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 -رمحف اهلل-اقمتؼاد أهؾ اًمًـة واجلامقمة ًمإلمام قمدي سمـ مًاومر اهلؽاري  .34

 -رمحف اهلل-اقمتؼاد ؿمقخ اسمـ احلزامقلم ًمؾعالمة أمحد سمـ إسمراهقؿ اًمقاؾمطك اًمشاومعك .35

ط اعمًتؼقؿ ًمشقخ اإلؾمالم سمػقائد اإلمام اسمـ سماز .36  -ام اهللرمحف-اىمتضاء اًمٍما

ط اعمًااتؼقؿ عمخاًمػاااة أصاااحاب اجلحااقؿ .37 رمحاااف -ًمشاااقخ اإلؾماااالم اسمااـ شمقؿقاااة  اىمتضاااء اًمٍماااا

 -اهلل

 -رمحف اهلل-آشمٌاع وظمطر اًمغؾق ذم اًمديـ ًمؾعالمة قمٌداًمؾف سمـ قمٌداًمؾطقػ آل اًمشقخ .38

 -رمحف اهلل-طمػظف اهلل-آضمتامع وكٌذ اًمػرىمة ًمؾشقخ اًمعالمة صاًمح اًمػقزان  .39

 -رمحف اهلل-م اسمـ شمقؿقة آؾمتؼامة ًمشقخ اإلؾمال .41

 -رمحف اهلل-ًمعكم اسمـ اًمعطار  آقمتؼاد اخلاًمص مـ اًمشؽ وآكتؼاد .41

 -رمحف اهلل-آقمتؼاد اًمؼادري ًمؾخؾقػة اًمعٌاد اًمؼادر سماهلل  .42
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  -رمحف اهلل-سماكة اًمؽؼمى ًمإلمام احلاومظ اسمـ سمطةاإل .45

 -رمحف اهلل-اإلسمداع ذم يمامل اًمنمع وظمطر آسمتداع ًمؾعالمة حمؿد سمـ صاًمح اًمعثقؿلم  .46

 -رمحف اهلل-اإلسمداع ذم مضار اإلسمتداع ًمؾشقخ قمكم حمػقظ  .47

رمحاااف -اإلحتااااف ذم اًمااارد قماااغم اًمصاااحاف ًمؾعالماااة قمٌاااداًمؾطقػ سماااـ قمٌاااداًمرمحـ آل اًمشاااقخ .48

 -اهلل
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 -رمحف اهلل-اإلضماسمة اجلؾقة قمغم إؾمئؾة اًمؽقيتقة ًمؾعالمة اًمتقجيري .49

 -رمحف اهلل-ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة قمزوضمؾاإلؾمعاف ذم سمقان ىماقمدة ذم اإلظمالص هلل  .51

 -طمػظف اهلل-اإلقمالم سمؽقػقة شمـصقب اإلمام ذم اإلؾمالم ًمؾعالمة صاًمح اًمػقزان  .51

 -ف اهللرمح-اإلقمالم سمـؼد يمتاب احلالل واحلرام ًمؾػقزان .52

 -رمحف اهلل-اإلىمتصاد ذم آقمتؼاد ًمؾحاومظ قمٌد اًمغـل اعمؼدد .53

 -رمحف اهلل-ؾدارمل ًمرؾماًمة اعمـتؼك مـ اًمرد قمغم اجلفؿقة  اإليضاطمات اجلؾقة ذم .54

 -رمحف اهلل-اإليامن إوؾمط ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .55

 -رمحف اهلل-اإليامن ًمؾحاومظ أيب سمؽر قمٌداًمؾف سمـ أيب ؿمقٌة .56

 اًمتعامؾ مع أهؾ إهقاء(.-ًمزوم ـماقمة اإلمام-دة قمـ أمحد ذم )اإليامنإثار اًمقار .57

  -رمحف اهلل-إضمقسمة إثرية قمـ اعمًائؾ اعمـفجقة ًمؾشقخ زيد سمـ حمؿد اعمدظمكم .58

 -رمحف اهلل-إدًمة قمغم سمطالن آؿمؽمايمقة ًمؾعالمة حمؿد صاًمح اًمعثقؿلم  .59

 -رمحف اهلل-اهلالزمإذيمار وإوراد اًمتقجاكقة ًمؾعالمة حمؿد شمؼل اًمديـ  .61

 -رمحف اهلل-إؾمئؾة اًمقؿـقة ًمؾعالمة مؼٌؾ سمـ هادى اًمقادقمل  .61

 -رمحف اهلل-إؾمئؾة وإضمقسمة ذم اًمعؼقدة ًمؾعالمة صاًمح سمـ قمٌداًمرمحـ إـمرم  .62

 -رمحف اهلل-إصؾ اجلامع ًمعٌادة اهلل وطمده إلمام اًمدقمقة حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .63

 -رمحفام اهلل-اًمقهاب ذح اًمعالمة اًمعثقؿلم  إصقل اًمثالصمة ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ قمٌد .64

 -رمحف اهلل-إصقل اًمثالصمة ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .65
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 -رمحف اهلل-إصقل اًمًتة ذح اًمعالمة اًمعثقؿلم .66

 -رمحف اهلل-إصقل اًمًتة ًمشقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب .67

 -هللطمػظف ا-إصقل اًمنمقمقة قمـد طمؾقل اًمشٌفات ًمؾعالمة صاًمح آل اًمشقخ  .68

  -رمحف اهلل-إصقل اعمجردة ذح اًمؼصقدة احلائقة ٓسمـ اًمٌـا .69

 -رمحف اهلل-إىمقال كققمان ًمشقخ إؾمالم سمـ شمقؿقة .71

 -رمحف اهلل-إًمػة سملم اعمًؾؿلم ًمشقخ اإلؾمالم .71

 -رمحف اهلل-إمر سماعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .72

رمحاااف -واًمتحاااذير ماااـ مػاااارىمتفؿ ٓسماااـ سمااارضمس  إمااار سمؾااازوم ملاقماااة اعمًاااؾؿلم و إماااامفؿ .73

 -اهلل

 -رمحف اهلل-إنقار اًمرمحاكقة هلداية اًمػرىمة اًمتقجاكقة ًمؾشقخ قمٌد اًمرمحـ اإلومريؼل  .74

 -طمػظف اهلل-اًمٌدقمة شمعريػفا أنقاقمفا أطمؽامفا ًمؾعالمة صاًمح اًمػقزان  .75

 -رمحف اهلل-اًمؼماءة مـ احلزسمقة ًمؾشقخ اًمعالمة مؼٌؾ سمـ هادي اًمقادقمل .76

 .قان اعمػقد ومقام اشمػؼ قمؾقف مـ قمؼائد اًمتقطمقد ًمؾعالمة قمٌداًمؾف سمـ ؾمؾقامن سمـ سمؾقفداًمٌ .77

 -رمحف اهلل-اًمتٌٌان ذم ذح اقمتؼاد أهؾ اإليامن ٕيب ـماهراًمؼرؿمك .78

 -رمحف اهلل-اًمتحذير مـ اًمٌدع ًمًامطمة اًمعالمة اسمـ سماز .79

  -رمحف اهلل-اًمتحذير مـ اًمغؾق واًمتطرف ًمؾعالمة قمٌد اًمعزيز سمـ سماز .81

 -رمحف اهلل-تدمرية ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة اًم .81
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 -طمػظف اهلل-اًمتعصب اًمذمقؿ واصماره ًمؾعالمة رسمقع سمـ هادى اعمدظمغم  .82

 -رمحف اهلل-ًمعٌد اًمعزيز اًمؼػمواين  اًمتعؾقؼات اًمًـقة قمغم اًمػتقى املاًمؽقة ذم أومعال اًمصقومقة .83

 -ف اهللطمػظ-اًمتعؾقؼات قمغم ذح أصقل اًمًـة ًمإلمام أمحد ًمؾشقخ رسمقع اعمدظمكم  .84

 -رمحف اهلل-اًمتؽػػم وسمقان ظمطره وأدًمة ذًمؽ ًمؾشقخ اًمعالمة أمحد سمـ حيل اًمـجؿك .85

 -طمػظف اهلل-اًمتؽػػم ووقاسمطف ًمؾعالمة صاًمح اًمػقزان  .86

 -رمحف اهلل-اًمتؿذهب ًمؾشقخ قمٌداًمًالم سمـ سمرضمس .87

 -طمػظف اهلل-اعمدظمكم ؾشقخ اًمعالمة رسمقع سمـ هادى اًمتؿًؽ سماعمـفج اًمًؾػل ًم .88

اًمعؿؾقاااات احلفادياااة ًمًاااؾقامن أيب ماااا يًاااؿك سماااإقمامل و قة ذم سمقاااان طمؼقؼاااةاًمتـٌقفاااات اًمًاااـ .89

 -طمػظف اهلل-اخلقؾ شمؼريظ اًمعالمة اًمػقزان 

 -طمػظف اهلل- ًمؾعالمة قمٌقد اجلاسمري اًمتـٌقفات سماًمؽشػ قمـ طمؼقؼة اعمظاهرات .91

 -رمحف اهلل-اًمتقطمقد أوًٓ يادقماة اإلؾمالم ًمؾعالمة إًمٌاين .91

  -رمحف اهلل-اًمتقطمقد ٓسمـ رضمب احلـٌكم .92

 -رمحف اهلل-اًمتقطمقد وسمقان اًمعؼقدة ًمؾعالمة قمٌد اهلل سمـ محقد  .93

  -رمحف اهلل-اًمتقطمقد وـمروء اًمنمك ًمؾعالمة قمٌداًمرمحـ سمـ طمًلم آل اًمشقخ .94

 -رمحف اهلل-اًمتقوقح اعمػقد عمًائؾ يمتاب اًمتقطمقد ًمؾعالمة قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمدويش .95

 -رمحف اهلل-ؿدسمـ قمٌداًمقهاباجلامع ًمعٌادة اهلل وطمده ًمإلمام اعمجدد حم .96

 -رمحف اهلل-اجلرح واًمتعديؾ قمـد اًمًؾػ ًمؾعالمة قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس .97
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 -طمػظف اهلل-اجلفاد ووقاسمطف ًمؾشقخ اًمعالمة صاًمح سمـ ومقزان اًمػقزان  .98

 -رمحف اهلل-اًمقادقمل سمجامقمة اًمتٌؾقغ ًمؾعالمة مؼٌؾ  اجلقاب اًمٌؾقغ قمـ أؾمئؾة شمتعؾؼ .99

 -رمحف اهلل-ظ طمؽؿلاجلقهرة اًمػريدة ًمؾعالمة طماوم .111

 -رمحف اهلل-احلث قمغم اضمتامع يمؾؿة اعمًؾؿلم وذم اًمتػرق وآظمتالف ًمؾعالمة اًمًعدي .111

- احلث قمغم اعمقدة وآئتالف واًمتحذير ماـ اًمػرىماة وآظماتالف ًمؾعالماة رسمقاع اعمادظمغم .112

 -طمػظف اهلل

ف رمحاا-احلجااة ذم سمقااان اعمحجااة وذح قمؼقاادة أهااؾ اًمًااـة ًمؾحاااومظ أيب اًمؼاؾمااؿ ًم صااٌفاين .113

 -اهلل

 -طمػظف اهلل-احلد اًمػاصؾ سملم أهؾ اًمًـة وأهؾ اًمٌاـمؾ ًمؾشقخ اجلاسمري  .114

 -رمحف اهلل-احلًٌة ذم اإلؾمالم ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .115

 -رمحف اهلل-احلؽؿ سمغػم ما أنزل اهلل ًمؾشقخ قمٌد اًمًالم سمرضمس .116

 -رمحف اهلل-احلؽؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصقره ًمؾعالمة حمؿد سمـ أمان اجلامل .117

 -رمحف اهلل-مـ إرؾمال اًمرؾمؾ ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌداًمرازق قمػقػل احلؽؿة .118

رمحاف -احلقدة اعمـافمرة اًمؽؼمى سملم أهاؾ اًمًاـة واًمػارق اًمضااًمة ًمإلماام قمٌاداًمعزيز اًمؽـااين .119

 -اهلل

اخلطااقط اًمعريضااة ًم ؾمااس اًمتاال ىمااام قمؾقفااا ديااـ اًمشااقعة اإلمامقااة اإلصمـااك قمنمااية عمحااب  .111

 -رمحف اهلل-اًمديـ اخلطقب
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 -رمحف اهلل-إظمالص يمؾؿة اًمتقطمقد ًمؾعالمة اًمشقيماين اًمدر اًمـضقد ذم .111

 -رمحف اهلل-اًمدرة اعمختٍمة ًمؾعالمة اًمًعدي .112

 -رمحف اهلل-اًمدروس اعمفؿة ًمعامة إمة ًمإلمام اسمـ سماز .113

اًمااادوماع قماااـ اًمصاااحايب أيب سمؽااارة ومروياشماااف وآؾماااتدٓل عمـاااع وٓياااة اًمـًااااء قماااغم اًمرضماااال  .114

 -طمػظف اهلل-ًمؾعالمة قمٌد اعمحًـ اًمعٌاد 

 -رمحف اهلل-ًمدوماع قمـ أهؾ اًمًـة واإلشمٌاع ًمؾشقخ محد سمـ قمتقؼ ا .115

ياكات ًمؾاااداكك  .116 اااقل اًماااد  اااـوة ذم آقمتؼاااادات وألصل ًل وِمقاااة عماااذَهب أْهاااؾ اًم رمحااااف -اًمِرؾَمااااًمةل اًمَقا

 -اهلل

يماومرًمؾحااومظ اسماـ كااس  اًمرد اًمقاومر قمغم مـ زقمؿ سملن مـ ؾماؿك اسماـ شمقؿقاة ؿماقخ اإلؾماالم .117

 -رمحف اهلل-اًمديـ اًمدمشؼل

 -رمحف اهلل-د قمغم اًمؼمدة ًمؾعالمة قمٌد اًمرمحـ أباسمطلم اًمر .118

 -رمحف اهلل-اًمرد قمغم اًمراومضة ٓسمـ قمٌد اًمقهاب .119

 -رمحف اهلل-اًمرد قمكم اًمزكادىمة واجلفؿقة ٕمحد سمـ طمـٌؾ اًمشقٌاين .121

 -رمحف اهلل-اًمرد قمكم اعمٌتدقمة ٓسمـ اًمٌـا احلـٌكم .121

 .هج اًمتؽػػميةاًمردود إًمٌاكقة يدقمؿفا اًمتعؾقؼات اًمٌازية قمغم اعمـا .122

 -رمحف اهلل-اًمرؾماًمة اعمدكقة ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .123

  -رمحف اهلل-اًمرؾماًمة ذم أطمؽام اًمقٓية ًمشقخ اإلؾمالم .124
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 -طمػظف اهلل-اًمًحر واًمشعقذة ًمؾشقخ اًمعالمة صاًمح اًمػقزان  .125

ج اًمقىماد ذم سمقان شمصحقح آقمتؼاد ًمؾعالمة زيد اعمدظمكم .126  -رمحف اهلل-اًمنا

رمحاااف -ٕقماااامل اإلرهاسمقاااة ًمؾشاااقخ اًمعالماااة أمحاااد سماااـ حياااك اًمـجؿاااكاًمًاااؾػققن سمريئاااقن ماااـ ا .127

 -اهلل

 -رمحف اهلل-اًمًـة ًمإلمام احلاومظ أيب سمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ هارون سمـ يزيد اخلالل  .128

 -رمحف اهلل-اًمًـة ًمإلمام احلؿقدي .129

 -رمحف اهلل-اًمًـة ًمإلمام اعمزين  .131

 -رمحف اهلل-اًمًـة ًمإلمام أيب قمٌداًمؾف حمؿدسمـ كٍم اعمروزي .131

 -رمحف اهلل-اًمًـة ًمإلمام قمٌداًمؾف اسمـ اإلمام أمحد .132

  -رمحف اهلل-اًمًـة ًمؾحاومظ أيب سمؽرأمحد سمـ قمؿرو سمـ أيب قماصؿ .133

 -رمحف اهلل-اًمًـة واًمٌدقمة وأثرمها رم إمة ًمؾشقخ قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس .134

 -رمحف اهلل-اًمًــ واًمٌدع اعمتعؾؼة سمإًمػاظ واعمػاهقؿ اخلاـمئة ًمؾعالمة اًمعثقؿلم ا .135

 -رمحف اهلل-اؾمة اًمنمقمقة ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةاًمًق .136

 -رمحف اهلل-اًمنميعة ًمإلمام أيب سمؽر حمؿد سمـ احلًلم إضمري  .137

 -رمحف اهلل-اًمصقومقة ًمقًت مـ أهؾ اًمًـة ًمؾعالمة أمحد اًمـجؿل .138

-اًمضاااقاسمط ذم يمقػقاااة معامؾاااة أهاااؾ اًمًاااـة ٕهاااؾ اًمٌاـماااؾ ًمػضاااقؾة اًمشاااقخ قمٌقاااد اجلااااسمري  .139

 -طمػظف اهلل
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 -رمحف اهلل-ام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب اًمطاهمقت ًمإلم .141

 -رمحف اهلل-اًمطائػة اًمـاضمقة اعمـصقرة ًمؾعالمة اًمـجؿل .141

 -رمحف اهلل-اًمعٌادات واًمػرق سملم ذقمقفا وسمدقمقفا ًمشقخ اإلؾمالم .142

 -رمحف اهلل-اًمعٌقدية ًمشقخ اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أمحدسمـ قمٌداحلؾقؿ سمـ شمقؿقة .143

  -رمحف اهلل-مان اجلاملاًمعؼقدة اإلؾمالمقة وشمارخيفا ًمؾعالمة حمؿد سمـ أ .144

 -رمحف اهلل-سمـ أمحد اًمؽؾقزاين اًمٌغدادي اًمعؼقدة اًمداًمقة ًمؾعالمة أيب اخلطاب حمػقظ .145

 -رمحف اهلل-ـلياًمعؼقدة اًمًػاركقة ًمإلمام اًمًػار .146

 -رمحف اهلل-اًمعؼقدة اًمطحاوية ًمؾعالمة اًمطحاوي .147

 -رمحف اهلل-اًمعؼقدة اًمـجدية ًمؾعالمة ؾمعد سمـ محد اًمعتقؼ  .148

 قاؾمطقة )شمـٌقفات اًمعالمة اًمعثقؿلم قمكم ذح اًمشقخ اهلراس(اًمعؼقدة اًم .149

 -رمحف اهلل-اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة ًمشقخ اإلؾمالم .151

 -رمحفام اهلل-ذح اهلراس  اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة ًمشقخ اإلؾمالم .151

