  لیعامسإ  -1814-811422

ةرامع نب  ییحی  نب  لیعامسإ  -1815-911422

رفعج نب  لیعامسإ  -1816-021422

یملسلا ریثک  نب  لیعامسإ  -1817-121422

یلجعلا ریثک  نب  لیعامسإ  -1818-221422

يرکبلا ریثک  نب  لیعامسإ  -1819-321422

دلاخ یبأ  نب  لیعامسإ  -1820-421422

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


یفریصلا رامع  نب  لیعامسإ  -1821-521422

یفوکلا ۀقدص  نب  لیعامسإ  -1822-621423

دمحم نب  رفعج  نب  قاحسإ  -1823-721423

جتافسلاوبأ هللا ،  دبع  نب  قاحسإ  -1824-821423

یفوکلا زیزعلادبع  نب  قاحسإ  -1825-921423

دیزی نب  ریرج  نب  قاحسإ  -1826-031423

يرکبلا دیلخ  نب  قاحسإ  -1827-131423

ءارفلارفعج یبأ  نب  قاحسإ  -1828-231423

یلع نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1829-331423

نمحرلادبع نب  لضفلا  نب  قاحسإ  -1830-431423

یفوکلا رامع  نب  قاحسإ  -1831-531423

يدسألا میهاربا  نب  قاحسإ  -1832-631423

ۀفیذحوبأ رشب ، نب  قاحسإ  -1833-731423

یمزرعلا روصنم  نب  قاحسإ  -1834-831424

مثیم نب  بیعش  نب  قاحسإ  -1835-931424

یفوقرقعلا قاحسإ  -1836-041424

يرعشألا هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1837-141424

یلهاکلا ییحی  نب  قاحسإ  -1838-241424

يدسألا بلاغ  نب  قاحسإ  -1839-341424

یفوکلا يدارملا  قاحسإ  -1840-441424

 [ لاله نب  قاحسإ  -] 1840-441424

بوقعیوبأ دیرب ، نب  قاحسإ  -1841-541424

یفوکلا ؤلؤللا  عایب   ، قاحسإ -1842-641424

لیوطلا راطعلا  قاحسإ  -1843-741424
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يدزألا میهاربا  نب  قاحسإ  -1844-841424

یناجرجلا نوراهوبأ  قاحسإ ،  -1845-941424

يدزألا میهاربا  نب  قاحسإ  -1846-051425

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  سیردإ  -1847-151425

 [ سنوی نب  سیردإ  -] 1847-151425

نمحرلادبع نب  دیزی  نب  سیردإ  -1848-251425

( یناهفصألا ) یناهبصألا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1849-351425

يرکبلا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1850-451425

یمقلا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1851-551425

يدزألا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1852-651425

ینادمهلا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1853-751425

سیردإ -1854-851425

ناسیک ۀمیمت  یبأ  نب  بویأ  -1855-951425

یفوکلا رحلا  نب  بویأ  -1856-061425

يدهنلا دایز  نب  بویأ  -1857-161425

زازقلا بیعش  نب  بویأ  -1858-261426

جرعألا ۀیطع  نب  بویأ  -1859-361426

زازبلا دشار  نب  بویأ  -1860-461426

یباطخلا دیعس  نب  بویأ  -1861-561426

یفعجلا رجاهم  نب  بویأ  -1862-661426

یئاطلا قالع  نب  بویأ  -1863-761426

یقرابلا باهش  نب  بویأ  -1864-861426

یفوکلا لابنلا  بویأ  -1865-961426

یفوکلا نامثع  نب  بویأ  -1866-071426
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یفوکلا نیعأ  نب  بویأ  -1867-171426

يرصبلا دقاو  نب  بویأ  -1868-271426

یماشلا لاله  نب  بویأ  -1869-371426

یفوکلا بلهملا  نب  بویأ  -1870-471427

دیعسوبأ بلغت ،  نب  نابأ  -1871-571427

هللا دبع  یبأ  نب  رمع  نب  نابأ  -1872-671427

يزنعلا مقرأ  نب  نابأ  -1873-771427

( يدشرألا ) يدسألا مقرأ  نب  نابأ  -1874-871427

یئاطلا مقرأ  نب  نابأ  -1875-971427

یثیللا دشار  نب  نابأ  -1876-081427

رمع نب  نابأ  -1877-181427

هللا دبع  وبأ  نمحرلادبع ،  نب  نابأ  -1878-281427

یمعثخلا کلملادبع  نب  نابأ  -1879-381427

يرازفلا نارمع  یبأ  نب  نابأ  -1880-481427

یفریصلا ةدبع  نب  نابأ  -1881-581427

یفوکلا ۀقدص  نب  نابأ  -1882-681428

یفوکلا رفاسم  یبأ  نب  نابأ  -1883-781428

يرماعلا ریثک  نب  نابأ  -1884-881428

زوریف  ، شایع یبأ  نب  نابأ  -1885-981428

یلجبلا نامثع  نب  نابأ  -1886-091428

یمرضحلا مساقلا  یبأ  نب  سنأ  -1887-191428

یثیللا ضایع  نب  سنأ  -1888-291428

يدزألا ورمع  نب  سنأ  -1889-391428

یبلکلا دوسألا  نب  سنأ  -1890-491428
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يداولا سنأ  -1891-591428

یفوکلا ریرضلا  ملسأ  -1892-691428

یکملا ساوقلا  ملسأ  -1893-791428

یندملا ذئاع  نب  ملسأ  -1894-891428

بارتوبأ ملسأ ،  -1895-991428

یکملا دابع  نب  لیئارسإ  -1896-002429

یفوکلا ۀماسأ  نب  لیئارسإ  -1897-102429

یندملا ذئاع  نب  لیئارسإ  -1898-202429

قاحسإ یبأ  نب  سنوی  نب  لیئارسإ  -1899-302429

یفوکلا ءاطع  نب  دسأ  -1900-402429

( یمعثخلا ) یعخنلا دیعس  نب  دسأ  -1901-502429

یسیقلا رماع  نب  دسأ  -1902-602429

ینانکلا مساقلا  نب  دیسأ  -1903-702429

ینهجلا بیبح  نب  دیسأ  -1904-802429

یثراحلا ۀمربش  نب  دیسأ  -1905-902429

یعازخلا ضایع  نب  دیسأ  -1906-012429

دمحأ وبأ  نمحرلادبع ،  نب  دیسأ  -1907-112429

یثیللا دوسألا  یبأ  نب  دوسأ  -1908-212430

ینادمهلا مصاع  نب  دوسأ  -1909-312430

عیبرلاوبأ دیعس ، نب  ثعشأ  -1910-412430

یفوکلا یقرابلا  ثعشأ  -1911-512430

يدهنلا دیوس  نب  ثعشأ  -1912-612430

یفقثلا راوس  نب  ثعشأ  -1913-712430

يرصبلا ( ةورع ) ةرزع نب  طابسأ  -1914-812430

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


یفوکلا ملاس  نب  طابسأ  -1915-912430

ورمع نب  دمحم  نب  طابسأ  -1916-022430

يرصبلا ثعشألا  نب  ةاطرأ  -1917-122430

حلاصوبأ هللا ،  دبع  نب  میشأ  -1918-222430

یفوکلا يدنکلا   ( عفسألا  ) عقسألا -1919-322430

[ زرحم نب  نمیأ  -] 1920-422430

یفوکلا ورمع  نب  سایلإ  -1921-522430

یفعجلا  ( نسحلا نیسحلا (  نب  رعشأ  -1922-622431

یملسألا ورمع  نب  دعسأ  -1923-722431

ثراحلا نب  دمحأ  - 1924-822431

دارکألا یبأ  نب  دمحأ  - 1925-922431

رحلا نب  بویأ  -1926-032431

يرصبلا راسی  نب  لیعامسإ  -1927-132431

یفوکلادمحم نب  میهاربا  - 1928-232431

يدسألا مزهم  نب  میهاربا  - 1929-332431

یثراحلا قاحسإ  نب  میهاربا  - 1930-432431

يورهلا عایب   ، نومیم نب  میهاربا  - 1931-532431

جتافسلاوبأ میهاربا  - 1932-632431

سیق نب  لقعم  نب  میهاربا  - 1933-732431

یخرکلا میهاربا  - 1934-832431

یسیع نب  میهاربا  - 1935-932431

رجاهم نب  میهاربا  - 1936-042432

ینثملا نب  میهاربا  - 1937-142432

( طانحلا ) طایخلا نابأ  نب  لیعامسإ  -1938-242432
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راسی نب  لیعامسإ  -1939-342432

حایر نب  لیعامسإ  -1940-442432

مثیهلا نب  قاحسإ  -1941-542432

خورف نب  قاحسإ  -1942-642432

ءاذحلا ۀیطع  نب  بویأ  -1943-742432

لقیصلا میهاربا  - 1944-842432

یطساولا بعصم  نب  نابأ  -1945-942432

لیعامسإ نب  دسأ  -1946-052432

يرصبلا ییحی  نب  دسأ  -1947-152432

یفعجلا میهاربا  نب  قاحسإ  -1948-252432

يدارملا قاحسإ  -1949-352432

ءابلا 432باب 

يدسألا ذئاع  نب  رشب  -1950-1432

نسحلا وبأ  ملسم ،  نب  رشب  -1951-2433

یلهذلا ناسح  نب  رشب  -1952-3433

یفوکلا ۀملسم  نب  رشب  -1953-4433

یبالکلا ناورم  نب  رشب  -1954-5433

یمعثخلا ( ةرامع ) رامع نب  رشب  -1955-6433

یفوکلارفعج نب  رشب  -1956-7433

یلجعلا راسی  نب  رشب  -1957-8433

ینابیشلا هللا  دبع  نب  رشب  -1958-9433

يدسألا ۀبقع  نب  رشب  -1959-01433

ساخنلا ناخرط  نب  رشب  -] 1960-11433

لیعامسإ نب  رشب  -1961-21433
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يدسألا ضایع  نب  رشب  -1962-31433

يدبعلا تلصلا  نب  رشب  -1963-41434

ینئادملا ۀبقع  یبأ  نب  رشب  -1964-51434

[ یفوکلا ناهدلا  ریشب  -] 1965-61434

یشباولا نومیم  نب  ریشب  -1966-71434

يرزجلا ناذاز  نب  ریشب  -1967-81434

یفوکلا دمصلادبع  دلاو  ، ریشب -1968-91434

ینهجلا ۀجراخ  نب  ریشب  -1969-02434

یلجبلا مصاع  نب  ریشب  -1970-12434

یلجعلا راسی  نب  راشب  -1971-22434

یلجعلا عرتقم  نب  راشب  -1972-32434

دیبع نب  راشب  -1973-42434

يدنکلا دوسألا  نب  راشب  -1974-52434

يرقنملا محازم  نب  راشب  -1975-62434

يرمحألا ( داوس ) راوس نب  راشب  -1976-72435

یفوکلا بیبح  نب  رکب  -1977-82435

یفریصلا برک  نب  رکب  -1978-92435

يدبعلادمحم نب  رکب  -1979-03435

بیبح یبأ  نب  رکب  -1980-13435

یفوکلا دلاخ  نب  رکب  -1981-23435

یفعجلا هللا  دبع  نب  رکب  -1982-33435

يدزألا  ( شیبح  ) سینخ نب  رکب  -1983-43435

ینابیشلا برح  نب  رکب  -1984-53435

یفعجلا دایز  نب  رکب  -1985-63435
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دیزوبأ یسیع ،  نب  رکب  -1986-73435

دمحم وبأ  دمحم ، نب  رکب  -1987-83436

هللا دبع  رکب  یبأ  نب  رکب  -1988-93436

ینادمهلا ریمع  نب  رکب  -1989-04436

یمیمتلا بجاح  نب  رکب  -1990-14436

ۀفیلخ نب  رطف  نب  رکب  -1991-24436

ینابیشلا نیعأ  نب  ریکب  -1992-34436

نایبظ یبأ  نب  سوباق  نب  ریکب  -1993-44436

یعخنلادمحأ نب  ریکب  -1994-54436

یفوکلا بیبح  نب  ریکب  -1995-64436

یمجربلا لصاو  نب  ریکب  -1996-74436

یفوکلا هللا  دبع  نب  ریکب  -1997-84436

یمرضحلا رکب  یبأ  نب  راکب  -1998-94437

یفوکلا دایز  نب  راکب  -1999-05437

مصاع نب  راکب  -2000-15437

یفوکلا مدرک  نب  راکب  -2001-25437

يرکشیلا ءاجر  نب  راکب  -2002-35437

یبراحملا هیورکب  -2003-45437

یفوکلا يدنکلا  هیورکب  -2004-55437

ورمعوبأ دایز ، یبأ  نب  درب  -2005-65437

يدزألا فاکسإلا  درب  -2006-75437

یفعجلا ةدئاز  نب  درب  -2007-85437

مساقلاوبأ ۀیواعم ، نب  دیرب  -2008-95437

یسانکلا دیرب  -2009-06437
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ریصقلا نمحرلادبع  یلوم  ، دیرب -2010-16437

یئاطلا لیعامسإ  نب  دیرب  -2011-26438

ءاقسلا ریثک  نب  رحب  -2012-36438

يرصبلا دایز  نب  رحب  -2013-46438

ییحیوبأ يدع ، نب  رحب  -2014-56438

یلسملا رحب  -2015-66438

یفوکلا لیوطلا  رحب  -2016-76438

دلاخ نب  ورمع  یلوم   ، عیزب -2017-86438

نذؤملا عیزب  -2018-96438

يدسألا لیلخلا  نب  ردب  -2019-07438

یفوکلا دیلولا  نب  ردب  -2020-17438

یمارحلا بعصم  نب  ردب  -2021-27438

یلجعلا ورمع  نب  ردب  -2022-37438

يرکبلا دیشر  نب  ردب  -2023-47439

نسحلا وبأ  روباس ، نب  ماطسب  -2024-57439

یفعجلا نیصحلا  نب  ماطسب  -2025-67439

ؤلؤللا عایب   ، ماطسب -2026-77439

یفعجلا دیزی  نب  ماطسب  -2027-87439

ءاذحلا ماطسب  -2028-97439

يدنکلا دشار  نب  رادب  -2029-08439

یثیللا ییحی  نب  مارهب  -2030-18439

یفوکلا ءاجر  نب  ةدرب  -2031-28439

یفوکلا نالیغ  یبأ  نب  رشب  -2032-38439

یفریصلا هللا  دبع  نب  ماسب  -2033-48439
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يریحلا يدابعلا  هیرب  -2034-58439

یملسألا رماع  نب  ةدیرب  -2035-68440

نامیلس نب  لدب  -2036-78440

رسب -2037-88440

یسیلفتلا نارمح  نب  نایب  -2038-98440

یفریصلادمحم نب  لولهب  -2039-09440

رکب یبأ  نب  رکب  -2040-19440

طقرألا رکب  -2041-29440

مدرک نب  رکب  -2042-39440

نسحلا وبأ  تایزلا ،  ماطسب  -2043-49440

( طانحلا ) طایخلا درب  -2044-59440

ءاتلا 440باب 

سیردإوبأ نامیلس ،  نب  دیلت  -2045-1440

ءاثلا 440باب 

یلجعلا زمره  نب  تباث  -2046-1441

رانید ۀیفص  یبأ  نب  تباث  -2047-2441

یفوکلا حیرش  نب  تباث  -2048-3441

هللا دبع  نب  تباث  -2049-4441

یلجبلا دیعسوبأ  تباث ،  -2050-5441

یلکعلا ةدئاز  نب  تباث  -2051-6441

یفعجلا مهرد  نب  تباث  -2052-7441

يرصبلا دامح  نب  تباث  -2053-8441

یفوکلا طیشن  نب  تیبث  -2054-9441

دیعس ، ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  -2055-01441
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هللا دبع  نب  ورمع  نب  روث  -2056-11441

يدزألا ةرامع  نب  ریوث ) ) روث -2057-21441

يدسألا نومیم  نب  ۀبلعث  -2058-31442

يدسألا دشار  نب  ۀبلعث  -2059-41442

دیعسوبأ ورمع ، نب  ۀمامث  -2060-51442

 [ ملاس نب  مامث  -] 2061-61442

( ریرج ) زیرح یلوم  تباث  -2062-71442

میجلا 442باب 

رفعج نب  هللا  دبع  نب  رفعج  - 2063-1442

نسحلا نب  نسحلا  نب  رفعج  -] 2064-2442

دمحم نب  میهاربا  نب  رفعج  - 2065-3442

ثعشألا نب  دمحم  نب  رفعج  - 2066-4442

یندملا حیجن  نب  رفعج  - 2067-5442

یساورلا نامثع  نب  رفعج  - 2068-6443

رمحألا دایز  نب  رفعج  - 2069-7443

ینادمهلا ةرامع  نب  رفعج  - 2070-8443

نیعأ نب  بنعق  نب  رفعج  - 2071-9443

یفریصلا نایح  نب  رفعج  - 2072-01443

يدهنلا بیبش  نب  رفعج  - 2073-11443

نایح نب  رازن  نب  رفعج  - 2074-21443

یفوکلا بیبح  نب  رفعج  - 2075-31443

یفوکلا نایح  نب  رفعج  - 2076-41443

يرازفلا نامثع  یبأ  نب  رفعج  - 2076-41443

نامیلسوبأ نامثع ،  یبأ  نب  رفعج  - 2077-51443
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يرفعجلا دیوس  نب  رفعج  - 2078-61443

دیوس نب  رفعج  - 2079-71444

یفوکلا فلخ  نب  رفعج  - 2080-81444

یعبضلا نامیلس  نب  رفعج  - 2081-91444

ةرامع یبأ  نب  ۀیجان  نب  رفعج  - 2082-02444

بهشألاوبأ ثراحلا ،  نب  رفعج  - 2083-12444

یفوکلا نوراه  نب  رفعج  - 2084-22444

یئاطلا ةراس  نب  رفعج  - 2085-32444

ینزملا طرق  نب  رفعج  - 2086-42444

یمیمتلا يرسلا  نب  دوراجلا  -2087-52444

یئاطلا ( ورمع ) رمع نب  دوراجلا  -2088-62444

یساورلا دیمح  نب  مهجلا  -2089-72444

یندملا نامثع  نب  مهجلا  -2090-82444

یمیمتلا حلاص  نب  مهجلا  -2091-92445

هللا دبع  وبأ  دیزی ، نب  رباج  -2092-03445

یعخنلا ( رجبأ ) رحبأ نب  رباج  -2093-13445

یفوکلا فوفکملا  رباج  -2094-23445

یمیمتلا حون  نب  رباج  -2095-33445

يدسألا ( ریمش ) ریمس نب  رباج  -2096-43445

یلع وبأ  شایع ،  نب  لیمج  -2097-53445

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیمج  -2098-63445

یلمجلا دایز  نب  لیمج  -2099-73445

يرباسلا بحاص  ، یساورلا لیمج  -2100-83445

جارد نب  لیمج  -2101-93445
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یفوکلا حلاص  نب  لیمج  -2102-04445

یعخنلا هللا  دبع  نب  لیمج  -2103-14446

عفان نب  هللا  دبع  نب  لیمج  -2104-24446

یبضلا دیمحلادبع  نب  ریرج  -2105-34446

يدزألا نالجع  نب  ریرج  -2106-44446

یلجعلا رمحأ  نب  ریرج  -2107-54446

یفوکلا ةدانج  نب  بدنج  -2108-64446

بدنج نب  هللا  دبع  دلاو   ، بدنج -2109-74446

يدزألا حایر  نب  بدنج  -2110-84446

يرصبلا حلاص  نب  بدنج  -2111-94446

یفوکلا یلع  وبأ  بدنج ،  -2112-05446

رجبأ نب  نانح  نب  ۀلبج  -2113-15446

یفریصلا جاجحلا  نب  ۀلبج  -2114-25446

یفعجلا نیعأ  نب  ۀلبج  -2115-35447

یناسارخلا ۀلبج  -2116-45447

یفوکلا دیمحلادبع  نب  حانج  -2117-55447

نیزر نب  حانج  -2118-65447

يدسألا ذئاع  نب  بانج  -2119-75447

( ینامثغلا ) یناشمعلا صفح  نب  ریبج  -2120-85447

یعخنلا دوسألا  نب  ریبج  -2121-95447

يدبعلا مکحلا  نب  رفیج  -2122-06447

حلاص نب  رفیج  -2123-16447

یساورلا حیلم  نب  حارجلا  -2124-26447

یندملا هللا  دبع  نب  حارج  -2125-36447
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غئاصلا نمحرلادبع  نب  ۀعامج  -2126-46447

یئاطلا سوأ  نب  ریهج  -2127-56448

یلجعلا رمحأ  نب  روهمج  -2128-66448

یمیمتلا يرسلا  نب  دوراجلا  -2129-76448

یلع وبأ  ساطسن ،  نب  بانج  -2130-86448

هللا دبع  وبأ  هللا ،  دبع  نب  دینج  -2131-96448

ۀعامس نب  رفعج  - 2132-07448

 ( حایر  ) حابر نب  دمحم  نب  رفعج  - 2133-17448

ریبج -2134-27448

یفریصلا نایح  نب  رفعج  - 2135-37448

نیعأ نب  بنعق  نب  رفعج  - 2136-47448

نامثع نب  ریرج  -2137-57448

يدنکلا رذنملا  نب  دوراج  -2138-67448

یساورلا دیمح  نب  مهج  -2139-77448

بدنج نب  هللا  دبع  نب  بدنج  -2140-87448

يدزألا میکح  نب  ریرج  -2141-97449

ینئادملا حارج  -2142-08449

یلجعلا نمحرلادبع  نب  عیمج  -] 2143-18449

ءاحلا 449باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  نسحلا  - 2144-1449

هللا دبع  نب  میهاربا  نب  نسحلا  - 2145-2449

نسحلا نب  یلع  نب  نسحلا  - 2146-3449

نسحلا نب  دیز  نب  نسحلا  - 2147-4449

رمع نب  یلع  نب  نسحلا  - 2148-5449
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يدسألا رحلا  نب  نسحلا  - 2149-6449

یح نب  حلاص  نب  نسحلا  - 2150-7449

نسحلا نب  نیسحلا  نب  نسحلا  - 2151-8449

يدسألا شایع  نب  نسحلا  - 2152-9450

نیعأ نب  ةرارز  نب  نسحلا  - 2153-01450

يدبعلا يرسلا  نب  نسحلا  - 2154-11450

یبضلا دایز  نب  نسحلا  - 2155-21450

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 2156-31450

یفوکلا ریثک  نب  نسحلا  - 2157-41450

برضملا نب  ةرامع  نب  نسحلا  - 2158-51450

یفوکلا سینخ  نب  نسحلا  - 2159-61450

يرمحألا یلع  نب  نسحلا  - 2160-71450

روصنم نب  ۀفیذح  نب  نسحلا  - 2161-81450

يدنکلا سدنرعلا  یبأ  نب  نسحلا  - 2162-91450

یبراحملا ۀیطع  نب  نسحلا  - 2163-02451

طانحلا ۀیطع  نب  نسحلا  - 2164-12451

[ ورمع نب  نسحلا  -] 2164-12451

یسنالقلا راتخملا  نب  نسحلا  - 2165-22451

یلجبلا بعصم  نب  نسحلا  - 2166-32451

یفوکلا نمحرلادبع  نب  نسحلا  - 2167-42451

يراصنألا نمحرلادبع  نب  نسحلا  - 2168-52451

ینئادملا رحب  نب  نسحلا  - 2169-62451

یقرابلا باهش  نب  نسحلا  - 2170-72451

یلجبلا طابر  نب  نسحلا  - 2171-82451

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


دشار نب  نسحلا  - 2172-92451

یفوکلا میمت  نب  نسحلا  - 2173-03451

رامتلا فیس  نب  نسحلا  - 2174-13451

ینادمهلا دیعس  نب  نسحلا  - 2175-23452

یلجبلا دیعس  نب  نیسحلا  - 2176-33452

ۀجراخ نب  نوراه  نب  نسحلا  - 2177-43452

یلع وبأ  دمحم ، نب  نسحلا  - 2178-53452

یلینلا ةراس  یبأ  نب  نسحلا  - 2179-63452

بالجلا  ( یسیع  ) یلع نب  نسحلا  - 2180-73452

يدسألا شیبح  نب  نسحلا  - 2181-83452

یخرکلا يرسلا  نب  نسحلا  - 2182-93452

یطساولا باهش  نب  نسحلا  - 2183-04452

طانحلا یسوم  نب  نسحلا  - 2184-14452

يدزألا یسوم  نب  نسحلا  - 2185-24452

يرمحألا یلع  نب  نسحلا  - 2185-24452

ینئادملا ۀقدص  نب  نسحلا  - 2186-34452

یئاطلا تماصلا  نب  نسحلا  - 2187-44453

يدسألادمحم نب  نسحلا  - 2188-54453

يرکبلا دامح  نب  نسحلا  - 2189-64453

یئاطلا دامح  نب  نسحلا  - 2190-74453

يریمحلا سنوی  نب  نسحلا  - 2191-84453

يدسألا ریبزلا  نب  نسحلا  - 2192-94453

ۀلاضف نب  نسحلا  - 2193-05453

ینادمهلا دیعس  نب  نسحلا  - 2194-15453
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يدنکلا نوراه  نب  نسحلا  - 2195-25453

یفوکلا نوراه  نب  نسحلا  - 2196-35453

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 2197-45453

یلع نب  دیز  نب  نیسحلا  - 2198-55453

نسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 2199-65453

هللا دیبع  نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2200-75453

ۀفیرط یبأ  نب  رذنملا  نب  نیسحلا  - 2201-85454

يرماعلا ءالعلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 2202-95454

یلجبلا هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2203-06454

یثیللا ةزمح  نب  نیسحلا  - 2204-16454

ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  نب  نیسحلا  - 2205-26454

کیرش نب  نامثع  نب  نیسحلا  - 2206-36454

حیجن نب  یلع  نب  نیسحلا  - 2207-46454

فاحصلا میعن  نب  نیسحلا  - 2208-56454

ملسم نب  ذاعم  نب  نیسحلا  - 2209-66454

نومیم نب  دامح  نب  نیسحلا  - 2210-76454

یسنالقلا راتخملا  نب  نیسحلا  - 2211-86454

یفوکلا نارهم  نب  نیسحلا  - 2212-96455

( ۀملسم  ) ملسم نب  بعصم  نب  نیسحلا  - 2213-07455

طانحلا ۀیطع  نب  نیسحلا  - 2214-17455

یفوکلا رضخلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 2215-27455

یفوکلا للعملا  نب  نیسحلا  - 2216-37455

دیشر نب  دادش  نب  نیسحلا  - 2217-47455

یفوکلا سدنرعلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 2218-57455
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يدنکلا فیس  نب  نیسحلا  - 2219-67455

يدسألا یسوم  نب  نیسحلا  - 2220-77455

ینادمهلا یسوم  نب  نیسحلا  - 2221-87455

یشغدلا ۀیطع  نب  نیسحلا  - 2222-97455

رامعوبأ ۀملس ، نب  نیسحلا  - 2223-08455

يدبعلا سامرلا  نب  نیسحلا  - 2224-18456

یمزاخلا ریوث  نب  نیسحلا  - 2225-28456

ینانکلا  ( ناملس  ) نامیلس نب  نیسحلا  - 2226-38456

( ةرمض ) ةریمض نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2227-48456

يدسألا ۀیجان  نب  نیسحلا  - 2228-58456

ینادمهلا بعصم  نب  نیسحلا  - 2229-68456

يرصقلا دحاولادبع  نب  نیسحلا  - 2230-78456

نارمع نب  دمحم  نب  نیسحلا  - 2231-88456

دمحم نب  ورمع ) ) رمع نب  نیسحلا  - 2232-98456

یفوکلا ریثأ  نب  نیسحلا  - 2233-09456

زازخلا ریثک  نب  نیسحلا  - 2234-19456

یبالکلا ریثک  نب  نیسحلا  - 2235-29456

یسنالقلا ریثک  نب  نیسحلا  - 2236-39457

( یناجرلا ) یناجربلا هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2237-49457

یفوکلا ییحی  نب  نیسحلا  - 2238-59457

یفوکلا باهش  نب  نیسحلا  - 2239-69457

یفوکلا ءاذحلا  نیسحلا  - 2240-79457

یفوکلا رامع  نب  نیسحلا  - 2241-89457

یمجربلا ةرامع  نب  نیسحلا  - 2242-99457
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یفوکلا دامح  نب  نیسحلا  - 2243-001457

یبلکلا ناولع  نب  نیسحلا  - 2244-101457

نیعأ نب  نیسحلا  -] 2244-101457

دمحم وبأ  ۀبیتع ، نب  مکحلا  -2245-201457

یفریصلا میکح  نب  مکحلا  -2246-301457

ینامحلا ورمع  نب  مکحلا  -2247-401457

یفقثلا تلصلا  نب  مکحلا  -2248-501458

روعألا نمحرلادبع  نب  مکحلا  -2249-601458

نمیأ نب  مکحلا  -2250-701458

دایز نب  مکحلا  -2251-801458

يومألا ۀبعش  نب  مکحلا  -2252-901458

ۀلیقع یبأ  وخأ   ، مکحلا -2253-011458

ینادمهلا ریمع  نب  مکحلا  -2254-111458

میعن یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  مکحلا  -2255-211458

یفوکلا جارسلا  مکحلا  -2256-311458

يدسألا تباث  یبأ  نب  بیبح  -2257-411458

يراصنألا دیز  نب  بیبح  -2258-511458

یمعثخلا للعملا  نب  بیبح  -2259-611458

ینادمهلا نامعنلا  نب  بیبح  -2260-711459

یفوکلا یسبعلا  بیبح  -2261-811459

نایح نب  رازن  نب  بیبح  -2262-911459

یناتسجسلا بیبح  -2263-021459

راسی نب  بیبح  -2264-121459

سرشألا یبأ  نب  ناسح  نب  بیبح  -2265-221459
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یسبعلا يرج  نب  بیبح  -2266-321459

فاکسإلا ةریمعوبأ  بیبح ،  -2267-421459

يرعشألا نامیلس  یبأ  نب  دامح  -2268-521459

يدعسلا یلعی  نب  دامح  -2269-621459

ینانکلا ۀفیلخ  نب  دامح  -2270-721460

بالجلا میرکلادبع  نب  دامح  -2271-821460

بیعشوبأ بیعش ،  نب  دامح  -2272-921460

يرصبلا دیز  نب  دامح  -2273-031460

يراصنألا نمحرلادبع  نب  دامح  -2274-131460

یقرابلا نوراه  نب  دامح  -2275-231460

یسفانطلا ریشب  نب  دامح  -2276-331460

بئاسلا نب  نومیم  نب  دامح  -2277-431460

يرکبلا ناورم  نب  دامح  -2278-531460

یفوکلا نامیلس  نب  دامح  -2279-631460

یفعجلا حلاص  نب  دامح  -2280-731460

بانلا وذ   ، نامثع نب  دامح  -2281-831460

نامعنلا ۀفینح  یبأ  نب  دامح  -2282-931461

یقیلاوجلا ( راسی ) رایس نب  دامح  -2283-041461

میکح نب  دامح  -2284-141461

یفوکلا ینثملا  یبأ  نب  دامح  -2285-241461

ماحللا دقاو  نب  دامح  -2286-341461

یفوکلا ءاونلا  دامح  -2287-441461

یفوکلا یشعألا  دامح  -2288-541461

یفوکلا عسیلا   [ یبأ نب [  دامح  -2289-641461
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یلدنمسلا زیزعلادبع  نب  دامح  -2290-741461

یفوکلا ( ۀحمص () ۀخمض ) ۀجمض نب  دامح  -2291-841461

یناعنصلا ( ورمع ) رمع نب  دامح  -2292-941461

يرصملا هللا  دبع  نب  دامح  -2293-051461

ینهجلا یسیع  نب  دامح  -2294-151461

يدزألا حلاص  نب  دامح  -2295-251461

يدزألا دشار  نب  دامح  -2296-351462

لیقع نب  دیز  نب  دامح  -2297-451462

ینادمهلا دیمح  یبأ  نب  دامح  -2298-551462

يرکبلا باتع  نب  دامح  -2299-651462

يرماعلا دیوس  نب  دامح  -2300-751462

يرصبلا دقاو  نب  دامح  -2301-851462

ینهجلا زیزعلادبع  نب  دامح  -2302-951462

یلالهلا زیزعلادبع  نب  دامح  -2303-061462

یفوکلا تباث  نب  دامح  -2304-161462

یمیمتلا محسا  نب  دامح  -2305-261462

سنوی نب  دامح  -2306-361462

یفوکلا جارسلا  دامح  -2307-461463

یفوکلا بیبح  نب  دامح  -2308-561463

فورعم نب  ورمع ) ) رمع نب  دامح  -2309-661463

نامیلسوبأ ۀفیلخ ، نب  دامح  -2310-761463

يرکبلا لصاو  نب  دامح  -2311-861463

ینابیشلا دایز  یبأ  نب  دامح  -2312-961463

یفعجلا ییحی  نب  دامح  -2313-071463
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یئاطلا دراطعلا  یبأ  نب  دامح  -2314-171463

يرازفلا نارمع  نب  صفح  -2315-271463

دالووبأ سنوی ،  نب  صفح  -2316-371463

یعخنلا طرق  نب  صفح  -2317-471463

قلط نب  ثایغ  نب  صفح  -2318-571463

مصاعوبأ مصاع ،  نب  صفح  -2319-671464

يدزألا نمحرلادبع  نب  صفح  -2320-771464

یفوکلا یسیع  یبأ  نب  صفح  -2321-871464

رباج نب  دلاخ  نب  صفح  -2322-971464

رمعوبأ نامیلس ،  نب  صفح  -2323-081464

یسانکلا یسیع  نب  صفح  -2324-181464

ینامحلا نومیم  نب  صفح  -2325-281464

يرباسلا بحاص   ، ملاس نب  صفح  -2326-381464

یلجبلا ملسم  نب  صفح  -2327-481464

رامتلا ضیبألا   [ نب صفح [  -2328-581464

نایب نب  رمع  نب  صفح  -2329-681464

یفوکلا رمع  نب  صفح  -2330-781465

( ةرامع ) رامع ینب  بیسن   ، صفح -2331-881465

يرقنملا ۀشئاع  یبأ  نب  صفح  -2332-981465

یسانکلا هبردبع  نب  صفح  -2333-091465

یفوکلا مساقلا  نب  صفح  -2334-191465

یبلکلا بیبح  نب  صفح  -2335-291465

یفوکلا زیزعلادبع  نب  صفح  -2336-391465

یفوکلا نامعنلا   ( نب وبأ ( صفح ،  -2337-491465
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يدادغبلا يرتخبلا  نب  صفح  -2338-591465

یفوکلا ملاس  نب  صفح  -2339-691465

ینئادملا قاحسإ  یبأ  نب  صفح  -2340-791465

يدبعلا میلس  نب  صفح  -2341-891465

یبلکلا نمحرلادبع  نب  صفح  -2342-991465

یفنحلا یسیع  نب  صفح  -2343-002466

نومیم نب  رمع  نب  صفح  -2344-102466

دیمح نب  صفح  -2345-202466

نیسحلا نب  هللا  دیبع  نب  ةزمح  -2346-302466

ةرامعوبأ بیبح ،  نب  ةزمح  -2347-402466

نیعأ نب  نارمح  نب  ةزمح  -2348-502466

ملسم نب  نارمع  نب  ةزمح  -2349-602466

رایطلادمحم نب  ةزمح  -2350-702466

یفوکلا ءاطع  نب  ةزمح  -2351-802466

یمقلا عسیلا  نب  ةزمح  -2352-902466

هللا دبع  نب  یعبر  نب  ةزمح  -2353-012466

عسیلا انبا  عسیلاو  466ةزمح 

يونغلا هللا  دبع  نب  ةزمح  -2355-212467

( يرفغلا ) يزنعلا ةدابع  نب  ةزمح  -2356-312467

يرماعلا ةرامع  نب  ةزمح  -2357-412467

یفوکلا رصن  نب  ةزمح  -2358-512467

یئاکبلا دایز  نب  ةزمح  -2359-612467

یفعجلا ةرامع  نب  ةزمح  -2360-712467

یفعجلا نمحرلادبع  نب  نیصح  -2361-812467
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یفنحلا دایز  نب  نیصح  -2362-912467

ةدانجوبأ قراخم ،  نب  نیصح  -2363-022467

یفعجلا لابزلا  نب  نیصح  -2364-122467

مثیهلاوبأ رماع ، نب  نیصح  -2365-222467

یسبعلا ۀفیذح  نب  نیصح  -2366-322467

نامعنلاوبأ ةریصح ، نب  ثراحلا  -2367-422468

يدزألا نسر  یبأ  نب  ثراحلا  -2368-522468

یفعجلا ورمع  نب  ثراحلا  -2369-622468

يرصبلا رمع  نب  ثراحلا  -] 2370-722468

طامنألا عایب   ، ثراحلا -2371-822468

بهووبأ نیضغ ،  نب  ثراحلا  -2372-922468

يرصنلا ةریغملا  نب  ثراحلا  -2373-032468

یفوکلادمحم نب  ثراحلا  -2374-132468

ینابیشلا دایز  نب  ثراحلا  -2375-232468

نامعنلا نب  دمحم  نب  ثراحلا  -2376-332468

يرفعجلا نارمع  نب  ثراحلا  -2377-432468

یعازخلا روصنم  نب  ۀفیذح  -2378-532469

روصنم نب  ۀفیذح  -2379-632469

یعبرلا رماع  نب  ۀفیذح  -2380-732469

ةاطرأوبأ ةاطرأ ، نب  جاجحلا  -2381-832469

یفوکلا ۀعافر  نب  جاجحلا  -2382-932469

یفوکلا يرازبألا  جاجح  -2383-042469

يدنکلا ةزمح  نب  جاجح  -2384-142469

( یخرکلا ) یفوکلا جاجح  -2385-242469
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يدنکلا يدع  نب  رجح  -2386-342469

یمرضحلا ةدئاز  نب  رجح  -2387-442469

ءارغملاوبأ ینثملا ،  نب  دیمح  -2388-542469

دوسألاوبأ دوسألا ، نب  دیمح  -2389-642469

یبلکلا دیوس  نب  دیمح  -2390-742470

یعیبسلا بیعش  نب  دیمح  -2391-842470

یفوکلا رایس  نب  دیمح  -2392-942470

یلهذلا ناسغوبأ  دیمح ، -2393-052470

یفوکلا یبضلا  دیمح  -2394-152470

يرکبلا دیزی  نب  دیمح  -2395-252470

راوخ نب  دامح  نب  دیمح  -2396-352470

يدبعلا يرسلا  نب  دیمح  -2397-452470

نابیش نب  دیمح  -2398-552470

یمیمتلا یسوم  نب  بابح  -2399-652470

یلکعلا نایرلا  نب  بابح  -2400-752470

یفوکلا ییحی  نب  بابح  -2401-852470

یفقثلادمحم نب  بابح  -2402-952471

یئاطلا نایح  نب  بابح  -2403-062471

میکح نب  ریدس  نب  نانح  -2404-162471

یبقلا ۀیواعم  یبأ  نب  نانح  -2405-262471

یفعجلا ةرامع  نب  ثیرح  -2406-362471

يدبعلا ریمع  نب  ثیرح  -2407-462471

یفوکلا نارهم  نب  ثیرح )   ) برح -2408-562471

يرصبلا حیرش  نب  ثیرح )   ) ثرح -2409-662471
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لامجلا نارهم  نب  ناسح  -2410-762471

يونغلا نارهم  نب  ناسح  -2411-862471

یفعجلا هللا  دبع  نب  ناسح  -2412-962471

رمتعملاوبأ ریمع ، نب  دماح  -2413-072471

یئاطلا حیبص  نب  دماح  -2414-172472

ینابیشلا نیعأ  نب  نارمح  -2415-272472

یناتسجسلا هللا  دبع  نب  زیرح  -2416-372472

يدزألا میکح  نب  دیدح  -2417-472472

لیعامسإوبأ لیعامسإ ،  نب  متاح  -2418-572472

يرکبلا دیبع  نب  مزح  -2419-672472

يرماعلا لیعامسإ  نب  مازح  -2420-772472

یفوکلا نصح  -2421-872472

یلجبلا میهاربا  نب  مزاح  -2422-972472

( ینوکسلا ) یفوکلا ( دیمح ) دمح نب  دمح  -2423-082472

ینادمهلا دایز  نب  ثریوح  -2424-182472

ینهجلا ةرامع  نب  ۀمیزح  -2425-282473

يزنعلا یلع  نب  نابح  -2426-382473

يرماعلا رجاهم  نب  دشاح  -2427-482473

یفوکلا نمحرلادبع  نب  نایح  -2428-582473

يرباسلا عایب  ، ۀحلط یبأ  نب  دامح  -2429-682473

ریشب نب  دامح  -2430-782473

یفریصلا دیمح  -2431-882473

سبی نب  دامح  -2432-982473

یلعملا نب  بیبح  -2433-092473
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ءاونلا دامح  -2434-192473

ةدعس نب  دیمح  -2435-292473

ةرارز نب  نیسحلا  - 2436-392473

يدنکلا نیسحلا  نب  نسحلا  - 2437-492473

بانوبأ ۀیطع ، نب  نسحلا  - 2438-592473

راطعلا دایز  نب  نسحلا  - 2439-692474

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 2440-792474

دیزی نب  رمع  نب  نیسحلا  - 2441-892474

ةرامع نب  نسحلا  - 2442-992474

یلامثلا ةزمح  یبأ  تنب  نب  نیسحلا  - 2443-003474

هللا دبع  نب  نیسحلا  - 2444-103474

دامح نب  نیسحلا  - 2445-203474

یسمحألا نامثع  نب  نیسحلا  - 2446-303474

هبردبع نب  باهش  نب  نیسحلا  - 2447-403474

یسوم نب  نیسحلا  - 2448-503474

یبلکلا یلع  نب  نسحلا  - 2449-603474

رذنملا نب  نیسحلا  - 2450-703474

بیبح نب  نیسحلا  - 2451-803474

ۀیطع نب  نیسحلا  - 2452-903474

یناجرألا نیسحلا  - 2453-013474

سایلإ نب  دلخم  نب  نیسحلا  - 2454-113474

ریوث نب  نیسحلا  - 2455-213475

دیزی نب  دامح  -2456-313475

ناهدلا صفح  -2457-413475
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يرزاجلا جرعألا  صفح  -2458-513475

يدسألا دعس  نب  مکح  -2459-613475

سبع ینب  نذؤم   ، میکح -2460-713475

نوراه نب  نسحلا  - 2461-813475

رجبأ نب  نسحلا  - 2462-913475

ینادمهلا بعصم  نب  نسحلا  - 2463-023475

ةزمح نب  نیسحلا  - 2464-123475

نایبظ نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 2465-223475

يورهلا عایب   ، نسحلا - 2466-323475

يراصنألا دیز  نب  بیبح  -2467-423475

ملعملا نب  ناسح  -2468-523475

رشب نب  بیبح  -2469-623475

یعخنلا ورمع  نب  صفح  -2470-723475

ۀقوس نب  صفح  -2471-823475

یسانکلا روعألا  صفح  -2472-923475

روعألا مثیهلا  نب  صفح  -2473-033476

روعألا طرق  نب  صفح  -2474-133476

روعألا یسیع  نب  صفح  -2475-233476

دالووبأ ملاس ،  نب  صفح  -2476-333476

یبلکلا ورمعوبأ  صفح ،  -2477-433476

نذؤملا صفح  -2478-533476

مزارم وخأ   ، صفح -2479-633476

ورمعوبأ یبضلا ، صفح  -2480-733476

ضیبألا صفح  -2481-833476
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بویأ نب  مکح  -2482-933476

فوفکملا نیکسم  نب  مکح  -2483-043476

دالخوبأ میکح ،  نب  مکح  -2484-143476

یمعثخلا لوحألا  بیبح  -2485-243476

 [ میکح نب  بیبح  -] 2485-243476

ءاخلا 476باب 

یسنالقلا نزام  نب  دلاخ  -2486-1477

ریرج نب  دیزی  نب  دلاخ  -2487-2477

يدیبزلا دشار  نب  دلاخ  -2488-3477

بویأ نب  لیعامسإ  نب  دلاخ  -2489-4477

مصألادمحم نب  دلاخ  -2490-5477

مثیهلاوبأ نمحرلادبع  نب  دلاخ  -2491-6477

ناوجلا حیجن  نب  دلاخ  -2492-7477

یطساولا ناورم  نب  دلاخ  -2493-8477

يومألا دیعس  نب  دلاخ  -2494-9477

يدسألا دیعس  نب  دلاخ  -2495-01477

( طایخلا ) طانحلا لیعامسإوبأ  دلاخ ، -2496-11477

يرعشألا عفان  نب  دلاخ  -2497-21477

جارسلا هللا  دبع  نب  دلاخ  -2498-31478

ینمرألا هللا  دبع  نب  دلاخ  -2499-41478

ینانکلا عدیمسلا  نب  دلاخ  -2500-51478

یخرکلا جاجحلا  نب  دلاخ  -2501-61478

ناحطلا نایفس  نب  دلاخ  -2502-71478

ریمع نب  نایفس  نب  دلاخ  -2503-81478
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( ورمع () رمع ) ریمع یبأ  نب  دلاخ  -2504-91478

یلجبلا نارهم  نب  دلاخ  -2505-02478

ۀیح یبأ  نب  نایح  نب  دلاخ  -2506-12478

يدبعلا يرسلا  نب  دلاخ  -2507-22478

ءالعلاوبأ راکب ، نب  دلاخ  -2508-32478

ینئادملا ۀمیرک  یبأ  نب  دلاخ  -2509-42478

ۀملسوبأ ۀملس ، نب  دلاخ  -2510-52479

یساورلا دیمح  نب  دلاخ  -2511-62479

يدسألا دواد  نب  دلاخ  -2512-72479

سادع نب  رماع  نب  دلاخ  -2513-82479

رافصلا ملسم  یبأ  نب  دالخ  -2514-92479

یفعجلا ( دیز ) دیزی نب  دالخ  -2515-03479

يرکبلا ( ورمع ) رمع نب  دالخ  -2516-13479

زازبلا يدسلا  دالخ  -2517-23479

میلس نب  لصاو  نب  دالخ  -2518-33479

يدنکلا ریمع  نب  دالخ  -2519-43479

یشباولا ورمع  یبأ  نب  دالخ  -2520-53479

دالخ نب  دوسأ  نب  دالخ  -2521-63479

دلاخ نب  ورمع  نب  دالخ  -2522-73480

ۀیطع نب  دالخ  -2523-83480

یلسملا رماع  نب  دالخ  -2524-93480

یفعجلا نمحرلادبع  نب  ۀمثیخ  -2525-04480

لیحرلا نب  جیدخ  نب  ۀمثیخ  -2526-14480

يرجهلا يدع  نب  ۀمثیخ  -2527-24480
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ۀیواعم نب  لیحرلا  نب  ۀمثیخ  -2528-34480

( یفوکلا ) یخرکلا قورسم  نب  باطخ  -2529-44480

یلجبلا ۀملس  نب  باطخ  -2530-54480

يریمحلا دیعس  نب  باطخ  -2531-64480

ینادمهلا هللا  دبع  نب  باطخ  -2532-74480

یفوکلا يرفصعلا  باطخ  -2533-84481

یفوکلا ۀملسم  نب  باطخ  -2534-94481

یفوکلا دواد  نب  باطخ  -2535-05481

یناسارخلا بعصم  نب  ۀجراخ  -2536-15481

هللا دبع  نب  دمحم  نب  ۀجراخ  -2537-25481

یفوکلا ورمع  نب  رضخ  -2538-35481

یعخنلا ملسم  نب  رضخ  -2539-45481

 [ هللا دبع  نب  رضخ  -] 2540-55481

یئاطلا ةرامع  نب  رضخ  -2541-65481

بیهص نب  بیبح  نب  مزاخ  -2542-75481

قاحسإوبأ نیسح ،  نب  مزاخ  -2543-85481

یلسملا بابخ  -2544-95481

یفوکلا یعخنلا  بابخ  -2545-06481

یفوکلا بشوح  نب  فلخ  -2546-16481

ورمع نب  نیسای  نب  فلخ  -2547-26481

یفوکلا ۀعیبر  نب  ۀمیزخ  -2548-36482

يدنکلا ورمع  نب  ۀمیزخ  -2549-46482

 ( مزاح  ) مزاخ نب  ۀمیزخ  -2550-56482

یشباولا نمحرلادبع  نب  بیضخ  -2551-66482
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یفوکلا میهاربا  نب  شارخ )   ) شادخ -2552-76482

یلوقاعلا دلاخ  -2553-86482

یلجبلا عفان  نب  دلاخ  -2554-96482

یسنالقلا دایز  نب  دلاخ  -2555-07482

ریرج نب  دلاخ  -2556-17482

دیزی نب  دلاخ  -2557-27482

یسنالقلا دام  نب  دلاخ  -2558-37482

لادلا 482باب 

هللا دبع  یبأ  نب  دواد  -2559-1482

نسحلا نب  نسحلا  نب  دواد  -] 2560-2482

نامیلسوبأ ریصن ، نب  دواد  -2561-3483

دیزی یبأ  دقرف ، نب  دواد  -2562-4483

یفوکلا دیزی  یبأ  نب  دواد  -2563-5483

یعخنلا یسیع  نب  دواد  -2564-6483

فاحجلاوبأ فوع ،  یبأ  نب  دواد  -2565-7483

یفوکلا عزاولا  نب  دواد  -2566-8483

( دلاخ ) ةدلخ یبأ  نب  ریثک  نب  دواد  -2567-9483

نامیلسوبأ رابجلادبع ، نب  دواد  -2568-01483

هللا دبع  وبأ  دیعس ، نب  دواد  -2569-11483

یندملا ءاطع  نب  دواد  -2570-21483

راطعلا ناحرس  نب  دواد  -2571-31483

یفوکلا نیصحلا  نب  دواد  -2572-41483

رامحلا نامیلس  نب  دواد  -2573-51484

يرصبلا ناقربزلا  نب  دواد  -2574-61484
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( ةرج ) ةرح نب  دواد  -2575-71484

يدزألا مثیهلا  نب  دواد  -2576-81484

نامیلسوبأ نمحرلادبع ،  نب  دواد  -2577-91484

نالیغوبأ بیبح ،  نب  دواد  -2578-02484

یفوکلا یبرز  نب  دواد  -2579-12484

یفوکلا دشار  نب  دواد  -2580-22484

يرابنألا نامعنلا  نب  دواد  -2581-32484

یجاجدلا دواد  یبأ  نب  دواد  -2582-42484

یندملا ءاطع  نب  دواد  -2583-52484

یمیمتلا حلاص  نب  دواد  -2584-62484

ةرامعوبأ نامیلس ،  نب  دواد  -2585-72485

يدزألا حلاص  نب  دواد  -2586-82485

نامیلسوبأ ییحی ،  یبأ  نب  دواد  -2587-92485

( ورمع ) ریمع نب  رانید  -2588-03485

يدسألا رمعوبأ  رانید ، -2589-13485

يدزألا میکحوبأ  رانید ، -2590-23485

یسیعوبأ دیمح ، نب  سیبد  -2591-33485

زازبلا سنوی  نب  سیبد  -2592-43485

یفوکلا دواد  یبأ  نب  مسید  -2593-53485

روصنم یبأ  نب  تسرد  -2594-63485

لاذلا 485باب 

یبراحملا دیزی  نب  حیرذ  -2595-1485

ءارلا 486باب 

عیبرلا نب  نیکرلا  نب  عیبرلا  -2596-1486
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یفعجلا ( دیعس ) دعس نب  عیبرلا  -2597-2486

یسبعلا بیبح  نب  عیبرلا  -2598-3486

عیبرلا نب  لهس  نب  عیبرلا  -2599-4486

یلسملادمحم نب  عیبرلا  -2600-5486

دیعسوبأ كردم ،  یبأ  نب  عیبرلا  -2601-6486

يدنکلا دیز  نب  عیبرلا  -2602-7486

یلجبلا مساقلا  نب  عیبرلا  -2603-8486

یبضلا دایز  نب  عیبرلا  -2604-9486

ینابیشلا محسا  نب  عیبرلا  -2605-01486

يرصبلا ردب  نب  عیبرلا  -2606-11487

یفوکلا دیبزوبأ  عیبرلا ،  -2607-21487

يدسألا نمحرلادبع  نب  عیبرلا  -2608-31487

يومألا رمحأ  نب  عیبرلا  -2609-41487

یبالکلا ۀیطع  نب  عیبرلا  -2610-51487

بجاحلا عیبرلا  -2611-61487

يرازفلا لهس  نب  عیبرلا  -2612-71487

یثیللا ( دوسأ ) دوسألا نب  عیبرلا  -2613-81487

دامحوبأ مصاع ،  نب  عیبرلا  -2614-91487

ینادمهلا دیزی  نب  ۀعیبر  -2615-02487

مساقلا نب  حور  -2616-12487

حور نب  میحرلادبع  نب  حور  -2617-22487

يرکشیلا بئاسلا  نب  حور  -2618-32487

عیبرلا نب  نیکر  -2619-42488

یبالکلا دیوس  نب  نیکر  -2620-52488
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یفوکلا طامنألا  عایب   ، نیزر -2621-62488

يدزألا یلع  نب  نیزر  -2622-72488

یفوکلا هبردبع  نب  نیزر  -2623-82488

یفوکلا نیزر  -2624-92488

یفوکلا يرازبألا  نیزر  -2625-03488

یفوکلا دیسأ  نب  نیزر  -2626-13488

يدزألا يدع  نب  نیزر  -2627-23488

یبلکلا سنأ  نب  نیزر  -2628-33488

ینوکسلا رصن  یبأ  نب  حابر  -2629-43488

یمیمتلا دوسأ  نب  حابر  -2630-53488

یمیمتلا مصاع  نب  حابر  -2631-63488

يدسألا یسوم  نب  ۀعافر  -2632-73489

یمرضحلادمحم نب  ۀعافر  -2633-83489

دوراجلا نب  هللا  دبع  نب  یعبر  -2634-93489

یلجعلا رمحأ  نب  یعبر  -2635-04489

یناقلخلا ریبزلا  نب  قیزر  -2636-14489

دامحوبأ رانید ، نب  قیزر  -2637-24489

سابعلاوبأ قیزر ،  -2638-34489

يرازفلا دعس  نب  دشار  -2639-44489

يدزألا ذاعموبأ  دشار ، -2640-54489

يرقنملا باطخلاوبأ  دشار ، -2641-64489

دایز نب  ۀملس  نب  عفار  -2642-74489

ینادمهلا سرشأ  نب  عفار  -2643-84489

ةریبه نبا  یلوم  دیفر  -2644-94489

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


يرصملا دعس  نب  دشر  -2645-05490

[ ۀقدص نب  ۀمحر  -] 2646-15490

یفوکلا هللا  دبع  نب  میقر  -2647-25490

جیدخ نب  ۀیواعم  نب  لیحرلا  -2648-35490

دوسألا  [ هللا دبع  نب [  ءاجر  -2649-45490

یبلکلا سنأ  نب  نیزر  -2650-55490

ملسم نب  مازر  -2651-65490

نیعأ نب  ةرارز  نب  یمور  -2652-75490

 ( نوکس  ) لولس ینب  یلوم   ، عیفر -2653-85490

يدزألا نمحرلادبع  نب  میقر  -2654-95490

يازلا 490باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  -2565-1490

ۀماسأوبأ سنوی  نب  دیز  -2656-2490

یفعجلا یسوم  نب  دیز  -2657-3491

يدزألا دیبع  نب  دیز  -2658-4491

یلالهلا مهج  نب  دیز  -2659-5491

يدسألا نمحرلادبع  نب  دیز  -2660-6491

یسرنلا دیز  -2661-7491

[ دارزلا دیز  -] 2662-8491

( طایخلا ) طانحلا هللا  دبع  نب  دیز  -2663-9491

یفوکلا جارسلا  دیز  -2664-01491

یفوکلا يدسألا  دیز  -2665-11491

يدزألا دیعس  نب  دیز  -2666-21491

یفوکلا مهج  نب  دیز  -2667-31491
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یسیقلا فیس  نب  دیز  -2668-41491

يراصنألا دیوس  نب  دیز  -2669-51491

بئاسلا نب  ءاطع  نب  دیز  -2670-61492

تیمکلا نب  لهتسملا  نب  دیز  -2671-71492

ینانکلا ضایع  نب  دیز  -2672-81492

( یبلغتلا ) یبلعثلا  ( نانب  ) نایب نب  دیز  -2673-91492

ینزملا لالحلا  یبأ  نب  دیز  -2674-02492

رجاهملا نب  مصاع  نب  دیز  -2675-12492

ملسأ نب  دیز  -2676-22492

یملسلا ۀیطع  نب  دیز  -2677-32492

یطامنألا نسحلا  نب  دیز  -2678-42492

ءاطع نب  دمحم  نب  دیز  -2679-52492

يدسألا حلاص  نب  دیز  -2680-62492

یطامنألا نسحلا  نب  دیز  -2681-72492

سینخ نب  رکب  نب  دیز  -2682-82493

یملسلا ( ریکب ) رکب نب  دیز  -2683-92493

یلجبلا ۀقوس  نب  دایز  -2684-03493

دوراجلاوبأ رذنملا ، نب  دایز  -2685-13493

یفوکلا ییحی  نب  دایز  -2686-23493

 ( ثایغ  ) باتعوبأ ملسم ،  نب  دایز  -2687-33493

ةدیبعوبأ یسیع ،  نب  دایز  -2688-43493

يزنعلا نمحرلادبع  نب  دایز  -2689-53493

یفعجلا ۀمثیخ  نب  دایز  -2690-63493

یناسارخلا دعس  نب  دایز  -2691-73493
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یطساولا روباس  نب  دایز  -2692-83493

تارف نب  نسحلا  نب  دایز  -2693-93493

يدنقلا ناورم  نب  دایز  -2694-04494

یفوکلا لالحلا  یبأ  نب  دایز  -2695-14494

مالحألا دایز  -2696-24494

یفوکلا یسیع  نب  دایز  -2697-34494

یفوکلا یبراحملا  دایز  -2698-44494

یلالهلا دیوس  نب  دایز  -2699-54494

یسانکلا دیبع  نب  دایز  -2700-64494

یفوکلا ءاجر  یبأ  نب  دایز  -2701-74494

یفوکلا دوسألا  دایز  -2702-84494

یلالهلا نمحرلادبع  نب  دایز  -2703-94494

( طانحلا ) طایخلا یفوکلا  دایز  -2704-05494

زودلاودلا نب  متسر  نب  دایز  -2705-15494

نیکسموبأ ۀقدص ، نب  دایز  -2706-25495

یلجعلا رمحأ  نب  دایز  -2707-35495

ینادمهلا ( ریمخ ) ریمح نب  دایز  -2708-45495

يدسألا یسوم  نب  دایز  -2709-55495

یئاطلا ةرامع  نب  دایز  -2710-65495

یفوکلا لیعامسإ   [ یبأ نب [  دایز  -2711-75495

یفوکلا یطیطاسفلا  دیوز  -2712-85495

يدنکلا یسوم  نب  ةدئاز  -2713-95495

ینادمهلا ورمع  نب  ةدئاز  -2714-06495

یفوکلا داوز  -2715-16495
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یبلکلا ۀلاضف  نب  ةدایز  -2716-26495

یکملا قاحسإ  نب  ایرکز  -2717-36495

دیزی نب  هللا  دبع  نب  ایرکز  -2718-46495

یقرابلا ۀیطع  نب  ایرکز  -2719-56496

ضاقنلا هللا  دبع  نب  ایرکز  -2720-66496

یفوکلا ةرسیم  نب  ایرکز  -2721-76496

يدزألا روباس  نب  ایرکز  -2722-86496

يریحلا میهاربا  نب  ایرکز  -2723-96496

يدزألا میهاربا  نب  ایرکز  -2724-07496

یفعجلا کلام  نب  ایرکز  -2725-17496

یمقلا سیردإ  نب  ایرکز  -2726-27496

یبالکلا ییحی  نب  ایرکز  -2727-37496

ءاعدلا ییحیوبأ  ایرکز ، -2728-47496

مدلا بکوک  ییحیوبأ  ایرکز ، -2729-57496

يدزألا نومیم  نب  ایرکز  -2730-67496

یمقلا مدآ  نب  ایرکز  -2731-77497

یفوکلا ۀحلط  یبأ  نب  ایرکز  -2732-87497

يدهنلا ییحی  نب  ایرکز  -2733-97497

یلصوملا ییحیوبأ  ایرکز ، -2734-08497

ییحیوبأ ةداوس ، نب  ایرکز  -2735-18497

یمرضحلا ییحی  نب  ایرکز  -2736-28497

میهاربا نب  ایرکز  -2737-38497

یطساولا ییحی  نب  راکز  -2738-48497

یفوکلا کلام  نب  راکز  -2739-58497
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ینادمهلا ۀملس  نب  راکز  -2740-68497

ۀمثیخوبأ ۀیواعم ، نب  ریهز  -2741-78497

یناسارخلادمحم نب  ریهز  -2742-88497

ینئادملا ریهز  -2743-98497

ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز  -2744-09498

رماعوبأ ۀفیطل ، نب  ةرارز  -2745-19498

يدسألا نامعنلا  نب  رحز  -2746-29498

نیصحلاوبأ دایز ، نب  رحز  -2747-39498

دایزوبأ کلام ،  نب  رحز  -2748-49498

رهزألاوبأ نامعنلا ،  نب  رفز  -2749-59498

لیذهلاوبأ لیذهلا ،  نب  رفز  -2750-69498

یفعجلا دیوس  نب  رفز  -2751-79498

یمرضحلادمحم نب  ۀعرز  -2752-89498

یثراحلا دیمح  نب  ۀعرز  -2753-99498

یمیمتلا ۀیوح  نب  رهز ) ) ةرهز -2754-001498

یئاطلا دوسألا  نب  رهاز  -2755-101498

یفوکلا نامیلس  نب  رفاز  -2756-201499

يرصبلا ناقربزلا  -2757-301499

یطساولا نسحلا  نب  ایرکز  -2758-401499

ییحی نب  ایرکز  -2759-501499

يدنقلا دایز  -2760-601499

زابخلا دیز  -2761-701499

ءاذحلا ةدیبعوبأ  دایز ، -2762-801499

نیسلا 499باب 
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نمحرلادبع نب  میهاربا  نب  دعس  -2763-1499

یلجبلا تلصلا  نب  دعس  -2764-2499

یمیمتلا فیرط  نب  دعس  -2765-3499

يرازفلا دیزی  نب  دعس  -2766-4499

نالیغوبأ بلاط ،  نب  دعس  -2767-5499

دهاجموبأ دیزی ، نب  دعس  -2768-6500

رایس نب  دعس  -2769-7500

يرهزلا فلخ  یبأ  نب  دعس  -2770-8500

یلهابلا دیمح  نب  دعس  -2771-9500

( يدسألا ) يدزألا دایز  نب  دعس  -2772-01500

یئاطلا ( رمع ) ریمع نب  دعس  -2773-11500

يزنعلا دیلخ  نب  دعس  -2774-21500

دعس نب  رفعج  دلاو  ، دعس -2775-31500

یبحرألا مشاه  نب  دعس  -2776-41500

یحمجلا نمحرلادبع  نب  دیعس  -2777-51500

ماشه نب  ۀملسم  نب  دیعس  -2778-61500

یملسألا نایفس  نب  دیعس  -2779-71501

یندملا لالهلا  یبأ  نب  دیعس  -2780-81501

یفعجلا ورمع  نب  دیعس  -2781-91501

رمعموبأ میثخ ،  نب  دیعس  -2782-02501

یعبضلا راسی  نب  دیعس  -2783-12501

جرعألا نمحرلادبع  نب  دیعس  -2784-22501

ینادمهلا سیق  نب  دیعس  -2785-32501

ورمعوبأ نسحلا ،  نب  دیعس  -2786-42501
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یمورلا دیعس  -2787-52501

یکملا ناسح  نب  دیعس  -2788-62501

يدزألا ملاس  نب  دیعس  -2789-72502

حادقلا ملاس  نب  دیعس  -2790-82502

یکملا نمحرلادبع  نب  دیعس  -2791-92502

یکملا نیذامق  نب  دیعس  -2792-03502

یفوکلا دراطع  نب  دیعس  -2793-13502

فاکسإلا دیعس  -2794-23502

فیرط نب  دیعس  -2795-33502

نامسلا دیبع  نب  دیعس  -2796-43502

نابیش نب  دیعس  -2797-53502

يرباسلا عایب   ، نانس نب  دیعس  -] 2798-63502

بالجلا ورمعوبأ  دیعس ، -2799-73502

رضنلا نب  دیعس  -2800-83502

[ دیلولا نب  دیعس  -2801-93502

یفقثلا لاله  نب  دیعس  -2802-04502

يدیبزلا رابجلادبع  نب  دیعس  -2803-14503

یناجرجلا دیعس  نب  دیعس  -2804-24503

دیزوبأ میکح ،  نب  دیعس  -2805-34503

یفوکلا نامقل  نب  دیعس  -2806-44503

ۀفینحوبأ نایب ،  نب  دیعس  -2807-54503

رصن یبأ  نب  ورمع  نب  دیعس  -2808-64503

يدسألا ناوزغ  نب  دیعس  -2809-74503

ناباج نب  لاله  نب  دیعس  -2810-84503
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یفقثلا لاله  نب  دیعس  -2811-94503

ورمع نب  لاله  نب  دیعس  -2812-05503

مزاحوبأ مزاح ،  یبأ  نب  دیعس  -2813-15503

داربلا رفز  نب  دیعس  -2814-25503

يدزألا ریفع  نب  دیعس  -2815-35504

ورمعوبأ ییحی ،  نب  دیعس  -2816-45504

نمحرلادبع نب  دمحم  نب  دیعس  -2817-55504

ینادمهلا ییحی  نب  دیعس  -2818-65504

یلجبلا  ( بیصخلا  ) بیضخلا یبأ  نب  دیعس  -2819-75504

 [ قرزألا دیعس  -] 2820-85504

یفوکلا دوسألا   [ یبأ نب [  دیعس  -2821-95504

يدزألا دامح  یبأ  نب  دیعس  -2822-06504

یفوکلا غبصألا  یبأ  نب  دیعس  -2823-16504

هللا دبع  نب  دیعس  -2824-26504

یمخللا مهجلا  یبأ  نب  دیعس  -2825-36504

یفوکلا ملسم  نب  نادعس  -2826-46504

یفوکلا ینزملا  نادعس  -2827-56504

يدزألا لصاو  نب  نادعس  -2828-66505

یئاطلا رامع  نب  نادعس  -2829-76505

یمیمتلا نامیلس  نب  داعس  -2830-86505

یبلکلا نارمع  نب  داعس  -2831-96505

ةرامعوبأ دیعس  -2832-07505

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  نامیلس  -2833-17505

دمحم وبأ  نارهم ،  نب  نامیلس  -2834-27505
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یفعجلا دیوس  نب  نامیلس  -2835-37505

یبالکلا دیوس  نب  نامیلس  -2836-47505

یندملا لالب  نب  نامیلس  -2837-57505

عیبرلاوبأ دلاخ ، نب  نامیلس  -2838-67505

نامیلس نب  مرق  نب  نامیلس  -2839-77506

یلجعلا نوراه  نب  نامیلس  -2840-87506

يدزألا نوراه  نب  نامیلس  -2841-97506

یملیدلا نامیلس  -2842-08506

یعخنلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -2843-18506

[ يرصبلارفعج نب  نامیلس  -] 2844-28506

لایذلا نب  یسوم  نب  نامیلس  -2845-38506

یحلطلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -2846-48506

ءالعلاوبأ هللا ،  دبع  نب  نامیلس  -2847-58506

دماحوبأ هللا ،  دبع  نب  نامیلس  -2848-68506

يرکبلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -2849-78506

يرمحألا حلاص  نب  نامیلس  -2850-88506

يدزألا حلاص  نب  نامیلس  -2851-98507

صاصجلا حلاص  نب  نامیلس  -2852-09507

ینابیشلا حلاص  نب  نامیلس  -2853-19507

دوادوبأ نمحرلادبع ،  نب  نامیلس  -2854-29507

( يزنعلا ) يدبعلا نمحرلادبع  نب  نامیلس  -2855-39507

يدزألا نمحرلادبع  نب  نامیلس  -2856-49507

ینادمهلا نمحرلادبع  نب  نامیلس  -2857-59507

نیصحلا نب  دواد  نب  نامیلس  -2858-69507
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یفوکلا فیرط  نب  نامیلس  -2859-79507

یشرقلا بلاط  نب  نامیلس  -2860-89507

ناباج نب  لاله  نب  نامیلس  -2861-99507

یفوکلا دشار  نب  نامیلس  -2862-001508

یفوکلا لاله  نب  نامیلس  -2863-101508

هللا دبع  نب  ورمع  نب  نامیلس  -2864-201508

يدزألا ورمع  نب  نامیلس  -2865-301508

یسمحألا یلع  نب  نامیلس  -2866-401508

ینالادلا ۀملس  نب  نامیلس  -2867-501508

ناورم نب  نامیلس  -2868-601508

یلجعلا بهو  نب  نامیلس  -2869-701508

یلمجلا عفان  نب  نامیلس  -2870-801508

ةدیبعوبأ رصن ، نب  نامیلس  -2871-901508

لازغلا لکوتم  نب  نامیلس )   ) ناملس -2872-011508

یبالکلا ةویح  نب  ناملس  -2873-111508

طانحلا دیبع  نب  ناملس  -2874-211508

ینادمهلا دیبعوبأ  ناملس ،  -2875-311509

لشألا نمحرلادبع  نب  ملاس  -2876-411509

یلجعلا ۀصفح  یبأ  نب  ملاس  -2877-511509

ۀجیدخوبأ مرکم ،  نب  ملاس  -2878-611509

ۀجیدخوبأ ۀملس ، نب  ملاس  -2879-711509

هللا دبع  وبأ  ۀیطع ، نب  ملاس  -2880-811509

دمحم وبأ  هللا ،  دبع  نب  ملاس  -2881-911509

يدزألا هللا  دبع  نب  ملاس  -2882-021509
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راطعلا ملاس  -2883-121509

ینئاطبلا ةزمحوبأ  ملاس  -] 2884-221509

عفاروبأ ملاس ،  -2885-321510

يدئاصلا رامع  نب  ملاس  -2886-421510

یفوکلا داربلا  ملاس  -2887-521510

یفعجلا رینتسملا  نب  مالس  -2888-621510

طانحلا مناغ  نب  مالس  -2889-721510

یموزخملا دیعس  نب  مالس  -2890-821510

یناسارخلا ةرمع  یبأ  نب  مالس  -2891-921510

یمعثخلا ملسم  نب  مالس  -2892-031510

ساخنلا ملسملا  نب  مالس  -2893-131510

يدزألا ۀملسوبأ  مالس ،  -2894-231510

 ( ماجحلا  ) جاجحلا مالس  -2895-331510

یفوکلا راسی  نب  مالس  -2896-431510

یعجشألا حیرش  نب  مالس )   ) ملس -2897-531510

یفوکلا زاوجلا   ( مالس  ) ملس -2898-631510

نامیلس نب  ملس  -2899-731511

یفوکلا لیضفلاوبأ  ملس ،  -2900-831511

یخلبلا ملاس  نب  ملس  -2901-931511

یلجعلا نمحرلادبع  نب  ملس  -2902-041511

طایخلا لضفلاوبأ  ملس  -2903-141511

یفوکلا دیعس  نب  ملس  -2904-241511

ءارفلا میلس  -2905-341511

یفنحلا یسیع  نب  میلس  -2906-441511
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لابرط یلوم   ، میلس -2907-541511

نیصحلا نب  لیهک  نب  ۀملس  -2908-641511

یسنالقلا زرحم  نب  ۀملس  -2909-741511

رمحألا حلاص  نب  ۀملس  -2910-841511

یفوکلا حانج  نب  ۀملس  -2911-941511

دایز نب  ۀملس  -2912-051512

يرصبلا شایع  نب  ۀملس  -2913-151512

یفوکلا  ( متهألا نب  ۀملس   ) مثهألا ۀملس  -2914-251512

دارم نب  هللا  دبع  نب  ۀملس  -2915-351512

ینادمهلا نامیلس  نب  ۀملس  -2916-451512

یفوکلا لهتسملاوبأ  ۀملس ، -2917-551512

یمیمتلا ةدیبع  نب  ۀملس  -2918-651512

یفوکلا دلاخ  نب  ۀملس  -2919-751512

يونغلا ۀیطع  نب  ۀملس  -2920-851512

یفوکلا نارهم  نب  ۀملس  -2921-951512

یفوکلا  ( مثلک ) ۀمثلک ۀملس  -2922-061512

لیبترأ نب  حلاص  نب  ۀمیلس  -2923-161512

قورسم نب  دیعس  نب  نایفس  -2924-261512

نارمع یبأ  نب  ۀنییع  نب  نایفس  -2925-361513

یلجبلا طمسلا  نب  نایفس  -2926-461513

يدبعلا بعصم  نب  نایفس  -2927-561513

ینادمهلا ناسح  نب  نایفس  -2928-661513

يدسألا دلاخ  نب  نایفس  -2929-761513

یئاطلا ةرامع  نب  نایفس  -2930-861513
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يدبعلا دیعس  نب  نایفس  -2931-961513

( دیزم ) دثرم نب  میهاربا  نب  نایفس  -2932-071513

یفوکلا نمحرلادبع  نب  نایفس  -2933-171513

ینزملا ۀیطع  نب  نایفس  -2934-271513

يدزألا ةرامع  نب  نایفس  -2935-371513

یفوکلا کلام  نب  نایفس  -2936-471513

يدزألا دلاخ  نب  نایفس  -2937-571513

یفعجلا کلملادبع  نب  نایفس  -2938-671514

يدسألا نادرو  نب  نایفس  -2939-771514

یفقثلا ۀیطع  نب  نایفس  -2940-871514

یقرابلا ورمع  یبأ  نب  نایفس  -2941-971514

نمحرلادبع نب  نانس  -2942-081514

یبهرملا ۀیطع  نب  نانس  -2943-181514

يروثلا فیرط  نب  نانس  -2944-281514

یئاطلا يدع  نب  نانس  -2945-381514

يدزألا لیمج  نب  نانس  -2946-481514

یمعثخلا ۀعیدو  نب  نانس  -2947-581514

نانس نب  هللا  دبع  دلاو   ، نانس -2948-681514

یفعجلا ةرامع  نب  نکس  -2949-781515

یفوکلا لامجلا  نکس  -2950-881515

يدسألا ییحی  نب  نکس  -2951-981515

یعخنلا قاحسإ  نب  نیکس  -2952-091515

دمحم وبأ  ةرامع ،) ) رامع نب  نیکس  -2953-191515

یبراحملا هبردبع  نب  نیکس  -2954-291515
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يدزألا ۀلاضف  نب  نیکس  -2955-391515

يرصبلا زیزعلادبع  نب  نیکس  -2956-491515

یفعجلا ۀمطاف  یبأ  نب  نیکس  -2957-591515

یمرضحلا نارهم  نب  ۀعامس  -2958-691515

ینزملا نمحرلادبع  نب  ۀعامس  -2959-791515

یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا ۀعامس  -2960-891515

یجانلا دلاخ  نب  يرسلا  -2961-991515

نمحرلادبع نب  نانس  -2962-002516

یمیمتلا نوراه  نب  نانس  -2963-102516

یملسلا هللا  دبع  نب  يرسلا  -2964-202516

ینادمهلا هللا  دبع  نب  يرسلا  -2965-302516

يدزألا نایح  نب  يرسلا  -2966-402516

رامتلا نامیلس  نب  فیس  -2967-502516

رامتلا ةریغملا  نب  فیس  -2968-602516

لیذهلاوبأ نمحرلادبع ،  نب  فیس  -2969-702516

یفعجلا ةرامع  نب  فیس  -2970-802516

یعخنلا ةریمع  نب  فیس  -2971-902516

یفوکلا نزاخلا  نب  فیس  -2972-012516

یفوکلا يورهلا  عایب   ، فیس -2973-112516

بیعش نب  لهس  -2974-212517

ینادمهلا حلاص  نب  لهس  -] 2975-312517

[ یناولحلا دیعس  نب  لهس  -2976-412517

هللا دبع  نب  نیسحلا  یلوم   ، بئاسلا -2977-512517

یمرضحلا ةرامع  نب  بئاسلا  -2978-612517
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بئاسلا -2979-712517

يدسألا بیلک  نب  ةروس  -2980-812517

يدسألا عشاجم  نب  ةروس  -2981-912517

يدهنلا بیلک  نب  ةروس  -2982-022517

یمیمتلا سمخلا  نب  ریعس  -2983-122517

کلاموبأ ریعس ، -2984-222517

ۀملسم نب  ریدس  نب  دیوس  -] 2985-322517

[ يرصبلا نودبع  نب  لامس  -2986-422517

ینزملا فیلخ  نب  ریعس  -2987-522518

نامعنلا نب  دیوس  -2988-622518

یفوکلا ءالقلا  دیوس  -2989-722518

یقرابلا ۀیطع  نب  دیوس  -2990-822518

يزنعلا ةرامع  نب  دیوس  -2991-922518

يدسألا ۀحلط  نب  دیوس  -2992-032518

يرهملا بلاط  نب  دیوس  -2993-132518

یفریصلا میکح  نب  ریدس  -2994-232518

یفوکلا  ( لامحلا  ) لامجلا ةرکس  -2995-332518

يدنسلا میحس  -2996-432518

یلالهلا عدیمس  -2997-532518

ینادمهلا بعصم  نب  راوس  -2998-632518

نیشلا 518باب 

یلجبلا دلاخ  نب  بیعش  -2999-1519

دادحلا نیعأ  نب  بیعش  -3000-2519

ینادمهلا دیبع  نب  بیعش  -3001-3519
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یعوبریلا صالقم  نب  بیعش  -3002-4519

يومألا عفان  نب  بیعش  -3003-5519

یفعجلا ۀلاضف  نب  بیعش  -3004-6519

یفوقرقعلا بوقعی  نب  بیعش  -3005-7519

یبهرملا ةرامع  نب  بیعش  -3006-8519

رامتلا مثیم  نب  بیعش  -3007-9519

یمیمتلا دشار  نب  بیعش  -3008-01519

ۀسلایطلا بحاص  هبردبع  نب  بیعش  -3009-11519

يدزألا ءاجر  نب  بیعش  -3010-21520

یقرابلا دیز  نب  باهش  -3011-31520

يدسألا هبردبع  نب  باهش  -3012-41520

يدیبزلادمحم نب  باهش  -3013-51520

یلجعلا رمتعملا  نب  ۀبابش  -3014-61520

درولا نب  جاجحلا  نب  ۀبعش  -3015-71520

یفوکلا ءالعلا  نب  لیبحرش  -3016-81520

یفعجلا كردم  نب  لیبحرش  -3017-91520

ۀکارأ یبأ  نومیم ،  نب  ةرجش  -3018-02520

يدزألا نمحرلادبع  نب  دیدش  -3019-12520

یشباولا سیرش  -3020-22520

يدبعلا ةرامعوبأ  سیرش ،  -3021-32520

( دیزم ) دثرم نب  بیعش  -3022-42521

داصلا 521باب 

هللا دبع  نب  روصنم  نب  حلاص  -] 3023-1521

يدسألا مثیم  نب  حلاص  -3024-2521
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ینادمهلا حلاص  نب  حلاص  -3025-3521

طانحلا دوسألا  یبأ  نب  حلاص  -3026-4521

یمعثخلا هللا  دبع  نب  حلاص  -3027-5521

یلینلا مکحلا  نب  حلاص  -3028-6521

یکتعلا دیزی  نب  حلاص  -3029-7521

یحلطلا یسوم  نب  حلاص  -3030-8521

لوحألا هللا  دبع  نب  حلاص  -3031-9521

ینهجلا رامع  نب  حلاص  -3032-01521

ینادمهلا لیهس  نب  حلاص  -3033-11522

یفعجلا ملسم  نب  حلاص  -3034-21522

يرازبألا حلاص  -3035-31522

یناسارخلا حلاص  -3036-41522

یفعجلا دعس  نب  حلاص  -3037-51522

یبراوجلا یسوم  نب  حلاص  -3038-61522

دیعسوبأ دیعس ، نب  حلاص  -3039-71522

[ يرصبلا نایح  نب  حلاص  -] 3040-81522

دمحم وبأ  ییحی ،  نب  حابصلا  -3041-91522

یفوکلا ۀبایس  نب  حابصلا  -3042-02522

ینارفعزلادمحم نب  حابصلا  -3043-12522

یطاباسلا یسوم  نب  حابصلا  -3044-22522

يوادیصلا ةرامع  نب  حابصلا  -3045-32522

مشاه ینب  یلوم   ، حابصلا -3046-42523

يرازفلا حیبص  نب  حابصلا  -3047-52523

ینئادملا حابصلا  -3048-62523
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قرزألا دیمحلادبع  نب  حابصلا )   ) حابص -3049-72523

یفوکلا ءاذحلا  حابص  -3050-82523

حابصلاوبأ حیبص ،  -3051-92523

يدبلا ورمع  نب  حیبص  -3052-03523

یفوکلا ( یشرقلا ) یشرعلا حیبص  -3053-13523

ماسب یلوم  ، رباص -3054-23523

ۀیسکألا عایب  ، ذاعم یلوم  ، رباص -3055-33523

رباص -3056-43523

یمشاهلا هللا  دبع  نب  رباص  -3057-53523

يرازفلا ملسم  نب  ۀقدص  -3058-63523

یفوکلا دیزی  نب  ۀقدص  -3059-73523

بدحألا ۀقدص  -3060-83524

طامقلا ریمع  نب  ۀقدص  -3061-93524

یفریصلا جاجحلا  نب  تلصلا  -3062-04524

یفعجلا رحلا  نب  تلصلا  -3063-14524

لامجلا نارهم  نب  ناوفص  -3064-24524

یفعجلادمحم نب  تماص  -3065-34524

یخوجلا ناولع  نب  مراص  -3066-44524

یفوکلا هللا  دبع  نب  قیدص  -3067-54524

دمحم وبأ  دمص ، -3068-64524

لهس نب  حلاص  -3069-74524

سیق نب  ۀبقع  نب  حلاص  -3070-84524

داضلا 524باب 

یفوکلا ةرامع  نب  كاحضلا  -3071-1524
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ثعشألا نب  كاحضلا  -3072-2524

ینابیشلا دلخم  نب  كاحضلا  -3073-3525

یمرضحلا کلاموبأ  كاحضلا ،  -3074-4525

يرئاحلا نامعنلا  نب  كاحضلا  -3075-5525

نیعأ نب  کلملادبع  نب  سیرض  -3076-6525

یفوکلا یشباولا  سیرض  -3077-7525

راتخملا نب  دحاولادبع  نب  سیرض  -3078-8525

يدیعسلا ورمع  نب  یباض  -3079-9525

ءاطلا 525باب 

یفعجلا نالیغ  نب  ۀمعط  -3080-1525

يرزجلا دیز  نب  ۀحلط  -3081-2525

دادقملا نب  کلام  نب  لیفط  -3082-3525

ینابیشلا بشوح  نب  بالط  -3083-4525

يروثلا نانس  نب  فیرط  -3084-5526

هللا دبع  یبأ  یلوم  ، رهاط -3085-6526

یفوکلا لیمج  نب  لابرط  -3086-7526

یفوکلا ءاجر  نب  لابرط  -3087-8526

یفنحلا ریمع  نب  بلاط  -3088-9526

ریمع نب  نوراه  نب  بلاط  -3089-01526

ءاظلا 526باب 

ریهظ نب  مکحلا  دلاو  ، ریهظ -3090-1526

یقرابلا ةرامع  نب  ریهظ  -3091-2526

نیعلا 526باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3092-1526
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يرفعجلا مساقلا  نب  هللا  دبع  -] 3093-2526

یمشاهلا لضفلا  نب  هللا  دبع  - 3094-3526

هللا دبع  نب  ۀیواعم  نب  هللا  دبع  - 3095-4526

نسحلا نب  یلع  نب  هللا  دبع  - 3096-5526

یلع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3097-6527

رمع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3098-7527

دیز نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  -] 3099-8527

رفعج نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3100-9527

یلع نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  - 3101-01527

یلع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3102-11527

يرفعجلا قاحسإ  نب  هللا  دبع  - 3103-21527

نسحلا نب  دمحم  نب  هللا  دبع  -] 3104-31527

يرفعجلارفعج نب  هللا  دبع  - 3105-41527

يدبعلا روفعی  یبأ  نب  هللا  دبع  - 3106-51527

یمرخملارفعج نب  هللا  دبع  - 3107-61527

یعخنلا کلام  نب  هللا  دبع  - 3108-71528

هللا دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3109-81528

یفوکلا ریشب  نب  هللا  دبع  - 3110-91528

یلجعلا دیلولا  نب  هللا  دبع  - 3111-02528

یفوکلا ۀبایس  نب  هللا  دبع  - 3112-12528

( یعخنلا ) یفعجلا دایز  نب  هللا  دبع  - 3113-22528

یفوکلا ةرسیم  نب  هللا  دبع  - 3114-32528

رمع نب  هللا  دبع  - 3115-42528

رکبوبأ دمحم ، نب  هللا  دبع  - 3116-52528
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يرکبلا حیبص  نب  هللا  دبع  - 3117-62528

نیعأ نب  ریکب  نب  هللا  دبع  - 3118-72528

يراصنألا نمحرلادبع  نب  هللا  دبع  - 3119-82528

یبلطملا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 3120-92528

دمحم نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  - 3121-03529

يرابنألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  هللا  دبع  - 3122-13529

ینادمهلا نوع  نب  هللا  دبع  - 3123-23529

ءارفلا دیبع  نب  هللا  دبع  - 3124-33529

ناباج نب  لاله  نب  هللا  دبع  - 3125-43529

ماحللا دقاو  نب  هللا  دبع  - 3126-53529

یلجبلا طابر  نب  هللا  دبع  - 3127-63529

يرصبلا شارخ  نب  هللا  دبع  - 3128-73529

( یمعثخلا ) یفنحلا دایز  نب  هللا  دبع  - 3129-83529

ۀبیتعوبأ نمحرلا ،  نب  هللا  دبع  - 3130-93529

حادقلا نومیم  نب  هللا  دبع  - 3131-04529

يدارملا ( ریکب ) رکب نب  هللا  دبع  - 3132-14529

یفوکلا نانس  نب  هللا  دبع  -] 3132-14530

حیجن نب  هللا  دبع  - 3132-14530

[ یفعجلادمحم نب  هللا  دبع  - 3133-24530

ناعمس نب  دایز  نب  هللا  دبع  - 3134-34530

یناعرکلادمحم نب  هللا  دبع  - 3135-44530

یفوکلا نابأ  نب  هللا  دبع  - 3136-54530

یعخنلا کلام  نب  هللا  دبع  - 3137-64530

یکملا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 3138-74530
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یمعثخلا یسیع  نب  هللا  دبع  - 3139-84530

یفوکلا میهاربا  نب  هللا  دبع  - 3140-94530

يدسألا بویأ  نب  هللا  دبع  - 3141-05530

یفوکلا ۀیمأ  نب  هللا  دبع  - 3142-15530

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع  - 3153-25530

يرابنألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  هللا  دبع  - 3144-35530

رفوأ نب  هللا  دبع  نب  هللا  دبع  -] 3145-45530

يدهنلا ۀحلط  نب  هللا  دبع  - 3146-55531

نیعأ نب  ریکب  نب  هللا  دبع  - 3147-65531

يدوألا سیردإ  نب  هللا  دبع  - 3148-75531

یفوکلا موحرم  نب  هللا  دبع  - 3149-85531

يرازفلا دیزی  نب  هللا  دبع  - 3150-95531

يرکبلا ( دیرب ) دیزی نب  هللا  دبع  - 3151-06531

یفوکلا مالس  نب  هللا  دبع  - 3152-16531

ناسیک نب  ملسم  نب  هللا  دبع  - 3153-26531

راجنلا ملسم  نب  هللا  دبع  - 3154-36531

یبسارلا ملسم  نب  هللا  دبع  - 3155-46531

یفوکلا مالس  نب  هللا  دبع  - 3156-56531

یشباولا دیعس  نب  هللا  دبع  - 3157-66531

یفوکلا ( زجاع ) رجاع نب  هللا  دبع  - 3158-76532

ینادمهلا راکب  نب  هللا  دبع  - 3159-86532

دیزی یبأ  نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  - 3160-96532

یعخنلا ( دبع دیبع ( نب  هللا  دبع  - 3161-07532

یعخنلا ( دیبع ) دبع نب  هللا  دبع  - 3161-07532
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یلابزلا ناذاش  نب  هللا  دبع  - 3162-17532

میلس نب  لصاو  نب  هللا  دبع  - 3163-27532

یفقثلا دوسألا  نب  هللا  دبع  - 3164-37532

يرماعلا رهزألا  نب  هللا  دبع  - 3165-47532

یفوکلا ( دشار ) دسأ نب  هللا  دبع  - 3166-57532

یعوبریلا ریثک  نب  هللا  دبع  - 3167-67.8613-77532

یسیقلا رماع  نب  هللا  دبع  - 3169-87532

( يروحلا () يزوجلا ) يزوحلا  ( بوح  ) برح نب  هللا  دبع  - 3170-97532

یشرقلا دیسأ  نب  هللا  دبع  - 3171-08533

يدسألا بلاغ  نب  هللا  دبع  - 3172-18533

یطساولا يرباس  نب  هللا  دبع  - 3173-28533

( یکتاعلا ) یکتعلا ( دبع دیبع ( نب  هللا  دبع  - 3174-38533

درزم یبأ  نب  ۀیواعم  نب  هللا  دبع  - 3175-48533

یفوکلا نیکد  نب  هللا  دبع  - 3176-58533

ملاس نب  هللا  دبع  - 3177-68533

 ( عمج  ) عیمج نب  دیلولا  نب  هللا  دبع  - 3178-78533

یمرخملارفعج نب  هللا  دبع  -] 3178-78533

یفوکلا حلجألا  نب  هللا  دبع  - 3179-88533

یفوکلا ۀمربش  نب  هللا  دبع  - 3180-98533

ریبزلا نب  هللا  دبع  - 3181-09533

یبیرخلا دواد  نب  هللا  دبع  - 3182-19533

 [ حیجن نب  هللا  دبع  - 3182-19534

یفریصلا نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3183-29534

حیجن نب  رفعج  نب  هللا  دبع  - 3184-39534

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


یکملا ءاجر  نب  هللا  دبع  - 3185-49534

ینابیشلا نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3186-59534

یفوکلا ۀنومیم  یبأ  نب  هللا  دبع  - 3187-69534

يرصبلادمحم یبأ  نب  هللا  دبع  - 3188-79534

دیمح نب  ناسح  نب  هللا  دبع  - 3189-89534

رمع نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -3190-99534

یلع نب  نیسحلا  نب  هللا  دیبع  -3191-001534

صفح نب  رمع  نب  هللا  دیبع  -3192-101534

ۀبعش یبأ  نب  یلع  نب  هللا  دیبع  -3193-201534

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دیبع  -3194-301534

نمحرلادبع وبأ  دایز  نب  هللا  دیبع  -3195-401535

یفقثلا دایز  هللا  دیبع  -3196-501535

یمزرعلا هللا  دیبع  -3197-601535

یمعثخلا حلاص  نب  هللا  دیبع  -3198-701535

نایرعلا نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  -3199-801535

یسوم نب  یسوم  نب  هللا  دیبع  -3200-901535

يدنکلا يدع  نب  هللا  دیبع  -3201-011535

یفوکلا یمزرعلا  نب  هللا  دیبع  -3202-111535

يراصنألا زیزعلادبع  نب  نمحرلادبع  - 3203-211535

نمحرلادبع نب  رصن  نب  نمحرلادبع  - 3204-311535

یبالکلا دیمح  نب  نمحرلادبع  - 3205-411535

ورمعوبأ دوسألا ، نب  نمحرلادبع  - 3206-511535

یندملا  ( لاوملا یبأ  یلاوملا ( یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3207-611536

يرفعجلا  ( شبرج  () شرح  ) شیرح نب  نمحرلادبع  - 3208-711536
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یفوکلا ۀبایس  نب  نمحرلادبع  - 3209-811536

یفعجلا حصان  نب  نمحرلادبع  - 3210-911536

یفوکلا ریکب  نب  نمحرلادبع  - 3211-021536

نمحرلادبع نب  رصن  نب  نمحرلادبع  - 3212-121536

نیسحلا یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3213-221536

یکملا راطعلا  نمحرلادبع  - 3214-321536

یلجبلا جاجحلا  نب  نمحرلادبع  - 3215-421536

يرصبلا هللا  دبع  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3216-521536

نیعأ نب  نمحرلادبع  - 3217-621536

يدبعلا رذنملا  نب  نمحرلادبع  - 3218-721537

ینزملا دیبع  نب  نمحرلادبع  - 3219-821537

يدسألا دیبع  نب  نمحرلادبع  - 3220-921537

یفعجلا دالو  نب  نمحرلادبع  - 3221-031537

یعازوألا ورمع  نب  نمحرلادبع  -] 3222-131537

یعخنلا نادرو  نب  نمحرلادبع  - 3223-231537

يدزألا عسیلا  نب  نمحرلادبع  - 3224-331537

ییحیوبأ نامثع ،  نب  نمحرلادبع  - 3225-431537

( یبلغتلا ) یبلعثلا ریشب  نب  نمحرلادبع  - 3226-531537

ملسأ نب  دیز  نب  نمحرلادبع  - 3227-631537

دیز یبأ  دیز  نب  نمحرلادبع  - 3228-731537

( طایخلا ) طانحلا  ( ناطقلا ) راطعلا یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3229-831538

یشرقلا ریثک  نب  نمحرلادبع  - 3230-931538

هللا دیبع  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  - 3231-041538

دمحم وبأ  ماقلهلا ،  نب  نمحرلادبع  - 3232-141538
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یبلکلا دیوس  نب  نمحرلادبع  - 3233-241538

ناحطلا ةرامع  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3234-341538

یلجعلا رمحأ  نب  نمحرلادبع  - 3235-441538

ریصقلا دایز  نب  نمحرلادبع  - 3236-541538

یفریصلا یمأ  نب  نمحرلادبع  - 3237-641538

يدزألا ملسم  نب  نمحرلادبع  - 3238-741538

نمحرلادبع نب  رصن  نب  میحرلادبع  - 3239-841538

يزارلا نامیلس  نب  میحرلادبع  - 3240-941539

ریصقلا حور  نب  میحرلادبع  - 3241-051539

یلجبلا ملسم  نب  میحرلادبع  - 3242-151539

ینزملا صفح  نب  مالسلا  دبع  - 3243-251539

يدهنلا برح  نب  مالسلا  دبع  - 3244-351539

دیزی نب  رینتسملا  نب  مالسلا  دبع  - 3245-451539

یفوکلا  ( لالحلا  ) لالخلا مالسلا  دبع  - 3246-551539

یفعجلا دشار  نب  مالسلا  دبع  - 3247-651539

یفوکلا میعن  نب  مالسلا  دبع  - 3248-751539

یبلکلا حاضولا  نب  مالسلا  دبع  - 3249-851539

یفوکلا ریثک  نب  مالسلا  دبع  - 3250-951539

جیرج نب  زیزعلادبع  نب  کلملادبع  - 3251-061539

نامیلس یبأ  نب  کلملادبع  - 3252-161540

ینابیشلا نیعأ  نب  کلملادبع  - 3253-261540

یعخنلا ( ۀمامأ ) ۀمامث نب  کلملادبع  - 3254-361540

کلاموبأ نیسح ،  نب  کلملادبع  - 3255-461540

يدبعلا نانسوبأ  کلملادبع ،  - 3256-561540
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یفوکلا ءاطع  نب  کلملادبع  - 3257-661540

یمشاهلا ۀبتع  نب  کلملادبع  - 3258-761540

یفریصلا ۀبتع  نب  کلملادبع  - 3259-861540

یفوکلا دلاخ  نب  کلملادبع  - 3260-961540

يدنکلا ةرسیم  نب  کلملادبع  - 3261-071540

یمقلا هللا  دبع  نب  کلملادبع  - 3262-171540

حینم نب  راتخملا  نب  کلملادبع  - 3263-271540

یندملا یسیع  نب  کلملادبع  - 3264-371541

يزنعلا حاضولا  نب  کلملادبع  - 3265-471541

یشرقلا ییحی  نب  کلملادبع  - 3266-571541

یفوکلا هللا  دبع  نب  کلملادبع  - 3267-671541

یماشلا نارهم  نب  کلملادبع  - 3268-771541

یشرقلا ۀبتع  نب  میرکلادبع  - 3269-871541

یمعثخلا ورمع  نب  میرکلادبع  - 3270-971541

یفعجلا لاله  نب  میرکلادبع  - 3271-081541

ءالعلاوبأ دعس ، نب  میرکلادبع  - 3272-181541

یطبنلا ناسح  نب  میرکلادبع  - 3273-281541

یفوکلا دامح  نب  میرکلادبع  - 3274-381541

یلجبلا نمحرلادبع  نب  میرکلادبع  - 3275-481541

یموزخملا بلطملا  نب  زیزعلادبع  - 3276-581542

نوشجاملا ۀملس  یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3277-681542

ۀملس  ، مزاح یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3278-781542

دمصلادبع وبأ  دمصلادبع ، نب  زیزعلادبع  -] 3279-881542

يدرواردنألادمحم نب  زیزعلادبع  - 3280-981542
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يدبعلا هللا  دبع  نب  زیزعلادبع  - 3281-091542

يدارملا یمأ  نب  زیزعلادبع  - 3282-191542

يومألا عفان  نب  زیزعلادبع  - 3283-291542

یندملا بئذ  یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3284-391542

ینانکلا نامیلس  نب  زیزعلادبع  - 3285-491542

یبلکلا ۀلاضف  نب  زیزعلادبع  - 3286-591542

زیزعلادبع - 3287-691543

ءارفلارفعج یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3288-791543

یفوکلا  ( میکحلادبع مکحلادبع (  نب  دیمحلادبع  - 3289-891543

یفوکلا يدنکلا  دیمحلادبع  - 3290-991543

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع  - 3291-002543

ینانبلا ملیدلا  یبأ  نب  دیمحلادبع  - 3292-102543

يدزألا ءالعلا  یبأ  نب  دیمحلادبع  - 3293-202543

نیعأ نب  ریکب  نب  دیمحلادبع  - 3294-302543

يدزألا رباج  نب  دیمحلادبع  - 3295-402543

يدسألا دقرف  نب  دیمحلادبع  - 3296-502543

یفوکلا دعس  نب  دیمحلادبع  - 3297-602543

یفوکلا یلعملا  نب  دیمحلادبع  - 3298-702543

يدزألا ملسم  نب  دیمحلادبع  - 3299-802544

يدزألا ءالعلا  یبأ  نب  دیمحلادبع  - 3300-902544

ءاذحلا دایز  نب  دیمحلادبع  - 3301-012544

یطزلا عایب  ، دیمحلادبع - 3302-112544

یطساولا دیمحلادبع  - 3303-212544

يرخطصإلا دیمحلادبع  - 3304-312544
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یفوکلا راطعلا  دیمحلادبع  - 3305-412544

یفریصلا بیبح  نب  قلاخلادبع  - 3306-512544

یفریصلا هبردبع  نب  قلاخلادبع  - 3307-612544

یفوکلا لقیصلا  قلاخلادبع  - 3308-712544

ضاوع نب  دیمحلادبع  - 3309-812544

ینانبلادمحم نب  قلاخلادبع  - 3310-912544

یعازخلا رانید  نب  قلاخلادبع  - 3311-022545

سیق نب  مساقلا  نب  نمؤملادبع  - 3312-122545

دلاخ نب  هللا  دبع  نب  نمؤملادبع  - 3313-222545

ینانکلا ۀملس  نب  نمؤملادبع  - 3314-322545

یسانکلا ۀمالس  نب  نمؤملادبع  - 3315-422545

سیق نب  مساقلا  نب  رافغلادبع  - 3316-522545

یثراحلا بیبح  نب  رافغلادبع  - 3317-622545

هللا دبع  نب  یلع  نب  دمصلادبع  - 3318-722545

یمارعلا ریشب  نب  دمصلادبع  - 3319-822545

یفریصلا ( رادم ) رادب نب  دمصلادبع  - 3320-922545

یفعجلا لاله  نب  دمصلادبع  - 3321-032545

ینادمهلا حابصلا  نب  دمصلادبع  - 3322-132545

ینهجلا هللا  دبع  نب  دمصلادبع  - 3323-232546

ینهجلا دیزی  نب  یلعألادبع  - 3324-332546

رکاشوبأ دیز ، نب  یلعألادبع  - 3325-432546

یفوکلا ماس  لآ  یلوم   ، یلعألادبع - 3326-532546

يرصبلادمحم نب  یلعألادبع  - 3327-632546

یلجعلا نیعأ  نب  یلعألادبع  - 3328-732546
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يرصبلا ریثک  نب  یلعألادبع  - 3329-832546

يدزألا حاضولا  نب  یلعألادبع  - 3330-932546

يراصنألا راتخملا  نب  دحاولادبع  - 3331-042546

يدبعلا ۀملس  نب  دحاولادبع  - 3332-142546

ینانیقلا مصاع  نب  دحاولادبع  - 3333-242546

یمهنلا حابصلا  نب  دحاولادبع  - 3334-342547

یندملادمحم نب  باهولادبع  - 3335-442547

یفقثلا دیجملادبع  نب  باهولادبع  - 3336-542547

یعخنلا ( ریکب ) رکب نب  باهولادبع  - 3337-642547

یمقلا باهولادبع  - 3338-742547

یسفانطلا حابصلا  نب  باهولادبع  - 3339-842547

سیق نب  دمحم  نب  رهاقلادبع  - 3340-942547

رهاقلادبع - 3341-052547

ینادمهلا سابعلا  نب  رابجلادبع  - 3342-152547

يدبعلا ملسم  نب  رابجلادبع  - 3343-252547

يرازفلا یلعألادبع  نب  رونلادبع  - 3344-352547

نانس نب  هللا  دبع  نب  رونلادبع  - 3345-452547

راسی نب  ۀنومیم  یبأ  نب  هبردبع  - 3346-552548

داور یبأ  نب  زیزعلادبع  نب  دیجملادبع  - 3347-652548

هبردبع نب  ینغلادبع  - 3348-752548

یثیللا یسوم  نب  ینغلادبع  - 3349-852548

ینزملا ملاس  نب  عیمسلادبع  - 3350-952548

يدزألا لصاو  نب  عیمسلادبع  - 3351-062548

یناسارخلا میهاربا  نب  قازرلادبع  - 3352-162548
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سیق نب  دمحم  نب  دیبع  -3353-262548

يدسألا کلملادبع  نب  دیبع  -3354-362548

نیعأ نب  ةرارز  نب  دیبع  -3355-462548

ۀصفح یبأ  نب  ملاس  نب  دیبع  -3356-562548

ۀعیبر نب  یمأ  نب  دیبع  -3357-662548

یفوکلا حلاص  نب  دیبع  -3358-762548

ینالدیصلا ناسح  نب  دیبع  -3359-862548

یسیع نب  هللا  دبع  نب  دیبع  -3360-962549

دمحم وبأ  نمحرلادبع ،  نب  دیبع  -3361-072549

یملسلا ۀیطع  نب  دیبع  -3362-172549

ینزملا نامیلس  نب  دیبع  -3363-272549

یسانکلا نامیلس  نب  دیبع  -3364-372549

رشب نب  هللا  دبع  نب  دیبع  -3365-472549

یلجبلا رجاهم  نب  ةدیبع  -3366-572549

ینزاملا بیهص  نب  دابع  -3367-672549

یلهاکلا ریثک  نب  دابع  -] 3368-772549

یفوکلا بهوم  نب  دابع  -3369-872549

یلجبلا عیبرلا  نب  دابع  -3370-972549

ملاس نب  دابع  -3371-082550

( یبلغتلا ) یبلعثلا نارمع  نب  دابع  -3372-182550

يراصنألا نارمع  نب  دابع  -3373-282550

یبلکلا دایز  نب  دابع  -3374-382550

یفوکلا یلزغلا   ( هبردبع هیودبع (  -3375-482550

یلع نب  رمع  نب  یلع  - 3376-582550
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یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  - 3377-682550

یلع نب  دمحم  نب  یلع  - 3378-782550

دمحم نب  رفعج  نب  یلع  - 3379-882550

دمحم نب  هللا  دیبع  نب  یلع  - 3380-982550

نسحلا وبأ  حلاص ،  نب  یلع  - 3381-092550

رماع نب  یلعألادبع  نب  یلع  - 3382-192550

ناسح ةریغملا  یبأ  نب  یلع  - 3383-292551

دیربلا نب  مشاه  نب  یلع  - 3384-392551

یکملا حلاص  نب  یلع  - 3385-492551

یلجعلا ۀلظنح  نب  یلع  - 3386-592551

نیعأ نب  کلملادبع  نب  یلع  - 3387-692551

[ یفعجلا نامعنلا  نب  یلع  -] 3388-792551

يرازفلا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3389-892551

فافخلا رماع  نب  یلع  - 3390-992551

یفوکلا ( ةرافغ  ) نافع نب  یلع  - 3391-003551

یماشلا یلع  یبأ  نب  یلع  - 3392-103551

يدسألا ۀبقع  نب  یلع  - 3393-203551

ینزملا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3394-303551

 ( لضفلا  ) لیضفلا نب  یلع  - 3395-403551

یخرکلا يرسلا  نب  یلع  - 3396-503552

طانحلادمحم نب  یلع  - 3397-603552

هللا دبع  نب  رکب ) ) ریکب نب  یلع  - 3398-703552

يدزألا نمحرلادبع  نب  یلع  - 3399-803552

هللا دبع  نب  ةرسیم ) ) رسیم نب  یلع  - 3400-903552
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( یمزجلا ) یمرجلا هللا  دبع  نب  یلع  - 3401-013552

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  یلع  - 3402-113552

لیجب نب  یلع  - 3403-213552

بلاغ نب  هللا  دبع  نب  یلع  - 3404-313552

بالجلا یسیع  نب  یلع  - 3405-413552

ناحطلا بائر  نب  یلع  - 3406-513552

یملسلا ۀیطع  نب  یلع  - 3407-613552

یفوکلا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3408-713553

زازخلا نمحرلادبع  نب  یلع  - 3409-813553

نمحرلادبع نب  سنوی  نب  یلع  - 3410-913553

يرصبلا دیعس  نب  یلع  - 3411-023553

لیذهلا یبأ  بلاغ  نب  یلع  - 3412-123553

دعقملا نب  یلع  - 3413-223553

يومألا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3414-323553

مکحلا نب  رشبم  نب  یلع  - 3415-423553

یبهللا یلع  یبأ  نب  یلع  - 3416-523553

دارکألاوبأ نومیم ،  نب  یلع  - 3417-623553

يدبعلا يرسلا  نب  یلع  - 3418-723553

يراونلا دایز  نب  یلع  - 3419-823553

یسمحألا یلع  - 3420-923554

فاحصلا میعن  نب  یلع  - 3421-033554

یسنخألا دیزی  نب  یلع  - 3422-133554

( طانحلا ) طایخلا دیزی  نب  یلع  - 3423-233554

یفریصلا  ( نانح  ) نایح نب  یلع  - 3424-333554
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یسوم نب  نانح  نب  یلع  - 3425-433554

یمرضحلا دیوس  نب  یلع  - 3426-533554

يدبعلا نسحلا  نب  یلع  - 3427-633554

یفوکلا دوسأ  نب  یلع  - 3428-733554

ینادمهلا ( رمع ) ریمع نب  یلع  - 3429-833554

یفوکلا دواد  نب  یلع  - 3430-933554

يرکبلا ةرامع  نب  یلع  - 3431-043554

ینادمهلا ةداوس  نب  یلع  - 3432-143555

یعخنلا رماع  نب  یلع  - 3433-243555

يرقنملا دامح  نب  یلع  - 3434-343555

یفوکلا نادعس  نب  یلع  - 3435-443555

ینادمهلا  ( لابزلا  ) لابذلا نب  یلع  - 3436-543555

یفوکلا ملاس  نب  یلع  - 3437-643555

يدزألا فوع  نب  یلع  - 3438-743555

فافخلا رماع  نب  یلع  - 3439-843555

یفوکلا ۀبایس  نب  ءالعلا  -3440-943555

عفار نب  بیسملا  نب  ءالعلا  -3441-053555

ةرامع نب  دوسألا  نب  ءالعلا  -3442-153555

ءالعلا نب  لماکلا  نب  ءالعلا  -3443-253555

راسیلا نب  لیضفلا  نب  ءالعلا  -3444-353556

ءالقلا نیزر  نب  ءالعلا  -3445-453556

يرازفلا دیوس  نب  ءالعلا  -3446-553556

ةرامع نب  دوسألا  نب  ءالعلا  -3447-653556

یفوکلا ءالعلا  یبأ  نب  ءالعلا  -3448-753556
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یفعجلا رجاهم  نب  ءالعلا  -3449-853556

يدسألا مصاع  نب  ءالعلا  -3450-953556

یفوکلا نسحلا  نب  ءالعلا  -3451-063556

یئاطلا ةرامع  نب  ءالعلا  -3452-163556

ءالعلا نب  دهاجم  نب  ءالعلا  -3453-263556

ینادمهلا ۀفیذح  نب  ءالعلا  -3454-363556

یشرقلا دیزی  نب  ءالعلا  -3455-463556

دبعم نب  هللا  دبع  نب  سابعلا  -3456-563557

یبهللا ۀبتع  نب  سابعلا  -3457-663557

ریمع نب  سابعلا  -3458-763557

يدبعلا فوع  نب  سابعلا  -3459-863557

یفوکلا ذئاع  نب  سابعلا  -3460-963557

يرماعلا ۀیطع  نب  سابعلا  -3461-073557

غئاصلا نمحرلادبع  نب  سابعلا  -3462-173557

يرفعجلا ییحی  نب  سابعلا  -3463-273557

دیز نب  سابعلا  -3464-373557

یلع نب  هللا  دبع  نب  ورمع  -3465-473557

رانید نب  ورمع  -3466-573557

یفوکلا رانید  نب  ورمع  -3467-673558

هللا دبع  وبأ  سیق ،  نب  ورمع  -3468-773558

يزنعلا یلع  نب  ورمع  -3469-873558

تباث مادقملا  یبأ  نب  ورمع  -3470-973558

یمیمتلا ثعشألا  نب  ورمع  -3471-083558

يدزألا میهاربا  نب  ورمع  -3472-183558
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یفوکلا سایلإ  نب  ورمع  -3473-283558

ءادوسلاوبأ نارمع  نب  ورمع  -3474-383558

ۀکیشو نب  ءاطع  نب  ورمع  -3475-483558

ینهجلا نامثع  نب  ورمع  -3476-583558

ایرکز نب  ییحی  نب  ورمع  -3477-683558

لاله نب  دیعس  نب  ورمع  -3478-783558

يرکشیلا ناورم  نب  ورمع  -3479-883559

بیبح نب  مساقلا  نب  ورمع  -3480-983559

یعجشألا ثیرح  نب  ورمع  -3481-093559

یفریصلا ثیرح  نب  ورمع  -3482-193559

دالخوبأ ثیرح ،  نب  ورمع  -3483-293559

يدهنلا ۀفیلخ  نب  ورمع  -3484-393559

یعشاجملا مساقلا  نب  ورمع  -3485-493559

یلسملا مکحلادبع  نب  ورمع  -3486-593559

یشاجنلا مساقلا  نب  ورمع  -3487-693559

دوسألاوبأ ثایغ ،  نب  ورمع  -3488-793559

یئاطلا ماشه  نب  ورمع  -3489-893559

یقرابلا ءاربلا  نب  ورمع  -3490-993560

یفوکلا دیلخ  نب  ورمع  -3491-004560

قرفألا دلاخ  نب  ورمع  -3492-104560

[ يزقنعلا نب  ورمع  -] 3493-204560

ناذاز نب  ییحی  نب  ورمع  -3494-304560

يدسألا دلاخ  نب  ورمع  -3495-404560

یفعجلا رمع  نب  ورمع  -3496-504560
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ةدانج نب  ورمع  -3497-604560

یعخنلا کیهن  نب  ورمع  -3498-704560

يدزألا فیس  نب  ورمع  -3499-804560

یعخنلا رماع  نب  ورمع  -3500-904560

[ ینامرلا ورمع  -] 3500-904560

یقرابلا ۀیطع  نب  ورمع  -3501-014560

ینوکسلا رصن  یبأ  نب  ورمع  -3502-114561

يرصبلا دیبع  نب  ورمع  -3503-214561

يرابنألا دیبع  نب  ورمع  -3504-314561

یفوکلا نارجنوبأ  ورمع ، -3505-414561

يدزألا ۀلاضف  نب  ورمع  -3506-514561

دیزی نب  رمش  نب  ورمع  -3507-614561

قرزألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  ورمع  -3508-714561

قوزرم نب  ورمع  -3509-814561

یسیبارکلا ورمع  -3510-914561

یئاطلا ةداوس  نب  ورمع  -3511-024561

یلجبلا ریرج  نب  ورمع  -3512-124561

ینادمهلا دیزی  نب  ورمع  -3513-224561

یسوم نب  دامح  نب  ورمع  -3514-324561

یشرقلا فلخ  نب  ورمع  -3515-424562

يدزألا ناسح  نب  ورمع  -3516-524562

نامثعوبأ عیمج ،  نب  ورمع  -3517-624562

لیعامسإوبأ مناغ ،  نب  ورمع  -3518-724562

يرباجلا نامثع  نب  ورمع  -3519-824562
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 [ ثیغموبأ ثیغم [  نب  ورمع  -3520-924562

یفعجلا رعشأ  نب  ورمع  -3521-034562

ملاس نب  ییحی  نب  ورمع  -3522-134562

نجحم نب  رمع ) ) ریمع نب  ورمع  -3523-234562

یفوکلا ( دیعس ) دعس نب  ورمع  -3524-334562

ۀیواعم یبأ  بابخ ،  نب  رامع  -3525-434562

یبضلا قیزر  نب  رامع  -3526-534562

ناظقیلاوبأ یسوم ،  نب  رامع  -3527-634563

ناظقیلاوبأ صوحألا ،  یبأ  نب  رامع  -3528-734563

یلجبلا مصاعوبأ  رامع  -3529-834563

یفوکلا دیوس  نب  رامع  -3530-934563

ینادمهلا مصاع  نب  رامع  -3531-044563

یبضلا مصاع  نب  رامع  -3532-144563

يدزألا ۀعاذج  نب  رامع  -3533-244563

یفوکلا عسیلا  نب  رامع  -3534-344563

یفنحلا دالو  نب  رامع  -3535-444563

يرکشیلا ناورم  نب  رامع  -3536-544563

مصاعوبأ دیمحلادبع ، نب  رامع  -3537-644563

يرقنملا ۀشئاع  یبأ  نب  رامع  -3538-744564

یلجبلا  ( مساقلا یبأ  نب  مساقلا (  نب  رامع  -3539-844564

نیسحلا نب  یلع  نب  رمع  -3540-944564

يرباسلا عایب  ، دیزی نب  رمع  -3541-054564

یلجعلا ۀلظنح  نب  رمع  -3542-154564

قورسم نب  دیعس  نب  رمع  -3543-254564
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یفعجلا دیزم  نب  رمع  -3544-354564

یکملا بیبح  نب  رمع  -3545-454564

یفوکلا دایز  یبأ  نب  رمع  -3546-554564

هللا دیبع  نب  رمع  -3547-654564

یفقثلا دیزی  نب  رمع  -3548-754564

لقیصلا دیزی  نب  رمع  -3549-854565

یبلحلا ۀبعش  یبأ  نب  رمع  -3550-954565

رمع نب  بیبش  نب  رمع  -3551-064565

نامیلس یبأ  نب  رمع  -3552-164565

ۀکیشو نب  ءاطع  نب  رمع  -3553-264565

یفعجلا لیعامسإ  نب  رمع  -3554-364565

ینامرلا صفحوبأ  رمع ، -3555-464565

یفوکلا نامثع  یبأ  نب  رمع  -3556-564565

یسبعلا فورعم  نب  رمع  -3557-664565

يدنکلا ةرجش  نب  رمع  -3558-764565

ءارهلا ملسم  نب  رمع  -3559-864565

يرهزلا  ( حابر  ) حایر نب  رمع  -3560-964565

یبلکلا نابأ  نب  رمع  -3561-074566

یلجعلا  ( میطح  ) میطخ نب  رمع  -3562-174566

( يریشقلا () يرشقلا ) يرسقلا ملسم  نب  رمع  -3563-274566

یبلحلا ۀبعش  یبأ  نب  رمع  -3564-374566

دمحأ وبأ  عیبرلا ،  نب  رمع  -3565-474566

یفعجلا فاطعلا  نب  رمع  -3566-574566

ناذاز ییحی  نب  رمع  -3567-674566
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زازبلا ملاس  نب  رمع  -3568-774566

یفوکلا ءاربلا  نب  رمع  -3569-874566

یفوکلا ۀمرکع  نب  رمع  -3570-974566

یفوکلا ریبج  نب  رمع  -3571-084566

یفریصلا یسیع  نب  رمع  -3572-184566

ۀنیذأ نب  رمع  -3573-284567

يرازبألا دایز  یبأ  نب  رمع  -3574-384567

دمحم نب  دادش  نب  رمع  -] 3574-384567

دادش نب  دمحم ] نب  رمع [ -3575-484567

یخلبلا نوراه  نب  رمع  -3576-584567

صفحوبأ ۀثکنع ، نب  رمع  -3577-684567

ینوکسلا رصن  یبأ  نب  رمع  -3578-784567

یمعثخلا ۀفیلخ  نب  رمع  -3579-884567

يریمنلا ۀفیلخ  نب  رمع  -3580-984567

یعازخلا دایز  نب  رمع  -3581-094567

زازقلا صفحوبأ  رمع ، -3582-194567

یئاطلا كردم  نب  رمع  -3583-294567

یعخنلا كردم  نب  رمع  -3584-394568

یفوکلا رمعم  نب  رمع  -3585-494568

یفوکلا مصاع  نب  رمع  -3586-594568

يدزألا مصاع  نب  رمع  -3587-694568

غئاصلا ملسم  نب  رمع  -3588-794568

صفحوبأ صفح ،  نب  رمع  -3589-894568

دیز نب  دمحم  نب  رمع  -3590-994568
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يدزألا دادش  نب  رمع  -3591-005568

( يدزألا ) يدسألا ةدئاز  نب  رمع  -3592-105568

صفحوبأ دشار ، نب  رمع  -] 3593-205568

يدزألا هللا  دبع  نب  رمع  -3594-305568

مثیهلا نب  باطخلا  نب  رمع  -3595-405568

یکملا سیق  نب  رمع  -3596-505569

ایرکز نب  ییحی  نتخ  ، رمع -3597-605569

هللا دبع  نب  نیکسم  نب  رمع  -3598-705569

يرکبلا دوسألا  نب  رمع  -3599-805569

یئاطلا ناسح  نب  رمع  -3600-905569

ینادمهلا رهاز  نب  رمع  -3601-015569

یفوکلا کیهن  نب  رمع  -3602-115569

رمع نب  ییحی  دلاو  ، رمع -3603-215569

یفوکلا دیلخ  نب  رمع  -3604-315569

یمیمتلا ( طمسلا ) طبسلا نب  رماع  -3605-415569

( ۀعاذج ) ۀعادج نب  هللا  دبع  نب  رماع  -3606-515569

[ دیزی نب  رماع  -] 3607-615569

( ةریمع ) ریمع نب  رماع  -3608-715570

یمرضحلا دیمح  نب  رماع  -3609-815570

يرکبلا ۀملس  نب  رماع  -3610-915570

یخوجلا دیوس  نب  ةرامع  -3611-025570

یشرقلا كردم  نب  ةرامع  -3612-125570

يدزألا يرسلا  نب  ةرامع  -3613-225570

یبالکلا ناوکذ  نب  ةرامع  -3614-325570
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ینادمهلا نارمع  نب  ریمع  -3615-425570

یفعجلا رامع  نب  ریمع  -3616-525570

يدبعلا دیوس  نب  ریمع  -3617-625570

یمعثخلا حلاص  نب  ریمع  -3618-725570

یئاطلا ثراحلا  نب  ریمع  -3619-825570

يدسألا مثیم  نب  نارمع  -3620-925571

یقرابلا بوقعی  نب  نارمع  -3621-035571

ۀبعش یبأ  نب  یلع  نب  نارمع  -3622-135571

ۀحلط نب  قاحسإ  نب  نارمع  -3623-235571

دمحم وبأ  نامیلس ،  نب  نارمع  -3624-335571

طیشن نب  ةدئاز  نب  نارمع  -3625-435571

یفوکلا مثیم  نب  نارمع  -3626-535571

رامع ملسم  یبأ  نب  نارمع  -3627-635571

دابعوبأ ۀیطع ، نب  نارمع  -3628-735571

ةرامعوبأ ۀیطع  نب  نارمع  -3629-835571

یفوکلا عفان  نب  نارمع  -3630-935571

یعرذألا نارمح  نب  نارمع  -3631-045571

يرعشألا هللا  دبع  نب  نارمع  -] 3632-145572

لامجلا دئاف  نب  نارمع  -3633-245572

ینارفعزلا قاحسإ  نب  نارمع  -3634-345572

یفوکلا يرتخبلا  نب  نارمع  -3635-445572

یفوکلا ءاقسلا  نارمع  -3636-545572

یفوکلا نطق  نب  نارمع  -3637-645572

یطزلا عایب   ، نارمع -3638-745572
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یحبصألا افش  نب  نارمع  -3639-845572

یئالملا دیزی  نب  نارمع  -3640-945572

ینارفعزلا میحرلادبع  نب  نارمع  -3641-055572

یلع نب  دیز  نب  یسیع  -3642-155572

دمحم نب  هللا  دبع  نب  یسیع  -3643-255572

یندملا ( ةریس ) ةربس نب  یسیع  -3644-355572

يدسألا رمع  نب  یسیع  -3645-455573

ةزمح نب  یسیع  -3646-555573

یفوکلا روصنم  یبأ  نب  یسیع  -3647-655573

یخرکلا يرسلا  نب  یسیع  -3648-755573

يدبعلا میهاربا  نب  یسیع  -3649-855573

ناقلش یسیع  -3650-955573

رفعج وبأ  ناهام ،  نب  یسیع  -3651-065573

یشباولا هللا  دبع  نب  یسیع  -3652-165573

یفوکلا نایح  نب  یسیع  -3653-265573

يریترهنلا یسیع  -3654-365573

یمزرعلا حیبص  نب  یسیع  -3655-465573

ناسح نب  یسیع  -3656-565573

يرصبلا یسوم  وبأ  یسیع ،  -3657-665573

یمقلا هللا  دبع  نب  یسیع  -3658-765573

یفوکلا ۀماسأ  نب  یسیع  -3659-865574

( يریرجلا ) يریرحلا نیعأ  نب  یسیع  -3660-965574

یمشاهلا یسیع  -3661-075574

یفوکلا دشار  نب  یسیع  -3662-175574
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یثیللا ۀلاضف  نب  یسیع  -3663-275574

ورمع نب  یسیع  -3664-375574

یملسلا نمحرلادبع  نب  یسیع  -3665-475574

دعجلا یبأ  نب  ةداوس  نب  یسیع  -3666-575574

يرهزلا نامقل  نب  یسیع  -3667-675574

سنوی نب  یسیع  -3668-775574

يرکاشلا دیمح  نب  یسیع  -3669-875574

ءارفلا دیلخ  نب  یسیع  -3670-975574

دشار نب  یسیع  -3671-085575

يدیلخلا دامح  نب  یسیع  -3672-185575

بتاکلا ناسح  نب  یسیع  -3673-285575

( ینوکسلا ) یلولسلا جرفلا  نب  یسیع  -3674-385575

يدنسلا  ( جرفلا نب  یسیع   ) جرفلاوبأ یسیع ،  -3675-485575

رجح یبأ  نب  یسیع  -3676-585575

دایز نب  ملسم  نب  نامثع  -3677-685575

یبضلا دایز  نب  نامثع  -3678-785575

یسمحألا دایز  نب  نامثع  -3679-885575

يرباسلا عایب   ، نارمع نب  نامثع  -3680-985575

ماس نب  ییحی  نب  نامثع  -3681-095575

یصاقولا نمحرلادبع  نب  نامثع  -3682-195575

[ داعموبأ دقرف ، نب  نامثع  -] 3683-295575

یفوکلا ءاونلا  نامثع  -3684-395575

یفوکلا مالسلا  دبع  نب  نامثع  -3685-495576

جرفلاوبأ دایز ، یبأ  نب  نامثع  -3686-595576
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يدع نب  دیز  نب  نامثع  -3687-695576

یفوکلا ( دیعس ) دعس نب  نامثع  -3688-795576

یمزرعلا ( رمع ) ورمع نب  نامثع  -3689-895576

یساورلا دایز  نب  نامثع  -3690-995576

ۀمربش نب  هللا  دبع  نب  نامثع  -3691-006576

یفوکلا مارهب  نب  نامثع  -3692-106576

یفوکلا حاضولا  نب  نامثع  -3693-206576

نمحرلادبع یبأ  نب  ۀعیبر  نب  نامثع  -3694-306576

يرصبلا ورمع  نب  نامثع  -3695-406576

یفوکلا یقیلاوجلا  نامثع  -3696-506576

يرصبلا رطم  نب  نامثع  -3697-606576

یفوکلا ۀقوس  نب  نامثع  -3698-706576

ینادمهلا دایز  نب  نامثع  -3699-806576

رتشألا ( دیعس نب  نامثع  ) دیعسوبأ نامثع ،  -3700-906577

ءالقلا نمحرلادبع  نب  نامثع  -3701-016577

ینزملا ةرامع  نب  نامثع  -3702-116577

یفوکلا ملاس  نب  ءاطع  -3703-216577

یبلحلا ملسملا  نب  ءاطع  -3704-316577

ءاطع -3705-416577

یفوکلا ۀلبج  نب  ءاطع  -3706-516577

يدبعلا رماع  نب  ءاطع  -3707-616577

یفوکلا مارعلا  یبأ  وخأ  ، ۀیطع -3708-716577

يرازبألا ۀیطع  -3709-816577

دیبع نب  ۀیطع  -3710-916577
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یفوکلا یلعی  نب  ۀیطع  -3711-026577

