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 6م  تؼديؿ

 ;م  مؼدمة افطبعة األوػ

 47م  مؼدمة افطبعة افثاكقة

 ;4م  افتحػة افؾطقػة ـتاب:تللقػ 

 58م  افتحػة افؾطقػة ـتاب: خمطقضات

 85م  افزيادات ظذ افتحػة بؾػظ "ؿؾت"

 :9م  كامذج مـ ادخطقضات

 ;:4-6 مؼدمة ادمفػ

 )حرف األلف(

 الصفحة علمال قمالر

 >:4 افؾَّْحِؿ افِغَػاري  آيب   (4)

ـِ ظبِد افَعزيِز األمقي  (5) ـِ ظؿَر ب ـُ ظبِد افعزيِز ب  5;4 آدُم ب

ارُ   (6)  5;4 آدُم ادغريب  افـَّجَّ

ـُ َأْرَؿَؿ افِعْسي    (7)  4;4 َأبَاُن ب

ـِ أمقةَ   (8) ـِ افعاِص ب ـُ شعقِد ب  4;4 َأبَاُن ب

ـِ ُظَؿِر بـ ظبقد افؼرر  (9) ـُ صافِح ب  6;4 َأبَاُن ب

انَ   (:) ـِ َظػَّ ـُ ُظثامَن ب  6;4 َأبَاُن ب

ـُ افـَّبلِّ   (;)  7;4 ملسو هيلع هللا ىلصإبراهقُؿ اب
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ـُ إبراهقؿَ   (>) ـِ ُزؿزقإبراهقُؿ ب ، اب  9;4 ، افبكي 

ـُ أمحدَ   (45)  9;4 ، برهان افديـ، افطباضبل احلسـلإبراهقُؿ ب

ـِ ظقسك، ابـ اخلشابإبراهقُؿ   (44) ـُ أمحَد ب  5>4 ، أبق إشحاقب

ـِ   (45) ـُ أمحَد ب ، ابـ ظؾبؽ إبراهقُؿ ب  6>4 ؽـائَؿ افبعع 

ِد بـ إبراهقؿ ضباضبا افردِّ   (46) ـِ حمؿَّ ـُ أمحَد ب  7>4 إبراهقُؿ ب

ـُ أمحَد   (47) ِد بـ حمؿدإبراهقُؿ ب ـِ حمؿَّ  8>4 اخلجـدي ب

، ابـ اخلطقب   (48) ِد افـِؿكي  ـِ مـحؿَّ ـُ أحـؿَد ب  554 إبراهقُؿ ب

، افَبـَّاءُ   (49) ـُ أمحَد افـؿَدين   555 إبراهقُؿ ب

ـِ جعػرِ إبرا   (:4) ـُ إشامظقَؾ ب  555 ، أبق جعػر احلسقـلهقُؿ ب

ـِ أيب َحبقَْبَة، األصفع  (;4) ـُ إشامظقَؾ ب  555 إبراهقُؿ ب

ِع، أبق إشحاق األَنصاري    (>4) ـِ ُُمَؿِّ ـُ إشامظقَؾ ب  558 إبراهقُؿ ب

  558 إبراهقؿ بـ أيب أشقد افزاد   (55)

ـُ األصػِح   (54)  559 إبراهقُؿ ب

ـُ   (55) ـِ األنصاري  إبراهقُؿ ب حـؿ ـِ ظبِد افرَّ   559 أبـل بؽِر ب

ـِ افـُؿـَْؽِدر، افتَّقْؿل    (56) ـُ أبـل بؽِر ب  :55 إبراهقُؿ ب

ـِ َمْسَؾؿَة األنصاري    (57) ـِ مـحؿقدِ ب ـُ جعػِر ب  :55 إبراهقُؿ ب

ـُ جالٍل افـُخَجـْدي    (58)  ;55 إبراهقُؿ ب

ـِ َخافٍد افّتقْؿل    (59) ـُ افـحارِث ب  ;55 إبراهقُؿ ب

ـُ حبقٍب، أبق إشحاَق، أبغ   (:5)  >55 إبراهقُؿ ب

ـِ أبـل ضافٍب   (;5) ـِ ظؾـلِّ ب ـِ ب ـِ افـحس ـِ ب ـُ افـحس  545 إبراهقُؿ ب
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، أبقظؾـلٍّ افـؿَدكـل    (>5)  ظعٍّ
ـِ ـِ ب ـُ افـحس  544 إبراهقُؿ ب

ـِ ضاهِر احلسقـل    (65) ـُ افـحسِغ ب  544 إبراهقُؿ ب

ـِ أبـل حاز  (64) ِد ب ـُ َحـامَّ  545 ٍم افزهريإبراهقُؿ ب

ـِ محزَة   (65) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ محزَة ب امِ اإبراهقُؿ ب ـِ افَعقَّ بِر اب ـِ افز   545 ب

، افبخاري    (66) ـ َيـؽك افـُخَداباذي  ـُ حـؿزَة ب  547 إبراهقُؿ ب

ْهِري    (67) ـِ ظقٍف افز  ـِ ب مح ـِ ظبِد افرَّ ـُ ُحـَؿقِْد ب  547 إبراهقُؿ ب

ات  (68) ـُ افـَحقَّ  548 إبراهقُؿ اب

ـِ معاٍذ،األوشـل    (69) ـِ حؽقِؿ ب ـُ َحقَّان ب  549 إبراهقُؿ ب

ـِ محَّاٍد افرؤاد  (:6) ـُ رجِب ب  549 إبراهقُؿ ب

ـُ صفاٍب، شبالن  (;6)  555 إبراهقُؿ ب

ـِ ظقٍف   (>6) ـِ ب مح ـِ ظبِد افرَّ ـِ شفقِؾ ب بِر ب ـُ افز   555 إبراهقُؿ ب

ـِ أـبل أمقّةَ إبرا   (75) ـُ شافـِؿ ب  555 ، بردان  هقُؿ ب

ـُ ََسيٍع، مقػ بـل ُزرارَة األنصاري  إبر  (74)  555 اهقُؿ ب

ـِ إبراهقَؿ، أبق شعقٍد األصبفاكـل    (75) ـُ شعداَن ب  555 إبراهقُؿ ب

ـِ َظْقٍف   (76) ـِ ب مح ـِ ظبِد افرَّ ـِ إبراهقَؿ ب ـُ َشْعِد ب  556 إبراهقُؿ ب

هري    (77) ـِ أبـل وؿَّاٍص افز  ـُ َشْعِد ب  559 إبراهقُؿ ب
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ـُ َش   (78)  :55 عقٍد، أبق إشحاَق افـؿَدكـل  إبراهقُؿ ب

