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 تاضٜذ ايطبٝع١

 . اذتٝٛإ سٝا٠ نتاب (38) -085

،  ٖـ808تٛف٢ غ١ٓ امل،  يًسَرلٟ

 . 36 ضقِ ايسٚضٟ ايفٗطؽ بطٌٜ : اْعط

،  ْػد١ نا١ًَ يف دع٤ ٚاسس

 . ٖـ842تطق٢ إىل عاّ 

( َكاي١ تؿتٌُ ع٢ً 930) -085

اذتٝٛإ  نتاب َٔ فضٍٛ

 ألضغطٛ

َٛغ٢ بٔ عبٝس اهلل :  امل٪يف

اغتفاز ،  اٱغطا٥ًٝٞ،  ايكطنٞ

َٔ تطمج١ سٓني بٔ إغشام بعٓٛإ 

املٓاغب١ ب ٜصنط أْ٘ نُا ، إق٬ح

 . أخط٣ غرل نتاب أضغطٛ انتًب

 . بسٕٚ تاضٜذ،  ْػد١ دٝس٠

ع٢ً  حتتٟٛ ْػد١ (1142) -085

نتابني يف غٝاغ١ ارتٌٝ 

 . َٚعطف١ طبٗا

ايجاْٞ َُٓٗا وتٟٛ ع٢ً َكس١َ 

يٓذِ ايسٜٔ بٔ خرل ايسٜٔ اؿٓفٞ 

 . ايطًَٞ شنط فٝٗا أدٝاز اـٌٝ

بسٕٚ ،  يٛس١ 176ؼتٟٛ ع٢ً 

 . تاضٜذ

 . ايٓباتات ضغاي١ يف عًِ -085

َبتٛض٠ ،  فٗٛي١ ايعٓٛإ ٚامل٪يف

  َٓٗا غكط سٝح ، ايططفني

ايٓػد١  سافعتٚ ، ؾ٤ٞ ٜػرل

ع٢ً ايتػًػٌ ا٭ظسٟ ٭زلا٤ 

إىل ،  «آنجاض»ايٓباتات ابتسا٤ َٔ 

 . «ٜكطني»

،  َٚتك١ٓ ١ًَْٛ قٛض عس٠ ايٓل ٜتبع

 . عًٝٗا بعض ايتعًٝكات

ٚشات ،  ايٓػد١ عتٝك١ ٜبسٚ إٔ

 . أ١ُٖٝ

( نتاب األسذاض 1153) -085

 . املًٛن١ٝ

سٍٛ  (1)ايطغاي١ املؿٗٛض٠ يًتٝفاؾٞ

يف آخطٖا ،  ا٭سذاض ايهطمي١

 . فٗطؽ يف شات املٛنٛع

 . َصٖب١ ، تاضٜذ بسٕٚ ْفٝػ١ ْػد١
                                                           

ٖٛ أمحس بٔ ٜٛغف بٔ أمحس ؾطف  (1)

ايسٜٔ ايتٝفاؾٞ بايتا٤ ثايج١ اؿطٚف 

ٚبعسٖا ٜا٤ آخط اؿطٚف ٚفا٤ ٚبعسٖا 

،  أيف ٚؾني َعذ١ُ قبٌ ٜا٤ ايٓػب١

 . ٖـ651تٛيف غ١ٓ 

ٚيًتٝفاؾٞ فًس دٝس :  ٍ ايكفسٟقا

 . يف َعطف١ اؾٛاٖط

 . 8/188ايٛايف بايٛفٝات :  اْعط
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( نتاب يف صٓاع١ 546) -080

 . األسذاض ٚخٛاصٗا

وتٟٛ ع٢ً ،  فٗٛي١ امل٪يف

 . ايهطمي١ ا٭سذاض َٔ 60 أٚقاف

 . ط مجٌْٝػد١ سسٜج١ نتبت غ

 . ( نتاب ايعع214١ُ) -085

سٍٛ عذا٥ب ايػُٛات ٚا٭ضض 

َٓػٛب ،  )عذا٥ب املدًٛقات(

 . ٫بٔ أبٞ ايسْٝا

 . 422فٗطؽ نطفت ضقِ :  اْعط

 . ٖـ1068نتبت غ١ٓ ،  يٛس١ 80

 . ( عذا٥ب املدًٛقات843) -085

طط٠  يف ْػب ، اـًل عذا٥ب سٍٛ

،  ٚيعً٘ خطأ،  ايٓػد١ يًُاٚضزٟ

اـًل  أْبت صٟاي هلل اؿُس : أٚشلا

 . إخل.... ْباتًا ٚدعًِٗ أسٝا٤

 . ْػد١ سسٜج١

 ٚخنب١ األسباب حتف١ -088

 . األعذاب

ٖـ أبٛ عبس اهلل 557أيف٘ مٛ غ١ٓ 

قُس بٔ عبس ايطسِٝ بٔ غًُٕٝا 

 . (1)ٖـ565املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايػطْاطٞ
                                                           

:  5/258قاٍ اؿافغ يف يػإ املٝعإ  (1)

قُس بٔ عبس ايطسِٝ بٔ غًُٝإ بٔ 

عباض٠ عٔ ٚقف يًهٛانب 

ٚيف آخطٖا ،  بططٜك١ عذٝب١

 . فٛا٥س ٚسهاٜات

بسٕٚ ،  عًا َاْػد١ عتٝك١ ْٛ

 تاضٜذ

 . ( نتاب ايعع869١ُ) -085

  إغشام أبٞ ايسٜٔ يدلٖإ

بٔ قُس بٔ بسض بٔ  إبطاِٖٝ

املتٛف٢ ،  ايٓادٞ،  عٝػ٢ اؿًيب

 . ٖـ901غ١ٓ 

 . ْػد١ سسٜج١ بسٕٚ تاضٜذ

                                                              

ايكُس  عبس بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ ايطبٝع

أبٛ ساَس ايعٓػٞ ايػطْاطٞ ضسٌ 

ٚزلع مبكط َٔ ابٔ قازم املسٜين 

ببػساز َٔ زلع َٓ٘ أبٛ ٚ،  ٚايطاظٟ

،  ايعبٝسٟ املباضى بٔ اؿػني اهلل عبس

ٚنتب عٓ٘ أبٛ ايفهٌ بٔ غاضح ٚأبٛ 

ٚغرلِٖ ٚنإ ،  احملاغٔ ايكطؾٞ

 يف انتاًب قٓف ، فان٬ً ؾٝدًا

،  ايعذا٥ب اييت ؾاٖسٖا بب٬ز ايعطب

ٚتٛيف :  ثِ ْكٌ عٔ ايػًفٞ قٛي٘

،  ١٦َ ٚمخؼ ٚغتني مخؼ غ١ٓ بسَؿل

ٚنإ وهٞ ،  ػعنيٚقس داٚظ ايت

سهاٜات َٔ ايعذا٥ب اييت ضآٖا يف 

ٚأَا ،  ٚاهلل أعًِ بكشتٗا،  ب٬زٙ

 . زلاع٘ فكشٝح
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( زتايؼ ايؿٝذ 1128) -055

،  اذتٓفٞ ستُٛز ، ايسٜٔ ظٜٔ

 . سٍٛ بس٤ ارتًل

،  َؿه١ً دٝس٠ ْػد١ ، يٛس١ 121

 . ٖـ972 نتبت غ١ٓ

 . املدًٛقات عذا٥ب (1020) -055

ٱبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ ٜٛغف 

بسٕٚ عٓٛإ ٫ٚ ،  ايبطًٝٛغٞ

 . تبسأ بعذا٥ب ا٭سذاض،  َكس١َ

،  ٖـ796 تاضٜذ ايٓػد١ آخط يف دا٤

،  ٚايعاٖط أْٗا غرل قشٝش١

 . ؿساثتٗا

 عًّٛ ايكطإٓ

،  جتٜٛس،  قطا٤ات،  َكس١َ - أ

 ٚقف ٚابتسا٤

( قطع١ َٔ َضشف 944) -055

 ؾطٜف

 . نٛيف غط غعاٍ ضم ع٢ً نتبت

َٔ أثٓا٤ اٯ١ٜ ايتاغع١ إىل ايجايج١ 

 . َٔ غٛض٠ ٖٛز ٠عؿط

055- (XXIX ادتع٤ ايػابع )

)غٛض٠ ،  عؿط َٔ ايكطإٓ

 . (22) ٚاذتر (21) األْبٝا٤

 . غط ٜاقٛتٞ

 . َضشف َٔ قطع١ (542) -055

( اإلتكإ يف عًّٛ 868) -050

 . ايكطإٓ

،  يًػٝٛطٞ ايكطإٓ عًّٛ يف َكس١َ

يف طط٠ ايٓػد١ ايعٓٛإ نُا دا٤ 

ايبسضٜٔ  َٚطًع ايبشطٜٔ فُع : ًٜٞ

اؾاَع يتشطٜط ايطٚا١ٜ ٚتكطٜط 

ٖٚٛ ،  ايسضا١ٜ يًعامل ايػٝٛطٞ

 . عسا اغِ امل٪يف،  خطأ

 . ْػد١ دٝس٠ بسٕٚ تاضٜذ

( ايتبٝإ يف آزاب 181) -055

 . مح١ً ايكطإٓ

حملٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ بٔ ؾطف 

أيف٘ ،  676املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايٟٓٛٚ

 . ٖـ١ٓ669 غ

 . 2/184سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . تاضٜذ بسٕٚ يهٓٗا ْازض٠ دٝس٠ ْػد١

( ايفٝض ايعُِٝ يف 446) -055

 . َع٢ٓ ايكطإٓ ايععِٝ

ا نإ سًٝ،  ٭محس ايسَٓٗٛضٟ

 . (1)ٖـ1150غ١ٓ 
                                                           

ٖٛ أمحس بٔ عبس املٓعِ بٔ ٜٛغف بٔ  (1)

قٝاّ ايسَٓٗٛضٟ ؾٝذ داَع ا٭ظٖط 

 = َٔ املهجطٜٔ َكط عًُا٤ ٚأسس
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ٖـ 1251نتبت ايٓػد١ غ١ٓ 

 . غط َتكٔ

١ دا٤ يف د( ْػ366) -058

ايكػِ ايػفًٞ َٔ أٍٚ 

غٛض ايكطإٓ ٚآٜات٘ :  يٛس١

سطٚف٘ ْٚعٚي٘ ٚنالّ ٚ

 . ابٔ املعتع

وتٟٛ يف اؿكٝك١ ع٢ً قا١ُ٥ َٔ 

أٚاخط غٛض ايكطإٓ َع شنط بعض 

 . أقٛاٍ ايعًُا٤ يف َٓاغباتٗا

يف آخطٖا َٓتك٢ َٔ أقٛاٍ 

 . ايؿاعط ابٔ املعتع

تعتدل ٖصٙ ايٓػد١ شات أ١ُٖٝ 

يكسَٗا سٝح أظٔ أْٗا تطق٢ إىل 

نُا ٖٛ ،  ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ

 . خطٗاظاٖط َٔ 
                                                              

نإ ،  ايتكٓٝف يف ايفك٘ ٚغرلٙ =

ٜعطف باملصاٖيب يعًُ٘ باملصاٖب 

ٚنإ قٛا٫ً يًشل ٖابت٘ ،  ضبع١ا٭

تٛيف غ١ٓ ،  ا٭َطا٤ ٚقكست٘ املًٛى

 . ٖـ1192

ٚفٗطؽ ،  1/117غًو ايسضض :  اْعط

،  1/164ا٭ع٬ّ ،  1/404ايفٗاضؽ 

 . ٖـ1192 غ١ٓ تٛيف ٘أْ شنطٚا ٚنًِٗ

َ٪ضر  زَؿل مبس١ٜٓ ٚقف قٝس عًٝٗا

 . دًست بطم غعاٍ،  ٖـ695غ١ٓ 

( َضاعس ايٓعط 819) -055

يإلؾطاف ع٢ً َكاصس 

أٚ املكضس األقض٢ ،  ايػٛض

 يف َطابك١ اغِ نٌ

 . (1)غٛض٠ يًُػ٢ُ
                                                           

بايكاز  (ٛضكاي) ن١ًُدا٤ يف ا٭قٌ  (1)

،  ا عٔ ايػني ٖٚٛ خطأ بنيعًٛن

،  ايعٓٛإ ْػذ ٟايص ، ايٓاغذ َٔ ٚيعً٘

ٕ املفٗطؽ ٚإٕ نإ أعذًُٝا إسٝح 

إ٫ إٔ املفطٚض أْ٘ ٜٓكٌ َا ٚدسٙ ع٢ً 

ٚاهلل ،  طط٠ ايهتاب نُا ٖٛ

 . املػتعإ

ٚباملٓاغب١ فإْ٘ ػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ 

املػتؿطقني ٚقعٛا يف أخطا٤ عسٜس٠ 

ًٛانإ شيو أغٛا٤  ،  عًُسا أٚ غٗ

ٚيصيو أزعٛ نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ بذلاثٓا 

ٚاحملككني  ايباسجني وح إٔ دطٛطامل

ٱعاز٠ ايٓعط يف نٌ َا ْؿطٙ ٚسكك٘ 

 ، املػتؿطقٕٛ َٔ تطاثٓا اٱغ٬َٞ

فأٌٖ َه١ ،  دسٜس َٔ ؼكٝك٘ ٚإعاز٠

ست٢ تكشح ا٭خطا٤ ،  أزض٣ بؿعابٗا

اييت ٚقعت يف ؼكٝكات ٖ٪٤٫ 

نإ شيو يف أغٛا٤ ،  املػتؿطقني

تػ١ُٝ  ّأ،  ْػب١ ايهتب إىل َ٪يفٝٗا

غرل شيو  ّأ،  أزلا٥ٗا ات بػرلَ٪يف

َٔ ا٭خطا٤ اييت ٚقع فٝٗا 

 . املػتؿطقٕٛ
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َكس١َ يف عًّٛ ايكطإٓ يدلٖإ 

سادٞ :  اْعط،  (1)ايسٜٔ ايبكاعٞ

 . 5/575خًٝف١ 

 . بسٕٚ تاضٜذ،  يٛس١ 240

555- (XIV زتُٛع يـ )ضغاي١  56

يف شتتًف ،  شتتضط٠ دسًا

أغًبٗا يف عًّٛ ،  املٛاضٝع

 . ايكطإٓ

فٗطؽ بطٌٜ املدطٛطات :  اْعط

أٜٔ ػس أِٖ ،  5،  4ايعطب١ٝ م 

 . ايعٓاٜٚٔ بايتفكٌٝ

 . ٖـ1073ْػد١ نتبت غ١ٓ 

ايعٖط  ْاظ١ُ نتاب (719) -555

يف أعساز آٜات ايكطإٓ 

ٚاختالف أٌٖ ،  ايؿطٜف

 . فٝٗا األَضاض

 . (2)٭بٞ ايكاغِ ايؿاطيب

                                                           

ابٔ  ، ايُطباط سػٔ بٔ عُط بٔ إبطاِٖٝ (1)

اؿػٔ  أبٛ ، ايبكاعٞ بهط أبٞ بٔ عًٞ

 . ٖـ885تٛيف غ١ٓ ،  بطٖإ ايسٜٔ

 . 1/56،  ا٭ع٬ّ:  اْعط

قاغِ بٔ فرل٠ بٔ أبٞ ايكاغِ خًف بٔ  (2)

،  ايهطٜط ، ايؿاطيب ، ايطعٝين أمحس

 . ٖـ590تٛيف غ١ٓ ،  املكط٨

ايسٜباز املصٖب يف َعطف١ :  اْعط

 . 2/149،  أعٝإ املصٖب

 . ( سذ١ ايكطا٤ات482) -555

عبس ايطمحٔ بٔ ،  ٭بٞ ظضع١

 . (3)قُس ابٔ ظل١ً

َٔ ،  ضغاي١ ْكس١ٜ يف ايكطا٤ات

مل أدس شلا ،  ايٓسض٠ مبهإ

 . يف َهتبات ايعامل اشنًط

َٓكٛي١ َٔ ،  ٖـ1005نتبت غ١ٓ 

 . ٖـ403ْػد١ نتبت غ١ٓ 

( قطع١ يف ايكطا٤ات 394) -555

 . عتٝك١ دسًا،  ١ًَػت

ؼتٟٛ ع٢ً َ٪يف َٛغع يف 

دا٤ت عباض٠ املايو ،  ايكطا٤ات

:  يتسٍ ع٢ً إٔ عٓٛإ ايهتاب ٖٛ

٭بٞ ،  ايتٝػرل يف عًِ ايكطا٤ات

،  عُطٚ عجُإ بٔ غعٝس ايساْٞ

 . ٖـ444املتٛف٢ غ١ٓ 
                                                           

ٚاملجبت َٔ « م١ً»دا٤ يف ا٭قٌ  (3)

 . ا٭ع٬ّ

بٔ  ايطمحٔ عبس ، ظضع١ ٭بٞ ٖٛ ٚامل٪يف

عامل بايكطا٤ات ،  قُس ابٔ ظل١ً

أمحس  ع٢ً قطأ ، َايهًٝا قانًٝا نإ

غ١ٓ ،  ايكاسيببٔ فاضؽ نتاب٘ ا

ٚقٓف ،  يف احملُس١ٜ بايطٟ،  ٖـ382

نتبًا َٓٗا ْػدتٓا ٖصٙ ٖٚٛ نتاب 

 . َطبٛع سكك٘ ا٭غتاش غعٝس ا٭فػاْٞ

 . 3/325ا٭ع٬ّ :  اْعط
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مبكاض١ْ ايٓػد١ َع ايٓػد١ اييت 

ظٗط إٔ ٖصٙ  632/3ؼت ضقِ 

 12 ضبٜكا َا َٓٗا غكط ايٓػد١

مبع٢ٓ ث٬خ ٚضقات يف أٍٚ ،  يٛس١

 . آخطٖا يف ٚضقات ٚمثإ ، ايهتاب

عكط  إىل ٜبسٚ َا ع٢ً ايٓػد١ تطق٢

 . اشلذطٟ اـاَؼ ايكطٕ أٟ امل٪يف

555- (LXXXVII) ايتٝػري حتبري 

 ايصنط ايػابل يًُدطٛط كتكط

 . ٖـ833 غ١ٓ املتٛف٢ ، اؾعضٟ ٫بٔ

 . ْػد١ دٝس٠ بسٕٚ تاضٜذ

عٓٛإ  ( ْػد١ بس187ٕٚ) -550

 . ٚال اغِ املؤيف

،  ايكطا٤ات يف َٓع١َٛ ع٢ً ؼتٟٛ

 : أٚشلا

 بسأت ببػِ اهلل يف ايٓعِ أ٫ًٚ

 تباضى ضمحاًْا ضسًُٝا ٬ً٥َٛٚ

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ املٓع١َٛ ٖٞ 

،  سطظ ا٭َاْٞ ٚٚد٘ ايتٗاْٞ

 . ٖـ590املتٛف٢ غ١ٓ ،  يًؿاطيب

 . 3/43سادٞ خًٝف١ :  اْعط

،  َؿه١ً،  ْػد١ ٚانش١ دسًا

 . بسٕٚ تاضٜذ

( ْػد١ أخط٣ َٔ 934) -555

 . ْفؼ املٓع١َٛ

 . عًٝٗا عس٠ سٛاؾٞ

 . ٖـ818نتبت غ١ٓ 

( إبطاظ املعاْٞ َٔ سطظ 68) -555

 املعاْٞ

،  ؾا١َ ٭بٞ ايؿاطيب ملٓع١َٛ ؾطح

 . ٖـ665املتٛف٢ غ١ٓ 

 . اؾع٤ ايجاْٞ

 . ٖـ719ْػد١ ممتاظ٠ نتبت غ١ٓ 

( نٓع املعاْٞ 65،  270) -558

 . يف ؾطح سطظ األَاْٞ

،  ؾطح َطٍٛ ملٓع١َٛ ايؿاطيب

بٔ  إبطاِٖٝ قُس أبٞ ايسٜٔ يدلٖإ

 . (1)ٖـ732املتٛف٢ غ١ٓ ،  اؾعدلٟ

أخص عٓٛإ ايٓػد١ َٔ نؿف 

٭ٕ ايٛضقتني ا٭ٚيٝني َٓ٘  ; ايعٕٓٛ

دا٤ فٝٗا ،  غط سسٜح اأنٝفت
                                                           

إبطاِٖٝ بٔ عُط بٔ إبطاِٖٝ أبٛ قُس  (1)

فكٗا٤  َٔ ، ايػًفٞ ، اؾعدلٟ ايطبعٞ

تٛدس ،  ي٘ ْعط ْٚجط،  ايؿافع١ٝ

اْٞ غفط نبرل يف ْػد١ َٔ نٓع املع

،  ز1007ؼت ضقِ ،  خعا١ْ ايطباط

 . ٖـ732تٛيف غ١ٓ 

 . 56-1/55ا٭ع٬ّ :  اْعط
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 ؾطح ؾاطيب : ٖهصا ايعٓٛإ

 . دعدلٟ

،  س٠ قسمي١ْٝػد١ د،  يٛس١ 471

 . ٜٔأـ يف دع867ٖنتبت غ١ٓ 

 . ايهتاب املبػٛط -555

،  املٛاز تطتٝب بػبب ، َعتدل نتاب

 . ٚدس ْازض

 ايػُطقٓسٟ قُٛز بٔ قُس أيف٘

 . (1)ٖـ600ا غ١ٓ نإ سًّ

 . 5/366سادٞ خًٝف١ 

 دعً٘ ع٢ً أضبع١ نتب :

 ا٭ٍٚ : يف أقٍٛ ايكطا٤ات .

