
 نخاب

 املِخزب ٌَ غئن اتلفاظري
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 رؽتث الهخاب

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ احلٍس هلل اىلائو يف حمكً الهخاب

 ڄ ڄ ڄ ڄ يئ  الهخاب املتاركص ىلع حسةّ  واذلي خّد  ىئ ېې ې ۉ

وٌا أغظً آيات ذلم الهخاب اذلي  ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
وضالٌة  ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں يئ  لزلنصحػاىل  اهللُ  يّّسهُ 

يا رظٔل اهلل غسد ٌا ذنصه اذلانصون وؽفو غَ ذنصه  وظالٌم غييم يا ظيسي
ٔم ادليَ  اىؾاـئن اىل ي

 وبػس
ٔم واملػارف  ٌَ غظيً ُِػً اهلل حػاىل ىلع ْشه األٌث اىلصآن الهصيً اذلي خٔى اىػي

ُتأ ٌا كتيكً , وررب ٌا ةػسكً , وخكً ٌا ةيِكً , ْٔ اىفطو ىيط ـيّ , 
ٔ ةاهلضل , ٌَ حصكّ ٌَ جتار كطٍّ اهلل ,  وٌَ اةخىغ اهلسى يف ؽريه أعيّ اهلل , ْو

ٔ اذلي ال حضيؼ ةّ  ٔ الرصاط املعخليً , ْو ٔ اذلنص احلهيً , ْو ختو اهلل املخني , ْو
ٔاء , وال ختخيؿ ةّ اآلراء , وال حيخبط ةّ األلعَ , وال خييق غَ نرثة الصد ,  األْ

ٌَ خكً ةّ وال حِليض غجائتّ , وال يشتع ٌِّ اىػيٍاء , ٌَ كال ةّ ضسق , و
 غسل , وٌَ غٍو ةّ أجص , وٌَ داع إحلّ ْسي إىل رصاط معخليً

ٔاره وُفيط وال خسود لشاؼئّ أو  ـاىلصآن الهصيً حبٌص زارٌص ةكو ذٍنٍي  ظرب اؽ
ٔا ٌِّ ادلرر و أغٍاكّ , وكس أحبص ـيّ اىػيٍاء يف لك زٌاٍن وماكن واظخزصج

ٔاْص اجلفيعث , خىت أن اىػيً احلسيد يؤيس اىلصآن الهصيً يف لك ٌا ذْب احلّ  واجل
 وكيؿ ال ؟!  ٌِش أكرث ٌَ مخعث غرش كصُاً ٌَ الضٌان , 



 الهخابرؽتث 

 

ٔ الكم اخلاىق غّض وجو , ـربؽً الهخب الهررية يف شىت ٌياديَ  ٔم واملػارف ْو اىػي
لً ٌَ ادلرر اىيت املعتِتؽث ٌَ اىلصآن الهصيً ـٍا زال ِْاك الهرري والهرري 

 يف اىلصآن الهصيً ةػسغِٓا يُكشؿ 
وىلس نخب اىػيٍاء الهرري ٌَ الهخب واملطِفات واملجرلات يف حفعري نخاب اهلل 

ِا ْشا كس ال يتعع وكج اجلاس يف زٌاُىكَ مؤىفات غظيٍث وكترية  و وٌمحػاىل 
أن اعع مطِفاً جيٍع ٌا حفصق يف  ذلا كصرُت  ,  ىلصاءة ْشه الهخب واالملام ةٍا ـيٓا

أٌٓات نخب اتلفعري حبيد ال يكٔن ةاىؽٔيو اذلي يعتِفش الٔكج وال ةاىلطري 
املِخزب ٌَ وكس أظٍيج نخايب ْشا ةـ ) اذلي ال ئعح املػىن حٔعيداً حاٌاً 

ِخزب ٌَ أٌٓات نخب اتلفاظري ( وذلم ألُّ ةاىفػو ٌغئن اتلفاظري
اجلٍع ةني ْشه الهخب يف اظئب ةييؼ واعح  اىلسيٍث واتلفاظري احلسيرث وخاوىُج 

 , خيُد ظيهُج ؼصيلاً أخعتّ يؤدي اىؾصض ٌِّ يف حفعري اىلصآن الهصيً/ املػاين
 ةاخلػ اىػرٍاين نٍا يف املطدؿ ةالرشح ظنخِاوهلا/ نخاةث اآليات اىيت اوال

