
 كتاب شناسي قرائات قرآن

 حؿين آقوضي 

 

وتبة قنبؾى امطوظه ثه فنوان يكه ضقكته فى كى مغكطت اؾكد وكه زض آن ضوـ ثكه زؾكد آوضزن         

 اعالفبت زضثبضه وتبة هب و تحميك زض آنهب و فطضه آن ثهوضت منؾم موضز نؾط اؾد.

 شيل واغه )وتبة نگبضى( آمسه اؾد: ،زض فطهنگ انسيكه نو

نگبضى و وتبة قنبؾى( ثه گطزآوضى فهطؾد آحبض يه مؤلف يب گطوهى اظ مؤلفبن اين انغالت )وتبة 

يب آحبض مطثوط ثه هكم اظ نؾكط    ،يب ثه مز وفه اى اظ آحبض مطثوط ثه يه موضوؿ ،يب آحبضى وه منؾم انس

تفهيىى يب ثسون قكطت و تفهكيل( وكه ثكه نكوضت       ،قطايظ چبح و انتكبضهب )افم اظ انتربثى يب ربمـ

 يب ثه قىل مؿتمل منتكط مى قوز اعالق مى گطزز. ،تبة يب ممبلهض ي ه يه و

 زض فطهنگ مقين رىس ؾوم شيل واغه وتبة قنبؾى آوضزه اؾد:

اعكالق   ،وتبة قنبؼ ثه وؿى وه آقنبيى ثه احوال وتبة هب و مهنفبن و مؤلفكبن و متطر كبن زاضز  

 مى گطزز.

 گويس:زض انغالت نبمه وتبثساضى زض تقطيف واغه وتبة قنبؾى مى 

تحطيطهكب و نؿكره هكب ثكه      ،ثب ممبيؿه اذتالفبت موروز زض چبح هب ،. مغبلقه قىل مبزى وتبة هب1

 منؾوض تقيين تبضيد و تحول متن هب.

 فجبضت اؾد اظ فهطؾد وتبة هب و زيگط مواز ذوانسنى. ،. وتبة قنبؾى يب وتبثنبمه2

 اقبضه مى قوز: نوؿ زاضز وه ثه زو نوؿ آن 19وتبة قنبؾى گونه هبى مرتىفى تب 

ثىىه هط نوؿ وتبثى ضا زض ثط مى  ،. وتبة قنبؾى ف ومى: وه زض آن تورهى ثه موضوؿ مقين نيؿد1

 گيطز.*

چه آن وه موضوؿ  ،. وتبة قنبؾى موضوفى: وتبة هب و زيگط مواضزى وه زضثبضه يه موضوؿ ذبل2

 ضجظ و فهطؾد مى قوز. ،يه محل و يب يه قيئ ثبقس يب ثيكتط ،يه قرم

ة قنبؾى ثه ويػه وتبة قنبؾى موضوفى ثه ف ط پػوهكى محممبن و زانك نسان وه ه وؿكبنى  وتب

وه ثه نوفى ثب وتبة ؾط و وبض زاضنس مى افعايس و ميسان تحميك ضا ثطاى آنكبن گؿكتطـ مكى زهكس و     

مؿبئىى ضا وه ثه شهن پػوهكگط ن ى آمس زض ممبثىف ضزيف وكطزه و افكك هكبى رسيكسى ضا ثكطاى او      

چطا وه قنبذد منكبثـ اظ   ،ن بيس و زؾتطؾى محمك ضا ثه منبثـ مرتىف م ىن مى ؾبظز تطؾي م مى

و پػوهكى ف يك و پطثبض اؾد وكه اظ منكبثـ    ،اولين گبم هبى تحميك و پػوهف زض يه موضوؿ اؾد

 ظيبزى اؾتفبزه وطزه ثبقس.

م لطاءت لطآن افم اظ زض اين مز وفه وه پيف ضو زاضيس ثط آن قسيم تب وتبة هب و منبثقى ضا زضثبضه فى

چبپى و ذغى ثسان زؾد يبفته ايم فهطؾد ونيم. فىم لطاءت يب لطائبت ثه ثطضؾى هبى انزكبم قكسه   

فهطؾد مواضز و وى بتى وكه زض لكطاءت آن هكب اذكتالف      ،وروه و فىل لطائبت ،زضثبضه اذتالف لطائبت

 مى پطزاظز. …ولف و اثتسا و ،تزويس ،اؾد

 چبپى اين مكرهبت زضد قسه انس:زض اين مز وفه زض وتبة هبى 



 ،نبم نبقكط  ،محل نكط ،متطرم يب محمك ،نبم نويؿنسه و تبضيد تولس و يب وفبت ،تقساز نفحه ،نبم وتبة

 ثى تب زض نوضت نجوزن اعالفبت نكط. ،ثى نب ،نوثد و تبضيد نكط و فالئم و ثى رب

فكطوضزين   ،وضى ؾكىغبنى پك  ،ويكطايف زوم  ،فبضؾكى ك انگىيؿكى ك فبضؾكى      ،* انغالحنبمه وتبثكساضى 

 ضاؾتين.

محكل نگهكساضى وتكبة و زض نكوضت زؾتطؾكى       ،ثقس اظ نبم وتكبة و نويؿكنسه   ،زض وتبة هبى ذغى

 منجـ و مأذص آن آوضزه قسه اؾد. ،نساقتن ثه محلِ نگهساضى

 

 وتبة قنبؾى

 ،تهطان: مؤلكف )چبپربنكه نوؽهكوض(    ،رالل شوبئى ذيطآثى ،ل64 ،. آقنبيى ثب مكبهيط لطاءت لطآن1

 تهبويط. ،ـ 1371

و يطزّ ثه فىى الطؾبلة ال ؿ ّبة ثك: هسيكة المكطاء و    ،ل 252 ،. اآليبت الجينبت فى حىم ر يـ المطآن2

لبهطه و مغجقكة   ،اثى ثىط ثن مح س ثن فىى ثن ذىف الحؿينى ،ال مطئين ال نؿوثة لىرىيل الزنبينى

 هك. 1344 ،ال قبهس

محمك و  ،ل173،(437ك   355مىى ثن اثى عبلت الميؿى ) اثى مح س ،. االثبنه فن مقبنى المطائبت3

م. و لبهطه:  1985هك /  1405 ،ؾوم ،مىه مىطمه: ال ىتجة الفيهىية ،مقىك: فجسالفتبت اؾ بفيل قىجى

 مهب زض. ،امبون ،لغبت ،وتت ،افالم ،احبزيج ،فهبضؼ: آيبت ،ل157 ،ثى تب ،زاض نهضد مهط

محمكك:   ،ل110 ،(437ك   355ح س مىى اثكى عبلكت الميؿكى )   اثى م ،. االثبنة فن مقبنى المطائبت4

 مهبزض. ،فهبضؼ: افالم ،م1979هك /  1399 ،اول ،زاضال أمون ،زمكك ك ثيطوت ،محيى السين ضمضبن

 ،ل762( ك  590. اثكطاظ ال قككبنى مككن حككطظ افمككبنى )فكى المطائككبت الؿككجـ( لالمككبم الكككبعجى )م   5

محمك: اثطاهيم فغكوة   ،(665ثه: اثى قبمة ال مسؾى )م  فجسالطح ن ثن اؾ بفيل ثن اثطاهيم مقطوف

 م. 1982هك/  1402 ،لبهطه: مىتجة ال هغفى الجبثى الحىجى و اوالزه ،فوو

 ،اول ،مهكط: مغجقكة االمبنكة    ،نجحى فجسالح يس مح س فجسالىطيم ،ل206 ،. اثن تي يه و المطائبت6

 م. 1986هك/  1406

فكطاق: مغجقكة ربمقكة     ،ظهيكط اكبظى ظاهكس    ،ل210 ،ة و النحو. اثوف طوثن القالء رهوزه فى المطاء7

 م. 1987 ،الجهطه

ر ـ و تطتيت و تهكحي:: فىكى    ،ل387 ،…. اتحبف الجطضة ثبل تون القكطة فى المطائبت و الطؾم و8

 م.1935هك /  1354 ،لبهطه: مىتجة مهغفى الجبثى الحىجى و اوالزه ،مح س الضجبؿ

هكك(   1368)ظنكسه زض ؾكبل    ،مح كسثن فجكسالطح ن الرىيزكى    ، عة. اتحبف االفعة ثتق يم لطاءة ح9

 .1544 ،مرغوط: ربمقة مح سثن ؾقوز

هك  1408 ،اول ،زمكك: زاضالفىط ،حؿين ذغّبة ،479ل  ،. اتحبف حطظ االمبنى ثطواية االنجهبنى10

 م.1988/ 



 ،ات فى فىوم المطائبتال ؿ ى: منتهى االمبنى و ال ؿطّ ،. اتحبف فضالء الجكط ثبلمطائبت االضثقة فكط11

ثيطوت:  ،محمك: ققجبن مح س اؾ بفيل ،(1117اح س ثن مح س الجنبء )م  ،ل 663»  551 ،رىس 2

 م. 1987هك /  1407 ،اول ،فبلم الىتت ك لبهطة: مىتجة الىىيبت االظهطية

 لكم:  ،محؿكن آل فهكفوض   ،ل104 ،. اتحبف الفمهبء فى تحميك مؿئىة اذتالف المطائكبت و المكطّاء  12

 هك. 1410 ،اول ،مىتجة القعيعى

 ،اول ،ليجى: مقهس االن كبء القطثكى   ،ففيف زمكمية ،. احط المطائبت المطآنية فى تغوض السضؼ النحوى13

 م. 1978

وويكد: مؤؾؿكة فىكى ركطات      ،فجسالقبل ؾبلم مىكطم  ،. احط المطائبت المطآنية فى السضاؾبت النحوية14

 م.1978 ،الهجبت

 ،وويكد: زاضالىتكت الخمبفيكة    ،مح س ؾ يط نزيت الىجكسى  ،بت فى النحو القطثى. احطالمطآن و المطائ15

 هك. 1398

الككهيط ثكه اثكن ويكبلى فكى       ،. اربظة ثبلمطائبت من هصا ال ؤلف الى اثطاهيم ثن مح كس نبنكطالسين  16

 ،هك( 984مح س ثسضالسين ثن مح س ضضى السين قهبة السين الغطثى )متولس  ،المطائبت الؿجـ و القكط

 .4098 ،رغوط: وتبثربنه زانكگبه پطينؿتونم

 ،مرغكوط: وتبثربنكه چؿكتطثيتى    ،هكك(  144ف طوثن فجيس ال قتعلكى )م   ،. ارعاء حالح أة و ؾتين17

3165. 

