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ْسماءِ   فِْهرِس  
َ
م   أ وِل َعنْه  َصنِِّفنَي الَمنْق   الم 

بًَة لََعَ سَ  َرتَّ  نَِة الَوفاة م 

 
 

قاتِل  ْبن  سلَيمان   150  ابللخ  األزدي م 
 حمّمد بن  إسحاق  151
 املروزي  الرمحن عبد أبو، املبارك  بن   اهلل  عبد  181
م 200  ثعلبة أيب بِن  ََيََي ْبن  سالَّ
د بن إدريَس    204 افيع، حممَّ  املك  القرش  املطلب  الشَّ
ِ الطَّ   داودَ   أبو  204  ابلرصى  داودَ   بن   سليمان   ،يسيال
 ايلماين  همام بن  الرزاق عبد  بكر أبو ،الصنعاين  اقعبد الرزَّ    211
 امللك  عبد   حممد أبو،  هشام  بنا    213
بيد   أبو  224  ابلغدادي وي اهلرَ  ساّلم بن    القاسم    ع 
 حممد   بن اهلل عبد ،شيبة  أيب   بن ا   بكر   أبو    235
   الشيباين اهلل عبد أبو ،حنبل  بن   د حممّ  بن   أمحد   241
 الرمحن  عبد  بن اهلل  عبد  حممد أبو، ادّلاريم   255
   إسماعيل  بن حممد   اهلل عبد أبو، ابلخاري   256
 انليسابوري القشريي  نياحلس أبو ،اجاحلجّ   بن  مسلم  261
 القزويين يزيد بن  حممد  اهلل عبد أبو، هماج   ابن 273
ِجْستاين  ثعَ األشْ  بن  سليمان   ،داودَ   أبو    275  السِّ
   عيىس  بن د  حممّ عيىس   أبو ،مذيالِت  279
   الشيباين  الضحاك  بن عمرو بن أمحد  بكر أبو، ابن أيب اعصم 287
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 عمرو  بن أمحد، ارالبَّ   بكر   أبو  292
د بن  نرٍص املْرَوزِي   294  اهلل  عبد أبو، حممَّ
   شعيب بن أمحد  الرمحن عبد أبو ،سايئالنَّ  303
 أبو جعفر حممد بن جرير   ،ربيالطَّ    310
ل  بكر   أبو    311  احلنبيل ابلغدادي اخلاَلَّ
وب   َعوانة  أبو    316  ييناإلسفَرايِ  إسَحاَق  بن   يَعق 
 أبو حممد عبد الرمحن بن حممد  ،ازيابن أيب حاتم الرَّ  327
رِّي  بكرٍ   أبو    360  ابلغدادي  احلسني بن  حممد ،اآلج 
 اين رَب الطَّ   القاسم  أبو  360
ب و    381

َ
دٍ   بِن  اهللِ   َعبْدِ  بن   الرَّمْحَِن   َعبْد    الَقاِسمِ   أ َمَّ ، حم   ك املالِ  اجلَوَْهِري   الَغافِِِق 

 َمنَْده  بِن  إسحاَق   بن    د  حممَّ  اهلل عبد أبو ،َمنَْده  بن  ا  395
لاَكيئ   418 رَبي اكيئلَ الالَّ  اهللِ  ة  بَ أبو القاسم هِ ، الالَّ  الطَّ
 اهلل  عبد بن  أمحد ،نعيم األصبهاين  أبو    430
 حممد  بن إسماعيل ، القاسم األصبهاين  أبو   535
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 الَمَصاِدر فِْهرِس   
بًَة لََعَ سَ  َرتَّ َؤلِّفنَِة َوفاةِ م    الم 

 
املصادرِ مِ   لِ قَ انلَّ   دَ نْ عِ   ت  رَص اقتَ  الكتاب  ن  هذا  َ   –  يف  ِ ت ل وابلاحِث سهياًل  لَع    –  لقارئ 

الشاملة)   إصداراِت  مصادرِها  ،  ( املكتبة  يف  انلصوص  راجعِة  م  ِمن  القارئ   َن  يِلتَمكَّ
هولٍة،  ٍ   صحيِح  ِل قولة إّل يف انلصوص املنْ  أترصَّْف   ولمْ بِس   .  ظاهرٍ   خطأ

ذ  وملِ  وم  ؤلِّ الم    اسمِ   رِ ذكْ بِ   يت  فَ اكتَ   رَ كِ ا  نَ   هِ فاتِ ؤلَّ ف  د  نها يف  مِ   لت  قَ اليت  الكتاب،    ونَ هذا 
 أن  ه إلَّ عليْ  يَس ذلك فلَ  أن يعرَف  أرادَ  نذلك. فمَ  ار وحنوِ وادلَّ  بعةِ والطَّ  اإلصدارِ  تفاصيلِ 

 املذكورة. بةِ إىل املكتَ   يرجعَ 
 

____________________________ 

 
 

قاتِل     150  ابللخ  األزدي يمانسلَ  ن  بْ  م 
قاتِل تفسري   •  يمان سلَ   ِن بْ    م 

 إسحاق   بن   د حممّ  151
 ي ازِ غَ والمَ   رَيِ السِ   كتاب   =  إسحاق   بِن ا   سرية    •

 املروزي  الرمحن عبد أبو ، املبارك بن  اهلل عبد 181
 ق والَرقائِ   د  الز هْ   •
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 ثعلبة  أيب بِن   مسالَّ  ن   بْ ََي ََي  200
 م ن سالَّ  بْ ََي ََي   تفسري   •

