
 ٚتبة ضٌبسٖ ٖطائبت ٖطآى

 ثرص زٍم

 حس٘ي آضَضٕ 

 

 

ثرص ًرست ْْطست ٚتبة ضٌبسى ٖطائبت ٖطآى ِٚ ضبهل هطرػبت ٌْى ٚتبة  ،زض ضوبضُ پ٘ط٘ي

ضبهل  ،ّبى تألّ٘ ضسُ زض ظهٌِ٘ ّبى گًَبگَى يلن ٖطائبت است زضد گطزٗس. يلن ٖطائبت زض اغكالح

ٍّٖ ٍ اثتسا ء ٍ  ،يلن تزَٗس،ضٌبذت ٖطاء ،ٍ يططُ ،ًِٖطائبت سج ،ٍرَُ ٍ يلل ٖطائبت ،اذتالِ ٖطائبت

 زٗگط زاًص ّبى هطثَـ ثِ ٖطائبت است. اٌٗٙ ثرص زٍم ٍ پبٗبًى اٗي ْْطست ضا اظ ًهط هى گصضاً٘س:

 

اثى قبّط اسوبي٘ل ثي ذلّ الوٗطئ االًػبضى االًسلسى  ،ظ 299 ،. الًٌَاى ْى الٗطائبت السجى328

ّـ/  1406 ،زٍم ،ث٘طٍت: يبم الٛتت ،ذل٘ل الًكِ٘ ،: ظّ٘ط ظاّسىتحٕٗ٘ ٍ هٗسهِ اظ ،ّـ( 455)م 

 م. 1986

ث٘ـطٍت:  ،غجبح يجبس السـبلن ،ظ 344 ،. ي٘سى ثي يوط الخٗٓى ًحَُ هي ذالل ٖطائت329ِ

 ،هإسسـٔ االيلـوى

 ضَاّس ٍهػبزض. ،اهبٚي ،آٗبت ،روبيبت ،ٖجبٗل ،ْْبضس: ايالم ،م ٍ ثُساز: زاضالتطث٘ٔ 1975ّـ/  1395

هركَـ:  ،ّـ( 652حس٘ي ثي يلى ثي يجسالطحوي الحػٌى )م  ،. الُبٗٔ )ضطح الطبقج٘ٔ الٛج٘ط(330

 .41 ،هٛتجٔ الحطه٘ي ثوٛٔ

اثَالًالء الحسي ثي احوس ثي  ،ظ 812 ،رلس 2 ،. َبٗٔ االذتػبض ْى ٖطائبت الًطط ائؤ األهػبض331

رسٓ: الزوبئ الر٘طٗٔ  ،ْإاز قلًتهحٕٗ: اضطِ هحوس  ،ّـ( 569ـ  488الحسـي الْوـساًى الًكبض )

 ،ايالم ،اذجبض الَٗل٘ٔ ،احبزٗج ،م. ْْبضس: ٖطائبت ضبشُ 1994ّـ/  1414 ،اٍل،لتحٓ٘م الٗطآى الٛطٗن

 اهبٚي ٍهػبزض.

هركَـ: هٛتجٔ ربهًٔ  ،اثَالحسي احوس ثي اَٗة التطٚوبًى ،. َبٗٔ األهٌ٘ٔ ْى ضهَظ الطبقج332ٔ٘

 /م.2827/4 ،هلٙ سًَز

 (.20/1189 ،اثى حـبتن السزستـبًى )ٚطّ الهٌَى ،بٗٔ ْى الٗطائبت االحسى يططٓ. الُـ333

حبْم اثى ثٛط احوس ثي الحس٘ي ثي هْطاى االغجْبًى )م  ،ظ 493 ،. الُبٗٔ ْى الٗطائبت الًطط334

 ،هػكٓى هسلن ،احوس يلن السٗي ضهؿبى الزٌسى ،هٗسم ،هحٕٗ: هحوس َ٘بث الزٌجبًِ ،ّـ( 381

 م. 1985ّـ/  1405 ،اٍل ،زاضالطَاِ ،يطثستبى سًَزى

اثى رًٓط احوس ثي يلى ثي الجبزس ٗب اثي ثبشش )م  ،. الُبٗٔ ْى الٗطاءٓ يلى قطٕٗ اثي هْطاى335

 (.1/168األيالم  ؛1/83)َبٗٔ الٌْبٗٔ  ،(546ّـ ٗب  540

 8536يجسالطحوي ثي يجبس السهطٗى )م  ،. َبٗٔ الوكلَة ْى ٖطاءٓ ذلّ ٍ اثى رًٓط ٍ ًَٗٗة336

 (.2/1194)ٚطّ الهٌَى  ،ّـ(



 ،ّـ( 745هحوس ثي َٗسّ اثى ح٘بى االًسلسى )م  ،. َبٗٔ الوكلَة ْى ٖطاءٓ ًَٗٗة )هٌهَهٔ(337

 (.2/1194)ٚطّ الهٌَى 

اسًس ثي الحس٘ي ثي سًسثي ثٌساضثي  ،. َبٗٔ الوٌتْى ٍ ًْبٗٔ الوجتسى )ٍ َّ ٚتبة ْى الٗطائبت(338

 (.8ـ3/3الوزوى الًلوى الًطثى )هزـلٔ  ،ّـ( 580ال٘ـعزى )م 

ـ  751هحوس ثي هحوس ثي يلى ثي َٗسّ الزعضى ) ،رلس 2 ،. َبٗٔ الٌْبٗٔ ْى قجٗبت الٗطاء339

 ،ٌٚى ،ْْبضس: ايالم ،م 1982ّـ/  1402 ،ث٘طٍت: زاضالٛتت الًلو٘ٔ ،تحٕٗ٘: ثطرستطاسط ،ّـ( 833

 الٗبة ٍ اًسبة.

 ،احوس ثي يجسالزَاز الَائى ،ٖطاءٓ االئؤ الخالحٔ الوطؾِ٘ . الُطٓ الجْ٘ٔ ْى ضطح السضٓ الوؿ٘ٔ ْى340

 .2300 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًٔ هلٙ سًَز

هحوس ًز٘ت ذ٘بقِ )م  ،. ٌَ٘ٔ الٗطاء الجطضٓ ْى الٗطائبت الًططٓ هي قطٗٗى الطبقج٘ٔ ٍ السض341ّٓ

 هركَـ: يٌس ًزلِ هحوس اثَال٘وي ذ٘بقٔ. ،ّـ( 1378

اثى الحسي يلى ثي هحوس ثي سل٘ن الٌَضى  ،ظ 344 ،السجى. َ٘ج الٌٓى ْى الٗطائبت 342

 م.1999ّـ/  1419 ،ث٘طٍت: زاضالٛتت الًلو٘ٔ ،ّـ( )ٍلى اهلل س٘سى( 1117الػٓبٖسى )م 

ٚوبل السٗي هحوّسثي هحوّس  ،. الُ٘بث )هٌهَهٔ ْى الٗطائبت الخالث العائسٓ يلى السجى ٍ ضطحْب(343

 (.151/ 4بح الوٌَٛى )اٗؿ ،ّـ( 857اثَالٗبسن الٌَٗطى )م 

 ،ّـ( 444اثى يوطٍ يخوبى ثي سً٘س الساًى )م  ،. ْبئسٓ ْى الْوعت٘ي اشا ٚبًتب ْى ٚلوت٘ي344

 .1073 ،هركَـ: هٛتجِ ربهًِ هحوّسثي سًَز

يلن السٗي اثى الحسي  ،. ْتح التَح٘س ْى ضطح الٗػ٘س )ضطح الطبقج٘ٔ الوسوى ثحطظ االهبًى(345

 / ِ. 218 ،هركَـ: هٛتجٔ هحوّسثي سًَز ،ّـ( 643السربٍى )م يلى ثي هحوّسثي يجسالػوس 

هحوّسالجَ٘هى ثي هحوّسثي يلى ثي  ،. الٓتح الطثبًى ْى الٗطائبت السجى هي قطٕٗ حطظ االهبًى346

 .914 ،هركَـ: هٛتجٔ هحوّسثي سًَز ،ّـ( 1335حسي اثى ي٘بضى السهٌَْضى )م 

هحوّسثي ذل٘ل الكٌسًبًى  ،جٔ الوٌبى هٌهَهٔ(. ْتح الًلى الطحوي ْى ضطح ّجٔ الوٌبى )347ّ

 .1255 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هحوّسثي سًَز ،قجبخ

 ،هػكٓى الوْ٘ى الطبًْى االحوسى ،. ْتح الٛطٗن الطحوي ْى تحطٗط ثًؽ اٍرِ الٗطآى348

 .2533 ،هركَـ: هٛتجٔ هحوّسثي سًَز

 ،احوس الٓؿل اثطاّ٘ن ي٘س ،ظ115 ،ٛطٗن. الٓتح الًو٘ن ْى ٚ٘ٓ٘ٔ ٖطاءٓ اٍائل اٍ َْاتح الٗطآى ال349

ّـ /  1414 ،اٍل ،سَضِٗ: زاض الوٛتجى ،هحوّسٚطٗن ضارح ،هٗسهِ: هحوّس سً٘س ضهؿبى الجَقى

 م.1994

هحوّس احوس الُعال السهٌَْضى )ظًسُ  ،. الٓتح الوج٘ي ْى ٖطاءٓ ٍضش ٍؾىء الزج٘ي )هٌهَهِ(350

 .1559 ،سًَز هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هحوّسثي ،ّـ( 1303زض سبل 

اثى  ،ّـ( 1313هحوّسثي احوسثي يجساهلل هتَلى )م  ،. ْتح الوز٘س ْى ٖطاءٓ حوعٓ هي الٗػ٘س351

 .483 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هحوّسثي سًَز ،ّـ( 538هحوّس الٗبسن ثي ْ٘طٓ ثي ذلّ الطبقجى )م 



 1311لورلالتى )م اثى ي٘س ضؾَاى ثي هحوّسثي سل٘وبى ا ،. ْتح الوٗٓالت ْى الٗطائبت الًطط352

 (.3/53األيالم  ؛5/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،ّـ(

هحوّسثي احوسثي يجساهلل هتَلى  ،. ْتح الوًكى ٌٍَ٘ٔ الوٗطى ْى ضطح هٗسهِ ٍضش الوػطى353

 (.157/1)تـبضٗد التطاث الًـطثى  ،ثى تب ،هػط: ثى ًب ،ّـ( 1313)م

 ،ّـ( 738الطح٘ن ثي اثطاّ٘ن ثي الجبظضى )م ّجٔ اهلل ثي يجس ،. الٓطٗسُ الجبظضٗٔ ْى ضطح الطبقج354ٔ٘

 (.60/9)األيالم 

اثى الحسي هحوّسثي يجساالحسثي هحوّس الكٓ٘ل  ،. الٓطٗسٓ الحوػِّ٘ ْى ضطح الٗػ٘سٓ الوػط355ٔٗ

 (.74 ،)ْْطست اثى ثٛطثي هحوّس االضج٘لى ،الًجسى

 ،هٛتجٔ هحوّسثي سًَز هركَـ: ،احوسثي هحوّس الْبزى ،. ْػَل ْى ٖطاءٓ ًبْى ثي يجسالطحوي356

1860. 

