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وال يُباع يوزع مجانا  



 

 
 رمتث 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
وؾالٌة  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 , ْٔ اىفؿو ىيط ـيّ , 
ٔ ةاهلضل , ٌَ حصًلّ ٌَ جتار كؿٍّ اهلل ,  وٌَ اةخىغ اهلسى يف ؽريه أفيّ 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 يؼتع ٌِّ اىػيٍاء , ٌَ كال ةّ ؾسق , و
 غسل , وٌَ غٍو ةّ أجص , وٌَ داع إحلّ ْسي إىل رصاط معخليً

ٔاره وُفيط وال خسود لؼالئّ 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
 وًليؿ ال ؟!  ٌِش أكرث ٌَ مخعث غرش كصُاً ٌَ الضٌان , 



 اثلالذٔناجلضء 

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

 يف اىلصآن الهصيً ةػسغِٓا يُكؼؿ 
وىلس نخب اىػيٍاء الهرري ٌَ الهخب واملؿِفات واملجرلات يف حفعري نخاب اهلل 

ِا ْشا كس ال يتعع وكج اجلاس يف زٌاُىكَ مؤىفات غظيٍث وًلترية  و ويهحػاىل 
أن افع مؿِفاً جيٍع ٌا حفصق يف  ذلا كصرُت  ,  ىلصاءة ْشه الهخب واالملام ةٍا ـيٓا

أٌٓات نخب اتلفعري حبيد ال يكٔن ةاىمٔيو اذلي يعتِفش الٔكج وال ةاىلؿري 
املِخزب ٌَ وكس أظٍيج نخايب ْشا ةـ ) اذلي ال ئفح املػىن حٔفيداً حاٌاً 

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

 , خيُد ظيهُج لصيلاً أخعتّ يؤدي اىؾصض ٌِّ يف حفعري اىلصآن الهصيً/ املػاين
 ةاخلك اىػرٍاين نٍا يف املؿدؿ ةالرشح ظنخِاوهلا/ نخاةث اآليات اىيت اوال

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

 االغجاز الصكيم يف اىلصآن الهصيً 
ٔافيع اىيت حِاوتلٓا العٔرة الهصيٍثذاثلا  / مٔفٔاعت العٔرة خيد ُبني امل

 العٔرة وٌا جاء ـيٓا ٌَ أخاديد ُتٔيث رشيفث/ ـقيٓا خيد ُبني ـقو راةػا
اك اظتاب ىزنول اآليات حتسذُج غَ حيم ِْ ج/ اظتاب اىزنول ,ـان اكُرامعا
ٔال الؿداةث  األظتاب  ـيٓا.مٔفداً اك
خيد ُخمصق 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 ُخمصق تلفعري اآليات الهصيٍث وُػصض اؽيب األك

ٔاردة يف اتلفعري   ٌَ أٌٓات نخب اتلفعريال
ٔائس اآليات يف العٔرة , خيد نعخذاٌِا ٔائس ٌَ ْشه / ـ زيؽ 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 أػٓس أن ال هلإ إال اُج اظخؾفصك  ىئ ىب مب خب
  وظيً وبارك ىلع ظيسُا حمٍس وؾو امهلل ,وأحٔب احلم 

 

 املؤىؿ 
 غتساهلل اىؾٔل

 
                                                           

 37599, وامحس 3895, واةَ ٌاجّ 3722ارصجّ معيً  (0)



 اثلالذٔناجلضء 

 
 سورة قريش

 ةني يسي العٔرة
( لكٍث وغسد خصوـٓا 07( آيث وغسد لكٍاحٓا )4وغسد آياحٓا )ْشه العٔرة مهيث 

 ( خصـا72)

 مٔفٔاعت العٔرة
 ِ ػً اهلل اجليييث ىلع أْو مهث , خيد اكُج هلً رخيخان / حتسذج ْشه العٔرة غَ ُ

رخيث يف الؼخاء إىل احلٍَ , ورخيث يف الؿيؿ إىل الؼام ٌَ أجو اتلجارة , وكس 
  غظيٍخني ٌَ ُػٍّ الهررية ٍْا / ةِػٍخني انصم اهلل حػاىل كصيؼاً 