 املك  القرش  املطلب  د بن إدريَس افيع، حممَّ الشَّ    204
مّ   كتاب   •

 
 األ

ِ الطَّ  داودَ  أبو 204  ابلرصى  داودَ   بن   سليمان   ،يس يال
 الطياليس   أيب داودَ  مسند    •

 ايلماين  همام بن  الرزاق عبد  بكر أبو  ،الصنعاين اقعبد الرزَّ    211
 اق الرزَّ   عبدِ   تفسري   •
 اق الرزَّ   عبدِ   فصنَّ م    •

 امللك  عبد    حممد أبو، هشام بنا   213
 هشام   لبِن   ة بويَّ انلَّ   السرية    •

بيد أبو 224  ابلغدادي وي اهلرَ  ساّلم   بن   القاسم   ع 
 ه جاتِ ودرَ   ، واستكماِل   ه،وسنِن   ه، ومعالمِ   يمانِ اإل   كتاب •

 حممد  بن  اهلل  عبد  شيبة، أيب   بن بكر أبو   235
 بة يْ شَ   أيب   ابن   مسند    •

   الشيباين اهلل عبد  أبو، حنبل  بن د حممّ   بن  أمحد   241
 حنبل  بن   أمحدَ  مسند    •
 حابة الصَّ   ل  ضائِ فَ  •

 الرمحن  عبد بن  اهلل عبد حممد  أبو، اريمادلّ    255
ِ   اريم ادلّ   مسند   •  اريم( ادلّ   َنِ س  )املعروف ب
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   إسماعيل  بن  حممد اهلل عبد  أبو، ابلخاري    256
  رسول   أمور   من   خترَص الم    حيحالصَّ   املسند  اجلامع  = ابلخاري    صحيح   •

   ه امِ وأيّ   ه وسنِن   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل
 َخلق  أفعاِل الِعباد  •
 د فرَ الم    ب  األدَ   •

 انليسابوري القشريي  نياحلس أبو  ،احلجاج بن مسلم 261
  العدل   عن   ل دْ العَ   لِ نقْ بِ   رَص  ختَ الم    حيح  الصَّ   املسند  = مسلم    صحيح    •

 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   إىل 

 القزويين يزيد بن  حممد اهلل  عبد  أبوه، ماج ابن 273
 ه ماجَ   ابِن   سن    •

ِجْستاين  ثعَ األشْ  بن  سليمان   داودَ  أبو   275  السِّ
 أيب داود   سن    •

 عيىس  بن د حممّ عيىس   أبو ،مذيالِت  279
 مذي الِت   سن    •

   الشيباين  الضحاك  بن عمرو بن أمحد بكر أبو، ابن أيب اعصم 287
 أيب اعصم   بِن ِل  ة  نَّ الس    •
 ثايِن والمَ   اآلحاد    •

 عمرو  بن أمحدار، البَّ  بكر أبو 292
 ار البَّ   مسند    •
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د بن  نرٍص املْرَوِزي   294  اهلل  عبد  أبو، حممَّ
 الة ِر الصَّ دْ قَ   تَعظيم   •

   شعيب بن  أمحد الرمحن عبد أبو ، سايئالنَّ  303
 السن   من   املجتب =    رىغْ الص    َن  الس    •
 ىرْب الك    السن   •
 يلة واللَّ   ومِ ايلَ   عمل   •

 أبو جعفر حممد بن جرير    ،ربي الطَّ    310
 القرآن   آِي   ابليان عن تأويلِ   ربي = جامع  الطَّ   تفسري   •

ل بكر أبو   311  احلنبيل ابلغدادي اخلاَلَّ
ل   نَّة الس    •  لِلَخالَّ

وب   َعوانة أبو   316  ييناإلسفَرايِ  إسَحاَق   بن    يَعق 
حيح   املسنَد  =  أيب عوانة   ج  خرَ ستَ م    • َخّرج   الصَّ سلم  َصِحيِح   لََع  الم      م 

 أبو حممد عبد الرمحن بن حممد  ،ازيابن أيب حاتم الرَّ  327
 الرازي   أيب حاتم   القرآن العظيم لبِن   تفسري   •

رِّي  بكرٍ  أبو   360  ابلغدادي  احلسني بن حممد  ،اآلج 
رِّي ل  يعة  الّشَّ   •  آلج 
رِّي ل   حديثاً   أربعونَ  •    آلج 

 اين رَب الطَّ  القاسم أبو 360
 املعجم الكبري واألوسط والصغري   •
 اعء للطرباين كتاب ادل   •
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ب و   381
َ
دٍ   بِن  اهللِ   َعبْدِ   بن   الرَّمْحَِن  َعبْد    الَقاِسمِ  أ َمَّ ، حم   ك املالِ   اجلَْوَهِري   الَغافِِِق 

 أ  املوطَّ   مسند    •

 َمنَْده  بِن  إسحاَق   بن   د  حممَّ   اهلل عبد أبو  ،َمنَْده بن  ا 395
 منده   لبِن  اإليمانِ   كتاب   •

 يرَب الطَّ  اكيئلَ الالَّ  اهللِ  ة  بَ أبو القاسم هِ ، اكيئلَ الالَّ    418
 نة واجلماعة رشح أصول اعتقاد أهل الس   •

 اهلل  عبد بن أمحد ،األصبهاين  نعيم أبو   430
 ياء األصفِ   قات  بَ وطَ   األويلاء   ة  يَ لْ حِ  •

 حممد  بن إسماعيل ،  القاسم األصبهاين أبو  535
ة يِف احل    • ة حَ المَ   يانِ  بَ جَّ  جَّ


