
أحًذ تٍ حُثم انشٍثاًَ
( )

اتٍ عقٍم
()

 أتى انعثاط
()

 واتٍ 
انثُاء

انقاضً ()
() 

اَيذي
األشعشي  ()

()
 أتى انًعانً

()
  

                                 
( 1/292)اَلو روعًخ اإليبو أؽًل، ايبو أْم انَُخ هؽًّ اهلل فٙ انغوػ ٔانزولٚم ()

ٔربهٚـ  (1/4)ٔؿجمبد انؾُبثهخ (4/412)ٔربهٚـ ثغلاك (9/161)ٔؽهٛخ األٔنٛبء
ٔؿجمبد  (2/27)ٔؿجمبد انشبفوٛخ (11/177)ٍٔٛو أهالو انُجالء (5/252)كيشك
 (. 1/189)انؾفبف

أثٕ انٕفب ههٙ ثٍ همٛم ثٍ يؾًل ثٍ همٛم انجغلاك٘، فمّٛ ؽُجهٙ أطٕنٙ ٔنل ٍُخ  ()
. انفٌُٕ، ٔانغلل، ٔهًل األكنخ، ٔانٕاػؼ: ْـ نّ يئنفبد يُٓب513ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 431
( 1/142)ٔمٚم ؿجمبد انؾُبثهخ (19/443)ٍٔٛو أهالو انُجالء (9/212)انًُزلى: اَلو

 (.2/215)ٔانًُٓظ األؽًل (2/245)ٔانًمظل األهشل
رمٙ انلٍٚ أثٕ انوجبً أؽًل ثٍ هجل انؾهٛى ثٍ هجل انَالو اثٍ رًٛٛخ، يؾلس يفَو ( )

نّ .  ثليشك728ْـ ثؾواٌ، ٔرٕفٙ ٍُخ 661أطٕنٙ فمّٛ ؽُجهٙ، نّ اعزٓبكاد، ٔنل ٍُخ 
يُٓبط انَُخ، ٔهفن انًالو هٍ األئًخ األهالو، ٔانولح شوػ انوًلح، ٔشوػ : يئنفبد يُٓب

. ؽلٚش انُئل
(.  2/387)مٚم ؿجمبد انؾُبثهخ (4/1496)رنكوح انؾفبف (1/135)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ: اَلو

ْـ 296 أثٕ انؾٍَ ثٍ أؽًل ثٍ هجل اهلل ثٍ انجُب انجغلاك٘،فمّٛ ؽُجهٙ يئهؿ، ٔنل ٍُخ()
.  شوػ انقولٙ، ٔشوػ انًغوك:يٍ يئنفبرّ. ْـ ثجغلاك471ٔرٕفٙ ٍُخ 

(.  2/138)ٔانًُٓظ األؽًل (1/310)ٔانًمظل األهشل (2/244)ؿجمبد انؾُبثهخ: اَلو
ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 380انمبػٙ أثٕ ٚوهٗ يؾًل ثٍ انؾٍَٛ ثٍ يؾًل ثٍ انفواء ٔنل ٍُخ ( )

أؽكبو انموآٌ، ٔاثـبل انزؤٔٚالد ألفجبه : يٍ يئنفبرّ. فمّٛ ؽُجهٙ أطٕنٙ يفَو.  ْـ458
.  انظفبد، ٔاألؽكبو انَهـبَٛخ، ٔانولح

(.  18/89)ٍٔٛو أهالو انُجالء (2/193)ٔؿجمبد انؾُبثهخ (2/256)ربهٚـ ثغلاك: اَلو
ٍٛف انلٍٚ أثٕ انؾٍَ ههٙ ثٍ أثٙ ههٙ اٜيل٘، فمّٛ شبفوٙ أطٕنٙ يُـمٙ، ٔنل ( )

اثكبه األفكبه، ٔيُزٓٗ : يٍ يئنفبرّ.  ْــ631ْـ ٔرٕفٙ ثليشك ٍُخ 551ثآيل ٍُخ 
ٔؿجمبد  (22/364)ٍٔٛو أهالو انُجالء (3/293)ٔفٛبد األهٛبٌ:اَلو. انَٕل، ٔاإلؽكبو
(. 13/140)ٔانجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (1/137)انشبفوٛخ نألٍُٕ٘

 أثٕ انؾٍَ ههٙ ثٍ اًٍبهٛم ثٍ اٍؾبق األشوو٘؛ يزكهى اشزٓو ثبنوك ههٗ انًوزينخ ()
اإلثبَخ هٍ أطٕل ): يٍ يئنفبرّ. ْـ ثجغلاك324ْـ  ثبنجظوح، ٔرٕفٙ ٍُخ270ٔنل ٍُخ

(. يمبالد اإلٍاليٍٛٛ)ٔ (انلٚبَخ
ٔؿجمبد انشبفوٛخ الثٍ  (15/85)ٍٔٛو أهالو انُجالء (11/346)ربهٚـ ثغلاك: اَلو

(. 1/72)انَجكٙ
 هجل انًهك ثٍ هجل اهلل ثٍ ٍٕٚف انغُٕٚٙ، أطٕنٙ يزكهى أشوو٘ فمّٛ شبفوٙ، ٔنل ()

، اإلهشبك انٗ لٕاؿن األكنخ:ْـ ثَُٛبثٕه، يٍ يئنفبر478ّْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 419ٍُخ 
( 18/468)اَلو روعًزّ فٙ ٍٛو أهالو انُجالء. ٔانجوْبٌ، ٔانًُقٕل، ٔانٕهلبد

 (.3/358)ٔشنهاد اننْت (2/255)ٔؿجمبد انشبفوٛخ (3/293)ٔانوجو



اتٍ انثاقالًَ
()

 وثعهة
()

 واألتهشي
()

 وانثهخً
()

واتٍ فاسط. 
()

 
نإلياو

( )
 
ونهثٍضاوي

()
 وانهُذي

نألستار  ()
(   )

اتٍ انجًُ
()

  واتٍ حايذ
()

 
وحكاِ انفخش إسًاعٍم

أتى انفضم انتًًًٍ  ()
وحكً عٍ اتٍ   ()

داود
اتٍ عثذ انسالو   ()

() 

                                 
ْـ، يٍ 403أثٕ ثكو يؾًل ثٍ انـٛت اثٍ انجبلالَٙ، فمّٛ يبنكٙ أطٕنٙ، رٕفٙ ٍُخ ()