 ايجاْٞ يف تؿذرلٖا .

ايجايح : املػ٢ُ نتاب ايتػدرل 

 ؿذرل ع٢ً ططٜل ايت

غٛض٠  فيف إٜهاح ايفط:  ايطابع

 . ٚضق١ 30بعس غٛض٠ فس٫ًٚ يف 

 . ٖـ991ْػد١ مج١ًٝ نتبت غ١ٓ 
                                                           

ٖٛ قُس بٔ قُٛز بٔ قُس بٔ  (1)

عامل  ، ايػُطقٓسٟ ايسٜٔ سلؼ أمحس

ٚقس دا٤ ،  ٖـ780بايكطا٤ات تٛيف مٛ 

،  ٖـ600يف ا٭قٌ أْ٘ نإ سًٝا غ١ٓ 

 . ٖٚٛ َتبع يف شيو ٖسب١ ايعاضفني

 . 7/87ا٭ع٬ّ :  عطاْ

 أتطاب عك١ًٝ - 1 (443) -555

 . املكاصس أغ٢ٓ يف ايكضا٥س

يف ،  يًؿاطيب،  قكٝس٠ ضا١ٝ٥

 . ضغِ ايكطإٓ

 . ٖـ873َ٪ضخ١ غ١ٓ 

قكٝس٠ يف ْفؼ املٛنٛع يعًِ  - 2

 ، ايسٜٔ أبٞ سػٔ عًٞ ايػداٟٚ

املٛغ١َٛ بٗسا١ٜ املطتاب ٚغا١ٜ 

 . اؿفاظ ٚايط٬ب

 . ْفؼ ايتاضٜذ

 (2)نتاب اإلعالٕ باملدتاض -555

َٔ ضٚاٜات ايكطإٓ يف 

 . ايكطا٤ات ايػبع

 ٭بٞ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ 

،  ايكفطاٟٚ إزلاعٌٝ بٔ اجملٝس عبس

 . ٖـ636املتٛف٢ غ١ٓ 

،  1/365سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ايكػطاٟٚ:  ٚدا٤ فٝ٘

،  امل٪يف غط يعًٗا ، عتٝك١ ْػد١

 . ْاقك١ اٯخط
                                                           

ايعباض٠ غرل ٚانش١ :  دا٤ يف ا٭قٌ (2)

َطادع  بعض يف ٚدا٤ ، فٝٗا َٚؿهٛى

ايذلمج١ بعٓٛإ اٱع٬ٍ بسٍ َٔ 

 . ايعاضفني ٖس١ٜ يف ٖٛ نُا ، اٱع٬ٕ
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األحباخ  خالص١ - 1 (259) -555

يف ؾطح ْٗر ايكطا٤ات 

 . ايجالخ

ٖـ بطٖإ ايسٜٔ 688أيفٗا غ١ٓ 

ٚايصٟ ،  إبطاِٖٝ بٔ عُط اؾعدلٟ

ٖٛ قاسب ايٓعِ املؿطٚح 

 . بايكسؽ ايؿطٜف

 . 6/409سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٖـ775نتبت غ١ٓ 

 . يبؾطح ايطا١ٝ٥ يًؿاط - 2

املٓع١َٛ شلا عٓٛإ آخط ٖٚٛ عك١ًٝ 

 . أتطاب ايككا٥س

 . 4/244سادٞ خًٝف١ :  اْعط

ايؿاضح ٖٛ ْفػ٘ اؾعدلٟ 

 . ايػايف ايصنط

 . نػابكتٗا،  775نتبت غ١ٓ 

( ْؿط ايكطا٤ات 141) -555

 . ايعؿط )ايهبري(

حملُس بٔ قُس بٔ قُس بٔ 

،  ٖـ833املتٛف٢ غ١ٓ ،  اؾعضٟ

 . ٖـ823أ٬َٙ غ١ٓ 

َِٗ ْٚازض سٍٛ ايكطا٤ات  نتاب

 . ايعؿط

ْػد١ مج١ًٝ بسٕٚ ،  يٛس١ 409

 . تاضٜذ

( يطا٥ف اإلؾاضات 721) -555

 يفٕٓٛ ايكطا٤ات

٭محس بٔ قُس بٔ أبٞ بهط 

 . ٖـ932 غ١ٓ املتٛف٢ ، ايكػط٬ْٞ

،  ٖـ1113 غ١ٓ نتبت ، ا٭ٍٚ اؾع٤

 . دس ْازض٠

ايبؿط  فضال٤ إحتاف (197) -550

 . يف ايكطا٤ات األضبع١ عؿط

َٓت٢ٗ ا٭َاْٞ ٚاملػطات يف أٚ 

 . عًّٛ ايكطا٤ات

 بٔ أمحس بٔ قُس بٔ ٭محس

ٖـ 1082أيف٘ َا بني ،  (1)قُس

 . ٖـ1085ٚ

 . ٖـ1092نتبت غ١ٓ 

( ضغاي١ يف قطا٠٤ 1051) -555

أبٞ  ٚضاٜٚٝ٘ ايهػا٥ٞ اإلَاّ
                                                           

ايػين  عبس بٔ أمحس بٔ قُس بٔ أمحس ٖٛ (1)

،  بايبٓا٤ ايؿٗرل ايسٜٔ ؾٗاب ، ايسَٝاطٞ

،  سادًا باملس١ٜٓ تٛيف ، بايكطا٤ات عامل

يًططٜك١  َتبعًا ٚنإ ، ايبكٝع يف ٚزفٔ

 . عفاْا اهلل َٔ ايبسع،  ايٓكؿبٓس١ٜ

 . 1/240ا٭ع٬ّ :  اْعط
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اذتاضخ ٚاإلَاّ سفط 

 . ايسٚضٟ

اـايل  عبس بٔ غ١َ٬ بٔ قُس أيفٗا

 . (1)ٛاعغاملعطٚف باي،  ايؿافعٞ

 . عًٝٗا تعًٝكات داْب١ٝ

 . 1286 غ١ٓ نتبت ، امل٪يف ْػد١

( ايكطط املضطٟ يف 1052) -555

قطا٠٤ اإلَاّ أبٞ عُطٚ بٔ 

 . ايعال٤ ايبضطٟ

يػطاز ايسٜٔ أبٞ سفل عُط بٔ 

 . (2)قاغِ بٔ قُس ا٭ْكاضٟ

 . 4/562سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٖـ1279نتبت ايٓػد١ غ١ٓ 

 ( اإلفاز٠ املكٓع١ يف1019) -558

 . قطا٠٤ األ١ُ٥ األضبع١

                                                           

قُس بٔ غ١َ٬ بٔ عبس اـايل بٔ  (1)

،  ايطؾٝسٟ ايؿافعٞ،  سػٔ اؾٌُ

 . ٖـ1300تٛيف بعس 

 . 6/146ا٭ع٬ّ :  اْعط

عُط بٔ قاغِ بٔ قُس بٔ عًٞ  (2)

،  غطاز ايسٜٔ ايٓؿاض،  ضٟا٭ْكا

ٚايٓؿاض ،  َكط٨ ؾافعٞ َكطٟ

 . ٖـ938تٛيف غ١ٓ ،  سطفت٘

ٜٛدس ْػد١ َٔ ْفؼ ايهتاب يف زاض 

 . 6051ايهتب ايعاٖط١ٜ ؼت ضقِ 

 . 5/59ا٭ع٬ّ :  اْعط

 . (3)شلاؾِ املػطبٞ

ٖـ 1202 عاّ بتْٛؼ ايٓػد١ نتبت

 . َٔ ططف أسس ت٬َص٠ امل٪يف

 ايضاذت١ املكاصس - 1 (322) -555

يف ؾطح ؾ٤ٞ َٔ عًّٛ 

 . ايفاحت١

يؿٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ ظٜٔ بٔ 

 . ٖـ1126نإ سٝا غ١ٓ ،  عًٟٛ

شنط امل٪يف يف املكس١َ أْ٘ أخص 

يعً٘ ،  ي٥٬ش١َٔ ؾطح ا٭ْٛاض ا

،  1526/5ْػد١ يٝسٕ بطقِ 

 . 4/35فٗطؽ 

 . ٖـ1281نتبت ايٓػد١ عاّ 

 املكاضٟ اخت٬ف يف ايكاضٟ سكٔ - 2

 . شلاؾِ بٔ قُس املػطبٞ
                                                           

اهلل  يعبس امل٪يفني َعذِ يف ايهتاب ْػب (3)

،  بٔ إبطاِٖٝ اؿػٝين اؾطَهٞا

ف٢ غ١ٓ املتٛ،  املعطٚف باؾت٘ دٞ

ْٚػب٘ إزلاعٌٝ باؾا يف ،  ٖـ1174

،  باؾا اهلل عبس يًٛظٜط املهٕٓٛ إٜهاح

ٚيف زيٌٝ ضغا٥ٌ اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ 

 . ْػب يعبس اهلل باؾا ايهٛبطيٞ

 ابٔ : ِٖ ا٭ضبع١ با٭١ُ٥ ٚاملككٛز

 . ٚايٝعٜسٟ ٚا٭عُـ ٚاؿػٔ ، قٝكٔ
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 . ٖـ1256نتبت غ١ٓ 

 ايكطإٓ عًّٛ يف عٓٛإ بسٕٚ ضغاي١ - 3

يعبس ايطمحٔ ا٭دٗٛضٟ املكط٨ 

 . املايهٞ

 ْفؼ يف امل٪يف فٗٛي١ ضغايتإ - 4

 . املٛنٛع

يًطبٝب  ْافع١ عذاي١ - 5 -555

 . ايًبٝب

ايعٓٛإ شنطٙ امل٪يف قُس بٔ 

املسعٛ ٫َْٛا ،  سافغ عامل خإ

لِ ايدل ايكسٜكٞ يف َكس١َ ٖصا 

 . ايهتاب يف ايطب

ْاقك١ ،  نطاغ١ 15وتٟٛ ع٢ً 

 . َٔ آخطٖا

( زتُٛع حيتٟٛ ع٢ً 342) -555

 . َٓعَٛات يف ايكطا٤ات

ف٢ غ١ٓ ٟ املتٛضأيف١ٝ ابٔ اؾع - 1

 : ٖـ أٚشلا833

 قاٍ قُس ٖٛ ابٔ اؾعضٟ

 ٜا شا اؾ٬ٍ اضمح٘ ٚاغذل ٚاغفط

 . ايطا١ٝ٥ يف ايطغِ - 2

 . 610/1يًؿاطيب = 

 اؾعض١ٜ - 3

َٓع١َٛ أخط٣ مل٪يف املدطٛط١ 

 . اؾعض١ٜ باملكس١َ ٚاملعطٚف١ 1 ضقِ

 . عُس٠ ايكطا٤ ٚعس٠ اٱقطا٤ - 4

 . (1)يًُٗصاْٞ

 . بسض٠ ايكاضٟ - 5

 . ٍٗٛجمل

 . قكٝس٠ يف ايتذٜٛس - 6

،  (2)ٖـ643يًػداٟٚ املتٛف٢ غ١ٓ 

عُس٠ اجملٝس يف :  ؼت عٓٛإ

 . ايٓعِ ٚايتذٜٛس

                                                           

،  ايفكٝح ابٔ عًٞ بٔ أمحس بٔ اهلل عبس (1)

بايكطا٤ات  عامل ايهٛيف ثِ ، اشلُصاْٞ

بايهٛف١  ْؿأ ، ُٖصإ َٔ أقً٘ َتأزب

ٚنتب  ، بسَؿل ٚاغتكط ، ببػساز ٚزلع

 . ٖـ745تٛيف غ١ٓ ،  غط٘ نجرلًا

ٚبػ١ٝ ايٛعا٠ ،  4/68ا٭ع٬ّ :  اْعط

2/32 . 

ٚقكٝست٘ ٖصٙ يف ايفطم بني ايعا٤ 

ْػد١  تٛدس ، ٚؾطسٗا ايكطإٓ يف ٚايهاز

 349 ضقِ ؼت ، ١ٜايتُٝٛض باـعا١ْ َٓٗا

َع ؾطح ،  (202-196فاَٝع )م 

 . ٖـ734يًُ٪يف عًٝٗا فطغ َٓ٘ غ١ٓ 

ٖٛ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس ايكُس  (2)

،  ايؿافعٞ ايػداٟٚ املكطٟ اشلُساْٞ

بايكطا٤ات  عامل ، ايسٜٔ عًِ اؿػٔ أبٛ

 . ٖـ643تٛيف غ١ٓ ،  ٚايًػ١ ٚايتفػرل

 . 4/332ا٭ع٬ّ :  اْعط
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 . ضغاي١ يف ػٜٛس ايبػ١ًُ - 7

َػذٛع١ ؾُاٍ ايسٜٔ ٜٛغف بٔ 

 . (1)عبس اهلل ا٭ضَْٝٛٞ

ايفاؼ١  ػٜٛس يف قكٝس٠ - 9 ، 8

 . َع ؾطسٗا

 . ٖـ732املتٛف٢ غ١ٓ ،  يًذعدلٟ

غا١ٜ املطًٛب يف قطا٠٤ أبٞ  - 10

 . دعفط ٚخًف ٜٚعكٛب

يعٜٔ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ 

 . ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عٝاف

،  نتبت ايطغا٥ٌ بأق٬ّ كتًف١

 . أغًبٗا عتٝك١ غط َتكٔ

 . ( املكس١َ ادتعض720١ٜ) -555

 . 620/3 ضقِ : اْعط ، فكط ايٓعِ

 . اؾدلتٞ سػٔ َهتب١ ختِ عًٝٗا

قضٝس٠  ، ادتعض١ٜ - 1 (221) -555

املتٛف٢ غ١ٓ  ، ابٔ ادتعضٟ

عًٝٗا ،  يف ايتذٜٛس،  ٖـ833

 . سٛاش
                                                           

،  هلل بٔ غعٝسٜٛغف بٔ عبس ا (1)

 ايؿافعٞ املكطٟ ، ا٭ضَْٝٛٞ اؿػٝين

فانٌ َٔ ت٬َٝص ،  مجاٍ ايسٜٔ

 . ٖـ958تٛيف غ١ٓ ،  ايػٝٛطٞ

 . 241-8/240ا٭ع٬ّ :  اْعط

،  ؾطح شلا يعنطٜا ا٭ْكاضٟ - 2

 . (2)ٖـ926املتٛف٢ غ١ٓ 

فٗطؽ زٚضٟ ضقِ ،  بطٌٜ:  اْعط

407 . 

بعٓٛإ ،  ساؾ١ٝ ع٢ً ايؿطح - 3

ايٓهات اؿػإ ع٢ً ؾطح ؾٝذ 

 . اٱغ٬ّ ملكس١َ ػٜٛس ايكطإٓ

(3)طاٟٚشايٓ محٔايط عبس ْكط ٭بٞ
 . 

 . ْػد١ سسٜج١

( ايٓهت ايًٛشع١ٝ 389) -555

 . ع٢ً ؾطح ادتعض١ٜ

ع٢ً ،  سٛاؾٞ يعًٞ ايؿدلاًَػٞ

املتٛف٢ ،  ؾطح ظنطٜا ا٭ْكاضٟ

ٖـ املصنٛض٠ ؼت ضقِ 926غ١ٓ 

622/2 . 