( اعمـقػة اعمٌاطمث مـ اًمقاؾمطقة قمؾقف اطمتقت ومقام اًمؾطقػة اًمتـٌقفات) اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .152

 -اهلل رمحف- اًمًعدي ًمؾشقخ

 -رمحفام اهلل- سماز اسمـ اًمعالمة ذح اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .153

 -رمحف اهلل-اًمعؿر اعمديد حتؼقؼ يمؾؿة اًمتقطمقد ًمؾعالمة قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ .154

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -اًمعقاصؿ مـ اًمؼقاصؿ ذم حتؼقؼ مقاىمػ اًمصحاسمة سمعد ووماة اًمـٌل  .155
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 -رمحف اهلل-اًمغرسماء ًمإلمام اًممضمري .156

 -رمحف اهلل-مام قمٌد اًمعزيز سمـ سماز اًمغزو اًمػؽري ووؾمائؾف ًمإل .157

 -رمحف اهلل-اًمغؾق ذم إثار واعمشاهد وظمطر ذًمؽ ًمؾعالمة حمؿد سمـ إسمراهقؿ آل اًمشقخ  .158

 -طمػظف اهلل-اًمػتقى احلؿقية اًمؽؼمى ذح اًمشقخ صاًمح آل اًمشقخ  .159

 -اهلل رمحف- سماز إسمـ اًمعالمة سمتعؾقؼات اًمؽؼمى احلؿقية اًمػتقى .161

 رمحاف- محازة اًمارزاق قمٌد حمؿد ًمعالمةتعؾقؼ قمغم اًمتحؼقؼ ( ا)اًم اًمؽؼمى احلؿقية اًمػتقي .161

 -اهلل

 -رمحف اهلل-اًمػرق سملم ىماقمدة اًمغقٌة اعمحرمة وسملم ىماقمدة اًمغقٌة اًمتل ٓ حترم ًمؾؼراذم .162

 -رمحف اهلل-اًمػرىمان سملم أوًمقاء اًمرمحـ وأوًمقاء اًمشقطان ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .163

 -طمػظف اهلل-مة رسمقع اعمدظمكم اًمػرىمة اًمـاضمقة أصقهلا وقمؼائدها |ًمؾعال .164

 -طمػظف اهلل-ًمؾعالمة صاًمح اًمػقزان  اًمػئة اًمضاًمة ومـفجفا .165

ـل شمقؿقة  .166 ؾْماَلِم سْم  -رمحف اهلل-اًمؼاقمدة اعمرايمشقة ًمَشْقخل اإْلِ

 -رمحف اهلل-اًمؼائد إزم اًمعؼائد ٕيب اًمـٍم قمكم سمـ طمًـ صديؼ ظمان  .167

 -هللرمحف ا-اًمؼصقدة اهلائقة ًمؾعالمة طماومظ سمـ أمحد احلؽؿل .168

 -رمحف اهلل-اًمؼصقدة اًمقواطمقة رم مدح أم اعمممـلم قمائشة ٓسمـ هبقج  .169

 -رمحف اهلل-اًمؼقادح ذم اًمعؼقدة ًمإلمام قمٌد اًمعزيز سمـ سماز .171

 -رمحف اهلل-اًمؼقاقمد إ رسمع ذح اًمعالمة اسمـ سماز .171
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 -رمحف اهلل-اًمؼقاقمد إرسمع ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .172

رمحاااف -احلًاااـك ًمؾعالماااة حمؿاااد سماااـ صااااًمح اًمعثقؿااالماًمؼقاقماااد اعماااثغم ذم صاااػات أؾماااامء اهلل  .173

 -اهلل

 -رمحف اهلل-اًمؼقاقمد اعمفؿة ذم آؾمامء واًمصػات ٓسمـ اًمؼقؿ .174

اًمؼقل احلثقث قمكم قمؼقدة أهؾ احلاديث ماـ مؼاآت إؾماالمقلم ٕيب احلًاـ إؿماعري  .175

 -رمحفام اهلل-ًمؾـجؿل 

قمٌاااد اًمؾطقاااػ سماااـ قمٌاااد اًمؼاااقل اعمٌااالم ذم اًمتحاااذير ماااـ يمتااااب إطمقااااء قمؾاااقم اًماااديـ ًمؾعالماااة  .176

 -رمحف اهلل-اًمرمحـ سمـ طمًـ آل اًمشقخ

 -رمحف اهلل-اًمؼقل اعمٌلم ذم طمؽؿ آؾمتفزاء سماعمممـلم ًمؾعالمة قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس .177

 -طمػظف اهلل-اًمؼقل اعمدسمج سمذيمر وصايا ذم اعمـفج ًمؾشقخ قمٌقد اجلاسمري  .178

 -محف اهللر-اًمؽاومقة اًمشاومقة ذم آكتصار ًمؾػرىمة اًمـاضمقة ًمإلمام اسمـ اًمؼقؿ .179

 -اهلل رمحف- سمقطار هبجت حمؿد ًمؾشقخ وشمعؾقؼاشمف اًمؽقصمري .181

  -رمحف اهلل-ًمؾعالمة حمؿد سمـ أمان اجلامل اعمحارضة اًمدوماقمقة قمـ اًمًـة اعمحؿدية .181

 -رمحف اهلل-اعمختار ذم أصقل اًمًـة ٓسمـ اًمٌـا احلـٌكم اًمٌغدادي .182

 -رمحف اهلل-اعمراسمطة سماًمثغقر ٓسمـ شمقؿقة .183

 -رمحف اهلل-ًمعؼدية ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اهلل اًمؼرقماوي اعمًائؾ اًمثامكقة ا .184

 -رمحف اهلل-اعمًائؾ اخلؿًة ًمؾعالمة حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .185
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طمػظاف -اعمصطؾحات وأثرها قمغم اًمعؾؿ واًمثؼاومة واًمارأي اًمعاام ًمؾشاقخ صااًمح آل اًمشاقخ  .186

 -اهلل

 -رمحف اهلل-اعمعتؼد اًمصحقح اًمقاضمب قمغم يمؾ مًؾؿ ًمؾعالمة قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس .187

  -رمحف اهلل-اعمعؾقم مـ واضمب اًمعالىمة سملم احلايمؿ واعمحؽقم ٓسمـ سماز .188

 -طمػظف اهلل-اعمعقار ًمعؾؿ اًمغزازم ذم يمتاسمف اًمًـة اًمـٌقية ًمؾشقخ صاًمح آل اًمشقخ  .189

 -رمحف اهلل-اعمؼدمة اًمذهٌقة ًمإلمام اًمالًمؽائك  .191

 -رمحف اهلل-اعمؼدمة اًمزهرا ذم إيضاح اإلمامة اًمؽؼمى ًمإلمام اًمذهٌل .191

 -رمحف اهلل-دمة اًمؼػمواكقة ٓسمـ أيب زيد اًمؼػمواين اعمؼ .192

 -رمحف اهلل-اعمـتؼك مـ رؾماًمة دقمقة اًمتقطمقد ًمؾعالمة اهلراس .193

 -رمحف اهلل-اعمـظقمة اًمتائقة ذم اًمؼدر ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .194

 -رمحف اهلل-اعمـظقمة احلائقة ًمإلمام أيب سمؽر قمٌداًمؾف سمـ أيب داود اًمًجًتاين  .195

ئق .196  -رمحف اهلل-اًمزكجاين  ة ذم اًمًـة ًمإلمام أيب اًمؼاؾمؿاعمـظقمة اًمرا

 -طمػظف اهلل-اعمقىمػ اًمصحقح مـ أهؾ اًمٌدع ًمؾعالمة رسمقع سمـ هادى اعمدظمغم  .197

 -رمحف اهلل-اًمـصػمية ـمغاة ؾمقرية ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .198

 -رمحف اهلل-اهلجر اجلؿقؾ واًمصػح اجلؿقؾ وأىمًام اًمتؼقى واًمصؼم ًمشقخ اإلؾمالم .199

 -رمحف اهلل-احلؼ واخلؾؼ ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةاًمقاؾمطة سملم  .211

 -رمحف اهلل-اًمقاضمٌات اعمتحتامت ًمؾشقخ قمٌداًمؾف سمـ اسمراهقؿ اًمؼرقماوي اًمقاوحات ذم .211
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 -رمحف اهلل-اًمقصقة اًمؽؼمى ًمشقخ آؾمالم اسمـ شمقؿقة  .212

 -طمػظف اهلل-اًمقٓء واًمؼماء ًمؾعالمة اًمػقزان  .213

 -ف اهللرمح-إسمراز اعمعاين سمنمح وصقة اًمصاسمقين ًمؾـجؿل .214

 .إحتاف اًمٌنم سمؿؽاكة وزم إمر ذم اًمؽتاب وصحقح اخلؼم ًمؾشقخ قمٌقد اجلاسمري .215

 -رمحف اهلل-إملاع اًمًؾػ رم آقمتؼاد يمام طمؽاه اإلمام طمرب سمـ إؾمامقمقؾ اًمؽرماكك .216

-إرؿمااد اًمغٌال إمم مااذهب أهاؾ اًمٌقات ذم صااحب اًمـقال صاكم اهلل قمؾقااف وؾماؾؿ ًمؾشااقيماين .217

 -رمحف اهلل

م سماالن مؼارقمااة احلؽااام ًمقًاات ؾمااٌقؾ اًمرضمااقع إمم اإلؾمااالم ًمؾعالمااة إقمااالم ؾمااػفاء إطمااال .218

 -رمحف اهلل-إًمٌاكك

ًاااقح رم أظمااار إىماماااة اًمؼمهاااان رم اًمااارد قماااغم ماااـ أنؽااار ظماااروج اعمفااادى واًمااادضمال وكااازول اعم .219

 -رمحف اهلل–ًمؾعالمة محقد اًمتقجيري  اًمزمان

 ػ آل اًمشقخ.إىمامة احلجة واًمؼمهان ذم هجر اًمذكقب واًمعصقان ًمعٌداًمؾف سمـ قمٌداًمؾطق .211

 -رمحف اهلل-اًمًققـمل ب أيب سمؽر وقمؿر ًمؾحاومظإًمؼام احلجر عمـ زيمل ؾما .211

 -طمػظف اهلل-ًمؾشقخ اجلاسمري  إمداد اًمًؾػل سملصقل وىمقاقمد اعمـفج اًمًؾػل .212

 -رمحف اهلل- إمداد أهؾ إثر سمنمح طمديث طمذيػة ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌقد اجلاسمري .213

 -رمحف اهلل-ؽًؽلإيضاح اًمؼمهان ذم معرومة قمؼائد أهؾ إديان ًمؾً .214

 -رمحف اهلل-أطمؽام اعمعاهديـ واعمًتلمـلم ًمؾشقخ اًمعالمة أمحد سمـ حيك اًمـجؿل  .215
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 -رمحف اهلل-أطمؽام قمصاة اعمممـلم ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .216

 -رمحف اهلل-أظمطاء ومتح اًمٌاري ذم اًمعؼقدة ًمؾشقخ قمٌد اهلل اًمدويش  .217

 -رمحف اهلل- أظمطاء ومتح اًمٌاري ذم اًمعؼقدة ًمؾشقخ قمٌد اهلل اًمعٌدزم .218

 -رمحف اهلل-أرسمع ىمقاقمد شمدور قمؾقفا إطمؽام ًمإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .219

 -طمػظف اهلل-أؾماٌاب كجاة إماة ًمؾعالمة صاًمح سمـ ومقزان اًمػقزان .221

 -رمحف اهلل- ٕطمد أئؿة اًمدقمقة أؾمٌاب كجاة اًمًمول مـ اًمًقػ اعمًؾقل .221

  -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم أؾمامء اهلل وصػاشمف ومقىمػ أهؾ اًمًـة مـفا ًمؾعالمة .222

  -رمحف اهلل-أؾمئؾة وأضمقسمة ًمؾعالمة قمٌداًمرمحـ سمـ طمًلم آل اًمشقخ .223

 -طمػظف اهلل-اعمـاهج اجلديدة ًمؾعالمة صاًمح سمـ ومقزان سمـ قمٌداًمؾف اًمػقزان أؾمئؾة .224

 -رمحف اهلل-أصؾ اًمًـة واقمتؼاد اًمديـ ًمإلمام قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ اًمرازي .225

  -رمحف اهلل-اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌداًمقهابأصؾ ديـ اإلؾمالم وىماقمدشمف ًمشقخ  .226

 -رمحف اهلل-أصقل اقمتؼاد أهؾ اًمًـة واجلامقمة ًمؾالًمؽائل  .227

 .أصقل اإليامن ًمؾشقخ اعمجدد حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب ذح اًمشقخ صاًمح آل اًمشقخ .228

 رسمقع سمـ هادي اعمدظمكم ًمشقخ اجلرح واًمتعديؾ أصقل احلدادية .229

 -رمحف اهلل-أصقل اًمًـة ٓسمـ أبك زمـلم .231

 -رمحف اهلل-اًمًـة ًمؾحؿقدى أصقل .231

 -رمحف اهلل-أصقل اًمًـف ًمإلمام أمحد .232
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 .أصقل ووقاسمط ذم اًمتؽػػم ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اًمؾطقػ سمـ قمٌداًمرمحـ آل اًمشقخ .233

 .أقمالم اًمًـة اعمـشقرة ٓقمتؼاد اًمطائػة اًمـاضمقة اعمـصقرة ًمؾشقخ اًمعالمةطماومظ احلؽؿل .234

سمة وضمػاء ذم إنٌقاء واًمصحاسم .235  .ة؟ ًمؾعالمة قمٌد اعمحًـ اًمعٌادأهمؾق ذم سمعض اًمؼرا

 .أىمقال قمؾامء اًمًـة ذم مـفج اعمقازكات جلؿع مـ اًمعؾامء .236

 -رمحف اهلل–اًمرد قمغم اسمـ قمؼقؾ احلـٌكم ٓسمـ ىمدامة اعمؼدد  .237

 .ل مًللة احلؽؿ سمغػم ما أنزل اهللطمق -رمحف اهلل-أنػس يمالم ؾمامطمة اًمعالمة إسمـ سماز .238

 -رمحف اهلل-قمٌد اًمعزيز سمـ سمازإلمام ًمؾعالمة أنقاع اًمتقطمقد اًمذي سمعث اهلل سمف اًمرؾمؾ ًم .239

 -رمحف اهلل-أهؾ اًمًـة اًمققم هؿ أهؾ اًمًـة أمس ًمؾشقخ اًمعالمة مؼٌؾ اًمقادقمل .241

 -رمحف اهلل-ًمؾعالمة محقد اًمتقجيري أهؾ اًمًـة واجلامقمة هؿ اًمًقاد إقمظؿ  .241

 -رمحف اهلل-أوًمقاء اهلل قمؼالء ًمقًقا جماكلم ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .242

  -رمحف اهلل-اهلل وأوًمقاء اًمشقطان ًمشقخ اإلؾمالم إسمـ شمقؿقة أوًمقاء .243

 -طمػظف اهلل-أئؿة اجلرح واًمتعديؾ ًمؾعالمة رسمقع سمـ هادى اعمدظمغم  .244

 -رمحف اهلل-سمحث طمقل أطماديث اعمفدي ًمؾعالمة إًمٌاين  .245

 سمحث ذم شمقًمقة اًمؽػار ًمٌعض اعمًؾؿلم قمكم سمعض ًمؾعالمة حمؿد إملم اًمشـؼقطل. .246

 .ًمؾعالمة اًمشقيماين ٌقاءهؿ مًاضمداهلل اًمقفقد ٓختاذهؿ ىمٌقر أن ًمعـ سمحث ذم طمديث .247

 .سمحث ذم مـافمرة مع مـ يدقمل ضمقاز آطمتػال سماعمقًمد اًمـٌقي ًمؾعالمة إًمٌاين .248

 سمحث ذم: هؾ ذع مـ ىمٌؾـا ذع ًمـا؟ ًمؾعالمة حمؿد إملم اًمشـؼقطل. .249
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 .ٌداعمحًـ اًمعٌادسمذل اًمـصح واًمتذيمػم ًمٌؼايا اعمػتقكلم سماًمتؽػػم واًمتػجػم ًمؾشقخ قم .251

 -رمحف اهلل– اًمشقخ قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس سمالدكا واحلؿالت اإلقمالمقة احلاىمدة .251

 -رمحف اهلل-سمؾقغ إماين ذح قمؼقدة أيب زيد اًمؼػمواين ًمؾعالمة اًمـجؿل .252

 -رمحف اهلل-رؾماًمة مـفج احلؼ ًمؾعالمة اًمًعدي سمقان احلؼ ذم .253

 -رمحف اهلل-ع سمـ هادي اعمدظمكم سمقان سمطالن دقماوى أهؾ مممتر اًمشقشان ًمؾعالمة رسمق .254

 -رمحف اهلل-سمقان طمؼقق وٓة إمقر ًمؾشقخ اًمعالمة اإلمام اسمـ سماز .255

 -رمحف اهلل-حمؿد سمـ قمٌد اًمقهابسمقان معتؼد أئؿة اًمدقمقة اًمـجدية ًمإلمام قمٌد اهلل سمـ  .256

 -رمحف اهلل-سمرضمس اًمعٌد اًمؽريؿ شماريخ شمدويـ اًمعؼقدة اًمًؾػقة ًمؾشقخ قمٌد اًمًالم سمـ .257

  -رمحف اهلل-ًمؼدر ًمشقخ اإلؾمالم ذح اًمعالمة اًمًعدي شمائقة ا .258

 -رمحف اهلل-دمريد اًمتقطمقد ًمإلمام أمحدسمـ قمكم اعمؼريزي اًمشاومعل  .259

 -رمحف اهلل-حتذير اًمًاضمد مـ اختاذ اًمؼٌقر مًاضمد ًمؾعالمة إًمٌاين  .261

 حتػة اإلظمقان سمام ضماء ذم اعمقآة واعمعاداة واحلب واًمٌغض واهلجران ًمؾشقخ اًمتقجيري. .261

حتػااااة اًمطاًمااااب واجلؾااااقس ذم يمشااااػ ؿمااااٌفف داود سمااااـ ضماااارضمقس ًمؾعالمااااة قمٌااااداًمؾطقػ آل  .262

 اًمشقخ 

 -رمحف اهلل-عالمة محاد إنصارية اًمؼاري ذم اًمرد قمغم اًمغامري اًمحتػ .263

رمحاااف -ب احلـاااٌكم اًمٌغااادادي ضماااحتؼقاااؼ يمؾؿاااة اإلظماااالص وحتؼقاااؼ معـاهاااا ًمؾحااااومظ اسماااـ ر .264

