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 عٍتث الهخاب
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ احلٍػ  اىلائو يف حمكً الهخاب

 ڄ ڄ ڄ ڄ يئ  الهخاب املتاركؽ ىلع حػةّ  واذلي ضّد  ىئ ېې ې ۉ

وٌا أغظً آيات ذلم الهخاب اذلي  ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ونالٌة  ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں يئ  لزلنؽحػاىل  اُ  يّّسهُ 

ٔل ا غػد ٌا ذنؽه اذلانؽون وؽفو غَ ذنؽه  الٌم غييم يا ـيػي يا ـر ـو
ٔم ادليَ  اىؾاـئن اىل ي

 وبػػ
ٔم واملػارف  ٌَ غظيً ُِػً ا حػاىل ىلع ْؼه األٌث اىلؽآن الهؽيً اذلي ضٔى اىػي

ُتأ ٌا كتيكً , وعرب ٌا ةػػكً , وضكً ٌا ةيِكً , ْٔ اىفهو ىيؿ ـيّ , 
ٔ  ةاهلؾل , ٌَ حؽكّ ٌَ ستار كهٍّ ا , وٌَ اةخىغ اهلػى يف ؽريه أىيّ ا , ْو

ٔ اذلي ال حؾيؼ ةّ  ٔ الرصاط املفخليً , ْو ٔ اذلنؽ احلهيً , ْو ضتو ا املخني , ْو
ٔاء , وال ختخيؿ ةّ اآلراء , وال حيخبؿ ةّ األلفَ , وال خييق غَ نرثة الؽد ,  األْ

ّ اىػيٍاء , ٌَ كال ةّ نػق , وٌَ ضكً ةّ وال حِليض غشائتّ , وال يلتع ٌِ
 غػل , وٌَ غٍو ةّ أسؽ , وٌَ داع إحلّ ْػي إىل رصاط مفخليً

ٔاره وُفيؿ وال ضػود للاٌئّ أو  ـاىلؽآن الهؽيً حبٌؽ زاعٌؽ ةكو ذٍنٍي  ـرب اؽ
ٔا ٌِّ ادلرر و أغٍاكّ , وكػ أحبؽ ـيّ اىػيٍاء يف لك زٌاٍن وماكن واـخغؽس

ٔاْؽ اجلفيفث , ض ىت أن اىػيً احلػيد يؤيػ اىلؽآن الهؽيً يف لك ٌا ذْب احلّ واجل
 وكيؿ ال ؟!  ٌِؼ أكرث ٌَ مخفث غرش كؽُاً ٌَ الؾٌان , 
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ٔم واملػارف  ٔ الكم اخلاىق غّؾ وسو , ـربؽً الهخب الهررية يف كىت ٌياديَ اىػي ْو
لً ٌَ ادلرر اىيت املفتِتٍث ٌَ اىلؽآن الهؽيً ـٍا زال ِْاك الهرري والهرري 

 يف اىلؽآن الهؽيً ةػػغِٓا يُكلؿ 
وىلػ نخب اىػيٍاء الهرري ٌَ الهخب واملهِفات واملشرلات يف حففري نخاب ا 

كػ ال يتفع وكج اجلاس يف زٌاُِا ْؼا ىكَ مؤىفات غظيٍث وكترية  و ويهحػاىل 
أن اىع مهِفاً جيٍع ٌا حفؽق يف  ذلا كؽرُت  ,  ىلؽاءة ْؼه الهخب واالملام ةٍا ـيٓا

ات نخب اتلففري حبيد ال يكٔن ةاىٍٔيو اذلي يفتِفؼ الٔكج وال ةاىلهري أٌٓ
املِخغب ٌَ وكػ أـٍيج نخايب ْؼا ةـ ) اذلي ال ئىص املػىن حٔىيطاً حاٌاً 

( وذلم ألُّ ةاىفػو ٌِخغب ٌَ أٌٓات نخب اتلفاـري غئن اتلفاـري
اجلٍع ةني ْؼه الهخب يف اـئب ةييؼ واىص  اىلػيٍث واتلفاـري احلػيرث وضاوىُج 

