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الكتاب في أي شكل من األشكال أو استعمال أي جزء من هذا  الكتاب في أي شكل من األشكالال يجوز نسخ  أو استعمال أي جزء من هذا  ال يجوز نسخ 
أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو اإللكترونية، بما في ذلك النسخ أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو اإللكترونية، بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.

٢٠١٦ م ـ  ١٤٣٧ يمغ 
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á«æØdG ¢SQÉ¡ØdG

فهرس اآليات القرآنية الكريمة ـ ١
فهرس األحاديث النبوّية، من دون آثار الصحابة وهي تبلغ اآلالف ـ ٢
فهرس األعالم ـ ٣
فهرس الطوائف والجماعات ـ ٤
فهرس األماكن والبلدان ـ ٥
فهرس األشعار والقوافي واألرجاز ـ ٦
فهرس الكتب ـ ٧
فهرس الموضوعات الشامل ـ ٨





áªjôμdG á«fBGô≤dG äÉjB’G ¢Sô¡a

﴿ 2 3 ﴾ م١٢٧/٤ (١) الفاتحة: ٥ 
﴿ = ﴾ م١٢٧/٤ الفاتحة: ٧ 

﴿ @ C B A ﴾ م٦٣٩/٢ البقرة: ٢٥ 
﴿ : ; > = < ﴾ م٤٩٧/٦ البقرة: ٣٠ 

﴿ q p o n m l k ﴾ م٣١/١، ١٠٢، ١٠٦، ١٠٧، م١٨/٢،  البقرة: ٤٣ 
٨٢٤ م١١/٥

﴿ ¡ ¢ £ ﴾ م٢١/٦ البقرة: ٤٥ 
﴿ ¥ ¦ ﴾ م٢٢/٦ البقرة: ٤٥ 

﴿ É È Ç Æ Å Ä ﴾ م٦٦٩/٢ البقرة: ٤٨ 
﴿ o n m l k j i h ﴾ م١٩/٢٣ البقرة: ٥٤ 

﴿ y x w v u t ﴾ م٢١٤/٧ البقرة: ٦٧ 
﴿ ¸ º ¹ « ﴾ م٨/٢ البقرة: ٦٨ 

﴿ - . / 0 1 ﴾ م٧٥٣/٢٠ البقرة: ٧٠ 
﴿ R Q ﴾ م١٢/٩ البقرة: ٧٢ 

 ﴾ x w v u t s r q p o n m ﴿ البقرة: ٩٨ 
م٢٤٥/٢، م١٨٩/٢١

﴿ M L K J I H G F ﴾ م٣٣٦/٢ البقرة: ١٠٢ 
̈ ﴾ م٢١٥/٢، ٢١٦  § ¦ ﴿ البقرة: ١٠٤ 

رقم المجلد ورقم الصفحة.  (١)



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٨

﴿ © ª ﴾ م٢١٦/٢ البقرة: ١٠٤ 
﴿ » ﴾ م٢١٧/٢ البقرة: ١٠٤ 

﴿ Ì Ë Ê É È Ç ﴾ م١٣/١، م١١/٢ البقرة: ١١١ 
﴿ X W V U T S R ﴾ م٢١/٢٣ البقرة: ١١٤ 

﴿ q p o n ml k j i h gf e d ﴾ م٤٢٣/٤ البقرة: ١١٥ 
﴿ z y x w v u ﴾ م٢١/٢ البقرة: ١٢٤ 

﴿ { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ﴾ م٢٤٧/٧، م٣٠٢/١٨ البقرة: ١٢٤ 
﴿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٣٥١/٣ البقرة: ١٢٥ 

﴿ ! " # $ % & ' ﴾ م٣٤٠/٦ البقرة: ١٢٧ 
﴿ ) ( *+ , - . / ﴾ م٣٤٢/٦ البقرة: ١٢٧ 

﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٢٩٠/١٥ البقرة: ١٣٢ 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٣٥٣/٢٢ البقرة: ١٣٣ 
﴿ q p o n m lk j ﴾ م٤٣/٢، ٤٤ البقرة: ١٣٨ 

﴿ & ' ) ( * + , ﴾ م٤٢٣/٤ البقرة: ١٤٢ 
﴿ . / 0 1 ﴾ م٤٢٣/٤ البقرة: ١٤٢ 

 ﴾ E D C B A @ ? > = < ; : ﴿ البقرة: ١٤٣ 
م٢٦١/١، ٣٠١، ٤٢٤

﴿ q p o n m l ﴾ م٧٦/٣، م٤٢٢/٤ البقرة: ١٤٤ 
﴿ z y x w vu t s } ﴾ م٣٥٠/٣، م١٣/٤، ٤٢١ البقرة: ١٤٤ 

﴿ : ; > = ﴾ م١٠٢/٤ البقرة: ١٤٨ 
﴿ ¡ ¢ £ ﴾ م٢٧/٤ البقرة: ١٥٠ 

﴿ N M L K J I ﴾ م١٧/٤ البقرة: ١٥٧ 
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ م٣٩٥/١٨ البقرة: ١٥٩ 

﴿ z y x w v u t s r q p o ﴾ م٤١١/١ البقرة: ١٦٦ 
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ البقرة: ١٦٧ 

® ¯ °± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ م٤١١/١



٩ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

﴿ Z Y X W V U ﴾ م١٠/٢ البقرة: ١٧٢ 
﴿ " # $ % & ' ) ( ﴾ م٤٢١/٤ البقرة: ١٧٧ 

﴿ H G F E ﴾ م٢٦٣/٢ البقرة: ١٧٧ 
̀ ﴾ م١٢٤/٢٣، ١٤٣، ١٤٤  _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ البقرة: ١٧٨ 

﴿ g f e d c b ﴾ م١٢٤/٢٣، ١٥٠ البقرة: ١٧٨ 
﴿ p o ﴾ م١٩٧/٢٣ البقرة: ١٧٨ 

﴿ y x w v u ﴾ م١٩٧/٢٣ البقرة: ١٧٨ 
﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ م١٥٩/٢٣ البقرة: ١٧٨ 

﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ م١١٧/٢٣، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٨ البقرة: ١٧٩ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ البقرة: ١٨٠ 
«¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٢٤٦/١٥، ٢٦١، م١٣١/١٦، ١٣٧، ١٤٠، ١٤١، ١٤٤، ١٤٧، 

١٥٢، ٢٢٩، ٤٣٥
﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ م٢٤٦/١٥، م١٤٩/١٦،  البقرة: ١٨١ 

م٧/١٧، ١١
﴿ ! " # $ % & ' ﴾ م٢٤٦/١٥، م١٤٩/١٦ البقرة: ١٨٢ 

﴿ ) ( * + , ﴾ م١٤٩/١٦ البقرة: ١٨٢ 
﴿ * + ,- . / 0 1 ﴾ م٢٤٧/١٥ البقرة: ١٨٢ 

 ﴾ > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 ﴿ البقرة: ١٨٣ 
م٤٤/٦، ٤٥

﴿ C B ﴾ م٥٢/٦، م١٥/٢٢ البقرة: ١٨٤ 
﴿ O N M L K J I H G F E ﴾ م٥٢/٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣،  البقرة: ١٨٤ 

١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٣، ٢٤٨
﴿ V U T S R Q ﴾ م١٢١/٦، ١٢٢، ١٢٣ البقرة: ١٨٤ 

﴿ Z Y ] \ [ ﴾ م١٢١/٦ البقرة: ١٨٤ 
﴿ _ ` b a ﴾ م١٣٩/٦ البقرة: ١٨٤ 

﴿ m l k j i h ﴾ م٤٥/٦، ٤٩، ١٢١ البقرة: ١٨٥ 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٠

﴿ y x w v u ﴾ م٤٦/٦، ٥٨، ١٣٣، ١٤١، ١٤٢ البقرة: ١٨٥ 
̄ ﴾ م٣٩٧/١١، ٣٩٨  ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ البقرة: ١٨٥ 

﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ﴾ م٤٤/٦ البقرة: ١٨٦ 
﴿ ! " # $ % & '﴾ م٤٥/٦، ٤٦ البقرة: ١٨٧ 

﴿ A @ ? > = < ; :9 8 7 6﴾ م٤٥/٦، ٤٦ البقرة: ١٨٧ 
﴿ N M L K J I H G F E D C﴾ م٥٥/٦، ١٠٤ البقرة: ١٨٧ 

﴿ T S R Q P ﴾ م٨٢/٣، ٨٣، م٣٦/٦، ٥٣، ١٠٦ البقرة: ١٨٧ 
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ البقرة: ١٨٨ 

z y x } ﴾ م٢١٧/٩، ٤٧٤، م٣١٧/١٠، م٣٦٥/١١
﴿ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٤٢٤/٦، م٢٨٥/١٢ البقرة: ١٨٩ 

﴿ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ م٤٧٩/٦ البقرة: ١٨٩ 
﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ م١٥٢/٨ البقرة: ١٩٠ 

م١٥٣/٨،   ﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W ﴿ البقرة: ١٩٤ 
م١٢٣/٢٣، ١٢٤

﴿ x w v u t s r q p ﴾ م٣٢/١، م١٨٩/٤، م١٢/٥، م٧٧/٨، ١٧٩ البقرة: ١٩٥ 
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ م١٨/٢، م٤٣/٣، م٣٤/٦، ٥٧٨ البقرة: ١٩٦ 

﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ م٥٤٤/٦، ٥٨٥ البقرة: ١٩٦ 
﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ م٥٤٧/٦ البقرة: ١٩٦ 

﴿ ¾ ¿ À ﴾ م٥٤٧/٦ البقرة: ١٩٦ 
﴿ Ú Ù Ø ﴾ م٥٢/٦ البقرة: ١٩٦ 

﴿ ß Þ Ý ﴾ م٥٥٥/٦ البقرة: ١٩٦ 
﴿ ! " # ﴾ م٣٤٧/٦، ٤٢١، ٤٨٧ البقرة: ١٩٧ 

﴿ % & ' ) ﴾ م٣٤٧/٦، ٤٨٥ البقرة: ١٩٧ 
﴿ ( * ﴾ م٣٤٨/٦ البقرة: ١٩٧ 

﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾ م٣٤٨/٦ البقرة: ١٩٧ 
﴿ 9 : ; > = ﴾ م١١/٢، م٣٤٨/٦ البقرة: ١٩٧ 



١١ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

﴿ ? @ A ﴾ م٣٤٨/٦ البقرة: ١٩٧ 
 ﴾ l k j i hg f e d c b a ` ﴿ البقرة: ١٩٩ 

م٣٦٣/٦
 v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ البقرة: ٢٠٠ 

w ﴾ م٤٩٦/٦
̧ ﴾ م٣٨٩/٦  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ البقرة: ٢٠١ 

﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ م١٣٣/٨ البقرة: ٢١٤ 
﴿ ! " # $ % & ﴾ م٨٩/٨ البقرة: ٢١٦ 

﴿ H G F E ﴾ م١٥٢/٨ البقرة: ٢١٧ 
﴿ ( * + , ﴾ م٣٦٧/١٣ البقرة: ٢٢٠ 

﴿ . / 0 ﴾ م٣٣٩/١٣، ٣٤١، م٣٧٧/١٣، ٣٨٨، ٣٩٤ البقرة: ٢٢٠ 
﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ م٣٩٥/١٣ البقرة: ٢٢٠ 

﴿ F E D C B ﴾ م٢٩٩/١، م٥٤٥/١٩، ٥٥٠ البقرة: ٢٢١ 
̈ ﴾ م٤٧٤/٢٠  § ¦ ¥ ¤ ﴿ البقرة: ٢٢٢ 

 ~ } | {z y x w v u t sr q p ﴿ البقرة: ٢٢٢ 
̈ ﴾ م٢١٨/١، ٢٢٠، ٢٢١، م٦٤٠/٢، م٢٠١/٣،  ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

م٧/٢٢، ٦٦، ٩٥، ١٠٢، ١٠٦
﴿ μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ م١٤٦/٢، م٤٧٠/٢٠، ٤٧٤، ٤٩٦ البقرة: ٢٢٣ 

﴿ º¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ م١٤٧/٢، م٤٧٠/٢٠ البقرة: ٢٢٣ 
﴿ 1 2 3 4 5 6 87 9 : ﴾ م٣٩٣/٢١ البقرة: ٢٢٦ 

﴿ 9 : ; > = < ﴾ م١٩٧/٨ البقرة: ٢٢٦ 
﴿ @ F E D C B A ﴾ م٥٦٤/٢٠، ٥٨٣  البقرة: ٢٢٧ 

﴿ L K J I H ﴾ م٢٦٩/١٩، م٥٧٦/٢١، ٥٩٧ البقرة: ٢٢٨ 
﴿ Z Y X W V U T S R Q P O N ] \ [ ﴾ م٣٧٦/٢،  البقرة: ٢٢٨ 

م٤٧٤/١٣، ٤٨٢، م٢٣١/٢١، ٥٩٢، م٩٢/٢٢
﴿ _ ` c b a ﴾ م٦١٩/٢١، ٦٢١ البقرة: ٢٢٨ 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٢

﴿ l k j i h ﴾ م٣٣٨/٢، ٣٣٩، م٤٨٤/١٩ البقرة: ٢٢٨ 
﴿ p o n ﴾ م٣٣٨/٢، ٣٤٤ البقرة: ٢٢٨ 

﴿ z y xw v } | { ﴾ م٣٣١/١، م١٩/٢٠، ٤٥٣، م٢٨٣/٢١ البقرة: ٢٢٩ 
 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  البقرة: ٢٢٩ 

º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴾ م٢٨٠/٢١، ٢٨٤، ٢٩٠، ٣١٠
﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ م٨/٢ البقرة: ٢٢٩ 

﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í × ﴾ م٦٤٦/٢١، ٦٤٨ البقرة: ٢٣٠ 
﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ م٦٤٧/٢١ البقرة: ٢٣٠ 

﴿ & ' ) ( * ﴾ م١٩/٢٠، ٥٨٦ البقرة: ٢٣١ 
﴿ 8 9 : ; > ﴾ م٧٦/١٩ البقرة: ٢٣١ 

﴿ Z Y X W V U T ] \ [ ﴾ م٦٢٢/٢١ البقرة: ٢٣٢ 
﴿ z } | { ~ ﴾ م٦١٩/١٩ البقرة: ٢٣٣ 

﴿ { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ م٢١٥/١٣، م١٥٥/٢٢ البقرة: ٢٣٣ 
﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ م٢١١/١٣، ٢١٦، ٢٢٠ البقرة: ٢٣٣ 

﴿ ¬® ¯ ° ± μ ´³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ م٢١٦/١٣ البقرة: ٢٣٣ 
﴿ º « ¼ ½ ﴾ م٢١٦/١٣ البقرة: ٢٣٣ 

﴿ ¿ Â Á À ﴾ م٢٣١/٥، م٢١٦/١٣، ٢١٩، ٢٢٠ البقرة: ٢٣٣ 
﴿ É È Ç Æ Å Ä ﴾ م٢١٥/١٣ البقرة: ٢٣٣ 

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ م٧٧/١٨،  البقرة: ٢٣٤ 
م٦٩/١٩، م٥٤٤/٢١، ٥٤٧، ٥٤٩، ٥٩٧

﴿ = < ? @ I H G F E D C B A ﴾ م٦٩/١٩،  البقرة: ٢٣٥ 
م٥٥٧/٢١، م٣٤٦/٢٢

﴿ W V U T S R Q P ﴾ م١٥٠/٢، م٦٥٤/١٧، م٥٥٨/٢١، ٦٥٤،  البقرة: ٢٣٥ 
م٢٣٥/٢٢

̀ ﴾ م٤٥٤/١٩  _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ البقرة: ٢٣٥ 
﴿ o n m l k ji h g f e d c b ﴾ م١٧٢/٥، ٢٢٤ البقرة: ٢٣٥ 



١٣ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

﴿ z y x w v u t s r q } | {~ ے ¡ ¢  البقرة: ٢٣٦ 
£ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٢٥/٢٠، ٢٦، ٣٥، ٣١٧

́ ﴾ م١٧٩/٣، م٧٥/٢١، ٢٤٩  ³ ² ± ﴿ البقرة: ٢٣٧ 
﴿ º « ¼ ﴾ م١٧/٢٠، ١٩ البقرة: ٢٣٧ 

﴿ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م١٩/٢٠، ٢٠، ٢٢٢ البقرة: ٢٣٧ 
﴿ Ê É È Ç ﴾ م١٩/٢٠ البقرة: ٢٣٧ 

﴿ ! " # $ % ﴾ م١٨٩/٢١ البقرة: ٢٣٨ 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ البقرة: ٢٤٠ 

F ﴾ م٥٤٧/٢١، ٥٤٩
﴿ Z Y ]\ [ ^ _ ﴾ م٢٦/٢٠، ٣٧٧ البقرة: ٢٤١ 

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م١١/٥  ﴿ البقرة: ٢٤٥ 
 98  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿ البقرة: ٢٤٩ 

: ; > = < ﴾ م١٦٢/٧، م٣٩٩/١١
̀ ﴾ م٤١١/٧  _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T ﴿ البقرة: ٢٤٩ 

̈ ﴾ م١٠٢/٩  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ البقرة: ٢٥١ 
 q po n m l k j i h g f e d c ﴿ البقرة: ٢٦٧ 

u t s r ﴾ م١١٧/٢، م١٣/٥، ٢٦١، ٣٠٦، ٦٤٢
﴿ z y x w v } ﴾ م١٣/٥ البقرة: ٢٦٧ 

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ﴾ م٢٣٧/١ البقرة: ٢٦٩ 
﴿ M L K ﴾ م١٢٥/٥ البقرة: ٢٧٢ 

﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾ م٥٩/٨ البقرة: ٢٧٤ 
﴿ 7 8 9 : ; ﴾ م٣١٣/١، ٣١٤، م٧/١٤، ٦٢ البقرة: ٢٧٥ 

﴿ z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦  البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩ 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §

¶ ﴾ م٣٨/١٤
﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٣١٤/١٢، ٣١٥، م٣٨٦/٢٠ البقرة: ٢٨٠ 
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﴿ Ä Ã Â Á ﴾ م٣١٥/١٢ البقرة: ٢٨٠ 
﴿ $ % & ' ) ( * ﴾ م٢٧٢/١٢، ٢٨٣ البقرة: ٢٨٢ 

﴿ 1 2 3 4 5 6 7 98 : ﴾ م٢٦٦/١٥ البقرة: ٢٨٢ 
﴿ ; > = < ﴾ م٣٧٦/١٠ البقرة: ٢٨٢ 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ البقرة: ٢٨٢ 
W ﴾ م٣٥٩/١٣

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ البقرة: ٢٨٢ 
g f ﴾ م٧٩/١٠، ٨٨، ٩١، ١٧٢، ٣٦٧، ٣٦٨، م٢٦٥/١٥، م٥١/١٨

﴿ m l k j i h ﴾ م٣٠/١٠، ٣٦٧ البقرة: ٢٨٢ 
﴿ t s r q p o ﴾ م١٨/١٠، م٢٦٧/١٥ البقرة: ٢٨٢ 

﴿ z y x w v } | { ~ ﴾ م٢٧٢/١٢ البقرة: ٢٨٢ 
﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ م٢٧٣/١٢، م٧/١٤ البقرة: ٢٨٢ 

﴿ º « ¼ ﴾ م٢٧٢/١٢، م٧/١٤ البقرة: ٢٨٢ 
﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ م١٨/١٠، ٢٠، م٢٥/١٠ البقرة: ٢٨٢ 

﴿ " # $ % & ' ) ( * ﴾ م٣٩٤/١٤، ٣٩٥، ٤٠٩، م٦٨٦/٢٠ البقرة: ٢٨٣ 
﴿ , - . / 0 1 2 3 ﴾ م٢٧٣/١٢، م١١/١٣ البقرة: ٢٨٣ 

 ﴾ E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿ البقرة: ٢٨٣ 
م١٣/١٠، م٧١/٦

﴿ h g ﴾ م١٨٨/٢، ١٨٩ البقرة: ٢٨٥ 
́ ﴾ م٤٢٠/٢٢  ³ ² ± ° ¯ ﴿ البقرة: ٢٨٦ 

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ م١٤٧/٢، م٤٦٠/٢٠ البقرة: ٢٨٦ 
﴿ ½ ¾ ¿ Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٣٨٩/٦ آل عمران: ٨ 

﴿ 1 2 ﴾ م٤١١/٤ آل عمران: ١٧ 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ آل عمران: ٢٦ 

q p o n m lk j ih g f ﴾ م٣٢٩/٧
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﴿ ¿ Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ﴾ م٥١٧/٧ آل عمران: ٢٨ 
﴿ z y } | ﴾ م٤٥٠/١٧ آل عمران: ٣٥ 

﴿ g f ﴾ م١٢/٧ آل عمران: ٤١ 
﴿ y x w v ﴾ م٦٠/٢٢ آل عمران: ٤٢ 

﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٤٣/٣، ٤٤ آل عمران: ٤٣ 
﴿ ½ ¾ ¿ ﴾ م٢٦٠/١٧ آل عمران: ٦١ 

﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ م٢٦٠/١٧ آل عمران: ٦١ 
﴿ ¿ Æ : Ä Ã Â Á À ﴾ م٣٨٦/١٠ آل عمران: ٧٧ 

̈ ﴾ م١٨/١٥ ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ §  آل عمران: ٨١ 
﴿ S R Q P O N M ﴾ م٢٣٢/٨ آل عمران: ٨٦ 

﴿ z y x w v u } | { ~ ے ﴾ م٢٣٢/٨ آل عمران: ٨٩ 
م٥٥/٧،   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ آل عمران: ٩٣ 

م٥٣٠/٢١
﴿ K J I H G F ﴾ م٢٥٣/٢٢ آل عمران: ٩٣ 

̀ ﴾ م٩٧/٢١، ١٥٩  _ ^ ] ﴿ آل عمران: ٩٥ 
﴿ j i h g f ﴾ م٣٥٠/٣، م٤٢٧/٦ آل عمران: ٩٦ 

م٣٣٩/٦،  م١١٢/١، ١١٣، ٣٠٢،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ آل عمران: ٩٧ 
٤٣٦، م١٨٥/١٠

﴿ p o n m l k j i h g f﴾ م٣٥٩/٨ آل عمران: ١٠٤ 
﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ م٣٦٠/٨ آل عمران: ١١٠ 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ... « ¼ ½ ﴾ م٣٦٠/٨ آل عمران: ١١٣، ١١٤ 

﴿ z y x w } ﴾ م٢٤٠/٤ آل عمران: ١٢٨ 
﴿ ' ) ( * ﴾ م٥٦/٦ آل عمران: ١٣٣ 

﴿ 3 4 ﴾ م٤٠٦/١٧ آل عمران: ١٣٤ 
﴿ 5 6 7 ﴾ م٤٠٦/١٧ آل عمران: ١٣٤ 

﴿ 9 : ; ﴾ م٤٠٦/١٧ آل عمران: ١٣٤ 
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﴿ j i h g f ﴾ م١٦/٢ آل عمران: ١٣٧ 
﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ م١٣٣/٨ آل عمران: ١٣٩ 

﴿ z y x w v u } ﴾ م١٣٧/٨ آل عمران: ١٥٥ 
﴿ = < ?@ E D C B A ﴾ م٢٥٢/٧ آل عمران: ١٥٩ 

﴿ Q P O N M L ﴾ م١١/٨ آل عمران: ١٦٠ 
﴿ e d c b a ﴾ م٢٢٢/٨ آل عمران: ١٦١ 

﴿ m l k j i h g ﴾ م٢٢٢/٨ آل عمران: ١٦١ 
﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾ م٧٨/٨ آل عمران: ١٦٧ 

﴿ K J I H G F ﴾ م٨٠٠/٢ آل عمران: ١٦٧ 
﴿ q p o n m lk j i h g f e d ﴾ م١١/٨، ٣٤،  آل عمران: ١٦٩ 

م٤٠٤/١٨
﴿ z y } | { ~ ے ﴾ م٣٤/٨ آل عمران: ١٧٠ 

﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ م٢١/٨، ١٣٣ آل عمران: ١٧٥ 
﴿ , - . ﴾ م٨٠٠/٢ آل عمران: ١٨٧ 

﴿ k j i h g f e ﴾ م١٧٣/٤، ٥٨٠ آل عمران: ١٩١ 
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ م١٠/٢، م٣٦/٨ آل عمران: ٢٠٠ 

﴿ & ' ) ( * + , ﴾ م٢٩٨/١ الّنساء: ١ 
﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ م٣٠٥/٢، م١٣٢/١٦ الّنساء: ١ 

﴿ : ; > = < ﴾ م٣٠٥/٢ الّنساء: ١ 
﴿ @ G F E D CB A ﴾ م٣٩٨/١٣ الّنساء: ٢ 

﴿ M L K J I ﴾ م٨١/٣، ٨٣، م٢٨٢/١٣، ٣٩٨ الّنساء: ٢ 
﴿ R Q P O ﴾ م٣٩٨/١٣ الّنساء: ٢ 

 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ الّنساء: ٣ 
h g f e ﴾ م٦٠٠/١٧، م٧/١٩، ٨، ١٥، ٨٩، ١٤٢

﴿ l k j i ﴾ م٨/١٩ الّنساء: ٣ 
﴿ q p o n ﴾ م٨/١٩ الّنساء: ٣ 
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﴿ v u t s ﴾ م١٧/٢٠، ١٩ الّنساء: ٤ 
﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ م٣٤٨/٢، م١٧٦/١٥ الّنساء: ٤ 

﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ م٢٧٤/١٢ الّنساء: ٥ 
̧ ﴾ م٣٥٦/١٣  ¶ ﴿ الّنساء: ٦ 

﴿ ½ ¾ ¿ À ﴾ م٣٥٧/١٣، ٤٠١ الّنساء: ٦ 
﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴾ م١٩٣/٩، م٢١/١٠، م٣٣٨/١٣ الّنساء: ٦ 

﴿ × Ü Û Ú Ù Ø ﴾ م١٩/١٣ الّنساء: ٦ 
 P O N M L K J I H G F E D ﴿ الّنساء: ٩ 

R Q ﴾ م٢٤٧/١٥، م١٤٩/١٦
̂ ﴾ م٣٧٧/١٣  ] \ [ Z Y X W V U T ﴿ الّنساء: ١٠ 
﴿ k j i h gf e d c ﴾ م١٨/٢، م٢٥٣/١٧، ٢٦٥ الّنساء: ١١ 

﴿ u t s r q p o n m ﴾ م٢٥٦/١٧ الّنساء: ١١ 
﴿ z y x w } ﴾ م٢٦٥/١٧ الّنساء: ١١ 

﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ م٤٣/٣، م٤٤٩/١٥، ٤٩٧، م١٨٠/١٧، ١٩٨، ٢٣٠ الّنساء: ١١ 
﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ م٣١٥/١٧ الّنساء: ١١ 

﴿ " # $ % & ﴾ م٧٦/١٨ الّنساء: ١٢ 
﴿ 6 7 8 9 : ; > ﴾ م١٤٨/١٦ الّنساء: ١٢ 

﴿ q p o n ﴾ م٢٣٠/١٦، م٢٤٧/١٧ الّنساء: ١٢ 
﴿ z y x w v u t s }| { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾  الّنساء: ١٢ 

م٤٠٠/١٥، م٢٨٤/١٦
﴿ j i h g f e d c b ﴾ م١٢/٢ الّنساء: ١٣ 

 +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الّنساء: ١٥ 
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

م٢٥٠/٢٢، ٢٥١
﴿ 9 : ; > ﴾ م٢٥١/٢٢ الّنساء: ١٦ 

﴿ >= < ? @ H G F E D CB A ﴾ م٢٥٠/٢٢، ٢٥١ الّنساء: ١٦ 
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 j i h g f e d c b a ` ﴿ الّنساء: ١٨ 
m l k ﴾ م٢٦٢/١٥

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے ~ } ﴿ الّنساء: ١٩ 
® ¯ ° ± ﴾ م٢٦٧/١٩

﴿ ' ) ( * + , - ﴾ م١٢/٢٠، م٣١٠/٢١ الّنساء: ٢٠ 
﴿ 4 5 6 7 8 9 : ﴾ م١٩/٢٠ الّنساء: ٢١ 

 M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿ الّنساء: ٢٢ 
O N ﴾ م١٤٧/١٩، ١٥٤، ١٥٥، م٤٠٥/٢٠

 Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ الّنساء: ٢٣ 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 m l k j i h g f e d
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ 
§ ¨ © ª ﴾ م٣٦٠/١١، م٢١٠/١٣، م١٣٦/١٩، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٧، 

٢٠١، ٢٠٢
﴿ " # $ ﴾ م٢٨٣/٢٢ الّنساء: ٢٤ 

﴿ % & ' ) ﴾ م٦٩/١٩ الّنساء: ٢٤ 
م١٩/٢،   ﴾ 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ الّنساء: ٢٤ 

م٤٤٠/١٩، م٢٣٥/٢٢
 F E D C B A@ ? > = < ; : ﴿ الّنساء: ٢٤ 

J I H G ﴾ م١٩٥/١، ١٩٧، ١٩٨، م٤٣٩/١٩، ٤٤٠
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ الّنساء: ٢٥ 

^ _ ` a ﴾ م٥٩٨/١٧، ٥٩٩، ٦٠٠، م١٨/٢٠، م٢٥٧/٢٢، ٢٧٩
﴿ i h g ﴾ م٥٩٨/١٧ الّنساء: ٢٥ 

﴿ p o n m l k ﴾ م٥٩٨/١٧، ٦٠٧، م١٤١/١٩،  الّنساء: ٢٥ 
٣٤٢، ٣٦٣، م١٧/٢٠
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﴿ v u t s r ﴾ م٢٠٨/٢٢ الّنساء: ٢٥ 
﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾  الّنساء: ٢٥ 

م٨١٥/٢، م٢٥٧/٢٢، ٢٨٣
﴿ ¦ § ¨ © ª ﴾ م٥٥٠/١٩ الّنساء: ٢٥ 

﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م١٥/٢ الّنساء: ٢٦ 
﴿ / 0 1 2 43 5 6 7 ﴾ م٣٩٨/١١ الّنساء: ٢٨ 

﴿ / 0 1 2 3 ﴾ م٥٩٨/١٧ الّنساء: ٢٨ 
﴿ 5 6 7 ﴾ م١٤٧/٢، م٥٩٨/١٧ الّنساء: ٢٨ 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ الّنساء: ٢٩، ٣٠ 
 T  S  ❁  Q  P  O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D
̀ ﴾ م٣٥٩/١١  _ ^ ] \ [Z Y X W V U

 E D C B A   o n m l k  ¥ ¤ £ ﴿ الّنساء: ٢٩ 
م١٦٤/١، ١٤٤، ١٤٦، ١٦٥،   ﴾ Q  P  O  N  M  K J  I  HG  F

م٤٦١/٢، م٢٧٩/٣، م٤٧٤/٩، م٣٥٩/١١، ٣٦٠، ٣٦٥، م٧/١٤، م١٧٦/١٥، م١٩/٢٣
 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ الّنساء: ٣٠ 

̀ ﴾ م١٤٤/١، م١٤٦/١
﴿ w v u t s r q p o ﴾ م١٩٧/٢ الّنساء: ٣٢ 

̧ ﴾ م٣٠٠/١٧، ٣٣٦  ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ الّنساء: ٣٣ 
 - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ الّنساء: ٣٤ 

. ﴾ م١٢٤/١٨، م١٣٤/٢٣
﴿ 8 9 : ; > = < ? ﴾ م٤٥٢/٢٠ الّنساء: ٣٤ 

﴿ Q P O N ﴾ م٩٩/٩ الّنساء: ٣٥ 
̂ ﴾ م٤٣٩/٩  ] \ [ Z Y ﴿ الّنساء: ٣٥ 

﴿ x w ﴾ م٣٤١/٣ الّنساء: ٣٦ 
﴿ z y ﴾ م٣٦٣/٢ الّنساء: ٣٦ 
﴿ { ~ ے ﴾ م٣٩٢/١٧ الّنساء: ٣٦ 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٢٠

﴿ z y x w v } | { ~ ﴾ م٤٠٥/٢٢ الّنساء: ٤٣ 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ م٣٥٢/٣، ٤٣٧ الّنساء: ٤٣ 

﴿ ¨ © ª » ¬ ® ﴾ م٤٥٩/٢، ٤٦٠، م٢٩١/٣ الّنساء: ٤٣ 
̧ ﴾ م١٥/٣، ١٧٩، ٤٤٧، ٤٦٩  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ الّنساء: ٤٣ 

﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ م٤٥١/٢، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٨٠، ٨٣٨، م٣٠٠/٣،  الّنساء: ٤٣ 
٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٢٧، ٣٣٠، ٣٣٨، م٣٢٨/٣
﴿ ¿ Á À ﴾ م٨٦/٣، ٣٠٢ الّنساء: ٤٣ 

﴿ z y x w v u t s r } | { ~ ﴾ م١٣٦/٨ الّنساء: ٤٨ 
 ﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ الّنساء: ٥٨ 

م١٥٨/١، ١٥٩، م٢٠٤/٨، م٧/١٣، ١١، م٢٤٧/١٥، م٤١٩/٢٢
 × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ الّنساء: ٥٩ 
ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù M ﴾ م٧٠/١، ٣٠٣، 

٣٦٥، ٤٢٢، م٢٧/٧، ٣٠٥، م١٠٧/٩، م٢٢٤/١٨
﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  الّنساء: ٦٤ 

§ ¨ © ª ﴾ م٣٨٩/٦
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ الّنساء: ٦٥ 

« ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ م٣٠٣/١، م٢٢٤/١٨
﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ م٧٦/٨ الّنساء: ٧٤ 

﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾ م٦١/٧، ١٤٤ الّنساء: ٧٧ 
﴿ ! " # $ % & ﴾ م٣٠٣/١، م٢٢٤/١٨ الّنساء: ٨٠ 

﴿ 5 6 7 8 9 : ﴾ م٩٤/٦ الّنساء: ٨١ 
﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ م٢٠٩/٢، ٢٢٤، ٢٢٥ الّنساء: ٨٦ 

﴿ ; > = < ﴾ م٥٣٢/٣ الّنساء: ٨٨ 
﴿ v u t s r q p o ﴾ م١٤٥/٨ الّنساء: ٩٠ 

 /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الّنساء: ٩٢ 
0 ﴾ م٨٧/١٩، م٩/٢٣، ٤١
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 X W V U T ....0 / . - , + * ﴿ الّنساء: ٩٢ 
Y ﴾ م٤١/٢٣، ٢٠٦، ٢٠٧

﴿ 9 : ; > = < ? @ ﴾ م١٦/٢٣ الّنساء: ٩٢ 
 P O N M L K J I H G F E ﴿ الّنساء: ٩٢ 

R Q ﴾ م٣٢٨/١، م١٦/٢٣، ٢٠٩
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ الّنساء: ٩٣ 

r q p o ﴾ م٩/٢٣

﴿ ! " # $ % & ' )﴾ م٢٤/٨ الّنساء: ٩٥ 
﴿ 0 ; 2 3 4 5 6 7 ﴾ م٢٤/٨ الّنساء: ٩٥ 

﴿ < ; @ D C B A ﴾ م١١/٨ الّنساء: ٩٥ 
﴿ N M L K JI H G F ﴾ م١١/٨، ٢٤ الّنساء: ٩٦ 

﴿ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ م٤٤٧/٤، ٤٤٩،  الّنساء: ١٠١ 
٥١٥

﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ م٤٤٧/٤ الّنساء: ١٠١ 
﴿ U T S R Q P O N M ﴾ م٥٩٩/٤ الّنساء: ١٠٢ 

﴿ y x w v u t s ﴾ م٩/٢ الّنساء: ١٠٣ 
﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ﴾ م٢٣٧/١ الّنساء: ١١٣ 

﴿ R Q PO N M L K J I H G ﴾ م٤٢٥/١ الّنساء: ١١٥ 
﴿ § ¨ © ª ﴾ م٢٠٤/١٢ الّنساء: ١١٩ 

﴿ ` f e d c b a ﴾ م١٠٢/٤ الّنساء: ١٢٥ 
﴿ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ﴾ م٥١٨/١٩ الّنساء: ١٢٧ 

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ﴾ م٣٢١/١٣،  الّنساء: ١٢٧ 
٣٦٣، م٥٦٢/١٤

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الّنساء: ١٢٨ 
/0 1 2 ﴾ م٤٣٦/٩، ٤٣٩، ٤٤١، م٢٩١/٢٠

﴿ 4 5 6 ﴾ م٢٩١/٢٠ الّنساء: ١٢٨ 
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 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B ﴿ الّنساء: ١٢٩ 
P O ﴾ م٣٤١/٢، م٢٨٣/٢٠، ٢٨٨

﴿ " # $ % & ' ﴾ م٢٣٨/٩ الّنساء: ١٣٥ 
﴿ % & ' ) ( * + , - . / ﴾ م٢٩٨/٢،  الّنساء: ١٣٥ 

م١٠٢/٩، م١٧/١٠، م٣١٤/١٢
﴿ @ C B A ﴾ م٢٣٨/٩ الّنساء: ١٣٥ 

 y x w v u t s r q p o n m l k j i ﴿ الّنساء: ١٣٧ 
z } | ﴾ م١٣٧/٧، م٢٣٢/٨

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ الّنساء: ١٤٠ 
È ﴾ م٤٤٥/٨

﴿ @ F E D C B A ﴾ م٢٩٤/١٤، م١٤٧/٢٣ الّنساء: ١٤١ 
̈ ﴾ م٢٤٩/١٥  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ الّنساء: ١٤٥ 

 0 / . - , + * ) ( '& % $ # " ! ﴿ الّنساء: ١٧٦ 
1 2 43 5 6 7 8 9 : ; ﴾ م٢٩٨/١٧

̂ ﴾ م١٠٠/١٣، م٥٦٤/١٧  ] ﴿ المائدة: ١ 
﴿ ` c b a ﴾ م٢٣٠/٧، ٤٥١ المائدة: ١ 

﴿ g f e d ﴾ م٤٥١/٧ المائدة: ١ 
﴿ z y x w } | { ﴾ م٦٠٧/٦ المائدة: ٢ 

﴿ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٣٠٠/٣ المائدة: ٢ 
﴿ ! " # $ % & ﴾ م٣٢٢/١، م٥٠٩/٢، ٥١٥ المائدة : ٣ 

﴿ 3 4 5 ﴾ م٥١٩/٢، م٢٣٩/٧ المائدة: ٣ 
﴿ r q p o n ﴾ م٦٢١/٢ المائدة: ٤ 

﴿ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ م٣١٠/١ المائدة: ٥ 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ م٢٩٩/١، م٥٤٥/١٩،  المائدة: ٥ 

٥٥٠، م٢٨٣/٢٢
﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ م٢٢٤/٣ المائدة: ٥ 



٢٣ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ المائدة: ٦ 
, ﴾ م٩/٢، ٤٥٣، ٤٥٤، م١٠/٣، ١٤، ١٦، ٢١، ٤٣، ٨١، ٨٣، ٤٣١، ٣٣٧، ٣٣٩، 

٣٤٠، ٤٣٦
﴿ - . / 0 1 ﴾ م٨٤/٣، ٩٦، ١٠٣ المائدة: ٦ 

 ،٤٥٦  ،٤٤٩  ،٤٤٨  ،٤٣١  ،٤١٩  ،٣٨٥ م٣٣٩/٣،   ﴾ 6  5  4  3 ﴿ المائدة: ٦ 
م١٠٦/٢٢

﴿ ¨ © ª » ¬ ® ﴾ م٢٩١/٣ المائدة: ٦ 
̧ ﴾ م٤٤٩/٣  ¶ μ ﴿ المائدة: ٦ 

﴿ L K J I H G ﴾ م٥٠/١، م٣٠٠/٣، ٣٠٣، ٣٣٩ المائدة: ٦ 
﴿ P O N M ﴾ م٣١٢/٣ المائدة: ٦ 

 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ المائدة: ٨ 
م٢٨٧/٢

 F E D C B A @ ? > = < ﴿ المائدة: ١٥ 
K J I H G ﴾ م٢٥٢/٢٢

﴿ ® ¯ ° ± ﴾ م٥٠٧/٧ المائدة: ٢٢ 
 ﴾ 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ﴿ المائدة: ٣٢ 

م١٥/٢٣، ٣٥
﴿ 6 7 8 9 : ; ﴾ م١٦/٢٣ المائدة: ٣٢ 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ المائدة: ٣٣، ٣٤ 
z y ... X } | { ﴾ م٣٢٦/٨

﴿ P O N M L K ﴾ م٣٢٨/٨ المائدة: ٣٣ 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ المائدة: ٣٣ 

b ﴾ م٣٢٨/٨، ٣٣٠
﴿ _ ` b a ﴾ م٣٢٨/٨، ٣٢٩ المائدة: ٣٣ 

﴿ w v u t s r q p ﴾ م٣٠١/٨، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣ المائدة: ٣٤ 
﴿ ¥ ¦ § ﴾ م٦٤٠/٤ المائدة: ٣٥ 
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 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿ المائدة: ٣٨ 
> ﴾ م٤١٩/٢٢، ٤٢١

﴿ # $ ﴾ م١٣٣/٩، ١٣٥ المائدة: ٤٢ 
﴿ & ' ) ( * + , ﴾ م٣٧٦/٩، ٣٧٨ المائدة: ٤٢ 

﴿ ; > = < ﴾ م٩/٩ المائدة: ٤٢ 
﴿ @ F E D C B A ﴾ م٢٥٢/٢٢ المائدة: ٤٣ 

﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  المائدة: ٤٥ 
̄ ﴾ م٣٠٤/١٠، م١١٦/٢٣، ١٢٤، ١٤٤، ١٤٦، ٣٥٧  ® ¬ « ª

﴿ ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ م٢٠٤/٢٣ المائدة: ٤٥ 
﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ م٣٧٧/٩، م٧٩١/٢٠ المائدة: ٤٩ 

﴿ Ò Ñ Ð ﴾ م٢٠٠/٢٢ المائدة: ٥٠ 
﴿ y x w v u t s r q p o n m l﴾ م٣٧٠/٨ المائدة: ٥٤ 

﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ م٣٧٠/٨ المائدة: ٥٤ 
﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴾ م٣٦٢/٢ المائدة: ٥٥ 
﴿ Ê É È Ç Æ Å ﴾ م٣٦٢/٢ المائدة: ٥٦ 

 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ المائدة: ٦٣ 
² ﴾ م٣٠٢/٧

﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹ ﴾ م٨٠٠/٢ المائدة: ٦٤ 
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ م٤٦٧/٣ المائدة: ٧٥ 

﴿ * + , - . / ﴾ م٣٦٢/١١ المائدة: ٧٧ 
 ... ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ المائدة: ٧٨، ٧٩ 

V U T S ﴾ م٣٥٩/٨
 ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ المائدة: ٨١ 

م٢٩٧/٢
﴿ j i h g f e d c b a ﴾ م٢٢/١٩، ٢٣ المائدة: ٨٧ 

﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ م٦١/٧ المائدة: ٨٩ 



٢٥ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ المائدة: ٨٩ 
Å Ä Ã Â Á ﴾ م٥٢/٦، م١٩٦/٧، م٣٣٣/٨، م٥٢٩/٢١

﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ م٦٢٩/٦، م٣٧٠/٧، م٨٨/٩ المائدة: ٩٥ 
﴿ Æ Å Ä ﴾ م١٤/٤، م٥٩٦/٦ المائدة: ٩٥ 

﴿ Î Í Ì Ë ﴾ م٥٩٥/٦ المائدة: ٩٥ 
﴿ Ü Û Ú Ù Ø ﴾ م٤٩٠/٨ المائدة: ٩٥ 
﴿ ! " # $ ﴾ م٥٧٧/٢ المائدة: ٩٦ 

﴿ 9 : ; > = < ? ﴾ م١٤/٤ المائدة: ٩٧ 
﴿ ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ م٢٠٦/١٢ المائدة: ١٠٣ 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ المائدة: ١٠٤ 
10 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ م٤١١/١

﴿ ; > = < ?@ F E D C B A ﴾ م٣٦٢/٨ المائدة: ١٠٥ 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q ﴿ المائدة: ١٠٦ 

_ ﴾ م٨٣/١٠، ٣٦٨، م٢٦٢/١٥
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ﴿ المائدة: ١٠٦ 

c b ﴾ م٨٣/١٠، ٣٦٨، م٢٦٥/١٥
﴿ p o n m ﴾ م٨٣/١٠ المائدة: ١٠٦ 

﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ م٣٦٨/١٠ المائدة: ١٠٧ 
﴿ Ä Ã Â Á ﴾ م٣٩٠/١٧ المائدة: ١١٨ 

﴿ Ì Ë ﴾ م١٠٢/٤ األنعام: ٥٢ 
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ األنعام: ٥٩ 

Þ Ý Ü ﴾ م٢٩٨/١
﴿ ¥ ﴾ م٩٥/٣ األنعام: ٦٥ 

﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ م٤٤٥/٨ األنعام: ٦٨ 
﴿ ® ﴾ م٦٤٠/٤ األنعام: ٧٢ 
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 V U T SR Q P O N M L K ﴿ األنعام: ٨٤، ٨٥ 
❁ Z Y X ﴾ م٤٠٨/٢

﴿ l k ﴾ م٣١١/٢ األنعام: ٨٧ 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f﴿ األنعام: ٩٩ 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢

´ μ ﴾ م١٨٩/٢١
﴿ @ L K J IH G F ED C B A ﴾ م٣٧٨/١ األنعام: ١٠٤ 

﴿ < ? @ ﴾ م٢٣٩/٣، م٨٩/٢١ األنعام: ١١٢ 
﴿ ¡ ¢ £ ﴾ م١٢٣/٤ األنعام: ١١٥ 

﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ م١٢٤/٤ األنعام: ١١٨ 
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ األنعام: ١٣٦ 

i ﴾ م٦٣١/٥
 v u ts r q p o n m lk j ﴿ األنعام: ١٣٦ 

z y x w }| { ~ ے ﴾ م٦٣١/٥
﴿ r q p o n ﴾ م٦٢٩/٥ األنعام: ١٤١ 

﴿ x w v u ﴾ م٦٢٩/٥ األنعام: ١٤١ 
﴿ z y } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ م٦٢٩/٥ األنعام: ١٤١ 

م٣٠٧/٥،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©¨  §  ¦  ¥ ﴿ األنعام: ١٤١ 
٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٤١

﴿ μ ´ ³ ¶ ﴾ م٢٢٣/٧ األنعام: ١٤٢ 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ األنعام: ١٤٥ 

z } | { ﴾ م٥٠٩/٢، ٦١٤
﴿ } | { ~ ے ﴾ م٥٢٢/٢ األنعام: ١٤٥ 

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ م٣٩٤/١٣ األنعام: ١٥٢ 
﴿ 8 9 : ﴾ م٩/٢ األنعام: ١٥٢ 
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﴿ @ B A ﴾ م٢٦٣/٢ األنعام: ١٥٢ 
﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ م٥٤٦/١٩ األنعام: ١٥٦ 

﴿ È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ م١٨/١٥، م٤٩٧/١٧، ٥٠٧ األنعام: ١٦٤ 
﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ م٥٠٧/١٧، م٢٣٨/٢٢، م٢٦٦/٢٣ األنعام: ١٦٤ 

﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;> = < ? ﴾ م٣٠٣/١،  األعراف: ٣ 
م٢٢٤/١٨

﴿ G F E ﴾ م٩٤/٦ األعراف: ٤ 
﴿ O N ML K J I H G F E D ﴾ م٧١/٢ األعراف: ٢٦ 

﴿ $ % & ' ) ﴾ م٩/٢، ٧٩ األعراف: ٣١ 
﴿ ( * + , ﴾ م٢٩٤/١ األعراف: ٣١ 

﴿ Y X W V U T S R Q ﴾ م٢٢٢/٢٢ األعراف: ٣٣ 
﴿ l k j i h g f ﴾ م٣٣/١، ٣٤٩ األعراف: ٣٣ 

﴿ K J I H G ﴾ م٤٩١/٨ األعراف: ٣٨ 
 q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ األعراف: ٤٠ 

s r ﴾ م٤٢٤/١٨، م٣٦٢/٢٣
﴿ - . / 0 1 32 4 5 ﴾ م٣٢٥/١٥ األعراف: ٤٤ 

̂ ﴾ م٣٦١/٦  ] \ [ Z Y X W V U ﴿ األعراف: ٥٤ 
̄ ﴾ م٤٠٦/٢  ® ¬ « ﴿ األعراف: ٦٥ 

﴿ 6 7 8 9 : ﴾ م٦٤١/٢ األعراف: ٧٤ 
﴿ Ó Ò ﴾ م٣٠/٢ األعراف: ٩٥ 

﴿ p o n m l k j i h g f ﴾ م٢٢/٦ األعراف: ١٤٢ 
﴿ W V U ﴾ م٦٤٧/٢١ األعراف: ١٥٧ 

﴿ Z Y X ﴾ م٤٩٥/٢، ٨٠٨ األعراف: ١٥٧ 
﴿ y x w v u t s r ﴾ م٣٠٤/٢ األعراف: ١٥٨ 

﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ م٦٩/١٣ األعراف: ١٦٠ 
﴿ J I H G F ﴾ م٩/٢ األعراف: ١٦٠ 
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﴿ 0 1 2 3 4 5 ﴾ م٣٨٣/٨ األعراف: ١٦٤ 
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿ األعراف: ١٦٥ 

E﴾ م٣٥٩/٨
﴿ " # $ % & ' ﴾ م٤٢٥/٦ األعراف: ١٧١ 

﴿ ¥ ¦ § ﴾ م٢٥٣/٢ األعراف: ١٧٦ 
﴿ M L K J I HG F E D C ﴾ م١١٩/٢ األعراف: ١٨٠ 

﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ م٢٤٥/١ األعراف: ١٨٧ 
﴿ Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ﴾ م٢٤٥/١ األعراف: ١٨٧ 

﴿ ë ê é è ç ﴾ م٣٧٩/١ األعراف: ١٨٧ 
﴿ K J I H G F E ﴾ م٢٨٧/٢، م٣٥٧/٨، ٣٥٨ األعراف: ١٩٩ 

̄ ﴾ م١٣٥/٤  ® ¬ « ª © ﴿ األعراف: ٢٠٤ 
﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ م١٣٣/٤ األعراف: ٢٠٥ 

﴿ º « ¼ ½ ﴾ م١٣٣/٤ األعراف: ٢٠٥ 
﴿ M L ﴾ م٧٥٥/٢ األنفال: ١١ 

﴿ l k j ﴾ م٢٥٦/١٧ األنفال: ١٢ 
﴿ p o n m ﴾ م٧٩٧/٢ األنفال: ١٢ 

 ¿ ¾ ❁ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ األنفال: ١٥، ١٦ 
Á À ﴾ م١٣٦/٨

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ األنفال: ١٦ 
Æ Å ﴾ م٧٠/٨، م١٣٢/٢١، ٤٤٩

﴿ E D C B A ﴾ م٨/٩ األنفال: ١٩ 
﴿ z y x w v u t s } | ﴾ م١٣٠/٦ األنفال: ٣٨ 

﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ م١٥٥/٨ األنفال: ٣٩ 
﴿ " # $ % & ﴾ م١٩٧/٨ األنفال: ٤١ 

﴿ ' ) ( * + , - . / 0 ﴾ م٣٣٨/١٥ األنفال: ٤١ 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ م٧٠/٨ األنفال: ٤٥ 
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﴿ u t s r q p o n m ﴾ م١٥٣/٨ األنفال: ٥٨ 
﴿ z y x w } ﴾ م١٣٠/٨ األنفال: ٥٨ 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ األنفال: ٦٠ 
¶ ﴾ م١٢/٨، ٥٥، ٥٩، ٧٠

﴿ Z Y X W V ] \ ﴾ م٧١/٨، ٨٠، م٢٦٩/١٩ األنفال: ٦٥ 
﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾ م٨٠/٨ األنفال: ٦٥ 

﴿ s r q p o n m l﴾ م٧١/٨، ٨٠ األنفال: ٦٦ 
﴿ z y x w v u } ﴾ م٧١/٨، ٨٤ األنفال: ٦٦ 

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ م٤١٩/٧ األنفال: ٦٨ 
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ م١١/٨ األنفال: ٦٩ 

﴿ t s r q p o n m l k j i ﴾ م١٧١/٨ األنفال: ٧٢ 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ م٣٠٠/١٧، م٣٠٢/١٨ األنفال: ٧٥ 

﴿ + , - . / ﴾ م١٥٣/٨ الّتوبة: ٢ 
 \ [ Z Y X W V U T S R ﴿ الّتوبة: ٣ 

[ ﴾ م١٢/٥
 £ ¢ ¡ ... h g f e d c b a ` ﴿ الّتوبة: ٤، ٥ 

¤ ¥ ¦ ﴾ م١٥٣/٨
﴿ | { ~ ے ﴾ م٢٤٩/٨، ٣٠٧ الّتوبة: ٥ 

﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ م١٥٣/٨ الّتوبة: ٥ 
﴿ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À  ﴾ م٢٣٠/٨ الّتوبة: ٦ 

﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ م١٥٣/٨ الّتوبة: ٧ 
﴿ z y x wv u } | { ~﴾ م١٣٥/٨ الّتوبة: ٢٥ 
﴿ 2 3 4 5 6 7 8 ﴾ م٤٨٢/٢، ٦٤٢، م٣٥٠/٣ الّتوبة: ٢٨ 

 [ Z Y X  W V U T S R Q P O N  M ﴿ الّتوبة: ٢٩ 
 h  g  f  e  d  c  b  /  `  _  ^  ]  \

i ﴾ م٥١٤/٥، م١٥٦/٨، م٣٧٧/٩
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 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ الّتوبة: ٣٣ 
= < ﴾ م٢٩٩/٧

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ الّتوبة: ٣٤ 
\ [ ﴾ م٤٨١/٥، ٥٣٨، ٥٥٥، ٥٦٧

́ ﴾ م٥٢٥/٥، م١٥٥/٨، م١٧/٢٣  ³ ² ﴿ الّتوبة: ٣٦ 
﴿ ¶ ¸ ¹ ﴾ م٢٨٤/٢ الّتوبة: ٤٧ 

﴿ l k j i h g f ﴾ م١١/٨ الّتوبة: ٥٢ 
﴿ O N M L K ﴾ م٢٦٦/٢ الّتوبة: ٥٨ 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ الّتوبة: ٦٠ 
} | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ 
م١٣/٥، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٦، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٣، ٣٥٣، ٣٧٢، ٧٢٤، ٧٢٧، م٢٦٧/١٣، 

م٥٧٦/١٧، ٥٨٤
﴿ # $ % & ' ﴾ م٥٢٥/٥، م١٤٠/٨ الّتوبة: ٧٣ 

﴿ k j i h g f e d c ﴾ م٥٠/٧ الّتوبة: ٧٥ 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ م٢٧٢/١٨، ٣٣١، م٣٣٢/٢٢ الّتوبة: ٨٤ 

﴿ ¬ ® ¯ ° ﴾ م٣٣١/١٨ الّتوبة: ٨٤ 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ الّتوبة: ٩١ 

m ﴾ م٨٩/٨
﴿ w v u t s ﴾ م١٢٤/١٣، م١٢٦/٢٣ الّتوبة: ٩١ 

﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٨٩/٨ الّتوبة: ٩٣ 
﴿ p o n m l k j ﴾ م٣٠٩/٥ الّتوبة: ١٠٣ 

﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ م٢٦١/١ الّتوبة: ١٠٥ 
﴿ ! " # $ % & ﴾ م٢٨٥/٨ الّتوبة: ١٠٧ 

﴿ U T S RQ P O N M ﴾ م١٨/٣، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٢ الّتوبة: ١٠٨ 
م١٠/٨،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ الّتوبة: ١١١ 

١١، ٣٤
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﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ م٢٩٧/٢ الّتوبة: ١١٣ 
 U T S R Q P O N M L K J I H ﴿ الّتوبة: ١١٤ 

Y X W V ﴾ م٢٩٨/٢
﴿ W V U T S R Q P O N M L K﴾ م٣٨٥/٦ الّتوبة: ١٢٠ 

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿ الّتوبة: ١٢٢ 
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ م٢٥٢/١

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ﴾ م٧٠/٨ الّتوبة: ١٢٣ 
﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  الّتوبة: ١٢٨، ١٢٩ 
 º¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨

« ¼ ½ ¾ ﴾ م٣٨٥/٦
﴿ 6 7 8 9 ﴾ م٢٠٤/٢ يونس: ٢ 

﴿ Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ﴾ م٤١٣/١ يونس: ٢٣ 
﴿ ' ) ( * + , ﴾ م٢١٨/٤ يونس: ٢٦ 
﴿ \ [ ^ _ ` b a ﴾ م٤٤٥/١١ يونس: ٣٦ 

﴿ á à ß ÞÝ Ü Û ﴾ م٢٩/١٠ يونس: ٥٣ 
﴿ ã â á à ﴾ م٦٠/٧ يونس: ٥٣ 

﴿ 9 : ; > ﴾ م١٢٣/٤ يونس: ٦٤ 
﴿ t s r q p o n m l ﴾ م٥٢/٦ يونس: ٦٧ 

﴿ 5 6 ﴾ م٣٠٢/١ يونس: ٧١ 
﴿ 8 9 : ; > = ﴾ م٦٠/٦ يونس: ٧١ 

﴿ U T S ﴾ م٥٠٦/٣ يونس: ٩٢ 
﴿ " # $ % & ' ) ( * ﴾ م٢٩٨/١ هود: ٦ 

﴿ > = < ? ﴾ م٧٣٩/٢ هود: ٧ 
﴿ T S R Q P O N M ﴾ م١١٩/١٣ هود: ١٥ 
﴿ i h g f ed c b a ﴾ م١١٦/٨ هود: ٤١ 

﴿ I H G ﴾ م١٣٨/٢١ هود: ٦٤ 
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﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٣٥٨/٨ هود: ٧٠ 
﴿ Ñ Ð Ï ﴾ م٩/٢٢ هود: ٧١ 

﴿ { ~ ﴾ م٤٠٣/٢ هود: ٧٨ 
﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴾ م٣٣٧/٢ هود: ٨٨ 

﴿ m l k j i h g ﴾ م٦٠/٢، م٥٠٨/٧، ٥١٤ هود: ١١٣ 
﴿ { ~ ے ﴾ م٤٣٢/٤ هود: ١١٤ 

﴿ z y } | ﴾ م٩٦/١، م٤٠٨/٤، ٤٢٨، ٤٣٢ هود: ١١٤ 
﴿ z y x w ﴾ م٣٣٦/٧ يوسف: ٢٠ 

﴿ j i h g f e ﴾ م٤٨٧/٨ يوسف: ٢٥ 
﴿ p o n m ﴾ م٥٥٥/٧ يوسف: ٢٦ 
﴿ ¡ ¢ £ ﴾ م١٣٥/٢١ يوسف: ٣٥ 

﴿ © ª » ﴾ م٢١٩/٧ يوسف: ٤٢ 
﴿ / 0 1 ﴾ م٢١٠/٢١ يوسف: ٤٥ 

﴿ ¾ ¿ Á À ﴾ م٢٠/٢٠ يوسف: ٦٢ 
﴿ e d c ﴾ م٦٦/٧ يوسف: ٦٦ 

﴿ ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ م٢٤٥/١، ٢٦٢ يوسف: ٧٦ 
﴿ Z ] \ [ ﴾ م٣١٢/٢، ٤٠٨ يوسف: ١٠٠ 

﴿ T S R Q P O N M L K J ﴾ م٢٤٥/١ الرعد: ٨ 
﴿ " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ م٣٧٩/١ الرعد: ١٩ 

﴿ Â Á À ﴾ م٩٥/٣ إبراهيم: ١٨ 
﴿ ! " # $ ﴾ م١٨٢/٧، م١٣٤/٢١، ١٣٥ إبراهيم: ٢٥ 

﴿ = < ? @ G F E D C B A ﴾ م٣٩٤/١٨،   إبراهيم: ٢٧ 
٣٩٦

﴿ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٣٨٩/٦ إبراهيم: ٤١ 
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É È ﴾ م٩٥/١٥ الحجر: ٣٠، ٣١ 
﴿ t s r q p o n m l k j ﴾ م٣٥/٨، م٧٤٤/٢٠ الحجر: ٤٢ 
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﴿ Z ❁ X W V U T ] \ ﴾ م٧٤٦/٢٠ الحجر: ٥٨، ٥٩ 
﴿ b a ﴾ م٧٤٦/٢٠ الحجر: ٦٠ 

﴿ . / 0 ﴾ م١٢٥/٤ الحجر: ٩٤ 
﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾ م٢٩٩/١ الّنحل: ٤ 

﴿ 1 2 3 4 5 ﴾ م٢٣١/٧، م٢٠٨/١٢ الّنحل: ٨ 
﴿ º ¹ « ¼ ﴾ م٥٠٣/٣ الّنحل: ١٤ 

﴿ * + , - . / 0 ﴾ م٣٦٢/١١ الّنحل: ٤٣ 
 Q P O N M L K ❁ I H G F E D C B A ﴿ الّنحل: ٥٨، ٥٩ 

Z Y X W V U T SR ﴾ م١٨٨/١٣
﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ م١٥٢/١٢ الّنحل: ٦٥ 

﴿ B A @ ? > = < ; : 9 ﴾ م٥٩٦/٢ الّنحل: ٦٦ 
 h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ الّنحل: ٦٨، ٦٩ 

m l k j i ﴾ م٢٤١/١٢
﴿ < ? @ F E D C B A ﴾ م٣٩٢/١٧، ٤٢٣، ٦٠٤، ٦٣٠، م٥١/١٨،  الّنحل: ٧٥ 

٥٣، م٧٧٩/٢٠، ٧٨٣، ٧٨٤
﴿ O N M L K J I H G ﴾ م٧٨٤/٢٠ الّنحل: ٧٥ 

﴿ v u t s r q ﴾ م٧٨٤/٢٠ الّنحل: ٧٦ 
﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ م٥٤٢/٢، م١٢٥/١٥، م١٣٥/٢١ الّنحل: ٨٠ 

﴿ R Q P O N M L K﴾ م٥٣٣/٤ الّنحل: ٩٠ 
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ﴾ م٢٣٣/٨ الّنحل: ٩٢ 

﴿ ! " # $ % ﴾ م٢٦٣/٢ الّنحل: ٩٤ 
﴿ * + ﴾ م٢٦٣/٢ الّنحل: ٩٤ 

﴿ , - . / 0 ﴾ م٢٦٣/٢ الّنحل: ٩٤ 
﴿ 2 3 4 ﴾ م٢٦٣/٢ الّنحل: ٩٤ 

﴿ d c b ﴾ م١٢٩/٢ الّنحل: ٩٧ 
﴿ p o n m ﴾ م١٠/٣ الّنحل: ٩٨ 
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﴿ t s r q p ﴾ م١١٥/٤، ١١٩ الّنحل: ٩٨ 
﴿ z y x w } | ﴾ م١٤٧/٢٣ الّنحل: ٩٩ 

﴿ Z Y ] \ [ ﴾ م٥١٨/٧ الّنحل: ١٠٦ 
﴿ X W V U T S ﴾ م٥١٧/٧، ٥٢٢ الّنحل: ١٠٦ 

﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ م٣٩١/٥، م١١٧/٢٣ الّنحل: ١٢٦ 
﴿ N M L K ﴾ م٤٧٧/٣ اإلسراء: ٣ 

﴿ n m l k j i h g ﴾ م٢٩٤/٢، م١٩٦/١٣ اإلسراء: ٢٣ 
﴿ z y x w } | ﴾ م٢٩٤/٢، م١٩٦/١٣ اإلسراء: ٢٣ 

̄ ﴾ م٢٩٤/٢، م١٩٦/١٣  ® ¬ « ª © ﴿ اإلسراء: ٢٤ 
﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ م٦٣٠/٥،  اإلسراء: ٢٩ 

م٥٠٥/١٥
﴿ N M L K J ﴾ م١٨٩/١٣ اإلسراء: ٣١ 

﴿ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴾ م٤٠٥/٢٠، م٢٢٢/٢٢ اإلسراء: ٣٢ 
 ﴾{ z y xw v u t s r q p o n m ﴿ اإلسراء: ٣٣ 

م٣٧٤/١٩، م١٠٦/٢٣، ١١٦، ١٢٤، ١٤٧، ١٥٨، ١٧٥
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ م٢٥٨/٩، م٣٦٢/١١، م٣٢٧/٢٢ اإلسراء: ٣٦ 

﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ م١٠/٢ اإلسراء: ٣٦ 
﴿ ¨ © ª » ﴾ م١٤٥/٢ اإلسراء: ٦٤ 
﴿ u t s r q  ﴾ م٣٠٩/٧ اإلسراء: ٧١ 

﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ م٣٧٩/١ اإلسراء: ٧٢ 
﴿ = < ? @ E D C B A ﴾ م٩٦/١، م٦٤/٤، ٤٣٢ اإلسراء: ٧٨ 

﴿ K J I H G ﴾ م٢٠/٤ اإلسراء: ٧٨ 
﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ م٢٤٣/١، م٨٧/٢١ اإلسراء: ٨٥ 

﴿ H G F ﴾ م١٥٤/٤ اإلسراء: ١٠٧ 
﴿ m l k j i h... ﴾ م١٢٥/٤ اإلسراء: ١١٠ 
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﴿ Q P O N M L ﴾ م٣٣٠/٣ الكهف: ٨ 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م١٩٢/٢ الكهف: ١٤ 

﴿ G F E D ﴾ م٢١٨/٤ الكهف: ١٧ 
﴿ Z Y X W V U T SR Q P O N ﴾ م٤٧٥/٧ الكهف: ١٧ 

﴿ z y x w ﴾ م٩٢/٧ الكهف: ٢٤ 
﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ م٢١/٦ الكهف: ٢٨ 

﴿ 5 6 7 8 9 : ; ﴾ م٩٣/٩ الكهف: ٢٨ 
̀ ﴾ م١٧٢/٢  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ الكهف: ٣٩ 

﴿ x w v ﴾ م٣٣٠/٣ الكهف: ٤٠ 
﴿ Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ م٢١٨/٤ الكهف: ٧٣ 

﴿ á à ß ﴾ م٣١٠/٥ الكهف: ٧٤ 
﴿ ¨ © ﴾ م٤٠٩/٢ الكهف: ٨١ 

﴿ î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴾ م١١/٢، م١١/٤ الكهف: ١١٠ 
﴿ < ? @ B A ﴾ م٦١/١٦ مريم: ٥ 

﴿ P O N M L ﴾ م١٨٧/١٣ مريم: ٦ 
﴿ © ª » ¬ ﴾ م٢٠٢/٢١ مريم: ١٠ 

﴿ ® ¯ ° ﴾ م١٢/٧ مريم: ١٠ 
﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ م٢٠٢/٢١، ٢٠٤ مريم: ١١ 

﴿ L K J I H ﴾ م٤٢٢/٤ مريم: ١٦ 
﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ م١٩٨/٢ مريم: ٢٣ 

﴿ , - . / 0 1 2 3 ﴾ م٢٠/٦، ٤٦، م١٨/٧ مريم: ٢٦ 
﴿ B A ﴾ م٤٠٦/٢ مريم: ٢٨ 
﴿ × Ù Ø ﴾ م٢٧٤/٢ مريم: ٣٨ 

﴿ ¡ ﴾ م١١٨/٤ مريم: ٤٦ 
﴿ Ü Û Ú Ù Ø ﴾ م١٠٦/٢ مريم: ٦٤ 

﴿ l k j i h ﴾ م٨٢/٣ مريم: ٨٥ 
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﴿ 8 9 : ; > ﴾ م٢٦٦/٢٣ طٰه: ١٥ 
﴿ è ç æ å ä ã ﴾ م١٤٨/٢ طٰه: ٥٠ 

﴿ U T S R Q P O N ﴾ م٣٥٣/١٨ طٰه: ٥٥ 
﴿ S R Q P ﴾ م٣٧٢/١٠ طٰه: ٦٩ 

﴿ z y x w ﴾ م٢٨٢/١٣ طٰه: ٧١ 
﴿ ¾ ¿ Á À ﴾ م٣٤٣/٢ طٰه: ١١١ 

﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ م٤٢٧/٤ طٰه: ١٣٠ 
﴿ r q p o n ﴾ م٧٣٩/٢ األنبياء: ٣٠ 

﴿ ª » ¬ ® ﴾ م٢٤٢/٢ األنبياء: ٤٣ 
 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ األنبياء: ٤٧ 

O N M LK J I H ﴾ م٤٠٤/١٧
﴿ y x w v u t s ﴾ م٢٩٤/٢، م١٩٦/١٣ األنبياء: ٦٧ 

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ األنبياء: ٧٨ 
t ﴾ م٣٩٢/١

 £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  xw  v ﴿ األنبياء: ٧٩ 
¤ ﴾ م٣٩٢/١، م٣٤/٩

﴿ 7 8 9 : ﴾ م٤٠٢/١٨ الحج: ٧ 
﴿ + , - . / 0 1 2 3 4 ﴾ م٥٢٤/٥ الحج: ١٧ 

﴿ n m l ﴾ م٢٢٦/٧ الحج: ٢٨ 
﴿ x w v ﴾ م٢٢٤/٧ الحج: ٢٨ 

﴿ | { ~ ﴾ م٥٥٧/٦ الحج: ٢٩ 
﴿ ¢ £ ¤ ﴾ م٨٦/٣ الحج: ٢٩ 

﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ م٣٠/٤ الحج: ٣٠ 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' ﴿ الحج: ٣١ 

6 ﴾ م٤٢٥/١٨
﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴾ م٦٠١/٦ الحج: ٣٧ 
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﴿ ! " # $ %& ) ) * * + ﴾ م١٥٢/٨ الحج: ٣٩ 
﴿ 9 : ; >... ﴾ م٧٣/٤ الحج: ٤٠ 

﴿ ? @ B A ﴾ م١٠/١٢ الحج: ٤٠ 
﴿ º « ¼ ½ ¾ ﴾ م٨٨/٢١ الحج: ٤٦ 

﴿ Í Ì D Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ م٤٣٥/١٣ الحج: ٤٦ 
﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ م١٦٣/٢ الحج: ٧٢ 

﴿ i h g f e ﴾ م١٤٢/٤، ١٦٠ الحج: ٧٧ 
﴿ m l ﴾ م٦٤٠/٤، م٢٦/١٩ الحج: ٧٧ 

﴿ v u t s r ﴾ م١٨/٢، م٩/٨ الحج: ٧٨ 
﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ م٤٠٠/١١ الحج: ٧٨ 

 ﴾ D C B A @ ? > = < ; ❁ 9 8 7 6 ﴿ المؤمنون: ٥، ٦ 
م٤٤٨/١٩

﴿ { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٤٠٢/١٥ المؤمنون: ٩٩، ١٠٠ 
﴿ o n m l k j ❁ h g f e d c b ﴾ م٤٠٥/١٨ المؤمنون: ١١٢، ١١٣ 

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + ﴿ النور: ٢ 
م٢٥٠/٢٢،  م٢٧٤/٧،  م٣٣١/١،   ﴾ F  E  D  C  B  A@  ?  >

٢٥١، ٣٢٣، ٣٧٩
 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ النور: ٣ 

Z ﴾ م٢٥٨/١٩، ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠
﴿ \ [ ^ _ ` f e d c b a ﴾ م٨١٥/٢، م٣٣١/٢٢ النور: ٤ 

 ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } ﴿ النور: ٦ - ٩ 
 À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á

Ò ﴾ م٣٧٣/٢٢
﴿ { ~ ے ﴾ م٣٨٥/٢٢ النور: ٦ 

﴿ § ¨ © ª » ﴾ م١١٧/٧ النور: ٦ 
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﴿ μ ´ ³ ² ¶ ﴾ م١١٧/٧ النور: ٧ 
﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ م٢٧٠/٧، م٣٧٩/٢٢، ٣٨٢ النور: ٨ 

﴿ 2 3 4 5 6 7 98 : ; > = < ? @ ﴾ م٣٣١/٢٢ النور: ١١ 
 ﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ النور: ١٢ 

م٢٣٦/١٩، م٣٣٢/٢٢
﴿ M L K J I H ﴾ م٣٩٣/٢١، م٣٣٩/٢٢ النور: ٢٢ 

 ﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ النور: ٢٧ 
م٢٢٨/٢، ٢٣٢

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ م٢٢٨/٢ النور: ٢٨ 
﴿ , - . / 0 ﴾ م٢٢٨/٢ النور: ٢٨ 

﴿ ; > = < ? @ E D C B A ﴾ م٢٢٨/٢، ٢٣٢، م٤٩٥/١١ النور: ٢٩ 
﴿ R Q P O N ﴾ م٩/٢، م٢٤٦/٣ النور: ٣٠ 

م٣٧٦/٢،   ﴾ m  l  k  j  i  h  g  r  q  p  o ﴿ النور: ٣١ 
٣٨٢، ٣٨٧

﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ م١١/٢ النور: ٣١ 
﴿ ! " # $ % & ' ﴾ م١٤/١٩، ١٥، ٢٣، ٢٤ النور: ٣٢ 

﴿ ') ( * + , - . / ﴾ م١٥/١٩، ١٦، ٣٥ النور: ٣٢ 
﴿ 5 6 7 8 9 ﴾ م١٦/١٩ النور: ٣٣ 

﴿ @ J I H G F E D C B A ﴾ م٣٢٠/١،  النور: ٣٣ 
م٣٩٨/١١، ٤١١، م٥٧٦/١٧، ٥٧٨، ٥٩٠

﴿ Q P O N M L ﴾ م٥٧٦/١٧، ٥٧٨ الّنور: ٣٣ 
﴿ Z Y X W V U T S ] \ [ ﴾ م٢٣٧/٢٢ النور: ٣٣ 

﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ م٣٥٠/٣ النور: ٣٦ 
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ م٧٣٩/٢ النور: ٤٥ 

﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ م٢٣٧/٢، ٢٣٨ النور: ٥٨ 
﴿ ¼ ½ ﴾ م٢٣٧/٢ النور: ٥٨ 
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﴿ Ã Â  Á À ﴾ م٢٣٧/٢ النور: ٥٨ 
﴿ È Ç ﴾ م٢٣٧/٢، ٦١٢ النور: ٥٨ 

﴿ ! " # $ % ﴾ م٤٥٧/٣، م٤١٥/١٣ النور: ٥٩ 
﴿ 7 8 9 ﴾ م٣٨٨/٢ النور: ٦٠ 

﴿ < ? @ ﴾ م٣٨٨/٢ النور: ٦٠ 
﴿ C B A ﴾ م٣٨٨/٢ النور: ٦٠ 

﴿ F E D ﴾ م٣٨٨/٢ النور: ٦٠ 
﴿ K J I H ﴾ م٣٨٨/٢ النور: ٦٠ 

﴿ Z Y X W V U T S R Q ] \ ﴾ م٧٠/٨، ٨٩ الّنور: ٦١ 
 ﴾ ...i h g f e d c b a ` _ ^ ] ﴿ النور: ٦١ 

م٢٧٤/١٣، م١٧٥/١٥، م٤٤٢/٢٢
﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ م٢٣٢/٢ النور: ٦١ 

﴿ S R Q P O N M L ﴾ م٢١٥/٢ النور: ٦٣ 
﴿ [ ^ _ ` h g f e d c b a ﴾ م٣٠٣/١،  النور: ٦٣ 

م٢٢٤/١٨
 u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ الفرقان: ٢٧ - ٢٩ 
z ❁ x w v } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾ م٤١١/١
﴿ _ ` c b a ﴾ م٤٩٠/٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٥٥، ٧٩٢، ٨٠٢، م١٦/٣ الفرقان: ٤٨ 

﴿ ¾ ¿ Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٥٢/١٩ الفرقان: ٥٤ 
﴿ 6 7 8 9 : ; ﴾ م١٠/٢ الفرقان: ٥٨ 

﴿ © ª » ¬ ® ﴾ م٢٠٧/٢ الفرقان: ٦٣ 
́ ﴾ م٦٢٢/٤، م١٣٠/٧  ³ ² ± ° ﴿ الفرقان: ٦٤ 

﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ م٦٣٠/٥ الفرقان: ٦٧ 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الفرقان: ٦٨ 

21 3 4 5 6 7 ﴾ م٢٢٦/١، ٢٢٧، م١٢/٢، م٧/٢٣، ٨
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﴿ E D C B ﴾ م٨/٢٣ الفرقان: ٧٠ 
﴿ M L K J I H G F ﴾ م٨/٢٣ الفرقان: ٧٠ 

﴿ R Q P O ﴾ م٨/٢٣ الفرقان: ٧٠ 
﴿ ) ( * + ﴾ م٥٢٥/٧ الشعراء: ٢١ 

̀ ﴾ م٤٣٣/٢٣  _ ﴿ الشعراء: ٩٤ 
﴿ z y } | ﴾ م٩٣/٩ الشعراء: ١٥١ 

﴿ G F E D ﴾ م٣٤٩/٢٢ الشعراء: ١٦٥ 
 %  $  #  "  !  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ الشعراء: ٢٠٥ - ٢٠٧ 

& ﴾ م٦٩/٩
﴿ Q P O ﴾ م٣٠٤/٢، م١٨٦/١٦ الشعراء: ٢١٤ 
﴿ \ [ ^ _ ` b a ﴾ م٢٠٥/٢ النمل: ٧ 

﴿ o n m l k j i h g f ﴾ م٢٠٥/٢ النمل: ٨ 
﴿ | { ﴾ م٢٠٥/٢ النمل: ١٠ 

﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ م١٨/٢٣ النمل: ١٠ 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  . ﴿ النمل: ١٥ 

م٢٣٧/١
﴿ u t s r ﴾ م٢٤٤/٤ الّنمل: ١٩ 

﴿ Ã Â Á À ﴾ م٥١٣/٧ النمل: ٢١ 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ م٣٨٨/١٥ النمل: ٣١ 

﴿ V U T S R Q P O ﴾ م٦٨/٩ الّنمل: ٣٩ 
﴿ á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö ﴾ م٧٤٠/٢ النمل: ٤٤ 

﴿ J I H G F ﴾ م٢٢٢/٢ النمل: ٥٩ 
﴿ ; > = < ? @ C B A ﴾ م٣٤٧/٦ النمل: ٩١ 

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ م٣٤٢/٣ القصص: ١١ 
﴿ J I H G ﴾ م١٨/٢٣، ٤٢٨ القصص: ١٥ 

﴿ Z Y X W ] \ [ ^ _ ﴾ م١٨/٢٣ القصص: ١٦ 
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﴿ J I H ﴾ م٤٤٥/٦ القصص: ٢٣ 
﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ م٢٠٥/٢ القصص: ٢٩ 

﴿ < ? @ D C B A ﴾ م٢٠٥/٢ القصص: ٣٠ 
﴿ T S R ﴾ م٢٠٥/٢ القصص: ٣١ 

﴿ | { ~ ے ¡ ﴾ م٣٠٩/٧ القصص: ٤١ 
﴿ S R Q P O ﴾ م١٠/٢ القصص: ٥٥ 

﴿ µ ´ ³ ¶ ﴾ م٢٥٧/٢ القصص: ٨٢ 
﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ م٣٠/٨ القصص: ٨٣ 

﴿ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٩٤/١٥، م٧٤٤/٢٠، ٧٤٧ العنكبوت: ١٤ 
﴿ 8 9 : ; > = < ? ﴾ م٣٧٢/١٠ العنكبوت: ٢٥ 

﴿ | { ~ ﴾ م٤٠٥/٢٠ العنكبوت: ٢٨ 
﴿ z y x } ﴾ م٨٧/٢١، ٨٨ العنكبوت: ٤٣ 

﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - ﴾ م٤١/٢٣ العنكبوت: ٤٦ 
﴿ k j i h g f e d c ﴾ م٢٦٢/١ العنكبوت: ٤٩ 

﴿ t s r q p ﴾ م١٠/٨ العنكبوت: ٦٩ 
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ م٤٣٢/٤ الّروم: ١٧ 
﴿ f e d c ﴾ م١٤٧/٢، م٤٦٠/٢٠ الّروم: ٢١ 

﴿ E D C ﴾ م١٦٣/٤ الّروم: ٢٧ 
̄ ﴾ م٣١٠/٥  ® ¬ « ª © ﴿ الّروم: ٣٠ 

̈ ﴾ م١١٢/١٣ ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  الّروم: ٣٩ 
́ ﴾ م١١/٥  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ الّروم: ٣٩ 

﴿ P O N M L K J I ﴾ م٦١٩/١٩ لقمان: ١٤ 
﴿ V U T S R Q ﴾ م١١/٢ لقمان: ١٤ 

﴿ i h g f ﴾ م٢٠٢/١٣ لقمان: ١٥ 
﴿ Ì Ë Ê É ﴾ م٣٧٥/٢٣ لقمان: ١٨ 

﴿ æ å ä ã â ﴾ م١٩٤/٢ لقمان: ١٩ 
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 Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ لقمان: ٣٤ 
Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ م٢٤٥/١

﴿ x w v u t ﴾ م٧١/٢ السجدة: ٧ 
﴿ z } | { ~ ﴾ م٢٩٨/١ السجدة: ٧ 

﴿ T S R QP O N M L K J ﴾ م٢٤٧/٧ السجدة: ٢٤ 
م٢٥٥/٣،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ األحزاب: ٥ 

م٣٩٧/١١، ٤٠٦، م١٤٥/١٩
﴿ ¨ © ª » ¬® ¯ ° ﴾ م٤٠٣/٢، م٢٦٣/١٥ األحزاب: ٦ 

﴿ μ ´ ³ ² ¶ ﴾ م٢٥٠/١٣ األحزاب: ٦ 
﴿ ¾ ¿ É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ﴾ م٢٦٣/١٥ األحزاب: ٦ 

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ م١٨٩/٢١ األحزاب: ٧ 
﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ م١٢٢/٩ األحزاب: ٢١ 

﴿ o n m l ﴾ م١٦٥/٨ األحزاب: ٢٧ 
﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ م٢١٣/١، ٢١٥، ٢١٦،  األحزاب: ٢٨ 

م٢٥٥/٢١
﴿ M L K J I ﴾ م٣٨٢/٢ األحزاب: ٣٣ 

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ﴾ م١٢/١٩ األحزاب: ٣٦ 
 H G F E D C B A @ ? > = < ; ﴿ األحزاب: ٣٧ 

S R Q P O N M L K J I  ﴾ م١٣/١٩، ٦٩
﴿ Z Y X W V U ﴾ م١٢/١٩ األحزاب: ٣٧ 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ األحزاب: ٤٩ 
_ ` b a ﴾ م٦٩/١٩، ١٤٧، م٥٣٧/٢٠، م٥٣٩/٢١، ٥٧٥، ٥٧٧

 e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ األحزاب: ٤٩ 
g f ﴾ م٢٦/٢٠، ٥٤٢، ٥٧٧

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ األحزاب: ٥٠ 
µ ﴾ م٨/١٩، م١٣/٢٠
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﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ م٢١/١٩ األحزاب: ٥٠ 
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ األحزاب: ٥٢ 

] \ ﴾ م٣٣١/١، م٨/١٩، ١٤٢
﴿ º ¹ « ¼ ﴾ م٣٩٢/٢ األحزاب: ٥٣ 

 Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ األحزاب: ٥٣ 
Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ م٩/١٩، ١١

﴿ ! " # ﴾ م٩/٧ األحزاب: ٥٥ 
﴿ 2 3 4 5 ﴾ م٩/٧ األحزاب: ٥٥ 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ األحزاب: ٥٨ 
k j ﴾ م٣٩٣/٧

﴿ z y xw v u t } | { ~ ﴾ م٣٧٦/٢، ٣٨٧ األحزاب: ٥٩ 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ األحزاب: ٦٠، ٦١ 
 Â  Á  À  ¿  ¾½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

Ã ﴾ م٣٠٠/٧
﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ م٧/١٣، م٤١٩/٢٢ األحزاب: ٧٢ 

﴿ Q P O NM L K J I H ﴾ م٢٩/١٠ سبأ: ٣ 
﴿ d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ م٨/٩ سبأ: ٢٦ 

﴿ y x w v u ﴾ م٧٦٠/٢ سبأ: ٢٨ 
﴿ ? @ D C B A ﴾ م٩/٢ فاطر: ٦ 

﴿ $ % & ' ) ﴾ م٧٤٠/٢ فاطر: ١٢ 
﴿ ( * + ﴾ م٧٩٥/٢ فاطر: ١٢ 

﴿ z y x w v u} | { ~ ے ﴾ م١١/٢ فاطر: ١٥ 
́ ﴾ م٢٥٤/١، م٢٦٠/٢، م٢٢٦/٣  ³ ² ± ° ¯ ﴿ فاطر: ٢٨ 

﴿ Ë Ê É ﴾ م٢٩/١٩ فاطر: ٢٩ 
﴿ Ä Ã Â Á ﴾ م١٨٢/٧، م١٢٤/٢١ يۤس: ٣٩ 

﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٤٠٠/١٨ يۤس: ٥٢ 
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﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ م٤٠٠/١٨ يۤس: ٥٢ 
 0 / . ❁ , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ يۤس: ٧١، ٧٢ 

1 2 3 ﴾ م٢٠٨/١٢
﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴾ م٢٩٨/١ يۤس: ٧٧ 

﴿ o n m l k j ih g f e d ﴾ م٥٣١/٣ يۤس: ٧٨ 
﴿ z y x wv u t s r q } ﴾ م٥٣١/٣ يۤس: ٧٩ 

﴿  r q p ﴾ م١١٨/٤ الّصاّفات: ٦٥ 
﴿ ' ) ❁ * + , ﴾ م١١٢/٨ الّصاّفات: ١٠٤، ١٠٥ 

﴿ / 0 1 2 ﴾ م٤١٠/٢ الّصاّفات: ١٣٠ 
﴿ ~ ے ﴾ م٨٠٠/٢ الّصاّفات: ١٤٥ 

﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ م٣٣٧/١٥ الّصاّفات: ١٤٧ 
﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ م١١٠/٨ الّصاّفات: ١٧١ 

 Ù  Ø  ×  ❁ Õ  Ô  Ó  ❁ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ الّصاّفات: ١٨٠ - ١٨٢ 
Ú ﴾ م٣٩٠/٦

﴿ Õ Ô Ó ﴾ م٢٢٢/٢ الّصاّفات: ١٨١ 
﴿ á à ß Þ Ý ﴾ م٥٩/١٩ ۤص: ١٦ 

﴿ ? @ B A ﴾ م٢٢٢/٩، م٣٥٥/١٠ ۤص: ٢٠ 
﴿ K J I H G F E ﴾ م٩/٩ ۤص: ٢١ 

﴿ Z Y X ] \ ﴾ م١٠/٩ ۤص: ٢٢ 
﴿ º ¹ « ﴾ م٤٤/٣ ۤص: ٢٤ 

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ م١٤/٩، ٦٨ ۤص: ٢٦ 
﴿ Z Y X W V ] ﴾ م٦٠/٨ ۤص: ٣١ 

﴿ o n m l ﴾ م٦٠/٨ ۤص: ٣٣ 
﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ م١٣٩/٧، م٤٢٦/٢٣ ۤص: ٤٤ 

﴿ Ë Ê É ÈÇ Æ Å ﴾ م٢٤٠/٢، ٢٤١ ۤص: ٥٩ 
﴿ ? @ B A ﴾ م١٣٥/٢١ ۤص: ٨٨ 
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﴿ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ م٢٥٧/١، م٣٢٥/٧ الزمر: ٩ 
﴿ ê é è ç æ å ﴾ م٢١/٦ الزمر: ١٠ 

﴿ z y } | { ﴾ م١٠٠/١، م٤٣٥/٤ الزمر: ١٨ 
﴿ Ù Ø × Ö ﴾ م٧٥٥/٢ الزمر: ٢١ 

﴿ 7 8 9 : ; ﴾ م١٢٧/٢ الزمر: ٤٢ 
﴿ § ¨ © ª » ﴾ م٤٠٩/٦ الزمر: ٤٦ 

﴿ z y x w v u t } | { ~ ﴾ م٨/٢٣ الزمر: ٥٣ 
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ م٨/٢٣ الزمر: ٥٣ 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ الزمر: ٦٧ 
Ä﴾ م١١٧/٨

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . ﴾ م٢٦/٨ الزمر: ٦٨ 
̧ ﴾ م٦٢٧/٤  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ غافر: ٧ 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ غافر: ٧، ٨ 
 + * ) ( ' & % $ # " ! ❁ ½

,- . / 0 1 ﴾ م٢٥٠/١٨، ٢٥٣
﴿ = < ? @ ﴾ م٦٢٧/٤ غافر: ٩ 

﴿ W V U T S R ﴾ م١٨٩/١، م٤٠٤/١٨ غافر: ١١ 
﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ م٤٦/٦ غافر: ١٤ 

﴿ Z Y X W V U T S ﴾ م٥٠٨/٧ غافر: ٣٥ 
﴿ r q p o n ﴾ م٤٠٢/١٨ غافر: ٤٦ 

﴿ y x w ﴾ م٤١٠/٢ غافر: ٤٦ 
﴿ ! " # $ % ﴾ م٧/٩ فّصلت: ١٢ 

﴿ ! " # $ %& ﴾ م٤٦٨/٣ فّصلت: ٢١ 
̈ ﴾ م١٥٢/٨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ فّصلت: ٢٦ 

﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ م١٥/٢٣ فّصلت: ٢٩ 
﴿ T S R Q P O N M L... ﴾ م٨٦/٤ فّصلت: ٣٣ 
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﴿ ` k j i h g f e d c b a ﴾ م٢١٢/٢، ٣٩٨ فّصلت: ٣٤ 
﴿ p o n m lk j i h g f e d c ﴾ م١٢٣/٤ فّصلت: ٤٢ 

﴿ ¨ © ª ﴾ م٥٦/٦ فّصلت: ٥١ 
﴿ u t s r q p ﴾ م٤٠٢/١٨ الشورى: ٧ 

﴿ \ [ ^ _ ` g f e d c b a ﴾ م٢٩١/٢ الشورى: ٢٥ 
﴿ Õ Ô Ó ﴾ م٥٩١/٢٠ الشورى: ٣٠ 

﴿ p o n ﴾ م٢٥٢/٧ الشورى: ٣٨ 
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ م١٥٨/٢٣ الشورى: ٤٠ 

̧ ﴾ م٥٥٦/٧ م٣٠٢/١٢، م١٤٢/٢٣، ١٥٨  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ الّشورى: ٤١ 
﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م١٢٦/٢٣، م٥٥٦/٧ الشورى: ٤٢ 

﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ❁ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٤٩٣/١٣ الّشورى: ٤٩، ٥٠ 
 M L K J I H G F ... 9 8 7 6 5 4 3 ﴿ الّزخرف: ١٢، ١٣ 

N ﴾ م١١٦/٨
﴿ ; > = < ? @ S R Q P ... D C B A ﴾ م١١٧/٨ الّزخرف: ١٣، ١٤ 

﴿ ] \ [ ^ _ ` b a ﴾ م١١/٩ الّزخرف: ٨١ 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ م٢٦٠/٩ الّزخرف: ٨٦ 

﴿ > = < ❁ @ A ﴾ م١٢٢/٤ الّدخان: ٤٣، ٤٤ 
﴿ y x w ﴾ م٧٠/١٩ الّدخان: ٥٤ 

 ﴾[ Z Y X W ❁ U T S R Q P O N ﴿ الجاثية: ٣٦، ٣٧ 
م٣٦٩/٦

﴿ , - . / ﴾ م١٩٤/١٩، ٦١٩، م١٥٥/٢٢ األحقاف: ١٥ 
﴿ 9 : ; > = ﴾ م٢٥/٢ األحقاف: ١٥ 

﴿ n m l ﴾ م٨٦/٣ األحقاف: ٢٥ 
﴿ Z Y X W V U T S R ] \﴾ م٣٠٧/٨ محّمد: ٤ 

﴿ ¨ © ª » ﴾ م١١/٨ محّمد: ٧ 
﴿ \ [ ^ _ ` a ﴾ م٧٣٩/٢ محّمد: ١٥ 



٤٧ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

﴿ ® ¯ ° ± ﴾ م٦٤٠/١٩ محّمد: ٢٧ 
́ ﴾ م٤١٤/١٨  ³ ² ﴿ محّمد: ٢٧ 

﴿ ' ) ( * ﴾ م٢١٨/٩ محّمد: ٣٠ 
﴿ Y X W ﴾ م٣٤/٦ محّمد: ٣٣ 

﴿ q p o n m l k ﴾ م١٧٦/٨ محّمد: ٣٥ 
﴿ v u t s r ﴾ م١٣٣/٨ محّمد: ٣٥ 

﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴾ م٢٦٣/٢ الفتح: ١٠ 
﴿ y x w ﴾ م٢٩/١٩ الفتح: ١٢ 

﴿ = < ﴾ م٥٤١/٦ الفتح: ٢٥ 
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ م٤٤٩/٤ الفتح: ٢٧ 

̄ ﴾ م٧٥٣/٢٠  ® ¬ « ª © ¨ ﴿ الفتح: ٢٧ 
﴿ ! " #$ % & ' ) ( * + ﴾ م٣٠٠/٧، ٤٣٦ الفتح: ٢٩ 

﴿ % & ' ) ( * +, - . / ﴾ م٣٧٩/٨ الفتح: ٢٩ 
﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ م١٩٧/٥، م٦٩/٦ الحجرات: ٦ 

﴿ o n m l k j i﴾ م١٠١/٨، ٢٣٣ الحجرات: ٩ 
﴿ z y x w v } | { ﴾ م٤٥١/٧، م٧١/٨، ١٩٨ الحجرات: ٩ 

﴿ ; > = < ﴾ م٩/٩ الحجرات: ٩ 
̄ ﴾ م٤٣٦/٧  ® ¬ ﴿ الحجرات: ١٠ 
﴿ ° ± ² ﴾ م٤٤١/٩ الحجرات: ١٠ 

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ م١٠/٢، ٢٦٦ الحجرات: ١١ 
 à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ الحجرات: ١١ 

ã â á ﴾ م١١/٢، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، م٢٠/٢٣
﴿ ! " # $ % & ' ﴾ م١٠/٢، ٢٧١ الحجرات: ١٢ 
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ م١٠/٢، ٢٨٤ الحجرات: ١٢ 

﴿ O N M L ﴾ م٤١٣/٢ الحجرات: ١٣ 
﴿ U T S R Q ﴾ م٢٣٨/٢، ٤١٣ الحجرات: ١٣ 
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﴿ s r q p o ﴾ م٧٣٩/٢ ۤق: ٩ 
﴿ Z ] \ ﴾ م٤٣٣/٤ ۤق: ٣٩ 
﴿ [ ^ _ ﴾ م٤٣٣/٤ ۤق: ٣٩ 
﴿ Z ] \ ﴾ م٤٣٣/٤ ۤق: ٤٠ 

̂ ﴾ م٤٤/٣، م٤٣٣/٤  ] ﴿ ۤق: ٤٠ 
﴿ \ [ ^ _ ` a ﴾ م٤١١/٤ الّذاريات: ١٧ 

﴿ e d c ﴾ م٤١١/٤ الّذاريات: ١٨ 
﴿ ± º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² « ﴾ م٢٠٧/٢ الّذاريات: ٢٥ 

﴿ ¡ ¢ £ ﴾ م١٣٤/٢١ الّذاريات: ٤٣ 
﴿ \ [ ^ _ ` d c b a ﴾ م١٢/٢، ٦٧٠ الّذاريات: ٥٩ 

﴿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٣٩٩/١٣ الطور: ١٣ 
﴿ y x w ﴾ م٧٠/١٩ الطور: ٢٠ 

﴿ X W V ﴾ م١٩٣/٢٣ الطور: ٣٨ 
﴿ Ó Ò Ñ ﴾ م١٠/٢ الطور: ٤٨ 

﴿ × Û Ú Ù Ø ﴾ م٦٠١/٤ الطور: ٤٨ 
﴿ + , - . ❁ 0 1 2 3 4 ﴾ م٣٠٣/١، م٢٢٤/١٨ الّنجم: ٣، ٤ 

﴿ : ; > ﴾ م١٤٦/٣ الّنجم: ٦ 
﴿ z } | { ~ ﴾ م٣٥/٨ الّنجم: ٣٢ 

﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ م٤٤٥/٦ الّنجم: ٣٩ 
﴿ Ë Ê É È Ç Æ ﴾ م٣٥٨/٨ القمر: ٦ 

﴿ t s r q p o n ﴾ م٢٤٧/١ القمر: ١٧ 
﴿ - . ﴾ م١٧٩/١٥ القمر: ٢٩ 

﴿ $ % & ﴾ م٨٥/٣ الّرحٰمن: ٤١ 
﴿ Å ﴾ م١٤٠/٤، ١٤١ الّرحٰمن: ٦٤ 

﴿ ! " # $ ﴾ م١٨٩/٢١ الّرحٰمن: ٦٨ 
﴿ 4 5 6 7 ﴾ م١٤/٦ الّرحٰمن: ٧٢ 
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﴿ < ? @ C B A ﴾ م١٤٥/٢ الّرحٰمن: ٧٤ 
﴿ [ ^ _ ﴾ م١٣٥/٤ الواقعة: ١ 

﴿ Ë Ê É È ﴾ م١٥٢/٤ الواقعة: ٧٤ 
﴿ ( * + , ﴾ م٣٥٦/٣ الواقعة: ٧٩ 
﴿ y x wv u ﴾ م٢٩٠/١٩ الحديد: ١٥ 

﴿ Æ Å Ä Ã ﴾ م١٥٢/١٢ الحديد: ١٧ 
 ﴾ o n m l k j i h g f e d c ﴿ الحديد: ٢٧ 

م٣٧١/٨
﴿ 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ م٤٥٧/٢١، ٤٦٠، ٤٦٤ المجادلة: ٢ 

﴿ : ; >= < ? @ B A ﴾ م٢٤٢/٣ المجادلة: ٢ 
﴿ I H G F E D ﴾ م٢١١/٧ المجادلة: ٢ 

﴿ W V U T ﴾ م٧٧/٢١، ٤٦٤ المجادلة: ٣ 
 j i h ❁ f e d c ba ` _ ^] \ [ Z Y X ﴿ المجادلة: ٣، ٤ 
 ﴾ x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k

م٢٥٩/٢، م٦٠٠/١٧، م٤٧٩/٢١، ٤٩٤، ٥١٤
﴿ Z Y X W V U T ﴾ م٢١٤/٢ المجادلة: ٨ 

﴿ o n m ﴾ م٨٠٠/٢ المجادلة: ٨ 
﴿ Ù Ø × Ö ﴾ م٩٦/٤ المجادلة: ١١ 

﴿ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ م٢٦٢/١ المجادلة: ١١ 
﴿ h g f e d ﴾ م٦٧/٧ المجادلة: ١٤ 

﴿ Q P O ﴾ م١١/٨ المجادلة: ٢٢ 
́ ﴾ م٧١/١، م٣٩٩/١١  ³ ² ﴿ الحشر: ٢ 

́ ﴾ م٢٨٤/٨، ٢٨٦  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ الحشر: ٢ 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿ الحشر: ٥ 

م٢٨٣/٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٥٥١
﴿ = < ? @ B A ﴾ م١٩٧/٨ الحشر: ٦ 
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 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ الحشر: ٧ 
g ﴾م٢٠٥/٨، م١٩٠/٩، م٩٦/١٢، م٣٣٨/١٥

﴿ ´ µ ﴾ م١٩٠/٩ الحشر: ٨ 
﴿ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ م١٩٠/٩ الحشر: ٩ 

﴿ ! " # $ % ... 5 6 7 ﴾ م١٩٠/٩، م٩٦/١٢، ١٠٦ الحشر: ١٠ 
﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ م٢٨٠/٢، م٢٠٥/٨ الحشر: ١٠ 

﴿ z y xw v u ts r q p o n m } ﴾ م٣٦١/٦ الحشر ٢٢ 
﴿ ; > = < ﴾ م٩/٩ الممتحنة: ٨ 

﴿ z y x w } | { ~ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦  الممتحنة: ١٠ 
§ ¨ © ª » ﴾ م٣٢٠/١، م٣٩٨/١١، ٤١٢

﴿ È Ç Æ Å ﴾ م٥٥٠/١٩ الممتحنة: ١٠ 
﴿ â á à ß Þ Ý Ü Û ﴾ م١٨/٢ الممتحنة: ١١ 

﴿ r q p o n m l k ... § ¨ © ﴾ م١٣/٨ الّصف: ٢ - ٤ 
﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ م١٠/٨ الّصف: ٤ 

ے   ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ الّصف: ١٠، ١١ 
¡ ¢﴾ م١١/٨، ١٣، ١٦

﴿ Ã Â﴾ م١٦/٨ الّصف: ١٣ 
﴿ Ý Ü Û Ú ﴾ م٨١/٣ الّصف: ١٤  

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الجمعة: ٩ 
/﴾ م٤٨١/٢، م٥٤٩/٤، م٢١٦/٦

﴿ A @ ? > = < ; : 9 8 ﴾ م٢٥١/١ الجمعة: ١٠ 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ المنافقون: ١٠، ١١ 

º ¹ ❁ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ م٤٠٢/١٥
﴿ D C B A ﴾ م٣٠٣/١ التغابن: ١٢ 

﴿ p o n m ﴾ م١٦٩/١٣ الّتغابن: ١٥ 



٥١ فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 .- , + *) ( ' & % $ # " ! ﴿ الّطالق: ١ 
م٢٠٧/١،   ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

م٢٦٧/١٩، م٣٧٦/٢٠، ٤٠٥، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٤
﴿ N M L K J I ﴾ م٥٢٠/٢٠ الّطالق: ١ 

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ الّطالق: ٢ 
̂ ﴾ م٧٩/١٠، ٨٣، ٩١، ٣٦٨، م٢٦٥/١٥، م٨٧/١٩، ٨٩، ٩٠، م٥٤٢/٢٠،   ] \

٥٧٧، ٥٨٦، م٦٢٠/٢١
﴿ o n m l k j ﴾ م٥٣١/٢٠ الّطالق: ٢ 

﴿ z y x w } |{ ~ ے ¡ ¢ ﴾ م١٦٣/٢ الّطالق: ٣ 
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ م١٦٣/٢ الّطالق: ٣ 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ الّطالق: ٤ 
º ﴾ م٥٤٠/٢١، ٥٧٦، ٥٩٠، ٦٠٤، م٣٣/٢٢

﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ م٥٤٠/٢١، ٥٦٦، ٥٧٨، م١٤٢/٢٢، ١٥٦ الّطالق: ٤ 
﴿ ! " # $ ﴾ م٣٧٦/٢٠ الّطالق: ٦ 

﴿ , - . / 0 1 ﴾ م٣٨٠/٢٠ الّطالق: ٦ 
﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ م١٥٦/٢٢ الّطالق: ٦ 

 D C B A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 ﴿ الّطالق: ٦، ٧ 
م٥٦٨/١٢،   ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  ❁

م٢١١/١٣، ٢٢٢
﴿ [ ^ _ ` a ﴾ م٢١٦/١٣ الّطالق: ٧ 

﴿ ! " # $ % & ' )( * + , ﴾ م٦٩/١٩، م٥٢٩/٢١ التحريم: ١ 
﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾ م٥٢٩/٢١ التحريم: ٢ 

﴿ ¯ ° ± ² ﴾ م٣٤٦/٢، م٢٣٨/٢٢ التحريم: ٦ 
﴿ µ ´ ³ ﴾ م٧/٣ التحريم: ٦ 

﴿ Z Y XW V U T S R Q] \ [ ﴾ م٨/٨ التحريم: ٩ 
﴿ | { ~ ے ¡ ﴾ م١٢٤/٤ التحريم: ١١ 
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﴿ « ¼ ½ ﴾ م٢٨٣/٢٢ التحريم: ١٢ 
﴿ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٨٨/٢١ الُملك: ١٠ 

﴿ n m l k ﴾ م٤٦٦/٢٠ القلم: ٤ 
﴿ ¬ ® ¯ ° ± ❁ º ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ « ﴾ م٤٢١/١ القلم: ١٠ - ١٢ 

﴿ µ ´ ³ ﴾ م٢٨١/٢ القلم: ١١ 
﴿ + , - . ﴾ م٦٨/٧ القلم: ١٧ 

﴿ q p ﴾ م٦٠٧/١١ القلم: ٥١ 
﴿ N M L K ﴾ م١٦/٦، م٤٦/٨ المعارج: ١٩ 

﴿ ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ م٣٩٧/١١ المعارج: ٢٩، ٣٠ 
﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ م١١/١٣ المعارج: ٣٢ 

﴿ È Ç Æ Å Ä ﴾ م٣٠٩/٤ المعارج: ٣٤ 
﴿ - . / 0 1 ﴾ م٨/٩، م٣٦٧/١١ الجّن: ١٥ 

﴿ N M L K J I H G ﴾ م١٤٨/١، ١٤٩، ١٥٠، م٧/١٢ الجّن: ١٨ 
﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ م٢٤٥/١ الجّن: ٢٦ 

﴿ ! " ﴾ م٢٧٠/٢ المّزّمل: ١ 
﴿ J I H G F E ﴾ م١٢٧/٢ المّزّمل: ٧ 

﴿ ¿ Á À ﴾ م٥٩٩/٢٠ المّزّمل: ١٨ 
﴿ < ? @ B A ﴾ م١٤٠/٤ المّزّمل: ٢٠ 

﴿ W V U T S RQ P O N M L K J ﴾ م٤١٥/١٨ المّزّمل: ٢٠ 
﴿ a ` _ ^ ]\ [ Z Y ﴾ م١٣٣/٤، ١٤٠، م٣٠٩/٥ المّزّمل: ٢٠ 

﴿ | { ❁ ے ¡ ❁ £ ¤ ﴾ م٢٧٠/٢، م١٠٨/٤ المّدّثر: ١ - ٣ 
﴿ ¦ § ﴾ م٧١٣/٢، م٤٣٧/٣، م٥٥٢/٢٠ المّدّثر: ٤ 

﴿ × Û Ú Ù Ø ﴾ م٤٢٠/٢٢، م٢٦٦/٢٣ المّدّثر: ٣٨ 
﴿ Ä Ã Â Á À ﴾ م١٨/١٥، م٥٩٩/٢٠ القيامة: ١٤ 

﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ م١٧٠/٢ القيامة: ٤٠ 
̧ ﴾ م١٨٢/٧، م١٣٤/٢١  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ اإلنسان: ١ 
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﴿ 5 6 7 ﴾ م١٢٥/٥ اإلنسان: ٨ 
﴿ æ å ä ã â á ﴾ م٤٢١/١، م٥٠٨/٧، ٥٥٨، م٩٣/٩ اإلنسان: ٢٤ 

﴿ N M L ﴾ م٤٣٣/٤ اإلنسان: ٢٥ 
﴿ ! " # $ ﴾ م٤٣٣/٤ اإلنسان: ٢٦ 

﴿ 4 5 ﴾ م٣٤/٢ اإلنسان: ٢٨ 
﴿ ¥ ¦ § ﴾ م٧٥/٣ المرسالت: ١١ 

﴿ ! " # $ % ﴾ م٤٩٠/٢، ٤٩٢ المرسالت: ٢٠ 
﴿ 8 9 : ; ❁ = < ﴾ م٤٥٢/٢٢ المرسالت: ٢٥، ٢٦ 

﴿ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ م٣٠/١، م٧٤٨/٢، م٤٧٨/٣ عبس: ٢٤ 
﴿ ñ ð ï î ﴾ م٧٩/٢١ عبس: ٤٢ 

﴿ ! " # ﴾ م١٠١/٢١ التكوير: ١ 
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ م٥٨١/٢، م٧٥٣/٢٠ التكوير: ٢٩ 

﴿ O N M LK ﴾ م٢٧٩/١٢ المطّففين: ١٤ 
﴿ % & ' ) ( * ﴾ م٩١/٤ المطّففين: ٣٦ 

﴿ + , - ﴾ م٩١/٢٣ البروج: ٤ 
﴿ / 0 1 ﴾ م٧/٣ البروج: ٥ 

﴿ Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ﴾ م٢٦٢/١ البروج: ٢١، ٢٢ 
﴿ 3 4 5 6 ﴾ م٢٩٨/١ الطارق: ٥ 

﴿ A @ ? > = ❁ ; : 9 8 ﴾ م٤٠٨/٣، ٤١٦ الطارق: ٦، ٧ 
﴿ r q p o ﴾ م١٥٢/٤ األعلى: ١ 

﴿ º ¹ « ¼ ﴾ م١٠٤/٢١ األعلى: ٩ 
﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ م٢٦٤/٦ األعلى: ١٤ 

﴿ 1 2 3 ❁ 5 6 7 ﴾ م١٢٧/٢ الفجر: ٢٧، ٢٨ 
﴿ z y x w ❁ u t s ❁ | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ م٤٤٨/١٧ البلد: ١١ - ١٤ 

﴿  z y x w ❁ | { ❁ ے ¡ ﴾ م١٢٢/٤، م١٢/٥ الّليل: ٥ - ٧ 
﴿ ¬ ﴾ م١٢٢/٤ الّليل: ١٠ 
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﴿ + , - . / 0 ﴾ م٨٩/٢١، ٩٢ التين: ٤ 
﴿ 2 3 4 5 ﴾ م٨٩/٢١، ٩٣ التين: ٥ 

﴿ I H G F ﴾ م١٧٠/٢ التين: ٨ 
﴿ k j i ❁ g f e d ﴾ م٢٥٥/١ العلق: ٦، ٧ 

﴿ µ ¶ ﴾ م٨٥/٣ العلق: ١٥ 
﴿ < ? @ B A ﴾ م٤١٠/١٦ القدر: ٥ 

﴿ o n m l k j i h ﴾ م٦٤٠/٢، م١٦/٣، ٣٠٤، م٥٤٠/٢١ البينة: ٥ 
﴿ y x w v ﴾ م١٦/٦ العاديات: ٦ 
﴿ Q P ﴾ م٢٥٥/٢، ٤٠٤ القارعة: ٩ 

﴿ ! ❁ # $ % & ﴾ م٢٩٨/١ العصر: ١، ٢ 
﴿ 2 3 4 5 ﴾ م١٣٦/٤ الهمزة: ١ 

﴿ E D C ﴾ م١٣٣/٤ الهمزة: ٤ 
﴿ 2 3 4 5... > = < ? ﴾ م١٣٣/٤ الهمزة: ١٣ 

﴿ [ ^ _ ` c b a ﴾ م٦٨/٢١ الفيل: ١ 
﴿ > = < ﴾ م٣٩٩/١٣ الماعون: ٢ 

﴿ M L K J I ﴾ م٣٠٩/٤ الماعون: ٥ 
﴿ Z ] \ ﴾ م١٧/٤، ٥٥٥، م٢٦٤/٦ الكوثر: ٢ 

﴿ D C B A ﴾ م١٠١/٢١ الّنصر: ١ 
﴿ Q P O ﴾ م١٥٣/٤ الّنصر: ٤ 

﴿ Z Y X ] \ ﴾ م٥٩١/٢٠ المسد: ١ 
﴿ r q p o n ❁ l k j ﴾ م٢٨١/٢ المسد: ٤، ٥ 

﴿ l k j ﴾ م٥٤٧/١٩ المسد: ٤ 
﴿ ! " # $ ﴾ م٣٦١/٦، م١٥٠/١٣ اإلخالص: ١ 

﴿ 4 5 6 7 ﴾ م٣٦١/٦ الفلق: ١ 
﴿ S R Q P ﴾ م٣٦١/٦ الناس: ١ 
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آخر ما أتاني به جبريل ‰ م٤١٢/١٨• 
آخر ما جاءني به جبرائيل م١٨٩/١• 
اآليتان اللتان في آخر سورة البقرة م١٨٨/٢• 
أؤّدي مكاتبتك وأتزّوجك م٥٨٥/١٧• 
ائذنوا فبئس رجل العشيرة م٩٩/٢• 
إئذني له، فإّنه عّمك م٦٣١/١٩• 
األئّمة ضمناء، والمؤّذنون أمناء م٣٣٧/٤• 
األئمة من قريش م٣٠٥/٧، ٣٣٠• 
أبخل الّناس من يبخل بالّسالم م٢١٣/٢• 
ابدؤوا بما بدأ اهللا به م٤٣/٣• 
أبدعــوى الجاهلّيــة تدعــون، وأنا بين • 

