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 جايعت وهشاٌ. -أستار يذاضش .قسى انتاسٍخ.  

 425-424ص.ص.  -انقسى األول، انجضء انثاٌَ. -انسَشة انُبوٍت .-إبٍ هشاو. -

 .162-161ص.ص.  -تفسَش انقشطبٌ. -
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 .119ص. -.4تفسَش إبٍ كثَش ،انجضء  -

 .658ص. -.4سَشة أبٍ هشاو انجضء  -

؛ انقسطالٌَ إسشاد انساسً نششح صذَخ  337ص. -يقذيت فاتخ انباسً فٌ ششح صذَخ انبخاسً. -

 .19ص. -.10انبخاسً انجضء 
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 38انشوسى ، األٍت  -

 .65ص. -.3انجضء  -م فٌ انتاسٍخ.انكاي-إبٍ األثَش. -

 .65ص. -.3انجضء  -انكايم فٌ انتاسٍخ. -إبٍ األثَش . -

 .343ص.-.3جضء  -طبقاث أبٍ سعذ. -إبٍ سعذ. -

 .581ص. -انًجهذ انثاٌَ. -؛ انطبشً. 35-34ص  -. 3جضء  -انًصذس انسابق. -إبٍ األثَش. -
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األدكاو  -؛ انفّشاء. 10ص. -وسدً ؛ األدكاو انسهطاََت .؛ انًا 52ص. -.1ج -يآثش األَافت. -انقهقشُذً. -

 .26-25ص.ص.  -انسهطاََت.

 .169ص. -.4ج-انفصم فٌ انًهم و انُذم. -أبٍ دضو. -
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 20/ انفشاء، 16ص. -؛ انًاوسدً. 36ص 1يآثش اإلَافت، ج  -

 .20ص. -انفشاء. -
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 .58ص. -.1ج-يآثش اإلَافت. -

 .58ص. -انًصذس انسابق. -

 .58ص. -.1ج-يآثش اإلَافت. -نقهقشُذً.ا -

 .71ص. -.1ج-يآثش اإلَافت. -انقهقشُذً. -

 .24ص. -األدكاو انسهطاََت.-انفشاء. -

 .45انخالفت،ص. -يذًذ سشَذ، سضا. -
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 .292ص. -.1ج-انضسقاٌَ ،ششح انًوطؤ. -

 .155ص. -انًزاهب االساليَت.-انشَخ، ابو صهشة. -

 .155ص. -اهب االساليَت.انًز -انشَخ، ابو صهشة. -

 .3ص. -.5ج-انكايم فٌ انتاسٍخ. -ابٍ األثَش. -
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 .75ص. -(اإلياو يانك بٍ أَس.2األئًت االسبعت ؛ ) -د.يصطفي، انشكعت. -

 .15ص. -.5ج-إبٍ األثَش. -

 .25ص. -.5ج-إبٍ األثَش. -

 .55ص. -.1ج-يُاقب أبٌ دَُفت. -إبٍ انبضاصً. -
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 .22ص -.2ج  -أبٌ دَُفت.يُاقب  -إبٍ انبضاصً. -

 .385ص. -.13ج-تاسٍخ بغذاد. -انخطَب انبغذادً. -
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 .17ص. -طبقاث انشافعَت. -

 .138ص. -انشافعٌ. -

 .176ص.  -يُاقب. -إبٍ انجوصً. -
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 .51ص. -.5ج-تفسَش انًُاس. -

 .51ص. -انخالفت. -يذًذ سشَذ، سضا. -

 .10ص. -األدكاو انسهطاََت. -انفشاء. -

 .169ص. -.4ج -انفصم. -دضو. إبٍ -

 .65ص. -.3ج -انكايم فٌ انتاسٍخ. -إبٍ اُثَش. -

 .128)انتوبت(، األٍت  -
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 .169ص. -انًصذس انسابق. -إبٍ دضو. -
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