فٓشعذ يُبثغ
 .1إثجبد انٕطيخ :نإلياو عهي ةٍ اةيطانب :#ألةي انؼٌٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةنٍ عهني انٓنلني انًٌن ٕف
(ح  )ْ346يؤًٌج أَصامياٌ ن لى انًمقًج ن .ْ1417
(ح  ،)ْ1114د هينك ٔ

 .2إثجبد انٓذاح ثبنُظٕص ٔ انًؼدضاد :نًؼًنق ةنٍ انؼٌنٍ انؼنن ان نايهي
إُناف :أةٕطانب دظهيم انذتنيو 3 ،ص3 ،يض ،انًطت ج ان هًيج ن لى انًمقًج.
 .3اإلززدبج :ألةي يُصٕم أػًق ةٍ عهي ةٍ أةي طانب انطتنًي

(يٍ عهًاء انمننٌ انٌنافى) ،دؼمينك:

انِيؾ إةناْيى انتٓافم  +انِيؾ يؼًق ْاف ةّ ،ةئُناف ًًاػج انِيؾ ط فنن انٌنتؼاَي2 ،ص2 ،ينض ،انطت نج
األٔني ،اَذِاماح إًٔث (انذاة ج نًُظًج األٔلاف ٔ انِؤٌٔ انـينيج) ن ايناٌ ن 1413ق.
 .4إزمبق انسك ٔ إصْبق انجبعم :نهماضي انٌيق َٕم اهلل انؼٌيُي انًنعِني انذٌنذن
د هيماح َفيٌج ْايج ،ةمهى ان الينج انتنامآ ةينج اهلل انٌنيق ُنٓاا اننقيٍ انُظفني

(ح )ْ1119ين

38 ،ص38 ،ينض ،انًطت نج

اإلًالييج ن دٓناٌ ن ًُج 1393ق.
 .5اإلخزظبص :انًٌُٕا إني انِيؾ أةي عتقاهلل يؼًق ةٍ يؼًق ةٍ انُ ًاٌ ان كتن انتغقاف  ،يُِنٕماح
طًاعج انًقمًيٍ في انؼٕهث ان هًيج ن لى انًمقًج ن َِ ،ْ1413ن ٔ دصٕين :انًنؤدًن ان نانًي ألنفينج انِنيؾ
انًفيق.
 .6إسشبد انمهٕة :ألةي يؼًق انؼٌٍ ةٍ يؼًق انقيهًي

2 ،ص1 ،يض ،يُِٕماح انِنني

اننضني ن لنى

انًِنفج.
 .7اإلسشبد :نهِيؾ يؼًق ةٍ يؼًق ةٍ انُ ًناٌ انًفينق

(ح ،)ْ413انطت نج انشانشنج :يُِنٕماح يؤًٌنج

األعهًي نهًطتٕعاح ن ةينٔح ن ْ1399
 .8االعزجظبس فيًب اخزهف يٍ األخجبس :نِيؾ انطائفج أةي ط فن يؼًق ةٍ انؼٌنٍ انطًٕني

(ح،)ْ461

4ص4 ،يض ،دؼميك ٔ د هيك :انٌيق ػٌٍ انـنًاٌ ،انطت ج انشانشج ،فام األضٕاء ن ةينٔح ن .ْ1416
 .9أعُي انًغبنت في يُبلت عيذَب ػهي ثٍأثيعبنت^ :نإلياو انؼافظ أةي انـينُ ،نًي اننقيٍ يؼًنق
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ةٍ يؼًق ةٍ يؼًق انظوم انِاف ي( ،ح ،)ْ833دؼميك :انقكذٕم يؼًق ْاف األييُي ،يطاةك َمنَ طٓناٌ ن
طٓناٌ.
 .11األطٕل انغزخ ػشش يٍ األطٕل األٔنيخ في انشٔايبد ٔ أزبديث أْم انجيذ“ :نُـتنج ينٍ انننٔاث،
انطت ج انشاَيج ،فامانِتٌذن نهًطتٕعاح.ْ1415 ،
 ،دؼميك ٔ َِن:يؤًٌنج ةل

 .11أػالو انذيٍ في طفبد انًؤيُيٍ :نهِيؾ ػٌٍ ةٍ أةي انؼٌٍ انقيهًي
انتيخ“ إلػياء انذنار ن لى انًمقًج ن انطت ج انشاَيج.ْ1414 ،
 .12إػالو انٕسي ثأػالو انٓذي :نهِيؾ أةي عهي انفضم ةنٍ انؼٌنٍ انطتنًني

(ح 2 ،)ْ548ص2،ينض،

دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياء انذنار ن لى انًمقًّ ن انطت ج انشاَيج.ْ1414 ،
 .13أػيبٌ انشيؼّ :نهٌيق يؼٌٍ األييٍ

(،ح11 ،)ْ1371ص11 ،يض ،دؼميك :انٌيق ػٌٍ األينيٍ ،انطت نج

األٔني ،فام انذ امف نهًطتٕعاح ن ةينٔحْ1416 ،
 .14إلجبل األػًبل :ننضي انقيٍ إةي انماًى عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فن ةٍ يؼًق ةٍ طأٔى

(ح)ْ664

انطت ج األٔني ،يؤًٌج األعهًي نهًطتٕعاح ن ةينٔح 1996 / ْ1417و.
 .15إكًبل انذيٍ ٔ إرًبو انُؼًخ «كًبل انذيٍ ٔ رًبو انُؼًخ» :اةٕط فن يؼًقةٍعهيةٍانؼٌيٍ ةٍ ةاةٕينّ
انمًي انصقٔق

(ح2 ،)ْ381ص1 ،يض ،دؼميك ٔ د هيك :عهي أكتن انغفام  ،يؤًٌنج انُِنن االًناليي ن لنى

انًمقًج ن .ْ1415
 .16األيبني :نهِيؾ أةي ط فن يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةنٍ ةاةٕينّ انمًني ،انً ننٔف ةانِنيؾ انصنقٔق
(ح ،)ْ381انطت ج انـايٌج ،يؤًٌج األعهًي ن ةينٔح .ْ1411
 .17األيبني :نشيخ انغبئفخ أثي خؼفش يسًذ ثٍ انسغٍ انغٕعي (ح ،)ْ461يؤًٌج انت شج ،انطت ج األٔنني،
فامانشمافج ن لى انًمقًج .ْ1414
 .18األيبني :نهِيؾ يؼًق ةٍ يؼًق ةٍ انُ ًاٌ انًفيق(ح ،)ْ413دؼميك :انؼٌيٍ اًذاف ٔنني  +عهني أكتنن
انغفام  ،طًاعج انًقمًيٍ في انؼٕهث ان هًيج ن لى انًمقًج ْ1413
 .19اإليبيخ ٔ انزجظشح يٍ انخيشح :ألةي انؼٌٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةٍ ةاةٕيّ انمًي (ح ،)ْ329دؼميك ٔ َِنن:
يقمًج اإلياو انًٓق ‚ ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني ْ1414
 .21األيبٌ يٍ أخغبس األعفبس ٔ األصيبٌ :نهٌيق عهي ةٍ يًٕي ةٍ طأٔى

(ح ،)ْ664دؼمينك ٔ َِنن،

يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياء انذنار ،انطت ج انشاَيج ن ةينٔح ْ1419
 .21أَغبة األششاف :أػًنق ةنٍ يؼيني ةنٍ طناةن اننتالكم  ،انظنوء األٔل :دؼمينك انِنيؾ يؼًنق ةنالن
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انًؼًٕف  ،انطت ج انشاَيج ،يظً إػياء انشمافج اإلًالييج ن لى ْ1416
ٔ .22انظوء انشاَي ،انطت ج األٔني ،فام انذ امف نهًطتٕعاح ن ةينٔح ْ1397
 ٔ .23انظوء انشانز ،انطت ج األٔني ،فام انذ امف نهًطتٕعاح ن ةينٔح ْ1397
 .24األَٕاس انجٓيّخ في رٕاسيخ انسدح اإلنٓيخ :نهِيؾ عتّاى انمًّنيّ( ،ح  ،)ْ1359دؼمينك ٔ َِنن :يؤًٌنج
انُِن اإلًالييّ انذاة ج نظًاعج انًقمًّيٍ ن لى انًِنفج ن انطت ج األٔني.ْ1417 ،
 .25اإليضبذ :نفضم ةٍ ُناكاٌ األهف ّ انُيٌناةٕم ّ( ،ح  ،) ْ261دؼمينك :انٌنيّق طنالل اننقيٍ انؼٌنيُيّ
األيٕم َِّ ،ن :طاي ج طٓناٌ.ٍ ْ1363 ،
ي
 .26ثسبس األَٕاس ،اندبيؼخ نذسس أخجبس األئًخ األعٓبس“ :نهِنيؾ ان هااينج يظًنق ةنالن ةنٍ يؼًنق دمن ّ
انًظهٌيّ

