
 ةدلعم تافلؤملاو بتكلا يف هرثأ

 يف ةيطخلا هخسن ترثك دقو «ميقلا نبا بتك رهشأ نم (داعملا داز» ٌدعي

 بتك حرشو هقفلاو ةيوبنلا ةريسلا يف نوفلؤملا هيلع دمتعاو «تابتكملا
 (يّدَهلا» وأ «يوبنلا يَذَّهلا» ب مهدنع فرعو ءاهريغو ريسفتلاو ثيدحلا

 نود تاحفص هنع نولقني ام اًريثكو ««داعملا داز» يلصألا هناونع نم رثكأ

 هباتك يف (817ت) يدابازوريفلا نيدلا دجم عنص امك ءردصملا لإ ةراشإلا

 ولو باتكلا وأ فلؤملا ركذي ملو ««دازلا» نم هرصتخا ثيح «ةداعسلا رفسا

 «ةيتدللا بهاوملا» بان كلذكو . صيخلتلا الإ هيف هل سيلو كدحلاو ٌةرم
 داز» نم هتيقبو «72١2يرابلا حتف» نم ذوخأم هفصنف «(477ت) ينالطسقلل

 يف الإ «يدهلا» وأ «دازلا» ئلإ رشي ملو ءئرخألا رداصملا ضعبو ؛داعملا

 ةرصتخم هلوصف نم اًريثك نأ دجي «بهاوملا» أرقي نم لكو .ةدودعم عضاوم

 .هيلإ ةراشإلا نود «دازلا» نم

 (دازلا» نم تلقن يتلا بتكلا نم هيلع انفقو ام ضعب ىلي اميف ركذنو

 اهدعب تردص يتلا تافلؤملا ئلإ رش ملو /١174« ةنس دنهلاب هعبط لبق

 بسح بتكلا هذه انمّسق دقو .لصاح ليصحت اذهف ؛هيلع تدمتعاو

 .ةوففلا

 نبا تارايتخا تركذو اًريثك هنع تلقن يتلا يلبنحلا هقفلا بتك نمف *

 حلفم نبا نيدلا سمشل «عورفلا» باتك :لئاسملا يف هتاحيجرتو ميقلا

 :(0/1) هحرش ىق قاقوزلا كلذ ركذامك (9)
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 76٠١ 2151 /7 :رظنا ««دازلا» نع لقن هاندجو ردصم مدقأ وهو .(ا/ تر

 ةوخبا ةوعلا يارب ير ل ء«4 0170 ءه5

 .(ةلاسرلا ةسسّوم .ط) ٠

 0 / :«عدبملا» يف (885ت) حلفم نبا نودلا ناهرب اًضيأ هنع لقنو

 يا دا“ عاذلا# ااا قع هور را كنق آب قر مة انكتب اقام ل" اا

 .(بتكلا ملاع راد .ط) دا. ا ل

 :يف هنع لوقنلا ضعب ؛ (886تر) يوادرملل «عورملا محصل 90 قو

 «فاضنألا» هباتكامأ .(ةلاسسرلا ةسسوم .,ط) 1237/0/55

 :عضاوملا ضعب هذهو «هرخآ لإ هلوأ نم هنم سابتقالاو لقنلاب حفاطف

 و 417 كو يال اب لن" للاب 8 لل ١ لاوأ كاقلل نق م١

 .(رجه راد .ط) ريثك اهريغو

 :(ةش58ت) يواجحلل «عانقولا» ف باتكلا نم لفتنلا عضاوم هلهو

 راد.دط) 15 عن مف الو رلاا نمر كا ا قاب رك

 .,/ ؟ ص :هل «حيقنتلا يشاوح» يفو .(ةفرعملا

 «تادارإلا ئهتنم حرش هباتك يف (١5١1ت) يتوهبلا روصنم هنم لقنو

 هباتك يف امأ .(بتكلا ملاع .ط) 351١07778 /7 ,777 /؟ :عضاوم ةثالث يف

 .19 ١/ :اهضعب هذه ةريثك عضاوم يف هنع لقن دقف «عانقلا فاشك» رخآلا

 .(ةيملعلا بتكلا راد. ....55 ١5٠ ق0

 لقنلا رثكأ دقو «(757١ت) ىنابيحرلا ئفطصم نيرخأتملا ةلبانحلا نمو

 ,ا/7 ١/ :اهنم عضاوم هذهو ««ئهنلا يلوأ بلاطم» هباتك يف باتكلا اذه نع

 .(ضالسإلا نتكملا ءط) ا 5 417
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 نيزل «بيرثتلا حرط» يف هنع لقن دجوي :ثيدحلا حورش بتك نمو *

 :دحاو عضوم يف (877ت) ةعرز يبأ هنباو (65١6ت) يقارعلا نيدلا

. 

