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 .)774 يفوت( .نيدلا ناهرب خيشلا يفنحلا يقشمدلا يرفعجلا ليعمسا نب دمحأ نب ميهاربا *

.]ب 13[ .روطس ]10[

 يفنحلا يبلحلا هللا ةبه نب دمحم نب معنملا دبع نب هللا دبع نب ميهاربا نب دمحأ نب ميهاربا*
 نع706 يفوت 5 ةنس ليقو 95 دلو( .ةلودلا نيمأ نبا ينابقرلا نباب فرع نيدلا لامك خيشلا

 نبا هنم عمس" .]؟؟؟ قفاوتم سيل خيراتلا[ .]أ 14[ ىلإ ]ب 13[ .رطس ]27[ .)ةنس 81
 نمو هنع بتكو ليلخ نب فسوي نم عمس ...يبلحلا افولا وبأ ظفاحلا هركذ ...بلحب نةريهط
 بوهومو يليجلا قازرلا دبع نب هللا لضفو يرفساكلا نم عمسو دادغب ىلإ لحر ،ةحاور نبا
."قشمدو بلحب ةيوالحلا سِّردم ،يقيلاوجلا نب

 نبا نيدلا ناهرب بيدألا يفنحلا يندملا يدنجخلا اثلث دمحم نب دمحم نب دمحأ نب ميهاربا*
 نب دمحم يبأ نيدلا لالج نب هللا دبع يبأ نيدلا سمش نب رهاطلا يبأ نيدلا لالج ةمالعلا
 ردلا باتك هطخب" .]ب 14[ ىلإ ]أ 14[ ً.ارطس ]13[ .)851 يفوت( .دمحم يبأ نيدلا لامج
."يقارعلا دمحأ يبارعلل ...سينجنتلا سانجأ نم سيفنلا

 هللا ةبه نب بوقعي نب ميهاربا نب فسوي نب دمحأ نب دمحم نب فسوي نب دمحا نب ميهاربا *
 ناهرب قشمدب ةيفنحلا ةاضق يضاق يفنحلا يحلاصلا يراصنألا باهش نبا قراط نب
 يفو" .]ب 14[ ً.ارطس ]14[ .)898 يفوت 827 دلو( .بطق نباب ريهشلا قحسا وبأ نيدلا
 هتوم ىلإ تدأ ةميظع ةنتف لدعلا راد يتفم نولوط نب لامجلا يمع نيبو هنيب عقو هرمع رخآ
.ً"ارهق

 يقشمدلا لصألا يدمالا ليعمسا نب ميهاربا نب قحسا نب ىيحي نب قحسا نب ميهاربا*
 فيفع دنسملا مامإلا نب دمحم يبأ نيدلا رخف نب قحسا وبأ نيدلا ناهرب يضاقلا يفنحلا
 نم هل زاجأ" .]أ 15[ ىلإ ]ب 14[ ً.ارطس ]18[ .)778 وا 777 يفوت 695 دلو( .نيدلا
."هريغو ركاسع نب لضفلا وبأ قشمد

 وبأ نيدلا فرش لجألا هيقفلا يفنحلا تباث نب دسأ نب قلاخلا دبع نب لاعا نب ميهاربا *
 .]أ 15[ ً.ارطس ]14[ .]خيرات دجوي ال[.دمحم يبأ ظفاحلا مامإلا نب نيسحلا يبأ نب قحسا

 يفوت( .نيدلا ناهرب دنسلا يفنحلا ينانبللا ناطلس نب ميركلا دبع نب ليعامسا نب ميهاربا *



.]أ 15[ .رطسأ ]9[ .)738

 دجوي ال[ .قالملا نباب فورعملا  قحسا وبأ نيدلا نيعم يفنحلا رون نب ليعمسا نب ميهاربا *
 لماك نب رمع نيدلا ءاهب مامإلا نع ثدح" .]ب 15[ ىلإ ]أ 15[ .رطسأ ]7[ .]خيرات
."يصوقلا

 15[ .رطسأ ]3[ .]خيرات دجوي ال[ .نيدلا ناهرب خيشلا يفنحلا دمحا نب بويأ نب ميهاربا *
.]ب

 ]5[ .نيدلا ناهرب لضافلا خيشلا يفنحلا يوادرملا ميهاربا نب ميحرلا دبع نب ميهاربا *
.]ب 15[ .رطسأ

 15] .]رطسأ 5[ .]628[ يفوت .يلصوملا قحسا وبأ تاراغلا يبأ نب ميركلا دبع نب ميهاربا *
."ىفعتسا مث لصوملا بحاصل اشنالا بتكو يرودقلا نم ةريبك ةعطق حرش" .]ب

 6[ .]85[ ةنس يفوت .نيدلا ناهرب خيشلا يفنحلا يقشمدلا يدمالا هللا دبع نب ميهاربا *
.]أ 16[ ىلإ ]ب15[ .]رطسأ

 ننفملا ملاعلا خيشلا يفنحلا يرصملا مث يقشمدلا لصألا يسلبارطلا هللا دبع نب ميهاربا *
.]أ 16[ .]رطسأ 8[ .]899[ يفوت .نيدلا ناهرب ةمالعلا

 مامالا خيشلا يفنحلا يسدقملا يجردلا نب ميهاربا نب ليعمسا وعدملا هللا دبع نب ميهاربا *
.]أ 16[ .]رطسأ 7[ .]خيرات دجوي ال[ .قحسا وبأ نيدلا ناهرب دنسملا

 يراصنالا قحسا وبا مامالا خيشلا فسوي نب دمحم نب ميهاربا نب هللا دبع نب ميهاربا *
 ىلإ ]أ16[ .]رطسأ 10[ .]649[ يفوت ]595[ دلو .راطعلا نباب فرع يفنحلا يردنكسلا
.]ب 16[

 .]رطسأ 6[ .]خيرات دجوي ال[ .يفنحلا يومحلا قفوم نب ركب ابأ وعدملا هللا دبع نب ميهاربا *

.]ب 16[

 نب ضايف نب رضخ نب دمحأ نب ىيحي نب ركب يبأ نب ةزمح وعدملا هللا دبع نب ميهاربا *
 نب دمحم نب ديمح يبأ نب بوقعي نب ملسم نب بوقعي نب ةبلعث نب ةكردم نب ماشه نب راوس



 يلع نب حودمملا دمحم نب رخآلا ميهاربا نب زعألا رفعج نب ليعامسا نب ميهاربا نب يسوم
 يمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب رايطلا رفعج مامالا نبا يباوجلا هللا دبع نب ينيزلا
 ىلإ ]ب 16[ .ً]ارطس 14[ .]777[ دلو .نيدلا زع ديسلا نب نيدلا ناهرب ديسلا يرفعجلا
.]أ 17[

 ال[ .قحسا وبأ نيدلا ناهرب حلاصلا خيشلا يفنحلا هللا دبع نب يلع نب نامثع نب ميهاربا *
.]أ 17[ .ً]ارطس 23[ .]خيرات

 .]رطسأ 3[ .]797[ يفوت .نيدلا ردص يضاقلا وخا يفنحلا روصنم نب يلع نب ميهاربا *

.]ب 17[

 يضاق ةمالعلا دمصلا دبع نب معنملا دبع نب دحاولا دبع نب دمحا نب يلع نب ميهاربا *
 يسوسرطلا نسحلا يبأ نيدلا دامع ةاضقلا يضاق نب قحسا وبأ نيدلا مجن ةاضقلا
 نع ةفلكلا عفر هتافنصم نم" .]أ 18[ ىلإ ]ب 17[ .ً]ارطس 36[ .]خيرات دجوي ال[ .يقشمدلا
 باتكو ،لَّوطم جحلا كسانم باتكو ،ناسحتسالا ىلع سايقلا هيف مدق ام ركذ يف ناوخإلا
 طبض يف تاراشإلا باتكو ،مارحإلا تاروظحم باتكو ،تافنصملا يف ةعقاولا تافالتخالا
 دوهشلا حلطصم يف مالعالا باتكو ،هقفلا يف يواتفلا باتكو ،تادلجم ةدع تالكشملا
." هقفلا يف ةموظنملا دياوفلا باتكو ،ماكحلاو

 57[ .]923[  ةنس يفوت .نيدلا ناهرب ةاضقلا يضاق يفنحلا يرصملا يكركلا نب ميهاربا *
 روذحملل هتبتك عيقوت ةخسن يدفصلا حالصلا طخبو" . ]ب 19[ ىلإ ]ب 18[ .ً]ارطس
 ةسردملا سيردت ىلإ هوعب سورحملا ماشلاب اشنالا ناويد بحاص نيدلا رصان يضاقلا
.ً"الاجترا ةيرصانلا

 يفوت .نويساق حفسب ةيمدقملا مامإ نيدلا ناهرب خيشلا يفنحلا يناروحلا دمحم نب ميهاربا *
.]أ 20[ .]رطسأ 4[ .]887[

 .]رطسأ 5[ .]897[ يفوت .نيدلا سمش ةمالعلا نب نيدلا ناهرب ينيجحلا دمحم نب ميهاربا *

.]أ 20[

 انخيش يفنحلا يروغاشلا يقشمدلا مث يبيطلا نوع نب ناميلس نب دمحم نب ميهاربا *



 يبرم نب قاحسا وبأ نيدلا ناهرب نيحلاصلا ماركلا فلسلا ةيقب ةماهفلا هيقفلا ملاعلا مامإلا
 يفوت ]855[ دلو .يلاعملا يبا نيدلا ملع موحرلا نب هللا دبع يبأ نيدلا سمش نيلماعلا ءاملعلا
]916[.

]ب 22[ ىلإ ]أ 20[ نم .ً]ارطس 138[ وه مسالا اذه تحت بتك ام لك[ 

]ً ارطس 44[ .يبيطلا نوع نب ناميلس نب دمحم نب ميهاربا نع بتك ]أ 21[ ىلإ ]أ 20[

 رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع دمحم ابأ(نع بتك ]ب 22[ ىلإ ]أ 21[
 ] 12 مقر[ رطسلا "هل تبتكف ... ركذو" :ب أدبت )ً]ارطس 94[ .]541[ دلو .يسدقملا يليعامجلا

 هيف رصتخا ينافلا ملعل يناعملا ةفحت هفَّلؤم هنع بتكو ينيعلا نب نيزلا سورد رضح" 
 اهتيمس سيرارك يف هيواتف نم رسيت ام نعمج ...ةيمورجألا ةمدقملا حرش ،حاتفملا صيخلت
 رانملا مث كلذب هطخ يل بتكو سيردتلاب ينزاجأو...ةينوعلا يواتفلا يف ةيرهزألا تاحفللا
 حيضوتلاب ىمسملا حيقنتلا حرش مث ،ينآاعلل ينغملا حرش مث ،هتشف نبال هحرشو يفسنلل
 ." ]911[ ةنس يف اتفإلل ينزاجأو ،ةعيرشلا ردصل امهالك

 نب ىيحي نب دمحأ نب هللا ةبه نب دمحا نب دمحم نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم نب ميهاربا*
 وبأ يبلحلا يليقعلا ةدارج نب دمحم نب هللا دبع نب ىسيع نب ىسوم نب ذوام نب ريهز
 لامك يضاقلا نبا نيدلا رصان ةاضقلا يضاق مساقلا يبأ نبا هللا دبع يبأ نب قحسا
.]ب 23[ ىلإ ]أ 23[ ً.ارطس ]37[ .]787[ يفوت [711[ دلو .ميدعلا نباب ريهشلا نيدلا

 هدج فورعملا يفنحلا ينويافلا قاحسا وبأ نيدلا لامك خيشلا فسوي نب دمحم نب ميهاربإ *
.]أ 24[ .]رطسأ 6[ .]603[ ةنس هنع ىور .نيمرحلا مامإب

 هطخب بتكو" .]أ 24[ .ً]ارطس 11[ .]851[ ةنس يفوت .تامغد نب رمديا نب دمحم نبا ميهاربا *
."نايعألا خيراتو مالسإلا خيرات لمعو ريثكلا

 نيدلا سمش مالسإلا خيش نب نيدلا ناهرب يضاقلا دعس نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربا *
 24[ .ً]ارطس 67[ .]810[ ةنس دلو .يريدلا نباب فرعيو ،يفنحلا يسدقملا يريدلا يسبعلا
.]ب 25[ ىلإ ]ب



 دمحم رمع يبأ خيشلا نب رمع نب دمحأ نب دمحم فيسلا نب ىسوم نب دمحم نب ميهاربا *
 نب مساقلا نب بوقعي نب دمحم نب ةثدح نب دمحم نب حتف نب رصن نب ةمادق نب دمحأ نب
 يشرقلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس نب دمحم نب نيسح نب ليعامسا نبا ميهاربإ
 نيدلا ناهرب حلاصلا خيشلا يعاقبلاب ريهشلا يفنحلا يحلاصلا يسدقملا يودعلا يرمعلا
.]أ 26[ .ً]ارطس 14[ .]678[ نم عمس .ةلودلا فيس نبا

 نم عمس .يزملا نباب ريهشلا ناهربلا نمحرلا دبع يضرلا نب هللا دبع نبا دمحم نب ميهاربا *
.]ب 26[ .]رطسأ 6[ .]767[ ةنس

 خيشلا يفنحلا لصألا يمجعلا دمصلا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم وعدملا دمحأ نب ميهاربا *
.]ب 26[ .]رطسأ 9[ .]697[ ةنس دلو .تشرك نباب فورعملا نيدلا ناهرب

 يعيطقلاب فورعملا يفنحلا يمورلا يموك بألا يومحلا نميلس وعدملا دمحم نب ميهاربا *
.]أ 27[ .ً]ارطس 12[ .]732[ ةنس يفوت .نيدلا يضر ملاعلا مامإلا خيشلا

 يقشمدلا اطع نب دمحم نيدلا سمش يضاقلا نب فسوي نب ميهاربا نب دمحم نب ميهاربا *
.]أ 28[ ىلإ ]أ 27[ .ً]ارطس 42[ .]733[ ةنس نم عمس .نيدلا ناهرب خيشلا يفنحلا

.]ب 28[ ىلإ ]أ 28[ .ً]ارطس 11[ .]942[ ةنس  انيلع مدق .يفنحلا يركدلا يلاو نب ميهاربا *

 نبا نيدلا ناهرب داولا يفنحلا يقشمدلا ةرصانلا ةيرق ىلإ ةبسن يرصانلا ىيحي نب ميهاربا *
 29[ ىلإ ][ 28[ .ً]ارطس 11[ .]920[ ةنس يفوت .مجعلا شبكب ريهشلا نيدلا يحم يضاقلا
.]أ

 يرارفلا زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نبا دمحأ نب دمحأ نبا ىيحي نب ميهاربا *
 يفوت ]645[ ةنس دلو .قاحسا وبأ نيدلا دامع ثدحملا مامإلا هيقفلا خيشلا يفنحلا يورصبلا
 .]أ 29[ .ً]ارطس 19[ .]932[ ةنس

 دبع نبا يلع يلع نيدلا دامع ملاعلا ثدمحملا يفنحلا يقشمدلا لايكلا نب ىيحي نب ميهاربا *
.]ب 29[ .ً]ارطس 12[ .]732[ ةنس تام .يمامحلا بويأو رسيلا يبأ نباو ميادلا

 9[ .]522[ ةنس يفوت .نيدلا ناهرب خيشلا يفنحلا يقشمدلا دمحأ نب ىيحي نب ميهاربا *



.]ب 29[ .]رطسأ

.]أ 3[ .]رطسأ 7[ .خيرات دجويال .يفنحلا ىيحي نب سيردا ركذ*

 نبا نيدلا باهش ةمالعلا يفنحلا هداز انالومب ريهشلا يارسلا دمحم نب ديزي نب دمحأ ركذ *
.]ب 30[ ىلإ ]أ 30[ .ً]ارطس 24[ .]763[ ةنس تام .نيدلا نكر

 وبأ يفنحلا هيقفلا ناطلسلا نيدلا باهش هاش زمهب هاش نسح نب دمحأ نب هاش دمحأ *
.]أ 31[ ىلإ ]ب 30[ .ً]ارطس 13[ .]838[ ةنس تام .دنهلا دالب نم اكلبزك بحاص يداغملا

 7[ .]806[ ةنس يفوت .ديز وبأ نيدلا باهش يفنحلا يعرذألا اطع نب دمحأ نب دمحأ *
.]أ 31[ .]رطسأ

 .]رطسأ 4[ .]642[ ةنس يفوت .يفنحلا يقشمدلا مث يغارملا ميهاربا نب دمحأ نب دمحأ *
.]أ 31[

 دجم نبا نيدلا ماظن خويش خيش يفنحلا يناهبصألا دمحم نب مصاع نب قاحسا نب دمحأ *
.]ب 31[ .ً]ارطس 16[ .]802[ يفوت ]760[ دلو .نيدلا دعس نب نيدلا

 نع عمس .نيدلا فرش ةمالعلا مامإلا خيشلا يفنحلا ينادراملا ىيحي نب سيردا نب دمحأ *
.]ب 31[ .]رطسأ 5[ .]683[

 نبا نيدلا مجن يضاقلا زعلا يبأ نبا حلاص زيزعلا يبأ نب دمحم نب ليعامسا نب دمحأ *
.]ب 32[ ىلإ ]أ 32[ .ً]ارطس 35[ .]791[ تام ]720[ دلو .كشكلا

 15[ .]636[ نم عمس .نيدلا باهش هيقفلا يفنحلا يقشمدلا سولف نب ليعامسا نب دمحأ *
.]أ 33[ .ً]ارطس

 خيشلا نب نيدلا باهش فوصتملا اجاوخلا يفنحلا يكتاعلا يقشمدلا يرب نب دمحأ *
.]ب 33[ .ً]ارطس 11[ .]924[ يفوت ]840[ دلو .نيدلا نيز رمعملا فوصتملا

 يقشمدلا يرفكلا نيدلا فرش خيشلا هللا دبع نب ةرازف نب ناميلس نب نيسحلا نب دمحأ *
.]أ 34/1[ ىلإ ]ب 33[ .ً]ارطس 13[ .]776[ تام ]690/691[ دلو .يفنحلا



 تام .نيدلا باهش سابعلا وبأ يفنحلا يواهرلا نسح نب ركب يبأ نب نيسحلا نب دمحأ *
.]أ 34/1[ .]رطسأ 6[ .]776[

 يواهرلا سابعلا وبأ نيدلا باهش يضاقلا نسح نب ركب يبأ نبا نيسحلا نب دمحأ *
.]ب 34/1[ .ً]ارطس 15[ .]776[ تام .يفنحلا

 ىلإ ]أ 34/2[ .]رطسأ 5[ .]809[ ةنس مظن .نيدلا باهش يفنحلا يكرتلا صاخ نب دمحأ *
.]ب 34/2[

 24[ .خيرات دجوي غال .مكحلا باون دحأ نيدلا باهش خيشلا يفنحلا رضخلا نب دمحأ *
.]أ 35[ ىلإ ]ب 34/2[ .ً]ارطس

.]ب 35[ .]رطسأ 10[ .]930[ انيلع مدق .يفنحلا يدنهلا دواد نب دمحأ *

 .ةافولاو رادلا يقشمدلا لصألا يرصملا نيدلا باهش ملاعلا مامإلا خيشلا ملاس نب دمحأ *
.]أ 36[ ىلإ ]ب 35[ .ً]ارطس 11[ .]664[ تام

 .سابعلا وبأ نيدلا باهش ثدحملا ملاعلا مامإلا يفنحلا يحلاصلا بكوك نب ةماس نب دمحأ *
.]أ 36[ .]رطسأ 7[ .]701[ يلع أرق

 ينانمسلا برع نباب فورعملا سابعلا وبأ برع نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربا نب دمحأ *
.]ب 36[ ىلإ ]أ 36[ .ً]ارطس 16[ .]830[ تام .دهازلا يفنحلا

 سيئر مامإلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا مث يبلحلا دمحأ نب ليلخ نب ميهاربإ نب دمحأ *
.]ب 36[ .]رطسأ 7[ .]859 [ تام .نيدلا باهش يومألا عماجلاب نيتقوملا

 36[ .]رطسأ 3[ .]747[ تام .يفنحلا يقشمدلا سدنهملا نب ميانغ نب ميهاربإ نب دمحأ *
.]ب

 ةبه نب دمحم نب هللا ةبه نب دمحأ نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحم نب ميهاربا نب دمحأ *
 ةداوج يبأ نباو ميدعلا نباب ريهشلا يفنحلا يبلحلا يسيقلا هبسن ةمتت يتأيو ،دمحأ نب هللا
 يضاق نب نيدلا رصان ةاضقلا يضاق نب سابعلا وبأ نيدلا باهش ةاضقلا يضاق ةمالعلا



 يبأ نيدلا يحم بحاصلا نب تاكربلا يبأ نيدلا زع ةاضقلا يضاق نب نيدلا لامك ةاضقلا
 تام ]764[ دلو .نيدلا مجن ةاضقلا يضاق نب نيدلا مجن ةاضقلا يضاق نب هللا دبع
.]أ 37[ ىلإ ]36[ .ً]ارطس 28[ .]836[

 باهش هيقفلا يفنحلا يقشمدلا سايلا نب ناوضر نب زيزعلا دبع نب ميهاربا نب دمحأ *
.]أ 38[ ىلإ ]ب 37[ .ً]ارطس 16[ .]749[ تام ]673[ دلو .نيدلا

.]ب 38[ ىلإ ]أ 38[ .]رطسأ 6[ .]795[ تام .يفنحلا يحلاصلا يبتكلا ميهاربإ نب دمحأ *

 يضاق يفنحلا يحلاصلا نيدلا باهش ةاضقلا يضاق رمع نبا ميهاربا نب دمحأ *
.]ب 38[ .]رطسأ 10[ .]772[ تام .ةيردنكسالا

 ركسعلا يضاق نيدلا باهش ةمالعلا يفنحلا يبلحلا يبات نيعلا بويأ نب ميهاربا نب دمحأ *
 حرش ،لوقنملا نم لوقنملا ررح" .]ب 38[ .ً]ارطس 14[ .]767[ تام .سابعلا وبأ قشمدب
 يقترملا هلو ...تادلجم رشع يف عبنملا هامسو هقفلا يف نيرحبلا عمجمو ،لوصألا يف ينغملا
."تادلجم 6 يف وهو يقتلملا حرش يف

 ةافولاو رادلا يرصملا أشنملاو دلوملا يواصربلا لصألا ينميلا دمحم نب ميهاربا نب دمحأ *
 نباب ريهشلا تاماركلا بحاص ريبكلا دقتعملا دهازلا لضافلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفنحلا
 .]ب 39[ ىلإ ]ب 38[ .]رطس 40[ .]788[ تام .برع

 يحلاصلا مث يرمعلا دمحأ نب رمع نبا لاقف رردلا رصتخم يف دازو ميهاربا نب دمحأ *
 .ً]ارطس 16[ .]672[ تام .يفنحلا ةبيبز وبأ ينك امبرو ميهاربا ابأ ىنكملا نيدلا باهش
.]أ 40[ ىلإ ]ب 39[

 .نيدلا رون خيشلا وخأ نيدلا ريجم خيشلا يفنحلا يحلاصلا رتحب نبا ركب يبأ نب دمحأ *
.]ب 40[ ىلإ ]أ 40[ .]روطس 4[ .]730[ تام

 21[ .]800/801[ تام .نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يدابعلا دمحم نب ركب يبأ نب دمحأ *
.]ب 40[ .ً]ارطس

 يشعرملا سابعلا وبأ نيدلا باهش ملاعلا مامإلا خيشلا رمع نب حلاص نب ركب يبأ نب دمحأ *



 ةرثكً ابتك فلأ" .]أ 41[ ىلإ ]ب 40[ .ً]ارطس 17[ .]786[ دلو .بلح ملاع يفنحلا يبلحلا
 سمخو ،اهيلع دازو نيدلا لوصأ يإل يفسنلل ةدمعلا مظنو ،بهذملا يف هقفلا زونك اهنم
."ةدربلا

 .]ب 41[ ىلإ .]أ 41[ .ً]ارطس16[ .]719[ تام .يفنحلا يمورلا بجر نب ركب يبأ نب دمحأ *

 .]رطسأ 8[ .]733[ نم عمس .نيدلا باهش يفنحلا يقشمدلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحأ *
 .]ب 41[

 يحلاصلا راجحلا نايب نب يلع نب نسحلا نب ةمعن معنلا يبأ نب بلاط يبأ نب دمحأ *
.]ب 42[ ىلإ ]ب 41[ .ً]ارطس 36[ .]730[ تام ]682/683[ دلو .يفنحلا

 يفنحلا يقشمدلا لصألا يعرذألا بيهو نب حلاص نب زعلا يبأ نب دمحأ نب زعملا نب دمحأ *
.]أ 43[ ىلإ ]ب 42[ .ً]ارطس 12[ .]800[ تام ]721[ دلو .رونلا نب نيدلا سمش

 نم عمس .سابعلا وبأ هيقفلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا حتفلا يبأ نب لضفلا نب دمحأ *
 .]أ 43[ .]رطسأ 6[ .]655[

 12[ .]689[ تام .نيدلا لامك خيشلا يفنحلا يزارلا دمحم نبا لضفلا يبا نب دمحأ *
.]ب 43[ .ً]ارطس

 تام .يفنحلا هيقفلا نيدلا باهش ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا هللا ةبه نب مركلا نب دمحأ *
.]أ 44[ .ً]ارطس 11[ .]650[

 يبلعتلا لياخ نب باحس نب يلع نب نورم نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس نب دمحأ *
.]ب 44[ .]رطسأ 4[ .خيرات دجويال .لامجلا نب نيدلا مجن نب نيدلا باهش دنسملا يفنحلا

 ققدملا ةمالعلاو ققحملا مامإلا يفنحلا يدنهلا يدابتلودلا يلوازلا رمع نبا سمش نب دمحأ *
 .]رطسأ 6[ .خيرات دجوي ال .دابعلا برعلا وحن يف داشرإلا باتك فلؤم نيدلا باهش يضاقلا
.]أ 45[ ىلإ ]ب 44[

 باهش يقشمدلا مث يدادغبلا مث لصألا يفوكلا حيصفلا نب دمحأ نب ميحرلا دبع نب دمحأ *



.]ب 45[ ىلإ ]أ 45[ .ً]ارطس 22[ .]828[ تام .ةرهاقلا ليزن نيدلا

 دنسلا خيشلا يفوصلا يفنحلا يوانلا يرصملا فيرط نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحأ *
 ]794[ دلو .نيدلا يحم نيحلاصلا فلسلا ةيقب نب نيدلا باهش نيملسملا ةكرب ةلحرلا ليصألا
.]أ 46[ ىلإ ]ب 45[ .ً]ارطس 18[ ."مهو وهو" ]884[ تام

 12[ .]826[ تام ]761[ دلو .مكحلا بيقن نيدلا باهش يفنحلا ينيورقلا هللا دبع نب دمحأ *
.]أ 47[ ىلإ ]ب 46[ .ً]ارطس

 تام .مكحلا باون دحأ نيدلا باهش يفنحلا يليب درالا ريغصتلاب لاقيو هللا دبع نب دمحأ *
.]أ 47[ .]رطسأ 9[ .]844[

 دلو .نيدلا باهش يحلاصلا يفنحلا ينينويلا سابعلا نب زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ *
.]أ 47[ .]روطس 10[ .]679[ تام ]620[

 رهاظلا كلملا خيش يمورلا مث رصم ليزن يفنحلا مث يعفاشلا يناروكلا هللا دبع نب دمحأ *
 يضاقو هميدنو مورلا دالب كلم نامثع نب دمحم ناطلسلا خيشلا مث هميدنو رصم كلم قمقج
 ]هيلإ بتك[ .نيدلا سمشب مورلا دالب يف رهش مث نيدلا باهشب رصمب رهشي ناكو هركسع
 هيف بقعت يراخبلا ىلعً احرش مورلا يف فلأو" .]ب 48[ ىلإ ]ب 47[ .ً]ارطس 80[ .]857[
."يربعجلل ةيبطاشلا حرش ىلع ةيشاحو ،رجح نبا ىلع

 61[ .]801/806[ تام .يفنحلا ساويس يضاق نيدلا ناهرب يساويسلا هللا دبع نب دمحأ *
 .]أ 50[ ىلإ ]ب 48[ .ً]ارطس

 باهش خيشلا يفنحلا يسدقملا نمحرلا دبع نب ةمالس نب ىسيع وعدملا هللا دبع نب دمحأ *
.]أ 50[ .]رطسأ 6[ .]735[ نم عمس .نيدلا

 4[ .خيرات دجوي ال .نيدلا باهش مامإا يفنحلا يبوبحملا ميهاربا نب هللا دبع نب دمحأ
."لوقنملا قورف يف لوقعلا حيقنت فلأ" .]أ 50[ .]رطسأ

 .نزاخلا نباب ريهشلا يفنحلا يرصملا دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم وعدملا هللا دبع نب دمحأ *



.]ب 50[ ىلإ ]أ 50[ .ً]ارطس 16[ .]846[ تام ]705[ دلو

 نب نيدلا باهش يفنحلا يبلحلا يرضاحلا لاله نب ليلخ نب وعدملا هللا دبع نب دمحأ *
.]ب 50[ .]رطسأ 10[ .]784[ دلو .نيدلا زع ةمالعلا

 ىلإ ]ب 50[ .ً]ارطس 18[ .]799[ تام .يفنحلا يزاجحلا يملسلا ديشر نب هللا دبع نب دمحأ *
.]أ 51[

 نيدلا باهش خيشلا انوخأ يفنحلا يحلاصلا لصألا يدادغبلا رداقلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ *
.]ب 51[ ىلإ ]أ 51[ .ً]ارطس 15[ .]950[ تام .يرصحلا نباب ريهشلا

.]ب 51[ .ً]ارطس 18[ .]735/ 734[ تام .يزيربتلا دمصلا دبع نب ميركلا دبع نب دمحأ *

 .تشرك نباب فورعملا يفنحلا لصألا يزيربتلا ناورشونأ دمصلا دبع نبا ميركلا دبع نب دمحأ *
.]أ 52[ ىلإ ]ب 51[ .]روطس 10[ .]649[ دلو

 ةعلقلا ناويد نب نيدلا جات يضاقلا نب نيدلا باهش دلولا رداقلا دبع نب باهولا دبع نب دمحأ *
 ]أ 52[ .ً]ارطس 64[ .]930[ تام .يفنحلا يقشمدلا ينيعلا نب نيدلا نيز مالسإلا خيش
 .]أ 53[ ىلإ

 ريهشلا يفنحلا يرصملا ينامركلا هللا دبع نب ميهاربا نب دمحم نب نامثع نب دمحأ *
 54[ ىلإ ]أ 53[ .ً]ارطس 55[ .]762[ دلو .حتفلا وبأ نيدلا باهش ثدحملا مامإلا ينانولكلاب
.]أ

 يبأ نيدلا زع نب سابعلا وبأ نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يحلاصلا حلاص نب زعلا نب دمحأ *
.]ب 54[ ىلإ ]أ 54[ .]رطسأ 10[ .]665[ نم عمس .زعلا

 .]رطسأ 7[ .]704[ ىلع أرق .ركب وبأ نيدلا باهش خيشلا يفنحلا دمحم نب يلع نب دمحأ *
.]ب 54[

 .]890/ 898 تام ]848[ دلو .نيدلا باهش يضاقلا يفنحلا يعاقبلا دمحأ نب يلع نب دمحأ *
.]أ 55[ ىلإ ]ب 54[ .ً]ارطس 17[



 نباو قحلا دبع نب نيدلا لامك يفنحلا يقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحأ *
 10[ .]802[ تام ]732 دلو .يلبنحلا فلخ نبا وهو همأل هدج قحلا دبعو نصحلا يضاق
.]أ 55[ .]رطسأ

.]ب 55[ ىلإ ]أ 55[ .]روطس 6[ .]810[ تام ]751[ دلو .يفنحلا بيقنلا نب يلع نب دمحأ *