ياحٓا وغسد ي العٔرة خيد ُٔعح العٔرة مهيث ام ٌسُيث وغسد آ/ ةني يسذاُيا
لكٍاحٓا وغسد خصوـٓا , ـِٓاك الهررييَ اذليَ  حيصضٔن ىلع ذلم , ألجو دراظث 

 االغجاز الصكيم يف اىلصآن الهصيً 
ٔاعيع اىيت حِاوتلٓا العٔرة الهصيٍثذاثلا  / مٔعٔاعت العٔرة خيد ُبني امل

 العٔرة وٌا جاء ـيٓا ٌَ أخاديد ُتٔيث رشيفث/ ـغيٓا خيد ُبني ـغو راةػا
اك اظتاب ىزنول اآليات حتسذُج غَ حيم ِْ ج/ اظتاب اىزنول ,ـان اكُرامعا
ٔال الطداةث  األظتاب  ـيٓا.مٔعداً اك
خيد ُخؽصق لرشح أؽيب اللكٍات واملفصدات , / اليؾث وٌػاين اللكٍات ظادظا

ٌع  يُعٓو ىلع اىلارئ ـًٓ اآلياتخيد أن االملام ةٓا ,  اىيت وردت يف العٔرة 
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حصكيً اآليات يف ٌػاين اللكٍات خىت ال يتدد اىلارئ نررياً غَ مٔكع اآليث يف 
 العٔرة
ٔال ظاةػا / اتلفعري خيد ُخؽصق تلفعري اآليات الهصيٍث وُػصض اؽيب األك

ٔاردة يف اتلفعري   ٌَ أٌٓات نخب اتلفعريال
ٔائس اآليات يف العٔرة , خيد نعخذاٌِا ٔائس ٌَ ْشه / ـ زيص ادلروس واىف

 اآليات
  وال

ُ
إياه  ريف غييكً أُّ غٌٍو وجٌٓس نتري ال اةخيغ ةّ إال وجّ اهلل حػاىل ظائالً أ

ٔا  ٔادلي ةظٓص اىؾيب غىس أن حِال اتلٔـيق والعساد , وُصجٔ ٌِكً دغٔة يل ول
دغٔة املصء معخجاةث ألريّ ةظٓص  "  ٌَ املالئكث خيد كال اجليبٌريٓا 

ني, ولم اىؾيب,   غِس رأظّ ميم يؤٌَ ىلع داعئّ, لكٍا داع هل خبري, كال/ ٌآ
 (0) "ةٍريّ

 ىئ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ ويف اخلخام ُلٔل

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئ

ظتداُم امهلل وحبٍسك أشٓس أن ال هلإ إال اُج اظخؾفصك  ىئ ىب مب خب
  وظيً وبارك ىلع ظيسُا حمٍس وضو امهلل ,وأحٔب احلم 

 

 املؤىؿ 
 غتساهلل اىؾٔل
  

                                                           
 37599, وامحس 3895, واةَ ٌاجّ 3733ارصجّ معيً  (0)



 اثلالذٔناجلضء 

 

 
 سورة العرص

 ةني يسي العٔرة
( لكٍث وغسد خصوـٓا 01( آيث وغسد لكٍاحٓا )3ْشه العٔرة مهيث وغسد آياحٓا )

 ( خصـا71)

 مٔعٔاعت العٔرة
جاءت ظٔرة اىػرص يف اغيث اإلجياز وابليان , تلٔعيح ظتب ظػادة اإلنعان أو  1

 يف ْشه احلياة أو رّساُّ ودٌاره شلاوحّ , وجناخّ
ٔ الضٌان اذلي ينخٍم ـيّ غٍص اإلنعان , وٌا ـيّ ٌَ   2 أكعً حػاىل ةاىػرص ْو

نعان يف وخهٍخّ , ىلع أن جنط اإل اهللأضِاف اىػجائب , واىػرب ادلاىث ىلع كسرة 
رعارة وُلطان , إال ٌَ احطؿ ةاألوضاف األربػث وًم )اإليٍان ( و)اىػٍو 

