




یقربلا لاجر 
: بتاک

یقربلا دلاخ  نبدمحم  نبدمحا  رفعجوبا 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

مویقلا رشن 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

یقربلا 80لاجر 

80ةراشا

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  80باحصأ 

80هراشا

مالسإلا نبا  80ناملس 

ورمع نب  80دادقملا 

بدنج يرافغلا  80رذوبأ 

رسای نب  رامع  80ناظقیلاوبأ 

80یلیلوبأ

80ریبش

نایراصنألا نانسوبأ  80ةرمعوبأ و 

يراصنألا هللا  دبع  نب  81رباج 

يراصنألا يردخلا  81دیعسوبأ 

دیز نب  دلاخ  81بویأوبأ 

يراصنألا بعک  نب  81یبأ 

یعازخلا یملسألا  81ةزربوبأ 

يراصنألا مقرأ  نب  81دیز 

یملسألا بیضخلا  نب  81ةدیرب 

سیق نب  81نمحرلادبع 

مالس نب  هللا  81دبع 

مشاه نب  بلطملادبع  نب  81سابعلا 

بلطملادبع نب  سابع  نب  هللا  82دبع 
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بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  82دبع 

ثراحلا نب  لفون  نب  82ةریغملا 

یسبعلا نامیلا  نب  82ۀفیذح 

ۀثراح نب  دیز  نب  82ۀماسأ 

کلام نب  82سنأ 

82ءارمحلاوبأ

بزاع نب  82ءاربلا 

يدزألا 82ۀفرع 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  82باحصأ 

82هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  ءایفصألا  82نم 

یسرافلا 83ناملس 

83دادقملا

83رذوبأ

83رامع

83یلیلوبأ

83ریبش

83نانسوبأ

83ةرمعوبأ

يردخلا 83دیعسوبأ 

83ةزربوبأ

هللا دبع  نب  83رباج 

بزاع نب  83ءاربلا 

يدزألا 83ۀفرع 
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سیمخلا ۀطرش  اوناک  نیذلا  نینمؤملا  ریمأ  83باحصأو 

83هراشا

84ناملس

84دادقملا

84رذوبأ

84رامع

84نانسوبأ

84ةرمعوبأ

هللا دبع  نب  84رباج 

نایراصنألا فینح  انبا  نامثعو  84لهس 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  84و 

قمحلا نب  84ورمع 

رامتلا  [ ییحی نب  84مثیم [ 

يرجهلا 84دیشر 

يدسألا رهاظم  نب  84بیبح 

رکب یبأ  نب  85دمحم 

ءایلوألا نم  85و 

يدزألا 85ملعألا 

یفعجلا ۀلفغ  نب  85دیوس 

روعألا هللا  دبع  نب  85ثراحلا 

یلدجلا هللا  دبع  85وبأ 

دیعس نب  میکح  85ییحیوبأ 

ییحی نب  هللا  دبع  85اضرلاوبأ 

یلالهلا سیق  نب  85میلس 
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یناملسلا 85ةدیبع 

هرضم نم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  صاوخ  نم  85و 

یجانلا میذح  نب  85میمت 

مالسلا هیلع  یلع  یلوم  85ربنق 

مشاه ینب  یلوم  85ۀتخافوبأ 

عفار یبأ  نب  هللا  85دیبع 

یسرافلا ورمعوبأ  85ناذاز 

مالسلا هیلع  یلع  یلوم  86دعس 

نارهم نب  86نومیم 

لیهک نب  86ۀملس 

ینانکلا ۀلثاو  نب  86رماع 

داهلا نب  دادش  نب  هللا  86دبع 

يراقلا هللا  دبع  نب  86میهاربا 

يدسألا یعبر  نب  86ۀیابع 

یمیمتلا ۀتابن  نب  86غبصألا 

هللا دبع  نب  بهو  86ۀفیحجوبأ 

یلولسلا ةرمض  نب  86مصاع 

دایزو ةدیبعو  86ملاس 

نایسبعلا شارخ  انبا  دوعسمو  86یعبر 

یسبعلا لکش   [ نب ریبش  ]86

بیبح نب  هللا  دبع  نمحرلادبع  86وبأ 

یلدجلا هللا  دبع  86وبأ 

ۀعیبر نم  86هباحصأو 

ناحوص انبا  ۀعصعصو  87دیز 
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يدبعلا رهسم  نب  87ۀیریوج 

ینابیشلا لیسف  نب  87یفیص 

ناصیقع 87دیعسوبأ 

لجح نب  هللا  87دبع 

لئاو نب  رکب  نب  ثراحلا  انبا  حابرو  هللا  87دبع 

نمیلا نم  87هباحصأو 

عفار نب  ۀعافر  نب  87دباع 

يراصنألا یلیل  یبأ  نب  87نمحرلادبع 

مزح نب  87رکبوبأ 

يدنکلا يدع  نب  87رجح 

ۀتابن نب  87غبصألا 

یعخنلا دایز  نب  87لیمک 

رتشألا ثراحلا  نب  87کلام 

ینرعلا نیوج  نب  87ۀبح 

یلجبلا هللا  دبع  88وبأ 

[ یلجبلا ۀکارأوبأ  ] 88

باهش نب  قراط  88ۀیحوبأ 

يدزألا میلس  نب  88فنخم 

یبنجلا نایبظ  [ وبأ ] 88

ینهجلا بهو  نب  88دیز 

یمرحلا بیلک  قداصوبأ  ] 88

يدزألا ذجان  نب  88عیبر 

يدزألا 88ةدربوبأ 

زوریف نب  دیعس  [ 88يرتخبلاوبأ
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يریمحلا میرب  نب  88ةریبه 

یناریخلا 88ریخدبع 

نادمه 88دیعج 

ینادمهلا رم  نب  88ورمع 

ینادمهلا 88ۀلیمن 

ینادمهلا ئناه  نب  88ئناه 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  نیلوهجملا  نم  88و 

ریبج نب  ۀسبنع  88ۀلیمجوبأ 

عدجألا نب  بهو   [ نب 88ۀیواموبأ [

فیرط نب  مصاع  89ۀلیخسوبأ 

89ةرسیم

یلع نب  89ۀعیبر 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  89باحصأ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  89نم 

يراصنألا هللا  دبع  نب  89رباج 

مقرأ نب  89دیز 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  89و 

يدسألا رهاظم  نب  89بیبح 

بیلک 89قداصوبأ 

سیق نب  89میلس 

نیطبلا 89ملسم 

نادمه 89دیعج 

هباحصأ نم  89و 

يرافغلا دیسأ  نب  89ۀفیذح 
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يدسألا 89نیزروبأ 

ینادمهلا یلیل  یبأ  نب  89نایفس 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  89باحصأ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  89نم 

يراصنألا هللا  دبع  نب  89رباج 

مقرأ نب  90دیز 

نینمؤملا ریمأ  باحصأ  نم  90و 

يدسألا هللا  دبع  نب  90بیبح 

رامتلا 90مثیم 

يرجهلا 90دیشر 

اصیقع 90دیعسوبأ 

سیق نب  90میلس 

90قداصوبأ

بلاغ نب  90رشب 

مالسلا هیلع  دمحم  یبأ  باحصأ  نم  90و 

دعس نبا  رحلا  90ۀلظنح 

یقرشملا سیق  نب  90ورمع 

یلؤدلا دوسألا  یبأ  90نبا 

يدسألا دوسألا  نب  90لاهنملا 

جارسلا ریثک  نب  90رماع 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دمحم  یبأ  90باحصأ 

90هراشا

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  باحصأ  نم  90هباحصأ 

يراصنألا هللا  دبع  نب  91رباج 
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  91و 

ینانکلا ۀلثاو  نب  91رماع 

یمرحلا بیلک  91قداصوبأ 

نادمه 91دیعج 

لیهک نب  91ۀملس 

مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  91باحصأ 

رکنک یلباکلا  91دلاخوبأ 

لیوط مأ  نبا  91ییحی 

یمعطملا ریبج  نب  91میکح 

بیسملا نب  91دیعس 

ریبج نب  91دیعس 

تباث یلامثلا  91ةزمحوبأ 

يرماعلا 91ناسح 

رینتسملا نب  91مالس 

يدسألا بلاغ  نب  92رشب 

ۀتخاف یبأ  نب  92ریوث 

يدبعلا فنحألا  نب  92تارف 

قلاخلادبع نب  92لیعامسإ 

يدسألا ورمع  نب  92لاهنملا 

نیطبلا 92ملسم 

باهش نب  92دمحم 

یلع نب  رمع  نب  92دمحم 

92یفعجلادمحم

یسوم نب  دمحم  نب  هللا  دبع  92وبأ 
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ینابیشلا فوع  نب  92مساقلا 

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  92حیلف 

ملسأ نب  92دیز 

تباث یبأ  نب  92بیبح 

ییحیوبأ طمنلا  نب  92رماع 

شایع یبأ  نب  نابأ  ]92

92ءاذحلا

[ ۀناجرم نب  92دیعس 

ۀبیتع نب  92مکح 

میهاربا نب  93رفعج 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  93باحصأ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  93نم 

يراصنألا هللا  دبع  نب  93رباج 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  93و 

93قداصوبأ

یلالهلا سیق  نب  93میلس 

لیهک نب  93ۀملس 

مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  باحصأو  نیسحلا  نسحلا و  باحصأ  نم  93و 

یلباکلا 93دلاخوبأ 

یلامثلا 93ةزمحوبأ 

فنحألا نب  93تارف 

سیق نب  93میلس 

شایع یبأ  نب  93نابأ 

ۀبیتع نب  93مکح 

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


رینتسملا نب  93مالس 

يدسألا بلاغ  نب  93رشب 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  93باحصأ 

یفعجلا دیزی  نب  93رباج 

يدنکلا بلغت  نب  93نابأ 

فیرط نب  93دعس 

یفقثلا ملسم  نب  93دمحم 

یندملا نالجع  نب  94دمحم 

ةراس یبأ  نب  94دمحم 

سیق نب  94دمحم 

یبلکلا ناورم  نب  94دمحم 

94رایطلادمحم

یندملا قاحسإ  نب  94دمحم 

راسی نب  94قاحسإ 

ءاذحلا دیبع  نب  94دمحم 

یمرضحلا حیرش  نب  94دمحم 

داعسلا بحاص   [ نب 94دمحم [

نارمع نب  94دمحم 

یمرضحلادمحم نب  94دمحأ 

يرماعلا کیرش  نب  هللا  94دبع 

نامیلس نب  هللا  94دبع 

ورمع نب  هللا  94دبع 

يرجهلا ریکب  نب  هللا  95دبع 

یفعجلادمحم نب  هللا  95دبع 
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رانید نب  هللا  95دبع 

نالجع نب  هللا  95دبع 

راتخملا نب  هللا  95دبع 

يدسألا ریصقلا  95نمحرلادبع 

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  95دیبع 

یمعثخلا 95ةدیبع 

دمحم نب  رفعج  نب  95قاحسإ 

یندملا راسی  نب  95قاحسإ 

لابنلا ریشب  نب  95قاحسإ 

بیعش نب  رفعج  نب  95بوقعی 

ءاطع نب  95کلملادبع 

نیعأ نب  95کلملادبع 

يراصنألا راتخم  نب  95دحاولادبع 

يراصنألا 95نمؤملادبع 

یطساولا 95دیمحلادبع 

یئاطلا ضاوع  نب  95دیمحلادبع 

يراصنألا میلس  نب  95میحرلادبع 

نیعأ نب  96نمحرلادبع 

ۀعرز نب  96نمحرلادبع 

مادقملا  [ یبأ نب [  96ورمع 

یفقثلا هللا  دبع  نب  96ورمع 

دلاخ نب  96ورمع 

دیعس نب  96ورمع 

ییحی نب  96ورمع 
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ماسب نب  ییحی  نب  96رمعم 

ءاطع نب  رمع  نب  96رمعم 

ۀکسو یبأ  نب  96رمعم 

ۀلظنح نب  96رمع 

لاله نب  96ورمع 

مساقلا نب  رافغلادبع  96میرموبأ 

راسی نب  96لیضف 

ناسرلا ریبز  نب  96لیضف 

روعألا نامثع  نب  96لیضف 

حیرش نب  96لیضف 

نامثع نب  96لیضف 

مساقلا یبأ  نب  ییحی  97ریصبوبأ 

قباس نب  97ییحی 

يزارلا ءالعلا  یبأ  نب  97ییحی 

ینامیلا رمع  نب  97میهاربا 

ذاعم نب  97میهاربا 

ینانکلا 97حابصلاوبأ 

نایح نب  97میهاربا 

یطامنألا حلاص  نب  97میهاربا 

لابرط وخأ  97میهاربا 

ضرعم نب  97میهاربا 

نیعأ نب  97یسیع 

یشرقلا روصنم  یبأ  نب  97یسیع 

ناحطلا 97یسیع 
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یسانکلا دلاخوبأ  97دیزی 

یلفونلا کلملادبع  نب  97دیزی 

دلاخوبأ يرجآلا  97دیزی 

غئاصلا 97دیزی 

هللا دبع  نب  97دیزی 

مثیخ نب  97دیزی 

رابآلا 97ةریرجوبأ 

تلصلا نب  مکحلا  یلوم  98دیزی 

یفعجلا رباج  نب  98لیعامسإ 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  98لیعامسإ 

قرزألا 98لیعامسإ 

یطزلا عایب  98رشب 

معثخ نب  98رشب 

ضایفلا 98ایرکز 

لهتسملا وخأ  98ایرکز 

زرحم نب  ۀملس  98ییحیوبأ 

مثهألا 98ۀملس 

ۀصفح یبأ  نب  98ملاس 

فحاصملا عایب  لشألا  98ملاس 

طایخلا دلخموبأ  98ملاس 

ینامرلا 98مشاه 

مشاه یبأ  نب  98مشاه 

رامتلا 98لماک 

یفاصرلا 98لماک 
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ةراس یبأ  نب  98نسح 

شیبح یبأ  نب  98نسح 

باهش نب  98نسح 

ةرامع نب  98نسح 

يرصبلا تایزلا  99نسح 

يدسألا ریشب  نب  99ۀبقع 

يدسألا ۀبیش  یبأ  نب  99ۀبقع 

سیق نب  99ۀبقع 

دوراجلاوبأ رذنملا ، نب  99دایز 

ةدیبعوبأ ءاجر  یبأ  نب  99دایز 

ۀقوس نب  99دایز 

يرقنملا دایز  یبأ  نب  99دایز 

مالحألا 99دایز 

رامتلا دوسألا  99دایز 

یفعجلا 99مالس 

یکملا 99مالس 

دمحم نب  99نامیلس 

دلاخ نب  99نامیلس 

یلجعلا نوراه  نب  99نامیلس 

ینهجلا  ] نیعأ نب  99کلام 

ینادمهلا  [ 99کلام

ریشب نب  99دیلولا 

يرجهلا ةورع  نب  99دیلولا 

يرازبألا 99نیزر 
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یطامنألا 100نیزر 

ینابیشلا لابنلا  100ریشب 

لاحرلا 100ریشب 

ریشب نب  دمصلادبع  وبأ  100ریشب 

يدارملا ثیل  100ریصبوبأ 

میلس یبأ  نب  100ثیل 

يرتخبلا نب  100ثیل 

بابخ نب  100سنوی 

لهتسملا یبأ  لاخ   [ نبا 100سنوی [ 

یلجعلا ۀیواعم  نب  100دیرب 

طانحلا 100دیرب 

نارمحو 100ةرارز 

نیعأ نب  100ریکب 

رارض نب  100ۀیطع 

یفوعلا 100ۀیطع 

یندملا تلصلا  نب  100مکحلا 

میعنلا یبأ  نب  100مکحلا 

ةدیبع یبأ  نب  راتخم  نب  100مکحلاوبأ 

یلجعلا 100ناسحوبأ 

یطامنألا 100ناسحوبأ 

يراصنألا 100ةورعوبأ 

101نومأملاوبأ

101درولاوبأ

یلجعلا 101نامعنلاوبأ 
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101نیکسموبأ

ءانبلا یسوم  101وبأ 

101جاجحلاوبأ

يرجهلا 101دیبلوبأ 

يرازفلا 101ۀبیشوبأ 

101ءاطعوبأ

زازبلا 101ورمعوبأ 

101رامعوبأ

101مزاحوبأ

101رشبوبأ

لیعامسإوبأ 101دالبلاوبأ 

فوفکملا 101نوراهوبأ 

101فهرلاوبأ

101دالبلاوبأ

ینئادملا 101ریهز 

ینئادملا زیزعلادبع  نب  101رسیم 

102ةرسیم

يدسألا ۀیواعم  نب  102بیلک 

نایدسألا دیز  انبا  تیمکلاو  102درو 

يدسألا عارد  نب  102ءابلع 

نیسحلا نب  102ءالعلا 

نسحلا نب  102ءالعلا 

فافخلا 102ءالعلاوبأ 

ۀفیرط یبأ  نب  102رذنم 
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جارسلا 102رذنم 

[ يدنکلا نسحلا  نب  دیعس  ]102

راسی نب  102دیعس 

دادحلا 102بیعش 

یفریصلا 102ریدس 

يورهلا عایب  102تماص 

یناولحلا 102تماصوبأ 

یکملا 102فیدس 

یفریصلا 102ماسب 

مثیم نب  102حلاص 

يرصنلا ةریغملا  نب  102ثراحلا 

یکملا ذوبرخ  نب  102فورعم 

حادقلا 102نومیم 

لابنلا ریشب  وخأ  103ةرجش 

ةدئاز  [ یبأ نب [  دیعس  نب  103ۀمادق 

يونغلا میطح  نب  103مجن 

ءاونلا 103ریثک 

رذنملاوبأ 103دوراج 

ةرامع یبأ  نب  103ۀیجان 

يرعشألا ۀنامر  نب  103سیق 

ۀنامر نب  سیق  نب  103لضفملا 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  103ۀمثیخ 

103نمحرلادبع

نامعنلا نب  دیز  نب  103راشب 
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مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم  103رهاط 

یناتسجسلا 103بیبح 

103لابرط

صوحألا یبأ  نب  103رامع 

ءالعلا یبأ  نب  103نیسح 

ۀمیرک یبأ  نب  103دلاخ 

میشأ نب  103یسوم 

دایز نب  104یسوم 

دمحم نب  104مساقلا 

کلملادبع نب  104مساقلا 

قاحسإوبأ 104ۀمرکع 

یمرضحلا 104ۀمقلع 

یمرضحلا میهاربا  نب  104رفعج 

دایز نب  104مهس 

رادنبدمحم 104وبأ 

یفعجلا 104رینتسملا 

نومیم نب  یلع  نسحلا  104وبأ 

104ماقله

يرقنملا حیرش  نب  104ثراح 

يدعجلا 104نیکس 

هللا دبع  وبأ  نانس  نب  104نانس 

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  104حیلف 

یمورلا 104ۀنییعوبأ 

دمحم وبأ  104عسیلا 
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یلبجلا 104نوراه 

104نارمع

مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  یبأ  104باحصأ 

هنع يورو  مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  باحصأ  نم  كردأ  105نم 

یفعجلا دیزی  نب  105رباج 

فنحأ نب  105تارف 

مثیم نب  105حلاص 

105هنباو

بلغت نب  105نابأ 

مادقملا یبأ  نب  105ورمع 

يدرکلا 105ورمع 

ریکبو ةرارزو  105نارمح 

نیعأ نب  کلملادبع  نب  105سیرض 

105ناصع

راسی نب  105لیضف 

ةرامع نب  105نسح 

ییحی يدسألا  105ریصبوبأ 

حایر نب  ملسم  نب  106دمحم 

106رایطلادمحم

رشب نب  106دمحم 

بلاغ  [ نب هللا [  106دبع 

یناجرألا هللا  106دبع 

نامیلس نب  هللا  106دبع 

ریصقلا 106میحرلادبع 
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مساقلا نب  رافغلادبع  106میرموبأ 

رفعج وبأ  106لوحألادمحم 

مساقلا نب  106نمؤملادبع 

یئاطلا ضاوع  نب  107دیمحلادبع 

ءارفلا ملسم  نب  107ذاعم 

میشأ نب  107یسوم 

ۀیواعم نب  107دیرب 

نوراه نب  107نامیلس 

ۀلظنح انبا  یلع  107رمع و 

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  107حیلف 

یفریصلا ریدس  107لضفلاوبأ 

زرحم نب  107ۀملس 

مثهألا 107ۀملس 

یفعجلا 107لیعامسإ 

ینهجلا نیعأ  نب  107کلام 

باهش نب  107نسح 

ةراس یبأ  نب  108نسح 

لابنلا 108ریشب 

108ةرسیم

108دالبلاوبأ

یلعملا نب  108بیبح 

يدسألا 108مزهم 

يرتخبلا نب  108ثیل 

یفوکلا 108دوراجلاوبأ 
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ینانکلا 108حابصلاوبأ 

ماحشلا دیز  108ۀماسأوبأ 

قرزألا بیعش  نب  108بوقعی 

حادقلا 108نومیم 

نانس نب  108نانس 

يدیبزلا ةریغملا  نب  109یلع 

ماسب نب  ییحی  نب  109رمعم 

[ يرطاطلا فسوی  ]109

ةدیبعوبأ ءاذحلا ، 109دایز 

يدسألا ۀیواعم  نب  109بیلک 

ۀیواعم نب  بیلک  نب  109ةروس 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  109باحصأ 

نیسحلا نب  یلع  نب  109نیسحلا 

یلع نب  دیز  نب  109نیسحلا 

نسحلا وبأ  هللا ،  دبع  نب  109ییحی 

هللا دبع  نب  109یسیع 

نایبهللا ۀبتع  انبا  میرکلادبع  109کلملادبع و 

یبهللا یلع  یبأ  نب  109یلع 

لضفلا نب  110لیعامسإ 

مارکلا یبأ  نب  110دمحم 

یلفونلا مساقلا  نب  110دمحم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  110بتعم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  110دعاص 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  110رهاط 
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مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  110یسوم 

بهو نب  بهو  110يرتخبلاوبأ 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ ]  نب [  لیعامسإ  مداخ  110دیمحلادبع 

ریثک نب  110نمحرلادبع 

ناکسم نب  110دمحم 

یمیمتلا درام  نب  110دمحم 

یمیمتلا دوعسم  نب  110دمحم 

یمیتلا ضیفلا  نب  110دمحم 

یمعثخلا میکح  نب  110دمحم 

ییحی نب  111دمحم 

ةراجح نب  111دمحم 

حیرش نب  111دمحم 

يدزألا ریصقلا  نب  111دمحم 

يرسقلا هللا  دبع  نب  111دمحم 

یلجبلا دایز  نب  111دمحم 

نارمح نب  111دمحم 

يدزألا لیضفلا  نب  111دمحم 

یلامثلا ةزمح  یبأ  نب  111دمحم 

یملسألا رشب  نب  111دمحم 

یبلکلا بئاسلا  نب  111دمحم 

نیعأ نب  نارمح  نب  111دمحم 

یلجبلا نارمع  نب  112دمحم 

يدسألارفعج نب  112دمحم 

بنیز یبأ  نبا  باطخلاوبأ  112دمحم 
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راسی  [ نب قاحسإ   ] نب 112دمحم 

یناسارخلا قاحسإ  نب  112دمحم 

رمع نب  112دمحم 

میثع نب  112دمحم 

يرباسلا عایب  ۀحلط  یبأ  نب  112دمحم 

دیعس یبأ  نب  تباث  نب  112دمحم 

نامثع نب  112دمحم 

یفریصلا رفاذع  نب  112دمحم 

رسیم نب  112دمحم 

ةرسیم نب  112دمحم 

112یطساولادمحم

راهن نب  112دمحم 

لیقع نب  لیجب  نب  112دمحم 

دایز نبا  112داجسلادمحم ،

ۀعزق نب  113دمحم 

یبلحلا نب  یلع  نب  113دمحم 

يرباسلا ةدبع  نب  113دمحم 

رشب نب  113دمحم 

ملسم نب  لولهب  نب  113دمحم 

ۀنیذأ نب  رمع  نب  113دمحم 

براضم نب  دمحم  113براضملاوبأ 

لامجلا درف  نب  113دمحم 

هللا دبع  نب  113دمحم 

دیعس نب  رصن  یبأ  نب  113دمحم 
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نانب نب  113دمحم 