ْٚػدت غ١ٓ ،  ٖـ1052أيفٗا غ١ٓ 

 . ٖـ1088
                                                           

ظنطٜا بٔ قُس بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ  (2)

أبٛ و٢ٝ ؾٝذ ،  ايػٓٝهٞ املكطٟ

اٱغ٬ّ قاض َفػط َٔ سفاظ 

 . ٖـ926تٛيف غ١ٓ ،  اؿسٜح

 . 3/46:  اْعط

عبس ايطمحٔ ايٓشطاٟٚ ا٭دٗٛضٟ  (3)

 ٖـ1210تٛيف غ١ٓ ،  َكط٨ َكطٟ

 . 3/340ا٭ع٬ّ :  اْعط

 . ايتُٝٛض١ٜ املهتب١ يف َٓٗا ْػد١ تٛدس
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550- (XIII٘ٝزتُٛع ف )  : 

 . ايٛانش١ يف ػٜٛس ايفاؼ١ - 1

 . 9،  620/8ؿطح = َع اي

ؼت  املصنٛض٠ ايػداٟٚ قكٝس٠ - 2

 . َع ؾطح شلا جملٍٗٛ،  620/6ضقِ 

 . ْػد١ دٝس٠

( ضغاي١ غٝح ْكع 1050) -555

يف  ايطاغبني ١َٝٓٚ ايطايبني

 . املبني ايكطإٓ جتٜٛس َعطف١

ضغاي١ يف ايتذٜٛس أيفت غ١ٓ 

ٖـ َٔ ططف قُس بٔ 1300

،  غ١َ٬ بٔ عبس اـايل ايؿافعٞ

ٚايصٟ ٖٛ ،  ايٛاعغاملعطٚف ب

 . 616ْفؼ َ٪يف ضقِ 

 . ْػد١ غط امل٪يف

555- (440ٌّ  . ( دٗس املك

ضغاي١ يف ايتذٜٛس حملُس املطعؿٞ 

املتٛف٢ ،  (1)املسعٛ غادكًٞ ظازٙ
                                                           

،  قُس بٔ أبٞ بهط املطعؿٞ (1)

فكٝ٘ سٓفٞ ،  املعطٚف بػادكًٞ ظازٙ

َٔ ايعًُا٤ َؿاضى يف َعاضف عكطٙ 

 ٖـ1145تٛيف غ١ٓ ،  َٔ أٌٖ َطعـ

 . 6/60ا٭ع٬ّ :  اْعط

،  يًُ٪يف دٗس املكٌ يف ايتذٜٛس

،  ٚؾطس٘ ٚزلاٙ بٝإ دٗس املكٌ

 . ٜٛدس ْػد١ َٓ٘ يف قٛفٝا

ٜتًٛٙ فٗطؽ ،  1150غ١ٓ 

 . يًُشتٜٛات ٚنع٘ امل٪يف ْفػ٘

 . ٖـ1253نتبت ايٓػد١ غ١ٓ 

يف اإلَاي١  ايعني قط٠ (1064) -558

 . فعنيٚايفتح ٚبني ايً

ضغاي١ يف اٱَاي١ يف ايكطإٓ يٓٛض 

بٔ  عجُإ بٔ عًٞ ايبكا٤ أبٞ ايسٜٔ

ايكاقح  اؿػٔ بٔ أمحس بٔ قُس

 . ٖـ801املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايبػسازٟ

 . 4/10فٗطؽ يٝس :  اْعط

،  ٖـ1287نتبت ايٓػد١ غ١ٓ 

 . ْازض٠

( اإلٜضاح يف ايٛقف 892) -555

 . ٚاالبتسا٤

ضغاي١ يف ايٛقف يف ايكطإٓ 

 . ٟيًػذاْٚس

،  5/170سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . 1625فٗطؽ فٝٝٓا ضقِ 

أخص ايعٓٛإ َٔ ،  َبتٛض٠ ايططفني

 . ٖاَـ ايٛضق١ ا٭ٚىل

 . ْػد١ دٝس٠

555- (IX نتاب يف ٚقٛف )

 . ايكطإٓ ٚأسهاَٗا



 (93دد )الع -مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة 216

أيف٘ أبٛ دعفط قُس طٝفٛض 

ا غ١ٓ نإ سًّ،  ايػذاْٚسٟ

 . (1)ٖـ550

 . 352 م ايكطإٓ عًّٛ ْٛيسى : اْعط

 . ب١ً بسٕٚ تاضٜذْػد١ َكا

( قطع١ َٔ نتاب 1148) -555

 . ايكطإٓ يف ايٛقف يف َٛغع

ٱبطاِٖٝ بٔ أمحس بٔ قُس بٔ 

 قُس بٔ نطِٜ ايسٜٔ بٔ 

ايعػك٬ْٞ  ايهٓاْٞ ايهطِٜ عبس

 . اؿٓفٞ

َ٪ضخ١ غ١ٓ ،  ْػد١ امل٪يف

 . ٖـ853

( حتف١ األْاّ يف 409) -555

ايٛقف ع٢ً اهلُع ذتُع٠ 

 . ٖٚؿاّ

ُع٠ يف ضغاي١ يف ايٛقف ع٢ً اشل

 . ايكطإٓ

 . بسٕٚ تاضٜذ

                                                           

،  ايػذاْٚسٟ ايػعْٟٛ طٝفٛض بٔ قُس (1)

،  بايكطا٤ات عامل َفػط ، اهلل عبس أبٛ

 . ٖـ560تٛيف غ١ٓ 

،  12/206تاضٜذ اٱغ٬ّ :  اْعط

ٚفُٝٗا أْ٘ تٛيف ،  6/179ٚا٭ع٬ّ 

 . ٖـ560غ١ٓ 

قضٝس٠ يف َعطف١  - 1 -555

 . ايٛقٛف ايالظ١َ

تًٝٗا َٓع١َٛ ابٔ اؾعضٟ يف 

 . ٚأبٝات أخط٣،  ايكطا٤ات

فُٝا  ٚاٱع٬ّ ايتعطٜف نتاب - 2

أبِٗ يف ايكطإٓ َٔ ا٭زلا٤ 

 . ٚا٭ع٬ّ

٭بٞ ايكاغِ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ 

،  اؿػٔ ايػًٗٝٞ ايكشطاْٞ

 . ٖـ881املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ْازض٠،  غط ضز٤ٟ

ايتٝػرل يف ايكطا٤ات ايػبع  - 3

 . عٔ أ١ُ٥ ا٭َكاض ايػبع١

ضقِ :  اْعط،  ٭بٞ عُطٚ ايساْٞ

603 . 

 . بسٕٚ تاضٜذ،  غط ٚانح

 . ضغاي١ يف ايتذٜٛس - 4

 . جملٍٗٛ

( ظبس٠ ايبٝإ يف ضغّٛ 355) -555

 . َضاسف عجُإ

 ايهطَاْٞ ايهٜٛٓاتٞ عًٞ بٔ حملُس

 . ًػًطإ با ٜعٜسنإ َعاقطًا ي

 . ْػد١ مج١ًٝ بسٕٚ تاضٜذ
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( ضغاي١ يف ضغِ 491) -550

 . املضشف

املٗصب يف :  أٚ نُا دا٤ َػططًا

 . اشلذا٤ َٔ شٌٜ ؾفا٤ ايكطا٤

كتكط يهتاب بعٓٛإ شٌٜ ؾفا٤ 

يٝٛغف بٔ قُس ،  ايكطا٤

 . اـٛاضظَٞ

 . يٛسات بسٕٚ تاضٜذ 9

 

 تفاغري ٚغريٖا - ب

( ْع١ٖ ايكًٛب يف 167) -555

 . غطٜب ايكطإٓ تفػري

٭بٞ بهط قُس بٔ ععٜع 

(1)ٖـ330 غ١ٓ املتٛف٢ ، ايػذػتاْٞ
 . 

 . 4/17فٗطؽ يٝس :  اْعط

 . ٖـ596ْػد١ ضا٥ع١ نتبت غ١ٓ 

 . ايكطإٓ غطٜب تفػري (893) -555

نتبت ،  ْػد١ أخط٣ يػابكتٗا

 . ٖـ1184غ١ٓ 

( نتاب ايٓاغذ 515) -558

 . ٚاملٓػٛر
                                                           

بهط  أبٛ ، ايػذػتاْٞ ُععٜع بٔ قُس (1)

َفػط اؾتٗط بهتاب٘ ٖصا ،  ايععٜعٟ

املعذِ  سطٚف ع٢ً َطتب ، ايكطإٓ غطٜب

 . ٖـ330تٛيف غ١ٓ ،  غ١ٓ 15قٓف٘ يف 

 . 6/268ا٭ع٬ّ :  اْعط

سٍٛ اٯٜات املٓػٛخ١ يف ايكطإٓ 

بٔ  غ١َ٬ بٔ اهلل ٖب١ غِايكا ٭بٞ

،  ٖـ410 غ١ٓ املتٛف٢ ، عًٞ بٔ ْكط

ضٚا١ٜ أبٞ ايطاٖط إزلاعٌٝ بٔ 

 . ٖـ573َهٞ غ١ٓ 

 . ْػد١ ممتاظ٠ ٭سس ايعًُا٤

 . ( ْػد١ أخط٣ 1149َ٘ٓ) -555

 ٖـ1262نتبت غ١ٓ 

( ادتع٤ األخري َٔ 842) -555

 . ؾطح ايجعاييب

( 43ٜبسأ َٔ غٛض٠ ايسخإ )

 . (102ٜٚٓتٗٞ بػٛض٠ ايتهاثط )

 . َبتٛض٠ اٯخط

فٗطؽ بطيني )أًٖفطت( :  اْعط

 . َٚا بعسٖا 737ضقِ 

 . قسمي١ تبسٚ ، ايعًُا٤ أسس ْػدٗا

( ايربٖإ يف عًّٛ 395) -555

 . ايكطإٓ

٭بٞ اؿػٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ 

 . (2)ٖـ430اؿٛيف املتٛف٢ غ١ٓ 
                                                           

عًٞ بٔ إبطاِٖٝ بٔ غعٝس أبٛ اؿػٔ  (2)

،  ٚايتفػرل بايًػ١ ايعًُا٤ َٔ ، اؿٛيف

يف َكازض ايذلمج١ عٓٛإ  ٚقس دا٤

 . ايدلٖإ يف تفػرل ايكطإٓ:  ايهتاب

 . 4/250ا٭ع٬ّ :  اْعط
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 190ايكػِ ايجايح ٜبسأ َٔ اٯ١ٜ 

ٜٚٓتٗٞ باٯ١ٜ ،  َٔ غٛض٠ ايبكط٠

 . ايػٛض٠ َٔ ْفؼ 250

نتب٘ عبس اهلل بٔ دٌٗ بٔ 

تطق٢  أْٗا إ٫ تاضٜذ بسٕٚ ، ضغ٬ٕ

إىل ايكطٕ ايػازؽ أٚ ايػابع 

 . نتبت غط ٚانح،  اشلذطٟ

( َؿهٌ إعطاب 835) -555

 . ايكطإٓ

٭بٞ قُس َهٞ بٔ أبٞ طايب 

 ٖـ437ايكٝػٞ املتٛف٢ غ١ٓ 

،  5/560سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . 703 ضقِ )أًٖفاضت( بطيني ٚفٗطؽ

بت ايجُإ ٚضقات ا٭ٚىل غط نت

ايٓػد١  بك١ٝ ، ْػبًٝا قسِٜ ، َػاٜط

إ٫ أْ٘ ،  غط َػطبٞ َتكسّ

مل ،  ٜٓككٗا ٚضقتإ يف آخطٖا

 . أمتهٔ َٔ َعطف١ تاضٜذ ايٓػد١

( ايتبٝإ يف تفػري 867) -555

 . ايكطإٓ

اؾع٤ ايجاْٞ َٔ ؾطح ايؿٝعٞ أبٞ 

دعفط قُس بٔ اؿػني بٔ عًٞ 

 . ٖـ460املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايطٛغٞ

إىل ،  130ٜبسأ بػٛض٠ ايبكط٠ اٯ١ٜ 

 . 116غٛض٠ آٍ عُطإ اٯ١ٜ 

،  ٖـ567نتبت ايٓػد١ غ١ٓ 

،  َكاب١ً ع٢ً ْػد١ غط امل٪يف

،  ْٚفٝػ١،  ْػد١ َعت٢ٓ بٗا

 . ْازض٠ دسًا

( ايتٝػري يف عٌُ 1009) -555

 . ايتفػري

اؾع٤ اـاَؼ َٔ تفػرل ايكطإٓ 

 ٭بٞ ْكط عبس ايطسِٝ بٔ 

،  ايكؿرلٟ ٖٛاظٕ بٔ ايهطِٜ عبس

 . ٖـ465املتٛف٢ غ١ٓ 

إىل ،  (17َٔ غٛض٠ اٱغطا٤ )

 . (23ْٗا١ٜ غٛض٠ امل٪َٕٓٛ )

ٜعتدل َٔ أسػٔ ايتفاغرل سػب 

 . سادٞ خًٝف١

،  ٖـ864ْػد١ َكاب١ً َ٪ضخ١ غ١ٓ 

 . ْازض٠ دسًا

 . ( تفػري ايٛغٝط945) -550

اؾع٤ ايطابع َٔ ايتفػرل ايٛغٝط 

 . ٖـ468املتٛف٢ غ١ٓ ،  يًٛاسسٟ

ابتسا٤ َٔ غٛض٠ م إىل آخط 

 . املكشف

فٗطؽ بطيني )أًٖفاضت( :  اْعط

 . 750ضقِ 

 . ٖـ555ْػد١ ْفٝػ١ نتبت غ١ٓ 
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 . ( ايهؿاف137) -555

اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ ايتفػرل املؿٗٛض 

 . ٖـ538 غ١ٓ املتٛف٢ ، يًعكؿطٟ

 . َٔ أٚي٘ إىل ْٗا١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤

 . ْػد١ دٝس٠ بسٕٚ تاضٜذ

 ايػٝس سٛاؾٞ (351) -555

ع٢ً ،  ٜف ادتطداْٞايؿط

 . ايهؿاف يًعشتؿطٟ

،  غط٘ يعًٗا ، ايعًُا٤ ٭سس ْػد١

قعب١ ،  غرل َعذ١ُ يف ايػايب

 . ايكطا٠٤

( زتُع ايبٝإ 949) -558

 . يعًّٛ ايكطإٓ

اؾع٤ ايجايح َٔ تفػرل َطٍٛ 

بٞ عًٞ ايفهٌ بٔ اؿػٔ بٔ ٭

املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايفهٌ ايطدلغٞ

 ، أسس عًُا٤ ايؿٝع١ . ٖـ548

،  ٢ تفػرل غٛض٠ ايٓػا٤وتٟٛ عً

 . زٕٚ تفػرل بسا١ٜ ايػٛض٠

نتب أسس امل٬ى خطأ ايعباض٠ 

 . َٔ تفػرل ايطدلٟ:  ايتاي١ٝ

 . ٖـ1001نتبت غ١ٓ 

( ظاز املػري يف عًِ 57) -555

 . ايتفػري

املتٛف٢ ،  ٭بٞ ايفطز ابٔ اؾٛظٟ

 . ٖـ597غ١ٓ 

 . 3/528سادٞ خًٝف١ :  اْعط

اؾع٤ ا٭ٍٚ ٜكٌ إىل غٛض٠ املا٥س٠ 

(5) . 

 . 530فٗطؽ غٛثا ضقِ :  اْعط

،  ْػد١ ضا٥ع١،  يٛس١ 206

نتبت ببػساز َٓكٛي١ ،  َؿهٛي١

 . ٖـ685عٔ ْػد١ امل٪يف غ١ٓ 

 . ايهتاب عًّٛ يف ايًباب (10) -505

٭بٞ سفل عُط بٔ عًٞ بٔ عازٍ 

نتب ايعٓٛإ َٔ ،  (1)اؿٓبًٞ

 11060 ضقِ 5/302 ايعٕٓٛ نؿف

 . ٚايصٟ أناف أْ٘ تفػرل َؿٗٛض

ابتسا٤  ايكطإٓ تفػرل َٔ ايػابع ع٤اؾ

 . َٔ غٛض٠ ايفتح إىل غٛض٠ ايٓاؽ

                                                           

عُط بٔ عًٞ بٔ عازٍ اؿٓبًٞ  (1)

،  أبٛ سفل غطاز ايسٜٔ،  ايسَؿكٞ

تٛدس ْػد١ ،  ٖـ880املتٛف٢ بعس غ١ٓ 

 َٔ ٖصا ايهتاب مبػٓٝػٝا غعا١ْ

ضقِ  ؼت غًطا١ْٝ ْػد١ ، غطاٟ نتاب

بايطباط  فًسات يعس٠ ْػذ َٚٓٗا ، 83

دا٤ يف آخط غٛض٠ ط٘ أْ٘ فطغ َٔ 

 . ٖـ880ضَهإ غ١ٓ  15تفػرلٖا يف 

 . 5/58ا٭ع٬ّ :  اْعط
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يهٓ٘ ،  غفط نبرل زٕٚ تاضٜذ

،  غط َعت٢ٓ ب٘،  قسِٜ ْٛعًا َا

 . ْػد١ ْازض٠ دسًا

( داَع أسهاّ ايكطإٓ 953) -505

َٔ ٚاملبني ملا تضُٔ 

 . ايػ١ٓ ٚآٟ ايفطقإ

،  ايكططيب تفػرل َٔ ايجاْٞ اؾع٤

 . ٖـ671املتٛف٢ غ١ٓ 

 . 4/28فٗطؽ يٝس :  ْعطا

 . ٖـ720ْػد١ ممتاظ٠ نتبت غ١ٓ 

(1)أْٛاض (25) -505
ٚأغطاض  ايتٓعٌٜ 

 . ايتأٌٜٚ

عًٝ٘ ،  تفػرل ايبٝهاٟٚ املؿٗٛض

 . عس٠ تعًٝكات داْب١ٝ

،  ْػد١ نا١ًَ يف فًس ٚاسس

 . ٖـ915غط دٝس نتبت غ١ٓ 

 . َٓ٘ أخط٣ ْػد١ (44 ، 43) -505

 . عًٝٗا سٛاف ٚتعًٝكات

نتبت ،  ٜٔأْػد١ تا١َ يف دع

 . ٖـ925غ١ٓ 

( ْػد١ ثايج١ 99،  179) -505

َ٘ٓ . 

 . عًٝٗا سٛاف ٚتعًٝكات
                                                           

،  دا٤ يف عٓٛإ ايٓػد١ ن١ًُ أقٛاٍ (1)

 . بسٍ أْٛاض

،  يٛس١ 548 ، ٜٔأدع يف تا١َ ْػد١

 . بسٕٚ تاضٜذ

ْػد١  َٔ األٍٚ ادتع٤ (947) -500

 . ايبٝضاٟٚ تفػري َٔ ضابع١

 . (18ٜكٌ إىل غٛض٠ ايهٗف )

 . بسٕٚ تاضٜذ

( تفػري شتتضط 313) -505

 . يبعض آٜات ايكطإٓ

ايعباضات ا٭ٚىل ،  ففٍٗٛ امل٪ي

َٓ٘ تٛافل عباضات تفػرل 

 . ايبٝهاٟٚ

 . عًٝٗا عس٠ سٛاف ٚتعًٝكات

 . ٖـ1180نتبت غ١ٓ 

505- (XXXIII تعًٝك١ ع٢ً )

 . تفػري ايبٝضاٟٚ

سٛاف ع٢ً ايتفػرل ايصٟ شنطٙ 

يًذع٤ ،  عكاّ ايسٜٔ اٱغفطاٜٝين

ايجأَ ٚايعؿطٜٔ َٔ ايكطإٓ 

 . ايتشطِٜ( - )غٛض٠ اجملازي١

 . ١ً َذلع١ باؿٛاؾْٞػد١ َكاب

( ساؾ١ٝ َٓال خػطٚ 272) -508

 . ع٢ً ايكاضٞ

سٛاؾٞ ٬َ خػطٚ املتٛف٢ غ١ٓ 

 ٘ .ْفػ ايتفػرلٖـ ع٢ً 885
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وتٟٛ ع٢ً دع٤ َٔ ايكطإٓ )إىل 

 . َٔ غٛض٠ ٖٛز 136اٯ١ٜ 

 . ٖـ947 غ١ٓ بدلٚغ١ ايٓػد١ نتبت

( ساؾ١ٝ غعسٟ أفٓسٟ 34) -505

 . ع٢ً تفػري قاضٞ

 تعًٝكات ع٢ً تفػرل ايبٝهاٟٚ

 . ٖـ945 غ١ٓ املتٛف٢ أفٓسٟ يػعسٟ

،  1/477سادٞ خًٝف١ :  اْعط

ايتعًٝكات ع٢ً ايعؿط ايػٛض 

 . ا٭ٚىل ناْت ٫بٓ٘ برل قُس

بسا١ٜ  َٔ َكس١َ بسٕٚ ايهتاب ٜبسأ

 . عًٝٗا تعًٝكات داْب١ٝ،  ايفاؼ١

نتبت غ١ٓ ،  ْػد١ َعت٢ٓ بٗا

ايٓػد١ ايها١ًَ تعتدل ،  ٖـ1067

 . دس ْازض٠

555- (XXIIساؾ ) ٙ١ٝ ؾٝذ ظاز

 . ع٢ً تفػري ايبٝضاٟٚ

نُا ٖٛ َجبت يف ،  اؾع٤ ايجأَ

ؿاؾ١ٝ ؾٝذ ظازٙ املتٛف٢ ،  ايطط٠

( 38َٔ غٛض٠ م )،  ٖـ951غ١ٓ 

 . (58إىل اجملازي١ )

فٗطؽ بطٌٜ ايسٚضٟ ضقِ :  اْعط

336 . 