هركَـ:  ،ًَٗس ثي هًعى ضزى اه٘ط آذَض ،. ْؿل الجبضى ْ٘وب ٗحتبد الِ٘ الوٗطئ ٍالٗبضئ357

 .563 ،هٛتجٔ هحوّسثي سًَز

 ،هحوّس اٍل٘بثي هحوّسثي هحوّسثي احوسثي ذل٘ل الحزبظى ،. الَٓائس الوٛ٘ٔ ْى ضطح الزعض358ٔٗ

 .984 ،هركَـ: هٛتجٔ هحوّسثي سًَز

يجسالٓتبح اسوبي٘ل  ،. ْى السضاسبت الٗطآً٘ٔ ٍاللَُٗٔ )االهبلٔ ْى الٗطائبت ٍاللْزبت الًطث٘ٔ(359

 ظ.330 ،ثى تب ،ٖبّطُ: زاض ًْؿٔ هػط ،ظ427 ،م 1983ّـ/  1403 ،رسُ: زاضالططٍٔ ،ضلجى

 ،ن. ْ٘ؽ الطح٘ن ْى ٖطائبت الٗطآى الٛطٗن )الٗطائبت السجى ثطٍاٗٔ يسٓ( ثْبهص الٗطآى الٛط360ٗ

 م. 1995ّـ/  1415 ،ث٘طٍت: يبلن الٛتت ،ايساز: سً٘سهحوّس اللحبم

ّـ /  1405 ،اٍل ،هِٛ هٛطهِ: هٛتجٔ الٓ٘ػل٘ٔ ،السّ٘س ضظٔ الكَٗل ،ظ320،. ْى يلَم الٗطائبت361

 م.1985

 ،هحوّسهْسى هَسَى الرًَسبضى االغْٓبًى ،. الَٓ٘ؾبت الطثبً٘ٔ ْى تَؾ٘ح اٙٗبت الٗطآ362ًٔ٘

حسي ضطًجالٍى ثِ چبح  ،ّـ )زض اًتْبى ٚتبة: الٌٓحٔ الٗسس٘ٔ 1342 ،ًٔ زاضالسالمثُساز: هكج

 ضس٘سُ است(.

 ،ّـ( 1126هحوّس يجسالجبٖى الحٌجلى )م  ،. ْ٘ؽ الَزٍز ثٗطاءٓ حٓع يي يبغن ثي اثى الٌزَز363

 (.151/1تبضٗد التطاث الًطثى  ؛327/2)ثطٍٚلوبى 

 ،ّـ( 446طحوي ثي حسي ثي سً٘س الٗطقجى الرعضرى )م يجسال ،. الٗبغس )ٚتبة ْى الٗطائبت(364

 (.74/4)األيالم 

 ،ٖبّطُ: زاضالحطه٘ي ،يك٘ٔ ٖبثل ًػط ،ظ488 ،. الٗجس الزبهى لٗطاءٓ ًبْى هي قطٕٗ الطبقج365ٔ٘

 م. 1994ّـ / 1415 ،اٍل

الٗطاء )قجٗبت  ،ّـ( 546هٌػَضثي الر٘طثي ًَٗٗة ثي ٗوال الوُطاٍى االًسلسى )م  ،. الٗطائبت366

 (.237/8األيالم  ؛312/2

 (.294/6)األيالم  ،ّـ( 310هحوّسثي رطٗطثي ظٗسالكجطى )م  ،. الٗطائبت367

 ّـ(. 246ّـ ٗب  240اثَيوطٍ حٓع ثي يجسالًعٗع السٍضى الجُسازى )م  ،. ٖطائبت الٌجى368



 م. 1948 ،ثى ًب ،ٖبّطُ ،يجسالَّّبة حوَز ،. الٗطائبت ٍاللْزبت369

 )ْْطست اثي ًسٗن(. ،ّـ( 183اثى هًبٍِٗ ّط٘ن ثي ثط٘طثي ٖبسن السلوى )م  ،ت. الٗطائب370

)األيالم  ،ّـ( 402اثَالحسي هحوّسثي رًٓطثي هحوّسثي ّبضٍى ثي ًزبض تو٘وى )م  ،. الٗطائبت371

 (.467/6اضضبز االضٗت  ؛6/299

 ؛321/4الوٌَٛى )اٗؿبح  ،ّـ( 350اثى ثٛط احوسثي ٚبهل ثي ذلّ ثي ضزطٓ )م  ،. الٗطائبت372

 (.208/4األيالم 

 ؛2/17)َبٗٔ الٌْبِٗ  ،ّـ( 224اثى يج٘س الٗبسن ثي سالم الْطٍى االظزى الرعايى )م  ،. الٗطائبت373

 (.5/2تصٚطٓ الحٓبل 

َبٗٔ  ؛7/274)االيـالم  ،ّـ( 316يجساهلل ثي سل٘وبى ثي اضًج السزستـبًى )م  ،. الٗطائـبت374

 (.1/420الٌْبٗٔ 

الوٛتجٔ ،ّـ(829هحوس ثي هحوسثي هحوس اثَثٛط ثي يبغن الٗ٘سى الُطًبقى )م ،ئبت. الٗطا375

 .313/2االظّطِٗ 

 ّـ(. 1399/248اثي ٖت٘جٔ )هزلِ الوَضز  ،. الٗطائبت376

 (.326/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،اثى الحسي يلى ثي حوعٓ الٛسبئى ،. الٗطائبت377

 ،ّـ( 231اى ثي الوجبض٘ الُسٗط الَْٛى )م اثى رًٓط هحوّسثي اثطاّ٘ن ثي سًس ،. الٗطائبت378

 (.321/4)اٗؿبح الوٌَٛى 

ْْطس  ؛228/6)األيالم  ،ّـ( 842هحوّسثي هحوّس الًج٘سى الحٓ٘سثي هطظٍٔ )م  ،. الٗطائبت379

 (.396/1الْٓبضس

 (.126/5)تْصٗت التْصٗت  ،ّـ( 186يجّبس ثي ْؿل االًػبضى الَآٖى )م  ،. الٗطائبت380

ّـ/  1406 ،ٖبّطُ: زاضالسالم ،ضًجبى هحوّس اسوبي٘ل ،ظ152 ،احٛبهْب ٍهػسضّب . الٗطائبت381

 ظ.176 ،ّـ 1414 ،هِّٛ هٛطهِ: هكجَيبت ضاثكٔ الًبلن االسالهى ،م 1986

ثى رب: الساض  ،ضلجى ،ٌّس ،ظ431،. الٗطائبت ثأْطِّٗٗ٘ )هي الٓتح الى هٌتػّ الٗطى الربهس(382

 ٚتت ٍ هػبزض. ،ايالم ،احبزٗج ،آٗبت ْْبضس: ،م 1983 ،الًطث٘ٔ للٛتبة

 386اثى احوس يجساهلل ثي حسٌَى الوٗطئ السبهطّائى )م  ،. الٗطائبت السجى يٌس االئؤّ السج383ًٔ

 (.27 ،)ْْطست اثى ثٛط هحوّس االضج٘لى ،ّـ(

)تبضٗد التطاث  ،ّـ( 381اثَثٛط احوسثي الحس٘ي ثي هْطاى الٌ٘سبثَضى )م  ،. الٗطائبت السجى384

 (.1/166لًطثى ا

 (.167/3)األيالم  ،ّـ( 1138سلكبى ثي ًبغطثي احوس الزجَضى )م  ،. الٗطائبت السجى385

 (.309/7)األيالم  ،ّـ( 780سوطٌٖسى )م  ،. الٗطائبت السجى386

ٖبّطُ: زاض اح٘بء الٛتت  ،يجسالٓتبح الٗبؾى ،ظ100،. الٗطائبت الطبشٓ ٍ تَرْْ٘ب هي لُٔ الًطة387

 ب.ثى ت ،الًطث٘ٔ

 ،(6/15)األيالم  ،ّـ( 879ظٗي السٗي ٖبسن ثي اثَالًسل ٖكلَثٌب السَزًٍى )م  ،. الٗطائبت الًطط388

 .244/3الت٘وَضِٗ 



تحٕٗ٘:  ،ظ655،. الٗطائبت الًطط الوتَاتطٓ هي قطٗٗى الطبقج٘ٔ ٍالسضٓ )ثْبهص الٗطآى(389

 م. 1992ّـ/  1411 ،هسٌِٗ هٌَّضُ: زاضالوْبرط ،هحوّسٚطٗن ضارح

هحوّسْْس  ،ايساز: هحوّسٚطٗن ضارح ،ظ604 ،. الٗطائبت الًطط الوتَاتطٓ )ثْبهص الٗطآى الٛطٗن(390

 ّـ. 1413 ،هسٌِٗ هٌَّضُ: زاضالوْبرط ،ثِ اّتوبم: يلَى ثي هحوّسثي احوس ثلِٓٗ٘ ،ذبضٍِ

َّضُ: هسٌِٗ هٌ ،يجسالٓتبح يجس الٌُى الٗبؾى ،ظ201،. الٗطائبت ْى ًهط الوستططٖ٘ي ٍالولحسٗي391

 ثى تب. ،هٛتجٔ الساض

الوًطٍِ  ،الوٗطئ احوسثي اثى يوط ،ظ167 ،. ٖطائبت الٗطاء الوًطٍْ٘ي ثطٍاٗبت الطٍآ الوطَْضٗي392

 م.1986ّـ/1407 ،ث٘طٍت: هإسسٔ الطسبلٔ ،هحٕٗ: احوس ًػّ٘ الزٌبثى ،ثـ: االًسضاثى

ٖن: زْتط اًتطبضات  ،ىهحوس هسًَز هزسّز يجّبس ،ظ136 ،. ٖطائبت ٖطآًى اظ زٗسگبُ تط٘ى393

 ش. 1375 ،اسالهى

 م. 1980 ،زٍم ،ث٘طٍت: زاضالٗلن ،يجسالْبزى الٓؿلى ،ظ150،. الٗطائبت الٗطآًِ٘ تبضٗد ٍ تًط394ّٗ