مشاه نب  113دمحم 

113زازخلادمحم

مالس نب  113دمحم 

ۀیطع نب  113دمحم 

ۀبقع نب  114دمحم 

زیزعلادبع نب  114دمحم 

لیضفلا نب  114دمحم 

مازر نب  114دمحم 

یطبقلا نب  114دمحم 

دمحم نب  114دمحأ 

ثراحلا نب  114دمحأ 

بانعلا دیز  114وخأدمحأ 

دارکألا یبأ  نب  114دمحأ 

یلجعلا ینثم  نب  114دیمح 

یفریصلا 114دیمح 

نامثع نب  بانلا  114دامح 

ینهجلا یسیع  نب  114دامح 

یمهنلا دقاو  نب  114دامح 

يرباسلا عایب  ۀحلط  یبأ  نب  115دامح 

رشب نب  115دامح 

يردنمسلا 115دامح 

سیق نب  115دامح 

ءاونلا 115دامح 
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یفاصولا دیلولا  نب  هللا  115دبع 

روفعی یبأ  نب  هللا  115دبع 

ناکسم نب  هللا  115دبع 

نیعأ نب  ریکب  نب  هللا  115دبع 

نیعأ نب  ةرارز  نب  هللا  115دبع 

نانس نب  هللا  115دبع 

حادقلا نومیم  نب  هللا  115دبع 

یلهاکلا ییحی  نب  هللا  115دبع 

رجبأ نب  هللا  116دبع 

لاله نب  هللا  116دبع 

يدهنلا ۀحلط  نب  هللا  116دبع 

يدسألا یشاجنلا  هللا  116دبع 

یمرضحلا نوراه  نب  هللا  116دبع 

يدنکلا نالجع  نب  هللا  116دبع 

يدنکلا دیلولا  نب  هللا  116دبع 

یعخنلا دیلولا  نب  هللا  116دبع 

یعخنلا نامیلس  نب  هللا  116دبع 

دامح نب  هللا  116دبع 

ۀبایس نب  هللا  116دبع 

دسأ نب  هللا  116دبع 

طابر نب  یلع  نب  هللا  116دبع 

ماحللا هللا  116دبع 

دقرف نب  هللا  116دبع 

يرابنألا هللا  دیبع  نب  هللا  117دبع 
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دمحم نب  هللا  117دبع 

ورمع نب  هللا  117دبع 

يرماعلا نامیلس  نب  هللا  117دبع 

نامثع نب  هللا  117دبع 

دایز نب  هللا  117دبع 

یناجرألا هللا  117دبع 

ورمع نب  هللا  117دبع 

زرحم نب  117ملسم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  117ملسم 

یبلحلا  [ هللا دبع  ] 117

مصاع نب  هللا  117دبع 

یبلحلا یلع  نب  هللا  117دیبع 

یعخنلا هللا  دبع  نب  هللا  117دیبع 

یمعثخلا حلاص  نب  هللا  118دیبع 

دادش نب  هللا  118دیبع 

نیعأ نب  ةرارز  نب  هللا  118دیبع 

118دیبع

زازخلا 118روفعی 

یبلکلا 118دابع 

دایز نب  118دابع 

ریثک نب  ملاس  نب  118دابع 

يرصبلا بیهص  نب  118دابع 

یلجبلا جاجحلا  نب  118نمحرلادبع 

يرباسلا عایب  ۀبایس  نب  118نمحرلادبع 
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هللا دبع  یبأ  نب  118نمحرلادبع 

يریرحلا ۀملسم  نب  119نمحرلادبع 

یقرابلا رصن  نب  119نمحرلادبع 

يرصبلا دابع  نب  119نمحرلادبع 

لشألا ملاس  نب  119نمحرلادبع 

لیضفلا نب  119نمحرلادبع 

ملسأ نب  دیزی  نب  119نمحرلادبع 

ملسم  [ نب نادعس [  نب  119میحرلادبع 

دعس نب  هللا  دبع  نب  119کلملادبع 

ریمع نب  119کلملادبع 

ورمع نب  لوحألا  119کلملادبع 

ماس لآ  یلوم  119یلعألادبع 

ینامیلا مامه  نب  119قازرلادبع 

ءالعلا یبأ  نب  119دیمحلادبع 

يونغلا ملیدلا  یبأ  نب  119دیمحلادبع 

یناجرجلا 119دیمحلادبع 

يدزألا 119دیمحلادبع 

ریکب نب  120دیمحلادبع 

ریشب نب  120دمصلادبع 

 [ ناسح نب  میرکلادبع  ] 120

یمعثخلا ورمع  نب  120میرکلادبع 

يدبعلا زیزعلادبع  ] 120

عفان نب  120زیزعلادبع 

لیوطلا 120زیزعلادبع 
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جاجحلا نب  120زیزعلادبع 

لقیصلا 120قلاخلادبع 

یفقثلا دیجملادبع  نب  120باهولادبع 

نامیلس نب  120مثیهلا 

رمع نب  لضفملا  کیرش  نب  120مساقلا 

يدسألا ملاس  نب  120مساقلا 

يرامعلا دیلولا  نب  120مساقلا 

مقرأ نب  120مساقلا 

رفعج نب  121یلع 

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  121یلع 

يدزألا فوع  نب  121یلع 

یفعجلا سنوی  نب  121یلع 

بائر نب  121یلع 

ینابیشلا ةرجش  نب  121یلع 

یخرکلا يرسلا  نب  121یلع 

قرزألا 121یلع 

دواد نب  121یلع 

نافع نب  121یلع 

یطساولا 121یلع 

ۀیطع نب  121یلع 

طابر نب  121یلع 

لیقع نب  لیجب  نب  121یلع 

ۀبقع نب  121یلع 

غئاصلا نومیم  نب  122یلع 
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ۀیطبقلا نبا  طانحلا  122یلع 

ۀیجان ةأرما  نب  دیعس  نب  122یلع 

تماصلا نب  122یلع 

ریصقلا 122یلع 

زیزعلادبع نب  122یلع 

ةریغملا نب  122یلع 

بارغ نب  122یلع 

نیزر نب  122ءالعلا 

لیضف نب  122ءالعلا 

يرباسلا عایب  لماک  نب  122ءالعلا 

ۀبایس نب  122ءالعلا 

نیطقی یلوم  دادحلا  نب  122ءالعلا 

سینخ نب  122یلعملا 

ناحطلا یسوم  نب  122یلعملا 

دشار نب  122نسح 

نیعأ نب  ةرارز  نب  123نسح 

نیسحلا نب ]  123نسح [ 

ۀیطع نب  123نسحلا 

راطعلا دایز  نب  123نسح 

لقیصلا طابر  نب  123نسح 

رذنملا نب  123نسح 

سینخ نب  123نسح 

یلینلا 123نسح 

يرسلا یبأ  نب  یسیع  نب  123نسح 
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دیزی نب  رمع  نب  123نسح 

ةرامع نب  123نسح 

فافخلا ءالعلا  یبأ  نب  123نیسح 

فاحصلا دسأ  نب  123نیسح 

یلامثلا ةزمح  یبأ  نب  123نیسح 

ینادمهلا بعصم  نب  124نیسح 

ةزمح نب  124نیسح 

یسنالقلا راتخملا  نب  124نیسح 

نایبظ نب  دمحأ  نب  124نیسح 

هللا دبع  نب  124نیسحلا 

يورهلا عایب  124نیسحلا 

دامح نب  124نیسحلا 

یسمحألا دامح  نب  124نیسحلا 

نیعأ نب  ةرارز  نب  124نیسحلا 

یسوم نب  124نیسحلا 

ریثک نب  124نیسحلا 

یناسارخلا رحلا  نب  124نیسحلا 

یبلکلا ناولع  نب  124نیسحلا 

ناسح یخأ  نبا  رذنملا ، نب  124نیسحلا 

بیبح نب  124نیسحلا 

ۀیطع نب  125نیسحلا 

یناجرألا 125نیسحلا 

سایلإ نب  دلخم  نب  125نیسحلا 

ریوث نب  125نیسحلا 
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لامجلا 125ناسح 

ملعملا 125ناسح 

نارهم نب  125ناسح 

[ دعس نب  هللا [  دبع  نب  125مدآ 

لاله نب  125سیردإ 

فسوی نب  125سیردإ 

جارد نب  125حون 

لهس نب  125حلاص 

سیق نب  ۀبقع  نب  125حلاص 

لوحألا مکحلا  نب  125حلاص 

دوسألا یبأ  نب  125حلاص 

یکعلا دیزی  نب  125حلاص 

دمحم نب  126میهاربا 

يدسألا مزهم  نب  126میهاربا 

یثراحلا قاحسإوبأ  126میهاربا 

يورهلا عایب  نومیم  نب  126میهاربا 

ییحی یبأ  نب  دمحم  نب  126میهاربا 

يرمحألا 126میهاربا 

دیمحلادبع نب  126میهاربا 

جتافسلاوبأ 126میهاربا 

یخرکلا 126میهاربا 

یمیتلا بیعش  نب  126میهاربا 

ضرعم نب  126میهاربا 

زازخلا 126بویأوبأ 
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رجاهم  [ نب 126میهاربا [ 

ینثملا نب  126میهاربا 

نانس نب  127میهاربا 

رصن نب  127میهاربا 

زیزعلادبع نب  127میهاربا 

یفریصلا رامع  نب  127لیعامسإ 

یفعجلا قلاخلا  [ دبع نب [  لیعامسإ ]  ]127

رباج نب  127لیعامسإ 

طانحلا نابأ  نب  127لیعامسإ 

 [ ملاس نب  لیعامسإ  ]127

زیزعلادبع نب  127لیعامسإ 

راسی نب  127لیعامسإ 

ییحی نب  127لیعامسإ 

ماس نب  127لیعامسإ 

شمعألا 127لیعامسإ 

حایر نب  127لیعامسإ 

ینوکسلا دایز  یبأ  نب  127لیعامسإ 

رفعج نب  127لیعامسإ 

دعس نب  هللا  دبع  نب  128قاحسإ 

دیزی نب  128قاحسإ 

يریرحلا 128قاحسإ 

خورف نب  128قاحسإ 

هللا دبع  نب  128قاحسإ 

یلجبلا ریرج  نب  128قاحسإ 
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مثیهلا نب  128قاحسإ 

یفعجلا میهاربا  نب  128قاحسإ 

يدارملا 128قاحسإ 

یفریصلا رامع  نب  128قاحسإ 

جتافسلاوبأ زیزعلادبع ، نب  128قاحسإ 

دعس نب  هللا  دبع  نب  128بوقعی 

ملاس نب  128بوقعی 

فسوی یبأ  نب  128بوقعی 

مثیم نب  بیعش  نب  129بوقعی 

جارسلا 129بوقعی 

رفاذع نب  129بوقعی 

رمحألا 129بوقعی 

یطزلا عایب  ۀماسأ  نب  129لیئارسإ 

ةدعس یبأ  نب  تباث  نب  129فسوی 

مساقلا یبأ  نب  129فسوی 

دوادوبأ میهاربا  نب  129فسوی 

زازبلا 129فسوی 

بوقعی نب  129فسوی 

دعس نب  هللا  دبع  نب  129بیعش 

مثیم نب  129بیعش 

یفوقرقعلا بوقعی  نب  129بیعش 

دادحلا نیعأ  نب  129بیعش 

بتاکلا دثرم  نب  129بیعش 

عفان نب  129بیعش 
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حون نب  130بویأ 

ءاذحلا ۀیطع  نب  130بویأ 

رحلا نب  130بویأ 

نسحلا نب  130بویأ 

یفریصلا رامع  نب  130سنوی 

ینابیشلا 130سنوی 

عیبرلا نب  130سنوی 

يدزألا نایبظ  نب  130سنوی 

یعیبسلا قاحسإ  یبأ  نب  130سنوی 

طابر نب  130سنوی 

طامقلا بوقعی  نب  130سنوی 

روفعی یبأ  نب  130سنوی 

دعس نب  هللا  دبع  نب  130یسوم 

میشأ نب  131یسوم 

یطساولا رکب  نب  131یسوم 

يریمنلا لیکأ  نب  131یسوم 

مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  یلوم  131یسوم 

دایز نب  131یسوم 

رابآلا 131یسوم 

ۀجراخ نب  131نوراه 

ریوث  [ نب مهجلا [  نب  131نوراه 

يریعشلا ورمع  نب  131نوراه 

يونغلا ةزمح  نب  131نوراه 

ةدعج لآ  یلوم  131نوراه 
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یمشاهلا هللا  دبع  نب  131یسیع 

دیز نب  131یسیع 

دعس نب  هللا  دبع  نب  131یسیع 

روصنم یبأ  نب  131یسیع 

ناقلش 131یسیع 

جرفلا یبأ  نب  131یسیع 

عسیلاوبأ يرسلا  نب  132یسیع 

حیبص نب  132یسیع 

يریرحلا 132یسیع 

تلصلا نب  132یسیع 

ورمع نب  132یسیع 

یطساولا رحلا  نب  132ایرکز 

ییحی نب  132ایرکز 

یفعجلا کلام  نب  132ایرکز 

يدهنلا ۀحلط  نب  132ییحی 

يدوألا ۀبقع  نب  132ییحی 

ءالعلا نب  132ییحی 

مدآ وخأ  132ییحی 

ءالعلا یبأ  نب  132ییحی 

دباعلا رواسملا  نب  ییحی  ]132

ناسح نب  132ییحی 

قرزألا 133ییحی 

[ یکملا دابع  نب  133ییحی 

روباس نب  133ییحی 
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میلس نب  133ییحی 

ایرکز نب  133ییحی 

دیعس نب  دمحم  نب  133ییحی 

للحلا عایب  133ییحی 

ناوجلا حیجن  نب  133دلاخ 

یخرکلا جاجحلا  نب  133دلاخ 

یلوقاعلا 133دلاخ 

یلجبلا عفان  نب  133دلاخ 

یسنالقلا دایز  نب  133دلاخ 

ریرج نب  133دلاخ 

مصألا 133دلاخ 

جارسلا 133دلخم 

نیکس نب  134دلخم 

يروباسینلا دیزی  نب  134دلخم 

طامقلا دلاخوبأ  134دیزی 

دلاخوبأ زازبلا  134دیزی 

یثراحلا ۀفیلخ  نب  134دیزی 

دلاخ نب  134دیزی 

نسحلا نب  134دیزی 

یکعلا 134دلاخوبأ 

یسانکلا 134دلاخوبأ 

یمیمتلا ییحی  نب  134دایز 

لالحلا یبأ  نب  134دایز 

یلالهلا مهجلا  نب  134دیز 
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ملسأ نب  134دیز 

زابخلا 134دیز 

مدلا بکوک  135ییحیوبأ 

طانحلا 135ییحیوبأ 

ریثک نبا  لامجلا  135دواد 

دقرف نب  135دواد 

راطعلا ناحرس  نب  135دواد 

رامحلا نامیلس  نب  135دواد 

ملاس نب  135دواد 

براضم نب  135دواد 

يرازبألا 135دواد 

یلجبلا دلاخ  نب  135نامیلس 

یعخنلا ورمع  نب  135نامیلس 

یمعثخلا  ] حلاص نب  135نامیلس 

 [ حلاص نب  135نامیلس 

یحلطلا هللا  دبع  نب  135نامیلس 

ءارفلا نارمع  نب  135نامیلس 

یمیمتلا دایز  نب  136نامیلس 

ۀجیدخوبأ 136ملاس 

دسألا نب  136ملاس 

مرکم نب  136ملاس 

یطزلا عایب  نابأ  یلوم  136ملاس 

یعجشألا دعجلا  یبأ  نب  136ملاس 

 [ لضفلاوبأ ۀملس  ]136
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طایخلا لضفلاوبأ  136ملس 

طانحلا 136ملس 

دمحم نب  136ملسم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  136ملسم 

میمت نب  136ملسم 

اطع نب  136ۀملس 

صفحوبأ 136ۀملس 

یسنالقلا 136ۀملس 

سابع نب  136ۀملس 

ینهدلا رامع  نب  136ۀیواعم 

یلجبلا بهو   [ نب 137ۀیواعم [

حیرش نب  ةرسیم  نب  137ۀیواعم 

رسألا 137ۀیواعموبأ 

ۀعامس نب  137رفعج 

یفریصلا نایح  نب  137رفعج 

نیعأ نب  بنعق  نب  137رفعج 

ۀیجان نب  137رفعج 

حابر نب  دمحم  نب  137رفعج 

یفعجلا رمع  نب  137لضفملا 

ۀنامر نب  سیق  نب  137لضفملا 

حلاص نب  لضفملا  137لیمجوبأ 

دیمحلادبع نب  137لضفملا 

بتاکلا دیزم  نب  137لضفملا 

نامثع نبا  روعألا  138لیضف 
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ةرکس  [ نب 138لیضف [ 

یبلغتلا ۀلاضف  نب  138لیضف 

دمحم وبأ  138لیضف 

ةرسیم نب  138لیضف 

نادعم نب  138لیضف 

ناسرلا ریبزلا  نب  138لیضف 

دشار نب  دمحم  نب  138لیضف 

دمحم نب  138لضفلا 

ةرق یبأ  نب  138لضفلا 

ملاس نب  138ماشه 

مکحلا نب  138ماشه 

رمحأ نب  139ماشه 

يدنکلا 139ماشه 

زازبلا هللا  دبع  وبأ  139ماشه 

ینالدیصلا 139ماشه 

طایخلا 139ماشه 

دیربلا نب  139ماشه 

ینثملا نب  139ماشه 

یفعجلا رمش  نب  139ورمع 

دمحأ وبأ  ثیرح ،   [ نب 139ورمع 

لاله نب  دیعس  نب  139ورمع 

يدبعلا عیمج  نب  139ورمع 

رصن یبأ  نب  139ورمع 

یفعجلا نامعنلا  نب  139ورمع 
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ثعشألا نب  139ورمع 

یشاجنلا مساقلا  نب  139ورمع 

ۀبیتق نب  140ورمع 

ملاس نب  ییحی  نب  140ورمع 

ناورم نب  140ورمع 

ینهجلا نامثع  نب  140ورمع 

قوزرم نب  140ورمع 

يورهلا عایب  کیهن  نب  140ورمع 

ایرکز نب  ییحی  نتخ  140ورمع 

قرفألا 140ورمع 

يرباسلا عایب  دیزی  نب  140رمع 

یمزرعلا ریبج  نب  140رمع 

رجبأ نب  140رمع 

ۀبوت نب  140رمع 

یبلکلا نابأ  نب  140رمع 

یبلحلا ۀبعش  یبأ  نب  140رمع 

ملسم نب  140رمع 

ءالقلا حایر  نب  140رمع 

یفعجلا لهس  نب  140رمع 

صفحوبأ رینتسملا  نب  141رمع 

یخلبلا نوراه  نب  141رمع 

ینامرلا 141رمع 

یسلایطلا 141رمع 

راکب یبأ  نب  141رمع 
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ءاربلا  [ نب 141رمع [

رانید نب  141رمع 

یلع وبأ  كردم  نب  141رمع 

نالجع نب  141رمع 

یطاباسلا یسوم  نب  141رامع 

یناتسجسلا 141رامع 

ناظقیلاوبأ 141رامع 

یبلحلا یلع  نب  نارمع ]  ]141

يرتخبلا نب  141نارمع 

یمسملا 141نارمع 

ۀیقروبأ 141نارمع 

ۀیطع نب  141نارمع 

یطزلا عایب   [ نارمع ]142

ۀعاذج نب  هللا  دبع  نب  142رماع 

یعماجلا 142رماع 

ةریمع نب  142رماع 

دیوس نب  142رامع 

تایزلا 142رمعم 

یبلکلا 142رمعوبأ 

ساحنلا 142رمعوبأ 

یمجعلا 142رمعوبأ 

عیزب 142رمعوبأ 

نایفس 142رمعوبأ 

يرتخبلا نب  142صفح 
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ۀقوس نب  142صفح 

یسانکلا روعألا  142صفح 

روعألا مساقلا   [ نب 142صفح [ 

طرق نب  143صفح 

روعألا یسیع  نب  143صفح 

دالووبأ ملاس  نب  143صفح 

ناهدلا 143صفح 

ورمعوبأ رمع   [ نب 143صفح [ 

نذؤملا 143صفح 

مزارم وخأ  143صفح 

رمعوبأ یبضلا  143صفح 

ضیبألا نب  143صفح 

يرزاجلا جرعألا  143صفح 

ینزملا ییحی  نب  143حابص 

يراصنألا دقاو  نب  143حابص 

دیمحلادبع نب  143حابص 

یطاباسلا یسوم  نب  143حابص 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  144حابص 

ینارفعزلا 144حابص 

حیبص نب  144حابص 

ۀبایس نب  144حابص 

ریبج نب  نامثع  یلوم  144حابص 

يدبعلا 144حابصلاوبأ 

ماقلهلا نب  144حبصم 
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یلجعلا راسی  نب  144دیعس 

هللا دبع  نبا  جرعألا  144دیعس 

نامسلا 144دیعس 

قرزألا 144دیعس 

ناوزغ نب  144دیعس 

غبصألا یبأ  نب  144دیعس 

نانس یبأ  نب  144دیعس 

رتشألا یلوم  144دیعس 

نافکألا عایب  144دیعس 

شاقنلا 145دیعس 

نسحلا نب  145دیعس 

یمورلا 145دیعس 

یمارلا فلخ  یبأ  نب  145دیعس 

بالجلا ورمعوبأ  145دیعس 

راسی نب  145دیعس 

جرفلا نب  145ةدعسم 

ۀقدص نب  145ةدعسم 

دایز نب  145ةدعسم 

عسیلا نب  145ةدعسم 

بویأ نب  145مکح 

طایخلا نمیأ  نب  145مکح 

فوفکملا نیکسم  نب  145مکح 

دالخ یبأ  نب ]  میکح   ] نب 145مکح 

جارسلا 145مکح 
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يدسألا دعس  نب  145مکح 

سبع ینب  نذؤم   [ میکح ]146

ةرارز نب  146نامثع 

دیزی نب  146نامثع 

هللا دبع  146نامثع 

زازخلا بویأ  یبأ  نتخ  146نامثع 

تلصلا نب  یسیع  نب  146نامثع 

ملسأ نب  146مثیع 

ساحنلا 146مثیع 

رمحألا نامثع  نب  146نابأ 

ۀقدص نب  146نابأ 

کلملادبع نب  146نابأ 

رفاسم یبأ  نب  146نابأ 

رایطلادمحم نب  146ةزمح 

نیعأ نب  نارمح  نب  146ةزمح 

دمحم نب  هللا  دبع  نب  146ةزمح 

مزاح نب  146روصنم 

لقیصلا 146روصنم 

سنوی نبا  جرزب  147روصنم 

نامیلس نب  147روصنم 

یمخللا سوباق  نب  147رصن 

یمعثخلا مکحلاوبأ  147رصن 

زاهزهلا نب  147كردم 

یمرضحلا 147كردم 
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نمحرلادبع نب  كردم ]  ]147

بیبح نب  147كردم 

يرصنلا ةریغملا  نب  147ثراحلا 

لوحألادمحم نب  147ثراحلا 

یناولحلا 147ثراحلا 

يدسألا ةریصح  نب  147ثراحلا 

ینابیشلا بعصم  نب  147ۀسبنع 

دباعلا داجب  نب  147ۀسبنع 

لیعامسإ نب  147دسأ 

يرصبلا رحب  نب  147دسأ 

ءاقسلا 148رحب 

لیوطلا 148رحب 

يرصملا بحاص  148رحب 

رطم نب  148ضیف 

ۀنهم یبأ  نب  148ضیف 

راتخملا نب  148ضیف 

بیبح نب  148عیبرلا 

مساقلا نب  148عیبرلا 

نمحرلادبع نب  148عیبرلا 

رامع نب  148رشب 

هللا دبع  نب  یعبر  148میعنوبأ 

ةورع نب  148مثیهلا 

يرزجلا دقاو  نب  148مثیهلا 

يدزألادمحم نب  148رکب 
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رکب نب  148رکب 

ساحنلا 148رکب 

طقرألا 148رکب 

مدرک نب  149راکب 

نانس نبا  هللا ،  دبع  وبأ  149نانس 

نرقم وخأ  149نانس 

ملسم نب  149ۀقدص 

بدحألا 149ۀقدص 

جارد نب  149لیمج 

يدسألا حلاص  نب  149لیمج 

یمعثخلا لوحألا  149بیبح 

يراصنألا دیز  نب  149بیبح 

یمعثخلا 149بیبح 

رشب نب  149بیبح 

یناتسجسلا هللا  دبع  نب  149ریرج 

نامثع نب  149ریرج 

یلجبلا طمسلا  نب  149نایفس 

ۀنییع نب  149نایفس 

دمحم وبأ  بعصم ،  نب  150نایفس 

رامتلا 150فیس 

یعخنلا ةریمع  نب  150فیس 

مساقلا نب  150صیع 

ۀبعش یبأ  نب  150صیع 

هبردبع نب  150بهو 
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عماج نب  150بهو 