يدسألا ریشب  نب  ۀبقع  -3712-126577

يدسألا دلاخ  نب  ۀبقع  -3713-226578

يرعشألا دلاخ  نب  ۀبقع  -3714-326578

سیق نب  ۀبقع  -3715-426578

ۀبقع نب  حلاص  نب  ۀبقع  -3716-526578

یفوکلا ررحم  نب  ۀبقع  -3717-626578

 [ نابهصلا نب  ۀبقع  -] 3718-726578

ملسموبأ ۀبقع ، -3719-826578

یفنحلا مصاع  نب  ضایع  -3720-926578

یبلکلا نمحرلادبع  نب  ضایع  -3721-036578

یلجعلا بعصم  نب  ۀسبنع  -3722-136578

يدسألا دلاخ  نب  ۀسبنع  -3723-236578

یفوکلا رهزألا  نب  ۀسبنع  -3724-336578

دباعلا داجب  نب  ۀسبنع  -3725-436579

یشرقلا نمحرلادبع  نب  ۀسبنع  -3726-536579

يرصبلا دیعس  نب  ۀسبنع  -3727-636579

يدزألا میهاربا  نب  ۀمرکع  -3728-736579

( یلجعلا ) یلجبلا ( دیرب ) دیزی نب  ۀمرکع  -3729-836579

یفوکلا ( دیرب ) دیزی نب  ۀمرکع ) ) ۀفرع -3730-936579

یفوکلا نمحرلادبع  نب  ۀبیتع  -3731-046579

یمرضحلادمحم نب  ۀمقلع  -3732-146579

یلجبلا نومیم  نب  ۀنییع  -3733-246579

دوعسم نب  هللا  دبع  نب  ۀبتع  -3734-346579
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بتکملا ورمع  نب  ۀبتع  -3735-446579

فاکسإلا ورمعوبأ  ۀبتع ، -3736-546579

ینزملا دایز  نب  ۀبتع  -3737-646579

یفوکلا بصقلا  عایب  ، ۀبتع -3738-746580

یلالهلا ملاس  نب  ۀبیتع ) ) ۀبتع -3739-846580

یفنحلا دیمح  نب  مصاع  -3740-946580

ینزملا دقاو  نب  مصاع  -3741-056580

يرصبلا نامیلس  نب  مصاع  -3742-156580

یفنحلا  ( نیکر () ریکز  ) نیکز نب  مصاع  -3743-256580

یفوکلادمحم نب  مصاع  -3744-356580

صفح نب  رمع  نب  مصاع  -3745-456580

یفوکلا صفح  نب  مصاع  -3746-556580

دمحأ وبأ  بیبح ،  نب  ذئاع  -3747-656580

یسمحألا ۀتابن  نب  ذئاع  -3748-756580

یعخنلا كردم  نب  ذئاع  -3749-856580

یفوکلا یئاطلا  ذئاع  -3750-956581

ینوکسلا حلاصوبأ  نالجع ،  -3751-066581

ینئادملا حلاصوبأ  نالجع ،  -3752-166581

زابخلا حلاصوبأ  نالجع ،  -3753-266581

یساورلا نالجع  -3754-366581

يدزألا ورمع  نب  فوع  -3755-466581

رصن نب  میحرلادبع  یلوم   ، فوع -3756-566581

يدزألا هللا  دبع  نب  فوع  -3757-666581

یسنالقلا نیعم  نب  نوع )   ) فوع -3758-766581
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یقرابلا  ( میکح  ) مکح نب  نوع  -3759-866581

یفوکلا ( ۀقافأ ) ۀفافل نب  نوع  -3760-966581

یئاطلا دابع  نب  نوع  -3761-076581

( ۀبعش ) ۀبیش یبأ  نب  صیع  -3762-176581

یلجبلا مساقلا  نب  صیع  -3763-276582

یعازخلا یسیع  نب  رفاذع  -3764-376582

یمرجلا نمحرلادبع  نب  ماوعلا  -3765-476582

یماشلا دواد  نب  ناولع  -3766-576582

( یمرادلا ) یمازرلا شایع  -3767-676582

ریشق نب  هللا  دبع  نب  ةورع  -3768-776582

يرکشیلا ءاقرخ  نب  راذع  -3769-876582

يراصنألا مصاع  نب  ۀناوع  -3770-976582

( رفظملا ) رهطملاوبأ حیجن ،  نب  ۀیطع  -3771-086582

 ، نایبهللا ۀبتع  انبا  کلملادبع  582میحرلادبع و 

یبهللا یلع  یبأ  نب  یلع  - 3772-186582

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دبع  - 3773-286582

ناکسم نب  هللا  دبع  - 3774-386583

ةرارز نب  هللا  دبع  - 3775-486583

روفعی یبأ  نب  هللا  دبع  - 3776-586583

لیقع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3777-686583

نانس نب  هللا  دبع  - 3778-786583

لاله نب  هللا  دبع  - 3779-886583

یمرضحلا نوراه  نب  هللا  دبع  - 3780-986583

نالجع نب  هللا  دبع  - 3781-096583
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یعخنلا نامیلس  نب  هللا  دبع  - 3782-196583

دامح نب  هللا  دبع  - 3783-296583

ۀبایس نب  هللا  دبع  - 3784-396583

طابر نب  هللا  دبع  - 3785-496583

دقرف نب  هللا  دبع  - 3786-596583

يرابنألا هللا  دبع  نب  هللا  دبع  - 3787-696584

دمحم نب  هللا  دبع  - 3788-796584

رمع نب  هللا  دبع  - 3789-896584

يرماعلا نامیلس  نب  هللا  دبع  - 3790-996584

یناجرألا ریکب  نب  هللا  دبع  - 3791-007584

ورمع نب  هللا  دبع  - 3792-107584

يرماعلا کیرش  نب  هللا  دبع  - 3793-207584

جرفلا نب  یسیع  -3794-307584

ناسح نب  یسیع  -3795-407584

مثیم نب  حلاص  نب  ۀبقع  -3796-507584

مادقملا یبأ  نب  ورمع  -3797-607584

یمعثخلا حلاص  نب  هللا  دبع  - 3798-707584

( یماشلا ) یمابشلا نوع  نب  هللا  دبع  - 3799-807584

يرصبلا دابع  نب  نمحرلادبع  - 3800-907584

لشألا ملاس  نب  نمحرلادبع  585و017-3801 -

هللا دبع  نب  رکبوبأ  یسیع  -3802-117585

[ يریرحلا ۀملس  نب  نمحرلادبع  -] 3803-217585

لوحألا ورمع  نب  کلملادبع  - 3804-317585

ملیدلا یبأ  نب  دیمحلادبع  و517-6083 - ینامیلا . مامه  نب  قازرلادبع  - 3805-417585
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دقرف نب  کلملادبع  - 3807-617585

عفان نب  زیزعلادبع  - 3808-717585

يدبعلا زیزعلادبع  - 3809-817585

میعن نب  نمحرلادبع  نب  مالسلا  دبع  - 3810-917585

لقیصلا قلاخلادبع  - 3811-027585

یفقثلا دیجملادبع  نب  باهولادبع  - 3812-127585

هبردبع نب  قلاخلادبع  - 3813-227585

ینابیشلا ةرجش  نب  یلع  - 3814-327585

یفوکلا يرسلا  نب  یلع  - 3815-427585

یفوعلا ۀیطع  نب  یلع  - 3816-527586

طابر نب  یلع  - 3817-627586

ۀبقع نب  یلع  - 3818-727586

غئاصلا نومیم  نب  یلع  - 3819-827586

ۀیجان ةأرما  نبا  دیعس ، نب  یلع  - 3820-927586

تماصلا نب  یلع  - 3821-037586

ریصقلا یلع  - 3822-137586

زیزعلادبع نب  یلع  - 3823-237586

بارغلا نب  یلع  - 3824-337586

يرباسلا عایب   (، لماک  ) لهاک نب  ءالعلا  -3825-437586

دادحلا نب  ءالعلا  -3826-537586

رصن یبأ  نب  یلع  - 3827-637586

تلصلا نب  یسیع  -3828-737586

راصنألا یلوم   ، یسیع -3829-837586

ۀحلط انبا   ، یلع رخصلاابأ و  ینکی  ( رمع ) 586ورمع
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يدیبزلا ةریغملا  یبأ  نب  یلع  - 3831-047587

یماشلا ورمع  -] 3832-147587

دشار نب  یلع  - 3833-247587

طرق نب  قویع  -3834-347587

بهو نب  هللا  دبع  - 3835-447587

یئاطلا كورم  نب  یلع  - 3836-547587

[ یمرضحلا یبأ  نب  ۀمقلع  -3837-647587

نیغلا 587باب 

لیذهلاوبأ لیذهلا ،  نب  بلاغ  -3838-1587

ینادمهلا نامثع  نب  بلاغ  -3839-2587

یلیقعلا هللا  دیبع  نب  بلاغ  -3840-3587

يرقنملا نامثع  نب  بلاغ  -3841-4587

یبلکلا لهس  نب  بلاغ  -3842-5587

مصاعوبأ هللا ،  دبع  نب  بلاغ  -3843-6587

نیعأ نب  کلام  نب  ناسغ  -3844-7588

يدسألا نالیغ  نب  ناسغ  -3845-8588

یبراحملا عماج  نب  نالیغ  -3846-9588

ینزملا نامثع  نب  نالیغ  -3847-01588

یفوکلا رضخلا  یبأ  نب  كروغ  -3848-11588

هللا دبع  وبأ  مرصحلا ،  یبأ  نب  كروغ  -3849-21588

( یبلعثلا ) یبلغتلا دشار  نب  كروغ  -3850-31588

یندملا لتاقم  نب  ریرغ  -3851-41588

یفعجلا حاضولا  نب  فیرغ  -3852-51588

دمحم وبأ  میهاربا ،  نب  ثایغ  -3853-61588
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ءافلا 588باب 

لضفلا -3854-1588

یلجبلا ءالعلا  نب  لضفلا  -3855-2588

ینئادملا نامیلس  نب  لضفلا  -3856-3589

یمشاهلا یسیع  نب  لضفلا  -3857-4589

سابعلاوبأ کلملادبع ،  نب  لضفلا  -3858-5589

یفریصلا راذع  نب  لضفلا  -3859-6589

دشار نب  دمحم  یلوم   ، لضفلا -3860-7589

[ دعس نب  ءالعلا  نب  لضفلا  -] 3861-8589

يریمنلا عیبرلاوبأ  لضفلا ،  -3862-9589

يدزألا ةرامع  نب  لضفلا  -3863-01589

عیبرلا نب  لضفلا  -3864-11589

یسیلفتلا ةرق  یبأ  نب  لضفلا  -3865-21589

یلجعلا ءاطع  نب  لضفلا  -3866-31589

يرصبلا راتخملا  نب  لضفلا  -3867-41589

يدهنلا راسی  نب  لیضف )   ) لیضفلا -3868-51589

ناوزغ نب  لیضفلا  یلع  وبأ  - 3869-61589

يزنعلا قوزرم  نب  لیضفلا  -3870-71590

دوعسم نب  ضایع  نب  لیضفلا  -] 3871-81590

يدسألا دیوس  نب  لیضفلا  -3872-91590

یفعجلا دعس  نب  لیضفلا  -3873-02590

ینزملا رماع  نب  لیضفلا  -3874-12590

يدسألا ریبزلا  نب  لیضفلا  -3875-22590

( یبلعثلا ) یبلغتلا ۀلاضف  نب  لیضفلا  -3876-32590
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يدارملا نامثع  نب  لیضفلا  -3877-42590

یفوکلا ةرسیم  نب  لیضفلا  -3878-52590

يراصنألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  لیضفلا  -3879-62590

ةرکس  [ نب لیضفلا [  -3880-72590

یفعجلا راتخملا  نب  ضیفلا  -3881-82591

یطامنألا رطم  نب  ضیفلا  -3882-92591

ینادمهلا دیمحلادبع  نب  ضیفلا  -3883-03591

یفوکلا لامجلا  دئاف  -3884-13591

طانحلا دئاف  -3885-23591

یفوکلا یمعثخلا  دئاف  -3886-33591

رذنملا نب  دمحم  نب  حیلف  -3887-43591

ییحیوبأ نامیلس ،  نب  حیلف  -3888-53591

یفوکلا رذنملا  نب  لاضف  -3889-63591

یئاطلا انهملا  نب  لاضف  -3890-73591

رکبوبأ ۀفیلخ ، نب  رطف  -3891-83591

یلالهلا فنحأ  نب  تارف  -3892-93591

یفوکلا ماجحلا  دقرف  -3893-04592

ینهجلا دوسألا  نب  ۀلاضف  -3894-14592

يدزألا بعک  نب  زوریف  -3895-24592

يرکشیلا رماع  نب  نابهف  -3896-34592

دوسألاوبأ ریهف ، -3897-44592

فاقلا 592باب 

يزنعلا مقرأ  نب  مساقلا  -3898-1592

نمحرلادبع نب  نعم  نب  مساقلا  -3899-2592

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


یشرقلا دیلولا  نب  مساقلا  -3900-3592

لیضفلا نب  مساقلا  -3901-4592

یمرضحلا هللا  دبع  نب  مساقلا  -3902-5592

ینادمهلا لایذلا  نب  مساقلا  -3903-6592

یفوکلا  ( بکرم  ) بکوم نب  مساقلا  -3904-7592

دلاخوبأ ملاس ،  نب  مساقلا  -3905-8593

یفریصلا نمحرلادبع  نب  مساقلا  -3906-9593

یفعجلا دیوس  نب  مساقلا  -3907-01593

نادمهوبأ مارهب ،  نب  مساقلا  -3908-11593

هللا دبع  نب  قاحسإ  نب  مساقلا  -3909-21593

يدزألا درامع  نب  مساقلا  -3910-31593

رمع نب  هللا  دبع  نب  مساقلا  -3911-41593

ینابیشلا مساقلا  -3912-51593

یمعثخلا نمحرلادبع  نب  مساقلا  -3913-61593

راسی نب  لیضفلا  نب  مساقلا  -3914-71593

يرقملا نمحرلادبع  نب  مساقلا  -3915-81593

يرعشألا ملسم  یبأ  نب  سیق  -3916-91593

يدسألا عیبرلا  نب  سیق  -3917-02594

يدزألا ةدابع  نب  سیق  -3918-12594

فسویو سنویو  سیق  -3919-22594

ةرامع نب  سیق  ةرامعوبأ  - 3920-32594

یفوکلا يدبعلا  سیق  -3921-42594

رامتلا بعک  نب  سیق  -3922-52594

یفوکلا لیعامسإوبأ  سیق ،  -3923-62594
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ینزملا رجاهم  نب  سیق  -3924-72594

نایح نب  دمحم  نب  سیق  -3925-82594

ةرارز نب  سیق  -3926-92594

يدسألا دیز  نب  سیق  -3927-03594

دمحم نب  میهاربا  نب  ۀمادق  -3928-13594

یشعألادمحم نب  ۀبیتق  -3929-23595

یفقثلا ةدئاز  نب  ۀمادق  -3930-33595

یفوکلا ( دیعس ) دعس نب  ۀمادق  -3931-43595

یفنحلا دیعس  نب  ۀمادق  -3932-53595

یملسلا دقرف  نب  ۀمادق  -3933-63595

یفوکلا یسوم  نب  ۀمادق  -3934-73595

ۀفینح نب  ۀمادق  -3935-83595

یفوکلا شیرحلا  نب  ۀمادق  -3936-93595

یفنحلا دیزی  نب  ۀمادق  -3937-04595

يدزألا مصاع  نب  ۀمادق  -3938-14595

يرفعجلا بعک  نب  مثق  -3939-24595

یفوکلا مثق  -3940-34595

یفوکلا صفح  نب  ظرق  -3941-44596

اشافق -3942-54596

نامیلس نب  مساقلا  -3943-64596

يدسألا مساقلا  -3944-74596

ملسم نب  مساقلا  -3945-84596

يرهوجلادمحم نب  مساقلا  -3946-94596

ۀیواعم نب  دیرب  نب  مساقلا  -3947-05596
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ةورع نب  مساقلا  -3948-15596

فاکلا 596باب 

رامتلا ءالعلا  نب  لماک  -3949-1596

یبهرملا ةداوس  نب  لماک  -3950-2596

يرباسلا بحاص   ، لماک -3951-3596

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  ریثک  -3952-4596

یملسلا دوسألا  نب  ریثک  -3953-5597

لیعامسإوبأ دنوراک ،) ) دنوراق نب  ریثک  -3954-6597

یفوکلا ۀمثلک  نب  ریثک  -3955-7597

یلمجلا دوسألا  نب  ریثک  -3956-8597

طامقلا دلاخوبأ  رکنک ، -3957-9597

دیز نب  موثلک  -3958-01597

یلجبلا دعس  نب  میرک  -3959-11597

يدزألا رماع  نب  میرک  -3960-21597

يرماعلا دوسألا  نب  بیلک  -3961-31597

ةدیبع یبأ  نب  کلملادبع  نب  بیلک  -3962-41597

[ يدسألا بیلک  -] 3962-41597

ۀلبج نب  ۀیواعم  نب  بیلک  -3963-51597

دیز نب  ۀمالس  نب  بعک  -3964-61598

یندملا دوسأ  نب  بعک  -3965-71598

ۀفرط ینب  یلوم   ، بیعک -3966-81598

يدسألا دیز  نب  تیمکلا  -3967-91598

دهازلا ۀمحر  نب  حداک  -] 3968-02598

( یمابشلا ) یماشلا ةرامع  نب  لیهک  -3969-12598
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ماللا 598باب 

يدارملا يرتخبلا  نب  ثیللا  -3970-1598

يومألا میلس  یبأ  نب  ثیللا  -3971-2598

ییحیوبأ ناسیک ،  نب  ثیل )   ) ثیللا -3972-3598

يرکاشلا نمحرلادبع  نب  ثیل )   ) بیبل -3973-4598

یمشاهلا قاحسإ  نب  طول  -3974-5598

فنخموبأ ییحی ،  نب  طول  -3975-6599

میملا 599باب 

یلع نب  رمع  نب  دمحم  - 3976-1599

نسح نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3977-2599

یلع نب  رمع  نب  دمحم  - 3978-3599

دمحم نب  رفعج  نب  دمحم  - 3979-4599

یلع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3980-5599

رفعج نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3981-6599

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3982-7599

یلع نب  دیز  نب  دمحم  - 3983-8599

یلع نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 3984-9599

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3985-01600

نیسحلا نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3986-11600

یسابعلا میهاربا  نب  دمحم  - 3987-21600

يدزألا میهاربا  نب  دمحم  - 3988-31600

( طانحلا ) طایخلا میهاربا  نب  دمحم  - 3989-41600

یعافرلا میهاربا  نب  دمحم  - 3990-51600

رجاهملا میهاربا  نب  دمحم  - 3991-61600
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دیعس نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3992-71600

ءاجر نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3993-81600

ینادمهلا لیعامسإ  نب  دمحم  - 3994-91600

یموزخملا لیعامسإ  نب  دمحم  - 3995-02600

نمحرلادبع نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3996-12600

يدزألا لیعامسإ  نب  دمحم  - 3997-22601

راسی نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 3998-32601

دیلخ نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 3999-42601

نامثع یبأ  نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 4000-52601

باتع نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 4001-62601

قاقشلا بحاص   ، قاحسإ نب  دمحم  - 4002-72601

اقرش نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 4003-82601

لفونوبأ قاحسإ ،  نب  دمحم  -] 4004-92601

یمشاهلا قاحسإ  نب  دمحم  - 4005-03601

( رمع ) ریمع نب  دسأ  نب  دمحم  - 4006-13601

ءالعلا نب  ملسأ  نب  دمحم  - 4007-23602

لیئارسإ نب  دمحم  - 4008-33602

یفعجلا سرشأ  نب  دمحم  - 4009-43602

یلجعلادمحأ نب  دمحم  - 4010-53602

یمعثخلا نابأ  نب  دمحم  - 4011-63602

بلغت نب  نابأ  نب  دمحم  - 4012-73602

حلاص نب  نابأ  نب  دمحم  - 4013-83602

بتاکلا نیعأ  نب  دمحم  - 4014-93602

یبلغتلا دوسألا  نب  دمحم  - 4015-04602
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( رمع ) ریمع نب  دوسألا  نب  دمحم  - 4016-14602

نارمعوبأ ۀماسأ ، نب  دمحم  - 4017-24602

نمحرلادبع نب  رکب  نب  دمحم  - 4018-34603

یفعجلا ماطسب  نب  دمحم  - 4019-44603

لیجب نب  دمحم  - 4020-54603

ینادمهلا ریشب  نب  دمحم  - 4021-64603

ریشب نب  رشب  نب  دمحم  - 4022-74603

یفافللا رشب  نب  دمحم  - 4023-84603

مامت نب  دمحم  - 4024-94603

ینادمهلا میمت  نب  دمحم  - 4025-05603

راطعلا ۀمامث  نب  دمحم  - 4026-15603

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  - 4027-25603

ملسأ نب  تباث  نب  دمحم  -] 4028-35603

یمامیلا رباج  نب  دمحم  - 4029-45604

يدزألا ةدانج  نب  دمحم  - 4030-55604

هللا دبع  نب  لیمج  نب  دمحم  - 4031-65604

ینادمهلا حارجلا  نب  دمحم  - 4032-75604

دیزی یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4033-85604

یفریصلا نسحلا  نب  دمحم  - 4034-95604

یبضلا نسحلا  نب  دمحم  - 4035-06604

زازبلا نسحلا  نب  دمحم  - 4036-16604

يدنکلا نسحلا  نب  دمحم  - 4037-26604

ةراس یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4038-36604

ةرامع نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4039-46604
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ءالعلا نب  نسحلا )  نیسحلا (  نب  دمحم  - 4040-56605

یسیقلا ۀلظنح  نب  دمحم  - 4041-66605

يدبعلا ۀلظنح  نب  دمحم  - 4042-76605

يرسلا نب  دلاخ  نب  دمحم  - 4043-86605

يرکبلا بیبح  نب  دمحم  - 4044-96605

یعخنلا بیبح  نب  دمحم  - 4045-07605

يرکبلا نایح  نب  دمحم  - 4046-17605

ینادمهلا نایح  نب  دمحم  - 4047-27605

يدنکلا نانح  نب  دمحم  - 4048-37605

ینادمهلا برح  نب  دمحم  - 4049-47605

[ یثراحلا دامح  نب  دمحم  -] 4049-47605

ةدئاز نب  رجح  نب  دمحم  - 4050-57606

ثعشألاوبأ دامح ، نب  دمحم  - 4051-67606

ینادمهلا دامح  نب  دمحم  - 4052-77606

نمحرلادبع نب  دامح  نب  دمحم  - 4053-87606

یطاباسلا میکح  نب  دمحم  - 4054-97606

یمعثخلا میکح  نب  دمحم  - 4055-08606

يرکبلا  ( مکحلا  ) میکحلا نب  دمحم  - 4056-18606

یمخللا جاجحلا  نب  دمحم  - 4057-28606

یندملا جاجحلا  نب  دمحم  - 4058-38606

يدهنلا نارمح  نب  دمحم  - 4059-48606

ضیب نب  ةزمح  نب  دمحم  - 4060-58606

نمحرلادبع نب  نیصحلا  نب  دمحم  - 4061-68607

بالجلا بابحلا  نب  دمحم  - 4062-78607
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يدبعلا دیمح  نب  دمحم  - 4063-88607

( یندملا ) ینزملا دیمح  نب  دمحم  - 4064-98607

يرکبلا ناسح  نب  دمحم  - 4065-09607

يدهنلا ناسح  نب  دمحم  - 4066-19607

ۀبیخوبأ دلاخ ، نب  دمحم  - 4067-29607

دایز نب  دلاخ  نب  دمحم  - 4068-39607

یعازخلا دلاخ  نب  دمحم  - 4069-49607

هللا دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  - 4070-59607

يراصنألا دواد  نب  دمحم  - 4071-69607

ورمعوبأ دواد ، نب  دمحم  - 4072-79608

يرکبلا دواد  نب  دمحم  - 4073-89608

ینادمهلا دواد  نب  دمحم  - 4074-99608

يرکبلا مسید  نب  دمحم  - 4075-001608

ریمع نب  لهذ  نب  دمحم  - 4076-101608

يرصبلا دشار  نب  دمحم  - 4077-201608

یعخنلا ۀعافر  نب  دمحم  - 4078-301608

یلجبلا عفار  نب  دمحم  - 4079-401608

عیبرلا نب  دمحم  - 4080-501608

حلاص یبأ  نب  عیبرلا  نب  دمحم  - 4081-601608

یلع نب  نیزر  نب  دمحم  - 4082-701608

بدنج نب  ایرکز  نب  دمحم  - 4083-801609

یلع نب  دیز  نب  دمحم  - 4084-901609

یلامثلا دیز  نب  دمحم  - 4085-011609

نانع نب  دیز  نب  دمحم  - 4086-111609

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


راطعلا دایز  نب  دمحم  - 4087-211609

ینادمهلا دایز  نب  دمحم  - 4088-311609

یعجشألا دایز  نب  دمحم  - 4089-411609

یعجشألا دایز  نب  دمحم  - 4090-511609

( یبلعثلا ) یبلغتلا ریهز  نب  دمحم  - 4091-611609

داجسلا دایز  نب  دمحم  - 4092-711609

نیعأ نب  ةرارز  نب  دمحم  - 4093-811609

یلجبلا دایز  نب  دمحم  - 4094-911610

ۀیطع نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4095-021610

دیوس نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4096-121610

ءاجر نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4097-221610

رامع نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4098-321610

رامع نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4099-421610

هللا دبع  نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4100-521610

ملسم نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4101-621610

يدزألا نامیلس  نب  دمحم  - 4102-721610

یبقلا نامیلس  نب  دمحم  - 4103-821610

يدسألا نامیلس  نب  دمحم  - 4104-921610

فیرط نب  نانس  نب  دمحم  - 4105-031610

ینانبلا ۀملس  نب  دمحم  - 4106-131611

ینادمهلا ۀملس  نب  دمحم  - 4107-231611

لیهک نب  ۀملس  نب  دمحم  - 4108-331611

یئاطلا ملاس  نب  دمحم  - 4109-431611

حلفأ نب  ملاس  نب  دمحم  - 4110-531611
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يرکبلا مالس  نب  دمحم  - 4111-631611

یمزرعلا ۀمالس  نب  دمحم  - 4112-731611

يدهنلا ملاس  نب  دمحم  - 4113-831611

لهسوبأ ملاس ،  نب  دمحم  - 4114-931611

يدزألا ملاس  نب  دمحم  - 4115-041611

نمحرلادبع نب  ملاس  نب  دمحم  - 4116-141612

یفوکلا ملاس  نب  دمحم  - 4117-241612

ینادمهلا نایفس  نب  دمحم  - 4117-341612

ۀیطع نب  بئاسلا  نب  دمحم  - 4119-441612

رشب نب  بئاسلا  نب  دمحم  - 4120-541612

یفقثلا بئاسلا  نب  دمحم  - 4121-641612

حیرش نب  ملس  نب  دمحم  - 4122-741612

عسیلا نب  لهس  نب  دمحم  - 4123-841612

يدزألا لهس  نب  دمحم  - 4124-941612

يدسألا لهس  نب  دمحم  - 4125-051612

ینزملا لهس  نب  دمحم  - 4126-151612

یئاطلا  ( لهس  ) لیهس نب  دمحم  - 4127-251612

یلجعلا دیعس  نب  دمحم  - 4128-351613

دوسألا نب  دیعس  نب  دمحم  - 4129-451613

یساورلا دیعس  نب  دمحم  - 4130-551613

يدنکلا دیعس  نب  دمحم  - 4131-651613

دوسألا نب  دیعس  نب  دمحم  - 4132-751613

ةرامع نب  دیعس  نب  دمحم  - 4133-851613

یبالکلا نادعس  نب  دمحم  - 4134-951613
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( یضباولا ) یضباقلا دیوس  نب  دمحم  - 4135-061613

يدسألا دیوس  نب  دمحم  - 4136-161613

یلجبلا ۀقوس  نب  دمحم  - 4137-261613

یضباقلا ۀمالس  نب  دمحم  - 4138-361613

یندملا طیلس  نب  دمحم  - 4139-461614

يزنعلا ۀعامس  نب  دمحم  - 4140-561614

يدزألا میلس  نب  دمحم  - 4141-661614

یملیدلا نامیلس  نب  دمحم  - 4142-761614

يدزألا ةداوس  نب  دمحم  - 4143-861614

یشاجنلا نوعمس  نب  دمحم  - 4144-961614

ییحی یبأ  ناعمس ،  نب  دمحم  - 4145-071614

یمرضحلا حیرش  نب  دمحم  - 4146-171614

يدنکلا باهش  نب  دمحم  - 4147-271614

دیز نب  باهش  نب  دمحم  - 4148-371614

 ( قالع  ) فالع نب  باهش  نب  دمحم  - 4149-471614

یمرجلا باهش  نب  دمحم  - 4150-571614

يزورملا عاجش  نب  دمحم  - 4151-671615

يدهنلا بیبش  نب  دمحم  - 4152-771615

یفعجلا تماصلا  نب  دمحم  - 4153-871615

کلام نب  تلصلا  نب  دمحم  - 4154-971615

يدزألا رباص  نب  دمحم  - 4155-081615

ۀیواعم نب  حلاص  نب  دمحم  - 4156-181615

دوعسم نب  حلاص  نب  دمحم  - 4157-281615

کلام نب  ةرمض  نب  دمحم  - 4158-381615
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کلام نب  يرابض  نب  دمحم  - 4159-481615

فرصم نب  ۀحلط  نب  دمحم  - 4160-581615

يرکبلا ۀحلط  نب  دمحم  - 4161-681616

يدهنلا ۀحلط  نب  دمحم  - 4162-781616

( رمع ) ریمع نب  بلاط  نب  دمحم  - 4163-881616

ةرامع نب  بیلط  نب  دمحم  - 4164-981616

یئاطلا قراط  نب  دمحم  - 4165-091616

یبلغتلا قراط  نب  دمحم  - 4166-191616

ةرامعوبأ ریهظ  نب  دمحم  - 4167-291616

دیبع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4168-391616

رایطلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4169-491616

یعالقلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4170-591616

داجسلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4171-691616

ملعألا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4172-791616

دیعس نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4173-891617

یلمجلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4174-991617

ةداوس نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4175-002617

باهش نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4176-102617

هللا دبع  نب  دمحم  - 4177-202617

ۀثالع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4178-302617

یشرقلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4179-402617

نمحرلادبع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4180-502617

نامیلس یبأ  نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4181-602617

یلع نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4182-702617
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یمعثخلا هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4183-802617

ناورم نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4184-902618

یلیل یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4185-012618

ةریغملا نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4186-112618

دادرلا نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4187-212618

زازبلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4188-312618

یمزرعلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4189-412618

رکب یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4190-512618

یلهابلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4191-612618

یملسلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4192-712618

رمع نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4193-812618

دایز نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4194-912618

ینابیشلا زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4195-022619

عیقن نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4196-122619

یناه نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4197-222619

نیعأ نب  کلملادبع  نب  دمحم  - 4198-322619

يراصنألا کلملادبع  نب  دمحم  - 4199-422619

یئاطلا کلملادبع  نب  دمحم  - 4200-522619

یفوکلا کلملادبع  نب  دمحم  - 4201-622619

يرکبلا دحاولادبع  نب  دمحم  - 4202-722619

یفوکلا دیبع  نب  دمحم  - 4203-822619

كردم نب  دیبع  نب  دمحم  - 4204-922619

ساطسن نب  دیبع  نب  دمحم  - 4205-032619

یفوکلا مالسلا  دبع  نب  دمحم  - 4206-132620
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یئاطلا دابع  نب  دمحم  - 4207-232620

( ورمع ) رمع نب  دابع  نب  دمحم  - 4208-332620

عیرس نب  دابع  نب  دمحم  - 4209-432620

دلاخ نب  دبع  نب  دمحم  - 4210-532620

( يرباسلا ) يروباسلا ةدبع  نب  دمحم  - 4211-632620

ءاذحلا ةدیبع  نب  دمحم  - 4212-732620

يرازفلا ةدیبع  نب  دمحم  - 4213-832620

یلهذلا رامع  نب  دمحم  - 4214-932620

يدزألا فوع  نب  دمحم  - 4215-042620

ۀعیبر نب  نامثع  نب  دمحم  - 4216-142620

دیز نب  نامثع  نب  دمحم  - 4217-242620

يدنکلا یسیع  نب  دمحم  - 4218-342621

یفوکلا نامثع  نب  دمحم  - 4219-442621

یندملا نالجع  نب  دمحم  - 4220-542621

نالجع نب  دمحم  - 4221-642621

طانحلا ۀیطع  نب  دمحم  - 4222-742621

یندملا ۀبقع  نب  دمحم  - 4223-842621

رجاهم نب  ورمع  نب  دمحم  - 4224-942621

یبلحلا یلع  نب  دمحم  - 4225-052621

عیبرلا نب  یلع  نب  دمحم  - 4226-152621

نایح نب  یلع  نب  دمحم  - 4227-252621

حیجن نب  یلع  نب  دمحم  - 4228-352621

دیوس نب  رمع  نب  دمحم  - 4229-452621

دیبع نب  رمع  نب  دمحم  - 4230-552621
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یمشاهلا نارمع  نب  دمحم  - 4231-652622

يدنکلا نارمع  نب  دمحم  - 4232-752622

ناوکذ نب  ةرامع  نب  دمحم  - 4233-852622

ورمع نب  شایع  نب  دمحم  - 4234-952622

قور یبأ  نب  ةدابع  نب  دمحم  - 4235-062622

جارسلا ۀبتع  نب  دمحم  - 4236-162622

یلبعزلا ۀبتع  نب  دمحم  - 4237-262622

يدشارلا ورمع  نب  دمحم  - 4238-362622

فیرغلا یبأ  نب  ریمع  نب  دمحم  - 4239-462622

یئاطلا رمع  نب  دمحم  - 4240-562622

ورمع ءادوسلا  یبأ  نب  دمحم  - 4241-662622

یندملا نارمع  نب  دمحم  - 4242-762623

نارمع نب  دمحم  - 4243-862623

یلجبلا نارمع  نب  دمحم  - 4244-962623

يدزألا فوع  نب  دمحم  - 4245-072623

یفوکلا میثع  نب  دمحم  - 4246-172623

یسیع نب  رفاذع  نب  دمحم  - 4247-272623

يدزألا ذئاع  نب  دمحم  - 4248-372623

یطعانلا ضایع  نب  دمحم  - 4249-472623

لیذهلا یبأ  بلاغ  نب  دمحم  - 4250-572623

نامثع نب  بلاغ  نب  دمحم  - 4251-672623

( یماسلا ) یماشلا ثایغ  نب  دمحم  - 4252-772623

یمشاهلا لضفلا  نب  دمحم  - 4253-872623

ۀیطع نب  لضفلا  نب  دمحم  - 4254-972624
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هللا دیبع  نب  لضفلا  نب  دمحم  - 4255-082624

دیزی نب  لضفلا  نب  دمحم  - 4256-182624

ناوزغ نب  لیضف  نب  دمحم  - 4257-282624

( یقزرلا ) یقرزلا لیضف  نب  دمحم  - 4258-382624

ریثک نب  لیضفلا )   ) لیضف نب  دمحم  - 4259-482624

ءاطع نب  لیضف  نب  دمحم  - 4260-582624

يرکبلا ۀلاضف  نب  دمحم  - 4261-682624

یندملا ۀلاضف  نب  دمحم  - 4262-782624

راتخملا نب  ضیفلا  نب  دمحم  - 4263-882624

یمارجلا تارفلا  نب  دمحم  - 4264-982624

یفوکلا جرفلا  نب  دمحم  - 4265-092624

ینابیشلا حیلف  نب  دمحم  - 4266-192624

یمخللا سوباق  نب  دمحم  - 4267-292625

یفوکلا ( ۀعرق ) ۀعزق نب  دمحم  - 4268-392625

رصنوبأ سیق ،  نب  دمحم  - 4269-492625

ۀمادقوبأ سیق ،  نب  دمحم  - 4270-592625

يدسألا سیق  نب  دمحم  - 4271-692.2724-792625

یلجبلا سیق  نب  دمحم  - 4273-892625

يدسألا مساقلا  نب  دمحم  - 4274-992625

نسحلا نب  مساقلا  نب  دمحم  - 4275-003625

يرصبلا مساقلا  نب  دمحم  - 4276-103625

یفوکلا ۀعزق  نب  دمحم  - 4277-203625

یلکعلا ریثک  نب  دمحم  - 4278-303625

یفوکلا سودرک  نب  دمحم  - 4279-403625
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يدهنلا بیرک  نب  دمحم  - 4280-503626

يرفعجلا ریثک  نب  دمحم  - 4281-603626

ینادمهلا ثیللا  نب  دمحم  - 4282-703626

نمحرلادبع نب  ثیل )   ) بیبل نب  دمحم  - 4283-803626

قاحسإ نب  طول  نب  دمحم  - 4284-903626

ینادمهلا كردم  نب  دمحم  - 4285-013626

یعخنلا كردم  نب  دمحم  - 4286-113626

یندملا یسوم  نب  دمحم  - 4287-213626

يدنکلا یسوم  نب  دمحم  - 4288-313626

یثیللا یسوم  نب  دمحم  - 4289-413626

یئاطلا یسوم  نب  دمحم  - 4290-513626

يرکبلا  ( عماسم  ) عفاسم نب  دمحم  - 4291-613627

يرهزلا ملسم  نب  دمحم  - 4292-713627

 ( حایر  ) حابر نب  ملسم  نب  دمحم  - 4293-813627

يدبعلا ملسم  نب  دمحم  - 4294-913627

زمره نب  ملسم  نب  دمحم  - 4295-023627

يریمحلا ملسم  نب  دمحم  - 4296-123627

یئاطلا دوعسم  نب  دمحم  - 4297-223627

براضم نب  دمحم  - 4298-323627

هللا دبع  نب  رسیم  نب  دمحم  - 4299-423627

یفوکلا ةرم  نب  دمحم  - 4300-523627

یناجرجلا روصنم  نب  دمحم  - 4301-623628

یمیمتلا رواسم  نب  دمحم  - 4302-723628

يدزألا ینثملا  نب  دمحم  - 4303-823628
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يدنکلا ( رسیم ) ةرسیم نب  دمحم  - 4304-923628

ینادمهلا لعمشملا  نب  دمحم  - 4305-033628

رماع نب  روصنم  نب  دمحم  - 4306-133628

نامثع نب  ناورم  نب  دمحم  - 3407-233628

يرصبلا ناورم  نب  دمحم  - 3408-333628

یلهذلا ناورم  نب  دمحم  - 4309-433628

غئاصلا بیجم  نب  دمحم  - 4310-533628

هللا دبع  وبأ  نومیم ،  نب  دمحم  - 4311-633628

یمیمتلا نومیم  نب  دمحم  - 4312-733628

یمرضحلا نومیم  نب  دمحم  - 4313-833629

ءاطع نب  نومیم  نب  دمحم  - 4314-933629

یمعثخلا نومیم  نب  دمحم  - 4315-043629

يدنکلا نومیم  نب  دمحم  - 4316-143629

ریبزلا نب  رذنملا  نب  دمحم  - 4317-243629

ۀیطع نب  کلام  نب  دمحم  - 4318-343629

ینادمهلا روسملا  نب  دمحم  - 4319-443629

دیبع نب  رجاهم  نب  دمحم  - 4320-543629

يدسألا سالقم  نب  دمحم  - 4321-643629

ناسغوبأ فرطم ،  نب  دمحم  - 4322-743629

نارمع نب  ذاعم  نب  دمحم  - 4323-843629

سیق نب  لضفم  نب  دمحم  - 4324-943630

يرجهلا لعمشملا  نب  دمحم  - 4325-053630

ناکسم نب  دمحم  - 4326-153630

یمرضحلا نامعنلا  نب  دمحم  - 4327-253630
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يدزألا نامعنلا  نب  دمحم  - 4328-353630

یعازخلا ۀلضن  نب  دمحم  - 4329-453630

فاحصلا میعن  نب  دمحم  - 4330-553630

یلجبلا نامعنلا  نب  دمحم  - 4331-653630

ذئاع نب  لفون  نب  نب  دمحم  - 4332-753630

نمحرلادبع نب  رصن  نب  دمحم  - 4333-853630

یفریصلا ۀیجان  نب  دمحم  - 4334-953631

يراصنألا عفان  نب  دمحم  - 4335-063631

يریمحلا عفان  نب  دمحم  - 4336-163631

شاورق نب  رضنلا  نب  دمحم  - 4337-263631

لاله یبأ  نب  لاله  نب  دمحم  - 4338-363631

ینادمهلا لاله  نب  دمحم  - 4339-463631

یئاطلا مشاه  نب  دمحم  - 4340-563631

یفوکلا ماشه  نب  دمحم  - 4341-663631

یئاطلا لیذهلا  نب  دمحم  - 4342-763631

کلملادبع وبأ  یناه ، نب  دمحم  - 4343-863631

ینادمهلا یناه  نب  دمحم  - 4344-963631

يدبعلا مامه  نب  دمحم  - 4345-073631

یئاطلا مشاه  نب  دمحم  - 4346-173632

یشرقلا مشاه  نب  دمحم  - 4347-273632

یمیمتلا مامه  نب  دمحم  - 4348-373632

دیلولا نب  دیلولا  نب  دمحم  - 4349-473632

ةرامع نب  دیلولا  نب  دمحم  - 4350-573632

يراصنألا دالو  نب  دمحم  - 4351-673632
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يرقنملا درولا  نب  دمحم  - 4352-773632

میلس نب  لصاو  نب  دمحم  - 4353-873632

يزنعلا لئاو  نب  دمحم  - 4354-973632

هللا دبع  نب  ییحی  نب  دمحم  - 4355-083632

الحط نب  ییحی  نب  دمحم  - 4356-183632

ییحی نب  دمحم  - 4357-283632

یمعثخلا ییحی  نب  دمحم  - 4358-383633

یندملا ییحی  نب  دمحم  - 4359-483633

یشرقلا ییحی  نب  دمحم  - 4360-583633

يرمحألا ییحی  نب  دمحم  - 4361-683633

يدنکلا ییحی  نب  دمحم  - 4362-783633

یفوکلا سنوی  نب  دمحم  - 4363-883633

سیق نب  بوقعی  نب  دمحم  - 4364-983633

دایز یبأ  نب  دیزی  نب  دمحم  - 4365-093633

یساورلا دیزی  نب  دمحم  - 4366-193633

یفوکلا دیزی  نب  دمحم  - 4367-293633

رمع نب  دیزی  نب  دمحم  - 4368-393633

راطعلا دیزی  نب  دمحم  - 4369-493633

بهشألاوبأ دیزی ، نب  دمحم  - 4370-593633

یناعنصلا فسوی  نب  دمحم  - 4371-693634

هللا دبع  نب  عسیلا  نب  دمحم  - 4372-793634

ةرامع نب  نیسای  نب  دمحم  - 4373-893634

یفوکلا رسای  نب  دمحم  - 4374-993634

يرکبلا نامیلا  نب  دمحم  - 4375-004634
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ینادمهلادمحم - 4376-104634

یفوکلا دادحلا  نب  دمحم  - 4377-204634

ساور ینب  یلوم  ، دمحم - 4378-304634

یفوکلا زازخلادمحم  - 4379-404634

ةرهز ینب  یلوم  ، دمحم - 4380-504634

( يدعسلا ) يدیعسلا یمیمتلادمحم  - 4381-604634

یبلکلادمحم -] 4382-704634

یطساولادمحم - 4383-804635

یفعجلادمحم - 4384-904635

ءالقلادمحم - 4385-014635

يربغلادمحم یبأ  نب  دمحم  - 4386-114635

زازبلا رمع  یبأ  نب  دمحم  - 4387-214635

يدنکلا نامیلس  یبأ  نب  دمحم  - 4388-314635

داجسلادمحم یبأ  نب  دمحم  - 4389-414635

ملعألادمحم یبأ  نب  دمحم  - 4390-514635

یمجعألا دایز  یبأ  نب  دمحم  - 4391-614635

يدزألا مهجلا  یبأ  نب  دمحم  - 4392-714635

یلمیتلا ةزمح  یبأ  نب  دمحم  - 4393-814635

یفوکلا دیز  یبأ  نب  دمحم  - 4394-914636

یفوکلا لاله  یبأ  نب  دمحم  - 4395-024636

يدزألا دلاجملا  یبأ  نب  دمحم  - 4396-124636

یفوکلا ةرامع  یبأ  نب  دمحم  - 4397-224636

یفوکلا قارولادمحم  - 4398-324636

بیبطلا رمع  یبأ  نب  دمحم  - 4399-424636
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یفوکلا ةراس  یبأ  نب  دمحم  - 4400-524636

راتخملا نب  مکحلا  یبأ  نب  دمحم  - 4401-624636

یمعثخلا ۀملس  یبأ  نب  دمحم  - 4402-724636

يدزألا مهجلا  یبأ  نب  دمحم  - 4403-824636

دیزی یبأ  نب  دمحم  - 4404-924636

دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  - 4405-034636

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  یسوم  - 4406-134636

شایع یبأ  نب  ۀبقع  نب  یسوم  - 4407-234636

طیشن نب  ةدیبع  نب  یسوم  - 4408-334637

ناسحوبأ ةدیبع ، نب  یسوم  - 4409-434637

زیزعلادبع نب  یسوم  - 4410-534637

ینادمهلا حلاص  نب  یسوم  - 4411-634637

یشرقلا نیطم  نب  یسوم  - 4412-734637

يدسألا ملاس  نب  یسوم  - 4413-834637

يرعشألا هللا  دبع  نب  یسوم  - 4414-934637

یمرضحلا مساقلا  نب  یسوم  -] 4415-044637

يدزألا نامیلس  نب  یسوم  - 4416-144637

یلجعلا نسحلا  وبأ  یسوم ،  - 4417-244637

یطساولا رکب  نب  یسوم  - 4418-344637

یفوکلا جارسلا  یسوم  - 4419-444638

یمعثخلا طیشن  نب  یسوم  - 4420-544638

ینادمهلا ریدغلا  یبأ  نب  یسوم  - 4421-644638

یفوکلا ( يرازبألا ) راربألا یسوم  - 4422-744638

طانحلا یسوم  - 4423-844638
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نوراهوبأ ریمع ، نب  یسوم  - 4424-944638

یشباولا ریصن  نب  یسوم  - 4425-054638

یفعجلا ةرامع  نب  یسوم  - 4426-154638

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  یسوم  - 4427-254638

یفوکلا  ( قئاس  ) قباس نب  یسوم  - 4428-354638

يدزألا ۀیطع  نب  یسوم  - 4429-454638

یعخنلا لاله  نب  یسوم  - 4430-554638

یفوکلا ءالعلا  نب  یسوم  - 4431-654638

رماع یبأ  نب  سنأ  نب  کلام  -4432-754639

ینهجلا نیعأ  نب  کلام  -4433-854639

یلجبلا ۀیطع  نب  کلام  -4434-954639

يدسألا دلاخ  نب  کلام  -4435-064639

يدسألا دیوس  نب  کلام  -4436-164639

[ ینوکسلا نیصح  نب  کلام  -] 4437-264639

یبحرألا یسیع  نب  کلام  -4438-364639

ینادمهلا ةدابع  نب  کلام  -4439-464639

یلامثلا قادیغلا  نب  کلام  -4440-564639

روث نب  دایز  نب  کلام  -4441-664639

( ةریبه نب  ةریبهوبأ ( مالسلا  دبع  نب  ةریغملا  -4442-764639

یفوکلا ۀیطع  نب  ةریغملا  -4443-864639

یفوکلا ۀبوت  نب  ةریغملا  -4444-964639

یفنحلا نامیلس  نب  ةریغملا  -4445-074639

یمرضحلا دوسألا  نب  ةریغملا  -4446-174640

هللا دبع  یبأ  یلوم  ، ةریغملا -4447-274640
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یکملا دلاخ  نب  ملسم  -4448-374640

[ دماح نب  ملسم  -] 4448-374640

دایز نب  ملسم  -4449-474640

یفوکلا متسر  نب  ملسم  -4450-574640

يدزألا ۀقدص  نب  ملسم  -4451-674640

ینادمهلا ةداوس  نب  ملسم  -4452-774640

یلجبلارفعج نب  ۀملسم  -4453-874640

ینادمهلا روعألا  ۀملسم  -4454-974640

یلجبلا دیعس  نب  ۀملسم  -4455-084640

يدبعلا دیعس  نب  ۀملسم  -4456-184640

ۀیواعم یبأ  نب  رامع  نب  ۀیواعم  -4457-284641

هللا دیبع  نب  هللا  دبع  نب  ۀیواعم  -4458-384641

یلجبلا بهو  نب  ۀیواعم  -4459-484641

حیرش نب  ةرسیم  نب  ۀیواعم  -4460-584641

یسلدنألا حلاص  نب  ۀیواعم  -4461-684641

ینزملا ۀملس  نب  ۀیواعم  -4462-784641

ینانکلا ةداوس  نب  ۀیواعم  -4463-884641

يدنکلا دیعس  نب  ۀیواعم  -4464-984641

يرصنلا ۀملس  نب  ۀیواعم  -4465-094641

بیلک نب  ۀیواعم  -4466-194641

يدزألا ةدانج  نب  ۀیواعم  -4466-194641

یلجعلا ءالعلا  نب  ۀیواعم  -4467-294642

غابدلا هللا  دبع  وبأ  كرابم ،  -4468-394642

هللا دبع  نب  كرابم  -4469-494642
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ینئادملا حابص  یلوم   ، كرابم -4470-594642

یلع نب  لیعامسإ  یلوم   ، كرابم -4471-694642

ینابیشلا هللا  دبع  نب  كرابم  -4472-794642

یندملا سینخ  نب  یلعملا  -4473-894642

يدنکلا یسوم  نب  یلعملا  -4474-994642

دیوس نب  لاله  نب  یلعملا  -4475-005642

نامثعوبأ نامثع ،  نب  یلعملا  -4476-105642

يدزألا ۀماسأ  نب  یلعملا  -4477-205642

یبراحملا ءاطع  نب  یلعملا  -4478-305643

لضفلاوبأ هللا ،  دبع  نب  یلعملا  -4479-405643

[ یفوکلا دیز  نب  یلعملا  -] 4480-505643

يرکبلا دادش  نب  یلعملا  -4481-605643

نمحرلادبع نب  نرقم  -4482-705643

حیجن نب  دیوس  نب  نرقم  -4483-805643

ینادمهلا حلاص  نب  نرقم  -4484-905643

( ینایتفلا ) ینانیقلا نرقم  -4485-015643

يزنعلا مقرأ  نب  رطم  -4486-115643

ینزملا لماک  نب  رطم  -4487-215643

یفوکلا رایس  نب  رطم  -4488-315643

یمرضحلا هللا  دبع  نب  ظوفحم  -4489-415643

یفوکلا فاکسإلا  ظوفحم  -4490-515644

یفوکلا نارهم  -4491-615644

یبلکلا دیز  نب  نارهم  -4492-715644

یفعجلا دیزی  نب  رینتسملا  -4493-815644
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یفنحلا ( رمع ) ورمع نب  رینتسملا  -4494-915644

( طایخلا ) طانحلا دشار  نب  ینثملا )   ) ینثم -4495-025644

یمرضحلا مساقلا  نب  ینثملا  -4496-125644

يدبعلا مالسلا  دبع  نب  ینثملا  -4497-225644

یفراخلا ۀیطع  نب  ینثملا  -4498-325644

یفوکلا يدسألا  لقعم  -4499-425644

ینانکلا ( رمع ) ورمع نب  لقعم  -4500-525644

( يرحملا ) يدجملا هللا  دبع  نب  دلخم  -4501-625644

یفوکلا هللا  دبع  نب  دلخم  -4502-725644

يزنعلا ( دالخ یبأ  دلخم  ) دالخ نب  دلخم  -4503-825644

[ رصنوبأ دادش [ نب  دلخم  -4504-925645

يرصبلا دلخم  -4505-035645

باتعوبأ رمتعملا ، نب  روصنم  -4506-135645

یثیللا دوسألا  یبأ  نب  روصنم  -4507-235645

لقیصلا دیلولا  نب  روصنم  -4508-335645

یلجبلا مزاح  نب  روصنم  -4509-435645

یشرقلا سنوی  نب  روصنم  -4510-535645

يدسألا رانید  نب  روصنم  -4511-635645

یناسارخلا نامیلس  نب  لتاقم  -4512-735645

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  -4513-835645

 [ باصقلا لاهنملا  -] 5614-935645

یقبنزلا بلهملا  نب  لاهنملا  -4515-045645

طامقلا صالقم  نب  لاهنملا  -4516-145646

ءارهلا ملسم  نب  ذاعم  -4517-245646
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یئاسکلا ریثک  نب  ذاعم  -4518-345646

[ يرهوجلا تنب  نبا  ذاعم  نب  ذاعم  -] 4518-345646

یلکعلا ذئاع  نب  ذاعم  -4519-445646

يرصبلا عسیلا  نب  ةدعسم  -4520-545646

یسبعلا ۀقدص  نب  ةدعسم  -4521-645646

یفوکلا دایز  نب  ةدعسم  -4522-745646

يدزألا ( رمع ) ورمع نب  ةدعسم  -4523-845646

یفوکلا ۀظرق  نب  ةدعسم  -4524-945646

یفوکلارفعج نب  ةدعسم  -4525-055646

یلسملا عیبرلا  نب  ةدعسم  -4526-155646

يدزألا رماع  نب  ةدعسم  -4527-255646

یندملا مشاه  ینب  یلوم  ، ةدعسم -4528-355646

ۀنامر نب  سیق  نب  لضفم  -4529-455647

یفعجلا رمع  نب  لضفم  -4530-555647

یمیمتلا لهلهم  نب  لضفم  -4531-655647

یبضلادمحم نب  لضفم  -4532-755647

دیعس نب  ۀقدص  نب  لضفم  -4533-855647

یفعجلا لضفم  -4534-955647

يرمحألا دیوس  نب  لضفملا  -4535-065647

یفوکلا کلام  نب  لضفملا  -4536-165647

یبضلا ةرامع  نب  لضفملا  -4537-265647

یفوکلا دیزی  نب  لضفملا  -4538-365647

يرازفلا دعس  نب  لضفملا  -4539-465647

یشرقلا ثایغ  نب  لضفم  -4540-565647
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یلع وبأ  حلاص ،  نب  لضفملا  -4541-665648

یثیللا رماع  نب  لضفم  -4542-765648

طانحلا دایز  نب  لضفم  -4543-865648

یناعنصلا دشار  نب  رمعم  -4544-965648

ماس نب  ییحی  نب  رمعم  -4545-075648

ۀکیشو نب  ءاطع  نب  رمعم  -4546-175648

میثخ نب  رمعم  -] 4547-275648

ةدئاز نب  رمعم  -4548-375648

یلذهلا نسحلا  نب  رمعم  -4549-475648

رمع نب  رمعم  -4550-575648

یفعجلا ةرامع  نب  رمعم  -4551-675648

یسوم نب  رمعم  -4552-775649

( یمیقنلا ) یمیقفلا ۀیطع  نب  رمعم  -4553-875649

تایزلا رمعم  -4554-975649

رجاهم نب  رمعم  -4555-085649

یفوکلا یسیع  نب  رمعم  -4556-185649

يرکبلا سدنرعلا  یبأ  نب  دومحم  -4557-285649

نامسلا هللا  دبع  نب  نیکسم  -4558-385649

یفوکلا هللا  دبع  نب  نیکسم  -4559-485649

يدزألا نسحلا  وبأ  نیکسم ،  -4560-585649

یلدیزلا مزاح  نب  زرحم  -4561-685649

يدزألا ۀلاضف  نب  زرحم  -4562-785649

یلجبلا ۀفیرط  یبأ  نب  رذنم  -4563-885649

تایزلا حابصلا  نب  رذنم  -4564-985649
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يدبعلا رفیج  نب  رذنم  -4565-095650

 [ ناوجلا رذنم  -] 4565-095650

يزنغلا یلع  نب  رذنم  -] 4566-195650

يدنکلا بتعم  نب  عمجم  -4567-295650

یفوکلا ( طانحلا ) طایخلا عمجم  -4568-395650

يدزألا نادرو  نب  بعصم  -4569-495650

یمیمتلا مالس  نب  بعصم  -4570-595650

یعخنلا هللا  دبع  نب  رسیم  -4571-695650

یطزلا عایب  ، زیزعلادبع نب  رسیم  -4572-795650

يدزألا ةرامع  نب  رشبم  -4573-895650

ینادمهلا فاطعلا  نب  رشبم  -4574-995650

یکملا حادقلا  نومیم  -4575-006651

یفوکلا نابلا  نومیم  -4576-106651

نابجلا نومیم  -4577-206651

( دیعس ) دعسوبأ دعس ، نب  دوعسم  -4578-306651

یفوکلا طابسأ  نب  دوعسم  -4579-406651

راطعلا هللا  دبع  نب  بوبحم  -4580-506651

یفعجلا ملاس  نب  بوبحم  -4581-606651

ناسحوبأ بوبحم  -4582-706651

يرازفلا ۀیواعم  نب  ناورم  -4583-806651

یندملا نامثع  نب  ناورم  -4584-906651

یفوکلا دسأ  نب  ناورم  -4585-016651

دوعسم نب  نابزرم  -4586-116651

یفوکلا دلاخ  نب  نابزرملا  -4587-216652
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مزاحوبأ بیبح ،  نب  ةرسیم  -4588-316652

یفوکلا ةرسیم  -4589-416652

یطزلا عایب  ، ةرسیم -4590-516652

یلهاکلا دایز  نب  دیزم  -4591-616652

يرکبلا لهلهملا  نب  دیزم  -4592-716652

یعخنلا زاهزهلا  یبأ  نب  كردم  -4593-816652

یئاطلا رامع  نب  كردم  -4594-916652

يدسألا ریثک  نب  رجاهم  -4595-026652

يدسألا دیز  نب  رجاهم  -4596-126652

يدزألا نالجع  نب  رجاهم  -4597-226652

یئاطلا ۀمصع  نب  ةرم  -4598-326652

يدنکلا ةرم  -4599-426652

مالسلا امهیلعدمحم  نب  رفعج  یلوم  ، ةریغملا -4600-526652

نایح نب  لتاقم  -4601-626653

قارخم نب  دشار  نب  دهاجم  -4602-726653

یفوکلا ءالعلا  نب  دهاجم  -4603-826653

یثراحلا هللا  دبع  نب  قفوم  -4604-926653

یفقثلا دئتملا  یبأ  نب  قفوم  -4605-036653

یفقثلا حینملا  نب  راتخملا  -4606-136653

یئاطلا ةرامع  نب  راتخم  -4607-236653

يدسألا ةدرب  یبأ  نب  مزهم  -4608-336653

يرزجلا ۀبقع  نب  داصم  -4609-436653

یقرابلا نمحرلادبع  نب  رفغتسم  -4610-536653

يراصنألا ۀجراخ  نب  دارم  -4611-636653
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يدسألا دعس  نب  لعمشملا  -4612-736653

ینئادملا میکح  نب  مزارم  -4613-836654

یفوکلا ءاطع  نب  لهتسم  -4614-936654

یفوکلا فلدنم  -4615-046654

یشرقلا دایز  نب  بلطملا  -4616-146654

یفوکلادمحم نب  قورسم  -4617-246654

یفعجلا لیعامسإ  نب  ۀلقصم  -4618-346654

یشرقلا ذوبرخ  نب  فورعم  -4619-446654

ینابیشلا دایز  نب  فرعم  -4620-546654

[ ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلم  -] 4621-646654

سیق نب  دوسألا  نب  ذاعم  -4622-746654

یفوکلا لیمج  نب  لخنم  -4623-846654

یندملا لیعامسإوبأ  فداصم ،  -4624-946654

ینئادملا ۀقدص  نب  قدصم  -4625-056654

یعخنلا کیهن  نب  دروتسملا  -4626-156655

فهرملا یبأ  نب  فهرم  -4627-256655

یفئاطلا بیبح  یبأ  نب  یسوم  - 4628-356655

هللا دبع  یبأ  یلوم   ، بتعم -4629-456655

دیوس نب  كراغم  -4630-556655

ردکنملا نب  دمحم  نب  ردکنملا  -4631-656655

نیدرک  ، کلملادبع نب  عمسم  -4632-756655

هللا دبع  نب  دلاخ  یلوم  ، ةرم -4633-856655

یفوکلا یسنالقلا  نزام  -4634-956655

يدسألا دیوس  نب  عزوم  -4635-066655
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ینادمهلا ةرامع  نب  بیجم  -4636-166655

یلیقعلا دایز  نب  لمؤم  -4637-266655

يدزألا حابصلا  نب  ذقنم  -4638-366655

يدسألا دیوس  نب  دنهم  -4639-466656

یقرابلا حلاص  نب  يدهم  -4640-566656

علس نب  کلملادبع  نب  رهسم  -4641-666656

یلفونلا مساقلا  نب  دمحم  - 4642-766656

هللا دبع  یبأ  یلوم   ، یسوم - 4643-866656

یمیمتلا دایز  نب  دمحم  - 4644-966656

یمیمتلا دوعسم  نب  دمحم  - 4645-076656

یمیتلا ضیفلا  نب  دمحم  - 4646-176656

يدنکلا حیرش  نب  دمحم  - 4647-276656

یلجبلا دایز  نب  دمحم  - 4648-376656

نارمح نب  دمحم  - 4649-476656

یلامثلا ةزمح  یبأ  نب  دمحم  - 4650-576656

نیعأ نب  نارمح  نب  دمحم  - 4651-676656

یلجعلا نارمع  نب  دمحم  - 4652-776657

یفوکلا رمع  یبأ  نب  دمحم  - 4653-876657

يرباسلا عایب  ، ۀحلط یبأ  نب  دمحم  - 4654-976657

یفریصلا رفاذع  نب  دمحم  - 4654-976657

ةرسیم نب  دمحم  - 4654-976657

ۀنیذأ نب  رمع  نب  دمحم  - 4655-086657

براضملا نب  دمحم  - 4656-186657

مالسلا دبع  نب  دمحم  - 4657-286657

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀبقع نب  دمحم  - 4658-386657

مازر نب  دمحم  - 4659-486657

یطبقلادمحم - 4660-586657

فحصلا بحاص  ، روصنم -4661-686657

يریمنلا لیکأ  نب  یسوم  - 4662-786657

دمحأ نب  رفعج  یلوم   ، یسوم - 4663-886657

دایز نب  یسوم  - 4664-986657

( ةرابألا ) رابآلا یسوم  - 4665-096657

جارسلا دلخم  -4666-196657

دالبلا یبأ  نب  رسیم  -4667-296658

[ يدسألا مزهم  -] 4668-396658

نونلا 658باب 

ناظقیلاوبأ مکحلا ،  نب  حون  -4669-1658

يریرجلا بلغت  نب  حون  -4670-2658

یعخنلا جارد  نب  حون  -4671-3658

یعخنلا راتخملا  نب  حون  -4672-4658

یلصوملا میهاربا  نب  حون  -4673-5658

ۀمصعوبأ میرم ،  یبأ  نب  حون  -4674-6658

یمخللا سوباق  نب  رصن  -4675-7658

یفوکلا سوأ  نب  رصن  -4676-8658

يرصبلا فیرط  نب  رصن  -4677-9658

يدسألا ۀلاضف  نب  رصن  -4678-01659

دیلولاوبأ نمحرلادبع ،  نب  رصن  -4679-11659

یقرابلا نمحرلادبع  نب  رصن  -4680-21659
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یفوکلا نمحرلادبع  نب  رصن  -4681-31659

يدسألا ریثک  نب  رصن  -4682-41659

دیلولاوبأ ثعشألا ،  یبأ  نب  ریصن  -4683-51659

یساورلا ریصن  نب  ریصن  -4684-61659

یفوکلا شاورق  نب  رضنلا  -4685-71659

یعازخلا سارولا  نب  رضنلا  -4686-81659

یشباولا رهطم  نب  رضنلا  -4687-91659

ۀیجن نب  ورمع  نب  رضنلا  -4688-02659

دعس نب  عیبرلا  نب  رضنلا  -4689-12660

یبضلا دایز  نب  ریضن  -4690-22660

یسانکلا ملاس  نب  ریضن  -4691-32660

ۀفینحوبأ تباث ،  نب  نامعنلا  -4692-42660

يزارلا نامعنلا  -4693-52660

یلجعلا رامع  نب  نامعنلا  -4694-62660

یفعجلا ورمع  نب  نامعنلا  -4695-72660

یندملا ءابق  نب  حیجن  -4696-82660

یفوکلا ملسم  نب  حیجن  -4697-92660

يدنسلا رشعموبأ  حیجن ،  -4698-03660

هللا دبع  وبأ  هللا ،  دبع  نب  حصان  -4699-13660

یلجعلا میطح  نب  مجنلا  -4700-23660

یلجعلا حلاص  نب  طیشن  -4701-33661

ورمعوبأ ةرسیم ، نب  میعن  -4702-43661

یمیمتلا عروم  نب  میعن  -] 4703-53661

 [ لوحألا میعن  -4704-63661
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 [ ساوقلا  ] ثراحلا نب  ۀبجن ) ) ۀیجن -4705-73661

واولا 661باب 

يدسألا حیبص  نب  دیلولا  -4706-1661

یفوکلا زاوجلا  دیلولا  -4707-2661

يزنعلا دیلولا  نب  دیلولا  -4708-3661

ینابیشلا ةورع  نب  دیلولا  -4709-4661

یمقلا دیلولا  -4710-5661

یفوکلا نومیم  نب  دیلولا  -4711-6661

ملسم نب  دیلولا  -] 4712-7661

 [ شایعلا نب  دیلولا  -4713-8661

یفوکلا كردم  نب  دیلولا  -4714-9661

يرصبلا ماشه  نب  دیلولا  -4715-01662

( طاقسألا ) طافسألا بحاص  ، دیلولا -4716-11662

یفوکلا طابسأ  نب  دیلولا  -4717-21662

یفوکلا قاحسإ  نب  دیلولا  -4718-31662

یفوکلا زیزعلادبع  نب  دیلولا  -4719-41662

یلمجلا ماشه  نب  دیلولا  -4720-51662

یفوکلا ثراحلا  نب  دیلولا  -4721-61662

يدنکلا ءامسأ  نب  دیلولا  -4722-71662

يدسألا ( رمع ) ورمع نب  بهو  -4723-81662

يرتخبلاوبأ بهو ،  نب  بهو  -4724-91662

یفوکلا نمحرلادبع  نب  بهو  -4725-02662

يرصبلا دلاخ  نب  بیهو  -4726-12662

يدسألا دیز  نب  درولا  -4727-22662
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رمحألا نمحرلادبع  نب  ةربو  -] 4728-32662

هبردبع نب  بهو  -4729-42662

يرقنملا میلس  نب  لصاو  -4730-52663

یلباکلا دلاخوبأ  نادرو ،  -4731-62663

صفح نب  بیهو  -4732-72663

ءاهلا 663باب 

یلجعلا دعس  نب  نوراه  -4733-1663

یفریصلا ۀجراخ  نب  نوراه  -4734-2663

يونغلا ةزمح  نب  نوراه  -4735-3663

يراصنألا ۀجراخ  نب  نوراه  -4736-4663

( ةرامع نب  ةزمح  ) ةرامعوبأ ةزمح ، نب  نوراه  -4737-5663

روعألا یسوم  نب  نوراه  -4738-6663

یفعجلا نامیلس  نب  نوراه  -4739-7663

یلباکلا دلاخ  یبأ  نب  نوراه  -4740-8663

ینادمهلا حلاص  نب  نوراه  -4741-9664

یمعثخلا دایز  نب  نوراه  -4742-01664

یفوکلا یسیع  نب  نوراه  -] 4742-01664

یعخنلا ریمع  نب  نوراه  -4743-11664

یلجعلا نامیلس  نب  نوراه  -4744-21664

ریوث نب  مهجلا  نب  نوراه  -4745-31664

( ۀملس یبأ  نب  نوراه  ) ۀملسوبأ نوراه ،  -4746-41664

ریبزلا نب  ةورع  نب  ماشه  -4747-51664

یلماحملا دعس  نب  ماشه  -4748-61664

( یقلاوجلا ) یقیلاوجلا ملاس  نب  ماشه  -4749-71664
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يدنکلا مکحلا  نب  ماشه  -4750-81664

ناساسوبأ يرسلا ، نب  ماشه  -4751-91664

یفوکلا رمحأ  نب  ماشه  -4752-02665

یفوکلا نایح  نب  ماشه  -4753-12665

يزنعلا دیلولا  نب  ماشه  -4754-22665

یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا ماشه  -4755-32665

يدیبزلا ۀقدص  نب  ماشه  -4756-42665

ورمع نب  ثراحلا  نب  ماشه  -4757-52665

ینزملا ةرامع  نب  ماشه  -4758-62665

یفوکلا کلملادبع  نب  ماشه  -4759-72665

دمحم نب  ماشه  -4760-82665

يدیبزلا دیربلا  نب  ماشه )   ) مشاه -4761-92665

یفعجلا دیعس  نب  مشاه  -4762-03665

ناسح نب  رذنملا  نب  مشاه  -4763-13666

طانحلا ینثملا  نب  مشاه  -4764-23666

يرکبلا ۀیطع  نب  مشاه  -4765-33666

یفریصلا بیبح  نب  مثیهلا  -4766-43666

ینابیشلا دیبع  نب  مثیهلا  -4767-53666

یمیمتلا ةورع  نب  مثیهلا  -4768-63666

يرزجلا دقاو  نب  مثیهلا  -4769-73666

ءاربلا نب  مثیهلا  -4770-83666

ناحطلا رابجلادبع  نب  مثیهلا  -4771-93666

يدسألا ۀقدص  نب  لیذه  -4772-04666

سنویو لیذه  -4773-14666
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یفعجلا بویأ  نب  یناه  -4774-24666

یفوکلا يدنسلا  یناه  -4775-34667

یلجبلا نایفس  نب  میره  -4776-44667

یفوکلا ریرج  نب  میزه  -4777-54667

يراصنألا  ( بویأ نب  دوه   ) بویأوبأ دوه  -4778-64667

بویأوبأ صالقم ،  نب  لاله  -4779-74667

نوراه -4780-84667

يریعشلا ورمع  نب  نوراه  -4781-94667

ةدعج لآ  یلوم   ، نوراه -4782-05667

يزارلا ینثملا  نب  ماشه  -4783-15667

ءایلا 667باب 

یلع نب  دیز  نب  ییحی  -4784-1667

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  ییحی  -4785-2667

دمحم نب  هللا  دبع  نب  ییحی  -4786-3667

سیق نب  دیعس  نب  ییحی  -4787-4668

قرزألا نمحرلادبع  نب  ییحی  -4788-5668

خورف نب  دیعس  نب  ییحی  -] 4789-6668

دلاخ نب  ءالعلا  نب  ییحی  -4790-7668

دالبلاوبأ نامیلس ،  یبأ  نب  ییحی  -4791-8668

دمحم وبأ  مساقلا ،  نب  ییحی  -4792-9668

يراصنألا ایرکز  نب  ییحی  -4793-01668

نیعأ نب  ةرارز  نب  ییحی  -4794-11668

یفریصلا قاحسإ  نب  ییحی  -4795-21668

ایرکزوبأ رواسملا ، نب  ییحی  -4796-31668
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یفوکلا مسقم  نب  ییحی  -4797-41668

رذنملاوبأ قباس ،  نب  ییحی  -4798-51669

یندملا قباس  نب  ییحی  -4799-61669

یفوکلا ناسح  نب  ییحی  -4800-71669

یفوکلا قاحسإ  نب  ییحی  -4801-81669

يروثلا نارهم  نب  ییحی  -4802-91669

يدنکلا ثعشألا  یبأ  نب  ییحی  -4803-02669

رازیعلا یبأ  نب  ۀبقع  نب  ییحی  -4804-12669

يرصبلا بویأ  نب  ییحی  -4805-22669

ءامسأ نب  ۀنییع  نب  ییحی  -4806-32669

يرزیشلا زازخلا  ییحی  -4807-42669

نابأ نب  دیعس  نب  ییحی  -4808-52669

يدهنلا میمت  نب  ییحی  -4809-62669

مدآ وخأ   ، ییحی -4810-72669

دئاقلا روباس  نب  ییحی  -4811-82669

ناسح نب  ییحی  -4812-92669

قرزألا ییحی  -4813-03669

لابنلا ریشب  نب  ییحی  -4814-13670

نامیلس نب  ییحی  -4815-23670

ایرکز نب  ییحی  -4816-33670

دیعس نب  دمحم  نب  ییحی  -4817-43670

للحلا عایب   ، ییحی -4818-53670

یبلکلا ریبزلا  نب  ییحی  -4819-63670

ۀبتع یبأ  نب  کلملادبع  نب  ییحی  -4820-73670
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یفئاطلا میلس  نب  ییحی  -4821-83670

یکملا ةدابع  نب  ییحی  -4822-93670

یبلحلا نارمع  نب  ییحی  -4823-04670

ۀیواعم نب  هللا  دبع  نب  ییحی  -4824-14670

بلاطوبأ بوقعی ،  نب  ییحی  -4825-24670

یمیمتلا یلع  نب  ییحی  -4826-34670

یلجبلا بوقعی  نب  سنوی  -4827-44671

بابخ نب  سنوی  -4828-54671

یفوکلا نایبظ  نب  سنوی  -4829-64671

یئاسنلا سنوی  -4830-74671

یسانکلا نمحرلادبع  نب  فسوی  -4831-84671

یفوکلا تباث  نب  فسوی  -4832-94671

یسانکلا دلاخوبأ  دیزی ، -4833-05671

یبراحملا ثراحلا  نب  یلعی  -4834-15671

میهاربا وبأ  میهاربا ،  نب  بوقعی  -4835-25671

مثیم نب  بیعش  نب  بوقعی  -4836-35671

احلط نب  دمحم  نب  بوقعی  -] 4836-35671

رمحألا ملاس  نب  بوقعی  -4837-45671

یلجبلا سیق  نب  بوقعی  -4838-55671

مساقلا یبأ  نب  فسوی  -4839-65672

دوادوبأ میهاربا ،  نب  فسوی  -4840-75672

بوقعیوبأ زازبلا ، فسوی  -4841-85672

يرطاطلا فسوی  -4842-95672

فسویوبأ بوقعی ،  -4843-06672
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رفاذع نب  بوقعی  -4844-16672

ةدعس یبأ  نب  تباث  نب  فسوی  -4845-26672

ینابیشلا سنوی  -4846-36672

رعش قاحسإ  نب  دیزی  -4847-46672

ملاس نب  بوقعی  -4848-56672

جارسلا میلعلا   [ نب بوقعی [  -4849-66672

رمحألا بوقعی  -4850-76672

یفریصلا رامع  نب  سنوی  -4851-86672

یعیبسلا قاحسإ  یبأ  نب  سنوی  -4852-96672

طابر نب  سنوی  -4853-07672

روفعی یبأ  نب  سنوی  -4854-17673

 [ کلملادبع نب  دیزی  -] 4855-27673

يدهنلا دقرف  نب  دیزی  -4856-37673

روعألا دلاخوبأ  دیزی ، -4857-47673

زازبلا دیزی  -4858-57673

یثراحلا ۀفیلخ  نب  دیزی  -4859-67673

ینکلا 673باب 

یلجبلا يدهشملادمحم  وبأ  - 4860-1673

ایرکزوبأ - 4861-2673

ةزعوبأ - 4862-3673

یلع وبأ  - 4863-4673

ینئادملا رمعوبأ  - 4864-5673

نامثعوبأ - 4865-6673

یفوکلا جرعألا  نمحرلادبع  وبأ  - 4866-7673
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( یندملا ) ینیدملا مصاعوبأ  - 4867-8673

ۀلیمجوبأ -] 4868-9673

دیعسوبأ - 4869-01674

لضفلاوبأ - 4870-11674

یشباولادمحم وبأ  - 4871-21674

یناعنصلا ییحیوبأ  - 4872-31674

یمقلا ةداتقوبأ  - 4873-41674

طامقلا دلاخوبأ  - 4874-51674

یماشلا عیبرلاوبأ  - 4875-61674

یعازوألا طارخلا  نارمعوبأ  - 4876-71674

رعشموبأ - 4877-81674

[ ینئادملا دیعسوبأ  - 4878-91674

یفوکلا طامنألا  بحاص   ، یلع وبأ  - 4879-02674

یفوکلا يریرجلا  یلع  وبأ  - 4880-12674

یفوکلا یمعألا  رمعوبأ  - 4881-22674

یفوکلا رقصلاوبأ  - 4882-32674

تماصلاوبأ - 4883-42674

يدسألا بوقعیوبأ  - 4884-52674

یلجعلا میهاربا  وبأ  - 4885-62674

يرصبلا میهاربا  وبأ  - 4886-72674

لیذهلاوبأ - 4887-82674

لالهوبأ - 4888-92675

یناریدلا روصنموبأ  - 4889-03675

رذنملاوبأ - 4890-13675
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هللا دبع  وبأ  - 4891-23675

هللا دبع  وبأ  - 4892-33675

ایرکزوبأ - 4893-43675

شیرق یلوم   ، سیقوبأ - 4894-53675

مسی مل  نم  675باب 

هللا دبع  ابأ  عمس  نمع  یملسملا  مکحلا  نب  675ورمع 

لجر نع  ةزمح ، یبأ  نب  675دمحم 

، انباحصأ ضعب  نع  ةزمح ، یبأ  نب  675دمحم 

هنع لجر ،  نع  وأ  هللا ،  دبع  یبأ  نع  نامثع ،  نب  675دامح 

انباحصأ ضعب  نع  نومیم ،  نب  675ۀبلعث 

هللا دبع  ابأ  عمس  نمع  ، یمرضحلا 675رکبوبأ 

انباحصأ نم  خیش  نع  طابسأ ، نب  675یلع 

هللا دبع  یبأ  نع  هباحصأ ،  ضعب  نع  نامثع ،  نب  675ورمع 

هللا دبع  یبأ  نع  لجر ،  نع  رامع ، نب  675قاحسإ 

هللا دبع  وبأ  هقتعأ  يذلأ  مالغلا  نع  نانس ،  نب  676دمحم 

هیبأ نع  یناعنصلا ، 676ییحیوبأ 

یفعج نم  لجر  نع  یلزغلا ،) ) یلزغملا مساقلا  نب  دمحم  نیسحلا  676وبأ 

هللا دبع  یبأ  نع  یناجرألا ، نع  حلاصوبأ ،  676نالجع 

هللا دبع  یبأ  نع  همع ،  نع  دشار ، نب  676یسیع 

ءاسنلا 676باب 

دمحم نب  هللا  دبع  تنب   ، نسحلا مأ  -4909-1676

هللا دبع  یبأ  ةالوم  ، ۀملاس -4910-2676

ۀیسمحألا دیعس  مأ  -4911-3676

بلاط یبأ  نب  رفعجل  دلو  مأ  -4912-4676
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هللا دبع  یبأ  ةالوم  ، ةریغم -4913-5676

دیشر تنب  ءاونق  -4914-6676

یفوکلا يدزألا  تنب  ( ۀمیثع ) ۀمینغ -4915-7676

یسیع نب  دمحأ  رهاط  یبأ  ةدج  -4916-8676

ءاجر تنب  ةدامح  -4917-9676

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  ۀیراج  ةرهوج  -4918-01676

ریثک نب  دواد  ةأرما   ، بابرلا -4919-11676

ۀنمو 677ةدیعس 

هللا دبع  تنب   ، یسیع مأ  -4921-31677

مالسلا امهیلع  مظاکلارفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  677باحصأ 

ةزمهلا 677باب 

ینامیلا رمع  نب  میهاربا  - 4922-1677

دمحم نب  قاحسإ  -4923-2677

رامع نب  قاحسإ  -4924-3677

دیمحلادبع نب  میهاربا  - 4925-4677

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  - 4926-5677

يدسألا مزهم  نب  میهاربا  - 4927-6677

نسحلا نب  لیعامسإ  -4928-7677

يرقنملادمحم نب  لیعامسإ  -4929-8677

زرحم نب  نمیأ  -4930-9677

ساخنلا دلخم  نب  دمحأ  - 4931-01678

ورمع نب  ۀیمأ  -4932-11678

نیعأ نب  بویأ  -4933-21678

رباج نب  لیعامسإ  -4934-31678
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رحلا نب  بویأ  -4935-41678

يدعجلادمحم نب  میهاربا  - 4936-51678

ءالعلا یبأ  نب  دیسأ ) ) دسأ -4937-61678

دمحم نب  دمحأ  - 4938-71678

دیزی نب  دمحأ  - 4939-81678

یطامنألا ثراحلا  نب  دمحأ  - 4940-91678

دومحم یبأ  نب  میهاربا  - 4941-02678

 ( هللا دبع  یلوم   ) هللا دبع  یبأ  یلوم   ، میهاربا - 4942-12678

زازخلا دایز  نب  دمحأ  - 4943-22678

يرسلا نب  دمحأ  - 4944-32678

ریرج نب  قاحسإ  -4945-42679

بیعش نب  میهاربا  - 4946-52679

دیمحلادبع نب  میهاربا  - 4947-62679

 [ نامیلس نب  دمحأ  -] 4948-72679

یعازخلا لضفلا  نب  دمحأ  - 4949-82679

یمثیملا نسحلا  نب  دمحأ  - 4950-92679

صفح نب  ۀماسأ  -4951-03679

ثراحلا نب  دمحأ  - 4952-13679

 ( كامس  ) لامس انبا  لیعامسإو  679میهاربا 

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 4954-33679

ءابلا 679باب 

يدزألادمحم نب  رکب  -4955-1679

ناهدلا ریشب  -4956-2680

ۀملسم نب  رشب  -4957-3680
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حانج نب  دمحم  نب  رکب  -4958-4680

ءاثلا 680باب 

رانید نب  تباث  -4959-1680

نومیم نب  ۀبلعث  -4960-2680

میجلا 680باب 

میکح نب  دمحم  نب  رفعج  - 4961-1680

نامیلس نب  رفعج  - 4962-2680

مهج یبأ  نب  مهج  -4963-3680

جارد نب  لیمج  -4964-4680

فلخ نب  رفعج  - 4965-5680

میهج -4966-6680

نایح نب  رفعج  - 4967-7681

بویأ نب  بدنج  -4968-8681

ۀعامس نب  رفعج  - 4969-9681

ءاحلا 681باب 

ینهجلا یسیع  نب  دامح  -4970-1681

نامثع نب  دامح  -4971-2681

یسنالقلا راتخملا  نب  نیسحلا  - 4972-3681

دشار نب  نیسح  -4973-4681

یفریصلا ریدس  نب  نانح  -4974-5681

دلاخ نب  نیسحلا  - 4975-6681

راشب نب  نیسحلا  - 4976-7681

يرقنملادمحأ نب  نیسحلا  - 4977-8681

دارسلا بوبحم  نب  نسحلا  - 4978-9681
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ریکب نب  مهجلا  نب  نیسحلا )  نسحلا (  - 4979-01682

نارهم نب  یلع  نب  نیسحلا )  نسحلا (  - 4980-11682

ۀقدص نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 4981-21682

دمحأ نب  ةزمح  -4982-31682

يرتخبلا نب  صفح  -4983-41682

يرعشألا عسیلا  نب  ةزمح  -4984-51682

یعخنلا ثایغ  نب  صفح  -] 4985-61682

نامیلس نب  صفح  -4986-71682

[ یمقلادمحم نب  نیسحلا  -] 4987-81682

حلاص نب  نسحلا  - 4988-91682

بویأ نب  نسحلا  - 4989-02.0994-12682

 [ یسوم نب  میهاربا [  نب  نیسحلا  - 4991-22682

سدنرعلا یبأ  نب  نسحلا  - 4992-32682

قراخم نب  نیسحلا )  نیصحلا (  -4993-42682

ۀعامس نب  دمحم  نب  نسحلا  - 4994-52682

یسوم نب  نیسحلا  - 4995-62683

ناسیک نب  نیسحلا  - 4996-72683

امایق نب  نیسحلا  - 4997-82683

یسابعلا مساقلا  نب  نیسحلا  - 4998-92683

ءاخلا 683باب 

حیجن نب  دلاخ  -4999-1683

نیطقی نب  ۀمیزخ  -5000-2683

فلخ نب  فلخ  -5001-3683

ناوجلا دلاخ  -5002-4683
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لادلا 683باب 

یقرلا ریثک  نب  دواد  -5003-1683

دقرف نب  دواد  -5004-2683

یطساولا روصنم  یبأ  نب  تسرد  -5005-3683

یبرز نب  دواد  -5006-4684

نیصحلا نب  دواد  -5007-5684

ءارلا 684باب 

يراصنألا مهر  -5008-1684

[ ۀملسم نب  عیبرلا  -] 5009-2684

يازلا 684باب 

ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز  -5010-1684

یمرضحلادمحم نب  ۀعرز  -5011-2684

يدنقلا ناورم  نب  دایز  -5012-3684

ءاشولا نسحلا  نب  دایز  -5013-4684

ءاشولا مثیهلا  نب  دایز  -5014-5684

یخلبلا نامیلس  نب  دایز  -5015-6684

مدلا بکوک  ، ایرکز -5016-7684

یسوم نب  دیز  -5017-8684

نیسلا 684باب 

 ( نانح  ) نایح نب  ۀملس  -5018-1685

فلخ نب  دعس  -5019-2685

ةریمع نب  فیس  -5020-3685

نارهم نب  ۀعامس  -5021-4685

یندملا ۀیجان  نب  ۀبایس  -5022-5685
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هللا دبع  نب  یعبر  نب  نامیلس )   ) ناملس -5023-6685

نمؤملا نامیلس  -5024-7685

دیز یبأ  نب  نامیلس  -5025-8685

ینیدملا لبقم  نب  نامیلس  -] 5026-9685

يرفعجلارفعج نب  نامیلس  -5027-01685

فیرط نب  نانس  -5028-11685

مازلا فلخ  یبأ  نب  دعس  -5029-21685

یمقلا نارمع  نب  دعس  -5030-31685

باطخلا دلاخ  نب  نامیلس  -5031-41686

یخلبلا دیعس  نب  دعس  -5032-51686

یلذهلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -5033-61686

نارمع یبأ  نب  دعس  -5034-71686

نیشلا 686باب 

یفوقرقعلا بیعش  -5035-1686

داصلا 686باب 

لوحألا دیعس  نب  حلاص  -5036-1686

ۀبقع نب  حلاص  -5037-2686

ییحی نب  ناوفص  -5038-3686

لدنص -5039-4686

نیعلا 686باب 

اضرلا یسوم  نب  یلع  - 5040-1686

جاجحلا نب  نمحرلادبع  - 5041-2686

رفعج نب  یسوم  نب  سابعلا  -] 5042-3687

رفعج نب  یسوم  نب  هللا  دبع  - 5043-4687
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رفعج نب  یلع  - 5044-5687

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع  - 5045-6687

يرباسلا عایب  ، دیزی نب  رمع  -5046-7687

ۀنیذأ نب  رمع  -5047-8687

ۀیطع نب  یلع  - 5048-9687

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  یلع  - 5049-01687

ینابیشلا ةرجش  نب  یلع  - 5050-11687

یمعثخلا ورمع  نب  میرکلادبع  - 5051-21687

یمشاهلا ۀبتع  نب  میرکلادبع  - 5052-31687

نانس نب  هللا  دبع  - 5053-41687

یطاباسلا یسوم  نب  رامع  -5054-51688

رامتلا دیوس  نب  یلع  - 5055-61688

نیطقی نب  یلع  - 5056-71688

یبضلا دیمحلادبع  نب  یلع  - 5057-81688

رماع نب  لیعامسإ  نب  یلع  - 5058-91688

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع  - 5059-02688

ةریغملا نب  هللا  دبع  - 5060-12688

شادخوبأ شادخ ،  نب  هللا  دبع  - 5061-22688

يراصنألا دامح  نب  هللا  دبع  - 5062-32688

حاضولا نب  هللا  دبع  - 5063-42688

یلیقعلا ییحی  نب  هللا )  دبع  نمحرلادبع (  - 5064-52688

دیعس نب  دیمحلادبع  - 5065-62688

جرزب سنوی  نب  یسیع  -5066-72688

یساورلا یسیع  نب  نامثع  -5067-82689
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نیسحلا نب  مصاع  -5068-92689

بعصم نب  ۀسبنع  -5069-03689

سنوی نب  یسیع  -5070-13689

ةریغملا نب  هللا  دبع  - 5071-23689

ۀلبج نب  هللا  دبع  - 5072-33689

حلاص نب  هللا  دبع  - 5073-43689

يدسألادمحم نب  رمع  -5074-53689

موحرم نب  هللا  دبع  - 5075-63689

دعس نب  دیمحلادبع  - 5076-73689

رماع نب  سابعلا  -5077-83689

نابهو نب  یلع  - 5078-93689

يزاجحلا لمؤملا  نب  یلع  - 5079-04689

يریعشلادمحم نب  هللا  دبع  - 5080-14689

نسحلا نب  مصاع  -5081-24689

نیزر نب  یسیع  نب  یلع  - 5082-34689

باطخلا نب  یلع  - 5083-44690

[ یئاسنلا دیوس  نب  یلع  -] 5083-44690

يراکملا دیعس  نب  یلع  - 5084-54690

يرطاطلا نسحلا  نب  یلع  - 5085-64690

( طایخلا ) طانحلا نامثع  نب  هللا  دبع  - 5086-74690

 ( لیضفلا ) ریصقلا  [ نب هللا [  دبع  - 5087-84690

ساخنلا هللا  دبع  - 5088-94690

یمرضحلا مساقلا  نب  هللا  دبع  - 5089-05690

یلهاکلا ییحی  نب  هللا  دبع  - 5090-15690
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نیغلا 690باب 

نامثع نب  بلاغ  -5091-1690

ءافلا 690باب 

يدزألا بویأ  نب  ۀلاضف  -5092-1690

بتاکلا سنوی  نب  لضفلا  -5093-2691

نیطقی نب  یلع  یلوم   ، جرفلا -5094-3691

فاقلا 691باب 

يرهوجلادمحم نب  مساقلا  -5095-1691

ۀیواعم نب  دیرب  نب  مساقلا  -5096-2691

نسحلا یبأ  مداخ  ، یفاقلا -5097-3691

ماللا 691باب 

شاقنلا ۀفافل  -5098-1691

يدارملا ثیل  -5099-2691

میملا 691باب 

ناحطلا ملسم  نب  دمحم  - 5100-1691

میکح نب  دمحم  - 5101-2691

لیضف نب  دمحم  - 5102-3691

هللا دبع  یبأ  یلوم   ، بتعم -5103-4691

هالوم  ، فداصم -5104-5692

يدزألا میکح  نب  مزارم  -5105-6692

يزورملا میهاربا  نب  یسوم  -] 5106-7692

[ يربنعلا ۀقدص  نب  دمحم  - 5107-8692

یطساولا رکب  نب  یسوم  - 5108-9692

يرصبلا نامیلس  نب  دمحم  - 5109-01692
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مزارم نب  دمحم  - 5110-11692

رمع نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 5111-21692

یلصوملا میهاربا  نب  دمحم  - 5112-31692

رفاذع نب  دمحم  - 5113-41692

تباث نب  دمحم  - 5114-51692

دیزی نب  دمحم  - 5115-61692

سنوی نب  دمحم  - 5116-71692

دمحم - 5117-81692

یناورهنلا دیزی  نب  دمحم  - 5118-91693

جرزب سنوی  نب  روصنم  -5119-02693

ریصب یبأ  نب  روصنم  -5120-12693

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  - 5121-22693

رمع نب  لضفم  -5122-32693

يدسألا مزهم  -5123-42693

یفوکلا لیضف  نب  دمحم  - 5124-52693

یسلایطلا دلاخ  نب  دمحم  - 5125-62693

ییحی نب  دمحم  - 5126-72693

ریصب یبأ  نب  نارهم  -5127-82693

حابصلا نب  دمحم  - 5128-92693

قاحسإ نب  دمحم  - 5129-03693

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 5130-13693

رمع نب  لضفملا  نب  دمحم  - 5131-23693

ثراحلا نب  دمحم  - 5132-33693

يدسألا دعجلا  نب  دمحم  - 5133-43694
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نسحلا نب  یسوم  - 5134-53694

یلصوملا میهاربا  نب  دمحم  - 5135-63694

( طانحلا ) طایخلا نادعس  نب  یسوم  - 5136-73694

ریشب نب  دمحم  - 5137-83694

نانس نب  دمحم  - 5138-93694

تباث نب  دمحم  - 5139-04694

دیزی نب  دمحم  - 5140-14694

لیعامسإ نب  روربم  -5141-24694

بالجلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5142-34694

 [ فیسوبأ دیزی ،) ) دیز نب  كرابم  -] 5143-44694

حانج نب  رکب  نب  دمحم  - 5144-54694

( رمع ) ورمع نب  دمحم  - 5145-64694

نونلا 694باب 

( ۀنابل ) ۀفافل نب  هللا  دبع  نب  طیشن  -5146-1695

دیوس نب  رضنلا  -5147-2695

هللا دبع  نب  حلاص  نب  طیشن  -5148-3695

ثراحلا نب  ۀبجن ) ) ۀیجن -5149-4695

سوباق نب  رصن  -5150-5695

واولا 695باب 

دعس نب  دیلولا  -5151-1695

يدارملا ماشه  نب  دیلولا  -5152-2695

ءاهلا 695باب 

رمحأ نب  ماشه  -3-5515  . ملاس نب  ماشه  -2-4515  . مکحلا نب  ماشه  -5153-1695

جاجحلا نب  دنه  -5156-4695
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ءایلا 695باب 

بیعش نب  بوقعی  -5157-1695

قرزألا ییحی  -5158-2695

يدیزلا طیلس  نب  دیزی  -5159-3695

بوقعی نب  سنوی  -5160-4695

دمحم نب  رفعج  نب  بوقعی  -5161-5696

ملاس نب  بوقعی  -5162-6696

نمحرلادبع نب  ییحی  -5163-7696

يرصبلا هللا  دبع  نب  ییحی  -5164-8696

( طانحلا ) طایخلا ۀعامس  نب  ییحی  -5165-9696

ءالع نب  نارمع  نب  ییحی  -5166-01696

نمحرلادبع نب  سنوی  -5167-11696

یلفونلا لضفلا  نب  ییحی  -5168-21696

یلع نب  دیز  نب  ییحی  -5169-31696

دیز نب  نیسحلا  نب  ییحی  -5170-41696

ۀفیلخ نب  دیزی  -5171-51696

ءاذحلا مساقلا  نب  ییحی  -5172-61696

بوقعی نب  فسوی  -5173-71696

مساقلا یبأ  نب  ییحی  -5174-81696

نسحلا نب  دیزی  -] 5175-91697

لاحکلا نسحلا  نب  دیزی  -5176-02697

ینکلا 697باب 

فوفکملا ییحیوبأ  - 5177-1697

لمتحملاوبأ - 5178-2697
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یمرضحلا ءالعلاوبأ  - 5179-3697

یلماحملا بیعشوبأ  - 5180-4697

طامقلا دیعسوبأ  - 5181-5697

يدیزلا بعصموبأ  - 5182-6697

حانج نب  رماعوبأ  - 5183-7697

یلابزلا دلاخوبأ  - 5184-8697

روعألا ایرکزوبأ  - 5185-9697

ۀملسوبأ - 5186-01697

ناحطلا ییحیوبأ  - 5187-11698

کیلموبأ - 5188-21698

یمقلا ریرجوبأ  - 5189-31698

لایذلا دلاخوبأ  - 5190-41698

یمعألا ةدانجوبأ  - 5191-51698

ةدعجوبأ - 5192-61698

 ( لبح  ) لبجوبأ - 5193-71698

ءاسنلا 698باب 

ةدیعس -5194-1698

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناثلا  نسحلا  یبأ  698باحصأ 

ةزمهلا 698باب 

دیمحلادبع نب  میهاربا  - 5195-1698

رصن یبأ  دمحم  نب  دمحأ  - 5196-2698

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5197-3699

قاحسإ نب  دمحم  نب  لیعامسإ  -] 5198-4699

نامیلس نب  رماع  نب  دمحأ  - 5199-5699
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میشأ نب  دمحأ  - 5200-6699

لبنح نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5201-7699

یلظنحلا میهاربا  نب  قاحسإ  -5202-8699

يرعشألا یسیع  نب  سیردإ  -5203-9699

دومحم یبأ  نب  میهاربا  - 5204-01699

فسوی نب  دمحأ  - 5205-11699

صوحألا دعس  نب  لیعامسإ  -5206-21699

يرصقلا دابع  نب  لیعامسإ  -5207-31699

نارهم نب  لیعامسإ  -5208-41699

مامه نب  لیعامسإ  -5209-51700

ینادمهلادمحم نب  میهاربا  - 5210-61700

حلاص نب  میهاربا  - 5211-71700

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  - 5212-81700

 ( لالخلا  ) لالحلا رمع  نب  دمحأ  - 5213-91700

جارد نب  حون  نب  بویأ  -5214-02700

دیزی نب  حلفأ  -5215-12700

نیطقی نب  سیردإ  -5216-22700

هللا دبع  نب  یلع  نب  میهاربا  - 5217-32700

یسوم نب  میهاربا  - 5218-42700

رفعج نب  یسوم  نب  قاحسإ  -5219-52700

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  قاحسإ  -5220-62700

یسابعلا مشاه  نب  میهاربا  - 5221-72700

یفوقرقعلا بیعش  نب  میهاربا  - 5222-82700

لیئارسإ نب  میهاربا  - 5223-92700
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یمقلا مشاه  نب  میهاربا  - 5224-03700

رطم نب  مرصأ  -5225-13701

ضیفلا نب  دمحأ  - 5226-23701

دمحم نب  میهاربا  - 5227-33701

يدیزلاب فورعملا  ، دمحم نب  دمحأ  - 5228-43701

دیزی نب  حلفأ  -5229-53701

ۀبیتق نب  لیعامسإ  -5230-63701

( ۀمالس  ) مالس نب  میهاربا  - 5231-73701

افاعم نب  دمحأ  -] 5231-73701

دهازلا برح  نب  دمحأ  - 5231-73701

ءابلا 701باب 

يدزألادمحم نب  رکب  -5232-1701

یبضلا حلاص  نب  رکب  -5233-2701

عسیلا نب  ةزمح  یلوم   ، سئاب -5234-3701

ءاثلا 702باب 

یبوقعیلا جلثلا  یبأ  نب  جلث  -5235-1702

میجلا 702باب 

بیطخلا ینثملا  نب  رفعج  - 5236-1702

دیبع نب  یسیع  نب  رفعج  - 5237-2702

یلجبلا ریشب  نب  رفعج  - 5238-3702

یمرضحلا میهاربا  نب  رفعج  - 5239-4702

ءاحلا 702باب 

بانلا نامثع  نب  دامح  -5240-1702

لاضف نب  یلع  نب  نسحلا  - 5241-2702
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یعبرلا یلع  نب  نسحلا  - 5242-3702

دامح نب  دیعس  نب  نسحلا  - 5243-4702

زازخلا یلع  نب  نسحلا  - 5244-5702

یسیلفتلا نسحلا  - 5245-6703

نیطقی نب  یلع  نب  نسحلا  - 5246-7703

ۀحلط یبأ  نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5247-8703

يزارلا مهجلا  نب  نسحلا  - 5248-9703

سنوی نب  نسحلا  - 5249-01703

یفوکلا میهاربا  نب  نسحلا  - 5250-11703

دارسلا بوبحم  نب  نسحلا  - 5251-21703

ینئادملا بیعش  نب  نسحلا  - 5252-31703

یفوکلا دیعس  نب  نسحلا  - 5253-41703

دیزی نب  رمع  نب  نسحلا  - 5254-51703

يرونیدلا يدنوارلا  نسحلا  - 5255-61703

يدنکلا طابسأ  نب  نسحلا  - 5256-71703

دامح نب  دیعس  نب  نیسحلا  - 5257-81703

دایز نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 5258-91703

نیطقی نب  یلع  نب  نیسحلا  - 5259-02704

نارهم نب  نیسحلا  - 5260-12704

دیزی نب  رمع  نب  نیسحلا  - 5261-22704

یفریصلا دلاخ  نب  نیسحلا  - 5262-32704

راشب نب  نیسحلا  - 5263-42704

یسوم نب  نیسحلا  - 5264-52704

یعخنلا دیزی  نب  نیسحلا  - 5265-62704
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بائر نب  نیسحلا  - 5266-72704

ۀحلط یبأ  نب  دمحم  نب  نیسحلا  - 5267-82704

يزارلا مهج  نب  نیسحلا  - 5268-92704

دشار نب  نسحلا  -] 5269-03704

[ يروباسینلا نامیلس  نب  نادمح  -5270-13704

يرونیدلا يدنورلا  نیسحلا  - 5271-23704

ینئادملا بیعش  نب  نیسحلا  - 5272-33704

ةزمح نب  نسحلا  - 5272-33704

مساقلا نب  نیسحلا  - 5273-43704

یسوم نب  میهاربا  نب  نیسحلا  - 5274-53705

یمعثخلا حلاص  نب  نیسحلا  - 5275-63705

دابع نب  نسحلا  - 5276-73705

دایز نب  نیسحلا  - 5277-83705

عیزب نب  ةزمح  -5278-93705

لهس نب  نسحلا  - 5279-04705

يولعلا نسحلا  نب  نسحلا  - 5280-14705

يزاوهألا میهاربا  نب  نادمح  -5281-24705

میهاربا نب  نسحلا  - 5282-34705

سیدع نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 5283-44705

ریشب نب  نسحلا  - 5284-54705

دسأ نب  نسحلا  - 5285-64705

ءاخلا 705باب 

يرصبلا ۀملس  نب  فلخ  -5286-1705

لادلا 705باب 
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نامعنلا نب  دواد  -5287-1706

يدبعلا یلع  نب  دواد  -5288-2706

یبوقعیلا یلع  نب  دواد  -5289-3706

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -] 5290-4706

یعازخلا یلع  نب  لبعد  -5291-5706

 ( فسوی  ) سنوی نب  نامیلس  نب  دواد  -5292-6706

ءارلا 706باب 

تلصلا نب  نایرلا  -5293-1706

يازلا 706باب 

یمقلا دمصلادبع  نب  ایرکز  -5294-1706

هللا دبع  نب  سیردإ  نب  ایرکز  -5295-2706

نمؤملا ایرکز  -5296-3706

یمقلا مدآ  نب  ایرکز  -5297-4706

نیسلا 706باب 

يرفعجلارفعج نب  نامیلس  -5298-1706

هللا دبع  نب  عسیلا  نب  لهس  -5299-2707

ییحی نب  ناوفص  تخأ  نبا  دیعس  -5300-3707

صوحألا دعس  نب  دعس  -5301-4707

دیشر نب  نامیلس  -5302-5707

فافخلا دواد  نب  نامیلس  -5303-6707

[ يزورملا نامیلس  -] 5304-7707

عیبرلا نب  يدنس  -5305-8707

یمقلا دیعس  نب  دیعس  -5306-9707

دامح نب  دیعس  -5307-01707
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نیشلا 707باب 

دامح نب  بیعش  -5308-1707

داصلا 707باب 

ۀیطع نب  یلع  نب  حلاص  -5309-1707

یمعثخلا هللا  دبع  نب  حلاص  -5310-2707

یلجبلا ییحی  نب  ناوفص  -5311-3707

زابخلا حلاص  -5312-4708

یناسارخلا ۀقدص  -5313-5708

ءاطلا 708باب 

متاح نب  رهاط  -5314-1708

نیعلا 708باب 

رفعج نب  یسوم  نب  هللا  دبع  -] 5315-1708

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع  - 5316-2708

دمحم نب  رفعج  نب  یلع  - 5317-3708

ةریغملا نب  هللا  دبع  - 5318-4708

دیعس نب  دیمحلادبع  - 5319-5708

یئاسلا دیوس  نب  یلع  - 5320-6708

لالب نب  یلع  -] 5321-7708

یبالکلا یسیع  نب  نامثع  -5322-8708

یمیمتلا نارجن  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 5323-9709

يدتهملا نب  زیزعلادبع  - 5234-01709

يدنواهنلا  ( كرابملا  ) كرابم نب  رابجلادبع  - 5325-11709

يدنواهنلا ریثک  نباب  فورعملا   ، باهولادبع - 5326-21709

تلصلا نب  هللا  دبع  - 5327-31709
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يورهلا حلاص  نب  مالسلا  دبع  -] 5328-41709

ۀقدص نب  يدهم  نب  یلع  - 5329-51709

یلع نب  هللا  دبع  - 5330-61709

نیزر نب  یلع  نب  یلع  - 5331-71709

لاجحلادمحم نب  هللا  دبع  - 5332-81709

ینیصحلادمحم نب  هللا  دبع  - 5333-91709

نابأ نب  هللا  دبع  - 5334-02709

نارمع نب  دمحم  نب  نارمع  -5335-12710

رایزهم نب  یلع  - 5336-22710

ملاس نب  طابسأ  نب  یلع  - 5337-32710

میکح نب  دیدح  نب  یلع  - 5338-42710

نسحلا نب  ییحی  نب  یلع  - 5339-52710

 ( میشأ  ) متسر نب  دمحأ  نب  یلع  - 5340-62710

بیسملا نب  یلع  - 5341-72710

ییحی نب  نیسحلا  نب  یلع  - 5342-82710

یطساولا لضفلا  نب  یلع  - 5343-92710

ریبزلا نب  مکحلا  نب  یلع  - 5344-03710

ةریمع نب  فیس  نب  یلع  - 5345-13710

قارولادمحم نب  سابع  -5346-23710

ساخنلا یسوم  نب  سابعلا  -5347-33711

فورعم نب  سابعلا  -5348-43711

يرصنلا دیبع  -5349-53711

دیزی نب  دابع  -5350-63711

متسر نب  ۀبقع  -5351-73711
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یبالکلا یسیع  نب  یسیع  -5352-83711

یماشلا لاله  نب  سابعلا  -5353-93711

 ( نارمع  ) نارهم نب  هللا  دبع  نب  یلع  - 5354-04711

دیعس نب  دیمحلادبع  - 5355-14711

يدنواهنلا ربنق   ( نباب ) یبأب فورعملا   ، باهولادبع - 5356-24711

ییحی نب  یلع  - 5357-34711

نابأ نب  هللا  دبع  - 5358-44711

یشاجنلا سابعلا  -5359-54711

دیزی نب  رامع  -5360-64711

 [ ملسم نب  زیزعلادبع  -] 5361-74711

حلاص نب  مالسلا  دبع  - 5362-84712

تارف نب  رمع  -5363-94712

میهاربا نب  هللا  دبع  - 5364-05712

نامعنلا نب  یلع  - 5365-15712

یمثیملا لیعامسإ  نب  یلع  - 5366-25712

يرزجلا ریهز  نب  رمع ) ) ورمع -5367-35712

نامیلس نب  دمحم  نب  دابع  -5368-45712

دیشر نب  نامثع  -5369-55712

نیزر نب  نامثع  نب  یلع  - 5370-65712

يرشانلا ماشه  نب  سیبع  -5371-75712

ینئادملا دیعس  نب  یلع  - 5372-85712

روث یبأ  نب  یلع  - 5373-95712

طابر نب  یلع  - 5374-06712

لاله نب  یلع  - 5375-16712
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راوس نب  یلع  نب  هللا  دیبع  -5376-26712

سواط نب  هللا  دبع  - 5377-36712

يرذملا سأرب  بقلملا   ، هللا دبع  - 5378-46713

نامثع نب  یسیع  -5379-56713

میشأ نب  دمحأ  نب  یلع  - 5380-66713

متسر نب  ۀیطع  -5381-76713

نمهب نب  سنوی  نب  یلع  - 5382-86713

ءافلا 713باب 

بویأ نب  ۀلاضف  -5383-1713

نیتسائرلا وذ   ، لهس نب  لضفلا  -5384-2713

نانس نب  لضفلا  -5385-3713

فاقلا 713باب 

طابسأ نب  مساقلا  -5386-1713

نسحلا نب  ییحی  نب  مساقلا  -5387-2713

میملا 713باب 

یسوم نب  یلع  نب  دمحم  -] 5388-1713

یملیدلا نامیلس  نب  دمحم  - 5389-2714

يدزألا لضفلا  نب  دمحم  - 5390-3714

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  - 5391-4714

رفعج نب  یلع  نب  دمحم  - 5392-5714

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 5393-6714

نانس نب  دمحم  - 5394-7714

یخلبلا دلاخ  نب  دمحم  - 5395-8714

یجخرلا جرفلا  نب  دمحم  - 5396-9714
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راطعلا دیمحلادبع  نب  دمحم  - 5397-01714

یشرقلا یلع  نب  دمحم  - 5398-11714

( يروهطلا ) يوهطلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5399-21714

رحب نب  دمحم  - 5400-31714

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم  - 5401-41714

( یئانقملا ) یبنقملارفعج نب  دمحم  - 5402-51715

يربطلا دیز  نب  دمحم  - 5403-61715

یمعلا روهمج  نب  دمحم  - 5404-71715

یناجشونلا مساقلا  نب  دمحم  - 5405-81715

رفعج نب  یلع  نب  دمحم  -] 5406-91715

مالسلا هیلع  اضرلا  یلوم  ، دمحم - 5407-02715

[ ۀفرع نب  دمحم  - 5408-12715

ثعشأ نب  ةرامع  نب  دمحم  - 22715

رامع نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 5410-32715

يرعشألا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5411-42715

عسیلا نب  لهس  نب  دمحم  - 5412-52715

ریمع یبأ  نب  دمحم  - 5413-62715

یسرافلا ( ۀعاذج ) ۀعازخ نب  دمحم  - 5414-72715

زازخلارفعج نب  دمحم  - 5415-82715

رصن نب  روصنم  نب  دمحم  - 5416-92716

يرعشألا روصنم  نب  دمحم  - 5417-03716

ۀعامس نب  دمحم  - 5418-13716

یسیع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 5419-23716

ینئادملا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5420-33716
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یلجبلا لهس  نب  دمحم  -] 5421-43716

لیضفلا نب  دمحم  - 5422-53.3245-63716

ۀیواعم نب  مساقلا  نب  یسوم  - 5424-73716

ییحی نب  ناورم  -5425-83716

ییحی نب  ۀیواعم  -5426-93716

يدنکلا دیعس  نب  ۀیواعم  -5427-04716

امایق نب  لتاقم  نب  لتاقم  -5428-14716

دلاخ نب  نعم  -5429-24716

سیق نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5430-34717

رمع نب  لضفملا  نب  دمحم  - 5431-44717

رفعج نب  یلع  نب  دمحم  - 5432-54717

دالخ نب  رمعم  -5433-64717

 ( هیوجنر  ) هیوجنز نب  یسوم  - 5434-74717

نمحرلادبع نب  سنوی  نب  دمحم  - 5435-84717

يرهاطلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5436-94717

یسوطلا ملسأ  نب  دمحم  - 5437-05717

ثعشألا نب  رامع  نب  دمحم  - 5438-15717

دلاخ یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5439-25717

يرعشألا نارمع  نب  نابزرملا  -5440-35717

دیزی نب  رمع  نب  دمحم  - 5441-45717

زازخلارفعج نب  دمحم  - 5442-55717

لیضفلا نب  مساقلا  نب  دمحم  - 5443-65717

رصن نب  روصنم  نب  دمحم  - 5444-75717

نیطقی نب  یسوم  - 5445-85717
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بتاکلا نامیلس  نب  دمحم  - 5446-95718

لتاقم نب  لتاقم  -5447-06718

ۀقدص نب  دمحم  - 5448-16718

رعش قاحسإ  نب  دمحم  - 5449-26718

رفاسم -5450-36718

رمعم نب  یسوم  - 5451-46718

نوراه نب  قفوم  -5452-56718

یسانکلا ( رمع ) ورمع نب  دمحم  - 5453-66718

نارهم نب  یسوم  - 5454-76718

مساقلا نب  ةزمح  نب  دمحم  - 5455-86718

يزاوهألا  ( بیضخلا  ) بیصخلا نب  دمحم  - 5456-96718

بیعش نب  دمحم  - 5457-07718

یمقلا ملاس  نب  دمحم  - 5458-17718

یجخرلا جرفلا  نب  دمحم  - 5459-27718

يرعشألا بیلک  نب  دمحم  - 5460-37718

دربألا نب  کلام  نب  دمحم  - 5461-47718

رذنملاوبأ دمحم ، نب  دمحم  - 5462-57718

یمقلا ۀمروأ  نب  دمحم  - 5463-67719

دیبع نب  یسیع  نب  دمحم  - 5464-77719

( دیح ) دیج نب  یسوم  - 5465-87719

یبتعلارفعج نب  دمحم  - 5466-97719

یجنشوبلا مساقلا  نب  دمحم  - 5467-08719

يرعشألا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5468-18719

کلام نب  ضیف  نب  دمحم  - 5469-28719
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ینئادملا مدآ  نب  دمحم  - 5470-38719

یلجبلادمحأ نب  نسحم  -5471-48719

ییحی نب  ناورم  -5472-58719

یثعشألا روصنم  نب  دمحم  - 5473-68719

نونلا 719باب 

سلغم نب  رصن  -5474-1719

واولا 719باب 

یبضلا نابأ  نب  دیلولا  -5475-1719

ءاهلا 720باب 

رمحألا میهاربا  نب  ماشه  -5476-1720

ءایلا 720باب 

بوقعی نب  سنوی  -5477-1720

نمحرلادبع نب  سنوی  -5478-2720

كرابملا نب  ییحی  -5479-3720

( رمع ) ورمع نب  ییحی  -5480-4720

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  نب  ییحی  -5481-5720

یمیمتلا ییحی  نب  ییحی  -] 5482-6720

تایزلا بیبح  نب  ییحی  -5483-7720

ینادمهلا نارمع  نب  ییحی  -5484-8720

دلاخوبأ دیزی ، نب  ییحی  -5485-9720

بتاکلا نامیلس  نب  ییحی  -5486-01720

رصنلا نب  رسای  -] 5486-01720

ۀیواعم نب  رمع  نب  دیزی  -5486-01720

بدنج نب  هللا  دبع  نب  بوقعی  -5487-11721

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


بتاکلا دیزی  نب  بوقعی  -5488-21721

نیطقی نب  بوقعی  -5489-31721

نامثع تنب  نبا  رمع  نب  دیزی  -5490-41721

يرعشألا عسیلا  یلوم  ، رسای -5491-51721

سیق نب  دمحأ  نب  ییحی  -5492-61721

يدنکلا دیعس  نب  بوقعی  -5493-71721

قارولا سابع  نب  ییحی  -5494-81721

ینکلا 721باب 

یناسارخلا قاحسإوبأ  - 5495-1721

یفوکلا دلاخوبأ  - 5496-2721

یکملا دیزیوبأ  - 5497-3721

ینیوزقلادمحم وبأ  - 5498-4721

يورهلا یناسارخلا  تلصلاوبأ  - 5499-5721

یناسارخلا نسحلا  وبأ  - 5500-6722

ناطقلا یلع  وبأ  - 5501-7722

يریرذلادمحم وبأ  - 5502-8722

یناسارخلا  ( لضفلا  ) لضفملاوبأ - 5503-9722

یناتسجسلا دلاخوبأ  - 5504-01722

يراصنألا حاجسوبأ  - 5505-11722

یلصوملا ییحیوبأ  - 5506-21722

يریمحلا سابعلاوبأ  - 5507-31722

هالوم ، ةزمحوبأ - 5508-41722

یفوکلادمحم وبأ  - 5509-51722

یمقلا ریرجوبأ  - 5510-61722
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یسیلفتلادمحم وبأ  - 5511-71722

یناسارخلا دیعسوبأ  - 5512-81722

یکملا دیزوبأ  - 5513-91722

مالسلا امهیلع  یناثلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  722باحصأ 

ةزمهلا 722باب 

( ینیضحلا ) ینیصحلا میهاربا  نب  قاحسإ  -5514-1722

ینادمهلادمحم نب  میهاربا  - 5515-2723

یبوقعیلا دواد  نب  میهاربا  - 5516-3723

هیورهم نب  میهاربا  - 5517-4723

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5518-5723

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5519-6723

هللا دیبع  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5520-7723

دلاخ نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5521-8723

دامح نب  دمحأ  - 5522-9723

یمقلا سیردإ  -5523-01723

جارد نب  حون  نب  بویأ  -5524-11723

 [ لهس نب  لیعامسإ  -] 5524-11723

( یناهافصإلا ) یناهبصألا ۀبیش  نب  میهاربا  - 5525-21723

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ  - 5526-31723

رادنب نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5527-41724

يزورملا دامح  نب  دمحأ  - 5528-51724

 ( هللا دیبع  ) دیبع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5529-61724

يزورملا راشب  نب  مکحأ )   ) ملحأ -5530-71724

یفوکلا هللا  دبع  نب  دمحأ  - 5531-81724

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


رایزهم نب  میهاربا  - 5532-91724

میجلا 724باب 

سنوی نب  دمحم  نب  رفعج  - 5533-1724

دعس نب  ییحی  نب  رفعج  - 5534-2724

یبوقعیلا دواد  نب  رفعج  - 5535-3724

یمشاهلادمحم نب  رفعج  - 5536-4724

يرهوجلارفعج - 5537-5724

ءاحلا 724باب 

نایزاوهألا دیعس  انبا  نیسحلا  724نسحلا و 

( راشب ) راسی نب  نیسحلا  - 5539-2724

ملسم نب  نیسحلا  - 5540-3724

دسأ نب  نیسحلا  - 5541-4725

حون نب  لهس  نب  نیسحلا  - 5542-5725

یمقلا یلع  نب  نیسحلا  - 5543-6725

شیرح نب  سابع  نب  نسحلا  - 5544-7725

دشار نب  نسحلا  - 5545-8725

( راشب ) راسی نب  نسحلا  - 5546-9725

يرهوجلا صفح  -5547-01725

نامثع یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 5548-11725

یمقلادمحم نب  نیسحلا  - 5549-21725

شارخ نب  سابع  نب  نسحلا  - 5550-31725

یبوقعیلا دواد  نب  نیسحلا  - 5551-41725

ءاخلا 725باب 

يرصبلا فلخ  -5552-1725
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لادلا 725باب 

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -5553-1725

رایزهم نب  دواد  -5554-2725

يازلا 726باب 

یمقلا مدآ  نب  ایرکز  -5555-1726

نیسلا 726باب 

یمدآلا دایز  نب  لهس  -5556-1726

دعس نب  دعس  -5557-2726

نیشلا 726باب 

لیلخلا نب  ناذاش  -5558-1726

داصلا 726باب 

یلجبلا ییحی  نب  ناوفص  -5559-1726

دامح یبأ  نب  حلاص  -5560-2726

ینادمهلادمحم نب  حلاص  -5561-3726

 . نیعلا 726باب 

یلع نب  نسحلا  نب  یلع  -] 5562-1726

یلع نب  دمحم  نب  یلع  - 5563-2726

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  هللا  دبع  - 5564-3727

بلاطوبأ تلصلا ،  نب  هللا  دبع  - 5565-4727

دامح نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 5566-5727

نارجن یبأ  نب  نمحرلادبع  - 5567-6727

يزاوهألا رایزهم  نب  یلع  - 5568-7727

ینئادملا هللا  دبع  نب  یلع  - 5569-8727

طابسأ نب  یلع  - 5570-9727
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میکح نب  دیدح  نب  یلع  - 5571-01727

مکحلا نب  یلع  - 5572-11727

لهس نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 5573-21727

يزارلادمحم نب  هللا  دبع  - 5574-31727

رسیم نب  یلع  - 5575-41727

رصن نب  یلع  - 5576-51727

ییحی نب  یلع  - 5577-61727

یلع نب  هللا  دبع  نب  میظعلادبع  -] 5577-61727

لالب نب  یلع  - 5578-71728

كرابملا نب  رابجلادبع  - 5579-81728

هللا دبع  نب  یلع  - 5580-91728

رمع نب  سابعلا  -5581-02728

یسنالقلادمحم نب  یلع  - 5582-12728

یطساولا ناسح  نب  یلع  - 5583-22728

فاقلا 728باب 

یطنزبلا  ( نیسحلا نسحلا (  نب  مساقلا  -5584-1728

میملا 728باب 

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  - 5585-1728

یجخرلا جرفلا  نب  دمحم  - 5586-2728

نانس نب  دمحم  - 5587-3728

( ینیضحلا ) ینیصحلا میهاربا  نب  دمحم  - 5588-4728

ةدبع نب  دمحم  - 5589-5728

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 5590-6729

ةزمح نب  دمحم  - 5591-7729
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یمقلا قاحسإ  نب  دمحم  - 5592-8729

شیرق یبأ  نب  دمحم  - 5593-9729

ریصن نب  دمحم  - 5594-01729

ۀیواعم نب  مساقلا  نب  یسوم  - 5595-11729

کلملادبع نب  هللا  دبع  نب  یسوم  - 5596-21729

يرقنملا دواد  نب  یسوم  - 5597-31729

عیزب نب  رمع  نب  یسوم  - 5598-41729

يدبعلا دایز  نب  راتخملا  -5599-51729

ینئادملا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5600-61729

نمحرلادبع نب  سنوی  نب  دمحم  - 5601-71729

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 5602-81729

ةزمح نب  دمحم  - 5603-91730

سوباق نب  رذنم  -5604-02730

زازخلا دیلولا  نب  دمحم  - 5605-12730

میکح نب  ۀیواعم  -5606-22730

ۀقدص نب  قدصم  -5607-32730

دیبع نب  كورم  -5608-42730

دیمحلادبع نب  ملاس  نب  دمحم  - 5609-52730

ریصن نب  دمحم  - 5610-62730

یبوقعیلا دواد  نب  یسوم  - 5611-72730

رابجلادبع نب  دمحم  - 5612-82730

يزارلا ( دیزی ) دیز یبأ  نب  دمحم  - 5613-92730

سابعلا نب  روصنم  -5614-03730

باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 5615-13730
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نومش نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5616-23730

یطساولا نسحلا  نب  دمحم  - 5617-33730

بوبحم نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5618-43730

نونلا 731باب 

يدادغبلا بیعش  نب  حون  -5619-1731

ءاهلا 731باب 

بوبحم نب  نسحلا  نب  نوراه  -5620-1731

ءایلا 731باب 

دادزی -5621-1731

ینکلا 731باب 

يرهملا شادخوبأ  - 5622-1731

ینیصحلا نیصحلا  نب  نیصحلاوبأ  - 5623-2731

رواسموبأ - 5624-3731

ةراسوبأ - 5625-4731

ۀنیکسوبأ - 5626-5731

يرصبلارفعج وبأ  - 5627-6731

ءاسنلا 731باب 

ییحی نب  دمحم  تنب   ، بنیز -5628-1731

نیسحلا نب  دمحأ  مأ  ، ءارهز -5629-2731

مالسلا امهیلعدمحم  نب  یلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  731باحصأ 

ةزمهلا 732باب 

نیطقی نب  لیعامسإ  نب  دمحأ  - 5630-1732

عسیلا نب  ةزمح  نب  دمحأ  - 5631-2732

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5632-3732
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قاحسإ نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5633-4732

 ( بیضخلا  ) بیصخلا نب  دمحأ  - 5634-5732

قاحسإ نب  میهاربا  - 5635-6732

ۀبقع نب  میهاربا  - 5636-7732

ینادمهلادمحم نب  میهاربا  - 5637-8732

سیردإ نب  میهاربا  - 5638-9732

رایزهم نب  میهاربا  - 5639-01732

سراف نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5640-11732

یبوقعیلا دواد  نب  میهاربا  - 5641-21732

جارد نب  حون  نب  بویأ  -5642-31732

يزارلا قاحسإ  نب  دمحأ  - 5643-41732

میهاربا - 5644-51733

یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  - 5645-61733

یلع نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5646-71733

اباب نب  ایرکز  نب  دمحأ  - 5647-81733

يروباسینلا ةدبع  نب  میهاربا  - 5648-91733

یئاتربعلا لاله  نب  دمحأ  - 5649-02733

ۀبیش نب  میهاربا  - 5650-12733

تخبون نب  لیعامسإ  نب  قاحسإ  -5651-22733

يرایسلادمحم نب  دمحأ  - 5652-32733

يرصبلادمحم نب  قاحسإ  -5653-42733

ناقهدلا میهاربا  - 5654-52733

لضفلا نب  دمحأ  - 5655-62733

ءابلا 733باب 
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يروباسینلا راشب  نب  رشب  -5656-1733

 [ هالوم نیطوب  -] 5656-1733

میجلا 733باب 

لیعامسإ نب  دمحم  نب  رفعج  - 5657-1734

میهاربا نب  رفعج  - 5658-2734

ماشه نب  رفعج  - 5659-3734

دمحأ نب  رفعج  - 5660-4734

نیسحلا نب  هللا  دبع  نب  رفعج  - 5661-5734

سنوی نب  دمحم  نب  رفعج  - 5662-6734

نامیلس نب  رفعج  - 5663-7734

ءاحلا 734باب 

دمحم یخأ  نبا  دمحم ، نب  نسحلا  - 5664-1734

ءاشولا یلع  نب  نسحلا  - 5665-2734

ینئادملادمحم نب  نسحلا  - 5666-3734

نسحلا نب  یلع  نب  نسحلا  -] 5667-4734

يولعلا نسحلا  نب  نسحلا  - 5668-5734

دیعس نب  نیسحلا  - 5669-6734

يرصبلا دسأ  نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 5670-7734

یمقلا کلام  نب  نیسحلا  - 5671-8735

يزورملا صفح  -5672-9735

دشار نب  نسحلا  - 5673-01735

فیرظ نب  نسحلا  - 5674-11735

نامثع یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 5675-21735

یح نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5676-31735
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ینئادملادمحم نب  نیسحلا  - 5677-41735

نامیلس نب  یلع  یلوم  ، ةزمح -5678-51735

جرفلا نب  متاح  -5679-61735

بلاط یبأب  فورعملا  ، رفعج نب  نسحلا  - 5680-71735

یمقلا بیکشإ  نب  نیسحلا  - 5681-81735

یمقلا هللا  دیبع  نب  نیسحلا  - 5682-91735

ذازرخ نب  نسحلا  - 5683-02735

اباب نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5684-12736

یفوکلا نایفس  نب  نسحلا  - 5685-22736

يولعلا نیسحلا  نب  نسحلا  - 5686-32736

ةریمع نب  نامیلس  نب  نادمح  -5687-42736

ءاخلا 736باب 

مداخلا ناریخ  -5688-1736

( یناکازلا ) یناکارلا قاحسإ  نب  ناریخ  -5689-2736

یسرافلا ماشه  نب  لیلخ  -5690-3736

لادلا 736باب 

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -5691-1736

دیز یبأ  نب  دواد  -5692-2736

یمرصلا دواد  -5693-3736

ءارلا 736باب 

( يدادغبلا ) يذادغبلا تلصلا  نب  نایرلا  -5694-1736

ییحی نب  یئاتربعلا  ءاجر  -5695-2736

نیسلا 737باب 

يزورملا دواد  نب  نامیلس  -5696-1737
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هیوصفح نب  نامیلس  -5697-2737