اهغبى انموآٌ، ٔانزًٓٛل فٙ انوك ههٗ انًهؾلح ٔانوافؼخ ٔانقٕاهط، ٔانزموٚت : يئنفبرّ
.  ٔاإلهشبك

ٍٔٛو أهالو   (217)ٔرجٍٛٛ كنة انًفزو٘ ص (5/379)اَلو ربهٚـ ثغلاك
(.  2/228)ٔانلٚجبط انًنْت (17/190)انُجالء

أؽًل ثٍ ٚؾٛٗ ثٍ ىٚل ثٍ ٍٛبه أثٕ انوجبً انُؾٕ٘ انشٛجبَٙ يٕالْى انًوؤف (  )
ْـ 291رٕفٙ ٍُخ ،  كبٌ صمخ طبنؾًب يشٕٓهًا ثبنؾفق ٔانًووفخنغٕ٘ َؾٕ٘ يؾلس ،ثضوهت

ٔكزبة يشكم  ، ٔكزبة اهواة انموآٌ، ٔكزبة انمواءاد، كزبة انفظٛؼ: يُٓبنّ يئنفبد
  .ٔغٛو منكانموآٌ، 

َيْخ األنجبة فٙ ٔ (8/158)ٔانٕافٙ فٙ انٕفٛبد (5/204)ربهٚـ ثغلاك اَلو 
(. 97 )انؾـخ فٙ مكو انظؾبػ انَزخ ص( 2/207)شنهاد اننْتٔ (1/153)األنمبة

ة  ايبو أطؾب،فمّٛ أطٕنٙاألثٓو٘ طبنؼ ثٍ يؾًلأثٕ ثكو يؾًل ثٍ هجل اهلل ثٍ ( )
 .نّ رظبَٛف فٙ شوػ ينْت يبنك ٔاالؽزغبط نّ ٔانوك ههٗ يٍ فبنفّ، فٙ ٔلزّيبنك 

  .ْـ375ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 287ٔنل ٍُخ
(. 255) صانلٚجبط انًنْت( 168)ؿجمبد انفمٓبء ص (5/462)ربهٚـ ثغلاك: اَلو

َٚهك فٙ يظُفبرّ  كبٌ فبػاًل لًًٛب ثغًٛن انوهٕو، ؽًل ثٍ ٍٓم انجهقٙأأثٕ ىٚل ( )
. ْـ322رٕفٙ ٍُخ . ؿوٚمخ انفالٍفخ اال أَّ ثؤْم األكة أشجّ

 (6/251)انٕافٙ ثبنٕفٛبد( 374) يوغى األكثبء ص(198)انفٓوٍذ ص:اَلو
أثٕ انؾٍَٛ أؽًل ثٍ فبهً ثٍ ىكوٚب انواى٘ انهغٕ٘، نّ يووفخ ثوهٕو شزٗ أًْٓب  ()

انًغًم، : ْـ؛ يٍ يئنفبر390ّْـ ٔلٛم ٍُخ 395 ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 306انهغخ؛ ٔنل ٍُخ 
( 4/80)يوغى األكثبء: اَلو. ٔيوغى يمبٌٚٛ انهغخ، ٔأطٕل انفمّ، ٔؽهٛخ انفمٓبء

ٔانجلاٚخ  (1/163)ٔانلٚجبط انًنْت (2/135)ٔانًقزظو فٙ أفجبه انجشو
 (.  11/335)ٔانُٓبٚخ

فقو انلٍٚ أثٕ ثكو يؾًل ثٍ هًو انواى٘، فمّٛ شبفوٙ، يفَو أطٕنٙ، ٔنل ٍُخ  ()
 «انًؾظٕل» فٙ انزفَٛو، ٔ«يفبرٛؼ انغٛت»: يٍ يئنفبرّ. ْـ606ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 544

.  فٙ ههى األطٕل، ٔانًؾظم
ؿجمبد انشبفوٛخ الثٍ  (21/500)ٍٛو أهالو انُجالء (4/248)ٔفٛبد األهٛبٌ: اَلو

(.  5/33)انَجكٙ
، فمّٛ أطٕنٙ يفَو،  َبطو انلٍٚ هجل اهلل ثٍ هًو انجٛؼبٔ٘انمبػٙ اإليبوانشٛـ ( )

انغبٚخ ، ٔشوػ انزُجّٛ، ٔ انًُٓبط فٙ أطٕل انفمّ:يٍ يظُفبرّ. ْـ685 ٍُخ ٘رٕف



                                                                                      
 ٔشوػ ، ٔانكبفٛخ فٙ انًُـك ٔانـٕانن، ٔشوػ انًُزقت،انمظٕٖ فٙ كهاٚخ انفزٕٖ

.  ،ٔإَٔاه انزُيٚم، ٔغٛو منكانًؾظٕل
(. 5/393)ٔشنهاد اننْت (13/309)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخٔ (2/1698)كشف انلٌُٕ: اَلو

 طفٙ انلٍٚ انُٓل٘ انواليخ انشبفوٙ ،يؾًل ثٍ هجل انوؽًٍ ثٍ يؾًل األهيٕ٘()
،  ٔانفبئك، ٔانُٓبٚخ، انيثلح فٙ ههى انكالو:،يٍ يئنفبرّ َيٚم كيشك األشوو٘األطٕنٙ

.  ْـ715ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 644ٔنل ٍُخ .  فٙ أطٕل انفمّكالًْب
أثغل انوهٕو ٔ (9/162)ٔؿجمبد انشبفوٛخ انكجوٖ (3/197) انٕافٙ ثبنٕفٛبد :اَلو

(3/121 .)
أثٕ اٍؾبق اثواْٛى ثٍ يؾًل يٓواٌ االٍفواُٚٛٙ فمّٛ شبفوٙ يؾلس يزكهى أطٕنٙ  ()

 فٙ انوك ههٗ انًهؾلٍٚ ٔشوػ «عبين انقهٙ»: ْــ ثَُٛبثٕه يٍ يئنفبر418ّرٕفٙ ٍُخ 
.   فٙ ههى األطٕل«انزوهٛمٛخ انُبفوخ»فؤم اثٍ انؾلاك، ٔ