صفح نب  150بهو 

هللا دبع  نب  150بهو 

شاورق نب  150رضنلا 

یلماحملا بیعش  نب  150رضنلا 

حیبص نب  150دیلولا 

طاقسألا بحاص  150دیلولا 

طانحلا دیلولا  نب  151ینثملا 

مالسلا دبع  نب  151ینثملا 

رصن یبأ  نب  151حابر 

ۀحیبذ یبأ  نب  151حابر 

دیعسوبأ 151تباث 

ریرج ینب  یلوم  151تباث 

يرمنلا ۀمثلک  نب  151ریثک 

ءاونلا 151ریثک 

یعخنلا 151نیکس 

یعخنلا کلام  نب  151لیفط 

یعخنلا رمع  نب  151صفح 

یطزلا عایب  ، زیزعلادبع نب  151ةرسیم 

یعخنلا میهاربا  نب  151ثایغ 

راطعلا 151ۀیجن 

يوادیصلا 152ۀیجان 

152رفز

يدایألا هللا  دبع  نب  152رفاز 
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يدنکلا رذنملا  نب  152دوراج 

ساخنلا دوراجلا  نب  152رذنم 

یمرضحلا 152کلاموبأ 

ینهجلا 152کلاموبأ 

بیعش 152کلاموبأ 

يدسألا 152کلاموبأ 

یلجعلا 152ناسحوبأ 

دیزی نب  152كاحضلا 

ینئادملا 152ناسحوبأ 

راجنلا 152دوادوبأ 

یحبسلا 152دوادوبأ 

جرعألا نمحرلادبع  152وبأ 

ءاذحلا نمحرلادبع  153وبأ 

راسی یلوم  153ةزعوبأ 

یفوکلا 153ةزعوبأ 

زازخلا هللا  دبع  153وبأ 

نمؤملا هللا  دبع  153وبأ 

[ ینئادملا هللا  دبع  وبأ  ] 153

داربألا بحاص  هللا  دبع  153وبأ 

یشباولادمحم 153وبأ 

یفعجلادمحم 153وبأ 

نذؤملادمحم 153وبأ 

لقیصلا 153دیعسوبأ 

يراکملا 153دیعسوبأ 
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یناسارخلا 153دیعسوبأ 

ینئادملا 153دیعسوبأ 

يدهنلا 153دیعسوبأ 

یناسارخلا 153قاحسإوبأ 

يوحنلا 153قاحسإوبأ 

دعس نب  هللا  دبع  نب ]  153رکبوبأ [

يدسألا كامس  یبأ  نب  154رکبوبأ 

يدارملا 154رکبوبأ 

شایع نب  154رکبوبأ 

مساقلا نب  دسأ  154مساقلاوبأ 

ساخنلا 154زعألاوبأ 

جاحلا قئاس  154ۀفینحوبأ 

نالجع 154حلاصوبأ 

یشغدلا زازبلا  154بانوبأ 

طانحلا 154دراطعوبأ 

لامحلا 154جرفلاوبأ 

154سمهکوبأ

باب 155ۀیمأوبأ 

[ رشحملاوبأ ] 155

يدسألا يراصنألا  155تباثوبأ 

قیرز 155سابعلاوبأ 

یماشلا 155عیبرلاوبأ 

يدبعلا 155نامثعوبأ 

سیمخلا عایب  ۀمادق  155دیزیوبأ 
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يربحلا 155دیزیوبأ 

155نارجنوبأ

یسمحألا نیسحلا  155وبأ 

لقعم 155ةزمحوبأ 

جارسلا 155دلخموبأ 

بصقلا عایب  155ۀنییعوبأ 

نامثع نب  155بویأوبأ 

یناسارخلا 155بویأوبأ 

155نیصحلاوبأ

ینئادملا 155ورمعوبأ 

155بارتوبأ

155نابیشوبأ

ءانبلا یسوم  156وبأ 

156ناساسوبأ

فوفکملا 156نوراهوبأ 

يزارلا 156لالهوبأ 

156فسویوبأ

باصقلا 156لاهنم 

نارمع یبأ  نب  ذقنملا  نب  156ءالعلا 

حلاص نب  156لهس 

فوفکملا 156رباج 

لیعامسإ نب  156متاح 

نارهم نب  156ۀعامس 

یمرضحلادمحم نب  156ۀنییع 
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لئاو نب  156قورسم 

ساخنلا یسوم  نب  156ۀعافر 

يزارلا 157نامعن 

یساورلا دیمح  نب  157مهج 

دیزی  [ نب دمحم  نب [  157حیرذ 

یفعجلا بیبح  نب  157مزاخ 

میکح نب  [م ]  157زاخ

ملاس نب  157طابسأ 

157راشب

ریشب وخأ  157ةرجش 

ةرجش نب  157یلع 

یلع وبأ  دلاخ ، نب  157ۀبقع 

میحرلادبع نب  157فوع 

دلاخ نب  157يرسلا 

یفقثلا دایز  نب  157بلطملا 

هللا دبع  نب  دلاخ  یلوم  158مازر 

نابلا 158نومیم 

تایزلا 158ماطسب 

158شارخ

يرصملا [ دعس  ] نب 158دشر 

بدنج نب  هللا  دبع  وبأ  158بدنج 

نارهم نب  158ناوفص 

یعازخلا روصنم  نب  158ۀفیذح 

158نیدرک
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یفنحلا دیمح  نب  158مصاع 

یبشوحلا بشوح  نب  158بالط 

يدهنلا دیز  نب  158ۀحلط 

ۀملس نب  159باطخ 

یمعثخلا دیلولا  نب  159ردب 

يدزألا میکح  نب  159دیدح 

مزارم 159هوخأ 

یلهاکلا یسیع  نب  159ریصح 

یفریصلا 159رفاذع 

یناورلا 159یمأ 

یفریصلا 159بیرک 

یفریصلا ریدس  نب  159نانح 

دسأ نب  159ناورم 

ةدئاز نب  159رجح 

159ۀفعج

نیعأ نب  ةرارز  نب  159یمور 

ناهدلا 159ریشب 

طانحلا 159ةورع 

طایخلا 160درب 

یلجبلا بیبح  نب  160ذئاع 

طانحلا ۀحلط  نب  160دئاق 

ۀیسکألا عایب  ریثک  نب  160ذاعم 

ناحطلا 160ۀلقصم 

مره نب  دلخ  نب  160دیح 
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يرتعلا  [ یلع نب [  160لدنم 

یفوکلا 160لعمشملا 

لاودلا نامیلس  نب  160لتاقم 

يرازفلا ةریبه  یلوم  160دیز 

لآ یلوم  160حرف 

راطعلا دایز  نب  160نسح 

دیزی نب  160سیرض 

يدزألا هللا  دبع  نب  160فوع 

راطعلا 161بوبحم 

یفوکلا 161فرطم 

نیعأ نب  کلام  نب  161ناسغ 

یشعألادمحم نب  161ۀبیتق 

[ ۀیطع ]161

ینئادملا 161حارج 

ماسب نب  هللا  دبع  نب  161رباص 

یسمحألا ۀیطع  نب  161کلام 

بویأوبأ ءاذحلا ، 161ۀیطع 

یقشمدلا زیزعلادبع  نب  161دیوس 

یلوقاعلا 161لیعامسإوبأ 

ناحطلا 161ثبش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  161باحصأ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  باحصأ  نم  هکردأ  161نم 

یلامثلا 161ةزمحوبأ 

مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  باحصأ  نم  161و 
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ینامیلا رمع   [ نب 161میهاربا [ 

ینابیشلا نیعأ  نب  161ةرارز 

ینئاطبلا ضاوع  نب  161دیمحلادبع 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  باحصأ  نم  161و 

دمحم نب  رفعج  نب  161قاحسإ 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  162بتعم 

دقرف نب  162دواد 

یقرلا ریثک  نب  162دواد 

دیزی نب  162رمع 

یفریصلا رامع  نب  162قاحسإ 

ۀنیذأ نب  162رمع 

هللا دبع  نب ]  حلاص [  نب  162طیشن 

بیعش نب  162بوقعی 

میکح نب  162دمحم 

قرزألا 162ییحی 

رمحأ نب  162ماشه 

راتخملا نب  162نسحلا 

ۀیطع نب  162یلع 

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  162یلع 

يدیزلا طیلس  نب  162دیزی 

فوفکملا 162ییحیوبأ 

لیضفلا نب  163دمحم 

ةریمع نب  163فیس 

حیجن نب  163دلاخ 
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يدزألادمحم نب  163رکب 

ناهدلا 163ریشب 

ملاس نب  163ماشه 

مکحلا نب  163ماشه 

ینهجلا یسیع  نب  163دامح 

یطاباسلا یسوم  نب  163رامع 

بانلا نامثع  نب  163دامح 

جاجحلا نب  163نمحرلادبع 

نومیم نب  ۀبلعث  163قاحسإوبأ 

نارهم نب  163ۀعامس 

ورمع نب  163میرکلادبع 

ینئادملا میکح  نب  163مزارم 

لصألا یطساولا  رکب  نب  164یسوم 

یطساولا روصنم  یبأ  نب  164تسرد 

نانس نب  هللا  164دبع 

یفریصلا ریدس  نب  164نانح 

دشار نب  164نسح 

دیمحلادبع نب  164میهاربا 

یمشاهلا ۀبتع  نب  164کلملادبع 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  164باحصأ 

دمحم نب  رفعج  نب  164بوقعی 

دمحأ نب  164ةزمح 

ینابیشلا دیوس  نب  164یلع 

نیطقی نب  164یلع 
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نیطقی نب  164ۀمیزخ 

یطساولا رکب  نب  164یسوم 

دالبلا یبأ  نب  164میهاربا 

یملیدلا نامیلس  نب  164دمحم 

دلاخ نب  165نیسح 

نانس نب  165دمحم 

يرعشألا عسیلا  نب  165ةزمح 

یمرضحلادمحم نب  165ۀعرز 

دارسلا بوبحم  نب  165نسحلا 

میکح نب  دمحم  نب  165رفعج 

يدزألا ریمع  یبأ  نب  165دمحم 

هللا دبع  نب  یعبر  نب  165نامیلس 

یطساولا روصنم  یبأ  نب  165تسرد 

مزارم نب  165دمحم 

یلماحملا 165بیعشوبأ 

رحلا نب  165لیعامسإ 

نمحرلادبع نب  165سنوی 

نیعأ نب  مهج  نب  165نسحلا 

سنوی انبا  روصنمو  165یسیع 

دیوس نب  165رضنلا 

ةریغملا نب  هللا  165دبع 

نومیم نب  166ۀبلعث 

رمع نب  نمحرلادبع  نب  166دمحم 

زرحم نب  166نمیأ 
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یساورلا یسیع  نب  166نامثع 

طامقلا 166دیعسوبأ 

فیرط نب  166نانس 

نمؤملا 166نامیلس 

ۀبنیز یبأ  نب  166نامیلس 

ملاس نب  166بوقعی 

راسی نب  166نیسحلا 

یشاجنلادمحم نب  166دمحأ 

رفعج نب  166نامیلس 

يدیزلا 166بعصموبأ 

یلصوملا میهاربا  نب  166دمحم 

یفریصلا رفاذع  نب  166دمحم 

ورمع نب  166ۀیمأ 

يدنقلا ناورم  نب  166دایز 

نارهم نب  یلع  نب  166نسح 

يدزألا بویأ  نب  166ۀلاضف 

ۀیطع نب  166یلع 

ینانکلا ۀلبج  نب  هللا  166دبع 

نمحرلادبع نب  167ییحی 

یبضلا دیمحلادبع  نب  167یلع 

ۀقدص نب  نامیلس  نب  167صفح 

يرصبلا هللا  دبع  نب  167ییحی 

ییحی نب  167نمحرلادبع 

یمرضحلا 167ءالعلاوبأ 
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تباث نب  167دمحم 

شادخوبأ شادخ ،  نب  هللا  167دبع 

ۀملسم نب  167رشب 

يرهوجلادمحم نب  167مساقلا 

يراصنألا دامح  نب  هللا  167دبع 

یقربلا دلاخ  نب  167دمحم 

دیزی نب  167دمحم 

دیز نب  167دمحم 

مهج یبأ  نب  167مهج 

دعس نب  167دیمحلادبع 

لیعامسإ نب  167روربم 

يرقنملادمحم نب  167لیعامسإ 

يرقنملادمحأ نب  167نیسح 

نیسحلا نب  167مصاع 

دعس نب  168دیلو 

حانج نب  168رماعوبأ 

فلخ نب  168فلخ 

دیعس نب  حلاص  168ۀملسوبأ 

طانحلا ۀعامس  نب  168ییحی 

سنوی نب  168دمحم 

لوحألادمحم رفعج  168وبأ 

رامع نب  لیعامسإ  نب  168یلع 

ۀقدص نب  168نسح 

یناورهنلا دیزی  نب  168دمحم 
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رصن یبأ  نب  168روصنم 

نیعأ نب  168بویأ 

ییحی نب  168دمحم 

فلخ یبأ  نب  168دعس 

حاضولا نب  168نمحرلادبع 

یلجبلا بدنج  نب  هللا  168دبع 

یلابزلا 168دلاخوبأ 

بتاکلا سنوی  نب  169لضفلا 

مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  مداخ  169یلاعلا 

لامجلا ۀبسح  یبأ  169نبا 

روعألا 169ایرکزوبأ 

رصن یبأ  169نارهم 

یلبجلا ملسأ  نب  169دمحم 

دامح نب  169بیعش 

يرعشألا يدتهملا   [ نب 169زیزعلادبع [

رفعج نب  169دمحم 

بائر نب  169نیسحلا 

ۀبیتق نب  169لیعامسإ 

حلاص نب  169میهاربا 

ینیوزقلا متاح  نب  169رهاط 

یلع نب  نسحلا  دمحم  169وبأ 

ۀیطع  [ نب یلع  نب [  169حلاص 

یسیلفتلا نسحلا  دمحم  170وبأ 

یمعلا روهمج  نب  170دمحم 
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طابسأ نب  170مساقلا 

یناجشونلا مساقلا  نب  170دمحم 

170مامهوبأ

رمحألا میهاربا  نب  170ماشه 

نیطقی نب  یلع  نب  170نیسحلا 

نیطقی نب  یلع  نب  170نسحلا 

بدنج نب  هللا  دبع  نب  170بوقعی 

ثعشألا نب  ةرامع  نب  170دمحم 

يرعشألا هللا  دبع  نب  170دمحم 

ییحی نب  نیسحلا  نب  170یلع 

دلاخ یبأ  نب  نسحلا  نب  170دمحم 

صوحألا دعس  نب  170لیعامسإ 

يرعشألا دعس  نب  170دعس 

يرعشألا نارمع  نب  170نابزرملا 

عسیلا نب  ةزمح  یلوم  171رسای 

نامثع نب  171یسیع 

نارهم نب  171نیسحلا 

دمحأ نب  171نسحم 

یطاباسلا رمع  نب  171دمحم 

لالحلا رمع  نب  171دمحأ 

دیزی نب  نیکس  نب  171دمحم 

نارهم نب  هللا  دبع  نب  171یلع 

یلع یلوم  171ردان 

دعس نب  171دیمحلادبع 
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ۀعازخ نب  171دمحم 

زازخلارفعج نب  171دمحم 

لیضفلا نب  مساقلا  نب  171دمحم 

يدنواهنلا كرابملا  نب  171رابجلادبع 

بتاکلا دیزی  نب  171بوقعی 

ربنق یبأب  فورعملا  171باهولادبع 

ۀحلط یبأ  نب  دمحم  نب  172نسحلا 

رصن نب  روصنم  نب  172دمحم 

یثعشألا روصنم  نب  172دمحم 

يرفعجلارفعج نب  172نامیلس 

یمعثخلا هللا  دبع  نب  172حلاص 

رشب نب  172نسحلا 

يزارلا مهج  نب  172نسحلا 

هللا دبع  نب  سیردإ  172ایرکزوبأ 

نیطقی نب  172بوقعی 

نیطقی نب  172یسوم 

یناسارخلا 172قاحسإوبأ 

راطعلا یلع  172وبأ 

دیزی نب  رمع  نب  172نیسحلا 

دیشر نب  172نامیلس 

ینئادملا هللا  دبع  نب  172دمحم 

يدنکلا دیعس  نب  172ۀیواعم 

دومحم یبأ  نب  172میهاربا 

یکملا 172دیزوبأ 
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یطساولا لضفلا  نب  172یلع 

میهاربا نب  172نسحلا 

بتاکلا نامیلس  نب  173ییحی 

لتاقم نب  173لتاقم 

نیسحلا وبأ  ییحی  نب  173یلع 

يویردلادمحم 173وبأ 

متسر نب  دمحأ  نب  173یلع 

يدبعلا یلع  نب  173دواد 

متسر نب  173ۀیطع 

نابأ نب  هللا  173دبع 

یفریصلا دلاخ  نب  173نیسحلا 

دارزلا بوبحم  نب  173نسحلا 

لیضفلا نب  173دمحم 

دالخ نب  173رمعم 

بیسملا نب  173یلع 

دیز نب  173دابع 

ینئادملا بیعش  نب  173نیسحلا 

مالسلا هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  173باحصأ 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  باحصأ  نم  هکردأ  173نم 

بانلا نامثع  نب  174دامح 

ینهجلا یسیع  نب  174دامح 

دیمحلادبع نب  174میهاربا 

دمحم نب  رکب  نب  174دامح 

یناسارخلا 174قاحسإوبأ 
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هکردأ نمم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  174و 

يرفعجلارفعج نب  174نامیلس 

یملیدلا نامیلس  نب  174دمحم 

ةریغملا نب  هللا  174دبع 

یلجبلا بدنج  نب  هللا  174دبع 

يدزألا لقیصلا  نب  174دمحم 

دلاخ نب  دمحم  هللا  دبع  174وبأ 

ینابیشلا دیوس  نب  174یلع 

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  174دمحأ 

نمحرلادبع نب  174سنوی 

هرصع یف  أشن  نم  مالسلا و  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  175باحصأ 

رفعج نب  یسوم  نب  175قاحسإ 

رفعج نب  یلع  نب  175دمحم 

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  175دمحأ 

عیزب نب  لیعامسإ  نب  175دمحم 

عیبر نب  یلع  نب  175نیسحلا 

لاضف نب  یلع  نب  175نسحلا 

یلع نب  175نسحلا 

یمیمتلا نارجن  یبأ  نب  175نمحرلادبع 

نانس نب  175دمحم 

يرصبلا 175دیبع 

راطعلا دیمحلادبع  نب  175دمحم 

جارد نب  حون  نب  175بویأ 

تلصلا نب  175نایرلا 
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یقربلا دلاخ  نب  175دمحم 

یمقلا تلصلا  نب  هللا  175دبع 

یشرقلا یلع  نب  175دمحم 

یعخنلا دیزی  175نیسحلا 

یبضلا نابأ  نب  176دیلولا 

يرصقلا دابع  نب  176لیعامسإ 

كرابملا نب  176ییحی 

ورمع نب  176ییحی 

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  نب  176ییحی 

تایزلا بدنج  نب  176ییحی 

ینادمهلا نارمع  یبأ  نب  176ییحی 

ینادمهلادمحم نب  176میهاربا 

يزاوهألا رایزهم  نب  176یلع 

نایفوکلا دامح  نب  دیعس  انبا  نیسحلا  176نسحلا و 

ینیضحلا میهاربا  نب  176قاحسإ 

ینیضحلادمحم نب  هللا  176دبع 

يزارلا حلاص  نب  176رکب 

ییحی نب  176ناورم 

هیوجنز نب  176یسوم 

لاجحلادمحم نب  هللا  176دبع 

یخرکلا هللا  دبع  نب  177دمحأ 

يروهطلا هللا  دبع  نب  177دمحم 

طابسأ نب  177یلع 

نارهم نب  177لیعامسإ 
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میکح نب  دیدح  نب  177یلع 

دالبلا یبأ  نب  177میهاربا 

زازخلا یلع  نب  177نسحلا 

ییحی ، یفوکلا 177دلاخوبأ 

نامثع نب  177دیزی 

قارولا 177سابع 

دیزی نب  177حلفأ 

ییحی نب  177ناوفص 

ناوفص تخأ  نبا  دیعس   [ نب 177یلع [ 

رحب نب  177دمحم 

مالسلا هیلع  یناثلارفعج  یبأ  177باحصأ 

مالسلا هیلع  لوألا  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  هکردأ  177نم 

دلاخ نب  دمحم  هللا  دبع  177وبأ 

مالسلا هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  178و 

ینئادملا هللا  دبع  نب  178دمحم 

نانس نب  178دمحم 

یفریصلا 178فلخ 

يرباسلا عایب  ییحی  نب  178ناوفص 

يزاوهألا رایزهم  نب  178یلع 

دلاخ نب  دمحم  هللا  دبع  178وبأ 

تلصلا نب  هللا  دبع  178بلاطوبأ 

دیعس انبا  نیسحلا  178نسحلا و 

ینیضحلا میهاربا  نب  178قاحسإ 

ینیضحلادمحم نب  هللا  178دبع 
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ینادمهلادمحم نب  178میهاربا 

مالسلا هیلع  یناثلارفعج  یبأ  178باحصأ 

سنوی نب  دمحم  نب  178رفعج 

مساقلا نب  178دواد 

ملسم نب  179نسحلا 

ۀبیش نب  179میهاربا 

دیعس نب  دامح  نب  دیعس  انبا  نیسحلا  179نسحلا و 

ینیضحلا میهاربا  نب  179قاحسإ 

دسأ نب  179نیسحلا 

ینیضحلا میهاربا  نب  179دمحم 

دیزی نب  راتخملا  179یسوم 

ینیضحلا نیصحلا  نب  179نیصحلاوبأ 

یلجبلا مساقلا  نب  179یسوم 

رشبوبأ ةدبع  نب  179دمحم 

ینئادملا هللا  دبع  نب  179یلع 

يرهوجلا 179صفح 

حون نب  لهس  نب  179نیسحلا 

ینادمهلادمحم نب  179میهاربا 

عیزب نب  لیعامسإ  نب  179دمحم 

راشب نب  179نسحلا 

دیدح نب  179یلع 

طابسأ نب  179یلع 

کلملادبع نب  179یسوم 

دعس نب  قاحسإ  نب  179دمحأ 
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ةزمح نب  179دمحم 

دامح نب  180دمحأ 

دشار نب  یلع  180وبأ 

یمقلا قاحسإ  نب  180دمحم 

دمحم نب  180نیسحلا 

نارجن یبأ  نب  180نمحرلادبع 

رسیم نب  180یلع 

ملسم نب  180نیسحلا 

ینامرکلا دیلولا  نب  180دمحم 

سیردإ یلوم  180رادنب 

يرهملا 180شادخوبأ 

بانلا رصن  انبادمحم  180یلع و 

شیرق  [ یبأ نب [  180دمحم 

180رواسموبأ

رصن یبأ  نب  180دمحم 

ۀمیزخ نب  180دمحم 

یمقلا کلملادبع  نب  180یلع 

فاوصلا یسیع  نب  180دامح 

هللا دیبع  نب  دمحم  نب  180دمحأ 

یبوقعیلا دواد  نب  180یسوم 

نانس نب  هللا  181دبع 

یبوقعیلا دواد  نب  181میهاربا 

نانس نب  181دمحم 

لوحألا ییحی  نب  181رفعج 
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نیسحلا وبأ  ییحی  نب  181یلع 

سیرح نب  سابع  نب  181نیسحلا 

هبردبع نب  181میهاربا 

جارد نب  حون  نب  181بویأ 

لالب نب  181یلع 

یجحرلا حون  نب  181دمحم 

عیزب نب  رمع  نب  181یسوم 

یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  181دمحأ 

يزارلا دیز  یبأ  نب  181دمحم 

مالسلا هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  181باحصأ 

دشار نب  یلع  181وبأ 

حون نب  181بویأ 

لالب نب  182یلع 

مساقلا نب  182دواد 

رایزهم نب  182یلع 

حون نب  182دمحم 

طانحلا ءاجر  نب  182دمحم 

نیصحلا نب  182نیصحلاوبأ 

ءاشولا یلع  نب  182نسحلا 

يرهاطلا هللا  دبع  نب  182دمحم 

ینیضحلادمحم نب  182یسوم 

یلجبلا 182بوقعیوبأ 

ینادمهلادمحم نب  182میهاربا 

ینادمهلادمحم نب  182حلاص 
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لیعامسإ نب  دمحم  نب  182رفعج 