(ح 111 ،)ْ1111ص111 ،يضَِ ،ن ٔ دصٕين :يؤًٌج انٕفناء ن ةيننٔح ن انطت نج انشاَينج /ْ1413

 1983و.
 .27انجشْبٌ في رفغيش انمشآٌ :نهٌيق ْاُى ةنٍ ًنهيًاٌ انتؼناَني

(ح ،)ْ1117دصنؼيغ :يؼًنٕف ةنٍ

ط فن انًًٕٕ انومَق 5 ،ص5 ،يض ،انطت ج انشاَيج ،يطت ج ةفذاا ن طٓناٌ ن َِن ٔ دصٕين :يؤًٌج إًنًاعيهياٌ
ن لى انًمقًج.
 .28ثشبسح انًظغفي نشيؼخ انًشرضي :ألةي ط فن يؼًق ةٍ أةني انماًنى انطتنن
انٌافى) ،انطت ج انشاَيج ،انًطت ج انؼيقميج ن انُظ

(ينٍ عهًناء انمننٌ

األُنف 1963 / ْ 1383و.

 .29ثظبئش انذسخبد انكجشي في فضبئم آل يسًذ“ :نهِيؾ أةي ط فن يؼًنق ةنٍ انؼٌنٍ ةنٍ فننّٔؽ
انصفاام

(ح  )ْ291دمقيى ٔ د هيك :انؼاص يينها يؼٌٍ كٕچّ ةاغي ،يؤًٌج األعهًي ن طٓناٌ .ْ1414

 .31انجهذ األييٍ :نهِيؾ إةناْيى انكف ًي

يٍ عهًاء انمنٌ انذاً ) ،انطت ج انمقيًيج.

 .31ربسيخ اإلعالو ٔ ٔفيبد انًشبْيش ٔ األػالو :نهلْتي ًُي انقيٍ أةي عتقاهلل يؼًنق ةنٍ أػًنق ةنٍ
عشًاٌ (ح ،) ْ748صقم يُّ ػذي اآلٌ 38ص38 ،يض ،دؼميك :عًن عتقانٌالو دقين  ،انطت ج انشاَيج ،فام انكذناا
ان نةي ن ةينٔح 1989/ْ 1419و.
 .32ربسيخ ثغذاد أٔ يذيُخ انغالو :نهؼافظ أةي ةكن أػًق ةنٍ عهني انـطينب انتغنقاف (ح11 ،)ْ463ص،
11يض ،فام انكذب ان هًيج ن ةينٔح.
 .33رأٔيللم اايللبد انظللبْشح فللي فضللبئم انؼزللشح انغللبْشح“ :نهٌننيق ُنننف انننقيٍ عهنني انؼٌننيُي
اإلًذنةةاف

(يٍ عهًاء انمنٌ ان اُن) ،انطت ج انشاَيج ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي ن لى ْ1417

 .34انزجيبٌ في رفغيش انمشآٌ :نِيؾ انطائفج أةي ط فنن يؼًنق ةنٍ انؼٌنٍ انطًٕني

5851

(ح11 ،)ْ461ص،

11يض ،فام إػياء انذنار ان نةي ن ةينٔح.
 .35رسف انؼمٕل ػٍ آل انشعٕل“ :نهِنيؾ أةني يؼًنق انؼٌنٍ ةنٍ عهني اةنٍ انؼٌنيٍ ةنٍ ُن تج
انؼنّاَيّ

(يٍ أعالو انمنٌ انناة ) ،دصنؼيغ ٔ د هينك :عهني أكتنن انغفنام  ،انطت نج انشاَينج ،يؤًٌنج انُِنن

اإلًاليي ن لى انًمقًج .ْ1414
 .36رسفخ انؼبنى في ششذ خغجخ انًؼبنى :نه اليج األكتن انٌنيق ط فنن ةل ةؼنان هنٕو( ،ح ،)ْ1377انطت نج
انشاَيج ،يكذتج انصافق ن طٓناٌ.
 .37رزكشح انخٕاص:نٌتط اةٍ انظٕه

(ح ،)ْ654يؤًٌج أْم انتيذ“ ةينٔح .ْ1411

 .38انزششيف ثبنًٍُ في انزؼشيف ثبنفزٍ (انًؼشٔف ثبنًالزى ٔ انفزٍ) :ننضي انقيٍ أةي انماًى عهني ةنٍ
يًٕي ةٍ ط فن ةٍ يؼًق ةٍ طأٔى (ح ،)ْ664دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج صاػب األين (عض) ،انطت ج األٔني ن
إصفٓاٌ .ْ1416
 .39انزفغيش انظبفي نهًٕني يسغٍ انًهمت ثبنفيض انكبشبَي^ (د :)ْ1901انِنيؾ ػٌنيٍ األعهًني،
5يض ،انطت ج انشاَيج ،يؤًٌج األعهًي نهًطتٕعاح ن ةينٔح .ْ1412
 .41رفغيش انؼيبشي :ألةي انُضن يؼًق ةٍ يٌ ٕف ةٍ عيناٍ انٌنهًي انٌنًنلُق

(ينٍ أعنالو انغيتنج

انصغن ) دؼميك :انٌيق ْاُى مًٕني يؼالدي2 ،ص2 ،يض ،انًكذتج ان هًيج ن طٓناٌ.
 .41رفغيش فشاد انكٕفي :ألةي انماًى فناح ةٍ إةناْيى ةٍ فناح انكٕفي

(يٍ أعالو انغيتنج انصنغن )،

دؼميك :يؼًق انكاظى ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج انُِن انذاة ج نٕهماء انشمافج ٔ اإلمُاف األًاليي ن طٓناٌ .ْ1411
 .42رفغيش انمًي :ألةي انؼٌيٍ عهي ةٍ إةناْيى انمًي(يٍ أعالو لنَي انشانز ٔ انناة ) ،دصنؼيغ ٔ د هينك:
انٌيق طيب انًًٕٕ انظوائن 2 ،ص2 ،يض ،انطت ج انشانشج ،يؤًٌج فام انكذاا نهطتاعج ٔ انُِنن ن لنى انًمقًنج
.ْ1414
 .43انزفغيش انًُغٕة إني اإليبو انسغٍ انؼغكشي :#دؼميك ٔ َِن :يقمًنج اإليناو انًٓنق ‚ ن لنى
انًمقًج ،انطت ج األٔنيْ1419 ،
 .44انزفضيم :نهِيؾ أةي انفذغ يؼًق ةٍ عهي ةٍ عشًاٌ انكناطكي (ح ،)ْ449يؤًٌج أْنم انتينخ ،ةُيناف
ة شخ ن طٓناٌ.
 .45رمشيت انًؼبسف في انكالو :نهِيؾ دمي انقيٍ أةي انصالع انؼهتي (ح ،)ْ447دمنقيى ٔ دؼمينك :مضنا
األًذاف  ،يؤًٌج انُِن االًاليي انذاة ج نظًاعج انًقمًيٍ ةمى انًِنفج .ْ1414
 .46انزًسيض :نهِيؾ أةي عهي يؼًق ةٍ ًْاو اإلًكافي( ،ح ،) ْ336دؼميك :يقمًنج اإليناو انًٓنقي‚،
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انطت ج األٔني.ْ1414 ،
(ح11 )ْ461ص11 ،ينض،

 .47رٓزيت األزكبو :نِيؾ انطائفج أةي ط فنن يؼًنق ةنٍ انؼٌنٍ انطًٕني
دؼميك :انٌيق ػٌٍ انـنًاٌ ،انطت ج انشانشج ،فام األضٕاء ن ةينٔح ن .ْ1416