ـُ شؾامَن افـؿَدكـل    (79)  ;55 إبراهقُؿ ب

هري    (:7) ـِ َصَؾتاَن افز  ـِ ُزريِؼ ب ـُ شؾؿَة ب  ;55 إبراهقُؿ ب

ـِ َحقَّان اددين  (;7) ـُ ُشَقْيِد ب  >55 إبراهقُؿ ب

ـُ ُصعقٍث   (>7)  565 افـؿدكـل   إبراهقُؿ ب

ـِ ظبِد اهلل افـؿدَ   (85) ـُ صافِح ب ، ابـ كعقؿ افـحامإبراهقُؿ ب  565 كـل 

ـُ َضِريٍػ افـؿدكـل    (84)  565 إبراهقُؿ ب

ـِ ظؾـلٍّ افـؿقؽاكـل    (85) ـُ ظبِد افـحؿقِد ب  566 إبراهقُؿ ب

ـِ إبراهقؿَ   (86) ـِ ب مح ـُ ظبِد افرَّ  566 افػزاري إبراهقُؿ ب

ـِ ابـ   (87) مح ـُ ظبِد افرَّ ـِ إبراهقُؿ ب ي  567  افؼطان،برهاُن افدِّ

ـُ ظب  (88) ـِ إبراهقُؿ ب حـؿ ـِ َمـْخزوٍم افـؿخزومل  اِد افرَّ  :56 ب

هري    (89) ـِ َظْقٍف، أبق إشحاَق افز  ـِ ب مح ـُ ظبِد افرَّ  ;56 إبراهقُؿ ب

ـِ ُأمقَّة افـؿَدكـل    (:8) ـِ يزيَد ب ـِ ب حـؿ ـُ ظبِد افرَّ  >56 إبراهقُؿ ب

ـُ ظبِد افعزيِز بـ أيب ظبد اهلل بـ افبفاء اهلـدي  (;8)  575 إبراهقُؿ ب

ـِ َحاضٍب افـُجَؿِحل  إبراهق  (>8) ـِ افـحارِث ب ـُ ظبِد اهلل ب  575 ُؿ ب

 ظعِّ   (95)
ـِ ـِ ب ـِ احلس ـِ ب ـِ احلس ـُ ظبِد اهلل ب  574 إبراهقُؿ ب

، أبق إْشحاَق اهلاصؿل    (94) ـِ ُحـَْغٍ ـُ ظبِد اهلل ب  574 إبراهقُؿ ب

ـِ ثابٍت األنصاري    (95) ـِ زيِد ب ـُ ظبِد اهلل ب  575 إبراهقُؿ ب

ـِ َظْبٍد افَؼاِري  إبراهقُؿ   (96) ـِ ب حـؿ ـِ ظبِد افرَّ ـُ ظبِد اهلل ب  575 ب



 احملتوياتفهرس         

 

539 

ـعاين  افـامدُح   (97)  افصَّ
ـِ حـؿ ـِ ظبِد افرَّ ـُ ظبِد اهلل ب  576 إبراهقُؿ ب

ـِ أيب َؾْرَوَة األُمقي    (98) ـُ ظبِد اهلل ب  576 إبراهقُؿ ب

ـِ َؿاِرٍظ افؽـاين  (99) ـُ ظبِد اهلل ب  576 إبراهقُؿ ب

ـُ ظبدِ   (:9) ـِ ُؿَرْيٍؿ األنصاري   إبراهقُؿ ب  577 اهلل ب

ـِ َؿقٍس األَْصعري    (;9) ـُ أيب مقشك ظبِد اهلل ب  578 إبراهقُؿ ب

ـِ ُمـحرٍز افتَّقؿل    (>9) ـُ ظبِد اهلل ب  579 إبراهقُؿ ب

دٍ   (5:) ـِ مـحؿَّ ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظبِد اهلل ب  579 إبراهقُؿ ب

ـِ   (4:) ـِ َظبَّاِس ب ـِ َمْعَبِد ب ـُ ظبِد اهلل ب  579 ظبِد افـؿطَّؾِب إبراهقُؿ ب

ـُ ظبِد اهلل احلطاب، افـؿغربـل    (5:)  :57 إبراهقُؿ ب

ـُ ظبِد افقاحِد األصعري    (6:)  ;57 إبراهقُؿ ب

ـِ افَعجالِن   (7:) ـِ راؾِع ب ـِ ِرَؾاظَة ب ـُ ُظَبقِْد ب  ;57 إبراهقُؿ ب

ـِ َطِفرةَ   (8:) ـِ َظطقََّة ب ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظطقََّة ب  >57 إبراهقُؿ ب

ـِ أيب ظقَّاٍش إبراهقُؿ ب  (9:)  585 ـُ ُظْؼَبَة ب

ـِ أبـل ظائشةَ   (::) ـُ ظؼبَة اب  586 إبراهقُؿ ب

ـُ   (;:) ـِ  ظؾـلِّ  إبراهقُؿ ب ؾِعل   راؾع أبـل اب ا  586  ٍافرَّ

، ابـ هرمة  (>:) فِػْفري  ـِ ظامٍرا ـِ َشَؾؿَة ب ـُ ظعِّ ب  587 إبراهقُؿ ب

ـِ َؾرْ   (5;) ِد اب ـِ مـحؿَّ ـِ ب ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظعِّ ب  589 ُحقنِ إبراهقُؿ ب

ـُ أبـل َظؿٍرو افِغَػاري    (4;)  ;58 إبراهقُؿ ب

ان  (5;) ـِ ظػَّ ـِ ظثاَمَن ب ـَ َأبَاَن ب ـُ ظؿَر ب  >58 إبراهقُؿ ب
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ـِ  إبراهقؿُ   (6;) ـُ ظؿَر ب ـِ مروانَ  ظبِد افعزيز ب ـِ افـَحَؽِؿ   ِب  >58 ب

