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سوووثاو وس و اية ويووةزني ويووةو يي و
ثة و يين جهانيوان وةوة و وسوةوم ود ود
و ِ محةو وييهر اني سة ييوان وجةسو ة
ثاكي ثةيايبة ي سة و يان .
ثرسووي ك ياليووة ي و ك ديا د يووةكي ك و ني
از نةيا اني ئيسالم زؤ جا ةكا ي د هيَنيَن
َيَن :ئةية هةيوو
هيَرش كردنة سة ي ئةل
سة د ييَك شياو ضو ن ئيسوالم انشةشوة و
ك يالية ي د كاو؟!
لووة ة انبووة دا نووةمايانيَشية لووة ووة نوواو
شويَنشةو واني ةكا ي د هيَنن سة ي كوردن
يَ هيض ثيَو يَك و ك ئةو ي ئيسالم سوة ي
كووردن ها بيَووو ويوووك ي خووواش شة ِيَ ووةو
سة ي كردن نة يَو نةية ِاو ةو !
َيَشة ة ضواو ؤشون
كةوا ة ك يَبةكة هةول
كردني هة دو و ووداني ئةو ةم ونا ِوونيوة
ئةوان وئةيان د وس يان كوردوو  .ضوونشة ثويَ
واية ئيسالم ِوو ة ِووي س ةم و وه انيَشي زؤ

َيَك
ةو كة ليَي ة ية و يَ اوانة لة هةيان كا دا د يون ك يوةل
د سو سو و اوان ا ي ك ن و واز ِزيا يوان ووو وكوةو اسويان
ناكاو وثةجنة ية يان د يَذ ناكاو.
َي ة و ِيَدا
يويانيشي يَدا نية نةيا اني ئيسالم ة د وام لة هةول
َ اناندان ئةو ش ِاسو يةكة
ردن ويويرِا كردن و يَ دين كردني يوسل
النَ
خواي دانوا وزانوا لوة ئو ئانودا و ي يوا كوردووين :ﱡ َو ََل َيزَا ُل َ

ُ ُ
ي َقالالالُ ُلن َن ُم تىال يالالرْو َُ ىال ُ ُ
الن ُْي ُال ُاله
الن َي حر َلالالد حْ دال ح ُم ح َىال ح
اىنا َو َدال ح
الن ْيال ُم ح طُ َُ حالال َى َن ُ
ح َ ح
ح َ َ ُ
ُ
ت َأ حى َما ُل ُه ح فُي الالد حن َيا َو حاآ ُِ َالر ُ َو ُأو َلئُ َ
ت َو ُه َن ََافُ ٌر َف ُأو َلئُ َ
اب
ك َتبُ َن ح
َف َي ُم ح
الح ُ
الك َأ حص َ

وَﱠ [البقالر « .]012 :ئةو يَ او ِانة -سوة وا ي سو ةم
ال ُار ُه ح فُ َيها َِالُدُ َ
َودا د كوةن و
ود سو د يَذيان ة انبة ان -ة د وام جةنش ان لةيةل
ئةو ي لة دينة هةئةكة خ ان ثاششةز ان شةنةو ئةية وانيوان
جوا هوة كةسو ان لوة دينةكووة ثاشوشةز ب َي وةو ئوةو كوورد و
َو شاو ةو ».
ضاكةكاني هةل
جا ئةوان يويان د وسو شوةن شو يَشي ضواو ِوان كوراو  .يوة
د ينن لة ثرسيا يَك نا نوةو يوةكيَشي دي د كوةن ولوة يويانيَوك
نا نةو يةكيَشي دي د وسوو د كوةن ئةيةكوةيان كو ن نا يَوو د م
وضاويَشي نويَ د وسو د كةن .وة ويَ ئوةو ي لوة ة انبوة دا هويض
َيان كووردوو
ينايووةكي ك ووة و ِيَووك ث ويَة شووةن كةضووي خووةيال
َيان خاو ضونشة ئوةو
وئةيانةويَو يناي ئيسالم رِوخيَنن ة م خةيال
يناية خووا د وسو كوردو  .جوا ئوةوان وجشوة لوةوانية وةديلي
ئيسالييان ثيَ نية ة م يَشةيش وون لةو نوةياي ِوخانودن لوة
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د وسو كردن ئاسانرت ية د زانن د وسو كردن ئاسان نية وثيَيوان
َي لوة ئوةوان
َشي ديوة عوةئل
ناكريَو ش يَشية د وسو شةن خةل
ضاكرتي هةية وشو خ يان د وسو د كةن ة م ينايةكي ك ة
َي و ك ئةيةي ئيسالم نة وو ونا يَوو يوة اشورتين ِيَشوا
وكايل
وَ َأ حَ
َدان ِوخاندني ئيسوالييان هةل
ِيَشة هةول
َبوذا دوو  :ﱡ ُيرُيالدُ َ

ي حن ُفئُنا نُنر الل ُه بُ َأ حفن ُاه ُه وي حأب اللاله طَُل َأ حَ يالىُ
َ ح ََ َ
ُ
َ
ُ
ُ

ُ

وَ ﱠ [الىنبال::
ُالنر ُو َو َل حالن ََالرُ َو ا حلمَالاف ُر َ
ن َ

« .]20ئةو يَ او ِانة وهاو شيَو كانيان ئةيانةويَو ة وه ان ود ؤ و ة
َشوةي ِوون
د ؤخس نةو ئيسالم ئيسالم لة ناو ة ن وهة ضوي ةل
َي و شويَننةو
ود ليلي د خشان هةية لة سة وةنهايي خووا هوةل
ة م خوا ة ئةية ِازي نا يَو ودينةكة خ ي سة د خواو ةسوة
سة جةم دين و ري و او ِ كاني ديدا ئةية كامرانية ئةيةيان نةويَو
وثيَيان ناخ ش يَو خواش ضي ويَو هةيوو ويس يَك لوة ئاسو يدا
ثوض د يَ ةو ».
َ انة و
ة م ئةو ي جيَي ضاو ِواني نية يويَ شل كردني يوسل
ئةم يويانانة.
سا يادام يويَ شل كة هةيوة وا لوةم ك يَيوةدا و ييوان ثويَة
كةش د كريَو و يوي ئوةوان وئةوانةشوي يويانيوان و د وسوو
د كةن.
د ش وانني ك ي ية ةس ةكاني ثشو يويانةكان لةسوة كوةنيك ك
َبهيَنني.
وك يالية ي لةيانةي خوا و كو و هةل
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يةكةم :ئيسالم يايف يرؤظي نةداو وس ةيي ليَ كردو ضوونشة
َة ةكوة ئيسواليدا كوة
ِ ضاوي يةكساني نةكردوو ! ئةو ا لوة د ول
يويةممةد ِا ة ِاية ي د كاو ك يلة هةية.
دوو :ئيسووالم انشةشووة د كوواو و ووةد ِ وش و ئووةوية ووة
ِوو شردنةو كوةنيك ك و وة يوةيك وسونك وسوك وثشوو و ِانوي
ِوو ةو ة ناو ازا ِ كاندا ية ِاون.
سيَيةم وطرنطرتين وسةرةكيرتيين :ئيسالم ئةية دينيَشوي شوياو
وايووة وو هووةيوو سووة د ييَك ثشوو شريي ك ياليووة ي نووةد كرد
و انشةشووةي و نووةد كرد لووة كا يَشوودا شا س و انية ي هاوضووة
وانيوية ي ئةو ديا د ية لة ن ة يَو! ئيسالم نوةي واني؟! ديوا
يوجناو نية هةيوو سة د ييَك!
جا ئةم ك يَبة هةم اسوي ئيسواليو و د كواو وا و ك خو ي
يناسيو ئةوسا ئةو ية انوة د ِ و يَنيَ وةو لوة هوةيان كا ودا
ثة د لةسة اوانبا سة كيةكان و د داو ا ناسريَن
جا لة ة ئةو ك يالية ي ئسة زؤ ي لة سوة د كريَوو و كوو
يويان د وسو كوردن لةسوة ئيسوالم ونوة ينيين هويض ك يَبيَشوي
كو دي لةو ا و هيض ك يَبيَشي عة يش نة يين يَنيازو شواو
َة د ا خوا ييهر ان ة لو في خ ي لةو
لةو كة ر ية ئةم هةول
هةو نة شيَرِيَو كة جيَي خ ي د يريَو ود ضةسثيَو ود ييَنيَ ةو .
َيَ ئةم ك يَبة يَ كو ية يوان يَنيوازو
ئيديعاي ئةو ش ناكةم ل
د كاو لة ك يَيب دي ة م ئوييَد د كةم ئةو يَدا بيين كوة لوة
8

هيض ك يَبيَشي عة ي ردا كة لةم ا و نوسوراو نوةيبينيو  -وة
ويس خوا.-
سة ا و ةو ضي كردوو لةم ك يَبوةدا وض ِيَبازيَش وان ثوةيرِ و
كردوو ؟
 يَشويووان ك وويَيب زؤ نوسووراون ض لووة ا ك ياليووة ي وضييَذوويةكةي( )1ض لة ا و يدانةو يويانة د وسو كراو كوان
َي داو ثوخ وة ئوةو
لةسة ئيسالم لةو ا و  .جا ئةم ك يَبة هوةول
ك يَبانة وثوخ ة خويَندنةو نوسة كة خبا ة ة د س و.
 سة ا ي ئةو ي ةند ثيَي وايوة يويواني نوةيا اني ئيسوالمِاس و ةئينة نيووة و ةهانووة ث ويَ يوور ن و يووانوو ووة م ووة ويووذدان
وئةكادمييانة ويَذينةو كة نووسيو ةو  -ة يا ية ي خوا -وهوة
َي و ئوةو
و ِاس و ك خ يان خراونة ة ِوو ةوي كةيوةو هوةول
وو كة دذي ئةيةشو يين ئايادا ي شةو سوثاسو د كاو.
دا نيَ .
َد او ئةو وشانة جيَي ئيششالن سة و
 هةول هة مة يود يةك يق يق ي زؤ لةسة وو يَو يان ثيَويسوكرد يَو د يَذ م داو ة ةخريج كردني ئةو ية ةس ةش كوا يَشي
زؤ ة خان كراو جا ي وا وو ِؤذانيَشي دوو ود يَذي و وة خان
كراو جا ئةية ة و ةو يرنط نية خ ي ثيَوو سوة ئاأل يةكوة
( )1زانيا ي لة ا

لعقدةم» (ص.)131 :