أظهركم م١٤٤/٨
«أبرد» ثّم جــاء ليؤّذن فقال لــه: «أبرد» • 

م٤٠٨/٤
أبردوا بالّظهر، فإن شــّدة الحر من فيح • 

جهّنم م٤٠٧/٤
أبصاحبكم ِمن م٣٠٩/٢٢• 
أبغض البالد إلى اهللا أسواقها م٧/١٢• 
أبغض الكالم: الّتحريف م٢٧٦/٢• 

أبغضكم إلّي الّثرثارون المتفيهقون م١٩٤/٢• 
 • أبغضكم إلــّي الُمَتَفْيِهق الِمكَثار والُملِح

المهذار م١٩٤/٢
أَْبقِ لِي م٢٨/٣، ٣٦٩• 
ابقي لي م٨١٣/٢• 
اإلبل جمال ألهلها م٢٠٩/١٢• 
ابن العّم مولى من ال مولى له م٣٣٦/١٧• 
ابني هذا ســيد يصلح اهللا على يديه بين • 

فئتين م٣٣٥/١٧
أتأخذ الّدية؟» فقال: ال م٢٠١/٢• 
أتاه آت فقال: يا رسول اهللا: إّن فالًنا أخذ • 

مالي م٣٨٠/١٠
أتاه ژ أعرابّي حيــن رمى جمرة العقبة • 

م١٤/٨
أتت أباها ژ شاكية من زوجها عثمان بن • 

عفان م٣٣٧/٢
اّتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الّزكاة • 

م٣٩٢/١٣
اّتخذوا الغنم، فإّن فيها بركة م٢١٢/١٢• 
أتدرون ما يقول األسد في زئيره م٣٨٠/٨• 
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أترضون أن يحكم فيكــم رجل منكم؟ • 
م٩٩/٩

اّتزن وأرجح، وخذ زيادة الوزن لصاحبه • 
م٣٢٢/١٢

أتسعى في األرض بالفساد م٢٤/١• 
أتشهد أن ال إله إّال اهللا، وأّن محّمًدا عبده • 

ورسوله؟ م٦٨/٦
أتشهد أن محمًدا رسول اهللا م٥١٩/٧• 
أتصلون من إخوانكم م٦٢٠/١٩• 
أتعجبك هذه الحّلة؟ م٢٨/٨• 
أتقدر أن تصّلي الليل كّله وال تنام م٣٨/٨• 
اّتقوا اهللا في الّضعيفيــن: المرأة واليتيم • 

م٣٢٠/١٣
اّتقوا اهللا في هذه البهائم المعجمة م١٩٩/١٢• 
اّتقوا عذراتكم م٤٦٥/٣• 
اتقوا المالعــن الثالث، وهــي الموارد • 

م٥٣٣/٣
اتقوا المالعن وأعدوا النبل م٥٣٢/٣• 
أتموا العّدة ثالثين يوًما م٦٠/٦• 
أتّموا صالتكم أنتم، فإّنا قوم مســافرون • 

م٤٤٨/٤
أتى أعرابّي الّنبّي ژ فقال: يا رسول اهللا، • 

الّرجل يقاتل ليغنم م١١١/٨
أتى جبريل الّنبّي ژ فقال: يا محّمد؛ إّن • 

اهللا يزّوجك زينب بنت جحش م١٣/١٩
أُتَِي النبّي ژ بعظم في االستنجاء م٤٦٤/٣• 
أُتَِي بطست فصب فيه الماء، فأدخل ژ • 

يده م٣٦١/٧

أُتَِي رسول اهللا ژ برجل قد زنى، فجّرده • 
م٣١٨/٢٢

أُتِي على خوان النبي ژ بضب فلم يأكله • 
م٢٣٠/٧

أتيت النبي ژ فأسلمت، فقال م٣٧/٢• 
اإلثم ما حاك في الّنفس وترّدد في الّصدر • 

م٤٠١/١١
اجتمع القوم لغسل رسول اهللا ژ م٤٧/١٨• 
اجتنبت أنا ورسول اهللا ژ . فاغتسلت من • 

جفنة م٣٦٩/٣
اجتنبوا الجلوس علــى الّطرقات إّال أن • 

م١١١/٢
اجتنبوا الجلوس علــى الّطرقات، إّال أن • 

تضمنوا أربًعا م١٩٤/١١
األجر للغالم والوزر على الوالد م٣٩٩/١٣• 
اجعلوا في اآلخــر كافوًرا أو شــيًئا من • 

كافور م١٦٢/١٨
اجعلوا في بيوتكــم نصيًبا من صالتكم • 

م٤١٨/٤
اجعلوها في ركوعكم م١٥٢/٤• 
اجعلوها في سجودكم م١٥٢/٤• 
اجلس والزم بيتك م٢٣/٩• 
أجود الّناس َمن أعطى من حرمه م٢١٣/٢• 
أحّب البالد إلى اهللا مساجدها م٧/١٢• 
ــْت عليه •  أحــّب الّطعام إلــى اهللا ما الَتف

األيدي م١٣٠/٢
أحبب من شئت فإّنك مفارقه م١٨٩/١• 
احجج عن نفسك، ثم عن شبرمة م٤٥٩/٦• 
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أحدث لذلك وضوًءا م٢١٢/٣• 
أحــدث لِكّل ذنب توبة الســّر بالســّر، • 

والعالنّية بالعالنّية م٢٤٢/٢٢
احســروا عن مناكبكم، وغّطوا بطونكم • 

م٥٢٩/٦
أحسن يا حّسان فيما أصابك م٣٣٨/٢٢• 
أحســنوا إلــى مماليككم؛ فإّنــه أكبت • 

لعدّوكم م٣٩٣/١٧
أحســنوا الكفــن، وال تــؤذوا موتاكــم • 

بالّتعويل م٣٨٨/١٨
احفروا وأوسعوا وادفنوا االثنين والّثالثة • 

م٣٦٦/١٨
احفظ عورتــك إّال من زوجتــك أو ما • 

ملكت يمينك م٢٤٨/٣
أحّفوا الّشوارب م٣٠/٢• 
أحــّق ما بلغنــي عن عثمــان وأصحابه • 

م٢٣/١٩
أُِحل لبــس الحرير والّذهب إلناث أمتي • 

م١٣٠/١٨
أحل لكم ميتتان ودمان م٥٠٦/٢• 
احلق عنك شعر الكفر م٣٧/٢• 
أحلم الّناس من عفا عّمن ظلمه م٢١٣/٢• 
أخاف موت الفوات م١٠٩/٢• 
اختاروا إلمامة صالتكم خياركم م٥٥٠/٤• 
اختتــن إبراهيــم ‰ بعد ما مــّرت به • 

ثمانون سنة م٤٤/٢
أخرجوا الغواني ذوات الخدور يشــهدن • 

العيد م٥٥٧/٤

قي •  اخرجي لجداد نخلك، لعّلك أن َتَصد
م٥٥٥/٢١

اخرجي لجداد نخلك، لعّلك أن تتصّدقي • 
منه بشيء م٤١٩/٢٠

أّخروهّن من حيث أّخرهّن اهللا م٩٠/٩• 
إخوانكــم جعلهــم اهللا تحــت أيديكم • 

م٤١٠/١٧
أخوف ما أخاف على أّمتي الّدماء ومظالم • 

العباد م١٤/٢٣
أْخَوُنُكم عندي للعمل من يطلبه م٢٤/٩• 
أّد األمانة م٥٢/١٣• 
أّد األمانة إلى من ائتمنك م١١/١٣، ٤٥• 
أّد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من • 

خانك م٣٠٢/١٢
أُدخل المســجد في أّيةِ حالةٍ كنت، إّال • 

جنًبا م٣٥٠/٣
أدخلت من الباب وأنت محرم؟ م٤٨٠/٦• 
اِدرؤوا الحدود بالشبهات م٢٢١/٢٢• 
اِدرؤوا الحدود بالشــبهات ما استطعتم • 

م٢٢٥/٢٢
ادعوا له طبيًبا فقال له الّرجل م١٥٥/٢• 
ادفع إليه رباعيا. فإّن خيركم أحســنكم • 

قضاء م٣٩٥/١٢
أدن منك اليتيم، وامسح برأسه، فيذهب • 

عنك م٣٢٠/١٣
ادِهن غبا م٩٠/٢• 
ادِهن ِغبا، واكتِحْل وْتًرا م٩١/٢• 
ادِهنوا يذهب عنكم البؤس م٩٠/٢• 
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أّدوا العالئق م١٨/٢٠• 
أّدوا صدقة الفطر من رمضان م٢٩١/٦• 
أّدوا عن كّل حر وعبدٍ ممن تمونون م٢٨٨/٦• 
إذا آتيت زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك • 

م٧١/١٣
إذا ابتّلــت الّنعال فالّصالة فــي الّرحال • 

م٣١٣/٤
إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزّوجوه • 

م٢٨٩/١٩
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر م١٤٣/٢• 
إذا أتى أحدكم أهلــه؛ فلُيلق على عجزه • 

وعجزها شيًئا م٤٦٨/٢٠
إذا أتى أحدكم أهَله فلُيلقِ على م١٤٣/٢• 
إذا أتــى الرجــُل الرجَل؛ فهمــا زانيان • 

م٢٧٠/٢٢
إذا أتتك رســلي، فأعطهم ثالثين بعيًرا • 

م٧٥/١٣
إذا اجتهد القاضي فأصــاب؛ فله أجران • 

م٣٤/٩
إذا أجريت الماء أجزأ عنك م٦٦٩/٢• 
إذا اختلــف البيعان فالقول قــول البائع • 

ويتراّدان م٢٠٤/١٤
إذا اختلف الجنســان فبيعوا كيف شئتم • 

م٣٢٦/١، ٣١٧
إذا اختلفوا؛ جعلت سبعة أذرع م١٩١/١١• 
إذا أخذت مضجعك فاضطجع على شّقك • 

األيمن م١٨٥/٢
إذا أدبرت الحيضة؛ فاغتسلي وصّلي م٤١٩/٣• 

إذا أراد أحدكــم أمــًرا فليتوّضأ وليصّل • 
ركعتين م١٨٢/٢

إذا أراد أحدكم أن يتزّوج المرأة؛ فلينظر • 
إلى وجهها م٣٩/١٩

إذا أراد أحدكم غشــيان أهله؛ فليســتتر • 
م٤٦٩/٢٠

إذا أراد اهللا بعبد خيًرا استعمله على قضاء • 
حوائج الّناس م٣٥٩/٢

إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة • 
في جداره م٣٢٢/٢

إذا استجمرت فأوتر م٥٠٥/٣• 
إذا اســتلقى أحدكم فال يضع رجله على • 

األخرى م١٢٣/٢
إذا استنشقت فأبلغ، إّال أن تكون صائًما • 

م١٨/٣
إذا استنشــْقت فأبلغ؛ ما لم تكن صائًما • 

م٢٣٤/٦
إذا اســتيقظ أحدكم من نومه فال يغمس • 

يده م١٨/٣، ٦٥
إذا اســتيقظ أحدكم من نومه فال يغمس • 

يده في اإلناء حتى م٧٢١/٢
إذا اشتّد الحّر فأبردوا بالظهر م٤٠٧/٤• 
إذا اشــتّدت الّريح فكّبروا، فإّن الّتكبير • 

يكسرها م٤٠٠/٢
إذا أصاب بِحّده فُكْل، وإن أصاب بعرضه • 

م٢٣٩/٧
إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل م٤٢١/١٨• 
إًذا، اطرح متاعك في الّطريق م٣٢١/٢• 
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إذا أفطــر أحدكــم؛ فليفطر علــى الّتمر • 
م١٠٣/٦

إذا أقبلــت الحيضة فدعي لهــا الّصالة • 
م١٤/٢٢

إذا أكلت لحًما فانهشه نهًشا م١٣٥/٢• 
إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل م٤٤٦/٣• 
إذا أمرتكم بشيء؛ فأتوا منه ما استطعتم • 

م٢٧٩/٣
إذا انتبهت من نومك فقل: ال إله إّال أنت • 

م١٨٦/٢
إذا انسّدت العينان ارتخى الوكاء م١٦٣/٣• 
إذا أنعم اهللا على امرئ نعمة يحّب أن يرى • 

أثرها عليه م٨٠/٢
إذا أنعم اهللا على عبد نعمة جعل م٣٦١/٢• 
إذا انكشف أحدكم للبول م٤٩٩/٣• 
إذا بــال أحدكم فال يمس ذكــره بيمينه • 

م٤٩٢/٣
إذا بال أحدكم، فليرتد لبوله م٥٠٢/٣• 
إذا بال أحدكم؛ فلينتر ذكره ثالًثا م٤٨٩/٣• 
إذا بعثتك في سرّية فال تنقهم واقتطعهم • 

م١١٦/٨
إذا تداعــوا بالعشــائر، فضعــوا عليهم • 

الّسيوف م١٤٣/٨
إذا تداعوا بالعشائر والقبائل فاضربوا أنفه • 

بالّسيف م١٤٣/٨
إذا تّم العقل نقص الكالم م١٩٥/٢• 
إذا توضأت فأسبغ، وإذا استنشقت فأبلغ • 

م٧٠/٣

إذا توّضأت فاســتنثر. وإذا اســتجمرت • 
فأوتر م٥٠٥/٣

إذا توّضأت فانضح ثالًثا م٤٩١/٣• 
إذا توضأت وخرجت عامًدا إلى الّصالة • 

م٣٤/٣
إذا جاء أحدكم واإلمــام يخطب فليركع • 

ركعتين م٥٤١/٤
إذا جلس إليك الخصمان فال تقض لألّول • 

حّتى تسمع من اآلخر م٢٤٤/٩
إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو • 

أمانة م٢٦٦/٧
إذا حضــر إليك الخصمــان، فال تقض • 

ألحدهما على اآلخر، حّتى م٣٨٨/٩
إذا حضــرت الّصالة فليؤّمكــم أكبركم • 

م٣٠٢/٤
إذا خطب أحدكم المرأة إن اســتطاع أن • 

ينظر إلى م٤٠/١٩
إذا خفضت فأشمي وال تنهكي م٤٦/٢• 
إذا دخل رمضــان؛ صّفدت الّشــياطين • 

م١٣/٦
إذا دخل شــهر رمضــان؛ فتحت أبواب • 

الجنان م١٠/٦
إذا دخلتم منزلكم فقولوا: بسم اهللا م٤٧٨/٣• 
إذا ذبــح فلُيِحد َشــفرَته، وْلُيِرح ذبيحته • 

م١٥١/٢٣
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط م٤٨٤/٣• 
إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشًيا • 

م١٨١/١٨



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٦٠

إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فال • 
يقعد حّتى توضع م٢٠٠/١٨

إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حّتى تخلفكم • 
م١٨١/١٨

إذا رأيتم الفجر المستطيل؛ فكلوا واشربوا • 
م٥٥/٦

إذا رأيتم نائًما على ظهر المحّجة فأنبهوه • 
م١٢٤/٢

إذا ركع وضع يديه على ركبتيه م١٤٦/٤• 
إذا زاد المــاء علــى قلتين ولــم يحمل • 

الخبث م٦٢٣/٢
إذا زنى عبد أحدكم؛ فليقم عليه حّد اهللا • 

م٤٠٨/١٧
إذا ســقطت لقمة أحدكــم فلُيِمْط عنها • 

األذى م١٢٩/٢
إذا شــتمت أّمهات الّرجال؛ شــتموهما • 

م١٩٤/١٣
إذا شربتم الّلبن فتمضمضوا فإّن له دسًما • 

م١٣١/٢
ا م١٣٥/٢•  إذا شربتم الماء فمّصوه مص
إذا شــّك فال ينصرف حتى يسمع صوًتا • 

م١٢٢/٣
إذا صرفت الّطــرق وضربت الحدود فال • 

شفعة م٥٨٢/١٤
إذا صّلت المرأة خمسها وصامت شهرها • 

م٢٧٣/٢٠
إذا صّلــى أحدكــم إلى شــيء فليرهقه • 

م٢١٨/٤

إذا صّلى أحدكم فال يصــّل وبينه وبين • 
الِقبلة فجوة م٢١٨/٤

إذا صّلى الّرجل بالقــوم وخلفه من هو • 
أفضل منه م٣٥٣/٤

إذا صّلى الّرجل بقوم وخلفه من هو أفضل • 
منه م٣٤٦/٤

إذا طبختم قدًرا فأكثــروا فيها من الّدباء • 
م١٣٢/٢

إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه م٧١٨/٢• 
إذا ظهــر إمامان فاضربــوا عنق أحدهما • 

م٤٥٧/٧
إذا ظهرت البدع فعلــى العالم أن يظهر • 

علمه م٢٦٦/١
إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة • 

م٢٥٤/١٥
إذا عطس أحدكم فحمد اهللا فشّمتوه م١٧٦/٢• 
إذا عطس أحدكم فقال: الحمد هللا م١٧٧/٢• 
إذا عطس أحدكم فليشّمته جليسه م١٨٠/٢• 
إذا غربت الّشمس؛ فقد دخل الّليل م٥٢/٦• 
إذا غّســلتموني وحّنطتموني وكّفنتموني • 

م٢٧٨/١٨
إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن ال إله • 

إّال اهللا م٦٠/٣
إذا فسا أحدكم؛ فليتوّضأ م١٩٦/٣• 
إذا فعلــت أّمتــي خمس عشــرة خصلة • 

م٣٧٨/٨
إذا قال اإلمام سمع اهللا لمن حمده فقولوا • 

م١٦٥/٤
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إذا قال الّرجل للّرجل: يا يهودّي م٥٧٩/٨• 
إذا قام أحدكم من مجلســه ثّم جاء فهو • 

أحّق به م٧٦/٢
إذا قتل أحدكم فليحسن قتلته م١٥١/٢٣• 
إذا قمتم للصالة فإّن الشــيطان يحيطكم • 

بين إلياتكم م١١٥/٣
إذا كان ألحدكم إلى أخيه حاجة م٣٥٤/٢• 
إذا كان للّرجــل امرأتــان، فمــال إلــى • 

إحداهما م٢٩٢/٢٠
إذا كان الّنصف من شــعبان؛ فأمســكوا • 

م٤١/٦
إذا كان يوم القيامة، بعث اهللا الخالئق في • 

صعيد واحد م٥٧٣/٨
إذا كسفت الّشــمس والقمر فإّنهما آيتان • 

من آيات اهللا م٦١٩/٤
إذا كّفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه م١٥٢/١٨• 
إذا مات ابن آدم؛ فقد انقطع عمله إّال من • 

ثالث م٤١٤/١٨
إذا مات أحدكم؛ فليحسن كفنه م١٣١/١٨• 
إذا مات المشتري، أو أفلس م٣٦٨/١٢• 
إذا مرض العبــد بعث اهللا إليــه ملكين • 

م٢٥٥/١٥
إذا مّست المرأة فرجها انتقضت طهارتها • 

م٨١٤/٢، م١٧٦/٣، ٢٧٢
إذا مّست المرأة فرجها فلتتوّضأ م١٧٦/٣• 
إذا نام اإلنسان ُعِرج بنفسه حتى م٣٤٣/٣• 
إذا نام العبد في السجود باهى اهللا تعالى • 

به المالئكة م١٦٧/٣

إذا نترُت ثالًثا فال أبالي م٤٨٩/٣• 
إذا نهيتكم عن شــيء فانتهــوا م٨٢٥/٢، • 

م٢٧٩/٣
إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإن أمرتكم • 

بشيء فائتوا منه ما استطعتم م٣٢/١
إذا وجد ذلــك أحدكــم فلينضح فرجه • 

وليتوضأ وضوءه للصالة م١٢٩/٣
ي عليه •  إذا ُوضع المّيت في قبره وُســو

م٣٩٦/١٨
إذا وضعت الجنازة عــن عواتق الّرجال • 

فاجلسوا م١٧٤/١٨
إذا ُوضعت الجنازة فاحتملها الّرجال على • 

أعناقهم م١٧٣/١٨
إذا وضعتم موتاكم في قبورهم م٣٦٩/١٨• 
إذا وطئ األذى أحُدكم بخفيه فطهرهما • 

التراب م٦٧٣/٢
إذا وقع الذبــاب في إناء أحدكم فامقلوه • 

فيه م٥٨١/٢
إذا وقعــت الحــدود وصرفــت الطرق • 

م٥٨٠/١٤
إذا وقعت الحــدود وصرفت الّطرق فال • 

شفعة م٥٨٠/١٤
إذا ولغ الكلب أو الهــر في إناء أحدكم • 

فاغسلوه سبًعا م٥٩١/٢
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه • 

سبًعا م٥٩٠/٢
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه • 

سبع مرات م٢٩٦/١



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٦٢

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغســله • 
سبع مرات م٦٢٨/٢

إذا ولــي أحدكم أخــاه فلُيحســن كفنه • 
م١٢٩/١٨

اذكروا الفاســق بمــا فيه يعرفــه الّناس • 
م٢٧٩/٢

األذنان من الّرأس م٩٢/٣• 
اذهب فاســتأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد • 

م٨٨/٨
اذهبي حتى تضعي ما في بطنك م٣١٠/٢٢• 
اذهبي فقد بايعتك م٣٦١/٧• 
أذيعوا بخبر الفاســق ليحذر الّناس منه • 

م٢٧٣/٢
أراد أن يتوضأ من إنــاء، فقال له بعض • 

أزواجه م٧٩٦/٢
أراد رسول اهللا أن يشتري غالًما فألقى بين • 

يديه تمًرا م١٣٦/٢
أراه يســترجع إلّي، وأعطيــك منه كذا • 

م١٠٩/١٣
أرأيت لو كان على أبيــك دين فقضيته • 

أكنت قاضية عنه م٣٢٢/١
أرأيت لو كان على أبيك َدْين فقضيته عنه • 

م٤٠١/١٥
لٌة •  محج أرأيت لو كان لرجلٍ خيــٌل ُغر

م١٤/٣
أرأيَت لو مضمضت فــاك أكنت مفطًرا • 

م٣٢٣/١
أرأيت لو مضمضت فاك؟ قال عمر م٢٠٠/٦• 

أَرِْبَت ِمن َيدٍ م١٥٥/٣• 
أربع من سنن المرسلين: الّسواك والختان • 

م٣٧/١٩
ارجعي إلى بيتك فإّن الحّرة ال تخرج من • 

بيتها م٣٣٧/٢
ارجعي. ثم بعُد عادت إليه م٣١٥/٢٢• 
أَْرُخوا ستوَركم م٥٣/٢• 
أرض المحشر والمنشر م٨/١٢• 
األرض كّلها مسجد إّال المقبرة م٤١٨/٤• 
األرض هللا ولرسوله. ثم هي لكم م١٥١/١٢• 
األرض يطهر بعضها بعًضا م٦٦٨/٢• 
اِْرمِ، فداك أبي وأّمي م٢٥٥/٢، م٥٥/٨• 
ارم َفَداك اهللا بأبي وأّمي م٣٦١/٢• 
أروهــم أن بكم قــّوة، وأّن الذي بلغهم • 

كذب م٥٢٩/٦
أريحوا القلوب تعِ الحكمة م١٢٠/٢• 
إسباغ الوضوء عند المكاره م١٢/٣• 
أَسبُِغوا الوضوء فإّنه تحجيل م١٣/٣• 
اســتاكوا، ما لكم تدخلون علــّي ُقْلًحا • 

م٢٦/٢
استأمروا الّنساء في أمرهّن م١١٣/١٩• 
االستئذان ثالث مّرات، أّولهّن م٢٣٠/٢• 
استتروا واستحيوا؛ فإن الحياء من اإليمان • 

م٤٩٩/٣
استحيوا من اهللا م٤٦٤/٢٠• 
استرشدوا العاقل ترشــدوا، وال تقصوه • 

فتندموا م٢٥٥/٧
استعيذوا باهللا من عذاب القبر م٤٢٢/١٨• 



٦٣ فهرس األحاديث النبوّية الشريفة

اســتعينوا على صيام الّنهار بالّســحور • 
م١٠٠/٦

استعينوا على قضاء الحاجات بالكتمان • 
م٢٦٧/٧

استفت نفسك م٥١٥/٣• 
استكثروا من ذكر هادم الّلّذات م٤١٢/١٨• 
استكثروا من الّنعال، وإن أحدكم ال يزال • 

م٨٩/٢
اســتنجوا بالماء؛ فإن اهللا تعالى قد أثنى • 

على م٥٠٨/٣
استودعوا العلم األحداث إذا رضيتموهم • 

م٢٨٣/١
اســتوصوا بالّضعيفين خيًرا، نســائكم • 

واألسير م٣٤١/٢
اســتوصوا بالّنســاء خيًرا؛ فإّنهّن عوانٍ • 

عندكم م٣٤٢/٢
اسجع كسجع الجاهلية م٢٦٧/٢٣• 
أسرع الخير ثواًبا صلة الّرحم م٣٠٦/٢• 
أسرع الّشّر عقوبًة البغي م٣٠٦/٢• 
أسرعوا بالجنازة م١٦٨/١٨، ١٩٥• 
أسرق الّناس من سرق صالته م٢١٣/٢• 
أسرقَت، ما أخالك سرقت م٤٢٤/٢٢• 
أسفروا بالفجر أعظم لألجر م٤١٠/٤• 
اإلسالم يجّب ما قبله م١٣٠/٦• 
اإلسالم يعلو وال يعلى م٦٤٥/١٤• 
أشبعوا بطونهم، واكسوا ظهورهم م٣٩٥/١٧• 
أشد الناس عذاًبا يوم القيامة رجل أشركه • 

اهللا في سلطانه، فجار في حكمه م٥٠٠/٧

أشّدوا الّنكاح م٤٤٦/١٩• 
أشــِربوا عيونكم الماء لعّلها ال ترى ناًرا • 

حامية م٣٠/٣، ٧٩
أشــرف المجالس ما اســتقبل به القبلة • 

م٧١/٩
أشِهدتنا يا خزيمة م١٥/١٠• 
أصبحنــا وأصبح الملــك هللا، والكبرياء • 

والعظمة هللا م١٩١/٢
«اصبر»، ثالث مّرات، ثّم قال م٣٢١/٢• 
أصلحي شــأنك وارجعي إلــى مركبك • 

م٥٠٣/٢، م١٢٦/٢٢
اصنعوا آلل جعفر طعاًما؛ فقد أتى ما قد • 

شغلهم م٤٢١/١٨
اضربه وال تعمد لقتله م٤٣٧/٢٣• 
اضربوها على العثار، وال تضربوها على • 

الّنفار م٢٠٢/١٢
أّطت الّسماء، وُحّق لها أن تئّط م٣٩٣/١٧• 
اطرحوها ومــا حولها، وكلــوا َوَدَكُكم • 

م٤٣٧/٢
أطعمه سّتين مسكيًنا م٢٤١/٦• 
أطعموهــم مما تأكلون، واكســوهم مما • 

تلبسون م٣٩٥/١٧
أطفئوا سُرَجكم م٥٣/٢• 
اطلبــوا الّرزق إلــى الّرحمــاء من أمتي • 

م١١٥/٢
اطلبوا العلم ولو بالصين م٢٤٧/١• 
اطلبوا الغناء بالّنكاح م٢٩/١٩• 
أطّلقتها م٢٦/٢٠• 
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أطيب الطيب المسك م٥٣٤/٢• 
أطيعوا والة أموركم م٢٧٠/٧، ٣٨٢• 
اعتق رقبة م١٨٨/٦، م٤٥٨/٢١• 
أعتقها ولدها م٥٤٥/١٧• 
اعتكف النبي ژ في رمضان م١١/٧• 
اعتمرت عائشة بعلم النبّي ژ م٥٧٩/٦• 
أعجز الّناس من عجز عن الّدعاء م٢١٣/٢• 
أعدوا النبل م٥٣٢/٣• 
اعزل إن شــئت؛ فإّنه سيأتيها ما قّدر لها • 

م٦٥٥/١٧
اعزلوا إن شئتم م٦٥٥/١٧• 
أعطى رسول اهللا ژ للفارس ثالثة أسهم • 

م٢٠٧/٨
أُعِطَيت أّمتي خمًســا في شــهر رمضان • 

م١٢/٦
أعظم الّنساء بركة؛ أحسنهّن وجوًها م٢٧/١٩• 
اعُف عن من شتمك م٢٨٨/٢• 
أعف عنه سبعين مّرة في كّل يوم م٤٠٥/١٧• 
أعفوا الّلحى م٣٠/٢• 
أعلمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل • 

م٤٠٤/١
األعمال بالّنّيات م٢٨/٢١• 
األعمال بالّنّيــات، وإّنما المرئ ما نوى • 

م٥٧٠/٢٠
األعمال بالّنّيات، وإّنمــا لكّل امرئ ما • 

نوى م٧٧٢/٢٠
األعمال بالّنيات، ولــكّل امرئ ما نوى • 

م١١/٤، م٨٢/٦، ٩٦، م٥٤٠/٢١

األعمال بالّنّية م٢٦/٥• 
اعمل ما شــئت فإّنك مالقيــه م١٨٩/١، • 

م٤١٢/١٨
أعندك بّينة م١٥٤/١٠• 
أعوذ باهللا من بوار األيم م٢٩/١٩• 
أعوذ باهللا من الخبيث والخبائث م٥٠٠/٣• 
أعوذ باهللا من داٍء دوي م٢٣٣/٢٢• 
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم م٤٧٧/٣• 
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، من همزه • 

ونفخه م١١٦/٤
أعوذ بــك من فتن الّدنيــا وعذاب القبر • 

م٤٠١/١٨
اغتبتِها، ألّنك عمدت إلى أســوإ ما فيها • 

فذكرتِه م٢٧٥/٢
اغسلوا أمواتكم م١٤/١٨• 
اغسلوا موتاكم م٥١/١٨• 
اغســلوا موتاكــم ولّقنوهم عند ســكرة • 

الموت بالحّق: ال إله إّال اهللا م٤١٧/١٨
اغسلوه بماء وســدر، وكّفنوه في ثوبيه • 

م٦٣/١٨
اغسلوها ثالًثا، فإن حدث بعد ذلك شيء • 

م٤١/١٨
أغنوهم في هذا اليوم م٣١٥/٦• 
أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف م٣١٦/٦• 
أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة م٣١١/٦• 
ـ «قل هو اهللا أحد •  افتتح في أّول الّليــل ب

م١٩٠/٢
أفشوا الّسالم م٧١/٩• 
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أفضل األعمــال كلمة حــّق يقتل عليها • 
صاحبها م٣٦١/٨

أفضل األعمــال كلمة حــّق يقتل عليها • 
صاحبها عند سلطان جائر م٧٥/٨

أفضل الكسب عمل الّرجل بيده م١٢٩/٢• 
أفضــل الّناس ثواًبا يــوم القيامة أنفعهم • 

للّناس م٣٥٩/٢
أفطر الحاجم والحّجام والمحتجم م٢٢٤/٦• 
أفطر الحاجم والمحتجم م٢٢٤/٦• 
أفطر الحاجم والمحجوم م٩٨/٦• 
افعلوا به ما تفعلونه برؤوسكم م٣٦/١٨• 
أفعمياوان أنتما م٣٩٠/٢• 
أفال تّتقي اهللا في هذه البهيمة م٢٠٠/١٢• 
اقبلوا رخصة اهللا م١٤٠/٦• 
اقترض من أعرابّي بعيــًرا بكًرا، فجاءته • 

الّصدقة م٣٩٥/١٢
اقتــص. فأمــر حســان أن َيقتــص منه • 

م٣٣٨/٢٢
اقتلوا البهيمة وناكحها م٤٥٢/٣• 
اقتلوا الحّيــة والعقــرب، وإن كنتم في • 

صالتكم م٢٢٣/١٢
أقرصيه بالماء م٧٢٠/٢• 
اقض بما في كتاب اهللا م١٥٢/٩• 
اقض بينهم، فإن أحســنت؛ فلك عشــر • 

حسنات م١٥/٩
أقضي كتابتك وأتزّوجك م٥٨٦/١٧• 
اقطع لسان فالن م٩٨/٢• 
اقطعوه ثم احسموه م٤١٢/٢٢• 

ا. وأقلل من •  ْين تعش حــر أقلل مــن الد
الّذنب م٢٧٦/١٢

أقول كقول الكهان م٢٦٧/٢٣• 
أكبر الكبائر الّشرك باهللا، وعقوق الوالدين • 

م١٣/٢
اكتحل وِْتًرا م٩٠/٢• 
أُكتمي علّي، وال تخبري عائشة ذلك م٥٢٩/٢١• 
أكثر أهل الجّنة البّله م٤٢٦/١٣• 
أكثروا من تالوة القرآن في بيوتكم م٥٥/٢• 
أكثروا من قول: ال حول وال قوة إّال باهللا • 

العلّي العظيم م٥٥/٢
أكرموا البنــات، فإّنهّن للمحيا والممات • 

م١٩١/١٣
أكرموا الّشهود، فإّن اهللا يظهر بهم الحقوق • 

م١٧/١٠
أكره لكم ثالًثا: قيل وقال م٥٧/٢• 
أكيــس المؤمنين أكثرهم للمــوت ذكًرا • 

م٤١٢/١٨
أال أخبركم بخير الّشهداء م٢٤١/١٠، ٢٥٠• 
أال أخبركم كيف كان وضوء رســول اهللا • 

ژ ؟ م٢٠/٣
أال أدّلكم على مّيت األحياء؟ م٣٧٢/٨• 
إّال اإلذخر م٦٢٦/٦• 
أال أريكم وضوء رسول اهللا ژ ؟ فجعل • 

م٢١/٣
أال أن صدقة الفطر عن كل مسلم م٣٢٣/٦• 
أال إّن المــؤّذن إذا صــّف قدميه لألذان • 

م٩٤/٤
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أال أنّبئكم بالفقيه م٢٨٤/١• 
أال تركتم الرجل وجئتموني به م٣٠٦/٢٢• 
أال تزورنا أكثر مّما تزورنا م١٠٦/٢• 
إّال صلًحا حّرم حــالًال أو حّلل حراًما • 

م٤٤١/٩
أال ال تجوز لوارث وصّية م٧٤/١٦• 
أََال ال ُتوطأ حائل حتى تحيض، وال حامل • 

حّتى تضع م١٢٣/٢٢
أال ال وصّية لوارث م١٥١/١٦• 
أال ال يغّل رجل مخاًطا م٢٢٤/٨• 
أال مــن كان ُمؤذًِيا لجاره فــال يصحْبَنا • 

م٣٢١/٢
أال وإّن قتيل الخطإ شــبه العمد ما قتل • 

بالّسوط والعصا م٢٦/٢٣
أال وطيب الّنساء لون ال ريح له م٨٣/٢• 
أَْألَُم ِمْن َكْلب َعَلى ِعْرقِ م١٥٨/٣• 
البسوا البياض؛ فإّنها أطيب م١٥٢/١٨• 
البســوا البياض فإّنها أطيب، وكّفنوا بها • 

موتاكم م١٥٤/١٨
البسوا تظهر نعمة اهللا عليكم م٩٠/٢• 
البسوا الّثياب البيض، وكّفنوا فيها موتاكم • 

م١٢٩/١٨
، فالتقطت له سبع حصيات م٥٦٠/٦•  التقْطْ
التمسوا الّرزق في خبايا األرض م١١٥/٢• 
التمســوها في العشــر األواخر من شهر • 

رمضان م١٧/٦
التمسوها من العشــر األواخر من تسع • 

َبِقين م١٩/٦

الحقــوا الفرائــض بأهلها، فمــا أبقت • 
الفرائض فألولى عصبة ذكر م٢٥٢/١٧

الذي نفس محّمد بيده لو أّن أهل الّسماء • 
واألرض اجتمعوا على م١٠/٢٣

الذي يشــرب في آنية الّذهــب والفّضة • 
م٩٦/٢

الزموا البيوت فــي آخر الّزمــان، فإّنها • 
صوامع األّمة م٩/١٢

ألف مّرة وألف مّرة إّن للّشــهيد عند اهللا • 
م٢٧/٨

ألق عنك شعر الكفر واختتن م٤٨/٢• 
الم آمرك فعصيتني م١١٩/٢٣• 
الم أخَبْر أّنك تصوم الّنهار وتقوم الّليل؟ • 

م٣٠/٦
اهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبر جاء اهللا بالسبيل • 

م٢٥٤/٢٢
اهللا أكبر، خربت خيبر م١١٨/٨• 
اهللا رّبي، ال أشرك به شيًئا م١٧١/٢• 
اهللا على ما نقول وكيل م٦٦/٧• 
اهللا يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن • 

ينفرد من بينهم م٣٦٦/٢
الّلهّم آمن روعتي واستر عورتي م١٨٦/٢• 
الّلهّم اجعل أّول هــذا الّنهار لي صالًحا • 

م١٩١/٢
الّلهم اجعل القرآن ربيــع قلوبنا، ونور • 

أبصارنا م٤٠٢/٦
اللهم اجعلنا مــن التوابين، واجعلنا من • 

المتطهرين م٥٠٨/٣
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اللهّم اجعلني من الّتوابين، واجعلني من • 
المتطّهرين م٦٠/٣

ا مبروًرا، وسعًيا مشكوًرا •  الّلهم اجعله حج
م٣٧٣/٦، ٣٧٥

اللهّم اجعله ذنًبا مغفوًرا وسعًيا مشكوًرا • 
م٥٩/٣

الّلهّم اجعلها رحمــة وال تجعلها عذاًبا • 
م٤٠١/٢

الّلهّم أحيني ما كانت الحيــاة خيًرا لي • 
م٤١٦/١٨

الّلهم ارزقني صالح القلوب، وســالمة • 
الصدر م٤٠٠/٦

الّلهّم ارزقني من فضلك م١٩٨/٢• 
الّلهّم ازو له األرض، وهّون عليه السفر • 

م٤١٧/٦
الّلهّم اغفر لحّينا ومّيتنا، وشاهدنا وغائبنا • 

م٢٩٠/١٨
الّلهّم اغفر للمؤّذنين ثالث مّرات م٩٥/٤• 
الّلهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب • 

رحمتك م٩/١٢
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك م٣٥٤/٦• 
الّلهّم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا • 

وبين معاصيك م٤١٧/٦
الّلهّم العنه فقد أحرق قلبي م٣٣٧/٢• 
الّلهّم إّن هذه عشّية من عشّيات رحمتك • 

م٣٩٠/٦
الّلهّم أنت رّبــي، ال إله إّال أنت، عليك • 

توكلت م٤١٥/٦

اللهم أنت السالم، ومنك السالم، وإليك • 
يرجع السالم م٣٥٢/٦

الّلهّم أنت الّصاحب في الّسفر، والخليفة • 
في األهل م١٢/٨

الّلهّم أنت عضدي، وأنت ناصري، وبك • 
أقاتل م١١٧/٨

الّلهّم إّني أجعلــك في نحورهم، وأعوذ • 
بك من شرورهم م١١٨/٨

الّلهّم إّني أسألك بركة هذا اليوم وفتحه • 
م١٩٢/٢

الّلهّم إّني أســألك تذلًال فأعطني تفّضًال • 
م٤١٦/٦

ا، •  ا، ورزًقا دار الّلهم إني أسألك عمًال بار
ا م٤١٠/٦ وعيًشا قار

الّلهم إّني أسألك عيشة هنّية، وميتة سوّية • 
م٦٤٥/٤

الّلهّم إّني أســألك مما سألك به عبادك • 
الصالحون م٤١١/٦

الّلهّم إّني أسألك من الخير كّله م٤١٢/٦• 
الّلهّم إّني أســتخيرك بعلمك وأستقدرك • 

بقدرتك م١٨٢/٢
الّلهّم إّني أعوذ بك أن أشــرك بك وأنا • 

أعلم م١٩٠/٢
الّلهّم إّني أعوذ بك مــن حياة في غفلة • 

م٤٠٩/٦
ين م٢٧٦/١٢•  الّلهّم إّني أعوذ بك من ضلع الد
الّلهّم إّني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة • 

الّدّجال م٤٠٠/١٨
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الّلهّم إنــي أعوذ بك من وعثاء الســفر • 
م٣٧٩/٦

الّلهم إنــي عبدك ابن عبــدك ابن أمتك • 
م٤١٠/٦

الّلهم إّنــي عبدك احتســبت مصيبتي؛ • 
فأجرني م٤٢١/١٨

الّلهّم إّني وضعت جنبي إليك م١٨٥/٢• 
الّلهّم أوســع رزقك عندي، عند انقضاء • 

عمري م٤١٣/٦
الّلهّم بارك لي في ديني الذي هو عصمة • 

أمري م٤١٧/٦
اللهم بّيــض وجهي يوم تبيــّض وجوه • 

أوليائك م٥٧/٣
اللهّم تب عليه م٤٢٤/٢٢• 
الّلهّم جّنبنا الّشيطان وجّنبه عّنا م١٤٢/٢• 
اللهم زد بيتك تعظيًما وتشريًفا م٣٥٢/٦• 
الّلهّم طّهر لساني من الكذب، وقلبي من • 

النفاق م٤١٤/٦
الّلهم عافني في األمور كّلها، وأجرني من • 

خزي الدنيا م٤١٠/٦
الّلهم فكما أحسنت َخلقي فأحسن ُخلقي • 

م١٧٤/٢
الّلهــّم قنــي عذابك يوم تبعــث عبادك • 

م١٢٥/٢
الّلهم ال تجعل هذا آخر العهد مني ببيتك • 

الحرام م٣٧٩/٦
الّلهّم ال تحرمنا أجــره، وال تضّلنا بعده • 

م٢٥٠/١٨

ا •  الّلهم ال تدع لنا ذنًبا إّال غفرته، وال هم
إّال فّرجته م٤٠٢/٦

الّلهم ال تدع لنا في هــذا المقام ذنًبا إّال • 
غفرته م٤٠٦/٦

الّلهــم ال ترحم محلًمــا فلفظته األرض • 
م٢٢/٢٣

الّلهــّم ال تســّلطنا على أحــد من أهل • 
المعروف م٣٨٠/٨

الّلهّم ال تكلني إلى نفسي فأهلك م٤١٠/٦• 
الّلهم لك حججنا، وبك آمنا م٣٧٨/٦• 
الّلهم لك الحمد شكًرا، ولك المّن فضًال • 

م٦٤٥/٤
الّلهّم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت • 

م١٠٣/٦
الّلهّم من أحييت مّنا فأحيه على اإلسالم • 

م٢٩٠/١٨
الّلهّم ُمنّزل الكتاب، وُمجري الّســحاب • 

م١١٨/٨
اللهم منك ولك م٢١٩/٧• 
الّلهم نّور بصري واجعل لي نوًرا م٩١/٢• 
الّلهم هذه قسمتي فيما أملك، فال تلمني • 

فيما ال أملك م٢٨٩/٢٠
الّلهّم يا سامع كّل صوت، ويا سائق كّل • 

قوت م٤١٢/٦
الّلهّم يا فارج غّم ذي النون، يا كاشــف • 

ضّر أيوب م٤١٤/٦
الّلهّم يا نور كّل نور، ويــا مدّبر األمور • 

م٤١٢/٦
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إلهي أذهبت ولدي وبصــري فارحمني • 
م٣٢٣/٢

إلى أقربهما منك باًبا م٣٢٠/٢• 
أما تركت أعرابيَتك بعُد م٢٥٥/٢• 
أّما الّشهبرة فالّزرقاء البذّية م٣٥/١٩• 
أما العظم فإّنــه زاد إخوانكم من الجن • 

م٥٣٠/٣
ـ  أي: ال مال له ـ •  أّما معاوية فصعلــوك، 

وأّما أبو جهم م٤٧٩/١٩
أما المقتول فمضى علــى يقينه وصدقه • 

م٥٢٠/٧
أما واهللا لــو رأيت مناديل الّشــهداء في • 

الجّنة م٢٨/٨
أمارتها عفاصها ووعاؤها م١٤٨/١٣• 
أمارتها عفاصها ووكاؤها م١٣٩/١٣، ١٥٠• 
أمارتهــا وعاؤهــا ووكاؤها، فــإن جاء • 

م١٢٩/١٣
أماط اهللا عنك ما تكرهه م٧٧/٢• 
اإلمام الجائر خير من الفتنة م٢٤٨/٧• 
إمام العدل في ظل العــرش يوم القيامة • 

م٢٤٨/٧
اإلمامة في قريش م٣٠٤/٧• 
األمانة تجلب الّرزق م٨/١٣• 
أمر أّم ســلمة أن تعّجل اإلفاضة وترمي • 

م٥٧٥/٦
أمر رســول اهللا ژ ببنيان المســاجد في • 

الّدور م٣٠/١٢
أمر النبي ژ بغسل بول الجارية م٤٩٣/٢• 

أمر الّنبّي ژ َمن ضحك أن يعيد الوضوء • 
والّصالة م٢٤٥/٤

أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم م٣٠٩/٥• 
أمرت أن آخــذ الصدقة مــن أغنيائكم، • 

وأرّدها في فقرائكم م٣٠٨/٥
أمرت أن آخذها مــن أغنيائكم م٣٠٩/٥، • 

٣١٣
أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأرّدها في • 

فقرائكم م٣١١/٥
أمرت أن أقاتل الّناس حّتى يقولوا ال إله • 

إّال اهللا م٥٢٤/٥، م٢٤١/٨
أمرت أن ال أضرب أهل الّصالة م٤٠٤/١٧• 
أمرت بالعمامة والّنعلين والخاتم م٨٦/٢• 
أمرني جبريــل ‰ أن أغســل العتيك • 

م٧٨/٣
امسحوا رغام الّشاة، ونّقوا مرابطها م٢١٣/١٢• 
أمسك عليك زوجك م١٣/١٩• 
امش إلى غريمك بحّقه تشّيعك المالئكة • 

م٣١٦/١٢
امنعوا األذى عن مساجدكم م٤٨٥/٣• 
إّن آدم لما حضرتــه الوفاة أتته المالئكة • 

م٣٤/١٨
أّن أبا ذّر سأل النبّي ژ عن ذلك، فقال • 

م٣١٦/٣
أن أبا عبيدة كان انتــزع نصاًال من وجه • 

النبي ژ يوم أُحد م٣٦٨/٢٣
إّن إبراهيم ‰ حــّرم مّكة، وأنا حّرمت • 

المدينة م٣٤٥/٦
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أّن ابن أم مكتوم الّضرير كان عند الّنبّي • 
ژ م٣٩٠/٢

أّن ابن أّم مكتوم قال: يا رسول اهللا؛ إّني • 
رجل ضرير م٣١٢/٤

أّن أَُبّي بن خلف أتى النبّي ژ بعظم بال • 
م٥٣١/٣

إّن أحّب الوضوء إلّي ما خّفف م٢٧/٣• 
إن أحدكم ال يزال راكًبا مــا دام منتعالً • 

م٨٩/٢
إّن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ • 

م٢٢٣/٩
إّن أحدكما لكاذب، وهــل منكما تائب • 

م٣٧٤/٢٢
إّن أحّق الّشروط أن يوّفى به ما استحللتم • 

به الفروج م٩٩/١٩
إّن األحيــاء أحــّق بالجديــد، والموتى • 

م١٣٠/١٨
إن األرض تحمل خبث بني آدم م٦٦٨/٢• 
إّن األرض لتطابــق على مــن هو أعظم • 

جرًما م٢٢/٢٣
أّن األرض هللا، فمن أحيا منها مواًتا؛ فهو • 

له م١٥٠/١٢
إن استطعت أّال يراها أحد فال يراها م٨٢/٢• 
إن استقرضك أقرضه وإن دعاك أجبه م٣٢٠/٢• 
أن أصحاب رسول ژ كانوا يتبادرون إلى • 

وضوئه م٨٢٠/٢
إن أصحاب الكهف كانوا يظهرون الكفر • 

لقومهم م٥١٨/٧

أّن أعرابيا جــاء إلى الّنبــّي ژ ، فقال: • 
أبصرت الهالل الّليلة م٦٨/٦

أّن أعرابيا حضر دفن الّنبّي ژ م٣٤٩/١٨• 
أّن أعمى دخل المســجد ورسول اهللا ژ • 

يصّلي م٢٤٥/٤
أّن أكل الّتمر أمان من القولنج م١٣٣/٢• 
إّن الذي حّرم شربها حّرم بيعها م٣٠٧/١• 
إن الذي يرمــي القملــة ال ُيْكَفى الهم • 

م٦٣٣/٢
إّن الذي يضّعف اهللا تعالــى به األعمال • 

م١٢/٣
إن اهللا أذهب عنكم َعِمية الجاهلية م٣٦٩/٧• 
إّن اهللا أطعمك وسقاك م٢٢٧/٦• 
إن اهللا تجاوز عن أّمتي الخطأ والّنســيان • 

م٥٦٩/٢٠
إن اهللا تعالى أّدبني، وأنا أؤدبكم م٤٨٣/٣• 
أّن اهللا تعالى أوحى إلى موســى ‰ أّن • 

في بلدك ساعًيا م٢٨١/٢
إّن اهللا تعالــى خلــق خلقــا ال َيعبأ بهم • 

م٢٧١/٢٢
إّن اهللا تعالى قال: «الّصوم جّنة، يجتّن بها • 

عبدي م٢٤/٦
إّن اهللا تعالــى لعن أّمة كانوا يســتنجون • 

بالطعام م٥٣٤/٣
أّن اهللا تعالى يدخل الجّنة بالحّجة الواحدة • 

ثالثة م٤٥٧/٦
إّن اهللا تعالى يســأل العبد المملوك يوم • 

القيامة، فيقول م٤٠٢/١٧
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إّن اهللا جعــل لكــم ثلــث أموالكم عند • 
الموت م٣٩٧/١٥

إّن اهللا جّل جالله يأمر رضوان؛ فيزخرف • 
الجنان م١٠/٦

إن اهللا حيّي يحّب المستحيين م٤٦٤/٢٠• 
إن اهللا زادكــم صالة سادســة خير لكم • 

م٤٣٠/٤
إّن اهللا ضرب بالحّق على لسان عمر وقلبه • 

م٥٣١/٥
إّن اهللا قــد أثنى عليكم فــي أمر الطهور • 

م٥٠٧/٣
إّن اهللا قد جعل لكم ثلث أموالكم زيادة • 

في أعمالكم م١٥١/١٦
إّن اهللا قدم فيه ومنعه م٢٥٦/٤• 
إّن اهللا قســم بينكم أرزاقكم كما قســم • 

بينكم أخالقكم م١١٣/٢
إّن اهللا كِره لكم سّت خصال م٥٦/٢• 
إّن اهللا ال يحّب الّذواقين م٥٧٨/١٩• 
إّن اهللا ال يستحيي من الحّق م١٩٦/٣، ٤١٥• 
إّن اهللا لعن المحّل والمحّللة له م٥٧٧/١٩• 
إن اهللا لم ينزل داء إّال أنزل له دواء م١٥٥/٢• 
إن اهللا ليــزع بالســلطان أكثــر مما يزع • 

بالقرآن م٥١٢/٧
إن اهللا ورسوله محسنان فأحسنوا م١٥١/٢٣• 
أّن اهللا يبغض كثرة الّنــوم، وكثرة األكل • 

م١٢٠/٢
إّن اهللا يجمع الخالئق يــوم القيامة على • 

صعيد واحد م٣٣٠/٣

إّن اهللا يحّب الّرجل مــن خلقه إذا خرج • 
إلى م١٧٥/٢

إّن اهللا يحّب مكارم األخالق م٣٥٩/٢• 
إن اهللا يرّق لإلناث م٢٩٩/٢• 
إّن اهللا ينصر القوم بأضعفهم م١١٦/٨• 
أّن األمانة غنى م٨/١٣• 
أن امــرأة أتت بابن لهــا صغير لم يأكل • 

الطعام م٤٩٤/٢
أّن امرأة أتت الّنبّي ‰ فقالت: أنا وافَِدة • 

الّنساء إليك م٣٣٣/٢
أّن امرأة أتته ژ فقالت: يا رسول اهللا؛ إّن • 

زوجي يمنعني م٣٣١/٢
أّن امرأة أخذت بعضد صبّي م٣٠٩/٥• 
أّن امـــرأة جـــاءت إلى رســـول اهللا • 

فقالت: يا رســول اهللا؛ إّني امرأة كثيرة 
م٢٧١/٢٠

إّن امــرأة جاءت إلى الّنبــّي ژ فقالت: • 
يا رسول اهللا؛ إّني كنت م١٦/٨

أّن امرأة سألت النبّي ژ قالت: يا رسول • 
اهللا برح الخفاء م٤١٤/٣

أن امرأة قالت له: يا رسول اهللا إني امرأة • 
أطيل ذيلي م٦٦٨/٢

أّن امرأة ِمن بني غامد وصلْت إلى النبّي • 
ژ م٣١٥/٢٢

أّن امرأة ِمــن جهينة أتتــه وهي حبلى، • 
فقالت: إّني زنيت م٣١٦/٢٢

أّن امرأًة ِمن غفار خرجْت في غزوة لُِتعين • 
المسلمين م١٢٥/٢٢
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إّن امرأة من نسائه ‰ قالت: أََوَيُكوُن من • 
المرأة م٤١٥/٣

أّن امرأة يقال لها: أّم مروان ارتّدت م٢٣٧/٨• 
إّن األمير الّتاجر ملعون م١٣١/٩• 
أّن أناًســا ســألوا الّنبــّي ژ ، فأقطعهم • 

بالمدينة م١٥١/١٢
أّن أناًسا سألوه ژ أن يسّعر. فقال م٤٠٦/٨• 
أّن أناًسا من بني عامر قالوا: يا رسول اهللا؛ • 

إّنا نجد م١٧١/١٣
إّن أهل الجّنة ال يبولــون وال يتغّوطون • 

م٤٧٥/٣
أّن أّول ما ينظر اهللا يوم القيامة من العباد • 

الّدماء م١٣/٢٣
أّن البكر إذنها صماتهــا، والّثّيب ُيعرب • 

عنها لسانها م١١٣/١٩
أّن بالل بن حمامة ƒ كان يقول: أسهد • 

أن ال إله إّال اهللا م١٢٣/٤
إّن بنــي إســرائيل تفّرقوا علــى اثنتين • 

وسبعين فرقة م٣٧١/٨
أّن البّينــة على المّدعــي، واليمين على • 

المّدعى عليه م٥٣٥/١٠
أّن البّينــة على المّدعــي، واليمين على • 

المّدعى عليه باهللا م٤٠٢/١٠
أن تتصدق وأنت صحيح شحيح م٢٥٠/١٥• 
أن تميًما الّداري باع داًرا وشرط سكناها • 

م٢٩٣/١
أّن ثالًثا جّدهّن جّد، وهزلهّن جّد: الّطالق • 

والعتاق والّنكاح م٧٩٦/٢٠

إّن الّثلث كثير، ألن تترك ورثتك أغنياء • 
م٤٣٤/١٦

إّن الّثّيب أحّق بنفسها م٣٤٢/١٩• 
إّن الّثّيب ال ُتنكح حّتى ُتستأمر م١١٣/١٩• 
إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم • 

األليتين م٣٩٢/٢٢
إن جاءت بــه أصيهب أشــيج، خمش • 

الساقين م٣٩١/٢٢
إن جاءك أحد بعددهــا ووعائها ووكائها • 

م١٣٠/١٣
إن جاريــًة ُوجَِدت قد ُرض رأُســها بين • 

َحَجَرْين م١٣٠/٢٣
إن الجبابرة يحشــرون يــوم القيامة في • 

صورة الذر م٥٠٨/٧
أّن جبريل ‰ لما نزل عليه عّلمه م٤٩١/٣• 
إّن جبريل ‰ يكنفها بجناحه م٤٢/٨• 
أن الجّن شــَكوا إلى النبي ژ قلة الزاد • 

م٥٨٨/٢
إّن الجّنة تزّين لرمضان من رأس الحول • 

م١٤/٦
أّن حسن تبّعل إحداكّن لزوجها واّتباعها • 

موافقته م٣٣٤/٢
أّن حفصة زوج الّنبــّي ژ رأت الّنبّي ـ • 

صّلى اهللا عليه وسلم م٥٢٩/٢١
إّن الحور العين يشربن من كافور الجّنة • 

م٤١/٨
أن خاتم الّنبّي ژ مكتوب عليه م٩٥/٢• 
إّن الخلق الحسن َلزماٌم بيدِ مَلكٍ م٧٢/٢• 
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أن خولة بنت سّيار أتت النبي ژ فقالت • 
م٧١٨/٢

إن دعاك أجبتيه في أّول دعوة، فإن أّخرتيه • 
م٢٧١/٢٠

إّن دم االستحاضة دم عرق م٢٠١/٣• 
إّن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة • 

يومكم هذا م١٠/٢٣
أّن الّرجل إذا ُوضع في قبره م٤٠٢/١٨• 
أّن رجًال أتى الّنبّي ژ ، فقال: يا رسول • 

اهللا؛ أجد بي قّوة م١٤٠/٦
أّن رجًال أتى الّنبّي ژ فقال: «يا رســول • 

اهللا؛ إّن امرأة من قومي م٣٣/١٩
أّن رجًال أتى الّنبّي ژ قد قتل حميم له • 

م٢٠١/٢
أّن رجًال استأذن عليه فقال م٩٩/٢• 
أن رجًال أصابته شّجة فأجنب م٤٦٢/٢• 
أّن رجًال أعتق شقًصا له في عبد م٥٠٩/١٧• 
إّن رجًال تناول من لحيته ژ م٧٧/٢• 
إّنّ رجًال توّضأ على عهد رســول اهللا ژ • 

م٣٧/٣
أّن رجًال جاء إلى الّنبّي ژ فقال: إّن لي • 

ماًال م٢٧٩/١٣
أّن رجًال جاء إلــى الّنبــّي ژ فقال: يا • 

رسول اهللا؛ إّني طّلقت امرأتي م٦٢٠/٢٠
أّن رجًال جاء إلى الّنبّي ژ قال: تزّوجت • 

امرأة م٦١٦/١٩
أّن رجًال جاء إلى الّنبّي ژ وعليه ثوب • 

معصفر م٢٠٣/٢

أّن رجــًال جــاءه. فقــال: إّنــي هلكت • 
وأهلكت م١٨٩/٦

أّن رجًال جاءه فقال: «يا رســول اهللا؛ إّني • 
طّلقت امرأتي ألًفا م٥٣٠/٢٠

أّن رجــًال ذكر رجًال بحضــرة الّنبّي ژ • 
م٢٧٥/٢

أّن رجًال سأل النبّي ژ عّمن يجامع أهله • 
م٤٤٧/٣

أّن رجًال سأل الّنبّي ژ عن أوقات الّصالة • 
م٤٠٦/٤

إّن رجًال سأل الّنبّي ژ عن الغنيمة، وهل • 
م٢١٣/٨

أّن رجًال سأل النبّي ژ عن من مّس ذكره • 
م١٧١/٣

أن رجًال سأل الّنبّي ژ : مما أضرب منه • 
يتيمي م٣٢٢/١٣

أّن «رجًال سأله فقال: يا رسول اهللا؛ أينجي • 
الّرجل الّرجَل م٣٩٧/٢

أّن رجًال شاور الّنبّي ژ في الكي م١٥٩/٢• 
أّن رجًال طّلــق امرأته ثالًثــا على عهد • 

رسول اهللا ژ م٦٤٨/٢١
أّن رجًال عطس بحضرته ژ فقال م١٧٨/٢• 
أّن رجًال عفا عن ســارق بحضرته. فقال • 

ژ م٤٢٢/٢٢
أّن رجًال على عهد رســول اهللا ژ خرج • 

غازًيا م٤١٠/٢٠
أّن رجًال قال: يا رسول اهللا؛ كيف ترى لنا • 

في ضاّلة الغنم م١٧١/١٣
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أن رجًال قال يوم الفتح: يا رسول اهللا، إني • 
نذرت م٣١/٧

أّن رجًال كان نائًما مــع امرأته، فأخذت • 
سّكيًنا م٧٩٦/٢٠

أّن رجــًال محرًما وقع مــن على راحلته • 
م٦٣/١٨

أّن رجــًال من أصحابه يقــال له: حبيب • 
م٥٦/٨

أّن رجًال مــن األنصار طّلــق زوجته، • 
فانقضت عّدتها م٣٨٢/٢٠

إّن رجًال ِمن بني عجالن ُيقال له: هالل • 
م٣٧٣/٢٢

أّن رجًال من الّصحابة قطع أنفه في بعض • 
الوقائع م١٦٢/٥

أّن رجًال من المشركين أهدى إلى الّنبّي • 
ژ جارية م٢٠١/٨

أن رجــًال من اليهــود قتــل جارية من • 
األنصار بالحجارة م١٣٠/٢٣

أّن رجلين اّدعيا بعيًرا على عهده م٢٧١/٩• 
أّن رجلين من األنصار، دخال على نبّي اهللا • 

‰ م٢١٩/٩
إّن الّرحم إذا تماّست تعاطفت م٣٠٦/٢• 
أّن رسول اهللا ژ أتاه رجالن بينهما بيع • 

سيف م٥٠٣/٩
أّن رسول اهللا ژ أتي برجل من األنصار • 

ليصّلي عليه م٢٤٥/١٢
إّن رسول اهللا ژ أُتِي بسارق، فقال م٤٢٤/٢٢• 
أّن رسول اهللا ژ أتى بني ُعَصية م٢٣٨/٤• 

إّن رســول اهللا ژ أحّل المتعة ثالًثا ثم • 
حّرمها علينا م٤٤٧/١٩

أّن رســول اهللا ژ  اســتعمل رجًال على • 
عمل م٢٣/٩

أّن رسول اهللا ژ اشترى فرًسا من رجل • 
م١٥/١٠

إّن رسول اهللا ژ اعتكف العشر األوائل • 
م١٨/٦، م٢٢/٧

أّن رسول اهللا ژ أفطر يوم عرفة م٣٨/٦• 
أّن رســول اهللا ژ أمر بعيــادة المرضى • 

م١٩٣/١٨
أّن رســول اهللا ژ أمر في غــزوة غزاها • 

م٦٢/٢، ٩٧
أّن رسول اهللا ژ أمر معاذ بن جبل حين • 

بعثه إلى اليمن م٦٥٠/٥
أّن رســول اهللا ژ بعث إلى نســائه في • 

مرضه م٢٧٨/٢٠
أن رســول اهللا ژ «جعل المســح على • 

الخفين ثالثة أيام م١٠١/٣
أّن رسول اهللا ژ خرج على جنازة ماشًيا • 

ورجع راكًبا م١٨٣/١٨
أّن رسول اهللا ژ خرج في جنازة م٣٩٤/١٨• 
إّن رسول اهللا ژ خرص على امرأة حديقة • 

لها م٧٠٩/٥
أّن رســول اهللا ژ دخل عليهــا وعندها • 

رجل، فتغّير وجهه م٦٢٠/١٩
أن رســول اهللا ژ رأى في المنام أوالد • 

الحكم م٢٦١/٧
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أّن رسول اهللا ژ سأل صفوان بن أمّية أن • 
يعيره سالحه م٦٩/١٣

أن رسول اهللا ژ سمع عمر يقول: وأبيك • 
م٥٩/٧

أّن رسول اهللا ژ سّن فيما سقت الّسماء • 
والعيون م٤٠/٥

أّن رسول اهللا ژ صّلى ركعتين غير خائف • 
م٤٤٩/٤

أّن رســول اهللا ژ صّلى على الّنجاشي • 
م٢٨٥/١٨، ٢٨٦

أّن رســول اهللا ژ طاف على نســائه في • 
غسل واحد م٤٧٥/٢٠

أّن رســول اهللا ژ عامل أهل خيبر على • 
شطر ما يخرج م٧١٠/٥

أّن رســول اهللا ژ غزا خيبر. فلّما دخل • 
م١١٨/٨

أّن رســول اهللا ژ قال في شــهداء أحد • 
م٨٥/١٨

أّن رسول اهللا ژ قال له رجل: يا رسول • 
اهللا صّلى اهللا عليك م٤٦٩/٥

أّن رســول اهللا ژ  قــد رمل فــي عمرة • 
اعتمرها م٥٢٩/٦

أّن رســول اهللا ژ قرأ ســورة مريم في • 
الّركعة األولى م١٣٨/٤

ةٍ؛ عبد أو •  أن رسول اهللا ژ قضى فيه بُغر
أمة م٢٤٨/٢٣

إّن رســول اهللا ژ قّلد الهدي وأشــعره • 
م٦١٠/٦

أّن رســول اهللا ژ كان إذا أراد أن يطعم • 
م٣٤٧/٣

أّن رسول اهللا ژ كان إذا قام إلى الّصالة • 
م١٠٥/٤

أّن رسول اهللا ژ كان يجمع بين الّرجلين • 
م٨٣/١٨

أّن رسول اهللا ژ كان يدخل عليها فيسألها • 
م٩١/٦

أّن رسول اهللا ژ  كان يقوم للجنازة، ثم • 
يجلس م٢٠٠/١٨

أّن رسول اهللا ژ كّفن حمزة في كساء من • 
صوف م١٥٦/١٨

أّن رســول اهللا ژ ُكّفن في ثالثة أثواب • 
م١٢٧/١٨

إّن رسول اهللا ژ ال رأى لي شيًئا م٤٦٨/٢٠• 
أّن رسول اهللا ژ ُلحد له م٣٥٦/١٨• 
أّن رســول اهللا ژ لــم يــوّرث بالوالء • 

م٣١٦/١٧
إّن رسول اهللا ژ مات عن تسع م١٤٢/١٩• 
أن رسول اهللا ژ  مر بقبرين م٥٠٨/٣• 
أن رسول اهللا ژ : مّر بقوم فسلم عليهم • 

م٤٠/٧
أّن رسول اهللا ژ نهى أن تؤتى المرأة في • 

نفاسها م٤٩٧/٢٠
أّن رســول اهللا ژ «نهى أن تسافر المرأة • 

ثالثة أّيام إّال م٤١٧/٢٠
أّن رســول اهللا ژ «نهى أن تكسر سكة • 

المسلمين الجائزة م٢١٦/١٤
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أّن رسول اهللا ژ نهى عن بيع الغرر م٤٠/١٤• 
أّن رسول اهللا ژ نهى عن الّثنيا إّال بعلم • 

م١٤٢/١٤
أّن رســول اهللا ژ نهى عن صــوم أّيام • 

الّتشريق م٣٧/٦
أّن رســول اهللا ژ نهى عن صــوم يوم • 

جمعة، إّال م٤٠/٦
أّن رسول اهللا ژ نهى عن صوم يوم الفطر • 

م٣٧/٦
أّن رســول اهللا ژ نهى عن الوصال في • 

الّصوم م٣٦/٦
أّن الّرســول ژ صّلى الفجر حين طلع • 

الفجر م٦٧/٤
أّن زوجته وضعت الّســكين على عنقه • 

م٧٩٦/٢٠
أّن زيــد بن ثابت التقط صــّرة فيها مائة • 

دينار م١٢٩/١٣
أّن زينب بنت النبّي ژ أّمنت زوجها أبا • 

العاص بن الّربيع م٣١١/٨
أّن ســائًال سأله فقال: يا رســول اهللا؛ إّن • 

امرأتي ولدت م٣٤٨/٢٢
إن سارًقا سرق، فقطع م٤١٠/٢٢• 
إن ســرق فاقطعوا يــده، ثم إن ســرق • 

م٤٠٩/٢٢
إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا • 

رجله م٢٣/١
أّن سعد بن أبي وّقاص قال: يا رسول اهللا؛ • 

إّني أريد أن م١٥٢/١٦

أن ســعيد بن عبادة أتى النبّي ژ برجل • 
مخدج سقيم م٢٢٦/٢٢

إن شئت سّبعت لك، وســّبعت عندهّن • 
م٢٧٨/٢٠

إن شئت ضمناها لك م٧٤/١٣• 
إن شئت غرمناها لك م٧٦/١٣• 
إن شّدة الحر من فيح جهّنم م٤٠٧/٤• 
إّن الّشفعة للجار م٥٧٩/١٤• 
أّن الّشفيع أولى بشفعته م٥٨٥/١٤• 
إّن شهادة المرضعة مقبولة، ولو كانت أََمة • 

م٣٢٥/١٠
إّن الّشــهر المفروض صومه؛ هو شــهر • 

رمضان م٤٩/٦
إّن الشيطان ال يفتح غلًقا م٥٦/٢• 
إّن الشــيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في • 

صالته م١٩٧/٣
إن الشــيطان يجري في اإلنسان مجرى • 

الدم م٩/٧
إّن الشــيطان يالعــب مقاعــد بني آدم • 

م٤٧٩/٣
أّن صعصعة بن ناجية، وهو جّد الفرزدق • 

م١٨٩/١٣
إّن الّصالة عماد الّدين، فمن ترك الّصالة • 

فقد هدم الّدين م٢٧/٤
إّن الّصالة ال يقطعها شيء إّال م٢٢٤/٤• 
أّن الّطــالق علــى عهد رســول اهللا ژ • 

م٦٣٢/٢٠
إن طولبت بالّدين فتوار م٤٦٣/٨• 
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إّن الّظالم قد هلك م١٠٩/١٨• 
أّن عائشة اشترت بريرة لُتعتَِقها فاشترط • 

البائع م٢٩٢/١
إن عادوا فُعْد م٥١٧/٧• 
إّن عامر بــن الّطفيل أهدى إليه فرًســا • 

م١١٣/١٣
إّن عامر بن مالك مالعب األســنة؛ قدم • 

إلى رسول اهللا ژ م١١٣/١٣
أن عبد اهللا بن سهل خرج يمتار من خيبر • 

م٢٧٨/٢٣
أّن عبــد اهللا طّلق زوجته ثالًثــا. فقال له • 

الّنبّي ‰ م٥٢٩/٢٠
إّن العبد المؤمــن إذا كان في انقطاع من • 

الّدنيا م٤٢٢/١٨
إن عجــز؛ فليس عليــه الّرّد إلــى الّرّق • 

م٥٧٧/١٧
أّن عجوًزا دخلت على الّنبّي ژ فســأل • 

م٢٦٢/٢
إّن العرق دّساس م١٨/١٩• 
أّن عقرًبا لسعت الّنبّي ژ ، فقال م٢٢٤/١٢• 
أّن على باب الجّنة مكتوًبا م٣٩٤/١٢• 
إّن على العبد أن يحدث لكل ذنب توبة • 

م٢٢٣/٣
أّن عمر بــن الخّطاب قــال للّنبّي ژ : • 

هششت وأنا صائم م٢٠٠/٦
أّن عمر الّذباب أربعون يوًما م٢٢٩/١٢• 
إن عمره أربعون يوًما، وإن تحت جناحه • 

م٥٨٠/٢

أّن عويمر قذف امرأته، فالعن النبي ژ • 
بينهما م٣٨٩/٢٢

إن غلب ماء المرأة ماء الّرجل أنثى بإذن • 
اهللا تعالى م١٤٩/٢٢

إّن الغلول عار ونار وشنار إلى يوم القيامة • 
م٤١٩/٢٢

أّن فاطمة 7 خرجت إلــى أبي بكر • 
تلتمس ميراثها م٤٠٨/٢٠

إّن فاكهة الجّنة بال عجم م١٣٤/٢• 
أّن فضل أّول الوقت على آخره ســبعون • 

ضعًفا م٤٠٧/٤
إّن فالًنا يذكر فالنة م١١٥/١٩• 
أّن في ما ســقت السماء أو ُســِقَي ِغيًال • 

العشر م٤٢/٥
إّن قدًحا للّنبّي ژ انصدع فجعل م٩٧/٢• 
إن قدرتم عليه فاقتلوه، وال تحرقوه م٢٩٠/٨• 
إّن القّوة هي الّرمي م٥٥/٨• 
إّن قوًما ركبوا في سفينة في البحر م٣٦٦/٨• 
إن كان جامًدا فألقوها وما حولها م٤٢٣/٢• 
إن كان رطًبا فاغســليه، وإن كان يابًســا • 

فافركيه م٤٣٨/٢
إن كان قضاء عن رمضان؛ فعليك البدل • 

م٣٣/٦
إن كان مائًعا فأريقوه، وإن كان م٤٣٧/٢، • 

٤٤٠
إن كانت غيبته قريبة فله الّشفعة م٦٣٧/١٤• 
إّن كثرة الوضوء من اإلسراف م٢٩/٣• 
إّن كّل بائلة تفيح م٥٠١/٣• 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٧٨

إن كنت صائًما؛ فصم الغّر م٢٨/٦• 
إن كنت قــد صدقَت؛ فبمــا أصبت من • 

فرجها م٣٧٤/٢٢
أن ال يجامع الّرجل زوجته في بيت فيه • 

ذو روح م٤٦٣/٢٠
إّن لجسدك عليك حقا، ولعينيك عليك • 

حقا م٣٠/٦
أّن لحمة الوالء كلحمة النســب، ال ُتباع • 

وال توهب م٥٩٤/١٧
ى باب الفرح م٢٩٩/٢•  إّن للجّنة باًبا يسم
إّن للحكمة أهًال، فإن منعتها أهلها كنت • 

جاهًال م٢٧٨/١
إن هللا حراًســا في الســماء، وحراًسا في • 

األرض م٥١٢/٧
إّن هللا عباًدا يخّصهم بالّنعم لمنافع العباد • 

م٣٥٨/٢
إّن هللا عند كّل إفطار من شهر رمضان ألُف • 

ألفِ عتيقٍ من الّنار م١٠/٦
إّن هللاِ وجوًها مــن خلقه خلقهم لحوائج • 

الّناس م٣٥٩/٢
إّن للوضوء شــيطاًنا؛ يقال لــه: الولهان • 

م١١٥/٣
أّن المؤّذنين يحشرون يوم القيامة رقابهم • 

كرقاب الّضبي م٨٤/٤
إّن المؤمن إذا ُحمل على سريره إلى قبره • 

م٣٩٤/١٨
ا •  أّن المؤمنيــن يوم القيامــة يكونون غر

محّجلين م١٣/٣

إّن الماء ليس عليه جنابة م٣٦٩/٣• 
أّن الماء يسبح على األعضاء م٣٣/٣• 
إن ماتت فأعلموني حّتى أشّيع جنازتها أو • 

أخرج في جنازتها م٣٧١/١٨
إّن محكم بن جثامة الّليثّي م١٣/٢٣• 
أّن محلم بن جثامة قتل رجًال برجل في • 

الجاهلّية م٢٢/٢٣
إّن المرء أعرف بعورات بيته م٦٠/٢• 
إن المســافِر ومتاَعه َلَعَلى َقَلتٍ، إال ما • 

وقى اُهللا م٢٣/١٣
إّن المسجد لينزوي من الّنخامة م٢٤/١٢• 
إّن المسلم ال ينجس م٣٤٧/٣• 
إّن مفاتيح الّرزق بباب العرش م١١٣/٢• 
إّن المالئكة تتأّذى بما بقي في الّضروس • 

من الّطعام م١٤١/٢
أّن َمن أتى منكم بشيء ِمن هذه القاذورات • 

م٣٠٧/٢٢
أّن من أزال شفعة أخيه المسلم زلت قدمه • 

في الّنار م٦٢٠/١٤
أّن من خرج إلينا، فهو حّر م١٥٠/٨• 
أّن من طّلق زوجته ثالًثا قبل أن يجوز بها • 

م٥٥٥/٢٠
إّن من كرامتي على اهللا أّني م٤٥/٢• 
أّن من لم يواس بين نســائه في القسمة • 

م٢٨٩/٢٠
أّن موسى ‰  حّج على جمل أحمر م٤٢٨/٦• 
أن مولى لرســول اهللا ژ سقط من عذق • 

م٣١٦/١٧
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إّن المّيت ُيبعث فــي أكفانه التي يموت • 
فيها م١٥٤/١٨

إّن الّناس كانوا على عهد رســول اهللا ژ • 
م٥٣١/٤

إن نبذ القمل يورث النسيان م٦٣٣/٢• 
أّن نبّي اهللا ژ لما حضرته الوفاة م٣٩٢/١٧• 
أّن الّنبّي ژ آلى من نسائه شهًرا م٤٤٨/٢١• 
أن النبي ژ ، أباح الوضوء بسؤر السنور • 

م٨٠٨/٢
أّن النبّي ژ اتكأ على يده نائًما م١٦١/٣• 
أّن الّنبّي ژ أتى جنــازة وضعت، فقال • 

م٢٤٦/١٢
أن النبّي ژ أتي بالحسين فوضعه على • 

حجره م٥٠٢/٣
أن النبّي ژ احتجم وهو صائم م٢٢٤/٦• 
أن النبي ژ ، أراد أن يعتكف في العشر • 

األواخر من رمضان م٢٤/٧
أّن الّنبّي ژ أعتق صفّية م٥٤٠/١٧• 
إّن النبّي ژ اغتسل من جنابة. فرأى في • 

بدنه لمعة م٣٦٣/٣
إن النبي ژ أقاد من نفسه م١٤١/٢٣• 
أن الّنبّي ژ أقام بمّكة ثماني عشــر ليلة • 

يقصر الّصالة م٤٤٨/٤
أّن الّنبّي ژ أمر أصحابه عند نزول م١٥٢/٤• 
أن النبي ژ أمر بتطهير اإلناء من ولوغ • 

الكلب م٦٢٥/٢
أّن الّنبــّي ژ أمر بشــاة ُتذَبح ألصحابه • 

م٣٦٦/٢

أن النبــي ژ أمر بصــّب َذُنوب من ماء • 
عليه م٤٩٤/٢

أّن الّنبّي ژ أمر بغسل ابنته ثالًثا م١٣/١٨• 
أن النبــي ژ أمــر بغســل دم الحيض • 

م٧١٥/٢
أّن الّنبــّي ژ أمر بقتــل الكلب العقور • 

م٢٢٠/١٢
إّن النبّي ژ  أّمر عّتاب بن أُسيد م٥٧٢/٦• 
أّن النبّي ژ أمرنا باالجتمار م٥٢٨/٣• 
أّن الّنبّي ژ أهدي إليه مســك فقّســمه • 

م٨٣/٢
أّن الّنبّي ژ أوتر بواحدة م٦٠٩/٤• 
أّن النبّي ژ أوجب االغتســال على من • 

غسل الجنب م٣٥٨/٣
ة في الجنين •  أن النبــي ژ أوجب الُغــر

م٢٥٤/٢٣
أّن الّنبــّي ژ بــاع مــن أعرابــي بعيًرا • 

م٢٧٣/١٢
أّن النبّي ژ تغّوط وطلب حجارة يتجّمر • 

بها م٥٢٩/٣
أّن النبــّي ژ توضــأ، فاســتوكف ثالًثا • 

م٦٦/٣
أّن النبّي ژ توّضأ. فقلت: أتوّضأت من • 

الحدث؟ م١٧٠/٣
أّن النبّي ژ جاءه رجل فقال: يا رسول اهللا • 

إّني أريد سفًرا م٤١٧/٦
أّن الّنبــّي ژ «جعل الخيــار ثالثة أّيام • 

م١٦٦/١٤
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أّن الّنبــّي ژ جعل لبريــرة الخيار ِمن • 
زوجها م٢٧٦/٢١

أّن النبّي ژ َجلد السكران ثمانين جلدة • 
م٤٠٢/٢٢

أّن النبّي ژ  حّج ثالث حجج م٦٠٦/٦• 
أّن الّنبّي ژ حّرمها عام الفتح م٤٤٢/١٩• 
أّن النبــّي ژ خرج في بعــض غزواته • 

م٣٠٢/٣
أّن الّنبــّي ژ خّير غالًما بيــن أبيه وأّمه • 

م٢٠٥/١٣
أّن النبّي ژ دخل وهو محرم بالمدينة، • 

ذات يوم م٤٨٠/٦
أّن الّنبّي ژ دفن رجًال ليًال م٣٥٣/١٨• 
أّن الّنبّي ژ ذكر رمضان م٥٨/٦• 
إّن الّنبّي ژ رئي يقّبل ناصية فرس م٦١/٨• 
أّن الّنبــّي ژ رأى امرأة تّتبع جنازة فأمر • 

برّدها م١٨٣/١٨
أّن الّنبّي ژ رأى نخامة في قبلة مسجد • 

م٢٥/١٢
أن النبي ژ رضخ رأس اليهودي القاتل • 

م١٥١/٢٣
أّن الّنبّي ژ رفع إليه شــيء من الّسبايا • 

م٤٦٩/٥
أّن النبّي ژ ســئل عن الجنب، أيتيّمم؟ • 

م٣١٦/٣
أّن الّنبــّي ژ ســأله أعرابــّي عن لقطة • 

م١٢٩/١٣
أّن الّنبّي ژ َسبق بين الخيل م٢١١/١٢• 

إّن الّنبّي ژ ســمع أســيًرا، قــد أتى به • 
م٣٠٣/٨

أّن النبّي ژ  سمع رجًال يلّبي عن ُشْبُرَمة • 
م٤٥٩/٦

إن النبي ژ ســمعه يحلف بــاهللا، فنهاه • 
م٦٠/٧

أّن النبــّي ژ  شــرب لبًنا فــي الطواف • 
م٥٢٨/٦

إّن الّنبّي ژ شّيع جنازة ماشًيا م١٦٩/١٨• 
أّن الّنبّي ژ صّلى صالة الفجر حين طلع • 

الفجر م٤٢٨/٤
أّن الّنبّي ژ  صّلى على امرأة زانية ماتت • 

في نفاسها م٣٣٥/١٨
أّن الّنبّي ژ صّلى على امرأة، فقام عند • 

وسطها م٢٣٠/١٨
إّن الّنبّي ژ صّلــى على عبد اهللا بن أبي • 

المنافق م٣٣٢/١٨
أّن النبّي ژ ضرب بيــده على الّصعيد • 

م٣٠٦/٣
أّن الّنبّي ژ طّلق حفصة، ثم راجعها في • 

العّدة م٦١٩/٢١
أّن الّنبــّي ژ عطــس بحضرته رجالن • 

م١٧٦/٢
إّن الّنبّي ژ غزا بيهود بني قينقاع م٩٧/٨• 
إّن الّنبّي ژ ُغّسل وعليه قميصه م١٥٠/١٨• 
أّن النبّي ژ َفّرق بين المتالعنين م٣٨٩/٢٢• 
أّن الّنبّي ژ فقد عليــا من صالة الفجر • 

م٣١٢/٤
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أّن الّنبّي ژ قال لجبريل م٢٦٤/٢• 
أن النبي ژ قال لكعب بن ُعجرة م١٩٩/٧• 
أّن الّنبّي ژ قال لولد امرأة ورجل أراداه • 

م٢١٠/١٣
أّن الّنبّي ژ قام عند وسطها م٢٣١/١٨• 
أّن الّنبّي ژ قرأ في سورة الغداة م١٣٥/٤• 
أّن النبّي ژ : «قضى في بيت أّم سلمة» • 

م٧٧/٩
أّن النبّي ژ قضى في المالعنة م٣٦٨/٢٢، • 

٣٩٥
أّن النبــّي ژ َقطع ســارَق رِداء صفوان • 

م٤٤٩/٢٢
إّن النبّي ژ َقطع المخزومّية م٤٤٦/٢٢• 
أّن النبّي ژ قطع يد ســارق سرق ِمَجنا • 

م٤٣٣/٢٢
إّن النبّي ژ كان إذا أراد البول م٥٠٣/٣• 
أّن الّنبّي ژ كان إذا جاءه أمر يكرهه قال • 

م٦٤٥/٤
أّن الّنبّي ژ كان إذا قّلــم أظافيره دفنها • 

م٣٧٦/١٨
إّن الّنبّي ژ كان دعا على المشركين م٢٥٠/٢• 
أّن النبّي ژ كان ظاهر الَوَضاءة م٨/٣• 
أّن الّنبــّي ژ كان في بدء اإلســالم قد • 

اعتمر عمرة م٤٤٥/١٩
أّن الّنبّي ژ كان ال ينام الّليل حّتى يقرأ • 

م١٨٨/٢
أّن الّنبّي ژ كان يبعث عند الغنائم منادًيا • 

م٢٢٤/٨

أّن النبّي ژ كان يتمضمض ويستنشــق • 
م٧٤/٣

أن النبي ژ كان يتوضأ بفضل سؤر الهّرة • 
م٥٩٥/٢

أن النبي ژ ، كان يتوضــأ بُِمد من ماء • 
م٣٢٠/٦

أّن الّنبــّي ژ كان يحّلــي بنــات فالن • 
م٣٢٨/١٣

إّن الّنبّي ژ كان يســاوي بين نسائه في • 
القسمة م٢٨٨/٢٠

أّن الّنبّي ژ كان يصبح صائًما، ويغتسل • 
من جنابة م١٨٠/٦

أّن الّنبــّي ژ كان يصبح، فيغتســل من • 
جنابة جماع م١٧٩/٦

أّن الّنبّي ژ كان يصّلي الّصبح مســافًرا • 
م٤٠٩/٤

أّن الّنبّي ژ كان يصيب من الّرؤوس وهو • 
صائم م٢٠٢/٢

أّن النبّي ژ كان يطوف على نســائه في • 
الليلة م٤١٨/٣

إّن الّنبّي ژ كان يعرف بالطيب م٨٤/٢• 
أّن النبــّي ژ كان يقّبــل بعض نســائه • 

م١٧٩/٣
أّن الّنبــّي ژ كتب إلى أهل حضرموت • 

م٤٧٥/٥
أّن الّنبــّي ژ كّفــن فــي ثالثــة أثواب • 

م١٣٣/١٨، ١٣٩
أّن النبّي ژ العن على الحمل م٣٩١/٢٢• 
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أّن الّنبــّي ژ ُلحد له، وألبي بكر وعمر • 
م٣٥٩/١٨

أّن الّنبــّي ژ لم يجعــل للمطّلقة ثالًثا • 
سكنى وال نفقة م٣٧٧/٢٠

إّن النبّي ژ لم يكن له حبس م٤٨٦/٨• 
إّن الّنبــّي ژ لم يكن يّتخــذ حّلتين في • 

الّلباس م٨٠/٢
أّن النبّي ژ لم يكن يمتنع من القرآن إّال • 

م٣٥٦/٣
أّن الّنبــّي ژ لما بلغ الصفــا؛ قالت له • 

الصحابة م٤٣/٣
أّن الّنبــّي ژ لما بلغه موت الّنجاشــّي • 

م٣٣٣/١٨
أن النبي ژ ما اعتكف إال وهو صائم م١١/٧• 
أن النبي ژ ما ركب في عيد وال جنازة • 

قط م٥٥٥/٤
أّن الّنبّي ژ مات يوم االثنين م٣٤٩/١٨• 
أّن النبّي ژ مّر برجــل بين يدي حّجام • 

م٢٢٤/٦
أّن الّنبّي ژ مــّر بمصاب ومعه أبو بكر • 

م٤٢٢/١٣
إّن النبّي ژ مسح إلى الكّفين م٣١٤/٣• 
أن النبّي ژ مسح برأسه، ثم أذنيه م٩٢/٣• 
أن النبّي ژ مسح رأسه ثالًثا م٨٤/٣• 
أن النبّي ژ نحر بمنى ثالًثا وستين بدنة • 

م١٥٣/٣
أّن الّنبــّي ژ نهى عن إضاعــة المال • 

م٢٧٢/١٢، م١١/١٥

أّن الّنبــّي ژ نهى عن الّتحريق م١٦٦/٨، • 
٢٨٧

أّن الّنبّي ژ نهى عن ثمن الكلب م٣٥/١٤• 
أّن الّنبّي ژ نهى عن الّصالة في الحّمام • 

م٢٢٩/٤
أّن الّنبّي ژ نهى عن صوم يوم الّشــّك • 

م٨٤/٦
أن الّنبّي ژ ؛ نهى عن طعام المتباريين • 

م١٣٠/٢
أّن النبّي ژ نهى عن لبس األقبية م٥١٩/٦• 
أن النبي ژ ، نهى عن المجثمة م٢١٦/٧• 
أّن الّنبّي ژ وأبا بكر وعم ^ ســّلموا • 

م١٧٨/٤
أّن الّنبّي ژ وعيسى ‰ ُخلَِقا مختوَنين • 

م٤٥/٢
إّن الّنبّي ال يورث م٢٠٩/٨• 
أّن الّنعمة الّذاخرة تســتوعب عمل العبد • 

يوم القيامة م٤٧٠/٢٠
إن هذا األمر ال يزداد إال شدة م٥١٠/٧• 
إّن هذا حمد اهللا فشّمته، وهذا م١٧٦/٢• 
إّن هذا الّدين متين، فأوغلــوا فيه برفق • 

م٤٠٠/١١
إّن هذه األخالق منائح من اهللا 8 م٧٣/٢• 
أّن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين • 

فرقة م٤٠٥/١
إّن هذه الحشوش محتضرة م٥٠٠/٣• 
إن وجد البائع سلعته بعينها؛ فهو أحّق بها • 

دون الغرماء م٣٦٢/١٢
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إّن وســادك لعريض. إّنمــا ذلك بياض • 
الّصبح م٥٦/٦

إّن الوضوء من الّسرائر م٣٦٤/٣• 
إّن الوضوء نصف اإلسالم م٣٧/٣• 
أن وفَد ثقيــفٍ لما أتــوه ژ ونزلوا في • 

المسجد م٦٦٨/٢
إن وليكم حبشــّي مجــدع، فأقام فيكم • 

م١٥٥/٩
أن َيُغــّل: أن يكتــم الّناس مــا بعث به • 

م٢٢٣/٨
أن يكون أحدكم عامــًال، فتأتي األرملة • 

والمسكين م٢٤٣/٩
أن يهودًيا قتل جارية على أوضاح لها بين • 

حجرين م١٢٩/٢٣
أّن يهودييــن أصابــا فاحشــة، فأتيا إلى • 

م٢٥٣/٢٢
أنا أحّق بأدب بأخي موسى. فصام م٩١/٦• 
إّنــا إذا نزلنا بســاحة قوم فســاء صباح • 

المنذرين م١١٨/٨
أنا أشهد على هؤالء م٨٥/١٨• 
أنا أشهد على هؤالء يوم القيامة م٨٣/١٨• 
إّنا أّمة أّمّية ال تكتب وال تحسب م٥٩/٦• 
أنا أملككم إلربه م١٩٩/٦• 
أنا رّبكم، وأنتم عبادي، أّديتم لي حقي • 

م٣٦٣/٦
أّنا صّلينا مع الّنبّي ژ والّشــمس بيضاء • 

نقّية م٤٢٥/٤
إّنا ال نستعين على عملنا بمشرك م٤٠٥/٧• 

إّنا هللا وإّنا إليه راجعون م٨٨/٢• 
أنا مالك الملك، فمن أطاعني م٥٠٩/٧• 
أنا والعضباء للعّباس م٢٨٢/١٣• 
أنــت ومالــك ألبيــك م٣٧٥/٩، ٤٨٤، • 

م١٣٨/١٠، م٢٧٩/١٣، ٢٨٠، ٢٨١، ٣٠١
انتظر بأرباب األموال َحْوًال، ثم ُخْذ منهم • 

ما أمرتك به م٤٨٣/٥
انتفع بها فإنك ذو حاجة إليها م١٢٧/١٣• 
انتفعوا به وال تأكلوه م٤٣٧/٢• 
اِنتقلي إلى أّم شريك، وال تفّوتينا بنفسك • 

م٥٥٨/٢١
انحروا ثالًثا، فتباطؤوا م٦٠٩/٦• 
انصبوا لهــم الكبائــر، ودّلوهم عليها • 

م٢٦٣/٨
انظر حيث تضع ولدك م١٨/١٩• 
أنقوا البشر م٧٣/٣، ٣٦٣، ٣٨٢• 
إنك إن تدع عيالك في غًنى م٣٩٧/١٥• 
إّنك تأتي قوًما من أهل الكتاب، فادعهم • 

إلى شهادة م٣١١/٥
إّنك لعريض القفا. هــو الّليل من الّنهار • 

م٥٦/٦
أنِْكَتَها حتى غاب ذلــك منك في ذلك • 

منها كما يغيب م٢٩٩/٢٢
أنكحوا األكفاء، وانكحوا اليهم م١٩/١٩• 
إّنكم ُتدَعْون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء • 

آبائكم م١٥٤/٢٢
أنكم تدعون يوم القيامة مقّدمة أفواهكم • 

بالفدام م٣٩٩/١٣
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إّنكم ترون رّبكم كما تــرون القمر ليلة • 
البدر م٢٩٦/١

إّنكم ســترون بعدي أمــوًرا تنكرونها. • 
فاصبروا م٣٧٥/٨

إّنكم لن َتَسعوا الّناس بأموالكم م٧١/٢• 
إّنكّن إذا جعتّن دقعتّن م٣٣٥/٢• 
إّنمــا أردت أن تكّف لســانه عّني بخير • 

م٩٨/٢
إّنما أُِمُرتِم أن تعتزلــوا الفرج إذا ِحْضن • 

م٩٥/٢٢
إّنما أنا بشــر مثلكم، وإّنكم لتختصمون • 

إلّي م٢١٧/٩
إّنما أنا لكم مثل الوالد، إذا ذهب أحدكم • 

إلى الغائط م٤٨٤/٣
إنما أنجاس الناس على أنفسهم م٦٦٨/٢• 
إنما أُوِصي قريًشا والناس م٣٣١/٧• 
إنما بعثت ألتّمم مكارم األخالق م٧٢/٢• 
إّنما بنيت هذه المساجد ـ أو قال: جعلت • 

هذه م١٤٩/١٣
إّنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم م١١٥/٨• 
إّنما الّتفريط في اليقظة م٤٢٤/٤• 
إّنمــا جــزاء الّســلف الحمــد والوفاء • 

م٣٩٤/١٢، ٤٠١
إّنما ُجعلت لذكر اهللا م٢٢٢/٢٢• 
إنما جعلت المســاجد لذكــر اهللا تعالى • 

م٢٢/١٢
إّنما الّرضاعة من المجاعة م٦٢٠/١٩• 
إّنما العتم لحّالب اإلبل م٥٨/٤• 

إّنما القطع على َمن ســرق ِمن حرز ما • 
يجب به القطع م٤٢١/٢٢

إّنمــا كان يعــرب عّما في قلبه ولســانه • 
م١١٤/١٩

إّنما مثل ِمَنــى مثل الرحم هــي ضّيقة • 
م٥٧٤/٦

إّنمــا الوضوء علــى من نــام مضطجًعا • 
م١٥٩/٣، ١٦٥

إّنما يجزيك أن تصّبي عليه الماء م٤١٠/٣• 
إّنما يقيم من أّذن م٨٦/٤• 
إّنما يكفيك هكذا م٣٠٥/٣• 
أّنه ابتاع بعيًرا ببعيرين م٣١٨/١• 
أّنه أتاه آت. فقال: يا رســول اهللا إّن فالًنا • 

أخذ مالي م١٥٤/١٠
أّنه أُتَِي بَسوِيقٍ فشربه، فمضمض م١٥٨/٣• 
أّنه أجاز عبًدا بعبدين م٣١٨/١• 
أّنه أجاز نكاح امرأة على نعلين م٨/٢٠• 
أّنه أجاز الّنكاح على خاتم حديد م٨/٢٠• 
أّنه أجنب، فتمّعك في الّتراب. فقال النبّي • 

ژ م٣٠٥/٣
إّنها جّن من جّن خلقت م٤٢٠/٤• 
أنه احتجم وهو صائم محرم م٢٢٣/٦• 
أّنه أخذ لألذنين ماء جديًدا م٩٢/٣• 
أّنه ادَهَن بزيت غير مفتتٍ م٥٠٥/٦• 
أّنه إذا أراد الّدخول إلى الخالء م٤٧٧/٣• 
أّنه استعار من أهل نجران درًعا م٧٠/١٣• 
أّنه «اشــترى من جابر بــن عبد اهللا بعيًرا • 

م٢٩٢/١
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أّنه اغتســل بصاع من ماء مــن الجنابة • 
م٣٦٧/٣

أّنه أكل عند فاطمة 7 عرًقا م١٥٦/٣• 
أّنه أمر أصحابه بخلع الّنعال بين القبور • 

م٣٨٥/١٨
أّنه أمر امرأة أن تصــوم عن أختها، وقد • 

توّفيت وعليها صيام» م٤٢١/١٥
أنه أمر باالستصباح به م٤٤١/٢• 
أنه أمر بشاة لموالة ميمونة م٥١٥/٢• 
أّنه أمر بصدقة الفطر من رمضان م٢٦٥/٦• 
أّنه أمر بصوم يوم عاشوراء م٢٦/٦• 
أنه أمر بغسل المذي من البدن م٤٩٢/٢• 
أّنه أمر بقتل الكلب األســود، ولم يأمر • 

بغيره م٢١٨/١٢
أّنه أمر سعد بن عبادة أن يتصّدق عن أّمه • 

م٤٢٠/١٥
أنــه أمر عليــا أن يغرم لما جــاء طالب • 

الّدينار م١٣٣/١٣
أّنه أمر عمرو بــن العاص أن يقضي بين • 

قوم م١٥/٩
أّنه أمر مسلًما أسلم بالغسل م٢٢٦/٣• 
أّنه أهدى إلى الّنجاشّي مسًكا م١٠٨/١٣• 
أّنه أوتي بكتف مَؤّربة م١٥٤/٣• 
أّنه أوتي ژ بروث في االستنجاء م٥٣٢/٣• 
ٌة •  أنه أوجــب في الســقط إذا ســقط ُغر

م٢٤٨/٢٣
أّنه أوحى إلى داود حيــن أمره بالقضاء • 

م٤٠٢/١٠

أّنه بينما هو يمشي في طريق م٥٠٢/٣• 
أّنه تلزمه الّتوبة م١٥٩/٢• 
أّنه توضأ بمّد واغتسل بصاع م٢٧/٣• 
أّنه «توضأ، فغسل وجهه ويديه م٤٤/٣• 
أّنه جعل حائًطا له صدقــة، وجعله إلى • 

رسول اهللا م١٣٧/١٢
َية اثني عشــر ألف درهم •  أنه جعــل الد

م١٨٨/٢٣
أّنه جعلهما للجنب ثالًثا فريضة م٧١/٣• 
أّنه جلد على الخمر م٤٠٥/٢٢• 
أّنه حد على الخمر أربعين جلدة م٣٢٩/١• 
أّنه حكــم ببّينة صاحب الفــرس الذي • 

شهدت له البّينة أّنه أنتجها م٢٧٣/٩
أنه حلق رأسه، فأخذ منه طلحة م٥٤٤/٢• 
أّنه خرج من المدينة إلى مّكة في رمضان • 

م١٤٥/٦، ١٥٥
أّنه «خنث سقاء فشرب منه م٢٩٥/١• 
أّنه دخل على عائشــة، فسألها عن شيء • 

م٤٥٣/١٧
أّنه دخل المدينة، فرأى اليهود صياًما يوم • 

عاشوراء م٩١/٦
إّنه دم عرق م٣٢٢/١• 
أّنه رأى امرأة تّتبع الجنــازة فأمر برّدها • 

م١٧١/١٨
أّنــه رأى بعــض أصحابه مســبًال إزاره • 

م٤٣٩/٨
أّنه رأى قوًما من األنصار، قد أّسسوا بناء • 

مسجد م٢٩/١٢
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أنه رأى لمعة مــن حدود الوضوء فعصر • 
عليها م٨١٦/٢

أّنه رّد في بعض غزواته عبد اهللا بن عمر • 
م٨٩/٨

إّنه ركس م٤٦٤/٣، ٥٣٢• 
أّنه سئل: أّي الّصوم أفضل بعد رمضان؟ • 

م٢٦/٦
أّنه ُســئل عن امرأة ماتــت، فأمر بفرق • 

شعرها م٧٢/١٨
أنه ســئل عن البئر إذا وقعت فيه نجاسة • 

م٧٦٦/٢
أنه ســئل عن المــاء يكون فــي الفالة • 

م٦٢٣/٢
أنه سأل النبي ژ عن المعراض م٢٣٩/٧• 
أنه ســأل النبي ژ قال: يا رسول اهللا: إنا • 

نركب على م٧٩٤/٢
َية •  أنه ســاوى بيــن األصابــع فــي الد

م٣٨٨/٢٣
أّنه سجد بعد التسليم م٢٩٠/١• 
أّنه سمع رجًال يمدح رجًال م٦٧/٢• 
أنه ُشج رجل في عهده م٤٦١/٢• 
أّنه «شرب من زمزم وهو قائم م٢٩٤/١• 
أّنه صاح النبّي ژ لما أمر بالحكم واشتّد • 

عليه ذلك م١٥/٩
أّنه صام حّتى أتى ُقَدْيد، فأفطر م١٤٥/٦• 
أّنه ژ أُتَِي بإناء مكشوف م٥٤/٢• 
إّنه ژ أُتِي بسكران، فأمر عشرين رجًال • 

م٤٠٢/٢٢

أنه ژ احتجــم وأعطى الحّجــام كراءه • 
م٥٧١/١٢

أّنه ژ احتجم وهو محرم وصائم م١٥٧/٢• 
أّنه ژ استعار من صفوان درًعا م٧٠/١٣• 
أنه ژ اغتسل هو وعائشة في إناء واحد • 

م٨١٦/٢
أّنه ژ أمر بالّتقّرب من الّسترة م٢١٩/٤• 
أّنه ژ «حبس على تهمة ساعة من النهار • 

م٥٢٠/٨
إّنه ژ حّرق نخل بني الّنضير م٢٨٤/٨• 
أّنه ژ رّبما اكتحل اثنتين م٩٠/٢• 
أّنه ژ سأل رجًال فقال م٢٧٥/٢• 
إّنه ژ سأل عن رجل من أصحابه م٥٦/٨• 
أّنه ژ سجد، فنام حتى غّط م١٥٩/٣• 
إّنه ژ صّلى الّظهر، ثّم إّنه نادى م٢٧٢/٢• 
أّنه ژ فّرق بين الّسفاح والّنكاح بضرب • 

الّدّف م٤٤٦/١٩
أّنه ژ كان إذا حضر وقت الّصالة ووقت • 

الّطعام م١٠١/٦
أّنه ژ كان يصوم؛ حّتى يقال: إّنه ال يفطر • 

م٢٩/٦
أّنه ژ كان يفطر على األسودين م١٠٣/٦• 
أّنه ژ نهى أن يستطيب الرجل بيمينه م٩٤/١• 
أّنه ژ «نهى أن يستطيب الرجل بيمينه» • 

م٥٠٩/٣
إّنه ژ نهى أن ينشد فيه الّشعر م٢٢/١٢• 
أّنه ژ نهى عن صوم ســّتة أّيــام: فأّما • 

م٣٧/٦
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أّنــه ژ َوَجد علــى صفّية بنــت حيّي • 
م٢٨٧/٢٠

أّنه صّلى بأصحابه في جّبة صوف م٣٢/٤• 
أّنه صّلــى على ســهل بن بيضــاء في • 

المسجد م٢٨٢/١٨
أّنه صّلــى في اليــوم األول حين غابت • 

الشمس م٦٢/٤
أّنــه صّلى مع الّنبّي ژ والّشــمس على • 

رؤوس الجبال م٤٢٦/٤
أنه صلى وهو منتعل بعض صالته م٦٧٢/٢• 
أّنه طّلق امرأته البّتة م٦٣٢/٢٠• 
أّنــه طّلق امرأتــه وهي حائض. فســأل • 

م٥١٨/٢٠
ته يهــودي، فقال ژ •  إّنه عطــس فشــم

م١٧٨/٢
أّنه فرض الّزكاة فيما سقته الّسماء م٤٢/٥• 
أّنه قال لزيد بن حارثة: «تزّوجت؟» قال: • 

ال. م٣٥/١٩
أّنه قال: «يا رسول اهللا؛ أرأيت لو طلقتها • 

ثالًثا م٥١٨/٢٠
أّنه قال: يــا رســول اهللا؛ إن قضيت عنه • 

م٢٤٥/١٢
أّنه قــال: يا رســول اهللا، إّني هششــت • 

م٣٢٣/١
إّنه قضى على ابنته فاطمة خدمة ما كان • 

داخل البيت م٤٢٥/٢٠
أّنه قيــل له ژ : أال تتــزّوج بابنة حمزة • 

م٦٤٥/١٩

أّنــه كان إذا أراد أن يزّوج أحًدا من بناته • 
م١١٥/١٩

أّنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه • 
م٢٩٢/٢٠

أّنه كان إذا أراد حاّجة اإلنسان م٤٦٥/٢٠• 
أّنه كان إذا أمر بشراء شيء م١٣٠/٩• 
أّنه كان إذا شهد جنازة؛ أخذ ُمقّدم الّسرير • 

م١٧٠/١٨
أّنه كان صائًما، فدعي، فأفطر م١٣٨/٥• 
أّنه كان في بعض أســفاره فعازهم الماء • 

م٦٧/٣
أّنه كان في شركة م٦٩/١٣• 
أّنه كان ال يتوضأ إّال بما يبّل الثرى م٢٦/٣• 
أنه كان واقًعا في زمزم رجل أسود، فمات • 

فيها م٧٧٥/٢
أّنــه كان يبدأ بميامنه في ترّجله ولبســه • 

م٨١/٢
أّنه كان يحتبي بيديه م٧٧/٢، ١٠٩• 
أّنه كان يسجد على الخمرة م٦٨/٤• 
أّنه كان يسّن الماء على وجهه سنا م١٦/٢• 
أّنه كان يسّن الماء في الوجه سنا م٧٩/٣• 
ــنور اإلناء ليشــرب •  أنه كان يصغي للس

م٥٩١/٢
أّنه كان يصّلي بعد الجمعة ركعتين م٥٢٤/٤• 
أّنه كان يصّلي فمّر به رجل فســّلم عليه • 

م٢١٩/٢
إّنــه كان ُيطاف به محمــوًال، في مرضه • 

م٢٧٩/٢٠
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أّنه كان يطوف على نسائه في الّليلة م٤٧٣/٢٠• 
أّنه كان يعّجل اإلفطار م٩٩/٦• 
أّنه كان يفطر يوًما ويصوم يوًما م٢٧/٦• 
أّنه كان يقّبل وهو صائم م٢٠٢/٢، م١٩٩/٦• 
أّنه كان يقرأ في الوتر، ســّبح اسم رّبك • 

األعلى م٦٠٨/٤
أّنه كان يقّسم لحظاته بين جلسائه م٧٦/٢• 
أّنه كان يلبس بردين يمانّيين م١٣١/١٨• 
أّنه كان يلّبــي في العمرة حّتى يســتلم • 

الحّجر م٤٩٢/٦
أّنه كان يمّر بمنزل إحداهّن في يوم لغيرها • 

م٢٧٩/٢٠
أّنه كتب لوائل بن حجر الحضرمّي ولقومه • 

م٤٧٧/٥
أّنه ُكّفن في ثوبين م١٣٩/١٨• 
أّنه ُكّفن في ثوبيه الّلذين كان يصّلي فيهما • 

م١٥٥/١٨
أّنه ال يقطع الّصالة شيء م٢٢٤/٤• 
أّنه ُلحد له فــي قبره، وُنصب عليه الّلبن • 

نصًبا م٣٥٩/١٨
أّنه لعن الّنائحة م٤١١/١٨• 
أّنه لعن الّنائحة والمستمعة م٤٣٦/٨• 
أّنه لم ُيصدق امرأة من نســائه أكثر من • 

اثنتي عشرة أوقّية ونش م١٠/٢٠
أّنه لما أراد الهجرة؛ أودع أّم أيمن ودائع • 

م١٧/١٣
أّنه لما وادع المشــركين عام الحديبية • 

م٣٢٩/١

إّنه ما مّد رجليــه ژ عند جليس له قّط • 
م٧٧/٢

أّنه مّر بأمة حامل من الّسباء م٦٤٠/١٧• 
إّنه مّر بزحام في سفره م١٤٠/٦• 
أنه مّر بعّمار بن ياســر، وهو يغسل ثوبه • 

م٤٣٨/٢
أنه مر على رجل وهو قائم بالشمس م٤١/٧• 
أّنه مّر على رجل وهــو يغرف من الّنهر • 

م٢٦/٣
أّنه مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسّبابتين • 

م٩١/٣
أّنه مسح بعض رأسه م٨٥/٣• 
أّنه مسح رأسه مسحة واحدة م٨٤/٣• 
أّنه من أُتبع على مليٍء فليّتبع م٢٦٥/١٢• 
م عليه •  إنه من أعتق شقًصا له في عبدٍ ُقو

م٨١٤/٢
إنه من الطوافات والطوافين م٥٩١/٢• 
إّنه من قتل قتيًال فله سلبه م١٩٣/٨• 
أّنه نهى أن تعّمق القبور فوق ثالثة أذرع • 

م٣٦٢/١٨
أنه نهى أن تغســل المرأة بفضل وضوء • 

الرجل م٨١٧/٢
أّنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة م٥٢٠/٦• 
أّنه نهــى أن ُتوطأ الحوامــل من الفيء • 

م٥٧٥/١٩
أّنه نهى أن يحبس الّرجل امرأة م٣٩٢/٢• 
أّنه «نهى أن يغسل الجنب في الماء الّدائم • 

م٣٩٥/٣
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أنه نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم • 
م٨٢٠/٢

أّنه نهى الّرجــل أن يمنع جاره أن يترّفق • 
بجداره م٢٧٢/١١

أّنه نهى رسول اهللا ژ أن نتمسح بالروث • 
والرمة م٥٣١/٣

أنه نهى عن بعر الغراب م٥٥٠/٢• 
أّنه نهى عن بيــع الّذهب بالورق إّال هاء • 

وهاء م٦١/١٤
أّنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ م٢١/١٤• 
أّنه نهــى عن بيع ما ليس عندك نســيئة • 

م٢٦/١٤
أّنه نهى عن تزويج ما لم يسّم م٥٨٧/١٩• 
أّنه نهى عن ثمن الّسّنور م٣٦/١٤• 
أّنه نهى عن ثمن الكلــب، إّال أن يكون • 

معّلًما م٢١٩/١٢
أّنه نهــى عــن الحجامة يــوم األربعاء • 

والّسبت م١٥٦/٢
أّنه «نهى عن الشرب قائًما م٢٩٤/١• 
أّنه «نهى عن الّشرب من فم الّسقاء م٢٩٥/١• 
أّنه نهى عن الصالة بعد الفجر م٥٢/٤• 
أّنه نهى عن الّصالة في المجزرة م٤١٦/٤• 
أّنه نهى عن الصالة في المقبرة والمجزرة • 

م٢٩٠/١
أّنه نهى عن عسيب الفحل م٥٧١/١٢• 
أّنه نهى عن الفهر م٤٧٢/٢٠• 
أّنه نهى عن قتل الكالب عبًثا م٢١٨/١٢، • 

٢٢٧

أّنه نهى عن قرض جّر منفعة م٣٧٤/١٢• 
أنه نهى عن كسب الحجام م٥٧٠/١٢• 
أّنه نهى عن كّل بيع فيه شرطان م١٥٢/١٤• 
أّنه نهى عن الّلعب بالكعبين م٤٢٨/٨، ٤٤٠• 
أّنه نهى عن لقطة الحاّج م١٢٧/١٣• 
أّنه نهى عن المتعة م٤٤٧/١٩• 
إّنه نهى عن مهر البغّي م٢٣٦/٢٢• 
أّنه نهى عن مهر الَبِغي وُحلَوانِ الكاهن • 