ٔايص ةاحلق ( و)االغخطام ةالطرب( وٌم أظط اىفغييث , وأظاس  الطاىح ( و)اتل
ادليَ , وهلشا كال اإلٌام الشاـيع رمحّ اهلل / لٔ لً يزنل اهلا ظٔى ْشه العٔرة 

  لهفج اجلاس
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 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 اليؾث وٌػاين اللكٍات
 (0) أو غرص اجلتٔة اىػرص ْٔ ادلْص ٻ ٱ يئ
 (3) لُكَّ ةَِِن آَدمَ   پ ٻ ٻ 
ـَـهثيف  پ پ ٻ ي َْ  ُرّْسان و ُُـلطان و 

 ٔا ةػغًٓ ةػغاً وّّص ةػغًٓ ةػغاً وخرّ  ىئ ٺ ڀ

أرشس إحلٓا رشيػث ضديدث جاء ةٓا ُيب ٌَ األُبياء أو خليلث ذاةخث  ىئ ٺ ٺ
 (3) دحلو كاؼع
ِّ ةا ىئ ٺ ٺ ڀ ًو  خلرَْيِ لُكِّ ٍَ  اْغخَِلاًدا, وََع

ثِ  ىئ ٺ ٺ ٺ ٍَ ِ ْؤل ٍُ ْكَسارِ اهللِ ال
َ
ْػِطَيِث, َوىلَعَ أ ٍَ َِ ال اَغِث, َوَغ  .ىلَعَ اىؽَّ

ْٔا اىل اخخٍال املشلث يف اىػٍو اىؽيب  ىئ ٺ ٺ  كٔة ليِفط حسغ

 اتلفعري
 كال اةَ غتاس/ وادلْص يٓا خيد يف حأويارخيؿ أْو اتلأويو  ٻ ٱ يئ

 كيو/ أكعً ةّ ألن ـيّ غربة ليِاظصو 

                                                           
 111لكٍات اىلصآن  (0)
 108الّساج يف ةيان ؽصيب اىلصآن  (3)
 31/8181يف رخاب اتلفعري  (3)



 اثلالذٔناجلضء 

 

 وكيو/ ٌػِاه ورب اىػرص 
 لال هلٍا اىػرصانلييو واجلٓار, يُ اةَ نيعان/ أراد ةاىػرص اوكال 

 ٓاعَ/ ٌَ ةػس زوال الشٍط إىل ؽصوبوكال احل 
 كخادة/ آرص ظاغث ٌَ ظااعت اجلٓار وكال

 (0) اىػرص وٌم الطالة الٔظؽٕوكال ٌلاحو/ أكعً ةطالة 
 (3) , ىفغيّ ةخجسيس اجلتٔة ـيّوكيو/ ْٔ كعً ةػرص اجليب 

 (3) اىػرص/ الضٌان اذلي يلع ـيّ خصاكت ةِن آدم, ٌَ رري ورشوكال اةَ نرري 
ٔاب اىلعً پ پ ٻ ٻ ٻ  إن اةَ  (1) الاكـص ةاإلنعان ْٔواملصاد  ْشا ج

 (5) آدم ىيف ْيَهث وُلطان
غِّ كال/ يصيس دماغث ٌَ املرشكني/ الٔحلس ةَ املؾرية, واىػاص ةَ وروى الغداك 

ٔد ةَ غتس يؾٔث ٔد اةَ غتس املؽيب ةَ أظس ةَ غتس اىػضى, واألظ  (6) وائو, واألظ
 :ّس أربػث أوجّويف اخلُ 

 ./ ىيف ْالك, كاهل العسيأخسْا

 ./ ىيف رش, كاهل زيس ةَ أظيًاثلاين

 ./ ىيف ُلص, كاهل اةَ شجصةاثلاىد

 ىئ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئ :/ ىيف غلٔبث, وٌِّ كٔهل حػاىلصاةعال

 ِْا  ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ 
ٔا يف رّس, اظترِاء ليٍؤٌِني   ةاحلق أي, أوّص ةػغًٓ ةػغاً  خيدـإًُٓ ىيع