يةكةيني ويَذينةو كان لوةم وا و

رِوانوة« :نظام لعبوديةا
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َشي
ضونشة ثة ِاويَك كان زؤ ن وهةنديَك جا دوو ود يَذيشن و خوةل
ايبةو نووسراون هة يةش ة عة ي نوسراون.
 ئةية ك يَبيَشي ميقهي نية لة ا ك يالية يةو ية هةيووَشو زيوا ر جوةخو
اسيَشي ميقهي ثةيو سو ة ك يلة نةهيَنراو ةل
كراو ةو لةسوة ئوةو خا نوة خكيوةو وة نواو ِؤك وية ةسو
ويَذينةو كة د كاو كة ري ية لة يايف ك يلة لة ئيسواليدا لوة ذيَور
ِءشنايي ئو ئان وموة يود وميقهوي ئيسواليي ثشوو ئةسو و وة
َشة وية ةس ة شة عية ِوونةكان.
ةل
 ئةم ك يَبة اسي ئازادي د كواو يوة لوةو سونوو جوانوةَي نةكردؤ ةو لة لة ا ةو د ضووني ة ثيَوك
ئازادي خووو ةو وسل
و ة سوود وووز ةخة وياندو ِميَن هة و كو ضو ن ئوازادي خو ي
ثياد كردوو وثا ةند نة وو ة هةنديَك ِيَسا وثيَو ندي ِوكةشي كةم
سود ئوييَديش واية ئةيةش و ك ئازاديةكة ئيسالم و ك يَبةكوة
جواني ةخة يَو نةك و ك ئوازادي ئوةواني دي ويَ سوة و وة ي
و ِ ونة ة يَو.
 ك يَبةكة خو ي لوة نة ِ ودا وة ئايواجني و يدانوةو ئوةويويانانةيووة كووة د وسووو كووراو ود كريَووو لووةم ووا و ووة م
ناو ِؤكةكة شيَو ك يَبيَشي ييَذوويي وخس نة ِوو و ِ خنوةير ين
و ير وو جا شيَوازي خس نة ِووي شو هة وو يدانةو وة كوا
َشو شيَوازي و يي زيين ة كا هيَناو ئوةوية وة
نةهيَناو ةل
خس نة ِووي ِاس يةكان وا ة :كوة ك يَبةكوةو خويَنود و ئوييَودم
واية و يي يويانة د وسو كراو كاني ييَششي خويَنة ي دا يَ ةو
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ئةية نا لة ةو يَشي جيادا و يي داو ةو ئةية ية هيَش ا ثيَو
وايووة ش و انيَك ياو ووةو و يووي نةداو ووةو ئووةوا شووام وايووة
كةي ة خةيي نةكةيو ة نا دني شو هة ويويانةكةو ئوةو ي لوة
ضاثةكاني داها وودا لة دوو ويَي ك يَبةكةدا جيَوي ئوةو و يانوةش
شةيةو لةيةأل ِيَك وسوثاسدا.
 و ك ض ن ئوييَد د كةم دواي خويَندنةو وة ِوونوي ئيعزوازويةو يي وجواني ديين ئيساليو د شةويَو.
َيَك ايبةمتةنودي لوة ئوةم ك يَبوة د ينيوو لوة ك يَبوة
 ك يةلعة يةكاني ئةم وا نايبينيو لةوانة :وووني د ئيَشوي زؤ لوة
ئو ئان ومة يوود وو ة زانايان وا ة :لة ري ئوةو هوة ئسوةي
خ م يَوو ئسوة خووا  وثةيايبوة و  و واو
كراو ئةو ش ةهيَك ر سةملاندني ديدي ئيسالم.
 ئةيووة ية مة يود كووة وواز يَووو ئاياذ يووان كووردوو ووةووازييةكة ة ئاسانشردني خواي يةزن.
 ئةو ك يَبةكانوةي موة يود كوة اسوي ك ياليوة يان كوردووايووةخي زؤ م ثيَ وداو ومووة يود مووة يود خويَندوية ووةو لةيووةأل
ةياشاكردني شة يةكاني.
 سوووودم لووة هووةيوو ج و سة ضوواو يةك ينيوووو ةنانووةوةياشاي سة ضاو شيوعيةكانيش كردوو كوة لوة دذي ك ياليوة ي
ئسةيان كردوو .
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 هووة و ةيووةكو وويين لووةم ك يَبووةدا يةيووة لووة سة ضوواوسة كيةكةو ي يواس ي ةو ةنانةو ة ةو او وئينزيليشوةو
ئةيووة ية د سو نةكووةو بيَو وهاوشوويو كاني ئووةوا ئايوواذ م ووة
سة ضاو وو كيةكة كردو .
 جا ي واش هوة وو و ك َيبَوك ثشو وة زيواد لوة ضواثيَكةس وو ةنانةو جا ي وا هوة وو ية ِاوية وةو و ك يَبةكوة وة
د سو نووسي ئةيةش كا يَشي زؤ ي ثيَضوو لةيةأل سوود ينني لة
سةدان سة ضاو وخويَندنةو هةزا ان وثوة ِ ئةيانوةش وة موةزأل
َة وثةناي ثيَ د يرين
وئاسان كا ي خوا وهة وي خاو ن يننةو ومةزل
لة خراثةي نةمس ان.
 لة ثاش هة د ئيَك يةك سوة لوة كةوانةيوةكي ئاوهوادا «»و ييَرِاني و كوراو نةنوسوراو  :وا وة . ...:هةنوديَك جوا ية
و ييَرِانةكة ةنها ثوخ ةيةكي د ئةكةية.
 لة ة يرنشي ا ة ةكة ونة ووني سة ضواو يةكي ينووو شوشيَنلووةو ووا و د يَووذ د او ووة اسووةكان ووة ايبووةو ويس و و ك
يةوسوعةيةك يَو لة ا ي ك يالية ي وو يوةكاني ئيسوالم لوةو
َيدا.
ا و ية داوام لة خويَنة اني هيَذاية ثشوو د يَذ ن لةيةل
 لةوانةية هةنديَك و ة و او زياد لة جا يَك ة ضاوو شةويَوئةيةش لة وة مراوانوي اسوةكة وثةيو سوو وونيوان وة يوةكرت و
وضةسثاندني لة ييَششي خويَنة دا دوو وا كردنوةو ش لوة سووود
ة األ نية.
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 ئايرازي ثةيو ندي واو د او ة ثاأل وشةكةي دواي خ ي ومنونة ةم شيَواز ِ « :ؤذ ئاواييةكان :ئيسثانيةكان وثو وياليةكان
َةنديووةكان ك يلووةيان ووة كةشوو د يواسوو ةو » .ووة دوو
وه ل
شيَواز كة دية د وس ة ة م ئةية يَ كيَشة ر .
 هة وشةيةكي ليَك د اوي كو دي هة دوو ةشوةكة وا واةخة ن و ة كا هيَناني جيا ة خ ي هة يَو ة جيا نوسوراو
و كِ :ؤذ ئاواييةكان نةنوسراو ِ :ؤذئاواييةكان.
 ئةم ِ يك وسي بولة ة كا ها وانةش ةم وا ايانة ديَن:  و« سة و وسةويي خواي ليَبيَو». « خواي ليَ ِازي يَو».  ِ « محة ي خواي ليَ يَو».َيَيت ئةمة خشتة وثوختةى ثيَرِسيت كتيَبةكةية:
دةشتواني بل
كتيَبةكة سيَ بةشة:
بةشي يةكةم :كؤياليةتي لة ثيَش ئيسالمدا ئةو ةشوةش وة
ِيَخ ششا يَك د سو د كاو .ثاشان ك يالية ي لوة زيوان وزا او دا.
ثاشان اسي ج كاني ك يالية ي لة ك ندا .ئينزوا ِوانويين يوةون
وئاينةكان ك يالية ي .دواي ئةو ه كا كاني ك يلة وون لة ثيَة
ئيساليدا.
َيَك
بةشي دووةميش :كؤياليةتي لة ديدي ئيسالالمةوة ك يوةل
نةيا و ِيَسا لةو ا و د خا ة ِوو ئينزا د ِوا ة سوة ياموةكاني
ك يلة لة ئيساليدا ئينزا ية جةكاني ة ك يلة كردن لة ئيساليدا
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ومةلسةمةي ك يالية ي لوة ئيسواليدا وياموةكاني ديلوي جوةنط
َيانودا ئينزوا
ثاشان كوةنيك ك ويووك ي سوة جيَشةيي كوردن لةيةل
َوةكاني ئيسوالم و ئوازاد
عةو ي كةنيك ك ثاشان هوةنشاو وهةول
كردني ك يلة ئينزا :ئايا ئيسالم ك يالية ي هةأل نةو شاند و ؟
َةى دواييالدا
بةشي سيَيةميش :كؤياليةتي لةم ثيَنج سةد سال ل
سة ا اسي ك يالية ي د كواو وي و واني ِؤذ ئواوا وضوريؤكي
َةسويةو ثاشوان ئوةو
ِماندني ئةمريقيةكان لة ِيَشوة ز يواي ئة ل
س ةيةي لة ِ ش ثيَس ةكاني ئةيريشا د كريَوو .وئايوا ك ياليوة ي
ك ايي ثيَ ها وو يان هيَش ا ياو ؟
َةيي ناكوةم و نوسوراو كة وةو يَوو
َة وثةل
انشةشةي يَ هةل
َ انة كو د زو انةكامن .ثاشوان خويَنوة
َيَشة خكية ي را يوسل
هةول
ضووي د ويَووو؟ نايووةويَو نووسووة كة ووة دواي هةئوودا يووة ِا يَووو
و ِاس يةكاني خس بيَ ة ِوو وة ِيَشوي ويانودوو ووو يَوو لوةو
َي نةكرد يَو؟ جا نوسة ي ئةم ديَرِانة ئوييَد د كواو
ثيَناو دا و ةيبةل
ئةو كرد يَو وخواش لة ية ةسو ئايادا .
سا ئةي خويَنة ي ة ِيَك! ئةية ئوةو ووو كواو ووا ي دا نوةك
ئةو ي كة د يويسو كا ي يورؤظية ويَ كوةم وكوو ي نيوة وة
ايبةو ثيَشرت ك يَبيَك نة يَو وانريَو شريَ ة سة ضاو سوة كي
كة ئةو ئيشي نوسة زؤ ئو و د كاو.
َي كةي خس وية ة
َي شرِم وهةول
َةوا م ويال
جا ئةو ِ جني ك ل
ية وزيانةكةشي لةسة ين ثاكيةكوة
ة د س و سود كة
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ية وية د وخةوشةكةشي لةسة ين وة و ويةكوة وة ويَ
يةينة ي يخ ويةينة ي ليَ كردنةو شي لةسة ين سا ئةيوة
َي خواو ية ة ويس خواش لة دوو كوةو
هة وو ئةوا لة مةزل
ةد نيو يان ليَبو د ئةو دوعاي خيَرو ري نوا ِواو يلةييشوو
هة وو سنشي مروانة .ئةية ية ناهة وو ئةوا لة نةمسي ةد كا ي
خ م وشةي انةو ية وئيسالم ليَي ة ية و ش لوة دوو كوةو وة د
نيو :ئةية ة ديا ي و و نوا دين دوعواي خيَورو و د كوةين
َبووذا د ...سووةوم لووة ِ خنووة
ئةيووة ية هووة ِ خنووة ير نووو هةل
ونيادنة وئةو ش ديا يةكي ة نرخة لةوي ةند ِ محوة ي خوواش
َة وكو يةكان بو ن...
لة ئةو يَو .جا لة هةل
ههژاری لێ خۆش بوونی خوا