م٥٦٩/١٢
أنه نهى عن الوضوء بفضــل ماء المرأة • 

م٨١٣/٢
أّنه نهى المتوّفى عنها زوجها أن تكتحل • 

م٥٥١/٢١
أّنه نهى المرأة أن تمأل عينها م٣٩٥/٢• 
أّنه نهينا عن الكوبة والفنيق م٤٢٩/٨• 
أّنه وّصى باألسيرين خيًرا م٣٩٤/١٧• 
أّنه يؤمر بالّصالة ابن سبع سنين م٣٠٢/٢• 
إّنه ُيبعث يوم القيامة ملّبًيا م٦٣/١٨، ٦٥• 
أّنه يجزئ للغسل صاع من ماء م٣٦٨/٣• 
إّنها ابنة أخي من الّرضاعة م٦٤٥/١٩• 
أنها ســألت النبي ژ عــن دم الحيض • 

م٧٢١/٢
أنها سألت النبي ژ فقالت: يا رسول اهللا • 

ژ : إن دم الحيض م٧٢٠/٢
إّنها سجدة شكر م٤٤/٣• 
أّنها قالت إّن زوجي ظاهر مّني م٤٥٨/٢١• 
إّنها قالت: يا رســول اهللا؛ انسّلت قالدة • 

م٣٠٣/٣
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إّنها كانت تأتينا أّيام خديجة وإن حســن • 
العهد من اإليمان م٢٦٢/٢

أّنها ال يحمــل عليها، وال يحــّج عليها • 
م٣٠٥/١٤

إّنها َلمشية يبغضها اهللا ورسوله م٤٣٩/٨• 
إنها ليســت مــن النجاســات، هي من • 

الطّوافين م٥٩٤/٢
إنها ليست نجس م٥٩١/٢• 
إّنها من دواّب الجّنة م٢١٢/١٢• 
إنها من ساكني البيوت م٥٩٤/٢• 
إّنهم تركوا لي فضــالً وأنت لم تدع لي • 

م٢١٠/٢
إّنهم ليبكون عليه، وإّنه ليعّذب في قبره • 

م٤٠٤/١٨
إنهم يد على من سواهم م١٤٧/٢٣• 
أنهما يسّميان المرغمتان للّشيطان م٣٠٠/٤• 
إّنهما يعّذبان، وما يعذبان بكبير عندكم • 

م٥٠٩/٣
إنهن مــن الطوافين عليكــم والطوافات • 

م٥٩٤/٢
أّنهّن يرجعن من الــوزر بمثل ما يرجع • 

م٣٧٨/٢
إّني أبيت ورّبي يطعمني ويسقيني م٣٦/٦• 
إّنــي أرى صاحبكم تغســله المالئكة، • 

فسألوا عن حاله م٣٤٧/٣
إني اعتكفت العشر األوائل ألتمس هذه • 

الليلة م٢٣/٧
إّني أفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل م٤٤٧/٣• 

إّني تارك فيكم الّثقلين: كتاب اهللا وعترتي • 
م٤١٣/٢

إّني تــارك فيكم ما إن تمّســكتم به لن • 
تضّلوا بعدي م١٧/٢

إّني ُحمسي يقول من قريش، فلست أنت • 
منهم م٤٨٠/٦

إّني صائم م٩١/٦• 
إّني قد لقيت مع رســول اهللا ژ ، وكان • 

م١١٤/٨
إّني ال أستطيع أدور بينكّن م٢٧٨/٢٠• 
إّني ال أقبل هدّية مشرك م١١٣/١٣• 
إّني ال أورث. ما تركت صدقة م٤٠٨/٢٠• 
إّني ألَْبغض أن تكون المرأة تشكو زوجها • 

م٣٣٧/٢
إّني ألعتكف العشر األوائل ألتمس هذه • 

الّليلة م١٨/٦
إّني لست في هذا مثلكم، رّبي يطعمني • 

ويسقيني م٣٦/٦
أهكذا أمرك رّبك أن تطلق م٥١٨/٢٠• 
أهل اإلسالم أكفاء لبعضهم بعًضا م٢٨٨/١٩• 
أهل الجّنة يأكلون ويشربون، وال يتغّوطون • 

م٤٧٥/٣
أهل القتيل أن ينحجزوا األدنى فاألدنى • 

م١٧٤/٢٣
أوصاني جبريل بالّسواك حتى خفت أن • 

يفرض علّي م٢٣/٢
أوصاني رســول اهللا ژ أن أصل رحمي • 

م٣٠٦/٢
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أوصى رسول اهللا ژ علي بن أبي طالب • 
م٤٧٨/٢٠

أوصيــك بتقوى اهللا، والتكبيــر عند كّل • 
شرف م٤١٧/٦

أوصيكم بالّنســاء خيًرا. إّن لهّن عليكم • 
رزقهّن م٣٣٩/٢

أّول دم ســفك على وجه األرض حيضة • 
حّواء م١٥/٢٣

أّول ما عّلمني الوضوء جبريل ‰ م٢٠/٣• 
أّول من يصّلي علّي رّبي م٢٧٨/١٨• 
أولئك عتقاء اهللا م١٤٩/٨، ١٥٠، م٣٩٩/١٧• 
أولكّن لحوًقا بي أطولكّن يًدا م٢٠٢/٢• 
أّوله سفاح، وآخره نكاح م٩/١٩• 
أَوليــس أطهــر طعامكم ما مســته النار • 

م١٥٦/٣
إّياكــم أن تّتخذوا ظهــور دواّبكم منابر • 

م٢٠٥/١٢
إّياكم وأكل الحيتان فإّنه يســل الجســم • 

م١٣٣/٢
إّياكــم واإلفــراد» فقالوا: يا رســول اهللا • 

م٢٤٢/٩
إّياكــم والزنــا، فــإّن فيه ســّت خصال • 

م٢٣٢/٢٢
إّياكم والّظّن، فإّنه أكذب الحديث م٢٧٢/٢• 
إّياكم والغلّو في الدين م٥٦٠/٦• 
إّياكم والقعود بالّصعدات م٣٢٧/٣• 
إّياكم والقعود بالّصعــدات إّال من أدى • 

حّقها م١١١/٢

إّياكم ودعوة الوالد م١٩٤/١٣• 
إيت زينب فأخبرهــا أّن اهللا قد زّوجنيها • 

م١٣/١٩
إيتونــي بضعفائكــم، فإّنمــا ترزقــون • 

وتنصرون بضعفائكم م١١٥/٨
أَيَدُع يده في فيــك تقضمها كأّنها في فم • 

فحل يقضمها م٤٨/٢٣
أّيكــم أملــك إلربه من رســول اهللا ژ • 

م١٩٩/٦
أّيما امــرأة آذت زوجها لُِيخّلي ســبيلها • 

م٣٣٣/٢
أّيما امرأة أغضبت زوجها فعليها لعنة اهللا • 

م٣٣٢/٢
أّيما امرأة أغضبت زوجها فهي في لعنة • 

اهللا م٢٠٣/١، ٢٠٥، م٢٦٩/٢٠
أّيما امرأة قالت لزوجها: لم أر منك خيًرا • 

م٣٣٢/٢
أّيما امرأة مســلمة أعتقت امرأة مســلمة • 

م٤٥٢/١٧
أّيمــا امرأة نكحت بغيــر رأي من ولّيها • 

فنكاحها باطل م٣٤٢/١٩
أّيما امــرأة هجــرت زوجهــا ظالمة له • 

م٣٣٢/٢
أيما إهاب أحدكم دبغ فقد طهر م٦٧٣/٢• 
أّيما إهاب دبغ فقد طهر م٣٠٩/١، م٥١٧/٢، • 

٥١٩
أّيما رجل أخذ بيد امرأته يريد منها شيًئا • 

م٢٧١/٢٠
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أّيما رجل أشاد على امرگ مسلم م٣٢٩/٢٢• 
أّيما رجل أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه • 

م٣٦١/١٢
أيما رجل جدع أنــف غالمه جدعنا أنفه • 

م٢٣٢/٢٣
أّيما رجل زنى بامرأة، ُثم تزّوجها م٢٣٤/٢٢• 
أّيمــا رجل مســلم أعتق رجًال مســلًما • 

م٤٥٢/١٧
أّيما عبد أتانا فهو حّر م٣٩٩/١٧• 
أّيما عبد تزّوج بغير إذن ســّيده فهو زان • 

م٤٢٨/١٩
أّيما عبد نكح بغير إذن سّيده؛ فهو عاهر • 

م٦٠٧/١٧
أّيما عبد نكح بغير إذن مواليه؛ فهو عاهر • 

م٦٠٦/١٧
أيها الناس؛ إّن اهللا قد فرض عليكم الحّج • 

م٣٤٣/٦
أّيها الّناس؛ إّن غالء أسعاركم ورخصها • 

بيد اهللا م٤٠٦/٨
أّيها الّناس؛ إّني أرى ما ال ترون، وأسمع • 

ما ال تسمعون م٣٩٣/١٧
أّيها الّنــاس؛ إّني كنت قــد أذنت لكم • 

م٤٤٥/١٩
أّيهم أكثر أخًذا للقرآن م٨٣/١٨• 

ب

بأبي وأّمي يــا رســول اهللا؛ أخبرني ما • 
للّرجال م٢٧١/٢٠

بأمثال هؤالء فارمــوا. وإّياكم والغلّو في • 
الدين م٥٦٠/٦

البئر ُجَبار م٦٠٠/١١• 
البئر ُجَبار، والمعدن ُجَبار م٦٠١/١١• 
بئس أخو العشيرة م٢٧٥/٢• 
باب القبر مما يلي الّرجلين م٣٦٩/١٨• 
باســم اهللا، الّلهم باسمك وضعت جنبي • 

وباسمك أرفعه م١٨٥/٢
باســم اهللا، والحمد هللا الذي كســاني ما • 

أواري به عورتي م٨١/٢
باســم اهللا، والحمد هللا. فإّن حافظيك ال • 

يستريحان م٦٠/٣
باض العلم بمّكة وفّرخ بالمدينة ونهض • 

إلى ُعمان م٢٧٩/١
بالّثلث، والّثلث كثير م٣٩٧/١٥• 
بالوفاء؟ م٢٤٥/١٢• 
بانت منك امرأتك بثالث م٦٢٠/٢٠• 
بانت منــك امرأتك بثالث، وتســعمائة • 

وسبع وتسعون عليك معصية م٥٣٠/٢٠
بانت منــك زوجتك، وعصيــت رّبك • 

م٥٢٩/٢٠
بايعنا رسول اهللا ژ ، على السمع والطاعة • 

م٤٥٣/٧
البّر بالبّر، والّشعير بالّشعير، والّتمر بالّتمر • 

م٣٢١/١
البّر ما اطمأّن إليه القلب م٤٠١/١١• 
وا آباءكــم َيَبّركم أبناؤكــم م٢٩٦/٢، •  َبــر

م٢٠٠/١٣
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برئ من البخل من أّدى زكاة ماله م٣٧١/٢• 
بســم اهللا الّرحمن الّرحيم من محّمد بن • 

عبد اهللا، إلى األقيال العباهلة م٤٧٦/٥
بسم اهللا العلّي العظيم، الّلهم اجعلها ذّرّية • 

طّيبة م١٤٢/٢، م٤٦٩/٢٠
بسم اهللا، ولم يكشــف حتى يقرب من • 

األرض م٤٧٧/٣
بعث أبو بكر ســرّية، فنهاهم أن يحرقوا • 

م٢٨٧/٨
بعثت إلى كّل أحمر وأسود م٢٦٦/٨• 
ُبِعْثُت بإراقة الخمر، وقتل الخنزير، وكسر • 

الصليب م٤٤٨/٢٢
بعثت بالحنيفّية الّسهلة م٤٠٠/١١• 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة م٤٩/٨• 
بعثت بكســر الصليب وقتــل الخنزير • 

م٣٠٨/١، م٥٢٣/٢
بعثت بمحق المعازف، والمزمار م٤٢٨/٨• 
بعثني اهللا بين يدي الّساعة بالّسيف م٥٤/٨• 
البكر بالبكر جلد مائة جلدة م٢٥٤/٢٢• 
البكر ُتستأذن، وإذنها سكوتها م١١٣/١٩• 
بل مؤّداة م٧٥/١٣• 
بل نختار اهللاَ ورســوَله والــّداَر اآلخرة • 

م٢١٣/١، ٢١٥، ٢١٦
بل نصبر م١١٨/٢٣• 
بّلوا أرحامكــم ولو بالّســالم م٣٠٥/٢، • 

م٢٥٠/١٣، م١٣٢/١٦
بّلوا الّشعر م٣٨٢/٣• 
بّلوا الشعر، وأنقوا البشر م٧٣/٣• 

بلى، عتقت بميراث ابنها م١٩٢/٢٢• 
بنونا لبناتنا، وبناتنا لبنينا م١٩/١٩• 
بول الجارية ُيعَرك م٤٩٥/٢• 
البياض من خير لباسكم م١٥٠/١٨• 
بيعوا كيف شئتم إّال ما نهيتكم عنه م٣٢٦/١• 
بيعوا ولو بخيط من شعر م٢٧٨/١٤• 
بيــن كّل أذانين صالة مــا خال المغرب • 

م٨٩/٤
بينما امرأتان معهما ابناهما، فجاء الّذئب • 

م٣٦/٩
بينما أنا جالس؛ إذ رقدت م١٦٣/٣• 
البّينــة علــى المّدعــي، واليمين على • 

المّدعى عليــه م٤١٧/٩، م٣٦٦/١٠، ٤٩٧، 
٤٩٩، م٢٨٧/٢٣، ٢٩٢

البّينة على المّدعي، واليمين على من أنكر • 
م٢٢٢/٩

ت

تارك سّنتي ملعون م١٧/٢• 
تتخّير أحسنهما خلًقا كان معها في الّدنيا • 

م٣٣/١٩
تحت كّل شعرة جنابة م٣٨٤/٣• 
تحت كّل شعرة جنابة، فبّلوا الّشعر وأنقوا • 

البشر م٣٨٢/٣
تحرم الجرعة من الّلبن ما يحرم الحوالن • 

الكامالن م٦١٧/١٩
تحريمهــا الّتكبير، وتحليلها الّتســليم • 

م١٠٨/٤، م٢٥٤/١٨، ٢٩٣
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تحلفون علــى قاتل صاحبكــم؟ فقالوا • 
م٢٧٨/٢٣

صاحبكــم •  دم  وتســتحقون  تحلفــون 
م٢٩٣/٢٣

تحلفون يهــوًدا؟ قالوا: مــا كنا لنحلف • 
يهودا م٢٧٨/٢٣

َتْحلِق وتفدي بصوم ثالثة أيام، أو تطعم • 
ستة مساكين م١٩٩/٧

الّتحّيــات المبــاركات هللا؛ والّصلــوات • 
والّطّيبات م١٧٥/٤

تخّيروا لنطفتكــم، وال تضعوها إّال في • 
األكفاء م١٨/١٩

تخّيروا لنطفكم م١٩/١٩• 
تداووا عباد اهللا م١٥٥/٢• 
الّتراب طهور المسلم م٣٢٣/٣• 
تربت يداك م٤١٥/٣• 
ترّدين عليه؟». فقالت: نعم م٢٨١/٢١• 
تركع حّتى تطمئّن راكًعا م١٤٥/٤• 
تزخرف الجنان من الحــول إلى الحول • 

لدخول شهر رمضان م٩/٦
تزّوج الّنبّي ژ عائشــة وهي ابنة ســّت • 

سنين م٥١١/١٩
«تزّوجت؟» قال: ال. قال: «ال تزّوج شهبرة • 

وال لهبرة وال نهبرة م٣٥/١٩
تزّوجوا األبــكار؛ فإّنهّن أعــذب أفواًها • 

م١٧/١٩
تزّوجوا فإّني أكاثــر بكم األمم م٢٦/١٩، • 

٣٨

تزويج المنافق يقطع الّرحم م٢٨٧/١٩• 
تستطيعين أن تصومي فال تفطري م١٧/٨• 
حور فيه البركة م٩٩/٦•  تسّحروا، فإّن الس
تصافحوا تسلوا ما في قلوبكم م٣٩٧/٢• 
تطليق األمة تطليقتان، وعّدتها حيضتان • 

م٥٦٠/٢٠
ُتعتق نسمة، وَتفّك رقبة م٤٥١/١٧• 
تعّلم الّتسليم فإّنه حصان العبادة م٢٠٨/٢• 
تعّلم العلم فريضة على كّل حالم م٢٤٨/١• 
تعّلموا الّرمي، فإّن ما بين القذفتين روضة • 

م٥٧/٨
تعلموا العلم فإن تعليمه هللا خشية م٢٣٧/١• 
تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه ذهاب • 

أهله م٢٤٨/١
تعّلموا العلــم لوجه اهللا والــّدار اآلخرة • 

م٢٦٦/١
تعّلموا ما شــئتم أن تعلموا، فلن تكونوا • 

بالعلم عالمين حّتى تعملوا به م٢٦٩/١
تعّمموا تزدادوا حلًما م٨٥/٢• 
تغطية الّرأس بالنهــار فقه، وبالليل زينة • 

م٨٨/٢
ُتقطع يد الســارق في ربع دينار فصاعًدا • 

م٤٣٠/٢٢
«تلّبثي ثالًثا»، ولم يكّفرها م٥٥٣/٢١• 
تلّفــظ العجالنــي بحضــرة الّنبّي ‰ • 

بالّطالق الّثالث م٥٢٩/٢٠
ة م٣٢٨/٣•  تمّسحوا باألرض، فإّنها بُِكْم َبر
تناكحوا تكاثروا م٣٨/١٩• 



٩٥ فهرس األحاديث النبوّية الشريفة

تنام عيني وال ينام قلبي م١٦١/٣• 
تنّح عني؛ فإّن كّل بائلة تفيح م٥٠١/٣• 
تنّعشوا صائفين وتثّريوا شائتين م٧٤/٢• 
ُتنكح المرأة ألربع خصال: لدينها م٢٨/١٩• 
ُتنكح المــرأة ألربــع خصــال: لمالها • 

ولحسبها م٢٩٣/١٩
ُتنكح المرأة لميسمها ولمالها ولحسبها • 

م٢٨/١٩
تهادوا تحاّبوا م١٠٤/١٣، ١٠٩• 
الّتهمة الّنميمة الكاذبة. والكذب ينقض • 

الّصيام م٢٠١/٦
توّضأ كما أمرك اهللا م٧١/٣• 
توّضؤوا مما مّست النار م١٥٤/٣• 
توفي رجل يوم حنين، فذكروا للّنبّي ژ • 

م٢٢٤/٨
َية ثمانمائة دينار •  توفي رسول اهللا ژ والد

م١٨٨/٢٣
الّتيّمــم ضربة للوجه، وضربــة للكّفين • 

م٣٠٥/٣
الّتيّمم طهور المسلم؛ ولو إلى عشر سنين • 

م٣١٦/٣، ٣٢٠
تيّممنا مع رسول اهللا ژ ، فضربنا ضربة • 

للوجه م٣٠٤/٣

ث

ثبت األجر وبقي الوزر م٣٩٨/١٣• 
ثّقبوا آذان صبيانكــم خالًفا على اليهود • 

م٢٣٩/١٣، ٢٤٢

ثالث جّدهّن جّد، وهزلهّن جّد م٤٥٦/١٧، • 
م٧٥/١٩

ثالث جِّدهّن جِّد، وَهّزلهّن جِّد: الّطالق • 
م٦٦٤/٢٠

ثالث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم • 
م٤١٨/٦

ثالث عليهن الوضوء م٢٣/٣• 
ثالث لو تعلم أّمتي ما لهم فيهّن م٨٤/٤• 
ثالث من قالهّن العًبا أو غير العب فهو • 

جائز عليه م٧٦/١٩
ثالثة أجرهم مّرتيــن: عبد يؤّدي حّق اهللا • 

وحّق سّيده م٥٣٩/١٧
ثالثة خصمهم اهللا يوم القيامة: يتيم أُكل • 

ماله ظلًما م٣٩٤/١٧
ثالثة ال تقربهم المالئكة بخير م٣٤٢/٣• 
ثالثة ال يعادون: صاحب الدمل والرمد • 

والضرس م٢٥٥/١٥
ثالثة ليس لهم غيبة اإلمام الجائر م٢٧٩/٢• 
ثالثــة يدعــون اهللا، فال يســتجاب لهم • 

م٢٧٤/١٢
ثم أُتي به، فأمر بقتله م٢٤/١• 
ثمرٌة طبية وماٌء طهوٌر م٨٠١/٢• 
الّثّيب ُيعرب عنها لسانها، والبكر ُتستأمر • 

في نفسها م١١٣/١٩

ج

جئت إلى رسول اهللا ژ فقلت له: يجني • 
الرجل من القبيلة م٢٦٦/٢٣
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جاء رجــل إلــى رســول اهللا ژ فقال: • 
يا رسول اهللا، أّي الّناس خير م١٤/٨

جاء رجل إلى الّنبّي ژ فشكا إليه جاًرا • 
له م٣٢١/٢

جاء رجــل إلى الّنبّي ژ فقال: الّســالم • 
عليك م٢١٠/٢

جاء رجل إلى الّنبّي ژ فقال: «يا رسول • 
اهللا؛ إّن لي أقارب م٣١٢/٢

جاء رجل إلى الّنبّي ژ فقال: «يا رسول • 
اهللا صّلى اهللا عليك م٣٨/٨

جاء رجل إلى الّنبــّي ژ فنظر إليه وهو • 
رّث الّثياب م٨٠/٢

جاء عدّي بن حاتم إلى الّنبّي ژ فقال: يا • 
رسول اهللا؛ إّني جعلت م٥٦/٦

جاءت أّم سلمة إلى النبّي ژ فقالت: إذا • 
رأت المرأة م٤١٥/٣

جاءت امرأة إليه ‰ وقالت: يا رسول اهللا • 
م٤٧٠/٢٠

الجار أحّق بسقبه م٥٧٩/١٤، ٥٨٠، ٥٨١• 
الجار قبل الّدار م٣٢١/٢• 
جراح العجماء جّبار م١٩٥/١٢• 
الجراحات بواء م١٤٤/٢٣• 
جعل اهللا شفاء أّمتي في حرام م٥٩٤/٤• 
جعل الــّذّل والّصغار علــى من خالفني • 

م٥٤/٨
جعل رزقي تحت ظالل رمحي م٥٤/٨• 
جعلت لنا األرض كّلها مسجًدا وطهوًرا • 

م٢٧١/١٨

جعلــت لــي األرض مســجًدا، وترابها • 
طهوًرا م٢٢٩/٤

ُجِعَلــْت لِــي األرض مســجًدا وطهوًرا • 
م٣٢٨/٣

الجفا والقسوة في الفَدادِين م٢٠٩/١٢• 
الجفاء في أهل اإلبل م٢٠٩/١٢• 
َجلد النبّي ژ على قذف عائشة م٣٣٢/٢٢• 
جّمروهــا فــي الجمعة، واجعلــوا على • 

أبوابها المطاهر م٢١/١٢
الجمعة والّصدقة للسلطان م٣٤٨/٥• 
جنبوا الُحيَض من مصّالنا م٥٥٧/٤• 
جّنبوا الّضياع مساجدكم م٢٣/١٢• 
الجّنة ال يدخلها ديبوب وال قالع م٢٨٢/٢• 
الجهاد األكبر م١٠/٨• 
الجهاد في ســبيل اهللا خاتمــة كّل عمل • 

م١٨/٨
جهاد النساء؛ الحّج والعمرة م٤٣٨/٦• 
الجيران ثالثة: فمنهم من له ثالثة حقوق • 

م٣١٩/٢

ح

ُحّبــب إلّي مــن دنياكم أربــع: الّصالة • 
والّصيام والّنساء والّطيب م١٦/١٩

ُحّبب إلّي من دنياكم ثالث م١٦/١٩• 
حّبب إلّي النســاء والطيب، وجعل قّرة • 

عيني في الصالة م٢٢/١٩
حّبذا المتخّللون بالماء من الّطعام م١٤٠/٢• 
حبس على الّتهمة يوًما وليلة م٥٢٠/٨• 
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حتى تضعي حملك م٣١٥/٢٢• 
حّتى يبرأ جرحك م١١٩/٢٣• 
حّتى يذوق عسيلتها م١٨١/٢٢• 
حّتى يذوق ِمن عسيلتها م٦٤٦/٢١• 
حتى يضع جنبه م٥٨١/٤• 
حّج آدم ثالث مرات م٣٤٤/٦• 
الحّج المبرور ليس له ثواب دون الجّنة • 

م٤٢٣/٦
حّجــوا قبل أّال تحّجــوا، وقبل أن يمنع • 

البحر م٤١٩/٦
حّجوا قبل أن ال تحّجوا م٤٤٠/٦• 
حرام على مســلم يقرض قرًضا يجّر به • 

نفًعا م٣٧٤/١٢، ٣٩٨
حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من • 

م٤٠/٨
حــّرم رســول اهللا ژ إتيان الّنســاء في • 

أدبارهّن م٤٩٦/٢٠
حرمة امرأة الغازي في سبيل اهللا كحرمة • 

نسائي م٢٢/٨
حرمــة أمواتنا كحرمة أحيائنــا م٢٥١/٣، • 

م٢٥٧/٢٣
ُحرمة الجار على جــاره كُحرمتي على • 

أّمتي م٣٢١/٢
حرمــة موتانا كحرمة أحيائنــا م٢٠٨/٢٠، • 

م٢٥٧/٢٣
ُحّرمت نمارق الجنة على المنكوح أسته • 

م٢٣٣/٢٢
حريم البئر العادّية؛ خمسون ذراًعا م١١/١١• 

حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الّديار • 
م٧٢/٢

حسن الملكة ُيْمٌن م٣٩٥/١٧• 
َية مائــة من اإلبل •  حكم النبــي ژ بالد

م١٨٩/٢٣
حكمي على الواحد منكم كحكمي على • 

الجميع م٧٦٠/٢
حّكيه بإصبع، ثم اغسليه بماء وسدر م٧٢١/٢• 
الحمد الــذي أحيانا بعدمــا أماتنا وإليه • 

الّنشور م١٩٠/٢
الحمد هللا الذي أحياني بعــد إذ توّفاني • 

وإليه الّنشور م١٢٥/٢
الحمد هللا الذي أطعمنــي طعاًما أذاقني • 

حالوته م٤٧٩/٣
الحمد هللا الذي أطعمنــي طعاًما أذاقني • 

شهوته م٤٧٧/٣
الحمد هللا الذي أعانني فصمت، ورزقني • 

فأفطرت م١٠٣/٦
الحمد هللا الذي جعل من أّمتي من أمرت • 

أن م٢١٢/٢
الحمد هللا الذي خلقني فأحســن خلقي • 

م١٧٤/٢
الحمد هللا الذي عافاني في جسمي م١٩١/٢• 
الحمد هللا الذي عافاني في جسمي، ورّد • 

إلّي روحي ونفسي م١٨٦/٢
الحمد هللا الذي وّفق رسول رسول اهللا ژ • 

م١٥٢/٩
الحمد هللا على كل حال م٦٤٥/٤• 
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حملة العلم هم ورثة األنبياء م٢٦٨/١• 
حمى رسول اهللا ژ كّل ناحية من المدينةِ • 

م٣٤٦/٦
ُحّمى ساعة كّفارة ذنوب شهر م١٥٨/٢• 
ى من فيح جهّنم فأبردوها م١٥٨/٢•  الُحم
الحياء من اإليمان م٤٩٩/٣• 
حيثما أدركتك الّصالة فصّل م٢٩٠/١• 

خ

الخال أحد األبوين م٢٤٢/٣• 
الخال أحد الوالدين م٣١١/٢• 
الخال وارث من ال وارث له م٣٣٦/١٧• 
الخال والد م٤٠٨/٢• 
الخالة والدة م٢٠٩/١٣• 
ختم اهللا لكم بصالة سادسة، وهي الوتر • 

م٦٠٧/٤
خدمة البيت ســاعة خير من عبادة ألف • 

سنة م٤٢٥/٢٠
خذ بيد أّيهما شئت م٢١٠/١٣• 
خذ زيادة الوزن لصاحبه م٣٢٢/١٢• 
خذ الّنصف م٤٤٧/٩• 
خذه وأطعمه أهلك. وال تجزي أحًدا غيرك • 

م١٩٠/٦
خذه وأطعمه سّتين مسكيًنا م٢٤١/٦• 
خذها، فإّنما هي لك أو ألخيك أو للّذئب • 

م١٧١/١٣
خذوا عثكاال فيه مائة شمراخ، فاضربوه • 

مائة ضربة م٢٢٦/٢٢

خذي فرصة ممسكة؛ فتطّهري بها م٦٤/٢٢• 
خذي ما يكفيك م٤٥/١٣• 
الخراج بالّضمان م٥٢٧/١١، م٨٠/١٤• 
خرج رسول اهللا ژ ، فخرجنا معه م٢٦٠/٣• 
خرج النبي ژ في بعض غزواته م٤٠٤/٧• 
خرجنا مع رسول اهللا ژ في جنازة رجل • 

من األنصار م٤٢٢/١٨
خروجك مــن أّمتك، وتبديلك ســّنتك • 

م٢٣٣/٨
خطب رسول اهللا ژ م٧/٢٠• 
خلع المؤمن كقتله م٢٢٤/١٠• 
خلق اهللا تعالى الجّنة بيضاء، وخير الّزّي • 

البياض م٢١٢/١٢
ُخلِق الّرجل من الّتراب؛ فهّمه في الّتراب • 

م٣٦/١٩
ُخلَِق الماُء طهوًرا إّال ما غير لونه أو طعمه • 

م٧٤٤/٢
خلقت المرأة مــن الّرجــل؛ فهّمها في • 

الّرجل م٣٦/١٩
خّللوا أصابعكم بالمــاء، قبل أن تخّلل • 

بمسامير من نار م٣٠/٣
روا آنيتكم م٥٣/٢•  َخم
خيار أّمتي الذين يتوضؤون بالماء اليسير • 

م٢٧/٣
خيار عبــاد اهللا الذين يراعون الّشــمس • 

م٤٠١/٢
الخيار للمشتري ما لم يبصره م٣١٧/١٤• 
خياركم عند اهللا أحسنكم خلًقا م٣٥٠/٢• 
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خياركم عنــد اهللا أحســنكم خلًقا ولقاء • 
م٢٧٧/٢٠

خير أئمتكــم الذين تحبونهم ويحبونكم • 
م٢٥٠/٧

خير الخصال للصائم؛ الّسواك م٢١٧/٦• 
خير دينكم الورع م٢٣٨/١• 
خير الّشاة مقّدمها، أدناها من الّذكاة م١٣١/٢• 
خير الّشــهود الــذي يشــهدون قبل أن • 

يستشهدوا م٢٣/١٠، ٢٥١
خير الّصحابة أربعة. وخير الّسرايا أربعمائة • 

م١٣٥/٨
الخير في الّســيف، والخير مع الّسيف • 

م٤٩/٨
خير القبور أوساطها م٣٥٠/١٨• 
خير القبور ما درس م٣٥٠/١٨، ٣٨٥• 
خير ما أوتــي العبد في الّدنيــا الّزوجة • 

الّصالحة م٢٨/١٩
خير ماء علــى وجه األرض مــاء زمزم • 

م٧٤٢/٢
خير المال عين ساهرة لعين نائمة م١٩٠/١٥• 
الخيــر معقود بنواصي الخيــل إلى يوم • 

القيامة م٦١/٨
الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم • 

القيامة م٢٠٩/١٢
خير الّنــاس قرني، ثم الذيــن يلونهم • 

م٢٢/١٠، ٢٥١
خير نسائكم الّطّيبة الّطعام م٣٧/١٩• 
خيرهما الذي يبدأ بالّسالم م٢٨٦/٢• 

د

دباغ الجلود طهورها م٥١٧/٢• 
دخل حائًطا لرجل من األنصار، فإذا جمل • 

م١٩٩/١٢
دخل رجل على رسول اهللا ژ وأنا أصّلي • 

م٤١٢/٦
دخل ژ على رجل يعوده م١٥٥/٢• 
دخلت امرأة على الّنبّي ژ فجعلت تسأله • 

م٢٧٥/٢
دخلت امرأة الّنار في هّرة ربطتها م٢٢١/١٢• 
دخلت الجّنة، فرأيت أكثر أهلها م٢٨/٦• 
دخلت علينا يهودّية، فوهبــت لها طيًبا • 

م٤٠٠/١٨
دع ما يريبك إلى ما ال يريبك م٦٣٥/١٩• 
دعــوة الوالدة أســرع إجابة مــن غيرها • 

م١٩٤/١٣
دعــوة الوالدة لولدها تخرق الّســموات • 

واألرض م١٩٤/١٣
دعوها فإنها جبارة م٥٠٨/٧• 
دعــي الّصالة أّيــام أقرائــك م٥٧٧/٢١، • 

م١٥/٢٢
دفن رســول اهللا ژ ابنــه إبراهيم، فأمر • 

بقربة م٣٦١/١٨
َدفن في كفن ابنته أّم كلثوم خمسة أثواب • 

م١٣٢/١٨
دّل أخاك على عيب سلعتك م٢٩١/١٤• 
دم االستحاضة دم عرق أحمر أصفر، أو • 

يرجع إلى صفرة م٨/٢٢
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دم الحيض دم أســود ثخيــن، له رائحة • 
م٨/٢٢

دماؤكم وأموالكم عليكم حرام م٣٦٠/١١، • 
٣٦٥، م١٦٩/١٣

الّديك األبيض إنه صديقي م٢٣٩/١٢• 
َيــة على العاقلة، •  َية على العاقلة، الد الد

َية م٢٧٣/٢٣ الد

ذ

ذا العرش هل بّلغت م١٣/٥• 
ذكاة الجنين ذكاة أمه م٢١٧/٧• 
ذكاة الميتة دباغها م٥١٧/٢• 
ذكر عنده ژ رجل بخير م٣٦٦/٢• 
ذلك صيام نبّي اهللا داود ‰ م٣١/٦• 
ذلك من فعل أهل الجاهلّية م٣٧٩/١٨• 
ذلك اليوم الذي ولدت فيه م٣١/٦• 
ذلك يوم تعرض فيه األعمال م٣١/٦• 
الّذهــب بالّذهــب مثًال بمثــل والفّضة • 

بالفّضة م٥٣/١٤
الّذهب بالّذهب، والفّضة بالفّضة م٣١٣/١• 
ذهب َحَسن الخلق بخير الّدنيا واآلخرة • 

م٣٣/١٩
ذو السهم أحّق ممن ال سهم له م٣١٩/١٧• 

ر

رأيت رسول اهللا ژ على المنبر م٥٤٠/٤• 
رأيت رســول اهللا ژ يمسح وجهه وآثار • 

م٣٢/٣

رأيت المالئكة تمشــي فمشــيت معهم • 
م١٦٩/١٨

رأيتــم أميريــن فاضربوا عنــق أحدهما • 
م٣٧٢/٧

رائحة الولد من رائحة الجّنة م١٨٣/١٣• 
الّراجــع فــي هبتــه كالّراجع فــي قيئه • 

م١٧٥/١٥، ١٧٦
راجعها. فقلت: أرأيت لــو طّلقتها ثالًثا • 

م٥٢٩/٢٠
الّراكب خلف الجنازة، والماشــي حيث • 

شاء منها م١٩٧/١٨
رب اغفــر وارحم وتجــاوز واعف عّما • 

تعلم م٣٥١/٦
رّب حامــل فقه إلــى من هــو أفقه منه • 

م٢٧١/١
ه مــن صيامــه الجوع •  صائــمٍ حظ ُرب

والعطش م٢٠٢/٦
رّب قائم حّظه من قيامه الّسهر م٢٠٢/٦• 
رّب الماء رّب الّصعيد م٣٢٧/٣• 
رّبنا لك الحمد م١٦٤/٤• 
رجعنا من الجهاد األصغــر إلى الجهاد • 

األكبر م١٠/٨
رجم رسول اهللا ژ ، ورجمنا م٢٥٣/٢٢• 
رحــم اهللا تاجــًرا رضي بأقــل الربحين • 

م١٣٨/١٤
رحم اهللا عبًدا في سبيل اهللا إن كان غزًوا • 

غزا م٢٥/٨
وا الخيط والمخيط م٤١٩/٢٢•  ُرد
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الــّرزق محتــوم. فمن تعجــّل في طلبه • 
م١١٤/٢

ُرّش على قبر رسول اهللا ژ م٣٦٠/١٨• 
ُرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما أكرهوا • 

عليه م٥١٨/٧، ٥٢٦
ُرفع قبر الّنبّي ژ من األرض قدر شــبر • 

م٣٨٦/١٨
رفع قبره من األرض قدر شبر م٣٦٢/١٨• 
رفع القلم عن الثالثة عــن الصبّي حّتى • 

يبلغ م٣١٢/٥
رفع القلم عــن ثالثة: عــن النائم حّتى • 

يستيقظ م٣٠٣/١٣
رفيع العرش قد بلغت م٣٩٢/١٧• 
الّرفيق األعلــى؛ حّتى ُقبض صلوات اهللا • 

عليه، ومالت يده م٤٢٦/١٨
الّرفيق قبل الّطريق م٣٢١/٢، ٣٦٤• 
ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير • 

سواك م٢٤/٢
رهبانية أّمتــي الجلوس في المســاجد • 

م٣٠٧/٤
الّرهن بما فيه وإذا ضاع ذهب منه بقدر • 

الّرهن م٤١٠/١٤
روح المؤمن معّلقة بين الّسماء واألرض؛ • 

حّتى ُيقضى َدْينه م٢٧٦/١٢، ٢٨٨

ز

زدني. فأتاه بحجر، فتجّمر به م٥٢٩/٣• 
زر غبا تزدد حبا م١٠٦/٢• 

زكاة األبدان الّصوم م٢٤/٦• 
زمزم «شفاء لما شرب له» م٧٤٢/٢• 
زّملوهم في ثيابهم ودمائهم م٩١/١٨• 
زن وارجح م٣١٩/١٢• 
زّوجتكهــا على مــا تحفظ مــن القرآن • 

م١٩٨/٢٠

س

سابق العاطس بالحمد هللا يعافى م١٧٩/٢• 
ســاعتان من نهار ال تجوز الّصالة فيهما • 

م٥١/٦
سأل موسى ‰ رّبه ـ تبارك وتعالى ـ أّي • 

عبادك أعلم م٢٥٨/١
ســألت جبريل ‰ فقلــت: أي الجهاد • 

أفضل م٢٦١/١
سألت رســول اهللا ژ ، فقلت: يا رسول • 

اهللا؛ ُمرني م٤٥١/١٧
سألت رســول اهللا ژ ليلة أو عامة ليلة • 

م٢٨/٩
سئل النبي ژ أي الصدقة أفضل؟ فقال: • 

م٢٥٠/١٥
سئل الّنبّي ژ عن أفضل الجهاد م٧٦/٨• 
ُســئل الّنبّي ژ عن ســبايا أوطاس من • 

اإلماء م٥٧٥/١٩
ســئل الّنبّي ژ : هل ينــام أهل الجّنة • 

م١٢٦/٢
ســئل رســول اهللا ژ عن العلم فقال • 

م٢٤٠/١
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سبحان اهللا، أبو ذر؟» قلت: نعم م٣١٨/٣• 
ســبحان اهللا؛ إّن المســلم ال ينجــس • 

م٣٤٧/٣
سبحان اهللا ! بلى، والذي أنزل على عبده • 

الكتاب م١٥/١٠
سبحان اهللا مقّلب القلوب م١٢/١٩• 
سبحان رّبي األعلى وبحمده م١٤٩/٤• 
ســبحان رّبــي العظيم، وســبحان رّبي • 

العظيم وبحمده م١٤٩/٤
سبحانك اللهّم وبحمدك، أشهد أن ال إله • 

إّال اهللا م٥٩/٣
سبحانك الّلهّم وبحمدك، تبارك اسمك • 

م١٠٥/٤، ١٠٦
سبحانك الّلهّم، وبلى م١٧٠/٢• 
سبحانك رّبنا وبحمدك، نستغفرك ونتوب • 

إليك م١٨٦/٢
َسَتَرْوَن بعدي ما تكرهون. فمن أنكر نجا • 

م٣٧٤/٨
ستكون فتنة كالّليل المظلم، يموت فيها • 

قلب المؤمن م٣٧٦/٨
الّسعيد من ُوِعظ بغيره م٦٩/٢• 
سّكة مأبورة، أو مهرة مأمورة م٦٢/٨• 
الّسكينة في أهل الغنم م٢٠٩/١٢• 
الّسالم تطّوع، والّرّد فريضة م٢٠٩/٢• 
الّسالم على من اّتبع الهدى م٢٤٨/٢• 
السالم عليك بيت رّبنا م٤٢٤/٦• 
السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك • 

يا نبّي اهللا م٣٨٦/٦

الّســلطان ولّي من ال ولّي له م١٣٨/١٢، • 
م٣٧٣/١٩، ٣٧٤

الّســلطان ولّي من ال ولّي له من الّنساء • 
م٣٩٠/١٩

سمع اهللا لمن حمده م١٦٤/٤• 
سمع الّنبّي ژ رجًال يقول م٢٠٠/٢• 
الســمع والطاعة ولو كان حبشًيا مجدًعا • 

م٢٧١/٧
ســمعته يأمر ‰ َمن أســلم أن يختتن • 

م٤٨/٢
سمنها معاش، وصوفها رياش م٢١٣/١٢• 
ســّنمت قبر الّنبــّي ژ ، ووضعت عليه • 

ثالثة أحجار م٣٦٤/١٨
سّنوا بهم ُسنة أهل الكتاب م١٥٥/٨• 
ســّنوا في المجوس ســّنة أهل الكتاب • 

م٥٢٤/٥
سوء الخلق شؤم م٣٩٥/١٧• 
سوداء ولود، خير من حسناء عاقر م٣٤/١٩• 
سوداء ولود خير من حسناء عقيم م٣٤/١٩• 
وا بين صفوفكم م٣١٧/٤•  َسو
ســيأتي أقوام من بعدي يســتقّلون ذلك • 

م١٢٦/٣
سيأتي عليكم زمان تجتمعون في المساجد • 

م٣٧٦/٨
سيأتي ناس من أقطار األرض يلتمسون • 

العلم م٢٥٤/١
سين بالل خير من شينكم م١٢٣/٤• 
الّسيوف مفاتيح أبواب الجّنة م٤٩/٨• 
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ش

الشافع والمشّفع في النار م٢٣٠/٢٢• 
شاهد عدل خير من يمين فاجرة م٣٨٠/١٠• 
شاهدا عدل خير من يمين فاجر م١٥٣/١٠• 
شاهداك، أو يمينه م٤٣٩/٩• 
شر أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم • 

م٢٥٠/٧
شــّر الّطعام طعــام الوالئــم، يدعى لها • 

األغنياء م١٣٤/٢
شّر ما في الّرجل: شّح هالع، وجبن خالع • 

م٤٦/٨
شــر ماء على وجه األرض ماء برهوت • 

م٧٤٢/٢
شرار أحياء أّمتي عّزابها م٣٧/١٩• 
شــراركم عّزابكم، والمتزّوجون أولئك • 

المبّرؤون المطّهرون م٣١/١٩
الّشعر كسوة اهللا فأكرموه م٣٤/٢• 
شغلتني عنه الّصالة م٢٢٠/٢• 
شغلونا عن الّصالة الوسطى، صالة العصر • 

م٤٢٧/٤
شفاء لما شرب له م٤٣٠/٦• 
الّشفعة في كّل شرك م٥٨١/١٤• 
الّشفعة في كّل ما لم يقسم م٥٨١/١٤• 
الّشفعة كحّل العقال م٦٠٧/١٤• 
الّشفعة ال تورث م٦٠٧/١٤• 
الّشفعة ما لم تقســم فإذا وقعت الحدود • 

م٥٧٩/١٤
الشقي من ُوعظ به غيره م٦٩/٢• 

شكا رجل إليه ژ قساوة قلبه، فقال ژ • 
م٣٢٠/١٣

شكا رجل من بني مخزوم إلى الّنبّي ژ • 
م١٣١/٢

شكا نبّي إلى اهللا قّلة الولد فأوحى اهللا إليه • 
م١٣١/٢

الشمس والملح دباٌغ م٦٧٣/٢• 
شــّمي عوارضها، وانظري إلــى عقبها • 

م٣٤/١٩
شهر اهللا األصّم؛ الذي يدعى رجب م٢٦/٦• 
شهر اهللا المحّرم م٢٦/٦• 
الّشهر تسعة وعشرون يوًما م٤٤٨/٢١• 
الّشــهر ثالثون يوًما أو تســعة وعشرون • 

م٣٣٤/٢٠
الّشيب نور فال تنتفوه م٣٤/٢• 

ص

صاحب الّسلعة أولى بسلعته م٣٦٨/١٢• 
صاحبكم قد غّل في سبيل اهللا م٢٢٤/٨• 
صام الّنبّي ژ في الّسفر وأفطر م١٤٠/٦• 
صبوا عليه َذُنوًبا من ماء م٧٠٩/٢• 
صحبــة العلماء زين، ومجالســتهم كرم • 

م٢٦٢/١
الّصدقة على العيال أفضــل، فابدأ بمن • 

تعول م٣٥١/٢
الصعيد الطيب طهور يكفيك م٤٨١/٢• 
الّصعيد الطّيب؛ ولو إلى سنين م٣٢٦/٣• 
الّصّف المقّدم من الّرجال أفضل م٣٢٥/٤• 
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ُصّفوا على ما بقي منه بإذخر م١٤٣/١٨• 
ِصل مــن قطعــك، وأْعِط مــن حرمك • 

م٢٨٨/٢
صل من قطعــك؛ واعف عن من ظلمك • 

م٣٠٧/٢
صالة األولى والعصر م٤٣٢/٤• 
صالة الجماعة تزيد على صالة المنفرد • 

م٦٢٠/٤
الصالة خير موضوع، فمن شــاء فليقلل • 

ومن شاء فليكثر م٢٩٧/١
صالة الفجر قبل مغيب الّنجوم م٦٣/٤• 
الصالة في المســجد الحرام تعدل مائة • 

ألف م٣٨٤/٦
الّصالة في مسجد عّكا يوم الجمعة م٤٢/٨• 
الصالة في مسجدي هذا تعدل ألف صالة • 

فيما سواه م٣٨٤/٦
صالة الّليــل مثنى، وقيل: صــالة الّليل • 

مثنى مثنى م٦٠٩/٤
الّصالة ما بين هذين الوقتين م٤٠٦/٤• 
صالة المرابــط تعدل خمســمائة صالة • 

م٣٩/٨
صالة المغرب قبل اشباك الّنجوم م٦٤/٤• 
صالة المنافقين يجلس أحدهم حّتى إذا • 

م٤٢٦/٤
الصالة والّزكاة وما ملكت اليمين م١٣/٥، • 

م٣٩٢/١٧
صالتك مع الّرجل أزكــى من صالتك • 

وحدك م٣١١/٤

صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم • 
اآلدميين م٢٤٠/٤

الّصلــح جائــز إّال صلًحا أحــّل حراًما • 
م١٥٢/١٤

صّلــوا على أخ لكم مــات بغير بالدكم • 
م٣٣٣/١٨

صّلوا على صاحبكم م٢٢٤/٨، م٢٤٦/١٢• 
صّلــوا على صاحبكــم، فإّن عليــه ديًنا • 

م٢٤٥/١٢
صّلوا على موتاكم م٥١/١٨• 
صّلى الصلــوات كّلها بوضــوء واحد • 

م١٤٨/٣
صّلى الّنبّي ژ بأصحابه ركعتين م٣٩٨/١١• 
صّلى الّنبــّي ژ على الّنجاشــّي ملك • 

الحبشة م٣٣٤/١٨
صّلى وعليه طائفة ِمن ثوبي وأنا حائض • 

م٨٧/٢٢
صّلى يوم حنين أربع صلوات م١٤٨/٣• 
صّلينا مع رسول اهللا ژ حّتى خشينا أن • 

يفوتنا الفالح م٩٩/٦
صم ثالثة أيام، أو أطعم ســّتة مساكين • 

م٥٤٧/٦
صم الخميس واالثنين م٤٢/٦• 
ُصْم َصوم أخيك داود، صم يوًما وأفطر • 

يوًما م٤٢/٦
صم من كّل شهر ثالًثا م٤٢/٦• 
صم وافطر، وقم ونم، فإّن لجسدك عليك • 

م٣٠/٦
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صوامع المسلمين بيوتهم م١٠٢/٢• 
صوتان ملعونــان على لســان كّل نبّي: • 

صوت مرّنة م٤٣٤/٨
صوتــان ملعونان فــي الّدنيــا واآلخرة • 

م٤٠٠/٨
صوتان ملعونان وملعون من اســتمعهما • 

م٤٠٩/١٨
الّصوم في الّشتاء؛ الغنيمة الباردة م٢٣/٦• 
صوموا لرؤيته م٦١/٦• 
صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته م٧٧/٦، • 

٨١
صوموا لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيته. فإن • 

أغمي عليكم م٤٠/٦
َي •  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن ُغم

عليكم م٦٠/٦
صوم يوم عرفة؛ يكّفر سيئة سنته الماضية • 

والباقية م٣٨/٦
صيام رمضان فــي الّســفر؛ كالفطر في • 

الحضر م١٤٣/٦
الّصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة • 

م٢٢/٦

ض

ضاّلة المؤمن حرق الّنار م١٦٨/١٣، ١٧٠، • 
١٧١

ضع في أنفك ماء ثّم استنثر م٧٠/٣• 
الضيف ثالثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو • 

صدقة م٣٦٩/٢

ط

طاف النبّي ژ  بالبيت على ناقته م٤٩٤/٦• 
طبت وطاب ممشــاك وتبوأت منزًال في • 

الجّنة م٢٥٤/١٥
طالق األََمة تطليقتان، وُقرؤها حيضتان • 

م٥٦٠/٢٠، م٦٠٧/٢١
ُطّلقت خالتي، فخرجت لجداد نخل لها • 

م٤١٩/٢٠، م٥٥٥/٢١
طلقة وهــي حائض. فــأردت أن أتبعها • 

م٥٢٩/٢٠
طّهروا بيوتكم من نسج العنكبوت م٥٣/٢• 
طهور إناء أحدكــم إذا ولغ فيه الكلب • 

م٧٢١/٢
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الهّر م٥٩٤/٢• 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن • 

يغسل م٦٢٢/٢
الّطهور ماؤه، الحّل ميتته م١٦٣/١٣• 
الطهور ماؤه والحل ميتته م٧٩٢/٢• 
ِطيُب الكالم، وإطعام الطعام م٤٢٠/٦• 
الظّل مبارك م١٢٣/٢• 

ع

عارية مؤّداة م٧٤/١٣• 
عارية مضمونة م٧٤/١٣• 
عارية مضمونة مؤّداة م٦٩/١٣، ٧٠، ٧٦• 
العتم لحّالب اإلبل م٥٨/٤• 
العّج والثّج م٤٢٣/٦• 
العجماء ُجَبار م٦٠٠/١١، م٤٣٢/١٣• 
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العجماء ُجَبار، والبئر ُجَبــار، والمعدن • 
ُجَبار م٦٠٢/١١

ُعرضــت األمانة على الّصــم الّصالخم • 
الّصالب، فأبت م٨/١٣

عرف الحّق ألهله فأرسلوه م٣٠٣/٨• 
ْفها سنًة، فإن جاء مّدعيها م١٢٩/١٣•  َعر
ْفها سنة، فمن جاءك بالعالمة م١٢٩/١٣•  عر
عّز الخيل في شقرها م٢١٠/١٢• 
عش ما شئت فإّنك مّيت م١٨٩/١• 
عش ما شــئت فإّنك مّيــت، وأحبب ما • 

شئت فإّنك مفارقه م٤١٢/١٨
ُعّفوا تعف نساؤكم م٢٣٨/٢٢• 
ُعّفوا َعن النساء؛ َتعّف نساؤكم م٢٣٨/٢٢• 
عفي ألّمتي الخطأ والّنسيان م١٣١/٤• 
ُعِفي ألّمتي عن الخطأ والّنسيان م٢٩/٤• 
عفي ألّمتي عــن زكاة العبيــد والخيل • 

والجبهة م٤٣٨/٥
العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كّل • 

شيء أحسنه م٢٤٣/١
العلم خزائن ومفاتيحها الّسؤال م٢٨٥/١• 
العلم علمان، علم األديان، وعلم األبدان • 

م٢٤٤/١
العلم علمان: فعلٌم في القلب م٢٤٦/١• 
العلم كله القرآن م٢٤٠/١• 
عّلمــوا وال تعّنفوا فــإن المعّلم خير من • 

المعّنف م٢٨٣/١
على أهل الحراثات حفظ حراثتهم بالّنهار • 

م١٦٨/١٢

على أهل الّدواّب حفــظ دواّبهم بالّليل • 
م١٦٨/١٢

على الّتيعة شاة م٤٧٧/٥• 
على رِسلِكما، إنها صفية بنت ُحيّي م٩/٧• 
على كّل حّر وعبد من المسلمين م٤١١/٥• 
على المّدعي البّينة م٣٨٧/٩• 
على المّدعي البّينة، وعلى المنكر اليمين • 

م٢٧٢/٩، م١٣٩/١٣
علــى اليد رّد مــا قبضت؛ حّتــى تؤّديه • 

م٧٩/١٣
عليك بالعدس فإّنه مبارك مقّدس م١٣١/٢• 
عليك يا علّي بالجمــاع في ليلة االثنين • 

م٤٧٩/٢٠
عليكم بأكل الّتمر البرنّي م١٣٢/٢• 
عليكم بإناث الخيل، فإّن ظهورها حرز • 

م٦٢/٨
ا، وأقّل خبا •  عليكم باألبكار فإّنهّن أشّد ود

م٣٩/١٩
عليكم بالجهاد، فإّنه يذهب الغّم والهّم • 

والحزن م١٦/٨، ١٨
ُم •  غ بأحدكم الدعليكم بالِحَجامة ال َيَتَبي

َفَيْقُتَله م١٥٦/٢
عليكم بالّرمــح، فإّنهــا تؤّيدكم بها في • 

الّدين م٥٤/٨
عليكــم بالّزبيــب فإّنه يكشــف المّرة • 

ويذهب بالبلغم م١٣٣/٢
عليكم بالّصدق، فإّن الّصدق يهدي إلى • 

البّر م٢٦٤/٢
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عليكــم بالّصّف المقــّدم فإّنه على مثل • 
صّف المالئكة م٣١١/٤

عليكم بالعلم، فإن أحدكم ال يدري متى • 
ُيختل إليه م٢٤٨/١

عليكــم بالعمائــم فإّنها تيجــان العرب • 
م٨٥/٢

عليكم بالقرع فإّنه يزيد في الّدماغ والعقل • 
م١٣١/٢

عليكم بالّلحم فإّنه ينبت الّلحم م١٣٣/٢• 
عليكم بالودود الولود م١٧/١٩• 
عليكم بذات الّدين تربت يداك م٣٦/١٩• 
عليكم بذات الّدين واألمانة من الّنســاء • 

فانكحوهّن م٣٧/١٩
عليكم بذكر اهللا، والّرغبة إليه م٩/١٢• 
عليكم بــذوات األعجاز؛ فإّنهــّن أودد • 

م١٧/١٩
عليكم برخصة اهللا؛ فاقبلوها م١٤٠/٦• 
عليكم بغسل الدبر، فإّنه يذهب بالباسور • 

م٥١٢/٣
عليكم بكّل كميت أغّر محجل، أو أشقر • 

أغّر محجل م٢٠٨/١٢
عليكم بهذه الّثياب البياض م١٣٣/١٨• 
عليكم بهذه الحّبة الّسوداء م٩٢/٢• 
عليها الغسل إذا أنزلت م٤١٤/٣• 
العمائم عــّز الّرجال وفي خبــر: تيجان • 

العرب م٨٥/٢
عمر بــن الخطاب ســراج أهــل الجنة • 

م٣٨٨/٦

العمــرة إلى العمــرة كّفارة لمــا بينهما • 
م٥٧٩/٦

عّمقوا قبوركم لئّال تريح عليكم م٣٦١/١٨• 
عن كّل حــّر وعبد، ذكــر أو أنثى، من • 

المسلمين م٢٩٣/٦
العورة من الّسّرة إلى الّركبة م٣٨٦/٢• 
العينان تزنيان، واليدان تزنيان م٢٧٣/١٩، • 

م٩٩/٢٢
عينان ال تمّسهما النار: عين حرست في • 

سبيل اهللا م٤٠/٨
العينان وكاء اُألْست م١٦٠/٣• 
العينان وكاء اُألست فإذا انسّدت م١٦٣/٣• 

غ

غّربوه إلى خيبر م٢٥٦/٢٢• 
غزا رسول اهللا ژ فلّما بلغ المنزل م٣٢١/٢• 
غزوت مع رســول اهللا ژ سبع غزوات • 

أداوي الجرحى م٢١٥/٨
غزونا مــع رســول اهللا ژ غــزوة بني • 

المصطلق م٦٥٥/١٧
غّض نظرك عند الجماع م٤٧٨/٢٠• 
غّط فخذك؛ فــإّن فخذ الرجل من عورته • 

م٢٥٩/٣
غّط فخذيك يا معّمر؛ فإّنهما من العورة • 

م٢٦٠/٣
الغّلة بالّضمان م٨٦/١٣• 
غّلقوا األبواب وأوكوا األسقية، وخّمروا • 

اآلنية م٥٥/٢
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الغنــم بركــة موضوعة. واإلبــل جمال • 
ألهلها م٢٠٩/١٢

غيبة المســلم تفطــر الّصائــم، وتنقض • 
الّطهارة م٢٧٣/٢

الغيبة والكذب يفطران الصائم، وينقضان • 
الوضوء م٢٢٨/٣

غيرهم مــن أّمتي، قوم فــي آخر الّزمان • 
م٢٨/٨

ف

فأصلحي من نفســك، ثم خذي إناء من • 
ماء م٥٠٣/٢

فأطعم جائًعا، واسق ظمآًنا م٤٥١/١٧• 
فأطعم سّتين مسكيًنا م٤٥٨/٢١• 
فأعفوا لِحاكم وحّفوا شواربكم م٣٥/٢• 
فإذا توّضأت فأسبغ الوضوء م٣٧/٣• 
فإذا وجدت الماء فأمِسْسُه جلدك م٤٧٩/٢• 
فاشتره إًذا أدهم أو ُكَمْيًتا أقرح أرثم م٦١/٨• 
فاعتّدي أّيام أقرائك م١٤/٢٢• 
فاهللا أحّق أن ُيستحيا منه م٨٢/٢، م٢٦٢/٣• 
فامقلوه، ثم اخرجوه، ثم امقلوه م٥٨٢/٢• 
فإن استطعت أّال يراها أحد فافعل م٢٦٢/٣• 
فإن مّســها؛ فلها المهر بما اســتحّل من • 

فرجها م١٨/٢٠
فإّن الهدّية تذهب بضغائن الّصدور م١٠٩/١٣• 
فإّن الوضوء يوزن وزًنا م٢٧/٣• 
، تغنم وتسلم •  فإّنها ميامين الخيل، ثم أََغر

م٦١/٨

ا محجلين من •  فإّنهم يأتون يوم القيامة غر
الوضوء م١٤/٣

فإّني سألت رّبي أن يجعل فيهما الّشفاء • 
والبركة م١٣١/٢

الفخر في أهل الخيل، والجفاء في أهل • 
اإلبل، والّسكينة في أهل الغنم م٢٠٩/١٢

فدعي الّصالة أّيام أقرائك م١٤/٢٢• 
فدين اهللا أحق م٣٢٢/١، م٤٠١/١٥• 
فذلك إذنها إذ هي سكتت م١١٤/١٩• 
ُفرش في قبر رسول اهللا ژ قطيفة م٣٥٥/١٨• 
فرض اهللا عليكم خمس صلوات، وسننت • 

لكم سبع صلوات م٢٠/٢
الفرض التلبية م٤٨٤/٦• 
فرض رســول اهللا ژ صدقة الفطر على • 

الّناس م٢٦٦/٦
فرض على أّمتي غســل موتاها والّصالة • 

عليها م٣٥/١٨
فرُق ما بين الّنكاح والّسفاح ضرب الّدّف • 

م٧٩/١٩
فصاع من شــعير. قــال: واهللا مــا أجده • 

م٣٨٢/٢٠
فصّلوا على صاحبكم. فقال علي م٢٤٦/١٢• 
فصم شهرين متتابعين م٤٥٨/٢١• 
فّض اهللا فاك م٢٢/١٢• 
فضــل أّول الوقــت على آخــره كفضل • 

اآلخرة على الّدنيا م٤٠٧/٤
فضل العلم أحــب إلى اهللا مــن العبادة • 

م٢٣٨/١
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الفطر رخصــة من اهللا، فاقبلــوا رخصته • 
م١٤٠/٦

الفطر مما دخل وليس مما خرج م٢١٠/٦• 
فعل العجماء جّبار م١٩٥/١٢• 
فقم فاقضه م٤٣٧/٩• 
الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف • 

عابد م٢٣٨/١
فّك اهللا رهانك كما فككت رهان أخيك • 

م٢٤٦/١٢
فكيف بها وقد زعمت أّنها أرضعتكما، • 

دعها عنك م٦٣٩/١٩
فلَِم أْشــَبَهَها إذن َوَلُدهــا؟ َتِرَبت َيَداك • 

م٤١٥/٣
فلو كنت أنــا وإبراهيم خليــل الّرحمن • 

ـ صّلى اهللا عليهما ـ ألفرجنا لهم م٢٧/٨
فليجلس حيث يأمره رّب البيت م٦٠/٢• 
فليقطعهما أسفل من الكعبين م٤١٠/٥• 
فما كنت جديًرا أن تصنع، اذهب فعّشهم • 

م٥٢٥/٢١
فمنحة وتخّوف، واّتقي على ذي الّرحم • 

المظالم م٤٥١/١٧
فمن خرج إلينا؛ فهو حّر م٣٩٨/١٧• 
فمن كان يكفيه علَف داّبته وصنع طعامه • 

م٣٦٧/٢
فهل ترك له وفاء؟ م٢٤٦/١٢• 
فهل تستطيع أن تطعم ســّتين مسكيًنا؟ • 

م١٩٠/٦
فهّال عفوت عنه قبَل أن تأتيني به م٤٢٢/٢٢• 

فهي خداج م١٢٩/٤• 
في أربعين شاًة شاٌة م٢٦/١، م٤١٣/٥، ٤٤٢، • 

٤٥٩
في أربعين شاة شاة، وفي خمس من اإلبل • 

شاة م٤٠٩/٥
في بعض الشر خيار م٢٤٨/٧• 
في خمس من اإلبل شاة، وفي خمس من • 

البقر شاة م٤١١/٥
في دَِية الخطإ عشرون ِحقة م١٩٠/٢٣• 
في الّرقة ربع العشر م١٦٢/٥، ٤٨٠، ٤٨١• 
في الّركاز الخمس م٥٧٥/٥، ٥٧٦• 
في ســائمة الغنم زكاة، وفي خمس من • 

اإلبل زكاة شاة م٤٠٩/٥
في الّسن خمسة م٣٦٣/٢٣• 
في السن خمسة من اإلبل م٣٦٦/٢٣• 
في الّســواك عشــر خصال مطهرة للفم • 

م٢٥/٢
في صدقة البقر في كّل ثالثين م٤٢٠/٥• 
َية م٤٢٠/٢٣•  في العقل الد
َية م٣٥٢/٢٣•  في العينين الد
في الغنم في أربعين شاًة شاٌة م٤١٣/٥• 
َية م٣٦٩/٢٣•  في اللسان الد
في الُمَنقَلة خمسة عشر من اإلبل، وفي • 

َية م٣١٧/٢٣ المأمومة ثلث الد
في المنّي الغســل، وفي الودّي الوضوء • 

م١٩٤/٣
في الودّي الوضوء م١٩٤/٣• 
فيما سقت السماء والعيون م٥٣/٥• 
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فيما يسقى بالغرب نصف العشر م٤٣/٥• 
فيها نشأة الخلق، وال تصلح اإلناث إّال • 

بالّذكور م٢٠٣/١٢

ق

القابض الباسط هو المسّعر م٤٠٥/٨• 
قاض اجتهد فأخطأ، فهو في الّنار م٢٩/٩• 
قال رّبكــم: كّل عمل يراد به؛ الحســنة • 

بعشرة أمثالها م٢٢/٦
قال ربي خيًرا من قول أبيك م١٥٢/٢٣• 
قال رجل: يا رســول اهللا: إّني رجل من • 

أهل ُعمان م٤٢٣/٦
قال رجل: يا رسول اهللا، ولو شيًئا يسيًرا؟ • 

م٢١٨/٩
 • قال رســول اهللا ژ ذات يوم، وقد أهل

شهر رمضان م١٤/٦
ـ : ما بينك •  قال لي جبريل ـ صّلى اهللا عليه 

وبين آدم ژ نكاح ال سفاح فيه م٩/١٩
قال المقداد: يا رسوَل اهللا، ِإنِ اختلفُت • 

أنا ورجل م١٤٧/٨
قال: وقعت على امرأتي م١٨٩/٦• 
قالت أّم حبيبة: يا رســول اهللا؛ المرأة مّنا • 

يكون لها الّزوجان م٣٣/١٩
قالت امرأة للنبي ژ : هل قال ربك مثل • 

ما قال م١٥٢/٢٣
قالت عائشــة: يا رســول اهللا ـ صّلى اهللا • 

عليك م٣٢٠/٢
قالوا: لفالن. فقال: أيطؤها م٦٤٠/١٧• 

قام رسول اهللا ژ ثم قعد م١٨١/١٨• 
قام رســول اهللا على الجنائز حّتى توضع • 

م١٨٢/١٨
قام الّنبّي ژ في الّناس فقال م٥٢/٢• 
القتل أنفى للقتل م١١٦/٢٣، ١٥١• 
قتل رجل من المسلمين بين أظهركم وال • 

تدرون من قتله م١٠/٢٣
قتلوه، قتلهم اهللا م٤٦١/٢، ٤٦٢• 
قتيل الّسوط والعصا شبه العمد م٢٥/٢٣• 
قد رأيُتَنا في عهد رسول اهللا ژ ال يدعها • 

إّال منافق م٣١٠/٤
قد رضيته لك» فأبت. فأنزل اهللا عليه هذه • 

اآلية م١٢/١٩
قــد زّوجتكها على ما معــك من القرآن • 

م٧٣/١٩
قد زّوجناكها على مــا عندك من القرآن • 

م٥٧٣/١٢
قد كانت إحداكّن تقعد سنة أيًما م٥٤٩/٢١• 
قد وقفت هاهنــا، وعرفــة كّلها موقف • 

م٦٠٦/٦
قدم معي رجالن من األشعرّيين، فخطبا • 

عند م٢٤/٩
َقدِم وفُد ثقيف على الّنبّي ژ م١٣/١٢• 
قّدموا أكثرهم قرآًنا م٣٦٦/١٨• 
قذُف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة • 

م٣٣٠/٢٢
القرض بثمانية عشــر، والّصدقة بعشــر • 

أمثالها م٣٩٤/١٢
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روا في الخطبــة وأطيلوا في الصالة •  قص
م٥٣٥/٤

قّصوا الّشوارب وأعفوا الّلحى م٣٠/٢• 
القضاء بينهما م٤٣٩/٩• 
القضاة ثالثة: رجل جاف؛ فهو في الّنار • 

م٣١/٩
القضاة ثالثة: قاضيــان في الّنار، وقاض • 

في الجّنة م٢٩/٩
قضى رسول اهللا ژ في الحاجب إذا ذهب • 

شعره م٣٤٦/٢٣
َية على أهل •  قضى رســول اهللا ژ في الد

القرى م١٨٧/٢٣
َية •  قضى رســول اهللا ژ في الصعــر الد

م٣٧٥/٢٣
قضــى النبي ژ فــي قتــل الخطإ على • 

العاقلة م٢٧٣/٢٣
قطع رسول اهللا ژ في رِداء صفوان، وكان • 

تحت رأسه وهو في المسجد م٤٣٠/٢٢
َقَطْعَت َمَطاه. لو سمع ما أفلح بعدها م٦٧/٢• 
قل لعبــادي ال يحتاجون إلــى مصانعة • 

الملوك م١٠٠/٢
قلت: يا رسول اهللا؛ أرأيت لو طلقتها ثالًثا • 

م٥٢٨/٢٠
قلت: «يــا رســول اهللا؛ أفتنا فــي بيت • 

المقدس» م٨/١٢
قلت: يا رسول اهللا إّن أْمَر ِمَنى م٥٧٤/٦• 
قلت: يا رسول اهللا فيم الجمال؟ قال: «في • 

اللسان م٣٧٠/٢٣

القلس حدث م٢٠٦/٣• 
قم يا بالل؛ فــأّذن في الّناس؛ فليصوموا • 

غداة م٦٨/٦
قنــت رســول اهللا ژ في صــالة الغداة • 

م٢٤٠/٤
قولوا: وعليكم م٢١٤/٢• 
قولي لزوجك إذا جاءك: إّني آكل وأشرب • 

م٢٣/١٩
قولي وقول األنبياء من قبلي في عشــّية • 

م٣٦٠/٦
قوم نبزهم الّرافضة م٢٦٩/٢• 
قّيد اإلسالم الفتك ال يفتّك مؤمن م٣٣/٢٣• 
َقيَد اإليماُن الفتَك م٣١/٢٣• 
قّيد اإليمان الفتك، ال يقتل مؤمن م٢٧/٢٣• 
قيل: يا رسول اهللا؛ عوراتنا ما نأتي منها • 

م٨٢/٢
قيل: يا رســول اهللا؛ ما حــق الجار على • 

جاره م٣٢٠/٢
قيلوا م١٣١/٧• 
قيلوا فإّن الشياطين ال تقيل م١٢٢/٢• 

ك

الكافــر والمؤمــن ال تتــراءى ناراهما • 
م٢٩٤/١٤

كان إذا انقطع شسع رسول اهللا م٨٨/٢• 
كان إذا حارب قنت في الّصالة م٢٣٩/٤• 
كان إذا رأى هالل رمضان؛ يكثر الّدعاء • 

م٥٠/٦
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كان بيــن يدي رســول اهللا ژ رِكوة ماء • 
ُيدخل يده فيها م٤٢٦/١٨

كان جبريل ينهاني عــن مالحاة الّرجال • 
م٥٧/٢

كان الّرجل في عهد رسول اهللا ژ يقول • 
م٧٦/١٩

كان رســول اهللا ژ أجود الّناس بالخير • 
م١٥/٦

كان رسول اهللا ژ إذا أراد سفًرا؛ أقرع بين • 
نسائه م٣٣٣/٢٢

كان رسول اهللا ژ إذا دخل المخرج، ثم • 
دخلناه م٤٧٥/٣

كان رسول اهللا ژ إذا غزا قال م١١٧/٨• 
كان رســول اهللا ژ إذا قّلم أظافيره دفنها • 

م٤١/٢
كان رسول اهللا ژ قد أمر بقتل م٤٠٦/١٣• 
كان رسول اهللا ژ ال يدع أن يستلم الركن • 

اليماني م٤٩٥/٦
كان رسول اهللا ژ ال يمتنع من القرآن إّال • 

إذا كان جنًبا م٣٥٤/٣
كان رســول اهللا ژ معتكًفا، فأتيته زائرة • 

م٩/٧
كان رســول اهللا ژ معتكًفا في المسجد • 

فيناولني م٢٢/٧
كان رسول اهللا ژ يأكل قبل الغدّو رطبات • 

م١٠٢/٦
كان رســول اهللا ژ يأمــر باســتئمارهّن • 

م١١٣/١٩

كان رســول اهللا ژ يضع رأسه في حجر • 
إحدانا م٨٧/٢٢

كان رســول اهللا ژ يغتســل بمثــل هذا • 
م٣٦٨/٣

كان ژ إذا دخل العشر األواخر م٢٠٢/٢• 
كان ژ إذا عثرت به الّداّبة م٢٠٣/١٢• 
كان ژ ُمحبا لعائشة م٢٨٠/٢٠• 
كان على ســيف الّنبّي ژ المسّمى: ذو • 

الفقار م٥٢/٨
كان عّمي مــن الّرضاعة يســتأذن علّي • 

م٦٣١/١٩
كان لرسول اهللا ژ هدّية، ولألمراء م١٠٨/١٣• 
كان لي أجير فقاتل إنساًنا، فعّض أحدهما • 

يد اآلخر م٤٨/٢٣
كان المنافقون واليهــود إذا دخلوا على • 

الّنبّي ژ يقولون له م٢١٣/٢
كان الّنبــّي ژ إذا أخــذ مضجعه يقول • 

م١٨٦/٢
كان الّنبــّي ژ إذا أراد أن يدخــل داًرا • 

م٢٢٩/٢
كان الّنبــّي ژ إذا أراد الّنــوم مع أهله • 

م١٤٣/٢، م٤٦٨/٢٠
كان النبــّي ژ إذا بلــغ المرفقيــن في • 

الوضوء م٨٢/٣
كان الّنبــّي ژ إذا جامــع أهلــه تغّمر • 

م٤٦٣/٢٠، ٤٦٦
كان الّنبّي ژ إذا دخل العشــر األواخر • 

م١٨/٦
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كان الّنبّي ژ إذا ركع لو وضع على ظهره • 
قدح م١٤٦/٤

كان الّنبّي ژ إذا ركع يستوي ويمّد ظهره • 
م١٤٨/٤

كان الّنبــّي ژ إذا عصفــت الّريح يجثو • 
على ركبتيه م٤٠١/٢

كان الّنبّي ژ إذا عطس فقيل له م١٧٨/٢• 
كان الّنبّي ژ إذا قدم من سفره م٢٠٥/١٢• 
كان الّنبّي ژ إذا هاجت الّريح لم يقعد • 

م٤٠٠/٢
كان النبّي ژ ال يشير على أحد إذا م٢٤/٩• 
كان الّنبّي ژ ال يقاتل العــدّو إّال حّتى • 

يصاّفهم م١٣/٨
كان الّنبّي ژ ال يقاتل العدّو إّال يصاّفهم • 

م١٣٨/٨
كان الّنبــّي ژ ال يمتنع من وجهها وهو • 

صائم م٢٠٠/٦
كان الّنبّي ژ موّزًعا بالّسواك م٢٥/٢• 
كان الّنبّي ژ يباشر القتال بنفسه م١٣٨/٨• 
كان الّنبــّي ژ يبــدأ أصحابه بالّســالم • 

م٢١٢/٢
كان الّنبّي ژ يبيت على يمينه م١٢٤/٢• 
كان النبي ژ يستشير حتى األمة الوكعاء • 

م٢٥٥/٧
كان الّنبــّي ژ يصّلي يصّلــي الّظهر إذا • 

دحضت م٤١٢/٤
كان الّنبــّي ژ ُيناوِم الحائــض ِمن غير • 

جماع م٨٦/٢٢

كان يأتي قاعًدا وقائًما ونائًما م٤٧٠/٢٠• 
كان يدعو عند كّل هالل شهر م٥٠/٦• 
كان يستاك إذا أخذ مضجعه م٢٤/٢• 
كان يستاك عرًضا م٢٤/٢• 
كان يصّلــي الّنبــّي ژ حّتى مــّر عليه • 

م٦٣٩/٤
كان يكتحل وهو صائم م٢١٦/٦• 
كانت تطلــق زوجتك، وتكــون معصية • 

م٥٢٨/٢٠
كانت العافية والّنار تستبقان إلى جسدك • 

فوافقتها م١٥٩/٢
كانوا يبكون على يهودّي، فقال الّنبّي ژ • 

م٤٠٤/١٨
الكبر الكبر م١٨٧/١٣• 
الكبير الكبير م٦٩/٢• 
كتــب إلّي رســول اهللا ژ أّن إرث امرأة • 

أشيم الّضبابي من دَِية زوجها م١١٠/٢٣
كتب رســول اهللا ژ إلى معاذ بن جبل • 

م٤٢/٥
كثرة األكل شؤم م١٣٦/٢• 
ا فتركه •  كذاكم فالعبــوا، إّنه من أوتي حظ

م٥٦/٨
كره عليكم ثالث نفخات م١٣٧/٢• 
كسب الحّجام خبيث م٥٧٠/١٢• 
كسب الحّجام خسيس م٥٧٠/١٢، م٩٥/٢١• 
كســر عظام الميت ككســر عظام الحي • 

م٢٥٧/٢٣
كّف أذاك عن الّناس م٤٥١/١٧• 
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كّفارة االغتياب أن تستغفر اهللا لمن اغتبت • 
م٢٧٦/٢

ُكّفن آدم ‰ في ثالثة أثواب م١٥٠/١٨• 
ُكّفن الّنبّي ژ في حّلة يمانّية م١٥٠/١٨• 
كّفنوه في ثوبيه م١١٤/١٨، ١٥٥، م٤٥٣/٢٢• 
كفى بالّسيف شاهًدا م٤٦/٢٣• 
كفى بالمــرء إثًما أن يضّيــع من يقوت • 

م٣٥١/٢
كفى بالمرء خيانًة أن يكون أميًنا لخائن • 

م١٠/١٣
كفى بخشية اهللا علًما وكفى باالغترار باهللا • 

جهًال م٢٦١/٢
كفى من خيانة المرء أن يكون أميًنا لخائن • 

م٩/١٧
ُكّفي يا عائشة، إّياك والِغيبة م٢٧٥/٢• 
كل أحّق بماله؛ حّتى الوالد والولد م٢٧٧/١٣• 
كّل أمر لم ُيتقّدم فيه باسم اهللا؛ فهو أبتر • 

م٧٣/١٩
كل أولى بماله م١٣٩/١٠• 
كل أولــى بمالــه، حّتى الوالــد والولد • 

م٥٢٦/١٠
كّل تزويج لم يحضره أو لم يشهده أربعة • 

م٥٨٩/١٩
ُكْل؛ حّتى ال تشّك م١٠٥/٦• 
كّل حســنات بني آدم تحصيها المالئكة • 

الكرام م١٥/٨
كّل خطبة ليس فيها شــهادة؛ فهي كاليد • 

الجذماء م٥٥/١٩

كّل دم عــرق َنَجٌس، وينقــض الطهارة • 
م٢٠٠/٣

كّل ذباب في الّنار، إّال الّنحلة م٢٢٩/١٢• 
كّل ذلك لم يكن م٣٩٨/١١• 
كل راعٍ مسؤول عن رعّيته، فالّرجل راعٍ • 

م٢٠٠/١٣
كل شراب وقع فيه داّبة ليس له دم م٥٢٠/٢• 
كّل شــرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل • 

م١٦٦/١٤، م١٠٤/١٩
كّل شرط ليس هو في كتاب اهللا فهو باطل • 

م١٥٢/١٤
كّل شيء خطأ إّال الّسيف م٢٤/٢٣، ١٢٧• 
كل شــيء مــن الميت مثــل الحي من • 

الجروح وقطع األعضاء م٢٥٧/٢٣
كّل لهو ولعب باطل إّال ثالثة م٥٦/٨• 
كّل صالة ال ُيقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي • 

خداج م٢٥٣/١٨، ٢٩٢
كّل مال ُقســم في الجاهلّيــة؛ فهو على • 

قسمة الجاهلّية م٣٠٥/١٧
كّل مال ال يعرف لــه رّب، فيتصّدق به • 

على الفقراء م٥٧٥/١١
كّل نكاح لــم يحضره أربعة، أو لم يكن • 

بأربعة م٢١/١٩
كّل نكاح لم يحضره أربعة؛ فهو ســفاح • 

م٧٣/١٩
كّل يد ترد ما قبضت م٧٤/١٣• 
كّال، ال يكــون مؤّذنو أّمتي إّال ضعفاءها • 

م٩٣/٤
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كالم ابن آدم كّله عليه ال له، إّال م٣٦٩/٨• 
كّلكم خير منه م٣٦٧/٢• 
كلكم راع، وكلكم مســؤول عن رعيته • 

م٤٢١/٧
كّلما تغاررت ذكرت اهللا م١٢٥/٢• 
كّلما كثر أهله؛ كان أفضل م٢٩/١٢• 
كلما مررتم بعظم قد ذكر اســم اهللا عليه • 

م٥٨٩/٢
كلمة عدل تقال عند إمام جائر م١٤/٨• 
كلمة عدل تكّلم بها بين يدي جّبار يقتل • 

عليها م٧٦/٨
كلوا فلو قلت: إّن فاكهة نزلت من الجّنة • 

لقلت هذه م١٣٤/٢
كنت آخــر الّناس عهًدا برســول اهللا ژ • 

م٣٨١/١٨
كنت أغســل المنّي من ثــوب النبي ژ • 

م٤٣٩/٢
كنت أقود برســول اهللا ژ غــداة العقبة • 

م٥٦٠/٦
كنت أنا وأختاي في حجر رسول اهللا ژ • 

م٣٢٨/١٣
كنت بالمدينة فاجتويتها. فأمر لي رسول • 

اهللا ژ م٣١٨/٣
كنت تعصي رّبك، وَتبِين منك زوجتك • 

م٥١٨/٢٠
كنت رجًال مّذاء. فسألت النبّي ژ م١٩٤/٣• 
كنت رديف الّنبّي ژ على حمار يقال له: • 

ُعَفْيٌر م٢١٦/١٢

كنت فيمن رجم ماعًزا، وأنا أعلم الناس • 
بالحديث م٣٠٦/٢٢

كنُت لك كأبي زرع ألّم زرع م٢٨٠/٢٠• 
كنت مع الّنبّي ژ ، فأخذ عصا من شجرة • 

م١١/٣
كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها • 

م٢٩١/١، م٣٩٢/١٨
َكنوا أوالدكم م٢٦٩/٢• 
كيف بنتكم ال يزيد على ذلك م٣٣٥/٢٢• 
كيف وقد قالت م٦٣٩/١٩• 
كيف يعرف الّصادق من الكاذب م٢٦٤/٢• 

ل

ال أحــّل المســجد للجنــب والحائض • 
م٣٥٨/٣

ال أدري لعّلكم سَتلون أمر هذه األّمة من • 
بعدي م٢٧/٩

ال أصّدقك اآلن م٦٤٩/٢١• 
ال إقالة في الّطالق م٧٩٦/٢٠• 
ال إلــه إّال أنت ســبحانك إّني كنت من • 

الظالمين م٤١٦/٦
ال إله إّال اهللا، إّن للموت لسكرات م٤٢٦/١٨• 
ال إله إّال اهللا، مّرتيــن، اهللا أكبر، اهللا أكبر • 

م١٨٧/٢
ال إلــه إّال اهللا وحــده ال شــريك له، له • 

الملك م٣٦١/٦
ال أّم لك م٢٥٥/٢• 
ال، إّن عتق الّنسمة؛ أن تفردها م٤٥١/١٧• 
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ال، إّنما هو بضعة منك م١٧١/٣• 
ال بأس؛ إذا كان في ِصَمامٍ واحد م٤٧٠/٢٠• 
ال بأس بجلد الميتة إذا دبغ م٥١٥/٢• 
ال بأس بســؤر الســنور، ألنه من متاع • 

البيت م٥٩٢/٢
ال، بل، ما شاء اهللا وحده م٢٠٠/٢• 
ال، بل هو رأي رأيته م٤١٩/٧• 
ال تأَمَرن على اثنين م٢٣/٩• 
ال تؤذوا المسلمين وال تلتمسوا عوراتهم • 

م٢٧٢/٢
ال تبّتل في اإلسالم م٣٢/١٩• 
ال تتحّدثوا بما َتْخُلون به عند نســائكم • 

م٥٥/٢
ال تتخّللــوا بقضيب الّرّمــان وال بعود • 

الّريحان م١٤٠/٢
ال تتمارضــوا فتمرضــوا، وال تتماوتوا • 

فتموتوا م٢٥٦/١٥
ال تتماوتوا فتموتوا م٢٥٦/١٥• 
ا، وبّثوه بثا م٢٦/٣•  ال تثّجوا الماء ثج
ال تجامع امرأتك في أّول الّشهر ووسطه • 

وآخره م٤٧٨/٢٠
ال تجامع في أّول ساعة من الّليل م٤٧٩/٢٠• 
ال تجامع ليلة الفطر، وال ليلة األضحى • 

م٤٧٨/٢٠
ال تجتمع أّمتي على ضالل م٣٠١/١، ٤٢٥• 
ال تجدّن المؤمن إّال فــي إحدى ثالث • 

م٥٨/٢
ال تجّسسوا وال تحّسسوا م٢٨٣/٢• 

ال تجعلها ولهى م٤٦٩/٥• 
ال تجعلوا بطونكم أوعيــة فتصير أودية • 

م١٣٨/٢
ال تجعلــوا كرائمكم إّال عنــد ذي دين • 

م٢٨٦/١٩
ال تجمــع المــرأة وعّمتهــا وال خالتها • 

م٢١٣/١٩
ال تجوز وصية لوارث م٢٤٧/١٥• 
ال ُتحدثا شيًئا حّتى آتيكما م١٧٧/٢• 
ال تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان م٦١٦/١٩• 
ال تحرم الّرضعة وال الّرضعتان م٦١٦/١٩• 
ال تحّل الصدقة لغنّي إّال لخمسة م١٨٢/٥، • 

م١٠٥/١٣
ال تحّل لقطتها، إّال لمنشد م١٦٨/١٣• 
ال تحلفوا بآبائكم وال بالطواغيت م٥٩/٧• 
ال تحّلين لــه؛ حّتى يجامعــك ويذوق • 

عسيلَتك م٦٤٩/٢١
ال ُتحّملوا الّناس من أَْيَمانهم ما ال يعلمون • 

م٣٩٨/١٠
ال تخّصوا ليلة الجمعــة من بين الّليالي • 

بقيام م٤١/٦
ال تخّمروا رأسه، وال تمّسوه طّيًبا م٦٥/١٨• 
ال تخن من خانك م٣٠٢/١٢، م١١/١٣، ٥٢• 
ال تخيفــوا أنفســكم. قيل: ومــا خيفة • 

األنفس؟ م٢٧٦/١٢
ال تدخــال علّي حّتى ينــزل اهللا توبتكما • 

م٢٦٨/٢
ال َتَدُعوا القمامة في منازلكم م٥٣/٢• 
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ال تدفنوا موتاكم ليًال م٣٥٣/١٨• 
ال ترجعوا بعــدي كفاًرا يضرب بعضكم • 

رقاب بعض م٢٧١/٢٣
ال ترفع العصا عن أهلك م٣٤٥/٢• 
ال تزال أّمتــي بخير ما أســفروا بصالة • 

الّصبح م٦٤/٤
ال تــزال أّمتي بخير ما لم يــروا األمانة • 

مغنًما م٩/١٣
ال تزال أّمتــي على الفطرة؛ مــا عّجلوا • 

إفطارهم م١٠٠/٦
ال تزال أّمتي في ســفال ما أّمهم دونهم • 

م٣٤٦/٤
ال تــزال طائفة مــن أّمتي علــى الفطرة • 

م٦٣/٤، ٦٦
ال تزرموا ابني م٥٠٢/٣• 
ال تزلزلوا، وارفقوا؛ فإّنها أّمكم م١٦٨/١٨، • 

١٩٥
ال تزّوجها، َالمرأة سوداء تلد أحّب إلّي • 

منها م٣٣/١٩
ال تزوريه إّال برأيه. ثّم أتته فقالت م٣٣١/٢• 
ال ُتسافر المرأة مسيرة ثالثة أيام، إّال مع • 

ذي محرم م٢٥٨/٢٢
ال تســأل اإلمارة؛ فإّنك إن أعطيتها عن • 

مسألة م٢٥/٩
ال تستضيئوا بنار المشركين م٢٦٠/٧• 
ال تستقبلوا رمضان بصوم يوم وال يومين • 

م٤٠/٦
ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول م٤٧٩/٣• 

ال تستنجوا باليمين، وال تستنجوا بعظم • 
وال رجيع م٥٣٠/٣

ال تستنجوا بروث وال بعظم م٥٣٠/٣• 
ال تستنجوا بعظم وال رجيع م٥٣٠/٣• 
ال تسرف. فقال: يا رسول اهللا م٢٦/٣• 
ال تسّلم على الّنساء، وإن بدأنك م٢٠٨/٢• 
ال تشّد الّرحال إّال إلى ثالثة مساجد م١٠/١٢• 
ال تصلح اإلناث إّال بالّذكور م٢٠٣/١٢• 
ال تصوم المرأة وبعلها شــاهد، إّال بإذنه • 

م٤٣٦/٢٠
ال تصوم المرأة وزوجها شاهد إّال بإذنه • 

م١١٤/٦
ال تصوموه؛ حّتى تروا الهالل م٥٨/٦• 
ال تطرحوا األذى في مياهكم م٤٨٥/٣• 
ال تطرحوا الّدّر في أفواه الكالب م٤٠٣/١• 
ال تطرقوا الطير فــي ُوُكَناتِها، فإن الليل • 

أمان م٢٣٤/٧
ال تعّذبوا خلق اهللا م٢٧٨/١٤• 
ال تعص إماًما عادًال م٢٧٠/٧، ٣٨٢• 
ال تعمروا وال ترقبو م٢٤١/١٥• 
ال تقبل صالة بغير طهور، وال صدقة من • 

غلول م٢٩٣/١٨
ال تقتل نفس ظلًما إّال كان على ابن آدم • 

كِفٌل من دمها م١٤/٢٣
ال تقتلوا أنفسكم، ال تقتلوا إخوانكم من • 

المؤمنين م٢٠/٢٣
ال تقدس أّمة إّال بأخذ الّضعيف منها حّقه • 

غير متعتع م٦٥/٩
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ال تقّدموا بين أيديكم إّال خياركم م٣٤٨/٤• 
ال تقّدموا رمضان بصوم يوم وال يومين • 

م٨١/٦
ال تقصوا نواصي الخيــل، وال معارفها • 

م٢١٠/١٢
ال تقطعوا نامية اهللا م٢٠٣/١٢• 
ال تقل: مجنون، إّنما المجنون والمجنونة • 

م٤٢٢/١٣
ال تقولوا: جاء رمضان. ولكن قولوا م١٣/٦• 
ال تقولوا هجًرا م٣٩٢/١٨• 
ال تقوم الســاعة إال على أشــرار الناس • 

م٥١٠/٧
ال تقوم الّساعة حّتى يكون الّسالم على • 

المعرفة م٢١١/٢
ال تكّلفوه ما ال يطيق م٤٠٤/١٧• 
ال تكّلفوهم ما ال يطيقون م٣٩٥/١٧• 
ال تكن أميًنا لخائن م٩٣/٩، م٩/١٣• 
ه، ولكن اشــربه، فــإّن أّوله خير •  ال َتُمج

م١٠٢/٦
ال تمّككوا على غرمائكم م٣١٦/١٢• 
ال تمهل حتــى إذا بلغت الحلقوم قلت: • 

م٢٥٠/١٥
ال تنتفعوا من الميتة بشيء م٥١٧/٢• 
ال تنظروا إلى فروجكم م٤٧٩/٣• 
ال تنكح المرأة المرأة، وال المرأة نفسها • 

م٥٠/١٩
ال تنكحوا الحمقاء، فــإّن صحبتها بالء • 

م١٧/١٩

ال ُتوَطأ حائل حّتى تحيض م١٥٦/٢٢• 
ال ُتوطأ حامل حّتى تضع، وال حائل حّتى • 

تستبرئ بحيضة م٢٣١/٢١
ال توطأ الحوائل حّتى يحضن م٦٣٦/١٧• 
ال توَطــأ الحوائــل حّتــى يحضن، وال • 

الحوامل حّتى يضعن م٦٦٦/١٧
ال َتَوّليّن مال يتيم م٢٣/٩• 
ال جلب وال جنب وال سعاد م٢٣٣/١٩• 
ال؛ حتى تضع جنبك م١٦٣/٣• 
ال حسد إّال في اثنتين: رجل آتاه اهللا ماًال • 

م٢٥٧/١
ال حمى إّال هللا ولرسوله م١٥١/١٢• 
ال حنث على مغتصب م٥٢٦/٧، م٧٩٧/٢٠• 
ال خالط وال وراط م٤٧٨/٥• 
ال خير في مسلم ال منفعة للمسلمين منه • 

م٣٥٨/٢
ال رأي لَِحاقــنٍ وال لَِحاقِبٍ وال لَِحازقٍ • 

م٤٧٢/٣
ال رضاع بعد الحولين م٦١٩/١٩• 
ال رّق على عربّي م١٥٤/٨• 
ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول • 

م١٥٢/٥، ٢٨٥
ال ســباء أيًضا على من وجــد في حال • 

رّدتهم م٢٥٠/٨
ال سبيل لك عليها م٥٢٩/٢٠، م٣٧٤/٢٢• 
ال شغار في اإلسالم م١٤٢/١٩، ٢٣٤• 
ال شــغار وال جلب وال جنب وال سعاد • 

م٢٣٣/١٩
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ال صدقة في اإلبل الجاّرة م٤١٢/٥• 
ال صرورة في اإلسالم م٣٢/١٩• 
ال صالة بعد صالة الّصبــح حّتى تطلع • 

الّشمس م٢٩٧/١
ال صالة بعد صــالة العصر حّتى تغرب • 

الّشمس م٢٩٧/١
ال صالة المرئ ال يقيم صلبه في الّركوع • 

والّسجود م١٦١/٤
ال صالة لجار المسجد إّال في المسجد • 

م٤٩/٣، م١١/١٢
ال صالة لمن ال وضوء له م١١/٣• 
ال صوم لمن لم يثبــت الّصوم من الّليل • 

م٩٠/٦
ال صيام في يومين: يوم الفطر م٢٧/٦• 
ال صيام لمن لم يثبت الّصيام من الّليل • 

م٩٢/٦، ٩٣
ال صيام لمن يعــزم الّصيام فــي الّليل • 

م٩٥/٦
ال ضرر في اإلسالم وال ضرار م٢٠/١١• 
ال ضرر وال إضرار في اإلسالم م٣٩٧/٨• 
ال ضرر وال ضرار في اإلســالم م٢٨/١، • 

م٢٥٥/١٤، ٢٥٦، ٤٥٥
ال طالق على مغلوب. أو قال: مغصوب • 

م٧٩٧/٢٠
ال طالق وال عتــاق على مــا ال يملك • 

م٥١٦/١٧
ال طالق وال عتاق على ما ال يملك ابن • 

آدم م٥٣٧/٢٠

ال طالق وال عتــاق في إغالق م٥٢٨/٧، • 
م٦٤٢/٢٠

ال عدوى وال طيرة م١٥٧/٢• 
ال عرق لغاصب م٥٢٧/١١، ٥٤٤• 
َية •  ال عفو لمــن قتــل بعدما أخــذ الد

م١٥٩/٢٣
ال عقر في اإلسالم م٣٨٥/١٨• 
ال عليك أّال تعّجلي حّتى تستأمري أباك • 

م٢٧١/٢١
ال عليك. فانتقلُت إليها م٣٣٦/٢٢• 
ال عمرى وال رقبى؛ فمن أعمر عمًرا فهي • 

له م٢٤١/١٥
ال فترّدد إليه الّرجل مراًرا م٣٣/١٩• 
ال. قال: أفيصافح الّرجل الّرجَل م٣٩٧/٢• 
ال. قال: فأوصي بالّشطر؟ م٤٠٠/١٥• 
ال قصاص بينهما في الجروح م١٣٤/٢٣• 
ال قصاص في جرح حّتــى يبرأ ويعلم • 

ما هو م١١٨/٢٣
ال قصاص يخرج حتى يبرأ م٢١٢/٢٣• 
ال قطع في الثمر إذا كان في الشجر حّتى • 

تواريه البيوت م٤٢٧/٢٢
ال قطع فــي الثمر حتى يأويــه الجرين • 

م٤٢٧/٢٢
ال قطع في ثمر وال في كثر، وال في طائر • 

م٤٢١/٢٢
ال قطع في الدعرة م٤٤٦/٢٢• 
ال َقَود إال بالحديد م١٣٨/٢٣• 
ال َقَود إال بالسالح م١٣٨/٢٣• 
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ال قيلولة في الّطالق م٧٩٦/٢٠• 
ال كان بنا وال بك السوء م٧٨/٢• 
ال كفالة في حّد وال قصاص م٢٥١/١٢• 
ال ألن أرحامهم منكوسة م٢٧١/٢٢• 
ال، من مّس الذكر م١٧٠/٣• 
ال نذر في معصية اهللا م١٠٣/٧• 
ال نستعمل على عملنا من أراده م٢٤/٩• 
ال نقض على من نعس م١٦٣/٣• 
ال نقض عليه حّتى يسمع صوًتا أو يشّم • 

ريًحا م١٩٧/٣
ال نكاح إّال بولّي م٣٤٢/١٩، ٣٦٣، ٣٧١• 
ال نكاح إّال بولّي وشاهدين م٨٠/١٩، ٤٤١• 
ال نــكاح بعــد ســفاح م٩/١٩، ٢٥٧، • 

م٢٣٤/٢٢
ال، النوم أخو الموت م١٢٦/٢• 
ال، هو الرأي والمكيدة م٤١٩/٧• 
ال، هي حرام م٤٤١/٢• 
ال واهللا؛ حّتى يذوق عسيلَتكِ م٦٤٩/٢١• 
ال وصال في الصوم م٣٦/٦• 
ال وصّية لــوارث م١٩/٢، م٨٦/١٦، ١٣١، • 

١٤٣، ١٥١
ال وضوء إّال من صوت أو ريح م١٢١/٣• 
ال وضوء لمــن لم يذكر اســم اهللا على • 

وضوئه م٥٠/٣، ٦١
ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهللا عند وضوئه • 

م١٧/٣
ال وضوء من طعام أحّل اهللا أكله م١٥٨/٣• 
ال وكالة في حدود وال قصاص م٥٣٠/١٠• 

ال، وال هذا فاّتخذ خاتًما من فّضة م٨٦/٢• 
ال ولكن إذا قطعوا َفِصْل م٣١٢/٢• 
ال، ولكن مسست ذكرى م١٧٠/٣• 
ال، ولكن يطيب بنفس الحّي م٣٨٨/١٨• 
ال يأمر بالمعروف وال ينهى عن المنكر • 

إّال من م٣٨٠/٨
ال يأوي الّضاّلة إّال ضاّل م١٧٠/١٣، ١٧١، • 

١٧٢
ال يؤخذ األب بجريــرة ابنه، وال االبن • 

بجريرة أبيه م٢٧٢/٢٣
ال يؤخذ في الّصدقة هرمة م٤٧١/٥• 
ال يبولن أحدكم في المــاء الدائم، وال • 

يغتسل فيه م٧٦١/٢
ال يبولن أحدكم في الماء الراكد م٧٦٠/٢• 
ال يبولــّن أحدكم في المــاء الّراكد؛ ثم • 

يتوّضأ منه م٤٨٦/٣
ال يبيتن أحدكم فــي بيت ليس فيه باب • 

يغلقه م٥٣/٢
ال يتجّردا تجّرد البعيرين م١٤٣/٢• 
ال يتحّدث اثنان على طوفهما م٤٧٠/٣• 
ال ُيْتَم بعد بلوغ م٣١٩/١٣• 
ال يتمرأى أحدكم في الماء م١٧٤/٢• 
ال يتمّنى أحدكم مال أخيه بعينه م١٩٨/٢• 
ال يتمّنى أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل • 

م١٩٧/٢
ال يتمّنيّن أحدكم الموت وال يْدُع به إّال • 

م٥٨/٢
ال يتوارث أهل مّلتين م٣٢٨/١، م٣٠١/١٧• 
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ال يتوارث أهل مّلتين مختلفتين م١٧٠/١٦، • 
١٨٥

ال يتوضأ بفضل ماء المرأة م٨١٦/٢• 
ال يجاوز المواقيــت إّال محرًما بحّج أو • 

عمرة م٤٧٧/٦
ال يجري القلــم على المعتوه حّتى يفيق • 

م٤٢٨/١٣
ال يجزي أحًدا غيرك م٢٤١/٦• 
ال يجزي ولد والده م٥٣٣/١٧• 
ال يجزي ولد والده، إّال أن يجده مملوًكا • 

فيشتريه م٣١٤/١٧
ال يجزي ولد والده، إّال أن يجده مملوًكا، • 

فيشتريه ثم يعتقه م٥٣١/١٧
ال يجمع بين متفّرق م٢٩٣/٥• 
ال يجمع بين متفّرق وال يفّرق بين مجتمع • 

م٢٩٣/٥، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٣، ٤٥٠، ٤٧٩
ال يحّب أن يراه فارًغا م٤١٤/١٧• 
ال يحكم وهو غضبان م٧٥/٩• 
ال يحّل دم امرئ مسلم إّال بإحدى ثالث • 

م٧/٢٣، ٣٥
ال يحّل دم امرئ مسلم إّال بثالث م٤٢٥/٨• 
ال يحّل المرأة أن تبيــت ليلة ال تعرض • 

نفسها على زوجها م٤٥٩/٢٠
ال ُيحّل المرأة تحــّد على مّيت إّال على • 

زوج م٥٥٣/٢١
ال يحّل لفرج أن يكون في فرج م٣٩/٩• 
ال يحــّل لــك أن ترجعي إلــى رفاعة • 

م٥٨٢/١٩

ال يحّل للبائع أن يبيع شيًئا ال يبّين ما فيه • 
م١٠٤/١٤

ال يحّل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث • 
م٢٨٦/٢

ال يحــّل لهــّن أن يتصّدقن مــن بيوت • 
أزواجهّن إّال بشيء م٣٤٨/٢

ال يحّل مال امرئ مسلم، إّال بطيب قلبه • 
م٣٦٠/١١

ال يحّل مال امرئ مسلم، إّال بطيب من • 
نفسه م٤٦٧/١١

ال يحّل مال امرئ مسلم، إّال بطيب نفسه • 
م٧٣/١٣، م٤١٩/٢٢

ال يحّل مال امرئ مســلم إّال بطيبة قلبه • 
م٤٧٤/٩

ال يحّل مال امرئ مسلم إّال بطيبة نفس • 
منه م٧٩/١٣

ال يحّل وطُء امرأة إّال من وجهين: ملك • 
يمين أو تزويج م١٤١/١٩

ال يحلف رجل على يمين صبر م٣٥٧/١٠• 
ال يحمل عليها، وال يحّج عليها م٢١٤/١٢• 
ا م٣٤٦/٦•  ال يخبط وال يعضد ولكن يهّش هش
ال ُيختَلى خاله، وال يقطع شجره م٦٢٧/٦• 
ال يدخل الجّنة سّيئ الملكة، وملعون من • 

ضاّر مسلًما أو غّره م٤٠٥/١٠
ال يدري أين باتت يده م٦٥/٣• 
ال يدري متى ُيختل إليه م٤٢٣/٧• 
ال يدع أحدكم من حّق أخيه شــيًئا إّال • 

م٣٥٤/٢
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ن أحدكــم بالموت لُضّر نزل به •  ال يدُعو
م٤١٦/١٨

ال يدُنــَوّن أحدكم إلى امرأتــه إذا كانت • 
حائًضا م٥٢/٢

، وال الحــّر العبد •  ال يــرث العبد الحــر
م٣١٠/١٧، ٣١١

ال يرث الكافر المسلم، وال المسلم الكافر • 
م١٩/٢

ال يرث المسلم الكافر م٢٤٢/٨، ٢٤٨• 
ال يزال أهل األرض مرحومين ما تحاّبوا • 

م٣٧١/٢
ال يزني الزاني وهو مؤمن. فمن تاب توبة • 

نصوًحا م٢٣٣/٢٢
ال يستعمل األجير، حّتى يقطع له أجره • 

م٥٩٧/١٢
ال يستقبلّن أحدكم القبلة ببول وال غائط • 

م٤٨٣/٣
ال يشربن من حيال عروة الكوز م٥٢/٢• 
ال يصّلي أحدكم وهو زناء م٢٧٣/١٩، م٩٩/٢٢• 
ال يصّلى على قبر وال إلى قبر م٣٣٧/١٨• 
ال يعّذب بالّنار إّال رّب الّنار م٢٩٠/٨• 
ال يغلبّنكم األعراب على اسم صالتكم • 

م٥٨/٤
ال يغلق الّرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه • 

م٤١١/١٤
ال يفطر من قاء، وال من احتلم م٢١٠/٦• 
ال يقبل اهللا صدقة امرئ وذو رحم محتاج • 

م٢٥٠/١٣

ال يقبل اهللا صــالة بغير طهــور م٣١/١، • 
م٨٢٤/٢، ٨٢٧، م١١/٣

ال يقبلون الكتاب إّال مختوًما م٨٦/٢• 
ال يقتل باإلشارة م٦٧/٢٣• 
ال يقتل حّر بعبد، وال مسلم بكافر م١٢٣/٢٣• 
ال يقتل مسلم بكافر م١٤٣/٢٣• 
ال يقتل الوالد بالولد م١٣١/٢٣• 
ال يقرأ الجنب وال الجنبة شيًئا من القرآن • 

م٣٥٥/٣
ال يقضي القاضي إّال وهو شبعان م٧٠/٩• 
ال يقلم أحدكم ظفًرا وال يقّص شعًرا إال • 

وهو طاهر م٤٠/٢
ال يقيمّن أحدكم الّرجل من مجلســه ثّم • 

يخلفه م٧٤/٢
ال يكثــرّن أحدكم الكالم عنــد الجماع • 

م٥٢/٢، م٤٦٧/٢٠
ال يكون مؤّذنو أّمتي إّال ضعفاءها م٩٣/٤• 
ال يمنع نفع البئر م١٥/١١• 
ال يمنعّنكم من سحوركم أذان بالل م٨٩/٤• 
ال يمين لعبد مع ســّيده. وال يمين لعبد • 

على سّيده م٥١٢/١٠
ال ينام أحدكم بين الّنصفين م١٢٣/٢• 
ال ينبغــي أن ُتحبس جيفة مســلم بين • 

ظهراني أهله م١٨٨/١٨، ٣٧٨
ال ينبغي ألحد أن يحــّد على مّيت أكثر • 

م٥٥٢/٢١
ال ينبغي ألحــد أن يعــّذب بعذاب اهللا • 

م٢٩١/٨
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ال ينبغي لرجل أن يبيت ليلة إال ووصيته • 
مكتوبة تحت رأسه م٢٥١/١٥

ال ينبغي للحاكم أن يسمع شكّية أحد، إّال • 
ومعه خصمه م٢٤٢/٩

ال ينجس حيا وال مّيًتا م١٨٤/٣• 
ال ينظر أحدكم إلى فرج أهله م٥٢/٢• 
ال ينظرن أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها • 

م٤٦٧/٢٠
ال ينفعك ذلك؛ ألّنك لم تبتغ به م١٩٠/١٣• 
ألحكمّن بينكم بكتــاب اهللا، أّما الذود • 

م٢٥٥/٢٢
ألخرجّن إليهم ولو بنفسي وحدي م٢١/٨• 
ألغزوّن قريًشا، ثم ســكت. ثم قال: إن • 

شاء اهللا م٩١/٧
ألن أحلف باهللا وأحنث، أحّب إلّي من أن • 

م٤٠٢/١٠
ألن تدع بنيك أغنياء خيًرا من أن تدعهم • 

يتكّففون الّناس م١٥٢/١٦
ألن تدع عيالك بخير خير من أن تدعهم • 

م٥٢٥/٢
ألن تدع عيالك م٤٠٠/١٥• 
ألن يرّبي أحدكم ـ بعد المائتين م١٨٣/١٣• 
ألن يرّبي أحدكــم ـ بعد المائتين ـ جرو • 

كلب؛ خير له من أن يرّبي ولًدا م١٦١/١، 
١٦٢

ألن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه • 
م٣٧٩/١٨

لئن ظفرت بهم ألمّثلّن بهم م١١٨/٢٣• 

لّبيك اللهم لّبيك، ال شــريك لك لّبيك • 
م٣٤٩/٦، ٣٥٦

لّبيك كاشف الكرب لّبيك م٤٢٩/٦• 
لتأمرّن بالمعروف، ولتنهوّن عن المنكر • 

م٣٦٠/٨
الّلحد لنا والّشق لغيرنا م١٠٥/١٨، ٣٧٩، • 

٣٦٨
الّلحد لنا والّضريح لغيرنا م٣٦١/١٨• 
ُلحمة الوالء َكُلحمة النسب م٢٩٣/١• 
َلَخُلوف فم الّصائم أطيب عند اهللا من ريح • 

المسك م١٢١/٢، م٢٤/٦
لصاحب الحّق يد ومقال م٣١٨/١٢• 
لطالب العلم شجرة في الجنة أصلها من • 

المسك م٢٥٥/١
لعّل هذا نزعه عرق م٣٤٨/٢٢• 
لًعا لك م٢٠٣/١٢• 
لعّلك تنال نومة المرابط م٣٩/٨• 
لعّلك قّبلت أو غمزت م٢٥٢/٢٢• 
لعّلك قلت له: يا يهودي»، قال: نعم م٢٦٨/٢• 
لعّلكم تتفّرقون على طعامكم م١٣٠/٢• 
لعلكم َســَتُلوَن أمر هذه األمة من بعدي • 

م٤٢١/٧
لعن اهللا اآلمرين بالمعروف، التاركين له • 

م٣١٧/٧، م٥٦٤/٨
لعــن اهللا أقواًمــا اّتخذوا قبــور أنبيائهم • 

مساجد م٣٨٦/١٨
لعن اهللا امرأة طلبــت إلى زوجها الفراق • 

م٦٣٤/٢٠



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٢٤

لعن اهللا السارق، يسرق البيضة فُتقطع يده • 
م٤٣٤/٢٢

لعن اهللا قاطع الّسدر م٨٩/١٢• 
لعن اهللا المحّلل م٤٤١/٩• 
لعن اهللا المحّلل والمحّللة والذي أحّل له • 

م٥٨١/١٩
لعن اهللا المختفي والمختفية م٤٥١/٢٢• 
لعن اهللا المسّوفات. قيل: وما المسّوفات • 

م٢٧٤/٢٠
لعن اهللا من أحدث حدًثا، أو آوى محدًثا • 

م٤٦٤/٨
لعن اهللا الناظر والمنظور إليه م٢٦١/٣• 
لعن اهللا الناظر والمنظور إليه عمًدا م٢٤٧/٣• 
لعن اهللا الناكح بيده م٢٤٤/٢٢• 
لعن اهللا الواشمة والمستوشمة، والواصلة • 

والمستوصلة م٣٨١/٢
لعن اهللا اليهود، ُحّرمت عليهم الشــحوم • 

فباعوها م٤٤٠/٢
لعن رسول اهللا ژ زّوارات القبور م٣٦٥/١٨• 
لعنهــا اهللا، فإنها ال تبالــي من ضربت • 

م٢٢٤/١٢
لقد تابت توبة لــو تابها صاحب مكس • 

لُغفر له م٣١٥/٢٢
لقد حكم بحكم اهللا، من فوق سبعة أرقعة • 

م١٠٠/٩
لقد حكمت فيهم بحكم اهللا الذي حكم • 

به م٤٠٥/١٣
لقد ذهبتم فيها عريضة م٥٦/٦• 

لقد رأيتنا مع رسول اهللا ژ م١٧٣/١٨• 
لقد عذت بعظيم. الحقي بأهلك م٥٣٥/٢٠• 
لقد هممت أن ألعنه لعنة تلحقه في قبره • 