قاحسإ نب  بوقعی  نب  لهس  -5698-3737

یمدآلا دایز  نب  لهس  -5699-4737

یناهبصألا ۀمالس  نب  يرسلا  -5700-5737

دمحم نب  يدنسلا  -5701-6737

نیشلا 737باب 

هللا دبع  نب  هیوهاش  -5702-1737

داصلا 737باب 

( یناذمهلا ) ینادمهلادمحم نب  حلاص  -5703-1737

رمع نب  یسوم  نب  حلاص  -5704-2737

يزارلا ( ۀملس ) ۀملسم نب  حلاص  -5705-3737

نیعلا 737باب 

یلع نب  هللا  دبع  نب  میظعلادبع  -] 5706-1737

یسیع نب  دمحأ  نب  یسیع  -5707-2738

يزاوهألا ، رایزهم نب  یلع  - 5708-3738

هبردبع نب  نیسحلا  نب  یلع  - 5709-4738

لالب نب  یلع  - 5710-5738

دبعم نب  یلع  - 5711-6738

دیشر نب  نامیلس  نب  یلع  - 5712-7738

ةریش نب  یلع  - 5713-8738

یناساقلادمحم نب  یلع  - 5714-9738

( یناذمهلا ) ینادمهلا نیسحلا  نب  یلع  - 5715-01738

يرمیصلا دایز  نب  یلع  - 5716-11738

یلفونلادمحم نب  یلع  - 5717-21738
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رافغلادبع نب  یلع  - 5718-31738

رفعج نب  یلع  - 5719-41739

راطعلا ورمع  نب  یلع  - 5720-51739

 ( نیسحلا نسحلا (  نب  یلع  - 5721-61739

هللا دیبع  نب  یلع  - 5722-71739

( یناذمهلا ) ینادمهلا میهاربا  نب  یلع  - 5723-81739

ةرق یبأ  نب  یلع  - 5724-91739

روفیط نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  - 5725-02739

ناقهدلا ییحی  نب  ةورع  -5726-12739

يریمحلارفعج نب  هللا  دبع  - 5727-22739

تلصلا نب  نایرلا  نب  یلع  - 5728-32739

دایز نب  دمحم  نب  یلع  - 5729-42739

لاضف نب  نسحلا  نب  یلع  - 5730-52739

هللا دبع  نب  یلع  - 5731-62739

دمحم نب  نمحرلادبع  - 5732-72739

یمقلا فورعم  نب  سابعلا  -5733-82739

دمحم نب  دمصلادبع  - 5734-92739

يرقنملادمحم نب  یلع  - 5735-03740

يریبزلا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  یلع  - 5736-13740

سیمر نب  یلع  - 5737-23740

میهاربا نب  یلع  - 5738-33740

راطعلا سودبع  -5739-43740

ناقهدلا ساخنلا  ةورع  -5740-53740

يرمعلا دیعس  نب  نامثع  -5741-63740
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ءافلا 740باب 

يروباسینلا ناذاش  نب  لضفلا  -5742-1740

یناجرجلا دیزی  نب  حتفلا  -5743-2740

ینیوزقلا متاح  نب  سراف  -5744-3740

ریثک نب  لضفلا  -5745-4740

فاقلا 740باب 

لقیصلا مساق  -5746-1740

ینیطقیلا ینارعشلا  مساقلا  -5747-2741

فاکلا باب  ] 741

مداخلا روفاک  -5748-1741

میملا 741باب 

هالوم ، رفاسم -5749-1741

موثلک نب  دیعس  نب  دمحم  - 5750-2741

جرفلا نب  دمحم  - 5751-3741

( طانحلا ) طایخلا ءاجر  نب  دمحم  - 5752-4741

رایزهم نب  یلع  نب  دمحم  - 5753-5741

یهاطلا هللا  دیبع  نب  دمحم  - 5754-6741

لامجلا  ( كرج  ) كزج نب  دمحم  - 5755-7741

میهاربا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5756-8741

یلفونلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5757-9741

دیبع نب  یسیع  نب  دمحم  - 5758-01741

ییحی نب  دمحم  - 5759-11742

یسیع نب  یلع  نب  دمحم  - 5760-21742

رهطم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5761-31742
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هللا دیبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  -] 5762-41742

بالجلا ناورم  نب  دمحم  - 5763-51742

تلصلا نب  نایرلا  نب  دمحم  - 5764-61742

رابجلادبع نب  دمحم  - 5765-71742

ببطتملا روفیط  یبأ  نب  دمحم  - 5766-81742

لضفلا نب  دمحم  - 5767-91742

( ینیضحلا ) ینیصحلا رمع  نب  یسوم  - 5768-02742

عیزب نب  رمع  نب  یسوم  - 5769-12742

یمقلا قاحسإ  نب  ۀلقصم  -5770-22742

باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 5771-32742

سابعلا نب  روصنم  -5772-42742

يزاوهألا نیصحلا  نب  دمحم  - 5773-52743

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 5774-62743

نومش نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5775-72743

یبوقعیلا دواد  نب  یسوم  - 5776-82743

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  یسوم  - 5777-92743

بایرد نب  ییحی  نب  دمحم  - 5778-03743

بالجلا نامیلس  نب  دمحم  - 5779-13743

یمقلا ةزمح  نب  دمحم  - 5780-23743

( يرمیضلا ) يرمیصلا لیعامسإ  نب  دمحم  - 5781-33743

یفیص نب  دمحم  - 5782-43743

يزارلا دلاخ  نب  دمحم  - 5783-53743

یخلبلا لیعامسإ  نب  دمحم  - 5784-63743

دامح نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5785-73743
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یعبرلا یسوم  نب  دمحم  - 5786-83743

يرهفلا نیصح  نب  دمحم  - 5787-93743

باطخلا ناورم  نب  دمحم  - 5788-04744

ةزمح نب  مساقلا  نب  دمحم  - 5789-14744

ۀیواعم نب  میکح  نب  ۀیواعم  -5790-24744

يزارلا ناسح  نب  دمحم  - 5791-34744

قارولا دشرم  نب  یسوم  - 5792-44744

تارف نب  یسوم  نب  دمحم  - 5793-54744

نونلا 744باب 

ینادمهلادمحم نب  رضنلا  -5794-1744

مزاح نب  رصن  -5795-2744

ءایلا 744باب 

دمحم نب  ییحی  -5796-1744

بتاکلا دیزی  نب  بوقعی  -5797-2744

یلجبلا بوقعی  -5798-3744

يزارلا رکب  یبأ  نب  ییحی  -5799-4744

شوقنم نب  بوقعی  -5800-5745

قاحسإ نب  بوقعی  -5801-6745

ینکلا 745باب 

 ( نیسحلا نب  نیسحلا  وبأ  نیصحلا (  نب  نیصحلاوبأ  - 5802-1745

يزاغملا هللا  دبع  وبأ  - 5803-2745

عسیلا نب  ةزمح  نب  رهاطوبأ  - 5804-3745

ءاذحلا ( ورمع ) رمعوبأ - 5805-4745

لاله نب  نیسحلا  وبأ  - 5806-5745
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نیسحلا یبأ  نب  هللا  دبع  وبأ  - 5807-6745

میهاربا نب  دمحم  وبأ  - 5808-7745

یکفهفلا رکبوبأ  - 5809-8745

ببطتملا روفیط  یبأ  نبا  - 5810-9745

يراکملا هللا  دبع  وبأ  - 5811-01745

یقربلا رهاطوبأ  - 5812-11745

یناجرجلا ییحیوبأ  - 5813-21745

لالب نب  یلع  ونب  بیطلاوبأ  و  نسحلا ،  وبأ  و  دمحم ، 746رهاطوبأ 

ببطتملا ۀتشار  ( وبأ نبا (  - 5815-41746

ءاسنلا 746باب 

ۀیخرکلا مثلک  -5816-1746

مالسلا مهیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  746باحصأ 

ةزمهلا 746باب 

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ  - 5817-1746

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  دمحأ  - 5818-2746

يرایسلادمحم نب  دمحأ  - 5819-3746

لیعامسإ نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 5820-4746

ناورم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 5821-5746

يروباسینلا لیعامسإ  نب  قاحسإ  -5822-6746

يروباسینلا ةدبع  نب  میهاربا  - 5823-7746

يدومحملا دامح  نب  دمحأ  - 5824-8746

یلع نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5825-9747

سراف نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5826-01747

يرصبلادمحم نب  قاحسإ  -5827-11747
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دیزی نب  میهاربا  - 5828-21747

لاله نب  دمحأ  - 5829-31747

میهاربا نب  دمحأ  - 5830-41747

یمقلا سیردإ  نب  دمحأ  - 5831-51747

یلع نب  دمحم  نب  لیعامسإ  -5832-61747

 [ یلع نب  میهاربا  -] 5833-71747

يرابنألا  ( بیصح  ) بیصخ نب  میهاربا  - 5834-81747

میجلا 747باب 

لقیصلا لیهس  نب  رفعج  - 5835-1747

حون نب  میهاربا  نب  رفعج  - 5836-2747

یسرافلا دیزی  نب  رباج  -5837-3747

ءاحلا 748باب 

يزورملا بیکشإ  نب  نیسحلا  - 5838-1748

افافلارفعج نب  نسحلا  - 5839-2748

یکلاملادمحأ نب  نسحلا  - 5840-3748

نامیلس نب  نادمح  -5841-4748

باشخلا یسوم  نب  نسحلا  - 5842-5748

نامعن نب  یلع  نب  نسحلا  - 5843-6748

يرمعلا ورمع  نب  صفح  -5844-7748

نابأ نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 5845-8748

نوعوبأ رضنلا ، نب  نسحلا  - 5846-9748

اباب نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5847-01748

دمحم نب  ةزمح  -5848-11748

لادلا 749باب 
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يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -5849-1749

يرعشألا رماع  نب  دواد  -5850-2749

يروباسینلا دیز  یبأ  نب  دواد  -5851-3749

نیسلا 749باب 

عیبرلا نب  يدنس  -5852-1749

دایز نب  لهس  -5853-2749

یمقلا هللا  دبع  نب  دعس  -5854-3749

نیشلا 749باب 

بالجلا هللا  دبع  نب  هیوهاش  -5855-1749

داصلا 749باب 

دامح یبأ  نب  حلاص  -5856-1749

بالجلا هللا  دبع  نب  حلاص  -5857-2749

نیعلا 749باب 

رفعج نب  یلع  - 5858-1750

يریمحلارفعج نب  هللا  دبع  - 5859-2750

يرمیصلادمحم نب  یلع  - 5860-3750

لالب نب  یلع  - 5861-4750

هیودمح نب  هللا  دبع  - 5862-5750

ینئادملا دیوس  نب  ورمع  -5863-6750

یکفوبلا یلع  نب  یکرمعلا  -5864-7750

عاجش نب  یلع  - 5865-8750

راطعلا سودبع  -5866-9750

دواد نب  نامیلس  نب  یلع  - 5867-01750

دلاخ نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 5868-11750
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لاضف نب  نسحلا  نب  یلع  - 5869-21750

ناورم نب  هللا  دبع  نب  یلع  - 5870-31750

نایرلا نب  یلع  - 5871-41751

لیکولا ةورع  -5872-51751

سیمر نب  یلع  - 5873-61751

ملسم یبأ  نب  رمع  -5874-71751

یلع نب  دیز  نب  یلع  - 5875-81751

سایلإ نب  دمحم  نب  یلع  - 5876-91751

ینسحلا هللا  دبع  نب  میظعلادبع  -] 5877-02751

دمحم نب  هللا  دبع  - 5878-12751

يرمعلا دیعس  نب  نامثع  -5879-22751

سابعلا نب  رفعج  نب  یلع  - 5880-32751

ملسم یبأ  نب  رمع  -5881-42751

ءافلا 751باب 

ثراحلا نب  لضفلا  -5882-1751

يروباسینلا ناذاش  نب  لضفلا  -5883-2751

فاقلا 752باب 

يؤلؤللا ماشه  نب  مساق  -5884-1752

میملا 752باب 

رهطم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5885-1752

يرتستلا یلع  نب  دمحم  - 5886-2752

ینیطقیلا یسیع  نب  دمحم  - 5887-3752

لالب نب  یلع  نب  دمحم  - 5888-4752

نابهصلا یبأ  نب  دمحم  - 5889-5752
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لالب نب  دمحم  - 5890-6752

بتاکلا یلع  نب  دمحم  - 5891-7752

باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 5892-8752

دایز نب  دمحم  -] 5892-8752

[ رایس نب  دمحم  - 5892-8752

يرسقلا یلع  نب  دمحم  - 5893-9753

راطعلا دیمحلادبع  نب  دمحم  - 5894-01753

يذاعملا ییحی  نب  دمحم  - 5895-11753

يزارلا ( ذادزی ) دادزی نب  دمحم  - 5896-21753

میعن نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5897-31753

ورمع نب  صفح  نب  دمحم  - 5898-41753

رایزهم نب  میهاربا  نب  دمحم  - 5899-51753

رافصلا نسحلا  نب  دمحم  - 5900-61753

رفعج نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5901-71753

دمحم نب  حلاص  نب  دمحم  - 5902-81753

یعیرسلا یسوم  نب  دمحم  - 5903-91753

ریصن نب  دمحم  - 5904-02753

نومش نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5905-12753

دایز نب  ییحی  نب  دمحم  - 5906-22754

 ( عارزلا  ) عارذلا یلع  نب  دمحم  - 5907-32754

ینمرألا حلاص  نب  دمحم  - 5908-42754

دیوس نب  عیبر  نب  دمحم  - 5909-52754

تارف نب  یسوم  نب  دمحم  - 5910-62754

یمعثخلا حلاص  نب  دمحم  - 5911-72754
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ءاهلا 754باب 

نادعس نب  ملسم  نب  نوراه  -5912-1754

ءایلا 754باب 

شوقنم نب  بوقعی  -5913-1754

بوقعیوبأ تخسلا ،  نب  فسوی  -5914-2754

یقربلا قاحسإ  نب  بوقعی  -5915-3754

يرصبلا ییحی  -5916-4754

ینکلا 754باب 

یلجعلا فلخوبأ  - 5917-1754

یفاکسإلادمحم وبأ  - 5918-2754

لالب نب  یلع  ونب  -5918-2754

جاجحلا دلو  بدؤم  ، يرتخبلاوبأ - 5919-3755

مالسلا مهیلع  ۀمئألا  نم  دحاو  نع  وری  مل  نم  755باب 

ةزمهلا 755باب 

نالعب فورعملا   ، میهاربا نب  دمحأ  - 5920-1755

یفوکلا یلع  نب  میهاربا  - 5921-2755

يرونیدلادمحم نب  دمحأ  - 5922-3755

موثلک نب  یلع  نب  دمحأ  - 5923-4755

یسنالقلادمحم نب  مدآ  -5924-5755

سابعلا نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5925-6755

رفعج نب  یسیع  نب  دمحأ  - 5926-7755

دهاجم نب  میهاربا  - 5927-8755

یئانسلا نب  بوقعی  نب  دمحأ  - 5928-9755

یمقلا یلع  نب  دمحأ  - 5929-01756
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یبوبحلا میهاربا  - 5930-11756

رافصلادمحأ - 5931-21756

ییحی نب  دمحأ  - 5932-31756

یشکلا ریصن  نب  میهاربا  - 5933-41756

فاکسإلادمحم نب  لیعامسإ  -5934-51756

نیسحلا نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5935-61756

فوع یبأ  نب  دمحأ  - 5936-71756

يریمحلا یلع  نب  دمحأ  - 5937-81756

بیهو نب  دمحأ  - 5938-91756

حانج نب  رکب  نب  دمحأ  - 5939-02756

میعن یبأ  نب  مثیم  نب  دمحأ  - 5940-12757

( ۀملسم ) ۀملس نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5941-22757

دیز نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5942-32757

نایح نب  نامیلس  نب  میهاربا  - 5943-42757

يرصبلا نیسحلا  نب  دمحأ  - 5944-52757

 ( سلفم  ) سلغم نب  نیسحلا  نب  دمحأ  - 5945-62757

رفعج نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5946-72757

میهاربا نب  یلع  نب  دمحأ  - 5947-82757

دمحم نب  رفعج  نب  دمحأ  - 5948-92757

دیعس نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5949-03757

دیعس نب  رضنلا  نب  دمحأ  - 5950-13758

بیرغلا یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5951-23758

يدهم نب  یلع  نب  دمحأ  - 5952-33758

نامیلس نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5953-43758
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نایفس نب  رفعج  نب  دمحأ  - 5954-53758

ییحی نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5955-63758

یمقلا سیردإ  نب  دمحأ  - 5956-73758

يزارلا نسحلا  نب  دمحأ  - 5957-83759

ییحی نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5958-93759

یبأ نب  مساقلا  نب  دمحأ  - 5959-04759

عفار یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 5960-14759

يرسلادمحم نب  دمحأ  - 5961-24759

ماسب نب  دمحم ) دمحأ ( نب  میهاربا  - 5962-34759

دمحأ نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 5963-44759

یشاجنلا سابعلا  نب  دمحأ  - 5964-54759

يرقملادمحم نب  دمحأ  - 5965-64759

دمحم نب  میهاربا  - 5966-74760

یفوکلا هللا  دبع  نب  دمحأ  - 5967-84760

یخلبلا یلع  نب  دمحأ  - 5968-94760

هیقفلا لیعامسإ  نب  دمحأ  - 5969-05760

لالحلا رمع  نب  دمحأ  - 5970-15760

یجنلخلا سودبع  نب  دمحأ  - 5971-25760

رارم نب  لیعامسإ  -5972-35760

یقربلا ریشب  نب  دمحأ  و55-4795 - دیعس . نب  نیسحلا  نب  دمحأ  - 5973-45760

یناهفصألا هیولع  نب  دمحأ  - 5975-65760

يردحجلا ءاجر  نب  میهاربا  - 5976-75760

ییحی نب  هللا  دیبع  نب  دمحأ  - 5977-85761

ییحی نب  دمحم  نب  دمحأ  - 06-9795. یمافلا نوراه  نب  دمحأ  - 5978-95761
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میهاربا نب  یلع  نب  دمحأ  - 5980-16761

ینیوزقلا نادمح  نب  دمحأ  - 5981-26761

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5982-36761

شایع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5983-46761

دواد نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5984-56761

قاحسإ نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5985-66761

یلع نب  دمحم  نب  قاحسإ  -5986-76761

میمر نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5987-86761

رشاحلا نباب  فورعملا   ، نودبع نب  دمحأ  - 5988-96761

یفوکلا یلع  نب  دمحأ  - 5989-07762

یطامنألا حلاص  نب  میهاربا  - 5990-17762

يردحجلا ءاجر  نب  میهاربا  - 5991-27762

دیعس نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5992-37762

یمهنلا نامیلس  نب  میهاربا  - 5993-47762

يرمحألا قاحسإ  نب  میهاربا  - 5994-57762

يراذملادمحم نب  میهاربا  - 5995-67762

يرعشألادمحم نب  میهاربا  - 5996-77762

یمجعلا میهاربا  - 5997-87762

ۀبیتق نب  میهاربا  - 5998-97762

ۀساره نب  میهاربا  - 5999-08763

یشیرعلا بیعش  نب  لیعامسإ  -6000-18763

یمعلا یلع  نب  لیعامسإ  -6001-28763

لیعامسإ نب  دمحم  نب  لیعامسإ  -6002-38763

یلع نب  یلع  نب  لیعامسإ  -6003-48763
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دمحم نب  لیعامسإ  -6004-58763

نابأ نب  نامثع  نب  لیعامسإ  -6005-68763

دیعس نب  نیسحلا  نب  دمحأ  - 6006-78763

 ( نسحلا نیسحلا (  نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 6007-88763

کلملادبع نب  نسحلا )  نیسحلا (  نب  دمحأ  - 6008-98763

يولعلا یلع  نب  دمحأ  - 6009-09763

یجنلخلا سودبع  نب  دمحأ  - 6010-19764

یسوم رهاز  یبأ  نب  دمحأ  - 6011-29764

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 6012-39764

نیسحلا نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6013-49764

یلع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6014-59764

ینیارفسإلا نسحلا  نب  دمحأ  - 6015-69764

مصاع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6016-79764

رامع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6017-89764

يدئافلا یلع  نب  دمحأ  - 6018-99764

یلعم نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 6019-001764

سابعلاوبأ یلع ،  نب  دمحأ  - 6020-101765

سابعلاوبأ ذبهفصإ ، نب  دمحأ  - 6021-201765

ۀکمس نب  لیعامسإ  نب  دمحأ  - 6022-301765

رفعج نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6023-401765

دمحأ نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 6024-501765

رمع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6025-601765

دیعس نب  دواد  نب  دمحأ  - 6026-701765

حون نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6027-801765
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لاجحلا نامیلس  نب  دمحأ  - 6028-901765

ءابلا 765باب 

ینامرکلا رکب  -6029-1765

دایز نب  دمحأ  نب  راکب  -6030-2765

يزارلا حلاص  نب  رکب  -6031-3766

يدزألادمحم نب  رکب  -6032-4766

دمحم نب  رادنب  -6033-5766

ءاتلا 766باب 

یبلحلا مجن  نب  یقت  -6034-1766

ءاثلا 766باب 

حیرش نب  تباث  -6035-1766

میجلا 766باب 

دمحأ نب  یلع  نب  رفعج  -] 6036-1766

کلام نب  دمحم  نب  رفعج  - 6037-2766

هیولوق نب  دمحم  نب  رفعج  - 6038-3766

بدنج نب  دمحم  نب  رفعج  - 6039-4766

بویأ نب  دمحأ  نب  رفعج  - 6040-5767

فورعم نب  رفعج  - 6041-6767

یبایرافلادمحأ نب  لیربج  -6042-7767

دوعسم نب  دمحم  نب  رفعج  - 6043-8767

دمحم نب  رفعج  - 6044-9767

يدنقرمسلارفعج یبأ  نب  رفعج  - 6045-01767

مزاح نب  یلع  نب  رفعج  - 6046-11767

نمحرلادبع نب  رفعج  - 6047-21767
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يراجنسلادمحم نب  رفعج  - 6048-31767

لیذه نب  رفعج  - 6049-41767

قارولا نب  رفعج  - 6050-51767

یتسیرودلادمحم نب  رفعج  - 6051-61768

میهاربا نب  دمحم  نب  رفعج  - 6052-71768

يولعلادمحم نب  رفعج  - 6053-81768

دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  وبأ  - 6054-91768

لهس نب  یلع  نب  رفعج  - 6055-02768

هللا دیبع  نب  رفعج  - 6056-12768

یفوکلادمحم نب  رفعج  - 6057-22768

نیسحلا نب  رفعج  - 6058-32768

ناورم نب  دمحم  نب  رفعج  - 6059-42768

یلجبلا یلع  نب  رفعج  - 6060-52769

ناسح نب  یلع  نب  رفعج  - 6061-62769

یلهاکلا نمحرلادبع  نب  رفعج  - 2606-72[6062]769

یلذهلارفعج - 3606-82[6063]769

قارولارفعج - 4606-92[6064]769

دمحم نب  رفعج  - 6065-03769

ءاحلا 769باب 

یقربلا دلاخ  نب  نسحلا  - 6066-1769

یشیرحلا سابعلا  نب  نسحلا  - 6067-2769

باشخلا یسوم  نب  نسحلا  - 6068-3769

یتخبونلا یسوم  نب  نسحلا  - 6069-4769

ینسحلا نسحلا  نب  نیسحلا  - 6070-5769
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طایخلا یلع  نب  نسحلا  - 6071-6769

يزورملا بیکشإ  نب  نیسحلا  - 6072-7769

میعن نب  دمحم  نب  ردیح  -6073-8770

یهاش نب  ریصن  نب  هیودمح  -6074-9770

ذازرخ نب  نسحلا  - 6075-01770

میعن نب  نیسحلا  - 6076-11770

( یکجنوتکلا ) یجنتکلا لازغلا  نیسحلا  - 6077-21770

فسوی نب  نسحلا  - 6078-31770

ینامرکلا نسحلا  - 6079-41770

دئاقلا یلع  نب  نسحلا  - 6080-51770

دایز نب  دیمح  -6081-61770

( یفوعلا ) یفوصلا ۀسبنع  نب  نسحلا  - 6082-71770

ناحطلا ییحی  نب  نسحلا  - 6083-81771

ریخلاب یعادلا  ، دمحم نب  نسحلا  - 6084-91771

جارسلادمحم نب  نسحلا  771و02-6085 -

لیذه نب  نسحلا  - 6086-12771

دمحأ نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6087-22771

ییحی نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6088-32771

ةزمح نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6089-42771

مساقلا نب  ةزمح  -6090-52771

قدزرفلا نب  دمحم  نب  نیسحلا  - 6091-62771

نایفس نب  یلع  نب  نیسحلا  - 6092-72772

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 6093-82772

سیردإ نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6094-92772
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ییحی نب  ایرکز  نب  ۀلظنح  -6095-03772

یسیع نب  بیعش  نب  ردیح  -6096-13772

نابیش نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6097-23772

یبیصخلا نادمح  نب  نیسحلا  - 6098-33772

نسحلا نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6099-43772

دمصلادبع نب  میهاربا  نب  نسحلا  - 6100-53772

دمحأ نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6101-63772

مالسلا دبع  نب  نسحلا  - 6102-73773

يولعلا مساقلا  نب  ةزمح  -6103-83773

ینیوزقلادمحم نب  ةزمح  -6104-93.5016-04773

رماع نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6106-14773

دمحأ نب  یلع  نب  نیسحلا  - 6107-24773

یمقلا لیتم  نب  نسحلا  - 6108-34773

نابأ نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 6109-44773

يؤلؤللا نیسحلا  نب  نسحلا  - 6110-54773

دمحأ نب  یلع  نب  نسحلا  - 6111-64773

دمحم نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 6112-74773

سیردإ نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6113-84774

یلع نب  نیسحلا  - 6114-94774

دمحأ نب  یلع  نب  نسحلا  - 6115-05774

رادنب نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 6116-15774

يرئاضغلا هللا  دیبع  نب  نیسحلا  - 6117-25774

یلع وبأ  یسیع ،  نب  نسحلا  - 6118-35774

لهس نب  هللا )  دبع  هللا (  دیبع  نب  نیسحلا  - 6119-45774
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جرفلا نب  یلع  وبأ  نیسحلا  - 6120-55774

ناقربزلا نب  نیسحلا  - 6121-65774

یضاقلا ثایغ  نب  صفح  -6122-75774

يروباسینلا نامیلس  نب  نادمح  -6123-85775

ءاخلا 775باب 

دامح نب  فلخ  -6124-1775

ۀفیلخ نب  حابصلا  نب  ۀفیلخ  -6125-2775

یسیع نب  رضخلا  -6126-3775

لادلا 775باب 

يدهنلادمحم نب  دواد  -6127-1775

یمقلا ةروک  نب  دواد  -6128-2775

ءارلا 775باب 

تلصلا نب  نایرلا  -6129-1775

یفنحلا دیز  نب  دشر  -6130-2775

يازلا 775باب 

دمحم ابأ  ینکی   ، نوتیز -6131-1775

یفلخلادمحأ نب  دیز  -6132-2776

رفعج نب  دمحم  نب  دیز  -6133-3776

( رجبأ ) رحلا نب  ایرکز  -6134-4776

دمحم نب  ۀعرز  -6135-5776

نیسلا 776باب 

یسرافلا رحب  نب  لهس  -6136-1776

رافصلا دعس  -6137-2776

هللا دبع  نب  دمحأ  نب  لهس  -6138-3776
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لیعامسإ نب  دمحم  نب  ۀمالس  -6139-4776

ینارحلا ءاکذ  نب  ۀمالس  -6140-5776

فلخ یبأ  نب  هللا  دبع  نب  دعس  -6141-6777

رافصلا نسحلا  نب  لهس  -6142-7777

یناتسواربلا باطخلا  نب  ۀملس  -6143-8777

صاصجلا حلاص  نب  نامیلس  -6144-9777

یطساولا دایز  نب  لیهس  -6145-01777

دمحم نب  يدنسلا  -6146-11777

عیبرلا نب  يدنسلا  -6147-21777

نیشلا 777باب 

یلماحملا بیعش  -6148-1777

دادحلا نیعأ  نب  بیعش  -6149-2777

یسیلفتلا قباس  نب  فیرش  -6150-3777

داصلا 777باب 

يدنسلا نب  حلاص  -6151-1777

دامح یبأ  نب  حلاص  -] 6151-1778

ۀبقع نب  حلاص  -6151-1778

طامقلا حلاص  -6152-2778

ءاذحلا حلاص  -6153-3778

داضلا 778باب 

یطساولا دعس  نب  كاحضلا  -6154-1778

ءاطلا 778باب 

قارولا یسیع  نب  رهاط  -6155-1778

هیوهام نب  متاح  نب  رهاط  -6156-2778
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ءاظلا 778باب 

یئاردابلادمحم نب  رفظ  -6157-1778

نیعلا 778باب 

حلاص نب  یلع  - 6158-1778

یبیتقلادمحم نب  یلع  - 6159-2779

یسخرسلا رشب  نب  هللا  دبع  - 6160-3779

( یفلخلا ) یقلخلادمحم نب  یلع  - 6161-4779

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  - 6162-5779

دماح نب  نامثع  -6163-6779

نازوریف نب  دمحم  نب  یلع  - 6164-7779

یئانسلا رمع  نب  یسیع  -6165-8779

ناقهدلا لیعامسإ  نب  یلع  - 6166-9779

ینامرکلا هیونسح  نب  یلع  - 6167-01779

راقنلا رهاط  نب  هللا  دبع  - 6168-11779

طایخلا ورمع  -6169-21779

ینالدیصلا هللا  دبع  - 6170-31780

زازبلا نیسحلا  نب  ۀناوع  -6171-41780

یلع نب  دمحأ  نب  یلع  - 6172-51780

ناکسم نب  نارمع  -6173-61780

بدنج نب  یلع  - 6174-71780

ناخرط نب  رمع  -6175-81780

کیهن نب  دمحأ  نب  هللا  دیبع  -6176-91780

جرزب نب  یلع  - 6177-02780

طایخلا میهاربا  نب  یلع  - 6178-12780
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ریبزلا نب  دمحم  نب  یلع  - 6179-22780

یلع نب  رفعج  نب  یسیع  -6180-32781

رفعج نب  یلع  نب  سابعلا  -6181-42781

بوقعی نب  دمحم  نب  یلع  - 6182-52781

سنوی نب  هللا  دبع  نب  زیزعلادبع  - 6183-62781

سنوی نب  هللا  دبع  نب  دحاولادبع  - 6184-72781

لضفلا نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -6185-82781

مساقلا نب  نسحلا  نب  یلع  - 6186-92781

دمحم نب  دمحم  نب  یلع  - 6187-03781

بوقعی نب  دمحأ  نب  هللا )  دیبع   ) هللا دبع  - 6188-13781

ینوق نب  یشبح  نب  یلع  - 6189-23782

متاح یبأ  نب  متاح  نب  یلع  - 6190-33782

یسوم نب  نیسحلا  نب  یلع  - 6191-43782

یجیدخلاب فورعملا   ، هللا دبع  نب  یلع  - 6192-53782

جاجحلا نب  نسحلا  نب  یلع  - 6193-63782

رفعج نب  قاحسإ  نب  زیزعلادبع  - 6194-73782

يرسلا نب  هللا  دبع  نب  رافغلادبع  - 6195-83782

ذئاع نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -6196-93782

يدادحلادمحم نب  یلع  - 6197-04782

يولعلا هللا  دبع  نب  یلع  - 6198-14782

( يدابآدعسلا ) يذابآدعسلا نیسحلا  نب  یلع  - 6199-24783

نامیلس نب  دابع  -6200-34783

یماشلادمحم نب  هللا  دبع  - 6201-44783

يزارلادمحم نب  هللا  دبع  - 6202-54783
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بدؤملا نسحلا  نب  هللا  دبع  - 6203-64783

دعس نب  دمحم  نب  یلع  - 6204-74783

يولعلا نیسحلا  یبأ  نب  هللا  دبع  - 6205-84783

میهاربا نب  هللا  دبع  - 6206-94783

دماح نب  نامثع  -6207-05783

دادحلا دواد  نب  یلع  - 6208-15783

يوسوملا نیسحلا  نب  یلع  - 6209-25784

کلام نب  یلع  - 6210-35784

یفوکلادمحأ نب  یلع  - 6211-45784

هیودیز نب  یلع  - 6212-55784

دعس نب  قاحسإ  نب  یلع  - 6213-65784

ثعشألا نب  دمحم  نب  یلع  - 6214-75784

یبلهملا لالب  نب  یلع  - 6215-85784

حابر نب  دمحم  نب  یلع  - 6216-95784

یقیقعلادمحأ نب  یلع  - 6217-06784

يرابنألا دیز  یبأ  نب  هللا  دبع  - 6218-16784

رذنم نب  کلملادبع  - 6219-26785

لحزب بقلملا  ، زیزعلادبع نب  رمع  -6220-36785

نارهم نب  یسیع  -6221-46785

ینابصقلا رماع  نب  سابعلا  -6222-56785

يدتهملا نب  زیزعلادبع  - 6223-66785

يدولجلا ییحی  نب  زیزعلادبع  - 6224-76785

يرشانلا ماشه  نب  سیبع  -6225-86785

رابجلادبع - 6226-96785
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عناق نب  یقابلادبع  - 6227-07785

( ۀعادج ) ۀعاذج نب  رماع  -27-9226. يزاجلا رافغلادبع  - 6228-17785

ریرج نب  نوع  -6230-37785

نیغلا 786باب 

نامثع نب  بلاغ  -6231-1786

میهاربا نب  ثایغ  -6232-2786

سهیف نب  بولک  نب  ثایغ  -6233-3786

ءافلا 786باب 

رماع نب  لضفلا  -6234-1786

نایرعشألادمحم انبا  میهاربا  786لضفلا و 

ةرق یبأ  نب  لضفلا  -6236-3786

بویأ نب  ۀلاضف  -6237-4786

سهیف -6238-5786

یناجرجلا دیزی  نب  حتف )   ) حتفلا -6239-6786

فاقلا 786باب 

ینکرابألادمحم نب  مساقلا  -6240-1786

یشرقلا لیعامسإ  نب  مساقلا  -6241-2786

ناذاش نب  یلع  نب  ةربنق  -6242-3787

ءالعلا نب  مساقلا  -6243-4787

يرهوجلادمحم نب  مساقلا  -6244-5787

ییحی نب  مساقلا  -6245-6787

یناهفصألادمحم نب  مساقلا  -6246-7787

ةورع نب  مساقلا  -6247-8787

یشعألا ۀبیتق  -6248-9787
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فاکلا 787باب 

يدسألا ۀیواعم  نب  بیلک  -6249-1787

ماللا 787باب 

رصن نب  ثیللا  -6250-1787

میملا 787باب 

یمقلا نسحلا  نب  دمحم  - 6251-1788

هیولیجام یلع  نب  دمحم  - 6252-2788

لکوتملا یسوم  نب  دمحم  - 6253-3788

ماشه نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6254-4788

يدنسلا نب  دمحم  - 6255-5788

دیمحلادبع نب  دمحم  - 6256-6788

ینمرألا  ( هیوجنز  ) هیوجنر نب  یسوم  - 6257-7788

راتخملا نب  لاله )   ) لالب نب  راتخملا  -6258-8788

زیزعلادبع نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 6259-9788

ثایغ نب  صفح  نب  دمحم  - 6260-01788

یسلایطلا دلاخ  نب  دمحم  - 6261-11788

ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6262-21789

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  و71-7626 - هیومم .  و61-6626- نوراه .  نب  دمحم  و51-5626 - ینادمهلا . یلع  نب  دمحم  و41-4626 - يذاعملا . ییحی  نب  دمحم  - 6263-31

بوبحم نب  یلع  نب  دمحم  - 6268-81789

مصاع نب  رادنب  نب  دمحم  - 6269-91789

يدادغبلا مامه  نب  دمحم  - 6270-02789

يریمحلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 6271-12789

 ( لامجلا  ) لامحلا هیولوق  نب  دمحم  - 6272-22789

دمحأ نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6273-32789
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راطعلا ییحی  نب  دمحم  - 6274-42789

نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  - 6275-52789

ییحی نب  دمحم  - 6276-62790

ینیلکلا بوقعی  نب  دمحم  - 6277-72790

يدسألارفعج نب  دمحم  - 6278-82790

نالعب فورعملا   ، میهاربا نب  دمحم  - 6279-92790

لیعامسإ نب  دمحم  - 6280-03790

هیوتخس نب  یلع  نب  یکم  -6281-13790

دمحم نب  دوعسم  نب  دمحم  - 6282-23790

قارولا میهاربا  نب  دمحم  - 6283-33790

ریصن نب  دمحم  - 6284-43790

یناربلا نسحلا  نب  دمحم  - 6285-53791

( دیعس ) دعس نب  دمحم  - 6286-63791

فوع یبأ  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6287-73791

زیزعلادبع نب  رمع  نب  دمحم  - 6288-83791

روهمج نب  رهاط  نب  دمحم  - 6289-93791

طایخلا میعن  نب  دمحم  - 6290-04791

ریرضلا ییحی  نب  دمحم  - 6291-14791

بوقعی نب  فسوی  نب  دمحم  - 54-5926. یناجوبلا بیعش  نب  دمحم  - 44-4926  . ملعملا حتف  نب  دمحم  - 34-3926  . ملعملا لالب  نب  دمحم  - 6292-24

ینامرکلا فسوی  نب  دمحم  - 6296-64791

غئاصلا نیسحلا  نب  دمحم  - 6297-74791

ءاروخ یسوم  نب  دمحم  - 6298-84791

دشار نب  لیلخ  نب  دمحم  - 6299-94792

عفان نب  دمحم  - 6300-05792
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یسیع نب  سابع  نب  دمحم  - 6301-15792

ءاجر نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6302-25792

یلسملا هللا  دبع  نب  دمحم  - 6303-35792

یسلایطلا دلاخ  نب  دمحم  - 6304-45792

مزرع ناسح  نب  دمحم  - 6305-55792

 ( مزاح  ) مزاخ نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6306-65792

دمحم نب  رفعج  نب  دمحم  - 6307-75792

دمحم نب  رفعج  نب  رفظملا  -6308-85792

هللا دیبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6309-95793

رمعم نب  یلع  نب  دمحم  - 6310-06793

ایرکز نب  مساقلا  نب  دمحم  - 6311-16793

صفح نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 6312-26793

ثعشألا نب  دمحم  نب  دمحم  - 6313-36793

دمحم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6314-46793

نیسحلا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6315-56793

موزخم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6316-66793

دمحم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6317-76794

هللا دبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6318-86794

دیعس نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 6319-96794

لضفلا نب  یلع  نب  دمحم  - 6320-07794

یلع نب  سابعلا  نب  دمحم  - 6321-17794

دیلولا نب  سابعلا  نب  دمحم  - 6322-27794

نادمح نب  نارکب  نب  دمحم  - 6323-37794

نوراه نب  نیسحلا )  نسحلا (  نب  دمحم  - 6324-47794
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نامیلس نب  دواد  نب  دمحم  - 6325-57794

بوقعی نب  یسوم  نب  دمحم  - 6326-67795

دمحم نب  نابهو  نب  دمحم  - 6327-77795

نسحلا دمحم  یبأ  يرکاش  ، دمحم - 6328-87795

دمحم نب  رمع  نب  دمحم  - 6329-97795

يراصنألا هبردبع  نب  دمحم  - 6330-08795

ینطقلارفعج نب  دمحم  - 6331-18795

دمحأ نب  دمحم  - 6332-28795

يولعلادمحأ نب  دمحم  - 6333-38795

يزارلا ناسح  نب  دمحم  - 6334-48795

( راسی ) راشب نب  مساقلا  نب  دمحم  - 6335-58796

رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6336-68796

یفوکلا یسوم  یبأ  نب  یسوم  - 6337-78796

طابر نب  دمحم  نب  دمحم  - 6338-88796

دمحأ نب  یلع  نب  دمحم  - 6339-98796

ینیوزقلادمحأ نب  رفظملا  -6340-09796

دایز نب  ناورم  نب  دمحم  - 6341-19796

سابعلا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6342-29796

نیسحلا نب  دمحأ ) دمحم ( نب  دمحم  - 6343-39796

دومحم نب  دیزم  نب  دمحم  - 6344-49797

رشب نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6345-59797

نسحلا نب  دمحم  نب  دمحم  - 6346-69797

ینانربلا نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6347-79797

دادزی نب  دمحم  - 6348-89797
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( یناجروجلا ) یناجزوجلا یسوم  نب  دمحم  - 6349-99797

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6350-001797

دیعس نب  نامثع  نب  دمحم  - 6351-101797

دمحم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6352-201797

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم  - 6353-301797

حبصم نب  دمحم  - 6354-401798

تایزلا ورمع  نب  دمحم  - 6355-501798

ینهرلا رحب  نب  دمحم  - 6356-601798

فسوی نب  میهاربا  نب  دمحم  - 6357-701798

دینجلا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6358-801798

دواد نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6359-901798

بلطملا نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6360-011798

ینیطقیلا یسیع  نب  دمحم  - 6361-111798

ۀمروأ نب  دمحم  - 6362-211798

روهمج نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6363-311798

یناغملشلا یلع  نب  دمحم  - 6364-411798

یلظنحلا سیردإ  نب  دمحم  - 6365-511799

رابجلادبع نابهصلا  یبأ  نب  دمحم  - 6366-611799

ةواسب بیطخلا  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6367-711799

هللا دبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6368-811799

 ( ملاس  ) ملس نب  رمع  نب  دمحم  - 6369-911799

جلثلا یبأ  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6370-021799

سنوی نب  روصنم  نب  دمحم  - 6371-121799

یناجرجلا رمع  نب  دمحم  - 6372-221799
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یمقلا قاحسإ  نب  دمحم  - 6373-321799

رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6374-421799

نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  - 6375-521799

متسر نب  ریرج  نب  دمحم  - 6376-621800

( يدادغبلا ) يذادغبلارفعج نب  یسوم  - 6377-721800

قباس نب  یسوم  - 6378-821800

بیبح نب  یسوم  - 6379-921800

ۀحلط نب  یسوم  - 6380-031800

رماع نب  یسوم  - 6381-131800

سابعلا نب  روصنم  -6382-231800

يرصبلادمحم نب  یلعملا  -6383-331800

میکح نب  ۀیواعم  -6384-431800

نونلا 800باب 

 ( حابص  ) حابصلا نب  رصن  -6385-1800

ءاهلا 800باب 

يربکعلتلا یسوم  نب  نوراه  -6386-1800

يدهنلا قورسم  یبأ  نب  مثیهلا  -6387-2801

يدع نب  مثیهلا  -6388-3801

زازبلا ییحی  نب  نوراه  -6389-4801

ءایلا 801باب 

یجنتکلاب فورعملا  ، ایرکز نب  ییحی  -6390-1801

راطعلا یلع  نب  سنوی  -6391-2801

تخسلا نب  فسوی  -6392-3801

دمحم نب  فسوی  -6393-4801
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ینامحلا دیمحلادبع  نب  ییحی  -6394-5801

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  نب  ییحی  -6395-6801

هیورهم نب  رکب  یبأ  نب  ییحی  -6396-7801

يولعلا نسحلا  نب  ییحی  -6397-8802

دمحم وبأ  يولعلا ، ییحی  -6398-9802

یطساولا ناسح  نب  یلعی  -6399-01802

ینکلا 802باب 

يولعلا یلع  وبأ  - 6400-1802

يدبلملا نیسحلا  وبأ  - 6401-2802

هیقفلا ییحی  نب  رصنوبأ  - 6402-3802

( یبانعلا ) یئانقلا رکبوبأ  - 6403-4802

لاقبلا هللا  دبع  وبأ  و8-7046 - طایخلا . ورمعوبأ  و7-6046 - یناقلخلا . رصنوبأ  و6-5046 - یثراولا . یلع  وبأ  - 6404-5802

فوع یبأ  نب  رفعج  وبأ  - 6408-9802

، ۀیاشع نب  نسحلا  وبأ  - 6409-01802

ریرضلا (، ورمع ) رمعوبأ - 6410-11802

لوحألا ءاقسلارفعج  وبأ  - 6411-21803

یطساولا ییحیوبأ  - 51-4146. يروباسینلا یلع  وبأ  - 41-3146. یناروماجلا يزارلا  هللا  دبع  وبأ  - 6412-31803

دعسوبأ - 6415-61803

( ینوکسلا ) يرکسلا یخأ  نبا  ورمعوبأ  - 6416-71803

يربطلا رهاط  یبأ  نب  نیسحلا  وبأ  - 6417-81.8146-91803

يدوعسملا نمحرلادبع  وبأ  - 6419-02803

نویحوبأ - 6420-12803

يونغلا ةزمحوبأ  - 6421-22803

. یناروماجلا هللا  دبع  وبأ  - 72-6246. یلبجلا نامیلسوبأ  - 62-5246. یطساولا ییحیوبأ  - 52-4246. يرابنألا بویأوبأ  - 42-3246. یمزرعلا نمحرلادبع  وبأ  - 6422-32
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ءاسنلا 803باب 

یسوم نب  نوراه  تنب  ۀمطاف  -1803
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یسوطلا خیشلا  لاجر 

ةراشا

فیلات / یشاجنلا خیـشلا  تسرهف  یـسوطلا  خیـشلا  تسرهف  یـشکلا  لاجر  باتک  لاجر : تاقبط  وا ؛ دیناسا ؛ لاجر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
: دهـشم رـشن :  تاصخـشم  یناسارخهدازظعاو . دـمحم  میدـقت  یتادـمهلايرونلا ؛  نسح  ریرحت  طـخب و  يدرجوربلایئاـبطابطلا ؛  نیـسح 
(. يراذگهرامـش نودب  . ) 1ج يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1371 1992م = ،. 1413ق = ،. هیمالسالاثوحبلاعمجم ، هسدقملاهیوضرلاهناتـسآ ،

هرامـش یبرع . تشادداـی :  تـبث ) تاـعالطا   ) یــسیونتسرهف راـظتنا  رد  یــسیون :  تـسرهف  تیعــضو  . 6 هیلاــجرلاهعوسوملا ؛ تـسورف : 
2118065 یلم :  یسانشباتک 

ۀمدقم

ینإفدـعب امأ  امیلـست . ملـسو  هترتع ،  نم  نیرهاـطلا  هلآو  دـمحم  هقلخ  ریخ  یلع  ةالـصلاو  هدـمح  قح  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  اوور  نیذلا   ، لاجرلا ءامـسأ  یلع  لمتـشی  باتک  عمج  نم  هیف ،  لضافلا  خیـشلا  لاؤس  ررکتام  یلإ  تبجأدـق 

مهیلع ۀمئألا  نع  هنامز  رخأت  نم  کلذ  دعب  رکذأ  مث  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا  نمز  یلإ  هدـعب  نم  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  نع  و  ملـسو ]  هلآو [ 
برقیل ، ءایلا اهرخآو  ةزمهلا  اهلوأ  یتلا   ، مجعملا فورح  یلع  کـلذ  بترأو  مهنع .  وری  مل  مهرـصاع و  نم  وأ  ثیدـحلا  ةاور  نم  مالـسلا 

و یحفصتو . یغارفو  ینامز  یل  عستیام  ردق  یلع  و  یتقاطو ، يدهج  غلبم  یلع  کلذ  یفوتـسأو  هظفح ،  هیلع  لهـسیو  هبلط ،  هسمتلم  یلع 
، ابرغو اقرش  نادلبلا  یف  مهراشتناو  مهترثکل  مهرصح  نکمیال  و  نوطبضنیال ،  ثیدحلا  ةاور  نإف  هرخآ  نع  کلذ  یفوتـسأ  ینأ  نمـضأال 

یف اعماج  اـباتک  انباحـصأل  دـجأ  مل  و  هتقاـط .  هلاـنتو  هتردـق  ۀعـستام  ـالإ  ناـسنإلا  یلع  سیل  و  رداـنلاالإ ، مهنع  ذـشیال  هنأ  وجرأ  ینأریغ 
 ، کلذ یف  ۀیاغلا  غلبدق  هنإف   ، مالسلا هیلع  قداصلا  لاجر  نم  ةدقع  نبا  هرکذام  الإ  اهنم ، افرط  ناسنإ  لک  رکذدق  تارصتخمالإ  ینعملااذه 

ۀنوعملا دمتـسأ  هللا  نم  و  هرکذی ،)   ) هدروی مل  نم  کلذ  دعب  نم  دروأو  هرکذام  رکذأانأ  و  مالـسلا .  مهیلع  ۀمئألا  یقاب  لاجر  رکذـی  مل  و 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  نع  اوور  نیذلا  لاجرلا  نم  يدتبأام  لوأو  هیلع ،  رداقلاو  کلذ  یلو  هنإ   ، هتیـصعم نم  دعبیو  هتعاط  نم  برقیام  لکل 

هحفص 21] یلاعت [ .  هللا  ءاش  نإ  مهتقایس ،)   ) مهقایس یلع  مالسلا  مهیلع  ۀمئألا  لاجر  کلذ  دعب  نم  مث  هلآو ، 

[ ۀباحصلا نم  مالسلا [  هیلع  یبنلا  نع  يور  نم  باب 

ةزمهلا باب 

یبلکلا لیحارش   [ نب ۀثراح   ] نب دیز  نب  ۀماسأ  -1-1

لاقیو دـمحم ، وبأ  هتینک   ، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةالوم  ، ۀـکرب اهمـسا   ، نمیأ مأ  همأ   [ هلآو هیلع  هللا  یلـص   ] هللا لوسر  یلوم  ،
. دیزوبأ

یبلعثلا کیرش  نب  ۀماسأ  -2-2

. ۀفوکلا لزن  ،

یلذهلا ریمع  نب  ۀماسأ  -3-3
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. ۀماسأ نب  دیز   [ حیلملا یبأ  مساو  حیلملا [  یبأ  وبأ  ، 

يردخأ نب  ۀماسأ  -4-4

ةزمحوبأ کلام ،  نب  سنأ  -5-5

[. يراصنألا  ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مداخ  ،

يریشقلا کلام  نب  سنأ  -6-6

. ۀیمأوبأ یبعکلاوه ، ینالجعلا و  لیقو  ، 

دلاخ نب  سنأ  -7-7

يراصنألا ریهظ  نب  سنأ  -8-8

ثراحلا نب  سنأ  -9-9

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  عم  لتق  ،

يونغلا نیصح  نب  نانلک  ، دثرم یبأ  نب  سنأ  -10-10

 . حصأوه و  سینأ ،  لیقو  بلطملادبع ،  هحفص 22 ] نب [  ةزمح  فیلح  ،

رسیحلاوبأ عفار ،  نب  سنأ  -11-11

سنأ نب  ذاعم  نب  سنأ  -12-12

. ادحأو اردب  دهش  ، يراصنألا سیق  نب 

رذنملا نب  تباث  نب  یبأ  - 13-13

. ادحأو اردب  دهش   [ تباث نب  ناسح [  وخأ   ، مارح نب 

سنأ نب  ذاعم  نب  یبأ  - 14-14

. ۀنوعم رئب  موی  تباث  نب  یبأ  سنأو و  وه  لتقو  ادحأو ، اردب  دهش  سانأ  مأل  امهو  ذاعم  نب  سنأ  وخأ   ، سیق نب 

سیق نب  بعک  نب  یبأ  - 15-15

لوسر یخآ  ، یحولا بتکی  ناک  و  نیعبـسلا ،  عم  ۀبقعلا  دهـش  ، رذنملاابأ ینکی  ، راجنلا نب  کلام  نب  ورمع  نب  ۀیواعم  نب  دیز  نب  دـیبع  نب 
 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  عیابو  ۀیناثلا ، ۀبقعلاو  اردب  دهش   ، لیفن نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  نیب  هنیب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 
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یشرحلا کلام  نب  یبأ  - 16-16

. يرماعلا لیقو  ، 

يراصنألا ةرامع  نب  یبأ  - 17-17

 . نیتلبقلا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عم  یلص  ،

ینزملا هللا  دبع  نب  سایإ  -18-18

. ۀفوکلا لزن  ،

بابذ یبأ  نب  هللا  دبع  نب  سایإ  -19-19

. یسودلا

یلهشألا ذاعم  نب  سایإ  -20-20

هحفص 23] يراصنألا [ . یسوألا 

يزنعلا ةداتق  نب  سایإ  -21-21

يدنکلا سیق  نب  ثعشأ  -22-22

تناـکو ةورف ، مأ  هتخأ  رکبوـبأ  هـجوزو  رـسای ، لـهأ  هدر  یف  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  دـعب  دـترا  ، ۀـفوکلا نکـس  ، دـمحم وـبأ  ، 
. ادمحم هل  تدلوف  ، ءاروع

كامس نب  ریضح  نب  دیسأ  -23-23

هنیب و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یخآ   ، ثاغب موی  لتق   ، بئاتکلا ریـضح  هل  لاقی  ، ۀنیدملا نکـس   ، کیتعوبأ لاقیو  ییحیوبأ ،  ، 
. ۀثراح نب  دیز  نیب 

يرسقلا زرک  نب  دسأ  -24-24

ینزملا رغألا  -25-25

. ینهجلا لاقیو  ، 

يرافغلا رغألا  -26-26

ةروذحموبأ ریعم ، نب  سوأ  -27-27

. یحمجلا
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تباث نب  سوأ  -28-28

 . نافع نب  نامثع  نیب  هنیب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یخآو  نیعبسلا ،  عم  ۀبقعلاو  اردب  دهش  ،

یفقثلا سوأ  نب  سوأ  -29-29

یفقثلا ۀفیذح  نب  سوأ  -30-30

تماصلا نب  سوأ  -31-31

 . تماصلا نب  ةدابع  وخأ  ،

ۀمامأوبأ ةرارز ، نب  دعسأ  -32-32

. ةرارز انبا  دعسو  نامثع  ناوخأ  هل  و  ۀبقعلا ، هحفص 24 ] ۀلیل [  ۀثالثلا  ءابقنلا  نم  وه  و  یجرزخلا ،

ۀکافلا دیزی  نب  دعسأ  -33-33

 [ ملسموبأ یفیص [ نب  نابهأ  -34-34

 . مالسلا هیلع  یلع  یف  يأرلا  ئیس 

[ ۀبقعوبأ سوأ [  نب  نابهأ  -35-35

صاعلا نب  دیعس  نب  نابأ  -36-36

. ردبب مالسلا  هیلع  یلع  هلتق  دیعس  نب  صاعلاو  ورمعو . ۀسبنعو  دلاخ  هتوخإو  يومألا ، سمشدبع  نب  ۀیمأ  نب 

یبراحملا نابأ  -37-37

. يوغبلا لوق  یلع  ادحاو ، اثیدح  يور  ،

ملسأ -38-38

 . هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، عفاروبأ میهاربا  لیقو  ، 

مالسلا هیلع  یبنلا  یلوم  ، ۀسنأ -39-39

. دحأ یلإ  یقب  لیقو  اهب ، لتق  لیقو  اردب ، دهش  ،

یفئاطلا میهاربا  - 40-40

هللا دبع  یسوم  یبأ  نب  میهاربا  - 41-41
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. يرعشألا سیق  نب 

یموزخملا مقرألا  یبأ  نب  مقرأ  -42-42

 . فانمدبع هیبأ  مساو  هللا ،  دبع  وبأ  هتینک  ، اردب دهش  ،

یعازخلا مرقأ  -43-43

هحفص 25] . ] 

یبرآملا لامح  نب  ضیبأ  -44-44

 . نمیلا ۀیحان  نم  ، 

یسودسلا يزج  نب  رمحأ  -45-45

[. يرصبلا  ] نسحلا هنم  عمسف )   ) عمس ، ةرصبلا نکس   ، لیعشوبأ هتینک  ،

ۀیواعم نب  رمحأ  -46-46

یعازخلا یشخم  نب  ۀیمأ  -47-47

. ةرصبلا نکس   ، هللا دبع  وبأ  ، 

دلاخ نب  ۀیمأ  -48-48

طیلسوبأ ورمع ، نب  ریسأ  -49-49

. يردبلا

کتاف نب  میرح  نب  نمیأ  -50-50

. يدسألا

نمیأ مأ  نبا  نمیأ  -51-51

 . نیرباصلا ۀینامثلا  نم  وه  و  دحأ ، موی  لتق  ،

يدعسلا عیرس  نب  دوسألا  -52-52

. دجسملا یف  صق  نم  لوأوه  و  اصاق ، مالسإلا  یف  ارعاش و  ۀیلهاجلا  یف  ناک  هللا ،  دبع  وبأ  ، 

يرهزلا ثوغیدبع  نب  دوسألا  -53-53
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مرصأ نب  دوسألا  -54-54

. یبراحملا يراخبلا  لاق  ، 

سرضم نب  رمسأ  -55-55

لهس نب  ۀمامأوبأ  دعسأ ، -56-56

 . فینح نب 

سیق نب  رهزأ  -57-57

هحفص 26] . ] 

یندملا یملسألا  عردأ  -58-58

یمیمتلا سباح  نب  عرقألا  -59-59

 . تارجحلا ءارو  نم  يدانملاوه  و  رحبوبأ ] ] 

يدبعلا ( ۀملس ) ۀملسم نب  ۀنیذأ  -60-60

. ةرصبلاب سیقلادبع  نم  ۀنیذأ  نب  نمحرلادبع  وبأ 

یمیمتلا سیق  نب  فنحألا  -61-61

 . كاحضلا همسا  ، ةرصبلا نکس  ، رحبوبأ ، 

نوجلا یبأ  نب  مثکأ  -62-62

. زیزعلادبع همساو  ، 

نزام ینب  یشعأ  -63-63

سیعق یبأ  نب  حلفأ  -64-64

ةدانج نب  سینأ  -65-65

. رذ یبأ  وخأ  ،

یملسألا ۀثراح  نب  ءامسأ  -66-66

. ۀنیدملا نکس  ،
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نمحرلادبع وبأ  فوعدبع ،  نب  رهزأ  -67-67

. رهزأ نب 

مرخأ نب  هللا  دبع  وبأ  مرخأ ،  -68-68

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، حلفأ -69-69

يربنعلا ۀلوم  نب  یفوأ  -70-70

سباع نب  سیقلا  ؤرمإ  -71-71

یسیعوبأ مالسلا ،  هیلع  یبنلا  یلوم  ، ذادزأ -72-72

هحفص 27] . ] 

یشخموبأ ةریمح  نب  دبرأ  -73-73

ادحأ و دهش  یشحم  نب  دیوسو  هیف ،  کشال  اردب  دهـش  ةریمح  نب  دبرأ   ، نانثا امه  نورخآ  لاق  و  دیوس ، همـسا  لیقو  نسحموبأ ،  لیقو  ، 
. اردب دهشی  مل 

ریکبلا یبأ  نب  سایإ  -74-74

. دهاشملاو قدنخلاو  ادحأو  اردب  دهش  ، ۀمزح نب  ثراحلا  نیب  هنیب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یخآ  ،

ةداتق نب  سینأ  -75-75

. دحأ موی  لتق  هنإ  لیقو  ، 

یفقثلا یلعی  نب  نمیأ  -76-76

. ۀبحص هل  سیل  ۀیاور و  هل  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هوبأ  يور  تباثوبأ  ، 

يراصنألا کلام  نب  ءاربلا  -77-1

. رتست موی  لتقو  قدنخلاو ،  ادحأ  دهش  کلام  نب  سنأ  وخأ  ،

يراصنألا رورعم  نب  ءاربلا  -78-2

. ۀبقعلا ۀلیل  ءابقنلا  نم  وه  و  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  یفوت  ، یجرزخلا

يراصنألا بزاع  نب  ءاربلا  -79-3
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. رماعوبأ هتینک  ، یجرزخلا

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، لالب -80-4

نب لالبوه  و  میرکلادبع .]  وبأ  لاقیو  ورمعوبأ [ لیقو  هللا  دبع  وبأ  هتینک  ، ةرشع  ( نامث ) ینامث ۀنـس  نوعاطلا  یف  قشمدب  یفوتو  اردب  دهـش  ،
 . قشمدب ریغصلا  بابب  نوفدم   ، حابر

ینزملا ثراحلا  نب  لالب  -81-5

 . نمحرلادبع وبأ  ، 

ۀبابلوبأ رذنملادبع ، نب  ریشب  -82-6

. ةریخألا ۀبقعلاو  اردب  دهش  يراصنألا 

يراصنألا دعس  نب  ریشب  -83-7

. دیلولا نب  دلاخ  ةرامإ  یف  هحفص 28 ] نمیلاب [  رکب  یبأ  ۀفالخ  یف  لتقو  اردب  دهش  ،

ۀیصاصخلا نبا  دبعم  نب  ریشب  -84-8

. اریشب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هامسف  ، امحز همسا  ناک  و  ۀفوکلا ، نکس  ، یسودسلا

یندملا یملسألا  ریشب  -85-9

. ۀفوکلا لزن  ،

ینهجلا ۀبرقع  نب  ریشب  -86-01

. ادحاو اثیدح  يور   ، ماشلا لزن   ، نامیلاوبأ ، 

یعبضلا دیزی  نب  ریشب  -87-11

بعک نب  ثراحلا  ینب  دحأ  ، ریشب -88-21

 . ماصعوبأ ، 

يرافغلا میحس  نب  رشب  -89-31

يونغلا رشب  -90-41

روث نب  ۀیواعم  نب  رشب  -91-51
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. يزاجحلا یئاکبلا 

مصاع نب  رشب  -92-61

 . تاراغلا رکذ   ، مالسلا هیلع  یبنلا  بحاص  ،

رورعم نب  ءاربلا  نب  رشب  -93-71

، ربیخو ۀیبیدحلاو  قدنخلاو  ادحأو  اردب  دهش  ، يدع ینب  فیلح  ، یمیمتلا هللا  دبع  نب  دقاو  نیب  هنیب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یخآ  ،
 . هنم تام  هنإ  لیقو  ۀمومسملا ، ةاشلا  نم  ربیخ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  لکأو 

ةاطرأ نب  رسب  -94-81

 . سابعلا نب  هللا  دیبع  ینبا  لتق  يذلأ  وه  هللا ]  هنعل  ] ةاطرأ یبأ  نبا  لیقو 

عفاروبأ یملسلا ، رسب  -95-91

هحفص 29] رسب [ . نب 

یعازخلا ءاقرو  نب  لیدب  -96-02

 . هللا دبع  وبأ  ، 

دنهوبأ هللا ،  دبع  نب  رب  -97-12

. يرادلا

یملسألا بیصحلا  نب  ةدیرب  -98-22

 . بیصحلاوبأ لیقو  ، 

يرمضلا ۀیمأ  نب  رکب  -99-32

. ۀیمأ نب  ورمع  وخأ  ،

ربج نب  رشبم  نب  رکب  -100-42

. يراصنألا

ینهجلا ریحب  یبأ  نب  ریجب  -101-52

. ادحأو اردب  دهش  یلوم  لیقو  ، 
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ۀبلعث نب  ثاحب  -102-62

ۀبلعث نب  ورمع  نب  سابسب  -103-72

. ةدعاس ینب  فیلح  ،

ءابلا باب 

ءاتلا باب 

ۀمصلا نب  شارخ  یلوم   ، میمت -104-1

. ادحأو اردب  دهش   ، ناوزغ نب  ۀبتع  یلوم  بابخ  نیب  هنیب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یخآ  ،

ۀیقروبأ سوأ ،  نب  میمت  -105-2

 . ماشلا لزن  ، يرادلا

ملسلا نب  منغ  ینب  یلوم   ، میمت -106-3

يودعلا دیسأ  نب  میمت  -107-4

. ةرصبلا لزن  ، يودعلا ۀعافروبأ  دسأ ، نبا  لیقو  ، 

یمیمتلا ۀبلعث  نب  بلت  -108-5

هحفص 30] يربنعلا [ . لیقو  ، 

سیق نب  راسی  نب  میمت  -109-6

. یجرزخلا يراصنألا 

ءاثلا باب 

سامشلا نب  سیق  نب  تباث  -110-1

. ۀمامیلا موی  لتق  ، ۀنیدملا نکس  ، راصنألا بیطخ  ، یجرزخلا

یلهشألا تماص  نب  تباث  -111-2

. ۀنیدملا نکس  ،

ۀفیلخ نب  كاحضلا  نب  تباث  -112-3
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. ةرجشلا تحت  عیابدق  ناک  و  ماشلا ،  نکس  ، يراصنألا

يراصنألا ثراحلا  نب  تباث  -113-4

ۀعیدو نب  دیزی  نب  تباث  -114-5

. دعجمابأ لیقو  دیعسابأ ، ینکی  ، ۀفوکلا نکس  ، یجرزخلا يراصنألا 

دیزوبأ دیز ، نب  تباث  -115-6

 . هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نآرقلا  اوعمج  نیذلا  ۀتسلا  دحأوه  و  ، 

يراصنألا عیفر  نب  تباث  -116-7

. رصم نکس  ،

 [ هلآو هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر  یلوم   ، نابوث -117-8

 . هللا دبع  ابأ  ینکی  ،

یثیللا مکحلا  نب  ۀبلعث  -118-9

هللا دبع  وبأ  ریعص ، نب  ۀبلعث  -119-01

يراصنألا بطاح  نب  ۀبلعث  -120-11

هحفص 31] . ] 

یظرقلا کیلم  یبأ  نب  ۀبلعث  -121-21

ةرمعوبأ ورمع ، نب  ۀبلعث  -122-31

. يراصنألا

یلطنحلا مدهز  نب  ۀبلعث  -123-41

. دفاو ، یمیمتلا

طیمس نب  ورمع  نب  فاقث  -124-51

 . سمشدبع ینب  فیلح  ،

مرقأ نب  تباث  -125-61
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نامعنلا نب  دلاخ  نب  تباث  -126-71

دیز نب  ورمع  نب  تباث  -127-81

. يدع نب 

ءاسنخ نب  تباث  -128-91

لازه نب  تباث  -129-02

يراصنألا ۀبلعث  نب  تباث  -130-12

يدع نب  ۀمنع  نب  ۀبلعث  -131-22

. ۀملس ینب  نم  ، 

ۀبغز نب  سیق  نب  تباث  -132-32

. یلهشألا

میجلا باب 

بلطملادبع نب  بلاط  یبأ  نب  رفعج  - 133-1

 . هتومب لتق   ، هللا همحر  فانمدبع  نب  مشاه  نب 

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رباج  -134-2

 . نیعبسو نامث  ۀنس  تام   ، هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عم  ةوزغ  ةرشع  هحفص 32 ] ینامثو [  اردب  دهش  ، ۀنیدملا لزن   ، مارح نب 

بائر نب  هللا  دبع  نب  رباج  -135-3

. رسایوبأ هتینک   ، نیثیدح سنأ  نع  يور  ، ۀنیدملا نکس  ، یملسلا

يذاعملا کیتع  نب  رباج  -136-4

 . مالسلا هیلع  یبنلا  نع  هیبأ  نع  يور   ، فسویابأ ینکی  نبا  هل  و  ۀنیدملا ، نکس  ، يراصنألا

ینهجلا ۀماسأ  نب  رباج  -137-5

(. ۀنیدملا ) ۀنیدملاب لزن  ،

یمیجهلا میلس  نب  رباج  -138-6
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. ةرصبلا لزن  ، يرجابأ ینکی   ، لوألا حیحصلاو  رباج ، نب  میلس  لیقو  میمت ،  ینب  نم  ، 

یسمحألا قراط  نب  رباج  -139-7

 . فوع نب  رباج  يراخبلا  لاق  و  میکحوبأ ،  ، 

یئاوسلا ةرمس  نب  رباج  -140-8

. ۀفوکلا لزن  ،

يراصنألا ریمع  نب  رباج  -141-9

یلهشألا دلاخ  نب  رباج  -142-01

يرافغلا ةدانج  نب  بدنج  -143-11

. ةذبرلاب نامثع  نمز  یف  تام  ، يرجاهم ةدانج  نب  ریرب  همسا  لیقو  نکسلا ،  نب  بدنج  لیقو  هللا ،  همحر  رذوبأ 

نایفس نب  هللا  دبع  نب  بدنج  -144-21

ۀبحـص هل  سیل  لـبنح  نـب  دـمحأ  لاـق  و  ۀبحـص ، هـل  بدـنج ،  مأ  نـبا  بدـنج  قوراـفلا  بدـنجو  ریخلا  بدـنج  لاـقیو  یقلعلا ، یلجبلا 
هحفص 33] اهنم [ . جرخ  مث  ةرصبلاب  راص  مث  ۀفوکلاب  ناک  هللا ،  دبع  وبأ  هتینک  ، ۀمیدق

بعک نب  بدنج  -145-31

 . هتبحص یف  کش   ، ماشلا لهأ  لتاق  ،

دارج نب  ثیکم  نب  بدنج  -146-41

. ینهجلا عوبری  نب 

یملسألا دهرج  -147-51

ورمعوبأ هللا  دبع  نب  ریرج  -148-61

اهیف ضبق  یتلا  ۀنـسلا  یف  ملـسأو  ۀیواعم ، یلإ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀلاسرب  ماشلا  مدـقو  ۀـفوکلا  نکـس  ، یلجبلا هللا  دـبع  وبأ  لاقیو  ، 
 . قاحسإ نب  دمحم  هرکذ   ، عرذأ ۀتس  ناک  هلوط  نإ  لیقو  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

مهرج -149-71

 . ماشلا لزن  ، ۀبلعثوبأ ورمع ، لاقیو  نمیلا ،  نم  بشان ،  نبا  لاقیو  رشان ، نب  موثرج  لاقیو  ، 

کیتع نب  ربج  -150-81
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. ۀنیدملا لزن  ، رباج وخأ  ،

رخص نب  رابج  -151-91

لیحارش نب  ۀثراح  نب  ۀلبج  -152-02

. ۀثراح نب  دیز  وخأ  ، یبلکلا

يدع نب  معطم  نب  ریبج  -153-12

 . نیسمخو نامث  ۀنس  تام  ، دمحم ابأ  ینکی   ، فانمدبع نب  لفون  نب 

قرزألا نب  ۀلبج  -154-22

( یمشجلا ) یمعشجلا ةدعج  -155-32

. ۀفوکلا لزن  ،

یموزخملا ةریبه  نب  ةدعج  -156-42

. ۀفوکلا لزن  ، ۀبحص هل  تسیلو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دهع  یلع  دلو  هنإ  لاقی  و] ] 

يدعسلا ۀمادق  نب  ۀیراج  -157-52

هحفص 34] ةرصبلا [ . لزن   ، همع نبا  لیقو  سیق ،]  نب  فنحألا [  مع  ،

رفظ نب  ۀیراج  -158-62

. ۀمامیلا  [ نم هلصأو [  ۀفوکلا ، نکس  ،

يدزألا ۀیمأ  یبأ  نب  ةدانج  -159-72

(. رصمب ) رصم نکس  ،

یمیجهلا زومرج  -160-82

. یعیرقلا لیقو  ةرصبلا ، نکس  ،

يرافغلا دیعس  نب  هاجهج  -161-92

. ۀنیدملا نکس  ،
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ناذوج -162-03

. ۀفوکلا نکس  ،

یملسلا ۀمهاج  -163-13

یمیمتلا ةداتق  نب  نوج  -164-23

. ةرصبلا لزن  ،

رادج -165-33

 . بسنی مل  و ] ] 

شنح نب  ورمع  نب  دوراج  -166-43

 (. مالسلا هیلع  هلآو (  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  نیدفاولا  نم  يدبعلا ، یلعی  نب 

یلعملا نب  دوراجلا  -167-53

. ةرصبلا نکس  ،

یمیمتلا یعجشألا  حارجلا  -168-63

ۀفاصرقوبأ ۀنشیخ ، نب  ةردنج  -169-73

. ینانکلا  ، ماشلا نکس  ،

یعجشألا لیعج  -170-83

يرافغلا صاقو  نب  لیمج  -171-93

 [. هللا همحر  رذ  یبأ  دبع  لیمح  لیقو  ةرصبوبأ [. رصم ، نکس  ،

يولبلا مهج  -172-04

یقرزلا سایإ  نب  ریبج  -173-14

هحفص 35] يراصنألا [ .

ءاحلا باب 

مشاه نب  بلطملادبع [  نب  ةزمح  -174-1
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ادیهـش لتق   ، بهل یبأ  ةأرما  ۀبیوث  امهتعـضرأ   ، هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عیـضر   ، یلعیوبأ لیقو  ةرامعوبأ ، هللا ،  دـسأ   [ فانمدـبع نب 
 . هنع هللا  یضر  دحأب 

يراصنألا ورمع  نب  ةزمح  -175-2

 [. حلاصوبأ یندملا [ یملسألا 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 176-3

 (. عیقبلاب ۀنیدملاب  ) ۀنیدملا نم  عیقبلاب  هربقو  امومسم  یضم   ، هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  نبا  دمحم ، وبأ  ، 

هللا دبع  وبأ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  - 177-4

. ءالبرکب  [ لوتقملا ] دیهشلا ،

هللا دبع  وبأ  نامیلا ،  نب  ۀفیذح  -178-5

. اموی نیعبرأب   [ مالسلا هیلع  نینمؤملا [  ریمأ  ۀعیبدعب  نئادملاب  تامو  ۀفوکلا ، نکس  ،

يرافغلا دیسأ  نب  ۀفیذح  -179-6

. ۀیمأ نبا  وه  و  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  بحاص  ، ۀحیرسوبأ ، 

ثراحلا نب  لفون  نب  ثراحلا  -180-7

 .. ثراحلاوبأ ثراحلا  نب  لفون  هنباو  هللا ،  دبع  وبأ  مشاه ،  نب  بلطملادبع  نب 

ةریغملا نب  ماشه  نب  ثراحلا  -181-8

 . كومریلا موی  لتق  هنإ  لیقو  تام ،  یتح  اهب  لزی  ملف   ، ماشلا یلإ  رمع  ۀفالخ  یف  جرخو  ۀنیدملا  نکس   ، حتفلا موی  ملسأ  ، یموزخملا

ذاعم نب  سوأ  نب  ثراحلا  -182-9

یلوم ةریهف  نب  رماع  نیب  هنیب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یخآ  ، ذاعم نب  دعـس  یخأ  نبا  ۀنیدملا ، نکـس  ، يراصنألا نامعنلا  نب 
. اردب دهشو  دحأب  لتق  ، رکب یبأ 

ةداتقوبأ یعبر ، نب  ثراحلا  -183-01

هحفص 36] يراصنألا [ .

یلهشألا سنأ  نب  ثراحلا  -184-11
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(. دحأ موی  نیلوتقملا  نم  دحأب ( لتق  ، يراصنألا

ءاصربلا نب  کلام  نب  ثراحلا  -185-21

. يزاجح ، یثیللا

شیقأ نب  ثراحلا  -184-31

. ادحاو اثیدح  يورو  ةرصبلا ، نکس  ،

یجرزخلا ۀمزخ  نب  ثراحلا  -187-41

. يراصنألا

سوأ نب  هللا  دبع  نب  ثراحلا  -188-51

. ریشبوبأ هتینک  ، يزاجحلا

یعازخلا رارض  نب  ثراحلا  -189-61

. زاجحلا نکس  ،

يرعشألا ثراحلا  -190-71

يدعاسلا دایز  نب  ثراحلا  -191-81

. ۀنیدملا نکس  ، يراصنألا

يرکبلا ناسح  نب  ثراحلا  -192-91

 . ثیرح لیقو  ، 

یحمجلا نب  بطاح  نب  ثراحلا  -193-02

. ۀنیدملا نکس  ، یشرقلا

ورمع نب  بطاح  نب  ثراحلا  -194-12

. يراصنألا

يراصنألا ورمع  نب  ثراحلا  -195-22

. ءاربلا لاخ  ،
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ۀیمأ نب  نامعنلا  نب  ثراحلا  -196-32

[. ادحأو اردب [ دهش  ، يراصنألا

یثیللا فوع  نب  ثراحلا  -197-42

. ۀنیدملا نکس  ، دقاووبأ ، 

یمهسلا ورمع  نب  ثراحلا  -198-52

. ۀنیدملا نکس  ،

يراصنألا ۀجفرع  نب  ثراحلا  -199-62

یمعثخلا سمشدبع  نب  ثراحلا  -200-72

. ائیش هنع  يورام  و  يراخبلا ، هرکذ  ،

يذئاعلا ثراحلا  نب  ثراحلا  -201-82

 . ماشلا نکس  ، يدماغلا لیقو 

ةریمع نب  سیق  نب  ثراحلا  -202-92

 . ] نهیقاب یلخیو  نهنم  اعبرأ  راتخی  نأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هرمأف )  ) رمأف  ، ملـسأ نیح  ةوسن  ناـمث  هل  ناـک  یفوکلا ، يدـسألا 
هحفص 37]

ورمع نب  ۀمصلا  نب  ثراحلا  -203-03

. يراصنألا

ۀعیبر نب  حیرش  نب  ثراحلا  -204-13

 . مهیف دفاو  ، يریمنلا

دلاخ نب  سیق  نب  ثراحلا  -205-23

. رمع ۀفالخ  یف  تامو  ۀمامیلاو  تاوزغلا  نم  اهدعبام  اردب و  دهشو  نیعبسلا  یف  ۀبقعلا  دهش  ، دلاخوبأ هتینک  ، یجرزخلا يراصنألا  دلخم  نب 

ةریغملاوبأ ملسم ،  نب  ثراحلا  -206-33

. يزاجحلا یشرقلا  یموزخملا 
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ۀشبه نب  سیق  نب  ثراحلا  -207-43

. ۀنیدملا نکس  ، يراصنألا

يراصنألا نامعنلا  نب  ۀثراح  -208-53

ةروص یلع  نیتعفد   [ مالسلا هیلع  لیئاربج [)   ) لیئربج يأر  هنأ  وه ] رکذو [ دهاشملا ، نم  امهدعبام  ادحأو و  اردب  دهش   ، هللا دبع  وبأ  هتینک  ،
ریمأ عم  دهشو  نینح ،  نم  عجر  نیح  ۀیناثلاو  ۀظیرق ، ینب  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  نیح  امه  الوأ  ، یبلکلا [ ۀفیلخ نب  ۀیحد [

. ۀیواعم نمز  یف  یفوتو  لاتقلا ،   [ مالسلا هیلع  نینمؤملا [ 

یعازخلا بهو  نب  ۀثراح  -209-63

. ۀفوکلا نکس  ،

يراصنألا ۀقارس  نب  ۀثراح  -210-73

. اهب لتقو  اردب  دهش   ، نوعظم نب  بئاسلا  نیب  هنیب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یخآ  ، يراجنلا

يراصنألا دیز  نب  ثیرح  -211-83

. ادحأو اردب  دهش  ،

نامثع نب  ورمع  نب  ثیرح  -212-93

. یفوک ، ورمعوبأ موزخم ،  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب 

يرافغلا ورمع  نب  مکحلا  -213-04

. ةرصبلا نکس  ،

یفقثلا نایفس  نب  مکحلا  -214-14

. يزاجحلا

ریمع نب  مکحلا  -215-24

هحفص 38] . ] 

یبلکلا نزح  نب  مکحلا  -216-34

 . میمت ینب  نم  یفلکلا ، نزح  نب  مکحلاوه  يراخبلا  لاق  و  ۀمثیخ ، یبأ  نبا  لوق  یلع  ، 
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یفقثلا صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  -217-44

. ةرصبلا نکس  ،

صاعلا نب  دیعس  نب  مکحلا  -218-54

 . هللا دبع  همساو  يومألا 

یملسلا ثراحلا  نب  مکحلا  -219-64

دلاخوبأ مازح ،  نب  میکح  -220-74

. ۀنس نورشعو  ۀئام  هل  ناک  نیتس و  ۀنس  تام   ، ماوعلا نب  ریبزلا  مع  ،

بهو یبأ  نب  نزح  -221-84

ءاخلا باب 

دیلولا نب  دلاخ  -222-1

بویأوبأ دیز ، نب  دلاخ  -223-2

 [. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لزنم  بحاص  ،] يراصنألا

ترألا نب  بابخ  -224-3

حیرشوبأ ورمع ، نب  دلیوخ  -225-4

. یعازخلا

 [ نیتداهشلا وذ   ] تباث نب  ۀمیزخ  -226-5

ءامیإ نب  فافخ  -227-6

لادلا باب 

 [ مصاع نب  دواد  -] 228-1

هحفص 39] . ] 

لاذلا باب 

ۀصیبقوبأ بیؤذ ،  -1
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ءارلا باب 

جیدخ نب  عفار  -230-1

ۀبابلوبأ رذنملادبع ، نب  ۀعافر  -231-2

عفار نب  ۀعافر  -232-3

یلعملا نبا  دیعسوبأ  عفار ،  -233-4

سارفوبأ بعک [  نب  ۀعیبر  -234-5

[. یملسألا

يرافغلا ورمع  نب  عفار  -235-6

يازلا باب 

ماوعلا نب  ریبزلا  -236-1

تباث نب  دیز  -237-2

ینهجلا دلاخ  نب  دیز  -238-3

مقرأ نب  دیز  -239-4

ۀحلطوبأ لهس ،  نب  دیز  -240-5

یملسألا رهاز  -241-6

. ةرجشلا باحصأ  نم  ةازجم ، دلاو  ،

ورمع نب  ریهز  -242-7

نیسلا باب 

میلد نب  ةدابع  نب  دعس  -] 243-1

هحفص 40] هابأ [ .]  عمس  یفوکلا  یملسألا  جرزخلا  دیس 

صاقو یبأ  نب  دعس  -244-2

دیز نب  دیعس  -245-3

يردخلا دیعسوبأ  دعس ، -246-4
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فینح نب  لهس  -247-5

ۀمثح یبأ  نب  لهس  -248-6

دعس نب  لهس  -249-7

یسرافلا ناملس  -250-8

 . هیلع هللا  ۀمحر  ،

عوکألا نب  ۀملس  -251-9

بدنج نب  ةرمس  -252-01

دیزی نب  بئاسلا  -253-11

ریهز یبأ  نب  نایفس  -254-21

درص نب  نامیلس  -255-31

ذاعم نب  دعس  -256-41

 [ ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هالوم  دعس  -] 256-41

یبضلا رماع  نب  ناملس  -257-51

ۀفیذح یبأ  یلوم   ، ملاس -258-61

نامعنلا نب  دیوس  -259-71

یمرجلا ۀملس  -260-81

. ورمع دلاو  ،

ۀلیمجوبأ ریس ، -261-91

دبعم نب  ةربس  -262-02

یفقثلا هللا  دبع  نب  نایفس  -263-12

ۀناحیروبأ ۀنیفس ، -264-22

نرقم نب  دیوس  -265-32
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هحفص 41] . ] 

ةروذحموبأ نیعم ،  نب  ةرمس  -266-42

نیشلا باب 

سوأ نب  دادش  -267-1

نمحرلادبع نب  ۀبیش  -268-2

دیوس نب  دیرش  -269-3

داصلا باب 

نایفسوبأ برح ،  نب  رخص  -270-1

ۀمامأوبأ يدص ، -271-2

ۀماثج نب  بعصلا  -272-3

نانس نب  بیهص  -273-4

ۀیمأ نب  ناوفص  -274-5

ءاطلا باب 

هللا دیبع  نب  ۀحلط  -276-1

یعجشألا میشأ  نب  قراط  -277-2

هحفص 42] . ] 

ءاظلا باب 

عفار نب  ریهظ  -278-1

نیعلا باب 

بلطملادبع نب  بلاط  یبأ  نب  یلع  - 279-1

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نسحلا ،  ابأ  ینکی   ، بالک نب  یصق  نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب 

نامثع نب  هللا  دبع  - 280-2
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. ۀفاحق یبأ  نبا  رکبابأ  ینکی  ،

باطخلا نب  رمع  -281-3

نافع نب  نامثع  -282-4

فوع نب  نمحرلادبع  - 283-5

سابع نب  هللا  دبع  - 284-6

رمع نب  هللا  دبع  - 285-7

دوعسم نب  هللا  دبع  - 286-8

رفعج نب  هللا  دبع  - 287-9

ریبزلا نب  هللا  دبع  - 288-01

مصاع نب  دیز  نب  هللا  دبع  - 289-11

. يراصنألا

مالس نب  هللا  دبع  - 290-21

لفغم نب  هللا  دبع  - 291-31

ۀبتع نب  هللا  دبع  - 292-41

یفوأ یبأ  نب  هللا  دبع  - 293-51

رسب نب  هللا  دبع  - 294-61

يرعشألا یسوم  وبأ  هللا ،  دبع  - 295-71

هحفص 43] . ] 

صاعلا نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 296-81

ۀعمز نب  هللا  دبع  - 297-91

ۀفاحق یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 298-02

ةرمس نب  نمحرلادبع  - 299-12

دیمحوبأ دعس ، نب  نمحرلادبع  - 300-22
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ةریرهوبأ هللا ،  دبع  - 301-32

تماصلا نب  ةدابع  -302-42

بلطملادبع نب  سابعلا  -303-52

ۀعیبر نب  رماع  -304-62

ورمع نب  ذئاع  -305-72

کلام نب  نابتع  -306-82

متاح نب  يدع  -307-92

یقرابلا ةورع  -308-03

دوعسموبأ ورمع ، نب  ۀبقع  -309-13

یمهجلا رماع  نب  ۀبقع  -310-23

رسای نب  رامع  -311-33

نیصح نب  نارمع  -312-43

ۀملس یبأ  نب  رمع  -313-53

[ یعجشألا کلام  نب  فوع  -] 313-53

ۀیمأ نب  ورمع  -314-63

صاعلا نب  ورمع  -315-73

فوع نب  ورمع  -316-83

کلام نب  فوع  -317-93

هحفص 44] . ] 

ءادردلاوبأ رمیوع ، -318-04

یمرضحلا نب  ءالعلا  -319-14

بیعص نب  ۀبلعث  نب  هللا  دبع  - 320-24

ماشه نب  هللا  دبع  - 321-34
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دیز نب  هللا  دبع  - 322-44

سبعوبأ ربج ، نب  نمحرلادبع  - 323-54

ثراحلا نب  ۀبقع  -324-64

بلغت نب  ورمع  -325-74

یمرجلا ۀملس  نب  ورمع  -326-84

قلطصملا نب  ثراحلا  نب  ورمع  -327-94

دلاخ نب  ءادعلا  -328-05

. دانسإ ریغب  ،

حلفألا نب  تباث  نب  مصاع  -329-15

لیفطلاوبأ ۀلثاو ، نب  رماع  -330-25

سینأ نب  هللا  دبع  - 331-35

بئاسلا نب  هللا  دبع  - 332-45

ریخسلا نب  هللا  دبع  - 333-55

سجرس نب  هللا  دبع  - 334-65

ۀفاذح نب  هللا  دبع  - 335-75

ۀعیبر نب  هللا  دبع  - 336-85

هحفص 45] . ] 

بیسملا نب  هللا  دبع  - 337-95

نامثع نب  هللا  دبع  - 338-06

ۀعیبر نب  بلطملادبع  - 339-16

ناوزغ نب  ۀبتع  -340-26

ةریمع نب  يدع  -341-36

ۀجفرع -342-46
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ۀجفرع -342-46

صاعلا یبأ  نب  نامثع  -343-56

دیزوبأ بطخأ [  نب  ورمع  -344-66

[. يراصنألا

ثیرح نب  ورمع  -345-76

ۀسبع نب  ورمع  -346-86

ۀبیور نب  ةرامع  -347-96

حارجلا نب  هللا  دبع  نب  ریمع  -348-07

ءافلا باب 

سابعلا نب  لضفلا  -349-1

دیبع نب  ۀلاضف  -350-2

فاقلا باب 

دعس نب  سیق  -351-1

نامعنلا نب  ةداتق  -352-2

نوعظم نب  ۀمادق  -353-3

هحفص 46] اردب [ . دهش  ،

قراخم نب  ۀصیبق  -354-4

کلام نب  ۀبطق  -355-5

فاکلا باب 

کلام نب  بعک  -356-1

ةرجع نب  بعک  -357-2

رسیلاوبأ ورمع ، نب  بعک  -358-3

دثرموبأ نیصح ،  نب  زانک  -359-4
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کلاموبأ مصاع ،  نب  بعک  -360-5

. دیبع همسا  لیقو  يرعشألا ،

میملا باب 

يراصنألا ۀملسم  نب  دمحم  - 361-1

دیسأوبأ عیبرلا ،  نب  کلام  -362-2

ثریوحلا نب  کلام  -363-3

ۀعصعص نب  کلام  -364-4

لبج نب  ذاعم  -365-5

نایفس یبأ  نب  ۀیواعم  -366-6

ۀبعش نب  ةریغملا  -367-7

دوسألا نب  ورمع  نب  دادقملا  -368-8

هحفص 47] . ] 

راسی نب  لقعم  -369-9

ۀمرخم نب  روسملا  -370-01

بیقیعم -371-11

نزح نب  بیسملا  -372-21

دوعسم نب  عشاجم  -373-31

عیبرلا نب  دومحم  -374-41

برکیدعم نب  مادقملا  -375-51

یملسألا سادرم  -376-61

دیزی نب  نعم  -377-71

ریکب نب  سایإ  نب  دمحم  - 378-81

 . هیبأ نع  ، 
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مکحلا نب  ناورم  -379-91

نرقم -380-02

یملسلا مکحلا  نب  ۀیواعم  -381-12

يرهفلا دروتسملا  -382-22

دوسألا نب  عیطم  -383-32

هللا دبع  نب  رمعم  -384-42

شحج نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 385-52

 . نییندملا یف  هدادع   ، سمشلادبع ینب  فیلح  ، يدسألا

یملسلا ناوفص  نب  دمحم  - 386-62

 . مکحلا نب  ناورم  هیلع  یلصو  رفص ، یف  نیعبرأو  ثالث  هحفص 48 ] ۀنس [  تام   ، نییندملا یف  هدادع  ، يراصنألا

يراصنألا یفیص  نب  دمحم  - 387-72

 . نییندملا یف  هدادع  ،

يرصنلا بیبح  نب  دمحم  - 388-82

. رظن هثیدح  یف  ةدقع  نبا  لاق  نییماشلا ،  یف  هدادع  ،

ةریمع یبأ  نب  دمحم  - 389-92

 . نییماشلا یف  هدادع  ،

مهروبأ سیق ،  نب  دمحم  - 390-03

ناک رخآلا [ هوخأو  یسوم ،  یبأ  نبا  ناک  ةدربابأ  نإ  لیقو  ةدربابأ ، ینکی  رخآ  خأ  امهلو  نییفوکلا ،  یف  هدادع   ، یسوم یبأ  وخأ  يرعشألا 
 . سیق نب  رمعابأ  ینکی  [

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  - 391-13

. ۀفوکلا مالسلا  هیلع  یلع  یلع  مدق   ، نییندملا یف  هدادع  ،

یحمجلا بطاح  نب  دمحم  - 392-23
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(. ۀشبحلا یف  ۀشبحلاب ( یلوألا  ةرجهلا  یف  دلو   ، نییفوکلا یف  هدادع  ،

ۀلاضف نب  سنأ  نب  دمحم  - 393-33

 . نییندملا یف  هدادع  ، يراصنألا يرفظلا 

هللا دیبع  نب  ۀحلط  نب  دمحم  - 394-43

. ةرصبلا لهأ  رکسع  یف  لمجلا  موی  لتق   ، نامیلسابأ ینکی  لیقو  مساقلاابأ ،  ینکی  ، ةرم نب  میت  نب  دعس  نب  بعک  نب  ورمع  نب  نامثع  نب 

هللا دبع  ۀملس  یبأ  نب  دمحم  - 395-53

هللا یلص  یبنلا  ۀجوز  ۀملس  مأ  امهمأو  ۀملس  هوخأو  وه  مالسلا  هیلع  یلع  عم  دهـش   ، موزخم نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  لاله  نب  دسألادبع  نب 
یبأ انبا  رمعو  ۀملـس  لیقو  کعم ،  تجرخل  جورخلا  یل  حلـصی  ولف  ، ۀقدص کیلع  امه  تلاقف  مالـسلا  هیلع  یلع  یلإ  امهب  تتأ   ، هلآو هیلع 

 . حصأاذه ةدقع  نبا  لاق  ۀملس ،

مالس نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 396-63

 . نییندملا یف  هحفص 49 ] هدادع [  ، يراصنألا یجرزخلا  ثراحلا  نب 

مزح نب  ورمع  نب  دمحم  - 397-73

 . مالسلا هیلع  یلع  عم  دهش   ، نییندملا یف  هدادع  يراصنألا 

ءاقرو نب  لیدب  نب  دمحم  - 398-83

الوسر امهو  نیفـصب  هعم  التق   ، هللا دبع  هوخأو  وه  مالـسلا  هیلع  یلع  عم  دهـش  ۀـفوکلا  لزن  يزاجح  هلـصأ   ، نییفوکلا یف  هدادـع  ، یعازخلا
. ءاقرو نب  لیدب  امهیبأ  یلإ  بتک  مالسلا  هیلع  یبنلا  ناک  و  نمیلا ،  لهأ  یلإ  هلآو ]  هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر 

ینادمهلادمحم - 399-93

 . مالسلا هیلع  یبنلا  مداخ 

دمحم - 400-04

. ۀنیدملا حرس  حابتساو  ۀنییع  نب  هللا  دبع  مهلتق   ، یبنلا ءاعر  عم  ةانق  نطبب  لتق  ، يرافغلا ةرمس  لاقیو  دومحم ، لاقیو  ، 

باطخلا نب  دیز  نب  دمحم  - 401-14

 . مالسلا هیلع  یبنلا  دهع  یلع  دلو  هنإ  لیق  ،

ثراحلا نب  ۀعیبر  نب  دمحم  - 402-24
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 . نییندملا یف  هدادع  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب 

رکب یبأ  نب  دمحم  - 403-34

 . هلبق نم  اهیلع  الماع  ناک  و  مالسلا ،  هیلع  یلع  ۀفالخ  یف  ةرجهلا  نم  نیثالثو  نامث  ۀنس  ( رصم یف  رصمب ( لتقو  عادولا  ۀجح  یف  دلو  ،

سیق نب  تباث  نب  دمحم  - 404-44

 . نییندملا یف  هدادع  ، يراصنألا سامشلا  نب 

دیز نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 405-54

هحفص 50] نییندملا [ .  یف  هدادع   ، مالسلا هیلع  یبنلا  دهعب  دلو  هنإ  لاقی  ، يراصنألا

ۀیطع نب  دمحم  - 406-64

93-42- تیاور -2-1- تیاور  - بارخلا رمعی  نأ  رماعلا و  برخی  نأ  ۀعاسلا  طارشأ  نم  لاق  هنأ  مالسلا  هیلع  یبنلا  نع  يور 

ۀمرخم نب  سیق  نب  دمحم  - 407-74

تام نم  لاق  هنأ  مالـسلا  هیلع  یبنلا  نع  يور  و  ۀشئاع ، نع  يورو  مالـسلا  هیلع  یبنلا  دهع  یف  دـلو  هنإ  لاقی   ، نییکملا یف  هدادـع  ، يرهزلا
95-42- تیاور -2-1- تیاور  - ۀمایقلا موی  انمآ  هللا  هثعب  نیمرحلا  دحأ  یف 

رسای نب  رامع  نب  دمحم  - 408-84

 . هل اعدو  هضرم  نم  هداعدق  مالسلا  هیلع  یبنلا  ناک  و  نییفوکلا ،  یف  هدادع  ، یموزخملا

صاعلا نب  ورمع  نب  دمحم  - 409-94

 . نیفص موی  ۀیواعم  عم  ناک  و  نییماشلا ،  یف  هدادع  ، یمهسلا لئاو  نب 

نونلا باب 

ریشب نب  نامعنلا  -410-1

عیفن -411-2

. ةرکبابأ ینکی 

دیبع نب  ۀلضن  -412-3

. ةزربابأ ینکی  ،
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ۀیواعم نب  لفون  -413-4

نرقم نب  نامعنلا  -414-5

ناعمس نب  ساونلا  -415-6

ۀبتع نب  عفان  -416-7

هیبن -417-8

[ ۀشیبن -] 417-8

واولا باب 

ۀفیحجوبأ بهو ،  -418-1

هحفص 51] . ] 

عقسألا نب  ۀلثاو  -419-2

برح نب  یشحو  -420-3

رجح نب  لئاو  -421-4

ءاهلا باب 

ةدربوبأ راین ، نب  یناه  -422-1

مازح نب  میکح  نب  ماشه  -423-2

رماع نب  ماشه  -424-3

ءایلا باب 

ۀیمأ نب  یلعی  -425-1

ینکلا باب 

ثراحلا نب  مهجلاوبأ  - 426-1

 . هللا دبع  همسا  لیقو  ، 

( رشب ) ریشبوبأ - 427-2

رماعوبأ - 428-3
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يرعشألا کلاموبأ  - 428-3

دوادوبأ - 429-4

ۀیحوبأ - 430-5

ءاسنلا باب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  -431-1

و هحفص 52 ] . ] 

ۀملس مأ  -432-2

و مالسلا .  هیلع  هتجوز  ،

ۀشئاع -433-3

و . 

ۀصفح -434-4

و . 

ۀبیبح مأ  -435-5

و . 

ۀنومیم -436-6

و . 

ثراحلا تنب  ۀیریوج  -437-7

شحج تنب  بنیز  -438-8

ییح تنب  ۀیفص  -439-9

ۀعمز تنب  ةدوس  -440-01

رکب یبأ  تنب  ءامسأ  -441-11

بلاط یبأ  تنب  یناه  مأ  -442-21
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. ۀتخاف اهمساو  ، 

لضفلا مأ  -443-31

. ۀبابل اهمسا  ،

ۀملس یبأ  تنب  بنیز  -444-41

ۀبقع تنب  موثلک  مأ  -445-51

نصحم تنب  سیق  مأ  -446-61

ثراحلا تنب  ۀیملسألا  ۀعیبس  -447-71

ناحلم تنب  مارح  مأ  -448-81

میلس مأ  -449-91

کیرش مأ  -450-02

ۀیطع مأ  -451-12

دوعسم نبا  ةأرما  بنیز  -452-22

هحفص 53] . ] 

ذوعم تنب  عیبرلا  -453-32

سیق تنب  ۀمطاف  -454-42

دیعس نب  دلاخ  تنب  دلاخ  مأ  -455-52

 . صاعلا نب 

نامور مأ  -456-62

ءالعلا مأ  -457-72

مازخ تنب  ءاسنخ  -458-82

ۀبیش تنب  ۀیفص  -459-92

رماث تنب  ۀلوخ  -460-03
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 . سیق تنب  ۀلوخ  یه  لیقو  ، 

طیلس مأ  -461-13

میکح تنب  ۀلوخ  -462-23

بهو تنب  ۀمادخ  -463-33

نیصحلا مأ  -464-43

رشبم مأ  -465-53

ۀثراح تنب  ماشه  مأ  -466-63

ةرمع تخأ 

سیمع تنب  ءامسأ  -468-83

هحفص 57] . ] 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  يور  نم  ءامسأ 

ةزمهلا باب 

ۀثراح نب  دیز  نب  ۀماسأ  -469-1

 . فورعم هبسنو  بلک ،  نم  لصألاو  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم  ،

یمیمتلا ۀتابن  نب  غبصأ  -470-2

. یلظنحلا

يراقلا هللا  دبع  نب  میهاربا  - 471-3

. ةراقلا نم  ، 

دیبع نب  بویأ  -472-4

. يردب ،

يدنکلا سیق  نب  ثعشأ  -473-5

. انوعلم ایجراخ  راص  مث  ، 
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یمیمتلا سیق  نب  فنحأ  -474-6

سیق نب  یبأ  - 475-7

ۀلبج نب  فرشألا  -476-8

. ۀلبج نب  میکح  وخأ  ،

یعخنلا دیزی  نب  میهاربا  - 477-9

یمیمتلا سیوأ  -478-01

دیزی نب  دوسألا  -479-11

ۀعیبض نب  نیعأ  -480-21

یکسکسلا ۀجفرع  نب  دوسألا  -481-31

 [. مالسلا هیلع  هیلإ [  أجلو  ۀیواعم  نم  بره  ، یماش ،

یلهابلا زرحم  نب  مهدأ  -482-41

ینرقلا سیوأ  -483-51

یعخنلا دیزی  نب  دوسألا  -483-51

هحفص 58] . ] 

ءابلا باب 

یملسألا بیصحلا  نب  ةدیرب  -484-1

. یبرع یندم  ، یعازخلا

بزاع نب  ءاربلا  -485-2

(. يراصنألا ) يراصنأ ،

دیز نب  ریشب  -486-3

یسودسلا بلغت  نب  رکب  -487-4

ۀیصاصخلا نبا  ریشب  -488-5
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. اریشب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هامسف  ، ربرب همسا  ناک  و  ، 

يراصنألا دوعسم  یبأ  نب  رشب  -489-6

. ةرحلا موی  لتق  ،

دوعسم نب  رشب ) ) ریشب -490-7

ءاتلا باب 

یجانلا میذح  نب  میمت  -491-1

 . مالسلا هیلع  هعم  دهش  ،

ورمع نب  میمت  -492-2

 . فینح نب  لهس  مدق  یتح  لوسرلا ،  ۀنیدم  یلع  مالسلا  هیلع  یلع ]  نینمؤملا [  ریمأ  لماع  ناک  و  شنحابأ ،  ینکی  ،

ءاثلا باب 

دعس نب  تباث  -493-1

هحفص 59] . ] 

جاجحلا نب  تباث  -494-2

 . تباث نب  دیز  نع  يوری  ناک  و  ، 

ینانبلا تباث  -495-3

 . نیفصب مالسلا  هیلع  هعم  لتق  ، ردب لهأ  نم  ۀلاضفابأ ، ینکی  ،

میجلا باب 

ةدانج نب  بدنج  -496-1

. ۀعبرألا ناکرألا  دحأ  ، رذابأ ینکی   ، نکسلا نب  بدنج  لاقیو  ، 

يدزألا هللا  دبع  نب  بدنج  -497-2

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  -498-3

. یجرزخلا یبرعلا  یندملا 
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رهسم نب  ۀیریوج  -499-4

. یفوک یبرع  ،

ةدیعج -500-5

. یفوک ، ینادمه

يراصنألا دعس  نب  ةداحج  -501-6

یلجبلا هللا  دبع  نب  ریرج  -502-7

ورمع نب  ۀلبج  -503-8

نایفس یبأ  نب  ۀلبج  -504-9

. يرصم ،

ۀیطع نب  ۀلبج  -505-01

. افرعابأ ینکی  ،

يدعسلا ۀمادق  نب  ۀیراج  -506-11

 . فنحألا مع  ،

یموزخملا ةریبه  نب  ةدعج  -507-21

 . بلاط یبأ  تنب  یناه  هحفص 60 ] مأ [  همأ   [، مالسلا هیلع  نینمؤملا [  ریمأ  تخأ  نبا  ، 

رماع نب  لحج  -508-31

يدنکلا بیلک  نب  ریرج  -509-41

ءاحلا باب 

مالسلا امهیلع  هانبا   ، نیسحلا نسحلا و 

 (. مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  انبا  )

یسبعلا نامیلا  نب  ۀفیذح  -511-2

. ۀعبرألا ناکرألا  نم  دعدق  و  راصنألا ، یف  هدادعو  ، 
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يدسألا رهاظم  نب  بیبح  -512-3

یقلاحلا ینادمهلا  ثراحلا  -513-4

یفنحلا دعس  نب  میکح  -514-5

 . ییحتابأ ینکی   ، سیمخلا ۀطرش  نم  ناک  و  ، 

يدنکلا يدع  نب  رجح  -515-6

 . لادبألا نم  ناک  و  ، 

ینرعلا نسحلا  - 516-7

. ۀلیجب نم  ، 

یفعجلا سیق  نب  ثراحلا  -517-8

ینرعلا نیوج  نب  ۀبح  -518-9

هحفص 61] ینرعلا [ . ( ۀیوج ) ۀیوح ( وبأ نبا (]  لیقو [  ۀمادقوبأ ، ۀبح  ۀینکو  یفوک ، ،

بدنج نب  نیصحلا  -519-01

. یفوک ، یبنجلا نایبظابأ  ینکی  ،

يراصنألا ۀیزغ  نب  جاجحلا  -520-11

ۀقارس نب  ثراحلا  -521-21

هللا دبع  نب  بیبح  -522-31

بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  نیصحلا  -523-41

ورمع نب  جاجحلا  -524-51

ورمع نب  نامعنلا  نب  ۀلظنح  -525-61

 . قیرز ینب  نم  ، 

یثیللا ورمع  نب  ثراحلا  -526-71

 . هعماسم یف  کنآلا  نبیذیل  ۀیواعم  فلح  يذلأ  وه  و ] دقاوابأ [، ینکی  ،
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ملسأ نب  بیبح  -527-81

عیبرلا نب  ثراحلا  -528-91

. راجنلا نب  نزام  ینب  دحأ  ، ۀنیدملا یلع  هلماع  ناک  و  دایزابأ ، ینکی  ،

سیق نب  ثراحلا  -529-02

 . نیفصب هلجر  تعطق  ،

ۀلبج نب  میکح  -530-12

يرجهلا ورمع  نب  سالح  -531-22

يراقلا نیزح  -532-32

تباث یبأ  نب  بیبح  -533-42

یعخنلا مامه  نب  ثراحلا  -534-52

 . نیفص موی  رتشألا  ءاول  بحاص  ،

یفنحلا رباج  نب  ثیرح  -535-62

هحفص 62] . ] 

یئاطلا باهش  نب  ثراحلا  -536-72

ةریصح نب  ثراحلا  -537-82

ۀمادق نب  ۀثراح  -538-92

روث نب  ۀثراح  -539-03

رذنملا نب  نیضح  -540-13

 . مالسلا هیلع  هتیار  بحاص  ، یشاقرلا ناساسابأ  ینکی  ،

حابصلا نب  ثراحلا  -541-23

ناهمج نب  ثراحلا  -542-33

یملسلا نمحرلادبع  نب  نیصحلا  -543-43
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( یظعانلا ) یطعانلا فون  نب  نیسحلا  - 544-53

يرکبلا موزخم  نب  ناسح  -545-63

 . مالسلا هیلع  هعم  ناک  ، 

رمتعملا نب  شنح  -546-73

ءاخلا باب 

دیز نب  دلاخ  -547-1

 . جرزخلا نم  يراصنألا ، بویأابأ  ینکی  ، یجرزخ یبرع  یندم  ،

نیتداهشلا وذ   ، تباث نب  ۀمیزخ  -548-2

هحفص 63] . ] 

ریبج نب  تاوخ  -549-3

. يردب ،

رذنملا نب  بابحلا  نب  مرشخ  -550-4

 [. جرزخلا نم  ۀملس [ ینب  نم  ، 

ۀناجد یبأ  نب  دلاخ  -551-5

. ردب لهأ  نم  ، 

بعصم نب  ۀجراخ  -552-6

نیصح نب  دلاخ  -553-7

یلهذلا رمعم  نب  دلاخ  -554-8

 [ قیلط نب  دلاخ  -] 554-8

لادلا باب 

ۀحیحأ نب  لالب  نب  دواد  -] 555-1

 ([. هللا امهمحر   ) هللا همحر  نمحرلادبع  دلاو  ، يراصنألا یلیلوبأ  ، 
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رانید -555-1

 . هلاق رعشل  کلذب  بقل  امنإو  اصیقع ، هبقلو  دیعسابأ ، ینکی  ،

ءارلا باب 

يرجهلا دیشر  -556-1

یئاطلا يدع  نب  شایرلا  -557-2

يدسألا ذجان  نب  ۀعیبر  -558-3

. یفوک یبرع  ، يدزألا

يراصنألا عفار  نب  ۀعافر  -559-4

جیدخ نب  عفار  -560-5

دادش نب  ۀعافر  -561-6

یبراحملا ( ۀعیفر ) ۀقیقر -562-7

یلع نب  ۀعیبر  -563-8

 . هنع يوری  قاحسإوبأ  ناک  ، 

ماحللا ناکر  -564-9

هحفص 64] . ] 

يازلا باب 

يراصنألا مقرأ  نب  دیز  -565-1

 . هرصب یمع  ، یجرزخ یندم  یبرع  ،

ناحوص نب  دیز  -566-2

 . لتق نیح  تعجرتسا  ۀشئاع  نإ  لیقو  لمجلا ،  موی  لتق   ، لادبألا نم  ناک  و  ، 

ناذاز -567-3

. یسرافلا رمعابأ  ینکی  ،
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دعجلا نب  دایز  -568-4

شیبح نب  رز  -569-5

. الضاف ناک  و  ، 

ینهجلا بهو  نب  دیز  -570-6

. یفوک ،

یملسألا نیصحلا  نب  دیز  -571-7

 . نیرجاهملا نم  ، 

ینهجلا دلاخ  نب  دیز  -572-8

يراصنألا ۀضایب  نب  دایز  -573-9

ۀثراح نب  دیز  -574-01

. دیز نب  ۀماسأ  یبأب  سیل  و  ، 

ۀلیمز -575-11

ۀلبج نب  لغزلا  -576-21

. ۀلبج نب  میکح  وخأ  ،

عیثی نب  دیز  -577-31

هحفص 65] . ] 

یعیبسلا یناه  نب  دیز  -578-41

سیق نب  رحز  -579-51

 [. جراوخلا یلإ  عجر  مث  يرلا [ یلإ  هللا  دبع  نب  ریرج  یلإ  مالسلا  هیلع  هلوسر  ،

بحرم نب  بعک  نب  دایز  -580-61

 (. ناجیابرذآ  ) ناجیبرذآ یلإ  سیق  نب  ثعشألا  یلإ  هلوسروه  و  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  رمأ  یف  هنم  ناک  ام  هرمأ و  یف  رظنی  ،

دیبع نب  دایز  -581-71
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. ةرصبلا یلع  هلماع  ،

ۀعیبر نب  دیز  -582-81

 . مهل اعبت  دبعمابأ  ینکی  ،

یثراحلا رضنلا  نب  دایز  -583-91

یمیمتلا صفح  نب  دایز  -584-02

یمیمتلا نیصحلا  نب  دایز  -585-12

. ةریزجلا لهأ  نم  ةرصبلا و  لهأ  نم  ، 

نیسلا باب 

یسرافلا ناملس  -586-1

. ۀعبرألا ناکرألا  لوأ   ، هللا دبع  ابأ  ینکی   ، هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم  ،

یجرزخلا کلام  نب  دعس  -587-2

. یندملا یبرعلا  هحفص 66 ] يراصنألا [  يردخلا  دیعسابأ  ینکی  ،

يراصنألا فینح  نب  لهس  -588-3

. دمحم ابأ  ینکی  ، ۀنیدملا یلع  هیلاو  ناک  و  یبرع ، (، يراصنأ )

ۀلفغ نب  دیوس  -589-4

یلالهلا سیق  نب  میلس  -590-5

يدبعلا ناحوص  نب  ناحیس  -591-6

. ۀعصعص وخأ  ،

هالوم ، دعس -592-7

لیهک نب  ۀملس  -593-8

دعجلا یبأ  نب  ملاس  -594-9

نارمع نب  دعس  -595-01

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


. يرتخبلاابأ ینکی   ، ثعشألا نبا  عم  مجامجلا  موی  جرخ  ناک  یلوم ،  یفوک  ، زوریف نب  دعس  لاقیو  ، 

ینادمهلا بهو  نب  دیعس  -596-11

یعازخلا درص  نب  نامیلس  -597-21

 . فلختلا یف  هرذع  یف  ابذک  هناسل  یلع  يورملاوأ  نسحلا  نع  يورملا   ، لمجلا موی  هنع  فلختملا  ،

عوکألا نب  ۀملس  -598-31

يدعاسلا دعس  نب  لهس  -599-41

ورمع نب  دعس  -600-51

هحفص 67] . ] 

ۀعیدو نب  دایز  نب  دعس  -601-61

ۀعیبر نب  ةرمس  -602-71

ینادمهلا سیق  نب  دیعس  -603-81

 ( لیلأ  ) لیکأ نب  نایفس  -604-91

ینهجلا بهو  نب  دیعس  -605-02

يدنکلا ۀمالس  -606-12

يرتخبلا نب  دیبع  نب  دیس  -607-22

یفقثلا دوعسم  نب  دیعس  -608-32

یعخنلا کلام  نب  نانس  -609-42

دیزی نب  نایفس  -610-52

ذخأ مث  اولتقف ، ، رـشب نب  ثراحلا  هوخأ  مث  رـشب ، نب  ةریمع  ۀیارلا  ذخأ  مث  دیزی ، نب  برک  هوخأ  مث  دیزی ، نب  دیبع  هوخأ  مث  ۀـیارلا ، ذـخأ  ،
 . صولقلاوبأ بیرک  نب  بهو  ۀیارلا 

فوعدبع نب  كامس  -611-62

( ینامیلا ۀفیذح   ) نامیلا نب  ۀفیذح  نب  دعس  -612-72

رهسم نب  نامیلس  -613-82
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هحفص 68] هنع [ .  يوری  شمعألا  ناک  و  نیمیقتسم ،  اعیمج  اناکو  یثراحلا ، رحلا  نب  ۀشرخ  نع  يوری  ناک  ، 

( رامع ) ةرامعوبأ دیمح ، نب  دعس  -614-92

 . نیفصب هنیع  تبیصأ  ، ینادمهلا

نیشلا باب 

ینادمهلا  ( نامعن  ) نامعنلا نب  حیرش  -615-1

ینادمهلا عمزألا  نب  دادش  -616-2

یسبعلا لکش  نب  ریتش  -617-3

. ریبش دعس  لاق  و ] ،] 

ۀملس نب  قیقش  -618-4

 . كادوابأ ینکی  ،

یملسلا ۀمادق  نب  حیرش  -619-5

یعبر نب  ثبش  -620-6

 . جراوخلا یلإ  عجر  ،

یملسلا روعألا  نب  کیرش  -621-7

. یعخنلا

روث نب  قیقش  -622-8

لیبحرش -623-9

. اولتق یتح  رخآلادعب  ۀیارلا  ذخأی  دحاو  لک  نیفصب ،  اولتق   ، حیرش ونب  ةوخإ  ءالؤه  ، ریتش لاقیو  ریمشو ، دیزی ) ) دیربو بیرکو  ةریبهو 

بشوح نب  هللا  دبع  نب  رهش  -624-01

هحفص 69] . ] 

داصلا باب 

ناحوص نب  ۀعصعص  -625-1
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یعبر نب  یفیص  -626-2

رفز نب  ۀلص  -627-3

. رمع بحاص 

نایفس نب  ةریبص  -628-4

ثعشألا نب  قداص  -629-5

( ینامیلا ۀفیذح   ) نامیلا نب  ۀفیذح  نب  ناوفص  -630-6

بیهص -631-7

. ریدس نب  نانح  دج   ، میکحابأ ینکی  ،

داضلا باب 

تماصلا نب  رارض  -632-1

ءاطلا باب 

یسمحألا باهش  نب  قراط  -633-1

. یفوک ، ۀیحابأ ینکی  ،

بلطملا نب  ثراحلا  نب  لیفطلا  -634-2

هحفص 70] يردب [ . ،

يدع نب  حامرطلا  -635-3

. ۀیواعم یلإ  مالسلا ]  هیلع  هلوسر [  ،

ءاظلا باب 

ملاظ نب  ملاظ  -636-1

. یلؤدلا دوسألاابأ  ینکی  ، ورمع نب  ملاظ  لیقو  ، 

یمیمتلا ةرامع  نب  نایبظ  -637-2

قارس نب  ملاظ  -638-3
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تامف ، يدزأ کلتاقام  کتدهـشول  هللا  اـمأ و  مالـسلا  هیلع  یلعل  لاـقف  لمجلادـعب  مدـقو  ایعیـش ، ناـک  و  بلهملا ،  دـلاو  ، ةرفـصابأ ینکی  ،
 . مالسلا هیلع  یلع  هیلع  یلصو  ةرصبلاب 

نیعلا باب 

رسای نب  رامع  -639-1

 . ناکرألا عبار  ، ددأ نب  جحذم  نم  وه  و  کلام ،  نب  سبع  یلإ  بسنیو  موزخم ،  ینب  فیلح   ، ناظقیلاابأ ینکی  ،

ناهیتلا نب  دیبع  -640-2

یعازخلا نیصحلا  نب  نارمع  -] 640-2

[. یباحص

بلاط یبأ  نب  یلع  نب  رمع  -] 640-2

 [. مالسلا هیلع  هنبا 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  -] 640-2

 [. هنبا

بلطملادبع نب  سابع )   ) سابعلا نب  هللا  دبع  - 641-3

 . مالسلا هیلع  هباحصأ  نم  سابعلا  هوبأ  اضیأ  دعدق  و  ، 

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  - 642-4

-5-643. ۀیاورلا لیلق  ،

ءاقرو نب  لیدب  انبا  نمحرلادبع  هللا و  دبع 

 . مالسلا هیلع  هعم  نیفصب  التق  نمیلا  یلإ  مالسلا  هیلع  یبنلا  لسر  مهو  دمحم  امهوخأو  ، 

یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  -644-6

ثراحلا نب  هللا  دبع  - 645-7

. رتشألا کلام  وخأ  ،

ۀلثاو نب  رماع  -646-8
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. دحأ ماع  دلو   ، مالسلا هیلع  یبنلا  ةایح  نم  نینس  ینامث  كردأ   ، لیفطلاابأ ینکی  ،

يدزألا ۀفرع  -647-9

 . هتقفص یف  هل  كراب  مهللأ  هحفص 71 ] لاق [  هل و  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  ، 

يراصنألا فینح  نب  نامثع  -648-01

. یبرع ،

رذ یبأ  یخأ  نبا  تماصلا  نب  هللا  دبع  - 649-11

. ایعیش ناک  ةرصبلاب و  ماقأ  نمم  ،

دبع نب  دیبع  -650-21

. راتخملا ۀیار  تحت  ناک  هنإ  لیقو  یلدجلا ، هللا  دبع  ابأ  ینکی  ،

یمرضحلا یجن  نب  هللا  دبع  - 651-31

. اضرلاابأ ینکی  ،

یناملسلا ةدیبع  -652-41

یبلاولا ۀعیبر  نب  یلع  - 653-51

. دابعلا نم  ناک  و  يدسألا ،

عفار یبأ  نب  هللا  دیبع  -654-61

 . مالسلا هیلع  هبتاک  ،

داهلا نب  دادش  نب  هللا  دبع  - 655-71

. یفوک یبرع  ، یثیللا

يدبعلا ۀفیذح  نب  هللا  دبع  -] 655-71

 [. هنع يور  ،

یلولسلا ةرمض  نب  مصاع  -655-71

يدسألا یعبر  نب  ۀیابع  -656-81
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ینوکسلا ةرخص  نب  رماع  -657-91

. یفوک یبرع  ،

دعجلا نب  دیبع  -658-02

ۀجسوع نب  نمحرلادبع  - 659-12

هحفص 72] . ] 

ذجان نب  ریخدبع  - 660-22

. يدزألا قداصابأ  ینکی  ،

یعازخلا ۀلضن  نب  دیبع  -661-32

لک أرقی  ناک  ۀلـضن ، نب  دـیبع  یلع  باثو  نب  ییحی  أرقو  باثو ،  نب  ییحی  یلع  لاق  نآرقلا ]   ] تأرق نم  یلع  هیبـأل  شمعـألا  نبا  لاـق  ، 
. ادحأ بطاخی  هنأک  یلصاذإ  ناک  هنأ  شمعألا  رکذو  امیقتسم ، ناک  باثو  نب  ییحیو  ۀنس ، نیعبرأو  عبس  یف  نآرقلا  نم  غرفف  ۀیآ  موی 

ۀفیلخ نب  هللا  دبع  - 662-42

. ینادمهلا  ، فیرغلاابأ ینکی  ،

یملسلا ۀعیبر  نب  هللا  دبع  - 663-52

عفار نب  ۀعافر  نب  ۀیابع  -664-62

. يراصنألا جیدخ  نب 

يراصنألا یلیل  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 665-72

. یفوک یبرع   [، مالسلا هیلع  نینمؤملا [  ریمأ  عم  دهش  ،

ینادمهلا رم  وذ  ورمع  -666-82

. یفوک یبرع  ،

بلاط یبأ  نب  لیقع  -667-92

 [. هوخأ ]

ۀبلعث نب  ورمع  -668-03
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[ دوعسموبأ ورمع [ نب  ۀبقع  -669-13

. يردب ،

کیتع نب  هللا  دبع  - 670-23

. يردب ،

یثیللا فوع  نب  ورمع ) ) رمع -671-33

ةرمعوبأ نصحم  نب  ورمع  -] 671-33

[. يراصنألا

ینهجلا ] رماع نب  ۀبقع  -672-43

هحفص 73] یباحص [ .]

تماصلا نب  ۀبقع  -673-53

ثراحلا نب  فوع  -674-63

. يردب ،

نصحم نب  ورمع  -675-73

 . لمجلا یلإ  هریسم  یف  مهرد  فلأ  ۀئامب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زهج  يذلأ  وه  و  نیفصب ،  بیصأ  ، ۀحیحأابأ ینکی  ،

یئاطلا متاح  نب  يدع  -676-83

تماصلا نب  ۀیواعم  نب  قیتع  -677-93

 . هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  سراف  ، یقرزلا شایعابأ  ینکی   ، جرزخلا نم  قیرز  ینب  نم  يراصنألا ،

ورمعدبع نب  رماع  -678-04

. ۀبیبحابأ ینکی  و] ،] 

هللا دبع  نب  ۀیزغ  نب  ورمع ) ) رمع -679-14

 . مصاع نب  دیز  نب 

رماع نب  هللا  دبع  - 680-24.186-34
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بزاع نب  کیتع  -682-44

ورمع نب  ۀبتع  -683-54

زوحأ نب  دیعس ) ) دعس نب  نامثع  -684-64

( دیزی ) دیز نب  رماع  -685-74

یحمجلا لیثح  نب  نمحرلادبع  - 686-84

. یثیللا ةدرب  یبأ  نب  ۀجفرع  -49-687 هحفص 74 ] نیفصب [ .  لتق  ،

لیخأ نب  رماع  -688-05

حومجلا نب  ورمع  نب  نمحرلادبع  - 689-15

عفار نب  ۀعافر  نب  ۀبتع  -690-25

 . قیرز ینب  نم  کلام ،  نب 

یبعشلا لیحارش  نب  رماع  -] 690-25

 [. مالسلا هیلع  هاءر  ورمعوبأ  هیقفلا 

ۀحلط یبأ  نب  نمحرلادبع  - 691-35

ذاعم نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 692-45

. ۀملس ینب  نم  حومجلا ،  نب 

دعس نب  دوعسم  نب  رماع  -693-55

نصحم نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 694-65

تباث نب  هللا  دبع  - 695-75

ورمع نب  نمحرلادبع  - 696-85

دعاسلا نب  ةورع  -697-95

هبردبع نب  نمحرلا )   ) میحرلادبع - 698-06

ثراحلا نب  ۀمصلا  نب  شارخ  انبا  نمحرلادبع  میحرلادبع و 

 [ ثراحلا نب  میحرلادبع  -] 699-16
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دیز نب  هللا  دبع  - 700-26

لالب نب  ورمع  -701-36

دیز یلوم  ، دیبع -702-46

سوأ نب  ةرامع  -703-56

ترألا نب  بابخ  نب  هللا  دبع  - 704-66

 . ناورهنلا ۀعقو  لبق  جراوخلا   ( هلتق  ) هتلتق ،

يراجنلا مزح  نب  ورمع  -705-76

 . نارجن یلع  هحفص 75 ] هلآو [ ]  هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر  لماعوه  و  ، 

ورمع نب  ءالعلا  -706-86

ۀحلط یبأ  نب  هللا  دبع  - 707-96

 . همأ هب  تلمح   [ موی هلآو  هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر  هل  اعد  يذلأ  وه  و  ، 

مصاع نب  دیز  نب  هللا  دبع  - 708-07

. ةرحلا موی  لتق  ، راجنلا ینب  نم  ، 

ۀملس مأ  نبا  ۀملس ، یبأ  نب  ورمع  -709-17

 . هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بیبر 

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  نوع  -710-27

ءاوکلا نب  هللا  دبع  - 711-37

 . نوعلم یجراخ  ،

بدنج نب  نمحرلادبع  - 712-47

يدسألا ۀعیبر  نب  یلع  - 713-57

سیق نب  ۀمقلع  -714-67

 [. هللا مهمحر  ثراحلاو  یبأ  هاوخأو  ] 
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ثراحلا نب  ۀعیبر  نب  سابع  -715-77

 . بلطملادبع نب 

لفون نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  - 716-87

 . بلطملادبع نب 

ۀلبج نب  میکح  نب  هللا  دبع  - 717-97

إبس نب  هللا  دبع  - 718-08

. ولغلا رهظأو  رفکلا  یلإ  عجر  يذلأ  ، 

ۀملس نب  هللا  دبع  - 719-18

سیق نب  دابع  -720-28

 . تاهرتلا بحاص  ،

حابر نب  ءاطع  -721-38

هحفص 76] طلخم [ . ،

یفوعلا ۀیطع  -722-48

 . ماللاب  ، نادمه نم  نطب  ، یلاکبلاب فرعی  ،

ثوغیدبع نب  رامع  نب  هللا  دبع  - 723-58

ۀثراح نب  هللا  دبع  - 724-68

راسی نب  نمحرلادبع  - 725-78

ةدانج نب  هللا  دبع  - 726-88

ریبج نب  يدع  -727-98

ثیرح نب  ورمع  -728-09

 . نوعلم ودع هللا  ،

یمرجلا ۀعیبر  نب  ةرامع  -729-19
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رمحألا فوع  نب  هللا  دبع  - 730-29

 ( میعز  ) منغ نب  هللا  دبع  - 731-39

 . منغ نب  نمحرلادبع  لاقیو  ، 

( ریشب ) رشب نب  فوع  -732-49

دیوس نب  هللا )  دیبع   ) هللا دبع  - 733-59

. یشوجلا هبقلو  ، 

ورمع نب  نمحرلادبع  - 734-69

یعازخلا لیقع  -735-79

دراطع نب  ریمع  -736-89

يدیبزلا عقصألا  نب  رماع  -737-99

. ۀیواعم یلإ  هلوسر  ،

یبسارلا بهو  نب  هللا  دبع  - 738-001

 . نوعلم  ، جراوخلا سأر  ،

یعخنلا دیعس  نب  ریمع  -739-101

رمحألا فوع  نب  هللا  دبع  - 740-201

هحفص 77] . ] 

يدبعلا موحرم  نب  ورمع  -741-301

ۀمادق نب  ثراحلا  نب  ورمع  -742-401

کیرش نب  سابعلا  -743-501

رکب نب  ذئاع  -744-601

( زیرح ) ریرج نب  ۀبقع  -745-701

ناوفص نب  هللا  دبع  - 746-801
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ریبزلا نب  ورمع  -747-901

 . لئاوابأ ینکی  ،

يرماعلا لیفطلا  نب  هللا  دبع  - 748-011

يدنکلا زرحم  نب  میحرلادبع  - 749-111

دوسألا  ( هللا دبع  دبع ( نب  رماع  -750-211

فیفع یبأ  نب  فیفع  -751-311

ۀعیبر یبأ  نب  هللا  دبع  - 752-411

دونکلا نب  دیبع  نب  نمحرلادبع  - 753-511

يراصنألا ورمع  نب  ۀبقع  -754-611

. ۀفوکلا یلع  مالسلا ]  هیلع  یلع [  ۀفیلخو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بحاص  ،

ریبج نب  ۀسبنع  -755-711

 . یلعألادبع هنع  يور  ،

فیرط نب  رماع  -756-811

سیق نب  ۀمقلع  -757-911

هحفص 78] سیق [ .  نب  یبأ  هوخأو  نیفصب ،  لتق  ،

یعخنلا ۀعیبر  نب  سباع  -758-021

مصألا نب  ورمع  -759-121

 . مهیلع رکنأف  ، ولغلا لهأ  لاق  ام  هل  رکذف  ۀنیدملاب  مالسلا  هیلع  نسحلا  یتأ  ناک  و  ، 

( یناریخلا ) یناویخلا ریخدبع  - 760-221

 . نادمه نم  ناریخ )   ) ناویخ نم 

يدزألا ةریخس  نب  هللا  دبع  - 761-321

. رمعمابأ ینکی  ،
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دایز نب  هللا  دیبع  -762-421

نیسحلا یف  لوقتام  هل  لاقف  هیأرب  هفرع  ناک  دق  ۀبلعث و  نب  سیق  نب  دابع  نب  ریشب ) ) رشب هل  لاقف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقدعب  ةرصبلا  مدق  ،
انفرعدق لاقف  الیبس ، هیلإ  دجی  ملف   ، کل عفـشیف  دایز  نبا  یلع  مدـقتو  هل  عفـشیف  هدـج  یلع  مدـقی  نیـسحلا  یف  لوقأ  نأ  تیـسعام  لاقف و 

. انمزلاف کشغ 

ینادمهلا رفسلا  یبأ  نب  هللا  دبع  - 763-521

یناسارخلا ۀلیخس  یبأ  نب  هللا  دبع  - 764-621

[ ةرمض نب  مصاع  -] 764-621

( ریمع ) ةریمع نب  هللا  دبع  - 765-721

ۀملس نب  هللا  دبع  - 766-821

 . هتدهش یلع  هدهش  دهشم  لک  نأ  تددولو  نیفص  دهشأ  مل  ینأ )  ) نإ ینرسیام  هل  لاق  يذلأ  ، 

یلیقعلا فوع  -767-921

هحفص 79] . ] 768-130.