ِرؿل    (7;) َقا ـُ ظؿٍر افّسيب  افس   >58 إبراهقُؿ ب

ـِ   (8;) ـُ افػضِؾ ب ـِ شؾقامنَ إبراهقُؿ ب  595 ظبقِد اهلل ب

ـُ افػضِؾ، أبق إشحاَق افـؿخزومل    (9;)  595 إبراهقُؿ ب

ـُ ُؿَداَمَة افـُجَؿحل    (:;)  594 إبراهقُؿ ب

ـُ ُؿَعقٍْس، أبق إشامظقَؾ افـؿَدكـل    (;;)  594 إبراهقُؿ ب

شسي  (>;) ـُ مبارٍك افش   595 إبراهقُؿ ب

ـِ اخلجـدي  (5>) ـِ إبراهقَؿ ب ِد ب ـُ مـحؿَّ  595 إبراهقُؿ ب

ـِ إبراهقِؿ إبراهقُؿ   (4>) ِد ب ـُ مـحؿَّ  598  افتَّقْؿل  ب

ٍد افـؿَراـِق    (5>) ـِ حمؿَّ ـِ إبراهقَؿ ب ِد ب ـُ مـحؿَّ  599 إبراهقُؿ ب

ـِ إشحاَق افـؿَدكـل    (6>) ِد ب ـُ حمؿِّ  599 إبراهقُؿ ب

ـِ بازٍ   (7>) ِد ب ـُ مـحؿَّ  599 إبراهقُؿ ب

ـِ أيب بؽٍر صديِِّؼ   (8>) ِد ب ـُ مـحؿَّ  :59 ابـ افرشام إبراهقُؿ ب

ـِ ثابٍت األنصاري    (9>) ِد ب ـُ مـحؿَّ  5:5 إبراهقُؿ ب

ـِ ُمْطِعؿٍ   (:>) ـِ ُجبِر ب ِد ب ـُ حمؿَّ  5:4 إبراهقُؿ ب

ـِ حاضِِب افـُجَؿِحل    (;>) ِد ب ـُ مـحؿَّ  5:4 إبراهقُؿ ب

ْهِري    (>>) ـِ أبـل وؿَّاٍص افز  ـِ َشْعِد ب ِد ب ـُ مـحؿَّ  5:5 إبراهقُؿ ب

ـُ مـح  (455) ْحبقٍؾ احلجبلإبراهقُؿ ب ـِ ُذَ ِد ب  5:6 ؿَّ

ـِ ُظَبقِْد اهلل   (454) ـِ ضؾحَة ب ٍد ب ـُ مـحؿَّ  5:6 إبراهقُؿ ب

ـِ صافِح   (455) ِد اب ـِ حمؿَّ ـِ ب مح ـِ ظبِد افرَّ ِد ب ـُ حمؿَّ  5:8 إبراهقُؿ ب
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، مجال افديـ   (456) حقِؿ األُْمقُقضل  ـِ ظبِد افرَّ ِد ب ـُ حمؿَّ  ::5 إبراهقُؿ ب

ِد   (457) ـُ مـحؿَّ هري  إبراهقُؿ ب ـِ ظؿَر افز  ـِ ظبِد افعزيِز ب  >:5 ب

ـِ ظبِد افعزيِز افـؿَدكـل    (458) ِد ب ـُ مـحؿَّ  5;5 إبراهقُؿ ب

ـِ َجْحِش األََشدي    (459) ـِ َظْبِد اهلل ب ِد ب ـُ ُمـحؿَّ  5;5 إبراهقُؿ ب

، األَْشَساَباذِي    (:45) ، افػارشـل   ظعٍّ
ـِ ِد ب ـُ مـحؿَّ  4;5 إبراهقُؿ ب

ـُ مـحؿَّ   (;45) شسي  ، برهان افديـإبراهقُؿ ب ٍد افش  ـِ مـحؿَّ  4;5 ِد ب

ـِ مرتضـك افِؽـاكـل  افعسؼالين  (>45) ِد ب ـُ مـحؿَّ  5;5 إبراهقُؿ ب

ـُ مـ  (445) ِد، َشْؿعانإبراهقُؿ ب  5;5 أبق إشحاَق األَْشؾَِؿل  ، َ  حؿَّ

ـِ أـبل يـحقك  (444) ِد ب ـُ مـحؿَّ  7;5 ، شؿعانإبراهقُؿ ب

ـِ يـحقك  (445) ِد ب ـُ مـحؿَّ  8;5 افعَدوي   إبراهقُؿ ب

ٍد افِؽـاكـل    (446) ـُ مـحؿَّ  8;5 افعسؼالين إبراهقُؿ ب

، برهان افديـ  (447) ٍد افـؿراـشـل  ـُ مـحؿَّ  9;5 إبراهقُؿ ب

ٍد افـؿَدكـل    (448) ـُ مـحؿَّ  :;5 إبراهقُؿ ب

ٍد افـؿَدكـل    (449) ـُ مـحؿَّ  :;5 إبراهقُؿ ب

ـُ ُمرتضـك افِؽـاكـل  افعسؼالين  (:44)  :;5 إبراهقُؿ ب

ـُ مسعقدهقإبرا   (;44)  ;;5 ابـ اجلايب ادرسوري ُؿ ب

ـُ افـؿغرةِ   (>44)  4>5 إبراهقُؿ ب

ـِ ظبِد اهلل احلزامل األشدي  (455) ـُ افـؿـْذِر ب  4>5 إبراهقُؿ ب

ـِ ِمْساَمٍر افـؿَدكـل   إبراهقؿُ   (454) ـُ ُمَفاجِر ب  6>5 ب

ـِ   (455) مح ـِ ظبِد افرَّ ـُ مقشك ب ـِ أيب ربقعَة افُؼرر  اإبراهقُؿ ب  7>5 ب
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ـِ ظقسك افتَّقِْؿل   إبراهقؿُ   (456) ـُ مقشك ب  7>5 ب

