
 ةبئن رعغلا تاطوطخملاو رداصملا

 طوامخع . باتكلا باتعا : ( ركب يبا نب ههادبع نب دم هفادبع وبا ) : رطألا نا
 .االوأ مقار تحت لايروكسالا يف دوحوم

 . 18485 ةنس ديردم ةمرط : ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 . 4مل مقر تحن ديردم يف ةينطولا ةكلا يف ةدوحوم ةطوطخم : ءاريلا ةلحلا

 . امم هن ديردم ةعبط : مجملا

 (يناييشلا دحاولادبع نب ميركلادبع نب دمع نب دمن,يبع نسحلا وبا ) : ريثألا نإ
 . ١444 ةنس ةرهاقلا ةمط خيراتلا يف لماكلا

 ضورب برطلا سينالا : ( عرز يبا نب ههادبع ن يلع نسحلا وبا ):عرزيبا نبا
 . 1و5 ةند طارلا ةعبط . ساطرفلا

 لوألا مقلا « ةريزحلا لهأ نساحم يف ةريخذلا : ( يلع نسحلا وبا ) : ماب نإ
 يناثلا ءزحلا لوالا مقلا « ١و. ةن ةرهاقلا ةعبط لوألا ءزملا
 هرهاقلا ةمبط لوألا ءزحلا عبارلا مقلا « +١91 ةنس ةرهاقلا ةمبط
 يكللا يي راتلا مامجملا قي ةطواممم « ثلاثلا مقلا ( ١8 غ8 ةئد

 . 2 مقر 2ن5ءاند] لع (2228 2 يوو5 ةعوقت ) دي ردع

 قلعو هل مدقو هعبط ؛ ةلصلا باتك ( كلملادبع نب فلخ مساقلا وبا )لاوكشنإ
 ٠2011500 ١! ) نديزو اريدوك وكسسنارف هتيشاح مضوو هيلع

 . 1مم84 ةنس ديردم (000عر5 ٠ 2هألنم)

 اا



 ةرهاقلا ةمبط ةرهازلا موجنلا ( فسوي نساحلا وبا ندلالاج ) : ىدرب ىرعت نإ

 : يلامألا

 :مرح نإ

 , 1 ةيعو ةند

 دم ةميط . رهدلا ةميتي : ( ليعاعا ن دمج نب كللادبع روصتم وأ )

 .أ8 غال ةئم ةرهافقلا ديلا دع ندلا يحب

 . أ ةمبط . برملا بانا ةرهمجج ( ديءس ندا نب ىلع دمج وبا)

 . 914١م هند ةرهاقلا ع. |هيز 2ظءويعمعوا لانفور يفي

 مهاربأ ةمدقت « يفريصلا لماك نسح ةمبط : فالآلاو ةفلالا يف ةماخلا فوط

 : يد_ءا

 يرخلا

 ٠ نافاح نا

 اهشاوح عضوو ابلع قلعو اهب ماق ةينابسالا ةجرتلا . يرايبالا
 . ةمرج ايقراج ويقبل قرعاملا
 . 1مم ١ ةن- ةرهاقلا ةعبط لدتلاو لللاو لصفلا باتك

 ةرهاقلا . فيض يف وش ةعبط : ءافلخلا خيراوت يف سورا طقن

 .أؤة١86 ةئس

 ةمبط سبتقلا ةوذج : ( ةللادبع نإ حوتف نب دم لادبعوبا )
 .ما67 ةنس ةرهاقلا

 ربخ يف راطملا ضورلا ( مسنلادبع نب هفادبع نب دمع هفادبع وبا :
 ٠ يغيل .ُ اببشاوح قيلتتو ايحححصتو اهرشأب ينع ٠ راطقالا

 . ؤةمب هرهاقلا لاتفور

 قلعتلا ءزجلا « ىبتقلا : ( نيح نب فلخ ننايح ناورم وبا )
 ةينطولا ةبتكلا يف ةدوجوم ةطوطخم وهو دمج نب هفادبع ريمالا دعب
 . 68.86 مقر تحت دي ردم

 . 1845 ةنس ةرهاقلا . نابقءلا دئالق : ( حتفلا رصن وبا١)

 ةينيطنطسقلا ةمبط سلدنالا لهأ ملم يف سنأتلا حرسمو سفنألا عمطم
 .ه أ .* ةنس

 سال



 . لاسنفورب يفيل قيقحن .٠ مالعالا لامعأ: ( ندلا ناسل هلادبع وبا ) بيطحلاا نبا

 . 1885 ةن- توري ةعبط
 . 1؟م8 ةند ةرهاقلا نانع« ةطانرغ راخأ يف ةلماحالا

 .م م68 وقر تحت ديردمب ةينطولا ةبتكلا يف ةطوطخع : لللا مقر
 برعلا رابخأ يف ربملاو أدتملا ناويدو ربملا باتك ( نحرئادبع ): نودلخ نبا

