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أو �و�ف، ���وب ن إراھ�م ن ��ب ن ��د ن ���، ا	���ري،  -١
�(أو �و�ف � .م١٩٧٣ا��'&�� . ط - " ا�$راج"، )ھـ١٨٢: ا���و

٢-  +ان �����، أ��د ن -د ا��'�م، ن -د ا��.م، ن -د ,، ن أ
�د ان �����، ��+ ا�د�ن أو ا���س ا����ري��، 0�1 ا����م، ن 

 .م١٩٦٧ا��'&�� . ط - " ا����"ا�2.م، 
٣-  +ان �����، أ��د ن -د ا��'�م، ن -د ا��.م، ن -د ,، ن أ

�د ان �����، ��+ ا�د�ن أو ا���س ا����ري، 0�1 ��ا����م، ن 
�. ط -" ا������ ا�1ر-��"ا�2.م،  .م١٩٥١دار ا�4��ب ا��ر

٤- د ا�ر��ن ن أ��د، ن ر8ب ن ان ر8ب ا���'+، ز�ن ا�د�ن -
 +'ا>��$راج 	��4م "ا���ن، ا�َ�.�+، ا�:دادي، 9م ا�د��1+، ا���

 .م١٩٣٤ا��ط�� ا�2.��� . ط -" ا�$راج
٥-  +4�4ر، ن أ�وب، ن ��د، ن �ر�ز، ن  +�د ن أ��ان ا���م، 

1�س ا�د�ن، أو -ر-+، 9م ا�د��1+ ا���'+، ا�1=�ر  د ز�د ا�د�ن ا�ز<
 .م١٩٨٨دار ا��8ل . ط - " إ-.م ا��و?��ن", وان ?�م ا�8وز��، 

ا�0�1 -د ا�ر��ن ��ج، -د ا�ر��ن ���ن -'+ ��ج، 0�1 ا	زھر،  -٦
 .م١٩٥٣دار ا��1ب . ط -" ا������ ا�1ر-��"

٧-  ��8�A ا�':� ا��ر�ا�0�1 $.ف، ا�0�1 -د ا�وھ�ب $.ف، -Bو 
 .م١٩٧٧دار ا	���ر . ط -، "ا������ ا�1ر-��"����ھرة، 

�د رأ�ت -9��ن، . رأ�ت -9��ن، أ -٨��ر��F� ا�دو�� �+ ا�&�E "د 
+� .م١٩٨٠دار ا��8ل . ط -" ا�2.

���ن"د -د ا�4ر�م ز�دان، .ز�دان، أ -٩H���. ط -" أ��4م ا�ذ���ن وا�
 .م١٩٨٨�ؤ��� ا�ر���� 

�ؤ��� . ط -" ��E ا�ز�4ة"د �و�ف -د , ا��ر�Bوي، .ا��ر�Bوي، أ - ١٠
 .ھ8ر��١٤١٢�ً�ّ�� ا�ر

�د، . ?طب، أ - ١١��. ط –"ا������ ا����� �'دو�� ا�2.���"?طب إراھ�م 
 .م١٩٨٨دار ا�1�ب 

�د، ن $'ف، ان  - ١٢���د ن ا����ن، ن �� �ا�&راء، ا���B+ أو ��'
�(ا�&راء �دار ا�4�ب ا��'��� . ط -" ا	��4م ا��'ط����"، )ھـ٤٥٨: ا���و
 .م٢٠٠٠

�د، ن ��ب، ا��ري، ا���وردي ا���وردي، أو ا���ن  - ١٣��ن  +'-
دار . ط -" ا	��4م ا��'ط����"، )م ١٠٥٨ - ٩٧٤/ ھـ  ٤٥٠ - ٣٦٤(

 ���  .م٢٠٠٠ا�4�ب ا��'
 

 

 

 