م٦٤٠/١٧
لقد هممت أن ال أَتِهَب إّال من قرشــي • 

م١٠٨/١٣
لّقنوا موتاكم شــهادة أن ال إلــه إّال اهللا • 

م٤٢٢/١٨
لقيام رجل ساعة في صّف في سبيل اهللا • 

م١٦/٨
لقيــت النبــّي ژ وأنا جنــب، فمّد يده • 

ليصافحني م٣٤٧/٣
لك ما نويت م١٢٣/٤• 
لكّل امــرئ ما نــوى، وعليه مــا نوى • 

م٥٣٤/١٢
لكّل شــيء أهل. وأهــل اهللا أهل القرآن • 

م٤١١/٢
لكّل شيء باب م٣٦٩/١٨• 
لكّل شيء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه • 

م٢٣٩/١
لكّل شــيء زكاة، وزكاة األبدان الّصوم • 

م٢٤/٦
لكّل شيء شرف. وإن أشرف المجالس • 

ما استقبل به القبلة م٧١/٩
لكل غالب شرر م٤٢٤/٢• 
لكّل قوم هاللهم م٨٨/٦• 
لكّل موطأة صداق م٢٢٦/٢٠• 
لكم منها ما دون اإلزار م٨٩/٢٢• 
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لكن غاب عن حمزة اليوم بواكيه م٤٠١/٨• 
للسباع والكالب والوحوش والبهائم من • 

م٧٤٦/٢
للّصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره م٢٤/٦• 
للعاهر األثلُب م٢٠٣/٢٢• 
للعاهر الحجر م٢٣٥/٢٢• 
للمرأة ِمــن الولد الّلحم والــّدم والّظفر • 

والّشعر م١٤٨/٢٢
ا م٣٥٣/٢•  للمسلم على المسلم ثالثون حًقّ
للمســلم على المســلم ســبع خصال • 

بالمعروف م٣٥٣/٢
لَِم أتوّضأ يا بنّية؟ م١٥٦/٣• 
لم تحّل ألحــد قبلــي، وال تحّل ألحد • 

يكون بعدي م٦٢٨/٦
لــم يأمرني رســول اهللا ژ فيها بشــيء • 

م٤٨٦/٥
لم يبق من الدنيا إّال بالء م٢٥٠/٧• 
لم يجد المحرم الّنعلين م٤١٠/٥• 
لم يصم رسول اهللا ژ شهًرا قّط غير شهر • 

رمضان م٢٨/٦
لم يقنت رســول اهللا ژ في شــيء من • 

الّصلوات م٢٣٩/٤
لم يكتب عليكم م٢٦/٦• 
لما أخــذ الّرهط فــي غســل الّنبّي ژ • 

م٣٢/١٨
لّما أصيب إخوانكم يوم أحد م٣٤/٨• 
لما بعــث النبّي ژ معاذ بــن جبل إلى • 

اليمن؛ قال: م١٥٢/٩

لّما خلــق اهللا الّرحم قال: أنــا الّرحمن • 
الّرحيم م٣٠٥/٢

َلّما فتحت خيبر علــى الّنبّي ـ صّلى اهللا • 
عليه م٢٨/٨

لما قبض نبــّي اهللا آدم ژ أتته المالئكة • 
م٣٤/١٨

لمــا قّســم رســول اهللا ژ ســبايا بني • 
المصطلق م٥٨٥/١٧

َلّما نزلت آية الحدود في الزنا م٢٥٤/٢٢• 
الّلمس المذكور فــي القرآن هو الجماع • 

م١٧٩/٣
الّلمس دون الجماع م١٧٩/٣• 
لمن هذه م٦٤٠/١٧• 
لن يغلب اثنــا عشــر ألًفا مــن قّلة إذا • 

اجتمعت كلمتهم م١٣٥/٨
لن يلــج الّنار أحــد صّلى قبــل طلوع • 

الّشمس م٤٢٧/٤
له غنمه وعليه غرمه م٤٠٧/١٤• 
لو أعطي قوم بدعاويهم؛ الســتحّل قوم • 

دماء قوم وأموالهم م٢٢٢/٩
لو أعطي الناس بدعاويهم م٢٨٧/٢٣• 
لو أّن ابنتي فاطمة سرقْت لقطعتها م٤٤٦/٢٢• 
لو أّن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب • 

من الموت م١١٣/٢
لو أّن امرأة وضعت إحدى يديها طبيًخا • 

م٣٣٣/٢
لو أّن أهل األرض والّسٰموات اشتركوا في • 

دم مؤمن م١١/٢٣
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لو أّن ثوبــك هذا كان فــي تّنور أهلك • 
م٢٠٣/٢

لو أّن ما في األرض من شجرة أقالم م٢٢/٨• 
لو انتزعت ســهًما من جنبــك لما كنت • 

م٢١٣/٨
لو أهدي إلي ذراع لقبلت م٣٧٠/٥• 
لو تعلم أّمتي فضل األذان َلَتَجاَلُدوا عليه • 

بالّسيوف م٩٣/٤
لو تقّربــت إلى اهللا بمثــل جميع أعمال • 

العابدين م٢٨/٨
لو جمعت خيل العرب في صعيد واحد • 

م٦٢/٨
لو رأيت ذلك لعلوته بســيفي هذا حّتى • 

أقتله م٤٦/٢٣
لو فعلت ذلك ما أدركت نومة مجاهد في • 

سبيل اهللا م١٧/٨
لو كنت آمًرا أحًدا أن يسجد ألحد ألمرت • 

المرأة م٣٣١/٢
لو وليكم حبشــي ُمجــدع، فأقام فيكم • 

كتاب اهللا سنتي م٣٠٦/٧، ٣٨٢
لو يدري العبد ما يفوتــه من فضل أّول • 

الوقت م٣٠٩/٤
لو يعلم الّشارب قائًما ما عليه؛ الستقيا ما • 

شرب م٢٠٦/٦
لو يعلم العباد ما في شهر رمضان م١٤/٦• 
لو يعلم الّناس ما في الوحدة م٣٦٤/٢• 
اللوطّي ُيصلب على جذع ِمن النار على • 

شرفات جهّنم م٢٧١/٢٢

اللوطي ُيصلب على جذع ِمن النار على • 
شفير جهّنم م٢٣٣/٢٢

لوال أن أخاف أن أشّق على أّمتي ألمرتهم • 
بالّسواك م٢٣/٢

لوال أن أشّق على أّمتي ألمرتهم بالّسواك • 
م٢١٧/٦

لوال جزع الّنســاء لتركتهــم ال يقبرون • 
م٢٩/٨

لوال مخافة الَقَود؛ ألوجعتك بهذا الّسوط • 
م٤٠٥/١٧

ليأتــي عليكم زمان، خيركــم فيه الذي • 
م٣٧٨/٨

ليأتيّن عليكم زمان، يكون الفاجر منكم • 
م٣٧٨/٨

ليؤّذن لكم أفصحكم م٨٦/٤• 
لِيؤم القوم أفضلهم م٢٩٨/١٨، ٣٠٢• 
ليؤّمكم خياركــم، فإّنهم قربانكم بينكم • 

وبين رّبكم م٣٤٨/٤
ليتعّمد أحدكــم أخذ حبل فليحتطب فيه • 

م١١٥/٢
ليّتقه الّصائم م٢١٥/٦• 
ليس شيء أحسن من العتاق م٥٢٧/٢٠• 
ليس علــى األرض من أنجــاس الناس • 

شيء م٦٦٨/٢
ليس على الخائن قطع، وال على المختلس • 

قطٌع م٤٤٥/٢٢
ليس على الخائن، وال على المختلس، • 

وال على م٤٤٥/٢٢
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ليس على المســتعير غير المغّل ضمان • 
م٧٧/١٣

ليس على المســلم في عبده وال فرســه • 
صدقة م٤٣٧/٥

ليس على مقهور عقد وال عهد م٧٩٧/٢٠• 
ليس على من نام قائًما أو راكًعا أو ساجًدا • 

الوضوء م١٦٥/٣
ليس على النســاء حلــق، وإّنما عليهن • 

التقصير م٥٦٧/٦
ليس في الجاّرة صدقة م٤٠٧/٥• 
ليس في القتوبة صدقة م٤٠٧/٥• 
ليس في القتوبة صدقــة، وال في اإلبل • 

الجاّرة صدقة م٤٠٩/٥
ليس في الكسعة صدقة م٤٠٨/٥• 
ليس في مــال زكاة؛ حّتــى يحول عليه • 

الحول م٤٨٣/٥
ليس في الّنوم تفريــط، إّنما الّتفريط في • 

اليقظة م٤٢٤/٤
ليس في الهيشات َقَود م٣٤/٢٣• 
ليــس فيمــا دون خمــس أواق صدقة • 

م٥٣٨/٥
ليس فيما دون خمس ذود صدقة م٤٨٠/٥، • 

٤٨٣، ٤٩٧
ليس فيما دون خمس من الّذود صدقة. • 

وليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة م٤٧٤/٥

ليــس فيما دون خمســة أوســق صدقة • 
م٤٤/٥، ٦٤١، ٧٠٢، ٧١٣

ليس فيما دون مائتي درهم صدقة م٤٧٥/٥• 
ليس ألحد أن يشتري ماًال بشفعة شفيع • 

إّال بإذنه م٥٨٢/١٤
ليس لصاحب بدعة غيبــة، وال يقبل له • 

عمل م٢٧٩/٢
ليس لعرق الّظالم حّق م٥٤٤/١١• 
ليس لعرق ظالم حّق م٥٤١/١١• 
ليس لك إّال ذلك م١٥٤/١٠، ٣٨٠• 
ليس للغاصب أصل َعَرق م٣٢٩/١١• 
ليس للمؤمن أن يذّل نفسه م٧٤/٨، ٣٦٤• 
ليس هللا شريك م٥٠٩/١٧• 
ليس من البّر الّصيام في الّسفر م١٤٠/٦• 
ليس من طعامي م٢٣٠/٧• 
ليس مّنا من شهر الّسالح علينا م١٣٩/٨• 
ليس مّنا من لم يتغّن بالقرآن!؟ م٤٤٨/٨• 
ليــس مّنا من لــم يقبل من اعتــذر إليه • 

م٢٨٨/٢
ليس ينجس م٥٥/١٨• 
ليست الحيضة بيدك م٣٤٣/٣• 
ليست الحيضة في كّفك م٨٥/٢٢• 
ليصّل ما أدرك، وليبدل ما فاته م٢١٧/١٨• 
لَِيُصْم وَيجلِس، وْلَيسَتِظل ويِتَكلم م٤١/٧• 
ليعمــدّن أحدكم قّص شــاربه وتنظيف • 

عنفقته م٣١/٢
ليكن آخر غسلة بماء فيه كافور م٤١/١٨• 
ليلِْج عليك عّمك م٦٣١/١٩• 
لَِيلِنِي في الّصّف األّول أولو الّنهي منكم • 

م٣٤٨/٤
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لَِيلِه أقرب أهله إن كان يعلم، فإن كان ال • 
ا من ورع وأمانة  يعلم فمن يرون معه حظ

م٤٩/١٨

م

؟ فقال: واحدة م٦٣٢/٢٠•  ما أردت
ما أصعر حاج قّط م٤٢٠/٦• 
«ما ألوانها؟». قال: سود: قال: «اعفري» • 

م٢١٣/١٢
ما أنعم اهللا على عبد نعمة في م١٧٢/٢• 
ما انتعل عبــد وال تخّفف وال لبس ثوًبا • 

ليغدوا م٢٥٣/١
ما بال هؤالء م٤٠/٧• 
ما بالهم صيام في هذا اليوم؟ م٩١/٦• 
ما بايع امرأة قّط فمس يدها م٣٦١/٧• 
ما بين السّرة إلى الركبة عورة م٢٥٩/٣• 
ما تحت السّرة إلى الركبة عورة م٢٦١/٣• 
ما تراضى عليه األهلون م٧/٢٠، ٨• 
مــا ترزقــون وتنصــرون إّال بضعفائكم • 

م٢١٣/٨
ما ترك داود للّصائمين َمَصاًما م٤٢/٦• 
ما جعل اهللا حيًضا مع حمل م١٢٠/٢٢• 
ما جعل اهللا شفاء أمتي في حرام م١٦٥/٢• 
ما جعل اهللا شفاءكم في حرام م١٦٦/٢• 
ما حَكَمت فعَدَلت، وقســمت فأقسطت • 

م٣٠٤/٧
ما َخاَفَت بصالته من أسمع أذنيه م١٢٦/٤• 
ما خألت وال هو لها. ولكن م٦٠٨/٦• 

ما ذّم الّنبّي ژ طعاًما قّط م١٣٨/٢• 
ما رآني رســول اهللا ژ منذ أسَلْمُت إّال • 

تبّسم م٣٥٦/٢
ما رأيت رســول اهللا ژ خرج من الغائط • 

إّال مّس ماء م٤٩٧/٣
ما رأيته ژ رفع إليه شيء فيه قصاص إّال • 

سأل العفو م١١٦/٢٣
ما زال جبريــل يوصيني بالجــار حّتى • 

ظننت أّنه سيورثه م٣٢١/٢
ما زال جبريــل يوصيني بالّنســاء حّتى • 

ظننت أّنه سيحرم طالقهّن م٣٤١/٢
ما سئل شيًئا قّط فقال: ال م٧٦/٢• 
ما سالمناهّن مذ حاربناهّن م٢٢٤/١٢• 
ما شأنك؟ م١٨٩/٦• 
ما شــغل ابن عّمك عن صــالة الفجر؟ • 

م٣١٢/٤
ما طلعت شمس على رجل خير من عمر • 

م٣٨٨/٦
ما طّهر اهللا من بال في مغتسله م٤٩٨/٣• 
ما ظننت امرأة تبلغ هذا م٣٣٤/٢• 
ما ُعبِد اهللا بشيء أفضل من العلم م٢٣٨/١• 
ما فعل رميك؟ وما باُل جسمك قد نحل؟ • 

م٥٦/٨
مــا فعلن بناتــك؟» قال: هــّن عندي يا • 

رسول اهللا م٣٠/١٩
ما في كتابكم؟». قال: يخزيان م٢٥٣/٢٢• 
ما َقُرب عبد من سلطان إلى تباعد من اهللا • 

م٥٠٨/٧
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ما قضيت بينكمــا مما لم ينزل به كتاب • 
م٢١٩/٩

ما قطع مــن البهيمة وهي حية فهو ميت • 
م٥١٦/٢، ٥٤٢

ما قطع من البهيمة وهــي حّية فهو ميتة • 
م٥٢٢/٢

ما قلتِ؟» فأعادت المسألة. فقال م٤١٥/٣• 
مــا كان اهللا ليجعــل حيًضــا مــن حبل • 

م٤٨٩/٢٠
ما كان مــن خليطين، فإّنهمــا يتراددان • 

بالّسوّية م٤٧٨/٥
ما كان مــن خليطين؛ فإّنهمــا يتراددان • 

الفضل بينهما بالّسوّية م٤٤٣/٥
ما كان مــن خليطين يتــراددان الفضل • 

بينهما بالّسوّية م٤٤٢/٥
ما كذا أمرتك م٢٠٤/٢• 
ما كشف ژ لي عن ركبة قّط م٤٦٤/٢٠• 
ما لبس رسول اهللا ژ الخفين قّط م١٠٢/٣• 
ما لكِ؟ لعلك نفست م٥٠٣/٢، م١٢٦/٢٢• 
ما َلك وألهلك يا ثابت م٢٨١/٢١• 
ما لك ولهــا، معها ســقاؤها وحذاؤها • 

م١٧١/١٣
ما لكم ترعوون عن ذكر الفاسق م٢٧٩/٢• 
ما لكم ال تذيعون عن ذكر الفاسق م٢٧٣/٢• 
ما لي أراكم قد أعرضتــم، ُألْلقيّنها بين • 

أكتافكم م٣٢٢/٢
ما مات رسول اهللا ژ حتى أحّل له النساء • 

الالتي حرمن عليه م١١/١٩

ما مالك؟ فقــال: من كل قــد آتاني اهللا • 
م٨٠/٢

ما مللناه وال قليناه، ولكن أّدبناه م١٠٦/٢• 
ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها م٢٧٢/٢٠• 
ما من امرأة تســيء الّنظر إلــى زوجها • 

م٢٧٢/٢٠
ما من امرأة صامت تطّوًعا؛ إّال كان أجر • 

صيامها لزوجها م٢٧٣/٢٠
ما من ذهــب وال فّضة ال يــؤّدى حّقها • 

م٥٣٨/٥
ما من صاحب يصاحب صاحًبا ولو ساعة • 

م٣٦٣/٢
ما من عبد مؤمن مّر بمسجد من مساجد • 

اهللا م٨/١٢
ما من عبد يصوم يوًما من شهر رمضان • 

إّال م١٤/٦
ما من قوم عملوا بالمعاصي؛ ومعهم من • 

م٣٦٢/٨
ما من مرابــط يرابط في ســبيل اهللا إّال • 

م٣٨/٨
ما من مســلم وله شاة؛ إّال قّدس في كّل • 

يوم مّرة م٢١٢/١٢
ما من مسلم يجرح في جسده فيتصدق به • 

م١٦٠/٢٣
ما من مّيت يموت إّال له ُخوار تسمعه كّل • 

داّبة عنده م٤٢٦/١٨
ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إّال وهي • 

كائنة م٦٥٥/١٧
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ما من والٍ ُوّلي على عشرةٍ إّال أُتي به م٢١/٩• 
ما نحن والّلعب؟ م٥٦/٨• 
ما نخامتك ودمــوع عينيك والماء الذي • 

في ركوتك م٤٣٨/٢
ما نظرت إلى فرج رسول اهللا ژ م٢٤٩/٣• 
«ما هذا؟» فأخبروه م٤٣٦/٩• 
ما هذه القدر م٤٥٣/١٧• 
ما ولدني والد من لدن آدم إلى أن صرت • 

م٩/١٩
ما يسّرني بها حمر الّنعم م٥٦١/١١• 
مؤاربة األريب جهد وعناء م١٥٥/٣• 
المؤّذنون أطول أعناًقا يوم القيامة م٩٤/٤• 
المؤّذنون أمناء م٣٣٧/٤• 
المؤمن زوجته في الّدنيا زوجته في الجّنة • 

م٣٢/١٩
المؤمن ال يكون نجًسا م١٨٤/٣• 
المؤمن ال يلدغ من جحر مرتين م٤٩٦/٧• 
المؤمن ال ينجس حيا وال مّيًتا م٣٥٦/٣، • 

م٢٣/١٨
المؤمن ليس بنجس م٣٥٩/٣• 
المؤمن من المؤمنين كالّرأس من الجسد • 

م٣٦٢/٢
المؤمن يزداد إحساًنا في أجله م٥٨/٢• 
المؤمن يموت بعرق الجبين م٤١٦/١٨• 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم م١٢٣/٢٣• 
ماء زالٌل وَتمر حالٌل م٨٠٢/٢• 
الماء الطاهر ال ينجسه إّال ما غلب عليه • 

م٧٤٥/٢

الماء الكثير ال ينجسه إّال ما غلب عليه • 
م٧٤٩/٢

الماء ال يخبث م٧٤٦/٢• 
الماء ال ينجس م٧٤٦/٢، ٧٩٦• 
الماء ال ينجسه شــيء م٧٤٢/٢، ٧٤٤، • 

٧٦٢
الماء ال ينجسه شيء إّال ما غّير لونه أو • 

طعمه م٧٤٥/٢
الماء والملح والّنار م٨٨/١٢• 
مات رسول اهللا ژ بين سحري ونحري • 

م٢٨٨/٢٠
المادح والمادحة في الّنار م٦٨/٢• 
المتزّوجون أولئك المطّهرون المبّرؤون • 

من الخناء م٣٧/١٩
مّتعها بثلث شملتك اّلتي عليك م٢٦/٢٠• 
المتالعنان ال يجتمعان أبًدا م٣٩٦/٢٢• 
المتوّفى عنها زوجها ال تلبس المعصفر • 

م٥٥٤/٢١
مثل الذين يغزون من أّمتي م٢٤/٨• 
مثل البحيرة م٧٦٦/٢• 
مثل المجاهد في سبيل اهللا كمثل جبرائيل • 

وميكائيل م١٤/٨
المجالس باألمانة م٢٦٦/٧• 
المجاهد في سبيل اهللا بنفسه وماله حّتى • 

م١٤/٨
مــداد العلماء يوزن بدماء الشــهداء يوم • 

القيامة م٢٤٢/١
الُمَدبر من الّثلث م٥٥٤/١٧• 



١٣١ فهرس األحاديث النبوّية الشريفة

المّدعى عليه أولى باليمين م٣٥٦/١٠• 
مذاكرة العلم ساعة واحدة أحّب إلى اهللا • 

من عبادة عشرة آالف سنة م٢٧٢/١
مّر به حبر من أحبار اليهود م٣٧٦/١٨• 
مّر رســول اهللا ژ ببعير قد لصق ظهره • 

ببطنه م١٩٩/١٢
مّر عيسى ‰ بقتيل فقال: َقتلت َفُقتِلت • 

م١٦/٢٣
المرأة حبلى فال ُيغمز بطنها م٢٦/١٨• 
المرأة كّلهــا عورة إّال الوجــه والكفين • 

م٢٥٣/٣
المرتّدة ال تقتل م٢٣٧/٨• 
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حّتى تطهر • 

م٥١٨/٢٠
مّس المّيت ينقض الطهارة م١٨٢/٣• 
المساجد بيوت اهللا في أرضه م٢١/١٢• 
المساجد سوق من أسواق اآلخرة م٩/١٢• 
المساجد هي بيوت اهللا في أرضه م٣٠٧/٤• 
المســافر يقصر حّتى يعــزم على المقام • 

م٤٥٥/٤
المستدين تاجر اهللا في أرضه م٢٧٥/١٢• 
المستشار بالخيار. إن شــاء قال فنصح • 

م٢٥٩/٧
المستشار مؤتمن م٢٥٩/٧• 
المستشير معان م٢٥٩/٧• 
المســلم أخو المســلم، يســعهما الماء • 

والّشجر م٣٥٦/٢، م٨٧/١٢
المسلمون تتكافأ دماؤهم م١٤٤/٢٣، ١٤٧• 

المسلمون تتكافأ دماهم م٢٩٣/١٩• 
المسلمون على شروطهم م٧٥/١٣، ٧٩، • 

م١٦٥/١٤، ١٦٦
المســلمون على شــروطهم ما لم يكن • 

حراًما م١٥٢/١٤
المســلمون َيٌد على من سواهم، يسعى • 

بذّمتهم أدناهم م٥١٣/٥، م٣٠٩/٨
المشــاورة حصن من الندامة، وأمان من • 

المالمة م٢٥٤/٧
المشتري بالخيار ما لم يبصره م٧٨/١٤• 
المشي في طرقات عّكا خير من الصالة • 

في بعض المساجد م٤١/٨
المشــي من أخٍ مســلمٍ في حاجة أخيه • 

م٣٥٩/٢
مطل الغنّي ظلم م٢٦٧/١٢، ٣١٤، ٣١٦• 
مطل الغنّي ظلم. ومن أتبــع على ملّي • 

فليتبع م٢٦٦/١٢
مطل الموسر ظلم م٣١٦/١٢، م١٣٩/١٤• 
معاشر الّشــباب من استطاع منكم الباءة • 

فليتزّوج م٢٦/١٩
معاشر الّشــباب؛ من استطاع منكم الباه • 

فليتزّوج م٣٧/١٩
معاشر الّناس، إّن اهللا أمرني أن أعّلمكم • 

م٥٢/٢
معترك المنايا ما بين الّسّتين إلى الّسبعين • 

م٤١٣/١٨
المعدن جبار م٦٠١/١١• 
المغرب ما لم يذهب الّشفق م٦٣/٤، ٤٣١• 
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م٧٥/٨، •  شــهيد  مالــه  دون  المقتــول 
م٤٣٦/٢٣

مّكة حرام، حّرمها اهللا إلــى يوم القيامة • 
م٣٤٤/٦

مكتوب فــي الّتوراة: مــن بلغت له ابنة • 
اثنتي عشرة م٤٢/١٩

ملعون من آذى المســلمين في طرقاتهم • 
م٥٩٦/٨، ٦٠٠، ٦٠٤، م٢٣٧/١١

ملعون مــن آذى المســلمين في طرقهم • 
م٢٤٤/١١

ملعون من أتى بهيمة م٢٣٣/١٢• 
ملعون من نظر إلى فرج أخيه م٢٤٧/٣• 
ملعونة امرأة م٦٣٤/٢٠• 
مما كنت منه ضارًبا ولدك م٣٢٢/١٣• 
من ابتغى القضاء، واستعان عليه بالّشفعاء • 

م٢٤/٩
من ابتلي بالقضاء بين المسلمين م٢٣٩/٩• 
من ابتلي من هذه البنات، وأحسن إليهّن • 

م١٩١/١٣
َمن أبدى لنا َصفحَته أقمنا عليه كتاب اهللا • 

م٤٢٣/٢٢
من أتبع على مليء فليتبع م٢٦٦/١٢، ٢٦٧• 
من اّتصل فأعضوه م١٤٤/٨• 
من اّتقى على ثوبه فــي الّصالة فما اهللا • 

اكتساه م٢٧٢/٤
من اّتقى عــن ثوبه في الّصــالة فما اهللا • 

اكتساه م٢٧٠/٤
من أتى امرأة في دبرها؛ فقد كفر م٤٩٦/٢٠• 

َمن أتى ذات محرم منه فاقتلوه م٢٦٨/٢٢• 
من أتى الغائط؛ فليستتر م٤٧٩/٣• 
من أجبى فقد أربى م٤٧٩/٥• 
من أحــّب أن يلقى اهللا طاهــرا فليتزّوج • 

الحرائر م٢٢/١٩
من أحّب رزق اهللا حالًال؛ فليستدن على • 

اهللا م٢٧٥/١٢
من أحدث حدًثا، أو آوى محدًثا، فعليه • 

لعنة اهللا م٥٤٤/٨
من أحزن والديه؛ فقد عّقهما م١٩٣/١٣• 
من أحيا أرًضا مّيتة؛ فهي له م١٥٢/١٢• 
من أحيل على ملــيء فليحتل م٢٦٧/١٢، • 

٢٦٩
من أخاف لي وليا فقد بارزني بالمحاربة • 

م١٠/٢٣
من أخبرك أن النبّي ژ بــال قائًما؛ فال • 

ق م٤٩٧/٣ ُتَصد
من أخرجه؛ كتب اهللا له كفلين من رحمته • 

م٢٣/١٢
من أدرك ركعة من الّصبح قبل أن تطلع • 

الّشمس م٤٢٨/٤
من أدرك رمضان؛ فلم يغفر له؛ فأبعده اهللا • 

م١٣/٦
من أدرك من صالة العصر ركعة فقد أدرك • 

م٤٢٦/٤
من أراد أمًرا فشاور فيه امرأ مسلًما م٢٥٤/٧• 
من أراد أن يِرّق قلبــه فليدمن على أكل • 

البلس م١٣٤/٢
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مــن أراد أن يلقى اهللا طاهــًرا؛ فليتزّوج • 
بالحرائر م٣٦/١٩

من أراد بــه خيًرا منحه اهللا خلًقا حســًنا • 
م٧٣/٢

من أســباب اقتــراب الّســاعة أن يكون • 
م١٠١/٢

من استطاع أن ُيحسن كفن أخيه فليفعل • 
م١٥٢/١٨

من اســتطاع منكم أن يطيل غّرته بالماء • 
فليفعل م١٤/٣

من استعملناه على عمل، ورزقناه م٢١٠/٩• 
من اســتنجى بالرمة؛ فقد برئ ِمّما أنزل • 

على محّمد ژ م٥٣١/٣
من أســخط والديــه؛ فقد أســخط اهللا • 

م١٩٣/١٣
من أســلم وتحته أكثر من أربع نســوة • 

م٢٢٩/١٩
من أشاع فاحشة عن مؤمن، فهو م٢٦٦/٧• 
من اشــترى شــاة فوجدها مصــراة فهو • 

بالخيار م٣٠٦/١٤
من أشراط الّساعة إذا كانت الّتحّية على • 

المعرفة م٢١١/٢
من أصاب ماًال مــن حالل، وأّدى زكاته • 

م٤١٤/١٨
من أصبح جنًبا؛ أصبــح مفطًرا م١٦٩/٦، • 

١٧٨، ١٨١
من أصبح ال يهتّم بأمور المسلمين فليس • 

من المسلمين م٣٥٨/٢

من اصطاد صيًدا؛ فهو له م١٥٣/١٢• 
من اطلع داًرا بغير إذن؛ فقد دمر م٢٤٦/٣• 
من أعان في دم مؤمن بشطر كلمة م١٢/٢٣• 
من أعتق رقبة لوجه اهللا تعالى؛ فهي فداؤه • 

من الّناس م٤٤٨/١٧
من أعتق شقًصا له في عبد م١٧٦/٣• 
م عليه •  َمن أعتق شــقًصا له في عبــد ُقو

م٤٩٦/١٧، ٥٠٧، ٥٠٨، م١٩٢/٢٢
من أعتق عبًدا وله مال، فماله له م٥٥١/١٧• 
من أُعطــي ثالًثا فقد أعطــي خير الّدنيا • 

واآلخرة م٢٨/١٩
من أعطي حّظه من الّرفق فقد أعطي حّظه • 

من الخير م٦١/٢
من أعطى عطّية ثم رجع فيها م١٠٤/٢٠• 
من أعمر شــيًئا أو رقبة فهو له إذا بان به • 

م٢٤١/١٥
من أفضى بيده إلى فرجه؛ انتقض وضوؤه • 

م١٧٥/٣
من اقتنى كلًبا ال لزرع وال لضرع م٢١٧/١٢• 
من اقتنى كلًبا ال لضرع وال لزرع م٦٢١/٢• 
من اكتحل باإلثمد يوم عاشوراء م٩٢/٢• 
من اكتســى برجل مســلم ثوًبا فإّن اهللا • 

يكسوه م٢٨٢/٢
من أكرم أخاه المؤمن َحــق على اهللا أن • 

م٣٥٥/٢
من أكل برجل مسلم أكلة م٢٨٣/٢• 
من أكل من هاتين الّشجرتين الخبيثتين • 

م٥٧٠/١٢
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من أكل ناسًيا؛ فال يفطر، وإّنما هو رزق • 
م٢٢٧/٦

من التمس عورة أخيه المسلم م٢٧٢/٢• 
من اهللا الّداء ومنه الّدواء م١٥٥/٢• 
من أنبتت أرضه له شيًئا، فهو له م٥٤١/١١• 
من أنفق درهًما على تزويج ابنته أو ابنه • 

م٤٢/١٩
من أهدى إليكم، فكافئوه عليها م١١١/١٣• 
من أين علمت؟ م٢٧٣/١٢• 
ار ليس عليــه ما يرّد •  من بات علــى إج

قدميه م٥٤/٢
من بات ليلة ليس عليه إمام م٢٤٨/٧• 
من بات وعليه دين يريد قضاءه م٢٧٥/١٢، • 

٣١٦
من بّدل دينه فاقتلوه م٢٢٨/٨، ٢٤١، ٢٥٤• 
من بّلغني حاجة من ال يستطيع أن يبّلغني • 

م٣٦١/٢
من بنى مسجًدا، ال يبنيه رياء وال سمعة • 

م٢٩/١٢
من تبع جنازة فله أربعة قراريط م١٧٢/١٨• 
من ترك الّصالة فقد هدم الّدين م٢٧/٤• 
من ترك موضع شــعرة من جســده في • 

الجنابة م٣٨٣/٣
من تشّبه بقوم فهو منهم م٥٤١/١٩• 
من تعّلم العلم ليباهي به العلماء، ويماري • 

به الّسفهاء م٢٦٥/١، ٢٦٧
من توضأ فأحســن وضوءه تحاّتت عنه • 

الخطايا م١١/٣

من ُجعــل قاضًيا فقد ذبح بغير ســّكين • 
م٢٢/٩

من الجفاء أن تبول وأنت قائم م٤٩٦/٣• 
ا أو غازًيا كان له مثل أجره •  من جّهز حاج

م٤٣٠/٦
من حافظ عليهّن بنى اهللا له بيًتا في الجّنة • 

م٢٠/٢
من حّج من مّكة ماشًيا إلى أن يرجع إليها • 

م٤٣١/٦
من حّج ولم يزرني فقد جفاني م٣٨٤/٦• 
من حرم حّظه مــن الّرفق فقد حرم حّظه • 

من الخير م٦١/٢
من حفظ القرآن، فظّن أّن أحًدا أغنى منه • 

م٤٤٨/٨
من حقر مسلًما فعليه لعنة اهللا م٣١٦/٧• 
من حلــف على ملة غير ملة اإلســالم، • 

فكفارته م١١٧/٧
من حلف على منبري هذا كاذًبا، فليتبّوأ • 

مقعده من الّنار م٤٠٥/١٠
من حلف على يمين م٥٩/٧• 
من حلــف؛ فليحلف بــاهللا، أو ليصمت • 

م٤٠٤/١٠
من حمل ُطرفــة من الّســوق إلى ولده • 

م٢٩٩/٢
من حمل قوائم الّسرير األربع م١٨٤/١٨• 
من خاف على نفســه الموت إن اغتسل • 

م٣٣٤/٣
من خرج إلينا، فهو حّر م١٤٩/٨• 
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من خشي ثأرهّن؛ فليس مّنا م٢٢٥/١٢• 
من خلــع جلبــاب الحياء فــال غيبة له • 

م٢٧٩/٢
من خلع مؤمًنا؛ فقد قتله م٢٢٤/١٠• 
من دعــا زوجته إلــى نفســها، فأجابته • 

وأقبلت إليه م٤٧٦/٢٠
من ذا الذي يسأل فأعطيه م٣٩١/٦• 
من ذّب عن عرض أخيه المسلم م٣٥٤/٢• 
من ذرعه القيء فال قضاء عليه م٢٠٨/٦• 
من الّذنوب ما ال يكّفرها صوم وال صالة • 

وال صدقة م١١٥/٢
من رابط بعكا ليلة، كأّنما طعن برمح ناقة • 

م٤١/٨
من رابط ُفواق ناقــة حّرمه اهللا على الّنار • 

م٣٨/٨
مــن رأى مبتلى فقال: الحمــد هللا الذي • 

م١٧٢/٢
من رأى منكًرا فلينكره بيده م٣٨٢/٨• 
من رّب هذا الجمل؟ م١٩٩/١٢• 
من رّد نخامة وأًذى، تعظيًما للمســجد • 

م٢٤/١٢
من رضي أن يتمّثل له الّناس قياًما م١١٢/٢• 
من رغب عن سّنتي فليس مّني م٢٣/١٩• 
مــن رفع قــدم ضعيف إلى ســلطان ال • 

يستطيع م٣٦٠/٢
من رمى بسهم في سبيل اهللا بلغ أو قصر • 

م٥٧/٨
من زاد على هذا فقد أساء وظلم م٢٤/٣• 

من زارنــي في مماتي كمــن زارني في • 
حياتي م٣٨٣/٦

من زارني ميًتا كمن زارني حيا م٣٨٣/٦• 
من زنا فاجلدوه، ومن بّدل دينه فاقتلوه • 

م٢٢٨/٨
من زّوج حرمته بفاجر؛ فال يقول: إّنه بّرها • 

م٢٨٧/١٩
من زّوج حرمته سفيًها فقد عّقها م٢٨٧/١٩• 
من زّوج كريمته بفاسق وهو يعلم م٢٨٧/١٩• 
من ُســئل عن علم يعلمه فكتمه جيء • 

م٢٦٦/١
َمن ستر على مؤمن في الدنيا م٢٢٩/٢٢• 
من سلك طريًقا ليلتمس فيها علًما سّهل • 

اهللا له طريًقا إلى الجنة م٢٥٥/١
من سمع الّنداء فلم يجب فال صالة له إّال • 

من عذر م٣١٢/٤
من سّن سّنة حسنة فله أجرها وأجر من • 

عمل بها م١٦/٢
من سّيدكم؟ فقال: الجّد بن قيس م٢٧٥/٢• 
من شاب شيَبًة في اإلسالم كانت له نوًرا • 

يوم القيامة م٣٤/٢
من شّدد على امرئ في الّتقاضي م٣١٥/١٢• 
من شرب من عين البقر التي بعكا م٤١/٨• 
من شــّم طيًبا أّول الّنهار لــم يفقد عقله • 

م٩١/٢
من صام الّدهر؛ ال صام وال أفطر م٢٩/٦• 
من صام رمضان إيماًنا واحتساًبا؛ غفر اهللا • 

له ما تقّدم من ذنبه م١٣/٦
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من صام رمضان وأتبعه بسّت من شوال • 
م٣١/٦

من صام رمضان وأتبعه بسّت من شوال، • 
فكأّنما صام الّسنة م٣٥/١

من صبر على أذى جــاره وّرثه اهللا داره • 
م٣٢٢/٢

من صّلى إلى سترة فْلَيْدُن منها م٢١٧/٤• 
من صّلى الّضحى حين تكون الّشــمس • 

بقدر ما تكون من م٦٤١/٤
من صّلى على جنازة فال ينصرف إال بإذن • 

أوليائها م١٨٧/١٨
من صّلى على جنازة في المســجد فال • 

صالة له م٢٦٩/١٨
من صّلى على جنــازة وانصرف؛ كان له • 

من األجر قيراط م٢٧٢/١٨
من ضاعف ضاعف اهللا له م٢٢/٣• 
من ضبط ثالثًة ضبط الّصيام؛ من تسّحر • 

م١٠٠/٦
من طّلق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة • 

م٥٢٦/٢٠، ٧٩٠
من ظن أن للعلم غاية فقد بخســه حقه • 

م٢٤٣/١
من عــاد مريًضــا قعد في غــرف الجنة • 

م٢٥٤/١٥
من عاذ باهللا؛ فقد عاذ بمعاذ م٣١/٩• 
من عال ثالث بنات، فصبر على آالمهّن • 

م١٩٢/١٣
من علم اهللا أّنه يريد قضاء َدْينه م٣١٦/١٢• 

من عّمر سّتين سنة فقد أعذر اهللا إليه في • 
العمر م٤١٣/١٨

من عمل بغير عملنا؛ فهو رّد م٦٠٧/١٧• 
من عور عين داّبة رجل؛ فعليه ربع ثمنها • 

م٥٣٢/١١
من غّسل مّيًتا وأّدى فيه األمانة م٤٧/١٨• 
من فّرح أنثى فّرحه اهللا يوم الحزن م٢٩٩/٢• 
من فّرق بين الوالدة وولدها فّرق اهللا بينه • 

وبين أحّبته يوم القيامة م٢٩٧/١٤
من فعل بك هذا؟؛ أفالن؟ أفالن م١٣٠/٢٣• 
من فعل به؟» فلم يذكر له أحد. فغضب • 

م١٤/٢٣
من فعل ذلك فأصابه َوَضٌح م١٥٦/٢• 
من فعل ذلك فهو ملعون م٥٣٤/٣• 
من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو • 

في سبيل اهللا م١١١/٨
من قاد ضريًرا أربعين خطوة كتب اهللا له • 

بكّل م٤٣٧/١٣
من قال حين يفرغ من وضوئه م٥٩/٣• 
من ُقتِل تحت راية ِعِمية مات ميتة جاهليًة • 

م٣٦٨/٧
من قتل حّية؛ فكأّنما قتل كافًرا م٢٢٣/١٢• 
من قتل دون أهله فهو شهيد م٣٤٤/٨• 
من قتل دون ماله فهو شهيد م٣٤٤/٨• 
من قتل عصفوًرا؛ عّج إلى اهللا يوم القيامة • 

م٢٢٦/١٢
من قتل قتيــًال فانفرد بقتله، فله ســلبه • 

م١٩٢/٨
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من قتل قتيًال فله سلبه م١٢١/٨، ١٩٢• 
من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين م٢٠١/٢٣• 
من ُقتــل له قتيــل فهو بخيــر النظرين • 

م١٥٩/٢٣
من ُقتل من دون ماله فهو شهيد م٨٢/١٨• 
من قتل نفسه بشيء عّذب به يوم القيامة • 

م١٤/٢٣
من قدر على الّنكاح فلم ينكح؛ فليس مّنا • 

م٣٢/١٩
من قرع مملوًكا أكثر من ثالث م٤٠٥/١٧• 
من قّص أظافيره في كّل خميس م٤١/٢• 
من قضى بين اثنين فكأّنما ذبح نفســه • 

بغير سّكين م١٤/٩
َمن قفا مؤمًنا م٣٢٨/٢٢• 
من َقم المسجد؛ غفر اهللا له م٢٣/١٢• 
من كان أخوه تحت يــده؛ فليطعمه مما • 

يأكل م٤١٠/١٧
من كان له ثــالث بنــات أو مثلهّن من • 

األخوات م١٩٢/١٣
من كان له َخَوٌل؛ فليحسن إليه م٣٩٣/١٧• 
من كان معه ســعة للحّج، فلم يحبســه • 

مرض م٤٣٢/٦
من كان منكم مصّلًيا بعد الجمعة فليصّل • 

أربًعا م٥٢٤/٤
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدع • 

عانته أكثر من أربعين يوًما م٣٧/٢
من كان يؤمــن باهللا واليــوم اآلخر؛ فال • 

يسقي ماءه زرع غيره م٦٤١/١٧

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلُيكرم • 
ضيفه م٣٦٩/٢

من كان في مجلس ثّم قام منه ثّم رجع • 
إليه م٧٦/٢

من كانت له شركة في أرض قوم أو ربعة • 
م٥٨٣/١٤

من كانت الوسوسة تشــغله عن صالته • 
م٣٠٥/٤

من كذب كذبة فهو منافق م٥٤/١٥، ٢٤٩• 
من كذب كذبة؛ فهو منافق، إّال أن يتوب • 

م٢٣١/٣
ِمن َكَرم الّرُجلِ أن يطيب زاده في الّسفر • 

م٣٦٤/٢
من كّف لسانه عن أعراض الّناس أقال اهللا • 

عثرته م٢٧٣/٢
من ال ينكر المنكر بيده وال بلســانه وال • 

بقلبه م٣٧٢/٨
من لبس نعًال صفراء لم يزل في ســرور • 

م٨٨/٢
من لّج عليه الفقر، أو هاله أمر فليكثر من • 

م١٧١/٢
من لطم وجــه عبده، فــإّن كّفارته عتقه • 

م٤٠٥/١٧
من لقي أخاه المسلم بما يسّره م٣٥٤/٢• 
من لم يتعلم العلم عذبه اهللا على الجهل • 

م٢٣٨/١
من لم يجــد نعلين، فليلبــس خّفين • 

م٥٠٤/٦
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من لم يحلــف على حّقه؛ فــال حّق له • 
م٣٠٦/٩

من لم يدع قول الّزورِ والعمَل به والجهل • 
م٢٠٢/٦

من لم يسبغ الوضوء؛ بعث اهللا يوم القيامة • 
حيات م٣٧/٣

من لّم يسّلم فال تأذنوا له م٢٣٠/٢• 
من لم يقبل عذر معتذر م٢٨٨/٢• 
من مــات في أحــد الحرمين بعث من • 

اآلمنين م٣٨٤/٦
من مات ليلة الجمعة وقاه اهللا فتنة القبر • 

م٤٠٠/١٨
من مات وعليه صوم رمضان لم يقضه م٢٦٠/٦• 
من مات ولم يعرف إمام زمانه م٢٤٨/٧• 
من مات ولم يغز ولم يحّدث نفسه بالغزو • 

م٢٥/٨
من محّمد رســول اهللا ژ إلــى األقيال • 

العباهلة من أهل حضرموت م٤٧٧/٥
من محّمد رسول اهللا» ژ فقال المشركون • 

م٣٢٩/١
من مروءة الّرجل ممشاه ومدخله ومخرجه • 

م٧٤/٢
من مّس ذكره قاصًدا بيده م١٧٢/٣• 
من مّس الفرج األسفل واألعلى فليتوّضأ • 

م١٧٢/٣
من مّس المّيت ينقض الطهارة م١٨٤/٣• 
من مسح برأسه خرجت خطاياه من بين • 

أذنيه م٥٨/٣

من مشــى على جنــازة، فصّلــى عليها • 
م١٦٨/١٨

من مشى في طلب العلم، وتعليم شيء • 
م٢٥٣/١

من مشــى مع ظالم لُِيعينــه، وهو يعلم • 
م٥١١/٧

من مشــى مع مظلوم حّتى يثّبت له حّقه • 
ثّبت م٣٦٠/٢

مــن ملــك ذا رحم محــّرم عتــق عليه • 
م٥٣٠/١٧، ٥٣١

َمن ملك ذا رحم محّرم؛ عليه عتق م١٩١/٢٢• 
من منــح منحــة َوُكوًفا، فله كــذا وكذا • 

م٦٨/١٣
من منع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكإل • 

م٨٨/١٢
من موجبات المغفــرة؛ أن يخرج األذى • 

من المسجد م٢٣/١٢
من الّناس من ال يأتي الّصــالة إّال ُدُبًرا • 

م٤٠٨/٤
َمن نّفس عن مؤمن كربة ِمن ُكرب الدنيا • 

م٢٢٩/٢٢
َمن نكح امرأة فــي دبرها أو َرجًال م٢٢/ • 

٢٣٣، ٢٧١
من هدم بنيان اهللا فهو ملعون م١٦/٢٣• 
من هذا معك؟ فقال: ابني أشهد به. فقال: • 

«ال يجني عليك وال تجني عليه م٢٦٦/٢٣
من هّم أن يرتبط فرًســا في ســبيل اهللا • 

م٣٨/٨
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َمن ُوجــئ عجانه؛ قّل حيــاؤه، وذهب • 
إيمانه م٢٤١/٢٢

من وجد داّبة قد عجز عنها أهلها م١٦٩/١٣• 
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل م١٢٦/١٣• 
مــن ورش بيــن اثنين؛ فهــو ملعون • 

م٢٢٧/١٢
من وضع كفه علــى رأس يتيم رحمة له • 

م٣٢٠/١٣
من وّاله اهللا شــيًئا من أمور المسلمين، • 

فاحتجب دون حاجتهم م٤٢٣/٧
َمن ُولد له ولد؛ فأّذن فــي إحدى أذنيه • 

اليمنى م١٥٣/٢٢
من ُوّلي على المسلمين، ثم لم يحطهم • 

م٤٢١/٧
من يّدعي علّي مظلمــة، أو حقا؟ فقال • 

رجل م٣٦٧/١٠
من يــرد اهللا به خيــًرا يفقهه فــي الدين • 

م٢٥٧/١
من يطلبها؛ فــال يطلبها إّال في العشــر • 

األواخر م١٩/٦
المنفق في الحّج كالمنفق في ســبيل اهللا • 

م٤٣٠/٦
مه يا خالد م٣١٥/٢٢• 
الموسر تحل عقوبته م٣٤٨/١٢• 
موضعان ال ذكــر فيهما، عنــد الذبيحة • 

والعطاس م٢١٨/٧
المّيت ُيبعث في أكفانه التي يموت فيها • 

م٤١٥/١٨

ن

الّنائحة على طريــق بين الجّنــة والّنار • 
م٤١٠/١٨

الّناس شركاء في ثالثة: الماء والكأل والّنار • 
م٤٧٢/١١، م٨٧/١٢

ناوليني الخمــرة. فقالــت: إّني حائض • 
م٨٥/٢٢

النبيذ وضوء من ال يجد الماء م٨٠٢/٢• 
نحر رسول اهللا ژ سبعين بدنة م٦٠٥/٦• 
نحرت هاهنا، وِمَنى كّلها موقف م٦٠٦/٦• 
نحن بنو النضر بن كنانة، ال نقذف أبانا • 

م٣٢٧/٢٢
نزل نبّي تحــت شــجرة، فقرصته نملة • 

م٢٢٨/١٢
نزلت علــى الّنبّي ژ وهو فــي الكعبة • 

م١٥٩/١
الّنســاء لعب، فلُيحســن أحدكــم لعبته • 

م١٨/١٩
نظر اهللا عبًدا ســمع مّنــا حديًثا فحفظه • 

م٢٧١/١
الّنظر إلــى الفروج يــورث العمى لعين • 

الولد م٤٧٨/٢٠
نظر الّنبّي ژ إلى خلــل قبر من لبن أو • 

غيره م٣٨٨/١٨
نظر الّنبّي ژ إلى رجل ال يقيم صلبه في • 

الّركوع م١٦١/٤
نظر الّنبّي ژ إلى ملك الموت عند رأس • 

رجل م٤١٥/١٨
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نّظفوا أفنيتكم وال تدعوها كباحة اليهود • 
م٥٦/٢

نِعم اإلدام الخّل م١٩٣/٢١• 
نعم: إذا رأت الماء م٤١٤/٣• 
نعم. أربعة أشهر م٢٣٠/٨• 
نعم؛ إّنهم ليعّذبون عذاًبا تسمعه البهائم • 

م٤٠٠/١٨
«نعم ُتستأمر». فقلت: إّنها تستحيي م١١٤/١٩• 
نعم، فلتغتسل م٤١٥/٣• 
نعم، ما من امرأة تعمل عمًال م٢٧٢/٢٠• 
نعم، والّثلث كثير، ألن تدع عيالك أغنياء • 

خير من أن تدعهم م٤٠٠/١٥
نعم الولد البنات، من رّبى منهن واحدة • 

دخل الجنة م١٨٨/١٣
نعم، ولك أجر م٣٠٩/٥• 
نعم ولو بشسع نعلك م٤٣٦/٢٣• 
نعم، ولو قضيبا من أراك م٢١٨/٩• 
نعوذ باهللا من الحور بعد الكور م٦٤٠/١٧• 
نكاح اإلماء خير ِمن الخضخضة م٢٤٦/٢٢• 
نهانا رســول اهللا ژ أن نســتقبل القبلة • 

بغائط أو بول م٤٨٤/٣
نهاني رّبي عن القيل والقال م٥٠٥/١٥• 
نهران مؤمنان: الّنيل والفرات م٤٠٢/٢• 
نهى أن يؤكل على مائدة يشــرب عليها • 

الخمر م١٣٤/٢
نهى أن يبول في المغتسل م٤٩٧/٣• 
نهــى الّرجــل أن يمنع جــاره أن يترّفق • 

بجداره م٦٠٩/٨

نهى رسول اهللا ژ أن ُتخطب المرأة في • 
عّدتها م٦٥٤/٢١

نهى رســول اهللا ژ أّن علــى الجعرور • 
م٢٦١/٥

نهى رســول اهللا ژ عن إضاعــة المال • 
م١٢/١٣

نهى رسول اهللا ژ عن الّصالة في ثالث • 
ساعات م٣٥٤/١٨

نهى ژ أن يباع في المسجد م٢٢/١٢• 
نهى ژ أن ُيتبع النظرة النظرة إلى ما حّرم • 

اهللا م٢٦٣/٣
نهى ژ أن يجامع الّرجل امرأته عند أحد • 

م٤٦٧/٢٠
نهى ژ أن يجامع الّرجل امرأته مستقبَِل • 

القبلة م٤٦٧/٢٠
نهى ژ  أن يجامع الرجل أهله إذا خرج • 

من م٥١٠/٣
نهى ژ أن يحرق شــيء مــن الحيوان • 

بالّنار م٢٠٤/١٢
نهى ژ عن اإلرفاه م٩١/٢• 
نهى ژ عن البول في اإلناء الذي ينتفع • 

به م٤٩٧/٣
نهى ژ عن البول في الشارع م٤٩٧/٣• 
نهى ژ عن البول والغائط في األجحرة • 

م٤٨٤/٣
نهى ژ عن صوم الّداد م٨٠/٦• 
نهى ژ عن صوم الّشّك م٨٢/٦• 
نهى ژ عن الكالئ بالكالئ م٢٩٦/١٢• 
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نهى ژ في غزوة خيبر عن متعة الّنساء • 
م٤٤٦/١٩

َنَهى عن بيع المنابذة والمالمسة م٣٢٦/١• 
نهى عن طعام المفاجأة م١٣٤/٢• 
نهى عن قتل البهائم صبًرا م٢١/٦• 
نهى عن مهر البغّي م١٨/٢٠• 
نهــى النبــي ژ أال يســتنجى بالروث • 

م٥٨٩/٢
نهى الّنبّي ژ أن تخصــى ذكور الخيل • 

م٢٠٣/١٢
نهى الّنبّي ژ أن تسأل المرأة من الّرجل • 

الّطالق م٦٣٤/٢٠
نهى الّنبــّي ژ أن تنــزى الحمير على • 

الخيل م٢٣٥/١٢
نهــى الّنبــّي ژ أن تنكح األمــة عارية • 

م٦٤٣/١٧
نهى الّنبّي ژ أن يباع في المسجد م٨٦/١• 
نهى الّنبــّي ژ أن يتخّتم الّرجل والمرأة • 

م٩٤/٢
نهى الّنبــّي ژ أن يختتم الّرجل والمرأة • 

بخاتم حديد م٤٩/٤
نهى النبّي ژ أن ُيســتنجى بشــيء من • 

الطعام م٥٣٤/٣
نهى النبّي ژ  أن ُيْسَتنجى بعظم م٤٦٤/٣• 
نهى النبّي ژ أن يصّلي الرجل وهو َزَناٌء • 

م٤٧٣/٣
نهى الّنبّي ژ أن يقال: ُمَسْيجٌِد وُمَصْيِحٌف • 

م١٠/١٢

نهى النبّي ژ أن يقضي اإلنسان حاجته • 
على قبر م٤٨٢/٣

نهى الّنبّي ژ عن إضاعة المال م٣٢/١، • 
م١٨٨/٤، م٣٦٠/١١

نهى الّنبّي ژ عن أكل الّطعام الســخن • 
ا م١٣٥/٢ جد

نهى النبّي ژ عن البول في الماء الراكد • 
م٤٩٧/٣

نهى الّنبّي ژ عن بيع الّثمار حّتى تزهو • 
م٢٦٥/١٤

نهى الّنبــّي ژ عن بيع مــا ليس عندك • 
م٣١/١٤

نهى النبّي ژ عن التعّري بالليل والنهار • 
م٢٦٢/٣

نهى النبي ژ عن شريطة الشيطان م٢١٦/٧• 
نهى الّنبــّي ژ عن صوم يــوم الجمعة • 

تطّوًعا، إّال م٤١/٦
نهى الّنبّي ژ عن قتل الهّرة م٢٢٠/١٢• 
نهى الّنبّي ژ عن قتل الوطواط م٢٢٧/١٢• 
نهــى الّنبّي ژ عن القعــود على القبور • 

م٣٧٩/١٨
نهى النبّي ژ عن كسب الرمازة م٢٣٦/٢٢• 
نهــى الّنبّي ژ معــاًذا عن أخــذ كرائم • 

أموالهم في الّصدقة م٤٧٠/٥
نهى الّنبّي ژ النساء أن يصمن، إّال بإذن • 

أزواجهّن م٤٣٥/٢٠
نهى الّنبّي ژ الّنســاء عن اّتباع الجنائز • 

م٣٧٩/٢
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نور بالفجر حّتى يرى القوم مواقع نبلهم • 
م٨٩/٤

الّنوم أخو الموت م١٢٦/٢• 
نّية المؤمن خير من علمه م١١/٤• 

�ـ

هجرت الّشرك. ولكن الجهاد م٨٨/٨• 
هداك اهللا فأسلم اليهودي م١٧٨/٢• 
هدايا األمراء غلول م١٣٤/٩، م١٠٨/١٣• 
هدنة على دخن م٤٤٠/٩• 
هذا أّول الوقت وهذا آخره م٤٠٦/٤• 
هذا خالــي أباهي به فليــأت كّل امرئ • 

منكم بخاله م٤٠٨/٢
هذا الّسقاء يكفيكم الّطحن م٤٠٤/١٧• 
هذا شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الّسماء • 

م١٠/٦
هذا شــيء كتبه اهللا تعالى على بنات آدم • 

م٢١٨/١، ٢٢٠، ٢٢١، م٧/٢٢
هذا وضوء ال تقبل الّصالة إّال به م٢٢/٣• 
هذا وضوء من ال يقبل اهللا له صالة إّال به • 

م٤٤/٣
هذا وضوئي ووضــوء األنبياء من قبلي • 

م٢٢/٣
هذان محّرمان على رجال أّمتي م١٣٣/١٨• 
هذان محّرمان على رجال أّمتي، محّلالن • 

لنسائها م١٥٦/١٨
نة أن تستقبل •  هكذا أمرك رّبك! إّنما الس

بها الّطهر م٥٢٩/٢٠

هكذا وهكذا وهكذا م٦٠/٦• 
هل تسمع الّنداء؟ م٣١٢/٤• 
هل تعلم له قاتًال؟» قال: ال م١٢/٢٣• 
هل جامعك اآلخر م٦٤٩/٢١• 
هل عرف البائع لمن اشتري؟ م١٣٠/٩• 
هل على صاحبكم من َدْينٍ؟ فقالوا م٢٤٦/١٢• 
هل عندك بّينة م٣٨٠/١٠• 
هل عندك شيء من الّطعام؟ م٩١/٦• 
هل لك في خير من ذلك م٥٨٦/١٧• 
هل لك من إبل م٣٤٨/٢٢• 
هّال احتجبتما عنه. فقالتا م٣٩٠/٢• 
هال أخذتم أهابها فدبغتموه وانتفعتم به • 

م٥١٥/٢
هّال تركتموه م٣١١/٢٢• 
هّال تركتموه حتى أنظر في أمره م٣٠٧/٢٢• 
هّال خّمرته ولو بعود تعرضه عليه م٥٤/٢• 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون م٤١/٧• 
هلك المصّرون م١٤/٢• 
هلكت هذه األّمــة على يدي أغيلمة من • 

قريش م٢٣/٩
همزه الموتة ونفخه الكبر م١٨٧/٢• 
الهموم في طلب المعيشة م١١٥/٢• 
هو أب عذرتها م٤٠٣/٢• 
هو أبو عذرتها م٢٠٧/٢٠، ٢١٣• 
هو أغَفُر للّنخامــة، وأْلَين فــي الموطأ • 

م٢٤/١٢
هو الطهور مــاؤه، والحل ميتته م٥٢١/٢، • 

٧٩٤
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هو عليها صدقة، ولنا مــن عندها هدّية • 
م٤٥٣/١٧

هو عليها صدقة، ولنا منها هدّية م٧٢٢/٥• 
هو لك يا عبد اهللا بن زمعة. الولد للفراش • 

م٢٦٠/٩
هو مال اهللا يؤتيه من يشاء م١٣٠/١٣• 
هي األصابع عشر عشر من اإلبل م٣٨٨/٢٣• 
هي الغنم في أربعين شاة شاة م٤٥٩/٥• 
هي لك وألخيك أو للّذئب م١٧٠/١٣، ١٧٢• 
هي لك، وهي مال اهللا م١٣٠/١٣• 

و

َوأَْبَخــُل ِمْن َكْلــب َعُقور َعَلــى ِعْرقِ • 
م١٥٨/٣

وأنكحوا األيامى منكم. فقالوا: يا رسول • 
اهللا م٧/٢٠

واحدة لمــن قّل مــاؤه، واثنتان لمن ال • 
يستعجل م٢٣/٣

واروا عّني ما وارى اهللا عّني ِمن سوآتكم • 
م٤٢٤/٢٢

والذي بعثني بالحّق ما أقبل عليه بأفضل • 
ِمّما م٥٦/٨

والذي بعثني بالحق نبيا إّنه ال يرفع رأسه • 
من سجوده م١١٤/١

والذي نفس محّمد بيده لو اشــترك فيه • 
أهل الّسماء واألرض م١٤/٢٣

والذي نفســي بيده ال أُحلف أحًدا على • 
مثل م٣٥٦/١٠

والذي نفســي بيده لقتل المؤمن أعظم • 
عند اهللا من زوال الّدنيا بأسرها م١١/٢٣

واهللا إنــي أمين فــي الســماء، أمين في • 
األرض م٦٠/٧

واهللا إنــي ألمين فــي األرض، أمين في • 
السماء م٩٦/٧

واهللا لو بايعني أو أسلفني لقضيته م٩٦/٧• 
وجبت له عشر حســنات». ثّم جاء آخر • 

م٢١١/٢
وجد قتيل بين قريتيــن؛ فأمر النبي ژ • 

م٢٨٤/٢٣
وّجهت وجهــي للذي فطر الّســماوات • 

واألرض حنيًفا م١٠٦/٤
وّسعوه تملؤوه م٢٩/١٢• 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر م٩/٣• 
الوضوء من كّل دم سائل م٢١٢/٣• 
الوضوء من المذّي، والغســل من المنّي • 

م١٩٦/٣
وعظ الّنبّي ژ رجًال فقال م٢٧٦/١٢• 
وعلّي ألقط لكم الحطب م٣٦٦/٢• 
وعليكم الّسالم ورحمة اهللا م٢١٠/٢• 
وعليكم. فقالوا: لو كان نبيا الستجيب له • 

فينا م٢١٣/٢
وعليه في اإلحرام: اهللا أكبر م١١٢/٤• 
وّقروا من تتعّلمون منه ووّقروا من تعّلمونه • 

العلم م٢٨٤/١
وقف النبــّي ژ على َخلق مــن أصحابه • 

م٢٧/٩
وقفت بها والمزدلفة كّلها موقف م٦٠٦/٦• 
الوالء لمن أعتق م٢٩٢/١، م٥٩٤/١٧• 
الولد البنات، نعم الولد البنات م١٨٨/١٣• 
الولد للفراش م٢٩١/١٤، م١٨١/٢٢، ٢٠٧• 
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الولد للفراش، وللعاهر الحجر م٢٦٤/١٧، • 
٣٨٤، م١٨٦/٢٢، ١٩٠، ٢٠٣، ٢٠٧، ٢٠٩

ُولد لي الّليلة غالم، فســّميته باســم أبي • 
إبراهيم م١٥٤/٢٢

وما عالمة ذلك؟ م١٥٩/٨• 
وما عملك؟ م١٩٠/١٣• 
وما قال أبوك؟ قالت: قال: بسفك الدماء يا • 

جارتا م١٥٢/٢٣
ومن أخرج حديثي؟ فقال عمر م٢٦١/٧• 
وَمْن شبرمة؟ م٤٥٩/٦• 
ويل لبطون األقدام من الّنار م٣٧/٣• 
ويل لغامض أعقاب امرئ من النار م٣٦/٣• 
ويل لألعقاب من النار م٣٦/٣• 
ويل للذين يمّسون فروجهم ثم يصّلون وال • 

يتوّضؤون م١٧٦/٣
ويل للعراقيب من الّنار م١٧/٣، ٣٧• 
ويل للعراقيب من النار، أسبغوا وضوءكم • 

م٣٦/٣
الويل لمن استعلم اهللا كاذًبا م٧٤/٧• 
ويل لمن ال يعلم مّرة، وويل لمن يعلم ثم • 

ال م٢٦٩/١

ي

يا أبا بكر؛ إّن المــرأة تدخل على زوجها • 
م٣٣٧/٢٢

يا أبا ذر؛ إّن الصعيد الطّيب طهور م٣١٦/٣• 
يا أبا ذّر؛ إّني أراك ضعيًفــا، وإّني أحّب • 

م٢٣/٩
يا أبا ذّر؛ الصعيد الطّيب طهور م٣١٨/٣• 
يا أبا ذّر ال تسأل اإلمارة، فإّنها أمانة م٢٨/٩• 

يا أبا فالن، أما علمــت أّن اهللا قد حّرمها • 
م٣٠٧/١

يا أبا هريرة؛ إذا توضأت فقل م٦٠/٣• 
يا أبا هريرة؛ إذا غشيت أهلك م٤٦٩/٢٠• 
يــا أبا هريــرة؛ امش إلى غريمــك بحّقه • 

م٣١٦/١٢
يا أبا هريرة؛ خذ حّقك من عفاف م٣١٥/١٢• 
يا أبا هريرة، خذ من شاربك، فإّن العبد إذا • 

م٣٠/٢
يا أبا هريرة، قّلم أظفارك فإّن الّشيطان يقعد • 

على ما طال م٤٠/٢
يا أبا هريرة؛ ال تشتمّن والديك حّيين وال • 

مّيتين م١٩٤/١٣
يا أبا هريرة؛ ال يحّل لك من مال امرأتك • 

م٣٤٨/٢
يا ابن آدم؛ َمن ســرق فاقطعوا يده اليمين • 

م٤٠٨/٢٢
يا ابن مسعود؛ إّن بني إسرائيل تفّرقوا على • 

اثنتين وسبعين فرقة م٣٧١/٨
يا أّم عطّية، أشميه وال تنهكيه م٤٦/٢• 
يا أهل مّكة؛ أتّموا صالتكم م٤٤٨/٤• 
يا أهل مّكة أتِّموا صالتكم، فإّنا قوم َسْفر • 

م٥٧٢/٦
يا أوليائي الذين أراقوا دماءهم فّي م٢٦/٨• 
يا أيها الناس؛ أجيبوا ربكم، إّن اهللا يأمركم • 

أن تحّجوا م٣٤٢/٦
يا أّيها الناس حّل حّل م٦٠٨/٦• 
يا بنت أبي بكر، طّولــت عليك بجوامع • 

الدعاء م٤١٢/٦
يا بني إسرائيل ال َتْقُتُلوا َفُتْقَتُلوا م١١٧/٢٣• 
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يا بني عبد المطلب، إن اهللا تعالى كره لكم • 
غسالة أيدي الناس م٨١٨/٢

يا بني عوف؛ ما هذا الطهور الذي أثنى اهللا • 
عليكم م٥٠٨/٣

ن علّي •  يا جبريل اشــفع عنــد رّبك ُيهــو
الموت م٤٢٥/١٨

يا جبريل أين أنت م٤٢٥/١٨• 
يا حّي يا قيوم برحمتك أستغيث م٤١٤/٦• 
يا رسول اهللا؛ أَوَتْزنِي الحرة م٢٣٩/٢٢• 
يا زينب، وإّنما أزعم أّني رسول اهللا ولست • 

كذلك م٢٨٠/٢٠
بتين، اخلع سبتيك م٢٧٠/٢•  يا صاحب الس
يا عائشــة؛ أبشــري، فقد أنزل اهللا عذرك • 

م٣٣٧/٢٢
يا عائشــة، إّن شــّر منزلة يوم القيامة من • 

م٩٩/٢
يا عائشــة؛ إّنا معشــر األنبياء إذا تغّوطنا • 

م٤٧٥/٣
يا عائشــة؛ رائحة الولد مــن رائحة الجّنة • 

م١٦١/١، ١٦٢، م١٨٣/١٣
يا عكاف ألك زوجة؟» قال: ال م٣١/١٩• 
يــا علــّي؛ إذا أدِخَلــتِ العروســة بيتك • 

م٤٧٨/٢٠
يا علــي، ال تجامع في ليلــة الّنصف من • 

الّشهر م١٤٥/٢
يا غــالم؛ لــوال القصــاص؛ ألوجعتك • 

م٤٠٦/١٧
يا فارج الهّم، ويا كاشف الغّم م٤١٣/٦• 
يا فضيل؛ ألك زوجة؟» قال: ال. قال: «ألك • 

جارية م٣٠/١٩

يا كائن قبل كّل شــيء، ويا كائن بعد كّل • 
شيء م٦٤٥/٤

يا كبير كّل كبير، يا من ال شــريك له وال • 
وزير م٤١٦/٦

يا كعب، خذ منه الّشــطر، ودع له الّشطر • 
م٤٣٦/٩

يا لك من ريح الجّنة م٨٤/٢• 
يا ليتنــي غودرت في أصحــاب النحص • 

م١٩٨/٢
يا معاذ؛ من طّلق للبدعة واحدة أو اثنتين • 

م٥٢٨/٢٠
يا معاشر المســلمين، ال صالة المرئ ال • 

يقيم صلبه م١٦١/٤
يا معاشر المسلمين؛ َمن يعذرني ِمن رجل • 

قد بلغني م٣٣٧/٢٢
يا معاشــر من أسلم بلســانه ولم يخلص • 

اإليمان قلبه م٢٧٢/٢
يا معشر الحواريين، انظروا من تجالسون • 

م٧٥/٢
يا معشــر المهاجريــن واألنصار؛ خمس • 

خصال م٣٧٧/٨
يا ملك؛ ارفق بصاحبي فإّنه مؤمن م٤١٥/١٨• 
يا موسى قتلت نفًسا بغير نفس م١٠/٢٣• 
يا هذا؛ ُتب إلى اهللا». فقال م٤٢٤/٢٢• 
يا وابصة، استفت نفسك م٥١٥/٣، م٦٣٥/١٩• 
يا وابصة؛ استفت نفسك. اإلثم ما حاك في • 

الّصدر م٤٠١/١١
يأتي على أّمتي زمان ال يسلم إّال من م١٠٣/٢• 
يأتي على الّناس زمان؛ يكون الولد غيًظا • 

م١٦١/١، ١٦٢، م١٨٣/١٣
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يؤتى بالّرجل يوم القيامة من أّمتي م٣٥٠/٢• 
يؤتى بالقاضي يوم القيامة؛ فيلقى من شّدة • 

الحساب م٢٥/٩
يؤّمكم أقرؤكم لكتاب اهللا، فإن كانوا في • 

القراءة م٣٤٩/٤
يؤّمكم خياُركم، فإنهم ُوفاُدكم م٥٤٧/٤• 
يبرئكم يهود بخمسين يميًنا م٢٩٣/٢٣• 
يتــزّوج الّرجــل المرأة لثــالث خصال • 

م٢٨/١٩
 • يتصّدق على كل مسكين بنصف مكوك ُبر

م٢٠٠/٧
يجب علــى الّرجل المرأتــه ما يجب له • 

عليها م٣٤٣/٢
يجزئ في الوضوء مّد، وهو ربع الصاع • 

م١٢٥/٣
يجزئ للغســل من الجنابة صاع من ماء • 

م٢٨/٣، ٣٦٧
يجعل اهللا أرواح الّشهداء في حواصل طير • 

م١١/٨
َيجني ِمّني َمن ُيجيب لسمع ُسرادي م٢٤٠/٢٢• 
يحرم من الّرضاع ما يحرم من الّنســب • 

م٦١٤/١٩، ٦١٥، ٦١٦، ٦٤٥
يحشــر الظلمة وأعوانهم، ومــن أعانهم • 

ببري قلم إلى النار م٥٨١/٧
اليد العليا خير من اليد الّسفلى م١١٤/١٣، • 

م١٩٠/١٥
يرحمك اهللا الذي أخرج الّداء من معطس • 

يافوخ م١٧٨/٢
ُيْســَتمتع ِمن الحائض بما فــوق اإلزار • 

م٨٩/٢٢

يستوجب الجّنة بسهم في سبيل اهللا ثالثة • 
نفر م٥٧/٨

يّسروا؛ فإّن اهللا يحّب اليسر م١٢٥/٣• 
يسّلم القليل على الكثير، والّصغير على • 

الكبير م٢١٩/٢
ُيصّلى عليه م٣٣٨/١٨• 
يصّلى عليها بإذن أوليائها م٢٩٧/١٨• 
يضرب بيده على الماء الجامد م٣٣٤/٣• 
يطعمه مما يــأكل، ويكســوه مما يلبس • 

م٤١٤/١٧
ُيغسل المحرم بماء وسدر م٦١/١٨• 
يقتل كّل مؤذ في الحّل والحرم م٢٢٣/١٢• 
ُيقطع الســارق فــي ُربع دينــار فصاعًدا • 

م٤٢٢/٢٢
ُيكتب ما عصوك وما خانوك م٤٠٤/١٧• 
يكتب ما عصوك وما خانوك وما عاقبتهم • 

م٤١٤/١٧
يكفيك الماء، وال يضرك أثره م٧١٨/٢• 
يلزم الوالدين مــن العقوق ما يلزم الولد • 

من عقوقهما م١٩٥/١٣
اليمين الغموس والفرار من الّزحف م١٣/٢• 
اليميــن لما عال، والشــمال لما ســُفل • 

م٥٠٩/٣
ل اهللا 8  على أهل المسجد، مسجد •  يَنز

مّكة م٤٢٧/٦
ُينَضُح بول الصبي بالماء م٤٩٣/٢• 
يهديكم اهللا ويصلح بالكم م١٧٨/٢• 
اليهود أنتن خلق اهللا عذرة م٥٦/٢، م٤٦٥/٣• 
يوشــك رجل يتمّنى أّنه خّر مــن الّثرّيا • 

م٢٢/٩



أ

 • ،١٨٠ م٧٩/٢،   ،٢٩٩ م٢٩٨/١،  آدم ‰ 
 ،٤١٣  ،٣٤٤  ،٣٤١ م٣٤٠/٦،   ،٢٠٧  ،١٨١
 ،٣٣ م٣٢/٩،   ،٥٧٣  ،٥٣٠  ،٤٩٦  ،٤٢٦

م٢١٧/١٤، م١٣/١٨، ١٥٠
إبراهيم ابــن رســول اهللا ژ م٣٦١/١٨، • 

م٥٢٩/٢١
إبراهيم (اسم مطلق) م٥١٢/١٧• 
إبراهيم باجو م٥٦/١• 
إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن حنبل • 

م١٥١/١٥
إبراهيم بن أحمد م٥٩/١٩• 
إبراهيم بن إسماعيل بن هود م٥٥٦/٧• 
إبراهيم بن خالد، أبو ثور، صاحب أبي • 

حنيفة م٣٣٦/٣، ٤٥٥، م٥٣/٤، ٦٥، ٤٢٩، 
٥٩٦، م٢٠/٥، ٢١، ٢٦، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٨٩، 
 ،٩٤، ١١١، ١١٧، ١١٩، ١٢٥، ١٢٧، ١٥٤، ١٥٥
 ،١٨١، ١٨٢، ٢١٢، ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٨٧
 ،٣١٤، ٣١٥، ٣٤٩، ٣٥٣، ٣٥٩، ٣٦١، ٤٠٥
 ،٤٢١، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٥٦  ،٤٢٠

 ،٤٦٣، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٩
 ،٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٤٣
 ،٥٥٢، ٥٥٤، ٥٦٦، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٣
 ،٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦١١
 ،٦٢٣، ٦٢٥، ٦٣٦، ٦٥٧، ٦٦٦، ٦٧٠، ٦٩٥
 ،٧٠٩، ٧١٣، ٧١٥، ٧٢٤، ٧٢٨، ٧٣٤، ٧٣٥
م٣٤/٦، ٢٨٧، ٤٤٤، ٤٧١، ٤٩٠، ٥٠٩، ٥١٦، 
م٢٢٧/٧،   ،٦١٢  ،٥٤٨  ،٥٤٢  ،٥١٨  ،٥١٧
 ،١٤٤  ،٧٥  ،٤٩ م٣٦/١٤،   ،٤٠٠ م٣٣٦/٩، 
٢٩٨، م٢٥٢/١٧، م٨٥/١٨، ٨٦، ٨٨، ١٠٩، 
١٢٨، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٧٠، ٣١١، ٣٦٦، م٧٥٩/٢٠، 

م٢٨٧/٢٢
إبراهيم بن عبد اهللا الحوقي م٤١٥/١• 
إبراهيم بن عثمان م٣٠٨/١٥• 
إبراهيم بن علي م٢١٢/١٣• 
إبراهيم بن قيس، أبــو قيس الحضرمي • 

م٦١/١، ٧١
إبراهيم بن محمد بن أحمد الّسعالي م٢٤٧/٩• 
إبراهيم بن مكتوم م٥٩/١٩• 
إبراهيم بن يحيى م٣٧٩/٢• 
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إبراهيم بن يزيد الّنخعي م٢٤٤/١، م٢٨٣/٢، • 
م٤٨٠/٣، م٢١٤/٤، ٦٤٤، م٢٠/٥، ٨٩، ٩٤، 
 ،١١٥، ١١٩، ١٢٥، ١٥٤، ٢١٢، ٢٤٨، ٣٠٦، ٣٥٣
 ،٣٥٤، ٣٥٩، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٣٧
 ،٤٨٨، ٤٩٥، ٥٠٠، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٨٨، ٦٠٩
٦٤٦، ٦٥١، ٧١٣، ٧٢٤، م١٧١/٦، ٢١٤، ٥١٥، 
م١٧٧/١٢،  م٢٢٥/٧،   ،٥٦٧  ،٥١٩  ،٥٤٣
م٤٠/١٣، ٢١٩، م٤٠٩/١٥، م٣٠٠/١٦، ٤٦٨، 
م٥٠٤/١٧، ٥٧٧، ٦٣٠، م٢٤/١٨، ٢٥، ٧٩، 
 ،٨٠، ٨٥، ١٢٨، ١٥٦، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩
 ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٥  ،٢٧٠  ،٢٢١  ،٢١٢  ،٢٠٠
 ،٣١١، ٣٢٨، ٣٣٧، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٨

م٥٤٣/٢٠، م٦٥١/٢١، م٨٣/٢٢
إبراهيم ‰ م٤٤/٢، ٤٥، ٤٧، ١١٧، ١٩٦، • 

 ،١٠٦  ،١٠٤ م١٠١/٤،  م٣٥٠/٣،   ،٤١١  ،٢٩٤
 ،٣٤٤  ،٣٤٣  ،٣٤٢ م٣٤٠/٦،   ،٤٢٢  ،٣١٧
 ،٣٤٥، ٣٥٠، ٣٥٤، ٣٨٢، ٤٠٩، ٤٢٦، ٥٠٢
م١١٢/٨،   ،٢٤٧ م١٠٤/٧،   ،٥٧٣  ،٥٦١
م٢٢٩/١٢، م٢٩٠/١٥، م٣٩/١٩، ٥٤، م٩٧/٢١، 

١٥٩، م١٥٤/٢٢
إبليس (لعنــه اهللا) م٩/٢، ٢٥٤، م٢٣٩/٣، • 

م٢١٧/١٤،  م٣٥/٨،  م٣٠٠/٧،  م٥٦١/٦، 
م٣٥٠/٢٢،  م٧٦٧/٢٠،  م٣٢/١٨،  م٩٥/١٥، 

م١٥/٢٣
ابن أبي أوفى م٢٨٦/١٨، ٢٩٢• 
ابن أبي الحواري = أحمد بن عبد اهللا بن • 

ميمون، أبو الحسن
ابن أبي داود م٦٤/٢• 

ابن أبي ربيعة، عمر م٥٨٨/٦• 
ابن أبي شيبة م٤٣٧/٥• 
ابن أبي الّصعيد م٤٠٧/١٣• 
ابن أبي عباس م٣٨٨/٢٢• 
ابن أبي عتيق، عبد اهللا بن محمد بن أبي • 

بكر م٥٨٨/٦
ابن أبي عّفان = محمد بن عبد اهللا، اليحمدي• 
ابن أبي قحافة = أبو بكر الصديق• 
ابن أبي قيس م١٨٣/٣، م١٩٥/٢٠• 
ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحٰمن بن • 

أبي ليلى
ابن أبي ميسرة = أبو يحيى بن أبي ميسرة• 
ابن أبي نجيح = عبد اهللا بن أبي نجيح• 
ابن أبي هريرة (الحســن بن الحسين بن • 

أبي هريرة) م٥٤٥/٢٠
ابن أجدل م٢١٢/١٣• 
ابن األحمر م٢٧٢/٢، ٤٠٥• 
ابن أحمر م٢٥١/٢٣• 
ابن األخضر م٣١٩/٨• 
ابن األزهر م٤٩٤/٩، م٣٢٦/١١• 
ابن األشرف م٢٧٥/٨• 
ابن األعرابي (محمد بن زياد، أبو عبد اهللا) • 

م٢٨٠/٢، ٦٢٧، م٩٣/٢١، م١٥٠/٢٢، ٤١٦
ابن أّم مكتوم = عبد اهللا بن أم مكتوم• 
ابن األنبــاري م٨/٣، ٩٧، م١٧/٤، ١١٧، • 

م٣٩١/١٧
ابن بردة م٣٠٧/١٨• 
ابن بركة = عبد اهللا بن محمد بن بركة• 
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ابن البصري م١٢١/١٧• 
ابن جراد بن راشــد الجــرادي العامري • 

م١٢٥/١
ابُن ُجرُهم م٧١٤/٢• 
ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز بن • 

جريج) م١٢٦/٢
ابن جعفر = محمد بن جعفر، أبو جابر• 
ابن الحسن م٧٨/١٨، ٢٧٦، ٢٨٢، م٤٢٠/٢٢• 
ابن الحصين م٢٧٣/٢٣• 
ابن الحنفّية = محمد بن علي بن أبي طالب• 
ابن الحواري م٤٠٦/١٥• 
ابن خالد م١٦٢/١٤• 
ابن خلفون المزاتي م١٣/١• 
ابن دارة م١٠٥/٢٣• 
ابــن داود = محمد بــن داود بن علي • 

الظاهري
ابن دريد (محمد بن الحســن بن دريد) • 

م٧٩٥/٢
ابن دمية م٢٦٦/٢٣• 
ابن دينار = عبد اهللا بن دينار• 
ابن دينار = مالك بن دينار• 
ابن رستم = عبد الرحٰمن بن رستم• 
ابن الّرقيات م٤٦٥/٣• 
ابن روح، الحسين م٣٩/٢، ٣٦٩، م٥٤٥/٧، • 

م١١٢/٨، م٣٦٤/١١، ٤٤٥، ٥٤٨، م٢٦٠/١٣، 
م٥٣٦/٢١

ابن زائدة م٩٣/١٤• 
ابن الزبير = عبد اهللا بن الزبير• 

ابن الّسكيت (يعقوب بن إسحاق) م٥٧٧/٢١• 
ابن سالم = عبد اهللا بن سالم• 
ابن سيرين = محمد بن سيرين• 
ابن شبرمة م٢٠٤/٢• 
ابن شبرمة، عبد اهللا م٩٤/٥• 
ابن شريح م١٦/٨• 
ابن شهاب = الزهري، محمد بن مسلم• 
ابن صّباح م٢٧٥/٨• 
ابن صوريا م٢٥١/٢٢• 
ابن طالوت م٩٣/١٤• 
ابن عّباس = عبداهللا بن عباس• 
ابن عبد اهللا من أهل سمائل م٩٥/١٤• 
ابن عبد الباقي محمد بن علي بن محمد بن • 

عبد الباقي م٦٠/٤
ابن عبد الّرحمن بن سعيد بن زيد م٢٣/١٨• 
ابن عبد العزيز م٢١٨/٩• 
ابن عبد القيس م٣٣٠/٢٢• 
ابن عشيرة م١٥٩/١٢، ١٦٣• 
ابن عطّية م٢٩٧/٨، ٣١٦• 
ابن عمر= عبد اهللا بن عمر• 
ابن عيسى القاضي م١١٠/٢، م٢٨٠/٧، ٣٢٠، • 

٣٢٥، ٣٤١، ٣٧١، م٣٣٩/٨، م١١١/٩، ٢٠٠
ابن عيينة = سفيان بن عيينة• 
ابن قتادة م٤٢٠/٤• 
ابــن قتيبة (عبد اهللا بن مســلم بن قتيبة) • 

م٢٠٧/١، م٢٨٢/٢، ٤٠٦، م٣١/٣، م٥٠٧/٧، 
م٢٠٣/١٢، م٢٠٢/١٩، م٥١٧/٢٠

ابن القداح األنصارّي م٦٢٢/٢١• 
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ابن قيصر م٦٣/٨• 
ابن المبارك = عبد اهللا بن المبارك• 
ابن المبّشر = سعيد بن المبّشر• 
ابن مثوبة م١٨/٧• 
ابن محبوب = محمد بن محبوب• 
ابن محمد م٤٨٠/٢• 
ابن محمد بن أبّي م٤٨٣/٨• 
ابن مّداد م٩١/١، ٩٩، ١٦٧، ١٧٠• 
ابن المسّبح = محمد بن المسّبح• 
ابن مسعود = عبد اهللا بن مسعود• 
ابن المسيب، سعيد بن المسيب• 
ابن معقل = عبد اهللا بن معقل• 
ابن الُمَعلى = محمد بن المعّال (المعّلى)• 
ابــن المغّلس (أبو الحســن، عبد اهللا بن • 

أحمد بن محمد) م٣٠٧/٢٢
ابن مقبل، تميم م٦٦/١٣، ٤٣٦• 
ابن المقفع = عبد اهللا بن المقفع• 
ابن المنجاة م١١٧/٩• 
ابن المنذر = بشير بن المنذر• 
ابن المنذر النيسابوري = محمد بن المنذر• 
ابن المهاجر م٢٩٣/٨• 
ابن المهّلب م٢٥٨/١٨• 
ابن موهب قاضي عمر على فلسطين م٥٥/٩• 
ابن نجيح (عبد اهللا) م٢٠٢/٢• 
ابن هرمة = إبراهيم بن علي• 
ابن وليدة زمعة م٢٦٠/٩• 
ابن وهب = عبد اهللا بن وهب• 
ابن يحيى م٥٦٨/٧، م٩٣/١٤• 

ابنة أبي إهاب م٦٣٩/١٩• 
ابنة الخثعمّية م٢٥٦/٢٢• 
ابنة العامرّي م١١/٩• 
أبو إبراهيم م٣٥/١، ٣٨٥، ٤٠٩، م٢٤٦/٢، • 

٢٨٨، ٥٣٥، ٥٦٥، ٥٩٤، ٦٠٢، ٧٧٢، م٧٢/٣، 
م١١١/٦،   ،٢٥١  ،٢١١ م١٢٤/٤،   ،١٩٨  ،٩٩
م٢٠٠/٧، ٤٠٤، م١١٧/١٧، ١٥٢، ٣٧٣، ٤٩٨، 
 ،٣٨٠  ،٣٠٠  ،٢٥٢ م٢٣٢/١٨،   ،٥٦٣
م١٧١/١٩، ٤٥٢، م١٧٩/٢٠، ٢٧٧، ٢٩١، ٣٧٢، 

م١١٠/٢٢، م٢١٧/٢٣
أبــو إبراهيــم األزكــوي = محمد بن • 

سعيد بن أبي بكر
أبو إسحاق = إبراهيم بن قيس الحضرمي• 
أبو األســود الّدؤلــي (ظالم بن عمرو) • 

م٢٤١/١، م٢٧٧/٢
أبو أســيد الّســاعدّي (مالك بن ربيعة) • 

م١٩٥/١٨
أبو األصفر م٦٣١/٥، م١٩٢/٩• 
أبو أمامة م٣٥٠/٢، م٣٩/٨، م١٩٨/١٨• 
أبو أمامة بن ســهل بن حنيفة م٧١٣/٥، • 

م٢٩٢/١٨
أبو أّيــوب األنصــاري م٢٨٦/٢، ٣٣٣، • 

م٤٨٤/٣، م٦١١/٤، م٢٧١/٢٠، م٣٣٣/٢٢
أبو أّيوب = وائل بن أّيوب• 
أبو البختري م١٧٤/٢• 
أبو بردة م٣٢٦/٨• 
أبو بكر م٤٩/٧، ١٠٦، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، • 

٢٩٥، ٤٢٦، ٤٤٤، ٤٦٠، ٤٦٤، ٤٦٨، م٣٥/١٤، 
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 ،٥٩١  ،١٦٦، ٣٢٦  ،٤٤، ٧٤، ١٤٣  ،٣٦، ٤٣
٦٣٧، م١٧٦/١٦، ٢٧٤، م٦٧٨/١٧، م٥٦/١٨، 
 ،٦٥، ٨٠، ٨٥، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨
 ،١٠٩، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٧، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥
 ،١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٩
 ،٢١٠، ٢١٢، ٢٢١، ٢٤٥، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٥، ٢٧٦
 ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨
 ،٣٠٧  ،٣٠٥  ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٨٧  ،٢٨٦
 ،٣١٠، ٣١٢، ٣١٣، ٣٢٧، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٣

٣٦١، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢
أبو بكر = أحمد بن عبد اهللا بن موســى • 

الكندي النزوي الُعماني
أبو بكر = أحمد بن عمر المنحي• 
أبو بكر = أحمد بن محمد بن أبي بكر• 
أبو بكر = أحمد بن محمد بن خالد• 
أبو بكر = أحمد بن محمد بن صالح• 
أبو بكــر = أحمد بن محمــد الهنقري • 

الَمَنِحي
أبو بكر = أحمد بن مفرج• 
أبو بكر األصم (عبد الرحٰمن بن كيسان) • 

م٣٢٢/١، م٣٠٥/٧
أبو بكر بن عبد اهللا م٥٧١/٤• 
أبــو بكر بــن عبد الرحٰمن بن هشــام • 

م٢٠٦/٤، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٤، ٥٢٥، ٥٤١، ٥٧٠، 
٥٧١، ٦٤٤، م٢٠/٥، ٢١

أبو بكر الصّديق م٣٥/١، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، • 
م٨٧/٢، ٤١٢، ٤٤١، ٤٤٢، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٨٢، 
م٣١/٣، ٣٣، ٦٢، ١٥٦، ٣٠٣، م٨٥/٤، ١٧٨، 

٥٢٤، ٥٣١، ٥٣٩، ٥٦٥، ٦٤٤، م١٢/٥، ٣٦٣، 
 ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٣  ،١٠٧  ،١٠٦ م٣١/٦، 
 ،٣١١  ،٣٠٥  ،٢٩٧  ،٢٩٥ م٢٦١/٧،   ،٥٧٣
 ،٣١٧، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٩٥
 ،٤٠٠، ٤١٩، ٤٢٦، ٤٥٠، ٤٨٦، ٤٨٧، ٥٢٧
م٢١/٨، ٤٤، ١٣٤، ١٦٧، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٣، 
 ،٢٠٨، ٢٣١، ٢٨٧، ٢٩١، ٣٣٤، ٣٦٢، ٣٩٤
٤١٧، ٤٢٥، ٤٨٦، ٥٧٣، ٥٨٤، م١٥/٩، ٢٤، 
 ،٢١١ م٩٤/١٢،  م٢٢٥/١٠،   ،١٩٠، ١٩٤، ٢٤٤
م٢٠٨/١٣، ٤٠٨، ٤٢٢، م٣٩٧/١٥، م٢٦٢/١٧، 
٤٢١، ٥٤٢، م٩٦/١٨، ١٣٠، ١٤٤، ١٥٥، ١٦٩، 
 ،١٧٣، ١٧٨، ١٩٥، ٢٨٢، ٢٨٨، ٢٩١، ٣٠٦
٣٥٢، ٣٥٩، ٣٧٠، م٢٢/١٩، ٢٩٢، ٢٩٥، ٤٥٠، 
م٢٦٩/٢٠، ٣٢٢، ٤٠٨، ٤٦٨، ٤٧٥،   ،٥٨٣
م٢٥٢/٢٢،  م٣٩٣/٢١،   ،٧٨٤  ،٦٣٢  ،٤٨١
 ،٢٥٨، ٣٠١، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٤٠٢، ٤١٠

٤١٧، م٨٢/٢٣، ١٤١، ٣٠٧، ٤١٨
أبو بكر الموصلي = يحيى بن زكريا• 
أبو بكر الّنّقاش = محمد بن الحسن بن • 

محمد
أبو بكر النيسابوري م٢٤/١٨، ٥٥، ٦٤، ١٦٢• 
أبــو بكرة نفيع بــن الحــارث م١٤٩/٨، • 

م٣٩٩/١٧، م٣٦٤/٢٢
أبو بالل = بحرى بن قيس• 
أبو تّمام (حبيب بن أوس) م١٠٨/٢• 
أبو ثور = إبراهيم بن خالد• 
أبو جابر = محمد بــن جعفر األزكوي • 

الُعماني
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أبو جعفر م١٠٩/٣• 
أبو جعفر = محمد بن جعفر• 
أبو جعفر = محمد بن علي• 
أبو جهل بن هشام م٧٨٤/٢٠• 
أبو جهم بن حذيفة بن عاتك م٣٤٤/٢٢• 
أبو الجهم م٤٧٩/١٩• 
أبو حذيفة م٢٩٨/١٧• 
أبو حرب الّصّفار م٤٧٥/٥• 
أبو الحّر = علي بن الحصين• 
أبو حسن م٢٢٦/٣، ٢٦٣• 
أبو الحسن = أحمد بن محمد بن عثمان• 
أبو الحسن البسياني = علي بن محمد• 
أبو الحسن بن أحمد م٤٩٤/١٢، م١٩١/١٤، • 

٣٨٩، م١٨٢/١٨، م١٢٣/٢٠
أبو الحسن بن حّماد م١٠٤/٢• 
أبو الحسن البيسوي = علي بن محمد• 
أبو الحسن = علي بن عمر• 
أبو الحسن = علي بن محمد• 
أبو الحسن = محمد بن الحسن• 
أبو حفص م٥٣٤/٢، ٥٩٢، م٤٧٣/١٥، م١٠٢/١٦• 
أبو حفص الخراساني م٩٦/١٠• 
أبو حفص = عمر بن راشد• 
أبو حفص = عمر بن محمد بن معين• 
أبو َحَكم م٥٥٥/٤• 
أبو الحكم = بشير بن المنذر• 
أبو حكيم الغّزي م٢٧٥/٢• 
أبو حمزة م١٩١/١٣• 
أبو حميد الحارثي م٨٣/١• 

أبو حنيفة، النعمان بن ثابت م٣١/١، ٢٥٥، • 
٣١٨، ٣٢١، ٣٦٥، م٦٠/٢، ٤٥٥، ٤٦٠، ٤٧٨، 
 ،٥١٠، ٥١٥، ٥٩١، ٧٥٠، ٧٧٧، ٧٨١، ٧٩٩
٨٠٠، ٨٢٠، ٨٢٤، م٤٢/٣، ٧١، ٩٢، ١٤٨، 
 ،١٦٥، ١٦٦، ١٧١، ١٧٧، ١٩٤، ٢٠٠، ٢٦٠، ٢٦١
 ،٣٢٣، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٨، ٣٣٩، ٤٨٤، ٥١١
٥٢٩، ٥٣٢، م٤٠٩/٤، م٣١٠/٥، ٤٣٧، ٥٤٧، 
٦٤٢، م٦٢/٦، ٨٤، ٩٠، ٩١، ٢١٥، ٢٢٣، ٢٣٠، 
 ،٢٧٧، ٢٨١، ٢٩٠، ٢٩١، ٣٢٠، ٣٢٢، ٤٥٨
٥٧٠، ٥٧٥، ٥٧٨، م٢٤/٧، ١١١، ١٣٣، ١٤٦، 
 ،١٥٩، ١٨٨، ٢١٧، ٢١٨، ٥٢٤، ٥٢٨، ٥٣٢
 ،٣١٣  ،٢٥١  ،٢٣٧  ،٢٣٠  ،٢١٣ م٢٠٨/٨، 
٣١٤، ٤٤٣، م٩١/٩، ١٢٢، ٢٥٩، ٢٧٤، ٣٦٥، 
 ،٤٤٤، ٤٤٥  ،٤٤١  ،٤٤٠  ،٤٠٠، ٤١٧  ،٣٨٥
 ،٣٧٦  ،٢٥٦  ،٢٥٠  ،٢١١ م١٥٣/١٠،   ،٥٤٥
 ،٣٨٠، ٤٤٧، ٥٢٢، ٥٢٦، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٧
م٣٦٧/١١،   ،٥٦٩  ،٥٦٧  ،٥٦٦  ،٥٦٥  ،٥٦٢
٤٥٦، ٤٦١، ٥٢٣، ٥٣٧، م١٦/١٢، ١٦٨، ٢٤٤، 
٢٥٤، ٢٩٠، ٥٩١، م٣٣/١٣، ٤٠، ٧٥، ١٣٣، 
 ،١٣٨، ١٥٢، ٢٠٩، ٢٣٠، ٢٥٠، ٣١٧، ٣٥٨
٤٦٨، م١٦٨/١٤، ٢٩٨، ٣٢٢، ٣٩٨، ٥٨٠، 
م٤٦٦/١٦، م٦٥/١٧، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٩٧، ٤٠٨، 
 ،٥٣٠، ٥٤٣، ٥٥٤، ٥٦٤، ٥٧٢، ٦٠٦، ٦٢٩
م٣٦٤/١٨، م٨٣/١٩، ٨٦، ١٤٤، ٢٨٢، ٢٩٥، 
 ،٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٧٩، ٤٨٥، ٤٨٩، ٥٠٤
٥٥٠، ٥٥٨، ٦١٧، ٦٢٦، ٦٣٠، ٦٣٢، م٢١/٢٠، 
 ،٢٣، ٥٢، ٥٣، ٦٦، ١٩٥، ١٩٨، ٢٠٠، ٤١٨
 ،٥٢١، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٤٠، ٥٥٠، ٥٥٧، ٥٥٩
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 ،٥٧٧، ٥٩٠، ٦٠٠، ٦١٢، ٦٢٦، ٧٠٠، ٧٧٥
 ،٢٣١  ،٢١٢  ،٢٠٣ م١٥٣/٢١،   ،٧٨٥  ،٧٧٧
 ،٢٥٦، ٢٧٦، ٢٨٣، ٢٩٦، ٤١٦، ٤١٨، ٤٣٠
 ،٤٦٠، ٤٦٥، ٤٨٠، ٤٨٣، ٤٨٨، ٤٩٨، ٤٩٩
 ،٥٠٥، ٥٤٣، ٥٤٧، ٥٥١، ٥٥٤، ٥٧٥، ٥٧٨
 ،٦٥١  ،٦٥٠  ،٦٢٤، ٦٤٨  ،٦١٦  ،٦١٣  ،٦٠٩
م١٤/٢٢، ١٦، ٢٥، ٤١، ٥٢، ٦٨، ٦٩، ٩٢، 
 ،٩٦، ١٢١، ١٢٩، ١٥٥، ١٦٠، ١٦٦، ١٧٢، ١٨٨
 ،٢٦٤، ٢٧٠  ،١٩٠، ١٩٣، ٢٤٦، ٢٥٥، ٢٥٨
 ،٢٩٤، ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٢٠، ٣٥٦
 ،٣٦١، ٣٦٥، ٣٧٨، ٣٨٣، ٣٩٢، ٣٩٦، ٤٠٠
 ،٤٢٠  ،٤١٩  ،٤١٨  ،٤١٢  ،٤١٠  ،٤٠٩  ،٤٠٧
 ،٤٢٣، ٤٢٥، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٤٠
 ،٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٧، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٦، ٤٥٧
 ،١٨٩  ،١٨٨  ،١٧٧  ،١٧٣  ،١٤٥ م١٠٤/٢٣، 
 ،٢٨٦  ،٢٨١  ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٦٩  ،٢٠٩  ،٢٠١

٢٩٣، ٣١٠، ٣٦٦، ٣٧٣، ٣٩١، ٤١٠
أبو الحواري = محمد بن الحواري• 
أبو الحواري = محمد بن عثمان• 
أبو الخطاب م٣٧٢/٧• 
أبو الّدحداح م١١٢/١٤• 
م١٤٧/٢، •   ،٢٥٠ م٢٤٩/١،  الــّدرداء  أبــو 

م٣٤٣/٣، م٤١٥/٦، ٥٧٤، م١١٥/٨، ٣٧٣، 
م٢٥/٩، م١٥٦/١٠، ٣٤٦، م٦٧/١٩، م٤٦٠/٢٠، 

م٣٢٩/٢٢
أبو ذؤيب م١٦/٢، م٣٢٧/٨، م٣٥٦/٢٣• 
أبو ذّر الغفــاري م٢٤٩/١، م١٣٣/٢، ٣٠٦، • 

 ،٥٠١  ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٧ م٣١٦/٣،   ،٤٨١

م٢٣/٩،  م٣٩٣/٧،  م٣٤٨/٤، ٤٠٧، ٤٠٨، 
٢٨، م٣٥٣/١٨، م٢٧٠/٢٠، ٢٧٩

أبو ذكوان م٨/٣، ١٥٧• 
أبو رافع م٩٦/٧، م٣٩٥/١٤• 
أبو رافع مولى رســول اهللا ژ م٣٢٢/١٢، • 

٣٩٥
أبو رجاء م٣١٠/٤• 
أبو رزيق م٣٥٨/٥• 
أبو رزين م٧١٣/٢• 
أبو زرع م٢٨٠/٢٠• 
أبو زكرّياء الهجاري = يحيى بن سعيد، • 

القاضي
أبو الّزياد م١٩٨/١٨• 
أبو زيــاد م٣٤/٢١، ٧٥، ٢١٦، ٣١٥، ٥٣١، • 

 ،٢٨٥  ،٢٤٥  ،٢٤٢  ،١٧٣  ،١٧٢ م٩٦/٢٢، 
م٣٢/٢٣، ٦١، ٨٨، ١٠٨، ١٣٢، ٢٤٢، ٤١٩

أبو زياد البريجة م٢٠٩/٨• 
أبو زياد = الوّضاح بن عقبة• 
أبو زيادة م٥٩٠/١٩• 
أبــو زيــد م٥٠١/٣، م٤٠٨/٤، م٢٢٣/٧، • 

م٣٢٧/٨، م١٢٧/٢٢، م٣٤٤/٢٣
أبو زيد = دلهم بن أحمد• 
أبو زيد المروي م٣٠٠/٢• 
أبو ساقط م٢٥١/٢٣• 
أبــو ســعيد اإلصطخري (الحســن بن • 

أحمد بن يزيد) م٥٧١/٢١
أبو ســعيد األصمعي = عبد الملك بن • 

قريب بن علي



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٥٤

أبو ســعيد بن علي بن عمر م٣٨٣/١٧، • 
م٢٠٨/٢٢

أبو سعيد الخدري م٢٨٨/٢، ٣٠٢، ٣٨٦، • 
٧٧٧، م٣٤٨/٤، م٣٥٨/٥، ٤٨٠، م١٦٣/١٨، 
١٧٣، ٢٠١، ٢٠٩، م٤٣٥/٢٠، ٤٧٨، م٢٨٤/٢٣

أبو سعيد = عبد اهللا بن عبد العزيز• 
أبو سعيد = محمد بن سعيد الكدمي• 
أبو سفيان بن حرب بن أمية م١٢/٥، ١٣، • 

٧٢٧، ٧٢٩، م٦٠٦/٦، م١٩٢/٩، ٢٦٠، ٣٨٤، 
٣٨٨، م٢٨٧/١٩

أبو سفيان = محبوب بن الّرحيل• 
أبو سلمة م٣٥٦/١٠، م٩/٢٠• 
أبو سليمان م٤٧٤/٧، م٩٠/١١• 
أبو سليمان = مروان بن محمد• 
أبو سليمان = هّداد بن سعيد• 
أبو سيارة م٢١٠/٦• 
أبو شريك الّدوسي م١٤/٢٠• 
أبو الّشعثاء = جابر بن زيد• 
أبو شعيب م٢٧/٧، م٥٧٦/٨• 
أبو صالح م١٦/٩، م٢٠٢/٢١• 
أبو صالح = زياد بن مثوبة• 
أبو صالح والي إبرا م٣١٠/٨• 
أبو صخر م٧٦١/٢• 
أبو صدقة م٨/٣• 
أبو صفرة = عبد الملك بن صفرة• 
أبو طالب م١٩٤/٢٢• 
أبو طالب بن عبد المطلب م٣١٩/١٣، م٥٤/١٩• 
أبو طاهر = إسماعيل الجيطالي النفوسي• 

أبو الطيب م١٤١/٢• 
أبو العاص بن الّربيع م٣١١/٨• 
أبو العاليــة الّرياحــي، رفيع بن مهران • 

م٥٨٨/٥، م٢٠٧/١٢، م٥٤٥/٢١
أبو عامر = ساكن بن علي الشماخي• 
أبو العّباس م٤٢٥/٢، م٣٩٣/٦، م٢٠٣/١٤، • 

م٩٩/١٥، م٤٩/٢٠، م٦١/٢٣
أبو العّباس = أحمد بن يحيى• 
أبو عبد اهللا ابن إبراهيم م١٣٢/٣، ٢٦٤• 
أبو عبد اهللا بن حازم البهالني م١٥٦/١٣• 
أبو عبد اهللا بن روح م٢٣٨/٢٠، ٢٤٤• 
أبو عبد اهللا... بن غّسان م٥٣٦/٣• 
أبو عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن زمام • 

م١٧٥/٤
أبو عبد اهللا الخراساني = هاشم بن عبد اهللا• 
أبو عبد اهللا = محمد بن إبراهيم• 
أبو عبد اهللا = محمد بن إبراهيم بن محمد • 

َمدي الِكندي الس
أبو عبد اهللا = محمد بن أبي غّسان• 
أبو عبد اهللا = محمد بن أحمد بن أبي غّسان• 
أبو عبد اهللا = محمد بن أحمد الّسعالي• 
أبو عبد اهللا = محمد بن تمام الّنخلي• 
أبو عبد اهللا = محمد بن الحسن بن الوليد • 

الّسمدي
أبو عبد اهللا = محمد بن الحسن السري• 
أبو عبد اهللا = محمد بن راشد• 
أبو عبد اهللا = محمد بن روح بن عربي• 
أبو عبد اهللا = محمد بن سعيد الّشّحي• 
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أبو عبــد اهللا = محمد بــن عبد اهللا بن • 
جمعة بن عبيدان

أبو عبد اهللا = محمد بن عبد اهللا بن مداد• 
أبو عبد اهللا = محمد بن عبد اهللا الضرير• 
أبو عبد اهللا = محمد بن عثمان• 
أبو عبد اهللا = محمد بن علي• 
أبو عبد اهللا = محمد بن عمر بن أبي بكر• 
أبو عبد اهللا = محمد بن محبوب• 
أبو عبــد اهللا = محمد بن يوســف بن • 

طالب العبري
أبو عبد اهللا = هاشم بن عبد اهللا، الخراساني• 
أبو عبد الّرحمن = جيفر بن الّرّيان• 
أبو عبد الّرحمن الّسلمي م٣٥٥/١٠• 
أبو عبيد م٢٠/٥، ٢١، ٩٤، ١١٥، ١١٩، ١٢١، • 

 ،١٢٧، ١٦٧، ١٨٠، ١٨٢، ٢١٢، ٢٢٨، ٢٣٣
 ،٢٨٧، ٣٥٣، ٣٥٩، ٣٦١، ٤٠٥، ٤٢٠، ٤٤٠
 ،٤٦٣، ٤٨٤، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨
 ،٥٠٩، ٥٢٨، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٤٣، ٥٥٢، ٥٥٤
 ،٥٦٦، ٥٦٨، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٨
 ،٦٠٩، ٦١١، ٦٣٨، ٦٤١، ٦٤٨، ٦٥٢، ٦٦٦
 ،٦٩٥، ٧٠٩، ٧١١، ٧١٣، ٧٢٤، ٧٣٤، ٧٣٥
م٢٢٠/٦، م٤٨٥/١٩، م٣٩١/٢٢، م١٤٤/٢٣، 

٣٠٤
أبو عبيد اهللا م١٩٨/٩• 
أبو عبيدة م١٨٦/١٨، ٢٠٨، ٣٢٤، م٦٢/٢٢، • 

٦٤، ١٥٦، ٢٢٦، ٢٣٦، ٢٣٧، م٦٠/٢٣
أبو عبيدة بــن الجــّراح م٣٠٥/٧، ٣١٩، • 

م١٣٨/٨، م١٩٦/٩، م٣٢٧/١٨، م٣٦٨/٢٣

أبو عبيدة الصغير = عبد اهللا بن القاسم• 
أبو عبيدة = القاسم بن سّالم• 
أبو عبيدة = مسلم بن أبي كريمة البصري• 
أبو عبيدة المغربي م٢٤٩/٧، ٣٠٩، ٣١٧، • 

٤٩٥
أبو عبيدة = نافع بن نصر المغربي• 
أبو العتاهية (إسماعيل بن القاسم) م١٠٥/٢• 
أبو عثمان م٢١٠/٢، م١٥١/٣، م١١٧/٤، ٢١١، • 

م٢٨٤/٦،   ،٦٢٢  ،٢٨٨ م٢٥٠/٥،   ،٤٨٠
م١٨/٧، ٢٨، ٢٠٤، م٣٤/٨، م٥٤٧/١١، ٥٨٠، 
م٢٦٥/١٣، ٣٧٢، ٣٩١، م٦٣/١٥، م٢٧/١٨، 
٢٣٢، ٣١٨، م٤٠/٢٠، ٤١، ٧٨، ١٠١، ٦١٩، 
 ،٦٥٦  ،٥٣١  ،٥٠٣  ،٣١٥ م٢٠٢/٢١،   ،٧٢٥

م١٦٦/٢٢، ٢٠٥، م٤٢١/٢٣، ٤٢٥
أبو عثمان بن راييس م٦٥/١٥• 
أبو العزيز م٦٨/٢٢• 
أبو علي = األزهر بن محمد بن جعفر• 
أبو علي بن سليمان م٧٠٧/٢، ٧٢٢• 
أبو علي = الحسن بن أحمد• 
أبو علي = الحسن بن أحمد بن محمد بن • 

عثمان العقري النزوي
أبو علي = الحسن بن سعيد• 
أبو علي = الحسن بن سعيد بن قريش• 
أبو علي الخراساني م٥٥٤/١٩• 
أبو علي، القاضي م٢٢٨/١٧، ٤٠٩• 
أبو علي = موسى بن جيفر• 
أبو علي = موسى بن علي• 
أبو علي الهجاري م٥٥٩/١١• 
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أبو عمر م١٧/٢• 
أبو عمــرو م٢١٧/٢، م٤٧٩/٥، م٣٠٩/٧، • 

م١٨٥/١٠، م١٩٢/٢٣
أبو عمرو (اسم مطلق) م٤٥٠/١٣• 
أبو عمرو بن العالء م١٠٧/٢، م٢٥١/٢٣• 
أبو عمرو = الربيع بن حبيب• 
أبو عيسى م١٨٨/٦، م٣٤٣/١٩• 
أبو عيسى الخراساني م٢٣١/٢، ٣١١، م١٧٦/١٨• 
أبو غانم الخراساني م١٢/١• 
أبو غيالن الّسيجاني م٢٣٣/١٠، م١٢٤/١٥• 
أبو الفتــح (علي بن محمد البســتي) • 

م٦٤/٢، ١٠٤
أبو القاسم م٦٩٥/٢، م١٣٦/٧، ٣٩٢، ٤٦٣، • 

م٢٧٠/١٨،   ،٥٦٣  ،٥٦٢  ،٥٦١ م٢٩٢/١٤، 
م١١٨/٢٢، ٤٢٩

أبو القاسم = سعيد بن قريش• 
أبو القاسم = سعيد بن محمد• 
أبو القاسم = سعيد بن المعّال• 
أبو القاسم = سعيد بن ناصح بن صالح بن • 

غّالب البهلوي
أبو القاسم صاحب مالك م٧٨/١٨• 
أبو القاسم = عمر بن القاسم• 
أبو قتادة م٥٩٣/٢، م١٩٢/٨، م٢٤٥/١٢، ٢٦٦، • 

م١٩٥/١٨، ٢٠٩، ٢١٠
أبو قحطان = خالد بن قحطان• 
أبو قّدامة الّشامّي م٣١/٨، ٣٢، ٣٣• 
أبو قعيس م٦٣١/١٩• 
أبو قالبة م٣١٧/٣، ٣١٨، م٤٢١/٥، م٣١٢/٣• 

أبو لؤلؤة قاتل عمر بن الخّطاب م٣٧٧/١٨• 
أبو لهب م٥٩١/٢٠• 
أبو ليلى م٢٦٠/٣• 
أبو المؤثر = الصلت بن خميس• 
أبو المؤرج م٣٣٢/٢١• 
أبو مالك = غسان بن محمد بن الخضر • 