 -اهلل
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 -رمحف اهلل-ًمؾشقخ احلصلمشمذيمػم اًمعٌاد سمػتاوى أهؾ اًمعؾؿ ذم اجلفاد  .265

 -رمحف اهلل-شمشٌف اخلًقس سملهؾ اخلؿقس ًمؾذهٌل .266

 -رمحف اهلل-شمصـقػ اًمـاس أو اًمرد قمغم مـؽرى اًمتصـقػ ًمؾعالمة قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس  .267

 -رمحف اهلل-شمطفػم آقمتؼاد قمـ أدران اإلحلاد ًمؾصـعاين  .268

 .طمجر آل سمقـمامكشمطفػم اجلـان وإريمان قمـ درن اًمنمك واًمؽػران ًمؾعالمة أمحد سمـ  .269

 شمعريػ أهؾ اإليامن ًمصحة طمديث )إن آدم ظمؾؼ قمكم صقرة اًمرمحـ( حلامد إنصاري. .271

 -طمػظف اهلل-شمعؼٌات ومالطمظات قمكم يمتاب صػقة اًمتػاؾمػم ًمؾعالمة اًمػقزان  .271

 ًمؾعالماة اإلؾمالم ذم اًمتػًػم مذاهب و اإلؾمالمقة واًمنميعة اًمعؼقدة يمتايب قمغم شمعؾقؼات .272

 -اهلل رمحف- محزة اًمرزاق قمٌد حمؿد

 -رمحف اهلل-ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب شمػًػم يمؾؿة اًمتقطمقد .273

نااااازل اًمااااارمحـ ًمؾعالماااااة صااااااًمح شمػصاااااقؾ اًمعالماااااة اًمػاااااقزان ذم طمؽاااااؿ ماااااـ طمؽاااااؿ سمغاااااػم ماااااا أ .274

 .اًمػقزان

 -رمحف اهلل-شمؼريب اًمتدمرية ًمؾعالمة اسمـ اًمعثقؿلم  .275

 -رمحف اهلل-شمؾؼلم اًمعؼقدة ًمؾعامة ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .276

 -رمحف اهلل-ت هامة قمكم ما يمتب اًمصاسمقين ذم صػات ًمإلمام قمٌد اًمعزيز سمـ سماز شمـٌقفا .277
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ـْ ِديـِال اأياة  .279 ـْتلْؿ ذِم ؿَمؽٍّ ِم َا اًمـواسل إِْن يمل صمامن طمآت مًتـٌطة مـ ىمقًمف شمعامم }ىملْؾ َيا َأُّيه

 -رمحف اهلل-ًمقهابعمحؿد سمـ قمٌدا

 -رمحف اهلل-ضمزء ذم اًمتؿًؽ سماًمًــ ًمإلمام ؿمؿس اًمديـ اًمذهٌل  .281

 -رمحف اهلل-ضمزء ذم اًمتفـئة ذم إقمقاد وهمػمها ًمؾحاومظ اسمـ طمجر  .281
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 زي اعمؼدد.ضمزء ومقف امتحان اًمًـل مـ اًمٌدقمل ًمإلمام قمٌداًمقاطمد سمـ حمؿد اًمشػما  .283

 -رمحف اهلل-ضمزء ومقف أضمقسمة رم أصقل اًمديـ ًمإلمام أمحد سمـ قمؿر هيج  .284

  -رمحف اهلل-ضمزء ومقف طمال قمؽرمة مقزم اسمـ قمٌاس ًمؾؿـذري  .285

 -رمحف اهلل-ضمزء ومقف مـتؼك مـ ذم اًمؽالم ًمؾفروي .286

 -طمػظف اهلل-ضمـاية اًمتؿققع قمغم اعمـفج اًمًؾػل ًمؾشقخ قمٌقد اجلاسمري  .287

 .قمـ ؾممال سمعض أهؾ دمشؼ رم اًمصػات ضمقاب أبك سمؽر اخلطقب .288

 .ضمقاب ؿمقخ اإلؾمالم قمـ احلديث اعمروي ذم إبدال .289

 .ضمقاب ؿمقخ اإلؾمالم قمـ اًمؼائؾلم )إكام إوامر واًمـقاهل رؾمقم اًمعقام( .291

 -رمحف اهلل-طماضمة إمة إمم اًمدقماة ًمؾشقخ قمٌداًمًالم سمرضمس .291

 -رمحف اهلل-طماؿمقة صمالصمة إصقل ًمؾعالمة قمٌد اًمرمحـ سمـ ىماؾمؿ .292

 ٓسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ اسمراهقؿ احلؾٌل.-طمؼ أبقى اًمرؾمقل صكم اهلل قمؾقة وؾمؾؿ .293
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 -طمػظف اهلل-طمؼقق وٓة إمقر ًمؾعالمة قمٌد اعمحًـ اًمعٌاد  .295

 -طمػظف اهلل-طمؼقق وٓة إمقر مـ يمتاب ىمطػ اجلـك اًمداين ًمؾعالمة اًمعٌاد .296

 -رمحف اهلل-ة اًمٌدقمة ًمؾعالمة قمٌد اًمرمحـ اعمعؾؿل اًمقامينطمؼقؼ .297

 -طمػظف اهلل-طمؼقؼة اًمتصقف ًمؾعالمة اًمػقزان  .298

  -رمحف اهلل-طمؼقؼة اًمتقطمقد واًمنمك ًمإلمام ًمؾعالمة قمٌد اًمعزيز سمـ سماز .299

 -رمحف اهلل-طمؼقؼة اًمدقمقة اًمـجدية ًمإلمام قمٌداًمعزيز سمـ حمؿد سمـ ؾمعقد .311

 إباـمقؾ قمـفا ًمؾعالمة قمٌد اًمؾطقػ آل اًمشقخ. طمؼقؼة دقمقة اسمـ قمٌد اًمقهاب ورد .311

 -رمحف اهلل-طمؽاية اعمـافمرة ذم اًمقاؾمطقة ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .312

 -رمحف اهلل-طمؽؿ آؾمتعاكة سماجلـ واًمشقاـملم واًمـذر هلؿ ًمؾعالمة قمٌد اًمعزيز سمـ سماز  .313

 -اهللرمحف -طمؽؿ آؾمتغاصمة سماًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾعالمة قمٌد اًمعزيز سمـ سماز  .314

  -رمحف اهلل-طمؽؿ اًمتعٌد سمإوراد اًمٌدقمقة واًمنميمقة ًمإلمام اسمـ سماز  .315

 -رمحف اهلل-طمؽؿ مؼاـمعة مـتجات أقمداء اإلؾمالم ًمؾشقخ اًمعالمة أمحد اًمـجؿل  .316

طمؽاااااااؿ ماااااااقآة أهاااااااؾ اًمنماااااااك ًمؾشاااااااقخ اإلماااااااام ؾماااااااؾقامن سماااااااـ قمٌداًمؾاااااااف سماااااااـ اًمشاااااااقخ حمؿاااااااد  .317

 قمٌداًمقهاب. 

 -رمحف اهلل-ٌد اًمقهاب طمؽؿة إرؾمال اًمرؾمؾ واظمتالف اًمـاس ٓسمـ قم .318

 -رمحف اهلل-طمقار طمقل مًائؾ إيامكقة مؾحة ًمؾعالمة اسمـ سماز  .319

 -طمػظف اهلل-ظمصائص اًمػرىمة اًمـاضمقة واًمطائػة اعمـصقرة ًمؾشقخ صاًمح آل اًمشقخ  .311
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 -رمحف اهلل-قمٌد اًمرمحـ اًمقيمقؾ ظمطاب مػتقح ًمشقخ مشايخ اًمطرق اًمصقومقة ًمؾعالمة .311

 -رمحف اهلل-دظمقل اجلـة ًمشقخ اإلؾمالم .312

ة ًمؾشقخ صاًمح سمـ محقد  .313  -رمحف اهلل-دقمقى حترير اعمرأ

اس  .314  -رمحف اهلل-دوماع قمـ اًمًـة ًمؾعالمة اعمحؼؼ حمؿد ظمؾقؾ هرو

 -اهلل رمحف- اًمقهاب قمٌد سمـ حمؿد اإلؾمالم ًمشقخ اًمتقطمقد دٓئؾ .315

 -رمحف اهلل-ذيمر ما ذم ىمصة اهلجرة مـ اًمػقائد ًمشقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .316

  -رمحف اهلل-تحذير مـ اعمرضمئة ًمؾشقخ قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمسذم اإلرضماء واًم .317

 -رمحف اهلل-ذم اًمتلويؾ ًمإلمام مقومؼ اًمديـ اسمـ ىمدامة اعمؼدد .318

 -رمحف اهلل-ذم اًمؽالم وأهؾف ًمؾعالمة أيب إؾمامقمقؾ اهلروي  .319

 .اعمريز سمنم قمغم اًمدارمل اإلمام رد .321

 -اهلل اههد- احلؾٌل قمكم قمغم -اهلل طمػظف- اجلاسمري قمٌقد اًمعالمة رد .321

 - اهلل رمحفام- اجلقزي اسمـ كصقحة ذم اًمعؾثل اإلمام رؾماًمة .322

 -رمحف اهلل-ذم مؼتؾ احلًلم ًمشقخ اإلؾمالم أمحدسمـ قمٌداحلؾقؿ سمـ شمقؿقة رؾماًمة .323

 .رؾماًمة اإلمام أمحد إمم اعمتقيمؾ .324

 -رمحف اهلل–اًمضحاك سمـ مزاطمؿ سمـ ؿمجاع اإلمام رؾماًمة  .325

 إمم أهؾ اًمؼصقؿ -رمحف اهلل-رؾماًمة اإلمام حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب .326

 رؾماًمة اًمتحذير مـ وؾمائؾ اًمتـصػم ًمؾجـة اًمدائؿة ًمؾٌحقث اًمعؾؿقة وإومتاء  .327
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 ذم ذم  اًمٌدع -رمحف اهلل-رؾماًمة احلاومظ أيب سمؽر إثرم  .328

 رؾماًمة اخلؾقػة قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز ذم اًمتؿًؽ سماًمًـة. .329

 .دهرؾماًمة اًمشقخ محد سمـ قمتقؼ إمم ىمقيرش سمـ معجب جيقٌف قمـ مًائؾ ؾمؿعفا قمـ .331

 .رؾماًمة اًمشقخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ إمم اإلمام ومقصؾ سمـ شمريمل حيثف ومقفا قمغم اًمعؾؿ .331

 .رؾماًمة إؾمحاق سمـ راهقية ًمإلمام أيب زرقمة اًمرازي ذم اًمقصقة سماًمًـة .332

 -رمحف اهلل– رؾماًمة أيب قمٌد اهلل اًمٌقؿمـجل حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد .333

 -هللرمحف ا-رؾماًمة إمم اعمـًقسملم إمم اًمتشقع ًمشقخ اإلؾمالم .334

 -رمحف اهلل-رؾماًمة إزم أهؾ اًمٌحريـ ذم رؤية اًمؽػار رهبؿ ًمإلمام اسمـ شمقؿقة .335

  -رمحف اهلل-رؾماًمة أؾمد اًمًـة ًمإلمام أؾمد سمـ مقؾمك .336

 .ن ًمؾجـة اًمدائؿة ًمؾٌحقث واإلومتاءرؾماًمة طمؽؿ اًمدقمقة إمم وطمدة إديا .337

 .رؾماًمة ؿمقخ آؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب إمم إخ محد اًمتقجيرى .338

 .ؿد سمـ قمٌد اًمقهاب إمم اًمًقيدىآؾمالم حم رؾماًمة ؿمقخ .339

 .اًمقهاب إمم قمامل مـ أهؾ اعمديـة رؾماًمة ؿمقخ آؾمالم حمؿد سمـ قمٌد .341

 .هاب إمم مـ يصؾ إًمقف مـ اعمًؾؿلمرؾماًمة ؿمقخ آؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمق .341

 -رمحف اهلل-رؾماًمة ؿمقخ اإلؾمالم ذم اًمرد قمكم اعمرؿمدة .342

 مم اًمنميػ.رؾماًمة ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب إ .343
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 ؾماؾػ قمؾقاف يماان وما واًمًـة سماًمؽتاب اًمتؿًؽ ذم اًمشامل اخلقاص قمٌاد سمـ قمٌاد رؾماًمة .344

 .إمة

إمم اإلظماااقان قمٌاااد اهلل آل قماااكم ومحاااقد وقماااكم آل  رؾماااًمة قمٌاااد اهلل سماااـ قمٌاااد اًمااارمحـ أبااااسمطلم .345

 قمٌد اهلل.

 -رمحف اهلل-رؾماًمة ذم اشمٌاع اًمرؾمقل ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .346

 -رمحف اهلل-شمٌاع ًمشقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب رؾماًمة ذم اًمًـة وآ .347

  -رمحف اهلل-رؾماًمة ذم اًمؽالم قمغم احلالج ًمشقخ إؾمالم اسمـ شمقؿقة .348

 حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب. رؾماًمة ذم أنقاع اًمـػل واإلصمٌات ذم ىمقل ٓ إهل إٓ اهلل ًمإلمام .349

 -رمحفؿ اهلل-رؾماًمة مفؿة ذم صمالث ىمضايا ٕئؿة اًمدقمقة  .351

 -رمحف اهلل-واإلؾمتـجاد سماعمؼٌقر ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةزيارة اًمؼٌقر  .351

 -رمحف اهلل-ؾمٌقؾ اًمرؿماد ذم هدي ظمػم اًمعٌاد ًمؾعالمة شمؼل اًمديـ اهلالزم  .352

 -رمحف اهلل-ؾمتة مقاوع مـ اًمًػمة ًمإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب .353

 -رمحف اهلل-ؾمؾؿ اًمقصقل ذم قمؾؿ إصقل حلاومظ سمـ أمحداحلؽؿل .354

 -طمػظف اهلل-ذم اًمػتـ وشمؼؾب إطمقال ًمؾشقخ صاًمح آل اًمشقخ ؾمامت اعمممـلم  .355

 -رمحف اهلل-ؾممال وضمقاب ذم أهؿ اعمفامت ًمؾعالمة اًمًعدي .356

طمػظاااف -ؾماااقد ىمطاااب هاااق مصااادر شمؽػاااػم اعمجتؿعاااات اإلؾماااالمقة ًمؾعالماااة رسمقاااع اعمااادظمكم  .357

 -اهلل
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 -رمحف اهلل-ؿمٌفات طمقل اًمًـة ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌداًمرازق قمػقػل .358

واًماااارد قمؾقفااااا )) أم اعمااااممـلم قمائشااااة رى اهلل قمـفااااا (( ًمشااااقخ  ؿمااااٌفات طمااااقل اًمصااااحاسمة .359

 -رمحف اهلل-اسمـ شمقؿقة  اإلؾمالم

 -رمحف اهلل-ذح اًمًـة ًمإلمام اًمؼمهباري  .361

 -رمحف اهلل-ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اهلل سمـ محقد شاضمتـٌقا اًمًٌع اعمقسمقؼات»ذح طمديث  .361

 -اهلل طمػظف-ًمؾعالمة اًمػقزان  شوذ إكا يمـا ذم ضماهؾقة»ذح طمديث  .362

رمحاااف -اإلؾماااالم اسماااـ شمقؿقاااة ًمشاااقخ شٓيااازين اًمااازاين طمااالم يااازين وهاااق ماااممـ»ذح طماااديث  .363

 -اهلل

رمحاااف -ؿماااعار أصاااحاب احلاااديث ًمؾعالماااة حمؿاااد سماااـ حمؿاااد سماااـ أمحاااد سماااـ إؾماااحاق احلاااايمؿ  .364

 -اهلل

 -رمحف اهلل-ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ذم قملم اًمعالمة اهلراس  .365

  -رمحف اهلل-اعمعؾؿل اًمقامين ًمؾعالمة صدع اًمدضمـة ذم ومصؾ اًمٌدقمة قمـ اًمًـة .366

 -رمحف اهلل-سيح اًمًـة ًمإلمام أيب ضمعػرحمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي .367

 -رمحف اهلل-ًمؾعالمة قمٌقد اجلاسمري  صالح آظمر هذه إمة سمصالح أوهلا .368

 -رمحف اهلل-ًمؾعالمة محقد اًمتقجيري رضر اًمٌدقمة قمغم اإلؾمالم واعمًؾؿلم  .369

 -رمحف اهلل-ٌداًمًالم سمرضمسرضورة آهتامم سماًمًــ اًمـٌقية ًمؾعالمة قم .371

 -طمػظف اهلل-وقاسمط معامؾة اًمًـل مـ اًمٌدقمل ًمؾشقخ قمٌقد اجلاسمري  .371
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 .ـماقمة وزم إمر ًمؾعالمة صاًمح سمـ قمٌداًمرمحـ إـمرم .372

 -رمحف اهلل-ـمقاهمقت ًمؾعالمة قمٌداًمرمحـ اًمقيمقؾ  .373

 -طمػظف اهلل-فماهرة اًمتٌديع واًمتػًقؼ ًمؾشقخ اًمعالمة صاًمح سمـ ومقزان اًمػقزان  .374

 -رمحف اهلل-شمٌاع اهلقى ًمؾشقخ اًمعالمة حمؿد طمامد اًمػؼلقماىمٌة ا .375

 -رمحف اهلل-قماىمٌة اًمطائػة اًمـجدية ذم شمقطمقد إًمقهقة ًمؾشقخ ؾمعد سمـ قمتقؼ .376

 -رمحف اهلل-قمؼد اجلامن ذم سمقان ؿمعب اإليامن ًمؾعالمة حمؿد مرشميض اًمزسمقدي  .377

 .رواية إندرايب قمـف-رمحف اهلل-قمؼقدة اإلمام أمحد سمـ طمـٌؾ  .378

 .إلمام أمحد سمـ طمـٌؾ سمرواية اإلصطخري قمـفقمؼقدة ا .379

 .قمؼقدة اإلمام أمحد سمـ طمـٌؾ سمرواية اًمزركدي قمـف .381

 -رمحف اهلل-قمؼقدة اًمًؾػ وأصحاب احلديث ًمشقخ اإلؾمالم اًمصاسمقين .381

 -رمحف اهلل-قمؼقدة اًمشقخ مؼٌؾ سمـ هادي اًمقادقمك .382

 -رمحف اهلل-قمؼقدة أهؾ اإلؾمالم ومقام جيب ًمإلمام ًمؾعالمة قمٌداًمًالم سمـ سمرضمس .383