، افـحام  (457) ـِ أشقِد افعَدوي  ـِ ظبِد اهلل ب ـُ ُكعقِؿ ب  8>5 إبراهقُؿ ب

ِد   (458) ـِ حمؿَّ ـُ هاروَن ب ـِ أيب افُبؽِر افؾَّقثل  اإبراهقُؿ ب  9>5 ب

ـِ افـؿغرِة افـؿخزومل    (459) ـِ إشامظقَؾ اب ـُ هشاِم ب  9>5 إبراهقُؿ ب

ـُ يـحق  (:45) ـِ ثابٍت األنصاري  إبراهقُؿ ب ـِ زيِد ب  ;>5 ك ب

َجِري    (;45) ـِ َهاكٍئ افشَّ ـِ َظبَّاِد ب ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ يـحقك ب  >>5 إبراهقُؿ ب

ـِ ظبَّاٍس   (>45) ـِ ظبِد اهلل ب  ظعِّ ب
ـِ ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ يـحقك ب  655 إبراهقُؿ ب

ـِ ظبِد اهلل افباهؾـل  افـؿؽتُِب، أؾرجة  (465) ـُ يزيَد ب  655 إبراهقُؿ ب

ـُ يزيَد افـؿَدكـل  إب  (464)  654 راهقُؿ ب

َؿبل    (465) ـُ يقشَػ افرَّ  654  إبراهقُؿ ب

 655 إبراهقُؿ بـ حمؿد بـ ابراهقؿ ابـ ظبِد احلؿقِد   (466)

ـُ جـامظةَ  إبراهقُؿ بـ ظبد  (467)  655  افرمحـ بـ إبراهقؿ اب

، أبق إشحاق  (468) ـهامكـل  قِخ افدَّ ـُ افشَّ  658 إبراهقُؿ اب

ـُ   (469) ـِ إبراهقُؿ افػؼقُف اب ي بَدار، برهاُن افدِّ ـْ  658  افرَّ

 659 إبراهقؿ افُبـُرف سـل  (:46)

 :65 إبراهقُؿ افـؿَدكـل    (;46)

تـل    (>46)  :65 إبراهقُؿ افـَجَزْ

تـل    (475)  :65 إبراهقُؿ افـَجَزْ

 ;65 إبراهقُؿ افـؿغربـل  احلطاب   (474)

ومل    (475)  >65 إبراهقُؿ افعريان، افر 
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 644 إبراهقُؿ افَغزكقي    (476)

 644 افـؿَدكـل   إبراهقؿُ   (477)

 644 إبراهقُؿ افـؿغربـل    (478)

 645 إبراهقُؿ افـؿْؽـَاد    (479)

 645 إبراهقُؿ افـفتـائل    (:47)

 646 إبراهقؿ بـ مسعقد بـ إبراهقؿ  (;47)

ِم األنصاري افـجاري   (>47) ـِ َحَرا ـِ افـؿـذِر ب ـُ ثابِت ب  646 ُأبـَل  ب

ـِ َشْعٍد األنصا  (485) ـِ َشْفِؾ ب ـُ َظبَّاِس ب اِظِدي  ُأبـَل  ب  646 ري افسَّ

ـُ ِظـاَُمرة األنصاري   ُأبـَّل   (484)  647  ُب

ـِ ظُ   (485) ـِ َؿقِْس ب ْعِب ب ـَ ـُ  ـِ زيِد، أبق افـؿـِْذر ُأبـَل  ب  648 َبقِْد ب

ـِ زيدِ   (486) ـِ ُظَبقِْد ب ـِ َؿقِْس ب ـِ أنِس ب ـُ ُمَعاِذ ب  649  ُأبـَل  ب

ـِ ؽـائَؿ افبعع،   (487) ـِ أمحَد ب ـُ إبراهقَؿ ب  :64 ابـ ظؾبؽ،أحـؿُدب

ـِ مُ   (488) ـِ ظبِد افـؿؾِؽ ب ـُ إبراهقَؿ ب ٍف افؼـجريأحـؿُد ب  ;64 َطرِّ

نُ   (489) ـُ إبراهقَؿ افـؿَدكـل  افـؿمذِّ  655 أحـؿُد ب

ـِ   (:48) ي ـِ أمحَد افؽازروين، صفاُب افدِّ ـُ أمحَد ب  655  أمحُد ب

ـِ َظْؾبَؽ  (;48) ـِ ؽـائَؿ، اب ـُ أمحَد ب  655 أحـؿُد ب

ـُ أحـؿَد   (>48) ـِ ُروزبف افؽازروينأحـؿُد ب ِد ب ـِ مـحؿَّ  654 ب

، محقيف  (495) ، افـَجقهري  ـِ إبراهقَؿ، افثَّؼػل  ـُ إشحاَق ب  654  أمحُد ب

فاُب افديـ  (494) ـُ إشامظقَؾ ابـ أيب افسعقد، صِّ  655 أمحُد ب

فاُب افديـ  (495) ،صِّ ـِ أيب بؽِر اإِلْبِشقْطِل  ـُ إشامظقَؾ ب  665 أمحُد ب
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ـِ   (496) ـُ إشامظقَؾ ب ـِ ُكَبقِْف ، أبق ُحَذاؾِة أحـؿُد ب ِد ب  ;66 مـحؿَّ

تـل    (497) ـُ إشامظقَؾ افـَجَزْ  >66 أمحُد ب

ـِ   (498) ي ـُ بافٍغ ادكي، صفاُب افدِّ  675 أمحُد ب

ـِ ظؿَر ادراؽل، أبق افـَّكِ   (499) ـِ احلسِغ ب ـُ أيب بؽِر ب  675 أحـؿُد ب

ـِ إبراهقَؿ افطزي  (:49) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ أبـل بؽِر ب  676 أحـؿُد ب

فاُب افديـ  (;49)  ظعٍّ ادسقيف، صِّ
ـِ ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ أيب بؽِر ب  678 أمحُد ب

فاُب افديـ   (>49) ـُ جالٍل اخلطالين، صِّ  679 أمحُد ب

ـِ ظجالنَ   (4:5) ـِ ب ـُ حس  679 ، افؼيػ أمحُد ب

 افـشقي  (4:4)
ِ
ـِ ظبِد اهلل ـِ ظؾـلِّ ب ـِ ب ـُ حس  :67 أحـؿُد ب

ـِ يقشَػ افعباد، افـَّ   (4:5) ـِ ب ـُ احلس ـِ اهللأمحُد ب  ;67 اُس فدي

ـِ ابـ افعؾقػ  (4:6) ـِ احلس ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ احلسِغ ب  ;67 أمحُد ب