ني البهلوي الصال
أبو محبوب م١٨٨/١٨• 
أبو محذورة م١٥٣/٢، م٤٦٢/٢٠• 
أبو محمد بن عبد اهللا بن مداد م٤٧٤/١٣• 
أبو محمد بن المعّال م٦٥٨/٢٠• 
أبو محمد خالد م١٦٠/١٥• 
أبو محمد الخضر م٤٣٦/٢• 
أبو محمد = عبد اهللا بن سعيد• 
أبو محمد = عبد اهللا بن محمد بن بركة• 
أبو محمد = عبد اهللا بن محمد بن محبوب• 
أبو محمد = عثمان بن عبد اهللا األصّم• 
أبو محمد = الفضل بن الحواري• 
أبو مخلد م٧٥/٢• 
أبو مردود م٥٦٩/٧• 
أبو مروان م٢٨/١٤، ١٥٨، ٢٤٩، ٣٥٦، ٤٣٢، • 

٤٤١، ٤٧٧، ٦٤٢، م٥٥١/١٧، م٢٢٦/١٩، ٣٥٨، 
٥٨٧، م١١٤/٢١، ٦٤٨، م٣٢/٢٣

أبو مروان = سليمان بن محمد بن حبيب• 
أبو مروان والي صحــار م٢٩٠/٨، ٤١٦، • 

٥٣٤، ٥٨٠
أبو مريم م٦٣٩/١٩• 
أبو مسعدة م٢٦٥/١٣• 
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أبو مسعود م٥٣٩/١٧• 
أبو مسلم م٢١/٨• 
أبو مسلم الخوالني = عبد اهللا بن ثوب بن • 

خيار
أبو معاوية = عّزان بن الّصقر• 
أبو معشر م٥٠٤/١٧• 
أبو المعمر م٤٥٤/٨• 
أبو مكنف م٤١/١٥• 
أبو المنذر م٢٦٠/٣، م٤٠٤/١١• 
أبو المنذر = بشير بن محمد بن محبوب• 
أبو المنذر = ســلمة بن سعيد العوتبي، • 

الصحاري
َحاري م٣٦٩/١١•  أبو المنذر سَلَمَة الص
أبو منصور م٧٨٦/٢، ٧٨٧، م٢٢/٣، ٢٧١، • 

م١٦٢/٧، م١٣٠/١٦، م٥٥١/٢٠، م٥٤/٢٢
أبو مهاجر الحضرمّي = هاشم بن المهاجر• 
أبو المودود م٣٩٣/٥• 
أبو مودود م٢٥٩/٨، ٣١٢• 
أبو موسى األشــعري، عبد اهللا بن قيس • 

 ،٤٦٨ م٢٢٩/٨،   ،١٧٦ م١٠٧/٢،  م٣١٩/١، 
م١٦/٩، ١٨، ٢٤، ٧٠، ٧٤، ١٩٦، م٥٧٧/١٧، 
٦٤١، م٢٨٠/١٨، ٣٦٢، م٢٩٥/١٩، م٥٧٩/٢١، 

م٢٧٠/٢٢
أبو موسى بن علي م٦٠٦/٢٠• 
أبو موسى = علي بن موسى• 
أبو موسى = محمد بن موسى• 
أبو نافع م٤٠٩/٧، م٤٣/١٣• 
أبو النجم م٦٣٧/٢• 

أبو نصر = محمد بن نصر• 
أبو نصرة م٣٨/٩• 
أبو نعامة السعدي، عبد ربه م٦٧٢/٢، ٦٧٣• 
أبو نّواس م١٥/٦• 
أبو نوح = صالح بن نوح• 
أبو الهاشم = سعيد بن قريش• 
أبو الهذيل م٢٨٨/٢١، م١٦/٢٣• 
أبو هريــرة م٢٥٥/١، ٢٩٦، م٤٠/٢، ٧٣، ٧٦، • 

 ،٩٢، ١٠٦، ١٨٠، ٣٢١، ٣٣٣، ٥٩٤، ٦٢٢، ٦٣٩
 ،٨٢١  ،٨٢٠  ،٨١٨  ،٧٦١  ،٧٢١  ،٧١٨  ،٦٧٣
م٦٠/٣، ٧١، ٣٤٧، ٥٣٠، م٥٤/٤، ٢٤١، ٤٠٧، 
٥٩٣، م٣٥٨/٥، م٢٢/٦، ٤١، ٦٠، ١١٤، ١٧٨، 
م٣٧/٨، ٤٤٣، ٥٢٠،   ،١٧٩، ١٨٠، ٢٦٦، ٤١٧
م٢٢/٩، ٣٦، ٣٧، ٧٥، ٢٤٢، م٧٨/١٠، م٦٠٢/١١، 
م٧/١٢، ٢٠٥، ٢١٢، ٢١٩، ٢٢٤، ٢٢٨، ٣١٥، ٣١٦، 
م٢٥٥/١٥،   ،٥٨١ م٣٠٦/١٤،  م٢١٠/١٣،   ،٣٦٢
 ،١٧٢  ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٦٢ م٢٤/١٨،  م٥٠٨/١٧، 
 ،١٧٤، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٦٩، ٢٧٠
٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٣٤، ٣٦١، م٢٧٠/٢٠، ٤٣٦، 

٤٦٩، ٥٥٥، ٦٦٤، م٢٢٩/٢٢، م٢٨٧/٢٣
أبو الهول الحضرمي م٥١/٨• 
أبو وائل م٩٤/٥• 
أبو الوّضاح م٥٠٠/١٠• 
أبو الوّضاح (والي سمائل) م٤٢٠/٨• 
أبو الوليد = هاشم بن غيالن• 
أبو يحيى م٦٨/٧، م٢٨٤/١٤• 
أبو يحيى بن أبي ميسرة م٨٤٠/٢، م٣٦٧/٦، • 

م٥٢/١٦
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أبو يحيى = سعيد بن عبد اهللا، اإلمام• 
أبو يزيد م٦٢/٢٢• 
أبو يزيد الخوارزمي م٤٤٦/٦• 
أبو يعقوب م٢١٥/١٥• 
أبو يعقوب = إبراهيم بن عبد اهللا الحوقي• 
أبو اليقظان الشيخ أحمد م٥٦/١• 
أبو يوسف م١٣٠/٢٢، م٢٨١/٢٣• 
أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، يعقوب بن • 

إبراهيم بــن حبيــب م٥٩١/٢، ٨١٧، ٨٢٠، 
م١٦٦/٣، ٣٣٠، م٢٢٣/٦، ٢٧٧، ٢٨٩، ٢٩٠، 
م٤٦٦/١٦،  م١٢٢/٩،  م٥٢٤/٧،   ،٤٧٤  ،٣٢٠
 ،٦٨ م١٦/٢٢،   ،٨٠٤ م٦١٢/٢٠،  م٢٩٧/١٧، 
 ،١٩٣، ٢١١، ٤٠٩، ٤٢٣، ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٥١، ٤٥٢

٤٥٧، م١٤٥/٢٣، ٢٦٢، ٣١٠
أبّي م١٢٧/١٨• 
أَُبّي بن خلف م٥٣١/٣• 
أُبّي بن كعب األنصاري م٤٧٨/٣، م٣١١/٤، • 

٦٢٣، م١٤٤/٨، ٥٧٢، ٥٧٣، م٢٣٩/٩، ٢٤٠، 
م٣٦٨/١٠، ٣٦٩، م٣٩٩/١٢، م١٣٦/١٣، ١٣٧، 

م٣٤/١٨، م٥٩٢/٢١
أحمد (اسم مطلق) م٥٣/١٦، ٥٦• 
أحمد بن أبي سليمان م١٠٩/١٨• 
أحمد بن حنبل م٣٣/٣، ٥١، ٦٢، ٦٦، ٦٨، • 

١٧١، م٥٣/٤، ٥٤، ٥٥، ٦٥، ٦٤٤، م٢٠/٥، 
 ،٢١، ٤٠، ٨٩، ٩٤، ١١١، ١١٥، ١١٧، ١١٩، ١٢٥
 ،٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٨  ،٢١٢، ٢٢٨  ،١٥٤، ١٦٧
 ،٢٨٧، ٣١٤، ٣١٥، ٣٥٣، ٣٥٩، ٣٦١، ٤٠٥
 ،٤٣٧، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٦٣، ٤٩٢، ٤٩٩، ٥٣٥

 ،٥٣٩، ٥٤٣، ٥٥٢، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٧٨، ٥٨١
 ،٥٨٣، ٥٨٨، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦١١، ٦٢٥
 ،٦٣٦، ٦٣٨، ٦٤١، ٦٤٨، ٦٦٦، ٦٧٠، ٦٩٥
٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧٢٤، ٧٣٤، ٧٣٥، م٣٦/٦، 
 ،٢٩٢، ٣٢٠، ٤٨٥، ٤٨٨، ٥١٣، ٥١٨، ٥٤٨
م٣١/١٣،   ،٣٦٥  ،٣٦٤ م٣٤٠/١٢،  م٩١/٧، 
٩٨، ١٢٧، م٣٥/١٤، ٤٤، ١٦٦، ٣٢٧، ٣٣٦، 
 ،٦٥  ،٥٨  ،٢٥ م٢٤/١٨،  م٥٨٠/١٧،   ،٣٤٤
 ،٨٠، ٨٧، ٩٣، ١٠٢، ١٠٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٣١
 ،١٩٩  ،١٩٧  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٦٢  ،١٣٧
 ،٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٧٥
 ،٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦
 ،٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣١١
 ،٣٧٢  ،٣٦٦  ،٣٤١  ،٣٣٨  ،٣٢٨  ،٣٢٧

م٤٧٥/٢٠، ٤٨٦، ٧٥٥، ٧٩٨
أحمد بن خليل السيجاني م٦٥/١• 
أحمد بن سعيد بن سالم الهميمي الرواحي • 

م١١٧/١، ١٦١، ٢١٩، ٢٢٤
أحمد بن شاذان الخرزي م١٥١/١٥• 
أحمد بن صالح م٣٦٦/١٠• 
أحمد بن صالح الغالفقي النزوي م٦٨/١• 
أحمد بن عبد اهللا ال... م٢٠٩/١• 
أحمد بــن عبد اهللا بن موســى الكندي • 

الّســمدي الّنزوي، أبو بكر م٥/١، ٦، ٧، 
 ،١٣، ١٨، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩
 ،٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٩، ٤١، ٤٢
 ،٤٣، ٤٧، ٥٧، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤
 ،٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣
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 ،١٠٠، ١٠٣  ،٨٤  ،٨٢  ،٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٨
 ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٣١  ،١٥٥  ،١٥٠  ،١١٠  ،١٠٥
٣٩٦، م٢٤٥/٣، ٢٩٨، ٣٦٨، ٥٣٦، م٩/٤، 

م١١٧/٩، م٣٥١/١٦
أحمد بــن عبد اهللا بن ميمــون، ابن أبي • 

الحواري، أبو الحسن م٥٢٧/٢
أحمد بن عمر المنحي م٦١/١• 
أحمد بن محمد بن أبــي بكر، أبو بكر • 

م١١٦/٦،   ،٣٧١  ،١٩٧ م٥٩/٥،  م٣٩٩/١، 
م٨٢/١١، ٩٤، ٢٥٩، ٤٩٩، م٤٧١/١٤، ٥٤٣، 
م١٩٥/١٥، ٢٦٠، م١١/١٧، ١٥٩، ١٦٤، ٢٧٦، 

م٢٣١/١٩، ٤١٨، م٥٥/٢٠، ٥٨، ١٣٦
أحمد بن محمد بن الحســن م٥٢٣/١٤، • 

م١١٨/٢٢
أحمد بــن محمد بــن خالــد، أبو بكر • 

م٤٣٦/٢، م٣٤٠/٧، م٤٧٧/٨، ٤٨٩، ٤٩٧، 
 ،٢٣٠ م١٦٥/٩،   ،٥٩٢  ،٥٨٩  ،٥٦٩  ،٤٩٨
م٤٦/١٠، ٨٦، ١٣٧، ٣٩٢، ٤١٢، ٤٢٥، ٤٦٨، 
م٨٧/١١، م٨٨/١٢، ٣٥٣، ٣٦١، ٤٢٣، ٥٢٨، 
٦٣٨، ٦٥٥، م٦٣٥/١٤، ٦٦٦، م٣٢٦/٢٠، ٤٢٣

أحمد بــن محمد بن خالد بــن قحطان • 
م٨٩/٩، ٢٦٥

أحمد بن محمد بن ســالمة، أبو جعفر، • 
الّطحاوي م٣٦٨/٩، م٣٧٧/١٠، م١٩٩/٢٢

أحمد بــن محمد بن صالــح، أبو بكر • 
م٤٣/١، ٦٧، م٢٧٨/٢، م٢٩٨/٣، م٦٠٢/٨، 

م١٢٦/١٧، م٩٥/٢٠
أحمد بن محمد بن عثمان م٥٠٨/١٤• 

أحمد بن محمد بن عمر، أبو بكر م٣٦٢/١٧• 
أحمد بن محمد بن عمر الميخي م١١٧/٩• 
أحمد بن محمد المعلم النزوي م٦٩/١• 
أحمد بن محمد الهنقري الَمَنِحي م١٧٦/١٤• 
أحمد بن مفرج م٤٩/٧، م٦٠٧/٨، م٤٧/١٢، • 

٧١٠
أحمد بن الّنظر م٦١٠/٢، م١٢/٦، م١٨٠/١٩، • 

٢٨٩، ٢٩٠، ٤٦١، م٢١٢/٢٠، ٧٦٧
م٢١٤/١٦، •  م١٦٢/٤،  يحيــى  أحمد بــن 

م٤٣١/١٧، ٦٤٢
أحمد المعّلم م٧٥/١٦، م١٧٣/١٧• 
األحنف م٢٥٣/٧• 
األحنف بن قيس م٧٣/٢، ٧٧، ٢٧٧، ٢٩٨، • 

م٢٩/١٩، م٣٠٥/٢٣
األحوص م١٦٣/٤، ٤٠٥• 
أخت ابن أبي سفيان م٢٨١/٢• 
أخت هابيل م٣٢/٩• 
األخطــل م٢٠٣/٢، ٤١١، ٧٥٣، م٤٧٤/٣، • 

م٣٤٩/٢٣
إدريس بوراس م٥٦/١• 
إدريس ‰ م٤٥/٢• 
أرسطوطاليس م٢٨٤/١، م٦٦/٢، م٥٠٥/٧• 
أزدشير م٦٣/٢، م٢٦٩/٧، ٥٠٠• 
أزدشير بن شيرويه ملك الفرس م٢٤١/١• 
األزهر م٣٧٣/٤، م٦٣/٧، م٤٥٢/١٠، م٧٧/١٦، • 

٨٨، م٤١/١٧، ٦٦، ٢٠٥، ٣٩٧، م١٤١/١٨، ٢٥١، 
م١٨٣/٢٠، ٥٤١، ٥٨٦، ٧١٤، ٧٣٠، م٧٢/٢١، 

٢٤١، ٦٥٩، م١٤٧/٢٢
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أزهر بن علي بن عزرة م٣٧٦/١، م٤٦٥/٢، • 
م٣٧٣/٤، ٤٩٠، م٨٥/٥، ٣٠٢، ٣٩٢، م٥٧٦/٨، 
م٢١/١١، ٢٢، ٨٦، م١٠١/١٢، ٢٥٤، م١٤٦/١٣، 
 ،٦٥٩  ،٣٦٨  ،٣٢٣  ،٣١٦  ،٩٣ م٧٧/١٤، 
م١٢٨/١٦، ١٨٢، م٢٩٣/١٧، م١٣٤/١٨، ٢٤٣، 
 ،١٩٥  ،١٢١  ،٧٨ م٣٢/٢٠،   ،٥١٠ م٣٤٩/١٩، 

م٨٠/٢١، ٢١٦، ٢١٧
أزهر بن محمد م٢٥٠/١١، ٥٣٣، م١٤١/٢٠• 
األزهر بــن محمد بن جعفــر، أبو علي • 

م٢٤٤/٢، ٤٧٣، م١١٦/٤، ١٤٦، ١٦٢، م٢٩٧/٥، 
 ،١١٨  ،٨٠ م٧٤/١٢،   ،٦٩٠  ،٦٨٨  ،٣٢٨
م١٣٢/١٤، ٣٧٣، ٦٦١، م٢٢٢/١٥، ٢٨٨، ٥١٢، 
 ،٦٧  ،٢١ م١٨/١٧،   ،٣١٠  ،٢٩٠ م٢٣٥/١٦، 
 ،٢٢٣ م١١٩/١٩،   ،٥٧٤  ،٣١٢  ،٢٠٦  ،١٨٠

٣٦٣، م٧٣/٢٠، ١٥٨، ٢٩٥، ٣٧١، ٦٠١
األزهر بن محمد بن سليمان م٢٢/٢١، ٢٤١• 
إساف (صنم) م٢٤١/٢٢• 
أســامة بن زيد م٤٩١/٣، م٩/٧، م٢١/٨، • 

٢٧٥، م١٩١/٩، ١٩٢، م٤٧/١٨
أسامة بن مصطفى بن صالح باجو م٥٦/١• 
إسحاق (بن راهويه) م١٦٥/٢، ٦٤١، م٦٢/٣، • 

م٥٤/٤، ٥٥، ٦٥، ٦٤٤، م١٧/٥، ٢٠، ٢١، ٢٦، 
 ،٤٠، ٨٩، ٩٤، ١١٥، ١٢٧، ١٥٥، ١٨٢، ٢١٢
 ،٢٣١، ٢٤٨، ٢٨٧، ٣١٤، ٣١٥، ٤٠٥، ٤٠٦
 ،٤٢٠، ٤٣٧، ٤٤٥، ٤٥٦، ٤٦٠، ٤٦٣، ٤٨٤
 ،٤٨٦، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٨، ٥٣٥
 ،٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٦٦، ٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٣
 ،٥٨٨، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦١١، ٦٢٥، ٦٣٢

 ،٦٤١، ٦٤٨، ٦٧٠، ٧١١، ٧١٣، ٧٢٤، ٧٣٤
م٣٦/٦، ٥٨٣، م٩١/٧، م٩٨/١٣، م١٦٦/١٤، 
م٥١٥/١٧، م٢٤/١٨، ٢٥، ٥٨، ٦٥، ٧٩، ٨٥، 
 ،٨٧، ٩٣، ١٠٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١، ١٣٧
 ،١٦٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١
 ،٢٨١  ،٢٧٩  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٢١  ،٢١٢  ،٢٠٩
 ،٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٢
 ،٣٠٦، ٣٠٧، ٣١١، ٣٢٨، ٣٣٨، ٣٤١، ٣٦٧

٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢، م٤٤٦/٢٢
إسحاق ‰ م٤٧/٢، م٣٤/٧• 
اسرائيل ‰ م٥٥/٧، م٥٣٠/٢١• 
اإلسكندر م٢٨١/٢، م٥٠١/٧، ٥٠٥• 
أســلم مولى عمر بن الخطاب م٨١٨/٢، • 

م٤٠٧/١٣
أسلمية م٢٥٦/٢٢• 
أسماء بنت أبي بكر م٧٢٠/٢، م٣٠٣/٣، • 

م٥٥٤/٥، م٥٢٩/٢٠
أسماء بنت عميس م٩٦/١٨، م٥٥٣/٢١• 
إسماعيل الجيطالي النفوسي م١٣/١• 
إسماعيل ‰ م٤٧/٢، ٤١٤، م٣٤٢/٦، ٤٢٦، • 

٥٢٧، ٥٧٤، م٣٤/٧، م١٥/٨، م٥٤/١٩
أسيد بن حضير م٣٠٣/٣، م٣٥٤/٧، ٣٨٦• 
أشجع م٢٥٨/٧• 
األشــعث بن قيــس م١٧٠/٥، م٢٣٠/٨، • 

م٢٤١/٩، ٤٣٩، م٤٥٥/١١، م٢٩٥/١٩
األشعث بن محمد م٢٨٥/٨، ٢٨٦• 
أشهب م٥٩٦/٤• 
األصفر م١٥٣/١٤، م٢٩٥/١٧• 
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األصّمّ = عثمان بن عبد اهللا، أبو محمد• 
األصمعي، عبد الملك بن قريب بن علي، • 

أبو سعيد م٢٤٨/١، م١٧/٢، ٣٨، ٨٧، ١٠٧، 
٢١٧، ٢٢١، ٣٠٠، ٤٠٩، ٤١٣، ٧١٤، م١٠/٣، 
٩٨، م٨٩/٤، ٤٠٤، ٤٢٠، م٢٤٢/٩، م٣٦/١٢، 
م٩/١٣، ٢١٣، م٩٣/٢١، ٥٤٤، م٦٤/٢٢، ٤١٥، 

٤١٦، م٢٥١/٢٣، ٢٦٢، ٣٥٦، ٣٦٧
األعرج م٩٦/٣• 
األعشــى م١٥٠/٢، ٢٧١، ٣١٩، ٤٠٩، ٧١٤، • 

م٤٦٩/٣، م١٤٤/٨، ٣٥٨، م٢٧/٢٠، م٥٧٧/٢١، 
م٣٩٢/٢٢، م١٨٠/٢٣

أعشى باهلة م١٧١/٣• 
األعور = جابر بن زيد• 
األفريقي م٢٥١/٧• 
أفالطون م٦٦/٢• 
األقرع بن حابس م٧٢٧/٥، ٧٢٩• 
إقليما (توأمة قابيل) م٣٢/٩• 
أكثم بن صيفي م٧١/١٣• 
إلياس بن مصطفى بن صالح باجو م٥٦/١• 
أّم األحنف م١٠٢/٤• 
أّم األحوص بنت وهب م٣٠٤/١٥• 
أّم أيمن م١٧/١٣• 
أّم أيوب م٣٣٣/٢٢• 
ا م٢١٢/١٣•  أّم تأّبط شر
أّم جعفر، امرأة أبي عبيدة م٦٠٨/٤• 
أم جعفر بنت قاسم م٢٩٧/١٥• 
أّم حبيب بنت جحش م٨٠/٢٢• 
أّم حبيبة م٣٣/١٩• 

أّم حبيبة بنت عبد اهللا بن أَُبّي م٢٨٠/٢١• 
أّم حسكة م٢٤٧/١٧• 
أّم الحــواري بنــت الحكم بن عبد اهللا • 

م٣٥٢/١٩
أّم خارجة بنت مقّلد م٥٦/١٩• 
أّم خالد ابنة علي م٣٠٩/١٥• 
أم خثعويه ملك طخارستان م٥٠٢/٧• 
أّم زرع م٢٨٠/٢٠• 
أم زيد م١٤٠/٧• 
أّم ســلمة زوج النبّي ژ م١٣١/٢، ١٩٧، • 

م٢١٥/٨،   ،٦٠٩ م٥٧٥/٦،   ،٤١٥ م٤١٠/٣، 
م٧٧/٩، ١٩١، ١٩٢، ٢١٩، ٢٣٩، م١٠٩/١٣، 
م٢٧٨/٢٠،   ،٤٢١  ،٣٨٨  ،٣٠٧ م٢٧٠/١٨، 

٢٨٠، م٥٥٠/٢١، ٥٥١، ٥٥٥، ٦٤٩، م٥٢/٢٢
أّم سليم م٣٤/١٩• 
أّم شريك بنت جابر م١٣/٢٠، ١٤• 
أّم صفوان م٣٣٨/٢٢• 
أّم عاصم م٢٠٨/١٣• 
أّم عطّية م٤٦/٢، م١٩٨/١٨• 
أّم عمرو م٥٤٧/٢٠• 
أّم القاسم ابنة محمد م٣٠٩/١٥• 
أم قيس بنت محصن م٧٢١/٢• 
أّم كلثوم• 
أّم كلثوم بنت رســول اهللا ژ م٣٣٧/٢، • 

م٤٤٧/٣، م١٣٢/١٨
أّم كلثوم بنت علي بن أبي طالب م٩/٢٠• 
أّم مالك م٥٣٥/٢٠• 
أّم مروان م٢٣٧/٨• 
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أّم مسطح بنت أبِي م٣٣٦/٢٢• 
أّم المسّيب م٣٤٤/٢٢• 
أم المفضل م٦١٦/١٩• 
أّم موسى ‰ م٢٤/٨• 
أّم هاشم بنت إبراهيم بن مكّرم م٥٨/١٩• 
أّم هانئ م٣٣/٦• 
أّم هانئ (بنت أبي طالب) م٢١٢/١٢• 
أّم يوسف ‰ م٣١٢/٢• 
أّم يحيى م٦٣٩/١٩• 
اإلمام = الحضرمي• 
اإلمام = راشد بن علي• 
اإلمام = عبد الملك بن حمي• 
اإلمام = غّسان بن عبد اهللا• 
اإلمام = المهّنا• 
اإلمام = وارث بن كعب• 
أمة المغيث م٣٢/٩• 
امرؤ القيس بن حجر م١٨١/٢، ٢١٧، ٣٤٤، • 

٤٠٦، ٧١٤، ٨٠١، م٩٦/٣، ١٥٧، ٣٠٠، م٢١/٦، 
م١٣٠/٧، م١١/٩، ٤١٣، م٥٥٢/٢٠، م٣٩٤/٢١، 

م٢٢٧/٢٢، م٣٠٩/٢٣، ٣١٤
امرأة أشيم الّضبابي م١١٠/٢٣• 
امرأة ُرفعت م١٥٦/٢٢• 
امرأة شبيب م١٤٤/٨• 
امرأة صنعانّية م٣٤/٢٣• 
امرأة من أهل سيفم م١٩٣/٢٠، ١٩٥• 
امرأة من أهل صحار م٤٤٨/٢٠• 
امرأة من أهل نزوى م١٦٧/٢٠• 
امرأة من بني غامد م٣١٥/٢٢• 

امرأة من جهينة م٣١٦/٢٢• 
امرأة من العرب م١٢٧/٢٢• 
امرأة من غفار م١٢٥/٢٢• 
امرأة من همدان م٢٥٤/٢٢• 
األموي م١٤٥/٢٣• 
أمّية بن أبي الّصلت م٥١/٦، م٤٠٦/١٣• 
أميمة ابنة عبد المّطلب م١٢/١٩• 
أمين بن مصطفى بن صالح باجو م٥٦/١• 
أمينة م٩٦/١٨• 
أنس بــن مالــك م٤٥/٢، ٩٤، ١٤٠، ١٧٢، • 

 ،٦٦٨  ،٦٢٣  ،٥٨٢  ،٥٣٥  ،٣٩٧  ،١٧٧
م٢٣٨/٤،   ،١٦٧  ،٨٥  ،٦٧  ،٣٣ م٢٠/٣، 
م٥٠٩/٧،   ،٢٠١  ،١٠٢ م١٠٠/٦،  م٤٨٦/٥، 
م١١٧/٨، ٣٧٢، م٢٠٤/١٢، م٤٠/١٣، ٤٠٨، 
٤٨٠، م٥٤٠/١٧، ٥٩٠، م٤١/١٨، ١٦٢، ١٨٤، 
 ،١٩٦، ٢١٢، ٢٧٣، ٢٨٧، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٠٧
 ،٢٣٤ م٢٠/١٩،   ،٤١٦  ،٣٧٠  ،٣٦٨  ،٣٦٤
م١٠/٢٠، ٢٧٣، م٤٤٨/٢١، م١٢/٢٢، م١١٦/٢٣، 

١٢٩، ١٣٠
أنس بن مدرك الخثعمي م٢٦٣/٢٣، ٢٦٨• 
األنصارّي م٢٦٦/١٢• 
أنوشروان م٦٦/٢، م٥٠٥/٧• 
أنيس م٢٥٦/٢٢• 
األوزاعي، عبد الرحٰمن بــن عمرو، أبو • 

عمــرو م٣٦٥/١، م٢٨١/٢، ٥٣٩، م٥٣/٤، 
٥٤، ٦٥، ٥٩٦، م٢٠/٥، ٣٦، ٨٩، ٩٤، ٢١٢، 
 ،٢٤٨، ٢٨٧، ٣٥٨، ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٦٣
 ،٤٨٤، ٥٣٥، ٥٤٣، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٣
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 ،٥٧٧، ٥٨٣، ٥٨٥، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦١١
 ،٧١١  ،٦٩٥  ،٦٥١، ٦٥٧  ،٦٤١، ٦٤٧  ،٦٢٥
م٣١٤/٨،  م٢٦٠/٧،  م١٣٤/٦،   ،٧١٣  ،٧١٢
م١٤٣/١٤، ١٦٦، ٢٩٨، م٥٤١/١٧، ٥٤٩، ٥٨٤، 
٦٥٥، م٨٠/١٨، ٨٧، ٩٣، ١٢٧، ١٣١، ١٨٩، 
 ،١٩٤، ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢١٢، ٢٢١
 ،٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٣٠٧
م٥٥٣/١٩،   ،٣٧٢  ،٣٣٧  ،٣٢٩  ،٣١١

م١٥٧/٢١، ٢٣٥، ٥٤٥، ٦٠٩، م١٣/٢٢
أوس بن حجر م٥٠٦/٣، م٢٥٨/٧• 
أوس بن الّصامت م٤٥٨/٢١• 
إياس بن معاوية م٤٤٨/٨• 
أّيوب م٣١٩/١٤• 
أّيوب بن أبي تميمة السختياني م٥٣٥/٥، • 

٥٣٩، م٢٧٥/١٨
أّيوب ‰ م٤١٢/٦، ٤١٤، م١٣٩/٧، م١٤٠/٧، • 

م٢٧/١٢، م٤٢٦/٢٣

ب

بالحاج قشار م٥٦/١• 
بايوب حاج سعيد م٥٦/١• 
بثينة م٧٩٤/٢، م٤١٩/١٨• 
بحرى بن قيس، أبو بالل م١٧٥/٤، م٢٩٦/٨• 
البراء بن عــازب األنصــاري م١٦٨/١٢، • 

م٤٥١/١٧، م٢٨٦/١٨، ٤٢٢، م٢٥٦/١٩
برقص بن نضر م٢٢٥/١٢• 
بريــرة م٢٩٢/١، ٢٩٣، م٧٢٢/٥، م١٧٩/١٥، • 

م٤٥٣/١٧، م٢٧٦/٢١، م٣٣٦/٢٢

ُبُزْرجِِمْهر م٢٥٩/١، م٥٠١/٧• 
بسطام بن قيس م٤٦/٨• 
بشير م٥٦/٣، ٩١، ١٢٢، ١٧٤، ٢٣٢، ٢٥٢، • 

٣٦٥، م٤٥/٤، ٧٢، ٧٩، ١٠٥، ١٢١، ١٢٨، 
 ،١٤٧، ١٦٢، ٢٣٣، ٢٧٤، ٣٦٣، ٣٩٣، ٤٧٣
 ،٢٨٨ م٢٥٠/٥،   ،٦٠٧  ،٦٠٤  ،٥٥٤  ،٥٤٠
٦٠٥، ٦٣٠، م٣٣/٦، ٩٥، ٢٠٤، ٢٠٥، ٥٢٣، 
م٢٣٩/١٠، ٢٥٦، م٣٧/١٢، ٧٣، ١٠٠، ٢٠٢، 
٢٧٨، ٢٩٤، ٣٢٠، م٢٢٧/١٣، ٢٤٠، ٢٧٥، 
 ،٣٨٢  ،٢٢٠  ،٢١٦  ،١٦١  ،٩٥ م٩٣/١٤، 
م٦٣/١٥، ٦٥، ١٣٧، م١٣/١٦، ١٨٩، ٢٣٣، 
 ،٦٤٨  ،٤١٥  ،٤١١ م٣٥٧/١٧،   ،٤٤٥
م٢٢٧/١٨، ٢٣٥، م٢٣٨/١٩، ٢٤٦، ٣٣٢، 
 ،٦٤٢  ،٥١٠  ،٤٩٨  ،٤٦٧  ،٣٥٦  ،٣٤٤
 ،٧٢٦  ،٧٠٩  ،٥٦٨  ،٤٧٢  ،٤٧٠ م٩١/٢٠، 
 ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٣٨  ،١٥٢ م١٩/٢١،   ،٧٥١
٥٤١، ٦٢٦، ٦٤٢، ٦٦١، م٣٦/٢٣، ١٤٠، ١٤١، 

١٤٦، ١٤٩، ٢٣٤
البشير م٨٧/٣• 
بشر بن أبي حازم م٣١/٢، م٣٠٧/٢٣• 
بشير بن روح بن محمد بن روح الكندي • 

النزوي م١٤/٢
بشير بن سعد م٣٥٤/٧• 
بشير بن عمرو بن يزيد م٣٨/٢• 
بشير بن محمد بن محبوب، أبو المنذر • 

م٢٦/١، ٧٢، ٤١٥، م٦٥٣/٢، ٨٣٠، م٢٦٠/٣، 
 ،٦١٦  ،٤٨٤  ،٣٦٢  ،١٧٧  ،١٧٤ م٦٩/٤، 
م٧٠٣/٥، ٧٣٨، ٧٣٩، م٤٢٥/٦، م٣٦٤/٧، 
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م٧١/٨، ٨٤، ٩٠، ٢٦٠، ٢٦٧، ٢٧٩، ٣٠٧، 
٣١٨، ٣٥٩، ٣٨٣، ٣٩٣، ٣٩٦، م٣٣٧/٩، 
 ،٥٨٩  ،٥٨٥  ،٤٦٢  ،٤٣٨  ،٤١٥ م١٢٨/١١، 
م٥٠/١٢، م١٢/١٣، ٣٦٣، ٣٦٥، ٤٠٦، ٤٥٤، 
 ،٦٠٤ م٤٩/٢٠،  م٦٤٢/١٩،  م٩٩/١٥،   ،٤٥٧

٦٠٨، م٣٩١/٢١، م٢٤٥/٢٢
بشير بن مخّلد م١٥١/٣، م١٧/١٢، م٤٤/١٨، • 

م٩٦/٢١، ١٥٨
بشير بن المنذر م٢٨٠/١، ٤١٥، م١٤/٢، ٣١، • 

 ،٣٨، ٦١، ١٤٤، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٥٢، ٢٨٩، ٣٠٩
 ،٧٢٤  ،٦٧١  ،٦٥١  ،٥١٢  ،٥١١  ،٥٠١  ،٣٥٥
 ،٧٥ م٧٤/٤،  م٩٧/٣،   ،٨٣٠  ،٨٠٥  ،٧٥٨
 ،١٤٣  ،١١١  ،٨٩ م٤٢/٨،   ،٥٤٠ م٣٦٥/٧، 
م١٠١/١٢،   ،٤١٩  ،٤٠٥  ،٢٩٤  ،٢٨٦  ،٢٨٥
م٥٤/٢٠،  م٥٦٤/١٩،  م٤١١/١٨،  م٢٤٠/١٦، 

١٧٧، ٧٢٦
بشير بن الّنضر م٢٦٧/١٠• 
بشير بن ُنهيك م٥٠٨/١٧• 
بكر بن األشّج م٣٠٧/١٨• 
بكر بن عبد اهللا المزني م٢٨٧/١٨• 
بكر بن ماعز م٣٢٠/٤• 
بكر بن محمد م٣٥٣/١٩• 
بالل بن حمامة م١٢٣/٤• 
بالل بن ربــاح (مؤذن رســول اهللا ژ) • 

م٢٣٨/٢، م١٥٦/٣، م٨٩/٤، ٤٠٨، م١٢/٥، 
م٦٨/٦، ١٠٤، م٤٦٤/٨، ٤٦٦، م٢٩١/١٩

بلعرب بن سلطان بن سيف م١٦٨/١• 
بلقيس م٣٩/٢، م٣٨٨/١٥• 

البناني م٢١٦/١٤• 
بنت أبي غيالن م٢٣٣/١٠• 
بنت حمزة بن عبد المّطلب م٢٠٩/١٣• 
بنت عاتكة م١٦٣/٤• 
بنيامين م٢٠١/١٩، ٢٠٢• 
بيسر بن بيسر بن بيسر م٣٢٨/١٧• 
البيهقي (أحمد بن الحسين، أبو بكر) • 

م٣٦/١

ت

الّترمذّي (محمد بن عيســى بن ُسَورة، • 
أبو عيسى) م٩٤/٢١

تّفاحة هندّية (جارية) م٣١١/١٥، ٣١٢• 
تماضـــر بنـــت األصـبــع الكلبّيـــة • 

م٥٢٩/٢٠
تميم بن محمد م٣٠٩/١٥، ٣١٠• 
تميم الّداري م٢٩٣/١، ٢٩٤، م١٠٤/٣، ٢١٢• 
تميمة بنت وهب بن عبيــد م٥٨٢/١٩، • 

م٦٤٩/٢١
توبة بن الحمير م١٨٥/٢٣• 

ث

ثابت بن الّضّحاك م١٧٣/١٣• 
ثابت بــن قيس بن شــّماس األنصاري • 

م٦٢٩/٥، ٦٣٠، م٢٨٠/٢١، ٢٨١، م٥٨٥/١٧، 
٥٨٦، م٤٠٩/٢٠

ثعلب م٤٤٦/٣، م٣٦٢/٧• 
الّثوري = سفيان بن سعيد، أبو عبد اهللا• 
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ج

جابر بن زيد، أبو الشعثاء، األعور م٥/١، • 
 ،١٢، ١٥، ٢٦٩، ٢٩٥، ٣٠١، ٣٠٧، ٣٨٢، ٤١٥
م٦٢/٢، ٧١، ٨٣، ٩٧، ١٤٤، ١٦١، ٢٦٤، ٣٢٢، 
٧٤٦، م٨٧/٣، ١٠٢، ١٠٤، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٠، 
٢٦٨، ٢٨٦، ٣٢٥، ٤٨٨، ٤٨٩، م٤٤/٤، ١٤٠، 
 ،٣٧٧، ٤٥٦، ٤٦٤، ٥٤٦، ٥٦٢، ٥٩٩، ٦٠٩
 ،١٦٨  ،٩٧  ،٩٤  ،٣٦ م٢٠/٥،   ،٦٣٠  ،٦١٨
 ،٣٠٦، ٣٥٦، ٤٢٢، ٥٥٤، ٥٩٦، ٦٠٩، ٦٥٧
٧١٣، م١٢٢/٦، ١٥٣، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢١٨، ٢٢٨، 
 ،٣٤٧، ٤٣٣، ٤٧٧، ٥٠٣، ٥٢٥، ٥٢٩، ٥٦٩
٥٧٨، ٦٠٢، ٦٠٦، م٥٣/٧، ٥٠٩، ٥٢٨، ٥٣٢، 
٥٥٢، ٥٥٣، م٩٤/٨، ١٣٦، م٩٧/٩، م١٣٩/١٠، 
 ،٣٠٢ م٢٢٧/١٢،  م٣٥٩/١١،   ،٢٩٢٥٤٨
 ،٣٧٨  ،٢٩٣ م٩٨/١٤،   ،٢٦٦ م١٢٥/١٣، 
 ،٣١٦  ،٢٩٦ م٢٨٤/١٧،   ،٣٩٦ م١٧٠/١٥، 
 ،٣٩٦، ٥٥٠، ٥٥٤، ٥٦٥، ٥٦٨، ٥٧٩، ٥٨٠
٦٤٧، م٢٤/١٨، ١٤٩، ١٧٥، ١٨٤، ١٩٠، ٢٥٨، 
 ،٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٣٢١، ٣٩٦، ٤٠١، ٤١٥
م٩٦/١٨، م٣٠/١٩، ٤٥، ٦٧، ١٠٢، ١٤٨، ١٦١، 
 ،١٦٥، ١٦٦، ٢٥٧، ٢٧٩، ٢٩١، ٣٠٢، ٣٣٧
 ،٥١٠  ،٤٩٤  ،٤٧٠  ،٤١٢  ،٣٩٨  ،٣٧٢
م١٢٥/٢١، ٢٤٥، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٣٨، ٣٤٩، 
 ،٤٣٠، ٤٦٠، ٤٧٢، ٤٨٤، ٥٤٢، ٥٩٠، ٦٣٣
م٢٠/٢٠، ٢٥، ٢١١، ٢٣٥، ٢٦٢، ٣٢٨، ٣٢٩، 
 ،٣٩٣، ٤٧٠، ٤٨٠، ٤٩٧، ٥٠٧، ٥٣٨، ٥٤٩
 ،٥٦٩، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٨٨، ٦٠٤، ٦٠٨، ٦٤٣
 ،٨٠١  ،٧٩٤  ،٧٩٣  ،٧٨٧  ،٧٥٦  ،٧٢٦

م٢٣٤/٢٢، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٨٠، ٢٨٤، ٣٦٩، 
٤٤٧، م٢٣/٢٣

جابر بن عبد اهللا األنصاري م٢٤/١، ٢٩٢، • 
٢٩٤، ٣٢٣، م٥٨/٢، ٨٩، ٣٢١، ٣٥٦، ٣٨١، 
م١٥٦/٣، ١٩٧، ٤٧٥، م٩٤/٥، ٤٠٥، ٥٥٤، 
٦٠٩، ٧١٣، ٧٣٤، ٧٣٥، م٣٤٦/٦، م٣١/٧، 
م٣٩٢/١٧،  م٢٤١/١٥،  م٤٧٤/٩،  م٥٢٠/٨، 
 ،٢٩٢ م٨٣/١٨،   ،٦٥٥  ،٥٧٩  ،٥٤٥  ،٥٤٢
٣١١، ٣٣٣، ٣٣٧، ٣٦٠، م٤٠/١٩، م٤١٩/٢٠، 

م٥٥٥/٢١، م٢٣٧/٢٢، ٣٠٦، ٤٠٩
جابر بن موسى م٣٧٥/٢٢• 
جابر بن الّنعمان م٢٣٣/٤، ٢٨٣، م١٣٤/٩• 
جابر فخار م٥٦/١• 
الجاحظ م٤٥/٢• 
جارية محيسن م٢٩٨/١٥• 
جاعد بن عبد اهللا بن عكاشة الذهلي م١٧١/١• 
الجبائي المقرئ م٩٥/٣• 
جبر محمود الفضيالت م٣٧/١• 
جبريــل ‰ م٢٦١/١، م٥٧/٢، ٢٤٥، ٢٦٤، • 

٣٢١، ٣٤١، م٢٠/٣، ٧٨، ١٤٦، ٤٩١، م٦٦/٤، 
 ،٥٧٣  ،٤٢٤  ،٤١٣ م٣٤٢/٦،   ،٤٢٢  ،٤٠٦
م٣٥/٨، ٤٢، م٣١/٩، ٤٢، م٤١٢/١٨، ٤٢٥، 

م٩/١٩، ١٣، م٧٧١/٢٠، م٩٦/٢١، ١٥٩
جبلة بن األيهم الغساني م٤٢٣/٢٣• 
جبير بن مطعم م١٩٤/٩• 
الجّد بن قيس م٢٧٥/٢• 
م٢٨/٨، •  م٢٦٤/٧،   ،١٤٦ م٧٠/٣،  جريــر 

م٣٥٧/١٣، م١٥٧/٢٢
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جرير الخوارزمي م١٥٠/١٦• 
الجريري م١٥٩/٣• 
الجعدي م٤١٢/٢، ٧٦١، م٣٢٧/٢٢• 
جعفر م١٢٦/١٧• 
جعفر بن أبي طالب م٥٢/٨، ٤٨٣، م٢٠٩/١٣، • 

م٤٢١/١٨، م٥٥٣/٢١
جعفر بن زياد م٤٦٥/٢، م٩٣/١٤• 
جعفر بن سعيد م٤٨٨/٧• 
جعفر بن الّسّمان م٩٤/٨• 
جعفر بن شاذان م٥٨٨/١٢• 
جعفر بن محمد بــن جعفر، أبــو جابر • 

م١٣/١، ٣٤، ٣٦، ٣٩، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨، ٢٦٣، 
م١٥/١٠،   ،٤١٠ م٢٩٥/٢،   ،٣٦٠  ،٣٥٢  ،٢٦٥

م١٨٤/١٣
جعفر الجلنداني م٣٢٥/٨• 
الجّالس بن سويد م٢٣٢/٨• 
م٢١٨/١٢، •  م١٤١/٩،  م٢١١/٤،  الُجَلْنــَدى 

م١٠٣/١٣، ٣٦٩
الُجَلْنَدى بن مســعود م٢٩٧/٧، ٣٢٤، • 

٤٤٨، ٤٤٩، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٣، م١٣٧/٨، 
م٢٨٠/٩،   ،٤١٧  ،٣٢٥  ،٣١٠  ،٢٩٩  ،١٧٥

م٩٣/١٤، ٩٥
جميل م٢٥٦/٢، ٧٥٤، م٢٤/١٩، م١٩٢/٢٣• 
جميل بن معمر م٧٩٤/٢، م٤١٩/١٨• 
جميل الفارسي م٥٢٨/٧• 
جميلة أّم حبيبة م٤٠٩/٢٠• 
الجهم بن الجلوس م١٤٠/٤• 
جهم بن صالح م٨٩/٢٠• 

جود بن عبد الّرحمن م٢٦٧/١٠• 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار م١٩١/٩، • 

م٥٨٥/١٧، ٥٨٦
جيفر بن الّرّيان م٥٧٢/١١• 
جيفر بن سيار م٢٨٩/١٧• 
جيفر بن الّنعمان م١٨٥/١١• 

ح

حاتم م٢٥/٨• 
حاتم األصّم م٤١٥/١٨• 
حاجب بن الفضل م٥٤٠/٧، م٩٥/١٤• 
الحارث بن ِحْلَزة م٥١/٧• 
الحارث بن سويد م٢٣٢/٨• 
الحارث بن كلدة م٢٧/٢• 
الحارث بن هشام م٧٢٧/٥، ٧٢٩• 
الحارث بن يزيد م٢٧٦/١٨• 
الحارثي = سالم بن حمد• 
حازم م٢٦٧/١٠، م٣٩٨/١٧• 
حبال (اسم رجل) م١٨١/٢٣• 
الحّبانّي م٢٧٤/٢• 
حبيب بن أبي حبيب م٢٩٦/١٧• 
حبيب بن المهّلب م٩٤/٨• 
حتات بن كاتب م٩٤/٨• 
الحجاج م٢٣٦/٢٢، ٢٣٧• 
الحّجاج بن أنمــاط الّســلمي، الّنهدي • 

م٩٩/٢، ٢٠٥
الحّجاج بن يوســف، الّثقفي، أبو محمد • 

م٣٧٧/٤، م٢٦٠/٧، ٥٠٩، ٥٥٢، ٥٥٣، م٤٢/٩، 
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م٩٨/١٤، م٢٥٨/١٨، ٢٧٢، م٢٤/٢٠، م١٥٦/٢١، 
م١٤٥/٢٣

حذيفة م١٢٦/١٨، ١٣٠، ١٦٩، ٤١١، م٣٢/١٩، • 
٥٤٦

حذيفة بن بدر م٧٢٩/٥• 
حذيفة بن اليمان م٢٥٦/٢، ٧٤٦، م١٦٣/٣، • 

٣٤٧، ٣٥٦، ٤١١، ٥١١، م٣٤٨/٤، م٣٥٣/٥، 
م٣٧٧/٨، ٣٧٨، ٤٤٩، م١٥/٩، ٢٨، م٣٧٧/١٠، 

م٣٥٠/١٨، م٤٦٩/٢٠
حريد (اسم علم) م٥٧٣/١٩• 
الحريري م١٩/٩• 
حزقيل م١٩/٢٣• 
حســان بن ثابت األنصــاري م٧٥٣/٢، • 

م٢٨٤/٢٢،  م٢٢/١٢،  م٢٨٤/٨،  م٤٧٦/٣، 
٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٣٩

حسكة م٢٤٧/١٧• 
الحســن البصري (بن يسار)، أبو سعيد • 

 ،٥١ م٤٧/٢،   ،٢٦٣  ،٢٥٥  ،٢٥٤ م٢٤٦/١، 
 ،١٦٣، ١٨٧، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٦٧، ٢٧٦، ٢٨١
 ،٢٨٤، ٢٩٤، ٣٣١، ٣٣٩، ٣٤٢، ٥١١، ٧١٣
٨٠٩، ٨٢٠، ٨٢١، م٣٣/٣، ٦٨، ٨٧، ١٤٩، 
 ،١٥٢، ١٥٨، ١٦٢، ١٦٤، ١٨٠، ٣٢٥، ٣٥٧
٣٥٨، ٤١٩، ٥٠٢، ٥١١، م٨٩/٤، ١٥١، ٢٠٨، 
٤٢٣، م٢٠/٥، ٣٦، ٨٩، ٩٤، ١١٩، ١٢١، ١٢٥، 
 ،١٥٥، ١٦٧، ٢١٢، ٢٢٨، ٢٤٨، ٣٠٦، ٣٥٣
 ،٣٥٨، ٣٥٩، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٢٠، ٤٣٧، ٥٣٥
 ،٥٣٦، ٥٣٩، ٥٤٣، ٥٥٥، ٥٦٦، ٥٧٥، ٥٧٧
 ،٥٨٨، ٦٠٩، ٦١١، ٦٤٦، ٦٥٠، ٦٥٨، ٦٦٦

٦٩٥، ٧٠٩، ٧١٢، ٧١٣، ٧٢٤، ٧٢٨، م٢٧/٦، 
 ،٤٨٠  ،٤٤٠  ،٢١٤  ،٢١١  ،٢٠٧  ،١٩٣  ،١٣٢
 ،٥١٧، ٥١٨، ٥٤٦، ٥٤٨، ٥٥٥، ٥٥٧، ٥٧٩
٥٩٧، ٦٠٧، ٦١٠، م٥٩/٧، ٢٢٥، ٢٥٥، ٢٥٧، 
٥١١، ٥١٢، ٥١٧، م٩٨/٨، ١٧٣، ٢٢٢، ٢٢٣، 
٢٢٩، ٣٠٨، م١٤/٩، ٧٧، ١٩٣، ٢٤٠، ٥٤٥، 
م٧٧/١٠، ٨٠، ٨٣، ٨٨، م١٤/١٢، ٨٨، ١٧٧، 
م١٣٥/١٣، ١٩٦،   ،٢٠٩، ٢٢٧، ٢٦٨، ٣٦٧
٢١٠، م٤٢/١٤، ٤٨، ٧٤، ١٤٤، ٣٣٥، ٣٣٧، 
٣٧٨، ٥٩٠، ٦٣٧، م٥٤١/١٧، ٥٤٩، ٥٦٨، 
٥٧٩، ٥٨٤، ٦٣٠، م٢٤/١٨، ٥٥، ٥٦، ٧٩، 
 ،٨٥، ٩٣، ١٠٢، ١٢٩، ١٣١، ١٣٧، ١٦٢، ١٧٤
 ،١٩٠، ١٩١، ١٩٤، ١٩٨، ١٩٩، ٢١٠، ٢٧١، ٢٧٥
 ،٢٨٠، ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣١٢، ٣٣٧
 ،٤٨٦  ،١١٥ م٨٠/١٩،   ،٣٩١  ،٣٧٢  ،٣٧١
 ،١٨٩ م١٣٥/٢١،   ،٧٥٣ م٥٥٤/٢٠،   ،٥٤٩
 ،٢٣٥، ٢٨٣، ٤٨٠، ٤٨٨، ٤٩١، ٥٠٦، ٥٥٣
 ،٢٣٧  ،١٥٧  ،١٥٤ م١٢١/٢٢،   ،٦٤٨  ،٦٠٩
٢٥١، ٢٧٨، ٤٣٤، م١٨/٢٣، ١٩، ٢٥، ٦٢، 

١٣٨، ٢٢٤
الحسن بن أبي الحسن م٣٤/١٨• 
الحسن بن أبي وّضاح م١٧/٤• 
الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان ، • 

أبو علي العقري النزوي م٣٣/١، ٦٥، ٦٩، 
٢٧٨، ٣٤٢، ٣٨٤، ٣٩٠، م٢٩/٢، ٣٦، ٥٤٥، 
م٢٥٥/٤، م٣٠/٥، ٤٧، ٥٠، ٥٩، ٧٧، ٨٦، 
 ،١٦٣، ٢٠٤، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٤٠، ٢٨٦، ٣٢٧
 ،٣٤٢، ٣٧٧، ٣٩٢، ٣٩٨، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٥١



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٦٨

 ،٤٦٧، ٤٦٨، ٥٣٠، ٦٠٠، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢٨
٧١٨، ٧٣٣، م٧٨/٦، ١٦٣، ١٨٤، ٢٠٨، ٢٢٦، 
 ،٣٣٩  ،٢٩٨  ،٢٠٧ م١٢٣/٧،   ،٤٤٦  ،٢٦٤
 ،٢٩٨، ٤٠٨، ٤٦٢ م٨/   ،٣٦٧، ٤٢٩، ٥٤٤
 ،١٧٦ م١٣٨/٩،   ،٥٧٧  ،٥١٥  ،٤٧٧  ،٤٦٤
 ،١٧٧، ٢١٠، ٢٨١، ٣٩٠، ٣٩٦، ٤٨٦، ٤٨٨
٤٩٢، ٤٩٥، ٥٢٥، م١٨/١٠، ٨٣، ١١٨، ١٢٤، 
 ،٢٦٧  ،٢٤٦  ،١٩١  ،١٧٧  ،١٦٦  ،١٦٠  ،١٥١
 ،٣٧٢، ٤١٨، ٤١٩، ٤٤٢، ٤٥٣، ٤٧٩، ٥١٧
٥٢٢، ٥٥٨، ٥٧٠، م٩/١١، ١٢، ١٦، ٢٤، ٢٦، 
 ،٤٧، ٧٣، ٧٧، ٨٢، ٨٣، ٨٥، ٩٢، ٩٦، ١٠٦
 ،١٠٧، ١١١، ١١٤، ١٢٤، ١٣٧، ١٥٩، ١٨٢، ١٩٥
 ،٢٤١  ،٢٣٢  ،٢٢١  ،٢٢٠  ،٢٠٨  ،٢٠٥  ،٢٠٣
 ،٢٨٥، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣٢، ٣٨٥
 ،٣٩٠، ٤٣٤، ٤٤٥، ٤٦٨، ٥٣٦، ٥٥١، ٥٧٠
٥٨١، ٥٩٠، م٢٧/١٢، ٥٤، ١٦٦، ٢٨١، ٢٩٩، 
 ،٣٠٧، ٣٤٦، ٣٥٣، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٨٢، ٥٠٣
٥٣٨، ٦٣٥، م٤١/١٣، ٢٢٩، ٢٤٣، ٢٥٤، ٢٦١، 
٢٩١، ٢٩٢، ٤١٦، ٤٤٥، م١٠٥/١٤، ١١٢، ١٢٢، 
 ،١٥٩، ١٦٤، ١٧٨، ١٨٩، ١٩٨، ٣٠٧، ٦٠٦
 ،٦١٠، ٦٢٢، ٦٤٨، ٦٩٧، ٦٩٠، ٦٩٩، ٧٠٠
م١٦/١٥، ٢٠، ٦٠، ٧٢، ٧٥، ١٠٤، ١٢١، ١٤٠، 
 ،١٩٣، ٢٢٥، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٥٢، ٢٦٧، ٢٨٠
 ،٥٠١  ،٤٦٤  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٢٩٢  ،٢٨٢
م٥١/١٦، ٦٥، ١٠٠، ١٠٨، ١٢٢، ١٤٩، ١٧٢، 
 ،١٨٣، ٢٦٠، ٣٠٨، ٣٦٧، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٩
 ،٢٧٦  ،٢١٧  ،٢٠٥  ،١٠٧ م٢٦/١٧،   ،٤٤٨
 ،٣٣٣، ٣٦٥، ٣٧١، ٣٨٠، ٤٠٧، ٤١٨، ٤٥٩

٤٦٥، ٤٧٠، ٥٢١، ٥٣٦، ٥٥٨، ٦٧٠، م٥٠/١٩، 
 ،٢٣٨  ،١٩٦  ،١٩٢  ،١٧١  ،١٣٧  ،١١١  ،١٠٧
 ،٢٧٦، ٣٤٩، ٣٨٩، ٣٩٤، ٤٦١، ٥١٥، ٥٢٩
 ،٥٨٧  ،٥٧٦  ،٥٧٣  ،٥٥٨  ،٥٥١  ،٥٢٤
م١٤/١٨، ٣٧، ١٥٨، ١٧٥، ٢١١، ٢٦٥، ٣٧٧، 
٤٠٧، م٥٣/٢٠، ٦٢، ٨٢، ٨٩، ٩٠، ٩١، ١٠٧، 
 ،١٤٣، ١٤٦، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٩، ١٦٥، ١٨١، ٢٧٧
 ،٣٣٩، ٣٤١، ٣٧٢، ٣٩٢، ٤٠٦، ٤٤٧، ٥٠٢
 ،٥٠٩، ٥٢٧، ٥٤٩، ٥٨٥، ٦١٠، ٦١٨، ٦٢٠
م٣٤/٢١،   ،٧٣٥، ٧٤٣، ٧٥٢، ٧٨١، ٧٨٦
 ،٣٥، ٥٤، ٦٠، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٧، ١٨٠، ٢٤١
 ،٣٦٣، ٤٣٤، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٨٤
٥٠٨، ٥٣٤، ٥٤١، ٦٤٨، ٦٥٥، م٦٣/٢٢، ٧٤، 
٩٦، ١١٥، ١٥٨، ٢٠٤، ٢٧٤، ٤٢٩، م٤٢/٢٣، 
 ،٢١١  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،١٩٥  ،٨٢  ،٧٢  ،٧١  ،٥٠
 ،٢٢٣، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٨٣، ٢٩٦، ٣٠٢، ٣١٣

٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٩٦
الحسن بن إدريس م٢٥١/١• 
الحسن بن إســماعيل م٢١٦/٢، م١٣٨/٦، • 

م٣٠٩/٢٣
الحسن بن زياد م٨٢٠/٢• 
الحسن بن ســعيد بن قريش، أبو علي، • 

القاضي م٣٣٩/٧، ٣٦٦، م٤٢٧/٨، م١٠٨/٩، 
م٤١٨/١٠،   ،٤٥٧  ،٤٥٦  ،٤٤٧  ،٤٤٢  ،١٦٥
م١٨/١١، ١٥٢، ٢٥٠، م٤٨٥/١٢، ٦٠٠، ٦٤٠، 

٦٨٩، م٤٥٤/١٤، ٤٧٢، م١٤١/١٧
الحسن بن صالح بن عبد العزيز م٤٤١/٢، • 

م١٢١/٥، ٤٠٥، ٤٨٦، ٥٠٦، ٥٤٣، ٥٦٦، ٥٧٠، 
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 ،٥٧٧، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٤١، ٦٤٦، ٦٥٧، ٦٧٠
٦٩٥، ٧١٣، م١٦٥/١٤

الحسن بن علي م٩٤/٥، م١٩٥/١٨، ٢٠٠، • 
٢٨٦، ٣٠٦، م٥٢٩/٢٠، م١٢٨/٢٣

الحســن بن علي بن أبي طالب م١٩١/٩، • 
م٢٠٥/١٢، م٤٠٦/١٧، م١٦٩/١٨، ٢٠٩، ٢٨٩، 

م١٥٣/٢٢
الحسن بن محمد بن علقمة م١٢٩/١٦• 
الحســن بن محمد بن الوليد م٣٣٨/٧، • 

٣٩٦، ٤٠٢
حسين(؟) م٢٦٧/١٠• 
الحسين بن علي بن أبي طالب م٥٠٢/٣، • 

م١٩١/٩، م٢٠٥/١٢، م١٦٩/١٨، ٢٠٩، م٩/٢٠، 
م١٥٣/٢٢

حسين بن عمر م٥٨٩/٢• 
الحسين الطريف م٣٨٦/١٩• 
الحضرمي، اإلمام م١٢٦/٨• 
حضير بن حذيفة بن بدر م٧٢٧/٥• 
م٦٤٠/١٩، •   ،٤٦٦  ،٩٧ م١٢/٣،  الحطيئــة 

م٥٥٣/٢٠، م٢٣٦/٢٢
حفص (اسم مطلق) م٣٣٨/١٥، م٦٤/١٦، • 

٦٥
حفص بن راشد م١٠٣/٥، م٤٠١/٧• 
حفصة (اسم مطلق) م٤١٨/٢١، ٤١٩• 
حفصة بنت عمر (أم المؤمنين) م٣٩٠/٢، • 

م٥٠/١٩، م٤٧٠/٢٠، م٦١٩/٢١، م٣٣٦/٢٢
الحكم م٦٦٦/٥• 
الحَكم بن العاص م٢٦١/٧• 

الحكم بــن عيينــة م٤٢١/٥، ٤٣٧، ٤٥٣، • 
٥٣٥، م٨٥/١٨، ٢٨٩، ٣٠٧، ٣٣٧

حكيم بن حزام م٧٢٧/٥، ٧٢٩• 
م٢٥٧/١٤، •  م٤٧٢/٩،  م٣٣٦/٣،  حّمــاد 

م٨٥/١٨، ٢٨٩، ٣٣٧
حّماد بن أبي سليمان م٨٩/٥، ٢٤٨، ٤٠٥، • 

 ،٤٠٧، ٤٢١، ٤٨٩، ٥٠٠، ٦٠٩، ٦٤٧، ٦٦٦
م٢١٩/١٣، م٨٠/١٨

حمدون بن حميد م٨٣/١• 
حمدونة م٣١١/١٥، ٣١٢• 
حمزة ابنَة َنوَفل م٧٧/١٣• 
حمزة (اسم مطلق) م١٣٨/١٥، ١٤٣• 
حمزة بن عبد المّطلب م٥٢/٨، ١٣٨، ٤٠١، • 

م٦٤٥/١٩،   ،١٥٦  ،١٤٠  ،١٣٥ م١٣١/١٨، 
م٨/٢٣، ١١٨

حمل بن مالك م٢٤٨/٢٣• 
حمنة بنت جحش األسدية م٣٣٢/٢٢• 
حمود بن سيف بن مسلم بن حمد الفرعي • 

م١٢٦/١، ١٢٩، ١٣٦، ٢١٣
حمود بن عبد اهللا الراشدي م٥٥/١، ٧٢• 
حميد م٢٥٧/٢، ٤١٠، ٨١٤، ٨١٧• 
حميد بن ثور م٢٥٧/٢، م١٧٥/٣، م٢٢٣/٨• 
حميد بن ســعيد بن محمد الجهضمي • 

م١٩١/١
حميد بن عبد الرحٰمن م٨١٧/٢• 
حميد بن مجيدل م٤١/٩• 
حميد بن ناصر بن راشد الّنوفلّي م١٩٤/١• 
الحميد الّزهراني م٢٢٧/١٥• 
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حميد الطويل (بن أبي حميد) م٨٩/٥• 
حّواء (ذرية) عليها السالم م٢٩٨/١، م٧٩/٢، • 

م٥٣٠/٦، ٥٧٣، م٣٢/٩، ٣٣، م١٥/٢٣
الحواري م٨١/١٤، م٢٠٣/١٩• 
حواري م٧٢٥/٢٠• 
الحواري بــن عثمــان م٣٥/١، م٢٤٨/١٠، • 

م٩٧/١٩،  م٥٣/١٧،  م٢٥١/١٣،  م٥٧١/١١، 
م١٧٩/٢٠

الحواري بن علي م١٦١/١٥• 
الحواري بن القاسم بن سليمان م١٦٠/١٥، • 

١٦١
 • ،٤١٨ م٣١٦/٥،  محمــد  الحواري بــن 

م٤٤٣/١٧، م١٢٥/١٩، م٢٦١/٢٠، ٧٠٦
حويصة م٦٨/٢، ٦٩، م٢٩٣/٢٣• 
حياة بنت عمر م٣٠٧/١٥• 
حّيان م٤٧١/١١، م٢٤٢/١٩• 
حّيان األعرج م١٧٣/٣، ١٧٤، م١٦١/١٩• 
حّيان البغدادي م٧/١٨• 
حيى األنصاري م٦٤١/٥• 

خ

خارجة بن زيد م٢٠/٥• 
خازم بن خزيمة م٤٤٨/٧• 
خازم بن همام م٤٦٤/١٣• 
خالد م٥٥٢/٢٠• 
خالد (اسم مطلق) م١٤٣/١٥، ٣٣٨، م٥٦/١٦، • 

٥٧، ٦٤، م١٦٨/١٧
خالد بن سعوة م٢٥٠/٥، م٣٥٧/١٧، م٣٦/٢٣• 

خالد بن شعوة م٧١٤/٢٠• 
خالد بن صفوان م١٣٨/٢• 
خالد بــن قحطان، أبو قحطــان م٣٤/١، • 

٣٢٦، ٣٩٣، ٤١٥، م٢٩٨/٢، م٢٣٣/٣، ٣٧٩، 
م١٥٥/٤، م٧٠/٦، م٤٦١/٧، ٤٧٦، م٤٢٣/٨، 
 ،٢٣٥ م٢٣٢/٩،   ،٥٨٢  ،٥٧٤  ،٥٠٨  ،٤٧٥
٣٠٣، ٣٩٦، م٧٤/١٠، ٩٠، ٩١، ١٥٠، ٢١٥، 
٢١٧، ٢٤٢، ٢٨٧، ٢٩٩، ٣٠٩، م١٢/١١، ٢٩٥، 
م٢٤٢/١٢، ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٧١، ٥٧٢، ٦٠٨، 
م٣٩٦/١٤، ٤٥٣، ٤٥٤، م١٤٣/١٧، م٦٢/١٨، 
 ،٣٤٣  ،٣١٧ م٣١٤/٢٠،   ،٣٢٥  ،١٨٣  ،١٥١

٣٥٥، ٦١٥، ٦٢٧، م١٦٦/٢١، م٣١٣/٢٣
خالد بن محمد م٣٠٥/١٥، ٣٠٧، ٣٠٨• 
خالد بن الوليــد م٢٣٠/٧، م٤٤/٨، ٢٩١، • 

٤٨١، م٣١٥/٢٢
الختاني م٤٦٩/٣• 
خثعم م١٣٦/٩• 
خثعم بن عبد اهللا م٣١٦/٨، ٣١٩، ٣٣٥• 
الخثعمّية م٤٠١/١٥• 
خديجة بنت خويلد (عليها السالم) م٢٦٢/٢، • 

م٥٤/١٩، ٥٠٠
خديجة بنت الّنعمان م٣٠٦/١٥• 
الخراساني م٢٤٢/٢٢• 
خردلة م٣٢٥/٨• 
خزيمة بن ثابت م١٥/١٠، ١٦، م٢٧٣/١٢• 
الخضر بن ســليمان، القاضــي م٢٥١/١، • 

م٤٧٥/٧، م٣٠/١٧
الخضر ‰ م٤٠٩/٢• 
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خّالس بن عمران م١٣٧/١٨• 
خلف بن حجر م٦٣٠/٥• 
خلف بن زياد م٢٣٥/١٨• 
خلف بن زياد البحراني م٨٥/٤، م٤٤٨/٧• 
خلف بن عبد اهللا بن وادي العيني العبري • 

م١٨٦/١
خلف بن عزرة، أبــو زياد م١٠٤/٧، ١٤٧، • 

١٤٩، ١٧٦، ٣٩٣
خلف بن محمد حنجر الغفيلي م١١٨/١• 
خلفان بن جميل السيابي م١٥٦/١، ٢١٩• 
خلفان بن ســعيد بن حامــد الخروصي • 

م١٩٣/١
الخليل بن أحمد الفراهيدي م٢٦٤/١، ٢٨٢، • 

م١٢٦/٤،   ،١٧٥ م١٥٧/٣،   ،٤١٣ م٤٠٩/٢، 
م١٣/٩، ٨٧،  م٣٢٧/٨، ٤٣٠،   ،٤٠٤، ٤٣٠
م٤٠٨/١٧،   ،٤٣١  ،٤٣٠  ،٤٢٩ م١٦٨/١٣، 

م٢١٢/٢٠، م٢٤٨/٢٣، ٢٦٢، ٣٠٧
الخليل بن شــاذان، الخروصي، اإلمام • 

م٦٥/١، م٣٢٦/٧، ٤٦٠، م١١٩/٨
خميس بن سالم بن خميس م٩٨/١• 
خميس بن سعيد الّرستاقي م٤٣٠/١٩• 
خميس بن سليمان بن ســعيد الحارثي • 

م١٩٤/١، ١٩٨، ٢٠٦، ٢١٢، ٢١٧، ٢٢٢
خميس بن سليمان بن عمار الحارثي م٢٢٨/١• 
خميس بــن محمد بــن محمد بن تميم • 

البوسعيدي م٨٦/١
خميس الشقصي الرستاقي م٣٨/١• 
الخنساء م٤٤/٨• 

خولة بنت حكيم م٤٥٨/٢١• 
خولة بنت سّيار م٧١٨/٢• 
خيار بن سالم الطائي م٢٥٢/١٥• 

د

الّدارمــي (عبد اهللا بــن عبد الرحٰمــن، • 
أبو محمد) م٨٥/٤

داود األصفهاني م٦٢٦/١٩• 
داود بن أبي هند م٨٩/٥• 
داود بن األشرس م١٥٨/١٠• 
داود بن بكر الّرحمن م٢٨١/١٢• 
داود بن علــي، أبو ســليمان، الظاهري • 

م٣١١/١، ٣٢٢، م٤٧٨/٢، ٦٢٢، م٦٦/٣، ٢٦٠، 
٥١١، م٣١٠/٥، م٢٠٩/٦، م٤٤٠/٩، م١٥٣/١٠، 
 ،٥٤٤ م٢٥٢/١٧،   ،٣٤٨ م٢٩٠/١٢،   ،٣٧٩
 ،٦١٥ م٧٣/١٩،   ،٦٦٧  ،٦٠٧  ،٥٩٠  ،٥٧٨
٦١٧، م٥٥٥/٢٠، م٥٤٢/٢١، ٥٧٨، م١٣/٢٢، 

٧٩، ٣٩٤، ٤٠٩، م٣٤/٢٣، ٢٧٩
م٥٨/٣، •   ،٣٩٢  ،٢٥٠ م٢٣٧/١،  داود ‰ 

م٢٧/٦، ٣١، ٤٢، ٤١٤، م٦٠/٨، ٣٥٩، م١١/٩، 
 ،١٤، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٦٨، ٧٨، ٢٢٢

م٣٥٥/١٠
الّدجال م١٥/١١• 
دغفل بن حنظلة الشيباني، نّسابة العرب • 

م١٨٦/١، م٣٩٤/١٧
دالل بن شاذان م٥٨٨/١٢• 
دلهم بن أحمد، أبو زيد م١١٩/٨• 
دِيَنا (اسم امرأة) م١٤٠/٧• 
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ذ

ذّرية = (حواء)• 
ذو الّرّمة م١٦/٢، ١٥٠، م٣٠١/٣، م٤١٠/٤، • 

م١٦٨/١٣،  م٤٦٨/١١،  م٤٩/٦،   ،٤١٣  ،٤١٢
٢١٣، م٦١٠/١٩، م٣٠٣/٢٣، ٤٣٠

ذو النون ‰ م٤١٤/٦، ٤١٦، م٤٢٦/١١• 

ر

رؤبة م٤٦٣/٣، م٤٢٨/١٣، ٤٣٠• 
الّراجز م٤٦١/٢٠• 
راحيل (أّم يوسف ‰) م٢٠١/١٩، ٢٠٢• 
الّرازي م٤٠٥/٢، م٣٠١/٣، م٩١/٤، م٣١٩/١٣• 
راشد م٢٨٥/٨، ٣١٩، ٥٥٢، م٩٣/١٤، م١٩٥/٢٠• 
راشد بن جابر م١٣٤/٩، م٣٨٤/١٨• 
راشد بن جمعة بن رحمة الكندي م١٥٥/١• 
راشد بن سالم بن حمد الّرواحي م٢١٢/١• 
راشــد بن ســعيد اإلمام م٢٩٦/٧، ٣٣٩، • 

 ،٣٥٠، ٣٦٦، ٣٩٥، ٣٩٦، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٩
٤٧٣، م٢٨١/٨، ٤٥٤، ٤٧٢، ٥٧٠، م١٦٧/٩، 

م٢٣٦/١٠
راشد بن ســعيد بن راشــد الجهضمي • 

السمدي م١٠٥/١، ١٥٦، ١٦٤
راشد بن طالب بن علي العبري م٢١٦/١، • 

٢١٧، ٢٢١، ٢٢٢
راشــد بن عبد اهللا بــن راشــد القاروني • 

م١٤٨/١
راشد بن علي، اإلمام م٦١/١، م٤٦٢/١٢• 
راشد بن محمد الجهضمي السمدي م١٥٦/١• 

راشــد بن الّنضــر الجلندانــي م٧٠/١، • 
م٥٥٩/٧، م٦٩/٨، ٩٤، ٢٦٧، ٤١٩، م٩٢/٩، 

٩٣، م١٨٩/١٠، م١٢٧/١١، م٧٣/١٢
راشد بن الوليد م٣٣٨/٧، ٤٠٢• 
رافع بن جريح م٢٧٩/٢٣• 
الّرامي م٤٨٣/٤• 
رايش بن يزيد م٩٠/٣• 
الّربيع بن حبيــب البصــري، أبو عمرو • 

 ،٢٥٤  ،٦٢  ،٤٠ م٢٣/٢،   ،٤١٥  ،٢٣ م١٤/١، 
 ،٤٩٧، ٥٠٨، ٥٣٤، ٥٥٠، ٥٥٤، ٥٥٨، ٥٨٤
٧٢٤، ٧٥٠، ٧٥٣، ٧٥٨، م١١/٣، ١٤، ١٨، ٢٢، 
 ،٢٤، ٤٥، ٤٨، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٨، ١٠٢، ١٠٣
 ،١١١، ١١٥، ١٢٦، ١٥٤، ١٦٥، ١٨٩، ١٩١، ١٩٤
 ،٢٣٥  ،٢٣٢  ،٢٣١  ،٢٢٨  ،٢٠٨  ،٢٠٠  ،١٩٦
 ،٢٣٦، ٢٥٤، ٢٧٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٥٧، ٣٨٢
٤١١، ٤١٥، ٤٨٥، ٤٩٨، م٢٧/٤، ١٧٨، ٣٣٤، 
٣٣٨، ٤٩٩، ٦٠٨، ٦٤١، م١٠٦/٥، م٢١٨/٦، 
 ،٥٤٥، ٥٧٨، ٥٩٣  ،٥٣١  ،٥٢٥  ،٥٠٦  ،٤٤٦
٦٠٠، ٦٠١، م١١/٧، ٦٤، ٨٧، ٩٣، ١٢٣، ١٢٤، 
١٩٧، ٢١٨، ٤٤٩، ٥٥٢، م١٣٩/٨، ١٧١، ٣٤٧، 
 ،٥٠٣  ،٤٧٢  ،٢٧١ م٢٥٩/٩،   ،٥٨٥  ،٥٤٦
م٣٣/١٣،  م٣٩١/١١،   ،٣٤٦  ،١٥٢ م١٣٩/١٠، 
 ،٤٧، ٨٨، ١٠٣، ١٢٧، ١٣٤، ٢٠١، ٢٤٣، ٢٩٩
٣١٤، م٣٢/١٤، ٦٢، ٧١، ٩٢، ١٧٧، ٢١٣، ٢٢٩، 
٣٠٦، ٣٦٥، ٤٢٥، م٢٣٢/١٥، ٢٤٨، م٤٢/١٦، 
٧٤، ١٥٠، ٤٠٧، ٤٤١، م٢٥٨/١٧، ٢٩٦، ٣٦٠، 
 ،٥٤٨  ،٥١٠  ،٥٠٤  ،٤٦٧  ،٤٦٤  ،٤٥٧  ،٤٥٢
 ،٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٧، ٥٩٢، ٥٩٥، ٦٠٢، ٦٣٨
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٦٤٧، م٦٩/١٨، ١٠٦، ١٣٦، ١٣٧، ١٩٠، ٢٠٨، 
 ،٢٣٥، ٢٥٢، ٣٢٤، ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٦١، ٣٨١
 ،٥١٠  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٠٢ م١٧٨/١٩،   ،٣٨٩
٥٦١، م٥١/٢٠، ٢٥٨، ٢٨٨، ٣٧٥، ٣٨٦، ٤٨٣، 
 ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٦٤ م٢٦٣/٢١،   ،٥٩٩  ،٥٠٠
 ،٦٤٢، ٦٥٦  ،٤٢٢، ٤٥٣  ،٣٨١  ،٣٣١، ٣٤٩
م١٥/٢٢، ١٦، ٩٦، ١٢١، ١٦١، ١٩١، ٢٤٥، ٢٦٨، 
٢٦٩، ٢٨٥، ٣٠٥، ٣٩٥، ٤٠٢، م١٢٠/٢٣، ١٥١، 

٢٦٥
الّربيع بن خيثم م١٠٣/٦• 
الّربيع بن عبد الّصمد الواسطي م٢٣٢/١٥• 
ربيع بنت مسعود م٩٢/٣• 
م٢٤١/٦، •   ،٢٤٨ م٩٤/٥،  م٥٦/٤،  ربيعــة 

م١٩٨/١٨، ٢٢١
ربيعة (اسم مطلق) م٦٤/١٦، ٦٥• 
ربيعة بن عبد الّرحمن م٦٤١/٥• 
ربيعة العّطارّية م٣٣٥/٢• 
رجع الفؤاد (أَمة) م٤١٦/١٧• 
رجًال من األنصار م٣٨٢/٢٠• 
رزين بن مالك م١١٣/١٣• 
الرشيد م٢٦٢/٢٣• 
رفاعة بن الّســموأل القرظــي م٥٨٢/١٩، • 

م٦٤٩/٢١
رمشــقي بن راشــد م٦٦٣/٥، م٤٦٠/١٢، • 

م٧٤/١٩، ١٧٨، ٣٦٣
روبيل م٢٠٢/١٩• 
الّرّيان بن المنذر م١٨٩/١٣• 
ريحانة م٣٩٨/١٧، ٦٦٤، م٦٣٢/٢٠• 

ز

زائدة بن جعفر الجلنداني م٣٢٥/٨• 
الّزبير م٧٩٤/٢٠، م٢٧/٢٣• 
الزبير بن عدي م٥٠٩/٧• 
الّزبير بن العوام م١١٣/٢، ٢٥٥، م٣٥٤/٧، • 

٥٦٧ا، م٣٣٣/٨، م١٩٠/٩، م٢٧٠/٢٠، ٥٢٩
الّزبيري م٦٧٣/١٧• 
اج م٢١٦/٢، ٧١٤•  ج الز
زرارة بن أوفى م٤٠١/٢٣، ٤٠٢• 
ُزَفر م٢٦٠/١٧، م٥٤٣/٢٠، م٤٢٥/٢٢• 
زكريا ‰ م٤٥/٢، ٤٠٨، م١٢/٧، م١٨٧/١٣، • 

م٢٠/٢٣
زهران بن العبد بن سعيد البحري م١٩٣/١• 
الّزهري، محمد بن مســلم، ابن شهاب • 

م٦٩/٢، ١٩٥، ٢٦٩، م٨٩/٥، ١٥٥، ١٨٠، ٢١٢، 
 ،٤٥٣، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٥٤، ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨
 ،٥٩٢، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦٤١، ٦٤٧، ٦٥١، ٦٥٨
م١٣٢/٦،   ،٧٣٤  ،٧٢٤  ،٧٠٩  ،٦٩٥  ،٦٦٦
م٥٥/٩،  م٣٣٣/٨،   ،٥١٨  ،٥١٦  ،١٩٣
م٢٠٣/١٢، م١٧٣/١٣، م٥٤٩/١٧، م٢٤/١٨، 
 ،٧٩، ١٣٧، ١٨١، ١٩٥، ١٩٨، ٢٠٩، ٢٢١، ٢٧٥
٢٨٥، ٣٠٧، ٣٢٨، ٣٣٧، م١٣/١٩، ٥٠، ٤٥١، 
٤٧٦، م٦٠٨/٢٠، م٥٥٠/٢١، م١٥٥/٢٢، ٤١٧

زهير م٢١٨/٢، م٤٧٦/٣، م٧٢٧/٥، م٢٦/٩، • 
٢٢٢، م٦٨/١٣، م١٩٣/٢٣، ٢٦٧

زيــاد م٢٧١/٥، ٦٦٢، م١٨/٧، ١٠٤، ١٤٧، • 
 ،١٤٩، ١٧٦، ٣٩٣، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤٢٠، ٤٢٩

٤٤٨، ٥٠١، م١١٤/٢١، ١٨١، م٣٠١/٢٢
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زياد األعجمي م٢٦٧/٢• 
زياد بن أبيه م٥٠١/٧• 
زياد بن الّصمد بن الوليد العبسي م٢٨١/١٢• 
زياد بن مثوبة م١٢٢/٤، ٣٨٧، ٦٣٩، م٢٨٤/٦، • 

م٢٧١/١٤، م٣٩٩/١٨، م١٠١/٢٠، ٧٢٥
زياد بــن الوضــاح م٢٠٤/٢، ٤٨٣، ٥٩٢، • 

م٢٤٤/٦،  م٢٦٢/٥،   ،٦٣٧  ،٤٥٩ م٧٩/٤، 
م٥٧٦/٢٠،   ،٢٢ م١٥/١٧،   ،٤٤٤ م٣١٩/٨، 

م٣٩/٢٣
زياد بن الوّضاح، أبــو العّباس م٧٥/٢١، • 

٤٤٥
زياد بن الوّضاح بــن عقبة م٤٦/١٩، ١٠١، • 

١٢٣، ٥٩٠
الّزيادّي م١٩٥/٣• 
زيد (اســم مطلق) م١٤٩/١٥، ١٦٧، ١٧٠، • 

 ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦  ،٣٢٨  ،٣٢٧
 ،٦٥، ٣٨٦  ،٦٤  ،٤٦، ٦٣ م٢٦/١٦،   ،٣٤٤
 ،٤٦٢  ،٤٦١  ،٣٥٦  ،١٠٣ م١٠٢/١٧،   ،٤٣١
 ،٦١٦  ،٦١٥ م٢٤٦/٢٠،   ،٥٥٣  ،٥٠٧  ،٤٨٩
 ،٧٩٥  ،٧٦٩  ،٧٦٦  ،٧٦٥  ،٧٤٨  ،٦٥٢
م١٠٣/٢١، ١٣٢، ١٦٧، ١٧٥، ١٩٨، ٢٠١، ٤٠٣، 
م٣٧٩/٢٢،   ،٤٤٩  ،٤٠٧  ،٤٠٦  ،٤٠٥  ،٤٠٤

م٦٩/٢٣
زيد بن أرقم م٥٠٠/٣، م٢٨٦/١٨، ٣٠٧• 
زيد بــن ثابــت م٢٦٠/١، ٢٧١، م٣٣٧/٢، • 

 ،٢٦٢ م٢٥٧/١٧،   ،١٣٠ م١٢٩/١٣،  م١٢٦/٤، 
٢٦٦، ٢٩٥، ٢٩٨، ٣٣٥، م٢٠٩/١٨، م٢٨٦/١٨، 

م٥٤١/٢٠، م٢٥٧/٢١، ٢٦٢، ٦٠٨، م٣٦١/٢٣

زيد بــن جابر، أبــو الّشــعثاء م٢٠٤/٨، • 
م٣٢/١٣، م٢٢٧/١٥، م٣٠/١٩، ٤٠٠، م٢٤/٢٠، 

٣٥، ٥٦٦
زيد بن حارثة م١١٦/٨، م٢٠٩/١٣، م١٣/١٩، • 

٢٩٥
زيد بن خالد الُجَهنِي م٦٩/٢، م٢٢٤/٨، ٤٧١• 
زيد بن الخطاب م١٥٧/٢٢• 
زيد بن صوحان م١٢٤/١٣• 
زيد بن علي م٤٧٤/١٩• 
زيد بن المهّلب م٣٧١/١٨• 
زيد بن هارون م٢٩٦/١٧• 
زين م٣١١/١٥، ٣١٢• 
زينب (اسم جارية) م٢٣٧/٢٢• 
زينب (اسم مطلق) م٥٩٨/٢٠، ٦٠٠، ٦٧٨، • 

م٤٢٠/٢١، ٤٢١
زينب بنت جحش األسدّية (أم المؤمنين) • 

م٢٧٩/٢٠،  م١٩٥/١٨،  م١٢/١٩،  م٢٠٢/٢، 
م٥٥٣/٢١، م٧٩/٢٢، ٣٣٦

زينب بنت رسول اهللا ژ م٣١١/٨، م٥٤٧/١٩• 
زينب بنت علي بن أبي طالب م١٢٨/٢٣• 
زينب بنت نبيط م٣٢٨/١٣• 

س

الّسائب م٤٣٨/٩• 
ساكن بن علي الشماخي م١٣/١• 
سالم م٢٢١/١٨، م١١٠/٢٢، ١٩٢، ٢٤٦• 
ســالم بن أحمد بن مبــارك المحروقي • 

م١٠٢/١، ١١٣، ١١٤
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سالم بن حمد بن سليمان الحارثي م٧/١، • 
 ،١٩، ٤٧، ٤٨، ٧٩، ٨١، ٨٣، ٨٦، ٩٠، ٩٤
 ،٩٩، ١٠١، ١٠٧، ١١١، ١١٤، ١١٧، ١٢١، ١٢٥
 ،١٤٦  ،١٤٣  ،١٤٠  ،١٣٧  ،١٣٤  ،١٣١  ،١٢٨
 ،١٤٧، ١٥١، ١٥٤، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٧
 ،١٩١  ،١٨٢، ١٨٥، ١٨٨  ،١٧٠، ١٧٣، ١٧٨
 ،١٩٤، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٧

٢١٩، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٨
سالم بن راشد بن عمران السيابي م١٠٠/١• 
سالم بن راشد بن عمر الفارسي م٢٢٣/١• 
سالم بن زياد م١٢٢/٨• 
ســالم بن ســلطان بن خميس الوهبي • 

م١٩٥/١
ســالم بن عبد اهللا عن عمر م٥٣/٥، ١٥٤، • 

م٤٨٥/٦، م١٨١/١٨، ١٩٥، ٢٠١، ٢١٠، ٢٨٥
ســالم بن محمد بــن أحمد بــن عمر • 

المحروقي البهلوي م٨٦/١
ســالم مولى أبي حذيفة م٣١٩/٧، ٣٥٤، • 

م٢٩٨/١٧
السالمي م١٣/١، ١٤، ٧٥• 
الّسامري م٣٤٦/٢• 
سام ‰ م٤٥/٢• 
َسُبَرة الجهني م٤٤٢/١٩• 
الّسختياني م٢٧٥/١٨• 
الّسدّي م٧١/٢• 
ُسراحة م٢٥٤/٢٢• 
سراحة المرجومة م٣١٠/١٨• 
سراحة الهمدانية م٢٦٤/٢٢• 

سرحان بن سعيد بن ســرحان األزكوي • 
م١٥٣/١

سرحان بن موسى بن سرحان البوسعيدي • 
م٨٦/١

السري (اسم تاجر) م٤٣١/١٤• 
سعد بن أبي علي السمائلي م١٩٢/١• 
ســعد بن أبــي وّقــاص م٢٥٥/٢، ٤٠٨، • 

 ،٤٤٢ م٤٤١/٧،   ،٤٥٣ م٣٥٨/٥،  م٦١١/٤، 
م١٢١/٨، م١٨٩/٩، ٢٦٠، م٣٩٧/١٥، م١٥٢/١٦، 
م٣٣٢/٢٢،   ،٢٠٢  ،١٩٤ م١٨٠/١٨،   ،٤٣٤

م١٥/٢٣
سعد بن الربيع م٢٩٧/١٧• 
سعد بن عبادة م٨٨/٢، م٣٠٥/٧، م٤٢٠/١٥• 
سعد بن عبد اهللا بن محمد م١٩٢/١• 
سعد بن معاذ م٤١٩/٧، م٩٩/٩، م٤٠٥/١٣• 
سعيد م٣٢١/١١، م٤٠١/١٢، م٤١٩/١٦، م٥٠٦/١٩• 
سعيد بن إبراهيم م٤٩٦/٣، م٢٢١/١٨• 
سعيد بن أبي بكر م٥٣٩/٤، م٣٤٩/١٩• 
ســعيد بن أحمد بن محمد بــن صالح • 

م٦٩/١، م٤٣٤/١٤
سعيد بن إسماعيل م٢٩٣/١٥، ٢٩٤• 
سعيد بن بشير بن قاسم م٩٣/١• 
ســعيد بن ُجبير م١٤٨/٢، ١٧٩، م١٧٨/٣، • 

م٩٤/٥، ٢١٢، ٣٥٣، ٣٥٨، ٣٥٩، ٤٠٥، ٥٥٤، 
٥٨٨، ٧٢٤، م٦١٠/٦، م٢٦/٨، ٤٤٣، م٢٠٤/١٢، 
 ،١٩٩  ،١٩٦  ،١٩٣  ،١٧١ م٦٣/١٨،  م٤٢/١٤، 

٢٨٩، ٢٩٢، م٤٨٥/٢٠، م٢٤٦/٢٢
سعيد بن جعفر م٤٩٠/٤• 
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ســعيد بن جعفر بن قيس بن أبي قيس • 
م٣٥٣/١٩

سعيد بن الحكم م٨٠٥/٢• 
سعيد بن خلف بن خميس رامل المعولي • 

م١١٢/١
سعيد بن خلف بن محمد م١٩٠/١، ١٩١• 
ســعيد بن خلفان بــن ســعيد الزرعي • 

م١٠٤/١، ١٦٨، ١٧٥، ١٩٩، ٢٠٣، ٢١٥
سعيد بن خميس بن سعيد البلوشي م٩٦/١، • 

١٢٦، ١٢٩، ١٣٢، ١٩٧، ٢٠١، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٨
ســعيد بن زياد م٤٠٨/٧، ٤٠٩، م٢٨٥/٨، • 

٥٥١، ٥٥٢، م٢٩٥/١٤، م١٨٠/١٨، ٢٠٢، ٣٠٧
سعيد بن شمالل م٤٩٦/٨• 
سعيد بن العاص م٣٠٦/١٨، م٦١٢/١٩• 
سعيد بن عبادة م٢٢٦/٢٢• 
سعيد بن عبد اهللا بن محمد بن محبوب، • 

اإلمام م٤١٥/١، م٤٩٦/٤، م٣٣٨/٧، م٤٩٨/٨، 
م٨٩/٩، م٥٥١/١٤

سعيد بن عبد العزيز م٩٤/٥، ٤٠٥• 
ســعيد بن قريش، أبو القاســم م٢٦٢/١، • 

م٢٣٩/١٠،  م٢٦٥/٩،  م٤٤٢/٨،  م٥٣٧/٣، 
 ،٥٢٥  ،٥٢٢  ،٤٨٥  ،٣٠٣  ،١٣٤ م٣١/١١، 
م٢٤٠/١٢، ٤٦٥، ٥٠٥، ٥٤٩، ٤٦٦، م٢٥٥/١٥، 

٣٨٦، م٧٨/١٧، ١٢٨، م٦٥٨/٢١
سعيد بن مالك م٦٠٩/٤، ٦١٠، م٣٥٤/٧• 
ســعيد بن المبّشــر م٣٩٣/٥، م٣٨٣/٩، • 

م١٢٧/١٠، ١٣٣، م١١٢/١١، ١١٥، ١١٨، ١٧٦، 
١٧٧، م٢٨٩/١٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٨٢، ٤٨٤، 

 ،٦٨٣  ،٦٤٢  ،٦٢٩  ،٤٣١ م١٦٣/١٤،   ،٤٨٦
م٦٥/١٧،  م٤٩/١٦،   ،٣٤٢ م٦٦/١٥،   ،٦٩٧

٦٦، ٩٧، ٢٨٥، م٢٣٥/١٨، م٧٨/٢٠
ســعيد بن محرز، أبو جعفــر م٧٤٩/٢، • 

م١٢٣/٣، ٢٢٠، م٢٧/٤، ٦٣٨، م١٥٠/٥، ٢٥٢، 
م٤٣٥/٨،  م٤٠٨/٧،  م٢١٦/٦،   ،٣٠٥  ،٢٥٧
م٨٤/٩، م١٤٧/١٠، م٤٤٢/١١، م٥٨٢/١٢، ٦١٦، 
 ،١٤٩ م٤١/١٥،  م٤٤٠/١٤،  م٣٠٥/١٣،   ،٦٥٠
٣٩٥، م٢٩٣/١٧، ٢٩٤، ٥٥١، م١٢١/١٩، ١٨٧، 

٣٥٠، م٢٩٥/٢٠، ٧٧٤، م١٥٨/٢١، ٤٣٤
سعيد بن محمد م١٠٧/١، م٤٨٣/٤، م٢١٨/١١، • 

م٢٧٨/١٥
ســعيد بن محمد، أبو القاسم م٦٣١/٥، • 

م٤٣٥/١٠
سعيد بن محمد بن سعيد المفصلي م١٤١/١• 
سعيد بن محمد بن سعيد النزواني م١٣٤/١١• 
سعيد بن محمد بن عبد العراقّي م٩٣/١• 
سعيد بن محمد بن عدّي العبري م١٦٧/١• 
ســعيد بن محمد الحتات، أبو القاسم • 

م٥٥/٢٠
سعيد بن المسّيب م٧٥/٢، ٥٣٥، م١٩٦/٣، • 

٤٨٩، ٥١١، م١٩/٥، ٩٤، ٣٠٦، ٤٢٠، ٥٣٩، 
 ،٥١١ م٢٢٥/٧،   ،٤٩٢ م٢٧/٦،   ،٦٠٩  ،٥٥٤
م٤٤٣/٨، م١٢٧/١٣، م٥٩/١٧، م٢٤/١٨، ٥٦، 
 ،٨٠، ٨٥، ١٢٨، ١٣٧، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٩، ٢٧١
 ،٤١٧  ،٣٧٠  ،٣٣٨  ،٣٠٧  ،٢٨٩  ،٢٧٥
م٥٧٨/١٩، م٦٦٩/٢٠، ٧٨٦، م٥٥٥/٢١، ٥٩٠، 

م١٣/٢٢، ٣٧٧، م٢١٩/٢٣
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سعيد بن المعّال م٤٩٥/١٤• 
سعيد بن المفضل م١٤٠/٤• 
ســعيد بن ناصح بــن صالح بن غّالب • 

البهلوي م١٠٤/١
سعيد بن يربوع م٧٢٧/٥• 
سعيد بهون علي م٥٦/١• 
سعيدة م٣٣٩/٢٠• 
سعيدة بنت أبي جابر م٢٧٥/١٠• 
ســفيان بن ســعيد، أبو عبد اهللا الثوري • 

 ،٣٣٣  ،١٦٥ م١١٧/٢،   ،٣٦٥ م٢٦٨/١، 
م٧٤/٣، م٥٣/٤، ٥٥، ٦٥، ٢٢١، ٣٠٨، ٥٣١، 
٥٤٠، ٥٤١، م٢٠/٥، ٢١، ٢٦، ٣٨، ٤٠، ٤٦، 
 ،١٢١، ١٢٥  ،١١١، ١١٥، ١١٧، ١١٩  ،٨٩، ٩٤
 ،١٨٠، ٢١٢، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٤٨، ٢٨٧
 ،٣٥٣، ٣٥٨، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٢٠، ٤٣٧، ٤٣٩
 ،٤٤٥، ٤٥٣، ٤٦٣، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٨٩
 ،٥٠٣، ٥٠٥، ٥٠٩، ٥٢٨، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٤٣
 ،٥٥٢، ٥٥٤، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٨٥
 ،٥٨٨، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦١١، ٦٢٥، ٦٣٦
 ،٦٤١، ٦٤٦، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٧، ٦٥٨
 ،٦٦٦، ٦٩٥، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٥، ٧٣٤، ٧٣٥
م٣٠/٦، ٢٩٢، ٤٨٨، ٥١٤، ٥١٦، ٥٢٦، ٥٣٨، 
٥٤٨، ٥٨٩، م٦٢/٧، ١٩٧، ٥١١، م٢٣٠/٨، 
م٢٦٩/٩، ٤٤١، ٥٤٥، م٣٤٠/١٢، م٩٨/١٣، 
م٣٥/١٤، ٧٤، ١٦٧، ١٧٢، ٣٢٦، ٣٤٤، ٦٩٢، 
م٢٩٧/١٧، ٥١٥، ٥٤١، ٥٤٩، م٣٣/١٨، ٥٧، 
 ،٨٢، ٨٧، ١٢٨، ١٣٧، ١٨٩، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢١
 ،٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧

 ،٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٠٧، ٣٤٣، ٣٧٠
م٤٣٠/٢١، ٦٠٩، م٢٢٤/٢٣

سفيان بن عيينة م٢٥٠/١، م٢٠٢/١٨، ٢٩٢• 
ســفيان بن محمد بن عبد اهللا الّراشدي • 

م١٣٤/١
سقراط م٢٨٤/١• 
سالمة م٤١٦/٢٢• 
سلطان بن سيف بن مالك اليعُربي م١١٢/١، • 

١٤٢، ١٧١، ٢٠٧، ٢١١، ٢١٦، ٢٢١
سلطان الشيباني م٣٩/١، ٤٠• 
سلمان بن مّداد م١٨٥/١• 
سلمان بن ميمون الّنفوسي م٣٢/٦• 
ســلمان الفارســي م٢٣٨/٢، ٥٢٠، ٥٣٥، • 

م١١/٣، ٢١٢، م٣٣٣/٤، م٢٥/٩، م٢٩١/١٩
سلمة م٣٥٢/١٩• 
سلمة بن األكوع م٣٦١/٥• 
ســلمة بن ســعيد العوتبي، الصحاري، • 

أبو المنذر م٦٤/١، م٣٦٩/١١
سلمى م٤٦٣/٣• 
سليك بن سليكة م٢٦٨/٢٣• 
سليمان م٨٧/٧، ١٠٧، ١٣٧، ١٩٠، ٢٧٥، • 

م١٢٩/١٦،   ،٦٢٩ م٤٠٥/١٤،   ،٤٧٥  ،٤٧٤
٤٤٥، م٣٨٩/٢٠، ٥٥٤، م١٤٧/٢٢، م٣٥٥/٢٣، 

٣٦١
سليمان بن إبراهيم م٧٧/١٦• 
سليمان بن حرب م٩٤/٥• 
ســليمان بن الحكــم م٥٩٢/٢، م٢٦٨/٤، • 

م٨٢/٥، ١٤٩، ٣٨٢، ٣٨٩، ٥٥٨، م٣٤٠/٨، 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٧٨

٤٤٢، ٤٤٧، م٥٠/١١، م٦٨٤/١٢، م٤٨/١٣، 
م٦٨٨/١٤، م٤٨٧/١٥، م٤٤١/١٦، م٤٨/١٩، 

١٦٠، ٥١٠، م٢٩/٢٠، م٣٣/٢٢، ٣٨٧
سليمان بن الحكم والي صحار م١٦٥/٩، • 

١٦٦، ٢٦٣، ٣٨٠
سليمان بن حنظلة م١٩٨/٤• 
سليمان بن داود م٣٨٨/١٥• 
سليمان بن ربيعة الباهلي م٦٤/٨، م٣٧/٩، • 

م١٢٤/١٣
سليمان بن سالم بن خلف البلحسيني • 

م٢١٩/١
سليمان بن سعيد م٢٦١/٣، م٤٤٤/١٩• 
سليمان بن سّيار م٤١٧/٢١• 
سليمان بن شمالل م٢٢٦/١٩• 
سليمان بن عبد العزيز م٤٣٥/٨، م٣٤٨/١٢، • 

م٤١٠/١٨
سليمان بن عبد الملك م٣٠٤/٧• 
ســليمان بن عثمان، أبو عثمان م٤١٥/١، • 

 ،٩١  ،٧٨ م٥٥/٣،   ،٥٨٤  ،٥٠٦ م٤٢٤/٢، 
٣٥٧، ٥٢١، م٦١/٤، ١٢٨، ٢٨٣، ٢٨٤، ٣٩٣، 
٤٥٩، م٣٣٤/٥، ٤٣٢، ٥١٨، م١٠٨/٦، ٢٢١، 
٢٤٣، ٢٥٢، م١٦٧/٧، م٥٣٤/٨، ٥٣٩، ٥٤٠، 
م٢٣٤/١٢،   ،٢٩٥  ،٧٢ م٧١/١١،  م٣٦٩/١٠، 
 ،٢٧١ م١٧٩/١٤،  م٢٩٨/١٣،   ،٣٤٩  ،٣٤٨
٣٧١، ٤٣١، م٦٤/١٥، ٦٥، ٢٠٣، ٣٩٤، ٤٠١، 
م٩٧/١٧،   ،١٢٦  ،١٢٢ م١٣/١٦،   ،٤١١  ،٤٠٧
٢٨٥، ٦٧٨، م١٤١/١٨، م١٢٥/١٩، ١٢٦، ١٦٦، 
 ،١٧٨، ١٨٣، ١٩٢، ٢٣٨، ٢٧٦، ٣٥٣، ٣٥٥

٣٥٦، ٣٨٦، ٥١٠، ٦٤٤، م١٤١/٢٠، ٢٥٤، ٢٩٥، 
 ،٥٤١، ٥٧٦، ٥٨٣، ٥٨٦، ٥٨٨، ٦٥١، ٦٦٩

م٥٠/٢١، ٥٤، ٢٦١، ٤٧٤، ٦٣٠، م١١٣/٢٢
ســليمان بن ماجد بن ناصر بن ســالم • 

الحضرمي م١٣١/١، ١٣٤
سليمان بن محمد م٤٨٠/١٠، ٤٨١• 
سليمان بن محمد بن أحمد م١٣٣/١• 
سليمان بن محمد بن حبيب، أبو مروان • 

م٧٧٩/٢، م١٥٠/٣، م٣٣/٤، م٥٠/٥، ٧٧، 
 ،٢٤٠، ٢٩٦، ٣٧٤، ٣٨٦، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٣
 ،٣٩٤، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٣٤، ٤٦٧، ٥١٢، ٦١٩
م١٦٦/١٠،  م٨٢/٩،   ،١١٤ م٢٩/٧،   ،٦٢٨
١٦٨، ١٧٧، ٣٢٦، م٩/١١، ٤٨٠، م٢٨١/١٣، 
 ،٣٧٤  ،١٥٤ م١٥٣/٢٠،   ،٣٦٧ م٧٤/١٦، 

٣٩٢، ٦٣٦، ٧١٧
ســليمان بن محمد بن ربيعة المربوعي • 

م١٥٥/١، ١٥٦
سليمان بن محمد بن سليمان م١٦٣/١• 
سليمان بن محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر • 

م٣٥٣/١٩
ســليمان بن محمد بــن مداد بن أحمد • 

م٨٩/١، ٩٠، ٩٧، م٤٣٣/١٩
سليمان بن موسى م٥٩٣/٥، م٨٥/١٨، ١٢٨• 
سليمان بن ميمون الّنفوسي، أبو الّربيع • 

م٣٥/١، م١٠١/٤، م٧٢/٢٢
سليمان بن هارون م٥٣٦/٥• 
سليمان بن يزيد م٢٥٩/٧• 
سليمان بن يسار م٢٠/٥، ٢٤٨• 
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ســليمان ‰ م٢٣٧/١، ٢٤١، ٣٤١، ٣٩٢، • 
م٤٥/٢، ١٣٦، ٤٦٤، م٦٠/٨، م٣٢/٩، ٣٣، 

٣٤، ٣٥، ٣٦، م٢٠١/١٢، م٢٢٠/٢٢
ُسَلْيَمى م٤١٩/٦• 
سماك بن خرشة م٦٢/١٤• 
سمعان المدني م٢٤١/١٥• 
الّسموأل م٣١٩/٢• 
السموأل بن عاديا م٥٠٢/٢• 
ســهل بن أبــي خيثمــة م٧٠٩/٥، ٧١١، • 

م٢٧٩/٢٣
سهل بن حنيف م٢٠١/١٨، م٣١٨/٢٢• 
سهل بن عبد اهللا م١٠٠/٢، م٣٤/٨• 
سهل بن عمر م٧٢٧/٥• 
سهل بن مروان م١٧/٩• 
سهيلة بنت سهل م٨٠/٢٢• 
سوار م٧٩/٩• 
َســْوَدة (أم المؤمنين) م٢٠٢/٢، م١١٢/٧، • 

م٦١٩/٢١
سويد م٤٣٠/١٣• 
سويد بن علقمة م١٢٤/١٣، م١٢٧/١٨• 
سويد بن كاهل م٣٠٦/١٨• 
الّسّيد الحميري م١٨٥/١٣• 
سيدة إسماعيل كاشف م٧١/١، ٧٢• 
سّيدة بنت إبراهيم المعروفة بسنان م٣١٤/١٦• 
سيرين م٩٣/١٨• 
سيرين (أََمة قبطّية) م٣٣٨/٢٢• 
ســيف بن حمد بن ســالم المحروقي • 

م١٩٥/١، ١٩٨

سيف بن حمد بن سلّيم الجهضمي م١٠٣/١• 
سيف بن خالد بن محمد بن خنجر م١٧٦/١• 
ســيف بن خلف بن محمد بــن خنجر • 

م٨١/١، ٨٤، ١٢٢
سيف بن سعيد بن خلف بن زامل المعولي • 

م٨١/١، ٨٤، ١٠٩، ١٢٢، ١٣٨، ١٤٩، ١٧٦
ســيف بن ماجد بــن مبــارك اليعربي • 

م٢٠٧/١، ٢١١

ش

شاذان (اسم مطلق) م٤٤/١٣، م٦٤/١٦• 
الّشافعي، محمد بن إدريس م٢٤/١، ٤٢، • 

٣٢٠، ٢٩٤، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٦٥، م٢٦/٢، ٤٤١، 
 ،٤٥٤، ٤٦٠، ٤٧٨، ٥١٥، ٥٢٣، ٥٩١، ٦٢٨
 ،٧٩٤  ،٧٨١  ،٧٧٥  ،٧٤٩  ،٧١٧  ،٦٧٠
م٢٣/٣، ٤٢، ٤٦، ٥١، ٦٢، ٦٨، ٨٥، ٨٧، 
 ،٩٢، ٩٦، ١٠٠، ١٠١، ١٢٢، ١٤٩، ١٥٢، ١٦٦
 ،٢٨٩  ،٢٦٠  ،٢٠١  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٧  ،١٧٠
 ،٣٠٧، ٣٠٩، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٩، ٣٣٥، ٣٣٨
٤٥٥، ٥٠٨، ٥١٠، ٥١٢، ٥٢٩، ٥٣٢، م٢٤/٤، 
 ،٥٣، ٥٤، ٥٥، ٦٥، ١٢٢، ٢١٨، ٤٠٩، ٤١٩
٤٢٨، ٥٧٠، ٥٩٦، ٦١٩، ٦٤٤، م٢٠/٥، ٢١، 
 ،٢٦، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٦، ٨٩، ١١١، ١١٤، ١١٥
 ،١١٧، ١٢١، ١٢٥، ١٢٧، ١٥٤، ١٨٠، ١٨٢، ٢١٢
 ،٢٣٠، ٢٦٢، ٣١٠، ٣١٤، ٣١٥، ٣٤٩، ٣٥٤
 ،٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٢٠، ٤٣٧
 ،٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٥٣، ٤٥٦، ٤٦٠، ٤٦٣
 ،٤٧١، ٤٧٢، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٢
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 ،٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٩، ٥٢٨، ٥٣٣
 ،٥٣٥، ٥٣٩، ٥٤٣، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٥، ٥٦٦
 ،٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٧
 ،٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٥، ٥٨٨، ٥٩٢، ٥٩٣
 ،٦١١، ٦١٢، ٦٢٥، ٦٣٦، ٦٣٨  ،٥٩٤، ٦٠٩
 ،٦٤١، ٦٤٨، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٦٦، ٦٧٠، ٦٩٥
 ،٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٣، ٧٢٤، ٧٣٤، ٧٣٥
م٣٦/٦، ٦١، ٦٢، ٩٠، ٩١، ٩٤، ٩٥، ١٠٥، 
 ،٢٨٧  ،٢٦٧  ،١٩٢  ،١٨١  ،١٤٥  ،١٤٠  ،١٣٤
 ،٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٢١، ٣٢٢، ٤٣٧
 ،٤٤٤، ٤٤٦، ٤٥٨، ٤٦٠، ٤٧١، ٤٨٥، ٤٨٧
 ،٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١٢
 ،٥٣٢  ،٥٢٠  ،٥١٩  ،٥١٨  ،٥١٦  ،٥١٥  ،٥١٣
 ،٥٣٣، ٥٣٧، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٥٧
 ،٥٦٧، ٥٧٥، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨٢، ٥٨٩
 ،٦٢٤  ،٦١٢  ،٦١٠  ،٦٠٧  ،٥٩٥  ،٥٩١  ،٥٩٠
 ،١٤٦  ،١١١، ١١٧، ١٣٣  ،٩٢ م١٦/٧،   ،٦٢٧
١٩٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢٥، م٢٠٧/٨، ٢١٣، ٢٣٠، 
 ،٢٤٢، ٢٤٨، ٢٥٠، ٣١٣، ٣١٤، ٤٢٤، ٤٤٣
م٧٥/٩، ٧٨، ٩٠، ٢٢٣، ٢٥٩، ٢٧٤، ٣٣٧، 
 ،٣٦٨، ٣٨٥، ٣٩٥، ٤١٧، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٧٧
٥٤٥، م١٥٣/١٠، ٣٦٦، ٣٨٠، ٣٨٧، ٤٤٧، 
٥٦٧، م١٥/١١، ٥٢٣، ٥٣٧، ٥٩٩، م١٥٣/١٢، 
 ،١٦٨، ١٧٧، ٢٤٤، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٩٠، ٣٤٠
 ،٣٤١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧
 ،٤٥  ،٤٠  ،٣٣  ،٢٣ م١٧/١٣،   ،٥٩١  ،٥٦٧
 ،٤٧، ٥١، ٧٥، ٧٧، ١٠٠، ١٢٥، ١٣٥، ١٣٨
 ،١٥٠، ١٥٢، ٢٣٠، ٢٥٠، ٣١٧، ٤٠٧، ٤٦٨