 ُػٍث األٌَ واالظخلصار 
 وُػٍث اىؾىن واىيعار 
ً ةػتادة اهلل وخسه رب ابليج احلصام اذلي أْيم اؾداب اىفيو تلػيغ   وأمْص

 كصيؼاً 
 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 اليؾث وٌػاين اللكٍات
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وغهؿ غييّ ولً يِفص  ءالؼزؽ اليشذا اغخاد إىفث ٌَ األ ٻ ٻ ٱ يئ
ٔه  (0) واىفخّ إيالـاً  الـاً إىفاً وإ ءحلٔل أىفُج اليش,  ٌِّ ٔا ىلصيغ ٌا أىف  اغجت

 ٌَ الصخيخني اغخادوه  و
 اظً ليلتائو اىػصبيث ٌَ ودل اجلرض ةَ نِاُث ٻ ٻ يئ
ٔم  پ ٻ   ارحتال اىل
رخيث الؼخاء اىل احلٍَ ورخيث الؿيؿ اىل  ىئ پ پ پ ٻ يئ

 الؼام
ّٓ وظّ  ىئ ٿ ٺ ٺ   س هلً ظبييّع هلً الصزق وم

جػيًٓ يف أٌَ ٌَ اتلػسي غييًٓ واتلماول اىل  ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ
ٔاهلً واُفعًٓ   ام

 اتلفعري
ِني ٻ ٻ ٱ يئ  .أي/ الئخالـًٓ واجخٍاغًٓ يف ةرلًْ ٌآ

ٔا يأىفُّٔ ٌَ الصخيث يف الؼخاء إىل احلٍَ, ويف الؿيؿ إىل  وكيو/ املصاد ةشلم ٌا اكُ
ِني يف أظفارًْ؛ ىػظٍخًٓ الؼام يف  املخاجص وؽري ذلم, ذً يصجػٔن إىل ةرلًْ ٌآ

غِس اجلاس, لهًُٔٓ ظاكن خصم اهلل, ـٍَ غصـًٓ اخرتًٌٓ, ةو ٌَ ظار ٌػًٓ أٌَ 
خاهلً يف أظفارًْ ورخيخًٓ يف ػخائًٓ وؾيفًٓ. وأٌا يف خال إكاٌخًٓ يف  ةًٓ. ْشا

   :ابلرل, ـهٍا كال اهلل

  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ يئ

(0) ىئ ڑ ژ ژ ڈ
 

                                                           
 21/8013يف رخاب اتلفعري  (0)
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ٔال  ويف الم " إليالف " ذالذث أك

 ٱ يئ ىئ ہ ہ ہ ۀ يئ :/ مٔؾٔىث ةٍا كتيٓا, املػىنأخسْا

ٔا ٌَ رخيث  ,أي/ أْيم اهلل أؾداب اىفيو تلتًف كصيغ ٻ ٻ وٌا كس أىف
 .ْشا كٔل اىفصاء واجلٍٓٔروالؼخاء, والؿيؿ 

ٔا إليالف واثلاين كصيغ رخيث الؼخاء / أُٓا الم اتلػجب, نأن املػىن/ اغجت
 .والؿيؿ وحصًلًٓ غتادة رب ْشا ابليج, كاهل األغٍغ, والهعايئ

املػىن/ ـييػتسوا رب ْشا ابليج إليالـًٓ و  / أن ٌػِاْا ٌخؿو ةٍا ةػسْاواثلاىد
ِني, ـإذا غصض هلً اعرض  ٔا يف الصخيخني ٌآ  رخيث الؼخاء والؿيؿ, ألًُٓ اكُ

ٔا/ حنَ أْو خصم اهلل ـال يخػصض هلً (3)كال
 

وذلم  ىئ گ گ گ ک ک ک ک ڑ يئ ةـ اكُج مٔؾيث وكيو /
ص أْو مهث غظيً اجلػٍث غييًٓ ـيٍا ؾِع ةاحلبؼث, ذً كال  ٱ يئ :أُّ ذنَّ