اثى الؿقوز اح س ثن ف ط االؾفبعى ال هطى الحنفى  ،. اروثة ال ؿبئل ال كىالت فى فىم المطائبت18

 .1163 ،زمرغوط: ربمقة مح سثن ؾقو ،هك( 1159)م 

فجساهلل ثن مح س ثن يوؾف  ،. اروثة يوؾف افنسى ظازه فىى فسز مؿبئل في ب يتقىك ثوروه المطآن19

 ،مرغكوط: ربمقكة مىكه ؾكقوز     ،(1167ك   1085ثن فجساهلل افنسى ظازه ال قطوف ثقجساهلل فى كى )  

 /م.2193/3

تهطان: ثنيبز  ،د حؿينىق ؽ السين حب ،ل184 ،. اروثة المطائبت )آموظـ لطاءت و تزويس لطآن(20

 ـ. 1361 ،اول ،لطآن

)وكف  ،هك(319ق ؽ السين مح سثن الؿطى اثن الؿطاد النحوى )م  ،. احتزبد المطّاء فى المطاءة21

 (.1/15الؾنون 

ليل: هصا الىتكبة   ،هك( 353هك يب  341مح س ثن حؿن ثن ممؿم )م  ،. احتزبد المطّاء فى المطاءة22

 ( .1/15ؾنون لىطاات االنفهبنى )وكف ال

 ،اول ،ثيطوت: زاضالجكبئط االؾكالمية  ،حؿن ضيبء السين فتط ،. االحطف الؿجقة و منعلة المطائبت منهب23

 مهبزض. ،احبزيج ،فهبضؼ: آيبت ،م 1988هك  1409

رقفكطثن اثكطاهيم ثكن رقفكط      ،هكك(  444. احىبم اثى ف طو فخ بن ثن ؾقيس ثن فخ بن السانى )م 24

 ف. 263 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،وضىال مطئ الكبفقى الؿنه

)وككف   ،هكك(  788ظين السين ؾكطيزبن مح كس ال ىغكى )م     ،. احىبم الكجقة فى المطائبت الؿجقة25

 (.1/19الؾنون 



 (.5/101)االفالم  ،هك( 565فىى ثن ظيس ثن مح س ثن الحؿين الجيهمى )م  ،. احىبم المطائبت26

محمكك و   ،ل 375 ،هكك(  1401ك   1335وز ذىيكل الحهكطى )  مح  ،. احىبم لطاءة المطآن الىطيم27

م ك ثيكطوت:   1995هكك /   1416 ،اول ،مىه مىطمكه: ال ىتجكة ال ىيكة    ،مقىك: مح س عىحه ثالل منيبض

 زاضالجكبئط االؾالمية.

فىكى   ،اضقبز الغىجة الى قواهس الغيجة ،. احىبم النون الؿبونة ; ضؾبلة فى احىبم ك تحفة الغبلجين 28

 .979 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،(1143ثن فجساهلل ال نهوضى )م  ثن ؾىي بن

ثهكطوظ فىكى    ،ل 344 ،. احيبء المطاءة )زض قطت مفطزه فبنم اظ عطيكك قكبعجيه و عيجكة النككط(    29

 ـ. 1368 ،اول ،تهطان: انتكبضات وقجه ،رقفطى

)فهطؾكد اثكى    ،ل مكطئ اثى فجساهلل مح س ثن قطي: ثن اح س ا ،. اذتهبض الحزة الثى فىى فبضؾى30

 (.42ل  ،ثىط االقجيىى

 ،)فهطؾد اثى ثىط االقجيىى ،اثى الحؿن اح س ثن مح س المنغطى ال مطئ ،. االذتهبض فى المطائبت31

 (.26ل 

 ،م1988هكك /   1408 ،اول ،ثيكطوت: زاضالزيكل   ،اح كس الجيىكى   ،512ل ،. االذتالف ثين المطائبت32

 امبون و مهبزض. ،لجبئل ،افالم ،ازيبن و مصاهت ،اققبض ،احبزيج ،فهبضؼ: اذتالف لطائبت

 ،ل118 ،. اذتالف الحطوف و الحطوبت )فى المطائبت ال نمولة فى تفؿيط اثى حيبن الجحط ال حيظ(33

 م( 1990هك /  1401 ،اول ،لبهطة : مغجقة االمبنة ،مح س اح س ذبعط

 ،م(939هكك /   328ثن قكنجوش )م  اثوالحؿن مح س ثن اح س ثن ايوة ثن الهىد  ،. اذتالف المطّاء34

 (.2/52)ابية النهبيه 

مرغوط: مىتجة  ،(324اح س ثن موؾى ثن القجبؼ ثن مزبهس ال مطئ )م  ،. اذتالف لطاءة االمهبض35

 .69 ،فبت: اثطاهيم

 (.24ل  ،)فهطؾد اثى ثىط االقجيىى ،اثى ثىط ثن مزبهس ،. اذتالف المطائبت و تهطيف وروههب36

قطي: ثن مح س قطي:  ،هو فى الفطق ثين لطاءة نبفـ و ثين لطاءة يقموة الحضطمى(. االذتالف )و 37

 (.4/299)مقزم ال ؤلفين  ،(539الطفينى )م 

 732اح س ثن مح س ثن يحيى ثن اثى حكعم السمككمى )م    ،)نؾ ه ققطاً( ،. االذتيبض فى المطائبت38

 (.1/160)تبضيد التطاث القطثى  ،هك(

 ( .2/613)ابية النهبية  ،(149ف ط الخمفى )م فيؿى ثن  ،. االذتيبض39

)وككف الؾنكون    ،ر بل السين حؿين ثكن فىكى الحهكنى    ،. االذتيبض في بافتجط من لطائبت االثطاض40

2/34.) 

)تكبضيد   ،هكك(  123مح س ثن فجسالطح ن ال حيهنى )م  ،. االذتيبض فى المطاءة فىى مصهت القطثية41

 (.1/148التطاث القطثى 

)فهطؾكد اثكى ثىكط     ،اثى ثىط مح س ثن فىى ثن اح س االزفكوى ال مكطئ   ،بضئ و ال مطئ. ازة الم42

 (.74ل ،مح س ثن االقجيىى



محمكك: مح كس فىكى فجكسالىطيم الطزينكى ك زمككك:         ،اثى ؾقيس الؿكيطافى  ،ل84 ،. ازابم المطاء43

 افالم و مهبزض. ،فهبضؼ: آيبت ،م 1986هك /  1406 ،زوم ،زاضاؾبمة

محمكك: انكؽ    ،(154اثى ف طو ظثّبن ثن القالء ثن ف ّبض الجهطى )م  ،ل73 ،م الىجيط. وتبة االزاب44

زض ازامه وتبة: قكطت لوافكس    ،م 1998هك /  1418 ،ثيطوت: زاضالىتت القى ية ،ثن مح س حؿن مهطه

 لىؿغبن ثن نبنط الزجوضى. ،الجمطى فى انول المطاء الؿجقة

ال قغى ثن فجسالنوض اثوالحؿين ظين السين الكعضاوى )م  يحيى ثن فجس ،. اضروظة فى المطائبت الؿجـ45

 (.9/193)االفالم  ،هك( 628

 ،. االضروظة ال نجهة فىى اؾ بء المطاء و الطواة و انول المطائبت و فمس السيبنبت ثبلتزويس و الكسالالت 46

 (.41ل  ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى ،الحبفظ اثى ف طو ال مطئ فخ بن ثن ؾقيس السانى

 هك. 1324 ،مهط: مغجقة التمسم ،فىى ؾبلم منومى ،. اضقبز االنبم فى حىم المطاءة ثغيط احىبم47

مح س مىى ثن مهغفى ثن مح كس الككطيف    ،. اضقبز الحيطان فى ذالف لبلون لقخ بن فى المطاءة48

 (.3/60)ايضبت ال ىعن  ،ال قطوف ثبثن فعوظ التونؿى

مح سثن الحؿين ثن ثغساز اثوالقع المالنؿى  ،ى المطائبت القكط. اضقبز ال جتسى و تصوطة ال نتهى ف49

 .316 ،مرغوط: مىتجة الؾبهطية ،محمك: اح س الى بم ،هك( 521الواؾغى )م 

اثى الغيت فجسال نقم ثن فجيكس اهلل ثكن    ،. االضقبز فى مقطفة مصاهت المطّاء الؿجقة و قطت انولهم50

 (.33ل ،س االقجيىى)فهطؾد اثى ثىط مح  ،اىجون ال مطئ الحىجى

لكبهطه: مغجقكة    ،فىى مح س الضكجبؿ  ،ل319 ،. اضقبز ال طيس الى ممهوز المهيس )قطت قبعجيه(51

 ثى تب. ،مح س فىى نجي:

 ،. أؾئىة و اروثة فى التزويس ; ضؾبلة فن الجؿ ىة فى آذط ثطاءة و افطاة المطائبت الؿكجـ و فىىهكب  52

 ف. 879 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز ،(370 اثى فجساهلل الحؿين ثن اح س ثن ذبلويه )م

)افكالم   ،هك( 671. االؾتجهبض )فى المطائبت( مح س ثن اؾطائيل ثن اثى ثىط اثوفجيساهلل الؿى ى )م 53

6/255.) 

 389اثى الغيت اثكن اىجكون )م    ،. اؾتى بل الفبئسة )و هو وتبة االمبلة فى مصاهت المطاء الؿجقة(54

 (.27ل  ،ىط مح س االقجيىى)فهطؾد اثى ث ،هك(

اثطاهيم ثن موؾى ثن ثالل ثن ف طان ثن مؿقوز ثن زمذ  ،. االؾقبف فى مقطفة المغـ و االؾتئنبف55

 (.1/71)االفالم  ،هك( 853الىطوى )م 

 . اآللة فى مقطفة الفت: و افمبلة ك اظ ه بن مؤلف.56

مرغكوط: وتبثربنكه    ،هكك(  732متولكس  اثكطاهيم ثكن ف كط )    ،. اؾنبز المطاءة ث صاهت االئ ة القكطة57

 .1390 ،اؾىوضيبل

 ،زوم ،زمككك: الزفكبن و الزكبثى    ،مأمون الزويزبنى ،ل126 ،. افؾؽ الربؾطة لىمطاءة ال قبنطة58

 م.1993 ،هك 1413

لبهطة:  ،مح س ؾبلم محيؿن ،ل512،. االقبضات الزىية فى المطائبت الؿجـ )من عطيك الكبعجيه(59

 ثى تب. ،طيةمىتجة الىىيبت االظه



 (.1/98)وكف الؾنون  ،هك( 465اثى نهط منهوضثن اح س القطالى )م  ،. االقبضة فى المطائبت القكط60

 هك. 1312 ،ثى نب ،ثى رب ،مح سرقفط ،ل41 ،. انالت وى بت لطآنية61

 ،اول ،لبهطه: الكساض الفنيكة   ،اح س مهغفى اثوالريط ،ل121 ،. االنوات فى ضواية حفم فن فبنم62

 م.1989 ،هك1409

اثوالفتوت ؾكيف الكسين ثكن فغكبء اهلل القطفكبئى الفضكبلى        ،. االنول ال رتهطة فن المطائبت الؿجـ63

 /م.2827/9 ،مرغوط مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1020الكبفقى )م 

لكبهطه: مغجقكة فجسالح يكس اح كس      ،فىى مح س الضجبؿ ،174ل  ،. االضبئة فى ثيبن انول المطاءة64

 .ثى تب ،حنفى

 ،مرغكوط: مىتجكة االظهطيكة    ،اثطاهيم ثن يقموة ثن يوؾكف ال كبلىى   ،. االفبنة فىى اذتالف المطاء65

299/22306. 