 , ضيُد ـيهُج ٌؽيلاً أضفتّ يؤدي اىؾؽض ٌِّ يف حففري اىلؽآن الهؽيً/ املػاين
 ةاخلً اىػرٍاين نٍا يف املهطؿ ةالرشح ـنخِاوهلا/ نخاةث اآليات اىيت اوال

ياحٓا وغػد / ةني يػي الفٔرة ضيد ُٔىص الفٔرة مهيث ام ٌػُيث وغػد آذاُيا
حٓا وغػد ضؽوـٓا , ـِٓاك الهررييَ اذليَ  حيؽنٔن ىلع ذلم , ألسو دراـث لكٍا

 االغشاز الؽكيم يف اىلؽآن الهؽيً 
ٔاىيع اىيت حِاوتلٓا الفٔرة الهؽيٍثذاثلا  / مٔىٔاعت الفٔرة ضيد ُبني امل

 / ـييٓا ضيد ُبني ـيو الفٔرة وٌا ساء ـيٓا ٌَ أضاديد ُتٔيث رشيفثراةػا
اك اـتاب ىزنول اآليات حتػذُج غَ حيم ِْ جاىزنول ,ـان اكُ/ اـتاب عامفا
ٔال الهطاةث  األـتاب  ـيٓا.مٔىطاً اك
ضيد ُخٍؽق لرشح أؽيب اللكٍات واملفؽدات , / اليؾث وٌػاين اللكٍات ـادـا

ٌع  ضيد أن االملام ةٓا يُفٓو ىلع اىلارئ ـًٓ اآليات,  اىيت وردت يف الفٔرة 
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ٍات ضىت ال يتطد اىلارئ نررياً غَ مٔكع اآليث يف حؽكيً اآليات يف ٌػاين اللك
 الفٔرة
ٔال ـاةػا / اتلففري ضيد ُخٍؽق تلففري اآليات الهؽيٍث وُػؽض اؽيب األك

ٔاردة يف اتلففري   ٌَ أٌٓات نخب اتلففريال
ٔائػ ٌَ ْؼه ذاٌِا ٔائػ اآليات يف الفٔرة , ضيد نفخغيم ادلروس واىف / ـ

 اآليات
  وال

ُ
إياه  ٌو وسٌٓػ نتري ال اةخيغ ةّ إال وسّ ا حػاىل ـائالً عيف غييكً أُّ غٍأ

ٔا  ٔادلي ةظٓؽ اىؾيب غىس أن حِال اتلٔـيق والفػاد , وُؽسٔ ٌِكً دغٔة يل ول
دغٔة املؽء مفخشاةث ألعيّ ةظٓؽ  "  ٌَ املالئكث ضيد كال اجليبٌريٓا 

ني  , ولم اىؾيب, غِػ رأـّ 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

ـتطاُم امهلل وحبٍػك أكٓػ أن ال هلإ إال اُج اـخؾفؽك  ىئ ىب مب خب
يً وبارك ىلع ـيػُا حمٍػ ونو امهلل ,وأحٔب احلم    ـو

 

 املؤىؿ 
لغتػاهلل اىؾٔ

                                                           
 33588, وامحػ 3885, واةَ ٌاسّ 3333اعؽسّ مفيً  (0)



 اثلالذٔناجلؾء 

 

 
 سورة الكوثر

 ةني يػي الفٔرة
( لكٍث وغػد ضؽوـٓا 01( آيث وغػد لكٍاحٓا )3ْؼه الفٔرة مهيث وغػد آياحٓا )

 ( ضؽـا23)
 مٔىٔاعت الفٔرة

, ةإغٍائّ اخلري    غَ ـيو ا اىػظيً ىلع ُبيّ الهؽيًالفٔرة حتػذج  1
وؽري ذلم ٌَ  )ُٓؽ الهٔذؽ  (الهرري , واجلػً اىػظيٍث يف ادلُيا واآلعؽة , وٌِٓا 

ٔل  إداٌث الهالة , وحنؽ اهلػي  إىل اخلري اىػظيً اىػٍيً , وكػ دغج الـؽ
 حػاىل كهؽاً 
ٔل  2 خبؾي أغػائّ , وونفج ٌتؾييّ ةاذلىث  عخٍج الفٔرة ةبلارة الـؽ