عیزب نب  رمع  نب  182یسوم 

ینادمهلا نمحرلادبع  نب  182دمحم 

مداخلا 182ناریخ 

هبردبع نب  نیسحلا  نب  183یلع 

لقیصلا 183مساق 

نیطقی نب  لیعامسإ  نب  183دمحأ 

دبعم نب  183یلع 

دیشر نب  نامیلس  نب  183یلع 

روزأ نب  قاحسإ  نب  183میهاربا 

ینئادملادمحم نب  183نیسحلا 

یناساقلادمحم نب  183یلع 

ینادمهلا نیسحلا  نب  183یلع 

رکب یبأ  نب  میهاربا  دمحم ] 183وبأ [

ۀبقع نب  183میهاربا 

تلصلا نب  نایرلا  نب  183یلع 

دیبع نب  یسیع  نب  183دمحم 

دیعسوبأ دایز  نب  183لهس 

دایز نب  دمحم  نب  183یلع 

ییحیوبأ رحب ، نب  183دمحم 

رافغلادبع نب  184یلع 

يذاعملا هللا  دبع  184وبأ 

نارهم نب  دمحأ  نب  184دمحم 

ةزمح نب  184دمحأ 
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ةزمح نب  184رهاطوبأ 

قاحسإ نب  184دمحأ 

یمرصلا 184دواد 

دیز یبأ  نب  184دواد 

رفعج نب  184یلع 

ءاذحلا 184رمعوبأ 

يدهنلا دسأ  نب  184نیسحلا 

یسیع  [ نب دمحم  نب [  184دمحأ 

ةرق نب  یلع  نسحلا  184وبأ 

یسیع نب  یلع  نب  184دمحم 

لالب نب  یلع  نسحلا  184وبأ 

هیوصفح نب  184نامیلس 

يرعشألا قاحسإ  نب  184ۀلقصم 

یناهفصألا ۀمالس  نب  184يرسلا 

تلصلا نب  184نایرلا 

یمقلا رابجلادبع  نب  185دمحم 

یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  185دمحأ 

رفعج نب  هللا  185دبع 

کلام نب  185نسحلا 

راطعلا ورمع  نب  185یلع 

سیردإ نب  185میهاربا 

نیسحلا یبأ  نب  هللا  دبع  185وبأ 

دمحأ نب  185رفعج 

نسحلا نب  185یلع 
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نسحلا نب  185دمحأ 

یناجنزلا قاحسإ  نب  185نادمح 

ینادمهلادمحم نب  185رضنلا 

میهاربا نب  185رفعج 

ماشه نب  185رفعج 

رهطم نب  دمحم  نب  185دمحأ 

لضفلا نب  185دمحم 

هللا دیبع  نب  185یلع 

[ دمحم نب [  185نمحرلادبع 

كزج نب  185دمحم 

اباب نب  ایرکز  نب  186دمحأ 

بتاکلا دیزی  نب  186بوقعی 

يروباسلادمحم نب  186میهاربا 

یلع نب  دمحأ  نب  186دمحم 

لیعامسإ نب  186قاحسإ 

ییحی نب  186ةورع 

رایزهم نب  یلع  نب  186دمحم 

بیضخلا نب  186دمحأ 

یلفونلادمحم نب  186یلع 

نیسحلا نب  نسحلا  نب  186یلع 

ببطتملا روفیط  یبأ  186نبا 

بالجلا ناورم  نب  186دمحم 

یبوقعیلا دواد  نب  186میهاربا 

یناجرجلا دیزی  نب  186حتف 
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مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  186باحصأ 

مساقلا نب  دواد  186مشاهوبأ 

ملسم نب  186نوراه 

187نادعس

رهطم نب  دمحأ  نب  187دمحم 

دعس نب  قاحسإ  نب  187دمحأ 

یمدآلا دایز  نب  187لهس 

يریمحلارفعج نب  هللا  187دبع 

حون نب  میهاربا  نب  187رفعج 

يرعشألا رماع  نب  187دواد 

ینیضحلادمحم نب  187دمحأ 

يرتستلا یلع  نب  187دمحم 

[ دیبع نب  یسیع [  نب  187دمحم 

يرایسلادمحم نب  187دمحأ 

ناورم نب  هللا  دبع  نب  187دمحأ 

يرمیصلادمحم نب  187یلع 

لالب  ] نب یلع  نب  187دمحم 

رفعج نب ]  188یلع 

لالب نب  188یلع 

لیعامسإ نب  188قاحسإ 

نابهصلا یبأ  نب  188دمحم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  ءاسنلا  نم  يور  188نم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  188ۀمطاف 

ۀیمأ تنب  ۀملس  188مأ 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ةالوم  نمیأ  188مأ 

ءالوحلا ةراطعلا  188بنیز 

رکب یبأ  تنب  188ۀشئاع 

بلاط یبأ  تنب  ئناه  188مأ 

بلطملادبع تنب  188ۀیفص 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  188نم 

یسوم مأ  ، ۀیدزألا 188ةرضن 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  ءاسنلا  نم  يور  188نم 

مالسلا هیلع  یلع  تنب  188ۀمطاف 

ۀیبلاولا 188ۀبابح 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  يور  189نم 

ءاربلا 189مأ 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  يور  189نم 

یلع نب  رمع  تنب  189ۀجیدخ 

ۀیبلاولا 189ۀبابح 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  يور  189نم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  اتنبا  ۀمطافو  ةورف  189مأ 

رکب  [ مأ ]189

هللا دبع  یبأ  ةالوم  189یملس 

نارمع نب  فسوی  تنب  189مثلک 

ۀیسمحألا دیعس  189مأ 

ۀنمو 189هیعس 

ادبلا 189مأ 

تایزلا دیشر  تنب  189ءاونق 
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مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  ةالوم  189یملس 

یسوم نب  یسیع  ةأرما  189ۀیریوج 

ۀیهدابلا 189ۀنیره 

مالسلا هیلع  یسوم  نسحلا  یبأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  190نم 

190ةدیعس

مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  نع  يور  190نم 

یسوم تنب  190ۀمیکح 

مالسلا هیلع  یناثلارفعج  یبأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  190نم 

ییحی نب  دمحم  تنب  190بنیز 

مالسلا هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  190نم 

ۀیخرکلا 190مثلک 

190مثلک

رکب یبأ  یلع  نیرکنملا  190ءامسأ 

190هراشا

يرافغلا 190رذوبأ 

یسرافلا 190ناملس 

صاعلا نب  دیعس  نب  190دلاخ 

دوسألا نب  190دادقملا 

یملسألا 190ةدیرب 

رسای نب  190رامع 

تباث نب  190ۀمیزخ 

فینح نب  191لهس 

ناهیتلا  [ نب 191مثیهلاوبأ [ 

ةدابع نب  دعس  نب  191سیق 
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بعک نب  191یبأ 

يراصنألا 191بویأوبأ 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرملا  192فیرعت 
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یقربلا لاجر 

ةراشا

؛ یقربلا دـلاخ  نبدـمحم  نبدـمحا  رفعجوبا  فیلات  یقربلا / لاجر  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  274؟ق  دمحم - ، نبدـمحا  یقرب ، هسانـشرس : 
-964 کباش :  هنومن  190 ص. يرهاظ :  تاصخشم  . 1377 1419ق = . مویقلا ، رشن  رشن :  تاصخشم  یناهفـصالا  یمویقلا  داوج  قیقحت 
 : تشاددای یبرع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  58000-1-92002-964 لاـیر ؛  58000-1-92002
 : هرگنک يدنب  هدر   1342 داوج - . ، یناهفصا ، یمویق  هدوزفا :  هسانش  هباحص  عوضوم :  باحـصا  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک 

م6283-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/95 ییوید :  يدنب  هدر  BP35/ب4ر3 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مالسإلا نبا  ناملس 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم 

ورمع نب  دادقملا 

 . هیلإ بسنف  هانبت  ثوغیدبع  نب  دوسألا  ناک  و  ، 

بدنج يرافغلا  رذوبأ 

 . نکسلا نب  بدنج  لاقیو  ةدانج  نب 

رسای نب  رامع  ناظقیلاوبأ 

ۀعبرألا ءالؤهدعب  و  ددأ . نب  جحذموه  و  کلام ،  نب  سنع  یلإ  بسنیو  موزخم ،  ینب  فیلح  ،

یلیلوبأ

و ، 

ریبش

و ، 

نایراصنألا نانسوبأ  ةرمعوبأ و 
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ۀعبرألا ءالؤهدعب  و  هحفص 2 ] . ] 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج 

و جرزخلا .  ینب  نم  یندم  یبرع 

يراصنألا يردخلا  دیعسوبأ 

و یجرزخ . کلام  نب  دعس  همساو  یندم ، یبرع 

دیز نب  دلاخ  بویأوبأ 

 . جرزخلا ینب  نم  یندم  یبرع  ، يراصنألا

يراصنألا بعک  نب  یبأ 

 . جرزخلا ینب  نم  یندم  یبرع  ،

یعازخلا یملسألا  ةزربوبأ 

 . هللا دیبع  نب  ۀلضن  همساو  یندم ،

يراصنألا مقرأ  نب  دیز 

و جرزخلا .  ینب  نم  نیقفانملا  قافن  رهظأ   [ يذلأ وه [ و  یندم ، یبرع 

یملسألا بیضخلا  نب  ةدیرب 

و یبرع . یعازخ 

سیق نب  نمحرلادبع 

و دسألا . بکار  ۀنیفس  هبقلو  نمحرلادبع ،  هامسو  هدی ،  یلع  ملسأ   ، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم 

مالس نب  هللا  دبع 

و . 

مشاه نب  بلطملادبع  نب  سابعلا 

و ملسو .  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مع   ، فانمدبع نب 
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بلطملادبع نب  سابع  نب  هللا  دبع 

و . 

بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع 

و . 

ثراحلا نب  لفون  نب  ةریغملا 

و بلطملادبع .  نب 

یسبعلا نامیلا  نب  ۀفیذح 

و راصنألا . یف  هدادعو  ، 

ۀثراح نب  دیز  نب  ۀماسأ 

و فورعم .  مهیف  لصألاو  بلک ،  نم  لصألاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم 

کلام نب  سنأ 

و ملسو [  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مداخ 

ءارمحلاوبأ

و ملسو .]  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مداخ  یسراف 

بزاع نب  ءاربلا 

و يراصنأ .

يدزألا ۀفرع 

هحفص 3] . ] 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ 

هراشا

 . سیمخلا ۀطرش  مث  ءایلوألا ، مث  ءایفصألا ، مث  باحصألا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  ءایفصألا  نم 
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یسرافلا ناملس 

دادقملا

رذوبأ

رامع

یلیلوبأ

ریبش

نانسوبأ

ةرمعوبأ

يردخلا دیعسوبأ 

[. يراصنأ یبرع  ]

ةزربوبأ

هللا دبع  نب  رباج 

بزاع نب  ءاربلا 

. يراصنأ

يدزألا ۀفرع 

93-64- تیاور -2-1- تیاور  - هتقفص یف  هل ]  كراب [  مهللأ  لاقف  هل  اعد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  و 

سیمخلا ۀطرش  اوناک  نیذلا  نینمؤملا  ریمأ  باحصأو 

هراشا

بهذ و یلع  مکطراـشأ  تسلو  ۀـنجلا ، یلع  مکطراـشأ  اـمنإ  اوطرـشت  مهل  لاـق  نیذـلا  نینمؤملا  ریمأ  باحـصأ ]   ] مکحلا نب  یلع  لاـق  و 
- تیاور -2-1- تیاور  - ۀنجلا یلع  الإ  مکطراشأ  تسل  ینإف  اوطرشت  یضم  امیف  هباحصأل  لاق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  انیبن  نإ  ۀضفال ،

سیمخلا ۀطرش  نم  كابأو  کنإف  ییحی  نبا  ای  رشبأ  لمجلا  موی  یمرضحلا  ییحی  نب  هللا  دبعل  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  63-230 و 
یف کیبأ  هحفـص 4 ] دراد [  هـمادا  -78- تیاور -2-1- تیاور  - مساو کمـساب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینربخأ  دـقل  ، اـقح

108- لبق زا  - تیاور  - ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیبن  ناسل  یلع  سیمخلا  ۀطرش  ءامسلا  یف  مکامس  هللا  و  سیمخلا ،  ۀطرش 
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ناملس

و . 

دادقملا

و . 

رذوبأ

و . 

رامع

و . 

نانسوبأ

و . 

ةرمعوبأ

و . 

هللا دبع  نب  رباج 

و . 

نایراصنألا فینح  انبا  نامثعو  لهس 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  و 

قمحلا نب  ورمع 

. یعازخ یبرع 

رامتلا  [ ییحی نب  مثیم [ 

 . یلوم

يرجهلا دیشر 

يدسألا رهاظم  نب  بیبح 
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رکب یبأ  نب  دمحم 

ءایلوألا نم  و 

يدزألا ملعألا 

یفعجلا ۀلفغ  نب  دیوس 

روعألا هللا  دبع  نب  ثراحلا 

. ینادمه

یلدجلا هللا  دبع  وبأ 

دیعس نب  میکح  ییحیوبأ 

 . سیمخلا ۀطرش  نم  ناک  یفنحلا و 

ییحی نب  هللا  دبع  اضرلاوبأ 

. یمرضحلا

یلالهلا سیق  نب  میلس 

یناملسلا ةدیبع 

. یبرع

هرضم نم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  صاوخ  نم  و 

یجانلا میذح  نب  میمت 

 [. نیفص  ] مالسلا هیلع  یلع  عم  دهشدق  و  ، 

مالسلا هیلع  یلع  یلوم  ربنق 

مشاه ینب  یلوم  ۀتخافوبأ 

عفار یبأ  نب  هللا  دیبع 

 . مالسلا هیلع  یلع  بتاک 

یسرافلا ورمعوبأ  ناذاز 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یلع  یلوم  دعس 

نارهم نب  نومیم 

لیهک نب  ۀملس 

ینانکلا ۀلثاو  نب  رماع 

داهلا نب  دادش  نب  هللا  دبع 

. یثیللا هحفص 5 ] ] 

يراقلا هللا  دبع  نب  میهاربا 

. ةراقلا نم 

يدسألا یعبر  نب  ۀیابع 

یمیمتلا ۀتابن  نب  غبصألا 

. یلظنحلا

هللا دبع  نب  بهو  ۀفیحجوبأ 

. یئاوسلا

یلولسلا ةرمض  نب  مصاع 

دایزو ةدیبعو  ملاس 

 . نویعجشألا دعجلا   [ یبأ ونب [

نایسبعلا شارخ  انبا  دوعسمو  یعبر 

یسبعلا لکش   [ نب ریبش  ]

بیبح نب  هللا  دبع  نمحرلادبع  وبأ 

 . هیف نعطی  ةاورلا  ضعبو  یملسلا ،

یلدجلا هللا  دبع  وبأ 

ۀعیبر نم  هباحصأو 
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ناحوص انبا  ۀعصعصو  دیز 

يدبعلا رهسم  نب  ۀیریوج 

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  عم  دهش 

ینابیشلا لیسف  نب  یفیص 

. ةرتنع نب  نوراه  نب  کلملادبع  دجوه  مالسلا و  هیلع  ایلع  مدخ  نمم  ناک  و  ، 

ناصیقع دیعسوبأ 

و ۀبلعث . نب  هللا  میت  ینب  نم 

لجح نب  هللا  دبع 

لئاو نب  رکب  نب  ثراحلا  انبا  حابرو  هللا  دبع 

هحفص 6] . ] 

نمیلا نم  هباحصأو 

عفار نب  ۀعافر  نب  دباع 

. يراصنألا ۀمیزخ  نب 

يراصنألا یلیل  یبأ  نب  نمحرلادبع 

 . هعم دهش 

مزح نب  رکبوبأ 

يدنکلا يدع  نب  رجح 

ۀتابن نب  غبصألا 

یعخنلا دایز  نب  لیمک 

رتشألا ثراحلا  نب  کلام 

. یعخنلا

ینرعلا نیوج  نب  ۀبح 
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یلجبلا هللا  دبع  وبأ 

[ یلجبلا ۀکارأوبأ  ] 

باهش نب  قراط  ۀیحوبأ 

. یسمحألا

يدزألا میلس  نب  فنخم 

یبنجلا نایبظ  [ وبأ ] 

ینهجلا بهو  نب  دیز 

یمرحلا بیلک  قداصوبأ  ] 

يدزألا ذجان  نب  عیبر 

يدزألا ةدربوبأ 

زوریف نب  دیعس  [ يرتخبلاوبأ

يریمحلا میرب  نب  ةریبه 

یناریخلا ریخدبع 

نادمه دیعج 

هحفص 7] . ] 

ینادمهلا رم  نب  ورمع 

ینادمهلا ۀلیمن 

ینادمهلا ئناه  نب  ئناه 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  نیلوهجملا  نم  و 

ریبج نب  ۀسبنع  ۀلیمجوبأ 

 . یلعألادبع هنع  يور  ،

عدجألا نب  بهو   [ نب ۀیواموبأ [

. دشار نب 
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فیرط نب  مصاع  ۀلیخسوبأ 

ةرسیم

یلع نب  ۀعیبر 

 . هنع يوری  قاحسإوبأ 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  باحصأ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج 

مقرأ نب  دیز 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  و 

يدسألا رهاظم  نب  بیبح 

بیلک قداصوبأ 

سیق نب  میلس 

نیطبلا ملسم 

نادمه دیعج 

. یفوک

هباحصأ نم  و 

يرافغلا دیسأ  نب  ۀفیذح 

يدسألا نیزروبأ 

ینادمهلا یلیل  یبأ  نب  نایفس 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  باحصأ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج 
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مقرأ نب  دیز 

نینمؤملا ریمأ  باحصأ  نم  و 

يدسألا هللا  دبع  نب  بیبح 

رامتلا مثیم 

هحفص 8] . ] 

يرجهلا دیشر 

اصیقع دیعسوبأ 

سیق نب  میلس 

قداصوبأ

بلاغ نب  رشب 

مالسلا هیلع  دمحم  یبأ  باحصأ  نم  و 

دعس نبا  رحلا  ۀلظنح 

. ینابیشلا

یقرشملا سیق  نب  ورمع 

یلؤدلا دوسألا  یبأ  نبا 

يدسألا دوسألا  نب  لاهنملا 

جارسلا ریثک  نب  رماع 

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  ةاعد  نم  ناک  و  ، 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دمحم  یبأ  باحصأ 

هراشا

. اضیأ نسحلا  یبأب  ینکیو  رکبب ، ینکی  ناک 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  باحصأ  نم  هباحصأ 
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يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج 

. یندم یبرع 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  و 

ینانکلا ۀلثاو  نب  رماع 

یمرحلا بیلک  قداصوبأ 

نادمه دیعج 

. یفوک

لیهک نب  ۀملس 

مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  باحصأ 

رکنک یلباکلا  دلاخوبأ 

 . نادرو همسا  لاقیو  ، 

لیوط مأ  نبا  ییحی 

یمعطملا ریبج  نب  میکح 

بیسملا نب  دیعس 

یف يوردق  و  . 

ریبج نب  دیعس 

دعب ناک  مث  مکحلا  نب  یلع  لاق  . 

تباث یلامثلا  ةزمحوبأ 

. ۀیفصوبأ رانید  ۀینکو  رانید ، نب 

يرماعلا ناسح 

رینتسملا نب  مالس 

. یفوک
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يدسألا بلاغ  نب  رشب 

ۀتخاف یبأ  نب  ریوث 

يدبعلا فنحألا  نب  تارف 

قلاخلادبع نب  لیعامسإ 

يدسألا ورمع  نب  لاهنملا 

نیطبلا ملسم 

باهش نب  دمحم 

هحفص 9] . ] 

یلع نب  رمع  نب  دمحم 

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب 

یفعجلادمحم

یسوم نب  دمحم  نب  هللا  دبع  وبأ 

ینابیشلا فوع  نب  مساقلا 

. ۀیفنحلا نب  دمحم  نیب  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیب  فلتخی  ناک  و  ، 

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلف 

ملسأ نب  دیز 

تباث یبأ  نب  بیبح 

ییحیوبأ طمنلا  نب  رماع 

شایع یبأ  نب  نابأ  ]

ءاذحلا

. یسرافلا مره  نب  مادقملا  یبأ  نبا  وه  و  ، 

[ ۀناجرم نب  دیعس 

ۀبیتع نب  مکح 
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میهاربا نب  رفعج 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  باحصأ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم 

يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ  نم  و 

قداصوبأ

یلالهلا سیق  نب  میلس 

لیهک نب  ۀملس 

مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  باحصأو  نیسحلا  نسحلا و  باحصأ  نم  و 

یلباکلا دلاخوبأ 

یلامثلا ةزمحوبأ 

فنحألا نب  تارف 

سیق نب  میلس 

شایع یبأ  نب  نابأ 

ۀبیتع نب  مکح 

رینتسملا نب  مالس 

يدسألا بلاغ  نب  رشب 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  باحصأ 

یفعجلا دیزی  نب  رباج 

يدنکلا بلغت  نب  نابأ 

فیرط نب  دعس 

یفقثلا ملسم  نب  دمحم 
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. یفئاط

یندملا نالجع  نب  دمحم 

هحفص 10] . ] 

ةراس یبأ  نب  دمحم 

سیق نب  دمحم 

. يراصنأ

یبلکلا ناورم  نب  دمحم 

رایطلادمحم

. ةرازف یلوم 

یندملا قاحسإ  نب  دمحم 

هوبأو ةریسلا  بحاص 

راسی نب  قاحسإ 

ءاذحلا دیبع  نب  دمحم 

یمرضحلا حیرش  نب  دمحم 

داعسلا بحاص   [ نب دمحم [

نارمع نب  دمحم 

 . مشاه ینب  یلوم  ،

یمرضحلادمحم نب  دمحأ 

. رکبوبأ وه  و  ، 

يرماعلا کیرش  نب  هللا  دبع 

نامیلس نب  هللا  دبع 

ورمع نب  هللا  دبع 
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يرجهلا ریکب  نب  هللا  دبع 

یفعجلادمحم نب  هللا  دبع 

رانید نب  هللا  دبع 

نالجع نب  هللا  دبع 

راتخملا نب  هللا  دبع 

يدسألا ریصقلا  نمحرلادبع 

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دیبع 

. ینالجعلا

یمعثخلا ةدیبع 

دمحم نب  رفعج  نب  قاحسإ 

 . مالسلا هیلع  یلع  نب 

یندملا راسی  نب  قاحسإ 

لابنلا ریشب  نب  قاحسإ 

بیعش نب  رفعج  نب  بوقعی 

. يدسألا مثیم  نب 

ءاطع نب  کلملادبع 

نیعأ نب  کلملادبع 

هحفص 11] نابیش [ .  ینب  یلوم 

يراصنألا راتخم  نب  دحاولادبع 

يراصنألا نمؤملادبع 

یطساولا دیمحلادبع 

یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع 

يراصنألا میلس  نب  میحرلادبع 
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نیعأ نب  نمحرلادبع 

 . نابیش ینب  یلوم 

ۀعرز نب  نمحرلادبع 

مادقملا  [ یبأ نب [  ورمع 

یفقثلا هللا  دبع  نب  ورمع 

دلاخ نب  ورمع 

دیعس نب  ورمع 

ییحی نب  ورمع 

ماسب نب  ییحی  نب  رمعم 

ءاطع نب  رمع  نب  رمعم 

ۀکسو یبأ  نب  رمعم 

ۀلظنح نب  رمع 

لاله نب  ورمع 

مساقلا نب  رافغلادبع  میرموبأ 

. يراصنألا

راسی نب  لیضف 

. ةرصبلا لهأ  نم  ، 

ناسرلا ریبز  نب  لیضف 

روعألا نامثع  نب  لیضف 

. يدارملا

حیرش نب  لیضف 

نامثع نب  لیضف 
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مساقلا یبأ  نب  ییحی  ریصبوبأ 

 . مساقلا نب  ییحی  مساقلا  یبأ  مساو  يدسألا ،

قباس نب  ییحی 

يزارلا ءالعلا  یبأ  نب  ییحی 

ینامیلا رمع  نب  میهاربا 

ذاعم نب  میهاربا 

ینانکلا حابصلاوبأ 

نایح نب  میهاربا 

یطامنألا حلاص  نب  میهاربا 

لابرط وخأ  میهاربا 

ضرعم نب  میهاربا 

نیعأ نب  یسیع 

 . نابیش ینب  یلوم 

یشرقلا روصنم  یبأ  نب  یسیع 

هحفص 12] ] 

ناحطلا یسیع 

یسانکلا دلاخوبأ  دیزی 

یلفونلا کلملادبع  نب  دیزی 

دلاخوبأ يرجآلا  دیزی 

غئاصلا دیزی 

هللا دبع  نب  دیزی 

مثیخ نب  دیزی 

رابآلا ةریرجوبأ 
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تلصلا نب  مکحلا  یلوم  دیزی 