 خيشلا دمصلا دبع نب ميمت نب دمحم نب ميهاربا نب دمحم نب رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ *
 لصألا يكبلعبلا يزيرعلا نيدلا يقت نيثدحملا نيعو نيخرؤملا ةدمع عرابلا ملاعلا مامإلا
 .]ب 56[ ىلإ ]ب 55[ .ً]ارطس 70[ .]845[ تام ]766 / 760[ دلو .ةافولاو دلوملا يرصملا
 تس يف عاتملاو ةدفحلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل امب عامسألا عاتما باتك هفنص اممو"
 هلو ...روهشلاو مايألا ادم يف روهدلا ثداوح ]هلو[ ...رشبلا نع ربخلا باتك هلو ...تادلجم
 يف ةديرفلا دوقعلا ررد باتك هلو ...اهيلإ نيدراولاو رصم لهأ مجارت يف يفقملا ريبكلا هخيرات
."] )أ 56( ةحفصلا يف ةدوجوم ةريثك بتك هلو[ ةديفملا نايعألا مجارت

 .]روطس 7[ .]816[ تام ]751[ دلو .نيدلا باهش ةمالعلا يفنحلا نينبلا نب يلع نب دمحأ *
.]ب 56[

 يضاق دلاوو فلخ نب قحلا دبع طبس سابعلا وبأ لدعملا يفنحلا فسوي نب يلع نب دمحأ *
.]أ 57[ ىلإ ]ب 56[ .]روطس 6[ .]692[ تام .نصحلا

 تام ]713[ دلو .نيدلا فرش خيشلا يفنحلا يقشمدلا مساق نب روصنم نب يلع نب دمحأ *
.]أ 57[ .ً]ارطس 15[ .]783 / 782[

 دبع نباب فورعملا نيدلا لامج يفنحلا يقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحأ *
.]ب 57[ ىلإ ]أ 57[ .ً]ارطس 15[ .]802[ تام .قحلا

 يفنحلا هيقفلا يناذمهلا يفوكلا بلاط وبأ نيدلا رخف ةمالعلا ملاعلا مامالا نب يلع نب دمحأ *
.]ب 57[ .ً]ارطس 16[ .]755[ تام ]680[ دلو .حيصفلا نباب فورعملا

 رمعملا مالسإلا خيش حتفلا يبأ نب ىيحي ركب يبأ نيدلا بيجن نب فسوي نب يلع نب دمحأ *
 ]673[ دلو .مارحلا دجسملا يف ةيفنحلا مامإ يفنحلا هيقفلا يكملا يناتسجسلا نيدلا باهش



.]أ 58[ ىلإ ]ب 57[ .]روطس 7[ .]762[ تام

 وبأ نيدلا باهش مامإلا يفنحلا يحلاصلا نالوخ نب رتحب نب ركب يبأ نب  يلع نب دمحأ *
.]أ 58[ .]روطس 9[ .]760[ تام ]684[ دلو .سابعلا

 .ً]ارطس 12[ .]798[ تام .يقشمدلا يعلقلا عفار ديعس يبأ نب دمحأ نب يلع نب دمحأ *
.]أ 58[

 .ركش نباب فورعملا نذؤملا يرياضغلا يركبلا ماغرض نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحأ *
.]ب 58[ ىلإ ]أ 58[ .ً]ارطس 12[ .]806[ تام

 دلو .يفنحلا يلذاشلا يرصملا باهش بياتلا باشلا ىسيع نب دمحأ نب رمع نب دمحأ *
.]ب 58[ .]روطس 10 [ .]832[ تام ]767[

.]أ 59[ ىلإ ]ب 58[ .]روطس 8[ .]914[ تام .نيدلا باهش يضاقلا رمع نب دمحأ *

 5[ .]730[ تام ]670[ دلو .نيدلا باهش يفنحلا يكيوشلا كرخأ نب ىسيع نب دمحأ *
.]أ 59[ .]روطس

 نبا نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يسوسرطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نبا ىسيع نب دمحأ *
.]أ 59[ .]روطس 5[ .]735[ نم عمس .نيدلا فرش خيشلا

 فرش ملاعلا خيشلا نب نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يحلاصلا يحولفلا ىسيع نب دمحأ *
.]أ 59[ .]رطسأ 6[ .]896[ تام .نيدلا

.]أ 59[ .]رطسأ 6[ .]914[ تام .نيدلا باهش لدعلا يفنحلا يحلاصلا ركرك نب دمحأ *

.]ب 59[ ىلإ ]أ 59[ .ً]ارطس 24[ .]807[ تام .يكرتلا يدغديك نب دمحأ *

 أشنملاو دلوملا يكملا لصألا يراخبلا ينسحلا دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحأ *
 نيدلا بطق نب نيدلا سمش نب نيدلا باهش فيرشلا مرحلاب ةيفنحلا مامإ ةمالعلا يفنحلا
 .ً]ارطس 19[ .]883[ دلو .ينسحلا نيدلا الع نب نيدلا ردص نب نيدلا جارس نب ريخلا يبأ
.]أ 60[ ىلإ ]ب 59[



 نم عمس .سابعلا وبأ نيدلا باهش خيشلا يفنحلا نامزر نب ميهاربا نب دمحم نب دمحأ *
 .]أ 60[ .]روطس 4[ .]714[

 نم عمس .نيدلا ردب مامإلا نب نيدلا باهش يفنحلا يقشمدلا زعلا نب دمحم نب دمحأ *
 .]ب 60[ ىلإ ]أ 60[ .]روطس 4[ .]744[

 رمعملا هيقفلا سارلا دجسم ماما يفنحلا يقشمدلا مث يلقصلا رمع نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 60[ .ً]ارطس 16[ .]725[ تام .فيفعلا نب نيدلا باهش

 تام .يمرقلا نيدلا نكر خيشلا يفنحلا يرصملا مث يبلحلا نمؤملا دبع نب دمحم نب دمحأ *
.]أ 61[ ىلإ ]ب 60[ .ً]ارطس 13[ .]783[

 نيدلا باهش ةمالعلا يفنحلا يقشمدلا ملسم نب رضخلا نب رمع نب دمحم نب دمحأ *
 يف يونوقلل رردلا حرش" .]أ 61[ .]روطس 6[ .]785[ تام ]706 دلو .رضخ نباب فورعملا
."تادلجم

 61[ .]روطس 5[ .]800[ تام .صوفب بقلملا يفنحلا يلدجملا ليعامسا نب دمحم نب دمحأ *
.]أ

 يوبنلا فيرشلا مرحلا ليزن يفنحلا يدنجخلا يوخألا دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحأ *
 مامإلا نيدلا لالج خيشلا نب نيدلا سمش مامإلا نب رهاطلا وبأ نيدلا لالج ةمالعلا مامإلا
.]ب 61[ ىلإ ]أ 61[ .ً]ارطس 17[ .]802[ تام ]719[ دلو .نيدلا لامج

 تام .يفنحلا ينساوجلا نيدلا باهش خيشلا يقشمدلا مث لصألا يسلابلا دمحم نب دمحأ *
.]ب 61[ .]روطس 7[ .]809[

 ةفيلخ نب هللا ةفلخ نب دمحم نب ىيحي نب يلع نب نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحأ *
 ةلحرلا ةمالعلا خيشلا نب نيدلا يقت ةيفنحلا ةمئأ دحأ ينمشلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا
 تام ]801[ دلو .أشنملا يرصملا دلوملا سردنكسالا لصألا ينيطنطسقلا نيدلا لامك دنسلا
 ظافلأ نع ظافحلا ليزم باتك هتافنصم نمو" .]ب 62[ ىلإ ]ب 61[ .ً]ارطس 57[ .]870[
 يف ةياقولا رصتخم ةياقنلا حرشو ،ماشه نبا ينغم ىلع مالكلا نم فصنلا باتكو ،افشلا



."ثيدحلا ملع يف هدلاول ةبخنلا مظن حرشو ...هقفلا

 نب نيدلا يلو نب نيدلا باهش يفنحلا يبلحلا يرضاحلا لاله نب ليلخ نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 62[ .]رطسأ 7[ .]784[ دلو .نيدلا زع

 يبأ نب دمحم نب ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع نب ليعامسا نب بوقعي نب دمحم نب دمحأ *
 نب ةبيش نب دمحم نب نيسحلا نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب نمحرلا دبع نب ىيحي يلاعملا
 .ً]ارطس 14[ .]840[ تام .قربز نبا ريهشلا يفنحلا يكملا بنابيشلا العلا نب ورمع نب دايإ
.]أ 63[ ىلإ ]ب 62[

 نمحرلا دبع نب دمحم نب نامثع نب تباث نب دمحم نب رمع نبا دمحأ نب دمحم نب دمحأ *
 ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسا نب فسوي نب ناعمس نب ناسح نب دومحم نب نوميم نبا
 دلو .يفنحلا ينامعنلا يناغرفلا نيدلا جات يضاقلا هنع هلا يضر يفوكلا باث نب نامعنلا
 حرش رصتخاو ،املع رشع ةعبرأ ىلع يوحت ةلاسر بتك" .]أ 63[ .ً]ارطس 15[ .]751[
."اهحرشو ةزوجرأ ثيدحلا نولع يف مظنو ينامركلل يراخبلا

 تام .يفنحلا يوحنلا يلومشألا نيدلا باهش خيشلا هللا دبع نب روصنم نب دمحم نب دمحأ *
."ةيبرعلا ملع يف ةيبدألا ةفحتلا ]هل[" .]ب 63[ ىلإ ]أ 63[ .]رطسأ 10[ ُ.]809[

 يضاق نبا سابعلا وبأ يفنحلا يعرذألا مزاح نب دواد نب ميهاربا نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 63[ .]روطس 9[ .]741[ تام ]680[ دلو .هللا دبع يبأ ةاضقلا

 بيدألا ننفملا عرابلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ميهاربا نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ *
 تام .هاشبرع نباب فورعملا يقشمدلا سابعلا وبأ نيدلا باهش خرؤملا يوحنلا يوغللا هيقفلا
 بياجع كنلروميت خيرات ]هتافنصم نمو[" .]ب 66[ ىلإ ]ب 63[ .ً]ارطس 173[ .]844[
 باهشلا باوجو بقاثلا باهالا باطخ ،افرظلا ةهكافمو افلخلا ةهكاف ،روميت بياون يف رودقملا
." برعلاو مجعلاو كرتلا ةغل يف بترألا يهتنمب مجرتملا نامجرتلا ،بقاثلا

 يفنحلا يماريسلا العملاب ريهشلا نيدلا الع ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا دمحم نب دمحأ *
.]ب 67[ ىلإ ]ب 66[ .ً]ارطس 50[ .]790[ تام .ةيقوقربلا ةيرهاظلا ةسردملاب خويشلا خيش



 9[ .]704[ نم عمس .نيدلا فرش خيشلا يفنحلا يسامألا لوسر نامثع نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 67[ .]روطس

 تام .نيدلا باهش خيشلا تنب نباب فرع يفنحلا يرمعلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ *
.]أ 68[ ىلإ ]ب 67[ .]روطس 5[ .]772[

 .]825[ تام ]749[ دلو .ريخلا وبأ نيدلا باهش ةاضقلا يضاق ديعس نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 68[ ىلإ ]أ 68[ .ً]ارطس 40[

 69[ ىلإ ]ب 68[ .]رطسأ 8[ .]801[ تام .يفنحلا يلدجنلا ليعامسا نب دمحم نب دمحأ *
.]أ

 تام .راطعلا نب نيدلا باهش لضافلا ةينوخيشلا خيش يفنحلا يبلحلا دمحم نب دمحأ *
.]أ 69[ .]رطسأ 7[ .]861[

 تام .نيدلا سمش نب نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يحلاصلا رواجملا نبا دمحم نب دمحأ *
.]أ 69[ .]رطسأ 10 .]952[

 تام .نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نب نيدلا يفص خيشلا يفنحلا يرزجلا دمحم نب دمحأ *
.]أ 69[ .]رطسأ 4[ .]757[

 ]أ 69[ .]رطسأ 5[ .]528[ تام .ىنكيخألا داشر وبأ لياضفلا و مساقلا نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 69[ ىلإ

 تام .ةراطقب ريهشلا ةمالعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يحلاصلا لبش نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 69[ .]رطسأ 4[ .]883[

 تام .نيدلا باهش لضافلا باشلا يقشمدلا مث يحلاصلا يريهزلا دمحم نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 69[ .]رطسأ 7[ .]913[

.]ب 69[ .]رطسأ 9[ .]930[ تام .يناغوألا ليعامسا نب كرابم وعدملا دمحم نب دمحأ *

 .]776[ تام .يبانعلا يحبصألا سابعلا وبأ نيدلا باهش يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحأ  *



.]أ 70[ .]رطسأ 5[

 .ةعطقلا نباب ريهشلا سابعلا وبأ نيدلا باهش يفنحلا ينيجحلا ناميلس نب دمحم نب دمحأ *
.]أ 70[ .]رطسأ 13[ .]877[ تام

 عمس .سابعلا وبأ نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يقشمدلا نانب نب ميهاربا نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 70[ ىلإ .]أ70[ .]رطسأ 5[ .]653[ نع

 يقشمدلا ملسم نب رصخ نب لوألا دمحم قوف هباوصو ةدابع نب دمحم نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 70[ .]رطسأ 9[ .]709[ نع عمس .نيدلا سمش نب نيدلا باهش خيشلا يفنحلا

 خيشلاب رهتشاو نيدلا باهش يفنحلا يقشمدلا ميقلا نب نامثع نب يلع نب دمحم نب دمحأ *
.]ب 70[ .]رطسأ 8[ .]704[ نم عمس .نيدلا يقت

 باهش هيقفلا يفنحلا يحلاصلا نازولا نب هللا دعس نب دمحم نب لضفم نب دمحم نب دمحأ *
 ]ب 70[ .]رطسأ 6[ .]730[ تام .نيدلا مجن ردصلا نب نيدلا ريجم هيقفلا خيشلا نبا نيدلا
.]أ 71[ ىلإ

 وبأ نيدلا باهش لدعلا هيقفلا خيشلا يفنحلا يمدقلا هللا دبع نب زيكدوش نب دمحم نب دمحأ *
.]أ 71[ .]رطسأ 6[ .]730[ تام .نيدلا رصان خيشلا نب سابعلا

 فورعملا يلبنحلا نيدلا باهش يقشمدلا زعلا يبأ نب ليعامسا نب دمحأ نب دومحم نب دمحأ *
.]أ 73[ ىلإ ]أ 71[ .ً]ارطس 114[ .]830[ تام .كشكلا نباب

 نيدلا لامج ةاضقلا يضاق نيدلا ردص ةمالعلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحأ *
 ىلإ ]أ 73[ .ً]ارطس 23[ .]833[ تام .يمجعلا نباب ريهشلا يفنحلا يمجعلا يرصيقلا
.]ب 73[

 لكاشم لح باتك هل" .]ب 73[ .]رطسأ 3[ .خيرات دجوي ال .يزارلا راتخملا نب رفظملا نب دمحأ *
."يرودقلا

 11[ .]763[ تام .قجبقب فورعملا نيدلا فيس ريمألا نب نيدلا باهش ريمألا يكم نب دمحأ *



.]ب 73[ .ً]ارطس

 5[ .]809[ تام .نيدلا باهش يوحنلا مامإلا خيشلا يفنحلا ينومسألا رعصنم نب دمحأ *
.]أ 74[ ىلإ ]ب 73[ .]رطسأ

 .يفنحلا يباتنيعلا نيدلا باهش يضاقلا فسوي نب نسح نب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ *
.]أ 74[ .ً]ارطس 16[ .]804[ تام

 74[ .]رطسأ 9[ .]801[ تام .يبلحلا نيدلا باهش يضاقلا ميهاربا نبا ىسوم نب دمحأ *
.]ب 74[ ىلإ ]أ

 خيشلا يفنحلا يحلاصلا مث يعرذألا اطع نب نيسح نب ىيحي نب دمحأ نب ىيحي نب دمحأ *
 .]734[ تام ]650[ دلو .نيدلا لامج خيشلا نب سابعلا وبأ نيدلا باهش لدعلا نيمألا لجألا
.]ب 74[ .ً]ارطس 13[

 تام ]779-773[ دلو .نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يسلبارطلا يقشمدلا دوهين نب دمحأ *
.]أ 75[ ىلإ ]ب 74[ .]رطسأ 6[ .]820[

/ 726[ دلو .ةلجح يبأ نباب فورعملا يناسملتلا دحاولا دبع نب ركب يبأ نب ىيحي نب دمحأ *
 ،ريطلا قطنم ،ةبابصلا ناويد ]هلو[" .]ب 76 ىلإ ]أ 75[ .ً]ارطس 97[ .]776[ تام ]725

 ليصاوم ،بيطلا بيطأو ضغلا بلاو نادركسلاو لبنلا نم ىرج اميف ليلجلا عجسملاو
."ةلماكلا ةرشعلا يف ةلماشلا ةمعنلا ،عيطاقملا

 ]ب 76[ .ً]ارطس 18[ .]947[ تام .يبلسلا نباب ريهشلا يفنحلا يرصملا سنوي نب دمحأ *
.]أ 77[ ىلإ

 .نيدلا باهش دهازلا ديفملا خيشلا يفنحلا يقشمدلا مث يدفصلا ليمج نب فسوي نب دمحأ *
.]ب 77[ ىلإ ]أ 77[ .ً]ارطس 15[ .]908[ تام

 تام .موزخم نباب فورعملا نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يرصملا دمحم نب فسوي نب دمحأ *
.]ب 77[ .]رطسأ 10[ .]733[



 78[ .ً]ارطس 52[ .]731[ تام .نيدلا فيس ريمألا يرصانلا راداودلا هللا دبع يبأ نوغرأ ركذ *
.]ب 78[ ىلإ ]أ

 رثكملا دنسملا ساحنلا نب ملاس نب قراط نب هللا ةبه نب ميهاربإ نب ركب يبأ نب قاحسا ركذ *
 تام ]630 / 628[ دلو .يفنحلا يبلحلا يدسألا لضفلا وبأ نيدلا لامك ملاعلا هيقفلا
.]ب 79[ ىلإ ]أ 79[ .ً]ارطس 28[ .]710[

 باتك فلأ" .]ب 79[ .]روطس 3[ .خيرات دجوي ال .يفنحلا يجلاولولا هللا دبع نب قاحسا *
." ةيجلاولولا يواتفلا

 7[ .]880[ تام .ركسعلا يضاق يفنحلا يرهاقلا مث يمرقلا ليعامسا نب ميهاربا نب قاحسا *
 .]ب 79[ .]روطس

 دعس نبا نيدلا دجم خيشلا نب نيدلا ماظن خويشلا خيش ةمالعلا دمحم نب مصاع نب قاحسا *
.]أ 80[ ىلإ ]ب 79[ .ً]ارطس 14[ .]783[ تام .يفنحلا يناهفصألا نيدلا

 يف باتك هل" .]أ 80[ .]روطس 4[ .خيرات دجوي ال .ليلخلا وبأ كرمد نب هللا دبع نب ليآرسا ركذ *
."يفاشلا هامس هقف نسحأ نيدلا لوصأ

 80[ .ً]ارطس 17[ .]803[ تام .يزاريشلا نيدلا لالج دومحم نب دمحم نب دعسأ دعس ركذ *
 .]أ

]ليعامسا ركذ[

 تام .نيدلا دامع ةاضقلا يضاق يقشمدلا يرصانلا يلع نب ميهاربا نبا ليعامسا ركذ *
.]أ 82[ ىلإ ]ب 79[ .ً]ارطس 100[ .]908[

 نع عمس .نيدلا دامع خيشلا يفنحلا يمورلا هللا دبع نب زاعاق شيجلا يبأ نب ليعامسا *
 .]ب 82[ ىلإ ]أ 82[ .ً]ارطس 11[ .]673[

 قشمد يضاق كشكلا نباب فورعملا يفنحلا حلاص نب زعلا يبأ نب تاكربلا يبأ نب ليعامسا *
.]ب 82[ .ً]ارطس 12[ .]783[ تام ]700[ دلو .نيدلا دامع



 يضاق يرصملا لصألا سيلبلا ينانكلا ىسوم نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسا *
.]ب 84[ ىلإ ]أ 83[ .ً]ارطس 88[ .]802[ تام ]729[ دلو .نيدلا دجم دمحم وبأ ةاضقلا

 دلو .يموزخملا ابطخلا نبا ادفلا وبأ نيدلا جات يضاقلا باهولا دبع نب دمحأ نب ليعامسا *
.]ب 84[ .ً]ارطس 11[ .]803[ تام ]723-729[

.]ب 84[ .]روطس 6[ .]792[ تام .يفنحلا يقشمدلا مث يورهلا يجاح نب ليعامسا *

.]أ 85[ ىلإ ]ب 84[ .]روطس 4[ .خيرات دجوي ال .فوصتملا يفنحلا يكملا هللا دبع نب ليعامسا *

 لامك يومحلا يعاقفلا نباب ريهشلا يدعسلا هللا دعس نب ليعامسا نب دمحم نب ليعامسا *
.]أ 85[ .ً]ارطس 13[ .]715[ تام ]642[ دلو .ادنلا وبأ نيدلا

 نبا ادنلا وبأ نيدلا دامع ريمألا يفنحلا يقشمدلا يبانعلا مركألا نب دمحم نب ليعامسا *
.]ب 85[ ىلإ ]أ 85[ .ً]ارطس 22[ .]930[ تام .نيدلا رصان روغلاراداتسا ريمألا

 نيدلا فرش نب ادنلا وبأ نيدلا دامع زعلا يبأ نب حلاص نب زعلا يبأ نب دمحم نب ليعامسا *
.]ب 85[ .]روطس 8[ .]700[ دلو .تاكربلا يبأ

.]أ 86[ ىلإ ]ب 85[ .ً]ارطس 11[ .]934[ تام .يفنحلا يوازغلا دمحم نب لبقم نب ليعامسا *

 لضفلا وبأ يفنحلا يفوكلا يدنكلا عسيلا نب عيبرلا نبا وأ عيبرلا نب عسيلا نب ليعامسا *
 بهذم لخدأ نم لوأ وه[ .]ب 86[ ىلإ ]أ 86[ .ً]ارطس 38[ .]167[ تام .نمحرلا دبع وبأو
.]رصم ىلإ ةفينح يبأ

 .ً]ارطس 75[ .]775[ نع عمس .هللا دبع وبأ نيدلا لالج يزاريشلا دمحا نب دمحم نب دعسأ *
.]أ 88[ ىلإ ]ب 86[

 دالب نم ةلاجنب بحاص رفظملا وبأ نيدلا ثايغ ناطلسلا هاش ردنكسا نب هاش مظعأ ركذ *
.]ب 88[ ىلإ ]أ 88[ .ً]ارطس 14[ .]815 / 814[ تام .دنهلا

 نيدلا لامك ةاضقلا يضاق ىتف نيدلا فيس يفنحلا يبلحلا يميدعلا هللا دبع نب اغبقأ ركذ *
.]ب 88[ .ً]ارطس 17[ .]780[ دلو .ميدعلا نب ميهاربا نيدلا لامج جاحلا نب رمع



 ريغ وهو مرفألاب فورعملا نيدلا لامج ريمألا يروصنملا يراداودلا هللا دبع نب شوقأ ركذ *
.]ب 89[ ىلإ ]أ 89[ .ً]ارطس 45[ .]695[ تام .طابرلا بحاص مرفألا

 ينافتالا ينارافلا بلاغ ريما نب ديمعلا نب برع ريمأ نب بتاك ريمأ نب بلاغ ريمألا ركذ *
.]أ 90[ ىلإ ]ب 89[ .]رطس 22[ .]784[ تام .نيدلا ماوق نب نيدلا مامه

 سايلاو يباجلاو كب غولأ ركذ

 غولأب يمس اذهلو هدج مسا ىلع روميت ليقو دمحم همسا نإ ليقو رومتيز خر هاش كب غولأ*
.]ب 91[ ىلإ ]أ 90[ .ً]ارطس 73[ .]851[ تام ]790[ دلو .كب

.]ب 91[ .]رطس 2[ .]602[ تام .يفنحلا هيقفلا راداودلا هللا دبع نب يباجلا *

.]ب 91[ .]رطسأ 9[ .]876[ تام .ننفملا ملاعلا خيشلا يمورلا ينابيشلا هللا دبع نب سايلا *

 نم عمس .ربعلا وبأ نيدلا مجن خيشلا يفنحلا يقشمدلا سايلا نب يلع نب بويأ ركذ *
.]أ 92[ ىلإ ]ب 91[ .]روطس 4[ .]653[

ابلا فرح
 .]847[ تام ]770[ دلو .نيدلا نيز ةمالعلا يفنحلا يواخكلا دلاخ نب قاحسا نب ريكاب ركذ*
.]أ 92[ .ً]ارطس 19[

نابلبو راكب ركذ
 لوسر بحاص ثراحلا نب عيفن ةركب يبأ نب هللا دبع نب ةعدرب يبأ نب دسأ نب ةبيتق نب راكب *
 .]270[ تام ]182[ دلو .رصم يضاق يرصبلا يواركبلا ةركب وبأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
.]ب 92[ ىلإ ]أ 92[ .ً]ارطس 22[

 .]روطس 9[ .]630[ دلو .نامعنلا وبأ يفنحلا يزعملا يمساقلا ينالعلا هللا دبع نب نابلب *
.]أ 93[ ىلإ ]ب92[

 ]أ 93[ .ً]ارطس 67[ .خيرات دجوي ال .نيدلا نيز ةمالعلا يفنحلا لدنس خيشلا نب دينج ركذ *
."مخض دلجم يف ةيانعلا قيفوت هامس ةياقولا ىلع حرش هل" .]أ 94[ ىلإ



]نسحلا ركذ[
 10[ .]972[ تام .يكاتسبلاب ريهشلا يفنحلا دمحم وبأ نيدلا ردب دمحم نب نسحلا *
.]أ 94[ .]روطس

 ماسح بقلملا يفنحلا ةرهاقلا ليزن لصألا يرورغلا يلع نب دمحم نب دمحم نب نسحلا *
.]ب 95[ ىلإ ]ب 94[ .ً]ارطس 57[ .]738[ نم عمس .نيدلا

قوف هانثملا ءاتلا فرح
 وبأ نيدلا فيس ريمألا ثدحملا يفنحلا هيقفلا يدوملا يلالجلا هللا دبع نب شمرب يرغت ركذ *
.]ب 96[ ىلإ ]ب 95[ .ً]ارطس 75[ .]852[ تام .دمحم

 .]603[ نم عمس .لماك وبأ نيدلا ريهظ خيشلا يفنحلا يملسلا مامت نب ليعامسا نب مامت *
.]أ 97[ .]روطس 7[

 .ً]ارطس 30[ .]823[ تام .يفنحلا نيدلا نيز ينامكرتلا هللا دبع نب فسوي نب شمري يرغت *
.]ب 97[ ىلإ ]أ 97[

 نايعأو تاناخلبطلا ءارمأ دحأ بجاحلا نيدلا فيس ريمألا يباهشلا هللا دبع نب رمت ركذ *
.]ب 97[ .ً[ارطس 12[ .]798[ تام  .ةيفنحلا ءاهقف

ميجلا فرح

كب يناجو هللا راج ركذ

 نمحرلا دبع نب ىيحي يلاعملا يبأ نب فيطللا دبع نب دمحأ روصنملا يبأ نب حلاص نب هللا راج*
.]أ 98[ .ً]ارطس 17[ .]815[ تام .نيدلا لالج خيشلا يفنحلا يكملا يربطلا ينابيشلا

 98[ .]روطس 9[ .]857[ تام .قشمدب ءارمألا دحأ يفنحلا يناميلسلا هللا دبع نب كب يناج *
.]ب 98[ ىلإ ]أ

 98[ .ً]ارطس 17[ .]594[ نم عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا هللا دبع نب ليربج *
.]ب



 .]594[ ىلع أرق .نيدلا دامع هيقفلا يفنحلا يسبقلا بوبحم نب ليمج نب دمحم نب ليربج *
.]أ 99[ ىلإ ]ب 98[ .]روطس 6[

 ينابقلا نيدلا لالج ةمالعلا خيشلا ...يريثلا نالسرا غوط نب فسوي نب دمحا نب لالج ركذ *
ً ارصتخم فنص" .]ب 99[ ىلإ ]أ 99[ .ً]ارطس 50[ .]793 / 792[ تام .الوسر همسا ليقو
."ةفينح يبأ بهذم حيجرت يفً ارصتخمو ،بجاحلا نبا حاضيغ ىلع

ةلمهملا احلا فرح
 .]روطس 6[ .]906[ تام .نيدلا نيز انخيش ةمالعلا يفنحلا يمجعلا هللا دبع نب دماح ركذ*
.]أ 100[

 .]روطس 5[ .]667[ دلو .نيدلا راختفا خيشلا يفنحلا يمزراوخلا دمحم نب دمحم نب دماح *
.]أ 100[

ديدح ركذ
.]أ 100[ .]يروطس 5[ .]809[ تام .نيدلا ريخ خيشلا يفنحلا يتربابلا هللا دبع نب ديدح 

 نسحلا ركذ
 دمحم وبأ يعرذالا بيهو نبا رباج نيربج نب اطع نب نسح نب اطع نب دمحأ نب نسحلا*
 ىلإ ]أ100[ .]روطس 9[ .]709[ تام ]624[ دلو .نيدلا ردب يضاقلاب توعنملا يفنحلا
.]ب 100[

.]ب100[ .]روطس 3[ .]647[ نم عمس .يفنحلا يرهاقلا دمحم يبأ نب ميهاربا نب نسحلا*

 تام .ةينوخيشلا خيش نيدلا ردب خيشلا يفنحلا يسدقملا دمحأ نب ركب يبأ نب نسحلا *
.]ب 100[ .ً]ارطس 11[ .]836[

 يفنحلا يبلحلا مث ينيدراملا ةمالس نب رمع نب دمحأ نب  نامثع نب ركب يبأ نب نسحلا *
 ىلإ ]ب 100[ .ً]ارطس 13[ .]770[ دلو .دمحم وبأ نيدلا ردب لدعلا ةمالس نباب ريهشلا
.]أ 101[



.]أ 101[ .ً]ارطس 15[ .]813[ تام[ .نيدلا ردب ةمالعلا كاب صاخ نب نسحلا *

 12[ .]770[ تام .هقفلا يف راحبلا مظان نيدلا ماسح انالوم يزيربتلا فرش نب نسحلا *
.]ب 101[ .ً]ارطس

 .]روطس 5[ .]737[ نم عمس .نيدلا ماسح خيشلا يفنحلا ينانسوبلا رمع نب يلع نب نسح *
.]ب 101[

 سمش نبا نيدلا الع نب هللا دبع وبأ نيدلا ردب يضاقلا يلع نب دمحم نب يلع نب نسحلا *
 .ً]ارطس 54[ .]868[ تام .فاوصلا نباب فرع يفنحلا يرهاقلا يومحلا مث ينصحلا نيدلا
.]ب 102[ ىلإ ]ب 101[

 .]روطس 4[ .]679[ تام .نيدلا ردب خيشلا يفنحلا يصمحلا ىسوم نب يلع نب نسحلا *
.]ب 102[

 ردب يفنحلا يحلاصلا لصألا يدادغبلا يجولفلا دمحم نب ىسيع نب ىسيع نب نسحلا *
.]أ 103[ ىلإ ]ب 102[ .ً]ارطس 12[ .]927[ تام .نيدلا

 حالص نبا نيدلا سمش لدعلا نب نيدلا ردب يضاقلا شقطي نب فسوي نب دمحم نب نسح *
 .]أ 103[ .]روطس 7[ .]814[ تام ]722[ دلو .نيدلا

 .]772[ تام .نيدلا ردب هيقفلا مامغلا يفنحلا يسلبانلا يسدقملا حلاص نب دمحم نب نسح *
.[أ 103ب .]روطس 7[