علي خان
ڕهمهزانی 1441
پاك نووس كردنی شەوالی 0110
info@ali-xan.com
001460001746100
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ڕێ خۆشكار

يَشويان لةو يويانانة ئا اس ةي ئيسالم د كريَو ري ية لةو
داني ة سيس ةيي ك يالية يدا ناو .
سة ا ةو د سو ثيَد كةم نةيا اني دين ئةية دين عةيبيشوي
يَدا نة يننةو عةيبيَشي ئةدؤزنةو .
ية يويانةكانةكاني نةيا اني ئيسالم لةم ا و -د د كوةويَو-
َث و ةهانةية ليَداني ئيسالم
َشو يانوو وثةل
ِاس ةئينة نة يَو ةل
َشووة ئووةو ي ئةيووة ئيسووالم ك يالية يشووي يووةك جووا كي
ووة ةل
َو شوانداية ةو يوان و يوي هووةيوو ثرسويا يَشيان وة ِيَشووي
هةل
دا ةو -د شيدا ةو  -يانووي ديشة د دؤزنةو لةكةدا كردنوي
َيَن :ثياويَشي ناية د -دوو لة ِوو ان -هة وو
ئيسالم جا و ك د ل
َحان وضاكي ئة يَو د يةويَ يانوويوةكي لويَ دؤزيَ وةو
ذنيَشي ةال
وليَي داو هة ضيةك ئةكاو عةيبيَك لة ذنةكةي نادؤزيَ وةو ليَوي
داو ا ِؤذيَك ةياشا د كاو هوةوير د شويَليَو ئوامر ية لوةو
كا ةدا شاني ئةلة يَنيَ وةو وخو ي و ئةلةئيَنيَ وةو هوةويرية وا
نة يَو ناشيَلريَو ئةوية د سو د كاو ة ليَوداني كوة هاوسويَشان
َيَو :سوةيا
َيَن :و ليَوي د د يوو؟! ئوةل
ديَن و ِيَشري ليَ د كةن ود ل
د كاو وخ ي ئةلة يَنيَ ةو !
يةية هةوير كردن ة يَ خ جو ندنةو ئة يَو؟!
جا كا يَك نةيا اني ئيسالم اسي ووني كةم وكوو ي د كوةن لوة
ئيساليدا و نة يَو دين نوئساني يَودا يَوو يوة ِ خنوةي لويَ
07

َشو رِيا يان داو دين ئوة يَ نوئسوان ويَ ئةوسوا
د يرن نةخيَر ةل
دؤزنةو .
ئةية ِيَن ا ش
ثاشان ئةو ي و يي ئةم شوو هة ويويانوة د ينوةو وةنها
َينةو يةكي شيشا ي وييَذوويي شةين و
ئةو ند يان ثيَويس ة ليَش ل
َشودا لوة كو ن ونويَودا
وا اي ك يالية ي و ة بيقشردني لوة نيَوو خةل
لةيةأل ِونشردنةو ِيَشا منونةييةكة ئيسالم لةم وا دا.
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كۆیالیەتی له زمان وزاراوهدا

ك يلة ( ِّالرق) لة نة ِ ي زياني عة يدا ة وا اي ووازي ديَو
َيَو(.)1
و ك ئينب ما و ئةل
هة و ها ة انبة ي ئةس و وضرِي «الغليظ والث ُخين»وة(.)7
َيَني :ك يلة ثيَي و راو « َرقُيال » لة ة  :نة يي
ة كو ي د وانني ل
وووازيةكة .
يةكةم :نة ييةكة لةو ِوانشةو ية كة ك يلوة نوة م ويلشةضوي
خاو نةكةية ي .ا ك ايي وا اكاني ري نة يي لة ك يلةدا.
دووةم :ووازيةكة ية ةسو لة ِووي يوك ةو وواز عوةجكي
هةية .ووازيةكةشي لة دوو ِوانشةو ية:
أ .لة ِووي يوك ةو وواز ونا وانيَو و ك ئازاد نية منوونوة:
نا وانيَو بيَ ة دادو ووويةو شريَ ة د سو.
ب .سآلي لة د س خ يدا نةياو يةية ة ئيكني خاو نةكوة
ةنانةو كرِين ومرؤش نية نا وانيَ وة ويَ ئيكنوي وي يوةش وة
خاو نةكة د و ريَو يةوو.
ج .هةنديَك يوك لةسة ئازاد هةية لةسة ك يلة نية و ك يةج.
و راويشة :هة ة ئةةأل عةجكيَشي يوك ية وشة ع دايناو .
( )1ةنظر« :مبجم مقمةيس لعلغ » (.)373/2

شامةر يا «مجلا لعوحاد ولعدرلااما لعقرينيا » ،لعبادي (،)11
( )7ورأةت لعدكتدر أحمد لع َو َ
لعسن ( ،)3-5نسب تبرة ًفم علرق إعى «روضا لعاامعوي » علنادو ،،وعام أرف يا لعمدضام لعمشامر
إعيه ،وعبله توم «لعمدادع لعفقهي لعكدةتي » ي ذعك.
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وێنهكان

()1

ويَنةيةك كة يواز شو لة يوةكيَك لوةو كةشو يانة د كواو لوة
ك ووايي سووةد هووةذد ك يلووة يواس و ةو  .و ك د ينيووو

( )1دواي ِاويَذ لةيةأل ئةهلي عيل ئةم ويَنانةم دانا ِون كردنةو كانية و يرياون
لة:
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ة ةس يَشي ئاسنني لة نيَوان ك يلةكان وئةو وثية سثي ثيَس ةكان
هةية لة ةشي دواو كةش يةكةش ديا خ ش ِا د و يَن.

 1219ويَنةيةكي يوزا شو كة لة و د كا ي و وةواوي نةخشوةي يوةكيَك
لةو كةش يانة ك يلة يواس ةو وض ن ئةمريقيةكانيان خوةزن كوردوو لوة
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َشر وو  201 :ثيواو و 102ئوامر و
كةش يةكةدا .ئةم كةش ية  629ك يلةي! هةل
و 92كووو ِ و 41كووض .لةووشووةو ويَنووة كةشو يةكة كووة ئةمريقيووةكان لووة دذ
ئةو وثية جة د كان ِاد ثة ِن وئةوانية يوللة ا انيان د كةن.

َي 1212 :ويَنة ِاثة ِينيَشوة لوة دذ ئةو وثيوة جوة د كان
سال
َغانووة
لةسووة يووةكيَك لووة كةشو يةكان ئووةوانية لووة ثشو ئةل
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 .1القر َ المري .

سهرچاوهكان

 .2ثار الحرب ،واو ب م افى لعزم َح ْيلأ ّ  ،يلر لعفكر ،لعاوب لع ممس .2113 ،

 .3أثر الالالنْ فالي الحَالار االالةدي ،:رشايد لع ميادن ،مكتوا لعملاك عواد لعبزةاز -
لعرةم

.1533 ،

 .5ااجماع ،محمد ب إبرلايم ب لعمن ر ،تحقيت ويرلا  :يؤلي عود لعمنبم أحماد،
يلر لعمسلم ،لعاوب ليوعى.1525 ،
 .5أج ح :الممر الثةث :وِنافيها ،الىبشير ،اَللىشراق ،اَللىعمارْ ،رالال :ولحليالأ
ولنجيالاله ،عوااد لعاارحم حس ا حونك ا لعمياادلن  ،يلر لعقلاام  -يمشاات ،لعاوب ا لعبمشاار ،
.1531
 .3األتاْيث المخىار  ،ضايما لعادة لعمقداا  ،يلر خاار  -بياروا ،لعاوبا لعثمعثا
.1521
 .7أتماع الرق في الفقه االةدي والقاننَ المنريىاني «رامع ممجستير» ،بادون أ،
تفمصي .
 .6أتماع القر َ ،محمد ب عود لعله لب لعبربا  ،تحقيات :محماد عواد لعقامير عاام،
يلر لعكتب لعبلمي  -بيروا ،لعاوب لعثمعث .1525 ،
 .1الجادل ألتماع القر َ ،محماد با أحماد با أبا بكار لعقرطوا  ،تحقيات :أحماد
لعوريون  ،وإبرلايم أطفيش ،يلر لعكتب لعم رة  -لعقمار  ،لعاوب لعثمني .1365 ،
 .11أِةقياأ وللنَياأ الحرب ى د رلنل الله ْ ،رال :دقارن :دل
القالالاننَ الالالدولي لالالدتض افىالالرا اأ المالىشالالرقين ودالالن واَله ال  ،وعيااد ناادر ،يلر لعكتااب
لعبلمي .2115 ،
 .11األْب المفرْ ،محمد ب إاممعي ب إبرلايم لعو مر ،،تحقيت :امير ب أمي
لعزاير ،،مكتو لعمبمرا – لعرةم

 ،لعاوب ليوعى.1511 ،
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 .12طرشالالاْ القاصالالي والالالداني طل ال لالالراج شالالينخ النبرانالالي ،ناامة
لعكيمن  -لعرةم

لعمن اادر ،،يلر

 ،ومكتو لب تيمي  -ل ممرلا ،لعاوب ليوعى.1527 ،

 .13طروا الغليأ فالي لخالريط أتاْيالث د الار الالالبيأ ،محماد نمصار لعادة ليعوامن ،
لعمكتب ل االم  -بيروا ،لعاوب لعثمني .1515
 .14ألباب نزول القر َ ،عل ب أحمد لعدلحد ،،تحقيت :ع م ب عود لعمحسا
لعحميدلن ،يلر ل صالح  -لعدمم  ،لعاوب لعثمني .1512 ،
 .15اَللى َار الجادل لم اه فقها األدصار وىلما األقنار فيما لَم ه المنطالأ
دن دعاني الرأِّ واآثالار وشالرح ذلالك َلاله باايجالاز واَلِىصالار ،تحقيات :عواد لعمباا
قلبج  ،يلر قتيو  -يمشت ،ويلر لعدع  -حلب ،لعاوب ليوعى.1515 ،
 .13طلىعمار طفريقي ،:زلار رةم