. یفقثلا

یفعجلا رباج  نب  لیعامسإ 

یفعجلا نمحرلادبع  نب  لیعامسإ 

قرزألا لیعامسإ 

یطزلا عایب  رشب 

معثخ نب  رشب 

ضایفلا ایرکز 

لهتسملا وخأ  ایرکز 

زرحم نب  ۀملس  ییحیوبأ 

مثهألا ۀملس 

ۀصفح یبأ  نب  ملاس 

فحاصملا عایب  لشألا  ملاس 

طایخلا دلخموبأ  ملاس 

ینامرلا مشاه 

مشاه یبأ  نب  مشاه 

رامتلا لماک 

یفاصرلا لماک 

ةراس یبأ  نب  نسح 

شیبح یبأ  نب  نسح 

هحفص 13] ] 

باهش نب  نسح 

ةرامع نب  نسح 
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يرصبلا تایزلا  نسح 

يدسألا ریشب  نب  ۀبقع 

يدسألا ۀبیش  یبأ  نب  ۀبقع 

سیق نب  ۀبقع 

دوراجلاوبأ رذنملا ، نب  دایز 

 . یمعألا

ةدیبعوبأ ءاجر  یبأ  نب  دایز 

ۀقوس نب  دایز 

 . مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم 

يرقنملا دایز  یبأ  نب  دایز 

مالحألا دایز 

رامتلا دوسألا  دایز 

یفعجلا مالس 

یکملا مالس 

دمحم نب  نامیلس 

دلاخ نب  نامیلس 

یلجعلا نوراه  نب  نامیلس 

ینهجلا  ] نیعأ نب  کلام 

ینادمهلا  [ کلام

ریشب نب  دیلولا 

يرجهلا ةورع  نب  دیلولا 

يرازبألا نیزر 
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یطامنألا نیزر 

ینابیشلا لابنلا  ریشب 

لاحرلا ریشب 

ریشب نب  دمصلادبع  وبأ  ریشب 

يدارملا ثیل  ریصبوبأ 

میلس یبأ  نب  ثیل 

يرتخبلا نب  ثیل 

بابخ نب  سنوی 

لهتسملا یبأ  لاخ   [ نبا سنوی [ 

هحفص 14] ] 

یلجعلا ۀیواعم  نب  دیرب 

طانحلا دیرب 

نارمحو ةرارز 

 . نابیش ینب  یلوم  نیعأ  انبا 

نیعأ نب  ریکب 

رارض نب  ۀیطع 

یفوعلا ۀیطع 

یندملا تلصلا  نب  مکحلا 

میعنلا یبأ  نب  مکحلا 

ةدیبع یبأ  نب  راتخم  نب  مکحلاوبأ 

یلجعلا ناسحوبأ 

یطامنألا ناسحوبأ 

يراصنألا ةورعوبأ 
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نومأملاوبأ

درولاوبأ

یلجعلا نامعنلاوبأ 

نیکسموبأ

ءانبلا یسوم  وبأ 

جاجحلاوبأ

 . یسیع نب  نامثع  هنع  يور  ،

يرجهلا دیبلوبأ 

يرازفلا ۀبیشوبأ 

ءاطعوبأ

زازبلا ورمعوبأ 

رامعوبأ

مزاحوبأ

رشبوبأ

لیعامسإوبأ دالبلاوبأ 

. ۀبلعث نب  سیق  نم 

فوفکملا نوراهوبأ 

فهرلاوبأ

دالبلاوبأ

ینئادملا ریهز 

هحفص 15] . ] 

ینئادملا زیزعلادبع  نب  رسیم 
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[. یعخنلا ]

ةرسیم

يدسألا ۀیواعم  نب  بیلک 

نایدسألا دیز  انبا  تیمکلاو  درو 

يدسألا عارد  نب  ءابلع 

نیسحلا نب  ءالعلا 

نسحلا نب  ءالعلا 

فافخلا ءالعلاوبأ 

ۀفیرط یبأ  نب  رذنم 

جارسلا رذنم 

[ يدنکلا نسحلا  نب  دیعس  ]

راسی نب  دیعس 

دادحلا بیعش 

یفریصلا ریدس 

يورهلا عایب  تماص 

یناولحلا تماصوبأ 

یکملا فیدس 

یفریصلا ماسب 

مثیم نب  حلاص 

يرصنلا ةریغملا  نب  ثراحلا 

. ۀیواعم نب  رصن  ینب  نم  ، 

یکملا ذوبرخ  نب  فورعم 

حادقلا نومیم 
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 . موزخم ینب  یلوم 

لابنلا ریشب  وخأ  ةرجش 

ةدئاز  [ یبأ نب [  دیعس  نب  ۀمادق 

يونغلا میطح  نب  مجن 

. یفوک

ءاونلا ریثک 

رذنملاوبأ دوراج 

ةرامع یبأ  نب  ۀیجان 

يرعشألا ۀنامر  نب  سیق 

ۀنامر نب  سیق  نب  لضفملا 

. يرعشألا

یفعجلا نمحرلادبع  نب  ۀمثیخ 

نمحرلادبع

. ۀمثیخوبأ وه  و 

نامعنلا نب  دیز  نب  راشب 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم  رهاط 

یناتسجسلا بیبح 

لابرط

صوحألا یبأ  نب  رامع 

ءالعلا یبأ  نب  نیسح 

ۀمیرک یبأ  نب  دلاخ 

میشأ نب  یسوم 
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دایز نب  یسوم 

دمحم نب  مساقلا 

هحفص 16] ] 

کلملادبع نب  مساقلا 

قاحسإوبأ ۀمرکع 

یمرضحلا ۀمقلع 

یمرضحلا میهاربا  نب  رفعج 

دایز نب  مهس 

رادنبدمحم وبأ 

یفعجلا رینتسملا 

نومیم نب  یلع  نسحلا  وبأ 

 . غئاصلا

ماقله

يرقنملا حیرش  نب  ثراح 

يدعجلا نیکس 

هللا دبع  وبأ  نانس  نب  نانس 

 . ماعطلا عایب  قرزألا  ینابیشلا  ،

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلف 

یمورلا ۀنییعوبأ 

دمحم وبأ  عسیلا 

یلبجلا نوراه 

نارمع

مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  یبأ  باحصأ 
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هنع يورو  مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  باحصأ  نم  كردأ  نم 

یفعجلا دیزی  نب  رباج 

فنحأ نب  تارف 

مثیم نب  حلاص 

و

هنباو

. ۀبقع

بلغت نب  نابأ 

. یفوک يدنک 

مادقملا یبأ  نب  ورمع 

 . تباث مادقملا  یبأ  مساو  ، 

يدرکلا ورمع 

 . لضفملا هنع  يور  ، یفوک

ریکبو ةرارزو  نارمح 

 . نیعأ ونب  هحفص 17 ] ] 

نیعأ نب  کلملادبع  نب  سیرض 

ناصع

راسی نب  لیضف 

. ةرصبلا یلإ  ۀفوکلا  نم  لقتنا   ، کیهن ینب  یلوم  یفوک 

ةرامع نب  نسح 

. یفوک

ییحی يدسألا  ریصبوبأ 
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. دمحم وبأ  ریصب  یبأب  ینکی  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبأ  ناک  و  مساقلا ،   [ یبأ نب [ 

حایر نب  ملسم  نب  دمحم 

 . هنع يوری  يوارلا  سنأو  انم ، ناک  و  هنع ،  يورت  ۀماعلاو  یبرع  ۀفوکلا  یلإ  لقتنا  مث  یفئاطلا ، یفقثلا  مث  ، 

رایطلادمحم

. یفوک ةرازف  یلوم 

رشب نب  دمحم 

. یفوک

بلاغ  [ نب هللا [  دبع 

. يدسأ یفوک 

یناجرألا هللا  دبع 

. یسراف

نامیلس نب  هللا  دبع 

. یفوک یبرع  یلجع  ،

ریصقلا میحرلادبع 

. یفوک دسأ  ینب  یلوم 

مساقلا نب  رافغلادبع  میرموبأ 

. یفوک یبرع  يراصنألا 

رفعج وبأ  لوحألادمحم 

. یفوک یبرع   ، قاطلا نمؤم   ، نامعنلا نبا  ، 

مساقلا نب  نمؤملادبع 

 . میرم یبأ  وخأ ] ]
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یئاطلا ضاوع  نب  دیمحلادبع 

. یفوک یبرع 

ءارفلا ملسم  نب  ذاعم 

 . بادآلا یف  انیعتم  ایوحن  ارعاش  ناک  و  ، 

میشأ نب  یسوم 

ۀیواعم نب  دیرب 

نوراه نب  نامیلس 

. یفوک یلجع 

ۀلظنح انبا  یلع  رمع و 

هحفص 18] رخصوبأ [ . رمع  ۀینکو  نایفوک  نایبرع  نایلجعلا 

ینابیشلا رکب  یبأ  نب  حیلف 

. یفوک یبرع  یلجع 

یفریصلا ریدس  لضفلاوبأ 

. یفوک

زرحم نب  ۀملس 

. یبرع یفوک 

مثهألا ۀملس 

یفعجلا لیعامسإ 

ینهجلا نیعأ  نب  کلام 

. یفوک یبرع 

باهش نب  نسح 

. یفوک یقراب  يدزأ 
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ةراس یبأ  نب  نسح 

لابنلا ریشب 

. ینابیش

ةرسیم

دالبلاوبأ

. ۀبلعث ینب  نم  لیعامسإوبأ  وه  و  ، 

یلعملا نب  بیبح 

. یناتسجس

يدسألا مزهم 

. یفوک

يرتخبلا نب  ثیل 

یفوکلا دوراجلاوبأ 

. رذنملا نب  دایز  همسا  ،

ینانکلا حابصلاوبأ 

. یفوک  ، میهاربا همساو 

ماحشلا دیز  ۀماسأوبأ 

. دزألا یلوم  یفوک 

قرزألا بیعش  نب  بوقعی 

 . ماعطلا عایب 

حادقلا نومیم 

 . موزخم یلوم  یکم 

نانس نب  نانس 
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 . هللا دبع  وبأ  شیرق ،  یلوم 

يدیبزلا ةریغملا  نب  یلع 

. یفوک قرزألا 

ماسب نب  ییحی  نب  رمعم 

. یفوک یلوم  زازخلا 

[ يرطاطلا فسوی  ]

ةدیبعوبأ ءاذحلا ، دایز 

. یفوک

يدسألا ۀیواعم  نب  بیلک 

. يوادیصلا

ۀیواعم نب  بیلک  نب  ةروس 

. يدسألا

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  باحصأ 

نیسحلا نب  یلع  نب  نیسحلا 

هحفص 19] هللا [ .  دبع  یبأ  مع  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 

یلع نب  دیز  نب  نیسحلا 

. دیز نسحلا  هدلو  نم  و  نینس ،  عبرأ  هوبأ  لتق  موی  هل  ناک  هنإ  لاقیو  نیسحلا ،  نب 

نسحلا وبأ  هللا ،  دبع  نب  ییحی 

 . ملیدلا بحاص 

هللا دبع  نب  یسیع 

نایبهللا ۀبتع  انبا  میرکلادبع  کلملادبع و 

یبهللا یلع  یبأ  نب  یلع 
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. یندم

لضفلا نب  لیعامسإ 

مارکلا یبأ  نب  دمحم 

یلفونلا مساقلا  نب  دمحم 

. یفوک

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  بتعم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  دعاص 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  رهاط 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  یسوم 

بهو نب  بهو  يرتخبلاوبأ 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ ]  نب [  لیعامسإ  مداخ  دیمحلادبع 

ریثک نب  نمحرلادبع 

 . مشاه ینب  یلوم 

ناکسم نب  دمحم 

یمیمتلا درام  نب  دمحم 

. یلهاکلا نتخوه  و  یفوک ، یبرع 

یمیمتلا دوعسم  نب  دمحم 

 . نابأ هنع  يور  ،

یمیتلا ضیفلا  نب  دمحم 

 . بائرلا نم 

یمعثخلا میکح  نب  دمحم 

 . یلوم یفوک 
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ییحی نب  دمحم 

. یفوک دهن  ینب  یلوم 

ةراجح نب  دمحم 

حیرش نب  دمحم 

. یفوک يدنک 

يدزألا ریصقلا  نب  دمحم 

. یفوک یبرع 

يرسقلا هللا  دبع  نب  دمحم 

. یبرع

یلجبلا دایز  نب  دمحم 

. يرباسلا بحاص 

نارمح نب  دمحم 

. یفوک هحفص 20 ] دهن [  ینب  یلوم  ،

يدزألا لیضفلا  نب  دمحم 

. یفوک یبرع  یفریصلا 

یلامثلا ةزمح  یبأ  نب  دمحم 

 . یلوم

یملسألا رشب  نب  دمحم 

یبلکلا بئاسلا  نب  دمحم 

. ۀباسنلا

نیعأ نب  نارمح  نب  دمحم 

 . نابیش یلوم 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


یلجبلا نارمع  نب  دمحم 

يدسألارفعج نب  دمحم 

بنیز یبأ  نبا  باطخلاوبأ  دمحم 

. داربألا عیبی  ناک  یفوک و  یلوم  يدسألا  صالقم 

راسی  [ نب قاحسإ   ] نب دمحم 

. يزاغملا بحاص 

یناسارخلا قاحسإ  نب  دمحم 

رمع نب  دمحم 

. یفوک

میثع نب  دمحم 

يرباسلا عایب  ۀحلط  یبأ  نب  دمحم 

دیعس یبأ  نب  تباث  نب  دمحم 

نامثع نب  دمحم 

یفریصلا رفاذع  نب  دمحم 

رسیم نب  دمحم 

ةرسیم نب  دمحم 

یطساولادمحم

راهن نب  دمحم 

. یفوک

لیقع نب  لیجب  نب  دمحم 

. یفوک

دایز نبا  داجسلادمحم ،
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. یبرعلا

ۀعزق نب  دمحم 

یبلحلا نب  یلع  نب  دمحم 

 . بلح یلإ  هرجتم  ناک  و  یفوک ،

يرباسلا ةدبع  نب  دمحم 

رشب نب  دمحم 

 . ناکسم نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

ملسم نب  لولهب  نب  دمحم 

هحفص 21] يدبعلا [ .

ۀنیذأ نب  رمع  نب  دمحم 

 . سیقلادبع یلوم  یندموه  هیبأ و  مسا  هیلع  بلغ  ،

براضم نب  دمحم  براضملاوبأ 

. یفوک

لامجلا درف  نب  دمحم 

هللا دبع  نب  دمحم 

دیعس نب  رصن  یبأ  نب  دمحم 

نانب نب  دمحم 

مشاه نب  دمحم 

زازخلادمحم

مالس نب  دمحم 

. یفوک

ۀیطع نب  دمحم 
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. یفوک

ۀبقع نب  دمحم 

 . مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلوم 

زیزعلادبع نب  دمحم 

. یفوک

لیضفلا نب  دمحم 

مازر نب  دمحم 

یطبقلا نب  دمحم 

دمحم نب  دمحأ 

ثراحلا نب  دمحأ 

. رمع نب  لضفملا  هنع  يور  ،

بانعلا دیز  وخأدمحأ 

دارکألا یبأ  نب  دمحأ 

یلجعلا ینثم  نب  دیمح 

 . يزعملاوبأ ، 

یفریصلا دیمح 

نامثع نب  بانلا  دامح 

 . هتوم رکذت  ةدیصق  هل  دزألا ، یلوم 

ینهجلا یسیع  نب  دامح 

. ةرصبلا یلإ  ۀفوکلا  نم  لوحت   ، یلوم

یمهنلا دقاو  نب  دامح 

. یفوک
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يرباسلا عایب  ۀحلط  یبأ  نب  دامح 

رشب نب  دامح 

 . نابأ هنع  يور  ،

يردنمسلا دامح 

. رزخلا ردنمسب  هرجتم  ناک  ایفوک ، ناک  ، 

سیق نب  دامح 

ءاونلا دامح 

 . ناکسم نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

یفاصولا دیلولا  نب  هللا  دبع 

هحفص 22] یفوک [ . یبرع  هللا  دیبع  وخأ  یلجعلا 

روفعی یبأ  نب  هللا  دبع 

 . سیقلادبع یلوم  یفوک 

ناکسم نب  هللا  دبع 

ةزنع یلاوم  نم 

نیعأ نب  ریکب  نب  هللا  دبع 

 . یلع ابأ  ینکی  ناک  و  نابیش ،  ینب  یلاوم  نم 

نیعأ نب  ةرارز  نب  هللا  دبع 

نانس نب  هللا  دبع 

. يدهملاو روصنملا  نئازخ  یلع  ناک  و  شیرق ،  یلوم 

حادقلا نومیم  نب  هللا  دبع 

 . موزخم ینب  یلاوم  نم  یکم   ، حادقلا يربی  ناک  ، 

یلهاکلا ییحی  نب  هللا  دبع 
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. یفوک یبرع  يدسألا  ریبکلا  لهاکلاوه  و  ، 

رجبأ نب  هللا  دبع 

لاله نب  هللا  دبع 

. يدسأ یفوک  ،

يدهنلا ۀحلط  نب  هللا  دبع 

يدسألا یشاجنلا  هللا  دبع 

یمرضحلا نوراه  نب  هللا  دبع 

. یفوک

يدنکلا نالجع  نب  هللا  دبع 

يدنکلا دیلولا  نب  هللا  دبع 

یعخنلا دیلولا  نب  هللا  دبع 

یعخنلا نامیلس  نب  هللا  دبع 

. یفوک یبرع 

دامح نب  هللا  دبع 

ۀبایس نب  هللا  دبع 

. ۀبایس نب  نمحرلادبع  وخأ  ،

دسأ نب  هللا  دبع 

. ةرسیم نب  هللا  دبع  مکحلا و  نب  یلع  هنع  يور  ، یفوک بویأ  وخأ 

طابر نب  یلع  نب  هللا  دبع 

ماحللا هللا  دبع 

دقرف نب  هللا  دبع 

. یفوک
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يرابنألا هللا  دیبع  نب  هللا  دبع 

دمحم نب  هللا  دبع 

. یفوک

ورمع نب  هللا  دبع 

یفوک

يرماعلا نامیلس  نب  هللا  دبع 

. یفوک

نامثع نب  هللا  دبع 

دایز نب  هللا  دبع 

یناجرألا هللا  دبع 

هحفص 23] . ] 

ورمع نب  هللا  دبع 

. ورمع نب  هللا  دبع  نع  ثراحلا  ماشه  نع  ریکب  نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

زرحم نب  ملسم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  ملسم 

یبلحلا  [ هللا دبع  ] 

مصاع نب  هللا  دبع 

. رمحألا نابأ  هنع  يور  ،

یبلحلا یلع  نب  هللا  دیبع 

باـتک لوأوه  و  باـتک ،  هل  حیحـص ،  ۀـقث  یلوم   ، بقللااذـه هیلع  بلغف   ، بلح یلإ  هرجتم  ناـک  یفوک و  ، یبلحلا نارمع  نب  ییحی  نع  ، 
. ۀعیشلا هفنص 

یعخنلا هللا  دبع  نب  هللا  دیبع 
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. یفوک یمعثخ  دعس  باتک  یف  و  هیوبح ،  هللا  دبع  بقلو  مثیهلا ،  نب  نایرعلا  دلو  نم  ، 

یمعثخلا حلاص  نب  هللا  دیبع 

دادش نب  هللا  دیبع 

 . مکحلا نب  یلع  هنع  يور  ، یفوک

نیعأ نب  ةرارز  نب  هللا  دیبع 

 . لوحأ دیبع  ناک  و  ، 

دیبع

. ینهج

زازخلا روفعی 

 . بوقعی نب  سنوی  هنع  يور  ،

یبلکلا دابع 

دایز نب  دابع 

ریثک نب  ملاس  نب  دابع 

هحفص 24] يرقنملا [ .

يرصبلا بیهص  نب  دابع 

. یفوک یماع 

یلجبلا جاجحلا  نب  نمحرلادبع 

. یفوک

يرباسلا عایب  ۀبایس  نب  نمحرلادبع 

. یفوک

هللا دبع  یبأ  نب  نمحرلادبع 

. ةدنک نم  یبرع  ةرصبلا  لهأ  نم 
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يریرحلا ۀملسم  نب  نمحرلادبع 

یقرابلا رصن  نب  نمحرلادبع 

يرصبلا دابع  نب  نمحرلادبع 

لشألا ملاس  نب  نمحرلادبع 

لیضفلا نب  نمحرلادبع 

ملسأ نب  دیزی  نب  نمحرلادبع 

. یندم یخونتلا 

ملسم  [ نب نادعس [  نب  میحرلادبع 

. يرماعلا

دعس نب  هللا  دبع  نب  کلملادبع 

. یمقلا يرعشألا 

ریمع نب  کلملادبع 

ورمع نب  لوحألا  کلملادبع 

. یفوک [ یبرع ]

ماس لآ  یلوم  یلعألادبع 

ینامیلا مامه  نب  قازرلادبع 

ءالعلا یبأ  نب  دیمحلادبع 

. یفوک  ، کلملادبع ءالعلا  یبأ  مساو  ، 

يونغلا ملیدلا  یبأ  نب  دیمحلادبع 

 . سینخ نب  یلعملا  یخأ  نبا  ، 

یناجرجلا دیمحلادبع 

يدزألا دیمحلادبع 
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ریکب نب  دیمحلادبع 

ریشب نب  دمصلادبع 

 [ ناسح نب  میرکلادبع  ] 

یمعثخلا ورمع  نب  میرکلادبع 

 . مارک هبقلو  ، 

يدبعلا زیزعلادبع  ] 

[. یفوک

عفان نب  زیزعلادبع 

هحفص 25] بوقعی [ .  نب  سنوی  هنع  يور  ،

لیوطلا زیزعلادبع 

جاجحلا نب  زیزعلادبع 

. يدزألا میعن  نب  نمحرلادبع  نب  مالسلا  دبع  نب  میهاربا  هنع  يور 

لقیصلا قلاخلادبع 

. یفوک

یفقثلا دیجملادبع  نب  باهولادبع 

نامیلس نب  مثیهلا 

. یفوک

رمع نب  لضفملا  کیرش  نب  مساقلا 

يدسألا ملاس  نب  مساقلا 

يرامعلا دیلولا  نب  مساقلا 

. یفوک

مقرأ نب  مساقلا 
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 . بوقعی نب  فسوی  هنع  يور  ،

رفعج نب  یلع 

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  یلع 

. ریصب یبأ  دئاق  یلع  ناک  و  ملاس ،  ةزمح  یبأ  مساو  یفوک ، راصنألا  یلوم 

يدزألا فوع  نب  یلع 

یفعجلا سنوی  نب  یلع 

بائر نب  یلع 

 . مزح یلوم 

ینابیشلا ةرجش  نب  یلع 

یخرکلا يرسلا  نب  یلع 

قرزألا یلع 

دواد نب  یلع 

نافع نب  یلع 

یطساولا یلع 

ۀیطع نب  یلع 

. یفوک

طابر نب  یلع 

. یفوک ۀلیجب  یلوم 

لیقع نب  لیجب  نب  یلع 

. یفوک

ۀبقع نب  یلع 

 . یلوم یفوک 
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غئاصلا نومیم  نب  یلع 

ۀیطبقلا نبا  طانحلا  یلع 

ۀیجان ةأرما  نب  دیعس  نب  یلع 

تماصلا نب  یلع 

ریصقلا یلع 

زیزعلادبع نب  یلع 

ةریغملا نب  یلع 

بارغ نب  یلع 

نیزر نب  ءالعلا 

. یفوک یلوم 

لیضف نب  ءالعلا 

. یفوک

يرباسلا عایب  لماک  نب  ءالعلا 

ۀبایس نب  ءالعلا 

. یفوک

نیطقی یلوم  دادحلا  نب  ءالعلا 

هحفص 26] یفوک [ .