 .48رٓزيت انزٓزيت :الةٍ ػظن ان ٌمالَيُٓ ،اا انقيٍ ،أةي انفضم ،أػًق ةٍ عهي ةٍ يؼًق(ح،)ْ852
12ص 12 ،يض ،انطت ج األٔني :ةًطت ج يظهي فائنث انً نامف انُظايينج انكائُنج فني انُٓنق ،ةًؼنًٔنج ػينقمةةاف
انقكٍ ٔ .ْ1325 ،انطت ج انؼقيشج ي دمنيظ :انِيؾ ؿهينم انًنيي ينقين أهْنن نتُناٌ14 ،ص14 ،يض+انفٓنامى،
انطت ج األٔني ،فام انفكن ن ةينٔح 1984 / ْ 1414و.
 .49رُجيّ انخٕاعش ٔ َضْخ انُلٕارش(انًؼشٔف ثًدًٕػلخ ٔساو) :ألةني انؼٌنيٍ ٔماو ةنٍ أةني فنناى
(ح2 ،)ْ615ص1 ،يض ،انطت ج انشاَيج ،فامانكذب اإلًالييج ن طٓناٌ.
 .51رُمير انًمبل في ػهى انشخبل :نهِيؾ عتقاهلل انًايماَي
ن انُظ

(ح3 ،)ْ1351ص3 ،يض ،انًطت ج انًندضنٕيج

األُنف ن .ْ1352

 .51انزٕزيللذ :نهِننيؾ انظهيننم األلننقو انصننقٔق ،أةنني ط فننن يؼًننق ةننٍ عهنني ةننٍ انؼٌننيٍ ةننٍ ةاةٕيننج
انمًي(ح ،)ْ1381دصؼيغ ٔ د هيك :انٌيق ْاُى انؼٌيُي انطٓناَي ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي ن لى انًِنفج.
 .52انثبلت في انًُبلت :ن ًاف انقيٍ أةي ط فن يؼًق ةٍ عهي انطًٕي ،اةٍ ػًوِ

(ينٍ أعنالو انمننٌ

انٌافى) ،دؼميكَ :تيم مضا عهٕاٌ ،انطت ج انشاَيج ن يؤًٌج أَصامياٌ ن لى.ْ1412 ،
 .53انثمبد :نًؼًق ةٍ ػتاٌ ةٍ أػًق أةي ػادى انذًيًي انتٌذي (ح9،)ْ354ص9 ،يض  +انفٓنامى ،ةئعاَنج
ٔهامث انً امف نهؼكٕيج ان انيج انُٓقيج ،دؼخ ينالتج انقكذٕم يؼًنق عتقانً ينق ؿناٌ ،انطت نج األٔنني :يطت نج
يظهي فائنث انً امف ان شًاَيج ةؼيقم ةةاف انقكٍ1973 / ْ1393 ،و.
 .54ثٕاة األػًبل ٔ ػمبة األػًبل :نهِيؾ انظهيم انصقٔق ،أةي ط فن يؼًق اةٍ عهي ةنٍ انؼٌنيٍ ةنٍ
ةاةٕيّ انمًي

(ح ،)ْ381دصؼيغ ٔ د هيك :عهي أكتن انغفام  ،يكذتج انصقٔق ن طٓناٌ.

 .55خبيغ األخجبس :انًٌُٕا إني ا نِيؾ داص انقيٍ يؼًنق ةنٍ انِن ين

 ،انًكذتنج انؼيقمينج ن انُظن

األُنف ن َِن ٔ دصٕين :يُِٕماح اننضي،لى انًمقًج ،انطت ج انشاَيج.ٍ ْ1363 ،
 .56خبيغ انًمبل فيًب يزؼهك ثأزٕال انشخبل :نهِيؾ فـن انقيٍ انطنيؼي

(ح ،)ْ1197دؼمينك :انِنيؾ

يؼًق كاظى انطنيؼي ،انطت ج األٔني ،انًطت ج انؼيقميج ن طٓناٌ.
 .57خًبل األعجٕع ثكًبل انؼًم انًششٔع :ننضي انقيٍ أةي انماًى عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فنن ةنٍ يؼًنق
ةٍ طأٔى

(ح ،) ْ664دؼميك :طٕاف ليٕيي انظوِ ا اإلصفٓاَي ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج اآلفناق. ْ1371 ،
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 .58اندٕاْش انغُيخ في األزبديث انمذعيخ :نهِيؾ يؼًق ةٍ انؼٌٍ ةٍ عهي اةٍ انؼٌيٍ انؼن ان نايهي
(ح )ْ1114انطت ج األٔنيَِ ،ن يي.ْ1412 ،
(ح،)ْ1117

 .59زهيخ األثشاس في أزٕال يسًذ ٔ آنّ األعٓبس“ :نهٌيق ْاُى ةٍ ًنهيًاٌ انتؼناَني
5ص5 ،يض ،دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج انً امف اإلًالييج ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني.ْ1415 ،
 .61انخشائح ٔ اندشائر :نمطب انقيٍ اننأَق

(ح3 ،)ْ573ص3 ،ينض ،دؼمينك ٔ َِنن :يؤًٌنج اإليناو

انًٓق ‚ ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني.ْ1419 ،
 .61خظبئض األئًخ“ نهششيف انشضي أثي انسغٍ يسًذ ثٍ انسغيٍ انًٕعلٕي انجغلذادي «انغليذ
انشضي»^ (د ،)ْ694رسميك ٔ رؼهيك :ف .يؼًق ْاف األييُي ،يظً انتؼٕر اإلًالييج ن يِنٓق انًمنقى
ن .ْ1416
 .62انخظبل :نهِيؾ انصقٔق ،أةي ط فن يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةٍ ةاةٕينّ انمًني

(ح2 ،)ْ381ص،

1يض ،دصؼيغ ٔ د هيك :عهي أكتن انغفام  ،يُِٕماح طًاعج انًقمًيٍ فني انؼنٕهث ان هًينج ن لنى انًمقًنج ن
.ْ1413
 .63انذس انًُثٕس يٍ انًأثٕس ٔ غيشانًأثٕس :ن هني ةنٍ يؼًنق ةنٍ انؼٌنٍ ةنٍ هينٍ اننقيٍ ان نايهي
(ح2 ،)ْ1113ص2 ،يض ،انطت ج األٔني ،يطت ج يٓن ن لى انًمقًج ن ْ1398
 .64انذسح انجبْشح :نًؼًق ةٍ يكي ان ايهي ،انًهمنب ةانِنٓيق األٔل

(ح ،)ْ786دؼمينك :فأف صناةن ،

انطت ج األٔني ،يؤًٌج َِن اآلًذاَج اننضٕيج انًمقًج ن يِٓق ن .ٍ1365
 .65انذسٔط انششػيخ في فمّ االيبييخ :نهِيؾ ًُي انقيٍ يؼًنق ةنٍ يكني ان نايهي «انِنٓيق األٔل»
(ح3 )ْ786ص3 ،يض ،دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج انُِن اإلًاليي ،انطت ج األٔني ن لى انًمقًج ن .ْ1412
(ح ،)ْ664دؼميك ٔ َِن :يؤًٌنج ةل انتينذ“

 .66انذسٔع انٕاليخ :نهٌيق عهي ةٍ يًٕي ةٍ طأٔى
إلػياء انذنار ن ةينٔح ن انطت ج األٔني1995/ْ1415 ،و.

 .67دػبئى اإلعالو :نهماضي أةي ػُيفج انُ ًاٌ ةٍ يؼًق انذًيًي انًغنةي
ةص

(ح2 ،)ْ363ص2يض ،دؼمينك:

ةٍ عهي أصغن فيضي ،فام انً امف ن انماْنث ن .ْ1383

 .68انذػٕاد ً« :هٕث انؼويٍ»  :ألةي انؼٌيٍ ً يق ةٍ ْتنج اهلل (لطنب اننقيٍ اننأَنق )

(ح،)ْ573

دؼميك ٔ َِن :يقمًج اإلياو انًٓق ‚ ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني .ْ1417
 .69دالئم اإليبيخ :انًٌُٕا اني أةي ط فن يؼًنق ةنٍ طنينن ةنٍ مًنذى انطتنن
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(ينٍ أعنالو انمننٌ

انـايي) ،دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج انت شج ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني.ْ1413 ،
 .71ركشي انشيؼخ في أزكبو انششيؼخ :نًؼًق ةٍ يكي ان ايهي ،انًهمب ا«انِنٓيق األٔل»

(ح،)ْ786

يٍ يُِٕماح يكذتج ةصيندي.
 .71سخبل انجشلي :نهِيؾ أةي ط فن أػًق أةي عتقاهلل (يؼًنق ةنٍ ؿاننق) انتنلني

(ح ،)ْ281دؼمينك:

انٌيق كاظى انًًٕٕ انًيايٕ  ،انطت ج األٔني ،طاي نج طٓنناٌ  ٔ ْ1383دؼمينك :طنٕاف انمينٕيي اإلصنفٓاَي،
انطت ج األٔني ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي ،لى انًمقًج.ْ1419 ،
 .72سخبل انغٕعي :نِيؾ انطائفج أةي ط فن يؼًق ةنٍ انؼٌنٍ انطًٕني
انٌيق يؼًق صافق ةل ةؼن ان هٕو ،انطت ج األٔني ،انًكذتج انؼيقميج ن انُظ

(ح )ْ461دؼمينك ٔ د هينك:

األُنف ن 1961/ْ 1381و.