ٔل مؽـٔع ىلع  واحللارة , واالُلٍاع ٌَ لك عري يف ادلُيا واآلعؽة , ةيٍِا ذنؽ الـؽ
 ِائؽ واملِاةؽ , واـٍّ الرشيؿ ىلع لك لفان , عادل إىل آعؽ ادلْؽ والؾٌان امل

 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ يئڎ

 ىئ گ ک ک
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 اليؾث وٌػاين اللكٍات
ٔ ٌتاىؾث ٌَ الهرثة ڈ ڈ ڎ يئڎ , واىػؽب  (0) اخلري الهرري ْو

 (3) وكيو ُٓؽاً يف اجلِث  " تفيم لك يشء نرري يف اىػػد , واىلػر , واخلٍؽ " نٔذؽاً 
ٔ ةٍزنىث اذلةص يف ابللؽ واىؾًِ ڑ ڑ ژ ژ  اجلطؽ عاص ةاإلةو , ْو

 واملؽاد ةٓا األىايح نفاكً كهؽاً  حػاىل

(3)اذةص ذةيطخم  وضػه  ڑ ڑ
 

ٔ أضػ   ىئ گ ک ک ک ک ينء اللاو  (2) مرشيك كؽيقٌتؾيم ْو
 املتؾو ٌَ اللِآن ةٍػىن اىػػاوة وابلؾو

وكيو  املِلٍع غَ لك عري , ٌَ ابلرت ؤْ اىلٍع يلال / ةرتت  گ ک ک
 امللٍٔع األذؽ أو اخلرب 

 اتلففري
اخلري الهرري, واىفيو اىؾؾيؽ, اذلي ٌَ دميخّ, اي  ڈ ڈ ڎ يئڎ

ٔم اىلياٌث, ٌَ اجلٓؽ اذلي يُ  يً ي لال هل ٌا يػٍيّ ا جلبيّ نًل ا غييّ ـو
ٌَ الينب, وأضًل  كٓؽ, ٌاؤه أكػ ةياىاً  ٌٔهل كٓؽ, وغؽىّ ,الهٔذؽ وٌَ احلٔض 

ٔم الفٍاء يف نرثحٓا واـتِارحٓا, ٌَ رشب ٌِّ رشبث لً  ٌَ اىػفو, آُيخّ غػد جن
 (5) يظٍأ ةػػْا أةػ

                                                           
 31/001نفٔة اتلفاـري  (0)
 31/8001يف رضاب اتلففري  (3)
 233الّساج يف ةيان ؽؽيب اىلؽآن (3)
 213لكٍات اىلؽآن  (2)
 0883-8/0880( حففري الفػػي 5)



 اثلالذٔناجلؾء 

ٔال   .ويف ﴿الهٔذؽ﴾ ـخث أك

 / أُّ ُٓؽ يف اجلِث.أضػْا
ةيٍِا / "أُّ كال روى ابلغاري يف أـؽاده ٌَ ضػيد أنؿ ةَ ٌالم غَ اجليب  

أـري يف اجلِث إذا ةِٓؽ ضاـخاه كتاب ادلر املشٔف. كيج/ ٌا ْؼا يا سربيو؟ كال/ أُا 
 "ْؼا الهٔذؽ اذلي أغٍاك ربم غؾ وسو, ـإذا ٌيِّ, أو ٌيتّ مفم أذـؽ

ٔل ا  :وروى مفيً أييا يف أـؽاده ٌَ ضػيد أنؿ أييا كال  أؽىف ـر
ٔا هل إؽفاءة, ذً رـع رأـّ ٌخبفٍاً  / لً ىطهج؟ ـلال/ " إُّ إٌا كال هلً, وإٌا كال

أُؾل يلع اآلن آُفا ـٔرة " ـلؽأ/ بفً ا الؽمحَ الؽضيً ﴿إُا أغٍيِاك الهٔذؽ﴾ 
ٔهل أغيً. كال/ " ْٔ  ٔا/ ا وـر ضىت عخٍٓا. وكال/ " ْو حػرون ٌا الهٔذؽ؟ " ـلال

ٔم اىلياٌث  ُٓؽ أغٍاُيّ ريب غؾ وسو يف اجلِث غييّ عري نرري حؽد غييّ أٌيت ي
ٔانب الفٍاء, خيخيز اىػتػ ًٌِٓ, ـأكٔل/ يا رب إُّ ٌَ أٌيت, ـيلال آُيخّ غػ د ن