ٔؿجمبد انشبفوٛخ  (17/353) ٍٔٛو أهالو انُجالء (243)اَلو رجٍٛٛ كنة انًفزو٘ ص
 (.  12/24)ٔانجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (1/59)نإلٍُٕ٘

 فٙ انُؾٕ  ايبو انووثٛخ طبؽت انزظبَٛف،أثٕ انفزؼ هضًبٌ ثٍ عُٙ انًٕطهٙ( )
 ، ٍٔو انظُبهخ، ٔانًنكو ٔانًئَش، ٔانكبفٙ فٙ شوػ انمٕافٙ، انهًن:يُٓبٔانهغخ 

اَلو . ْـ392رٕفٙ فٙ طفو ٍُخ ٔ  ْـ330 ٍُخٔنل لجم،  ٔشوػ انًزُجٙ،ٔانقظبئض
( 11/331)ٔانجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (19/311)ٔانٕافٙ ثبنٕفٛبد (17/17)ٍٛو أهالو انُجالء

  (3/140)ٔشنهاد اننْت (4/205)انُغٕو انياْوح ٔ
 أثٕ هجل اهلل انٕهاق انجغلاك٘ شٛـ انؾُبثهخ نّ ،انؾٍَ ثٍ ؽبيل ثٍ ههٙ ثٍ يؤاٌ( )

( 7/303)اَلو ربهٚـ ثغلاك.  ْـ 403فبد انولًٛخ يُٓب كزبة انغبين رٕفٙ ٍُخ ٌانًض
( 4/232)ٔانُغٕو انياْوح (11/349)ٔانجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (11/317)انٕافٙ ثبنٕفٛبد ٔ

( 3/166)ٔشنهاد اننْت
انفمّٛ ،  انواليخ األطٕنٙ انفٛهَٕف،فقو انلٍٚ اًٍبهٛم ثٍ ههٙ ثٍ انؾٍَٛ( )

 (22/28)أهالو انُجالءٍٛو  :اَلو. ْـ610 ٍُخ ْـ ٔرٕف549ٍُٙخ  ٔنل، انًزكهى انؾُجهٙ
(. 9/94)انٕافٙ ثبنٕفٛبدٔ
أثٕ انفؼم هجل انٕاؽل ثٍ هجل انويٚي ثٍ انؾبهس انزًًٛٙ انجغلاك٘ اإليبو انفمّٛ ( )

 ٍٛو أهالو (11/14)ربهٚـ ثغلاك:اَلو. ْـ410، رٕفٙ ٍُخ هئٌٛ انؾُبثهخ
(. 2143)ٔانًمظل األهشل (17/273)انُجالء

 يغزٓل أطٕنٙ، رٕفٙ ٍُخ  فمّٛاألطجٓبَٙيؾًل ثٍ كأك ثٍ ههٙ  أثٕ ثكو( )
 فٙ األكة، ٔانٕطٕل انٗ يووفخ األطٕل، ٔانفوائغ، «انيْوح»: ْـ، يٍ يئنفبر297ّ

انجلٚخ  (13/109)ٍٛو أهالو انُجالء (5/256)ربهٚـ ثغلاك:اَلو. ٔانًُبٍك
( 2/226)شنهاد اننْت (11/110)ٔانُٓبٚخ

،فمّٛ شبفوٙ انمبٍى انَهًٙأثٙ هي انلٍٚ أثٕ يؾًل هجل انويٚي ثٍ هجل انَالو ثٍ  ()
 :ْـ ثًظو؛ يٍ يئنفبر660ّْـ ثليشك، ٔرٕفٙ ٍُخ578ْـ أٔ 577  ٍُخيفَو؛ ٔنل

فٕاد : اَلو.  ٔانفزبٖٔ انًٕطهٛخ،انظالحلٕاهل األؽكبو،َٔٓبٚخ انًـهت، ٔ
( 13/235)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخٔ (2/197)ٔؿجمبد انشبفوٛخ نألٍُٕ٘ (2/350)انٕفٛبد

(. 7/208)ٔانُغٕو انياْوح



انُقشىاًَ
()

انغضانً.  
()

واتٍ انضاُغىًَ
()

وأتى انطٍة  .
()

.  
ألتً عهً

()
 واتُّ

انُلبو   ()
()

أتى انخطاب.
( )

                                 
نى  «رهقٛض انًؾظٕل نزٓنٚت األطٕل انَهفٛخ» : ْٕ طبؽت كزبة انُمشٕاَٙ()

شوػ انٕهلبد ) يؾًل انُبيٙ فٙ رؾمٛمّ نـ. ٔلل رٕطم كأعل نّ روعًخ فٙ كزت انزواعى، 
انغٛى ـ  ٔكننك  ، أَّ أؽًل ثٍ أثٙ ثكو ثٍ يؾًل انُّقغٕاَٙ ـ ثؼى(2/852 ) (انكجٛو

 )ََجخ انٗ  (انُقغٕاَٙ)ثؤٌ : طبنؼ انغُبو نُفٌ انُزٛغخ ٔلبل. رٕطم يؾمك انزهقٛض ك
( َشٕٖ)ٔرًَٗ ـ أٚؼًب ـ ( أمهٚجغبٌ )ثهل ثؤلظٗ (: َْمُغٕاٌ: ) ، ٔثوؼٓى ٚمٕل(َْقُغٕاٌ

شبفوٙ انًنْت، أشوو٘ انًوزمل، هبُ  ُنمت ثبنفؼم، ٔثُغى انلٍٚ، ٔشٓورّ انُمشٕاَٙ،
.  ـ هؽًّ اهلل (ْـ651)فٙ ؽهت، ٔرٕفٙ فٙ ؽلٔك ٍُخ 

(.  37 ـ 23: ص)يمليخ رؾمٛك رهقٛض انًؾظٕل : اَلو
أثٕ ؽبيل يؾًل ثٍ يؾًل ثٍ يؾًل انغيانٙ انـٍٕٙ؛ فمّٛ شبفوٙ أطٕنٙ، ٔنل   ()

. أؽٛبء ههٕو انلٍٚ، ٔانٕعٛي فٙ انفمّ: يٍ يئنفبرّ. ْـ505ْـ، ٔرٕفٙ ٍُخ 450ٍُخ 
ٔانجلاٚخ  (19/322)ٍٔٛو أهالو انُجالء (55/200)ربهٚـ كيشك:اَلو