ّـ /  1482 ،اٍل ،ث٘طٍت: زاضالز٘ل ،حس٘ي يكَاى ،ظ383،. الٗطائبت الٗطآً٘ٔ ْى ثالز الطبم395

 م. 1982

ٖبّطُ: هٛتجٔ  ،يجسالػجَض ضبّ٘ي ،ظ469 ،اللُٔ الحسٗج . الٗطائبت الٗطآً٘ٔ ْى ؾَء يلن396

 ْْبضس: تطارن ضربل ٍ هػبزض. ،ثى تب ،الربًزى

ًزّ اضطِ: هكجًٔ  ،حبظم سل٘وبى الحلى ،ظ116 ،. الٗطائبت الٗطآً٘ٔ ث٘ي الوستططٖ٘ي ٍالٌحب397ٓ

 ٖجبٗل ٍ هػبزض. ،اهبٚي ،ايالم ،اضًبض ،احبزٗج ،ْْبضس: آٗبت ،الٗؿبء

ٚتبة ٖطاءٓ اثي  ،ّـ( 324اثى ثٛط احوسثي هَسى ثي الًجّبس ثي هزبّس )م  ،ائبت الٛج٘طٓ. الٗط398

ٚتبة ٖطاءٓ  ،ٚتبة ٖطاءٓ يبغن ،ٚتبة ٖطاءٓ اثى يوطٍ ،ٚتبة ٖطاءٓ حوعٓ ،ٚتبة ٖطاءٓ ًبْى ،ٚخ٘ط

 (.139/1ٔ َبٗٔ الٌْبٗ ؛246/1 ،)االيالم ،ٚتبة الْبئبت ،ٚتبة ال٘بئبت ،ٚتبة ٖطاءٓ اثي يبهط ،الٛسبئى

. الٗطائبت الوتَاتطٓ التى اًٛطّب اثي رطٗط الكجطى ْى تٓس٘طُ ٍالطزّ يلِ٘ )هي اٍل الٗطآى الى آذط 399

 ،اٍل ،هسٌِٗ هٌَّضُ: الزبهًٔ االساله٘ٔ ،هحوّس يبضِ يخوبى هَسى الْطٍى ،ظ476 ،سَضٓ التَثٔ(

 م. 1986ّـ/  1406

اضضبز االضٗت  ؛198/4)لسـبى الو٘عاى  ،ّـ( 456)م يلى ثي احوس ثي حعم  ،. الٗطائـبت الوطَْض400ُ

86/5.) 

اضطاِ:  ،هحوّسثي يوطثي سبلن ثبظهَل ،ظ1035 ،رلس 2 ،. الٗطائبت ٍاحطّب ْى التٓس٘ط ٍاالحٛبم401

ٖطائبت  ،ْْبضس: آٗبت ،م 1996ّـ/  1417 ،اٍل ،يطثستبى سًَزى: زاضالْزطُ ،يجسالستبض ْتح اهلل

 ارى.احبزٗج ٍ آحبض ٍ هط ،ضبشُ

ٖبّطُ: هٛتجٔ  ،هحوّس سبلن هح٘سي ،ظ398» 646 ،رلس 2 ،. الٗطائبت ٍ احطّب ْى يلَم الًطث402ٔ٘

 م. ْْبضس: ٚلوبت. 1984ّـ/  1404 ،اٍل ،ٚل٘بت االظّطٗٔ

زهطٕ: زاضالًلَم  ،هحٕٗ: ٚطٗن ضارح ،هحوّسْْس ذبضٍِ ،ظ160 ،. الٗطائبت ٍاالحطِ السج403ًٔ

 م. 1996ّـ/  1417 ،اٍل ،االًسبً٘ٔ

 (.147/1)تبضٗد التطاث الًطثى  ،ّـ( 89ٗح٘ى ثي ًٗوط )م  ،. الٗطاء404ٓ



 (.155/1)تبضٗد التطاث الًطثى  ،ّـ( 169ًبْى ثي يجسالطحوي ثي ًً٘ن الل٘خى )م  ،. الٗطاء405ٓ

)اٗؿبح الوٌَٛى  ،ّـ( 156اثى يوبضٓ حوعٓثي حج٘ت العٗبت الَْٛى )اظ ٖطاء سجًِ( )م  ،. الٗطاء406ٓ

 (.308/2األيالم  ؛322/4

 (.322/4)اٗؿـبح الوٌَٛى  ،اثى يجـساهلل احوس ثي هحوّسثي سّ٘بض الوػطى ،. الٗطاء407ٓ

 (.150/1)تبضٗد التطاث الًطثى  ،ّـ( 444اثى يوطٍ يخوبى ثي سً٘س الساًى )م  ،. ٖطاءٓ اثي ٚخ٘ط408

 ،احوس ذبلس ضٛطى ،ظ289 ،(. ٖطاءٓ االهبم ًبْى )هي ضٍاٗتى ٖبلَى ٍ ٍضش هي قطٕٗ الطبقج409ٔ٘

 م. 1996ّـ /  1417 ،اٍل ،يوبى: زاض الٓطٖبى

)اٗؿبح الوٌَٛى  ،ّـ( 352اثى يلى حسي ثي زاٍز الٌٗبز الَْٛى االهَى )م  ،. ٖطاءٓ االيوص410

221/4.) 

 ،ّـ( 349اثى قبّط يجسالَاحسثي يوطثي هحوّسثي اثى ّبضن الجعاض الجُسازى )م  ،. ٖطاءٓ االيوص411

 (.221/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،ٖطاءٓ الٛسبئى ،ٖطاءٓ حوعٓ الٛج٘ط ،: ٖطاءٓ حٓعٍلِ

 ،ٍلِ: ٖطاءٓ الٛسـبئى ،ّـ( 352اثى ي٘سى ثٛبضثي احوسثي ثٛبض الجُسازى )م  ،. ٖطاءٓ حوع412ُ

 (.309/7األيـالم  ؛221/4)اٗؿـبح الوٌَٛى  ،ٍالتزطٗس ْى التزـَٗس

)تبضٗد  ،ّـ( 122لحس٘ي ثي يلى ثي اثى قبلت)و( )م ظٗسثي يلى ثي ا ،. ٖطاءٓ ظٗس ثي يلى413

 (.98/3األيالم  ؛151/1التطاث الًطثى 

 ثى تب. ،ٖبّطُ: زاضااليتػبم ،هحوّساحوس ذبقط ،ظ188 ،. ٖطاءٓ يجساهلل ثي هسًَز414

)ْْطست  ،اثى ثٛط هحوّسثي هزبّس ،. ٖطاءٓ الٌجى)ظ( ٍهب حٓم هي الٓبنِ ٍاستًبشتِ ٍاْتتبح415ِ

 (.27 ،هحوّس االضج٘لى اثى ثٛط

. ٖطاءٓ ًَٗٗة ثي اسحبٔ الحؿطهى ْى ضٍاٗٔ اثى يجساهلل هحوّسثي هتَٚل اللإلإى الولٗت ثـ: 416

)ْْطست اثى ثٛط هحوّس  ،اثى الًجّبس احوسثي هحوّسثي سً٘س اللروى الوُطثى الو٘لى ،ازٍس

 (.35 ،االضج٘لى

اثى هحوّسثي ضً٘ت ثي ي٘سى  ،ٍضز يٌِ. ٖطاءٓ ًَٗٗة ثي اسحٕ الحؿطهى ْى ضٍاٗٔ ٍضش ٍهب417

 (.212/1)األيالم  ،ّـ( 1021ثي يلى االضزًى )م ثًس اظ 

 (.321/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،اثى الحسي يلى ثي هطٓ الٌّٗبش الجُسازى ،. الٗطّاء الخوب418ًٔ٘

 (.167/1)األيالم  ،(5476احوسثي يلى ثي يجساهلل اثى الركبة الجُسازى )م  ،. الٗطاء السج419ًٔ

)پبٗبى ًبهِ زٍضُ زٚتطى يلَم ٖطآى ٍ  ،ظ748 ،. ٖطاء سجًِ ٍ گعاضش ٍ ثطضسى ٖطائبت اٗطبى420

استبز هطبٍض: سّ٘سهطتؿى آٗت اهلل  ،استبز ضاٌّوب: سّ٘سهحوّسثبٖط حزّتى ،هحوّسيلى لسبًى ،حسٗج(

 .1373 ،زاًطگبُ تْطاى: زاًطٛسُ الْ٘بت ٍ هًبضِ اسالهى ،آشضتبش آشضًَش ،ظازُ

 ،ث٘طٍت: زاضاثي ٚخ٘ط ،زهطٕ ،يجسالوًٌن الْبضوى ،ظ160 ،. ٖطاء الٗطآى )سلسلٔ يػط التبثً٘ي(421

 م. 1993ّـ / 1414 ،اٍل

 20 ،هركَـ: هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،احوسثي يجسالزَاز الَائى ،. الٗطٓ الجِّْ٘ ثططح السضٓ الوؿ422ِّ٘

 زّلَى.



 567ٍى ثي توبم ثي هحوّس االظزى الٗطقجى )م اثَثٛط ٗح٘ى ثي سًس ،. الٗطقج٘ٔ )ْى الٗطائبت(423

 (.372/2َبٗٔ الٌْبٗٔ ؛181/9)األيالم  ،ّـ(

هحوّسثي هحوّس ثي  ،. الٗػس الٌبْى لجُ٘ٔ الٌبضىء الجبضو ْى ضطح السضض اللَاهى ْى ٖطاءٓ ًبْى424

 (.227/4اٗؿبح الوٌَٛى  ؛263/4)األيالم  ،اثطاّ٘ن ثي هحوّس ثي يجساهلل االهَى الططٗطى الزعاض

 (.202/6)األيالم  ،اثى الحسي يجسالٌُى الْٗطى الحػطى ،. ٖػ٘سٓ اثى الحسي ثي يلى425

 ،(325اثى هعاحن هَسى ثي يج٘ساهلل الربٖبًى )م  ،. ٖػ٘سٓ اثى هعاحن هَسى ثي يج٘ساهلل426

زض هٛتجِ  ،ثِ ًبم: الٗػ٘سٓ الربٖبً٘ٔ ْى الٗطاءٓ ،(72 ،)ْْطست اثى ثٛط هحوس االضج٘لى

 ً٘ع هَرَز است. ،2462 ،هًٔهحوّسثي سًَزرب

 (.232/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،اثي هحوّسالولكى ،. ٖػ٘سٓ ْى الٗطائبت السجى )يلى ٍظى الطبقج٘ٔ(427

 ،ّـ( 591اثى يجساهلل هحوّسثي احوسثي هحوّس الوًبْطى االًسلسى )م  ،. ٖػ٘سٓ ْى الٗطاء428ٓ

 (.1343/2)ٚطّ الهٌَى 

 (.1343/2ضْـبة السٗي احوس ثي ٍّجبى )ٚطّ الهٌَى  ،ى يوطٍ. ٖػ٘سٓ ْى ٖطاءٓ اث429

 .19 ،هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،هركَـ ،يلى الوٌػَضى ،. الٗػ٘سٓ الوْصّث430ٔ

 ٖػ٘سٓ الًٌَِ٘ ـــــ زضّٓ الٗبضى ْى الٓطٔ ث٘ي الؿبز ٍالهبء.