ـِ ظقسك افـؿطري    (4:7) ـُ خَؾِػ ب  685  أحـؿُد ب

ـُ ُزرارَة افـؿَدكـل    (4:8)  685 أحـؿُد ب

ـِ صافٍح   (4:9)  ظعِّ ب
ـِ ِد ب ـِ أيب بؽِر بـ حمؿَّ ـُ شعقِد ب  686 أمحُد ب

ـِ مسعقٍد افـَجريري    (::4) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ شعقِد ب  686 أمحُد ب

فاُب افديـ  (;:4) ْوجل، صِّ ـِ أحـؿَد افسَّ ـُ شؾقامَن ب  689 أحـؿُد ب

ـِ ظبِد اهلل افصؼقع  (>:4) ـُ شؾقامَن ب  :68 أحـؿُد ب

ِد اخلجـدي   (5;4) ـِ حمؿَّ ـِ أمحَد ب ـُ ضاهِر ب  ;68 أحـؿُد ب

ـِ مسعقٍد احلسقـ  (4;4) ـُ ظادِل اب  ;68 ل، صفاب افديـأحـؿُد ب

ـِ ظؿٍر افـؿَدكـل    (5;4) ـِ إبراهقَؿ ب ـِ ب ٰ حـؿ ـُ ظبِد افرَّ  >68 أحـؿُد ب
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ـِ أمحَد افـِّػطل، صفاب افديـ  (6;4) ـِ ب ٰ حـؿ ـُ ظبِد افرَّ  >68 أحـؿُد ب

ـِ ظبِد اهلل افشامل  (7;4) ـِ ب ٰ حـؿ ـُ ظبِد افرَّ  >68 أحـؿُد ب

 ظعِّ أمح  (8;4)
ـِ ـِ ب مح ـُ ظبِد افرَّ قباين  ُد ب  695 افطَّزي   ، افشَّ

ـِ َخَؾِػ ادطري  (9;4) ـِ أمحَد ب ِد ب ـِ حمؿَّ ـِ ب مح ـُ ظبِد افرَّ  695 أمحُد ب

ـِ افتاديل، أبق افعبَّاسِ   (:;4) ٰ حـؿ ـُ ظبِد افرَّ  696 أحـؿُد ب

ـِ ظقَّاذ  (;;4) ـِ ظؿَر ب ـِ ظبِد افقاحِد ب ـُ ظبِد افعزيِز ب  699 أمحُد ب

ـِ ظبدِ   (>;4) ـِ افؼاشِؿ ب ـُ ظبِد افعزيِز ب ـِ افـ َقْيري   أمحُد ب مح  :69 افرَّ

فاُب افديـ  (5>4) ـُ ظبِد افعزيِز اهلاليل، صِّ  6:6 أحـؿُد ب

ـُ ظبِد افعزيِز بـ افبفاء اهلـدي  (4>4)  6:6 أحـؿُد ب

ـُ ظبِد افغـل بـ ِأمحَد افؽـاكـل  افـؿكي    (5>4)  6:7 أحـؿُد ب

ـُ ظبِد افؽاؾـل، افطَّباضبل  احلسـل  (6>4)  6:7 أحـؿُد ب

ـُ ظبدِ   (7>4)  6:8 افؼقيِّ افربعل، ـامل افديـ أحـؿُد ب

ـِ أحـؿَد افزيؾعل  (8>4) ـُ ظبِد اهلل ب  6:8 أحـؿُد ب

فاُب افديـ  (9>4) ـِ أحـؿَد احلبقق، صِّ ـُ ظبِد اهلل ب  6:8 أحـؿُد ب

ـِ   (:>4) ـِ إشحاَق اخلرؿل، أبق افـحس ـُ ظبِد اهلل ب  6:9 أحـؿُد ب

ـِ ظبِد افؼادِر احلجار، افعؿري  (;>4) ـُ ظبِد اهلل ب  6:9 أحـؿُد ب

فاُب افديـ  (>>4) ، صِّ يػل  افـؿكي  ـُ ظبِد اهلل افؼَّ  ::6  أحـؿُد ب

ـِ إبراهقَؿ افؽـاين ادكي  (555) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظبِد اهلل ب  >:6 أمحُد ب

ـِ أيب بؽِر افطزي  (554) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظبِد اهلل ب  >:6 أحـؿُد ب

ـِ ؾرحقنِ   (555) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظبِد اهلل ب  4;6 أمحُد ب
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ـُ   (556)  أحـؿُد ب
ِ
ٍد افؽاَزُروكِـل  ، أبق افعطاء ـِ مـحؿَّ  4;6 ظبِد اهلل ب

شسي  (557) ٍد افش  ـِ مـحؿَّ ـُ ظبِد اهلل ب  5;6 أحـؿُد ب

َركدي    (558) ـِ يقشَػ افزَّ ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظبِد افؾَّطقِػ ب  5;6 أحـؿُد ب

ـُ ظبِد افقاحِد بـ ِمَرى احلقراين، تَّؼل  افديـ  (559)  5;6 أحـؿُد ب

ـُ ظبدِ   (:55) ـِ ـرباجةَ  أحـؿُد ب اِب ب  8;6 افقهَّ

ـِ   (;55) ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ ظبقِد اهلل ب جقـل  أمحُد ب  8;6 أمحَد افسِّ

فاُب افديـ  (>55) ـِ إبراهقَؿ ابـ اخلقاط، صِّ ـُ ظعِّ ب  5>6  أحـؿُد ب

ـِ ظؿَر افشقشقـل  (545) ِد ب ـِ حمؿَّ ـِ أمحَد ب ـُ ظعِّ ب  5>6 أحـؿُد ب

ـِ   (544) ـِ َظؼقِؾ ب  راجِح ظعِّ ب
ـِ ـُ ب  6>6 مفـَّا افششسي أحـؿُد ب

فاُب افديـ  (545) ـِ أمحَد افشقايطل، صِّ ـِ ظؿَر ب ـُ ظعِّ ب  7>6 أمحُد ب

فاُب افديـ   (546) ِد افعقـل، صِّ ـِ حمؿَّ ـِ ظؿَر ب ـُ ظعِّ ب  9>6 أمحُد ب

ـِ حم  (547) ـُ ظعِّ ب ـِ افَؼسقطالفـل  أحـؿُد ب ـِ احلس ِد ب  :>6  ؿَّ

ـِ َصبقٍح   (548) ِد ب ـِ مـحؿَّ ـُ ظعِّ ب  >>6 افـؿَدكـل   أحـؿُد ب

اِب آشؽـدراين  (549) ـِ ظبِد افقهَّ ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ ظعِّ ب  755 أمحُد ب