سینخ نب  یلعملا 

. زازب یفوک  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم 

ناحطلا یسوم  نب  یلعملا 

دشار نب  نسح 

. يدادغب  ، نوراهو یسوم  يدهملا و  ریزو  ناک  و  سابعلا ،  ینب  یلوم 
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نیعأ نب  ةرارز  نب  نسح 

. ینابیش یفوک 

نیسحلا نب ]  نسح [ 

. يدنک

ۀیطع نب  نسحلا 

. یفوک

راطعلا دایز  نب  نسح 

. یفوک

لقیصلا طابر  نب  نسح 

. یفوک یلوم  دیلولاوبأ  هتینکو  ، 

رذنملا نب  نسح 

. یفوک

سینخ نب  نسح 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ، یفوک

یلینلا نسح 

يرسلا یبأ  نب  یسیع  نب  نسح 

دیزی نب  رمع  نب  نسح 

ةرامع نب  نسح 

فافخلا ءالعلا  یبأ  نب  نیسح 

. دسأ ینب  یلوم 

فاحصلا دسأ  نب  نیسح 

یلامثلا ةزمح  یبأ  نب  نیسح 
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ینادمهلا بعصم  نب  نیسح 

. یفوک

ةزمح نب  نیسح 

یسنالقلا راتخملا  نب  نیسح 

نایبظ نب  دمحأ  نب  نیسح 

هللا دبع  نب  نیسحلا 

يورهلا عایب  نیسحلا 

دامح نب  نیسحلا 

. یفوک

یسمحألا دامح  نب  نیسحلا 

. یفوک یلجبلا 

نیعأ نب  ةرارز  نب  نیسحلا 

یسوم نب  نیسحلا 

. یفوک

ریثک نب  نیسحلا 

. ةریغملا نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

یناسارخلا رحلا  نب  نیسحلا 

. راسی نب  رشب  هنع  يور  ،

یبلکلا ناولع  نب  نیسحلا 

هحفص 27] . ] 

ناسح یخأ  نبا  رذنملا ، نب  نیسحلا 

بیبح نب  نیسحلا 
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ۀیطع نب  نیسحلا 

یناجرألا نیسحلا 

سایلإ نب  دلخم  نب  نیسحلا 

. ةرازف نم  ، 

ریوث نب  نیسحلا 

لامجلا ناسح 

ملعملا ناسح 

نارهم نب  ناسح 

. یفوک

[ دعس نب  هللا [  دبع  نب  مدآ 

. یمق يرعشألا 

لاله نب  سیردإ 

فسوی نب  سیردإ 

جارد نب  حون 

. یفوک عخنلا  یلوم 

لهس نب  حلاص 

 . لصألا یفوک   ، نادمه لهأ  نم 

سیق نب  ۀبقع  نب  حلاص 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم  ۀحیبر  یبأ  نب  ناعمس  نب 

لوحألا مکحلا  نب  حلاص 

دوسألا یبأ  نب  حلاص 

یکعلا دیزی  نب  حلاص 
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دمحم نب  میهاربا 

. يرعشألا یسوم  یبأ  لآ  یلوم 

يدسألا مزهم  نب  میهاربا 

. یفوک

یثراحلا قاحسإوبأ  میهاربا 

يورهلا عایب  نومیم  نب  میهاربا 

ییحی یبأ  نب  دمحم  نب  میهاربا 

. یندملا

يرمحألا میهاربا 

دیمحلادبع نب  میهاربا 

. یفوک

جتافسلاوبأ میهاربا 

. یفوکوه و  زیزعلادبع ، نب  قاحسإ  همسا  لاق  اذه  لاق  نم  و  جتافسلا ،  بوقعیابأ  ینکی  لوقی  مهضعبو  قاحسإ ،  [ ابأ ینکیو [  بقل  ،

یخرکلا میهاربا 

. يدادغب مجعلا  ءانبأ  نم 

یمیتلا بیعش  نب  میهاربا 

ضرعم نب  میهاربا 

. یفوک

زازخلا بویأوبأ 

 . نامثع نبا  لاقیو  یفوک ، یسیع  نب  میهاربا  وه  و  هحفص 28 ، ] ] 

رجاهم  [ نب میهاربا [ 

ینثملا نب  میهاربا 
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نانس نب  میهاربا 

رصن نب  میهاربا 

زیزعلادبع نب  میهاربا 

 . هنبا هنع  يور  ،

یفریصلا رامع  نب  لیعامسإ 

. یفوک بلغت  یلوم  ، یبلغتلا  ، یلوم

یفعجلا قلاخلا  [ دبع نب [  لیعامسإ ]  ]

. یفوک

رباج نب  لیعامسإ 

طانحلا نابأ  نب  لیعامسإ 

 [ ملاس نب  لیعامسإ  ]

زیزعلادبع نب  لیعامسإ 

راسی نب  لیعامسإ 

ییحی نب  لیعامسإ 

ماس نب  لیعامسإ 

شمعألا لیعامسإ 

حایر نب  لیعامسإ 

. یفوک

ینوکسلا دایز  یبأ  نب  لیعامسإ 

 . ماوعلا نع  يوری  ، يریعشلاب فرعیو  ملسم ،  دایز  یبأ  مساو  یفوک ،

رفعج نب  لیعامسإ 

. يرماعلا یسیع  نب  نامثع  هنع  يور  ،
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دعس نب  هللا  دبع  نب  قاحسإ 

. یمق يرعشألا 

دیزی نب  قاحسإ 

يریرحلا قاحسإ 

خورف نب  قاحسإ 

. ۀحلط لآ  یلوم 

هللا دبع  نب  قاحسإ 

یلجبلا ریرج  نب  قاحسإ 

. یفوک یبرع 

مثیهلا نب  قاحسإ 

. یفوک

یفعجلا میهاربا  نب  قاحسإ 

يدارملا قاحسإ 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

یفریصلا رامع  نب  قاحسإ 

. یفوک بلغت  ینب  یلوم 

جتافسلاوبأ زیزعلادبع ، نب  قاحسإ 

دعس نب  هللا  دبع  نب  بوقعی 

. یمق هحفص 29 ] يرعشألا [ ،

ملاس نب  بوقعی 

. طابسأ وخأ 

فسوی یبأ  نب  بوقعی 
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مثیم نب  بیعش  نب  بوقعی 

. یفوک یلوم  يدسألا 

جارسلا بوقعی 

رفاذع نب  بوقعی 

 . بوقعی نب  سنوی  نب  سنوی  هنع  يور  ،

رمحألا بوقعی 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

یطزلا عایب  ۀماسأ  نب  لیئارسإ 

ةدعس یبأ  نب  تباث  نب  فسوی 

. ۀیمأوبأ

مساقلا یبأ  نب  فسوی 

دوادوبأ میهاربا  نب  فسوی 

زازبلا فسوی 

بوقعی نب  فسوی 

دعس نب  هللا  دبع  نب  بیعش 

. یمق يرعشألا 

مثیم نب  بیعش 

یفوقرقعلا بوقعی  نب  بیعش 

دادحلا نیعأ  نب  بیعش 

بتاکلا دثرم  نب  بیعش 

. دثرم نب  لضفم  وخأ  ،

عفان نب  بیعش 
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حون نب  بویأ 

. رفعج یلوم  یفوک 

ءاذحلا ۀیطع  نب  بویأ 

رحلا نب  بویأ 

. یفوک یفعج 

نسحلا نب  بویأ 

یفریصلا رامع  نب  سنوی 

. یفوک [ یلجب ] یبلغتلا

ینابیشلا سنوی 

عیبرلا نب  سنوی 

هحفص 30] . ] 

يدزألا نایبظ  نب  سنوی 

. یفوک

یعیبسلا قاحسإ  یبأ  نب  سنوی 

طابر نب  سنوی 

. یفوک

طامقلا بوقعی  نب  سنوی 

. یفوک یلجب 

روفعی یبأ  نب  سنوی 

. روفعی نب  سیق  روفعی  یبأ  مساو  بوقعی ،  نب  سنوی  هنع  يور  ،

دعس نب  هللا  دبع  نب  یسوم 

. یمقلا يرعشألا 
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میشأ نب  یسوم 

. یفوک

یطساولا رکب  نب  یسوم 

يریمنلا لیکأ  نب  یسوم 

مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  یلوم  یسوم 

دایز نب  یسوم 

رابآلا یسوم 

ۀجراخ نب  نوراه 

. یفوک دارم  وخأ  ۀجراخو  ، 

ریوث  [ نب مهجلا [  نب  نوراه 

. ۀتخاف یبأ  نب 

يریعشلا ورمع  نب  نوراه 

يونغلا ةزمح  نب  نوراه 

ةدعج لآ  یلوم  نوراه 

یمشاهلا هللا  دبع  نب  یسیع 

دیز نب  یسیع 

دعس نب  هللا  دبع  نب  یسیع 

. یمق يرعشألا 

روصنم یبأ  نب  یسیع 

. یفوک یلوم 

ناقلش یسیع 

جرفلا یبأ  نب  یسیع 
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عسیلاوبأ يرسلا  نب  یسیع 

. یفوک طایخلا 

حیبص نب  یسیع 

يریرحلا یسیع 

تلصلا نب  یسیع 

. یفوک

ورمع نب  یسیع 

 . نینس هسرد  یلع  مالسلا و ... هیلع  هللا  دبع  ابأ  مدخ  ناک  دق  و  سراف ،  لهأ  نم  راصنألا  یلوم 

یطساولا رحلا  نب  ایرکز 

ییحی نب  ایرکز 

. اینارصن  [ ییحی  ] ناک هحفص 31 ] و [  ، 

یفعجلا کلام  نب  ایرکز 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

يدهنلا ۀحلط  نب  ییحی 

يدوألا ۀبقع  نب  ییحی 

ءالعلا نب  ییحی 

. یفوک

مدآ وخأ  ییحی 

ءالعلا یبأ  نب  ییحی 

. یفوک اضیأ 

دباعلا رواسملا  نب  ییحی  ]

ناسح نب  ییحی 
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قرزألا ییحی 

[ یکملا دابع  نب  ییحی 

روباس نب  ییحی 

میلس نب  ییحی 

ایرکز نب  ییحی 

. ةریمع نب  فیس  هنع  يوری  ،

دیعس نب  دمحم  نب  ییحی 

 . لبشوبأ رانید  نب 

للحلا عایب  ییحی 

. یسنالق لاقیو  یفوک ،

ناوجلا حیجن  نب  دلاخ 

یخرکلا جاجحلا  نب  دلاخ 

. یمجع يدادغب  ،

یلوقاعلا دلاخ 

. طایخلا لیعامسإوبأ  وه  و  ، 

یلجبلا عفان  نب  دلاخ 

یسنالقلا دایز  نب  دلاخ 

. یفوک

ریرج نب  دلاخ 

. یفوک

مصألا دلاخ 

جارسلا دلخم 
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. یفوک

نیکس نب  دلخم 

يروباسینلا دیزی  نب  دلخم 

طامقلا دلاخوبأ  دیزی 

. یفوک

دلاخوبأ زازبلا  دیزی 

. یفوک یفقث  تلصلا  نب  مکح  یلوم  ،

یثراحلا ۀفیلخ  نب  دیزی 

 . مهیف هدادعو  ثراحلا  ینب  ةوخإ   ، نمأی هحفص 32 ] ینب [  نم  هنکلو  ثراحلا  ینب  نم  سیل  یبرع و  یناولحلا 

دلاخ نب  دیزی 

نسحلا نب  دیزی 

. یفوک

یکعلا دلاخوبأ 

یسانکلا دلاخوبأ 

یمیمتلا ییحی  نب  دایز 

. یلظنحلا

لالحلا یبأ  نب  دایز 

. یفوک

یلالهلا مهجلا  نب  دیز 

. یفوک یبرع 

ملسأ نب  دیز 

زابخلا دیز 
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. یفوک زبخلا  عیبی  ناک  و  ، 

مدلا بکوک  ییحیوبأ 

طانحلا ییحیوبأ 

ریثک نبا  لامجلا  دواد 

[. یفوک ] یقرلا

دقرف نب  دواد 

. یفوک دیزیابأ  ینکی  [ دقرف و[ ، 

راطعلا ناحرس  نب  دواد 

. یفوک

رامحلا نامیلس  نب  دواد 

. یفوک نامیلسوبأ  ، 

ملاس نب  دواد 

براضم نب  دواد 

يرازبألا دواد 

یلجبلا دلاخ  نب  نامیلس 

 . هدعب عجرو  باتو  هیلع  هللا  نمف   ، تلفأف دیز  عم  جرخ  هنأ  دعس  باتک  یف  و  تلفأف ،  یلع  نب  دیز  عم  جرخ  ناک  یفوک ، عطقألا 

یعخنلا ورمع  نب  نامیلس 

یمعثخلا  ] حلاص نب  نامیلس 

 [ حلاص نب  نامیلس 

. رمحألا دجسملا  مامإ 

یحلطلا هللا  دبع  نب  نامیلس 

ءارفلا نارمع  نب  نامیلس 
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. یفوک لابرط  یلوم  ،

یمیمتلا دایز  نب  نامیلس 

ۀجیدخوبأ ملاس 

 . مرکم نبا  ۀملسابأ ، اضیأ  ینکیو  منغلا ،  بحاص  هحفص 33 ] ] 

دسألا نب  ملاس 

. یفوک

مرکم نب  ملاس 

یطزلا عایب  نابأ  یلوم  ملاس 

یعجشألا دعجلا  یبأ  نب  ملاس 

. یفوک یماع 

 [ لضفلاوبأ ۀملس  ]

طایخلا لضفلاوبأ  ملس 

طانحلا ملس 

دمحم نب  ملسم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  ملسم 

میمت نب  ملسم 

اطع نب  ۀملس 

 . بوقعی نب  سنوی  هنع  يوری  ، یفوک یبرع 

صفحوبأ ۀملس 

یسنالقلا ۀملس 

سابع نب  ۀملس 

ینهدلا رامع  نب  ۀیواعم 
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[. یفوک  ] یلوم يدبعلا 

یلجبلا بهو   [ نب ۀیواعم [

 . مساقلاابأ ینکی  ۀیواعم  ناک  و  یبرع ، یفوک 

حیرش نب  ةرسیم  نب  ۀیواعم 

. یفوک یبرع  يدنک  یضاقلا 

رسألا ۀیواعموبأ 

ۀعامس نب  رفعج 

یفریصلا نایح  نب  رفعج 

. یفریصلا لیذه  وخأ 

نیعأ نب  بنعق  نب  رفعج 

ۀیجان نب  رفعج 

 . ناکسم نب  هللا  دبع  مکحلا و  نب  یلع  هحفص 34 ] هنع [  يور  ،

حابر نب  دمحم  نب  رفعج 

. رمحألا

یفعجلا رمع  نب  لضفملا 

. یفوک یلوم 

ۀنامر نب  سیق  نب  لضفملا 

. یفوک یبرع  ، يرعشألا

حلاص نب  لضفملا  لیمجوبأ 

. دادح هنإ  لاقیو  قیقرلا ،  عیبی  ناک  ساخن ،  یلوم  يدسألا 

دیمحلادبع نب  لضفملا 

بتاکلا دیزم  نب  لضفملا 
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 . بتاکلا بیعش  وخأ  یفوک 

نامثع نبا  روعألا  لیضف 

. یفوک يدارملا 

ةرکس  [ نب لیضف [ 

. دمحم وبأ  دعس  باتک  یف  یفوک ،

یبلغتلا ۀلاضف  نب  لیضف 

دمحم وبأ  لیضف 

ةرسیم نب  لیضف 

نادعم نب  لیضف 

ناسرلا ریبزلا  نب  لیضف 

. ریبزلا نب  هللا  دبع  وخأ  ،

دشار نب  دمحم  نب  لیضف 

. ۀقث  ، باتک هل  دعس  باتک  یف  و  یفوک ، سابعلاوبأ  قابقبلا ،  لضفلا  یلوم 

دمحم نب  لضفلا 

. یفوک يرعشألا  یسوم  یبأ  یلاوم ] نم  ] 

ةرق یبأ  نب  لضفلا 

. ۀینمرإ یلإ  لقتنا  ، یفوک

ملاس نب  ماشه 

ینکی باتک  هل  دعس  باتک  یف  و  افالع ، راص  مث  یقیلاوجلا  هل  لاقی  یفوک  هحفص 35 ] ناجزوجلا [  یبس  نم  ناک  ناورم ،  نب  رشب  یلوم 
. دمحم یبأب 

مکحلا نب  ماشه 

قیدنزلا رکاش  یبأ  ناملغ  نم  ناک  باتک و  هل  دعس  باتک  یف  و  دمحم ، وبأ  هتینکو  ۀفوکلا ، یلإ  دادغب  نم  لوحت  ، یفوک نابیش  ینب  یلوم 
. ییؤر یمسج  ،
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رمحأ نب  ماشه 

. یفوک

يدنکلا ماشه 

 . مکحلا نب  یلع  هنع  يور  ،

زازبلا هللا  دبع  وبأ  ماشه 

ینالدیصلا ماشه 

طایخلا ماشه 

دیربلا نب  ماشه 

ینثملا نب  ماشه 

. یفوک طانح 

یفعجلا رمش  نب  ورمع 

. یفوک ] یبرع

دمحأ وبأ  ثیرح ،   [ نب ورمع 

. یفوک یفریصلا 

لاله نب  دیعس  نب  ورمع 

. یفوک

يدبعلا عیمج  نب  ورمع 

رصن یبأ  نب  ورمع 

یفعجلا نامعنلا  نب  ورمع 

ثعشألا نب  ورمع 

. یفوک یبرع 

یشاجنلا مساقلا  نب  ورمع 
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ۀبیتق نب  ورمع 

ملاس نب  ییحی  نب  ورمع 

ناورم نب  ورمع 

. یفوک

ینهجلا نامثع  نب  ورمع 

قوزرم نب  ورمع 

يورهلا عایب  کیهن  نب  ورمع 

ایرکز نب  ییحی  نتخ  ورمع 

هحفص 36] نانس [ .  نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

قرفألا ورمع 

يرباسلا عایب  دیزی  نب  رمع 

 . فیقث یلوم  دوسألاوبأ  هتینکو  ، 

یمزرعلا ریبج  نب  رمع 

رجبأ نب  رمع 

ۀبوت نب  رمع 

یبلکلا نابأ  نب  رمع 

. یفوک

یبلحلا ۀبعش  یبأ  نب  رمع 

ملسم نب  رمع 

[. ءارهلا ] ذاعم وخأ 

ءالقلا حایر  نب  رمع 

یفعجلا لهس  نب  رمع 
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صفحوبأ رینتسملا  نب  رمع 

. یفعجلا

یخلبلا نوراه  نب  رمع 

ینامرلا رمع 

یسلایطلا رمع 

راکب یبأ  نب  رمع 

ءاربلا  [ نب رمع [

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

رانید نب  رمع 

یلع وبأ  كردم  نب  رمع 

. یئاطلا

نالجع نب  رمع 

یطاباسلا یسوم  نب  رامع 

 . نئادملا نم  هلصأو  یفوک ،

یناتسجسلا رامع 

ناظقیلاوبأ رامع 

یبلحلا یلع  نب  نارمع ]  ]

يرتخبلا نب  نارمع 

یمسملا نارمع 

ۀیقروبأ نارمع 

ۀیطع نب  نارمع 

. ةرامعوبأ هتینکو  ، 
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یطزلا عایب   [ نارمع ]

. یفوک

ۀعاذج نب  هللا  دبع  نب  رماع 

. یفوک یبرع  يدزألا 

یعماجلا رماع 

ةریمع نب  رماع 

هحفص 37] ناکسم [ .  نبا  هنع  يور  ،

دیوس نب  رامع 

 . یخوج لهأ  نم 

تایزلا رمعم 

یبلکلا رمعوبأ 

ساحنلا رمعوبأ 

یمجعلا رمعوبأ 

عیزب رمعوبأ 

نایفس رمعوبأ 

. یفوک

يرتخبلا نب  صفح 

. یفوک

ۀقوس نب  صفح 

. یفوک

یسانکلا روعألا  صفح 

روعألا مساقلا   [ نب صفح [ 
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. یفوک

طرق نب  صفح 

 . لامج یبرع  یفوک 

روعألا یسیع  نب  صفح 

دالووبأ ملاس  نب  صفح 

. یفوک یفعج  یلوم 

ناهدلا صفح 

ورمعوبأ رمع   [ نب صفح [ 

. یبلکلا

نذؤملا صفح 

مزارم وخأ  صفح 

رمعوبأ یبضلا  صفح 

. یفوک

ضیبألا نب  صفح 

يرزاجلا جرعألا  صفح 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

ینزملا ییحی  نب  حابص 

هحفص 38] . ] 

يراصنألا دقاو  نب  حابص 

دیمحلادبع نب  حابص 

یطاباسلا یسوم  نب  حابص 

. یطاباسلا رامع  وخأ 
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مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  حابص 

ینارفعزلا حابص 

حیبص نب  حابص 

ۀبایس نب  حابص 

. یفوک نمحرلادبع  وخأ  ،

ریبج نب  نامثع  یلوم  حابص 

 . بوقعی نب  سنوی  هنع  يور  ،

يدبعلا حابصلاوبأ 

 . ماس یلوم 

ماقلهلا نب  حبصم 

. یفوک

یلجعلا راسی  نب  دیعس 

. یفوک طانحلا  جرعألا 

هللا دبع  نبا  جرعألا  دیعس 

. یفوک

نامسلا دیعس 

قرزألا دیعس 

ناوزغ نب  دیعس 

غبصألا یبأ  نب  دیعس 

نانس یبأ  نب  دیعس 

رتشألا یلوم  دیعس 

نافکألا عایب  دیعس 
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شاقنلا دیعس 

نسحلا نب  دیعس 

یمورلا دیعس 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

یمارلا فلخ  یبأ  نب  دیعس 

. یفوک

بالجلا ورمعوبأ  دیعس 

. یفوک

راسی نب  دیعس 

جرفلا نب  ةدعسم 

ۀقدص نب  ةدعسم 

دایز نب  ةدعسم 

عسیلا نب  ةدعسم 

بویأ نب  مکح 

طایخلا نمیأ  نب  مکح 

فوفکملا نیکسم  نب  مکح 

 . فیقث یلوم  ،

دالخ یبأ  نب ]  میکح   ] نب مکح 

هحفص 39] یفریصلا [ .

جارسلا مکح 

. یفوک

يدسألا دعس  نب  مکح 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


سبع ینب  نذؤم   [ میکح ]

ةرارز نب  نامثع 

دیزی نب  نامثع 

هللا دبع  نامثع 

 . مساقلاوبأ هتینکو  حرس ،  یلوم 

زازخلا بویأ  یبأ  نتخ  نامثع 

تلصلا نب  یسیع  نب  نامثع 

. ینانکلا

ملسأ نب  مثیع 

ساحنلا مثیع 

رمحألا نامثع  نب  نابأ 

. یفوک یلجبلا 

ۀقدص نب  نابأ 

کلملادبع نب  نابأ 

رفاسم یبأ  نب  نابأ 

رایطلادمحم نب  ةزمح 

نیعأ نب  نارمح  نب  ةزمح 

. یفوک نابیش  ینب  یلوم  ،

دمحم نب  هللا  دبع  نب  ةزمح 

مزاح نب  روصنم 

لقیصلا روصنم 

. یفوک
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سنوی نبا  جرزب  روصنم 

. یفوک جارس  ،

نامیلس نب  روصنم 

یمخللا سوباق  نب  رصن 

یمعثخلا مکحلاوبأ  رصن 

زاهزهلا نب  كردم 

. یئاط

یمرضحلا كردم 

نمحرلادبع نب  كردم ]  ]

بیبح نب  كردم 

يرصنلا ةریغملا  نب  ثراحلا 

هحفص 40] یفوک [ .