بضى الٌطبض )اظ يوطثي الٗبسن ثي هحوّس يلى االًػ ،. الٗكط الوػطى ْى ٖطاءٓ اثى يوطٍ الجػطى431

 زّلَى. 13 ،هٛتجٔ الحطه٘ي هِّٛ ،هركَـ ،(9ضربل ٖطى 

 ثى تب. ،يطأ : ٍظاضٓ االٍٖبِ ،هحٕٗ: احوس ذكبة ،اثى رًٓط الٌحبس ،. الٗكى ٍاالئتٌب432ِ

 ،اثطاّ٘ن ثي اسوبي٘ل الًسٍى ،. الَٗايس السٌّ٘ٔ ْى ٖطاءٓ حٓع يي يبغن هي قطٕٗ الطبقج433ٔ٘

 (.151/1ى )تبضٗد التطاث الًطث

 ،هحوّسالػبزٔ ٖوحبٍى ،ٖبسن احوس السرَى ،ظ153 ،. ٖالئس الٓٛط ْى تَرِ٘ الٗطائبت الًطط434

 ثى تب. ،سَم ،ٖبّطٓ: هكجًٔ هحوّسيلى غج٘ح ٍاٍالزُ

 1111ـ  1018هحوّسثي ٖبسن ثي اسوبي٘ل الجٗطى الطٌبٍى ) ،. الَٗايس الوٗطضٓ ٍالَٓائس الوحطض435ٓ

 / م. 5/  2488 ،ًِ هلٙ سًَزهركَـ: هٛتجٔ ربه ،ّـ(

احوسثي يوطثي هحوّسثي اثى الطؾب الحوَى )م  ،ظ80 ،. الَٗايس ٍاالضبضات ْى اغَل الٗطائبت436

 ،م 1986ّـ/  1406 ،اٍل ،زهطٕ: زاضالٗلن ،هحٕٗ: يجسالٛطٗن ثي هحوّسالحسي ثّٛبض ،ّـ( 791

 هػبزض. ايالم ٍ ،ٚتت ،هػكلحبت الػَت٘ٔ ،احبزٗج ،ٖطائبت ،ْْبضس: آٗبت

 ،ّـ( 857ٚوبل السٗي هحوّسثي هحوّس اثَالٗبسن الٌَٗطى )م  ،. الَٗل الزبشّ لوي ٖطء ثبلطّبش437

 (.247/4)اٗؿبح الوٌَٛى 

 ش. 1364 ،زٍم ،تْطاى: اًتطبضات س٘سروبل ،ظ128 ،ضاؾِ٘ ْ٘ؽ االسالم ،. َٖايس الٗطاء438ٓ

)تبضٗد التطاث الًطثى  ،(11)ٖطى هحوّسثي حوساى الوَغلى  ،. الَٗل الٌع ْى ضٍاٗٔ حٓع439

 (.1286/3ثطٍٚلوبى  ؛156/1

)األيالم  ،ّـ( 1143يجسالٌُى ثي اسوبي٘ل )م  ،. الَٗل الٗبغن ْى ٖطاءٓ حٓع يي يبغن440

 (.240/4اٗؿبح الوٌَٛى:  ؛158/4



هركَـ:  ،سلكبى ثي ًبغطثي احوس الزجَضى الربثَضى ،. الَٗل الوج٘ي ْى التٛج٘ط سٌٔ الوٛ٘٘ي441

 / م. 2/  2488 ،هٛتجٔ ربهًِ هلٙ سًَز

ثى رب:  ،ّـ( 476ـ  392اثَيجساهلل هحوّسثي ضطٗح ثي احوس الطيٌ٘ى ) ،ظ1550،. الٛبْى442

 ّـ. 1326 ،زاضالٛتت الًلوِ٘

)ٚطّ  ،ّـ( 414هحوّساسوبي٘ل ثي احوس السطذسى الْطٍى )م  ،. الٛبْى ْى الٗطائبت السجى443

 (.1379/2الهٌَى 

)ٚطّ  ،ّـ( 465اثَالٗبسن َٗسّ ثي يلى ثي يجبزٓ الْصلى )م  ،ْى الٗطائبت الروس٘ي . الٛبهل444

 (.319/9األيالم  ؛381/2الهٌَى 

)پبٗبى ًبهِ  ،ظ211 ،. ٚبٍضى پ٘طاهَى اّوّّ٘ت ٖطاءت يبغن )زضاسبت ْى اّوّّ٘ٔ ٖطاءٓ يبغن(445

استبز هطبٍض: يلى اٚجط  ،حزّتى استبز ضاٌّوب: سّ٘سهحوّسثبٖط ،احوس ظضًگبض ،زٍضُ ٚبضضٌبسى اضضس(

 ،زاًطٛسُ تجلٍ٘ ٍ هى اضِ اسالهى ،هحوّسيلى تسر٘طى. تْطاى: زاًطگبُ اهبم غبزٔ)و( ،َٓبضى غٓت

 ش.1369

 399اثَالحسي قبّطثي يجسالوًٌن ثي َلجَى )م  ،ظ929 ،رلس 2 ،. ٚتبة التصٚطٓ ْى الٗطائبت446

ّـ/ 1410 ،اٍل ،ٖبّطُ: العّطاء لاليالم الًطثى ،نتحٕٗ٘ ٍ هٗسهِ اظ: يجسالٓتبح ثح٘طى اثطاّ٘ ،ّـ(

 ايالم ٍ هػبزض. ،اضًبض ،ٚتت ،احبزٗج ،ٗبئبت اؾبِْ ،ْْبضس: آٗبت ،م 1990

)م  ،اثطاّ٘ن ثي يوطثي حسي الجٗبيى ،ظ47 ،. ٚتبة الؿَاثف ٍاالضبضات الرعاء يلن الٗطائبت447

 م. 1996ّـ/  1416 ،اٍل ،ٛطزهطٕ: زاضالٓ ،ث٘طٍت ،هحٕٗ: هحوّس هك٘ى الحبْم ،ّـ( 885

 ،ّـ( 248اثَّطبم هحوّسثي ٗعٗسثي ٚخ٘طثي ضْبئ ثي سوبئ الطْبيى )م  ،. ٚتبة ْى الٗطائبت448

 (.280/2َبٗٔ الٌْبٗٔ  ؛15/8)األيالم 

. الجْزٔ الوطؾ٘ٔ 2ظ. 336 ،. اضضبز الوطٗس الى هٗػَز الٗػ٘س1. ٚتبثبى ْى الٗطائبت الًطط: 449

ٖبّطُ: هٛتجٔ هػكٓى  ،هحٕٗ: اثطاّ٘ن يكَُ يَؼ ،يلى هحوّس الؿجبو ،ظ95،ضطح السضٓ الوؿّ٘ٔ

 م. 1974ّـ/ 1404 ،اٍل ،الجبثى الحلجى ٍاٍالزُ

. ٚتبة االستٛوبل )لج٘بى رو٘ى هب ٗأتى ْى ٚتبة اهلل يعٍّرلّ ْى هصّت الٗطاء السجًٔ ْى 450

تحٕٗ٘: يجسالٓتبح ثح٘طى  ،جَىاثى الك٘ت يجسالوًٌن ثي يج٘ساهلل َل ،ظ691 ،التٓر٘ن ٍاالهبلٔ(

ايالم ٍ  ،اضًبض ،ْْبضس: ٖطائبت ضبشُ ،م 1991ّـ/ 1412 ،اٍل ،ٖبّطُ: العّطاء لاليالم الًطثى ،اثطاّ٘ن

 هػبزض.

اثى قبّط يجسالَاحسثي يوطثي هحوّسثي  ،. ٚتبة الرالِ ث٘ي اغحبة يبغن ٍ حٓع ٍ سل٘وبى451

 (.307/4ح الوٌَٛى )اٗؿب ،ّـ( 349اثى ّبضن الجعاض الجُسازى )م 

 ،زٍم ،ٖبّطُ: زاضالوًبضِ ،تحٕٗ٘: ضَٖى ؾّ٘ ،اثي هزبّس ،ظ786 ،. ٚتبة السجًٔ ْى الٗطائبت452

 ْْبضس: آٗبت. ،م 1980ّـ/ 1480

 هركَـ. ،اثى يجساهلل احوسثي هحوّس السّ٘بضى ،ظ52 ،. ٚتبة الٗطاءٓ )ٚتبة التٌعٗل ٍالتحطّٗ(453

ًؿطثي يلى ثي هحوّس اثى يجساهلل  ،ظ1575 ،رلس 3 ،بت ٍيللْب. ٚتبة الوَؾح ْى ٍرَُ الٗطائ454

رسُّ: الزوبئ  ،هحٕٗ: يوط حوساى الٛج٘سى ،الط٘طاظى الٓسَى الٌحَى )هًطٍِ ثِ: اثي اثى هطٗن(



 ،ٖطائبت ضبش ُ ،ْْبضس: حطٍِ ٖطآى ،م1993ّـ / 1414 ،اٍل ،الر٘طٗٔ لتحٓ٘م الٗطآى الٛطٗن

 ٖجبئل ٍ هػبزض. ،اهبٚي ،لُبت ،اضًبض ،غطِ ٍ ًحَ هسبئل ،هػكلحبت ٖطائبت ،احبزٗج

 ،ّـ( 893اثى الًجّبس احوسثي اسوبي٘ل الَٛضاًى )م  ،. ٚطّ االسطاض يي ٖطاءٓ االئؤ االذ٘بض455

 (.1486/2ٚطّ الهٌَى  ؛94/1)األيالم 

 ،ث٘طٍت: زاضالز٘ل ،هحوّسسبلن هح٘سي ،ظ287 ،. الٛطّ يي احٛبم الَّٖ ٍالَغل ْى الًطث456ٔ٘

 اضًبض ٍ هػبزض. ،ٖجبئل ،ايالم ،احبزٗج ،ْْبضس: آٗبت ،م1992ّـ/ 1412 ،اٍل

اثى هحوس هّٛى ثي  ،ظ509»540 ،رلس 2 ،. الٛطّ يي ٍرَُ الٗطائبت السجى ٍيللْب ٍحززْب457

ّـ/ 1407 ،چْبضم ،ث٘طٍت: هإسسٔ الطسبلِ ،هحٕٗ: هح٘ى السٗي ضهؿبى ،(437اثى قبلت الٗ٘سى )م 

ٖجبئل ٍ هػبزض هإ لّ ٍ  ،اهبٚي ،ايالم ،اضًبض ،تٓس٘ط ،اسجبة ًعٍل ،احبزٗج ،ٗبتْْبضس: آ ،م 1987

 هحٕٗ.