 -رمحف اهلل-قمؼقدة أهؾ اًمًـة واجلامقمة ًمؾشقخ حمؿد سمـ صاًمح اًمعثقؿلم  .384

 -رمحف اهلل-قمؼقدة حمؿد سمـ ـماهر اعمؼدد .385

 -رمحف اهلل-قمقامؾ إصالح اعمجتؿع ًمؾعالمة اسمـ سماز .386

 -رمحف اهلل-قمقًك يمؾؿة اهلل و اًمؼرآن يمالم اهلل ًمشقخ آؾمالم اسمـ شمقؿقة .387

 -رمحف اهلل-ومقفا ًمؾعالمة محقد اًمتقجيريهمرسمة اإلؾمالم ، و إطماديث اًمقاردة  .388
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 -رمحف اهلل-همرسمة اإلؾمالم اًمعالمة اًمشقخ حمؿد ظمؾقؾ هراس  .389

 -رمحف اهلل-همـقة اًمًائؾ سمام ذم ٓمقة ؿمقخ إؾمالم مـ مًائؾ ًمؾعالمة اًمـجؿل .391

 .ومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة ذم اًمصقومقة واًمتصقف .391

 .ًمرضمؾ مـ أهؾ اًمًـةومتاوى أهؾ اًمعؾؿ ذم اًمتحذير مـ أهؾ اًمٌدع ومتك خيرج ا .392

  -رمحفؿ اهلل-ومتاوى قمؾامء إمة ومقؿـ طمؽؿ سمغػم ما أنزل اهلل مـ إئؿة  .393

 ومتاوى يمٌار قمؾامء إزهر طمقل إرضطمة واًمؼٌقر واعمقارد واًمـذور. .394

 -رمحف اهلل-ومتاوى وسمحقث قمؼدية ًمؾعالمة اهلراس  .395

 ومتاوي اًمعالمة صاًمح اًمػقزان ذم مًائؾ إمامة. .396

رمحااااف -ذي اًمرمحااااة ذم ذح اًمقاضمٌااااات اعمااااتحامت ًمؾعالمااااة اًمـجؿاااالومااااتح اًماااارب اًمغػااااقر  .397

 -اهلل

 -رمحف اهلل-يمتاب اًمًـة مـ ؾمــ أبك داود ًمؾشقخ اًمـجؿل  ومتح اًمرطمقؿ اًمقدود ذم .398

 -رمحف اهلل-ومتح رب اًمؼمية سمتؾخقص احلؿقية ًمؾعالمة اسمـ اًمعثقؿلم  .399

 -رمحف اهلل-ومتقى ومقؿـ يعظؿ اعمشايخ ًمشقخ اإلؾمالم .411

 -رمحف اهلل-م ووده ًمشقخ آؾمالمومصؾ رم اإلؾمال .411

 -رمحف اهلل-ومصؾ رم شمقسمة ىمقم يقكس ًمشقخ اإلؾمالم  .412

رمحاف -ومصؾ ذم أؾماٌاب اجلارح ماـ يمتااب آىماؽماح ذم سمقاان آصاطالح ٓسماـ دىمقاؼ اًمعقاد .413

  -اهلل
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 -رمحف اهلل-ومصؾ ذم طمؼ اهلل قمغم قمٌاده ًمشقخ اإلؾمالم .414

ًمشاااقخ اإلؾماااالم اسمااااـ ش اقمرأصاااادق يمؾؿاااة ىماهلاااا ؿماااا»ومصاااؾ ذم ىمقًماااف صااااغم اهلل قمؾقاااف وؾماااؾؿ  .415

 شمقؿقة.

 ومصؾ وصػ اهلل أومضؾ أهؾ اًمًعادة سماإليامن واهلجرة واجلفاد ًمشقخ اإلؾمالم. .416

 -اهلل رمحفام- أمحد اإلمام سمـ ًمعٌداًمؾف قمـف اهلل ريض قمػان سمـ قمثامن ومضائؾ .417

 -اهلل رمحف- شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اًمصديؼ سمؽر أيب ومضؾ .418

 -رمحف اهلل-سماز ومضؾ اجلفاد واعمجاهديـ ًمؾعالمة اسمـ .419

 -رمحف اهلل-ومضؾ اإلؾمالم ًمشقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب ومضؾ اًمًالم ذم .411

 -رمحف اهلل-ًمشقخ اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أمحدسمـ قمٌداحلؾقؿ سمـ شمقؿقة -ومضؾ أهؾ اًمٌقت .411

ومضااؾ أهااؾ اًمٌقاات وقمؾااق مؽاااكتفؿ قمـااد أهااؾ اًمًااـة ًمؾشااقخ اًمعالمااة قمٌااد اعمحًااـ اًمعٌاااد  .412

 -طمػظف اهلل-اًمٌدر 

 -طمػظف اهلل-تعامؾ مع أهؾ اًمًـة وأهؾ اًمٌاـمؾ ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌقد اجلاسمريومؼف اًم .413

 -رمحف اهلل-ومقائد مـ ذح اإلمام قمغم يمتاب اًمتقطمقد ًمؾشقخ اًمعالمة اإلمام اسمـ سماز .414

 ذم حترير مًللة احلؽؿ سمغػم ما أنزل اهلل مع مًائؾ كػقًة أظمرى ًمؾعالمة إًمٌاكك. .415

 -رمحف اهلل-سمـ شمقؿقة ذم مؽان رأس احلًلم ًمشقخ اإلؾمالم ا .416

رمحااف -ىماقمادة أهااؾ اًمًااـة واجلامقمااة ذم اًمتعامااؾ مااع أصااحاب اًمٌاادع واعمعااا  ٓسمااـ شمقؿقااة .417

 -اهلل
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 -رمحف اهلل-ىماقمدة ضمؾقؾة ذم إصقل ًمؾحاومظ اسمـ قمٌداًمؼقي .418

 -رمحف اهلل-ىماقمدة ذم اإلظمالص هلل شمعامم ًمشقخ اإلؾمالم .419

 -رمحف اهلل- ىماقمدة ذم إمقال اًمًؾطاكقة ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .421

ئع وشمـققمفا وشمقطمد اًمديـ اعمؾاكم دون اًمنماقمل .421 ًمشاقخ -ىماقمدة ذم شمقطمد اعمؾة وشمعدد اًمنما

 -رمحف اهلل-سمـ شمقؿقةااإلؾمالم 

 .-رمحف اهلل–ىماقمدة ذم اخلالومة واعمؾؽ ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  .422

رمحااااف -إمااااقر ًمشااااقخ اإلؾمااااالم سمااااـ شمقؿقااااة  ىماقماااادة خمتٍمااااة ذم ـماقمااااة اهلل ورؾمااااقًمة ووٓة .423

 -اهلل

 -رمحف اهلل-ىمصقدة ذم آكتصار ًمؾنميعة ًمؾـجل اًمػارد .424

 – اهلل رمحف- سمشار سمـ قمٌاد ًمؾعالمة اًمراومضة ذم ذم ىمصقدة .425

 وإثر اًمًـة أهؾ اقمتؼاد جمؿؾ ذم اًمؽممذي اؾمامقمقؾ ىمصقدة .426

 .اجلاسمريقمٌقد ىمطع اًمؾجاضمة سمنمح صحقح اعمؼدمة مـ ؾمــ اإلمام اسمـ ماضمف ًمؾشقخ  .427

 -رمحف اهلل-ظمقل قمغم إمراء ٓسمـ سمرضمس ىمطع اعمراء ذم طمؽؿ اًمد .428

 -رمحف اهلل-يمٌائر اسمـ قمريب ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اًمرمحـ اًمقيمقؾ .429

 -رمحف اهلل-يمتاب آقمتصام سماًمؽتاب واًمًـة مـ صحقح اًمٌخاري .431

 -رمحف اهلل-يمتاب آقمتؼاد اًمؼاى ٕيب احلًلم حمؿد سمـ اًمؼايض .431

 .( ٕيب قمٌقد اًمؼاؾمؿ سمـ ؾمالمودرضماشمف-واؾمتؽامًمف-وؾمــف-يمتاب اإليامن )ومعاعمف .432
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 -رمحف اهلل-يمتاب اًمٌدع شمصـقػ أيب قمٌداًمؾف سمـ وواح اًمؼرـمٌك  .433

 -رمحف اهلل-حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب يمتاب اًمتقطمقد ذح اًمعالمة ؾمؾقامن اسمـ قمٌداًمؾف سمـ .434

 -رمحف اهلل-يمتاب اًمتقطمقد ًمإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .435

 .)شمقًػم اًمعزيز احلؿقد( د اًمقهابيمتاب اًمتقطمقد ًمإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمٌ .436

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾعالمة (اًمتقطمقد مؼاصد ذم اًمًديد اًمؼقليمتاب اًمتقطمقد ) .437

 -رمحف اهلل-قمتقؼ سمـ محد ًمؾعالمة(  اًمتـديد إسمطال)اًمتقطمقد يمتاب .438

 -رمحف اهلل-يمتاب اًمتقطمقد ًمؾعالمة احلاومظ اسمـ,رضمب احلـٌكم  .439

 -رمحف اهلل-ًمإلمام اسمـ ظمزيؿةيمتاب اًمتقطمقد وإصمٌات صػات اًمرب قمز وضمؾ  .441

رمحااف -يمتاااب اًمتقطمقااد ومعرومااة أؾمااامء اهلل وصااػاشمف قمااكم اإلشمؼااان واًمتػاارد ًمإلمااام اسمااـ مـااده .441

 -اهلل

 -رمحف اهلل-يمتاب احلقادث واًمٌدع ًمؾطرـمقر .442

 -رمحف اهلل-يمتاب اًمشقخ إمم سمعض أهؾ اًمٌالد اإلؾمالمقة ًمشقخ اإلؾمالم  .443

 -رمحف اهلل-رسمـ مفدي اًمدارىمطـل يمتاب اًمصػات ًمإلمام أيب احلًـ قمكم سمـ قمؿ .444

 -رمحف اهلل-يمتاب اًمصػات يتضؿـ قمؼقدة احلاومظ وقاء اًمديـ قمٌداًمغـل اعمؼدد .445

 -رمحف اهلل-يمتاب حتريؿ اًمؼتؾ وشمعظقؿف ًمؾحاومظ قمٌد اًمغـل اعمؼدد  .446

 -رمحف اهلل-يمتب اهلدى واًمضالل ًمؾشقخ اًمعالمة مؼٌؾ سمـ هادي اًمقادقمل .447

 -رمحف اهلل-داًمقهاب يمشػ اًمشٌفات ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌ .448
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  -رمحف اهلل-يمشػ اًمشٌفات ًمؾعالمة اًمعثقؿلم .449

 -رمحف اهلل-يمشػ اًمشٌفتلم ًمؾشقخ ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن  .451

امااااد ًمؾشااااقخ طمدصمااااف اًمدؾماؾمااااقن ىمااااك قمؼائااااد اإلؾمااااالم يمشااااػ اًمؾثااااام قمااااـ اًمغااااش اًمااااذى أطم .451

 .اًمػؼك

 -رمحف اهلل-يمقػ اًمصؾح مع اإلظمقان اعمًؾؿلم ًمؾشقخ اًمعالمة مؼٌؾ اًمقادقمل .452

 -طمػظف اهلل-ؽر قمغم وومؼ مـفج اًمًؾػ ًمؾشقخ صاًمح آل اًمشقخ يمقػ كػ .453

رمحااااف -ٓ قمااااالج ٕدواء اعمًااااؾؿلم إٓ أن يؽقكااااقا مًااااؾؿلم ًمؾشااااقخ اًمعالمااااة أمحااااد ؿمااااايمر .454

 -اهلل

 -رمحف اهلل-ًمؾعالمة حمؿد طمامد اًمػؼل ٓ يصؾح آظمر هذه إمة إٓ ما أصؾح أوهلا .455

 -رمحف اهلل-ٓمقة ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .456

  -رمحف اهلل-سمنمح اًمعالمة اًمـجؿل قمتؼادعمعة آ .457

 -رمحف اهلل-عمعة آقمتؼاد ًمؾعالمة اسمـ ىمدامة اعمؼدد .458

 -رمحف اهلل-ما يتؿقز سمف اعمًؾؿ قمـ اعمنمك ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .459

 -رمحف اهلل-خمتٍم اإليامن إوؾمط ًمإلمام اعمجدد حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .461

رمحاااف -ـ شمقؿقاااة ًمإلماااام حمؿاااد سماااـ قمٌاااداًمقهاب خمتٍمااا اإلياااامن اًمؽٌاااػم ًمشاااقخ اإلؾماااالم اسمااا .461

 -اهلل
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رمحاف -خمتٍم اًمصارم اعمًؾقل قمغم ؿماشمؿ اًمرؾماقل صاغم اهلل قمؾقاف وؾماؾؿ ًمشاقخ اإلؾماالم .462

 -اهلل

 -رمحف اهلل-خمتٍم اًمؽقالكقة ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .463

 -رمحف اهلل-ًمإلمام أيب اعمعازم قمؿر اًمؼزويـل-خمتٍم ؿمعب اإليامن ًمؾٌقفؼل .464

 -رمحف اهلل-ل اًمعؼائد اًمديـقة ًمؾعالمة اًمًعديخمتٍم ذم أصق .465

 -رمحفام اهلل-خمتٍم مـفاج اًمًـة اًمـٌقية ًمشقخ اإلؾمالم ًمؾحاومظ اًمذهٌل  .466

 -رمحف اهلل-يمتاب اعمممؾ ًمؾرد إزم إمر إول ٕبك ؿمامة خمتٍم .467

 (.اًمرأي-اإليامن-)اجلفؿقة أيب داود مًائؾ اإلمام أمحد رواية .468

 -رمحف اهلل-حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب مًائؾ اجلاهؾقة ًمشقخ اإلؾمالم .469

 -رمحف اهلل– مًائؾ مفؿة ذم اًمعؼقدة ًمإلمام اسمـ سماز .471

 -طمػظف اهلل-مًائؾ متػرىمة ذم اجلرح واًمتعديؾ ًمؾشقخ اًمعالمة رسمقع اعمدظمكم  .471

  .أية ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب.مًائؾ مًتـٌطة مـ ىمقًمف شمعامم وأن اعمًاضمد هلل .472

 -رمحف اهلل-سمـ شمقؿقة مًللة رم اًمعؾق ًمشقخ اإلؾمالم ا .473

 -اهلل رمحف- اًمشقخ آل اًمؾطقػ قمٌد ًمؾعالمة واًمٌدع اعمـؽرات ذم مًائؾ .474

مًللة رم ىمصد اعمشاهد اعمٌـقة قمغم اًمؼٌقر ًمؾصالة قمـدها واًمـذر هلاا وىماراءة اًمؼاران وهماػم  .475

 -رمحف اهلل-ذًمؽ ًمشقخ آؾمالم اسمـ شمقؿقة

 -محف اهللر-مًللة ذم إظمقة يقؾمػ هؾ يماكقا أنٌقاء ًمشقخ اإلؾمالم .476
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 -رمحف اهلل-مًللة ذم رؤية اًمرؾمقل ًمرسمف ًمشقخ اإلؾمالم .477

 -رمحف اهلل-مًللة ذم صػة مـ جيب أوجيقز سمغضف أوهجره أو يمالمها هلل ٓسمـ شمقؿقة .478

 -رمحف اهلل-مًللة ذم ىمقل أيب طمـقػة ذم اًمػؼف إيمؼم ذم آؾمتقاء ًمشقخ اإلؾمالم .479

 ماـ أباك سمؽار وقمؿار ًمشاقخ اإلؾماالم مًللة ومقؿـ يؼقل إن قمغم سمـ أبك ـماًمب أومم سمإمر .481

 -رمحف اهلل-اسمـ شمقؿقة 

اهلل قمؾقااااف وؾمااااؾؿ ٓ قماااادوى وٓ ـمااااػمة وشمًااااع مًااااائؾ أظماااارى ًمشااااقخ  مًااااللة ىمقًمااااف صااااغم .481

 -رمحف اهلل-اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة 

مصاٌاح اًمظااالم ذم اًمارد قمااغم ماـ يمااذب قماغم اًمشااقخ اإلماام ًمؾعالمااة قمٌاد اًمؾطقااػ سماـ قمٌااد  .482

 -رمحف اهلل-اًمرمحـ سمـ طمًـ آل اًمشقخ 

 -رمحف اهلل-مٍمع اًمتصقف ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اًمرمحـ اًمقيمقؾ .483

  -رمحف اهلل-طماومظ سمـ أمحد سمـ قمكم احلؽؿل معارج اًمؼٌقل ًمؾشقخ اًمعالمة .484

 -رمحف اهلل-معامؾة اًمظامل اًمًارق ًمؾحاومظ اسمـ رطمب .485

سماااااااـ قمٌاااااااداًمقهاب ًمؾعالماااااااة حمؿاااااااد سماااااااـ  شمالماااااااذة وأطمػااااااااد ؿماااااااقخ اإلؾماااااااالم حمؿاااااااد معتؼاااااااد .486

 -رمحفؿ اهلل-قمٌداًمؾطقػ آل اًمشقخ

 -رمحف اهلل-معـك اإلقمتصام سماًمًـة وقمدم اًمتػرق ًمؾشقخ ؾمعد سمـ محد سمـ قمتقؼ .487

 -رمحف اهلل-معـك اًمتقطمقد ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ محقد .488

 -رمحف اهلل-معـك يمؾؿة اًمتقطمقد ًمؾعالمة أباسمطلم .489
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-اًمػااااقزان معـااااك ٓ إهل إٓ اهلل ومؼتضاااااها وآصمارهااااا ذم اًمػاااارد واعمجتؿااااع ًمؾشااااقخ صاااااًمح .491

 -طمػظف اهلل

 -رمحف اهلل-مػتاح دار اًمًالم ذم حتؼقؼ ؿمفاديت اإلؾمالم ًمؾعالمة طماومظ احلؽؿل .491

 -رمحف اهلل-مػقد اعمًتػقد ذم يمػر شمارك اًمتقطمقد ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب .492

 -رمحف اهلل-سمـ رضمب احلـٌكمٓمؼدمة شمشتؿؾ قمغم أن ملقع اًمرؾمؾ ديـفؿ اإلؾمالم  .493

 -طمػظف اهلل-ة واجلامقمة ًمؾعالمة صاًمح اًمػقزان مـ أصقل قمؼقدة أهؾ اًمًـ .494

 (1)-رمحف اهلل-مـ رؾمائؾ ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .495

 ( 2)-رمحف اهلل-مـ رؾمائؾ ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .496

 ( 3)-رمحف اهلل-مـ رؾمائؾ ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .497

 (4)-اهلل رمحف-مـ رؾمائؾ ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .498

 (5)-رمحف اهلل-مـ رؾمائؾ ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب  .499