 .73سخبل انًدهغي ،انًؼشٔف ثبنٕخيضح :نهِيؾ يؼًق ةالن ةٍ يؼًق دمي انًظهٌي

(ح ،)ْ1111ين

ةماء انٌيق انـٕئي في كم مأ ككنِ انًظهٌي ،دنديب :عتقاهلل انٌتواني انؼاص ،انطت ج األٔني :يًٌٕج األعًهنين
ةينٔح ن .ْ 1415
 .74سخبل انُدبشي :نهِيؾ كةي ان تاى أػًق ةٍ عهي ةٍ أػًق ةٍ ان تاى انُظاُي األًنق انكنٕفي
(ح )ْ451دؼميك :انٌيق يًٕي انِتين انوَظاَي ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي نظًاعج انًقمًيٍ ةمى انًِنفج.
 .75انشعبئم انؼشش :نِيؾ انطائفج يؼًق ةٍ انؼٌٍ ةٍ عهي انطًٕي

(ح ،)ْ461انطت ج انشاَيج ،يؤًٌنج

انُِن اإلًاليي ن لى انًِنفج ن .ْ1414
(ح14،)ْ1171ص14 ،ينض ،دؼمينك :انٌنيق ػٌنيٍ

 .76سٔضخ انًزميٍ :نهًٕني يؼًق دمني انًظهٌني

انًًٕٕ انكنياَي  +انِيؾ عهي پُاِ االُذٓامف  ،انطت ج األٔني ،ةُياف فنُْن

إًناليي ػناص يؼًنق ػٌنيٍ

كُٕاَپٕم ،انًطت ج ان هًيج ن لى انًمقًّ ن .ْ1393
 .77سٔضخ انٕاػظيٍ :نهمذال انُيٌاةٕم

(ح ،)ْ518دصؼيغ ٔ د هيك :انِنيؾ ػٌنيٍ األعهًني ،انطت نج

األٔني ،يؤًٌج األعًهي نهًطتٕعاح ن ةينٔح ن ْ1416
 .78انضْذ :نهؼٌيٍ ةٍ ً يق انكٕفي األْٕام
عنفاَياٌ ،انطت ج انشاَيج ،انًطت ج :فنُْ

(يٍ أعالو انمننٌ انشاننز) ،دؼمينك :ييننها غنالو مضنا

ن ايناٌ ن .ٍ. ْ1361

 .79عؼذ انغؼٕد :ننضي انقيٍ أةي انماًى عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فن ةٍ يؼًق اةٍ طنأٔى

(ح)ْ664

يُِٕماح اننضي ن لى انًمقًج ن .ٍ . ْ1363
 .81انظشاط انًغزميى إني يغزسمي انزمذيى :نهِيؾ هيٍ انقيٍ أةي يؼًنق عهني اةنٍ ينَٕي ان نايهي
(ح )ْ877دؼميك ٔ دصؼيغ :يؼًق انتالن انًؼًٕف 3 ،ص3 ،يض ،انًكذتج انًندضٕيج ن طٓناٌ ن انطت نج األٔنني
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.ْ1384
 .81طفبد انشيؼخ :نهِيؾ انصقٔق ،أةي ط فن يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةٍ يًٕي ةٍ ةاةٕينّ انمًني
(ح ،)ْ381اَذِاماح أعهًي ن طٓناٌ.
 .82انظٕاػك انًسشلخ :أػًق ةٍ ػظن انٓيذًي انًكي (ح )ْ974يكذتج انماْنث ،انطت انشاَي .ْ1385
 .83عتّ األئًخ“ :ن تقاهلل ٔانؼٌيٍ اةُي ةٌطاو انُيٌاةٕميّيٍ ،دمنقيى :انٌنيق يؼًنق يٓنق انـناًناٌ،
يُِٕماح انًكذتج انؼيقميج ،انُظ

األُنف .ْ1385

ت األئًخ“ :نهٌق عتق اهلل ُتّن
 .84ع ّ

(ح 2 ،)ْ1242ص1 ،يض ،ن يُِٕماح اإلعذصاو ن .ْ1415

 .85عشائف انًمبل في يؼشفخ عجمبد انشخبل :نهٌنيق عهني أصنغن انظناةهمي انتنٔطننف

(ح)ْ1313

2ص 2،يض ،دؼميك :انٌيق يٓق اننطائي ،ةئُناف انٌيق يؼًٕف انًنعِي ،يكذتج ةيج اهلل انًنعِي ان ايج ،انطت ج
األٔني.ْ1411 ،
(ح )ْ841دصؼيغ ٔ د هيك ،أػًنق انًٕػنق

 .86ػذح انذاػي ٔ َدبذ انغبػي :أػًق ةٍ فٓق انؼهي
انمًي ،انطت ج األٔني ،فام انكذاا اإلًاليي1987 / ْ1417 ،و.
 .87انؼذد انمٕيخ نذفغ انًخبٔف انيٕييخ :ن هي ةٍ يًٕ

انؼهي

 ،دؼميك :انٌيق يٓق اننطنائيَِ ،نن:

يكذتج ةيج اهلل انًنعِي ان ايج ،يطت ج انٌيق انِٓقاء ن انطت ج األٔني ن .ْ1418
 .88ػهم انششائغ :نهِيؾ انصقٔق أةي ط فن يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةنٍ يًٕني ةنٍ ةاةٕينّ انمًني
(ح  ،) ْ381دمقيى :انٌيق يؼًق صافق ةؼن ان هنٕو ،يُِنٕماح انًكذتنج انؼيقمينج ،انُظن

األُننف ْ1385

 1966/وَِ .ن ٔ دصٕين :يكذتج انقأم ن لى انًمقًج.
 .89ػًذح انغبنت في أَغبة آل أثي عبنت :نظًنال اننقيٍ أػًنق ةنٍ عهني انؼٌنيُي ،انً ننٔف ةناةٍ
عُتج

(ح ،)ْ828يؤًٌج أَصامياٌ ن لى انًمقًج ن 1996 / ْ1417و.

 .91ػٕاني انهئبني انؼضيضيخ في األزبديث انذيُيخ :نًؼًق ةٍ عهي ةٍ إةناْيى اإلػٌناَي ،انً ننٔف ةناةٍ
أةي طًٕٓم

( كاٌ ػيا ًُج 4 ،)ْ912ص4 ،يض ،دؼميك :انؼاص ةلا يظذتي ان نالي ،انطت ج األٔني ،يطت نج ًنيق

انِٓقاء ن لى انًمقًج ن 1983 / ْ1413و.
 .91ػيٌٕ اخجبس انشضب :#نهِيؾ انصقٔق أةي ط فن يؼًق ةٍ عهني ةنٍ انؼٌنيٍ ةنٍ ةاةٕينّ انمًني
(ح ،)ْ381دصؼيغ :انٌيق يٓق انؼٌيُي انالطٕمف 2 ،ص1 ،يض ،اَذِاماح طٓاٌ ن طٓناٌ ن .ْ1387
 .92ػيٌٕ انًؼدضاد :نهِيؾ ػٌيٍ ةٍ عتقانْٕاا

( يٍ أعالو انمنٌ انـايي) ،انطت ج انشانشنج ،يؤًٌنج

األعهًي نهًطتٕعاح ن ةينٔح ن .ْ1413
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 .93انغيجخ :نهِيؾ يؼًق ةٍ إةناْيى انُ ًاَي