لوحألادمحم نب  ثراحلا 

یناولحلا ثراحلا 

يدسألا ةریصح  نب  ثراحلا 

 . ملسم نب  نادعسو  مکحلا  نب  یلع  هنع  يور  ، یفوک

ینابیشلا بعصم  نب  ۀسبنع 

. یفوک یلجع  لاقیو 

دباعلا داجب  نب  ۀسبنع 

. یفوک

لیعامسإ نب  دسأ 

يرصبلا رحب  نب  دسأ 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاقسلا رحب 

لیوطلا رحب 

. یفوک

يرصملا بحاص  رحب 

رطم نب  ضیف 

ۀنهم یبأ  نب  ضیف 

راتخملا نب  ضیف 

بیبح نب  عیبرلا 

مساقلا نب  عیبرلا 

نمحرلادبع نب  عیبرلا 

رامع نب  رشب 

هللا دبع  نب  یعبر  میعنوبأ 

. يرصب یبرع  ، یلذهلا دوراجلا  نب 

ةورع نب  مثیهلا 

. یمیمت یفوک 

يرزجلا دقاو  نب  مثیهلا 

يدزألادمحم نب  رکب 

. یفوک یبرع  ،

رکب نب  رکب 

. یفوک

ساحنلا رکب 

طقرألا رکب 
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مدرک نب  راکب 

. یفوک

نانس نبا  هللا ،  دبع  وبأ  نانس 

 . فیرط نب 

نرقم وخأ  نانس 

ملسم نب  ۀقدص 

هحفص 41] ] 

بدحألا ۀقدص 

جارد نب  لیمج 

. یفوک عخنلا  یلوم 

يدسألا حلاص  نب  لیمج 

. یفوک

یمعثخلا لوحألا  بیبح 

يراصنألا دیز  نب  بیبح 

یمعثخلا بیبح 

رشب نب  بیبح 

یناتسجسلا هللا  دبع  نب  ریرج 

 . بتک هل  اهب ، لتقف  ناتسجس  یلإ  لقتنا  ، یفوک یبرع  . يدزألا

نامثع نب  ریرج 

یلجبلا طمسلا  نب  نایفس 

. یبرع یفوک  زازب  ،

ۀنییع نب  نایفس 
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دمحم وبأ  بعصم ،  نب  نایفس 

 . نادمه لهأ  نم  يدبعلا ، رعاشلا  ،

رامتلا فیس 

. یفوک

یعخنلا ةریمع  نب  فیس 

. یفوک یبرع 

مساقلا نب  صیع 

. یفوک

ۀبعش یبأ  نب  صیع 

هبردبع نب  بهو 

 . نایفوک  ، هبردبع نب  باهش  وخأ 

عماج نب  بهو 

صفح نب  بهو 

[. یفوک ]

هللا دبع  نب  بهو 

 . یسیع نب  نامثع  هنع  يور  ،

شاورق نب  رضنلا 

. یفوک لامج 

یلماحملا بیعش  نب  رضنلا 

حیبص نب  دیلولا 

. یفوک

طاقسألا بحاص  دیلولا 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


. یفوک

طانحلا دیلولا  نب  ینثملا 

. یفوک

مالسلا دبع  نب  ینثملا 

. یفوک

رصن یبأ  نب  حابر 

ۀحیبذ یبأ  نب  حابر 

دیعسوبأ تباث 

. یفوک

ریرج ینب  یلوم  تباث 

هحفص 42] . ] 

يرمنلا ۀمثلک  نب  ریثک 

ءاونلا ریثک 

. زازخلا نکس  . یماع یفوک 

یعخنلا نیکس 

یعخنلا کلام  نب  لیفط 

یعخنلا رمع  نب  صفح 

یطزلا عایب  ، زیزعلادبع نب  ةرسیم 

. یفوک

یعخنلا میهاربا  نب  ثایغ 

. یفوک یبرع 

راطعلا ۀیجن 
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. یفوک

يوادیصلا ۀیجان 

رفز

 . لیذهلا نم  یماع  یفوک 

يدایألا هللا  دبع  نب  رفاز 

. یماع یفوک 

يدنکلا رذنملا  نب  دوراج 

[. یفوک ]

ساخنلا دوراجلا  نب  رذنم 

یمرضحلا کلاموبأ 

. یفوک یبرع 

ینهجلا کلاموبأ 

بیعش کلاموبأ 

 . بوقعی نب  سنوی  هنع  يور  ،

يدسألا کلاموبأ 

یلجعلا ناسحوبأ 

دیزی نب  كاحضلا 

. یفوک

ینئادملا ناسحوبأ 

راجنلا دوادوبأ 

یحبسلا دوادوبأ 

جرعألا نمحرلادبع  وبأ 
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ءاذحلا نمحرلادبع  وبأ 

راسی یلوم  ةزعوبأ 

یفوکلا ةزعوبأ 

زازخلا هللا  دبع  وبأ 

. یفوک

نمؤملا هللا  دبع  وبأ 

[ ینئادملا هللا  دبع  وبأ  ] 

داربألا بحاص  هللا  دبع  وبأ 

یشباولادمحم وبأ 

. یفوک

یفعجلادمحم وبأ 

نذؤملادمحم وبأ 

لقیصلا دیعسوبأ 

هحفص 43] ] 

يراکملا دیعسوبأ 

یناسارخلا دیعسوبأ 

ینئادملا دیعسوبأ 

يدهنلا دیعسوبأ 

 . ناکسم نب  هللا  دبع  هنع  يور  ،

یناسارخلا قاحسإوبأ 

يوحنلا قاحسإوبأ 

دعس نب  هللا  دبع  نب ]  رکبوبأ [
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. یمقلا يرعشألا 

يدسألا كامس  یبأ  نب  رکبوبأ 

. یفوک یبرع 

يدارملا رکبوبأ 

 . فیس هنع  يور  ،

شایع نب  رکبوبأ 

. یماع یفوک 

مساقلا نب  دسأ  مساقلاوبأ 

ساخنلا زعألاوبأ 

. یفوک

جاحلا قئاس  ۀفینحوبأ 

. یفوک

نالجع حلاصوبأ 

. یفوک

یشغدلا زازبلا  بانوبأ 

. یفوک

طانحلا دراطعوبأ 

. یفوک

لامحلا جرفلاوبأ 

. یفوک یبرع 

سمهکوبأ

. یفوک
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باب ۀیمأوبأ 

[ رشحملاوبأ ] 

يدسألا يراصنألا  تباثوبأ 

قیرز سابعلاوبأ 

یماشلا عیبرلاوبأ 

يدبعلا نامثعوبأ 

سیمخلا عایب  ۀمادق  دیزیوبأ 

يربحلا دیزیوبأ 

 . بتاک و] ادبع [ ناک 

نارجنوبأ

یسمحألا نیسحلا  وبأ 

لقعم ةزمحوبأ 

. یلجع هحفص 44 ] ] 

جارسلا دلخموبأ 

بصقلا عایب  ۀنییعوبأ 

نامثع نب  بویأوبأ 

یناسارخلا بویأوبأ 

 . ناکسم نبا  هنع  يور  ،

نیصحلاوبأ

ینئادملا ورمعوبأ 

بارتوبأ

نابیشوبأ
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ءانبلا یسوم  وبأ 

ناساسوبأ

 . بوقعی نب  سنوی  هنع  يور  ،

فوفکملا نوراهوبأ 

 . فیس هنع  يور  ،

يزارلا لالهوبأ 

فسویوبأ

 . مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  ۀمدخ  یلی  ناک  ، 

باصقلا لاهنم 

. یفوک

نارمع یبأ  نب  ذقنملا  نب  ءالعلا 

. رمع نب  دیبع  نبا  بیبطلا 

حلاص نب  لهس 

فوفکملا رباج 

لیعامسإ نب  متاح 

. یندم

نارهم نب  ۀعامس 

. یمرضح یفوک  نالوخ  یلوم 

یمرضحلادمحم نب  ۀنییع 

. یفوک رکب  یبأ  وخأ  ،

لئاو نب  قورسم 

ساخنلا یسوم  نب  ۀعافر 
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. یفوک

يزارلا نامعن 

یساورلا دیمح  نب  مهج 

. یفوک

دیزی  [ نب دمحم  نب [  حیرذ 

. یفوک یبراحملا 

یفعجلا بیبح  نب  مزاخ 

میکح نب  [م ]  زاخ

. ینالوخلا عیبر  نب  ریشب  نب  دمصلادبع  هنع  يور  ،

ملاس نب  طابسأ 

هحفص 45] . ] 

راشب

ریشب وخأ  ةرجش 

هنباو یفوک ،

ةرجش نب  یلع 

یلع وبأ  دلاخ ، نب  ۀبقع 

. ۀبقع نب 

میحرلادبع نب  فوع 

. یفوک  ، سینخ نب  یلعملا  کیرشوه  و  ، 

دلاخ نب  يرسلا 

یفقثلا دایز  نب  بلطملا 

. ۀمون نب  ةریغملا  نبا  ، 
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هللا دبع  نب  دلاخ  یلوم  مازر 

. يرسقلا

نابلا نومیم 

 . نابلا عایب  یفوک 

تایزلا ماطسب 

. يرمیصلا یمهلا  یطساولا  نسحلا  وبأ  وه  و  ، 

شارخ

يرصملا [ دعس  ] نب دشر 

. یبرع

بدنج نب  هللا  دبع  وبأ  بدنج 

. یفوک یبرع  یلجبلا 

نارهم نب  ناوفص 

. ینئاطب یفوک  تومرضح  یلوم 

یعازخلا روصنم  نب  ۀفیذح 

. یفوک یبرع 

نیدرک

 . نانسابأ ینکی  ، ۀبلعث نب  سیق  ینب  نم  یندم ، یبرع  يرصبلا  کلملادبع  نب  عمسموه  و  ، 

یفنحلا دیمح  نب  مصاع 

. یفوک طانحلا 

یبشوحلا بشوح  نب  بالط 

. ینابیشلا

يدهنلا دیز  نب  ۀحلط 
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. یماشلا

ۀملس نب  باطخ 

یمعثخلا دیلولا  نب  ردب 

. یفوک

يدزألا میکح  نب  دیدح 

و ینئادملا ،

مزارم هوخأ 

یلهاکلا یسیع  نب  ریصح 

. یفوک یفریص  هحفص 46 ] ] 

یفریصلا رفاذع 

یناورلا یمأ 

. يدارم دعس  باتک  یف  و  یفوک ، یفریص 

یفریصلا بیرک 

یفریصلا ریدس  نب  نانح 

. یفوک

دسأ نب  ناورم 

ةدئاز نب  رجح 

ۀفعج

نیعأ نب  ةرارز  نب  یمور 

ناهدلا ریشب 

. یفوک

طانحلا ةورع 
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طایخلا درب 

. یفوک

یلجبلا بیبح  نب  ذئاع 

. يورهلا عیبی  ناک  یفوک ، یسمحألا 

طانحلا ۀحلط  نب  دئاق 

ۀیسکألا عایب  ریثک  نب  ذاعم 

. یفوک

ناحطلا ۀلقصم 

مره نب  دلخ  نب  دیح 

. یناسارخ یمیمتلا 

يرتعلا  [ یلع نب [  لدنم 

. یفوک یبرع  یماع 

یفوکلا لعمشملا 

لاودلا نامیلس  نب  لتاقم 

. یماع نود  یثیدح  ،

يرازفلا ةریبه  یلوم  دیز 

لآ یلوم  حرف 

راطعلا دایز  نب  نسح 

دیزی نب  سیرض 

. یفوک نابیش  ینب  یلوم 

يدزألا هللا  دبع  نب  فوع 

. یفوک یبرع  هحفص 47 ] ] 
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راطعلا بوبحم 

یفوکلا فرطم 

نیعأ نب  کلام  نب  ناسغ 

یشعألادمحم نب  ۀبیتق 

[ ۀیطع ]

. یفوک

ینئادملا حارج 

ماسب نب  هللا  دبع  نب  رباص 

یسمحألا ۀیطع  نب  کلام 

بویأوبأ ءاذحلا ، ۀیطع 

. ۀیطع نب 

یقشمدلا زیزعلادبع  نب  دیوس 

یلوقاعلا لیعامسإوبأ 

ناحطلا ثبش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  باحصأ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  باحصأ  نم  هکردأ  نم 

یلامثلا ةزمحوبأ 

مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  باحصأ  نم  و 

ینامیلا رمع   [ نب میهاربا [ 

ینابیشلا نیعأ  نب  ةرارز 

ینئاطبلا ضاوع  نب  دیمحلادبع 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  باحصأ  نم  و 

دمحم نب  رفعج  نب  قاحسإ 
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مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلوم  بتعم 

دقرف نب  دواد 

یقرلا ریثک  نب  دواد 

. دسأ ینب  یلوم 

دیزی نب  رمع 

یفریصلا رامع  نب  قاحسإ 

. یفوک بلغت  یلوم 

ۀنیذأ نب  رمع 

هللا دبع  نب ]  حلاص [  نب  طیشن 

. یفوک ۀفافل  نب 

بیعش نب  بوقعی 

میکح نب  دمحم 

هحفص 48] . ] 

قرزألا ییحی 

رمحأ نب  ماشه 

راتخملا نب  نسحلا 

. یسنالق

ۀیطع نب  یلع 

ینئاطبلا ةزمح  یبأ  نب  یلع 

. يدادغبلا يراصنألا 

يدیزلا طیلس  نب  دیزی 

فوفکملا ییحیوبأ 
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لیضفلا نب  دمحم 

ةریمع نب  فیس 

حیجن نب  دلاخ 

يدزألادمحم نب  رکب 

ناهدلا ریشب 

ملاس نب  ماشه 

مکحلا نب  ماشه 

ینهجلا یسیع  نب  دامح 

 . یلوم

یطاباسلا یسوم  نب  رامع 

 . نئادملا نم  هلصأو  یفوک ،

بانلا نامثع  نب  دامح 

جاجحلا نب  نمحرلادبع 

. یفوک یلوم 

نومیم نب  ۀبلعث  قاحسإوبأ 

. یفوک

نارهم نب  ۀعامس 

. یفوک نالوخ  یلوم  لاقیو  تومرضح ،  یلوم 

ورمع نب  میرکلادبع 

. یمعثخ یبرع  یفوک  مارک  هبقل  ،

ینئادملا میکح  نب  مزارم 

. دزألا یلوم 
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لصألا یطساولا  رکب  نب  یسوم 

. یفوک

یطساولا روصنم  یبأ  نب  تسرد 

نانس نب  هللا  دبع 

. یطساو

یفریصلا ریدس  نب  نانح 

. یفوک

دشار نب  نسح 

. یفوک سابعلا  ینب  یلوم 

دیمحلادبع نب  میهاربا 

. یفوک

یمشاهلا ۀبتع  نب  کلملادبع 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  باحصأ 

دمحم نب  رفعج  نب  بوقعی 

دمحأ نب  ةزمح 

ینابیشلا دیوس  نب  یلع 

نیطقی نب  یلع 

. یفوک دسأ  ینب  یلوم 

نیطقی نب  ۀمیزخ 

یطساولا رکب  نب  یسوم 

دالبلا یبأ  نب  میهاربا 

یملیدلا نامیلس  نب  دمحم 
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. يرصم

دلاخ نب  نیسح 

نانس نب  دمحم 

يرعشألا عسیلا  نب  ةزمح 

. یمقلا

یمرضحلادمحم نب  ۀعرز 

دارسلا بوبحم  نب  نسحلا 

هحفص 49] . ] 

میکح نب  دمحم  نب  رفعج 

يدزألا ریمع  یبأ  نب  دمحم 

هللا دبع  نب  یعبر  نب  نامیلس 

. یلذهلا

یطساولا روصنم  یبأ  نب  تسرد 

مزارم نب  دمحم 

یلماحملا بیعشوبأ 

رحلا نب  لیعامسإ 

نمحرلادبع نب  سنوی 

 . نیطقی لآ  یلوم 

نیعأ نب  مهج  نب  نسحلا 

سنوی انبا  روصنمو  یسیع 

دیوس نب  رضنلا 

ةریغملا نب  هللا  دبع 
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نومیم نب  ۀبلعث 

رمع نب  نمحرلادبع  نب  دمحم 

. ۀنیذأ نب 

زرحم نب  نمیأ 

یساورلا یسیع  نب  نامثع 

طامقلا دیعسوبأ 

فیرط نب  نانس 

نمؤملا نامیلس 

ۀبنیز یبأ  نب  نامیلس 

ملاس نب  بوقعی 

راسی نب  نیسحلا 

یشاجنلادمحم نب  دمحأ 

رفعج نب  نامیلس 

يدیزلا بعصموبأ 

یلصوملا میهاربا  نب  دمحم 

یفریصلا رفاذع  نب  دمحم 

ورمع نب  ۀیمأ 

يدنقلا ناورم  نب  دایز 

 . لضفلاابأ ینکیو  ، 

نارهم نب  یلع  نب  نسح 

يدزألا بویأ  نب  ۀلاضف 

ۀیطع نب  یلع 

ینانکلا ۀلبج  نب  هللا  دبع 
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نمحرلادبع نب  ییحی 

یبضلا دیمحلادبع  نب  یلع 

ۀقدص نب  نامیلس  نب  صفح 

يرصبلا هللا  دبع  نب  ییحی 

ییحی نب  نمحرلادبع 

. یلیقع هحفص 50 ] ] 

یمرضحلا ءالعلاوبأ 

تباث نب  دمحم 

شادخوبأ شادخ ،  نب  هللا  دبع 

. يرهملا

ۀملسم نب  رشب 

يرهوجلادمحم نب  مساقلا 

يراصنألا دامح  نب  هللا  دبع 

یقربلا دلاخ  نب  دمحم 

دیزی نب  دمحم 

دیز نب  دمحم 

مهج یبأ  نب  مهج 

دعس نب  دیمحلادبع 

 . ییحی نب  ناوفص  هنع  يور  ،

لیعامسإ نب  روربم 

يرقنملادمحم نب  لیعامسإ 

يرقنملادمحأ نب  نیسح 

نیسحلا نب  مصاع 
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دعس نب  دیلو 

 . مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  یلوم 

حانج نب  رماعوبأ 

فلخ نب  فلخ 

دیعس نب  حلاص  ۀملسوبأ 

 . لوحألا

طانحلا ۀعامس  نب  ییحی 

سنوی نب  دمحم 

لوحألادمحم رفعج  وبأ 

رامع نب  لیعامسإ  نب  یلع 

ۀقدص نب  نسح 

یناورهنلا دیزی  نب  دمحم 

رصن یبأ  نب  روصنم 

 . مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  یلوم 

نیعأ نب  بویأ 

 . فیرط ینب  یلوم 

ییحی نب  دمحم 

فلخ یبأ  نب  دعس 

حاضولا نب  نمحرلادبع 

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع 

. یبرع یفوک 

یلابزلا دلاخوبأ 
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بتاکلا سنوی  نب  لضفلا 

 . یلوموه و  دادغب . یلإ  لوحت  یفوک  هلصأ  ،

مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  مداخ  یلاعلا 

لامجلا ۀبسح  یبأ  نبا 

هحفص 51] . ] 

روعألا ایرکزوبأ 

رصن یبأ  نارهم 

یلبجلا ملسأ  نب  دمحم 

. یفوک هلصأ  ، يربطلا

دامح نب  بیعش 

يرعشألا يدتهملا   [ نب زیزعلادبع [

. یمق

رفعج نب  دمحم 

. یمق

بائر نب  نیسحلا 

ۀبیتق نب  لیعامسإ 

حلاص نب  میهاربا 

ینیوزقلا متاح  نب  رهاط 

یلع نب  نسحلا  دمحم  وبأ 

 . سایلإ تنب  نبا  دایز ، نب  ءاشولا 

ۀیطع  [ نب یلع  نب [  حلاص 

. يدادغب
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یسیلفتلا نسحلا  دمحم  وبأ 

یمعلا روهمج  نب  دمحم 

طابسأ نب  مساقلا 

یناجشونلا مساقلا  نب  دمحم 

مامهوبأ

 . مامه نب  لیعامسإوه  و  ، 

رمحألا میهاربا  نب  ماشه 

نیطقی نب  یلع  نب  نیسحلا 

نیطقی نب  یلع  نب  نسحلا 

بدنج نب  هللا  دبع  نب  بوقعی 

ثعشألا نب  ةرامع  نب  دمحم 

. يدهنلا

يرعشألا هللا  دبع  نب  دمحم 

ییحی نب  نیسحلا  نب  یلع 

دلاخ یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحم 

. یمقلا يرعشألا 

صوحألا دعس  نب  لیعامسإ 

. یمقلا يرعشألا 

يرعشألا دعس  نب  دعس 

. یمقلا

يرعشألا نارمع  نب  نابزرملا 

. یمقلا
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عسیلا نب  ةزمح  یلوم  رسای 

. یمقلا يرعشألا 

نامثع نب  یسیع 

نارهم نب  نیسحلا 

دمحأ نب  نسحم 

 . نالیع سیق  نم  ، 

یطاباسلا رمع  نب  دمحم 

هحفص 52] . ] 

لالحلا رمع  نب  دمحأ 

 . لحلا عیبی  ناک  ، 

دیزی نب  نیکس  نب  دمحم 

نارهم نب  هللا  دبع  نب  یلع 

یلع یلوم  ردان 

دعس نب  دیمحلادبع 

ۀعازخ نب  دمحم 

. یسراف

زازخلارفعج نب  دمحم 

لیضفلا نب  مساقلا  نب  دمحم 

يدنواهنلا كرابملا  نب  رابجلادبع 

بتاکلا دیزی  نب  بوقعی 

ربنق یبأب  فورعملا  باهولادبع 

. يدنواهن

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀحلط یبأ  نب  دمحم  نب  نسحلا 

رصن نب  روصنم  نب  دمحم 

. یعازخلا

یثعشألا روصنم  نب  دمحم 

يرفعجلارفعج نب  نامیلس 

یمعثخلا هللا  دبع  نب  حلاص 

رشب نب  نسحلا 

يزارلا مهج  نب  نسحلا 

هللا دبع  نب  سیردإ  ایرکزوبأ 

. یمق يرعشألا 

نیطقی نب  بوقعی 

نیطقی نب  یسوم 

یناسارخلا قاحسإوبأ 

راطعلا یلع  وبأ 

دیزی نب  رمع  نب  نیسحلا 

دیشر نب  نامیلس 

ینئادملا هللا  دبع  نب  دمحم 

يدنکلا دیعس  نب  ۀیواعم 

دومحم یبأ  نب  میهاربا 

. یناسارخ یلوم 

یکملا دیزوبأ 

یطساولا لضفلا  نب  یلع 

میهاربا نب  نسحلا 
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. یفوک

بتاکلا نامیلس  نب  ییحی 

لتاقم نب  لتاقم 

نیسحلا وبأ  ییحی  نب  یلع 

هحفص 53] . ] 

يویردلادمحم وبأ 

. ۀلیجبل یلوموه  و  یفوک ، هلصأو  نسحلا ،  همساو  يرونید ، ،

متسر نب  دمحأ  نب  یلع 

يدبعلا یلع  نب  دواد 

متسر نب  ۀیطع 

نابأ نب  هللا  دبع 

یفریصلا دلاخ  نب  نیسحلا 

دارزلا بوبحم  نب  نسحلا 

لیضفلا نب  دمحم 

دالخ نب  رمعم 

بیسملا نب  یلع 

 . نادمه لهأ  نم  یبرع 

دیز نب  دابع 

. دیعس انبا  نیسحلا  نسحلا و  هنع  يور  ،

ینئادملا بیعش  نب  نیسحلا 

مالسلا هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  باحصأ 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  باحصأ  نم  هکردأ  نم 
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بانلا نامثع  نب  دامح 

ینهجلا یسیع  نب  دامح 

دیمحلادبع نب  میهاربا 

و ملعأ .  امیف  هنم  عمسی  مل  هکردأ و  ،

دمحم نب  رکب  نب  دامح 

. اضیأ بوقعی  نب  سنوی  نب  دعس  باتک  یف  و  يدزألا .

