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 [.ق.ـه 3]ت -ظـفاريض اهلل -الصديؼة الرباكقة خدجية بـت خويؾد حبقبة رشول اهلل  .1

 .[ـه13]ت -رىض اهلل ظـه-ظظقم ادـة يف ترمجة أيب بؽر صديق األمة  .2

 .[ـه18]ت -رىض اهلل ظـه-دلقل الػالح من شرة أبى ظبقدة بن اجلراح  .3

 .[ـه23]ت -رىض اهلل ظـه-تذكر أوػ األلباب بسرة ظؿر بن اخلطاب  .4

 .[ـه 52،  32]ت -ىض اهلل ظـفامر-فك الؼقد بسمجة ظبد الرمحن بن ظوف وشعقد بن زيد  .5

 .[ـه35]ت -رىض اهلل ظـه-فتح ادـان بذكر شرة اخلؾقػة ظثامن  .6

م  .7  .[ـه36]ت -رىض اهلل ظـه-إرصاد األنام إػ شرة الزبر بن العوا

 .[ـه36]ت -رىض اهلل ظـه-ظون اإلهل يف بقان شرة ضؾحة بن ظبقدالؾه  .8

 .[ـه44]ت -رىض اهلل ظـه-أويف ادطالب يف شرة ظع بن أبى ضالب  .9

 .[ـه44]ت -رىض اهلل ظـفا -إزالة اهلم بالسمجة لؾصحابقة اجلؾقؾة أم شؾقم  .14

 .[ـه55]ت -رىض اهلل ظـه-تذكر الـاس بسرة شعد بن أبى وقاص  .11

 .[ـه58]ت -ريض اهلل ظـفا-تعريف ادحبغ بسمجة خمترصة لعائشة أم ادؤمـغ  .12

 .[ـه58]ت -ريض اهلل ظـفا-ادؤمـغ الؽـز الثؿغ يف ترمجة ظائشة أم  .13

 [.ـه58]ت -ريض اهلل ظـفا-أم ادؤمـغ ظائشة حبقبة رشول اهلل  .14



 .[ـه144]ت -رمحه اهلل-ترمجة اإلمام احلز جماهد بن جز  .15

 .[ـه154]ت -رمحه اهلل-اشتـشاق األريج بذكر ترمجة اإلمام ابن جريج  .16

 .[ـه175]ت -رمحه اهلل-كثر الورد بالتعؾقق ظذ ترمجة ابن حجر لإلمام الؾقث بن شعد  .17

 .[ـه179]ت -رمحه اهلل-ترمجة إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس  .18

 .[ـه179]ت -رمحه اهلل-تـبقه السالك لسمجة اإلمام مالك  .19

 .[ـه197]ت -رمحه اهلل-ترضقب الؼؾب بسمجة اإلمام ظبد اهلل بن وهب  .24

 .[ـه244ت -رمحه اهلل-الؽالم العع يف شرة اإلمام الشافعي  .21

 .[ـه244]ت -رمحه اهلل-تذكرة ادؤتز بسمجة اإلمام الطقالز  .22

 .[ـه219]ت -رمحه اهلل-تثبقت السؾػي بسمجة اإلمام احلؿقدي  .23

 .[ـه224]ت -رمحه اهلل-ظبقد الؼاشم بن شالم خالصة الؽالم يف ترمجة اإلمام أيب  .24

 .[ـه227]ت -رمحه اهلل-إضاءة الـور ظذ ترمجة اإلمام شعقد بن مـصور  .25

 .[ـه241]ت -رمحه اهلل-ترمجة إمام أهل السـة واجلامظة اإلمام أمحد بن حـبل  .26

 .[ـه254]ت -رمحه اهلل-اإلجياز والبقان يف ترمجة اإلمام ابن حبان  .27

 .[ـه255]ت -رمحه اهلل- ترمجة اإلمام أيب محؿد الدارمّي الؼول الـدّي يف .28

 .[ـه256]ت -رمحه اهلل-ترمجة اإلمام البخاري محؿد بن إشامظقل الؽؾِم اجلؿقل يف  .29



 .[ـه261]ت -رمحه اهلل-التعؾقق ادتؿم ملا جاء يف ترمجة اإلمام مسؾم  .34

ئد ادـتؼاة من ترمجة اإلمام ابن ماجه أيب ظبد اهلل  .31  .[ـه273]ت -ه اهللرمح-الػوا