                                                           
 8/535ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (0)
 6/333اجلهج واىػئن  (3)
 3/671خمخرص حفعري اةَ نرري (3)
 33/165اىلصؼيب  (1)
 31/587حفعري اىؽربي  (5)
 33/165اىلصؼيب (6)
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  )خيسةاإليٍان واتلٔ)وكال ٌلاحو/  ( كاهل احلعَ وكخادة)ةاىلصآن 

 يف احلق ذالذث حأويالت/ ىئ ٺ ٺ ڀ
ٔخيس, كاهل حيىي ةَ ظالم/ أُّ أخسْا   .اتل

 ./ أُّ اىلصآن, كاهل كخادةاثلاين

 ./ أُّ اهلل, كاهل العسياثلاىد

 ./ أن ئيص خميفيّ غِس خغٔر املِيث أال ئٍحَ إال وًْ معئٍنوحيخٍو راةػاً 

  ىلع أداء اىفصائظ وإكاٌث أمص اهلل ىئ ٺ ٺ ٺ
 :ـيّ وجٓان ىئ ٺ ٺ ٺ

 ./ ىلع ؼاغث اهلل, كاهل كخادةأخسٍْا

 ./ ىلع ٌا اـرتض اهلل, كاهل ْشام ةَ خعاناثلاين

ٔاتذاثلاً  وحيخٍو حأويالً   (0) / ةالطرب غَ املدارم واحتاع الشٓ

ٔائس اآليات يف العٔرة  ـ
 ةاىنعتث لإلنعاناكعً اهلل حػاىل ةاىػرص ملِا هل ٌَ أٍْيث نترية  1
 اخلعارة حِال لك اىبرش إال املؤٌِني 2
ٔا ةػغًٓ ةػغاً ظتب اظترِاء املؤٌِني ٌ 3  ةاحلق والطرب َ اخلعارة أًُٓ ئُض

حً حبٍس اهلل حػاىل حفعري ظٔرة اىػرص

                                                           
 6/331اجلهج واىػئن  (0)



 املطادر واملصاجع

 

 املراجع

زاد (. 0981دمال ادليَ أةٔ اىفصج غتس الصمحَ ةَ يلع اجلٔزي. ) -اةَ اجلٔزي 
 دار اةَ خضم. -الصياض/ املهخب االظاليم  املعري يف غيً اتلفعري.

مهث  اتلفعري اىليً لإلٌام اةَ اىليً اجلٔزيث.(. 0919اةَ اىلّيً اجلٔزّيث. )
 املهصٌث/ غتساهلل وغتيساهلل ادلْئي.

 جاٌع ابليان.اةَ جصيص اىؽربي. )ةال حاريذ(. 

 حفعري اةَ نرري.(. 3113إظٍاغيو ةَ غٍص ةَ نرري اىلصيش ادلمشيق. ) -اةَ نرري 
 دار ؼيتث.

 ظنن اةَ ٌاجّ ال.اةَ ٌاجث أةٔ غتس اهلل حمٍس ةَ يضيس اىلضويِن. )ةال حاريذ(. 
 ةريوت/ دار إخياء الهخب اىػصبيث.

ٔاخسي, اجليعاةٔري, الشاـيع. ) (. 0991أةٔ احلعَ يلع ةَ أمحس ةَ حمٍس ةَ يلع ال
ٔاخسي.  ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث,. اتلفعري الٔظيػ لي

ٔد اىػٍادي حمٍس ةَ حمٍس ةَ مطؽىف. )ةال حاريذ(.  ٔد , أةٔ العػ حفعري أيب العػ
ةريوت/ دار اخياء اىرثاث  مضايا الهخاب الهصيً.إرشاد اىػلو العييً إىل 

 اىػصيب.
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ٔد ةَ غٍصو ةَ أمحس, الضخمرشي جار اهلل. ) حفعري ْجصيث(.  0117أةٔ اىلاظً حمٍ
ٔامظ اتلزنيو. ةريوت/ دار الهخاب  الضخمرشي , الهشاف غَ خلائق ؽ

 اىػصيب.

حفعري ايب (. أةٔ الييد ُرص ةَ حمٍس ةَ أمحس ةَ اةصاْيً العٍصكِسي. )ةال حاريذ
ٔم ,حفعري العٍصكِسي.  ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الييد حبص اىػي

أذري ادليَ أةٔ غتس اهلل حمٍس ةَ ئظؿ األُسليس. )ةال  -أةٔ خيان األُسليس 
ةريوت/ دار اخياء اىرتاث  اتلفعري الهتري املعىم ابلدص املديػ.حاريذ(. 
 اىػصيب.