اثى فجساهلل الحؿين ثن اح س ثكن ذبلويكه    ،ل673» 424،رىس 2 ،. افطاة المطائبت الؿجـ و فىىهب66

 ،م1992هك/  1413 ،اول ،لبهطه: مىتجة الربنزى ،محمك: فجسالطح ن ثن ؾىي بن القخي ين ،(370)م 

 ،وتكت  ،لغكبت  ،قكقطاء  ،افكالم  ،لجبيل ،امبون ،امخبل ،ضرع ،انهبف اثيبت ،ققط ،احبزيج ،فهبضؼ: آيبت

 مهبزض.

محمكك: مح كس    ،هكك( 616اثى الجمبء القىجطى )م  ،ل824» 824 ،رىس 2 ،. افطاة المطائبت الكواش67

امخكبل و   ،لغد ،احبزيج ،فهبضؼ: آيبت ،1996هك/  1417 ،اول ،ثيطوت: فبم الىتت ،الؿيس اح س فعّوظ

 وتت و مهبزض. ،اققبض ولوافى ،لجبيل ،افالم ،حىم

 (.7/273)عجمبت اثن اؾقس  ،هك( 118لتبزه )م  ،. افكبض المطآن68

)وكف الؾنكون   ،(636اثى المبؾم فجسالطح ن ثن فجسال زيس الهفطاوى )م  ،. االفالن فى المطائبت69

1/128.) 

 م.1987 ،لبهطة: مىتجة المبهطة ،مح س ؾبلم محيؿن ،ظازته السضّة فىى الكبعجية . االفهبت ف ب70

فىم الكسين فىكى ثكن مح كس الؿكربوى ال مكطئ )م        ،. االفهبت و ابية االقطات فى المطائبت الؿجـ71

 (.1/132)وكف الؾنون  ،هك(643

)وككف الؾنكون    ،الىصّاثةاثى فىى الحؿن ثن اح س ثن يحيى ال قطوف ثبثن  ،. االلتطات فى المطاءة72

1/135.) 

)وككف الؾنكون    ،هك( 446فىى حؿن ثن فىى االهواظى ال مطئ )م  ،. االلتنبؿ فى المطائبت الكبشة73

1/140.) 

 540هكك يكب    546رقفط اح س ثن فىى ثن ثبشـ )يباثن الجكبزؼ( )م   ،. االلنبؿ فى المطائبت الؿجـ74

 (.1/168االفالم  ؛1/83)ابية النهبية  ،مرغوط ،هك(

)وككف الؾنكون    ،هك( 455اثى عبهط اؾ بفيل ثن ذىف ال مطئ النحوى )م  ،. االوتفبء فى المطاءة75

1/141.) 

 ،هكك(  463حبفؼ ثن ف ط يوؾف ثن فجساهلل ثن المطعجكى )م   ،. االوتفبء فى لطاءة نبفـ و اثن ف طو76

 مرغوط.



)وككف الؾنكون    ،هكك(  389 مكطئ )م  اثى الغيت اثن اىجون ال ،. و بل الفبئسة فى المطائبت الؿجـ77

1/142.) 

ربمقه  ،مرغوط ،هك( 1134فىى ثن ؾىي بن ثن فجساهلل ال نهوضى )م  ،. االلحبز فى النغك ثبلضبز78

 .2744 ،مح س ثن ؾقوز

 (.5/167)االفالم  ،هك( 1032فالء السين الغطاثىؿى )م  ،. االلغبظ القبئىية فى المطائبت القكط79

مح كس ثكن    ،الكيد الطمىى قهبة السين ،ية و االروثة فىيهب لىكيد الغيجى الضطيط. االلغبظ و الزعض80

 /م.2192/7 ،مرغوط: ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 833ك  751مح س ثن فىى ثن يوؾف ثن الزعضى )

فجسالطح ن ثكن لبؾكم ثكن حؿكين ثكن فجكساهلل النكوضى         ،. ألفيبت فى المطائبت الخالث )منؾومة(81

 (.4/151ون )ايضبت ال ىن ،ال مطئ

 ،هكك(  713نوض السين اثى الحؿن فىى ثن يوؾف ثكن حطيكع الككغنولى الىر كى )م      ،. المبة ال س82

 .1073 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز

مىة  ،فجسال هي ن عحبن ،ل112 ،. االمبم اثوف طو السانى و وتبثه ربمـ الجيبن فى المطائبت الؿجـ83

 م.1988هك/  1408 ،اول ،مىطمة: مىتجة ال نبضة

)فهطؾكد   ،اثى الحؿن قطي: ثن مح كس ال مكطئ   ،. االنتهبف من الحبفؼ اثى ف طو السانى ال مطئ84

 (.40ل  ،اثى ثىط مح س االقجيىى

فخ بن ثن ف ط ثن اثى ثىط النبقطى )م  ،. االنفطازة ال ؿ بة زضة النبؽم فى ضواية حفم فن فبنم85

 /م.2854/1 ،مرغوط: ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 848

 ،ثكى تكب   ،ثى نب ،ثى رب ،نؾبم السين الحؿن ثن مح س ثن الحؿين ل ى النيكبثوضى ،. اولبف المطآن86

 (.20/249)االفالم 

فجكساهلل ثكن    ،االئتالف فكى وركوه االذكتالف    ،ونوظ الىبف الجطهبن فى ضموظ المطآن ،. اولبف المطآن87

 .1425 ، س ثن ؾقوزمرغوط: ربمقة مح ،هك(1167مح س ثن يوؾف االمبؾى افنسى ظازه )م 

)فهطؾد اثى ثىكط مح كس    ،اثى ف طو السانى ال مطئ ،. ايزبظ الجيبن فن انول لطاءة وضـ فن نبفـ88

 (.29ل  ،االقجيىى

)وكف الؾنون  ،هك( 541اثى مح س فجساهلل ثن فىى ؾجظ الريبط )م  ،. االيزبظ فى المطائبت الؿجـ89

1/206.) 

مح س ثن اح س ثن فجساهلل  ،من المطائبت و يؿوك من الطوايبت. ايضبت السالالت فى ضبثظ مب يزوظ 90

 .478 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،(1313)م 

)وككف   ،هكك(  446فىى ثن الحؿن ثن فىى االهواظى اثن يعزاز ال مطئ )م  ،. االيضبت فى المطائبت91

 (.1/211الؾنون 

مرغكوط: ربمقكة    ،(500ف ط االنسضالى )م اثى فجساهلل اح س ثن اثى  ،. االيضبت فى المطائبت القكط92

 / ف.876 ،مح س ثن ؾقوز



اثى ثىط مح س ثن المبؾكم ثكن    ،ل1199 ،رىس 2 ،. ايضبت الولف و االثتساء فى وتبة اهلل فعّورل93ّ

زمكك: مز ـ الىغكة   ،محمك: محيى السين فجسالطح ن ضمضبن ،(328ك   271ثكبض االنجبضى النحوى )

 م.1971 ،هك1390 ،القطثية

 (.29ل  ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى ،اثى ف طو السانى ال مطئ ،. االيضبت فى اله عتين94

اثى فجساهلل مح س ثن فجسالؿالم الفبؾكى   ،. ثبة مربضد الحطوف و نفبتهب التى يحتبد المبضئ اليهب95

 .2807 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،(1214)م 

)تكبضيد التكطاث    ،(389هلل ثن فجساهلل ثكن اىجكون الحىجكى )م    اثوالغيت فجسا ،. ثحج فن االؾتقبشة96

 (.190/167القطثى 

لكبهطة: مىتجكة الىىيكبت     ،مح كس الهكبزق ل حكبوى    ،ل95 ،. الجحج و االؾتمطاء فى تطارم المطاء97

 ثى تب. ،اول ،االظهطية

فجسالفتبت ثكن   ،ل358 ،. الجسوض العاهطة فى المطائبت القكط ال تواتطة من عطيمى الكبعجية و السضّة98

م ك ثيطوت: زاضالىتبة 1984 ،هك1404 ،اول ،مسينة ال نوضة: مىتجة الساض ،(1403فجسالغنى المبضى )م 

 م. 1981هك/  1401 ،اول ،القطثى

 ،هكك( مرغكوط   370اثى فجساهلل الحؿين ثكن اح كس ثكن ذبلويكه )م      ،. الجسيـ فى المطائبت الؿجـ99

 .3051 ،وتبثربنه چؿتطثيتى

مح س ثن مح س ثيومى ال ينبوى )ظنسه زض ؾكبل   ،بن التهسيك فى الطزّ فىى مسفى التىفيك. ثطه100

 .2788 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،هك( 1306

)وككف الؾنكون    ،هكك(  606فرطالكسين مح كس ثكن ف كط الكطاظى )م       ،. الجطهبن فى لطاءة المطآن101

1/241.) 

ؾيف السين اثكى ثىكط فجكساهلل ثكن اثكى زوفكسى اثكن         ،. ثؿتبن الهواة فى اذتالف االئ ة و الطواة102

 .889 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،(769الزنسى )م 

مح س ثن ف كطثن لبؾكم ثكن اؾك بفيل ال مكطئ الككبفقى )م        ،. ثغية الغبلجين و ضاجة الطااجين103

 .193/16731 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،هك(1111

قهبة السين اح س ثن ثسضالسين الغيجكى )م   ،ك االنجهبنى. ثىوك االمبنى فى لطاءة وضـ من عطي104

 (.3/195)ايضبت ال ىنون  ،(979

مرغوط  ،هك( 580هجة اهلل ثن يحيى ثن مح س اثوعبلت الهطّاؼ )م  ،. الجهزة فى المطائبت الؿجـ105

 (.2/353ابية النهبية  ؛5/65)االفالم 

 لمطائبت القكط.الجهزة ال طضية قطت السضة ال ضية كككككك وتبثبن فى ا

 .59 ،مرغوط: مىتجة الحطمين ،(1150مح س ال طفكىى )ؾبرمىى ظازه( )م  ،. ثيبن رهس ال مل106

اثى فجكبؼ اح كس ثكن ف كبض      ،. ثيبن الؿجت ال ورت الذتالف المطائبت و وخطة الغطق و الطوايبت107

 ،وتبثربنه چؿكتطثيتى و  ،26 ،مطوع الجحج القى ى و احيبء التطاث ،مرغوط: مىة ،(430ال هسوى )م 

3653. 