 ،لعدلر لعقدمي علاومع ولعنشر.1135 ،

 .12اَللالالىيعاب فالالي دعرفالال :األصالالحاب ،أبااد عماار ةدا ا

ب ا عوااد لعلااه لعقرطو ا ،

تحقيت :عل محمد لعوجمو ،،يلر لعجي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1512 ،
 .16ألد الغاب ،:أبد لعحس عل ب محمد لعشيومن لعجزر ،،عز لعدة لبا ليثيار،
يلر لعفكر  -بيروا.1511 ،
 .11ألرى الحرب ىبر الىاريا ،عواد لعكارةم يرحامن ،لعاوبا ليوعاى ،يلر لعاليبا ،
بيروا.1171 ،
 .21االةع بين اانصاف والجحنْ ،محمد عود لعغن حس  ،مؤاس لعماودعما
لعحدةث  ،بدون تمرة .
 .21االةع دحرر العبيد «الىاريا األلنْ للرق في الغرب» ،حماد ،شافيت ،بادون
تفمصي .
 .22االةع ولحرير العبيالد ،نمصار مكامر لعشايرلز ،،يلر لعناوالا  -بياروا ،لعاوبا
ليوعى.1115 ،
 .23أل المنال في شرح روض النال  ،زكرةم ب محمد ب زكرةام لين امر،،
يلر لعكتمب ل االم .
 .25ألياْ العبنْي ،:تقائ بين الىلفي والىنثي  ،محمد لبرلايم لبدلح ،يلر لعجنمن.
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 .25األشباو وال فائر ،عود لعرحم ب أب بكر ،جالل لعادة لعسايدط  ،يلر لعكتاب
لعبلمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1511 ،
 .23ااشالراف ىلال دال اه العلمالالا  ،أباد بكاار محماد لبا لعمنا ر ،تحقياات :صااغير
أحمد لين مر ،،مكتو مك لعثقميي  -رأس لع يم  ،لعاوب ليوعى.1525 ،
 .27ااصاب :في لمييز الصحاب ،:أحمد ب عل لب حجر لعبسقالن  ،تحقيت :عاميل
أحمد عود لعمدجدي وعلى محمد مبد

 ،يلر لعكتب لعبلمي  -بيروا ،لعاوبا ليوعاى،

.1515
 .26أصالالنل ال فالالاع اَلجىمالالاىي فالالي االالالةع ،محمااد لعااامار ب ا عمشاادر ،لعشاارك
لعتدنسي علتدزةم  -تدنس ،لعمؤاس لعدطني علكتمب  -لعجزلعر ،لعاوب لعثمني . 1165 ،
 .21أضالالنا البي الاَ فالالي طيَالالاح القالالر َ بالالالقر َ ،محمااد ليمااي با محمااد لعم تاامر
لعشنقيا  ،إشرلا بكر أبد زةد ،يلر عمعم لعفدلعد  -مك لعمكرم  ،لعاوب ليوعى.1523 ،
 .31أىج ال دالالا َالالاَ فالالي الالالرق ى الالد الرودالالاَ ،م ااافى كمم ا  ،مؤاس ا اناادلو،،
برةامنيم.2117 ،
« .31األىراق البشري ::هأ نحالن ت ،قالا ىلال هال ا القالدر دالن اَلِالىةف » ي ن إتاش
أ
مدزس ،وجدزة إل جدنز ،ترجم  :شيمما طه لعرةد ،،واو عود
جديممن ،وةد ندل ت
لعمدعى أحمد ،مرلجب  :او عود لعبزةز رمنم ،مؤاس لعهندلو.2112 ،،
 .20طىالالةع المالالنقعين ىالالن رب العالالالمين ،محمااد ب ا أب ا بكاار ،لب ا قاايم لعجدزة ا ،
تحقيت :مشهدر ب حس يل الممن ،يلر لب لعجدز ،،لعاوب ليوعى.1523 ،
 .33األياني ،أبد لعفرا ليصافهمن  ،تحقيات :إحسامن عوامس ويخارون ،يلر صامير،
بيروا.
 .35األع ،محمد ب إيرةس لعشاميب  ،تحقيات :ي .ريبات يادز ،عواد لعمالاب ،يلر
لعديما  -لعمن در  ،يلر لب حز  -بيروا ،لعاوب لعرلبب .1532 ،
 .35اادبراطنري :الرودانيال . ،:ب .تشامرعز ،ترجما  :رماز ،عواد جارجس ،مكتوا
ليار .
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 .33أدرا اَللىعباْ الرألمالي :وص اى :العبيد ،رمامن عيسى لعليمدن  ،إصادلرلا
إ-،كتب  -عندن ،لعاوب ليوعى.2113 ،
 .22األدنال ،أبد أحمد حميد ب م لد ،لب زنجاد ،،تحقيات :شامكر ذةاب ييام
مركز لعملك يي

،

علوحد  ،لعاوب ليوعى.1513 ،

 .36طنجيأ دى  ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .31اانصاف في دعرف :الراج دن الخةف ،عل ب اليممن لعمريلو ،،يلر إحيما
لعترل لعبرب  ،لعاوب لعثمني .
 .51األولَ في الال ن وااجماع واَلِىةف ،يلر لعكتاب لعبلميا  ،تحقيات :حمماد
عود لعله لعمحالو ،لعتميم  ،يلر لعكتب لعبلمي – بيروا. 2112 ،
 .41بداي :المجىهد ونهاي :المقىصد ،أبد لعدعيد محمد ب أحمد ب محمد لعقرطوا ،
لب رشد لعحفيد ،يلر لعحدة – لعقمار .1525 ،
 .52البداي :وال هاي ،:أبد لعفدلا إاممعي ب عمر ب كثير لعقرش  ،تحقيت :عواد لعلاه
لعترك  ،يلر عمعم لعكتب -لعرةم

 ،لعاوب لعثمني .1525 ،

وقد أرجم عا طوب يلر إحياما لعتارل لعبربا  ،تحقيات :علا شاير ،،لعاوبا ليوعاى،
.1516
 .42بدائل الص ائل في لرلي الشرائل ،أبد بكر ب مسابدي با أحماد لعكماامن  ،يلر
لعكتب لعبلمي  ،لعاوب لعثمني .1513 ،
 .55بلنغ األرب في دعرف :أتنال العرب ،محمدي شكر ،ل عدا  ،تحقيت :محمد
بهج ليثر ،،يلر لعكتمب لعم ر ،،لعاوب لعثمني .
 .55لالالاريا ابالالن ِلالالدوَْ ،يالالناَ المبىالالدأ والخبالالر فالالي لالالاريا العالالرب والبربالالر ودالالن
ىاصره دن ذوِّ الشأَ األَبالر ،عواد لعارحم با محماد لبا خلادون ،تحقيات :خليا
شحمي  ،يلر لعفكر  -بيروا ،لعاوب لعثمني .1516 ،
 .53لاريا االةع ،ووفياأ المشاهير ،واألىةع ،محمد ب أحمد لع او  ،تحقيت:
بشمر عدلي مبروا ،يلر لعغرب ل االم  ،لعاوب ليوعى.1525 ،
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 .57لاريا االةع الاليالي والدي ي والثقافي واَلجىمالاىي ،حسا إبارلايم حسا ،
يلر لعجي  -بيروا ،ومكتو لعنها لعم رة  -لعقمار  ،لعاوب لعرلبب عشر .1513 ،
 .56لاريا األندلس في ىهد المرابنين والمنتدين ،ةدا

أشومخ ،ترجم  :محماد

عود لعله عنمن ،لعقمار .1156
 .51لاريا الىمدَ االةدي ،جرج زةدلن ،مؤاس لعهندلو - ،لعقمار .2112 ،
 .51لالالاريا الحالالروب الصالالليبي ،:دالالن َليردننالالت طل ال أورشالاللي  ،ا اتيف رلنساايممن،
ترجم  :ندر لعدة خلي  ،لعاوب ليوعى. 1115 ،
 .51لاريا الرلأ والملنك «لاريا النبرِّ» ،محماد با جرةار ،أباد جبفار لعاوار،،
يلر لعترل  -بيروا ،لعاوب لعثمني  1367 ،اا
 .52لاريا العراق اَلقىصاْى في القرَ الرابل الهجرِّ ،عواد لعبزةاز لعادور ،،مركاز
يرلاما لعدحد لعبربي  ،لعاوب لعثمعث  ،بيروا.1115 ،
 .53لالالاريا الفمالالر الالالدي ي الجالالاهلي ،محمااد إباارلايم لعفياادم  .يلر لعفكاار لعبربا -
لعقمار  ،لعاوب لعرلبب .1515 ،
 .55لاريا بغداْ «لاريا ددي  :الالةع وأِبار دحدثيها وذَر قنانها العلما دالن ييالر
أهلها ووارْيها» ،أحمد ب علا لع اياب لعوغادلي ،،تحقيات :بشامر عادلي مباروا ،يلر
لعغرب ل االم  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1522 ،
 .55لاريا ِليف :بن ِياط ،خليف ب خيمط لعشيومن  ،تحقيت :أكر ضايما لعبمار،،
يلر لعقلم ،مؤاس لعرامع  -يمشت ،لعاوب لعثمني .1317 ،
 .06لاريا ْدش  ،عل ب لعحس ب او لعله ،لب عسمكر ،تحقيت :عمرو ب ررلم
لعبمرو ،،يلر لعفكر.1515 ،

 .57لبيين الحقائ شرح َ ز الدقائ دل تاشي :أتمد بن دحمد ُ
الشال حلبي ،عثمامن با

عل لعزةلب  ،يلر لعكتمب ل االم  ،لعاوب لعثمني .
 .56لجار الرق ى د األوروبيين تى نهاي :الحرب العالمي :األولال  ،اابيد با عمار
يل عل .
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 .09الىحرير والى نير «لحرير المع الالديد ول نير العقأ الجديد دن لفالير المىاب
المجيد» محمد لعامار ب محمد ،لعامار ب عمشدر ،لعدلر لعتدنسي  -تدنس.1165 ،
 .31لحف :األتنذِّ بشرح جادل الىرد ِّ ،محمد لعمومركفدر ،،يلر لعكتب لعبلمي
 بيروا. .31لحف :ال فار في يرائ األدصار وىجائ األلفار «رتل :ابن بننطال ،»:محماد
ب عود لعله لب بادط  ،أكميةمي لعمملك لعمغربي  ،لعربمط.1517 ،
 .60لخريط أتاْيث طتيا ىلنع الدين «المغ ي ىن تمأ األلفار في األلالفار ،فالي
لخريط دا في ااتيا دن األِبار» ،بهممش إحيما علد لعدة  ،أبد لعفا عود لعرحيم ب
لعحسي لعبرلق  ،يلر لب حز  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1523 ،
 .33الى َر الحمدوني ،:محمد لعوغدلي ،،تحقيت :إحسمن عومس وبكار عوامس ،يلر
صمير  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1517 ،
 .35الىعريفالاأ ،علا با محماد لعجرجاامن  ،تحقيات :جممعا  ،يلر لعكتاب لعبلميا
بيروا ،لعاوب ليوعى.1513 ،
 .35لفالير ابن َثيالر «لفالالير القالر َ العفالي » ،لبا كثيار ،تحقيات :اامم با محماد
االم  ،يلر طيو  ،لعاوب لعثمني .1521 ،
 .33لفالير النبرِّ «جادل البياَ ىالن لأويالأ ِّ القالر َ» ،محماد با جرةار لعاوار،،
تحقيت :عود لعله لعترك  ،يلر عمعم لعكتب ،لعرةم