 . بسٕٚ تاضٜذ،  عًٝٗا سٛاف

( ؾطح ع٢ً تفػري 271) -555

 . ادتع٤ األخري يًكاضٞ

اؾع٤ ا٭خرل َٔ تعًٝكات ع٢ً 

تفػرل ايبٝهاٟٚ ٱزلاعٌٝ سكٞ 

 . ٖـ1137أيف٘ غ١ٓ ،  ايدلغٟٛ

إ٫ إٔ ،  ٜبسأ بؿطح غٛض٠ ايٓبأ

 . ٚمل ٜهًُ٘،  امل١ٝٓ ٚافت٘

نتبٗا اؿاز أمحس ،  يٛس١ 491

،  ايتؿٛضيٞ ا٭قٌ،  ايدلتٟٛ

 . ٖـ1138بطًب َٔ امل٪يف غ١ٓ 

( ضغاي١ يف تفػري 371) -555

 آخطٜٔ غتذسٕٚ تعاىل قٛي٘

 ٜطٜسٕٚ إٔ ٜأَٓٛنِ

 . ٓٛا قََِٜٛٗٚأ

(1)93 ي١ٰٜ تفػرل
،  ايٓػا٤ غٛض٠ َٔ 

 . يعًِ اهلل اشلٓسٟ

 . اعتُس ع٢ً تفػرل ايبٝهاٟٚ

 . بسٕٚ تاضٜذ،  ْػد١ غط امل٪يف

األصٌٝ  ادتٖٛط نتاب (18) -555

 . املٓتعع َٔ َعامل ايتٓعٌٜ

يعبس اهلل بٔ عبس ايٛيٞ بٔ قُس 

 . ايٛضز
                                                           

َٔ  93شنط املفٗطؽ إٔ اٯ١ٜ ٖٞ  (1)

 91ٖٚٞ تٛافل اٯ١ٜ ،  غٛض٠ ايٓػا٤

 . َٔ غٛض٠ ايٓػا٤ يف َكشف املس١ٜٓ
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فإٕ امل٪يف نُا ٜعٗط َٔ عٓٛاْ٘ 

أخص قت٣ٛ ٖصا ايهتاب َٔ 

املٛغّٛ مبعامل ،  تفػرل ايبػٟٛ

 . ايتٓعٌٜ

ْػد١ َٔ اؿذِ ايهبرل غط 

 . ٖـ1273نتبت غ١ٓ ،  ميين

 . ( عٕٝٛ ايتفاغري946) -555

تفػرل ايكطإٓ يؿٗاب ايسٜٔ 

ْٚػب٘ سادٞ خًٝف١ ،  ايػٗطٚضزٟ

يؿٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ  4/289

املتٛف٢ غ١ٓ ،  ٛاغٞٝقُٛز ايػ

 . ٖـ803

غكطت ،  ْػد١ تا١َ يف دع٥ني

َٓٗا بعس ايًٛس١ ا٭ٚىل َٔ اؾع٤ 

يف اؾع٤ ايجاْٞ تٛدس ،  ا٭ٍٚ

ٚيف ٖاَؿٗا ،  بعض ايتعًٝكات

 . ٖـ859تاضٜذ 

( يباب ايتأٌٜٚ يف 948) -550

 . َعاْٞ ايتٓعٌٜ

اؾع٤ ايطابع َٔ تفػرل عًٞ بٔ 

قُس بٔ إبطاِٖٝ املعطٚف 

 . ٖـ741املتٛف٢ غ١ٓ ،  باـاظٕ

)أًٖفاضت(  فٗطؽ بطيني:  اْعط

878 . 

 نتبت ايٓػد١،  ٖـ725أيف٘ غ١ٓ 

تبسأ بػٛض٠ ا٭ْفاٍ ،  ٖـ938غ١ٓ 

(8) . 

( ايتفػري املؿٗٛض 37،  36) -555

،  ايعُازٟ ستُس ايػعٛز ألبٞ

ٚايصٟ ،  ٖـ982املتٛف٢ غ١ٓ 

ٜتٛافل َع َا دا٤ عٓس 

َٚا  1/249سادٞ خًٝف١ 

إضؾاز :  بعسٖا حتت عٓٛإ

ِٝ إىل َعاٜا ايعكٌ ايػً

 . ايهتاب ايهطِٜ

،  ْػد١ تا١َ يف غفطٜٔ ندُني

يف ْٗا١ٜ اؾع٤ ايجاْٞ نتب 

ايٓاغذ املع١ًَٛ ايتاي١ٝ ٚاييت تعٗط 

نتب امل٪يف يف آخط :  خاط١٦

اتفل ايفطاغ َٔ :  ْػد١ ا٭قٌ

تػٜٛس ٖاتٝو ا٭ٚضام بتٛفٝل اهلل 

عع غًطاْ٘ ي١ًٝ اؾُع١ ا٭ٚىل َٔ 

عبإ ؾٗط اهلل اؿطاّ ؾٗط ؾ

 . إخل.... ساَسًا 1005ايفطز ايعاّ 

( ْػد١ أخط٣ َٔ 74) -555

 . ْفؼ ايتفػري

إىل غٛض٠ ،  تبسأ بػٛض٠ املا٥س٠

 . ٜٛغف
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 . ايبكط٠ غٛض٠ تفػري (191) -558

 . تفػرل غٛض٠ ايبكط٠ ٭بٞ ايػعٛز

 . ٖـ1041نتبت غ١ٓ 

555- (XVIII ًّٛشتتضط ع )

 . ايتفاغري

تفػرل كتكط يهٓ٘ َِٗ يًكطإٓ 

،  ايتفػرل يف يتبٝإا دٛاَع بعٓٛإ

ايطمحٔ  عبس بٔ قُس ايسٜٔ ملعني

 . ٖـ905اٱهٞ ايكفٟٛ أيف٘ غ١ٓ 

 . 2/636سادٞ خًٝف١ :  اْعط

ْاقك١ َٔ آخطٙ ابتسا٤ َٔ غٛض٠ 

 . (58اجملازي١ )

 . نتبت غط َتكٔ ٚمجٌٝ

سػب ،  ايٓػد١ املعطٚف١ ايٛسٝس٠

 . عًُٞ

( َطؾس ايطايبني 722) -555

 . يتفػري ايفطقإ املبني

حملُس بٔ ع٤٬ ايسٜٔ املكطٟ 

 . ايؿافعٞ

،  ١ تا١َ يف ث٬ث١ أدعا٤دْػ

نتب اؾع٤ ا٭ٍٚ َٓٗا غ١ٓ 

غ٣ٛ ايهطاغات ،  ٖـ1175

ا٭ٚىل َٓ٘ فكس نتبت غط 

ع٢ً  وتٟٛ ايجاْٞ اؾع٤ ، سسٜح

نتبت غ١ٓ  77،  18-7ا٭دعا٤ 

 78،  18اؾع٤ ايجايح ،  ٖـ1185

 . إىل ْٗاٜت٘ بسٕٚ تاضٜذ

ايجاْٞ َٔ  ( ادتع59٤) -555

 . تفػري ايكطإٓ َطٍٛ

 ،  بسٕٚ عٓٛإ ٫ٚ اغِ يًُ٪يف

وتٟٛ غ٣ٛ ع٢ً تفػرل غٛض٠ ٫ 

 . (4( ٚايٓػا٤ )3آٍ عُطإ )

 . ْػد١ ممتاظ٠ بسٕٚ تاضٜذ

حيتٟٛ  شتتضط دع٤ (939) -555

 . ع٢ً تفػري ايكطإٓ

،  بسٕٚ عٓٛإ ٫ٚ اغِ يًُ٪يف

 . (4ٜٓتٗٞ بتفػرل غٛض٠ ايٓػا٤ )

 . ٖـ730نتبت ايٓػد١ غ١ٓ 

( دع٤ َفهٛى يهٓ٘ 951) -555

قسِٜ حيتٟٛ ع٢ً تفػري 

 . ايكطإٓ

( إىل غٛض٠ 16َٔ غٛض٠ ايٓشٌ )

 . (108ايهٛثط )

( ادتع٤ ايػازؽ َٔ 894) -555

 . تفػري ايكطإٓ

وتٟٛ ع٢ً تفػرل ،  جملٍٗٛ

اؾع٤ ا٭خرل َٔ ايكطإٓ ابتسا٤ َٔ 

إ٫ إٔ ايٓػد١ ،  (50غٛض٠ م )



 (93دد )الع -مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة 224

ٜٓتٗٞ بتفػرل ،  ْاقك١ َٔ اٯخط

 . (74ٛض٠ املسثط )غ

 . عًٝ٘ عس٠ تعًٝكات

 . ٚعتٝك١ مج١ًٝ ْػد١ ، يٛس١ 100

( ادتع٤ األخري َٔ 950) -550

 . تفػري ايكطإٓ

 . (34ٜبسأ بتفػرل غٛض٠ غبأ )

 . َبتٛض ايططفني

( يف أٍٚ ايٓػد١ دا٤ 139) -555

 . نتاب َٛعع١:  عٓٛإ

إ٫ إٔ ايٓػد١ ٖٞ تفػرل يًكطإٓ 

 . املػ٢ُ تفػرل ؾٝذ

ابتسا٤ َٔ غٛض٠ ٜؼ اؾع٤ ا٭خرل 

(36) . 

 . بسٕٚ تاضٜذ

:  ( ْػد١ بعٓٛا229ٕ) -555

 . سٝا٠ ايكًٛب زتًؼ

فًؼ :  أثٓا٤ ايٓػد١ لس ايعباض٠

 . يف تفػرل

يف ايتفػرل َجٌ  اٜعتدل نتاًب

 . ايٓػد١ ايػابك١

 . ٖـ1136نتبت غ١ٓ 

( نتاب ضز َعاْٞ 121) -558

اآلٜات املتؿابٗات إىل 

 . َعاْٞ اآلٜات احملهُات

يسٜٔ أبٞ عبس اهلل قُس حملٝٞ ا

 . ايؿافعٞ،  اٱؾبًٝٞ

 . ْػد١ دٝس٠ بسٕٚ تاضٜذ

 . ( َتؿابٗات ايكطآ1062ٕ) -555

 . َ٪يف قػرل جملٍٗٛ

 . يٛسات 3

قٛي٘  تفػري يف ضغاي١ (312) -585

تعاىل إٕ اهلل ٜأَطنِ إٔ 

،  ايبكط٠ )غٛض٠ بكط٠ تصحبٛا

 . (1)(63اآل١ٜ 

ٱزلاعٌٝ بٔ عبس ايػين ايٓابًػٞ 

 . ٖـ1043 غ١ٓ سٝا نإ ، اؿٓفٞ

 . غط امل٪يف،  يٛسات 3

( املٛاٖب املسخط٠ يف 1078) -585

 . تفػري خٛاتِٝ غٛض٠ ايبكط٠

تفػرل يٰٜتني ا٭خرلتني َٔ غٛض٠ 

ايبكط٠ يدلٖإ ايسٜٔ بٔ أبٞ 

 . ٖـ922املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايؿطٜف

 . ٖـ881أيف٘ غ١ٓ 

 . ْػد١ َكاب١ً

( ضغاي١ يف تفػري 480) -585

آٜتني َٔ غٛض٠ األْعاّ 

 . ٚآٜتني َٔ غٛض٠ ْٜٛؼ

 . يعبس ايطمحٔ ايبكاعٞ

 . ٖـ1162نتبت غ١ٓ ،  يٛس١ 15
                                                           

 . يف َكشف املس١ٜٓ 67ٖٞ اٯ١ٜ  (1)
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 تعاىل قٛي٘ تفػري يف ضغاي١ -585

ٚططٜك١  ، ايؿُؼ يسيٛى

َعطف١ ٚقت ايعٚاٍ ٚمست 

 . ايكب١ً باألزي١ اهلٓسغ١ٝ

،  ؿػٔ اؿػٝين اـًدايٞ

 . ٖـ1014املتٛف٢ غ١ٓ 

 . 3/133قيب :  اْعط

غ١ٓ نتبٗا ،  ْػد١ غط امل٪يف

 . ٖـ1006

( نتاب ايعًِ يف 723) -585

 . تفػري ايًُِ

يؿُؼ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل 

قُٛز بٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ 

 . بهط ايكٛيف

 . 33 اٯ١ٜ ايٓذِ غٛض٠ ايكطإٓ : اْعط

 . ٖـ903أضخت غ١ٓ 

580- (XC )1 -  تفػري غٛض٠

 . (76اإلْػإ )

،  يػٝاخ ايسٜٔ َٓكٛض ايؿرلاظٟ

 . ٖـ939املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ١ يف املعازضغاي - 2

دع٤ َٔ نتاب٘ ،  يٓفؼ امل٪يف

املٛغّٛ عذ١ ايه٬ّ ٱٜهاح 

 . قذ١ اٱغ٬ّ

 . ْػد١ دٝس٠ غرل َ٪ضخ١

585- (X ضغاي١ يف ايتطبٝل )

بني قٛي٘ تعاىل ٚإٕ تبسٚا َا 

يف أْفػهِ أٚ ختفٛٙ 

ٚبني قٍٛ ،  حياغبهِ ب٘ اهلل

إٕ اهلل جتاٚظ عٔ  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

صسٚضٖا  أَيت َا ٚغٛغت ب٘

 . عٌُ ب٘ أٚ تتهًَِا مل ت

 . يٛسات 10

 

 ايػ١ٓ

 َتٕٛ األسازٜح - أ

 . ( َػٓس إَاّ َايو417) -585

،  نتاب يف اذتسٜح -588

 . يإلَاّ َايو

 . ْػد١ ممتاظ٠

 . ( ادتاَع ايضشٝح954) -585

اؾع٤ ايجاْٞ َٔ ايهتاب املؿٗٛض 

ٜبسأ بهتاب بعج١ ،  يًبداضٟ

 . ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

عس٠ يٛسات ،  ْػد١ قسمي١

 . ٥١َٗذل

555- (1018a  ،bا ) دتاَع

 . ايضشٝح يًبداضٟ

ْػد١  َٔ ٚايعؿطٕٚ ٚاؿازٟ ا٭ٍٚ

 . ١َكػ١ُ إىل ث٬ثني نطاغ
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َٓكٛي١ ،  َصٖب١،  ْػد١ ضا٥ع١

َٔ ْػد١ أبٞ دعفط أمحس بٔ 

ٜٛغف بٔ َايو ايطعٝين 

 . ٖـ791ايػطْاطٞ غ١ٓ 

555- (954b َٔ ادتع٤ ايتاغع )

 .٘ ْفػ ايهتاب

نتبت ،  َؿه١ً،  ْػد١ مج١ًٝ

 . ٖـ860غ١ٓ 

دتع٤ ايػابع ( ا834) -555

صشٝح  ٚايعاؾط َٔ ؾطح

 . ايبداضٟ

ا٭ْسيػٞ  عًٞ اؿػٔ أبٞ بطاٍ ٫بٔ

 . ٖـ449املتٛف٢ غ١ٓ ،  املايهٞ

 . 2/522سادٞ خًٝف١ :  اْعط

،  ايعاض١ٜ بهتاب ٜبسأ ايػابع اؾع٤

ٚوتٟٛ ع٢ً ،  ٜٚٓتٗٞ بايٛقاٜا

 . نطاغ١ 17

اؾع٤ ايعاؾط ٜبسأ َٔ باب ايسعا٤ 

 . يهٓ٘ ْاقل

 . س٠ بسٕٚ تاضٜذْػد١ دٝ

 . ( َضابٝح ادتاَع956) -555

 ؾطح آخط يكشٝح ايبداضٟ يبسض

ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عُط 

املتٛف٢ ،  املدعَٚٞ ايسَاَٝين

 . ٖـ828غ١ٓ 

 . 2/529سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٥١ايًٛسات ا٭خرل٠ َٗذل،  ْاقل

( ؾطح آخط يضشٝح 955) -555

 . ايبداضٟ

٭بٞ اؿػٔ عًٞ بٔ خًف بٔ عبس 

سػب َا دا٤ ،  (1)و ايكططيباملً

 . اؾع٤ ايجاْٞ،  يف ايٛضق١ ا٭ٚىل

 . بسٕٚ تاضٜذ

                                                           

ٖٛ عًٞ بٔ خًف بٔ عبس املًو بٔ  (1)

ٜٚعطف  ، ايكططيب اؿػٔ أبٛ ، بطاٍ

 . ٖـ449تٛيف غ١ٓ ،  بابٔ ايًذاّ

ٜٓتشٌ  قًت : ٚنإقاٍ ايصٖيب : 

ايه٬ّ ع٢ً ططٜك١ ا٭ؾعطٟ ٚقس 

ايطز  »أبإ عٔ دٌٗ سني ؾطح نتاب 

ٚاؾ١ُٝٗ  «ع٢ً اؾ١ُٝٗ يف ايكشٝح 

،  ٚعًتِٗ بسعتِٗ ع٢ً ٜٓب٘ إٔ َٔ طأؾٗ

َٚككٛز ايبداضٟ بتًو ا٭بٛاب َٔ 

،  أٚنح ا٭ؾٝا٤ فإِْٗ قا٥ًٕٛ خ٬فٗا

فعٔ ابٔ بطاٍ إٔ اؾ١ُٝٗ ِٖ 

اجملػ١ُ ٚإٔ َككٛز ايبداضٟ ايطز 

تهُٓت تطمج١ :  ع٢ً اجملػ١ُ فكاٍ

ٖصا ايباب إٔ اهلل ٚاسس ٚأْ٘ يٝؼ 

َٚا ،  ظػِ فاْعط إىل غٛايفِٗ

سسا َٔ اؾ١ُٝٗ قاٍ بإٔ اهلل عًُٓا أ

،  دػِ بٌ ِٖ ٜهفطٕٚ َٔ دػِ

 . ٚباؾ١ًُ ف٬ خرل يف ايطا٥فتني

 . 9/471تاضٜذ اٱغ٬ّ  اْعط :
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 بؿطح اإلعالّ (831) -550

نتاب  ع٢ً األْاّ غٝس أسازٜح

 . ايضّٛ َٔ ادتاَع ايضشٝح

يًع١َ٬ ايؿٝذ إزلاعٌٝ اؾطاسٞ 

 . (1)ؾاضح ايبداضٟ

ؾطح نتاب ايكٝاّ َٔ قشٝح 

 . ايبداضٟ

 . ٖـ915ْػد١ نتبت غ١ٓ 

ؾاضات صشٝح ( إ1154) -555

 . ايبداضٟ ٚأغاْٝسٙ

بٔ  اهلل عبس ايسٜٔ عفٝف قُس ٭بٞ

 . (2)غامل ايباضٟ ايؿافعٞ
                                                           

اشلازٟ  عبس بٔ قُس بٔ إزلاعٌٝ ٖٚٛ (1)