 ،السٗي هحوّسثي هحوّس الوطغٓىظٗي  ،. ٚطّ الولوبت ْ٘وب اثتسيِ الٗطاء هي االلحبى ٍالٌُوبت458

 (.368/4)اٗؿبح الوٌَٛى 

)ْْطست اثى ثٛط هحوّس  ،اثى الًجّبس احوسثي يوّبض الوْسٍى ،. الٛٓبٗٔ ْى ضطح هٗبضئ الْسا459ٔٗ

 (.43 ،االضج٘لى

 (.1499/2)ٚطّ الهٌَى  ،ثَُى ،. الٛٓبٗٔ ْى الٗطائبت460

)األيالم  ،ّـ( 521ي ثٌساض الٗالضى الَسكى )م اثَالًعّ هحوّسثي الحس٘ي ث ،. الٛٓبٗٔ الٛجطى461

 (.128/2َبِٗ الٌْبٗٔ  ؛333/6

 ،هحوّسًز٘ت الوكً٘ى الحٌٓى ،ظ126 ،. الٛلوبت الحسبى ْى الحطٍِ السجًٔ ٍروى الٗطآى462

 م. 1982ّـ/  1403 ،ثُساز: هٛتجٔ الططٔ الزسٗس

 732اّ٘ن ثطّبى السٗي الزجَضى )م اثطاّ٘ن ثي يوطٍثي اثط ،. ٌٚع االهبًى ْى ضطح حطظ االهبًى463

 .30 ،هركَـ: هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،ّـ(

)ٚطّ الهٌَى  ،اثى هحوّس يجساهلل ثي الوإهي ثي الَرِ٘ الَاسكى ،. الٌٛع ْى الٗطائبت الًطط464

 (.429/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛1519/2

الوَغلى الحٌجلى هحوّسثي احوسثي هحوّس ،. ٌٚعالوًبًى ْى ضطح حطظ االهبًى )ضطح للطبقج٘ٔ(465

 (.1065/2ٚطّ الهٌَى  ؛217/6)األيالم  ،ّـ( )هًطٍِ ثِ اثي الوَٖى( 656ضًلٔ )م 

هركَـ:  ،سل٘وبى ثي حس٘ي ثي هحوّس الزعٍضى االٌْسى ،. ٌٚع الوًبًى هحطض حطظ االهبًى466

 .1556 ،هٛتجٔ ربهًٔ هحوّسثي سًَز

هحوّسحسّازثي يلى ثي  ،ظ68 ،سجًٔ احطِ( . الَٛاٚت السضّٗٔ )ْ٘وب ٍضز ْى اًعال الٗطآى يلى467

 ّـ.  1344 ،ٖبّطُ: هكجًٔ هػكٓى الجبثى الحلجى ٍاٍالزُ ،ذلّ الحسٌ٘ى الوبلٛى

ثى  ،ٖبّطُ: ثى ًب ،هحوّسالػبزٔ ٖوحبٍى ،ظ622 ،. الَٛٚت السضى )ْى ضطح ق٘جٔ اثي الزعضى(468

 تب.

 ،هحوّسثي احوسثي يجساهلل هتَلى ،هَهِ(. الَٛٚت السضّى ْى ٖطاءٓ االهبم اثى يوطٍ الجػطى )ه469ٌ

 . 1466 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هحوّسثي سًَز ،ّـ( 1313)م 



تحٕٗ٘ ٍ تًلٕ٘:  ،ضْبة السٗي الٗسكالًى ،ظ344 ،رلس 2 ،. لكبئّ االضبضات لٌَٓى الٗطائبت470

 1972ّـ/  1392 ،ٖبّطُ: الوزلس االيلى للطئَى االساله٘ٔ ،يجسالػجَض ضبّ٘ي ،يبهط السّ٘س يخوبى

 م.

 ،ّـ( 354اثَثٛط هحوّسثي الحسي ثي هٗسن الجُسازى )م  ،. اللكبئّ ْى روى ّزبء الوػبح471ّ

 (.498/6اضضبز االضٗت  ؛123/2)َبٗٔ الٌْبِٗ 

 م. 1968 ،ٖبّطُ: زاضالوًبضِ ،يجسُ الطارحى ،. اللْزبت الًطث٘ٔ ْى الٗطائبت الٗطآ472ًٔ٘

 .3603 ،هركَـ: ٚتبثربًِ چستطث٘تى ،َلجَىاثي  ،. هب آًطز ثِ ثًؽ الٗطّاء473

تْطاى: ٍظاضت ْطٌّگ ٍ  ،اثطاّ٘ن ه٘طظا هْسى تْطاًى ،ظ145 ،. هجبًى هَس٘ٗى ٖطاءت ٖطآى474

 ش. 1374 ،اٍل ،اضضبز اسالهى

 .42 ،هركَـ: هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،احوس الًوبضى ،. هجطظ الوًبًى ْى ضطح ٖػ٘سٓ حطظ االهبًى475

هركَـ:  ،هحوّسثي هحوَز ثي احوسثي السوطٌٖسى ،ٗطائبت السجى ٍالوؿجَـ. الوجسَـ ْى ال476

 /م. 3/  2810 ،هٛتجٔ ربهًٔ هلٙ سًَز

ـ 295اثَثٛط احوسثي الحس٘ي ثي هْطاى االغجْبًى ) ،ظ616 ،. الوجسَـ ْى الٗطائبت الًطط477

 ،ْْبضس: آٗبت ،ثى تب ،زهطٕ: هكجَيبت هزوى اللُٔ الًطث٘ٔ ،هحٕٗ: سج٘ى حوعُ حبٚوى ،ّـ( 381

 ايالم ٍ هػبزض. ،ٗبئبت اؾبِْ

اثى هحوّس  ،. الوجْذ ْى الٗطائبت الخوبى ٍٖطاءٓ االيوص ٍاثي هح٘ع ٍاذت٘بضذلّ ٍال٘عٗسى478

 .1072 ،ّـ(. هركَـ: هٛتجٔ ربهًٔ هحوّسثي سًَز 541يجساهلل ثي يلى ثي احوس سجف الر٘بـ )م 

ٍلِ:  ،ّـ( 653الوٛبضم اثَالًجّبس الر٘بـ اثي زلِّ )م  احوسثي هحوّسثي ،. الوجْط ْى ٖطائبت الًطط479

 (.131/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛211/1الوٌٓ٘ٔ ْى الٗطائبت الًطط )األيالم 

اثى قبّط هحوّسثي هَسى الٗ٘وتى اثي ٚتبًى )ظًسُ زض  ،. هتٗي الطٍاٗٔ ْى يلَم الٗطاءٓ ٍالسضا480ٔٗ

 .2521 ،ّـ(. هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هحوّسثي سًَز 1212سبل 

هحوّسثي هحوّسثي يلى ثي  ،ظ32 ،. هتي السضٓ الوؿِّ٘ ْى الٗطائبت الخالث الوتوّؤ للًطط481ٓ

 ثى تب. ،ٖبّطُ: هٛتجٔ هحوّسيلى غج٘ح ٍاٍالزُ ،(833ـ752َٗسّ الزعضى )

ٖبسن ثي ْ٘طُ  ،ظ182 ،. هتي الطبقج٘ٔ الوسوى حطظ االهبًى ٍ ٍرِ التْبًى ْى الٗطائبت السجى482

ٖبّطُ: هٛتجٔ هحوّسيلى  ،تػح٘ح: هتَلى يجساهلل الٓٗبيى ،ّـ( 590ي احوس الطبقجى )م ثي ذلّ ث

 ثى تب. ،غج٘ح ٍاٍالزُ

 م. 1976 ،سَزاى: ثى تب ،هحوّسسبلن هح٘سي ،. الوزتجى ْى ترطٗذ ٖطاءٓ اثى يوطٍ السٍضى483

 (.430/2لوٌَٛى )اٗؿبح ا ،اثَالٗبسن يجسالزجّبضثي احوس الجُسازى ،. الوزتجى ْى الٗطائبت484

َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛8/7)األيالم  ،ّـ( 231اثَرًٓط هحوّسثي سًساى الَْٛى )م  ،. الوزطز ْى الٗطائبت485

143/2.) 

 (.24 ،اثَثٛطثي ضضتِ )ْْطست اثَثٛط هحوّس االضج٘لى ،. الوحتجط ْى الٗطائبت486



اثَالٓتح  ،ظ544»392 ،رلس 2 ،. الوحتست )ْى تج٘٘ي ٍرَُ ضَاش الٗطائبت ٍاالٗؿبح يٌْب(487

ٖبّطُ:  ،يجسالٓتبح اسوبي٘ل ضلجى ،يجسالحل٘ن الٌزبض ،هحٕٗ: يلى الٌزسى ًبغّ ،يخوبى ثي رٌى

 ٖجبئل ٍ اهٌِٛ. ،ايالم ،ضًط ،اهخبل ،احبزٗج ،ٖطائبت ،ْْبضس: آٗبت ،م1994ّـ/  1415 ،ٍظاضٓ االٍٖبِ

)األيالم  ،ّـ( 688الزعائطى )م  ًَٗٗة ثي ثسضاى ثي هٌػَض اثََٗسّ ،. الورتبض ْى الٗطائبت488

 (.57/9َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛257/9

هركَـ: هٛتجٔ  ،اثَثٛط احوسثي يجساهلل ثي ازضٗس ،. الورتبض ْى هًبًى ٖطائبت اّل األهػبض489

 .18 ،ربضاهلل تًَس

 ،(107/4)األيالم  ،ّـ( 875يجسالطحوي ثي هحوّسثي هرلَِ الخًبلجى )م  ،. الورتبض هي الزَاهى490

 .218/1ٛتجٔ االظّطٗٔ الو

اسوبي٘ل ثي ذلّ ثي سً٘س االًػبضى السطٖكى )م  ،. هرتػط االٚتٓب ْى اذتالِ الٗطاء السجى491

 زّلَى. 25 ،هركَـ: هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،ّـ( 455

)اٗؿبح الوٌَٛى  ،اثَالٗبسن هحوّسثي احوسثي رعى الُطًبقى ،. الورتػط الجبضو ْى ٖطاءٓ ًبْى492

448/4.) 