 العنن الهربى.(. 3110اخلصاظاين اىنعايئ. ) أةٔ غتس الصمحَ أمحس ةَ شػيب ةَ يلع
 ةريوت/ مؤظعث الصظاىث.

ظنن اىنعايئ (. 0986أةٔ غتس الصمحَ أمحس ةَ شػيب ةَ يلع اخلصاظاين, اىنعايئ. )
خيب/ مهخب املؽتٔاعت  , املجخىب ٌَ العنن , العنن الطؾصى لينعايئ .

 اإلظالٌيث.

ٔح ةَ جنايت ةَ آدم, األشلٔدري أةٔ غتس الصمحَ حمٍس ُارص ادليَ, ةَ احلاج ُ
الهٔيج/ مؤظعث ؽصاس لينرش  ضديح أيب داود.األبلاين. )ةال حاريذ(. 

 واتلٔزيع.

معِس (. 3110أةٔ غتس اهلل أمحس ةَ حمٍس ةَ خِتو ةَ ْالل ةَ أظس الشيتاين. )
 مؤظعث الصظاىث. اإلٌام أمحس ةَ خِتو.
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 0131ةفزص ادليَ الصازي الصازي. ) أةٔ غتس اهلل حمٍس ةَ غٍص اتلييم الصازي امليلب
ةريوت/ دار  حفعري الصازي, ٌفاحيح اىؾيب أو اتلفعري الهتري.ْجصيث(. 

 إخياء اىرتاث اىػصيب.

ٔم اتلزنيو.(. 0995ايب اىلاظً حمٍس ةَ امحس ةَ ُجضي اللكيب. )  اىتعٓيو ىػي
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث .

 اجلاٌع ألخاكم اىلصآن .(. 3116ؼيب. )ايب غتساهلل حمٍس ةَ امحسةَ ايب ةكص اىلص
 ةريوت/ مؤظعث الصظاىث.

اىلاْصة/ دار  خييث األوحلاء وؼتلات األضفياء.(. 3119ايب ُػيً االضتٓاين. )
 احلسيد.

ةريوت/  خاشيث الطاوي ىلع حفعري اجلالىني.امحس الطاوي املاليك. )ةال حاريذ(. 
 دار الهخب اىػيٍيث.

وِْجصدي اخلصاظاين, أةٔ ةكص ابليٓيق. أمحس ةَ احلعني ةَ يلع ةَ  مٔىس اخلُّْسَ
ٔال ضاخب ْجصي(.  0115) دالئو اجلتٔة ليتيٓيق , دالئو اجلتٔة وٌػصـث أخ

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الرشيػث.

وِْجصدي اخلصاظاين, أةٔ ةكص ابليٓيق.  أمحس ةَ احلعني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 ختث الصشس لينرش واتلٔزيع.الصياض/ مه شػب اإليٍان.(. 3113)

ـخح ابلاري ْجصيث(.  0379أمحس ةَ يلع ةَ خجص أةٔ اىفغو اىػعلالين الشاـيع. )
 ةريوت/ دار املػصـث . الةَ خجص ,ـخح ابلاري رشح ضديح ابلزاري.
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معِس اىزبار , ابلدص أمحس ةَ غٍصو ةَ غتس اخلاىق أةٔ ةكص اىزبار. )ةال حاريذ(. 
 لهخب اىػيٍيث.ةريوت/ دار ا الضرار .

حفعري اثلػييب , الهشؿ وابليان غَ (. 3113أمحس ةَ حمٍس ةَ إةصاْيً اثلػييب. )
 ةريوت/ دار اخياء اىرتاث اىػصيب. حفعري اىلصآن .

 اىلاْصة/ دار احلسيد. معِس أمحس ت شانص.(. 0995أمحس حمٍس شانص. )

ٔد شٓاب ادليَ أةٔ اثلِاء األلٔيس. ) -األلٔيس  ري األلٔيس روح حفع(. 3117حمٍ
 ةريوت/ دار إخياء اىرتاث اىػصيب. املػاين.