(.  6/191)ٔؿجمبد انشبفوٛخ نهَجكٙ (12/173)ٔانُٓبٚخ
، فمّٛ ؽُجهٙ يؾلس؛ ٔنل ٍُخ أثٕ انؾٍَ ههٙ ثٍ هجٛل اهلل ثٍ َظو اثٍ انياغَٕٙ ()

، ٔانٕاػؼ، ٔانقالف انكجٛو، ماإللُب:يٍ يئنفبرّ. ْـ527ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 455
.  ٔانًفوكاد

ٔانًمظل  (12/205)ٔانجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (19/605)ٍٛو أهالو انُجالء:اَلو
 (.2/232)األهشل

 أثٕ انـٛت ؿبْو ثٍ هجل اهلل ثٍ ؿبْو انـجو٘، فمّٛ شبفوٙ يؾلس أطٕنٙ، ٔنل ()
شوػ يقزظو انًيَٙ، ٔانزوهٛمخ انكجوٖ، :يٍ يئنفبرّ. ْـ450ْـ، ٔرٕفٙ ٍُخ 348ٍُخ 

.  فٙ انفؤم (انًقوط)ٔ
ٔانجلاٚخ (2/157)ٔؿجمبد انشبفوٛخ نإلٍُٕ٘ (17/668)ٍٛو أهالو انُجالء: اَلو

(. 12/79)ٔانُٓبٚخ
 أثٕ ههٙ يؾًل ثٍ هجل انْٕبة انغجبئٙ انجظو٘، يزكهى يوزينٙ أطٕنٙ، رٕفٙ ()

ٔانجلاٚخ  (14/183)ٍٔٛو أهالو انُجالء (6/137)انًُزلى: اَلو.  ْـ ثبنجظوح303ٍُخ 
(. 11/125)ٔانُٓبٚخ

 أثٕ ْبشى هجل انَالو ثٍ يؾًل ثٍ هجل انْٕبة انغجبئٙ، أطٕنٙ يوزينٙ، رٕفٙ ()
شنهاد  (2/255)ٔفٛبد األهٛبٌ (6/261)انًُزلى: اَلو.  ْـ 321ٍُخ 

(. 2/289)اننْت
: يٍ يئنفبرّ. ْـ221أثٕ اٍؾبق اثواْٛى ثٍ ٍٛبه انُلبو، يزكهى يوزينٙ يبد ٍُخ ( )
ٍٔٛو  (11/66)ٔانًُزلى (6/97)ربهٚـ ثغلاك: اَلو. (انغٕاْو ٔاألهواع)ٔ (انـفوح)

(. 10/541)أهالو انُجالء
أثٕ انقـبة يؾفٕف ثٍ أؽًل ثٍ انؾٍَ انكهٕماَٙ، فمّٛ ؽُجهٙ يؾلس أطٕنٙ، ( )

. (انزًٓٛل)ٔ (هإًٔ انًَبئم)ٔ (انٓلاٚخ): يٍ يئنفبرّ. ْـ510 ٔرٕفٙ ٍُخ 432ٔنل ٍُخ 
( 12/180)ٔانجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (19/348)ٍٔٛو أهالو انُجالء (9/190)انًُزلى:اَلو

(. 4/27)ٔشنهاد اننْت



انحهىاًَ
( )

يانك
( )

وانشافعً 
( )

عثاد تٍ سهًٍاٌ 
()

أتً انفشج 
انًقذسً

()
   

أتى انحسٍ انتًًًٍ
()

 اتٍ شاقال
()

  أتى انثشكات
()

وانحسٍٍ:
()

 :

                                 
 ،انًهمت ثشًٌ األئًخ أثٕ يؾًل هجل انويٚي ثٍ أؽًل ثٍ َظو ثٍ طبنؼ انؾهٕاَٙ، ()

.  رٕفٙ ٍُخ صًبٌ أٔ رَن ٔأهثوٍٛ ٔأهثن يبئخ،«انًجَٕؽ» :يٍ رظبَٛفّ ،فمّٛ ؽُفٙ
 (4/13)األهالو نهيهكهٙٔ (1/380)انهجبة فٙ رٓنٚت األََبةٔ (2/248)األََبة:اَلو

(. 318)ؿجمبد انؾُفٛخ صٔ
فمّٛ يغزٓل :  أثٕ هجل اهلل يبنك ثٍ أٌَ ثٍ  أثٙ هبيو األطجؾٙ، ايبو كاه انٓغوح()

انًٕؿؤ، ٔهٍبنخ : يٍ يئنفبرّ. ْـ ثبنًلُٚخ179ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 93يؾلس يفَو، ٔنل ٍُخ
ٔانغوػ  (2/543)انزبهٚـ الثٍ يوٍٛ: اَلو. فٙ انمله، ٔعيء فٙ انزفَٛو

(.  1/65)ٔانلٚجبط انًنْت (8/48)ٍٔٛو أهالو انُجالء (1/11)ٔانزولٚم
ايبو يؾلس أطٕنٙ فمّٛ : أثٕ هجل اهلل يؾًل ثٍ اكهٌٚ ثٍ هجبً انشبفوٙ انموشٙ ()

  انوٍبنخ، ٔاألو،: يٍ يئنفبرّ. ْـ ثًظو204ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 150يغزٓل، ٔنل ٍُخ 
.  ٔعًبم انوهى، ٔانٍَُ

ٔؿجمبد انشبفوٛخ  (10/5)ٍٔٛو أهالو انُجالء (2/56)ربهٚـ ثغلاك: اَلو
(.  1/11)نإلٍُٕ٘

 يٍ كجبه انًوزينخ ْٕٔ انن٘ ىهى أٌ ثٍٛ انهفق ٔانًوُٗ ،هجبك ثٍ ٍهًٛبٌ انؼًو٘( )
 كبٌ ٚمٕل اٌ اهلل نى :ثٍ ؽيو فٙ انًهم ٔانُؾما ٔلبل ،ؿجٛوخ يُبٍجخ فوكٔا ههّٛ منك

  .ٚقهك انكفو ٔال اإلًٚبٌ
. (229 / 3)نَبٌ انًٛياٌ اَلو 

صمخ  ؽُجهٙ  فمّٛ،أثٕ انفوط هجل انوؽًٍ ثٍ أؽًل ثٍ هجل انًهك ثٍ هضًبٌ انًملٍٙ( )
.   ْـ689 ٔرٕفٙ ٍُخ ْـ606 ٔنل فٙ م٘ انمولح ٍُخ ،ٔاٍن انؤاٚخ