أبٛ ،  ايسَؿكٞ،  اؾطاسٞ ايعذًْٛٞ

،  ايفسا٤ قسخ ايؿاّ يف أٜاَ٘

ٚي٘ ؾطح ،  قاسب نؿف اـفا٤

 .  ٜتُ٘ايبداضٟ غط٘ ٚمل

 . 1/325ا٭ع٬ّ :  اْعط

اهلل  عبس : ٚيعً٘ ، ا٭قٌ يف دا٤ ٖهصا (2)

عٝػ٢  بٔ غامل بٔ قُس بٔ غامل بٔا

فكٝ٘ ،  ايبكطٟ َٓؿأ املهٞ َٛيسًا

غ١ٓ  تٛيف ، اؿسٜح عًُا٤ َٔ ، ؾافعٞ

قُس  ايؿٝذ ؾٝٛر َٔ ٖٚٛ ، ٖـ1134

 . ضسِ اهلل اؾُٝع،  بٔ عبس ايٖٛابا

 . 4/88ا٭ع٬ّ :  اْعط

ٚدا٤ت ْػب١ ٖصا ايهتاب يًُ٪يف يف 

إؼاف ايكاضٟ مبعطف١ دٗٛز ٚأعُاٍ 

حملُس ،  ايعًُا٤ ع٢ً قشٝح ايبداضٟ

 . 180م ،  عكاّ عطاض اؿػٝين

 . يٛسات 8

ع٢ً  تؿتٌُ ضغاي١ (1146) -555

 . ايبداضٟ اإلَاّ غٓس زتايؼ

 . ٖـ902 غ١ٓ املتٛف٢ يًػداٟٚ يعً٘

ٖـ َٓكٛي١ َٔ 909نتبت غ١ٓ 

 . ٖـ878ْػد١ غط امل٪يف غ١ٓ 

( بسا١ٜ ايكاضٟ يف 730) -558

 . (3)ختِ صشٝح ايبداضٟ

555- (895a  ،bَٔ ٕدع٤ا ) 

 . ادتاَع ايضشٝح

 . ملػًِ بٔ اؿذاز ايكؿرلٟ

ا٭خرل ٜبسأ بباب ،  ا٭ٍٚ ٚايطابع

،  غط َػطبٞ مجٌٝ،  ايطب

ايًٛسات ،  ٖـ1080نتبت غ١ٓ 

اؾع٤ ،  ا٭خرل٠ َتأثط٠ َٚتآن١ً

بسٕٚ ،  ا٭ٍٚ َٓ٘ ٜعتدل دس قسِٜ

 . تاضٜذ

                                                           

أٟ َع١ًَٛ ،  مل ٜصنط قاسب ا٭قٌ (3)

إ٫ إٔ املكازض ،  ع٢ً ٖصٙ ايٓػد١

تصنط إٔ ايهتاب ٖٛ حملُس بٔ 

غامل بٔ عًٞ ايطب٬ٟٚ ايؿافعٞ 

َفػط َكط٨ ،  ظٖطٟ ْاقط ايسٜٔا٭

فكٝ٘ أقٛيٞ قسخ بٝاْٞ َتهًِ 

 . ٖـ966تٛيف غ١ٓ ،  طبٝب،  قٛيف

 . 10/17َعذِ امل٪يفني :  اْعط
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555- (LXV) قسٜ َفهٛى دع٤ ِ

يٛسات٘ َطق١ُ َٔ ،  ْٛعًا َا

29-148 . 

وتٟٛ ع٢ً قطع١ َٔ ؾطح ايٟٓٛٚ 

 . ع٢ً قشٝح َػًِ

 . ْػد١ ممتاظ٠

( دع٤إ آخطإ َٔ 860) -555

 .٘ ْفػ ايؿطح

ايك٠٬  نتاب ع٢ً وتٟٛ أسسُٖا

ٚايجاْٞ ،  ٚدع٤ َٔ نتاب ايكّٛ

،  ٜبسأ بهتاب ايكٝس ٚايصبا٥ح

 . يهٓ٘ ْاقل َٔ اٯخط

 . ْػد١ قسمي١

ادتع٤ األٍٚ َٔ  (957) -555

شتتضط ؾطح ايٟٓٛٚ 

 . ع٢ً صشٝح َػًِ

ؾُاٍ ايسٜٔ عبس اهلل بٔ سلؼ 

 . ايسٜٔ قُس ا٭ْكاضٟ ايؿافعٞ

نتبٗا غ١ٓ ،  ْػد١ غط امل٪يف

 . غط ضز٤ٟ،  ٖـ715

( ايؿايف يف ؾطح 940) -555

 . َػٓس ايؿافعٞ

اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ ؾطح ابٔ ا٭ثرل 

ٖـ ملػٓس 606املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ٖـ204ف٢ غ١ٓ ايؿافعٞ املتٛ

 . 5/540سادٞ خًٝف١ :  اْعط

:  يف ْٗا١ٜ ايٓػد١ ْكطأ َا ْك٘

ٜٚتًٛٙ يف ايجاْٞ ايفطع اـاَؼ يف 

 . ايكٓٛت

،  تاضٜذ بسٕٚ عتٝك١ ، ممتاظ٠ ْػد١

 . ْازض٠ دسًا

( أضبع نطاضٜؼ َٔ 857) -555

املتٛف٢  َػٓس اإلَاّ أمحس

مبػٓس :  ٚاملٛغّٛ،  ٖـ241غ١ٓ 

غريِٖ أٌٖ َه١ ٚأٌٖ املس١ٜٓ ٚ

 . ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أصشاب ضغٍٛ اهلل 

دا٤  ، 5/531 خًٝف١ سادٞ : اْعط

يف نٌ نطاغ١ عسا ايهطاغ١ 

ايجايج١ ٚاييت ٜعٗط إٔ ايٛضق١ 

 : ا٭ٚىل َٓٗا نا٥ع١ ايعباض٠ ايتاي١ٝ

أبٞ  ضٚا١ٜ ،  عٓ٘ اهلل عبس ابٓ٘ ضٚا١ٜ

بٔ  محسإ بٔ دعفط بٔ أمحس بهط

 . َايو ايكطٝعٞ عٔ عبس اهلل

اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ ضٚا١ٜ أبٞ عًٞ 

 . ايكطٝعٞ املصٖب بٔ عًٞ بٔ قُس

ضٚا١ٜ أبٞ ايكاغِ ٖب١ اهلل بٔ 

قُس بٔ عبس ايٛاسس بٔ اؿكني 

 . ضنٞ اهلل عِٓٗ أمجعني



 229 القدم الرابع -مخطوطات المدينة المنورة في مكتبة جامعة برندتون 

،  َؿه١ً ، دسًا مجٌٝ ْػدٞ غط

،  عًٝٗا بعض ايتعًٝكات با٭محط

 . ايعٓٛإ يف أٍٚ نطاغ١ َكطٛع

فطٜس٠ ٫ تٛدس ،  ْػد١ فاخط٠

َهتبات أٚضبا  َٓٗا ْػد١ يف

 . سػب عًُٞ

( شتتضط غٓٔ أبٞ 861) -550

 . زاٚز ايػذػتاْٞ

يعبس ايععِٝ املٓصضٟ املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ٖـ656

 . 600فٗطؽ غٛثا :  اْعط

،  ْاقك١ ا٭ٍٚ،  اؾع٤ ا٭ٍٚ َٓ٘

نُا إٔ ا٭ٚضام ا٭خرل٠ أنٝفت 

 . سسٜجًا غط َػاٜط

( عؿط٠ أدعا٤ األٚىل 896) -555

املتٛف٢ ،  َٔ غٓٔ ايٓػا٥ٞ

 . ٖـ١303 غٓ

ٚاييت ،  قا١ُ٥ ايطٚا٠ يف نٌ دع٤

َ٪ضخ١ ،  لس فٝ٘ عس٠ إداظات

،  ٖـ620 ، ٖـ619 ، ٖـ561 غٓٛات

 . ٚغرلٖا،  ٖـ636

:  ايٓػد١ ْفػٗا تطق٢ إىل غٓٛات

 . ٖـ544 -ٖـ 539

بطٌٜ فٗطؽ زٚضٟ ضقِ :  اْعط

475 . 

( ادتًٝؼ ايضاحل 1006) -555

ايهايف ٚاألْٝؼ ايٓاصح 

 . ايؿايف

َكػِ  أسازٜح ع٢ً وتٟٛ نتاب

بٔ  املعاف٢ ايفطز ٭بٞ ، فايؼ إىل

،  ظنطٜا بٔ و٢ٝ ايٓٗطٚاْٞ

 . (1)ٖـ390املتٛف٢ غ١ٓ 

،  2/606سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . 864/2ٚفٗطؽ غٛثا 

،  َبتٛض٠ اٯخط،  ْػد١ قسمي١

 . ا٭ٚضام ا٭ٚىل َٓٗا َتآن١ً

( دٛاٖط ايهًِ 1137) -558

ايػ١ٝٓ ٚبسا٥ع اذتهِ 

 . ايٓب١ٜٛ

                                                           

ٖٛ املعاف٢ بٔ ظنطٜا بٔ و٢ٝ بٔ  (1)

أبٛ ايفطز ايٓٗطٚاْٞ ،  محٝس ايكانٞ

،  املعطٚف بابٔ ططاضا ايفكٝ٘

ْػب١ إىل َصٖب قُس بٔ ،  اؾطٜطٟ

 . ٖـ390تٛيف غ١ٓ ،  ٟدطٜط ايطدل

،  تاضٜذ اٱغ٬ّ يًصٖيب:  اْعط

 . 7/260ٚا٭ع٬ّ ،  8/670

ٚقس سكل ٖصا ايهتاب ايسنتٛض 

 . قُس قُس َطغٞ اـٛيٞ
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بٔ  غ١َ٬ بٔ حملُس ، ١ْٜٛب سهِ

،  دعفط بٔ عًٞ ايكهاعٞ

 . (1)ٖـ454املتٛف٢ غ١ٓ ،  املكطٟ

،  4/83سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . 4/61ٚفٗطؽ يٝس 

 . يٛس١ بسٕٚ تاضٜذ 38

( ؾطح ؾٗاب 920) -555

 . ايكضاعٞ يف اذتسٜح

ؾطح ا٭سازٜح ْػد١ نتبت غ١ٓ 

 . َبتٛض٠ ا٭ٍٚ،  ٖـ708

دا٤ ،  ( دع٤ َفهٛى900) -555

ايػف٢ً َٔ ايٛضق١  يف ادت١ٗ

 . ايػٓٔ نتاب : عباض٠ األٚىل

سػب َا دا٤ يف ايٛضق١ ا٭ٚىل إٔ 

يعً٘ أبٛ ،  امل٪يف ٜػ٢ُ ايبٝٗكٞ

بهط أمحس بٔ اؿػني املتٛف٢ 

                                                           

قُس بٔ غ١َ٬ بٔ دعفط بٔ عًٞ بٔ  (1)

،  سهُٕٛ أبٛ عبس اهلل ايكهاعٞ

،  َ٪ضر َفػط َٔ عًُا٤ ايؿافع١ٝ

 بٔ عًٞ اؾطدطا٥ٞ يًٛظٜط ناتبًا نإ

ٚأضغٌ  ، ايفاطُٝني أٜاّ يف ، مبكط أمحس

فأقاّ ق٬ًًٝ يف ،  يف غفاض٠ إىل ايطّٚ

ايكػطٓط١ٝٓٝ ٚتٛىل ايكها٤ مبكط 

 . ٖـ454غ١ٓ ،  ٚتٛيف فٝٗا،  ْٝاب١

 . 6/146ا٭ع٬ّ :  اْعط

سػب  ، ايػٓٔ قاسب ٖـ458 غ١ٓ

 . 3/627َا شنطٙ سادٞ خًٝف١ 

،  ْػد١ قسمي١،  َبتٛض٠ اٯخط

 . ْازض٠ دسًا

( دع٤ َفهٛى َٔ 991) -555

تٟٛ ع٢ً أسازٜح نتاب حي

اغِ  ٚال ، عٓٛإ بسٕٚ ، ْب١ٜٛ

 . يًُؤيف

نتبت غ١ٓ ،  ْػد١ َكاب١ً

 . ٖـ876

 . ايػ١ٓ َضابٝح نتاب (6) -555

٭بٞ قُس اؿػني بٔ َػعٛز 

 . ٖـ516املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايبػٟٛ

َٚا  5/564سادٞ خًٝف١ :  اْعط

فٗطؽ زٚضٟ ،  ٚبطٌٜ،  بعسٖا

 . 71ضقِ 

كيب اي بًٛغ بباب ٜٓتٗٞ ا٭ٍٚ اؾع٤

 . اْت٘ يف ايكػطهايكػرل ٚس

ٚيهٓٗا  ، تاضٜذ بسٕٚ ، ضا٥ع١ ْػد١

،  باؿٛاؾٞ َٚذلع١ َكاب١ً ، قسمي١

 . نتب ايعٓٛإ بايًٕٛ املصٖب

( ْػد١ أخط٣ َٔ 859) -555

 . ْفؼ ايهتاب
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 . َذلع١ باؿٛاؾٞ ٚايتعًٝكات

 . ٖـ902نتبت غ١ٓ 

 . ( األسهاّ ايهرب968٣) -555

،  ٭بٞ قُس عبس اؿل اٱؾبًٝٞ

 . ٖـ581تٛف٢ غ١ٓ امل

 . 1/174سادٞ خًٝف١ :  اْعط

نتب غ١ٓ ،  اؾع٤ ايطابع َٓ٘

 . ع٢ً َا ٜبسٚ،  ٖـ874

( ايعُس٠ يف أسهاّ 340) -550

 . اذتسٜح

أسازٜح ا٭سهاّ يعبس ايػين بٔ 

،  غطٚض أبٞ ابٔ عًٞ بٔ ايٛاسس عبس

 . ٖـ600املتٛف٢ غ١ٓ 

 . 4/254سادٞ خًٝف١ :  اْعط

ٖـ َٔ 713ْػد١ نتبت غ١ٓ 

طف عًٞ بٔ اؿاز عًٞ بٔ ط

 . أمحس ايؿاشيٞ

555- (830b َٔ ْػد١ ثا١ْٝ )

 . ْفؼ ايهتاب

 . ْػد١ قسمي١ بسٕٚ تاضٜذ

( ْػد١ ثايج١ َٔ 830) -555

 . ْفؼ ايهتاب

 . ٖـ1231نتبت غ١ٓ 

( إسهاّ األسهاّ يف 591) -558

 . ؾطح أسازٜح غٝس األْاّ

بٔ  إزلاعٌٝ ايسٜٔ يعُاز ايعُس٠ ؾطح

٘ أيف،  أمحس بٔ قُس بٔ ا٭ثرل

َٔ َػُٛعات٘ ع٢ً تكٞ ايسٜٔ ابٔ 

 . زقٝل ايعٝس

ا٭ٚضام ا٭ٚىل َٓٗا ،  يٛس١ 24

ٚباقٞ ،  أنٝفت غط سسٜح

 . ٖـ1106ايٓػد١ نتبت غ١ٓ 

 . ْػد١ ْازض٠

( ؾطح ايعُس٠ يف 971) -555

 . األسهاّ

اهلل  عبس أبٞ ؾطح َٔ ايجاْٞ اؾع٤

ع٢ً عُس٠  (1)ابٔ ايعطاض ايؿافعٞ

 . ا٭سهاّ

نتبت ايٓػد١  ، ٖـ713أيف٘ غ١ٓ 

 . ٖـ796غ١ٓ 

( َؿاضم األْٛاض 205) -555

األخباض  صشاح َٔ ايٓب١ٜٛ

 . املضطف١ٜٛ

                                                           

يعً٘ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ بٔ زاٚز ابٔ  (1)

،  ع٤٬ ايسٜٔ،  ايعطاض ايسَؿكٞ

ٔ ٚأخٛ سلؼ ايسٜ،  تًُٝص ايٟٓٛٚ

نُا ،  ايصٖيب ٭َ٘ َٔ ايطناع١

 . ٖـ724تٛيف غ١ٓ ،  شنطٙ غرل ٚاسس

ٚا٭ع٬ّ  ، 4/4 ايها١َٓ ايسضض : اْعط

4/251-252 . 
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بٔ  قُس بٔ اؿػٔ ايفها٥ٌ ٭بٞ

 غ١ٓ املتٛف٢ ، ايكػاْٞ اؿػٔ

 . ٖـ650

بعض ايًٛسات أنٝفت بكًِ 

 . َبتٛض٠ اٯخط،  سسٜح

( ْػد١ أخط٣ َٔ 1150) -555

 . ْفؼ ايهتاب

 . َذلع١ باؿٛاؾٞ

 . ٖـ964نتبت غ١ٓ 

( ْػد١ ثايج١ َٔ 376) -555

 . ْفؼ ايهتاب

 . عًٝٗا عس٠ سٛاؾٞ

 . ٖـ1144نتبت غ١ٓ 

 . ( ؾطح َؿاضم األْٛاض32) -555

يف  سػٔ بٔ عًٞ ٖٚٛ ايؿاضح شنط

،  املًو بٔ ايًطٝف عبس ؾطح املكس١َ

 . ٖـ936ايصٟ ضتب٘ ٚأ٬َٙ غ١ٓ 

 . 5/548سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٖـ996نتبت غ١ٓ ،  يٛس١ 330

صٍٛ يف ( داَع األ960) -555

 . أسازٜح ايطغٍٛ

املتٛف٢ ،  اؾع٤ ايطابع ٫بٔ ا٭ثرل

نُا شنطٙ سادٞ ،  ٖـ606غ١ٓ 

 . 2/501خًٝف١ 

ْػد١ ممتاظ٠ بسٕٚ تاضٜذ يهٓٗا 

 . عتٝك١

( مجع ايفٛا٥س َٔ 725) -550

داَع األصٍٛ ٚزتُع 

 . ايعٚا٥س

،  (1)حملُس بٔ غًُٝإ املػطبٞ

٭سازٜح  ا٭قٍٛ داَع َٔ اختكط

ايسٜٔ قُس بٔ  جملس،  ايطغٍٛ

 . ا٭ثرل اؾعضٟ

 . ٖـ1159نتب غ١ٓ ،  يٛس١ 601

( ايرتغٝب ٚايرتٖٝب 986) -555

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف سسٜح ايٓيب 

  بٔ ايععِٝ عبس قُس ٭بٞ

ايكٟٛ بٔ عبس اهلل بٔ غ١َ٬  عبس

املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايؿافعٞ،  املٓصضٟ

 . ٖـ656

 . 2/283سادٞ خًٝف١ :  اْعط

،  ْػد١ َٔ اؿذِ ايهبرل

 . ٖـ975نتبت غ١ٓ 
                                                           

قُس بٔ غًُٝإ بٔ ايفاغٞ بٔ طاٖط  (1)

 سلؼ ، املهٞ ، ايػٛغٞ ، ايطٚزاْٞ

طبٞ ػايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قسخ َ

نإ ي٘ ،  عامل بايفًو،  َايهٞ

 . ٖـ1094غ١ٓ تٛيف ،  ؾإٔ مبه١

 . 6/151ا٭ع٬ّ :  اْعط
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( مخػ١ أدعا٤ َٔ 907) -555

ادتاَع  املٓكٍٛ َكبٍٛ نتاب

 . ملسو هيلع هللا ىلصألسازٜح ايطغٍٛ 

ايؿٝشٞ  قُس بٔ عًٞ ايسٜٔ يع٤٬

 . (1)ٖـ744املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايبػسازٟ

 . ميجٌ سٛايٞ ثًجٞ ايهتاب

 . 6/66سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 26وتٟٛ ع٢ً اؾع٤ ايجاْٞ )