یناسارخلا قاحسإوبأ 

هکردأ نمم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  و 

يرفعجلارفعج نب  نامیلس 

یملیدلا نامیلس  نب  دمحم 

. يرصم

ةریغملا نب  هللا  دبع 

. یفوک زازخ   ، بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  لفون  ینب  یلوم  ،

یلجبلا بدنج  نب  هللا  دبع 

. یفوک هحفص 54 ] یبرع [ 

يدزألا لقیصلا  نب  دمحم 

دلاخ نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ 

. یمق یقربلا 

ینابیشلا دیوس  نب  یلع 

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ 

. یطنزبلا هبقلو  ، 

نمحرلادبع نب  سنوی 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نیطقی لآ  یلوم 

هرصع یف  أشن  نم  مالسلا و  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  باحصأ 

رفعج نب  یسوم  نب  قاحسإ 

رفعج نب  یلع  نب  دمحم 

رصن یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ 

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم 

عیبر نب  یلع  نب  نیسحلا 

 . مشاه ینب  یلوم  ،

لاضف نب  یلع  نب  نسحلا 

یلع نب  نسحلا 

. یفوک یعبرلا  ، ۀبلعث نب  هللا  میت  ینب  یلوم  ،

یمیمتلا نارجن  یبأ  نب  نمحرلادبع 

نانس نب  دمحم 

يرصبلا دیبع 

راطعلا دیمحلادبع  نب  دمحم 

جارد نب  حون  نب  بویأ 

تلصلا نب  نایرلا 

یقربلا دلاخ  نب  دمحم 

یمقلا تلصلا  نب  هللا  دبع 

. ۀبلعث نب  هللا  میت  ینب  یلوم 

یشرقلا یلع  نب  دمحم 

یعخنلا دیزی  نیسحلا 
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. یلفونلاب بقلیو  ، 

یبضلا نابأ  نب  دیلولا 

. يزار

يرصقلا دابع  نب  لیعامسإ 

كرابملا نب  ییحی 

ورمع نب  ییحی 

دالبلا یبأ  نب  میهاربا  نب  ییحی 

تایزلا بدنج  نب  ییحی 

ینادمهلا نارمع  یبأ  نب  ییحی 

ینادمهلادمحم نب  میهاربا 

يزاوهألا رایزهم  نب  یلع 

نایفوکلا دامح  نب  دیعس  انبا  نیسحلا  نسحلا و 

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یلاوم  امهو  ، 

ینیضحلا میهاربا  نب  قاحسإ 

ینیضحلادمحم نب  هللا  دبع 

هحفص 55] . ] 

يزارلا حلاص  نب  رکب 

. یبض

ییحی نب  ناورم 

هیوجنز نب  یسوم 

لاجحلادمحم نب  هللا  دبع 

هدلو نم  و  هللا ،  دبع  وخأ  ،
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یخرکلا هللا  دبع  نب  دمحأ 

يروهطلا هللا  دبع  نب  دمحم 

طابسأ نب  یلع 

. يدنک

نارهم نب  لیعامسإ 

میکح نب  دیدح  نب  یلع 

. یفوک

دالبلا یبأ  نب  میهاربا 

زازخلا یلع  نب  نسحلا 

ییحی ، یفوکلا دلاخوبأ 

. دیزی نب 

نامثع نب  دیزی 

قارولا سابع 

دیزی نب  حلفأ 

ییحی نب  ناوفص 

ناوفص تخأ  نبا  دیعس   [ نب یلع [ 

رحب نب  دمحم 

 . سلفم وخأ 

مالسلا هیلع  یناثلارفعج  یبأ  باحصأ 

مالسلا هیلع  لوألا  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  هکردأ  نم 

دلاخ نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ 

. یمقلا یقربلا 
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مالسلا هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  و 

ینئادملا هللا  دبع  نب  دمحم 

نانس نب  دمحم 

یفریصلا فلخ 

يرباسلا عایب  ییحی  نب  ناوفص 

. یفوک ۀیلجب  یلوم 

يزاوهألا رایزهم  نب  یلع 

دلاخ نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ 

. یقربلا

تلصلا نب  هللا  دبع  بلاطوبأ 

. یمقلا هحفص 56 ] ] 

دیعس انبا  نیسحلا  نسحلا و 

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یلوم 

ینیضحلا میهاربا  نب  قاحسإ 

نم رایزهم  نب  یلع  و  هیدی ،  یلع  ۀمدخلا  ترج  یتح  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلإ  میهاربا  نب  قاحسإ  لصوأ  يذلأ  دیعـس  نب  نسحلا  ناک  و  ، 
ینیضحلادمحم نب  هللا  دبعب  لعف  کلذکو  نوفرعی ،  هب  ثیدحلا و  اوعمس  هنمف  ، رمألا اذهل  مهتفرعم  ببـس  ناک  و  میهاربا ،  نب  قاحـسإدعب 

و مهریغو . 

ینیضحلادمحم نب  هللا  دبع 

ینادمهلادمحم نب  میهاربا 

مالسلا هیلع  یناثلارفعج  یبأ  باحصأ 

سنوی نب  دمحم  نب  رفعج 

 . لوحألا

مساقلا نب  دواد 
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ملسم نب  نسحلا 

ۀبیش نب  میهاربا 

دیعس نب  دامح  نب  دیعس  انبا  نیسحلا  نسحلا و 

ینیضحلا میهاربا  نب  قاحسإ 

دسأ نب  نیسحلا 

ینیضحلا میهاربا  نب  دمحم 

دیزی نب  راتخملا  یسوم 

. یسنعلا

ینیضحلا نیصحلا  نب  نیصحلاوبأ 

یلجبلا مساقلا  نب  یسوم 

رشبوبأ ةدبع  نب  دمحم 

ینئادملا هللا  دبع  نب  یلع 

يرهوجلا صفح 

حون نب  لهس  نب  نیسحلا 

ینادمهلادمحم نب  میهاربا 

عیزب نب  لیعامسإ  نب  دمحم 

راشب نب  نسحلا 

دیدح نب  یلع 

طابسأ نب  یلع 

کلملادبع نب  یسوم 

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ 

. یمق يرعشألا   [ هللا دبع  نب  ] 

ةزمح نب  دمحم 
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دامح نب  دمحأ 

دشار نب  یلع  وبأ 

یمقلا قاحسإ  نب  دمحم 

هحفص 57] ] 

دمحم نب  نیسحلا 

نارجن یبأ  نب  نمحرلادبع 

. یمق یفوک 

رسیم نب  یلع 

ملسم نب  نیسحلا 

ینامرکلا دیلولا  نب  دمحم 

سیردإ یلوم  رادنب 

يرهملا شادخوبأ 

بانلا رصن  انبادمحم  یلع و 

شیرق  [ یبأ نب [  دمحم 

رواسموبأ

رصن یبأ  نب  دمحم 

ۀمیزخ نب  دمحم 

یمقلا کلملادبع  نب  یلع 

فاوصلا یسیع  نب  دامح 

هللا دیبع  نب  دمحم  نب  دمحأ 

. یمق يرعشألا 

یبوقعیلا دواد  نب  یسوم 
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نانس نب  هللا  دبع 

 . مالسلا هیلع  اضرلا  باحصأ  نم  ، 

یبوقعیلا دواد  نب  میهاربا 

نانس نب  دمحم 

لوحألا ییحی  نب  رفعج 

نیسحلا وبأ  ییحی  نب  یلع 

سیرح نب  سابع  نب  نیسحلا 

. يزارلا

هبردبع نب  میهاربا 

 . لباب رسج  لهأ  نم 

جارد نب  حون  نب  بویأ 

. یفوک

لالب نب  یلع 

. يدادغب

یجحرلا حون  نب  دمحم 

عیزب نب  رمع  نب  یسوم 

یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ 

يزارلا دیز  یبأ  نب  دمحم 

. یمق هلصأو  ، 

مالسلا هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  باحصأ 

دشار نب  یلع  وبأ 

حون نب  بویأ 

یقربلا www.Ghaemiyeh.comلاجر  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 194زکرم  ۀحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


. یفوک

لالب نب  یلع 

مساقلا نب  دواد 

هحفص 58] . ] 

رایزهم نب  یلع 

حون نب  دمحم 

طانحلا ءاجر  نب  دمحم 

نیصحلا نب  نیصحلاوبأ 

ءاشولا یلع  نب  نسحلا 

 . عیبرب بقلی 

يرهاطلا هللا  دبع  نب  دمحم 

. رهاط لهأ  نم 

ینیضحلادمحم نب  یسوم 

یلجبلا بوقعیوبأ 

ینادمهلادمحم نب  میهاربا 

ینادمهلادمحم نب  حلاص 

لیعامسإ نب  دمحم  نب  رفعج 

 . باطخلا نب 

عیزب نب  رمع  نب  یسوم 

ینادمهلا نمحرلادبع  نب  دمحم 

. یلفون ،

مداخلا ناریخ 
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هبردبع نب  نیسحلا  نب  یلع 

لقیصلا مساق 

نیطقی نب  لیعامسإ  نب  دمحأ 

دبعم نب  یلع 

دیشر نب  نامیلس  نب  یلع 

روزأ نب  قاحسإ  نب  میهاربا 

 . هب سأبال  خیش  ،

ینئادملادمحم نب  نیسحلا 

یناساقلادمحم نب  یلع 

. رهزألا نب  دلاخ  لآ  نم  سابع ،  نب  هللا  دیبع  یلوم  دایز  دلو  نم  یناهفصألا ،

ینادمهلا نیسحلا  نب  یلع 

رکب یبأ  نب  میهاربا  دمحم ] وبأ [

. يزارلا

ۀبقع نب  میهاربا 

تلصلا نب  نایرلا  نب  یلع 

دیبع نب  یسیع  نب  دمحم 

 . کلذب رموأ  مل  لاق  یتح  دعقا  قاحسإ  هل  لاق  ینیطقی ،

دیعسوبأ دایز  نب  لهس 

. يزارلا یمدآلا 

دایز نب  دمحم  نب  یلع 

هحفص 59] يرمیصلا [ .

ییحیوبأ رحب ، نب  دمحم 
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. دمحم نب 

رافغلادبع نب  یلع 

يذاعملا هللا  دبع  وبأ 

نارهم نب  دمحأ  نب  دمحم 

ةزمح نب  دمحأ 

ةزمح نب  رهاطوبأ 

قاحسإ نب  دمحأ 

یمرصلا دواد 

دیز یبأ  نب  دواد 

. ۀجهللا قدصب  فورعم   ، هیوتخس راد  یف  ناخرط  ۀکسدنع  نیراجنلا  یف  روباسینب  لزنیو  نامیلس ،  یبأب  ینکیو  روباسینب ، لزنو  ، 

رفعج نب  یلع 

ءاذحلا رمعوبأ 

يدهنلا دسأ  نب  نیسحلا 

یسیع  [ نب دمحم  نب [  دمحأ 

ةرق نب  یلع  نسحلا  وبأ 

یسیع نب  یلع  نب  دمحم 

. یمق يرعشألا 

لالب نب  یلع  نسحلا  وبأ 

هیوصفح نب  نامیلس 

يرعشألا قاحسإ  نب  ۀلقصم 

. یمقلا

یناهفصألا ۀمالس  نب  يرسلا 

تلصلا نب  نایرلا 
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یمقلا رابجلادبع  نب  دمحم 

یقربلا هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ 

رفعج نب  هللا  دبع 

کلام نب  نسحلا 

راطعلا ورمع  نب  یلع 

. ینیوزقلا

سیردإ نب  میهاربا 

نیسحلا یبأ  نب  هللا  دبع  وبأ 

دمحأ نب  رفعج 

نسحلا نب  یلع 

نسحلا نب  دمحأ 

یناجنزلا قاحسإ  نب  نادمح 

. ینیوزق

ینادمهلادمحم نب  رضنلا 

میهاربا نب  رفعج 

هحفص 60] . ] 

ماشه نب  رفعج 

رهطم نب  دمحم  نب  دمحأ 

لضفلا نب  دمحم 

هللا دیبع  نب  یلع 

[ دمحم نب [  نمحرلادبع 

كزج نب  دمحم 
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اباب نب  ایرکز  نب  دمحأ 

. یمقلا

بتاکلا دیزی  نب  بوقعی 

يروباسلادمحم نب  میهاربا 

یلع نب  دمحأ  نب  دمحم 

 . میهاربا نب 

لیعامسإ نب  قاحسإ 

 . تخبون

ییحی نب  ةورع 

رایزهم نب  یلع  نب  دمحم 

بیضخلا نب  دمحأ 

یلفونلادمحم نب  یلع 

نیسحلا نب  نسحلا  نب  یلع 

. يونقلا

ببطتملا روفیط  یبأ  نبا 

بالجلا ناورم  نب  دمحم 

یبوقعیلا دواد  نب  میهاربا 

یناجرجلا دیزی  نب  حتف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  باحصأ 

مساقلا نب  دواد  مشاهوبأ 

. يرفعجلا

ملسم نب  نوراه 
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نادعس

. يرصب

رهطم نب  دمحأ  نب  دمحم 

. يدادغبلا

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ 

. یمقلا يرعشألا   [ یلع وبأ  ] 

یمدآلا دایز  نب  لهس 

يریمحلارفعج نب  هللا  دبع 

 . حتفلاب هنم  تعمس  يذلأ  هحفص 61 ] ، ] 

حون نب  میهاربا  نب  رفعج 

يرعشألا رماع  نب  دواد 

. یمقلا

ینیضحلادمحم نب  دمحأ 

يرتستلا یلع  نب  دمحم 

[ دیبع نب  یسیع [  نب  دمحم 

. ینیطقی

يرایسلادمحم نب  دمحأ 

. يرصب

ناورم نب  هللا  دبع  نب  دمحأ 

. يرابنأ

يرمیصلادمحم نب  یلع 

لالب  ] نب یلع  نب  دمحم 
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رفعج نب ]  یلع 

لالب نب  یلع 

لیعامسإ نب  قاحسإ 

. يروباسین

نابهصلا یبأ  نب  دمحم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  ءاسنلا  نم  يور  نم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف 

ۀیمأ تنب  ۀملس  مأ 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جوز 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ةالوم  نمیأ  مأ 

ءالوحلا ةراطعلا  بنیز 

رکب یبأ  تنب  ۀشئاع 

بلاط یبأ  تنب  ئناه  مأ 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ۀجوز  ،

بلطملادبع تنب  ۀیفص 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  نم 

یسوم مأ  ، ۀیدزألا ةرضن 

103-34- تیاور -2-1- تیاور  - اهیف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لفت  ذنم  ینیع  تدمرام  لاق  مالسلا  هیلع  ایلع  نأ  تور 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  ءاسنلا  نم  يور  نم 

مالسلا هیلع  یلع  تنب  ۀمطاف 

هحفص 62] ] 

ۀیبلاولا ۀبابح 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  يور  نم 

ءاربلا مأ 

مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  يور  نم 

یلع نب  رمع  تنب  ۀجیدخ 

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  نب 

ۀیبلاولا ۀبابح 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  يور  نم 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  اتنبا  ۀمطافو  ةورف  مأ 

رکب  [ مأ ]

هللا دبع  یبأ  ةالوم  یملس 

نارمع نب  فسوی  تنب  مثلک 

 . مثیم نب 

ۀیسمحألا دیعس  مأ 

ۀنمو هیعس 

. ریمع یبأ  نب  دمحم  اتخأ 

ادبلا مأ 

تایزلا دیشر  تنب  ءاونق 

. یقرلا دواد  ةأرما  ،

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  ةالوم  یملس 

یسوم نب  یسیع  ةأرما  ۀیریوج 

. یمشاهلا

ۀیهدابلا ۀنیره 
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مالسلا هیلع  یسوم  نسحلا  یبأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  نم 

ةدیعس

مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  نع  يور  نم 

یسوم تنب  ۀمیکح 

مالسلا هیلع  یناثلارفعج  یبأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  نم 

ییحی نب  دمحم  تنب  بنیز 

مالسلا هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبأ  نع  ءاسنلا  نم  يور  نم 

ۀیخرکلا مثلک 

. دواد  [ نب دمحأ [ وبأ  يریعشلا ، نمحرلادبع  وبأ  اهنع  يور  ،

مثلک

هحفص 63] . ] 

رکب یبأ  یلع  نیرکنملا  ءامسأ 

هراشا

نیرجاهملا نم  راصنألا . نم  ۀتسو  نیرجاهملا  نم  ۀتس  ، الجر رشع  انثا  مهو 

يرافغلا رذوبأ 

یسرافلا ناملس 

صاعلا نب  دیعس  نب  دلاخ 

دوسألا نب  دادقملا 

یملسألا ةدیرب 

رسای نب  رامع 

راصنألا نم  و  . 

تباث نب  ۀمیزخ 
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فینح نب  لهس 

ناهیتلا  [ نب مثیهلاوبأ [ 

ةدابع نب  دعس  نب  سیق 

، یجرزخلا

بعک نب  یبأ 

يراصنألا بویأوبأ 

موی ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  كرکذأ  رکبابأ  ای  لاـقف  صاـعلا  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  ۀـعمجلا  موی  ملکت  نم  لوأ  ناـک  و  . 
هوتؤت مل  نإ  مکنإالإ  هرکذزع .  یبر  نع  مالسلا  هیلع  لیئربج  ینأبنأ  کلذب  ، يدعب مکمامإ  ایلع  نأ  یتیصو ، اوظفحا  شیرق  رـشعمای  ۀظیرق 

نم و  هتبثف ،  مهعاـطأ  نم  مهللأ  یتمأ . نم  نومئاـقلاو  یل ،  نوثراولا  مه  یتـیب  لـهأ  نإ  ـالإ  مکرارـشأ .  مکیلع  یلوتو  متفلتخا ،  مکرومأ 
 - کئایبنأ ناـسل  یلع  هنعلاو  کـتنج ،  همرحاـف  هتبـصنو  هتمقأ  اـمامإ  كرتو  همقأ  مل  اـمامإ  ماـقأو  يرمأ  فلاـخ  نم  و  هرـصناف ،  مهرـصن 

تنأ تکسا  لب  لاقف  ةروشملا ، لهأ  نم  تسلف  تکسا  رمع  هل  لاق  مث  لاق ال . رکبابأ  ای  لوقلااذه  فرعتأ   439-57- تیاور -2-1- تیاور
مث ارخف . شیرق  یف  کل  اندجوام  برحلا ،  یف  نابجل  هحفص 64 ] کنإو [  كوف ،  ریغب  هوفتو  کناسل ،  ریغب  قطنت  کنإف  باطخلا  نبا  ای 
 - هدـعب نم  هدـلولو  يدـعب  یلعل  رمألااذـه  لاق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  مکرایخ  ملعدـق  شیرق  رـشعمای  لاقف  رذوبأ  ماـق 

ۀمعن نع  ۀـبغر  ، ۀـینافلا ایندـلا  متعبتاو  متللـضوأ  متیـسانت ،  مأ  متیـسنأ  هرمأ  نوفلاـختو  هلوـق ،  نوکرتـت  ملف   91-52- تیاور -2-1- تیاور
املظ دـیری  هللا  ام  مکرمأ و  لابو  نورتو  مکیأر ،  بغ  نورت  لیلق  امعف  ، ةذـقلاب ةذـقلاو  لـعنلاب  لـعنلا  وذـح  مکلبق  ناـک  نم  وذـح  ، ةرخـآلا
ملعتال امع  ۀـمألا  ماکحأ  نع  تلئـساذإ  عزفت  نم  یلإ  کب و  لزن  توملااذإ  كرمأ  دنتـست  نم  یلإ  رکبابأ  ای  لاقف  ناملـس  ماـق  مث  داـبعلل .

نم مدقتام  هلوق و  تیـسنأ  هتافو .  تقو  کیف  هیلإ  زعوأو  هتایح ،  یف  هللا  لوسر  همدقو  هللا  همدق  نم  مدـق  کنم  ملعأوه  نمل  امامإ  نوکتأ 
ام درنو و  درتف  ، انررقأو ترکنأو  انعمسام ، تعمس  دقف   ، توجن تعجر  نإف  مدقتام ،  یلع  الإ  لصحتال  کلمعالإ و  کعفنیال  هنأ  هتیـصو 

هلعج ثیح  یلإ  رمألا  ددراو  کتیب ،  مزلأو  كرـسعب ،  كرـسی  رـسیو  کمغ ،  یلع  عجرا  رکبابأ  ای  لاقف  دادقملا  ماق  مث  دیبعلل . مالظب  هللا 
مث هحفص 65 ] مالسلا [ .  يدنعام و  تلذبو  تحصن  دقف   ، کلجاعو کلجآ  یف  ملسأ  کلذ  نإف  هبحاص ،  یلإ  قحلا  ملسو  هلوسرو ،  هللا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  ملعت  مل  أ  کعداخ .  هللا  نإف  کسفن  کتعداخ  مأ  تیسانت  مأ  تیسنأ  رکبابأ  ای  لاقف  یملسألا  ةدیرب  ماق 
یلإ رمألااذه  درو  اهکله ، نم  اهدعبأو  اهکردت  الأ  لبق  اهکردأ  کسفن  یف  هللا  هللااف  ، انیف لوسرلاو  نینمؤملا  ةرمإب  هیلع  انملـسف  انرمأ  ملـسو 

بحن نم  يدـهن  نلو  کل  حـصنن  اننإالإ  تدـصق ،  امع  لفاغب  هللا  ام  و  کـنایغطب ،  کـلهتف  کـیغ  یف  داـمتتال  و  کـنم ،  هب  قحأوه  نم 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  اصع  نم  لوأ  دقف  كریغ  قح  کسفنل  لعجتال  رکبابأ  ای  لاقف  رـسای  نب  رامع  ماق  مث  ءاشی . نم  يدهی  هللا  نکلو 

رشعمای لاقف  ةدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ماق  مث  ۀنیهر . تبـسک  امب  سفن  لکف   ، عدوأ کسفنل  حصناف   ، کلمعب يزاجت  تنأ  و  ملـسو ،  هلآو 
رمألااذه هللا  لعجدق  ءانع و  نسحو  ۀقباس  قبس  یف  هناکمب  قحأ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لهأ  نأ  مکرایخ  ملعدق  شیرق 

ای ملعت  تسلأ  لاقف  نیتداهـشلا  وذ  تباث  نب  ۀـمیزخ  ماق  مث  نیرـساخ .  اوبلقنتف  الالـض  اوعجرتالف  کینذأ ،  عامـسو  کـنم  رـضحمب  یلعل 
يدعب مکمامإ  هلوق  وه  هنم و  هتعمس  امب  دهـشأ  ینإف  لاق  یلب ،  لاق  يدحو  یتداهـش  لبق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  رکبابأ 

هللا لوسر  نأ  دهشأانأ  لاقف  ناهیتلا  نب  مثیهلاوبأ  ماق  هحفص 66 ]  . ] 68-14- تیاور -2-1- تیاور  - مهیف ملاعلاو  یتمأل  حصنألا  هنأل  یلع 
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هلوـق یف  -105-150 و  تیاور -2-1- تیاور  - مهیلع اومدـقتتال  مکنومدـقتی و  یتیب  لـهأ  نإ  لاـقف  اـیلع  ماـقأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
مهو لطابلاو ،  قحلا  نیب  قرف  یتیب  لهأ  لاق  هنأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  دهـشأ  لاـقف  فینح  نب  لهـس  ماـق  مث  ۀـیافک .
لوقی ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ینأ  دهـشأ  لاقف  یبأ  ملکتو   152-86- تیاور -2-1- تیاور  - یتمأ مهب  يدتقی  ۀمئألا 
اودرو هللا ،  قتا  لاقف  يراصنألا  بویأوبأ  ماق  مث   . 135-82- تیاور -2-1- تیاور  - یتمأل حصانلاوه  يدعب و  مکمامإ  بلاط  یبأ  نب  یلع 

و وه ، الإ  هنع  غلبیال  هنإو  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هدـعب  انیبن  ماقم  مئاقلا  نإ  انعمـسام ، متعمـس  دـقف  مکیبن  تیب  لـهأ  یلإ  رمـألا 
هتلاقم لثم  لوقی  الجر  عمـسأال  لاق  مث  هفیـس  رمع  لس  ۀـلبقملا  ۀـعمجلا  موی  ناک  املف  ربنملا ، نم  رکبوبأ  لزنف  لاق  هریغ .  هتمـأل  حـصنیال 

رخآاذه ربنملا . هودعصأو  رکبابأ  اوجرخأ  یتح  مهفویس  نورهاش  ةدیبعوبأ  لبج و  نب  ذاعمو  ملاسو  وه  یـضم  مث  هقنع .  تبرـضالإ  کلت 
نیعمجأ مهئادعأ  یلع  ۀنعللاو  هلآو  دمحم  اندیس  یلع  هللا  یلصو  هدحو  دمحلاو هللا  باتکلا 

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
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" 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 :

َنارهط بـــتکم  ( 0311  ) 2357022 سکاـــفلا : ( 0098311 - ) 2357023-25 فتاـــهلا :  www.eslamshop.com یتنرتنـالا :
اذهل ۀّیلاحلا  ۀّینازیملا  ۀـّماه : ۀـظَحالم  نیمدختـسملا 2333045(0311 ) روما  تاـعیبَملا 09132000109  ۀـّیراج و  ِّـ تلا ( 021  ) 88318722

َعِـس َّـ تملا دـیازتملا و  َمجحلا  ِیفاو  ُـ اه ال ت َّـ نکل نیّریخلا ؛ نم  عمج  ماـمتهاب  تَِین  ُـ تقا ۀـّیحبر ، ریغ  و  ۀـّیموکح ، ریغ  ۀـّیعّربت ، ۀـّیبع ، َـ ـش زکرملا ،
عم و  ۀّیمئاقلاب ) یَّمـسُملا   ) ِتیبلا اذه  َبِحاص  ُزکرملا  اذه  یَّجرت  دقف  اذهل  ۀـّیفاق ؛ َّـ ثلا ۀعـسوتلا  عیراشم  ۀـّیلاحلا و  ۀـّیملعلا  ۀـّینیّدلا و  رومالل 
ّدح یف  مهتناعِإل -  ًادـئازتم  ًاـقیفوت  َّلـکلا  َق  ِّـ فُوی نأ  َفیرَّشلا ) ُهَجَرف  یلاـعت  ُهللا  َلَّجَع   ) مظعـألا هللا  ۀـّیقب  ۀحامـس  بناـج  نِم  وجری  کـلذ ،

. قیفوتلا ّیلو  ُهللا  و  یلاعت ؛ ُهللا  َءاش  نإ  میظعلا ؛ رمألا  اذه  یف  اناّیإ  مهنم –  ٍدحا  ّلکل  ّـن  کم ّـ تلا
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