 حتف») يف اًريثك باتكلا نم دافتساف (867ت) رجح نبا ظفاحلا ءاجو

 7017/7 :تاعوضوملا ركذ عم هعضاوم هذهو ءانايحأ هبقعتو «يرابلا

 ةالص) 0 /7 ««فوسكلا ةالص) 058/7 «(ةعمجلا موي صئاصخ)

 :حجرأ امهيأ) ١57 /5 ء(ِلَي يبنلا نع فلحلا عضاوم) 777/0 .(نئيحضلا

 دهش له) 7١١/1 «(باتكلا لهأ مايص) 7177/1 «(لتقلا وأ ءادفلا ذخأ

 ناسرفلا ددع ناك له :ةامرلا ةصق يف) 705٠ /ا/ ء(اًردب لالهو ةرارم

 ينب ةصق يف ناقيرفلا) ٠١: /ا/ .(اًرهش قدنخلا رفح) 95 /ا/ «(نيسمخ

 ٠/17 5 /8 :(انيلع ردبلا علط) ١78/8 ء(ركب يبأ ةجح) 87 // .(ةظيرق

 .(تايدوهيلاب ةباحصلا عاتمتسا مدع) ١١/١ /4 «(«هرفغتساو» ريسفت)

 ثيداحأ نيب قيفوتلا) ٠١/ ١٠١ .(ِِككي يبنلا ئوتكا له)

 ءادتبالا ةهارك) 6 ١١/ :(ليوارسلا ِةِْكلَي يبنلا ءارش) 777/٠١ ؛(ئودعلا

 حيبذلا نوك) 71/8/17 «(ةالصلا دعب ءاعدلا) 17" 1١/ ء(مالسلا مكيلعب

 .ط) (ماهوأ ةرشع جارعملا يف كيرش ةياور يف نأ) 587/17 «(ليعامسإ

 .(نىلوآلا ةيفلسلا

 نع هيف لقن دحاو عضوم (855ت) ينيعلل «يراقلا ةدمعا يفو

 داشرإ) يف هنع لقنلاب (177ت) ينالطسقلا حّرصو 15/١5. :باتكلا

 لوك "كك ا ا اا مارا : يه ةليلق عضاوم يف «يراسلا

 1 (حتفلا» ةطساوب هنم دافتسا هنكلو «(قالوب .ط) ٠٠٠١ /4 اناله
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 547/١ :«حيتافملا ةاقرم» يف هنع (5١١٠ت) يراقلا ىلع الم لقنو

 عسمجلا يفو .(ركفلا راد طر ام ةرحرا ة رى“ تن ا ا را عالالا#

 112191 لاله لالع كتم لك ١/ ١7/6 :«لئامشلا حرش يف لئاسولا

 :(رصحت ةيفرشلا ةعيطملا ءط) 5

 :هنع صوصنلا ضعب (7١١”١ت) يواشملل اريدقلا ضيفا فو

 .ط) 4 "1/5 مالالو اورو قلثاا1 تيرا قب را خف ىلا

 .(ئئركلا ةيراجتلا ةبتكملا

 :(77١١تا) يناقرزلل «أطوملا حرشا يف هنع لوقنلا ضعب هذهو

 .(ةيملعلا بتكلا راد.ط) 5.57/5١

 يناعنصلا ريمألا :اًريثك هيلع اودمتعا نيذلا ثيدحلا حاّرش نمو

 لقنلا رشكأ دقو .تاقيلعت اهيلع هلو «هنم ةخسن كلمي ناك دقو «(187١١ت)

 هذهو ««مالسلا لبس» و «ريغصلا عماجلا حرش ريونتلا» هيباتك يف اًدج هنع
 .ط) ١/ 051١ 751/٠ 519827581/658٠... :«ريونتلا» نم عضاوملا ضعب

 210921710151 ١/ :«مالسلا لبس» نم عضاوملا ضعبو ؛«(ضايرلا

 .(يبلحلا يبابلا ئفطصم .ط) 06« 86 ١...