 (.72ل  ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى ،اثى ف ط ثن فجسالجط ،. الجيبن فن تالوة المطآن108



)م  ،يحيى ثن اح س ثن اح س ثكن نكفوان االنسلؿكى    ،. الجيبن فى الز ـ ثين المهيسة و القنوان109

 .356 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،هك(770

 ،اثى عكبهط فجسالواحكس ثكن ف كطثن الحكبفؼ اثكى هبقكم الجغكسازى         ،ت الؿجـ. الجيبن فى المطائب110

 (.32ل ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى

مرغوط: مىتجة  ،اح س ثن اح س ثن ف ط النكوى ،. الجيبن الوافى ثمطاءة حفم فن فبنم الىوفى111

 .267/22274 ،االظهطية

 ،ظ فبنم ووفى( گعيسه اى اظ لطائبت ؾكجقه . پػوهكى زض لطآن و فنون لطائبت )ثه ضوايد حفم ا112

 هك. 1408 ،اول ،ننسوق لطو الحؿنه اثوتطاة)ؿ( ،انفهبن ،مح سضضب حبد اؾ بفيىى ،179ل 

. تبضيد عجمبت المطاء و ال مطئين من الهحبثة و التبثقين و من ثقسهم مكن الركبلفين الكى فهكط     113

ثن ؾقيس السانى )فهطؾد اثى ثىط مح س  حبفؼ اثى ف طو فخ بن ،مؤلفه و ربمقه فىى حطوف ال قزم

 (.72ل  ،االقجيىى

متطرم: ؾكيس   ،فجسالهبزى فضىى ،ل195 ،. تبضيد لطائبت لطآن وطيم )تطر ه: المطائبت المطآنية(114

امكبون( وتكت و    ،افالم )اقكربل  ،احبزيج ،فهبضؼ: آيبت ،تهطان: انتكبضات اؾوه ،مح س ثبلط حزتى

 مهبزض.

 ،فجسالفتبت المبضكى  ،ل46 ،كطة و ضواتهم و تواتط لطاءتهم و منذ ول فى المطاءة. تبضيد المطاء الق115

 م.1970 ،مىتجة ال كهس الحؿينى ،لبهطة ،حؿن فجسالح يس الكيد ،مهح:: فجسالطئوف مح س ؾبلم

محمكك: محكى الكسين     ،اثى مح س مىى ثن اثى عبلكت الميؿكى   ،ل453 ،. التجهطة فى المطائبت116

فهبضؼ: حطوف ثحؿت وضوزهب فى  ،م1985هك/  1405 ،اول،مرغوعبت القطثيةوويد: مقهس  ،ضمضبن

 افالم و مهبزض. ،الؿوض

 ،(437مىى ثن مح س ثن مرتبض الميؿى االنسلؿى اثن ح وـ )م  ،. التجهطة فى المطائبت الؿجـ117

 هك.1399 ،هنس: ثى نب ،مهح:: مح س اوث النسوى

 (.4/242)االفالم  ،(541 ثن فىى ثن اح س الجغسازى )م فجساهلل ،. التجهطة فى المطائبت المطآنية118

اثى الحؿن فىى ثن مح س ثن فىكى ثكن فكبضؼ     ،. التجهطة فى لطاءة االئ ة القكطة )ذظ فبضؾى(119

 .270/23277 ،مرغوط: مىتجة االظهطية زمكك ،(444ذيبط الجغسازى )متولس 

ف طوفخ بن ثن ؾكقيس ثكن فخ كبن الكسانى     اثى  ،. تجهطة ال جتسى و تصوطة ال نتهى فى المطائبت120

 .6171 ،مرغوط: مىتجة االظهطية زمكك ،(444االنسلؿى )متولس 

اثى ثىط مح س ثكن مفكطت الجغىيوؾكى     ،. التجهطة و التصوبض لحفؼ مصاهت المطاء الؿجقة ثبالمهبض121

 (.33ل  ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى ،ال قطوف ثبثن السثوثىة

)االفكالم   ،هكك(  833مح س ثن مح كس ثكن فىكى ثكن يوؾكف الزكعضى )م        ،مطائبت. التت ة فى ال122

7/275.) 

 (.3/290)االفالم  ،هك( 825نسلة ثن ؾالمة ثن حؿن )م  ،. التت ة فى لطائبت الخالحة االئ ة123

اثى اؾكحبق اثكطاهيم ثكن     ،. تزطيس االثحبث الز يىة فى قطت القميىة )قطت فىى ضائيّة الكبعجى(124

 .1254 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،هك( 732ثطاهيم )م ف طثن ا



 ،هكك(  833مح س ثن مح س ثن فىى ثكن يوؾكف الزكعضى )م     ،. تزطيس النكط فى المطائبت القكط125

 .3661 ،مرغوط: وتبثربنه چؿتطثيتى

مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف الزعضى  ،ل208 ،. تحجيط التيؿيط فى لطائبت االئ ة القكطة126

 ،اول ،ثيطوت: زاض الىتكت القى يكة   ،محمك و مهح:: ر بفة من القى بء ثبقطاف النبقط ،(833ك   751)

 م.1983 ،هك 1404

فىى مح س ثن ؾىي بن ثكن   ،. تحطيط الغطق و الطوايبت من عطيك عيجة النكط فى المطائبت القكط127

 هك(. 1134فجساهلل ال نهوضى )م 

 1155ثن فجسالطح ن ثن مح س االضضوى االظميطى )م  مهغفى ،. تحطيط النكط من عطيك القكط128

 .188/16226 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،هك(

اح كس ثكن فجسالؿككالم ثكن      ،. تحفة االثطاض )ضؾبلة تكت ل فىى االؾبنيس ال هنفة فى المطائكبت( 129

 (.1/145)اففكالم  ،هك( 1344الؾكبهط الؿكطيف الهفهككبفى )متولكس 

)وككف الؾنكون    ،نكالت الكسين ذىيكل ثكن فخ كبن      ،ي ب ته:ّ ثه تالوة المطآن. تحفة االذوان ف130

1/361) 

فجسالطح ن ثكن حؿكن    ،. تحفة الغالة في ب وبن ثبلنون و التصويط و التأنيج و الغيجة و الرغبة131

 .2553 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1198ثن ف ط االرهوضى )م 

اثى المبؾم فىى ثكن فخ كبن ثكن مح كس ثكن       ،ه ع لح عة و هكبم. تحفة االنبم فى الولف فىى ال132

 .291/22298 ،مىتجة االظهطية ،(801المبن: القصضى )م 

 ،ؾك يط اح كس فجكسالزواز    ،448ل  ،(148. الترطيزبت النحويه و الهطفية لمطاءة االف كف )م  133

لكطاءت اف كف زض    فهبضؼ: آيكبت لكطآن و  ،م 1991هك/  1411 ،اول،لبهطة: مغجقة الحؿين االؾالمية

 اققبض و مهبزض. ،آنهب

ك   751مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف الزكعضى )  ،. التصوبض فى المطائبت اثبن ثن يعيس القغبض134

 .5465 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،(833

 م. 1955 ،هنس: حيسضآثبز زون ،شهجى ،. تصوطة الحفبػ135

 399اثوالحؿن عبهط ثن فجسال نقم ثن اىجون )م  ،ل759 ،رىس 2 ،. التصوطة فى المطائبت الخ بن136

 ،هكك  1412 ،اول ،رسة: الز بفكة الريطيكة لتحفكيؼ المكطآن الىكطيم      ،محمك: اي ن ضقسى ؾويس ،هك(

اذتيبضات اثكن اىيكون فكى ال مؿكبئل      ،اذجبض المولية ،احبزيج ،لطائبت قبشه ،فهبضؼ: آيبت ،م 1991

 امبون و مهبزض. ،افالم ،اققبض ،الرالفية

مح س  ،ل391» 384 ،رىس 2 ،. التصوطة فى المطائبت الخالث ال تواتطة و توريهب من عطيك السضة137

 م. 1978هك/  1298 ،لبهطة: مىتجة المبهطة ،ؾبلم محيؿن

)فهطؾد اثكى ثىكط    ،اثى فجساهلل مح س ثن قطي: ثن مح س ال مطئ ،. التصوطة فى المطائبت الؿجـ138

 (.32ل ،مح س االقجيىى

)ابيكة   ،(470القبنى ثن ذىف ثكن محكطظ اثكوالحىم االقكجيىى )م      ،صوطة فى المطائبت الؿجـ. الت139

 (.310ل  ،فهطؾد مح س اثى ثىط مح س االقجيىى ؛1/346النهبية 



)وككف الؾنكون    ،هك( 380اثى الحؿن عبهط ثن اح س النحوى )م  ،. التصوطة فى المطائبت الؿجـ140

1/392.) 

)وككف   ،هكك(  445اثكوالفت: فجسالواحكس ثكن حؿكين الجغكسازى )م       ،لقكط. التصوبض فى المطائبت ا141

 (.1/383الؾنون 

)وككف الؾنكون    ،هكك(  972اثوالقع مح س ثن حؿين المالنؿى )م  ،. تصوطة ال نتهى فى المطائبت142

1/391.) 

د )فهطؾك  ،اثى ف طو فخ بن ثن ؾقيسثن فخ كبنى الكسانى   ،. تصويط الحبفؼ لتطارم المطّاء والنؾبئط143

 (.29ل  ،اثى ثىط مح س االقجيىى

فجسالطح ن ثن يوؾف ثن فىى ثكن فجكبؼ ال هكطى     ،. التصهيت في بظاز فىى الحطظ فى التمطيت144

 .3661 ،مرغوط: وتبثربنه چؿتطثيتى ،هك( 853السمكمى ثن فيبـ )م 

 ،اثكى ف كطو فخ كبن ثكن ؾكقيس الكسانى       ،ل248 ،. تطر ه و تحميك التيؿيط فى المطائبت الؿجـ145

پبيبن نبمه وبضقنبؾى اضقكس:   ،اؾتبز ضاهن ب: ؾيس رقفط ؾبمى السثونى ،متطرم و محمك: لبؾم ثؿتبنى

 ثى تب. ،زانكگبه تهطان: زانكىسه الهيبت و مقبضف اؾالمى

اح ككس ثكن    ،. تعيين الغطة فى المطائبت الخالث العائسة فىى الؿجـ )اثى رقفط و يقمكوة و ذىكف(  146

 (.1/241)االفكالم  ،(1138ه ذوچه )م مهغفى ثن مح كس ثن لككط

مرغوط:  ،اح س ثن مح س ثن فخ بن الجنوظوى ،. تؿهيل القؿيط فى لطاءة االمبم فجساهلل ثن وخيط147

 .938 ،مىتجة االولبف ثبلرعانة القبمة ثبلطثبط

مرغكوط: مىتجكة االولكبف     ،اثى ف ط فخ بن ثن ؾقيس ثن فخ بن الكسانى  ،. التقطيف فى المطائبت148

 .1532 ،بلرعانة القبمة ثبلطثبطث

اثى القجبؼ اح س ثن مح كس ال ونكىى النحكوى )و هكو االذفكف       ،. التقىيل فى المطائبت الؿجـ149