ٔا ةػػك  (0) "يل/ إُم ال حػري ٌا أضػذ

 ., كاهل اةَ غتاس/ أن الهٔذؽ/ اخلري الهرري اذلي أغٍي ُبيِا واثلاين

 ./ اىػيً واىلؽآن, كاهل احلفَواثلاىد

 ./ اجلتٔة, كاهل غهؽٌثوالؽاةع

ٔل واخلامؿ  .اذلي يكرث اجلاس غييّ, كاهل غٍاء ا / أُّ ضٔض ـر

 (3) / أُّ نرثة أحتاغّ, وأٌخّ, كاهل أةٔ ةكؽ ةَ غياشوالفادس
أي أكً الهالة املفؽوىث غييم, نؼا رواه اليطاك غَ  ڑ ڑ ژ ژ

 اةَ غتاس. 
ٔم اجلطؽ  واحنؽ نفهم., وكال كخادة وغٍاء وغهؽٌث/ ـهو لؽبم نالة اىػيػ وي

 يِطؽ ذً يهٌل, ـأمؽ أن يهٌل ذً يِطؽ.  وكال أنؿ/ اكن اجليب  

                                                           
 03105, وامحػ 2323, واةٔ داود 211( اعؽسّ مفي0ً)
 8/328املفري ( زاد3)
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وكال ـػيػ ةَ ستري أييا/ نو لؽبم نالة الهتص املفؽوىث جبٍع واحنؽ ابلػن 
 ةٍىن, 

غَ ابليج,  وكال ـػيػ ةَ ستري أييا/ ُؾىج يف احلػيبيث ضني ضرص اجليب 
(0)ـأمؽه ا حػاىل أن يهٌل ويِطؽ ابلػن ويِرصف, ـفػو ذلم

 

م ا الهالة   ڑ ڑ ژ ژ  يئ :ىلع اجلطؽ يف كٔهلكػَّ

م اىزتيك ىلع الهالة يف كٔهل   ىئ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئ :وكػَّ

اذلةص ةػػ الهالة يف  اكُج الفِث أن الهػكث كتو الهالة يف غيػ اىفٍؽ, وأن و
 غيػ اجلطؽ

(3) غػوك  ىئ گ ک ک ک ک
 وٌتؾيم ْٔ األكو األذل املِلٍع داةؽه 

املفشػ  ةاب خيؽج ٌَ ُؾىج يف اىػاص ةَ وائو الفٓيم؛ وذلم أُّ رأى اجليب 
ٔ يػعو ـاتلليا غِػ ةاب ةين ـًٓ وحتػذا وأُاس ٌَ نِاديػ كؽيق سئس يف  ْو
ٔا هل/ ٌَ اذلي نِج حخطػث ٌػّ؟ كال/ ذلم األةرت  املفاسػ ـيٍا دعو اىػاص كال

ٔل ا يػين اجليب   (3) َ عػجيث ريض ا غِٓاٌ , واكن كػ حٔيف اةَ لـؽ

وذنؽ حمٍػ ةَ إـطاق غَ يؾيػ ةَ روٌان كال/ اكن اىػاص ةَ وائو إذا ذنؽ 
ٔل ا  ٔه ـإُّ رسو أةرت  ـر ال غلب هل ـإذا ْيم اُلٍع ذنؽه, , كال/ دغ

 ـأُؾل ا حػاىل ْؼه الفٔرة

وكال غهؽٌث غَ اةَ غتاس/ ُؾىج يف نػب ةَ األرشف ودماغث ٌَ كؽيق, 
 وذلم أُّ ملا كػم نػب مهث كاىج هل كؽيق/ حنَ أْو الفلايث والفػاُث وأُج 

 املِبرت ٌَ كٌّٔ؟  الهِتٔرػ أْو املػيِث, ـِطَ عري أم ْؼا ـي

                                                           
 33/533اىلؽٌيب  (0)
 8/330( ذنؽه ابلغاري غَ اةَ غتاس يف اىفخص 3)
ٔاضػي يف اـتاب اىزنول  31/338( اعؽسّ اىٍربي 3)  520وال