 ،يلى هحوّس الؿجبو ،ظ52 ،تػط ثلٌَ االهٌ٘ٔ )ضطح يلى ًهن تحطٗط هسبئل الطبقج٘ٔ. هر493

 م. 1990ّـ/  1419 ،ث٘طٍت: زاضالٛتت الًلوِ٘ ،هػحح: هحوّسيجسالٗبزض ضبّ٘ي

 ،ّـ( 643اثَرًٓطاثي اثى حزٔ احوسثي هحوّس الٗ٘سى )م  ،. هرتػط التجػطٓ ْى الٗطائبت494

 (. 211/1)األيالم 

 وًبًى ٌٍٚع سجى الوخبًى ـــــ الزَاّط الوٛللٔ لوي ضام الكطٔ الوٛولٔ.هرتػط حسال

تلر٘ع:  ،ّـ( 307 ،اثي ذبلَِٗ )م ،ظ228 ،. هرتػط ْى ضَاش الٗطآى هي ٚتبة الجسٗى495

 م. 1934 ،هػط: الوكجًٔ الطحوبً٘ٔ ،ثطرستطاسط

 ،ّـ( 463الٗطقجى )م  اثَيوطثي يجسالجط َٗسّ ثي يجساهلل ثي هحوّس ،. الوسذل ْى الٗطائبت496

 (.159هًزن الوكجَيبت  ؛316/9)األيالم 

 ّـ(. 853اثطاّ٘ن ثي هَسى ثي ثالل ثي هسًَزثي زهذ الٛطٚى )م  ،. هصّت الٗطاء السج497ًٔ

 (.471/7)اٗؿبح الوٌَٛى  ،هحوّساثى حّ٘بى االًسلسى ،. الوطاى الْبهط ْى ٖطاءٓ اثي يبهط498

 (.25 ،)ْْطست اثى ثٛط هحوّس االضج٘لى ،اثى الك٘ت اثي َلجَى ،. الوطضس ْى الٗطائبت السجى499

 ،الوكجًٔ الًلو٘ٔ ،ٖن: هإلّ ،هحسي آل يػَٓض ،ظ264 ،. الوطضس الَر٘علٗطاء ٚتبة اهلل الًعٗع500

 ّـ. 1410 ،اٍل

ث٘طٍت:  ،هحوّسسبلن هح٘سي ،رلس زض ٗٙ هزلس 3 ،. الوستٌ٘ط )ْى ترطٗذ الٗطائبت الوتَاتطٓ(501

 م. 1989ّـ/  1409 ،اٍل ،٘لزاضالز

)األيالم  ،ّـ( 496احوسثي يلى ثي يج٘ساهلل اثَقبّطثي سَاض )م  ،. الوستٌ٘ط ْى الٗطائبت الًطط502

 (.177/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛177/1

)م  ،يجسالًعٗعثي يلى ثي اثى الًعّ الوٗسّسى الجٛطى ،. هسلٙ الجطضٓ ْى هًطْٔ الٗطائبت الًطط503ٓ

 (.471/4اٗؿبح الوٌَٛى  ؛148/4)األيالم  ،ّـ( 849



 الوػبحّ الوطتل ـــــ الزوى الػَتى االٍل للٗطآى الٛطٗن.

اثَالٛطم الوجبض٘ ثي الحسي ثي احوس الطْطظٍضى )م  ،. الوػجبح العاّط ْى الٗطائبت الًطط الجَاّط504

 (.1706/2ٚطّ الهٌَى  ؛149/6)األيالم  ،ّـ( 550

ًَضالسٗي يلى ثي يخوبى  ،لعٍائس الخالحٔ يطط الوطٍّٗٔ يي الخٗبت. هػكلح االضبضات ْى الٗطائبت ا505

 (.152/10األيالم  ؛/1711)ٚطّ الهٌَى  ،هركَـ: ربهى الٗطٍّٗ٘ي ،ّـ( 801ثي الٗبغح الًصضى )م 

تحٕٗ٘: هػكٓى  ،ّـ( 370اثى هٌػَض االظّطى هحوّسثي احوس )م  ،رلس 3 ،. هًبًى الٗطائبت506

 م. 1991ّـ/  1412 ،اٍل ،ٖبّطُ: زاضالوًبضِ ،ىيَؼ ثي حوس الَٗظ ،زضٍٗص

َبٗٔ  ؛188/1)األيالم ،ّـ( 410احوسثي ٖبسن ثي ي٘سى اللروى االٖل٘طى )م  ،. هًبًى الٗطائبت507

 (.97/1الٌْبِٗ 

 ،تْطاى ،يجسالًبل سبلن هٛطم ،ايساز: احوس هرتبض يوط ،رلس 8 ،. هًزن الٗطائبت الٗطآ508ًٔ٘

 م. 1991ّـ/  1412 ،اٍل ،اًتطبضات اسَُ

اثى يجساهلل هحوّسثي احوسثي  ،ظ914 ،رلس 2 ،. هًطْٔ الٗطاء الٛجبض يلى الكجٗبت ٍاأليػبض509

غبلح هْسى  ،ضً٘ت االضًبؤٍـ ،تحٕٗ٘ ٍ تًلٕ٘: ثطّبض يَاز هًطٍِ ،ّـ( 748يخوبى الصّجى )م 

الوت  ،ى قجٗبتْْبضس: الوتطرو٘ي يل ،م 1984ّـ/  1404 ،اٍل ،ث٘طٍت: هإسسٔ الطسبلٔ ،يجّبس

 ٚتت ٍاهبٚي. ،ضرو٘ي يلى حطٍِ الوًزن

اثى يجساهلل هحوّسثي احوسثي يخوبى  ،ظ407 ،. هًطْٔ الٗطاء الٛجبض يلى الكجٗبت ٍااليػبض510

 ،اٍل ،ث٘طٍت: زاضالٛتت الًلوِ٘ ،هحٕٗ: اثى يجساهلل هحوّسحسي اسوبي٘ل الطبًْى ،(748الصّجى )م 

 م. 1997ّـ/  1417

اثى يجساهلل هحوّسثي احوسثي يخوبى  ،ظ399 ،طاء الٛجبض يلى الكجٗبت ٍااليػبض. هًطْٔ ال511ٗ

 م.1969ّـ/  1411 ،اٍل ،هػط: زاضالتألّ٘ ،هحٕٗ: هحوّسسّ٘س ربزالحٕ ،ّـ( 748الصّجى )م 

 ،هحوّسسبلن هح٘سي. ث٘طٍت: زاضالز٘ل ،رلس 3 ،. الوٌُى ْى تَرِ٘ الٗطائبت الًطط الوتَاتط512ٓ

 م. 1988ّـ /  1408 ،زٍم ،ل٘بت االظّطٖٗٔبّطُ: هٛتجٔ ٚ

)األيالم  ،ّـ( 671هحوّسثي اسطائ٘ل ثي اثى ثٛط السلوى الٗػبو )م  ،. الوٌُى ْى الٗطائبت513

 (.1002/2َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛255/6

 461اثَالٗبسن يجسالَّبة ثي هحوّسثي يجسالٗسٍس الٗطقجى )م  ،. الوٓتبح ْى الٗطائبت الًطط514

 (.527/4اٗؿبح الوٌَٛى  ؛366/4)األيالم  ،ّـ(

 ،(639اثى هٌػَض هحوّسثي يجسالولٙ اثي ذ٘طٍى الجُسازى )م  ،. الوٓتبح ْى الٗطائبت الًطط515

 (.192/2َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛179/2)ٚطّ الهٌَى 

)األيالم  ،ّـ( 665يجسالطحوي ثي اسوبي٘ل اثى ضبهٔ الوٗسسى السهطٗى )م  ،. هٓطزات الٗطاء516

 (.365/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛5/5االضٗت اضضبز  ؛354/4

)ٚطّ الهٌَى  ،ّـ( 444اثى يوطٍ يخوبى ثي سً٘س الساًى )م  ،. هٓطزٓ ًَٗٗة ْى الٗطاء517ٓ

1773/2.) 



اثَيوط حٓع سل٘وبى ثي هُ٘طٓ الجطاظ االسسى الَْٛى )م  ،. هٓطز يبغن ثي ثْسلٔ ثي اثى الٌزَز518

 ة. 261آـ 255هي  10ـ1177 ،هركَـ: سطاى احوس الخبلج ،ّـ( 180

 ّـ(. 387اثَالٗبسن يج٘ساهلل ثي هحوّس االسسى )م  ،. الوٓػح ْى الٗطائبت519

)ٚطّ الهٌَى  ،ّـ( 442اثى ًػط احوسثي هسطٍض الجُسازى )م  ،. الوٓ٘س ْى الٗطائبت الًطط520

1778/2.) 

هحوّسثي  ،. الوٓ٘س ْى ٚالم الوز٘س ْى هصّت االهبل الطثّبًى حوعٓ ثي حج٘ت التجطٗعى521

 .1061 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هلٙ سًَز ،هحوّساحوس التجطٗعى

)ٚطّ الهٌَى  ،ّـ( 543اثى ثٛط هحوّسثي يجساهلل ثي الًطثى )م  ،. الوٗتجس هي الٗطائبت522

1792/2.) 

تْطاى: هطٚع اًتطبضات رْبز  ،ٖبسن ثستبًى ،ظ112 ،. هٗسهِ اى ثط اْطاز ٍ روى ٖطائبت ٖطآًى523

 ش. 1375 ،زاًطگبّى

هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هلٙ  ،ّـ( 1313يلى هحوسثي يجساهلل م )م  ،. هٌهَهٔ ْى الٗطائبت524

 . اظ ّو٘ي هإلّ: هٗسهٔ ْى ٖطاءٓ ٍضش.2551 ،سًَز

 ،ّـ( 560اثي الجكحبى يجسالًعٗع يلى ثي االغجى االضج٘لى )م  ،. هٗسهٔ ْى اغَل الٗطائبت525

ًهبم األزاء ْى  ،هٗسهٔ ْى هربضد الحطٍِ ،ٕٗ٘ هًبلن الوٗبضئتأل٘ٓبت زٗگط اٍ: هطضس الٗبضئ الى تح

 (.395/1َبٗٔ الٌْبٗٔ  ؛147/4)األيالم  ،الَّٖ ٍاالثتساء

احوسثي هحوّسثي سًسثي يوطاى الططيجى )ظًسُ زض سبل  ،. هٗسهِ تتؤ حطظاالهبًى للطبقجى526

 .137 ،هركَـ: هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،ّـ( 839

 .897 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًٔ هحوّسثي سًَز ،يجسالزَاز االًجبًى ،ٓع. هٗسهٔ ْى ٖطاءٓ ح527

ثطٍٚلوبى  ؛156/1)تبضٗد التطاث الًطثى  ،ّـ( 1086ْبئسثي هجبض٘ )م  ،. هٗسهٔ ْى ٖطاءٓ حٓع528

340/2.) 