م٣٦/١٤، ٣٧، ٤١، ٤٤، ٤٧، ٤٨، ٥١، ٨٣، 
 ،١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٥١، ١٦٥، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٤
 ،٢٥٧، ٢٥٨، ٢٩٨، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٩
 ،٣٤٤، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧٢، ٤٠٦، ٥٩١
م٧٨/١٥،   ،٦٩٢  ،٦٩١  ،٦٨٥  ،٦٣٧  ،٦٣٦
م٤٠٨/١٧، ٤٧٧، ٥١٥، ٥٣٠، ٥٤٣، ٥٤٥، 
 ،٥٤٧، ٥٤٩، ٥٦٠، ٥٦٤، ٥٦٨، ٥٨٠، ٥٨٢
 ،٦٢٩  ،٦٢١  ،٦٠٦  ،٦٠٢  ،٦٠٠  ،٥٩٠  ،٥٨٤
٦٣٠، ٦٧٣، م٢٤/١٨، ٣٣، ٦٥، ٨٥، ٨٦، 
 ،٨٧، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٩، ١٢٧، ١٢٨، ١٣٧
 ،١٦٢، ١٦٨، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠١، ٢٠٩، ٢١٢
 ،٢٢٠، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩
 ،٢٨٠، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣٠٧
 ،٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣٧، ٣٤٣
 ،٣٦٢، ٣٦٤، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٢
م١١/١٩، ٨٣، ٨٦، ١٤٤، ١٦٢، ٢٨٢، ٢٩٥، 
 ،٢٩٧، ٤٦٤، ٤٦٧، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٩، ٥٠٤
 ،٥٥٣، ٥٥٨، ٥٨٦، ٦١٧، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٣٠
٦٤٠، م١١/٢٠، ١٥، ٥٢، ٦٦، ١٩٨، ٢٠٠، ٤٠٩، 
 ،٥٥٢  ،٥٥١  ،٥٤١  ،٥٤٠  ،٥٢٩  ،٤٨٥  ،٤١٨
 ،٥٥٧، ٥٦٠، ٥٧٧، ٥٩٠، ٦٠٨، ٦٢٣، ٦٢٧
 ،٧٠٠، ٧٥٢، ٧٦٧، ٧٧٥، ٧٧٧، ٧٨٥، ٧٨٦
٧٩٣، م١٢٥/٢١، ١٤٦، ٢٠٣، ٢١١، ٢٥٦، ٢٧٦، 
 ،٢٨٢، ٢٨٣، ٤١٧، ٤١٨، ٤٤٦، ٤٦٥، ٤٨٠
 ،٤٨٣، ٤٨٨، ٤٩١، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٧، ٥١٦
 ،٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٥، ٥٥٤، ٥٦٤، ٥٧٥، ٥٩٠
٦٠٩، ٦١٣، ٦٤٨، م٥٢/٢٢، ٩٦، ١٢٠، ١٢٩، 
 ،٢٤٦  ،١٩٩  ،١٩٠  ،١٧٨  ،١٧١  ،١٦٦  ،١٥٥
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 ،٢٥٨، ٢٥٩، ٢٧٠، ٢٩٤، ٢٩٧، ٣٠٠، ٣٠١
 ،٣٠٥، ٣٠٧، ٣٢٠، ٣٤٣، ٣٥٥، ٣٦٤، ٣٧٧
 ،٣٧٨، ٣٨٠، ٣٨٣، ٣٩٦، ٤٠٠، ٤٠٧، ٤١٠
 ،٤٤٢  ،٤٤١  ،٤٤٠  ،٤٣٥  ،٤١٩، ٤٣٣  ،٤١٤
٤٤٧، ٤٥٠، ٤٥٢، ٤٥٥، م٨٢/٢٣، ١٠٤، ١٢٧، 
 ،٢٠١، ٢٠٩  ،١٢٨، ١٣٧، ١٧٣، ١٧٨، ١٨٩
 ،٣٠١  ،٢٩٢، ٢٩٣  ،٢٧١، ٢٨٦  ،٢٢٤، ٢٥٤

٣١٠، ٣٦٦، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٩١، ٤١٠
شايق بن عمر األزكوي م٢٠٧/١٧• 
شبل بن معبد م٣٠٢/٢٢• 
شبيب م١٤٤/٨، م٢٣٦/١٦• 
شبيب بن عطية الُعماني م٢٤٣/٦، م٤٤٨/٧• 
شّداد بن أوس م٣١/١٩• 
شراة بن محمد بن موسى م٢٩٣/١٥، ٢٩٤، • 

م٣١٤/١٦
شرحبيل الهمداني م٦٥٢/١٧• 
شريح العراقي م٨٥/١٤• 
شريح، القاضي بن الحارث، الكندي، أبو • 

أمية م٣١٩/١، م٨٩/٤، م٦٥١/٥، م١٩٠/٦، ٢٤٣، 
م٥٣٠/٧، م١٧/٩، ١٨، ٢٢، ٤٢، ٤٣، ٤٧، ٦٨، 
 ،٧٤، ٧٧، ١٥٣، ٢٢٠، ٢٤١، ٢٤٦، ٢٦١، ٣٨٥
٤٣٨، م٣٦/١٠، ٧٧، ١٣٧، ١٩١، ٢٨١، ٣١٧، 
 ،٢٠٧  ،١٢٥  ،٧٩ م١٧/١٣،  م١٨٩/١٢،   ،٣٤٦
 ،٤٦٣ م٣١٠/١٦،   ،٦٣٧ م٣١٠/١٤،   ،٢٠٨
م٢٩٤/١٧، ٥٩٥، م١٩٥/١٨، ٣٥٢، ٣٦٦، ٣٧٠، 

م٨٤/١٩، م٧٩٨/٢٠، م٥٩٤/٢١، ٦٣٣، ٦٥١
ُشــَرْيك م٢٢٨/٥، ٥٢٨، ٥٤٣، ٥٩٤، ٦٩٥، • 

٧١٣، ٧١٥

الشــعبي، عامر بن شــراحيل م٧٧٧/٢، • 
م٢١٤/٤، م٨٩/٥، ٣١٠، ٣٥٨، ٤٢٠، ٤٣٧، 
٤٥٦، ٥٣٩، ٥٥٤، ٦٤٦، ٦٥١، ٧١٠، م٨٣/٦، 
م٤٦/٩، ٧٤، ٧٧، م١٦٩/١٣، م٨٥/١٤، ٦٨٥، 
م٨٧/١٨، ١١٠، ١٢٨، ١٣٧، ٢٠٠، ٢٠٩، ٢١٢، 
م١٩٧/١٨، ٢٢١،   ،٢٨٩، ٣٠٦، ٣٢٧، ٣٦٨
م٨٣/٢٢،  م٤١٨/٢١،  م٧٥٣/٢٠،   ،٢٨١

م٦٢/٢٣، ١٤٣، ٤٠٥
شعيب ‰ م١٩٨/٢٠• 
الّشّماخ م٢١٢/١٣• 
الّشّماخ بن العالء م٤٤٥/٣• 
الشماخي م١٤/١• 
شمعون م٢٠٢/١٩• 
شميلة م٩/٢٠• 
شهر بن حوشب م٩٢/٣، م٢٨٩/١٨• 
شيبان م٤٤٨/٧• 
الشيباني = سلطان الشيباني• 
شيث ‰ م٤٥/٢، م٣٣/٩• 

ص

صالح بن سعيد الّزاملي م٤٣٠/١٩، ٤٣٣• 
صالح بن عزيز بن محمد م١٨٠/١• 
صالح بــن مبارك بن مســعود الربخي • 

البهلوي م١٠٦/١، ١٧٤
صالح بن نوح، أبو نوح (الّدّهان) م٥٩٢/٢، • 

 ،٦٤ م١٤/٧،  م١٢٨/٤،   ،٣٣٤ م١٧٤/٣، 
 ،١٨٨  ،١٦٢ م١٦١/١٩،  م٣٢/١٤،  م١٣١/١٣، 

٢١١، م٢٢٨/٢٠، ٣٢٨، م٤٤٣/٢١، ٤٥٣، ٤٦٠
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صالح بن وّضاح م٦٥/١، م٥٦٨/٨، ٥٨٥، • 
م٥٤٧/١٢، ٦٢٤، م٤٣٠/١٩

صالح بوكرموش م٥٦/١• 
صالح مولى رسول اهللا ژ م٤٧/١٨• 
صحار بن عبد م١٤٣/١٦• 
ُصحار (علم) م٦٠٩/١٧• 
صعصعة بن ناجية م١٨٩/١٣• 
صفوان م٤٣٠/٢٢، ٤٤٩• 
صفوان بن أمّية م٧٢٧/٥، ٧٢٩، م٩٧/٨، • 

٢٣٠، م٧٤/١٣، ٧٦
صفوان بن عمار الّطائي م٧٩٦/٢٠• 
صفوان بن محمد م٧٤/٤• 
صفوان بن المعطل السلمي م٣٣٤/٢٢، • 

٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨
صفوان بن يعلى م٧٥/١٣• 
صفّية م٨٠/١٩، م٩/٢٠، م٥٥١/٢١• 
صفّية بنت حيّي بن أخطب م٩/٧، م١٩٠/٩، • 

م٢٨٧/٢٠
صفّية بنت محمد م١٨٤/٢٠• 
الّصقر م١٦٦/٩• 
الّصقر بن عّزان م٣٤٠/٨• 
الّصقر بن محمد بن زائدة م٤١٩/٨، ٤٢٠، ٥٣٩• 
الّصلت (اسم مطلق) م٦٤/١٦• 
الّصلت بن أحمد م١١٧/٩• 
الصلت بن خميــس، أبو المؤثر م٣٥/١، • 

م٢٠٩/٢،   ،٣٧٧  ،٣٧٦  ،٣٧١  ،١٥٦  ،١٥٥
 ،٢٣٠، ٢٩٥، ٣٢٣، ٣٦٥، ٣٩٨، ٤٢٥، ٤٥٧
 ،٤٦٦، ٤٦٨، ٤٦٩، ٥١١، ٥٢٩، ٥٩٣، ٥٩٩

 ،٧٧٩  ،٧٣٧  ،٧٠٩  ،٧٠٠  ،٦٨٠  ،٦٥٢
م١٢٤/٣، ١٣١، ٢٠٩، ٢٣٦، ٢٦٠، ٢٧١، ٣٠٢، 
٤٢٢، ٥٢٥، م٧٤/٤، ١١٩، ١٢٠، ١٣٨، ١٦٨، 
 ،٢٨٥  ،٢٥٤  ،٢٢٨  ،٢١١  ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٩٤
 ،٣١٧، ٣٣٥، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٨
 ،٣٧٦، ٣٨٢، ٣٨٧، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٥١
 ،٥١٩، ٥٢٣، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٤، ٥٣٦، ٥٤٠
 ،٥٤٤، ٥٥٧، ٥٦٣، ٥٦٥، ٥٧٣، ٦٠٢، ٦٠٤
 ،١١٥  ،١٠٦  ،٥١  ،٥٠ م٤٧/٥،   ،٦٤٠  ،٦٣٧
 ،٢٢٢  ،٢٠٤  ،٢٠٢  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٤١
 ،٢٣٦، ٣٠٤، ٣٢٢، ٤٦٩، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦
 ،٦١٥، ٦٢٩، ٦٣٦، ٦٤٨، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥
 ،٧٠، ٧٥  ،٥٥ م٢٧/٦، ٣٣،   ،٧٠٠، ٧٣٨
 ،٢٢٥، ٢٤٣، ٣٠٧  ،٢١٦  ،١٩٦  ،١٠٠، ١٧٣
 ،٣٠٩، ٣١٣، ٣١٨، ٣٢٧، ٣٢٨، ٤٦٠، ٥٠٣
٥٥٦، ٦١٦، م٣٢/٧، ٤٣، ٦٤، ٦٦، ١٢٠، ١٢٦، 
 ،١٤٦، ١٦٩، ١٧٧، ١٩٤، ٢٠٧، ٣١٣، ٣٣٤
 ،٣٥٥، ٤١١، ٤٤٨، ٤٥٢، ٤٩٤، ٤٩٨، ٥٢٩
 ،٥٣٥، ٥٣٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٤
 ،٢٤٢  ،٢٣١  ،٩٦  ،٩٥  ،٧٩ م٢٠/٨،   ،٥٥٧
 ،٢٤٧، ٢٨٩، ٣٢٢، ٣٢٨، ٣٣٨، ٣٤٢، ٣٤٧
 ،٣٩٣، ٤١٦، ٤٣٦، ٤٤٢، ٤٦٧، ٤٧١، ٤٨٥
٥١٩، ٥٣٦، ٥٥٢، ٥٦٤، ٦١٠، م٨٥/٩، ١١٠، 
 ،٣٠٩  ،٣٠٨  ،٢٥٧  ،٢١١  ،١٦٥  ،١٤٩  ،١٤٧
 ،٣١٠، ٣٧٩، ٣٩٤، ٤٤٥، ٤٧٨، ٤٨٣، ٥٢٢
م٢١/١٠، ٣٠، ٨٨، ٩٠، ١٣١،   ،٥٢٣، ٥٣٨
 ،٢٣٣  ،١٨٧  ،١٨٢  ،١٥٩  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٤
 ،٢٧٩، ٢٨٢، ٢٩٢، ٣٠٤، ٣١٠، ٣٢٠، ٣٣٧
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 ،٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩١، ٤٠٧، ٤٤٤، ٤٥٨
٤٧٧، ٤٨١، ٥٢٥، م١٢/١١، ٥٢، ١٠٤، ١٣٧، 
 ،١٧٨، ٢٠٧، ٢١٧، ٢٥٦، ٢٦٧، ٢٨٨، ٣١٣
 ،٣٧٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٥، ٤٦٨، ٤٧٧، ٤٨٠
 ،٤٩٧، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٣، ٥٩٢، ٦١١
 ،٢٠١ م٥٩/١٢، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ١٧٥، ١٨٨، 
 ،٢١٧، ٢٥٦، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٩٠، ٢٩٨، ٣٤٥
 ،٣٤٦، ٣٥١، ٣٥٣، ٤٠٩، ٤٥٩، ٤٦٩، ٥٥١
 ،٦٤٦  ،٦٢٥  ،٦٢٤  ،٦٢٠، ٦٢٣  ،٦١١  ،٥٩٧
 ،١٧٥ م١٣٢/١٣،   ،٧٠٢  ،٧٠١  ،٦٩٥  ،٦٨٦
 ،١٩٩، ٢٤٧، ٢٧٣، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣١٨، ٣٣٠
 ،٤٤١  ،٣٧٥  ،٣٧٣  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٥٠
 ،١٣١، ١٧٨  ،١١٥  ،١١٣  ،٩٢  ،٣٤ م٢٠/١٤، 
 ،٤٨٦  ،٤٤١  ،٤٣١  ،٣١٦  ،٢٦١  ،٢١١  ،٢٠٦
 ،٦٤١  ،٥٩١، ٦١٨  ،٥٠٦، ٥٠٩، ٥٤٠، ٥٧٧
٦٦٢، ٦٧٥، ٦٧٨، ٦٩٨، م٣٢/١٥، ٥٠، ٧٣، 
 ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٤١  ،٢٧١  ،٢٦٢  ،٢٥٢  ،٨٤
 ،٣٥٣، ٣٥٥، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٧٨، ٣٩١
 ،٤٠٢، ٤٣٥، ٤٤٠، ٤٤٤، ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٦
م٦٩/١٦،   ،٤٩٨  ،٤٩٣  ،٤٨٩  ،٤٨٧  ،٤٧٨
 ،١٠١، ١٠٢، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٧، ١٤٨
 ،١٥١، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٩، ١٦٤، ١٧٢، ١٨١، ١٨٢
 ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،٢٠٣  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٧
 ،٢٢٣، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤١، ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٧٢
 ،٢٨٣، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٦٤، ٣٨٧، ٤١٣
 ،١٣٦  ،١١٤  ،٩٨  ،٧٣  ،٦٧  ،٢٨ م١٤/١٧، 
 ،١٣٧، ١٣٨، ١٨٥، ١٨٧، ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣
 ،٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٣٠٠، ٣٠٢

 ،٣١٧، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٦، ٣٧٢، ٣٧٦، ٤٢٠
 ،٤٢١، ٤٣٠، ٥٤٦، ٥٧١، ٥٧٤، ٦٠٨، ٦٢٦
 ،٦٧٨  ،٦٥٩  ،٦٥٨  ،٦٣٦  ،٦٢٩  ،٦٢٨
م٣٩/١٨، ١٠٥، ١٣٩، ١٤٠، ١٧٦، ١٧٨، ٢١٨، 
٢٣٩، ٢٥٨، ٣٣٢، م٢١/١٩، ٦١، ١٢٣، ١٣٤، 
 ،١٣٥، ١٧٩، ١٩٥، ٢٠٣، ٢٢٢، ٢٣٣، ٣٢٧
 ،٣٣١، ٣٣٢، ٣٦٠، ٣٧١، ٣٩٧، ٤١٠، ٤١٣
٤٢٩، ٥٤٦، ٥٨١، ٦٠٧، م٣٣/٢٠، ٤١، ٧٩، 
 ،٨٩، ١٣٢، ١٩٠، ١٩١، ١٩٩، ٢٠٥، ٢١٣، ٢٩٥
 ،٣١٨، ٣٦٣، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٨
 ،٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٦، ٦٠٣
 ،٦٤٠، ٦٤١، ٦٨٩، ٧٠٦، ٧٣٢، ٧٤١، ٧٥٧
٧٨٩، م٨٠/٢١، ١٢٦، ٢٠٢، ٢٤١، ٢٤٨، ٣٥١، 
 ،٤١٦، ٤٨٤، ٤٩٨، ٥٧٩، ٦٤٢، ٦٦٢، ٦٦٤
م١٦/٢٢، ٢٤، ٣٢، ٣٣، ٥٣، ٧٠، ١٠٢، ١٠٣، 
 ،٢٧٥  ،٢٦٩  ،٢٥٥  ،٢٠٥  ،١٩٦  ،١٤٠  ،١٣٧
٢٧٧، ٢٨١، ٣٨٧، ٤٠٢، م٢٠٧/٢٣، ٢٢٨، 

٢٦٠، ٢٧٠، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٩٤، ٤٢٣
الصلت بــن مالــك الخروصــي، اإلمام • 

م٣٥/١، ٦٢، ٧٠، م٥٥/٣، م٥٧٣/٤، م٦٢٦/٥، 
 ،٤٩٥  ،٤٧١ م٢٦٣/٨،   ،٣٩٤ م٣٥٨/٧، 
م٣٤٩/١٩،  م٥٩٤/١٤،   ،١٣٦  ،١٣١ م١٢٢/٩، 

م٣٦٠/٢٢
الّصنوبري م٦٤/٢• 

ض

الضّحــاك م٣٥٣/٥، م٤٤٠/٦، م٣٩٤/١٨، • 
م١٨٩/٢١



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية١٨٤

الّضّحاك بن سفيان الكالبي م١١٠/٢٣• 
الّضّحاك بن هالل م٣٢٨/٨• 
ُضَمام م٢٥/٢٠، ٣٥، ٧٨٧، م٤٥٣/٢١، ٤٦٠، • 

م٢٠٦/٢٣
ُضمام بن الّسائب م٤١٥/١• 

ط

الّطائي م٧٣/٢• 
طالوت الّسموألي م٢٣٣/٤• 
طاهر بن الحسن م٦٥/٢• 
طاوس بن كيسان م٦٦/٤، م٢٠/٥، ٢٢٨، ٣٠٦، • 

 ،٦٣٦  ،٦٠٩  ،٥٨٨  ،٥٣٩  ،٥٣٦  ،٤٤٤  ،٣٥٨
٦٣٨، ٦٩٥، م٢٦/١٢، م٤٢٠/١٥، م٦٥/١٨، ١٢٧، 

١٣٧، ٢٨٩، م٦١٧/١٩، م٦٠٩/٢١
الطبراني م٣٦/١• 
الطّحاوي = أحمد بن محمد بن سالمة، • 

أبو جعفر
َطَرَفة بــن العبــد م٢٤١/٢، ٣٣٣، ٤٠٧، • 

م٢٠٧/٦، م٣٢٦/٢٢
ططلوس م٢١/٢٣• 
الطفيل م٥٧٤/٦• 
طلحة م٢٣١/٨، م٣٢٤/١٨• 
طلحة بن عبيد اهللا م٥٤٤/٢، م٤٧٧/٧، ٣٥٤، • 

٥٦٧، م٣٣٣/٨، م١٩٠/٩، ١٩٢، م١١/١٩، م٢٧٠/٢٠
الطوسي م٣٢٧/٢٢• 

ع

عائشة (اسم مطلق) م٤٢٠/٢١• 

عائشــة (أم المؤمنين) م٢٣/١، ٢٦، ٤٢، • 
 ،١١٨، ١٦١، ١٦٢، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٦، ٢٤٩، ٢٩٢
 ،١٧٠  ،١٠٦  ،٩٩  ،٢٦  ،٢٥ م١٤/٢،   ،٣٢٤
 ،١٧٤، ٢٧٥، ٣٢٠، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٩٠، ٤٣٩
٥١٠، ٥١٧، ٥٩٥، ٧١٧، ٨١٣، ٨١٤، م٢٨/٣، 
 ،١٠٢، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٩، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٩
 ،٢٧٢، ٢٧٤، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٤٣، ٣٤٧، ٣٥٨
 ،٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٤١٥، ٤٤٧، ٤٧٥، ٤٨٥
م١٩/٥،   ،٢١١، ٥٩٣، ٦٤٥ م٢١٠/٤،   ،٥٠٨
 ،٤٥٩  ،٤١٣  ،٣٥٨  ،٣١١  ،٣١٠  ،٩٧  ،٩٤
٥٣٢، ٥٥٤، ٦٠٩، م٢٨/٦، ٨٣، ٩١، ١٠٣، 
 ،٤١٢  ،٢١٧، ٢٤٨  ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٨٠  ،١٧٩
٤٨٤، ٥٧٩، م٢٢/٧، ٢٤، ١١٢، ٢٥٩، ٢٦١، 
م٤٦/٩،   ،٢٠٨  ،٤٠ م٣٨/٨،   ،٤٠٤  ،٣٦٢
م٣٠/١٢، ٨٨، ٢٢٤، ٣١٦، م١٢٧/١٣، ١٨٣، 
١٨٥، ٣٩٢، م٥٨٥/١٧، ٥٨٦، م٢٤/١٨، ٣٦، 
 ،٤٧، ٤٩، ٦٤، ٦٥، ١٢٧، ١٣٣، ١٣٩، ١٦٣
 ،١٨٠، ١٩٦، ١٩٨، ٢٠٢، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٨١
 ،٢٩٠، ٣٤١، ٣٥٠، ٣٧٠، ٣٨٦، ٣٨٩، ٤٠٠
٤٠٣، ٤٠٤، ٤٢٥، م١٠/١٩، ١١، ١٩، ٤٩، ٨٠، 
 ،٥١١، ٥١٣، ٦١٥  ،١١٤، ٢٥٦، ٢٨٧، ٥٠٣
٦٢٠، ٦٣١، م٩/٢٠، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، 
 ،٢٨٨، ٢٩٢، ٤٦٤، ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٨٥، ٥٦٠
 ،٢٧٦  ،٢٧١  ،٢٦٠ م٢٥٥/٢١،   ،٧٤١  ،٦٤٢
٣٩٣، ٤١٧، ٥٢٩، ٥٥٥، ٦٤٨، م٧/٢٢، ٦١، 
 ،١٢٠  ،٩٧  ،٨٩  ،٨٧  ،٨٥  ،٧٩  ،٦٤  ،٦٢
 ،١٢٣، ١٥٥، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٣٧

٣٣٩، ٤٢٢
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عائشــة بنت راشــد بن خميس الريامية • 
البهلوية م١١٨/١

عائشة الكالبّية م٥٣٥/٢٠• 
العاص بن الّربيع م٥٤٧/١٩• 
عالية بنت عمر م٣٠٥/١٥• 
عامر م٨٣/١• 
عامر بن الحارث م٥٨/٨• 
عامر بن راشــد بن ســالم القرواشــي • 

السمدي م١١٠/١، ١٢٨، ١٣١، ١٩٥
عامر بن ربيعة العدوي م١٨١/١٨• 
عامر بن سالم بن راشد السيابي م١٠٥/١• 
عامر بن سالم بن راشد القرواشي السمدي • 

م١١١/١
عامر بن سالم الحيسي م١٣٧/١• 
عامر بن الّطفيل م١١٣/١٣• 
عامر بن مالك مالعب األسنة م١١٣/١٣• 
عامر الّشعبّي = الشعبي، عامر بن شراحيل• 
عباد بن محمد بن عباد م١٥٢/١• 
عبادة م٢٥٨/٢٢• 
عبادة بن سلمان م٢٨١/١٢• 
عبادة بن الّصامت م٩/١٤، ٥٤، م١٦٠/٢٣• 
عباديه م٢٥٦/٢٢• 
العّباس م١١٦/٦• 
العّباس بن زياد م٤٨٣/٨، م١٠٠/١٩، ٣٤٩• 
العّباس بن عبد المطلــب م١٨٩/٩، ١٩١، • 

م٢٨٢/١٣، م٢٦٠/١٧، م٤٧/١٨
عباس بن عزان م٣٦٦/٧• 
العّباس بن مرداس م٧٢٧/٥، ٧٢٩• 

العباس عن أبيه م٥٩٦/٤• 
العباس (والد الوضاح) م٥٦٩/٤• 
عبد األعلى م٦٩/٩• 
عبد اهللا (اسم مطلق) م١٦٦/٣، م٣٣٦/١٥، • 

٣٣٨، ٣٣٩، م٥٣/١٦، ٥٦، ٥٧، ٦٤، ٦٥، 
م١٤٦/١٧، م٢٤/١٨

عبد اهللا بشير ســعيد العقــري النزوي • 
م١٥٢/١

عبد اهللا بن أبي م٣٣٢/١٨• 
عبد اهللا بن أبي بن سلول م٢٣٧/٢٢، ٣٣١، • 

٣٣٢
عبد اهللا بن أبي سرح م٥١٨/٧• 
عبد اهللا بن أبي المعالي م٦٢/١• 
عبد اهللا بن أبي نجيح م٣٢/١٩• 
عبد اهللا بــن أحمد بن حمود الحســيني • 

الّسروري الُعمانّي م١٠٧/١
عبد اهللا بن أرقم م١٢٥/٤، م١٨٩/٩• 
عبد اهللا بن أسيد م٥٥٤/٥• 
عبد اهللا بن أّم مكتوم م٣١٢/٤، م٤٣٥/١٣• 
عبد اهللا بن أنس م٣٢٦/١٢• 
عبد اهللا بن بشــير بن أبي سبت النزوي • 

م١٧٢/١، ١٧٣
عبد اهللا بن بشير بن سعيد م١١٤/١، ٢٠٥• 
عبد اهللا بن بشــير الحضرمي الصحاري • 

م١٩/١
عبد اهللا بن ثوب بن خيار م٢٠٨/٢• 
عبد اهللا بن جّساس م٣٥٢/١٩• 
عبد اهللا بن جعفر م٢٠٥/١٢، م٤٢١/١٨• 
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عبد اهللا بن جماح م١٧٨/١٩• 
عبد اهللا بن جيفر الضنكي م٤٩٨/٧• 
عبد اهللا بن حازم م٢٣٢/٩، م٤٠٧/١٥• 
عبد اهللا بن الحكم م٥٢٣/٢• 
عبد اهللا بن حميد م٤٩٧/٧• 
عبد اهللا بن حنظلة غسيل المالئكة م١٩٢/٩• 
عبد اهللا بن دينار• 
عبد اهللا بن راشــد بن خميس الراجحي • 

م١٠٩/١، ١٣٨
عبد اهللا بن راشــد بن محمد الجهضمي • 

م١٦٤/١
عبد اهللا بن رواحة األنصــاري م٧٠٩/٥، • 

٧١٠، م١٣/٨، م١٩٧/١٨
م٥١١/٣، •  م٧٧٤/٢،  الزبيــر  عبد اهللا بــن 

م١٩٤/١٨، ١٩٥، ٢٠٠،  م٥٠٣/٧،  م٣٦١/٥، 
٢٨٩، م٤٣٤/٢٢

عبد اهللا بن زمعة م٢٦٠/٩• 
عبد اهللا بن زيــد األنصــاري م١٣٧/١٢، • 

م٣٦٦/١٨، ٣٦٨، م٧٤/٣
عبد اهللا بن ســالم بن مسعود المحروقي • 

م١٢١/١
عبد اهللا بن ســعيد، أبو محمد م٣٩٥/٧، • 

م٢٣٦/١٠، م٢٨٢/١٥
عبد اهللا بــن ســّالم م١٣٣/٢، م٣٣٧/١٨، • 

م٢٧٠/٢٠، م٢٥٣/٢٢
عبد اهللا بن سليمان م٧٥٠/٢• 
عبد اهللا بن سهل م٢٧٨/٢٣، ٢٨٠• 
عبد اهللا بن سّيار م٢٦٠/٥، م٢٧٥/١٠• 

عبد اهللا بن عامر م٣٠٤/٣، م٦٥٢/١٧• 
عبد اهللا بن عامر بن ربيعة م١٨١/١٨• 
عبد اهللا بــن عّبــاس م٢٢٦/١، ٢٢٧، ٢٤٢، • 

 ،٢٩٤  ،٢٩٢  ،٢٧١  ،٢٦٢  ،٢٦٠  ،٢٤٣، ٢٤٨
 ،٢٩٥، ٣٠٧، ٣١٠، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٧، ٣٣٠
٣٨٦، ٣٨٧، ٤١٥، م١٢/٢، ١٣، ١٤، ٣٧، ٧١، 
 ،٧٥، ٨٥، ٨٩، ١٠٢، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧
 ،٢٠٧  ،٢٠٠  ،١٨٠  ،١٦٣  ،١٤٨  ،١٤٥  ،١٣٠
 ،٢١٠، ٢١٥، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٥، ٢٦٧، ٣٤٤
 ،٥٩١  ،٤٠١، ٤١٣، ٤٣٩، ٤٥٩  ،٣٥٦، ٤٠٠
 ،٦٤١، ٧١٣، ٧٣٩، ٧٤٦، ٧٧٤، ٧٧٦، ٨٠٢
م١٠/٣، ١١، ٢١، ٢٢، ٣٣، ٤٢، ٤٣،   ،٨٢١
 ،٤٨، ٧٤، ٩١، ٩٢، ٩٦، ١٠٠، ١٠٢، ١٥٩، ١٦٢
 ،١٦٥، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٤، ٢٢٨، ٢٣٢
 ،٢٥١، ٢٥٩، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٩
 ،٣٤٣، ٣٥٥، ٣٦٣، ٣٦٩، ٤٥٢، ٤٧١، ٤٧٨
٤٨٠، ٤٨٥، م٢٧/٤، ٥٤، ١٢٥، ٣٠٨، ٣٠٩، 
 ،٦١٩  ،٦١١  ،٦١٠  ،٥٩٣  ،٤٤٨  ،٤٣٤  ،٤٢٢
 ،٣١٠  ،٣٠٦  ،٢٢٨  ،١٥٥  ،١١١  ،١٩ م١١/٥، 
 ،٣٥٣، ٤١٠، ٤٦٢، ٥٤١، ٥٥٤، ٥٦٦، ٥٩٤
 ،٥٨  ،٣٤  ،٢٧ م١٥/٦،   ،٦٥١  ،٦٤٧  ،٥٩٦
 ،١٠٤، ١٠٧، ١٩٩، ٢١٠، ٢١٤، ٢٤١، ٢٥٩، ٣٤٤
 ،٣٤٧، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٣٤، ٤٣٩، ٤٥٧، ٤٥٩
 ،٤٧٩، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٩١، ٤٩٧، ٥٠٣
 ،٥٢٩  ،٥٢٥  ،٥١٧  ،٥١٦  ،٥١٥  ،٥٠٧  ،٥٠٤
 ،٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٧، ٥٤٠، ٥٤٧، ٥٦٠، ٥٧٧
٥٧٨، ٥٩٥، ٥٩٦، ٦٠٧، ٦٢٩، م٩٢/٧، ١٠٢، 
 ،٥١٨  ،٢٦٥  ،٢٦٠  ،٢٣١  ،١٣٩  ،١٢٣  ،١٠٤
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 ،٢٠٨  ،١٩٨  ،٦٠  ،٥٩  ،٣٤ م٢٤/٨،   ،٥٥٣
٢٢٣، ٢٢٨، ٢٣٧، ٤٧٧، ٥٧٩، م٨/٩، ١٢، 
 ،٣٢٥ م٢٢/١٠،   ،٢٣٨  ،٧١  ،٥٣  ،٣٣  ،٣٢
م٥٩٠/١١، ٦٠٧، م٧/١٢، ٢٦، ٢٧، ٣٦، ٢٠٤، 
٢٦٦، ٣٩٤، ٥٧١، م١١٠/١٣، ١٢٤، ١٢٧، ١٥٠، 
 ،١٨٤، ١٨٩، ١٩٥، ٢١٧، ٣٠٩، ٣٣٨، ٣٥٦
٣٥٧، ٣٧٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٤١، م٤١/١٤، ٥٣، 
٩٨، ٢١٧، م٢٤٦/١٥، ٢٦٥، م١٣١/١٦، ١٤٠، 
٣٠٠، م٢٥٠/١٧، ٢٥١، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٢، 
 ،٢٩٨، ٤٠٦، ٥٤٣، ٥٧٧، ٥٧٨، ٦٠٢، ٦٣٠
م١٣/١٨، ١٩، ٢٤، ٣٤، ٤٢، ٤٧، ٦٣، ٦٤، 
 ،١٤٢، ١٤٩، ١٥٤، ١٦٨، ١٦٩، ١٩٥، ١٩٧، ٢٠٩
 ،٢٩٢  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٥٤  ،٢١٠
 ،٢٩٨، ٣٠٦، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٥٩، ٣٦٥، ٣٧٢
 ،٨٠  ،٢٩ م١١/١٩،   ،٤١٤  ،٤١٣  ،٤٠١  ،٤٠٠
 ،١٣٧، ١٥٤، ٢٥٧، ٣٧١، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٤٤
٤٦٣، ٦١٧، م٩/٢٠، ١٩، ٢٢، ٣٥، ٤١٨، ٤٧٥، 
 ،٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٥، ٥٢٨، ٥٣١، ٥٣٧، ٥٣٩
 ،٦٢١، ٦٣٢، ٧٢٥، ٧٥٣  ،٥٥٥، ٥٥٦، ٦٠٠
٧٨٧، ٧٩٣، ٧٩٤، م٩٤/٢١، ١٢٥، ١٣٥، ٢٦٤، 
 ،٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٩٤، ٣٩٨، ٤٣٠، ٥٠٦
 ،٦٤٩  ،٦١٩  ،٦٠٨  ،٥٩٢  ،٥٩١  ،٥٧٧  ،٥٤٢
٦٥١، م٩/٢٢، ١٢، ٢٥، ٧٨، ٩٥، ١٦٣، ٢٣٠، 
 ،٣٣٢  ،٢٧٠  ،٢٦٨  ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،٢٤٦  ،٢٤٤
٣٣٤، ٣٣٥، ٣٦٨، ٣٨٠، ٣٩١، م٧/٢٣، ١٧، 

١٨، ١٨٨، ٢٦٦، ٣١٦، ٣٥٤، ٣٧٠
عبد اهللا بن عبد اهللا م٢٦٧/١٠، ٢٦٨• 
عبد اهللا بن عبد العزيز م٣٢/٢• 

عبد اهللا بن عروة م٣٠٠/٢• 
عبد اهللا بن علي م٦٣٠/٥• 
عبد اهللا بن عمر م٤٣/١، ٢٨٤، م١٦/٢، ٣١، • 

 ،١٨٠، ٢١٠، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٥، ٣٨٤، ٤٣٧
 ،٥٢٧، ٥٣٥، ٥٩١، ٦٢٣، ٧١٣، ٧١٨، ٧٩٤
٨١٨، م١٨٠/٣، ٣٢٣، ٣٥٥، ٥١٢، م٤٢٩/٤، 
٤٤٨، ٥٩٢، ٦٠٩، م١٩/٥، ٩٤، ١٢٥، ٣١٠، 
 ،٣١١، ٣٥٨، ٣٦١، ٤١٠، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٩٥
 ،٥٤١، ٥٥٤، ٥٩٤، ٥٩٦، ٦٠٩، ٦٤٦، ٦٥٠
م٤٣٩/٦، ٤٨٤،   ،٧١٣، ٧٢٤، ٧٣٤، ٧٣٥
 ،٤٩١، ٤٩٥، ٥٢٠، ٥٢٨، ٥٣٢، ٥٣٧، ٥٧٨
م٨٩/٨،   ،٢٤٨ م١١٦/٧،   ،٦١١  ،٦١٠  ،٦٠٧
م٢٣/٩، ٣٠، ١٩٢، م٢٦/١٢، ٣٦، ٢٠٣، ٢١١، 
 ،٤٠٦ م١٢٤/١٣،   ،٣٢٢  ،٢٩١  ،٢٢٨  ،٢٢٧
 ،٦٧٨  ،٦٣٠ م٥٥٤/١٧،   ،٣٧٨ م٥٥/١٤، 
م٢٣/١٨، ٢٤، ٦٤، ١٢٧، ١٦٢، ١٨١، ١٩٣، 
 ،١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٩، ٢٦٩
 ،٢٧٠، ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨
 ،٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٥، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٥٣
٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٧، ٣٨٩، ٤٠٠، م٥٠/١٩، ٥٥، 
م٩/٢٠، ٢٢، ٢٧٤، ٤١٨، ٤٥٩، ٤٧٥،   ،٧٣
 ،٤١٧ م٢٣٠/٢١،   ،٥٦٠  ،٥٢٩  ،٥٢٨  ،٥١٨
٥٥١، ٥٥٥، ٥٩٢، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦٥١، م١١/٢٢، 

٣٤، ٨٦، ٢٣١، ٢٥٣، ٢٥٤، ٣٨٩
عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز م١٢١/٢• 
عبد اهللا بن عمرو بن العــاص م٧٩٤/٢، • 

م٣٠/٦، ٤٣، م٣٧٢/٧، ٤٧٧، ٥١٠
عبد اهللا بن عنبة م٤٥١/١٩• 
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عبد اهللا بن عيينة م٢٠/٥، ٥٥٥• 
عبد اهللا بن القاســم، أبــو عبيدة األصغر • 

م٦١/٢، ٧٥٨، م٢٣٧/٦، م٣٥١/١٩
عبد اهللا بن القاسم• 
عبد اهللا بن قتادة م٢٤٥/١٢• 
عبد اهللا بن المؤثر م٤٨٩/٢• 
عبد اهللا بــن المبــارك م٢٤١/١، م١٠٠/٣، • 

م٦٤١/٥، ٦٤٢، ٦٤٦، ٧١٣، ٧١٥، م٣٩/٨، 
م١٣١/١٨، ٢٩٢، م٩٣/٢١

عبد اهللا بن محمد م٢٠٥/١١، م٧٢/١٤، ٤٢٨• 
عبد اهللا بــن محمد بن أبــي المؤثر، أبو • 

محمد م٢٠٤/١٠، م١٠٢/١٢، ٦١٦، م٣٠٠/١٣، 
 ،١٣١  ،١٢٥  ،١١٥  ،٩٠ م٨٨/١٦،  م٤٢/١٥، 
 ،٢١٦  ،٢١٤  ،١٨٨  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٥٣  ،١٤٧
 ،٤٣٤  ،٣١٠  ،٢٨٦  ،٢٥٧  ،٢٣٤  ،٢٢٢
م٩٣/١٧، ١١٧، ١٦٨، ٢٠٨، ٣٠٩، م٢٨/١٨، 

م٩٧/١٩، م١٠٩/٢٢
عبد اهللا بــن محمد بن بركــة البهلوي، • 

أبو محمد م١٣/١، ١٤، ٢٦، ٣٤، ٣٥، ٣٦، 
 ،٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٦٢، ٨٠، ١٥٥، ١٨٣
 ،١٨٤، ١٩٧، ٢٥٧، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٨٦، ٢٨٨
 ،٣٠٥، ٣٢٦، ٣٣٣، ٣٨٠، ٣٩٦، ٤٠٦، ٤٠٨
٤٠٩، ٤١٣، ٤١٥، ٤١٦، ٤٢٤، م٥٠/٢، ٩٦، 
 ،٢٧٩  ،٢٦٠  ،٢٥٥  ،٢٤٨  ،٢٢٠  ،١٦٣  ،١١٣
 ،٣٠٦، ٣٢٥، ٣٥٥، ٣٦١، ٣٨٠، ٤٢١، ٤٣٦
 ،٤٤٠، ٤٥٦، ٤٦٧، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٨٠، ٤٨٢
 ،٤٨٥، ٤٩٣، ٤٩٤، ٥٠٩، ٥١٢، ٥٣٥، ٥٤٤
 ،٦٣١  ،٦٢٣  ،٦٢١  ،٦١٠  ،٥٩٢  ،٥٥٤  ،٥٥١

 ،٦٩٥، ٦٩٧، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧١٦، ٧٢٤، ٧٥٣
 ،٧٦٠، ٧٦٢، ٧٧٥، ٧٧٧، ٧٩٠، ٨١٠، ٨١٧
 ،٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٧، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٣، ٨٣٨
٨٣٩، ٨٤٢، م١٤/٣، ٢٢، ٢٣، ٢٧، ٣٢، ٤٣، 
 ،٤٩، ٥٠، ٥١، ٧٨، ٧٩، ٨٣، ٨٦، ٩٠، ٩١
 ،٩٨، ١٠٩، ١١٣، ١١٦، ١٢١، ١٢٨، ١٥٢، ١٥٦
 ،١٦١، ١٧٠، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٣، ١٩٠، ١٩٥، ٢٠١
 ،٢٦١  ،٢٢٢، ٢٣٣، ٢٤٤، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٦٠
 ،٢٦٨، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٧
 ،٣٠٤، ٣٠٨، ٣١٢، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٢٩
 ،٣٣٣، ٣٤٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٨، ٣٧٢
 ،٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٩٤، ٣٩٥، ٤١٤، ٤١٩
 ،٤٨١  ،٤٢١، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢، ٤٤٦، ٤٥٦
م٦٩/٤، ٧٠، ٨٨،   ،٥٠٠، ٥١٣، ٥١٥، ٥٢٢
 ،١٠٢، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٣٨، ١٥٢، ١٥٤
 ،٤٠١  ،٣٠٣  ،٢٢٦  ،٢٢٤  ،١٩٩  ،١٨٨  ،١٦٠
 ،٤٩٢  ،٤٣٥  ،٤٣٠  ،٤٢٤  ،٤١٦  ،٤١٥  ،٤٠٩
٥٩٧، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٨، ٦٢٠، م٥٣/٥، ١٦٢، 
 ،١٧٥، ١٩٣، ١٩٦، ٢٢٥، ٢٣٨، ٢٨٥، ٣٠٨
 ،٣٧٠، ٤٠٨، ٤١٩، ٤٤١، ٤٥٩، ٤٧٠، ٤٧٧
 ،٤٨٢، ٥١٠، ٥٣٤، ٥٧١، ٥٧٦، ٦٤٠، ٦٤٣
 ،٦٦١، ٦٦٤، ٦٨٣، ٦٨٩، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٢٢
م٤٢/٧، ٦٩، ٧٣، ١٢٤، ١٣٧، ١٥٨، ١٨٩، 
 ،٢٢٠، ٢٦٨، ٢٨٣، ٣٢١، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٤٢
 ،٣٥٤، ٣٦٣، ٣٩٥، ٤٦٥، ٤٨٧، ٤٩١، ٥٣٣
٥٤٢، ٥٤٣، ٥٦٩، ٥٧٤، ٥٨٠، م٧٠/٨، ٧٦، 
 ،٢٣٧  ،٢٣٥  ،٢٢٩  ،٢٠٦  ،١٧٦  ،١٠٤  ،٨٢
 ،٢٣٨، ٣٤٩، ٣٦٧، ٣٨٣، ٤٢٤، ٤٤٤، ٤٦٣
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 ،٢٩١  ،١٤١ م١٣٠/٩،   ،٦٠٦  ،٥٨٣  ،٤٧٨
 ،٣٣٧، ٣٦٢، ٣٧٧، ٣٨٧، ٤٧٥، ٥٠٦، ٥٢٤
٥٤٤، م١٩/١٠، ٢٠، ٢٠٥، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٩٩، 
 ،٣١١، ٣١٨، ٣٧٠، ٣٧٦، ٤١٥، ٥١٩، ٥٣٨
٥٤١، ٥٤٤، ٥٦٠، م٣١/١١، ١٢٠، ١٦٠، ٣١٨، 
 ،٥٤٠  ،٥٢٠  ،٥٠٤  ،٤٩٠  ،٤٠٢، ٤٣٦، ٤٤٩
م١٠/١٢، ١٤، ١٧، ٢٧، ٣١، ٣٣، ٣٤، ٦٠، 
 ،٩٤، ١٢٢، ١٥٢، ١٧١، ١٧٩، ١٩٥، ٢٠٤، ٢٣٤
 ،٢٣٦، ٢٤٣، ٢٥٤، ٢٨٠، ٢٩١، ٢٩٧، ٣٠٣
 ،٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣٣٩، ٣٥٧، ٣٩١، ٥٦٧
٥٩٧، ٧١٠، م١١/١٣، ١٣، ٢٥، ٦٩، ١٠٠، ١٠١، 
 ،١٠٢، ١١٠، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٤، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠
 ،١٦٩، ١٧٢، ٢٠١، ٢٧٩، ٣٠٣، ٣١٠، ٣١٨
 ،٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٤٤، ٣٥٨، ٣٦٥، ٣٧٢
 ،٣٩٧، ٤٠٦، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١
 ،٤٤٧، ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٧٤، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤
٤٨٥، م٢٩/١٤، ٧١، ٧٥، ١١٨، ١٢٠، ١٧٩، 
 ،١٨٤، ١٨٧، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٣٥، ٢٦٥، ٢٧٦
 ،٢٨٩، ٣٥٦، ٤٠٥، ٤٤٥، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١٧
٦٤٥، ٦٦٠، م٣٣/١٥، ٧٧، ٩٠، ١١٧، ١٤٩، 
 ،٣٤٤  ،٢٢٠  ،٢١٥  ،٢١٣  ،١٩٥  ،١٨٤  ،١٥٨
٤٠١، ٤٤٨، ٤٥٨، ٤٩٧، ٤٩٨، ٥١١، م١١٢/١٦، 
م٧/١٧، ١٩، ٣٠، ٦٥، ٧٣، ١٠١، ١٠٢، ١٠٩، 
 ،٣٣٤  ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،١٦١  ،١٣١  ،١٢٩  ،١٢٨
 ،٣٤١، ٣٧٣، ٤٠٨، ٤٤٤، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٠
 ،٥٣٠، ٥٥٤، ٥٦٤، ٥٩٩، ٦٠٤، ٦١٠، ٦١٨
٦٣١، ٦٣٩، ٦٥٦، م١٩/١٨، ٢٠، ٢٣، ٢٧، 
 ،١٣٢  ،١٢٦  ،١١٤  ،١٠٦  ،٩١  ،٦٣  ،٤٠  ،٣٤

 ،١٥٦، ١٦٣، ١٨٥، ١٨٨، ١٨٩، ٢٢٢، ٢٧٣
 ،٢٩٢، ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٩، ٣٤٧، ٣٧٥، ٣٧٨
٣٩٩، ٤٠٢، ٤١٥، م٢٧/١٩، ٧١، ٧٥، ٩٣، 
 ،٢٦٣  ،٢٤٠  ،٢٣٣  ،١٧١  ،١١٧  ،١٠٠  ،٩٧
 ،٢٦٨، ٢٩٢، ٣٣٢، ٣٨٤، ٤٥٠، ٤٥٢، ٤٦٤
 ،٦٥٢  ،٥١٢، ٥٤٥، ٥٧٥  ،٥٠١  ،٤٨١، ٤٨٥
 ،١١٤، ٢٠٨، ٣١٤، ٣٢٥ م١١/٢٠، ١٣، ٨٢، 
 ،٣٢٦، ٣٦٤، ٣٧٠، ٣٧٨، ٤٢٢، ٥٣٣، ٥٣٩
 ،٥٥٩، ٥٦٧، ٥٨٠، ٥٨٢، ٥٨٤، ٥٨٨، ٦١٨
 ،٦٣٠، ٦٥٦، ٧١٦، ٧٣٩، ٧٥٦، ٧٦٧، ٨٠١
 ،١٥١  ،١٤٦  ،١١٧  ،٩٦ م٣٠/٢١، ٧٨، ٨٨، 
 ،٢٧٢  ،٢٤٥  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،١٩١  ،١٧٣  ،١٥٩
 ،٢٧٦، ٢٩٩، ٣١٠، ٣١٦، ٣٤٥، ٤٢٣، ٤٣٨
٤٤١، ٤٨٠، ٥٣٤، ٥٨٦، ٦٠٥، ٦١٣، م٢٥/٢٢، 
 ،٤١، ٩٨، ١٠١، ١٢٠، ١٣٩، ١٤٨، ١٩٩، ٢٦٩
 ،٤٤٥  ،٤٢٢  ،٤١٤  ،٣٨٨  ،٢٨٢  ،٢٧٨
م٦٤/٢٣، ١٠٧، ١٦٦، ٢٠١، ٢٠٧، ٢٣٥، ٢٤٩، 

٢٥٤، ٢٥٦
عبد اهللا بن محمد بن عاتم الخراصي م١٨٩/١• 
عبد اهللا بن محمد بن زمام م٢١٩/١١، م٢٨٥/١٤• 
عبد اهللا بن محمد بن صالح م٣٢٤/١٥• 
عبد اهللا بن محمد بن عامر الطيواني م١٨٤/١• 
عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا م٢٠٥/١• 
عبد اهللا بن محمد بن مانع م١١٧/١• 
عبد اهللا بن محمد بن محبوب، أبو محمد • 

م٤١٥/١، م٨٩/٢، م٨٣/٦، ٩٢، ١٦٧، ١٨٩، 
٢٠٨، ٢٥٠، ٢٦١، ٢٨٠، ٣٠٣، ٥٢٧، م٥٥٦/٧، 

م٥٨٥/١١، م٢٢٠/١٢، م٩٩/١٣، م٢٥٦/١٧
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عبد اهللا بن محمد السالمي م٥٥/١• 
عبد اهللا بن محمد القرن م١٤٢/١• 
عبد اهللا بن مداد م٤٤٥/١٣• 
عبد اهللا بن مسعود م٢٤٩/١، ٢٥٤، ٢٥٧، ٢٦٥، • 

م١١٣/٢، ١٨٢، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٧، ٢١١، ٣٨٨، 
٨٠١، ٨٠٢، م٨٤/٣، ١٠٠، ١٧٩، ٤٩٦، م٥٤/٤، 
 ،٣٤٨  ،٣١٠  ،٢٣٩  ،٢١٨  ،٢١٦  ،١٩٨  ،٦٣
 ،٦١٩، ٦٣٩  ،٤٣١، ٥٣٥، ٦٠٩  ،٣٩٣، ٤١٣
م٤٧١/٥، ٥٣١، ٥٥٤، م١٤/٦، ٨٣، ٢١٠، ٣٠٢، 
٤٣٤، ٤٨٤، ٥٧٨، م٣٩٣/٧، م٢٧/٨، ٣٦٤، 
 ،٣٩٤ م٢٧٧/١٢،  م١٩٣/٩،   ،٣٧٥  ،٣٧٤
م٢١٦/١٤، م٤٦٣/١٦، م٢٥٢/١٧، ٢٥٧، ٢٦١، 
 ،٢٦٢، ٢٩٥، ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٩، ٣٣٥، ٥٠٨
٥٥١، ٥٦٨، م١٢٩/١٨، ١٧٨، ١٩٣، ١٩٨، ٢٨٦، 
٢٨٧، ٢٨٨، م٢٢/١٩، ١٣٧، ٢٥٧، ٤٤٠، ٤٤٧، 
٥٧٨، ٦١٧، م٤١٨/٢٠، ٤٨٠، ٥٢٨، م٤٣٠/٢١، 
 ،٤٢١  ،٤١٦  ،٤٠١ م٦٦/٢٢،   ،٦٠٩  ،٥٩٧

م١٨/٢٣، ١٧٤، ١٩٠، ٢٧١
عبد اهللا بن مسلم الرمضاني م٢٢٦/١• 
م٤٩٨/٣، •  م٦٢٢/٢،  عبد اهللا بــن معقــل 

م١١٨/٤، م١٦٢/١٨
عبد اهللا بن المفّضل م١٣١/١٨• 
عبد اهللا بن المقّفع م٦٨/٢، م٢٥٥/٧، ٥١٦• 
عبد اهللا بن نافع م١٨٣/٣، م٤٠٩/٧• 
عبد اهللا بن نخل م١٨/٧• 
عبد اهللا بن نصر م٤٧١/٨• 
عبد اهللا بن وهب الّراسي م٥٩٦/٤، م٢٦٤/٧، • 

م١٣٧/٨

عبد اهللا بن يحيــى م١٧٥/٥، ١٨٧، ٣٥٦، • 
٣٧٩، م٢٩٩/٧، ٣٧٢، ٣٧٣، ٥٦٧

عبد اهللا بــن يحيى بن عبد اهللا بــن مّرة • 
م٢٣٧/١٦

عبد اهللا بن يحيــى، طالب الحّق م٤١٥/١، • 
م٥٦٧/٧، م١٣٧/٨

عبد الباقي م٢٥٢/١٥• 
عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي • 

 ،١٢٣  ،١٢٢ م٤٤/٤،   ،٧١٣  ،٦٤٢ م٥٢٦/٢، 
١٢٥، ١٣٦، م١٨/٢٣، ١٥٢، ١٩٥، ٢٨١

عبد الّرحمــن م٦٨/٢، ٦٩، ٢١١، م٦١٨/٤، • 
م١٧٢/١٨، م٢٩٣/٢٣

عبد الرحٰمن باجو م٥٦/١• 
عبد الّرحمن بن أبي بكر م٣٥٠/١٨، ٣٨٩• 
عبد الّرحٰمن بن أبي سلمة المدنّي م١٤٧/٢٢• 
عبد الّرحمن بن أبي ليلى م٣٤٦/١٠• 
عبد الرحٰمن بن حسان م٣٣٨/٢٢• 
عبد الّرحٰمن بن الحسن م٦٠١/١٩، م٧٢٧/٢٠• 
عبد الّرحٰمن بن رستم م٣٧٢/٧• 
عبد الّرحٰمن بن الّزبير م٥٨٣/١٩، م٦٤٩/٢١• 
عبد الّرحمن بن عتاب بن أسيد م٣٢٤/١٨• 
عبد الّرحمن بن عمرو م٣٢/١٨• 
عبد الرحٰمن بن عــوف م٣٥٤/٧، ٣٥٨، • 

م١٨٩/٩، م٥٢٩/٢٠
عبد الّرحٰمن بن كعب بن مالك م٨٣/١٨، • 

٢٩٢
عبد الرحٰمن بن محمد م٣٥٦/٥• 
عبد الّرحٰمن بن ملجم م٣٨/٢٣• 
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عبد الرحٰمن حمدي م٥٦/١• 
عبد الرحٰمن السالمي م٥٥/١• 
عبد الّرحمن الّسلماني م٧/٢٠• 
عبد الرحٰمن الضنكي م٣١١/٧• 
عبد العزيز م٤١٨/٨، م٢٧٤/١٠• 
عبد العزيز بن سليمان م٢٧٥/٧• 
عْبد الَقْيس م١٥٥/٣• 
عبد الكريم بن أبي المحارق م٧٠٩/٥• 
عبد المجيد بن سعيد بن خلفان م١٧٥/١، • 

١٧٩
عبد المّطلب بن هاشم م٤١١/٢، م٢٨١/١٢• 
عبد المغيث م٣٢/٩• 
 • ،٦٣٩ م٤٨٠/٤،  م٥٠٤/٢،  عبد المقتــدر 

 ،١٠٧ م٢٧/٧،   ،٢٤٣ م١١٦/٦،  م٤٧٤/٥، 
م٣٦٩/١٠، م٣٦٣/١٤، م٢٩٦/١٧، م١٩٢/١٩، 
 ،٣٠٣ م١٧٣/٢١،   ،٥٥٤ م٤٨٢/٢٠،   ،٢٩٢

٣٠٨، ٣٤٩، م٢٤٥/٢٢
عبد المقتدر بن جيفر م٦٤٢/١٢• 
عبد الملك بن حميد، اإلمــام م٥٢٨/٤، • 

م٢٩٩/٨،  م٤٨٤/٧،  م٣٩٢/٥، ٤٨٤،   ،٥٥١
٤١٤، ٥٩٦، م١٤٩/٩، ٣٨٢، م٢٣٣/١٠، ٥٣٥، 
٥٣٦، م٢٧٦/١١، م١٦٠/١٢، ٦٥٤، م٣٦٧/١٤، 

م٤٥٢/١٥، م٣٨٣/١٧، ٦٣٢
عبد الملك بن صفرة، أبو صفرة م٣٤/١، • 

م٣٥٢/٢، ٧٥٣، م١٣٠/٣، ٥٠٤، م٤٠/٤، ٨١، 
٤٦٤، ٦٠٤، ٦٣٠، م٢٣/٥، ٧٤، ٩٥، ٢٥٤، 
٤٥٨، ٥١٢، ٦٢٢، ٦٥٦، م٢١١/٦، ٢٦١، ٤٤١، 
 ،٣٤٦  ،٣٣٩ م٣٢٢/٩،  م٤٦٠/٨،   ،٤٧٣

م٩٩/١٠، م٥٨٢/١١، م٨٨/١٣، ٤١٠، م٥٩/١٤، 
 ،٣٠٦، ٣١٩، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٥، ٣٧٨
م١١٩/١٦، م١٢٦/١٧، ٢١٦، ٢٧٥، ٢٨٤، ٦٢٨، 
٦٧٠، م٩٢/١٩، ٤٤٤، ٤٤٥، ٥٤٩، م١١٣/٢٠، 
٤٩٤، م٤٢٥/٢١، م١٠٣/٢٢، ١٢٢، ٢٠٤، ٤٣٢

عبد الملك بن غيالن م٢٣٢/١٨، ٢٣٦• 
عبد الملك بن الماجشون م٤٢٠/٥، ٤٩٩، • 

٥٥٣، م١٣٧/١٨
عبد الملك بن مروان م٢٦٠/٧، ٥١١، م٤٨/٨، • 

م٤٠٧/١٨،   ،٢١٨ م٢١٧/١٤،   ،٩٧ م٤١/٩، 
م١٥٧/٢٢، ٢٦٨

عبد المنعم عامر م٣٧/١• 
عبد الواحد بن عبد اهللا م٣٠٦/١٥• 
عبد الواحد بــن محمد بــن محفــوظ • 

م٢٦٧/١٠، ٢٦٨
عبد الوّهاب بن جيفر م٢٦٤/١٣• 
عبد الوّهاب بن زيد م٤٦٤/١٣• 
عبد الوّهاب بن عبد الرحٰمن بن رســتم • 

م٤٩٥/٧
عبلة م٢١٨/٢• 
عبيد اهللا م٦٨٣/١٤• 
عبيد اهللا بن الحكم م٢١٠/٨• 
عبيد اهللا بن راشد الراجحي م١٤٩/١• 
عبيد اهللا بن زياد م٣١٩/٨• 
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر م٣٤٧/٢٣• 
عبيد بن األبرص م٤٥٣/١٣• 
عبيد بن عمير م١٧٨/٣، م١٩٥/١٨• 
عبيدة بنت أبي عبيدة م٢٥/٧• 
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عبيدة بنت عبد اهللا بن محمد بن ســعيد • 
م٣٥٣/١٩

عّتاب بن أُسيد م٥٧٢/٦• 
عتبة (اسم مطلق) م٦٤/١٦، ٦٥• 
عتبة بن غزوان م١١٩/٩• 
عثمان م٢٤٠/١٢• 
عثمان بن أبي العاص م٤٨٧/٢٠• 
عثمان بــن أبي عبــد اهللا األصــّم م١٣٦/١، • 

م١٠٨/٤، ١٤٢، ١٦٠، ١٩٨، ٢٩٢، ٢٩٨، ٢٩٩، ٦٢٥
عثمان بن حنيف م١٩٣/٩• 
عثمان بن طلحة م١٥٨/١، ١٥٩، م٧/١٣• 
عثمان بن عبد اهللا، أبــو محمد م٥٤٦/٤، • 

٥٤٧، ٥٦٨، م٥٤٦/٦
عثمان بن عّفان م٧١/٢، ٢٠١، ٣٣٢، ٣٣٧، • 

 ،٥٦٢  ،٥٣١  ،١٧٨ م٨٥/٤،   ،٧٤ م٣٣/٣، 
م٢٩١/٧،  م٥٧٢/٦،   ،٦٠٩ م٣٧٠/٥،   ،٥٦٥
 ،٢٩٦، ٢٩٧، ٣٥٤، ٣٨٠، ٣٩٣، ٤٢٠، ٤٥٤
م٢٧٠/٨،   ،٤٩١  ،٤٧٩  ،٤٧٧  ،٤٦٤  ،٤٦٣
 ،٣١، ٨٩، ١٩٠، ١٩٤، ٢٠٦ م٣٠/٩،   ،٤٨٦
م٢٣/١٢، م١٧٣/١٣، ١٨٥، ٤٦٨، م٢٦٢/١٧، 
 ،١٩٥ م١٩٤/١٨،   ،٦٥٢  ،٦٠٦  ،٥٤٥  ،٢٩٦
م١٦٣/٢٢،   ،٧٧٣ م٢٦٩/٢٠،   ،٣٧٠  ،٢٠٩

٢٥٨، ٤٥٥، م٢٢٤/٢٣، ٤٢٣، ٤٣٥
عثمان بن مظعون م٢٢/١٩، ٢٣• 
عثمان بن موسى بن محمد النزوي م٦٩/١• 
عثمان المازني م١٦٨/١٣• 
العّجاج م٦٢٧/٢، م٤٤٧/٣، م٤١٢/٤، م٥٢٥/٧، • 

م٦٩/١٣، م٢٨٤/٢٢، ٣٢٩

العجالني م٥٢٩/٢٠• 
عدّي بن حاتم م٥٦/٦• 
عدي بن الّرقاع م١٢٨/٢• 
عدّي بن زيد م٧٤٠/٢، م٦٠١/٥، م٣٤٦/٦• 
عدي بن سليمان الذهلي م١٣٥/١• 
عرفجة بن هزيمة األزدي م١١٩/٩• 
عروة م٧١/٢• 
عروة بن الّزبيــر م٦١٨/٤، م٢٠/٥، ٥٣٥، • 

م٣٧٠/١٨، م٥٥٤/٢١
عروة بن مالك م٢٠١/١٨• 
عّزان (اســم مطلق) م٦٤/١٦، م٧٢٥/٢٠، • 

م٢٠٠/٢١، م١٨/٢٢، ٣٠٣
عّزان بن أسيد م٨٤/١٨، م١٨٣/١٩• 
م١٠٣/١١، •  م٥٢٧/١٠،  تميــم  عّزان بــن 

م٧٩/١٢، ١٧١
عّزان بن الّصقر، أبو معاوية م٩٦/١، ٩٨، • 

٢٢٦، ٢٢٨، م٨٦/٢، ٢٣٢، ٣٠٩، ٣١٠، ٣٢٧، 
م٥١/٣، ٧٤، ٩٣، ١١٠،   ،٥١٧، ٥١٨، ٥٦٣
 ،٤٣٢  ،٣٢٣  ،٢٦١  ،٢٤٢  ،١٥١  ،١٢٢  ،١١١
م٤٤/٤، ٧٨، ٩١، ٩٨، ٩٩، ١٠٣، ١٠٤، ١٢٠، 
 ،١٢٤، ١٣١، ١٣٧، ١٥٥، ١٦٧، ١٦٩، ١٨٠، ١٩٢
 ،٢١٣، ٢٣٥، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٠
 ،٢٥٢، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٦٨
 ،٢٦٩، ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٩٠، ٢٩٣، ٣١٩
 ،٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٤٠، ٣٥٥، ٣٥٩، ٣٦٧
 ،٣٨٠، ٣٩٤، ٣٩٦، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٤٦، ٤٥٢
 ،٤٦٥، ٤٦٨، ٤٧٢، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٨، ٥١٩
 ،٥٢١، ٥٦٨، ٥٧٥، ٥٨٤، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٣
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٥٩٥، ٦٢٩، ٦٣٣، ٦٣٥، م٦٠/٥، ٩٦، ٣٩١، 
٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٩، ٥١٢، ٥٩٩، م٢٩/٦، ١٤٣، 
 ،٢١  ،٢٠ م١٣/٧،   ،٦٠٤  ،٤٦٩  ،٢٤٤  ،٢٦٥
١٢٢، ١٦٧، ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٥٠، ٥٦٨، م١٤/٨، 
 ،٦١٧  ،٥٤٧  ،٥٤٣  ،٥١٩  ،٢٤٢  ،١٨٨  ،١١١
م١٨/١٠، ٧٢، ٧٧،  م٣٠٢/٩، ٣٨٥، ٣٩٩، 
 ،٣١٩، ٤٢٣  ،١٣٠، ٣٠٨  ،١٢٦  ،١١٣  ،١٠٨
٤٧٠، ٥٦٠، م٧/١١، ١١، ١٣، ١٤، ٩٥، ١٣٣، 
 ،١٣٥، ١٤١، ١٩٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٣٠١، ٤٣٨
 ،٤٥٣، ٤٥٦، ٤٧٦، ٥٠٢، ٥٣٣، ٥٤٢، ٥٧٣
م٣٧/١٢، ٥٩، ٦٠، ٨٩، ١٩٣، ٢٦٢،   ،٦٠١
٤٠٣، ٥٥١، ٦٩٦، ٧٠٢، م٣٤/١٣، ١٥٧، ٢٢٢، 
 ،٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٠، ٣٤٣، ٣٦٥
٣٧٩، ٣٨٠، ٤٨١، م١٠/١٤، ٣٢، ٤٥، ١٨٧، 
٣٨٢، ٤١٠، ٤٩٨، ٤٩٩، م٩٨/١٥، ٢٢٧، ٢٤١، 
٤٠٢، ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٧، ٤٣٨، م٣٤/١٦، ٤١، 
 ،٤٥٣  ،٣٩٦  ،٣٧٢  ،٣٢٩  ،٢١١  ،٩٨  ،٦١
م١٣/١٧، ١٤، ٨٥، ١٣٨، ١٥٥، ٢٢٣، ٣٧٦، 
٥٠٦، ٥١٠، م٨٤/١٩، ٩٧، ١٠٣، ١٨٩، ٢٢٢، 
 ،٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤
 ،٢٩٥، ٣٠١، ٣٤٧، ٣٧١، ٣٧٢، ٤٠٥، ٤٠٦
 ،٥٦٨  ،٥٦٣  ،٥٣٦  ،٥٢٨  ،٥٢٦  ،٤٥٤
م٢٨/٢٠، ٨٢، ١٨٩، ٢٠٩، ٢١٦، ٢٣٦، ٢٥١، 
 ،٣٢٠، ٣٧٥، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٩، ٤٢٠، ٤٢٩
 ،٤٣٦، ٦٨٤، ٦٨٧، ٦٩٨، ٧٠٠، ٧٠٢، ٧٤٢
٧٥٤، م٤٣/٢١، ٤٤، ٢٧٣، ٢٩٢، ٢٩٥، ٣١٢، 
٣٤١، ٣٦١، ٤٢٣، ٤٤٤، ٤٦٥، ٥٤١، م١٠/٢٢، 
 ،١٤، ٢٥، ٤٠، ١٠٢، ١٢٩، ٢٦٨، ٢٧٩، ٢٩٢

 ،٣١٤، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٨٧، ٣٨٨، ٤١٣، ٤٥١
م٤٥/٢٣، ٨٧، ٩٩، ١٠٨، ١١٢، ١٣٠، ١٩١، 

٢٥٦، ٢٩١
عسيب (الشاعر) م٤٧٠/٣• 
العشري م٦٦/٣• 
عشيرة ابن عبد اهللا الوالي م٣٦١/٢٢• 
 • ،٤٢٠  ،٤٠٩ م٢٤١/١٥،  م٢٢٥/٧،  عطــاء 

 ،١٠٣  ،٨٥  ،٦٥  ،٥٦ م٥٥/١٨،  م٥٦٨/١٧، 
 ،١٩٩، ٢٠٩، ٢٢١، ٢٨٥، ٣١١، ٣٢٨، ٣٣٣
 ،٤٨٥  ،٤٧٥ م٢٥/٢٠،  م٤٨٥/١٩،   ،٣٣٧
٧٩٤، م١٢٥/٢١، ٥٥٥، ٦٠٩، ٦٤٨، م٤٨/٢٣، 

٢٢٤، ٢٦٣
عطاء بن أبي رباح م٢٦٩/٢، م٦٨/٣، ١٠٣، • 

١٧٨، ٥١١، م٢١٨/٤، م٢١/٥، ٤٦، ٨٩، ١٥٤، 
 ،١٦٧، ٢٢٨، ٢٤٨، ٣١٠، ٣٥٣، ٣٥٨، ٤٠٥
 ،٤٣٧، ٤٤٤، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٥٤، ٥٦٦، ٦٠٩
 ،٦٤٧، ٦٩٥، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٣، ٧٣٤
٧٣٥، م٤٣٩/٦، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، 
 ،٥٢٦، ٥٣٢، ٥٣٧  ،٥٢٠  ،٥١٩  ،٥١٦، ٥١٨
م١٣٩/٧،   ،٥٨٩  ،٥٨١  ،٥٧٩  ،٥٦٣  ،٥٤٣
م٣٤/٨، ٢٢٩، م٢٦/١٢، ٢٠٩، م٤٩/١٤، ٦٣٧، 
 ،٢٧٥  ،٢٧٠  ،١٦٢  ،١٣٧  ،١٢٨ م١٠٢/١٨، 
 ،٣٧٢  ،٣٧٠  ،٣٠٦  ،٢٨٩  ،٢٨٦  ،٢٧٩

م٤٨٨/٢١
عطاء بن الّسائب م٣٤٦/١٠• 
عطاء الخراســاني بن أبي مسلم م٦٠٩/٥، • 

م٢٧/٩، م٢٢٤/١٢
عطّية القرظي م٤٠٦/١٣• 
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عّفان (اسم مطلق) م٤٠٧/١٠• 
عقبة م٣٥٢/١٩• 
عقبة بن الحارث م٦٣٩/١٩• 
عقبة بن عامر م٢٧٩/١٨، ٢٨٦، ٣٧٠• 
عقبة بن عمير م٢٨٩/١٨• 
عقيل بن أبي طالب م١٩٤/٩، م٣٤٤/٢٢• 
عكاف بن وداعة م٣١/١٩• 
عكرمة م٣٢٧/١، م٤٨٠/٣، م٥٤/٤، م٣٥٤/٥، • 

٤٦٠، ٥٦٧، ٦٠٩، ٦٩٥، م٤٣٩/٦، م١٣٤/٨، 
م٥٦٧/٢١،  م١١٣/١٩،  م٤٩/١٤،  م٢٠٤/١٢، 

م٩/٢٢، م١٨٨/٢٣
العالء م٧٠٦/٢٠، م٢٢٢/٢١، م٢٨٢/٢٣• 
العالء ابن أبي حنيفة م٢٩٥/٤• 
العالء بن أبي حذيفة م٥٧٨/٨، م١٩/١١، • 

م٤٨٣/١٢، ٥٥٥، م١٢٧/١٤، ٣٥٤، م٢١٤/١٥، 
م٣٣١/١٦، ٣٥٨، م٢٢/١٧، م١٨٦/١٨، ١٨٧، 
م١٩٧/١٩، ٣٥٦، ٣٧٢، ٤١٣، م١٠٠/٢٠، ١٠٦، 

١٨٤، ٤٥١
العالء بن حارثة م٧٢٧/٥• 
العالء بن الحضرمّي م٢٦٣/٨، م١١٩/٩• 
العالء بن عثمان م٧١٤/٢٠• 
العالء بن يزيد م١٩٠/٦• 
علقمــة م٤٢/١، م٢٥٢/١٧، م٥٥/١٨، ١٩٧، • 

م١٨١/٢٣
علقمة بن األسود م٣٠٦/١٨• 
علقمة بن عبد اهللا م٥٣٠/٣• 
علقمة بن عبدة م١٢/٢، ٧١٧، م٣٤٢/٣• 
علي األشعث م٢٨٦/٨• 

علي بن أبــي طالــب م١٠٥/١، ١٢٣، ٢٤١، • 
 ،١٤٥  ،٨٤  ،٧٨ م٤٥/٢،   ،٤٢١  ،٣٣٠  ،٢٥٩
 ،٢٠١، ٢٨٤، ٣٣٢، ٣٥٣، ٣٦١، ٣٩٧، ٤٠٨
٤٤١، ٤٩٣، ٥٢٧، ٥٣٥، ٧٩٤، ٨١٨، م٩٧/٣، 
 ،١٠٠، ١٠٢، ١٢٩، ١٧٩، ١٩٤، ١٩٥، ٢٨٩، ٣٢٣
٣٥٤، ٣٥٥، ٣٨٣، ٤٨٩، ٤٩٦، م٦١/٤، ٢٤١، 
٣١٢، ٣٤٩، ٤٥٧، ٦٤٤، م٩٤/٥، ٣١٠، ٣١١، 
 ،٣١٢، ٤٠٥، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٥٩، ٤٧١، ٤٨٨
م٤٢٥/٦،   ،٦٥٧  ،٥٣٩  ،٥٣٦  ،٥٣٥  ،٥٣٢
م٢٥٤/٧، ٢٦٩، ٢٩٩، ٣٥٤، ٤٢٠، ٤٥٠، ٤٥١، 
٤٧٧، ٤٧٩، ٤٨٩، ٥٦٧، م١٩/٨، ١١٥، ١٣٨، 
١٥٣، ٢٣٠، ٢٣٧، ٣١٧، ٤٨٧، م١٦/٩، ٣٠، 
 ،٢٤٠  ،١٩٤  ،١٩١  ،١٩٠  ،٧٨  ،٥٩  ،٤٠  ،٣٩
م٥٦١/١١،  م٢٢٥/١٠،   ،٤٣٧  ،٣٨٨  ،٢٤٤
م١٨٩/١٢، ٢٤٦، ٢٧٧، م١٣٣/١٣، ٢٠٩، ٢١٠، 
٤٣٢، ٤٦٨، م٢٥٩/١٧، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٩٥، 
 ،٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٦
٣٣٥، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، م٢٤/١٨، ٣٢، ٤٧، 
 ،٦٤، ٦٥، ١٠٩، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٢، ١٨١، ١٨٢
 ،٢٠٠، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٧٠، ٢٨٧، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٠٦
٣١٠، ٣٣٠، ٣٣٧، ٣٦٤، ٣٦٩، ٣٧١، م٩/١٩، 
 ،٥٦، ٤٤٢، ٤٤٧، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٨٩، ٦١٧
م٢٦٩/٢٠، ٤١٨، ٤٢٥، ٤٧٨، ٤٧٩، ٥٢٨، ٥٥١، 
٧٩٣، ٧٩٤، م٩٤/٢١، ٢٥٧، ٣١٠، ٣٩٤، ٣٩٨، 
٤١٧، ٤٣٠، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦٥٠، م٧٨/٢٢، ١٢٩، 
 ،٣١٦  ،٢٩٢  ،٢٧٩  ،٢٧١  ،٢٦٤  ،٢٥٤  ،٢٠٠
٣٣٦، ٣٦٤، ٤١٠، ٤٥٥، م٢٧/٢٣، ٣٨، ٥١، 

٢٥٤، ٢٦٨، ٣٤٤، ٣٥٤، ٣٧١
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علي بن أحمد بن محمد م١١٧/٩• 
علي بن... بن سالم بن محمد بن سعيد • 

م١٤٢/١
علي بن الحسين م٢٧٧/٢• 
علي بن الحصيــن، أبو الحــّر م٤١٥/١، • 

م١٠٣/١٣
علي بن حمزة بن عبد اهللا، أبو الحسن، • 

الكسائي م٤٧٣/٣، ٥٠٣، م٢٣/٦، م٥٤/٩، 
م٣٩٤/١٤، م٢٧٣/١٩، م١٠٣/٢١، م٤١٦/٢٢، 

م١٨٠/٢٣، ١٩٢
علي بن راشد بن سالم الرويحي م٢٠٧/١، • 

٢٠٨، ٢١١
علي بن راشد بن سالم الّنخلي م١٦٣/١• 
علي بن ربيعة م٣٧١/٢٣• 
علي بن سالم بن ناصر الحجري م١٤٣/١، • 

١٦٧، ١٧٠، ١٧٨، ١٨٥، ٢٠٦
علي بن سعيد بن خلف م١٢٧/١• 
علي بــن ســعيد بن صالح بــن غالب • 

البهلوي م١١٥/١
علي بن سليمان م٧٠٧/٢، م١٩٠/٧• 
علي بن سليمان بن الحكم م٥٠/١١• 
علي بن عبد اهللا م٢٠٥/٦، ٢٢٦• 
علي بن عثمان بن علي الشكري الضنكي • 

م١٦٥/١
علي بن عزرة السامي م٣٧٦/١، ٤١٥، م٣١/٢، • 

٤٦٥، م٣٧٣/٤، ٤٩٠، م٢٥٠/٥، ٦٢٢، م٣٠٦/٨، 
م١٦٦/١٩،  م٩٣/١٤،  م١٧٦/١١،   ،٥٧٧  ،٤١٨

١٧٠، م٢٥٤/٢٠، م٦٥٩/٢١، م٢٤٢/٢٢

علي بن عمر، أبو الحسن م٢٢/١١، ٣٦٩• 
علي بن القاسم بن محمد م٨٨/١• 
علي بن محمد، البســيوي (البسياني)، • 

أبو الحســن م٣٤/١، ٧٢، ٨٦، ٩٥، ١٥٧، 
١٩٩، ٣٨٢، ٤١٠، ٤١٥، م٣١/٢، ١٥٧، ١٨٤، 
 ،١٩٦، ٢٢٣، ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٤١، ٢٤٦، ٢٤٧
 ،٢٧٦، ٢٧٧، ٣٠٧، ٣٢٧، ٣٩٧، ٤٣٢، ٤٦٨
 ،٤٩٤، ٥١٢، ٥٤٨، ٥٥٢، ٥٨٥، ٦٢٩، ٦٨٦
 ،٨٣٩  ،٨٣١  ،٨١٢  ،٧٣٥  ،٧٠١  ،٦٩٨
م٢٨/٣، ٤٥، ٥٣، ٧٤، ٧٨، ١١١، ١٤٨، ١٦٦، 
 ،٣١٠  ،٢٩٦  ،٢٦٢  ،٢٥٠  ،١٨٩، ٢٤٨  ،١٨٤
 ،٣٢٦، ٣٦٨، ٣٧٨، ٣٩٧، ٤٢٠، ٤٣٠، ٤٨٧
٤٩٥، ٥٢٢، م١١/٤، ١٤، ٢٢، ٢٧، ٤٤، ٤٨، 
 ،١٢٣  ،١٢٢  ،١١٢  ،١٠٥  ،٦٩  ،٦٢  ،٥٣  ،٥٢
 ،١٩٩  ،١٨٦  ،١٧٣  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٤٥  ،١٣٣
 ،٢٦٢  ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٣٩  ،٢٢٦
 ،٢٦٣، ٢٦٧، ٢٦٩، ٣٠٣، ٣١٠، ٣٧٣، ٣٨١
 ،٤٤١، ٤٤٧، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٦٤، ٤٦٧، ٤٦٨
 ،٤٨٦، ٤٩١، ٤٩٤، ٥١٠، ٥٤٦، ٥٥٢، ٥٧٣
٥٧٦، ٥٩٢، ٦٢٣، م٣٦/٥، ٤٨، ٧٨، ٩٩، 
 ،١٥٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢٥٨، ٣٧٥، ٣٧٦، ٥١٤
٦٧٣، ٦٨٠، ٦٨٦، ٦٩٩، م١٨/٦، ٤٥، ٧٥، 
 ،٩٢، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٣، ٢٢١، ٢٨٠، ٣١٢، ٣٨١
 ،٤٤٨، ٤٥٠، ٤٦٢، ٥٤٤، ٥٧٧، ٦٢٨، ٦٢٩
م٢١/٧، ٤٣، ٦٩، ٩٣، ٩٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٩٠، 
 ،٢١٦، ٢٣٦، ٣١٥، ٣٢٠، ٣٣٣، ٣٦٥، ٣٧١
 ،٣٩٦، ٤٠١، ٤٣٦، ٤٦٦، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٩٧
٥٤٢، ٥٤٣، ٥٥٣، ٥٦٩، ٥٧٩، ٥٨٢، م٦٦/٨، 
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 ،٨١، ١٠٧، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٨، ١٦٩، ١٨٦، ٢٠٣
 ،٢٤٨، ٢٥٢، ٢٨٣، ٢٩١، ٣١٣، ٣٦٣، ٣٦٨
٣٧٨، ٤٠١، ٤١١، ٥٧٤، م٩٥/٩، ٩٦، ٣٥٩، 
٣٦١، ٣٨٤، ٤٥٥، ٤٦٩، ٤٨٥، ٥٢٨، م٤٥/١٠، 
 ،٥٧، ٦١، ١٣٥، ١٣٨، ١٤٧، ١٥٦، ١٧٧، ٢٠٩
 ،٢٣٩، ٣٢٨، ٣٨٦، ٤١٣، ٤٧٩، ٤٨٤، ٤٨٨
 ،١١٠  ،٥٧  ،٤٩  ،٤١ م٣١/١١،   ،٥٥٩  ،٥٥٢
 ،١٩٦  ،١٩٠  ،١٨٥  ،١٧٣  ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٣٧
 ،١٩٨، ١٩٩، ٢٤٦، ٢٩٤، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٧٩
 ،٣٨٢، ٣٨٧، ٣٩٢، ٤٣٦، ٤٤٦، ٤٦١، ٤٩٢
٤٩٣، ٥٠١، ٥٠٦، ٥١١، ٥٦٧، م١٠/١٢، ١٥، 
 ،٢٢، ٣٠، ٣٩، ٤٦، ٥٩، ٦٠، ٦٣، ٨٥، ١٠٠
 ،٢٣٤  ،٢٢٧  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٥٢  ،١٤٨
 ،٢٣٥، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٧٨، ٤٢٣، ٤٥٩، ٤٦٧
 ،٧١١  ،٦٩٣  ،٦٨٨  ،٦٤٣  ،٤٩٢  ،٤٧٧
 ،٢١٨  ،١٤٢  ،١٢٢  ،١١٩  ،١٠٤  ،٤٤ م١١/١٣، 
 ،٢٤٠، ٢٤٢، ٣٠٣، ٣١٠، ٣١٨، ٣٤٦، ٣٥٠
 ،٤٥١، ٤٥٤، ٤٥٥  ،٤٠٠، ٤٤٣، ٤٤٦  ،٣٩١
٤٥٧، ٤٥٩، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٨٤، م١٨/١٤، ٣٣، 
 ،٩٦، ١١٨، ١٤٠، ١٤٨، ١٥٦، ١٦٨، ٢٢٥، ٢٨٩
 ،٣٠٨، ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٧٣، ٣٨٨، ٣٩٢، ٤٤٧
 ،٤٥٨، ٤٧٣، ٥٢٣، ٥٥٦. ٥٨٢، ٥٨٤، ٦١٧
م٣٨/١٥،   ،٦٧٩  ،٦٥٥  ،٦٥٣  ،٦٤٧  ،٦٢٧
 ،٤٣، ٤٩، ٦١، ٧٠، ٧٧، ٨٢، ١٠٨، ١١٢، ١٢٩
 ،١٥٠، ١٦٤، ١٨٣، ٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤٨
 ،٢٥٥، ٢٦٧، ٢٨٣، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٢٨، ٣٣٠
 ،٣٣١، ٣٣٢، ٣٤٩، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩٩، ٤٢٨
٤٢٩، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٥٥، ٤٨٥، م١٤/١٦، ١٥، 

 ،١٧، ٢٢، ٢٧، ٤٥، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٧٣، ٧٧
 ،٨٣، ٨٨، ٩٧، ١١٥، ١١٨، ١٢٧، ١٥٣، ١٦٩
 ،٢٤٤  ،٢٢٧  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢٠٧  ،١٧٥  ،١٧٠
 ،٢٥٧، ٢٧٦، ٢٨٣، ٣٢٣، ٣٥٩، ٣٧١، ٤٢٣
٤٣٧، ٤٤٢، م١٢/١٧، ١٣، ٣٩، ٥٠، ٥٤، ٥٧، 
 ،٧٧، ٨٢، ١١٧، ١١٨، ١٢٣، ١٣٥، ١٣٧، ١٦١
 ،٣٥٤  ،٢٣٣  ،٢١١  ،٢٠١  ،١٩٨  ،١٩٤  ،١٦٢
 ،٣٧٩، ٤١٢، ٤٢٦، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٧٤، ٤٩٦
 ،٤٩٧، ٥٠٠، ٥٣٧، ٦١٠، ٦١٨، ٦٢٤، ٦٢٨
٦٥٦، ٦٦٤، م١٥/١٨، ١٩، ٢٩، ٣٧، ٨٩، ١١٦، 
 ،١٢٦، ١٥٠، ١٧٩، ١٨٠، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٩، ٢٣٠
 ،٢٤٢، ٢٦٥، ٣٠٢، ٣١٣، ٣٢٥، ٣٣٥، ٣٩٠
٤٠٢، ٤٠٩، م٢٧/١٩، ٤٣، ٩٤، ١٤٨، ١٧٩، 
 ،١٩٦، ٢١٥، ٢٦٥، ٣٦٥، ٣٨٨، ٤٤٣، ٤٤٤
 ،٤٥٠، ٤٧٥، ٤٨٧، ٥٠١، ٥١٤، ٥١٥، ٥٤٧
 ،١٣١، ١٤٠  ،١١٦ م٤٣/٢٠، ٦٤، ٩٣، ١٠٨، 
 ،٢٠٠، ٢٢٨، ٢٤٠، ٢٩٩، ٣٢٤، ٣٥٦، ٣٥٧
 ،٣٦٢، ٣٩٧، ٤٥٣، ٤٦٧، ٥٠٤، ٥٧١، ٥٧٨
 ،٥٨٠، ٥٨٢، ٥٩٥، ٦٠٩، ٦١٠، ٦٤٥، ٦٧٢
٦٩٦، ٧٧٣، ٧٧٩، ٧٨٨، م١٩/٢١، ٣٢، ٨٨، 
 ،٣٤٥  ،٣١٥  ،٢٧٢  ،٢٠٨  ،١٦٦  ،١٥٠  ،٩٨
 ،٤٦٥، ٤٨٠، ٤٩٧، ٥٠٧، ٥٧١، ٥٧٧، ٦٠٢
٦٣٧، ٦٤١، ٦٦٥، م٣٧/٢٢، ٥٢، ٩٧، ١١٠، 
 ،٣٩٥  ،٣٨٥  ،٣١٦  ،٢٥٤  ،١٩٨  ،١٤٤  ،١١١

٤٢١، ٤٥٦، م٢٣٩/٢٣، ٢٦٩، ٣٦٥، ٤٠٨
علي بن المفّضل م١١٧/٩• 
علي بن موسى م١٦٤/٢، ٤٦٥• 
علي بن موسى بن وارث م٥٩/١٩• 
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علي بن يزيد م٢٤٤/٦• 
علي الصليحي م٦١/١• 
العماد األصفهاني م٥٤/١• 
عّمار بن ياســر م٤٣٨/٢، م١٠٠/٣، ٣٠٤، • 

 ،٥١٧ م٣٩٣/٧،  م٨٣/٦،  م٢٤٥/٤،   ،٣٠٥
م١١٨/٩، ١٩٣، م٢٧٠/٢٠، ٧٩٧

عمارة م٥٤٠/٤• 
عمر م٥٧٥/١٩• 
عمر بن األخنس م٥٥١/٤• 
عمر بن الحكم م٣٥٢/١٩• 
عمر بن الخّطاب م٢٢٣/١، ٢٢٥، ٢٤٨، ٢٦٥، • 

٣١٢، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٨٦، م٣٥/٢، ٥٨، ٦٧، 
 ،٦٨، ٧٨، ٧٩، ٩٧، ١٠٢، ١٠٧، ١٥٣، ١٧٢
 ،٤٩٢  ،٤١١، ٤٨٢  ،١٧٧، ٢٧٦، ٣٤٤، ٣٨٣
 ،٦٦٩، ٧١٤، ٧٤٢، ٧٤٧، ٧٩٣، ٧٩٤، ٨١٨
م١٣/٣، ٤٨، ٦٠، ٦٢، ١٠٠، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٧، 
٤٤٥، ٤٧٠، ٤٧٥، ٤٨٩، ٤٩٦، م٦١/٤، ٨٥، 
 ،٨٨، ٩٥، ٢٠٨، ٣١١، ٣١٣، ٣٤٩، ٣٥٣، ٤١٣
 ،٥٦٥  ،٥٣١  ،٥٢٩  ،٥٢٧  ،٤٤٨  ،٤٢٩  ،٤٢٥
 ،١٧٨  ،٩٤  ،٤٣ م١٩/٥،   ،٦٢٨  ،٦٢٣  ،٦٢١
 ،٤٥٦  ،٣٧١، ٤٣٩، ٤٥٣  ،٣١١، ٣٧٠  ،٣١٠
 ،٥٣١  ،٥٠٩  ،٥٠٧  ،٥٠٥  ،٥٠٣  ،٤٩٥  ،٤٧١
 ،٧١١  ،٧٠٩  ،٦٥٧  ،٦٤٢  ،٥٥٤  ،٥٣٩  ،٥٣٢
م٤٤/٦، ٤٥، ٨٣، ١٠٢، ١٠٨، ٢٠٠، ٢١٨، ٢٤٤، 
 ،٣٨٣، ٣٨٧، ٣٨٨، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٣٣، ٤٧٣
 ،٤٩٥، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٥٩، ٥٦٥، ٥٧٣، ٥٨٨
 ،٢٦١  ،٢٥٨  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢١٠  ،٦٠ م٥٩/٧، 
 ،٣١٧  ،٣١١  ،٣٠٩  ،٣٠٥  ،٣٠٢  ،٢٩٧  ،٢٩٥

 ،٣١٩، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٨٦، ٣٩٥
 ،٤١٩، ٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٤٢، ٤٤٩، ٤٨٦
 ،٤٨٧، ٤٩٣، ٤٩٥، ٥٠٩، ٥١٨، ٥٢٧، ٥٢٩
م١٤/٨، ٢٣، ٤٥، ٥٠، ٦٤، ١١٣، ١٢١، ١٢٢، 
 ،١٨٦، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢٢٩، ٢٩١، ٣١١
 ،٤١٧  ،٤١٠  ،٤٠٧  ،٣٤٧  ،٣٣٤  ،٣١٤  ،٣١٢
 ،٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٨١، ٤٨٦، ٥٧٢، ٥٧٣
٥٧٥، ٥٧٧، ٥٨٤، م١٥/٩، ١٦، ١٧، ١٨، ٢٢، 
 ،٣٠، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٥٣
 ،٦٨، ٧٠، ٧٤، ٧٥، ٧٨، ٨٩، ١١١، ١١٨، ١١٩
 ،١٣٢، ١٣٣، ١٥٣، ١٥٦، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٣، ١٩٤
 ،١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٦٩
 ،٣١٧  ،٢٢٥  ،٢٢٤ م١٧٠/١٠،   ،٤٣٨  ،٤٣٦
 ،٩٦  ،٢٦ م٢٢/١٢،  م٥٣٣/١١،   ،٣٦٩  ،٣٦٨
 ،٤٩٠  ،٤٠٠  ،٣٩٩  ،٢٧٩  ،٢٧٧  ،٢١٩  ،١٧٧
٤٩١، م٤٠/١٣، ١٢٧، ١٣٠، ١٤٩، ١٧٣، ١٨٧، 
 ،٤٦٨  ،٤٠٧  ،٤٠٥  ،٣٠٢  ،٢٥٠  ،٢١٠  ،٢٠٨
 ،٤٤٨  ،٣٦٨  ،٣٣٧  ،٨٥  ،٦٢ م٦١/١٤، 
م٣٩٣/١٥، ٤٣٧، م٣٨٠/١٦، م٥٩/١٧، ٢٤٧، 
 ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٦٢  ،٢٦٠  ،٢٥٩
 ،٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٧، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥
٥٧٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٦٤١، ٦٧٦، م٨٢/١٨، ٨٥، 
 ،١٠٧، ١٠٨، ١٢٧، ١٢٩، ١٦٢، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٦
 ،٢٩١  ،٢٨٨  ،٢٨٦  ،٢٥٤  ،٢٣٧  ،١٩٥  ،١٧٨
 ،٣٢٧، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢
٣٦٤، ٣٦٧، ٣٧٧، ٣٨٧، ٤٢٦، م١٤/١٩، ١٦، 
 ،١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٣٠، ٣٥، ٣٩، ٥٠، ٢٢٦
 ،٢٧٤، ٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٤٧، ٣٨٩، ٤٤٠
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 ،٤٤٧، ٤٥٠، ٤٧٦، ٤٨٣، ٤٨٥، ٥٧٨، ٥٨٣
٦٠٧، ٦١٢، ٦٢٢، م٩/٢٠، ١١، ١٢، ٢٦٩، ٢٧٤، 
 ،٢٧٥، ٣٨١، ٤١٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٣
 ،٤٦٢، ٤٧٥، ٥١٨، ٥٤٣، ٦٣٢، ٦٦٥، ٧٩٤
٧٩٨، م٣٥/٢١، ٣٦، ٢٥٧، ٢٦٤، ٢٩٧، ٤٨٢، 
 ،٦٥٠  ،٦١٩  ،٦٠٧  ،٥٩٠  ،٥٧٩  ،٥٦٤  ،٥٥٥
٦٥٥، م١٥٦/٢٢، ١٥٨، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٨، ٢٠٠، 
 ،٢٧٩  ،٢٦١  ،٢٥٨  ،٢٥٥  ،٢٥٣  ،٢٤٦  ،٢٢٥
 ،٢٩٨، ٣٠١، ٣٠٢، ٣١٦، ٣٢٩، ٣٣٩، ٣٤٤
 ،٣٦٤، ٤٠٢، ٤٠٥، ٤١٠، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤٤١
٤٤٧، ٤٥٧، م٢٧/٢٣، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٦، ٥١، 
 ،١١٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٥، ١٧٤، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩
 ،٢٨٥  ،٢٦٨  ،٢٥٥  ،٢٥٤  ،٢٤٨  ،٢٢٤  ،١٩٦

٣٤٣، ٣٧١، ٣٨٩، ٤٠٠، ٤١٤، ٤١٨، ٤٢٣
عمر بن راشد م٣٩٦/٧• 
عمر بن سعيد م٧٥٠/٢٠• 
عمر بن سعيد بن عبد اهللا م١٤٤/١، ١٨٧، • 

١٨٨
عمر بن عبد العزيز م٣١/٢، ١٢١، م٤٠٥/٤، • 

م١٥٤/٥، ١٩٤، ٤١٢، ٤٣٧، ٤٥٣، ٥٠٥، ٥٠٧، 
 ،٥٣٥، ٥٦٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨٨، ٦١١، ٦٤١
 ،٣٠٤ م٢٦٩/٧،   ،٧٣٥  ،٧١٣  ،٦٥١  ،٦٤٧
٣٢٣، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٥، ٣٥٨، م١١٥/٨، ٢٩١، 
م٤٦/٩، ٥٤، ٦٩، ٧٢، ٧٨، م٧٧/١٠، ٣١٦، 
م٥٦٨/١٧،  م٣٩٣/١٥،  م٤٣/١٤،  م١٠٨/١٣، 
 ،٣٠٦  ،٢٨٥  ،٢٧٠ م١٣٧/١٨،   ،٦٣٠  ،٥٨٧
٣٢٩، ٣٦١، ٣٦٤، ٤٠٧، م٤٧٨/١٩، م٥٤٢/٢٠، 

م٥٤٢/٢١، م٢٢٤/٢٣

عمر بن عبد الملك بن حميد م٤٥٢/١٥، • 
م٣٨٣/١٧

عمر بن الفضل م٦٥٤/١٢، م٣٥٤/١٩• 
عمر بن القاسم م١٤٥/١٢، م٢٦/١٧، م١٤٩/٢٠، • 

١٥٠، ٤٥٣
عمر بن القاسم، أبو القاسم م٣٢٤/١٥• 
عمر بن القاسم بن عقبة م٣٥٢/١٩• 
عمر بــن محمــد م٣٥/١، ٤٠٠، م٧٩/٤، • 

م٨٢/١٢، ١٧٣، م٣٠٣/١٥، م١٤٩/٢٠، ٣٣٣
عمر بن محمد بن أبي علي م٢٤٤/٤• 
عمر بــن محمد بن معيــن، أبو حفص • 

م٢٢/١١، ٢٦
عمر بــن محمد بن موســى م٢٨٠/١٠، • 

م٣٦٤/١٤، م٤٦/١٩
عمر بن المفّضل م٦١/٢، ٥٠٤، م٥٠/٣، ١٨٣، • 

١٨٤، م١١٣/٥، م١٩٦/٦، ٢٤٣، م٤٢/٨، م٣٦٨/١٤، 
٣٧١، م١٩٨/١٩، ٥٤٠، م٧١٤/٢٠، ٧٢٧

عمر بن هشام م٧٢٧/٥• 
عمر بن وهب الجمحّي م٧٢٧/٥• 
عمر حمدي م٥٦/١• 
عمر مولى عقبة م٤٢٦/١٨• 
عمر هيبة م٥٦/١• 
عمران م٤٩١/٣• 
عمران بن الحصين م١٩٥/١٨، م٣١٦/٢٢• 
عمران بن حّطان م٥٤٤/٧، م٣٠/٨• 
عمران بن عمر م٢٢٦/١٩• 
عمرة (اســم مطلق) م١٤٠/١٩، م٦٧٨/٢٠، • 

م٤١٨/٢١، ٤١٩
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عمرة (امرأة أبي الشعثاء) م٢٤/٢٠• 
عمرة بنت عبد الّرحمن م١٥/١١• 
عمرو (اســم مطلــق) م٣٢٧/١٥، ٣٢٨، • 

 ،٣٨٦  ،٦٥ م٦٤/١٦،   ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧
م٣٥٦/١٧، ٥٦٩، م٦٥٢/٢٠، م٤٠٤/٢١، ٤١٤، 

م٣٧٩/٢٢
عمرو بن أبي ربيعة م٥٢٨/٣• 
عمرو بن أبي سلمة م١٩١/٩، ١٩٢• 
عمرو بن األخنس م٥٢٨/٤• 
عمرو بن دينــار م٥٣٩/٥، ٧٠٩، م٥١٩/٦، • 

م١٣٧/١٨
عمرو بن زيد م٦٣٧/٢٠• 
عمرو بن سعيد م١٥١/١٥• 
عمرو بن شعيب م٢٩/١٢، م١٩٠/٢٣• 
عمرو بن العــاص م٢٧٦/٢، ٢٨٤، ٤٦١، • 

٧٤٧، ٧٩٤، م٤٢٤/٧، ٥٠١، م١١٦/٨، ٣٤٧، 
م١٥/٩

عمرو بن عبد اهللا بن عروة م٣٠٠/٢• 
عمرو بن علي م١٧٥/١٠• 
عمرو بن علي المعقدي م١٣٥/١• 
عمرو بن القاسم م١٩/١١• 
عمرو بن قعاس المرادي م١٨٥/٢٣• 
عمرو بن كلثوم م٣٦١/٣، ٤٦٩، م١٢٣/٦، • 

م٢٤٧/٢٣
عمرو بن المسرح م١٨٩/١٣• 
عمرو بن معدي الّصابر بن موسى م٥٣/٨• 
عمرو بن معدي كرب الّزبيدي م٤٦٣/٣، • 

م٥٠/٨، ٥١، ٥٥، م٢٤٧/٢٣

عمرو بن المعّلى م٨٧/٢• 
عمروس المغربّي م٢٩/٢٣• 
ُعَمْير م٣٧١/٥، ٣٧٢• 
عمير بن سعيد م١٧٨/٥• 
م٥٥٣/٢٠، •   ،٧١٣  ،٢٧٠ م٢١٨/٢،  عنتــرة 

م٣٦٢/٢٣
عنترة السلماني م٤٠/٧• 
العوتبي م١٣/١، ٣٤• 
عوف بن الجزع م٢٦٨/٢٣• 
عون بن عبد اهللا م٢٤٩/١• 
عويمر م٣٨٩/٢٢• 
عويمر بن مالك = أبو الدرداء• 
عيسى بن جعفر م٥٦٩/٧، م٢٨٠/٨، ٢٩٧، • 

٣٠٦، ٤١٨، ٤١٩
عيسى بن موسى م٢٠٤/٢• 
عيسى بن يونس م٢٩٢/١٨• 
عيسى ‰ م٤٥/٢، ٧٥، ١٣١، ٢٢٣، ٣١١، • 

٤٠٨، م٤٦٧/٣، م٤٤/٦، م٣٥٩/٨، م٤٠٩/١٠، 
م٤٢٦/١١، م٩٦/٢١، ١٥٩، م١٥٧/٢٢، م١٦/٢٣

العيني م٧٨٤/٢٠• 
عيينة بن حصن الفزاري م٧٢٩/٥، م٤١٩/٧• 

غ

الغامدّية م٣١٠/٢٢، ٣١٧• 
غدانة بن محمد م١٣٩/١٠، ١٨٩، م٥٩٠/١٩• 
غدانة بن يزيد م٣١١/١٧، ٣٦٧• 
غزوان م١٦٤/٢• 
غّسان م٢٠٤/٢، م٩٧/٢٠، ٩٨• 
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غّسان بن أبي سفيان م٤٣/٢٠• 
غّسان بن جلندى م٥٢٣/١٤• 
غّسان بن خليد م١٢٢/٩• 
غسان بن سليمان المزروعي م٨٥/١• 
غّســان بن عبد اهللا، اإلمــام م٤٨٠/٤، ٥٢٨، • 

م٢٦٠/٥، ٣٩٣، م١٨٣/٨، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٧، 
٤٢٠، ٤٢٣، ٥٣٢، ٥٣٩، م٩١/٩، ١٦٦، م١٦٠/١٢، 
 ،٣٥٣ م٢٩١/١٩،  م٤١٦/١٧،   ،٤٣١ م٢٢٤/١٤، 

٣٧٢، م٤٣٢/٢٢، م١٠٤/٢٣، ١٠٥
غّسان بن عبد الّرحمن م٣٤٢/١٥، م٤٩/١٦• 
غّسان بن عبد الملك م٩٤/٨• 
غسان بن مالك، أبو مالك م١٣١/٧، ١٨٥، • 

 ،١٩٨، ٢٣٥، ٢٨٣، ٣٥٢، ٣٩٣، ٤٧٨، ٥٣١
٥٣٢

غســان بن محمد بــن الخضــر البهلوي • 
ني، أبو مالك م٢٧٩/١، ٤١٥، م٣٧٩/٢،  الصال
٤٨٠، ٥١٠، ٦٩٠، ٧٢٦، ٧٧٩، ٨٠٩، م١٨٣/٣، 
م٥٥٣/٤،   ،٤٢٩  ،٣٨٠  ،٣٤٨  ،٢٨٧  ،٢٢٩
 ،٣١٤  ،٢٤٦ م٨٢/٦،   ،٦٠٠  ،٤٤١ م٢٨٥/٥، 
م٤١٦/٨، م٢٣٣/٩، م٥٥/١٠، ٧٣، ٩٨، ٢٤٣، 
٣١١، م٧١/١١، ٧٢، ٤٨٠، ٥٤٩، ٥٧١، م١٧/١٢، 
٥٠، ٢٨٠، ٢٩٢، م١٢/١٣، ١٣، ١٤، ٢٧، ٣٨، 
٣٠٠، م٥٥/١٤، ٧١، ٢٣٨، ٢٩٤، ٣٢٢، ٣٥٦، 
 ،٢١٣ م١١٦/١٦،   ،٢١٥ م٤٢/١٥،   ،٤٤١  ،٣٩٨
٤٣٤، م١٩/١٧، ٤٠٨، ٤٣٦، ٥١١، ٥١٥، ٦٣١، 
 ،٥٠٢  ،١٦٥ م١٤١/١٩،   ،١١٤ م٣٦/١٨،   ،٦٤٣
 ،٢٧٦  ،٢٧٥ م٢٥٨/٢١،  م٣٦٤/٢٠،   ،٥١٢

م١٢٩/٢٢، ١٨٥، ١٩٤، ٣٥١، م١٥١/٢٣

ف

فارس بن الود بن سام بن نوح م٢٩١/١٩• 
فاطمة (اســم مطلق) م٣٠٧/١٥، م٦٥/١٩، • 

م٥٩٥/٢٠، ٥٩٩
فاطمة بنت جحش م٨٠/٢٢• 
فاطمة بنت راشد م٥٩٠/١٩• 
فاطمة بنت قيــس م٤٧٩/١٩، م٣٧٧/٢٠، • 

م٥٥٨/٢١
فاطمة (عليها الســالم) م٤٧/٢، ٨٤، ١٧٧، • 

٤١٢، م١٥٦/٣، م٣١٢/٤، م٤٠٤/١٧، م٣٧٠/١٨، 
م١٩/١٩، ٥٦، م٤٢٥/٢٠، م٤٤٦/٢٢

فتحي الهندي م٤٨٠/١٠، ٤٨١• 
 • ،٧١٤  ،٤٠٦  ،٢٩٤  ،٢٥٧ م٤٣/٢،  الفــّراء 

م٨٥/٣، ٥٠٦، م٤٢٥/٦، م٣٩٤/١٤، م١١٤/١٩، 
م٢٠/٢٠، م١٠٣/٢١، م٣٢٨/٢٢، م٤١٧/٢٣

فَرج الهندي م٣١٢/١٥• 
الفرزدق م٦٢٦/٢، م١٤٦/٣، م١١/٩، م١٨٩/١٣، • 

م٤٠٨/١٨
 • ،٢٠٩  ،٢٠٨ م١١٤/٧،  م٣٣٢/٢،  فرعــون 

م٣٦/٨، ٣٨، ٣٦٥، م٢٦٩/٢٠، م١٩/٢٣
فضالة بن عبيد م٤٧/٩• 
فضل م٢٩٣/١٠، ٣٥٨، م٩٠/٢٠• 
الفضل م٢٢٢/١٩، ٤٢٣، ٤٢٦، ٥٠٢، م٣١٨/٢٠، • 

٧٧٣، م٢٣٨/٢١
الفضل بن جندب م١٦٠/١٩، ١٦١• 
الفضل بن الحواري، أبو محمد م٣٤/١، • 

 ،٦٥١  ،٥٣١  ،٤٨٣  ،٤٣١  ،٣٧٩ م٢٢٥/٢، 
 ،٧٣٢  ،٤٨٣  ،٨٤٢  ،٨١٦  ،٧٤١  ،٧٣٢
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م١٢٢/٣، ١٣٢، ٢١٣، ٣٣٠، م٢٧/٤، ٢٨٥، 
٤٥٨، ٦٢١، م٧٤/٦، ١٢٢، ١٣٣، م٣٢٣/٧، 
 ،٥٤٠  ،٤٨٩  ،٤٧٩  ،٣٩٢  ،٣٨٦  ،٣٦٦
 ،٥٦٤  ،٤٨٧  ،٤٠٥  ،٣٥٨  ،٣٠٦ م٧٤/٨، 
م١١٥/١٠،   ،٥٠١  ،١٤٦، ٣٧٢ م٩٠/٩، ١٣٥، 
١٤٣، ١٤٩، ١٩٢، م٢٠٩/١١، ٢٨٣، ٤٥١، ٤٥٣، 
م٢٣٠/١٣،   ،٣٧٨ م١٠٠/١٢،   ،٥٨٥  ،٥٧١
 ،٦١٧  ،٤٤١ م٢١٦/١٤،   ،٣٧١  ،٣٦٨  ،٣٠٢
م٣٣٩/١٥، ٣٤١، م٥٢/١٦، ٢٢٣، م٢٩٢/١٧، 
 ،٣٣١، ٥١٥، ٦١٧، ٦٣١، ٦٤٦، ٦٧٠، ٦٧٤
 ،٣٤٣  ،٢٨١ م١٣٩/١٩،   ،٣٦٠ م٣٠٠/١٨، 
٤٩٨، م٢١٦/٢٠، ٣١٣، ٦٠٢، ٦٣٩، م٤٨/٢١، 

٣١١، ٤٨٦، م٣٤٠/٢٣
الفضل بن عّباس م٣٦٧/١٠، م٤٧/١٨• 
الفضيل م١٠٩/١٣• 
فضيل م٣٠/١٩• 
فهم بن أحمد الّرستاقي م٢٣٩/١٠• 
فهم بن عنبسة م٥٧٦/٨• 
الفيض بن اليمان م٤٨٠/٤• 

ق

قابيل م٣٢/٩، م١٥/٢٣• 
قارون م٣٣٢/٢، م٢٦٩/٢٠• 
القاسم م٤٥٣/٥، م٢١٠/١٨• 
قاسم م٢٧٧/١٣• 
قاسم بن أحمد بن قاسم م٩١/١• 
القاسم بن األشعث م٧١/١١، ٧٢• 
القاسم بن سعيد بن شعيب م٤٣١/١٤• 

القاسم بن سّالم، أبو عبيدة م٤٢/٥، ٥٣١، • 
م٢٩٧/١٧، م٧٣/١٩، م٤١٧/٢٣، ٤٢٩

القاسم بن شعيب م٣٩٣/٥، م٢٨٤/٦• 
قاسم بن صقر م٢٩٧/١٥• 
القاسم بن عبد الّرحمن م٧٨/٩• 
القاســم بن محمــد م٣١٦/١٠، م١٩٥/١٨، • 

م٣٢٧/٢٢
القاســم بن محمد بن أبي بكر م٢٠/٥، • 

٩٧، ٥٥٤، ٥٦٧، ٧٠٩
قاسم بن يوسف م٣٥٣/٤• 
القاضي ابن عبيدان م٤٣٢/١٩• 
القاضي = ابن عيسى• 
القاضي ابن قريش م٦٥/١١، ١٠١، ٢٦٥• 
القاضي أبو بكر = أحمد بن محمد بن • 

خالد
القاضي أبو زكرّياء = يحيى بن سعيد• 
القاضي أبو سليمان = هّداد بن سعيد• 
القاضي أبو علي = الحسن بن سعيد بن • 

قريش
القاضي = نِجاد• 
قبيصة بن ذؤيب األسدي م٢١٧/١٤• 
قتــادة م٤٨/٢، ٧١، ٢٥٥، ٧٩٣، م٣٢٦/٣، • 

 ،٤٣٥  ،٣١٠ م٧٦/١٣،  م٧٨/١٠،  م٦١٠/٤، 
 ،٥٠٩  ،٤٦٧  ،٤٥٧ م٤٥٢/١٧،  م٣٧٨/١٤، 
٥١٠، ٥٤٠، ٥٤٩، ٥٨٧، ٥٩٢، ٦٥٢، م٧٩/١٨، 
 ،١٣٧، ٢٧٥، ٣٠٧، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٩٤
م٤٧٦/١٩، ٥٤٩، م٤١٨/٢٠، ٥٤١، م٥٤٣/٢١، 

٥٩٠، ٦٠٩
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قتادة بن دعامة السدسي م٣٦/٥، ٨٩، ١١٢، • 
 ،٦٠٩  ،٥٥٥  ،٥٤٣  ،٤٠٥  ،٣٠٦  ،١٢٥  ،١١٤
٦١١، ٦٦٦، ٧٣٤، م٥٤٦/٦، م٢٣٧/٨، ٤٤٠، 

م٢٢٤/١٢، ٥٧٢
القتبي م٣٥٨/٨، م١٤٣/١٩• 
قتيبة بن درهم م٥٤٨/١٧• 
القتيبي م٢٣٤/١٩• 
قحطان بن عامر م٤١٤/٢• 
قرشية م٣٩١/١١• 
قسم م٤٧/١٨• 
القصابي م٩٤/١٤• 
القطامّي م٧٤١/٢، م٢٥٨/٧• 
القطب أطفيش م١٣/١، ١٤• 
قطن بن مدرك م٥٢٨/٧• 
قنبر (حاجب علي بن أبي طالب) م٤٢٠/٧، • 

م٧٨/٩
قيس بن أبي حزام م٢٨٥/١٨• 
قيس بن الحطيم م٣٣٠/٢٢• 
قيس بن سعد م٢٠١/١٨• 
قيس بن طلق م١٧٠/٣• 
قيس بن عاصم م١٣٥/٨، م١٨٩/١٣• 
قيس بن عّباد م١٩١/١٨، ١٩٩• 
قيصر م٨٦/٢• 