 حرش ماكَّللا فشكا» يف (188١ت) ينيرافسلا هنع لقنلا رثكأ نممو
 0770/١ :اهنم ءاعضوم نيسمخ نم رثكأ يف هنع لقن ثيح ««ماكحألا ةدمع

 غ5 / ثواب لق و لابم لثاك ا مه ل لا“ عك ححل / 5 لأ هير“ للبنالاب

 .(رداونلا راد.ط 65 ١١077")

 21١7/١ :«راطوألا لينا ىف اًريثك (١؟١10ت) ناكوشلا هنغ لفقنو

 .(رصمي ثيدحلا راد .ط)اهريغو ..."32006 2050505 ال4
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 «ةيساسألا اهعجارم نم «دازلا» باتك ناكف ةيوبنلا ةريسلا بتك امأ *

 ةريس يف لوصفلا» نم عضاوم يف (775ت) ريثك نبا هيلع دمتعا دقو

 نود هبيلاسأو هظافلأ نم اًريثك هنم لقنو ؛هركذب حيرصتلا نود «لوسرلا

 يرماعلا ركب يبأ نب ئيحي هنع لقن امك .ةنراقملاب كلذ رهظيو «ريبيغت

 .(رداص راد .ط) ١/ 5١ «لفاحملا ةجهم» يف (8947”تر)

 اًريبك اًدامتعا «ةيندللا بهاوملا» يف (477ت) ناّلطسقلا هيلع دمتعاو

 :يهو «ةليلق عضاوم يف الإ هيلإ ريشي نأ نود هباوبأو هلوصف نم اًريثك صخلو
 154 وكمل تك را قمقف فرق عمقا نقدا“ نثق تلق القرا

 1و 355 نه للا نر ىلا" نابت“ لاقل ىلا“ ارت الرق انالاب

 115517 271 11 م لا ا لا كيب سلا

 .(رصمب ةيقيفوتلا ةبتكملا .ط) ١

 هباتك ةمدقم يف ركذ دقف (57ت) يحلاصلا فسوي نب دمحم امأ

 «نسابعم نس ؟كاعملا هازل باعت 4 /1) ةداشولاو نعنهلا ليسا يعوسوملا

 اًلوقن هنع لقنو ؛هلوصفو هباوبأ نم ريثك درس ةقيرط يف هدّلقو «ةيساسألا

 ,179:18/1:418 0/١ 4:0٠ :اهنم هتادلجم عيمج يف اًدج ةريثك
 .(ةيملعلا بتكلا راد .ط) .ريثك اهريغو ... "594 5

 (455ت) يركبرايدلل «سيفن سفنأ لاوحأ يف سيمخلا خيرات يفو

 ,١/1170:(5١١1ت) يراقلا يلع الملل «افشلا حرش» يف اذكو .(رداص

 .(ةيملعلا بتكلا راد .ط) 2١

 «نويعلا ناسنإ) يف ٠١( : :ت) ىبلحلا نيدلا رون اًريثك هنم دافتساو
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 ف ا ل :هنم عضاوملا ضعب ؛ هذهو «ةيبلحل ١| ةريسلاب فورعملا

 51 را 1 1 لا لكلا يقابل لإ 1197 اكل هه اب ا لاف أك

 .(ةيملعلا بتكلا راد .ط) 49١٠”. 552594 ىلا

 0ع

 عضاوملا ضعب متهور ءادج ا رفكاشوصن هنع قو هققيتذللا بهاوملا

 .(ةيملعلا يكول طر .. ..ءارابال الام 4 عقلا“ ا

 اهيفو :ثورذلا ها رلع نيقثؤملا يب هلواقتو هه ويش زيلع لدي امم ةنعرخألا

 :(17يتتكلا هذه ضعبل زجوم ٌدرس ىلي

 4١/١ 16١/758٠ :(07/57ت) حلفم نبال ««ةيعرشلا بادآلا» -

 2454 707 /؟7 :ةلاحإ الب ئرخأ عضاوم يف هنع لقنو */ 1١٠١.