هحوّسثي هحوّسثي يلّّٖ ثي َٗسّ الزعضى  ،. الوٗسهٔ ْى هب ٗزت يلى ٖبضئِ اى ًٗلو529ِ

 .2519 ،ـ: هٛتجٔ هحوّسثي سًَزهركَ ،ّـ( 833ـ751)

سلكبى ثي احوسثي سالهٔ الوعاحى  ،. هٗسهٔ ْى هصاّت الٗطاء االضثًٔ العائسٓ يلى الًطط530

 .2543 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هلٙ سًَز ،ّـ( 1075ـ985الوػطى )

لططْى )م روبل السٗي ًبغطثي يجسالحٓ٘م ثي يجساهلل الوْال ا ،. الوٗطض الٌبْى الحبزى لٗطاءٓ ًبْى531

 (.545/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،ّـ(. اظ ّوَست: الوٗطض ٍالوحطض ْى الٗطائبت 1081

ض٘د االسالم اثى ٗح٘ى ظٚطٗب  ،ظ136 ،. الوٗػس لتلر٘ع هب ْى الوطضس ْى الَّٖ ٍاالثتساء532

 ّـ. 1286 ،ثى رب: هكجًِ الٛبستل٘ٔ ،هػحح: هحوّس السولَقى ،ّـ( 926االًػبضى )م 

 ،ّـ( 224اثى يج٘سالٗبسن ثي سالم الْطٍى االظزى الرعايى )م  ،لووسٍز ْى الٗطائبت. الوٗػَض ٍا533

 (.5/2تصٚطٓ الحٓبل  ؛2/17)َبٗٔ الٌْبِٗ 

 (.326/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،اثى الحسي يلى ثي حوعٓ الٛسبئى ،. هٗكَو الٗطآى ٍهَغَل534ِ



)تبضٗد  ،ّـ( 118حػجى الطبهى )م يجساهلل ثي يبهطثي ٗعٗس ال٘ ،. الوٗكَو ٍالوَغَل ْى الٗطآى535

 (.423/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛147/1التطاث الًطثى 

ٍلِ:  ،ّـ( 516احوسثي ذلّ ثي هحطظ االًػبضى االًسلسى )م  ،. الوٌٗى ْى الٗطائبت السجى536

 (.113/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛207/1)األيالم  ،الوٓ٘س ْى الٗطائبت السجى

تحٕٗ٘:  ،ّـ( 444اثى يوطٍ يخوبى ثي سً٘س الساًى )م  ،ظ704،. الوٛتٓى ْى الَّٖ ٍاالثتساء537

 ،ْْبضس: ٖطائبت ،م 1987ّـ/  1407 ،زٍم ،ث٘طٍت: هإسسٔ الطسبلٔ ،َٗسّ يجسالطحوي الوطيطلى

يطأ :  ،اضًبض ٍ هػبزض. ّو٘ي ٚتبة ثب تحٕٗ٘: ربٗس ظٗساى هرلّ ،هسبئل ًحَى ،ايالم ،احبزٗج

 بض ٗبْتِ است.اًتط ،م 1983ّـ/  1403 ،ٍظاضت اٍٖبِ

هِٛ  ،اثَحٓع يوطثي ٖبسن ثي هحوّس االًػبضى ،ظ182 ،. الوٛطض ْ٘وب تَاتط هي الٗطائبت السجى538

 ّـ. 1306 ،هٛطهِ: هكجًٔ الوٌ٘طٗٔ

احوسثي هحوّسثي يجسالٛطٗن االضوًَى. هػط:  ،ظ306 ،. هٌبضالْسى ْى الَّٖ ٍاالثتساء539

 ّـ. 1286 ،زاضالكجبئ الًبهطٓ

)هزلِّ  ،ّـ( 580اسًسثي الحس٘ي ثي سًس اثي ثٌساض ال٘عزى )م  ،ى ْى الٗطائبت الًطط. الوٌت540ٗ

 (.411/8هطآٓ العهبى  ؛802/3الوزوى الًلوى الًطثى 

 ،ّـ( 1166احوسثي هحوّسثي الجٌب السه٘بقى )م  ،. هٌتْى االهبًى ٍالوسطّات ْى يلَم الٗطائبت541

 (.571/1)اٗؿبح الوٌَٛى 

)تبضٗد التطاث  ،ّـ( 408اثَالٓؿل هحوّسثي يجسالٛطٗن الرعايى )م  ،لٗطائبت الًطط. الوٌتْى ْى ا542

 (.170/1الًطثى 

هحوّسثي هحوّسثي يلّٖ ثي َٗسّ الزعضى  ،ظ79 ،. هٌزس الوٗطئ٘ي ٍهطضس الكبلج٘ي543

 ثى تب. ،ٖبّطُ: زاض ظاّس الٗسسى ،ّـ( 833ـ751)

ٖبّطُ:  ،(1014ثي سلكبى هحوّس الٗبضى )م يلى  ،ظ83 ،. الوٌح الٓٛطِٗ ضطح هتي الزعضى544

ٍ زض حبضِ٘ آى: ضطح ظٚطٗب االًػبضى يلى الوٗسهٔ  ،ّـ 1347 ،هٛتجٔ هػكٓى الجبثى الحلجى ٍاٍالزُ

 الزعضٗٔ.

 ،ّـ( 844احوسثي حس٘ي ثي حسي ثي يلى ثي اضسالى الطهلى )م  ،. هٌهَهٔ ْى يلن الٗطائبت545

 . (49/1الجسض الكبلى  ؛115/6)األيالم 

يجسالًعٗعثي احوسثي سً٘س  ،. هٌهَهٔ ْى العاٗس يلى هصّت االهبم اثى يوطٍ الجػطى السٗطٌٗى546

 .2/  3/  2827 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هلٙ سًَز ،ّـ( 694السه٘طى السٗطٌٗى )م 

)األيالم  ،ّـ( 123اثطاّ٘ن ثي هحوّسثي اثى ثٛطثي يلى ثي اثى ضطّٗ )م  ،. هٌهَهٔ ْى الٗطائبت547

63/1.) 

 (.246/6)األيالم  ،ّـ( 1313هحوّسثي احوسثي يجساهلل هتَلى )م  ،. هٌهَهٔ ْى الٗطائبت548

هركَـ: هٛتجٔ  ،ّـ( 981احوسثي احوسثي ثسض الك٘جى الػبلحى )م  ،. هٌهَهٔ ْى الٗطائبت549

 ٔ. 10/  433 ،هحوّسثي سًَز



 الؿطٗطالوًطٍِ ثبلوتَلى )م هحوّسثي احوسثي يجساهلل ،. هٌهَهٔ ْ٘وب ذبلّ هتي ٍضش ٍ حٓع550

 )ْْطس الٗطائبت(. ،ّـ(. هركَـ: هٛتجٔ هحوّسثي سًَز 1313

اثى الػالح يلى ثي  ،. الوٌْذ االلْ٘ٔ ثططح السضٓ الوؿّ٘ٔ ْى يلن الٗطائبت الخالحٔ الوطؾ551ٔ٘

 س. 25ٔ /  117/  1162 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هحوّسثي سًَز ،هحسي الػً٘سى الطه٘لى

)ٚطّ الهٌَى:  ،ّـ( 401ْبضس ثي احوس الحوػى )م  ،أ الٗطائبت ْى الٗطائبت الخوبى. هٌط552

1861/2.) 

هحوّسثي احوسثي يجساهلل  ،. هَاضز الجطضٓ يلى الَٓائس الوًتجطٓ ْى الٗطائبت العاٗسٓ يلى الًطط553ٓ

 .2812 ،هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هلٙ سًَز ،ّـ( 1313هتَلى )م 

هحوّسثي يلّٖ ثي ذلّ الحسّاز الحسٌ٘ى )م  ،٘وب ٗتًلٕ ثبلوػبحّ الًخوبً٘ٔ. الوَاّت الطثبً٘ٔ 554ْ

 .2544 ،ّـ(. هركَـ: هٛتجٔ ربهًِ هلٙ سًَز 1357

)األيالم  ،ّـ(437هٛى ثي اثى قبلت حوَش ثي هحوّسثي الٗ٘سى )م  ،. الوَرع ْى الٗطائبت555

214/8.) 

ٖبّطُ: هًْس  ،هركَـ ،بض الوْسٍىاثى الًجّبس احوسثي يوّ ،. الوَؾح ْى يلل الٗطائبت556

 الوركَقبت الًطث٘ٔ.

ًػطثي يلّٖ ثي هحوّسثي اثى هطٗن الٓسَى الط٘طاظى )م ثًس اظ  ،. الوَؾح ْى الٗطائبت الخوبى557

 (.337/2َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛27/8)األيالم  ،ّـ( 565

الولٙ ثي ذ٘طٍى اثى هٌػَض هحوّسثي يجس ،. الوَؾح ْى الٗطائبت الًطط )الوٓتبح ْى الًطط(558

 (.1904/2ٚطّ الهٌَى  ؛192/2)َبٗٔ الٌْبِٗ  ،ّـ( 539الجُسازى )م 

 (.605/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،اثى حّ٘بى الٌحَى ،. هَضز الُوط ْى ٖطاءٓ اثى يوط559ٍ

)األيالم  ،ّـ( 499اثَهٌػَض هحوّسثي احوسثي يلى الر٘بـ )م  ،. الوْصة ْى الٗطائبت الًطط560

 (. 1912/2ى ٚطّ الهٌَ ؛209/6

» 422 ،رلس زض ٗٙ هزلس 2 ،. الوْصة ْى الٗطائبت الًطط ٍ تَرْْ٘ب هي قطٕٗ ق٘جٔ الٌطط561

 م. 1978ّـ /  1389 ،زٍم ،ٖبّطُ: هٛتجٔ الٛل٘بت االظّطٗٔ ،هحوّسسبلن هح٘سي ،ظ356

ط ْى ٍثصٗلِ:اغَل الو٘سّ ،ظ604 ،. الو٘سّط ْى الٗطائبت االضثًٔ يطط )ثْبهص الٗطآى الٛطٗن(562

 ،ث٘طٍت ،تحٕٗ٘: هحوّسٚطٗن ضارح ،هحوّسْْس ذبضٍِ ،تطارن الٗطاء االضثى يطط ،الٗطائبت االضثًٔ يطط

 م. 1995ّـ/  1416 ،اٍل ،زاضالٛلن الك٘ت ،زهطٕ: زاضاثي ٚخ٘ط

 ،ّـ( 626هحوّسثي الحس٘ي ثي يلى ثي هَْٕ ثي الطٛبظالوَ٘ضٖى )م  ،. الو٘سّط ْى الٗطائبت563

 (.334 ـ333/6)األيالم 

اثى يجساهلل هحوّسثي ٗح٘ى ثي هعاحن  ،. الٌبّذ للٗطائبت ثأضْط الطٍاٗبت )الوٌبّذ ْى الٗطائبت(564

 (.276/2َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛6/8)األيالم  ،ّـ( 502االًػبضى الكل٘كلى )م 

 ،ّـ( 496ٗح٘ى ثي اثطاّ٘ن االًسلسى الوطسى اثي الج٘بض )م  ،. الٌجص الٌبه٘ٔ ْى الٗطائبت الخوب565ًٔ٘

 (.1923/2)ٚطّ الهٌَى 



)ٚطّ الهٌَى  ،ّـ(643يلّٖ ثي هحوّسثي يجسالػوس السربٍى )م  ،. ًطط السضض ْى الٗطائبت566

1927/2.) 