ـِ افػاد  (:54) مح ـِ ظبِد افرَّ ِد ب ـِ حمؿَّ ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ ظعِّ ب  754 أمحُد ب

فاُب افديـ  (;54) ـِ مقشك ادحع، صِّ ِد ب ـِ حمؿَّ ـُ ظعِّ ب  756  أمحُد ب

ٍد ابـ اخل  (>54) ـِ حمؿَّ ـُ ظعِّ ب  758 قاط، صفاب افديـأمحُد ب

فاُب افديـ  (555) ـِ معبٍد افؼدد، صِّ ـُ ظؾـلِّ ب  758  أحـؿُد ب
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، افعؿري    (554) ـِ ُمعؾَّـك، افُؼرصـل  ـُ ظؾـلِّ ب  759 أحـؿُد ب

ـُ ظؾـلٍّ افسالوي، صفاب افديـ  (555)  759 أحـؿُد ب

ـُ ظؾـلٍّ   (556)  759 أمحُد ب

ـُ   (557) ـِ  ظؿرَ  أحـؿُدب  759 يـظبِدافعزيِز افـابؾز، ُمُد افد ب

ـُ ظقٍد افسبـل    (558)  :75 أحـؿُد ب

ـِ   (559) ـُ ظقسك ب ـِ ظؿرَ أحـؿُدب ِد ب ـِ مـحؿَّ  :75 افعؾقي  ظبِد اهلل ب

ـُ ؽـايَؿ افَبعؾـل    (:55)  :75 أحـؿُد ب

ـِ أيب ؽافٍب ادسدي،  (;55) ـُ أبـل افَػتِح ب  :75 افَؼطِقعل   أحـؿُد ب

ٍد افقراق  (>55) ـِ مـحؿَّ ـِ راصِد ب ـُ افَػرِج ب  ;75 أحـؿُد ب

ـِ   (565) ـُ افؼاشِؿ ب ـِ ُزَراَرَة أمحُد ب هري  احلارِث ب  >75 افز 

ـِ   (564) ي ـُ ؿاشٍؿ، صفاُب افدِّ  745 أحـؿُد ب

ـُ ؿاشٍؿ افؼطَّانُ   (565)  745 أحـؿُد ب

ـُ ؿدامَة افؼزويـل    (566)  744 أحـؿُد ب

 ابـ افـؼقب، صفاب افديـ  (567)
ِ
ـِ ظبِد اهلل ـُ فمفِم ب  744 أحـؿُد ب

ـِ   (568) ـُ مـحبقِب ب  749 ، ؽالم أيب األذكانشؾقامنَ  أحـؿُد ب

ـِ حسٍغ افـؿَدكـل    (569) ـُ مـحبِّ ب  :74 أحـؿُد ب

 ظعٍّ افبقجقري  (:56)
ـِ ـِ أمحَد ب ـِ إبراهقَؿ ب ِد ب ـُ حمؿَّ  :74 أمحُد ب

ـِ أمحَد اخلجـدي  (;56) ـِ إبراهقَؿ ب ِد ب ـُ حمؿَّ  755 أحـؿُد ب

ـِ مسعقٍد اف  (>56) ـِ مبارِك ب ـِ إبراهقَؿ ب ِد ب ـُ حمؿَّ ؽقع  أمحُد ب  758 شَّ
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ـِ َخؾٍػ ادطري  (575) ـِ أمحَد ب ِد ب ـُ مـحؿِّ  759 أمحُد ب

ـِ افؼاشِؿ افـقيري  (574) ـِ ظبِد افعزيِز ب ـِ أمحَد ب ِد ب ـُ حمؿَّ  759 أمحُد ب

ـُ حمؿَّ   (575) ـِ ظبِد اهلل أمحُد ب ـَ أمحَد ب  765 افطَّزّي ِد ب

شسي    (576) ـِ ظثامَن افش  ـِ أمحَد ب َد ب ـُ مـحؿَّ  766 أحـؿُد ب

دِ   (577) ـُ حمؿَّ ِد احلريري أمحُد ب ـِ حمؿَّ ـِ أمحَد ب  766  ب

ِد ابـ اخلطقب   (578) ـِ حمؿَّ ـِ أمحَد ب ِد ب ـُ حمؿَّ  768 أحـؿُد ب

ـِ مسعقٍد ابـ ادزجج   (579) ِد ب ـِ حمؿَّ ـِ أمحَد ب ِد ب ـُ مـحؿَّ  ;76 أمحُد ب

فاُب افديـ  (:57) ٍد افـػطل، صِّ ـِ مـحؿَّ ـِ أمحَد ب ِد ب ـِ مـحؿَّ  ;76 أمحُد ب

د ادأ  (;57) ـِ حمؿَّ ـِ أمحَد ب ِد ب ـُ حمؿَّ مقاضل   ديٍن،محُد ب  ;76 افدِّ

دِ   (>57) ـُ حمؿَّ ـِ أمحَد ابـ افؼصبل أحـؿُد ب  >76 افسخاوي ب

فاُب افديـ  (585) ـِ أمحِد افبسؽري، صِّ ِد ب ـُ مـحؿَّ  >76  أمحُد ب

ـُ   (584) ـِ إشامظقَؾ، َضَباَضَبا، أبق افؼاشؿ أمحُد ب ِد ب  775 حمؿَّ

دِ   (585) ـُ حمؿَّ ـِ ظؿَر ادراؽل أمحُد ب ـِ احلسِغ ب ـِ أيب بؽِر ب  774 ب

ِد   (586) ـُ حمؿَّ ـِ ظبِد اهلل احلجارأمحُد ب ـِ محزَة ب  774  افُعؿري   ب

ـِ افـؿـتِك افـؿَدكـل    (587) ـِ خؾقػَة ب د ب ـُ مـحؿَّ  775 أحـؿد ب

ـِ حمؿقِد افؽازروين  (588) ـِ ُروزبف ب د ب ـُ مـحؿَّ  775 أحـؿد ب

ـِ   (589) ِد ب ـُ مـحؿِّ  ;77 شؾقامَن افـؿَدكـل  أحـؿد ب

ـِ ُشـْبٍؾ افظاهري  (:58) د ب ـُ مـحؿَّ  ;77 أحـؿد ب
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اِك األشدي    (;58) حَّ ـِ افضَّ د ب ـُ مـحؿَّ  ;77 أحـؿد ب