 اثلالذٔناجلؾء 

ٔا ُهيتا ٌَ ال هخاب يؤٌِٔن ـلال/ ةو أُخً عري ٌِّ, ـزنىج/ "ألً حؽ إىل اذليَ أوح
أي املِلٍع ةرت ٔا إُّ أةرت/ "إن كاُئم ْٔ األوُؾل يف اذليَ كال "ةاجلتج واىٍاؽٔت

 (0) ٌَ لك عري
 .وممَ ذْب إىل أُٓا ُؾىج يف اىػاص ـػيػ ةَ ستري, ودلاْػ, وكخادة

 .واثلاين/ أُّ أةٔ سٓو, روي غَ اةَ غتاس أييا

 .واثلاىد/ أةٔ هلب, كاهل غٍاء

 .أيب ٌػيً, كاهل كٍؽ ةَ غٍيثوالؽاةع/ غلتث ةَ 

 (3) واخلامؿ/ أُّ غىن ةّ دماغث ٌَ كؽيق, كاهل غهؽٌث

ٔائػ اآليات يف الفٔرة  ـ
 ةاىػػيػ ٌَ اجلِػً وٌِٓا ُٓؽ الهٔذؽ يف اجلِث حفّيو ا حػاىل ىلع ُبيّ  1
 ٌَ اـيو اىػتادات غِػ ا حتارك وحػاىل  الهالة واجلطؽ 2
وظو ذنؽه  يف لك نالة ويف لك دمػث ويف لك غيػ رـع ا حػاىل ذنؽ ُبيّ  3
 ٔم اىلياٌث  ةاكياً اىل ي
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 املراجع

زاد (. 0882دمال ادليَ أةٔ اىفؽج غتػ الؽمحَ ةَ يلع اجلٔزي. ) -اةَ اجلٔزي 
 دار اةَ ضؾم. -الؽياض/ املهخب االـاليم  املفري يف غيً اتلففري.

مهث  اتلففري اىليً لإلٌام اةَ اىليً اجلٔزيث.(. 0828اةَ اىلّيً اجلٔزّيث. )
 املهؽٌث/ غتػاهلل وغتيػاهلل ادلْئي.

 ساٌع ابليان.اةَ سؽيؽ اىٍربي. )ةال حاريظ(. 

 حففري اةَ نرري.(. 3113إـٍاغيو ةَ غٍؽ ةَ نرري اىلؽيش ادلمليق. ) -اةَ نرري 
 دار ٌيتث.

 ـنن اةَ ٌاسّ ال.اةَ ٌاسث أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ يؾيػ اىلؾويين. )ةال حاريظ(. 
 ةريوت/ دار إضياء الهخب اىػؽبيث.

ٔاضػي, اجليفاةٔري, اللاـيع. )أةٔ احلفَ يلع ةَ أمحػ  (. 0882ةَ حمٍػ ةَ يلع ال
ٔاضػي. يً لي  ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث,. اتلففري الـٔ

ٔد اىػٍادي حمٍػ ةَ حمٍػ ةَ مهٍىف. )ةال حاريظ(.  ٔد , أةٔ الفػ حففري أيب الفػ
ةريوت/ دار اضياء اىرثاث  إركاد اىػلو الفييً إىل مؾايا الهخاب الهؽيً.

 اىػؽيب.
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ٔد ةَ غٍؽو ةَ أمحػ, الؾخمرشي سار ا. )أة حففري ْشؽيث(.  0213ٔ اىلاـً حمٍ
ٔامو اتلزنيو. ةريوت/ دار الهخاب  الؾخمرشي , الهلاف غَ ضلائق ؽ

 اىػؽيب.

حففري ايب أةٔ الييد ُرص ةَ حمٍػ ةَ أمحػ ةَ اةؽاْيً الفٍؽكِػي. )ةال حاريظ(. 
ٔم ,حففري الفٍؽكِػي.  دار الهخب اىػيٍيث.ةريوت/  الييد حبؽ اىػي

ؿ األُػليس. )ةال  -أةٔ ضيان األُػليس  أذري ادليَ أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ يـٔ
ةريوت/ دار اضياء اىرتاث  اتلففري الهتري املفىم ابلطؽ املطيً.حاريظ(. 
 اىػؽيب.