 ،ان .1533

 .37لقريالال الىهالال ي  ،لباا حجاار ،تحقياات :أبااد ليشااومل صااغير َأ ْح َمااد شاامر
لعومكستمن  ،يلر لعبمصم .1521 ،
 .61لممل :فى المله بشرح صحي ااداع دالل  ،محمد تق لعدة لعبثمامن  ،يلر
لعبلد  -بمكستمن.1515 ،
 .31للبيس درْو في قَايا تي ،:صمعح ب عود لعله لعحميد .بدون أة تفمصي .
 .71الىلخيي الحبير في لخريط أتاْيث الرافعي المبير ،لب حجر ،تحقيات :حسا
ب عومس ب قاب ،مؤاس قرطو  ،يلر لعمشكم  ،لعاوب ليوعى.1513 ،
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 .71الىمهيد لما في المنطأ دالن المعالاني واأللالانيد ،ةداا

لبا عواد لعوار ،تحقيات:

م ااافى ب ا أحمااد لعبلااد ،،ومحمااد عوااد لعكوياار لعوكاار ،،وزلر ليوقااما ولعشااؤون
ل االمي  -لعمغرب ،لعاوب ليوعى.1367 ،
 .72ل بيه النال لفه ألفاظ جادل األدهاأ َلبن الحاج  ،أبد عود لعلاه محماد با
لعهدلر ،،تحقيت :مجمدع م لعم ت اي  ،يلر لبا حاز  -بياروا ،لعاوبا
عود لعسال
ّ
ليوعى.1551 ،
 .73الى نير شرح الجادل الصغير ،محمد ب إااممعي لعكحالنا  ،ليميار ،تحقيات:
محمد إبرلايم ،مكتو يلر لعسال  -لعرةم
محمد إاحمق َّ
َّ

 ،لعاوب ليوعى.1532 ،

 .75له ي الىه ي  ،لب حجر لعبسقالن  ،لعتنما :إبرلايم لعزةوات ،وعاميل مرشاد،
مؤاس لعرامع  ،لعاوب ليوعى.1115 ،
 .75له ي الممال في ألما الرجال ،أبد لعحجاما ةداا

لعماز ،،تحقيات :بشامر

عدلي مبروا ،مؤاس لعرامع  -بيروا ،لعاوب لعثمني .1513 ،
 .73الىنضي في شرح دخىصر ابن الحاج  ،خلي ب إااحمق لعمامعك  ،تحقيات:
أحمد ب عود لعكرةم نجيب ،مركز نجيودةه ،لعاوب ليوعى.1521 ،
 .77ليالير العةع شرح ىمد األتماع ،عواد لعلاه با عواد لعارحم لعوسام  ،تحقيات:
محمد صوح حس حالق ،مكتو لع حمب  -ل ممرلا ،مكتو لعتمببي  -لعقمار  ،لعاوب
لعبمشر .1523 ،
وقد أرجم إعى طوب يلر لب لعجدز - ،لعدمم  ،لعاوب ليوعى.1532 ،
 .76جالالادل األدهالالاأ ،لب ا لعحمجااب ،تحقياات :أبااد عوااد لعاارحم ليخااار ،،يلر
لعيممم  ،يمشت  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1116 ،
 .71جادل العلنع في اصنةتاأ الف نَ «ْلىنر العلمالا » ،لعقمضا عواد لعنوا با
عود لعرادل ،يلر لعكتب لعبلمي  -عونمن ،لعاوب ليوعى. 1521 ،
 .61الجالالرح والىعالالديأ ،لبا أب ا حاامتم ،تحقياات :عوااد لعاارحم ب ا ةح ا لعمبلم ا
لعيممن  ،يلعر لعمبمرا لعبثممني  -لعادك  ،ت ادةر يلر لعكتاب لعبلميا  -بياروا ،لعاوبا
ليوعى.1372 ،
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 .61جريد الشرق األولَ.
 .62جمهنريالال :أفةطالالنَ ،يرلا ا وترجم ا  :يااؤلي زكرةاام ،يلر لعديااما  -ل اااكندرة ،
.2115
 .63الجهاْ والقىال في الاليال :الشرىي ،:محمد خير ايك  ،يلر لعويمرق.
 .65تاشي :ابن ىابدين «رْ المحىار ىل الدر المخىالار» ،محماد أماي با عمار لبا
عمبدة  ،يلر لعفكر  -بيروا ،لعاوب لعثمني .1512 ،
وقد أرجم عماوب بد ق
 .65تاشي :الدلنقي ،ىلال دخىصالر المعالاني شالرح للخاليي دفىالاح العلالنع لجالةل
الالالدين القزوي الالي ،محمااد ب ا عري ا لعدااادق  ،تحقياات :عوااد لعحميااد اناادلو ،،لعمكتو ا
لعب رة  -بيروا،
 .63تاشي :الال دِّ ىل ل ن ابن داجه المالم «َفاي :الحاج :في شالرح لال ن ابالن
داجه» ،محمد ب عود لعهمي ،لعسند ،،يلر لعجي  -بيروا ،لعاوب لعثمني .
 .67تاشي :العدوِّ ىل َفاي :النال الرباني ،أبد لعحس عل ب أحمد لعبادو،،
تحقيت :ةدا

لعوقمع  ،يلر لعفكر  -بيروا. 1115 ،

 .66تاشاليىا قليالنبي وىميالر  ،أحماد ااالم لعقليادب وأحماد لعورعسا عمياار  ،يلر
لعفكر  -بيروا.1515 ،
 .19الحاوِّ المبير في فقه د ه ااداع الشافعي وهالن شالرح دخىصالر المزنالي ،أباد
لعحسا علا با محمااد ،لعمااموري ،،تحقياات :علا محمااد مبااد

 ،عااميل أحمااد عوااد

لعمدجدي ،يلر لعكتب لعبلمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1511 ،
 .11الحَار االةدي :دن القرَ الرابل الهجرِّ ،أو ىصر ال هَ :في االالةع ،يي
متز ،ترجم  :محمد عود لعهمي ،أبد رةدف ،يلر لعكتمب لعبرب  -بيروا ،لعاوب لع ممس .
 .11تَار العرب ،رداتما عد ُبدن ،ترجم  :عميل زعيتر ،يلر لعرليدة  -بياروا -
بغدلي ،لعاوب ليوعى .2111 ،وقد رجبت يكثر م طوب .
 .12تقائ االالةع وأباطيالأ ِصالنده ،عوامس محمادي لعبقامي ،مؤاسا انادلو- ،
لعقمار .2112 ،
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 .13تقالنق اانالالاَ بالين لعالالي اانالالاَ وطىالةَ األدال المىحالد  ،محماد لعغزلعا ،
نها م ر علاومع  ،لعاوب لعرلبب .2115 ،
 .15الحيالناَ ،عمارو با بحار ،أبااد عثمامن لعجامحظ ،يلر لعكتاب لعبلميا  -بيااروا،
لعاوب لعثمني .1525 ،
 .15الخدداَ في دجىمل العرب البيَاَْ« ،رال :تالنل ال ِّالرق والمالنالي دالل ىالرض
لفصالاليلي لفالالاهر الخالالدع الم زلالالي فالالي دنريىانيالالا ،لعم ااافى وعااد أحمااد ااامعم لعشاارة ،
إصدلرلا إ -،كتب  -عندن ،لعاوب ليوعى.2117 ،
ْ .13ائر دعارف القرَ العشرين ،محمد يرةد َوجد ،،يلر لعفكر.1171 ،
ْ .17فا ًىا ىن االةع ،الم اظراأ والرْوْ ىلال المالىشالرقين فالي افىالرا اله ىلال
االةع ،محمد رشيد رضم ،لعاوب ليوعى.2112 ،
ْ .91قائ أولي ال ه لشالرح الم ىهال «شالرح د ىهال ااراْاأ» ،من ادر با ةادنس
لعوهدت  ،عمعم لعكتب ،لعاوب ليوعى.1515 ،
َْ .99لئأ ال بن  ،أحمد ب لعحسي لع ُ ْس َار ْو أجري ،لع رلاامن  ،أباد بكار لعويهقا ،
تحقيت :عود لعمبا قلبج  ،يلر لعكتب لعبلمي  -يلر لعرةمن ،لعاوب ليوعى.1516 ،
ْ .111ور الفقها والعلما الماللمين في الشرق األْن في الجهالاْ ضالد الصالليبيين
ِةل الحرَ :الصليبي ،:يايم اليممن نقل  ،مكتو لعبويكمن ،لعاوب ليوعى.2112 ،
 .111ال ِير  ،أحمد ب إيرةس ،لعقرلي  ،تحقيت :محمد حجا  ،واابيد أعارلب،
ومحمد بد خوز  ،يلر لعغرب ل االم  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1115 ،
 .112ربيالالل األبالالرار ونصالالنص األِيالالار ،جاامر لعلااه لعزم شاار ،،مؤاسا ليعلما -
بيااروا ،لعاوب ا ليوعااى( ،1512 ،ص  .)351ولنظاار (ص  ،)13ويجاار ل اااال (ص
 ،)116لعاوب لعحمية عشر.
 .113الرْ ىل لير األوزاىي ،أبد ةدا

ةبقدب ب إبرلايم ،ت حيح وتبليات أباد

لعديم لييغمن  ،عجن إحيما لعمبمرا لعنبممني  -لعهند ،لعاوب ليوعى.
 .115رلال :بنر

الرلنل األول  ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .

 .115رلال :بنلس الرلنل طل أهأ أفالس ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
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 .113رلال :بنلس الرلنل طل أهأ رودي ،:لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .117رلال :بنلس الرلنل طل أهأ َنلنلي ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .116رلال :بنلس الرلنل طل لينس ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
َار ُْي الال َلڤـ ـيچْرِ ي ،أحماد شافيت باگ،
الرق في االالةع « َرْ ُد حالالل ٍ َى َلال الم ح
ِّ .111
ترجم  :أحمد زك  ،مؤاس اندلو - ،لعقمار .2113 ،
 .111الرق داضيه وتاضرو ،عود لعسال لعترممنين  ،عمعم لعمبري 1171 ،أ
 .111روح االالالةع دحمالالد ،عاياا ل برلشااى ،مكتواا لينجلااد لعم اارة  ،لعاوباا
ليوعى.1131 ،
 .112روضالال :النالالالبين وىمالالد المفىالالين ،أبااد زكرةاام محي ا لعاادة ةحيااى با شاارا
لعندو ،،تحقيت :زاير لعشاموةش ،لعمكتاب ل ااالم  ،بياروا  -يمشات ،لعاوبا لعثمعثا ،
.1512
 .113زاْ المعاْ فالي هالدِّ ِيالر العبالاْ ،لبا لعقايم لعجدزةا  ،تحقيات :شابيب وعواد
لعقمير ليرنمؤوط ،مؤاس لعرامع  -بيروا ،يمشت ،لعاوب ليوعى.1526 ،
 .115الالبي في صدر االةع (رامع ممجستير) ،شمي ،مدع .2111 ،
 .115الالبيأ في أصنل الفقه« ،يحىنِّ ىل المالائأ الىي ل يخىلف فيهالا الصالحاب:
والمالائأ الىي لال يخىلالف فيهالا دالن جالاَوا بعالده » ،عواد لعارحم لعبقوا  ،يلر لعكتاب
لعبلمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.2115 ،
 .113الالجأ األلنْ ألدريما ،ع م عود لعفتامح ،مكتوا لعشارة
لعاوب ليوعى.2115 ،
 .117لفر الىث ي ،:لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .116لفر الىمنين ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .111لفر الخروج ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .121لفر العدْ ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .101لفر القَا  ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .122لفر الةوين ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
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مامس  -لعقامار ،