(يٍ أعالو انمنٌ انناة ) ،دؼميك :عهي أكتن انغفام  ،يكذتنج

انصقٔق ن طٓناٌ.
 .94انغيجخ :نِيؾ انطائفج أةي ط فنن يؼًنق ةنٍ انؼٌنٍ انطًٕني

(ح ،)ْ461دؼمينك :انِنيؾ عتناف اهلل

انطٓناَي  +انِيؾ عهي أػًق َاصغ ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج انً امف اإلًالييج ن لى انًمقًجن ْ1411
 .95فزر األثٕاة :ألةي انماًى عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فن ةنٍ يؼًنق ةنٍ طنأٔى

(ح ،)ْ664دؼمينك:

ػايق انـفاف ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياء انذنار ن لى انًمقًّ.
 .96فشج انًًٕٓو في ربسيخ ػهًبء انُدٕو :ننضي انقيٍ أةي انماًى عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فنن ةنٍ يؼًنق
ةٍ طأٔى

(ح )ْ664يُِٕماح اننضي ن لى انًمقًجن .ٍ . ْ1363

 .97فشزخ انغشي :انٌيق عتقانكنيى ةٍ طأٔى انؼٌُي

( ح )ْ693دؼمينك ،انٌنيق دؼٌنيٍ ةل ُنتيب

انًًٕٕ  ،انطت ج األٔنيَ ْ1419 ،اُن :ينكو انغقين نهقماًاح اإلًالييج.
 .98انفظٕل انًخزبسح :ألةي ط فن يؼًق ةٍ عهي ةنٍ انؼٌنيٍ ةنٍ ةاةٕينّ انمًني «انِنيؾ انصنقٔق»
(ح ،) ْ381دؼميك :عصاو عتقانٌيق ،انًطتٕآ ضًٍ يصُفاح انِيؾ انًفيق :ط ،2انطت ج األٔنيَِ ،نن ٔ دصنٕين
انًؤدًن ان انًي ألنفيج انِيؾ انًفيق ن لى انًمقًج ن .ْ1413
 .99انفظٕل انًًٓخ في أطٕل األئًخ“ :نهِيؾ يؼًق ةنٍ انؼٌنٍ انؼنن ان نايهي

( ،ح3 ،)1114ص،

3يض ،دؼميك ٔ إُناف :يؼًق ةٍ يؼًق انؼٌيٍ انمائيُي .يؤًٌج ي امف إًاليي إياو مضا #ن يط تج َگنيٍ
لى.
 .111انفضبئم :نهِيؾ أةي انفضمُ ،اكاٌ ةٍ طتنئيم انمًي

( ،يٍ أعالو انمنٌ انٌافى انٓظنن ) ،انٌنيق

يؼًق انًًٕٕ  +انِيؾ عتق اهلل انصانؼي ،ةئُناف انٌيق يؼًق انؼٌنيُي انمؤيُني ،انطت نج األٔنني ،يطت نج
اآلفاا ن انُظ

األُنف َِ ، ْ1396ن ٔ دصٕين :يكذتج انقأم ن لى انًمقًج.

 .111فضبئم األشٓش انثالثخ  :نهِيؾ انصقٔق أةي ط فن ،يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةنٍ يًٕني ةنٍ ةاةٕينّ
انمًي

(ح ،)ْ381دؼميك ٔ إؿناص :يينها غالينضا عنفاَياٌ ،انطت ج األٔني ،يطت ج اآلفاا ن انُظ

االُننف

َِ ،ْ1396ن ٔ دصٕين :يكذتج انقأم ن لى انًمقًج.
 .112فضبئم انشيؼخ  :نهِيؾ انصقٔق أةي ط فن ،يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةٍ يًٕي ةٍ ةاةٕيّ انمًني
(ح ،)ْ381اَذِاماح أعهًي ن طٓناٌ.
 .113فللالذ انغللبئم :نهٌننيق مضنني انننقيٍ ،أةنني انماًننى عهنني ةننٍ يًٕنني ةننٍ ط فننن ةننٍ يؼًننق
انطأٔى

(ح ،)ْ664يكذب األعالو اإلًاليي ن لى انًمقًج ن .ٍ ْ1372

5856

 .114انفٓشعذ :نهِيؾ انطائفج أةي ط فن ،يؼًق ةٍ انؼٌٍ انطًٕي
ان اليج انٌيق يؼًق صافق ةل ةؼن ان هٕو ،يُِٕماح انِني

( ح )ْ461صنؼؼّ ٔ عهنك عهينّ:

اننضي.

 .115انفٓشعذ انُذيى :ألةي انفنص يؼًق ةٍ أةي ي مٕا إًؼاق ةٍ يؼًق ةٍ إًنؼاق اننٕماق ،انً ننٔف
ةانُقيى (ح.)ْ381
 .116لبيٕط انشخبل :نهِيؾ يؼًق دمي انذٌذن

صقم ػذي اآلٌ11 ،ص11،يض،دؼميك ٔ َِنن :يؤًٌنج

انُِن اإلًاليي ،انطت ج انشاَيجْ1411 ،
 .117انمبيٕط انًسيظ :نًظق اننقيٍ يؼًنق ةنٍ ي منٕا انفينٔهةةناف

(ح4 ،)ْ817ص4،ينض ،انطت نج

األٔني ،فام إػياء انذنار ان نةي.
(يٍ أعالو انمننٌ انشاننز انٓظنن )،

 .118لشة األعُبد :نهِيؾ أةي ان تاى عتق اهلل ةٍ ط فن انؼًين

دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياءانذنار ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني .ْ1413
(ح )ْ573دؼمينك :غنالو مضنا

 .119لظض األَجيبء“ :نمطب اننقيٍ ًن يق ةنٍ ْتنج اهلل اننأَنق
عنفاَياٌ انيوف  ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج انًفيق ن ةينٔح ن 1989/ْ1419و.

اننضني ،انًطت نج ُنني خ ن لنى ن

 .111لظض األَجيبء“ :انٌيق َ ًج اهلل انظوائن  ،اَذِاماح انِني
.ْ1421
 .111انكبفي :نشمج اإلًالو أةي ط فن يؼًق ةٍ ي مٕا انكهيُي

(ح 8 ،)ْ329ص8،يض ،دصؼيغ ٔ د هيك:

عهي أكتن انغفام  ،فاماألضٕاء ن ةينٔح 1985/ ْ1415و.
 .112كبيم انضيبساد :نهِيؾ أةي انماًى ط فن ةٍ يؼًق ةٍ لٕنٕيّ انمًني

(ح ،)ْ386دؼمينك :انِنيؾ

طٕاف انميٕيي ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج َِن انفماْج ن لى انًمقًج .ْ1417
 .113كزبة عهيى ثٍ لليظ :نهِنيؾ أةٕصنافق ًنهيى ةنٍ لنيي انٓالنني ان ناين انكنٕفي

(ح،)ْ76

3ص3،يض ،دؼميك :انِيؾ يؼًق ةالن األَصام  ،انطت ج انشاَيجَِ ،ن انٓاف ن لى انًمقًج ن .ْ1416
 .114كزبة شُبعي اْم ثيذ“ ،اَصام لًيَ ،اصن انقيٍ ،لى ،يؤًٌّ¨ ةًٕذاٌ كذناا (ينكنو چنا

ٔ

َِن ففذن دتهيغاح اًاليي ػٕهِ عهًيّ¨ لى).ٍ1388 ،
 .115كشف انغًخ في يؼشفخ األئًخ“ :ألةي انؼٌٍ عهي ةٍ عيٌي ةٍ أةي انفنذغ اإلمةهني

(ح ْ693

)2 ،ص2 ،يض ،دؼميك :انٌيق ْاُى اننًٕني ،يكذتج ةُي ْاًُي ،دتنيو ن ايناٌ ن .ْ1381
 .116كفبيخ األثش في انُضّ ػهي األئًخ اإلثُي ػشش“ :ألةي انماًٍ عهني ةنٍ يؼًنق ةنٍ عهني انـنوااه
انمًّي

(يٍ أع الو انمنٌ انناة ) ،دؼميك :انٌيق عتق انطي

انؼٌيُي ،اَذِاماح ةيقام ن لى انًمقًج ن .ْ1411
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 .117كفبيخ انغبنت في يُبلت ػهي ثٍ أثي عبنت :#ألةي عتق اهلل يؼًق ةٍ يًٕ