(.  18/64)انٕافٙ ثبنٕفٛبد( 1/137) نهنْجٙ يوغى انًؾلصٍٛاَلو
 ْٕ أثٕ انؾٍَ هجل انويٚي ثٍ انؾبهً ثٍ أٍل انزًًٛٙ،فمّٛ ؽُجهٙ نّ يئنفبد  ()

ٔؿجمبد  (10/461)اَلو ربهٚـ ثغلاك. ْـ371أطٕنٛخ، ٔأفوٖ فٙ انفوائغ،رٕفٙ ٍُخ
(. 2/139)انؾُبثهخ

، فمّٛ أطٕنٙ ؽًل ثٍ هًو ثٍ ؽًلاٌ ثٍ شبلال انجغلاك٘أأثٕ اٍؾبق اثواْٛى ثٍ ( )
ٍٛو ٔ (2/128)ٔؿجمبد انؾُبثهخ (6/17)اَلو ربهٚـ ثغلاك.  ْـ369ؽُجهٙ رٕفٙ ٍُخ 

( 16/292)أهالو انُجالء
 ، فمّٛ ؽُجهٙ، ثٍ يؾًل انؾواَٗأثٙ انمبٍىأثٕ انجوكبد هجل انَالو ثٍ هجل اهلل ثٍ  ()

انًُزمٗ فٙ انفمّ، : يٍ يظُفبرّ. ْـ652ْـ، ٔرٕفٙ ٍُخ  590ٍُخ ٔنل أطٕنٙ، يفَو، 
.  ٔشوػ انٓلاٚخ

شنهاد ٔ (18/260)ٔانٕافٙ ثبنٕفٛبد (23/291)اَلو ٍٛو أهالو انُجالء
(. 5/258)اننْت

 شٛـ فمّٛ شبفوٙ أطٕنٙ، ،٘مانمبػٙ انؾٍَٛ ثٍ يؾًل ثٍ أؽًل أثٕ ههٙ انًؤ (  )
ٍٛو أهالو : اَلو. ْـ462 رٕفٙ ٍُخ .،ٔأؽل أطؾبة انٕعِٕانشبفوٛخ فٙ ىيبَّ



يحًذ تٍ انحسٍ
()

 حٍُفةو أب.
()

 ٌىسفوأتى
()

   انشاصي
انحُفً

()
ينكعةا.

()
، 

انشٍشاصيأتى انفشج 
()

 
َبفن

()
 ٔاثٍ كضٛو

()
 ٔاثٍ هبيو

( )
 ٔأثٙ هًؤ ثٍ انوالء

()
 

ٔهبطى
()

 ٔؽًيح
()

، ٔانكَبئٙ
()    

ٔٚومٕة
()

 ٔفهف
()

 ٔاثٍ 
انمومبم

()
 .

                                                                                      
 شنهاد (2/244)ؿجمبد انشبفوٛخ(  4/356)ؿجمبد انشبفوٛخ انكجوٖ ( 18/260)انُجالء
(.     3/310)اننْت

ٍُخ رٕفٙ  ، فمّٛ ؽُفٙ يؾلس هبنى ثبنووثٛخأثٕ هجل اهلل يؾًل ثٍ انؾٍَ انشٛجبَٙ(  )
  .ْـ187
( 5/340)انكبيم فٙ انزبهٚـ (142)ؿجمبد انفمٓبء ص( 2/172)ربهٚـ ثغلاك:  اَلو
(. 1/302)انوجو

انُوًبٌ ثٍ صبثذ ثٍ ىٔؿٙ انكٕفٙ، فمّٛ يغزٓل أؽل األئًخ األهثوخ ٔنل  ؽُٛفخأثٕ (  )
( 6/390)ٍٛو أهالو انُجالء (8/81)انزبهٚـ انكجٛو: اَلو .ْـ187ٍُخ ْـ ٔرٕفٙ 80ٍُخ

(. 1/168)رنكوح انؾفبف
، فمّٛ يٍ كجبه أطؾبة أثٙ  ٚومٕة ثٍ اثواْٛى ثٍ ؽجٛت ثٍ ٍولٍٕٚفأثٕ (  )

  .ْـ182ٍُخ رٕفٙ . ؽُٛفخ،ٔنٙ انمؼبء
(. 10/180)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ( 8/535)ٍٛو أهالو انُجالء (14/242)ربهٚـ ثغلاك:  اَلو

ٔنل ٍُخ . ؽًل ثٍ ههٙ انواى٘ انؾُفٙ انًوؤف ثبنغظبص ْٕٔ نمت نّأأثٕ ثكو ( )
ٍٛو أهالو ( 150)ؿجمبد انفمٓبء ص: اَلو.ْـ370ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 305

(. 1/84) ؿجمبد انؾُفٛخ(16/340)انُجالء
  رٕفٙ ٍُخ ٍجن ،اهلل ثٍ أؽًل ثٍ يؾًٕك انجهقٙ انًوؤف ثبنكوجٙ أثٕ انمبٍى هجل ()

.   ٔكزبة انغلل، ٔكزبة انغوه، كزبة انًمبالد:ٔنّ يٍ انزظبَٛف، ٔهشوٍٚ ٔصالس يئخ
  (.1/271)ؿجمبد انؾُفٛخ( 14/313)ٍٛو أهالو انُجالء: اَلو

 ٍُخ ٍذ ، فمّٛ ؽُجهٙ أطٕنٙ، رٕفٙانٕاؽل ثٍ يؾًل انشٛواى٘ أثٕ انفوط هجل  ()
. ٔصًبٍَٛ ٔأهثن يئخ

(. 19/51)ٍٛو أهالو انُجالء( 2/248)ؿجمبد انؾُبثهخ: اَلو 
 
 فٙ  أْم انًلُٚخايبو  ـ ٔأثٕ َوٛى اًٍّ هجل انوؽًٍ ـ َبفن ثٍ أثٙ َوٛى أثٕ هٔٚى ()

ٍٛو أهالو ( 4/423) نهًَوبَٙاألََبة:اَلو .ْـ169يبد ٍُخ . انمواءح
(. 1/370) شنهاد اننْت(7/336)انُجالء

ايبو أْم يكخ فٙ انمواءح،أفن انمواءح هٍ يغبْل  . اهلل ثٍ كضٛو أثٕ يوجل هجل ()
(. 1/86)يووفخ انمواء انكجبه( 7/203) انًُزلى:اَلو. ْـ120رٕفٙ ٍُخ  .ٔغٛوِ

ٔنل  .اهلل ثٍ هبيو ثٍ ٚيٚل انٛؾظجٙ ايبو أْم انشبو فٙ انمواءح أثٕ هًواٌ هجل ()
يووفخ انمواء ( 29/271)ربهؿ كيشك: اَلو. ْـ 118ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 21ٍُخ

(.  309)ٔرموٚت انزٓنٚت ص (1/82)انكجبه



انجغٕ٘
()  

 
اتٍ عثذ انثش

()    
داود

()
اتٍ أتً يىسى.      