 الفنن الهربى.(. 3110أةٔ غتػ الؽمحَ أمحػ ةَ كػيب ةَ يلع اخلؽاـاين اىنفايئ. )
فث  اىث.ةريوت/ مـؤ  الـؽ

ـنن اىنفايئ (. 0880أةٔ غتػ الؽمحَ أمحػ ةَ كػيب ةَ يلع اخلؽاـاين, اىنفايئ. )
ضيب/ مهخب املٍتٔاعت  , املشخىب ٌَ الفنن , الفنن الهؾؽى لينفايئ .

 اإلـالٌيث.

أةٔ غتػ الؽمحَ حمٍػ ُارص ادليَ, ةَ احلاج ُٔح ةَ جنايت ةَ آدم, األكلٔدري 
فث ؽؽاس لينرش  يص أيب داود.نطاألبلاين. )ةال حاريظ(.  الهٔيج/ مـؤ

 واتلٔزيع.

مفِػ (. 3110أةٔ غتػ ا أمحػ ةَ حمٍػ ةَ ضِتو ةَ ْالل ةَ أـػ الليتاين. )
اىث. اإلٌام أمحػ ةَ ضِتو. فث الـؽ  مـؤ
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 0231أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ غٍؽ اتلييم الؽازي امليلب ةفغؽ ادليَ الؽازي الؽازي. )
ةريوت/ دار  ٌفاحيص اىؾيب أو اتلففري الهتري.حففري الؽازي, ْشؽيث(. 

 إضياء اىرتاث اىػؽيب.

ٔم اتلزنيو.(. 0885ايب اىلاـً حمٍػ ةَ امحػ ةَ ُسؾي اللكيب. )  اىتفٓيو ىػي
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث .

 اجلاٌع ألضاكم اىلؽآن .(. 3110ايب غتػاهلل حمٍػ ةَ امحػةَ ايب ةكؽ اىلؽٌيب. )
اى فث الـؽ  ث.ةريوت/ مـؤ

اىلاْؽة/ دار  ضييث األوحلاء وٌتلات األنفياء.(. 3118ايب ُػيً االنتٓاين. )
 احلػيد.

ةريوت/  ضاكيث الهاوي ىلع حففري اجلالىني.امحػ الهاوي املاليك. )ةال حاريظ(. 
 دار الهخب اىػيٍيث.

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أةٔ ةكؽ ابليٓيق.  أمحػ ةَ احلفني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
ٔال ناضب ْشؽي(.  0215) دالئو اجلتٔة ليتيٓيق , دالئو اجلتٔة وٌػؽـث أض

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الرشيػث.

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أةٔ ةكؽ ابليٓيق.  أمحػ ةَ احلفني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 الؽياض/ مهختث الؽكػ لينرش واتلٔزيع. كػب اإليٍان.(. 3113)

ـخص ابلاري ْشؽيث(.  0338اىػفلالين اللاـيع. )أمحػ ةَ يلع ةَ ضشؽ أةٔ اىفيو 
 ةريوت/ دار املػؽـث . الةَ ضشؽ ,ـخص ابلاري رشح نطيص ابلغاري.
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مفِػ اىزبار , ابلطؽ أمحػ ةَ غٍؽو ةَ غتػ اخلاىق أةٔ ةكؽ اىزبار. )ةال حاريظ(. 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الؾعار .

حففري اثلػييب , الهلؿ وابليان غَ (. 3113أمحػ ةَ حمٍػ ةَ إةؽاْيً اثلػييب. )
 ةريوت/ دار اضياء اىرتاث اىػؽيب. حففري اىلؽآن .

 اىلاْؽة/ دار احلػيد. مفِػ أمحػ ت كانؽ.(. 0885أمحػ حمٍػ كانؽ. )

ٔد كٓاب ادليَ أةٔ اثلِاء األلٔيس. ) -األلٔيس  حففري األلٔيس روح (. 3113حمٍ
 ةريوت/ دار إضياء اىرتاث اىػؽيب. املػاين.

ٔد ابلؾٔي. ) -ابلؾٔي  حففري ابلؾٔي, ٌػالً ْشؽيث(.  0203احلفني ةَ مفػ
 الؽياض/ دار ٌيتث. اتلزنيو.