ةٍ يؼًنق انمنُني

انكُظي انِاف ي (ح  ،) ْ658دؼميك ٔ دصؼيغ :يؼًق ْاف األييُني ،انطت نج انشانشنج ،فام إػيناء دننار أْنم
ةيخ“ ن طٓناٌ ن .ٍ ْ1362/ْ1414
 .118كُضانفٕائذ :ألةي انفذغ يؼًق ةٍ عهي انكناطكي

(ح ،)ْ449يكذتج انًصطفٕ ن لى انًمقًجن

 .119نغبٌ انؼشة :ألةي انفضم طًال انقيٍ يؼًق ةٍ يكنو ةٍ يُظنٕم األفنيمني انًصنن 18 ،ص18،ينض،
َِن أفا انؼٕهث ن لى انًمقًجنْ1415
 .121نغبٌ انًيضاٌ :الةٍ ػظن ان ٌمالَيُٓ ،اا انقيٍ ،أةي انفضم ،أػًق ةٍ عهي ةنٍ يؼًنق(ح،)ْ852
7ص7 ،يض ،انطت ج انشانشج :يؤًٌج األعهًي ن ةينٔح ن  ٔ .ْ1416دؼميك :عنقث ينٍ انًؼممنيٍ ةئُنناف يؼًنق
عتقاننػًٍ انًنعِهي9 ،ص9،يض ،انطت ج األٔني ،فام إػياء انذنار ان نةي ،يؤًٌج انذناميؾ ان نةني ن ةيننٔح ن
.ْ1416
 .121يأرخ يُمجخ يٍ يُبلت أييشانًؤيُيٍ ػهي ثٍ أثي عبنت ٔ األئًخ“ يٍ ٔنذِ :ألةي انؼٌنٍ انمًني،
انً نٔف ةاةٍ ُاكاٌ

(يٍ أعالو انمنٌ انناة ) ،دؼميكَ :تيم مضا عهنٕاٌ ،انطت نج األٔنني ،اننقام اإلًنالييج ن

ةينٔح ن 1988/ْ1419و.
( يٍ أعالو انمنٌ انشانز) ،دؼميك :يقمًج

 .122انًؤيٍ :نهِيؾ انشمج ،انؼٌيٍ ةٍ ً يق انكٕفي األْٕاه
اإلياو انًٓق ‚ ةانؼٕهث ان هًيج ن لى ،انطت ج األٔني .ْ1414 ،ق.
 .123يثيشاألزضاٌ :نهِيؾ اةٍ ًَا انؼهني

(ح ،)ْ645دؼمينك ٔ َِنن :يقمًنج اإليناو انًٓنقي‚ ن لنى

انًمقًج ن انطت ج انشانشج.ْ1416 ،
 .124انًدذي في أَغبة انغبنجييٍ :نهٌيق أةي انؼٌٍ عهي ةٍ يؼًق ةٍ عهي ةنٍ يؼًنق ان هنٕ

(يٍ

أعالو انمنٌ انـنايي) ،دؼمينك :أػًنق انًٓنقٔ اننقايغاَي ،انطت نج األٔنني ،يكذتنج انًنعِني ان اينج ن لنى
انًمقًجن.ْ1419
(ح6 ،) ْ1185ص6 ،ينض ،دؼمينك :انٌنيق أػًنق

 .125يدًغ انجسشيٍ :نهِنيؾ فـنن اننقيٍ انطنيؼني
انؼٌيُي ،انًكذتج انًندضٕيج ن طٓناٌ.

 .126يدًغ انجيبٌ في رفغليش انملشآٌ :نهِنيؾ أةني عهني ،انفضنم ةنٍ انؼٌنٍ انطتنًني

(ح،)ْ548

11ص5،يض ،يُِٕماح يكذتج ةيج اهلل انًنعِي ن لى انًمقًج ن .ْ1413
 .127يدًغ انشخبل :نهًٕني هكي انقيٍ عُايج اهلل انمٓتاَي

(كاٌ ػيا 7 )ْ1116ص3،يض ،صنؼؼّ ٔ عهنك

عهيّ انٌيق ضياء انقيٍ انِٓين ةان اليج اإلصفٓاَي ،انطت ج انشاَيج ،يؤًٌج إًًاعيهياٌ ن لى ن ُ.ْ1364
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 .128يدًٕػخ َفيغخ ،انسبٔيخ نشعبئم ششيفخ :ةئُناف انٌيق ُٓاا انقيٍ انؼٌيُي انًنعِني انُظفني
يُِٕماح يكذتج ةصيندي ن لى انًمقًج.
 .129انًسبعٍ :نهِيؾ أةي ط فن ،أػًق ةٍ يؼًق ةٍ ؿاننق انتنلني

(ح2 ،)ْ281ص1،ينض ،دصنؼيغ ٔ

د هيك :انٌيق طالل انقيٍ انؼٌيُي ،انطت ج انشاَيج ،فام انكذاا اإلًالييج ن لى انًمقًج
 .131انًسدللخ انجيضللبء فللي رٓللزيت اإلزيللبء :يؼًننق ةننٍ انًندضنني ،انًننقعٕ ةننانًٕني يؼٌننٍ
انكاُاَي

(ح5 ،)ْ1191ص5 ،يض ،انطت ج انشاَيج ،ففذن اَذِاماح إًاليئ ،اةٌذّ ةنّ طاي نّ يقمًنيٍ ػنٕهِ

عهًيّ لى.
 .131يخزظش ثظبئش انذسخبد :نهِيؾ ػٌٍ ةٍ ًنهيًاٌ انؼهني
األٔني ،انًطت ج انؼيقميج ن انُظ

(ينٍ عهًناء انمننٌ انذاًن ) ،انطت نج

االُنف ن َِ . ْ1371ن ٔ دصٕين اَذِناماح اننًنٕل انًصنطفي

ن لنى

انًمقًج.
 .132يذيُخ انًؼبخض األئًخ االثُي ػشش“ ٔ دالئم انسدلح ػهلي انجشلش :نهٌنيق ْاُنى انتؼناَني
(ح ،)ْ1117دؼميك :انِيؾ عوِ اهلل انًٕالئي8 ،ص8 ،يظؤ انطت ج األٔني ،يؤًٌج انً امف اإلًالييج ن .ْ1413
 .133يشٔج انزْت ٔ يؼبدٌ اندْٕش :ألةي انؼٌنٍ انًٌن ٕف

(ح4 ،)ْ346ص4،ينض ،دؼمينك :يؼًنق

يؼيي انقيٍ عتقانؼًيق ،فام انً نفج ن ةينٔح.
 .134انًضاس :ألةي عتق اهلل يؼًق ةٍ يؼًق ةٍ َ ًناٌ ان ككتنن انتغنقاف «انِنيؾ انًفينق»

(ح،)ْ413

دؼميك :انٌيق يؼًق ةالن األةطؼي ،ضًٍ يصُفاح انِيؾ انًفيق :ص ،5انطت ج األٔني ،انُاُنن :انًنؤدًن ان نانًي
ألنفيّج انِيؾ انًفيق ن لى انًمقًج ن .ْ1413
(ح ،)ْ786دؼميك :يؼًٕف انتقم  ،انطت ج األٔنني،

 .135انًضاس :نًؼًق ةٍ يكي ان ايهي «انِٓيق األٔل»
يؤًٌج انً امف اإلًالييج ن لى انًمقًج ن .ْ1416

 .136انًضاس انكجيش :نهِيؾ أةي عتقاهلل يؼًق ةٍ ط فن انِنٓيق

(يٍ أعنالو انمننٌ انٌنافى) ،دؼمينك:

طٕاف انميٕيي اإلصفٓاَي ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي ن لى انًمقًج ن .ْ1419
 .137يغبس انشيؼخ :نًؼًق ةٍ يؼًق ةٍ انُ ًاٌ انًفيق

(ح ،)ْ413ضًٍ يظًٕعج َفيٌج.