 .مـاصاحة اإلمام وـهب سمـ مـٌف ًمرضمؾ شملثار سمؿذـهب اخلاقارج .511

 رمحاااف- اعمؼااادد ىمداماااة ٓسماااـ مـاااافمرة أهاااؾ اًمٌااادع ذم اًمؼااارآن اًمعظاااقؿ ويماااالم اهلل اًمؼاااديؿ .511

 -اهلل

 -رمحف اهلل-اجلامل مـزًمة اًمًـة ذم اًمتنميع اإلؾمالمل ًمؾعالمة حمؿد سمـ أمان .512

 -رمحفام اهلل-مـظقمة اإلطمًائل عمؼدمة اًمؼػماواين  .513

 -رمحف اهلل-مـظقمة اًمؽٌائر ًمؾعالمة مقؾمك احلجاوى .514
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 -رمحف اهلل-ؾمؾقامن سمـ ؾمحامن ًمؾعالمة مـظقمة همرسمة اإلؾمالم .515

 -طمػظف اهلل-مـفج أئؿة اًمدقمقة ذم اًمدقمقة إزم اهلل قمزوضمؾ ًمؾشقخ صاًمح آل اًمشقخ  .516

 -طمػظف اهلل-قمقة ذم مًائؾ اًمتؽػػم واخلروج ًمؾعالمة صاًمح اًمػقزان مـفج أئؿة اًمد .517

 .طمػظف اهلل-مقىمػ اإلماملم اسمـ شمقؿقة واسمـ اًمؼقؿ مـ اًمصقومقة ًمؾعالمة رسمقع اعمدظمكم  .518

كٌاذة كػقًااة قماـ طمؼقؼااة دقماقة إمااام اعمصاؾح حمؿااد سماـ قمٌااداًمقهاب ًمؾعالماة إؾمااحاق سمااـ  .519

 -رمحفام اهلل-قمٌداًمرمحـ 

 -رمحف اهلل-ئقة اسمـ أيب داود ًمؾعالمة زيد اعمدظمكمكثر اًمقرود قمغم طما .511

 -رمحف اهلل-كصقص مـ يمتاب ـماقمة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمإلمام أمحد  .511

 -رمحف اهلل-كظرة ذقمقة إمم شمـظقؿ اًمؼاقمدة ًمؾعالمة قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس  .512

  -رمحف اهلل-كقاىمض اإلؾمالم ًمإلمام حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب .513

 )شمعؾقؼات خمتٍمة(. -اهلل رمحف-كقكقة اًمؼحطاين  .514

  -رمحف اهلل-هذه دقمقشمـا ًمؾعالمة إًمٌاين .515

  -رمحف اهلل-هذه هل اًمصقومقة ًمؾعالمة قمٌد اًمرمحـ اًمقيمقؾ .516

 -رمحف اهلل-هؿ اًمعدو وماطمذرهؿ ًمؾشقخ قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس  .517

 -رمحف اهلل-واضمب اًمعٌد إذا أمره رسمف ًمإلمام اسمـ سماز  .518

 -طمػظف اهلل-ؾعالمة صاًمح اًمػقزان ًماهرات واضمٌـا دماه وٓة إمقر وطمؽؿ اعمظ .519

 -رمحف اهلل-وأن هذا ساـمل مًتؼقاًم وماشمٌعقه ًمػضقؾة اًمشقخ اًمعالمة أمحد اًمـجؿك .521



   - 36 - 
 

 -رمحف اهلل-وضمفًا ًمقضمف مع اًمصقومقة ًمؾشقخ اًمعالمة قمٌد اًمرمحـ اًمقيمقؾ .521

 -طمػظف اهلل-وضمقب اضمتامع اًمؽؾؿة وآئتالف وحتريؿ اًمػرىمة وآظمتالف ًمؾػقزان  .522

 اًمعؿؾ سمًـة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ويمػر مـ أنؽرها ًمإلمام اسمـ سماز. وضمقب .523

 -طمػظف اهلل-وصايا ًمؼامن احلؽقؿ ًمؾعالمة رسمقع سمـ هادي قمؿػم اعمدظمكم  .524

 -رمحف اهلل-وصقة اإلمام اًمشاومعل .525

 -رمحف اهلل-وصقة اإلمام أيب قمثامن اًمصاسمقين سمنمح اًمعالمة أمحد اًمـجؿل .526

 اًمقهاب إمم اًمغرسماء  وصقة ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ قمٌد .527

 -رمحف اهلل-وصقة ؿمقخ اإلؾمالم اًمصاسمقكك .528

 -رمحف اهلل-ًمؾشقخ اًمعالمة حمؿقد ؿمايمر  ٓ شمًٌقا أصحايب )ردا قمغم ؾمقد ىمطب( .529

 -طمػظف اهلل-ًمؾشقخ اًمعالمة رسمقع اعمدظمكم  ذح رؾماًمة ـمعـ احلداد ذم قمؾامء اًمًـة .531

 -طمػظف اهلل-رسمقع اعمدظمكم ًمؾشقخ اًمعالمة  واحلدادية ذح رؾماًمة اًمػرق سملم اًمًؾػقة .531

ذح رؾماًمة اًمنورية ظمارضمقة قمٍمية شمعؾقؼ قمغم يمالم اًمعالمة إًمٌاين ًمؾشقخ اًمعالمة  .532

 -طمػظف اهلل-رسمقع اعمدظمكم 

سمتؼاريظ اًمعالماة صااًمح اًمػاقزان  ذح رؾماًمة شمـزيف اًمدقمقة اًمًؾػقة مـ إًمػاظ اًمتـػػمياة .533

 -طمػظف اهلل-

ٌّاس سمـ مقؾمك سمـ مشؽ .534  -رمحف اهلل-قيف اهلؿدايّن اقمتؼاد آمام اًمع

 -رمحف اهلل-ًمؾشقخ اًمعالمة صاًمح سمـ همصقن  خمتارات مـ ومتاوى اًمعؼقدة .535
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 -رمحف اهلل-اقمتؼاد إمام دار اهلجرة أيب قمٌد اهلل ماًمؽ سمـ أنس  .536

 .ؿحًمؾعالمة قمٌد اًمظاهر أيب اًمً اًمؼصقدة اًمـقكقة ذم سمقان اًمقؾمقؾة اإلؾمالمقة واًمنميمقة .537

 -رمحفؿ اهلل-ؼؾفا قمـفؿ اخلالل اقمتؼاد ملاقمة مـ اًمعؾامء ك .538

يقـل يعؼقب سمـ إؾمحؼ اًمـقًاسمقري  .539 كة اإلؾمػرا  -رمحف اهلل-اقمتؼاد أيب قمقا

 -رمحف اهلل-اقمتؼاد إؾمحؼ سمـ إسمراهقؿ احلـظكم اعمعروف سماسمـ راهقية  .541

 -رمحف اهلل-ذح كقاىمض اإلؾمالم ًمؾعالمة أمحد سمـ حيقك اًمـجؿل  .541

 -رمحف اهلل-اسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمعالمة ذح اًمشٌفات يمشػ .542

 -رمحف اهلل- اًمشقيماين ًمؾعالمة اًمًؾػ مذاهب ذم اًمتحػ سمنمح اخلؾػ شمٌٍمة .543

  -رمحف اهلل-اًمػقزان اًمعالمة ذح داود أيب ًمإلمام احلائقة .544

 سمطالن قمؼائد اًمشقعة عمحؿد سمـ قمٌد اًمًتار اًمتقكًقي .545

 .طمػظف اهلل-اعمدظمكم رسمقع ًمؾعالمة ٓقمنمات واطمد وساط ملاقمات ٓ واطمدة ملاقمة .546

ئااات إباـمقااؾ مااـ هماادة أيب يمااالم ذم قمااام اًمـؼاااب يمشااػ .547 رمحااف -إًمٌاااين ًمؾعالمااة وآومؽما

  -اهلل

 -رمحف اهلل-ا اًمعثقؿلم اًمعالمة ذح آقمتؼاد عمعة .548

 -رمحفام اهلل- إًمٌاين ًمؾعالمة ًمؾذهٌل اًمعؾق خمتٍم .549

 -رمحف اهلل- اسمـ سماز اإلمام سمتعؾقؼات اًمطحاوية اًمعؼقدة .551

 -رمحف اهلل- إًمٌاين اإلمام قؼاتسمتعؾ اًمطحاوية اًمعؼقدة .551



   - 38 - 
 

 -محف اهللر- ظمان طمًـ ًمصديؼ واهلجرة واًمشفادة اًمغزو ذم ضماء سمام اًمعؼمة .552

 -رمحفام اهلل- سماز اسمـ اإلمام سمتعؾقؼات اًمطؼمي ًمإلمام اًمديـ معامل ذم اًمتٌصػم .553

 .وإسمطاًمف اخلقارج مذهب خماًمػة ذم اًمدقمقة أئؿة شمؼريرات .554

 اًمعؾامء مـ عمجؿققمة عٍميةاًم اًمؼضايا ذم اًمنمقمقة اًمػتاوى .555

 -رمحف اهلل- اهلادي قمٌد سمـ يقؾمػ ًمؾشقخ اًمتقطمقد قمغم اًمؽالم ذم اًمتؿفقد .556

  -رمحف اهلل- اعمؾطل أمحد سمـ حمؿد ًمإلمام واًمٌدع إهقاء أهؾ قمغم واًمرد اًمتـٌقف .557

 -رمحف اهلل-اًمتقؾمؾ أنقاقمف وأطمؽامف ًمؾعالمة حمؿد كاس اًمديـ إًمٌاين  .558

 -رمحف اهلل-سمرضمس سمـ اًمًالم قمٌد ًمؾشقخ واًمًـة اًمؽتاب وقء ذم احلؽام معامؾة .559

 .ؾمحامن سمـ ؾمؾقامن ًمؾعالمة وآسمتداع اجلفؾ أهؾ خماًمػة ذم وآشمٌاع احلؼ أهؾ مـفاج .561

يعااااذر  ٓ واًمااااذي صاااااطمٌف يعااااذر اًمااااذي واًمؽػاااار اعمًااااؾؿلم مااااـ همااااػمه يؽػاااار ومااااقؿـ رؾماااااًمة .561

 -رمحف اهلل–ًمؾعالمة أباسمطلم 

 -رمحف اهلل–ًمؾعالمة أباسمطلم اعمقطمديـ  اهلل حلزب آكتصار .562

رمحاف – اًمشاقخ آل طمًاـ سماـ اًمارمحـ قمٌاد واإلياامن ًمؾعالماة اإلؾماالم سمالم اًمػارق ذم رؾماًمة .563

 -اهلل

 قمٌاااااد واًمااااارواومض ًمؾعالماااااة واجلفؿقاااااة يمااااااخلقارج اًمػااااارق سمعاااااض ماااااـ اًمتحاااااذير ذم رؾمااااااًمة .564

 -رمحف اهلل– اًمشقخ آل طمًـ سمـ اًمرمحـ
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 آل طمًااااـ سمااااـ اًماااارمحـ قمٌااااد ًمؾعالمااااةاًمٌاااادع  سملهااااؾ وآضمااااتامع اجلؾااااقس طمؽااااؿ ذم رؾماااااًمة .565

 -رمحف اهلل– اًمشقخ

رمحاااف – اًمشاااقخ آل طمًاااـ سماااـ اًمااارمحـ قمٌاااد اًمضاااال ًمؾعالماااة اجلفؿااال قماااغم اًمااارد ذم رؾمااااًمة .566

 -اهلل

 -طمػظف اهلل–رسمقع اعمدظمكم  ذم اإلؾمالم ًمؾعالمة اًمصحاسمة مؽاكة .567

 -اهلل رمحف- قمتقؼ سمـ اإليامن ًمؾعالمة محد ذم آؾمتثـاء مًللة .568

مااممـ" ومفااق يماااومر، ومااـ ىمااال: "أنااا ذم اجلـااة"، ومفااق ذم اًمـااار ًمؾعالمااة  "أنااا مًااللة مااـ ىمااال: .569

 -اهلل رمحف- قمتقؼ سمـ محد

 -اهلل رمحف- قمتقؼ سمـ وآشمٌاع ًمؾعالمة محد اًمًـة أهؾ قمـ اًمدوماع .571

كاف ؾماٌعلم واسمـ اًمًؾػ مذهب سملم اعمٌلم اًمػرق .571  اعمؾحاديـ ًمؾعالماة محاد آحتادياة وإظمقا

 -اهلل رمحف- قمتقؼ سمـ

 -اهلل رمحف- قمتقؼ سمـ اعمنميملم ًمؾعالمة محد سمالد إمم اًمًػر مـ راًمتحذي .572

رمحااف -اًمشااقخ  آل قمٌااداًمؾطقػ سماااًمؽػر ًمؾعالمااة اإلؾمااالم فماااهره مااـ رماال قمااغم اًمتحااريج .573

 -اهلل

 -رمحف اهلل-اًمشقخ  آل قمٌداًمؾطقػ مـفا ًمؾعالمة اًمـجاة وؾمٌقؾ ومضارها اًمػتـة ظمطر  .574

 -رمحف اهلل-اًمشقخ  آل قمٌداًمؾطقػ ؾعالمةمػاؾمد ًم مـ ومقفا وما قمجالن اسمـ رؾماًمة ذم  .575
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اًمشاقخ  آل قمٌاداًمؾطقػ اإلؾماالم ًمؾعالماة أهاؾ ماـ اًمٌغااة قماغم سماًمؽػاار آؾمتـصاار طمؽؿ  .576

 -رمحف اهلل-

 -رمحف اهلل-اًمشقخ  آل قمٌداًمؾطقػ اًمديـ ًمؾعالمة أريمان مـ اهلجرة .577

 ًمؾعالمة اؿيـػعف وٓ ييهؿ ٓ ما اهلل دون مـ ويعٌدون: }شمعامم ىمقًمف شمػًػم ذم رؾماًمة .578

 -رمحف اهلل-اًمشقخ  آل قمٌداًمؾطقػ

رمحاف -اًمشاقخ  آل قمٌاداًمؾطقػ إًمقاف ًمؾعالماة واًمؼًاط اعمحاارب هماػم سمر اًمؽااومر  منموقمقة .579

 -اهلل

رمحف -اًمشقخ  آل قمٌداًمؾطقػ وآظمتالف ًمؾعالمة اًمتػرق قمـ واًمـفل سمآقمتصام إمر .581

 -اهلل

 -ف اهللرمح-اًمشقخ  آل قمٌداًمؾطقػ هلل  ًمؾعالمة اًمعٌادة إظمالص .581

-اًمشاقخ  آل قمٌاداًمؾطقػ اخلااًمص ًمؾعالماة سماًمتقطمقاد سمآقمتصاام احلقـمة أهؾ إمم رؾماًمة .582

 -رمحف اهلل

 -رمحف اهلل–قمتقؼ  سمـ محد سمـ ؾمعد ًمؾعالمة اإلؾمالم كقاىمض كظؿ .583

 -رمحف اهلل–اعمدظمكم  زيد ًمؾعالمة قمٌداًمقهاب سمـ حمؿد اإلؾمالم ؿمقخ كظؿ قمؼقدة .584

 -رمحف اهلل–قمتقؼ  سمـ محد سمـ ؾمعد ًمقهقة ًمؾعالمةإ شمقطمقد ذم اًمـجدية اًمطائػة قمؼقدة .585

 -رمحف اهلل–قمتقؼ  سمـ محد سمـ ؾمعد اعمتلم ًمؾعالمة اهلل سمحٌؾ آقمتصام  .586

 -رمحف اهلل–قمتقؼ  سمـ محد سمـ ؾمعد اعمًؾؿلم ًمؾعالمة ملاقمة وًمزوم اهلل سمتؼقى اًمقصقة  .587
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 سماااـ محاااد سماااـ ؾماااعد وومضاااؾف ًمؾعالماااة اهلل سمرمحاااة اًمتاااذيمػم ذم ًمؾؿجاهاااديـ مقضمفاااة كصاااقحة .588

 -رمحف اهلل–قمتقؼ 

رمحااف –قمتقااؼ  سمااـ محااد سمااـ ؾمااعد اعمػتااقكلم ًمؾعالمااة ويمثاارة اًمنمااور وشماارادف اًمااديـ همرسمااة  .589

 -اهلل

 -رمحف اهلل– قمٌداًمؾف اًمعـؼري اًمشقاـملم ًمؾعالمة متقيف مـ احلذر  .591

ط ًمزوم  .591  -رمحف اهلل– قمٌداًمؾف اًمعـؼري اعمًتؼقؿ ًمؾعالمة اًمٍما

 -رمحف اهلل– قمٌداًمؾف اًمعـؼري ؾعالمةمػارىمتفا ًم وحتريؿ اجلامقمة ًمزوم   .592

 -رمحف اهلل– قمٌداًمؾف اًمعـؼري اًمٌادية ًمؾعالمة مـ اهلجرة وطمؽؿ إقمراب ذم اًمؽالم   .593

 -رمحف اهلل-سمؾقفد  آل ؾمؾقامن سمـ قمٌداًمؾف اخلالومة ًمؾعالمة مدقمل قمغم اًمرد ذم رؾماًمة .594

رمحاااف -ؾقفاااد سم آل ؾماااؾقامن سماااـ قمٌداًمؾاااف واًمًاااـة ًمؾعالماااة سماًمؽتااااب آقمتصاااام قماااغم احلاااث  .595

 -اهلل

سمؾقفاد  آل ؾماؾقامن سماـ قمٌداًمؾاف اهلجرة ًمؾعالماة قمغم واًمؽالم قمؾؿ سمغػم اًمؼقل مـ اًمتحذير  .596

 -رمحف اهلل-

 -رمحف اهلل-سمؾقفد  آل ؾمؾقامن سمـ قمٌداًمؾف اًمؼٌقر ًمؾعالمة قمغم اًمٌـاء هدم طمقل رؾماًمة .597

 سماااـ قمٌداًمؾاااف احلجااااب ًمؾعالماااة اًمؼٌاااقر، إزاًماااة اًمقهاسمقاااة، معـاااك اجلفااااد، مًاااائؾ ذم رؾمااااًمة .598

 -رمحف اهلل-سمؾقفد  آل ؾمؾقامن

 -رمحف اهلل–ؾمحامن  سمـ ؾمؾقامن ًمؾعالمة اهلجر منموقمقة أنؽر مـ قمغم اًمرد ذم مـظقمة .599
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 -رمحف اهلل–ؾمحامن  سمـ ؾمؾقامن اًمطاهمقت ًمؾعالمة معـك سمقان ذم رؾماًمة .611

