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 جاَع١ صٓعا٤-أطتار َظاعذ .
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. (عذٍ)َاد٠ : ايعني- 
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. (عذٍ)َاد٠: يظإ ايعشب- 

 212 ,2/208تٗزٜب ايًػ١ - 

 246/ َكاٜٝع ايًػ١ - 

 (ايبٝت ايشابع َٔ َعًكت٘)137/ ػشح قصا٥ذ ايظبع ايطٛاٍ- 
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 103/أطاغ ايبالغ١ ص- 

 4/13ايكاَٛغ احملٝط - 

 325/ املفشدات يف غشٜب ايكشإٓ - 

 2/202اخلصا٥ص - 
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 ايكاٖش٠/ عٔ ط, يبٓات-  بريٚت– َٓؼٛسات داس َهتب١ احلٝا٠ 8/9/ ايتاج- 

 8/11املصذس ْفظ٘ - 
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377

                                     
 3/368/370 ٜٚٓعش املكتطب 3/270نتاب طٝبٜٛ٘ - 

 1/124ػشح نتاب طٝبٜٛ٘ - 

 294 ص1974-18/ جاَع١ بػذاد ايعذد/ دل١ً ن١ًٝ اآلداب - 

 1018-2/1017املكتصذ يف ػشح اإلٜطاح - 

  (َاد٠ مجذٙ)يظإ ايعشب - 
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 2/1018املكتصذ يف ػشح اإلٜطاح - 

  (ٚيٓعِ حؼٛ ايذسع) أٚي٘ 89دٜٛاْ٘ , ايؼاٖذ يضٖري بٔ أبٞ طًُٞ- 

 1022 2/1022املصذس ايظابل -
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/ دَؼل/  ط –ٚقذ حكك٘ ايذنتٛس عض٠ حظٔ  (ٖـ650/ت)تأيٝف سضٞ ايذٜٔ أبٞ ايفطا٥ٌ احلظٔ بٔ ذلُذ بٔ احلظٔ ايصٓعاْٞ - 

1964 ّ

 (ٖـ194/ت)حن٣ٛ نٛيف َٔ أصخاب ايهظا٥ٞ, عًٞ بٔ املباسى األمحش- 

 (ٖـ216ٖـ أٚ 215/ ت)ايًػٟٛ ايبصشٟ املؼٗٛس, عبذاملًو بٔ قشٜب- 

 ٚمل ٜؼش احملكل إىل ختشٜج ٖزا ايكٍٛ 10ص/ َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ - 

( 1) ٜٚٓعش اهلاَؽ11/ املصذس ايظابل- 

 (ٖــ207/ ت)أبٛ صنشٜا حي٢ٝ بٔ صٜاد ايفشا٤ ايٓخٟٛ ايهٛيف املؼٗٛس -  

 (ٖـ245/ ت)أبٛ ٜٛطف ٜعكٛب بٔ إطخام ايظهٝت ايًػٟٛ ايهٛيف املؼٗٛس -

  1/293ٚاملظتكصٞ  (ٚأنزب َٔ َظ١ًُٝ. ) ٚفٝ٘ 2/171دلُع االَجاٍ -  
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 (ب د د)ٜٚٓعش ايًظإ . 20َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ -

 (خ ض ف) 1/607اجلُٗش٠ - 

 30/املصذس ْفظ٘- 

 353/ ٜٚٓعش دٜٛإ ايفشصدم25/ املصذس ْفظ٘- 

 2/729 ٚتٓعش اجلُٗش٠ 37/ املصذس ْفظ٘-

 63ص, 2/18/29 ٜٚٓعش دٜٛإ اهلزيٝني 58/ َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ-  

املصذس ْفظ٘ - 

 65/ ٜٚٓعش َا ٜٓت٘ ايعشب ع٢ً فعا434ٍْٛادس أبٞ صٜذ -
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  1/47 ٚاملظتكصٞ يف أَجاٍ ايعشب 1/181 ٜٚٓعش دلُع األَجاٍ 70/ املصذس ايظابل- 

 71َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ - 

 (خ ض ف) 1/607اجلُٗش٠ - 

 71/َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ ص- 

 487/ االػتكام - 

 182-1/181دلُع االَجاٍ - 
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 عجض ايبٝت 17/66 ٜٚٓعش املدصص 38-34/ دٜٛاْ٘ -

 (ّ طش) ٜٚٓعش ايًظإ ٚايتاج 3/276ايؼاٖذ ٚحذٙ يف نتاب طٝب١ٜٛ -

 103-100/ َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ - 

 1/216اجلُٗش٠ - 

 (ايصٓعاْٞ/فٗزٙ ثالث١ أيفاظ صا٥ذ٠ ع٢ً َا أٚسدٙ) ٚفٝ٘ 2/133املضٖش -

 1/225اجلُٗش٠ - 
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 61-60ٜٚٓعش ْظب خٌٝ ايعشب : يكذ غاب عٔ خٌٝ مبٛقات:  ٚسٚا١ٜ ايبٝت456/ دٜٛاْ٘-

 109-108َا بٓت٘ ايعشب ع٢ً فعاٍ -

 3/281 ٜٚٓعش املكتطب 1/236دٜٛإ اهلزيٝني - 

 3/225نتاب طٝبٛب٘ - 

 2/1008املكتصذ يف ػشح اإلٜطاح - 
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 1/116دلاص ايكشإٓ :  ٜٚٓعش191/ ػعشٙ-

 3/225نتاب طٝبٛب٘ -

 220-2/219ػشح مجٌ ايضجاجٞ -

 1/242ػشح ايضسقاْٞ ع٢ً َٛطأ االَاّ َايو -
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 42-4/41األَايٞ ايٓخ١ٜٛ - 

 210/يف أصٍٛ ايٓخٛ-  

ايؼاٖذ يصدش ٜٔ عُشٚ بٔ ايؼشٜذ -  

 (باب َا ال ٜٓصشف) 1/83ُٖع اهلٛاَع - 
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 4/231دساطات إلطًٛب ايكشإٓ ايهشِٜ ايكظِ ايجايح -  

املصذس ْفظ٘ -
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392

                                     
  املصذس ْفظ٘- 

 3/323املكتطب - 

 217/ ايًُع يف ايعشب١ٝ - 

املصذس ْفظ٘ - 
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628

                                     
ٖـ حكك٘ ٚدسط٘ ذلُٛد ذلُذ ايطٓاحٞ 628- ٖـ564/ايفصٍٛ اخلُظٕٛ البٔ َعطٞ- 

 156-115/ املصذس ايظابل- 

 157-156/ايفصٍٛ اخلُظٕٛ-

 21/ املصذس ْفظ٘ -
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 229-216/ جاَع ايذسٚغ ايعشب١ٝ - 

 218/ جاَع ايذسٚغ ايعشب١ٝ - 
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 222/ املشجع ايظابل - 

 226-225/ املشجع ايظابل-

 226/ املشجع ايظابل- 

بايهظشتني  (نًب)مسعت يفع١ , اجلض٤ اخلاَع خصص٘ املؤيف مبظا٥ٌ ايصشف ال غريٖا, تٗزٜب ايٓخٛ نتاب ٜكع يف مخظ١ أجضا٤-

 سمح٘ اهلل –َٔ اطتارٟ ايشاٍ ايذنتٛس أمحذ ْاجٞ ايكٝظٞ 
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 4/52تٗزٜب ايٓخٛ - 

 4/94/ املشجع ايظابل - 
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 65/ْفظ٘- 

 3/325ػشح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو - 
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 67-4/66تٗزٜب ايٓخٛ - 
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