(   )
اتٍ 

انحاجة
()

: 

                                                                                      
 هًؤ ىثبٌ ثٍ انوالء ثٍ هًبه يٍ أئًخ انجظوح فٙ انمواءاد ٔانُؾٕ ٔأة ()

( 67/105)ربهٚـ كيشكاَلو . ْـ154يبد ٍُخ ٔ ْـ68،ٔنل ٍُخ ٔانهغخ
(. 14/115) انٕافٙ ثبنٕفٛبد(5/468)األََبة

. شٛـ لواء انكٕفخ،يؾلس ؽٍَ انؾلٚش ، انُغٕك األٍل٘أثٙأثٕ ثكو هبطى ثٍ  ()
انٕافٙ  (1/88) يووفخ انمواء انكجبه (7/273)انًُزلى:اَلو. ْـ129رٕفٙ ثبنكٕفخ ٍُخ

(.  16/326)ثبنٕفٛبد
هبهف  اءح،طلٔق طبؽت لو انكٕفٙ، ايبو  هًبهح ؽًيح ثٍ ؽجٛت انيٚبدٔأة ()

.   ْـ156 ٍُخٔرٕفٙ  ْـ ،80ٔنل ٍُخ .  ٔانؾلٚشفوائغثبل
(. 574)ؿجمبد انؾُفٛخ ص (8/188)انًُزلى( 1/499)األََبة:اَلو

شٛـ انمواء ٔأؽل ، ههٙ ثٍ ؽًيح ثٍ هجل اهلل ثٍ فٛؤى انكَبئٙ انكٕفٙ األٍل٘ ()
 انٕافٙ (11/403)ربهٚـ ثغلاك:اَلو. ْـ189 رٕفٙ ٍُخانَجوخ ٔايبو انُؾبح

(. 21/48)ثبنٕفٛبد
.  ْـ205 رٕفٙ ٍُخ لبهئ أثٕ يؾًل ٚومٕة ثٍ اٍؾبق انؾؼويٙ انُؾٕ٘ ال()

(. 1/157)يووفخ انمواء انكجبهاَلو 
.  ْـ229رٕفٙ ٍُخ. شٛـ انمواء ٔانًؾلصٍٛ ثجغلاك أثٕ يؾًل فهف ثٍ ْشبو انجياه ()

(. 1/404) انوجو (11145)انًُزلى (8/322)ربهٚـ ثغلاك: اَلو
رٕفٙ .  أثٕ عوفو ٚيٚل ثٍ انمومبم، انمبهئ انًلَٙ أفن هٍ أثٙ ْوٚوح ٔاثٍ هجبً()

.  ْـ129ٍُخ 
(  1/72)يووفخ انمواء انكجبه (6/247)ٔفٛبد األهٛبٌ (65/347)اَلو ربهٚـ كيشك

رٕفٙ .  أثٕ يؾًل انؾٍَٛ ثٍ يَوٕك ثٍ يؾًل انجغٕ٘، فمّٛ، شبفوٙ، يفَو، يؾلس()
.  ْـ516ٍُخ 
ؿجمبد انشبفوٛخ الثٍ  (19/439)ٍٛو أهالو انُجالء (2/136)ٔفٛبد األهٛبٌ:اَلو

(. 7/75)انَجكٙ
 ،ٍٕٚف ثٍ هجل اهلل ثٍ يؾًل ثٍ هجل انجو ثٍ هبطى انًُو٘ انموؿجٙ أثٕ هًو ()

 ْـ 368ٔنل ٍُخ . انزًٓٛل ٔاالٍزٛوبة ٔانشٕاْل: فمّٛ يبنكٙ يؾلس، نّ رظبَٛف يُٓب
.  ْـ463 ٍُخرٕفٙٔ

 (432)ؿجمبد انؾفبف ص (29/99)انٕافٙ ثبنٕفٛبد (7/66)ٔفٛبد األهٛبٌ:اَلو
(. 3/314)شنهاد اننْت

ْـ، ٔرٕفٙ 200 أثٕ ٍهًٛبٌ كأك ثٍ ههٙ األطجٓبَٙ، ايبو فمّٛ كبْو٘، ٔنل ٍُخ ()
. األطٕل، ٔفجو انٕاؽل، ٔاثـبل انزمهٛل:نّ يظُفبد يُٓب. ْـ ثجغلاك275ْـ أٔ 270ٍُخ 
(. 11/47)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (13/97)ٍٛو أهالو انُجالء (8/369)ربهٚـ ثغلاك: اَلو



كبنقـبثٛخ
()

التٍ سٍشٌٍ،
()

وحفٍذ انقاضً   .
()  

انسشخسً
()

: 
واتٍ أتاٌ

()
أتى انفشج انًانكً:

()
 وانكشخً

()
األَثاسي:

()
  

وأتى انحسٍٍ
()

وانُحهًًٍ:
()

انًشتضى:
()

وأتى انىفاء   
()

أتى    
ٌعهى انصغٍش

()
 وأتى انثقاء

()
أتى انهزٌم.