 ،استبز ضاٌّوب: يجسالٓتبح اسوبي٘ل ضلجى ،ذسٗزِ احوس هٓتى ،ظ514 ،. ًحَ الٗطاء الَْٛ٘٘ي567

 هػبزض. ،ايالم ،بضس: آٗبتْْ ،م 1985ّـ /  1406 ،اٍل ،ث٘طٍت: الوٛتجٔ الٓ٘ػل٘ٔ

 732ثطّبى السٗي اثطاّ٘ن ثي يوط الزًجطى )م  ،. ًعّٔ الجطضٓ ْى ٖطاءٓ االئؤ الًططٓ )هٌهَهٔ(568

 .38 ،هركَقبت الهبّطٗٔ ،ّـ(

 ،ّـ( 833ـ751هحوّسثي هحوسثي يلّٖ ثي َٗسّ الزعضى ) ،رلس 3 ،. الٌطط ْى الٗطائبت الًطط569

رلس ثب تحٕٗ٘  2ثى تب. ّوچٌ٘ي اٗي ٚتبة زض  ،ّطُ: هٛتجٔ الٗبّطٖٓب ،تحٕٗ٘: هحوّسسبلن هح٘سي

 زض ٖبّطُ زاضالٓٛط اًتطبض ٗبْتِ است. ،يلى هحوّس الؿجبو

 ،. ًهطٓ السطٗى االًتْبء )ٗب: الوٌتْى( هي هطَْض الٗطائبت الوٌتٗى هي َطٗت الكطٔ ٍالطٍاٗبت570

)اٗؿبح الوٌَٛى  ،ّـ( 629ٌسضى )م ي٘سى ثي يجسالًعٗعثي ي٘سى ثي يجسالَاحس الوَْٕ االسٛ

 (.609/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛657/4

 م. 1929 ،ٖبّطُ: ثى ًب ،ّـ( 1313هحوّسثي يجساهلل هتَلى )م  ،. ًهن ضسبلٔ ٍضش571

ضْـبة السٗي احوسثي  ،. ًهن الٗطائبت الخالث العائسٓ يلى السجى )هٌهَهٔ ْى يلن الٗطائبت(572

 (.1964/2ٚطّ الهٌَى  ؛115/1)االيـالم  ،ـ(ّ 844الحس٘ي الطهلى الوٗـسسى )م 

)اٗؿبح  ،ّـ( 860ْتح السٗي هحوّسثي يجسالطحوي ثي الوسًى اثي غبلح )م  ،. ًهن الٗطائبت الًطط573

 (.660/4الوٌَٛى 

 ،اٍل ،ٖبّطُ: زاضالوٌبض ،هحوّس يجسالساٗن ذو٘س ،ظ626 ،. الٌٓحبت االلْ٘ٔ ْى ضطح الطبقج574ٔ٘

 م. 1996ّـ/  1416

 ،هػط: هكجًٔ الطحوبً٘ٔ ،حسي الططًجالٍى ،ظ39 ،. الٌٓحٔ الٗسس٘ٔ ْى احٛبم ٖطاءٓ الٗطآى575

 ّـ. 1355 ،اٍل

ي٘سى ثي يجسالًعٗع  ،. الٌٗبء الوْصّثٔ للطٍاٗبت الوٌترجٔ هي رو٘ى الٗطائبت ٍغح٘ح الطٍاٗبت576

 (.674/4)اٗؿبح الوٌَٛى  ،هَْٕ االسٌٛسضى

ظٗي الًبثسٗي ثي هح٘ى السٗي ثي ظٚطٗبثي هحوّس االًػبضى  ،لزعضٗٔ. الٌٛت اللَشي٘ٔ يلى ضطح ا577

 س. 21 ،ٔ 220 ،هركَـ: هٛتجٔ الحطه٘ي هِٛ ،ّـ( 1068)م 

 ،تْطاى: رْبز زاًطگبّى ،هطٗن ٖبسن احوس ،ظ109 ،. ًگبّى ثِ ظًسگبًى ٖبضٗبى هطَْض ٖطآى578

 ش. 1374

 .7607 ،هركَـ: ٚتبثربًِ اغْٓبى ،ظٍٖىاسوبي٘ل اٚجطى ذَض ،. ًَضاالٗوبى ْى ٖطاءٓ الٗطآى579

 ًْبِٗ االهبًى ـــــ تلر٘ع الٓتح الطثبًى.

ـ  751هحوّسثي هحوّسثي يلّٖ ثي َٗسّ ثي الزعضى ) ،. ًْبٗٔ الطٍاٗبت ْى اسوبء ضربل الٗطائبت580

 (. 175/7)األيالم  ،ّـ( 833

 ،ّـ( 732ثي يوط الزًجطى )م ثطّبى السٗي اثطاّ٘ن  ،. ًْذ السهبحٔ ْى ًهن الٗطائبت الخالح581ٔ

 (.1992/2)ٚطّ الهٌَى 



يجسالحو٘س  ،ظ151 ،. ً٘ل الر٘طات ْى الٗطائبت الًططٓ الوتَاتطُ هي قطٗٗى الطبقج٘ٔ ٍالسض582ٓ

 ثى تب. ،اسٌٛسضِٗ: زاضاثي ذلسٍى ،هحٕٗ: يجساهلل تَْٕ٘ الططٖبٍى ،َٗسّ هٌػَض

 ،ّـ( 423هحوّسثي ربلٌَ٘س الػ٘سالًى )م احوسثي ضؾَاى ثي  ،. الَاؾح ْى الٗطائبت السجى583

 (.54/1َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛699/4)اٗؿبح الوٌَٛى 

 1403يجسالٓتبح يجسالٌُى الٗبؾى )م  ،ظ400 ،. الَاْى ْى ضطح الطبقج٘ٔ ْى الٗطائبت السجى584

 م. 1990ّـ/  1411 ،سَم ،هٛتجٔ السَازى ،هسٌِٗ هٌَّضُ: هٛتجٔ الساض ،ّـ(

)األيالم  ،ّـ( 205ًَٗٗة الٗبضئ ثي اسحبٔ ثي ظٗس الحؿطهى الجػطى )م  ،. ٍرَُ الٗطائبت585

 (.386/2َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛255/9

يلى هحوّسثي يجساهلل هتَلى )م  ،. الَرَُ الوسٓطٓ ْى اتوبم الٗطائبت الخالث الوتوؤّ للًطط586ٓ

 (.702/4اٗؿبح الوٌَٛى  ؛246/6)األيالم  ،ّـ( 1313

 ،ّـ( 446اثَيلى الحسي ثي يلّٖ ثي اثطاّ٘ن االَّاظى )م  ،الخوبً٘ٔ. الَر٘ع ْى الٗطائبت 587

 هركَـ: ٚتبثربًِ چستطث٘تى.

 628ضْبة السٗي احوسثي هحوّسثي ي٘بش )م  ،. ٍضٖبت الوْوطٓ ْى تتؤ ٖطائبت االئؤّ الًطط588ٓ

 (. 2006/2ٚطّ الهٌَى  ؛128/1)َبٗٔ الٌْبِٗ  ،ّـ(

 572يالءالسٗي اثى الحسي يلّٖ ثي ٖبسن الجكبضيى )م  ،ثى يوطٍ. ٍغَل الُوط الى اغَل ٖطاءٓ ا589

 (.2015/2)ٚطّ الهٌَى  ،ّـ(

)قجٗبت  ،ّـ( 69اثى االسَز السؤلى )م  ،. ٍؾى ضهَظ الؿجف السالٔ يلى الحطٚبت ٍالتٌَٗي590

 (.14/13الٌحَٗ٘ي للعث٘سى 

َبٗٔ الٌْبِٗ  ؛16/7األيالم ) ،ّـ( 415هحوّسثي سٓ٘بى الٗ٘طٍاًى )م  ،. الْبزى ْى الٗطائبت591

147/2.) 

. الْساٗٔ الى تحٕٗ٘ الطٍاٗٔ يي اهبهى التحٕٗ٘ ٍالسضاٗٔ ًبْى ثي يجسالطحوي الوسًى ٍاثى 592

هركَـ: هٛتجٔ  ،ّـ( 849ـ  804يخوبى ثي يوطٍثي اثى ثٛط الٌبضطى ) ،يوطٍثي الًالء الجػطى

 .514 ،ربهًٔ هلٙ سًَز

بل ٍالكالة ْى االلٓبل الوتوبحلٔ ٍالٛلوبت الوتطبثْٔ )ًٗطِ . ّساٗٔ الوطتبة ٍايبًٔ الح593ٓ

 ؛154/1)األيالم  ،ّـ( 643ـ  558يلّٖ ثي هحوّسثي يجسالػوس الْوساًى السربٍى ) ،ثبلسربٍٗٔ(

 (.1015/1هًزن الوكجَيبت 

 ،ظ85 ،. ّسى الجطّٗٔ لوب ِْ٘ الرالِ ث٘ي حٓع ٍ زٍضى اثى يوطٍ هي قطٕٗ الطبقج594ٔ٘

هػط: هكجًٔ هحوّسيلى غج٘ح  ،هتَلى الٓٗبيى ،تحٕٗ٘: يجسالٓتبح الٗبؾى ،هحوّسسبلنيجسالطئَِ 

 ّـ. 1960ّـ /  1380 ،ٍاٍالزُ