ءافلا باب 

ورمع نب  تارف )   ) تارفلا -769-1

. رشبابأ ینکی  ،

دعس نب  ۀکافلا  -770-2

 . نیفصب لتق  ،

فاقلا باب 

ةدابع نب  دعس  نب  سیق  -771-1

. رکبابأ عیابی  مل  نمموه  و ] ،] 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلوم  ، ربنق -772-2

. یمیمتلا لاو  نب  هللا  دبع  ۀیاور  یلع  مهلزتعی  مل  ، 

دیزی نب  سیق  -773-3
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مزاح یبأ  نب  سیق  -] 773-3

 [. هنع دنسأ 

بعک نب  ۀظرق  -774-4

هبردبع نب  سیق  -775-5

يدعاسلا ةرتق  -776-6

بلطملادبع نب  سابعلا  نب  مثق  -777-7

عاقعقلا -778-8

یمشجلا ۀبرقعلا  نب  سیق  -779-9

 . کلم همسا  ، رکب نب  ۀیواعم  نب  مشج  نم  ، 

دادش نب  ۀصیبق  -780-01

یمیمتلا ریمع  نب  عاقعقلا  -781-11

هحفص 80] . ] 

يرکبلا دابع  نب  سیق  -782-21

ةرق نب  سیق  -783-31

. ۀیواعم یلإ  بره  ،

نادهق نب  سیق  -784-41

سیق نب  دابع  نب  سیق  -785-51

 . حودمم ، يرکبلا ۀبلعث  نب 

دمحأ یبأ  نب  سیق  -786-61

فاکلا باب 

یمرضحلا رمن  نب  ریثک  -787-1

یمرجلا باهش  نب  بیلک  -788-2
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ورمع نب  بعک  -789-3

ةرجع نب  بعک  -790-4

دیز نب  بعک  -791-5

یعخنلا دایز  نب  لیمک  -792-6

یبضلا حلک  -793-7

 (. نیفصب  ) نیفص موی  مالسلا ]  هیلع  نینمؤملا [  ریمأ  هلاجر  یلع  ناک  و  ، 

( یبلعثلا ) یبلغتلا سودرک  -794-8

هللا دبع  نب  بعک  -795-9

هحفص 81] امهریغو [ . نیفصو  لمجلا  یف  مالسلا  هیلع  هعم  ناک  و  ، 

ماللا باب 

يدزألا ییحی  نب  طول  -796-1

نم ییحی  هوبأ  ناک  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  قلی  مل  ییحی  نب  طول  نأل  ، اطلغاذه نأ  يدنعو  یـشکلا ، رکذ  اذکه  فنخمابأ  ینکی  ،
 . هباحصأ

میملا باب 

يدنکلا دوسألا  نب  دادقملا  -797-1

. ۀعبرألا ناکرألا  یناث  ، دبعمابأ ینکی   ، هیلإ بسنف  هانبتدق  ثوغیدبع  نب  دوسألا  ناک  ینارهبلا و  ورمع  هیبأ  مساو  ، 

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  - 798-2

. ۀیاورلا لیلق  ،

ثراحلا نب  لفون  نب  ةریغملا  -799-3

 . بلطملادبع نب 

ءاقرو نب  لیدب  نب  دمحم  - 800-4

. یعازخلا
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رتشألا ثراحلا  نب  کلام  -801-5

. یعخنلا

رامتلا ییحی  نب  مثیم  -802-6

ۀفاحق یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  - 803-7

يرازفلا ۀبجن  نب  بیسم  -804-8

نارهم نب  نومیم  -805-9

ةدنک یلوم  ، ةرسیم -806-01

يدعسلا دیز  نب  ملسم  -807-11

يدزألا میلس  نب  فنخم  -808-21

. یفوک یبرع  ،

دوسألا نب  دوعسم  -809-31

هحفص 82] . ] 

ۀلظنح نب  نزام  -810-41

ۀثاثأ نب  حطسم  -811-51

. يردب ،

سوأ نب  دوعسم  -812-61

. يردب ،

يرهزلا ۀمرخم  نب  روسملا  -813-71

. ۀیواعم یلإ  هلوسر  ناک  ، 

ۀمصلا نب  ذاعم  -814-81

ورمع نب  نامعنلا  نب  ةرم  -815-91

 . قیرز ینب  نم  ، 
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ملسأ نب  دوعسم  -816-02

دعس نب  دوعسم  نب  دمحم  - 817-12

قمحلا نب  ورمع  نب  ذاعم  -818-22

سیق نب  دوعسم  -819-32

سیق نب  تباث  نب  دمحم  - 820-42

 . سامشلا نب 

ۀفیذح یبأ  نب  دمحم  - 821-52

. رصم یلع  هلماع  ناک  و  ، 

سیق نب  لقعم  -822-62

يرضنلا رذنم  -823-72

ۀفیلخ نب  لحملا  -824-82

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  مدق  نیح  متاح  نب  يدع  ربخ  يوری  ،

یثراحلا بعصم  -825-92

عدجألا نب  قورسم  -] 825-92

 [. هذیملت نمحرلادبع  وبأ  ینادمهلا  نمحرلادبع  عدجألا  مساو 

ثراحلا نب  ۀیواعم  -826-03

 . نیفص موی  ثعشألا  ءاول  بحاص  ،

لبج نب  ذاعم  -827-13

ۀبیثأ نب  سادرم  -828-23

هحفص 83] ۀیواعمب [ . قحل  ، یجراخ ،

ینادمهلا ةرم  -829-33

فنحألا یخأ  نبا  ۀعصعص  نب  ۀیواعم  -830-43
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دلاخ نب  ةریغملا  -831-53

ةریبه نب  ۀلقصم  -832-63

. ۀیواعم یلإ  بره  ،

ةرسیم -833-73

نزح نب  بیسملا  -834-83

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  یصوأ  ، دیعسابأ ینکی  ،

يدسألا ۀمامق  نب  عقرملا  -835-93

. ایناسیک ناک  و  ، 

نامثع یلوم  ، يدهملا -836-04

 . نیلوألا نم  ةءاربلا  یلع  مالسلا ]  هیلع  نینمؤملا [  ریمأ  عیاب  يذلأ  وه  و  ادومحم ، ناک  و  ، 

نونلا باب 

یعبر نب  ةداتق  نب  نامعنلا  -837-1

. ۀکم یلع  هلماع  ناک  و  ، 

نالجع نب  نامعن  -838-2

 . نامعو نیرحبلا  یلع  هلماع  ناک  قیرز و  ینب  نم  ، 

هللا دبع  نب  ۀلضن  -839-3

. یندم یبرع  ، یعازخلا یملسألا  ةزربابأ  ینکی  ،

يدسألا ۀجاجد  نب  میعن  -840-4

. ۀجراخ نب  میعن  لاقیو  ، 

نابهص نب  نامعن )   ) نامعنلا -841-5

زا - تیاور  - نمآ وهف  هراد  لـخد  هحفـص 84 ] دراد [  همادا  -48- تیاور -2-1- تیاور  - نم لـمجلا  موی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق 
22- لبق
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رعاشلا یشاجنلا  -842-6

یعجشألا ةورف  نب  لفون  -843-7

 . نوعلم یجراخ  ،

ینهجلا کلام  نب  ءاشن  -844-8

ۀبیتع نب  عفان  -845-9

دونکلا نب  دیبع  نب  لفون  -846-01

دیعس نب  نامعنلا  -] 846-01

معطم نب  ریبج  نب  عفان  -846-01

[. يدع نب 

ینادمهلا ۀلیمن  -847-11

. ۀیوامابأ ینکی  ،

واولا باب 

یئاوسلا هللا  دبع  نب  بهو  -848-1

. ۀفیحجابأ ینکی  ،

بهو یبأ  نب  بهو  -849-2

يدع نب  بهو  -850-3

دشار نب  عدجألا  نب  بهو  -851-4

ءاهلا باب 

صاقو یبأ  نب  ۀبتع  نب  ماشه  -852-1

. ریرهلا ۀلیل  هتیار  بحاص  ناک  و  برحلا ،  یف  هحفص 85 ] لقری [  ناک  هنأل  لاقرملا  یمسو  لاقرملا ، 

يریمحلا میری  نب  ةریبه  -853-2

. یفوک یبرع  ،
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یلمجلا ورمع  نب  دنه  -854-3

جایه نب  جایه  -855-4

رمنلا نب  یناه  -856-5

يدارملا یناه  نب  یناه  -857-6

 . هنع يوری  قاحسإوبأ  ناک  ، 

ءایلا باب 

رارجلا نب  ییحی  -858-1

. امیقتسم ناک  و  هریغو ،  شمعألا  هنع  يورو  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  لتق  نامثع  نأ  يور  يذلأ  وه  ۀلیجب ، یلوم  ،

ةریون نب  دیزی  -859-2

لوسر هل  لاقف  لتلاالإ  ۀنجلا  نیب  ینیبام و  هللا  لوسرل  لاقف  ۀنجلا ، هلف  لتلااذه  زواج  نم  هللا  لوسر  هل  لاق  يذـلأ  وه  و  ناورهنلا ،  موی  لتق  ،
یتح یـضمف   ، معن هللا  لوسر  لاقف  یمع  نبالام  لثم  یلف  تزواجانأ  نإ  هل  مع  نبا  لاقف )  لاق (  مث  هزواج ،  یتح  هفیـسب  برـضف   ، معن هللا 

 - ۀـنجلا بجوتـسادق  امکالکف  ( امکرـشبأ ) ارـشبأ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امهل  لاقف  هالتق ،  لـیتق  یف  نامـصتخی  ـالبقأ  مث  هزواـج ، 
375-3- تیاور -2-1- تیاور

ۀمعط نب  دیزی  -860-3

هحفص 86] . ] 

سیق نب  دیزی  -861-4

نارهم نب  دیزی  نب  سنوی  -862-5

یبحرألا سیق  نب  دیزی  -863-6

 (. ناهفصأ  ) ناهبصأو ناذمهو  يرلا  یلع  هلماع  ناک  ، 

ۀلبج نب  دیزی  -864-7

هللا دبع  مع  نبا  ۀیواعم ، نب  دیزی  -865-8

 . لیفطلا نب 

سیق نب  فنحألا  نب  دیزی  -866-9
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هتلیبقبوأ هتینکب  فرع  نم  باب 

ناهیتلا نب  مثیهلاوبأ  - 867-1

 [ هلآو هیلع  هللا  یلص   ] هللا لوسر  مداخ  ، ءارمحلاوبأ - 868-2

يراصنألا نانسوبأ  - 869-3

يراصنألا ةرمعوبأ  - 870-4

[ يراصنألا  ] یلیلوبأ - 871-5

مشاه ینب  یلوم  ، ۀتخافوبأ - 872-6

یضاقلا يدنکلا  ةرقوبأ  - 873-7

يراصنألا مزح  نب  رکبوبأ  - 874-8

. یبرع ،

یلجبلا هللا  دبع  وبأ  - 875-9

. یفوک ،

یلجبلا ۀکارأوبأ  - 876-01

هحفص 87] یفوک [ . ،

يدزألا ةدربوبأ  - 877-11

قداصوبأ - 878-21

. یفوک یبرع  ، یمرجلا بیلک  نب  مصاع  نبا  وه  و  ، 

يراصنألا ریشبوبأ  - 879-31

يراصنألا ةداتقوبأ  - 880-41

رماع نب  رماعوبأ  - 881-51

يراصنألا دوعسموبأ  - 882-61

ۀثراح نب  یلیلوبأ  - 883-71

ۀیطع نبا  یلوم  ، دعجلاوبأ - 884-81
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یملسلا ةرقوبأ  - 885-91

ینهجلا رذنملاوبأ  - 886-02

يراصنألا ورمع  نب  رسیلاوبأ  - 887-12

مُکَلَف تلزن  املف  انرذو ، لاق  َنِینِمُؤم ، ُمتنُک  نِإ  ابّرلا ، َنِم  َِیَقب  ام  اُورَذ  َو  َهّللا  اوُّقتا  اُونَمآ  َنیِذـّلا  اَهّیَأ  اـی  یلاـعت  هلوق  تلزناـمل  يذـلأ  وه  و  ، 
نِإ مَُکل  ٌریَخ  اُوقّدَصَت  نَأ  َو  تلزن  املف  انرظنأ ، [ دق لاق [  ٍةَرَـسیَم ، یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرـسُع  ُوذ  َناک  نِإ  َو  تلزن  املف  انیـضردق ، لاق  مُِکلاومَأ ، ُُسُؤر 

336-286- نآرق -256-208- نآرق -181-157- نآرق -132-35- نآرق . - انقدصت لاق  َنوُمَلعَت  ُمتنُک 

دهق نب  سیق  نب  درولاوبأ  - 888-22

ورمع [ دبع نب [  دنجوبأ  - 889-32

 . لمجلا رقع  يذلأ  ، 

ینادمهلا قاحسإوبأ  - 890-42

میرموبأ - 891-52

هحفص 88] . ] 

ۀفیحجوبأ - 892-62

یعجشألا ةدعجوبأ  - 893-72

يراصنألا ۀلمروبأ  - 894-82

يرصنلا ذاعموبأ  - 895-92

يدسألا نیزروبأ  - 896-03

يدبعلا ةرضنوبأ  - 897-13

لیلخلاوبأ - 898-23

یعالکلا حونوبأ  - 899-33

حابصلا نب  ۀهربأ  نب  رمشوبأ  - 900-43

 . نیفص موی  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأب  اوقحل  ماشلا  لهأ  نم  لاجر  هعمو  ماشلا ،  لهأ  نم  ناک  و  يریمحلا ،

یلجبلا حافسلاوبأ  - 901-53
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 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  نیفص  موی  لتق  لیتق  لوأوه  و  ، 

يدزألا شنحوبأ  - 902-63

یلجبلا دیلولاوبأ  - 903-73

یلئاولا دونکلاوبأ  - 904-83

حارجلا نب  هللا  دبع  نب  یلیلوبأ  - 905-93

ءاشوجلاوبأ - 906-04

 ] ۀیار عفدو  یموزخملا ، نامثع  نب  ورمع  نب  ثراحلا  نب  حون  یلإ  نیرجاهملا  ۀیار  عفدو  نیفص ،  یلإ  ۀفوکلا  نم  جرخ  موی  هتیار  بحاص 
یبأ نب  ورمع  یلإ  لیذـه  ۀـیار  عفدو  لیلایدـبع ،  نب  ریکب  نب  هللا  دـبع  یلإ  ۀـنانک  ۀـیار  عـفدو  بعک ،  نب  ۀـظرق  یلإ  راـصنألا  هحفص 89 ]

. ورمع نب  یلیلوبأ  هتمدقم  یلع  جرخو  ینادمهلا ، ۀعافر  یبأ  نب  ۀعافر  یلإ  نادمه  ۀیارو  یلذهلا ، ( رمع ) ورمع

بیؤذ نب  ةرمسوبأ  - 907-14

ۀلیمجوبأ - 908-24

( ۀضیمح ) ۀصیمخوبأ - 909-34

ۀلیخسوبأ - 910-44

ۀمامأوبأ - 911-54

 . مالسلا هیلع  یلع  یلإ  برهی  الئل  سرحلا  هیلع  عضو  ۀیواعم  ناک  و  ۀبحص ، هل  ، 

رفسلاوبأ - 912-64

درولاوبأ - 913-74

ثیرح نب  ورمع  یلوم  ، دیزوبأ - 914-84

 . مالسلا هیلع  یلع  عم  دهش  ،

ءاسنلا باب 

نایفس نب  ورمع  تنب  میکح  مأ  -915-1

. ۀیلوخلا ،

 [ یسوم مأ   ] لیفن تنب  ةرمع  -916-2
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ۀیدزألا ةرضن  -917-3

 . ] 102-34- تیاور -2-1- تیاور  - ینیع یف  هلآو ]  هیلع  هللا  یلـص   ] هللا لوسر  لفت  ذـم  ینیع  تدـمرام  لاق  مالـسلا  هیلع  اـیلع  نأ  تور 
هحفص 93]

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

سیق نب  فنحألا  -918-1

ۀتابن نب  غبصأ  -919-2

راوس نب  ثعشأ  -920-3

میجلا باب 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  -921-1

ینادمهلا دیعج  -922-2

رذنملا نب  دوراجلا  -923-3

( رشب ) ریشب یبأ  نب  دوراجلا  -924-4

ءاحلا باب 

رهاظم نب  بیبح  -925-1

يرافغلا دیسأ  نب  ۀفیذح  -926-2

هحفص 94] . ] 

روعألا ثراحلا  -927-3

يدع نب  رجح  -928-4

ینرعلا نیوج  نب  ۀبح  -929-5

ۀیبلاولا ۀبابح  -930-6

ءارلا باب 

يرجهلا دیشر  -931-1
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دادش نب  ۀعافر  -932-2

يازلا باب 

مقرأ نب  دیز  -933-1

نیسلا باب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -934-1

ینادمهلا یلیل   [ یبأ نب [  نایفس  -935-2

یعازخلا درص  نب  نامیلس  -936-3

 . هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كردأ  ،

ۀلفغ نب  دیوس  -937-4

ءاظلا باب 

ورمع نب  ملاظ  -938-1

هحفص 95] یلؤدلا [ . دوسألاابأ  ینکی   ، ملاظ نب  ملاظ  لاقیو  ، 

نیعلا باب 

یعبر نب  ۀیابع  -939-1

یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  -940-2

 [ لیفطلاوبأ ۀلثاو [ نب  رماع  -941-3

 . عقسألا نب 

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  - 942-4

بلطملادبع نب  سابعلا  نب  هللا  دیبع  -943-5

. ۀیواعمب قحل  ،

یقرشملا سیق  نب  ورمع  -944-6

فاقلا باب 
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ةدابع نب  دعس  نب  سیق  -945-1

. يراصنألا

فاکلا باب 

یعخنلا دایز  نب  لیمک  -946-1

بیلک نب  ناسیک  -947-2

 . قداصابأ ینکی  ،

ماللا باب 

ییحی نب  طول  -948-1

[. ریسلا بحاص   ] فنخمابأ ینکی  ،

میملا باب 

نیطبلا ملسم  -949-1

هحفص 96] . ] 

لئاو یبأ  یلوم  ، دوعسم -950-2

 . نیزرابأ ینکی  ،

رامتلا مثیم  -951-3

ۀبجن نب  بیسملا  -952-4

بلاط یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  -953-5

ءاهلا باب 

فاسی نب  لاله  -954-1

ینکلا باب 

ینادمهلا قاحسإوبأ  - 955-1

یعیبسلا قاحسإوبأ  - 956-2
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بیلکوبأ - 957-3

ءاسنلا باب 

[ ۀیبلاولا ۀبابح  -] 958-1

ۀیبلاولا ۀبابح  تنب  ۀمطاف  -958-1

هحفص 99] هللا [ .  دبع  نب  دعس  لاق  ام  یلع  مالسلا ،  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  نع  تور  ،

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  باحصأ 

 ( فلألا ) ةزمهلا باب 

یلهاکلا ثراحلا  نب  سنأ  -959-1

یمابشلا [ ۀلظنح نب  دعسأ [ -960-2

ۀیندملا نبا  یلوم  ملسأ  -961-3

ءابلا باب 

بلاغ نب  رشب  -962-1

دیعس نب  لیکب  -963-2

میجلا باب 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  -964-1

یلع نب  رفعج  - 965-2

 . نینبلا مأ  همأ   ، هعم لتق   ، هوخأ ،

رذ یبأ  یلوم   ، نوج -966-3

کلام نب  نیوج  -967-4

یناملسلا ثراحلا  نب  ةدانج  -968-5

هحفص 100] . ] 

ریجح نب  بدنج  -969-6
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ینادمهلا دیعج  -970-7

ءاحلا باب 

رهاظم نب  بیبح  -971-1

ۀلظنح -972-2

ۀیجان نب  دیزی  نب  رحلا  -973-3

 . عوبری نب  حایر  ینب  نم  دیعس ، نب 

کلام نب  جاجحلا  -974-4

قوزرم نب  جاجح )   ) جاجحلا -975-5

ورمع نب  سالحلا  -976-6

یمابشلا دعسأ  نب  ۀلظنح  -977-7

ءارلا باب 

يرجهلا دیشر  -978-1

ورمع نب  ثیمر  -979-2

يازلا باب 

مقرأ نب  دیز  -980-1

هحفص 101] . ] 

لقعم نب  دیز  -981-2

قمحلا نب  ورمع  بحاص  ، رهاز -982-3

نیقلا نب  ریهز  -983-4

نیسلا باب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -984-1

 [ مالسلا هیلع  نیسحلا [  یلوم   ، میلس -985-2
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 . هعم لتق  ،

کلام نب  فیس  -986-3

عاطملا یبأ  نب  ورمع  نب  دیوس  -987-4

عیرس نب  نایفس  -988-5

سباحلا نب  معنملا  نب  راوس  -989-6

هللا دبع  نب  دیعس  -990-7

نیشلا باب 

یلشهنلا هللا  دبع  نب  بیبش  -991-1

ۀثراح نب  دعس  نب  حیرش  -992-2

رکاش یلوم   ، بذوش -993-3

داضلا باب 

کلام نب  ۀماغرض  -994-1

هحفص 102] . ] 

ءاطلا

يدع نب  حامرطلا  -995-1

ءاظلا باب 

ورمع نب  ملاظ  -996-1

. یلؤدلا دوسألاابأ  ینکی  ،

نیعلا باب 

اصیقع -997-1

. دیعسابأ ینکی  ،

یقرشملا سیق  نب  ورمع  -998-2
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جارسلا ریثک  نب  رماع  -999-3

 . مالسلا هیلع  هتاعد  نم  ناک  و  ، 

بلاط یبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  -1000-4

. رماع [ ینب  ] نم دیحولا ، نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  مارح  تنب  نینبلا  مأ  همأ   ، لیفطلا نب  میکح  هلتق  ، ءاقسلاوه هعم و  لتق  ،

یلع نب  هللا  دبع  - 1001-5

 . هعم لتق  اضیأ  نینبلا  مأ  همأ  هوخأ  ،

رغصألا نیسحلا  نب  یلع  - 1002-6

 . برح نب  نایفس  یبأ  تنب  ۀنومیم  اهمأو  یفقثلا ، دبعم  نب  دوعسم  نب  ةورع  نب  ةرم  یبأ  تنب  یلیل  همأ   ، هعم لتق  هدلو  ،

یلع نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  - 1003-7

. ةربو نب  بلک  ینب  نم  میلع ،  نب  بعک  نب  رباج  نب  سوأ  نب  يدع  نب  سیقلا  ئرما  تنب  بابرلا  همأ   ، هعم لتق   ، بلاط یبأ  نب 

رفعج نب  هللا  دبع  نب  نوع  -1004-8

هحفص 103] هعم [ .  لتق   ، بلاط یبأ  نب 

لیقع نب  ملسم  نب  هللا  دبع  - 1005-9

 . بلاط یبأ  نب  یلع  تنب  ۀیقر  همأ   ، هعم لتق  ،

رطقی نب  هللا  دبع  - 1006-01

کلذ لعف  لب  لاقیو  هحبذف ،  يدزألا  ورمع  هیلإ  ماقف  ، رـسکتف ، رـصقلا قوف  نم  هب  یمر   ، هلوسر ناک  ۀـفوکلاب و  لتق  مالـسلا  هیلع  هعیـضر  ،
. یمخللا ریمع  نب  کلملادبع 

یجرزخلا هبردبع  نب  نمحرلادبع  - 1007-11

بعک نب  نارمع  -1008-21

هرزع انبا  نمحرلادبع  هللا و  دبع 

ۀعیبض نب  ورمع  -1010-41

هللا دیبعو  هللا  دبع  - 1011-51
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 . نافورعم

ملسم نب  رماع  -1012-61

 . لوهجم ،

ناسح نب  رامع  -1013-71

ۀمامث نب  ورمع  -1014-81

رجاهملا یبأ  نب  ضایع  -1015-91

يراصنألا هللا  دبع  نب  ورمع  -1016-02

. ۀمامثابأ ینکی  ،

یبحرألا هللا  دبع  نب  نمحرلادبع  - 1017-12

ینالادلا ۀمالس  یبأ  نب  رامع  -1018-22

يرکاشلا بیبش  یبأ  نب  سباع  -1019-32

یعازخلا هللا  دبع  نب  نارمع  -1020-42

. ۀعازخ نم  ، 

نامیلس نب  هللا  دبع  - 1021-52

لضفلا نب  سابعلا  -1022-62

 . هتبطخ هحفص 104 ] مالسلا [  هیلع  نیسحلا  نع  يوری   ، لضفلاابأ ینکی  ،

ناعمس نب  ۀبقع  -1023-72

ریمع نب  هللا  دبع  - 1024-82

ۀلبج نب  میکح  نب  هللا  دبع  - 1025-92

ءافلا باب 

ریهز نب  ةدعج  نب  سارفلا  -1026-1

فاقلا باب 
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يراصنألا بعک  نب  ۀظرق  -1027-1

يوادیصلا رهسم  نب  سیق  -1028-2

هللا دبع  نب  طساق  -1029-3

بیبح نب  مساقلا  -1030-4

فاکلا باب 

قیتع نب  ۀنانک  -1031-1

بیلک نب  ناسیک  -1032-2

 . قداصابأ ینکی  ،

ماللا باب 

ییحی نب  طول  -1033-1

هحفص 105] فنخمابأ [ .  ینکی  ،

میملا باب 

رامتلا مثیم  -1034-1

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  -1035-2

یلع نب  دمحم  - 1036-3

. دلو مأ  همأ  ،

رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 1037-4

 . هعم لتق   ، بلاط یبأ  نب 

لیقع نب  دیعس  یبأ  نب  دمحم  - 1038-5

 . بلاط یبأ  نب 

مالسلا هیلع  نیسحلا  یلوم   ، حجنم -1039-6

 . هعم لتق  ،
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ۀجسوع نب  ملسم  -1040-7

هللا دبع  نب  طسقم  -1041-8

. طساق وخأ  ،

هالوم  ، ملسم -1042-9

 . لوهجم ،

جاجحلا نب  دوعسم  -1043-01

هللا دبع  نب  دمحم  - 1044-11

جرعألا ریثک  نب  ملسم  -1045-21

بدحألا نب  ورمع  نب  رینم  -1046-31

عیرس نب  کلام  -1047-41

نامیلس نب  رذنم  -1048-51

دایز نب  عینم  -1049-61

هحفص 106] . ] 

نونلا باب 

نالجع نب  میعن  -1050-1

یلمجلا لاله  نب  عفان  -1051-2

ورمع نب  نامعنلا  -1052-3

ءایلا باب 

طیبث نب  دیزی  -1053-1

یقرشملا نیصحلا  نب  دیزی  -1054-2

ینکلا باب 

یلع نب  رکبوبأ  - 1055-1
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 . مراد ینب  نم  لشهن ،  نب  لدنج  نب  ۀملس  نب  یعبر  نب  کلام  نب  دلاخ  نب  دوعسم  تنب  یلیل  همأ   ، هعم لتق   ، هوخأ ،

یلؤدلا دوسألا  یبأ  نبا  - 1056-2

ءاسنلا باب 

ۀیبلاولا ۀبابح  تنب  ، ۀمطاف -1057-1

هحفص 109] . ] 

نم و  مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  رکبوبأ  لیقو  نسحلا  وبأ  هتینک  لیقو  نیسحلا  نب  یلع  دمحم  یبأ  باحصأ 
هنع يور 

ةزمهلا باب 

دبعم نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1058-1

. یندملا فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  سابعلا  نب 

یلع نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1059-2

. یندملا ۀیفنحلا  نبا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبأ  نب 

يراصنألا ریشب  نب  میهاربا  - 1060-3

. یندملا

ۀصفح یبأ  نب  میهاربا  - 1061-4

 . لجع ینب  یلوم  ،

ۀمیرک یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1062-5

. ۀفوکلا نم  يدسلا ،

ۀیمأ نب  لیعامسإ  -1063-6

ثراحلا نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1064-7

. یندملا  ، بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  لفون  نب 

یندملا راسی  نب  قاحسإ  -1065-8
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. يدقاولا بحاص   ، قاحسإ نب  دمحم  دلاو  ، ۀمرخم نب  سیق  یلوم  ،

حابر نب  بلغت  نب  نابأ  -1066-9

هللا دـبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  يورو  رفعج ، یبأ  ۀـفالخ  یف  ۀـئامو  نیعبرأو  يدـحإ  ۀنـس   [ یف یفوت [  ، یلوم ، يریرجلا يرکبلا  دیعـسوبأ  ، 
 . مالسلا امهیلع 

زوریف شایع  یبأ  نب  نابأ  -1067-01

یئاطلا ذئاع  نب  بویأ  -1068-11

. یفوکلا يرتخبلا 

ۀحلط یبأ  نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1069-21

هحفص 110] یندملا [ .

یساؤرلا دیمح  نب  حلفأ  -1070-31

. یفوکلا یبالکلا 

یندملا عفار  نب  لیعامسإ  -1071-41

یلع نب  نسحلا  نب  بویأ  -1072-51

 . ملسأ عفار  یبأ  مساو  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، عفار یبأ  نب 

یعخنلا دیزی  نب  میهاربا  - 1073-61

. روعأ ناک  یلوم و   ، نیعستو تس  ۀنس  تام   ، نارمعابأ ینکی  ، یفوکلا

رفعج نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1074-71

 . هابأ عمس  ، یعبات  ، بلاط یبأ  نب 

قلاخلادبع نب  لیعامسإ  -1075-81

 . هللا دبع  یبأ  مایأ  یلإ  شاعو  هقحل  ،

هیومح نب  دمحأ  - 1076-91

ءابلا باب 
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يدسألا بلاغ  نب  رشب  -1077-1

. یفوکلا

لاهنملاوبأ سوأ ،  نب  رکب  -1078-2

. يرصنلا یئاطلا 

جشألا نب  هللا  دبع  نب  ریکب  -1079-3

فاکسإلا درب  -1080-4

ءاثلا باب 

ریبزلا نب  هللا  دبع  نب  تباث  -1081-1

. یشرقلا يزعلادبع  نب  دلیوخ  نب  دسأ  نب  ماوعلا  نب 

یسرافلا زمره  نب  تباث  -1082-2

 . لجع ینب  یلوم  ، دادحلا یلجعلا  مادقملاوبأ  ، 

رانید ، ۀیفص یبأ  نب  تباث  -1083-3

هحفص 111] ۀئامو [ . نیسمخ  ۀنس  تام  ، یفوکلا ةزمحابأ  ینکی  ، يدزألا یلامثلا 

ینانبلا ملسأ  نب  تباث  -1084-4

. اسنأ عمس  ، یعبات ، یشرقلا

دیعس ، ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  -1085-5

. یعبات ، یناه مأ  یلوم   ، ناهمج نب 

یماشلا دیزی  نب  ریوث  -1086-6

میجلا باب 

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رباج  -1087-1

 . هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بحاص  ، يراصنألا مارح  نب 

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  - 1088-2
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 . مالسلا هیلع  قداصلا  نیسحلا  نب 

يرفعجلا میهاربا  نب  رفعج  - 1089-3

. یندملا یمشاهلا 

رشبوبأ سایإ ،  نب  رفعج  - 1090-4

. يرصبلا

دیعج -1091-5

. یفوک ینادمه  ،

یفوکلا یلالهلا  میهج  -1092-6

رکب یبأ  نب  دمحم  نب  رباج  -1093-7

ءاحلا باب 

عفار یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 1094-1

 . ملسأ عفار  یبأ  مساو  ، 

يرصبلا حاورلا  نب  نسحلا  - 1095-2

ۀیفنحلا نب  دمحم  نب  نسحلا  - 1096-3

هحفص 112] بلاط [ .  یبأ  نب  یلع  نبا 

ةریمض نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 1097-4

. یملسلا

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 1098-5

 . هیبأ نع  يور   ، هنبا  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

دمحم وبأ  ۀبیتع ، نب  مکحلا  -1099-6

. ۀئامو ةرشع  سمخ  لیقو  ةرشع ، عبرأ  ۀنس  یفوت   ، هللا دبع  وبأ  لیقو  یفوکلا ، يدنکلا 

ییحیوبأ تباث ،  یبأ  نب  بیبح  -1100-7
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. ۀئامو ةرشع  عست  ۀنس  تام  ، روعأ ناک  و  یعبات ، ، یفوکلا يدسألا 

یفوکلا ملسم  نب  دیمح  -1101-8

يدزألا بعک  نب  ثراحلا  -1102-9

. یفوکلا

ۀیریوجوبأ فافخ ،  نب  ناطح  -1103-01

. یمرجلا

ینادمهلا ورمع  نب  نیصح  -1104-11

(. يراعشملا ) يراشعملا

معطم نب  ریبج  نب  میکح  -1105-21

[. یعبات ] یندملا یشرقلا  فانمدبع  نب  يدع  نب 

يراصنألا ( ورمع ) رمع نب  صفح  -1106-31

. یفوک ،

سرشألا یبأ  نب  ناسح  نب  بیبح  -1107-41

 . مالسلا مهیلع  هللا  دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  هنع و  يور   ، مهالوم ، يدسألا

ینادمهلا عفان  نب  دیمح  -1108-51

یندملا لیضفلا  نب  ثراحلا  -1109-61

دابع نب  میکح  نب  میکح  -1110-71

 . مالسلا مهیلع  هللا  دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  هنع و  يور  ، يراصنألا فینح  نب 

يدسألا نایفس  نب  میرح )   ) میذح -1111-81

. یفوکلا

یفوکلا ةرامع  نب  نسحلا  - 1112-91

هحفص 113] . ] 
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یفریصلا بیهص  نب  میکح  -1113-02

. ریدسوبأ یفوکلا ،

( یمیمتلا ) یمیتلا دوراجلا  نب  ثراحلا  -1114-12

يرماعلا ناسح  -1115-22

يدسألا کیرش  نب  میذح  -1116-32

یناتسجسلا بیبح  -1117-42

ءاخلا باب 

یندملا راسی  نب  مرشخ  -1118-1

لادلا باب 

یمرصلا دواد  -1119-1

ءارلا باب 

یلولسلا دیبع  نب  نیزر  -1120-1.1211-2

. یفوکلا

يرجهلا دیشر  -1122-3

نمحرلادبع یبأ  نب  ۀعیبر  -1123-4

 . خورف نمحرلادبع  یبأ  مساو  ، 

ینادمهلا ةدیبع  نب  حایر  -1124-5

یمیتلا نامثع  نب  ۀعیبر  -1125-6

. یندملا یشرقلا 

يازلا باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  -1126-1

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع نب  نسحلا  نب  دیز  -1127-2

هحفص 114] یمشاهلا [ .  ( نسحلا وبأ  نیسحلا (  وبأ  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبأ  نب 

يریرجلا ۀقوس  نب  دایز  -1128-3

 . صفحو دمحم  هاوخأو  یفوک ، مهالوم  ،

يرصبلا یمعلا  دیز  -1129-4

يودعلا ملسأ  نب  دیز  -1130-5

. اریثک هسلاجی  ناک  یعبات ،  ، باطخلا نب  رمع  یلوم  ، یندملا مهالوم  ،

نیسلا باب 

نزح نب  بیسملا  نب  دیعس  -1131-1

 . لوألا ردصلا  نم  وه  و  هنع ،  يورو  مالسلا  هیلع  هنم  عمس  ، یموزخملادمحم وبأ  ، 

دمحم وبأ  ریبج ، نب  دیعس  -1132-2

. یعبات ، ۀکم لزن  ، ۀفوکلا هلصأ  ، ۀبلاو ینب  یلوم  ،

نامثع نب  دیعس  -1133-3

بیهص نب  میکح  نب  ریدس  -1134-4

 . یلوم ، ۀفوکلا نم  لضفلاابأ ،  ینکی  ، یفریصلا

ثراحلا نب  هللا  دبع  نب  يرسلا  -1135-5

 . بلطملادبع نب  سابعلا  نب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -1136-6

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بحاص  ، یفوکلا يرماعلا  مث  ، 

یعجشألا دعجلا  یبأ  نب  ملاس  -1137-7

 (. ملاسابأ ءامسأابأ ( ینکی  ، یفوکلا مهالوم  ،

هللا دبع  نب  رمع  یلوم   ، ملاس -1138-8
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ییحیوبأ لیهک ،  نب  ۀملس  -1139-9

. یفوکلا یمرضحلا 

سیق نب  دیعس  نب  دعس  -1140-01

. يراصنألا لهس  نب  ورمع  نب 

رانید نب  ۀملس  -1141-11

 . صاقلا نرقألاب  فرعیو  جرعألا ،  مزاحابأ  ینکی  ،

طیرش نب  طیبن  نب  ۀملس  -1142-21

. یفوک هحفص 115 ] نادمه [ ،  نم  یعجشألا ، سارفوبأ  سنأ ،  نب 

یلهذلا برح  نب  كامس  -1143-31

. ةریغملاوبأ ، 

یسبعلا ةریغملا  یبأ  نب  نامیلس  -1144-41

ۀصفح یبأ  نب  ملاس  -1145-51

. ۀئامو نیثالثو  عبس  ۀنس  تام   ، نسحلا وبأ  هتینک  لیقو  دیبع ، هیبأ  مساو  سنویوبأ ،  هتینک  ، ۀفوکلا نم  لجع ،  ینب  یلوم  ،

دیعسوبأ نابزرملا ،  نب  دیعس  -1146-61

. یفوکلا

یلظنحلا فیرط  نب  دعس  -1147-71

 . ثیدحلا حیحصوه  و  ۀتابن ، نب  غبصألا  نع  يور   ، فافخلا دعس  لاقیو  یفوکلا ، میمت  ینب  یلوم   ، فاکسإلا

يربقملا دیعس  یبأ  نب  دیعس  -1148-81

[. يردخلا دیعس  یبأ  نع  يور  ] ۀبیتق نبا  هرکذ  ، رباقملا نکس  هنأل  هب  یمس  ،

یندملا ثراحلا  نب  دیعس  -1149-91

یندملا ۀناجرم  نب  دیعس  -1150-02

نامیلس نب  هللا  دبع  وبأ  نامیلس ،  -1151-12
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. یفوکلا یسبعلا 

یفعجلا رینتسملا  نب  مالس  -1152-22

. یفوکلا

لقیصلا دلاخوبأ  دیعس ، -1153-32

میکح نب  دعس  -1154-42

نیشلا باب 

یبضلا ۀماعن  نب  ۀبیش  -1155-1

. يرصبلا

دعس نب  لیبحرش  -1156-2

هحفص 116] یندم [ .  ، مهنم ۀلظنح  ینب  یلوم  ، يراصنأ یلوم  ،

داصلا باب 

یندملا ناسیک  نب  حلاص  -1157-1

یندملا ناسح  یبأ  نب  حلاص  -1158-2

ریبج نب  تاوخ  نب  حلاص  -1159-3

. يراصنألا ریبج  نب  تاوخ  نب  حلاص  نب  حلاص  هنبا  -3-1159. یندملا يراصنألا 

يرهزلا میلس  نب  ناوفص  -1160-4

. یندملا

یفریصلا میکحوبأ  بیهص ،  -1161-5

. یعبات ، یفوکلا

داضلا باب 

یناسارخلا محازم  نب  كاحضلا  -1162-1

. یعبات ، ۀفوکلا هلصأ  ،
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یقرشملا هللا  دبع  نب  كاحضلا  -1163-2

ءاطلا باب 

یندملا رضنلا  نب  ۀحلط  -1164-1

یسمحألا نمحرلادبع  نب  قراط  -1165-2

. یفوک ، یلجبلا

نمحرلادبع وبأ  ناسیک ،  نب  سواط  -1166-3

. ینامیلا

یندملا ورمع  نب  ۀحلط  -1167-4

ءاظلا باب 

ورمع نب  ملاظ  -1168-1

. یلؤدلا دوسألاابأ  ینکی  ،

نیعلا باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  هللا  دبع  - 1169-1

هحفص 117] مالسلا [ .  هیلع  هنبا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

بلاط یبأ  نب  لیقع  نب  هللا  دبع  - 1170-2

. ارباج عمس  یعبات  ، یندملا یمشاهلا 

یسبعلا نامیلس  نب  هللا  دبع  - 1171-3

. یفریصلاب فرعی  ، یفوکلا

رانید نب  هللا  دبع  - 1172-4

. یندملا مهالوم  ، يرمعلا  ، باطخلا نب  رمع  یلوم  ،

یندملا دروتسملا  هللا  دبع  - 1173-5

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلعل  یلوم  یمشاهلا 
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یموزخملا ۀکیلم  یبأ  نب  هللا  دبع  - 1174-6

. یکملا

یمشاهلا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 1175-7

 . مشاه نب  بلطملا  ینب  یلوم  ، یکملا مهالوم  ،

یکملا زمره  نب  هللا  دبع  - 1176-8

ورمع نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  - 1177-9

 . همسا هتینک  ، ۀئامو نیرشع  ۀنس  ۀنیدملاب  یفوت  ، یندملا يراصنألا  مزح  نب 

يرهزلا ةدیبع  نب  هللا  دبع  - 1178-01

دانزلاوبأ ناوکذ ،  نب  هللا  دبع  - 1179-11

یمشاهلا دییز  نب  هللا  دیبع  -1180-21

 . مالسلا هیلع  یلع  لآ  یلوم  ،

( یندملا ) ینیدملا نمحرلادبع  نب  هللا  دبع  - 1181-31

( یندملا ) ینیدملارفعج نب  هللا  دبع  - 1182-41

دنه یبأ  نب  دیعس  نب  هللا  دبع  - 1183-51

. یندملا

یبضلا ۀمربش  نب  هللا  دبع  - 1184-61

. ۀئامو نیعبرأو  عبرأ  ۀنس  تام  ، ارعاش ناک  و  ۀفوکلا ، داوس  یلع  رفعج  یبأل  ایضاق  ناک  و  ۀمربشوبأ ، هتینک  (، یفوک ) یفوکلا

رمع نب  دمحم  نب  هللا )  دبع  هللا (  دیبع  -1185-71

. یندملا یمشاهلا   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

عفار یبأ  نب  یلع  نب  هللا  دیبع  -1186-81

هحفص 118] هلآو [ .  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم   ، ملسأ

یسبعلا ةریغملا  نب  هللا  دیبع  -1187-91
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. یفوکلا

یفوکلا میسولا  یبأ  نب  هللا  دیبع  -1188-02

. یبانجلا دیبع  لاقیو  ، 

يرمعلا ملسم  نب  هللا  دیبع  -1189-12

. یفوکلا

بهوم نب  نمحرلادبع  نب  هللا  دیبع  -1190-22

. یندملا

دعجلا یبأ  نب  هللا  دبع  - 1191-32

. یفوک مهالوم   ، ملاس وخأ  ، یعخنلا دیبع  لاقی  ،

ینانکلا ۀلثاو  نب  رماع  -1192-42

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  لیفطلاابأ ،  ینکی  ،

طمسلا نب  رماع  -1193-52

 . ییحیابأ ینکی  ،

تباث نب  یلع  - 1194-62

یلع نب  یسیع  -1195-72

یسمحألا ذئاع  -1196-82

رامتلا مثیم  نب  نارمع  -1197-92

یفعجلادمحم نب  هللا  دبع  - 1198-03

حابر یبأ  نب  ءاطع  انبا   ، هللا دبع  کلملادبع و 

ریشب نب  ۀبقع  -1200-23

ریصقلا نمحرلادبع  - 1201-33

نمؤملادبع - 1202-43
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يراصنألا ةرامع  -1203-53

یقربلا هللا  دبع  - 1204-63

مساقلا نب  رافغلادبع  - 1205-73

هحفص 119] دحاولادبع [ . نمؤملادبع و  ةوخإ  هل  و  میرمابأ ،  ینکی  ،

ءافلا باب 

يدبعلا فنحألا  نب  تارف  -1206-1

 . لوقلا یف  طیرفتلاو  ولغلاب  یمری  ،

ینابیشلا رکب  نب  حیلف  -1207-2

رعاشلا قدزرفلا  -1208-3

 . سارفابأ ینکیو  ، 

فاقلا باب 

ینابیشلا فوع  نب  مساقلا  -1209-1

. ۀیفنحلا نبا  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیب  فلتخی  ناک  و  ، 

رکب یبأ  نب  دمحم  نب  مساقلا  -1210-2

نمحرلادبع نب  مساقلا  -1211-3

 . مساقلاابأ ینکی  ،

فاکلا باب 

بیلک نب  ناسیک  -1212-1

 . قداصابأ ینکی  ،

رکنک -1213-2

 . نادرو همسا  نإ  لیقو  یلباکلا ، دلاخابأ  ینکی  ،

میملا باب 
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معطم نب  ریبج  نب  دمحم  - 1214-1

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  - 1215-2

 . هدلو ،

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  -1216-3

نیطبلا یلع  نب  ملسم  -1217-4

يرهزلا باهش  نب  دمحم  - 1218-5

هحفص 120] ودع [ . ،

یلع نب  رمع  نب  دمحم  - 1219-6

. ۀیاور هنع  هل  سیل  لیقو  بلاط ،  یبأ  نب 

ۀیطع نب  کلام  -1220-7

يراصنألا سیق  نب  دمحم  - 1221-8

يروثلا رذنم  -1222-9

حادقلا نومیم  -1223-01

نابلا نومیم  -1224-11

یکملا ذوبرخ  نب  فورعم  -1225-21

ءایلا باب 

یمعطملا لیوطلا  مأ  نبا  ییحی  -1226-1

ینکلا باب 

میرموبأ - 1227-1

ءاسنلا باب 

ءاربلا مأ  -1228-1

هحفص 123] ۀیبلاولا [ . ۀبابح  یه  لیقو  ، 
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مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

( يدسلا ) يدسألا  ( نانح  ) نایح نب  میهاربا  - 1229-1

. طساو لزن  ، یفوکلا

يدبعلا میعن  نب  میهاربا  - 1230-2

هل هتقث ،  نم  نازیملا  یمسی  ناک  حابـصلاابأ ،  ینکی   [، 57-33- تیاور -2-1- تیاور  - هیف نیعال  نازیم  تنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  هل  لاق 
هنع يورو  هنع ،  یفوـکلا  يرباـسلا  عاـیب  ییحی  نب  ناوفـصدمحم  وـبأ  لیـضفلا و  نب  دـمحم  عـیزب و  نب  لیعامـسإ  نب  دـمحم  هاور  لـصأ 
هنع يور  نممو  مهریغو ،  حـصان  نب  فـیرظو  زازخلا  قاحـسإ  نب  دـمحم  طاـبر و  نب  نسحلا  نب  یلع  یـسیع و  نـب  ناـمثع  لوصـألاریغ 

. روفعی یبأ  نبا  مزاح و  نب  روصنمو  رباص  هللا  دبع  یبأ  نع  حابصلاوبأ 

يدنکلا دثرم  نب  میهاربا  - 1231-3

 . نایفسوبأ يدزألا ،

يریرجلا میهاربا  - 1232-4

یفوکلا ضرعم  نب  میهاربا  - 1233-5

 . قراخم نب  نیصحو  مزاح  نب  روصنم  هنع  يور   ، هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

يرمحألا هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1234-6

. ةریمع نب  فیس  هنع  يور   ، هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

یناعنصلا رمع  نب  میهاربا  - 1235-7

 . یسیع نب  دامح  هنع  اهاور  لوصأ  هل  ینامیلا ،

لیمج نب  میهاربا  - 1236-8

 . قاحسإ نب  هحفص 124 ] میهاربا [  ةرجش و  نب  یلع  هنع  يور  ، یفوکلا لابرط  وخأ  ،

ذاعم نب  میهاربا  - 1237-9

67-30- نآرق  . - موقلا نیب  دقاعتلا  ثیدحمِهِرابدَأ  یلَع  اوّدَترا  َنیِّذلا  ّنِإ   [ یلاعت هلوق [  یف  هنع  يور  ،

ةزعوبأ دیبع ، نب  میهاربا  - 1238-01
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. يراصنألا

یفوکلا قرزألا   [ نب میهاربا [  - 1239-11

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور   ، ماعطلا عایب  ،

رصن نب  میهاربا  - 1240-21

یطامنألا حلاص  نب  میهاربا  - 1241-31

رفعج نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1242-41

 . هابأ عمسو  هنع  يور  ، یندملا بلاط  یبأ  نب 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1243-51

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، ۀلثاو نب  رماع  لیفطلاابأ  عمس  ، یعبات ، یفوکلا

زازبلا دایز  نب  لیعامسإ  -1244-61

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یعبات ، يدسألا یفوکلا 

بوقعی نب  لضفلا  نب  لیعامسإ  -1245-71

. ةرصبلا لهأ  نم  ۀقث   ، بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  لفون  نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  نب  لضفلا  نب 

یمعثخلا رباج  نب  لیعامسإ  -1246-81

 . ییحی نب  ناوفص  هنع  اهاور  لوصأ  هل  حودمم ،  ۀقث  ، یفوکلا

يدسلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1247-91

هحفص 125] رسفملا [ . یشرقلادمحم  وبأ  یفوکلا ،

قرزألا ناملس  نب  لیعامسإ  -1248-02

[. یعبات ] دلاخابأ ینکی  ،

بتاکلادمحأ وبأ  لیعامسإ ،  -1249-12

. یفوکلا

یفعجلا قلاخلادبع  نب  لیعامسإ  -1250-22
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لیعامسإ -1251-32

. ۀبلعث نب  سیق  ینب  نم  ءالعلاابأ ، ینکی  ،

زیزعلادبع نب  لیعامسإ  -1252-42

دلاخ یبأ  نب  لیعامسإ  -1253-52

لیعامسإ نب  دیزی ) ) دیرب نب  قاحسإ  -1254-62

. یفوکلا بوقعیوبأ  یئاطلا ،

یماشلا حون  نب  قاحسإ  -1255-72

بوقعی نب  لضفلا  نب  قاحسإ  -1256-82

 [. مالسلا امهیلع   ] هللا دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  يور   ، بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  لفون  نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  نب  لضفلا  نب 

راسی نب  قاحسإ  -1257-92

(. ریسلا ) ةریسلا بحاصوبأ  ۀبتع ، تنب  ۀمطاف  یلوم  لیقو  ۀمرخم ، نب  سیق  یلوم  ،

لابنلا ریشب  نب  قاحسإ  -1258-03

یلع نب  رفعج  نب  قاحسإ  -1259-13

دیز نب  باهش  نب  بویأ  -1260-23

. یفوک مهالوم  ، يدزألا یقرابلا 

جالع یبأ  نب  رکب  نب  بویأ  -1261-33

. یلصوملا

ناسیک ۀمیمت  یبأ  نب  بویأ  -1262-43

ةرم ۀنـس  لـک  یف  هرعـش  قلحی  ناـک  و  یلوم ،  یلوم  وهف  یلوم  ناـک  و  رـسای ، نب  راـمع  یلوم  ، رکبوـبأ هتینک  ، يرـصبلا يزنعلا  ینایتخـسلا 
. ۀئامو نیثالث  هحفص 126 ] يدحإ و [  ۀنس  ةرصبلاب  نوعاطلاب  تامو  کلام ،  نب  سنأ  يأر   ، قرف لاطاذإف 

ۀکیشو نب  بویأ  -1263-53

زوریف شایع  یبأ  نب  نابأ  -1264-63
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 . فیعض ، یعبات ،

دیعسوبأ بلغت ،  نب  نابأ  -1265-73

. يریرجلا يرکبلا 

يدزألا ورمع  نب  سنأ  -1266-83

ساوقلا یکملا  ملسأ  -1267-93

یکملا دابع  نب  لیئارسإ  -1268-04

يزارلا نیعأ  -1269-14

. ذاعمابأ ینکی  ،

یبضلا لصاو  نب  قاحسإ  -1270-24

ۀحلط یبأ  نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1271-34

. یندملا

یمیمتلا نمیأ  نب  ملسأ  -1272-44

. یفوکلا يرقنملا 

ذئاع نب  دمحأ  - 1273-54

یبلحلا نارمع  نب  دمحأ  - 1274-64

یمقلا قاحسإ  -1275-74

مساقلا نب  دیسأ  -1276-84

ءابلا باب 

یفعجلارفعج نب  رشب  -1277-1

. یطامنألا ثراحلا  نب  دمحأ  هنع  يور  ، دیلولاوبأ ، 

ینئادملا ۀبقع  یبأ  نب  رشب  -1278-2

یمعثخلا هللا  دبع  نب  رشب  -1279-3
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هحفص 127] یفوکلا [ .

یشباولا نومیم  نب  رشب  -1280-4

. راجنس نب  نومیموه  و  شباو ،  ینب  یلوم  نومیم  همساو  ۀکارأ ، یبأ  انبا  امهو  ةرجش ، هوخأو  یفوکلا ، لابنلا  ینادمهلا 

ریشب نب  دمصلادبع  وبأ  ریشب ، -1281-5

 . لاضف نب  نسحلا  نب  یلع  هرکذ   ، هللا دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  يور  ، یفوکلا

یطزلا عایب  ، رشب -1282-6

معثخ نب  رشب  -1283-7

لاحرلا ریشب  -1284-8

( راسی ) راشب نب  رشب  -1285-9

نامعنلا نب  دیز  نب  راشب  -1286-01

 . لوهجم ،

ریشب -1287-11

 . لوهجم  ، ماعطلا عایب   ، قرزألا یفعجلا  رینتسملادمحم  ابأ  ینکی  ،

یسمحألا بیبح  نب  رکب  -1288-21

 . لاضف نب  نسحلا  نب  یلع  هرکذ   ، میرموبأ هتینک   ، هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا یلجبلا 

یفوکلا دلاخ  نب  رکب  -1289-31

برک نب  رکب  -1290-41

حلاص نب  رکب  -1291-51

ۀبیبح یبأ  نب  رکب  -1292-61

نسنس نب  نیعأ  نب  ریکب  -1293-71

هللا دـبع  روکذ  دـالوأ  ۀتـس  هل  و  مهجلاوبأ ،  لاـقیو  هللا ،  دـبع  اـبأ  ینکی  [ ، هحفـص 128 هللا [  دـبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوـکلا ینابیـشلا 
. دیزو ورمعو  یلعألادبع  دیمحلادبع و  مهجلاو و 

یفوکلا بیبح  نب  ریکب  -1294-81
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 . هنع مزاح  نب  روصنم  نع  مصاع  يورو  هللا ،  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

یفوکلا بدنج  نب  ریکب  -1295-91

. امهنع يور  ،

یفوکلا يدنکلا  هیورکب  -1296-02

 . نامثع نب  نابأ  هنع  يور   ، هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

يدزألا فاکسإلا  درب  -1297-12

. امهنع يور  ، یفوکلا

یلجعلا ۀیواعم  نب  دیرب  -1298-22

 . مساقلاابأ ینکی  ،

طایخلا درب  -1299-32

. یفوک ،

یفریصلا هللا  دبع  نب  ماسب  -1300-42

 . مشاه ینب  یلوم   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ،

يدسألا لیلخلا  نب  ردب  -1301-52

 . مالسلا امهیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا لیلخلاوبأ  ، 

یملسألا راشب  -1302-62

یندملا ناملس  نب  ریشب  -1303-72

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رشب  -1304-82

. یفوک ، یمعثخلا دیعس  نب 

ءاتلا باب 

دایز نب  میمت  -1305-1
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هحفص 129] . ] 

ءاثلا باب 

مادقملاوبأ زمره ، نب  تباث  -1306-1

. دادحلا یفوکلا  مهالوم  ، یلجعلا

ۀیفصوبأ رانید ، نب  تباث  -1307-2

. ةزمحابأ ینکی  ، یفوکلا یلامثلا  يدزألا 

هللا دبع  تباث ،  یبأ  نب  تباث  -1308-3

 . مالسلا امهیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور   ، یلوم ، دیعسابأ ینکی  ، یفوکلا یلجبلا 

یلکعلا ةدئاز  نب  تباث  -1309-4

دیعس ، ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  -1310-5

. یناه مأ  یلوم   ، ناهمج نب 

میجلا باب 

ورمع نب  هللا  دبع  نب  رباج  -1311-1

. یباحص ، يراصنألا هللا  دبع  وبأ  مارح ،  نب 

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  - 1312-2

 . مالسلا امهیلع  هدلو   ، نیسحلا نب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  رفعج  -] 1312-2

 [. بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

دابع نب  میکح  نب  رفعج  - 1313-3

. یفوکلا

تباث نب  ورمع  نب  رفعج  - 1314-4

. یفوک مهالوم  ، یلجعلا دادحلا  زمره  نب  مادقملا  یبأ 
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یمیمتلا يرسلا  نب  دوراجلا  -1315-5

. یفوکلا يدعسلا 

ثراحلا نب  دیزی  نب  رباج  -1316-6

، ۀئامو نیثالثو  نیتنثا  ۀنس  تام  نیعم  نب  ییحی  لاق  و  لبنح ،  نبا  [ه ]  رکذام یلع  ۀئامو ، نیرشعو  نامث  ۀنـس  یفوت  ، یفعجلا ثوغیدبع  نب 
. دزألا نم  وه  یبیتقلا  لاق  و 

دوراج -1317-7

. رذنملاابأ ینکی  ،

یفعجلا میهاربا  نب  رفعج  - 1318-8

هللا دبع  یبأ  نب  ةدعج  -1319-9

یسمحألارفعج - 1320-01

ینئادملا حارج  -1321-11

هحفص 130] . ] 

ءاحلا باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  نسحلا  - 1322-1

مهمأ ، امهمأو امهیبأل  میهاربا  نسحلا و  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  وخأوه  و  هللا ،  دبع  نب  رباج  نع  يور  ، یعبات ، یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 
 . هللا دبع  هیخأ  ةافو   ( برق  ) لبق یفوت   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  تنب  ۀمطاف 

یلینلا ةراس  یبأ  نب  نسحلا  - 1323-2

یبأ نب  نسحلا  ۀـینک  ، يوحنلا یـساؤرلارفعج  وبأ  هل  لاقی  نبا  هل  و  ءارهلا ، ذاعم  مع  نبا  وه  و  بعک ،  نب  دـمحم  یلوم  ، یظرقلا يراـصنألا 
 . یلع وبأ  ةراس 

يدسألا شیبح  نب  نسحلا  - 1324-3

. یفوکلا دیمحلادبع  نب  میهاربا  هنع  يور  ،

يرمحألا یلع  نب  نسحلا  - 1325-4

. ورمع نب  ۀبتع  هنع  يورو  هریغو ،  بهو  نب  ۀیواعم  نع  يورو  هللا ،  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا
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دیز نب  باهش  نب  نسحلا  - 1326-5

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا يدزألا  یقرابلا 

یح نب  حلاص  نب  نسحلا  - 1327-6

 . مهنم ۀیحلاصلا   ( بسنی  ) بسنت هیلإ  يدیز ، ، ۀلاقملا بحاص  ، یفوکلا يروثلا  ینادمهلا 

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 1328-7

 . هوخأ ، یعبات  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

هللا دیبع  نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 1329-8

 . عیبرلا نب  سیق  هنع  يور  ، یعبات  ، بلطملادبع نب  سابعلا  نب 

یفوکلا ریثأ  نب  نیسحلا  - 1330-9

هحفص 131] . ] 

دمحأ وبأ  یفعجلا ، نیسحلا  - 1331-01

. یفوکلا

دمحم وبأ  ۀبیتع ، نب  مکحلا  -1332-11

. يدنکلا ورمع  نب  سومشلا  یلوم  ، يدنکلا یفوکلا 

میعن یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  مکحلا  -1333-21

 . یبأ دلاو  ، یلجبلا

دیبع یبأ  نب  راتخملا  نب  مکحلا  -1334-31

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، ۀقث ، دمحم وبأ  هتینک  ،

رامع نب  نسحلا  - 1335-41

. یماع ،

يرصبلا دایز  نب  نسحلا  - 1336-51

یفقثلا تلصلا   [ یبأ نب [  مکحلا  -1337-61
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ةرامع نب  نسحلا  - 1338-71

. یماع ،

فافخلا ءالعلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 1339-81

بتاکلا يرسلا  نب  نسحلا  - 1340-91

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 1341-02

فسوی نب  نسحلا  - 1342-12

طابر نب  نسحلا  - 1343-22

یناجرألا هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 1344-32

رذنم انبا   ، نیسحلا نسحلا و 

يرقنملادمحأ نب  نیسحلا  - 1346-52

بعصم نب  نیسحلا  - 1347-62

 [ نمیأ نب  نیسحلا  -] 1347-62

هحفص 132] . ] 

ةزمح یبأ  تنب  نبا  نیسحلا  - 1348-72

. یلامثلا

دامح نب  نیسحلا  - 1349-82

ةریغملا انبا  ، دامحو نسحلا 

يدسألا تباث  یبأ  نب  بیبح  -1351-03

. یعبات ، یفوکلا

یفوکلا یسبعلا  بیبح  -1352-13

 . بیبح نب  ذئاع  دلاو  ،

یناتسجسلا بیبح  -1353-23
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 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

يدنکلا راشب  نب  بیبح  -1354-33

سرشألا یبأ  نب  ناسح  نب  بیبح  -1355-43

 . یلوم ، يدسألا

یسبعلا يرج  نب  بیبح  -1356-53

 . هیف كوکشم  ، یفوکلا

فاکسإلا ةریمعوبأ  بیبح ،  -1357-63

. یعبات ، یفوک ،

يرعشألا نامیلس  یبأ  نب  دامح  -1358-73

. یفوک  ، یسوم یبأ  یلوم  ،

یسفانطلا رشب  نب  دامح  -1359-83

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا

يدزألا دشار  نب  دامح  -1360-93

. ۀئامو نیسمخو  تس  ۀنس  یفوت   ، هنع دنسأ  ، یفوکلا ءالعلاوبأ  زازبلا ،

یئاطلا دراطعلا  یبأ  نب  دامح  -1361-04

. یفوکلا

ینابیشلا نیعأ  نب  نارمح  -1362-14

. یعبات ، ةزمحوبأ لیقو  نسحلا ،  ابأ  ینکی   ، مهالوم ،

يرصنلا ةریغملا  نب  ثراحلا  -1363-24

. ۀیواعم نب  رصن  ینب  نم  یلع ،  ابأ  ینکی  ،

یناتسجسلا  ( یلعم  ) یلعملا نب  بیبح  -1364-34

يرقنملا حیرش  نب  برح  -1365-44
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رایطلا ةزمح  -1366-54

نیعأ نب  نارمح  نب  ةزمح  -1367-64

. یفوک ،

نارهم نب  ناسح  -1368-74

ۀیواعم نب  میکح  -1369-84

ماحللا رشب  نب  دامح  -1370-94

هحفص 133] . ] 

ثایغ نب  صفح  -1371-05

. یماع ،

یفوکلا ءاطع  نب  ةزمح  -1372-15

یثیللا نیسحلا  وبأ  ةزمح ، -1373-25

. یفوک ، یلامثلا ةزمح  یبأ  نتخ  ،

يدزألا نیصح  نب  ثراحلا  -1374-35

. یفوک  ، نامعنلاوبأ یعبات ، ،

ریثک نب  روصنم  نب  ۀفیذح  -1375-45

. يرباسلا عایب  ، یفوک مهالوم  ، یعازخلادمحم وبأ  ، 

ةاطرأوبأ ةاطرأ ، نب  جاجحلا  -1376-55

. رفعج یبأ  نمز  یف  يرلاب  تام  ، یفوکلا یعخنلا 

یفوکلا یفعجلا  ( رحلا  ) نسحلا - 1377-65

یفوکلا روعألا  صفح  -1378-75

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

یطساولا رانید  نب  جاجحلا  -1379-85
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یفوکلا ریثک  نب  جاجحلا  -1380-95

یعرقألا بهو  نب  صفح  -1381-06

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 1382-16

(. یفوکلا ) یفوک ، دمحم وبأ  ، 

بیهصوبأ بیهص ،  نب  میکح  -1383-26

. ۀبض ینب  یلوم   ، بیبشوبأ یفریصلا ،

ءاخلا باب 

ءالعلاوبأ راکب ، نب  دلاخ  -1384-1

. یفوکلا فافخلا 

یفوکلا نامهط  نب  دلاخ  -1385-2

یفعجلا نمحرلادبع  نب  ۀمثیخ  -1386-3

 . نمحرلادبع وبأ  یفوکلا ،

یفوکلا لشألا  مزاخ  -1387-4

هحفص 134] هللا [ .  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

عیبرلاوبأ یفوأ ،  نب  دلاخ  -1388-5

. یماشلا يزنعلا 

ۀمیرک یبأ  نب  دلاخ  -1389-6

لادلا باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  دواد  -] 1390-1

 [. مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

يرازبألا دواد  -1390-1

ینادمهلا دیز  نب  دواد  -1391-2
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. یفوکلا

نالیغوبأ بیبح ،  نب  دواد  -1392-3

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  یفوکلا 

يدسألا رمعوبأ  رانید ، -1393-4

 . هللا دبع  نع  هنع و  يور  ، یفوک ،

يدنکلا حلاص  نب  مهلد  -1394-5

. یفوکلا

یفوکلا یجاجدلا  دواد  -1395-6

يریشقلا دنه  یبأ  نب  دواد  -1396-7

. ۀئامو نیثالثو  عست  ۀنس  ۀکم  قیرط  یف  تام  ، ۀبقعاهب سخرس و  لهأ  نم  رانید ، دنه  یبأ  مساو  رکبابأ ، ینکی  ، یسخرسلا

ءارلا باب 

حیبص نب  عیبرلا  -1397-1

یفوکلا یسبعلا  عیبرلا  -1398-2

 . نایبرع ، ذئاع هوخأ  ،

ریثک نب  ذجان  نب  ۀعیبر  -1399-3

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا قداصوبأ  ، 

ةریبه نبا  یلوم  دیفر  -1400-4

هحفص 135] طامقلا [ . دلاخوبأ  هنع  يورو  هللا ،  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

يدبعلا ۀلقصم  نب  دیقر  -1401-5

. یفوکلا

يأرلا ۀعیبرب  فورعملا   ، نمحرلادبع یبأ  نب  ۀعیبر  -1402-6

. یماع  ، هیقفلا یندملا  ،
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يرصملا دعس  نب  دشر  -1403-7

یطامنألا نیزر  و]9-5041- يرازبألا [ نیزر  -1404-8

 . نالوهجم ،

يازلا باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  -1406-1

 . هوخأ  ، نیسحلا وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب 

سنوی نب  دمحم  نب  دیز  -1407-2

. یفوکلا ماحشلا  ۀماسأوبأ  ، 

یلجبلا ۀقوس  نب  دایز  -1408-3

 . هللا دبع  نب  ریرج  یلوم   (، نیسحلا نسحلا (  ابأ  ینکی  ، یعبات یلوم  ، یفوکلا

دوراجلاوبأ رذنملا ، نب  دایز  -1409-4

 . مهنم ۀیدوراجلا   ( بسنی  ) بسنت هیلإ  یمعأ ،  يدیز  یعبات  ( یفوکلا ) یفوک ، یفوحلا ینادمهلا 

ةدیبعوبأ یسیع ،  نب  دایز  -1410-5

 . مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  ةایح  یف  تام   ، هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، ءاجر نب  دایز  لیقو  ءاذحلا ،

مالحألا دایز  -1411-6

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوک یلوم  ،

یفوکلا یبراحملا  دایز  -1412-7

یفوکلا ءاجر  یبأ  نب  دایز  -1413-8

 . نابأ هنع  يور  ، اضیأ هللا  دبع  یبأ  نع  يور  ،

نابلا دوسألا  دایز  -1414-9

هحفص 136] مالسلا [ .  امهیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا

یمشاهلا دایز  -1415-01
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. یفوک مهالوم  ،

يرقنملا دایز  یبأ  نب  دایز  -1416-11

. یمیمتلا

ضاقنلا هللا  دبع  نب  ایرکز  -1417-21

 . هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، یفوکلا

ینئادملا ریهز  -1418-31

 . نامثع نب  دامح  هنع  يور   ، هللا دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ،

ینادمهلا حلاص  نب  دایز  -1419-41

 . مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم  ، دمحم وبأ  یندملا ، مهالوم  ، یمشاهلا دیز  یفوکلا 15-1420-

ۀمادق نب  ةدئاز  -1421-61

ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز  -1422-71

 . مهالوم ،

رفعج یبأ  یلوم  ، دایز -1423-81

لالحلا یبأ  نب  دایز  -1424-91

يرجآلا دیز  -1425-02

 . لوهجم ،

راجنلا دوسألا  نب  دایز  -1426-12

 . لوهجم ،

ایرکز -1427-22

 . ییحیابأ ینکی   ، لهتسملا وخأ  ،

نیسلا باب 

یلالهلا سیق  نب  میلس  -1428-1
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لیهک نب  ۀملس  -1429-2

فیرط نب  دعس  -1430-3

متهألا نب  ۀملس  -1431-4

ۀصفح یبأ  نب  ملاس  -1432-5

هحفص 137] . ] 

فحاصملا عایب   ، لشألا ملاس  -1433-6

زرحم نب  ۀملس  -1434-7

یفعجلا ملاس  -1435-8

یکملا ملاس  -1436-9

زرحم نب  نامیلس  -1437-01

دلاخ نب  ناملس  -1438-11

. یمق یحلط 

یلجعلا نوراه  نب  نامیلس  -1439-21

ۀیواعم نب  بیلک  نب  ةروس  -1440-31

. يدسألا

یکملا فیدس  -1441-41

یفریصلا میکح  نب  ریدس  -1442-51

( يدعملا ) یندعملا نیکس  -1443-61

نانس نب  هللا  دبع  وبأ  نانس ،  -1444-71

 . شیرق یلوم  ،

ریشب نب  ملس  -1445-81

بالجلا ( ورمع ) رمع یبأ  نب  دعس  -1446-91
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يراصنألا دیعس  نب  مالس  -1447-02

لابرط یلوم   ، نامیلس -1448-12

ناورم نب  نامیلس  -1449-22

. یفوک یلجع  ،

رینتسملا نب  مالس  -1450-32

ملاس -1451-42

 . لوهجم ،

يدنکلا نسحلا  نب  دعس  -1452-52

 . لوهجم ،

[ یفعجلا مالس  -] 1453-62

هحفص 138] . ] 

دادحلا دعس  -1454-72

 . نیشلا باب 

لابنلا ریشب  وخأ  ، ةرجش -1455-1

داصلا باب 

يورهلا عایب   ، تماص -1456-1

مثیم نب  حلاص  -1457-2

. یفوک ،

جاجحلا نب  تلصلا  -1458-3

ۀبقع نب  حلاص  -1459-4

ینادمهلا لهس  نب  حلاص  -1460-5

داضلا باب 
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لزغلا عایب   ، سیرض -1461-1

ءاطلا باب 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم  ، رهاط -1462-1

لابرط -1463-2

دیز نب  ۀحلط  -1464-3

. يرتب ،

ءاظلا باب 

نافکألا عایب   ، حصان نب  فیرظ  -1465-1

هحفص 139] . ] 

نیعلا باب 

ینابیشلا نیعأ  ونب  ، رابجلادبع کلملادبع و  یسیع و 

 . نارمحو نیعأ  نب  ةرارز  ةوخإ  ،

نیسحلا نب  یلع  نب  رمع  -] 1467-2

 . مالسلا هیلع  هوخأ   ، فرشألا صفحوبأ  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  - 1468-3

 [. هنع هللا  یضر  نییبلاطلا  خیش  ، دمحم وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب 

يرماعلا کیرش  نب  هللا  دبع  - 1469-4

نامیلس نب  هللا  دبع  - 1470-5

یکملا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 1471-6

يرجهلا ریکب  نب  هللا  دبع  - 1472-7

یفعجلادمحم نب  هللا  دبع  - 1473-8

رانید نب  هللا  دبع  - 1474-9
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نالجع نب  هللا  دبع  - 1475-01

راتخملا نب  هللا  دبع  - 1476-11

ریصقلا میحرلادبع  - 1477-21

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دبع  - 1478-31

یمعثخلا ةدیبع  -1479-41

نیعأ نب  کلملادبع  - 1480-51

 . سیرض دلاو  ، ةرارز وخأ  ،

يراصنألا راتخملا  نب  دحاولادبع  - 1481-61

یطساولا دیمحلادبع  - 1482-71

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع  - 1483-81

هحفص 140] یفوک [ . ،

يراصنألا نامیلس  نب  نمحرلادبع  - 1484-91

نیعأ نب  نمحرلادبع  - 1485-02

. ةرارز وخأ  ،

یفقثلا هللا  دبع  نب  ورمع  -1486-12

دلاخ نب  ورمع  -1487-22

لاله نب  دیعس  نب  ورمع  -1488-32

. یفقثلا

ۀکیشو یبأ  نب  رمعم  نب  ورمع  -1489-42

يراصنألا  ( مساق  ) مساقلا نب  رافغلادبع  - 1490-52

 . میرمابأ ینکی  ،

يدسألادمحم نب  هللا  دبع  - 1491-62
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. ریصبابأ ینکی  ، یفوک ،

یشرقلا روصنم  یبأ  نب  یسیع  -1492-72

ناحطلا یسیع  -1493-82

يدسألا ( رشب ) ریشب نب  ۀبقع  -1494-92

ۀبیش نب  ۀبقع  -1495-03

. يدسألا ۀبیشابأ  ینکی  ،

ماوع وخأ  ۀیطع  -1496-13

یفوعلا ۀیطع  -1497-23

يدسألا  ( عارذ  ) عارد نب  ءابلع  -1498-33

نیسحلا نب  ءالعلا  -1499-43

نمحرلادبع - 1500-53

. ۀمثیخابأ ینکی  ،

صوحألا یبأ  نب  رامع  -1501-63

ۀمرکع -1502-73

 . قاحسإابأ ینکی  ،

یمرضحلادمحم نب  ۀمقلع  -1503-83

. یمرضحلا رکب  یبأ  وخأ  ،

نومیم نب  یلع  - 1504-93

هحفص 141] غئاصلا [ .  نسحلا  ابأ  ینکی  ،

صوحألا یبأ  نب  رماع  -1505-04

يرازفلا دلاخ  یبأ  نب  نارمع  -1506-14

یکسکسلا ةدیبع  -1507-24
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تباث نب  ورمع  -1508-34

دیشر نب  ورمع  -1509-44

. یفوک ،

رمش نب  ورمع  -1510-54

جیرج نب  هللا  دبع  - 1511-64

. یماع ،

دوراجلا نب  هللا  دبع  - 1512-74

. یفوک ،

( ورمع ) رمع نب  یسیع  -1513-84

. یفوک ،

زیزعلادبع نب  یلع  - 1514-94

. یفوک ،

یفوکلا ۀیطع  نب  یلع  - 1515-05

طابر نب  یلع  - 1516-15

ریکب نب  دیعس  نب  یلع  - 1517-25

 . هعامس هنع  يور  ،

داجب نب  ۀسبنع  -1518-35

بعصم نب  ۀسبنع  -1519-45

نانب یبأ  نب  ورمع  -1520-55

نارهم نب  میرکلادبع  - 1521-65

رمع نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -1522-75

 . نینمؤملا ریمأ  نب 
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یکملا رانید  نب  ورمع  -] 1523-85

[. ۀقث ] املاع الضاف  ناک  و  نیعباتلا ،  ۀمئأ  دحأ  ،

هللا دبع  نب  رفاذع  -1524-95

 [ میرکلادبع نب  ءالعلا  -1525-06

ةزمح نب  یسیع  -1526-16

يدسألا بلاغ  نب  هللا  دبع  - 1527-26

55-3- تیاور  - کلملا کلذ  فرعأل  ینإو  کیلع ،  رعشلا  یقلی  اکلم  نإ  هحفص 142 ]  ] 2-1- تیاور  - هللا دبع  وبأ  هل  لاق 

مساقلا نب  نمؤملادبع  - 1528-36

-64-1529. يراصنألا میرم  یبأ  وخأ  ،

ۀلظنح انبا  یلع  و  رخصابأ ، ینکی  ، رمع

 . نایلجع نایفوک  ،

يدیبزلا ةریغملا  یبأ  نب  یلع  - 1530-56

 . قرزألا

بیهص نب  دابع  -1531-66

. یماع يرصب  ،

عیمج نب  ورمع  -1532-76

. يرتب ،

رصاملا سیق  نب  ورمع ) ) رمع -1533-86

. يرتب ،

یطساولا دلاخ  نب  ورمع  -1534-96

. يرتب ،

لاله نب  ورمع  و37-8351- ییحی .  نب  رمع  و27-7351- ۀعرز . نب  نمحرلادبع  و17-6351 - ورمع . نب  هللا  دبع  - 1535-07
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 . نولوهجم مهلک  ،

سیق نب  ۀبقع  -1539-47

 . هلثم ،

ناوکذ نب  ۀیطع  -1540-57

 . لوهجم ،

نارمع -1541-67

 . لوهجم ،

نیغلا باب 

میهاربا نب  ثایغ  -1542-1

. يرتب ،

رعاشلا لیذهلاوبأ  لیذهلا ،]  نب  بلاغ [  -1543-2

هحفص 143] یفوکلا [ .

ینهجلا بلاغ  -1544-3

ءافلا باب 

راسی نب  لیضفلا )   ) لیضف -1545-1

. ۀقث ، يرصب ،

ناسرلا ریبزلا  نب  لیضفلا )   ) لیضف -1546-2

روعألا نامثع  نب  لیضف  -1547-3

(. یفوکلا ) یفوک ، يدارملا

حیرش نب  لیضف  -1548-4

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلف  -1549-5

فنحأ نب  تارف  -1550-6
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 ( نادعس  ) نادعم نب  لیضف  -1551-7

ةرسیم نب  لیضف  -1552-8

ثایغ نب  لیضف  -1553-9

 . لوهجم ،

[ يرجآلا ةورف  -] 1553-9

فاقلا باب 

ةدئاز یبأ  نب  دیعس  نب  ۀمادق  -1554-1

يرعشألا ۀنامر  نب  سیق  -1555-2

دمحم نب  مساقلا  -1556-3

کلملادبع نب  مساقلا  -1557-4

عیبرلا نب  سیق  -1558-5

. يرتب ،

فاکلا باب 

راجنلا لماک  -1559-1

هحفص 144] . ] 

يدسألا ۀیواعم  نب  بیلک  -1560-2

يدسألا دیز  نب  تیمکلا  -1561-3

ءاونلا ریثک  -1562-4

. يرتب ،

بیلک نب  ناسیک  -1563-5

 . نینمؤملا ریمأ  باحصأ  نم  قداصابأ ،  ینکی  ،

يرباسلا بحاص   ، لماک -1564-6
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. یفوک ،

ءالعلا نب  لماک  -1565-7

يوادیصلا ۀیواعم  نب  بیلک  -1566-8

یفاصولا لماک  -1567-9

 . لوهجم ،

ماللا باب 

يدارملا يرتخبلا  نب  ثیل  -1568-1

. یفوک ، ریصبابأ ینکی  ،

میلس یبأ  نب  ثیل  -1569-2

 . لوهجم ،

میملا باب 

یفقثلا ملسم  نب  دمحم  - 1570-1

. روعأ ناک  و  یفئاط ،  ، ناحطلا

ةراس یبأ  نب  دمحم  - 1571-2

يراصنألا سیق  نب  دمحم  - 1572-3

یبلکلا ناورم  نب  دمحم  - 1573-4

یندملا نالجع  نب  دمحم  - 1574-5

یندملا قاحسإ  نب  دمحم  - 1575-6

هحفص 145] یماع [ . ، ریسلا بحاص  ،

رایطلادمحم - 1576-7

. ةرازف یلوم  ،

یمرضحلا حیرش  نب  دمحم  - 1577-8
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. رکبابأ ینکی  ،

ماس نب  ییحی  نب  رمعم  -1578-9

. یفوک یجاجد  ،

ءاطع نب  رمعم  -1579-01

ینهجلا نیعأ  نب  کلام  -1580-11

یعخنلا زیزعلادبع  نب  رسیم  -1581-21

. ینئادملا

یکملا ذوبرخ  نب  فورعم  -1582-31

حادقلا نومیم  -1583-41

. یکم  ، موزخم ینب  یلوم  ،

ۀنامر نب  سیق  نب  لضفملا  -1584-51

میشأ نب  یسوم  - 1585-61

دایز نب  یسوم  - 1586-71

يرصبلا ناورم  نب  دمحم  - 1587-81

متسر نب  دمحم  - 1588-91

. ۀتابن نب  غبصألا  نع  يوری  ،

نیکسم -1589-02

. ۀقث ،

ۀیطع نب  کلام  -1590-12

دیشر نب  رمعم  -1591-22

. یفوک ،

نیدرک عمسم  -1592-32

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


. یفوک ، رایسابأ ینکی  ،

یبلحلا یلع  نب  دمحم  - 1593-42

. یفوک ،

یبلکلا بئاسلا  نب  دمحم  - 1594-52

ناوزغ نب  دیعس  نب  دمحم  - 1595-62

یمشاهلا نب  لضفلا  نب  دمحم  - 1596-72

 . عیبرلاابأ ینکی  ،

ةزمح یبأ  نب  دمحم  - 1597-82

روصنم یبأ  نب  دمحم  - 1598-92

هحفص 146] . ] 

رفعج نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 1599-03

. يولع ،

ةزمح نب  عسیلا  نب  دمحم  - 1600-13

. یمقلا

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم  - 1601-23

نالجع نب  دمحم  - 1602-33

ءارفلا نامیلس  نب  دمحم  - 1603-43

دوعسم نب  دمحم  - 1604-53

دیز نب  لضفملا  -1605-63

دیزم نب  لضفملا  -1606-73

ةرق یبأ  نب  لضفملا  -1607-83

يریعشلا بحاص  ، دیزی نب  دمحم  - 1608-93
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. یفوک ،

ۀقدص نب  ةدعسم  -1609-04

. یماع ،

دایز نب  ةدعسم  -1610-14

رامتلا یسوم  - 1611-24

ءارهلا ملسم  نب  ذاعم  -1612-34

دیمح نب  دمحم  - 1613-44

جارسلا نرقم  -1614-54

يدسألا مزهم  -1615-64

دیز نب  دمحم  - 1616-74

. يرتب ،

رمتعملا نب  روصنم  -1617-84

. يرتب ،

نامیلس نب  لتاقم  -1618-94

. يرتب ،

جارسلا رذنم  و]15-0261- جَنیسحلا [  [ FF] ۀفیرط یبأ  نب  رذنم  -1619-05

 . نالوهجم ،

یفوکلا ءاطع  نب  لهتسم  -1621-25

ۀفیلخ نب  یسوم  -] 1622-35

 [ مزاح نب  روصنم  -1623-45

لقیصلا دیلولا  نب  روصنم  -1624-55

هللا دبع  نب  نیکسم  -1625-65
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يدسألا هللا  دبع  نب  یسوم  - 1626-75

يرعشألا نسحلا  وبأ  یسوم  - 1627-85

طانحلا یسوم  - 1628-95

نابلا نومیم  -1629-06

يدسألا ورمع  نب  لاهنم  -1630-16

 . مهالوم ،

نونلا باب 

میطح نب  مجن  -1631-1

. يدبعلا میطخ  نبا  لیق  و] ] 

ةرامع یبأ  نب  ۀیجان  -1632-2

محازم نب  رصن  -1633-3

هحفص 148] یفوک [ . ،

یسمحألا نامعنلا  -1634-4

یئاطلا مجن  -1635-5

یعازخلا شاورق  نب  رضنلا  -1636-6

ملسم نب  حیجن  -1637-7

 . بوقعی نب  سنوی  نع  يور  ،

واولا باب 

يرجهلا ةورع  نب  دیلولا  -1638-1

يدسألا دیز  نب  درو  -1639-2

. دیز نب  تیمکلا  وخأ  ،

مساقلا نب  دیلولا  -1640-3
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ریشب نب  دیلولا  -1641-4

 . لوهجم ،

یلباکلا دلاخوبأ  نادرو ،  -1642-5

. رکنک همسا  ریبکلاو  هللا ،  دبع  یبأ  نع  هنع و  يور  ، رغصألا

ءاهلا باب 

ماقله -1643-1

يونغلا ةزمح  نب  نوراه  -1644-2

ینامرلا مشاه  -1645-3

 . لوهجم ،

مشاه یبأ  نب  مشاه  -1646-4

 . لوهجم ،

یلبجلا نوراه  -1647-5

 . لوهجم ،

يدهنلا مثیه  -1648-6

هحفص 149] قورسم [ .  یبأ  نبا  وه  ، 

ءایلا باب 

مثیم نب  بیعش  نب  بوقعی  -1649-1

. يدسألا

مساقلا یبأ  نب  ییحی  -1650-2

 . قاحسإ مساقلا  یبأ  مساو  فوفکم ،  ، ریصبابأ ینکی  ،

ءاذحلا مساقلا  نب  ییحی  -1651-3

قباسلا نب  ییحی  -1652-4
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 [. فورعم ]

يزارلا ءالعلا  یبأ  نب  ییحی  -1653-5

یلفونلا کلملادبع  نب  دیزی  -1654-6

دیزی -1655-7

. یسانکلا دلاخابأ  ینکی  ،

تلصلا یبأ  نب  مکحلا  یلوم  ، دیزی -1656-8

. یفقثلا

لهتسملا یبأ  لاخ  نبا  سنوی ،  -1657-9

دایز نب  دیزی  -1658-01

. یفوک ،

یفعجلا کلملادبع  نب  دیزی  -1659-11

( يروباشینلا ) يروباسینلادمحم نب  دیزی  -1660-21

ةریغملا نب  سنوی  -1661-31

سنوی نب  بوقعی  -1662-41

هحفص 150] بوقعی [ .  نب  سنوی  دلاو  ،

قرزألا بیعش  نب  بوقعی  -1663-51

 . ماعطلا عایب  ،

روفعی یبأ  نب  سنوی  -1664-61

. یفوک ،

ثراحلا نب  فسوی  -1665-71

. ریصبابأ ینکی  ، يرتب ،

بابخ نب  سنوی  -1666-81

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 410 

http://www.ghaemiyeh.com


 . لوهجم ،

ینکلا باب 

درولاوبأ - 1667-1

نامسلا نیکسموبأ  - 1668-2

زازبلا ورمعوبأ  - 1669-3

فوفکملا نوراهوبأ  - 1670-4

دالبلاوبأ - 1671-5

فافخلا ءالعلاوبأ  - 1672-6

یناولحلا تماصوبأ  - 1673-7

ۀنییعوبأ - 1674-8

دمحم وبأ  - 1675-9

رامعوبأ - 1676-01

ۀسارهوبأ - 1677-11

يرازفلا دلاخوبأ  - 1678-21

نوراهوبأ - 1679-31

. رفعج یبأ  باحصأ  نم  خیش  ،

يراحصلاوبأ - 1680-41

. یفوک ،

ینئادملارفعج وبأ  - 1681-51

هحفص 151] . ] 

طایخلا دلخموبأ  - 1682-61

 . لوهجم ،
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یلجعلا ناسحوبأ  - 1683-71

یطامنألا ناسحوبأ  - 1684-81

يراصنألا ةورعوبأ  - 1685-91

نومأملاوبأ - 1686-02

یلجعلا نامعنلاوبأ  - 1687-12

یسوم وبأ  - 1688-22

جاجحلاوبأ - 1689-32

 . یسیع نب  نامثع  هنع  يور  ،

يرجهلا دیبلوبأ  - 1690-42

يرازفلا ۀبیشوبأ  - 1691-52

 ( مزاح  ) مزاخوبأ - 1692-62

رشبوبأ - 1693-72

فهرموبأ - 1694-82

ءاسنلا باب 

یلع نب  دمحم  تنب  ۀجیدخ  -1695-1

و مالسلا .  مهیلع  نیسحلا  نب 

ۀیبلاولا ۀبابح  -1696-2

هحفص 155] . ] 

مالسلا امهیلع  قداصلادمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 1697-1

 . هنع دنسأ  ، یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب 
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رکبوبأ ریشب ، نب  دمحأ  - 1698-2

. یفوکلا يرمعلا 

رامع نب  رشب  نب  دمحأ  - 1699-3

. یفریصلا

یفوکلا زیزعلادبع  نب  دمحأ  - 1700-4

 . لبشوبأ ، 

یئاطلا رشبم  نب  دمحأ  - 1701-5

. یفوکلا

یفنحلا تباث  نب  دمحأ  - 1702-6

(. یناذمهلا ) ینادمهلا لاقیو  یفوکلا ،

یفوکلا رباج  نب  دمحأ  - 1703-7

 . تاتقلا دیز  وخأ  ،

يدزألا دیبع  نب  دمحأ  - 1704-8

 . یلوم ، یفوکلا

یفعجلا ذاعم  نب  دمحأ  - 1705-9

. یفوکلا

یبقلا میلس  نب  دمحأ  - 1706-01

. یفوکلا

رکاب نب  دیزم  نب  دمحأ  - 1707-11

. یفوک مهالوم  ، یلهاکلا يدسألا 

یفوکلا قزر  نب  دمحأ  - 1708-21

ینزملا لازغ  نب  دمحأ  - 1709-31
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. یفوکلا

بیبح نب  ذئاع  نب  دمحأ  - 1710-41

 . هنع دنسأ   ، یلع وبأ  یفوکلا ، یسبعلا 

یفوکلا ؤلؤللا  عایب   ، مدآ -1711-51

ساخنلا نیسحلا  وبأ  مدآ  -1712-61

هحفص 156] یفوکلا [ .

یمقلا هللا  دبع  نب  مدآ  -1713-71

نارمع یبأ  نب  ۀنییع  نب  مدآ  -1714-81

. یفوکلا یلالهلا 

یفوکلا حیبص  نب  مدآ  -1715-91

یفوکلا رحلا  نب  میدأ  -1716-02

. یمعثخلا

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1717-12

. ةدعقلا يذ  نم  نیقب  سمخل  ۀئامو  نیعبرأو  سمخ  ۀنس  لتق  ، یندملا یمشاهلا   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

میهاربا نب  لیعامسإ  نب  میهاربا  - 1718-22

 . بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب 

یلع نب  نیسحلا  نب  میهاربا  - 1719-32

. ۀفوکلا لزن  ، یندم  ، یلع وبأ  نیسحلا ،  نب 

دمحم وبأ  میهاربا  -] 1719-32

[ دمصلادبع وبأ  میهاربا  - 1719-32

ییحی یبأ  نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1720-42

 . هنع دنسأ  ، یندملا
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یمشاهلا لضفلا  نب  میهاربا  - 1721-52

 . هنع دنسأ  ، یندملا

یندملا لضفلا  نب  میهاربا  - 1722-62

 . قاحسإوبأ ، 

يرافغلا ةرمض  نب  میهاربا  - 1723-72

 . مهالوم ، ورمع یبأ  نبا  وه  و  یندم ، ،

میهاربا نب  دعس  نب  میهاربا  - 1724-82

. یندملا يرهزلا  فوع  نب  نمحرلادبع  نب 

قاحسإوبأ دمحم  نب  میهاربا  -] 1725-92

 [. هنع دنسأ  يرازفلا 

هللا دبع  نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1726-03

 . هنع دنسأ  ، يرفعجلا

ینانکلا ۀملس  نب  میهاربا  - 1727-13

یمجربلا دابع  نب  میهاربا  - 1728-23

. یفوکلا

يدبعلا میعن  نب  میهاربا  - 1729-33

 . مهیف لزن  هنأل  ۀنانک  ینب  یلإ  بسنو  سیقلادبع ،  نم  ینانکلا ، حابصلاوبأ  ، 

یلع نب  دمحم  نب  میهاربا  - 1730-43

هحفص 157] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا

یشرقلا بیبح  نب  میهاربا  - 1731-53

یفوکلا يدنسلا  نب  میهاربا  - 1732-63

فاحصلا میعن  نب  میهاربا  - 1733-73
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. یفوکلا

يدزألا ةدابع  نب  میهاربا  - 1734-83

. یفوکلا

يرافغلا میهاربا  - 1735-93

یمیتلا ناقربزلا  نب  میهاربا  - 1736-04

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یندملا دیعس  نب  میهاربا  - 1737-14

 . هنع دنسأ  ،

ینزملا بیعش  نب  میهاربا  - 1738-24

. یفوکلا

يدسألا یبرع  نب  میهاربا  - 1739-34

 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ،

یفعجلا زرحم  نب  میهاربا  - 1740-44

مثیم نب  بیعش  نب  میهاربا  - 1741-54

. یفوکلا يدسألا 

یفوکلا بیعش  نب  میهاربا  - 1742-64

سیق نب  لضفم  نب  میهاربا  - 1743-74

 . هنع دنسأ   ، مهالوم ، يرعشألا ۀنامر  نب 

یفوکلا ضرعم  نب  میهاربا  - 1744-84

یفوکلا نومیم  نب  میهاربا  - 1745-94

ناباج نب  لاله  نب  میهاربا  - 1746-05

. یفوکلا
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يرمحألا هللا  دبع  نب  میهاربا  - 1747-15

(. یفوکلا ) یفوک

یفوکلا لکوتملا  نب  میهاربا  - 1748-25

ینثملا نب  میهاربا  - 1749-35

یلعألادبع ینثملا  یبأ  نب  میهاربا  - 1750-45

. یفوک ،

عاقعقلا نب  رصن  نب  میهاربا  - 1751-55

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفراخلا دایز  نب  میهاربا  - 1752-65

هحفص 158] یفوکلا [ .

ةرعوبأ دیبع ، نب  میهاربا  - 1753-75

. يراصنألا

یناعنصلا رمع  نب  میهاربا  - 1754-85

لیمج نب  میهاربا  - 1755-95

. یفوکلا لابرط  وخأ  ،

یفوکلا دالبلا  یبأ  نب  میهاربا  - 1756-06

یکملا ذوبرخ  نب  میهاربا  - 1757-16

یفوکلا بیرغ  نب  میهاربا  - 1758-26

يدزألا حابصلا  نب  میهاربا  - 1759-36

. یفوکلا

یطساولا نایح  نب  میهاربا  - 1760-46

نسحلا نب  یلع  نب  میهاربا  - 1761-56
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. یندملا عفار  یبأ  نب  یلع  نب 

يدزألا رجاهملا  نب  میهاربا  - 1762-66

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ۀیح یبأ  نب  میهاربا  -] 1763-76

 [. فیعض ، یکملا دعس  نب  عسیلا  ۀیح  یبأ  مساو 

یفراخلا نوراه  نب  میهاربا  - 1764-86

. یفوکلا

ۀمطاف یبأ  نب  میهاربا  - 1765-96

قاحسإوبأ ءاجر ، نب  میهاربا  - 1766-07

. یفوکلا ینابیشلا  ، ۀساره نباب  فورعملا  ،

یفوکلا رینم  نب  میهاربا  - 1767-17

یطساولا ۀیطع  نب  میهاربا  - 1768-27

يرصبلا قاحسإوبأ  میهاربا ،  - 1769-37

یفوکلا يرمحألا  میهاربا  - 1770-47

هحفص 159] . ] 

ۀیمأ نب  نمحرلادبع  نب  میهاربا  - 1771-57

 . هنع دنسأ  ، یندملادمحم وبأ  یعازخلا ، ۀعیبر  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نب 

یفوکلا ۀعامس  نب  میهاربا  - 1772-67

دومحم نب  رفعج  نب  میهاربا  - 1773-77

. یندملا يراصنألا 

يدسألا دیمحلادبع  نب  میهاربا  - 1774-87

. یفوکلا زازبلا  مهالوم  ،
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بویأوبأ دایز ، نب  میهاربا  - 1775-97

. یفوکلا زارخلا 

يدزألا دثرم  نب  میهاربا  - 1776-08

. یفوکلا قداص  یبأ  وخأ  ،

دمحم نب  رفعج  نب  لیعامسإ  -1777-18

. یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1778-28

 . بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

رفعج نب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1779-38

. رفعج نب  هللا  دبع  هابأ  عمس   ، بلاط یبأ  نب 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1780-48

. اضیأرفعج یبأ  نع  يورو  اهیقف ، ناک  هللا و  دبع  یبأ  ةایح  یف  تام   ( لیفطلاابأ عمس   ) لیفطلا یبأ  نم  عمس  ، یعبات ، یفوکلا

ۀطامح نب  ۀمادق  نب  لیعامسإ  -1781-58

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یبضلا 

زازبلا دایز  نب  لیعامسإ  -1782-68

. یعبات ، یفوکلا يدسألا 

یملسلا دایز  نب  لیعامسإ  -1783-78

. یفوکلا

یمشاهلا لضفلا  نب  لیعامسإ  -1784-88

. یندملا

يدسألا قلاخلادبع  نب  لیعامسإ  -1785-98

[. یفوکلا ]

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 419 

http://www.ghaemiyeh.com


یکملا ملسم  نب  لیعامسإ  -1786-09

[ یصمحلا شایع  نب  لیعامسإ  -] 1787-19

هحفص 160] . ] 

ملسم نب  لیعامسإ  -1788-29

. یفوکلا ینوکسلا  دایز  یبأ  نبا  وه  و  ، 

یمعثخلا رباج  نب  لیعامسإ  -1789-39

. یفوکلا

مثیم نب  بیعش  نب  لیعامسإ  -1790-49

. یفوکلا يدسألا 

نامسلا بیعش  نب  لیعامسإ  -1791-59

. یفوکلا يدسألا 

ةرب نب  میهاربا  نب  لیعامسإ  -1792-69

. یفوکلا ریصقلا 

یفعجلا مزاح  نب  لیعامسإ  -1793-79

 (. مهالوم  ) مهل یلوم  ، یفوکلا

یملسلا مزاح  نب  لیعامسإ  -1794-89

. یفوکلا

. یفوکلا دیمحلادبع  نب  لیعامسإ  -1795-99

حامرلا هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1796-001

 . نامثع نب  نابأ  هنع  يور  ، یفوکلا

شمعألا هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1797-101

. ریمع یبأ  نبا  هنع  يور  ، یفوکلا
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یمرجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1798-201

. یفوکلا

لیئارسإوبأ زیزعلادبع ، نب  لیعامسإ  -1799-301

. یفوکلا یئالملا 

يومألا زیزعلادبع  نب  لیعامسإ  -1800-401

. یفوکلا

يدسلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ  -1801-501

. یفوکلا رسفملا  یشرقلادمحم  وبأ  ، 

ۀبیقح  ، نمحرلادبع نب  لیعامسإ  -1802-601

. یفوکلا

یملسلا باطخلا  نب  لیعامسإ  -1803-701

يریمحلادمحم نب  لیعامسإ  -1804-801

. رماعابأ ینکی  ، رعاشلا دیسلا  ،

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  لیعامسإ  -1805-901

. یندملا

یثراحلا هللا  دبع  نب  لیعامسإ  -1806-011

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

يرهملادمحم نب  لیعامسإ  -1807-111

. یفوکلا

یلسملا یلع  نب  لیعامسإ  -1808-211

هحفص 161] هنع [ .  دنسأ   ، نمحرلادبع وبأ  ، 
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ماس نب  لیعامسإ  -] 1809-311

 . هنع دنسأ  ،

ینارحلادمحم نب  لیعامسإ  -1810-411

 . قاحسإابأ ینکی  ،

 [ نارهم نب  لیعامسإ  -1811-511

ینادمهلا یلع  نب  لیعامسإ  -1812-611

ۀبیقح  ، هللا دبع  نب  لیعامسإ  -1813-711

یمشاهلا ییحی  نب  لیعامسإ  -1814-811

. یفریصلا یفوکلا  مهالوم  ،

ةرامع نب  ییحی  نب  لیعامسإ  -1815-911

. یفوکلا يرکبلا 

رفعج نب  لیعامسإ  -1816-021

یملسلا ریثک  نب  لیعامسإ  -1817-121

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یلجعلا ریثک  نب  لیعامسإ  -1818-221

. رمعموبأ یفوکلا ،

يرکبلا ریثک  نب  لیعامسإ  -1819-321

 . هنع دنسأ  ، دیلولاوبأ یفوکلا ، یسیقلا 

دلاخ یبأ  نب  لیعامسإ  -1820-421

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يدزألا  رجاهم  نب  دمحم  همساو  ، 

یفریصلا رامع  نب  لیعامسإ  -1821-521

. یفوکلا
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یفوکلا ۀقدص  نب  لیعامسإ  -1822-621

 . هنع دنسأ  ، یسیطارقلا

دمحم نب  رفعج  نب  قاحسإ  -1823-721

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

جتافسلاوبأ هللا ،  دبع  نب  قاحسإ  -1824-821

. یفوکلا

یفوکلا زیزعلادبع  نب  قاحسإ  -1825-921

دیزی نب  ریرج  نب  قاحسإ  -1826-031

. یفوکلا یلجبلا  هللا  دبع  نب  ریرج  نب 

يرکبلا دیلخ  نب  قاحسإ  -1827-131

. یفوکلا

ءارفلارفعج یبأ  نب  قاحسإ  -1828-231

هحفص 162] یفوکلا [ .

یلع نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1829-331

. یندملا نیسحلا  نب 

نمحرلادبع نب  لضفلا  نب  قاحسإ  -1830-431

. یندملا یمشاهلا 

یفوکلا رامع  نب  قاحسإ  -1831-531

. یفریصلا

يدسألا میهاربا  نب  قاحسإ  -1832-631

. راطعلا یفوکلا 

ۀفیذحوبأ رشب ، نب  قاحسإ  -1833-731
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 . هنع دنسأ  ، یناسارخلا

یمزرعلا روصنم  نب  قاحسإ  -1834-831

. یفوکلا

مثیم نب  بیعش  نب  قاحسإ  -1835-931

 . هنع دنسأ  ، رامتلا یفوکلا  مهالوم  ، يدسألا

یفوقرقعلا قاحسإ  -1836-041

يرعشألا هللا  دبع  نب  قاحسإ  -1837-141

. یمقلا

یلهاکلا ییحی  نب  قاحسإ  -1838-241

. یفوکلا

يدسألا بلاغ  نب  قاحسإ  -1839-341

(. یفوکلا ) یفوک ،

یفوکلا يدارملا  قاحسإ  -1840-441

 [ لاله نب  قاحسإ  -] 1840-441

بوقعیوبأ دیرب ، نب  قاحسإ  -1841-541

. یفوکلا یئاطلا 

یفوکلا ؤلؤللا  عایب   ، قاحسإ -1842-641

لیوطلا راطعلا  قاحسإ  -1843-741

. یفوکلا

يدزألا میهاربا  نب  قاحسإ  -1844-841

 . میهاربا وبأ  یفوکلا ،

یناجرجلا نوراهوبأ  قاحسإ ،  -1845-941
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 . هنع دنسأ  ،

يدزألا میهاربا  نب  قاحسإ  -1846-051

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا بوقعیوبأ  راطعلا ،

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  سیردإ  -1847-151

. یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

 [ سنوی نب  سیردإ  -] 1847-151

نمحرلادبع نب  دیزی  نب  سیردإ  -1848-251

هحفص 163] یفوکلا [ . يدوألا  هللا  دبع  وبأ  ، 

( یناهفصألا ) یناهبصألا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1849-351

يرکبلا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1850-451

یمقلا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1851-551

يدزألا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1852-651

. یفوکلا

ینادمهلا هللا  دبع  نب  سیردإ  -1853-751

. یبهرملا

سیردإ -1854-851

 . بسنی مل  ، 

ناسیک ۀمیمت  یبأ  نب  بویأ  -1855-951

. یعبات ، يرصبلا يزنعلا  ینایتخسلا 

یفوکلا رحلا  نب  بویأ  -1856-061

 . هنع دنسأ  ،

يدهنلا دایز  نب  بویأ  -1857-161
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 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ،

زازقلا بیعش  نب  بویأ  -1858-261

. یفوکلا

جرعألا ۀیطع  نب  بویأ  -1859-361

. یفوکلا

زازبلا دشار  نب  بویأ  -1860-461

. یفوکلا

یباطخلا دیعس  نب  بویأ  -1861-561

یفعجلا رجاهم  نب  بویأ  -1862-661

. یفوکلا

یئاطلا قالع  نب  بویأ  -1863-761

. یفوکلا ذاعموبأ  یناهبنلا ،

یقرابلا باهش  نب  بویأ  -1864-861

 . مهالوم ،

یفوکلا لابنلا  بویأ  -1865-961

یفوکلا نامثع  نب  بویأ  -1866-071

هحفص 164] . ] 

یفوکلا نیعأ  نب  بویأ  -1867-171

 . حایر ینب  لاقیو  فیرط ،  ینب  یلوم  ،

يرصبلا دقاو  نب  بویأ  -1868-271

یماشلا لاله  نب  بویأ  -1869-371

 . هنع دنسأ  ،
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یفوکلا بلهملا  نب  بویأ  -1870-471

دیعسوبأ بلغت ،  نب  نابأ  -1871-571

 . یلوم ، يریرجلا يرکبلا 

هللا دبع  یبأ  نب  رمع  نب  نابأ  -1872-671

. یفوکلا یلدجلا 

يزنعلا مقرأ  نب  نابأ  -1873-771

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یسیقلا 

( يدشرألا ) يدسألا مقرأ  نب  نابأ  -1874-871

. یفوکلا

یئاطلا مقرأ  نب  نابأ  -1875-971

 . مقرألاوبأ یفوکلا ، یسبنسلا 

یثیللا دشار  نب  نابأ  -1876-081

رمع نب  نابأ  -1877-181

. یفوکلا رامتلا  مثیم  لآ  نتخ  ،

هللا دبع  وبأ  نمحرلادبع ،  نب  نابأ  -1878-281

 . هنع دنسأ  ، يرصبلا

یمعثخلا کلملادبع  نب  نابأ  -1879-381

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

يرازفلا نارمع  یبأ  نب  نابأ  -1880-481

. یفوکلا

یفریصلا ةدبع  نب  نابأ  -1881-581

. یفوکلا
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یفوکلا ۀقدص  نب  نابأ  -1882-681

یفوکلا رفاسم  یبأ  نب  نابأ  -1883-781

يرماعلا ریثک  نب  نابأ  -1884-881

. یفوکلا يونغلا 

زوریف  ، شایع یبأ  نب  نابأ  -1885-981

. یعبات ، يرصبلا

یلجبلا نامثع  نب  نابأ  -1886-091

. یفوکلا رمحألا 

یمرضحلا مساقلا  یبأ  نب  سنأ  -1887-191

هحفص 165] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا

یثیللا ضایع  نب  سنأ  -1888-291

. یندملا ةرمضوبأ  ، 

يدزألا ورمع  نب  سنأ  -1889-391

. یفوکلا

یبلکلا دوسألا  نب  سنأ  -1890-491

. یفوکلا

يداولا سنأ  -1891-591

 . يرقلا يداو  نم  ، 

یفوکلا ریرضلا  ملسأ  -1892-691

یکملا ساوقلا  ملسأ  -1893-791

یندملا ذئاع  نب  ملسأ  -1894-891

بارتوبأ ملسأ ،  -1895-991
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 . بهو نب  ۀیواعم  هنع  يور   ، یلوم ،

یکملا دابع  نب  لیئارسإ  -1896-002

. ذاعموبأ ، 

یفوکلا ۀماسأ  نب  لیئارسإ  -1897-102

. یطزلا عایب  ،

یندملا ذئاع  نب  لیئارسإ  -1898-202

. یموزخملا

قاحسإ یبأ  نب  سنوی  نب  لیئارسإ  -1899-302

. یفوکلا

یفوکلا ءاطع  نب  دسأ  -1900-402

( یمعثخلا ) یعخنلا دیعس  نب  دسأ  -1901-502

. یفوکلا

یسیقلا رماع  نب  دسأ  -1902-602

ینانکلا مساقلا  نب  دیسأ  -1903-702

. یفوکلا

ینهجلا بیبح  نب  دیسأ  -1904-802

یثراحلا ۀمربش  نب  دیسأ  -1905-902

. یفوکلا

یعازخلا ضایع  نب  دیسأ  -1906-012

. یفوکلا

دمحأ وبأ  نمحرلادبع ،  نب  دیسأ  -1907-112

. یلالقلا یفوکلا 
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یثیللا دوسألا  یبأ  نب  دوسأ  -1908-212

هحفص 166] طایخلا [ .) ) طانحلا یفوکلا  مهالوم  ،

ینادمهلا مصاع  نب  دوسأ  -1909-312

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

عیبرلاوبأ دیعس ، نب  ثعشأ  -1910-412

 . نامسلا يرصبلا 

یفوکلا یقرابلا  ثعشأ  -1911-512

يدهنلا دیوس  نب  ثعشأ  -1912-612

. یفوکلا

یفقثلا راوس  نب  ثعشأ  -1913-712

. یفوکلا

يرصبلا ( ةورع ) ةرزع نب  طابسأ  -1914-812

یفوکلا ملاس  نب  طابسأ  -1915-912

. یطزلا عایب  ،

ورمع نب  دمحم  نب  طابسأ  -1916-022

. یفوکلا مهالوم  ، یشرقلا

يرصبلا ثعشألا  نب  ةاطرأ  -1917-122

حلاصوبأ هللا ،  دبع  نب  میشأ  -1918-222

. یناسارخلا

یفوکلا يدنکلا   ( عفسألا  ) عقسألا -1919-322

[ زرحم نب  نمیأ  -] 1920-422

یفوکلا ورمع  نب  سایلإ  -1921-522
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یفعجلا  ( نسحلا نیسحلا (  نب  رعشأ  -1922-622

. یفوکلا

یملسألا ورمع  نب  دعسأ  -1923-722

ثراحلا نب  دمحأ  - 1924-822

. رمع نب  لضفملا  هنع  يور  ،

دارکألا یبأ  نب  دمحأ  - 1925-922

رحلا نب  بویأ  -1926-032

هحفص 167] . ] 

يرصبلا راسی  نب  لیعامسإ  -1927-132

یفوکلادمحم نب  میهاربا  - 1928-232

. يرعشألا یسوم  یبأ  یلوم  ،

يدسألا مزهم  نب  میهاربا  - 1929-332

یثراحلا قاحسإ  نب  میهاربا  - 1930-432

يورهلا عایب   ، نومیم نب  میهاربا  - 1931-532

جتافسلاوبأ میهاربا  - 1932-632

. زیزعلادبع نب  قاحسإ  همسا  لاق  اذه  لاق  نم  و  بوقعیابأ ،  ینکی  هنإ  لیقو  قاحسإابأ ،  ینکی  ،

سیق نب  لقعم  نب  میهاربا  - 1933-732

 . قاحسإ وخأ  ،

یخرکلا میهاربا  - 1934-832

. يذادغب ،

یسیع نب  میهاربا  - 1935-932

 . نامثع نبا  لاقیو  زارخ ، یفوک  ،
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رجاهم نب  میهاربا  - 1936-042

ینثملا نب  میهاربا  - 1937-142

( طانحلا ) طایخلا نابأ  نب  لیعامسإ  -1938-242

راسی نب  لیعامسإ  -1939-342

حایر نب  لیعامسإ  -1940-442

(. یفوکلا ) یفوک ،

مثیهلا نب  قاحسإ  -1941-542

. یفوک ،

خورف نب  قاحسإ  -1942-642

. ۀحلط لآ  یلوم  ،

ءاذحلا ۀیطع  نب  بویأ  -1943-742

هحفص 168] . ] 

لقیصلا میهاربا  - 1944-842

یطساولا بعصم  نب  نابأ  -1945-942

لیعامسإ نب  دسأ  -1946-052

يرصبلا ییحی  نب  دسأ  -1947-152

یفعجلا میهاربا  نب  قاحسإ  -1948-252

يدارملا قاحسإ  -1949-352

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

ءابلا باب 

يدسألا ذئاع  نب  رشب  -1950-1

. یفوکلا مهالوم  ،
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نسحلا وبأ  ملسم ،  نب  رشب  -1951-2

. یفوکلا یلجبلا 

یلهذلا ناسح  نب  رشب  -1952-3

. یفوکلا

یفوکلا ۀملسم  نب  رشب  -1953-4

یبالکلا ناورم  نب  رشب  -1954-5

 . هنع دنسأ  ، رمعوبأ یفوکلا ، يرفعجلا 

یمعثخلا ( ةرامع ) رامع نب  رشب  -1955-6

 . بتکملا یفوکلا 

یفوکلارفعج نب  رشب  -1956-7

یلجعلا راسی  نب  رشب  -1957-8

. یفوکلا

ینابیشلا هللا  دبع  نب  رشب  -1958-9

. یفوکلا

يدسألا ۀبقع  نب  رشب  -1959-01

هحفص 169] یفوکلا [ .