()
انجشجاًَ

()
 :

                                                                                      
فمّٛ ؽُجهٙ . يٍٕٗ ثٍ أؽًل ثٍ هَٛٗ ثٍ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يؾًل ههٙ ٔأة ()

انٕافٙ  (455)انًـهن ص: اَلو.  ْـ428ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 345ٔنل ٍُخ يظُف،
(. 4/101)ثبنٕفٛبد

 عًبل انلٍٚ هضًبٌ ثٍ هًو ثٍ أثٙ ثكو اثٍ انؾبعت، فمّٛ يبنكٙ لبهئ أطٕنٙ، ()
انغبين ثٍٛ األيٓبد،ٔ انًقزظو ، : ْـ، نى يئنفبد يُٓب646ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 570ٔنل ٍُخ 

.  انكبفٛخ
(. 5/234)شنهاد اننْت (3/176)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (2/86)انلٚجبط انًنْت: اَلو

 اٌ ٚمٕنٌٕ ،فولخ يٍ فوق انؤافغ، كبَٕااألٍل٘ انقـبة أثٙ أرجبم انقـبثٛخ ()
 اٌ ٔٚمٕنٌٕ ،انظبكق عوفو ثٍ يؾًل انٗ اَزٓذ أٌ انٗ ههٙ أٔالك فٙ كبَذ اإليبيخ
 أثُبء كبَٕا ٔانؾٍَٛ انؾٍَ أٔالك ٌا :أٚبيّ فٙ ٚمٕل انقـبة أثٕ ٔكبٌ ،آنٓخ كبَٕا األئًخ

 أثٕ ٔكبٌ ٔؿوكِ نوُّ عوفوًا منك ثهغ فهًب ،انّ عوفوًا اٌ :ٚمٕل ٔكبٌ ٔأؽجبإِ، اهلل
 أثب أٌ اال ،انٓب كبٌ عوفوًا اٌ ٚمٕنٌٕ أرجبهّ ٔكبٌ،اإلنٓٛخ منك ثول ٚلهٙ انقـبة
. يقبنفٛٓى ههٗ نًٕافمٛٓى انئه شٓبكح ٚؤٌ ٔانقـبثٛخ،يُّ أفؼم كبٌ انقـبة

ٔيمبالد اإلٍاليٍٛٛ  (162) ٔانوك صِٔانزُجٙ (126)انزجظٛو فٙ انلٍٚ ص:اَلو
(. 10)ص

، ايبو ٔهم يؾلس  يٕنٗ أٌَ ثٍ يبنك أثٕ ثكو يؾًل ثٍ ٍٛوٍٚ انجظو٘ ْٕ ()
طفخ  (5/331) ربهٚـ ثغلاك:اَلو. ْـ110فمّٛ يفَو نهوإٚب، رٕفٙ ٍُخ 

(. 4/606)ٍٛو أهالو انُجالء (3/241)انظفٕح
ْـ ٔرٕفٙ 561 ٔنل ٍُخهٛبع ثٍ يؾًل ثٍ هٛبع ثٍ يٍٕٗ ؽفٛل انمبػٙ ْٕ ()

. ْـ630ٍُخ
(. 172) انلٚجبط انًنْت ص:اَلو

أثٕ ثكو، يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ أثٙ ٍٓم انَوفَٙ، ايبو هاليخ،أطٕنٙ، ؽُفٙ، ( )
ؿجمبد انؾُفٛخ : اَلو. انًجَٕؽ، ٔانًؾٛؾ: نّ يئنفبد يُٓب. ْـ490رٕفٙ فٙ ؽلٔك ٍُخ 

(. 3/117)أثغل انوهٕو (28)ص
أثٕ يٍٕٗ هَٛٗ ثٍ أثبٌ ثٍ طللخ، فمّٛ ؽُفٙ، ٔنٙ انمؼبء فٙ انجظوح، ٔيبد  ()

. ْـ 221ثٓب ٍُخ
ؿجمبد انؾُفٛخ  (10/440) ٍٛو أهالو انُجالء(4/432)األََبة نهًَوبَٙ: اَلو
(. 401)ص

انفٓوٍذ : ْـ اَلو331 أثٕ انفوط هًو ثٍ يؾًل فمّٛ يبنكٙ أطٕنٙ رٕفٙ ٍُخ()
(. 283)ص



أتى تكش انذقاق
()

خىصيُذاد
()

انقفال. 
(   )

وأتى يسهى 
األصفهاًَ

()
  أتى عثذ اهلل انثصشي

()
انقٍشواًَ:

()
   ألتً حفص 

انعكثشي
( )

انجاحظ
()

انعُثشي:
()

 :

                                                                                      
 ؽُفٙ فمّٛ، أثٕ انؾٍَ هجٛل اهلل ثٍ انؾٍَٛ ثٍ كالل انجغلاك٘ انكوفٙ ()

انجلاٚخ  (15/426)ٍٛو أهالو انُجالء: اَلو .ْـ340يوزينٙ،رٕفٙ ٍُخ 
(. 340)ؿجمبد انؾُفٛخ ص (11/224)ٔانُٓبٚخ

 ٔنٙ لؼبء  فمّٛ شبفوٙ،أثٕ انفؼم يؾًل ثٍ لُبٌ ثٍ ؽبيل ثٍ انـٛت األَجبه٘ ()
 ؿجمبد (4/264)انٕافٙ ثبنٕفٛبد: اَلو. ْـ503ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 445انجظوح، ٔنل ٍُخ 

(.  6/175)انشبفوٛخ انكجوٖ
فمّٛ أطٕنٙ يوزينٙ يزكهى، رٕفٙ  ،أثٕ انؾٍَٛ يؾًل ثٍ ههٙ ثٍ انـٛت انجظو٘ ()

ْـ 436ٍُخ 
(. 3/259)شنهاد اننْت (17/587) ٍٛو أهالو انُجالء(4/271)ٔفٛبد األهٛبٌ: اَلو

 أثٕ هجل اهلل انؾهًٛٙ، انؾٍَٛ ثٍ يؾًل ثٍ انؾٍَ ثٍ ؽهٛى انجقبه٘، يؾلس فمّٛ ()
ْـ ٔرٕفٙ 338يٍ أطؾبة انٕعِٕ فٙ ينْت انشبفوٙ فٙ ثالك يب ٔهاء انُٓو، ٔنل ٍُخ 

.  ْـ403ٍُخ 
ؿجمبد انشبفوٛخ  (17/231)ٍٛو أهالو انُجالء (221)ؿجمبد انفمٓبء ص: اَلو

(.  4/333)انكجوٖ
 ههٙ ثٍ ؽٍَٛ ثٍ يٍٕٗ انموشٙ انوهٕ٘ انؾَُٛٙ انمبٍى أثٕ ،انشوٚف انًورؼٗ ()