 (.1/424)وكف الؾنون  ،الربمؽ(

 ،هك( 1324مح س محفوػ ثن فجساهلل الطمؿى )ظنسه زض ؾبل  ،. تق يم ال نبفـ ثمطاءة االمبم نبفـ150

 .1248 ،ىه الؿقوزمرغوط: مىتجة ربمقة ال 

مح س ثن اح س ثن مح س ثن فىكى اكبظى القخ كبنى ال ىنبؾكى )م      ،. تفهيل السضض فى المطائبت151

 (.6/232)االفالم  ،(919

)فهطؾد  ،اثى القجبؼ اح س ثن مح س ثن ؾقيس ثن حطة الىر ى ،. التمطيت فى المطائبت الؿجـ152

 (.35ل ،اثى ثىط مح س االقجيىى

ك  751مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف الزعضى ) ،ل200 ،فى المطائبت القكط. تمطيت النكط 153

 م.1992هك /  1412 ،لبهطه: زاضالحسيج ،محمك: اثطاهيم فغوه فوو ،هك( 833

اثى مح س ققيت ثن فيؿى ثن فىكى   ،. التمطيت و االققبض فى مصاهت المطاء الؿجقة ائ ة االمهبض154

 (.35ل ،قجيىى)فهطؾد اثى ثىط مح س اال ،االقزقى

 ،هكك(  1368مح كس ثكن فجكسالطح ن الرىيزكى )ظنكسه زض ؾكبل        ،. تى ىة القكط ث بظازه النككط 155

 .933 ،مرغوط: مىتجة مح س ثن ؾقوز



 (.1/473)وكف الؾنون  ،(514اثى فىى ثن ذىف الهواضى )م  ،. تىريم القجبضات فى المطائبت156

اثى الجمبء فىى ثن فخ بن ثن مح س القصضى اثكن المبنك:    ،. تىريم الفت: الطثبنى )نهبية االمبنى(157

 .933 ،مرغوط: مىتجة مح س ثن ؾقوز ،هك( 801)م 

مرغوط: مىة  ،فىى ثن فخ بن ثن مح س ثن المبن: ،. تىريم الفوائس )قطت فىى لهيسة الطائية(158

 .282/22289 ،مىطمة: مىتجة االظهطية

 ،(478ثى مقكط فجسالىطيم ثن فجساله س الغجكطى )م  ا ،ل527 ،. التىريم فى المطائبت الخ بن159

هكك /   1412 ،اول ،رسه: الز بفة الريطية لتحفيؼ المطآن الىكطيم  ،محمك: مح س حؿن فميل موؾى

 المبة و مهبزض. ،افالم ،لطائبت قبشه ،فهبضؼ: احبزيج ،م 1992

 (.1/479نون )وكف الؾ ،(514اثى فىى ثن ذىف الميطوانى )م  ،. التىريم فى المطائبت160

 ،(444اثكى ف كطو فخ كبن ثكن ؾكقيس الكسانى )م       ،. التىريم النول لطاءة نبفـ ثن فجكسالطح ن 161

 ( .41ل ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى

)وكف الؾنكون   ،اثى فىى الحؿن ثن مح س ثن اثطاهيم الجغسازى ال بلىى ،. الت هيس فى المطائبت162

1/485) 

اثومح س فجسالؿالم ثن فىى ثن ف ط الكعوازى )م   ،رم من الولوفبت. التنجيهبت فىى مقطفة مب ي163

 (.1/386ابية النهبية  ؛4/130)االفالم  ،هك( 681

)فهطؾد اثكى ثىكط    ،مىى ثن اثى عبلت الميؿى ،. التنجيه فىى انول لطاءة نبفـ ثن فجس الطح ن164

 (.41ل ،مح س االقجيىى

 ،مرغوط: مىه مىطمه: مىتجة االظهطية ،نبنط الجغسازىاثوالفضل مح س ثن  ،. التنجيه فىى االلفبػ165

1589. 

اثى ف طو فخ كبن ثكن ؾكقيس     ،. التنجيه فىى مصهت اثى ف طو ثن القالء فى االمبلة و الفت: ثبلقىل166

 ( .29ل ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى ،هك( 444السانى )م 

 1324فجساهلل الطمؿكى )ظنكسه زض ؾكبل     مح س محفوػ ثن ،. تنويط الهسض ثمطاءة االمبم اثى ف طو167

 .574 ،مرغوط: ربمقة مىه ؾقوز ،هك(

مرغكوط:   ،(979ثسضالسين اح س ثن اح س الغيجى )م  ،. التنويط في بظاز فىى الكبعجية و التيؿيط168

 .2540 ،مىتجة مح س ثن ؾقوز

 (.3/241)االفكالم  ،هك( 302ؾقيس ثن مح س الغؿككبنى )م  ،. توضي: الكىل فى المطآن169

. توضي: ال مبم فى الولف فىى اله عة لهكبم و ح عة )حواـ فىى التيؿيط فى المطائكبت الؿكجـ(   170

 / ف. 24 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز ،هك( 444اثى ف طو فخ بن ثن ؾقيس السانى )م 

و اذتالف وضـ . التهصيت الذتالف نبفـ فى ضواية وضـ و اثى ف طو ثن القالء فى ضواية اليعيسى 171

 (.20ل ،)فهطؾد اثى ثىط مح س االقجيىى ،هك(389اثى الغيت اثن اىجون )م  ،و لبلون فن نبفـ

)فهطؾكد اثكى    ،(444اثى ف طو فخ بن ثن ؾقيس السانى )م  ،. التهصيت النفطاز ائ ة المطاء الؿجقة172

 (.29ل ،ثىط مح س االقجيىى



تهكطان:   ،اثطاهيم پوض فطظيت )موالئى( ،ل545،ء ؾجقة. تهصيت المطاء زض قطت لوافس و لطائبت لطا173

 ـ. 1368 ،اول ،انتكبضات وقجه

مرغكوط: مىكة: مىتجكة     ،مح س مطفكىى )مقكطوف ثكه ؾكبرمىى ظازه(    ،. تهصيت المطائبت القكط174

 .26 ،الحطمين

)وككف الؾنكون    ،هكك(  430اثى القجكبؼ اح كس ثكن ف كبض ال هكسوى )م       ،. التيؿيط فى المطائبت175

1/520.) 

محمكك و   ،هك( 444اثى ف طو فخ بن ثن ؾقيس السانى )م  ،ل228 ،. التيؿيط فى المطائبت الؿجـ176

 هك.1985هك /  1406 ،ؾوم ،زاضالىتبة القطثى ،ثيطوت ،مهح:: اوتو ثطتعل

مح س الجكيط ثن مح س الغبهط الجزبئى التكوائى   ،. حجد و يكت ل فىى اؾبنيس مؤلفة فى المطائبت177

 (.6/278)االفالم  ،(هك1311)م 

اثومهكى:   ،. الخغط الجبؾم فى لطاءة االمبم فبنم من ضوايتى ققجة و حفم من عطيكك الككبعجية  178

 .577 ،مرغوط: ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1188فىى فغية الفزطينى )وبن حيبً 

 (.7/8)االفالم  ،هك( 231. الزبمـ )فى المطائبت( اثورقفط مح س ثن ؾقسان الىوفى )م 179

 .4693 ،مرغوط: وتبثربنه چؿتطثيتى ،هك( 127فبنم ثن اثى النزوز ثهسله )م  ،. الزبمـ180

فيؿكى ثكن فجكسالقعيع ثكن فيؿكى ثكن فجسالواحكس الكطثنككى          ،. الزبمـ االوجط و الجحط االظذط181

 (.1/69ابية النهكبية  ؛5/289)االفالم  ،هك( 629االؾىنسضى الىر ى )م 

)وكف الؾنون  ،هك( 444اثى ف طو فخ بن ثن ؾقيس السانى )م  ،ت الؿجـ. ربمـ الجيبن فى المطائب182

1/538.) 

 (.2/107)عجمكبت المطاء  ،هك( 310مح س ثن رطيط الغجطى )م  ،. الزكبمـ فى المطائكبت183

 (.2/224)عجمبت المطاء  ،مح س ثن فيؿى االنجهبنى ،. الزبمـ فى المطائبت184

اثى الحؿن فىى ثن مح كس ثكن فىكى ثكن فككبضؼ       ،لطاءة لألف ف. الزبمـ فى المطائبت القكط و 185

 (.1/538)وكف الؾنكون  ،هك( 450مقككطوف ثه ذيكبط الجغككسازى )م 

 (.8/343)االفالم  ،هك( 461نهطثن فجسالقعيع ثن اح س فبضؾى )م  ،. الزبمـ فى المطائبت القكط186

 (.6/207)االفالم  ،هك( 469)م  مح س ثن اح س ثن الهيخم الطوشثبضى ،. ركبمـ المطائبت187

)فهطؾكد اثكى    ،اثى المبؾم فجسالزجبض ثن اح س ثن ف ط ثن الحؿن قكطي:  ،. ربمـ لطائبت االئ ة188

 (.25ل ،ثىط مح س االقجيىى

ك   751مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف الزكعضى )  ،. الزعضية )اضروظة فى المطائبت و التزويس(189

 459/2654 ،ثربنه زانكگبه پطينؿتونمغجوؿ و مرغوط: وتب ،هك( 833

 ،(463فىم السين الؿربوى فىكى ثكن مح كس )م     ،ل740 ،رىس 2 ،. ر بل المطاء و و بل االلطاء190

 ،ققط ،م. فهبضؼ: احبزيج 1987هك /  1408 ،اول ،لبهطه: مىتجة الربنزى ،محمك: فىى حؿين الجواة

 افالم و مهبزض.

لجيكت   ،ل637 ،ال هبحف ال طتكل )ثوافخكه و مرغغبتكه(    ،يم. الز ـ الهوتى االول لىمطآن الىط191

 مطاوع فطهنگى و مهبزض. ،امبون ،لجبيل ،فهبضؼ: افالم ،ثى تب ،لبهطه: زاضالىبتت القطثى ،الؿقيس



مح س ثن قطي: ثن مح س ثن قطي: الكطفينكى )م  ،. الز ـ و التوريه ل ب انفطز ثه االمبم يقموة192

 (.1/159تكبضيد التطاث القكطثى  ؛4/299 )مقكزكم ال ؤلفيكن ،هك( 539

تجطيكع:   ،مح وز تجطيعى )مىمكت ثكه ؾكىغبن المكطاء(     ،ل207 ،. رواهط المطآن فى فىوم الفطلبن193

 هك.1287 ،زاضالؿىغبنية

مح س ثن  ،. الزواهط ال ىىىة ل ن ضام الغطق ال ى ىة )مرتهط حس ال قبنى و ونع الؿجـ ال خبنى(194

 .981 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز ،هك( 1049ؾبل  اح س القوفى )ظنسه زض

ر بل السين حؿين ثكن فىكى    ،هك( 961. الزوهطة فى المطاء )المطائبت القكطة( )نگبقته زض ؾبل 195

 (.1/621)وكف الؾنون  ،الحهنى

ؾكىغبن   ،. الزوهط ال هون فى ر ـ االوره من الضحى الى لوله تقبلى: )و اولئه هم ال فىحون(196

 .2554 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1075س ثن ؾالمة ثن اؾ بفيل ال عّاحى )م ثن اح 

 هك(. 1150)م  ،مح س ال طفكىى )ؾبرمىى ظازه( ،. رهس ال مل197

)مقزكم االزثكبء    ،(463مؤلف تبضيد ثغساز )م ،اح س ثن فىى الرغيت الجغسازى ،. الزهط ثبلجؿ ىة198

4/20.) 