ساخنلا ناخرط  نب  رشب  -] 1960-11

[. یفوکلا

لیعامسإ نب  رشب  -1961-21

(. یفوکلا ) یفوک

يدسألا ضایع  نب  رشب  -1962-31

 . مهالوم ،
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يدبعلا تلصلا  نب  رشب  -1963-41

. یفوکلا

ینئادملا ۀبقع  یبأ  نب  رشب  -1964-51

[ یفوکلا ناهدلا  ریشب  -] 1965-61

یشباولا نومیم  نب  ریشب  -1966-71

. یفوک  ، لابنلا

يرزجلا ناذاز  نب  ریشب  -1967-81

 . هنع دنسأ  ،

یفوکلا دمصلادبع  دلاو  ، ریشب -1968-91

ینهجلا ۀجراخ  نب  ریشب  -1969-02

. یندملا

یلجبلا مصاع  نب  ریشب  -1970-12

. یفوکلا

یلجعلا راسی  نب  راشب  -1971-22

. یفوکلا

یلجعلا عرتقم  نب  راشب  -1972-32

. یفوکلا

دیبع نب  راشب  -1973-42

. یفوک ، دمصلادبع یلوم  ،

يدنکلا دوسألا  نب  راشب  -1974-52

 . یلوم ،

يرقنملا محازم  نب  راشب  -1975-62
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هحفص 170] یفوک [ . مهالوم  ،

يرمحألا ( داوس ) راوس نب  راشب  -1976-72

. یفوک ،

یفوکلا بیبح  نب  رکب  -1977-82

. یسمحألا

یفریصلا برک  نب  رکب  -1978-92

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

يدبعلادمحم نب  رکب  -1979-03

. یفوکلا دباعلا  ،

بیبح یبأ  نب  رکب  -1980-13

. یفوک ،

یفوکلا دلاخ  نب  رکب  -1981-23

یفعجلا هللا  دبع  نب  رکب  -1982-33

. یفوکلا

يدزألا  ( شیبح  ) سینخ نب  رکب  -1983-43

. یفوکلا

ینابیشلا برح  نب  رکب  -1984-53

. یفوک مهالوم  ،

یفعجلا دایز  نب  رکب  -1985-63

. یفوک مهالوم  ،

دیزوبأ یسیع ،  نب  رکب  -1986-73

 . هنع دنسأ   ، لوحألا يرصبلا 
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دمحم وبأ  دمحم ، نب  رکب  -1987-83

. یبرع ، یفوکلا يدزألا 

هللا دبع  رکب  یبأ  نب  رکب  -1988-93

. یفوکلا یمرضحلادمحم  نب 

ینادمهلا ریمع  نب  رکب  -1989-04

. یفوکلا یبحرألا 

یمیمتلا بجاح  نب  رکب  -1990-14

. یفوک مهالوم  ،

ۀفیلخ نب  رطف  نب  رکب  -1991-24

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ثیرح  نب  ورمع  یلوم  ، ورمعوبأ ، 

ینابیشلا نیعأ  نب  ریکب  -1992-34

 [. مالسلا هیلع  هللا [  دبع  هحفص 171 ] یبأ [  ةایح  یف  تام   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ، یفوکلا

نایبظ یبأ  نب  سوباق  نب  ریکب  -1993-44

. یفوکلا یبنجلا 

یعخنلادمحأ نب  ریکب  -1994-54

 . ینغ لزن  ، يونغلا هل  لاقی  ، یفوکلا

یفوکلا بیبح  نب  ریکب  -1995-64

. امهنع يور  ،

یمجربلا لصاو  نب  ریکب  -1996-74

. یفوکلا

یفوکلا هللا  دبع  نب  ریکب  -1997-84
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یمرضحلا رکب  یبأ  نب  راکب  -1998-94

. یفوکلا

یفوکلا دایز  نب  راکب  -1999-05

. زازخلا

مصاع نب  راکب  -2000-15

 . سیقلادبع یلوم  ،

یفوکلا مدرک  نب  راکب  -2001-25

يرکشیلا ءاجر  نب  راکب  -2002-35

. یفوک ،

یبراحملا هیورکب  -2003-45

. یفوک  ، مدألا بحاص  مهالوم  ،

یفوکلا يدنکلا  هیورکب  -2004-55

. امهنع يور  ،

ورمعوبأ دایز ، یبأ  نب  درب  -2005-65

. یفوک  ، مشاه ینب  یلوم  ،

يدزألا فاکسإلا  درب  -2006-75

یفعجلا ةدئاز  نب  درب  -2007-85

. یفوکلا مهالوم  ،

مساقلاوبأ ۀیواعم ، نب  دیرب  -2008-95

. یفوکلا یلجعلا 

یسانکلا دیرب  -2009-06

ریصقلا نمحرلادبع  یلوم  ، دیرب -2010-16
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. یفوک ،

یئاطلا لیعامسإ  نب  دیرب  -2011-26

هحفص 172] یفوک [ . ، رماعوبأ ، 

ءاقسلا ریثک  نب  رحب  -2012-36

. يرصبلا

يرصبلا دایز  نب  رحب  -2013-46

ییحیوبأ يدع ، نب  رحب  -2014-56

. یشباولا یفوکلا 

یلسملا رحب  -2015-66

. یفوک ،

یفوکلا لیوطلا  رحب  -2016-76

. رصم عاتم  بحاص  ،

دلاخ نب  ورمع  یلوم   ، عیزب -2017-86

. یفوک ،

نذؤملا عیزب  -2018-96

يدسألا لیلخلا  نب  ردب  -2019-07

 . لیلخلاوبأ یفوک ، ،

یفوکلا دیلولا  نب  ردب  -2020-17

یمارحلا بعصم  نب  ردب  -2021-27

. یفوکلا

یلجعلا ورمع  نب  ردب  -2022-37

. یفوک ،
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يرکبلا دیشر  نب  ردب  -2023-47

. یفوک مهالوم  ،

نسحلا وبأ  روباس ، نب  ماطسب  -2024-57

 . تایزلا یطسولا 

یفعجلا نیصحلا  نب  ماطسب  -2025-67

. یفوکلا

ؤلؤللا عایب   ، ماطسب -2026-77

. ةرجش نب  یلع  هنع  يور  ، یفوک ،

یفعجلا دیزی  نب  ماطسب  -2027-87

. یفوک ،

ءاذحلا ماطسب  -2028-97

. یفوک ،

يدنکلا دشار  نب  رادب  -2029-08

. یفوک ،

یثیللا ییحی  نب  مارهب  -2030-18

. یفوک ، زازخلا

یفوکلا ءاجر  نب  ةدرب  -2031-28

هحفص 173] . ] 

یفوکلا نالیغ  یبأ  نب  رشب  -2032-38

یفریصلا هللا  دبع  نب  ماسب  -2033-48

 . هنع دنسأ   ، مهالوم ، يدسألا هللا  دبع  وبأ  ، 

يریحلا يدابعلا  هیرب  -2034-58
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. ریمع یبأ  نبا  هنع  يور  لاقی   ، مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  دی  یلع  ملسأ  ،

یملسألا رماع  نب  ةدیرب  -2035-68

 . هنع دنسأ  ، یندملا مهالوم  ،

نامیلس نب  لدب  -2036-78

رسب -2037-88

یسیلفتلا نارمح  نب  نایب  -2038-98

 . نئادملا لزن  ،

یفریصلادمحم نب  لولهب  -2039-09

. یفوکلا

رکب یبأ  نب  رکب  -2040-19

. یفوک ،

طقرألا رکب  -2041-29

مدرک نب  رکب  -2042-39

. یفوک ،

نسحلا وبأ  تایزلا ،  ماطسب  -2043-49

. یطساولا

( طانحلا ) طایخلا درب  -2044-59

. یفوک ،

ءاتلا باب 

سیردإوبأ نامیلس ،  نب  دیلت  -2045-1

. یفوکلا یبراحملا 

ءاثلا باب 
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یلجعلا زمره  نب  تباث  -2046-1

هحفص 174] یفوکلا [ . مادقملاوبأ  ، 

رانید ۀیفص  یبأ  نب  تباث  -2047-2

. ۀئامو نیسمخ  ۀنس  تام  ، ةزمحابأ ینکی  ، یفوکلا یلامثلا  يدزألا 

یفوکلا حیرش  نب  تباث  -2048-3

 . غئاصلا

هللا دبع  نب  تباث  -2049-4

. یفوکلا یلجبلا  تباث  یبأ  نب  تباثوه  و  ، 

یلجبلا دیعسوبأ  تباث ،  -2050-5

. یفوکلا

یلکعلا ةدئاز  نب  تباث  -2051-6

. یفوکلا مهالوم  ،

یفعجلا مهرد  نب  تباث  -2052-7

. یفوکلا مهالوم  ،

يرصبلا دامح  نب  تباث  -2053-8

. یفوکلا

یفوکلا طیشن  نب  تیبث  -2054-9

دیعس ، ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  -2055-01

. یفوک ، یناه مأ  یلوم  ، یمشاهلا ناهمج  نب 

هللا دبع  نب  ورمع  نب  روث  -2056-11

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینادمهلا  یبهرملا 

يدزألا ةرامع  نب  ریوث ) ) روث -2057-21
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 (. نسحلا وبأ  نیسحلا (  وبأ  یفوکلا ،

يدسألا نومیم  نب  ۀبلعث  -2058-31

. یفوکلا

يدسألا دشار  نب  ۀبلعث  -2059-41

. یفوک مهالوم  ،

دیعسوبأ ورمع ، نب  ۀمامث  -2060-51

. یفوکلا راطعلا  ( يدزألا ) يدوألا

 [ ملاس نب  مامث  -] 2061-61

( ریرج ) زیرح یلوم  تباث  -2062-71

هحفص 175] . ] 

میجلا باب 

رفعج نب  هللا  دبع  نب  رفعج  - 2063-1

 . هنع دنسأ   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  دمحم  نب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  رفعج  -] 2064-2

 [. بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

دمحم نب  میهاربا  نب  رفعج  - 2065-3

. یندملا بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب 

ثعشألا نب  دمحم  نب  رفعج  - 2066-4

. یفوکلا

یندملا حیجن  نب  رفعج  - 2067-5

 . هنع دنسأ   ، ینثملا نب  یلع  دج  ،
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یساورلا نامثع  نب  رفعج  - 2068-6

. یفوکلا

رمحألا دایز  نب  رفعج  - 2069-7

. یفوکلا هللا  دبع  وبأ  ، 

ینادمهلا ةرامع  نب  رفعج  - 2070-8

(. ةرامع ) رامعوبأ یفوکلا ، یقراخلا 

نیعأ نب  بنعق  نب  رفعج  - 2071-9

. یفوکلا

یفریصلا نایح  نب  رفعج  - 2072-01

. یفوکلا

يدهنلا بیبش  نب  رفعج  - 2073-11

. یفوکلا نوذربلاب  فرعی  ،

نایح نب  رازن  نب  رفعج  - 2074-21

. یفریصلا مهالوم  ، یمشاهلا

یفوکلا بیبح  نب  رفعج  - 2075-31

یفوکلا نایح  نب  رفعج  - 2076-41

يرازفلا نامثع  یبأ  نب  رفعج  - 2076-41

. یفوکلا

نامیلسوبأ نامثع ،  یبأ  نب  رفعج  - 2077-51

. یفوکلا يرازفلا 

يرفعجلا دیوس  نب  رفعج  - 2078-61

هحفص 176] یفوکلا [ . یسیقلا 
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دیوس نب  رفعج  - 2079-71

. یفوک  ، میلس ینب  یلوم  ،

یفوکلا فلخ  نب  رفعج  - 2080-81

یعبضلا نامیلس  نب  رفعج  - 2081-91

. ۀقث ، يرصبلا

ةرامع یبأ  نب  ۀیجان  نب  رفعج  - 2082-02

 . یلوم ، یفوکلا

بهشألاوبأ ثراحلا ،  نب  رفعج  - 2083-12

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یعخنلا 

یفوکلا نوراه  نب  رفعج  - 2084-22

. ۀقث  ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ،

یئاطلا ةراس  نب  رفعج  - 2085-32

 . یلوم ، یفوک ،

ینزملا طرق  نب  رفعج  - 2086-42

. یفوک ،

یمیمتلا يرسلا  نب  دوراجلا  -2087-52

. یفوکلا يدعسلا 

یئاطلا ( ورمع ) رمع نب  دوراجلا  -2088-62

. یفوکلا

یساورلا دیمح  نب  مهجلا  -2089-72

. یفوکلا

یندملا نامثع  نب  مهجلا  -2090-82
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یمیمتلا حلاص  نب  مهجلا  -2091-92

. یفوکلا

هللا دبع  وبأ  دیزی ، نب  رباج  -2092-03

. امهنع يور   ، هنع دنسأ  ، یعبات ، یفعجلا

یعخنلا ( رجبأ ) رحبأ نب  رباج  -2093-13

. ینابهصلا یفوکلا 

یفوکلا فوفکملا  رباج  -2094-23

یمیمتلا حون  نب  رباج  -2095-33

. یفوک ، ینامحلا

يدسألا ( ریمش ) ریمس نب  رباج  -2096-43

 . هنع دنسأ  ، ءالعلاوبأ یفوک ، ،

یلع وبأ  شایع ،  نب  لیمج  -2097-53

هحفص 177] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا زازبلا 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیمج  -2098-63

. یفوک مهالوم  ، دوسألاوبأ ، 

یلمجلا دایز  نب  لیمج  -2099-73

 . ناسحوبأ یفوکلا ، يدارملا 

يرباسلا بحاص  ، یساورلا لیمج  -2100-83

. یساورلا دیمح  نب  مهج  یلوم  ،

جارد نب  لیمج  -2101-93

. یفوک  ، عخنلا یلوم  ،

یفوکلا حلاص  نب  لیمج  -2102-04
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یعخنلا هللا  دبع  نب  لیمج  -2103-14

. یفوکلا

عفان نب  هللا  دبع  نب  لیمج  -2104-24

. یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا یمعثخلا 

یبضلا دیمحلادبع  نب  ریرج  -2105-34

. يرلا لزن  ، یفوک ،

يدزألا نالجع  نب  ریرج  -2106-44

. یفوک ، یئاسکلا

یلجعلا رمحأ  نب  ریرج  -2107-54

. یفوکلا

یفوکلا ةدانج  نب  بدنج  -2108-64

بدنج نب  هللا  دبع  دلاو   ، بدنج -2109-74

. یفوکلا ،

يدزألا حایر  نب  بدنج  -2110-84

. یفوکلا

يرصبلا حلاص  نب  بدنج  -2111-94

 . هنع دنسأ  ، يدزألا

یفوکلا یلع  وبأ  بدنج ،  -2112-05

رجبأ نب  نانح  نب  ۀلبج  -2113-15

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینانکلا 

یفریصلا جاجحلا  نب  ۀلبج  -2114-25
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. یفوک ،

یفعجلا نیعأ  نب  ۀلبج  -2115-35

. یفوک  ، مهالوم ،

یناسارخلا ۀلبج  -2116-45

هحفص 178] ملاس [ .  نب  ییحی  هنع  ثدح  يذلأ  ، 

یفوکلا دیمحلادبع  نب  حانج  -2117-55

نیزر نب  حانج  -2118-65

. يرعشألا ۀنامر  نب  سیق  نب  لضفم  یلوم  ،

يدسألا ذئاع  نب  بانج  -2119-75

 . هنع دنسأ   ، سادع نب  رماع  یلوم  ،

( ینامثغلا ) یناشمعلا صفح  نب  ریبج  -2120-85

 . هنع دنسأ  ، دوسألاوبأ یفوکلا ،

یعخنلا دوسألا  نب  ریبج  -2121-95

. ینابهصلا سباع  نب  نمحرلادبع  نب  یلوم  ، دیبعوبأ ، 

يدبعلا مکحلا  نب  رفیج  -2122-06

. یفوکلا

حلاص نب  رفیج  -2123-16

. یفوک ، ینغ یلوم  ،

یساورلا حیلم  نب  حارجلا  -2124-26

. یفوکلا

یندملا هللا  دبع  نب  حارج  -2125-36

غئاصلا نمحرلادبع  نب  ۀعامج  -2126-46
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. یفوکلا

یئاطلا سوأ  نب  ریهج  -2127-56

. یبلعثلا

یلجعلا رمحأ  نب  روهمج  -2128-66

 . مهالوم ،

یمیمتلا يرسلا  نب  دوراجلا  -2129-76

. یفوکلا ینامحلا 

یلع وبأ  ساطسن ،  نب  بانج  -2130-86

 . هنع دنسأ  ، یمزرعلا یبنجلا 

هللا دبع  وبأ  هللا ،  دبع  نب  دینج  -2131-96

. یفوکلا ماجحلا  مهالوم  ، یبضلا

ۀعامس نب  رفعج  - 2132-07

 ( حایر  ) حابر نب  دمحم  نب  رفعج  - 2133-17

ریبج -2134-27

هحفص 179] بوقعی [ .  نب  سنوی  هنع  يور  ،

یفریصلا نایح  نب  رفعج  - 2135-37

 . لیذه وخأ  ،

نیعأ نب  بنعق  نب  رفعج  - 2136-47

نامثع نب  ریرج  -2137-57

يدنکلا رذنملا  نب  دوراج  -2138-67

یساورلا دیمح  نب  مهج  -2139-77

بدنج نب  هللا  دبع  نب  بدنج  -2140-87
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. یلجبلا

يدزألا میکح  نب  ریرج  -2141-97

 . مزارم وخأ  ، ینئادملا

ینئادملا حارج  -2142-08

یلجعلا نمحرلادبع  نب  عیمج  -] 2143-18

[. یفوکلا

ءاحلا باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  نسحلا  - 2144-1

. ۀنس نیتسو  نامث  نبا  وه  و  ۀیمشاهلاب ، ۀئامو  نیعبرأو  سمخ  ۀنس  تام   ، هللا دبع  نب  رباج  نع  يور  ، یعبات ، یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

هللا دبع  نب  میهاربا  نب  نسحلا  - 2145-2

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب 

نسحلا نب  یلع  نب  نسحلا  - 2146-3

. یعبنیلا فوفکملا  ، یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب 

نسحلا نب  دیز  نب  نسحلا  - 2147-4

. یمشاهلا یندملا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

رمع نب  یلع  نب  نسحلا  - 2148-5

هحفص 180] یندملا [ . یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

يدسألا رحلا  نب  نسحلا  - 2149-6

 . لیفطلا یبأ  نع  يور  ، یعبات ، یفوکلا

یح نب  حلاص  نب  نسحلا  - 2150-7

 . هنع دنسأ  ، ینادمهلا يروثلا  هللا  دبع  وبأ  ، 

نسحلا نب  نیسحلا  نب  نسحلا  - 2151-8
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. یفوکلا يرجحلا  يدنکلا 

يدسألا شایع  نب  نسحلا  - 2152-9

 [. شایع نب  رکب  یبأ  وخأ  ] یفوکلا مهالوم  ،

نیعأ نب  ةرارز  نب  نسحلا  - 2153-01

. یفوکلا ینابیشلا 

يدبعلا يرسلا  نب  نسحلا  - 2154-11

 . بتاکلاب فرعی  ، يرابنألا

یبضلا دایز  نب  نسحلا  - 2155-21

. یفوکلا مهالوم  ،

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 2156-31

. یفوکلا

یفوکلا ریثک  نب  نسحلا  - 2157-41

. یلجبلا

برضملا نب  ةرامع  نب  نسحلا  - 2158-51

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یلجبلادمحم  وبأ  ، 

یفوکلا سینخ  نب  نسحلا  - 2159-61

يرمحألا یلع  نب  نسحلا  - 2160-71

. یفوکلا

روصنم نب  ۀفیذح  نب  نسحلا  - 2161-81

 . عیبس یلوم  يرباسلا  عایب   ، نادمه نم  یفوکلا ،

يدنکلا سدنرعلا  یبأ  نب  نسحلا  - 2162-91

. یفوکلا
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یبراحملا ۀیطع  نب  نسحلا  - 2163-02

. یفوکلا بانوبأ  یشغدلا ،

طانحلا ۀیطع  نب  نسحلا  - 2164-12

. یفوکلا

[ ورمع نب  نسحلا  -] 2164-12

یسنالقلا راتخملا  نب  نسحلا  - 2165-22

. یفوکلا

یلجبلا بعصم  نب  نسحلا  - 2166-32

. یفوکلا

یفوکلا نمحرلادبع  نب  نسحلا  - 2167-42

يراصنألا نمحرلادبع  نب  نسحلا  - 2168-52

. یفوکلا

ینئادملا رحب  نب  نسحلا  - 2169-62

یقرابلا باهش  نب  نسحلا  - 2170-72

هحفص 181] یبرع [ . ،

یلجبلا طابر  نب  نسحلا  - 2171-82

. یفوکلا

دشار نب  نسحلا  - 2172-92

. یفوک  ، سابعلا ینب  یلوم  ،

یفوکلا میمت  نب  نسحلا  - 2173-03

رامتلا فیس  نب  نسحلا  - 2174-13

. یفوکلا

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


ینادمهلا دیعس  نب  نسحلا  - 2175-23

. یفوکلا

یلجبلا دیعس  نب  نیسحلا  - 2176-33

. یفوکلا یسمحألا 

ۀجراخ نب  نوراه  نب  نسحلا  - 2177-43

. یفوکلا

یلع وبأ  دمحم ، نب  نسحلا  - 2178-53

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ناطقلا 

یلینلا ةراس  یبأ  نب  نسحلا  - 2179-63

بالجلا  ( یسیع  ) یلع نب  نسحلا  - 2180-73

. یفوکلا

يدسألا شیبح  نب  نسحلا  - 2181-83

. یفوکلا

یخرکلا يرسلا  نب  نسحلا  - 2182-93

یطساولا باهش  نب  نسحلا  - 2183-04

طانحلا یسوم  نب  نسحلا  - 2184-14

. یفوکلا

يدزألا یسوم  نب  نسحلا  - 2185-24

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

يرمحألا یلع  نب  نسحلا  - 2185-24

. یفوکلا

ینئادملا ۀقدص  نب  نسحلا  - 2186-34

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀقدص نب  قدصم  وخأ  ،

یئاطلا تماصلا  نب  نسحلا  - 2187-44

يدسألادمحم نب  نسحلا  - 2188-54

. یفوکلا

يرکبلا دامح  نب  نسحلا  - 2189-64

یئاطلا دامح  نب  نسحلا  - 2190-74

يریمحلا سنوی  نب  نسحلا  - 2191-84

يدسألا ریبزلا  نب  نسحلا  - 2192-94

هحفص 182] یفوکلا [ . مهالوم  ،

ۀلاضف نب  نسحلا  - 2193-05

ینادمهلا دیعس  نب  نسحلا  - 2194-15

. یفوکلا

يدنکلا نوراه  نب  نسحلا  - 2195-25

یفوکلا نوراه  نب  نسحلا  - 2196-35

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 2197-45

. ۀنس نوعبسو  عبرأ  هل  و  هللا ،  دبع  ابأ  ینکی   ، عیقبلاب نفدو  ۀئامو ، نیسمخو  عبس  ۀنس  تام  ، یندم یعبات   ، مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  مع  ،

یلع نب  دیز  نب  نیسحلا  - 2198-55

. یندم  ، هللا دبع  وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

نسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 2199-65

. یندم  ، خف بحاص   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب 

هللا دیبع  نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2200-75

. یلؤدلا دابع  نب  ۀعیبر  عمس  ، یعبات یندم   ، بلطملادبع نب  سابعلا  نب 
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ۀفیرط یبأ  نب  رذنملا  نب  نیسحلا  - 2201-85

. یفوک ، یلجبلا

يرماعلا ءالعلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 2202-95

. روعأ  ، جدنزلا  ( جدنرلا  ) عیبی ، رماع ینب  یلوم  ، یفوکلا فافخلا  ( یجدنزلا ) یجدنرلا یلع  وبأ  ، 

یلجبلا هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2203-06

 . هللا دبع  نب  ریرج  یلوم  ، یفوکلا

یثیللا ةزمح  نب  نیسحلا  - 2204-16

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ۀتخاف یبأ  نب  ریوث  نب  نیسحلا  - 2205-26

 . مهالوم ، یمشاه ،

کیرش نب  نامثع  نب  نیسحلا  - 2206-36

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يرماعلا 

حیجن نب  یلع  نب  نیسحلا  - 2207-46

هحفص 183] هللا [ .  دبع  وبأ  یفوکلا ، مهالوم  ، یفعجلا

فاحصلا میعن  نب  نیسحلا  - 2208-56

. یفوکلا

ملسم نب  ذاعم  نب  نیسحلا  - 2209-66

. یفوکلا ، ءارهلا يراصنألا 

نومیم نب  دامح  نب  نیسحلا  - 2210-76

. یفوکلا يدبعلا 

یسنالقلا راتخملا  نب  نیسحلا  - 2211-86
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. یفوکلا

یفوکلا نارهم  نب  نیسحلا  - 2212-96

 . یلوم ،

( ۀملسم  ) ملسم نب  بعصم  نب  نیسحلا  - 2213-07

. یفوک ، یلجبلا

طانحلا ۀیطع  نب  نیسحلا  - 2214-17

. یفوکلا یملسلا 

یفوکلا رضخلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 2215-27

یفوکلا للعملا  نب  نیسحلا  - 2216-37

دیشر نب  دادش  نب  نیسحلا  - 2217-47

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفعجلا 

یفوکلا سدنرعلا  یبأ  نب  نیسحلا  - 2218-57

يدنکلا فیس  نب  نیسحلا  - 2219-67

(. یفوکلا ) یفوک يودعلا 

يدسألا یسوم  نب  نیسحلا  - 2220-77

. یفوک (، طایخلا ) طانحلا

ینادمهلا یسوم  نب  نیسحلا  - 2221-87

. یفوک ،

یشغدلا ۀیطع  نب  نیسحلا  - 2222-97

. یفوکلا یبراحملا 

رامعوبأ ۀملس ، نب  نیسحلا  - 2223-08

. یفوکلا یفراخلا  ینادمهلا 
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يدبعلا سامرلا  نب  نیسحلا  - 2224-18

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یمزاخلا ریوث  نب  نیسحلا  - 2225-28

. یفوکلا

ینانکلا  ( ناملس  ) نامیلس نب  نیسحلا  - 2226-38

هحفص 184] هللا [ .  دبع  وبأ  یفوک ، ،

( ةرمض ) ةریمض نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2227-48

. یندملا

يدسألا ۀیجان  نب  نیسحلا  - 2228-58

. یفوک  ، یلوم

ینادمهلا بعصم  نب  نیسحلا  - 2229-68

. یفوک ،

يرصقلا دحاولادبع  نب  نیسحلا  - 2230-78

نارمع نب  دمحم  نب  نیسحلا  - 2231-88

. یفوک ،

دمحم نب  ورمع ) ) رمع نب  نیسحلا  - 2232-98

. یفوکلا مهالوم  ، يدزألا دادش  نب 

یفوکلا ریثأ  نب  نیسحلا  - 2233-09

زازخلا ریثک  نب  نیسحلا  - 2234-19

. یفوکلا

یبالکلا ریثک  نب  نیسحلا  - 2235-29

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا زازخلا  يرفعجلا 

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


یسنالقلا ریثک  نب  نیسحلا  - 2236-39

. یفوکلا

( یناجرلا ) یناجربلا هللا  دبع  نب  نیسحلا  - 2237-49

. ةزمح نب  حلاص  هنع  يور  ،

یفوکلا ییحی  نب  نیسحلا  - 2238-59

 . یلوم ، یلجبلا

یفوکلا باهش  نب  نیسحلا  - 2239-69

یفوکلا ءاذحلا  نیسحلا  - 2240-79

یفوکلا رامع  نب  نیسحلا  - 2241-89

یمجربلا ةرامع  نب  نیسحلا  - 2242-99

. یفوکلا

یفوکلا دامح  نب  نیسحلا  - 2243-001

یبلکلا ناولع  نب  نیسحلا  - 2244-101

. یفوک  ، مهالوم ،

نیعأ نب  نیسحلا  -] 2244-101

[. ینهجلا نیعأ  نب  کلام  وخأ 

دمحم وبأ  ۀبیتع ، نب  مکحلا  -2245-201

هحفص 185] يرتب [ .] ] يدیز یلوم  ، يدنکلا یفوکلا 

یفریصلا میکح  نب  مکحلا  -2246-301

. یفوک مهالوم  ، يدسألا

ینامحلا ورمع  نب  مکحلا  -2247-401

. یفوک ،
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یفقثلا تلصلا  نب  مکحلا  -2248-501

. یفوک ،

روعألا نمحرلادبع  نب  مکحلا  -2249-601

. یفوکلا

نمیأ نب  مکحلا  -2250-701

. یفوک ، طایخلا شیرق  یلوم  ،

دایز نب  مکحلا  -2251-801

. یفوکلا ، ةدایز لاقیو  ، 

يومألا ۀبعش  نب  مکحلا  -2252-901

(. یفوکلا ) یفوک ،

ۀلیقع یبأ  وخأ   ، مکحلا -2253-011

. یفوک ،

ینادمهلا ریمع  نب  مکحلا  -2254-111

 . حابصلاابأ ینکی  ، یفوک یلوم  ،

میعن یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  مکحلا  -2255-211

. یفوکلا یلجبلا 

یفوکلا جارسلا  مکحلا  -2256-311

يدسألا تباث  یبأ  نب  بیبح  -2257-411

. یعبات ، یفوکلا

يراصنألا دیز  نب  بیبح  -2258-511

 . نییفوکلا یف  هدادع  ، ۀفوکلا لخد  ، یندملا

یمعثخلا للعملا  نب  بیبح  -2259-611
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. یفوک یلوم  ،

ینادمهلا نامعنلا  نب  بیبح  -2260-711

. یفوکلا

یفوکلا یسبعلا  بیبح  -2261-811

 . بیبح نب  ذئاع  دلاو  ،

نایح نب  رازن  نب  بیبح  -2262-911

 . هنع دنسأ  ، یفریصلا یفوکلا  مهالوم  ، یمشاهلا

یناتسجسلا بیبح  -2263-021

هحفص 186] امهنع [ . يور  ،

راسی نب  بیبح  -2264-121

 . فاکسإ ، یفوک یعبات  ، ةدنک یلوم  ،

سرشألا یبأ  نب  ناسح  نب  بیبح  -2265-221

. دسأ ینب  یلوم  ، یفوک ،

یسبعلا يرج  نب  بیبح  -2266-321

. رظن هیف  یفوکلا ،

فاکسإلا ةریمعوبأ  بیبح ،  -2267-421

. یعبات ، یفوکلا

يرعشألا نامیلس  یبأ  نب  دامح  -2268-521

. یفوک یعبات   ، یسوم یبأ  یلوم  ،

يدعسلا یلعی  نب  دامح  -2269-621

. یلامثلا
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ینانکلا ۀفیلخ  نب  دامح  -2270-721

. یفوکلا

بالجلا میرکلادبع  نب  دامح  -2271-821

[. یفوکلا ]

بیعشوبأ بیعش ،  نب  دامح  -2272-921

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینامحلا 

يرصبلا دیز  نب  دامح  -2273-031

. يدزألا لیعامسإوبأ  ، 

يراصنألا نمحرلادبع  نب  دامح  -2274-131

 . یلیل یبأ  لآ  یلوموه  و  میکح ،  نب  هللا  دبع  نع  يور  ، یعبات ، یفوکلا

یقرابلا نوراه  نب  دامح  -2275-231

. یفوکلا

یسفانطلا ریشب  نب  دامح  -2276-331

. یفوک ،

بئاسلا نب  نومیم  نب  دامح  -2277-431

. یفوکلا

يرکبلا ناورم  نب  دامح  -2278-531

. یفوکلا

یفوکلا نامیلس  نب  دامح  -2279-631

یفعجلا حلاص  نب  دامح  -2280-731

. یفوکلا

بانلا وذ   ، نامثع نب  دامح  -2281-831
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هحفص 187] یفوک [ . ، ینغ یلوم  ،

نامعنلا ۀفینح  یبأ  نب  دامح  -2282-931

. یفوکلا یلفقلا  یلمیتلا  تباث  نب 

یقیلاوجلا ( راسی ) رایس نب  دامح  -2283-041

. یفوکلا

میکح نب  دامح  -2284-141

. یفوک ،

یفوکلا ینثملا  یبأ  نب  دامح  -2285-241

ماحللا دقاو  نب  دامح  -2286-341

. یفوکلا

یفوکلا ءاونلا  دامح  -2287-441

یفوکلا یشعألا  دامح  -2288-541

یفوکلا عسیلا   [ یبأ نب [  دامح  -2289-641

یلدنمسلا زیزعلادبع  نب  دامح  -2290-741

. یفوکلا

یفوکلا ( ۀحمص () ۀخمض ) ۀجمض نب  دامح  -2291-841

. ۀقث ناک  و  صفح ،  نب  بیهو  هنع  يور  ،

یناعنصلا ( ورمع ) رمع نب  دامح  -2292-941

يرصملا هللا  دبع  نب  دامح  -2293-051

ینهجلا یسیع  نب  دامح  -2294-151

. ۀفحجلاب ۀکم  قیرط  یف  لیسلا  هب  بهذ  مالسلا  هیلع  اضرلا  نامز  یلإ  یقب  ، یفوک هلصأ  ، يرصبلا

يدزألا حلاص  نب  دامح  -2295-251
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 . بارت یبأب  بقلی  ، یفوکلا یقرابلا 

يدزألا دشار  نب  دامح  -2296-351

. ۀنس نیعبسو  عبس  نبا  وه  ۀئامو و  نیسمخو  تس  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، ءالعلاوبأ یفوکلا ، زازبلا 

لیقع نب  دیز  نب  دامح  -2297-451

. یفوکلا یثراحلا 

ینادمهلا دیمح  یبأ  نب  دامح  -2298-551

. یفوک یلوم  ، یبهرملا

يرکبلا باتع  نب  دامح  -2299-651

. یفوکلا

يرماعلا دیوس  نب  دامح  -2300-751

هحفص 188] یفوک [ . مهالوم  ،

يرصبلا دقاو  نب  دامح  -2301-851

. رافصلا

ینهجلا زیزعلادبع  نب  دامح  -2302-951

. یفوک مهالوم  ،

یلالهلا زیزعلادبع  نب  دامح  -2303-061

. یفوکلا

یفوکلا تباث  نب  دامح  -2304-161

. يراصنألا

یمیمتلا محسا  نب  دامح  -2305-261

. یفوکلا

سنوی نب  دامح  -2306-361
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یفوکلا جارسلا  دامح  -2307-461

یفوکلا بیبح  نب  دامح  -2308-561

. يدزألا نامیلسوبأ  ، 

فورعم نب  ورمع ) ) رمع نب  دامح  -2309-661

. یفوکلا یسبعلا 

نامیلسوبأ ۀفیلخ ، نب  دامح  -2310-761

. یفوکلا

يرکبلا لصاو  نب  دامح  -2311-861

. یفوکلا

ینابیشلا دایز  یبأ  نب  دامح  -2312-961

. یفوکلا

یفعجلا ییحی  نب  دامح  -2313-071

. یفوک مهالوم  ،

یئاطلا دراطعلا  یبأ  نب  دامح  -2314-171

. ۀنس نونامثو  عبرأ  هل  ۀئامو و  نیتسو  يدحإ  ۀنس  تام   ، لهتسملاابأ ینکی  ، یفوک ،

يرازفلا نارمع  نب  صفح  -2315-271

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا قرزألا  یمجربلا 

دالووبأ سنوی ،  نب  صفح  -2316-371

. يرجآلا طانحلا 

یعخنلا طرق  نب  صفح  -2317-471

. یفوکلا

قلط نب  ثایغ  نب  صفح  -2318-571
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 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یضاقلا  یعخنلا  رمعوبأ  ۀیواعم ، نب 

مصاعوبأ مصاع ،  نب  صفح  -2319-671

هحفص 189] یندملا [ .

يدزألا نمحرلادبع  نب  صفح  -2320-771

. یفوکلا

یفوکلا یسیع  یبأ  نب  صفح  -2321-871

رباج نب  دلاخ  نب  صفح  -2322-971

. يرصبلا

رمعوبأ نامیلس ،  نب  صفح  -2323-081

 . هنع دنسأ  یفوکلا  زازبلا  يرقملا  يرضاغلا  يدسألا 

یسانکلا یسیع  نب  صفح  -2324-181

. ةادألاو برقلا  عایب  روعألا 

ینامحلا نومیم  نب  صفح  -2325-281

. یفوکلا

يرباسلا بحاص   ، ملاس نب  صفح  -2326-381

. یفوکلا

یلجبلا ملسم  نب  صفح  -2327-481

. يرسقلا یفوک  یلوم  ،

رامتلا ضیبألا   [ نب صفح [  -2328-581

. یفوکلا

نایب نب  رمع  نب  صفح  -2329-681
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 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یبلغتلا 

یفوکلا رمع  نب  صفح  -2330-781

( ةرامع ) رامع ینب  بیسن   ، صفح -2331-881

يرقنملا ۀشئاع  یبأ  نب  صفح  -2332-981

 . یلوم ، یفوکلا

یسانکلا هبردبع  نب  صفح  -2333-091

. یفوکلا

یفوکلا مساقلا  نب  صفح  -2334-191

یبلکلا بیبح  نب  صفح  -2335-291

. یفوکلا

یفوکلا زیزعلادبع  نب  صفح  -2336-391

یفوکلا نامعنلا   ( نب وبأ ( صفح ،  -2337-491

هحفص 190] . ] 

يدادغبلا يرتخبلا  نب  صفح  -2338-591

. یفوک هلصأ  ،

یفوکلا ملاس  نب  صفح  -2339-691

 . یلع وبأ  یلامثلا ،

ینئادملا قاحسإ  یبأ  نب  صفح  -2340-791

يدبعلا میلس  نب  صفح  -2341-891

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یبلکلا نمحرلادبع  نب  صفح  -2342-991

. یفوکلا دیعسوبأ  ، 
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یفنحلا یسیع  نب  صفح  -2343-002

. يرقملا میلس  وخأ  ، یفوکلا مهالوم  ،

نومیم نب  رمع  نب  صفح  -2344-102

. یلبألا

دیمح نب  صفح  -2345-202

. یفوکلا رابآلا  یلع  وبأ  نادمه ،  یلوم  ،

نیسحلا نب  هللا  دیبع  نب  ةزمح  -2346-302

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

ةرامعوبأ بیبح ،  نب  ةزمح  -2347-402

. یفوکلا يرقملا  مهالوم  ، یلمیتلا

نیعأ نب  نارمح  نب  ةزمح  -2348-502

. یفوکلا ینابیشلا 

ملسم نب  نارمع  نب  ةزمح  -2349-602

. یفوک مهالوم  ، یفعجلا

رایطلادمحم نب  ةزمح  -2350-702

. یفوک ،

یفوکلا ءاطع  نب  ةزمح  -2351-802

 . هنع دنسأ  ،

یمقلا عسیلا  نب  ةزمح  -2352-902

هللا دبع  نب  یعبر  نب  ةزمح  -2353-012

-211-2354. يرصبلا یلذهلا  دوراجلا  نب 

عسیلا انبا  عسیلاو  ةزمح 
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يونغلا هللا  دبع  نب  ةزمح  -2355-212

. یفوکلا

( يرفغلا ) يزنعلا ةدابع  نب  ةزمح  -2356-312

. یفوکلا

يرماعلا ةرامع  نب  ةزمح  -2357-412

هحفص 191] یفوکلا [ .

یفوکلا رصن  نب  ةزمح  -2358-512

یئاکبلا دایز  نب  ةزمح  -2359-612

 (. نیسحلا وبأ  نسحلا (  وبأ  یفوکلا ، مهالوم  ،

یفعجلا ةرامع  نب  ةزمح  -2360-712

. یفوکلا مهالوم  ،

یفعجلا نمحرلادبع  نب  نیصح  -2361-812

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفنحلا دایز  نب  نیصح  -2362-912

. یفوک مهالوم  ،

ةدانجوبأ قراخم ،  نب  نیصح  -2363-022

. یفوکلا یلولسلا 

یفعجلا لابزلا  نب  نیصح  -2364-122

. یفوکلا

مثیهلاوبأ رماع ، نب  نیصح  -2365-222

. یفوکلا یبلکلا 

یسبعلا ۀفیذح  نب  نیصح  -2366-322
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. یفوکلا

نامعنلاوبأ ةریصح ، نب  ثراحلا  -2367-422

. یعبات یفوک  ، يدزألا

يدزألا نسر  یبأ  نب  ثراحلا  -2368-522

. یفوکلا

یفعجلا ورمع  نب  ثراحلا  -2369-622

يرصبلا رمع  نب  ثراحلا  -] 2370-722

 [. ثیدحلا فیعض  ، ریمعوبأ ، 

طامنألا عایب   ، ثراحلا -2371-822

. یفوک ،

بهووبأ نیضغ ،  نب  ثراحلا  -2372-922

 . هنع دنسأ  ، یفوک یفقثلا 

يرصنلا ةریغملا  نب  ثراحلا  -2373-032

. یطزلا عایب   ، هنع دنسأ   ، یلع وبأ  ، 

یفوکلادمحم نب  ثراحلا  -2374-132

هحفص 192] . ] 

ینابیشلا دایز  نب  ثراحلا  -2375-232

 . هنع دنسأ  ، ءالعلاوبأ یفوکلا ،

نامعنلا نب  دمحم  نب  ثراحلا  -2376-332

. یفوک یلع  وبأ  یلجبلا ،

يرفعجلا نارمع  نب  ثراحلا  -2377-432
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 . هنع دنسأ  ، یبالکلا

یعازخلا روصنم  نب  ۀفیذح  -2378-532

. یفوک مهالوم  ،

روصنم نب  ۀفیذح  -2379-632

. یفوک ، يولعلا دیز  نب  نیسح  یلوم  ،

یعبرلا رماع  نب  ۀفیذح  -2380-732

. یفوکلا

ةاطرأوبأ ةاطرأ ، نب  جاجحلا  -2381-832

. یفوکلا یعخنلا 

یفوکلا ۀعافر  نب  جاجحلا  -2382-932

 . باشخلا

یفوکلا يرازبألا  جاجح  -2383-042

يدنکلا ةزمح  نب  جاجح  -2384-142

. یفوک مهالوم  ،

( یخرکلا ) یفوکلا جاجح  -2385-242

يدنکلا يدع  نب  رجح  -2386-342

. یفوکلا

یمرضحلا ةدئاز  نب  رجح  -2387-442

. یفوکلا

ءارغملاوبأ ینثملا ،  نب  دیمح  -2388-542

. یفوکلا

دوسألاوبأ دوسألا ، نب  دیمح  -2389-642
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. يدهم نب  نمحرلادبع  نتخ  ، يرصبلا

یبلکلا دیوس  نب  دیمح  -2390-742

. یفوکلا

یعیبسلا بیعش  نب  دیمح  -2391-842

. یفوکلا

یفوکلا رایس  نب  دیمح  -2392-942

یلهذلا ناسغوبأ  دیمح ، -2393-052

. یفوکلا

یفوکلا یبضلا  دیمح  -2394-152

. ۀلیمجوبأ هنع  يور  ،

يرکبلا دیزی  نب  دیمح  -2395-252

هحفص 193] یفوکلا [ .

راوخ نب  دامح  نب  دیمح  -2396-352

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یمیمتلا 

يدبعلا يرسلا  نب  دیمح  -2397-452

. یفوکلا

نابیش نب  دیمح  -2398-552

یمیمتلا یسوم  نب  بابح  -2399-652

. يدیعسلا

یلکعلا نایرلا  نب  بابح  -2400-752

 . یلوم ، یفوکلا بابح  نب  دیز  دلاو  ،

یفوکلا ییحی  نب  بابح  -2401-852
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یفقثلادمحم نب  بابح  -2402-952

. یفوک ،

یئاطلا نایح  نب  بابح  -2403-062

. یفوکلا

میکح نب  ریدس  نب  نانح  -2404-162

. یفوکلا یفریصلا  بیهص  نب 

یبقلا ۀیواعم  یبأ  نب  نانح  -2405-262

. یفوکلا

یفعجلا ةرامع  نب  ثیرح  -2406-362

. یفوکلا

يدبعلا ریمع  نب  ثیرح  -2407-462

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفوکلا نارهم  نب  ثیرح )   ) برح -2408-562

يرصبلا حیرش  نب  ثیرح )   ) ثرح -2409-662

لامجلا نارهم  نب  ناسح  -2410-762

. یفوکلا

يونغلا نارهم  نب  ناسح  -2411-862

. یفوکلا

یفعجلا هللا  دبع  نب  ناسح  -2412-962

. یفوکلا

رمتعملاوبأ ریمع ، نب  دماح  -2413-072

هحفص 194] یفوکلا [ . مهالوم  ، ینادمهلا
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یئاطلا حیبص  نب  دماح  -2414-172

. یفوکلا

ینابیشلا نیعأ  نب  نارمح  -2415-272

. یعبات ، یفوک یلوم  ،

یناتسجسلا هللا  دبع  نب  زیرح  -2416-372

. دزألل یلوم  ،

يدزألا میکح  نب  دیدح  -2417-472

 . هنع دنسأ  ، ینئادملا

لیعامسإوبأ لیعامسإ ،  نب  متاح  -2418-572

. یفوک هلصأ  ، یندملا

يرکبلا دیبع  نب  مزح  -2419-672

. یفوکلا

يرماعلا لیعامسإ  نب  مازح  -2420-772

. یفوکلا

یفوکلا نصح  -2421-872

. ریکب نبا  هنع  يور  ،

یلجبلا میهاربا  نب  مزاح  -2422-972

 . هنع دنسأ  ، ةرصبلا نکس  ، یفوکلا

( ینوکسلا ) یفوکلا ( دیمح ) دمح نب  دمح  -2423-082

ینادمهلا دایز  نب  ثریوح  -2424-182

. یفوک ،
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ینهجلا ةرامع  نب  ۀمیزح  -2425-282

. یندملا

يزنعلا یلع  نب  نابح  -2426-382

 . هنع دنسأ  ،

يرماعلا رجاهم  نب  دشاح  -2427-482

. یفوکلا

یفوکلا نمحرلادبع  نب  نایح  -2428-582

. ءالعلاابأ ینکی  ، ۀنس نینامثو  يدحإ  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعبسو  عبس  ۀنس  تام   ، مهالوم ، یندملا

يرباسلا عایب  ، ۀحلط یبأ  نب  دامح  -2429-682

ریشب نب  دامح  -2430-782

یفریصلا دیمح  -2431-882

سبی نب  دامح  -2432-982

یلعملا نب  بیبح  -2433-092

ءاونلا دامح  -2434-192

هحفص 195] لاضف [ .  نبا  هنع  يور  ،

ةدعس نب  دیمح  -2435-292

. ریشب نب  رفعج  هنع  يور   ، ناسغابأ ینکی  ،

ةرارز نب  نیسحلا  - 2436-392

 . نسحلا وخأ  ،

يدنکلا نیسحلا  نب  نسحلا  - 2437-492

بانوبأ ۀیطع ، نب  نسحلا  - 2438-592

 . یلع کلام و  وخأ  ، یشغدلا
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راطعلا دایز  نب  نسحلا  - 2439-692

لقیصلا دایز  نب  نسحلا  - 2440-792

. یفوک یلوم  ، دیلولاابأ ینکی  ،

دیزی نب  رمع  نب  نیسحلا  - 2441-892

ةرامع نب  نسحلا  - 2442-992

یلامثلا ةزمح  یبأ  تنب  نب  نیسحلا  - 2443-003

هللا دبع  نب  نیسحلا  - 2444-103

. یفوک ،

دامح نب  نیسحلا  - 2445-203

. یفوک ،

یسمحألا نامثع  نب  نیسحلا  - 2446-303

. یفوک یلوم  ،

هبردبع نب  باهش  نب  نیسحلا  - 2447-403

یسوم نب  نیسحلا  - 2448-503

. یفوک ،

یبلکلا یلع  نب  نسحلا  - 2449-603

رذنملا نب  نیسحلا  - 2450-703

 . ناسح یبأ  وخأ  ،

بیبح نب  نیسحلا  - 2451-803

ۀیطع نب  نیسحلا  - 2452-903

یناجرألا نیسحلا  - 2453-013

سایلإ نب  دلخم  نب  نیسحلا  - 2454-113
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هحفص 196] زازخ [ . ،

ریوث نب  نیسحلا  - 2455-213

دیزی نب  دامح  -2456-313

. یماع ،

ناهدلا صفح  -2457-413

يرزاجلا جرعألا  صفح  -2458-513

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

يدسألا دعس  نب  مکح  -2459-613

سبع ینب  نذؤم   ، میکح -2460-713

نوراه نب  نسحلا  - 2461-813

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

رجبأ نب  نسحلا  - 2462-913

ینادمهلا بعصم  نب  نسحلا  - 2463-023

ةزمح نب  نیسحلا  - 2464-123

نایبظ نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 2465-223

يورهلا عایب   ، نسحلا - 2466-323

يراصنألا دیز  نب  بیبح  -2467-423

ملعملا نب  ناسح  -2468-523

رشب نب  بیبح  -2469-623

یعخنلا ورمع  نب  صفح  -2470-723

ۀقوس نب  صفح  -2471-823

یسانکلا روعألا  صفح  -2472-923
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هحفص 197] . ] 

روعألا مثیهلا  نب  صفح  -2473-033

روعألا طرق  نب  صفح  -2474-133

 . لامج ، یبرع یفوک  ،

روعألا یسیع  نب  صفح  -2475-233

دالووبأ ملاس ،  نب  صفح  -2476-333

. یفوک یفعج  یلوم  ، طانحلا

یبلکلا ورمعوبأ  صفح ،  -2477-433

نذؤملا صفح  -2478-533

مزارم وخأ   ، صفح -2479-633

ورمعوبأ یبضلا ، صفح  -2480-733

. یفوک ،

ضیبألا صفح  -2481-833

بویأ نب  مکح  -2482-933

فوفکملا نیکسم  نب  مکح  -2483-043

 . فیقث یلوم  ،

دالخوبأ میکح ،  نب  مکح  -2484-143

. یفریصلا

یمعثخلا لوحألا  بیبح  -2485-243

. یفوک ،

 [ میکح نب  بیبح  -] 2485-243

ءاخلا باب 
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یسنالقلا نزام  نب  دلاخ  -2486-1

 . یمعألا نیکسم  نب  مکح  هنع  يور   ، یلوم یفوک  ،

ریرج نب  دیزی  نب  دلاخ  -2487-2

. یفوکلا یلجبلا 

يدیبزلا دشار  نب  دلاخ  -2488-3

. یفوکلا

بویأ نب  لیعامسإ  نب  دلاخ  -2489-4

 . هنع دنسأ  ، یندملا یموزخملا 

مصألادمحم نب  دلاخ  -2490-5

هحفص 198] یفوک [ . مهالوم  ، یبضلا

مثیهلاوبأ نمحرلادبع  نب  دلاخ  -2491-6

. راطعلا

ناوجلا حیجن  نب  دلاخ  -2492-7

. یفوکلا ،

یطساولا ناورم  نب  دلاخ  -2493-8

يومألا دیعس  نب  دلاخ  -2494-9

. یفوکلا

يدسألا دیعس  نب  دلاخ  -2495-01

. یفوکلا

( طایخلا ) طانحلا لیعامسإوبأ  دلاخ ، -2496-11

. یفوکلا

يرعشألا عفان  نب  دلاخ  -2497-21
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. یفوک مهالوم  ،

جارسلا هللا  دبع  نب  دلاخ  -2498-31

. یفوکلا

ینمرألا هللا  دبع  نب  دلاخ  -2499-41

ینانکلا عدیمسلا  نب  دلاخ  -2500-51

. یندملا

یخرکلا جاجحلا  نب  دلاخ  -2501-61

ناحطلا نایفس  نب  دلاخ  -2502-71

 . ناذاشب فرعی  ، یفوکلا

ریمع نب  نایفس  نب  دلاخ  -2503-81

. یفوکلا یمجربلا  يرازفلا 

( ورمع () رمع ) ریمع یبأ  نب  دلاخ  -2504-91

. دسأ ینب  یلوم  ،

یلجبلا نارهم  نب  دلاخ  -2505-02

. یفوکلا

ۀیح یبأ  نب  نایح  نب  دلاخ  -2506-12

. یفوکلا یبلکلا 

يدبعلا يرسلا  نب  دلاخ  -2507-22

. یفوکلا

ءالعلاوبأ راکب ، نب  دلاخ  -2508-32

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ینئادملا ۀمیرک  یبأ  نب  دلاخ  -2509-42

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 478 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀملسوبأ ۀملس ، نب  دلاخ  -2510-52

هحفص 199] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا ینهجلا 

یساورلا دیمح  نب  دلاخ  -2511-62

. یفوکلا

يدسألا دواد  نب  دلاخ  -2512-72

 . مهالوم

سادع نب  رماع  نب  دلاخ  -2513-82

. یفوکلا يدسألا 

رافصلا ملسم  یبأ  نب  دالخ  -2514-92

یفعجلا ( دیز ) دیزی نب  دالخ  -2515-03

. یفوکلا

يرکبلا ( ورمع ) رمع نب  دالخ  -2516-13

. یفوکلا

زازبلا يدسلا  دالخ  -2517-23

. یفوکلا

میلس نب  لصاو  نب  دالخ  -2518-33

. یفوکلا يرقنملا  یمیمتلا 

يدنکلا ریمع  نب  دالخ  -2519-43

. یفوک یفوکلا  مهالوم  ،

یشباولا ورمع  یبأ  نب  دالخ  -2520-53

. یفوک

دالخ نب  دوسأ  نب  دالخ  -2521-63
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. یفوکلا یبلکلا  دوسألاوبأ  ، 

دلاخ نب  ورمع  نب  دالخ  -2522-73

. یفوکلا یئالملا 

ۀیطع نب  دالخ  -2523-83

. یفوکلا یئاسکلا  ینغ  یلوم  ،

یلسملا رماع  نب  دالخ  -2524-93

. یفوکلا يدبعلا 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  ۀمثیخ  -2525-04

. یفوکلا

لیحرلا نب  جیدخ  نب  ۀمثیخ  -2526-14

. یفوکلا یفعجلا 

يرجهلا يدع  نب  ۀمثیخ  -2527-24

. یفوکلا

ۀیواعم نب  لیحرلا  نب  ۀمثیخ  -2528-34

هحفص 200] هنع [ .  دنسأ   ، جیدخوبأ یفوکلا ، یفعجلا 

( یفوکلا ) یخرکلا قورسم  نب  باطخ  -2529-44

یلجبلا ۀملس  نب  باطخ  -2530-54

. یفوکلا يریرجلا 

يریمحلا دیعس  نب  باطخ  -2531-64

ینادمهلا هللا  دبع  نب  باطخ  -2532-74

. روعألا
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یفوکلا يرفصعلا  باطخ  -2533-84

یفوکلا ۀملسم  نب  باطخ  -2534-94

یفوکلا دواد  نب  باطخ  -2535-05

یناسارخلا بعصم  نب  ۀجراخ  -2536-15

. يزورملا یمیمتلا 

هللا دبع  نب  دمحم  نب  ۀجراخ  -2537-25

. یفریص یفوک  مهالوم  ، ینهجلا عفان  نب 

یفوکلا ورمع  نب  رضخ  -2538-35

یعخنلا ملسم  نب  رضخ  -2539-45

. یفوکلا

 [ هللا دبع  نب  رضخ  -] 2540-55

یئاطلا ةرامع  نب  رضخ  -2541-65

 . هنع دنسأ  ، رماعوبأ یفوکلا ،

بیهص نب  بیبح  نب  مزاخ  -2542-75

. یفوک مهالوم  ، یفعجلا

قاحسإوبأ نیسح ،  نب  مزاخ  -2543-85

. یفوکلا ( یسیمخلا ) یسیمحلا

یلسملا بابخ  -2544-95

. یفوک ،

یفوکلا یعخنلا  بابخ  -2545-06

یفوکلا بشوح  نب  فلخ  -2546-16

ورمع نب  نیسای  نب  فلخ  -2547-26
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 . هنع دنسأ   ، تایزلا یفوکلا 

یفوکلا ۀعیبر  نب  ۀمیزخ  -2548-36

يدنکلا ورمع  نب  ۀمیزخ  -2549-46

. یفوک یلوم  ،

 ( مزاح  ) مزاخ نب  ۀمیزخ  -2550-56

یشباولا نمحرلادبع  نب  بیضخ  -2551-66

هحفص 201] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا دهازلا 

یفوکلا میهاربا  نب  شارخ )   ) شادخ -2552-76

یلوقاعلا دلاخ  -2553-86

(. طانحلا ) طایخلا لیعامسإوبأ  وه  و  ، 

یلجبلا عفان  نب  دلاخ  -2554-96

یسنالقلا دایز  نب  دلاخ  -2555-07

. یفوک ،

ریرج نب  دلاخ  -2556-17

. ریرج نب  قاحسإ  وخأ  ، یفوک ،

دیزی نب  دلاخ  -2557-27

. طامقلا دلاخابأ  ینکی  ،

یسنالقلا دام  نب  دلاخ  -2558-37

لادلا باب 

هللا دبع  یبأ  نب  دواد  -2559-1

. ارافص ناک  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  یلوم  هللا  دبع  یبأ  نب  قیقش  وخأ  ، یفوکلا یمشاهلا   ، بلاط یبأ  یلع  نب  نسحلا  یلوم 

نسحلا نب  نسحلا  نب  دواد  -] 2560-2
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[. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

نامیلسوبأ ریصن ، نب  دواد  -2561-3

. یفوکلا یئاطلا 

دیزی یبأ  دقرف ، نب  دواد  -2562-4

 . لامس یبأ  لآ  یلوم  ، يدسألا

یفوکلا دیزی  یبأ  نب  دواد  -2563-5

یعخنلا یسیع  نب  دواد  -2564-6

. یفوکلا

فاحجلاوبأ فوع ،  یبأ  نب  دواد  -2565-7

. یفوکلا یمجربلا 

یفوکلا عزاولا  نب  دواد  -2566-8

هحفص 202] . ] 

( دلاخ ) ةدلخ یبأ  نب  ریثک  نب  دواد  -2567-9

. یقرلا

نامیلسوبأ رابجلادبع ، نب  دواد  -2568-01

. یفوکلا

هللا دبع  وبأ  دیعس ، نب  دواد  -2569-11

. يرازبألا یفوکلا 

یندملا ءاطع  نب  دواد  -2570-21

راطعلا ناحرس  نب  دواد  -2571-31

. یفوک یلوم  ،

یفوکلا نیصحلا  نب  دواد  -2572-41
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رامحلا نامیلس  نب  دواد  -2573-51

. یفوکلا

يرصبلا ناقربزلا  نب  دواد  -2574-61

 . هنع دنسأ  ،

( ةرج ) ةرح نب  دواد  -2575-71

. امهنع يور  (، ةرج ) ةرح نب  قاحسإ  وخأ  ،

يدزألا مثیهلا  نب  دواد  -2576-81

. یفوکلا دلاخوبأ  ، 

نامیلسوبأ نمحرلادبع ،  نب  دواد  -2577-91

. راطعلا یکملا 

نالیغوبأ بیبح ،  نب  دواد  -2578-02

. یفوکلا

یفوکلا یبرز  نب  دواد  -2579-12

یفوکلا دشار  نب  دواد  -2580-22

. يرازبألا

يرابنألا نامعنلا  نب  دواد  -2581-32

یجاجدلا دواد  یبأ  نب  دواد  -2582-42

. یفوکلا

یندملا ءاطع  نب  دواد  -2583-52

 . نامیلسوبأ ، 

یمیمتلا حلاص  نب  دواد  -2584-62

. یفوکلا
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ةرامعوبأ نامیلس ،  نب  دواد  -2585-72

. یفوکلا يرکبلا 

يدزألا حلاص  نب  دواد  -2586-82

. یفوکلا

نامیلسوبأ ییحی ،  یبأ  نب  دواد  -2587-92

هحفص 203] یفوکلا [ . يرکشیلا 

( ورمع ) ریمع نب  رانید  -2588-03

. یفوک  ، نابیش یلوم  ،

يدسألا رمعوبأ  رانید ، -2589-13

. یفوکلا مهالوم  ،

يدزألا میکحوبأ  رانید ، -2590-23

. یفوک مهالوم  ،

یسیعوبأ دیمح ، نب  سیبد  -2591-33

. یفوکلا یئالملا 

زازبلا سنوی  نب  سیبد  -2592-43

. یفوکلا یسیبارکلا 

یفوکلا دواد  یبأ  نب  مسید  -2593-53

 . میرموبأ هنع  يور  ،

روصنم یبأ  نب  تسرد  -2594-63

لاذلا باب 

یبراحملا دیزی  نب  حیرذ  -2595-1

. دیلولاابأ ینکی  ، یفوکلا
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ءارلا باب 

عیبرلا نب  نیکرلا  نب  عیبرلا  -2596-1

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يرازفلا  ۀلیمع  نب 

یفعجلا ( دیعس ) دعس نب  عیبرلا  -2597-2

. زازخ ، یفوک مهالوم  ،

یسبعلا بیبح  نب  عیبرلا  -2598-3

. یفوکلا

عیبرلا نب  لهس  نب  عیبرلا  -2599-4

. یفوکلا يرازفلا 

یلسملادمحم نب  عیبرلا  -2600-5

. یفوکلا

دیعسوبأ كردم ،  یبأ  نب  عیبرلا  -2601-6

. یفوکلا

يدنکلا دیز  نب  عیبرلا  -2602-7

هحفص 204] هنع [ .  دنسأ  ، يرصبلا

یلجبلا مساقلا  نب  عیبرلا  -2603-8

. یفوکلا مهالوم  ،

یبضلا دایز  نب  عیبرلا  -2604-9

. ةرصبلا نکس  ، یفوکلا

ینابیشلا محسا  نب  عیبرلا  -2605-01

. یفوکلا مهالوم  ،
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يرصبلا ردب  نب  عیبرلا  -2606-11

یفوکلا دیبزوبأ  عیبرلا ،  -2607-21

يدسألا نمحرلادبع  نب  عیبرلا  -2608-31

. یفوکلا مهالوم  ،

يومألا رمحأ  نب  عیبرلا  -2609-41

. یفوکلا مهالوم  ،

یبالکلا ۀیطع  نب  عیبرلا  -2610-51

. یفوکلا

بجاحلا عیبرلا  -2611-61

يرازفلا لهس  نب  عیبرلا  -2612-71

. یفوکلا

یثیللا ( دوسأ ) دوسألا نب  عیبرلا  -2613-81

. یفوکلا

دامحوبأ مصاع ،  نب  عیبرلا  -2614-91

. یفوکلا يدزألا 

ینادمهلا دیزی  نب  ۀعیبر  -2615-02

. یفوکلا

مساقلا نب  حور  -2616-12

حور نب  میحرلادبع  نب  حور  -2617-22

. یفوکلا

يرکشیلا بئاسلا  نب  حور  -2618-32

. یفوکلا مهالوم  ،
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عیبرلا نب  نیکر  -2619-42

یبالکلا دیوس  نب  نیکر  -2620-52

. یفوک مهالوم  ، یفعجلا

یفوکلا طامنألا  عایب   ، نیزر -2621-62

يدزألا یلع  نب  نیزر  -2622-72

. یفوکلا

یفوکلا هبردبع  نب  نیزر  -2623-82

 . هنع دنسأ  ،

یفوکلا نیزر  -2624-92

یفوکلا يرازبألا  نیزر  -2625-03

یفوکلا دیسأ  نب  نیزر  -2626-13

هحفص 205] نامرلا [ .  بحاص  ،

يدزألا يدع  نب  نیزر  -2627-23

. یفوکلا

یبلکلا سنأ  نب  نیزر  -2628-33

. یفوکلا

ینوکسلا رصن  یبأ  نب  حابر  -2629-43

 . مهالوم ، یفوکلا

یمیمتلا دوسأ  نب  حابر  -2630-53

. یفوک مهالوم  ،

یمیمتلا مصاع  نب  حابر  -2631-63

. یفوک مهالوم  ، يدیعسلا
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يدسألا یسوم  نب  ۀعافر  -2632-73

. یفوک  ، ساخنلا

یمرضحلادمحم نب  ۀعافر  -2633-83

دوراجلا نب  هللا  دبع  نب  یعبر  -2634-93

 . میعنوبأ يرصبلا ، يدبعلا 

یلجعلا رمحأ  نب  یعبر  -2635-04

. یفوکلا

یناقلخلا ریبزلا  نب  قیزر  -2636-14

دامحوبأ رانید ، نب  قیزر  -2637-24

. یفوکلا یسانکلا 

سابعلاوبأ قیزر ،  -2638-34

يرازفلا دعس  نب  دشار  -2639-44

. ۀملسوبأ یفوک ، مهالوم  ،

يدزألا ذاعموبأ  دشار ، -2640-54

. یفوکلا

يرقنملا باطخلاوبأ  دشار ، -2641-64

. یفوک مهالوم  ،

دایز نب  ۀملس  نب  عفار  -2642-74

. یفوکلا یعجشألا  دعجلا  یبأ  نب 

ینادمهلا سرشأ  نب  عفار  -2643-84

. یفوکلا

ةریبه نبا  یلوم  دیفر  -2644-94
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. یفوک ،

يرصملا دعس  نب  دشر  -2645-05

هحفص 206] . ] 

[ ۀقدص نب  ۀمحر  -] 2646-15

یفوکلا هللا  دبع  نب  میقر  -2647-25

جیدخ نب  ۀیواعم  نب  لیحرلا  -2648-35

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفعجلا 

دوسألا  [ هللا دبع  نب [  ءاجر  -2649-45

. یئاطلا

یبلکلا سنأ  نب  نیزر  -2650-55

ملسم نب  مازر  -2651-65

. یفوک ، يرسقلا هللا  دبع  نب  دلاخ  یلوم  ،

نیعأ نب  ةرارز  نب  یمور  -2652-75

. یفوک مهالوم  ، ینابیشلا

 ( نوکس  ) لولس ینب  یلوم   ، عیفر -2653-85

. یفوک ،

يدزألا نمحرلادبع  نب  میقر  -2654-95

. یفوکلادمحم وبأ  ، 

يازلا باب 

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  -2565-1

. ۀنس نوعبرأو  ناتنثا  هل  ۀئامو و  نیرشعو  يدحإ  ۀنس  لتق  ، یعبات یندم   ، نیسحلا وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب 

ۀماسأوبأ سنوی  نب  دیز  -2656-2
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. یفوکلا ماحشلا  مهالوم  ، يدزألا

یفعجلا یسوم  نب  دیز  -2657-3

. یفوک ،

يدزألا دیبع  نب  دیز  -2658-4

. یفوک مهالوم  ، يدماغلا

یلالهلا مهج  نب  دیز  -2659-5

(. یفوکلا ) یفوک ،

يدسألا نمحرلادبع  نب  دیز  -2660-6

. یفوکلا

یسرنلا دیز  -2661-7

[ دارزلا دیز  -] 2662-8

هحفص 207] . ] 

( طایخلا ) طانحلا هللا  دبع  نب  دیز  -2663-9

. ۀقث ، یندم هلصأو  یحمج ، یفوک   ، میکحابأ ینکی   ، نابأ هنع  يور  ،

یفوکلا جارسلا  دیز  -2664-01

یفوکلا يدسألا  دیز  -2665-11

يدزألا دیعس  نب  دیز  -2666-21

یفوکلا مهج  نب  دیز  -2667-31

یسیقلا فیس  نب  دیز  -2668-41

. یفوکلا يرکبلا 

يراصنألا دیوس  نب  دیز  -2669-51

. یثراحلا
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بئاسلا نب  ءاطع  نب  دیز  -2670-61

. یفوک ، یفقثلا

تیمکلا نب  لهتسملا  نب  دیز  -2671-71

. یفوکلا يدسألا 

ینانکلا ضایع  نب  دیز  -2672-81

. یفوک ،

( یبلغتلا ) یبلعثلا  ( نانب  ) نایب نب  دیز  -2673-91

. یفوک ،

ینزملا لالحلا  یبأ  نب  دیز  -2674-02

. یفوک ،

رجاهملا نب  مصاع  نب  دیز  -2675-12

. یفوکلا یظعانلا 

ملسأ نب  دیز  -2676-22

. رظن هیف  يودعلا ، یندملا  باطخلا  نب  رمع  یلوم  ،

یملسلا ۀیطع  نب  دیز  -2677-32

. یعبات ، یفوکلا

یطامنألا نسحلا  نب  دیز  -2678-42

 . هنع دنسأ  (، دیدلا یبأ  وخأ  ) ءادیدلا یبأ  وخأ  ،

ءاطع نب  دمحم  نب  دیز  -2679-52

 . هنع دنسأ  ، یفقثلا بئاسلا  نب 

يدسألا حلاص  نب  دیز  -2680-62

یطامنألا نسحلا  نب  دیز  -2681-72
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هحفص 208] هنع [ .  دنسأ  ،

سینخ نب  رکب  نب  دیز  -2682-82

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یملسلا ( ریکب ) رکب نب  دیز  -2683-92

یلجبلا ۀقوس  نب  دایز  -2684-03

(. یفوکلا ) یفوک  ، نسحلا وبأ  هللا ،  دبع  نب  ریرج  یلوم  ،

دوراجلاوبأ رذنملا ، نب  دایز  -2685-13

. یعبات ، یفوک مهالوم  ، یفوحلا یفراخلا  ینادمهلا 

یفوکلا ییحی  نب  دایز  -2686-23

 ( ثایغ  ) باتعوبأ ملسم ،  نب  دایز  -2687-33

. یفوکلا

ةدیبعوبأ یسیع ،  نب  دایز  -2688-43

. یفوکلا ءاذحلا 

يزنعلا نمحرلادبع  نب  دایز  -2689-53

. یفوکلا

یفعجلا ۀمثیخ  نب  دایز  -2690-63

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یناسارخلا دعس  نب  دایز  -2691-73

 . هنع دنسأ  ،

یطساولا روباس  نب  دایز  -2692-83

 . نسحلا وبأ  ، 

تارف نب  نسحلا  نب  دایز  -2693-93
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. زازقلا یمیمتلا 

يدنقلا ناورم  نب  دایز  -2694-04

 . لضفلاوبأ يرابنألا ،

یفوکلا لالحلا  یبأ  نب  دایز  -2695-14

مالحألا دایز  -2696-24

. یفوک یلوم  ،

یفوکلا یسیع  نب  دایز  -2697-34

. يرباسلا عایب  ،

یفوکلا یبراحملا  دایز  -2698-44

یلالهلا دیوس  نب  دایز  -2699-54

. یفوک مهالوم  ،

یسانکلا دیبع  نب  دایز  -2700-64

. یفوک ،

یفوکلا ءاجر  یبأ  نب  دایز  -2701-74

هحفص 209] . ] 

یفوکلا دوسألا  دایز  -2702-84

. رامتلا

یلالهلا نمحرلادبع  نب  دایز  -2703-94

. یفوک مهالوم  ،

( طانحلا ) طایخلا یفوکلا  دایز  -2704-05

زودلاودلا نب  متسر  نب  دایز  -2705-15

. یفوکلا زازخلا  ذاعموبأ  ، 
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نیکسموبأ ۀقدص ، نب  دایز  -2706-25

 . شیرق یلوم  ، یفوکلا

یلجعلا رمحأ  نب  دایز  -2707-35

. یفوکلا

ینادمهلا ( ریمخ ) ریمح نب  دایز  -2708-45

. یفوکلا

يدسألا یسوم  نب  دایز  -2709-55

. یفوکلا مهالوم  ،

یئاطلا ةرامع  نب  دایز  -2710-65

. یفوکلا

یفوکلا لیعامسإ   [ یبأ نب [  دایز  -2711-75

. روعألا صفح  کیرش  ،

یفوکلا یطیطاسفلا  دیوز  -2712-85

يدنکلا یسوم  نب  ةدئاز  -2713-95

. یفوکلا

ینادمهلا ورمع  نب  ةدئاز  -2714-06

. یفوکلا یطعانلا 

یفوکلا داوز  -2715-16

یبلکلا ۀلاضف  نب  ةدایز  -2716-26

. یفوک مهالوم  ،

یکملا قاحسإ  نب  ایرکز  -2717-36

دیزی نب  هللا  دبع  نب  ایرکز  -2718-46
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. یفوکلا ینابهصلا  یعخنلا 

یقرابلا ۀیطع  نب  ایرکز  -2719-56

. یفوکلا

ضاقنلا هللا  دبع  نب  ایرکز  -2720-66

. یفوکلا

یفوکلا ةرسیم  نب  ایرکز  -2721-76

يدزألا روباس  نب  ایرکز  -2722-86

هحفص 210] یطساولا [ . مهالوم  ،

يریحلا میهاربا  نب  ایرکز  -2723-96

. یفوکلا

يدزألا میهاربا  نب  ایرکز  -2724-07

. یفوکلا

یفعجلا کلام  نب  ایرکز  -2725-17

. یفوکلا

یمقلا سیردإ  نب  ایرکز  -2726-27

یبالکلا ییحی  نب  ایرکز  -2727-37

. یفوک ، يرفعجلا

ءاعدلا ییحیوبأ  ایرکز ، -2728-47

. یفوکلا طایخلا 

مدلا بکوک  ییحیوبأ  ایرکز ، -2729-57

يدزألا نومیم  نب  ایرکز  -2730-67
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. یفوکلا

یمقلا مدآ  نب  ایرکز  -2731-77

یفوکلا ۀحلط  یبأ  نب  ایرکز  -2732-87

يدهنلا ییحی  نب  ایرکز  -2733-97

. یفوک مهالوم  ،

یلصوملا ییحیوبأ  ایرکز ، -2734-08

ییحیوبأ ةداوس ، نب  ایرکز  -2735-18

. یفوکلا یقرابلا 

یمرضحلا ییحی  نب  ایرکز  -2736-28

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

میهاربا نب  ایرکز  -2737-38

یطساولا ییحی  نب  راکز  -2738-48

 . باتک هل  ، 

یفوکلا کلام  نب  راکز  -2739-58

 . هللا دبع  وبأ  ، 

ینادمهلا ۀملس  نب  راکز  -2740-68

. یفوک مهالوم  ،

ۀمثیخوبأ ۀیواعم ، نب  ریهز  -2741-78

. یفعجلا

یناسارخلادمحم نب  ریهز  -2742-88

 . هنع دنسأ  ، ۀکم نکس  ، رذنملاوبأ ، 

ینئادملا ریهز  -2743-98
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ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز  -2744-09

 . هللا دبع  یبأ  دعب  ۀئامو  نیسمخ  هحفص 211 ] ۀنس [  تام   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، یفوک مهالوم  ،

رماعوبأ ۀفیطل ، نب  ةرارز  -2745-19

. یفوکلا یمرضحلا 

يدسألا نامعنلا  نب  رحز  -2746-29

. یفوک یلوم   ، باطخلاوبأ ، 

نیصحلاوبأ دایز ، نب  رحز  -2747-39

. یفوکلا يدسألا 

دایزوبأ کلام ،  نب  رحز  -2748-49

. یفوک مهالوم  ، يونغلا

رهزألاوبأ نامعنلا ،  نب  رفز  -2749-59

. یفوک ، یلجعلا

لیذهلاوبأ لیذهلا ،  نب  رفز  -2750-69

. یفوکلا يربنعلا  یمیمتلا 

یفعجلا دیوس  نب  رفز  -2751-79

 . مهالوم ،

یمرضحلادمحم نب  ۀعرز  -2752-89

یثراحلا دیمح  نب  ۀعرز  -2753-99

. یفوک ،

یمیمتلا ۀیوح  نب  رهز ) ) ةرهز -2754-001

. یفوکلا

یئاطلا دوسألا  نب  رهاز  -2755-101
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. یفوکلا ةرامعوبأ  ، 

یفوکلا نامیلس  نب  رفاز  -2756-201

يرصبلا ناقربزلا  -2757-301

. دمحم ابأ  ینکی  ،

یطساولا نسحلا  نب  ایرکز  -2758-401

ییحی نب  ایرکز  -2759-501

. اینارصن ییحی  ناک  و  ، 

يدنقلا دایز  -2760-601

زابخلا دیز  -2761-701

. یفوک ، زبخلا عیبی  ناک  ، 

ءاذحلا ةدیبعوبأ  دایز ، -2762-801

هحفص 212] . ] 

نیسلا باب 

نمحرلادبع نب  میهاربا  نب  دعس  -2763-1

. یندملا يرهزلا  فوع  نب 

یلجبلا تلصلا  نب  دعس  -2764-2

 . یلوم ، یضاقلا یفوکلا 

یمیمتلا فیرط  نب  دعس  -2765-3

. یفوک یلوم  ، یلظنحلا

يرازفلا دیزی  نب  دعس  -2766-4

(. يرفج ) يرفح ، یفوک مهالوم  ،

نالیغوبأ بلاط ،  نب  دعس  -2767-5
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. یفوکلا ینابیشلا 

دهاجموبأ دیزی ، نب  دعس  -2768-6

. یفوک مهالوم  ، یئاطلا

رایس نب  دعس  -2769-7

. یفوک ،

يرهزلا فلخ  یبأ  نب  دعس  -2770-8

. یفوک مهالوم  ،

یلهابلا دیمح  نب  دعس  -2771-9

 . یلوم یفوک  ،

( يدسألا ) يدزألا دایز  نب  دعس  -2772-01

. یفوکلا

یئاطلا ( رمع ) ریمع نب  دعس  -2773-11

(. یفوکلا ) یفوک ، یسبنسلا

يزنعلا دیلخ  نب  دعس  -2774-21

. یفوکلا

دعس نب  رفعج  دلاو  ، دعس -2775-31

. يدسألا

یبحرألا مشاه  نب  دعس  -2776-41

. یفوک ینادمهلا 

یحمجلا نمحرلادبع  نب  دیعس  -2777-51

. یکملا

ماشه نب  ۀملسم  نب  دیعس  -2778-61
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. یقشمدلا ناورم  نب  کلملادبع  نب 

یملسألا نایفس  نب  دیعس  -2779-71

هحفص 213] یندملا [ .

یندملا لالهلا  یبأ  نب  دیعس  -2780-81

. رصم مدق  ،

یفعجلا ورمع  نب  دیعس  -2781-91

. یفوکلا

رمعموبأ میثخ ،  نب  دیعس  -2782-02

. یفوکلا یلالهلا 

یعبضلا راسی  نب  دیعس  -2783-12

. یفوک مهالوم  ،

جرعألا نمحرلادبع  نب  دیعس  -2784-22

 . باتک هل  هللا ،  دبع  نبا  هل  لاقیو  نامسلا ، 

ینادمهلا سیق  نب  دیعس  -2785-32

. یفوکلا يدئاصلا 

ورمعوبأ نسحلا ،  نب  دیعس  -2786-42

 . هنع دنسأ  ، یسبعلا

یمورلا دیعس  -2787-52

 . نابأو دامح  هنع  يور   ، هللا دبع  یبأ  یلوم  ،

یکملا ناسح  نب  دیعس  -2788-62

. امهنع يور  ،

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


يدزألا ملاس  نب  دیعس  -2789-72

. یفوک مهالوم  ،

حادقلا ملاس  نب  دیعس  -2790-82

. یکملا

یکملا نمحرلادبع  نب  دیعس  -2791-92

یکملا نیذامق  نب  دیعس  -2792-03

یفوکلا دراطع  نب  دیعس  -2793-13

. دراطع یبأ  نبا  لاقیو  ، 

فاکسإلا دیعس  -2794-23

 . فافخلا دیعس  لیقو  ، 

فیرط نب  دیعس  -2795-33

. رعاش ،

نامسلا دیبع  نب  دیعس  -2796-43

. یفوکلا

نابیش نب  دیعس  -2797-53

. یفوک  ، میشأ یلوم  ،

يرباسلا عایب   ، نانس نب  دیعس  -] 2798-63

هحفص 214] . ] 

بالجلا ورمعوبأ  دیعس ، -2799-73

رضنلا نب  دیعس  -2800-83

[ دیلولا نب  دیعس  -2801-93

یفقثلا لاله  نب  دیعس  -2802-04
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. یفوکلا

يدیبزلا رابجلادبع  نب  دیعس  -2803-14

. یصمحلا

یناجرجلا دیعس  نب  دیعس  -2804-24

دیزوبأ میکح ،  نب  دیعس  -2805-34

. یفوکلا یسبعلا 

یفوکلا نامقل  نب  دیعس  -2806-44

ۀفینحوبأ نایب ،  نب  دیعس  -2807-54

 . جاحلا قئاس  ،

رصن یبأ  نب  ورمع  نب  دیعس  -2808-64

. یفوک مهالوم  ، ینوکسلا

يدسألا ناوزغ  نب  دیعس  -2809-74

. یفوک ،

ناباج نب  لاله  نب  دیعس  -2810-84

 . نامیلسو میهاربا  هللا و  دبع  ةوخإ  هل  و  دسأ ، ینبل  یلوم  هبسحأ  ،

یفقثلا لاله  نب  دیعس  -2811-94

. یفوک ،

ورمع نب  لاله  نب  دیعس  -2812-05

. دیعسوبأ یفوک ، ، يدزألا

مزاحوبأ مزاح ،  یبأ  نب  دیعس  -2813-15

 . نابأ هنع  يور  ، یسمحألا

داربلا رفز  نب  دیعس  -2814-25
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. یفوکلا

يدزألا ریفع  نب  دیعس  -2815-35

. یفوکلا

ورمعوبأ ییحی ،  نب  دیعس  -2816-45

. یفوکلا یعطقلا  زازبلا 

نمحرلادبع نب  دمحم  نب  دیعس  -2817-55

 . هنع دنسأ  ، یندملا يراصنألا 

ینادمهلا ییحی  نب  دیعس  -2818-65

. یفوکلا يرکاشلا 

یلجبلا  ( بیصخلا  ) بیضخلا یبأ  نب  دیعس  -2819-75

هحفص 215] . ] 

 [ قرزألا دیعس  -] 2820-85

یفوکلا دوسألا   [ یبأ نب [  دیعس  -2821-95

يدزألا دامح  یبأ  نب  دیعس  -2822-06

. یفوکلا

یفوکلا غبصألا  یبأ  نب  دیعس  -2823-16

هللا دبع  نب  دیعس  -2824-26

. یفوکلا مشاه  ینب  یلوم  ،

یمخللا مهجلا  یبأ  نب  دیعس  -2825-36

. یفوکلا یسوباقلا 

یفوکلا ملسم  نب  نادعس  -2826-46

یفوکلا ینزملا  نادعس  -2827-56
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يدزألا لصاو  نب  نادعس  -2828-66

. یفوکلا

یئاطلا رامع  نب  نادعس  -2829-76

. یفوکلا

یمیمتلا نامیلس  نب  داعس  -2830-86

. یفوکلا ینامحلا 

یبلکلا نارمع  نب  داعس  -2831-96

(. یفوکلا ) یفوک ،

ةرامعوبأ دیعس  -2832-07

. یفوکلا یلالهلا  میثخ  لآ  یلوم  ،

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  نامیلس  -2833-17

. یندم یمشاه   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

دمحم وبأ  نارهم ،  نب  نامیلس  -2834-27

. یفوکلا شمعألا  مهالوم  ، يدسألا

یفعجلا دیوس  نب  نامیلس  -2835-37

. یفوک  ، هنع دنسأ  ،

یبالکلا دیوس  نب  نامیلس  -2836-47

. يرفعجلا

یندملا لالب  نب  نامیلس  -2837-57

 . هنع دنسأ  ،

عیبرلاوبأ دلاخ ، نب  نامیلس  -2838-67

هحفـص 216] یبأ [  باحـصأ  نم  جرخی  مل  و  هعم ،  هعبـصإ  تعطقف  دـیز  عم  جرخ   ، هللا دـبع  یبأ  ةایح  یف  تام  ، یفوک مهـالوم  ، یلـالهلا
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 . ناءرق بحاص   ، هریغ مالسلا  هیلع  رفعج 

نامیلس نب  مرق  نب  نامیلس  -2839-77

. یفوکلا یبضلا 

یلجعلا نوراه  نب  نامیلس  -2840-87

. یفوکلا

يدزألا نوراه  نب  نامیلس  -2841-97

. یفوکلا

یملیدلا نامیلس  -2842-08

یعخنلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -2843-18

. یفوک مهالوم  ،

[ يرصبلارفعج نب  نامیلس  -] 2844-28

لایذلا نب  یسوم  نب  نامیلس  -2845-38

. یفوکلا يراعشملا  ینادمهلا 

یحلطلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -2846-48

. یفوکلا

ءالعلاوبأ هللا ،  دبع  نب  نامیلس  -2847-58

. یفوکلا يونغلا 

دماحوبأ هللا ،  دبع  نب  نامیلس  -2848-68

. یفوکلا ۀنیزم  یلوم  ،

يرکبلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -2849-78

. یفوکلا غئاصلا 

يرمحألا حلاص  نب  نامیلس  -2850-88
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. یفوکلا

يدزألا حلاص  نب  نامیلس  -2851-98

. یفوکلا يدماغلا 

صاصجلا حلاص  نب  نامیلس  -2852-09

. یفوکلا

ینابیشلا حلاص  نب  نامیلس  -2853-19

. یفوک مهالوم  ،

دوادوبأ نمحرلادبع ،  نب  نامیلس  -2854-29

. یفوکلا رامحلا 

( يزنعلا ) يدبعلا نمحرلادبع  نب  نامیلس  -2855-39

. یفوکلا

يدزألا نمحرلادبع  نب  نامیلس  -2856-49

. یفوک مهالوم  ، یقرابلا

ینادمهلا نمحرلادبع  نب  نامیلس  -2857-59

هحفص 217] یفوک [ . ،

نیصحلا نب  دواد  نب  نامیلس  -2858-69

 . هنع دنسأ  ، یندملا

یفوکلا فیرط  نب  نامیلس  -2859-79

یشرقلا بلاط  نب  نامیلس  -2860-89

. یفوک مهالوم  ،

ناباج نب  لاله  نب  نامیلس  -2861-99

. یفوکلا
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یفوکلا دشار  نب  نامیلس  -2862-001

یفوکلا لاله  نب  نامیلس  -2863-101

هللا دبع  نب  ورمع  نب  نامیلس  -2864-201

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا دوادوبأ  یعخنلا ، بهو  نب 

يدزألا ورمع  نب  نامیلس  -2865-301

. ةرامعوبأ یفوکلا ،

یسمحألا یلع  نب  نامیلس  -2866-401

. یفوکلا مهالوم  ، یلجبلا

ینالادلا ۀملس  نب  نامیلس  -2867-501

. یفوکلا

ناورم نب  نامیلس  -2868-601

یلجعلا بهو  نب  نامیلس  -2869-701

. یفوکلا

یلمجلا عفان  نب  نامیلس  -2870-801

. یفوکلا يدارملا 

ةدیبعوبأ رصن ، نب  نامیلس  -2871-901

. یفوکلا یلهذلا  يرکبلا 

لازغلا لکوتم  نب  نامیلس )   ) ناملس -2872-011

. یفوکلا یسانکلا 

یبالکلا ةویح  نب  ناملس  -2873-111

. یفوکلا

طانحلا دیبع  نب  ناملس  -2874-211
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. یفوکلا

ینادمهلا دیبعوبأ  ناملس ،  -2875-311

. یفوک ،

لشألا نمحرلادبع  نب  ملاس  -2876-411

 . هنع دنسأ  ،

یلجعلا ۀصفح  یبأ  نب  ملاس  -2877-511

. ۀئامو نیثالثو  عبس  ۀنس  تام  ، یفوکلا

ۀجیدخوبأ مرکم ،  نب  ملاس  -2878-611

. دسأ ینب  یلوم  ، یفوکلا لامجلا 

ۀجیدخوبأ ۀملس ، نب  ملاس  -2879-711

هحفص 218] یلوم [ .  ، یفوکلا ینجاورلا 

هللا دبع  وبأ  ۀیطع ، نب  ملاس  -2880-811

. یفوک  ، لاله ینبل  یلوم  ،

دمحم وبأ  هللا ،  دبع  نب  ملاس  -2881-911

. یفوکلا طانحلا 

يدزألا هللا  دبع  نب  ملاس  -2882-021

. یفوکلا صاصجلا 

راطعلا ملاس  -2883-121

 . هللا دبع  یبأ  مداخ  ،

ینئاطبلا ةزمحوبأ  ملاس  -] 2884-221

[. یفوک ، ةزمح یبأ  نب  یلع  دلاو  ،
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عفاروبأ ملاس ،  -2885-321

. یفوک  ، نابأ یلوم  ،

يدئاصلا رامع  نب  ملاس  -2886-421

. یفوکلا ینادمهلا 

یفوکلا داربلا  ملاس  -2887-521

یفعجلا رینتسملا  نب  مالس  -2888-621

. یفوک مهالوم  ،

طانحلا مناغ  نب  مالس  -2889-721

یموزخملا دیعس  نب  مالس  -2890-821

 . هنع دنسأ  ، راطع یلوم  ، یکملا

یناسارخلا ةرمع  یبأ  نب  مالس  -2891-921

یمعثخلا ملسم  نب  مالس  -2892-031

. یفوکلا

ساخنلا ملسملا  نب  مالس  -2893-131

. یفوکلا

يدزألا ۀملسوبأ  مالس ،  -2894-231

. یفوکلا

 ( ماجحلا  ) جاجحلا مالس  -2895-331

یفوکلا راسی  نب  مالس  -2896-431

یعجشألا حیرش  نب  مالس )   ) ملس -2897-531

. یفوکلا

یفوکلا زاوجلا   ( مالس  ) ملس -2898-631
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نامیلس نب  ملس  -2899-731

هحفص 219] یفوک [ . ، ةدنک یلوم  ،

یفوکلا لیضفلاوبأ  ملس ،  -2900-831

. طانحلا

یخلبلا ملاس  نب  ملس  -2901-931

یلجعلا نمحرلادبع  نب  ملس  -2902-041

طایخلا لضفلاوبأ  ملس  -2903-141

. دیمح نب  مصاع  هنع  يور  ،

یفوکلا دیعس  نب  ملس  -2904-241

ءارفلا میلس  -2905-341

. یفوک ،

یفنحلا یسیع  نب  میلس  -2906-441

. یفوک مهالوم  ، يرقملا

لابرط یلوم   ، میلس -2907-541

. یفوک ،

نیصحلا نب  لیهک  نب  ۀملس  -2908-641

. یعبات ، یفوکلا یمرضحلا  ییحیوبأ  ، 

یسنالقلا زرحم  نب  ۀملس  -2909-741

. یفوکلا

رمحألا حلاص  نب  ۀملس  -2910-841

. طلخم ، یفوک هلصأ  ، یطساولا

یفوکلا حانج  نب  ۀملس  -2911-941

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


دایز نب  ۀملس  -2912-051

. یفوک ، ۀیمأ ینب  یلوم  ،

يرصبلا شایع  نب  ۀملس  -2913-151

 . هنع دنسأ  ،

یفوکلا  ( متهألا نب  ۀملس   ) مثهألا ۀملس  -2914-251

دارم نب  هللا  دبع  نب  ۀملس  -2915-351

. یفوکلا يدارملا 

ینادمهلا نامیلس  نب  ۀملس  -2916-451

. یفوکلا

یفوکلا لهتسملاوبأ  ۀملس ، -2917-551

یمیمتلا ةدیبع  نب  ۀملس  -2918-651

. یفوک ،

یفوکلا دلاخ  نب  ۀملس  -2919-751

يونغلا ۀیطع  نب  ۀملس  -2920-851

. یفوکلا

یفوکلا نارهم  نب  ۀملس  -2921-951

هحفص 220] . ] 

یفوکلا  ( مثلک ) ۀمثلک ۀملس  -2922-061

لیبترأ نب  حلاص  نب  ۀمیلس  -2923-161

. یفوک ،

قورسم نب  دیعس  نب  نایفس  -2924-261

 . هنع دنسأ  ، يروثلا هللا  دبع  وبأ  ، 
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نارمع یبأ  نب  ۀنییع  نب  نایفس  -2925-361

. ۀکمب ماقأ  ، یفوکلادمحم وبأ  مهالوم ،  ، یلالهلا

یلجبلا طمسلا  نب  نایفس  -2926-461

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

يدبعلا بعصم  نب  نایفس  -2927-561

. یفوک ، رعاشلا

ینادمهلا ناسح  نب  نایفس  -2928-661

. یفوکلا

يدسألا دلاخ  نب  نایفس  -2929-761

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یئاطلا ةرامع  نب  نایفس  -2930-861

. یفوک ،

يدبعلا دیعس  نب  نایفس  -2931-961

. یفوکلا

( دیزم ) دثرم نب  میهاربا  نب  نایفس  -2932-071

. یفوک یلوم  (، يریرجلا ) يریرحلا يدزألا 

یفوکلا نمحرلادبع  نب  نایفس  -2933-171

ینزملا ۀیطع  نب  نایفس  -2934-271

يدزألا ةرامع  نب  نایفس  -2935-371

. یفوکلا

یفوکلا کلام  نب  نایفس  -2936-471

يدزألا دلاخ  نب  نایفس  -2937-571
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. ینعملا

یفعجلا کلملادبع  نب  نایفس  -2938-671

 . مهالوم ،

يدسألا نادرو  نب  نایفس  -2939-771

. یفوکلا

یفقثلا ۀیطع  نب  نایفس  -2940-871

هحفص 221] یفوکلا [ .

یقرابلا ورمع  یبأ  نب  نایفس  -2941-971

. یفوک ،

نمحرلادبع نب  نانس  -2942-081

. یفوکلا مشاه  ینب  یلوم  ،

یبهرملا ۀیطع  نب  نانس  -2943-181

. یفوکلا ینادمهلا 

يروثلا فیرط  نب  نانس  -2944-281

 (. جاحلا قئاس   ) قباسلا ۀفینحوبأ  هنع  يور  ،

یئاطلا يدع  نب  نانس  -2945-381

. یفوکلا

يدزألا لیمج  نب  نانس  -2946-481

. یفوکلا

یمعثخلا ۀعیدو  نب  نانس  -2947-581

. یفوکلا

نانس نب  هللا  دبع  دلاو   ، نانس -2948-681
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یفعجلا ةرامع  نب  نکس  -2949-781

. یفوکلا

یفوکلا لامجلا  نکس  -2950-881

يدسألا ییحی  نب  نکس  -2951-981

. یفوک مهالوم  ،

یعخنلا قاحسإ  نب  نیکس  -2952-091

. یفوکلا

دمحم وبأ  ةرامع ،) ) رامع نب  نیکس  -2953-191

. یفوک مهالوم   ، لاحرلا یفقثلا 

یبراحملا هبردبع  نب  نیکس  -2954-291

 . مهالوم ، یفوکلا

يدزألا ۀلاضف  نب  نیکس  -2955-391

. یفوکلا

يرصبلا زیزعلادبع  نب  نیکس  -2956-491

یفعجلا ۀمطاف  یبأ  نب  نیکس  -2957-591

 . مهالوم ،

یمرضحلا نارهم  نب  ۀعامس  -2958-691

. ۀنیدملاب تام  ، زقلا عایبدمحم  ابأ  ینکی  ، یفوکلا

ینزملا نمحرلادبع  نب  ۀعامس  -2959-791

. یفوکلا

یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا ۀعامس  -2960-891

یجانلا دلاخ  نب  يرسلا  -2961-991
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هحفص 222] . ] 

نمحرلادبع نب  نانس  -2962-002

. یفوکلا نرقم  وخأ  ،

یمیمتلا نوراه  نب  نانس  -2963-102

. یفوکلا ، یمجربلا

یملسلا هللا  دبع  نب  يرسلا  -2964-202

ینادمهلا هللا  دبع  نب  يرسلا  -2965-302

. یفوکلا

يدزألا نایح  نب  يرسلا  -2966-402

. یفوکلا

رامتلا نامیلس  نب  فیس  -2967-502

. یفوک ،

رامتلا ةریغملا  نب  فیس  -2968-602

(. یفوک ) یفوکلا

لیذهلاوبأ نمحرلادبع ،  نب  فیس  -2969-702

. یفوکلا یمیمتلا 

یفعجلا ةرامع  نب  فیس  -2970-802

 . مهالوم ،

یعخنلا ةریمع  نب  فیس  -2971-902

. یفوکلا

یفوکلا نزاخلا  نب  فیس  -2972-012

یفوکلا يورهلا  عایب   ، فیس -2973-112
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بیعش نب  لهس  -2974-212

. یمهنلا هل  لاقی  يذلأ  یفوکلا ، شیرق  یلوم  ،

ینادمهلا حلاص  نب  لهس  -] 2975-312

[ یناولحلا دیعس  نب  لهس  -2976-412

هللا دبع  نب  نیسحلا  یلوم   ، بئاسلا -2977-512

. یفوکلا

یمرضحلا ةرامع  نب  بئاسلا  -2978-612

. یفوکلا

بئاسلا -2979-712

 . یلوم ،

يدسألا بیلک  نب  ةروس  -2980-812

. امهنع يور  ، یفوک ،

يدسألا عشاجم  نب  ةروس  -2981-912

. یفوکلا

يدهنلا بیلک  نب  ةروس  -2982-022

هحفص 223] یفوکلا [ .

یمیمتلا سمخلا  نب  ریعس  -2983-122

. یفوکلا

کلاموبأ ریعس ، -2984-222

ۀملسم نب  ریدس  نب  دیوس  -] 2985-322

. یفریصلا

[ يرصبلا نودبع  نب  لامس  -2986-422
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ینزملا فیلخ  نب  ریعس  -2987-522

. یفوکلا

نامعنلا نب  دیوس  -2988-622

. یفوک ،

یفوکلا ءالقلا  دیوس  -2989-722

(. یفوک )

یقرابلا ۀیطع  نب  دیوس  -2990-822

. یفوکلا

يزنعلا ةرامع  نب  دیوس  -2991-922

. یفوکلا

يدسألا ۀحلط  نب  دیوس  -2992-032

. یفوکلا

يرهملا بلاط  نب  دیوس  -2993-132

. يدجلا

یفریصلا میکح  نب  ریدس  -2994-232

 . نانح دلاو   ، لضفلاابأ ینکی  ، یفوک ،

یفوکلا  ( لامحلا  ) لامجلا ةرکس  -2995-332

يدنسلا میحس  -2996-432

یلالهلا عدیمس  -2997-532

ینادمهلا بعصم  نب  راوس  -2998-632

. یفوکلا

نیشلا باب 
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یلجبلا دلاخ  نب  بیعش  -2999-1

 . هنع دنسأ  ، يرلا لخد  ،

دادحلا نیعأ  نب  بیعش  -3000-2

. یفوکلا

ینادمهلا دیبع  نب  بیعش  -3001-3

. یفوک مهالوم  ،

یعوبریلا صالقم  نب  بیعش  -3002-4

هحفص 224] یفوکلا [ .

يومألا عفان  نب  بیعش  -3003-5

. یفوک مهالوم  ،

یفعجلا ۀلاضف  نب  بیعش  -3004-6

. یفوک مهالوم  ،

یفوقرقعلا بوقعی  نب  بیعش  -3005-7

یبهرملا ةرامع  نب  بیعش  -3006-8

(. یفوکلا ) یفوک مهالوم  ، ینادمهلا

رامتلا مثیم  نب  بیعش  -3007-9

. یفوک مهالوم  ، يدسألا

یمیمتلا دشار  نب  بیعش  -3008-01

. یفوکلا یطامنألا 

ۀسلایطلا بحاص  هبردبع  نب  بیعش  -3009-11

. یفوک ،
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يدزألا ءاجر  نب  بیعش  -3010-21

. یفوکلا یفریصلا 

یقرابلا دیز  نب  باهش  -3011-31

. یفوکلا

يدسألا هبردبع  نب  باهش  -3012-41

. یفوکلا یفریصلا  مهالوم  ،

يدیبزلادمحم نب  باهش  -3013-51

. یفوکلا

یلجعلا رمتعملا  نب  ۀبابش  -3014-61

درولا نب  جاجحلا  نب  ۀبعش  -3015-71

 . هنع دنسأ  ، یطساولا یکتعلا  يدزألا  ماطسبوبأ  ، 

یفوکلا ءالعلا  نب  لیبحرش  -3016-81

یفعجلا كردم  نب  لیبحرش  -3017-91

. یفوکلا

ۀکارأ یبأ  نومیم ،  نب  ةرجش  -3018-02

. یفوکلا مهالوم  ، یشباولا لابنلا 

يدزألا نمحرلادبع  نب  دیدش  -3019-12

. یفوکلا

یشباولا سیرش  -3020-22

. امهنع يور  ، یفوک ،

يدبعلا ةرامعوبأ  سیرش ،  -3021-32

هحفص 225] یفوکلا [ .
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( دیزم ) دثرم نب  بیعش  -3022-42

(. دیزم ) دثرم نب  لضفم  وخأ 

داصلا باب 

هللا دبع  نب  روصنم  نب  حلاص  -] 3023-1

 [. هنع دنسأ   ، بلاط یبأ  نب  رفعج  نب 

يدسألا مثیم  نب  حلاص  -3024-2

. یعبات ، یفوک مهالوم  ،

ینادمهلا حلاص  نب  حلاص  -3025-3

. یح انبا   ، حلاص نب  نسحلا  وخأ  ، یفوک ، يروثلا

طانحلا دوسألا  یبأ  نب  حلاص  -3026-4

 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ، یثیللا

یمعثخلا هللا  دبع  نب  حلاص  -3027-5

. یفوکلا

یلینلا مکحلا  نب  حلاص  -3028-6

یکتعلا دیزی  نب  حلاص  -3029-7

. یفوکلا

یحلطلا یسوم  نب  حلاص  -3030-8

. یفوکلا

لوحألا هللا  دبع  نب  حلاص  -3031-9

. یفوکلا

ینهجلا رامع  نب  حلاص  -3032-01

[. یفوکلا ]
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ینادمهلا لیهس  نب  حلاص  -3033-11

. یفوک ،

یفعجلا ملسم  نب  حلاص  -3034-21

. یفوک مهالوم  ،

يرازبألا حلاص  -3035-31

. یفوک ،

یناسارخلا حلاص  -3036-41

یفعجلا دعس  نب  حلاص  -3037-51

. یفوکلا

یبراوجلا یسوم  نب  حلاص  -3038-61

 . بسنلا ظفح  ناکرأ  دحأ  ،

دیعسوبأ دیعس ، نب  حلاص  -3039-71

هحفص 226] یفوک [ . ، طامقلا

[ يرصبلا نایح  نب  حلاص  -] 3040-81

دمحم وبأ  ییحی ،  نب  حابصلا  -3041-91

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینزملا 

یفوکلا ۀبایس  نب  حابصلا  -3042-02

ینارفعزلادمحم نب  حابصلا  -3043-12

. یفوکلا

یطاباسلا یسوم  نب  حابصلا  -3044-22

يوادیصلا ةرامع  نب  حابصلا  -3045-32

. یفوک مهالوم  ، يدسألا
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مشاه ینب  یلوم   ، حابصلا -3046-42

يرازفلا حیبص  نب  حابصلا  -3047-52

. ؤلؤللا راد  دجسم  مامإ   ، مهالوم ،

ینئادملا حابصلا  -3048-62

قرزألا دیمحلادبع  نب  حابصلا )   ) حابص -3049-72

. یفوکلا

یفوکلا ءاذحلا  حابص  -3050-82

حابصلاوبأ حیبص ،  -3051-92

 . ماسب یلوم  ،

يدبلا ورمع  نب  حیبص  -3052-03

. یفوکلا ،

یفوکلا ( یشرقلا ) یشرعلا حیبص  -3053-13

 . هنع دنسأ  ،

ماسب یلوم  ، رباص -3054-23

ۀیسکألا عایب  ، ذاعم یلوم  ، رباص -3055-33

رباص -3056-43

. دادحلا بیعش  هنع  يور  ،

یمشاهلا هللا  دبع  نب  رباص  -3057-53

. یفوک مهالوم  ،

يرازفلا ملسم  نب  ۀقدص  -3058-63

. یفوکلا

یفوکلا دیزی  نب  ۀقدص  -3059-73
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 . یلوم ،

بدحألا ۀقدص  -3060-83

هحفص 227] . ] 

طامقلا ریمع  نب  ۀقدص  -3061-93

. یفوکلا

یفریصلا جاجحلا  نب  تلصلا  -3062-04

. یفوکلا

یفعجلا رحلا  نب  تلصلا  -3063-14

لامجلا نارهم  نب  ناوفص  -3064-24

. یفوک مهالوم  ، یلهاکلا يدسألادمحم  وبأ  ، 

یفعجلادمحم نب  تماص  -3065-34

. یفوکلا مهالوم  ،

یخوجلا ناولع  نب  مراص  -3066-44

یفوکلا هللا  دبع  نب  قیدص  -3067-54

دمحم وبأ  دمص ، -3068-64

لهس نب  حلاص  -3069-74

. یفوک لصألا   (، ناذمه  ) نادمه لهأ  نم  ، 

سیق نب  ۀبقع  نب  حلاص  -3070-84

 . هللا لوسر  یلوم   ، ناعمس نب 

داضلا باب 

یفوکلا ةرامع  نب  كاحضلا  -3071-1

ثعشألا نب  كاحضلا  -3072-2
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ینابیشلا دلخم  نب  كاحضلا  -3073-3

 . لیبنلا يرصبلا  مصاعوبأ  ، 

یمرضحلا کلاموبأ  كاحضلا ،  -3074-4

. یفوک ،

يرئاحلا نامعنلا  نب  كاحضلا  -3075-5

. یفوکلا ینادمهلا 

نیعأ نب  کلملادبع  نب  سیرض  -3076-6

 . یلع هوخأو  ةرامعوبأ ، یفوکلا ، ینابیشلا 

یفوکلا یشباولا  سیرض  -3077-7

راتخملا نب  دحاولادبع  نب  سیرض  -3078-8

هحفص 228] یفوکلا [ . یسانکلا 

يدیعسلا ورمع  نب  یباض  -3079-9

. یفوکلا يومألا 

ءاطلا باب 

یفعجلا نالیغ  نب  ۀمعط  -3080-1

. یفوکلا

يرزجلا دیز  نب  ۀحلط  -3081-2

. یشرقلا

دادقملا نب  کلام  نب  لیفط  -3082-3

. یفوکلا یعخنلا 

ینابیشلا بشوح  نب  بالط  -3083-4

 . میورابأ ینکی  ، یفوکلا
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يروثلا نانس  نب  فیرط  -3084-5

. یفوکلا

هللا دبع  یبأ  یلوم  ، رهاط -3085-6

یفوکلا لیمج  نب  لابرط  -3086-7

یفوکلا ءاجر  نب  لابرط  -3087-8

یفنحلا ریمع  نب  بلاط  -3088-9

. یفوکلا

ریمع نب  نوراه  نب  بلاط  -3089-01

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ملاسوبأ  یعخنلا ،

ءاظلا باب 

ریهظ نب  مکحلا  دلاو  ، ریهظ -3090-1

. یفوک ، يرازفلا

یقرابلا ةرامع  نب  ریهظ  -3091-2

. یفوکلا

نیعلا باب 

نسحلا نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3092-1

هحفص 229] یعبات [ . یندم  یمشاه  ، دمحم وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب 

يرفعجلا مساقلا  نب  هللا  دبع  -] 3093-2

یمشاهلا لضفلا  نب  هللا  دبع  - 3094-3

هللا دبع  نب  ۀیواعم  نب  هللا  دبع  - 3095-4

 . بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

نسحلا نب  یلع  نب  هللا  دبع  - 3096-5
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 [. میظعلادبع دلاو   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب 

یلع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3097-6

. یندم  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

رمع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3098-7

. یندم  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

دیز نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  -] 3099-8

 [. بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

رفعج نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3100-9

. ینسحلا نسحلا  نب  نسحلا  نب 

یلع نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  - 3101-01

. یمشاهلا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

یلع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3102-11

. روصنملارفعج وبأ  سابعلا ،  نب  هللا  دبع  نب 

يرفعجلا قاحسإ  نب  هللا  دبع  - 3103-21

. یندملا یمشاهلا 

نسحلا نب  دمحم  نب  هللا  دبع  -] 3104-31

 [. بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

يرفعجلارفعج نب  هللا  دبع  - 3105-41

هحفص 230] یندملا [ .

يدبعلا روفعی  یبأ  نب  هللا  دبع  - 3106-51

 . نادقووأ دقاو  روفعی  یبأ  مساو  یفوک ، مهالوم  ،

یمرخملارفعج نب  هللا  دبع  - 3107-61

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هنع دنسأ  ، یندملا

یعخنلا کلام  نب  هللا  دبع  - 3108-71

(. یفوکلا ) یفوک ،

هللا دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3109-81

. یندم مهالوم  ، يومألا یشرقلا  ةورف  یبأ  نب 

یفوکلا ریشب  نب  هللا  دبع  - 3110-91

یلجعلا دیلولا  نب  هللا  دبع  - 3111-02

یفوکلا ۀبایس  نب  هللا  دبع  - 3112-12

( یعخنلا ) یفعجلا دایز  نب  هللا  دبع  - 3113-22

. یفوکلا

یفوکلا ةرسیم  نب  هللا  دبع  - 3114-32

رمع نب  هللا  دبع  - 3115-42

 . ثراحلا نب  ماشه  هنع  ثدح  يذلأ  ، 

رکبوبأ دمحم ، نب  هللا  دبع  - 3116-52

. امهنع يور  ، یعبات  ، لیفطلا یبأ  نم  عمس  ، یفوکلا یمرضحلا 

يرکبلا حیبص  نب  هللا  دبع  - 3117-62

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

نیعأ نب  ریکب  نب  هللا  دبع  - 3118-72

. ینابیشلا

يراصنألا نمحرلادبع  نب  هللا  دبع  - 3119-82

. یعبات  ، هلاوطوبأ یندملا ،

یبلطملا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 3120-92
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. یکملا مهالوم  ،

دمحم نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  - 3121-03

 . هنع دنسأ  ، یندملا يراصنألا  مزح  نب  ورمع  نب 

يرابنألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  هللا  دبع  - 3122-13

ینادمهلا نوع  نب  هللا  دبع  - 3123-23

هحفص 231] یفوکلا [ . یمابشلا 

ءارفلا دیبع  نب  هللا  دبع  - 3124-33

. یفوکلا

ناباج نب  لاله  نب  هللا  دبع  - 3125-43

. یفوک مهالوم  ، يدسألا

ماحللا دقاو  نب  هللا  دبع  - 3126-53

 (. نسح  ) نیسح هوخأو  یفوکلا ،

یلجبلا طابر  نب  هللا  دبع  - 3127-63

 . سنوی هوخأو  یفوکلا ،

يرصبلا شارخ  نب  هللا  دبع  - 3128-73

( یمعثخلا ) یفنحلا دایز  نب  هللا  دبع  - 3129-83

. یفوک مهالوم  ،

ۀبیتعوبأ نمحرلا ،  نب  هللا  دبع  - 3130-93

. یفوکلا يدسألا 

حادقلا نومیم  نب  هللا  دبع  - 3131-04

 . موزخم ینب  یلوم   ، حادقلا يربی  ناک  یکملا ،

يدارملا ( ریکب ) رکب نب  هللا  دبع  - 3132-14
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. یفوکلا

یفوکلا نانس  نب  هللا  دبع  -] 3132-14

حیجن نب  هللا  دبع  - 3132-14

[ یفعجلادمحم نب  هللا  دبع  - 3133-24

ناعمس نب  دایز  نب  هللا  دبع  - 3134-34

. یکم ، ۀملس مأ  یلوم  ،

یناعرکلادمحم نب  هللا  دبع  - 3135-44

یفوکلا نابأ  نب  هللا  دبع  - 3136-54

. یلسملا عیبر  هنع  يور  ،

یعخنلا کلام  نب  هللا  دبع  - 3137-64

. یفوکلا

یکملا ءاطع  نب  هللا  دبع  - 3138-74

یمعثخلا یسیع  نب  هللا  دبع  - 3139-84

. یفوکلا

یفوکلا میهاربا  نب  هللا  دبع  - 3140-94

يدسألا بویأ  نب  هللا  دبع  - 3141-05

هحفص 232] یفوک [ . یفوکلا  مهالوم  ،

یفوکلا ۀیمأ  نب  هللا  دبع  - 3142-15

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع  - 3153-25

. روعأ ناک  و  یبرع ، ،

يرابنألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  هللا  دبع  - 3144-35

رفوأ نب  هللا  دبع  نب  هللا  دبع  -] 3145-45
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. رماع یبأ  نب 

يدهنلا ۀحلط  نب  هللا  دبع  - 3146-55

نیعأ نب  ریکب  نب  هللا  دبع  - 3147-65

 . هنع دنسأ  ، ریصقلا کلام  تخأ  نبا  یندملا ، سیوأوبأ  یحبصألا ، ینابیشلا 

يدوألا سیردإ  نب  هللا  دبع  - 3148-75

[. یفوکلا

یفوکلا موحرم  نب  هللا  دبع  - 3149-85

يرازفلا دیزی  نب  هللا  دبع  - 3150-95

. یفوکلا

يرکبلا ( دیرب ) دیزی نب  هللا  دبع  - 3151-06

. یفوکلا

یفوکلا مالس  نب  هللا  دبع  - 3152-16

. ۀجیدخوبأ ، 

ناسیک نب  ملسم  نب  هللا  دبع  - 3153-26

. یفوک مهالوم  ، یبضلا یئالملا 

راجنلا ملسم  نب  هللا  دبع  - 3154-36

. یفوکلا

یبسارلا ملسم  نب  هللا  دبع  - 3155-46

. يرصبلا

یفوکلا مالس  نب  هللا  دبع  - 3156-56

یشباولا دیعس  نب  هللا  دبع  - 3157-66

هحفص 233] یفوکلادمحم [ . وبأ  ، 
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یفوکلا ( زجاع ) رجاع نب  هللا  دبع  - 3158-76

ینادمهلا راکب  نب  هللا  دبع  - 3159-86

. یفوک مهالوم  ،

دیزی یبأ  نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  - 3160-96

. یفوکلا يراعشملا  ینادمهلا 

یعخنلا ( دبع دیبع ( نب  هللا  دبع  - 3161-07

. یفوکلا

یعخنلا ( دیبع ) دبع نب  هللا  دبع  - 3161-07

. یفوکلا

یلابزلا ناذاش  نب  هللا  دبع  - 3162-17

میلس نب  لصاو  نب  هللا  دبع  - 3163-27

. یفوکلا يرقنملا  یمیمتلا 

یفقثلا دوسألا  نب  هللا  دبع  - 3164-37

. یفوک  ، لاله نب  ورمع   [ لآ  ] یلوم ،

يرماعلا رهزألا  نب  هللا  دبع  - 3165-47

. یفوک  ، لیقع ینب  یلوم  ،

یفوکلا ( دشار ) دسأ نب  هللا  دبع  - 3166-57

یعوبریلا ریثک  نب  هللا  دبع  - 3167-67.8613-77

(. یفوکلا ) یفوک ، یمیمتلا

یسیقلا رماع  نب  هللا  دبع  - 3169-87

. یفوکلا یفوعلا 

( يروحلا () يزوجلا ) يزوحلا  ( بوح  ) برح نب  هللا  دبع  - 3170-97
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یشرقلا دیسأ  نب  هللا  دبع  - 3171-08

. ۀنس نیعبسو  يدحإوأ  نیعبس  نبا  وه  و  ۀئامو ، نینامثو  نامث  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یفوکلا یسنخألا 

يدسألا بلاغ  نب  هللا  دبع  - 3172-18

یطساولا يرباس  نب  هللا  دبع  - 3173-28

 . تایزلا

( یکتاعلا ) یکتعلا ( دبع دیبع ( نب  هللا  دبع  - 3174-38

. یفوکلا

درزم یبأ  نب  ۀیواعم  نب  هللا  دبع  - 3175-48

. یندم ، یمشاهلا

یفوکلا نیکد  نب  هللا  دبع  - 3176-58

هحفص 234] هنع [ .  دنسأ  (، ورمع ) رمعوبأ ، 

ملاس نب  هللا  دبع  - 3177-68

 ( عمج  ) عیمج نب  دیلولا  نب  هللا  دبع  - 3178-78

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يرهزلا  یشرقلا 

یمرخملارفعج نب  هللا  دبع  -] 3178-78

 . هنع دنسأ 

یفوکلا حلجألا  نب  هللا  دبع  - 3179-88

یفوکلا ۀمربش  نب  هللا  دبع  - 3180-98

 . هیقفلا یلجبلا 

ریبزلا نب  هللا  دبع  - 3181-09

. يریبزلادمحأ یبأ  دلاو  ،

یبیرخلا دواد  نب  هللا  دبع  - 3182-19
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 [ حیجن نب  هللا  دبع  - 3182-19

یفریصلا نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3183-29

. یفوکلا

حیجن نب  رفعج  نب  هللا  دبع  - 3184-39

 . هنع دنسأ  ، یندملا

یکملا ءاجر  نب  هللا  دبع  - 3185-49

ینابیشلا نسحلا  نب  هللا  دبع  - 3186-59

 . هیقفلا نسحلا  نب  دمحم  وخأ  ،

یفوکلا ۀنومیم  یبأ  نب  هللا  دبع  - 3187-69

يرصبلادمحم یبأ  نب  هللا  دبع  - 3188-79

دیمح نب  ناسح  نب  هللا  دبع  - 3189-89

. یندملا یفوکلا 

رمع نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -3190-99

. یندم  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

یلع نب  نیسحلا  نب  هللا  دیبع  -3191-001

. یندملا یلع  وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب 

صفح نب  رمع  نب  هللا  دیبع  -3192-101

. یندم یعبات  ، يودعلا یشرقلا  باطخلا  نب  رمع  نب  مصاع  نب 

ۀبعش یبأ  نب  یلع  نب  هللا  دیبع  -3193-201

 . لجع ینب  یلوم  ، یفوکلا یبلحلا 

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دیبع  -3194-301

. یفوکلا
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نمحرلادبع وبأ  دایز  نب  هللا  دیبع  -3195-401

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینادمهلا  ءارهلا 

یفقثلا دایز  هللا  دیبع  -3196-501

هحفص 235] یفوکلا [ .

یمزرعلا هللا  دیبع  -3197-601

. یفوک ،

یمعثخلا حلاص  نب  هللا  دیبع  -3198-701

 . جاجحلاوبأ یفوکلا ،

نایرعلا نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  -3199-801

. یفوکلا یعخنلا  مثیهلا  نب 

یسوم نب  یسوم  نب  هللا  دیبع  -3200-901

. یفوکلا یسبعلا  راتخملا  یبأ  نب 

يدنکلا يدع  نب  هللا  دیبع  -3201-011

. یفوکلا

یفوکلا یمزرعلا  نب  هللا  دیبع  -3202-111

يراصنألا زیزعلادبع  نب  نمحرلادبع  - 3203-211

 . هنع دنسأ   ، فینح نب  لهس  نبا  ۀمامأ  یبأ  دلو  نم  یندملا ، یمامإلا 

نمحرلادبع نب  رصن  نب  نمحرلادبع  - 3204-311

. یفوکلا یقرابلا 

یبالکلا دیمح  نب  نمحرلادبع  - 3205-411

. یفوکلا یساورلا 

ورمعوبأ دوسألا ، نب  نمحرلادبع  - 3206-511
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. ۀنس نیعبسو  سمخ  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیتسو  عبس  ۀنس  تام  ، یفوکلا يرکشیلا 

یندملا  ( لاوملا یبأ  یلاوملا ( یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3207-611

 . مشاه ینب  یلوم  ،

يرفعجلا  ( شبرج  () شرح  ) شیرح نب  نمحرلادبع  - 3208-711

. ۀنس نوعبسو  عبس  هل  و  ۀئامو ، نیتس )   ) نیعبسو نیتنثا  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یبالکلا

یفوکلا ۀبایس  نب  نمحرلادبع  - 3209-811

 . هنع دنسأ   ، یلوم ، زازبلا یلجبلا 

یفعجلا حصان  نب  نمحرلادبع  - 3210-911

. ۀنس نیعبس  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیتسو  تس  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، ءالعلاوبأ ، 

یفوکلا ریکب  نب  نمحرلادبع  - 3211-021

نمحرلادبع نب  رصن  نب  نمحرلادبع  - 3212-121

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یقرابلادمحم  وبأ  ، 

نیسحلا یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3213-221

یکملا راطعلا  نمحرلادبع  - 3214-321

هحفص 236] . ] 

یلجبلا جاجحلا  نب  نمحرلادبع  - 3215-421

 . ناوفص ذاتسأ  ، يرباسلا عایب  ، یفوک مهالوم  ،

يرصبلا هللا  دبع  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3216-521

ءاونلا ریثکو  ینابیـشلا ، هللا  دبع  یبأ  نع  لوقیف  لیهک  نب  ۀملـس  هنع  ثدح   ، نومیم هللا  دبع  یبأ  مساو  یفوک ، هلـصأو  نابیـش ،  ینب  یلوم  ،
نع يور   ، نومیم مهلک   ( هومسف  ) هومس ، ۀلیمج یبأ  نب  فوعو  ۀبعـشو  ءاذحلا  دلاخ   ( هنع اضیأ  ) اضیأ هنع  ثدحو  هللا ،  دبع  یبأ  نع  اضیأ 

. راسی نب  لیضفلا  نتخاذه  نمحرلادبع  ناک  و  ةدیرب ، نب  هللا  دبع  بزاع و  نب  ءاربلاو  رمع  نب  هللا  دبع  سابع و  نب  هللا  دبع 

نیعأ نب  نمحرلادبع  - 3217-621
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 . هللا دبع  یبأ  دعب  یقب  ، دمحم ابأ  ینکی  ، یفوک  ، نابیش ینب  یلوم  ،

يدبعلا رذنملا  نب  نمحرلادبع  - 3218-721

. یفوکلا

ینزملا دیبع  نب  نمحرلادبع  - 3219-821

. یفوکلا

يدسألا دیبع  نب  نمحرلادبع  - 3220-921

. یفوکلا

یفعجلا دالو  نب  نمحرلادبع  - 3221-031

. یفوک مهالوم  ،

یعازوألا ورمع  نب  نمحرلادبع  -] 3222-131

 [. نادمه نم  نطب  عازوألاو  هیقفلا ، 

یعخنلا نادرو  نب  نمحرلادبع  - 3223-231

. یفوک یلوم  ،

يدزألا عسیلا  نب  نمحرلادبع  - 3224-331

. رمعموبأ یفوکلا ، ( يرماغلا ) يرماعلا

ییحیوبأ نامثع ،  نب  نمحرلادبع  - 3225-431

. يرصبلا يوارکبلا 

( یبلغتلا ) یبلعثلا ریشب  نب  نمحرلادبع  - 3226-531

 . مهالوم ، یفوکلا

ملسأ نب  دیز  نب  نمحرلادبع  - 3227-631

. یندملا یخونتلا 

دیز یبأ  دیز  نب  نمحرلادبع  - 3228-731
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هحفص 237] یفوک [ . یلوم  ، یشرجلا

( طایخلا ) طانحلا  ( ناطقلا ) راطعلا یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3229-831

یشرقلا ریثک  نب  نمحرلادبع  - 3230-931

. یفوکلا

هللا دیبع  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  - 3231-041

. یمزرعلا يرازفلا 

دمحم وبأ  ماقلهلا ،  نب  نمحرلادبع  - 3232-141

 . فیعض ، یلجعلا

یبلکلا دیوس  نب  نمحرلادبع  - 3233-241

. یفوکلا

ناحطلا ةرامع  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 3234-341

. یفوک یلوم  ، ینادمهلا

یلجعلا رمحأ  نب  نمحرلادبع  - 3235-441

. یفوکلا

ریصقلا دایز  نب  نمحرلادبع  - 3236-541

 . لقیصلا

یفریصلا یمأ  نب  نمحرلادبع  - 3237-641

 . یلوم ، یفوکلا يدارملا 

يدزألا ملسم  نب  نمحرلادبع  - 3238-741

. یفوکلا

نمحرلادبع نب  رصن  نب  میحرلادبع  - 3239-841
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. یفوکلا یقرابلا 

يزارلا نامیلس  نب  میحرلادبع  - 3240-941

. یفوکلا

ریصقلا حور  نب  میحرلادبع  - 3241-051

 . هللا دبع  یبأ  دعب  یقبو  امهنع ، يور  ، یفوک ، يدسألا

یلجبلا ملسم  نب  میحرلادبع  - 3242-151

(. یفوک ) یفوکلا يریرجلا 

ینزملا صفح  نب  مالسلا  دبع  - 3243-251

يدهنلا برح  نب  مالسلا  دبع  - 3244-351

. یئالملا رکبوبأ  يرصب ، هلصأ  ، یفوک یلوم  ،

دیزی نب  رینتسملا  نب  مالسلا  دبع  - 3245-451

. ۀنس نیعبسو  ثالث  نبا  وه  و  ۀئامو ، نینامثو  يدحإ  ۀنس  تام  ، یملسلا ریثکوبأ  ، 

یفوکلا  ( لالحلا  ) لالخلا مالسلا  دبع  - 3246-551

یفعجلا دشار  نب  مالسلا  دبع  - 3247-651

هحفص 238] یفوک [ . یلوم  ،

یفوکلا میعن  نب  مالسلا  دبع  - 3248-751

یبلکلا حاضولا  نب  مالسلا  دبع  - 3249-851

. یفوکلا

یفوکلا ریثک  نب  مالسلا  دبع  - 3250-951

 . هللا دبع  یبأ  دعب  یقبو  امهنع  يور  ،

جیرج نب  زیزعلادبع  نب  کلملادبع  - 3251-061

. یکم مهالوم  ، يومألا
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نامیلس یبأ  نب  کلملادبع  - 3252-161

یعبات  ، مهالوم ، يرازفلا ةرسیم  نامیلس  یبأ  مساو  ، 

ینابیشلا نیعأ  نب  کلملادبع  - 3253-261

. یعبات ، یفوکلا

یعخنلا ( ۀمامأ ) ۀمامث نب  کلملادبع  - 3254-361

. یفوک مهالوم  ، یفریصلا

کلاموبأ نیسح ،  نب  کلملادبع  - 3255-461

. یفوکلا یعخنلا 

يدبعلا نانسوبأ  کلملادبع ،  - 3256-561

. يرصبلا

یفوکلا ءاطع  نب  کلملادبع  - 3257-661

یمشاهلا ۀبتع  نب  کلملادبع  - 3258-761

. یکملا یبهللا 

یفریصلا ۀبتع  نب  کلملادبع  - 3259-861

 . باتک هل  اضیأ ، نسحلا  یبأ  نع  يور  ، یفوکلا

یفوکلا دلاخ  نب  کلملادبع  - 3260-961

. ةرصبلا یلإ  لقتنا  ،

يدنکلا ةرسیم  نب  کلملادبع  - 3261-071

 . حارجلاوبأ یفوکلا ، مهالوم  ،

یمقلا هللا  دبع  نب  کلملادبع  - 3262-171

حینم نب  راتخملا  نب  کلملادبع  - 3263-271

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفقثلا 
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یندملا یسیع  نب  کلملادبع  - 3264-371

 . هنع دنسأ  ،

يزنعلا حاضولا  نب  کلملادبع  - 3265-471

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یشرقلا ییحی  نب  کلملادبع  - 3266-571

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفوکلا هللا  دبع  نب  کلملادبع  - 3267-671

هحفص 239] هنع [ .  دنسأ  (، يرقنملا ) ئرقملا

یماشلا نارهم  نب  کلملادبع  - 3268-771

 . هنع دنسأ  ،

یشرقلا ۀبتع  نب  میرکلادبع  - 3269-871

. یبهللا

یمعثخلا ورمع  نب  میرکلادبع  - 3270-971

. یفوکلا

یفعجلا لاله  نب  میرکلادبع  - 3271-081

. یفوکلا زازخلا  مهالوم  ،

ءالعلاوبأ دعس ، نب  میرکلادبع  - 3272-181

. یفعجلا

یطبنلا ناسح  نب  میرکلادبع  - 3273-281

یفوکلا دامح  نب  میرکلادبع  - 3274-381

یلجبلا نمحرلادبع  نب  میرکلادبع  - 3275-481

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا زازبلا 
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یموزخملا بلطملا  نب  زیزعلادبع  - 3276-581

 . هنع دنسأ  ، یندملا

نوشجاملا ۀملس  یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3277-681

 . هنع دنسأ  ، ۀماعلادنع ۀقثلا  یندملا 

ۀملس  ، مزاح یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3278-781

. ۀئامو نینامثو  سمخ  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یندملا رانید  نب 

دمصلادبع وبأ  دمصلادبع ، نب  زیزعلادبع  -] 3279-881

 [. هنع دنسأ  ، یمقلا

يدرواردنألادمحم نب  زیزعلادبع  - 3280-981

. ۀئامو نینامثو  تس  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یندملا

يدبعلا هللا  دبع  نب  زیزعلادبع  - 3281-091

. یفوکلا زازخلا  مهالوم  ،

يدارملا یمأ  نب  زیزعلادبع  - 3282-191

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفریصلا 

يومألا عفان  نب  زیزعلادبع  - 3283-291

. یفوک مهالوم  ،

یندملا بئذ  یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3284-391

. ریمن نبا  هفعض   ، نارمع نب  زیزعلادبع  وه  و  ، 

ینانکلا نامیلس  نب  زیزعلادبع  - 3285-491

 . هنع دنسأ  ، یندملا

یبلکلا ۀلاضف  نب  زیزعلادبع  - 3286-591
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هحفص 240] یفوکلا [ .

زیزعلادبع - 3287-691

 . یلوم ،

ءارفلارفعج یبأ  نب  زیزعلادبع  - 3288-791

. یفوکلا مهالوم  ، يرازفلا

یفوکلا  ( میکحلادبع مکحلادبع (  نب  دیمحلادبع  - 3289-891

یفوکلا يدنکلا  دیمحلادبع  - 3290-991

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع  - 3291-002

. یفوکلا یئاسکلا 

ینانبلا ملیدلا  یبأ  نب  دیمحلادبع  - 3292-102

. یفوکلا

يدزألا ءالعلا  یبأ  نب  دیمحلادبع  - 3293-202

. یفوکلا نیمسلا 

نیعأ نب  ریکب  نب  دیمحلادبع  - 3294-302

. یفوک مهالوم  ، ینابیشلا

يدزألا رباج  نب  دیمحلادبع  - 3295-402

. یفوکلا

يدسألا دقرف  نب  دیمحلادبع  - 3296-502

. یفوک یلوم  ،

یفوکلا دعس  نب  دیمحلادبع  - 3297-602

 . یلوم ،

یفوکلا یلعملا  نب  دیمحلادبع  - 3298-702
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يدزألا ملسم  نب  دیمحلادبع  - 3299-802

. یفوکلا

يدزألا ءالعلا  یبأ  نب  دیمحلادبع  - 3300-902

. یفوکلا فافخلا 

ءاذحلا دایز  نب  دیمحلادبع  - 3301-012

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یطزلا عایب  ، دیمحلادبع - 3302-112

یطساولا دیمحلادبع  - 3303-212

يرخطصإلا دیمحلادبع  - 3304-312

. یفریصلا نیتم  وخأ  ، ۀعاقف یلع  هنع  يوردق  و  ، 

یفوکلا راطعلا  دیمحلادبع  - 3305-412

 . هنع دنسأ  ،

یفریصلا بیبح  نب  قلاخلادبع  - 3306-512

. یفوک ، یفریصلا بیبح  نب  مثیه  وخأ  ،

یفریصلا هبردبع  نب  قلاخلادبع  - 3307-612

هحفص 241] دسأ [ . ینب  یلاوم   ، بهوو باهش  هاوخأو  ، 

یفوکلا لقیصلا  قلاخلادبع  - 3308-712

 . هنع يور  ،

ضاوع نب  دیمحلادبع  - 3309-812

. امهنع يور 

ینانبلادمحم نب  قلاخلادبع  - 3310-912

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا
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یعازخلا رانید  نب  قلاخلادبع  - 3311-022

. یفوکلا مهالوم  ،

سیق نب  مساقلا  نب  نمؤملادبع  - 3312-122

 . هنع دنسأ  ، يراصنألا هللا  دبع  وبأ  یفوکلا ، ( دهق ) دهف نب  سیق  نب 

دلاخ نب  هللا  دبع  نب  نمؤملادبع  - 3313-222

. یفوکلا یسبعلا 

ینانکلا ۀملس  نب  نمؤملادبع  - 3314-322

. یفوکلا

یسانکلا ۀمالس  نب  نمؤملادبع  - 3315-422

. ةرازف ینب  یلوم  ، یفوکلا

سیق نب  مساقلا  نب  رافغلادبع  - 3316-522

. اضیأ نمؤملادبع  هوخأو  یفوکلا ، میرموبأ  يراصنألا ، ( دهق ) دهف نب  سیق  نب 

یثراحلا بیبح  نب  رافغلادبع  - 3317-622

هللا دبع  نب  یلع  نب  دمصلادبع  - 3318-722

 . نییفوکلا یف  هدادع   ، بلطملادبع نب  سابعلا  نب 

یمارعلا ریشب  نب  دمصلادبع  - 3319-822

. یفوکلا

یفریصلا ( رادم ) رادب نب  دمصلادبع  - 3320-922

. یفوکلا

یفعجلا لاله  نب  دمصلادبع  - 3321-032

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ( يدنکزیلا ) يدنکزبلا زازخلا  مهالوم  ،

ینادمهلا حابصلا  نب  دمصلادبع  - 3322-132
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. یفوکلا مهالوم  ،

ینهجلا هللا  دبع  نب  دمصلادبع  - 3323-232

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ینهجلا دیزی  نب  یلعألادبع  - 3324-332

. یفوکلا

رکاشوبأ دیز ، نب  یلعألادبع  - 3325-432

هحفص 242] یفوکلا [ . ( يدبعلا ) يدقعلا

یفوکلا ماس  لآ  یلوم   ، یلعألادبع - 3326-532

يرصبلادمحم نب  یلعألادبع  - 3327-632

یلجعلا نیعأ  نب  یلعألادبع  - 3328-732

. یفوکلا مهالوم  ،

يرصبلا ریثک  نب  یلعألادبع  - 3329-832

 . هنع دنسأ  ، رماعوبأ یفوکلا ،

يدزألا حاضولا  نب  یلعألادبع  - 3330-932

. یفوکلا

يراصنألا راتخملا  نب  دحاولادبع  - 3331-042

. یفوکلا

يدبعلا ۀملس  نب  دحاولادبع  - 3332-142

. یفوکلا

ینانیقلا مصاع  نب  دحاولادبع  - 3333-242

. یفوک مهالوم  ، یلجبلا
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یمهنلا حابصلا  نب  دحاولادبع  - 3334-342

. یفوک مهالوم  ،

یندملادمحم نب  باهولادبع  - 3335-442

یفوکلا

یفقثلا دیجملادبع  نب  باهولادبع  - 3336-542

. يرصبلا

یعخنلا ( ریکب ) رکب نب  باهولادبع  - 3337-642

. یفوکلا مهالوم  ،

یمقلا باهولادبع  - 3338-742

یسفانطلا حابصلا  نب  باهولادبع  - 3339-842

. یفوکلا

سیق نب  دمحم  نب  رهاقلادبع  - 3340-942

. یفوکلا يدسألا 

رهاقلادبع - 3341-052

. رباج نع  يور  يذلأ  ، 

ینادمهلا سابعلا  نب  رابجلادبع  - 3342-152

. یمابشلا ،

يدبعلا ملسم  نب  رابجلادبع  - 3343-252

. یفوکلا

يرازفلا یلعألادبع  نب  رونلادبع  - 3344-352

نانس نب  هللا  دبع  نب  رونلادبع  - 3345-452

 . نسحلا نب  یلع  هفرعی  مل  هنع ،  دنسأ  ، ةرصبلا لخد  ، یفوکلا يدسألا 
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راسی نب  ۀنومیم  یبأ  نب  هبردبع  - 3346-552

 . باهش دلاو  ، یفوک یلوم  ، يدسألا

داور یبأ  نب  زیزعلادبع  نب  دیجملادبع  - 3347-652

هحفص 243] . ] 

هبردبع نب  ینغلادبع  - 3348-752

یثیللا یسوم  نب  ینغلادبع  - 3349-852

. یفوکلا

ینزملا ملاس  نب  عیمسلادبع  - 3350-952

يدزألا لصاو  نب  عیمسلادبع  - 3351-062

یناسارخلا میهاربا  نب  قازرلادبع  - 3352-162

سیق نب  دمحم  نب  دیبع  -3353-262

. دمحم وبأ  یلجبلا ، یفوکلا 

يدسألا کلملادبع  نب  دیبع  -3354-362

. یفوکلا

نیعأ نب  ةرارز  نب  دیبع  -3355-462

. یفوک یلوم  ، ینابیشلا

ۀصفح یبأ  نب  ملاس  نب  دیبع  -3356-562

. یفوک یلوم  ، یلجعلا

ۀعیبر نب  یمأ  نب  دیبع  -3357-662

. دمحم وبأ  یفریص ، یفوک  مهالوم  ، يدارملا

یفوکلا حلاص  نب  دیبع  -3358-762

ینالدیصلا ناسح  نب  دیبع  -3359-862
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. یفوکلا

یسیع نب  هللا  دبع  نب  دیبع  -3360-962

. یفوکلا یضاقلا  يراصنألا  یلیل  یبأ  نب  نمحرلادبع  نب 

دمحم وبأ  نمحرلادبع ،  نب  دیبع  -3361-072

. یفوکلا یبهرملا 

یملسلا ۀیطع  نب  دیبع  -3362-172

. یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا مهالوم  ،

ینزملا نامیلس  نب  دیبع  -3363-272

. یفوک ،

یسانکلا نامیلس  نب  دیبع  -3364-372

. یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا

رشب نب  هللا  دبع  نب  دیبع  -3365-472

. ةدیبع مهضعب  لاق  و  یفوکلا ، یمعثخلا 

یلجبلا رجاهم  نب  ةدیبع  -3366-572

. یفوکلا

ینزاملا بیهص  نب  دابع  -3367-672

هحفص 244] يرصب [ . ، یبیلکلا

یلهاکلا ریثک  نب  دابع  -] 3368-772

 [. هبذکی يروثلا  نایفس  ناک  میدق ،  خیش  ، یفقثلا

یفوکلا بهوم  نب  دابع  -3369-872

یلجبلا عیبرلا  نب  دابع  -3370-972

. یفوکلا
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ملاس نب  دابع  -3371-082

( یبلغتلا ) یبلعثلا نارمع  نب  دابع  -3372-182

. یفوکلا

يراصنألا نارمع  نب  دابع  -3373-282

. یفوک مهالوم  ،

یبلکلا دایز  نب  دابع  -3374-382

. یفوکلا

یفوکلا یلزغلا   ( هبردبع هیودبع (  -3375-482

. ۀلبج نبا  هنع  يور  ،

یلع نب  رمع  نب  یلع  - 3376-582

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  - 3377-682

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

یلع نب  دمحم  نب  یلع  - 3378-782

 . نیسحلا نب 

دمحم نب  رفعج  نب  یلع  - 3379-882

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

دمحم نب  هللا  دیبع  نب  یلع  - 3380-982

. یندملا نسحلا  وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب 

نسحلا وبأ  حلاص ،  نب  یلع  - 3381-092

 . هنع دنسأ   ، نسحلا وخأ  ، یفوکلا يروثلا  ینادمهلا 

رماع نب  یلعألادبع  نب  یلع  - 3382-192
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 . لوحألا یفوکلا  نسحلا  وبأ  یبلعثلا ،

ناسح ةریغملا  یبأ  نب  یلع  - 3383-292

 . هنع دنسأ  ، يدیبزلا

دیربلا نب  مشاه  نب  یلع  - 3384-392

هحفص 245] یفوکلا [ . مهالوم  ، زازخلا يدیبزلا  نسحلا  وبأ  ، 

یکملا حلاص  نب  یلع  - 3385-492

یلجعلا ۀلظنح  نب  یلع  - 3386-592

. یفوکلا

نیعأ نب  کلملادبع  نب  یلع  - 3387-692

. ینابیشلا

[ یفعجلا نامعنلا  نب  یلع  -] 3388-792

يرازفلا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3389-892

 . باتک هل  هنع ،  دنسأ   ، بارغ نبا  وه  و  ، 

فافخلا رماع  نب  یلع  - 3390-992

. یفوکلا ،

یفوکلا ( ةرافغ  ) نافع نب  یلع  - 3391-003

یماشلا یلع  یبأ  نب  یلع  - 3392-103

يدسألا ۀبقع  نب  یلع  - 3393-203

. یفوک مهالوم  ،

ینزملا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3394-303

. یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا

 ( لضفلا  ) لیضفلا نب  یلع  - 3395-403
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یخرکلا يرسلا  نب  یلع  - 3396-503

طانحلادمحم نب  یلع  - 3397-603

. یفوکلا

هللا دبع  نب  رکب ) ) ریکب نب  یلع  - 3398-703

. یفوکلا

يدزألا نمحرلادبع  نب  یلع  - 3399-803

. راصنألا یلوم  ، یفوکلا

هللا دبع  نب  ةرسیم ) ) رسیم نب  یلع  - 3400-903

. یفوک مهالوم  ، یعخنلا

( یمزجلا ) یمرجلا هللا  دبع  نب  یلع  - 3401-013

. امهنع يور  ، یفوکلا

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  یلع  - 3402-113

. یفوک ، راصنألا یلوم  ،

لیجب نب  یلع  - 3403-213

بلاغ نب  هللا  دبع  نب  یلع  - 3404-313

هحفص 246] یبرع [ . ، یفوکلا يدسألا 

بالجلا یسیع  نب  یلع  - 3405-413

 (. لیهس  ) لهسابأ ینکی  ،

ناحطلا بائر  نب  یلع  - 3406-513

. یفوک مهالوم  ، يدعسلا

یملسلا ۀیطع  نب  یلع  - 3407-613
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. یفوکلا طانحلا  مهالوم  ،

یفوکلا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3408-713

زازخلا نمحرلادبع  نب  یلع  - 3409-813

. یفوکلا

نمحرلادبع نب  سنوی  نب  یلع  - 3410-913

. یفوکلا یفعجلا 

يرصبلا دیعس  نب  یلع  - 3411-023

لیذهلا یبأ  بلاغ  نب  یلع  - 3412-123

. دمحم هوخأو  یفوکلا ، رعاشلا  لیذهلا  نب 

دعقملا نب  یلع  - 3413-223

. یفوک ،

يومألا زیزعلادبع  نب  یلع  - 3414-323

. یفوکلا

مکحلا نب  رشبم  نب  یلع  - 3415-423

. یفوکلا

یبهللا یلع  یبأ  نب  یلع  - 3416-523

. یندملا

دارکألاوبأ نومیم ،  نب  یلع  - 3417-623

. یفوکلا غئاصلا 

يدبعلا يرسلا  نب  یلع  - 3418-723

. یفوکلا

يراونلا دایز  نب  یلع  - 3419-823
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. یفوک ، یفعجلا

یسمحألا یلع  - 3420-923

. یفوک ،

فاحصلا میعن  نب  یلع  - 3421-033

. دمحم نیسح و  هاوخأو  یفوکلا ،

یسنخألا دیزی  نب  یلع  - 3422-133

 . یلوم ، یفوکلا

( طانحلا ) طایخلا دیزی  نب  یلع  - 3423-233

. یفوکلا

یفریصلا  ( نانح  ) نایح نب  یلع  - 3424-333

. رفعج هوخأو  ، 

یسوم نب  نانح  نب  یلع  - 3425-433

. یفوک ، یطزلا عایب  ، یفعجلا

یمرضحلا دیوس  نب  یلع  - 3426-533

. یفوکلا

يدبعلا نسحلا  نب  یلع  - 3427-633

هحفص 247] یفوکلا [ .