ايجايح  اؾع٤ َٔ ٚقطع١ ، نطاغ١(

يهتاب ايطابع أبٛاب َٔ ا 3

ٚنصا َٔ ايهتاب ،  ٚايعؿطٜٔ

 ايجأَ إىل ٚايعؿطٜٔ اـاَؼ

اـاَؼ  ٚاؾع٤ ، ٚايعؿطٜٔ

ٚاييت ؼتٟٛ ،  ٚايػازؽ ٚايػابع

 َٚا ٚايج٬ثني ايطابع ايهتب ع٢ً

 ٜٚٛدس ، ايهتاب ْٗا١ٜ إىل عسٖاب

                                                           

ْػب١  ايؿٝشٞ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عًٞ (1)

 ، سًب أعُاٍ َٔ امل١ًُٗ باؿا٤ ؾٝش١ إىل

،  املعذ١ُ باـا٤ قٌا٭ يف دا٤ ٚقس

عامل ،  ع٤٬ ايسٜٔ املعطٚف باـاظٕ

َٔ فكٗا٤ ،  بايتفػرل ٚاؿسٜح

تٛيف ،  بػسازٟ ا٭قٌ،  ايؿافع١ٝ

 . ٖـ741غ١ٓ  نُا قاٍ ايعضنًٞ

 . 5/5ا٭ع٬ّ :  اْعط

خطّ بني اؾع٤ اـاَؼ 

 . ٚايػازؽ

،  َتكٔ غط نتبت ا٭دعا٤ نٌ

خرل ع٢ً تاضٜذ ٚوتٟٛ اؾع٤ ا٭

 . ْػد١ ْازض٠ دسًا،  ٖـ822

( زتُع ايعٚا٥س 973) -558

 . َٚٓبع ايفٛا٥س

اؾع٤ ايجايح يٓٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ 

املتٛف٢ غ١ٓ ،  أبٞ بهط اشلٝجُٞ

 . ٖـ807

 . 5/401سادٞ خًٝف١ :  اْعط

َبتٛض٠ ،  ٖـ833ْػد١ قٛبًت غ١ٓ 

 . ا٭ٍٚ

( َباْٞ األخباض يف 973) -555

 . ؾطح َعاْٞ اآلثاض

 . ٖـ855 غ١ٓ املتٛف٢ ، ايعٝين زحملُٛ

 . 5/614سادٞ خًٝف١ :  اْعط

عًُا٤ ا٭تطاى ٜجٕٓٛ نجرلًا ع٢ً 

نتاب ايطشاٟٚ ؾطح َعاْٞ 

،  ٖـ228اٯثاض املتٛف٢ غ١ٓ 

ٚايٓػد١ اييت ؼت أٜسٜٓا ٖٞ 

 . ؾطح ي٘

اؾع٤ ا٭ٍٚ ٜٓتٗٞ بايعباض٠ اييت 

 : نتبٗا ايٓاغذ
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ٖصا آخط َا ٚدس َٔ خط امل٪يف 

 . ٤ ا٭ٍٚ َٔ ايؿطحَٔ اؾع

ايٓػد١ َٓكٛي١ َٚكاب١ً ع٢ً ْػد١ 

،  نتبت غط مجٌٝ،  امل٪يف

 . ْازض٠ دسًا

( ادتع٤ ايطابع َٔ 959) -555

ادتاَع  بؿطح املٓري ايهٛنب

 . ايضػري

،  ؾطح يهتاب ايػٝٛطٞ ايكػرل

ايطمحٔ  عبس بٔ قُس ايسٜٔ يؿُؼ

املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايعًكُٞ ايؿافعٞ

 . أسس ت٬َص٠ ايػٝٛطٞ،  ٖـ969

 . 2/551سادٞ خًٝف١ :  اْعط

َٔ  َٓكٛي١ ْػد١ ، ٖـ968 غ١ٓ أيف٘

 . ٖـ998ْػد١ غط امل٪يف غ١ٓ 

( ؾطح ادتاَع 817) -555

 . ايضػري

ؾطح يهتاب ايػٝٛطٞ يٓٛح 

 . (1)أفٓسٟ

 . ْػد١ مج١ًٝ بسٕٚ تاضٜذ
                                                           

يعً٘ ْٛح بٔ َكطف٢ ايكْٟٛٛ املفيت  (1)

 . ٖـ1070 غ١ٓ بايكاٖط٠ املتٛف٢ اؿٓفٞ

 . 2/498ٖس١ٜ ايعاضفني :  اْعط

( َٓع١َٛ يف ضبط 287) -555

ضَٛظ نتاب ادتاَع 

 . ايضػري يًػٝٛطٞ

أيفٗا ،  ٞ اؿػين٭محس بٔ َه

 . ٖـ1056غ١ٓ 

 . ٚضقتإ يعًٗا غط امل٪يف

يف  َا ايػطٜب تفػري (120) -555

 . ادتاَع ايضػري يًػٝٛطٞ

 . (2)يٝٛغف ا٭ضَْٝٛٞ ايؿافعٞ

 . غت يٛسات

( ض٤ٛ ايكبؼ املٓري 728) -555

 . ايضػري ادتاَع ضداٍ يطَٛظ

 . (3)٭محس اؿُٟٛ اؿػين

                                                           

،  اؿػٝين غعٝس بٔ اهلل عبس بٔ ٜٛغف (2)

،  ايؿافعٞ،  ا٭ضَْٝٛٞ املكطٟ

مجاٍ ايسٜٔ فانٌ َٔ ت٬َٝص 

 . ٖـ958تٛيف غ١ٓ ،  ايػٝٛطٞ

 . 241-8/240ا٭ع٬ّ :  اْعط

أبٛ ايعباؽ ،  أمحس بٔ قُس َهٞ (3)

،  اؿػٝين اؿُٟٛ،  ؾٗاب ايسٜٔ

محٟٛ ،  َسضؽ َٔ عًُا٤ اؿٓف١ٝ

نإ َسضغًا ،  َكطٟ،  ا٭قٌ

ٚتٛىل ،  باملسضغ١ ايػًُٝا١ْٝ بايكاٖط٠

،  نجرل٠ نتبًا ٚقٓف ، اؿٓف١ٝ إفتا٤

 . ٖـ1098تٛيف غ١ٓ 

 . 1/239ا٭ع٬ّ :  اْعط
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( زتُع حباض األْٛاض 24) -550

عٌٜ ٚيطا٥ف يف غطا٥ب ايتٓ

 . األخباض

(1)ٖـ986 غ١ٓ املتٛف٢ ، طاٖط حملُس
 

،  5/394 خًٝف١ سادٞ شنطٙ نُا

٭ٕ امل٪يف مل ٜأت ي٘ شنط يف 

 . املكس١َ

فٗطؽ املتشف ،  ضٜٛ:  اْعط

،  ٚبطٌٜ،  756م ،  ايدلٜطاْٞ

 . 195فٗطؽ زٚضٟ ضقِ 

ايهتابني  ع٢ً ايٓػد١ ٖصٙ ؼتٟٛ

،  ني ٚتكٌ إىل سطف ايعنيا٭ٚي

ت بفنت بهذطات َٛطٔ أيف

 . ٖـ976غ١ٓ ،  امل٪يف

غط ،  نتبت ع٢ً ٚضم ٖٓسٟ

 . ْػتعًٝل

                                                           

شنط سادٞ خًٝف١ أْ٘ تٛيف غ١ٓ  (1)

 . ٖـ981

ٖٚٛ ايع١َ٬ فس ايسٜٔ قُس بٔ 

،  ايفتين،  طاٖط بٔ عًٞ اؿٓفٞ

 . ايهذطاتٞ

اٱع٬ّ مبٔ يف تاضٜذ اشلٓس َٔ :  اْعط

 . 4/409ا٭ع٬ّ 

( ضٜاض ادت١ٓ يف 1007) -555

 . آثاض أٌٖ ايػ١ٓ

يعبس ايباقٞ بٔ عبس ايباقٞ بٔ 

املعطٚف بابٔ فكٝ٘ ،  عبس ايكازض

)فك١ اغِ َس١ٜٓ قطٜب١  (2)فك١

-ٖـ1005َٔ بعًبو( اؿٓبًٞ )

 . ٖـ(1071

عٓس احمليب تطمج١ امل٪يف :  اْعط

2/283 . 

 . يٛس١ 55

 :  املجاٍ غبٌٝ ع٢ً إداظات عس٠ تًٝ٘

 . اؿذاٟٚ ٢ملٛغ - 1

بٝس ،  إداظات عبس ايباقٞ - 2

ايهطزٟ  ضغٍٛ بٔ قُس ، َؿاى٘

 ع٬ٕ بٔ ٚقُس ، املٛضاْٞ

ايطمحٔ  عبس بٔ ٚقُس ، ٖـ(1037)

 ٖـ(1032) ايؿافعٞ املهٞ اؿُٟٛ
                                                           

،  بايكاف،  قك١:  يف ا٭قٌ قاٍ (2)

ٖٚٛ َٔ َطادع ،  ٚاملجبت َٔ احمليب

ض احمليب ٚقس أؾا،  قاسب ا٭قٌ

ٖٚٞ بفا٤ :  ٚقاٍ،  فك١:  أْٗا

،  قط١ٜ ببعًبو،  َهػٛض٠ ١ًَُٗٚ

ٖٚصا َٔ أَج١ً ا٭خطا٤ اييت ٜكع فٝٗا 

 . ايعطبٞ بايًػإ ؾًِٗٗ ، املػتؿطقٕٛ
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ف اؾٛاز بٔ إبطاِٖٝ املعطٚ ٚعبس

إناف١  ، ٖـ(1038) ب٬طٞ باؾإ

٢ عؿط ٚثٝك١ جملُٛع١ َٔ تإىل اثٓ

 . ايعًُا٤

( نٓع اذتل املبني 899) -555

 . يف أسازٜح غٝس املطغًني

أسازٜح َطتب١ ع٢ً سطٚف املعذِ 

املتٛف٢ ،  يعبس ايػين ايٓابًػٞ

ٖٚٞ كتكط٠ َٔ ،  1129غ١ٓ 

نتاب نٓٛظ اؿكا٥ل يف سسٜح 

ٓاٟٚ ايط٩ٚف امل خرل اـ٥٬ل يعبس

 . ٖـ1031املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ٖـ1293نتبت غ١ٓ 

( املعذِ ايٛدٝع َٔ 724) -558

 . أسازٜح ايطغٍٛ ايععٜع

 ،  َطتب ع٢ً سطٚف املعذِ

 . (1)اهلل بٔ إبطاِٖٝ َرلغين يعبس

نتبٗا غ١ٓ ،  يعً٘ غط امل٪يف

 . ٖـ1166
                                                           

ٖٛ عبس اهلل بٔ إبطاِٖٝ بٔ سػٔ بٔ  (1)

أبٛ ايػٝاز٠ ،  قُس أَني بٔ املرلغين

فانٌ َٔ ،  عفٝف ايسٜٔ احملذٛب

َٛيسٙ مبه١ ٚٚفات٘  فكٗا٤ اؿٓف١ٝ

 . ٖـ1193غ١ٓ ،  بايطا٥ف

 . 4/64ا٭ع٬ّ :  اْعط

( ايفتٛسات اإلهل١ٝ يف 33) -555

 أسازٜح خري ايرب١ٜ

 اؿػين اهلل عبس بٔ حملُس

أَرل امل٪َٓني ،  املايهٞ،  ػطبٞامل

-1160) املػطب مبع٢ٓ غًطإ

(2)ٖـ(1204
 . 

فٗطؽ كطٛطات :  اْعط،  ْازض

 . 56،  55تطٛإ ضقِ 

يف ْٗا١ٜ ايهتاب ٜبني امل٪يف 

نٝف ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َايهٞ 

 . املصٖب سٓبًٞ ا٫عتكاز

 . ٖـ1198ْػد١ دٝس٠ نتبت غ١ٓ 

 . ( مشا٥ٌ ؾطٜف216) -555

 ملسو هيلع هللا ىلص نتاب يف سلا٥ٌ ايٓيب

 . ٖـ279املتٛف٢ غ١ٓ ،  يًذلَصٟ

 . ْػد١ دٝس٠ سسٜج١

( ْػد١ أخط٣ َٔ 897) -555

 . ْفؼ ايهتاب

 . َذلع١ باؿٛاؾٞ

                                                           

ٖٛ قُس بٔ عبس اهلل بٔ قُس  (2)

أبٛ ،  َٔ آٍ ظٜسإ،  ايؿٝذ اؿػين

املًكب باملتهٌ ،  عبس اهلل ايػعسٟ

َٔ ًَٛى ايسٚي١ ايػعس١ٜ ،  ع٢ً اهلل

 . ٖـ986تٛيف غ١ٓ ،  باملػطب
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 . ٖـ1180 غ١ٓ نتبت مج١ًٝ ْػد١

( ْػد١ ثايج١ َٔ 897) -555

 . ْفؼ ايهتاب

 . ٖـ678ْػد١ مج١ًٝ نتبت غ١ٓ 

( أؾطف ايٛغا٥ٌ إىل 459) -555

 . فِٗ ايؿُا٥ٌ

 ؾطح ٭محس بٔ سذط املتٛف٢ غ١ٓ

أيف٘ غ١ٓ ،  ع٢ً ايؿُا٥ٌ (1)ٖـ973

 . ٖـ949

 . ْػد١ ممتاظ٠،  يٛس١ 192

( مجع ايطغا٥ٌ يف 276) -555

 . ؾطح ايؿُا٥ٌ

بٔ  يعًٞ ايذلَصٟ يؿُا٥ٌ آخط ؾطح

غ١ٓ  املتٛف٢ ، ايكاضٟ قُس غًطإ

 . ٖـ1008أيف٘ غ١ٓ ،  ٖـ1014

 . 316 ضقِ زٚضٟ فٗطؽ ، بطٌٜ : اْعط

 . ٖـ1138 غ١ٓ نتبت ، يٛس١ 341

( املٛاٖب احملُس١ٜ 390) -550

 . بؿطح ايؿُا٥ٌ ايرتَص١ٜ
                                                           

 ٖٛ أمحس بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ سذط (1)

ؾٗاب  ، ا٭ْكاضٟ ايػعسٟ ، اشلٝتُٞ

،  أبٛ ايعباؽ،  ايسٜٔ ؾٝذ اٱغ٬ّ

 . ٖـ974 غ١ٓ تٛيف أْ٘ ا٭ع٬ّ يف شنط

 . 1/234ا٭ع٬ّ :  اْعط

ؾطح آخط يهتاب ايؿُا٥ٌ أيف٘ 

 . (2)ٖـ غًُٝإ اؾ1196ٌُغ١ٓ 

 . ٖـ1207نتبت غ١ٓ 

( نتاب ايؿهط َٚا 131) -555

 . ضٟٚ فٝ٘

٭بٞ بهط عبس اهلل بٔ قُس بٔ 

،  عبٝس ايكطؾٞ ابٔ أبٞ ايسْٝا

 . ٖـ281املتٛف٢ غ١ٓ 

ْػد١ ؼتٟٛ ع٢ً غٓس أبٞ طاٖط 

قُس  بٔ أمحس بٔ قُس بٔ أمحس

 . ٖـ(575غهٓسض١ٜ ايػًفٞ )اٱ

،  ْػد١ ضفٝع١ ٚفطٜس٠ َٔ ْٛعٗا

 . ؼتٟٛ ع٢ً عس٠ إداظات

( نتاب االعتضاّ 199) -555

 . بايععي١

 بٔ قُس بٔ محس غًُٝإ ٭بٞ

املتٛف٢ غ١ٓ ،  إبطاِٖٝ اـطابٞ

 . ٖـ388

 . 5/117سادٞ خًٝف١ :  اْعط
                                                           

غًُٝإ بٔ عُط بٔ َٓكٛض ايعذًٝٞ  (2)

تٛيف ،  املعطٚف باؾٌُ،  ا٭ظٖطٟ

 . ٖـ1204غ١ٓ 

 . 3/131ا٭ع٬ّ :  اْعط
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،  لابٔ خاي:  ٚاْعط سٍٛ امل٪يف

 . 206 ضقِ ، ٚغتٓفًٝس ايػٝس زضاغ١

ٚفطٜس٠ َٔ ،  ْػد١ ْازض٠ دسًا

 . ْٛعٗا

شتطٛط١ حتتٟٛ ع٢ً  -558

 . قطعتني َتبآٜتني

يٛسات ا٭ٚىل متجٌ ضغاي١  ٞمثاْ

بٔ  ايهطِٜ يعبس سسٜجًا أضبعٕٛ فٝٗا

،  ٖـ465 غ١ٓ املتٛف٢ ايكؿرلٟ ٖاضٕٚ

ٚقس تِٖٛ ايكاض٨ شلصٙ املدطٛط١ 

٢ً ٖصٙ ؼتٟٛ غ٣ٛ ع٫ أْٗا 

ايطغاي١ فصنط يف تعًٝك٘ يف آخط 

،  ايًٛس١ أْٗا ايطغاي١ ايٛسٝس٠

بُٝٓا ايصٟ ٜعٗط أْٗا ؼتٟٛ ع٢ً 

نتاب آخط كتًف عٔ ا٭ٍٚ ٖٚٛ 

،  شلٓاز بٔ ايػطٟ،  نتاب ايعٖس

 . ٖـ243املتٛف٢ غ١ٓ 

،  5/91سادٞ خًٝف١ :  اْعط

ٚايهتاب َكػِ إىل أضبع١ نتب 

ب ْاقل َٓ٘ ا٭بٛا،  بابًا 128ٚ

1-12  ،ٚ28-74 . 

،  يف أٍٚ ٚضق١ َٔ ايكػِ ايجاْٞ

ْػد١ َكاب١ً ،  ضٚا٠ ٖصا اؾع٤

َٚكشش١ َٔ قبٌ عبس ايٖٛاب بٔ 

عبس اهلل بٔ أبٞ اـطاب ايػًُٞ 

 . ٖـ531غ١ٓ 

ضغِ اـطّٚ املٛدٛز٠ يف ٖصٙ 

فطٜس٠  ْػد١ تعتدل فٗٞ ، املدطٛط١

ْٚازض٠ قس ٫ لس ْػد١ أخط٣ 

 . يف غرل ٖصٙ اـعا١َْٓٗا 

 . نتبت غط قعب ايكطا٠٤

 ايفٛا٥س حبط نتاب (1099) -555

٭بٞ بهط قُس بٔ إبطاِٖٝ 

 . ٖـ380املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايهًبازٟ

 . نتب اٱغٓاز يف أٍٚ املدطٛط

 . 2/20سادٞ خًٝف١ :  اْعط

استٛت ،  ْػد١ مج١ًٝ ٚعتٝك١

غكطت َٓٗا ،  نطاغ١ 21ع٢ً 

،  ايهتاب ْٚٗا١ٜ 14-11 ايهطاغ١

 . ١ أخط٫٣ أعًِ شلا ْػد

505- (XIX) 

 . ا٭ضبعٕٛ اي١ٜٚٛٓ - 1

َ٪يف يف أقٍٛ ،  ايٛضقات - 2

 . ٱَاّ اؿطَني،  ايفك٘

ؾطح  يف املبني املٓٗر (378) -505

 . األضبعني
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ٖـ تاز ايسٜٔ أبٛ 725أيف٘ غ١ٓ 

،  سفل عُط بٔ عًٞ ايفانٗاْٞ

 . ٖـ734املتٛف٢ غ١ٓ 

،  6/222سادٞ خًٝف١ :  اْعط

1/240 . 