تهكطان: ؾكبظمبن تجىيغكبت     ،مح كس ركواز قكطيقد    ،ل1028 ،آن مزيكس . چهبضزه ضوايد زض لط199

 افالم و مهبزض. ،اققبض ،الوال ،احبزيج ،فهبضؼ آيبت: اذتالف لطائبت ،ـ 1370 ،اؾالمى

مرغكوط: مىتجكة    ،هك( 1326فجسالحىيم االفغبنى )م  ،. حبقية فىى حطظ االمبنى و وره التهبنى200

 .2532 ،ربمقة مح س ثن ؾقوز

ظوطيكب االنهكبضى    ،ية فىى السلبئك ال حى ة فى قطت ال مسمة )حبقية فىى قطت الزعضية(. حبق201

 .1180 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز ،هك( 1159اح س ثن ف ط االؾمبعى )م 

اثى فىى الحؿن ثن اح س  ،ل455» 331،رىس زض يه مزىس 2 ،. الحزة فى فىل المطائبت الؿجـ202

مهكح::   ،فجكسالفتبت قكىجى   ،نبنف فجكسالحىيم النزكبض   ،ممبن: فىى النزسىهك( مح 377الفبضؾى )م 

 م. 1983هك /  1403 ،اول ،لبهطه: الهيئة ال هطية القبمة ،مح س فىى النزبض

 ،محمك و قبضت: فجسالقبل ؾكبلم مىكطم   ،حؿين ثن ذبلويه ،ل416 ،. الحزة فى المطائبت الؿجـ203

لجبئكل و   ،افكالم  ،اقكقبض  ،احبزيكج  ،فهبضؼ آيبت ،م 1990هك/  1410 ،پنزم ،ثى رب: مؤؾؿه الطؾبلة

 امبون.

محمكك و مقىكك: ؾكقيس     ،اثى ظضفة فجسالطح ن ثن مح س ثكن ظنزىكة   ،ل814 ،. حزة المطائبت204

 وتت و اققبض. ،فهبضؼ: افالم ،م 1984هك/  1404چهبضم  ،ثيطوت: مؤؾؿة الطؾبلة ،االفغبنى

محمك:  ،هك( 377ك   288ىى الحؿن ثن فجسالغفبض الفبضؾى )اثى ف ،رىس 6 ،. الحزة لىمطاء الؿجقة205

زمككك: زاضال كأمون    ،اح س يوؾف السلبق ،مهح:: فجسالقعيع ضثبت ،ثكيط رويزبتى ،ثسضالسين لهوچى

 م. 1982هك/  1404 ،لىتطاث اول

 )ابية النهبية ،هك( 629فيؿى ثن فجسالقعيع الىر ى الكطيكى االؾىنسضانى )م  ،. حزة ال متسى206

1/609.) 



مرغكوط: مىتجكة    ،(1014فىى ثن ؾىغبن الهكطوى )متولكس    ،. حسث االمبنى ثكطت حطظ االمبنى207

 .260 ،الحطمين

لبؾم ثن فيكطة ثكن ذىكف ثكن اح كس       ،ل196 ،. حطظ االمبنى و وره التهبنى فى المطائبت الؿجـ208

 م. 1987هك/  1407 ،اول ،هك( ثيطوت: زاضالىتبة النفيؽ 590الكبعجى الطفينى )م 

 ويىيه: السضض ال ضيئة فى المطائبت الخالث )الثن الزعضى(.

لبؾم ثن فيكطة ثكن ذىكف ثكن اح كس       ،ل102 ،. حطظ االمبنى و وره التهبنى فى المطائبت الؿجـ209

هك/  1409 ،اول ،مسينه منوضه: زاضال غجوفبت الحسيج ،مهح:: مح س ت يم العفجى ،الكبعجى الطفينى

 م.1989

 ،هك( 1354مح س ثن حؿين ال غيقى )م  ،ن فى زفـ مبوضز من الكجهة فىى المطآن. حؿن الجيب210

 (.538مغجوؿ: )مقزم ال غجوفبت 

 ،مرغوط: مىتجة الحكطمين مىكة   ،هبقم ثن مح س ال غطثى ،. حهن المبضى فى اذتالف ال مبضى211

21. 

 م.1978 ،ثيطوت: مؤؾؿة الطؾبلة ،حؿنى فخ بن ،. حك التالوة212

 /م.850/3 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،اثطاهيم ثن ف ط الزقجطى ،الحطوف. حميمة 213

مرغكوط: مىتجكة    ،هك( 1052فجسالحك ثن ؾيف السين ثن ؾقس اهلل السهىوى )م  ،. حل الزعضية214

 .19 ،الحطمين

اثطاهيم ثن موؾى ثن ثالل ثن ف طان ثن مؿقوز ثن الىطوى )م  ،. حل الطمع فى الولف فىى اله ع215

 هك(. 853

مرغوط: مىتجة ربمقكة   ،هك( 688يقموة ثن ثسضان السمكمى الزعائطى )م  ،.حل ضموظ الكبعجية216

 /م.827/5 ،مىه ؾقوز

ضضكوان ثكن    ،. حواـ فىى ثبة مربضد الحطوف من ال مسمة في ب يزت فىكى المكبضئ ان يقى كه   217

 .2530 ،زمرغوط: مىتجة مح س ثن ؾقو ،هك( 1311مح س ثن ؾىي بن ال رىالتى )م 

 وتبة هبى زيگط او فجبضتنس اظ:

 حواـ فىى توضي: ال مبم فى الولف فىى ه عة لهكبم و ح عة.

 حواـ فىى حطظ االمبنى و وره التهبنى.

 حواـ فىى السضة ال ضيئة فى لطائبت االئ ة الخالحة ال طضية.

 حواـ فىى عيجة النكط فى المطائبت القكط.

 حواـ فىى الفوائس ال قتجطة.

حواـ فىى التيؿيط فى المطائبت الؿجـ ككككك توضي: ال مبم فى الولكف فىكى اله كعة لهككبم و     . 218

 ح عة.

)االفالم  ،هك( 735اثن السمولى )م  ،. الحواـ ال فيسة فى قطت المهيسة )الكبعجية فى المطائبت(219

 (.1/363ابية النهبية  ؛4/66



ثطهكبن   ،ت نهذ السمبحة فى المطائبت الخالحكة( . ذالنة االثحبث فى قطت نهذ المطائبت الخالث )قط220

 .2540 ،مرغوط: مىتجة مىه ؾقوز ،هك( 732السين اثواؾحبق اثطاهيم ثن ف طثن ذىيل الزقجطى )م 

فىى ثكن فؿكبوط ثكن     ،. الرالف ثين لطاءة اثى ف بضة ح عة ثن حجيت و ثين اثى ف طو ثن القالء221

 .726/4 ،وتبثربنه حطاچى ظازه ،مرغوط: ثطوؾب ،هك( 572ال طرت الجغبئ ى )م 

فىى ثن فؿبوط ثن ال طرت  ،. الرالف ثين لطاءة فجساهلل ثن فبمط و ثين لطاءة اثى ف طو ثن القالء222

 .726/1/128 ،وتبثربنه حطاچى ظازه ،مرغوط: ثطوؾب ،هك( 572الجغبئ ى )م 

مرغوط:  ،هك( 848)م ق ؽ السين فخ بن ثن ف ط ثن اثى ثىط النبقطى  ،. ذالف لبلون والسوضى223

 .2429 ،مىتجة ربمقة مح سثن ؾقوز

مرغكوط: مىتجكة    ،اثطاهيم ثن ف ط الزقجطى ،. ذ يىة اضثبة ال مبنس ثكطت فميىة اتطاة المهبئس224

 .237/22224و مىتجة االظهطية  51الحطمين ث ىة /

 ،(596الواؾكغى )م  اثوالفت: مجبضن ثن اح س ثن الحساز الحضطمى  ،. الريطة فى المطائبت القكطة225

 (.1/328)وكف الؾنون 

ثغكساز: وظاضت اولكبف    ،اكبنم لكسوضى الح كس    ،ل643 ،. السضاؾبت الهوتية فنس فى كبء التزويكس  226

 فهبضؼ: افالم و مهبزض. ،م 1986هك/  1406 ،)مغجقة الرىوز( اول

 ،ان الواؾكغى اثى النهط اؾ بفيل ثكن فىكى ثكن ؾكقس     ،. زضّ االفىبض فى المطائبت القكط )منؾومة(227

 (.1/730)وكف الؾنون 

اثى ثىط ثن مح س  ،. السضة الهميىة فى قطت اثيبت القميىة )قطت فىى ال نؾومة الطائية لىكبعجى(228

 .22297/ 290 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،فجساهلل لجيت

 ،جية(. السضة الفطيسة فى قطت المهيسة )قطت فىى حطظ االمبنى و وره التهكبنى ال قكطوف ثبلككبع   229

 .385 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،هك( 643منتزت السين ح س ثن اثى القع ضقيس اله سانى )م 

فجسالطظاق ثن ضظق اهلل ثن اثكى ثىكط ثكن     ،. زضة المبضى فى الفطق ثين الضبز والؾبء )لهيسة نونية(230

 .2/9 ،2827 ،مرغوط: مىتجة ربمقة ال ىه ؾقوز ،هك( 661ذىف ثن الزعضى )متولس 

مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف  ،. السضة ال ضيئة فى لطائبت االئ ة الخالحة ال طضية )منؾومة(231

 .1456 ،مغجوؿ و مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز ،هك( 833ك  751الزعضى )

مرغوط: مىتجة ربمقة مح كس   ،. زضة النبؽم فى مفطز فبنم )منؾومة( ف طثن مح س ثن مح س232

 .1025 ،ثن ؾقوز

اثوالحؿكن فىكى ثكن مح كس ثكن       ،. السضض الىوامـ فى انل ممطأ االمبم نبفـ )اضروظة فى المطائبت(233

 (1/96ك زائطة ال قبضف االؾالمية  5/156هك( )االفالم  730الحؿين ثن ثطى )م 

 .260 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،الرغيت ال بلمى ،. السضّ النخيط234

 ،اثوثىط ثن فجكسالوهبة ثكن فخ كبن النبقكطى     ،و حفم و لبلون. السض ال ىنون فى ضواية السوضى 235

 /م.1/ 1212 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز

 1978 ،لبهطة: زاضال قبضف ،لجيت الؿقيس ،. زفبؿ فن المطائبت المطآنية فى موارهة الغجطى ال فؿط236

 م.