 103[ زيروطس 9[ .]813[ تام .نيدلا ردب خيسلا كب صاخ نب دمحم وبا نيجال نب نسح *
.]ب

نيسح ركذ
 ردب خيشلا يفنحلا رادلاو دلوملا يكملا لصالا يدنهلا رصان نب دمحم نب دمحا نب نسح*
]أ 104[ ىلإ ]ب 103[ .ً]ارطس 30[ .]824[ تام ]743[ دلو .نيدلا

 .]770[ دلو .ناهربلا نباب ريهشلا يفنحلا يبلحخلا ميهاربا نبا دمحأ نب يلع نب نيسح *



.]ب 104[ ىلإ ]أ 104[ .ً]ارطس 20[

 .ً]ارطس 12[ .]910[ تام .نيدلا ردب بلح ةاضق يضاق يفنحلا يبلحلا ةنحشلا نب نيسح *
.]ب 104[

 105[ ىلإ ]ب 104[ .]روطس 5[ .]512[ تام .بلاط وبأ ىدهلا رون ينيزلا دمحم نب نيسح *
.]أ

.]أ 105[ .]روطس 9[ .]953[ نم عمس .ينارسلا نيسح اجخلا نب دمحم نب نيسح *

ةزمح ركذ
 .]864[ تام .نيدلا زع يضاقلا يفنحلا يحلاصلا مث يبلحلا يوانسهبلا يلع نب ةزمح*
.]ب 105[ ىلإ ]أ 105[ .ً]ارطس 25[

 أشنملاو دلوملا يمجعلا لصالا يمورلا يعافرلا نسحلا وبأ خيشلا ميهاربا نب دمحأ نب رديح *
 .ً]ارطس 53[ .]854[ تام .جات خيشب ريهشلا كلملا ةودقلا يفنحلا ةافولاو رادلا يرصملا
."ناحلالاو ىقيسوملا نف يف ةروهشملا تافنصملا بحاص وهو" .]ب 106[ ىلإ ] ب105[

 .]ب 106[ .ً]ارطس 11[ .]717[ نم غرف .نيدلا نيز مامغلا يراصحارقلا مساقلا يبأ نب دبح *
."نيدلجم يف ةموظنملا حرش هلو ...ةيجارسلا يلع حرش"

 نيدلا دامع يضاقلا ..بيطخلا نب بيطخلا يسابعلا ايحملا نب ىيحي نب دمحم نب ةرديح *
 ]أ 106[ .ً]ارطس 13[ .]767[ تام ]687[ دلو .نيدلا يحم ءابقنلا بيقن مامالا نسحلا وبا
.]ب 107[ ىلإ

ماسح ركذ
 نبا نمحرلا دبع نب دمحم نب نامثع نب تباث نب دمحم نب رمع نب دمحأ جرفلا يبأ نب ماسح*
 107[ ىلإ ]أ 107[ .ً]ارطس 16[ .]820[ انيلإ مدق .ناعمس نب ناسح نب دومحم نب نوميم
.]ب

دامح ركذ



 ىفطصم نب ميهاربا نب نامثع نب يلع نب ميحرلا دبع نب ديمحلا دبع لصألا يف همساو دامح*
 41[ .]819[ تام ]745[ دلو .ينامكرتلا نباب فورعملا يفنحلا يرصملا ينادراملا ناميلس نب
.]أ 108[ ىلإ ]ب 107[ .ً]ارطس

 .نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يحلاصلا يلع نب دمحم نب دمحأ همساو رهتشا اذك هدامح *
.]ب 108[ ىلإ ]أ 108[ .ً]ارطس 14[ .]900[ تام

دوّمَح ركذ
.]أ 109[ ىلإ ]ب 108[ .ً]ارطس 41[ .]798[ تام .يفنحلا يسقفألا يلع نب دومح*

رضخ ركذ
 .]روطس 7[ .]553[ نم عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا روصنم نب ردب نب رضخ*
.]أ 109[

 باهش نب نيدلا حالص خيشلا يفنحلا يحلاصلا يمورلا ىسيع نب يلع نب رمع نب رضخ *
.]ب 109[ ىلإ ]أ 109[ .]روطس 7[ .]776[ تام .يفويسلا نباب فرعي ناكو نيدلا

ليلخ ركذ
 12[ .]843[ تام ]789[ دلو .زرغلا نباب فورعملا يرصملا نانم نب زرغلا نب دمحأ نب ليلخ*
.]ب 109[ .ً]ارطس

 ]ب 109[ .]روطس 7[ .]809[ تام .نيدلا ريخ خيشلا يفنحلا ينوباصلا هللا دبع نب ليلخ *
.]أ 110[ ىلإ

 110[ .]روطس 7[ .]614[ تام .يفنحلا يلوزلا ينامكرتلا بويأب وعدملا هللا دبع نب ليلخ *
.]أ

 ال .نيدلا سرغ خيشلا يفنحلا يلبشلا ةراشب نب يلع نب نسح وعدملا هللا دبع نب ليلخ *
.[أ 110[ .]روطس 4[ .خيرات دجوي

 ىلع أرق .نيدلا زع خيشلا يفنحلا يسدقملا تباث نب ليعامسا وعدملا دمحم نب ليلخ *



.]أ 110[ .]روطس 5[ .]676[

ركاذ ركذ ةمجعملا لاذلا فرح
 .]روطس 10[ .]591[ تام ]500[ دلو .مساقلا وبأ فافخلا رمع نب دمحم نب لماك نب ركاذ*
.]ب 110[ ىلإ ]أ 110[

 زوفلا وذ ركذ
.]ب110[ .]روطس 8[ .]677[ تام .يراموسلا فسوي نب دمحأ نب زوفلا وذ*

دواذ ركذو ةلمهملا لادلا فرح
 دلو .نيدلا مجن دهاشلا يفنحلا يحلاصلا مث يعاقبلا ةزمح نب يلع نب دمحأ نب دواد*
.]أ 111[ ىلإ ]ب 110[ .ً]ارطس 11[ .]803[ تام ]720[

عيبر ركذ ارلا فرح
.]أ 11[ .ً]ارطس 13[ .خيرات دجوي ال .ينادراملا دومحم نب عيبر*

لوسر ركذ
 111[ .ً]ارطس 14[ .]809[ تام .يفنحلا نيدلا باهش يزغلا مث يرصيقلا هللا دبع نب لوسر*
.]ب 111[ ىلإ ]أ

 .]ب 111[ ً.ارطس 14[ .]793[ تام .يفنحلا ينابتلا ينامكرتلا فسوي نب دمحأ نب الوسر *
 عماجلا حرش يف حيولتلا رصتخمو ،هقفلا لوصأ يف رانملا حرش اهنم تافنصم ةدع هلو"
."ةيفنحلا هقف يفً اباتك مظنو ،لوصالا يف بجاحلا نبا رصتخم حرشو ،حيحصلا

 باحصا خيش نب يفيطنلا يضرلا خيشلا يرصبلا قحسا نب هللا دبع نب قحسا نب يضرلا *
.]أ 112[ .]روطس 5[ .]732[ تام .ةفينح يبأ

داز ركذ يازلا فرح
.]ب 112[ ىلإ ]أ 112[ .ً]ارطس 33[ .]808[ تام .يفنحلا يمجعلا يلملا ةداز*



ةلمهملا نيسلا فرح

دعس ركذ
 112[ .ً]ارطس 26[ .]817[ تام .نيدلا دعس يفنحلا ينادمهلا ليعامسا نب يلع نب دعس*
.]أ 113[ ىلإ ]ب

 تام .نيدلا دعس يضاقلا يفنحلا يقشمدلا مث يبلحلا يراصنألا لبدلا نبا يلع نب دعس *
.]ب 113[ ىلإ ]أ 113[ .ً]ارطس 17[ .]953[

 113[ .]روطس 8[ .]855[ تام .نيدلا دعس لضافلا سيئرلا يفنحلا جارسلا ليوغ نب دعس *
.]ب

 9[ .]817[ تام .نيدلا دعس خيشلا بلح ليزن يفنحلا ينادمهلا ليعامسا نب يلع نب دعس *
.]ب 113[ .]روطس

 مامإلا دعس نب ركب يبأ نب حلصم نب ركب يبأ نب دعس نب هللا دبع نب دمحم نب دعس *
 نيدلا سمش ةاضقلا يضاق ةمالعلا نب ةاضقلا يضاق تاداعسلا وبأ نيدلا دعس ةمالعلا
 115[ ىلإ ]ب 113[ .ً]ارطس 90[ .]868 / 867[ تام .يفنحلا يسدقملا يسبعلا يريدلا
 بكاوكلا ... يجورسلل ةيادهلا حرش ىلع اهب لمكو ةيادهلا ةعطق اهنم تافلؤم هلو" .]ب
."تادلجم تس ريسلا باتك نم ديرملا باتك ،تاومألل ايحألا هيدهي ام لوصو يف تارينلا

هللا دعس ركذ 
.]ب 115[ .]رطسأ 10[ .]821[ تام .لصألا ينادمهلا دعس نب هللا دعس*

 ]ب 115[ .]روطس 8[ .]890[ تام .نيدلا دعس خيشلا يفنحلا يمجعلا هللا دبع نب هللا دعس *
.]أ 116[ ىلإ

ديعس ركذ
 .]630[ تام .حلاصلا ريخلا ديفملا ةمالعلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا يمورلا هللا دبع نب ديعس*
.]أ 116[ .]رطسأ 10[



 .]684[ تام .يفنحلا هيقفلا دمحم وبأ نيدلا ديشر خيشلا يورصبلا ديشر نب يلع نب ديعس*
.]ب 116[ ىلإ ]أ 116[ .ً]ارطس 13[

ناملس ركذ
 تام .يفنحلا هيقفلا يطلملا سمشلاب توعنملا دمحم وبأ ليعامسا نب ميهاربإ نب ناملس*
.]ب 116[ .ً]ارطس 11[ .]703[

ناميلس ركذ
 خيشلا يشكرشلا نباب ريهشلا يفنحلا ديافلا نبا ناردب نبا ديز ميهاربا نب ناميلس ركذ*
.]ب 116[ .]روطس 8[ .]695[ تام ]623[ دلو .نيدلا رخف نب لضفلا وبأ نيدلا باهش

 دبع نب دمحم نب ركب يبأ نب يلع نب دمحم نب رمع نب يلع نب رمع نب ميهاربإ نب ناميلس*
 نمحرلا دبع نب نميلس نب دمصلا دبع نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا
 نب كع نب هللا دبع نب بلاغ نب ةداحش نب نالوب نب دشار نب يلع نب رحسألا نب فطاع نب
 37[ .]825[ تام ]745[ دلو .يولعلا نباب ريهشلا يفنحلا يديبزلا يناندعلا يكعلا ناندع
.]ب 117[ىلإ ]ب 116[ .]رطس

 هيقفلا عيبرلا وبأ نيدلا ردص ةمالعلا يضاقلا قحلا دبع نب دمحم نب دواد نب ناميلس*
.]ب 118[ ىلإ ]ب 117[ .ً]ارطس 55[ .]761[ تام .يفنحلا بيدألا يوحنلا

 7[ .]736[ تام .ةامح يضاق نيدلا ملع يضاقلا يفنحلا ينامكرتلا هللا دبع نب ناميلس*
.]ب 118[ .]روطس

 12[ .]798[ تام .نيدلا نيعم هيقفلا مامإلا يفنحلا يونوقلا نب دمحأ نب يلع نب ناميلس*
.]أ 119[ ىلإ ]ب 118[ .ً]ارطس

 7[ .]712[ نم عمس .نيدلا ملع خيشلا يفنحلا يقشمدلا هللا دبع نب دومحم نب ناميلس *
.]أ 119[ .]روطس

 .ً]ارطس 13[ .]744[ تام .نيدلا ردص يفنحلا يورصبلا ليارسا نب ىيحي نب ناميلس*



]أ 119[

 عمس .عيبرلا وبأ نيدلا يقت مامغلا هيقفلا يفنحلا ينامكرتلا هللا دبع نب فسوي نب ناميلس*
.]ب 119[ .]روطس 10[ .]767[ نم

نودوس ركذ

 كلملا دجو رطط رهاظلا كلملا رهص نيدلا فيس يرهاظلا يفنحلا هيقفلا هللا دبع نب نودوس*
 22[ .]830[ تام .فولألا يمدقم دحأ نسح دمحم يردبلا دلاوو رطط دمحم حلاصلا
.]أ 120[ ىلإ ]ب 119[ .ً]ارطس

فسوي ركذ

 ]أ 120[ .ً]ارطس 18[ .]810[ تام .نيدلا فيس ةمالعلا خيشلا يساريسلا ىسيع نب فسوي*
.]ب 120[ ىلإ

خر هاش ركذ ةمجعملا نيشلا ركذ
 امو زاريشو دنقرمسو ةاره ناطلس نيدلا نيعم نانلا فورعم ةبسن ةيقو روميت نب خر هاش*
.]ب 121[ .ً]ارطس 26[ .]850[ تام .اهريغو مجعلا دالب نم مهالاو

نابعش ركذ ةمجعملا نيشلا فرح
 تام .دواد نب دمحم هيبأ مسا نأ معز مث يلصوملا هل لاقي ناكو يرصملا دواد نب نابعش*
.]ب 122[ ىلإ ]أ 122[ .ً]ارطس 37[ .]828[

 122[ .]روطس 7[ .]803[ تام .نيدلا فرش يفنحلا يرصملا ميهاربإ نب يلع نب نابعش*
.]ب

 يلعبلا ىيحي نب يلع نب مالسلا دبع نب نساحم نب ربكم ليمج نب دمحم نب نابعش *
 ىلإ ]ب 122[ .]روطس 7[ .]741[ تام ]772[ دلو .ليمج نباب ريهشلا يفنحلا يحلاصلا
.]أ 122[

 .نيدلا فرش ثدحملا يفنحلا يناعلا يرمقلا حيحصلا ىلع هلوأ ةدحوملاب شغرب نب نابعش *



.]أ 122[ .]روطس 7[.]574[ نم عمس

 .ً]ارطس 14[ .]801[ تام .يكصاخلا نيدلا فيس ريمألا يريصقلا هللا دبع نب خيش ركذ *
 .]ب 122[ ىلإ ]أ 122[

اجدراص ركذ ةلمهملا داصلا فرح
 122[ .ً]ارطس 18[ .]743[ تام .نيدلا مراص ريمألا يفنحلا يرفظملا هللا دبع نب اجدراص*
.]ب

 حلاص ركذ

 ناهرب نب اقبلا وبأ نيدلا حالص خيشلا هللا دبع نب يجاح نب دمحم نب ميهاربإ نب حلاص*
 11[ .]768[ تام ]706[ دلو .يوحنلا ثدحملا هيقفلا يفنحلا يعرزلا نيدلا زع نبا نيدلا
.]أ 123[ ىلإ ]ب 122[ .ً]ارطس

 9[ .]730[ هنع ىور .نيدلا فرش خيشلا يفنحلا يظفاحلا ركب يبأ نب ميهاربإ نب حلاص*
.]أ 123[ .]روطس

 ]أ 123[ .]روطس 9[ .]870[ تام .نيدلا نيز خيشلا يقشمدلا ينيجحلا هللا دبع نب حلاص*
."نودوس ريمألا ماكحأ يف نودلا نود باتك هطخب تيأر" .]ب 123[ ىلإ

 اقبلا وبأ نيدلا يقت بيطخلا نب نونحس نب حتفلا يبأ نب دمحأ نب باهولا دبع نب حلاص*
.]ب 123[ .]روطس 9[ .]710[ تام ]657[ دلو .يفنحلا

 تتام .كشكلا نب نيدلا مجن يضاقلا تخاوغلا يبأ نب دمحم نب ليعامسا تنب ةيفص*
.]أ 124[ ىلإ ]ب 123[ .]روطس 5[ .]801[

ايض ركذ ةمجعملا داضلا فرح
ً اضيا ىمسيو موقلا يضاقب فرعيو يلوقلا ينيوزقلا نامثع نب دمحم نبا هللا دعس نب ايض*
.]ب 124[ ىلإ ]أ 124[ .ً]ارطس 23[ .]680[ تام .هللا ديبع

رهاطلا ركذ ةلمهملا اطلا فرح



 نيدلا زع مامإلا يفنحلا يندملا يدنجخلا ديجملا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحأ نب رهاط*
 نيدلا لالج نب هللا دبع يبأ نيدلا سمش نب رهاطلا يبأ نيدلا لالج خيشلا نب يلاعملا وبأ
 تام ]770[ دلو .دمحم يبأ نيدلا لالج نب هللا دبع يبأ نيدلا سسمش نب رهاطلا يبأ
.]أ 125[ ىلإ ]ب 124[ .ً]ارطس 30[.]841[

 زعلا وبأ نيدلا نيز خيشلا جنوس نب بيبح نب رمع نب نسحلا نب رمع نب نسحلا نب رهاط*
 31[ .]808[ تام ]740[ دلو .دمحم يبأ نيدلا ردب لضافلا غيلبلا مامإلا يفنحلا يبلحلا
 يناعملا يف حاتفملا صيخلت ،ةدربلا ىلعً احرش فنص" .]ب 125[ ىلإ ]أ 125[ .ً]ارطس
."هدلاو خيرات ىلع ليذو ،نايبلاو

.]ب 125[ .]روطس 3[ .خيرات دجوي ال .مالسإلا ردص بقلملا دومحم نب رهاط*

هط ركذ
 يراخبلا ركب وبأ نيدلا نيز ملاعلا مامإلا خيشلا قاحسا نب دمحأ نب ميهاربإ نب هط*
 هلو" .]أ 126[ ىلإ ]ب 125[ .ً]ارطس 32[ .]650[ تام ]570[ دلو .هيقفلا يفنحلا يدادغبلا
."ةيادهلا حرشو ً،ادلجم نيرشع وحن تايبدألا باتك ،اهنم تافنصم ةدع

 ىلإ ]أ 126[ .]روطس 5[ .]585[ سرد .يفنحلا يقشمدلا تباث نب قحلا دبع نب بلاط*
.]ب 126[

رطط ركذ
 تام .ةيماشلا دالبلاو ةيرصملا رايدلا ناطلس حتفلا وبأ رهاظلا كلملا يرهاطلا هللا دبع نب رطط*
.]ب 126[ .ً]ارطس 15[ .]850[

 126[ .]رطسأ 10[ .]731[ تام .نيدلا نيز يفنحلا يرصانلا يخابطلا هللا دبع نب متشط*
.]أ 127[ ىلإ ]ب

ريهظ ركذ ةمجعملا اظلا فرح
 نب ةريهظ نب ةيطع نبا دمحأ نب ةريهظ نب ةيطع نب دمحأ نب يلع نب نيسح نبا ريهظ*
 نمحرلا دبع نب ناميلس نب حجار نب يلع نب مارح نب مشاه نبا يلع نب دمحم نب قوزرم



 نب ثرحلا نب هللا دبع نب رديح نب ديلولا نب مساق نبا رفعج نب ملاس نب سيردا نب برح نب
 يؤل نب بعك نب ةرم نب ةطقن نب موزخم نبا رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب هللا دبع
 32[ .]819[ تام ]745[ دلو .دمحا وبأ نيدلا ريهظ خيشلا يفنحلا يكملا يموزخملا يشرقلا
]أ 127[ .ً]ارطس

.]ب 127[ ىلإ 

يناثلا ءزجلا لوأ

سابع ركذ ةلمهملا نيعلا فرح
 22[ .]603[ نم عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا نمحرلا دبع نب نامثع نب سابع*
.]أ 128[ ىلإ ]ب 127[ .ً]ارطس

رابجلا دبع ركذ

 .ً]ارطس 12[ .]808[ تام .كنلروميت دنع تسدلا ملاع يفنحلا يلزتعملا هللا دبع نب رابجلا دبع*
.]أ 128[

نمحرلا دبع ركذ
 مامإلا خيشلا يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا ركب يبأ نب دمحم نب ركب يبأ نبا نمحرلا دبع*
 ريهشلا نيدلا يقت اجاوخلا نب نيدلا نيز اهسييرو اهخيشو يفنحلا يتفم ةمالعلا ققحملا
 حرش فنصو" .]أ 129[ ىلإ ]ب 128[ .ً]ارطس 47[ .]893[ تام ]837[ دلو .ينيعلا نباب
 حرشو ،ةياقولا رصتخم ةياقنلا حرشو ،تادلجم ثالث يف يراخبلا حرش ،يونوقل رردلا
 يف ةيجرزخلاو ،ينازاتفتلل مالكلا بيذهتو ً،اجزم كلام نبا ةيفلأو ،نايبلاو يناعملا يف حاشولا
 فرصلا يف دوصقملاو قطنملا يف ةيسمشلاو ً،اجزم ثيدحلا ملع يف يقارعلا ةيفلأو ضورعلا
 ،يناعملا ملعل يناعملا ةفحت هامسو حاتفملا صيخلت رصتخاو ً،اجزم رانملاو راتخملا ضيارفو
 يف ةيضملا ةرد مظنو هيلع دازو كرادملاب ىمسملا يفسنلا نيدلا ظفاح خيشلل نآرقلا ريسفتو
."ةيكرتلا ةغللا

 .]روطس 4[.]611[ نم عمس . نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا مساقلا يبأ نب نمحرلا دبع*



.]أ 129[

 ]أ 129[ .]روطس 8[ .]885[ تام .نيدلا نيز يضاقلا يفنحلا يعرزلا دمحأ نب نمحرلا دبع*
.]ب 129[ ىلإ

 نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا يزازعالا ليلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع*
.]أ 130[ ىلإ ]ب 129[ .ً]ارطس 29[.]841[ تام ]769[ دلو .نيدلا

 نيدلا نيز هرصع ديرفو هرهد ديحو ةمالعلا مامإلا خيشلا رافغلا دبع نب دمحأ نبا نمحرلا دبع*
 فلؤم وهو" .]أ 130[ .ً]ارطس 14[ .]753[ تام .يفنحلا ننفملا هيقفلا دضعلاب فورعملا
."ةروهشملا ةيبرعلا تاملكلا يناعم قيقحت يف ةيفرحلا ةلاسرلا

 نيز ةمالعلا ةيفنحلا ةاضق يضاق يحلاصلا يقشمدلا ينابسحلا دمحأ نب نمحرلا دبع*
.]ب 130[ ىلإ ]أ 130[ .]روطس 7[ .]700[ تام .نيدلا

 يرهوجلا يلع وبأ يسودسلا لاهنملا نب بيبح نب رمعم نب دمحم نب قاحسا نبا نمحرلا دبع*
.]أ 131[ ىلإ ]ب 130[ .ً]ارطس 30[ .]320[ تام ]250[ دلو .يفنحلا

 .يفوصلا لضافلا حلاصلا خيشلا ييفنحلا يلع نب نسح نب خيش ملاع وعدملا نمحرلا دبع*
.]984 ةافولا خيراتل )باتك سيل( مقر دجوي[ .]أ 131[ .]روطس 8[ .]730[ تام

 .]روطس 7[ .دمحم وبأ نيدلا نكر خيشلا يفنحلا يقشمدلا عماج نب ناطلس نب نمحرلا دبع*
.]ب 131[ ىلإ ]أ 131[

 .]660[ تام .نيدلا جات داجنلا نباب فورعملا يفنحلا رضحلا نب يقابلا دبع نب نمحرلا دبع*
.]ب 131[ .ً]ارطس 16[

 سمش لضفلا وبأ ليقو جرفلا وبأ نيدلا رخف سييرلا ميهاربإ نب قازرلا دبع نب نمحرلا دبع*
 29[ .]794[ تام .رعاشلا بيدألا يفنحلا يطبقلا سناكم نباب ريهشلا نيدلا ملع نب نيدلا
.]أ 132[ ىلإ ]ب 131[ .ً]ارطس

 132[ .]روطس 8[ .]809[ تام .يفنحلا باشخلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع*



.]ب 132[ ىلإ ]أ

 نم عمس .هللا دبع وبأ نيدلا نيز يفنحلا يرصملا يواهبلا دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع*
.]ب 132[ .]روطس 7[ .]789[

 هيقفلا خيشلا يبحرلا نباب فورعملا يفنحلا يقشمدلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع*
.]ب 132[ .]روطس 7[ .]772[ تام .جرفلا وبأ نيدلا يضر

 نيز يضاقلا يفنحلا يندملا يدنرزلا يراصنألا نسحلا نب فسوي نب يلع نبا نمحرلا دبع*
 ىلإ ]ب 132[ .ً]ارطس 18[ .]819[ تام ]746[ دلو .نيدلا رون يضاقلا نب جرفلا وبأ نيدلا
.]أ 133[

 .ً]ارطس 40[ .]835[ تام ]743 /768 / 767[ دلو .ينهفتلا مشاه نب يلع نب نمحرلا دبع*
.]أ 134[ ىلإ ]أ 133[

 تام ]780[ دلو .ناخدلاب فورعملا نيدلا نكر فيرشلا يبلحلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع*
.]أ 134[ .]رطسأ 10[ .]839[

 لضافلا لجألا ليصألا يلوملا يفنحلا يقشمدلا يبانعلا مركألا نب يلع نب نمحرلا دبع*
.]ب 134[ ىلإ ]أ 134[ .]روطس 10[ .]929[ تام ,جرفلا وبأ نيدلا نيز حلاصلا عرولا

 .]782[ ىلع أرق .نيدلا نيز لضافلا ملاعلا هيقفلا يفنحلا بيقنلا نب يلع نب نمحرلا دبع*
.]ب 134[ .ً]ارطس 11[

 حتف يبلحلا ولتخ نب دومحم نب بويأ نب يزاغ نب دومحم نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع*
 .]830[ تام ]753[ دلو .ديلولا يبأ نيدلا بحم ةمالعلا وخأ ةنحشلا نبا يرسيلا وبأ نيدلا
.]ب 134[ .]روطس 9[

 .نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نب نيدلا نيمأ يضاقلا يسدقملا يريدلا دمحم وبأ نمحرلا دبع*
.]أ 135[ .ً]ارطس 24[ .]856[ تام

 يفنحلا يكملا يدشرملا باهولا دبع نب ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربا نب دمحم نب نمحرلا دبع*



.]ب 135[ ىلإ ]أ 135[ .]روطس 6[ .]882[ تام ]807[ دلو .نيدلا هيجو

 7[ .]932[ تام .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يبتنكلا يقشمدلا سيردا نب دمحم نب نمحرلا دبع*
.]ب 135[ .]روطس

 لجألا هيقفلا يفنحلا يراصنألا شيعلا يبا نب دمحأ نب فسوي نب دمحم نب نمحرلا دبع*
 يبأ نيدلا مجن دحوألا ملاعلا مامإلا نب لضفلا يبأ نب مساقلا وبأ نيدلا لامج مامإلا
.]ب 135[ .]روطس 6[ .]595[ نع عمس .جاجحلا

 .]809[ تام .يقشمدلا نيدلا نيز قشمد ليزن يورصبلا نامثع نب دومحم نب نمحرلا دبع*
.]أ 136[ ىلإ ]ب 135[ .ً]ارطس 12[

 باهش لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يلوصنلا روصنم يبا نب دومحم نب نمحرلا دبع*
.]أ 136[ .]روطس 6[ .]623[ نم عمس .روصنم وبأ نيدلا

 يتفملا رمعملا دنسملا مامإلا خيشلا يفنحلا يداولا نارمع نب دمحم نب رصن نب نمحرلا دبع*
.]أ 136[ .]روطس 5[ .]714[ عمسأ .دمحم وبأ نيدلا نيز عرابلا

 8[ .]700[ نع عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا دمحا نب ىيحي نب نمحرلا دبع*
.]ب 136[ ىلإ ]أ 136[ .]روطس

 ةمالعلا نب نيدلا دضع عرابلا لضافلا ملاعلا مامإلا خيشلا فيس نب ىيحي نب نمحرلا دبع*
 ةسردملا خويش خيش يفنحلا يناريسلا نيدلا فيس خيشلا ةماعلا نب نيدلا ماظن خيشلا
.]أ 137[ ىلإ ]ب 136[ .ً]ارطس 28[ .]880[ تام ]813[ دلو .اهخيش نباو قوقرب ةيرهاظلا

 .ً]ارطس 14[ .]809[ تام ]751[ دلو .نيدلا نيز يفنحلا يرفكلا فسوي نب نمحرلا دبع*
.]أ 137[

 نيز خيشلا يفنحلا يحلاصلا لصالا يناقوتلا يلع نب ميهاربإ نب فسوي نب نمحرلا دبع*
.]ب 137[ ىلإ ]أ 137[ .ً]ارطس 15[ .]934[ تام .نيدلا

قازرلا دبع ركذ



 باهش ةمالعلا يرقملا نب نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا يسدقملا دمحا نب قازرلا دبع*
 .]909[ تام ]842[ دلو .خسانلا نيدلا سمشو نيدلا ناهرب حلاصلا خيشلا وخأ وهو نيدلا
.]ب 137[ .]روطس 9[

 .]روطس 6[ .]931[ تام .ايضلا نب نيدلا نيز يفنحلا ليعامسا نب دمحم نب قازرلا دبع *
.]أ 138[

ميحرلا دبع ركذ
 مث لصألا ينادمهلا حيصفلا نب دمحا نب ميهاربا نب نامثع نب يلع نب دمحا نب ميحرلا دبع*
.ً]ارطس 138[ .ً]ارطس 15[ .]805[ تام .يفنحلا يقشمدلا مث يفوكلا

 نب نيدلا نيز ةمالعلا خيشلا سوسرط يضاق نب دوحم نب ميهاربإ نب دمحا نب ميحرلا دبع*
.]ب 138[ ]أ 138[ .ً]ارطس 12[ .]932[ تام .يفنحلا هيقفلا نب يضاقلا نب يضاقلا

 8[ .]845[ تام .نيدلا نيز مكحلا بيان يفنحلا يمورلا ركب يبا نب دمحم نب ميحرلا دبع*
.]ب 138[ .]روطس

 دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحم نب نسحلا نب يلع نب ميحرلا دبع نب دمحم نب ميحرلا دبع*
 تام ]759[ دلو .نيدلا زع نب نيدلا رصان نب نيدلا زع يضاقلا يفنحلا يرصملا تارفلا نب
]751[.