 .[ـه275]ت -رمحه اهلل-الدر ادـضود يف ترمجة اإلمام أيب داود  .32

 .[ـه275]ت -رمحه اهلل-الؼول األبر يف ترمجة اإلمام ادروذي أيب بؽر  .33

 .[ـه279الؽؾامت الـافعة يف السمجة لإلمام السمذي والتعريف بجامعه. ]ت .34

.[ـه279]ت -رمحه اهلل-السمذي فتح الرب الغـي يف السمجة لإلمام أيب ظقسى  

 .[ـه343]ت -رمحه اهلل-إكرام جؾسائي بذكر ترمجة اإلمام الـسائي  .36

 [.ـه343]ت -رمحه اهلل-فتح الرب العع يف السمجة لإلمام الـسائي  .37

كة  .38   [.ـه316]ت -رمحه اهلل-اإلباكة يف السمجة لإلمام أيب ظوا

 [.ـه324]ت -رمحه اهلل-البقان السؾػي يف السمجة أليب احلسن األصعري  .39

 [.ـه364]ت -رمحه اهلل-إبراز ادعاين بسمجة اإلمام الطزاين  .44

 -رمحه اهلل-تبصر األحباب بسمجة احلافظ محؿد بن ظع الؽرجي الؼصاب  .41

 [.ـه364]ت

 [.ـه387]ت -رمحه اهلل-الؼول الثري يف السمجة لإلمام ابن بطة العؽزي  .42

  