ك

كبشة بنت كعب بن مالك م٥٩٣/٢• 
كبيشــة أخــت عمر بن معــدي كرب • 

م١٨١/٢٣

الكدمي = محمد بن ســعيد الكدمي، • 
أبو سعيد

الكرخي م٨٢٠/٢• 
الكســائي = علي بن حمزة بن عبد اهللا، • 

أبو الحسن
كسرى م٨٦/٢، م٦٤/٨، م١٩٧/٩• 
الكسعّي (رجل من أهل اليمن) م٥٨/٨• 
كــعـــــب م١٣٤/٢، ١٤١، ٢٦٨، ٢٧٣، • 

٣١١، ٣٦٤، ٣٦٥، ٥٩٣، م١٩٩/٧، ٢٥٣، 
م١٩٨/١٣

كعب األحبار م٣٦٥/٢، م٣٦٩/٨• 
كعب بن سور األزدي م٤٣٦/٢٠، ٤٣٧• 
كعب بن ُعجرة م١٩٩/٧• 
كعب بن مالك األنصاري م٢٦٨/٢، م٦٤٤/٤، • 

م٤٣٦/٩، ٤٤٧
كعب بن مّرة م٤٥٢/١٧• 
كعب بن مستور م٤٤/٩، ٤٥• 
كعب الَغَنوِي م٢٣٠/٣• 
الكعبي م١٩٥/٩• 
الكلبّي، محمد بن السائب م٢٦٧/٢، ٧١٣، • 

م١٢٥/٤، ٤٢٣، م٥٢/٨، ٦٠، ٢٢٢، م٢١٥/١٣، 
م١٢/١٩، ١٣، م١٨/٢٣، ١٩

كليب م٣٧٧/١٨• 
الكميت بن زيد م١٨/٢، م١٥٥/٣، م١١٥/١٩، • 

م١٥١/٢٢، ٣٢٩
الكندي = أحمد بن عبد اهللا بن موسى• 
الكوفِــي م٤٤٦/٥، ٤٩٢، ٥٦٨، م٤٨٧/٦، • 

٥١٨، م٣٦٣/١٢، م١٠٩/١٨، ٢٨١
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ل

الوي م٢٠٢/١٩• 
لبيــد م١٥/٢، ١٠٧، ١٠٨، م٨٦/٣، ٣٦٢، • 

م٤١٣/٤، م٣٠٨/٧، م١٩٨/٨، م٦٨/٩، ٤٤٠، 
م٦١١/١٩

لبيد بن ربيعة العامري م٥٣١/٣، م١٤٨/٤• 
ُلْقمان ‰ م١٣٦/٢، م٣٤٦/٣• 
لقيط اإليادي م٤٢١/٤• 
لقيط بن صبرة م١٨/٣، ٧٠• 
لمـوذا (توأمة هابيل) م٣٢/٩• 
لــوط ‰ م٤٥/٢، م٤٩٨/٢٠، م٣٤٨/٢٢، • 

٣٤٩
اللولوّي م٩٣/٢١• 
لّيا م٢٠١/١٩، ٢٠٢• 
الّليث بن سعد، المصري م٤٧/٢، م٨٩/٥، • 

 ،١٦٧، ٢١٢، ٢٤٨، ٤٠٥، ٤٢٠، ٥٣٥، ٥٨٨
٥٩٢، ٦١١، ٦٥٧، ٧١١، ٧١٢، ٧٢٤، م٢٤/١٢، 

م٥٨٤/١٧، م١٨١/١٨، ١٨٢، ٢٢١
الّليث بن سعيد م٤٤٥/٥• 
الّليثي م٦٩٢/١٤• 
َلْيَلى م٩٩/٣، م٤١٠/٤• 
ليلى األخيلية م١٨٥/٢٣• 

م

مؤرق بن حكيم م٥٩/١٩• 
المؤمل م٣٠٧/٢٣• 
مؤنسة م٣١١/١٥، ٣١٢• 
مؤيد بن مؤيد م٥٠٤/٧• 

مارية القبطيــة (أّم إبراهيم ابن رســول • 
اهللا ژ ) م١١١/٧، ٥٥٣، م٩٩/١٤، م٣٩٨/١٧، 

م٥٢٩/٢١
مازن م٤٦١/٢٠• 
ماعز بن مالك األسلمي م٢٥٢/٢٢، ٢٥٦، • 

٢٩٩، ٣٠٦، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١
مالك بن أنس م٣٢٠/١، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٦٥، • 

م٤٧/٢، ١٦٥، ٤٤١، ٤٧٩، ٤٩٠، ٤٩٢، ٥١٥، 
م٣٣/٣، ٤٦، ٥١، ٦٨،   ،٦٢٢، ٦٢٣، ٧٩٤
 ،٨٥، ١٠٠، ١٠١، ١٤٩، ١٥٢، ١٦٦، ١٨٠، ٢٠٠
 ،٢٠١، ٣٠٧، ٣٦٣، ٤٥٥، ٤٧٨، ٤٩٦، ٥١٢
 ،٤٢٨  ،٢٢١  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٨٧  ،٦٥ م٥٥/٤، 
٥٩٥، ٥٩٦، ٦١٩، ٦٤٤، م٢٠/٥، ٢١، ٢٦، ٤٠، 
 ،٤٦، ٨٩، ٩٤، ١١٢، ١١٥، ١١٩، ١٢٥، ١٨٠
 ،١٨٢، ٢١٢، ٢٣٠، ٢٤٨، ٢٦٢، ٢٨٥، ٢٨٧
 ،٣١٠، ٣١٤، ٣١٥، ٣٤٩، ٣٥٣، ٤٠٥، ٤٠٦
 ،٤٢٠، ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٦٠
 ،٤٦٣، ٤٧١، ٤٧٩، ٤٨٤، ٤٨٩، ٤٩٢، ٤٩٥
 ،٤٩٩، ٥٠٣، ٥٠٦، ٥٠٨، ٥٢٨، ٥٣٥، ٥٣٩
 ،٥٤٣، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨
 ،٥٦٩، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٣
 ،٥٨٥، ٥٨٨، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦١١
 ،٦٢٣، ٦٢٥، ٦٣٦، ٦٣٨، ٦٤١، ٦٤٧، ٦٥١
 ،٦٥٧، ٦٥٨، ٦٦٦، ٦٧٠، ٦٩٥، ٧٠٩، ٧١٠
 ،٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٥، ٧٢٤، ٧٣٤، ٧٣٥
م٣٤/٦، ٣٦، ٩٤، ٩٥، ١٢٢، ١٣١، ١٣٤، ١٧٤، 
 ،٢١٠، ٢٩٢، ٤٥٨، ٤٨٥، ٤٨٦  ،١٩٢، ١٩٧
 ،٤٨٧، ٤٩٧، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٦
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 ،٥٢٠، ٥٤٣، ٥٤٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨٣
٦١٠، ٦١١، ٦٢٧، م٢٤٨/٨، ٣١٤، م٧٧/٩، 
 ،٣٦٦، ٣٨٧ م٧٤/١٠،   ،٤٤١  ،٣٨٥  ،٣٧٨
م١٥/١١، م٢٦٨/١٢، ٣٤١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٥، 
٣٦٦، ٣٦٧، م٤٠/١٣، ٧٦، ١٠٠، ١٣٣، ١٣٥، 
١٥٠، ١٧٤، ٢٠٩، ٢٥٠، ٤٠١، ٤٦٨، م٤٢/١٤، 
 ،٣٣٦  ،٢٩٨  ،١٧٢  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٣  ،٤٩
 ،٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٦٠، ٣٦٢، ٤٠٦
 ،٦٩٢  ،٦٩١  ،٦٨٥  ،٦٣٦  ،٦٢٣  ،٥٩٤
م٥١٥/١٧، ٥٦٤، ٥٦٨، ٦٣٠، م٣٣/١٨، ٥٥، 
 ،٥٧، ٦٥، ٨٠، ٨٥، ٨٧، ٩٣، ١٠٨، ١٢٧
 ،١٩٨  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٨٠  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٣٧
 ،٢٠٩، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢
 ،٢٨٥، ٢٨٧، ٢٨٩، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣١١، ٣٢٧
 ،٣٢٨، ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٦٩، ٣٧٢
م٧٩/١٩، ٨٠، ١٦٢، ٢٧٤، ٤٨٥، ٥٠٤، ٥٥٣، 
 ،٤٧٥  ،٤١٨  ،٤٠٩  ،٥٣  ،٥٢  ،٢٢ م٢٠/٢٠، 
 ،٤٨٥، ٥٢٨، ٥٥١، ٥٥٧، ٧٠٠، ٧٥٥، ٧٦٨
٧٧٧، ٧٨٩، ٧٩٣، م١٥٧/٢١، ٤١٧، ٤٧٢، 
 ،٤٨٠، ٤٩١، ٥٠٦، ٥٤٥، ٥٥٠، ٥٥٤، ٥٥٥
 ،٥٩٠، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٣، ٦٤٨، ٦٥٠، ٦٥٤
م١٣/٢٢، ١٢٩، ١٥٤، ١٥٧، ١٧٨، ٢٤٦، ٢٥٥، 
م٢٦/٢٣،   ،٤٥٥  ،٤٥٢  ،٤٤٠  ،٣٧٧  ،٢٥٨

٢١٦، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٥٤، ٢٩٢، ٢٩٣
مالك بن الحارث األشتر م٥٩/٩• 
مالك بن حّسان م٣٢٦/٢• 
مالك بن دينار م٢٧٠/١، م٢٧٧/٢، م٥٠٩/٧، • 

٥١١، م٣٦٩/٨

مالك بن عوف م٧٢٧/٥• 
م٥٧١/١٤، •  م١٨٧/١،  غّســان  مالك بــن 

م٦٧٩/١٧، م١٨٣/١٨، ٣٠١، ٣٥٨، م٥٥٩/٢١
المأمون م٢٦٢/٧• 
مانع بن سالم بن حماد الحسيني م٢٢٦/١• 
مانع بــن علي بن عبد اهللا اإلســماعيلي • 

اإلبروي م١٢٥/١
مبارك بن جيفر م١٥٨/٤• 
مبارك بن سيف بن سعد العبري م١٨٠/١• 
مبارك بن سيف بن عبد اهللا العبري م١٤٣/١• 
المبّرد م١٤٩/٢، ٢٥٥، م٤٦٢/٢٠• 
مبّشًر م١٨٦/١١، م٢٠٣/١٥• 
مبّشر بن الحواري م٣٦٣/٢٢• 
مبّشر بن سعيد بن مبّشر م٨٦/١١، م١٧٠/٢٠• 
متّمم بن نويرة م٩/٩• 
المتنبي م١٨٤/١٣• 
مجاهد بن جبر (جبير) م٧١/٢، ١٤٠، ١٤٥، • 

م١٧٨/٣،   ،٧٩٣  ،٤٤١  ،٣٩٨  ،٢١٢  ،١٤٧
م٩٤/٥، ١١٤،  م٣٠٨/٤،   ،٢٠٢، ٢٣٢، ٤٨٠
 ،٦١١  ،٥٣٢ م١٢/٦،   ،٥٥٤  ،٤٠٥  ،٣٠٦
م١٣٩/٧، ٥١٧، م٢٦٦/٨، م٢٣٨/٩، م٢٤/١٢، 
م٥٧٨/١٧،  م٤١/١٤،   ،٣٥٧ م٣٢١/١٣، 
م١٣٧/١٨، ١٦٢، ٣٧٢، م١٠/٢٠، ٤٦٠، ٥٣١، 

م٣٢٧/٢٢، م٢٢٤٠/٢٣
المجبر بن الّرحيل م٦٤/١٧• 
مجبر بن محبوب بــن الّرحيــل م٩١/٣، • 

م٤٠/٤، ١٠٥، ٤٥٩، ٦٠٤، م٦٧٠/١٧، م٢٨٢/١٩
المجنون م٩٩/٣• 
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محب الدين الخطيب م١٣/١• 
محبوب بن الّرحيل، أبو سفيان، البصري • 

م٣٥٠/١، ٣٩٩، ٤١٥، م٣٧/٢، ٦٢، ٨٣، ٨٩، 
 ،٢٧٤  ،٢٥٣  ،٢٤٧  ،٢٤٢  ،٢٣٤  ،٢١٩  ،١١٢
 ،٢٨٠، ٣٣٠، ٣٦٥، ٣٨٠، ٤٥٧، ٤٨٣، ٤٨٤
 ،٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٥٣٢، ٥٤٥، ٥٤٨، ٥٥٠
 ،٧٢٤  ،٦٩٥  ،٦٢٧  ،٦١١  ،٦١٠  ،٦٠٩  ،٥٦٠
 ،٧٥٧، ٧٦٦، ٧٧١، ٧٧٣، ٧٨٧، ٧٩٦، ٨١٦
٨٢١، ٨٢٨، ٨٤٠، م٧٢/٣، ١٠٧، ١٠٩، ١٦٨، 
١٧٣، ١٩١، م٨٦/٤، ٩٧، ٣٣٢، ٦٠٧، ٦٠٨، 
 ،٧٠٣  ،٦٣٣  ،٥١٢  ،١٠٦  ،٧٧ م١٧/٥، 
م١٢٢/٦، ١٣٧، ٢٠٤، ٤٥٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧٥، 
 ،٦٣  ،١٤ م١٣/٧،   ،٥٦١  ،٥٥٤  ،٥٠١  ،٤٩٩
 ،٧٨، ٩٢، ١٠٦، ١١١، ١٢٠، ١٢١، ١٣٦، ١٣٩
 ،٢٩٨  ،٢٤١  ،٢١٢  ،٢٠١  ،١٩٨  ،١٥٩  ،١٥٨
 ،٣٨٤  ،٣٧٧  ،٣٧٤  ،٣٧٢  ،٣٥٨  ،٣٥٦
 ،٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨، ٤١٢، ٤٣٥
 ،٤٤٨، ٤٨٤، ٤٩٣، ٤٩٩، ٥٢٤، ٥٥٦، ٥٦٨
م٤٣/٨، ١٨٨، ٣٤٩، ٤٦٠، م٩٥/١٢، ٣١١، 
٦٣٠، م٢٦٦/١٣، م١٦٩/١٤، ٣٣٠، م١٧٧/١٥، 
٢٢٥، ٢٣١، ٢٥٢، م٥٩/١٦، ٩٢، ٩٩، ١٥٠، 
م٣٧٩/١٨،   ،٦٧٧  ،٥٥٥  ،٣٣١ م٦٥/١٧، 
 ،٢٨٢  ،٢٤٣  ،١٨٣  ،١٦٠ م١٢٥/١٩،   ،٣٨٩
 ،٣٠٤، ٣٥٤، ٣٦٠، ٤١٤، ٤٤٤، ٥٥٩، ٥٦١
م٢٤/٢٠، ٢١٩، ٣٨٣، ٤٧٧، ٥٥١، ٦٠١، ٧٠٩، 
٧٥٢، ٧٩٨، م١٥/٢٢، ١٦، ٣٣، ٩٦، ١٠٤، 

١٢١، ١٢٢، ١٢٩، ٢٠٤، ٣٦٠
محرز م٤٤٤/١٩• 

محرز بن محمد م٦٠١/١٩• 
محفوظ م٢٦٧/١٠• 
ُمَحلم بن جثامة الّليثي م١٣/٢٣، ٢٢• 
محمد م٦٩٧/١٤، م٢٠٣/١٥، ٢٠٨• 
محمد (ابن عبيدة بنت أبي عبيدة) م٢٥/٧• 
محمد (اسم مطلق) م٢٩٨/١٥، م٥٣/١٦، • 

٥٤، ٥٦، ٥٧
محمد األنصارّي م٩٣/٢١• 
محمد بن إبراهيم بــن محمد، الكندي، • 

أبو عبد اهللا م٤١/١، ٤٢، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٢٣٢، 
 ،٧٢٢  ،٧٠٢  ،٦٨٦  ،٦٥٤  ،٤٨٥ م٢٧٨/٢، 
م١٦٩/٣، ٢٥٧، م٣٠/٤، م٤١٠/٦، م٤٨٦/١١، 
م٣١٢/١٢، ٣٧٨، م١١/١٤، ٥٨، ١٣٣، ٢٤٠، 
٢٤٥، ٢٨٢، م٢٨٢/١٥، م٢٣/١٦، ٤٢، ١٠٩، 
٣٦٩، م٢٣٢/١٨، م٩٧/١٩، ٥٨٩، م٣٨١/٢١

محمد بن أبي بكر، أبو عبد اهللا م٤١٥/٩، • 
م٤٦١/١٤، ٥٤٦

محمد بن أبي الحسن م١٨٧/٧• 
محمد بن أبي علي م٤٧٥/٥، م٤٦٠/٧• 
محمد بن أبي غّسان م٦١/١، ٧٥، م١٦٨/٥، • 

٤٧٠، م٢٦١/١٤، ٦٦٢
محمد بن أحمد م٣١٨/١١، م٣٠٧/١٥، ٣٠٨• 
محمد بن أحمد بن أبي غّســان م٤٣/١، • 

٦٨، ٦٩، ٣٩٦، م٢٤٥/٣، ٢٩٩، م٤٦٠/٧
محمد بن أحمد بن صالح م٢٩/١٧• 
محمد بن أحمد البوسعيدي م٧٤/١• 
محمد بن أحمد الّســعالي، أبو عبد اهللا • 

م٢٢٥/٣، م٢٥/١٠، م٦٨٧/١٢، م٣٤٦/٢١
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محمد بن األزهر م٨٢/٥، م٤٨/١٩• 
محمد بن إســحاق (صاحب المغازي) • 

م٤٩٩/٥، م٢٨١/١٢، ٢٨٢
محمد بن تمام الّنخلي، أبو عبد اهللا م٤٦/١٠• 
محمد بن تميم بن محمد م٣٠٩/١٥• 
محمد بن جساس م٩٤/٨• 
محمد بن جعفــر األزكــوي، أبو جابر • 

م٣٧/١، ١٠٢، ١٠٦، ١٠٧، ١١٣، ١٧٥، ١٧٧، 
١٩٢، ١٩٤، م٢١٤/٢، ٢٩٥، ٤٦٧، ٤٧٢، ٤٧٣، 
٦١٠، ٦٩٦، ٨٢٥، ٨٣٩، م٢٣/٣، ٢٨، ١٢٧، 
 ،١٢٨، ١٨٣، ٢٤٨، ٢٥٨، ٣٢٢، ٣٢٩، ٣٣٢
٣٦٨، ٥١٣، م١٤/٤، ٣١، ٤٣، ٤٨، ٦٣، ٧٤، 
 ،٢٢١، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٣، ٢٦٨، ٣٠٧، ٣٤٨
٣٥٢، ٣٧٦، ٤٩٤، ٥٢٦، ٥٥١، ٥٨٥، م١١/٥، 
 ،٢٢، ٢٤، ٣٠، ٣٥، ٤٥، ٥٢، ٥٦، ٦٧، ٧٢
 ،٧٩، ٨٣، ٨٦، ٩٧، ١٠٣، ١٥٢، ١٩٠، ١٩٢
 ،٢٥٢  ،٢٤٤  ،٢٣٥  ،٢٣٤  ،٢١٤  ،٢٠٠  ،١٩٥
 ،٢٥٦، ٢٦٩، ٢٧٥، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣١٧، ٣٣٧
 ،٣٦٣، ٣٧٣، ٣٧٦، ٣٨٠، ٤١٩، ٤٢٣، ٤٣٠
 ،٤٣٥، ٤٥٠، ٤٥٨، ٤٧٣، ٥٠١، ٥١٤، ٥١٦
 ،٥١٨، ٥٢٩، ٥٤٧، ٥٦٣، ٥٦٧، ٥٧٩، ٥٨٢
 ،٥٨٧، ٥٩٩، ٦١٥، ٦٢٢، ٦٣٥، ٦٤٩، ٦٥٦
 ،٧٣٦  ،٧٣٣  ،٧٢١  ،٧١٧  ،٧٠٧  ،٧٠١
م٦٠/٦، ٢٥٢، ٢٤٧، ٣٢٤، ٣٣٩، ٣٦١، ٣٦٧، 
٣٦٩، ٤٤١، ٥٣٠، م١٤/٧، ١٣٢، ٣٨٣، ٤٩٤، 
 ،٥١٤، ٥١٥، ٥٣٤، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٤٨، ٥٤٩
٥٥٢، ٥٥٤، ٥٥٧، ٥٦٤، م٨٧/٨، ١٥٨، ١٦٥، 
 ،٢٦١، ٢٦٧، ٢٧٦  ،١٨٦، ١٩٣، ٢٢٩، ٢٤٩

 ،٣١٠، ٣١٧، ٣١٨، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٧، ٥٩٧
 ،٥١٠  ،٤٩٤  ،٣٨٨  ،٣٥٣  ،٢٥٩ م٢١١/٩، 
م١٣٠/١٠، ١٧٤، ١٩٢، ٢١٠، ٢١٣، ٢٤٨، ٢٦١، 
 ،٢٦٣، ٢٧٣، ٣٠٩، ٣٤٥، ٣٦٤، ٣٦٨، ٣٧٩
م٩/١١، ١٢، ٨٥،   ،٤٢٣، ٤٧٧، ٥١٨، ٥٦٠
١٩١، ٢٦٦، ٣٣٩، م٢٦/١٢، ٩٤، ٣٢٣، ٤٩١، 
م١٢١/١٣، ٢٤٧، ٣٤٨، ٣٦٥،   ،٥٧٩، ٦٤٦
م٢٦/١٤، ٣٨، ١١٦، ٢١٣، ٢٤٨، ٤٥٦، ٤٨٦، 
 ،٤٢٨  ،٤٢٠  ،٣٩٣  ،٢٥٧ م١٥٨/١٥،   ،٥١٢
٤٣٥، ٤٣٧، ٤٥٥، ٤٧٢، م٦٦/١٦، ٧١، ١٧٣، 
١٧٥، ١٧٩، ١٩١، ٣٦٤، ٣٧٥، م١٦/١٧، ٧٢، 
 ،٨٦، ٩١، ٩٢، ١٢٦، ١٣١، ١٨٤، ٢٠٦، ٢٣٩
٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٧٢، ٤٥٠، م٨/١٨، ٣٧، 
 ،٣٤٤  ،٢٢٢  ،١٤١  ،٩٠  ،٧٥  ،٧٢  ،٦٠  ،٥٨
٣٩٢، م٧/١٩، ٤٣، ٤٨، ٩١، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٤، 
 ،١٣٥، ١٣٦، ١٧٧، ١٨٨، ١٩٩، ٢٦٤، ٢٦٧
 ،٢٨٨، ٢٩٦، ٣٥٢، ٣٥٩، ٤٢٤، ٤٦٥، ٤٦٧
 ،٤٦٨، ٥١١، ٥٥٠، ٥٦٧، ٥٧٥، ٥٨٦، ٥٩٤
٥٩٩، م٧٩/٢٠، ١٤٥، ١٥٣، ١٩٧، ٢٠١، ٢٢٠، 
 ،٢٢٩، ٣١٧، ٣١٩، ٣٤٣، ٣٧٦، ٤٥٢، ٤٦٣
 ،٥١٧  ،٤٦٤ م٢٣٢/٢١،   ،٥٠٢  ،٤٩٢  ،٤٨٤
٥٥٠، ٦٠٩، ٦١٠، م٢١/٢٢، ٣١، ١٣٠، ٣٢٦، 

٤٠٨، ٤١٢، م٢٦٥/٢٣
محمد بن الجمهور م١٨٧/١٧• 
محمد بن الحسن م٣٥/١، م٢٣٣/٢، ٢٤٦، • 

٣٢٧، ٤٢٦، ٧٠٤، م١٩٣/٣، م١٨١/٥، ١٨٢، 
 ،٣٧٢، ٤٢٠، ٤٣٧، ٤٦٣، ٤٧٢، ٤٨٦، ٥٢٨
 ،٥٣٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧٣، ٦٢٣، ٦٥٧
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٦٥٨، ٧١٣، م٩٦/٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٩، ٢٩٠، 
 ،٥٢٣  ،٤٠٠  ،١٢٢ م١٨/٩،  م١٩١/٨،   ،٣٢٠
 ،٤٨٤  ،٤٣٠  ،٣٤٦ م١٩٦/١١، ٢٣٨،   ،٥٣٠
٥٩٢، ٦٠٢، م٣٠١/١٤، ٥٧٨، م٣٢/١٥، ٤٥٣، 
 ،٨٨ م٨٦/١٨،   ،٢٩٧  ،١٤١  ،٤٥ م١٢/١٧، 
 ،٦٧٩  ،٦١٢  ،٤٩٢  ،٤٨٥  ،٣٩٤ م١٣٨/٢٠، 
م٣٥٧/٢١، م١٦/٢٢، ٧٤، ٧٥، ١٠٧، ١٢٨، 
١٩٣، ٢١١، ٤٠٩، ٤٢٣، ٤٥١، م١٤٥/٢٣، ٣١٠

محمد بن الحسن، أبو الحسن م٢٣٦/٥، • 
م١٩٦/١١، م٤٣٦/١٢، ٤٧٠، ٤٧٢، م٩٧/١٩، 
 ،١٥١، ١٦٥، ١٨٨، ٢٨٦، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٦

٤٩٣، ٥٢٣، ٦٣٩
محمد بن الحســن بن محمد، أبو بكر • 

الّنّقاش م٣٩٤/١٣
محمد بن الحســن بن الوليد الّسمدي، • 

أبو عبد اهللا م٢٥/١٠
محمد بن الحسن الّسري م٢٣٥/٢، ٧٠٤• 
محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) • 

م١٣/١٣، ٢٧، ١٣٥
محمد بن الحسن اللباني م٤٠١/٧• 
محمد بن حكيم م٥٨/١٩• 
محمد بن حمزة م٤٢٩/٧• 
محمد بن الحنفّية = محمد بن علي بن • 

أبي طالب
محمد بن الحواري، أبو الحواري م٢٨/١، • 

 ،٣٤، ٣٥، ١٤١، ١٤٢، ١٨١، ٢٠٥، ٣٢٨، ٣٧٧
٣٨٣، ٣٩٠، ٣٩٩، م٣٣/٢، ٥٠، ١٤٤، ٢٠٥، 
 ،٢٢٥، ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٧٢، ٤٧٦، ٥٣١، ٥٤١

 ،٧٠٠  ،٦٩٩  ،٦٩١  ،٦٧١  ،٦٣٣  ،٦١٠  ،٥٥٢
 ،٧٠٢، ٧١٢، ٧٢٤، ٧٣٥، ٧٦٠، ٧٧٢، ٧٨٢
 ،٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٧، ٨٠٥، ٨٢٣، ٨٣٤، ٨٤٠
م٥٩/٣، ٢١٤، ٢١٧، ٢١٩، ٢٨٦، ٢٩٠، ٣٢٢، 
 ،٨٥  ،٧٩  ،٧٢ م٤٥/٤،   ،٤٢١  ،٣٨٨  ،٣٦٥
 ،٢٦١  ،٢٣٦، ٢٥٧  ،١٢٧، ١٧٣، ١٧٧، ٢٠٣
 ،٢٧٤، ٣٦٧، ٣٧٤، ٣٩٦، ٤٠٠، ٤٤٣، ٤٨٤
 ،٦٢٩  ،٦١٧  ،٦١٦  ،٦١٣  ،٥٩٠  ،٥٨٤  ،٤٩٩
م٢٣/٥، ٦٩، ٨٤، ١٣١، ١٦٨، ١٩٠، ٢٢٠، ٢٢٢، 
 ،٢٢٥، ٢٤٠، ٢٦٧، ٢٧٤، ٢٩٢، ٣٠٣، ٤٤٧
 ،٤٦٥، ٥٨٩، ٥٩٧، ٥٩٨، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٥٣
 ،٦٨٠، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠٣، ٧١٩، ٧٣٨
٧٣٩، م٦٢/٦، ٧١، ١٥٢، ٢٣٢، ٢٩٥، ٣١٤، 
٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥٣، ٤٦٤، ٤٩٨، ٥٦٣، م٢٦/٧، 
 ،٤٥، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ١٣٦، ١٨٧، ١٨٨، ٣٤٠
 ،٣٥٧، ٣٧٥، ٤٠١، ٤٨٣، ٥٣٨، ٥٤٢، ٥٤٥
٥٤٩، ٥٥٧، ٥٥٩، ٥٦٨، م٦٩/٨، ٢٦٢، ٢٨٣، 
 ،٢٨٥، ٢٩٠، ٣٤٠، ٤١٨، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٦٠
 ،٤٦٧، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٨٣، ٤٩٥، ٥٥١، ٥٦٢
٥٧٤، ٥٨٢، ٥٩٦، ٦٠٢، ٦٠٦، ٦٠٩، م٩٢/٩، 
 ،٩٦، ١٠٠، ١٠١، ١٠٩، ١١٠، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٦
 ،٣٥١  ،٣٠٩  ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٧٦  ،٢٥٨  ،٢٤٧
٣٧٩، ٣٨٦، ٣٩٣، م٢٦/١٠، ٥٦، ٦٩، ٧١، 
 ،١٢١، ١٢٣، ١٤٠، ١٤٧  ،٨٠، ٩٢، ٩٣، ١٢٠
 ،٢٩٢  ،٢٦٧  ،٢٥٨  ،٢٣٣  ،٢٢٩  ،١٩٧  ،١٤٩
 ،٢٩٤، ٣١٤، ٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٦٥، ٣٨١
 ،٣٨٧، ٣٩١، ٤٠٧، ٤١٧، ٤٥١، ٤٨٠، ٤٨١
٤٩٢، ٤٩٦، ٥٢٣، ٥٣٤، ٥٣٧، ٥٥٦، م٧/١١، 
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 ،١٥، ٢٦، ٢٩، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٤٣، ٤٥، ٤٦
 ،٤٧، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٨، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٨٩
 ،١١٤، ١٢١، ١٢٢، ١٣٧، ١٤١، ١٥٧، ١٨١، ٢١١
 ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣٠٠  ،٢٧٣  ،٢٦٦  ،٢٤٤  ،٢١٥
 ،٣٢٥، ٣٣٢، ٣٣٦، ٣٩٦، ٤٤٨، ٤٧٦، ٤٩٣
٥٤١، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٥، ٥٩٦، ٦١٠، م٣٠/١٢، 
 ،٣٤، ٣٧، ٥٢، ٩١، ١٨٢، ٢٣٨، ٢٥٢، ٢٥٥
 ،٢٥٦، ٢٩٠، ٣٠٤، ٣٥٨، ٤١٢، ٤٣٧، ٤٤٣
 ،٤٧١، ٤٨٤، ٤٩٤، ٥٥١، ٥٦٥، ٥٨٣، ٥٨٥
 ،٥٨٧، ٦١٧، ٦٢٥، ٦٣٥، ٦٣٧، ٦٥٣، ٦٥٩
 ،٧١٠  ،٦٩٠  ،٦٨٩  ،٦٧٧  ،٦٧٣  ،٦٧١
م١١٥/١٣، ١٦٤، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٦٦، ٢٧٩، ٣١٨، 
٣٦٣، ٤٤١، ٤٦٠، ٤٦٦، ٤٦٩، ٤٧٧، م٤٥/١٤، 
 ،٧٢، ٩٦، ١٦٣، ١٦٤، ١٧٦، ١٧٧، ٢١١، ٢١٥
 ،٢٢٣، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٨٩، ٢٩١، ٣٠٥
 ،٣٠٦، ٣١٧، ٣٢١، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٧١، ٣٨٠
 ،٤٤٢  ،٤٣٢  ،٤٢٤  ،٤١٣  ،٤٠٤  ،٤٠١  ،٣٨٣
 ،٤٤٤، ٤٤٦، ٤٨٥، ٤٨٩، ٤٩٦، ٤٩٨، ٤٩٩
 ،٥٥٠  ،٥٣٩  ،٥١٢  ،٥٠٩  ،٥٠٨  ،٥٠٥  ،٥٠٤
 ،٥٥٧، ٥٧١، ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٩٢، ٦٦٤، ٦٦٥
م٤١/١٥، ٤٣، ٥٧، ٦٤، ٦٦، ٨٦، ٩٧، ١٠٤، 
 ،١٠٦، ١٢١، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٣، ١٥٠
 ،٢٣٠  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،١٩٨  ،١٨٣  ،١٨٠  ،١٥٤
 ،٢٣٩، ٢٥١، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٩، ٣٢٣، ٣٢٥
 ،٣٣٣، ٣٥١، ٤٠٨، ٤٣٠، ٤٣٢، ٤٤٩، ٤٥١
م٧/١٦، ١٩،   ،٤٥٣، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥١٠، ٥١٣
 ،٢٠، ٢٢، ٢٣، ٤٧، ٨٦، ٨٨، ٩٨، ١٠١، ١٠٥
 ،١١٨، ١١٩، ١٢٨، ١٣٦، ١٥٠، ١٥٣، ١٦٩، ١٧١

 ،٢٣٣  ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،٢١٣  ،١٩٣  ،١٩١  ،١٨٦
 ،٢٤٥، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٢، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٩٣
 ،٢٩٤، ٢٩٦، ٣٠٩، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٥٩
 ،٣٦٨، ٣٧٤، ٣٨١، ٣٨٢، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٩
٤٢٢، ٤٢٧، ٤٦٢، ٤٦٧، ٤٦٨، م٨/١٧، ١٣، 
 ،٢١، ٣١، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٥٩، ٧٠، ٩٢، ١٠٠
 ،١٠٨، ١١٧، ١٤٢، ١٥٥، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٩، ١٨٦
 ،١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١٤، ٢١٥
 ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٤  ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٢٧  ،٢١٦
 ،٢٨٣، ٣٠٩، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٣٨، ٣٥٠، ٣٥٢
 ،٣٥٩، ٣٧١، ٣٨٣، ٤٤٠، ٤٦٩، ٤٧٢، ٤٩٧
٥٣٣، ٥٦٣، ٦٦٠، ٦٦٤، م٨١/١٨، ٩٨، ١٠٥، 
 ،٣٢١  ،٢٢٠  ،٢١١  ،٢٠٦  ،١٧٧  ،١٥١  ،١٤١
م٤٣/١٩، ٤٩، ٧٠، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٨، ١٣٩، 
 ،١٥٦، ١٦٣، ١٦٤، ١٧٣، ١٨٢، ١٨٨، ١٩٢، ١٩٥
 ،٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٨، ٢٢٣، ٢٣٥، ٢٤٠، ٢٦٠، ٢٦١
 ،٢٦٤، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٩، ٣٢٣، ٣٣٤
 ،٣٣٨، ٣٤٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦٦، ٣٦٩
 ،٤٤٥  ،٤٤٤  ،٤٢٤  ،٤٠٩  ،٤٠٥  ،٤٠١  ،٣٨٦
 ،٥٢٤، ٥٢٨، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٦٧، ٥٨٦، ٦٠١
م١٦/٢٠، ٢٩، ٣٣، ٤١، ٤٢، ٤٦، ٥٣، ٥٧، 
 ،١١٢، ١١٨، ١٢٨، ١٣٠، ١٣٢  ،٦٦، ٦٩، ٩٢
 ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٤  ،١٦٣  ،١٤٨  ،١٤٠  ،١٣٩
 ،٢٢٠  ،٢٠٩  ،٢٠٥  ،١٩٨  ،١٨٩  ،١٧٩  ،١٧٣
 ،٢٢٩، ٢٤٠، ٢٤٩، ٣٥٣، ٣٥٨، ٣٦٥، ٣٧٣
 ،٣٩٨، ٤٥٥، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٩، ٤٩٤، ٤٩٥
 ،٥٦٢  ،٥٥٩  ،٥٠٥، ٥٣٨  ،٥٠١  ،٥٠٠  ،٤٩٨
 ،٥٩٩، ٦٠٣، ٦٤٨، ٦٥٤، ٧٤٦، ٧٥٧، ٧٩٩
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 ،١٣٣  ،١٢٠  ،١٠٢  ،٩٧  ،٩٥  ،٨٧ م٧٩/٢١، 
 ،١٦٨، ١٧١، ١٨٣، ١٩٨، ٢٠٢، ٢١٥، ٢٢٥، ٢٣٢
 ،٣١١  ،٣٠٤  ،٢٥٦  ،٢٤٤، ٢٤٨  ،٢٣٣، ٢٤٣
 ،٣١٩، ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٣٣، ٣٤٠، ٣٤٧، ٣٦١
 ،٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٥، ٣٨٢، ٤١٤، ٤٣٤، ٤٤١
 ،٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨٣
 ،٤٩٨، ٥٠٣، ٥٠٨، ٥١١، ٥١٢، ٥١٤، ٥٢٢، ٥٢٤
٥٢٥، ٥٣٦، ٥٦٨، ٥٧٠، ٥٨٣، م٢٨/٢٢، ٣٢، 
 ،١٨٢  ،١٢٩، ١٣٩  ،١١٠  ،٩٢  ،٥٤، ٧٦  ،٣٣
 ،٤٠٢  ،٣٧١  ،٣٥٧  ،٣٠٩  ،٢٠٦  ،٢٠٤

م٧٨/٢٣، ٩٩، ١٠٤، ٢١٠، ٢٨٥
محمد بن خالــد م٦٣٦/٢، ٧٠٠، م٣٦٠/٤، • 

م٣٣٩/٧، ٣٤٠، م٤٢٧/٨، م٤٥٧/٩، م٢٠١/١٠، 
م٧٠٠/١٤،  م٢٥١/١٢،   ،٨٧ م١١/١١،   ،٢١٩
م١٨/١٧،  م٩٢/١٦،   ،٣٩٦  ،٢٤١ م٧١/١٥، 

م٣٨/١٨، ١٣٢، م١٨٧/١٩، م٧١٥/٢٠
محمد بن خالد بن يزيد م٧٣٨/٥• 
محمد بن خلف م٨٠٤/٢٠• 
محمد بن خميس بن ســالم بن عبد اهللا • 

البوسعيدي م٩٨/١، ١٢٥
محمد بــن خنبش بن محمد بن هشــام • 

م٦٨/١، ٧٨
محمد بــن داود بــن علــي الظاهــري • 

م٣٣٣/٨، م٧٨/١٥
محمد بــن درع بــن ســالم المحروقي • 

م٨٧/١، ١٨٢
محمد بن راشــد، أبو عبــد اهللا م١١٩/٨، • 

م٤٥٧/٩

محمد بن روح بن عربــي، أبو عبد اهللا • 
 ،٦٠٤ م٦١/٥،   ،٥٤٨ م٣٥٢/٤،  م٣٤٦/١، 
م٧٦/١٠،  م٦٧/٧،  م٤٥١/٦،   ،٧٣١  ،٧٠٥
٤٢٠، م٤٢/١١، م٤٣٤/١٢، ٥٦٥، م٢٨٨/١٣، 
 ،٦٧٤  ،٦٠١  ،٤٧٨  ،٢٢٦  ،١٢٢ م١١٢/١٤، 
 ،٣٣٨  ،١٤١ م٨/١٦،  م٥١٣/١٥،   ،٦٨٨
م٥٣/١٧، ١٦٩، ٢٢٥، ٣٧٧، م١٢/١٨، ١٤٧، 

١٨٠، ٢٤٦، م٥٩/١٩
محمد بن زايدة م١٣٩/١٠• 
محمد بن زياد م٣٠٦/١٤• 
محمد بن سعيد م٥٩/٤، م٣٧٢/٢٠، ٦٨٢، • 

٨٠٧
محمد بن سعيد، أبو إبراهيم م٢٢٣/١٦، • 

٢٢٥، ٤٢٢
محمد بن سعيد بن أبي بكر، األزكوي، • 

أبو إبراهيم م١٦٩/٤، ٤٨٢، م١٦٨/٥، ٢٠٥، 
م٥٠٢/٩،   ،٣٢٨، ٣٧٨، ٦٠٠، ٦٦٣، ٧٣٧
م٣١١/١٠، م١٠١/١١، ٣٦٥، ٥٦٧، م٧٨/١٢، 
 ،٤١٠  ،٣٧٢  ،٣٦٠  ،٣٤٠ م٢٤٠/١٣،   ،٤١٨
م١١٦/١٤، ١٢٣، ١٣٣، ٥٥١، م١٢٢/١٧، ١٢٦، 

٢٧٦، م٧٧/١٩
محمد بن سعيد بن عبد السالم م٧٣٨/٢• 
محمد بن سعيد بن عبيد الّشكيلي م١٢٥/١• 
محمد بن ســعيد بن عبيــد المطيوعي • 

م١٧٣/١
محمد بن ســعيد بن محمد الخروصي • 

م٢٠٥/١
محمد بن سعيد الختات السمدي م٥٩/١٩• 
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محمد بــن ســعيد الكدمي، أبو ســعيد • 
م٣٤/١، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٩٩، ١٠٢، ١٦٨، 
 ،١٦٩، ١٩٦، ٢١٥، ٢١٦، ٢٣٩، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٨١
 ،٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٥١
 ،٣٥٢، ٣٦٠، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٨٦، ٣٨٨، ٣٩٧
٤٠٠، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤١٩، ٤٢٦، ٤٢٧، م٣٢/٢، 
 ،١٣٧  ،١١٨  ،١١٤  ،١٠١  ،٨٢  ،٤٠  ،٣٩  ،٣٨
 ،٢٦٥  ،٢٣٣  ،١٦٦  ،١٦٥  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٣٩
 ،٢٨٤، ٢٨٨، ٣٠٢، ٣١٨، ٣٦٢، ٣٧٨، ٣٨٢
 ،٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٧
 ،٤٥٦  ،٤٤٢  ،٤٣٤  ،٤٣٣  ،٤٢٦  ،٤٢٤  ،٤٢١
 ،٤٧٣، ٤٩٨، ٥٠٠، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧
 ،٥١٠، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢٣، ٥٢٨
 ،٥٣٠، ٥٣٢، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤٤، ٥٤٦، ٥٤٧
 ،٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٧، ٥٥٩، ٥٦١
 ،٥٦٤، ٥٦٦، ٥٧٤، ٥٨٣، ٥٨٦، ٥٩٣، ٥٩٦
 ،٥٩٧، ٦٠٣، ٦١٢، ٦١٣، ٦١٨، ٦٢٨، ٦٣٧
 ،٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٨، ٦٥٠، ٦٥٥، ٦٥٧، ٦٥٨
 ،٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦٢، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٧٧، ٦٧٨
 ،٦٨٣، ٦٨٨، ٦٩١، ٦٩٣، ٦٩٥، ٦٩٧، ٧٠٠
 ،٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٧، ٧١٦، ٧٢٢، ٧٢٣
 ،٧٢٩، ٧٣٢، ٧٣٦، ٧٤٩، ٧٥٢، ٧٦٤، ٧٧٧
 ،٧٧٨، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٨، ٨٠٢، ٨٠٣، ٨١٠
٨٢٢، ٨٣٢، ٨٣٣، م٢٩/٣، ٣٣، ٣٨، ٣٩، 
 ،٤٦، ٥٢، ٥٤، ٦٢، ٦٨، ٧٧، ٨٣، ٨٦، ٨٨
 ،٩٣، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٤، ١٢٣
 ،١٧٨  ،١٦٧  ،١٤٧  ،١٤١  ،١٣٣  ،١٢٧  ،١٢٤
 ،١٨٣، ١٨٧، ١٩٢، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦

 ،٢١٨، ٢٢٧، ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٦٩، ٢٧٦، ٢٨٠
 ،٢٩٠، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٢٤، ٣٣٣، ٣٣٥
 ،٣٣٦، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٩، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦٦
 ،٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٩، ٣٨٠
 ،٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٨، ٣٩٧، ٤٠٤، ٤٠٦، ٤١٣
 ،٤٢٠، ٤٢٣، ٤٣٣، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٥٥، ٤٥٦
٥١٢، ٥١٤، ٥١٨، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٧، م١٢/٤، 
 ،١٩، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٥، ٣٦، ٣٩، ٤٠، ٤٣
 ،٤٦، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦٠، ٦٥، ٦٦
 ،٦٧، ٧١، ٧٥، ٨٧، ٨٨، ٩١، ٩٢، ٩٨، ١٠٣
 ،١٠٤، ١٠٦، ١٠٩، ١١٠، ١١٤، ١١٥، ١١٨، ١٢٧
 ،١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٩
 ،١٥٥، ١٦١، ١٧٠، ١٨٢، ١٨٤، ١٨٧، ١٩١، ١٩٣
 ،٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥
 ،٢٤٤  ،٢١٦، ٢٢٧، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٦
 ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٣  ،٢٦٠  ،٢٥٨  ،٢٤٩
 ،٢٧٤، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٣
 ،٢٩٥، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣١٤، ٣١٥
 ،٣٢٠، ٣٢٦، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١
 ،٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٩
 ،٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٨، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٨٨، ٣٩٢
 ،٤٢٩  ،٤١٩  ،٤١٧  ،٤١٤  ،٣٩٩  ،٣٩٤، ٣٩٨
 ،٤٦٥  ،٤٦٣  ،٤٦٢  ،٤٦١  ،٤٥٢  ،٤٥١  ،٤٤٤
 ،٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩
 ،٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٧، ٥١٥، ٥١٩
 ،٥٥٥  ،٥٥٤  ،٥٤٦  ،٥٤١  ،٥٢٨  ،٥٢٦  ،٥٢٥
 ،٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٢، ٥٦٤، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٠
 ،٥٧١، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٨، ٥٩٣
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 ،٥٩٤، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠١، ٦١١، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٩
٦٣٢، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٤٢، ٦٤٤، م١٦/٥، ٢٠، 
 ،٢١، ٢٢، ٢٧، ٣١، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤٦، ٦٧
 ،٩٠، ٩٥، ١٠١، ١٠٣، ١١١، ١١٢، ١١٥، ١١٧، ١١٩
 ،١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٣
 ،١٤٣، ١٤٤، ١٤٩، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٠، ١٦٥، ١٦٧
 ،١٧٣، ١٨٠، ١٨١، ١٨٣، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٢
 ،٢٠٤، ٢١٢، ٢١٤، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣١
 ،٢٥٤  ،٢٤٩  ،٢٤٦  ،٢٤٠، ٢٤٣  ،٢٣٣، ٢٣٦
 ،٢٧١  ،٢٦٨  ،٢٦٦  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٦٢  ،٢٥٦
 ،٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٦، ٣١٤
 ،٣١٥، ٣٢٢، ٣٤٤، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٤، ٣٥٩
 ،٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٤، ٣٩١، ٣٩٣
 ،٤٠٦، ٤١٤، ٤١٧، ٤١٨، ٤٢١، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧
 ،٤٤١، ٤٤٤  ،٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢، ٤٣٨
 ،٤٦٢  ،٤٦١  ،٤٦٠  ،٤٥٦  ،٤٥٣  ،٤٤٦  ،٤٤٥
 ،٤٦٤، ٤٦٦، ٤٧٢، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٩
 ،٥٠٣  ،٥٠٠  ،٤٩٨  ،٤٩٦  ،٤٩٤  ،٤٩٢  ،٤٩٠
 ،٥٠٦، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٢٨، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٦
 ،٥٥٢، ٥٥٣  ،٥٤٩  ،٥٤٥  ،٥٤٤  ،٥٤١  ،٥٣٩
 ،٥٥٥، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٧٤
 ،٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٨
 ،٦١٠  ،٦٠٧  ،٦٠٢  ،٥٩٩  ،٥٩٤  ،٥٩٣  ،٥٩٢
 ،٦٣١  ،٦٢٧  ،٦٢٥  ،٦٢٣  ،٦٢٢  ،٦١٨  ،٦١١
 ،٦٣٧، ٦٣٨، ٦٤٢، ٦٤٨، ٦٥٦، ٦٥٨، ٦٦٠
 ،٦٦٧، ٦٧٠، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨
 ،٧١٤  ،٧١٢  ،٧١١  ،٧١٠  ،٦٩٦  ،٦٩٤  ،٦٨٩
 ،٧٤٣  ،٧٣٥  ،٧٣٤  ،٧٢٩  ،٧٢٨  ،٧٢٥

م٣٤/٦، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٦٥، ٧٢، ٨٤، 
 ،٨٥، ٨٧، ٨٨، ١٠٤، ١٠٧، ١٠٨، ١١٦، ١٢٤
 ،١٢٥، ١٢٧، ١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٩
 ،١٤١، ١٤٢، ١٤٩، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٩، ١٦١، ١٦٧
 ،١٨٤  ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٧٨  ،١٧١  ،١٧٠  ،١٦٨
 ،١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٧
 ،١٩٨، ٢٠٩، ٢١١، ٢١٢، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠
 ،٢٥٧  ،٢٤٩  ،٢٤٨  ،٢٤١  ،٢٣٣  ،٢٣٠  ،٢٢٩
 ،٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨٤
 ،٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٣، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧
 ،٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٩، ٣١٣، ٣١٧
 ،٣٢١، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣١، ٤٣٩، ٤٤٠
 ،٤٧١  ،٤٧٠  ،٤٦٩  ،٤٥٤  ،٤٤٦  ،٤٤٥  ،٤٤٣
 ،٤٧٥، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨
 ،٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٧، ٤٩٨، ٥٠٣، ٥٠٨  ،٤٩٠
 ،٥٠٩، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧
 ،٥٣٢  ،٥٢٦  ،٥٢٣  ،٥٢٢  ،٥٢١  ،٥١٩  ،٥١٨
 ،٥٣٣، ٥٣٨، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٧
 ،٥٤٨، ٥٥٤، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٥، ٥٦٦
 ،٥٦٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٧
 ،٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٤، ٥٩٦، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦١٤
 ،٦٢٧  ،٦٢٦  ،٦٢٤  ،٦٢٣  ،٦٢٢  ،٦٢١  ،٦٢٠
م٧/٧، ١٠، ١٢، ٣٣، ١٠٨، ١٢٧، ١٨٣، ٢٢٥، 
 ،٣٤٨  ،٢٨١  ،٢٧٢  ،٢٥١  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٦
 ،٣٥١، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٨٨، ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣١
 ،٤٥٢، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٨٢، ٤٨٥، ٥٥٥
 ،٢٦١ م٧٥/٨، ٧٦، ٩٩، ٢٢٦، ٢٣٤، ٢٣٦، 
 ،٢٩٧، ٣٤٥، ٣٥٠، ٣٦٥، ٣٨١، ٣٨٩، ٣٩٥
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 ،٤٥١  ،٤٤٦  ،٤٤٥  ،٤٤٤  ،٤٤٢  ،٤٣٨  ،٤٣٤
 ،٤٥٣، ٤٧٣، ٤٩٣، ٤٩٨، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٦
 ،٥١٨، ٥١٩، ٥٢٤، ٥٢٨، ٥٣٣، ٥٣٧، ٥٣٩
 ،٥٥٠، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٥، ٥٦٨، ٥٧٠، ٥٨٨
٥٩٤، م٥٠/٩، ٩٦، ٢٢٥، ٢٤٦، ٢٥٨، ٤٠٩، 
 ،٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٩، ٤٨٨، ٥٢٤، ٥٣٩، ٥٤٨
م٥٩/١٠، ٨٦، ١٣٨، ١٩٨، ٢٧١، ٢٨٥، ٢٩٠، 
 ،٣١٣، ٣٢٢، ٣٢٨، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١
 ،٣٧٤، ٣٧٩، ٣٩٢، ٣٩٣، ٤٠١، ٤٢٩، ٤٣٥
 ،٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٥، ٤٧٠، ٤٨٤، ٤٨٨، ٤٨٩
٥٠٤، ٥١٢، ٥٢٠، ٥٥١، م١٨/١١، ٣٤، ٣٩، ٤٩، 
 ،٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ٦٣، ٦٦، ١٠٦، ١١٢، ١١٥
 ،١١٧، ١١٨، ١٢٧، ١٢٨، ١٣٧، ١٤٠، ١٤١، ١٥١
 ،١٥٣، ١٦٠، ١٦٨، ١٧٠، ١٧١، ١٨٧، ١٨٩، ١٩١
 ،١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٠، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٢، ٢٣٢
 ،٢٩٥  ،٢٩١  ،٢٨٠  ،٢٧٠  ،٢٦٨  ،٢٥٦  ،٢٤٠
 ،٣١٤، ٣٢١، ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٦٤، ٣٧٥، ٣٧٩
 ،٣٩٣، ٤٢١، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٣، ٤٥١، ٤٥٢
 ،٤٧٨، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٨، ٥٠٣
 ،٥٦٤، ٥٦٧  ،٥٥١، ٥٥٨  ،٥٤٧  ،٥١٩  ،٥٠٥
٥٧٧، ٦٠٧، م٢٨/١٢، ٥٥، ٧٧، ٨٩، ١٠٢، 
 ،١٠٦، ١٠٧، ١١٣، ١١٩، ١٢٢، ١٢٦، ١٣١، ١٦٩
 ،١٧٠، ١٧١، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٦، ١٩٣، ١٩٧
 ،٢٦٢  ،٢٥٢  ،٢٤٣  ،٢٣٦  ،٢٢٢  ،٢١٤  ،٢٠٢
 ،٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٨، ٢٨٧، ٣٠١، ٣٠٦، ٣٠٧
 ،٣١١، ٣١٣، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٣٢، ٣٤١، ٣٤٩
 ،٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٣
 ،٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٢، ٤١٣، ٤١٨، ٤٣٩

 ،٤٦٠، ٤٦٣، ٤٧٥، ٤٨٧، ٤٩٢، ٤٩٧، ٥٠٠
 ،٥٥٤  ،٥٤٠  ،٥١٩، ٥٢٣، ٥٣٨  ،٥١٦  ،٥٠٨
٦٠١، ٦٣٦، ٦٥٦، ٦٦٧، ٦٩٤، م٣٥/١٣، ٣٦، 
 ،٤٦، ٦١، ٨١، ٩٠، ٩٥، ١١٥، ١١٨، ١١٩، ١٢٨
 ،١٣١، ١٥١، ١٦٢، ١٦٥، ٢٠٢، ٢٢٧، ٢٣٦، ٢٣٨
 ،٣٢٦  ،٢٩٦  ،٢٦٦  ،٢٦٤  ،٢٥٩  ،٢٤٨، ٢٥٣
٣٤٥، ٣٨٦، ٤٤٢، ٤٨٥، ٤٩١، م١١/١٤، ١٧، 
 ،٢١، ٣٠، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٤٣
 ،٤٤، ٤٧، ٤٩، ٥٧، ٦٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤
 ،٧٥، ٧٨، ٨٣، ٨٦، ٩٥، ١٠٦، ١٠٩، ١١١، ١١٥
 ،١٢١، ١٣٤، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥
 ،١٦٠، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧
 ،١٧٩، ١٨٢، ١٨٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٨، ٢٠٢
 ،٢٤٨  ،٢٤٦  ،٢٤١  ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٢٧  ،٢٢٦
 ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦١  ،٢٥٨  ،٢٥٠  ،٢٤٩
 ،٢٦٩، ٢٧٤، ٢٨٥، ٢٩٠، ٢٩٩، ٣٠٥، ٣٠٦
 ،٣٠٩، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٢٥
 ،٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠
 ،٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٥٩
 ،٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٨، ٣٨١
 ،٤٨١  ،٤٧١  ،٤١٢، ٤٣٣، ٤٤٥، ٤٤٧  ،٣٩٩
 ،٤٨٢، ٤٨٨، ٤٩٤، ٥٠٩، ٥١٣، ٥٣٣، ٥٣٨
 ،٥٤٤، ٥٤٧، ٥٥٢، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٨٠، ٥٨١
 ،٥٨٣، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٥، ٥٩٧
 ،٥٩٩، ٦١٢، ٦١٩، ٦٢٣، ٦٣٠، ٦٣٥، ٦٣٦
 ،٦٣٧، ٦٣٩، ٦٦٧، ٦٨٥، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣
م٢٠/١٥، ٢١، ٢٢، ٣٠، ٣٤، ٣٨، ٣٩، ٤٦، 
 ،٤٧، ٦٢، ٦٧، ٨٢، ٨٥، ٨٦، ٩٠، ٩٦، ١٠٣
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 ،١٠٨، ١١٣، ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٨، ١٣٠، ١٣٣
 ،١٤١، ١٤٧، ١٥٠، ١٦٤، ١٦٨، ١٧٥، ١٨٠، ١٩٠
 ،٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٦
 ،٢٦٥  ،٢٦٣  ،٢٥٩  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٢٨  ،٢٢١
 ،٢٦٧، ٢٧٥، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٣
 ،٣٠١، ٣٠٢، ٣١٣  ،٢٩٤، ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٠
 ،٣١٤، ٣١٥، ٣١٨، ٣٢٦، ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٦
 ،٣٤٢، ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٩، ٤٢٢
 ،٤٢٣، ٤٢٥، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٤٠، ٤٥٣، ٤٦٥
 ،٤٦٦، ٤٦٩، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨١، ٤٨٥، ٤٨٦
٤٩٨، ٥١٣، ٥١٦، ٥١٧، ٥٢١، م٩/١٦، ١٦، ١٨، 
 ،٣٥، ٤٢، ٤٤، ٥٠، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧
 ،٥٨، ٥٩، ٧١، ٧٥، ٧٨، ٨٠، ٨٤، ٩٠، ٩٥
 ،١٠٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٧، ١٣٨، ١٤١، ١٥٣، ١٦١
 ،١٨٠  ،١٧٨  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٧٣  ،١٦٩  ،١٦٧
 ،١٩٤، ١٩٥، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤
 ،٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٩، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٧١
 ،٣١٤  ،٣٠١  ،٢٩٤، ٢٩٧  ،٢٨٤  ،٢٧٤، ٢٧٥
 ،٣١٩، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٤٦
 ،٣٥١، ٣٦٩، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦
 ،٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٢، ٤٠٨، ٤١٧، ٤٢٤، ٤٢٩
٤٣٦، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٦٠، م٧/١٧، 
 ،١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٩، ٤٤، ٤٧
 ،٥١، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٦
 ،٨١، ٨٢، ١١٠، ١١٨، ١٤٦، ١٥٢، ١٧٢، ١٧٦
 ،١٨٠، ١٩٣، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٣٧
 ،٢٨٠  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٦٩  ،٢٦٥  ،٢٤٤  ،٢٤١
 ،٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٩، ٣١٨، ٣٣١، ٣٣٧، ٣٣٩

 ،٣٥١، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨٨، ٥٠٥، ٥٦٠، ٥٧٤
٥٨٠، ٦٠٤، ٦١٦، م٢٥/١٨، ٤٤، ٥٦، ٥٨، ٦٥، 
 ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٨  ،٩٤  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦  ،٨٠
 ،١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٨، ١٤٠، ١٦٣، ١٦٦
 ،١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٢، ٢١٠
 ،٢١٢، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٣١، ٢٣٦، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٦١
 ،٢٦٣، ٢٧١، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢
 ،٢٨٥، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٠٥، ٣٠٧
 ،٣٠٨، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٢٩
 ،٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٢، ٣٦٧
 ،٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٨٣
م١٤/١٩، ٢١، ٢٥، ٥٠، ٧٤، ٩٧، ١٣٩، ١٦٤، 
 ،١٩٣  ،١٨٣  ،١٨١  ،١٨٠  ،١٧٨  ،١٦٧  ،١٦٥
 ،٢٥٦  ،٢٢٦، ٢٣٩، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٣  ،٢٠٦
 ،٣١١، ٣١٢  ،٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٧٨، ٣٠٣
 ،٣١٧، ٣٢٣، ٣٥٣، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٤
 ،٣٧٨، ٣٨٦، ٣٨٩، ٤٠١، ٤١٨، ٤٣١، ٤٧٣
 ،٤٧٤، ٤٨٠، ٤٩٣، ٤٩٧، ٥٠٠، ٥٠٧، ٥١٣
 ،٥٨٠  ،٥٦٤  ،٥٥٣  ،٥٤٠  ،٥٣١  ،٥٢١  ،٥١٤
٥٩٤، ٦٠٢، ٦٠٤، م٣٨/٢٠، ٤٤، ٤٥، ٦٠، ٦٨، 
 ،١٣٦، ١٣٧، ١٧١، ١٨٤، ٢١٠، ٢١٤، ٢٨٦، ٣٠٦
 ،٣١٤، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٧، ٣٣٨، ٣٦٣، ٣٨٣
 ،٣٨٤، ٣٩٩، ٤٠٩، ٤١٠، ٤٢٨، ٤٥٦، ٤٧٥
 ،٥١٧  ،٥٠١  ،٤٩٢  ،٤٩١  ،٤٨٩  ،٤٨٦  ،٤٧٧
 ،٥١٩، ٥٢٢، ٥٢٥، ٥٤٨، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٨٢
 ،٦١٨  ،٦١٥  ،٦٠٧  ،٦٠٦  ،٦٠٥  ،٥٩٨  ،٥٩٤
 ،٦٢٥، ٦٣١، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٩١
 ،٦٩٣، ٧١٢، ٧١٣، ٧٢٧، ٧٢٩، ٧٣١، ٧٣٥
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٧٤٨، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٩٥، م١٠/٢١، ١٩، ٣٠، 
 ،٧٢، ٨٩، ١١٩، ١٦٠، ١٦٤، ٢٠١، ٢٠٩، ٣٠٢
 ،٣٠٩، ٣٣٢، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٧٠
 ،٣٧٤، ٣٧٥، ٣٨٧، ٤١١، ٤١٥، ٤١٨، ٤٢٦
٤٣٨، ٤٤٩، ٥٣٧، ٦٢٨، ٦٦٥، م٤١/٢٢، ١١٢، 
١١٧، ١٣٦، ٢١١، ٢٨٧، ٣٥٧، ٤٢٠، م٣٦/٢٣، 

٣٩، ٦٥، ٧٠، ١٤٦
محمد بن سعيد الّشّحي م٢٥٣/٩• 
محمد بن سليم بن محمد السليمي م٢٢٨/١• 
م٥٥٥/١٢، •  م١٩/١١،  ســليمان  محمد بــن 

م٣٣١/١٦، ٤١٩، م١٤٦/١٧، م١٩٧/١٩، م١٨٤/٢٠
محمد بن سليمان بن أبي سعيد م٨٤/٧• 
محمد بن سليمان بن محمد بن العقري • 

النزوي م١٠٣/١، ١١٣
محمد بن الّسهل م٣٠٦/١٥• 
محمد بن ســيرين م٢٠١/٢، ٥٢٣، ٥٣٥، • 

م١٨/٤،   ،٥١٢  ،٤٨٠  ،٧٤ م٣٣/٣،   ،٧١٤
٢٤٤، م٨٩/٥، ٩٤، ٢١٢، ٥٣٥، ٥٥٤، ٦٤٦، 
م٢٦٩/٩،  م٤٤٣/٨،  م٥٩٧/٦،   ،٧١١  ،٧١٠
٤٣٨، م٨٠/١٠، ٨٣، ٨٨، م٣٦٧/١٢، ٣٩٩، 
 ،٣٧٨  ،٣٢٦  ،٣١٩  ،٢٥٧  ،٢١٣ م٧١/١٤، 
 ،٩٣  ،٥٥ م٢٤/١٨،  م٢٥٠/١٧،  م٢٩٠/١٥، 
 ،٢٨٠  ،٢٧٥  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،١٦٢  ،١٢٩  ،١٢٨
٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٧، ٣٣٨، م٤٨٣/١٩، 

م٤٨٥/٢٠، ٦٠٨، م٦٠٩/٢١، م١٢/٢٢، ٨٣
محمد بن شامس البطاشي م٤٥/١• 
محمد بن شعيب م٥٣٤/٨• 
محمد بن صالح م٣٣/١٥• 

محمد بــن عبــد اهللا م٤٨٣/٤، م١١٧/٩، • 
م٤١٩/١٦، م٢٥٥/٢٣

محمد بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا م٦٠/١٩، ٣٢٥• 
محمد بن عبد اهللا بن جّســاس، أبو بكر • 

م٤١٧/٨، م٣٥٢/١٩، م٦٤٢/٢١
محمد بن عبد اهللا بــن جمعة بن عبيدان • 

م٨٦/١، ١٠٦، ١٢٣، ١٧٤، ٢١٥، م٤٣٦/٤
محمد بن عبد اهللا بن خزاعة م٥٩/١٩• 
محمد بن عبد اهللا بن سعيد الخليلي م١٣٤/١• 
محمد بن عبد اهللا بن سعيد المعولي م٨٥/١• 
محمد بن عبد اهللا بن عبيدان م١٢٥/١• 
محمد بن عبد اهللا بن عروة م٣٠٠/٢• 
محمد بن عبد اهللا بــن محمد بن فارس • 

م١٩٢/١
محمد بن عبد اهللا بن محمد السمائلي م١٩٤/١• 
محمد بن عبد اهللا بن مداد م١٩٤/١، م٤٧/١٢، • 

م٤٧٥/١٣، ٤٨٦
محمد بن عبد اهللا الخليلي م١٠٣/١• 
محمد بن عبد اهللا الضرير م٥٥٩/٧• 
محمد بن عبد اهللا القرن م٤٧٣/٤• 
محمد بن عبد اهللا، اليحمــدي م٣١٦/٧، • 

٤٠٩، م٢٩٥/١٤، م٣٦١/٢٢
محمد بن عبد الحميد م٩٢/١٩• 
محمد بــن عبد الرحٰمن بن أبــي ليلى • 

 ،٥٩٣  ،٥٦٦  ،٥٤٣  ،٥٣٩  ،٥٠٩ م٢٤٨/٥، 
 ،٦٥٧  ،٦٥٢  ،٦٥١  ،٦٥٠  ،٦٤٦  ،٦٤١  ،٥٩٤
٧١٣، م٤٧٧/٩، م٣٣/١٣، م١٦٥/١٤، ١٦٦، 

٣٢٦، ٣٤٤، م٥٧٢/١٧



٢١٥ فهرس األعــالم

محمد بن عبد الّرحمن بن مسلمة المدني • 
م٣١٠/١

محمد بن عبد الّسالم م٣٩٤/٨، ٣٩٩، ٤١٠، • 
٤٣٢، ٥٨٥

محمد بن عبد الملك الهاشمي م٥١/٨• 
محمد بــن عبود بن ســيف الجهضمي • 

م١٠٣/١
محمد بن عثمان، أبو الحواري م٦٩٥/٢، • 

م٢٢٥/٣، م٤٨٥/١١، م٢٧/١٢، ٣٠٣، م٥٦٠/١٤، 
م٣٢٤/٢١، ٣٣٩

محمد بن عشيرة م٤٩٦/٨• 
محمد بــن علــي م٤٠٠/١، م٥٩/٢، ٢٢٣، • 

م٩٩/١٥،   ،١٨٥ م٤٧/١١،  م٥٨٦/٨،   ،٦٦٧
٢٥٢، م٦٣/١٩، ٨٦، ٣٥٠، ٣٥١، م٤٩/٢٠، 
 ،١٠٧، ١٧٦، ١٧٧، ٣٢٣، ٣٥٥، ٣٧٩، ٧٠٨

٧١٣
محمد بن علــي، أبو جابــر م٣٣٩/١٩، • 

م٤٧٥/٢١، ٥٣٦، م٢٠٩/٢٣
محمد بن علي، أبو جعفر م٣٠٦/٥، ٣٢١، • 

 ،٦٢٧ م٢٢٦/١٢،  م٢٩٣/٨،   ،٣٦٢  ،٣٥٨
 ،٢٩١ م٢١٤/١٩،   ،٥٨٤  ،٥٧٧ م٤٧٣/١٤، 
م٣٢٠/٢٠، ٦٣٦، ٦٥١، ٨٠٤، م٥٠/٢١، ١١٤، 

٤٣٤، ٤٨٤
محمد بن علي، أبو عبد اهللا م٧٠/١٥• 
محمد بن علي األنبارّي، م٩٧/٣• 
محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) • 

م٥٥٤/٥، م١٢٧/١٨، ٢٨٦، ٣٦٩
محمد بن علي بن عبد اهللا م٤٣٢/١٦• 

محمد بن علي بــن عبد الباقي النزوي • 
م٦٥/١

محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي • 
م٥٨١/٢، ٧٤٠

محمد بن عمر بن أبي بكر، أبو عبد اهللا • 
م٩٧/١١

محمد بــن عمر بــن أحمــد االفلوجي • 
النزوي م٦٩/١

محمد بن عمر بن أحمد بن مداد م٤٤٩/١١• 
محمد بن غسان م٧٥/١• 
محمد بن فضل السعالي م٥٩/١٩• 
محمد بن قيس م٢٩٤/١٥• 
محمد بن كعب م٣١١/٢• 
محمد بن لبيد م٤٠٩/٤• 
محمد بن مالك م١١٧/٩، م٢٥٨/١٨• 
محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو عبد اهللا • 

م٣٥/١، ١٥٢، ١٥٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٣٢٦، 
 ،٣٢٩، ٣٣٢، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٩٤، ٣٩٩، ٤٠٠
٤١٥، م٣٧/٢، ٨٣، ٨٩، ٩٥، ١١٢، ١٦٠، ٢١٩، 
 ،٢٢٦، ٢٣٤، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٧٤، ٢٨٠، ٣٠٨
 ،٣٢٣، ٣٣٠، ٣٦٥، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٥٥
 ،٤٥٧، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩
 ،٥٢٣، ٥٣٢، ٥٤٥، ٥٤٨، ٥٥٠، ٥٦٠، ٥٦٢
 ،٦١١، ٦٢٧  ،٦١٠  ،٦٠٩  ،٥٩٢، ٥٩٣  ،٥٨٧
 ،٦٣٥، ٦٥٤، ٦٩٥، ٧٠٢، ٧١١، ٧٢٢، ٧٢٦
 ،٧٤٦، ٧٥١، ٧٥٧، ٧٦٦، ٧٧١، ٧٧٣، ٧٨٧
٧٩٦، ٨١٦، ٨٢١، ٨٢٨، ٨٣٨، م٢٢/٣، ٢٤، 
 ،٣٠، ٣٢، ٣٤، ٥٥، ٧٢، ٧٦، ٩٣، ١١٠، ١١٢
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 ،١١٨، ١٣٠، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٨، ١٧٠، ١٨٣، ٢٠٤
 ،٢٣٩  ،٢٢٦  ،٢١٧  ،٢٢٠  ،٢٠٩  ،٢٠٧  ،٢٠٥
 ،٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٦٩، ٣٦٧، ٣٧١
 ،٥٠١، ٥١٦  ،٣٧٩، ٤٢٠، ٤٤٨، ٤٨٥، ٤٩٠
٥١٧، ٥٢٥، م١٥/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، 
 ،٣٣، ٤٠، ٤٣، ٤٧، ٥٠، ٥٩، ٧٠، ٧٩، ٨١
 ،٨٨، ٩٢، ٩٧، ١٠٥، ١٠٩، ١١٢، ١١٦، ١١٧
 ،١٢٩، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٥، ١٤٧، ١٥٠، ١٥١
 ،١٧٧  ،١٧٥  ،١٦٩  ،١٦٠  ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٥٢
 ،٢٢٤، ٢٢٦، ٢٣٣  ،١٩٢  ،١٧٨، ١٨٥، ١٨٨
 ،٢٣٦، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٣
 ،٢٦٣، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٧٣، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٨٤
 ،٢٨٥، ٢٩٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣١٠، ٣٢٥، ٣٢٦
 ،٣٢٨، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٧٢، ٣٨٧
 ،٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤١٦، ٤١٨، ٤٤٠، ٤٤٥
 ،٤٥٣، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦٣، ٤٦٤
 ،٤٦٩، ٤٧٣، ٤٨٣، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٩١، ٤٩٣
 ،٤٩٧، ٥٠١، ٥٠٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٦، ٥٣٧
 ،٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٤، ٥٥١، ٥٦٣، ٥٨٩، ٥٩١
 ،٦٣١  ،٦١٩  ،٦١٥  ،٦٠٩  ،٦٠٧  ،٦٠٤  ،٦٠٣
٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٧، ٦٣٩، ٦٤٠، م١٢/٥، ٤٧، 
 ،٥٥، ٥٦، ٦٠، ٦٣، ٧٤، ٧٧، ٨٧، ١٠٤، ١٠٧
 ،١٠٨، ١٤٩، ١٥١، ١٥٦، ١٦٤، ١٧٧، ١٩١، ١٩٤
 ،٣٠١، ٣١٦  ،٢٣٦، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥٦، ٣٠٠
 ،٣٢١، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤١، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧٥
 ،٥١٢  ،٥٠٢  ،٤٣٥  ،٤١٨  ،٤٠٠  ،٣٩١  ،٣٨٢
 ،٥١٧، ٥١٨، ٥٢٩، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٧١، ٥٧٩
 ،٦٣٠  ،٦٢٧  ،٦٢٦  ،٦١٧  ،٦١٦  ،٦١٤  ،٥٩٠

 ،٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، ٧١٤، ٧١٧، ٧١٨، ٧٣٢
م٣٨/٦، ٩٧، ١١٤، ١٣٣، ١٤٣، ١٥١، ١٦٢، 
 ،١٦٤، ١٦٨، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٠، ٢٠٤، ٢١١، ٢٢٩
 ،٢٥٢، ٣٢٧، ٣٣٠، ٣٥٢، ٤٣٢، ٤٥٢، ٤٥٨
 ،٤٦٢، ٤٦٩، ٤٧٣، ٥٢٢، ٥٣١، ٥٣٥، ٥٥٦
٥٧٦، ٦٢٩، م٨/٧، ١٣، ١٤، ٢٥، ٦٣، ٧٣، 
 ،٧٨، ٨٧، ٩٠، ٩٢، ٩٣، ١٠٥، ١٠٦، ١١٠، ١١١
 ،١١٧، ١٢٠، ١٢١، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٦
 ،١٤٧، ١٤٩، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٧، ١٦٩
 ،١٨٩، ١٩١، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠١، ٢١٢، ٢٢٤، ٢٣٧
 ،٢٣٨، ٢٤١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٩٨، ٣٣٧، ٣٥٦
 ،٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٧، ٣٨٤، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٨
 ،٤٤٠  ،٤٣٥  ،٤٢٧  ،٤٢٢  ،٤١٢  ،٤٠٨  ،٤٠٧
 ،٤٤٨، ٤٥٧، ٤٦٠، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٩٢، ٤٩٣
٤٩٩، ٥٢٤، ٥٥٦، ٥٥٩، ٥٦٨، ٥٧٩، م٢٩/٨، 
 ،٩٥، ٩٨، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٩، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٤
 ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٨٠  ،١٥٩  ،١٥٨  ،١٤٨  ،١٤١
 ،١٨٦، ٢٠٩، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٧، ٢١٨، ٢٥١، ٢٧٠
 ،٢٧٢، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٧
 ،٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣١٦
 ،٣١٧، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٣٥، ٣٤٠، ٣٤٤
 ،٣٤٥، ٣٨٢، ٤٠٢، ٤١٧، ٤٢٩، ٤٣٣، ٤٣٥
 ،٤٣٩، ٤٤١، ٤٥٨، ٤٦٠، ٤٦٥، ٤٨٣، ٤٨٦
 ،٤٩٥، ٥٠٥، ٥١٦، ٥٢٤، ٥٣٢، ٥٣٩، ٥٤٧
٥٦٣، ٥٧٨، ٥٩٢، ٦١٤، ٦١٦، م٨٢/٩، ٨٩، 
 ،١٠٩، ١٣٠، ١٣٧، ١٤٤، ١٥٦، ١٦٠، ١٩٥، ٢٤٦
 ،٢٤٩، ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٦٦، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤
 ،٣٥٢، ٣٦٩، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٩
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 ،٣٨٦، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٧، ٤٠٩
 ،٤٢٣، ٤٢٥، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٨٧، ٥٠٩
٥٣١، ٥٤٥، م١٨/١٠، ٣٢، ٦١، ٦٤، ٦٥، ٧٢، 
 ،٨٣، ٨٧، ٨٩، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٦، ٩٥، ٩٨
 ،١٠٧، ١١٣، ١١٥، ١١٦، ١١٩، ١٢٥، ١٣٨، ١٤٦
 ،١٤٨، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٨، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٧١
 ،٢٠٢  ،١٩٣  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٠  ،١٧٨  ،١٧٦
 ،٢٤٧  ،٢٣٧  ،٢٣٣  ،٢٢٦  ،٢٢١  ،٢٢٠  ،٢١٦
 ،٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠
 ،٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٨، ٢٨٩
 ،٢٩٠، ٢٩٥، ٣٠٥، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٩
 ،٣٢٤، ٣٢٦، ٣٤٦، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٣، ٣٩٧
 ،٤٠٩، ٤١٤، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٥، ٤٣٦
 ،٤٥٥، ٤٦٨، ٤٧٩، ٥٠٩، ٥٢٧، ٥٤٧، ٥٤٩
٥٥٣، م١٠/١١، ١٢، ٢١، ٤٠، ٤٥، ٤٧، ٤٩، 
 ،٥٠، ٥٥، ١٠٣، ١٥٨، ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٧، ٢٦٦
 ،٢٨٢، ٢٩٠، ٢٩٧، ٣١٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣١
 ،٣٧٠، ٣٧٤، ٣٩١، ٤٣٧، ٤٦٥، ٤٨٦، ٤٨٧
 ،٥٠٦، ٥١٣، ٥٣٢، ٥٤٦، ٥٥٢، ٥٦٤، ٥٨٥
٥٨٧، ٥٩٣، ٦٠٤، ٦٠٥، م١٤/١٢، ٢٥، ٣٠، 
 ،٣٣، ٣٧، ٤٧، ٥١، ٦٠، ٦٦، ٧٣، ٧٥، ٨٣
 ،٨٥، ١٠٩، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٩، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٧
 ،٢١٩  ،٢٠١  ،١٩٨  ،١٨٨  ،١٨٦  ،١٧١  ،١٦٨
 ،٣٢١، ٣٢٦، ٣٣٤  ،٢٩١  ،٢٤٧، ٢٥٤، ٢٦٢
 ،٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١
 ،٣٥٧، ٣٩٨، ٤٠٩، ٤٥٥، ٤٦٩، ٤٧١، ٤٧٢
 ،٤٩٩، ٥٣٦، ٥٧٣، ٥٨٨، ٥٩٠، ٥٩٣، ٦٠٠
 ،٦٠٢، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٣، ٦١٦، ٦٣٥، ٦٤٨

 ،٦٥٣، ٦٥٤، ٦٦٢، ٦٦٨، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٨٤
٦٨٥، ٦٨٦، ٧٠١، ٧٠٨، ٧٠٩، م٣٥/١٣، ٤٧، 
 ،٨٢، ٨٨، ٩٢، ٩٤، ٩٧، ١١٤، ١١٥، ١٤٤، ١٥٣
 ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٣٤  ،٢١٩  ،٢١٨  ،١٦١  ،١٥٧
 ،٢٥٥، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦١، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٩
 ،٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٠  ،٢٨٥، ٢٩٠
 ،٣٠١، ٣٠٦، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٤٤، ٣٤٧
 ،٣٥٨، ٣٦٠، ٣٨٢، ٣٨٥، ٤٠١، ٤٠٦، ٤١٢
 ،٤٦٤  ،٤٦٢  ،٤٤٦  ،٤٤٤  ،٤٤١  ،٤٢٤  ،٤١٩
٤٧٢، ٤٧٦، ٤٧٩، ٤٨٠، م٢٠/١٤، ٢٣، ٢٦، 
 ،٦٠، ٦٨، ٦٩، ٧٢، ٧٦، ١١٢، ١١٣، ١١٦، ١٢٦
 ،١٢٩، ١٣١، ١٤٢، ١٥٤، ١٦٢، ١٦٩، ١٩٩، ٢٠١
 ،٢٨٩  ،٢٨٥  ،٢٦٦  ،٢٤٢  ،٢٢٩  ،٢١٩  ،٢٠٤
 ،٢٩١، ٢٩٥، ٣١١، ٣١٣، ٣١٧، ٣٢٨، ٣٤٣
 ،٣٤٨، ٣٥٤، ٣٦٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٣٨٦، ٤٠٣
 ،٤٥٤  ،٤٣٢  ،٤٢٩  ،٤٢٥  ،٤٢٤  ،٤١٤  ،٤٠٨
 ،٤٥٨، ٥٠٣، ٥٠٨، ٥٢٣، ٥٩٢، ٥٩٤، ٦٠٤
 ،٦٤٥  ،٦٤١  ،٦٣٣  ،٦٣٢  ،٦٢٥  ،٦٢٢  ،٦١١
٦٤٦، ٦٦٦، م٢٠/١٥، ٤٩، ٥٧، ٨٢، ٩٨، ٩٩، 
 ،١٠٩، ١٢٦، ١٣١، ١٤١، ١٤٦، ١٥١، ١٧٢، ١٨٠
 ،٣١١  ،١٩٤، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٥٦، ٢٦٧
 ،٣١٤، ٣٢٠، ٣٣١، ٣٤١، ٣٤٥، ٣٥٢، ٣٨٩
 ،٤٦٥  ،٤٦٤  ،٤٢٢  ،٤١١  ،٤٠٧  ،٤٠٢  ،٣٩٤
٤٦٦، ٤٧٧، ٤٨٧، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، م٣٤/١٦، 
 ،٥٢، ٥٣، ٥٥، ٧٢، ٨٦، ٩٤، ٩٥، ١٠٢، ١١٦
 ،١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٦، ١٣٤، ١٤٨، ١٧٠، ١٧٧
 ،٢٧٩  ،٢٣٦  ،٢٢٣  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢١١  ،١٩٣
 ،٢٨٩، ٢٩٧، ٣٢٧، ٣٥٧، ٣٦٧، ٣٧٣، ٣٧٥
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٣٨٩، ٤٠٧، ٤٣٦، ٤٦٠، ٤٦١، م١٧/ ١٤، ١٥، 
 ،١٨، ٢٢، ٤٢، ٤٣، ٥٣، ٥٩، ٦٤، ٧١، ٧٢
 ،٢٠٦  ،٢٠٤  ،٢٠٣  ،١٨٦  ،١٨٢  ،١٣٣  ،٧٩
 ،٢٣٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٤
 ،٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤
 ،٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٧، ٣٣١، ٣٣٣
 ،٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٤
 ،٤٢١، ٤٢٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٤٤  ،٣٩٦
 ،٤٤٦، ٤٥٦، ٤٥٨، ٤٦٠، ٤٦٤، ٤٦٧، ٤٧٦
 ،٤٨٥، ٤٨٦، ٥٠٣، ٥٠٥، ٥١٩، ٥٢٨، ٥٣٩
 ،٥٤٨، ٥٥١، ٥٥٦، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٨١، ٥٩٥
 ،٦٢٤  ،٦١٨  ،٦١٦  ،٦١٥  ،٦٠٣  ،٦٠٢  ،٥٩٨
 ،٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٨، ٦٣٧، ٦٥٩، ٦٦١، ٦٧٠
٦٧١، ٦٧٦، ٦٧٧، م٣٠/١٨، ٥٠، ٦٨، ٧٧، 
 ،٩٢، ١٠٦، ١١١، ١١٣، ١٢٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٤
 ،١٤٦، ١٤٩، ١٥١، ١٦١، ١٧٦، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٧
 ،٢١٨، ٢٣٩، ٢٦٤، ٣٠٣، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٥٨
 ،٣٧٨، ٣٨١، ٣٨٤، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤١٠، ٤١١
م٤٧/١٩، ٦٢، ٦٨، ٧٠، ٧٥، ٨٥، ٨٧، ٩٢، 
 ،٩٩، ١٠٢، ١٢١، ١٣٢، ١٥٦، ١٦٧، ١٧٩، ١٨٣
 ،١٨٤، ١٨٨، ١٩١، ١٩٧، ٢٠٤، ٢١٤، ٢١٧، ٢٢٢
 ،٢٤٤، ٢٤٥  ،٢٤٢، ٢٤٣  ،٢٤٠  ،٢٢٣، ٢٣٧
 ،٢٦٧  ،٢٦١  ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٤٨  ،٢٤٦
 ،٢٨٢، ٢٨٣، ٢٩٠، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠٣، ٣٢٣
 ،٣٣١، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٩
 ،٣٥٠، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٧، ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠٥
 ،٤٥٨  ،٤٤٤  ،٤٣٢  ،٤٢٩  ،٤٢٢  ،٤١٠  ،٤٠٩
 ،٤٦٣، ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٨١

 ،٥١٥  ،٥١٠  ،٥٠٢  ،٤٩٦  ،٤٩٥  ،٤٩١  ،٤٨٣
 ،٥٢٧، ٥٣٣، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٤٩، ٥٥٤، ٥٥٥
 ،٥٥٦، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٧٨، ٥٩٠
 ،٥٩٧، ٦٠٠، ٦٠٣، ٦٢٧، ٦٣٢، ٦٣٦، ٦٣٧
 ،٦٣٨، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٧، ٦٤٩، ٦٥٠
٦٥١، ٦٥٢، م٢٢/٢٠، ٣١، ٣٦، ٤٢، ٤٣، ٤٦، 
 ،٤٨، ٤٩، ٥٤، ٦٢، ٦٩، ٧٥، ٨٠، ٨٢، ٨٣
 ،٨٤، ٩١، ٩٢، ٩٥، ١٠٥، ١١٠، ١١١، ١١٣، ١١٥
 ،١١٦، ١٢٠، ١٣٢، ١٣٥، ١٥٢، ١٦٦، ١٦٨، ١٧٧
 ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٩٦  ،١٩٣  ،١٨٩  ،١٨٨  ،١٧٩
 ،٢١٤، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٧
 ،٢٧٧  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٥٢  ،٢٤٧
 ،٢٩٥، ٣٠٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٣، ٣٣٥، ٣٤٣
 ،٣٥٥، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٨، ٣٧٩
 ،٣٩٠، ٣٩٣، ٤٢٢، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٧١، ٤٨٢
 ،٤٨٧، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩٤، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٨
 ،٥٥٩، ٥٧١، ٥٧٣، ٥٧٦، ٥٨٣، ٥٨٥، ٥٨٨
 ،٦١٣  ،٦١٢  ،٦١١  ،٦٠٢  ،٥٩٩  ،٥٩٣  ،٥٨٩
 ،٦٣١  ،٦٢٨  ،٦٢٠  ،٦١٨  ،٦١٧  ،٦١٦  ،٦١٤
 ،٦٣٣، ٦٣٧، ٦٤٤، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٧، ٦٥٨
 ،٦٦٠، ٦٦١، ٦٨٠، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٩٤، ٧٠٧
 ،٧٠٩، ٧١٠، ٧١٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧٢٣، ٧٣٤
 ،٧٣٥، ٧٣٦، ٧٥٠، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٦٢، ٧٧٣
 ،٧٧٨، ٧٨٨، ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٤، ٧٩٧، ٧٩٨
م١١/٢١، ١٥، ٢٩، ٣٢، ٣٥، ٣٧، ٤٠، ٤٢، ٥٠، 
 ،٥٢، ٦٠، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٦، ٩٢، ١٠٦، ١١٤
 ،١٩٨  ،١٩٦  ،١٨١  ،١٧٨  ،١٦٨  ،١٥٣  ،١٣٣
 ،٢٦٧  ،٢٣٢  ،٢٢٨  ،٢١٨  ،٢١١  ،٢٠٢  ،١٩٩
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 ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٢، ٣١٣  ،٢٩١، ٣٠٦  ،٢٧٤
 ،٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٤١، ٣٥٠
 ،٣٥٢، ٣٦٩، ٣٨٢، ٣٩١، ٣٩٥، ٤١١، ٤٢٤
 ،٤٢٦، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٤، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٣
 ،٥١٤  ،٥١٢  ،٥٠٦  ،٥٠٢  ،٤٨٣  ،٤٨٠  ،٤٤٤
 ،٥١٦، ٥٢٦، ٥٤١، ٥٤٦، ٥٦٧، ٥٧٨، ٥٨٢
 ،٥٨٤، ٥٩٦، ٦٠٠، ٦١٧، ٦١٨، ٦٢٩، ٦٣٤
 ،٦٣٥، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤٣، ٦٤٨، ٦٥٠، ٦٥٣
٦٥٥، ٦٥٧، ٦٦٦، م١٥/٢٢، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٢٦، 
 ،٢٨، ٢٩، ٣٧، ٥٥، ٧٠، ٧٣، ٨٤، ٨٥، ٨٨
 ،٩١، ٩٦، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١١٠، ١٢٢
 ،١٣٠، ١٤٤، ١٦٢، ١٦٧، ١٧٢، ١٨٣، ١٩٢، ١٩٧
 ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٤٥  ،٢٤٢  ،٢٢٧  ،٢٠٦  ،٢٠٤
 ،٢٨٠، ٢٨٢، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٧، ٣٠٠، ٣٠٩
 ،٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٤٤، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧
 ،٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٨٨
 ،٤٤٤  ،٤٤٣  ،٤٣٧  ،٤٣١  ،٤٢٩  ،٤٢٥  ،٤١١
م٣٢/٢٣، ٣٩، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٤، ٥٦، ٦٠، 
 ،٦٣، ٧٢، ٧٣، ٨١، ٨٢، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٨
 ،١٠١، ١٠٢، ١٠٨، ١١٣، ١١٤، ١١٩، ١٢٥، ١٢٦
 ،١٣٥، ١٣٦، ١٤٠، ١٤١، ١٤٩، ١٦١، ١٦٥، ١٧٦
 ،٢٥٦  ،٢٥١  ،٢٣٠  ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢٠٩  ،٢٠٢
 ،٢٦٣، ٢٦٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٥
 ،٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٩، ٣١٨، ٣٥٤، ٣٥٥
 ،٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨

٣٨٧، ٣٩٦، ٤١٩، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٣٥، ٤٣٦
محمد بــن المختــار م١٥٧/١، م٤٧١/١١، • 

م٢٢٤/١٢، ٧١١، م٢٥٥/١٥، م٦٦٠/٢١

محمد بن المســبح م٥٥٩/٢، ٦٢٩، ٨٢٨، • 
م٥١/٣، ٥٤، ٥٨، ٧٩، ٨٧، ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢١، 
 ،٢٣٧، ٢٦٨، ٣٤٣، ٣٤٧، ٣٧٤، ٥٠٤، ٥٢٤
م٢٥٣/٤، ٥٠٢، ٥٤٧، ٦٢٣، م١٥١/٦، ١٦٤، 
 ،١٤٦  ،١٣٤ م٨٦/٩،   ،٥٥٧  ،٥٢٥ م٥١٦/٨، 
١٤٨، ١٦٣، ١٦٤، ٢٦٣، ٢٦٦، م٨٤/١٠، ١٥٩، 
 ،٣٦٤  ،٢١٠، ٢٣٧  ،١٩٣  ،١٧٨  ،١٧٤  ،١٦٨
 ،٣٧٤، ٣٨٧، ٣٩٠، ٣٩١، ٤٦١، ٤٦٣، ٤٧٧
 ،٣٣٦  ،١٦٩  ،١٦٤ م٧٢/١٢،   ،٤٧ م٢٢/١١، 
 ،٦١٩، ٦٢٧، ٦٣٤، ٦٣٦، ٦٨١، ٦٨٤، ٦٨٩
 ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٧٨ م٧٧/١٤،   ،٦٢ م٢٣/١٣، 
 ،٢٣٥  ،٢٢١  ،٧٨ م٧٦/١٥،   ،٥٩٩  ،٣٢٠
م١٢٦/١٦، ٢٣٦، م٧/١٧، ٦٥، ٧٤، ١٣٧، ١٤٤، 
 ،٢٣٨  ،٢٠٤  ،١٦١  ،١٤٥  ،١٠ م٩/١٨،   ،٣٢١
م٤٧٦/١٩،   ،٤١١  ،٣٨٣  ،٢٩٦  ،٢٤٤  ،٢٤٣

٥٢٧، م٩٢/٢٠، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٦٧، م٩٦/٢٢
محمد بن مســعود بن ســعيد الّصارمي • 

الّريامي م١٣٧/١، ١٤٠، ١٨٨
محمد بن مسلمة المدني م١٥٨/٤• 
محمد بن المعــّال (المعّلى) م٢٨٠/١، ٢٨١، • 

م٢١٨/٧،   ،١٧٦٥ م١٢٦/٣،   ،٨٣٨ م٦٢/٢، 
٣٣٧، م٦٩/٨، م٣١١/١٢، م٤٦٧/١٣، م٢٣٢/١٥، 

٤٠٦، م٨/١٦، م٢٤٣/١٩، ٤٠٦، م٣٨١/٢١
محمد بن المنذر، النيسابوري، أبو بكر • 

م٣٤/١، ٣٦، م١٢٦/٤
محمد بن المهّلل م٢٨٥/١٥• 
محمد بن موســى م٥٧١/١٤، م٣٣٣/٢٠، • 

٣٣٥، ٣٦٤، ٣٦٨
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محمد بن موسى األعمى م٨٦/١٢، م١٣٢/١٤• 
محمد بن موسى الكندي م٦٥/١• 
محمد بن نصر، أبو نصر م٥٠٨/٨، م٤٧٧/٢٠• 
محمد بن الّنعمان م٣٠٤/١٥• 
محمد بن نمير م٣٠٥/١٥• 
محمد بن هارون م٢٨٦/٢١• 
محمد بن هاشم م٤١٥/١، م٢٤٦/٢، م١١١/٣، • 

 ،٤٤٩  ،٣٥٨ م٧٢/٧،  م٣٠٥/٥،  م٦٣٨/٤، 
م١٢٤/١٠، ٢٤٥، م٥٨٢/١١، م٢٦٢/١٢، م٤٨/١٣، 
م٦١٧/١٤، ٦٤٢، م١١٨/١٦، م٦٦/١٧، م١٢١/١٩، 

م١٩٥/٢٠، م٣٥٣/٢١، م٨٨/٢٣
محمد بن هاشم بن غيالن م٢٣٦/١٨• 
محمد بن هجرة م٢٠٢/١٠، ٢٠٣• 
محمد بن الوليد م٢٢٥/٦، م٣٠٤/١٥• 
محمد بن يارسة م٣٣٨/٥• 
محمد بن يحيى الحضرمي م١٩٧/١٦• 
محمد بن يعقوب م٢٥٦/١٠• 
محمد بن اليمان م٥٩/١٩• 
محمد بن يوسف، أخو الحّجاج م٤٠٨/١٨• 
محمد بــن يوســف بن طالــب العبري • 

م١٧٥/١، ١٩٩
محمد الطارشي م٥٥/١• 
محمد الكندي م١٣/١• 
محمود بن نصر م٣٩٥/٢١• 
محمود بن نصر الخراسانّي م٤٤٥/٢١• 
محمود بن نضر م٧٣٤/٢٠• 
محمود الخراساني م٣٢٦/٢• 
محمود الوّراق م٤١٩/١٨• 

محيصة م٦٨/٢، ٦٩، م٢٩٣/٢٣• 
ُمَحيصة بن مسعود م٢٧٩/٢٣• 
المختار م٢٩٧/٧، م١٣٥/٩• 
المختار بن عوف م١٢٣/٨• 
مخرمة بن نوفل بن عبد مناف م٧٢٧/٥، • 

م١٩٤/٩، م٣٤٤/٢٢
المخزومّية م٤٤٦/٢٢• 
مخّلد م٣٦/٢٠• 
مخّلد بن أّيوب م٦٧٧/١٧• 
مخّلد بن الوليد م١٢٧/١١، ١٢٨• 
مخّلد البهالني م٢٢٤/١٢• 
مداد بن عبد اهللا بن مداد م٢٤١/١٣• 
مّرة (جد يحيى بن عبد اهللا) م٢٣٧/١٦• 
المرداس م٣٦١/٢• 
مرداس م٣٠/٨• 
المرداس بن حدير م٣٣٧/٧، ٥٦٨، م١٣٧/٨، • 

١٣٨، ٣١٦، ٣١٩
المرداس بن عمرو م١٦/٢٣• 
مرشد بن محمد بن راشد م٨٢/١، ١٣٠• 
مروان م٥٣٤/٨، م٢٢٧/١٨• 
مروان بن الحكم م٧٠٩/٥، م٤٧٧/٧• 
مـروان بن زيـــاد م٤٨٣/٨، م٨٣/٢٠، • 

٣٢٧
مروان بن عبد الواحد م١٩٩/٢١• 
مروان بن محمد، أبو سليمان م٣٩٧/١، • 

م١٧٢/١٢
مريم (اسم مطلق) م٦٠٠/٢٠• 
مريم بنت محمد بن سعيد م٢٨١/١٥• 
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مريم عليها السالم م١٩٨/٢، ٤٠٦، م٤٣/٣، • 
٤٤، م١٣٨/٤، م٢٠/٦، ٤٦، م٢٧٠/٢٠، م٦٠/٢٢، 

م٢٠/٢٣
المزني م١٦٦/٣، م٤٠٤/٤• 
مسابح م٨/١١• 
المسّبح م٥٠٤/٢، م٢٤٢/١٩• 
مسّبح م٨٧/٤، م٣٤/٧، ٦٣، ٨٩، م٢٩٦/١١، • 

٥٤٦، م١٣٦/١٢، ٢٥٥، ٢٥٧، ٦٧٦، م١٤٦/١٣، 
م٩٠/١٤، ١٤٩، ١٥٣، ١٦١، ٣٦٣، م٣٠/١٥، 
١٣٧، ١٤٧، ١٩١، ١٩٥، ٢٣٤، م١٣/١٦، ٧٧، 
م٢٨٣/١٧، م٧٠/١٨، م١٠١/١٩، ١٢٩، ١٨٥، 
٣٥٥، ٤٠٩، ٤٧٧، ٥٠٦، ٦٠٨، م٨٦/٢٠، ٩٧، 
 ،٧١٤  ،٧٠٥  ،١٨٣  ،١٤١  ،١٢١  ،١١٠  ،١٠٥

م٤٣/٢١، ٢١٧، ٢٢٢، م٤٧/٢٣، ٢٠٢، ٢٨٢
مســّبح بن عبــد اهللا م٢٥٠/٥، ٥٠٠، ٦١٤، • 

 ،٣٤٥ م٢٤٦/١٠،  م٩١/٩،  م٢٤٤/٦،   ،٦٢٧
٣٤٦، م٦٢٥/١٤، ٦٥٩، م٧٨/٢٠، م٣٧٧/٢٢

مسّبح بن عبد الّرحمن م٢٢/١١• 
مسّبح بن عبيد اهللا م١٨٢/٢٠• 
المستنصر الفاطمي م٦١/١• 
مسروق م٧٣٥/٥، م٤٥٥/١٠• 
مســطح بن أثاثة م٣٩٣/٢١، م٣٣٦/٢٢، • 

٣٣٨، ٣٣٩، م٣٣٢/٢٢
مســعدة م١٦٧/٧، م٦١٠/٨، م٢٠/١١، ٦٢، • 

٣٠٢، م٥٢/٢٠، ١٨٢، ٥٧٦، ٦٢٩
مسعدة بن تميم م٥٢٨/٤، م٨٥/٥، ٤٠٠، • 

م٤٣١/١٤،  م٣٤٩/١٢،   ،٦٠٥ م٤٣٧/١١، 
م٣٥٠/١٩، ٣٥١، م٥٧٠/٢٠

مسعدة بن المفّضل م١٣٢/١١• 
مسعود البدرّي م٢٠١/١٨• 
مسعود بن الحكم م١٨٢/١٨• 
مسعود بن ســمرة بن إبراهيم بن محمد • 

الحارثي م١١١/١
مســعود بن عامر بن عبيــد اهللا النزاري • 

األزكوي م١٥٣/١
مســعود بن محمد بن مسعود الصارمي • 

الريامي م١٥٠/١، ١٥٨
مسعود بن مودود م٧٧/٥• 
مســلم بن إبراهيــم م٢٥٥/٣، م٢٤٩/١٤، • 

م٦٣٥/٢١
مسلم بن أبي كريمة البصري، أبو عبيدة • 

م١٦/١، ٣٠، ٣١٠، ٣٣٢، ٣٦٧، ٤٠٦، ٤١٥، 
م٨/٢، ١٢، ١٦، ٤٣، ١٩٥، ٢١٤، ٢١٥، ٢٢١، 
 ،٢٤٧، ٢٦٧، ٢٨٣، ٢٩٤، ٣٣٦، ٣٤٥، ٣٦٣
 ،٤١٠، ٤٦٣، ٤٩٧، ٥٠٨، ٥٣٤، ٥٨٨، ٦٢٢
 ،١٧٣ م٨٧/٣،   ،٧٥١  ،٧٥٠  ،٧٤٨  ،٦٢٣
 ،١٧٤، ٣١٥، ٣٣٢، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٨، ٤١٥
٤٧٤، ٥٠٤، ٥١٠، م٩٠/٤، ١٥٨، ١٧٥، ٥٤٦، 
٦٠٨، ٦٤١، ٦٤٢، م٤٣/٥، ١٢٥، ١٨٠، ٢٣٠، 
 ،٦٥٩  ،٦٤٦  ،٥٤٧  ،٥٣٢  ،٤٨٨  ،٤٧٨
م٢٣/٦، ٣٨، ٤١، ١٠٢، ١٣٧، ٢٣٥، ٢٦٨، 
 ،٢٦٩، ٣١٤، ٣٣٠، ٣٤٣، ٤٩٥، ٤٩٨، ٥٠٢
٥٢٩، ٥٧٢، ٦٢٠، م٦٤/٧، ١٩٢، ١٩٦، ٢١٦، 
 ،٢٤٩، ٢٥٩، ٢٩٩، ٣٠٩، ٣١٧، ٣١٩، ٣٧٢
٤١٧، ٤٩٥، م٩٤/٨، ١٤٥، ٢٠٠، ٣٠٨، ٣٢٥، 
٥٧٦، ٦١٧، م٢٨٠/٩، م٨٢/١٠، ١٣٩، ٢٩٢، 
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٢٩٣، ٣٧٧، م٣٩١/١١، م١٨٩/١٢، ١٩٠، ٢١٧، 
٧٠٠، م٤٧/١٣، ٦٧، ١٠٣، ٢٥٩، ٤١٠، ٤٣٠، 
م١٠٦/١٤، ١٧٧، م٢٣٢/١٥، ٢٤٨، ٢٥٢، ٢٥٣، 
 ،٦٠٩  ،٥٧٨  ،٤٧٥ م٢٨٤/١٧،  م١٣٧/١٦، 
٦٧٧، م٢٤/١٩، ٤٥، ١١٤، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، 
 ،١٦٥، ٢٧٣، ٣٤٦، ٣٥٣، ٤٧٠، ٥٦١، ٦١٥
٦١٧، ٦٣٠، م١٠/٢٠، ٢٨، ٩١، ٢٦٢، ٣٧٥، 
 ،٣٨١، ٤٨٩، ٥٥٥، ٥٥٩، ٥٦١، ٥٦٧، ٦١٨
 ،٤٥٣  ،٢٨٨  ،١٢٦ م٣٧/٢١،   ،٨٠٢  ،٧٨٧

٤٦٠، ٥٧٧، ٥٩٠، ٦٣٣
مسلم بن خلف م٢٨٤/١٤• 
مسلم بن عمر م٦٣/٨• 
مسلم بن قتيبة م٢٥٥/١• 
مسلمة م٣٩٥/١٥• 
مسلمة بن خالد م٤١٩/١٦، م١٤٦/١٧• 
المسور بن مخرمة م٢٨٩/١٨• 
المسّيب بن حزن م٣٤٤/٢٢• 
المسيب بن علس م٢٢٨/٢• 
المسيح ‰ = عيسى ‰• 
مسيلمة الكّذاب م٢٤٨/٢، م٥١٩/٧، م٢٣١/٨، • 

م٤١٧/٩
مصبح بن جراد بن راشد الجرادي العامري • 

م١٢٣/١
مصطفى بن صالح باجو م٧/١، ٥٧• 
مصعب بن الّزبير م٤٨٣/٨• 
مطار الهندي م٢٩٠/٨• 
معاذ بــن جبــل م١٠٥/١، ٢٦٤، م٤٥٤/٢، • 

٤٨٥، م٣٢/٣، م٤٠٩/٤، م٤٢/٥، ٣١٠، ٣١١، 

 ،٤٠٥، ٤٥٦، ٤٧٠، ٤٨٣، ٤٨٦، ٦٥٠، ٦٨٠
م٢٥/٨،   ،٣٥٤ م٢٧٠/٧،  م١٠٣/٦،   ،٦٨٢
٢٢٩، ٥٧٥، م١٥٢/٩، ١٥٣، م٢١٦/١٢، م١٢٩/١٨، 
٣٦٤، ٤١٩، م٣٤/١٩، ٥٠٤، م٢٧٠/٢٠، ٥٢٨، 
م٥٧٤/٢١، ٦٥٠، م١٥٦/٢٢، ١٥٨، ٢٤٢، ٣٠٧، 

٣١٦، م٢٥٤/٢٣
معاذ بن حرب م٣٠٩/٤، م١٧٨/٥• 
معاذة (اسم جارية) م٢٣٧/٢٢• 
معافى بن مهلك م٣٥٣/١٩• 
معاوية بن أبي سفيان م٣٣٠/١، م٢٩٨/٢، • 

م٩٦/٤، ٢٤١، ٣٤٩، ٦١٠، م٧٢٧/٥، م٥٧٢/٦، 
م٢٥٧/٧، ٤٧٧، ٤٨٩، ٥٠١، ٥٥٣، م٤٦/٨، 
م٤٧٩/١٩،  م٣٣٥/١٧،  م٩٨/١٤،  م٢٦٤/٩، 

م٣٦١/٢٢، م١٦٠/٢٣
معاوية بن جريج م٤٢٤/٧• 
معاوية بن حيدة م٢٤٨/٣• 
معاوية بن قّرة م١٩٦/١٨• 
معبد الجهني م٧١/٢• 
َمْعِقلٍ م٦٢٢/٢١• 
معقل بن سّيار م١٦٣/١٨• 
ُمَعّال بن منير م٦٠/٧• 
معّمر م٢٦٠/٣• 
معّمر بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد • 

م٦٦/١٩
معمر بن شهاب م١١/١١• 
معن بن أوس الخزرجي م١٦٣/٤• 
معن بن مغيرة م٢٤٣/٦• 
المغّلس بن زياد م١٤٦/٢١• 
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المغيرة بن روشق م٢٩٠/٨• 
المغيرة بن رويس م٣١٦/٨• 
المغيرة بــن شــعبة م٤٧٧/٧، م٣٨١/١٨، • 

م٣٠١/٢٢، ٣٠٢
المغيرة بن عبد اهللا الّثقفي م٤٧/٩، ٤٨• 
المفّضل م٢١/٢، ٦١، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٧١، ٢٧٤، • 

٣٣٩، ٣٦٣، ٥٠٤، ٧١٣، م١٠/٣، ٥٠، ١٨٣، 
٣٣٠، م١٩٧/٨، ٢٢٣، م٢٣٨/٩، م٣٥٧/١٣، 

٤٣٠، ٤٣١
مفضل م٣٥٥/٢٢• 
المفلس بن عقيل بن علقمة م١٨٥/١٣• 
المقداد بن األسود م٣٣٢/٢، م٥٣/٨، ١٤٧، • 

م٢٧٠/٢٠
المقوقس صاحب اإلسكندرّية م١١٣/١٣• 
مقيس م٢٧٩/٢٣• 
مقيس الكناني م٩/٢٣، ١٢• 
مكحول م٣٥٩/٥، ٤٠٥، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٣٨، • 

٦٤٧، ٦٥١، ٦٩٥، ٧١٣، م٢٦/٩، م٣١٧/١٠، 
م١٠٧/١٨، م٣١٧/٢٣، ٣٥٥

مكحول بن عامر م٥٣٩/٥• 
مكحول صاحب الحسن م٢٤٦/٢٢• 
الملتمس م٣٠١/٣• 
الملك فهد م٥٠/١• 
المليح بن حّسان م٣٩١/١١، م١٦٠/١٩، ١٦١• 
مليكة م١٣٩/١٠• 
مليكة بنت عبد اهللا م٤٩٢/١٥• 
منازل بن جعفر م٢٠٩/٣• 
منذر م٥٥/٣• 

منذر بن الحكم م١٤١/١٨• 
المنذر بــن الحكم بــن بشــير م٥٠/١١، • 

م٤١٩/١٦، م١٤٦/١٧
منذر بن عبد العزيز م١٩٣/١٥• 
المنذر بن ماء السماء م٧٤١/٢• 
منصور بن محمد بــن ناصر الخروصي • 

السيابي م٢٢٧/١
منكر م٣٥٧/١٨، ٣٩٨، ٤٠١• 
منيــر م٢٣٥/٣، م٦٨/٤، م٦٠/٧، ٦١، ٢١٢، • 

م٢٩٢/٨، ٢٩٣، م٥٠٠/١٠، م٢٧٨/١٢، م٤٨/١٣، 
م٢٠٧/١٨،  م٢٨٧/١٧،  م٩٣/١٦،  م٣٩٥/١٥، 

م٤٠/٢٠، ٣٨٩، م٣٥٥/٢٢، م٢١٢/٢٣، ٣٥٥
منير بــن النّير الجعالنــي م٣٥/١، ٢٨٠، • 

م١٨٣/٥، ٣٥٧، م٩٨/٨
المهدي مطر بن دراج م٦٣/٨• 
المهّلب م٢٦٢/٧• 
المهّلب بن أبي صفرة م٢٥٨/١٨• 
المهلب بن سليمان م٤٦٣/٤، م٨٤/١٠، ١٧٤• 
المهلهل م٥٢٨/٣• 
المَهنا بن َجْيَفــر م١٠٣/٣، م١١٦/٤، ١٥٢، • 

 ،٣٤٣ م٣٣٨/٧،   ،٣٨٩ م١٧٨/٥،   ،٣٠٩
م٢٠٧/٨،   ،٤٩٨  ،٤٦٢  ،٤٦١  ،٣٥٨  ،٣٥٠
٤٤٧، ٥٣٥، ٤٧٢، ٥٩٢، م١٣٩/١٠، م١٦٠/١٢، 

١٦٦، ٢٠٤
موسى بن أبي جابر األزكوي م٢٧٩/١، ٤١٥، • 

م٢٠٨/٣، ٢٥٨، ٢٦١، م٢٧/٤، ٦١، ١٢١، ١٥٥، 
١٦٩، ٣٤٠، ٣٩٣، م٥١٥/٥، ٧٠٢، م١٥/٧، ٧٤، 
٨٧، ٣١٦، ٣٣٧، ٥٥٩، م٩٤/٨، ٢٨٥، ٤١٧، 
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٥٥١، ٥٥٢، م٩٢/٩، ٩٣، ٣٨٣، ٥٢٢، ٥٤٣، 
 ،٤٠٢  ،٩٥ م٨٣/١٢،  م٣٨٦/١١،  م٢٥٦/١٠، 
م٨٠/١٣، ١٠٢، ١٠٣، ٢٥٨، م١٧٧/١٤، ٦٠٧، 
م٣٩٥/١٥، م١١٨/١٦، م٢٨٦/١٧، ٥٠١، م٧/١٨، 
٨٩، ٣٣٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٤٠١، م١١٦/١٩، ١٢٥، 
 ،١٥٧  ،٤٠ م١٠/٢٠،   ،٤٥٥  ،٣٩٥  ،٢٢٢  ،١٢٦
١٨٢، ١٩٣، ١٩٥، ٥٤٤، ٧٥٦، ٧٧٨، م١٩٦/٢٢، 

٢٠٤، ٢٧٨، م١٤١/٢٣
موســى بن أبي المعالي بن موسى بن • 

نجاد م٦١/١
موسى بن جيفر، أبو علي م٤٠٣/١٤• 
موسى بن خالد م٧٧/٥• 
موسى بن علي، أبو علي، القاضي م٤١٥/١، • 