رخيث الؼخاء والؿيؿ,  يفأيقاً, نأُّ كال/ ذلم إىل ُػٍخّ غييًٓ  ٻ ٻ
)خيد ريؿًٓ ٌَ اؾداب اىفيو ويه اجلػٍث األوىل  وأُػً ـخلٔل/ ُػٍث إىل ُػٍث

ٔاء  ةِػٍث ارصى ويه  رخيث يف الؼخاء والؿيؿ ( غييًٓ   املػىن يفوُػٍث جلػٍث ظ
ب ُبيّ ؾًل اهلل غييّ وظيً, ـلال/ اغجب يا حمٍس  ويلال/ إُّ حتارك وحػاىل غجَّ

(2) إيالـًٓ رخيث الؼخاء والؿيؿ يفجلػً اهلل حتارك وحػاىل ىلع كصيغ 
 

 ويصيس إْالك أْ يغ, أيوكال الضجاج/ املػىن/ جػيًٓ نػؿؿ ٌأكٔل إليالف كص

ٔا ٌَ رخيث الؼخاء والؿيؿ  اىفيو تلتًف كصيغ وٌا أىف

ٔا ذلم ـال يؼق غييًٓ يف الؼخاء والؿيؿ (4)وكال دلاْس/ أىف
 

                                                                                                                                                           
 679خمخرص حفعري اةَ نرري (0)
 9/329زاد املعري  (3)
 2/392ٌػاين اىلصآن ليفصاء (2)
 8/545ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (4)
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/ "إن اهلل اؾمىف نِاُث ٌَ ودل إظٍاغيو, واؾمىف ٌَ نِاُث ال رظٔل اهلل ك
 (0) "كصيؼا واؾمىف ٌَ كصيغ ةين ْاػً, واؾمفاين ٌَ ةين ْاػً

ٔا كصيؼاً وظُ  ش ؤْ اتلهعب واجلٍع, يلال/ ـالن يلصش اتللصّ  ٌَ اىلصش, و ٍ
ٔا جتاراً   .ىلع دمع املال واإلـقال خصاؾاً  ىػياهل ويلرتش أي يكتعب, وًْ اكُ

 ؟ ٍيج كصيغ كصيؼاً ظأل ٌػاويث غتس اهلل ةَ غتاس/ لً ظُ  :وكال أةٔ رحياُث
اىلصش ال حٍص بيشء ٌَ اىؾد كال/ دلاةث حكٔن يف ابلدص ٌَ أغظً دواةّ يلال هلا 

و حػصف اىػصب  والعٍني إال أكيخّ, ويه حأكو وال حؤلك, وحػئ وال حػًل, كال/ ْو
ا؟ كال/ ُػً,  ظٍم اىلصش املػصوف وىػيث يلؿس كيج ذلم يف أػػاْر

روى غهصٌث, وظػيس ةَ جتري غَ اةَ   پ پ پ ٻ ٻ 
ٔا يؼخّ  ً اهلل فٔن ؿيّ ٔن ةٍهث ويُ غتاس ريض اهلل غٍِٓا كال/ اكُ ةاىمائؿ, ـأمْص

ٔا ةاحلصم ويػتسوا رب ْشا ابليج  حػاىل أن يليٍ
وكال اآلرصون/ اكُج هلً رخيخان يف لك اعم ليخجارة, إخساٍْا يف الؼخاء 

 .إىل احلٍَ ألُٓا أدـأ واألرصى يف الؿيؿ إىل الؼام

ال زرع ـيّ وال رضع, وٌلُج كصيغ حػيغ ةخجارحًٓ  جسةاً  وٌلن احلصم وادياً 
ٔا يلٔلٔن/ كصيغ ظاكن خصم اهلل ورخيخٓ ٔء, اكُ  ً, وٌلن ال يخػصض هلً أخس بع

ٔار ابليج لً  و والة ةيخّ ـئال الصخيخان لً يكَ هلً ةٍهث ٌلام, ولٔال األٌَ جب
ً ةػتادة رب  إىل احلٍَ والؼام  العفص يلسروا ىلع اتلرصف, وػق غييًٓ  وأمْص