ٔد ابلؾٔي. ) -ابلؾٔي  حفعري ابلؾٔي, ٌػالً ْجصيث(.  0103احلعني ةَ معػ
 الصياض/ دار ؼيتث. اتلزنيو.

ُارص ادليَ أيب اخلريغتس اهلل ةَ غٍص ةَ يلع ابليغاوي. )ةال حاريذ(.  -ابليغاوي 
ٔار اتلزنيو ةريوت/ دار اخياء اىرتاث  و أرسار اتلأويو. حفعري ابليغاوي ,أُ

 اىػصيب.

اتلفعري (. 3111ـزص ادليَ أةٔ غتس اهلل حمٍس ةَ غٍص ةَ خعني. ) -الصازي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الهتري.

حفعري العػسي , حيعري غتس الصمحَ ةَ ُارص العػسي. )ةال حاريذ(.  -العػسي 
 الصياض/ دار اةَ اجلٔزي. ن.الهصيً الصمحَ يف حفعري الكم املِا

 حفعري اىلصآن الهصيً )حفعري اىػريٍني(.اىػريٍني, حمٍس ةَ ضاىح. )ةال حاريذ(. 
 اىلاْصة/ مهختث اىؽربي.
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حفعري أةٔ احلعَ يلع ةَ حمٍس ةَ ختيب املاوردي. )ةال حاريذ(.  -املاوردي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. املاوردي, اجلهج واىػئن.

ٔال واألـػال.(. 0989ِسي. )املخيق اهل ةريوت/ مؤظعث  نزن اىػٍال يف ظنن األك
 الصظاىث.

اس أمحس ةَ حمٍس ةَ إظٍاغيو ةَ ئنط املصادي اجلدٔي اجلداس.  ةٔ جػفص اجلَّدَّ
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. إغصاب اىلصآن ليِداس.ْجصيث(.  0130)

(. 3115حلصاين اةَ حيٍيث. )حيق ادليَ أةٔ اىػتاس أمحس ةَ غتس احلييً ةَ حيٍيث ا
املسيِث املِٔرة/ دلٍع امليم ـٓس ىؽتاغث املطدؿ  دلٍٔع اىفخاوى .

 الرشيؿ.

حيق ادليَ أةٔ اىػتاس أمحس ةَ غتس احلييً ةَ غتس العالم ةَ غتس اهلل ةَ أيب 
 0111اىلاظً ةَ حمٍس اةَ حيٍيث احلصاين احلِتٌل ادلمشيق اةَ حيٍيث. )

ٔم  اجلاٌع تلفعري اةَ حيٍيث. دكائق اتلفعريْجصيث(.  دمشق/ مؤظعث غي
 اىلصآن.

الصياض/ دار  ادلر املِرٔر يف اتلفعري ةاملأذٔر.جالل ادليَ العئيط. )ةال حاريذ(. 
 اعلً الهخب.

, و جالل ادليَ العئط. )  حفعري اجلالىني امليّس.(. 0951جالل ادليَ املدًَلّ
 اىلاْصة/ ٌؽتػث احلييب.
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الصياض/  املزخرص يف حفعري اىلصآن الهصيً.(. 3106فعري. )دماغث ٌَ غيٍاء اتل
 مصكض حفعري لرلراظات اىلصآُيث.

 يصوت/ دار اةَ خضم. لكٍات اىلصآن حفعري وبيان.(. 0997خعنني حمٍس خمئف. )

وِْجصدي اخلصاظاين, أةٔ ةكص ابليٓيق.  محس ةَ احلعني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 / دار الهخب اىػيٍيث.ةريوت العنن الهربى .(. 3113)

 اىلاْصة/ دار الرشوق. يف ظالل اىلصآن.(. 3113ظيس كؽب إةصاْيً. ) -ظيس كؽب 

 0116شريويّ ةَ شٓصدار ةَ شريو يّ ةَ ـِارّسو, أةٔ شجاع ادليييّم اهلٍشاين. )
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىفصدوس ةٍأذٔر اخلؽاب .ْجصيث(. 

ٔجزي يف يس أةٔ حمٍس. )ةال حاريذ(. غتس احلق ةَ اغىب ةَ غؽيث األُسل املدصر ال
 ةريوت/ دار اةَ خضم. حفعري الهخاب اىػضيض.