.]أ 139[ ىلإ ]ب 138[ .ً]ارطس 21[

مالسلا دبع ركذ
 ةمالعلا ةرهاقلا ليزن يفنحلا ينولقلا دمحأ نب دمحم نب معنملا دبع نب دمحا نب مالسلا دبع*
.]ب 139[ ىلإ ]أ 139[ .ً]ارطس 30[ .]775[ دلو .نيدلا زع

دمصلا دبع ركذ
 .خيرات دجوي ال .يولدلا يدنهلا دوعسم نب ميهاربا نب كلملا دبع نب ميهاربا نب دمصلا دبع*
.]أ 140[ ىلإ ]ب 139[ .ً]ارطس 11[



 تام .اهرادب ارقآلا خيشو ةينوباصلا مامإ ملاعلا خيشلا يفنحلا يتربجلا دمحم نب دمصلا دبع*
.]أ 140[ .]روطس 5[ .]897[

.]أ 140[ .]روطس 8[ .]647[ تام .يفنحلا يزاجحلا دهازلا فيرشلا دمحم نب دمصلا دبع*

زيزعلا دبع ركذ
 مامإلا يفنحلا يكملا مث يدنهلا يتاوجكلا نيدلا لالج نب نيدلا نكر نب دمحم نب زيزعلا دبع*
 دلو .هاشرداهب ناطلسلا ريزو انالوم كلملا ديمح نب مسقلا وبأ ناخفصأ ققحملا ةمالعلا ملاعلا
.]ب 140[ ىلإ ]أ 140[ .ً]ارطس 12[ .]908[

 .]روطس 5[ .]630[ نم عمس .نيدلا زع خيشلا يفنحلا سايلا نب ناوضر نب زيزعلا دبع*
.]ب 140[

 مث بلحب ةيفنحلا ةاضق يضاق يسلبانلا ميهاربا نب دمحم نب رمع نب دمحا نب رداقلا دبع*
 .ً]ارطس 22[ .]930[ تام ]855[ دلو .سنوي نباب ريهشلا دمحم وبأ نيدلا يحم قشمدب
.]أ 141[ ىلإ ]ب 140[

 تام .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا يوصحلا يبهذلا ىيحي نب ليلخ نب رداقلا دبع *
.]أ 141[ .]روطس 7[ .]934[

 يقشمدلا مث يبانعلا مث يحلاصلا ناويدلا نب دمحم نب طسابلا دبع معدلا رداقلا دبع *
 نم عمس .ةديدجلا ةسردملا يناب نب نيدلا جات يضاقلا نب نيدلا نيز ليصألا يفنحلا
.]ب 141[ ىلإ ]أ 141[ .ً]ارطس 24[ .]922[

 خيشلا يفنحلا يشرقلا افولا يبأ نب ملاس نب هللا رصن نب دمحم نب دمحم نب رداقلا دبع*
 حرش فنص" .]أ 142[ ىلإ ]ب 141[ .ً]ارطس 24[ .]775[ تام ]696[ دلو .نيدلا يحم
 ،نامعنلا لياضف يف ناتسبلا فنصو ،يواحطلل راثآلا يناعم حرشو ،ةيانعلا هامس ةيادهلا
."ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلاو

 14[ .]931[ تام .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يحلاصلا لماك نب دمحم نب رداقلا دبع*
.]ب 142[ ىلإ ]أ 142[ .ً]ارطس



 .]روطس 7[ .]770[ تام .نيدلا يحم مامإلا يفنحلا رصن نب دمحم نب دمحم نب رداقلا دبع*
.]ب 142[

هللا دبع ركذ
 نيدلا لالج مامإلا يقشمدلا مث يفوكلا لصألا ينادمهلا دمحأ نب يلع نب دمحأ نب هللا دبع*
.]أ 143[ ىلإ ]ب 142[ .ً]ارطس 16[ .]742[ نم عمس .نيدلا رخف ةمالعلا نب

 دنسملا لدعلا هيقفلا خيشلا يفنحلا ينيوزقلا مساقلا يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نب هللا دبع*
.]أ 143[ .]روطس 7[ .]507[ تام .دمحأ وبأ نيدلا لامج

 يوحنلا يفنحلا يفوكلا يدسألا نيدلا يحم ةمالعلا ملاعلا مامإلا حلاص نب يلع نب هللا دبع*
.]ب 143[ ىلإ ]أ 143[ .ً]ارطس 12[ .]727[ تام .غابصلا نباب فرعي

 7[ .]712[ قشمد نكس .ةيفنحلا ةمئأ نم نيدلا سمش ةمالعلا ىرعشاكلا جاجح نب هللا دبع*
.]ب 143[ .]روطس

 143[ .ً]ارطس 14[ .]809[ تام .ةرهاقلا ليزن نيدلا لامك يفنحلا يدنهلا نيريس نب هللا دبع*
."ةمكحلا يف باتكو ،هقفلا لوصأ يف تاحيقنتلا باتك هلو".]ب

 يتفملا لضافلا عرولا لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفنحلا دحوا نب قحلا دبع نب هللا دبع*
 هفيلأت نم غرف .نيدلا يقت نب نيدلا لامج نساحملا وبأ راتخملا يضترملا لدعلا لماكلا
."يريرحلا مساق يبأل بارعإلا ةمحلم ]حرش[" .]أ 144[ ىلإ ]ب 143[ .]روطس 7[ .]735[

.]أ 144[ .]روطس 8[ .]903[ تام .نيدلا لامج خألا ينابسحلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع*

 ]828[ دلو .نيدلا لامج خيشلا يرصحلاب ريهشلا يفنحلا يحلاصلا رداقلا دبع نب هللا دبع*
.]ب 144[ ىلإ ]أ 144[ .ً]ارطس 11[ .]897[ تام

 نيدرامو اغيك نصح نم ةدلب يهو روص يضاق يراجنسلا رمع نب يلع نب هللا دبع*
.]ب 144[ .ً]ارطس 23[ .]799[ تام ]722[ دلو .لصوملاو

 ينامكرتلا نبا نيدلا لامج ينيدراملا ناميلس نب ميهاربا نب نامثع نب يلع نب هللا دبع*



.]أ 145[ .]769[ تام ]715[ دلو .يفنحلا

 ميدعلا نباب ريهشلا يبلحلا نيدلا لامج ةاضقلا يضاق ةدارج يبأ نب رمع نب هللا دبع*
.]أ 145[ .]روطس 8[ .]783[ تام .ةامح يضاق

.]ب 145[ .]روطس 6[ .]816[ تام .يفنحلا ينادمهلا دمحم نب هللا دبع*

 .]روطس 5[ .]749[ تام .نيدلا فرش ديفملا ظفاحلا يفنحلا يفاولا ميهاربا نب هللا دبع*
.]ب 145[

 نب دمحم وبأ نيدلا حالص خيشلا ديعس نب دفاو نب مناغ نب ميهاربا نبا دمحم نب هللا دبع*
 .]777[ تام ]690[ دلو .سدنهملا نباب ريهشلا يحلاصلا هللا دبع يبأ نيدلا سمش ثدحملا
.]أ 146[ ىلإ ]ب 145[ .ً]ارطس 18[

.]أ 146[ .]روطس 5[ .]762[ تام .يفنحلا يلودلا دمحم نب هللا دبع*

 .نيدلا نيمأ نب نيدلا فرش ثدحملا يفنحلا ينارلا دمحم نب ميهاربا نب دمحم نب هللا دبع*
.]أ 146[ .]روطس 7[ .]740[ نم عمس

 لامج دمحم يبأ نب دمحم وبأ يفنحلا يرجكبلا هللا دبع نب حيلف نب ياطلغم نبا هللا دبع*
 146[ ىلإ ]أ 146[.ً]ارطس 15[ .]791[ تام ]710[ دلو .نيدلا الع ثدحملا مامإلا نب نيدلا
.]ب

 يفنحلا يقشمدلا نيدلا ردب نب ةرازف نب ناميلس نب نيسحلا نب دمحأ نب فسوي نب هللا دبع*
 147[ ىلإ ]ب 146[ .ً]ارطس 22[ .]803[ تام ]746[ دلو .يرفكلا نباب فورعملا نيدلا يقت
.]أ

 58[ .]762[ تام .روهشملا ثدحملا دمحم وبأ يفنحلا يعليزلا دمحم نبا فسوي نبا هللا دبع*
 ثيداحأ جيرخت عمج[ ،ةيادهلا ثيداحأ جيرخت عمج" .]أ 148[ ىلإ ]أ 147[ .ً]ارطس
."]فاشكلا

.]ب 148[ ىلإ ]أ 148[ .ً]ارطس 39[.]631[ تام .ينمرألا سنوي نب هللا دبع*



ميركلا دبع ركذ
 نب نيدلا مرك يضاقلا يقشمدلا يبانعلا يفنحلا مركالا نب دمحأ نب ميهاربإ نب ميركلا دبع*
 148[ .ً]ارطس 24[ .]923[ تام ]876[ دلو .نيدلا باهش ريمألا نب نيدلا ناهرب يضاقلا
.]أ 149[ ىلإ ]ب

 مجن سييرلا يضاقلا يفنحلا يحلاصلا يراصنألا ةدابع نب دمحم نب دمحم نب ميركلا دبع*
.]ب 149[ ىلإ ]أ 149[ .ً]ارطس 13[ .]860[ تام .نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نب نيدلا

 يلصوملا لضفلا وبأ نيدلا ميرك مامإلا خيشلا يجدلب نب دودوم نب دومحم نب ميركلا دبع*
.]ب 149[ .]روطس 9[ .]632[ دلو .يفنحلا يدادغبلا

فيطللا دبع ركذ
 نيدلا جارس يوحنلا هيقفلا يديبزلا يجرشلا رمع نب دمحأ نب ركب يبأ نب فيطللا دبع*
 باب نبا ةمدقم مظن" .]أ 150[ ىلإ ]ب 149[ .]رطسأ 10[.]802[ تام ]740[ دلو .يفنحلا
."وحنلا يف باتك هلو ذاش

 يراصنألا هللا دبع نب دومحم نب دمحم نب نسحلا نب فسوي نبا دمحم نب فيطللا دبع*
 دجوي ال .نيدلا سمش مامإلا نب جارس هللا دبع يبأ نبا دمحأ وبأ يفنحلا يندملا لصالا
.]أ 150[ .]روطس 7[ .خيرات

ديجملا دبع ركذ
 4[ .]666[ نم عمس .نيدلا دجم خيشلا يفنحلا يحلاصلا يلاعم نب ناميلس نب ديجملا دبع*
.]أ150[ .]روطس

يطعملا دبع ركذ
 15[ .ً]ارطس 20[ .]832[ تام .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يشيرَمْرَكلا هللا دبع نب يطعملا دبع*
.]ب 150[ ىلإ ]أ

معنملا دبع ركذ



.]ب 150[ .]روطس 6[ .]802[ تام .يفنحلا يرصملا هللا دبع نب معنملا دبع*

نمؤملا دبع ركذ
 ىلإ ]ب 150[ .]روطس 10[.]804[ تام .نمؤمب فورعملا يباتنعلا هللا دبع نب نمؤملا دبع*
.]أ 151[

يداهلا دبع ركذ
 وخأ ةمالعلا يفنحلا يحلاصلا يومرألا ليعامسا نب دمحم نب ميركلا دبع نب يداهلا دبع*
.]أ 152[ ىلإ ]أ 151[ .ً]ارطس 57[ .]888[ تام .انتخيش ةجيدخ

دحاولا دبع ركذ

 ةمالعلا يدشرلاب ريهشلا يفنحلا يكملا باهولا دبع نب ركب يبأ نب ميهاربا نب دحاولا دبع*
.]ب 152[ ىلإ ]أ 152[ .ً]ارطس 33[ .]838[ تام ]780[ دلو .دماحملا وبأ نيدلا لالج

باهولا دبع ركذ
 وبأ نيدلا دجم برينلا بيطخو ابطألا خيش يقشمدلا نونحس نب دمحأ نب باهولا دبع*
.]أ 153[ ىلإ ]ب 152 [ .ً]ارطس 24[ .]694[ تام .دمحم

 يفنحلا يقشمدلا دمحم وبأ نيدلا نيمأ ةاضقلا يضاق نابهو نب دمحأ نب باهولا دبع*
 ررد حرش باتك فلأ" .]أ 153[ .ً]ارطس 12[ .]768[ تام ]730[ دلو .ةامح ةاضق يضاق
 ديارشلا ديق مظنو ،ديارشلا ديق لح يف ديالقلا دقعب ىمسملا هحرش يف هلاق ام ىلع راحبلا
."هقفلا يف دياوفلا دياوف نم

 نيدلا جات قشمدب ةيفنحلا ةاضق يضاق يفنحلا يحلاصلا هاشيوع نب دمحأ نب باهولا دبع*
 اباتك مظن" .]ب 153[ ىلإ ]أ 153[ .]روطس 8[ .]901[ تام ]813[ دلو .نيدلا باهش نبا
."تايفالخلا يف

هللا ديبع ركذ
.]ب 153[ .]روطس 3[ .خيرات دجوي ال .زيرك نب رماع نب هللا ديبع*



 5[ .]807[ تام .ةعامج يبأ يفنحلا يمورلا نيدلا لالج يليبدرألا هللا دبع نب هللا ديبع*
 .]ب 153[ .]روطس

 يدنقرمسلا هاشرابلا نيدلا نكر ةمالعلا دهازلا لماعلا مامإلا خيشلا دمحم نب هللا ديبع*
.]ب 153[ .]روطس 6[ .]701[ تام .يفنحلا

 مامإلا يبوبحملا ةعيرشلا جات نب دومحم نبا هللا ديبع نب دومحم نب دوعسم نب هللا ديبع*
 ىلإ ]ب 153[ .]روطس 5[ .خيرات دجوي ال .ةعيرشلا ردصب فورعملا ققدملا ربحلاو ةمالعلا
 ،حيضوتلاب ىمسملا هحرشو ،هقفلا لوصأ يف حيقنتلا ،اهنم فيناصتلا بحاص" .]أ 154[
."اهحرشو ةياقولاو

نامثع ركذ 
 مامإلا يفنحلا ينامكرتلا يرصملا ينيدراملا ناميلس نب ىفطصم نب ميهاربإ نب نامثع*
 .]أ 154[ .ً]ارطس 12[ .]631[ تام .ورمع وبأ نيدلا رخف نيملسملا يتفم ةمالعلا

 .يداركلا نيدلا رخف مامإلا خيشلا حون نب ليلخ نب فسوي نب لوسر نب ناميلس نب نامثع*
.]ب 154[ ىلإ ]أ 154[ .ً]ارطس 12[ .]791[ تام

.]ب 154[ .ً]ارطس 18[ .]852[ تام .يفنحلا حيطسلا هللا دبع نب نامثع*

 ىلإ ]ب 154[ .]روطس 8[ .]755[ تام .نيدلا قباس يفنحلا يلبشلا ةراشب نب نامثع*
.]أ 155[

.]أ 155[ .]روطس 6[ .]820[ تام .يفنحلا يرفسلا دمحم نب نامثع*

 تام .نيدلا نيز نب نيدلا بطق يفنحلا ينادراملا مث يطلملا دمحم نب احيرس نب لبقع*
.]أ 155[ .]813[

.]أ 155[ .]روطس 3[ .]603[ .دزربط نب صفح نب يلع*

يلع ركذ
 .يفنحلا يومحلا يماضقلا نسحلا وبأ نيدلا الع ةاضقلا يضاق يلع نب ميهاربا نبا يلع*



.]ب 155[ ىلإ ]أ 155[ .ً]ارطس 17[ .]809[ تام ]740[ دلو

 .]ب 155[ .]روطس 5[ .خيرات دجوي ال .يفنحلا يومحلا نيدلا الع يضاقلا ميهاربا نب يلع*

 .]روطس 3[ .خيرات دجوي ال .نيدلا يقت خيشلا يفنحلا يقشمدلا كريمأ نب ركب يبأ نب يلع*
.]ب 155[

 155[ .]رطسأ 10[ .]758[ تام .نيدلا الع ديسلا سييرلا يفنحلا دسأ نب دمحأ نب يلع*
.]أ 156[ ]ب

 يضاقلا نب نيدلا ءالع ةاضقلا يضاق نولجع يضاق نب دمحم نب نمحرلا دبع نب يلع*
 17[ .]882[ تام .يفنحلا يقشمدلا لصألا يعرزلا نيدلا نيز يضاقلا نب نيدلا باهش
.]أ 156[ .ً]ارطس

 ةيضقألا يضاق وخأ ديفملا ملاعلا خيشلا يفنحلا يحلاصلا هاشبرع نب دمحأ نب يلع*
.]ب 156[ ىلإ ]أ 156[ .ً]ارطس 12[ .]910[ تام ]840[ دلو .قشمدب ةيفنحلا

 .]روطس 5[ .]714[ نم عمس .يفنحلا يحلاصلا نيدلا الع خيشلا فيفعلا نب دمحا نب يلع*
.]ب 156[

 دجوي ال .ماشلاب ةاضقلا يضاق يسوسرطلا معنملا دبع نب دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع*
.]ب 156[ .]روطس 4[ .خيرات

 .]روطس 5[ .خيرات دجوي ال .نيدلا الع خيشلا نيقلام يضاق نب ىيحي نب نامثع نب يلع*
.]ب 156[

 نيا نيدلا دعس يضاقلا نبا دمحم وبأ جراتلا هللا دبع نب دمحم نب دعس نب باهولا دبع*
.]أ 157[ ىلإ ]ب 156[ .ً]ارطس 22[ .]892[ تام .يفنحلا يريدلا

 طبس نيدلا دحوأ يرصملا مث يفيرألا صفح يبأ نب نيساي نب ليعامسا نب دحاولا دبع*
.]ب 157[ ىلإ ]أ 157[ .ً]ارطس 25[ .]786[ تام .ينامكرتلا نب نيدلا لامج يضاقلا

 5[ .]857[ تام .نيدلا جات ةاضقلا ىضقأ يفنحلا لامحلا نب ركب يبأ نب باهولا دبع *



,]ب 157[ .]روطس

 باهش ديسلا نب نيدلا جات ديسلا يحلاصلا مث يقشمدلا ينيسحلا دمحأ نب باهولا دبع*
.]أ 158[ .ً]ارطس 14[ .]925 / 825[ تام .فارشألا بيقن نب نيدلا

 .ً]ارطس 26[ .]841[ تام ]791[ دلو .يفنحلا يكملا ينابيشلا حلاص نبا هللا راج نب يلع*
.]ب 158[ ىلإ ]أ 158[

 .]722[ تام .يفنحلا يورهلا نسحلا وبأ نيدلا الع مامإلا خيشلا دمحم نب نسحلا نبا يلع*
.]ب 158[ .]روطس 6[

ً اسردم ناك .يفنحلا يواقسعلا نيدلا الع خيشلا ينامكرتلا كب يجاح نبا اغبيط نبا يلع*
 .]أ 159[ ىلإ ]ب 158[ .]روطس 8[ .]838[

 .]793[ تام .تقوملا يوايهلا يفنحلا يبلحلا نسحلا وبأ نيدلا الع خيشلا اغبيط نب يلع*
.]ب 159[ ىلإ ]أ 159[ .ً]ارطس 24[

 خيشلا يفنحلا يعرذألا اطع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ةحلط نب نمحرلا دبع نب يلع*
.]ب 159[ .ً]ارطس 21[ .]758[ دلو .نيدلا رون نب نيدلا لامج خيشلا نب نيدلا يالع

 ىلإ ]ب 159[ .ً]ارطس 15[ .]810[ تام .يفنحلا يفارقلا نيدلا رون يرصملا هللا دبع نب يلع*
.]أ 160[

 .ً]ارطس 37[ .]860[ تام .نيدلا رون خيشلا يفنحلا رتحب نب ركب ابأ وعدملا هللا دبع نب يلع*
.]ب 160[ ىلإ ]أ160[

 وبأ نيدلا جات ةمالعلا هيقفلا ميحرلا دبع نب هللا دبع نب هللا دبع نب نامثع نب نيسحلا نب يلع*
 .]أ 161[ ىلإ ]ب 160[ .ً]ارطس 12[ .]674[ تام .نزاخلا نباب فورعملا يدادغبلا بلاط
 133 هفيناصت ةدع نإ ليق ،نييسابعلا ءافلخلا بقانمو ،تاماقملا حرش اهنم تافنصم ةدع هل"
.ً"ادلجم

.]أ 161[ .]رطسأ 10[ .]734[ تام .نيدلا فرش مامإلا نب نيدلا الع*



 يمورلا هاناوربلا نيدلا نيعم نب نيدلا الع نسح نب دمحم نب يلع نب ناميلس نب يلع*
.]ب 161[ ىلإ ]أ 161[ .ً]ارطس 16[ .]709[ تام .يفنحلا

 .]روطس 4[ .]679[ نم عمس .نيدلا الع خيشلا يفنحلا ينورهلا يروج نب نميلس نب يلع*
.]ب 161[

 يفنحلا يدادغبلا نيدلا بطق نب نميلا وبأ نيدلا جات ةمالعلا مامإلا خيشلا رجنس نب يلع*
.]ب 161[ .ً]ارطس 13[ .]750[ تام ]661[ دلو .كابسلا نباب فرع دادغب ملاع

 .روهشملا نويدلا بحاص نيدلا الع ديفملا لضافلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا دوعسم نب يلع*
.]أ 162[ ىلإ ]ب 161[ .]روطس 6[ .]868[ تام

.]أ 162[ .]روطس 6[ .]749[ تام .نيدلا رون هيقفلا مامإلا يفنحلا بيبس نب يلع*

 أشنملاو دلوملا يزغلا لصالا يف ينالقسعلا سمش نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب يلع*
 23[ .]896[ دلو .هدجب ريهشلا نسحلا وبأ نيدلا الع ةمالعلا خيشلا يفنحلا يبأفوملا
.]ب 162[ ]أ 162[ .ً]ارطس

 رصعلا بيدأ يعافقلا يقشمدلا مث يومحلا كيلم نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب يلع*
.]ب 162[ .ً]ارطس 19[ .]917[ تام ]840[ دلو .نيدلا الع خيشلا

 5[ .]801[ تام .حصاقلا نب نيدلا رون خيشلا يفنحلا يرقملا يرصملا دمحم نب يلع*
.]أ 163[ ىلإ ]ب 162[ .]روطس

 .ةينيسحلا يف مكحلا نيمأ نيدلا رون خيشلا يفنحلا ينامكرتلا ديلولا دبع نب دمحم نب يلع*
.]أ 163[ .]روطس 9[ .]631[ تام

 نم ةينيسحلاب يرهاظلا عماجلاب بيطخلا يفنحلا يرصملا يطعملا دبع نب دمحم نب يلع*
 .نيدلا فرش بيطخلا مامإلا خيشلا نب نسحلا وبأ نيدلا رون لضافلا لصألا يضاقلا رصم
.]أ 163[ .]روطس 9[ .]740[ نم عمس

 دامع يضاقلا نع مكحلا بيانو مرفألا عماج بيطخ يفنحلا يحلاصلا زعلا نب يلع*



.]ب 163[ ىلإ ]أ 163[ .ً]ارطس 12[ .]746[ تام .يسوسرطلا

 فورعملا يمجعلا يفنحلا ثدحملا نيدلا باهش هيقفلا ملاعلا مامإلا خيشلا مسقلا نب يلع*
.]ب 163[ .]روطس 9[ .؟؟؟]684[ تام ]727[ دلو .نيتسهدب

 دلو .نيدلا الع نب نيدلا ردص ةمالعلا يحلاصلا يفنحلا زعلا يبأ نب دمحم نب يلع نب يلع*
.]أ 164[ ىلإ ]ب 163[ .ً]ارطس 14[ .]792[ تام ]731[

 ةاضقلا يضاق بهو نب رباج نب ريبج نب اطع نب بيهو نب دمحم نب دمحم نب يلع نب يلع*
 هللا دبع يبأ نيدلا سمش يضاقلا نب لضفلا يبأ نيدلا الع ةاضقلا يضاق نب نسحلا وبأ
 تام ]ةروكذلا 01[ دلو .يعرذألا زعلا يبأ نباب فورعملا تاكربلا يبأ نيدلا فرش خيشلا نب
.]ب 164[ ىلإ ]أ 164[ .ً]ارطس 35[ .]ةروكذملا 91[

.]ب 164[ .]روطس 4[ .]841[ تام .نيدلا رون خيشلا حلق نب يلع*

.]روطس 6[ .]858[ تام .نيدلا الع ةمالعلا مامإلا يفنحلا ينوباقلا دمحأ نب يلع*

 ]ب 164[ .]روطس 5[ .]801[ دلو .نيدلا الع خيشلا يفنحلا هفلا نب يلع نب دمحم نب يلع*
.]أ 165[ ىلإ

 165[ .]روطس 6[ .ةعساتلا ةئملا .قشمد لودع دحأ يفنحلا روس يضاق نب دمحم نب يلع*
.]أ

 يالع ديسلا ةمالعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا ينيسحلا ركب يبأ نب دمحم نب يلع*
.]ب 165[ ىلإ ]أ 165[ .ً]ارطس 20[ .]910[ تام ]852[ دلو .فارشألا بيقن نب نيدلا

 نيدلا الع يفنحلا يبلحلا يدسألا ساحنلا نب ميهاربا نب بوقعي نب دمحم نب يلع*
.]ب 165[ .]روطس 9[ .]733[ تام .نيدلا يحم بحاصلا

 سمش ةاضقلا ىضقأ نب نيدلا الع يضاقلا يفنحلا حلاص نب زعلا يبأ نب دمحم نب يلع*
.]ب 165[ .]روطس 9[ .]774[ تام .نيدلا

 نيدلا ردص ةاضقلا يضاق يقشمدلا نامثع نب دمحم نب مسقلا يبأب روهشملا دمحم نب يلع*



.]ب 165[ .]روطس 6[ .]727[ تام .قشمدب

 نب نسحلا وبأ نيدلا الع خويشلا خيش يفنحلا يبلحلا يمشاهلا دمحأ نب دمحم نب يلع*
 ىلإ ]ب 165[ .]روطس 8[ .]781[ دلو .نيدلا باهش بيقنلا نب نيدلا دامع خويشلا خيش
.]أ 166[

 فيس خيشلا نب ةلودلا فرش نب دمحا نب ركاش يبأ نب ىسوم نب دللا دبع نب باهولا دبع*
 نب نيدلا ملع نب نيدلا جات ريزولا نب نيدلا رخف ريزولا نب نيدلا يقت ريزولا بحاصلا ةلودلا
.]أ 166[ .ً]ارطس 15[ .]819[ تام .يفنحلا يرصملا لصألا يطبقلا نيدلا جات

 يناغاصلا نيدلا رهظ خيشلا ةلودلا نيمأ نب هللا ةبه نب معنملا دبع نب رمع نب باهولا دبع*
.]ب 166[ ىلإ ]أ 166[ .ً]ارطس 12[ .]725[ تام[ .]646[ دلو .يفنحلا يبلحلا

 وبأ نيدلا نيمأ يضاقلا يفنحلا يسلبارطلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم نب باهولا دبع*
 .ً]ارطس 37[ .]814[ تام ]774 / 773[ دلو .ةرهاقلا ليزن نيدلا سمش يضاقلا نب نميلا
.]أ 167[ ىلإ ]ب 166[

 ]أ 167[ .]روطس 9[ .]760[ دلو .نيدلا جات خيشلا يفنحلا فيرط نب دمحم نب باهولا دبع*
.]ب 167[ ىلإ

 وخأ يفنحلا لصألا يرصملا نيدلا جات يضاقلا نسحلا نب هللا رصن نب باهولا دبع*
 167[ .]روطس 9[ .]820[ تام ]760[ دلو .نيدلا فرش يضاقلا دلاوو نيدلا ردب بحاصلا
.]ب

 مامإلا نب نسحلا وبأ نيدلا ردص يضاقلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب يلع*
 .ً]ارطس 66[ .]816[ تام ]768[ دلو .يمدألا نباب ريهشلا يفنحلا يقشمدلا نيدلا نيمأ
.]ب 168[ ىلإ ]ب 167[

 تام .ةكمب ةيفنحلا ماقم مامإ لامجلا نب نيدلا الع يبيشلا يردبلا ركب يبأ نب دمحم نب يلع*
.]أ 169[ ىلإ ]ب 168[ .]رطسأ 10[ .]679[

 4[ .]443[ تام .يناولحلا نب مسقلا وبأ دومحم نب دومحم نب دمحأ نب دمحم نب يلع*



.]أ 169[ .]روطس

 فرعي ناكو يفنحلا يباكرلا نيدلا رون فيرشلا هيقفلا خيشلا نسحلا نب دمحم نب يلع*
.]أ 169[ .ً]ارطس 11[ .]708[ تام .سودافلاب

 .هدج نيزلاو يفنحلا يكملا ينالطسقلا يسينفلا نيزلا نب نسح نب دمحأ نب دمحم نب يلع*
.]أ 170[ ىلإ ]أ 169[ .ً]ارطس 34[ .]798[ دلو

 يناجرجلا نسحلا وبأ نيدلا نيز قرشلا ملاع ةمالعلا فيرشلا ديسلا نب دمحم نب يلع*
ً ابتك فنصو" .]أ 170[ .ً]ارطس 20[ .]814[ تام .يناجرجلا فيرشلاب فورعملا يفنحلا
 حاتفملا باتك حرشو ،هكلم ةلحو يسوطلا ريصنلل ديرجتلا حرش باتك كلذ نمو ةريثك
 ىلع ةيشاحو ةاكشملا ىلع ةريبك ةيشاح بتكو ،دضعلل فقاوملا باتك حرشو ،يكاكسل
 ىلع ةيشاحو ،رصتخملا ىلع يشاوح ثالثو ،لوطملا ىلع ةيشاحو ةيسمشلا حرشو ،بطقلا
."ةردلاو ةرغلا امهو نيتمدقم قطنملا يف هدلول فنصو ،فاشكلا

 دلو .نسحلا وبأ نيدلا الع خويشلا خيش يفنحلا يقشمدلا يزيونلا رديح نب دمحم نب يلع*
.]ب 170[ ىلإ ]أ 170[ .ً]ارطس20[ .]749[ تام ]690[

.]ب 170[ .]روطس 3[ .]745[ .يسدقملا ديمحلا دبع يلع*

 .]روطس 5[ .]740[ نم عمس .يوارحصلا يوادرلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ نب يلع*
.]ب 170[

 وبأ نيدلا الع ةمالعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يرصملا يسلبارطلا نيساي وعدملا ىسوم نب يلع*
.]أ 172[ ىلإ ]ب 170[ .ً]ارطس 69[ .]940[ هل نذأو .نسحلا

 حلصم نب نسحلا وبأ نيدلا الع ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ميهاربا نب ىسوم نب يلع*
.]ب 172[ ىلإ ]أ 172[ .ً]ارطس 28[ .]841[ تام ]756[ دلو .نيدلا

 172[ .]روطس 4[ .]814[ تام .يفارقلاب ريهشلا نيدلا الع خيشلا يفنحلا ىسوم نب يلع*
.]ب



 .ً]ارطس 12[ .]685[ نم عمس .نيدلا الع خيشلا يفنحلا يكركلا نميلس نب ىسوم نب يلع*
.]أ 173[ ىلإ ]ب 172[

 دلو .يفنحلا يديزلا نسحلا وبأ نيدلا رون هيقفلا مامإلا دمحم نب نسحلا نب فسوي نب يلع*
.]ب 173[ ىلإ ]أ 173[ .ً]ارطس 25[ .]772[ تام ]709[

 تام .نسحلا وبأ نيدلا الع هيقفلا مامإلا خيشلا ميادلا دبع نب دمحأ نب فسوي نب يلع*
.]ب 173[ .]روطس 6[ .]749[

 12[ .]558[ ىلع أرق .صفح وبأ نيدلا نيز خيشلا ىنكملاو دمحأ وعدملا ميهاربا نبا رمع*

.]أ 174[ ىلإ ]ب 173[ .ً]ارطس

 خيشلا يفنحلا يحلاصلا لصألا يراتنعلا هللا رصن نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربا نب رمع*
 تام ]862[ دلو .ىلعألا هدجب ريهشلا صفح وبأ نيدلا نيز دهازلا ملاعلا ديفملا مامإلا
.]ب 174[ ىلإ ]أ 174[ .ً]ارطس 28[ .]943[

 .]539[ تام .تاكربلا وبأ يوحنلا يفوكلا يفنحلا يديزلا يولعلا دمحم نب ميهاربا نب رمع*
.]ب 174[ .]روطس 8[

 نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم نب ميهاربا نب رمع*
 نب دمحن هدارج يبأ نب هللا دبع نب ىسيع نب ىسوم نب نوره نب ريهز نب ىيحي نب دمحأ
 دلو .ميدعلا نباب فورعملا يرصملا مث يبلحلا مسقلا وبأ نيدلا لامج يضاقلا يكيتعلا رماع
.]أ 175[ ىلإ ]ب 174[ .ً]ارطس 43[ .]811[ تام ]754[

 .]روطس 6[ .خيرات دجوي ال .نيدلا نيز خيشلايفنحلا يورصبلا لييارسا نب دمحأ نبا رمع *
.]ب 175[ ىلإ ]أ 175[

 تام .ةرهاقلاب ةيفنحلا يضاق يدنهلا نيدلا جارس ةمالعلا يونزغلا دمحأ نب قحسا نبا رمع*
 حرشو ،يتاعاسلا نبا عيدبو ،ينغملا حرش" .]أ 177[ ىلإ ]ب 175[ .ً]ارطس 97[ .]773[
 يف ماكحألا ةدبز باتكو ،ة\دوجم عورف هقفلا بف لماشلا فلأ ...ضرافلا نبا ةيئاتو ،ةيادهلا
 بهذم حيجرت يف ةفينملا ةرغلا باتكو ،تادلجم عبرأ يف عيدبلا حرشو ،مالعألا ةمئألا فالتخا