 ابليج

ٔخسوه ةاىػتادة ڀ ڀ ڀ ڀ پ (3) ـيي
  

ٔد ةابليج )  (الهػتث وامللؿ

                                                           
 4/0783,  3376ارصجّ معيً  (0)
 2/681خمخرص حفعري اةَ نرري (3)
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وكال غماء غَ اةَ  ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٔا يف رضٍ  ٔا يُ  غتاس/ إًُٓ اكُ ٍٔن لّع ودلاغث خىت دمػًٓ ْاػً ىلع الصخيخني, وٌلُ

 .رحبًٓ ةني اىفلري واىؾين خىت اكن ـلريًْ نؾِيًٓ
ًٓ ٌَ رٔف" ٌَ رٔف اجلشام, ـال يؿيتًٓ ِكال القداك والصبيع وظفيان/ "وٌآ

 (0) ةترلًْ اجلشام
ٔ "   ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ أي/ ْٔ رب ابليج, ْو

ًِٓ ٌَ رٔف " أي/ حفقو غييًٓ ةاألٌَ والصرؽ  اذلي ألػًٍٓ ٌَ جٔع وٌآ

 وال  وال ُساً  ةاىػتادة وخسه ال رشيم هل, وال يػتسوا ٌَ دوُّ ؾٍِاً   ـييفصدوه
 (3)  وذِاً 

يلٔل/ "إليالف كصيغ إيالـًٓ  غَ أظاٌث ةَ زيس كال/ ظٍػج رظٔل اهلل و
رخيث الؼخاء والؿيؿ. وحيكً يا ٌػرش كصيغ, اغتسوا رب ْشا ابليج اذلي 

ِكً ٌَ رٔف  "ألػٍكً ٌَ جٔع وٌآ
ٌَ أؾتح ٌِكً ٌػاىف يف جعسه " / رظٔل اهلل وغَ غتيساهلل ةَ حمؿَ كال 

ِاً   (2) "يف رسبّ غِسه كٔت ئٌّ ـهأٍُا خزيت هل ادلُيا ٌآ
 كال اإلٌام اىفزص / اغيً أن اإلُػام يلع كعٍني / 

 يف ظٔرة اىفيو دـع رض ؤْ ٌا ذنصه أخسٍْا
ٔ ٌا ذنصه يف ْش اثلاينو   ه العٔرة )ظٔرة كصيغ( / جيب اجلفع ْو

ٔديث  ً ةاىػت ٍا ُػٍخان غظيٍخان أمْص  وملا دـع غًِٓ الرض , وجيب هلً اجلفع , ْو
  ج ....( اآليات تسوا رب ْشا ابليوأداء الؼهص )ـييػ

                                                           
 8/548ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (0)
 2/681حفعري اةَ نرري خمخرص (3)
 4040, واةَ ٌاجّ 3246ارصجّ اىرتٌشي  (2)
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ٔائس اآليات يف العٔرة   ـ
1  ِ  ىلع غتادة وىلع كصيغ ػً اهلل حػاىل نرريةٌ ُ
ِث ٌمٍئِث 2  أْيم اهلل حػاىل اؾداب اىفيو تلػيغ كصيؼاً ٌآ
 ٌَ أغظً اجلػً ىلع االنعان ُػٍيت اىمػام واألٌَ وبٍٓا حفّقو اهلل ىلع كصيغ 3
ٔاجب جتاه ُِػً اهلل حػاىل اىيت ال حُػ 4 ّٔخس ربّ ال س وال حُتىص ىلع االنعان أن ي

  ظتداُّ وحػاىل  ةاىػتادة
 ًٌِٓ ىلصيغ ماكُث راؾث خيد أن اجليب  5
ِػً )اهلل ظتداُّ وحػاىل( 6 ٍُ  غِسٌا يػخاد االنعان اجلػٍث ينىس ال

 محس اهلل ىلع اجلِػً يُسيٍٓا ويضيسْا ويُتارك اهلل حػاىل ـيٓا 7

 قريشتم حبمد اهلل تعاىل تفسري سورة 
 

  



 املؿادر واملصاجع

 

 املراجع

زاد (. 0984دمال 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.(. 0949اةَ اىلّيً اجلٔزّيث. )
 املهصٌث/ غتساهلل وغتيساهلل ادلْئي.