 [.ـه432]ت -رمحه اهلل-تذكر الـاس بسمجة اإلمام ادستغػري أبو العباس  .43

 .[ـه458]ت -رمحه اهلل-ادخترص الـؼي يف السمجة لؾحافظ أيب بؽر البقفؼي  .44

 -رمحه اهلل-ادؼدد  تذكرة ادؤتز بذكر رء من ترمجة اإلمام ظبدالواحد الشرازي .45

 [.ـه486]ت

 [.ـه535]ت -رمحه اهلل-أخرص ادباين يف السمجة لإلمام أيب الؼاشم لألصبفاين  .46

 [.ـه564]ت -رمحه اهلل-السمجة ادخترصة لؾوزير ابن هبرة  .47

 [.ـه643]ت -رمحه اهلل-التبقغ واإليضاح يف ترمجة اإلمام ابن الصالح  .48

 [.ـه655]ت -رمحه اهلل-إبراز ادعاين يف ترمجة أيب ادعايل ظبد الوهاب الزكجاين  .49

 [.ـه699]ت -رمحه اهلل-الؽالم السوي يف السمجة لإلمام ابن ظبد الؼوي  .54

 [.ـه742]ت -رمحه اهلل-ؽالم ادػقد لؾسمجة ادخترصة البن دققق العقد ال .51

 [.ـه728]ت -رمحه اهلل-الؽؾامت الـدية يف السمجة لشقخ اإلشالم ابن تقؿقة  .52

  [.ـه728]ت -رمحه اهلل-ترمجة صقخ اإلشالم ابن تقؿقة صقخ كل زمان  .53



 [.ـه751]ت -رمحه اهلل-ترمجة اإلمام الؼقم احلافظ ابن الؼقم  .54

 [.ـه794]ت -رمحه اهلل-ادخترص الزكي يف ترمجة اإلمام الشاضبي  .55

 [.ـه795]ت -رمحه اهلل-الؼول العع يف ترمجة احلافظ ابن رجب احلـبع  .56

 [.ـه846]ت -رمحه اهلل-إبراز الػضل يف ترمجة احلافظ العراقي أيب الػضل  .57

 -رمحه اهلل-مجة كامل الدين محؿد بن حسن بن حيقي الشؿـى تذكر السـي بس .58

 [.ـه872]ت

 [.ـه1246اإلمام محؿد بن ظبدالوهاب كتاب هادي و شقف كاس ]ت .59

 -رمحه اهلل-ترمجة كاذ التوحقد السؾػي اإلمام محؿد بن ظبد الوهاب التؿقؿي .64

 [.ـه1246]ت

 [.ـه1254]ت -رمحه اهلل-ادعاين يف ترمجة اإلمام الشوكاين أخرص  .61

 ـه[ 1274]  -رمحه اهلل–أبابطغ  الرمحن ظبد بن ترمجة العالمة ظبدالؾه .62

 ـه[1285]ت -اهللرمحه – ظبد الرمحن بن حسن آل الشقخترمجة العالمة  .63

 [.ـه1293]تالرمحن بن حسن بن ظبد  لؾطقفاظبد الؼول احلسن يف ترمجة اإلمام  .64



 [ـه1341]ت  -رمحه اهلل- ترمجة العالمة  محد بن ظتقق .65

 [ـه1339 ]تالشقخ آل حسن بن ظبدالرمحن بن ظبدالؾطقف اهلل ظبدلعالمة اترمجة  .66

 [ـه 1349 ]ت شعد بن محد بن ظتققترمجة العالمة  .67

 [ـه 1349 ]تشؾقامن بن شحامنترمجة العالمة  .68

 [ـه 1359 ]ت آل بؾفقدظبد اهلل بن شؾقامن ترمجة العالمة  .69

  [.ـه1374]تد الظاهر أيب السؿح ادرصي البقان األثري يف ترمجة العالمة ظب .74

 [ـه 1373 ]ت  ظبد اهلل العـؼريترمجة العالمة  .71

 [ـه 1376 ]ت ترمجة العالمة فقصل آل مبارك. .72

 [.ـه1376]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة ظبد الرمحن بن كاس السعدي  .73

  [.ـه1377]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة أمحد محؿد صاكر  .74

 [.ـه1377]ت -رمحه اهلل-ترمجة العالمة ادتؼن األثري احلافظ بن أمحد احلؽؿي  .75

 [.ـه1378]ت -هللرمحه ا-ترمجة الشقخ العالمة محؿد حامد الػؼي  .76

 [.ـه1386]ت -رمحه اهلل-ترمجة العالمة ظبد الرمحن ادعؾؿي القامين  .77

 [.ـه1389]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة محؿد بن إبراهقم آل الشقخ  .78

 [.ـه1394]ت -رمحه اهلل-ترمجة العالمة ظبدالرمحن الوكقل  .79

 [.ـه1392]تادرصي  ق محزةالبقان السؾػي يف ترمجة العالمة محؿد بن ظبد الرزا .84



 [.ـه1393]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة محؿد األمغ الشـؼقطي  .81

 [.ـه1393]ت -رمحه اهلل-ادخترص ادبغ يف ترمجة العالمة الشـؼقطي محؿد األمغ  .82

 [.ـه1395]ت -رمحه اهلل-ترمجة العالمة محؿد بن خؾقل هراس  .83

 [ـه 1397 ]ت .شؾقامن بن محدانترمجة العالمة  .84

 



 [.ـه1442]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة ظبد اهلل بن محؿد بن محقد  .85

 [.ـه1447]ت -رمحه اهلل-ادصباح ادـر يف ترمجة العالمة إحسان إهلي طفر  .86

 [.1448]ت -رمحه اهلل-الؼول ادػقد يف ترمجة العالمة ظبد العزيز الـاس الرصقد  .87

 [.ـه1413]ت -رمحه اهلل-التوجيري ترمجة العالمة محود بن ظبد اهلل  .88

 [.1415]ت -رمحه اهلل -ترمجة خمترصة لؾشقخ العالمة ظبدالرازق ظػقػي  .89

  [.ـه1416]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة محؿد بن أمان اجلامي  .94

 .[ـه1419]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة صالح بن ظع بن غصون  .91

 [.ـه1424]ت -رمحه اهلل-األلباين الؽالم الغايل يف ترمجة اإلمام  .92

 [.ـه1424]ت -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة اإلمام ظبد العزيز بن باز  .93

  [.ـه1421]ت -رمحه اهلل-ترمجة العالمة محؿد بن صالح العثقؿغ  .94

 [.ـه1421]ت -رمحه اهلل-ادخترص ادبغ يف ترمجة العالمة محؿد بن صالح العثقؿغ  .95

 [.1422]ت -رمحه اهلل-مؼبل بن هادي الوادظي  ترمجة الشقخ العالمة .96

 [.ـه1428]ت -رمحه اهلل-ترمجة العالمة صالح بن ظبدالرمحن األضرم  .97

 [.ـه1429|]ت  -رمحه اهلل-ترمجة الشقخ العالمة أمحد بن حيي الـجؿي  .98

 -حػظه اهلل-ترمجة لؾشقخ العالمة صالح بن فوزان الػوزان  .99

  -حػظه اهلل-بن ظؿر اددخع ترمجة الشقخ العالمة ربقع بن هادى  .144



  



 


