تسى هللا انردًٍ انرديى

يُٓج قسى اإلفراء تجايؼح األسؼذ اإلسالييح داكا ،انؼاو ْ١٤٣3 - ١٤٣2 -ـ
انفررج األٔنٗ
انرقى
1
2
3
4
5
6
7
8
9

درسا
انذر انًخرار كراب انسكاج (  )170انٗ تاب انسائًح(  ٔ )195يٍ تاب زكاج
انًال(  )224إنٗ تاب انؼاشر( )241
انذر انًخرار ( يقذيح)
يجهح األدكاو انؼذنيح (كراب انثيٕع ،كراب اإلجارج اَغريسٖ
أصٕل اإلفراء
قٕاػذ انفقّ ( أصٕل انكرخٗ ٔأصٕل انًسائم انخالفيح)
انسراجٗ فٗ انًيراز
فقّ اْم انؼراق ٔدذيصٓى
ذًريٍ اإلفراء50 -
ػهٕو انذذيس

يطانؼح
يجًٕػح يقذياخ فرأٖ ٔيثادياخ فقّ

 .از يىالنا يفتً اسًاعيم

صاحة كچہىنىي
 .يفتً شيثر أحًد قاسًً
إيضاح انًسانك
 .يفتً سعيد أحًد پانن پىري
دريد يصاْرج
 .يفتً عاليح شفيع انًرحىو
جٕاْر انفقّ ٢ ,١ -
 .يفتً رشيد أحًد انًرحىو
أدسٍ انفرأٖ٢ ,١ -
رد انًذرار( اول نصف ين كتاب انصالج)

انفررج انصاَيح
درسا
1
2
3
4
5
6
7

انذر انًخرار ( كراب انٕقف – ٔ 642تاب صذقح انفظر إنٗ كراب انصٕو( ٔ )327أيضا
.كراب انٕقف(  )518إنٗ يطهة فٗ انٕقف ارا ضرب ٔنى يًكٍ ػًارذّ( )573
انذر انًخرار ( كراب انُكاح ترػايح رد انًذرار ٔداشيح انطذطأٖ ػهٗ انذر ٔفرأٖ
ػصًاَٗ
يجهح األدكاو انؼذنيح  -كراب اإلجارجٔ ،كراب انًضارتحٔ ،كراب انكفانح،
قٕاػذ انفقّ نهسرقا ( ٥٠قاػذج)
شرح ػقٕد رسى انًفرٗ
انسراجٗ فٗ انًيراز
ذًريٍ اإلفراء50 -

يطانؼح
( آخر نصف ين كتاب انصالج)
انفرأٖ انؼانًغيرٖ(كتاب انكراهيح)
جٕاْر انفقّ ٣,٤ -
أدسٍ انفرأٖ ٣ -

ايذاد انفرأٖ2 -
اخرالف أيح أر صراط يسرقيى
ػذانرٗ فيصمے

 .يفتً عاليح شفيع انًرحىو
 .يفتً رشيد أحًد انًرحىو
 .نهعاليح يىسف ندهيانىي

انفرأٖ

انفررج انصانصح
درسا
1
2
3
4
5
6
7

يطانؼح

انذر انًخرار ( كراب انٕقف ترػايح رد انًذرار ٔداشيح انطذطأٖ ػهٗ انذر انفرأٖ انشاييح ( كتاب انحظر واإلتاحح )
يٍ  642يكرثح زكريا انٗ آخرِ)،
انذر انًخرار ( كراب انطالق يٍ انثذايح إنٗ َٓايح تاب انكُاياخ ٔفرأٖ
 .يفتً عاليح شفيع انًرحىو
جٕاْر انفقّ ٦ ,٥ -
ػصًاَٗ-كراب انطالق ترػايح رد انًذرار ٔداشيح انطذطأٖ ػهٗ انذر
يجهح األدكاو انؼذنيح  -كراب الدػٕٖ ٔانقضاءٔ ،تذٕز فٗ قضايا فقٓيح
 .يفتً رشيد أحًد انًرحىو
أدسٍ انفرأٖ ٦ ,٥ -
يؼاصرج ٔذفسيراخ آياخ األدكاو100 -
قٕاػذ انفقّ نهسرقا ( ٥٠قاػذج)
 .حكيى األيح عاليح أشرف عهً تهانىي
انذيهح انُاجسج
 .نيىسف انقرضاوي
انذالل ٔانذراو
األشثاِ ٔانُظائر
انسراجٗ فٗ انًيراز
ايذاد انفرأٖ
ذًريٍ اإلفراء50 -

يالدظاخ



ػهٗ كم طانة أٌ يطانغ كم يٕو ذرجًح انقرآٌ انكريى شالز آياخ يغ ذذتر يؼاَيّ يٍ خالل ذفسير يخرصر ٔرنك تؼذ انفراؽ يٍ انرالٔج صثادا.
يصرف قسطا يٍ انٕقد كم طانة تؼذ صالج انؼصر فٗ يطالعج رسائم األكاتير ردًٓى هللا ذؼانٗ أٔكراب انرٕتح ٔاألدػيح ٔاإلسرغفار ٔانرقاق يٍ كراب يخرصر فٗ
انذذيس انُثٕٖ يصم رياض انصانذيٍ أٔ يشكاج انًصاتيخ أٔكرة يٍ انصذاح انسرح.

ذٕقيغ اييٍ انرؼهيى
يفرٗ دفيظ انذيٍ
رئيس انجايؼح األسؼذ اإلسالييح داكا.