 ٔرٕفٙ ْـ355ٔنل فٙ ٍُخ . ، هافؼٙ نّ رظبَٛف ههٗ ينْت انشٛوخانًٍٕٕ٘ انجغلاك٘
.   ثجغلاكْـ436فٙ ٍُخ 

( 3/67)أثغل انوهٕو( 1/794)كشف انلٌُٕ (17/588)ٍٛو أهالو انُجالء: اَلو
.  اثٍ همٛم، ٍجمذ روعًزّ()
انمبػٙ أثٕ ٚوهٗ انظغٛو يؾًل ثٍ يؾًل ثٍ انمبػٙ أثٙ ٚوهٗ ثٍ انفواء  ()

ٍٛو أهالو ( 455)اَلو انًـهن ص .ْـ560، فمّٛ ؽُجهٙ أطٕنٙ، رٕفٙ ٍُخانجغلاك٘
(. 20/353)انُجالء

  يؾت انلٍٚ أثٕ انجمبء هجل اهلل ثٍ انؾٍَٛ ثٍ أثٙ انجمبء انوكجو٘، فمّٛ ؽُجهٙ ()
( 4/142)اَلو يوغى انجهلاٌ. ْـ616ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 538أطٕنٙ َؾٕ٘ فوػٙ ٔنل ٍُخ

(. 22/91)ٍٛو أهالو انُجالء
  يؾًل ثٍ انٓنٚم ثٍ هجل اهلل انوالف انجظو٘، كبٌ هأًٍب فٙ االهزيال، ٔنل ٍُخ ()

ٍٛو  (5/107)انٕافٙ ثبنٕفٛبد (3/366)ربهٚـ ثغلاك: اَلو. ْـ235ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 135
( 10/542)أهالو انُجالء

 أثٕ هجل اهلل يؾًل ثٍ ٚؾٛٗ ثٍ يٓل٘ انغوعبَٙ، فمّٛ ؽُفٙ أطٕنٙ، رٕفٙ ٍُخ ()
.  ْـ398
( 1/398)كشف انلٌُٕ (143)ؿجمبد انؾُفٛخ ص (5/136)انٕافٙ ثبنٕفٛبد: اَلو

 ٍُخ ٔنل، فمّٛ شبفوٙ أطٕنٙ، انللبق يؾًل ثٍ يؾًل ثٍ عوفو انجغلاك٘ أثٕ ثكو ()
(. 2/167)ؿجمبد انشبفوٛخ: اَلو. ْـ392ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 306



عثذ انجثاس
() 

                                                                                      
 يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ فٕٚي يُلاك، فمّٛ يبنكٙ يفَو أطٕنٙ، كبٌ فٙ أٔافو انموٌ ()

(. 2/229)انلٚجبط انًنْت (5/291)نَبٌ انًٛياٌ: اَلو. انواثن انٓغو٘
 أطٕنٙ يؾلس، شبفوٙ، فمّٛ أثٕ ثكو يؾًل ثٍ ههٙ ثٍ اًٍبهٛم انشبشٙ انمفبل( )

شوػ انوٍبنخ، كالئم انُجٕح،أكة : نّ يظُفبد يُٓب. ْـ365ْـ ٔرٕفٙ ٍُخ 291ٔنل ٍُخ
. انمؼبء، يؾبٍٍ انشوٚوخ

ؿجمبد انشبفوٛخ  (16/283 )ٍٛو أهالو انُجالء( 182)رجٍٛٛ كنة انًفزو٘ ص:اَلو
(. 2/79)نألٍُٕ٘

ْـ ٔرٕفٙ 254، يفَو يوزينٙ يزكهى ٔنل ٍُخ األطفٓبَٙ ثؾو ثٍ يؾًل يَهى أثٕ( )
(. 5/239) يوغى األكثبء (196)انفٓوٍذ ص:  اَلو ْـ 322ٍُخ

 رٕفٙ يزكهى،فمّٛ ؽُفٙ يوزينٙ  .ؿبْو ثٍ ههٙ ثٍ نؾٍَٛ، اانجظو٘ اهلل هجل أثٕ()
.  ْـ369ٍُخ 
(. 3/68)شنهاد اننْت (13/12)انٕافٙ ثبنٕفٛبد (16/224)ٍٛو أهالو انُجالء: اَلو

 فمّٛ،ؽبفق يئهؿ: انمٛؤاَٙ هشٛك ثٍ يؾًل ثٍ انوؽًٍ انمبٍى هجل أثٕ( )
يوغى (3/325)األهالو نهيهكهٙ: ْـ اَلو380رٕفٙ ٍُخ . نهؾلٚش،شبهو

(.5/174)انًئنفٍٛ
فمّٛ ؽُجهٙ أطٕنٙ نّ :اهلل انوكجو٘ هًو ثٍ اثواْٛى ثٍ هجل أثٕ ؽفض()

( 22/253)انٕافٙ ثبنٕفٛبد (2/163)ؿجمبد انؾُبثهخ: اَلو .ْـ387افزٛبهاد،رٕفٙ ٍُخ 
(. 2/291)انًمظل األهشل

.  ْـ255 أثٕ هضًبٌ هًؤ ثٍ ثؾو انغبؽق انجظو٘،يزكهى يوزينٙ، رٕفٙ ٍُخ()
.  انجٛبٌ ٔانزجٍٛٛ،ٔكزبة انؾٕٛاٌ:يٍ يظُفبرّ

(. 11/19)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (11/526)ٍٛو أهالو انُجالء (12/212)ربهٚـ ثغلاك:اَلو
 هجٛل اهلل ثٍ انؾٍَٛ ثٍ انؾظٍٛ انوُجو٘، لبػٙ انجظوح، فمّٛ يؾلس، رٕفٙ ٍُخ ()

. ْـ168
(. 10/151)انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ (2/88)أفجبه انمؼبح (5/376)انزبهٚـ انكجٛو: اَلو

 انواليخ انًزكهى شٛـ ،انمبػٙ هجل انغجبه ثٍ أؽًل ثٍ هجل انغجبه ثٍ أؽًل ثٍ فهٛم( )

  .ْـ415، رٕفٙ ٍُخانًوزينخ أثٕ انؾٍَ انًٓناَٙ طبؽت انزظبَٛف يٍ كجبه فمٓبء انشبفوٛخ
(.  18/20)انٕافٙ ثبنٕفٛبد (17/244)ٍٛو أهالو انُجالء( 8/142)انكبيم فٙ انزبهٚـ: اَلو