."فوصتلا يفً اباتكو ةفينح يبأ

 نب نيدلا نيز خيشلايفنحلا يسدقملا يليعامجلا مزاح نب ينغلا دبع نب مزاح نب رمع*
.]ب 177[ ىلإ ]أ 177[ .]روطس 7[ .]732[ تام .جاحلا

 دلو .يفنحلا نيدلا نيز يماطسبلا دومحم نب دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب رمع*
.]ب 177[ .ً]ارطس 11[ .]771[ تام ]697[

 .]690[ تام .يفنحلا يناملاطلا نيدلا رون ةمالعلا ليربج نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب رمع*
.]ب 177[ .]روطس 8[

 178[ ىلإ ]ب 177[ .]روطس 8[ .]837[ تام .يماطسبلا يفنحلا يجح نب يلع نب رمع*
.]أ

 .ً]ارطس 12[ .]858[ تام .صفح وبأ فيرشلا ياسنلا يسابعلا هللا دبع نب يلع نب رمع*
.]أ 178[

 .ةيادهلا يراقب فورعملا يفنحلا يقاوطلا طايخلا نيدلا جارس خيشلا سراف نب يلع نب رمع*
.]أ 179[ ىلإ ]أ 178[ .ً]ارطس 37[ .]829[ تام

 نيدلا فيس ريمألا نب صفح وبأ نيدلا نيز ةمالعلا يواطملقلا هللا دبع نب ديدق نب رمع*
.]أ 179[ .ً]ارطس 16[ .]789[ دلو .يوحنلا يفنحلا

 يرصملا يزارلا نيدلا جارس يضاقلا ركب يبأ نب رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب رمع*
.]ب 179[ ىلإ ]أ 179[ .ً]ارطس 18[ .]717[ تام ]645[ دلو .يفنحلا

.]ب 179[ .]روطس 6[ .]909[ تام .يفنحلا يحلاصلا بارتلا نب دمحم نب رمع*

 وذ ظفاحلا يدنقرمسلا يفسنلا نمقلا نب دمحم نب ليعامسا نب دمحأ نب دمحم نب رمع*
.]أ 180[ ىلإ ]ب 179[ .ً]ارطس 19[ .]530[ تام .نونفلا

.]أ 180[ .]روطس 4[ .]813[ تام .نيدلا نيز ديفملا يفنحلا يسلبارطلا دمحم نب رمع*

 نيدلا جارس خيشلا يفنحلا يكملا مث يدنهلا هللا دبع نبا رجح نبا لاقو دمحم نب رمع*



.]ب 180[ ىلإ ]أ 180[ .ً]ارطس 36[ .]814[ تام .يفاقلاب فورعملا

 تام .يفنحلا نيدلا مجن اهبستحمو قشمد يضاق يفنحلا يدادغبلا ينامعنلا دمحم نب رمع*
.]ب 180[ .]روطس 6[ .]850[

 .]724[ نم عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يمهرجلا ليارسا نب دمحأ وعدملا دمحم نب رمع*
.]أ 181[ .]روطس 10[

 .]روطس 5[ .]781[ نم عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا دمحا نب دمحم نب رمع*
.]أ 181[

.]أ 181[ .]روطس 8[ .]712[ نم عمس .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا كلم هاش نب دمحم نب رمع*

 .ةرهاقلاب مكحلا ءافلخ دحأ يفنحلا يرداهبلا نيدلا جارس خيشلا هللا دبع نب روصنم نب رمع*
.]ب 181[ ىلإ ]أ 181[ .ً]ارطس 13[ .]834[ تام ]762[ دلو

 ]ب 181[ .ً]ارطس 42[ .]809[ تام .يموقلا نيدلا جارس ةمالعلا نميلس نب روصنم نب رمع*
.]ب 182[ ىلإ

 .]روطس 7[ .]826[ تام .نيدلا نيز ملاعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يخلبلا بوقعي نب رمع*
.]ب 182[

 .]روطس 6[ .خيرات دجوي ال .نيدلا نيز خيشلا يفنحلا يقشمدلا مشاه نب فسوي نب رمع*
.]ب 182[

 10[ .]747[ نم عمس .نيدلا فرش مامإلا يفنحلا هوكريش نب نمحرلا دبع نب رصن نب رمع*
.]ب 182[ .]رطسأ

]ىسيع ركذ[
 182[ .]روطس 4[ .]677[ نم عمس .نيدلا فرش خيشلا يفنحلا فرش نب دمحأ نبا ىسيع*
.]ب

 .ً]ارطس 11[.]807[ تام .يفنحلا يجنرطشلا رعاشلا ةمالعلا يدعسلا جاجح نب ىسيع*



.]أ 183[ ىلإ ]ب 182[

 مامإلا يمزراوخلا يفنحلا يدادغبلا حورلا وبأ نيدلا فيس ةمالعلا مامإلا دواد نب ىسيع*
.]أ 183[ .ً]ارطس 12[ .خيرات دجوي ال .فنصملا

 .]روطس 10[ .]633[ نم عمس .نيدلا فرش خيشلا يسدقملا ةربص نب هللا دبع نب ىسيع*
.]ب 183[ ىلإ ]أ 183[

 تام .دمحم وبأ نيدلا فرش ةمالعلا خيشلا يفنحلا يدادغبلا يجولفلا يلع نب ىسيع*
.]ب 183[ .]روطس 9[ .]867[

 نب دواد دهازلا كلملا نب ىسيع ميظعلا كلملا نب يلع نب دمحم نب ميهاربا نب يلع نب ىسيع*
 نب ناورم نب بوقعي نب يداش نب هوكريش نب دمحم نب هوكريش نيدلا دسأ دهاجملا كلملا
 تام .يلع ريمألا نب نيدلا فرش ريمألا يفنحلا يقشمدلا مث يبانعلا مث يحلاصلا بويأ
.]ب 148[ ىلإ ]ب 183[ .ً]ارطس 48[ .]939[

]نيغلا فرح[
 ]741[ دلو .يفنحلا يندملا يبشخلا نيدلا لالج ملاس نب يحم نب دمحم نب دمحم نب مناغ*
.]أ 185[ ىلإ ]ب 184[ .ً]ارطس 15[ .]819[ تام

 185[ .ً]ارطس 14[ .]732[ نم عمس .نيدلا باهش خيشلا يفنحلا ليلخ نب سايلا نب يزاغ*
 .]أ

]ءافلا فرح[
 18[ .]733[ تام .نيدلا لامك هيقفلا يفنحلا يوازغلا يلدجملا كرابم نب ناميلس نب لضاف*
.]ب 185[ ىلإ ]أ 185[ .ً]ارطس

 7[ .خيرات دجوي ال .حيباصملا حراش ةمالعلا ىتشيبرونلا دمحم نب هللا لضف لاقيو لضاف*
.]ب 185[ .]روطس

 .]816[ تام ]759[ دلو .يفنحلا نيدلا حتف يزيربتلا يدوادلا سيفن نب مصتعم نب هللا حتف*



 نب جرفلا يبأل يناحورلا بطلا باتك هطخب تيأر" .]أ 187[ ىلإ ]ب 185[ .ً]ارطس 60[
."يزوجلا

 رخف يشاقلا نب نيدلا دجم يضاقلا ميهاربإ نب قازرلا دبع نب نمحرلا دبع نب هللا لضف*
 تام ]769[ دلو .روهشملا رعاشلا يفنحلا يرصملا يطبقلا سناكم نباب ريهشلا نيدلا
.]أ 187[ .ً]ارطس 14[ .]822[

 تام ]502[ دلو .يروغاشلا نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يدسألا نايتف نب يلع نب نايتف*
.]أ 187[ .]615[

 .]روطس 6[.]622[ نم عمس .نيدلا يقت مامإلا يفنحلا يملسلا مامت نب ليعامسا نب نايتف*
.]ب 187[ ىلإ ]أ 187[

]فاقلا فرح[
 تام .يومألا عماجلاب نذؤلا نيدلا فرش لضافلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا نكازف نب مساق*
.]ب 187[ .]روطس 6[ .]894[

 تام ]802[ دلو .نيدلا نيز ةمالعلا يفنحلا يرصملا يلامجلا هللا دبع نب اغبولضف نب مساق*
 راحبلا ررد حرش ،اهنم ةديدع تافنصم بتكو" .]أ 189[ ىلإ ]ب 187[ .ً]ارطس 75[ .]879[
 ،ةيبرعلاب ينيريدلا زيزعلا دبع خيشلا ةسمخم حرشو ،ةعبرالا بهاذملا فالتخا يفيونوقلل
 ،انيس نبال قطنملا يف رظنلا نازيمو ،نيمرحلا مامإ تاقروو ،ضيارفلا يف ارمألا عماج حرشو
 ،ضورعلا يف ةيسلدنألا ىلعو ينازاتفتلا دعسلل يزغلا فيرصت حرش ىلع يشاوح بتكو
 ىلع عطقألا حرشو ،ثيداحأ بيرغ بتكو ،نسحلا نب دمحم ةياور أطوملا ىلع ةقيلعت بتكو
 باتك ...مجارتلا جات باتك فلأو ...ةينوراتخملا حرشو ،رايتخالا ثيداحأ جرخو ،يرودقلا
."يرودقلا ىلع حيحصتتلاو حيجرتلا باتكو يواحطلل راثآلا يناعم لاجرب راثىلا

 6[ .]887[ تام ]810[ دلو .ةيفنحلا ةداسلا خيش يفنحلا يمورلا فزورعم نب دمحم نب مساق*
.]أ 189[ .]روطس

 6[ .]918[ تام .نيدلا نيز خيشلا ينيعلا نب نيدلا نيز خيشلا مع نب دمحم نب مساق*



.]أ 189[ .]روطس

 ىلإ ]أ 189[ .ً]ارطس 11[.]863[ تام .يفنحلا يسكرجلا يوازمحلا هللا دبع نب ىناي ىناق*
.]ب 189[

 4[ .]808[ تام .روكذملا مساق دلاو نيدلا نيز يتفملا يفنحلا يرصملا هللا دبع نب اغبولظف*
.]ب 189[ .]روطس

.]ب 189[ .]روطس 7[ .]808[ تام .نيدلا ماوق خيشلا يفنحلا يمورلا هللا دبع نب ماوق*

]فاكلا فرح[
 .]روطس 7[ .]673[ نم عمس .ةلودلا لبش يفنحلا يحلاصلا ىتشدلا هللا دبع نب روفاك*
.]ب 189[

 .]روطس 10[ .]690[ تام .يفنحلا يرصملا نيدلا لامج ريمألا يرعملا هللا دبع نب يدغتشك*
.]ب 189[

]ماللا فرح[
 8[ .]758[ تام .داهزلا دحا هللا دبع نب نيدلا ماوق خيشلا يفنحلا هللا دبع نب هللا فطل*
.]أ 190[ .]روطس

 190[ ىلإ ]أ 190[ .ً]ارطس 13[ .]695[ تام .نيدلا ردب ريمألا يدوعسملا هللا دبع نب ولول*
.]ب

 خيشلا ريرضلا يرقملا يقشمدلا هللا دبع نب دمحأ نب باوصلا دمحأ نب هللا دبع نب ءولول*
.]ب 190[ .]روطس 6[ .]662[ ىلع ارق .ردلا وبأ نيدلا بيجن ملاعلا مامإلا هيقفلا

.]ب 190[ .]روطس 8[ .يفنحلا نيدلا ردب خيشلا ياضقلا هللا دبع نب ولول*

]ميملا فرح[
 .يمزراوخلا يجاخلا يلع نب دمحم نب ديعس يبأ نب نيسحلا نب دمحم نب قفوملا نب ديؤملا*



."رعشلا يرعشو ،ةرثنلا ةرثن باتك هلو" .]ب 190[ .]روطس 8[ .خيرات دجوي ال

 .]روطس 3[ .]736[ تام .هيقفلا ملاعلا خيشلا يفنحلا ريرضلا ناملس نب ملسم نب رسيم*
.]أ 191[ ىلإ ]ب 190[

 دلو .ناهربلا نب هيجولا ركب وبأ يوحنلا ريرضلا يطساولا رهزألا يبأ نب كرابملا نب كرابملا*
.]أ 191[ .]روطس 8[ .]612[ تام ]530[

]دمحم ركذ[
 24[ .]702[ نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يقشمدلا فسوي نب ميهاربا نب دمحم*
.]ب 191[ ىلإ ]أ 191[ .ً]ارطس

.]ب 191[ .ً]ارطس 18[ .]733[ نم عمس .يعوشخلا هللا دبع وبأ رصان نب دمحأ نب دمحم*

 دلو .نزاخلا نباب هدلاو ريهشلا يفنحلا يرهاقلا دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 192[ ىلإ ]ب 191[ .]روطس 5[ .]775[

 9[ .]699[ تام .نيدلا سمش يضاقلا يفنحلا يسلبارطلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم*

.]أ 192[ .]روطس

 4[ .]802[ تام .ريبلا خيشلا نباب فرعي نيدلا سمش دوعسلا وبأ يرصملا دمحأ نب دمحم*
."ةيوونلا نيعبرألا جرخ" .]أ 192[ .]روطس

 .نيدلا سمش ةمالعلا يرقملا جرعألا يفنحلا يقشمدلا مث يقرلا يلع نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 192[ .]رطسأ 10[ .]742[ تام

 .]روطس 7[ .]641[ نم عمس .يلاعملا وبأ نيدلا دجم خيشلا يفنحلا يلبرألا رمع نب دمحم*
.]ب 192[ ىلإ ]أ 192[

 فورعملا نيدلا زع يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا ملاس نب ةعمج نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 192[ .]رطسأ 10[ .]818[ تام ]742[ دلو .نصح نباب

 خيشلا ةيوقوقربلا ةيرهاظلا مامإ يفنحلا يرقملا ينيتارزلا دمحم نب يلع وعدملا دمحأ نب دمحم*



.]ب 192[ .]روطس 7[ .]825[ تام ]747[ دلو .نيدلا سمش

 لبق دلو .يفنحلا يمرزخلا نب نيدلا سمش ]يومحلا[ يرمحلا كرابملا نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 193[ ىلإ ]ب 192[ .]روطس 5[ .]827[ تام ]760[

 نب باهشلا نب تاكربلا وبأ ايضلا ديعس نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 193[ .]روطس 5[ .]830[ تام .يفنحلا يكملا مث يدنهلا ايضلا

 193[ .]روطس 6[ .]833[ تام .نيدلا سمش يفنحلا يعرذألا ناميلس نب دمحأ نب دمحم*
.]أ

 دبع نب دمحم نب نامثع نب تباث نبدمحم نب رمع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
 نب نايرلا دبعلا ىعديو ناسح نب قيدصلا ىعديو دومحم نب نوميم نب نايح نب نمحرلا
 نيز نباب ىنكيو دامع نب ليعامسا نبا فسوي نالعد يبأ نب نالجع ابأ ىعديو ناعمس
 ديمح ةاضقلا يضاق يفنحلا يقشمدلا اطوز نب تباث نب ةفينح يبأ نامعنلا نب نيدلا
 نيدلا عاجش نب نيدلا ماسح نب جرفلا يبأ نيدلا جات ةاضقلا يضاق نب هللا دبع وبأ نيدلا
 نب ميانغلا يبأ نب مراكملا يبأ نب نيدلا نكر نب نيدلا سمش نب نيدلا يحم نب يناغرفلا
 / 867[ تام .دادغب يضاق نباب ريهشلا نوميم دماحملا يبأ نب لضفلا يبأ نب جرفلا يبأ

.]أ 194[ ىلإ ]أ 193[ .ً]ارطس 51[ .]868

 ]726[ دلو .يفنحلا يسدقملا يمرقلا نيدلا سمش مامإلا خيشلا نامثع نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 194[ .]روطس 5[ .]788[ تام

 خيشلا نب نيدلا سمش عرابلا بيطخلا مزاح دواد نب ميهاربا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
 26[ .]805[ تام ]738[ دلو .يفنحلا يعرذألا نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نب نيدلا باهش
.]ب 194[ ىلإ ]أ 194[ .ً]ارطس

 .]روطس 10[ .خيرات دجوي ال .ينامكرتلا نيدلا سمش خيشلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم*
 هلو ،ينغملا حرش يف يندملا فشاكلا هامسو نيدلجم يف يزابخلل ينغملا حرش" .]ب 194[
."نانجلا هامسو ناكلخ نبا خيرات رصتخاو ،كسانلا باتكو ،دلجم رتولا باتك



 ىلإ ]ب 194[ .]روطس 5[ .]827[ تام .نيدلا سمش يفرصلا يومحلا دمحأ نب دمحم*
.]أ 195[

 .]روطس 7[ .]833[ تام .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يعرذألا نميلس نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 195[

 يفنحلا مث يعفاشلا يقشمدلا لصألا يعاقبلا نمثع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب دمحم*
 يضاق موحرملا نبا اقبلا وبأ نيديفتسملا عجرب نيسردملا ردص ماهلا ةمالعلا مامإلا خيشلا
.]أ 195[ .ً]ارطس 13[ .]948[ نم عمس .نيدلا باهش نيملسملا

 نيدلا رصان خيشلا يرقملا يفنحلا يحلاصلا دجملا يبأ نب دمحم يبأ نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 195[ ىلإ ]أ 195[ .ً]ارطس 11[ .]731[ تام ]653[ دلو .هللا دبع وبأ

 .نيدلا مجن ىلاعت هللا يف خألا يفنحلا يحلاصلا يكيراعملا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 195[ .ً]ارطس 12[ .]923[ تام

 يلع يبأ نب شيعلا يبأ نب بياتلا يبأ نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
 .نيدلا زع يضاقلا بياتلا يبأ نباب فورعملا يفنحلا يرصملا لصألا يقشمدلا يراصنألا
.]أ 196[ ىلإ ]ب 195[ .ً]ارطس 25[ .]846[ تام ]775[ دلو

 نيدلا باهش نب نيدلا لامك خيشلا يفنحلا نب يفنحلا يحلاصلا لبش نب دمحأ نب دمحم*
 196[ ىلإ ]أ 196[ .ً]ارطس 26[ .]888[ دلو .ةراطق نبابً اثيدحو هدج مسابً اميدق ريهشلا
.]ب

 تام .هللا دبع وبأ نيدلا سمش ةكربلا ةمالعلا خيشلا يفنحلا ينيجحلا دمحأ نب دمحم*
.]ب 196[ .]روطس 4[ .]861[

 نباب ريهشلا يفنحلا يكملا يناغاصلا ديعس نب دمحم نب دمحم ايضلا نب دمحأ نب دمحم*
 .]854[ تام ]789[ دلو .ليعامسا نب يلع نب فسوي نب رمع نبا وهو ديعس هدجو ءايضلا
 رحبلاو ،تادلجم عبرأ عمجملا حرش يف عرشملا فلأو" .]ب 197[ ىلإ ]ب 196[ .ً]ارطس 54[
 ماوعلا ةلهج نم مارحلا دجسملا هيزنتو ،تادلجم عبرأ قيتعلا تيبلل جحلا كسانم يف قيمعلا



 ،يونزغلا ةمدقم حرش يف يونعملا بدألا هامسو نيدلجم يف يونزغلا ةمدقم حرشو ،نيدلجم
.ً"ارصتخموً اطوسبم يفاولا حرشو ،يفاكلا نم ةعطقو يودزيلا لوأ نم ةعطق حرشو

 ]ب 197[ .ً]ارطس 34[ .]858[ تام ]791[ دلو .يفنحلا يكملا ايضلا نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 198[ ىلإ

 .يعفاشلا مث يفنحلا يبلحلا نيدلا سمش يضاقلا رجاهملا نب هللا دبع نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 198[ .]رطسأ 10[ .]794[ تام

 نيدلا باهش ةاضقلا يضاق نب نيدلا سمش ةاضقلا يضاق دومحم نب دمحأ نب دمحم*
 .]روطس 9[ .]840[ تام ]810[ دلو .قشمد ةاضق يضاق كشكلا نباب فورعملا يقشمدلا
.]ب 198[

 تام.نيدلا مجن نب نيدلا يحم يضاقلا يفنحلا زعلا نب ليعامسا نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 199[ .]روطس 6[ .]808[

 ةدحوملاب اقبلا وبأ نيدلا مجن ديسلا يفنحلا يكملا لصألا يراخبلا دمحم نب دمحأ نب دمحم*
 .]912[ دلو .نيدلا مجن ديسلا يلو انبحاص نيدلا باهش ثدحملا ةمالعلا موحرملا انالوم نب
.]أ 199[ .ً]ارطس 11[

 ىلع بتك".]أ 199[ .]روطس 10[ .]802[ تام .يفنحلا يرصملا دمحم نب دمحأ نب دمحم*
.ً"انسحً احرش ةيوونلا نيعبرألا

 .فيفعلا نباب فرع نيدلا دامع خيشلا يفنحلا يقشمدلا رمع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 199[ ىلإ ]أ 199[ .]روطس 5[ .]669[ نم عمس

 يندشنأ .نيدلا باهش يضاقلا نب نيدلا رصان يضاقلا يفنحلا يومحلا دمحأ نب دمحم*
.]ب 199[ .ً]ارطس 13[ .]792[ يف

 .نيمألاب فورعملا نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يماحلا يورهلا دمحم نب دمحأ نب دمحم*
.]أ 200[ ىلإ ]ب 199[ .ً]ارطس 20[ .]953[ نم عمس



 9[ .]765[ تام .هللا دبع وبأ نيدلا رصان هيقفلا دنسملا يفنحلا رادنزخلا كبدأ نب دمحم*
.]أ 200[.]روطس

 نيدلا دعس نب نيدلا لامج ورمع نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب تاكربلا يبأ نب دمحم*
 .ً]ارطس 67[ .]835[ تام .ةشبحلا دالبب نيملسملا ناطسلو مالسغلا جايس يفنحلا يتربجلا
.]ب 201[ ىلإ ]أ 200[

 ينيدراملا يرايجابلا ةمالس نب رمع نب دمحأ نب نمثع نب دمحم نب ركب يبأ نب دمحم*
 63[ .]758 / 755[ دلو .هللا دبع وبا نيدلا ردب ةمالس نبا هدجب ريهشلا يفنحلا يبلحلا
 ةليسو باتك امه ]نيفلؤم هل ىأر فلؤلا[" .]ب 202[ ىلإ ]ب 201[ .]837[ تام .ً]ارطس
."باتكلا ةحتاف ريسفت يف باونلا باتكو ،لوسرلا ثيدح ةفرعم ىلإ لوصولا

 دبع وبأ نيدلا ناهرب ةيكرتلا ةيناثلا كلامملا يضاق نب دمحم نب رمع نب ركب يبأ نب دمحم*
 202[ .ً]ارطس 12[ .]723[ تام ]643[ دلو .يفنحلا يراخبلا يداجاشونلا يدنقرمسلا هللا
.]أ 203[ ىلإ ]ب

 أرق .نيدلا سمش ةمالعلا ...يوفصلا دمحأ نب ناميلس نب ليعامسا نب ركب يبأ نب دمحم*
.]أ 203[ .ً]ارطس 13[ .]76[ ىلع

 10[.]685[ نم عمس .نيدلا ردب خيشلا يفنحلا يقرلا نسحلا يبأ نب ميانغلا يبأ نب دمحم*
.]ب 203[ ىلإ ]أ 203[ .]روطس

 203[ .]رطسأ 10[ .خيرات دجوي ال .لاقبلا خياشملا نيز يمزروخلا مسقلا يبأ نب دمحم*
 باتكو ،ليزنتلا حاتفم باتكو ،بتكلا رارسأ باتكو ،ىنسحلا ءامسالا حرش باتك هل".]ب
 هيبنتلا باتكو ،نايبلاو يناعملا يف ةيادهلا باتكو ،ةالصلا راكذأ باتكو ،ملعلا يف بيغرتلا
."ريسفتو ،نآرقلا زاجيإ ىلع

 .]روطس 7[ .]605[ نم عمس[ .يفنحلا ميكحلا دبع نب دعسا نب مسقلا يبأ نب دمحم*
.]ب 203[

 فورعملا يفنحلا نيدلا ثايغ ريمألا نمثع نب فخرأ نب كبدارب نب ديزي يبأ نب دمحم*



 204[ ىلإ ]ب 203[ .]روطس 9[ .]824[ تام .مورلا دالب نم اهريغو اصرب كلمتم يشركب
.]أ

.]أ 204[ .]روطس 6[ .]705[ نم عمس .نيدلا جات خيشلا يفنحلا يمورلا سايلا نب دمحم*

 هيقفلا هللا دبع وبأ نيدلا رصان ملاعلا مامإلا خيشلا فسوي نب ركب يبأ نب سنأ نب دمحم*
.]أ 204[ .ً]ارطس 14[ .]809[ تام .يفنحلا

 .يرقملا خسانلا نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يبلحلا نمثع نب فسوي نب ليعامسا نب دمحم*
.]ب 204[ ىلإ ]أ 204[ .]روطس 7[ .]814[ تام

 فيس فيرشلا نب نيدلا يقت فيرشلا يفنحلا ينيسحلا ىسوم نب ليعامسا نب دمحم*
.]أ 205[ ىلإ ]ب 204[ .ً]ارطس 21[ .]731[ تام .نيدلا

 ليصألا خيشلا يفنحلا هللا دبع نب نيدلا سمش يضاقلا نب فسوي نب ميهاربا نب دمحم*
.]أ 205[ .]روطس 10[ .]793[ نم عمس .يلع وبا نيدلا سمش دنسملا

 وبأ نيدلا سمش ةمالعلا يفنحلا يقشمدلا يزغلا رماع يبأ نب دمحم نب ميهاربا نب دمحم*
 ]أ 205[ .ً]ارطس 18[ .]897[ تام ]825[ دلو .رماع يبأ نيدلا مراص موحرملا نب لضفلا
.]ب 205[ ىلإ

 وبا نيدلا لامج يوفصلا يوحنلا ثدحملا هيقفلا ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربا نب دمحم*
 دلو .يدشرملاب فورعملا يفنحلا ةافولاو رادلاو أشنملاو دلوملا يكملا لصالا يرصملا نساحملا
.]ب 205[ .ً]ارطس 13[.]839[ تام ]770[

 ةسردملا خيش يفنحلا يرصقالا نيدلا سمش ةمالعلا ملاعلا مامغلا خيشلا ميهاربإ نب دمحم*
.]أ 206[ ىلإ ]ب 205[ .ً]ارطس 12[ .]797[ تام .ةيشمتيألا

 نيدلا سمش دهازلا رمعملا مامإلا خيشلا يحلاصلا يدفصلا ىسوم نب ميهاربا نب دمحم *
.]أ 206[ .ً]ارطس 13[ .]902[ تام ]850[ دلو .هللا دبع وبا

 يضاقلا وخأ نيدلا سمش ليصالا خالا يفنحلا ينامثعلا مركالا دمحأ نب ميهاربا نب دمحم*



.]ب 206[ ىلإ ]أ 206[ .ً]ارطس 22[ .]930[ تام .مدقتملا ميركلا دبع نيدلا ميرك

 14[ .]767[ نم عمس[ .نيدلا سمش هيقفلا يفنحلا ةينع نب دمحا نب ميهاربا نب دمحم*
.]أ 207[ ىلإ ]ب 206[ .ً]ارطس

 نيمأ يضاقلا يقشمدلا ميهاربا نب فسوي نب يلع نب دمحا نب يلع نب ميهاربا نب دمحم*
 .نصحلا يضاق نباب فرعيو يفنحلا قحلا دبع نباب ريهشلا نيدلا ناهرب يضاقلا نب نيدلا
.]أ 207[ .]روطس 9[ .]776[ تام

 ريهشلا يفنحلا يكملا لصالا يزغلا باهولا دبع نب ركب يبا نب دمحأ نب ميهاربا نب دمحم*
 ]أ 207[ .ً]ارطس 46[ .]839[ تام ]970[ دلو .نساحملا وبا نيدلا لامج ةمالعلا يدشرملاب
.]أ 208[ ىلإ

 وبأ ةلودلا نيمأ يضاقلا ميهاربا نب فسوي نب يلع نب دمحأ نب يلع نب ميهاربا نب دمحم*
 دبع نباب ريهشلا يفنحلا يقشمدلا قحسا يبأ نيدلا ناهرب ةاضقلا يضاق نب هللا دبع
.]أ 208[ .]روطس 8[ .]776[ تام .قحلا

 يرقملا هيقفلا مامإلا خيشلا فسوي نب يرقملا اجارق نب بويا نب ىكنس نب ميهاربا نب دمحم*
 تام .يفنحلا يبلحلا يرصيقلا قحسا يبأ نيدلا جات نب هللا دبع وبا ظفاح يضاقلا
.]أ 208[ .]روطس 7[ .]780[

ً ابهذم يرهاظلا يكتسبلا نيدلا ردب بيدالا عرابلا مامغلا خيشلا دمحم نب ميهاربا نب دمحم*
.]أ 209[ ىلإ ]ب 208[ .ً]ارطس 54[ .]830[ تام .يفنحلا

 ىلإ ]أ 209[ .]رطسأ 10[ .]803[ يف جح .ةرينب بقلملا يراخبلا هيروب نب ميهاربا نب دمحم*
.]ب 209[

 لضفلا وبأ نيدلا سمش دلولا يفنحلا يحلاصلا رداقلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربا نب دمحم*
 .ً]ارطس 14[ .]931[ دلو .يرصحلا نباب ريهشلا نيدلا لامج انخيش نب ناهرب يلوملا نب
.]ب 209[

 .]رطسأ 10[ .]720[ تام .نيدلا سمش خيشلا بدؤملا يفنحلا دمحم نب دعسأ نب دمحم*



.]أ 210[ ىلإ ]ب 209[

 نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يقشمدلا اثلث نب تباث نب تباث نب تباث نب دمحم*
.]أ 210[ .]روطس7[ .]724[

 نب لامكلا نامزلا خيش ةعامج دحأ نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يرصملا ليربج نب دمحم*
.]أ 210[ .]رطسأ 10[ .]855[ تام .مامهلا

 دلو .يفنحلا ينانبلا نب نيدلا سمش لصألا ينامكرتلا فسوي نب دمحأ نب لالج نب دمحم*
.]ب 210[ ىلإ ]أ 210[ .ً]ارطس 18[ .]818[ تام ]770[

 7[ .]914[ تام .يفنحلا ةيرطملاب كبشي ةبرتب ةبقلا خيش ةمالعلا خيشلا ةعمج نب دمحم *
.]ب 210[ .]روطس

.]أ 211[ ىلإ ]ب 210[ .ً]ارطس 16[ .]847[ تام .يفوصلا يفنحلا نسح نب دمحم*

 .]406[ تام .يناهبصألا ظعاولا يوحنلا بيدألا يلوصألا ملكتملا ركب وبأ نسحلا نب دمحم*
.]أ 211[ .]روطس 4[

 8[ .]645[ دلو .يقشمدلا غياصلا نباب فورعملا يمادجلا عابس نب نسحلا نب دمحم*
 ةمحلم حرشو ،نيدلجم يف ديرد نبا ةروصقم حرش" .]ب 211[ ىلإ ]أ 211[ .]روطس
."تيب افأ اهتدع ةيتيهلا نزو ىلع ةديصق مظنو ،حاحصلا رصتخاو ،بارعإلا

 .يونقلاب فورعملا يفنحلا نيدلا سمش ةمالعلا يمورلا دمحم نب دمحم نب ةزمح نب دمحم*
 هقفلا لوصأ يف فنصم هلو" .]أ 212[ ىلإ ]ب 211[ .ً]ارطس 29[ .]834[ تام ]751[ دلو
."امهريغو يودرنلاو رانملا هيف عمج

 راوس نب ضايف نب نصح نب دمحأ نب ىيحي نب ركب يبأ نب ةزمح نب ميهاربا وعدملا دمحم*
 ىسوم نب دمحم نب ليمج يبا نب بوقعي نب ملسم نب بوقعي نب ةبلعث نب ةكردم نب مانع نب
 يمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب رايطلا رفعج مامإلا نب داوجلا هللا دبع نب ينيزلا نب
 23[ .]888[ تام ]777[ دلو .نيدلا زع ديسلا نب نيدلا ناهرب ديسلا يفنحلا يرفعجلا