 ةرهاقلا . ريك الا ناطللا يوذ نم مه رصأع نمو ربربلاو محملاو

 .ه 17م6 ةنس
 . ه ؤسوب. ةنس ةرهاثلا . ةثلاثاا ةممطلا . ةمدقملا

 . نايعالا تايفو ( ركب يلا نب دمحم نب ندلا سمش ساسلا وبا ) : ناكلخ نإا

 .م 4 هن. ةرهاقلا دم ادبع ندلا يحب دو ةفيل

 هيشاوح عضوو هيلع قلعو هعبط . ةسربفلا ( دمحم ركب با ) : ريخ نبا
 !”مد1نكدعو (:نلعدخت ) اريسر تايلوخو ادوك وكسنارف

 ماخق+ ةئد ةطسقرس ةمبط . ١ ؟ . [ةذ دهن )

 ةمباتم ميمالا تاقبط :( دمحأ نب دعام مساقلا وبا ) ي-ادنالا دعاص نبا
 . ةرهاقلا . مدقتا

 ريشالب سيجير اهم ماقيئاوحلاو تاقيلمتلاوامل ةمدقلا وهيسن رفلا ةمجرتلا
 . ؤةند ةنم سنرأ 1[! نيد |ذ!دءارن©

 . نيزربلا تايار ( كللا دبع نب ىسوم نب يلد ندحلا وبأ ) : يبرثلا ديعس نبا
 ثموجايث راج ويليما هيشاوح عضوو هيلع قلعو هل مدقو هج رنوهمبط

 . 1949 هن ديرنم |[: نناأزن (1:1 11198

 فيض يقوش هيشاوح عضوو هيلع قلعو هل مدقو هعبط : برنلا يلح يف برنلا
 . 1866 ةنسم ةرهأفقلا

 ةرهاقلا . ىلوالا ةعبطلا . ةاعولا ةينب : ( نمحر لا دبع نبدلا لالح ) يطويسلا

 . ه 18095 ةنس



 لهأ لاجر يف سمتللا ةشب :( ةريمح نب دمحأ نب ي*ذ نن دمحأ ):ينلا

 وكسيسنارف هيشاوح عضوو هيلع قلعو هل مدقو همبط . سلدنالا
 . أ مركأغ هن كن ردم اريير كايلوخو اريدوك

 ةرهاقلا . بهذ نم راخأ يف بءذلاتاردش :( يملا دبع حالخلا وا) : داملا نيا

 , ه ؟وسسلو ةئد

 لوالا مقلا لوالا رصماا . سادنالا يفمالسالا ةلود :(ههادبعدمحم ): ثتانع

 لوالا رمملا ؛ م 19665 ةنددح» امإلع ةنم ةرهاقلا . ةيناثلا ةمبطلا

 م ١ة؛هب؟ةند ته !مابإ ةنم ةرهاقلاىلوالا ةمطلا يناثلا مقلا

 .م 10 مد- ه 11/8 :رهاقلا ىلوالا ةميطلا : هن ماعلا ةلودلا

 ةنم ةرهاقلا . ىلوالا ةءبطلا : لاغئربااو اناا يف ةقايلا ةيسادنالا ةراثالا

 5 م !١ 65 هد ا 1 ردك“ 5

 5 سادنالا ءاراع خب رأت 1 به هون نا دع نا هنأ كاع دبل ولا وأ ( :يض رفلانبا

 اريدوك وك ينرف هيشاوح موو هيلع قلعو هل مدقو همبط
 .مارمو ٠ ةند ديردم ["تالعأ5ذعم (20(أ كنق

 . يدملا يبرعلا دمحمو نايرملا ديعس دمحم ةيشاوح موو هيلع قلعو

 برغلاو سادنالا راخخا يف برذلا نايا :(ىراذع نبا سابملا وبا ) : ىثك ارلا

 آ.عالا - لاتفوربيغيل ا هشاوح مددرو هيلس قلعو هل مدقو ةمدط

 يف يناثلا ءزحلاو ؤةعم ةنس ثدبل يف لوالا ءزملا طعون ءوعذا

 . ١م. ةنس سيرا ىف كااثلا ءزحلاو ؟وه؟ ةنم ندي

 همبط . بيطرلا سلدنالا نصغ نم بيطلا ح_فن ( دمحم نب دمحا ): يرقلا
 ١649. ةنس ةرهاقلا . ديخلادبع ندلا يحم دمحم هيلع قلعو هل مدقو

 معقب



 . ىمقالا برغلا راخأق اهقتسالا : ( دلاخ ن دما ساعلا ونا ) : يرصانلا

 ءاضيبلا رادلا . يرصانلا دمحمو يرصانلا رفعج هيلع قلعو هميط
 م0 ةنس

 ةمبط . سلدنالا ةاَض خيرات : ( نسحلا نب تادبع نب نسحلا وبا ) : يهانلا

 . ١444 ةن- ةرهاقلا . لاسنفورب ىفيل أ

 يف برالا ةاهن : ( مئادلادبع نب باهولادبع نب دمحم نب دا ) : يريوالا
 .م قرشتسلا ةينابسالا ىلا هجرتو يبرملا صنلا عبط . بدالا لونف

 . 11. 35م, 11عموزع0 وريمر راسأغ .
 ةرهافلا . يعافرلا ديرف دمحأ ةمط : ءايدالا مجم ( هقادع وب ):يوحلات قا

 . [ةانت ةنس

 ةمقاولا بورملاو اهئارما ركذو سلدنالا ركذ يف عومي رابخأ : لوبجم فاؤم
 . 1851/ ديردم . مهني اهم

 م