یفوکلا دوسأ  نب  یلع  - 3428-733

ینادمهلا ( رمع ) ریمع نب  یلع  - 3429-833

. یفوکلا

یفوکلا دواد  نب  یلع  - 3430-933

يرکبلا ةرامع  نب  یلع  - 3431-043
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. یفوک ،

ینادمهلا ةداوس  نب  یلع  - 3432-143

. یفوک ،

یعخنلا رماع  نب  یلع  - 3433-243

. یفوک مهالوم  ،

يرقنملا دامح  نب  یلع  - 3434-343

. یفوکلا

یفوکلا نادعس  نب  یلع  - 3435-443

ینادمهلا  ( لابزلا  ) لابذلا نب  یلع  - 3436-543

. یفوکلا یقرشملا 

یفوکلا ملاس  نب  یلع  - 3437-643

يدزألا فوع  نب  یلع  - 3438-743

. یفوکلا

فافخلا رماع  نب  یلع  - 3439-843

. یفوکلا

یفوکلا ۀبایس  نب  ءالعلا  -3440-943

 . یلوم ،

عفار نب  بیسملا  نب  ءالعلا  -3441-053

. رظن هیف  یفوکلا ، یلهاکلا 

ةرامع نب  دوسألا  نب  ءالعلا  -3442-153

. یفوک يدسألا 

ءالعلا نب  لماکلا  نب  ءالعلا  -3443-253
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. یفوک ، رامتلا

راسیلا نب  لیضفلا  نب  ءالعلا  -3444-353

. ءالعلا نب  مساقلا  هنباو  یلوم  ، يدهنلا

ءالقلا نیزر  نب  ءالعلا  -3445-453

(. یفوکلا ) یفوک  ، فیقث یلوم  ،

يرازفلا دیوس  نب  ءالعلا  -3446-553

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ةرامع نب  دوسألا  نب  ءالعلا  -3447-653

. یفوکلا يدسألا 

یفوکلا ءالعلا  یبأ  نب  ءالعلا  -3448-753

یفعجلا رجاهم  نب  ءالعلا  -3449-853

هحفص 248] یفوکلا [ . ،

يدسألا مصاع  نب  ءالعلا  -3450-953

. دامحوبأ یفوکلا ،

یفوکلا نسحلا  نب  ءالعلا  -3451-063

یئاطلا ةرامع  نب  ءالعلا  -3452-163

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ءالعلا نب  دهاجم  نب  ءالعلا  -3453-263

ینادمهلا ۀفیذح  نب  ءالعلا  -3454-363

. یفوکلا یبهرملا 

یشرقلا دیزی  نب  ءالعلا  -3455-463
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. یفوکلا

دبعم نب  هللا  دبع  نب  سابعلا  -3456-563

. یندملا یمشاهلا   ، بلطملادبع نب  سابعلا  نب 

یبهللا ۀبتع  نب  سابعلا  -3457-663

. يدنکلا

ریمع نب  سابعلا  -3458-763

يدبعلا فوع  نب  سابعلا  -3459-863

. يرصبلا

یفوکلا ذئاع  نب  سابعلا  -3460-963

 . نادمه یلوم  ،

يرماعلا ۀیطع  نب  سابعلا  -3461-073

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

غئاصلا نمحرلادبع  نب  سابعلا  -3462-173

. یفوکلا

يرفعجلا ییحی  نب  سابعلا  -3463-273

. یندملا

دیز نب  سابعلا  -3464-373

. دمحم نب  رفعج  یلوم  ،

یلع نب  هللا  دبع  نب  ورمع  -3465-473

. یعبات ، یفوکلا یعیبسلا  ینادمهلا  قاحسإوبأ  ، 

رانید نب  ورمع  -3466-573

. یعبات ، یکملا ناذأب  نبا  یلوم  ،
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یفوکلا رانید  نب  ورمع  -3467-673

هللا دبع  وبأ  سیق ،  نب  ورمع  -3468-773

. یفوکلا یئالملا 

يزنعلا یلع  نب  ورمع  -3469-873

 . یلع نب  لدنمب  فرعی  ، یفوکلا

تباث مادقملا  یبأ  نب  ورمع  -3470-973

. یعبات ، یفوک مهالوم  ، یلجعلا زمره  نب 

یمیمتلا ثعشألا  نب  ورمع  -3471-083

هحفص 249] یفوک [ . مهالوم  ،

يدزألا میهاربا  نب  ورمع  -3472-183

. یفوک ،

یفوکلا سایلإ  نب  ورمع  -3473-283

 . سایلإ هنباو  ، 

ءادوسلاوبأ نارمع  نب  ورمع  -3474-383

. یعبات ، یفوکلا يدهنلا 

ۀکیشو نب  ءاطع  نب  ورمع  -3475-483

. یفوکلا

ینهجلا نامثع  نب  ورمع  -3476-583

. یفوکلا

ایرکز نب  ییحی  نب  ورمع  -3477-683

. یفوکلا

لاله نب  دیعس  نب  ورمع  -3478-783
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 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفقثلا 

يرکشیلا ناورم  نب  ورمع  -3479-883

. زازخ ، یفوک مهالوم  ،

بیبح نب  مساقلا  نب  ورمع  -3480-983

. یفوک ، رامتلا یلع  وبأ  ، 

یعجشألا ثیرح  نب  ورمع  -3481-093

. دمحم ابأ  ینکی  ، ۀئامو نیتسو  عبس )   ) عست ۀنس  تام  ، یفوکلا

یفریصلا ثیرح  نب  ورمع  -3482-193

. يدسألا یفوکلا 

دالخوبأ ثیرح ،  نب  ورمع  -3483-293

. یفوکلا

يدهنلا ۀفیلخ  نب  ورمع  -3484-393

. یفوکلا تایزلا  مهالوم  ،

یعشاجملا مساقلا  نب  ورمع  -3485-493

. یفوکلا

یلسملا مکحلادبع  نب  ورمع  -3486-593

. یفوک ،

یشاجنلا مساقلا  نب  ورمع  -3487-693

دوسألاوبأ ثایغ ،  نب  ورمع  -3488-793

. یفوک ، یمرضحلا

یئاطلا ماشه  نب  ورمع  -3489-893
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. یفوک  ، هنع دنسأ  ،

یقرابلا ءاربلا  نب  ورمع  -3490-993

. یفوکلا

یفوکلا دیلخ  نب  ورمع  -3491-004

قرفألا دلاخ  نب  ورمع  -3492-104

هحفص 250] یفوکلا [ . طانحلا 

[ يزقنعلا نب  ورمع  -] 3493-204

ناذاز نب  ییحی  نب  ورمع  -3494-304

. یفوک مهالوم  ، یعخنلا

يدسألا دلاخ  نب  ورمع  -3495-404

. یفوکلا یشعألا  مهالوم  ،

یفعجلا رمع  نب  ورمع  -3496-504

. یفوک مهالوم  ،

ةدانج نب  ورمع  -3497-604

یعخنلا کیهن  نب  ورمع  -3498-704

. یفوکلا

يدزألا فیس  نب  ورمع  -3499-804

یعخنلا رماع  نب  ورمع  -3500-904

. یفوکلا

[ ینامرلا ورمع  -] 3500-904

یقرابلا ۀیطع  نب  ورمع  -3501-014

. یفوکلا
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ینوکسلا رصن  یبأ  نب  ورمع  -3502-114

. یفوک یلوم  ،

يرصبلا دیبع  نب  ورمع  -3503-214

 . باب نبا  وه  ناورموبأ ،  ، 

يرابنألا دیبع  نب  ورمع  -3504-314

یفوکلا نارجنوبأ  ورمع ، -3505-414

يدزألا ۀلاضف  نب  ورمع  -3506-514

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

دیزی نب  رمش  نب  ورمع  -3507-614

. یفوکلا یفعجلا  هللا  دبع  وبأ  ، 

قرزألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  ورمع  -3508-714

قوزرم نب  ورمع  -3509-814

 . یلوم ،

یسیبارکلا ورمع  -3510-914

یئاطلا ةداوس  نب  ورمع  -3511-024

. ۀنس نونامثو  عبس )   ) عست هل  و  ۀئامو ، نینامثو  يدحإ  ۀنس  تام  ، دوسألاابأ ینکی  ، یفوک ، یناهبنلا

یلجبلا ریرج  نب  ورمع  -3512-124

هحفص 251] دادغب [ .) ) ذادغب لزن  ، یفوکلا

ینادمهلا دیزی  نب  ورمع  -3513-224

 .. یفوکلا

یسوم نب  دامح  نب  ورمع  -3514-324

(. یفوکلا ) یفوک ، يدنکلا
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یشرقلا فلخ  نب  ورمع  -3515-424

. یطساو مهالوم  ،

يدزألا ناسح  نب  ورمع  -3516-524

[. ۀقث ]

نامثعوبأ عیمج ،  نب  ورمع  -3517-624

 . ثیدحلا فیعض  ، يرلا یضاق  ، يرصبلا يدزألا 

لیعامسإوبأ مناغ ،  نب  ورمع  -3518-724

. ۀنس نونامثو  عبرأ  هل  و  ۀئامو ، نینامثو  يدحإ  ۀنس  تام  ، یفوکلا طانحلا 

يرباجلا نامثع  نب  ورمع  -3519-824

. ینادمهلا

 [ ثیغموبأ ثیغم [  نب  ورمع  -3520-924

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ( یلجبلا ) یلجعلا

یفعجلا رعشأ  نب  ورمع  -3521-034

. یفوکلا

ملاس نب  ییحی  نب  ورمع  -3522-134

. یفوکلا

نجحم نب  رمع ) ) ریمع نب  ورمع  -3523-234

. یفوکلا یفنحلا 

یفوکلا ( دیعس ) دعس نب  ورمع  -3524-334

ۀیواعم یبأ  بابخ ،  نب  رامع  -3525-434

. یفوکلا ینهدلا  یلجبلا 

یبضلا قیزر  نب  رامع  -3526-534
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 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ناظقیلاوبأ یسوم ،  نب  رامع  -3527-634

 . حابص هوخأو  یطاباسلا ،

ناظقیلاوبأ صوحألا ،  یبأ  نب  رامع  -3528-734

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يرکبلا 

یلجبلا مصاعوبأ  رامع  -3529-834

هحفص 252] . ] 

یفوکلا دیوس  نب  رامع  -3530-934

 [. هنع دنسأ  ]

ینادمهلا مصاع  نب  رامع  -3531-044

. یفوکلا

یبضلا مصاع  نب  رامع  -3532-144

. یفوکلا

يدزألا ۀعاذج  نب  رامع  -3533-244

. یفوکلا

یفوکلا عسیلا  نب  رامع  -3534-344

 . مکحلاوبأ ، 

یفنحلا دالو  نب  رامع  -3535-444

. یفوکلا

يرکشیلا ناورم  نب  رامع  -3536-544

. یفوکلا زازخلا  مهالوم  ،

مصاعوبأ دیمحلادبع ، نب  رامع  -3537-644
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. یناتسجسلا

يرقنملا ۀشئاع  یبأ  نب  رامع  -3538-744

 . صفح هوخأو  یلوم ،  ، یفوکلا

یلجبلا  ( مساقلا یبأ  نب  مساقلا (  نب  رامع  -3539-844

. یفوکلا

نیسحلا نب  یلع  نب  رمع  -3540-944

. ۀنس نیعبس  نبا  لیقو  ۀنس ، نوتسو  سمخ  هل  تام و   ، فینح نب  لهس  نب  ۀمامأ  یبأ  نع  يور  ، یعبات یندم   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب 

يرباسلا عایب  ، دیزی نب  رمع  -3541-054

. یفوک ،

یلجعلا ۀلظنح  نب  رمع  -3542-154

. یفوکلا يرکبلا 

قورسم نب  دیعس  نب  رمع  -3543-254

 . نایفس یخأ  نبا  هنع ،  دنسأ  ، یفوکلا يروثلا  صفحوبأ  ، 

یفعجلا دیزم  نب  رمع  -3544-354

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یکملا بیبح  نب  رمع  -3545-454

یفوکلا دایز  یبأ  نب  رمع  -3546-554

هحفص 253] . ] 

هللا دیبع  نب  رمع  -3547-654

یفقثلا دیزی  نب  رمع  -3548-754

. یفوکلا زازبلا  مهالوم  ،
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لقیصلا دیزی  نب  رمع  -3549-854

. یفوکلا

یبلحلا ۀبعش  یبأ  نب  رمع  -3550-954

رمع نب  بیبش  نب  رمع  -3551-064

. یفوکلا یلسملا 

نامیلس یبأ  نب  رمع  -3552-164

. یفوک مهالوم  ، يرازفلا غئاصلا   [ صفحوبأ دشار  نامیلس  یبأ  مساو  ] 

ۀکیشو نب  ءاطع  نب  رمع  -3553-264

. یفوکلا

یفعجلا لیعامسإ  نب  رمع  -3554-364

. یفوکلا

ینامرلا صفحوبأ  رمع ، -3555-464

. یفوکلا

یفوکلا نامثع  یبأ  نب  رمع  -3556-564

یسبعلا فورعم  نب  رمع  -3557-664

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

يدنکلا ةرجش  نب  رمع  -3558-764

. یفوکلا

ءارهلا ملسم  نب  رمع  -3559-864

. یفوک ،

يرهزلا  ( حابر  ) حایر نب  رمع  -3560-964

 . یلوم ، ءالقلا
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یبلکلا نابأ  نب  رمع  -3561-074

 . هنع دنسأ  ، یفوک  ، صفحوبأ یلوم  ،

یلجعلا  ( میطح  ) میطخ نب  رمع  -3562-174

. یفوکلا

( يریشقلا () يرشقلا ) يرسقلا ملسم  نب  رمع  -3563-274

. یفوک مهالوم  ،

یبلحلا ۀبعش  یبأ  نب  رمع  -3564-374

. یفوک ، یلمیتلا

دمحأ وبأ  عیبرلا ،  نب  رمع  -3565-474

. يرصبلا

یفعجلا فاطعلا  نب  رمع  -3566-574

. یفوک ،

ناذاز ییحی  نب  رمع  -3567-674

هحفص 254] یلوم [ .  ،

زازبلا ملاس  نب  رمع  -3568-774

. یفوک ، يرباسلا بحاص  ،

یفوکلا ءاربلا  نب  رمع  -3569-874

 . یلوم ،

یفوکلا ۀمرکع  نب  رمع  -3570-974

یفوکلا ریبج  نب  رمع  -3571-084

یفریصلا یسیع  نب  رمع  -3572-184

. رفاذع هوخأو  یلوم ،  ،
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ۀنیذأ نب  رمع  -3573-284

يرازبألا دایز  یبأ  نب  رمع  -3574-384

. یفوکلا

دمحم نب  دادش  نب  رمع  -] 3574-384

[. یفوکلا

دادش نب  دمحم ] نب  رمع [ -3575-484

. يدزألا

یخلبلا نوراه  نب  رمع  -3576-584

. ۀفوکلا مدق   ، هنع دنسأ   ، صفحوبأ ، 

صفحوبأ ۀثکنع ، نب  رمع  -3577-684

. یفوک ، يدسألا زازخلا 

ینوکسلا رصن  یبأ  نب  رمع  -3578-784

 (. حایر  ) حابر هوخأو  یلوم ،  ،

یمعثخلا ۀفیلخ  نب  رمع  -3579-884

. یفوکلا

يریمنلا ۀفیلخ  نب  رمع  -3580-984

. یفوکلا

یعازخلا دایز  نب  رمع  -3581-094

زازقلا صفحوبأ  رمع ، -3582-194

. یفوکلا

یئاطلا كردم  نب  رمع  -3583-294

. یفوکلا
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یعخنلا كردم  نب  رمع  -3584-394

. یفوک مهالوم  ،

یفوکلا رمعم  نب  رمع  -3585-494

یفوکلا مصاع  نب  رمع  -3586-594

يدزألا مصاع  نب  رمع  -3587-694

 . هنع دنسأ  ، دیلولاوبأ يرصبلا ،

غئاصلا ملسم  نب  رمع  -3588-794

. یفوکلا

صفحوبأ صفح ،  نب  رمع  -3589-894

هحفص 255] یفوک [ . ، ؤلؤللا عایب  ،

دیز نب  دمحم  نب  رمع  -3590-994

 . هنع دنسأ  ، ۀفوکلا لخد  ، یندملا يودعلا  یشرقلا  باطخلا  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب 

يدزألا دادش  نب  رمع  -3591-005

 [. هنع دنسأ  (] یفوکلا ) یفوک ،

( يدزألا ) يدسألا ةدئاز  نب  رمع  -3592-105

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

صفحوبأ دشار ، نب  رمع  -] 3593-205

 [. غئاصلا

يدزألا هللا  دبع  نب  رمع  -3594-305

 . ناوفصوبأ یفوکلا ،

مثیهلا نب  باطخلا  نب  رمع  -3595-405
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. یفوکلا

یکملا سیق  نب  رمع  -3596-505

 . لدنسب فرعی   ، سیق نب  دیمح  وخأ  ،

ایرکز نب  ییحی  نتخ  ، رمع -3597-605

. یفوکلا

هللا دبع  نب  نیکسم  نب  رمع  -3598-705

. ۀنس نوعبسو  عبس  هل  و  ۀئامو ، نیعبسو  سمخ  ۀنس  تام  ، یفوکلا ( یلظنحلا ) یلطخلا يودعلا 

يرکبلا دوسألا  نب  رمع  -3599-805

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یئاطلا ناسح  نب  رمع  -3600-905

. یفوکلا

ینادمهلا رهاز  نب  رمع  -3601-015

. یفوک یلوم  ،

یفوکلا کیهن  نب  رمع  -3602-115

رمع نب  ییحی  دلاو  ، رمع -3603-215

. یفوکلا

یفوکلا دیلخ  نب  رمع  -3604-315

یمیمتلا ( طمسلا ) طبسلا نب  رماع  -3605-415

 . هنع دنسأ  ، یعبات ، یفوکلا ( یعازخلا ) یمارحلا

( ۀعاذج ) ۀعادج نب  هللا  دبع  نب  رماع  -3606-515

. یفوک یبرع  ، يدزألا

[ دیزی نب  رماع  -] 3607-615
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هحفص 256] . ] 

( ةریمع ) ریمع نب  رماع  -3608-715

یمرضحلا دیمح  نب  رماع  -3609-815

. یفوکلا

يرکبلا ۀملس  نب  رماع  -3610-915

. یفوکلا

یخوجلا دیوس  نب  ةرامع  -3611-025

یشرقلا كردم  نب  ةرامع  -3612-125

. یفوک مهالوم  ،

يدزألا يرسلا  نب  ةرامع  -3613-225

. ذئاعوبأ یفوکلا ، يدماغلا 

یبالکلا ناوکذ  نب  ةرامع  -3614-325

. یفوکلا ءالعلاوبأ  زازبلا ، يرفعجلا 

ینادمهلا نارمع  نب  ریمع  -3615-425

. یفوک مهالوم  ،

یفعجلا رامع  نب  ریمع  -3616-525

. یفوک ،

يدبعلا دیوس  نب  ریمع  -3617-625

. یفوکلا

یمعثخلا حلاص  نب  ریمع  -3618-725

. یفوکلا

یئاطلا ثراحلا  نب  ریمع  -3619-825
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. یفوکلا

يدسألا مثیم  نب  نارمع  -3620-925

. یفوکلا

یقرابلا بوقعی  نب  نارمع  -3621-035

. یفوکلا

ۀبعش یبأ  نب  یلع  نب  نارمع  -3622-135

. یفوکلا یبلحلا 

ۀحلط نب  قاحسإ  نب  نارمع  -3623-235

. یفوکلا

دمحم وبأ  نامیلس ،  نب  نارمع  -3624-335

. یفوکلا یمقلا 

طیشن نب  ةدئاز  نب  نارمع  -3625-435

. یفوکلا یبلاولا  يدسألا 

یفوکلا مثیم  نب  نارمع  -3626-535

رامع ملسم  یبأ  نب  نارمع  -3627-635

. ۀنس نوعبسو  عبرأ  هل  و  ۀئامو ، نیسمخو  يدحإ  ۀنس  تام  ، یفوکلا رذوبأ  ینهجلا ،

دابعوبأ ۀیطع ، نب  نارمع  -3628-735

هحفص 257] یفوکلا [ .

ةرامعوبأ ۀیطع  نب  نارمع  -3629-835

. یفوکلا ( یثراحلا ) یفراخلا

یفوکلا عفان  نب  نارمع  -3630-935

یعرذألا نارمح  نب  نارمع  -3631-045
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. اضیأ نسحلا  یبأ  نع  يور  ،

يرعشألا هللا  دبع  نب  نارمع  -] 3632-145

 [. یسیعو بوقعی  وخأ  ، یمقلا ،

لامجلا دئاف  نب  نارمع  -3633-245

. یفوکلا

ینارفعزلا قاحسإ  نب  نارمع  -3634-345

. یفوکلا

یفوکلا يرتخبلا  نب  نارمع  -3635-445

یفوکلا ءاقسلا  نارمع  -3636-545

یفوکلا نطق  نب  نارمع  -3637-645

یطزلا عایب   ، نارمع -3638-745

. یفوک ،

یحبصألا افش  نب  نارمع  -3639-845

. یفوک ،

یئالملا دیزی  نب  نارمع  -3640-945

. یفوکلا

ینارفعزلا میحرلادبع  نب  نارمع  -3641-055

یلع نب  دیز  نب  یسیع  -3642-155

 . هنع دنسأ   ، نییفوکلا یف  هدادع   ، ییحیوبأ بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  یسیع  -3643-255

. یمشاهلا  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب 

یندملا ( ةریس ) ةربس نب  یسیع  -3644-355
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يدسألا رمع  نب  یسیع  -3645-455

 . هنع دنسأ   ، نادمه لزنی  ، یفوکلا

ةزمح نب  یسیع  -3646-555

هحفص 258] . ] 

یفوکلا روصنم  یبأ  نب  یسیع  -3647-655

یخرکلا يرسلا  نب  یسیع  -3648-755

(. دادغب ) ذادغب خرک  لزن  ، یمق  ، عسیلا یبأ  یلوم ، 

يدبعلا میهاربا  نب  یسیع  -3649-855

. یفوکلا قاحسإوبأ  ، 

ناقلش یسیع  -3650-955

رفعج وبأ  ناهام ،  نب  یسیع  -3651-065

. يزارلا

یشباولا هللا  دبع  نب  یسیع  -3652-165

. یفوکلا

یفوکلا نایح  نب  یسیع  -3653-265

 . مهالوم ، یعخنلادمحأ وبأ  ، 

يریترهنلا یسیع  -3654-365

یمزرعلا حیبص  نب  یسیع  -3655-465

ناسح نب  یسیع  -3656-565

 . نامعنلا نب  یلع  هنع  يور  ،

يرصبلا یسوم  وبأ  یسیع ،  -3657-665

یمقلا هللا  دبع  نب  یسیع  -3658-765
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 . نابأ هنع  يور  ،

یفوکلا ۀماسأ  نب  یسیع  -3659-865

. ةریغملا نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

( يریرجلا ) يریرحلا نیعأ  نب  یسیع  -3660-965

. یفوک مهالوم  ، يدسألا

یمشاهلا یسیع  -3661-075

یفوکلا دشار  نب  یسیع  -3662-175

یثیللا ۀلاضف  نب  یسیع  -3663-275

. یفوکلا

ورمع نب  یسیع  -3664-375

 . مزاح نب  روصنم  هنع  يور  ، راصنألا یلوم  ،

یملسلا نمحرلادبع  نب  یسیع  -3665-475

. یفوک ، یلجبلا

دعجلا یبأ  نب  ةداوس  نب  یسیع  -3666-575

. یفوک مهالوم  ، یعخنلا

يرهزلا نامقل  نب  یسیع  -3667-675

. یفوکلا یشرقلا 

سنوی نب  یسیع  -3668-775

يرکاشلا دیمح  نب  یسیع  -3669-875

. یفوکلا

ءارفلا دیلخ  نب  یسیع  -3670-975

هحفص 259] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا
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دشار نب  یسیع  -3671-085

. یفوک ، رزاک نباب  فرعی  ،

يدیلخلا دامح  نب  یسیع  -3672-185

. یفوکلا يرکبلا 

بتاکلا ناسح  نب  یسیع  -3673-285

( ینوکسلا ) یلولسلا جرفلا  نب  یسیع  -3674-385

 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ،

يدنسلا  ( جرفلا نب  یسیع   ) جرفلاوبأ یسیع ،  -3675-485

رجح یبأ  نب  یسیع  -3676-585

دایز نب  ملسم  نب  نامثع  -3677-685

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یشرقلا  دیعسوبأ  ، 

یبضلا دایز  نب  نامثع  -3678-785

. یفوکلا

یسمحألا دایز  نب  نامثع  -3679-885

. امهنع يور  ، یفوکلا

يرباسلا عایب   ، نارمع نب  نامثع  -3680-985

. یفوک ،

ماس نب  ییحی  نب  نامثع  -3681-095

. یفوک ،

یصاقولا نمحرلادبع  نب  نامثع  -3682-195

[ داعموبأ دقرف ، نب  نامثع  -] 3683-295

یفوکلا ءاونلا  نامثع  -3684-395
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یفوکلا مالسلا  دبع  نب  نامثع  -3685-495

جرفلاوبأ دایز ، یبأ  نب  نامثع  -3686-595

. یفوک مهالوم  ، يدسألا

يدع نب  دیز  نب  نامثع  -3687-695

. یفوک  ، هنع دنسأ  ، ینهجلا يدعوبأ  ، 

یفوکلا ( دیعس ) دعس نب  نامثع  -3688-795

یمزرعلا ( رمع ) ورمع نب  نامثع  -3689-895

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ( رمع ) ورمعوبأ ، 

یساورلا دایز  نب  نامثع  -3690-995

. دیمحلادبع نب  هحفص 260 ] میهاربا [  هنع  يور   ، نیسحلا ابأ  ینکی  ، یفوکلا

ۀمربش نب  هللا  دبع  نب  نامثع  -3691-006

. یفوکلا یبضلا 

یفوکلا مارهب  نب  نامثع  -3692-106

یفوکلا حاضولا  نب  نامثع  -3693-206

نمحرلادبع یبأ  نب  ۀعیبر  نب  نامثع  -3694-306

 . هنع دنسأ  ، یندملا

يرصبلا ورمع  نب  نامثع  -3695-406

یفوکلا یقیلاوجلا  نامثع  -3696-506

يرصبلا رطم  نب  نامثع  -3697-606

یفوکلا ۀقوس  نب  نامثع  -3698-706

ینادمهلا دایز  نب  نامثع  -3699-806

. یفوکلا
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رتشألا ( دیعس نب  نامثع  ) دیعسوبأ نامثع ،  -3700-906

. یفوکلا

ءالقلا نمحرلادبع  نب  نامثع  -3701-016

. یفوکلا

ینزملا ةرامع  نب  نامثع  -3702-116

. یفوکلا

یفوکلا ملاس  نب  ءاطع  -3703-216

. ۀنس  ( نوعبس  ) نوتسو عبس  هل  و  ۀئامو ، نیسمخو  نامث  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، دامحوبأ يرفعجلا ، یسیقلا 

یبلحلا ملسملا  نب  ءاطع  -3704-316

ءاطع -3705-416

 . نابأ هنع  يور  ،

یفوکلا ۀلبج  نب  ءاطع  -3706-516

 . هنع دنسأ   ، لبجلا یلإ  لقتنا  ،

يدبعلا رماع  نب  ءاطع  -3707-616

. یفوکلا مهالوم  ،

یفوکلا مارعلا  یبأ  وخأ  ، ۀیطع -3708-716

يرازبألا ۀیطع  -3709-816

هحفص 261] . ] 

دیبع نب  ۀیطع  -3710-916

. یفوکلا ( يرازفلا ) يراقلا ۀیطع  نب  یلع  دلاو  ،

یفوکلا یلعی  نب  ۀیطع  -3711-026

يدسألا ریشب  نب  ۀبقع  -3712-126
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. یفوک ،

يدسألا دلاخ  نب  ۀبقع  -3713-226

. یفوک ،

يرعشألا دلاخ  نب  ۀبقع  -3714-326

. یفوک ، طامقلا

سیق نب  ۀبقع  -3715-426

. یفوک ، ۀبقع نب  حلاص  دلاو  ،

ۀبقع نب  حلاص  نب  ۀبقع  -3716-526

. یناسارخلا حلاصوبأ  ، 

یفوکلا ررحم  نب  ۀبقع  -3717-626

 [ نابهصلا نب  ۀبقع  -] 3718-726

ملسموبأ ۀبقع ، -3719-826

. یفوک یلوم  ،

یفنحلا مصاع  نب  ضایع  -3720-926

. یفوکلا

یبلکلا نمحرلادبع  نب  ضایع  -3721-036

. یفوکلا

یلجعلا بعصم  نب  ۀسبنع  -3722-136

. یفوکلا

يدسألا دلاخ  نب  ۀسبنع  -3723-236

. یفوکلا

یفوکلا رهزألا  نب  ۀسبنع  -3724-336
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دباعلا داجب  نب  ۀسبنع  -3725-436

یشرقلا نمحرلادبع  نب  ۀسبنع  -3726-536

. یفوک ،

يرصبلا دیعس  نب  ۀسبنع  -3727-636

 . نامسلا عیبرلا  یبأ  وخأ  ،

يدزألا میهاربا  نب  ۀمرکع  -3728-736

. یفوک هلصأ  ،

( یلجعلا ) یلجبلا ( دیرب ) دیزی نب  ۀمرکع  -3729-836

هحفص 262] یفوک [ . ، یسمحألا

یفوکلا ( دیرب ) دیزی نب  ۀمرکع ) ) ۀفرع -3730-936

یفوکلا نمحرلادبع  نب  ۀبیتع  -3731-046

 . بصقلا عایب  ،

یمرضحلادمحم نب  ۀمقلع  -3732-146

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یلجبلا نومیم  نب  ۀنییع  -3733-246

. یفوک ، ینابصقلا مهالوم  ،

دوعسم نب  هللا  دبع  نب  ۀبتع  -3734-346

 . سیمعلاوبأ یفوکلا ، يرهزلا 

بتکملا ورمع  نب  ۀبتع  -3735-446

(. رمع ) ورمعوبأ یفوک ، ،

فاکسإلا ورمعوبأ  ۀبتع ، -3736-546

ینزملا دایز  نب  ۀبتع  -3737-646
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. یفوکلا

یفوکلا بصقلا  عایب  ، ۀبتع -3738-746

یلالهلا ملاس  نب  ۀبیتع ) ) ۀبتع -3739-846

. یفوکلا مهالوم  ،

یفنحلا دیمح  نب  مصاع  -3740-946

. یفوک ، طانحلا مهالوم  ،

ینزملا دقاو  نب  مصاع  -3741-056

يرصبلا نامیلس  نب  مصاع  -3742-156

. يزوکلاب فرعی  ،

یفنحلا  ( نیکر () ریکز  ) نیکز نب  مصاع  -3743-256

. یفوک ،

یفوکلادمحم نب  مصاع  -3744-356

صفح نب  رمع  نب  مصاع  -3745-456

. یندملا یشرقلا  باطخلا  نب  رمع  نب  مصاع  نب 

یفوکلا صفح  نب  مصاع  -3746-556

 . هنع دنسأ  ، یشباولا ( ورمع ) رمعوبأ ، 

دمحأ وبأ  بیبح ،  نب  ذئاع  -3747-656

. یفوکلا یسبعلا 

یسمحألا ۀتابن  نب  ذئاع  -3748-756

. يورهلا عایب  ، یفوکلا

یعخنلا كردم  نب  ذئاع  -3749-856

. یفوکلا
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یفوکلا یئاطلا  ذئاع  -3750-956

ینوکسلا حلاصوبأ  نالجع ،  -3751-066

هحفص 263] یفوکلا [ . قرزألا 

ینئادملا حلاصوبأ  نالجع ،  -3752-166

زابخلا حلاصوبأ  نالجع ،  -3753-266

 . هللا میت  ینب  یلوم  ، یطساولا

یساورلا نالجع  -3754-366

. دیمح نب  مهج  یلوم  ،

يدزألا ورمع  نب  فوع  -3755-466

رصن نب  میحرلادبع  یلوم   ، فوع -3756-566

. یفوکلا یقرابلا 

يدزألا هللا  دبع  نب  فوع  -3757-666

. یفوک ،

یسنالقلا نیعم  نب  نوع )   ) فوع -3758-766

. یفوکلا

یقرابلا  ( میکح  ) مکح نب  نوع  -3759-866

. یفوکلا

یفوکلا ( ۀقافأ ) ۀفافل نب  نوع  -3760-966

یئاطلا دابع  نب  نوع  -3761-076

. یفوک ، یسبنسلا

( ۀبعش ) ۀبیش یبأ  نب  صیع  -3762-176

. یشکلا هرکذ  ،
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یلجبلا مساقلا  نب  صیع  -3763-276

. دلاخ نب  نامیلس  تخأ  انبا  امهو  عیبرلا ،  هوخأو  یبرع ،) ) یفوک ،

یعازخلا یسیع  نب  رفاذع  -3764-376

. یفوک ، یفریصلا

یمرجلا نمحرلادبع  نب  ماوعلا  -3765-476

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

یماشلا دواد  نب  ناولع  -3766-576

( یمرادلا ) یمازرلا شایع  -3767-676

يرصب ،

ریشق نب  هللا  دبع  نب  ةورع  -3768-776

. یفوکلا یفعجلا  لهموبأ  ، 

يرکشیلا ءاقرخ  نب  راذع  -3769-876

. یفوک ،

يراصنألا مصاع  نب  ۀناوع  -3770-976

هحفص 264] . ] 

( رفظملا ) رهطملاوبأ حیجن ،  نب  ۀیطع  -3771-086

-681-3772. يزارلا

 ، نایبهللا ۀبتع  انبا  کلملادبع  میحرلادبع و 

 . ناوخأ

یبهللا یلع  یبأ  نب  یلع  - 3772-186

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دبع  - 3773-286

. یبرع یفوک   ، هللا دیبع  وخأ  ، یلجعلا
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ناکسم نب  هللا  دبع  - 3774-386

. ةزنع یلوم  ،

ةرارز نب  هللا  دبع  - 3775-486

روفعی یبأ  نب  هللا  دبع  - 3776-586

 . سیقلادبع یلوم  ، یفوک ،

لیقع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 3777-686

 . بلاط یبأ  نب 

نانس نب  هللا  دبع  - 3778-786

 . هدعب يدهملاو  روصنملا  ۀهج  نم  نئازخلا  یلع  ناک  و  شیرق ،  یلوم  ،

لاله نب  هللا  دبع  - 3779-886

. یفعج یفوک  یبرع  ،

یمرضحلا نوراه  نب  هللا  دبع  - 3780-986

. یفوک ،

نالجع نب  هللا  دبع  - 3781-096

یعخنلا نامیلس  نب  هللا  دبع  - 3782-196

. یفوک ،

دامح نب  هللا  دبع  - 3783-296

ۀبایس نب  هللا  دبع  - 3784-396

. ۀبایس نب  نمحرلادبع  وخأ  ،

طابر نب  هللا  دبع  - 3785-496

دقرف نب  هللا  دبع  - 3786-596

. یفوک ،
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يرابنألا هللا  دبع  نب  هللا  دبع  - 3787-696

دمحم نب  هللا  دبع  - 3788-796

. یفوک ،

رمع نب  هللا  دبع  - 3789-896

. یفوک ،

يرماعلا نامیلس  نب  هللا  دبع  - 3790-996

. یفوک ،

یناجرألا ریکب  نب  هللا  دبع  - 3791-007

ورمع نب  هللا  دبع  - 3792-107

. ورمع نب  هللا  دبع  نع  هحفص 265 ] ثراحلا [ ،  نب  ماشه  نع  ریکب ، نبا  هنع  يور  يذلأ  ، 

يرماعلا کیرش  نب  هللا  دبع  - 3793-207

. امهنع يور  ،

جرفلا نب  یسیع  -3794-307

ناسح نب  یسیع  -3795-407

مثیم نب  حلاص  نب  ۀبقع  -3796-507

مادقملا یبأ  نب  ورمع  -3797-607

 . مالسلا امهیلع  امهنع  يور  ، دادحلا تباث  مادقملا  یبأ  مساو  یفوک ، ،

یمعثخلا حلاص  نب  هللا  دبع  - 3798-707

. امهنع يور  ،

( یماشلا ) یمابشلا نوع  نب  هللا  دبع  - 3799-807

. یفوک ،

يرصبلا دابع  نب  نمحرلادبع  - 3800-907
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لشألا ملاس  نب  نمحرلادبع  و017-3801 -

. امهنع ( اوور  ) يور ،

هللا دبع  نب  رکبوبأ  یسیع  -3802-117

 . مالسلا امهیلع  امهنع  اوور  بیعشو  یسوم  هاوخأو  یمقلا ، يرعشألا  دعس  نب 

[ يریرحلا ۀملس  نب  نمحرلادبع  -] 3803-217

لوحألا ورمع  نب  کلملادبع  - 3804-317

. امهنع يور  ، یفوک یبرع  ،

ملیدلا یبأ  نب  دیمحلادبع  و517-6083 - ینامیلا . مامه  نب  قازرلادبع  - 3805-417

. امهنع ایور  ،

دقرف نب  کلملادبع  - 3807-617

. دواد وخأ  ،

عفان نب  زیزعلادبع  - 3808-717

يدبعلا زیزعلادبع  - 3809-817

میعن نب  نمحرلادبع  نب  مالسلا  دبع  - 3810-917

. يدزألا

لقیصلا قلاخلادبع  - 3811-027

هحفص 266] یفوکلا [ .) ) یفوک ،

یفقثلا دیجملادبع  نب  باهولادبع  - 3812-127

هبردبع نب  قلاخلادبع  - 3813-227

 . باهش وخأ  ،

ینابیشلا ةرجش  نب  یلع  - 3814-327

یفوکلا يرسلا  نب  یلع  - 3815-427
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یفوعلا ۀیطع  نب  یلع  - 3816-527

طابر نب  یلع  - 3817-627

. یفوک ، ۀلیجب یلوم  ،

ۀبقع نب  یلع  - 3818-727

. یفوک یلوم  ،

غئاصلا نومیم  نب  یلع  - 3819-827

ۀیجان ةأرما  نبا  دیعس ، نب  یلع  - 3820-927

تماصلا نب  یلع  - 3821-037

ریصقلا یلع  - 3822-137

زیزعلادبع نب  یلع  - 3823-237

بارغلا نب  یلع  - 3824-337

يرباسلا عایب   (، لماک  ) لهاک نب  ءالعلا  -3825-437

دادحلا نب  ءالعلا  -3826-537

 . نیطقی یلوم  ،

رصن یبأ  نب  یلع  - 3827-637

. يدهملا ریزو  ناک  و  یفوک ، ،

تلصلا نب  یسیع  -3828-737

. یفوک ،

راصنألا یلوم   ، یسیع -3829-837

 . نینس هللا  دبع  ابأ  مدخ   ، ناساق لهأ  نم  ، 

ۀحلط انبا   ، یلع رخصلاابأ و  ینکی  ( رمع ) ورمع

هحفص 267] نایفوک [ .  نایبرع  نایلجع 
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يدیبزلا ةریغملا  یبأ  نب  یلع  - 3831-047

. یفوک  ، قرزألا

یماشلا ورمع  -] 3832-147

دشار نب  یلع  - 3833-247

 . مساقلا نب  دمحم  دج 

طرق نب  قویع  -3834-347

بهو نب  هللا  دبع  - 3835-447

یئاطلا كورم  نب  یلع  - 3836-547

[ یمرضحلا یبأ  نب  ۀمقلع  -3837-647

نیغلا باب 

لیذهلاوبأ لیذهلا ،  نب  بلاغ  -3838-1

. یفوک مهالوم  ، يدسألا رعاشلا 

ینادمهلا نامثع  نب  بلاغ  -3839-2

. ۀملسابأ ینکی   ، هنع دنسأ  ، یفوک [، رعاشلا ] يراعشملاوه و  ۀنس ، نوعبسو  نامث  هل  و  ۀئامو ، نیتسو  تس  ۀنس  تام  ،

یلیقعلا هللا  دیبع  نب  بلاغ  -3840-3

 . هنع دنسأ  ، يرزجلا

يرقنملا نامثع  نب  بلاغ  -3841-4

. یفوکلا كامسلا  مهالوم  ،

یبلکلا لهس  نب  بلاغ  -3842-5

. یفوکلا

مصاعوبأ هللا ،  دبع  نب  بلاغ  -3843-6

. یفوکلا
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نیعأ نب  کلام  نب  ناسغ  -3844-7

يدسألا نالیغ  نب  ناسغ  -3845-8

یبراحملا عماج  نب  نالیغ  -3846-9

هحفص 268] یفوکلا [ . هللا  دبع  وبأ  ، 

ینزملا نامثع  نب  نالیغ  -3847-01

. یفوکلا ۀملسوبأ  ، 

یفوکلا رضخلا  یبأ  نب  كروغ  -3848-11

. زازخلا

هللا دبع  وبأ  مرصحلا ،  یبأ  نب  كروغ  -3849-21

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یمرضحلا 

( یبلعثلا ) یبلغتلا دشار  نب  كروغ  -3850-31

(. یفوکلا ) یفوک ،

یندملا لتاقم  نب  ریرغ  -3851-41

 . مشاه ینب  یلوم  ،

یفعجلا حاضولا  نب  فیرغ  -3852-51

. یفوکلا

دمحم وبأ  میهاربا ،  نب  ثایغ  -3853-61

 . نسحلا یبأ  نع  يورو  هنع  دنسأ  ، يدیسألا یمیمتلا 

ءافلا باب 

لضفلا -3854-1

. روعألا غئاصلادمحم  وبأ  یفوک ، ، يدارملا نامثع  نب  لیضفلا ،  لاقیو  ، 

یلجبلا ءالعلا  نب  لضفلا  -3855-2
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 . هنع دنسأ  ، یفوک هلصأ  ، يرصبلا

ینئادملا نامیلس  نب  لضفلا  -3856-3

یمشاهلا یسیع  نب  لضفلا  -3857-4

سابعلاوبأ کلملادبع ،  نب  لضفلا  -3858-5

. یفوک  ، قابقبلا

یفریصلا راذع  نب  لضفلا  -3859-6

. یفوکلا

دشار نب  دمحم  یلوم   ، لضفلا -3860-7

[ دعس نب  ءالعلا  نب  لضفلا  -] 3861-8

هحفص 269] . ] 

يریمنلا عیبرلاوبأ  لضفلا ،  -3862-9

. یفوکلا

يدزألا ةرامع  نب  لضفلا  -3863-01

. یفوکلا

عیبرلا نب  لضفلا  -3864-11

یسیلفتلا ةرق  یبأ  نب  لضفلا  -3865-21

یلجعلا ءاطع  نب  لضفلا  -3866-31

. یفوک ،

يرصبلا راتخملا  نب  لضفلا  -3867-41

يدهنلا راسی  نب  لیضف )   ) لیضفلا -3868-51

 . هللا دبع  یبأ  ةایح  یف  تام  ، ةرصبلا لزن  ، یفوک هلصأ  و] یلوم [  ،

ناوزغ نب  لیضفلا  یلع  وبأ  - 3869-61
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. یفوک مهالوم  ، یبضلا

يزنعلا قوزرم  نب  لیضفلا  -3870-71

. یفوکلا

دوعسم نب  ضایع  نب  لیضفلا  -] 3871-81

[. یفوکلا دهازلا  یمیمتلا 

يدسألا دیوس  نب  لیضفلا  -3872-91

. یفوک ،

یفعجلا دعس  نب  لیضفلا  -3873-02

. یفوک مهالوم  ،

ینزملا رماع  نب  لیضفلا  -3874-12

. یفوک ،

يدسألا ریبزلا  نب  لیضفلا  -3875-22

 . ناسرلا یفوک  مهالوم  ،

( یبلعثلا ) یبلغتلا ۀلاضف  نب  لیضفلا  -3876-32

. یفوک ،

يدارملا نامثع  نب  لیضفلا  -3877-42

هحفص 270] نومیم [ .  نب  یلع  تخأ  نبا  يرابنألا ، غئاصلا  روعألا   ، لضفلا لاقیو  ، 

یفوکلا ةرسیم  نب  لیضفلا  -3878-52

يراصنألا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  لیضفلا  -3879-62

. یندملا

ةرکس  [ نب لیضفلا [  -3880-72

(. یفوکلا ) یفوک ،
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یفعجلا راتخملا  نب  ضیفلا  -3881-82

. یفوک مهالوم  ،

یطامنألا رطم  نب  ضیفلا  -3882-92

. یفوک مهالوم  ، یلجعلا

ینادمهلا دیمحلادبع  نب  ضیفلا  -3883-03

. یفوک مهالوم  ،

یفوکلا لامجلا  دئاف  -3884-13

. امهنع يور  ،

طانحلا دئاف  -3885-23

. یفوک ،

یفوکلا یمعثخلا  دئاف  -3886-33

رذنملا نب  دمحم  نب  حیلف  -3887-43

. یندملا یشرقلا  ماوعلا  نب  ریبزلا  نب 

ییحیوبأ نامیلس ،  نب  حیلف  -3888-53

. یفوکلا یندملا 

یفوکلا رذنملا  نب  لاضف  -3889-63

یئاطلا انهملا  نب  لاضف  -3890-73

(. یفوکلا ) یفوک ،

رکبوبأ ۀفیلخ ، نب  رطف  -3891-83

 . مالسلا امهیلع  امهنع  يور  ، یعبات ، یموزخملا

یلالهلا فنحأ  نب  تارف  -3892-93

 . هنع دنسأ  ، دمحم وبأ  ، 
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یفوکلا ماجحلا  دقرف  -3893-04

ینهجلا دوسألا  نب  ۀلاضف  -3894-14

. یفوک ،

يدزألا بعک  نب  زوریف  -3895-24

. یفوک ،

يرکشیلا رماع  نب  نابهف  -3896-34

دوسألاوبأ ریهف ، -3897-44

هحفص 271] یفوک [ .  ، نییونغلا یلوم  ،

فاقلا باب 

يزنعلا مقرأ  نب  مساقلا  -3898-1

. یفوک ،

نمحرلادبع نب  نعم  نب  مساقلا  -3899-2

 . هنع دنسأ  ، یفوک ، يدوعسملا دوعسم  نب  هللا  دبع  نب 

یشرقلا دیلولا  نب  مساقلا  -3900-3

. یفوکلا يرامعلا 

لیضفلا نب  مساقلا  -3901-4

. یفوک ، دعس ینب  یلوم  ،

یمرضحلا هللا  دبع  نب  مساقلا  -3902-5

. یفوک ،

ینادمهلا لایذلا  نب  مساقلا  -3903-6

. یفوک ، یقرشملا

یفوکلا  ( بکرم  ) بکوم نب  مساقلا  -3904-7
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دلاخوبأ ملاس ،  نب  مساقلا  -3905-8

. یفوکلا يرباسلا  عایب  ،

یفریصلا نمحرلادبع  نب  مساقلا  -3906-9

. یفوک ، رمع نب  لضفملا  کیرش  ،

یفعجلا دیوس  نب  مساقلا  -3907-01

. یفوکلا مهالوم  ،

نادمهوبأ مارهب ،  نب  مساقلا  -3908-11

 . تیه یضاق  ،

هللا دبع  نب  قاحسإ  نب  مساقلا  -3909-21

 . هنع دنسأ  ، یمشاهلا یندملا   ، بلاط یبأ  نب  رفعج  نب 

يدزألا درامع  نب  مساقلا  -3910-31

. یفوکلا

رمع نب  هللا  دبع  نب  مساقلا  -3911-41

 . هنع دنسأ  ، یندملا یشرقلا   ، باطخلا نب  رمع  نب  مصاع  نب  صفح  نب 

ینابیشلا مساقلا  -3912-51

یمعثخلا نمحرلادبع  نب  مساقلا  -3913-61

هحفص 272] یفوکلا [ .

راسی نب  لیضفلا  نب  مساقلا  -3914-71

. يرصبلا

يرقملا نمحرلادبع  نب  مساقلا  -3915-81

يرعشألا ملسم  یبأ  نب  سیق  -3916-91
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 . لضفملاابأ ینکی  ، يرعشألا ۀنامر  همأو  یفوکلا ،

يدسألا عیبرلا  نب  سیق  -3917-02

. یفوکلادمحم وبأ  ، 

يدزألا ةدابع  نب  سیق  -3918-12

. یفوکلا

فسویو سنویو  سیق  -3919-22

 . یلوم ، یفوکلا ینهدلا  یلجبلا  سیق  نب  بوقعی  ونب  ،

ةرامع نب  سیق  ةرامعوبأ  - 3920-32

. یفوک ، يدماغلا يدزألا 

یفوکلا يدبعلا  سیق  -3921-42

رامتلا بعک  نب  سیق  -3922-52

. یفوکلا

یفوکلا لیعامسإوبأ  سیق ،  -3923-62

ینزملا رجاهم  نب  سیق  -3924-72

. یفوک ،

نایح نب  دمحم  نب  سیق  -3925-82

. ینادمهلا

ةرارز نب  سیق  -3926-92

. یفوک ، ةدنک یلوم  ،

يدسألا دیز  نب  سیق  -3927-03

. یفوک مهالوم  ،

دمحم نب  میهاربا  نب  ۀمادق  -3928-13
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. یفوکلا یحمجلا  بطاح  نب 

یشعألادمحم نب  ۀبیتق  -3929-23

. یفوکلادمحم وبأ  ، 

یفقثلا ةدئاز  نب  ۀمادق  -3930-33

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفوکلا ( دیعس ) دعس نب  ۀمادق  -3931-43

هحفص 273] . ] 

یفنحلا دیعس  نب  ۀمادق  -3932-53

. یفوک مهالوم  ،

یملسلا دقرف  نب  ۀمادق  -3933-63

. یفوک ،

یفوکلا یسوم  نب  ۀمادق  -3934-73

ۀفینح نب  ۀمادق  -3935-83

یفوکلا شیرحلا  نب  ۀمادق  -3936-93

یفنحلا دیزی  نب  ۀمادق  -3937-04

. یفوک ، ربحلا عایب  ،

يدزألا مصاع  نب  ۀمادق  -3938-14

. یفوک ،

يرفعجلا بعک  نب  مثق  -3939-24

. یفوک ،

یفوکلا مثق  -3940-34

. ۀلبج نبا  هنع  يور  ،

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 595 

http://www.ghaemiyeh.com


یفوکلا صفح  نب  ظرق  -3941-44

اشافق -3942-54

. یفوک ،

نامیلس نب  مساقلا  -3943-64

. یفوک ،

يدسألا مساقلا  -3944-74

ملسم نب  مساقلا  -3945-84

 . هیدی نیب  بتکی  ناک  و  هتقاتع ،  نم  ملسم  ناک  نینمؤملا ،  ریمأ  یلوم  ،

يرهوجلادمحم نب  مساقلا  -3946-94

 . باتک هل  هریغو ،  ةزمح  یبأ  نب  یلع  نع  يور   ، لصألا یفوک   ، هللا میت  یلوم  ،

ۀیواعم نب  دیرب  نب  مساقلا  -3947-05

. یلجعلا

ةورع نب  مساقلا  -3948-15

هحفص 274] باتک [ .  هل  روصنملا ، یلاوم  نم  بویأوبأ  ناک  و  یکملا ، بویأ  یبأ  یلوم  ،

فاکلا باب 

رامتلا ءالعلا  نب  لماک  -3949-1

. یفوکلا

یبهرملا ةداوس  نب  لماک  -3950-2

. یفوک مهالوم  ،

يرباسلا بحاص   ، لماک -3951-3

. یفوک ،

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  ریثک  -3952-4
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 . هنع دنسأ  ، یندملا

یملسلا دوسألا  نب  ریثک  -3953-5

. یفوک ،

لیعامسإوبأ دنوراک ،) ) دنوراق نب  ریثک  -3954-6

. یفوکلا ءاونلا 

یفوکلا ۀمثلک  نب  ریثک  -3955-7

یلمجلا دوسألا  نب  ریثک  -3956-8

. یفوکلا يدارملا 

طامقلا دلاخوبأ  رکنک ، -3957-9

. یفوک ،

دیز نب  موثلک  -3958-01

یلجبلا دعس  نب  میرک  -3959-11

. یفوکلا

يدزألا رماع  نب  میرک  -3960-21

. یفوکلا

يرماعلا دوسألا  نب  بیلک  -3961-31

. یفوکلا

ةدیبع یبأ  نب  کلملادبع  نب  بیلک  -3962-41

. یفوکلا دوعسم  نب  هللا  دبع  نب 

[ يدسألا بیلک  -] 3962-41

ۀلبج نب  ۀیواعم  نب  بیلک  -3963-51

. یفوک یبرع  ، يوادیصلادمحم وبأ  ، 
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دیز نب  ۀمالس  نب  بعک  -3964-61

. یفوک ، يدزألا رماعوبأ  ، 

یندملا دوسأ  نب  بعک  -3965-71

. یفوک ،

ۀفرط ینب  یلوم   ، بیعک -3966-81

يدسألا دیز  نب  تیمکلا  -3967-91

هحفص 275] درو [ . هوخأ   ، هللا دبع  یبأ  ةایح  یف  تام   ، لهتسملاوبأ یفوک ، ،

دهازلا ۀمحر  نب  حداک  -] 3968-02

 [. فیعض ،

( یمابشلا ) یماشلا ةرامع  نب  لیهک  -3969-12

. یفوکلا

ماللا باب 

يدارملا يرتخبلا  نب  ثیللا  -3970-1

 . هنع دنسأ  ، ریصبابأ ینکی  و] ییحیوبأ [  ، 

يومألا میلس  یبأ  نب  ثیللا  -3971-2

. یفوکلا مهالوم  ،

ییحیوبأ ناسیک ،  نب  ثیل )   ) ثیللا -3972-3

 . هنع دنسأ  ، يرصبلا يدبعلا 

يرکاشلا نمحرلادبع  نب  ثیل )   ) بیبل -3973-4

. یفوک ،

یمشاهلا قاحسإ  نب  طول  -3974-5
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. یندملا

فنخموبأ ییحی ،  نب  طول  -3975-6

[. يزاغملا بحاص  ] یفوکلا يدزألا 

میملا باب 

یلع نب  رمع  نب  دمحم  - 3976-1

. یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب 

نسح نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3977-2

. ۀنیدملاب ۀئامو  نیعبرأو  سمخ  ۀنس  لتق  ، یندملا هللا  دبع  وبأ  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب 

یلع نب  رمع  نب  دمحم  - 3978-3

. ۀنس نوتسو  عبرأ  هل  و  ۀئامو ، نیعبسو  يدحإ  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

دمحم نب  رفعج  نب  دمحم  - 3979-4

هحفص 276] ۀجابیدب [ . بقلی   ، هنع دنسأ   ، هدلو ، یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

یلع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3980-5

. ۀنس نوسمخو  نامث  هل  و  ۀئامو ، نیعبرأو  نامث  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

رفعج نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3981-6

 . نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  نب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3982-7

 . هنع دنسأ  ، یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

یلع نب  دیز  نب  دمحم  - 3983-8

 . هنع دنسأ   ، هللا دبع  وبأ  یندملا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

یلع نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 3984-9

ۀنس نوتسو  عبس  هل  و  ۀئامو ، نینامثو  يدحإ  ۀنس  تام  ، ۀفوکلا لزن  ، یندم  ، هنع دنسأ   ، هللا دبع  وبأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 
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دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3985-01

 . هنع دنسأ  ، یندملا یمشاهلا  يرفعجلا  مارکلا  یبأ  نب 

نیسحلا نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 3986-11

. یندملا نیسحلا  نب  یلع  نب 

یسابعلا میهاربا  نب  دمحم  - 3987-21

 . مامإلا نباب  بقلی  يذلأ  وه  و  ۀنس ، نوسمخو  عبس  هل  و  ۀئامو ، نیعبرأ  ۀنس  بیصأ   ، هنع دنسأ  ، یندملا یمشاهلا 

يدزألا میهاربا  نب  دمحم  - 3988-31

. یفوکلا

( طانحلا ) طایخلا میهاربا  نب  دمحم  - 3989-41

. امهنع يور  ، یفوکلا

یعافرلا میهاربا  نب  دمحم  - 3990-51

. یفوکلا

رجاهملا میهاربا  نب  دمحم  - 3991-61

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یلجبلا 

دیعس نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3992-71

. دیعسوبأ یفوک ، ، یلجبلا هرزع  نب 

ءاجر نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3993-81

. ۀئامو نیتسو  عبس  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ   ، هللا دبع  وبأ  يدیبزلا ، یفوکلا  ۀعیبر  نب 

ینادمهلا لیعامسإ  نب  دمحم  - 3994-91

یموزخملا لیعامسإ  نب  دمحم  - 3995-02

هحفص 277] یندملا [ .

نمحرلادبع نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 3996-12
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 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفعجلا 

يدزألا لیعامسإ  نب  دمحم  - 3997-22

. یفوک ،

راسی نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 3998-32

هتینک لیقو  ۀنیدملا ، لخد  یبس  لوأوه  و  رمتلا ، نیع  یبس  نم  يزاغملا ، بحاص  ، رکبابأ ینکی   ، هنع دنـسأ  ، ۀبتع تنب  ۀمطاف  یلوم  ، یندـملا
. ۀئامو نیسمخو  يدحإ  ۀنس  تام  ، امهنع يور   ، هللا دبع  وبأ 

دیلخ نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 3999-42

. یفوکلا یلئاولا  يرکبلا 

نامثع یبأ  نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 4000-52

. یمیمتلا یفوکلا  یمجربلا 

باتع نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 4001-62

. یفوک ، یمجربلا

قاقشلا بحاص   ، قاحسإ نب  دمحم  - 4002-72

. یفوک ،

اقرش نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 4003-82

. یفوک ، رمع لآ  یلوم  ، یشرقلا يودعلا 

لفونوبأ قاحسإ ،  نب  دمحم  -] 4004-92

 [. لصوملا لهأ  نم  یبلغتلا ،

یمشاهلا قاحسإ  نب  دمحم  - 4005-03

. ۀفوکلا مدق  ، یندملا مهالوم  ،

( رمع ) ریمع نب  دسأ  نب  دمحم  - 4006-13

. یفوکلا یئاطلا 
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ءالعلا نب  ملسأ  نب  دمحم  - 4007-23

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینادمهلا  یفراخلا  ءالعلاوبأ  ، 

لیئارسإ نب  دمحم  - 4008-33

. یفوکلا  ، لاله ینب  یلوم  ،

یفعجلا سرشأ  نب  دمحم  - 4009-43

. یفوکلا

یلجعلادمحأ نب  دمحم  - 4010-53

هحفص 278] ۀنس [ . نونامثو  يدحإ  هل  و  ۀئامو ، نیعبسو  ثالث  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، ةرامعوبأ یفوکلا ،

یمعثخلا نابأ  نب  دمحم  - 4011-63

. یفوک مهالوم  ،

بلغت نب  نابأ  نب  دمحم  - 4012-73

. یفوک ، ۀبلعث نب  سیق  ینب  یلوم  ، يریرجلا يرکبلا  دیعس  یبأ  ، 

حلاص نب  نابأ  نب  دمحم  - 4013-83

 . هنع دنسأ  ، یفوک ، يومألا [ ریمعوبأ یشرقلا [ ( رمع ) ریمع نب 

بتاکلا نیعأ  نب  دمحم  - 4014-93

. یفوک ،

یبلغتلا دوسألا  نب  دمحم  - 4015-04

. یفوکلا

( رمع ) ریمع نب  دوسألا  نب  دمحم  - 4016-14

. یفوکلا یئاطلا 

نارمعوبأ ۀماسأ ، نب  دمحم  - 4017-24
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. یفوک ، يرکبلا

نمحرلادبع نب  رکب  نب  دمحم  - 4018-34

. ۀنس نوعبسو  عبس  هل  و  ۀئامو ، نیعبسو  يدحإ  ۀنس  تام  ، یفوکلا یبحرألا  هللا  دبع  وبأ  ، 

یفعجلا ماطسب  نب  دمحم  - 4019-44

 . مهل یلوم  ،

لیجب نب  دمحم  - 4020-54

 . یلع هوخأو  ، 

ینادمهلا ریشب  نب  دمحم  - 4021-64

ریشب نب  رشب  نب  دمحم  - 4022-74

. ۀنس نیتسو  عبس  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیتسو  ثالث  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یفوک ، یملسألا دبعم  نب 

یفافللا رشب  نب  دمحم  - 4023-84

. یفوک ،

مامت نب  دمحم  - 4024-94

 . نمیأ نب  مکحلا  نب  یلع  نب  دمحأ  ۀعاقفو  يرمخلا ، ۀعاقف  دج   ، نمیأ نب  مکحلاو  بائر  نب  یلع  هنع  يور  ،

ینادمهلا میمت  نب  دمحم  - 4025-05

هحفص 279] . ] 

راطعلا ۀمامث  نب  دمحم  - 4026-15

. ءالعلاوبأ يدزألا ، یفوکلا 

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  - 4027-25

 . هنع دنسأ  ، یندملا

ملسأ نب  تباث  نب  دمحم  -] 4028-35

 [. هنع دنسأ  ، يرصبلا ینانبلا 
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یمامیلا رباج  نب  دمحم  - 4029-45

 . هنع دنسأ  ،

يدزألا ةدانج  نب  دمحم  - 4030-55

. یفوکلا

هللا دبع  نب  لیمج  نب  دمحم  - 4031-65

. یفوکلا یئاطلا 

ینادمهلا حارجلا  نب  دمحم  - 4032-75

. یفوکلا

دیزی یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4033-85

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يراعشملا  ینادمهلا 

یفریصلا نسحلا  نب  دمحم  - 4034-95

. یفوکلا

یبضلا نسحلا  نب  دمحم  - 4035-06

 . هللا دبع  وبأ  یفوکلا ، راطعلا  مهالوم  ،

زازبلا نسحلا  نب  دمحم  - 4036-16

. یفوکلا

يدنکلا نسحلا  نب  دمحم  - 4037-26

. یفوکلا

ةراس یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4038-36

 . هنع دنسأ  ، یساورلارفعج وبأ  یفوکلا ، یظرقلا  يراصنألا 

ةرامع نب  نسحلا  نب  دمحم  - 4039-46
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. یفوکلا یندملا 

ءالعلا نب  نسحلا )  نیسحلا (  نب  دمحم  - 4040-56

. یلجعلا ۀثراح  نب 

یسیقلا ۀلظنح  نب  دمحم  - 4041-66

. یفوکلا

يدبعلا ۀلظنح  نب  دمحم  - 4042-76

هحفص 280] یفوکلا [ . ۀملسوبأ  ، 

يرسلا نب  دلاخ  نب  دمحم  - 4043-86

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ( يدزألا ) يدوألا

يرکبلا بیبح  نب  دمحم  - 4044-96

. یفوکلا

یعخنلا بیبح  نب  دمحم  - 4045-07

. یفوکلا

يرکبلا نایح  نب  دمحم  - 4046-17

. یفوکلا یطامنألا 

ینادمهلا نایح  نب  دمحم  - 4047-27

. یفوکلا

يدنکلا نانح  نب  دمحم  - 4048-37

 . هنع دنسأ   ، لیعامسإوبأ یفوک ، مهالوم  ،

ینادمهلا برح  نب  دمحم  - 4049-47

. ۀنیدملاریمأ ، 

[ یثراحلا دامح  نب  دمحم  -] 4049-47
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ةدئاز نب  رجح  نب  دمحم  - 4050-57

. یعبتلا یمرضحلا  یفوکلا  يدنکلا 

ثعشألاوبأ دامح ، نب  دمحم  - 4051-67

 . هنع دنسأ  ، یفوک ، ینزملا

ینادمهلا دامح  نب  دمحم  - 4052-77

. یفوکلا یشئافلا 

نمحرلادبع نب  دامح  نب  دمحم  - 4053-87

 . هنع دنسأ  ، یفوک  ، یلیل یبأ  لآ  یلوم  ، يراصنألا

یطاباسلا میکح  نب  دمحم  - 4054-97

 . میکح ونب  دیدحو  مزارمو  دمحم  ةوخإ  هل  و  ، 

یمعثخلا میکح  نب  دمحم  - 4055-08

. رفعج وبأ  یفوک ، ،

يرکبلا  ( مکحلا  ) میکحلا نب  دمحم  - 4056-18

. یفوکلا

یمخللا جاجحلا  نب  دمحم  - 4057-28

هحفص 281] دادغب [ .) ) ذادغب لزن  ، یفوک ،

یندملا جاجحلا  نب  دمحم  - 4058-38

 . ثیدحلا رکنم  ، ۀئامو نینامثو  يدحإ  ۀنس  تام  ،

يدهنلا نارمح  نب  دمحم  - 4059-48

. زازب ، رفعج وبأ  یفوک ، ،

ضیب نب  ةزمح  نب  دمحم  - 4060-58
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. یفنحلا یفوکلا 

نمحرلادبع نب  نیصحلا  نب  دمحم  - 4061-68

. یفوک ، یفعجلا

بالجلا بابحلا  نب  دمحم  - 4062-78

. یفوک ،

يدبعلا دیمح  نب  دمحم  - 4063-88

. یفوکلا

( یندملا ) ینزملا دیمح  نب  دمحم  - 4064-98

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا لیعامسإوبأ  ، 

يرکبلا ناسح  نب  دمحم  - 4065-09

. یفوک ،

يدهنلا ناسح  نب  دمحم  - 4066-19

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

ۀبیخوبأ دلاخ ، نب  دمحم  - 4067-29

. اعم حتفلاو  مضلاب  یبضلا 

دایز نب  دلاخ  نب  دمحم  - 4068-39

. ۀنس نوعبسو  عبس  هل  و  ۀئامو ، نینامثو  يدحإ  ۀنس  تام  ، ءالعلاوبأ یفوک ، مهالوم  ، یشرقلا

یعازخلا دلاخ  نب  دمحم  - 4069-49

. یفوکلا

هللا دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  - 4070-59

. ۀنیدملا یلو  ، یفوکلا يرسقلا  یلجبلا 

يراصنألا دواد  نب  دمحم  - 4071-69
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. یفوک ،

ورمعوبأ دواد ، نب  دمحم  - 4072-79

. ۀنس نوعبسو  ناتنثا  هل  و  ۀئامو ، نیتسو  عبرأ  ۀنس  تام  ، یفوکلا ( یندملا ) ینزملا

يرکبلا دواد  نب  دمحم  - 4073-89

 . هنع دنسأ   ، یلوم ،

ینادمهلا دواد  نب  دمحم  - 4074-99

هحفص 282] یفوکلا [ .

يرکبلا مسید  نب  دمحم  - 4075-001

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

ریمع نب  لهذ  نب  دمحم  - 4076-101

. يدزأ لیقو  يدوألا ،

يرصبلا دشار  نب  دمحم  - 4077-201

یعخنلا ۀعافر  نب  دمحم  - 4078-301

. یفوکلا یلیبهولا 

یلجبلا عفار  نب  دمحم  - 4079-401

. ۀنس نیسمخو  عبس  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعبسو  سمخ  ۀنس  تام  ،

عیبرلا نب  دمحم  - 4080-501

. یفوک  ، لهذ ینب  یلوم  ،

حلاص یبأ  نب  عیبرلا  نب  دمحم  - 4081-601

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یملسألا 

یلع نب  نیزر  نب  دمحم  - 4082-701
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. يدزألا

بدنج نب  ایرکز  نب  دمحم  - 4083-801

. یفوک ، يریرجلا یلجبلا 

یلع نب  دیز  نب  دمحم  - 4084-901

 . هنع دنسأ  ، یندم  ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

یلامثلا دیز  نب  دمحم  - 4085-011

. یفوک ،

نانع نب  دیز  نب  دمحم  - 4086-111

. ۀنس نیسمخو  عبس  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعبرأو  عست  ۀنس  تام  ، یفوک ، یشباولا

راطعلا دایز  نب  دمحم  - 4087-211

ینادمهلا دایز  نب  دمحم  - 4088-311

. یفوکلا

یعجشألا دایز  نب  دمحم  - 4089-411

. دمحأ وبأ  یفوک ، ،

یعجشألا دایز  نب  دمحم  - 4090-511

. ۀئامو نیعبسو  تس  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ   ، لیعامسإوبأ یفوکلا ،

( یبلعثلا ) یبلغتلا ریهز  نب  دمحم  - 4091-611

هحفص 283] هنع [ .  دنسأ  ، یفوک ،

داجسلا دایز  نب  دمحم  - 4092-711

 . نانس نب  دمحم  هنع  يور  ، یفوک  ، لازغلا

نیعأ نب  ةرارز  نب  دمحم  - 4093-811

. ۀبقع نب  یلع  هنع  يور  ، ینابیشلا
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یلجبلا دایز  نب  دمحم  - 4094-911

 . نمیأ نب  مکحلا  هنع  يور  ، یفوک ، يرباسلا بحاص  ،

ۀیطع نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4095-021

. یفوک ، یطعانلا ینادمهلا 

دیوس نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4096-121

. ۀنس نیتسو  يدحإ  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعبسو  ثالث  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یفوکلا ( رمع ) ورمعوبأ يرفعجلا ، یبالکلا 

ءاجر نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4097-221

 . هنع دنسأ  ، یندملا مهالوم  ، يراصنألا

رامع نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4098-321

. يدزألا

رامع نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4099-421

 . هنع دنسأ  ، یندملا  ، مشاه ینب  یلوم  ، ةرامعوبأ ، 

هللا دبع  نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4100-521

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یناهبصألا 

ملسم نب  نامیلس  نب  دمحم  - 4101-621

(. ۀبنیز ) ۀبینزوبأ ، 

يدزألا نامیلس  نب  دمحم  - 4102-721

. یفوک ،

یبقلا نامیلس  نب  دمحم  - 4103-821

يدسألا نامیلس  نب  دمحم  - 4104-921

. یفوک ،

فیرط نب  نانس  نب  دمحم  - 4105-031
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 . هللا دبع  هوخأو  یمشاهلا ،

ینانبلا ۀملس  نب  دمحم  - 4106-131

 . هنع دنسأ  ، یفوک هلصأ   ، نیبیصن لزن  ، یبیصنلا

ینادمهلا ۀملس  نب  دمحم  - 4107-231

. یفوکلا

لیهک نب  ۀملس  نب  دمحم  - 4108-331

 . هنع دنسأ  ، یمرضحلا نیصحلا  نب 

یئاطلا ملاس  نب  دمحم  - 4109-431

. یفوکلا

حلفأ نب  ملاس  نب  دمحم  - 4110-531

. ۀئامو هحفص 284 ] نینامث [ )   ) نیثالثو عبس  ۀنس  تام  ، یفوک ، يراصنألا

يرکبلا مالس  نب  دمحم  - 4111-631

. یفوک  ، مهالوم ،

یمزرعلا ۀمالس  نب  دمحم  - 4112-731

. یفوکلا

يدهنلا ملاس  نب  دمحم  - 4113-831

 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ،

لهسوبأ ملاس ،  نب  دمحم  - 4114-931

. یفوکلا

يدزألا ملاس  نب  دمحم  - 4115-041

. یفوک مهالوم  ، يدماغلا
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نمحرلادبع نب  ملاس  نب  دمحم  - 4116-141

. یفوک ، یفحاصملا لشألا 

یفوکلا ملاس  نب  دمحم  - 4117-241

ینادمهلا نایفس  نب  دمحم  - 4117-341

. یفوکلا يرکاشلا 

ۀیطع نب  بئاسلا  نب  دمحم  - 4119-441

. یفوکلا يدزألا  يدماغلا 

رشب نب  بئاسلا  نب  دمحم  - 4120-541

[. ۀباسن ناک  و  یفوکلا [ یبلکلا  رضنلاوبأ  ، 

یفقثلا بئاسلا  نب  دمحم  - 4121-641

حیرش نب  ملس  نب  دمحم  - 4122-741

، ءاذحلا ملس  هل  لاقیو  ۀنس ، نیسمخو  عست  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعستو  نیتنثا  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ   ، لیعامـسإوبأ یفوکلا ، ءاذحلا  یعجـشألا 
. ۀقثوه و  حیرش ،  نب  ملسو  لصاو ،  یبأ  نب  ملسو  یعجشألا ، ملسو 

عسیلا نب  لهس  نب  دمحم  - 4123-841

. یفوکلا

يدزألا لهس  نب  دمحم  - 4124-941

. یفوکلا یقرابلا 

يدسألا لهس  نب  دمحم  - 4125-051

. دیز نب  تیمکلا  ۀیوار  ، یفوک ،

ینزملا لهس  نب  دمحم  - 4126-151

. یفوکلا

یئاطلا  ( لهس  ) لیهس نب  دمحم  - 4127-251
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هحفص 285] یفوکلا [ .

یلجعلا دیعس  نب  دمحم  - 4128-351

. یفوک ،

دوسألا نب  دیعس  نب  دمحم  - 4129-451

. یفوکلا يومألا 

یساورلا دیعس  نب  دمحم  - 4130-551

يدنکلا دیعس  نب  دمحم  - 4131-651

 . نافورعم ، ۀیواعم هوخأو  ، 

دوسألا نب  دیعس  نب  دمحم  - 4132-751

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یئاطلا 

ةرامع نب  دیعس  نب  دمحم  - 4133-851

. یفوکلا یثیللا 

یبالکلا نادعس  نب  دمحم  - 4134-951

 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ، يدعجلا

( یضباولا ) یضباقلا دیوس  نب  دمحم  - 4135-061

. یفوک ، ینادمهلا

يدسألا دیوس  نب  دمحم  - 4136-161

. یفوکلا

یلجبلا ۀقوس  نب  دمحم  - 4137-261

 . هنع دنسأ  ، یعبات ، زازخلا یضرملا 

یضباقلا ۀمالس  نب  دمحم  - 4138-361

. یفوک ، ینادمهلا
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یندملا طیلس  نب  دمحم  - 4139-461

 . هنع دنسأ  ، يراصنألا

يزنعلا ۀعامس  نب  دمحم  - 4140-561

. یفوک ، يرکبلا

يدزألا میلس  نب  دمحم  - 4141-661

(. یفوک ) یفوکلا

یملیدلا نامیلس  نب  دمحم  - 4142-761

يدزألا ةداوس  نب  دمحم  - 4143-861

. یفوکلا

یشاجنلا نوعمس  نب  دمحم  - 4144-961

. يدسألا یشاجنلا  ةریبه  نب  ناعمس  كامسلا  یبأ  مسا  ،

ییحی یبأ  ناعمس ،  نب  دمحم  - 4145-071

. یندم مهالوم  ، یملسألا

یمرضحلا حیرش  نب  دمحم  - 4146-171

هحفص 286] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا

يدنکلا باهش  نب  دمحم  - 4147-271

. یفوکلا

دیز نب  باهش  نب  دمحم  - 4148-371

. یفوک ، یقرابلا نسحلا  وبأ  ، 

 ( قالع  ) فالع نب  باهش  نب  دمحم  - 4149-471

. یفوکلا مامهوبأ  يدبعلا ،

یمرجلا باهش  نب  دمحم  - 4150-571
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. یفوکلا

يزورملا عاجش  نب  دمحم  - 4151-671

 . هنع دنسأ  ،

يدهنلا بیبش  نب  دمحم  - 4152-771

 . نوذربلابرفعج فرعی   ، بیبش نب  رفعج  وخأ  ، یفوک ،

یفعجلا تماصلا  نب  دمحم  - 4153-871

 . هنع دنسأ  ،

کلام نب  تلصلا  نب  دمحم  - 4154-971

. یفوکلا یشرقلا 

يدزألا رباص  نب  دمحم  - 4155-081

. یفوکلا

ۀیواعم نب  حلاص  نب  دمحم  - 4156-181

. یندملا يرفعجلارفعج  نب  هللا  دبع  نب 

دوعسم نب  حلاص  نب  دمحم  - 4157-281

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یلدجلا 

کلام نب  ةرمض  نب  دمحم  - 4158-381

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يزنعلا  کلاموبأ  ، 

کلام نب  يرابض  نب  دمحم  - 4159-481

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یئاطلا 

فرصم نب  ۀحلط  نب  دمحم  - 4160-581

. یفوک ، یمایلا ینادمهلا 
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يرکبلا ۀحلط  نب  دمحم  - 4161-681

. یفوک ،

يدهنلا ۀحلط  نب  دمحم  - 4162-781

. ۀحلط نب  هللا  دبع  وخأ  ،

( رمع ) ریمع نب  بلاط  نب  دمحم  - 4163-881

. يدبعلا

ةرامع نب  بیلط  نب  دمحم  - 4164-981

. یفوکلا یمعثخلا 

یئاطلا قراط  نب  دمحم  - 4165-091

. یفوکلا

یبلغتلا قراط  نب  دمحم  - 4166-191

هحفص 287] . ] 

ةرامعوبأ ریهظ  نب  دمحم  - 4167-291

. یفوک ، ینزملا

دیبع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4168-391

. یکملا یثیللا  ریمع  نب 

رایطلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4169-491

یعالقلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4170-591

. یفوکلا  ، میمت ینب  یلوم   ، مراد وخأ  ،

داجسلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4171-691

. یفوکلا

ملعألا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4172-791
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. یفوکلا

دیعس نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4173-891

. یفوکلا نسحلا  وبأ  ینانکلا ، رجبأ  نب  نایح  نب 

یلمجلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4174-991

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يدارملا 

ةداوس نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4175-002

. یفوکلا یفراخلا  ینادمهلا 

باهش نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4176-102

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يدبعلا  دابعوبأ  ، 

هللا دبع  نب  دمحم  - 4177-202

 . هتفرعم تبثت  ملف   ، نامثع نب  نابأ  هنع  يور  ،

ۀثالع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4178-302

 . هنع دنسأ  ، یقشمدلا

یشرقلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 4179-402

نمحرلادبع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 4180-502

. یفوکلا یفقثلا  لیقع  یبأ  نب 

نامیلس یبأ  نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4181-602

. یفوکلا یمزرعلا 

یلع نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4182-702

هحفص 288] ۀئامو [ . نیسمخو  عبس  ۀنس  تام   ، یلوم  ، عفار یبأ  نب 

یمعثخلا هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4183-802

. یفوکلا
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ناورم نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  - 4184-902

. یفوکلا

یلیل یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4185-012

. ۀئامو نیعبرأو  نامث  ۀنس  تام  ، یفوکلا یضاقلا  يراصنألا 

ةریغملا نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4186-112

[. ردقلا لیلج  ناک  و  ۀئامو [ نیسمخو  عبس  ۀنس  بئذ  یبأ  نبا  تام   ، هنع دنسأ   ، ثراحلاوبأ یندملا ، بئذ  یبأ  نب  ثراحلا  نب 

دادرلا نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4187-212

. یندملا یثیللا 

زازبلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4188-312

. یفوکلا

یمزرعلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4189-412

. یفوکلا

رکب یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4190-512

 . هنع دنسأ  ، یکملا ةرارغوبأ  یمیتلا ، یشرقلا  یناعدجلا  یکیلملا 

یلهابلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4191-612

. ۀئامو نینامثو  عبس  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، يرصبلا یمهسلا 

یملسلا نمحرلادبع  نب  دمحم  - 4192-712

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

رمع نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4193-812

 . هنع دنسأ  ، یندملا يرهزلا  فوع  نب  نمحرلادبع  نب 

دایز نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4194-912
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. یفوکلا یقرابلا 

ینابیشلا زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4195-022

. یفوکلا

عیقن نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4196-122

هحفص 289] یفوکلا [ . یقرابلا 

یناه نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  - 4197-222

. یفوکلا [ یبالکلا ]

نیعأ نب  کلملادبع  نب  دمحم  - 4198-322

 . یلع وبأ  ینابیشلا ،

يراصنألا کلملادبع  نب  دمحم  - 4199-422

 . فیعض  ، هنع دنسأ  (، دادغب ) ذادغب لزن  ، یفوک ،

یئاطلا کلملادبع  نب  دمحم  - 4200-522

. یفوکلا

یفوکلا کلملادبع  نب  دمحم  - 4201-622

يرکبلا دحاولادبع  نب  دمحم  - 4202-722

. یفوکلا

یفوکلا دیبع  نب  دمحم  - 4203-822

. ءاذحلا

كردم نب  دیبع  نب  دمحم  - 4204-922

. یفوکلا یثراحلا 

ساطسن نب  دیبع  نب  دمحم  - 4205-032

 . هنع دنسأ  ، یندملا
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یفوکلا مالسلا  دبع  نب  دمحم  - 4206-132

یئاطلا دابع  نب  دمحم  - 4207-232

. یفوکلا

( ورمع ) رمع نب  دابع  نب  دمحم  - 4208-332

. یفوکلا یفقثلا 

عیرس نب  دابع  نب  دمحم  - 4209-432

. یقرابلا

دلاخ نب  دبع  نب  دمحم  - 4210-532

. یفوک مهالوم  ، يوادیصلا يدسألا 

( يرباسلا ) يروباسلا ةدبع  نب  دمحم  - 4211-632

ءاذحلا ةدیبع  نب  دمحم  - 4212-732

. یفوک ،

يرازفلا ةدیبع  نب  دمحم  - 4213-832

. یفوک ،

یلهذلا رامع  نب  دمحم  - 4214-932

. یفوکلا

يدزألا فوع  نب  دمحم  - 4215-042

هحفص 290] . ] 

ۀعیبر نب  نامثع  نب  دمحم  - 4216-142

. يأرلا ۀعیبر  هل  لاقی  يذلأ  وه  ۀعیبرو  خورف ،  نمحرلادبع  یبأ  مساو  ردکنملا ، لآ  یلوم  ، یندملا نمحرلادبع  یبأ  نب 

دیز نب  نامثع  نب  دمحم  - 4217-242

 . هنع دنسأ  ، ةرامعوبأ یفوکلا ، ینهجلا 
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يدنکلا یسیع  نب  دمحم  - 4218-342

یفوکلا نامثع  نب  دمحم  - 4219-442

یندملا نالجع  نب  دمحم  - 4220-542

. یشرقلا

نالجع نب  دمحم  - 4221-642

. یفوکلا لاله  ینب  یلوم  ،

طانحلا ۀیطع  نب  دمحم  - 4222-742

. یفوکلا

یندملا ۀبقع  نب  دمحم  - 4223-842

رجاهم نب  ورمع  نب  دمحم  - 4224-942

. یفوکلا یمرضحلا 

یبلحلا یلع  نب  دمحم  - 4225-052

 . هنع دنسأ  ،

عیبرلا نب  یلع  نب  دمحم  - 4226-152

 . هنع دنسأ   ، همأل یملسلا  رمتعملا  نب  روصنم  وخأ  ، یفوکلا یملسلا 

نایح نب  یلع  نب  دمحم  - 4227-252

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفعجلا 

حیجن نب  یلع  نب  دمحم  - 4228-352

 . هنع دنسأ   ، مهالوم ، یفعجلا

دیوس نب  رمع  نب  دمحم  - 4229-452

. یفوکلا یلجعلا 

دیبع نب  رمع  نب  دمحم  - 4230-552
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نیعبسو تس  ۀنـس  تام   ، لجر فلأب  لدعی  ناک  هنإ  لیقو  هنع ،  دنـسأ   ، صفح یبأ  نبا  وه  و  مهالوم ،  ، یفوکلا  ( ناطقلا ) راطعلا يراصنألا 
. ۀئامو

یمشاهلا نارمع  نب  دمحم  - 4231-652

 . مهالوم ، یفوک ،

يدنکلا نارمع  نب  دمحم  - 4232-752

ناوکذ نب  ةرامع  نب  دمحم  - 4233-852

هحفص 291] ۀنس [ . نینامثو  ثالث  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعستو  يدحإ  ۀنس  تام  ، دادشوبأ یفوکلا ، زازبلا  يرفعجلا  یبالکلا 

ورمع نب  شایع  نب  دمحم  - 4234-952

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يرماعلا 

قور یبأ  نب  ةدابع  نب  دمحم  - 4235-062

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا ینثولا  ینادمهلا  ثراحلا  نب  ۀیطع 

جارسلا ۀبتع  نب  دمحم  - 4236-162

. ۀفینح ینب  یلوم  ، یفوکلا

یلبعزلا ۀبتع  نب  دمحم  - 4237-262

 . بعک نب  ثراحلا  ینب  نم  یلبعزلا  لیقو  یفوکلا 

يدشارلا ورمع  نب  دمحم  - 4238-362

. یفوک ،

فیرغلا یبأ  نب  ریمع  نب  دمحم  - 4239-462

. یفوکلا ( یعاینلا ) یعابتلا ینادمهلا 

یئاطلا رمع  نب  دمحم  - 4240-562

. یفوکلا

ورمع ءادوسلا  یبأ  نب  دمحم  - 4241-662
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. یفوکلا يدهنلا  ( رفاغ ) رماع نب  نارمع ،  لاقیو  ، 

یندملا نارمع  نب  دمحم  - 4242-762

نارمع نب  دمحم  - 4243-862

[. ۀتخاف اهل  لاقی   ] بلاط یبأ  تنب  یناه  مأ  یلوم  ،

یلجبلا نارمع  نب  دمحم  - 4244-962

. یفوکلا

يدزألا فوع  نب  دمحم  - 4245-072

. یفوکلا

یفوکلا میثع  نب  دمحم  - 4246-172

 . هنع دنسأ  ،

یسیع نب  رفاذع  نب  دمحم  - 4247-272

 . یلوم یفوک  ، یفریصلا یعازخلا 

يدزألا ذئاع  نب  دمحم  - 4248-372

. یفوک ،

یطعانلا ضایع  نب  دمحم  - 4249-472

هحفص 292] یفوک [ . ، ینادمهلا

لیذهلا یبأ  بلاغ  نب  دمحم  - 4250-572

 . هنع ایور   ، یلع هوخأو  رعاشلا ، یفوکلا  لیذهلا  نب  بلاغوه  و  ، 

نامثع نب  بلاغ  نب  دمحم  - 4251-672

 . مشاه ونب  رهظ  موی  ۀئامو  نیثالثو  نیتنثا  ۀنس  هدلوم  ناک  و  ۀئامو ، نینامثو  تس  ۀنس  تام  ، یفوکلا يراعشملا  ینادمهلا 

( یماسلا ) یماشلا ثایغ  نب  دمحم  - 4252-772

یمشاهلا لضفلا  نب  دمحم  - 4253-872
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. یندملا

ۀیطع نب  لضفلا  نب  دمحم  - 4254-972

 . هنع دنسأ  ، یناسارخلا

هللا دیبع  نب  لضفلا  نب  دمحم  - 4255-082

 . هنع دنسأ   ، هللا دبع  وبأ  یندملا ، عفار  یبأ  نب 

دیزی نب  لضفلا  نب  دمحم  - 4256-182

. یفوکلا رامتلا 

ناوزغ نب  لیضف  نب  دمحم  - 4257-282

. ۀقث  ، نمحرلادبع وبأ  مهالوم ،  ، یبضلا

( یقزرلا ) یقرزلا لیضف  نب  دمحم  - 4258-382

ریثک نب  لیضفلا )   ) لیضف نب  دمحم  - 4259-482

. یفریص یفوک  ، يدزألا

ءاطع نب  لیضف  نب  دمحم  - 4260-582

. یفوکلا یندملا 

يرکبلا ۀلاضف  نب  دمحم  - 4261-682

. یفوکلا

یندملا ۀلاضف  نب  دمحم  - 4262-782

راتخملا نب  ضیفلا  نب  دمحم  - 4263-882

. یفعجلا یفوکلا 

یمارجلا تارفلا  نب  دمحم  - 4264-982

یفوکلا جرفلا  نب  دمحم  - 4265-092

ینابیشلا حیلف  نب  دمحم  - 4266-192
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. یفوک مهالوم  ،

یمخللا سوباق  نب  دمحم  - 4267-292

هحفص 293] یفوکلا [ .

یفوکلا ( ۀعرق ) ۀعزق نب  دمحم  - 4268-392

رصنوبأ سیق ،  نب  دمحم  - 4269-492

[. ۀقث ] ۀقث ، یفوکلا يدسألا 

ۀمادقوبأ سیق ،  نب  دمحم  - 4270-592

. یفوک ، يدسألا

يدسألا سیق  نب  دمحم  - 4271-692.2724-792

 . هللا دبع  وبأ  ، 

یلجبلا سیق  نب  دمحم  - 4273-892

. ۀئامو نیسمخو  يدحإ  ۀنس  تام  ، دیمح نب  مصاع  هنع  اهیوری  یتلا  لئاسملا  بحاص   ، هنع دنسأ  ، یفوک ،

يدسألا مساقلا  نب  دمحم  - 4274-992

 . نیتئامو عبس  ۀنس  تام  (، ةراکلا  ) فاکلا هل  لاقی   ، میهاربا وبأ  یفوک ، ،

نسحلا نب  مساقلا  نب  دمحم  - 4275-003

 [. فورعم ، یناحطبلادمحم هل  لاقی  ] یندم  ، مالسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب 

يرصبلا مساقلا  نب  دمحم  - 4276-103

یفوکلا ۀعزق  نب  دمحم  - 4277-203

یلکعلا ریثک  نب  دمحم  - 4278-303

. یفوک ،

یفوکلا سودرک  نب  دمحم  - 4279-403

. يرباسلا عایب  ،
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يدهنلا بیرک  نب  دمحم  - 4280-503

. یفوک ،

يرفعجلا ریثک  نب  دمحم  - 4281-603

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یبالکلا 

ینادمهلا ثیللا  نب  دمحم  - 4282-703

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يراعشملا 

نمحرلادبع نب  ثیل )   ) بیبل نب  دمحم  - 4283-803

. یفوک ، يرکاشلا ینادمهلا 

قاحسإ نب  طول  نب  دمحم  - 4284-903

. یمشاهلا لضفلا  نب 

ینادمهلا كردم  نب  دمحم  - 4285-013

هحفص 294] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا

یعخنلا كردم  نب  دمحم  - 4286-113

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یندملا یسوم  نب  دمحم  - 4287-213

 . نییرطفلا یلوم  ،

يدنکلا یسوم  نب  دمحم  - 4288-313

. یفوک ،

یثیللا یسوم  نب  دمحم  - 4289-413

. یفوک ،

یئاطلا یسوم  نب  دمحم  - 4290-513
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. یفوک ،

يرکبلا  ( عماسم  ) عفاسم نب  دمحم  - 4291-613

. یفوکلا

يرهزلا ملسم  نب  دمحم  - 4292-713

 ، نیـسمخو نیتنثا  ۀنـس  دلو   ، بالک نب  ةرهز  نب  باهـش  نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دـیبع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  وه  و  یعبات ، ، یندـملا
. ۀنس نوعبس  لیقو  ۀنس ، نوعبسو  ناتنثا  هل  و  ۀئامو ، نیرشعو  عبرأ  ۀنس  تامو 

 ( حایر  ) حابر نب  ملسم  نب  دمحم  - 4293-813

نیـسمخ ۀنـس  تام  ، ءالقلا نیزر  نب  ءالعلا  هنع  سانلا  يورأو  اـمهنع  يور   ، حادـحد ریـصق   ، هنع دنـسأ  ، روعـألا ناـحطلارفعج  وبأ  یفقثلا ،
. ۀنس نیعبس  نم  وحن  هل  و  ۀئامو ،

يدبعلا ملسم  نب  دمحم  - 4294-913

. یفوک ،

زمره نب  ملسم  نب  دمحم  - 4295-023

. یفئاطلا

يریمحلا ملسم  نب  دمحم  - 4296-123

. یفوک مهالوم  ،

یئاطلا دوعسم  نب  دمحم  - 4297-223

. یفوک ،

براضم نب  دمحم  - 4298-323

. یفوک ،

هللا دبع  نب  رسیم  نب  دمحم  - 4299-423

 . یلع هوخأو  یلوم ،  ،

یفوکلا ةرم  نب  دمحم  - 4300-523
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یناجرجلا روصنم  نب  دمحم  - 4301-623

یمیمتلا رواسم  نب  دمحم  - 4302-723

. ۀنس نیعبسو  عبس  نبا  وه  و  هحفص 295 ] ۀئامو [ ، نینامثو  ثالث  ۀنس  تام  ، یفوکلا

يدزألا ینثملا  نب  دمحم  - 4303-823

. یفوکلا

يدنکلا ( رسیم ) ةرسیم نب  دمحم  - 4304-923

. یفوکلا

ینادمهلا لعمشملا  نب  دمحم  - 4305-033

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

رماع نب  روصنم  نب  دمحم  - 4306-133

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یئاطلا 

نامثع نب  ناورم  نب  دمحم  - 3407-233

. یندملا

يرصبلا ناورم  نب  دمحم  - 3408-333

. دیز نب  دیسأ  هنع  ثدح  ،

یلهذلا ناورم  نب  دمحم  - 4309-433

. ۀنس نونامثو  ثالث  هل  و  ۀئامو ، نیتسو  يدحإ  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ   ، ییحیوبأ لاقیو  هللا ،  دبع  وبأ  یفوک ، هلصأ  ، يرصبلا

غئاصلا بیجم  نب  دمحم  - 4310-533

(. دادغب ) ذادغب لزن  ، یفوک ،

هللا دبع  وبأ  نومیم ،  نب  دمحم  - 4311-633

. يرصب  ، نابیش ینب  یلوم  ،

یمیمتلا نومیم  نب  دمحم  - 4312-733
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. رضنلاابأ ینکی   ، هنع دنسأ  ، ینارفعزلا

یمرضحلا نومیم  نب  دمحم  - 4313-833

. یعبتلا

ءاطع نب  نومیم  نب  دمحم  - 4314-933

 . هنع دنسأ  ، يدسألا

یمعثخلا نومیم  نب  دمحم  - 4315-043

 . هنع دنسأ  ، یفوک ،

يدنکلا نومیم  نب  دمحم  - 4316-143

 . مهالوم ، یفوکلا

ریبزلا نب  رذنملا  نب  دمحم  - 4317-243

 . هنع دنسأ  ، یندملا یشرقلا  ماوعلا  نب 

ۀیطع نب  کلام  نب  دمحم  - 4318-343

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا هللا  دبع  وبأ  یسمحألا ،

ینادمهلا روسملا  نب  دمحم  - 4319-443

. یفوکلا یبحرألا 

دیبع نب  رجاهم  نب  دمحم  - 4320-543

هحفص 296] یفوکلا [ . دلاخوبأ  يدزألا ،

يدسألا سالقم  نب  دمحم  - 4321-643

. داربلا زازبلا  بنیزابأ  سالقم ،  ینکی  [، و لاغ [  نوعلم   ، باطخلاوبأ یفوکلا ،

ناسغوبأ فرطم ،  نب  دمحم  - 4322-743

. یندملا

نارمع نب  ذاعم  نب  دمحم  - 4323-843
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 . هنع دنسأ  ، یفوک ، یعبرلا

سیق نب  لضفم  نب  دمحم  - 4324-943

. یفوکلا يرعشألا  ۀنامر  نب 

يرجهلا لعمشملا  نب  دمحم  - 4325-053

. یفوکلا

ناکسم نب  دمحم  - 4326-153

 . لوهجموه لاق  یشکلا و  هرکذ  ،

یمرضحلا نامعنلا  نب  دمحم  - 4327-253

. یفوک ،

يدزألا نامعنلا  نب  دمحم  - 4328-353

. یفوکلا

یعازخلا ۀلضن  نب  دمحم  - 4329-453

 . هنع دنسأ  ، یندملا

فاحصلا میعن  نب  دمحم  - 4330-553

 . یلع نیسحلا و  هاوخأو  یفوکلا ،

یلجبلا نامعنلا  نب  دمحم  - 4331-653

. ۀفیرط یبأ  نب  رذنملا  مع  نبا  قاطلا ،  هاشرفعج  وبأ  لوحألا ، 

ذئاع نب  لفون  نب  نب  دمحم  - 4332-753

. یفوکلا یفریصلا 

نمحرلادبع نب  رصن  نب  دمحم  - 4333-853

. یفوکلا یقرابلا 
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یفریصلا ۀیجان  نب  دمحم  - 4334-953

. یفوک ، يراصنألا

يراصنألا عفان  نب  دمحم  - 4335-063

 . هنع دنسأ  ، یندملا

يریمحلا عفان  نب  دمحم  - 4336-163

. یفوک ،

شاورق نب  رضنلا  نب  دمحم  - 4337-263

. یفوک  ، لامجلا يدهنلا 

لاله یبأ  نب  لاله  نب  دمحم  - 4338-363

هحفص 297] یندملا [ .  ، حمج ینب  فیلح   ، بعک ینب  یلوم  ، یجحذملا

ینادمهلا لاله  نب  دمحم  - 4339-463

[. یفوکلا ] یناویخلا

یئاطلا مشاه  نب  دمحم  - 4340-563

یفوکلا ماشه  نب  دمحم  - 4341-663

 . هنع دنسأ  ، يرازفلا

یئاطلا لیذهلا  نب  دمحم  - 4342-763

. یفوکلا

کلملادبع وبأ  یناه ، نب  دمحم  - 4343-863

. یفوکلا یثیللا 

ینادمهلا یناه  نب  دمحم  - 4344-963

يدبعلا مامه  نب  دمحم  - 4345-073

. یفوکلا باهشوبأ  ، 
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یئاطلا مشاه  نب  دمحم  - 4346-173

. یفوکلا

یشرقلا مشاه  نب  دمحم  - 4347-273

. یفوک مهالوم  ،

یمیمتلا مامه  نب  دمحم  - 4348-373

. یفوکلا یلظنحلا 

دیلولا نب  دیلولا  نب  دمحم  - 4349-473

 . هنع دنسأ  ، یفوک  ، لضفملاوبأ يزنعلا ،

ةرامع نب  دیلولا  نب  دمحم  - 4350-573

. یفوک  ، شیرق یلوم  ، ءاجروبأ ، 

يراصنألا دالو  نب  دمحم  - 4351-673

يرقنملا درولا  نب  دمحم  - 4352-773

. یفوک ، یمیمتلا

میلس نب  لصاو  نب  دمحم  - 4353-873

 . هنع دنسأ  ، یفوک ، يرقنملا یمیمتلا 

يزنعلا لئاو  نب  دمحم  - 4354-973

. یفوکلا

هللا دبع  نب  ییحی  نب  دمحم  - 4355-083

. یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب 

الحط نب  ییحی  نب  دمحم  - 4356-183

. یندملا

ییحی نب  دمحم  - 4357-283
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. دمحم نب  ایرکز  هنع  يور  يذلأ  ، 

یمعثخلا ییحی  نب  دمحم  - 4358-383

یندملا ییحی  نب  دمحم  - 4359-483

هحفص 298] . ] 

یشرقلا ییحی  نب  دمحم  - 4360-583

يرمحألا ییحی  نب  دمحم  - 4361-683

. يرلا لزن  ، رهاد ، یفوکلا

يدنکلا ییحی  نب  دمحم  - 4362-783

 . هنع دنسأ  ، يدبلا ییحی  نب  ایرکز  وخأ  ، يدبلا

یفوکلا سنوی  نب  دمحم  - 4363-883

 . هنع دنسأ  ،

سیق نب  بوقعی  نب  دمحم  - 4364-983

. یفوکلا ینهدلا  یلجبلا 

دایز یبأ  نب  دیزی  نب  دمحم  - 4365-093

 . هنع دنسأ   ، مهالوم ، یفوکلا یمشاهلا 

یساورلا دیزی  نب  دمحم  - 4366-193

یفوکلا دیزی  نب  دمحم  - 4367-293

رمع نب  دیزی  نب  دمحم  - 4368-393

. یفوک ، یفقثلا

راطعلا دیزی  نب  دمحم  - 4369-493

. ۀنس نیتسو  يدحإ  نبا  وه  و  ۀئامو ، نیعبرأو  عست  ۀنس  تام   ، هنع دنسأ  ، یفوکلا نابلا  بحاص  ،

بهشألاوبأ دیزی ، نب  دمحم  - 4370-593
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. یفوکلا یفعجلا 

یناعنصلا فسوی  نب  دمحم  - 4371-693

هللا دبع  نب  عسیلا  نب  دمحم  - 4372-793

. یفوکلا

ةرامع نب  نیسای  نب  دمحم  - 4373-893

. ۀنس نوتسو  ناتنثا  هل  و  ۀئامو ، نیعبسو  يدحإ  ۀنس  تام  ، یفوک مهالوم  ، یسیقلا

یفوکلا رسای  نب  دمحم  - 4374-993

يرکبلا نامیلا  نب  دمحم  - 4375-004

. يزنعلا یفوکلا 

ینادمهلادمحم - 4376-104

هحفص 299] نامثع [ .  نب  بلاغ  هنع  يور  ،

یفوکلا دادحلا  نب  دمحم  - 4377-204

 . نامیلس نب  مکحلا  هنع  يور  ،

ساور ینب  یلوم  ، دمحم - 4378-304

. دیزی نب  قاحسإ  هنع  يور  ، یفوک ،

یفوکلا زازخلادمحم  - 4379-404

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

ةرهز ینب  یلوم  ، دمحم - 4380-504

. ةریغملا نب  هللا  دبع  هنع  يور  ، یفوک ،

( يدعسلا ) يدیعسلا یمیمتلادمحم  - 4381-604

. رواسم نب  ییحی  هنع  يور   ، مهالوم ، یفوک

یبلکلادمحم -] 4382-704
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 [. ییحی نب  ناوفص  هنع  يور  ،

یطساولادمحم - 4383-804

 . نابأ هنع  يور  ،

یفعجلادمحم - 4384-904

. یفوک ،

ءالقلادمحم - 4385-014

يربغلادمحم یبأ  نب  دمحم  - 4386-114

. ةربغ ینب  یلوم  ، يرصبلا

زازبلا رمع  یبأ  نب  دمحم  - 4387-214

 . هعامس نب  دمحم  نب  نسحلا  هنع  يوری  ، يرباسلا عایب  ،

يدنکلا نامیلس  یبأ  نب  دمحم  - 4388-314

 . مهالوم ،

داجسلادمحم یبأ  نب  دمحم  - 4389-414

هحفص 300] یفوک [ .

ملعألادمحم یبأ  نب  دمحم  - 4390-514

(. یفوکلا ) یفوک ،

یمجعألا دایز  یبأ  نب  دمحم  - 4391-614

. یفوکلا

يدزألا مهجلا  یبأ  نب  دمحم  - 4392-714

. یفوکلا یلامثلا 

یلمیتلا ةزمح  یبأ  نب  دمحم  - 4393-814
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. یفوکلا

یفوکلا دیز  یبأ  نب  دمحم  - 4394-914

یفوکلا لاله  یبأ  نب  دمحم  - 4395-024

يدزألا دلاجملا  یبأ  نب  دمحم  - 4396-124

. یعبات ، یفوکلا

یفوکلا ةرامع  یبأ  نب  دمحم  - 4397-224

یفوکلا قارولادمحم  - 4398-324

بیبطلا رمع  یبأ  نب  دمحم  - 4399-424

 . هقیرط هنأل  حصان  نب  فیرظ  یلإ  بوسنملاوه  و  هللا ،  دبع  یبأ  نع  تایدلا  باتک  يور  ، یفوک ،

یفوکلا ةراس  یبأ  نب  دمحم  - 4400-524

راتخملا نب  مکحلا  یبأ  نب  دمحم  - 4401-624

. یفوک ، یفقثلا دیبع  یبأ  نب 

یمعثخلا ۀملس  یبأ  نب  دمحم  - 4402-724

. یفوکلا

يدزألا مهجلا  یبأ  نب  دمحم  - 4403-824

. یفوک ، یلامثلا

دیزی یبأ  نب  دمحم  - 4404-924

دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  - 4405-034

 . میهاربا وبأ  اضیأ ]  ] لیقو نسحلا ،  وبأ  مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب 

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  یسوم  - 4406-134

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

شایع یبأ  نب  ۀبقع  نب  یسوم  - 4407-234
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. یعبات ، یندملا

طیشن نب  ةدیبع  نب  یسوم  - 4408-334

. يذبرلا

ناسحوبأ ةدیبع ، نب  یسوم  - 4409-434

هحفص 301] لامجلا [ .  ناوفص  هنع  يور  ، یفوکلا یلجعلا 

زیزعلادبع نب  یسوم  - 4410-534

. یفوک ، ۀبلعث نب  سیق  ینب  یلوم  ،

ینادمهلا حلاص  نب  یسوم  - 4411-634

. دوعسموبأ یفوکلا ،

یشرقلا نیطم  نب  یسوم  - 4412-734

. یفوکلا

يدسألا ملاس  نب  یسوم  - 4413-834

. یفوک مهالوم  ،

يرعشألا هللا  دبع  نب  یسوم  - 4414-934

. امهنع يور  ، یمقلا

یمرضحلا مساقلا  نب  یسوم  -] 4415-044

 [. بیهص ینب  یلوم  ،

يدزألا نامیلس  نب  یسوم  - 4416-144

. یفوک ،

یلجعلا نسحلا  وبأ  یسوم ،  - 4417-244

. ةرجش نب  یلع  هنع  يور  ، امهنع يور  ،

یطساولا رکب  نب  یسوم  - 4418-344
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یفوکلا جارسلا  یسوم  - 4419-444

یمعثخلا طیشن  نب  یسوم  - 4420-544

. یفوک ،

ینادمهلا ریدغلا  یبأ  نب  یسوم  - 4421-644

. یفوک ،

یفوکلا ( يرازبألا ) راربألا یسوم  - 4422-744

طانحلا یسوم  - 4423-844

. ةریغملا یبأ  نب  یلع  هنع  يور  ، امهنع يور  ،

نوراهوبأ ریمع ، نب  یسوم  - 4424-944

. یفوک ، ةریبه نب  ةدعج  لآ  یلوم   ، فوفکملا

یشباولا ریصن  نب  یسوم  - 4425-054

. یفوکلا

یفعجلا ةرامع  نب  یسوم  - 4426-154

هحفص 302] یفوک [ . مهالوم  ،

ریثک یبأ  نب  رفعج  نب  یسوم  - 4427-254

. یندملا

یفوکلا  ( قئاس  ) قباس نب  یسوم  - 4428-354

يدزألا ۀیطع  نب  یسوم  - 4429-454

. یفوکلا يدماغلا 

یعخنلا لاله  نب  یسوم  - 4430-554

. یفوک  ، هنع دنسأ  ،

یفوکلا ءالعلا  نب  یسوم  - 4431-654
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رماع یبأ  نب  سنأ  نب  کلام  -4432-754

. یندملا یحبصألا 

ینهجلا نیعأ  نب  کلام  -4433-854

 . هللا دبع  یبأ  ةایح  یف  تام  ، یفوکلا

یلجبلا ۀیطع  نب  کلام  -4434-954

. یسمحألا یفوکلا 

يدسألا دلاخ  نب  کلام  -4435-064

. یفوکلا

يدسألا دیوس  نب  کلام  -4436-164

. یفوک مهالوم  ،

[ ینوکسلا نیصح  نب  کلام  -] 4437-264

یبحرألا یسیع  نب  کلام  -4438-364

. یفوکلا

ینادمهلا ةدابع  نب  کلام  -4439-464

یلامثلا قادیغلا  نب  کلام  -4440-564

. یفوکلا

روث نب  دایز  نب  کلام  -4441-664

. یفوکلا يزنعلا 

( ةریبه نب  ةریبهوبأ ( مالسلا  دبع  نب  ةریغملا  -4442-764

یفوکلا ۀیطع  نب  ةریغملا  -4443-864

یفوکلا ۀبوت  نب  ةریغملا  -4444-964

یفنحلا نامیلس  نب  ةریغملا  -4445-074
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یمرضحلا دوسألا  نب  ةریغملا  -4446-174

. یفوکلا

هللا دبع  یبأ  یلوم  ، ةریغملا -4447-274

هحفص 303] هللا [ .  دبع  نب  یسیع  هنع  يور  ، یندم ،

یکملا دلاخ  نب  ملسم  -4448-374

 . هنع دنسأ  ، یجنزلا

[ دماح نب  ملسم  -] 4448-374

دایز نب  ملسم  -4449-474

. یفوک ،

یفوکلا متسر  نب  ملسم  -4450-574

. ریدس نب  نانح  هنع  يور   ، نسحلا یبأ  نع  يور  ،

يدزألا ۀقدص  نب  ملسم  -4451-674

. یفوک مهالوم  ،

ینادمهلا ةداوس  نب  ملسم  -4452-774

. یفوک ،

یلجبلارفعج نب  ۀملسم  -4453-874

. یفوکلا مسعألا  یسمحألا 

ینادمهلا روعألا  ۀملسم  -4454-974

(. یفوک ) یفوکلا

یلجبلا دیعس  نب  ۀملسم  -4455-084

. يرصبلا

يدبعلا دیعس  نب  ۀملسم  -4456-184
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. یفوکلا رعزألاوبأ  ، 

ۀیواعم یبأ  نب  رامع  نب  ۀیواعم  -4457-284

 . یلوم  ، بابخ ۀیواعم  یبأ  مساو  یفوکلا ، مساقلاوبأ  مهالوم  ، ینهدلا یلجبلا 

هللا دیبع  نب  هللا  دبع  نب  ۀیواعم  -4458-384

. یندملا عفار  یبأ  نب 

یلجبلا بهو  نب  ۀیواعم  -4459-484

 . نسحلا وبأ  یفوکلا ،

حیرش نب  ةرسیم  نب  ۀیواعم  -4460-584

. یفوکلا يدنکلا  یضاقلا 

یسلدنألا حلاص  نب  ۀیواعم  -4461-684

. یضاقلا

ینزملا ۀملس  نب  ۀیواعم  -4462-784

(. یفوکلا ) یفوک ،

ینانکلا ةداوس  نب  ۀیواعم  -4463-884

. یفوکلا

يدنکلا دیعس  نب  ۀیواعم  -4464-984

. یفوکلا

يرصنلا ۀملس  نب  ۀیواعم  -4465-094

هحفص 304] . ] 

بیلک نب  ۀیواعم  -4466-194

يدزألا ةدانج  نب  ۀیواعم  -4466-194
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. یفوک ، يدماغلا

یلجعلا ءالعلا  نب  ۀیواعم  -4467-294

. یفوک ،

غابدلا هللا  دبع  وبأ  كرابم ،  -4468-394

. یفوکلا

هللا دبع  نب  كرابم  -4469-494

. یفوک ، دسأ ینب  یلوم  ،

ینئادملا حابص  یلوم   ، كرابم -4470-594

یلع نب  لیعامسإ  یلوم   ، كرابم -4471-694

. یفوک  ، سابع نب  هللا  دبع  نب 

ینابیشلا هللا  دبع  نب  كرابم  -4472-794

. یفوک مهالوم  ،

یندملا سینخ  نب  یلعملا  -4473-894

 . هللا دبع  یبأ  یلوم  ،

يدنکلا یسوم  نب  یلعملا  -4474-994

. یفوکلا ناحطلا 

دیوس نب  لاله  نب  یلعملا  -4475-005

. یفوکلا یفعجلا 

نامثعوبأ نامثع ،  نب  یلعملا  -4476-105

. یفوکلا  ، لوحألا

يدزألا ۀماسأ  نب  یلعملا  -4477-205

. یفوکلا
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یبراحملا ءاطع  نب  یلعملا  -4478-305

. یفوکلا یشغدلا 

لضفلاوبأ هللا ،  دبع  نب  یلعملا  -4479-405

 . یلوم ، یفوکلا

[ یفوکلا دیز  نب  یلعملا  -] 4480-505

يرکبلا دادش  نب  یلعملا  -4481-605

. یفوکلا

نمحرلادبع نب  نرقم  -4482-705

. یفوک مهالوم  ،

حیجن نب  دیوس  نب  نرقم  -4483-805

. یفوکلا

ینادمهلا حلاص  نب  نرقم  -4484-905

. یفوک مهالوم  ،

( ینایتفلا ) ینانیقلا نرقم  -4485-015

. يراکملا دیعسوبأ  هنع  يور  ،

يزنعلا مقرأ  نب  رطم  -4486-115

. یفوکلا

ینزملا لماک  نب  رطم  -4487-215

هحفص 305] یفوک [ .) ) یفوکلا

یفوکلا رایس  نب  رطم  -4488-315

(. رایس ) ةرایسوبأ ، 

یمرضحلا هللا  دبع  نب  ظوفحم  -4489-415
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یفوکلا فاکسإلا  ظوفحم  -4490-515

یفوکلا نارهم  -4491-615

یبلکلا دیز  نب  نارهم  -4492-715

. یفوکلا

یفعجلا دیزی  نب  رینتسملا  -4493-815

. یفوکلا

یفنحلا ( رمع ) ورمع نب  رینتسملا  -4494-915

. یفوکلا

( طایخلا ) طانحلا دشار  نب  ینثملا )   ) ینثم -4495-025

. یفوکلا دیلولاوبأ  ، 

یمرضحلا مساقلا  نب  ینثملا  -4496-125

. یفوکلا

يدبعلا مالسلا  دبع  نب  ینثملا  -4497-225

. یفوک مهالوم  ،

یفراخلا ۀیطع  نب  ینثملا  -4498-325

. یفوکلا ینادمهلا 

یفوکلا يدسألا  لقعم  -4499-425

ینانکلا ( رمع ) ورمع نب  لقعم  -4500-525

( يرحملا ) يدجملا هللا  دبع  نب  دلخم  -4501-625

. یفوکلا

یفوکلا هللا  دبع  نب  دلخم  -4502-725

يزنعلا ( دالخ یبأ  دلخم  ) دالخ نب  دلخم  -4503-825
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. یفوکلا

[ رصنوبأ دادش [ نب  دلخم  -4504-925

. یفوکلا یلجبلا 

يرصبلا دلخم  -4505-035

باتعوبأ رمتعملا ، نب  روصنم  -4506-135

. یعبات ، یفوکلا یملسلا 

یثیللا دوسألا  یبأ  نب  روصنم  -4507-235

هحفص 306] طایخلا [ .) ) طانحلا ، یفوک مهالوم  ،

لقیصلا دیلولا  نب  روصنم  -4508-335

. امهنع يور  ، دمحم ابأ  ینکی  ، یفوکلا

یلجبلا مزاح  نب  روصنم  -4509-435

 . هنع دنسأ  ، یفوک مهالوم  ،

یشرقلا سنوی  نب  روصنم  -4510-535

. اضیأ نسحلا  یبأ  نع  يور   ، جرزب هل  لاقی   ، ییحیابأ ینکی   ، مهالوم ،

يدسألا رانید  نب  روصنم  -4511-635

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یناسارخلا نامیلس  نب  لتاقم  -4512-735

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  -4513-835

 . هللا دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نیسحلا و  نب  یلع  نع  يور  ، یفوک ،

 [ باصقلا لاهنملا  -] 5614-935

یقبنزلا بلهملا  نب  لاهنملا  -4515-045

 . یلوم ، یفوکلا
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طامقلا صالقم  نب  لاهنملا  -4516-145

. یفوکلا

ءارهلا ملسم  نب  ذاعم  -4517-245

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يوحنلا  يراصنألا 

یئاسکلا ریثک  نب  ذاعم  -4518-345

. یفوکلا

[ يرهوجلا تنب  نبا  ذاعم  نب  ذاعم  -] 4518-345

یلکعلا ذئاع  نب  ذاعم  -4519-445

. یفوک ،

يرصبلا عسیلا  نب  ةدعسم  -4520-545

یسبعلا ۀقدص  نب  ةدعسم  -4521-645

. دمحم وبأ  يرصبلا ،

یفوکلا دایز  نب  ةدعسم  -4522-745

يدزألا ( رمع ) ورمع نب  ةدعسم  -4523-845

. یفوک ،

یفوکلا ۀظرق  نب  ةدعسم  -4524-945

یفوکلارفعج نب  ةدعسم  -4525-055

یلسملا عیبرلا  نب  ةدعسم  -4526-155

. یفوکلا

يدزألا رماع  نب  ةدعسم  -4527-255

هحفص 307] . ] 

یندملا مشاه  ینب  یلوم  ، ةدعسم -4528-355
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ۀنامر نب  سیق  نب  لضفم  -4529-455

 . هنع دنسأ  ، یفوک ، يرعشألا یلوم  ،

یفعجلا رمع  نب  لضفم  -4530-555

. یفوکلا

یمیمتلا لهلهم  نب  لضفم  -4531-655

. یفوکلا يدعسلا 

یبضلادمحم نب  لضفم  -4532-755

. ةرصبلا لزن  ، یفوکلا

دیعس نب  ۀقدص  نب  لضفم  -4533-855

 . هنع دنسأ  ، دامحوبأ یفنحلا ،

یفعجلا لضفم  -4534-955

. يدب ینب  یلوم  ،

يرمحألا دیوس  نب  لضفملا  -4535-065

. یفوکلا

یفوکلا کلام  نب  لضفملا  -4536-165

یبضلا ةرامع  نب  لضفملا  -4537-265

. یفوکلا

یفوکلا دیزی  نب  لضفملا  -4538-365

يرازفلا دعس  نب  لضفملا  -4539-465

. یفوکلا

یشرقلا ثایغ  نب  لضفم  -4540-565

. یفوک ،
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یلع وبأ  حلاص ،  نب  لضفملا  -4541-665

 . مالسلا هیلع  اضرلا  ةایح  یف  تام  ، اضیأ ۀلیمجابأ  ینکی  ، دسأ ینب  یلوم  ،

یثیللا رماع  نب  لضفم  -4542-765

. یفوک ،

طانحلا دایز  نب  لضفم  -4543-865

. یفوکلا

یناعنصلا دشار  نب  رمعم  -4544-965

. ةورعوبأ يرصبلا ،

ماس نب  ییحی  نب  رمعم  -4545-075

هحفص 308] یفوک [ . مهالوم  ، یبضلا

ۀکیشو نب  ءاطع  نب  رمعم  -4546-175

. یفوکلا

میثخ نب  رمعم  -] 4547-275

 [. میثخ نب  دیعس  رمعم  یبأ  وخأ  ،

ةدئاز نب  رمعم  -4548-375

. یفوک  ، شمعألا دئاق  ،

یلذهلا نسحلا  نب  رمعم  -4549-475

. يرصبلا

رمع نب  رمعم  -4550-575

. امهنع يور  ،

یفعجلا ةرامع  نب  رمعم  -4551-675
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. یفوک ،

یسوم نب  رمعم  -4552-775

( یمیقنلا ) یمیقفلا ۀیطع  نب  رمعم  -4553-875

. یفوکلا

تایزلا رمعم  -4554-975

رجاهم نب  رمعم  -4555-085

. یفوک ، راصنألا یلوم  ،

یفوکلا یسیع  نب  رمعم  -4556-185

يرکبلا سدنرعلا  یبأ  نب  دومحم  -4557-285

. یفوک ،

نامسلا هللا  دبع  نب  نیکسم  -4558-385

. یفوکلا

یفوکلا هللا  دبع  نب  نیکسم  -4559-485

يدزألا نسحلا  وبأ  نیکسم ،  -4560-585

 . نامعنلا نب  یلع  هنع  يور  ، یفوکلا

یلدیزلا مزاح  نب  زرحم  -4561-685

. یفوکلا مرثألا 

يدزألا ۀلاضف  نب  زرحم  -4562-785

. یفوکلا

یلجبلا ۀفیرط  یبأ  نب  رذنم  -4563-885

 . نیسحلا هنباو  امهنع ، يور  ، یفوک مهالوم  ،

تایزلا حابصلا  نب  رذنم  -4564-985

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 649 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 309] یفوکلا [ .