 .]ب 212[ ىلإ ]أ 212[ .ً]ارطس

 / 824[ تام ]747[ دلو .يفنحلا يبلحلا يرجاحلا نيدلا زع لاله نب ليلخ نب دمحم*
.]أ 214[ ىلإ ]ب 212[ .ً]ارطس79[ .]825

 دلو .افصلا يبأ نب افولا وبأ يفنحلا يحلاصلا هللا دبع نب ميهاربا نب ليلخ نب دمحم*
.]أ 214[ .]رطسأ10[ .]833[

 نيدلا سمش يضاقلا يفنحلا يكركلا دمحم نب نميلس نب دلاخ وعدملا ليلخ نب دمحم*
.]أ 214[ .]روطس 5[ .]882[ زاجأ .يسلبارطلا

 .]روطس 9[ .]621[ نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا هللا دبع نب يقابلا دبع نب دمحم*
.]ب 214[ ىلإ ]أ 214[

.]ب 214[ .]رطسأ 10[ .]734[ تام .ظفاحلا كلملا نب نيدلا سمش يضاقلا دواد نب دمحم*

 .ةلودلا نياص فلسلا ةيقب حلاصلا هيقفلا خيشلا يفنحلا يمورلا ىفطصم نب روث نب دمحم*
.]ب 214[ .]روطس 9[ .]730[ تام

 ال .نيدلا سمش الم يفنحلا يراخبلا يلع نب دمحم نب يلع شيورد نب يلع وعدملا دمحم*
.]ب 214[ .]روطس 4[ .خيرات دجوي

 نيدلا لالج ةمالعلا نب نيدلا سمش ةاضقلا يضاق فسوي نب دمحأ نب الوسر نب دمحم*
 .]روطس 9[ .]818[ تام .يتابنلا نباب فورعملا رادلاو دلوملا يرصملا لصألا يف ينامكرتلا
.]أ 215[

 ننفملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا يمامإلا روصنم نب ناضمر نب دمحم*
.]ب 215[ ىلإ ]أ 215[ .ً]ارطس 36[ .]922[ تام .بارت وبأ نيدلا سمش دباعلا دهازلا

 10[ .]914[ تام .ةيديؤملا خيش يفنحلا نيدلا ردب ةمالعلا يريدلا نب دعس نب دمحم*
.]أ 216[ ىلإ ]ب 215[ .]رطسأ

 دعس نب ركب يبا نب حلصم نب ركب يبأ نب دعس نب هللا دبع نب دمحم نب دعس نب دمحم*



 ىلإ ]أ 216[ .ً]ارطس 23[ .]827[ تام .يريدلا نب نيدلا سمش يضاقلا يفنحلا يسدقملا
.]ب 216[

 دعس ةمالعلا نب نيدلا سمش بتاكلا حلاصلا ةمالعلا مامإلا يفنحلا يرصملا دعس نب دمحم*
.]أ 217[ ىلإ ]ب 216[ .ً]ارطس 29[ .]867[ تام .نيدلا

 يبلحلا نازولاب ريهشلا هللا دبع وبأ نيدلا جات خيشلا ميهاربإ نب ناضمر نب دعس نب دمحم*
.]أ 217[ .]روطس 9[ .]650[ تام ]568[ دلو .يفنحلا يقشمدلا

 ةرهاقلا يف روهشملا نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا خيشلا ديعس نب دعس نب ناميلس نب دمحم*
 ىلإ ]أ 217[ .ً]ارطس 37[ .]809 / 801[ دلو .يفنحلا يجنفاكلا هللا دبع وبأ نيدلا يحمب
 ىلع بتكو ،فاشكلا حورش يف تامكاحملا باتك ،اهنم تافنصم ةدع فنصو" .]ب 217[
 عمجم ىلعو ،ريبكلا عماجلا صيجلت ىلع بتكو ،هقفلا يف ةيادهلا حرشو ،فاشكلا ةيشاح
 ىلعو ،نايبلاو يناعملا يف لوطملا ىلعو ،يواضيبلا يضاقلا ريسفت ىلعو ،هقفلا يف نيرحبلا
 يف دضعلا حرش ىلعو ،ةئيهلا ملع يف ينيمغجلا حرش ىلعو ،مالكلا ملع يف فقاوملا حرش
 نبال ىربكلا دعاوقلا حرشو ...وحنلا يف طسوتملاو ءوضلا باتك تايبأ حرشو ،هقفلا لوصأ
 ةلالجلا ثاحبأ يف ةلاسرً اضيأ بتكو ،ةداهشلا يتملك يف راونألا باتك فنصو ،ماش
 يف حاورألا لزانم باتك فنطو ،قابطلا بتارم يف قارشإلا و ... راظنألا باوج اهامسو
."سفنلا لاوحأ

 5[ .]722[ نم عمس .ةميزخب فورعملا نيدلا سمش خيشلا رقص نب ناميلس نب دمحم*
.]أ 218[ ىلإ ]ب 217[ .]روطس

 .]روطس 8[ .]716[ نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يرعملا دواد نب نميلس نب دمحم*
.]أ 218[

 ةوبرلا مامإ يفنحلا يونوقلا يمورلا نيدلا هيجو ننفملا ملاعلا مامإلا ناميلس نب دمحم*
.]أ 218[ .]روطس 8[ .]699[ تام .قشمدب

 دلو .هدلاوب ريهشلا نيدلا لامك يضاقلا يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا ناطلس نب دمحم*
 هامس دلجم يفً اكسنم عمجو" .]أ 219[ ىلإ ]أ 218[ .ً]ارطس 37[ .]932[ تام ]852[



."دجاسملا ةرايزل دجاسلا قيوشت

 .]رطسأ 10[ .]837[ تام .نيدلا رصان لضافلا يفنحلا يتابيبقلا يقشمدلا ليش نب دمحم*
.]أ 219[

 ىلإ ]أ 219[ .ً]ارطس 14[ .يفنحلا يمورلا يرانقلا نيدلا سمش خيشلا نب هاش نب دمحم*
.]ب 219[

 تام .ديحولا نباب فورعملا نيدلا فرش يفنحلا بتاكلا خيشلا فسوي نب فيرش نب دمحم*
.]أ 220[ ىلإ ]ب 219[ .ً]ارطس 34[ .]911[

 فرش نب نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يظفاحلا ركب يبأ نب ميهاربا نب حلاص نب دمحم*
.]أ 220[ .]روطس 5[ .]707[ نم عمس .نيدلا

.]أ 220[ .]روطس 5[ .]821[ تام .يفنحلا يناميلا يديبزلا ناعرس نب ةقدص نب دمحم*

 دنهلا هتكلمم ريلسو يليهد بحاص دهاجملا وبأ مظعألا ناطلسلا هاش قلغط نب دمحم*
.]ب 220[ ىلإ ]أ 220[ .ً]ارطس 31[ .خيرات دجوي ال .ربعملاو ناركمو دنسلاو

.]أ 221[ ىلإ ]ب 220[ .]روطس 9[ .]630[ نم عمس .يفنحلا دوعسم نب ةفرع نب دمحم*

 رخف يضاقلا يفنحلا يرصانلا مث لصألا يبلحلا ةنحشلا نب دمحم نب ربلا دبع نب دمحم*
 رارسألا بتاكو ةاضقلا يضاق نب نيدلا يرس مالسإلا خيش ةاضقلا يضاق نب نيدلا
.]أ 222[ ىلإ ]أ 221[ .ً]ارطس 46[ .]922[ نم عمس .نيدلا بحم ةرهاقلاب

.]750[ تام .بيقنلا نيدلا سمش دهازلا حلاصلا رمعملا يفنحلا يقرلا ميلحلا دبع نب دمحم*
.]أ 222[ .ً]ارطس 21[

 نيز ةاضقلا يضاق نب نيدلا سمش يضاقلا يفنحلا يتهفتلا يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم*
.]ب 222[ ىلإ ]أ 222[ .]روطس 9[ .]849[ تام .نيدلا

 .]695[ تام .هيقفلا ةرطايبلا دجسم مامإ يفنحلا يميمتلا ناطلس نب نمحرلا دبع نب دمحم*
.]ب 222[ .]روطس 3[



 .]774[ تام .ديزي ابأ ىنكي الضفلا دحأ يديبزلا جارسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم*
.]ب 222[ .ً]ارطس 17[

 يوحنلا غياصلا نيدلا سمش خيشلا يدرمزلا نسحلا يبأ نب يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم*
 ،هفيناصت نمو" .]ب 223[ ىلإ ]ب 222[ .ً]ارطس 44[ .]777[ تام ]708[ دلو .يفنحلا
 يف ينابملاو ،يوحنلا ةركذتلاو ...تادلجم تس يف قراشلا حرشو ،نيدلجم يف ةيفلألا حرش
 ىلع زمغلاو ،ينسلا بدألا يف ينجلا رمثلاو ،ميظعلا نآرقلا يف ميوقلا جهنملاو ،يناعملا
 عومجمو ،ةقيقدلا ]لئاسملا[ لياسملا يف ةقيلعتلا ...ماشه نبال ينغملا ىلع كاردتسالاو ،زنكلا
."ةدربلا حرشو ً،ادلجم رشع ةعبس ديارفلا عبنمو دياوفلا

 تام .هللا دبع وبأ نيدلا سمش هيقفلا يفنحلا يميمتلا ناطلس نب نمحرلا دبع نب دمحم*
.]ب 223[ .]روطس 8[ .]695[

 .]731[ تام .نيدلا زع هيقفلا جرعألا يفنحلا يواتفرلا ميظعلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم*
.]أ 224[ ىلإ ]ب 223[ .ً]ارطس 31[

 خيشلا ىلاعت هللا يف خألا يفنحلا يحلاصلا ينابسحلا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم*
 .ً]ارطس 21[ .]949[ تام .هركذ مدقتملا نيدلا نيز ةيفنحلا ةاضقلا يضاق نب نيدلا ظفاح
.]ب 224[ ىلإ ]أ 224[

 تام ]666[ دلو .ينيوزقلا نيدلا لالج ةاضقلا يضاق ةمالعلا رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم*
 نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت ]هل[" .]أ 225[ ىلإ ]ب 224[ .ً]ارطس 23[ .]739[
."يناجرالا رعش نم يناجرالا ردتلا ...حاضيإلا هامسو هحرشو

 يرصملا نيدلا ماسح ةاضقلا يضاق دامعلا نب دمحم نب رضخلا نب نمحرلا دبع نب دمحم*
 .ً]ارطس 48[ .]874[ تام ]811[ دلو .عطيرب نباب فرعيو يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا
 ةيم نم رثكأو ،اهحرشو ةعستلا تاقلعملاو ،يدهازملل يرودقلا حرشو" .]أ 226[ ىلإ ]أ 225[
."هقفلا يف ةموظنم لمعو...دلجم

 يضاق يقشمدلا نمحرلا دبع نب ]نمثع[ نب لاله نب دمحأ نب يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم*
 ليلد باتك فلأ" .]أ 227[ ىلإ ]أ 226[ .ً]ارطس 54[ .]909[ تام ]841[ دلو .ةيفنحلا



."راتخملا تالكشم يف راتحملا

 نباب ريهشلا يفنحلا يرصملا هللا دبع وبأ نيدلا سمش ةمالعلا يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم*
 نم" .]أ 228[ ىلإ ]أ 227[ .ً]ارطس 37[ .]776[ تام ]707 / 704[ دلو .غياصلا
 عبنمو دياوفلا عمجم باتكو ،تادلجم عبرأ هبهذم ىلع ةقيقدلا بهاذملا يف ةقيلعتلا ،هتافنصم
 ،ميركلا نآرقلاب قلعتت دياوف يف ميوقلا جهنلاو ،يناعملا يف ينابلاو ،دلجم ةرشع عبس ديارفلا
 ةيفلأ حرشو ،هقفلا يف زنكلا ىلع زمغلاو ،ةدربلا ىلع مقرلاو ،ينسلا بدألا يف ينجلا رمتلاو
 درلاو ،هللا الإ هلإ ال بارعإ يف هافولاو ،ثيدحلا يف راونألا قراشم حرشو ،وحنلا يف كلام نبا
."مالسلا هيلع هثيداحأ يف مامكألا رهزو ،ماشه نبال بارعإلا يف ينغملا ىلع

 226[ .]روطس 7[ .]953[ نم عمس .رظن المب وعدملا يفنحلا يخلبلا نمحرلا دبع نب دمحم*
.]أ

 سمش يفنحلا دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحم نب نسحلا نب يلع نب ميحرلا دبع نب دمحم*
 ىلإ ]أ 228[ .ً]ارطس 33[ .]807[ تام ]735[ دلو .]تارفلا[ تارقلا نباب فورعملا نيدلا
 ةنماثلا ةياملا هنم لمكأف هضعب ضَّيب ً،ادجً اريبكً اخيرات بتكف خيراتلابً اجهل ناكو" .]ب 228[
 عرشو ةسماخلا يف عرش مث ً،ادلجم نيرشع وحن نم عنص ،اذكه مث ةسداسلا مث ةعباسلا مث
."لفاغلا هيبنتو لقاعلا سينأ باتك فلأو ...ةافولا هتكردأف ةعبارلا ةياملا ضيبت يف

 دبع نب قحلا دبع نب يلع نب ميركلا دبع نب رينم نب رونلا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم*
 نب نيدلا يقت دمحم يبا نب هللا دبع وبأ يفنحلا لصألا يبلحلا رونلا دبع نب دمصلا
.]أ 229[ ىلإ ]ب 228[ .ً]ارطس 12[ .]772[ تام ]711[ دلو .نيدلا بطق ةمالعلا ظفاحلا

 نيعم خيشلا يفنحلا ينانكلا يشرقلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم*
 229[ .ً]ارطس 15[ .]736[ نم عمس .يشرقلا نيدلا اهب خيشلا طبش ميركلا دبع وبأ نيدلا
.]أ

 ...يمخللا يلوماعلا ةفينح يبأ نب تباث نب دامح نب يلع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم*
 يبأ ينابرلا مامإلا نب هللا دبع يبأ نيدلا سمش ديهشلا يتفملا ةودقلا مامإلا خيشلا
.]أ 230[ ىلإ ]أ 229[ .ً]ارطس 38[ .]768[ تام ]704[ دلو .نسحلا



 فرش ظفاحلا نب نيدلا نيمأ ظفاحلا يفنحلا يناولا ميهاربا نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم*
.]أ 230[ .]روطس 6[ .]749[ تام .نيدلا

 6[ .]920[ ]دلو[ .نيدلا سمش ةاضقلا يضاق يفنحلا يرصملا يسيدمدلا هللا دبع نب دمحم*
.]أ 230[ .]روطس

 يضاق ةمالعلا نميلس نب ىفطصم نب ميهاربا نب نمثع نب يلع نب هللا دبع نب دمحم*
 نيدلا الع ةاضقلا يضاق نب نيدلا لامج ةاضقلا يضاق نب هللا دبع وبأ نيدلا ردص ةاضقلا
 ]743[ دلو .ةيرصملا رايدلا ةاضق يضاق يفنحلا ينادراملا ينامكرتلا نيدلا رخف خيشلا نب
.]ب 230[ ىلإ ]أ 230[ .ً]ارطس 23[ .]776[ تام

 .]902[ تام .يفنحلا نيدلا رصان مالسإلا خيش ةاضقلا يضاق يميخألا هللا دبع نب دمحم*
.]ب 230[ .ً]ارطس 11[

 .نيدلا اهب يضاقلا يفنحلا يحلاصلا ينيجحلا ليعامسا نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم*
.]أ 231[ ىلإ ]ب 230[ .ً]ارطس 16[ .]904[ تام ]843[ دلو

 دبع وبأ نيدلا فرش نيملسملا يضاق ثدحملا يفنحلا ينيقلبلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم*
.]أ 231[ .]روطس 6[ .]922[ انيلع مدق .هللا

 دومج عم عورفلاب ةفرعم ةيفنحلا رثكأ ناك ةعطقلاب بقلملا يفنحلا ينيجحلا هللا دبع نب دمحم*
.]ب 231[ ىلإ ]أ 231[ .]رطسأ 10[ .]816[ تام .هنهذ

.]ب 231[ .]روطس 6[ .]822[ ]؟؟ يفوت[ يلوت .يفنحلا يديزلا ناغوس نب هللا دبع نب دمحم*

 231[ .]روطس 8[ .]825[ تام .لامجلا نب نيدلا ردص يفنحلا يمورلا هللا دبع نب دمحم*
.]ب

 9[ .]864[ تام .نيدلا بحم يضاقلا يفنحلا يرصملا لصألا يخامكلا هللا دبع نب دمحم*
.]ب 231[ .]روطس

 ىلإ ]ب 231[ .ً]ارطس 11[ .]776[ تام .يقشمدلا مث يدنهلا يوغصلا هللا دبع نب دمحم*



.]أ 232[

 هللا يف خألا يفنحلا يقشمدلا مث يحلاصلا لصألا يناروحلا هللا دبع نب هللا دبع نب دمحم*
 39[ .]941[ تام ً.اثيدح ارفلا نبابوً اميدق صيمح نباب ريهشلا نيدلا سمش دحوألا ىلاعت
.]ب 232[ ىلإ ]أ 232[ .ً]ارطس

 يسدقملا يسيبعلا دعس نب ركب يبأ نب حلصم نب ركب يبأ نب دعس نب هللا دبع نب دمحم*
 سمش ةاضقلا يضاق ةمالعلا يفنحلا سلبان لبج نم ادرس ةيرقب ريد ىلإ هتبسن يريدلا
 ىلإ ]ب 232[ .ً]ارطس 66[ .]827[ تام .]748 / 745 / 744 / 743 / 742[ دلو .نيدلا
.]أ 234[

 يلبشلا نيدلا يقت خيشلا نب هللا دبع وبأ نيدلا ردب ةاضقلا يضاق ةمالعلا هللا دبع نب دمحم*
 ]أ 234[ .ً]ارطس 29[ .]769[ تام ]712[ دلو .سلبارط ةاضق يضاق يفنحلا يقشمدلا
 حرشو ،لياوألا باتكو ،ناجلا ماكحأ يف نارملا ماكآ باتك اهنم تافنصم هلو" .]ب 234[ ىلإ
 ...ةيفنحلا مالعأب ةيفولا ةركذتلا فلأو ...عيراقتلاو لوصألا ةفرعم يف عيبانيلا هامسو يرودقلا
 ."ةفينح يبأ بقانم فلأو

 تام .نيدلا لامج نب نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يورصبلا ةبقع نب هللا دبع نب دمحم*
.]أ 235[ ىلإ ]ب 234[ .]روطس 9[ .]738[

 ةيرصملا رايدلاب ركسعلا يضاق يفنحلا يمرقلا نيدلا سمش يضاقلا هللا دبع نب دمحم*
.]أ 235[ .]روطس 8[ .]789[ تام .قوقرب رهاظلا كلملا اصخ دحأو

 نب نيدلا ردص يضاقلا ىفطصم نب ميهاربإ نب نامثع نب يلع نب هللا دبع نب دمحم*
 20[ .]776[ تام ]743[ دلو .نيدلا الع يضاقلا نب نيدلا لامج يضاقلا نب ينامكرتلا
.]ب 235[ ىلإ ]أ 235[ .ً]ارطس

 29[ .]782[ تام .يفنحلا يروباسينلا انثلا وبأ هللا راج وعدملا دومحم نب هللا دبع نب دمحم*
.]أ 236[ ىلإ ]ب 235[ .ً]ارطس

 3[ .]733[ نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا فيفعلا دبع نب نسحملا دبع نب دمحم*



.]أ 236[ .]روطس

 نيدلا بحم يضاقلا حون نب ليلخ نب فسوي ريمأ نب لوسر نب نميلس نب نمثع نب دمحم*
 239[ ىلإ ]أ 236[ .ً]ارطس 158[ .]847[ تام ]780[ دلو .يداركلا نيدلا فرش خيشلا نب
.]أ

 تام .نيدلا مجن ريزولا بحاصلا ريمألا يفنحلا يورصبلا يفيصلا نب نامثع نب دمحم*
.]ب 239[ ىلإ ]أ 239[ .]روطس 6[ .]723[

 تام .نيدلا رخف نب نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يبلحلا برقألا نب يلع نب ىسوم نب دمحم*
.]ب 239[ .ً]ارطس 12[ .]770[

 ةسردملاب ديعملا هللا دبع وبأ نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يدادغبلا رمع نب نمثع نب دمحم*
.]ب 239[ .]روطس 10[ .خيرات دجوي ال .ةيرفظملا

 .]704[ نم عمس .نيدلا لامج خيشلا يفنحلا يروزبلا دمحم نب نسحلا نب يلع نب دمحم*
.]أ 240[ ىلإ ]ب 239[ .]روطس 6[

 وبأ نيدلا سمش عرابلا ديفملا ظفاحلا مامإلا يجورسلا هللا دبع نب كيبأ نب يلع نب دمحم*
.]أ 240[ .ً]ارطس 22[ .]714[ دلو .يفنحلا يرصملا هللا دبع

 دجوي ال .نيدلا رون نب نيدلا فرش خيشلا يفنحلا يقشمدلا رتحب نب ركب نب يلع نب دمحم*
.]ب 240[ ىألإ ]أ 240[ .]روطس 6[ .خيرات

 .نيدلا ردب يضاقلا ةمالعلا ملاعلا فيرشلا ديسلا يفنحلا يرفعجلا دمحأ نب يلع نب دمحم*
.]ب 240[ .]روطس 6[ .]844[ تام

 .هللا دبع وبا نيدلا سمش ةاضقلا يضاق يفنحلا يدفصلا يلع نب رمع نب يلع نب دمحم*
.]ب 240[ .]رطسأ 10[ .]852[ تام ]775[ دلو

ً الصأ يدرورهشلا يركبلا زعألا نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحم*
 .]761[ تام ]686[ دلو .نيدلا رخف يتفملا لدعلا هيقفلا ملاعلاً ابهذم يفنحلاً ادلوم يدادغبلا



.]أ 241[ ىلإ ]ب 240[ .ً]ارطس 11[

 يضرلا لدعلا هيقفلا ملاعلا مامإلا يفنحلا يقشمدلا ليربج نب مشاه نب يلع نب دمحم*
.]أ 241[ .]روطس 5[ .]731[ تام .نيدلا سمش

 22[ .خيرات دجوي ال .نيدلا سمش ةمالعلا يفنحلا يرصملا دمحم نب نمثع نب رمع نب دمحم*
 ةهزن باتكو ،قالخالا ملع يف قاتشملا ةهزن باتك فنص" .]ب 241[ ىلإ ]أ 241[ .ً]ارطس
."قوقحلا ةفرعم ىلإ قوشلا ةهزن ]باتكو[ ...بادآلا فياطو يف بابلألا يلوأ

 .ً]ارطس 32[ .]908[ تام .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يقشمدلا يزغلا رمع نب دمحم*
.]أ 242[ ىلإ ]ب 241[

 8[ .]953[ نم عمس .نيدلا سمش الم يفنحلا يدنقرمسلا يكصاوخ نب ثايغ نب دمحم*
.]أ 242[ .]روطس

 6[ .خيرات دجوي ال .ظفاح المب وعدملا يفنحلا يننوكلا هاش كرابم نب هللا لضف نب دمحم*
.]أ 242[ .]روطس

 يقشمدلا لصألا يمورلا نيدلا ماوق نب نيدلا ماوق خيشلا ماوق نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]ب 242[ ىلإ ]أ 242[ .ً]ارطس 20[ .]858[ تام ]798[ دلو .هبقلب فرعيو يفنحلا

 هللا راجب فورعملا هللا دبع وبأ نيدلا لالج ةاضقلا يضاق ةمالعلا دومحم نب دمحم نب دمحم*
 ةيفنحلا ةاضق يضاق يفنحلا يروباسينلا نيدلا فرش خيشلا نب نيدلا بطق خيشلا نب
 ىلإ ]ب 242[ .ً]ارطس 23[ .]782[ تام .ةيشتمغرصلا ةسردملا خيشو ةيرصملا رايدلاب
.]أ 243[

 10[ .]603[ تام .مكحلا دوهش دحأ يقشمدلا نياصلا يفنحلا دومحم نب دمحم نب دمحم*
.]ب 243[ ىلإ ]أ 243[ .]روطس

 .قشمدب مكحلا باون دحأ نيدلا سمش يفنحلا يحلاصلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم*
.]ب 243[ .]روطس 4[ .]803[



 243[ .]روطس 7[ .]819[ تام .ةبلجنزلا نذؤم نب نيدلا سمش هللا دبع نب دمحم نب دمحم*
.]ب

 11[ .]820[ تام .يفنحلا نيدلا سمش يفوعلا يموزخملا نيسح نب دمحم نب دمحم*
.]ب 243[ .ً]ارطس

 عماجلاب نيتتقوملا سيير ةمالعلا يفنحلا يقشمدلا ينيزيتلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحم*
 244[ ىلإ ]ب 243[ .ً]ارطس 14[ .]911[ تام ]828[ دلو .لضفلا وبأ نيدلا سمش يومألا
.]أ

 ظفاح بيطخلا دباعلا ملاعلا خيشلا يفنحلا يكتاعلا يقشمدلا ارمحلا نب دمحم نب دمحم*
.]أ 244[ .]روطس 8[ .]889[ تام .نيدلا زع يضاقلا نب نيدلا

 نب نيدلا زع ةيفنحلا يتفم ةمالعلا مامإلا انخيش يقشمدلا ارمحلا نب دمحم نب دمحم*
.]أ 245[ ىلإ ]أ 244[ .ً]ارطس 34[ .]896 / 894[ تام ]815[ دلو .نيدلا سمش ةمالعلا

 هل[" .]أ 245[ .ً]ارطس 18[ .]782[ نم عمس .يفنحلا دسأ نب يلع نب دمحم نب دمحم*
."ةحتافلا تايآ يف ةحيافلا تاحتفلا ]يدفصلا هيلع فقو باتك

 خيشلا سفنلا ديقف ةمالعلا انالوم يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا ناطلس نب دمحم نب دمحم*
 245[ .ً]ارطس 32[ .]950[ تام ]870[ دلو .ينيزلا نب نيدلا لامك يضاقلا نب نيدلا بطق
."قياقدلا زنك نع قياقحلا فشك هامسو هب رختفاو زنكلا ىلعً احرش فلأ" .]ب 245[ ىلإ ]أ

 مجن ةمالعلا انوخأ يفنحلا يقشمدلا مث يحلاصلا يريهزلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
 .ً]ارطس 27[ .]930[ تام ]808[ دلو .نيدلا سمش يفنحلا ةاضقلا يضاق بيقن نب نيدلا
.]ب 246[ ىلإ ]ب 245[

 نيدلا ماسح نب بويأ نب يزاغ باهشلا نب دومحم نبً اعبرأ  دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*

 نبا )حص هنحشو ريخألا دومحم قوف بتكو دهف نبا مجنلا طخب هتيأر اذك( بلح هنحش دومحم
 نب ديلولا يبأ نيدلا بحم يضاقلا نب لضفلا وبأ نيدلا بحم يضاقلا هللا دبع نب ولتحلا
 يبلحلا يفنحلا هللا دبع يبأ نيدلا سمش يضاقلا نب لضفلا يبأ نيدلا لامك يضاقلا
 ةمجرتلا بحاصلو" .]ب 264[ ىلإ ]ب 246[ .ً]ارطس 898[ .]626[ تام .هنحشلا نباب فرع



 سمخ ىلإ نآلا ىهتنا دقو ةمج مولعل يواح وهو ةيادهلا حرش ،اهعمجأ نم ةدع فيناصت
 فينصتلاب درفنم وه امو ،ةينامعنلا بقانملاو ،ثيدحلا ملع يف ثيغملا دجنملا ...تادلجم
 يف رسنلا اذكو ،رانملا ريونت هامسو رانملا راصتخاو ،ةيوبن ةريسو ةالصلا كرات ىلع مالكلاك
 ،ةديفم تادايزب ةديصق يف ةدمعلاو دبعلا لوقيام نيب عمجلاو ،يزوجلا نبال رشعلا تآرقلا
 ةيام حرشو صيخلتلا ىلع مالكلا اذكو لمكي مل هنكلو دياقعلا حرش ىلع مالكلا باعيتساو
 رخوألاو لياوألا ملع يف رظانلا ةهزن هامس افيطلا خيرات لمعو ...هدلاو ةيفلأ نم ضيارفلا
 قيرط ىلع هنمز ىلإ هيلع ليذو ةامح بحاص ديؤملا كلملا خيرات رصتخاو ...ةديدع ماهوأ هيفو
."طسوتم مظنو ،فيطل خيراتو ،ةيوبن ةريس هلو ...راصتخالا

:يلي ام يوحت يهو ،ةنحشلا نبال اهلك يهو ةريثك تاحفص دجوي[[

.هتوخإو ،هدالوأ ،همامعأ ،هابأ ،هدج ةنحشلا نبا بسن ةمجرت .1

.]ب 248[ ]828[ ةنحشلا نبال ةزاجإ صن .2

.ثادحأو ةيخيرات تامولعم .3

.)هتافنصم ،هيملعم ،هتاباتك(ةفلتخم رداصم نم ةمجرتلا بحاص نع تامولعم .4

.هرعش نمو فلؤملا بتك نم تاسابتقا .5

.فاشكلا نم بارعإو ةيبرع دعاوق حرش .6

]]ةمجرتلا بحاص تافلؤم ضعب ءامسأ نع ةمتاخ .7

 ةاضقلا يضاق هدجو هدلاو  ركذ راملاً اسمخ دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]ب 265[ ىلإ]ب 264[ .ً]ارطس 33[ .]921[ تام .ةنحشلا نب نيدلا يرس مالسإلا خيش

 265[ .]روطس 7[ .]823[ تام .نيدلا سمش يقربلا يموزخملا نيسحلا نب دمحم نب دمحم*
.]ب

 فيناصتلا بحاص ملكتملا يفنحلا نيدلا ناهرب ةمالعلا يفسنلالا دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]ب 265[ .ً]ارطس 13[ .]684[ تام ]600[ دلو .فالخلا يف



 نيدلا سمش نب نيدلا ردب ةمالعلا مامإلا يفنحلا يرصملا نيدلا ريخ نب دمحم نب دمحم*
.]أ 266[ ىلإ ]ب 265[ .ً]ارطس 11[ .]869[ تام .نيدلا ريخ ةمالعلا هدج بقلب ريهشلا

 نب يزاغ نب حوتف نب بغالم نب نامهمط نب حلاص نب عينم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
 نب سيق نب لصوملا نب دعس نب معس نب ةيراج نب بهشألا نب حلصم نب يدنلع نب نيجتكب
 رصان نب نيدلا بحم خيشلا ةيحلاصلاب بدؤملا يفنحلا قارولا يجرزخلا ةرابع نب دعس
.]أ 266[ .]رطسأ 10[ .]803[ تام ]715[ دلو .نيدلا

 تقوملا نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يبلحلا نميلس نب يلع نب نسح نب دمحم نب دمحم*
.]ب 266[ ىلإ ]أ 266[ .ً]ارطس 11[ .]868[ تام .جاح ريمأب ريهشلا

 .]روطس 7[ .]773[ تام .نيدلا ردب خيشلا يفنحلا يمارصقألا ىسيع نب دمحم نب دمحم*
.]ب 266[

 تام .يفنحلا يناوشخلا نب نيدلا ردب يقشمدلا مث يسلابلا بوقعي نب دمحم نب دمحم*
.]ب 266[ .]روطس 8[ .]773[

 تام .بساحلا لاتعلا نب نيدللا رصان ريهشلا يفنحلا يقشمدلا يفيصلا دمحأ نب دمحم*
.]ب 266[ .ً]ارطس 11[ .]774[

 ]ب 266[ .]روطس 5[ .]775[ تام .ةيردنكسالا يضاق نيدلا ردص يركبلا دمحم نب دمحم*
.]أ 267[ ىلإ