لكبهطة:   ،هكبضى اح كس مىكى االن   ،ل220 ،. السفبؿ فن المكطآن ضكس النحكويين و ال ؿتككطلين    237

 م. 1973هك /  1393 ،زاضال قبضف

ظوطيكبثن مح كس ثكن ظوطيكب      ،. السلبئك ال حى ة فى قطت ال مسمكة )قكطت لى مسمكة الزعضيكة(    238

زمككك:   ،هكك  1308 ،لبهطة: مغجقة ال ي نيكة  ،محمك: نؿيت نكبوى ،هك( 926االنهبضى الؿجىى )م 

 .1980هك / 1400 ،مغجقة الف ثبء ازيت

فىكى ثكن فؿكبوط ثكن      ،ف ثين ضواية فجساهلل ثن وخيط و ثين لطاءة اثى ف طو ثن القالء. شوط الرال239

 .726/2 ،وتبثربنه حطاچى ظازه ،مرغوط: ثطوؾب ،هك( 572ال طرت )م 

. شوط الرالف ثين لطاءة اثى ثىطثن ثهسلة فبنم و ثين لطاءة اثى ف طو ثن القالء )وتبثد زض ؾبل 240

 .726/3 ،وتبثربنه حطاچى ظازه ،مرغوط: ثطوؾب ،هك( 572ل طرت )م فىى ثن فؿبوط ثن ا ،هك( 634

 ،هكك(  593اثى ثىط فجساهلل ثن منهوض ثن ف طان الجكبلالنى )م   ،. شوط الرالف ثين نبحجى فبنم241

 آ(. 42 ،ة 19) 1357 ،مرغوط: اؾتبنجول: مىتجة الح يسة

مغجكوؿ و   ،ثكن ذىكف ال هكطى   حؿكن ثكن الحؿكين     ،. الطحيك ال رتوم فى نخط الىؤلؤ ال نؾوم242

 .1908 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز

 ،هكك(  1167فجكساهلل ثكن مح كس ثكن يوؾكف افنكسى ظازه )م        ،. ضؾبلة قواش فى وروه المطائكبت 243

 /م.2193/2 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز

يسة الحؿنبء تىريهكبً  . الطؾبلة الغطاء فى االوره ال مسمة فى االزاء فن القكطة المطاء )و مقهب المه244

 ،لبهطة: مىتجة اآلزاة ،محمك: فجسالطظاق الؿيس الجىطى ،فىى مح س توفيك النحبؼ ،ل119 ،لىطؾبلة(

 م. 1992هك /  1413 ،اول

)وكف الؾنكون   ،قيد فجسال زيس ثن نهوت الطومى ،. ضؾبلة الفالت و الهسى الوالقين فى المطآن245

1/880.) 

 .484 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،مح س ثن اؾ بفيل االظميطى ،بلؾبء. ضؾبلة فى اثسال الضبز ث246

 50 ،مرغكوط: مىتجكة الحكطمين    ،. ضؾبلة فى االمبم حفم و اثى فبنم فبيس ثن مجبضن االثيبضى247

 زهىوى.

ؾيف  ،. ضؾبلة فى ر ـ لوله تقبلى: اند موالنب الى لوله: الحى الميوم و فى الفضل ثين الؿوضتين248

 /م.1827/1 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1020بء اهلل الوفبئى الفضبلى )م السين ثن فغ

مرغوط: مىتجكة ربمقكة    ،ؾىي بن ثن اثى المبؾم الت ي ى الؿطلوؾى ،. ضؾبلة فى ؽبئبت المطآن249

 .1073 ،مح سثن ؾقوز

لى ثكن  اثكى ال واهكت مح كس ثكن فجكسالجب      ،. ضؾبلة فى لبفسة لطاءة حفم من عطيك الككبعجية 250

 .172 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1026فجسالمبزض الحنجىى السمكمى )م 

 ،هكك(  521مح س ثن الحؿين ثن ثنساض اثوالقع المالنؿى الواؾغى )م  ،. ضؾبلة فى المطائبت الخالث251

 (.6/333)االفالم 

مرغكوط:   ،طالنبقكطى ف طثن مح س ثن اثكى ثى  ،. ضؾبلة فى المطائبت فىى مصهت لبلون و السوضى252

 مزبميـ / لطائبت. 336 ،وتبثربنه ووضؾتى ،ايتبليب



مرغكوط: مىتجكة    ،اثى ال واهت الككبشلى الزىمكى   ،. ضؾبلة فى لطاءة حفم من عطيك الكبعجية253

 .2634 ،ربمقة مح س ثن ؾقوز

كك   150ل  ،1/ د 1ؿ  ،)فكطاق: مزىكة ال كوضز    ،اثى رقفط النحكبؼ  ،. ضؾبلة الالمبت فى المطآن254

143.) 

ـ 255 فخ كبن ثكن ؾكقيس ثكن فجكساهلل المطقكى        ،. ضؾبلة مكت ىة فىى مؿبئل لح عة و هككبم و وض

 .6547 ،مرغوط: الؾبهطية ،هك( 197ال هطى الميطوانى ثوضـ )م 

مح كس ثكن    ،. ضؾبلة الجنبوتى فى والم فىى ولكف ح كعة و هككبم فىكى الىى كبت شوات اله كع      256

 .1307 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز ،وز الجنبوتىاؾ بفيل ثن تبد السين مح س ثن زا

)وككف الؾنكون    ،ثيكد(  1043ؾىغبن ؾكىي بن )لهكيسة زض    ،. ضؾوخ الىؿبن فى حطوف المطآن257

1/902.) 

)تكبضيد التكطاث القطثكى     ،هك( 569اح س ثن رقفطثن اح س ثن ازضيؽ الغبفمى )م  ،. ضواية فبنم258

1/151.) 

حؿن ثن مح س ثن اثطاهيم اثكوفىى الجغكسازى ال كبلىى )م     ،ت االحسى فكطة. الطوضة فى المطائب259

 .24 ،مرغوط: مىتجة الحطمين ،هك( 438

مح س ثن اح س ثن فجساهلل ال تولى الرىوتى الكبفقى )م  ،. الطوو النضيط فى اوره الىتبة ال نيط260

 مرغوط: مىتجة مح س ثن ؾقوز. ،هك( 1313

)ايضبت  ،مح س مىى التونؿى اثن فعوظ ،ة حفم فن فبنم فى المطائبت. الطيبو الجواؾم فى ضواي261

 (.3/600ال ىنون 

يوؾف افنسى  ،فجسالفتبت الپبلوى )ثهبمكه: االيتالف فى وروه االذتالف ،ل262 ،. ظثسة القطفبن262

 هك.1290 ،تطويه: مغجقة فخ بنية اح س افنسى ،ظازه(

هكك( و لكه:    362ح س ثن الحؿن ثن ممؿم الجغسازى )م اثى ثىط م ،. الؿجقة االنغط فى المطائبت263

االفالم  ؛ 4/302)ايضبت ال ىنون  ،الىغبئف فى ر يـ هزبء ال هبحف ،الؿجقة افوجط ،الؿجقة االوؾظ

6/311.) 

 الؿجقة فى منبظل المطّاء كككككك اذتالف لطاءة االمهبض.

)تكبضيد التكطاث    ،هكك(  444سمككمى )م  ضقـ ثن نؾيف ثن مبقبء اهلل ال ،. الؿتة ال أحوضة لىكبفقى264

 (.1/171القطثى 

 ،هكك(  285ك   198اثطاهيم ثن اؾحبق ثن ثككيطثن فجكساهلل الحطثكى الجغكسازى )     ،. ؾزوز المطآن265

 (.2/147تصوطة الحفبػ  ؛6/27)تبضيد ثغساز 

 ،نى. ؾطاد المبضئ ال جتسى و تصوبض ال مطئ ال نتهى )قطت منؾومة: حكطظ االمكبنى و وركه التهكب    266

اثى المبؾم فىى ثن فخ بن ثن اح س ثكن   ،ل420 ،الثى مح س ثن فيطة ثن اح س الطفينى االنسلؿى(

ؾكو م   ،لبهطة: مىتجكة مهكغفى الجكبثى الحىجكى     ،مهح:: فىى مح س الضجبؿ ،الحؿن المبن: القصضى

ل م. ثصيىه: مرتهط ثىوك االمنية )قطت فىى مح س الضجبؿ فىى نؾم تحطيكط مؿكبئ   1954هك /  1373

 الكبعجية(.



 ولى اهلل ؾيسى فىى نوضى الهفبتى. ،ثهبمكه: ايج النفـ فى المطائبت الؿجـ

فىى ثن فخ بن ثكن مح كس ثكن     ،. ؾطاد المبضئ و تصوطة ال مطئ ال نتهى )قطت فىى الكبعجية(267

 .220 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 801اح س اثوالجمبء اثن القصضى اثن المبن: )م 

ؾقس السين ثن اح س ثن مهغفى الجهيط ال ونىى  ،س ؾقس السين ال ونىى الى المطاء الؿجقة. ؾن268

 /م.2488/3 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز ،هك( 1178)ظنسه زض ؾبل 

مرغكوط:   ،هك( 728تمى السين اح س ثن اثى المبؾم اثن تي يه )م  ،. ؾؤال اربة فنه اثن تي ية269

 .4098 ،وتبثربنه زانكگبه پطينؿتون

فجسالىطيم ثن فجس اله س ثن مح س المغكبن   ،. ؾوق القطوؼ فى المطائبت الخ بن و عجمبت المطاء270

 (.2/1009)وكف الؾنون  ،هك( 478الغجطى )م 

 (.4/31)ايضبت ال ىنون  ،مح س ثن فىى ثن المغبن )نبحت التؿهيل( ،. الؿهل فى لطاءة الؿجـ271

هكك /   1392 ،مهكط: زاضاالتحكبف القطثكى    ، كس مىكى االنهكبضى   اح ،ل294 ،. ؾيجويه و المطائبت272

 امخبل و مهبزض. ،اققبض ،احبزيج ،آيبت ،فهبضؼ: افالم ،م1972

اثكى   ،. الكبعجية )حطظ االمبنى و وره التهبنى قطت اثيبت السانى االضثقة فى انول ؽبئبت المطآن(273

 .25470 ،ربمقة مح س ثن ؾقوزمرغوط: مىتجة  ،هك( 444ك  371ف طو فخ بن ثن ؾقيس السانى )

 ،هكك(  381اثى ثىط اح س ثن الحؿين اثن مهطان النيؿبثوضى ال هكطى )م   ،. الكبمل فى المطائبت274

 (.2/1025)وكف الؾنون 

مرغوط: مىتجكة   ،مح س ثن مح س ثن مح س ال هطى القسوى ،. قطت تت ة الحطظ من لطاء الىنع275

 .14 ،الحطمين مىة

ين السين ذبلسثن فجساهلل ثن اثى ثىط ثن الزطربوى االظهطى )مقطوف ثه ولّكبز(  ظ ،. قطت الزعضية276