 . ايٟٓٛٚعني ب٭ض اميجٌ ؾطًس

 تًٝ٘ ،  ٖـ1067نتبت غ١ٓ 

ْػد١ ،  بعض ايطغا٥ٌ املتفطق١

 . ْازض٠

تٛدس ْػد١ مماث١ً ؼت ضقِ 

751/2 . 

505- (IV٘ٝزتُٛع ف ) : 

 . ا٭ضبعٕٛ اي١ٜٚٛٓ - 1

ا٭ضبعٕٛ يؿعبإ بٔ َكطف٢  - 2

 . املعطٚف بساْؿٞ،  ا٭قػطا٥ٞ

،  ضغاي١ أخط٣ يٓفؼ امل٪يف - 3

 . َع تطمج١ بايًػ١ ايذلن١ٝ

ٖٚٞ أقٛاٍ عًٞ ،  ْجط ايٰي٧ - 4

 . َع تطمج١ بايًػ١ ايذلن١ٝ

يٓفؼ ،  َجٌ 100ضغاي١ فٝٗا  - 5

َع تطمج١ بايًػ١ ،  امل٪يف

 . ايذلن١ٝ

،  عًٞ أقٛاٍ َٔ أخط٣ َجٌ 100 - 6

َطًٛب نٌ طايب ٭َرل :  بعٓٛإ

 . (1)امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب

خ٬ق١ ايبٝإ يف َصٖب  - 7

 . ايٓعُإ

ب اؾًٛتٞ غ١ٓ أيف٘ ٜعكٛ

 . (2)ٖـ1149

 . أضبعني سسٜجًا قسغًٝا - 8

 . مجعٗا قُس ا٭قػطا٥ٞ

َع ،  أضبعني سسٜجًا ْبًٜٛا - 9

 . يععَٞ،  تطمج١ بايًػ١ ايذلن١ٝ

املٓػٛب ،  ايٛضز ايػطٜاْٞ - 10

 . يعبس ايكازض اؾ٬ْٝٞ
                                                           

ػٛب١ دا٤ يف ٖس١ٜ ايعاضفني َٓ (1)

 يًٛطٛاط قُس بٔ قُس بٔ 

اؾًٌٝ ايعُطٟ ضؾٝس ايسٜٔ  عبس

 . ٖـ578ايبًدٞ ا٭زٜب املتٛف٢ غ١ٓ 

،  2/99ٖس١ٜ ايعاضفني :  اْعط

 . 7/25ا٭ع٬ّ 

ٖٛ ٜعكٛب )عفٟٛ( بٔ َكطف٢ فٓا٥ٞ  (2)

 ، اؿٓفٞ اؾًٛتٞ ايطَٚٞ ا٭َاغٞ

،  فانٌ تطنٞ َتكٛف ٚاعغ

١ٓ تٛيف غ،  أنجط تكاْٝف٘ بايعطب١ٝ

 . ٖـ1149

 . 8/202ا٭ع٬ّ :  اْعط
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505- (IV٘ٝف )  : 

 . ايفتح املبني يؿطح ا٭ضبعني - 1

،  يًٟٓٛٚ جًاسسٜ أضبعٕٛ فٝٗا ضغاي١

 . (1)ٖـ998ؾطسٗا ابٔ سذط غ١ٓ 

 . ٖـ1071نتبت غ١ٓ 

 . ا٭ضبعني ؾطح يف املبني ايٓٗر - 2

نتبت ،  749يًفانٗاْٞ = 

 . بٓفؼ ايتاضٜذ

( تعًٝل شتتضط 407) -505

 . ع٢ً األضبعني سسٜجًا

تعًٝكات ع٢ً ا٭ضبعني اي١ٜٚٛٓ يعبس 

 . ٖـ1010ايط٩ٚف املٓاٟٚ غ١ٓ 

ط ْػد١ َٓكٛي١ عٔ ْػد١ غ

 . امل٪يف

( ادتٛاٖط ايب١ٝٗ يف 164) -500

 . ؾطح األضبعني اي١ٜٚٛٓ

                                                           

ؾطسٗا ابٔ :  ٖهصا دا٤ يف ا٭قٌ (1)

ٖـ َٚعًّٛ إٔ ابٔ سذط 998سذط غ١ٓ 

فًعٌ ،  ٖـ974تٛيف غ١ٓ ،  اشلٝتُٞ

ايتاضٜذ املجبت َٔ ططف املفٗطؽ 

ٖٛتػُا ٖٛ تاضٜذ ايٓػذ ٚيٝؼ تاضٜذ 

أٚ إٔ ابٔ سذط ،  تأيٝف ايؿطح

٫ٚ ،  املصنٛض ٖٛ غرل اشلٝتُٞ

ٔ إٔ ٜهٕٛ ابٔ سذط يتكسّ ميه

 . ٚاهلل أعًِ،  أٜهًا،  ٚفات٘

٭بٞ ايفهٌ قُس ٚيٞ ايسٜٔ 

 . (2)ايؿبؿرلٟ

 . ٖـ1147 غ١ٓ نتبت ، يٛس١ 118

( ضغاي١ فٝٗا أضبعٕٛ 3) -505

(3)ٚايػفطإ ايعفٛ يف سسٜجًا
 . 

دا٤ يف ،  حملُس بٔ أبٞ بهط

،  عكفٛضٟ نتاب : عباض٠ اشلاَـ

 . (4)ًاٚاييت ٫ أدس شلا تفػرل
                                                           

أبٛ ايفهٌ قُس ٚيٞ ايسٜٔ بٔ عًٞ  (2)

أخص عٔ ،  غامل ايؿبؿرلٟ ايكاٖطٟ

 . ٖـ989 غ١ٓ تٛيف ٚايػٝٛطٞ ، ايػداٟٚ

ايسيٌٝ إىل املتٕٛ ايع١ًُٝ م :  اْعط

ٚايهٛانب ايػا٥ط٠ بأعٝإ ،  254

 . 3/60،  ١٦ ايعاؾط٠امل

١ َٔ ا٭ضبعني مبطنع املًو تٛدس ْػد (3)

 اٱغ١َٝ٬ ٚايبشٛخ يًسضاغات فٝكٌ

نُا ،  26431ؼت ضقِ تػًػًٞ 

ا٫غتؿطام  دٗٛز يف اهلل اؾاض شنطٖا

 . 52 م ، ٚايػرل٠ ايػ١ٓ فاٍ يف ايطٚغٞ

،  ايعكفٛض١ٜ املٛاعغ بعٓٛإ طبعت ٚقس

 ، ايٓب١ٜٛ سسٜجًا أضبعني ع٢ً ١املؿتًُ

 . قفش١ 56 يف ، ٖـ1306 غ١ٓ با٭غتا١ْ

ٚطبعت مبكط مبطبع١ َكطف٢ 

 . 1923ّايبابٞ اؿًيب غ١ٓ 

 . 2/1331َعذِ املطبٛعات :  اْعط

ٖصٙ ايٓػب١ تطدع نُا شنطت٘ :  قًت (4)

فٗاضؽ املدطٛطات إىل داَع 

ٚشلصا دا٤ت ،  ا٭ضبعني ايعكفٛضٟ

 . ٚمل ٜفُٗٗا ٖٛتػُا،  ٖصٙ ايعباض٠
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فٗطؽ ،  تٛدس ْػد١ َٓ٘ بًٝبع

 . 108ؼت ضقِ  371م 

 . ٖـ1266نتبت غ١ٓ 

( ْػد١ أخط٣ َٔ 935) -505

 . ْفؼ ايهتاب

 . ٖـ965نتبت غ١ٓ 

 . ( ؾطح األضبعني985) -508

ضغاي١ فٝٗا أضبعٕٛ سسٜجًا يكسض 

 . (1)ايسٜٔ ايكْٟٛٛ

 . 4/77فٗطؽ يٝس :  اْعط

َكاب١ً غ١ٓ ،  غط َػطبٞ

 . ٖـ1114

صا املدطٛط ( 1065ٖ) -505

 : حيتٟٛ ع٢ً

 ابٔ مجعٗا سسٜجًا أضبعٕٛ - 1

 . (2)ٚزعإ

                                                           

بٔ  ٜٛغف بٔ قُس بٔ إغشام بٔ قُس (1)

قسض ايسٜٔ ،  ًٞ ايكْٟٛٛ ايطَٚٞع

َٔ نباض ت٬َٝص قٝٞ ،  قٛيف

،  ايسٜٔ ابٔ عطبٞ تعٚز أَ٘ ٚضباٙ

 . ٖـ673تٛيف غ١ٓ 

 . 6/30اْعط ا٭ع٬ّ 

ٖٛ قُس بٔ عًٞ بٔ عبٝس اهلل بٔ  (2)

أمحس بٔ قاحل بٔ غًُٝإ بٔ ٚزعإ 

 =، املٛقٌ قانٞ ، ْكط أبٛ ، املٛقًٞ

،  كتكط يهتاب ايٟٓٛٚ - 2

ا٭خٝاض  ٚؾعاض ا٭بطاض س١ًٝ املػ٢ُ

 . يف ايسعٛات املػتذاب١ ٚا٭شناض

 . يٛس١ 20

( ايهٛانب ايسض١ٜ 461) -555

 . ع٢ً األضبعني ادتٖٛط١ٜ

ؾطح ٱبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ 

(3)ُٝيناي اؿػين ا٭َرل إزلاعٌٝ
 . 

ؾطح فٝٗا ا٭ضبعني ٭بٞ قُس 

قُٛز بٔ أمحس بٔ سػٔ 

 . اؾٖٛطٟ

                                                              

:  ػًفٞقاٍ اي،  ي٘ اؾتػاٍ باؿسٜح =

:  ٚقاٍ ابٔ سذط،  َتِٗ بايهصب

،  املٛنٛع١ ، ايٛزعا١ْٝ ا٭ضبعني قاسب

ٖٚٞ أضبعٕٛ سسٜجًا َع ؾطسٗا يف 

 . اـطب ٚاملٛاعغ

 . 6/277ا٭ع٬ّ :  اْعط

اؿُعٟ  إزلاعٌٝ بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ (3)

،  اؿػين اشلاسلٞ املعطٚف با٭َرل

،  ٚاعغ َفػط َٔ َتكٛيف ايعٜس١ٜ

ٌ ايٛطط بعامل ايسْٝا ْعت٘ قاسب ْٝ

،  ٚسافعٗا ٚخطٝب ا٭١َ ٚٚاععٗا

ٜٓتُٞ إىل بٝت ،  ٖـ1213تٛيف غ١ٓ 

ا٭َرل بكٓعا٤ ٚاييت ٜٓتُٞ إيٝٗا 

قُس بٔ إزلاعٌٝ ا٭َرل املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ٖـ قاسب غبٌ ايػ1182ّ٬

 . 1/70ا٭ع٬ّ :  اْعط
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أيف ايؿاضح َكٓف٘ ٖصا غ١ٓ 

ٚأناف يف آخطٙ ،  ٖـ1187

تطمج١ قاسب ا٭ضبعني ٚايصٟ 

ٖـ 1149ٚيس يف سسٚز غ١ٓ 

ٚنإ أسس ت٬َص٠ ،  بايكاٖط٠

 . ٖـ1182ٚتٛيف غ١ٓ ،  اؿفٓاٟٚ

يف ،  ٖـ1204ْػد١ نتبت غ١ٓ 

ايؿاضح َٔ فٝ٘ يصٟ اْت٢ٗ ايعاّ ا

 . ٚيٝػت ٖٞ غط٘،  ؾطس٘

 105استٛت ع٢ً ،  ْػد١ َػدل٠

 . اتيٛس

 : ( زتُٛع ف521٘ٝ) -555

أضبعٕٛ سسٜجًا يف فهٌ غٛض٠  - 1

 . اٱخ٬م

يٝٛغف بٔ عبس اهلل اؿػين 

 . ا٭ضَْٝٛٞ ايؿافعٞ

أضبعٕٛ سسٜجًا يف فها٥ٌ  - 2

 . ايهطغٞ

 . يٓفؼ امل٪يف

 . تفػرل آ١ٜ ايهطغٞ - 3

٫بٔ فطؾتا ،  َٓافع ايكطإٓ - 4

 . (1)اؿٓفٞ
                                                           

 ٖٚٛ قُس بٔ عبس ايًطٝف بٔ  (1)

 =بابٔ  عبس ايععٜع ابٔ فطؾتا املعطٚف

 . بسٕٚ تاضٜذ

( سا١ٜٚ ايضالح ملٔ 465) -555

 . أضاز ايٓذاح

أضبعٕٛ سسٜجًا مجعٗا عبس اهلل بٔ 

 . قُس ايكُطاٟٚ

 . بسٕٚ تاضٜذ

( نطاغ١ استٛت 1076) -555

ع٢ً أضبعني سسٜجًا َٓتكا٠ 

َٔ نتاب ايؿفا٤ بتعطٜف 

،  املضطف٢ يًكاضٞ عٝاض

 . 217اْعط ضقِ 

مجعٗا ْاقط ايسٜٔ قُس بٔ 

لس ،  (2)طػطٌٜ ابٔ ايكرليف

أزلا٤ ايطٚا٠ فٛم ايعٓٛإ نُا 

 . س يف آخط ايٓػد١ إداظاتِٗل

( نتاب األضبعني 1126) -555

 . ١ٝٓ بفْٓٛٗا عٔ املعنيػامل
                                                              

تٛيف ،  فكٝ٘ سٓفٞ،  ًَو ايهطَاْٞ =

 . ٖـ854غ١ٓ 

 . 4/217ا٭ع٬ّ :  اْعط

قُس بٔ طػطٌٜ بٔ عبس اهلل ْاقط  (2)

أقً٘ ،  قسخ،  ايسٜٔ ابٔ ايكرليف

َٔ خٛاضظّ ٚاؾتٗط يف زَؿل َٚات 

 . ٖـ737عُا٠ غ١ٓ 

 . 6/175ا٭ع٬ّ :  اْعط
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ضغاي١ استٛت ع٢ً أضبعني سسٜجًا 

أيف٘ غ١ٓ ،  َع ؾطح َفكٌ شلا

ٖـ خًٌٝ بٔ نٝهًسٟ بٔ 741

 . ايؿافعٞ،  ٥ٞعبس اهلل ايع٬

 . ٖـ1135 غ١ٓ نتبت مج١ًٝ ْػد١

( ْعِ ايآلي٧ يف 1141) -550

 . املا١٥ ايعٛايٞ

 . (1)٫بٔ سذط ايعػك٬ْٞ

،  يٛس١ 44،  غبع نطاغات

 . ٖـ867نتبت غ١ٓ 

( إيضام عٛاض اهلٛؽ 464) -555

ملٔ مل ٜفِٗ االضططاب يف 

 . سسٜح ايبػ١ًُ عٔ أْؼ

 . (2)٭محس ابٔ سذط
                                                           

،  ايعٛايٞ باملا١٥ ايٰيٞ ْعِ إٔ ايكٛاب (1)

ٖٛ يًشافغ بطٖإ ايسٜٔ أبٞ إغشام 

،  إبطاِٖٝ بٔ أمحس ايتٓٛخٞ ابٔ عًٕٛ

،  ايعػك٬ْٞ سذط ابٔ اؿافغ ؽطٜر

َٓ٘ طبع١ زاض ،  ٖٚٛ َطبٛع َتساٍٚ

بتشكٝل نُاٍ ،  ايهتب ايع١ًُٝ

 . ٜٛغف اؿٛت

املككٛز بابٔ سذط ٖٓا ٖٛ اشلٝتُٞ  (2)

 . ٚيٝؼ ايعػك٬ْٞ

 . 1/118إٜهاح املهٕٓٛ :  اْعط

ػد١ عٔ ْ،  ٖـ1227نتبت غ١ٓ 

تًٝٗا ،  ٖـ974غط امل٪يف غ١ٓ 

 . ٖـ1241 غ١ٓ َ٪ضخ١ يٛسات ث٬خ

( شتتضط يهتاب 150) -555

األسازٜح  يف اذتػ١ٓ املكاصس

 األيػ١ٓ ع٢ً املؿتٗط٠

 . ٖـ902 غ١ٓ املتٛف٢ يًػداٟٚ

 . 6/46سادٞ خًٝف١ :  اْعط

قاسب املدتكط ٖٛ قُس بٔ 

 . (3)عبس ايباقٞ ايعضقاْٞ

 . ٖـ1042نتبت غ١ٓ 

َا ضٚاٙ ايػاز٠ يف ( 1122) -558

 . االتها٤ ع٢ً ايٛغاز٠

فٗطؽ فٝٝٓا :  اْعط،  يًػٝٛطٞ

 . 1640/6ضقِ 

 . ْازض٠،  بسٕٚ تاضٜذ

( ايسضض املٓتجط٠ يف 1121) -555

 . األسازٜح املؿتٗط٠

سادٞ خًٝف١ :  اْعط،  يًػٝٛطٞ

3/219 . 
                                                           

ٖٛ قُس بٔ عبس ايباقٞ بٔ ٜٛغف بٔ  (3)

املايهٞ ،  أمحس بٔ عًٛإ ايعضقاْٞ

 . ٖـ1122املتٛف٢ غ١ٓ ،  املكطٟ

 . 1/456فٗطؽ ايفٗاضؽ :  اْعط
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 . ْازض٠،  بسٕٚ تاضٜذ

( َا ضٚاٙ ايٛاعٕٛ يف 468) -555

 . أخباض ايطاعٕٛ

سادٞ :  اْعط،  يٓفؼ امل٪يف

 . 5/352،  خًٝف١

 . َبتٛض٠ اٯخط

 يًػٝٛطٞ ضغايتإ (1118) -555

 . ا٭عها٤ سسٜح عٔ اٱغها٤ - 1

،  1/369سادٞ خًٝف١ :  اْعط

ٚشنط فٝ٘ ن١ًُ زعا٤ بسٍ 

 . أسازٜح

 . ايفاْٝس يف س٠ٚ٬ ا٭غاْٝس - 2

 . 4/317سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٖـ1202ْػد١ نتبت غ١ٓ 

( شتتضط َا قس 726) -555

 . بطٜط٠ سسٜح َٔ ٜػتٓبط

سٍٛ بطٜط٠ اٱقاب١ يف :  اْعط

متٝٝع ايكشاب١ يًشافغ ابٔ سذط 

 . 177تطمج١ ضقِ ،  4/478

 . تاضٜذ بسٕٚ ، مجٌٝ غط نتبت

( نتاب دٛاٖط 1056) -555

ايعكس ٚآلي٦٘ يف َع٢ٓ قٍٛ 

َٔ :  عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 . الْت أغافً٘ صًبت أعايٝ٘

يعًٞ بٔ أمحس ايكطايف ا٭ْكاضٟ 

 . (1)يؿافعٞا

 . بسٕٚ تاضٜذ،  يٛسات 4

ْبص٠ ٜػري٠ َٓتدب١ َٔ  -555

ؾطح ايطباْٞ ستٝٞ 

 . ايسٜٔ ايٟٓٛٚ

:  ا٭ٚىل ايٛضق١ يف َجبت ٖٛ نُا أٚ

اؿٛاؾٞ اجملُع١ َٔ ؾطح 

 . ا٭سازٜح املتبع١

 . ْػد١ سسٜج١

 