 .123لفر صمنئيأ الثاني ،لعكنيس لعقواي ليرادذكسي .
 .125للالل :األتاْيث الصالحيح ،:وشالي دالن فقههالا وفنائالدها ،لعشاي ليعوامن ،
مكتو لعمبمرا  -لعرةم

 ،لعاوب ليوعى.1517 ،

 .125للالل :األتاْيث الَالعيف :والمنضالنى :وأثرهالا الالالي فالي األدال ،:ليعوامن ،
مكتو لعمبمرا  -لعرةم

 ،لعاوب ليوعى .1522

 .123لمات :االةع ،عمر با عواد لعبزةاز قرةشا  ،لعمكتوا لع اويا  -لعمن ادر ،
مكتو لييةب  -لعرةم

 ،لعاوب لعثمعث .1523 ،

 .127ل ن ابن داجه ،محمد ب ةزةد لب ممجه لعقزوةن  ،تحقيت :شبيب ليرنمؤوط
ويخرون ،يلر لعرامع لعبمعمي  ،لعاوب ليوعى.1531 ،

أ
لعس أ
ج ْستمن  ،يلر لعكتمب لعبربا
 .126ل ن أبي ْاوْ ،أبد يلوي اليممن ب ليشب

ا بيروا ،وترقيمنم ويت طوب لعمكتو لعب رة .
وقد أرجم عتحقيت :شبيب ليرنمؤوط ،ومحمد كمم قرف بلل  ،يلر لعرامع لعبمعمي ،
لعاوب ليوعى.1531 ،
 .121ل ن الىرد ِّ «الجادل المبير» ،أبد عيسى محمد ب عيسى لعترم  ،،تحقيات:
بشمر عدلي مبروا ،يلر لعغرب ل االم  ،لعاوب ليوعى.1113 ،
 .122لال ن الالالدارقن ي ،أبااد لعحسا علا با عماار لعاادلرقان  ،مؤاسا لعرااامع -
بيروا ،لعاوب ليوعى.1525 ،
 .131ل ن المبرى ،علنسامع  ،أحماد با شابيب ،حققاه حسا عواد لعمانبم شالو ،
مؤاس لعرامع  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1521 ،
 .132الال ال ن المبيالالر ،علويهق ا  ،تحقياات :عوااد لعمحس ا لعترك ا ويخاارون ،لعاوب ا
ليوعى.1532 ،
 .133لال ن ال الالالائي «المجىبال » ،أبااد عواد لعاارحم أحماد با شابيب لعنساامع  ،يلر
لعمبري  -بيروا ،لعاوب ليوعى .1526
 .135ل ن ال الائي ،لعنسمع  ،يلر لعمبري  -بيروا.1526 ،
 .120ل ن لعيد بن د صنر ،يلر لع ميب  ،مم لعدلر لعسلفي  ،لعاوب ليوعى.
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 .133الاليال ،:أرااادطمعيس ،ترجما عا ل ررةقيا جادل بامرتلم  -اامنتهيلير،
نقلااه إعااى لعبربي ا  :أحمااد عاف ا لعساايد ،مركااز لعبرب ا عألبحاام ويرلا ا لعسيماااما -
بيروا ،لعاوب ليوعى.2113 ،
 .137لير أىالةع ال البة  ،محماد لبا َقم ْةمامز لعا او  ،تحقيات :شابيب ليرنامؤوط،
وبشمر عدلي ويخرون ،مؤاس لعرامع  -بيروا ،لعاوب لعثمعث .1515 ،
 .136الالير ال بني« :دخىصر لالير ابالن طلالح » ،عواد لعملاك با اشام با أةادب
لعحمير ،،تحقيت :م اافى لعساقم ،وإبارلايم ليبيامر ،،وعواد لعحفايظ لعشالو  ،لعنمشار
م افى لعومب لعحلو  ،لعاوب لعثمني .1375 ،
 .131لير ىمر بن ىبد العزيز ىل دا رواو ااداع دالك بن أنس وأصحابه ،عود لعله
ب عود لعحكم ،أبد محمد لعم ر ،،تحقيت :أحمد عويد ،عمعم لعكتب  -بياروا ،لعاوبا
لعسميا .1515 ،
 .151شبهاأ تنل االةع ،محمد قااب ،يلر لعشاروق  -لعقامار  ،لعاوبا لعحميةا
ولعبشرون.1112 ،
 .151شالالرح الزرقالالاني ىل ال دخىصالالر ِليالالأ ،ودعالاله الفالالى الربالالاني فيمالالا ذهالالأ ى الاله
الزرقاني ،عود لعومق ب ةدا

ب أحمد لعزرقمن  ،تحقيت :عود لعسال محمد أمي  ،يلر

لعكتب لعبلمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1522 ،
 .152شرح الال  ،:محي لعسن محمد لعحسي لعوغد ،،تحقيت :شابيب ليرناؤوط،
ومحمد زاير لعشموةش ،لعمكتب ل االم  -يمشت ،لعاوب لعثمني .1163 ،
 .153شرح فى القدير شرح َىاب الهدايال :فالي شالرح البدايال :با لعهمام لعحنفا ،
وبهممشه شرح لعبنمة على لعهدلة علومبرت  ،وحمشي ابد ،جلو  ،ومباه نتامعأل لييكامر
ي كش

لعرمدز ولياارلر عقمضا زليف ،طوبا وزلر ليوقاما لعسابدية  ،م ادر ما

طوب لعماوب لعكورى ليميرة  ،بود ق ،لعاوب ليوعى .1313
 .155شرح دشمأ اآثار ،أباد جبفار أحماد با محماد لعاحامو ،،تحقيات :شابيب
ليرنمؤوط ،لعرامع لعبمعمي  -يمشت ،لعاوب لعثمعث .1531 ،
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 .155شرح دعاني اآثار ،لعاحمو ،،تحقيات :محماد زاار ،لعنجامر ،ومحماد اايد
جمي لعحت ،عمعم لعكتب  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1515 ،
 .153شع اايماَ ،أبد بكر لعويهق  ،حققه عود لعبل عود لعحميد ،مكتو لعرشاد -
لعرةم

 ،لعدلر لعسلفي  -بدموم ،،لعاوب ليوعى.1523 ،

 .157صحي ابن تباَ «ااتالاَ في لقري صحي ابن تباَ» ،ترتيب عالا لعدة
ب ا بلواامن لعفما ا  ،أب اد حاامتم محمااد ب ا حواامن ،تحقياات :شاابيب ليرناامؤوط ،مؤاس ا
لعرامع  ،لعاوب ليوعى.1516 ،
 .156صالالحي ابالالن ِزيمالال ،:أبااد بكاار محمااد با إاااحت ،تحقياات :محمااد م ااافى
ليعظم  ،تبليت محمد ليعومن  ،لعمكتب ل االم بيروا.1511 ،
 .151صحي البخارِّ «الجادل الصحي المال د المخىصر دن تالديث رلالنل اللاله
 ول ه وأياده» ،محمد ب إاممعي لعو امر ،،يلر طادق لعنجام  -بياروا،
لعاوب ليوعى.1522 ،
 .151صحي دالل «المال د الصحي المخىصر دن الال ن ب قالأ العالدل ىالن العالدل
طل رلنل الله  ،مسالم با لعحجاما ،يلر إحياما لعكتاب لعبربيا  -لعقامار ،
ويلر لعكتب لعبلمي  ،لعاوب ليوعى.1512 ،
 .101صالالحي وضالالعيف لالالاريا النبالالرِّ ،محمااد باا طاامار لعورزنجاا  ،إشاارلا
ومرلجب  :لعحالق ،يلر لب كثير  -يمشت ،لعاوب ليوعى.1526 ،
 .152صفحاأ دن لاريا دما ،:اندا ادرخدنيه ،ترجم  :عل عدي لعشيدخ ،أعمي
صيمرته محمد لعسرةمن  ،ومبرلا ميرزل ،طوب يلر لعملك عود لعبزةز ،لعرةم

.1511 ،

 .102الَعفا المبير ،أبد جبفر محماد با عمارو لعبقيلا  ،تحقيات :عواد لعمباا
أمي قلبج  ،يلر لعمكتو لعبلمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1515 ،
 .155طبائل ال الا  ،ودا جا فيها دن ىجائ ويرائ وأِبار ولرائر ،لب عود رباه
ليندعس  ،تحقيت :محمد إبرلايم اليم ،مكتو لعقرين  -م ر.
 .155النبقاأ المبرى ،أبد عواد لعلاه محماد با اابد ،لبا اابد ،تحقيات :إحسامن
عومس ،يلر صمير  -بيروا ،لعاوب ليوعى. 1136 ،
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 .153العبنْيالال :فالالي أفريقيالالا ،عمةااد لعباازب مداااى ،طوبا مكتوا لعشااروق لعدوعيا -
م ر.
 .157العرب والروع ،امزةلي  ،ترجم  :محمد عواد لعهامي ،شابيرف ،ياؤلي حساني
عل  ،يلر لعفكر لعبرب  .وإن كمن لعمؤع

ةشكك ي صحبته.