 .نيدلا بحم خيشلا يفنحلا يورهلا ينارمادلا ركب يبأ نبً اعبرأ دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 267[ .ً]ارطس 11[ .]789[ تام

 .]795[ تام ]738[ دلو .يمدألا نيدلا نيمأ يفنحلا يقشمدلا دمحأ نب دمحم نب دمحم*
.]ب 267[ ىلإ ]أ 267[ .ً]ارطس 13[

 15[ .]821[ تام .ركسعلا يضاق نيدلا ردب يفنحلا روصنم نب يلع نب دمحم نب دمحم*
.]ب 267[ .ً]ارطس



 ردص نب نيدلا لامج ةمالعلا يفنحلا أشنملاو دلوملا يناهفصألا يلع نب دمحم نب دمحم*
 268[ ىلإ ]ب 267[ .ً]ارطس 21[ .]891[ دلو .قشمدب ةينيعملا ةسردملا نيسردم دحأ نيدلا
.]أ

 9[ .]748[ نم عمس .نيدلا لالج خيشلا يفنحلا يقشمدلا ديمحلا دبع نب دمحم نب دمحم*
.]أ 268[ .]روطس

 نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يراوحة نب دمحأ نب هللا رصن نب معنملا دبع نب دمحم نب دمحم*
.]أ 268[ .]روطس 8[ .]724[ نم عمس .جاتلا نب

 .]روطس 6[ .]808[ تام .زابخلا نبا نيدلا سمش خيشلا يفنحلا دمحأ نب دمحم نب دمحم*
.]ب 268[

 دبع وبأ نيدلا يسقت ثدحملا هيقفلا يفنحلا يراخبلا دومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
؟؟؟[ دلو .ةليمجنزلا بيطخلا نباب فورعملا نيدلا دعس خيشلا نب نيدلا لالج بيطخلا نب هللا

.]ب 268[ .ً]ارطس 18[ ."؟؟؟ رمعلا نم نيثالثلا لمكي ملو" ]734[ تام ]606

 لامج نب نيدلا سمش نب نيدلا لمكأ يتربابلا يمورلا دمحأ نب دومحم نب دمحم نب دمحم*
 ،اهنم ًءايشأ فنصو" .]ب 269[ ىلإ ]ب 268[ .ً]ارطس 29[ .]786[ تام ]710[ دلو .نيدلا
."فاشكلا ىلع يشاوحلا لمعو ،يطعم نبا ةيفلأ حرشو ،ديوجتلا حرشو ،ةيمستلا حرش

 يفنحلا يكملا يدشرملا باهولا دبع نب ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربا نب دمحم نب دمحم*
 تام ]796[ دلو .نساحملا يبأ نيدلا لامك يريمدلا ىسوم نب نيدلا لامك خيشلا طبس
.]أ 270[ ىلإ ]ب 269[ .ً]ارطس 40[ .]861[

 دلو .جاحريمأ نباب ريهشلا يفنحلا يبلحلا نميلس نب يلع نب نسح نب دمحم نب دمحم*
.]ب 270[ ىلإ ]أ 270[ .ً]ارطس 14[ .]792[

 حالص نب نيدلا زع ةمالعلا نب نيدلا يلو يفنحلا بلحلا يرضاحلا ليلخ نب دمحم نب دمحم*
.]ب 270[ .ً]ارطس 20[ .]841[ تام ]775[ دلو .نيدلا

 رصان يضاقلا ةلودلا نيمأ نباب ريهشلا يفنحلا يبلحلا باهولا دبع نب دمحم نب دمحم*



 .ً]ارطس 11[ .]799[ دلو .نيدلا مجن نب هللا دبع يبأ نيدلا سمش ةاضقلا يضاق نب نيدلا
.]أ 271[

 ]أ 271[.ً]ارطس 98[ .]868[ تام .ةودقلا حلاصلا خيشلا يفنحلا يرصملا دمحم نب دمحم*
.]أ 273[ ىلإ

 دلاولا يفنحلا يقشمدلا لصألا يبانعلا نيدلا دامع نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
 نب نيدلا لامك نب نيدلا بحم يلوملا نب دوعسلا وبأ نيدلا لامك حلاصلا ليصألا لضافلا
 .]ب 273[ ىلإ ]أ 273[ .ً]ارطس 29[ .]950[ تام .نيدلا رصان

 ملاعلا مامإلا خيشلا دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
 دلو .يمجعلا يراخبلا نيدلا الع مولعلا تاشنأ نيب عماجلا هرهد ديحوو هرصع ديرف ةمالعلا
 ةحصان ةلاسر ]اهنم بتك هلو[" .]ب 274[ ىلإ ]ب 273[ .ً]ارطس 45[ .]841[ تام ]779[
."جوزلا ءىطو ةليسم يف ةمدقم ...ةمسجملل ةمجلملا فنصو ...نيدحلملا ةحضافو نيدحوملا

 خيشلا يفنحلا يدنهلا يجامدلا ركب يبأ نبً اعبرأ دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 275[ ىلإ ]ب 274[ .ً]ارطس 26[ .]767[ نم عمس .نيدلا بيجن

 فورعملا يفنحلا يراغلبلا يمزراوخلا يفسنلا نيدلا نيمأ خيشلا دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 275[ .ً]ارطس 17[ .]799[ تام .يناولخلاب

 نب نيدلا يقت يفنحلا يقشمدلا بهو نب زعلا يبأ نب نميلس نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
 ردص ةاضقلا يضاق نب نيدلا سمش نيملسملا يتفم يضاقلا مامغلا خيشلا نب نيدلا رون
.]ب 275[ ىلإ ]أ 275[ .]روطس 7[ .]733[ تام .نيدلا

 نم نيع يفنحلا يبلحلا دمحم نب رمع نب ناميلس نب نسحلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
 ةمالعلا ةماهفلا مامهلا مامإلا هنايحأ لك يف الضفلا ناكرأ نيزو هنامز يف املعلا نايعأ
 275[ .ً]ارطس 14[ .خيرات دجوي ال .جاح ريمأ نباب فورعملا نيدلا سمش نيققحملا ريرحت
 ،رصعلا ةروس ريسفت يف رصقلا ةريخد باتكو ،نيدلجم يف يلصملا ةينم حرش فلأ" .]ب
."نيكسنملا عماجل نايبلا رانم يعاد باتكو



 نم عمس .نيدلا يفص نب نيدلا رصان خيشلا يفنحلا داقعلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]ب 275[ .]روطس 5[ .]731[

 بيسحلا ممعملا ظعاولا نيمألا هيقفلا ملاعلا لدعلا يفنحلا يمشاهلا يفوكلا دمحم نب دمحم*
 ىلإ ]ب 275[ .]روطس 8[ .]746[ تام .نيدلا سمش رعاشلا ظعاولا خيشلا نب نيدلا لالج
.]أ 276[

 ةيفنحلا ءاهقف دحأ يفنحلا ينسنسلا نيدلا سمش يضاقلا ىسوم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 276[ .ً]ارطس 16[ .]798[ تام .ةرهاقلاب مكحلا باونو

 يدنهلا نيدلا ايض ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا يلع نب رمع نب ديعس نب دمحم نب دمحم*
.]أ 277[ ىلإ ]أ 276[ .ً]ارطس 49[ .]780[ تام .ةكم مث ةنيدملا ليزن يفنحلا

 خيشلا يفنحلا يبلحلا ولثخلا نب دومحم نب بويأ نب يزاغ نب دمومحم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 277[ .]رطسأ 10[ .]746[ تام .ةنحشلا نب نيدلا لامك

 خيشلا خيش يكاكملا نيدلا ماوق ةمالعلا مامإلا خيشلا يراخبلا دمحأ نب دمحم نب دمحم*
 ىلعً احرش عضو" .]ب 277[ ىلإ ]أ 277[ .ً]ارطس 31[ .]743[ هيلع أرق .نيدلا لامك
."ةياردلا جارعم هامسو ةيادهلا

 فطللا وبأ نيدلا لمش ةمالعلا يفنحلا يرصملا بيطخلا يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 279[ ىلإ ]ب 277[ .ً]ارطس 75[ .]919[ تام ]850[ دلو .نيربتعملا دوهشلا دحأ

 25[ .]870[ تام .يراخبلا خيشلاب وعدملا يفنحلا يقشمدلا دومحم نب دمحم نب دمحم*
 ةزمارلاب ةموسوملا ةيجرزخلا ةديصقلا ىلعً احرش فلأ" .]ب 279[ ىلإ ]أ 279[ .ً]ارطس
 يبأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا يف ةمدقملا فلأو ...ةيفاقلاو ضورعلا يملع يف ةيعفاشلا
."ةفينح

]مجارتلا هذه دوجوم مسالا اذه تحت[

 ءافلخ رخآ دمحم نب ناورم دلو نم يناورملا يرصملا مث يدادغبلا رك نب نسح نب )'& % دمحم(



).]ب 279[ .ً]ارطس 14[ .]764[ تام ]681[ دلو .يلبنحلا ناورم ينب

 يفنحلا ينرازبلا نيدلا ظفاح نيققحملا ةمتاخو نيرخأتملا ةمالع يدركلا دمحم نب دمحم*
.]أ 280[ ىلإ ]ب 279[ .ً]ارطس 20[ .]641[ تام .يواتفلا عماج بحاص

.]أ 280[ .]روطس 3[ .]798[ تام .نيدلا يقت يتايافلا دمحأ نب دمحم نب دمحم*

 تام .قشمدب مكحلا دوهش دحأ يقشمدلا نيدلا نياص يفنحلا دومحم نب دمحم نب دمحم*
.]أ 280[ .]روطس 3[ .]803[

.]أ 280[ .]روطس 4[ .]798[ تام .هللا دبع نب ىسوم نب دمحم*

 .]800[ تام .]731[ دلو .يونوقلا نيدلا رصان جارسلا دوعسم نب دمحأ نب دمحم نب دمحم*
.]أ 280[ .]روطس 4[

 10[ .]800[ تام .يصمحلا نيدلا نيمأ يقشمدلا يراصنألا يلع نب دمحم نب دمحم*
.]ب280[ ىلإ ]أ 280[ .]رطسأ

 ]756[ دلو .نيدلا ردص ةاضقلا يضاق نب نيدلا ردب يفنحلا روصنم نب دمحم نب دمحم*
.]ب280[ .]روطس 6[ .]811[ تام

 15[.]730[ نم عمس ً.ابهذم يفنحلا اماقم ينادراملا ينارحلا زعلا يبأ نب دمحم نب دمحم*
 يف رظانملا ةفحتب ةموسوملا ةزوجرألا اهنم فيناصت فنص" .]أ 281[ ىلإ ]ب280[ .ً]ارطس
."ماسحلا لوصأ رصتخمو ،ةفينح يبأ ربحلا بهذم يف ةفيرشلا ةفحتلا باتكو... لياسملا

 ةيشمتغرصلا مامإ نباب ريهشلا يفنحلا يريرحلا يزغلا حالص نب يلع نب دمحم نب دمحم*
 حالص نب نيدلا رون نب هللا دبع يبأ نيدلا سمش يضاقلا نب حتفلا وبأ نيدلا دجم خيشلا
.]أ 281[ .ً]ارطس 21[ .]864[ تام ]780[ دلو .نيدلا

 .]روطس 8[ .]886[ تام .خسانلاب روهشملا يفنحلا يسلبارطلا ليلخ نب دمحم نب دمحم*
.]ب 281[

 يدامحلا يرصملا مث يسلابلا ليقع نب نسحلا يبأ نب ليقع نب يلع نب دمحم نب دمحم*



.]ب 281[ .ً]ارطس 11[ .]785[ دلو .نيدلا مجن نب نيدلا زع يفنحلا

 .ً]ارطس 16[ .]903 / 902[ تام .نيدلا سمش يضاقلا ةمالعلا يبلحلا دمحم نب دمحم*
.]أ 282[ ىلإ ]ب 281[

 نيدلا رون يضاقلا ةمالعلا يفنحلا يحلاصلا يجرزخلا ةعنم نب فسوي نب دمحم نب دمحم*
.]أ 282[ .ً]ارطس 15[ .]904[ تام ]836[ دلو .ةعنم نب

 تام .يفنحلا هللا راج يخأ نب نيدلا سمش يروباسينلا هللا دبع نب دومحم نب دمحم*
.]أ 283[ ىلإ ]أ 282[ .ً]ارطس 36[ .]791[

 ةفرشملا ةكم ليزن يفنحلا يمجعلا يمزروخلا نيدلا سمش مامإلا خيشلا دومحم نب دمحم*
.]أ 283[ .ً]ارطس 13[ .]813[ تام .ديعملاب فورعملا فيرشلا مرحلاب ةيفنحلا ماقم مامأو

 باتك هل" .]أ 283[ .]روطس 8[ .خيرات دجوي ال .يفنحلا ىنثيو رتشألا دومحم نب دمحم*
."ىواتفلا يف روصفلا

 نب نيدلا يقت نب نيدلا ردب خيشلا يفنحلا يومحلا ميكحلا نب دمحم نب دومحم نب دمحم*
 283[ ىلإ ]أ 283[ .ً]ارطس 27[ .]735[ نم عمس .يرزابلا نب سابعلا يبأ طبس نيدلا ردب
.]ب

 ىلإ ]ب 283[ .ً]ارطس 20[ .]737[ تام .يرصملا يفنحلا نيدلا فرش راتخم نب دمحم*
]284[.

 وبأ نيدلا رصان مامإلا خيشلا يفنحلا يبلحلا يركشلا نب رضخلا نب دوعسم نب دمحم*
.]ب 284[ ىلإ ]284[ .]روطس 8[ .]675[ نم عمس .هللا دبع

 .]796[ تام .بهذملا يرهاظلا يدنجلا نيدلا رصان خيشلا لبقم وعدملا ىفطصم نب دمحم*
.]ب 284[ .ً]ارطس 11[

 تام .يومحلا يماشلا لدعملا يدادغبلا ركب وبأ دمحلا دبع نب ناركم نب رفظملا نب دمحم*
.]ب 284[ .]روطس 8[ .]488[



 رادلا يخلبلا أشنملا يراخبلا دلوملا يورهلا رهاط نب دمحم نب دمحم نب ريم نب دمحم*
 ةداسلا بيقن مودخم ديسلا نب لضفلا وبأ نيدلا فيس ديسلا ققحملا ةمالعلا انالوم يفنحلا
 64[ .]949[ انيلع مدق .نيدلا ثايغ ديسلا نبا خلبب ةيفنحلا ةاضقلا يضاقو ةينيسحلا
.]أ 286[ ىلإ ]ب 284[ .ً]ارطس

 نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يبقعلا ضوع نب ةقدص نب فيطللا دبع نب دمحم*
.]أ 286[ .ً]ارطس 15[ .]99[

 دبع وبأ نيدلا رصان مامإلا يفنحلا يقشمدلا يعرذألا ينغلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم*
.]ب 286[ ىلإ ]أ 286[ .ً]ارطس 19[ .]735[ نم عمس .هللا

 يفنحلا يرصملا دلوملا يردنكسلا لصألا يساويسلا ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم*
 .ةينوخيشلا مث ةديدجلا ةيفرشألا خيش مامهلا نب نيدلا لامك ةودقلا ةمالعلا مامإلا خيشلا
.]أ 288[ ىلإ ]ب 286[.ً]ارطس 79[ .]861[ تام

 ةسردملا مامإو ارقلا خيش نيدلا سمش يرقملا ملاعلا مامإلا خيشلا دمحأ نب يلع نب دمحم*
 ]أ 288[.ً]ارطس 14[ .]825[ تام ]748[ دلو .يفنحلا يتيتارزلاب فورعملا قوقرب ةيرهاظلا
.]ب 288[ ىلإ

 288[ .]روطس 4[ .]842[ تام .بيطلا نباب فورعملا يفنحلا نيدلا لامج نب يلع نب دمحم*
.]ب

 رادلا يبلحلا لصألا يورهلا نيدلا الع نب نيدلا لامج خيشلا نسحلا نب يلع نب دمحم*
.]ب 288[ .]روطس 8[ .خيرات دجوي ال .يفنحلا هداز خيشلاب فورعملا

 ريهشلا يفنحلا يقشمدلا لصألا يبلحلا دمحأ نب انهم نب يلع نب رمع نب يلع نب دمحم*
.]ب 288[ .]روطس 7[ .]852[ تام ]775[ دلو .نيدلا سمش ةاضقلا يضاق يدفصلاب

 فرع يفنحلا يقشمدلا ىلبرالا نميلس هنب نيعم نب ميهاربا نب ىيحي نب يلع نب دمحم*
.]أ 289[ ىلإ ]ب 288[ .ً]ارطس 16[ .]862[ تام ]775[ دلو .دارجلاب

 .]843[ تام .ةاضقلا يضاق نيدلا ردب ديسلا يفنحلا يرفعجلا دمحأ نب يلع نب دمحم*



.]أ 289[ .ً]ارطس 11[

 نيمأ ةاضقلا يضاق نب نيدلا ريهظ يضاقلا يفنحلا يسلبارطلا نب باهولا دبع نب دمحم*
.]ب 289[ ىلإ ]أ 289[ .ً]ارطس 26[ .]860[ تام .نيدلا

 نيمرحلا ليزن يفنحلا يندملا يراصنألا يدنرزلا باهولا دبع نب مالسلا دبع نب دمحم*
.]أ 290[ ىلإ ]ب 289[ .ً]ارطس 28[ .]906[ يل زاجأ .نميلا وبأ نيفيرشلا

.]ب 290[ ىلإ ]أ 290[ .]روطس 9[ .]817[ تام .يفنحلا ظعاولا يقشمدلا زيزع نب دمحم*

.]ب 290[ .ً]ارطس 16[ .]841[ تام .مكحلا باون دحأ نيدلا سمش يدامعلا يلع نب دمحم*

 مامه نب نيدلا لامك ةمالعلا دوعسم دازف دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم*
 ىلإ ]ب 290[.ً]ارطس 71[ .]790 / 789 / 788[ دلو .نيدلا دعس نب نيدلا ديمح نب نيدلا
."ةيادهلا ىلع ةعطق فلأ" .]أ 292[

 نباب فورعملا نيدلا سمش مامإلا هيقفلا خيشلا يفنحلا يناهبصألا دمحم نب نمثع نب دمحم*
.]ب 292[ ىلإ ]أ 292[ .ً]ارطس 15[ .خيرات دجوي ال .يمجعلا

 .]روطس 7[ .]786[ تام ]707[ دلو .يفنحلا يقشمدلا يلع نب روصنم نب يلع نب دمحم*
.]ب 292[

 .]روطس 7[ .]797[ تام .ةيشمتغرصلا مامإ يفنحلا يريرحلا حالص نب يلع نب دمحم*
.]ب 292[

 ركس نب هللا دبع وبأ نيدلا سمش يركبلا يفاكلا دبع نب ماغرض نب دمحم نب يلع نب دمحم*
.]أ 293[ ىلإ ]ب 292[ .ً]ارطس 16[ .]800[ تام ]719 / 718[ دلو .ةكم ليزن

 وبأ يفنحلا يقشمدلا لصألا يبلحلا روصنم نب مسقلا يبأ نب ىسيع نب يلع نب دمحم*
 تام ]695[ دلو .حيلاوق نباب ريهشلا اسيلا نب نيدلا ردب فرشلا نب نسحلا يبأ نب هللا دبع
.]أ 293[ .ً]ارطس 17[ .]778[

 نسحلا نب ىسيع نب يفاكلا دبع نب يلع نب ماغرض نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم*



 قحال نب دمحأ نب ديعس نب هللا دبع نب سينأ نب فسوي نب نسحلا نب ةريبه نب دمحم نب
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلط نب ميهاربإ نب حلاص نب
 ]719[ دلو .ركس نباب ريهشلا نيدلا سمش هللا دبع وبأ يفنحلا يركبلا يميتلا يشرقلا هنع
.]أ 294[ ىلإ ]أ 293[ .ً]ارطس 39[ .]801[ تام

 يضاق يفنحلا نيدلا يالع خيشلا نب نيدلا ردص ةاضقلا يضاق روصنم نب يلع نب دمحم*
.]ب 294[ ىلإ ]أ 294[ .ً]ارطس 21[ .]786[ تام .ةيرصملا رايدلا ةاضق

 الع يضاقلا نب نيدلا سمش هللا دبع وبأ يفنحلا يصمحلا مركملا يبأ نب يلع نب دمحم*
.]ب 294[ .]روطس 9[ .]770[ تام ]702[ دلو .نيدلا

 ىلإ ةبسن يتيتارزلا نباب ريهشلا يفنحلا يلوزغلا دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم*
.]أ 295[ ىلإ ]ب 294[ .ً]ارطس 35[ .]825[ تام ]740[ دلو .نيدلا سمش...تيتارز

 يدفصلا نباب ريهشلا يفنحلا يبلحلا دمحأ نب انهم نب يلع نب رمع نب يلع نب دمحم*
.]ب 295[ ىلإ ]أ 295[ .ً]ارطس 14[ .]852[ تام ]775[ دلو .نيدلا سمش ةاضقلا يضاق

 يقشمدلا لصالا يلصوملا يسوالا نميلس نب نيسح نب ميهاربا نب ىيحي نب يلع نب دمحم*
.]أ 296[ ىلإ ]ب 295[ .ً]ارطس 24[.]862[ تام ]775[ دلو .دارجلاب ريهشلا يفنحلا

 نيدلا لامك ةاضقلا يضاق يفنحلا يريونلا يليقعلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب يلع نب دمحم*
.]ب 296[ ىلإ ]أ 296[ .ً]ارطس 23[ .]852[ تام ]785[ دلو .تاكربلا وبأ

 نب يلع وبأ نيدلا ردب ةودقلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا ديسلا يفعجلا دمحأ نب يلع نب دمحم*
 296[ .]روطس 5[ .]787[ نم عمس .سابعلا يبأ نيدلا باهش يضاقلا نب نسحلا يبأ
.]ب

 يليقعلا هدارج يبأ نب دمحم نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم نب ميهاربا نب رمع نب دمحم*
 ]ب 296[ .ً]ارطس 21[ .]819[ تام ]792[ دلو .ميدعلا نب نيدلا رصان ةرهاقلا ليزن يفنحلا
.]أ 297[ ىلإ



.]أ 297[ .]روطس 9[ .]822[ تام .ينازاتفتلا نيدلا ماظن لصألا يومحلا رمع نب دمحم*

 297[ .]رطسأ 10[ .]797[ تام .مكحلا عقوم نيدلا سمش يفنحلا يحيلفلا رمع نب دمحم*
.]أ

 .نيدلا جارس نب نيدلا بحم ..ابابلا نباب ريهشلا يفنحلا يبلحلا يلع نب رمع نب دمحم*
.]ب 297[ ىلإ ]أ 297[ .]روطس 7[ .]819[ تام

 مكحلا باون دحاو لدعلا راد يتفم  يفنحلا يجيلقلا نيدلا سمش يضاقلا رمع نب دمحم*
.]ب 297[ .]روطس 4[ .]797[ تام .ةرهاقلاب

 11[ .]822[ تام .ماظنلاب فورعملا يفنحلا يومحلا نيدلا ماظن خيشلا رمع نب دمحم*
.]ب 297[ .ً]ارطس

 7[ .]669[ نم عمس .نيدلا باهش خيشلا يفنحلا يقشمدلا ميهاربا نب يزاغ نب دمحم*
.]أ 298[ ىلإ ]ب 297[ .]روطس

 نيدلا دامع ةمالعلا ننفملا ققحملا مامإلا خيشلا يناسارخلا يورهلا دواد نب نافع نب دمحم*
.]أ 298[ .ً]ارطس 12[ .]875[ دلو .نيدلا ماظن نب

 سمش ةمالعلا يفنحلا يحلاصلا يدادغبلا لصألا يجولفلا دمحم نب ىسيع نب دمحم*
 20[ .]912[ تام ]850[ دلو .هدلاو مساب ريهشلا نيدلا فرش ةمالعلا نب لضفلا وبأ نيدلا
.]ب 298[ ىلإ ]أ 298[ .ً]ارطس

 وبأ نيدلا زع ةمالعلا ملاعلا مامغلا خيشلا يفنحلا يرصقألا ليعامسا نب ىسيع نب دمحم*
.]ب 298[ .]روطس 8[ .]644[ نم عمس .نيدلا ردب مامإلا خيشلا نب هللا دبع

 .ً]ارطس 25[ .]732[ تام .ةيرصملا رايدلاب شويجلا رظان سيرلا يضاقلا هللا لضف نب دمحم*
.]أ 299[ ىلإ ]ب 298[

 .ً]ارطس 19[ .]837[ تام .رفظملا وبأ نيدلا لالج ناطلسلا ناكساكب فرعيو دنف نب دمحم*
.]ب 299[ ىلإ ]أ 299[



 5[ .]830[ تام .رصمب مكحلا باون دحأ نيدلا سمش خيشلا يخامكلا كب ولطق نب دمحم *
.]ب 299[ .]روطس

 .]روطس 9[ .]855[ تام .نيدلا رصان مامإلا يرقملا يفنحلا يرصملا اغبلزك نب دمحم*
.]ب 299[

 .ً]ارطس 11[ .]578[ نم عمس .نيدلا نيعم مامإلا خيشلا يفنحلا يبرحلا نابزرلا نب دمحم*
.]أ 300[ ىلإ ]ب 300[

 نباب ريهشلا يفنحلا يسدقملا مث يزغلا نملس نب ىسوم نب نارمع نب ىسوم نب دمحم*
.]أ 300[ .ً]ارطس 15[ .]794[ دلو .نيدلا سمش يرقملا نارمع

 نب نيدلا سمش خيشلا يفنحلا يقشمدلا لاله نب ىسوم نب لاله نب ىسوم نب دمحم*
.]أ 300[ .]روطس 7[ .خيرات دجوي ال .رخفلا

 دجوي ال .نيدلا سمش ني نيدلا مجن خيشلا يفنحلا يقشمدلا ىيحي نب ىسوم نب دمحم*
.]ب 300[ ىلإ ]أ 300[ .]رطسأ 10[ .خيرات

 13[ .]724[ نم عمس .نيدلا لالج خيشلا يفنحلا يلناضورتلا يلع نب بوقعي نب دمحم*
.]ب 300[ .ً]ارطس

 6[ .]644[ نم عمس .نيدلا سمش خيشلا يفنحلا ساحنلا نب ميهاربا نب بوقعي نب دمحم*
.]ب 300[ .]روطس

 يحلاصلا يقشمدلا ...رتحب نب ركب يبأ نب يلع نب دمحم نب دمحم نب فسوي نب دمحم*
.]أ 301[ ىلإ ]ب 300[ .ً]ارطس 13[ .]802[ نم عمس .يفنحلا

 .]800[ تام .نيدلا ردب خيشلا يفنحلا نمحرلا دبع ىضرلا نب دمحأ نب فسوي نب دمحم*
.]أ 301[ .ً]ارطس 11[

 .رعاشلا بيدألا طايخلا يفنحلا يقشمدلا نيدلا سمش خيشلا هللا دبع نب فسوي نب دمحم*
 وحن يفً ادج ريبك هناويد" .]ب 301[ ىلإ ]أ 301[ .ً]ارطس 17[ .]756[ تام .]693[ دلو



."تادلجم تس

 دلو .يفنحلا يبلحلا لضفلا وبأ خيشلا دحاولا دبع نب فسوي نب دمحأ نب فسوي نب دمحم*
.]أ 302[ ىلإ ]ب 301[ .ً]ارطس 24[ .]639[

 .ً]ارطس 11[ .خيرات دجوي ال .يرصملا يفنحلا يواوزلا دمحم نب دمحم نب فسوي نب دمحم*
.]أ 302[

 لامج يضاقلا نب نيدلا يقت ةيفنحلا يضاق يفنحلا نيسحلا نب دمحأ نب فسوي نب دمحم*
.]ب 302[ ىلإ ]أ 302[ .]روطس 9[ .]808[ تام .ىربكلا نباب ريهشلا نيدلا

 تام ]716 / 715[ دلو .يونوقلا يمورلا نيدلا سمش خيشلا يفنحلا سايلا نب دمحم*
 نيرحبلا عمجم حرشو ،حاتفملا صيخلت حرش".]ب 304[ ىلإ ]ب 302[ .ً]ارطس 98[ .]788[
 ررد باتك هلو ...يوونلل ملسم حرش رصتخاو ،يرشخمزلل لصفملا رصتخاو ،ءازجأ ةرشع يف
."نيدلا لوصأ يف يفسنلا ةدمع حرشو ...راحبلا

 .ً]ارطس 11[ .]656[ تام .يفنحلا يناجنزلا انث وبأ ةمالعلا هيقفلا راتحي نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 304[

 دامع نب نيدلا مجن نب نيدلا يحم يضاقلا يفنحلا زعلا نب ليعامسا نب دمحأ نب دمحم*
.]ب 304[ .ً]ارطس 13[ .]808[ تام .كشكلا نب نيدلا

 ةرهاقلا ليزن يباتنعلا دومحم نب فسوي نب نيسح نب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دمحم*
 304[ .ً]ارطس 112[ .]855[ تام ]762[ دلو .دمحم وبأ نيدلا ردب ةاضقلا يضاق يفنحلا
 ةفحت حرشو ،نيرحبلا عمجم حرشو ،هقفلا يف ةيادهلا حرش هتافنصم نمو" .]أ 307[ ىلإ ]ب
 نبا ةريس نم رخآو ،دواد يبا ننس نم ةعطق حرشو ،ةيميت نبال بيطلا مالكلا حرشو ،كولملا
 مجعمو ،تادلجم نامث يف قياقرلاو ظعاوملا باتكو ،يدربراجلاو ،ةياملا لماوعلا حرشو ،ماشه
 كلام نبال ليهستلا حرشو ،طيحملا رصتخمو ةيرهطلاو ىواتفلا رصتخمو ،دلجم يف هخياشم
 نينسلا ىلع ريبكلا خيراتلاو ءارعشلا تاقبط باتكو ...كلام نبا ةيفلأ دهاوش حرشو ،ًالوطم
 دبع ديسلا حرش ىلع يشاوحلاو ،تادلجم نامث يف ريغصلا خيراتلاو ..ً.ادلجم نيرشع يف
 نبا خيرات رصتخاو ً،اضيأ ضورعلا يف ةيراسلا حرشو ،بجاحلا نبا ضورع حرشو ،هللا



."ناكلخ

.]أ 307[ .ً]ارطس 11[ .]875[ هيلع أرق .يفنحلا يمجعلا يروباسينلا دمحأ نب دومحم*

 ةاضقلا يضاق يفنحلا يرصانلا لصألا يبلحلا ةنحشلا نب دمحم نب ربلا دبع نب دومحم*
 .]923[ تام .نيدلا بحم ةرهاقلاب رارسألا بتاكو ةاضقلا يضاق نبا انثلا وبأ نيدلا ناسل
.]ب 307[ ىلإ ]أ 307[ .ً]ارطس 24[

 67[ .]801 / 800[ تام .نيدلا ردب يفنحلا يماوسلا ينانسطلا هللا دبع نب دومحم*
.]أ 309[ ىلإ ]ب 307[ .ً]ارطس

 تام .هللا راجب فورعملا يفنحلا يروباسينلا نيدلا سمش مامإلا خيشلا هللا دبع نب دومحم*
 .]أ 309[ .]روطس 6[ .]791[

 .]أ 309[ .]روطس 8[ .خيرات دجوي ال .يبويحملا ةعيرشلا جات دومحم نب هللا دبع نب دومحم*
 ىمسملا اهرصتخمو ،ةياقولاب ىمسملا ةيادهلا رصتخمو ،ةيافكلاب ىمسملا ةيادهلا حرش هل"
."ةيافنلاب

 يسلبارطلا يبلحلا يراصنالا فسوي نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دحاولا دبع نب دومحم*
.]ب 309[ ىلإ ]أ 309[ .]روطس 8[ .]781[ دلو .يفنحلا