 عًّٛ اذتسٜح - ب

( نتاب ايه٢ٓ 958) -550

 . ٚاأليكاب

ؾطح يٮزلا٤ ٚا٭يكاب املٛدٛز٠ 

تب ايػ١ٓ ٭بٞ عًٞ اؿػني يف ن

بٔ قُس بٔ أمحس ايػػاْٞ ا

 . ٖـ498املتٛف٢ غ١ٓ ،  اؾٝاْٞ

 . 1/289سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٖـ598 غ١ٓ نتبت ، َػطبٞ غط

 ايهتب أغاْٝس (1063) -555

 . األضبع١ األ١ُ٥ ٚأغاْٝس ايػت١
                                                           

 ٖـ940تٛيف يف سسٚز غ١ٓ  (1)

 . 7/23َعذِ امل٪يفني :  اْعط
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٭محس بٔ قُس بٔ أمحس ايعسٟٚ 

 . (1)ايسضزٜط

 . ْػد١ سسٜج١،  يٛس١ 19

،  ٔ ايعٓٛإ َبتٛضدع٤ َ -555

 : ٚمما تبك٢ ْكطأ

ايؿٝدني  اؿاظَٞ ايؿافعٞ 

ايفكٝٗني أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ 

ايفتح املباضى بٔ اؿػٔ أمحس بٔ 

 . َاغٜٛ٘

ايكانٞ أبٞ املهاضّ عبس اهلل بٔ 

 . عٓ٘ ايسَٝاطٞ َٓكٛض ٔب اؿػٔ

طبٝع١ ايٓػد١ تبني إٔ ايهتاب 

ايصٟ ؼت أٜسٜٓا ٖٛ نتاب أبٞ 

،  بٔ َٛغ٢ اؿاظَٞ بهط قُس

ٖـ يف ْاغذ 584املتٛف٢ غ١ٓ 

 . اؿسٜح َٚٓػٛخ٘

،  6/289سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ضٚا١ٜ ايؿٝدني املصنٛضٜٔ أع٬ٙ

 . غت نطاضٜؼ

 . ( ؾطح املػاْٝس58) -558
                                                           

فانٌ َٔ ،  ٖـ1201املتٛف٢ غ١ٓ  (1)

 . فكٗا٤ املايه١ٝ

 . 1/244ا٭ع٬ّ :  اْعط

املتٛف٢ غ١ٓ ،  ٫بٔ اؾٛظٟ

يعً٘ ْفؼ ايهتاب ايصٟ ،  ٖـ597

:  شنطٙ سادٞ خًٝف١ ؼت عٓٛإ

 . 2/574داَع املػاْٝس 

مل ٜعٗط يٞ داَع ٖصا ايهتاب 

يهٔ املتٛقع أْ٘ أسس ت٬َص٠ 

 . اؾع٤ ا٭ٍٚ َٓ٘،  امل٪يف

 . بسٕٚ تاضٜذ،  ْػد١ ممتاظ٠

( شتتضط يف أصٍٛ 865) -555

 . اذتسٜح

،  ايك٬ح ابٔ عُط أبٞ ايسٜٔ يتكٞ

 . ٖـ643املتٛف٢ غ١ٓ 

 . 4/249سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . ٖـ1140ْػد١ دٝس٠ نتبت غ١ٓ 

ٜب ٚايتٝػري ( ايتكط1090) -585

ملعطف١ غٓٔ ايبؿري ايٓصٜط 

 . يف عًِ اذتسٜح

حملٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ بٔ ؾطف 

 . ٖـ676املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايٟٓٛٚ

)يف  2/388سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . أقٍٛ اؿسٜح(

 . ْازض٠ ، ٖـ1066 غ١ٓ َكاب١ً ْػد١
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يف  (1)( ظٚاٍ ايرتح297) -585

 . ؾطح َٓع١َٛ ابٔ فطح

٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ مجاع١ 

نإ سًٝا ،  هٓاْٞ ايؿافعٞاي

 . (2)ٖـ1188غ١ٓ 

ابٔ فطح اٱؾبًٝٞ قاسب 

 . ٖـ699املٓع١َٛ تٛيف غ١ٓ 

يٝس ،  عسز ايػٝس ضٜـ:  اْعط

1885 . 

 . (3)ْػد١ غط امل٪يف

                                                           

،  ايذلح بسٍ ايططح عباض٠ ا٭قٌ يف دا٤ (1)

ٖٚٛ نتاب ،  ٚايكٛاب َٔ املكازض

 . 1885طبع بًٝسٕ غ١ٓ ،  َطبٛع

بٔ  ايععٜع عبس بٔ بهط أبٞ بٔ قُس ٖٛ (2)

ايهٓاْٞ  ايسٜٔ عع اهلل عبس أبٛ قُس

ايؿافعٞ ،  اؿُٟٛ ثِ املكطٟ

،  بابٔ مجاع١:  املعطٚف نػًف٘

ا شنط ٚيٝؼ نُ،  ٖـ819تٛيف غ١ٓ 

 . ٖـ1188ٖٛتػُا أْ٘ نإ سًٝا غ١ٓ 

ٚايػطٜب إٔ ايهتاب طبع بًٝسٕ غ١ٓ 

،  ٚمل ٜتفطٔ ٖٛتػُا شلصا،  1885ّ

 . فاهلل املػتعإ

مبا إٔ ٖٛتػُا أثبت إٔ امل٪يف نإ  (3)

ٖـ فع٢ً ٖصا فإٕ 1188سًٝا غ١ٓ 

ايٓػد١ َػتبعس دسًا إٔ تهٕٛ غط 

ٕ ايكٛاب إٔ امل٪يف إسٝح ،  امل٪يف

 . ٖـ١ٓ819 تٛيف غ

،  ( قضٝس٠ ابٔ فطح731) -585

 . َع ؾطسٗا

 . أخط٣ فكطات تًٝٗا ، فٍٗٛ مل٪يف

 ٖـ1086نتبت غ١ٓ 

( ؾطح آخط يٓفؼ 732) -585

 . ايكضٝس٠

 . ايؿافعٞ ايبًطذٞ ايكاغِ بٔ ُسحمل

( شتتضط عًّٛ 545) -585

 . اذتسٜح

،  ايسَؿكٞ نجرل ابٔ ايسٜٔ يعُاز

 . ٖـ774املتٛف٢ غ١ٓ 

،  4/249سادٞ خًٝف١ :  اْعط

يف آخطٙ إداظ٠ ،  ٖـ752أيف٘ غ١ٓ 

 . يًُ٪يف

 . ٖـ794نتبت غ١ٓ 

 :  ( زتُٛع ف237٘ٝ) -580

ْػد١ أخط٣ َٔ كتكط ابٔ  - 1

 . غابكتٗا َٔ أسسخ ْػد١ ، نجرل

نب١ ايفهط يف اقط٬ح  - 2

 . أٌٖ ا٭ثط

ضغاي١ قػرل٠ يف َكطًح اؿسٜح 

 . ٭محس ابٔ سذط

 . طبعٗا ْاغٛ يٝع
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( ايٝٛاقٝت ٚايسضض يف 451) -585

 . ؾطح خنب١ ابٔ سذط

تأيٝف عبس ايط٩ٚف املٓاٟٚ غ١ٓ 

 . ٖـ1024

 . ٖـ1027 غ١ٓ نتبت مج١ًٝ ْػد١

( َٓٝف ايطتب١ ملٔ 729) -585

 . ايضشب١ثبت ي٘ ؾطٜف 

 . (1)ٖـ753نتبت غ١ٓ ،  جملٍٗٛ

( نتاب تكطٜب 343) -588

 . ا٭غاْٝس يف اؿسٜح

اؿػني  بٔ ايطسِٝ عبس ايسٜٔ يعٜٔ

 . ٖـ806املتٛف٢ غ١ٓ ،  ايعطاقٞ

 . 2/387سادٞ خًٝف١ :  اْعط

 . دسًا ْازض ، تاضٜذ بسٕٚ يٛس١ 100

( ايتبضط٠ ٚايتصنط٠ 301) -585

 . يف عًِ اذتسٜح

 . قٞايعطا،  يٓفؼ امل٪يف

،  عباض٠ عٔ أيف١ٝ يف عًِ اؿسٜح

بسٕٚ ،  ْػد١ سسٜج١ غط ضز٤ٟ

 . تاضٜذ
                                                           

ايهتاب يًشافغ ايع٥٬ٞ املتٛف٢ غ١ٓ  (1)

ٚقس طبعت٘ َ٪غػ١ ايطغاي١ ،  ٖـ761

ٚزاض ايبؿرل بتشكٝل ايسنتٛض قُس 

 . غًُٝإ ا٭ؾكط

555- (XCVII األيف١ٝ يف )

 . َضطًح اذتسٜح

أيف١ٝ يف عًِ اؿسٜح يًعطاقٞ 

 . ٖـ806املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ْػد١ َكاب١ً

( فتح ايباقٞ يف ؾطح 334) -555

 . أيف١ٝ ايعطاقٞ

،  ٭بٞ و٢ٝ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ

يصٟ أيف٘ ٚا،  ٖـ926املتٛف٢ غ١ٓ 

 . ٖـ896غ١ٓ 

 . ٖـ1013 غ١ٓ نتبت ، يٛس١ 135

 : ( زتُٛع ف148٘ٝ) -555

 . اؿسٜح أقػاّ بٝإ يف ضغاي١ - 1

ايطغاي١ شلا ع٬ق١ بأيف١ٝ ايعطاقٞ 

 ، ا٭ْكاضٟ يعنطٜا ٚبؿطسٗا

ؾٝذ :  َ٪يفٗا دا٤ شنطٙ ٖهصا

اٱغ٬ّ ايؿٝذ غًطإ املعادٞ 

 . ايؿافعٞ

 . يٛسات 3

ايهًُات  يف ايتٛغع١ٝ ايطغاي١ - 2

 . ايعطب١ٝ

املتٛف٢ غ١ٓ ،  ٫بٔ نُاٍ باؾا

 . ٖـ940

 . ٚضقتإ

ضغاي١ يف ؼكٝل سؿط  - 3

 . ا٭دػاز
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 . يٓفؼ امل٪يف

 . يٛسات 4

 : ( ف1031٘ٝ) -555

 . اـ٬ق١ يف َعطف١ اؿسٜح - 1

٭بٞ قُس اؿػني بٔ عبس اهلل 

 . (1)بٔ قُس ايطٝيبا

،  يٛس١ 51َٔ ،  ْػد١ مج١ًٝ

 . بسٕٚ تاضٜذ

 . َنت َتني يف عًِ أقٍٛ ايسٜٔ

 ، أخػهيت َنت : بعٓٛإ ٜعطف

 . ظازٙ بأٚيٝا املعطٚف قُس بٔ ٭محس

 . ٖـ1030نتبت غ١ٓ 

( ضغاي١ يف أٚا٥ٌ 155) -555

 . نتب اذتسٜح

 . (2)حملُس غعٝس بٔ قُس غٓبٌ

                                                           

،  ٖٛ اؿػني بٔ قُس بٔ عبس اهلل (1)

اؿسٜح  عًُا٤ َٔ ، ايطٝيب ايسٜٔ ؾطف

 . ٖـ743تٛيف غ١ٓ ،  ٚايتفػرل ٚايبٝإ

 . 2/256ا٭ع٬ّ :  اْعط

،  اجمل٥٬ٞ غٓبٌ قُس بٔ غعٝس قُس (2)

 تٛىل ، َه١ أٌٖ َٔ ، ؾافعٞ فكٝ٘

 ، اؿطاّ باملػذس ٚايتسضٜؼ اٱفتا٤

،  ٖـ1175غ١ٓ ،  ٚتٛيف بايطا٥ف

،  ايػٓب١ًٝ با٭ٚا٥ٌ ٖصا نتاب٘ ٜٚعطف

 . ٚقس طبع

 . 6/140ا٭ع٬ّ :  اْعط

فُٛع١ يٓسبطغ بطيني ضقِ :  اْعط

382 . 

 . ٖـ1221ْػد١ نتبت غ١ٓ 

 ايفطٜس ايعكس نتاب (124) -550

 . يف عًٛ األغاْٝس

٭محس بٔ غًُٝإ اـايسٟ 

 . (3)ا٭ضٚازٟ

 . باؾا ْكٛح بٔ بو ٭محس إداظ٠ تًٝ٘

نتبت غ١ٓ ،  يعًٗا غط امل٪يف

 . ٖـ1273

 : زتُٛع حيتٟٛ -555

ع٢ً فُٛع١ َٔ  يف بساٜت٘

ا٭سازٜح يف َؿهٌ اؿسٜح أٚ 

امل٪يف  اغِ ٫ٚ عٓٛإ بسٕٚ ، غطٜب٘

ٔ ٖٚٞ عباض٠ ع،  َٚبتٛض ايططفني

 . تعًٝكات عؿٛا١ٝ٥ يف اؿسٜح

كتكط يهتاب ايكانٞ  - 2

عٝاض املٛغّٛ مبؿاضم ا٭ْٛاض 

 . ع٢ً قشٝح اٯثاض

                                                           

،  ايططابًػٞ ا٭ضٚازٟ غًُٝإ بٔ أمحس (3)

َٔ ،  اؿسٜح ٚا٭زب َ٪ضر َٔ ضداٍ

أقً٘ َٔ دعٜط٠ ،  ططابًؼ ايؿاّ

،  َكٓف 100ي٘ أنجط َٔ ،  أضٚاز

 . ٖـ1275تٛيف مٛ غ١ٓ 

 . 1/133ا٭ع٬ّ :  اْعط
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 . 1442نػرلٟ ضقِ :  اْعط

،  قكل ٚسهاٜات ٚأؾعاض - 3

 . ٚغرلٖا

بسٕٚ ،  ْػد١ نتبت غط أْٝل

تاضٜذ ٚايصٟ ٜبسٚ أْٗا َٔ ايكطٕ 

 . ايجاْٞ عؿط اشلذطٟ

( غٓس أبٞ بهط بٔ 1077) -555

أمحس بٔ غًُٝإ بٔ زاٚز 

ايسَؿكٞ  األشضعٞ بهط أبٞ ابٔ

،  ٖـ808يف غ١ٓ ،  ايؿافعٞ

قاضٞ  بابٔ املعطٚف ؾٝد٘ عٔ

 . ٖـ851املتٛف٢ غ١ٓ ،  ؾٗب١

 . ْػد١ غط٘

( إداظ٠ ذتافغ 1021) -558

،  ايسٜٔ َضطف٢ بٔ ضدب

 . املٛيٛز بإظَري

أداظٙ بٗا عٝػ٢ بٔ قُس بٔ 

قُس بٔ أمحس بٔ أَرل اؾعفطٟ 

 . ٖـ1077ػطبٞ املهٞ غ١ٓ امل

( ايًطا٥ف ايٓٛض١ٜ يف 733) -555

 . املٓح ايسَٓٗٛض١ٜ

 . ْػد١ َكاب١ً بسٕٚ تاضٜذ

( إداظ٠ أٚ ثبت أمحس 909) -855

بٔ َضطف٢ بٔ أمحس ا

 . (1)اإلغهٓسضٟ ايضباغ

 . بسٕٚ تاضٜذ

( ثبت أبٞ ستُس 1047) -855

 . ستُس بٔ ستُس األَري

 . ٖـ1200ٚنع٘ غ١ٓ 

 . ٖـ1231ْػد١ َكاب١ً غ١ٓ 

( إداظ٠ عبس اهلل بٔ 1022) -855

عبس ايطمحٔ اذتٓبًٞ 

إلمساعٌٝ ادتطا٥ٞ ،  اذتًيب

 . اذتٓبًٞ ايسَؿكٞ َٛيسًا

ايسضٟ  أمحس إداظ٠ (1093) -855

املعطٚف بايتٗاَٞ حملُس بٔ 

 غ١ٓ ٚشيو ايطمحٔ عبس

 . ٖـ1256

                                                           

أبٛ ،  أمحس بٔ َكطف٢ بٔ أمحس (1)

فكٝ٘ ،  ايعباؽ ايكباغ اٱغهٓسضٟ

،  َايهٞ َٔ املؿتػًني باؿسٜح

تفك٘ يف ا٭ظٖط ٚاغتكط إىل إٔ تٛيف 

ٖٚٛ ؾٝذ اؿهٝهٞ ،  ط٠بايكاٖ

 . ٖـ1163تٛيف غ١ٓ ،  امل٪ضر املػطبٞ

 . 1/257ا٭ع٬ّ :  اْعط
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بٔ  َضطف٢ إداظ٠ (1082) -855

عبس اهلل بٔ عبس ايػين بٔ 

ايسَؿكٞ  ايكٝػٞ ايكازض عبس

ايػالّ  عبس بٗا داظأ ، اذتٓفٞ

َضطف٢  بٔ ايطمحٔ عبس بٔا

 . ٖـ1275 غ١ٓ ٚشيو ، ايؿطٞ

بٔ  َضطف٢ إداظ٠ (1012) -850

إبطاِٖٝ ايطٜعٟٚ املعطٚف 

بسباغ ظازٙ أداظ فٝٗا أمحس 

ضؾٝس بٔ صسقٞ َضطف٢ 

 . ٖـ1226ٚشيو غ١ٓ 

ػًٝس ،  عًٝٗا إطاض َصٖب ًَٕٚٛ

 . فاخط

( إداظ٠ َضطف٢ 1013) -855

 خًٌٝ إلبطاِٖٝ ضمحٞ ابٔ

 سافغ أبٞ بهط ايكطؾٗطٟ

،  َٛيسًا )آغٝا ايٛغط٢(

 . ٖـ1287ٚشيو غ١ٓ 

 . عًٝٗا خط اجملٝع،  إطاض َصٖب

( مخؼ يٛسات َٔ 1083) -855

ايكطٕ اذتازٟ عؿط حتتٟٛ 

 . ع٢ً أسازٜح ٚإداظات

 : ( ف476٘ٝ) -858

عكس اؾٛاٖط يف غ٬غٌ  - 1

 . ا٭نابط

غٓس ايؿٝذ قُس بٔ أمحس بٔ 

(1)١ًٝبعك املعطٚف َػعٛز بٔ غعٝس
 . 

 . ايه٬ْٝٞ ايكازض عبس ٚق١ٝ - 2

 . (2)ٚضز غعس ايسٜٔ اؾباٟٚ - 3

 . ٖـ1282ْػد١ نتبت غ١ٓ 

 

*  *  * 
 

                                                           

قُس بٔ أمحس بٔ غعٝس اؿٓفٞ  (1)

سلؼ ايسٜٔ املعطٚف ،  املهٞ

َ٪ضر َٔ املؿتػًني ،  نٛايسٙ بعك١ًٝ

باؿسٜح َٔ أٌٖ َه١ َٛيسٙ ٚٚفات٘ 

 . ٖـ1150غ١ٓ ،  فٝٗا

 . 6/13ا٭ع٬ّ :  اْعط

،  ايؿٝباْٞ اؾباٟٚ َعٜس بٔ ٜٔايس غعس (2)

َٔ ،  َٔ أٌٖ دبا،  َتكٛف َؿٗٛض

نإ يف بس٤ أَطٙ َٔ ،  قط٣ زَؿل

قطاع ايػبٌٝ ثِ تاب ٚتٓػو ٚأقاّ َع 

ٖٚٛ ،  ١ٜ بسَؿل ٚاؾتٗطٚأبٝ٘ يف ظا

 . ٖـ621تٛيف غ١ٓ ،  َسفٕٛ ظبا