 سماًمًاااقد ًمؾعالماااة اًمـٌااال وصاااػ طماااقل ومٌحاااث اعمػقواااة ماااذهب ماااـ اًمتحاااذير ذم رؾمااااًمة .611

 -رمحف اهلل–ؾمحامن  سمـ ؾمؾقامن

 سماااـ ؾماااؾقامن سماًمظااااهر ًمؾعالماااة اًمنماااقمقة إطمؽاااام ورسماااط اهلل دياااـ قماااـ اإلقماااراض معـاااك .612

 -رمحف اهلل–ؾمحامن 

 -رمحف اهلل–ؾمحامن  سمـ ؾمؾقامن اًمنمك ًمؾعالمة سمالد مـ اهلجرة طمؽؿ  .613

 -رمحف اهلل–ؾمحامن  سمـ ؾمؾقامن اًمؼٌؾة ًمؾعالمة ضمريدة قمغم رد  .614

رمحاااف –ؾماااحامن  سماااـ ؾماااؾقامن وذوـمفاااا ًمؾعالماااة اهلل إٓ إهل ٓ ومعـاااك آشمٌااااع ذم رؾمااااًمة .615

 -اهلل

رمحااااف – قمٌداًمؾااااف سمااااـ قمٌااااداًمؾطقػ آل اًمشااااقخ واجلفاااااد ًمؾعالمااااة واًمااااؼماء اًمااااقٓء ذم رؾماااااًمة .616

 -اهلل

 قمٌداًمؾاف سماـ قمٌاداًمؾطقػ آل اًمشاقخ اجلامقماة ًمؾعالماة قماكم واحلث اإلؾمالم سمـعؿة اًمتذيمػم  .617

 -رمحف اهلل–

– قمٌداًمؾاااف سماااـ قمٌاااداًمؾطقػ آل اًمشاااقخ اًمعؾاااامء ًمؾعالماااة ذم واًمطعاااـ اًمػرىماااة ماااـ اًمتحاااذير  .618

 -رمحف اهلل

قمٌداًمؾاااف سماااـ قمٌاااداًمؾطقػ آل  اعمعااالم ًمؾعالماااة شمؽػاااػم ذم وىماقمااادة اجلفؿقاااة شمؽػاااػم ذم رؾمااااًمة .619

 -رمحف اهلل– اًمشقخ
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قمٌداًمؾااف سمااـ قمٌااداًمؾطقػ آل  اًمعٌاااد ًمؾعالمااة مااـ صااالح ومقااف ومااا اإلؾمااالم سمـعؿااة اًمتااذيمػم .611

 .-رمحف اهلل– اًمشقخ

 .-رمحف اهلل–سمايمًتان ًمؾعالمة ؾمؾقامن سمـ محدان  مرؿمد أؾمئؾة قمغم احلًان قسمةإضم  .611

 .-رمحف اهلل–واًمتشاؤم ًمؾعالمة ؾمؾقامن سمـ محدان  اًمطػمة رؾماًمة ذم .612

 .-رمحف اهلل–اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  ًمشقخ اعمعزملم أىمًام رؾماًمة ذم حتريؿ .613

      اًمؼدر إصمٌات ذم قمـف اهلل ريض اخلطاب سمـ قمؿر اًمػاروق رؾماًمة .614

 -رمحف اهلل– آصٌفاين كعقؿ ٓيب اًمراومضة قمكم واًمرد آمامة .615

 . اًمديـ دقمائؿ ذح ذم ضمٌػم سمـ ؾمعقد آمام رؾماًمة .616

 رؾماًمة اإلمام ؾمػقان اًمثقري ذم اشمٌاع إمر إول وإمر سماًمزهد ذم اًمدكقا. .617

 .-رمحف اهلل–اًمػتاوى اجلؾقة قمـ اعمـاهج اًمدقمقية ًمؾعالمة أمحد سمـ حيقك اًمـجؿل  .618

 .-طمػظف اهلل–ؿمٌفات وردود طمقل اًمًؾػقة ًمؾعالمة رسمقع اعمدظمكم  .619

 اقمتؼاد اإلمام إوزاقمل ومًائؾ ذم اإليامن. .621

 ومتاوى اًمعؾامء ذم اًمرد قمغم مزاقمؿ اًمصقومقة. .621

 .-رمحف اهلل–خمتٍم ذم اقمتؼاد أهؾ اًمًـة واجلامقمة ًمؾعالمة اًمًعدي  .622

 .اًمػقزان قزانوم سمـ صاًمح ًمؾعالمة مـفا آؾمتػادة ومـفجقة اًمعؼقدة يمتب .623

 .شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم وؾمؾؿ ًمشقخ قمؾقف اهلل صغم اًمـٌل قمغم اًمصالة ذم ىماقمدة .624

 قمٌد احلؼ اهلاؿمؿلًمؾعالمة رؾماًمة إصمٌات أن احلجر واعمؼام مـ اجلـة  .625
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 حمؿد سمـ ماكعًمؾعالمة ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة  .626

 حمؿد سمـ ماكع ًمؾعالمة ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية .627

 شقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةًمرؾماًمة اخلؾػاء اًمراؿمديـ   .628

قمٌاد ًمؾعالماة اًمتـٌقفات اًمـؼقات قمغم ما ضماء ذم أماكة مممتر اًمشقخ حمؿد سمـ قمٌاد اًمقهااب  .629

 اهلل اًمدويش

 قمٌد اهلل اًمدويشًمؾعالمة دوماع أهؾ اًمًـة واإليامن قمـ ظمؾؼ آدم قمغم صقرة اًمرمحـ  .631

حمؿااد سمااـ إسمااراهقؿ  ًمؾعالمااة ذح إصااقل اًمثالصمااة ًمشااقخ اإلؾمااالم حمؿااد سمااـ قمٌااداًمقهاب .631

 آل اًمشقخ

 ذح ىمصقدة اًمزكجاين ذم اًمًـة  .632

 -رمحف اهلل -اقمتؼاد اإلمام اًمٌخاري .633

 صاًمح سمـ ومقزان اًمػقزانًمؾعالمة رؾماًمة جمؿؾ قمؼقدة اًمًؾػ اًمصاًمح  .634

 ققؾمػ سمـ حمؿد سمـ مًعقد اًمنمريًمهنج اًمرؿماد ذم كظؿ آقمتؼاد  .635

 حمؿد سمـ ماكع  ًمؾعالمة  إضمقسمة اعمػقدة قمغم إؾمئؾة اعمػقدة .636

 رسمقع سمـ هادي اعمدظمكمًمؾعالمة ًمًـة واًمرواومض اعمفدي سملم اهؾ ا .637

 رؾماًمة اسمـ املاضمشقن ذم اًمرؤية  .638

  رؾماًمة اسمـ املاضمشقن ذم إصمٌات اًمؼدر واًمرد قمغم اًمؼدرية .639

 سمـ مـدهٓرؾماًمة اًمرد قمكم مـ يؼقل ألؿ طمرف   .641
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 صاًمح سمـ ومقزان اًمػقزانًمؾعالمة  رؾماًمة سمقان طمؼقؼة اًمتقطمقد اًمذي ضماءت سمف اًمرؾمؾ .641

 قمـ أيب احلًـ آؿمعريرؾماًمة ذم اًمذب  .642

  ىمصقدة اسمـ اعمٌارك ذم اًمًـة واقمتؼاد اًمًؾػ .643

ًمؾعالماة صااًمح سماـ  اًمٌقان سماًمدًمقؾ ملا ذم كصاقحة اًمرومااقمل واًمٌاقـمل ماـ اًمؽئاب اًمقاواح .644

 ومقزان اًمػقزان

 شقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةًم رؾماًمة ذم اًمزيارة اًمنمقمقة واًمٌدقمقة .645

 ؾمالم اسمـ شمقؿقةشقخ اإلًمرؾماًمة ذم اًمـزول واعمعقة وإصمٌات اًمصػات  .646

 حمؿد سمـ ماكعًمؾعالمة اًمؼقل اًمًديد ومقام جيب هلل قمكم اًمعٌقد  .647

 قمٌداًمؾف اًمغديانًمؾعالمة ذح اًمؼقاقمد إرسمع  .648

 صاًمح اًمؾحقدان ًمؾعالمةرؾماًمة إيضاح اًمدًٓمة ذم وضمقب احلذر مـ دقماة اًمضالًمة  .649

 صاًمح اًمؾحقدانًمؾعالمة رؾماًمة ومضؾ دقمقة اإلمام حمؿد سمـ قمٌد اًمقهاب   .651

 صاًمح اًمؾحقدان ًمؾعالمة اًمؼقاقمد إرسمع ًمشقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌداًمقهاب ذح .651

 اقمتػاد اًمًؾامد  .652

 احلًـ اًمؽرضمل يبٕىمطقف مـ يمتاب اًمػصقل ذم إصقل   .653

 رسمقع سمـ هادي اعمدظمكم ؟ ًمؾعالمةرؾماًمة مـ هؿ اإلرهاسمققن أهؿ اًمًؾػققن أم اًمرواومض .654
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  -رمحف اهلل-ا شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اًمٌؽري قمغم اًمرد ذم آؾمتغاصمة .655

 -رمحف اهلل-اًمشاـمٌل ًمإلمام آقمتصام .656

 -رمحف اهلل-ًمؾتقجيري اعمنميملم مشاهبة مـ إيمثرون ومقف وىمع ملا واًمتٌقلم اإليضاح .657

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾعالمة اعمؾحديـ أصقل إسمطال ذم واًمؼماهلم اًمؼقاـمع إدًمة .658

 -رمحف اهلل- اًمـجؿل أمحد اًمشقخ سمتعؾقؼات اًمثالصمة إصقل .659

 -رمحف اهلل-ؿمامة أيب اسمـ ًمؾعالمة واحلقادث اًمٌدع إكؽار قمكم اًمٌاقمث .661

 -رمحف اهلل-اعمؼدد اًمشػمازي اًمقاطمد ًمعٌد أمحد مذهب قمغم اًمديـ أصقل ذم اًمتٌٍمة .661

  -رمحف اهلل-فمفػم إهلل إطمًان ًمؾشقخ واًمظفقر اعمـشل اًمتصقف .662

 -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم ًمؾعالمة اًمًػاريـقة .663

ئؾفا اًمػتـ ذم اًمقاردة اًمًــ .664 ـمفا واًمًاقمة وهمقا  -رمحف اهلل- اًمداين قمؿرو ٕيب وأذا

 -رمحف اهلل- فمفػم إٓهل إطمًان المةًمؾع واًمتشقع اًمشقعة .665

اِرم .666 ِْؽل اًمصو ٌؽل قمغم اًمرد ذم اعمـل ًه  -رمحف اهلل- احلـٌكم اهلادي قمٌد ٓسمـ اًم

 -رمحف اهلل-اجلامل أمان حمؿد ًمؾشقخ اإلهلقة اًمصػات .667

  -رمحف اهلل-ا اًمؼقؿ اسمـ ًمإلمام اًمنمقمقة اًمًقاؾمة ذم احلؽؿقة اًمطرق .668

 – -طمػظف اهلل-اًمػقزان ةاًمعالم ذح اإلؾمالم ًمشقخ اًمعٌقدية .669

 -طمػظف اهلل- اًمػقزان صاًمح اًمعالمة سمتعؾقؼات اًمطحاوية اًمعؼقدة .671
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 اًمـااس اًمعزياز قمٌاد ًمؾشاقخ(  اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة قمغم اًمًـقة اًمتـٌقفات) اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .671

 -رمحف اهلل-اًمرؿمقد

ف رمحا- اًمػقااض زياد ًمؾشاقخ( اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة ذح اًمـدية اًمرووة) اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .672

 -اهلل

 .اًمشقخ آل صاًمح ًمؾشقخ( اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة ذح ذم اًمٌفقة اًممًمئ) اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .673

 -رمحف اهلل- مٌارك آل ومقصؾ ًمؾشقخ( اًمقاؾمطقة قمغم شمعؾقؼات) اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .674

 -رمحف اهلل- اسمراهقؿ سمـ حمؿد اإلمام سمتعؾقؼات اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .675

 -طمػظف اهلل- اًمػقزان ًمحصا اًمعالمة سمتعؾقؼات اًمقاؾمطقة اًمعؼقدة .676

 -رمحف اهلل-ا شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ واًمٌطالن احلؼ سملم اًمػرىمان .677

طمػظاااف -اًمػرىماااان سمااالم أوًمقااااء اًمااارمحـ وأوًمقااااء اًمشاااقطان سمنماااح اًمشاااقخ صااااًمح آل اًمشاااقخ   .678

 -اهلل

 -رمحف اهلل- اًمدويش اهلل قمٌد ًمؾعالمة اًمظالل أظمطاء قمغم اًمتـٌقف ذم اًمزٓل اعمقرد .679

 -رمحف اهلل-اًمؼقؿ اسمـ ًمؾعالمة احلًـك اهلل أؾمامء .681

 -رمحف اهلل- سماز اسمـ اإلمام سمتعؾقؼات اًمعاعملم رب قمـ اعمقىمعلم أقمالم .681

 -رمحف اهلل-سمقـمامل آل طمجر سمـ أمحد ًمؾعالمة اًمديـ ذم آسمتداع مـ اعمًؾؿلم حتذير .682

 - هلل رمحف- اًمٌخاري ًمإلمام عٌاداًم أومعال ظمؾؼ .683

 -طمػظف اهلل- اًمػقزان صاًمح اًمشقخ سمنمح ًمؾؼمهباري اًمًـة ذح .684
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 -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم ًمؾعالمة واجلامقمة اًمًـة أهؾ قمؼقدة ذح .685

 أيب سمااـ عمحؿااد اعمعاااسيـ واًمؽتاااب اعمًتنمااىملم ؿمااٌف ورد اًمًااـة قمااـ دوماااع يمتاااب ذح .686

 -رمحف اهلل- ؿمفٌة

 -رمحف اهلل- ًم ًمقد ٕصحابا ؾمب مـ قمغم اًمعذاب صب .687

 -طمػظف اهلل- اًمًؾقامن قمٌداًمًالم ًمؾشقخ سماجلريؿة اًمتؽػػم ذم اًمغؾق صؾة .688

 -رمحف اهلل-اًمًعدي كاس سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمؾعالمة امللمقل اًمعؾؿ إزم اًمقصقل ـمريؼ .689

 -طمػظف اهلل- اعمدظمكم رسمقع ًمؾشقخ احلديث أصحاب اًمًؾػ قمؼقدة .691

 -محف اهللر-اًمتقجيري ًمؾعالمة اإلؾمالم همرسمة .691

  -رمحف اهلل- ا اإلؾمالم ًمشقخ واًمقؾمقؾة اًمتقؾمؾ ذم ضمؾقؾة ىماقمدة .692

 -رمحف اهلل- اًمشقخ آل طمًـ سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمؾعالمة اعمقطمديـ قمققن ىمرة .693

 -رمحف اهلل-اًمشقخ آل طمًـ سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمؾعالمة(  اعمجقد ومتح)اًمتقطمقد يمتاب .694

 .رمحف اهلل- احلؿدان ؾمؾقامن ًمؾشقخ( اًمتقطمقد أبقاب قمغم اًمـضقد اًمدر) اًمتقطمقد يمتاب .695

  -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم اًمعالمة ذح(اعمػقد اًمؼقل) اًمتقطمقد يمتاب .696

 آل طمًاااـ سماااـ اًمااارمحـ قمٌاااد ًمؾشاااقخ( اًمتقطمقاااد يمتااااب ذح اعمجقاااد وماااتح) اًمتقطمقاااد يمتااااب .697

 -رمحف اهلل- اًمشقخ

 -رمحف اهلل- ىماؾمؿ اسمـ طماؿمقة اًمتقطمقد يمتاب .698

 -ػظف اهللطم- اًمػقزان صاًمح اًمعالمة ذح اًمتقطمقد يمتاب .699
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 -رمحف اهلل- سماز سمـ اًمعزيز قمٌد اًمعالمة ذح اًمتقطمقد يمتاب .711

 -رمحف اهلل- اعمدظمكم زيد ًمؾشقخ اًمتقطمقد يمتاب .711

 -رمحف اهلل-سمنمح اًمعالمة امحد سمـ حيقك اًمـجؿل  يمتاب اًمتقطمقد .712

 -رمحف اهلل- اًمـجؿل حيقك سمـ أمحد اًمشقخ سمتعؾقؼات اًمشٌفات يمشػ .713

 -طمػظف اهلل- اًمػقزان اًمعالمة ذح اًمقهاب قمٌد اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اجلاهؾقة مًائؾ .714

 .اعمدظمكم رسمقع ًمؾعالمة واًمطقائػ واًمؽتب اًمرضمال كؼد ذم واجلامقمة اًمًـة أهؾ مـفج .715

 -رمحف اهلل-اًمقادقمل هادي سمـ مؼٌؾ ًمؾعالمة وومضائح كصائح .716

 – -طمػظف اهلل- اًمػقزان صاًمح ًمؾعالمة اإلؾمالم كقاىمض .717

 -رمحف اهلل-سمـ قمقًك اكقكقة اسمـ اًمؼقؿ )اًمؽاومقة اًمشاومقة( سمنمح اًمعالمة  .718

دطمر اومؽماء أهؾ اًمزيغ وآرشمقاب قمـ دقمقة اإلمام حمؿاد سماـ قمٌاد اًمقهااب ًمؾعالماة رسمقاع  .719

 -طمػظف اهلل-اعمدظمكم 
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 -رمحف اهلل- ضمؼم سمـ جماهد احلؼم اإلمام شمػًػم .1

 -رمحف اهلل- ضمريج اسمـ اإلمام شمػًػم .2

 -رمحف اهلل-اًمـًائل اإلمام شمػًػم .3

 -رمحف اهلل-ؾمالم سمـ اًمؼاؾمؿ قمٌقد أيب اإلمام شمػًػم .4

 -رمحف اهلل-اًمثقري ؾمػقان اإلمام شمػًػم .5

 قمـف اهلل ريض مًعقد سمـ اهلل قمٌد اجلؾقؾ اًمصحايب شمػًػم .6

 -قمـفا اهلل ريض- شةقمائ اعمممـلم أم شمػًػم .7

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾشقخ اًمرمحـ يمالم شمػًػم ذم اًمرمحـ اًمؽريؿ شمقًػم .8

 .-رمحف اهلل–شمػًػم اإلمام اًمضحاك سمـ مزاطمؿ  .9

 .-رمحف اهلل–شمػًػم اإلمام ؾمػقان سمـ قمققـة  .11

 اًمشـؼقطل ًمؾعالمةآظمتقارات اًمتػًػمية ذم ؾمقرة اًمـًاء  .11

 سمـ ضمرير اًمطؼميٓ شمػًػم ؾمقرة ًمؼامن .12
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  -رمحف اهلل-لًمؾشـؼقط سماًمؼرآن اًمؼرآن إيضاح ذم اًمٌقان أوقاء .13