 .156العقد الفريد ،أبد عمر لب عواد رباه ليندعسا  ،يلر لعكتاب لعبلميا  -بياروا،
لعاوب ليوعى.1515 ،
 .151العلماني ،:نشألها ،ولننرها ،و ثارها في الحيالا االالةدي :المعاصالر (رلالال:
داجالىير) ،لعشي افر ب عود لعرحم لعحدلع  ،يلر لعهجر .
 .131ىمر بن ىبد العزيز ،دعال الىجديالد وااصالةح الراشالدِّ ىلال د هالاج ال بالن ،
عل محمد لع الب  ،يلر لعتدزةم ولعنشر ،لعاوب ليوعى  -لعقمار .2113 ،
 .131ىنَ المعبنْ شرح ل ن أبي ْاوْ ،ودعه تاشي :ابالن القالي «لهال ي لال ن أبالي
ْاوْ وطيَاح ىلله ودشمةله» ،محمد أشرا ب أمير لعبظيم يبمي ،،يلر لعكتب لعبلمي -
بيروا ،لعاوب لعثمني .1515 ،
 .132يرر الخصائي الناضح ،:وىرر ال قائض الفاضح ،:علدطدلط ،عنمة إبرلايم
شمس لعدة  ،يلر لعكتب لعبلمي  ،لعاوب ليوعى.1521 ،
 .133فىنح البلداَ ،أحمد ب ةحيى لع َو َال ُذر ،،يلر ومكتو لعهالل  -بيروا.1166 ،
 .135فَالالا اأ الحريالال :بحالالث فالالي دفهالالنع الحريالال :فالالي االالالةع وفلالالالفىها وأبعاْهالالا
وتدوْها ،الامن ب عود لعرحم لعبمير ،،لعاوبا لعثمنيا  ،لعمركاز لعبربا علدرلااما
ل نسمني .
 .135الفقالاله االالالةدي وأْلىالاله «الشالالادأ لألْلالال :الشالالرىي :واآرا الم هبيالال ،:وأهالال ا
ال فرياأ الفقهي ،:ولحقي  :األتاْيث ال بنيال :ولخريجهالا» ،واوا لعزم َح ْيلأا ّ  ،يلر لعفكار -
يمشت ،لعاوب لعرلبب .
 .133فيض القدير شرح الجادل الصغير ،عود لعارؤوا با تاما لعبامريي لعحادلي،
لعمنمو ،،لعمكتو لعتجمرة لعكورى  -م ر ،لعاوب ليوعى.1353 ،
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 .137القر َ المري وشبهاأ المالىشرقين (قرا نقدي ،):عود لعله خار حماد ،يلر
لعكتب لعبلمي .
محمدي
يةدرلنت ،ترجم  :لعدكتدر زك نجيب ُ
 .136قص :الحَار  ،وةليم جيمس َ
ويخرة  ،يلر لعجي  -بيروا1166 ،
 .131قص :العرب في طلبانيا ،اتمنل عي پدل ،ترجم  :عل لعجامر باگ ،كلماما
عربي علترجم  :ولعنشر ،م ر ،بدون تمرة .
 .171قصالالي دالالن الىالالاريا ،علشااي لييةااب علا لعانااامو ،،لعمكتااب ل اااالم ،
لعاوب لعثمني .
 .121المافي في فقه أهأ المدي  ،:أبد عمر ةدا
تحقيت :محمد لعمدرةتمن  ،مكتو لعرةم

ب عود لعله با محماد لبا لعوار،

لعحدةث  -لعرةم

 ،لعاوب لعثمني .1511 ،

 .120المادأ في الىاريا ،عز لعدة لب ليثيار ،تحقيات :عمار عواد لعساال تادمر،،
يلر لعكتمب لعبرب  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1517 ،
 .173المادأ في الَعفا  ،أبد أحمد ب عد ،لعجرجمن  ،تحقيت :عميل َأ ْح َمد عواد
لعمدجدي ،وعل محمد مبد

 ،يلر لعكتب لعبلمي  -بيروا.

 .175المادأ في اللغ :واألْب ،محماد با ةزةاد ،أباد لعبوامس لبا لعمواري ،تحقيات:
محمد أبد لعفا إبرلايم ،يلر لعفكر لعبرب  -لعقمار  ،لعاوب لعثمعث .1517 ،
َ .175شاف الق اع ىن دىن ااق اع ،من در ب ةدنس لع ُوهدت  ،يلر لعكتب لعبلمي .
وقد أرجم عتحقيت :إبرلايم أحمد عود لعحميد ،يلر عمعم لعكتب  -لعرةم

.2113 ،

 .173المفاي :المعىبر في لحديد الفقر وقدر دا يعن الفقير دن الزَا  ،يرلا يقهي
مقمرن  ،مم ببض لعتاويقما لعمبمصر  ،يي

ب ابيد بمعبمش.

َ .177فاي :ال بيه شرح الى بيه في فقه ااداع الشافعي ،أبد لعبومس لبا لعريبا  ،وةلياه
لعهدلة إعى أواام لعكفمةا  ،عواد لعارحيم با لعحسا ل ااند ،،تحقيات :مجاد ،محماد
بمالد  ،يلر لعكتب لعبلمي .2111 ،
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 .176المليالالاأ «دعج ال فالالي المصالالنلحاأ والفالالروق اللغنيالال ،»:أةاادب ب ا مداااى
لعكفد ،،أبد لعوقما لعحنف  ،تحقيت :عدنمن يروةش ،ومحمد لعم ر ،،مؤاسا لعراامع
 بيروا َ .171ز الرايبين شرح د هاج النالالبين ،جاالل لعادة محماد با أحماد لعمحلا ،
تحقيت :محمدي لعحدةد ،،يلر لعمنهما  -جد  ،لعاوب لعثمني .2113
 .161لالاَ الميزاَ ،لب حجار ،تحقيات :عواد لعفتامح أباد راد  ،لعتناما لبناه االممن،
مكتب لعماودعما ل االمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1523 ،
 .161دا يقال ىن االةع ،عومس محمدي لعبقمي ،مؤاس لعهندلو ،،م ر.
 .162المبالنط ،محمد ب أحمد شمس ليعما لعسرخسا  ،يلر لعمبريا  -بياروا،
.1515
 .163دجىمل بة فنارقْ ،رال :دنضنىي :ىن دنقف االةع دن الفقر والرق ،عود
لعديوي لعشلو  ،وزلر ليوقما ولعشؤون ل االمي  -لعشمرق  ،لعاوب ليوعى.

لعسا َل أف ،
 .165المجروتين دن المحدثين ،لب حومن ،تحقيت :حمد ،عود لعمجياد َّ

يلر لع ميب  -لعرةم

 ،لعاوب ليوعى.1521 ،

 .165دجل :البحنَ والدرالاأ القر ني ،:لعبدي ( ،)11لعسن (.)3-5
 .163دجل :الجادع :االةدي :بالمدي  :الم نر  ،لعبدي (.)53
 .112دجل :الم ار ،المجلد .12
 .166دجمل الزوائد ود بل الفنائد ،عل ب أب بكر لعهيثم  ،تحقيت :حسام لعادة
لعقدا  ،يلر لعكتمب لعبرب  -بيروا ،ومكتو لعقدا  -لعقمار .1515 ،
 .161دجمنع الفىاوى ،تق لعدة أبد لعبومس أحمد ب عود لعحليم ب تيمي  ،جمام
وتحقيت :عود لعرحم ب محمد ب قمام ،لعنمشر مجمم لعملك يهد عاومعا لعم اح
لعشرة

 -لعمدةن لعنودة .1513 ،

 .111المجمنع شرح المه ب ،دل لممل :الالبمي ،ولممل :المنيعالي ،لعنادو ،،يلر
لعفكر.
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 .111دحاضالالراأ األْبالالا ودحالالاوراأ الشالالعرا والبلغالالا  ،أبااد لعقمااام لعحسااي با
محمد ،لعرلرب ليصفهمن  ،شرك يلر ليرقم  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1521 ،
 .112المحل باآثار فالي شالرح المجلال باَلِىصالار ،فالي دالالائأ الشالريع :ىلال دالا
أوجبالاله القالالر َ والالال ن الثابىالال :ىالالن رلالالنل اللالاله  ،علا با أحمااد با حااز
ليندعس  ،تحقيت :خمعد لعربمط ،يلر لب حز  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1537 ،
وقد أرجم عا طوب يلر لعفكر – بيروا.
 .113المحالالن ،أبااد لعباارب لعمغربا  ،تحقياات :عماار اااليممن لعبقيلا  ،يلر لعبلااد -
لعرةم

 ،لعاوب ليوعى. 1165 ،

 .194دخىار الصحاح ،محمد ب أب بكر لعحنف لعرلز ،،تحقيات :ةداا

محماد،

لعمكتو لعب رة  ،لعدلر لعنمدذجي  ،لعاوب لع ممس .1521 ،

ُ
الحالاَ  ،لبا
 .190دخىصر الىدراك الحافظ الال هبي ىلال دالالىدرك أبالي ىبالد اللاله َ

لعملق عمر با علا لعم ار ،،تحقيات :ويرلاا عواد لعلاه با حماد لعلحيادلن ،واابد
لعحم َّيد ،يلر لعبمصم  -لعرةم

 ،لعاوب ليوعى.1511 ،

 .113المدونالال ،:اااحندن ،ممعااك ب ا أنااس ،يلر لعكتااب لعبلمي ا  -بيااروا ،لعاوب ا
ليوعى.1515 ،
 .117درقا المفالي شرح دشما المصالابي  ،علا با االامن ،لعماال لعقامر ،،يلر
لعفكر  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1522 ،
 .116دروج ال ه ودعاَْ الجنهر ،أبد لعحس لعمسبدي ،،تحقيت :أاابد يلرار،
يلر لعهجر  -قم.1511 ،
 .111دالائأ ترب المرداني ،أبد محمد حرب با إااممعي با خلا

لعكرمامن ،

تحقيت :يمةز ب أحمد ب حممد حمبس ،جممب أ لعقرى.1522 ،
 .211دالالالىدرك الحالالاَ «المالالالىدرك ىلالال الصالالحيحين» ،أبااد عوااد لعلااه لعحاامكم
لعنيسمبدر ،،يلر لعمبري  -بيروا.
 .211دال د أبي ْاوْ النيالالي ،اليممن ب يلوي لعايمعس  ،تحقيت :محمد با عواد
لعمحس لعترك  ،يلر اجر  -م ر ،لعاوب ليوعى.1511 ،
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 .212دال د أبي يعل المنصلي ،أحمد با علا أبا ةبلاى ،تحقيات :حساي االيم
أاد ،يلر لعمأمدن  -يمشت ،لعاوب لعثمني .1511 ،
 .213دال د البزار «البحر الزِار» ،أحمد ب عمرو لعوزلر ،تحقيت :محفدظ لعرحم زة
لعله ،مؤاس علد لعقرين  -بيروا ،مكتو لعبلد ولعحكم  -لعمدةن  ،لعاوب ليوعى.1511 ،

 .215دال د الداردي «ل ن الداردي» ،عود لعلاه با عواد با عواد لعارحم لعادلرم ،
تحقيت :حسي اليم أاد لعدلرلن  ،يلر لعمغن  -لعرةم

 ،يلر لب حز  -بيروا ،لعاوبا

لعثمني .1531 ،
 .215المال د ،أحمد ب حنو  ،جمبي لعمكناز ل ااالم  ،ويلر لعمنهاما -لعرةام

،

لعاوب ليوعى  .1521وا ف لعاوب ا لعمبتمد ي لعترقيم.
وكثيا ًارل ماام أرجاام عتحقياات :شاابيب ليرناامؤوط ويخاارون ،مؤاس ا لعرااامع  ،لعاوب ا
ليوعى.1521 ،
 .213وك عك تحقيت :لعشي شمكر رحمهم لعله تبمعى جمي ًبم.
 .217المص ف ،يب بكر ب أبا شايو  ،تحقيات :محماد عدلما  ،يلر لعقولا  -جاد ،
ومؤاس علد لعقرين  -يمشت ،لعاوب ليوعى.1527 ،
 .216المص ف ،عبود لعرزلق ب امم لع نبمن  ،عنمةا حوياب لعارحم ليعظما ،
لعمجلس لعبلم  -جندب أيرةقيم ،لعاوب لعثمني .1311
 .029المنال العالي :بزوائد المالانيد الثماني ،:لب حجر لعبسقالن  ،يلر لعبمصم ،
يلر لعغي  -لعرةم