 .اهريغو هى ء”506 /*"

 قدقرسملا نودلا لامجل .(مالسإلا لهأ بط ْف مالآلا ءاهش» ل

 ركذيو دازلا ئلع اًريثك دمتعا «ميقلا نبا ةذمالت نم وهو «(9/1/5ت)

 مسق ئلع قيلعتلا يف هنم عضاوم ئلع انهّبن دقو ءانايحأ هخيش مسا

 616٠. مقري يتيبرتسشت يف طوطخم باتكلاو .يوبنلا بطلا

 يجمل .«براقآلاو دالوالا اناوم 2 بئاصعلا لهأ ةيلسنال 2-7

 ةبيصملا ٌرح جالع لصف نم اًريثك هيف لقن ١١ 5 ١ ض :(/بمق6هتر

 .ذا لأب حيرصتلا لود

 .هللا هظفح ريّمعلا ناميلس خيشلا رداصملا هذه ضعب ئلإ اندشرأ )١(
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 :(1/47ت) ىفنحلا علا ىبأ نبال ؛«ةيادهلا تالكشم ئىلع هيبنتلا»

 .باتكلا مسا ركذ نود ١155151 رثآا

 .67 5ص :(5١8ت) ساحنلا نبال .«نيلفاغلا هيبنت)

 لقن 7١91/1١ :(877”ت) يرزجلا نبال ؛«رشعلا تاءارقلا يف رشنلا»

 _ هللا  انتمثأ ضعب نسحأو» :هلوقي ةردصع باتكلا نم ةرقق هيف

 .«...لاقف

 نبال ««يلايللاو مايألاو روهشلا لئاضف يف يلآللاو رردلا دقع»

 .باتكلا نم ةلوطمو ةريثك لوقن هيف «(85 5ت) يلبنحلا ماسرلا

 المال - ال5599 تمم ترا ىلا" /75 ثا ت٠5 ١/ :اهنم

 ىفنحلا يدمحملا ناغوط نب دمحأل ؛«ناطلسلا لضف يف ناهربلا»

 .اَدِْلَي هللا لوسر يده رصتخم» هاّمسو 187-187 ص :(487/5ت

 شاقتلا نبا رصتتسمك باقكلا تارصدخسم شعب نم هلقت هلعلو

 .هعضوم يف هركذ يقأيس يذلا (777ت)

 .19457 85 ص :(887ت) يعارجلل «(دجاسلاو عكارلا ةفحت»

 ١/ 1١. :(885ت) يمجعلا نبا طبسل ؛.«بهذلا زونك)

 .7 8١ص :(٠٠4ت) يفريصلل ؛«رصعلا ءابنأب رصهلا ءابنإ)

 .7 5 107 5 ص :(7٠4ت) يواخسلل ««ةنسحلا دصاقملا»

 مكايند نم ببح :ثيدح ئلع مالكلا يف ىغلا نم دشرملا حاضيولا»

 51 .5 6 ص :هل "ىلإ
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 :(94٠4ت) دربملا نبال ««ةمامعلا ماكحأ جارختسا يف ةمالملا عفد»

 ١١. 6ص

 بتكلا راد .ط) 55565 /5 :(١١ت) يدوهمسلل «(افولاءافو»

 .(ةيملعلا

 .ط) ١577/5 :(١١91ت) يطويسلل ««نآرقلا مولع يف ناقتإلا»

 .(ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 )7/1١//73527(. :هل «يواتفلل يواحلا»

 ١” /5 :(91/5ت) يمتيهلا رجح نبال .«ئربكلا ةيهقفلا ئواتفلا»

 .(ركفلا راد .ط)

 .(ركفلا راد) ١ 58ص :هل «ةيثيدحلا ئواتفلا»

 :(١05١٠ت) يتوهبلل ««مارحلا دحسملا كهتنا نميف مالعألا مالعإل

 . 57ص

 717١/١ :(١١١١1ت) يماصعلل ؛.«يلاوعلا موجنلا طمصسلا

 .(ةيملعلا بتكلا راد .ط) 5

 ىنيسحلل ««فيرشلا ثيدحلا دورو بابسأ يف فيرعتلاو نايبلا»

 ْ 2١. /75:(١5١١تر

 روقنملا دمحم نب دمحأل .«ةديفملا لئاسملا يف ةديدعلا هكاوفلا»

 . ٠١6 ءالا تو 5487/7 23758/١ :(755١١ت) يدجنلا

 ((15١١ت) يمداخلل ؛««ةيدمحم ةقيرط حرش يف ةيدومحم ةقيربا

 .يوانُملا ةطساوب اهضعب يفو «ميقلا نبا نع عضاوم يف لقن
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 يناعنصلا ريمألل .(«رانلا ءانقب نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل راعسألا عفراا

 1 نصت 187 تر

 .(ةيملعلا بتكلا راد .ط) 88 /”7 :هل «راكفألا حيضوتا

 هرداصم نمض باتكلا ركذ .(88١١ت) ىنيرافسلل «بابلآلا ءاذغ»

 1771751767١ :اهنم ةريثك اصوصن هنع لقنو (17/)

 .(ةبطرق ةسسؤم .ط) 38 ,. 7566 58١....