  -رمحف اهلل-اًمؼقؿ اسمـ ًمؾحاومظ اًمتػًػم سمدائع .14

 (ـمؾحة أيب سمـ قمكم صحقػة) قمٌاس اسمـ شمػًػم .15

 -رمحف اهلل-اًمصـعاين اًمرزاق قمٌد اإلمام شمػًػم .16

  -رمحف اهلل-اًمٌغقي شمػًػم .17

  -رمحف اهلل-اًمطؼمي شمػًػم .18

 -رمحف اهلل-زمـلم أيب ٓسمـ اًمعزيز اًمؼرآن شمػًػم .19

  -رمحف اهلل-يمثػم اسمـ ًمؾحاومظ اًمعظقؿ اًمؼرآن شمػًػم .21

 -رمحف اهلل- اًمعثقؿلم صاًمح حمؿد ًمؾعالمة اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػًػم .21

  -رمحف اهلل-اًمؼرـمٌل شمػًػم .22

 -رمحف اهلل-قمٌداًمقهاب سمـ حمؿد ًمإلمام اًمؽريؿ اًمؼرآن آيات شمػًػم .23

  -رمحف اهلل-شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ شمػًػم .24

 -رمحف اهلل-ًمؾشقيماين اًمؼدير ومتح شمػًػم .25

 -رمحف اهلل- مٌارك آل ومقصؾ ًمؾشقخ اًمؼرآن دروس ذم اًمرمحـ شمقومقؼ .26

  -رمحف اهلل-ًمؾًعدي اًمؼرآن شمػًػم ظمالصة ذم اعمـان اًمؾطقػ شمقًػم .27
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 -رمحف اهلل- اًمقامين اعمعؾؿل ًمؾعالمة اًمٌؼرة ؾمقرة ذم أيات ارشمٌاط .1

 -رمحف اهلل-أضمري ًمإلمام اًمؼرآن محؾة أظمالق رؾماًمة ذم اًمتٌقان .2

 -رمحف اهلل-ًمؾًققـمك اًمتػًػم ذم ل أصق قمكم احلقػم اًمتؾخقص .3

 -رمحف اهلل-اًمقادقمل هادي سمـ مؼٌؾ ًمؾشقخ اًمـزول أؾمٌاب ذم اعمًـد اًمصحقح .4

 .اًمعثقؿلم صاًمح سمـ حمؿد اًمشقخ اًمعالمة اًمتػًػم ذم أصقل ذح اعمـػم اًمؽقيمب .5

 -رمحف اهلل-شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اًمتػًػم مؼدمة ذم اعمـػم اعمصٌاح .6

 -رمحف اهلل-اًمًدود دقمامة سمـ ىمتادة قمـ اهلل يمتاب ذم واعمـًقخ اًمـاؾمخ .7

 اًمشقخ آل إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمعالمة ًمؾشقخ وـمؾٌف اًمعؾؿ ومضؾ وسمقان اًمتػًػم أصقل .8

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾعالمة ويمؾقاشمف اًمتػًػم أصقل مـ ويمؾقات أصقل .9

 -رمحف اهلل-أبقزيد قمٌداًمؾف سمـ سمؽر ًمؾعالمة واملاسة اًمؼديؿة اًمؼراء سمدع .11

 -رمحف اهلل- اًمشـؼقطل إملم حمؿد ًمؾعالمة اًمؽتاب آيات قمـ آوطراب إُّيام دومع .11

 اعمحاااض اًمتليمقاااد عمجااارد أو معـاااك شمػقاااد ٓ زائااادة ًمػظاااة اًمؼااارآن ذم ًماااقس أن سمقاااان ذم رؾمااااًمة .12

 -رمحف اهلل-اإلؾمالم ًمشقخ ضمديدة ومائدة دون

 -طمػظف اهلل- اًمشقخ آل صاًمح ًمؾشقخ اعمػنيـ مـاهج رؾماًمة .13

  -رمحف اهلل-يمثػم اسمـ ًمؾحاومظ اًمؼران ومضائؾ .14

  -رمحف اهلل-اًمقهاب قمٌد اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اًمؼرآن ومضائؾ .15
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 -رمحف اهلل- سماز سمـ اًمعزيز قمٌد ًمإلمام اًمؽريؿ اًمؼرآن رووة ذم .16

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾعالمة احلًان اًمؼقاقمد ذم اًمؾثام يمشػ .17

 -رمحف اهلل- ًمؾـقوي اًمؼرآن محؾة آداب ذم اًمتٌقان .18
 

 -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم ًمؾعالمة اًمؼرآن شمػًػم ذم احلًان اًمؼقاقمد .19

 .اًمؼرآن قمؾقم مـ اإلؾمالم ؿمقخ يمتب قمؾقف اؿمتؿؾت سمام اًمعرومان ذوي إمتاع .21

 -محف اهللر-اًمعثقؿلم صاًمح حمؿد ًمؾشقخ اًمتػًػم ذم أصقل .21

 -رمحف اهلل-ىماؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمؾعالمة اًمتػًػم مؼدمة طماؿمقة .22

 .إـمػال حتػة .23

 .اجلزرية اعمؼدمة .24

 .اًمٌاىمقزم إصٌفاين احلًـ ٕيب اًمتـزيؾ مـ اًمعامة ومقف شمؾحـ ما .25
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 -رمحف اهلل-ىماؾمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ ًمؾعالمة مإطمؽا أصقل .1

 -رمحف اهلل- آؾمالم ًمشقخ واًمٌاـمؾة اًمضعقػة إطماديث .2

 -رمحف اهلل- سمرضمس سمـ اًمًالم قمٌد ًمؾشقخ اجلاهؾقة اًمعـٍمية ذم ذم اًمـٌقية إطماديث .3

 -رمحف اهلل-اًمشـؼقطل ًمؾعالمة قمـفام اهلل ريض معاوية ومضائؾ ذم اًمـٌقية إطماديث .4

 -رمحف اهلل- طمجر اسمـ ًمؾحاومظ صحقحقفام ذم اًمٌخاري قمغم عمًؾؿ اًمقةاًمع إرسمعقن .5

  -رمحف اهلل-أضمرى ًمإلمام طمديثاً  إرسمعقن .6

 -رمحف اهلل-اعمـذري اًمؼقي قمٌد ٓسمـ إطمؽام ذم إرسمعقن .7

 -رمحف اهلل-إًمٌاين اًمديـ كاس حمؿد ًمؾعالمة احلديث قمؾؿ سمػضؾ اًمتحديث .8

 -رمحف اهلل-سماز اسمـ ًمؾعالمة واًمًؼقؿة اعمقوققمة ثإطمادي سمقان ذم اًمؽريؿة اًمتحػة .9

 .اًمقامين إنصاري طمًلم ًمؾعالمة احلديثقة اعمشؽالت سمعض طمؾ ذم اعمروقة اًمتحػة .11

 -رمحف اهلل-هراس ظمؾقؾ حمؿد ًمؾعالمة اإلؾمالمل اًمتنميع ذم ومؽاكتف احلديث .11

 -رمحف اهلل-اًمصغاين حمؿد سمـ احلًـ ًمؾعالمة اًمغؾط شمٌقلم ذم اعمؾتؼط اًمدر .12

 -رمحف اهلل- إثرم سمؽر ٕيب اًمًــ .13

  -رمحف اهلل-اًمـقوي ًمؾحاومظ اًمصاحللم ًمرياض اًمؽامؾ اًمنمح .14

  -رمحف اهلل-ماضمف اسمـ اإلمام ًمًــ اًمؽامؾ اًمنمح .15

  -رمحف اهلل-اًمؽممذى اإلمام ًمًــ اًمؽامؾ اًمنمح .16
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  -رمحف اهلل-اًمدارمل اإلمام ًمًــ اًمؽامؾ اًمنمح .17

  -رمحف اهلل-ائكاًمـً اإلمام ًمًــ اًمؽامؾ اًمنمح .18

  -رمحف اهلل-داود أيب اإلمام ًمًــ اًمؽامؾ اًمنمح .19

 -رمحف اهلل-اًمٌخارى إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد اإلمام ًمصحقح اًمؽامؾ اًمنمح .21

  -رمحف اهلل-مًؾؿ اإلمام ًمصحقح اًمؽامؾ اًمنمح .21

  -رمحف اهلل-ماًمؽ اإلمام عمقـمل اًمؽامؾ اًمنمح .22

 -رمحف اهلل- اجلارود ٓسمـ وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ اعمًـدة اًمًــ مـ اعمـتؼك .23

 -رمحف اهلل-اًمرازي اعمظػر ٓسمـ إطماديث ذم واعمـًقخ اًمـاؾمخ .24

 -رمحف اهلل- رضمب ٓسمـ مشاخيف يمٌار قمـ إؾمالم ؿمقخ رواية مـ طمديث أرسمعقن .25

 -رمحف اهلل-اًمتقجيري اهلل قمٌد سمـ محقد ًمؾعالمة صقاد اسمـ ذم اًمؼقل حتؼقؼ .26

 -رمحفام اهلل- إًمٌاين ًمؾعالمة ًمؾرسمعل ودمشؼ اًمشام ومضائؾ أطماديث ختريج .27

 .احلـٌكم رضمب ٓسمـ( اًمًاقمة يدي سملم سماًمًقػ سمعثت) طمديث ومقنمح اعمـاقمة شمؼقية .28

 ٓسماااـ( واًمػضاااة اًماااذهب اًمـااااس يمـاااز إذا)  أوس سماااـ ؿماااداد طماااديث قماااكم اًمؽاااالم ماااـ ضمااازء .29

 -رمحف اهلل-احلـٌكم رضمب

  -رمحف اهلل-يمثػم اسمـ ًمؾحاومظ طمردان أهؾ طمديث .31

 -رمحف اهلل- اعمديـل مقؾمك ٕيب اعمًـد صظمصائ .31

 -رمحفام اهلل- اًمقاين ٓسمـ مًؾؿ اإلمام رسماقمقات .32
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 -رمحف اهلل- شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اًمؼصاص يروُّيا أطماديث قمغم احلؽؿ ذم رؾماًمة .33

 اعمًـد قمغم أمحد اإلمام سمـ اهلل قمٌد اإلمام زوائد .34

 -اهلل رمحف- سمطة اسمـ اجلفاد ذم طمديثا ؾمٌعقن .35

 -رمحف اهلل- اًمؼمماوي اًمديـ ًمشؿس اًمٌخاري صمقاتصمال ذح .36

 -رمحف اهلل-اإلؾمالم ًمشقخ همريٌا اإلؾمالم سمدأ طمديث ذح .37

 -رمحف اهلل-احلـٌكم رضمب ٓسمـ اًمزرع سمخامة اعمممـ متثقؾ طمديث ذح .38

 -رمحف اهلل-اًمًعدي اًمعالمة ذح إطمؽام قمؿدة .39

 -محف اهللر-اعمؼدّد  اًمقاطمد قمٌد سمـ اًمغـل قمٌد ًمؾحاومظ إطمؽام قمؿدة .41

 -رمحف اهلل-قمًايمر اسمـ ًمؾحاومظ قمرومة يقم ومضؾ .41

 -رمحفام اهلل- اًمؽممذي ضمامع قمغم سماز اسمـ اإلمام ذح مـ ومقائد .42

  -رمحفام اهلل- اًمٌخاري صحقح قمغم سماز اسمـ اإلمام ذح مـ ومقائد .43

 -رمحف اهلل- اًمصـعاين ًم مػم ٕبقؽ وماًمؽ أنت طمديث ذح ذم ًمطقػة .44

  -رمحف اهلل-اًمؼاري قمكم ًمؾعالمة اًمؽؾؿ ضمقامع مـ ديثاطم إرسمعلم ذم اًمؽؾؿ ماشمع .45

  -رمحف اهلل-اًمشاومعل اإلمام مًـد .46

 -رمحف اهلل- اًمطقاًمز داود أيب اإلمام مًـد .47

  -رمحف اهلل-محقد سمـ قمٌد مًـد .48

كقؼ ىمصة ًمـًػ اعمجاكقؼ كصب .49  -رمحف اهلل-إًمٌاين ًمؾعالمة اًمغرا
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 -رمحف اهلل-احلـٌكم برضم ٓسمـ اًمدرداء أيب طمديث ح ذ إنٌقاء ورصمة .51

 .اًمًتة إمة قمؾقف اشمػؼ مما احلػاظ صحقح .51

  -رمحف اهلل-طمٌان اسمـ اًمشقخ ٕيب اًمـٌقي احلديث ذم إمثال .52

 -رمحف اهلل–شمعؾقؿ إطمب أطماديث اًمـقوي واسمـ رضمب ًمؾعالمة ومقصؾ آل مٌارك  .53

 ًمؾفروي إرسمعقن ذم دٓئؾ اًمتقطمقد .54

 قمٌد احلؼ اهلاؿمؿلًمؾعالمة  رؾماًمة إصمٌات شمزويج أم يمؾثقم مـ قمؿر سمـ اخلطاب .55

 قمٌد احلؼ اهلاؿمؿلًمؾعالمة  رؾماًمة مـاىمشة أمازم حمؿقد احلًـ طمقل صحقح اًمٌخاري .56

 قمٌد احلؼ اهلاؿمؿلًمؾعالمة  رؾماًمة إىمامة احلجة سملن اعمتؿتع قمؾقف ؾمعقان .57

 قمٌد احلؼ اهلاؿمؿلًمؾعالمة  رؾماًمة حتؼقؼ طمديث صالة مقؾمك قمؾقف اًمًالم ذم ىمؼمه .58
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 -رمحف اهلل- اًمعقد دىمقؼ ـٓسم إطمؽام سملطماديث اإلملام .61
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 -طمػظف اهلل- اًمعٌاد ًمؾشقخ اًمٌاري ومتح مـ اعمـتؼاة اًمػقائد .64
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 -رمحف اهلل- اًمعقد دىمقؼ ٓسمـ إطمؽام إطمؽام .66
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  -رمحف اهلل-طمٌان اسمـ صحقح .79
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كة .81  -رمحف اهلل- مًتخرج أيب قمقا
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 -رمحف اهلل-ًمؾًخاوي اًمدمقاـمقة إؾمئؾة قمغم اًمعؾقة إضمقسمة .1
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 -رمحف اهلل- اًمذهٌل ًمؾحاومظ احلديث مصطؾح ذم اعمقىمظة .4

 -اهلل رمحف- ؿماهلم سمـ أمحد سمـ قمؿر ًمؾعالمة احلديث مـ واعمـًقخ اًمـاؾمخ .5
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 -رمحف اهلل- طمؽؿل طماومظ ًمؾعالمة اعمصطؾح قمؾؿ ومـ ذم شمعريػات .11
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 -رمحف اهلل-إًمٌاين اًمديـ كاس حمؿد اعمحدث

 -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم ًمؾعالمة اًمٌقؼقكقة ذح .13
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 -طمػظف اهلل- اًمشقخ آل صاًمح ًمؾشقخ واحلديث سماًمًـة وآقمتـاء اًمعؾؿ ـماًمب .15

 -رمحف اهلل-اإلؿمٌقكم ومرح ٓسمـ صحقح همرامل ىمصقدة .16

صطَؾِح  ذم اًمطرف ـملرومة َمـاْظلقمة .17 ـْ  مل يب ؾَمَؾاػ َم  .اًمػاد اًمعريب حمؿد قمٌداًمؾف ِٕ

 قمؾامء عمجؿققمة واًمتاريخ اًمؽماضمؿ ويمتاسمة وذوـمف واًمتعديؾ اجلرح ذم آداب جمؿقع .18
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 -رمحف اهلل- ًٕمٌاينًمؾعالمة حمؿد كاس اًمديـ ا احلديث قمؾقم ذم .22

 -اهلل رمحف- محزة اًمرزاق قمٌد حمؿد ًمؾعالمة احلثقث اًمٌاقمث يمتاب مؼدمة .23

 -رمحف اهلل-ًم ثرم ومـًقظمف احلديث كاؾمخ .24

 .اعمدظمكم هادي سمـ رسمقع ًمؾعالمة واًمتعديؾ اجلرح قمؾؿ .25

 ًمؾعالمة حمؿد سمـ صاًمح اًمعثقؿلم مصطؾح احلديث .26

 قمٌد احلؼ اهلاؿمؿلًمؾعالمة  قمادات اًمٌخاري ذم صحقحف  .27
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  -رمحف اهلل-اًمقامين اعمعؾؿل ًمؾعالمة إباـمقؾ مـ اًمؽقصمري شملنقب ذم سمام اًمتـؽقؾ .28

 -رمحف اهلل- ًمؾًققـمل اعمدرج إمم اعمدرج .29

 -رمحف اهلل-اًمؼقؿ اسمـ ًمؾعالمة واًمضعقػ اًمصحقح ذم اعمـقػ اعمـار .31

 -رمحف اهلل- اًمًققـمل اًمديـ ضمالل ًمؾحاومظ اًمـقاوي شمؼريب ذح اًمراوي شمدريب .31

 -رمحف اهلل-إًمٌاين ًمؾعالمة واًمًػمة اًمـٌقي احلديث قمـ دوماع .32

 -رمحف اهلل-طمؽؿل طماومظ ًمؾشقخ وقمؾقمف احلديث مصطؾح ذم وضمقاب ؾممال .33

 -رمحف اهلل-اًمشؿـك طمًـ سمـ حمؿد اًمديـ يمامل ًمإلمام اًمػؽر كخٌة ذم اًمـظر كتقجة .34

 -رمحف اهلل-د ٓسمـ قمٌد اًمؼم مؼدمة يمتاب اًمتؿفقد ملا ذم اعمقـمل مـ اعمعاين وإؾماكق .35

 -طمػظف اهلل-شمؼًقؿ احلديث إمم صحقح وطمًـ ووعقػ ًمؾعالمة رسمقع اعمدظمكم  .36
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 -رمحف اهلل-قمثقؿلم ال صاًمح سمـ حمؿد اًمعالمة ًمؾشقخ إصقل قمؾؿ مـ إصقل .1

 -رمحف اهلل-اًمًعدي قخًمؾش اجلامعة وإصقل اًمؼقاقمد ذح اًمًاـمعة إنقار .2

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾشقخ اًمـاومعة اًمٌديعة واًمتؼاؾمقؿ اًمػروق قمكم املاشمعة اًمتعؾقؼات .3