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

 حفعري اةَ نرري.(. 3113إظٍاغيو ةَ غٍص ةَ نرري اىلصيش ادلمؼٌف. ) -اةَ نرري 
 دار ليتث.

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

ٔاخسي, اجليعاةٔري, الؼاـيع. ) (. 0994أةٔ احلعَ يلع ةَ أمحس ةَ حمٍس ةَ يلع ال
ٔاخسي.  ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث,. اتلفعري الٔظيك لي

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

 اىػصيب.

ٔد ةَ غٍصو ةَ أمحس, الضخمرشي جار اهلل. ) حفعري ْجصيث(.  0417أةٔ اىلاظً حمٍ
ٔامـ اتلزنيو. ةريوت/ دار الهخاب  الضخمرشي , الهؼاف غَ خلائق ؽ

 اىػصيب.
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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 املديك.حاريذ(. 
 اىػصيب.

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

ظنن اىنعايئ (. 0986أةٔ غتس الصمحَ أمحس ةَ ػػيب ةَ يلع اخلصاظاين, اىنعايئ. )
خيب/ مهخب املمتٔاعت  , املجخىب ٌَ العنن , العنن الؿؾصى لينعايئ .

 اإلظالٌيث.

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

 واتلٔزيع.

معِس (. 3110أةٔ غتس اهلل أمحس ةَ حمٍس ةَ خِتو ةَ ْالل ةَ أظس الؼيتاين. )
 مؤظعث الصظاىث. اإلٌام أمحس ةَ خِتو.

 0431ةفزص 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.
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ٔم اتلزنيو.(. 0995ايب اىلاظً حمٍس ةَ امحس ةَ ُجضي اللكيب. )  اىتعٓيو ىػي
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث .

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

اىلاْصة/ دار  خييث األوحلاء ولتلات األؾفياء.(. 3119ايب ُػيً االؾتٓاين. )
 احلسيد.

ةريوت/  خاػيث الؿاوي ىلع حفعري اجلالىني.امحس الؿاوي املاليك. )ةال حاريذ(. 
 دار الهخب اىػيٍيث.

وِْجصدي اخلصاظاين, أةٔ ةكص ابليٌٓف. أمحس ةَ احلعني ةَ يلع ةَ  مٔىس اخلُّْسَ
ٔال ؾاخب ْجصي(.  0415) دالئو اجلتٔة ليتيٌٓف , دالئو اجلتٔة وٌػصـث أخ

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الرشيػث.

وِْجصدي اخلصاظاين, أةٔ ةكص ابليٌٓف.  أمحس ةَ احلعني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 ختث الصػس لينرش واتلٔزيع.الصياض/ مه ػػب اإليٍان.(. 3112)

ـخح ابلاري ْجصيث(.  0279أمحس ةَ يلع ةَ خجص أةٔ اىفقو اىػعلالين الؼاـيع. )
 ةريوت/ دار املػصـث . الةَ خجص ,ـخح ابلاري رشح ؾديح ابلزاري.

معِس اىزبار , ابلدص أمحس ةَ غٍصو ةَ غتس اخلاىق أةٔ ةكص اىزبار. )ةال حاريذ(. 
 لهخب اىػيٍيث.ةريوت/ دار ا الضرار .
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حفعري اثلػييب , الهؼؿ وابليان غَ (. 3113أمحس ةَ حمٍس ةَ إةصاْيً اثلػييب. )
 ةريوت/ دار اخياء اىرتاث اىػصيب. حفعري اىلصآن .

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

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

ٔد ابلؾٔي. ) -ابلؾٔي  حفعري ابلؾٔي, ٌػالً ْجصيث(.  0403احلعني ةَ معػ
 الصياض/ دار ليتث. اتلزنيو.

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

 اىػصيب.

اتلفعري (. 3114ـزص 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 ؾاىح. )ةال حاريذ(. 
 اىلاْصة/ مهختث اىمربي.