 بتكملا .ط) ١/775/١57:هل «ةيهبلا راونألا عماولا

 .(يمالسإلا

 .787ص :هل «طاوللا لهأ عمق يف طايسلا عرق١

 . 587١ ص :هل «رئابكلا ةموظنم حرشاا

 :(6١١١ت) يديبزلا ىضترم دمحمل «(«نيقتملا ةداسلا فاحتإ)ا

 ْ .(ركفلا راد .ط) م /ع

 هللا لوق باب :(5١١7١تىت) سباهولا دبع نب دمحمل «(ديحوتلا باتك»

 .ةيآلا 4 َةَحلأ نط لَ رع هَّنآِب تروُئظَيل :ئلاعت
 57 :(١50١ت) يناكوشلل .«ةيضملا يراردلا»

 :(ةيملعلا يعتلا راو .ط)

 نبا راد .ط) 7581:1١75 ١95571 ؛58ص :هل «رارجلا ليسلا»

 .(مزح

 .(ملقلا راد .ط) ٠٠9 :84ص :هل «نيركاذلا ةفحت»

 6ا/



 ءايحإ راد .ط) 85/77 :177(١0ت) يسولآلل ««يناعملا حور» -

 :(:ةدارقلا

 2 :(7٠7١ت) يجونقلا نسح قيدصل ««نايبلا حتسف» _

 .(ةيرصعلا ةبتكملا .طط> + /ه

 راد.ط) "06.56 م٠ ىث” 77 /5:هل «(ةيدنلاةضورلا» -

 .(ةفرعملا

 باتكلا نع تاساردو تامجرتو تارصتخم *

 ءاهدارفإو هنم باوبأو لوصف ءاقتناو هراصتخاب ءاملعلا ضعب ماق

 «ئرخألا تاغللا ئلإ نورخآ همجرتو .همظنو «هتاعوضوم ضعب بيذبتو

 شاقنلا نبا نيدلا سمش :راصتخا «(ِْيِو يبنلايدهرصتخم» ١-

 .مورخو صقن

 هيف رصتخا .(١8ت) يدابازوريفلا نيدلا دجمل ««ةداعسلا رفس» -؟

 يف هتقيرط ئلع ءهيلإ ريشي نأ نود «داعملا داز» نم ميقلا نبا مالك

 .ةليدع تاعبط تناعكلا اذه عبط دقو كلل

 ةرايزب فورعملا دمحأ نب نيسحلل ««يوبنلا يدهلارصتخم»

 مجعمل)و (07 5 )١/ «فرعلا رشن) يف هركذ درو ((١5١١ت)) يناعنصلا

 ظ 7١1١(. /7) «نيفلؤملا
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 يرامذلا ةماللد نييسح نب هللا دبعل .(يوبنلا يدهلا رصتخملا 7-8

 «نيفلؤملا مجعملا و 01/0 «فرعلا رشباا ف امك «.(1,4١١تر

(5/ 56). 

 ةعماجلا يف طوطخم .ءلوهجمل ادلع لوسرلا يده رصتخم»

 .(ةقرو 7١ 5) [7 55 اًقباس 205297, 5395] توريبب ةيكيرمألا

 وهو .(55١5١١ت) باهولا دبع نب دمحمل «(داعملا داز رصتخم»

 ةينطولا دهف كلملا ةبتكم يف هنم ةيطخ ةخسن دجوت ء«روهشم رصتخم

 (دنهلا) روفمارب اضر ةبتكم يف ئرخأو 119417 ةنس ةبوتكم ضايرلاب
 ةيدوعسلا ةبتكملا يف ةثلاثو ١7117(( ةنس تبتك «ةقرو ]15777)١85