 -طمػظف اهلل- اًمشقخ آل صاًمح ًمؾشقخ اًمعٍم ومتطؾٌات اًمػؼفاء .4

 -رمحف اهلل-اًمًعدي كاس سمـ قمٌداًمرمحـ اًمعالمة ًمؾشقخ اًمػؼفقة اًمؼقاقمد .5

 -رمحف اهلل-احلراين شمقؿقة اسمـ الماإلؾم ًمشقخ اًمػؼفقة اًمـقراكقة اًمؼقاقمد .6

 -رمحف اهلل-ًمؾجقزاكك واجلامقمة اًمًـة أهؾ قمـد اًمػؼف أصقل معامل يمتاب ومؼف ازم اعمدظمؾ .7

 -رمحف اهلل- اًمشـؼقطل ًمؾعالمة اعمرؾمؾة اعمصاًمح .8

 -رمحف اهلل-اجلقيـل اًمقرىمات .9

 .ؾمتـٌاطآ ذم أمحد اإلمام مذهب أصقل .11

 -رمحف اهلل-جيري اًمتق ًمؾعالمة إطمؽام وشمغقػم قااًمػت إمم اعمتنقملم قمغم اعمالم شمغؾقظ .11

  -رمحف اهلل-اًمشقخ آل اًمؾطقػ قمٌد ًمؾعالمة رمحة أمتل إظمتالف ىمقل رد .12

 -رمحف اهلل-رضمب إسمـ ًمؾحاومظ إرسمعة اعمذاهب شمؼؾقد مـع مـ قمكم اًمرد ذم رؾماًمة .13

 -رمحف اهلل-اًمعؽؼمي ؿمفاب سمـ ًمؾحًـ اًمػؼف أصقل ذم رؾماًمة .14

  -رمحف اهلل-شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ اإلملاع ذم طمزم اسمـ مماظمذة ذم رؾماًمة .15

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾعالمة اًمػؼف أصقل ذم ًمطقػة رؾماًمة .16
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 ؿمايمر حمؿد أمحد اًمعالمة ًمؾشقخ واًمًـة اًمؽتاب خياًمػ سمام واًمػتقا اًمؼقل ؾمٌب .17

 -رمحف اهلل-احلؽؿل اسمراهقؿ ًمؾعالمة اًمػؼف أصقل ذم إصقل قمؾؿ إمم اًمقصقل ؾمؾؿ .18

 -رمحف اهلل- اًمػؼف سمؽتب اًمعؿؾ قمدم زقمؿ مـ قمكم اًمرد ةرؾماًم ذح .19

 -رمحفام اهلل- اًمعثقؿلم اًمعالمة ذح ًمؾعؿريطل اًمقرىمات كظؿ ذح اًمؼمسمات رب ومتح .21

  -رمحف اهلل-إؾمالم ًمشقخ اعمؼاصد يمؾقات جيؿع ومقام ومصؾ .21

 -اهلل رمحة- سماز اسمـ اإلمام ىمقاقمد .22

 -رمحف اهلل- اًمشقخ آل صاًمح ًمؾشقخ اًمؼقاقمد ىمقاقمد .23

 .طمؽؿل طماومظ ًمؾعالمة واًمتاسمعلم اًمصحاسمة ذم واًمػؼفاء واًمتػؼف اًمػؼف سمذيمر طماومؾة عمع .24

 -رمحف اهلل- ؿمايمر أمحد اًمعالمة ًمؾشقخ -رمحف اهلل-اًمشاومعل ًمإلمام اًمرؾماًمة مؼدمة .25

 -رمحف اهلل- ىماؾمؿ إلسمـ اعمرسمع اًمروض طماؿمقة مؼدمة .26

 !اًمٌقان؟ يمقػ سماب- ًمؾشاومعل اًمرؾماًمة يمتاب مـ .27

 -رمحف اهلل-قمثقؿلم اسمـ ًمؾعالمة وىمقاقمده اًمػؼف أصقل مـظقمة .28

 -رمحف اهلل-اًمٌغدادي ًمؾخطقب واعمتػؼف اًمػؼقف .29

 -رمحف اهلل- اًمشـؼقطل اعمختار حمؿد سمـ إملم حمؿد ًمؾعالمة اًمػؼف أصقل ذم مذيمرة .31

 -طمػظف اهلل–اًمًؾػ ًمؾعالمة رسمقع اعمدظمكم  سمػؼف اًمعـاية رضورة .31

 -رمحف اهلل–مٌارك  آل ومقصؾ وآضمتفاد ًمؾعالمة اًمتؼؾقد سملم اًمرؿماد ذح رؾماًمة مؼام .32

 قمٌداًمؾف اًمغديان ًمؾعالمة أؾمئؾة وأضمقسمة ذم إصقل .33
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 قمٌداًمؾف اًمغديانًمؾعالمة شمقضمقفات ًمطاًمب ىمقاقمد اًمػؼف  .34

سمنمح مـظقمة اًمؼقاقمد اًمػؼفقة قمـد اسمـ ؾمعدي ًمؾعالماة قمٌقاد سماـ قمٌداًمؾاف  شمـقير اعمٌتدي .35

 اجلاسمري

 -رمحف اهلل-اًمؼطان ٓسمـ احلاومظ ًمؾعالمة اإلملاع مًائؾ ذم اإلىمـاع .36

 -رمحف اهلل- اًمعثقؿلم صاًمح حمؿد ًمؾعالمة اًمقرىمات ذح قمـ اًمقاوحات اًمتعٌػمات .37

 .اًمغديان ًمًعقد اعمؿتع اًمنمح مـ ًمؾعثقؿلم اعمؿتع اًمنمح مـ إصقًمقة اًمؼقاقمد .38

 -رمحف اهلل-احلـٌكم رضمب اسمـ ًمؾحاومظ اًمػؼفقة اًمؼقاقمد .39

ئااد واًمضااقاسمط اًمؼقاقمااد .41 - إسمااراهقؿ سمااـ حمؿااد اًمعالمااة وومتاااوى رؾمااائؾ مااـ اًمػؼفقااة واًمػقا

 -رمحف اهلل

 -رمحف اهلل-اًمشاـمٌل ًمؾعالمة اعمقاومؼات .41

 -ف اهللطمػظ- اًمشقخ آل صاًمح اًمشقخ ذح اًمقرىمات .42

 -رمحف اهلل- اًمعثقؿلم صاًمح حمؿد ًمؾشقخ وذطمفا اًمػؼف أصقل مـظقمة ذح .43

 -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم سمنمح ًمؾحـٌكم اًمػصقل ومعاىمد إصقل ىمقاقمد .44
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  -رمحف اهلل-اًمؾؽـقي احلًـات ٕيب آقمتؽاف طمؽؿ ذم اإلكصاف .1

 -رمحف اهلل- اًمؾؽـقي احلًـات ٕيب رمضان مـ ملعة آظمر حمدصمات قمـ اإلظمقان ردع .2

 احلـػل اعمقصكم مقدود سمـ حمؿقد سمـ اهلل قمٌد ًمإلمام اعمختار .3

 -رمحف اهلل-اًمًالم قمٌد سمـ ًمؾعز اًمصقم مؼاصد .4

 -رمحف اهلل-(ؿمجاع أيب متـ) واًمتؼريب اًمغاية متـ .5

رمحااف -اًمطرـمااقر قمٌقااد ٕبااك اًمؼاؾمااؿ واسمااـ ماًمااؽ سماالم اًمتقؾمااط يمتاااب مااـ مـتؼاااه مًااائؾ .6

 -اهلل

 .املاًمؽل اًمػؼف ذم اًمؼػمواين زيد أيب ٓسمـ ةاًمرؾماًم .7

 .اهلل معاذ أو ًمعؿري سمؼقًمف طمـٌؾ سمـ أمحد اإلمام أيمدها اًمتل اًمػؼفقة اعمًائؾ .8

 .أمحد اإلمام قمؾقفا طمؾػ اًمتل اًمػؼفقة اعمًائؾ .9

 -اهلل رمحف- إـمرم اًمحص ًمؾعالمة ( أطمؽامفا وأبرز سمقاهنا)  اًمقصقة .11

 -رمحف اهلل- سمؾٌان سمـ اًمديـ سمدر سمـ حمؿد ًمإلمام احلـٌكم اًمػؼف ذم اعمختٍمات أظمٍم .11
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 -رمحف اهلل- احلجاوي أمحد سمـ عمقد اعمؼـع إظمتصار ذم اعمًتؼـع زاد .12

 .اًمًعدي كاس سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمؾعالمة اًمديـ ذم اًمػؼف وشمقوقح اًمًاًمؽلم مـفج .13

 .ًمؾًعدي وإًمٌاب اًمٌصائر كقر .14

 -رمحف اهلل-اًمًعدي ًمؾعالمة اًمػؼفقة اعمًائؾ مـ اجلؾقة اعمختارات .15

 -رمحف اهلل-اًمعثقؿلم ًمؾعالمة اعمًتؼـع زاد قمغم اعمؿتع اًمنمح .16

 -طمػظف اهلل- اًمػقزان ًمؾعالمة اًمػؼفل اعمؾخص .17

  -رمحف اهلل-ؿلماًمعثق ًمؾعالمة اًمػؼف ذم مذيمرة .18

َقياواان سمـ إسمراهقؿ ًمؾشقخ أمحد اإلمام مذهب قمكم اًمدًمقؾ ذح ذم اًمًٌقؾ مـار .19  .ول

 -اهلل رمحف- اعمؼمد ٓسمـ اًمػؼف ومروع .21

 ًمؾصـعاين اًمرضمال قمغم اًمثقاب إؾمٌال حتريؿ سمقان ذم آؾمتدٓل اؾمتقػاء .21

  -رمحف اهلل- سماز اسمـ ًمؾعالمة اًمصالة سمعد شمؼال لاًمت إذيمار .22

 -رمحف اهلل- سماز سمـا ًمإلمام واًمؽماويح اًمؾقؾ صالة أطمؽام مـ اًمصحقح اجلقاب .23

 -رمحف اهلل- سماز اسمـ ًمإلمام احلديثقة اًمٌازية اًمػتاوى مـ اًمثرية اًمدرر .24

 مـ جلامقمة ؿمعٌان مـ اًمـصػ ًمقؾة ذم إثٌات اًمثؼات ىمرره ومقام رؾماًمة اعمًتؼقؿ اًمٍماط .25

 -رمحفؿ اهلل- إزهر قمؾامء
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  -رمحف اهلل- شمقؿقة اسمـ آؾمالم ًمشقخ صمالصما اًمطالق .26

طمػظااااف - اًمػااااقزان اًمشااااقخ سماااانذاف واإلومتاااااء اًمٌحااااقث إلدارة سماًمطااااب اعمتعؾؼااااة اًمػتاااااوى .27

 -اهلل

 ؿمايمر حمؿد أمحد اًمعالمة ًمؾشقخ ًمؾقوقء كؼضف وقمدم اعمرأة مس ذم اًمػصؾ اًمؼقل .28

  اهلل معاذ أو ًمعؿري سمؼقًمف طمـٌؾ سمـ أمحد اإلمام أيمدها اًمتل اًمػؼفقة اعمًائؾ .29

 أمحد اإلمام قمؾقفا طمؾػ اًمتل اًمػؼفقة اعمًائؾ .31

  -رمحف اهلل- اًمصػدي ًمؾشفاب ًمؾؿممـات اعمفامت اعمًائؾ .31

  -رمحف اهلل- إـمرم صاًمح ًمؾعالمة( أطمؽامفا وأبرز سمقاهنا)  اًمقصقة .32

رمحااف - اًمتااقجيري محااقد ًمؾعالمااة اًمتؿثقااؾو اعملؾحـااة إناؿمااقد مااـ اعمـااع قمااغم اًماادًمقؾ إىمامااة .33

 -اهلل

 -رمحف اهلل- اًمتقجيري محقد وهمػمًمؾعالمة اجلامقمل اًمتؽٌػم إكؽار .34

 اًمشقخ آل إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمعالمة اًمشقخ ومتاوى مـ اإلمامة أطمؽام .35

 -رمحف اهلل- اًمقامين اعمعؾؿل ًمؾعالمة اًمٌققع أطمؽام .36

 -رمحف اهلل- إًمٌاين اعمحدث ًمؾعالمة وسمدقمفا اجلـائز أطمؽام .37

 -رمحف اهلل- سماز سمـ اًمعزيز قمٌد ًمؾعالمة اجلؿعة صالة أطمؽام .38

رمحاااف -محقاااد سماااـ حمؿاااد سماااـ اهلل قمٌاااد اًمعالماااة ًمؾشاااقخ اعمًاااؾؿة ًمؾؿااارأة وشمقضمقفاااات أطمؽاااام .39

 -اهلل
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 -رمحف اهلل- محقد سمـ اهلل قمٌد اًمعالمة ًمؾشقخ اعمًؾؿة ًمؾؿرأة وشمقضمقفات أطمؽام .41

 -رمحف اهلل- قؿلماًمعث ًمؾعالمة واعمًاء اًمصٌاح أذيمار .41

 -طمػظف اهلل- اعمدظمكم رسمقع ًمؾعالمة اًمرىمقة طمقل مفؿة أؾمئؾة .42

 -رمحف اهلل- إًمٌاين ًمؾعالمة اًمعاممة ذم إطماديث طمقل سمحث .43

 -رمحف اهلل- إًمٌاين ًمؾعالمة اًمعامل يد وشمؼٌقؾ واعمعاكؼة اًمؾؼاء قمـد اًمتؼٌقؾ طمقل سمحث .44

  -رمحف اهلل- اًمشـؼقطل إملم ؿدحم ؾعالمةًم اًمقاطمد اًمٌؾد ذم اجلؿعة شمعدد ذم سمحث .45

 -رمحف اهلل- اًمصـعاين ًمؾعالمة اًمريمقع اإلمام مع أدرك ومقؿـ مػقد سمحث .46

 .سماز اسمـ ًمإلمام اًمـاس مـ اًمؽثػم قمغم طمؽؿفا خيػك اًمتل اعمفؿة اعمًائؾ مـ ملؾة سمقان .47

 -رمحف اهلل- شمقؿقة اسمـ اإلؾمالم ًمشقخ وىمتفا قمـ اًمصالة شملظمػم .48

 -رمحف اهلل- اًمقادقمل هادي سمـ مؼٌؾ اًمعالمة ًمؾشقخ سماًمًقاد اخلضاب حتريؿ .49

 -رمحف اهلل- احلـٌغم ىماؾمؿ ٓسمـ اًمؾحك طمؾؼ حتريؿ .51

 -رمحف اهلل- ؾمحامن اسمـ ًمؾعالمة اًمًالم سمعد سماًمذيمر اجلفر منموقمقة ذم اًمؽالم حتؼقؼ .51

ر أذان شمشـقػ .52  -رمحف اهلل- ًمؾصـعاين إذان سملها

 -رمحف اهلل- اًمعثقؿلم حمؿد المةاًمع ًمؾشقخ واًمذيماة إوحقة أطمؽام شمؾخقص .53

 -رمحف اهلل- ىمدامة اسمـ احلاومظ يمالم مـ; إوىمات مؼادير قمغم اًمعٌادات شمقزيع .54
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 -رمحف اهلل- إًمٌاين اًمديـ كاس حمؿد ًمؾعالمة اًمًـة هل اعمصغم ذم اًمعقديـ صالة .74

  -رمحف اهلل- اًمقامين اعمعؾؿل ًمؾعالمة ؿمقال مـ أيام ؾمتة صقام .75
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 .إبـاء شمرسمقة ذم اًمعؾامء يمٌار ومتاوى مـ خمتارات .111

 -رمحف اهلل- اإلؾمالم ؿمقخ قمـفا أضماب مًائؾ .111
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 -طمػظف اهلل- اًمػقزان صاًمح ًمؾعالمة إمة ًمشٌاب مفؿة شمقضمقفات رؾماًمة ذح .88

 -طمػظف اهلل- اًمعٌاد اعمحًـ قمٌد ًمؾشقخ! إماكة؟ اعمقفمػ يمدي يمقػ رؾماًمة ذح .89
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َرةل  .2  -رمحف اهلل-احليمل كٌفان سمـ ًمًعقد اًمـوْحق قِمْؾؿِ  ذم اًمَقتِقَؿةِ  اًمده

 .اإلقمراب ذم اعمقـمل .3

 -رمحف اهلل- ملاقمة ٓسمـ اًمؾًان إطمؽام قمغم اإلكًان قماكةإ .4

 -رمحف اهلل-ظماًمقيف ٓسمـ واإلظمالص اًمؽاومرون ؾمقريت إقمراب .5

 -رمحف اهلل- ًمؾزكجاين اًمعزى شمٍميػ .6

 -رمحف اهلل-احلـٌكم اعمؼدد اهلادي قمٌد سمـ أمحد سمـ عمحؿد اًمطرف ـمرومة .7

ؾَحة .8 ـل  اًمؼاؾمؿل  حمؿد   ٕيب اإلقمَراب مل  -رمحف اهلل- اًمٌٍمي يه احلرير قمكمّ  سْم

 -رمحف اهلل- احلـٌكم اًمعامد ٓسمـ ىمطرب مثؾثات .9

 .اًمـحق ذم اًمشؼماوي مـظقمة .11

  -رمحف اهلل-ٓسمـ هشام  اإلقمراب كؽتة .11

 -رمحف اهلل-احلؿقد قمٌد اًمديـ حمل حمؿد أضمرومقة اعمؼدمة سمنمح اًمًـقة اًمتحػة .12

 -رمحف اهلل-ًمؾجرضماين املائة عقامؾاًم .13

 -رمحف اهلل- إنصاري إؾمامقمقؾ ًمؾشقخ أضمرومقة أؾمئؾة ذم اًمـحقية اًمـٌذة .14
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 .أضمرومقة قمغم ىماؾمؿ اسمـ طماؿمقة .15

 -رمحف اهلل- مٌارك آل ومقصؾ ًمؾشقخ أضمرومقة متـ قمغم اًمعرسمقة مػاشمقح .16

 -رمحف اهلل- اًمؼقؿ ٓسمـ اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم ثالإم .17

 .اًمصامؾ عمحؿد اًمًـة أهؾ سمالهمة دراؾمة إمم اعمدظمؾ .18

 -رمحف اهلل- ًمؾحؿقدي اًمصحقحلم ذم ما همريب شمػًػم .19

  -رمحف اهلل-اًمـحاس ٓسمـ اًمؼرآن معاين .21

 قمااكم سمااـ حمؿااد احلاااومظ ًمإلمااام وإطمؽااام اًمعؾااقم أنااقاع ذم قاااناًمٌ قمااغم اًمداًمااة اًمؼاارآن كؽاات .21

 -رمحف اهلل-اًمؼصاب اًمؽرضمل
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