 دلو .نيدلا رون خيشلا يفنحلا يبلحلا يليقعلا ةدارج يبا نب زيزعلا دبع نب يلع نب دومحم*
.]ب 309[ .]روطس 5[ .]775[ تام ]704[

.]ب 309[ .]روطس 6[ .]798[ تام .يفنحلا يسهفنألا يلع نب دومحم*

.]أ 310[ ىلإ ]ب 309[ .ً]ارطس 25[ .]699[ تام .يفنحلا يسهقفالا نب دومحم*

 ةاحنلا خيش ةمالعلا يفنحلا قشمد ليزن يكاطنالا ناميإ نب دومحم نب رمع نب دومحم*
.]ب 310[ ىلإ ]أ 310[ .ً]ارطس 18[ .]815[ تام .نيدلا فرش

 .نيدلا فرش ةمالعلا مامإلا خيشلا يفنحلا يرصملا يشرقلا روصنم نب رمع نب دومحم*
.]ب 310[ .ً]ارطس 19[ .]855[ هيلع تضرع



 310[ .ً]ارطس 19[ .]775[ تام .نيدلا دجوأ خيشلا يفنحلا يمارلا هاشولطق نب دومحم*
.]أ 311[ ىلإ ]ب

 ىواتفلا صخل" .]أ 311[ .]روطس 7[ .خيرات دجوي ال .دماحملا وبأ مامإلا دوعسم نب دومحم*
."عورفلا نمً اريثك اهيلإ فاضأو ىربكلا

 13[ .]805[ تام .ظعاولا دباعلا يفنحلا نيدلا ردب يباتنعلا هللا دبع نب دمحم نب دومحم*
.]ب 311[ ىلإ ]أ 311[ .ً]ارطس

 لصالا يمورلا اقبلا وبأ نيدلا لامج ةاضقلا يضاق هللا دبع نب يلع نب دمحم نب دومحم*
 تام .ةينوخيشلا خيشو اهشويج رظانو ةيرصملا رايدلا ةاضق يضاق يفنحلا يمجعلا
.]أ 313[ ىلإ ]ب 311[.ً]ارطس 67[ .]799[

 يومحلا سيقلا نيدلا ردب رفظملا وبأ نيدلا يقت ةاضقلا يضاق نمثع نب دمحم نب دومحم*
.]أ 313[ .]روطس 8[ .]760[ تام .ميكحلا نباب ريهشلا يفنحلا

 ةاضقلا يضاق تشرم نب يرقملا اجارق نب بويا نب ىكبش نب ميهاربا نب دمحم نب دومحم*
 يفنحلا يبلحلا يرطقلا نيدلا جات خيشلا نب نيدلا ظفاح ةاضقلا يضاق نب نيدلا لامج
ً الوطمً احرش عمجملا ىلع بتك" .]أ 313[ .ً]ارطس 11[ .]794[ تام .يظفاحلاب فورعملا
."عمجالا هامسو

 دلوملا يرصملا لصألا يمارصقألا نيدلا سمش ةمالعلا نب نيدلا ردب خيشلا دمحم نب دمحم*
.]ب 313[ ىلإ ]أ 313[ .ً]ارطس 12[ .]825[ تام ]790[ دلو .يفنحلا ةافولاو رادلاو

 ...فرشألا رقملا يفنحلا يرصملا مث يبلحلا اجأ نب ليلخ نب دومحم نب دمحم نب دومحم*
.]أ 316[ ىلإ ]ب 313[.ً]ارطس 136[ .]925[ تام .انثلا وبأ نيدلا بحم

 .نيدلا يقت نب نيدلا بحم خيشلا يفنحلا يكملا مث يقشمدلا ماسرلا نب ركب يبأ نب دومحم*
.]ب 316[ ىلإ ]أ 316[ .ً]ارطس 31[ تام .]951[ تام

 16[ .]586[ ىلع أرق .حتفلا وبأ نيدلا ملع هيقفلا يفنحلا نيكن اغبلب نب دعسأ نب دوعسم*



.]أ 317[ ىلإ ]ب 316[.ً]ارطس

 7[ .خيرات دجوي ال .دمحم وبأ مامغلا يفنحلا يقشمدلا بوقعي نب باهولا دبع نب دوعسم*
.]أ 317[ .]روطس

 27[ .]791[ تام ]722[ دلو .ينازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلا هللا دبع نب رمع نب دوعسم*
 ،حاتفملا حرشو ...رصتخملا صيخلتلا حرشو ،دصقلا حرش" .]ب 317[ ىلإ ]أ 317[ .ً]ارطس
 ةيشاحو ،يزعلا فيرصت ىلع حرشو ،حيولتلاب هامسو ةيفنحلا هقف لوصأ يف حيضوتلا حرشو
."فاشكلا ىلع

 نمثع نب نميلس نب نمثع نب يلع نب نخرا نب مودكب ديزياب نب ىشوك دمحم نب دارم*
 مورلا كلامم نم امهريغو ىلوي انداو اصرب بحاص مورلا دالب كلمم راكدنوخلا ناطلسلا
.]ب 318[ ىلإ ]ب 317[.ً]ارطس 41[ .]855[ تام ]810[ دلو .نمثع نباب فورعملا

 يبأ نيدلا ثايغ فيرشلا نب نيدلا ردص فيرشلا ديسلا ةزمح نب ميهاربا نب ىضترم*
 ىلإ ]ب 318[ .ً]ارطس 38[ .]798[ تام .يقارعلا يفنحلا ينيسحلا نيدلا ردص نب قحسا
.]أ 319[

 .]روطس 7[ .]953[ نم عمس .نيز الم يفنحلا يرادروملا هللا دبع نب دواد نب ىفطصم*
.]ب 319[ ىلإ ]أ 319[

 حرش".]أ 320[ ىلإ ]ب 319[ .ً]ارطس 33[ .]809[ تام .ينامرقلا هللا دبع نب ىفطصم*
."ةيادهلا حرش يف ةياردلا داشرا هامسو ةيادهلا

 دبع وبأ نيدلا الع خيشلا هباسنلا يفنحلا يرصملا يرجكبلا هللا دبع نب جيلق نب ياطلغت*
 ةراشألا ،هتافنصم نم" .]ب 322[ ىلإ ]أ 320[.ً]ارطس 140[ .]762[ تام ]689[ دلو .هللا
 وحن يراخبلا حرش...ةيوبنلا ةريسلا عمج ...يزملل لامكلا بيذهت ىلع باتكو ةريسلا يف
 ىلع ليذو ،دواد يبأ ننس حرش ..ً.ادلجم رشع ةثالث لامكلا بيذهتلا لامكإو ً،ادلجم نيرشع
."نيبحملا نم دهشتسا نميف نيبملا عضاولا باتك فلأو ،ةطقن نبال ةتسلا

 .لياضفلا وبأ نيدلاو ةلملا مجن ملاعلا مامإلا يفنحلا يرصانلا يمامإلا جلقنلب نب سربوكنم*



 رونلاب هامسو ةيواحطلا ةديقعلا حراش" .]ب 323[ ىلإ ]ب 322[ .ً]ارطس 28[ .]652[ تام
."عطاسلا ناهربلاو عماللا

.]ب 323[ .]روطس 3[ .خيرات دجوي ال .يمزراوخلا دمحم وبأ ديرب نب دمحأ نب روصنم*

 يفنحلا يرصملا مث يسيندلا مث لصالا يدادغبلا فسوي نب ميهاربا نب ركب يبأ نب انهم*
 ىلإ ]ب 323[ .ً]ارطس 32[ .]820[ تام ]733[ دلو .نيدلا نيز كسانلا حلاصلا خيشلا
.]أ 324[

 نب تاكربلا وبأ نيدلا فرش خيشلا يقشمدلا لصالا ينولجعلا دمحأ نب دمحأ نب ىسوم ركذ*
.]ب 324[ ىلإ ]أ 324[ .ً]ارطس 24[ .]882[ يلوت .قشمدب ةاضقلا يضاق يلولا دبع

 نم عمس .نيدلا فرش خيشلا يفنحلا يرماعلا دمحم نب هللا دبع وعدملا دمحأ نب ىسوم*
.]ب 324[ .]روطس 5[ .]710[

 ىلإ ]ب 324[ .ً]ارطس 25[ .]839[ تام ]766[ دلو .ينافكلا دمحأ نب ليعامسا نب يلع*
.]أ 325[

 4[ .]635[ نم عمس .نيدلا فرش هيقفلا يفنحلا يكركلا رديح نب العلا يبأ نب ىسوم*
.]أ 325[ .]روطس

 ىلإ ]أ 325[ .ً]ارطس 11[ .]798[ تام .يفنحلا ينامكرتلا لييارسا نب نيسح نب ليياكيم*
.]ب 325[

]نونلا فرح[
 .]732[ تام .نيدلا رصان هيقفلا خيشلا يفنحلا يحلاصلا دياف نب دواد نب دمحم نب رصان*
.]ب 325[ .]روطس 7[

 يبأب هتينكب روهشملا طساو يرقم لايكلا نب قحسا وبأ يفنحلا هيقفلا يلع نب هللا رصن*
.]ب 325[ .]روطس 8[ .]580[ تام .حتفلا

 يراخبلا يراصنألا يفنحلا يمجعلا ليعامسا نب دمحم نب هللا دبع وعدملا يلع نب هللا رصن*



.]أ 326[ ىلإ ]ب 325[ .ً]ارطس 25[ .]833[ تام .يروجكلا ينابورلا

.]أ 326[ .]روطس 6[ .]611[ نم عمس حتفلا وبأ يفنحلا يقشمدلا ةلودلا نيع نب رصن*

 326[ .ً]ارطس 16[ .]820[ تام ]743[ دلو .نيدلا فرش يفنحلا فسوي نب رخف نب نامعن*
.]ب 326[ ىلإ ]أ

 ينامركلا يناهاملا همساب فورعملا كلسملا دقتعملا ديسلا دمحم نب هللا دبع نب هللا ةمعن*
.]ب 326[ .ً]ارطس 14[ .]829[ تام .يفنحلا

]ءاهلا فرح[
 .]روطس 7[ .]465[ تام ]384[ دلو .يفسنلا رفظملا وبأ رمع نب دمحم نب ميهاربا نب دانه*
.]أ 327[ ىلإ ]ب 326[

 .]801[ تام .نيدلا مامه ةيردنكسالا يضاق يفنحلا يمورلا هللا دبع نب مامه وعدملا دينه*
.]أ 327[ .ً]ارطس 17[

]ءايلا فرح[
 يف ةهباشتملا لياسملا مظان نيدلا يحم ريمألا يفنحلا يقشمدلا ركب يبأ نب ىيحي*
.]ب 327[ ىلإ ]أ 327[ .ً]ارطس 14[ .خيرات دجوي ال .ضيارفلا

 7[ .]685[ نم عمس .نيدلا يحم خيشلا يفنحلا يقرلا رهاط يبا نب نسحلا يبأ نب ىيحي*
.]ب 327[ .]روطس

 7[ .]107[ تام .مسقلا وبأ هيقفلا خيشلا يفنحلا كولعص نب يلع نب دعسأ نب ىيحي*
.]ب 327[ .]روطس

 6[ .]735[ نم عمس .نيدلا دجم خيشلا يفنحلا يقشمدلا هللا دبع نب ايركز نب ىيحي*
.]ب 327[ .]روطس

 تام .نيدلا يحم حلاصلا ملاعلا خيشلا يقشملا مث يرصملا هللا دبع نب نيهاش نب ىيحي*



.]ب 328[ ىلإ ]ب 327[ .ً]ارطس 44[ .]909[

 ]ب 328[ .ً]ارطس 13[ .]755[ تام .دادحلا نباب فورعملا يفنحلا ىلجن نب يلع نب ىيحي*
.]أ 329[ ىلإ

 تام .نيدلا فيس خيشلا نب نيدلا ماظن يفنحلا يماريسلا ىسيع نب دمحم نب ىيحي*
.]أ 329[ .ً]ارطس 16[ .]833[

 يحم خيشلا يومألا عماجلاب نيرشابملا دحأ يفنحلا يقشمدلا هللا دبع نب دمحم نب ىيحي*
.]ب 329[ ىلإ ]أ 329[ .]روطس 6[ .ايركز وبأ نيدلا

 تام .]796[ دلو .يرطقألاب ريهشلا يفنحلا يرصملا دمحم نب ميهاربا نب دمحم نب ىيحي*
.]أ 330[ ىلإ ]ب 329[ .ً]ارطس 26[ .]880[

 وهو ...ةمالعلا ملاعلا مامغلا خيشلا ىسيع نب رهشألا وهو فيس ليقو فسوي نب ىيحي*
 .ً]ارطس 30[ .]833[ تام .يماريسلا نيدلا فيس ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب نيدلا ماظن
.]ب 330[ ىلإ ]أ 330[

 دلو .يدكنلا رارفب ريهشلا يفنحلا يدكنلا يمورلا بوقعي نب هللا دبع نب سيردا نب بوقعي*
.]أ 331[ ىلإ ]ب 330[ .ً]ارطس 25[ .]833[ تام ]789[

 ريهز نب هللا دبع نب نيساي نب اطع نب هللا ةبه نب ةبقع نب دمحأ نب ميهاربا نب بوقعي*
 نيدلا ردص مامغلا خيشلا نب نيدلا فرش هيقفلا يفنحلا يحلاصلا مث يورصبلا يليصحلا
.]أ 331[ .ً]ارطس 15[ .]734[ تام .نيدلا يحم خيشلا نب

 فرش خيشلا يفنحلا ينابتلا يمورلا دمحأً اضيأ ىمسيو الوسر همساو لالج نب بوقعي*
.]أ 332[ ىلإ ]أ 331[ .ً]ارطس 41[ .]827[ تام ]760[ دلو .نيدلا

 .]روطس 6[ .]792[ تام .نيدلا فرش هيقفلا يضاقلا يفنحلا يأ رصقألا هللا دبع نب بوقعي*
.]أ 332[

 332[ .]روطس 9[ .]713[ تام .نيدلا فرش خيشلا يلاخورطلا ينايتور نب يلع نب بوقعي*



.]أ

 .نيدلا لامج يفنحلا يكملا يجرزخلا يراصنألا دمصلا دبع نب دمحأ مسقلا يبأ نب فسوي*
.]ب 332[ ىلإ]أ 332[ .ً]ارطس 21[.]820[ تام

 نب نساحملا وبأ نيدلا لامج ةاضقلا يضاق ةرازف نب نميلس نب نيسح نب دمحأ نب فسوي*
 334[ ىلإ ]ب 332[.ً]ارطس 86[ .]766[ تام .يرفكلا سابعلا يبأ نيدلا فرش يضاقلا
.]ب

 .ً]ارطس 24[ .]880[ تام .نيدلا لامج سلبارط يضاق يفنحلا يريونلا دمحأ نب فسوي*
.]أ 335[ ىلإ ]ب 334[

 هفنص .يتفملا ةينم بحاص نيدلا لامج خيشلا يناتسجسلا دمحأ نب دعس يبأ نب فسوي*
.]أ 335[ .]روطس 3[ .]638[

 نيدلا لامج ننفملا ةمالعلا مامإلا يفنحلا يرهاظلا يراغيشبلا يمورلا ىدزي ىزعت نب فسوي*
 هلو" .]ب 337[ ىلإ ]أ 335[ .ً]ارطس 124[ .]813[ دلو .نيدلا فيس ريمألا نب نساحملا وبأ
."]فلؤملا رظن ةهجوب ةقث سيل[ ريزغلا طيلختلاو ريثكلا مهولا هفيناصت يف

 يناتسجسلا نسحلا وبأ نيدلا لامج مامإلا خيشلا فسوي نب يلع نب نسحلا نب فسوي*
.]ب 337[ .ً]ارطس 22[ .]761[ تام .ةافولاو أشنملاو رادلا يكملا لصألا

 14[ ."نينامثلا دعب يفوت" خيرات دجوي ال .نيدلا لامج ةمالعلا يفنحلا رادوادلا نب فسوي*
.]أ 338[ ىلإ ]ب 337[ .ً]ارطس

 9[ .]728[ تام .يفنحلا هيقفلا نساحملا وبأ مامإلا بيهو زعلا يبأ نب نميلس نب فسوي*
.]أ 338[ .]روطس

 338[ .ً]ارطس 18[ .]775[ نم عمس .نيدلا لامج خيشلا يفنحلا رمع نب ناملس نب فسوي*
.]ب 338[ ىلإ ]أ

 .]828[ دلو .رجح نبا مالسإلا خيش طبس يعفاشلا مث يفنحلا ىكوكلا نيهاش نب فسوي*



.]أ 340[ ىلإ ]ب 338[.ً]ارطس 81[

 340[ .ً]ارطس 15[ .]701[ دلو .يفنحلا يدادغبلا يركبلا فسوي نب دمصلا دبع نب فسوي*
.]ب 340[ ىلإ ]أ

.]ب 340[ .]روطس 9[ .]821[ تام .يديمحلا نيدلا لامج يضاقلا هللا دبع نب فسوي*

.]ب 340[ .]روطس 7[ .]884[ تام .يمورلا هللا دبع نب فسوي*

 ]ب 340[ .ً]ارطس 14[.]819[ تام .نيدلا لامج خيشلا يفنحلا ينيدراملا هللا دبع نب فسوي*
.]أ341[ ىلإ

.]أ341[ .]روطس 8[ .]809[ تام .يفنحلا نيدلا لامج ريرضلا هللا دبع نب فسوي*

 .]864[ تام .قشمدب ةيفنحلا خياشملا دحأ هنيدلا لامج  خيشلا يمورلا هللا دبع نب فسوي*
.]أ341[ .]روطس 7[

 ىلإ ]أ341[ .ً]ارطس 14[ .]825[ انل زاجأ .يفنحلا يدفصلا رفص نب يلع نب فسوي*
.]ب 341[

 الع يتفملا خيشلا نب نيدلا لامج خيشلا يفنحلا ريقفلا ضوض نب دمحم نب يلع نب فسوي*
.]ب 341[ .]روطس 9[ .]777[ نم عمس .نيدلا

 ىلإ ]ب 341[ .ً]ارطس 28[ .]810[ تام .نيدلغا فيس خيشلا يماريسلا ىسيع نب فسوي*
.]أ 342[

 20[ .]794[ تام .يمجعلا يفنحلا يرازملا نيدلا زع ةمالعلا دمحم نب دومحم نب فسوي*
.]ب 342[ ىلإ ]أ 342[ .ً]ارطس

 .اقبلا يبأ حلاص خيشلا نب نيدلا ردب خيشلا يفنحلا يورصبلا ايركز نب دومحم نب فسوي*
.]ب 342[ .]روطس 9[ .]677[ نم عمس

 .]روطس 9[ .]937[ تام .نيدلا لامج دلولا يفنحلا يحلاصلا ناطلس نب دمحم نب فسوي*



.]أ 343[ ىلإ ]ب 342[

 نب نيدلا لامج يفنحلا يندملا يدنرزلا يراصنألا فسوي نب يلع نب دمحم نب فسوي*
.]أ 343[ .ً]ارطس 18[ .خيرات دجوي ال .حتفلا يبأ نيدلا حتف يضاقلا

 نيدلا لامج حلاصلا خيشلا ناطقلا يفنحلا يحلاصلا ينيجحلا دمحأ نب دمحم نب فسوي*
.]ب 343[ ىلإ ]أ 343[ .]روطس 8[ .]894[ تام .نساحملا وبأ

 سمشلاب هدلاو فورعملا نيدلا لامج خيشلا يفنحلا يناربوجلا فيرطع نب دمحم نب فسوي*
.]ب 343[ .]روطس 10[ .]702[ نم عمس .يناروحلا

 دجوي ال .]821[ تام .يونوقلا نيدلا يقت خيشلا هامس اذك ىسيع نب دمحم نب فسوي*
.]ب 343[ .]روطس 3[ .خيرات

.]ب 343[ .]روطس 9[ .]821[ تام .يديمحلا هللا دبع نب دمحم نب فسوي*

 12[ .]814[ تام .يفنحلا بطقلا نباب فورعملا نيدلا لامج ساحنلا دمحم نب فسوي*
.]أ 344[ ىلإ ]ب 343[ .ً]ارطس

 قيقش يمع يفنحلا يحلاصلا نولوط نب نيدلا لامج هللا دبع نب يلع نب دمحم نب فسوي*
.]أ 345[ ىلإ ]أ 344[ .ً]ارطس 44[ .]937[ تام ]860[ دلو .يدلاو

 .يفنحلا يبلحلا مث يطلملا هللا دبع نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم نب ىسوم نب فسوي*
.]أ 346[ ىلإ ]أ 345[ .ً]ارطس 54[ .]803[ تام

 8[ .]738[ تام .يفنحلا يحلاصلا مث ينادبزلا ةمعن نب ميهاربا نب ةمعن نب فسوي*
.]أ 346[ .]روطس

 .ً]ارطس 12[ .]676[ تام .يفنحلا يبلحلا لضفلا وبأ تاكربلا يبأ نب لاله نب فسوي*
.]ب 346[ ىلإ ]أ 346[

 .يفنحلا نيدلا يحم بحاصلا نب نيدلا لامج ملاعلا مامإلا ميهاربا نب بوقعي نب فسوي*
.]ب 346[ .ً]ارطس 12[ .]695[ سرد



 9[ .]662[ نم عمس .نيدلا ردب ملاعلا مامإلا يفنحلا يمورلا بيهص نب بوقعي نب فسوي*
.]ب 346[ .]روطس

.]أ 347[ ىلإ]ب 346[ .ً]ارطس 20[ .]940[ أشنأ .راقتملا نب سنوي نب سنوي نب فسوي*

 347[.ً]ارطس 98[ .]930[ تام .يفنحلا يحلاصلا لصألا يعرزلا دمحأ نب يلع نب سنوي*
.]أ 349[ ىلإ ]أ

]ركب وبأ ركذ[
 .]روطس 5[ .]553[ ثَّدح .يخلبلا ريهظلاب فرع زيزعلا دبع نب يلع نب دمحأ نب ركب وبأ*
.]أ 349[

 11[ .]723[ نم عمس .يفنحلا يقشمدلا رتحب نب ركب يبأ نب يلع نب دمحأ نب ركب وبأ*
.]أ 349[ .ً]ارطس

 6[ .]759[ ىلع أرق.نيدلا يقت خيشلا يفنحلا يلدجملا نب دومحم نب دمحأ نب ركب وبأ*
.]ب 349[ ىلإ ]أ 349[ .]روطس

 8[ .]638[ نم عمس .مامإلا خيشلا يفنحلا يقشمدلا هللا دبع نب ردلا يبأ نب ركب وبأ*
.]ب 349[ .]روطس

 .]روطس 5[ .خيرات دجويال .يفنحلا يذابالكلا يراخبلا نيدلا يقت مامإلا قحسا نب ركب وبأ*
.]ب 349[

 ةاضقلا يضاق نب نيدلا رخف يزارلا ناورشونأ نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا نب ركب وبأ*
.]أ 350[ ىلإ ]ب 349[ .ً]ارطس 11[ .]776[ تام .يفنحلا نيدلا ماسح

.]أ 350[ .]رطسأ 10[ .]807[ تام .يقشمدلا يفنحلا دمحأ نب دواد نب ركب وبأ*

.]أ 350[ .ً]ارطس 15[ .]885[ تام .يفنحلا يرهاقلا نمثع نب هللا دبع نب ركب وبأ*

 13[ .]812[ تام .مجنملاب ريهشلا يفنحلا لضافلا بيدألا كبلطق نب هللا دبع نب ركب وبأ*



.]ب 350[ ىلإ ]أ 350[ .ً]ارطس

 .]704[ نم عمس .نيدلا دامع خيشلا يفنحلا يقشمدلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ركب وبأ*
.]ب 350[ .ً]ارطس 11[

 ىلإ ]ب 350[ .ً]ارطس 27[ .]819[ تام ]760[ دلو .يمتيحلا دمحم نب نمثع نب ركب وبأ*
.]أ 351[

 ىلإ ]أ 351[ .]روطس 6[ .]680[ تام .هيقفلا يفنحلا يزملا سنوي نب نمثع نب ركب وبأ*
.]ب 351[

 تام ]740[ دلو .يفنحلا يناروحلا نيدلا يقت دحاولا دبع نب ليلخ نب نامثع نب ركب وبأ*
.]ب 351[ .ً]ارطس 13[ .]804[

.]ب 351[ .]روطس 8[ .]776[ تام .يفنحلا يقشمدلا سدرب نب دمحم نب يلع نب ركب وبأ*

 .]837[ تام ]767[ دلو .رجح نباب فورعملا يفنحلا يومحلا هللا دبع نب يلع نب ركب وبأ*
.]أ 354[ ىلإ ]ب 351[.ً]ارطس 106[

 تام ]730[ دلو .يفنحلا يونوقلا دوعسم نب دمحأ نب دومحم نب دمحم نب يلع نب ركب وبأ*
 ،دياقعلا حرشو ،هقفلا يف راحبلا ررد باتك فنصم وهو" .]أ 354[ .ً]ارطس 22[ .]869[
."دبعلا لوقي ةديقع مظانو

 10[ .]847[ تام .نيدلا يقت ةينوخيلا خيش ةمالعلا يفنحلا يرصملا دمحم نب ركب وبأ*
.]ب 354[ ىلإ ]أ 354[ .]روطس

 تام .نيدلا لامج يضاقلا يفنحلا يبلحلا ةدارج يبأ نب زيزعلا دبع نب رمع نب ركب وبأ*
.]ب 354[ .]روطس 6[ .]798[

 3[ .خيرات دجوي ال .نيدلا فيس خيشلا يفنحلا يقشمدلا مسقلا يبأ نب ىسيع نب ركب وبأ*
.]ب 354[ .]روطس

 .]روطس 8[ تام .نيدلا مجن ردصلا يفنحلا يرهوجلا يميمتلا سابع نب دمحم نب ركب وبأ*



.]ب 354[

.]أ 355[ ىلإ ]ب 354[ .]روطس 9[ .]559[ تام .يدومحملا دمحم نب ركب وبأ*

 دامع يفنحلا يقشمدلا لصألا يرازعألا دمحم نب ليلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب ركب وبأ*
.]أ 355[ .]رطسأ 10[ .]709[ دلو .نيدلا

 باتك هل" .]أ 355[ .]روطس 4[ .خيرات دجوي ال .يروباسينلا حتفلا يبأ نب دمحم نب ركب وبأ*
."طيحملا نع هيف لقن هقفلا يف حضوألا

 .]811[ تام .ةوبرلا خيش نب نيدلا يقت يقشمدلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ركب وبأ*
.]ب 355[ ىلإ ]أ 355[ .]روطس 7[

 .]575[ دلو .يليبجلا دامعلاب فورعملا يفنحلا نيدلا دامع خيشلا دابع نب لاله نب ركب وبأ*
.]ب 355[ .]روطس 6[ .]679[ تام

.]ب 355[ .]روطس 3[ .خيرات دجوي ال .بوقعي نب ركب وبأ*

.]ب 355[ .]روطس 6[ .]908[ تام .يفنحلا يحلاصلا يقشمدلا فسوي نب ركب وبأ*

 نب نيدلا لامج نب نيدلا يقت يفنحلا يحلاصلا بطقلا نب ميهاربا نب فسوي نب ركب وبأ*
 هل" .]أ 356[ ىلإ ]ب 355[ .ً]ارطس 16[ .]933[ تام .نيدلا ناهرب ةاضقلا يضاق انخيش
."لاصخلا باتك ةيفنحلا هقف يف

 .ً]ارطس 16[ .]663[ تام .نيدلا زع خيشلا يحلاصلا يفنحلا بيهو نب حلاص نب زعلا وبأ*
.]أ 356[

 .]روطس 18[ .]773[ تام .يفنحلا يكملا يرحشلا يلع نب نسحلا نب فسوي نب ركب وبأ*
.]ب 356[ ىلإ ]أ 356[

])قَحْلُم( ةطلتخم ءامسأ[
 مورلا دالب بحاص راكدنوخ نب نميلس نب نمثع نب يلع ندرا نب ناخرو دادرم نب ديزي وبأ*



.]أ 358[ ىلإ ]ب 356[.ً]ارطس 80[ .]805[ تام .ديزي نباب مردلبب فورعملا

 358[ .]نيرطس 2[ .]728[ تام .ةيرصملا رايدلاب يجورسلا نع مكحلا ةفيلخ يماطسبلا*
.]أ

.]أ 358[ .]نيرطس 2[ .]687[ تام .رسفملا يفسنلا نيدلا ناهرب*

 ملع يف ضيارلا بحاص ".]أ 358[ .]نيرطس 2[ .]694[ تام .ميدعلا نبا نيدلا لامج*
."ضيارفلا

."ثحبلا بادآ فلؤم" .]أ 358[ .]نيرطس 2[ .]701[ تام .يفنحلا يدنقرمسلا نيدلا نكر*

 ]أ 358[ .]روطس 6[ .]860[ تام .لضفلا وبأ ديفملا خيشلا يفنحلا يمجعلا نيدلا ماسح*
.]ب 358[ ىلإ

.]ب 358[ .]نيرطس 2[ .]728[ تام .يلويصألا رمسألا نيدلا بحم*

.]ب 358[ .]روطس 9[ .]791[ تام .يفنحلا يمورلا نيدلا جاهنم*

اسنلا باب -4
 358[ .]روطس 5[ .خيرات دجوي ال .ةيفنحلا ةراشب نب يلع نب نسح نب ليعامسا تنب ايند*
.]ب

 نمثع نب ميركلا دبع نب دمحم نيدلا دامع نيملسملا يتفم مامإلا خيشلا تنب ارزولا تس*
.]أ 359[ ىلإ ]ب 358[ .ً]ارطس 14[ .]737[ تتام ]659[ تدلو .ةيفنحلا ةينادراملا

 7[ .]721[ نم تعمس .ةخيشلا ةيفنحلا ةيحلاصلا روصنم نب يلع نب ركب يبأ تنب ةشياع*
.]أ 359[ .]روطس

]أ 359[ ةمتاخ -5
 نب هللا دبع نب نسحم نبدامح نب دعس نب دمحم :)ةدربلاب ةموسوملا ةديصقلا بحاص ةمجرت(*



 دلو .يجانهصلا هللا دبع وبأ نيدلا فرش رعاشلا بيدألا خيشلا لاله نب جانهض نب ينانج
.]أ 360[ ىلإ ]أ 359[ .ً]ارطس 49[ .]608[

 ]أ 360[.ً]ارطس 143[ .]43)0([ تام .يمدمدلاب فورعملا دفقعلا دمحم خيشلا :)ةمجرت اهنمو(*
.]أ 363[ ىلإ

 لامك يضاقلا ىلإ بتك هتركذت نم نيثالثلاو سماخلا ءزجلا يف يدفصلا حالصلا لاق ام اهنمو(*
 نيسمخو سمخ لياوأ يف ةسورحملا بلح نم ناير نميلس نيدلا لامج يضاقلا نب ركب وبأ نيدلا

.]أ 364[ ىلإ]أ 363[ .ً]ارطس 52[.)]755[ ةيامعبسو

.]ب 364[ ىلإ ]أ 364[ .ً]ارطس 21[ .)...ضرألا رود نأ ]ةئيهلا ملع[ ةيهلا املع هلاق ام اهنمو(*

 65[ .)اندنع سمشلا املاب يضوتلاب سابالو ةمئألا دجم ينعي جم ةينغلا يف لاق ام اهنمو(*
.]ب 365[ ىلإ ]ب 364[ .ً]ارطس

 94[ .)... 3¹ بتك نم هلثمي ال فيكلا فلا وهو آ فورحلا لوأ يسدقملا نيدلا زع ةمالعلا لاق اهنمو(*
.]ب 367[ ىلإ ]ب 365[.ً]ارطس

 53[ .)ىلاعت هللا همحر ينامثعلا دفص يضاق نمحرلا دبع نب دمحم هلا دبع وبأ لاق ام اهنمو(*
.]369[ ىلإ ]ب 367[ .ً]ارطس

.)متخ( اشاب يلع ريزولا ]فقاولا[ -6