 عبطو .خسنلا نم اهريغو «(ةقرو ]85/14[١170١0 ءاتفإلا رادب

 . ١9١ ةنس توريب يف يمالسإلا بتكملا ةعبط اهالوأ ةريثك تاعبط

 رادلا هترشنو .ءيرهزألا نسح ئدتقم :ةيدرألا ةغللا ئلإ همجرت دقو

 ةنس روهال يف رشُن امك ؛م 191/8 ةنس (دنهلا) يبموب يف ةيفلسلا

 .ط «نامزلا رمق دمحأ ديعس :اًضيأ ةيدرألا ئلإ همجرتو ..57

 راد هترشنو .بايد ماصع :ةيزيلجنإلا ىلإ همجرتو ١571. ضايرلا

 .ةرهاقلاب ةيملعلا بتكلا

 :هيلع قلعو هرصتخا .(داعملا داز نم رصتخم :ِةْلليَي لوسرلا يدها

 نبا رادو «ةرهاقلاب يبنتملا ةبتكم هترشن ءرصم ءاملع نم ديز وبأ دمحم

 ,يداباحيلَملا قازرلا دبع :ةيدرألا الإ همجرتو .توريبب نلوديز

 .مما١11 مث م975١ ةنس دنهلا يف رشنو ««ةنسح ةوسأ» ناونعب

05 



 ةكدمحأ نت حلاصل .(داعملا داز نم دابعلا ديس ةريس يف دابعلا ةريخذ» -/

 رشن راد هترشن ١7١965. ةنس دودح يف اهم فوتملاو ةرونملا ةنيدملا ليزن

 ةرهاقلا يف يندملا ةعبطمب عبط امك «خيرات نود ةيردنكسإلاب ةفاقثلا

 موي عيفش دابعلا ريخ ةريس» :ناونعب اًضيأ فرعُيو .177/8 ةنس

 .«داعملا

 .ةرامع دمحم ليفطصمل «(داعملادازرصتخم دادولارمث» - 4

 معا ةنس «ةرهاقلاب ىبلحلا يبابلا ئفطصم .ط

 راد ." ط ءنيميثعلا حلاص نب دمحمل ««داعملا داز نم تاراتخم) -

 ١ 877 ةنس ةيريخلا خيشلا ةسسؤم هترشن مث 2.١5١١ ضايرلاب قفألا

 .هتافلؤم ةلسلس نمض

 فسويو نيصحلا دعسل «(دابعلا ريخ يده يىفداعملاداز بذهم» ١-

 ١57١. ةنس «راصنألا فقو ةرشن «١ط «يريوغلا

 ةوعدلا راد .ط «ديمحلا دبع رهام دمحمل «(داعملا داز نم دابعلل داز» -7

 .ةيردنكسإلاب

 ةدع عبط «يناكنبلا دجام سنأ ىبأل .«داعملا داز دئاوفب دابعلا ةهزن» ١-

 .ةقراشلاب ةياحصلا ةبتكم .ط اهنم تاعبط

 اًبيرق ردصي «ىناروجلا لمحيمو طوؤنرآلا بيعشل .(داعملا داز بيذبتا أ

 .ثارتلل رئاخذلا زكرم نع

 :داذعا «.بتاوجو لاؤس ةقيرطب (داعملا داز نسم لئاوفو تاراتخم ) ١6



 حلاص :هب ينع ««يعوضوم بيوبتو يجهنم مسيقت) «داعملا داز» -57

 .قشمدب ملقلا راد رشن ءتادلجم ةعبرأ يف ,يماشلا

 5 ؛ىماشلا دسخا حلاص :دادذعإ .«تاداسعلا ُْق يوبنلا يدهلا» 11

 .يماشلا دمحأ حلاص :دادعإ ««بادآلاو لئاضفلا يف يوبنلا يدهلا» -

 .تلوربب .ىمالسإلا بتكملا ًط

 حلاص :دادعإ «دازلا نم ةيوبنلا ةريسلل صّخلم ««دابعلا ريخ ةريس» -48
 .تنوربب «ىمالسالا بتكملا .ط «ىماشلا

 رشنلل سارغ .ط ««داعملا داز نم فاكتعالاو موصلا ماكحأ)