يدبعلا رفیج  نب  رذنم  -4565-095

. یفوک ،

 [ ناوجلا رذنم  -] 4565-095

يزنغلا یلع  نب  رذنم  -] 4566-195

 [. هنع دنسأ  ، یفوکلا

يدنکلا بتعم  نب  عمجم  -4567-295

. یفوک ،

یفوکلا ( طانحلا ) طایخلا عمجم  -4568-395

 . ناوفص هنع  يور  ،

يدزألا نادرو  نب  بعصم  -4569-495

. یفوکلا

یمیمتلا مالس  نب  بعصم  -4570-595

. یفوک ،

یعخنلا هللا  دبع  نب  رسیم  -4571-695

 . یلع دمحم و  هانباو  امهنع ، يور  ،

یطزلا عایب  ، زیزعلادبع نب  رسیم  -4572-795

 . میملا حتفب  رسیم  لیقو  هللا ،  دبع  یبأ  ةایح  یف  تام  ،

يدزألا ةرامع  نب  رشبم  -4573-895

. یفوکلا

ینادمهلا فاطعلا  نب  رشبم  -4574-995

. یفوکلا
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یکملا حادقلا  نومیم  -4575-006

. امهنع يور   ، مشاه ینب  یلوم  ،

یفوکلا نابلا  نومیم  -4576-106

. امهنع يور  ،

نابجلا نومیم  -4577-206

. یفوک ،

( دیعس ) دعسوبأ دعس ، نب  دوعسم  -4578-306

. یفوک ، یفعجلا

یفوکلا طابسأ  نب  دوعسم  -4579-406

راطعلا هللا  دبع  نب  بوبحم  -4580-506

هحفص 310] یفوک [ . ،

یفعجلا ملاس  نب  بوبحم  -4581-606

. یفوکلا

ناسحوبأ بوبحم  -4582-706

. یفوکلا ینوکسلا   ، ناسح نبا  لیقو  ، 

يرازفلا ۀیواعم  نب  ناورم  -4583-806

. یفوکلا

یندملا نامثع  نب  ناورم  -4584-906

یفوکلا دسأ  نب  ناورم  -4585-016

 . بهو نب  ۀیواعم  هنع  يور  ،

دوعسم نب  نابزرم  -4586-116

. یفوکلا يدنکلا   ، قورسم نبا  لیقو  ، 
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یفوکلا دلاخ  نب  نابزرملا  -4587-216

مزاحوبأ بیبح ،  نب  ةرسیم  -4588-316

. يدهنلا

یفوکلا ةرسیم  -4589-416

یطزلا عایب  ، ةرسیم -4590-516

. یفوک ،

یلهاکلا دایز  نب  دیزم  -4591-616

 . مهالوم ، یفوکلا

يرکبلا لهلهملا  نب  دیزم  -4592-716

یعخنلا زاهزهلا  یبأ  نب  كردم  -4593-816

. یفوکلا

یئاطلا رامع  نب  كردم  -4594-916

. یفوکلا

يدسألا ریثک  نب  رجاهم  -4595-026

يدسألا دیز  نب  رجاهم  -4596-126

يدزألا نالجع  نب  رجاهم  -4597-226

. یفوکلا

یئاطلا ۀمصع  نب  ةرم  -4598-326

. یفوکلا

يدنکلا ةرم  -4599-426

. یفوک ،

مالسلا امهیلعدمحم  نب  رفعج  یلوم  ، ةریغملا -4600-526
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نایح نب  لتاقم  -4601-626

قارخم نب  دشار  نب  دهاجم  -4602-726

هحفص 311] یفوکلا [ . يدهنلا 

یفوکلا ءالعلا  نب  دهاجم  -4603-826

یثراحلا هللا  دبع  نب  قفوم  -4604-926

. یفوکلا

یفقثلا دئتملا  یبأ  نب  قفوم  -4605-036

. ۀبعش نب  ةریغملا  لآ  یلوم  ، یفوک ،

یفقثلا حینملا  نب  راتخملا  -4606-136

. یفوک ،

یئاطلا ةرامع  نب  راتخم  -4607-236

. یفوک ،

يدسألا ةدرب  یبأ  نب  مزهم  -4608-336

 . میهاربا وبأ  یفوک ، ،

يرزجلا ۀبقع  نب  داصم  -4609-436

 . هنع دنسأ  ،

یقرابلا نمحرلادبع  نب  رفغتسم  -4610-536

. یفوک ،

يراصنألا ۀجراخ  نب  دارم  -4611-636

. یفوک ،

يدسألا دعس  نب  لعمشملا  -4612-736

. یفوکلا
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ینئادملا میکح  نب  مزارم  -4613-836

. دزألا یلوم  ،

یفوکلا ءاطع  نب  لهتسم  -4614-936

. امهنع يور  ،

یفوکلا فلدنم  -4615-046

 . سنوی هنع  يور  ،

یشرقلا دایز  نب  بلطملا  -4616-146

. یفوک مهالوم  ،

یفوکلادمحم نب  قورسم  -4617-246

یفعجلا لیعامسإ  نب  ۀلقصم  -4618-346

. یفوک ،

یشرقلا ذوبرخ  نب  فورعم  -4619-446

هحفص 312] یکم [ . مهالوم  ،

ینابیشلا دایز  نب  فرعم  -4620-546

. یفوک مهالوم  ،

[ ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلم  -] 4621-646

سیق نب  دوسألا  نب  ذاعم  -4622-746

 . هنع دنسأ  ، یعبات ، یفوکلا يدبعلا 

یفوکلا لیمج  نب  لخنم  -4623-846

یندملا لیعامسإوبأ  فداصم ،  -4624-946

ینئادملا ۀقدص  نب  قدصم  -4625-056

 . نسحلا یبأ  نع  اضیأ  ایور   ، نسحلا هوخأ  ،
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یعخنلا کیهن  نب  دروتسملا  -4626-156

 . نمؤملا ایرکز  هنع  يور   ، لهتسملاوبأ یفوکلا ،

فهرملا یبأ  نب  فهرم  -4627-256

یفئاطلا بیبح  یبأ  نب  یسوم  - 4628-356

هللا دبع  یبأ  یلوم   ، بتعم -4629-456

 . هنع دنسأ  ، یندم ،

دیوس نب  كراغم  -4630-556

. یفوک ، دسأ ینب  یلوم  ،

ردکنملا نب  دمحم  نب  ردکنملا  -4631-656

. ۀئامو نینامثو  نیتنثا  ۀنس  تام  ، یشرقلا یندملا  یمیتلا 

نیدرک  ، کلملادبع نب  عمسم  -4632-756

هللا دبع  نب  دلاخ  یلوم  ، ةرم -4633-856

. يرسقلا

یفوکلا یسنالقلا  نزام  -4634-956

يدسألا دیوس  نب  عزوم  -4635-066

. یفوکلا

ینادمهلا ةرامع  نب  بیجم  -4636-166

. یفوکلا

یلیقعلا دایز  نب  لمؤم  -4637-266

هحفص 313] مهالوم [ .  ، یفوکلا

يدزألا حابصلا  نب  ذقنم  -4638-366

. یفوکلا
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يدسألا دیوس  نب  دنهم  -4639-466

. یفوکلا

یقرابلا حلاص  نب  يدهم  -4640-566

. یفوک ،

علس نب  کلملادبع  نب  رهسم  -4641-666

 . هنع دنسأ  ، دیزوبأ یفوکلا ، یناویخلا  ینادمهلا 

یلفونلا مساقلا  نب  دمحم  - 4642-766

هللا دبع  یبأ  یلوم   ، یسوم - 4643-866

یمیمتلا دایز  نب  دمحم  - 4644-966

. یفوک ، یبرع ،

یمیمتلا دوعسم  نب  دمحم  - 4645-076

یمیتلا ضیفلا  نب  دمحم  - 4646-176

 . بابرلا میت  ،

يدنکلا حیرش  نب  دمحم  - 4647-276

. یفوک ،

یلجبلا دایز  نب  دمحم  - 4648-376

. يرباسلا عایب  ،

نارمح نب  دمحم  - 4649-476

 . نیعأ نباب  سیل  و  یفوک ، ، رهف ینب  یلوم  ،

یلامثلا ةزمح  یبأ  نب  دمحم  - 4650-576

 . یلوم ،

نیعأ نب  نارمح  نب  دمحم  - 4651-676
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 . نابیش ینب  یلوم  ،

یلجعلا نارمع  نب  دمحم  - 4652-776

یفوکلا رمع  یبأ  نب  دمحم  - 4653-876

يرباسلا عایب  ، ۀحلط یبأ  نب  دمحم  - 4654-976

یفریصلا رفاذع  نب  دمحم  - 4654-976

ةرسیم نب  دمحم  - 4654-976

ۀنیذأ نب  رمع  نب  دمحم  - 4655-086

 . سیقلادبع یلوم  ، یندم  ، هیبأ مسا  هیلع  بلغ  ،

براضملا نب  دمحم  - 4656-186

 . براضملاابأ ینکی  ، یفوک ،

مالسلا دبع  نب  دمحم  - 4657-286

هحفص 314] یفوک [ . ،

ۀبقع نب  دمحم  - 4658-386

. یفوک ، رفعج یبأ  یلوم  ،

مازر نب  دمحم  - 4659-486

یطبقلادمحم - 4660-586

فحصلا بحاص  ، روصنم -4661-686

يریمنلا لیکأ  نب  یسوم  - 4662-786

دمحأ نب  رفعج  یلوم   ، یسوم - 4663-886

دایز نب  یسوم  - 4664-986

( ةرابألا ) رابآلا یسوم  - 4665-096

جارسلا دلخم  -4666-196
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. یفوک ،

دالبلا یبأ  نب  رسیم  -4667-296

. ۀبلعث نب  سیق  ینب  نم  لیعامسإابأ ،  ینکی  ،

[ يدسألا مزهم  -] 4668-396

نونلا باب 

ناظقیلاوبأ مکحلا ،  نب  حون  -4669-1

. یفوکلا یبهوملا  ینادمهلا 

يریرجلا بلغت  نب  حون  -4670-2

 . بلغت نب  نابأ  وخأ  ، یسیقلا

یعخنلا جارد  نب  حون  -4671-3

. یضاقلا یفوکلا  مهالوم  ،

یعخنلا راتخملا  نب  حون  -4672-4

. یفوکلا

یلصوملا میهاربا  نب  حون  -4673-5

ۀمصعوبأ میرم ،  یبأ  نب  حون  -4674-6

. یناسارخلا

یمخللا سوباق  نب  رصن  -4675-7

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفوکلا سوأ  نب  رصن  -4676-8

هحفص 315] . ] 

يرصبلا فیرط  نب  رصن  -4677-9

. يزجوبأ ، 
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يدسألا ۀلاضف  نب  رصن  -4678-01

. یفوکلا

دیلولاوبأ نمحرلادبع ،  نب  رصن  -4679-11

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا يدبعلا 

یقرابلا نمحرلادبع  نب  رصن  -4680-21

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفوکلا نمحرلادبع  نب  رصن  -4681-31

. يدبعلا

يدسألا ریثک  نب  رصن  -4682-41

. یفوکلا

دیلولاوبأ ثعشألا ،  یبأ  نب  ریصن  -4683-51

. یفوکلا

یساورلا ریصن  نب  ریصن  -4684-61

. یفوک ،

یفوکلا شاورق  نب  رضنلا  -4685-71

 . لامجلا

یعازخلا سارولا  نب  رضنلا  -4686-81

 . نیزر نب  ءالعلا  هنع  يور  ،

یشباولا رهطم  نب  رضنلا  -4687-91

. یفوک ،

ۀیجن نب  ورمع  نب  رضنلا  -4688-02

. یفوکلا
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دعس نب  عیبرلا  نب  رضنلا  -4689-12

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفعجلا 

یبضلا دایز  نب  ریضن  -4690-22

. یفوک داصلاب  ریصن  لاقیو  ، 

یسانکلا ملاس  نب  ریضن  -4691-32

. یفوکلا

ۀفینحوبأ تباث ،  نب  نامعنلا  -4692-42

[. ۀلاقملا بحاص   ] مهالوم ، یفوکلا یلمیتلا 

يزارلا نامعنلا  -4693-52

یلجعلا رامع  نب  نامعنلا  -4694-62

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یفعجلا ورمع  نب  نامعنلا  -4695-72

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یندملا ءابق  نب  حیجن  -4696-82

یفوکلا ملسم  نب  حیجن  -4697-92

 . بوقعی هحفص 316 ] نب [  سنوی  هنع  يور  ، امهنع يور  ،

يدنسلا رشعموبأ  حیجن ،  -4698-03

. یندملا

هللا دبع  وبأ  هللا ،  دبع  نب  حصان  -4699-13

. یملحملا

یلجعلا میطح  نب  مجنلا  -4700-23
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. رفعج یبأ  نع  يور  و] یسوم [  نسحلا  یبأ  ةایح  یف  تام   ، یلع وبأ  یفوکلا ،

یلجعلا حلاص  نب  طیشن  -4701-33

. یفوک مهالوم  ،

ورمعوبأ ةرسیم ، نب  میعن  -4702-43

. يرلا نکس  ، یفوکلا يوحنلا 

یمیمتلا عروم  نب  میعن  -] 4703-53

 [ لوحألا میعن  -4704-63

 [ ساوقلا  ] ثراحلا نب  ۀبجن ) ) ۀیجن -4705-73

واولا باب 

يدسألا حیبص  نب  دیلولا  -4706-1

. یفوکلا مهالوم  ،

یفوکلا زاوجلا  دیلولا  -4707-2

يزنعلا دیلولا  نب  دیلولا  -4708-3

. یفوکلا

ینابیشلا ةورع  نب  دیلولا  -4709-4

. يرجهلا

یمقلا دیلولا  -4710-5

یفوکلا نومیم  نب  دیلولا  -4711-6

ملسم نب  دیلولا  -] 4712-7

 [ شایعلا نب  دیلولا  -4713-8

هحفص 317] . ] 

یفوکلا كردم  نب  دیلولا  -4714-9
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يرصبلا ماشه  نب  دیلولا  -4715-01

. یشرقلا

( طاقسألا ) طافسألا بحاص  ، دیلولا -4716-11

یفوکلا طابسأ  نب  دیلولا  -4717-21

یفوکلا قاحسإ  نب  دیلولا  -4718-31

یفوکلا زیزعلادبع  نب  دیلولا  -4719-41

یلمجلا ماشه  نب  دیلولا  -4720-51

. یفوکلا

یفوکلا ثراحلا  نب  دیلولا  -4721-61

يدنکلا ءامسأ  نب  دیلولا  -4722-71

. یفوک مهالوم  ،

يدسألا ( رمع ) ورمع نب  بهو  -4723-81

. امهنع يور   ، هنع دنسأ  ، یعبات مهالوم  ، یلهاکلا

يرتخبلاوبأ بهو ،  نب  بهو  -4724-91

. یندملا یشرقلا 

یفوکلا نمحرلادبع  نب  بهو  -4725-02

يرصبلا دلاخ  نب  بیهو  -4726-12

يدسألا دیز  نب  درولا  -4727-22

. یفوک ،

رمحألا نمحرلادبع  نب  ةربو  -] 4728-32

 . هنع دنسأ  ،

هبردبع نب  بهو  -4729-42
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 [. هبردبع نب  باهش  وخأ  ،

يرقنملا میلس  نب  لصاو  -4730-52

. یعبات ،

یلباکلا دلاخوبأ  نادرو ،  -4731-62

. رکنک ربکألاو  امهنع ، يور  ، رغصألا

صفح نب  بیهو  -4732-72

هحفص 318] . ] 

ءاهلا باب 

یلجعلا دعس  نب  نوراه  -4733-1

. یفوکلا

یفریصلا ۀجراخ  نب  نوراه  -4734-2

 . نسحلا هنباو  یفریص ، دارم  هوخأو  نسحلا ،  وبأ  یفوک ، یلوم  ،

يونغلا ةزمح  نب  نوراه  -4735-3

. یفوکلا

يراصنألا ۀجراخ  نب  نوراه  -4736-4

. یفوک ،

( ةرامع نب  ةزمح  ) ةرامعوبأ ةزمح ، نب  نوراه  -4737-5

روعألا یسوم  نب  نوراه  -4738-6

. يراقلا يرصبلا 

یفعجلا نامیلس  نب  نوراه  -4739-7

. یفوکلا

یلباکلا دلاخ  یبأ  نب  نوراه  -4740-8
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ینادمهلا حلاص  نب  نوراه  -4741-9

. یفوک ،

یمعثخلا دایز  نب  نوراه  -4742-01

. یفوکلا

یفوکلا یسیع  نب  نوراه  -] 4742-01

 [. نابهو نب  رمع 

یعخنلا ریمع  نب  نوراه  -4743-11

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

یلجعلا نامیلس  نب  نوراه  -4744-21

ریوث نب  مهجلا  نب  نوراه  -4745-31

. یفوکلا یشرقلا  ۀتخاف  یبأ  نب 

( ۀملس یبأ  نب  نوراه  ) ۀملسوبأ نوراه ،  -4746-41

 . مشاه ینب  یلوم  ،

ریبزلا نب  ةورع  نب  ماشه  -4747-51

. یندملا یشرقلا  ماوعلا  نب 

یلماحملا دعس  نب  ماشه  -4748-61

. یندملا

( یقلاوجلا ) یقیلاوجلا ملاس  نب  ماشه  -4749-71

. دمحم وبأ  یفوک ، مهالوم  ، یفعجلا

يدنکلا مکحلا  نب  ماشه  -4750-81

 . نسحلا یبأ  دعب  یقب   ، مکحلاابأ و  هحفص 319 ] دمحم [  ابأ  ینکی  (، يدادغبلا ) يذادغبلا مهالوم  ،

ناساسوبأ يرسلا ، نب  ماشه  -4751-91
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 . همأوبأ سنوی ،  نب  ماشه  دج  ، یفوک مهالوم  ، یمیمتلا

یفوکلا رمحأ  نب  ماشه  -4752-02

. اضیأ نسحلا  یبأ  نع  يور  ،

یفوکلا نایح  نب  ماشه  -4753-12

. يراکملا دیعسوبأ  لیقع ،  ینب  یلوم  ،

يزنعلا دیلولا  نب  ماشه  -4754-22

. یفوکلا

یفوکلا ( طایخلا ) طانحلا ماشه  -4755-32

يدیبزلا ۀقدص  نب  ماشه  -4756-42

. یفوکلا

ورمع نب  ثراحلا  نب  ماشه  -4757-52

. طابر نبا  هنع  يور  ، یمعثخلا لوحألا  ورمع  نب  کلملادبع  یخأ  نبا  یفوک ، ، یمعثخلا

ینزملا ةرامع  نب  ماشه  -4758-62

. یفوکلا

یفوکلا کلملادبع  نب  ماشه  -4759-72

 . کلملادبع نب  نابأ  هوخأو 

دمحم نب  ماشه  -4760-82

 . یلوم ،

يدیبزلا دیربلا  نب  ماشه )   ) مشاه -4761-92

. یفوکلا زازخلا  مهالوم  ،

یفعجلا دیعس  نب  مشاه  -4762-03
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 . هنع دنسأ  ، یفوکلا

ناسح نب  رذنملا  نب  مشاه  -4763-13

. یفوکلا رصنوبأ  یعخنلا ، ینالدیصلا  هللا  دبع  نب 

طانحلا ینثملا  نب  مشاه  -4764-23

. یفوکلا

يرکبلا ۀیطع  نب  مشاه  -4765-33

یفریصلا بیبح  نب  مثیهلا  -4766-43

هحفص 320] هنع [ .  دنسأ  ، یفوکلا

ینابیشلا دیبع  نب  مثیهلا  -4767-53

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا سمهکوبأ  ، 

یمیمتلا ةورع  نب  مثیهلا  -4768-63

. یفوکلا

يرزجلا دقاو  نب  مثیهلا  -4769-73

 . یلوم ،

ءاربلا نب  مثیهلا  -4770-83

ناحطلا رابجلادبع  نب  مثیهلا  -4771-93

. یفوک ،

يدسألا ۀقدص  نب  لیذه  -4772-04

 . بویأوبأ هنع  يور  ، یفوکلا ناحطلا  مهالوم  ،

سنویو لیذه  -4773-14

 . هنع ایور  ،

یفعجلا بویأ  نب  یناه  -4774-24
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. یفوکلا

یفوکلا يدنسلا  یناه  -4775-34

. رامع نب  قاحسإ  یلوم  ،

یلجبلا نایفس  نب  میره  -4776-44

. یفوکلا

یفوکلا ریرج  نب  میزه  -4777-54

يراصنألا  ( بویأ نب  دوه   ) بویأوبأ دوه  -4778-64

. یلهاکلا هللا  دبع  رمحألا و  نابأ  هنع  يور  ، یندملا

بویأوبأ صالقم ،  نب  لاله  -4779-74

 . هنع دنسأ  ، یفوکلا یفریصلا 

نوراه -4780-84

. يدادغب ،

يریعشلا ورمع  نب  نوراه  -4781-94

ةدعج لآ  یلوم   ، نوراه -4782-05

يزارلا ینثملا  نب  ماشه  -4783-15

ءایلا باب 

یلع نب  دیز  نب  ییحی  -4784-1

هحفص 321] یندملا [ . بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

نسحلا نب  هللا  دبع  نب  ییحی  -4785-2

. یندملا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  ییحی  -4786-3

. یندملا یمشاهلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب 
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سیق نب  دیعس  نب  ییحی  -4787-4

ناک و  ۀئامو ، نیعبرأو  ثالث  ۀنـس  ۀیمـشاهلاب  یفوت  ، راجنلا نب  کلام  ینب  ( دحأ ) وخأ ، دیعـسابأ ینکی   ، هنع دنـسأ  ، یعبات ، یندـملا يراصنألا 
. رفعج یبألاهب  ایضاق 

قرزألا نمحرلادبع  نب  ییحی  -4788-5

. یفوک یلوم  ، يراصنألا

خورف نب  دیعس  نب  ییحی  -] 4789-6

 [. ثیدحلا ۀمئأ  نم  ناک  يرصبلا ، دیعسوبأ  ناطقلا ، 

دلاخ نب  ءالعلا  نب  ییحی  -4790-7

. يزارلا هل  لاقی  ، یفوک ، یلجبلا

دالبلاوبأ نامیلس ،  یبأ  نب  ییحی  -4791-8

. يرقملا نافطغ  یلوم  ، یفوکلا

دمحم وبأ  مساقلا ،  نب  ییحی  -4792-9

 . هللا دبع  یبأ  دعب  ۀئامو  نیسمخ  ۀنس  تام  ، یعبات ، یفوک مهالوم  ، يدسألا ریصب  یبأب  فرعی  ،

يراصنألا ایرکز  نب  ییحی  -4793-01

نیعأ نب  ةرارز  نب  ییحی  -4794-11

. ینابیشلا

یفریصلا قاحسإ  نب  ییحی  -4795-21

هحفص 322] یفوک [ . ،

ایرکزوبأ رواسملا ، نب  ییحی  -4796-31

. یفوک مهالوم  ، یمیمتلا

یفوکلا مسقم  نب  ییحی  -4797-41

 . هنع دنسأ  ،
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رذنملاوبأ قباس ،  نب  ییحی  -4798-51

یندملا قباس  نب  ییحی  -4799-61

یفوکلا ناسح  نب  ییحی  -4800-71

یفوکلا قاحسإ  نب  ییحی  -4801-81

يروثلا نارهم  نب  ییحی  -4802-91

. یئانحلا دیبعلاوبأ  یفوکلا ،

يدنکلا ثعشألا  یبأ  نب  ییحی  -4803-02

 . هنع دنسأ  ، يرصبلا

رازیعلا یبأ  نب  ۀبقع  نب  ییحی  -4804-12

 . هنع دنسأ  ، یفوک  ، مساقلاوبأ ، 

يرصبلا بویأ  نب  ییحی  -4805-22

 . هنع دنسأ  ،

ءامسأ نب  ۀنییع  نب  ییحی  -4806-32

. يرصبلا ۀیریوج  نب 

يرزیشلا زازخلا  ییحی  -4807-42

نابأ نب  دیعس  نب  ییحی  -4808-52

(. دادغب ) ذادغب لزن  ، یفوکلا یشرقلا 

يدهنلا میمت  نب  ییحی  -4809-62

مدآ وخأ   ، ییحی -4810-72

دئاقلا روباس  نب  ییحی  -4811-82

ناسح نب  ییحی  -4812-92

قرزألا ییحی  -4813-03
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لابنلا ریشب  نب  ییحی  -4814-13

هحفص 323] . ] 

نامیلس نب  ییحی  -4815-23

ایرکز نب  ییحی  -4816-33

. ةریمع نب  فیس  هنع  يور  ،

دیعس نب  دمحم  نب  ییحی  -4817-43

 . لبشلاابأ ینکی  ، یفوک ، رانید نب 

للحلا عایب   ، ییحی -4818-53

. یسنالقلا هل  لاقیو  ، 

یبلکلا ریبزلا  نب  ییحی  -4819-63

. یفوکلا

ۀبتع یبأ  نب  کلملادبع  نب  ییحی  -4820-73

 . هنع دنسأ  ، یفوک ، یعازخلا

یفئاطلا میلس  نب  ییحی  -4821-83

 . هنع دنسأ  ،

یکملا ةدابع  نب  ییحی  -4822-93

یبلحلا نارمع  نب  ییحی  -4823-04

ۀیواعم نب  هللا  دبع  نب  ییحی  -4824-14

. ۀیجحوبأ حلجألا ،  يدنکلا 

بلاطوبأ بوقعی ،  نب  ییحی  -4825-24

 . هنع دنسأ  ، یضاقلا فسوی  یبأ  لاخ  ، یضاقلا

یمیمتلا یلع  نب  ییحی  -4826-34
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. یفوکلا یعبرلا 

یلجبلا بوقعی  نب  سنوی  -4827-44

. یفوکلا ینهدلا 

بابخ نب  سنوی  -4828-54

یفوکلا نایبظ  نب  سنوی  -4829-64

یئاسنلا سنوی  -4830-74

. ۀبقع نب  حلاص  هنع  يور  ،

یسانکلا نمحرلادبع  نب  فسوی  -4831-84

. یفوکلا

یفوکلا تباث  نب  فسوی  -4832-94

یسانکلا دلاخوبأ  دیزی ، -4833-05

یبراحملا ثراحلا  نب  یلعی  -4834-15

. یفوکلا

میهاربا وبأ  میهاربا ،  نب  بوقعی  -4835-25

. يراصنألا

مثیم نب  بیعش  نب  بوقعی  -4836-35

. یفوکلا يدسألا 

احلط نب  دمحم  نب  بوقعی  -] 4836-35

 [. هنع دنسأ  ،

رمحألا ملاس  نب  بوقعی  -4837-45

. یفوکلا

یلجبلا سیق  نب  بوقعی  -4838-55
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هحفص 324] بوقعی [ .  نب  سنوی  دلاو  ، دلاخوبأ ینهدلا ،

مساقلا یبأ  نب  فسوی  -4839-65

دوادوبأ میهاربا ،  نب  فسوی  -4840-75

بوقعیوبأ زازبلا ، فسوی  -4841-85

يرطاطلا فسوی  -4842-95

فسویوبأ بوقعی ،  -4843-06

رفاذع نب  بوقعی  -4844-16

 . بوقعی نب  سنوی  هنع  يور  ،

ةدعس یبأ  نب  تباث  نب  فسوی  -4845-26

. ۀیمأوبأ ، 

ینابیشلا سنوی  -4846-36

رعش قاحسإ  نب  دیزی  -4847-46

ملاس نب  بوقعی  -4848-56

. طابسأ وخأ  ،

جارسلا میلعلا   [ نب بوقعی [  -4849-66

رمحألا بوقعی  -4850-76

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

یفریصلا رامع  نب  سنوی  -4851-86

. یفوک ، یبلغتلا

یعیبسلا قاحسإ  یبأ  نب  سنوی  -4852-96

طابر نب  سنوی  -4853-07

. یفوک ،
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روفعی یبأ  نب  سنوی  -4854-17

. یفوک  ، میشأ ینب  نم  روفعی ، نب  سیق  روفعی  یبأ  مساو  بوقعی ،  نب  سنوی  هنع  يور  ،

 [ کلملادبع نب  دیزی  -] 4855-27

يدهنلا دقرف  نب  دیزی  -4856-37

روعألا دلاخوبأ  دیزی ، -4857-47

هحفص 325] . ] 

زازبلا دیزی  -4858-57

. یفقثلا تلصلا  یبأ  نب  مکح  یلوم  ، دلاخابأ ینکی  ،

یثراحلا ۀفیلخ  نب  دیزی  -4859-67

 . هیف مهدادعو  ثراحلا ،  ةوخإ  نمأی  ینب  نم  هنکل  ثراحلا  ینب  نم  سیل  و  یبرع ، ، یناولحلا

ینکلا باب 

یلجبلا يدهشملادمحم  وبأ  - 4860-1

ایرکزوبأ - 4861-2

. یلکعلا یسیع  نب  دلاخ  هنع  ثدح  يذلأ  ، 

ةزعوبأ - 4862-3

یلع وبأ  - 4863-4

 . قراخم نب  نیصح  هنع  ثدح  يذلأ  ، 

ینئادملا رمعوبأ  - 4864-5

نامثعوبأ - 4865-6

یفوکلا جرعألا  نمحرلادبع  وبأ  - 4866-7

( یندملا ) ینیدملا مصاعوبأ  - 4867-8

ۀلیمجوبأ -] 4868-9
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دیعسوبأ - 4869-01

. ریکب نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

لضفلاوبأ - 4870-11

یشباولادمحم وبأ  - 4871-21

یناعنصلا ییحیوبأ  - 4872-31

یمقلا ةداتقوبأ  - 4873-41

. یقربلا دلاخ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

طامقلا دلاخوبأ  - 4874-51

یماشلا عیبرلاوبأ  - 4875-61

یعازوألا طارخلا  نارمعوبأ  - 4876-71

رعشموبأ - 4877-81

هحفص 326] . ] 

[ ینئادملا دیعسوبأ  - 4878-91

یفوکلا طامنألا  بحاص   ، یلع وبأ  - 4879-02

یفوکلا يریرجلا  یلع  وبأ  - 4880-12

یفوکلا یمعألا  رمعوبأ  - 4881-22

یفوکلا رقصلاوبأ  - 4882-32

تماصلاوبأ - 4883-42

يدسألا بوقعیوبأ  - 4884-52

. یفوکلا ءادیصلا  ینب  مامإ  ،

یلجعلا میهاربا  وبأ  - 4885-62

يرصبلا میهاربا  وبأ  - 4886-72

لیذهلاوبأ - 4887-82
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لالهوبأ - 4888-92

 . ملاس نب  بوقعی  هنع  ثدح  يذلأ  ، 

یناریدلا روصنموبأ  - 4889-03

رذنملاوبأ - 4890-13

هللا دبع  وبأ  - 4891-23

هللا دبع  وبأ  - 4892-33

. ةریمع نب  فیس  هنع  يور  يذلأ  ، 

ایرکزوبأ - 4893-43

شیرق یلوم   ، سیقوبأ - 4894-53

مسی مل  نم  باب 

هللا دبع  ابأ  عمس  نمع  یملسملا  مکحلا  نب  ورمع 

لجر نع  ةزمح ، یبأ  نب  دمحم 

-3-4897  . هنع ، 

، انباحصأ ضعب  نع  ةزمح ، یبأ  نب  دمحم 

-4-4898  . هنع

هنع لجر ،  نع  وأ  هللا ،  دبع  یبأ  نع  نامثع ،  نب  دامح 

هحفص 327] . ] 

انباحصأ ضعب  نع  نومیم ،  نب  ۀبلعث 

هللا دبع  ابأ  عمس  نمع  ، یمرضحلا رکبوبأ 

انباحصأ نم  خیش  نع  طابسأ ، نب  یلع 

هللا دبع  یبأ  نع  هباحصأ ،  ضعب  نع  نامثع ،  نب  ورمع 

هللا دبع  یبأ  نع  لجر ،  نع  رامع ، نب  قاحسإ 
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هللا دبع  وبأ  هقتعأ  يذلأ  مالغلا  نع  نانس ،  نب  دمحم 

هیبأ نع  یناعنصلا ، ییحیوبأ 

 . هللا دبع  یبأ  نع  همسی ،  مل  و  ، 

یفعج نم  لجر  نع  یلزغلا ،) ) یلزغملا مساقلا  نب  دمحم  نیسحلا  وبأ 

-13-4907  . هللا دبع  یبأ  نع  ، 

هللا دبع  یبأ  نع  یناجرألا ، نع  حلاصوبأ ،  نالجع 

هللا دبع  یبأ  نع  همع ،  نع  دشار ، نب  یسیع 

ءاسنلا باب 

دمحم نب  هللا  دبع  تنب   ، نسحلا مأ  -4909-1

 . نیسحلا نب  یلع  نب 

هللا دبع  یبأ  ةالوم  ، ۀملاس -4910-2

ۀیسمحألا دیعس  مأ  -4911-3

بلاط یبأ  نب  رفعجل  دلو  مأ  -4912-4

هللا دبع  یبأ  ةالوم  ، ةریغم -4913-5

دیشر تنب  ءاونق  -4914-6

یفوکلا يدزألا  تنب  ( ۀمیثع ) ۀمینغ -4915-7

یسیع نب  دمحأ  رهاط  یبأ  ةدج  -4916-8

. ۀیرس یعدت  دلو  مأ  یهو  ، 

ءاجر تنب  ةدامح  -4917-9

. دایز نب  ءاجر  همساو  ءاذحلا ، ةدیبع  یبأ  تخأ  ،

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  ۀیراج  ةرهوج  -4918-01

ریثک نب  دواد  ةأرما   ، بابرلا -4919-11
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-12-4920 هحفص 328 ] یقرلا [ .

ۀنمو ةدیعس 

(. ریمع ) رمع یبأ  نب  دمحم  اتخأ 

هللا دبع  تنب   ، یسیع مأ  -4921-31

هحفص 331] . ] 

مالسلا امهیلع  مظاکلارفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

ینامیلا رمع  نب  میهاربا  - 4922-1

 . هللا دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  ، 

دمحم نب  قاحسإ  -4923-2

[. ۀقث ]

رامع نب  قاحسإ  -4924-3

 . باتک هل  ۀقث ، ،

دیمحلادبع نب  میهاربا  - 4925-4

 . باتک هل  ، 

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  - 4926-5

 . باتک هل  لیعامسإابأ ،  اضیأ  ینکی  دالبلاوبأ  ناک  و  ، 

يدسألا مزهم  نب  میهاربا  - 4927-6

. یفوک ،

نسحلا نب  لیعامسإ  -4928-7

يرقنملادمحم نب  لیعامسإ  -4929-8

زرحم نب  نمیأ  -4930-9
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ساخنلا دلخم  نب  دمحأ  - 4931-01

ورمع نب  ۀیمأ  -4932-11

. یفقاو ،

نیعأ نب  بویأ  -4933-21

 . فیرط ( ینبل ) ینب یلوم  ،

رباج نب  لیعامسإ  -4934-31

. اضیأ امهنع  يور  ،

رحلا نب  بویأ  -4935-41

 . فیرط یلوم  ،

يدعجلادمحم نب  میهاربا  - 4936-51

هحفص 332] . ] 

ءالعلا یبأ  نب  دیسأ ) ) دسأ -4937-61

دمحم نب  دمحأ  - 4938-71

. دمحم نب  لماک  وخأ  ،

دیزی نب  دمحأ  - 4939-81

یطامنألا ثراحلا  نب  دمحأ  - 4940-91

دومحم یبأ  نب  میهاربا  - 4941-02

 . لئاسم هل  و  ، 

 ( هللا دبع  یلوم   ) هللا دبع  یبأ  یلوم   ، میهاربا - 4942-12

زازخلا دایز  نب  دمحأ  - 4943-22

. یفقاو ،

يرسلا نب  دمحأ  - 4944-32
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. یفقاو ،

ریرج نب  قاحسإ  -4945-42

. یفقاو ،

بیعش نب  میهاربا  - 4946-52

. یفقاو ،

دیمحلادبع نب  میهاربا  - 4947-62

 [ ملسم نب  دمحأ  -] 26-4947. یفقاو ،

 [ نامیلس نب  دمحأ  -] 4948-72

یعازخلا لضفلا  نب  دمحأ  - 4949-82

. یفقاو ،

یمثیملا نسحلا  نب  دمحأ  - 4950-92

. یفقاو ،

صفح نب  ۀماسأ  -4951-03

 . هل امیق  ناک  ، 

ثراحلا نب  دمحأ  - 4952-13

-32-4953. یفقاو ،

 ( كامس  ) لامس انبا  لیعامسإو  میهاربا 

 . نایفقاو

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 4954-33

هحفص 333] ردقلا [ . لیلج  ، ۀقث  (، نوکسلا ) ینوکسلا یلوم  ، یطنزبلا

ءابلا باب 

يدزألادمحم نب  رکب  -4955-1
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 . باتک هل  ، 

ناهدلا ریشب  -4956-2

. ۀمجعملاریغ نیسلاو  ءایلاب  ریسی  لیقو  هللا ،  دبع  یبأ  نع  يور  ،

ۀملسم نب  رشب  -4957-3

. ۀقدصابأ ینکی  ، ۀقث ،

حانج نب  دمحم  نب  رکب  -4958-4

. یفقاو ،

ءاثلا باب 

رانید نب  تباث  -4959-1

نب یلع  نع  يور   ، مالـسلا هیلع  یـسوم  نسحلا  یبأ  تقو  یلإ  هئاـقب  یف  فلتخا  ، یلاـمثلا ةزمحوـبأ  تباـث  ۀـینکو  ۀیفـصابأ ، راـنید  ینکی  ،
 . باتک هل  هدعب ،  نم  نیسحلا و 

نومیم نب  ۀبلعث  -4960-2

 . قاحسإابأ ینکی   ، هللا دبع  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  یفوک ، ،

میجلا باب 

میکح نب  دمحم  نب  رفعج  - 4961-1

نامیلس نب  رفعج  - 4962-2

مهج یبأ  نب  مهج  -4963-3

جارد نب  لیمج  -4964-4

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ،

فلخ نب  رفعج  - 4965-5

هحفص 334] . ] 

میهج -4966-6
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نایح نب  رفعج  - 4967-7

. یفقاو ،

بویأ نب  بدنج  -4968-8

. یفقاو ،

ۀعامس نب  رفعج  - 4969-9

. یفقاو ،

ءاحلا باب 

ینهجلا یسیع  نب  دامح  -4970-1

. ۀقث  ، بتک هل  يرصب ، ،

نامثع نب  دامح  -4971-2

 . باتک هل  یفوک ، ، دزألا یلوم   ، بانلا هبقل  ،

یسنالقلا راتخملا  نب  نیسحلا  - 4972-3

 . باتک هل  یفقاو ، ،

دشار نب  نیسح  -4973-4

(. يدادغب ) يذادغب  ، سابعلا ینب  یلوم  ،

یفریصلا ریدس  نب  نانح  -4974-5

. یفقاو ،

دلاخ نب  نیسحلا  - 4975-6

راشب نب  نیسحلا  - 4976-7

يرقنملادمحأ نب  نیسحلا  - 4977-8

 . فیعض ،

دارسلا بوبحم  نب  نسحلا  - 4978-9
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. ۀقث  ، یلوم ، دارزلا لاقیو  ، 

ریکب نب  مهجلا  نب  نیسحلا )  نسحلا (  - 4979-01

هحفص 335] ۀقث [ .  ، نیعأ نب 

نارهم نب  یلع  نب  نیسحلا )  نسحلا (  - 4980-11

ۀقدص نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 4981-21

. ۀقث ،

دمحأ نب  ةزمح  -4982-31

يرتخبلا نب  صفح  -4983-41

يرعشألا عسیلا  نب  ةزمح  -4984-51

. یمقلا

یعخنلا ثایغ  نب  صفح  -] 4985-61

 [. مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  بحاص  ، یفوکلا

نامیلس نب  صفح  -4986-71

[ یمقلادمحم نب  نیسحلا  -] 4987-81

حلاص نب  نسحلا  - 4988-91

بویأ نب  نسحلا  - 4989-02.0994-12

 [ یسوم نب  میهاربا [  نب  نیسحلا  - 4991-22

 . فنحأ نب 

سدنرعلا یبأ  نب  نسحلا  - 4992-32

قراخم نب  نیسحلا )  نیصحلا (  -4993-42

. یفقاو ،

ۀعامس نب  دمحم  نب  نسحلا  - 4994-52
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هحفص 336] تسرهفلا [ .  یف  اهانرکذ  بتک  هل  یلع ،  ابأ  ینکی   ، نیتئامو نیتسو  ثالث  ۀنس  تام  ، یفقاو ،

یسوم نب  نیسحلا  - 4995-62

. یفقاو ،

ناسیک نب  نیسحلا  - 4996-72

. یفقاو ،

امایق نب  نیسحلا  - 4997-82

. یفقاو ،

یسابعلا مساقلا  نب  نیسحلا  - 4998-92

ءاخلا باب 

حیجن نب  دلاخ  -4999-1

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ،

نیطقی نب  ۀمیزخ  -5000-2

فلخ نب  فلخ  -5001-3

 . لوهجم ،

ناوجلا دلاخ  -5002-4

لادلا باب 

یقرلا ریثک  نب  دواد  -5003-1

. ۀقث ، دسأ ینب  یلوم  ،

دقرف نب  دواد  -5004-2

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  امهو  باتک ،  هل  ۀقث ، ،

یطساولا روصنم  یبأ  نب  تسرد  -5005-3

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ، یفقاو ،
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یبرز نب  دواد  -5006-4

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ،

نیصحلا نب  دواد  -5007-5

. یفقاو ،

ءارلا باب 

يراصنألا مهر  -5008-1

هحفص 337] . ] 

[ ۀملسم نب  عیبرلا  -] 5009-2

يازلا باب 

ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز  -5010-1

 . هللا دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  يور  ، ۀقث ،

یمرضحلادمحم نب  ۀعرز  -5011-2

. یفقاو ،

يدنقلا ناورم  نب  دایز  -5012-3

. یفقاو  ، باتک هل  لضفلاابأ ،  ینکی   ، مشاه ینب  یلوم  ،

ءاشولا نسحلا  نب  دایز  -5013-4

ءاشولا مثیهلا  نب  دایز  -5014-5

یخلبلا نامیلس  نب  دایز  -5015-6

مدلا بکوک  ، ایرکز -5016-7

یسوم نب  دیز  -5017-8

. یفقاو ،

نیسلا باب 
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 ( نانح  ) نایح نب  ۀملس  -5018-1

. یفقاو ،

فلخ نب  دعس  -5019-2

. یفقاو ،

ةریمع نب  فیس  -5020-3

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  ، 

نارهم نب  ۀعامس  -5021-4

. یفقاو  ، هللا دبع  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  یفوک   ، نالوخ یلوم  لاقیو  تومرضح ،  یلوم  ،

یندملا ۀیجان  نب  ۀبایس  -5022-5

 . باتک هل  ، 

هللا دبع  نب  یعبر  نب  نامیلس )   ) ناملس -5023-6

هحفص 338] ینادمهلا [ .

نمؤملا نامیلس  -5024-7

دیز یبأ  نب  نامیلس  -5025-8

ینیدملا لبقم  نب  نامیلس  -] 5026-9

 [. بویأوبأ ، 

يرفعجلارفعج نب  نامیلس  -5027-01

. ۀقث ،

فیرط نب  نانس  -5028-11

مازلا فلخ  یبأ  نب  دعس  -5029-21

. ۀقث ،

یمقلا نارمع  نب  دعس  -5030-31
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باطخلا دلاخ  نب  نامیلس  -5031-41

یخلبلا دیعس  نب  دعس  -5032-51

یلذهلا هللا  دبع  نب  نامیلس  -5033-61

نارمع یبأ  نب  دعس  -5034-71

. يراصنأ ، یفقاو ،

نیشلا باب 

یفوقرقعلا بیعش  -5035-1

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  ، 

داصلا باب 

لوحألا دیعس  نب  حلاص  -5036-1

 . لوهجم ،

ۀبقع نب  حلاص  -5037-2

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  ، 

ییحی نب  ناوفص  -5038-3

. ۀقث ، اضرلا لیکو  ،

لدنص -5039-4

هحفص 339] لاضف [ .  نب  یلع  نب  نسحلا  هنع  يور  يذلأ  ، 

نیعلا باب 

اضرلا یسوم  نب  یلع  - 5040-1

. یناثلا نسحلا  وبأ  ، 

جاجحلا نب  نمحرلادبع  - 5041-2

 . باتک هل  یفوک ، یلوم   ، هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  ، 
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رفعج نب  یسوم  نب  سابعلا  -] 5042-3

. ۀقث ،

رفعج نب  یسوم  نب  هللا  دبع  - 5043-4

 [. هیبأ نع  يور  ،

رفعج نب  یلع  - 5044-5

 . هیبأ نع  يورو  هنع ،  هلأسام  باتک  هل  هوخأ ،  ،

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع  - 5045-6

 . هللا دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  باحصأ  نم  ۀقث ، ،

يرباسلا عایب  ، دیزی نب  رمع  -5046-7

 . باتک هل  ۀقث ، ،

ۀنیذأ نب  رمع  -5047-8

 . باتک هل  ۀقث ، ،

ۀیطع نب  یلع  - 5048-9

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  یلع  - 5049-01

 . باتک هل  یفقاو ، ، ریصب یبأ  دئاق  ، يراصنألا

ینابیشلا ةرجش  نب  یلع  - 5050-11

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  یفوک ، ،

یمعثخلا ورمع  نب  میرکلادبع  - 5051-21

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  ثیبخ ،  یفقاو  ، یفوک  ، مارک هبقل  ،

یمشاهلا ۀبتع  نب  میرکلادبع  - 5052-31

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ، ۀقث ،

نانس نب  هللا  دبع  - 5053-41
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هحفص 340] هللا [ .  دبع  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  ، 

یطاباسلا یسوم  نب  رامع  -5054-51

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور   ، نئادملا نکس  ، یفوک ،

رامتلا دیوس  نب  یلع  - 5055-61

نیطقی نب  یلع  - 5056-71

. دسأ ینب  یلوم  ،

یبضلا دیمحلادبع  نب  یلع  - 5057-81

رماع نب  لیعامسإ  نب  یلع  - 5058-91

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع  - 5059-02

. ۀقث ، یفوک یبرع  ،

ةریغملا نب  هللا  دبع  - 5060-12

 . باتک هل  زازخ ، ، یفوک  ، مشاه ینب  یلوم  ،

شادخوبأ شادخ ،  نب  هللا  دبع  - 5061-22

[. ةرصبلاب ۀلحم  ةرهم  ] يرهملا

يراصنألا دامح  نب  هللا  دبع  - 5062-32

 . باتک هل  ، 

حاضولا نب  هللا  دبع  - 5063-42

یلیقعلا ییحی  نب  هللا )  دبع  نمحرلادبع (  - 5064-52

دیعس نب  دیمحلادبع  - 5065-62

 . ییحی نب  ناوفص  هنع  يور  ،

جرزب سنوی  نب  یسیع  -5066-72

 . باتک هل  ، 

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 688 

http://www.ghaemiyeh.com


یساورلا یسیع  نب  نامثع  -5067-82

 . باتک هل  یفقاو ، ،

نیسحلا نب  مصاع  -5068-92

بعصم نب  ۀسبنع  -5069-03

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ،

سنوی نب  یسیع  -5070-13

هحفص 341] . ] 

ةریغملا نب  هللا  دبع  - 5071-23

ۀلبج نب  هللا  دبع  - 5072-33

حلاص نب  هللا  دبع  - 5073-43

يدسألادمحم نب  رمع  -5074-53

موحرم نب  هللا  دبع  - 5075-63

دعس نب  دیمحلادبع  - 5076-73

 . ییحی نب  ناوفص  هنع  يور  ،

رماع نب  سابعلا  -5077-83

نابهو نب  یلع  - 5078-93

يزاجحلا لمؤملا  نب  یلع  - 5079-04

يریعشلادمحم نب  هللا  دبع  - 5080-14

. ینامیلا

نسحلا نب  مصاع  -5081-24

 . لوهجم ،

نیزر نب  یسیع  نب  یلع  - 5082-34
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باطخلا نب  یلع  - 5083-44

. یفقاو ،

[ یئاسنلا دیوس  نب  یلع  -] 5083-44

يراکملا دیعس  نب  یلع  - 5084-54

. یفقاو ،

يرطاطلا نسحلا  نب  یلع  - 5085-64

. یفقاو ،

( طایخلا ) طانحلا نامثع  نب  هللا  دبع  - 5086-74

. یفقاو ،

 ( لیضفلا ) ریصقلا  [ نب هللا [  دبع  - 5087-84

. یفقاو ،

ساخنلا هللا  دبع  - 5088-94

. یفقاو ،

یمرضحلا مساقلا  نب  هللا  دبع  - 5089-05

. یفقاو ،

یلهاکلا ییحی  نب  هللا  دبع  - 5090-15

نیغلا باب 

نامثع نب  بلاغ  -5091-1

هحفص 342] یفقاو [ . ،

ءافلا باب 

يدزألا بویأ  نب  ۀلاضف  -5092-1

. ۀقث ،
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بتاکلا سنوی  نب  لضفلا  -5093-2

. یفقاو  ، یلوم (، دادغب ) ذادغب یلإ  لوحت  ، یفوک هلصأ  ،

نیطقی نب  یلع  یلوم   ، جرفلا -5094-3

فاقلا باب 

يرهوجلادمحم نب  مساقلا  -5095-1

. یفقاو  ، باتک هل  ، 

ۀیواعم نب  دیرب  نب  مساقلا  -5096-2

. یلجعلا

نسحلا یبأ  مداخ  ، یفاقلا -5097-3

 . لوهجم ،

ماللا باب 

شاقنلا ۀفافل  -5098-1

. یفوک ،

يدارملا ثیل  -5099-2

. ریصبابأ ینکی  ،

میملا باب 

ناحطلا ملسم  نب  دمحم  - 5100-1

 . هللا دبع  ابأ  یقل  ،

میکح نب  دمحم  - 5101-2

لیضف نب  دمحم  - 5102-3

هللا دبع  یبأ  یلوم   ، بتعم -5103-4

. ۀقث ،
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هالوم  ، فداصم -5104-5

. اضیأ

يدزألا میکح  نب  مزارم  -5105-6

هحفص 343] ۀقث [ .  ، یلوم ،

يزورملا میهاربا  نب  یسوم  -] 5106-7

 . هنع دنسأ  ،

[ يربنعلا ۀقدص  نب  دمحم  - 5107-8

یطساولا رکب  نب  یسوم  - 5108-9

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور   ، باتک هل  یفقاو ، ، یفوک هلصأ  ،

يرصبلا نامیلس  نب  دمحم  - 5109-01

. ولغلاب یمری   ، باتک هل  یملیدلا ،

مزارم نب  دمحم  - 5110-11

رمع نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  - 5111-21

. ۀنیذأ نب 

یلصوملا میهاربا  نب  دمحم  - 5112-31

رفاذع نب  دمحم  - 5113-41

. ۀقث  ، باتک هل  ، 

تباث نب  دمحم  - 5114-51

دیزی نب  دمحم  - 5115-61

سنوی نب  دمحم  - 5116-71

. ۀقث ،

دمحم - 5117-81
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. ۀقث  ، قاطلا نمؤمب  بقلملا   ، لوحألارفعج ابأ  ینکی  ،

یناورهنلا دیزی  نب  دمحم  - 5118-91

جرزب سنوی  نب  روصنم  -5119-02

. یفقاو  ، باتک هل  ، 

ریصب یبأ  نب  روصنم  -5120-12

 . نسحلا یبأ  یلوم  ،

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  - 5121-22

رمع نب  لضفم  -5122-32

 . هللا دبع  ابأ  یقل  ،

يدسألا مزهم  -5123-42

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ،

یفوکلا لیضف  نب  دمحم  - 5124-52

 . فیعض ، يدزألا

یسلایطلا دلاخ  نب  دمحم  - 5125-62

هحفص 344] . ] 

ییحی نب  دمحم  - 5126-72

ریصب یبأ  نب  نارهم  -5127-82

حابصلا نب  دمحم  - 5128-92

قاحسإ نب  دمحم  - 5129-03

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 5130-13

رمع نب  لضفملا  نب  دمحم  - 5131-23

ثراحلا نب  دمحم  - 5132-33
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يدسألا دعجلا  نب  دمحم  - 5133-43

نسحلا نب  یسوم  - 5134-53

یلصوملا میهاربا  نب  دمحم  - 5135-63

( طانحلا ) طایخلا نادعس  نب  یسوم  - 5136-73

ریشب نب  دمحم  - 5137-83

 . نوعلم لاغ  ،

نانس نب  دمحم  - 5138-93

. یفوک ،

تباث نب  دمحم  - 5139-04

 . لوهجم ،

دیزی نب  دمحم  - 5140-14

 . لوهجم ،

لیعامسإ نب  روربم  -5141-24

 . لوهجم ،

بالجلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5142-34

. یفقاو ، يرصبلا

 [ فیسوبأ دیزی ،) ) دیز نب  كرابم  -] 5143-44

حانج نب  رکب  نب  دمحم  - 5144-54

. یفقاو ،

( رمع ) ورمع نب  دمحم  - 5145-64

هحفص 345] یفقاو [ . ،

نونلا باب 
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( ۀنابل ) ۀفافل نب  هللا  دبع  نب  طیشن  -5146-1

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  ، یفوک ،

دیوس نب  رضنلا  -5147-2

. ۀقثوه و  باتک ،  هل  ، 

هللا دبع  نب  حلاص  نب  طیشن  -5148-3

ثراحلا نب  ۀبجن ) ) ۀیجن -5149-4

سوباق نب  رصن  -5150-5

واولا باب 

دعس نب  دیلولا  -5151-1

 . نسحلا یبأ  یلوم  ،

يدارملا ماشه  نب  دیلولا  -5152-2

ءاهلا باب 

رمحأ نب  ماشه  -3-5515  . ملاس نب  ماشه  -2-4515  . مکحلا نب  ماشه  -5153-1

 . هللا دبع  یبأ  نع  مهلک  اوور  ،

جاجحلا نب  دنه  -5156-4

ءایلا باب 

بیعش نب  بوقعی  -5157-1

 . باتک هل  ، 

قرزألا ییحی  -5158-2

يدیزلا طیلس  نب  دیزی  -5159-3

بوقعی نب  سنوی  -5160-4

. ۀقث  (، باتک بتک (  هل  دهن ، یلوم  ،
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دمحم نب  رفعج  نب  بوقعی  -5161-5

هحفص 346] . ] 

ملاس نب  بوقعی  -5162-6

نمحرلادبع نب  ییحی  -5163-7

يرصبلا هللا  دبع  نب  ییحی  -5164-8

( طانحلا ) طایخلا ۀعامس  نب  ییحی  -5165-9

ءالع نب  نارمع  نب  ییحی  -5166-01

 . باتک هل  یبلحلا ، لیقف  بلح  یلإ  مهتراجت  تناک  ، یفوک ،

نمحرلادبع نب  سنوی  -5167-11

. ۀقثوه و  نویمقلا ،  هفعض   ، نیطقی نب  یلع  یلوم  ،

یلفونلا لضفلا  نب  ییحی  -5168-21

یلع نب  دیز  نب  ییحی  -5169-31

 . نیسحلا نب 

دیز نب  نیسحلا  نب  ییحی  -5170-41

. یفقاو  ، نیسحلا نب  یلع  نب 

ۀفیلخ نب  دیزی  -5171-51

. یفقاو ،

ءاذحلا مساقلا  نب  ییحی  -5172-61

. یفقاو ،

بوقعی نب  فسوی  -5173-71

. یفقاو ،

مساقلا یبأ  نب  ییحی  -5174-81
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. ریصبابأ ینکی  ،

نسحلا نب  دیزی  -] 5175-91

. دیزی نب  سابع  نب  بویأ  دج   ، هنع دنسأ  ،

لاحکلا نسحلا  نب  دیزی  -5176-02

 [. مالسلا هیلع  یلع  نب  دیز  یلوم  ،

ینکلا باب 

فوفکملا ییحیوبأ  - 5177-1

هحفص 347] مالسلا [ .  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  يور  ،

لمتحملاوبأ - 5178-2

 . هللا دبع  یبأ  نع  يور  [ ۀقث ] یفوک ،

یمرضحلا ءالعلاوبأ  - 5179-3

یلماحملا بیعشوبأ  - 5180-4

. ۀقث ،

طامقلا دیعسوبأ  - 5181-5

يدیزلا بعصموبأ  - 5182-6

. ۀقث ،

حانج نب  رماعوبأ  - 5183-7

یلابزلا دلاخوبأ  - 5184-8

. ۀلابز لهأ  نم  ، 

روعألا ایرکزوبأ  - 5185-9

. طابر نب  یلع  هنع  يور  ، ۀقث ،

ۀملسوبأ - 5186-01
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 . مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  مداخ  ، یفئافللا فلخ  نب  فلخ  همسا  لیقو  ، 

ناحطلا ییحیوبأ  - 5187-11

. طانح لاقیو  ، 

کیلموبأ - 5188-21

یمقلا ریرجوبأ  - 5189-31

لایذلا دلاخوبأ  - 5190-41

 . لوهجم ،

یمعألا ةدانجوبأ  - 5191-51

. یفقاو ،

ةدعجوبأ - 5192-61

. یفقاو ،

 ( لبح  ) لبجوبأ - 5193-71

. یفقاو ،

ءاسنلا باب 

ةدیعس -5194-1

هحفص 351] . ] 

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یناثلا  نسحلا  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

دیمحلادبع نب  میهاربا  - 5195-1

 . باتک هل  یفقاو ،  ، هللا دبع  نب  دعس  لوق  یلع  هنم  عمسی  مل  و  اضرلا ، كردأ   ، هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  ، 

رصن یبأ  دمحم  نب  دمحأ  - 5196-2

 . یسوم نسحلا  یبأ  نع  يور   ، عماجلا باتک  هل  نوکسلا ،)  ) ینوکسلا یلوم  ، ۀقث ، یطنزبلا
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یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5197-3

 . بتک هل  ۀقث ، ، یمقلا يرعشألا 

قاحسإ نب  دمحم  نب  لیعامسإ  -] 5198-4

 . هنع دنسأ   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب 

نامیلس نب  رماع  نب  دمحأ  - 5199-5

 . هنع دنسأ  ، دمحأ نب  هللا  دبع  هنبا  هنع  يور  ، یئاطلا

میشأ نب  دمحأ  - 5200-6

لبنح نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5201-7

 . هللا دبع  وبأ  ینابیشلا ، لاله  نب 

یلظنحلا میهاربا  نب  قاحسإ  -5202-8

 [. هیوهار نباب  فرعی  ،

يرعشألا یسیع  نب  سیردإ  -5203-9

. ۀقث ، ادحاو اثیدح  هنع  يورو  هیلع  لخد  ، یمقلا

دومحم یبأ  نب  میهاربا  - 5204-01

 . یلوم ، ۀقث ، یناسارخ ،

فسوی نب  دمحأ  - 5205-11

هحفص 352] ۀقث [ . (، دادغبب ) ذادغبب تامو  ةرصبلاب  هلزنم  ناک  یفوک ،  ، هللا میت  ینب  یلوم  ،

صوحألا دعس  نب  لیعامسإ  -5206-21

. ۀقث ، یمقلا يرعشألا 

يرصقلا دابع  نب  لیعامسإ  -5207-31

. ةریبه نبا  رصق  نم  ، 

نارهم نب  لیعامسإ  -5208-41
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مامه نب  لیعامسإ  -5209-51

 . مامهوبأ وه  و  ةدنکل ، یلوم  ،

ینادمهلادمحم نب  میهاربا  - 5210-61

حلاص نب  میهاربا  - 5211-71

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  - 5212-81

. ۀقث ، یفوک ،

 ( لالخلا  ) لالحلا رمع  نب  دمحأ  - 5213-91

 . لصألا يدر  ، ۀقث ، یطامنأ یفوک   (، لخلا  ) لحلا عیبی  ناک  ، 

جارد نب  حون  نب  بویأ  -5214-02

. ۀقث  ، عخنلا یلوم  ، یفوک ،

دیزی نب  حلفأ  -5215-12

نیطقی نب  سیردإ  -5216-22

هللا دبع  نب  یلع  نب  میهاربا  - 5217-32

 . هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  اهمأو  یلع ،  تنب  بنیز  هللا  دبع  نب  یلع  مأو  يرفعجلا ، بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب 

یسوم نب  میهاربا  - 5218-42

رفعج نب  یسوم  نب  قاحسإ  -5219-52

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  قاحسإ  -5220-62

یسابعلا مشاه  نب  میهاربا  - 5221-72

هحفص 353] . ] 

یفوقرقعلا بیعش  نب  میهاربا  - 5222-82

لیئارسإ نب  میهاربا  - 5223-92

یمقلا مشاه  نب  میهاربا  - 5224-03
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 . نمحرلادبع نب  سنوی  ذیملت  ،

رطم نب  مرصأ  -5225-13

ضیفلا نب  دمحأ  - 5226-23

دمحم نب  میهاربا  - 5227-33

. یناسارخ یلوم  ،

يدیزلاب فورعملا  ، دمحم نب  دمحأ  - 5228-43

دیزی نب  حلفأ  -5229-53

 . لوهجم ،

ۀبیتق نب  لیعامسإ  -5230-63

 . لوهجم ،

( ۀمالس  ) مالس نب  میهاربا  - 5231-73

 . لیکو (، يروباشین ) يروباسین ،

افاعم نب  دمحأ  -] 5231-73

 . حیبص رصقب 

دهازلا برح  نب  دمحأ  - 5231-73

[. یماع

ءابلا باب 

يدزألادمحم نب  رکب  -5232-1

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  باتک ،  هل  ، 

یبضلا حلاص  نب  رکب  -5233-2

 . یلوم ، يزارلا

عسیلا نب  ةزمح  یلوم   ، سئاب -5234-3
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. ۀقث ، يرعشألا

ءاثلا باب 

یبوقعیلا جلثلا  یبأ  نب  جلث  -5235-1

. یبوقعیلا یلع  نب  دواد  دلو  نم  ، 

میجلا باب 

بیطخلا ینثملا  نب  رفعج  - 5236-1

. یفقاو ، یفوک  ، فیقثل یلوم  ،

دیبع نب  یسیع  نب  رفعج  - 5237-2

یلجبلا ریشب  نب  رفعج  - 5238-3

هحفص 354] . ] 

یمرضحلا میهاربا  نب  رفعج  - 5239-4

ءاحلا باب 

بانلا نامثع  نب  دامح  -5240-1

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  ، 

لاضف نب  یلع  نب  نسحلا  - 5241-2

. ۀقث ، یفوک  ، بابرلا میتل  یلوم  ،

یعبرلا یلع  نب  نسحلا  - 5242-3

. یفوک ، ۀبلعث نب  هللا  میت  یلوم  ،

دامح نب  دیعس  نب  نسحلا  - 5243-4

هیلع اضرلا  یلإ  ینیـضحلا ) ) ینیـصحلا میهاربا  نب  قاحـسإو  راـیزهم  نب  یلع  لـصوأ  يذـلأ  وه  يزاوهأ ، یفوک   ، نیـسحلا نب  یلع  یلوم  ،
. امهیدیأ یلع  ۀمدخلا  ترج  یتح  مالسلا 

زازخلا یلع  نب  نسحلا  - 5244-5
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 . باتک هل  یفوک ، یبرع  هنأ  یعدی  ناک  و  دمحم ، ابأ  ینکی   ، سایلإ تنب  نبا  وه  و  ءاشولاب ، فرعیو  ، 

یسیلفتلا نسحلا  - 5245-6

. دمحم ابأ  ینکی  ،

نیطقی نب  یلع  نب  نسحلا  - 5246-7

. ۀقث ،

ۀحلط یبأ  نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5247-8

يزارلا مهجلا  نب  نسحلا  - 5248-9

سنوی نب  نسحلا  - 5249-01

یفوکلا میهاربا  نب  نسحلا  - 5250-11

دارسلا بوبحم  نب  نسحلا  - 5251-21

. ۀقث ، یفوک ، ۀلیجبل یلوم  ،

ینئادملا بیعش  نب  نسحلا  - 5252-31

یفوکلا دیعس  نب  نسحلا  - 5253-41

هحفص 355] . ] 

دیزی نب  رمع  نب  نسحلا  - 5254-51

يرونیدلا يدنوارلا  نسحلا  - 5255-61

. ۀلیجبل یلوم  ، یفوک لصألا  ، دمحم ابأ  ینکی  ،

يدنکلا طابسأ  نب  نسحلا  - 5256-71

دامح نب  دیعس  نب  نیسحلا  - 5257-81

. ۀقث ، يزاوهألا  ، تافنصملا بحاص   ، نیسحلا نب  یلع  یلوم  ،

دایز نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 5258-91

[. ۀقث ،]
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نیطقی نب  یلع  نب  نیسحلا  - 5259-02

. ۀقث ،

نارهم نب  نیسحلا  - 5260-12

دیزی نب  رمع  نب  نیسحلا  - 5261-22

. ۀقث ،

یفریصلا دلاخ  نب  نیسحلا  - 5262-32

راشب نب  نیسحلا  - 5263-42

 . یسوم نسحلا  یبأ  نع  يور   ، حیحص ۀقث  ، دایز یلوم  ، ینئادم ،

یسوم نب  نیسحلا  - 5264-52

یعخنلا دیزی  نب  نیسحلا  - 5265-62

. یلفونلاب بقلی  ،

بائر نب  نیسحلا  - 5266-72

ۀحلط یبأ  نب  دمحم  نب  نیسحلا  - 5267-82

يزارلا مهج  نب  نیسحلا  - 5268-92

دشار نب  نسحلا  -] 5269-03

هحفص 356] . ] 

[ يروباسینلا نامیلس  نب  نادمح  -5270-13

يرونیدلا يدنورلا  نیسحلا  - 5271-23

. ۀلیجب ینب  یلوم  ، یفوک لصألا  ، دمحم ابأ  ینکی  ،

ینئادملا بیعش  نب  نیسحلا  - 5272-33

ةزمح نب  نسحلا  - 5272-33

مساقلا نب  نیسحلا  - 5273-43
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یسوم نب  میهاربا  نب  نیسحلا  - 5274-53

 . مالسلا امهیلعرفعج  نب 

یمعثخلا حلاص  نب  نیسحلا  - 5275-63

دابع نب  نسحلا  - 5276-73

دایز نب  نیسحلا  - 5277-83

عیزب نب  ةزمح  -5278-93

لهس نب  نسحلا  - 5279-04

 . نیملقلا يذب  نسحلا  فرعیو  نیتسائرلا ،  يذ  لضفلا  وخأ  ،

يولعلا نسحلا  نب  نسحلا  - 5280-14

يزاوهألا میهاربا  نب  نادمح  -5281-24

. یفوک ،

میهاربا نب  نسحلا  - 5282-34

. یفوک ،

سیدع نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 5283-44

هحفص 357] . ] 

ریشب نب  نسحلا  - 5284-54

 . لوهجم ،

دسأ نب  نسحلا  - 5285-64

. يرصب ،

ءاخلا باب 

يرصبلا ۀملس  نب  فلخ  -5286-1

لادلا باب 
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نامعنلا نب  دواد  -5287-1

يدبعلا یلع  نب  دواد  -5288-2

. يدهملا باحصأ  نم  ناک  ، 

یبوقعیلا یلع  نب  دواد  -5289-3

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -] 5290-4

 . مشاهوبأ ، 

یعازخلا یلع  نب  لبعد  -5291-5

 ( فسوی  ) سنوی نب  نامیلس  نب  دواد  -5292-6

 [. هیورهم نبا  هنع  يور   ، هنع دنسأ  ، يزاغلادمحأ نب 

ءارلا باب 

تلصلا نب  نایرلا  -5293-1

. یناسارخ ، ۀقث (، يدادغب ) يذادغب ،

يازلا باب 

یمقلا دمصلادبع  نب  ایرکز  -5294-1

 . یسوم هحفص 358 ] نسحلا [  یبأ  باحصأ  نم  ریرجابأ ، ینکی  ، ۀقث ،

هللا دبع  نب  سیردإ  نب  ایرکز  -5295-2

 (. برح ) ریرجابأ ینکی  ، یمق ، يرعشألا

نمؤملا ایرکز  -5296-3

یمقلا مدآ  نب  ایرکز  -5297-4

نیسلا باب 

يرفعجلارفعج نب  نامیلس  -5298-1

. ۀقث ،
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هللا دبع  نب  عسیلا  نب  لهس  -5299-2

 . یسوم نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  اعیمج  ، یمقلا يرعشألا 

ییحی نب  ناوفص  تخأ  نبا  دیعس  -5300-3

. یلاغلا سراف  وخأ  ،

صوحألا دعس  نب  دعس  -5301-4

. ۀقث ، یمق ، يرعشألا کلام  نب  دعس  نب 

دیشر نب  نامیلس  -5302-5

فافخلا دواد  نب  نامیلس  -5303-6

[ يزورملا نامیلس  -] 5304-7

عیبرلا نب  يدنس  -5305-8

. یفوک ،

یمقلا دیعس  نب  دیعس  -5306-9

دامح نب  دیعس  -5307-01

 . لوهجم ،

نیشلا باب 

دامح نب  بیعش  -5308-1

هحفص 359] . ] 

داصلا باب 

ۀیطع نب  یلع  نب  حلاص  -5309-1

(. يدادغبلا ) يذادغبلا

یمعثخلا هللا  دبع  نب  حلاص  -5310-2

یلجبلا ییحی  نب  ناوفص  -5311-3
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. یفوک  ، مالسلا هیلع  هلیکو  ، ۀقث  ، یلوم ، يرباسلا عایب  ،

زابخلا حلاص  -5312-4

. یفوک ،

یناسارخلا ۀقدص  -5313-5

ءاطلا باب 

متاح نب  رهاط  -5314-1

 . سراف وخأ   ، باذک یلاغ  ،

نیعلا باب 

رفعج نب  یسوم  نب  هللا  دبع  -] 5315-1

 [. هوخأ  ، مالسلا مهیلعدمحم  نب 

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع  - 5316-2

. ۀقث ، یفوک ،

دمحم نب  رفعج  نب  یلع  - 5317-3

. ۀقث  ، باتک هل  ، 

ةریغملا نب  هللا  دبع  - 5318-4

. یفوک ، زازخ  ، بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  لفون  ینب  یلوم  ،

دیعس نب  دیمحلادبع  - 5319-5

یئاسلا دیوس  نب  یلع  - 5320-6

. ۀقث ،

لالب نب  یلع  -] 5321-7

هحفص 360] هنع [ .]  دنسأ  ،

یبالکلا یسیع  نب  نامثع  -5322-8
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 . یسوم نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  مهلک  ، یفقاو ، یفوک ، یساور ،

یمیمتلا نارجن  یبأ  نب  نمحرلادبع  - 5323-9

. یفوک  ، یلوم ،

يدتهملا نب  زیزعلادبع  - 5234-01

. یمق يرعشأ  ،

يدنواهنلا  ( كرابملا  ) كرابم نب  رابجلادبع  - 5325-11

يدنواهنلا ریثک  نباب  فورعملا   ، باهولادبع - 5326-21

تلصلا نب  هللا  دبع  - 5327-31

. ۀقث ، ۀبلعث نب  هللا  میت  ینب  یلوم   ، بلاطابأ ینکی  ،

يورهلا حلاص  نب  مالسلا  دبع  -] 5328-41

. یماع  ، تلصلاوبأ ، 

ۀقدص نب  يدهم  نب  یلع  - 5329-51

. دمحأ یلع  وبأ  هنبا  هنع  يور   ، نسحلا وبأ  یقرلا ،

یلع نب  هللا  دبع  - 5330-61

 . هنع دنسأ  ،

نیزر نب  یلع  نب  یلع  - 5331-71

[. رعاشلا یلع  نب  لبعد  وخأ  ، یعازخلا

لاجحلادمحم نب  هللا  دبع  - 5332-81

. ۀقث  ، هللا میت  [ ینب  ] یلوم ،

ینیصحلادمحم نب  هللا  دبع  - 5333-91

. زاوهألا نم  ناک  يدبعلا ،

نابأ نب  هللا  دبع  - 5334-02
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نارمع نب  دمحم  نب  نارمع  -5335-12

. ۀقث ، يرعشألا هللا  دبع  نب 

رایزهم نب  یلع  - 5336-22

 . حیحص ، ۀقث ، يزاوهأ ،

ملاس نب  طابسأ  نب  یلع  - 5337-32

. یفوک ، یطزلا عایب  ، يدنک ،

میکح نب  دیدح  نب  یلع  - 5338-42

 . نئادملاب هؤشنمو  هلزنم  ناک  و  دزألا ، یلوم  ، یفوک ،

نسحلا نب  ییحی  نب  یلع  - 5339-52

. ۀقث ، دیعس نب  نیسحلا  لاخوه  و  یفوک ،  ، نیسحلا نب  یلع  یلوم  ،

 ( میشأ  ) متسر نب  دمحأ  نب  یلع  - 5340-62

هحفص 361] . ] 

بیسملا نب  یلع  - 5341-72

. ۀقث  ، ناذمه لهأ  نم  یبرع ، ،

ییحی نب  نیسحلا  نب  یلع  - 5342-82

یطساولا لضفلا  نب  یلع  - 5343-92

ریبزلا نب  مکحلا  نب  یلع  - 5344-03

. یفوک  (، عخنلا ) یعخنلا یلوم  ،

ةریمع نب  فیس  نب  یلع  - 5345-13

. یعخن ، یفوک ، یبرع ،

قارولادمحم نب  سابع  -5346-23

. یسنوی ،
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ساخنلا یسوم  نب  سابعلا  -5347-33

. ۀقث ، یفوک ،

فورعم نب  سابعلا  -5348-43

. يرعشألا هللا  دبع  نب  نارمع  نب  رفعج  یلوم   ، حیحص ۀقث  ، یمق ،

يرصنلا دیبع  -5349-53

دیزی نب  دابع  -5350-63

. دیعس انبا  نیسحلا  نسحلا و  هنع  يور  ،

متسر نب  ۀبقع  -5351-73

یبالکلا یسیع  نب  یسیع  -5352-83

. یفقاو ، یفوک ، یساورلاب سیل  و  رماع ، ینبل  یلوم  ،

یماشلا لاله  نب  سابعلا  -5353-93

 ( نارمع  ) نارهم نب  هللا  دبع  نب  یلع  - 5354-04

دیعس نب  دیمحلادبع  - 5355-14

يدنواهنلا ربنق   ( نباب ) یبأب فورعملا   ، باهولادبع - 5356-24

ییحی نب  یلع  - 5357-34

هحفص 362] نسحلا [ .)  ابأ  نیسحلا (  ابأ  ینکی  ،

نابأ نب  هللا  دبع  - 5358-44

یشاجنلا سابعلا  -5359-54

. یفوک ،

دیزی نب  رامع  -5360-64

. دیعس انبا  نیسحلا  نسحلا و  هنع  يوری  ،

 [ ملسم نب  زیزعلادبع  -] 5361-74
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حلاص نب  مالسلا  دبع  - 5362-84

 . هللا دبع  ابأ  ینکی  ،

تارف نب  رمع  -5363-94

. یلاغ (، يدادغب ) يذادغب  ، بتاک ،

میهاربا نب  هللا  دبع  - 5364-05

نامعنلا نب  یلع  - 5365-15

یمثیملا لیعامسإ  نب  یلع  - 5366-25

 . ملکتم ،

يرزجلا ریهز  نب  رمع ) ) ورمع -5367-35

نامیلس نب  دمحم  نب  دابع  -5368-45

. یلفونلا

دیشر نب  نامثع  -5369-55

نیزر نب  نامثع  نب  یلع  - 5370-65

يرشانلا ماشه  نب  سیبع  -5371-75

ینئادملا دیعس  نب  یلع  - 5372-85

روث یبأ  نب  یلع  - 5373-95

. یفوک ،

طابر نب  یلع  - 5374-06

لاله نب  یلع  - 5375-16

راوس نب  یلع  نب  هللا  دیبع  -5376-26

سواط نب  هللا  دبع  - 5377-36

. ۀنس ۀئام  شاع  ،

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


يرذملا سأرب  بقلملا   ، هللا دبع  - 5378-46

هحفص 363] رینتسملا [ . نب  مالس  دلو  نم  ، 

نامثع نب  یسیع  -5379-56

 . لوهجم ،

میشأ نب  دمحأ  نب  یلع  - 5380-66

 . لوهجم ،

متسر نب  ۀیطع  -5381-76

 . لوهجم ،

نمهب نب  سنوی  نب  یلع  - 5382-86

ءافلا باب 

بویأ نب  ۀلاضف  -5383-1

. يدزأ ، یبرع ،

نیتسائرلا وذ   ، لهس نب  لضفلا  -5384-2

نانس نب  لضفلا  -5385-3

 . لیکو ، يروباسین ،

فاقلا باب 

طابسأ نب  مساقلا  -5386-1

 . لوهجم ،

نسحلا نب  ییحی  نب  مساقلا  -5387-2

میملا باب 

یسوم نب  یلع  نب  دمحم  -] 5388-1

 [. بلاط یبأ  نبا  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب 
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یملیدلا نامیلس  نب  دمحم  - 5389-2

 [. فیعض ] يرصب ،

يدزألا لضفلا  نب  دمحم  - 5390-3

. ۀقث ، یفوک ،

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  - 5391-4

هحفص 364] مالسلا [ .  هیلع  یسوم  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  ءالؤه  ، ۀقث ،

رفعج نب  یلع  نب  دمحم  - 5392-5

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 5393-6

. روصنملا یلوم  ، یفوک  ، حیحص ۀقث  ،

نانس نب  دمحم  - 5394-7

 . فیعض ،

یخلبلا دلاخ  نب  دمحم  - 5395-8

 . نسحلا یبأ  یلوم  ،

یجخرلا جرفلا  نب  دمحم  - 5396-9

. ۀقث ،

راطعلا دیمحلادبع  نب  دمحم  - 5397-01

. ۀلیجبل یلوم  ، راطعلا ملاس  نب  دیمحلادبع  هوبأ  ،

یشرقلا یلع  نب  دمحم  - 5398-11

( يروهطلا ) يوهطلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5399-21

رحب نب  دمحم  - 5400-31

 (. سلفم  ) سلغم وخأ  ،

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم  - 5401-41
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. یفوک هلصأ  ، يربطلا

( یئانقملا ) یبنقملارفعج نب  دمحم  - 5402-51

يربطلا دیز  نب  دمحم  - 5403-61

. یفوک هلصأ  ،

یمعلا روهمج  نب  دمحم  - 5404-71

 . لاغ ، يرصب ، یبرع ،

یناجشونلا مساقلا  نب  دمحم  - 5405-81

رفعج نب  یلع  نب  دمحم  -] 5406-91

 . مالسلا امهیلع  همع  ، دمحم نب 

مالسلا هیلع  اضرلا  یلوم  ، دمحم - 5407-02

[ ۀفرع نب  دمحم  - 5408-12

هحفص 365] . ] 

ثعشأ نب  ةرامع  نب  دمحم  - 22

رامع نب  قاحسإ  نب  دمحم  - 5410-32

. یفوک ، یفریصلا

يرعشألا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5411-42

عسیلا نب  لهس  نب  دمحم  - 5412-52

. یمقلا يرعشألا 

ریمع یبأ  نب  دمحم  - 5413-62

. ۀقث ، دزألا یلوم  ، دایز ریمع  یبأ  مساو  دمحأ ، ابأ  ینکی  ،

یسرافلا ( ۀعاذج ) ۀعازخ نب  دمحم  - 5414-72

زازخلارفعج نب  دمحم  - 5415-82
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رصن نب  روصنم  نب  دمحم  - 5416-92

. یعازخلا

يرعشألا روصنم  نب  دمحم  - 5417-03

ۀعامس نب  دمحم  - 5418-13

. یفوک ،

یسیع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 5419-23

. یمق ، يرعشألا

ینئادملا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5420-33

یلجبلا لهس  نب  دمحم  -] 5421-43

 [. هنع دنسأ  ، يدزألا

لیضفلا نب  دمحم  - 5422-53.3245-63

 . باتک هل  ولغلاب ، یمری  ، یفریص ، يدزأ ،

ۀیواعم نب  مساقلا  نب  یسوم  - 5424-73

. ۀقث ، یفوک ، یلجب یبرع   ، بهو نب 

ییحی نب  ناورم  -5425-83

ییحی نب  ۀیواعم  -5426-93

هحفص 366] . ] 

يدنکلا دیعس  نب  ۀیواعم  -5427-04

امایق نب  لتاقم  نب  لتاقم  -5428-14

 . شیشخ همسا  نظأ   ، ثیبخ ، یفقاو ،

دلاخ نب  نعم  -5429-24

. ۀقث  ، باتک هل  ، 
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سیق نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5430-34

. ۀقث  ، باتک هل  یفوک ، یلوم   ، نالیغ نب 

رمع نب  لضفملا  نب  دمحم  - 5431-44

رفعج نب  یلع  نب  دمحم  - 5432-54

دالخ نب  رمعم  -5433-64

 ( هیوجنر  ) هیوجنز نب  یسوم  - 5434-74

نمحرلادبع نب  سنوی  نب  دمحم  - 5435-84

يرهاطلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5436-94

یسوطلا ملسأ  نب  دمحم  - 5437-05

 . هنع دنسأ  ،

ثعشألا نب  رامع  نب  دمحم  - 5438-15

. يدهنلا

دلاخ یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5439-25

. يرعشألا یمقلا 

يرعشألا نارمع  نب  نابزرملا  -5440-35

. یمقلا

دیزی نب  رمع  نب  دمحم  - 5441-45

زازخلارفعج نب  دمحم  - 5442-55

لیضفلا نب  مساقلا  نب  دمحم  - 5443-65

رصن نب  روصنم  نب  دمحم  - 5444-75

. روصنم نب  دمحأ  لاقیو  یعازخلا ،

نیطقی نب  یسوم  - 5445-85
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بتاکلا نامیلس  نب  دمحم  - 5446-95

لتاقم نب  لتاقم  -5447-06

ۀقدص نب  دمحم  - 5448-16

هحفص 367] لاغ [ .  ، يرصب ،

رعش قاحسإ  نب  دمحم  - 5449-26

رفاسم -5450-36

 . ملسمابأ ینکی  ،

رمعم نب  یسوم  - 5451-46

نوراه نب  قفوم  -5452-56

یسانکلا ( رمع ) ورمع نب  دمحم  - 5453-66

نارهم نب  یسوم  - 5454-76

مساقلا نب  ةزمح  نب  دمحم  - 5455-86

يزاوهألا  ( بیضخلا  ) بیصخلا نب  دمحم  - 5456-96

(. يزاوهأ )

بیعش نب  دمحم  - 5457-07

یمقلا ملاس  نب  دمحم  - 5458-17

یجخرلا جرفلا  نب  دمحم  - 5459-27

يرعشألا بیلک  نب  دمحم  - 5460-37

دربألا نب  کلام  نب  دمحم  - 5461-47

. یعخنلا

رذنملاوبأ دمحم ، نب  دمحم  - 5462-57

. دمحم نب 
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یمقلا ۀمروأ  نب  دمحم  - 5463-67

دیبع نب  یسیع  نب  دمحم  - 5464-77

(. يدادغب ) يذادغب

( دیح ) دیج نب  یسوم  - 5465-87

. یمق ،

یبتعلارفعج نب  دمحم  - 5466-97

یجنشوبلا مساقلا  نب  دمحم  - 5467-08

يرعشألا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5468-18

کلام نب  ضیف  نب  دمحم  - 5469-28

هحفص 368] باطخلا [ .  نب  رمع  یلوم  ، ینئادملا

ینئادملا مدآ  نب  دمحم  - 5470-38

. ینئادملا ناقرزب  فرعی  ،

یلجبلادمحأ نب  نسحم  -5471-48

. دمحأ ابأ  ینکی  ،

ییحی نب  ناورم  -5472-58

 . لوهجم ،

یثعشألا روصنم  نب  دمحم  - 5473-68

 . لوهجم ،

نونلا باب 

سلغم نب  رصن  -5474-1

واولا باب 

یبضلا نابأ  نب  دیلولا  -5475-1
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. يزارلا

ءاهلا باب 

رمحألا میهاربا  نب  ماشه  -5476-1

ءایلا باب 

بوقعی نب  سنوی  -5477-1

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  باتک ،  هل  ۀقث ، ،

نمحرلادبع نب  سنوی  -5478-2

. ۀقث يدنعوه  نویمقلا و  هیلع  نعط   ، نیطقی نب  یلع  یلوم   ، یسوم نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  ، 

كرابملا نب  ییحی  -5479-3

( رمع ) ورمع نب  ییحی  -5480-4

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  نب  ییحی  -5481-5

یمیمتلا ییحی  نب  ییحی  -] 5482-6

هحفص 369] یماع [ .] ،

تایزلا بیبح  نب  ییحی  -5483-7

ینادمهلا نارمع  نب  ییحی  -5484-8

. یسنوی

دلاخوبأ دیزی ، نب  ییحی  -5485-9

. یفوکلا

بتاکلا نامیلس  نب  ییحی  -5486-01

رصنلا نب  رسای  -] 5486-01

. یماع

ۀیواعم نب  رمع  نب  دیزی  -5486-01
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[. یماشلا

بدنج نب  هللا  دبع  نب  بوقعی  -5487-11

بتاکلا دیزی  نب  بوقعی  -5488-21

 . ناتقث هوبأ  دیزی 

نیطقی نب  بوقعی  -5489-31

. ۀقث ،

نامثع تنب  نبا  رمع  نب  دیزی  -5490-41

يرعشألا عسیلا  یلوم  ، رسای -5491-51

. یمقلا

سیق نب  دمحأ  نب  ییحی  -5492-61

 . نالیغ نب 

يدنکلا دیعس  نب  بوقعی  -5493-71

قارولا سابع  نب  ییحی  -5494-81

 . لوهجم ،

ینکلا باب 

یناسارخلا قاحسإوبأ  - 5495-1

 . هللا دبع  یبأ  باحصأ  نم  ، 

یفوکلا دلاخوبأ  - 5496-2

یکملا دیزیوبأ  - 5497-3

ینیوزقلادمحم وبأ  - 5498-4

يورهلا یناسارخلا  تلصلاوبأ  - 5499-5

هحفص 370] حلاص [ .  نب  رکب  هنع  يور  ، یماع ،
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یناسارخلا نسحلا  وبأ  - 5500-6

ناطقلا یلع  وبأ  - 5501-7

يریرذلادمحم وبأ  - 5502-8

. يرونید ،

یناسارخلا  ( لضفلا  ) لضفملاوبأ - 5503-9

یناتسجسلا دلاخوبأ  - 5504-01

يراصنألا حاجسوبأ  - 5505-11

یلصوملا ییحیوبأ  - 5506-21

يریمحلا سابعلاوبأ  - 5507-31

هالوم ، ةزمحوبأ - 5508-41

یفوکلادمحم وبأ  - 5509-51

یمقلا ریرجوبأ  - 5510-61

یسیلفتلادمحم وبأ  - 5511-71

 . لوهجم ،

یناسارخلا دیعسوبأ  - 5512-81

 . لوهجم ،

یکملا دیزوبأ  - 5513-91

هحفص 373] لوهجم [ .  ،

مالسلا امهیلع  یناثلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

( ینیضحلا ) ینیصحلا میهاربا  نب  قاحسإ  -5514-1

 . مالسلا هیلع  اضرلا  یقل  ،
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ینادمهلادمحم نب  میهاربا  - 5515-2

. اضیأ هقحل  ،

یبوقعیلا دواد  نب  میهاربا  - 5516-3

هیورهم نب  میهاربا  - 5517-4

 . لباب رسج  لهأ  نم  ، 

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5518-5

. اضرلا باحصأ  نم  یطنزبلا ،

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5519-6

. اضرلا باحصأ  نم  يرعشألا ،

هللا دیبع  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5520-7

. يرعشألا

دلاخ نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5521-8

دامح نب  دمحأ  - 5522-9

یمقلا سیردإ  -5523-01

 . مساقلاابأ ینکی  ،

جارد نب  حون  نب  بویأ  -5524-11

. ۀقث  ، عخنلا یلوم  ، یفوک ،

 [ لهس نب  لیعامسإ  -] 5524-11

( یناهافصإلا ) یناهبصألا ۀبیش  نب  میهاربا  - 5525-21

 . ناساق نم  هلصأو  دسأ ، ینب  یلوم  ،

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ  - 5526-31

. یمقلا يرعشألا 
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رادنب نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5527-41

 . عرقألا عیبرلا  یلوم  ،

يزورملا دامح  نب  دمحأ  - 5528-51

 ( هللا دیبع  ) دیبع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5529-61

هحفص 374] يرعشألا [ . یمقلا 

يزورملا راشب  نب  مکحأ )   ) ملحأ -5530-71

یفوکلا هللا  دبع  نب  دمحأ  - 5531-81

رایزهم نب  میهاربا  - 5532-91

میجلا باب 

سنوی نب  دمحم  نب  رفعج  - 5533-1

. ۀقث  ، لوحألا

دعس نب  ییحی  نب  رفعج  - 5534-2

. دیعس نب  نیسحلا  لاخ   ، لوحألا

یبوقعیلا دواد  نب  رفعج  - 5535-3

یمشاهلادمحم نب  رفعج  - 5536-4

. یفریص ،

يرهوجلارفعج - 5537-5

ءاحلا باب 

نایزاوهألا دیعس  انبا  نیسحلا  نسحلا و 

 . مالسلا هیلع  اضرلا  باحصأ  نم  ، 

( راشب ) راسی نب  نیسحلا  - 5539-2

ملسم نب  نیسحلا  - 5540-3
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دسأ نب  نیسحلا  - 5541-4

 . حیحص ۀقث  ،

حون نب  لهس  نب  نیسحلا  - 5542-5

یمقلا یلع  نب  نیسحلا  - 5543-6

شیرح نب  سابع  نب  نسحلا  - 5544-7

هحفص 375] يزارلا [ .

دشار نب  نسحلا  - 5545-8

. ۀقث (، يدادغب ) يذادغب  ، بلهملا لآل  یلوم   ، یلع ابأ  ینکی  ،

( راشب ) راسی نب  نسحلا  - 5546-9

يرهوجلا صفح  -5547-01

نامثع یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 5548-11

 . لاغ ، ةداجسلا

یمقلادمحم نب  نیسحلا  - 5549-21

شارخ نب  سابع  نب  نسحلا  - 5550-31

یبوقعیلا دواد  نب  نیسحلا  - 5551-41

ءاخلا باب 

يرصبلا فلخ  -5552-1

 . مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  اضرلا و  باحصأ  نم  ، 

لادلا باب 

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -5553-1

. ردقلا لیلج  ۀقث   ، بلاط یبأ  نب  رفعج  دلو  نم  مشاهابأ ،  ینکی  ،

رایزهم نب  دواد  -5554-2
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 . یلع وخأ  ،

يازلا باب 

یمقلا مدآ  نب  ایرکز  -5555-1

نیسلا باب 

یمدآلا دایز  نب  لهس  -5556-1

. يرلا لهأ  نم  دیعسابأ ، ینکی  ،

دعس نب  دعس  -5557-2

هحفص 376] . ] 

نیشلا باب 

لیلخلا نب  ناذاش  -5558-1

. يروباسینلا ناذاش  نب  لضفلا  دلاو  ،

داصلا باب 

یلجبلا ییحی  نب  ناوفص  -5559-1

. يرباسلا عایب  ،

دامح یبأ  نب  حلاص  -5560-2

. ریخلاابأ ینکی  ،

ینادمهلادمحم نب  حلاص  -5561-3

 . نیعلا باب 

یلع نب  نسحلا  نب  یلع  -] 5562-1

 [. هنع هللا  یضر  یلع  نب  نسحلا  رصانلا  دلاو   ، مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب 

یلع نب  دمحم  نب  یلع  - 5563-2

. ینسح ، يولعلا
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( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  هللا  دبع  - 5564-3

بلاطوبأ تلصلا ،  نب  هللا  دبع  - 5565-4

 . عیبرلا یلوم  ، یمقلا

دامح نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 5566-5

. يزارلا

نارجن یبأ  نب  نمحرلادبع  - 5567-6

. یفوک ،

يزاوهألا رایزهم  نب  یلع  - 5568-7

ینئادملا هللا  دبع  نب  یلع  - 5569-8

طابسأ نب  یلع  - 5570-9

میکح نب  دیدح  نب  یلع  - 5571-01

مکحلا نب  یلع  - 5572-11

هحفص 377] . ] 

لهس نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 5573-21

. دواد نب 

يزارلادمحم نب  هللا  دبع  - 5574-31

رسیم نب  یلع  - 5575-41

رصن نب  یلع  - 5576-51

ییحی نب  یلع  - 5577-61

 . هانلزنأ انإ  باوث  باتک  هنع  يوری   (، نیسحلا نسحلا (  ابأ  ینکی  ،

یلع نب  هللا  دبع  نب  میظعلادبع  -] 5577-61

 [. بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نسحلا  نب 
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لالب نب  یلع  - 5578-71

. ۀقث (، يدادغب ) يذادغب ،

كرابملا نب  رابجلادبع  - 5579-81

. يدنواهن ،

هللا دبع  نب  یلع  - 5580-91

. یمق ،

رمع نب  سابعلا  -5581-02

(. ینادمه ) یناذمه ،

یسنالقلادمحم نب  یلع  - 5582-12

یطساولا ناسح  نب  یلع  - 5583-22

فاقلا باب 

یطنزبلا  ( نیسحلا نسحلا (  نب  مساقلا  -5584-1

 . حون نب  بویأ  بحاص  ،

میملا باب 

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  - 5585-1

. اضرلاو رفعج  نب  یسوم  باحصأ  نم  ، 

یجخرلا جرفلا  نب  دمحم  - 5586-2

. اضرلا باحصأ  نم  ، 

نانس نب  دمحم  - 5587-3

. اضرلا باحصأ  نم  ، 

( ینیضحلا ) ینیصحلا میهاربا  نب  دمحم  - 5588-4

ةدبع نب  دمحم  - 5589-5
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. رشبابأ ینکی  ،

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  - 5590-6

هحفص 378] اضرلا [ . باحصأ  نم  ، 

ةزمح نب  دمحم  - 5591-7

یمقلا قاحسإ  نب  دمحم  - 5592-8

شیرق یبأ  نب  دمحم  - 5593-9

ریصن نب  دمحم  - 5594-01

ۀیواعم نب  مساقلا  نب  یسوم  - 5595-11

. اضرلا باحصأ  نم  یلجبلا ، بهو  نب 

کلملادبع نب  هللا  دبع  نب  یسوم  - 5596-21

 . ماشه نب 

يرقنملا دواد  نب  یسوم  - 5597-31

عیزب نب  رمع  نب  یسوم  - 5598-41

. ۀقث ،

يدبعلا دایز  نب  راتخملا  -5599-51

. ۀقث ، يرصب ،

ینئادملا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5600-61

. رفعج نب  یسوم  قحل  ،

نمحرلادبع نب  سنوی  نب  دمحم  - 5601-71

. اضرلا قحل  ،

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 5602-81

 . فیعض ،
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ةزمح نب  دمحم  - 5603-91

سوباق نب  رذنم  -5604-02

زازخلا دیلولا  نب  دمحم  - 5605-12

. ینامرکلا

میکح نب  ۀیواعم  -5606-22

ۀقدص نب  قدصم  -5607-32

دیبع نب  كورم  -5608-42

دیمحلادبع نب  ملاس  نب  دمحم  - 5609-52

ریصن نب  دمحم  - 5610-62

یبوقعیلا دواد  نب  یسوم  - 5611-72

رابجلادبع نب  دمحم  - 5612-82

هحفص 379] . ] 

يزارلا ( دیزی ) دیز یبأ  نب  دمحم  - 5613-92

 . مق نم  هلصأ  ،

سابعلا نب  روصنم  -5614-03

. دادغبب ۀفوکلا  بابب  هراد  ناک  يدادغب ،) ) يذادغبوأ یفوک  ،

باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 5615-13

. ۀقث ، یفوک ،

نومش نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5616-23

. يرصب ،

یطساولا نسحلا  نب  دمحم  - 5617-33

بوبحم نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5618-43
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نونلا باب 

يدادغبلا بیعش  نب  حون  -5619-1

 . حلاص نب  حون  هنإ  لیقو  ایضرم ، احلاص  املاع  اهیقف  ناک  هنأ  ناذاش  نب  لضفلا  رکذ  ،

ءاهلا باب 

بوبحم نب  نسحلا  نب  نوراه  -5620-1

ءایلا باب 

دادزی -5621-1

ینکلا باب 

يرهملا شادخوبأ  - 5622-1

. يرصب ،

ینیصحلا نیصحلا  نب  نیصحلاوبأ  - 5623-2

. ۀقث ،

رواسموبأ - 5624-3

ةراسوبأ - 5625-4

ۀنیکسوبأ - 5626-5

هحفص 380] یفوک [ . ،

يرصبلارفعج وبأ  - 5627-6

ءاسنلا باب 

ییحی نب  دمحم  تنب   ، بنیز -5628-1

نیسحلا نب  دمحأ  مأ  ، ءارهز -5629-2

هحفص 383] يدادغبلا [ . دواد  نب  دمحأ  وه  و  ، 

مالسلا امهیلعدمحم  نب  یلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  باحصأ 
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ةزمهلا باب 

نیطقی نب  لیعامسإ  نب  دمحأ  - 5630-1

عسیلا نب  ةزمح  نب  دمحأ  - 5631-2

. ۀقث ، یمق ،

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5632-3

. یمق ، يرعشألا

قاحسإ نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5633-4

. دعس نب 

 ( بیضخلا  ) بیصخلا نب  دمحأ  - 5634-5

قاحسإ نب  میهاربا  - 5635-6

. ۀقث ،

ۀبقع نب  میهاربا  - 5636-7

ینادمهلادمحم نب  میهاربا  - 5637-8

سیردإ نب  میهاربا  - 5638-9

رایزهم نب  میهاربا  - 5639-01

. يزاوهأ ،

سراف نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5640-11

. يروباسینلا

یبوقعیلا دواد  نب  میهاربا  - 5641-21

جارد نب  حون  نب  بویأ  -5642-31

. ۀقث ،

يزارلا قاحسإ  نب  دمحأ  - 5643-41
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. ۀقث ،

میهاربا - 5644-51

. دمحم ابأ  ینکی  ،

یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  - 5645-61

یلع نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5646-71

هحفص 384] لاضف [ .  نب 

اباب نب  ایرکز  نب  دمحأ  - 5647-81

يروباسینلا ةدبع  نب  میهاربا  - 5648-91

یئاتربعلا لاله  نب  دمحأ  - 5649-02

. یلاغ (، يدادغب ) يذادغب ،

ۀبیش نب  میهاربا  - 5650-12

تخبون نب  لیعامسإ  نب  قاحسإ  -5651-22

يرایسلادمحم نب  دمحأ  - 5652-32

يرصبلادمحم نب  قاحسإ  -5653-42

. ولغلاب یمری  ،

ناقهدلا میهاربا  - 5654-52

لضفلا نب  دمحأ  - 5655-62

ءابلا باب 

يروباسینلا راشب  نب  رشب  -5656-1

. یناذاشلا هللا  دبع  یبأ  معوه  و  ، 

 [ هالوم نیطوب  -] 5656-1

میجلا باب 
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لیعامسإ نب  دمحم  نب  رفعج  - 5657-1

 . باطخلا نب 

میهاربا نب  رفعج  - 5658-2

ماشه نب  رفعج  - 5659-3

دمحأ نب  رفعج  - 5660-4

نیسحلا نب  هللا  دبع  نب  رفعج  - 5661-5

. يریمح ، یمق  ، عماج نب 

سنوی نب  دمحم  نب  رفعج  - 5662-6

 . لوحألا

نامیلس نب  رفعج  - 5663-7

هحفص 385] . ] 

ءاحلا باب 

دمحم یخأ  نبا  دمحم ، نب  نسحلا  - 5664-1

. طایخلا ءاجر  نب 

ءاشولا یلع  نب  نسحلا  - 5665-2

ینئادملادمحم نب  نسحلا  - 5666-3

نسحلا نب  یلع  نب  نسحلا  -] 5667-4

 [. هنع هللا  یضر  قحلل  رصانلا   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب 

يولعلا نسحلا  نب  نسحلا  - 5668-5

دیعس نب  نیسحلا  - 5669-6

 . نیسحلا نب  یلع  یلوم  ، يزاوهأ یفوک  ،

يرصبلا دسأ  نب  نسحلا )  نیسحلا (  - 5670-7
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یمقلا کلام  نب  نیسحلا  - 5671-8

. ۀقث ،

يزورملا صفح  -5672-9

دشار نب  نسحلا  - 5673-01

(. يدادغب ) يذادغب  ، یلع ابأ  ینکی  ،

فیرظ نب  نسحلا  - 5674-11

نامثع یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  - 5675-21

 . لاغ ، ةداجسلا

یح نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5676-31

ینئادملادمحم نب  نیسحلا  - 5677-41

نامیلس نب  یلع  یلوم  ، ةزمح -5678-51

(. يدادغب ) يذادغب ، دیشر نب 

جرفلا نب  متاح  -5679-61

هحفص 386] . ] 

بلاط یبأب  فورعملا  ، رفعج نب  نسحلا  - 5680-71

(. يدادغب ) يذادغب ، ینافافلا

یمقلا بیکشإ  نب  نیسحلا  - 5681-81

. ربقلا مداخ  ،

یمقلا هللا  دیبع  نب  نیسحلا  - 5682-91

. ولغلاب یمری  ،

ذازرخ نب  نسحلا  - 5683-02

. یمق ،
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اباب نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5684-12

 . لاغ ، یمقلا

یفوکلا نایفس  نب  نسحلا  - 5685-22

يولعلا نیسحلا  نب  نسحلا  - 5686-32

ةریمع نب  نامیلس  نب  نادمح  -5687-42

. رجاتلاب فورعملا  ، يروباسین ،

ءاخلا باب 

مداخلا ناریخ  -5688-1

. ۀقث ،

( یناکازلا ) یناکارلا قاحسإ  نب  ناریخ  -5689-2

یسرافلا ماشه  نب  لیلخ  -5690-3

لادلا باب 

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -5691-1

. ۀقث  ، مشاهابأ ینکی  ،

دیز یبأ  نب  دواد  -5692-2

. ۀجهللا قداص   ، هیوتخس راد  یف  ناخرط  ۀکس  یف  نیراجنلا  یف  يروباسین ،  ، نامیلسابأ ینکی   ، ناکنز همسا  ،

یمرصلا دواد  -5693-3

 . نامیلسابأ ینکی  ،

ءارلا باب 

( يدادغبلا ) يذادغبلا تلصلا  نب  نایرلا  -5694-1

هحفص 387] ۀقث [ . ،

ییحی نب  یئاتربعلا  ءاجر  -5695-2
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. انباحصأ نم  ۀعامج  هنع  انربخأ  ، ینابیشلا بلطملا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  لضفلاوبأ  هنع  يور   ، نیسحلا ابأ  ینکی  ،

نیسلا باب 

يزورملا دواد  نب  نامیلس  -5696-1

هیوصفح نب  نامیلس  -5697-2

قاحسإ نب  بوقعی  نب  لهس  -5698-3

 . ساون یبأب  بقلملا  ، يرسلاابأ ینکی  ،

یمدآلا دایز  نب  لهس  -5699-4

. يزار ، ۀقث ، دیعسابأ ینکی  ،

یناهبصألا ۀمالس  نب  يرسلا  -5700-5

دمحم نب  يدنسلا  -5701-6

 . یلع وخأ  ،

نیشلا باب 

هللا دبع  نب  هیوهاش  -5702-1

داصلا باب 

( یناذمهلا ) ینادمهلادمحم نب  حلاص  -5703-1

. ۀقث ،

رمع نب  یسوم  نب  حلاص  -5704-2

 . عیزب نب 

يزارلا ( ۀملس ) ۀملسم نب  حلاص  -5705-3

. ریخلاابأ ینکی  ،

نیعلا باب 

یلع نب  هللا  دبع  نب  میظعلادبع  -] 5706-1
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) یثراـحلا هللا  دـیبع  بارتوـبأ  یمدـآلا و  داـیز  نب  لهـس  هنع  يور  ، اـمهنع يوری   ، بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـیز  نب  نـسحلا  نـب 
هحفص 388] هنع [ .)  هللا  یضر  ینسحلا  هللا  دبع  نب  میظعلادبع 

یسیع نب  دمحأ  نب  یسیع  -5707-2

[. روصنملا نب 

يزاوهألا ، رایزهم نب  یلع  - 5708-3

. ۀقث ،

هبردبع نب  نیسحلا  نب  یلع  - 5709-4

لالب نب  یلع  - 5710-5

 . نسحلا ابأ  ینکی  (، يدادغب ) يذادغب ،

دبعم نب  یلع  - 5711-6

 . باتک هل  يدادغب ،) ) يذادغب ،

دیشر نب  نامیلس  نب  یلع  - 5712-7

(. يدادغب ) يذادغب ،

ةریش نب  یلع  - 5713-8

. ۀقث ،

یناساقلادمحم نب  یلع  - 5714-9

. رهزألا نب  دلاخ  لآ  نم  سابع ،  نب  هللا  دبع  یلوم  دایز  دلو  نم  یناهبصأ ،  ، فیعض ،

( یناذمهلا ) ینادمهلا نیسحلا  نب  یلع  - 5715-01

. ۀقث ،

يرمیصلا دایز  نب  یلع  - 5716-11

یلفونلادمحم نب  یلع  - 5717-21

رافغلادبع نب  یلع  - 5718-31
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رفعج نب  یلع  - 5719-41

. ۀقث  ، لیکو ،

راطعلا ورمع  نب  یلع  - 5720-51

. ینیوزقلا

 ( نیسحلا نسحلا (  نب  یلع  - 5721-61

هللا دیبع  نب  یلع  - 5722-71

( یناذمهلا ) ینادمهلا میهاربا  نب  یلع  - 5723-81

ةرق یبأ  نب  یلع  - 5724-91

 . نسحلا ابأ  ینکی  ،

روفیط نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  - 5725-02

هحفص 389] ببطتملا [ . 

ناقهدلا ییحی  نب  ةورع  -5726-12

 . لاغ

يریمحلارفعج نب  هللا  دبع  - 5727-22

تلصلا نب  نایرلا  نب  یلع  - 5728-32

دایز نب  دمحم  نب  یلع  - 5729-42

. يرمیصلا

لاضف نب  نسحلا  نب  یلع  - 5730-52

هللا دبع  نب  یلع  - 5731-62

دمحم نب  نمحرلادبع  - 5732-72

یمقلا فورعم  نب  سابعلا  -5733-82

دمحم نب  دمصلادبع  - 5734-92
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. یمق ،

يرقنملادمحم نب  یلع  - 5735-03

يریبزلا  ( هللا دبع  هللا (  دیبع  نب  یلع  - 5736-13

سیمر نب  یلع  - 5737-23

 . فیعض ، يذادغب ،

میهاربا نب  یلع  - 5738-33

راطعلا سودبع  -5739-43

. یفوک ،

ناقهدلا ساخنلا  ةورع  -5740-53

 . لاغ نوعلم  ،

يرمعلا دیعس  نب  نامثع  -5741-63

هحفص 390] فورعم [ .  دهع  هیلإ  هل  و  ۀنس ، ةرشع  يدحإ  هل  همدخ و  تایزلا  هل  لاقیو  نامسلا ،  ورمعابأ  ینکی  ،

ءافلا باب 

يروباسینلا ناذاش  نب  لضفلا  -5742-1

. دمحم ابأ  ینکی  ،

یناجرجلا دیزی  نب  حتفلا  -5743-2

ینیوزقلا متاح  نب  سراف  -5744-3

 . نوعلم لاغ  ،

ریثک نب  لضفلا  -5745-4

(. يدادغب ) يذادغب ،

فاقلا باب 

لقیصلا مساق  -5746-1
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ینیطقیلا ینارعشلا  مساقلا  -5747-2

. ولغلاب یمری  ،

فاکلا باب  ] 

مداخلا روفاک  -5748-1

[. ۀقث ،

میملا باب 

هالوم ، رفاسم -5749-1

موثلک نب  دیعس  نب  دمحم  - 5750-2

. املکتم ناک  و  يزورملا ،

جرفلا نب  دمحم  - 5751-3

( طانحلا ) طایخلا ءاجر  نب  دمحم  - 5752-4

رایزهم نب  یلع  نب  دمحم  - 5753-5

. ۀقث ،

یهاطلا هللا  دیبع  نب  دمحم  - 5754-6

هحفص 391] یهاط [ . لهأ  نم 

لامجلا  ( كرج  ) كزج نب  دمحم  - 5755-7

. ۀقث ،

میهاربا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5756-8

یلفونلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 5757-9

. ینادمهلا

دیبع نب  یسیع  نب  دمحم  - 5758-01

 [. نییمقلا لوق  یلع  فیعض [  ، یسنوی ، ینیطقیلا
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ییحی نب  دمحم  - 5759-11

. يرصبلا ییحیابأ  ینکی  ،

یسیع نب  یلع  نب  دمحم  - 5760-21

. یمق ، يرعشألا

رهطم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5761-31

هللا دیبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  -] 5762-41

 [. هنع دنسأ   ، نسحلا وبأ  روصنملا ، نب 

بالجلا ناورم  نب  دمحم  - 5763-51

. ۀقث ،

تلصلا نب  نایرلا  نب  دمحم  - 5764-61

. ۀقث ،

رابجلادبع نب  دمحم  - 5765-71

. ۀقث ، یمق  ، نابهصلا یبأ  نبا  وه  و  ، 

ببطتملا روفیط  یبأ  نب  دمحم  - 5766-81

لضفلا نب  دمحم  - 5767-91

( ینیضحلا ) ینیصحلا رمع  نب  یسوم  - 5768-02

عیزب نب  رمع  نب  یسوم  - 5769-12

یمقلا قاحسإ  نب  ۀلقصم  -5770-22

. يرعشألا

باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 5771-32

. یناثلارفعج یبأ  باحصأ  نم  ۀقث ، ، یفوکلا تایزلا 

سابعلا نب  روصنم  -5772-42
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يزاوهألا نیصحلا  نب  دمحم  - 5773-52

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 5774-62

 . فیعض ، ولغلاب یمری  ، یخرکلا

نومش نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5775-72

هحفص 392] يرصب [ . ،

یبوقعیلا دواد  نب  یسوم  - 5776-82

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  یسوم  - 5777-92

بایرد نب  ییحی  نب  دمحم  - 5778-03

بالجلا نامیلس  نب  دمحم  - 5779-13

یمقلا ةزمح  نب  دمحم  - 5780-23

( يرمیضلا ) يرمیصلا لیعامسإ  نب  دمحم  - 5781-33

. یمق ،

یفیص نب  دمحم  - 5782-43

. یفوک ،

يزارلا دلاخ  نب  دمحم  - 5783-53

 . سابعلاابأ ینکی  ،

یخلبلا لیعامسإ  نب  دمحم  - 5784-63

دامح نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5785-73

 . یلع ابأ  ینکی  (، يدومحملا ) يدمحملا

یعبرلا یسوم  نب  دمحم  - 5786-83

يرهفلا نیصح  نب  دمحم  - 5787-93

 . نوعلم ،
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باطخلا ناورم  نب  دمحم  - 5788-04

ةزمح نب  مساقلا  نب  دمحم  - 5789-14

. يولعلا یسوم  نب 

ۀیواعم نب  میکح  نب  ۀیواعم  -5790-24

. یفوکلا رامع  نب 

يزارلا ناسح  نب  دمحم  - 5791-34

(. یتیزلا ) یبنیزلا

قارولا دشرم  نب  یسوم  - 5792-44

. يروباسین ،

تارف نب  یسوم  نب  دمحم  - 5793-54

هحفص 393] . ] 

نونلا باب 

ینادمهلادمحم نب  رضنلا  -5794-1

. ۀقث ،

مزاح نب  رصن  -5795-2

. یمق ،

ءایلا باب 

دمحم نب  ییحی  -5796-1

بتاکلا دیزی  نب  بوقعی  -5797-2

. ۀقث ،

یلجبلا بوقعی  -5798-3

يزارلا رکب  یبأ  نب  ییحی  -5799-4
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. ریرضلا

شوقنم نب  بوقعی  -5800-5

قاحسإ نب  بوقعی  -5801-6

ینکلا باب 

 ( نیسحلا نب  نیسحلا  وبأ  نیصحلا (  نب  نیصحلاوبأ  - 5802-1

. ۀقث ، زاوهألا لزن  ،

يزاغملا هللا  دبع  وبأ  - 5803-2

 . لاغ ،

عسیلا نب  ةزمح  نب  رهاطوبأ  - 5804-3

. ۀقث ، یمق ، يرعشألا

ءاذحلا ( ورمع ) رمعوبأ - 5805-4

لاله نب  نیسحلا  وبأ  - 5806-5

. ۀقث ،

نیسحلا یبأ  نب  هللا  دبع  وبأ  - 5807-6

هحفص 394] . ] 

میهاربا نب  دمحم  وبأ  - 5808-7

یکفهفلا رکبوبأ  - 5809-8

ببطتملا روفیط  یبأ  نبا  - 5810-9

يراکملا هللا  دبع  وبأ  - 5811-01

یقربلا رهاطوبأ  - 5812-11

. دمحم نب  دمحأ  وخأ  ،

یناجرجلا ییحیوبأ  - 5813-21
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لالب نب  یلع  ونب  بیطلاوبأ  و  نسحلا ،  وبأ  و  دمحم ، رهاطوبأ 

ببطتملا ۀتشار  ( وبأ نبا (  - 5815-41

ءاسنلا باب 

ۀیخرکلا مثلک  -5816-1

هحفص 397] يدادغبلا [ .) ) يذادغبلا دواد  نب  دمحأ  نمحرلادبع  وبأ  وه  و  يریعشلا ، نمحرلادبع  اهنع  يور  ،

مالسلا مهیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  باحصأ 

ةزمهلا باب 

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ  - 5817-1

. ۀقث ، یمق ، يرعشألا

( ینیضحلا ) ینیصحلادمحم نب  دمحأ  - 5818-2

. زاوهألا لزن  ،

يرایسلادمحم نب  دمحأ  - 5819-3

. يرصبلا

لیعامسإ نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 5820-4

 . هیبأ نع  هنع و  يور  ، ۀغللا لهأ  خیش   ، میدنلا بتاکلا   ، نودمح نب  دواد  نب 

ناورم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 5821-5

. يرابنألا

يروباسینلا لیعامسإ  نب  قاحسإ  -5822-6

. ۀقث ،

يروباسینلا ةدبع  نب  میهاربا  - 5823-7

يدومحملا دامح  نب  دمحأ  - 5824-8

 . یلع ابأ  ینکی  ،
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یلع نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5825-9

 . لاضف نب 

سراف نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5826-01

. يروباسین ،

يرصبلادمحم نب  قاحسإ  -5827-11

 . بوقعیابأ ینکی  ،

دیزی نب  میهاربا  - 5828-21

. دیزی نب  دمحأ  هوخأو  ، 

لاله نب  دمحأ  - 5829-31

میهاربا نب  دمحأ  - 5830-41

. یغارملا دماحابأ  ینکی  ،

یمقلا سیردإ  نب  دمحأ  - 5831-51

هحفص 398] هنع [ .  وری  مل  هقحل و   ، ملعملا

یلع نب  دمحم  نب  لیعامسإ  -5832-61

. یسابع یمشاه   ، لیعامسإ نب 

 [ یلع نب  میهاربا  -] 5833-71

يرابنألا  ( بیصح  ) بیصخ نب  میهاربا  - 5834-81

میجلا باب 

لقیصلا لیهس  نب  رفعج  - 5835-1

 . مالسلا مهیلع  رادلا  بحاصو  دمحم  یبأ  نسحلا و  یبأ  لیکو  ،

حون نب  میهاربا  نب  رفعج  - 5836-2

یسرافلا دیزی  نب  رباج  -5837-3
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 . مساقلاابأ ینکی  ،

ءاحلا باب 

يزورملا بیکشإ  نب  نیسحلا  - 5838-1

 . بتکلا فنصم  ملکتم  ملاع   ، شکو دنقرمسب  میقملا  ،

افافلارفعج نب  نسحلا  - 5839-2

 . بلاطابأ ینکی  ،

یکلاملادمحأ نب  نسحلا  - 5840-3

نامیلس نب  نادمح  -5841-4

. يروباسین ،

باشخلا یسوم  نب  نسحلا  - 5842-5

نامعن نب  یلع  نب  نسحلا  - 5843-6

. یفوک ،

يرمعلا ورمع  نب  صفح  -5844-7

 . کلذ یف  ۀصق  هل  و  لامحلاب ،)   ) لامجلاب یعدیو  فورعملا 

نابأ نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 5845-8

نع يور  هنأل  ، امهنم مدقأوه  و  هللا ،  دبع  نب  دعسو  رافـصلا  ۀبارق  هنأ  هیولوق  نبا  رکذ  هحفـص 399 ] و [  هنع ،  يور  هنأ  ملعأ  مل  هکردأ و  ،
 . هنع ایوری  مل  امهو  دیعس ، نب  نیسحلا 

نوعوبأ رضنلا ، نب  نسحلا  - 5846-9

 . شربألا

اباب نب  دمحم  نب  نسحلا  - 5847-01

 . لاغ ،

دمحم نب  ةزمح  -5848-11
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لادلا باب 

يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  -5849-1

 . مشاهابأ ینکی  ، ۀقث ،

يرعشألا رماع  نب  دواد  -5850-2

. یمق ،

يروباسینلا دیز  یبأ  نب  دواد  -5851-3

. ۀقث ،

نیسلا باب 

عیبرلا نب  يدنس  -5852-1

. یفوک ،

دایز نب  لهس  -5853-2

. يزارلا یمدآلا  دیعسابأ  ینکی  ،

یمقلا هللا  دبع  نب  دعس  -5854-3

 . هنع يور  هنأ  ملعأ  مل  هرصاع و  ،

نیشلا باب 

بالجلا هللا  دبع  نب  هیوهاش  -5855-1

 . هوخأ حلاصو  ، 

داصلا باب 

دامح یبأ  نب  حلاص  -5856-1

بالجلا هللا  دبع  نب  حلاص  -5857-2

هحفص 400] . ] 

نیعلا باب 
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رفعج نب  یلع  - 5858-1

. ۀقث  ، نسحلا یبأل  میق  ،

يریمحلارفعج نب  هللا  دبع  - 5859-2

. ۀقث ، یمق ،

يرمیصلادمحم نب  یلع  - 5860-3

لالب نب  یلع  - 5861-4

هیودمح نب  هللا  دبع  - 5862-5

. یقهیب ،

ینئادملا دیوس  نب  ورمع  -5863-6

یکفوبلا یلع  نب  یکرمعلا  -5864-7

 . مالسلا هیلع  يرکسعلل  دنقرمسب  اکارتأ  اناملغ  يرتشا  هنإ  لاقی  ، يروباسینلا

عاجش نب  یلع  - 5865-8

. يروباسین ،

راطعلا سودبع  -5866-9

دواد نب  نامیلس  نب  یلع  - 5867-01

. یقرلا

دلاخ نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 5868-11

. یفوک ، یسلایطلا

لاضف نب  نسحلا  نب  یلع  - 5869-21

. یفوک ،

ناورم نب  هللا  دبع  نب  یلع  - 5870-31

(. يدادغب ) يذادغب ،
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نایرلا نب  یلع  - 5871-41

لیکولا ةورع  -5872-51

. یمق ،

سیمر نب  یلع  - 5873-61

ملسم یبأ  نب  رمع  -5874-71

یلع نب  دیز  نب  یلع  - 5875-81

. يولع ،

سایلإ نب  دمحم  نب  یلع  - 5876-91

هحفص 401] . ] 

ینسحلا هللا  دبع  نب  میظعلادبع  -] 5877-02

 [. هنع هللا  یضر  ،

دمحم نب  هللا  دبع  - 5878-12

 . هریغو یسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  يوری  ، یقشمدلا یماشلادمحم  ابأ  ینکی  ،

يرمعلا دیعس  نب  نامثع  -5879-22

 . مالسلا هیلع  هلیکو  ، ۀقث ردقلا  لیلج  ، ورمعابأ ینکی   ، نامسلا هل  لاقیو  تایزلا ، 

سابعلا نب  رفعج  نب  یلع  - 5880-32

. يزورم ، یفقاو ، یعازخلا

ملسم یبأ  نب  رمع  -5881-42

ءافلا باب 

ثراحلا نب  لضفلا  -5882-1

يروباسینلا ناذاش  نب  لضفلا  -5883-2

. دمحم ابأ  ینکی  ،
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فاقلا باب 

يؤلؤللا ماشه  نب  مساق  -5884-1

 . بویأ یبأ  نع  يوری  ،

میملا باب 

رهطم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5885-1

. یسنوی (، يدادغب ) يذادغب ،

يرتستلا یلع  نب  دمحم  - 5886-2

. رتست لهأ  نم  ، 

ینیطقیلا یسیع  نب  دمحم  - 5887-3

. یسنوی (، يدادغب ) يذادغب ،

لالب نب  یلع  نب  دمحم  - 5888-4

. ۀقث ،

نابهصلا یبأ  نب  دمحم  - 5889-5

. ۀقث ، یمق ،

لالب نب  دمحم  - 5890-6

. ۀقث ،

بتاکلا یلع  نب  دمحم  - 5891-7

هحفص 402] . ] 

باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 5892-8

 . تایز ، یفوک ،

دایز نب  دمحم  -] 5892-8

[ رایس نب  دمحم  - 5892-8
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يرسقلا یلع  نب  دمحم  - 5893-9

راطعلا دیمحلادبع  نب  دمحم  - 5894-01

. ۀلیجب یلوم  ، یفوک ،

يذاعملا ییحی  نب  دمحم  - 5895-11

يزارلا ( ذادزی ) دادزی نب  دمحم  - 5896-21

میعن نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5897-31

. يروباسین ، یناذاشلا هللا  دبع  وبأ  ، 

ورمع نب  صفح  نب  دمحم  - 5898-41

. يرمعلا نبا 

رایزهم نب  میهاربا  نب  دمحم  - 5899-51

رافصلا نسحلا  نب  دمحم  - 5900-61

. ۀلومم بقلی   ، لئاسم هیلإ  هل  ، 

رفعج نب  دمحأ  نب  دمحم  - 5901-71

 . نسحلا ابأ  كردأ   ، هلیکو ، یمقلا

دمحم نب  حلاص  نب  دمحم  - 5902-81

 . ناقهدلا  ، لیکو (، یناذمهلا ) ینادمهلا

یعیرسلا یسوم  نب  دمحم  - 5903-91

 . لاغ ،

ریصن نب  دمحم  - 5904-02

 . لاغ

نومش نب  نسحلا  نب  دمحم  - 5905-12

. يرصب  ، لاغ ،
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دایز نب  ییحی  نب  دمحم  - 5906-22

 ( عارزلا  ) عارذلا یلع  نب  دمحم  - 5907-32

ینمرألا حلاص  نب  دمحم  - 5908-42

دیوس نب  عیبر  نب  دمحم  - 5909-52

. یئاسلا

تارف نب  یسوم  نب  دمحم  - 5910-62

یمعثخلا حلاص  نب  دمحم  - 5911-72

هحفص 403] . ] 

ءاهلا باب 

نادعس نب  ملسم  نب  نوراه  -5912-1

. اهب تامو  دادغب  یلإ  لوحت  مث  ةرصبلا ، یلإ  لوحت  یفوک  لصألا  ،

ءایلا باب 

شوقنم نب  بوقعی  -5913-1

بوقعیوبأ تخسلا ،  نب  فسوی  -5914-2

. يرصب ،

یقربلا قاحسإ  نب  بوقعی  -5915-3

يرصبلا ییحی  -5916-4

ینکلا باب 

یلجعلا فلخوبأ  - 5917-1

 . یلع نب  نسحلا  دمحم  یبأ  نع  هیوباب ،  نب  نیسحلا  نب  یلع  هنع  يور  ،

یفاکسإلادمحم وبأ  - 5918-2

لالب نب  یلع  ونب  -5918-2
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جاجحلا دلو  بدؤم  ، يرتخبلاوبأ - 5919-3

هحفص 407] . ] 

مالسلا مهیلع  ۀمئألا  نم  دحاو  نع  وری  مل  نم  باب 

ةزمهلا باب 

نالعب فورعملا   ، میهاربا نب  دمحأ  - 5920-1

. يرلا لهأ  نم  لضاف ،  ریخ  ، ینیلکلا

یفوکلا یلع  نب  میهاربا  - 5921-2

 . كولملا هدعب  نم  همرکی و  ناسارخ  بحاصدمحأ  نب  رصن  ناک  و  دنقرمسب ، نطق   ، ملاع دهاز  فنصم  وار  ،

يرونیدلادمحم نب  دمحأ  - 5922-3

. ۀنوتسأب بقلی   ، سابعلاابأ ینکی  ،

موثلک نب  یلع  نب  دمحأ  - 5923-4

. ولغلاب مهتم   ، سخرس لهأ  نم  ، 

یسنالقلادمحم نب  مدآ  -5924-5

 . ضیوفتلاب لوقی  ناک  هنإ  لیق   ، خلب لهأ  نم  ، 

سابعلا نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5925-6

. احلاص الجر  ناک  و  لاضف ،  نب  نسحلا  نب  یلع  نع  و  نییمقلا ،  نم  هریغو  هللا  دبع  نب  دعس  نع  يوری  ، یلتخلا

رفعج نب  یسیع  نب  دمحأ  - 5926-7

. یشایعلا باحصأ  نم  ۀقث ، ، يرمعلا يولعلا 

دهاجم نب  میهاربا  - 5927-8

 . بدؤملا باوث  یبأ  نبا  وه  و  ، 

یئانسلا نب  بوقعی  نب  دمحأ  - 5928-9

. یشایعلا ناملغ  نم  فیناصت ،  هل  رصنابأ ، ینکی  ،
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یمقلا یلع  نب  دمحأ  - 5929-01

. اراود لشأ  ناک  شکب و  میقملا   ، نارقشب فورعملا  ،

یبوبحلا میهاربا  - 5930-11

. یشایعلا ناملغ  نم  ، 

رافصلادمحأ - 5931-21

. یشایعلا ناملغ  نم  ، 

ییحی نب  دمحأ  - 5932-31

. یشایعلا ناملغ  نم  رصنابأ ، ینکی  ،

یشکلا ریصن  نب  میهاربا  - 5933-41

. ۀیاورلا ریثک   ، نومأم ۀقث  ،

فاکسإلادمحم نب  لیعامسإ  -5934-51

. یئابقلا ذیملت  ،

نیسحلا نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5935-61

هحفص 408] یشایعلا [ . مالغ  ، يدزألا

فوع یبأ  نب  دمحأ  - 5936-71

 . هب سأبال  يراخب ،  لهأ  نم  فوعابأ ،  ینکی  ،

يریمحلا یلع  نب  دمحأ  - 5937-81

. دایز نب  دیمح  هنع  يور  ، يدیصلا

بیهو نب  دمحأ  - 5938-91

. دایز نب  دیمح  هنع  يور  ،

حانج نب  رکب  نب  دمحأ  - 5939-02

 . لاضف نبا  ۀیاور  ریکب  نب  هللا  دبع  باتک  دیمح  هنع  يور   (، نسحلا نیسحلا (  ابأ  ینکی  ،
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میعن یبأ  نب  مثیم  نب  دمحأ  - 5940-12

 . لوصألا نم  کلذ  ریغ  ۀلالدلا و  باتک  محالملا و  باتک  دایز  نب  دیمح  هنع  يور   ، نیکد نب  لضفلا 

( ۀملسم ) ۀملس نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5941-22

. يدنقلا ناورم  نب  دایز  باتک  اهنم  ، ةریثک الوصأ  دیمح  هنع  يور  (، يدادغبلا ) يذادغبلا یفاصرلا 

دیز نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5942-32

هعامـس نب  دـمحم  نب  نسحلا  هیلع  یلـصو  نیتئامو ،  نیتسو  نیتنثا  ۀنـس  تامو  ةریثک ، ـالوصأ  دـیمح  هنع  يور  ، رفعج اـبأ  ینکی  ، یعازخلا
. یفریصلا

نایح نب  نامیلس  نب  میهاربا  - 5943-42

. ةریثک الوصأ  دایز  نب  دیمح  هنع  يور   ، میمت ینب  نم  یلالبلا ،) ) یلالهلا زازخلا  قاحسإابأ  ینکی  ،

يرصبلا نیسحلا  نب  دمحأ  - 5944-52

هحفص 409] نیتئامو [ .  نیتسو  يدحإ  ۀنس  تامو  هریغو ،  دیمح  نب  مصاع  باتک  دیمح  هنع  يور  ، زازقلا

 ( سلفم  ) سلغم نب  نیسحلا  نب  دمحأ  - 5945-62

 . لوصألا نم  کلذ  ریغ  نمؤملادمحم و  نب  ایرکز  باتک  دیمح  هنع  يور   ، ساخنلا یبضلا 

رفعج نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5946-72

. يربکعلتلا هنع  يور  ، یفوکلا يولعلا  ینسحلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  رفعج  نب  نسحلا  نب 

میهاربا نب  یلع  نب  دمحأ  - 5947-82

یفوـکلا ساـبعلاابأ  ینکی   ، بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  هللا  دـیبع  نـب  دـمحم ] نـب  نـسحلا [  نـب  دـمحم  نـب 
. ةزاجإ هنم  هل  و  قیرحلا ،  ءاعد  هنم  عمسو  ةریسی ، ثیداحأ  يربکعلتلا  هنع  يور  ، یناوجلا

دمحم نب  رفعج  نب  دمحأ  - 5948-92

ۀنـس یف  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  (، يریحلا ) يرئاحلا يولعلارفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب 
. دیمح نع  يوری  ناک  و  ۀئامثالثو ، نیعبس 

دیعس نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5949-03
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فورعملا ، یفوکلا یعیبسلا  ینادمهلا  سیق  نب  دیعـس  نب  نمحرلادـبع  یلوم   ، نالجع نب  هللا  دـبع  نب  دایز  نب  میهاربا  نب  نمحرلادـبع  نب 
هنأ الإ  ایدوراج ، ایدیز  ناک  و  تسرهفلا ،  باتک  یف  اهانرکذ  ، ةریثک فیناصت  هل  ۀلزنملا ، میظع  ، ردـقلا لیلج   ، سابعلاابأ ینکی  ، ةدـقع نباب 

ثیدح فلأ  نیرشعو  ۀئام  ظفحأ  لاق  هنأ  نوکحی  ۀعامج  تعمس  ، ۀظفح ناک  و  مهلوصأ ،  رکذو  مهل  فنصو  انباحصأ  بتک  عیمج  يور 
نب دــمحأ  نـم  يدــهملا و  نـبا  نـم  انعمــسو  هریغو  انخویــش  نـم  يربـکعلتلا  هـنع  يور   ، ثیدــح فـلأ  ۀــئامثالثب  رکاذأو  اهدــیناسأب 

نیتنثا ۀنس  تامو  نیتئامو ،  نیعبرأو  عست  ۀنس  هدلومو  هتایاور ،  عیمج  هنع  تلـصلا  نبا  انل  زاجأو  هنع ،  ایور  تلـصلا  نباب  فورعملادمحم 
. ۀئامثالثو نیثالثو 

دیعس نب  رضنلا  نب  دمحأ  - 5950-13

هحفص یف [  تام  ، ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیثالثو  يدحإ  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمس  ، ةذوه هوبأ  بقلی  ، ۀساره یبأ  نباب  فورعملا  ، یلهابلا
. اهب نفدو  ناورهنلا  رسجب  ۀیورتلا  موی  ۀئامثالثو  نیثالثو  ثالث  ۀنس  ۀجحلا  يذ  [ 410

بیرغلا یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5951-23

ةزاجإ هنم  هل  و  ۀـئامثالثو ، نیرـشعو  نیتنثا  ۀنـس  هنم  عمـس  ، يربکعلتلا هنع  يور  (، دادـغب ) ذادـغب لیزن   ، نسحلا اـبأ  ینکی  (، یبضلا ) ینیـصلا
. یبالغلا ایرکز  نب  دمحم  هاورام  عیمجب 

يدهم نب  یلع  نب  دمحأ  - 5952-33

نع ۀئامثالثو  نیعبرأ  ۀنـس  رـصمب  يربکعلتلا  هنم  عمـس   ، یلع ابأ  ینکی  ، يراصنألا یقرلا  یلع  نب  دمحم  نب  بلاغ  نب  ماشه  نب  ۀـقدص  نب 
. ةزاجإ هنم  هل  و  اضرلا ، نع  هیبأ 

نامیلس نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5953-43

ریثـک ، ردــقلا لـیلج   ، بلاـغابأ ینکی  (، دادــغب ) ذادــغب لــیزن  ، یفوـکلا يرارزلا  نسنــس  نـب  نـیعأ  نـب  ریکب  نـب  مـهجلا  نـب  نـسحلا  نـب 
دمحم نب  دمحم  هنع  انربخأو  تسرهفلا ،  یف  اهانرکذ  تافنـصم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیعبرأ  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، ۀقث ، ۀیاورلا

. ۀئامثالثو نیتسو  عبسوأ  نامث  ۀنس  تام  ، روزع نبا  رشاح و  نباب  فورعملا  نودبع  نب  دمحأ  هللا و  دیبع  نب  نیسحلا  نامعنلا و  نب 

نایفس نب  رفعج  نب  دمحأ  - 5954-53

ناـک ةزاـجإ و  هنم  هل  و  ۀـئامثالثو ، نیتسو  سمخ  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، هللا دـبع  یبأ  مع  نبا  یلع ،  اـبأ  ینکی  ، يرفوزبـلا
 . هللا دبع  نب  نیسحلا  نامعنلا و  نب  دمحم  نب  دمحم  هنع  انربخأ  ، يرعشألا یلع  یبأ  نع  يوری 

ییحی نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5955-63

هحفـص تس [  ۀنـس  هنم  عمـسو  یمقلا ، دیج  یبأ  نب  نیـسحلا  وبأ  هللا و  دیبع  نب  نیـسحلا  هنع  انربخأو  يربکعلتلا ، هنع  يور  ، یمقلا راطعلا 
. ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیسمخو  [ 411

یمقلا سیردإ  نب  دمحأ  - 5956-73
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 ([ هل یل (  سیل [  مامه و  نبا  راد  یف  ةریسی  ثیداحأ  هنم  تعمس  لاق  يربکعلتلا  هنع  يور  و] داوقلا [، نم  ناک  و  یلع ،  ابأ  ینکی  ، يرعشألا
. ةزاجإ هنم 

يزارلا نسحلا  نب  دمحأ  - 5957-83

. ةزاجإ هنم  هل  و  يربکعلتلا ، هنع  يور  ، يدسألا نیسحلا  یبأ  نع  يور  ، یصاخ  ، یلع ابأ  ینکی  ،

ییحی نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5958-93

. ةزاجإ هنم  هل  سیل  و  نیوزق ،  یلإ  جرخو  ۀئامثالثو ، نیرشعو  نامث  ۀنس  هنم  عمسو  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، یلع ابأ  ینکی  ، یسرافلا

یبأ نب  مساقلا  نب  دمحأ  - 5959-04

. ةزاجإ هنم  هل  و  اهدعبام ، ۀئامثالثو و  نیرشعو  نامث  ۀنس  هنم  عمس  ، يربکعلتلا هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی   ، بعک نب 

عفار یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 5960-14

 ، هتایاور عیمج   ( هل یل (  زاجأو  هنع ،  تیورو  ینع  يورف  ، رکاذـتنو عمتجن  انک  لاق  و  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، هللا دـبع  اـبأ  ینکی  ، يرمیـصلا
. روزع نبا  نودبع و  نب  دمحأ  نامعنلا و  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا و  دیبع  نب  نیسحلا  هنع  انربخأو 

يرسلادمحم نب  دمحأ  - 5961-24

هنم هل  و  اهدـعبام ، یلإ  ۀـئامثالثو و  نیثالث  ثالث و] ] ۀنـس هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، یفوک ، رکبابأ ینکی   ، مراد یبأ  نباب  فورعملا  ،
. ةزاجإ

ماسب نب  دمحم ) دمحأ ( نب  میهاربا  - 5962-34

. يربکعلتلا هنع  يور   ، قاحسإابأ ینکی  ، يرصملا

دمحأ نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 5963-44

یف اهانرکذ  تافنـصم  هل  و  هقلی ،  مل  ةزاـجإ و  يربکعلتلا  هنع  يور  ، ۀـقث ۀـیاورلا  عساو  ، رـشبابأ ینکی  ، يرـصبلا یمعلا  دـسأ  نب  یلعملا  نب 
هحفص 412] تسرهفلا [ . 