ـِ ظبِد اهلل افعثامين  (>58) ـِ ب ٰ حـؿ  ظبِد افرَّ
ـِ د ب ـُ مـحؿَّ  >77 أحـؿد ب

ـِ ادطري، صفاب افديـ  (595) مح ـِ ظبِد افرَّ د ب ـُ مـحؿَّ  >77 أحـؿد ب

ـِ  ـُ أحـؿد ب  (594) مح ـِ ظبِد افرَّ د ب  785 افصبقبلمـحؿَّ

ـِ   (595) د ب ـُ مـحؿَّ ـِ داوَد ابـ خبطة أحـؿد ب  784 ظبِد اهلل ب

ـِ ظبِد اهلل افـقسابقري، أبق احلسِغ   (596) د ب ـُ مـحؿَّ  784 أحـؿد ب

فاُب افديـ  (597)  افـػطل، صِّ
ِ
ـِ ظبِد اهلل د ب ـُ مـحؿَّ  786 أحـؿد ب

ـِ ظبِد اهلل  (598) د ب ـُ مـحؿَّ  787 افسؼطل، افطَّقُِّب افت قكسـل   أحـؿد ب

ـِ ظبِد افقاحدِ أحـ  (599) د ب ـُ مـحؿَّ  787 ، أبق َمـْخؾٍد افطَّزي  ؿد ب

 ظعِّ افزركدي  (:59)
ـِ اِب ب ـِ ظبِد افقهَّ د ب ـُ مـحؿَّ  788 أحـؿد ب

ـِ أيب راؾعٍ   (;59)  ظعِّ ب
ـِ ـِ ب ـِ حس  ظعِّ ب

ـِ د ب ـُ مـحؿَّ  788 أحـؿد ب

ـِ ظ  (>59) د ب ـُ مـحؿَّ احُب أحـؿد ب  788 عِّ ابـ حـا، افصَّ

د ب  (5:5) ـُ مـحؿَّ دأحـؿد ب ـِ مـحؿَّ د ب  ظعِّ بـ مـحؿَّ
 :78 افؼسطالين  ـِ

 ظعٍّ ادصؿقدي، املاجري  (5:4)
ـِ د ب ـُ مـحؿَّ  :78 أحـؿد ب

ـِ ظؾـلٍّ افقَؿـل    (5:5) د ب ـُ مـحؿَّ  ;78 أحـؿد ب

ـِ افـؿـَْؽدِ   (5:6) ـِ ب مح ـِ ظبِد افرَّ ـِ ظؿَر ب د ب ـُ مـحؿَّ  >78 رأحـؿد ب

ـِ ظؿرَ   (5:7) د ب ـُ مـحؿَّ  >78 أحـؿد ب

ـِ ؽاكٍؿ اخلشبل  (5:8) د ب ـُ مـحؿَّ  795 أحـؿد ب

ـِ َؿالووَن، افـَّاُس   (5:9) د ب ـُ مـحؿَّ  795 أحـؿد ب
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ـِ   (::5) د ب ـُ مـحؿَّ ـِ ظبِد اهللأحـؿد ب ـِ أحـؿد ب د ب  794 افطزي مـحؿَّ

ـِ أنِس األصبحل    (;:5) ـِ مافِؽ ب د ب ـُ مـحؿَّ  795 أحـؿد ب

د  أحـؿد  (>:5) ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ ـِ ُروزبف افؽازرويناب  796 ب

ـِ أحـؿد افششسي   (5;5) د ب ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ  798 أحـؿد ب

دابـ مرزوق، افتِّؾؿساكـل    (4;5) ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ  799 أحـؿد ب

د ، افصاؽاين   (5;5) ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ  7:5 اهلـدي أحـؿد ب

ـِ   (6;5) د ب ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ ـِ افػاد  أحـؿد ب مح  7:6 ظبِد افرَّ

د ابـ تؼلِّ افؽازروين   (7;5) ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ  7:7 أحـؿد ب

، جالُل افديـ  (8;5) د افـُخَجـْدي  ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ  7:8 أحـؿد ب

ٍد ابـ اخلطقب  (9;5) ـِ مـحؿَّ د ب ـِ مـحؿَّ د ب ـُ مـحؿَّ  6>7 أحـؿد ب

د افؽ  (:;5) ـِ مـحؿَّ ِد ب ـِ مسدَّ د ب ـُ مـحؿَّ  7>7 ازروينأحـؿد ب

ـِ مسعقٍد ادزجج  (;;5) د ب ـُ مـحؿَّ  8>7 أحـؿد ب

فاُب افديـ   (>;5) ـِ يقشَػ احلؾقؿل، صِّ د ب ـُ مـحؿَّ  8>7 أحـؿد ب

ـِ يقشَػ ابـ افذاـر ، افَعجؿل    (5>5) د ب ـُ مـحؿَّ  8>7 أحـؿد ب

ٍد افصـعاين، صفاب افديـ  (4>5) ـُ مـحؿَّ  9>7 أحـؿد ب

، صفاب افد  (5>5) ٍد افـؿَدكـل  ـُ مـحؿَّ  :>7 يـأحـؿد ب

ٍد افطَّائُل   (6>5) ـُ مـحؿَّ  ;>7 أحـؿد ب

ٍد افـؿؼدد    (7>5) ـُ مـحؿَّ  ;>7 أحـؿد ب
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ٍد افقامين    (8>5) ـُ مـحؿَّ  ;>7 ، كزيؾ افؽرامأحـؿد ب