 .95 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،هك( 905)م 

ثطهبن السين اثواؾحبق اثطاهيم ثن  ،. قطت الزقجطى فىى الكبعجية أوونع ال قبنى ثكطت الكبعجية277

 .151/16189 ،ظهطيةمرغوط: مىتجة اال ،هك( 732ف طثن ذىيل الطثقى الزقجطى )م 

 .115 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،وتبة زيگط او: قطت حطظ االمبنى

 ،(834مح س ثن فجسال ىه ثن فىكى الميؿكى ال نتكوضى )م     ،. قطت السضض الىوامـ فى لطاءة نبفـ278

 (258ك  1/257مقزم ال ؤلفين  ؛7/129)االفالم 

 .2043 ،مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز مرغوط: ،اح س ثن فبئع الطومى ،. قطت السض اليتيم279

 ،هك( 857و بل السين مح س ثن مح س اثوالمبؾم النويطى )م  ،. قطت السضة ال ضيئة فى المطائبت280

 (.4/247)ايضبت ال ىنون 

قهبة السين اثى القجبؼ اح س ثن مح س ثن فىى ثن حزط  ،. قطت ضؾبلة فى آزاة لطاءة المطآن281

 .2/2806 ،مىتجة االولبف القبمة ،ط: ثغسازمرغو ،هك( 983الهيت ى )م 

 ،هك( 743فىى ثن اثى مح س ثن اثى ؾقس ثن الحؿن الواؾغى السيوانى )م  ،. قطت ضوضة التمطيط282

 .3695 ،مرغوط: وتبثربنه چؿتطثيتى



ك   751مح س ثن مح س ثن فىكى ثكن يوؾكف الزكعضى )     ،. قطت العثيسى فىى السضة فى المطائبت283

 .75/4486 ،ىتجة االظهطيةمرغوط: م ،(833

قهبة السين اح س ثن يوؾف ثن فجكسالىطيم الحىجكى الؿك ين )م     ،. قطت الكبعجية فى المطائبت284

 ( .1/152ابية السضاية  ؛5/24)افالم النجالء  ،هك( 756

 قطت قبعجيه ككككك اضقبز ال طيس الى ممهوز المهيس.

 ،هك( 897 س ثن فىى اثطاهيم القميىى النويطى )م اثوالمبؾم مح ،. قطت الغيجة من المطائبت القكط285

 .491 ،مرغوط: زاضالىتت ال هطية

ك   770اح س ثن مح س ثن فىكى ثكن الزكعضى )    ،ل358 ،. قطت عيجة النكط فى المطائبت القكط286

 م. 1977هك /  1397 ،لبهطة: ازاضة القبمة لى قبهس االظهطية ،محمك: فىى مح س الضجبؿ ،(859

 857و بل السين مح س ثن مح س اثوالمبؾم النكويطى )م   ،النكط فى المطائبت القكط . قطت عيجة287

 (.4/247)ايضبت ال ىنون  ،هك(

مرغكوط:   ،هكك(  444ك   371اثكى ف كطو فخ كبن ثكن ؾكقيس الكسانى )       ،. قطت المهيسة الربلبنية288

 .3653 ،وتبثربنه چؿتطثيتى

 ،اثى فجساهلل مح س ثن المفبل الككبعجى  ،بعجى. قطت لهيسة ضائيه فميىة المهبئس فى ال مبنس ق289

 .20 ،مرغوط: مىتجة الحطمين مىة

 ،هك( 1138ؾىغبن ثن نبنط الزجوضى )م  ،ل132 ،. قطت لوافس الجمطى فى انول المطاء الؿجقة290

 م.1998هك/  1418 ،ثيطوت: زاضالىتت القى ية ،تحميك: هنبز الح هى

 ،هكك(  800ن مح س الق سى او بلى الالضى )ظنسه زض ؾبل اثوالفت: اح س ث ،. قطت وكف االضساز291

 /م.2484/1 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز

فجكسالقعيع ثكن    ،. قطت الك قة ال ضيئة ثنكط المطائبت الؿجـ ال طضية ال نؿوثة لكقىة ال ونىى292

 (.4/57)ايضبت ال ىنون  ،مح س الحفؾى الحؿينى

يحيكى ظوطيكب    ،قية ال ن: الفىطية لىؿىغبن مح س المكبضى( . قطت فىى ال مسمة الزعضية )فى حب293

 م. 1948هك /  1367 ،لبهطه: مهغفى الجبثى الحىجى و اوالزه ،االنهبضى

 ،هكك(  833ك   751مح س ثكن مح كس ثكن فىكى ثكن يوؾكف الزكعضى )        ،. قطت ال مسمة الزعضيه294

 .2636 ،مرغوط: ربمقة مح س ثن ؾقوز

 ،هك( 968السين اح س ثن مهغفى ثن ذىيل عبـ وجطى ظازه )م  فهبم ،. قطت ال مسمة الزعضية295

 .854 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز
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 .2043 ،مىتجة ربمقة مح س ثن ؾقوز

ققيت ثن اؾك بفيل االلهكى الىيكبلى     ،اءة وضـ. قطت منؾومة منحة ضة القطـ في ب يتقىك ثمط297
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 م. 1961 ،عنغب: ال ىتجة االؾالمية ،فجسالفتبت المبضى ،. قطت النؾم الزبمـ لمطاءة االمبم نبفـ298
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 ،هكك(  732ثطهبن السين اثطاهيم ثن ف ط ثكن ذىيكل الزقجكطى )م     ،. الكطفة فى المطائبت الؿجقة300

 (.2/1044)وكف الؾنون 
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 (.7/20االفالم  ؛4/47)ايضبت ال ىنون 

اثكى فيكس ضضكوان ثكن مح كس ثكن ؾكىي بنى         ،. قفبء الهسوض ثصوط لطائبت االئ ة الؿجقة الجكسوض 303

 .2512 ،ؾقوز مرغوط: مىتجة ربمقة مح س ثن ،هك( 1311ال رىالتى )م 

 ،هكك(  524الحؿين ثن مح س الجىطى السثبؼ )م  ،. الك ؽ ال نيطة فى المطائبت الؿجقة الكهيطة304

 (.2/1065)وكف الؾنون 

مح س ثن اح س ثن مح كس ال ونكىى الحنجىكى     ،. الك قة ال ضيئة ثنكط لطائبت الؿجقة ال طضية305

 (.2/1065وكف الؾنون  ؛6/217)االفالم  ،هك( 626الكقىة )م 

 ـ. 1373 ،اول ،لم ،مؿقوز فجبؾى ،ل96 ،. قنبذد لطائبت و لطاء ؾجقه اظ زيسگبه تكيـ306

)ايضكبت   ،هكك(  349اثى عبهط فجسالواحس ثن ف طثن اثى هبقم الجعاض الجغسازى )م  ،. قواش الؿجقة307

 (.4/307ال ىنون 

)وككف   ،هكك(  324هكس )م  اثى ثىط اح س ثن موؾى ثن القجبؾكى ثكن مزب   ،. الكواش فى المطائبت308

 (.2/1436الؾنون 

)االفكالم   ،هكك(  460اح س ثن الفضل ثن مح س االنكجهبنى الجبعطلكبنى )م    ،. الكواش فى المطائبت309

 (.1/96ابية النهبية  ؛1/186

اثوفجساهلل مح وز اثونهط ثن فجساهلل الىطمكبنى   ،. قواش المطاءة يب قواش المطآن و اذتالف ال هبحف310

 ة. 20073 ،مرغوط: زاضالىتت ال هطية ،(هك 505)م 

 ،هكك(  354اثوثىط مح س ثن الحؿن ثن يقموة ثكن ممؿكم الجغكسازى )م     ،. الهحبت فى المطائبت311

 (.6/498اضقبز االضيت  ؛2/123 ،)ابية النهبية

 ،(هكك  885ثطهبن السين اثى اثطاهيم ثن ف ط الجمبفى )م  ،. الضواثظ و االضقبز الرعاء فىم المطائبت312

 (.2/1090)وكف الؾنون 

لكبهطه:   ،(833ك   751مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف ثن الزكعضى )  ،رىس 3. عجمبت المطاء 313

 م. 1935 ،ثطركتطؾط ،آؾتبنه ،هك 1351 ،ثى نب

 ؛1/186)االفكالم   ،هك( 460اح س ثن الفضل ثن مح س االنجهبنى الجبعطلبنى )م  ،. عجمبت المطاء314

 (.1/96ابية النهبية 

 (.2/1105)وكف الؾنون  ،هك( 444اثى ف طو فخ بن السانى )م  ،. عجمبت المطاء315

 870ظين السين فجسالسائم ثن فى ى الحسيسى االظهطى )م  ،. الغطاظات ال قى ة فى قطت ال مسمة316

 .1219 ،مرغوط: مىتجة االظهطية ،هك(



 ،مهط: مغجقة النهكط  ،زق الم حبوىمح س الهب ،ل286،. عالئـ الجكط فى توريه المطائبت القكط317

 م. 1977هك /  1398 ،اول

 751مح س ثن مح س ثن فىى ثن يوؾف ثن الزعضى ) ،ل128 ،. عيجة النكط فى المطائبت القكط318

 1369 ،اول ،لبهطة: مىتجة ال هغفى الجكبثى الحىجكى و اوالزه   ،محمك: فىى مح س الضجبؿ ،هك( 833ك 

 م.1950هك/ 

 ،مرغكوط: مىكة   ،عبهط ثن ف كط قكبه االنكجهبنى    ،لمطائبت القكط )لهيسه الميه(. الغبهطية فى ا319

 .30 ،مىتجة الحطمين

 ،هكك(  745مح س ثن يوؾف ثن فىى ثن يوؾف اثى حيبن الغطنبعى )م  ،. فمس الآللى فى المطائبت320
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 /م.2032/2 ،مرغوط: مىتجة ربمقة مىه ؾقوز

اثومح س المبؾم ثن ذىف ثكن اح كس    ،. فميىة اتطاة المهبئس فى اؾنى ال مبنس )المهيسة الطائية(322

 ( .1/1092هك( مغجوؿ: )مقزم ال غجوفككبت  590الطفينى الككبعجى )م 

 ككك قطت المهيسة الطائية.فميىة المهبئس فى ال مبنس كك

اثى القجبؼ اح س ثن مح س  ،هك( 493اثى فجساهلل ؾىي بن ثن فجساهلل النحوى )م  ،. فىم المطائبت323
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 ـ. 1363 ،اول ،تهطان: انتكبضات نبؼ ،فجبؼ اميس اهلل وبقبنى ،ل302 ،. فىم لطاءت324
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 .290/441 ،االظهطية

 ،هك( 801اثى الجمبء فىى ثن فخ بن ثن مح س ثن المبن: )م  ،. لهيسة فى المطائبت الؿجـ ال طوية326

 (.2/1163)وكف الؾنون 
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