ُارص ادليَ أيب اخلريغتػ ا ةَ غٍؽ ةَ يلع ابليياوي. )ةال حاريظ(.  -ابليياوي 
ٔار اتلزنيو و أرسار اتلأويو. ةريوت/ دار اضياء اىرتاث  حففري ابليياوي ,أُ

 اىػؽيب.

اتلففري (. 3112ـغؽ ادليَ أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ غٍؽ ةَ ضفني. ) -الؽازي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الهتري.

حففري الفػػي , حيفري غتػ الؽمحَ ةَ ُارص الفػػي. )ةال حاريظ(.  -الفػػي 
 الؽياض/ دار اةَ اجلٔزي. الهؽيً الؽمحَ يف حففري الكم املِان.

 حففري اىلؽآن الهؽيً )حففري اىػريٍني(.)ةال حاريظ(.  اىػريٍني, حمٍػ ةَ ناىص.
 اىلاْؽة/ مهختث اىٍربي.
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حففري أةٔ احلفَ يلع ةَ حمٍػ ةَ ضتيب املاوردي. )ةال حاريظ(.  -املاوردي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. املاوردي, اجلهج واىػئن.

ٔال واألـػال.(. 0888املخيق اهلِػي. ) فث ة نزن اىػٍال يف ـنن األك ريوت/ مـؤ
اىث.  الـؽ

اس أمحػ ةَ حمٍػ ةَ إـٍاغيو ةَ ئنؿ املؽادي اجلطٔي اجلطاس.  ةٔ سػفؽ اجلَّطَّ
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. إغؽاب اىلؽآن ليِطاس.ْشؽيث(.  0230)

(. 3115حيق ادليَ أةٔ اىػتاس أمحػ ةَ غتػ احلييً ةَ حيٍيث احلؽاين اةَ حيٍيث. )
املِٔرة/ دلٍع امليم ـٓػ ىٍتاغث املهطؿ املػيِث  دلٍٔع اىفخاوى .

 الرشيؿ.

حيق ادليَ أةٔ اىػتاس أمحػ ةَ غتػ احلييً ةَ غتػ الفالم ةَ غتػ ا ةَ أيب 
 0212اىلاـً ةَ حمٍػ اةَ حيٍيث احلؽاين احلِتٌل ادلمليق اةَ حيٍيث. )

ٔم  دكائق اتلففري اجلاٌع تلففري اةَ حيٍيث.ْشؽيث(.  فث غي دملق/ مـؤ
 اىلؽآن.

الؽياض/ دار  ادلر املِرٔر يف اتلففري ةاملأذٔر.سالل ادليَ الفئيط. )ةال حاريظ(. 
 اعلً الهخب.

, و سالل ادليَ الفئط. )  حففري اجلالىني امليّس.(. 0852سالل ادليَ املطًَلّ
 اىلاْؽة/ ٌٍتػث احلييب.
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اض/ الؽي املغخرص يف حففري اىلؽآن الهؽيً.(. 3100دماغث ٌَ غيٍاء اتلففري. )
 مؽكؾ حففري لرلراـات اىلؽآُيث.

 يؽوت/ دار اةَ ضؾم. لكٍات اىلؽآن حففري وبيان.(. 0883ضفنني حمٍػ خمئف. )

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أةٔ ةكؽ ابليٓيق.  محػ ةَ احلفني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الفنن الهربى .(. 3113)

 اىلاْؽة/ دار الرشوق. يف ظالل اىلؽآن.(. 3113ـيػ كٍب إةؽاْيً. ) -ـيػ كٍب 

 0210كريويّ ةَ كٓؽدار ةَ كريو يّ ةَ ـِاعّسو, أةٔ كشاع ادليييّم اهلٍؼاين. )
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىفؽدوس ةٍأذٔر اخلٍاب .ْشؽيث(. 

ٔسزي يف غتػ احلق ةَ اغىب ةَ غٍيث األُػليس أةٔ حمٍػ. )ةال حاريظ(.  املطؽر ال
 ةريوت/ دار اةَ ضؾم. لهخاب اىػؾيؾ.حففري ا

غتػ امليم ةَ ْلام ةَ أئب احلٍريي املػاـؽي, أةٔ حمٍػ, دمال ادليَ اةَ ْلام. 
اىلاْؽة/ نختث وٌٍتػث مهٍىف ابلايب  الفرية اجلتٔيث الةَ ْلام.(. 0855)

 احلييب.