 نم رشنتو ءرهوك رورس سنأ وبأ :ةيذرآلا ةغللا الإ همجرتو .تيوكلاب

 .مآ 5 ٠ 6 ةنس روهالب غالبلا راد

 .«ةرمعلاو جحلا كسانم» ناونعب ةرمعلاو جحلاب قلعتي ام هنم لتسا ١-

 ١5٠٠. ةنس نيمرحلا ةبتكم .ط «يفيفع ينسح دمحم :قيلعتو قيقحت

 يف عبط .دازلا ئلع اًريبك اًدامتعا هيف دمتعا «يناعنصلا ريمألا «كسنما -7

 نومأملا راد نم اهرخآ اًرارم عبط مث 21711 ةنس دنهلاب ةعومجم

 ١. 57 قشمتدب ثاركلل

 «نانس نب دمحم نب ىلعل (داعملا داز نم درجملا دابعلا ريخ ةجحا) -77

 ثارتلل نومأملا رادو غ١١15 ةنس ةرهاقلاب ةيملعلا بتكلا راد .ط

 : 1518 ىشعلب
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 دازلا نم اهرصتخا .ءيولهدناكلا ايركز دمحمل ؛«عادولا ةجحا») -4

 4 ةنسا(سبلا) ركل ف حس انفه اخ رشاهسرشو

 ؛«ليلخلا نع ةدراولا كسانملا ءادأ ةفص ىف ليلجلا كسنملا» -65

 هنم دجوت .داعملا داز نم هدّرج :((79417١ت) ىليفغلا قلطم نب دمحل

 .ضايرلاب زيزعلا دبع كلملا ةراد يف ةخسن

 ةرم لوأل عبطو «ةريثك تاطوطخم هل دجوتو «يوبنلا بطلا هنم درف

 ينغلا دبع قيقحتب عبط مث .م9748١ ةنس بلحب ةيملعلا ةعبطملا يف

 .ةدقعلا جرف دومحمو يرهزألا لداعل ةيبطلا تاقيلعتلا عم قلاخلا ليغ

 (يوبنلا بطلا» عبط امك .1711/ ةنس ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد نم

 هلو .1 9+4 ةنس ةلاسرلا ةسسؤمب («ةاعملا دآز9 ةعبط :ماذرشم)

 ةغللا ئلإ «يوبنلا بطلا» ةمجرتب ماقو .ركذ ام ريغ ئرخأ تاعبط
 ةعاشإلا راد نم عبطو ءيمظعألا نمحرلا زيزع ميكحلا :ةيدرألا

 .م0١١7 ةنس روهالب ةيسودقلا ةبتكملا نمو م7١٠7 يىشتاركب

 ١57١. ةنس ضايرلاب مالسلا راد ةبتكم نم ةيزيلجنإلا هتمجرت ترشُنو

ِ 
 7 أ

 مل «ينابلألا نيدلا رصان دمحمل «اداعملا داز ئلع دايجلا تاقيلعتلا» -

 .دوقمم وهو ءهمتي

 يف ميقلا نبا هيف شقان «ينابلألل .«كوربلا ثيدح نع كوكشلا ةلازإ) -
 .دوقفم وهو .ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 .زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبعل «(داعملا داز ليلع ةيزابلا تاقيلعتلا) -4

 ةناطلسب ينواعتلا بتكملا عيزوت «يبيهولا دمحم نب زيزعلا دبع :اهدّي
 .ضايرلا يف
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 .(داعملا داز يف ميقلا نبا اهيلع مّلكت يتلا ثيداحألاب دابعلا فاحتإ» ٠-
 . ١ 577 ةنس ضايرلاب قيوط راد .ط «يراصنألا دمحم نب دلاخل

 ميهاربإل .(داعملا داز هباتك يف ميقلا نبا مامإلا دنع ةيثيدحلا ةعانصلا) ١-

 .داوع حلاص تاكرت

 يدهلا ةموظنم حرش يوقلا حتف» هامس باتكب هحرشو ((١1١١تر)

 «محض للخيم ِق .(داعملا 3 ةموظنم حرش دارملا عولب» وأ (يوبنلا

 ةبتكمب هنم ةيطخ ةخسن دجوت .هلمكي ملو «داهجلا باب ىلإ هيف لصو

 :قيقحتب هحرش عبطو «ينميلا هيجولا مساق نب دمحم :اًضيأ مظنلا

 .م ١18/4 ةنس ءاعنص يف ةمكحلا رادب يفارجلا دمحأ نب دمحم

 يشارك مط .يرفعجلا دمحأ سيئر :ةيدرألا ةغللا ئلإ همجرت -

 .مما15

 ديجملا دبع :تادلجم ةسمخ يف الماك ةيدرألا نيلإ همجرت -"
 .(دنهلا) يلهد ف هنم لوألا دلخمملا عبطو .ىحالصإلا

 نون اانا ناقل 100 عار
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