 .138انًغزدبد يٍ كزبة اإلسشبد :نظًال انقيٍ انؼٌٍ ةٍ يًٕ

انؼهي

(ح ،)ْ726دؼميك :يؼًنٕف

انتقم  ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج انً امف اإلًالييج ن لى انًمقًجن.ْ1417
 .139يغزذسكبد ػهى سخبل انسذيث :نهِيؾ عهي انًُاه انِاْنٔف 8 ،ط 8يض ،انطت نج األٔنني ،يطت نج
ػيقم ن طٓناٌ ن ْ1412
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(ح18 ،)ْ1321ص18،ينض،

 .141يغزذسن انٕعبئم ٔ يغزُجظ انًغبئم :نًينها ػٌيٍ انُٕم انطتنًي

دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياء انذنار ن لى انًمقًجن انطت ج األٔني.ْ1417 ،
 .141يغزغشفبد انغلشائشأأٔ انُلٕادس  :نهِنيؾ أةني عتنقاهلل يؼًنق ةنٍ أػًنق اةنٍ إفميني انؼهني
(ح ،)ْ 598 .دؼميك ٔ َِن :يقمًج اإلياو انًٓقى‚ لى انًمقًج ن انطت ج األٔني1987/ْ1218 ،و.
 .142يغكٍ انفؤاد ػُذ فمذ األزجخ ٔ األٔالد :نهِيؾ هيٍ انقيٍ عهي ةٍ أػًنق انظت ني ان نايهي «انِنٓيق
انشاَي»

(ح ،)ْ965دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج ةل انتينخ“ إلػيناء انذننار ن لنى انًمقًنج ،انطت نج األٔنني،

.ْ1417
 .143يغُذ االيبو انشضب ،#عويو اهلل عطامف ؿتُٕناَي ،يؤًٌنج طتن ٔ َِنن اًنذاٌ لنقى اننضنٕ ،
1416ق.
 .144يشبسق إَٔاس انيميٍ في أعشاس أييشانًؤيُيٍ :#نهؼافظ مطب انتنًني

 ،انطت نج انشاَينج ،انًكذتنج

انؼيقميج ن لى انًمقًج ن ٍ .ْ1375 /ْ1416
 .145يشكبح األَٕاس في غشس األخجبس :نه انى انظهيم أةي انفضم عهي انطتنًي

(ح أٔائنم انمننٌ انٌناة

ْ) يُِٕماح انًكذتج انؼيقميج في انُظ  ،انطت ج انشاَيج.ْ1385 ،
 .146يظبدلخ اإلخٕاٌ ْٕ :كذاا «اإلؿٕاٌ» ن هي ةٍ ةاةٕيّ انمًني

(ح )ْ329دؼمينك ٔ طتن  :ةئُنناف

انٌيق عهي انـناًاَي انكاظًي ،يكذتج اإلياو صاػب انوياٌ ن انكاظًيج ،ان ناق ن َِن ٔ دصٕين :انكنياَي ن لنى
انًمقًج ن 1982/ْ1412و.
 .147انًظجبذ :نهِيؾ دمي انقيٍ إةناْيى ةٍ عهي ةٍ انؼٌٍ ةٍ يؼًنق ان نايهي انكف ًني

(يٍ أعنالو

انمنٌ انذاً ) ،دصؼيغ :انِيؾ ػٌيٍ األعهًي ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج األعهًي نهًطتٕعاح ن ةينٔح ن .ْ1411
 .148يظجبذ انضائش :نهٌيق أةي انماًى عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فنن ةنٍ يؼًنق اةنٍ طنأٔى

(ح،)ْ664

دؼميك :يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياءانذنار ،انطت ج األٔني.ْ1417 ،
 .149يظجبذ انششيؼخ نإليبو خؼفش انظبدق :#يُِٕماح يؤًٌج األعًهي نهًطتٕعاح ن ةينٔح ن انطت نج
األٔني1981/ْ1411 ،و.
 .151يظجبذ انزٓدذ :نِيؾ انطائفج ،أةي ط فن يؼًق ةٍ انؼٌٍ انطًٕي

(ح )ْ461دؼميك ٔ دصنؼيغ:

عهي أصغن ينٔاميق ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج فمّ انِي ّ ن ةينٔح ن .ْ1411
 .151انًظجبذ انًُيش :دأني

أػًق ةٍ يؼًق ةٍ عهي انًمن انفيٕيي

فام انٓظنث ن لى
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(ح2 ،)ْ771ص1 ،يض ،يُِنٕماح

 .152يظُفبد انشيخ انًفيذ:ألةي عتقاهلل يؼًق ةٍ يؼًق ةنٍ انُ ًناٌ ان كتنن انتغنقاف

(ح،)ْ413

14ص14 ،يض ،انطت ج األٔني ،انُاُن :انًؤدًن ان انًي ألنفيج انِيؾ انًفيق ن لى انًمقًج ن .ْ1413
 .153يؼبَي األخجبس:نهِيؾ أةي ط فن يؼًق ةٍ عهي ةٍ انؼٌيٍ ةٍ ةاةٕيّ انمًي

(ح )ْ381دصنؼيغ ٔ

د هيك :عهي أكتن انغفام  ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي ن لى انًمقًجن.ٍ.ْ1361
 .154يؼدى انجهذاٌ :نِٓاا انقيٍ أةي عتقاهلل ،يالٕح ةنٍ عتنق اهلل انؼًنٕ اننٔيني انتغنقاف (ح،)ْ626
5ص5 ،يض ،فامصافم ن ةينٔح ن .ْ1376
 .155يؼدى سخبل انسذيث ٔ رفظيم عجمبد انشٔاح :نهٌيق أةي انماًى انًًٕٕ انـٕئي

23 ،ص23،يض،

انطت ج انناة ج ،ينكو َِن ةسام انِي ج ن لى انًمقًج ن 1411ق.
 .156انًؼدى انٕعيظ :نهقكذٕم إةناْيى أَيي ن انقكذٕم عتقانؼهيى يُذصن ن عطيج انصٕانؼينن يؼًنق ؿهن
اهلل أػًق2 ،ص1 ،يض ،انطت ج انشانشج ْ1418 ،ق ،انُاُن :يكذب َِن انشمافج اإلًالييج.
 .157يفزللبذ انفللالذ فللي ػًللم انيللٕو ٔ انهيللم :نهِننيؾ ةٓنناء انننقيٍ يؼًننق ةننٍ انؼٌننيٍ انؼننامسي
ان ايهي

(ح ،) ْ1131د هيك :يؼًق إًًاعيم انًاهَقماَي انـٕاطٕئي ،دؼميك :انٌيق يٓق اننطنائي ،انطت نج

األٔني ن يؤًٌج انُِن اإلًاليي ن لى انًمقًج.ْ1415 ،
 .158يمزم انسغيٍ :#ألةي انًؤيق انًٕفك ةٍ أػًق انًكي ،أؿطنب ؿنٕامهو(ح ،)ْ568دؼمينك انِنيؾ
يؼًق انًٌأ  ،انُاُن :إَٔام انٓق ن لى انًمقًج.
(ح .) ْ413دؼميك ٔ َِن :يؤًٌنج انُِنن

 .159انًمُؼخ :ألةي عتقاهلل يؼًق ةٍ يؼًق ةٍ انُ ًاٌ انًفيق
اإلًاليي ن لى انًمقًج ن انطت ج انشاَيجْ1411،
 .161يكبسو األخالق :ألةي َصن انؼٌٍ ةٍ انفضم انطتنًي

(يٍ أعالو انمنٌ انٌافى انٓظن ) ،دؼمينك

ٔ دمقيى :انِيؾ ػٌيٍ األعهًي ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج األعهًي نهًطتٕعاح ن ةينٔدن1994/ْ1414و.
 .161انًُبلت :نًٕفك ةٍ أػًق ةٍ يؼًق انـٕامهيي(ح ،) ْ568دؼميك :انِنيؾ ياننا انؼًنٕف  ،انطت نج
انشانشج ،يؤًٌج انُِن اإلًاليي ن لى انًمقًج ن .ْ1417
 .162يُبلللت آل أثللي عبنللت :ألةنني ط فننن مُننيق انننقيٍ يؼًننق ةننٍ عهنني ةننٍ ُٓنةُننٕا انٌنننٔ
انًاهَقماَي

(ح4،)ْ588ص4،يض ،انًطت ج ان هًيج ن لى انًمقًج

 .163يُبلت أْم انجيذ“ :نهًٕني ػيقم عهي ةٍ يؼًق انِننٔاَي

(يٍ أعنالو انمننٌ انشناَي عِنن)،

دؼميك :انِيؾ يؼًق انؼٌٌٕ ،يطت ج انًُِٕماح اإلًالييج .ْ1414
 .164يُزخت األَٕاس انًضيئخ:نهٌيق عهي ةٍ عتقانكنيى انُيهي انُظفي
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(يٍ أعالو انمنٌ انذاً ) ،دؼمينك:

انكْٕكن  ،يطت ج انـياو ن لى ن .ْ1411

انٌيق عتقانهطي

 .165انًُزختفيخًغانًشاثئانخغت :فـنانقيٍانطنيؼي انُظفي

(ح )ْ1185اَذِاماح يكذتج أمٔيينج

ن لى.
 .166يُزٓللي انًمللبل فللي أزللٕال انشخللبل :ألةنني عهنني انؼننائن  ،انِننيؾ يؼًننق ةننٍ إًننًاعيم
انًاهَقماَي

(ح1 ،)ْ1216ص1 ،يض ،انطت ج انؼظنيج  ٔ +دؼميك ٔ َِن :يؤًٌج ةل انتينخ ،إلػيناء انذننار،

5ص5 ،يض ،انطت ج األٔني ن لى انًمقًج ن ْ1416
 .167انًُدذ في انهغخ ٔ األػالو :نٕيي ي هٕف2 ،ص2 ،يض ،انطت ج  ،35يُِٕماح فامانًِننق ن ةيننٔح ن
1996و.
 .168يٍ اليسضشِ انفميّ :نهِيؾ انصقٔق أةي ط فن ،يؼًق ةنٍ عهني ةنٍ انؼٌنيٍ ةنٍ ةاةٕينّ انصنقٔق
انمًي

(ح 4 ،)ْ381ص4 ،يض ،دؼميك ٔ د هيك :انٌيق ػٌٍ انـناًاٌ ،انطت ج انٌافًج ،فاماألضٕاء ن ةينٔح

ن .ْ1415
(ح )ْ1128انطت ج انمقيًج .1316

 .169يُٓح انًمبل :نهًينها يؼًق ةٍ عهي ةٍ إةناْيى اإلًذنةةاف

 .171يُيخ انًشيذ في آداة انًفيذ ٔ انًغزفيذ :نهفميّ انِٓيق انٌ يق ،هيٍ انقيٍ اةٍ عهي ةٍ أػًق ان ايهي
انِايي

(ح ،)ْ965يطت ج انـياو ،لً.ْ1412

 .171يٕعٕػخ اإليبو اندٕاد :#انهظُج ان هًيج في يؤًٌج ٔني عصن‚ ،نهقماًاح اإلًالييج2 ،ص2 ،يض،
لى انًمقًج ن  ،1419انطت ج األٔني.
 .172انًٕعٕػخ انشخبنيخ :نهٌيق ػٌيٍ انطتاطتائي انتنٔطنف

 ،دُظيى ييننها ػٌنٍ انُنٕم انًٓنقاَي،

7ص7،يض ،يظً انتؼٕر اإلًالييج في اآلًذاَج اننضٕيج انًمقًج.ْ1413
 .173ييضاٌ االػزذال :نهلْتي ًُي انقيٍ ،أةي عتقاهلل ،يؼًق ةٍ أػًق ةنٍ عشًناٌ(ح4 ،)ْ748ص4،ينض،
دؼميك :عهي يؼًق انتظأ  ،يطت ج فام انفكن ن ةينٔح ن 1963/ْ1382و.
 .174يٓح انذػٕاد ٔ يُٓح انؼجبداد :نهٌيق مضي انقيٍ أةي انماًى ،عهي ةٍ يًٕي ةٍ ط فن ةٍ يؼًنق
ةٍ طأٔى

(ح ،) ْ664د هيك :انِيؾ ػٌنيٍ األعهًني ،انطت نج األٔنني ،يؤًٌنج األعهًني نهًطتٕعناح ن

ةينٔح ن ْ1414
َ .175ضْخ اندهيظ ٔ يُيخ األديلت األَليظ :نهٌنيق ان تناى انًكني انؼٌنيُي انًًٕنٕ

(ح)ْ1181

2ص2،يض ،انطت ج األٔني ،اَذِاماح انًكذتج انؼيقميج ن لى انًمقًج ن ُ.ْ1375/ْ1417
َ .176ضْخ انُبرش في اندًغ ثيٍ األشجبِ ٔ انُظلبئش :نيؼيني ةنٍ ًن يق انؼهني
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دؼمينك :انٌنيق أػًنق

انؼٌيُي َٕ +م انقيٍ انٕاعظي ،يطت ج اآلفاا ن انُظ

األُنف ن َِ .ْ1386ن ٔ دصٕين :يُِنٕماح اننضني ن

لى انًمقًج.
َ .177ضْخ انُبرش ٔ رُجيّ انخبعش :نهِيؾ انؼٌيٍ ةٍ يؼًق ةٍ انؼٌٍ ةٍ َصنن انؼهنٕاَي

(ينٍ أعنالو

انمنٌ انـايي) ،دؼميك ٔ َِن :يقمًج اإلياو انًٓق ‚ ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني ْ1418
َ .171شبٌ دٔعذ (فٓنًخ َايّ كذب يندتط ةا اياو مضا #يٕطٕف فم كذاةـاَّ ٔ ينٕهِ يهني يهنا) ،ةنّ
كَُٕ :يٓذا ةاصفا ،دٓيّ ُقِ فم يؤًٌّ كذاةـاَّ ٔ يٕهِ يهي يها.ٍ1388 ،
(انًذٕفي في عصن انغيتج انصنغن )،

 .179انُٕادس :ألةي ط فن أػًق ةٍ يؼًق ةٍ عيٌي األُ ن انمًي

دؼميك :يؤًٌج اإلياو انًٓق ‚ ،انطت ج األٔني ،انًطت ج أيينن لى انًمقًج.
َٕ .181ادس انًؼدضاد في يُبلت األئًخ انٓذاح“ :نًؼًق ةٍ طنين ةٍ مًنذى انطتنن

(ينٍ أعنالو

انمنٌ انـايي) ،دؼميك ٔ َِن :يقمًج اإلياو انًٓق ‚ ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني .ْ1411
َٕ .181س األثظبس في يُبلت آل ثيذ انُجي انًخزبس@ :نهِيؾ يؤيٍ انِتهُظي (يٍ أعنالو انمننٌ انشاننز
عِن) ،يُِٕماح انِني

اننضي ن لى انًمقًج.

َٕ .182سانثمهيٍ :نهِيؾ عتق عهي ةٍ طً ج ان نًٔني انؼنٕيو (ح5 ،)ْ1112ص5 ،ينض ،دصنؼيغ :انٌنيق
ْاُى اننًٕني انًؼالدي ،انطت ج انشانشج ،انًطت ج ان هًيج ن لى انًمقًج ن .ْ1383
 .183انٕافي :نهًٕني يؼًق يؼٌٍ ،انًِذٓن «ةانفيض انكاُاَي»

(ح 24 ،) ْ1191ص24 ،يض ،دؼمينك ٔ

َِن :يكذتج اإلياو أيين انًؤيُيٍ عهي #ن اصفٓاٌ ن انطت ج األٔني .ْ1416
ٔ .184عبئم انشيؼخ :نهِيؾ يؼًق ةٍ انؼٌٍ انؼن ان ايهي

(ح 31 ،)ْ1114ص31 ،يض ،دؼمينك ٔ َِنن:

يؤًٌج ةل انتيخ“ إلػياء انذنار ن لى انًمقًج ن انطت ج األٔني.ْ1419 ،
 .185انٓذايخ انكجشي :ألةي عتقاهلل انؼٌيٍ ةٍ ػًقاٌ انـصيتي(انؼضيُي)

(ح ،) ْ358انطت نج انناة نج،

يؤًٌج انتالغ ن ةينٔح ن .ْ1411
 .186انيميٍ ثبخزظلبص يٕالَلب ػهلي #ثلئيشح انًلؤيُيٍ :نهٌنيق مضني اننقيٍ عهني ةنٍ انطنأٔى
انؼهي

(ح ،)ْ664دؼميك :األَصام  ،انطت ج األٔني ،يؤًٌج فام انكذاا ن لى انًمقًجن .ْ1413

 .781يُبثيغ انًٕدح نزٔي انمشثي :نٌهيًاٌ ةٍ إةناْيى انمُنقٔه انؼُفني(ح3،)ْ1294ص3 ،ينض ،دؼمينك:
ًيق عهي طًال أُنف انؼٌيُي ،انطت ج األٔني ،فام األًٕث نهطتاعج ٔ انُِن ن لى انًمقًج ن . ْ1416
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