 ،لعاوب ليوعى .1511

 .211المعارف ،لب قتيو لعدةندر ،،تحقيت :ثروا عكمش  ،لعهيئ لعم ارة لعبمما
علكتمب ،لعاوب لعثمني . 1112 ،
 .211المعجال األولالالَ ،أباد لعقمااام اااليممن با أحمااد لعاورلنا  ،تحقياات :طاامرق
عد

لعله ،وعود لعمحس لعحسين  ،يلر لعحرمي  -لعقمار  ،لعاوب ليوعى.1515 ،
 .010دعج البلالداَ ،ةامقدا با عواد لعلاه لعروما لعحماد ،،يلر صامير  -بياروا،

لعاوب لعثمني . 1115 ،
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 .213المعج ال المبيالالر ،لعاورلن ا  ،تحقياات :حمااد ،عوااد لعمجيااد لعساالف  ،مكتو ا
ليصمع ولعترل  -لعشمرق  ،ومؤاس لعرةمن  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1531 ،
 .014دعج ال دقالالاييس اللغالال ،:لب ا ياامرس ،أحمااد ب ا ياامرس ب ا زكرةااما لعقزوةن ا ،
تحقيت :عود لعسال محمد امرون ،يلر لعفكر. 1171 ،
 .215دعرف :ىلنع الحديث ،أبد عود لعلاه لعحامكم ،محماد با عواد لعلاه با محماد،
تحقيت :لعسيد مبظم حسي  ،يلر لعكتب لعبلمي  ،لعاوب لعثمني .1177 ،
 .213المعرف :والىاريا ،ةبقدب ب افيمن لعفساد ،،تحقيات :أكار ضايما لعبمار،،
مؤاس لعرامع  -بيروا ،لعاوب لعثمني .1511 ،
 .217دغ ي المحىاج طل دعرف :دعالاني ألفالاظ الم هالاج ،محماد با أحماد لع اياب
لعشربين  ،يلر لعكتب لعبلمي  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1515 ،
 .216المغ ي ،لبا قدلما لعمقداا  ،تحقيات :عواد لعلاه با عواد لعمحسا لعتركا ،
وعود لعفتمح لعحلد ،يلر عمعم لعكتب  -لعرةم

 ،لعاوب لع ممس .1523 ،

وقد أرجم عاوب مكتو لعقمار  ،بدون طوب .1366 ،
 .211المفهال لمالالا أشالالمأ دالالن للخالاليي َىالالاب دالالالل  ،أبااد لعبواامس أحمااد با عماار
لعقرطو  ،تحقيت :مح لعدة مستد وجممع  ،يلر لب كثير ،يمشت  -بيروا ،ويلر لعكلام
لعايب  -يمشت ،لعاوب ليوعى.1517 ،
 .221دحمد الناهر بن ىاشنر وَىابه دقاصد الشريع :االةدي ،:محمد لعامار لب
عمشدر ،تحقيت :محمد لعحويب لب لع دج  ،لعنمشر :وزلر ليوقما لعقارة .1525 ،
 .221دقاللنَ في لبيأ الله صةح الالدين األيالنبي وريىشالارْ قلال األلالد والحملال:
الصليبي :الثالث ،:جيمس راتدن ل ب  ،ترجم  :رضدلن لعسيد ،مكتو لعبويكمن  -لعرةم

،

لعاوب ليوعى.2112 ،
 .222دقارنالال :األْيالالاَ «االالالةع» ،أحمااد لعشاالو  ،مكتوا لعنهاا لعم اارة  ،لعاوبا
لعرلبب .1173 ،
 .223المقدداأ الممهداأ ،أبد لعدعيد محمد ب أحمد ب رشد لعقرطوا  ،تحقيات:
محمد حج  ،يلر لعغرب ل االم  -بيروا ،لعاوب ليوعى.1516 ،
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 .225د اق أدير المؤد ين ىمر بن الخناب ،لب لعجدز ،،تحقيات :عاممر صاور،،
لعاوب ليوعى ،1535 ،لعمجلس ليعلى علشؤون ل االمي .
 .225الم ىخ دن دال د ىبد بن تميد ،عود لعحمياد با حمياد ،تحقيات :م اافى
لعبدو ،،يلر بلنسي  -لعرةم

 ،لعاوب لعثمني .1523 ،

 .223الم ىق شرح المنطالأ ،أباد لعدعياد لعوامج  ،يلر لعكتامب ل ااالم  -لعقامار ،
لعاوب لعثمني .
 .002د هاج الال  :ال بني :فالي نقالض َالةع الشاليع :القدريال ،:تقا لعادة أباد لعبوامس
أحمد ب عود لعحليم ،تحقيت :محمد رشمي امعم ،لعنمشر جممب ل مم  ،لعاوبا ليوعاى،
.1513
 .226د هاج النالبين وىمد المفىين في الفقه ،لعندو ،،تحقيت :عد
عد

قمام أحمد

 ،يلر لعفكر ،لعاوب ليوعى.1525 ،
 .221الم هاج شرح صحي دالل بن الحجاج «شرح ال نوِّ ىل دالل » ،لعندو،،

يلر إحيما لعترل لعبرب  -بيروا ،لعاوب لعثمني .1312 ،
 .231المه ب في فق :ااداع الشافعي ،أبد إاحمق لعشيرلز ،،يلر لعكتب لعبلمي .
 .021المنالي في العصالر األدالنِّ ،ودال يأ ببحالث ىالن الالرق والالنَل فالي االالةع،
محمد لعايب لعنجمر ،يلر لعني علاومع  ،لعاوب ليوعى. 1151 ،
لعرعينا
 .232دناه الجليأ في شرح دخىصر ِليأ ،محمد ب محماد لعحاامب م
لعممعك  ،يلر لعفكر ،لعاوب لعثمعث .1512 ،
 .233المنلنى :الفقهي :المنيىي ،:وزلر ليوقما ولعشئدن ل االمي  -لعكدةت.
 .235المنطأ ،ممعك ب أنس ،جمبي لعمكنز ل االم  -لعقمار .1521 ،
 .235الال ج النهالالاج فالالي شالالرح الم هالالاج ،أبااد لعوقااما لعشااميب  ،يلر لعمنهااما  -جااد ،
لعاوب ليوعى.1525 ،
 .233نص الراي :ألتاْيث الهداي ،:دل تاشيىه بغي :األلمعي فالي لخالريط الزيلعالي،
جماامل لعاادة عوااد لعلااه ب ا ةدا ا

لعزةلب ا  ،تحقياات :محمااد عدلم ا  ،مؤاس ا لعرةاامن -

بيروا ،ويلر لعقول  -جد  ،ولعمكتو لعمكي  ،لعاوب ليوعى.1516 ،
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 .237نصيح :أهأ االةع بما يالدفل ىال ه ْا المفالر اللئالاع ،محماد با جبفار با
إيرةس لعكتمن  ،يلر لعكتب لعبلمي  -بيروا.
 .236نفاع الرق ىبر العصنر ،مركز لعزلةد علتنسيت ولعمتمبب  ،ل مامرلا ،أباد وا ،
.2111
 .231نفاع الرق فالي االالةع ،عواد لعلاه نمصاح علادلن ،يلر لعساال  -م ار ،لعاوبا
لع ممس .2115 ،
 .251نفاع العبنْي :القدي وال مالنذج المثالالي لإلنالالاَ ،جدزةا

يدجات ،ترجما :

وتبليت منير كرولن ،لعمجلس ليعلى علثقمي .1111 ،
 .251ال ف االةدي ،:حس إبرلايم حس  ،وعلا إبارلايم حسا  ،مكتوا لعنهاا
لعم رة .
 .252ال ال ف االالالةدي ،:نشالالألها ولننرهالالا ،صااوح لع اامعح ،منشاادرلا لعشاارة
لعرض  ،قم  -إةرلن ،لعاوب ليوعى.
 .253نهاي :المحىاج طل شرح الم هاج ،محمد ب أحمد ،لعرملا  ،مباه حمشاي أبا
لعايما ندر لعدة ب عل لعشورلملس ليقهر ،،وبحمشيته حمشي أحمد ب عواد لعارزلق
لعمبروا بمعمغرب لعرشيد ،،يلر لعفكر.
 .255ال هاي :في يري الحديث ،مجد لعدة أبد لعسابميلا لعموامرا با محماد با
محمد ،لب ليثيار ،تحقيات :خليا ماأمدن شايحم ،يلر لعمبريا  -بياروا ،لعاوبا لعثمنيا ،
.1527
 .255نيأ األوطار دن ألرار د ىق األِبار ،محمد با علا با محماد لعشادكمن ،
تحقيت :لعحالق ،يلر لب لعجدز - ،لعرةم

 ،لعاوب ليوعى.1527 ،

وقد أرجل لال :تحقيت :ع م لعدة لع ومبا  ،يلر لعحدة  ،لعاوب ليوعى.1513 ،
 .046الهداي :في شرح بداي :المبىدِّ ،عل ب أب بكار لعمررينامن  ،تحقيات :طاالل
ةدا  ،يلر لحيما لعترل لعبرب  -بيروا،
 .257الالالنافي بالنفيالالاأ ،صااالح لع ادة لع اافد ،،لعتنااما س .يةاادرةنغ ،لعنشاارلا
ل االمي  ،إصدلر جمبي لعمستشرقي ليعممني  ،لعاوب لعثمعث . 1111 ،
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 .256النتي المحمدِّ ،ثبنأ ال بن بالقر َ ،وْىن شعنب المدي  :طلال االالةع،
ْين األِن اانالالاني :والالالةع ،محماد رشايد رضام ،مؤاسا عاز لعادة  ،لعاوبا لعثمعثا ،
.1513
 .251ورق :د اقش :دفهنع اَللىغةل في برولنَنل اَللجالار باألشالخاص ،لع امير
م مكتب ليمم لعمتحد لعمبن بمعم درلا ولعجرةم  ،يايينم.2115 ،
 .251وطالالن طيالالز  ،بياار روا ا  ،ترجم ا  :مدعاادي ط ّياامب ،مااديم علنشاار  -لعجزلعاار،
. 2117
 .251النَل في االةع ،محمد لعايب لعنجمر ،يلر لعني  ،لعاوب ليوعى. 1151 ،
 .000دنقل

.

 .253دنقل

األلماني.:

 .255دنقل األد المىحد .
 .000شبم :الجزير ااىةدي.:
 .006دنقل بي بي لي.
 .257دنقل نينينرك لايمز.
 .001دنقل يارْياَ.

لةيووةأل د يووان سة ضوواو ووردا كووة لووة ثووة اويَك كان ة ضوواوو
د كةويَو ضونشة ة ية ج ير بوو ئوةو يوةك دوو جا يَوك و ي
ية ِا يَ ووةو لووة سة ضوواو كان نةينووسو  ...خووواش لووة ية ةسووو
ئايادا ويو مقشا ي ةند خ ية ي.
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