حفعري أةٔ احلعَ يلع ةَ حمٍس ةَ ختيب املاوردي. )ةال حاريذ(.  -املاوردي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. املاوردي, اجلهج واىػئن.
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ٔال واألـػال.(. 0989ِسي. )املخٌف 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(.  0430)

(. 3115حلصاين اةَ حيٍيث. )حٌف ادليَ أةٔ اىػتاس أمحس ةَ غتس احلييً ةَ حيٍيث ا
املسيِث املِٔرة/ دلٍع امليم ـٓس ىمتاغث املؿدؿ  دلٍٔع اىفخاوى .

 الرشيؿ.

حٌف ادليَ أةٔ اىػتاس أمحس ةَ غتس احلييً ةَ غتس العالم ةَ غتس اهلل ةَ أيب 
 0414اىلاظً ةَ حمٍس اةَ حيٍيث احلصاين احلِتٌل ادلمؼٌف اةَ حيٍيث. )

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

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

, و جالل ادليَ العئط. )  حفعري اجلالىني امليّس.(. 0954جالل ادليَ املدًَلّ
 اىلاْصة/ ٌمتػث احلييب.

الصياض/  املزخرص يف حفعري اىلصآن الهصيً.(. 3106فعري. )دماغث ٌَ غيٍاء اتل
 مصًلض حفعري لرلراظات اىلصآُيث.

 يصوت/ دار اةَ خضم. لكٍات اىلصآن حفعري وبيان.(. 0997خعنني حمٍس خمئف. )
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وِْجصدي اخلصاظاين, أةٔ ةكص ابليٌٓف.  محس ةَ احلعني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 / دار الهخب اىػيٍيث.ةريوت العنن الهربى .(. 3112)

 اىلاْصة/ دار الرشوق. يف ظالل اىلصآن.(. 3112ظيس كمب إةصاْيً. ) -ظيس كمب 

 0416ػريويّ ةَ ػٓصدار ةَ ػريو يّ ةَ ـِارّسو, أةٔ ػجاع ادليييّم اهلٍشاين. )
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىفصدوس ةٍأذٔر اخلماب .ْجصيث(. 

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

غتس امليم ةَ ْؼام ةَ أئب احلٍريي املػاـصي, أةٔ حمٍس, دمال ادليَ اةَ ْؼام. 
اىلاْصة/ نختث وٌمتػث مؿمىف ابلايب  العرية اجلتٔيث الةَ ْؼام.(. 0955)

 احلييب.

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

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.

حفعري اةَ غتاس ومصوياحّ يف اتلفعري (. 3116غتساىػضيض ةَ غتساهلل احلٍيسي. )
 مهث املهصٌث/ جاٌػث ام اىلصى. ٌَ نخب العِث.
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غالء ادليَ يلع ةَ حمٍس ةَ اةصاْيً ابلؾسادي الؼٓري 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 االؾالح.

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

ريذ(. حمٍس ةَ أيب ةكص ةَ أئب ةَ ظػس ػٍط 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  ؾديح ابلزاري.ْجصيث(.  0433حمٍس ةَ إظٍاغيو أةٔ غتساهلل ابلزاري. )
 لٔق اجلجاة.

ْػتَس, اتلٍييم, أةٔ خاحً, ادلاريم,  ٌَ حمٍس ةَ ختان ةَ أمحس ةَ ختان ةَ ٌػاذ ةَ 
 املجصوخني ٌَ املدسذني والقػفاء واملرتوًلني.ْجصيث(.  0296اىبُعيت. )

 خيب/ دار الٔيع.

(. 0985حمٍس ةَ غتس اهلل اخلميب اىػٍصي, أةٔ غتس اهلل, ويل ادليَ, اتلربيضي. )
 املهخب االظاليم. ةريوت/ مؼاكة املؿاةيح.
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 الّساج يف ةيان ؽصيب اىلصآن.ْجصيث(.  0425حمٍس ةَ غتساىػضيض اخلقريي. )
 الصياض/ مصًلض حفعري ةالصياض.

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

 ةريوت/ دار اىلصآن الهصيً. فٔة اتلفاظري.ؾْجصيث(.  0410حمٍس ىلع الؿاةٔين. )

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

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



 

 