غتس امليم ةَ ْشام ةَ أئب احلٍريي املػاـصي, أةٔ حمٍس, دمال ادليَ اةَ ْشام. 
اىلاْصة/ نختث وٌؽتػث مطؽىف ابلايب  العرية اجلتٔيث الةَ ْشام.(. 0955)

 احلييب.

 اىلاْصة/ املهخب املرصي احلسيد. يف رخاب اتلفعري.. (0987غتساحلٍيس نشم. )

حفعري غتسالعالم ةَ غتسالصمحَ ةَ حمٍس اةَ ةصجان اةَ ةصجان. )ةال حاريذ(. 
اةَ ةصجان ,حنتيّ االـٓام اىىخسةص الهخاب احلهيً وحػصف اآليات واجلتأ 

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىػظيً.
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حفعري اةَ غتاس ومصوياحّ يف اتلفعري (. 3116غتساىػضيض ةَ غتساهلل احلٍيسي. )
 مهث املهصٌث/ جاٌػث ام اىلصى. ٌَ نخب العِث.

غالء ادليَ يلع ةَ حمٍس ةَ اةصاْيً ابلؾسادي الشٓري ةاخلازن. )ةال حاريذ(. 
ةريوت/ دار الهخب  حفعري اخلازن , املعىم بلاب اتلأويو يف ٌػاين اتلزنيو.

 اىػيٍيث.

ٔاخسي اجليعاةٔي أةٔ احلعَ. )  أظتاب ُضول اىلصآن.(. 0993يلع ةَ أمحس ال
 ادلٌام/ دار االضالح.

 مٔؼأ اإلٌام ٌالم.(. 0985ٌالم ةَ أنط ةَ ٌالم ةَ اعمص األضتيح املسين. )
 ةريوت/ دار إخياء اىرتاث اىػصيب.

ريذ(. حمٍس ةَ أيب ةكص ةَ أئب ةَ ظػس شٍط ادليَ اةَ كيً اجلٔزيث. )ةال حا
ٔائس .  ةريوت/ دار الهخاب اىػصيب. ةسائع اىف

ةريوت/ دار إخياء  حٓشيب اليؾث.(. 3110حمٍس ةَ أمحس ةَ األزْصي اهلصوي. )
 اىرتاث اىػصيب .

دار  ضديح ابلزاري.ْجصيث(.  0133حمٍس ةَ إظٍاغيو أةٔ غتساهلل ابلزاري. )
 ؼٔق اجلجاة.

ْػتَس, اتلٍييم, أةٔ خاحً, ادلاريم,  ٌَ حمٍس ةَ ختان ةَ أمحس ةَ ختان ةَ ٌػاذ ةَ 
 املجصوخني ٌَ املدسذني والغػفاء واملرتوكني.ْجصيث(.  0396اىبُعيت. )

 خيب/ دار الٔيع.



 املطادر واملصاجع

 

 07 

(. 0985حمٍس ةَ غتس اهلل اخلؽيب اىػٍصي, أةٔ غتس اهلل, ويل ادليَ, اتلربيضي. )
 املهخب االظاليم. ةريوت/ مشاكة املطاةيح.

 الّساج يف ةيان ؽصيب اىلصآن.ْجصيث(.  0135حمٍس ةَ غتساىػضيض اخلغريي. )
 الصياض/ مصكض حفعري ةالصياض.

رة ةَ مٔىس ةَ الغداك, اىرتٌشي , أةٔ غيىس. ) ْٔ (. 0975حمٍس ةَ غيىس ةَ َظ
 اىلاْصة/ ابلايب احلييب. ظنن اىرتٌشي.

 ةريوت/ دار اىلصآن الهصيً. فٔة اتلفاظري.ضْجصيث(.  0110حمٍس ىلع الطاةٔين. )

 ةريوت/ دار اىلصآن الهصيً. خمخرص حفعري اةَ نرري.(. 0980حمٍس ىلع الطاةٔين. )

 ضديح معيً.معيً ةَ احلجاج أةٔ احلعَ اىلشريي اجليعاةٔري. )ةال حاريذ(. 
 ةريوت/ دار إخياء اىرتاث اىػصيب.



 

 