یشاجنلا سابعلا  نب  دمحأ  - 5964-54

يوری ناک  و  ةزاجإ ، هنم  هل  ۀـئامثالثو و  نیثالثو  سمخ  ۀنـس  يربکعلتلا  هنم  عمـس   ، بوقعیابأ ینکی  ، یـسلایطلا نباب  فورعملا  ، یفریـصلا
. رقبلا برد  یف  ناک  هلزنمو  لماکلا ،  ءاعد 

يرقملادمحم نب  دمحأ  - 5965-64
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. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، لیدب نب  دمحأ  بحاص  ،

دمحم نب  میهاربا  - 5966-74

. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، شیرق یلوم  ،

یفوکلا هللا  دبع  نب  دمحأ  - 5967-84

. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور  ، اهلک میهاربا  بتک  هنع  يوری  ، يرمحألا قاحسإ  نب  میهاربا  بحاص  ،

یخلبلا یلع  نب  دمحأ  - 5968-94

. يربکعلتلل زاجأ   ، حلاصلا لجرلا  ، 

هیقفلا لیعامسإ  نب  دمحأ  - 5969-05

. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور  ، يرفعجلادمحم نب  یلع  فینصت  نم  ۀمامإلا  باتک  بحاص  ،

لالحلا رمع  نب  دمحأ  - 5970-15

. ینیطقیلا یسیع  نب  دمحم  هنع  يور  ،

یجنلخلا سودبع  نب  دمحأ  - 5971-25

 . هنع یشرقلا ) ) یشیرعلا يدنسلا  نب  هیوتم  نب  نسحلا  نع  دیلولا  نبا  يور  ،

رارم نب  لیعامسإ  -5972-35

 . مشاه نب  میهاربا  هنع  يور   ، نمحرلادبع نب  سنوی  نع  يور  ،

یقربلا ریشب  نب  دمحأ  و55-4795 - دیعس . نب  نیسحلا  نب  دمحأ  - 5973-45

 . هیوباب نبا  کلذ  رکذ   ، نافیعض امهو  ییحی ،  نب  دمحأ  نب  دمحم  امهنع  يور  ،

یناهفصألا هیولع  نب  دمحأ  - 5975-65

هحفص 413] هل [  و  رماع ، نب  دمحم  نب  نیـسحلا  هنع  يور  ، اهلک هبتک  یفقثلادمحم  نب  میهاربا  نع  يور   ، بتاکلا دوسألا  نباب  فورعملا  ،
 . هفینصت ، داقتعالا ءاعد 

يردحجلا ءاجر  نب  میهاربا  - 5976-75

 . مشاه نب  میهاربا  هنع  يور  ،
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ییحی نب  هللا  دیبع  نب  دمحأ  - 5977-85

 . هریغو يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  هنع  کلذ  يور  ، يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  دمحم  ابأ  فصو   ، ناقاخ نب 

ییحی نب  دمحم  نب  دمحأ  - 06-9795. یمافلا نوراه  نب  دمحأ  - 5978-95

 . هیوباب نبا  رفعج  وبأ  امهنع  يور  ،

میهاربا نب  یلع  نب  دمحأ  - 5980-16

. رفعج وبأ  اضیأ  هنع  يور  ،

ینیوزقلا نادمح  نب  دمحأ  - 5981-26

 . نیسحلا یبأ  يدسألارفعج  نب  دمحم  نع  يوری  ناک  و  ۀئامثالثو ، نیعبرأو  نیتنثا  ۀنس  هنم  عمسو  حون ،  نبا  هنع  يور  ،

یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5982-36

نینامثو يدحإ  ۀنس  یف  جرخ  يذلأ  عیقوتلاب  الضاف  ابیدأ  ناک  زاریـشب و  ءالعلا  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  يور   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، يرـسقلا
 . هلآو دمحم  یبنلا  یلع  ةالصلا  یف  نیتئامو 

شایع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5983-46

. ۀئامعبرأو يدحإ  ۀنس  تام  ، انباحصأ نم  ۀعامج  هنع  انربخأ   ، هرمع رخآ  یف  لتخا  هنأ  الإ  ۀیاورلا  ریثک   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ،

دواد نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5984-56

 . هللا دیبع  نب  نیسحلا  امهنع  انربخأ  ، یمقلا دواد  نب  دمحأ  نب  دمحم  هیبأ  نع  يوری   ، نیسحلا ابأ  ینکی  ،

قاحسإ نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 5985-66

 . حون نبا  هنع  يور  ،

یلع نب  دمحم  نب  قاحسإ  -5986-76

 . حون نبا  هنع  يور   ، ملاس نب  ییحی  نع  يدوعسملا  بیلک  نب  فسوی  نع  يرافغلا   ( مزاح  ) مزاخ نب  دمحأ  نع  رامتلا ، يرقملا  دلاخ  نب 

میمر نب  دمحم  نب  دمحأ  - 5987-86

 . حون نبا  هنع  يور   ، مامه نب  دمحم  نع  يور  ، ةرصبلاب یعخنلا  يزورملا 

رشاحلا نباب  فورعملا   ، نودبع نب  دمحأ  - 5988-96
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نیرـشعو ثالث  ۀنـس  تام   ، هاوراـم عیمج )   ) عیمجب اـنل  زاـجأو  هنم ،  انعمـس  ، ۀـیاورلاو هحفـص 414 ] عامـسلا [  ریثک   ، هللا دـبع  اـبأ  ینکی  ،
. ۀئامعبرأو

یفوکلا یلع  نب  دمحأ  - 5989-07

 . یضترملا يوسوملا  نیسحلا  نب  یلع  هنع  انربخأ  ، ینیلکلا نع  يور   ، نیسحلا ابأ  ینکی  ،

یطامنألا حلاص  نب  میهاربا  - 5990-17

 . تسرهفلا یف  هانرکذ   ، کیهن نب  دمحأ  هنع  يور  ،

يردحجلا ءاجر  نب  میهاربا  - 5991-27

 . تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  ۀبلعث ، نب  سیق  ینب  نم  ، 

دیعس نب  دمحم  نب  میهاربا  - 5992-37

 . تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  یفوک ، ، یفقثلا

یمهنلا نامیلس  نب  میهاربا  - 5993-47

. دایز نب  دیمح  هنع  يور   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  ، 

يرمحألا قاحسإ  نب  میهاربا  - 5994-57

 . فیعضوه و  بتک ،  هل  يدنواهنلا ،

يراذملادمحم نب  میهاربا  - 5995-67

. رشاح نبا  هنع  يور  ،

يرعشألادمحم نب  میهاربا  - 5996-77

 . لاضف نب  یلع  نب  نسحلا  امهنع  يور  ، دمحم نب  لضفلا  وخأ  ،

یمجعلا میهاربا  - 5997-87

 [. هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  یقربلا [ هنع  يور  ، دنواهن لهأ  نم  ، 

ۀبیتق نب  میهاربا  - 5998-97

. یقربلا هنع  يور   ، ناهفصأ لهأ  نم  ، 
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ۀساره نب  میهاربا  - 5999-08

هحفص 415] . ] 

یشیرعلا بیعش  نب  لیعامسإ  -6000-18

. رفعج نب  هللا  دبع  هنع  يور  ، ۀقث ثیدحلا  لیلق  ،

یمعلا یلع  نب  لیعامسإ  -6001-28

 . تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  يرصبلا ، یلع  وبأ  ، 

لیعامسإ نب  دمحم  نب  لیعامسإ  -6002-38

 . هئارظنو حون  نب  بویأ  نع  يور  ، دمحم وبأ  یکم ، ، یموزخملا لاله  نب 

یلع نب  یلع  نب  لیعامسإ  -6003-48

. رافحلا لاله  هنع  انربخأ   ، مساقلاابأ ینکی   ، لبعد یخأ  نبا  نیزر ،  نب 

دمحم نب  لیعامسإ  -6004-58

. ةربنقب فرعی  ، یمق ،

نابأ نب  نامثع  نب  لیعامسإ  -6005-68

 . مثیم نب  دمحأ  هنع  يور  ،

دیعس نب  نیسحلا  نب  دمحأ  - 6006-78

 . مقب تام  ، ولغلاب یمری   ، یسیع نب  دامحالإ  هیبأ  خویش  عیمج  نع  يور  ،

 ( نسحلا نیسحلا (  نب  نسحلا  نب  دمحأ  - 6007-88

. يؤلؤللا

کلملادبع نب  نسحلا )  نیسحلا (  نب  دمحأ  - 6008-98

 . بوبحم نب  نسحلا  نع  يور  ، ریبزلا نبا  هنع  يور  ، يدوألا

يولعلا یلع  نب  دمحأ  - 6009-09

. یکم ، یقیقعلا
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یجنلخلا سودبع  نب  دمحأ  - 6010-19

هحفص 416] . ] 

یسوم رهاز  یبأ  نب  دمحأ  - 6011-29

. راطعلا ییحی  نب  دمحم  هنع  يور  ، يرعشألارفعج وبأ  ، 

نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 6012-39

. ۀقث ، رفعج وبأ  ۀبناخ ، نباب  فرعی  ،

نیسحلا نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6013-49

. ةدقع نبا  هنع  يور   ، هللا دبع  وبأ  یشرقلا ، دیعس  نب 

یلع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6014-59

نم رخآو  ۀفقاو ، اثیدح  مهرثکأوه  رغصألاوه و  و  یلع ،  مساقلاوبأ  و  نیـسحلا ،  وبأ  دمحم  هوخأو  نسحلا ،  وبأ  حایر )   ) حابر نب  رمع  نب 
مدقتملادمحأ و  دانعلا ، دیدش  ناک  و  حایر )   ) حابر نب  رمع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  حایر )   ) حابر ینب  نم  یقب 

. ۀقث

ینیارفسإلا نسحلا  نب  دمحأ  - 6015-69

 . هنع لولهب  نبا  نع  عفار  یبأ  نبا  يور  ، رسفملا ریرضلا  سابعلاوبأ  ، 

مصاع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6016-79

. دواد نبا  دینجلا و  نبا  هنع  يور   ، ثدحملا مصاع  نب  یلع  یخأ  نبا  یمصاعلا ، هل  لاقی   ، هللا دبع  وبأ  ، 

رامع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6017-89

. دواد نبا  هنع  يور  ، ۀقث ، یفوک ،

يدئافلا یلع  نب  دمحأ  - 6018-99

. ینیوزقلا متاح  نبا  هنع  يور  ، ۀقث ، ینیوزقلا

یلعم نب  میهاربا  نب  دمحأ  - 6019-001

. يدولجلادمحأ یبأ  یلمتسم  ، ۀقث ، يرصب ، رشبوبأ یمعلا ، دسأ  نب 
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سابعلاوبأ یلع ،  نب  دمحأ  - 6020-101

. ولغلاب مهتم  ، يدایألا بیضخلا  يزارلا 

سابعلاوبأ ذبهفصإ ، نب  دمحأ  - 6021-201

هحفص 417] هیولوق [ .  نبا  هنع  يور  ، رسفملا ریرضلا  یمقلا 

ۀکمس نب  لیعامسإ  نب  دمحأ  - 6022-301

. دیمعلا نبا  داتسأ   ، بیدأ ، یمقلا

رفعج نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6023-401

 . هنع نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  خیشلا  يور  ، يدولجلا بحص  ، یلوصلا یلع  وبأ  ، 

دمحأ نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  - 6024-501

. يرئاضغلا هنع  يور  ، ۀقث  ، قارولا رکبوبأ  يرودلا ، نیلج  نب 

رمع نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6025-601

. روزع نبا  هنع  يور  ، يدنجلا نباب  فورعملا   ، نسحلا وبأ  حارجلا ،  نب  یسوم  نب 

دیعس نب  دواد  نب  دمحأ  - 6026-701

 . تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  رصبتسا ، مث  ثیدحلا ،  ملع  یف  امدقتم  ایماع  ناک  یناجرجلا ، ییحیوبأ  يرازفلا ،

حون نب  دمحم  نب  دمحأ  - 6027-801

. ۀقث  ، سابعلاابأ ینکی  ، یفاریسلا يرصبلا 

لاجحلا نامیلس  نب  دمحأ  - 6028-901

. یقربلا هنع  يور  ،

ءابلا باب 

ینامرکلا رکب  -6029-1

. یشایعلا باحصأ  نم  ، 

دایز نب  دمحأ  نب  راکب  -6030-2
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. ریبزلا نبا  هنع  يور  ،

يزارلا حلاص  نب  رکب  -6031-3

 . مشاه نب  میهاربا  هنع  يور  ،

يدزألادمحم نب  رکب  -6032-4

 . فورعم نب  سابعلا  هنع  يور  ،

دمحم نب  رادنب  -6033-5

 . تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  یمامإ ، ،

ءاتلا باب 

یبلحلا مجن  نب  یقت  -6034-1

هحفص 418] یضترملا [ .  یلع  انیلع و  أرق   ، بتک هل  ۀقث ، ،

ءاثلا باب 

حیرش نب  تباث  -6035-1

 . ماشه نب  سیبع  هنع  يور  ،

میجلا باب 

دمحأ نب  یلع  نب  رفعج  -] 6036-1

 [. تافنصملا بحاص  ، دمحم ابأ  ینکی  ، يزارلا نباب  فورعملا  ، یمقلا

کلام نب  دمحم  نب  رفعج  - 6037-2

 . بیجاعأ مئاقلا  دلوم  یف  يور   ، موق هفعضیو  ۀقث ، ، یفوک ،

هیولوق نب  دمحم  نب  رفعج  - 6038-3

نب دـمحم  نب  دـمحم  هنع  انربخأو  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، تسرهفلا یف  هبتک  ضعب  انرکذدـق  تافنـصم ،  بحاص  ، یمقلا مساقلاابأ  ینکی  ،
. ۀئامثالثو نیتسو  نامث  ۀنس  تام  ، روزع نبا  نودبع و  نب  دمحأ  هللا و  دیبع  نب  نیسحلا  نامعنلا و 

بدنج نب  دمحم  نب  رفعج  - 6039-4
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 . نیوزق لهأ  نم  دمحم ، ابأ  ینکی  ،

بویأ نب  دمحأ  نب  رفعج  - 6040-5

 . بتک هل  ملکتم ،  ، دنقرمس لهأ  نم  رجاتلا ، نباب  فرعی  ،

فورعم نب  رفعج  - 6041-6

. ابتاکم ناک  و  لیکو ،   ، شک لهأ  نم  دمحم ، ابأ  ینکی  ،

یبایرافلادمحأ نب  لیربج  -6042-7

 . ناسارخو مقو  قارعلاب  ءاملعلا  نع  ۀیاورلا  ریثک   ، شکب امیقم  ناک  و  دمحم ، ابأ  ینکی  ،

دوعسم نب  دمحم  نب  رفعج  - 6043-8

. ینابیشلا لضفملاوبأ  هنع  يور   ، هیبأ بتک  عیمج  هیبأ  نع  يور   ، لضاف ، یشایعلا

دمحم نب  رفعج  - 6044-9

هحفص 419] یشایعلا [ . ناملغ  نم  یشاشلا ، مساقلاابأ  ینکی  ،

يدنقرمسلارفعج یبأ  نب  رفعج  - 6045-01

. یشایعلا باحصأ  نم  ضعب ،  نع  مهضعب  يوری   ، هنباو

مزاح نب  یلع  نب  رفعج  - 6046-11

. دایز نب  دیمح  هنع  يوری  ،

نمحرلادبع نب  رفعج  - 6047-21

. دیمح هنع  يور  ،

يراجنسلادمحم نب  رفعج  - 6048-31

. دیمح هنع  يور  ،

لیذه نب  رفعج  - 6049-41

. دیمح هنع  يور  ،

قارولا نب  رفعج  - 6050-51
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. دیمح هنع  يور  ،

یتسیرودلادمحم نب  رفعج  - 6051-61

. ۀقث  ، هللا دبع  وبأ  ، 

میهاربا نب  دمحم  نب  رفعج  - 6052-71

يوـسوملا ینیـسحلا  يوـلعلا   ، بلاـط یبأ  نب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  هللا  دـیبع  نـب  دـمحم  نـب 
. ةزاجإ هنم  هل  و  رصمب ، ۀئامثالثو  نیعبرأ  ۀنس  هنم  هعامس  ناک  و  يربکعلتلا ، هنع  يور  ، يرصملا

يولعلادمحم نب  رفعج  - 6053-81

لاق يربکعلتلا و  هنع  يور   ، مشاهابأ ینکی   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  هللا  دبع  نب  یلع  دـلو  نم  ینیـسحلا ،
. اریسی ائیش  هنم  عمسو  ۀیاورلا ، لیلق  ناک 

دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  وبأ  - 6054-91

هنم عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، يریحلا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب 
. دیمح نع  يور  ، ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیتس  ۀنس 

لهس نب  یلع  نب  رفعج  - 6055-02

هل اهدعبام و  ۀئامثالثو و  نیرـشعو  نامث  ۀنـس  يربکعلتلا  هنم  عمـس  ، دمحم ابأ  ینکی  (، يدادغب ) يذادغب ، ظفاحلا يرودلا  قاقدـلا  خورف  نب 
هحفص 420] ةزاجإ [ . هنم 

هللا دیبع  نب  رفعج  - 6056-12

. ةدقع نبا  هنع  يور   ، بوبحم نب  نسحلا  نع  يور  ،

یفوکلادمحم نب  رفعج  - 6057-22

 . ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

نیسحلا نب  رفعج  - 6058-32

. رفعج وبأ  هیوباب  نبا  هنع  يور  ،

ناورم نب  دمحم  نب  رفعج  - 6059-42

 . حون نبا  هنع  يور  ، یفوکلا زازخلا  طابر  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  هنع  يور  (، يراخبلا ) راجنلا میهاربا  نب  لیعامسإ  نع  ، 
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یلجبلا یلع  نب  رفعج  - 6060-52

. دیمح هنع  يور  ،

ناسح نب  یلع  نب  رفعج  - 6061-62

یلهاکلا نمحرلادبع  نب  رفعج  - 2606-72[6062]

یلذهلارفعج - 3606-82[6063]

قارولارفعج - 4606-92[6064]

. دیمح مهنع  يور  ،

دمحم نب  رفعج  - 6065-03

 . بوبحم نب  یلع  نب  دمحم  هنع  يور  ، دمحم ابأ  ینکی  ،

ءاحلا باب 

یقربلا دلاخ  نب  نسحلا  - 6066-1

 . یلع وبأ  دلاخ ، نب  دمحم  وخأ  ،

یشیرحلا سابعلا  نب  نسحلا  - 6067-2

باشخلا یسوم  نب  نسحلا  - 6068-3

. رافصلا هنع  يور  ،

یتخبونلا یسوم  نب  نسحلا  - 6069-4

. ۀقث  ، ملکتم ، دمحم وبأ  لهس ،  یبأ  تخأ  نبا  ، 

ینسحلا نسحلا  نب  نیسحلا  - 6070-5

. يزار  ، هللا دبع  ابأ  ینکی   ، لضاف ، دوسألا

طایخلا یلع  نب  نسحلا  - 6071-6

 . لضاف ، يزار ،

يزورملا بیکشإ  نب  نیسحلا  - 6072-7
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. رظنلا دیج   ، مالکلا فیطل   ، فیناصت بحاص  ، رظانم هیقف   ، ملکتم لیلج   ، لضاف ،

میعن نب  دمحم  نب  ردیح  -6073-8

نب دـمحأ  نب  نسحلا  نب  دـمحم  نع  مهلوصأو  ۀعیـشلا  تافنـصم  عیمج  هحفـص 421 ] يوری [  ، دـمحأ ابأ  ینکی   ، لیلج ملاع  ، يدنقرمـسلا
هیبأ نع  و  یمقلا ، هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبأ  نع  و  یمقلا ، سیردإ  نب  دمحأ  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبأ  نع  و  یمقلا ، دـیلولا 
بتک هل  و  ةزاـجإ ، هنم  هل  و  ۀـئامثالثو ، نیعبرأ  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربـکعلتلا  هنع  يور   ، هتافنـصم عـیمج  یـشایعلا  نـع  یـشکلا  نـع  يور  ،

 . تسرهفلا یف  اهانرکذ 

یهاش نب  ریصن  نب  هیودمح  -6074-9

 . بهذملا نسح  ، ۀقث ، ۀیاورلاو ملعلا  ریثک   ، هنامز یف  ریظنلا  میدع   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، یشایعلا نع  يور  ، دیزی نب  بوقعی  عمس  ،

ذازرخ نب  نسحلا  - 6075-01

 . شک لهأ  نم  ، 

میعن نب  نیسحلا  - 6076-11

. یشایعلا نع  يوری  ،

( یکجنوتکلا ) یجنتکلا لازغلا  نیسحلا  - 6077-21

. یشایعلا نع  يوری  ،

فسوی نب  نسحلا  - 6078-31

ینامرکلا نسحلا  - 6079-41

. یشایعلا نع  يور  ،

دئاقلا یلع  نب  نسحلا  - 6080-51

 . شک لهأ  نم  دمحم ، ابأ  ینکی  ،

دایز نب  دیمح  -6081-61

 . تسرهفلا یف  هبتک  نم  افرط  انرکذدق  فیناصتلا ،  ریثک  ملعلا  عساو   ، لیلج ملاع   ، مالسلا هنکاس  یلع  رئاحلا  بنجب  ۀیرق   ، يونین لهأ  نم  ، 

( یفوعلا ) یفوصلا ۀسبنع  نب  نسحلا  - 6082-71

. دیمح هنع  يور  ،
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ناحطلا ییحی  نب  نسحلا  - 6083-81

. دیمح هنع  يور  ،

ریخلاب یعادلا  ، دمحم نب  نسحلا  - 6084-91

هحفص 422] . ] 

جارسلادمحم نب  نسحلا  و02-6085 -

. دیمح امهنع  يور  ،

لیذه نب  نسحلا  - 6086-12

. دیمح هنع  يور  ،

دمحأ نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6087-22

ثالث ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، دـمحم اـبأ  ینکی   ، بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب 
. ةزاجإ هنم  هل  و  دادغبب ،) ) ذادغبب ۀلیمرلاب  لزنی  ناک  و  اهدعبام ، ۀئامثالثو و  نیرشعو 

ییحی نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6088-32

هنع يور  ، رهاـط یخأ  نبا  بسنلا ،  بحاـص   ، بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  هللا  دـیبع  نب  رفعج  نب  نسحلا  نـب 
نب نسحلا  وبأ  هنع  انربخأ  ، ةزاجإ هنم  هل  و  دمحم ، ابأ  ینکی   ، نیسمخو سمخ  ۀنس  یلإ  ۀئامثالثو  نیرشعو  عبس  ۀنس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا 

. ۀماعلا نم  ناذاش  نب  یلع  وبأ  ۀباسنلارفعج و  یبأ 

ةزمح نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6089-42

ابأ ینکی  ، يربـطلا یـشعرملا   ، بلاـط یبأ  نب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  نـسحلا  نـب  دـمحم  نـب  هللا  دـبع  نـب  یلع  نـب 
هبتک عیمجب  ةزاجإ  هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیرشعو  نامث  ۀنـس  الوأ  هنم  هعامـس  ناک  و  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، لضاف بیدأ  ملاع  دهاز  ، دمحم
عبرأ ۀنـس  هنم  مهعامـس  ناک  و  نامعنلا ،  نب  دمحم  نب  دمحم  نودبع و  نب  دمحأ  هللا و  دـیبع  نب  نیـسحلا  مهنم  ، ۀـعامج انربخأ   ، هتایاورو

. ۀئامثالثو نیسمخو 

مساقلا نب  ةزمح  -6090-52

. يربکعلتلا هنع  يور  ، یسابع ، یمشاه ( ورمع ) رمعابأ ینکی  ،

قدزرفلا نب  دمحم  نب  نیسحلا  - 6091-62

هنم هل  و  ۀـئامثالثو ، نیرـشعو  ناـمث  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، یفوک هللا  دـبع  هحفـص 423 ] ابأ [  ینکی  ، یعطقلاـب فورعملا  ،
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 . شایع نبا  هنع  يورو  ةزاجإ ،

نایفس نب  یلع  نب  نیسحلا  - 6092-72

دمحم نب  دـمحم  مهنم  ، ۀـعامج هنع  انربخأو  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  هللا ،  دـبع  ابأ  ینکی  ، یـصاخ ، يرفوزبلا
 . نودبع نب  دمحأ  هللا و  دیبع  نب  نیسحلا  نامعنلا و  نب 

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا  - 6093-82

. ۀقث  ، یلع نب  دمحم  هیخأ  نع  هیبأ و  نع  ۀعامج و  نع  يور  ، ۀیاورلا ریثک   ، هیوباب نب  یسوم  نب 

سیردإ نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6094-92

. ةزاجإ هنم  هل  و  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ، يرعشألا یمقلا 

ییحی نب  ایرکز  نب  ۀلظنح  -6095-03

. ةزاجإ هنم  هل  يربکعلتلا و  هنع  يور  ، یصاخ  ، نیسحلا ابأ  ینکی  ، ینیوزقلا یمیمتلا  ۀلظنح  نب 

یسیع نب  بیعش  نب  ردیح  -6096-13

بتک يور  لاق  و  ۀئامثالثو ، نیرـشعو  تس  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور   . مساقلاابأ ینکی  (، دادغب ) ذادغب لیزن  ، یـصاخ ، یناقلاطلا
. ةزاجإ هنم  هل  و  لضف ،)   ) لضفلا یخأ  نبا  یناذاشلاب  فورعملا  ناذاش  نب  میعن  نب  دمحم  هللا  دبع  یبأ  نع  ناذاش  نب  لضفلا 

نابیش نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6097-23

 . نودبع نب  دمحأ  هنع  انربخأ  ، ةزاجإ هنم  هل  يربکعلتلا و  هنع  يور   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ( دادغب ) ذادغب لیزن  ، ینیوزقلا

یبیصخلا نادمح  نب  نیسحلا  - 6098-33

. يربکعلتلا هنع  يور   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ، ینالبنجلا

نسحلا نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6099-43

. ةزاجإ هنم  هل  سیل  و  ۀئامثالثو ، نیعبرأو  عبرأ  ۀنس  ۀفوکلاب  هراد  یف  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، مساقلاابأ ینکی  ، یفوکلا ینوکسلا 

دمصلادبع نب  میهاربا  نب  نسحلا  - 6100-53

. ةزاجإ هنم  هل  سیل  و  ۀئامثالثو ، نیثالثو  عبس  ۀنس  هنم  عمس  هحفص 424 ] يربکعلتلا [ ، هنع  يور  ، یفوکلا زازخلا 

دمحأ نب  دمحم  نب  نسحلا  - 6101-63
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. ةزاجإ هنم  هل  يربکعلتلا و  هنع  يور  ، دمحم ابأ  ینکی  ، يروباسینلا ءاذحلا 

مالسلا دبع  نب  نسحلا  - 6102-73

نب هللا  دـبع  هللا و  دـبع  نـب  دعـس  نـع  يوری  ناـک  و  یـسبعلا ، ییحی  نـب  لیعامـسإ  يدـی  یلع  هـل  اـهزاجأ  ، ةزاـجإ يربـکعلتلا  هـنع  يور  ،
 . نییمقلا بتک  امهئارظنو  يریمحلارفعج 

يولعلا مساقلا  نب  ةزمح  -6103-83

دعـس نع  يوری   (، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  نب  هللا  دیبع  نب  نسحلا  نب  هللا  دیبع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  مساقلا  نب  ةزمح  ) یـسابعلا
. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، هللا دبع  نب 

ینیوزقلادمحم نب  ةزمح  -6104-93.5016-04

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هنع  يور   ، هئارظنو میهاربا  نب  یلع  نع  يوری  ، يولعلا

رماع نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6106-14

. ینیلکلا هنع  يور  ، ریمع یبأ  نبا  نع  رماع  نب  هللا  دبع  همع  نع  يوری  ، يرعشألا

دمحأ نب  یلع  نب  نیسحلا  - 6107-24

. ةدقع نبا  نع  یلع ،  نب  دمحم  هیوباب  نبا  هنع  يور  ،

یمقلا لیتم  نب  نسحلا  - 6108-34

. دیلولا نبا  هنع  يور  ،

نابأ نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 6109-44

. دیلولا نبا  هنع  يور  ، اهلک هبتک  دیعس  نب  نیسحلا  نع  يور  ،

يؤلؤللا نیسحلا  نب  نسحلا  - 6110-54

 . هیوباب نبا  هفعض   ، ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

دمحأ نب  یلع  نب  نسحلا  - 6111-64

هحفص 425] غئاصلا [ . 

دمحم نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 6112-74
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نب یلع  دـیلولا و  نب  نسحلا  نب  دـمحم  هیوباب و  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هلاخ  نع  يور  املاع  اهیقف  ناـک  هیوباـب  نب  یـسوم  نب  ] 
[. ۀثیلم یلع  نب  دمحم  نانس و  نب  دمحأ  نب  دمحم  یمقلادمحأ و  نب  یلع  نب  رفعج  هنع  يور  مهریغو  هیولیجامدمحم 

سیردإ نب  دمحأ  نب  نیسحلا  - 6113-84

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هنع )  مهنع (  يور  ،

یلع نب  نیسحلا  - 6114-94

 . حون نبا  هنع  يور  ، دایز نب  دیمح  نع  يور  ،

دمحأ نب  یلع  نب  نسحلا  - 6115-05

 . حون نبا  هنع  يور   ، مامه نبا  نع  يور  ، دمحم ابأ  ینکی  ،

رادنب نب  نسحلا  نب  نیسحلا  - 6116-15

. یشکلا هنع  يور   ، هللا دبع  نب  دعس  نع  يور  ،

يرئاضغلا هللا  دیبع  نب  نیسحلا  - 6117-25

ۀنـس تام   ، هتایاور عیمجب  انل  زاجأو  هنم  انعمـس   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  فیناصت  هل  و  لاجرلاب ،  فراع   ، عامـسلا ریثک   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ،
. ۀئامعبرأو ةرشع  يدحإ 

یلع وبأ  یسیع ،  نب  نسحلا  - 6118-35

 . بتک هل  ینامعلا ، لیقع  یبأ  نباب  فورعملا  ،

لهس نب  هللا )  دبع  هللا (  دیبع  نب  نیسحلا  - 6119-45

 . متاح نبا  هنع  يور  ،

جرفلا نب  یلع  وبأ  نیسحلا  - 6120-55

. یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  هنع  يور  ، ةداتق یبأ 

ناقربزلا نب  نیسحلا  - 6121-65

. یقربلا هنع  يور  ،

یضاقلا ثایغ  نب  صفح  -6122-75
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هحفص 426] هیبأ [ .  نع  صفح ،  نب  دمحم  نع  دیلولا  نبا  يور  ،

يروباسینلا نامیلس  نب  نادمح  -6123-85

. راطعلا ییحی  نب  دمحم  هنع  يور  ،

ءاخلا باب 

دامح نب  فلخ  -6124-1

 . شک لهأ  نم  حلاصابأ ،  ینکی  ،

ۀفیلخ نب  حابصلا  نب  ۀفیلخ  -6125-2

 . نابأ نب  لهس  نب  میعن  نب  یلع  نب  نسحلا  عمسو  هنع  يور  ، ریصب یبأ  نع  رمحألا ، نامثع  نب  نابأ  نع  هیبأ  نع  يور  ،

یسیع نب  رضخلا  -6126-3

 . بوبحم نب  یلع  نب  دمحم  هنع  يور  ،

لادلا باب 

يدهنلادمحم نب  دواد  -6127-1

. رافصلا هنع  يور  ،

یمقلا ةروک  نب  دواد  -6128-2

 . یسیع نب  دمحم  نب  دمحأل  رداونلا  باتک  بوب  ،

ءارلا باب 

تلصلا نب  نایرلا  -6129-1

 . مشاه نب  میهاربا  هنع  يور  ،

یفنحلا دیز  نب  دشر  -6130-2

 . هنع نامیلس  نب  میهاربا  نع  دایز  نب  دیمح  يور  ،

يازلا باب 

دمحم ابأ  ینکی   ، نوتیز -6131-1
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. یمق ،

یفلخلادمحأ نب  دیز  -6132-2

. یشایعلا باحصأ  نم  یکدزی ، ،

رفعج نب  دمحم  نب  دیز  -6133-3

نیثالث ۀنـس  هنم  عمـس   ، نیزازبلا رهن  یف  لزنو  دادـغب ) ) ذادـغب اـنیلع  مدـق  لاـق  يربکعلتلا ، هنع  يور  ، یفوکلا سباـیلا  یبأ  نباـب  فورعملا  ،
نع يور  ، يولعلا يرونیدـلا  نسحلا  هحفـص 427 ] نب [  یلع  نب  نسحلا  هنع  يور   ، لئاضفلا باتک  هل  ناـک  و  ةزاـجإ ، هنم  هل  ۀـئامثالثو و 

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع 

( رجبأ ) رحلا نب  ایرکز  -6134-4

 . هنع ءاروخ  یسوم  نب  دمحم  نع  دیمح  يور  ،

دمحم نب  ۀعرز  -6135-5

 . هعامس نع  ، 

نیسلا باب 

یسرافلا رحب  نب  لهس  -6136-1

 . شکب امیقم  ناک  ، 

رافصلا دعس  -6137-2

. یشایعلا باحصأ  نم  ، 

هللا دبع  نب  دمحأ  نب  لهس  -6138-3

ةزاجإ هنم  هل  ۀئامثالثو و  نیعبـس  ۀنـس  يربکعلتلا  هنم  عمـس  ، دادـغبب ینارفعزلا  برد  لزنی  ناک  و  يدادـغب ) ) يذادـغب ، یجابیدـلا لهـس  نب 
. دمحم ابأ  ینکی   ، هللا دیبع  نب  نیسحلا  هنع  انربخأ   ، هنبالو

لیعامسإ نب  دمحم  نب  ۀمالس  -6139-4

 . نسحلا ابأ  ینکی  ةزاجإ  هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیرشعو  نامث  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمس  (، دادغب ) ذادغب لیزن  ، ینزرألا

ینارحلا ءاکذ  نب  ۀمالس  -6140-5

. يربکعلتلا بحاص  ، ریخلاابأ ینکی  ،
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فلخ یبأ  نب  هللا  دبع  نب  دعس  -6141-6

 . هنع هیبأ  نع  هیولوق  نبا  يور   ، هریغو دیلولا  نبا  هنع  يور  تسرهفلا  یف  اهانرکذ   ، فیناصت بحاص  ، ردقلا لیلج  ، یمقلا

رافصلا نسحلا  نب  لهس  -6142-7

 . نسحلا نب  دمحم  هوخأ  هنع  يور   ، هباتک یمزرعلا  نمحرلادبع  نع  یناذیمکلا  ثراحلا  نب  فسوی  نع  يور  ، دمحم وخأ  ،

یناتسواربلا باطخلا  نب  ۀملس  -6143-8

 . مهریغو سیردإ  نب  دمحأ  دعسو و  رافصلا  هنع  يور   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  بتک  هل  ، 

صاصجلا حلاص  نب  نامیلس  -6144-9

 . هعامس نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  يور  ،

یطساولا دایز  نب  لیهس  -6145-01

. یقربلا هنع  يور  ،

دمحم نب  يدنسلا  -6146-11

هحفص 428] رافصلا [ . هنع  يور  ،

عیبرلا نب  يدنسلا  -6147-21

نیشلا باب 

یلماحملا بیعش  -6148-1

. یقربلا هنع  يور  ،

دادحلا نیعأ  نب  بیعش  -6149-2

 . هعامس نبا  هنع  يور  ،

یسیلفتلا قباس  نب  فیرش  -6150-3

. دمحأ یقربلا  هنع  يور  ،

داصلا باب 

يدنسلا نب  حلاص  -6151-1

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 777 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مشاه نب  میهاربا  هنع  يور   ، نمحرلادبع نب  سنوی  نع  يور  ،

دامح یبأ  نب  حلاص  -] 6151-1

. یقربلادمحأ هنع  يور 

ۀبقع نب  حلاص  -6151-1

 [. عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم  هنع  يور 

طامقلا حلاص  -6152-2

ءاذحلا حلاص  -6153-3

 . مهنع مثیم  نب  دمحأ  نع  دایز  نب  دیمح  يور  ،

داضلا باب 

یطساولا دعس  نب  كاحضلا  -6154-1

 . هنع نامیلس  نب  میهاربا  نع  دایز  نب  دیمح  يور  ،

ءاطلا باب 

قارولا یسیع  نب  رهاط  -6155-1

نب نیـسحلا  نب  دـمحم  نع  یعازخلادـمحأ ، نب  رفعج  نع  وه  يورو  یـشکلا ، هنع  يور   ، بتک بحاص  شک  لهأ  نم  دـمحم ، ابأ  ینکی 
 . باطخلا یبأ 

هیوهام نب  متاح  نب  رهاط  -6156-2

هحفص 429] لاغ [ .   ، نیطقی نب  یسیع  نب  دمحم  هنع  يور  ،

ءاظلا باب 

یئاردابلادمحم نب  رفظ  -6157-1

 . لیکولا لبش  نبا  هنع  انربخأ  ، يرمحألا قاحسإ  نب  میهاربا  نع  يور  ،

نیعلا باب 

حلاص نب  یلع  - 6158-1
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. یمق ، رافصلا نع  يوری  ،

یبیتقلادمحم نب  یلع  - 6159-2

 . لضاف ، يروباسین  ، ناذاش نب  لضفلا  ذیملت  ،

یسخرسلا رشب  نب  هللا  دبع  - 6160-3

. دلبلا نع  ناسارخ  بحاصدمحأ  نب  لیعامسإ  هافن  ،

( یفلخلا ) یقلخلادمحم نب  یلع  - 6161-4

 . لضاف ، ۀقث ، دنقرمس لهأ  نم  ، 

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  - 6162-5

. يدسألا نیسحلا  یبأ  نع  کلام و  نب  دمحم  نب  رفعج  نع  يوری   ، لیکو ، ۀقث ، دنقرمس لهأ  نم  يربطلا ، رهاط  یبأ  نب  نسحلا  ابأ  ینکی  ،

دماح نب  نامثع  -6163-6

. ۀقث  ، شک لهأ  نم  ینیجولا  دیعسابأ  ینکی  ،

نازوریف نب  دمحم  نب  یلع  - 6164-7

 . شکب امیقم  ناک  نسحلا ،  ابأ  ینکی  ، ۀیاورلا ریثک  ، یمقلا

یئانسلا رمع  نب  یسیع  -6165-8

 . بهذملا يدیز  ملاع  ،

ناقهدلا لیعامسإ  نب  یلع  - 6166-9

. یشایعلا باحصأ  نم  لضاف ،  ریخ  دهاز  ،

ینامرکلا هیونسح  نب  یلع  - 6167-01

. یشایعلا دوعسم  نب  دمحم  رضنلا  یبأ  ةذمالت  نم  ، 

راقنلا رهاط  نب  هللا  دبع  - 6168-11

. یشایعلا باحصأ  نم  هحفص 430 ] مساقلاابأ [ ،  ینکی   ، عرو حلاص  ، یناولح ، ۀقث ،

طایخلا ورمع  -6169-21
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. یشایعلا باحصأ  نم  ، 

ینالدیصلا هللا  دبع  - 6170-31

. اضیأ هباحصأ  نم  ، 

زازبلا نیسحلا  نب  ۀناوع  -6171-41

. يولعلا دیز  نب  یسوم  هیلع  یلصو  نیتئامو ،  نیتسو  عبرأ  ۀنس  تام  ، دایز نب  دیمح  هنع  يور  ، یفوک ،

یلع نب  دمحأ  نب  یلع  - 6172-51

 . لیلج ملکتم   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، يرلا لیزن  ، زازخلا

ناکسم نب  نارمع  -6173-61

. دایز نب  دیمح  هنع  يور  ،

بدنج نب  یلع  - 6174-71

كاذ ساور  ینب  یف  نفدو  يؤلؤللا ) ) یفوکلادـمحأ نب  نسحلا  هیلع  یلـصو  نیتئاـمو ،  نیتـسو  ناـمث  ۀنـس  تاـم  ، دـیمح هنع  يور  ، یفوک
 . بناجلا

ناخرط نب  رمع  -6175-81

 . فوفکملا ییحی  یبأ  باتک  دیمح  هنع  يور  ،

کیهن نب  دمحأ  نب  هللا  دیبع  -6176-91

 . لوصألا نم  ةریثک  ابتک  دیمح  هنع  يور  ، یفوک  ، سابعلاابأ ینکی  ،

جرزب نب  یلع  - 6177-02

 . لوصألا نم  ةریثک  ابتک  دیمح  هنع  يور   ، نسحلا ابأ  ینکی  ،

طایخلا میهاربا  نب  یلع  - 6178-12

. ۀلهسلا دجسمدنع  نفدو  يولعلادمحم  نب  میهاربا  هیلع  یلصو  نیتئامو ،  عبس  ۀنس  تام  ، الوصأ دیمح  هنع  يور  ،

ریبزلا نب  دمحم  نب  یلع  - 6179-22

هنع انربخأو  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، لوصألا رثکأ  يورو  هبتک ،  عیمج  لاضف  هحفص 431 ] نب [  نسحلا  نب  یلع  نع  يور  ، یفوکلا یشرقلا 
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 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دهشم  یف  نفدو  ۀنس ، ۀئام  زهاندق  ۀئامثالثو و  نیعبرأو  نامث  ۀنس  ( دادغبب ) ذادغبب تامو  نودبع ،  نب  دمحأ 

یلع نب  رفعج  نب  یسیع  -6180-32

يربکعلتلا هنم  عمـس  ، اضرلا نباب  فورعملا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب 
. ةزاجإ ۀنس  هل  و  ۀئامثالثو ، نیرشعو  سمخ  ۀنس 

رفعج نب  یلع  نب  سابعلا  -6181-42

هنع يور   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، ۀیفنحلا نبا  دمحم ] دـلو [ نم  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب 
نیثـالثو نیتنثا  ۀنـس  هنم  عمـسو  ةدـقع  نبا  هنع  يوری  يذـلأ  يدـمحملا ، هللا  دـبع  نب  رفعج  هللا  دـبع  یبأ  دـلو  دـلووه  لاـق  يربـکعلتلا و 

. ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ،

بوقعی نب  دمحم  نب  یلع  - 6182-52

هنم هل  و  ۀـئامثالثو ، نیرـشعو  سمخ  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربـکعلتلا  هنع  يور  ، یلجعلا یفوـکلا  یئاـسکلا  یفریـصلا  راـمع  نـب  قاحـسإ  نـب 
. ۀئامثالثو نیثالث  نیتنثا و] ] ۀنس تام  ، ةزاجإ

سنوی نب  هللا  دبع  نب  زیزعلادبع  - 6183-62

. ۀقث الضاف  ناک  هنأ  رکذو  هل ،  زاجأو  نیرشعو ،  تس  ۀنس  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، ربکألا یلصوملا 

سنوی نب  هللا  دبع  نب  دحاولادبع  - 6184-72

. ۀقث ناک  هنأ  رکذو  ۀئامثالثو ، نیرشعو  تس  ۀنس  اضیأ  هنم  عمس   ، مساقلاابأ ینکی  زیزعلادبع  وخأ  ، یلصوملا

لضفلا نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -6185-82

هنم هل  و  ۀئامثالثو ، نیعبرأو  يدحإ  ۀنس  رصمب  هنم  تعمس  لاق  يربکعلتلا و  هنع  يور  ، یصاخ ، يرـصملا یـسیعابأ  ینکی  ، یئاطلا لاله  نب 
. ةریبکلا ۀخسنلا  یبلحلا  باتک  يوری  ناک  لاق  و  ةزاجإ ،

مساقلا نب  نسحلا  نب  یلع  - 6186-92

هحفـص 432] نیرـشعو و [  عست  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، مساقلاابأ ینکی   ، لابطلا نباـب  فورعملا  ، یفوکلا زازخلا  يریـشقلا 
 . ثیدحلا باحصأ  نم  نکی  مل  لاق و  مالسلا ،  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  یلالهلا  فورعم  نب  دمحم  ثیداحأ  هنم  عمس  هنأ  رکذو  ۀئامثالث ،

دمحم نب  دمحم  نب  یلع  - 6187-03

. ةزاجإ هنم  هل و  و  دادغبب ،) ) ذادغببو ۀفوکلاب  يربکعلتلا  هنم  عمس   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، یفوکلا ینابیشلا  ۀبقع  نب 

بوقعی نب  دمحأ  نب  هللا )  دیبع   ) هللا دبع  - 6188-13
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 . تسرهفلا یف  اهضعب  انرکذ  فیناصت  هل  و  نودبع ،  نب  دمحأ  هنع  انربخأ  ، يربکعلتلا هنع  يور  ، یصاخ  ، بلاطابأ ینکی  ، يرابنألا رصن  نب 

ینوق نب  یشبح  نب  یلع  - 6189-23

. ةزاجإ هنم  هل  هتافو و  تقو  یلإ  ۀئامثالثو و  نیثالثو  نیتنثا  ۀنس  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، یصاخ  ، بتاکلا

متاح یبأ  نب  متاح  نب  یلع  - 6190-33

امیفو ۀئامثالثو  نیرشعو  تس  ۀنس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، تسرهفلا یف  اهـضعب  انرکذ  فیناصت  هل  نسحلا ،  ابأ  ینکی  ، ینیوزقلا
. ةزاجإ هنم  هل  و  اهدعب ،

یسوم نب  نیسحلا  نب  یلع  - 6191-43

تتفاهت یتلا  ۀنـسلا  یف  هنم  تعمـس  لاق  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  فیناصت  هل  ۀقث ،  ، نسحلا ابأ  ینکی  ، یمقلا هیوباب  نب 
 . هیوریام عیمجب  ةزاجإ  هنم  هل  نأ  رکذو  اهیف ، دادغب  لخد  بکاوکلااهیف 

یجیدخلاب فورعملا   ، هللا دبع  نب  یلع  - 6192-53

 . نسحلا ابأ  ینکی  ، يربکعلتلا هنع  يور  ، یلینلا

جاجحلا نب  نسحلا  نب  یلع  - 6193-63

هل سیل  و  ۀـئامثالثو ، نیثالثو  ثالث  ۀنـس  عماجلا  یف  ۀـفوکلاب  هنم  تعمـس  لاق  يربکعلتلا و  هنع  يور   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، یـصاخ ، یفوکلا
. ةزاجإ هنم 

رفعج نب  قاحسإ  نب  زیزعلادبع  - 6194-73

. ۀئامثالثو نیرشعو  تس  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمس   ، مساقلاابأ ینکی  هحفص 433 ] ایدیز [ ، ناک  و  یفوکلا ، لاقبلا  يدیزلا 

يرسلا نب  هللا  دبع  نب  رافغلادبع  - 6195-83

. يربکعلتلا هنع  يور   ، بیطلاابأ ینکی  ، يرقملا ( ینیصحلا ) ینیضحلا

ذئاع نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  -6196-93

 . قاطلا باب  لزنی  ناک  و  ةزاجإ ، هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیتس  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمس  ، دمحم ابأ  ینکی  (، يدادغب ) يذادغب  ، لالحلا

يدادحلادمحم نب  یلع  - 6197-04

. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، ناذاش نب  لضفلا  بتک  بحاص   ، نسحلا ابأ  ینکی  ،

يولعلا هللا  دبع  نب  یلع  - 6198-14

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، ناتسربط ضرأ  نم  ریطمب  اضرلا  دجسم  بحاص   ، بلاطابأ ینکی  ،

( يدابآدعسلا ) يذابآدعسلا نیسحلا  نب  یلع  - 6199-24

 . هملعم ناک  يرارزلا و  هنع  يورو  ینیلکلا ، هنع  يور  ،

نامیلس نب  دابع  -6200-34

. رافصلا هنع  يور  ، یملیدلا نامیلس  نب  دمحم  نع  يور  ،

یماشلادمحم نب  هللا  دبع  - 6201-44

 . ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

يزارلادمحم نب  هللا  دبع  - 6202-54

 . ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

بدؤملا نسحلا  نب  هللا  دبع  - 6203-64

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  هنع  يورو  یفقثلا ، بتک  ۀیولع  نب  دمحأ  نع  يور  ،

دعس نب  دمحم  نب  یلع  - 6204-74

. دیلولا نب  نسحلا  نب  دمحم  هنع  يور  ، يرعشألا

يولعلا نیسحلا  یبأ  نب  هللا  دبع  - 6205-84

. یناوفصلا هنع  يور  ، اضرلا نع  هیبأ  نع  يور  ،

میهاربا نب  هللا  دبع  - 6206-94

. یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  هنع )  نع (  يور   ، سابعلاابأ ینکی  ،

دماح نب  نامثع  -6207-05

هحفص 434] یشکلا [ . هنع  يور  ،

دادحلا دواد  نب  یلع  - 6208-15

. دمحم نب  قاحسإ  هنع  يور   ، هللا دبع  نب  زیرح  نع  يور  ،
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يوسوملا نیسحلا  نب  یلع  - 6209-25

ملکتم ، الـضفو ابدأ  هنامز  لهأ  رثکأ   (، هحور هللا  سدق   ) هدـییأت هللا  مادأ  يدـهلا  ملع  نیدـجملا  يذ  یـضترملاب  بقلملا   ، مساقلاابأ ینکی  ،
فیناصت هل  انخویش ، نم  مهریغو  هیوباب  نب  یلع  نب  نیـسحلا  يربکعلتلا و  نع  يوری   (، هللا همحر   ) هرمع یف  هللا  دم  اهلک  مولعلل  عماج  هیقف 

 . هیلع انأرق ) ) اهانأرقو هبتک  رثکأ  هنم  انعمسو  تسرهفلا ،  یف  اهضعب  انرکذ  ةریثک 

کلام نب  یلع  - 6210-35

. ۀفیحصلا ءاعد  مامه  نبا  هنع  يور  ،

یفوکلادمحأ نب  یلع  - 6211-45

 . سمخم  ، مساقلاوبأ ، 

هیودیز نب  یلع  - 6212-55

. یقربلا هنع  يور  ، يدنواهن ،

دعس نب  قاحسإ  نب  یلع  - 6213-65

. یقربلا هنع  يور  ، يرعشألا

ثعشألا نب  دمحم  نب  یلع  - 6214-75

. دیمح هنع  يور  ،

یبلهملا لالب  نب  یلع  - 6215-85

 . هنع رشاح  نبا  يور  ،

حابر نب  دمحم  نب  یلع  - 6216-95

 . مامه نبا  هنع  يور  ، يوحنلا

یقیقعلادمحأ نب  یلع  - 6217-06

. طلخم ، رهاط یخأ  نبا  هنع  يور  ،

يرابنألا دیز  یبأ  نب  هللا  دبع  - 6218-16

 . فیعض ، رشاح نبا  هنع  يور  ،
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رذنم نب  کلملادبع  - 6219-26

. یقربلا هنع  يور  ، يرصب ،

لحزب بقلملا  ، زیزعلادبع نب  رمع  -6220-36

. یقربلاو یسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  هنع  يور  ،

نارهم نب  یسیع  -6221-46

 . هنع یلفونلا  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  مامه  نبا  يور  ،

ینابصقلا رماع  نب  سابعلا  -6222-56

هحفص 435] حون [ .  نب  بویأ  هنع  يور  ،

يدتهملا نب  زیزعلادبع  - 6223-66

. یقربلاو یسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  هنع  يور   ، نیسحلا نب  دمحم  دج  ،

يدولجلا ییحی  نب  زیزعلادبع  - 6224-76

. ۀقث ، يرصب ، دمحأ وبأ  ، 

يرشانلا ماشه  نب  سیبع  -6225-86

. یفوکلا یلع  نب  نسحلا  نیسحلا و  نب  دمحم  هنع  يوری  ،

رابجلادبع - 6226-96

. یقربلا هنع  يور  ، دنواهن لهأ  نم  ، 

عناق نب  یقابلادبع  - 6227-07

. يرودلا هنع  يور  ،

( ۀعادج ) ۀعاذج نب  رماع  -27-9226. يزاجلا رافغلادبع  - 6228-17

. امهنع زازخلا  نامیلس  نب  میهاربا  نع  دیمح  يور  ،

ریرج نب  نوع  -6230-37

 . هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  هنع  يور   ، نوراه نب  ورمع ) ) رمع بحاص  ،
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نیغلا باب 

نامثع نب  بلاغ  -6231-1

 . لاضف نب  یلع  نب  نسحلا  هنع  يور  ،

میهاربا نب  ثایغ  -6232-2

 . هنع زازخلا  ییحی  نب  دمحم  يور  ،

سهیف نب  بولک  نب  ثایغ  -6233-3

. رافصلا هنع  يور  ، یلجبلا

ءافلا باب 

رماع نب  لضفلا  -6234-1

 . هللا دبع  نب  دعس  هنع  يور  ،

نایرعشألادمحم انبا  میهاربا  لضفلا و 

. امهنع هحفص 436 ] لاضف [  نب  یلع  نب  نسحلا  يور  ،

ةرق یبأ  نب  لضفلا  -6236-3

 . لضفلا نع  نامیلس  نب  میهاربا  نع  دیمح  يور  ،

بویأ نب  ۀلاضف  -6237-4

. دیعس نب  نیسحلا  هنع  يور  ،

سهیف -6238-5

یناجرجلا دیزی  نب  حتف )   ) حتفلا -6239-6

فاقلا باب 

ینکرابألادمحم نب  مساقلا  -6240-1

. یشایعلا باحصأ  نم  ، 

یشرقلا لیعامسإ  نب  مساقلا  -6241-2

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


. ةریثک الوصأ  دایز  نب  دیمح  هنع  يور  ، رذنملادمحم ابأ  ینکی  ،

ناذاش نب  یلع  نب  ةربنق  -6242-3

 . هیوباب نبا  هنع  يور  يذلأ  يولعلادمحم  نب  ةزمح  هنع  يور   ، ناذاش نب  لضفلا  نع  هیبأ ،  نع  يور  ، رصنابأ ینکی  ،

ءالعلا نب  مساقلا  -6243-4

. یناوفصلا هنع  يور  ( ینادمهلا ) یناذمهلا [ ردقلا لیلج  ناک  و  ،] 

يرهوجلادمحم نب  مساقلا  -6244-5

. دیعس نب  نیسحلا  هنع  يور  ،

ییحی نب  مساقلا  -6245-6

 . یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  هنع  يور  ،

یناهفصألادمحم نب  مساقلا  -6246-7

 . هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  هنع  يور   ، ماساکب فورعملا  ،

ةورع نب  مساقلا  -6247-8

. دمحأ یقربلا  هنع  يور  ،

یشعألا ۀبیتق  -6248-9

 . هنع لیعامسإ  نب  مساقلا  نع  دیمح  يور  ،

فاکلا باب 

يدسألا ۀیواعم  نب  بیلک  -6249-1

هحفص 437] ناوفص [ .  هنع  يور  ،

ماللا باب 

رصن نب  ثیللا  -6250-1

. یشایعلا باحصأ  نم  ، 

میملا باب 
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میملا باب 

یمقلا نسحلا  نب  دمحم  - 6251-1

ییحی نب  دـمحأ  نب  دـمحم  نییرعـشألاو  يریمحلا  نع  دعـس و  نع  يور   ، هخویـش عـیمج  نع  يور   ، هریظن هـنأ  ـالإ  دـیلولا  نباـب  سیل  و  ، 
. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، مهریغو

هیولیجام یلع  نب  دمحم  - 6252-2

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هنع  يور  ، یمقلا

لکوتملا یسوم  نب  دمحم  - 6253-3

 . هیوباب نبا  هنع  يور  ، يریمحلارفعج نب  هللا  دبع  نع  يور  ،

ماشه نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6254-4

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  هنع  يور  ،

يدنسلا نب  دمحم  - 6255-5

 . مکحلا نب  یلع  نع  يور  ،

دیمحلادبع نب  دمحم  - 6256-6

. دیلولا نبا  هنع  يور  ،

ینمرألا  ( هیوجنز  ) هیوجنر نب  یسوم  - 6257-7

 . نارمع یبأ  نع  ناسح  نب  دمحم  نع  سیردإ  نب  دمحأ  يور   ، مکحلا نب  هللا  دبع  نع  يور   ، نارمعابأ ینکی  ،

راتخملا نب  لاله )   ) لالب نب  راتخملا  -6258-8

. رافصلا هنع  يور  ، یناجرجلا دیزی  نب  حتف  نع  يور  ، دیبع یبأ  نب 

زیزعلادبع نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 6259-9

. دیلولا نبا  هنع  يور  ، یحلطلا یسیع  نب  دمحم  نع  يور  ،

ثایغ نب  صفح  نب  دمحم  - 6260-01

. دعسو يریمحلاو ، رافصلا ، نسحلا  نب  دمحم  هنع  يور  و] زازخلا [ هحفص 438 ] دیلولا [  نب  دمحم  هنع  يور   ، هیبأ نع  يور  ،

یسلایطلا دلاخ  نب  دمحم  - 6261-11
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 . هللا دبع  نب  دعسو  لاضف  نب  نسحلا  نب  یلع  هنع  يور  ،

ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6262-21

 . سیردإ نب  دمحأ  ییحی و  نب  دمحم  دعس و  هنع  يور   ، تسرهفلا یف  هانرکذدق  و  ۀمکحلا ، رداون  بحاص  ، يرعشألا

 . هیومم و61-6626- نوراه .  نب  دمحم  و51-5626 - ینادمهلا . یلع  نب  دمحم  و41-4626 - يذاعملا . ییحی  نب  دمحم  - 6263-31
نارهم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  و71-7626 -

 . ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  مهنع  يور  ، ءافعض

بوبحم نب  یلع  نب  دمحم  - 6268-81

. امهریغو راطعلا  ییحی  نب  دمحأ  نب  دمحم  سیردإ و  نب  دمحأ  هنع  يور   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  فیناصت  هل  يرعشألا ،

مصاع نب  رادنب  نب  دمحم  - 6269-91

. دیلولا نبا  هنع  يور  يذلأ  رماع ، نب  دمحم  نب  نیسحلا  هنع  يور  ، یلهذلاب فورعملا  ،

يدادغبلا مامه  نب  دمحم  - 6270-02

ۀئامثالثو نیرشعو  ثالث  ۀنس  الوأ  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، ۀقث ، ردقلا لیلج  هحفص 439 ] رکبابأ [ ، ینکی  مامهو  یلع ،  ابأ  ینکی  ،
. ۀئامثالثو نیثالثو  نیتنثا  ۀنس  تامو  ةزاجإ ، هنم  هل  و 

يریمحلا هللا  دبع  نب  دمحم  - 6271-12

. یمق ، رفعج وبأ  ، 

 ( لامجلا  ) لامحلا هیولوق  نب  دمحم  - 6272-22

 . هریغو هللا  دبع  نب  دعس  نع  يوری  ، دمحم نب  رفعج  مساقلا  یبأ  دلاو 

دمحأ نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6273-32

هتزاجأ هیلع  تدرو  نکل  هقلی  مل  هنأ  رکذو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، دعـسو رافـصلا  نع  يوری  ، ۀقث هقفلاب  ریـصب  ردقلا  لیلج  ، یمقلا دیلولا  نب 
 . هتایاور عیمجب  دیج  یبأ  نب  نیسحلا  وبأ  هنع  انربخأ   ، هتایاور عیمجب  نمؤملا  نیسحلا  نب  رفعج  هبحاص  دی  یلع 

راطعلا ییحی  نب  دمحم  - 6274-42

. ۀیاورلا ریثک  ، یمق ، ینیلکلا هنع  يور  ،

نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  - 6275-52
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هنع يور   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  ةریثک  تافنصم  هل  لاجرلاو ،  رابخألاو  هقفلاب  ریـصب  ، ۀظفح ردقلا  لیلج  ، رفعج ابأ  ینکی  ، یمقلا هیوباب  نب 
 . هللا دیبع  نب  نیسحلا  نامعنلا و  نب  دمحم  نب  دمحم  مهنم  ، ۀعامج هنع  انربخأ  ، يربکعلتلا

ییحی نب  دمحم  - 6276-62

. رابخألا نم  اریثک  عمجو  ایندلا  فاطو  قلخ ،  نع  يوری  ، یسرافلا نسحلا  ابأ  ینکی  ،

ینیلکلا بوقعی  نب  دمحم  - 6277-72

نیرـشعو عست  ۀنـس  تام  ، یفاکلاب فورعملا  باتکلا  اهیلع  لمتـشی  تافنـصم  هل  و  راـبخألاب ، ملاـع  ردـقلا  لـیلج  ، روعـألارفعج اـبأ  ینکی  ،
 . تسرهفلا یف  هبتک  انرکذو  ۀفوکلا ، بابب  نفدو  دادغبب ) ) ذادغبب نابعش  یف  ۀئامثالثو 

يدسألارفعج نب  دمحم  - 6278-82

 . باوبألا دحأ  ناک  يزارلا ، نیسحلا  ابأ  ینکی  ،

نالعب فورعملا   ، میهاربا نب  دمحم  - 6279-92

هحفص 440] ریخ [ . ، ینیلکلا

لیعامسإ نب  دمحم  - 6280-03

. یقدنب یعدی  ، يروباسین  ، نسحلا ابأ  ینکی  ،

هیوتخس نب  یلع  نب  یکم  -6281-13

 . لضاف ،

دمحم نب  دوعسم  نب  دمحم  - 6282-23

اهانرکذ فنصم  یتئام  نم  رثکأ  فنص   ، هنامز یف  البنو  امهفو  ابدأو  الضفو  املع  قرشملا  لهأ  رثکأ  ، رضنلاابأ ینکی  ، يدنقرمسلا شایع  نب 
 . هللا همحر  ماعلل  سلجمو  صاخلل  سلجم  هل  ناک  و  تسرهفلا ،  یف 

قارولا میهاربا  نب  دمحم  - 6283-33

. دنقرمس لهأ  نم  ، 

ریصن نب  دمحم  - 6284-43

. یشکلا ورمعوبأ  هنع  يور   ، ملعلا ریثک  ردقلا  لیلج  ۀقث   ، شک لهأ  نم  ، 
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یناربلا نسحلا  نب  دمحم  - 6285-53

. ۀیاور هل  تناک  ، رکبابأ ینکی  ،

( دیعس ) دعس نب  دمحم  - 6286-63

 . بهذملا میقتسم  حلاص  شک  لهأ  نم  نسحلا ،  ابأ  ینکی  ،

فوع یبأ  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6287-73

 . هب سأبال  يراخب ،  لهأ  نم  ، 

زیزعلادبع نب  رمع  نب  دمحم  - 6288-83

 . بهذملا میقتسم  ، رابخألاو لاجرلاب  ریصب  [ ۀقث ] یشایعلا ناملغ  نم  لاجرلا ،  باتک  بحاص  ، یشکلا ورمعابأ  ینکی  ،

روهمج نب  رهاط  نب  دمحم  - 6289-93

. یشایعلا ناملغ  نم  ، 

طایخلا میعن  نب  دمحم  - 6290-04

. یشایعلا نع  يوری  ، اظفاح ناک  هنأ  الإ  یمأ  ،

ریرضلا ییحی  نب  دمحم  - 6291-14

. یشایعلا ناملغ  نم  بدؤملا ، 

نب دمحم  - 54-5926. یناجوبلا بیعش  نب  دمحم  - 44-4926  . ملعملا حتف  نب  دمحم  - 34-3926  . ملعملا لالب  نب  دمحم  - 6292-24
بوقعی نب  فسوی 

. یشایعلا هحفص 441 ] باحصأ [  نم  ءالؤه  ، دهازلا نیدلا  ، يرفعجلا

ینامرکلا فسوی  نب  دمحم  - 6296-64

. اضیأ هنع  يور  ،

غئاصلا نیسحلا  نب  دمحم  - 6297-74

. یفعج یف  نفدو  يدمحملا  هللا  دبع  نب  رفعج  هیلع  یلصو  نیتئامو  نیتسو  عست  ۀنس  تام  ، دیمح هنع  يور  ،

ءاروخ یسوم  نب  دمحم  - 6298-84
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. دیمح هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  ،

دشار نب  لیلخ  نب  دمحم  - 6299-94

. دیمح هنع  يور  ،

عفان نب  دمحم  - 6300-05

. دیمح هنع  يور  ،

یسیع نب  سابع  نب  دمحم  - 6301-15

 . لوصألا نم  ةریثک  ابتک  دیمح  هنع  يور  ،

ءاجر نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6302-25

قرع و تاذـب  نفدو  ۀـکم  قیرط  یف  نیتئامو  نیتسو  تس  ۀنـس  تامو  لوصألا ،  نم  ةریثک  اـبتک  دـیمح  هنع  يور  ، رفعج اـبأ  ینکی  ، یلجبلا
 . عجاروه

یلسملا هللا  دبع  نب  دمحم  - 6303-35

 . هنبا هیلع  یلصو  نیتئامو  نیتسو  تس  ۀنس  تام  ، رداون دیمح  هنع  يور  ،

یسلایطلا دلاخ  نب  دمحم  - 6304-45

. ۀنس نوعستو  عبس  هل  و  نیتئامو ،  نیسمخو  عست  ۀنس  تامو  ةریثک  الوصأ  دیمح  هنع  يور   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ،

مزرع ناسح  نب  دمحم  - 6305-55

 (. كامس  ) لامس یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  باتک  دیمح  هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  ،

 ( مزاح  ) مزاخ نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6306-65

 (. مزاح  ) مزاخ نب  مساق  هیلع  یلصو  نیتئامو  نیتسو  يدحإ  ۀنس  تام  ، ةریثک الوصأ  دیمح  هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  ،

دمحم نب  رفعج  نب  دمحم  - 6307-75

هحفـص 442] هنع [  يور  ، طاریق یبأب  فورعملا   ، مالـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  رفعج  نب  نسحلا  نب  رفعج  نب 
. ةزاجإ هنم  هل  ۀئامثالثو و  نیرشعو  نامث  ۀنس  هنم  عمسو  نسحلا  ابأ  ینکی  ، يربکعلتلا

دمحم نب  رفعج  نب  رفظملا  -6308-85
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شایع نب  دمحم  نب  دوعـسم  نب  دمحم  یـشایعلا  بتک  ةزاجإ  يربکعلتلا  هنع  يور   ، بلاط یبأ  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللا  دـبع  نب 
 . بلاطابأ ینکی  ، رضنلا یبأ  هیبأ  نع  دمحم ، نب  رفعج  هنبا  نع  یملسلا ،

هللا دیبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6309-95

نب دمحأ  نب  یسیع  یسوم  یبأ  همع  نع  يوری   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، يربکعلتلا هنع  يور  ، یمشاه یـسابع  ، روصنملا نب  یـسیع  نب  دمحأ  نب 
 . لئالدو تازجعم  مالسلا  هیلع  رکسعلا  بحاصدمحم  یبأ  نع  روصنملا  نب  یسیع 

رمعم نب  یلع  نب  دمحم  - 6310-06

. ةزاجإ هنم  هل  ۀئامثالثو و  نیرشعو  عست  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمس  ، یحیبصلا بحاص  نیسحلا  ابأ  ینکی  ، یفوکلا

ایرکز نب  مساقلا  نب  دمحم  - 6311-16

. ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیرشعو  عبرأ  ۀنس  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، هللا دبع  ابأ  ینکی  ، ینادوسلاب فورعملا  ، یبراحملا

صفح نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 6312-26

ةرشع عبس  ۀنس  تام  ، اهدعب امیفو  ۀئامثالثو  ةرشع  سمخ  ۀنس  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  ، یفوکلا ینانـشألا  یمعثخلا 
. ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ،

ثعشألا نب  دمحم  نب  دمحم  - 6313-36

نب لیعامسإ  هیبأ  نع  رفعج ، نب  یسوم  نب  لیعامسإ  نب  یسوم  نع  ۀخسن  يوری  ، داوج ۀفیقس  یف  رصمب  هنکسمو  یلع ،  ابأ  ینکی  ، یفوکلا
هحفص 443] ۀئامثالثو [ . ةرشع  ثالث  ۀنس  یف  ةزاجإ  هنم  یخألو  يدلاولو  یل  ذخأ  يربکعلتلا  لاق  رفعج ، نب  یسوم  هیبأ  نع  یسوم ، 

دمحم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6314-46

اهدعبام ۀئامثالثو و  نیرشعو  نیتنثا  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمـس  ، رکبابأ ینکی  ، یـصاخ (، يدادغب ) يذادغب  ، بتاکلا جلثلا  یبأ  نب  هللا  دبع  نب 
. ةزاجإ هنم  هل  و  تاماهیف ،  و  نیرشعو ،  سمخ  ۀنس  یلإ 

نیسحلا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6315-56

ۀئامثالثو و نیرشعو  سمخ  ۀنس  هنم  عمس  ، يربکعلتلا هنع  يور  (، دادغب ) ذادغب لیزن  يرـصملا  نمحرلادبع  ابأ  ینکی  ، يرکـسعلا ینارفعزلا 
. ةزاجإ هنم  هل 

موزخم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6316-66

هل و  اهدعب ، امیفو  ۀئامثالثو  نیثالث  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور  (، يدادغب ) يذادغب  ، مشاه ینب  یلوم   ، نیـسحلا ابأ  ینکی  ، يرقملا
. ةزاجإ هنم 

یسوطلا خیشلا  www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 806زکرم  ۀحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6317-76

يوری ناک  و  هیبأ ،  ةایح  یف  هنم  عمسو  يربکعلتلا  هنع  يور  ، ظفحلا میظع  ردقلا  لیلج  ناک  میعنابأ ،  ینکی  ، ینادمهلا ةدقع  نبا  دیعـس  نب 
. دیمح نع 

هللا دبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6318-86

یلع نع  يوری   ، تسرهفلا یف  اهانرکذ  تافنـصم  هل  هللا ،  دـبع  ابأ  ینکی  ، یناوفـصلاب فورعملا   ، لامجلا نارهم  نب  ناوفـص  نب  هعاضق  نب 
، يدمحملا يولعلا  مساقلا  نب  نسحلا  دمحم  وبأ  نامعنلا و  نب  دـمحم  نب  دـمحم  هنع  انربخأو  يربکعلتلا ، هنع  يور   ، مشاه نب  میهاربا  نب 

. دادغب لیزن  ، یصاخوه و 

دیعس نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 6319-96

هل و  اهدعب ، هنم  امیفو  ۀئامثالثو  نیثالث  ۀنس  هنم  تعمس  لاق  يربکعلتلا و  هنع  يور  ، یـصاخ ، رفعج ابأ  ینکی  ، يربطلا دیعـس  نب  هللا  دبع  نب 
 . مق یلإ  هجوتامل  اغب ) ) اغبلا نبا  ثیدح  يورو  مق ،  لهأ  یلإ  هب  بتک  يذلأ  ءاعدلا  هنم  عمسو  ةزاجإ ، هنم 

لضفلا نب  یلع  نب  دمحم  - 6320-07

وبأ هنع  انربخأو  ةزاجإ ، هنم  هل  و  ۀـئامثالثو ، نیعبرأ  ۀنـس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، نیـسحلا اـبأ  ینکی  ، یفوکلا ناقهدـلا  ماـمت  نب 
. يدمحملادمحم

یلع نب  سابعلا  نب  دمحم  - 6321-17

. ةزاجإ هنم  هل  ۀئامثالثو و  نیرشعو  نامث  ۀنس  يربکعلتلا  هنم  عمس   ، هللا دبع  ابأ  هحفص 444 ] ینکی [   ، ماجحلا نباب  فورعملا   ، ناورم نب 

دیلولا نب  سابعلا  نب  دمحم  - 6322-27

. يربکعلتلا هنع  يور   ، نیسحلا ابأ  ینکی  ، يوحنلا

نادمح نب  نارکب  نب  دمحم  - 6323-37

. ةزاجإ هنم  هل  و  ۀئامثالثو ، نیعبرأو  سمخ  ۀنس  هنم  عمس  ، يربکعلتلا هنع  يور   ، مق لهأ  نم  شاقنلاب ،  فورعملا  ،

نوراه نب  نیسحلا )  نسحلا (  نب  دمحم  - 6324-47

. يربکعلتلا هنع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  ، یفوکلا ناحطلا  ، يدنکلا

نامیلس نب  دواد  نب  دمحم  - 6325-57

لجرلا اذه  دی  یلع  هیلإ  تلـصو  یفوکلا  ثعـشألا  نب  دمحم  نب  دـمحم  ةزاجإ  نأ  رکذو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، نسحلا ابأ  ینکی   ، بتاکلا
هوری مل  کلذ  ریغ  ناک  ام  یبنلاب و  الصتم  هدانسأ  ناک  ام  تایثعشألا  نم  ۀنسلا  هذه  یف  هنم  تعمس  لاق  و  ۀئامثالثو ، ةرشع  ثالث  ۀنـس  یف 
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نب دمحم  نع  ةزاجإلاب  ۀخسنلا  عیمج  ۀیاورو  لجرلا ،  اذه  نم  دیناسألا  ۀلصتملا  ثیداحألا  هذه  هعامس  نأ  يربکعلتلا  رکذو  هبحاص ،  نع 
. ةزاجإ لجرلا  اذه  نم  یل  سیل  لاق  و  ثعشألا ،  نب  دمحم 

بوقعی نب  یسوم  نب  دمحم  - 6326-67

 . هریغ هنم  عمسی  مل  صفلا و  ثیدح  يربکعلتلا  هنع  يور   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، ءارماس خرکب  ، يرماسلا

دمحم نب  نابهو  نب  دمحم  - 6327-77

ءاعد يوری  ناک  و  ینیوزقلا ، میهاربا  نب  دـمحأ  هنع  انربخأ  ، يربکعلتلا هنع  يور  ، يرـصب  ، هللا دـبع  اـبأ  ینکی  ، یلیبدـلاب فورعملا  ، یئاـنهلا
. ینرقلا سیوأ 

نسحلا دمحم  یبأ  يرکاش  ، دمحم - 6328-87

هحفص هنم [  هتعمس  لاق  مالـسلا ،  هیلع  دمحم  یبأ  لاحل  هتیاکح  يربکعلتلا  هنع  يور   ، هللا دبع  ابأ  ینکی   ، مالـسلا هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب 
 . مامه نب  یلع  یبأ  راد  یف  [ 445

دمحم نب  رمع  نب  دمحم  - 6329-97

هنع يور  (، يدادغب ) يذادـغب ، ظفاحلا یباعجلا  نباب  فورعملا  ، رکبابأ ینکی  ، یـضاقلا یمیمتلا  راسی  نب  ةربس  نب  ءاربلا  نب  ملاس )   ) ملـس نب 
 . نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  هنع  انربخأو  يربکعلتلا ،

يراصنألا هبردبع  نب  دمحم  - 6330-08

لیعامـسإدمحأ یبأ  دی  یلع  امهئارظنو  يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  هللا و  دبع  نب  دعـس  نع  يوری  ناک  و  هثیدـح ،  عیمج  يربکعلتلا  زاجأ  ،
. یسبعلا ییحی  نب 

ینطقلارفعج نب  دمحم  - 6331-18

. يربکعلتلا هنع  يور  ، دیعس ینبا  نسحلا  نیسحلا و  نع  باهولادبع  نب  مالسلا  دبع  نع  دیعس  نب  نیسحلا  بتک  يوری  ،

دمحأ نب  دمحم  - 6332-28

. ةزاجإ يربکعلتلا  هنع  يور   ، سوط لهأ  نم  دهازلا ، نیسحلا  ابأ  ینکی  ،

يولعلادمحأ نب  دمحم  - 6333-38

 . سیردإ نب  دمحأ  هنع  يور  ،

يزارلا ناسح  نب  دمحم  - 6334-48
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 . هریغو رافصلا  هنع  يور  ،

( راسی ) راشب نب  مساقلا  نب  دمحم  - 6335-58

. يریمحلاو دعس  هنع  يور  ،

رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6336-68

 . هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  امهنع  يور   ، نیسحلا نب  رفعج  یمافلا و  نوراه  نب  دمحأ  هنع  يور  ، يریمحلا

یفوکلا یسوم  یبأ  نب  یسوم  - 6337-78

 . ] لکوتملا نب  یـسوم  هنع  يور  ، دیمحلادبع نب  ییحی  نع  دایز ، نب  یلع  نب  نسحلا  سیرـض و  نب  ییحی  نب  بویأ  نب  دمحم  نع  يور  ،
هحفص 446]

طابر نب  دمحم  نب  دمحم  - 6338-88

لاق دیعـس ، نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  یمعانثدـح  لاق  دادـغبب ،) ) ذادـغبب يربطلا  دیعـس  نب  هللا  دـبع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  انثدـح 
هیلع رکـسعلا  بحاصدـمحم  یبأ  یلإ  کلذـب  اوبتکف  ، اهلهأب لعف  ناک  ام  اهب  مظعو  ۀنـشخ  ةأطو  اـهئطوف  مق  یلإ  اـغب  نب  یـسوم  هجوتاـمل 

رکذو  347-133- تیاور -2-1- تیاور  - وه و  مکرتو ،  یف  ءاعدلا  اذهب  اوعدا  نأ  مهیلإ  مالـسلا  هیلع  بتکف   ، مهل ءاعدلا  هنولأسی  مالـسلا 
. ءاعدلا

دمحأ نب  یلع  نب  دمحم  - 6339-98

 . حون نبا  هنع  يور   ، هیولیجام یلع  نب  دمحم  نع  يوررفعج  ابأ  ینکی  ، یمقلا ماشه  نب 

ینیوزقلادمحأ نب  رفظملا  -6340-09

. یناوفصلا هنع  يور  ، يدسألارفعج یبأ  نع  يور   ، جرفلاابأ ینکی  ،

دایز نب  ناورم  نب  دمحم  - 6341-19

. یناوفصلا هنع  يور  يذلأ  ینادمهلا ، ءالعلا  نب  مساقلا  هنع  يور   ، بوبحم نب  نسحلا  نع  يور   ، لازغلا

سابعلا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6342-29

 . سابعلاوبأ هنع  يور   ، حون نب  سابعلا  یبأ  دج   ، حون نب 

نیسحلا نب  دمحأ ) دمحم ( نب  دمحم  - 6343-39

 . حون نبا  هنع  يور  ، ةدقع نبا  نع  يور  ، یفوکلا يدنکلا  نوراه  نب 
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دومحم نب  دیزم  نب  دمحم  - 6344-49

 . لضفملاوبأ هنع  يور  ، دیزی نب  بوقعی  نع  يور  ، يوحنلا یجنسوبلا  رهزألا  یبأ  نب 

رشب نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6345-59

دمحم انثدح  لاق  یـسوم ،  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  یمقلا  قاقدـلا  میهاربا  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  نع  يور  ، رفعج ابأ  ینکی  ، یناهفـصألا
نب یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  لمح  یف  ۀـمثره  نب  ییحی  عم  لکوتملا  ینثعب  لاق  هیخأ ،  نع  ینادـمهلا  قاحـسإ  نب  هللا  دـبع  نب 

 . مامه نب  دمحم  هنع  يور  هحفص 447 ] ثیدحلا [  رکذو  یسوم 

نسحلا نب  دمحم  نب  دمحم  - 6346-69

 . حون نبا  هنع  يور  ، يدنکلا نوراه  نب 

ینانربلا نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6347-79

. یشکلا هنع  يور  ،

دادزی نب  دمحم  - 6348-89

 . باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نع  يور  ،

( یناجروجلا ) یناجزوجلا یسوم  نب  دمحم  - 6349-99

دمحم رفعج  یبأ  نع  لجر  نع  حون  نبا  يور   ، هدنع لوقلا  ۀیفیکو  ناملس  ةرایز  يدسألا  ورمع  نب  دیعس  نب  نامثع  ورمع  یبأ  نع  يور  ،
 . یسوم نب  دمحم  نع  ینابیشلا  قحال  نب 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6350-001

 . هدانسإب قیرحلا  ءاعد  حون  نبا  هنع  يور  ،

دیعس نب  نامثع  نب  دمحم  - 6351-101

. ۀفئاطلادنع ۀلیلج  ۀلزنم  امهلو  مالسلا ،  هیلع  نامزلا  بحاص  ۀهج  نم  نالیکو  اعیمج  ، ورمعابأ ینکی  هوبأو  رفعج ،، ابأ  ینکی  ، يرمعلا

دمحم نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6352-201

 . لضفملاوبأ حون و  نبا  هنع  يور   ، نانس نب  دمحم  هدج  نع  هیبأ  نع  يور  ، يرلا لیزن   ، یسیعابأ ینکی  ، يرهازلا نانس  نب 

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم  - 6353-301

 . باطخلا یبأ  نب  نیسحلا  نب  دمحم  هنع  يور  ،
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حبصم نب  دمحم  - 6354-401

. يدادغبلارفعج نب  یسوم  هنع  يور  ،

تایزلا ورمع  نب  دمحم  - 6355-501

. يدنسلا نب  یلع  هنع  يور  ،

ینهرلا رحب  نب  دمحم  - 6356-601

 . ضیوفتلاب یمری  ،

فسوی نب  میهاربا  نب  دمحم  - 6357-701

 . نودبع نبا  هنع  انربخأ  ، یعفاشلا رکب  یبأب  فرعیو  نسحلا ،  وبأ  بتاکلا ، 

دینجلا نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6358-801

. ۀعامج هنع  انربخأ   ، یلع وبأ  ، 

دواد نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6359-901

. ۀعامج هنع  انربخأ   ، نسحلا ابأ  ینکی  ، یمقلا

بلطملا نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6360-011

هحفص 448] ۀعامج [ . هنع  انربخأ   ، موق هفعض  هنأ  الإ  ۀیاورلا  ریثک   ، لضفملاوبأ ینابیشلا ،

ینیطقیلا یسیع  نب  دمحم  - 6361-111

 . فیعض ،

ۀمروأ نب  دمحم  - 6362-211

 . نابأ نب  نسحلا  نب  نیسحلا  هنع  يور   ، فیعض

روهمج نب  نسحلا  نب  دمحم  - 6363-311

 . هنع دیعس  نب  نیسحلا  نب  دمحأ  نع  دعس  يور  ، یمعلا

یناغملشلا یلع  نب  دمحم  - 6364-411

 . لاغ ، رقازعلا یبأ  نباب  فرعی  ،
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یلظنحلا سیردإ  نب  دمحم  - 6365-511

. يریمحلارفعج نب  هللا  دبع  هنع  يور   ، متاحوبأ ، 

رابجلادبع نابهصلا  یبأ  نب  دمحم  - 6366-611

 . هریغو دعس  هنع  يور  ،

ةواسب بیطخلا  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6367-711

. ۀطب نبا  هنع  يور  ،

هللا دبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6368-811

. يرودلا هنع  يور   ، عجفملاب فورعملا  ،

 ( ملاس  ) ملس نب  رمع  نب  دمحم  - 6369-911

 . نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  هنع  انربخأ  ، رکبوبأ یباعجلا ،

جلثلا یبأ  نب  دمحأ  نب  دمحم  - 6370-021

. يرودلا هنع  يور  ،

سنوی نب  روصنم  نب  دمحم  - 6371-121

 . هنع غئاصلا  نیسحلا  نب  دمحم  نع  دیمح  يور   ، جرزب

یناجرجلا رمع  نب  دمحم  - 6372-221

. یقربلا هنع  يور  (، يدادغب ) يذادغب ،

یمقلا قاحسإ  نب  دمحم  - 6373-321

 . هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  هنع  يور  ،

رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 6374-421

هحفص 449] هنع [ .  یمافلا  نوراه  نب  دمحأ  نع  رفعج  وبأ  هیوباب  نبا  يور  ، يریمحلا

نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  - 6375-521
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. ۀقث  ، لیلج ،

متسر نب  ریرج  نب  دمحم  - 6376-621

 . خیراتلا بحاصب  سیل  و  يربطلا ،

( يدادغبلا ) يذادغبلارفعج نب  یسوم  - 6377-721

قباس نب  یسوم  - 6378-821

بیبح نب  یسوم  - 6379-921

ۀحلط نب  یسوم  - 6380-031

. یقربلا هنع  يور  ،

رماع نب  یسوم  - 6381-131

. يریمحلا هنع  يور  ،

سابعلا نب  روصنم  -6382-231

. یقربلا هنع  يور  ،

يرصبلادمحم نب  یلعملا  -6383-331

. دمحم نب  نیسحلا  هنع  يور  ،

میکح نب  ۀیواعم  -6384-431

. رافصلا هنع  يور  ،

نونلا باب 

 ( حابص  ) حابصلا نب  رصن  -6385-1

 . لاغ ، ةرایطلا نم  ناک  هنإ  لیق  هنأ  الإ  مهنع ،  يورو  ءاملعلاو  خیاشملا  نم  هرصع  یف  ناک  نم  ۀلج  یقل   ، خلب لهأ  نم  مساقلاابأ ،  ینکی  ،

ءاهلا باب 

يربکعلتلا یسوم  نب  نوراه  -6386-1

نینامثو سمخ  ۀنـس  تام   ، تافنـصملاو لوصألا  عیمج  يور  ، ۀقث ، ریظنلا میدع  ، ۀیاورلا عساو  ، ۀلزنملا میظع  ، ردقلا لیلج  ، دـمحم ابأ  ینکی  ،
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. انباحصأ نم  ۀعامج  هنع  انربخأ  ، ۀئامثالثو

يدهنلا قورسم  یبأ  نب  مثیهلا  -6387-2

 . هللا دبع  نب  دعس  هنع  يور  ،

يدع نب  مثیهلا  -6388-3

 . ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

زازبلا ییحی  نب  نوراه  -6389-4

هحفص 450] حون [ .  نبا  هنع  يور   ، نسحلا ابأ  ، 

ءایلا باب 

یجنتکلاب فورعملا  ، ایرکز نب  ییحی  -6390-1

یقلدق ۀنس و  نیرشعو  ۀئام  نم  رثکأ  هیقل  نیح  ۀنس  ناک  و  ۀئامثالثو ، ةرشع  ینامث  ۀنس  هنم  عمـسو  يربکعلتلا  هنع  يور   ، مساقلاابأ ینکی  ،
 (. مالسلا هیلع  يرکسعلا   ) نییرکسعلا

راطعلا یلع  نب  سنوی  -6391-2

 . لوصألا نم  کلذ  ریغ  یلامثلا و  ةزمح  یبأ  باتک  دایز  نب  دیمح  هنع  يور  ،

تخسلا نب  فسوی  -6392-3

 . ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ، یمعلا روهمج  نب  دمحم  نع  يور  ،

دمحم نب  فسوی  -6393-4

. يرصب  ، ییحی نب  دمحأ  نب  دمحم  هنع  يور  ،

ینامحلا دیمحلادبع  نب  ییحی  -6394-5

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  نب  ییحی  -6395-6

. یقربلا هنع  يور  ،

هیورهم نب  رکب  یبأ  نب  ییحی  -6396-7

 . هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  هنع  يور  ،
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يولعلا نسحلا  نب  ییحی  -6397-8

 . هنع رهاط  یخأ  نبا  يور   ، بلاط یبأ  لآ  بسن  باتک  هل  ، 

دمحم وبأ  يولعلا ، ییحی  -6398-9

. يروباسین ، ةرابز ینب  نم  ، 

یطساولا ناسح  نب  یلعی  -6399-01

هحفص 451] رافصلا [ . هنع  يور  ،

ینکلا باب 

يولعلا یلع  وبأ  - 6400-1

. روباسین لهأ  نم  نالیلج  نافورعم  ، ةرابز ینب  نم  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحم  همسا   ، نیسحلا وبأ  هوخأو 

يدبلملا نیسحلا  وبأ  - 6401-2

. ۀیرهاطلا تقو  یف  ۀفرعملاو ، بدألا  لهأ  نم  سخرس  لهأ  نم  ، 

هیقفلا ییحی  نب  رصنوبأ  - 6402-3

 . مهایتفب ۀعیشلاو  مهایتفب  ۀیوشحلاو  مهایتفب  ۀماعلا  یتفی  ناک  لضاف ،  ریخ  ۀقث  ، دنقرمس لهأ  نم 

( یبانعلا ) یئانقلا رکبوبأ  - 6403-4

. یشایعلا باحصأ  نم  دهاز ، ،

لاقبلا هللا  دبع  وبأ  و8-7046 - طایخلا . ورمعوبأ  و7-6046 - یناقلخلا . رصنوبأ  و6-5046 - یثراولا . یلع  وبأ  - 6404-5

. یشایعلا باحصأ  نم  ءالؤه  ،

فوع یبأ  نب  رفعج  وبأ  - 6408-9

. یشایعلا باحصأ  نم  يراخب ،  ،

، ۀیاشع نب  نسحلا  وبأ  - 6409-01

. ادحاو اثیدح  دیمح  هنع  يور 

ریرضلا (، ورمع ) رمعوبأ - 6410-11
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. دیمح هنع  يور 

لوحألا ءاقسلارفعج  وبأ  - 6411-21

 . هتیاکح یکحو  اضرلا  هل  فصوو  ۀئامثالثو  نیعبرأ  ۀنس  کلملا  ةرکسدب  يربکعلتلا  هاءر   ، مالسلا هیلع  اضرلا  یقل  ناک  و  مجنملا ، 

یطساولا ییحیوبأ  - 51-4146. يروباسینلا یلع  وبأ  - 41-3146. یناروماجلا يزارلا  هللا  دبع  وبأ  - 6412-31

 . یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  مهنع  يور  ،

دعسوبأ - 6415-61

 . یسیع نب  دمحم  نب  دمحأ  هنع  يور  ،

( ینوکسلا ) يرکسلا یخأ  نبا  ورمعوبأ  - 6416-71

 . هللا دبع  وبأ  ینیوزقلا ، میهاربا  نب  دمحأ  هنع  انربخأ  ، يرصب هحفص 452 ] ینوکسلا [ ،) ) يرکسلا رصن  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحم  همسا  ،

يربطلا رهاط  یبأ  نب  نیسحلا  وبأ  - 6417-81.8146-91

. یشایعلا ناملغ  نم  کلام ،  نب  دمحم  نب  رفعج  نع  يدسألارفعج و  یبأ  نع  يور   ، نیسحلا نب  یلع  همسا  لیقو  ، 

يدوعسملا نمحرلادبع  وبأ  - 6419-02

نویحوبأ - 6420-12

 . هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  یقربلا  هنع  يور  ،

يونغلا ةزمحوبأ  - 6421-22

 . تلصلا نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

نامیلسوبأ - 62-5246. یطـساولا ییحیوبأ  - 52-4246. يراـبنألا بویأوبأ  - 42-3246. یمزرعلا نمحرلادـبع  وبأ  - 6422-32
ناورم نب  رامع  بحاص  سابعلاوبأ  - 92-8246. يرصبلا بلاطوبأ  - 82-7246. یناروماجلا هللا  دبع  وبأ  - 72-6246. یلبجلا

 . هللا دبع  یبأ  نب  دمحأ  مهنع  يور  ،

ءاسنلا باب 

یسوم نب  نوراه  تنب  ۀمطاف  -1

یلع نب  هللا  دـیبع  باتکب  ریمع  یبأ  نب  دـمحم  ینثدـح  لوقی  تارفلا  نب  یـسوم  يدـج  تعمـس  تلاق  يربکعلتلا  اـهنع  يور   ، تارفلا نب 
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 . باتکلااذه ریغ  اهنم  عمسی  مل  و  یبلحلا ،

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرملا  فیرعت 

ِهی َـ لع اضِّرلا –  یَـسوم  ُنب   ُ ّیلع ُماـمإلا  َلاـق  (. 41/ ۀـبوتلا  ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج 
یف را –  ِـحـ بلا ُرِدا  نـ ــ َب ... ) اَنوُعَبَّتَال اَنِماَلَک  َنِساَحَم  اوُِملَع  َْول  َساَّنلا  َّنِإَف  َساَّنلا ؛ اَهُمِّلَُعی  َو  اَنَمُولُع  ُمَّلَعَتَی  اَنَْرمأ َ ... اَـیْحأ  ًادـْبَع  ُهّللا  َمِحَر  ُمـالَّسلا :

سّسؤم ص307 .) ج1 / ، 28 بابلا قودَّصلا ، خـی  َّـ ـشلا (ع ،) اضِّرلا ِرابخأ  ُنویُع  ص 159 ؛ مالـسالا ، ضیف  ۀـمّالعلل  راونـألا ، را  ـ حب صیخلت 
، ۀنیدملا هذـه  ةذ  ِـ باهَج نم  ًادـحأ  ناک  ُهللا –  ُهَمِحَر  يذابآ – " سمـشلا   " هللا ۀـیآ  دیهـشلا  َناریإ : َناهَبـصأب –  ّیفاق  َّـ ثلا ۀـّیمئاقلا "  " عَمتُجم

ۀحاس ِـ و ب مالّـسلا ) هیلع   ) اضِّرلا یَـسوم  نب  ّیلع  مامإلا  ةرـضحب  امَّیـسال  و  ِـم ) هی َـ لع ِهللا  ُتاولـص   ) ّیبنلا تَیب  لهأب  ِهِفَعَـشب  َرَهتـشا  ِدـق  يذـلا 
ۀّیرجهلا  1380  )= ۀّیسمشلا ۀّیرجهلا  ِة 1340  َـ نَـس یف  هتیارد ، هرظن و  عم  سّـسأ  اذـهل  و  َفیرَّشلا ؛) ُهَجرف  یلاعت  ُهللا  َلَّجَع   ) ناـمّزلا بِحاـص 

 – ّیبوساـحلا يِّرحتلل  ۀـّیمئاقلا "  " زکرم ٍموی . َّلـک  ٍِفقوَم  ِنَسحأ  يَوقأـب و  َعب  َّـ ُـت لـب ت اهُحابـصِم ، ِئف  َـ طن َـ مل ی  ً ۀـقیرط ً و  ۀـسَّسؤم ۀـّیرمقلا ،)
دّیسلا ّجاحلا  هللا  ۀیآ  ۀحامس  ۀیانع  َتحت  ۀّیرمقلا ) ۀّیرجهلا   1427  )= ۀّیسمشلا ۀّیرجهلا  ِة 1385  َـ نَس نم  ُهَتطِشنأ  َأَدتبا  دق  َناریإ –  َناهَبصأب ،

َّـي: تـش ٍتالاجم  یف  راهنلا ، لـیللاب و  عماوجلا ، بـالط  ۀـّیملعلا و  تازوحلا  یجیّرِخ  نم   ٍ عمج ِةَدَـعاسم  عم  ُهّزِع – و  َماد  ّیماـمإلا –  نسح 
، امهفراعم و  ُمالَّسلا ) ُم  ِـ هیلع تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نی َـ َـل َّـق ثلا ۀفاق  َـ طیـسبت ث ۀعیـشلا و  ۀحاس  نع  عافّدلا  فادهألا : ۀّیملع ... ۀّیفاقث و  ۀّینید ،

ۀئیدّرلا وأ  ۀلذتبملا  ِثیتالَبلا  َناکم  ۀعفا –  ّـ نلا بلاطملا  فیلخت  ۀـّینیّدلا ، لئاسملل  ّقَدألا  يِّرَح  َّـ تلا یلإ  سانلا  مومع  باب و  َّـ ـشلا عفاود  زیزعت 
فراعم ساسأ  یلع  ٍۀّیفاق  َـ ٍۀـعماج ث ٍۀعـساو  ٍۀّیـضرأ  دـیهمت  ۀـّیرتویبمکلا ،) ةزهجألا   )= بیـساوحلا و  ۀـلوقنملا ) فتاوهلا   )= لیماحملا یف  – 

ۀغارف تاقوأ  ءانغإ  ةءارقلا و  ۀفاقث  ۀعـسوت  بّال ، ّـ طلا نیققحملل و  تامدخ  فراعملا ، رـشن  ثعابب  مالّـسلا –  مهیلع   – تیبلا لهأ  نآرقلا و 
: ۀّیعامتجالا ۀلادَعلا  اهنِم  و - ... ۀعماجلا ، یف  ةرشتنملا  تاُهب  ُـّـ شلا ماهبإلا و  عفر  لیهـستل  ۀمزاللا  عبانملا  ۀلانإ  ۀّیمالـسإلا ، مولعلا  جِمارب  ِةاوُه 

ِرـشن و  دلبلا -  فانکآ  یف  ِتالیهـستلا –  ِقفارَملا و  زاربإ  ُعیرـست  نِکُمی  ّـه  نأ یلع  ةدعاصتم ،ً  ۀثیدحلا  ةزهجألاب  اه  ّـ ثب اهرـشن و  نِکُمی  یتلا 
ِناونع ِتارـشع  رـشن  عبط و  فلا ) زکرملل : ۀعـساولا  ۀطـشنألا  نم  يَرُخا - . ٍۀـه  ِـ نِم ج َـم -  لاعلا ءاـحنأ  یف  ۀـّیناریإلا –  ۀّیمالـسالا و  ِۀـفاق  َّـ ثلا

لومحملا بوساحلا و  یف  لیغشتلل  ۀلباق  ۀیبتکم ، ۀّیقیقحت و  ٍةزهجأ  تائم  ُجاتنإ  ةءارِقلا ب ) تاقباسم  ۀماقإ  عم  ۀّیرهش ، ةرـشن  ۀبیتک ، ٍبتک ،
عقوملا عادبإ  د ) ۀّیحایـسلا و ... ۀـّینیدلا ، نکامألا  ۀـکّرحتملا و ... موسّرلا  اماروناب ،) لماشلا =(  رظنملا  داعبألا ، ِۀـّیثال  ُـّـ ضراعَملا ث جاتنإ  ج )

یف ضرعلل  تاـباط و ... َـ خلا ۀّیــضرعلا ، تاـج  َـ تنُملا جاـتنإ  َر ه ) َـ ُخا َعـِقاوَم  ةّدــع  ۀـّیمئاقلا "www.Ghaemiyeh.com و   " یتنرتنالا
ز) ( 00983112350524 فتاهلا :  ) ۀّیداقتعالا ۀّیقالخالا و  ۀّیعرـشلا ، ۀلئـسألا  ۀـباجإ  ماظنل  ّیملعلا  معَّدـلا  قالطإلا و  ۀـّیرمقلا و ) تاونقلا 
ۀـّیعیبط و َزکارم  ِتارـشع  عم  ّيرخفلا  نواـعتلا  ةریـصقلا SMS ح ) لئاسّرلا  و  کشک ، بیو  ثوتولبلل ، ّيودـیلا  ّیئاقلتلا و  ماـظنلا  میـسرت 

ذیفنت و  تارَمتؤملا ، ۀـماقإ  ط ) َنارکمَج و ... دجـسمک  ۀـّینیدلا  نکامألا  عماوجلا ، ۀـّیملعلا ، تازوحلا  ماظِعلا ، تایآلا  تویب  اهنم  ۀـّیرابتعا ،
ۀیبرت تارود  ۀـّیمومع و  ۀـّیمیلعت  تارود  ۀـماقإ  ۀـسلجلا ي ) یف  نیکِراشُملا  ثادـحألا  لافطألاب و  ّصاـخلا  ۀـسردملا " َلـبق  اـم   " عورـشم

" ناـضَمَر جـنپ  " عراـش َنـیب  اـم  " دّیــس / دجــسم  " عراـش ناهبــصأ / / ناریإ ّیــسیئّرلا : بـتکملا  َـة  نَّسلا ۀـلیط  ًاـضارتفا ) ًاروـضح و   ) ِـي ّبرملا
ۀّیوهلا  2373 لیجـستلا : مـقر  ۀـّیرمقلا ) ۀـیرجهلا   1427  )= ۀّیـسمشلا ۀـّیرجهلا   1385 سیـسأتلا : خیرات  " ۀّیمئاقلا  " ۀـیانب "/ یئافو " قَرتفُمو
رَجتَملا  Info@ghaemiyeh.com ینورتکلــالا : دــیربلا   www.ghaemiyeh.com عـــقوملا :  10860152026 ۀـّینطولا :
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	5948-92- أحمد بن جعفر بن محمد
	5949-03- أحمد بن محمد بن سعيد
	5950-13- أحمد بن النضر بن سعيد
	5951-23- أحمد بن محمد بن أبي الغريب
	5952-33- أحمد بن علي بن مهدي
	5953-43- أحمد بن محمد بن سليمان
	5954-53- أحمد بن جعفر بن سفيان
	5955-63- أحمد بن محمد بن يحيي
	5956-73- أحمد بن إدريس القمي
	5957-83- أحمد بن الحسن الرازي
	5958-93- أحمد بن محمد بن يحيي
	5959-04- أحمد بن القاسم بن أبي
	5960-14- أحمد بن ابراهيم بن أبي رافع
	5961-24- أحمد بن محمدالسري
	5962-34- ابراهيم بن أحمد( محمد) بن بسام
	5963-44- أحمد بن ابراهيم بن أحمد
	5964-54- أحمد بن العباس النجاشي
	5965-64- أحمد بن محمدالمقري
	5966-74- ابراهيم بن محمد
	5967-84- أحمد بن عبد الله الكوفي
	5968-94- أحمد بن علي البلخي
	5969-05- أحمد بن إسماعيل الفقيه
	5970-15- أحمد بن عمر الحلال
	5971-25- أحمد بن عبدوس الخلنجي
	5972-35-إسماعيل بن مرار
	5973-45- أحمد بن الحسين بن سعيد. و4795-55- أحمد بن بشير البرقي
	5975-65- أحمد بن علويه الأصفهاني
	5976-75- ابراهيم بن رجاء الجحدري
	5977-85- أحمد بن عبيد الله بن يحيي
	5978-95- أحمد بن هارون الفامي.9795-06- أحمد بن محمد بن يحيي
	5980-16- أحمد بن علي بن ابراهيم
	5981-26- أحمد بن حمدان القزويني
	5982-36- أحمد بن محمد بن عيسي
	5983-46- أحمد بن محمد بن عياش
	5984-56- أحمد بن محمد بن داود
	5985-66- أحمد بن الحسن بن إسحاق
	5986-76-إسحاق بن محمد بن علي
	5987-86- أحمد بن محمد بن رميم
	5988-96- أحمد بن عبدون ،المعروف بابن الحاشر
	5989-07- أحمد بن علي الكوفي
	5990-17- ابراهيم بن صالح الأنماطي
	5991-27- ابراهيم بن رجاء الجحدري
	5992-37- ابراهيم بن محمد بن سعيد
	5993-47- ابراهيم بن سليمان النهمي
	5994-57- ابراهيم بن إسحاق الأحمري
	5995-67- ابراهيم بن محمدالمذاري
	5996-77- ابراهيم بن محمدالأشعري
	5997-87- ابراهيم العجمي
	5998-97- ابراهيم بن قتيبة
	5999-08- ابراهيم بن هراسة
	6000-18-إسماعيل بن شعيب العريشي
	6001-28-إسماعيل بن علي العمي
	6002-38-إسماعيل بن محمد بن إسماعيل
	6003-48-إسماعيل بن علي بن علي
	6004-58-إسماعيل بن محمد
	6005-68-إسماعيل بن عثمان بن أبان
	6006-78- أحمد بن الحسين بن سعيد
	6007-88- أحمد بن الحسن بن الحسين ( الحسن )
	6008-98- أحمد بن الحسين ( الحسن ) بن عبدالملك
	6009-09- أحمد بن علي العلوي
	6010-19- أحمد بن عبدوس الخلنجي
	6011-29- أحمد بن أبي زاهر موسي
	6012-39- أحمد بن عبد الله بن مهران
	6013-49- أحمد بن محمد بن الحسين
	6014-59- أحمد بن محمد بن علي
	6015-69- أحمد بن الحسن الإسفرايني
	6016-79- أحمد بن محمد بن عاصم
	6017-89- أحمد بن محمد بن عمار
	6018-99- أحمد بن علي الفائدي
	6019-001- أحمد بن ابراهيم بن معلي
	6020-101- أحمد بن علي ، أبوالعباس
	6021-201- أحمد بن إصفهبذ، أبوالعباس
	6022-301- أحمد بن إسماعيل بن سمكة
	6023-401- أحمد بن محمد بن جعفر
	6024-501- أحمد بن عبد الله بن أحمد
	6025-601- أحمد بن محمد بن عمر
	6026-701- أحمد بن داود بن سعيد
	6027-801- أحمد بن محمد بن نوح
	6028-901- أحمد بن سليمان الحجال

	باب الباء
	6029-1-بكر الكرماني
	6030-2-بكار بن أحمد بن زياد
	6031-3-بكر بن صالح الرازي
	6032-4-بكر بن محمدالأزدي
	6033-5-بندار بن محمد

	باب التاء
	6034-1-تقي بن نجم الحلبي

	باب الثاء
	6035-1-ثابت بن شريح

	باب الجيم
	6036-1-[ جعفر بن علي بن أحمد
	6037-2- جعفر بن محمد بن مالك
	6038-3- جعفر بن محمد بن قولويه
	6039-4- جعفر بن محمد بن جندب
	6040-5- جعفر بن أحمد بن أيوب
	6041-6- جعفر بن معروف
	6042-7-جبريل بن أحمدالفاريابي
	6043-8- جعفر بن محمد بن مسعود
	6044-9- جعفر بن محمد
	6045-01- جعفر بن أبي جعفرالسمرقندي
	6046-11- جعفر بن علي بن حازم
	6047-21- جعفر بن عبدالرحمن
	6048-31- جعفر بن محمدالسنجاري
	6049-41- جعفر بن هذيل
	6050-51- جعفر بن الوراق
	6051-61- جعفر بن محمدالدوريستي
	6052-71- جعفر بن محمد بن ابراهيم
	6053-81- جعفر بن محمدالعلوي
	6054-91- أبو عبد الله جعفر بن محمد
	6055-02- جعفر بن علي بن سهل
	6056-12- جعفر بن عبيد الله
	6057-22- جعفر بن محمدالكوفي
	6058-32- جعفر بن الحسين
	6059-42- جعفر بن محمد بن مروان
	6060-52- جعفر بن علي البجلي
	6061-62- جعفر بن علي بن حسان
	[6062]2606-72- جعفر بن عبدالرحمن الكاهلي
	[6063]3606-82- جعفرالهذلي
	[6064]4606-92- جعفرالوراق
	6065-03- جعفر بن محمد

	باب الحاء
	6066-1- الحسن بن خالد البرقي
	6067-2- الحسن بن العباس الحريشي
	6068-3- الحسن بن موسي الخشاب
	6069-4- الحسن بن موسي النوبختي
	6070-5- الحسين بن الحسن الحسني
	6071-6- الحسن بن علي الخياط
	6072-7- الحسين بن إشكيب المروزي
	6073-8-حيدر بن محمد بن نعيم
	6074-9-حمدويه بن نصير بن شاهي
	6075-01- الحسن بن خرزاذ
	6076-11- الحسين بن نعيم
	6077-21- الحسين الغزال الكتنجي(الكتونجكي)
	6078-31- الحسن بن يوسف
	6079-41- الحسن الكرماني
	6080-51- الحسن بن علي القائد
	6081-61-حميد بن زياد
	6082-71- الحسن بن عنبسة الصوفي(العوفي)
	6083-81- الحسن بن يحيي الطحان
	6084-91- الحسن بن محمد،الداعي بالخير
	و6085-02- الحسن بن محمدالسراج
	6086-12- الحسن بن هذيل
	6087-22- الحسن بن محمد بن أحمد
	6088-32- الحسن بن محمد بن يحيي
	6089-42- الحسن بن محمد بن حمزة
	6090-52-حمزة بن القاسم
	6091-62- الحسين بن محمد بن الفرزدق
	6092-72- الحسين بن علي بن سفيان
	6093-82- الحسين بن علي بن الحسين
	6094-92- الحسين بن أحمد بن إدريس
	6095-03-حنظلة بن زكريا بن يحيي
	6096-13-حيدر بن شعيب بن عيسي
	6097-23- الحسين بن أحمد بن شيبان
	6098-33- الحسين بن حمدان الخصيبي
	6099-43- الحسن بن محمد بن الحسن
	6100-53- الحسن بن ابراهيم بن عبدالصمد
	6101-63- الحسن بن محمد بن أحمد
	6102-73- الحسن بن عبد السلام
	6103-83-حمزة بن القاسم العلوي
	6104-93.5016-04-حمزة بن محمدالقزويني
	6106-14- الحسين بن أحمد بن عامر
	6107-24- الحسين بن علي بن أحمد
	6108-34- الحسن بن متيل القمي
	6109-44- الحسين بن الحسن بن أبان
	6110-54- الحسن بن الحسين اللؤلؤي
	6111-64- الحسن بن علي بن أحمد
	6112-74- الحسين بن الحسن بن محمد
	6113-84- الحسين بن أحمد بن إدريس
	6114-94- الحسين بن علي
	6115-05- الحسن بن علي بن أحمد
	6116-15- الحسين بن الحسن بن بندار
	6117-25- الحسين بن عبيد الله الغضائري
	6118-35- الحسن بن عيسي ، أبو علي
	6119-45- الحسين بن عبيد الله ( عبد الله ) بن سهل
	6120-55- الحسين أبو علي بن الفرج
	6121-65- الحسين بن الزبرقان
	6122-75-حفص بن غياث القاضي
	6123-85-حمدان بن سليمان النيسابوري

	باب الخاء
	6124-1-خلف بن حماد
	6125-2-خليفة بن الصباح بن خليفة
	6126-3-الخضر بن عيسي

	باب الدال
	6127-1-داود بن محمدالنهدي
	6128-2-داود بن كورة القمي

	باب الراء
	6129-1-الريان بن الصلت
	6130-2-رشد بن زيد الحنفي

	باب الزاي
	6131-1-زيتون ،يكني أبا محمد
	6132-2-زيد بن أحمدالخلفي
	6133-3-زيد بن محمد بن جعفر
	6134-4-زكريا بن الحر(أبجر)
	6135-5-زرعة بن محمد

	باب السين
	6136-1-سهل بن بحر الفارسي
	6137-2-سعد الصفار
	6138-3-سهل بن أحمد بن عبد الله
	6139-4-سلامة بن محمد بن إسماعيل
	6140-5-سلامة بن ذكاء الحراني
	6141-6-سعد بن عبد الله بن أبي خلف
	6142-7-سهل بن الحسن الصفار
	6143-8-سلمة بن الخطاب البراوستاني
	6144-9-سليمان بن صالح الجصاص
	6145-01-سهيل بن زياد الواسطي
	6146-11-السندي بن محمد
	6147-21-السندي بن الربيع

	باب الشين
	6148-1-شعيب المحاملي
	6149-2-شعيب بن أعين الحداد
	6150-3-شريف بن سابق التفليسي

	باب الصاد
	6151-1-صالح بن السندي
	6151-1-[صالح بن أبي حماد
	6151-1-صالح بن عقبة
	6152-2-صالح القماط
	6153-3-صالح الحذاء

	باب الضاد
	6154-1-الضحاك بن سعد الواسطي

	باب الطاء
	6155-1-طاهر بن عيسي الوراق
	6156-2-طاهر بن حاتم بن ماهويه

	باب الظاء
	6157-1-ظفر بن محمدالبادرائي

	باب العين
	6158-1- علي بن صالح
	6159-2- علي بن محمدالقتيبي
	6160-3- عبد الله بن بشر السرخسي
	6161-4- علي بن محمدالخلقي(الخلفي)
	6162-5- علي بن الحسين بن علي
	6163-6-عثمان بن حامد
	6164-7- علي بن محمد بن فيروزان
	6165-8-عيسي بن عمر السنائي
	6166-9- علي بن إسماعيل الدهقان
	6167-01- علي بن حسنويه الكرماني
	6168-11- عبد الله بن طاهر النقار
	6169-21-عمرو الخياط
	6170-31- عبد الله الصيدلاني
	6171-41-عوانة بن الحسين البزاز
	6172-51- علي بن أحمد بن علي
	6173-61-عمران بن مسكان
	6174-71- علي بن جندب
	6175-81-عمر بن طرخان
	6176-91-عبيد الله بن أحمد بن نهيك
	6177-02- علي بن بزرج
	6178-12- علي بن ابراهيم الخياط
	6179-22- علي بن محمد بن الزبير
	6180-32-عيسي بن جعفر بن علي
	6181-42-العباس بن علي بن جعفر
	6182-52- علي بن محمد بن يعقوب
	6183-62- عبدالعزيز بن عبد الله بن يونس
	6184-72- عبدالواحد بن عبد الله بن يونس
	6185-82-عبيد الله بن محمد بن الفضل
	6186-92- علي بن الحسن بن القاسم
	6187-03- علي بن محمد بن محمد
	6188-13- عبد الله (عبيد الله ) بن أحمد بن يعقوب
	6189-23- علي بن حبشي بن قوني
	6190-33- علي بن حاتم بن أبي حاتم
	6191-43- علي بن الحسين بن موسي
	6192-53- علي بن عبد الله ،المعروف بالخديجي
	6193-63- علي بن الحسن بن الحجاج
	6194-73- عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر
	6195-83- عبدالغفار بن عبد الله بن السري
	6196-93-عبيد الله بن محمد بن عائذ
	6197-04- علي بن محمدالحدادي
	6198-14- علي بن عبد الله العلوي
	6199-24- علي بن الحسين السعدآباذي(السعدآبادي)
	6200-34-عباد بن سليمان
	6201-44- عبد الله بن محمدالشامي
	6202-54- عبد الله بن محمدالرازي
	6203-64- عبد الله بن الحسن المؤدب
	6204-74- علي بن محمد بن سعد
	6205-84- عبد الله بن أبي الحسين العلوي
	6206-94- عبد الله بن ابراهيم
	6207-05-عثمان بن حامد
	6208-15- علي بن داود الحداد
	6209-25- علي بن الحسين الموسوي
	6210-35- علي بن مالك
	6211-45- علي بن أحمدالكوفي
	6212-55- علي بن زيدويه
	6213-65- علي بن إسحاق بن سعد
	6214-75- علي بن محمد بن الأشعث
	6215-85- علي بن بلال المهلبي
	6216-95- علي بن محمد بن رباح
	6217-06- علي بن أحمدالعقيقي
	6218-16- عبد الله بن أبي زيد الأنباري
	6219-26- عبدالملك بن منذر
	6220-36-عمر بن عبدالعزيز،الملقب بزحل
	6221-46-عيسي بن مهران
	6222-56-العباس بن عامر القصباني
	6223-66- عبدالعزيز بن المهتدي
	6224-76- عبدالعزيز بن يحيي الجلودي
	6225-86-عبيس بن هشام الناشري
	6226-96- عبدالجبار
	6227-07- عبدالباقي بن قانع
	6228-17- عبدالغفار الجازي.9226-27-عامر بن جذاعة(جداعة)
	6230-37-عون بن جرير

	باب الغين
	6231-1-غالب بن عثمان
	6232-2-غياث بن ابراهيم
	6233-3-غياث بن كلوب بن فيهس

	باب الفاء
	6234-1-الفضل بن عامر
	الفضل و ابراهيم ابنا محمدالأشعريان
	6236-3-الفضل بن أبي قرة
	6237-4-فضالة بن أيوب
	6238-5-فيهس
	6239-6-الفتح (فتح ) بن يزيد الجرجاني

	باب القاف
	6240-1-القاسم بن محمدالأباركني
	6241-2-القاسم بن إسماعيل القرشي
	6242-3-قنبرة بن علي بن شاذان
	6243-4-القاسم بن العلاء
	6244-5-القاسم بن محمدالجوهري
	6245-6-القاسم بن يحيي
	6246-7-القاسم بن محمدالأصفهاني
	6247-8-القاسم بن عروة
	6248-9-قتيبة الأعشي

	باب الكاف
	6249-1-كليب بن معاوية الأسدي

	باب اللام
	6250-1-الليث بن نصر

	باب الميم
	6251-1- محمد بن الحسن القمي
	6252-2- محمد بن علي ماجيلويه
	6253-3- محمد بن موسي المتوكل
	6254-4- محمد بن أحمد بن هشام
	6255-5- محمد بن السندي
	6256-6- محمد بن عبدالحميد
	6257-7- موسي بن رنجويه (زنجويه )الأرمني
	6258-8-المختار بن بلال (هلال ) بن المختار
	6259-9- محمد بن الحسين بن عبدالعزيز
	6260-01- محمد بن حفص بن غياث
	6261-11- محمد بن خالد الطيالسي
	6262-21- محمد بن أحمد بن يحيي
	6263-31- محمد بن يحيي المعاذي. و4626-41- محمد بن علي الهمداني. و5626-51- محمد بن هارون . و6626-61-ممويه . و7626-71- محمد بن عبد الله بن مهران
	6268-81- محمد بن علي بن محبوب
	6269-91- محمد بن بندار بن عاصم
	6270-02- محمد بن همام البغدادي
	6271-12- محمد بن عبد الله الحميري
	6272-22- محمد بن قولويه الحمال (الجمال )
	6273-32- محمد بن الحسن بن أحمد
	6274-42- محمد بن يحيي العطار
	6275-52- محمد بن علي بن الحسين
	6276-62- محمد بن يحيي
	6277-72- محمد بن يعقوب الكليني
	6278-82- محمد بن جعفرالأسدي
	6279-92- محمد بن ابراهيم ،المعروف بعلان
	6280-03- محمد بن إسماعيل
	6281-13-مكي بن علي بن سختويه
	6282-23- محمد بن مسعود بن محمد
	6283-33- محمد بن ابراهيم الوراق
	6284-43- محمد بن نصير
	6285-53- محمد بن الحسن البراني
	6286-63- محمد بن سعد(سعيد)
	6287-73- محمد بن أحمد بن أبي عوف
	6288-83- محمد بن عمر بن عبدالعزيز
	6289-93- محمد بن طاهر بن جمهور
	6290-04- محمد بن نعيم الخياط
	6291-14- محمد بن يحيي الضرير
	6292-24- محمد بن بلال المعلم .3926-34- محمد بن فتح المعلم .4926-44- محمد بن شعيب البوجاني.5926-54- محمد بن يوسف بن يعقوب
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