ـِ ظبِد افعزيِز افؽازروين  (9>5) د ب ـِ مـحؿَّ ِد ب ـُ مسدَّ  >>7 أحـؿد ب

ؽقؾـل    (:>5) ـُ مسعقٍد افشَّ  855 أحـؿد ب

ـُ مسعقٍد اخلرية  (;>5)  854 أحـؿد ب

ـُ مشؽقٍر   (>>5)  854 أحـؿد اب

ـِ  مػتاِح  أحـؿد بـ  (655) ؾقامكـل  ، بديد  ب  854 ظبِد اهلل افس 

تـل    (654) ـِ ظؾـلٍّ افـَجَزْ ـُ مقشك ب  854 أحـؿد ب

ـِ أيب بؽٍر افـَّْبتِقتل    (655) د ب ـِ مـحؿَّ ـُ مقشك ب  855 أحـؿد ب

ـِ ظاٍت، أبق بؽِر افـ ُؼري  (656) ـُ هاروَن ب  856 أحـؿد ب

ـُ ي  (657) ـِ شافـؿ األنصاري  أحـؿد ب ـِ افـحسِغ ب  857 ـحقك ب

ـِ تؼلٍّ افَؽاَزُروكـل    (658) د ب ـِ مـحؿَّ ـُ يـحقك ب  857 أحـؿد ب

ٍد افتَّؾؿساكـل    (659) ـِ مـحؿَّ ـُ يـحقك ب  857 أحـؿد ب

ـِ افـؿـذِر، أبق ظبِد اهلل افـؿديـل    (:65) ـُ يـحقك ب  858 أحـؿد ب

ـِ مقشك   (;65) ـُ يـحقك ب  858 ء افديـ، هباافؼسـطقـلأحـؿد ب

ـِ مقشك افؼسـطقـل  (>65) ـُ يـحقك ب  858 ، صفاب افديـأحـؿد ب

امِ   (645) ـِ ديـاٍر، أبق افعقَّ ـُ يزيَد ب  858 أحـؿد ب

ـِ يزيَد افـُجؿحل    (644) ـِ ظبِد اهلل ب ـُ يزيَد ب  859 أحـؿد ب

ـُ يَس افـؿَدكـل    (645)  :85 أحـؿد ب

ـُ يعؼقَب افـؿَدكـل    (646)  :85 أحـؿد ب
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ـُ يعؼقَب   (647)  :85 افـفاصؿل  أحـؿد ب

ـِ ؾرحقٍن، أبق افعبَّاِس   (648)  ظعِّ ب
ـِ ـِ إبراهقَؿ ب ـُ ب  ;85 أحـؿد ب

ـِ جـامٍل افُؼرصـل    (649) ـُ يقشَػ ب  ;85 أحـؿد ب

ـِ افزركدي، صفاب افديـ  (:64) ـِ افـحس ـُ يقشَػ ب  ;85 أحـؿد ب

ـِ األهدل  (;64) حـؿ ـِ ظبِد افرَّ ـُ يقشَػ ب  845 أحـؿد ب

ـِ مافٍؽ   (>64) ـُ يقشَػ ب  845 افرظقـل اإلفبري أحـؿد ب

ـِ شعقِد ، ابـ يقكس افُؼسـطقـل    (655) ـُ يقكَس ب  844 أحـؿد ب

ـِ   (654) ي ري   أحـؿد كقُر افدِّ ـِ افالَّ ي ـِ كقِر افدِّ ـِ اب ي ـُ ظزِّ افدِّ  848 ب

 848 أحـؿد ابـ افرشام، صفاب افديـ  (655)

فاُب افديـ   (656)  848 أحـؿد افـشار ، صِّ

فاُب افديـ ،  (657)  849 أبق افعبَّاِس افػاشـل   أحـؿد ادراشـل، صِّ

، صفاب افديـ  (658)  849 أحـؿد افسـدوكـل 

فاُب افديـ  (659)  849 ، صاحب ـؾزجةأحـؿد صاه،صِّ

فاُب افديـ   (:65)  :84 أحـؿد افشقبؽل، صِّ

 ;84 أحـؿد افصـعاين، صفاب افديـ  (;65)

فاُب افديـ افـِؿكي    (>65)  >84 أحـؿد، صِّ

اُش   (665)  855 أحـؿد األمقـل  افػرَّ

 855 فُبؾبقز  أحـؿد ا  (664)

، افـؿؼريءُ   (665) ، افعَجؿل  يُػ افـُخراشاكـل   854 أحـؿد افؼَّ

ْشَتـري    (666)  855 أحـؿد افش 
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امُت افعابدُ   (667)  855 أحـؿد افصَّ

 856 ، اؾتخار افديـأحـؿد ؽالم    (668)

 856 أحـؿد افػققمل    (669)

 856 أحـؿد افُؼرر  افصحقـات    (:66)

، افؽحقؾـل    (;66)  857 أحـؿد افُؼرصـل  افعؿري 

اُش   (>66)  857 أحـؿد افػرَّ

ـِ   (675) ي ، ِصفاُب افدِّ  857 أحـؿد افَؼرمل 

 859 أحـؿد افؼطَّاُن، افـؿمذِّنُ   (674)

 859 أحـؿد افـؿغربـل    (675)

 859 أحـؿد افقاشطل    (676)

 859 األَْخَرُم األشدي    (677)

ـِ ثابٍت   (678) ـِ زيِد ب ـِ يـحقك ب ـُ إبراهقَؿ ب  :85 إدريُس ب

ـِ   (679) ـُ ظبِد اهلل ب ـِ إدريُس ب ـِ افـحس ـِ ب  :85 حس

ـِ يقكَس إ  (:67) د ب ـُ مـحؿَّ ، افظََّػري  دريُس ب  :85 األنصاري 

(67;)   
ِ
 ;85 إدريُس أبق افعالء

ـِ مـصقٍر افـحسقـل    (>67) ِز ب ـِ جـامَّ ـُ هبَة ب  ;85 ُأَدي  ب

ـِ أشِد   (685) ـِ ظبِد َمـاِف ب ـُ أيب األَرؿِؿ ب  ;85 األَْرَؿُؿ ب

ـُ حػٍص افـؿَدكـل    (684)  865 أشامُة ب
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ـِ َأشَؾَؿ، أبق زيٍد افَعَدوي    (685) ـُ زيِد ب  865 ُأَشاَمُة ب

ـِ حارثَة   (686) ـُ َزيِد ب  864 أشامُة ب

، مقٓهؿ   (687) ـُ َزْيٍد، أبق زيٍد افؾَّقْثل   866 ُأشامُة ب