 اىلاْؽة/ املهخب املرصي احلػيد. يف رضاب اتلففري.(. 0883غتػاحلٍيػ نلم. )

حففري غتػالفالم ةَ غتػالؽمحَ ةَ حمٍػ اةَ ةؽسان اةَ ةؽسان. )ةال حاريظ(. 
اةَ ةؽسان ,حنتيّ االـٓام اىىخػةؽ الهخاب احلهيً وحػؽف اآليات واجلتأ 

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىػظيً.
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حففري اةَ غتاس ومؽوياحّ يف اتلففري (. 3110غتػاىػؾيؾ ةَ غتػاهلل احلٍيػي. )
 مهث املهؽٌث/ ساٌػث ام اىلؽى. ث.ٌَ نخب الفِ

غالء ادليَ يلع ةَ حمٍػ ةَ اةؽاْيً ابلؾػادي اللٓري ةاخلازن. )ةال حاريظ(. 
ةريوت/ دار الهخب  حففري اخلازن , املفىم بلاب اتلأويو يف ٌػاين اتلزنيو.

 اىػيٍيث.

ٔاضػي اجليفاةٔي أةٔ احلفَ. )  أـتاب ُؾول اىلؽآن.(. 0883يلع ةَ أمحػ ال
 م/ دار االنالح.ادلٌا

 مٌٔأ اإلٌام ٌالم.(. 0885ٌالم ةَ أنؿ ةَ ٌالم ةَ اعمؽ األنتيح املػين. )
 ةريوت/ دار إضياء اىرتاث اىػؽيب.

حمٍػ ةَ أيب ةكؽ ةَ أئب ةَ ـػػ كٍؿ ادليَ اةَ كيً اجلٔزيث. )ةال حاريظ(. 
ٔائػ .  ةريوت/ دار الهخاب اىػؽيب. ةػائع اىف

ةريوت/ دار إضياء  حٓؼيب اليؾث.(. 3110هلؽوي. )حمٍػ ةَ أمحػ ةَ األزْؽي ا
 اىرتاث اىػؽيب .

دار  نطيص ابلغاري.ْشؽيث(.  0233حمٍػ ةَ إـٍاغيو أةٔ غتػاهلل ابلغاري. )
 ٌٔق اجلشاة.

ْػتَػ, اتلٍييم, أةٔ ضاحً, ادلاريم,  ٌَ حمٍػ ةَ ضتان ةَ أمحػ ةَ ضتان ةَ ٌػاذ ةَ 
 املطػذني واليػفاء واملرتوكني.املشؽوضني ٌَ ْشؽيث(.  0380اىبُفيت. )

 ضيب/ دار الٔيع.
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(. 0885حمٍػ ةَ غتػ ا اخلٍيب اىػٍؽي, أةٔ غتػ ا, ويل ادليَ, اتلربيؾي. )
 ةريوت/ املهخب االـاليم. ملاكة املهاةيص.

 الّساج يف ةيان ؽؽيب اىلؽآن.ْشؽيث(.  0235حمٍػ ةَ غتػاىػؾيؾ اخليريي. )
 .الؽياض/ مؽكؾ حففري ةالؽياض

رة ةَ مٔىس ةَ اليطاك, اىرتٌؼي , أةٔ غيىس. ) ْٔ ـَ (. 0835حمٍػ ةَ غيىس ةَ 
 اىلاْؽة/ ابلايب احلييب. ـنن اىرتٌؼي.

 ةريوت/ دار اىلؽآن الهؽيً. نفٔة اتلفاـري.ْشؽيث(.  0210حمٍػ ىلع الهاةٔين. )

 .ةريوت/ دار اىلؽآن الهؽيً خمخرص حففري اةَ نرري.(. 0880حمٍػ ىلع الهاةٔين. )

 نطيص مفيً.مفيً ةَ احلشاج أةٔ احلفَ اىللريي اجليفاةٔري. )ةال حاريظ(. 
 ةريوت/ دار إضياء اىرتاث اىػؽيب.
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