م٢٨/٢، ٥٩، ٢٢١، ٣٧٧، ٤٥٧، ٤٧٤، ٤٩٧، 
 ،٥٣٠، ٥٣٥، ٥٩٣، ٥٩٦، ٦٣٣، ٦٨٧، ٦٨٨
٦٨٩، ٦٩١، ٦٩٩، ٧٤٧، ٧٥٨، ٧٩٨، م٣٠/٣، 
 ،١١٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٩٢، ٢٠٩  ،٩١  ،٨٠، ٨٧
 ،٣٠٩  ،٢٩٦  ،٢٨٢  ،٢٧١  ،٢٥٥  ،٢٣٩  ،٢٣٥
٣٤٤، ٤٨١، ٤٩٩، ٥١٥، م٣١/٤، ٩٠، ١٠١، ١٠٣، 
 ،١٠٧، ١٢٤، ١٤٠، ١٤١، ١٥١، ١٧٧، ٢٤٨، ٢٥٢
 ،٢٦٨، ٢٧٨، ٢٨٤، ٢٩٥، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣٥٢
 ،٥٥١  ،٥٢٨  ،٤٩٣  ،٤٩٢  ،٤٩٠  ،٤٤٤  ،٣٥٣
٥٥٤، ٥٨٩، ٦٠٧، ٦٣٨، م٨٥/٥، ٣٩٢، ٣٩٣، 
٥٦٣، ٦٠٥، ٦١٤، ٦٢٢، م٣٣/٦، ١٤٦، ١٨٢، 
١٩٦، ٢٢٩، ٢٤٦، ٦٣٠، م٣٧/٧، ٤٢، ٦٨، ٧٢، 
 ،٧٣، ٨٧، ١٠٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢٤، ١٤٢، ٢٤٩
٣٣٨، ٣٤٣، ٣٥٠، ٤٨٤، ٤٩٧، ٤٩٨، م٧٤/٨، 
 ،١٠٣، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢٩٩، ٣١٠، ٤٢٠، ٤٤٧، ٥٧٦

٦٠٧، ٦٠٩، م٨٤/٩، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٩، ٢٠٢، 
٣٧٢، ٣٧٩، ٤٣٠، م٣١/١٠، ٣٢، ٩٨، ١٣٥، 
 ،٤٧٨  ،٤٠٧  ،٣٢٨  ،٢٧٠  ،١٧٦  ،١٦٨  ،١٥١
م١٢/١١، ٢١، ٤٣، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٨٦، ٩٤، ١١٥، 
 ،١٣٢، ١٣٣، ١٧٦، ١٨٥، ٢٥١، ٢٧٢، ٢٩٥، ٣٠٠
٣٣٦، ٣٨٢، ٤٣٧، ٤٨٩، ٥٧٠، ٥٨١، م١٥/١٢، 
 ،٢٧، ١٣٦، ١٩٧، ٢٣٤، ٢٥٥، ٣١٠، ٣٥٣، ٤٣٤
٥٤٩، ٦٢٧، ٦٨٤، ٦٨٦، م٢١٠/١٣، ٢٤٩، ٢٥٧، 
٢٨٩، ٣٠٣، ٣٠٥، ٤٣٩، ٤٧٨، م١٩/١٤، ٢٠، 
 ،٥٩، ٧٧، ١٥٨، ١٦١، ١٦٣، ١٩٨، ٢٢٩، ٢٣٨
 ،٢٣٩، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣١٦، ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٤٣
 ،٤٤٠  ،٤٣٢  ،٤٢٩  ،٤٠١  ،٣٨٢  ،٣٧١  ،٣٦٨
 ،٦٤٢  ،٦٢٩  ،٦٠٧  ،٤٩١  ،٤٨٩  ،٤٨٠  ،٤٧٣
 ،٦٥  ،٦٤  ،٦٣ م٤٩/١٥،   ،٦٩٧  ،٦٦٦  ،٦٤٥
 ،٣٤٥  ،٢٢٥  ،٢٢٢  ،٢٠٣  ،١٧٨  ،١٤٩  ،١٣٨
 ،٣٤٦، ٣٥٢، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٨، ٤٠٢، ٤٠٧
 ،٤٢٢، ٤٢٥، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٧٥، ٤٩١، ٤٩٥، ٤٩٦
م١٣/١٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٨٦، ٤٤٥، م٤١/١٧، ٦٤، 
 ،٦٦، ١٨٤، ٢٦٩، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٤٩
 ،٤٨٢  ،٤٨١  ،٤٥٧  ،٤١٦  ،٣٩٧  ،٣٥٢  ،٣٥٠
 ،٦٠٩  ،٦٠٣  ،٦٠٠  ،٥٩٩  ،٥٥٨  ،٥٠٣  ،٥٠١
٦٤٧، م٦٩/١٨، ١١١، ١١٣، ١٢٣، ١٢٥، ١٣٦، 
 ،١٤١، ١٦٣، ٢٠٥، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٢، ٢٥١، ٢٦٦
٣٣٤، م٦٣/١٩، ٦٤، ٨٢، ٨٦، ٩٩، ١٠٥، ١٢٦، 
 ،١٢٨، ١٣٧، ١٦٠، ١٨٤، ١٨٨، ١٩٢، ١٩٨، ٢٢٦
 ،٢٤٦، ٢٧٦، ٣٠٠، ٣٣٢، ٣٣٧، ٣٤٧، ٣٤٨
 ،٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٩١، ٣٩٥
 ،٣٩٧، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٨٤، ٤٩٢، ٥٠٦، ٥١٠، ٥١٥
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 ،٣٦  ،٣٥ م٢٩/٢٠،   ،٦٤١  ،٥١٦، ٥٢٧، ٥٣٦
 ،٣٧، ٤٠، ٤٢، ٤٦، ٤٨، ٥١، ٥٣، ٥٧، ٧٣
 ،١٢٠  ،١١١  ،١٠٩  ،١٠٧  ،١٠٦  ،٩٨  ،٨٢  ،٧٨
 ،١٢٧، ١٤٢، ١٦٢، ١٧٠، ١٧٦، ٢٠٩، ٢١٥، ٢١٨
 ،٥٠٦  ،٣٨٩  ،٣١٥  ،٢٦٠  ،٢٣٩  ،٢٣٥  ،٢٣٤
 ،٥٣٨، ٥٧٦، ٥٧٩، ٦٠١، ٦٠٩، ٦١١، ٦١٧، ٦١٩
 ،٧٠٨  ،٦٩٨  ،٦٩٢  ،٦٦٠  ،٦٥٦  ،٦٥٠  ،٦٢٠
 ،٧٠٩، ٧١٣، ٧٢٥، ٧٢٧، ٧٣١، ٧٣٤، ٧٩٤
م٥٠/٢١، ١٢٦، ١٢٨، ١٥٢، ١٦٨، ١٩٩، ٢٦١، 
 ،٣١٧، ٣١٩، ٣٢٦، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٣٣، ٤٣٧
 ،٩٢  ،٦٣  ،٣١ م١٥/٢٢،   ،٥٣١  ،٥٠٣  ،٤٧٣
١١٣، ١٤٥، ١٩٤، ٢٠٥، ٤٣٦، م٣٨/٢٣، ٥٤، 
 ،٦٦، ٨٧، ٩٩، ١٣٢، ٢١٧، ٢٨٣، ٣٢٩، ٣٣٨

٣٥٥، ٤٠٨، ٤١١، ٤١٩
موسى بن محمد م٦٨١/٥، ٧٣٨، م٣٣٦/١٠، • 

م١٢٧/١١، م٣٢٤/١٢، م٣١٨/٢٠، ٣٣٣، ٣٣٥، 
٣٦٤، ٣٦٨

موسى بن مخلد م٣١٨/٢، م٤٦١/٤• 
موسى بن مروان م٢٨٩/٢• 
م٣٦٢/٩، •  م٧٠/١،  موســى  موســى بن 

م١٨٩/١٠، م٤٥٨/١٩، م٥٩٣/٢٠
موسى بن نجاد م٤٧٥/٧• 
موسى ‰ م٢٥٩/١، ٣٣٦، ٣٣٧، م٤٥/٢، • 

 ،٥٨٤  ،٢٨٤  ،٢٨١  ،٢٠٥  ،١٩٦  ،١٧٩  ،١١٢
م٧/٣، م٧/٦، ١١، ٢٢، ٩١، ٣٤٤، ٤٢٨، ٤٢٩، 
م١٩٨/١٣،  م٤٠٩/١٠،   ،٣٦٥  ،٣٨ م٣٦/٨، 
م٢٠٢/١٩، م١٩٨/٢٠، م٩٧/٢١، ١٥٩، م١٨/٢٣، 

١٩، ٤٢٨

موسى الهادي م٥١/٨• 
الموصلي، أبو بكر = يحيى بن زكريا• 
موالة ميمونة م٤٤٠/٢• 
َموًلى لبني جلندى م٢٥٢/٢٢• 
موًلى ليسار الطائي م٢٥٢/٢٢• 
ميسم بن دارم م١٩٠/١٣• 
ميكائيل ‰ م٢٤٥/٢، م١٤/٨، م٤٢/٩• 
ميمون بن مهران م٢٠/٥، ١٩٤، ٢٤٨، ٣٥٩، • 

٥٥٤، ٦٠٩
ميمونة م٤٤٠/٢، ٥١٥، م٣٦٩/٣• 
ميمونة (أم المؤمنين) م٤٨٥/٦، م١٦٨/١٨، • 

١٩٥
ميمونة موالة النبي ژ م٨/١٢• 

ن

نائلة (صنم) م٢٤١/٢٢• 
النابغة م٦٢٧/٢، م٤٠٤/٤، م٣٠٨/٧، م٣٥٨/٨، • 

م٥٢/١٢، م٢٠/٢٠، م٢٢٠/٢٢، م٣٠٢/٢٣
ناجية بن جندب األسلمي م٦٠٩/٦• 
ناصر بن أبي نبهان م٤٥/١• 
ناصر بــن خميس بــن علي بن ســعيد • 

النزوي م١٢٤/١
ناصر بن سالم بن محمد الخصيـبي م١٨٢/١• 
ناصر بن سليمان بن محمد م٨٩/١• 
ناصر بن محمد بن عبد اهللا العبري م٩٦/١• 
ناصر بن مرشد م١٤٨/١• 
نافع م٥٥٤/١٧، م٢٣/١٨، ١٨١، ٣٧٧• 
نافع بن األزرق م٣٨٦/١، ٣٨٧، م٥٤٤/٧• 
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نافع بن جبير م١٨٢/١٨• 
نافع بن الحارث م٣٠٢/٢٢• 
نافع بن نصر المغربي م٢٩٩/٧، ٤١٧• 
نبهــان م٦٩٥/٢، ٨٠٢، م٢٥٨/٩، م٢٧/١٢، • 

٤٧١، ٧١٠، م٢١٨/١٣، م٤٠٩/١٩، م٣٣/٢٠، 
١٦٤، م٧٦/٢٢، ١٣٩

نبهان بن عثمــان، أبو عبــد اهللا م٤٠٠/١، • 
م٣١٦/٥، ٤١٩، ٦٥٤، ٦٥٥، م٨٩/٧، م٢٢٩/٨، 
م٣٦٥/١٠، ٣٨١، ٣٩١، ٤٨١، م٤٥/١١، ٤٧، 
٧٥، ١٣٧، م٣٢١/١٤، ٤٩٩، ٥٠٦، م٥٠٢/١٥، 

م١٤١/١٨، م٤٤٤/١٩، م٤٨٤/٢١
نجاد بن موسى المَنحي، القاضي م٦١/١، • 

م٣٠٣/١١،   ،٥٦٩  ،٥٦٨ م٥٦٧/٧،   ،٧٢
م٨٤/١٢، ٤٦٢

الّنجاشي م٢٨٤/٢، م١٠٦/١٣، ١٠٩، م٣٣٣/١٨، • 
٣٤٠، ٣٤٧

نجدة بن عامر الحروري م٣٢٧/١• 
نجدة بن الفضل الّنخلي م٢٢٤/٣، م٤١٥/٤، • 

م٣٦٨/٥، م٦٠٦/١٢، م٨٣/١٣، م٣٢٢/١٩
الّنخعي = إبراهيم بن يزيد النخعي• 
نصر بن الحّجاج م٢٢٥/١٢• 
نصر بن حراس م٣٢١/١١• 
نصر بن سنان الليثي م٥٠٢/٧• 
نصر بن سيار م٥٠٦/٧• 
الّنضر بن جعفر الجلنداني م٣٢٥/٨• 
الّنعمان م٧١٤/٢، م٣٨/٣، ١٥٢، م٥٣/٤، ٦٤٤، • 

م٢٠/٥، ٣٧، ١٢١، ١٢٥، ١٥٥، ١٨٢، ٢٣١، ٤٢١، 
 ،٥٣٩  ،٥٣٥  ،٥٢٨  ،٤٨٦  ،٤٦٣  ،٤٥٦  ،٤٤٠

 ،٥٦٦، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٩٣، ٦٢٣، ٦٣٦
٦٥٧، ٧١٠، ٧١٣، م١٣٤/٦، ٢٣٠، ٥٨٢، ٦١٠، 
م١١٤/٨، م٤٧٧/٩، م٢٦٨/١٢، ٣٤٠، م١٧/١٣، 
 ،٢٩٨  ،١٦٨  ،١٦٥  ،١٥١ م٤٨/١٤،   ،١٨٩  ،٣١
٣٣٦، ٣٤٤، ٦٣٦، م٨٦/١٨، ٨٨، ١٩٣، ١٩٤، 
 ،٣٤١  ،٣١٢  ،٣٠٧  ،٢٨٧  ،٢٨٠  ،٢٧٦  ،٢٧٥

٣٧٢، م٥٤٣/٢٠، م٣٧٧/٢٢، م٢٩٢/٢٣
نعمان بن حّماد القرّياتي م٣٠٨/٤• 
الّنعمان بن زرعة م٥٣١/٥• 
الّنعمان بن عثمان م٢٦٧/١٠• 
نفطويه الّنحوي م٢٥٨/٢• 
الّنقاش م١٩/٢٠، م١٣٥/٢١• 
نكير م٣٥٧/١٨، ٣٩٨، ٤٠١• 
نمر بن سعد م٣٩٠/١٧• 
الّنمر بن نوفل م٧٧/١٣• 
نمير بن أبي محمد م٥٩٠/١٧• 
نهدا م٤١٥/٢٢• 
نهشل بن ضمرة م٤٥/٨• 
م٣٤٢/٦، •  م٤٧٧/٣،  م٤٥/٢،  نــوح ‰ 

٣٨٢، ٤٢٦، م٢٨٩/١٩
نور بن يزيد الحمصي م٦٤٢/٢٠• 

�ـ

هابيل م٣٢/٩، م١٥/٢٣• 
هاجر (أم إسماعيل ‰) م٤٥/٢، م٥٢٧/٦• 
هارون بن اليمان م١٤٧/٢٢• 
هارون (رجل صالح من بني إســرائيل) • 

م٤٠٦/٢
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هارون الرشيد م٥١٠/٧• 
هارون ‰ م٣٣٦/١، ٣٣٧، م٢٥٧/٢، ٤٠٦، • 

م٣٦/٨، ٣٨
هاشــم م٦٤/٢، ٨٠، ١٤٤، ٢٤٦، ٤١١، ٥٠٤، • 

 ،٨١٨  ،٧٧٢  ،٧٥٠، ٧٥٨  ،٦٠٩، ٦٦٨  ،٥٨٩
٨٢٠، م٦٦/٣، ٧٢، ٨٠، ٨٧، ٢٤٨، ٢٦٦، ٢٨٨، 
م٢٦٨/٥، ٢٧١، ٥٠٠، ٦١٤، م٢٨/٧، ٦٨، ٧٩، 
 ،٢٩٣ م١٢٦/٨،   ،٢١١  ،١٦٢  ،١٣٧  ،١٠٧  ،٨٩
 ،٥٦٩  ،٤٥٢  ،٢٨٨  ،٢٧٩  ،١٤٧ م٢٩/١٠، 
 ،٤٤٣  ،٤٤٢  ،٣٨٢  ،٢٩٦  ،٢٩٥ م٢٥١/١١، 
م٢٥/١٢، ١٣٦، ٢٣٤، ٢٥٣، ٤٠١، ٥٣٧، ٦٧٦، 
م٢٢٩/١٣، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٨٦، ٤٥٣، ٤٦٧، ٤٧٩، 
م٢٥/١٤، ٩٠، ٩٥، ١٤٩، ١٦١، ١٦٩، ٢٩٤، ٢٩٥، 
٦٢٩، م٣٠/١٥، ٦٥، ٦٦، ١٠١، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٧، 
١٧٨، ٢٣١، ٢٣٤، ٣٤٥، م١٣/١٦، ٥٩، ٦٢، ٩٣، 
١٢٩، ١٤٠، ٣٥٠، ٣٥١، ٤٤٥، م٦٦/١٧، ٢٨٣، 
 ،٦٦٨  ،٦١٤  ،٤١٨  ،٣٩٧  ،٣٥٧  ،٢٩٣  ،٢٨٥
 ،٢٣٥  ،٢٠٧  ،٧٠  ،٦٩  ،٤٤ م٣٨/١٨،   ،٦٧٨
 ،١٤٨  ،١٢٩  ،١٠١  ،٦٨ م٤٦/١٩،   ،٣٤٤  ،٢٣٦
 ،١٧٢، ٢٣٨، ٢٦٣، ٣٣٢، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٥
 ،٥٢٧  ،٤٧٧  ،٤٧٤  ،٤٧٣  ،٤٠٩  ،٣٦٠  ،٣٥٦
٦٠٨، ٦٤٤، م٢٩/٢٠، ٥٢، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١١٠، 
 ،١٢١، ١٧٩، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٦٠، ٢٦٢، ٤٧٠، ٥٧٦
 ،٦١٩، ٦٨١، ٦٩٢، ٦٩٨، ٧١٢، ٧١٤، ٧٢٥، ٧٣٤
 ،٣٠٥  ،٢٨٩  ،٢١٦  ،١٨٧  ،١٢٦  ،٦٢ م٥٠/٢١، 
٣٥٣، ٤٤٥، ٥٨٨، ٦٣٥، م١٤٨/٢٢، ٢٠٥، ٢٠٦، 

م٣٩/٢٣، ٤٧، ١٥١، ١٦٦، ٢٠٢، ٢٦٤، ٤٢٢
هاشم بن الُجلنَدى م٥٣٩/٨، م٧٢٠/٢٠• 

هاشم بن الجهم م٣٧٣/٤، م٣٠٦/٨، ٥٩٦، • 
م٢٤٦/١٠، م١٩/١١، ٢٧٦، ٢٨٥، م٤٨٣/١٢، 
٥٥٥، م١٢٧/١٤، ٣٥٤، ٥٨٦، ٦١٩، م٢١٤/١٥، 
٢٢٥، ٢٤٠، م٣٣١/١٦، م٢٢/١٧، م١٨٦/١٨، 

م١٢٨/١٩، م٤٥١/٢٠
هاشم بن خالد البهالني م٢١/١١• 
هاشم بن زائدة م٢٣٦/١٨• 
هاشم بن ضبابة م٢٧٩/٢٣• 
هاشم بن عبد اهللا الخراساني، أبو عبد اهللا • 

م٥١٤/١٧،  م١٥٥/٧،  م٤٢١/٦،  م١٧٤/٣، 
م١٧٤/١٩، ٢٢٧

هاشــم بن غيالن، أبو الوليد م١٧٠/١، ٣٣٣، • 
٤١٥، م٥٨٩/٢، م١٠٨/٣، ١٨٣، م٢٧/٤، ٣١، ٧٤، 
 ،٧٥، ٨٧، ٩١، ١٠٧، ١٢١، ١٢٥، ١٦٠، ١٧٨، ٢٣٣
 ،٢٨٣، ٣٠٧، ٣٩٣، ٤٤١، ٤٨٤، ٤٩٣، ٥٣٧، ٥٥٤
م٧٦/٥،   ،٦٣٨  ،٦٣١  ،٦٣٠  ،٦٠٨  ،٦٠١  ،٥٦١
 ،٢٢٦  ،٢٠٥  ،١٩٦  ،١٤٦  ،١٣٦ م١٢٢/٦،   ،٣٩٣
٢٤٢، ٢٤٤، ٣٤٤، ٤٥٧، م٢٠٩/٧، ٢١٠، م٢٨٥/٨، 
٤١٤، م٥٤/٩، ١٣٠، ٥٤٣، م٣٤٦/١٠، م٥٩٣/١١، 
 ،٦٥٤  ،٦٤٢  ،٤٠٠  ،٢٠٠  ،١٠١  ،٨٣ م٢٧/١٢، 
م٨٢/١٣، ٢٦٤، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٥، م٩٠/١٤، ٩٣، 
 ،٩٤، ١٠٦، ١٢٤، ١٤١، ١٩٨، ٣٧١، ٣٧٢، ٤٠٣
م٧٧/١٦،  م٢١٢/١٥، ٣٣٢، ٣٤٦، ٣٩٩، ٤٨٧، 
 ،٥٥٧  ،٣٧٢  ،٣٦٩  ،٢٩٥ م٢٩٢/١٧،   ،٤٠٧
م٧/١٨، ١٧٨، ٢٣٢، ٢٣٤، ٣٥٦، م٢٤٦/١٩، ٢٥٢، 
٢٨٣، ٣٥٠، ٦١٣، م٤٨/٢٠، ٤٩، ٨٦، ٢٦١، ٢٩٧، 
 ،٢١٧ م١١١/٢١،   ،٧١٤  ،٦٩٢  ،٥٣٨  ،٣٨٦

م٢٦٤/٢٢، ٣٦٣، ٤٤٤، م٤٦/٢٣، ٣٣٨، ٤١٩
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هاشم بن المهاجر الحضرمّي، أبو المهاجر • 
٣٤٠، م٥٥٢/٦، م٦٦٨/١٧،  م٣٣٤/٥، 

م١٨٨/١٩
هاشم بن يوسف م١٢٨/٢١• 
هاشم الخراســاني م٥٠٤/٢، ٧٥٠، ٧٧٢، • 

م١٥٦/٧، م٤٦٠/٢١
هاشم الكناني م٩/٢٣، ١٢• 
هامان م٣٣٢/٢، م٣٦/٨، ٣٨، م٢٦٩/٢٠• 
هداد بن ســعيد، أبو ســليمان م٣٠٩/٤، • 

 ،٥١١ م٤٤٢/١٠،  م٥٣٠/٨،   ،٣٨١ م١٨٩/٥، 
٥١٥، ٥٢٩، م٤٥/١٦

ُهدبة م٤١٨/٢٣• 
هدبة بن حشرم م٣١٤/٢٣• 
الهذلي م١٨٣/٢٣، ١٨٥، ٣٠٨• 
هرقل م٤٧/٨• 
هرم بن حّيان م١٥٧/٢٢• 
هريرة م١٧٩/٢٣• 
هشام بن عبد الملك م٦٣٧/٢• 
هالل م٣٢٨/٨• 
هالل بن أمية م٣٧٣/٢٢• 
هالل بن عطية الخراساني م٤٤٨/٧• 
هند (اسم مطلق) م٥٩٨/٢٠، ٦٦٤• 
هند بنــت عتبــة (زوجة أبي ســفيان) • 

م٢٦٠/٩، ٣٨٨، م٣٠٥/١٢، م٤٠٩/٢٠، 
م٤٥٠/٢٢

هند بنت مالك م٢٨٥/١٥• 
هنيدَة م٣٥٧/١٣• 
هود ‰ م٤٠٦/٢• 

و

وائل م٤٠٨/٧، ٤٠٩، ٥٤٦، م٣٣١/١٧، ٦٧٠، • 
م٣٨٢/١٨، م٣٩٨/١٩، م٤٠/٢٠

وائل بــن أّيوب، أبــو أّيــوب م٣٩٩/١، • 
م١٧٠/٣، ٢٨٨، ٣١٨، م٦٠٧/٤، م٧٠٢/٥، 
م٤٦٤/٦، ٥٢٩، م٣٤٩/٨، ٥٥٢، م٣١٠/١٠، 
م٦١/١٤،  م١٣٩/١٣،  م٢٦٧/١٢،  م٥٧٥/١١، 
٧٩، م٩٢/١٦، ٩٩، م٥٤٨/١٧، ٥٨٥، م٣٢٤/١٨، 
١١، م٦٥٥/٢١،  م٢٠٦/١٩، ٥٥٩، م١٠/٢٠، 

م١٠٣/٢٢، ١٠٤، م١٥١/٢٣
وائل بن حجر الحضرمّي م٤٧٧/٥• 
وائل بن علي م٦٠٥/٥• 
وابصة م٥١٥/٣، م٦٣٥/١٩• 
واثلة بن األسقع م١٠٧/١٨، ٢٩١، ٢٩٢• 
وارث م٩٧/٢٠، ٩٨• 
وارث بن كعب، اإلمام م٥٤٥/٤، م٤١٨/٨، • 

م٣٩٦/٩، م٢٦٥/١٠، م٧١/١١، م٣٧٣/١٩
وارث بن مسّدد م٤١١/١٨• 
الواقد بن شعيب م١٥٧/٢٢• 
واقد بن عمر بن سعيد بن معاذ م١٨٢/١٨• 
وحشي غالم المطعم بن عدّي م٨/٢٣• 
الوّضاح م٧٢/٧، م١٥٨/٢١، ٥٠٢، ٦٣٠، ٦٤٠• 
الوّضاح بن أحمد م١١٧/٩، ١٦٦• 
الوّضاح بن العّبــاس م٤٢٥/٢، م٥٦٩/٤، • 

م١٣٥/١٨، م٤٣٤/٢١
الوّضاح بــن عقبــة، أبو زيــاد م٣٤٢/١، • 

م٢٤٠/٢، ٢٨٦، ٣٢٣، ٤٢٥، ٤٦٤، ٤٦٦، ٥٠٨، 
٥١١، ٥٣٤، ٦٩٧، ٧٧١، م١٦٨/٣، ١٨١، ٢٥٥، 
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 ،١٦٢  ،١٢٥، ١٥٨  ،٧٩ م٣١/٤،   ،٥٢٥  ،٥١٠
 ،٢١٠، ٢٣٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨١، ٣٥٩، ٣٩٣
 ،٤٤٤، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٨٢، ٤٨٩، ٥٨٨، ٦٠١
م٤٧/٥، ٨١، ٨٥، ١١٣، ١٥٠، ٢٥٧،   ،٦٣٧
٣٠٢، ٥٥٨، ٦٠٩، ٦٣٩، ٦٤٩، ٧٠٠، م٢١٣/٦، 
٥٥١، م٢٩٠/٨، ٤١٦، ٤٤٧، م٣٣٥/٩، ٣٣٦، 
م٨٧/١٠، ٩٥، ٩٧، ١٠٩، ٢٧٦، ٢٨١، ٣٢٦، 
٣٤٥، م٣٠٠/١١، ٥٧٠، م١٤٦/١٢، ١٥٩، ٢١٨، 
 ،٢٥٨  ،٢١٩  ،١٦٤ م٨٠/١٣،   ،٣٥٢  ،٢٧٨
م٢٧/١٤،   ،٣٧٣  ،٢٩٨  ،٢٨٩  ،٢٨٦  ،٢٨٣
 ،٦٥٩  ،٦٢٥  ،٤٣١  ،٣٨٦  ،٣٧٤  ،١٢٧
 ،٣٩٥  ،٣٩٤  ،٣٤١  ،١٩٣  ،١٠٦ م١٠٠/١٥، 
٤٨٧، م٨٦/١٦، ٩٣، ١٩٧، ٢٤٠، ٣٥٠، ٤٠٨، 
م٢٥/١٧، ٧١، ٢٦٣، ٢٦٨، ٢٩٣، ٤٣١، ٥١٤، 
م٤٦/١٩، ٤٨، ٨٧، ١٠٣،  م٨٤/١٨،   ،٥٣٣
 ،٢٢٣  ،٢١٤  ،٢٠٨  ،١٨٣  ،١٧٤  ،١٧٠  ،١٥٨
 ،٢٥٥، ٢٦٧، ٣٣٥، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٨٦، ٤٠٨
٥١٠، ٥٤٠، ٥٦٤، ٥٩٩، ٦٠٨، م٤٩/٢٠، ٨٩، 
 ،١٧٧، ٢٢٩، ٢٥٦، ٣١٥، ٣٥٨، ٤٨٢، ٤٩٤
 ،٥١٢، ٥٤٧، ٥٤٩، ٥٨٥، ٦٣٦، ٦٤٧، ٦٥٠
 ،٣٤٩ م٥٤/٢١،   ،٧٣٦  ،٧٣٥  ،٦٩٢  ،٦٧١

٦٣٩، ٦٥٩، م٤٣٧/٢٢، م٢٢٨/٢٣، ٢٣٨
وكيع بن أسود م٥١١/٢• 
وكيع بن الجّراح م٢٩٢/١٨• 
الولهان م١١٥/٣، ١١٦• 
الوليد األشعري م٢٩٦/٢• 
الوليد بن سعد م١٢٤/١٣• 
الوليد بن عبادة بن الصامت م٤٥٣/٧• 
الوليد بن عبد الملك م٥٠١/٧• 

الوليد بن عقبة م٤٧٧/٧• 
الوليد بن عنبسة م٥٤٤/٧• 
وليد بن محمد م٣٠٥/١٥• 
الوليد بن محمد بن مصعب م٣٠٣/١٥، ٣٠٤• 
الوليد بن مشمع بن جنيد م٣٥٩/٤، ٥٦٥• 
الوليد بن هشام بن المغيرة م١٩٤/٩• 
وهب بن أبي وهب الحيراني م٢٨١/١٢• 
وهب بن منّبه م٣٧٣/٨، م٢٧/١٢• 

ي

يحيى بن آدم م٤١٥/٤، م٦٤٦/٥، م٥٧/٦• 
يحيى بن أكثم م٤١/٩، م٩٤/٢١• 
يحيى بن زكريــا، أبو بكــر، الموصلي • 

م٧٢/٣، ٨٠، ١٠٠، م٩٢/٤، ٢٠٦، ٢٣٧، ٦٠١، 
م١٧/٥، ١٩، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٦، ٨٩، ٩٤، ٩٧، 
 ،١١١، ١١٢، ١١٤، ١١٧، ١١٩، ١٢١، ١٢٥، ١٢٧
 ،١٥٤، ١٥٥، ١٦٧، ١٨٠، ١٨٢، ٢١٢، ٢٢٨، ٢٣٣
 ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣٠٦  ،٢٨٧  ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٤٨
 ،٣٤٩، ٣٥٣، ٣٥٨، ٣٦١، ٤٠٥، ٤٢٠، ٤٢١
 ،٤٤٤  ،٤٤١، ٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٢٩، ٤٣٧، ٤٣٩
 ،٤٦٠  ،٤٥٦  ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٥٠  ،٤٤٥
 ،٤٦٣، ٤٧١، ٤٧٩، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٨٩
 ،٤٩٠، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٩، ٥٢٨، ٥٣٣
 ،٥٣٥، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٥٢، ٥٥٣
 ،٥٥٤، ٥٥٥، ٥٦٦، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٣
 ،٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٥
 ،٥٨٨، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٣٦
 ،٦٣٨، ٦٤١، ٦٤٦، ٦٥٧، ٦٦٠، ٦٦٧، ٦٧٠
 ،٧١٠، ٧١٣، ٧١٥، ٧٢٤  ،٦٩٤، ٦٩٥، ٧٠٩



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٢٣٠

٧٢٨، ٧٣٤، ٧٣٥، م٧٢/٦، ٨٥، ١٨٩، ٢٥٢، 
 ،٢٦٦، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٠٠، ٤٤٥، ٤٦٩، ٤٨٤
 ،٤٩٧، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦
 ،٥٤١  ،٥٣٣  ،٥٢٢  ،٥٢٠  ،٥١٩  ،٥١٨  ،٥١٧
 ،٥٤٧، ٥٥٧، ٥٥٩، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨١، ٥٨٢
٥٨٣، ٦١٠، ٦٢٢، ٦٢٣، م١٠٦/٧، م١٨٨/٨، 
٤٩٣، م٣٥٨/١٤، م٢٣٢/١٥، م١٨٥/١٦، ١٨٨، 
 ،٥٨٥  ،٥٤٧ م٥٤١/٢٠،  م٥٧٨/١٧،   ،٢٢٩

م٣١٥/٢١، ٣١٦، ٥٦٣، م٢٢٠/٢٣
يحيى بن سعيد م٥٩/٧، ١٢٦، ١٢٨، ١٤٨، • 

١٧٠، ٣٨٦، ٣٩٥، م١٧٧/٩، م١٨١/١٨، ١٨٢
يحيى بن سعيد، الهجاري، أبو زكرّياء، • 

م٣٤٧/٥،   ،١٣٠  ،١٢٩ م٣٤/١،  القاضــي 
م١١٩/٨، ٥٤٣، ٦٠٨، م١١٠/٩، ١٧٦، ١٧٧، 
 ،٥٠٢  ،١٣٧  ،٤٦ م١٧/١٠،   ،٢١١  ،١٧٨
م١٦٢/١١، ٢٧٩، م٥٣/١٢، ٣٩١، م٤٦٣/١٣، 
م٢٢/١٤، ٦٨، ١٤٨، ٢١٤، ٢٨١، ٣٠٨، ٤٥٤، 
 ،٥٧٣ م٤٧٨/٢٠،   ،٦٥٣ م١٧٣/١٧،   ،٥٢٠

٧٧٠، م٩٤/٢٢، م٩١/٢٣
يحيى بن ســعيد األنصــاري م٤٤٣/٥، • 

م٨٥/١٨، ٢٠٩، ٢٢١
يحيى بن عبد العزيز م٤١٨/٨• 
يحيى بن القاسم بن زكرّياء م٣٧/١٢• 
يحيى بن معاذ م١١٤/٢• 
يحيى بن نعمان م٤٦٢/٢٠• 
يحيى بن يعمر م١٤٨/٢• 
يحيى (راوي) م٣١٠/٤• 
يحيى العامري م٥٢/١، ٧٤، ٧٥• 
يحيى ‰ م٤٣/٢، ٤٠٨، م٢١/٢٣• 

يرفأ م٣٨/٩• 
يزيد م٢٤٢/٦• 
يزيد بن حبيب م١٧٢/٣• 
يزيد بن حفص م٢٠٥/١١• 
يزيد بن معاوية م١٢٢/٨• 
يزيد بن المهّلب م٤٤/٨• 
يزيد بن مهلهل الّطائي م١٤٥/٨• 
يٰس الصادق م٥٦/١• 
يعقوب م٥٣/٤، م١٢١/٥، ١٢٧، ١٨٢، ٤٢٠، ٤٣٧، • 

 ،٤٣٨، ٤٦٣، ٤٧٢، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٦٦، ٥٧٠، ٥٧٣
م٣٩٥/٩،  م٥٨٢/٦،   ،٧١٣  ،٦٥٧  ،٦٢٣  ،٥٩٣

٤٠٠، م٢٦٨/١٢، م٣١/١٣، م٨٨/١٨، ٣١٢
يعقوب (القارئ) م٩٦/٣• 
يعقوب بن المؤّمل م١٥٨/١٠• 
يعقــوب ‰ م٣١٢/٢، ٣٢٣، ٣٢٤، م٤١٤/٦، • 

م٥٥/٧، ٦٦، م٢٩٠/١٥، م٢٠١/١٩، ٢٠٢، م٥٣٠/٢١
يعال بن صفوان م٤٨/٢٣• 
يعلى بن عبيد م٣١٠/٤• 
يهوذا م٢٠٢/١٩• 
يوحّنا المعمدان م٤٤/٢• 
يوسف بن عمر م٩٤/١٤• 
يوسف بنورة م٥٦/١• 
يوسف بن يعقوب البرمطي م١٥/١١• 
يوسف ‰ م٤٥/٢، ٣١٢، م٤١٦/٦، م١٤٠/٧، • 

٢١٩، ٥٥٥، م٤٧/٩، م٢٠٢/١٩
يوشع بن نون ‰ م٣٧٣/٨• 
يونس بن سعيد م١٩٨/٣• 
يونس (راوي) م٥٩٦/٤• 
يونس ‰ م١٣٢/٢، م٤٢٩/٦• 



أ

اآلدمّيون م٢٤٠/٤، م٨٩/٥، ٦٤٧، م٣٨٨/٩، • 
م٢٢٣/٢٢، ٢٢٤، ٣٥٦، ٣٦٤

آل إبراهيم م٣٨٢/٦، ٤٠٩• 
آل اهللا، (يعني أهل مّكة) م٤١١/٢• 
آل أنس بن مالك م١٢/٢٢• 
آل البيت م١٦/١• 
آل جعفر م٤٢١/١٨• 
آل حاميم م١١٥/١٩• 
آل رسول اهللا ژ م٤١٠/٢، م٣٨٢/٦، ٤٠٣، • 

٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٢، م٣٣٩/٢٢
آل فرعون م٤١٠/٢، م١٩/٢٣• 
آل لوط م٧٤٦/٢٠• 
األئّمــة م٥٤/٤، م٦٤٩/٥، م٢٤٩/٧، ٢٥٠، • 

 ،٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٨٨، ٣٠٥
 ،٣١٤، ٣٣٠، ٣٧١، ٣٧٤، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٩٢
 ،٤٠١، ٤٠٦، ٤٤٥، ٤٤٩، ٤٦٨، ٤٧٨، ٤٨٣
 ،٣٨٥ م٣٨٤/٨،   ،٥٩١  ،٥٩٠  ،٥٧١  ،٤٨٧
٣٩٨، ٤٤٧، ٥٣٣، م٥٣/٩، ١١٤، ١٤٨، ١٥٠، 
م٢٢٢/١٠، م٧٣/١٢، ١٠٧، م٧٩/١٣، ٤٧٤، 

٤٨٢، م٤٠٩/١٨، ٤١٠، م٣٨٥/١٩، م١٦/٢٢، 
٧٢، ٢٢١، م٢١٢/٢٣

أئّمة أهل ُعمان م٩٥/١٢• 
أئمة الجور م٢٩٥/٧، ٤٦٧• 
أئمة حضرموت م٣٣٨/٧• 
األئّمة الخارجين م٣٠٤/١٨• 
أئّمة الّدين م٣١٦/٨• 
األئّمة الّصالحون م١٣٨/٨، ٥٤٧• 
أئّمة الّضاّلين م٢٥٨/٨• 
أئّمة العــدل م٣٠٣/١، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٩٣، • 

م٩٤/٤، ٥٤٦، ٥٥٢، م٢٣٦/٥، ٣٥٩، ٣٦٩، 
م٣٤٥/٧، ٣٥٠، ٤٤٩، ٤٦٦، ٤٦٧، م٣٨٤/٨، 
م٥٤/٩،   ،٤٨٨  ،٤٠٥  ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٥

٨٨، ١٠٢، ١٥٥، ٢٦٢، م١٠٧/١٢، م٢٢٠/٢٢
أئمة ُعمان م٣٣٨/٧• 
أئمة المذاهب م٥٢/١• 
أئّمة المســلمين م٣٩١/١، م٩٧/٥، ٥٢٧، • 

م٣١٧/٧، ٣٧٤، ٤٩٥، ٤٩٦، م٢٦٩/٨، ٤١٤، 
م١٠٧/٩، م٢٢٠/٢٢

األئّمة المنصوبون م٤٢٢/١• 
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أئمــة الهــدى م٥٤٨/٤، م٣٤٤/٧، ٣٤٩، • 
٣٥٨، م١١٥/٩، ١٥٣

أئّمتنا م٧٧٦/٢، ٧٨١، م٤٠٥/١٨، م١٤٤/١٩• 
اإلباضّية م٥/١، ٦، ٩، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، • 

٣٤، ٣٧، ٥٢، ٥٣، ٥٥، ٧١، م٣٦٣/١٠
األبدال م٤٧٩/٢٠• 
األبــرار م٥٠٥/٧، م١٦١/١٠، م٣٢٦/١٧، • 

م٢٨٦/١٩
أبناء السبيل م١٨٤/٥• 
أبناء المهاجرين م١٩١/٩• 
األتقياء م٢٥١/٧• 
األجانب م١٢٧/١٦، م١٥٣/١٧• 
األجناس البيض م١٩٨/٢٠• 
األجنبّيات م٣٨٩/٢• 
أحبار بني إسرائيل م٣٦٩/٨• 
أحبار اليهود م٣٧٥/١٨، ٣٧٦• 
األحرار م٢٦٦/٣، م٥٢٣/٤، ٦٣٣، م٥٣٦/٧، • 

م١٦١/٨، ١٦٢، ١٧٥، ٢١٢، ٢٤٨، ٣١٠، ٤٦٩، 
٤٨٤، ٥٠٩، ٥٢٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، م٧٩/١٠، 
م٤٦٨/١١، م٥٩٧/١٢، م٢٨٣/١٤، م٣٠٣/١٧، 
 ،٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٤٠٤
٤٥٤، ٥٧٧، ٥٩٦، ٦١٣، م٥٠/١٨، ٥١، ٢٠٤، 
 ،٤٣٣  ،٤٢٩  ،٤٢٦ م٨٩/١٩،   ،٢٠٧  ،٢٠٥
م٣١٩/٢٠، ٣٣٧، م١٢١/٢١، م١٧٦/٢٢، ٢٥١، 
 ،١٤٤  ،١٣٨ م١١٢/٢٣،   ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٢٧٤

٢٣١، ٢٣٣، ٢٩٠، ٢٩٦
األحرار ِمن أهل التوحيد م٣٨٥/٢٢• 
األحرار من بني آدم م٢٨١/٢٣• 

األحرار من المسلمين م٣٠٩/١٧، م٢٨٠/٢٣، • 
٢٨١

األحرار من المصلين م٢٨٨/٢٣• 
األحزاب م٣٥٥/٦، م٣٠٠/٧، ٤١٩، م١١٨/٨• 
م٣١٢/١٨، •  م١٦١/١٠،  م٣٧٣/٨،  األخيــار 

م٢٨٦/١٩
األدباء م٥١١/٧• 
األرامل م١٠٨/٥، م٣٨٨/٦، م٤٢٢/٧، م٢٠/٨، • 

م٢٦٠/١٧
أرباب المال م١٣٠/١١• 
األرذلون م٩٤/٢١• 
أرواح الكّفار م٣٩٩/١٨• 
األزارقة م٢٧٧/٧، ٣٠٣، م٢٧٦/٢٢• 
أزواج الّنبي ژ م٨/١٩، ٣٣• 
األســارى م١٢٥/٥، م١٦١/٨، ٢٣٩، ٢٩٥، • 

٢٩٨، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، م٦٨/٢٣
أسارى بدر م٤١٩/٧• 
أسارى المحاربين م٣٠٣/٨• 
األسد م١٣/٢٠• 
األسلميون م٣٢٦/٨• 
أشجع م١٣/٢٣• 
األشــرار م٥٥٠/٤، م٣٠٩/٧، ٥٠٢، ٥٠٥، • 

م٣٧٣/٨، م٦١/٩، م٣١٢/١٨
األشعرّيون م٢٤/٩• 
م٣٢١/٥، •  م١٤٠/٤،  م٣٥١/٢،  األشــياخ 

م٥٨٥/٨، ٥٩٢، م١٣٦/٩، م٢٣٩/١٠، ٢٤٠، 
٣٣٠، ٥٠٢، ٥٢٠، م٣٠/١١، ٤٣، ٥١، ١٣٤، 
 ،٤٦٥  ،٤٤٥ م٤٤٤/١٢،   ،٣٠٣  ،١٧٨  ،١٧١
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٤٧٧، ٥٣١، ٥٤٩، ٦٥٤، م٦٦٤/١٤، م٦٤/١٥، 
 ،١٧٨، ١٨٨، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٩، ٣٨٦، ٤٥٢
٤٧٣، ٤٨٥، ٤٩٥، م١٠٣/١٦، ٢١٣، م٧٨/١٧، 
 ،١٠١، ١٠٣، ١٢٦، ١٧١، ٢٠١، ٢٤٦، ٢٧١، ٣١٣
 ،٦٦٩  ،٦٦٠  ،٤٨٣ م١٩٣/٢٠،  م٣٥٣/١٩، 

م٣٦٨/٢١، ٦٣٥، م٢٤٩/٢٣، ٢٥٣
أشياخ المسلمين م٨٤/١٠، ١٧٤• 
أشــياخنا م٣٢٥/٢، ٤٢٥، ٥٠٦، م٢٤/٣، • 

م١٤١/١٨،   ،٤٥٧ م٣٥٨/١٤،  م٣٧٤/٧، 
م٣٥٣/٢١

أشياخنا الفقهاء م٢٦٠/١٤• 
أصحاب أبي بردة م٣٢٦/٨• 
أصحاب أبي حنيفة م٤٩٦/٢، ٧٩٩، ٨٠٠، • 

م١٤٨/٣، ١٦٦، ٢٦٠، ٢٦١، ٥٣٢، م٣٦٥/٩، 
٤١٧، ٤٤٤، م٢١١/١٠، ٤٤٧، ٥٦٩، م٥٦١/١١، 
 ،٥٨٢  ،٥٧٩ م٥٥٤/١٧،  م٢٣٠/١٣،   ،٥٩٩
م٨٦/١٩، ٦٢٦، ٦٣٠، م١٥/٢٠، ٢٠، ٢٣، ٥٣، 
١٩٥، ٥٢٨، ٧٥٤، ٧٧٥، ٧٧٧، م١٥٣/٢١، 
 ،٢٠٣، ٢٣١، ٢٨٣، ٤٦٠، ٤٨٣، ٤٩٨، ٤٩٩
م٢٦٤/٢٢، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٢٠، ٣٧٨، 
 ،٣٨٣، ٤٠٠، ٤١٢، ٤٢٥، ٤٣١، ٤٥٠، ٤٥٧
 ،٢٧١  ،١٨٩  ،١٧٧  ،١٧٣  ،١٢٨ م١٢٧/٢٣، 

٢٨٦، ٣١٠، ٣٦٦، ٣٩١، ٤١٠
أصحاب أبي المؤثر م٧٣٨/٥• 
أصحاب األصل م٤٤٩/١٦• 
أصحاب الباّدة م٦٦١/١٤• 
أصحاب الجلندى م٢١٨/١٢• 
أصحاب الجمال م١٩٩/٩• 

أصحاب الجنايات م١١٩/٢٣• 
أصحاب الحارث م٢٣٢/٨• 
أصحاب الحاكم م٤٧٤/٨• 
أصحاب الحدود م٣١١/١٨• 
م٦٢٢/٢، •  م٣١١/١،  الحديــث  أصحــاب 

م١٧٣/١٣،  م١٠٦/٦،   ،٣٥٥  ،١٢٨ م٩٢/٣، 
م٧٩/٢٢

أصحاب الحقوق م١٦٩/٥، ٣٦٩، م١٤٠/٩، • 
م٤١٢/١٥، ٤١٣، ٤١٤، م٨٧/١٧، ١٣٥، ١٤٢، 
١٧٢، ١٨٢، ١٨٦، ١٩٩، ٢١٢، ٢١٣، ٢٢٨، ٢٢٩

أصحاب الحقوق والوصايا م١٢٢/١٧• 
أصحاب الحمير م٧٨/١٠• 
أصحاب الخمر م٤٥٦/٨• 
أصحاب داود م٣٤/٢٣• 
أصحاب الّدواّب م١٨٣/١٨• 
أصحاب الّدوانيج م١٦٧/٩• 
ْين م١٩٨/١٧، م٦٦/٢٣•  أصحاب الد
أصحاب الّديون والوصايا م١٤٣/١٧• 
أصحاب الّذّمة م١٥١/١٢• 
أصحاب راشد م٥٥٢/٨• 
أصحــاب الــّرأي م٤٧٩/٢، ٥٢٣، ٦٢٨، • 

م٣٣/٣، ٤٦، ٥١، ٦٢، ١٠٠، ٣٠٧، ٣٠٨، 
٣٢٥، ٣٣٦، ٤٥٥، م٥٤/٤، ٦٥، ٢٥٨، ٤٢٩، 
٦١٩، م١٧/٥، ٢١، ٢٦، ٣٨، ٤٠، ٩٠، ٩٥، 
 ،٣١٥  ،٢٤٨  ،١٢٧  ،١١٩  ،١١٧  ،١١٥  ،١١٢
 ،٣٤٩، ٣٥٣، ٣٦١، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٨٩، ٤٩٤
 ،٤٩٥، ٥٠٣، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٣٣
 ،٥٤٣، ٥٤٤، ٥٥٤، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٤، ٥٧٨
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 ،٥٨٣، ٥٨٥، ٥٨٨، ٦٠٩، ٦١١، ٦٢٥، ٦٤٨
٦٦٧، ٧١٥، ٧٢٨، ٧٣٤، ٧٣٥، م١٩٣/٦، 
 ،١٩٨، ٢١٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٤٨٦، ٤٩٠
 ،٥٠٩، ٥١٤، ٥٢٦، ٥٣٣، ٥٣٧، ٥٦٥، ٥٧٨
 ،٣٣٧ م٣٣٦/٩،   ،٢٢٧ م٦٢/٧،   ،٥٨٠
م٤٥/١٣،   ،٤٧٨  ،٣٨٩  ،٣١٧ م٦٥/١٠، 
 ،٣٣٥  ،١٧٤  ،١٧٢  ،١٦٧  ،٤٩ م٣٦/١٤، 
 ،٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٤، ٣٦١، ٣٦٢، ٥٩٤
 ،٦٢٩  ،٥٦٨ م٥٦٤/١٧،   ،٦٩١  ،٦٨٥
م٢٤/١٨، ٦٥، ٨٠، ٩٣، ١٠٩، ١٢٨، ١٢٩، 
 ،٢٢١، ٢٨٤، ٢٨٥  ،٢١٢  ،١٩٥، ١٩٦، ٢٠٩
 ،٢٨٩، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣١١، ٣٢٧، ٣٣٧، ٣٤٣
٣٦٦، ٣٦٧، م١٠٤/١٩، ١٦٢، ٤٨٦، ٥٠٩، 
٥٨٦، م٧٥٢/٢٠، ٧٥٨، ٧٥٩، م٤٨٠/٢١، 
٥٥٤، ٥٥٥، ٦٠٩، ٦١٣، ٦٤٨، م١٧٨/٢٢، 

٤٠٩، ٤٥٥، ٤٥٦
أصحاب رسول اهللا ژ م٣٧٣/١، ٣٧٦، • 

 ،٤٤ م١٥/٦،  م٤٢٢/٤،   ،٨٢٠ م٤٦٠/٢، 
م٥١٩/٧، م١٣/٨، م١٩٠/٩، م١٩١/١٨، ١٩٤، 
١٩٩، ٢٨٨، م٢٢/١٩، ٢٥٧، ٢٨٨، م٤٧٧/٢١، 

٦٥٠، م١٦/٢٢، ٣١١، ٤١٧
أصحاب الّروم م١٩٦/٩• 
أصحاب الّريب م٥٥٢/٨، ٥٦٤• 
أصحاب الّزكاة م٣٧٦/٥، ٧٤٣• 
أصحاب الّسجن م٤٩٧/٤• 
أصحاب السلطان م٥٤٤/٧• 
م٧٢/١٢، •  م٤٧/١١،  الّســهام  أصحــاب 

م٤٧٥/١٤، م٢٤٦/١٦

أصحاب الّسيح م٥٠٥/١٤، ٥٠٦• 
أصحاب السير م١٢٨/٣• 
أصحاب الّسيوف م٩٥/١٢، ٩٨• 
أصحــاب الّشــافعي م٤٢٤/٨، م١٦/١٢، • 

م١١٥/١٨، م١٥٣/٢١، م٤٥٢/٢٢
أصحاب الّشراب م٥٦٣/٨• 
م١٩١/٦، •  م٧٦٠/٢،  الّظاهــر  أصحــاب 

م٢٣٠/٨، ٢٣١، ٣٣٣، م١٥١/١٢، م٨٠/١٩، 
 ،٦٢٣  ،٥٧١  ،٥٣٦  ،٥٣٤ م٢٧٨/٢٠،   ،٦١٦
٦٤٥، ٧٣٠، ٧٨٨، ٧٩٠، م١٥٣/٢١، ٢٣٠، 
 ،٢٢٧ م١٥٥/٢٢،   ،٦٠٧  ،٥٨٢  ،٤٦٤  ،٢٤١
 ،٣٢٣، ٣٤٧، ٣٥٢، ٣٦١، ٣٦٨، ٣٧٢، ٣٨٦
 ،١٣٧  ،١٣١ م١٢٩/٢٣،   ،٤٤٨  ،٤٤٥  ،٤٤١

٢٦٩، ٢٧٩، ٣٦٤
أصحاب العلل م٥٧/١٨• 
أصحاب الفقه في صدقته م٤٥/٥• 
أصحاب الفلج م٥٠٦/١٤• 
أصحاب الفيل م٦٨/٢١• 
أصحاب القصاص م٧٩/٢٣• 
أصحاب الّلغة م٩٧/٢٢• 
أصحاب مالك م١٠١/٣• 
أصحاب المعدن م٩١/١٢• 
أصحاب المغازي م١١٣/١٣• 
أصحاب المواشي م٤٣٩/٥، م٢٥٧/١٤• 
أصحاب النحص م١٩٨/٢• 
أصحاب النزف م٥٠٥/١٤، ٥٠٦• 
أصحاب النعمة م٢٤٩/١٧• 
أصحاب الوالي م٤٩٧/٤، م١٨٤/٩• 
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أصحــاب الوصايــا م٨٠/١١، م٣٩٨/١٦، • 
 ،١٧٦  ،١٧٥  ،١٦٨ م١٣٥/١٧،   ،٤١٣  ،٣٩٩

١٧٧، ١٨٢
أصحاب الوصّية م١٧٥/١٧، ٢٢٢• 
أصحاب الوالة م٤٩٨/٤• 
أصحاب اليتامى م٣٢٦/١٣• 
أصحابنــا م٢٦/١، ٣٤، ٤٢، ٧٥، ٩١، ١٤٥، • 

 ،٢١٥، ٢١٦، ٢٩٤، ٢٩٦، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٩
 ،٣١٠، ٣١٧، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٣٤، ٣٥٣، ٣٦٠
٣٦٥، م٥٠/٢، ٩٦، ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٤٤، ٢٤٦، 
 ،٢٥٣، ٣٨٠، ٤٢٢، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٥٣، ٤٥٦
 ،٤٦٠، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٩٠، ٤٩٥
 ،٥١٥، ٥١٧، ٥٢٨، ٥٥٣  ،٥١٢  ،٥٠٠، ٥٠٩
 ،٥٥٤، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦٤، ٥٧٤، ٥٨٤
 ،٥٨٥، ٥٨٦، ٥٩٧، ٥٩٩، ٦٠١، ٦٠٨، ٦١٦
 ،٦٢٣، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٤٠، ٦٤٤، ٦٧٠، ٦٧٥
 ،٧٠٥، ٧٠٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧٢٤، ٧٢٩، ٧٥٤
 ،٧٧٤، ٧٧٥، ٨٢٥، ٨٣٠، ٨٣٢، ٨٣٨، ٨٤١
م٢٤/٣، ٣٣، ٣٨، ٤٣، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٧، 
 ،١٠٠  ،٩٤  ،٩٢  ،٨٨  ،٨٥  ،٧٨  ،٧٣  ،٧٠
 ،١٠٣، ١٠٥، ١١٠، ١٢١، ١٦٠، ١٦١، ١٦٥، ١٦٧
 ،٢٠٢  ،٢٠٠  ،١٩٢  ،١٨٢  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٦٨
 ،٢٠٣، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٧، ٢٨٧، ٣٠٧
 ،٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤
 ،٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٤، ٣٤٩
 ،٣٥١، ٣٥٥، ٣٦٣، ٣٧٩، ٤١٤، ٤١٨، ٤٢٣
 ،٥١٢، ٥١٨  ،٤٢٦، ٤٣٢، ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٨٠
٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣٦، م٢٨/٤، ٥٠، ٥٥، ٦١، ٦٥، 

 ،٦٦، ٦٧، ٨٣، ٨٨، ١٠١، ١١٣، ١٣٥، ١٥٨
 ،١٨٣، ٢١٣، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٤٢، ٢٤٤، ٣٠٧
 ،٣١٢، ٣٣٢، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٥
 ،٤٢٥  ،٤١٩  ،٤١٤  ،٤١١  ،٤١٠  ،٤٠٩  ،٣٩٣
 ،٤٢٨، ٤٢٩، ٤٤٢، ٤٥٥، ٤٥٧، ٤٧٢، ٥٣٩
 ،٦١١  ،٥٤١، ٥٨٥، ٥٩٣، ٦٠٦، ٦٠٨، ٦٠٩
٦١٣، ٦١٩، ٦٢١، ٦٤٤، م٢٠/٥، ٢١، ٢٢، ٢٧، 
 ،٣٩، ٤٠، ٤٦، ٦٤، ٩٠، ٩٥، ١١١، ١١٥، ١١٧
 ،١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٥، ١٢٧، ١٥٥، ١٦٠، ١٦٥
 ،٢٠٧  ،١٩٦  ،١٩٣  ،١٨٣  ،١٨١  ،١٨٠  ،١٦٧
 ،٢١٢، ٢٢٨، ٢٣٣، ٢٤٩، ٢٥٣، ٢٦٢، ٢٨٥
 ،٢٨٧، ٣٠٦، ٣١٤، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٤٧
 ،٣٥٤، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٩١، ٤٠٦، ٤٠٨
 ،٤٤٤  ،٤٤١  ،٤٣٨  ،٤٣٠  ،٤٢٥  ،٤٢١  ،٤١١
 ،٤٤٦، ٤٤٧، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٠، ٤٦٤
 ،٤٧٢، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩٢، ٤٩٣
 ،٤٩٦، ٤٩٨، ٥٠٠، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧
 ،٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٤، ٥٢٨، ٥٣٣، ٥٣٦، ٥٣٩
 ،٥٤٤، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٥، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧١
 ،٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١
 ،٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٩
 ،٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٣٧، ٦٣٨
 ،٦٤٢، ٦٤٨، ٦٥٨، ٦٦٥، ٦٦٧، ٦٧٠، ٦٧٤
 ،٧١٥  ،٧١٤  ،٧١٢  ،٧١٠  ،٧٠١  ،٦٩٦  ،٦٩٤
 ،٧٣٥  ،٧٣٤  ،٧٢٨  ،٧٢٦  ،٧٢٥  ،٧٢٢
م٢٩/٦، ٣٢، ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٦٩، ٧٢، 
 ،٨٠، ٨٤، ٩٥، ١٠٥، ١٠٨، ١٣٠، ١٣٥، ١٤٢
 ،١٧١  ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٦  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٤
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 ،٢٠٧  ،٢٠٥  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٩٠  ،١٧٩  ،١٧٨
 ،٢٢٧  ،٢٢٤  ،٢١٦  ،٢١٤  ،٢١٠  ،٢٠٩  ،٢٠٨
 ،٢٣٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٧٧
 ،٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٣، ٢٩٦، ٢٩٧
 ،٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٣، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢
 ،٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٩، ٤٢١، ٤٣٤
 ،٤٤٠، ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٧٤، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٥
 ،٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٢، ٥١٩، ٥٢٦، ٥٣٣، ٥٤٠
 ،٥٤٢، ٥٤٨، ٥٥٨، ٥٦٣، ٥٦٥، ٥٦٧، ٥٧٩
 ،٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٩٠، ٦١٣، ٦٢٠، ٦٢٢
م١١/٧، ٤٣، ٥٩، ٩٢، ١١١، ١١٣، ١١٦، ١٩٧، 
 ،٥٣٠  ،٤٩١  ،٤٤٥  ،٣١٥  ،٢٢٦، ٢٢٨  ،٢٢٥
٥٣٣، ٥٥٥، م٧٦/٨، ٧٧، ٨٢، ١٠٣، ١٣٦، 
 ،١٤٩، ١٥٠، ١٧٧، ١٧٩، ٢٢٨، ٢٣١، ٢٣٧
 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١١  ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٥١  ،٢٣٨
 ،٣٣٤، ٣٣٦، ٤٢٤، ٤٥٧، ٤٦٣، ٤٧٠، ٤٧٢
م٢٧٢/٩، ٣١٨، ٣١٩، ٣٣٦، ٣٨٧،   ،٥٣٠
٤١٨، ٤٤٠، ٤٨٤، ٥١٩، ٥٤٤، م١٩/١٠، ٧٣، 
 ،٧٦، ٩١، ١٥٣، ١٥٤، ١٩١، ١٩٣، ٢٢٧، ٢٣١
 ،٢٨١، ٣١٦، ٣١٧، ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٧٦
 ،٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٧، ٤٨٧، ٥٢٢، ٥٣٨
٥٣٩، ٥٤٥، ٥٦٢، ٥٦٥، ٥٦٧، ٥٦٨، م٢٦/١١، 
 ،١٦٢، ٣٦١، ٣٦٢، ٥٢٣، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٤٥
٥٧٤، ٥٨٨، م١٤/١٢، ٩٤، ١٧١، ٢٦٨، ٢٨٨، 
 ،٢٩٠، ٣٠٧، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٧٠، ٣٨١، ٣٩٥
٣٩٦، ٤٩٢، ٦٣٥، ٦٣٧، ٧١٠، م٤٢/١٣، ٤٤، 
 ،٤٧، ٥١، ٥٧، ٧٥، ٧٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٣٣
 ،١٤٩  ،١٤٨  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٢  ،١٣٨  ،١٣٤

 ،١٧٥، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٧٩، ٣١٠، ٣١٤، ٣١٧
 ،٣١٨، ٣٥٨، ٣٩٢، ٤٥١، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٦٥
م١٤/١٤، ٤٢، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٦١، 
 ،٧٥، ٨٣، ١٤٤، ١٥١، ١٦٨، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٨
 ،١٩٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٩٨، ٣٠٨، ٣٢٧، ٣٤٠
 ،٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٢، ٣٦٦، ٣٧٦
 ،٣٩٨، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤٢٥، ٤٩٣
 ،٥١٧، ٥٤٥، ٥٦٠، ٥٨١، ٥٨٩، ٥٩٥، ٦١٩
 ،٦٢٣، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٤٨، ٦٨٥
م١٧٩/١٥، ١٩٥، ٢١٣، ٢١٦، ٢٥٣، ٤٤٠، ٤٥٠، 
 ،١٨٤  ،١٢٥  ،١١٥  ،٩١  ،٩٠ م٥٨/١٦،   ،٤٦٠
 ،١٩٥، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٦٣، ٢٧٥، ٣٠٥، ٣١٠
٣٢٣، ٤٤٣، ٤٦٧، م١٠/١٧، ١٩، ٣٠، ٣١، 
 ،٥٥، ٦٥، ١٢٦، ٢٢٢، ٢٢٨، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩
 ،٢٥٠، ٢٥١، ٣٥١، ٣٦٦، ٤٨٦، ٥٠٣، ٥٠٦
 ،٥٠٧، ٥١٠، ٥١٤، ٥٤٢، ٥٦٤، ٥٦٨، ٥٧٢
 ،٥٧٩، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٨، ٦٠٦، ٦٠٧
٦٢٠، ٦٢٤، ٦٢٩، ٦٣٩، ٦٤٩، م٢٣/١٨، ٢٥، 
 ،٣٦، ٣٨، ٤١، ٤٣، ٥٦، ٥٨، ٦٥، ٧٨، ٨٠
 ،٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٤، ١٠٣، ١٠٨، ١٠٩، ١١٧
 ،١٨٥  ،١٦٩  ،١٦٣  ،١٣٨  ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٨
 ،١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٢، ٢١٠
 ،٢٣٦  ،٢٣١  ،٢٣٠  ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢١٧  ،٢١٢
 ،٢٦٠، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢
 ،٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤
 ،٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١١
 ،٣١٢، ٣١٣، ٣٢٠، ٣٢٧، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٤٣
 ،٣٤٧، ٣٦٢، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١
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٣٧٢، ٣٧٣، م٩/١٩، ٣٨، ٨٤، ٨٨، ١٠٤، 
 ،١٤٠، ١٤٤، ١٥٩، ١٧١، ١٧٥، ٢٠٧، ٢٢٤، ٢٥٤
 ،٤٠١  ،٣٦١  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٦٦، ٢٩٣  ،٢٥٩
 ،٤٠٢، ٤٥٦، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧١، ٤٨٧
 ،٥٥٠  ،٥٤٢  ،٥٤١  ،٥١٣  ،٥١١  ،٥٠١  ،٤٩٧
 ،٥٥٢، ٥٥٣، ٥٧٠، ٥٨٩، ٥٩١، ٦٠٣، ٦٠٤
 ،٦١٥، ٦١٦، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤
٦٤١، م١٠/٢٠، ٤٥، ٥٩، ٩١، ١٨٦، ١٩٨، ٢٣١، 
 ،٢٨٧، ٣٠٢، ٣١٤، ٤٠٩، ٤٧٥، ٤٨٦، ٤٩٩
 ،٥٣٣، ٥٥٨، ٥٩٧، ٦٠٠، ٦٠٥، ٦٠٧، ٦٢٢
 ،٦٢٣، ٦٨٥، ٦٨٨، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦، ٧٣٩
 ،٧٨٢  ،٧٧٢  ،٧٦٨  ،٧٦٧  ،٧٥٨  ،٧٥٣
 ،١٣٤  ،١٠٣ م٢٧/٢١،   ،٧٩٧  ،٧٨٦  ،٧٨٣
 ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٢  ،٢٥٦  ،١٦٤  ،١٦٣
 ،٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨٤، ٣٠١، ٣١٠، ٣٣٦، ٣٤٣
 ،٣٦٠، ٣٩٠، ٤٠٤، ٤٠٦، ٤٥٣، ٤٦٥، ٥٤١
 ،٥٤٢، ٥٦٣، ٥٧٠، ٥٨٢، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩٦
 ،٥٩٨، ٦٠٥، ٦٠٩، ٦٥٢، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦
٦٦٥، م١٠/٢٢، ١٣، ١٤، ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٥، 
 ،٤١، ٥٣، ٦٢، ٧١، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٩٧، ١٠١
 ،١٠٢، ١١٣، ١١٨، ١٢٠، ١٢٩، ١٣٤، ١٣٩، ١٥٦
 ،١٩٨  ،١٩٠  ،١٨٤  ،١٧٧  ،١٧٦  ،١٦٠  ،١٥٨
 ،٢٠٥، ٢٢٧، ٢٥٤، ٢٦٥، ٢٨٤، ٢٩٨، ٣٠٩
 ،٣١١، ٣٢٠، ٣٤٨، ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٠٠، ٤٠٣
 ،٤٠٤، ٤١٨، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٤٣، ٤٥٠
م٦١/٢٣، ١١٠، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٢، ١٤٨، 

١٦٦، ١٦٧، ٢٠٩، ٢٦٤، ٢٧٠، ٢٩٢
أصحابنا البصرّيين م٣٢٠/٣• 

أصحابنا العراقيون م٢٥٨/١٣• 
أصحابنا الُعمانيون م٢٥٨/١٣• 
األصنام م٣٥١/٣، م٤٥٠/٧• 
األصهار م٢٩٨/١٤• 
أصهار رسول اهللا ژ م٥٨٦/١٧• 
األصوليون م٢٥/١• 
م٤٦٥/١٩، •  م٢٥٦/٧،  م١٣٠/٢،  األطـّبــاء 

م١٢٢/٢٢
أطّباء الّنصارى م٤٨/٢• 
أطفال أهل الّصالة م٣٩٨/٨• 
أطفال المسلمين م٢٤١/١٨، ٢٤٥• 
أطفال المشركين م٢٧٣/٨• 
األعاجــم م٥٤٨/٤، ٥٥٠، م١٦٣/٨، ٤٢٨، • 

م١٩٥/٩، ١٩٦، م٩٥/٢٢، ٣٣٦
أعداء اهللا م٣٣٠/١٨• 
األعــراب م٩٩/٣، ١٥٦، م٥٨/٤، م١٠٤/٥، • 

م٣٢٦/٦، م٥١/٧، م١٦١/٨، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٩، 
٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، م٣٢٢/٨، م٩٢/١٢، ١٢٤، 
م٢٨٢/١٤، ٢٩٣، ٢٩٤، م١٨٤/١٧، ٤٠٠، ٦٦٤، 

م٩٥/٢٢، ٢٥٥، م١١٠/٢٣
أعراب حضار م٢٩٠/٢٣• 
األعّفاء م٢٧٣/١• 
أعوان السلطان م٥٤٥/٧• 
أعوان الظالمين م٥٧١/٧، ٥٨٤• 
 • ،١٩٧ م١١٨/٥،   ،٢٦٧ م٢٦٥/١،  األغنيــاء 

 ،٣١١  ،٣٠٩ م٢٧٥/٦،   ،٧٢٨  ،٦٥١  ،٣٠٨
م٢٠٦/٩،  م٢٠٩/٨،   ،٦٠٢  ،٣١٣  ،٣١٢
م١٨٣/١٠، م٩٨/١٢، ١٠٣، ١٢٢، ١٢٣، ١٣٥، 
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 ،١٠١، ١٠٢، ١٠٤، ١١٩ م٢٤/١٦، ٣٨،   ،١٤٤
١٢٠، ١٢١، ١٢٣، ١٥٣

أغنياء المسلمين م٥١٠/٥• 
األغياب م٤٥/١١، ٤٦، ١٤٢، م٣١/١٢، ٧٥، • 

م٢٥٤/١٤، ٤٤٥، ٥٤٩، م١٦/١٧، ٣٩، ١٢٤، 
١٣٧، ١٨٦، ٢٣٥، ٣٧٦

األقارب م١١٧/١٦، ١٥٣، ١٦٢، ١٦٨، ١٦٩، • 
١٧٣، ١٧٦، ١٧٨، ٢٣٣، م١٥٣/١٧، ١٥٤

األقرباء م٢١٩/١٦، م٩٨/١٧، ١٩٢• 
أقرباء رسول اهللا ژ م٢١٢/٨• 
األقربون م١٣٣/١٠، ١٣٥، م٥١٢/١٥، ٥١٤، • 

م١١٧/١٦، ١٢١، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، 
 ،١٧٣  ،١٦٦  ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٣

٢٢٦، ٢٣٥، ٢٩٦، ٤١٦، م٦١/١٧، ١٢٩، ١٥٢
األقيال العباهلة م٤٧٦/٥، ٤٧٧• 
األقيال؛ ملوك اليمن دون الملك األعظم • 

م٤٧٧/٥
األكراد م٤٦٣/٦• 
األكفاء م٢٩٢/١٩، ٢٩٤، ٢٩٥• 
األلوية م٥٤/٨• 
اإلمــاء م٣٨٤/٢، ٧٣٢، م٢٦٦/٣، م٢٠٨/٤، • 

م٥٢٧/٨، م٣٧٨/١٦، ٣٧٩، م٥٩٨/١٧، ٦٠٢، 
 ،٦١٣، ٦١٦، ٦٢٢، ٦٢٨، ٦٣٦، ٦٣٩، ٦٤٧، ٦٥١
 ،٢٠٨  ،٢٠٦ م٢٠٤/١٨،   ،٦٧٤  ،٦٧٠  ،٦٦٦
 ،٥٢٠ م٢٤١/٢٠،   ،٥٥٠  ،٥٤٥  ،٤٧٨ م١٥/١٩، 

٥٩٠، م٤٨٨/٢١، م١٧٤/٢٢، ٢٨٣، م٢٢٦/٢٣
إماء أهل الكتاب م٥٥٤/١٩• 
اإلماء المشركات م٦٦٣/١٧• 

أّمة عيسى ‰ م٤٤/٦• 
أّمة محّمد ژ م١١٠/١، م٣٨/٤، م٧/٦، ٨، • 

١٠١، ٣٨٨، م٢٦٠/٧
أمراء عدل م٣٥٩/٥• 
األمــراء م٣٥٨/٥، م١١٥/٨، ٣٨٥، ٣٩٨، • 

م٣٠٥/١٨
األمناء م٤٢٣/٧، ٤٣٧، م٥٤٦/١٤• 
أّمهات المؤمنين م١٤/١٩، ١٤٢• 
اإلناث األحرار م٥٢٧/٨• 
األنبياء م٢٤٥/١، ٢٦٨، ٣٨٤، م١٥/٢، ١٧، • 

م٩/٤،  م٢٢/٣، ٤٧٥،   ،١٢٦، ٢٧٣، ٤٩٠
م١٠٠/٦، ٣٦٠، م٢٥١/٧، م١١٦/٨، ٣٧٣، 
م١٩٨/٢٠،   ،٤١٣ م٢٠٣/١٨،  م٢١٠/١٢، 

م٩٦/٢١
األنصــار م٥٠٧/٣، م٢٣٨/٤، ٢٤٠، ٤٢٦، • 

م٤٨٠/٦، م٥٠/٧، ٢٧١، ٢٧٢، ٣٠٥، ٣٣١، 
 ،١٧٨ م١٤٤/٨،   ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٤٤٦  ،٤١٩
 ،٢١٩  ،١٩١ م١٩٠/٩،   ،٥٩٦  ،٤٠١  ،٣٧٧
م١٣٧/١٣،   ،٢٤٥  ،١٩٩  ،١٥١ م٢٩/١٢، 
 ،٢٩٧  ،٢٩٦ م٢٩٥/١٩،   ،٤٢٢ م٤١٥/١٨، 

م٢٥/٢٠، ٢٦، م٢٥٥/٢٢، م٩/٢٣، ١٢، ١٣٠
أهالي فرق م١٣٤/١• 
أهل اآلفاق م١٣/٤، ١٤• 
أهل إبرا م١٦٣/٢٠• 
أهل اإلبل م١٨٧/٢٣• 
أهل اإلثارة م٦١٠/٨• 
أهل األثارة م٨٥/١٢• 
أهل االجتهاد م٣٩٥/١، ٣٩٦• 
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أهل اإلجماع م٤٨٢/٧• 
أهل األجناس م٣١٨/١٣، م٣١٧/١٧، ٣٥٦، • 

م٢٦١/٢٣
أهــل األحــداث م٣٦٤/٧، ٣٦٩، ٤٠٦، • 

م٢٦١/٨، ٢٨٥، ٤٦٢، ٥٤٧، ٥٥١، م١٠٩/٩، 
١١٦، ١١٨، ١٢٦، م١٤٤/١٠

أهل األحداث في الدين م٣٦٤/٧• 
أهل االختصاص م٥١/١• 
أهل األخالق الحسنة م٢٦١/٢• 
أهل األدب م١٧٨/١٨• 
أهل األديان م٢٦٥/٨• 
أهل األرض م٢٦١/١، ٢٦٥، ٣٣٦، ٣٣٨• 
أهل إزكي م١١٩/٤، ١٥٥، ١٦٩، ٣٤٠، ٥٥٤، • 

م٧١٧/٥، م٣٢/١٢، ٥٧٩، م٦٢٥/١٤، ٦٤١، 
 ،٥٨٤ م٣٥٢/١٩،   ،٣٩٧  ،٢٣٣ م١٢٦/١٦، 

م٥١/٢٠، ٤٤٨
أهل االستقامة م٥٨١/٢، م٤٩/٩، م٣٦٣/١٠، • 

م٢٧٨/١٥، ٢٨٦، م٥٤٤/١٩
أهل اإلسالم م١٩١/٢، ٢٣٠، ٢٤٨، ٤١١، ٤٤٣، • 

٧١٥، م١٨٢/٣، ٢٥١، م٣٠٦/٤، ٥٤٨، م٣١٠/٥، 
 ،٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩٤، ٥٠٤، ٥١١
٥٢٣، ٥٢٧، ٥٢٩، ٥٨٢، م٢٨٥/٧، ٢٩٦، ٢٩٨، 
٣٧٣، ٤٥١، ٤٥٨، م٤٤/٨، ١٧٢، ٢٣٥، ٢٥٤، 
م١٠٣/١٠، ١٠٧،  م٥١٨/٩،   ،٤٢٣، ٥٠٢، ٥٢١
١١٠، ١١١، ١١٢، ٣٦٢، م٢٩٣/١٤، ٢٩٥، م١١/١٦، 
 ،٣٢٦  ،١٢٩  ،٩١ م٥٠/١٨،   ،٦٦٤ م٣١١/١٧، 
م٧٩١/٢٠،   ،٢٩٥  ،٢٩٣  ،٢٨٨ م١١/١٩، 

م٣٦١/٢٢، م٢١/٢٣، ١١٧

أهل األسواق م٤٠٤/٨• 
أهل اإلصرار م١٤٠/٨• 
أهل األصول م١٦/١• 
أهل اإلعدام م١٠٢/٢٣• 
أهل اإلفك م٣٣٥/٢٢• 
أهل اإلقــرار م٥٤٦/٢، م٣٦٥/٧، م٦٧/٨، • 

٢٣٦، ٢٥٣، ٢٦٤، ٣٣٠، م٢٣٣/٩، م٤٠٦/١٠، 
م٩٨/١٢، ١٠٣، م١١/١٦، م٢٥/١٨، ٨٨، ٣٢٨، 

٣٢٩، م٩٣/٢١
أهل اإلقرارات م١٠٩/١٨• 
أهل اهللا (أهل القرآن) م٤١١/٢• 
أهل األمانة م٢٧٠/١٥• 
أهــل األمصــار م٤٩٨/٦، م٢٢٥/٧، ٤٢٦، • 

م١٢٤/٨، م٢٤٩/١٠، م٤٣٠/١٣، م٣٦٨/١٨
أهل األمصار السبعة م٥٤٨/٤• 
أهل أمصار المسلمين م٥٠٣/٥• 
أهل اإلنجيل م٤٤/٦• 
أهل اإلنكار م١٤٠/٨• 
أهل األهواء م٩٥/١٠• 
أهل األهواء الّضالة المضّلة م٢٥٧/١٩• 
أهل األوثان م١٧٨/٨، ٢٣٤• 
أهل اإليمان م١٠٩/١، ١١٠، م٧/٦• 
أهل البادية م٤٣٠/١٣• 
أهل الباطل م٢٧٨/٧، ٣٠١، ٤١٨، م٣٢١/٨• 
أهل الباطنة م١٧٠/٢٠• 
أهل بدبد م٧٨٦/٢٠• 
أهل البدع م٤١٥/٨• 
أهل البدو م١٥٨/١٠، م٣٨٢/١٣، م٣٢١/١٧• 
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أهل البّر م٣٧٦/٤• 
أهل البراءة م٢٩٨/٢، م٣٦٣/٧، ٣٦٤• 
أهل البصائر م٣٩٥/١١• 
أهــل البصــر م٥١٥/١٤، ٥٥١، م٤٣١/١٦، • 

م٧/١٩، ٣٨٦
أهل البصر والعدل م٥٤/١٧• 
أهل البصرة م١٠٣/٣، م٣٥١/٤، م٣٩٢/٥، • 

م٣٧٥/٧، م٤٤/٩، م٦٥/١٠، ٢٢٣، م١٢٦/١٧، 
٣٣٤، م٤٥٠/٢٠، م٢٥٢/٢٢

أهل البغــي م٣٢٨/١، م٤٠٤/٧، ٤١٠، ٤١١، • 
م٦٧/٨، ١٤١، ١٨٦، ٢٥٩، ٢٦٤، ٢٨٢، ٢٨٥، 
٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٥، م١١٥/٩، 
 ،٣٣٦  ،٣٣٥ م٨٨/١٨،  م٣٣٣/١٧،   ،١١٨

م٢٧٦/٢٢
أهل البغي والمالص م١٧٦/٩• 
أهل البقر م٢٠٩/١٢، م١٨٧/٢٣• 
أهل بالد المسلمين م٥٠٥/٥• 
أهل بالد المشركين م١٦٠/٨• 
أهل بهال م١٣٠/١، م٣٩٢/٢• 
أهل بهلى م١٩٥/٢٠• 
أهل البوارج م١٨٨/٨، ١٩٤• 
أهل بيت رسول اهللا ژ م٥٣٣/٦• 
أهل البيوتات م٥٢٨/٨• 
أهل الترفه م٥٠١/٨• 
أهل التعليم م٣٢٧/١٣• 
أهل الّتفسير م٤٠٦/٢، م١٧/٤، م١٣٣/٩، ١٣٥• 
أهل الّتقوى م٣٧٦/٤• 
أهل الّتقّية م٢٤٩/٢• 

أهــل الّتهــم م٤٥٧/٨، ٤٦١، ٥٢٤، ٥٣٥، • 
م٢٣٧/١٠

أهل الّتهمة م٣٦٩/٥• 
أهل الّتهمة بالفجور م٥٦٩/٨• 
أهل الّتوحيد م١٦/١٧، م٣٨٥/٢٢، م٢٢٣/٢٣• 
أهل الّتوحيد والبغي م٣٣١/١٨• 
أهل الّثقة م١٦٩/٩، م٦٨٤/١٢، م٣٦٣/١٣، • 

م٢٨/١٦
أهل الثقة والدين م٢٩٨/٧• 
أهل الّثقة واألمانة م١٦٨/٩، م١٩٠/٢٠• 
أهل الجاهلّيــة م٤٧٩/٦، ٤٨٠، م٢٨١/١٢، • 

م١٨٨/١٣، م٢٥٦/١٥، م٣٧٩/١٨، م١١/١٩، 
م٥٤٢/٢٠، م٢٣٢/٢٢، م١٤٣/٢٣، ١٥٠، ١٥٩

أهل الجاهلّية من العرب م١٩/٢٠• 
أهل الجبال م١٧٠/٢٠• 
أهل الجحود واإلنكار م٦٧/٨• 
أهل الجزية م٣٣/١، م٢٩٩/١١• 
أهل الجّنة م٤١/٨، م٥٦٥/٢٠، م١٥٧/٢١• 
أهل الجنس م٣٧٣/١٧• 
أهل الجهاد م٥٠٠/٧• 
أهل الجهالة م١١٥/٩، ١١٨• 
أهل الجهل م٣١٦/٧، م١٨/٩، ٩٧• 
أهل الجهل بالسنة م٥٤٨/٤• 
أهل الجور م٣٥٥/٥، م٢٩٦/٧، ٣٠١، ٣٥٧، • 

٣٥٨، ٤٥٢، ٤٩٣، ٥٥٨، م٢٨/٨، ٩٦، ٢٨٧، 
م٩٢/٩، ١٠٤، ٢١١

أهل الجور والخالف م٣٥٧/٧• 
أهل الجوف م٧٥٠/٢، م٤٥٩/٦، م١١٤/٩• 
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أهل الحاجة م٢٣٤/١٦• 
أهل الحبس م٥٠١/٨• 
أهل الِحَجاز م٥٤/٢، م٤٧٩/٥، ٤٩٥، ٥٧٦، • 

م٣٢١/٦، ٤٣٤، م٧٦/١٣، م٣٣٢/١٤، ٣٩٨، 
م٣١٦/١٧، م٦١٥/١٩، ٦١٦، م٧٩٤/٢٠، م٦٢/٢٢، 

م٢٧/٢٣، ٣٣، ١٤٥، ١٧٥
أهل الحذر م٣٩٢/٢• 
أهل الحراثات م٣٧٣/١٢• 
أهــل الحــرب م٥٣٨/٢، م١٣٢/٥، ٣٨٠، • 

 ،٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٦، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦
٥٣٢، ٥٧٤، ٦٧٤، م٤٠٧/٧، م٦٥/٨، ٩٧، 
 ،١٧٦  ،١٧٠  ،١٦٤  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٥٠  ،١٤٩
 ،١٩٦  ،١٩٠  ،١٨٦، ١٨٧  ،١٨٥  ،١٨٠  ،١٧٨
 ،٢٥٤  ،٢٥١  ،٢٣٩  ،٢٢٦  ،٢١٤  ،٢٠٣  ،١٩٩
م٨٦/١٨،   ،٥١٠  ،٣١١  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨١
 ،٥٦٦  ،٥٦٤  ،٥٦٢  ،٥٥٧  ،٥٥٢ م٢٥٩/١٩، 
٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٣، م٥٢٨/٢١، ٦١٤، م١٦/٢٣

أهل حرب المسلمين م٢٤٩/٨، ٢٥٠، ٢٥٢• 
أهل الحــرب مــن المشــركين م٥٢٣/٥، • 

م٢٦٠/١٩، م٥٢٨/٢١
أهل الحرم م١٣/٤• 
أهل الحزم م٢٥٤/٧• 
أهل الحصين م٦٠/٨• 
أهل الحضر م٣٢١/١٧• 
م١٧٥/٤، •  م٣٢٨/١،  أهــل حضرمــوت 

م٣٣٧/٧،   ،٤٧٧  ،٤٧٥  ،٤٠٠ م١٧٧/٥، 
٣٧٢، ٣٧٥، ٤٢٢، ٤٣٥، ٤٥٧، م٤٣٣/٨، 

٥٥١، م٢١٤/١٤، م١٨٠/١٦، م٤٠٢/٢٢

أهل الحق م٧٠/١، م٢٧٧/٧، ٢٧٨، ٢٨١، • 
٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٣، ٥٥٨، م٢٨/٨، م١٦٠/١٠، 

م١٠٧/١٢، م١٧/٢١
أهل الحقــوق م٣١٢/١٢، م٤١٢/١٥، ٤١٤، • 

 ،١٨٩  ،١٨٢  ،١٦٨  ،١٤٥  ،١٣٨ م١٢٥/١٧، 
٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٥، ٤٣٤، ٤٤٤

أهل الحقيقة م١٧٩/١٨• 
أهل الحكمة م٢٧٠/١• 
أهل الخبرة م٧٦/١٠، ١٤٣، ١٨٦• 
أهل الخراج م٦٣٨/٥• 
أهل خراسان م٥١٠/٣، م٣٥٥/٤، م١٢٠/٥، • 

١٣٠، ٦٧٤، م١٤/٢٢، ٢٥
أهل الخطط م٢٨٩/٢٣• 
أهل الخــالف م٥٨٥/٢، ٧٢٠، م٣٤٧/٤، • 

 ،٤١٤ م٢٩٩/٨،  م٣٢٠/٧،  م٢٠٩/٦،   ،٣٤٩
٤١٦، م١٥٨/١٠، م٣٦١/١١، ٥٨١، م١٣٩/١٣، 
م٦١٥/١٩، ٦١٦، ٦٢٠، م٢٧١/٢١، م١٣/٢٢، 

١٥، ٩٦، ١٨٦
أهل الخالف من الشافعية م٥١٨/٢• 
أهل خيبر م٤٦٨/١٢• 
أهل دار الحرب م٥٠٣/٥• 
أهل الدراهم م١٨٧/٢٣• 
أهل الدعارة والفساد م٣١٨/٧• 
أهل الّدعاوى م١٦٦/٩• 
أهــل الّدعــوة م٣٨٠/١، م٣٤٧/٤، ٣٤٩، • 

م٦٠١/٦، م٢٧٧/٧، ٣٣٣، ٣٧٠، ٣٧٦، ٤٢٦، 
٤٣٤، ٤٥٨، ٤٨٥، م٣٦٢/١٠، م٩٨/١٢، ١٠٣، 

٣٤٤، م٩٨/١٧، م٨٦/١٨
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أهل دعوة المسلمين م٨٨/٩• 
أهل الّدعوة من الّرأي م٣٧٦/١• 
أهل الّدعوة من المسلمين م١٠٣/١٢• 
أهل الّدم م١١١/٢٣• 
أهل دما م٤٤٨/٢٠• 
أهل دمشق م٦٠/٨• 
أهل الدنانير م١٨٧/٢٣• 
أهل الّدنيا م٣٤/٨• 
أهل الّديات م٢٤٣/٨• 
ين م٢٩٨/٨، ٤٦٢، م١٩٦/٩•  أهل الد
ْين م١٢٤/١٧، م١٦٣/٢٣•  أهل الد
أهل الّذكر م٣٧٣/١، ٤٠٣• 
أهل الّذّمة م٢٢/١، ٣٢، ٣٣، ٦٣، م٨٠/٢، • 

 ،٣١٩  ،٢٥٢  ،٢٣٠  ،٢٢٤  ،٢١٤  ،١٣٨  ،٨١
٤٤٣، م٣٣٣/٣، م٢٨/٤، ٨١، م١٢٥/٥، 
 ،٣٨٦، ٣٨٧، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٩
 ،٥١٠، ٥١١، ٥١٣، ٥١٦، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٢، ٥٢٥
 ،٥٣٢  ،٥٣٠  ،٥٢٩  ،٥٢٨  ،٥٢٧  ،٥٢٦
م٣١٤/٦، ٦٠١، ٦١٣، م٨٦/٧، ٢٠١، ٥٣٣، 
٥٦١، م٨٦/٨، ١٦٢، ١٨٣، ١٨٦، ٢٠٦، ٢١٢، 
 ،٣١٢  ،٣١١  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٣  ،٢٣٩  ،٢١٥
 ،٣٦٦، ٣٨٧، ٣٩٦، ٣٩٩، ٤٢١، ٤٢٣، ٥٢٨
 ،٥١٨  ،٥١٦  ،٣٧٧ م٣٧٦/٩،   ،٦٠٩  ،٥٨٢
م٨/١٠، ٨٣، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، 
 ،١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٣، ١١٤، ١٥٨، ١٦٦
 ،٦١٩  ،٣٧٧ م٢٩٩/١١،   ،٤٠٩  ،٤٠٧  ،٢١٥
م١٥/١٢، ٤٠، ٥٦، ٩٨، ١٥١، م٢٩٣/١٤، ٢٩٤، 
٦٤٥، م٢٦٨/١٥، م٣٨/١٦، ٤١، ١٧٠، م٣٠١/١٧، 

م٥٤٦/١٩،   ،١٧١، ٣٠٥  ،١١٠ م١٠٥/١٨، ١٠٦، 
٥٤٨، ٦٤٢، م٣٦٧/٢١، ٥١٥، ٥٢٨، م٢٦٣/٢٢، 
م١٢٤/٢٣،   ،٤٤٨  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٢٤  ،٢٧٧

١٣٢، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٥
أهل الّذّمة من العجم م٥٢٣/٥• 
أهــل الــّرأي م٣٥٤/١، ٣٦٢، ٣٨١، ٣٩٥، • 

٣٩٦، ٤١٠، م١٦٧/٥، ٢٩٨، ٣٥٤، م٦٢٠/٦، 
م٤١٨/٧، م٥١٤/٨، م١٢٣/١٩، ١٢٤، م٤٩٢/٢٠، 
٧٨٩، م٤٤٦/٢١، م٣٦٤/٢٢، م٣٨/٢٣، ٣٨٢

أهل الرأي في الدين م٤١٨/٧• 
أهل الرأي والعدل م٣١٤/٧• 
أهل الّرحمة م١٣٢/٤• 
أهل الّرّدة م٢١/٨، ٢٣١، ٢٩١• 
أهل الرساتيق م٥٤٨/٤• 
أهل الّرستاق م١٦١/٢٠، ١٦٧• 
أهل الّرّم م٧١٧/٥، ٧١٨• 
أهل الّروم م٨٢/٨، م٣٢٩/١٧• 
أهل الّريب م٤١٦/٧، ٤١٧، م٤٦٧/٨، ٥٦٣• 
أهل الّريب والمناكر م١٢٤/٩• 
أهل الّريبة م٢٨٦/٨، ٤٦٥• 
أهل الزراعات م٥٦٦/١٢• 
أهل الّزكاة م١٣١/٥، ٣٧٦، ٤٤٧• 
أهل الزمانة م٣٦٦/٥• 
أهل الّزور م٨٧/١٩• 
أهُل سائمةٍ م٢٥١/٢٣• 
أهل الّستر واألمانة م٣١/١٨، ٤٦• 
أهل الّستر والعفاف م٣٨٣/١٩• 
أهل السجن م٥٠٠/٨• 



٢٤٣ فهرس الطوائف والجماعات

أهل ُسَدى خبورة م٢٦/١١• 
أهل الّسّر م٢١/١١• 
أهل سر عوتب م٢٨٩/٢٣• 
أهل سعال م٢٣٩/١٢، م٣٣٢/١٩، م١٦٦/٢٠• 
أهل الّســفه والجهل والخيالء م٣٨٧/٨، • 

٣٩٦
أهل السقاية م٥٣٣/٦• 
أهل سقطرى م٥٣٦/٤، م١٧٥/٨، ٢٠٢، ٤٩٥، • 

٤٩٦
أهل الّسلم م٢٧٧/١٤• 
أهل ْسُلوت م١٤٣/٨، م٤٩/١١، م٢٨٥/١٥• 
أهل سمائل م٩٥/١٤، م٢٥٢/١٥• 
أهل ســمد م٤٥٨/٤، م٧١/١١، م١٦٦/٢٠، • 

م٢٨٩/٢٣
أهل الّسهام م٣٥٤/٥، ٥٨٩، م٤٨٠/١٤• 
أهل الّسواحل م٢١٦/٨• 
أهل الّسوق م٤٠٣/٨، م١٧٤/١٠• 
أهل سوق صحار م١٥١/١٥• 
أهل السير م٤٠٩/٧• 
أهل سيفم م١٩٣/٢٠، ١٩٥• 
أهل الشاء م١٨٧/٢٣• 
أهل الّشام م٢٤١/٤، م٤١/٩، ٤٣، م٣١٦/١٧، • 

م٤١٧/٢٢
أهل الّشراب م٤٥١/٨، ٤٦٢• 
أهل الّشرق م٤١٩/٨• 
أهل الّشــرك م٣٢٨/١، م١٩٠/٣، م٣٨١/٥، • 

٣٩١، ٥٠٤، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٧٤، ٦٦٠، م٤٠٣/٧، 
٤١٨، ٤٣٢، ٤٥٠، م١٤٠/٨، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨، 

 ،١٦٢، ١٦٦، ١٧٢، ١٧٤، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، ٢٠١
 ،٢٠٥، ٢٢٦، ٢٧٠، ٢٨٣، ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩١
 ،٤٠٧ م١٦٠/١٣،   ،١١٢ م١٠٧/١٠،   ،٣٢٩
م٢٧٧/١٤، ٢٩٣، م١٧١/١٦، م٣٠٠/١٧، ٣٩٩، 

م٣٣٦/١٨، م٨٧/١٩، ٥٤٧
أهل الّشرك من عبدة األوثان م١٥٨/٨• 
أهل الّشرك من العجم م٥٢٣/٥• 
أهل الشغب م٤٣٦/٦• 
أهل الّشهادات م٥٥١/١٩• 
أهل الشهادة م٣٧٨/٢٢• 
أهل الّشهرة م٢٤٠/١٠• 
أهُل الشورى م٣١٥/٧، ٣٢١، ٣٣٠، ٣٣٣، • 

٣٥٨
أهل الّصبغ م٦٤٣/١٢• 
أهل ُصَحار م٣٤٤/١، م٣١١/١٥، م٤٤٨/٢٠، • 

٤٤٩
أهل الصدقة م١٥/٥، م٣٥٦/١٦• 
أهل الّصالة م٣٣/١، م٤٨٩/٢، م٣٨١/٥، • 

م٤٠٣/٧،   ،٥٣٠  ،٥٢٩  ،٥٢٧  ،٥١٥  ،٥١٢
 ،٤٥٦  ،٢٨٧  ،٢٦٧  ،٢٥٩  ،٢٠٠ م١٩٥/٨، 
٤٩٦، ٦٠٩، م٨/١٠، ٨٣، ١١٢، ١٦٦، ٢١٨، 
٤٠٩، م٢٩٩/١١، م٢٩٣/١٤، م٨/١٦، م٣٠١/١٧، 
٣١٧، ٤٠٤، ٦٥٠، ٦٧٨، م٣٢٩/١٨، م٨٧/١٩، 
م٢٢٣/٢٣، ٢٣٣،   ،٩١، ٢٦٨، ٢٨٠، ٦٤٢

٢٩٠، ٢٩٥
أهل الّصالح م٣٠٩/٧، ٣١٨، ٣٣٧، ٣٨٠، • 

٤١٠، ٤٩٦، م٤٨٤/٨
أهل الصالح والرشاد م٤١٠/٧• 
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أهل الصالح والعلم م٣١٨/٧• 
أهــل الّصناعــات م٤٠٤/٨، م٣٧٣/١٢، • 

م٤٤٠/١٧
أهل صنعاء م٢٧/٢٣، ٣٤، ٣٥• 
أهل الصيانة م٢٥٤/٧• 
أهل الصيد م٢٣٦/٧• 
أهل الّضالل م٢٦٥/١، م٥٩٧/٦، م٢٧٧/٧، • 

م٩٠/٨، ٩٦
أهل الّطائف م١٥٠/٨، م٣٩٨/١٧، ٣٩٩• 
أهل الّطاعة م٢٦٥/٨• 
أهل الظاهر م٦٦/٣• 
أهل الظالمة م٥٦٨/٧• 
أهل الّظلم م٣٧٦/٤، م٤١٨/٧، ٤٧٥• 
أهل الّظلم والّشقاق م٧/٨• 
أهل الّظلم والعناد م٨/٨• 
أهل العدالــة م٢٨٣/٧، ٣٦٤، ٤١٦، ٤٤٤، • 

م١٨١/٨
أهل العدالة في الدين م٣٦٤/٧• 
أهل العدالة والوالية م٤٠٣/١، م٨٨/٩• 
أهل العــدل م٤٠٢/٣، م٣٥٩/٥، م٢٧٩/٧، • 

 ،٢٩٥، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٧٩، ٤٣٥
 ،٣٠٥ م١٠٨/٨،   ،٥٥٨  ،٤٩٤  ،٤٤٤  ،٤٣٦
م٨٨/٩، ٩٢، ١١٧، ٤٤٦، م٣٦٨/١٠، م٩٨/١٢، 
 ،٣١٤ م٨٩/١٥،   ،٥٨١  ،٤٩٨ م٤٧٢/١٤، 
م١٧١/١٧، ١٨٨، ٢١٢، ٢٧٥، ٣٥٦، م٣٨٧/١٩، 

٤١٥، ٤١٨، م١٣٩/٢٠، ٤٤٤، م٢٧٥/٢٣، ٤١١
أهل العدل واإلسالم م٢٩٥/٧• 
أهل العدل واألمانة م٤٣٥/٧• 

أهل العدل والّثقة م٥٣٣/١٤• 
أهل العدل والنظر والتعديل م٣٥٦/٧• 
أهل العدم م٣١/١٢، م٩٦/١٧• 
أهل العذاب م١٣٢/٤• 
أهل العــراق م١٠٣/٣، م٢٤١/٤، م١٨٠/٥، • 

 ،٣٨٠، ٤٤٥، ٤٧٩، ٥٧٦، ٥٨٥، ٦٥١، ٧١٣
م٤٣٤/٦، ٤٧٣، م٣٦٣/٧، م٩٨/٨، م٧٦/١٣، 
١٤٨، م٢٨٤/١٤، ٤٢٥، م٣١٦/١٧، م٦١٥/١٩، 
٦٣٢، ٦٣٤، ٦٤١، م٧٩٤/٢٠، م٥٧٧/٢١، ٥٩٠، 
 ،١١٠ م٢٧/٢٣، ٣٣،   ،٣٢٢، ٣٥٠ م١٤/٢٢، 

١٧٥، ٣٠٤
أهل العربّية م١٦٢/٤• 
أهل عرَفة م٢٩٩/٢٣• 
أهل العصر م٢٧٦/٧، ٤٦٠• 
أهل العفاف م٣٦٦/٥• 
أهل الِعّفة م١٠٨/٥، م٩٦/١٧• 
أهل العقل م٢٦٩/٧، ٥٠٠، م٣٩٥/١١• 
أهل العقل من المسلمين م١٠٥/٩• 
أهل العقل والفضل م١٠٢/٩• 
أهل العقوبات م٥٩١/٨• 
أهل العلم م٤٣/١، ٢٥٩، ٣٥١، ٣٦٢، ٣٦٤، • 

 ،٤٧٩ م٣٨٩/٢،   ،٤٢٧  ،٤٠٥  ،٤٠٢  ،٣٦٨
٦٤٤، ٧٨٢، ٨٠٣، م١١/٣، ٦٢، ١٢٥، ١٢٨، 
١٥٣، ١٦٧، ٣٤٠، ٤٤٩، ٥٢٣، م١٤/٤، ٦٠، 
 ،٦٥، ٦٧، ٨٣، ١٤٠، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٢٤، ٢٤٤
٣٦٦، ٣٩١، ٤١٥، ٤٢٨، ٥٢١، ٦١١، م١٩/٥، 
 ،١٥٤  ،١٢٥  ،١١٩  ،٨٩  ،٨٦  ،٦٦  ،٦٥  ،٢٦
 ،٢٢٨، ٢٣٣، ٢٦١، ٢٨٧، ٣٥٣، ٣٥٨، ٣٩١
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 ،٤٠٦، ٤٢٠، ٤٤٣، ٤٥٥، ٤٦٠، ٤٨٤، ٤٨٦
 ،٤٩٧، ٥٠٣، ٥٠٩، ٥٣٥، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٥٢
 ،٥٨١، ٥٨٥، ٥٨٨، ٥٩٣، ٦٤١، ٦٤٦، ٦٦٠
 ،٦٦٧، ٦٩٤، ٦٩٦، ٧١٠، ٧١١، ٧١٣، ٧٣٥
 ،٥٢٠  ،٤٨٩  ،٤٧٨  ،٤٣٩  ،٣١٠ م١٧١/٦، 
٥٦٧، ٥٧٧، ٥٨١، ٥٨٧، ٥٨٩، م٧/٧، ٢٦، 
 ،٢٢٥، ٢٩٦، ٣٠٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٧
 ،٣٣٠، ٣٣٢، ٣٤٩، ٣٥٤، ٣٧٤، ٤١٦، ٤٣٢
٥٠١، ٥٢٤، م٥٧/٨، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٥، ٢٥٨، 
 ،٥٥٩  ،٥٥٨  ،٥١٥  ،٤٩٠  ،٤٢٠  ،٤١٩  ،٢٩٤
م١٦٠/٩، ٢١٨، ٢٤٦، ٣٢٣، ٣٣٦، م٧٧/١٠، 
١١١، ٢٧٠، ٣٠٦، ٣٥٦، ٥٦٩، م١٦١/١١، ٤٥٢، 
٥٨١، ٥٩٣، م٩٦/١٢، ٩٨، ٢٢١، ٢٦٧، ٣٦٧، 
٤١٠، ٥٦٩، ٦٢٥، ٦٢٨، ٦٦٩، م٣٩/١٣، ٤٠، 
١١٦، ٢٠٤، ٣١٠، ٣١٥، م١٩/١٤، ٣٦، ١٤٢، 
م٤٣/١٥،   ،٢٩٧، ٣٢٤، ٣٣٩، ٣٤٨، ٥٣٩
م١٣٨/١٦،   ،٤١٩، ٤٣٧  ،٢٧٩  ،٢٥٨  ،١٧٥
١٤٦، ١٤٨، م١١/١٧، ١١٨، ٢٢٥، ٣٣٢، ٣٤٠، 
٣٥٦، ٥٤٤، ٥٥٣، ٦٢٠، م٣٢/١٨، ٩٣، ٩٧، 
 ،٢٨٥  ،٢٧٣  ،٢١٢  ،٢٠١  ،١٦٥  ،١٣٧  ،١٢٨
 ،٢٨٨، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٢٨، ٣٣٧
٣٦٣، ٣٦٧، م٦١/١٩، ٨٨، ١١٢، ٢٠٢، ٣٢١، 
٤٠٠، ٤١٨، ٥٤١، ٥٤٣، ٦٤١، م٣٨/٢٠، ٤٧، 
 ،١٩٠، ٣٤٩، ٤٥٩، ٤٩٣، ٥٣٥، ٥٤٩، ٥٥٧
 ،٥٩٠  ،٤٠٧  ،٣٥١  ،٨٩ م١٦/٢١،   ،٥٧٦
 ،٢٥٤  ،٢٢٧  ،١٨٨  ،١٧٩  ،١٧٨ م١٦٤/٢٢، 
م٢٣/٢٣،   ،٤٠٥  ،٣١٦، ٣٧٧، ٣٩٣  ،٢٩٩

٢٦٨، ٣٥٢، ٣٦٩، ٤١٥

أهل العلم بالقبائل م٢١٢/٢٢• 
أهل العلم بالِقبلة م٥٢١/٤• 
أهل العلم بُعمان م٤١/١• 
أهل العلم من المسلمين م١٧٦/٥، م٢٠٣/٩، • 

م٣٢١/١٩
أهل العلم والبصائر م٣٢٧/٧• 
أهل العلم والبصر م٣٨٧/١٩• 
أهل العلم والرأي م٤٨٦/٧• 
أهل العلم واللسان م٣٠٩/٢٢• 
أهل العلم والمعرفــة م٥٥/٦، م٣٥٤/٧، • 

م٧٤/١٢
أهل العلم والورع م٣٢٢/٧، ٣٣٠، ٣٣٢• 
أهل ُعمان م٢١/١، ٤٤، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٨، • 

م١٠٦/٤،  م٧٢/٣،  م٦٢٣/٢،   ،٣٦٧  ،٣٦٤
 ،٣٨٢  ،٣٥٥  ،٣٤٠ م١٣٠/٥،   ،٦٢١  ،٥٥٣
 ،٣٩٨  ،٣٩٦  ،٣٨٩  ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٨٣
 ،٣٥٨  ،٣٣٧ م٢٩٧/٧،   ،٤٣٧ م٤٢٣/٦، 
 ،٣٥٩، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨٣، ٤٠٨، ٤٤٨
٤٩٨، م٩٦/٨، ١٠٨، ١٣١، ١٥٧، ١٧٧، ٣٠٦، 
م١٠٩/١٢،  م٣٨١/١٠،   ،١١٤ م٤٤/٩،   ،٥٠٩
١٦٩، م٢٦٤/١٣، ٤٤١، م٩٤/١٤، م٢٥٢/١٥، 
م٤٦٨/١٦، م٤١٦/١٧، ٥١٠، م١٢٥/١٩، ٤٩٢، 

٦٤٣، م٤٩٧/٢٠، م٨٠/٢٢، م٢٧٧/٢٣
أهل ُعْمق م٤٨٠/٤، م٢٣٢/١٧• 
أهل العهد م١٣٢/٥، م٤٣٢/٧، م٩٧/٨، ١٦٤، • 

 ،١٧٠، ١٧٤، ١٨٠، ١٨١، ١٨٥، ١٨٦، ٢٤٧، ٢٤٩
م٥٥٧/١٩، ٥٦٨،  م١٦١/١٣،  م٩٩/١٠،   ،٢٥٦

٥٦٩، م٥٢٨/٢١، م٢٢٣/٢٣، ٢٩١، ٢٩٤
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أهل عهد المسلمين م٢٤٩/٨• 
أهل العهد من المشركين م٢٢٣/٢٣• 
أهل العيب م٤١٦/٧• 
أهل الغابة م٣٥١/١٩، م١٦٧/٢٠• 
أهل الغرر م٣٩٢/٢• 
أهل الغنم م١٨٧/٢٣• 
أهل الغنى والمال م١٢٤/٥• 
أهل الفتنة والمعصية م١٣٠/٨• 
أهل الفتيا م٣٨١/١• 
أهل الفجور م٤٠١/١٩• 
أهل َفَدَك م١٥٥/٨• 
أهل الفرائض م٢٩٨/١٧• 
أهل َفرق م١٢٨/٢١• 
أهل الفريضة م٣٤٥/١٧• 
أهل الفساد م٤٠٣/٧، م٥٥٩/٨، م١٦١/١٢، • 

١٧٥
أهل الفضل م٨٤٢/٢، م١٤/٥، ٣٦٦، ٥٨٩، • 

م٢٨٢/٧، ٣١٣، ٣٥٤، ٣٩٢، م١٧٩/٩، 
م١٠٧/١٦، م١٣٣/٢٠

أهل الفضل فــي الدين م٢٨٢/٧، ٣٥٤، • 
٣٩٢

أهل الفضل من المسلمين م١٢٦/٥• 
أهل الفقه م٥٢/٥، م٣١٤/٧، ٣٢١، م٦١٧/١٩، • 

م٢٨٩/٢٣
أهل الفقه والعلم م٢٥٧/١٩• 
أهل الفلج م٥٠٧/١٤• 
أهل الفهم والعقل م٣٤٢/١• 
أهل قباء م١٨/٣، ٥٠٧، م٨٥/٤• 

أهل الِقبلــة م١٣٦/١، ٣٢٨، ٣٩٥، ٤٠٨، • 
م٢٢٥/٢، ٢٩٧، ٤٣٢، ٤٤٦، ٤٤٧، ٥٤٤، 
٥٤٨، ٥٤٩، ٧٣٥، ٧٣٧، م١٨٣/٣، ١٩٠، 
٣٧٢، ٣٩٨، م١٤٠/٤، ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٧١، 
م٩٥/٥،   ،٦٣٥  ،٦٣٤  ،٦٢٦  ،٥٥٠  ،٣٧٦
 ،٢٢٤، ٣٥٢، ٣٧٤، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥١٢، ٦٧٤
 ،٤٠٨ م٢٠٩/٧،   ،٣٢٥ م٣١٤/٦،   ،٧٣٥
 ،١٢٠  ،١١٩ م٨٢/٨،   ،٥٦٧  ،٥٦٣  ،٤٣٢
 ،١٤٠، ١٩٠، ٢٠٥، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٥٩، ٢٦١
 ،٢٦٥، ٢٨١، ٢٨٤، ٢٩٠، ٢٩٩، ٣١٧، ٣٢٩
٤٢٦، ٥٨٢، م٨٨/١٠، ١١١، ٣٢٦، م٣٧٥/١١، 
م٩٨/١٤،  م٤٣٩/١٣،  م١٠٣/١٢،   ،٣٧٧
٥٥٣، م٢٦٦/١٥، م١٦/١٧، ٢٨، م٢٥/١٨، 
 ،٨٦، ٨٨، ٢٤٨، ٢٨٣، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٢
٣٢٠، ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٥٠، م٨١/١٩، 
 ،٨٩، ٣٠٩، ٣٩١، ٣٩٢، ٤٣٩، ٥٤١، ٥٤٢
م٣٦٣/٢٢،   ،٤٠٤ م٩٠/٢١،   ،٥٤٩  ،٥٤٣

٣٦٩، م٢٠٦/٢٣، ٢٦١
أهل قبلتنا م٥٤٩/٤• 
أهل القبور م٨٧/٧، م٣٩١/١٨• 
أهل القدر م٥٨١/٢• 
أهل ُقَدم م٢٥٣/٢• 
أهل القرآن م٤١١/٢• 
أهل القطارة م١٥٩/١٢• 
أهل القّوة م٣٥٣/٧، م١٠٥/٩• 
أهل القيامة م٣٦/٨• 
أهل قيقا م٦٤٤/١٩• 
أهل الكبائر م١٣٦/٨، م٣١٢/١٨، ٣٣١• 
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أهل الكتاب م٢٧/١، م٢١٤/٢، ٤٨٢، ٤٨٣، • 
٤٨٤، ٤٨٨، م٨١/٤، م١٣٢/٥، ٣١١، ٥٠٤، 
٥٠٩، ٥١٨، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، م٤٥/٦، ١٠١، 
 ،٢٥٦  ،٢٣٤  ،١٨٧  ،١٥٦  ،١٥٥ م١٥٤/٨، 
 ،١٧١ م١٧٠/١٦،  م٩٤/١٢،   ،٤١٠ م٩٩/١٠، 
١٧٢، م٣٩٨/١٧، ٥٣٩، م٨/١٩، ٢٥٩، ٢٦٠، 
 ،٢٦٨، ٣٠٥، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٦، ٥٤٩
 ،٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٤، ٥٥٧، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٦
م٤١٥/٢٠، ٧٩٢، م٦١٤/٢١، م٤١/٢٣، ٢٢٣، 

٢٢٤
أهل الكتابيــن من اليهــود والّنصارى • 

م٤٨٣/٢، م٢٩٦/١٤، م٣٠٦/١٩
أهل الكذب م١٠٤/٣• 
أهل الكفر م٩٩/٢، م٢٩٥/٧، ٢٩٦، م١٠٣/١٠• 
أهل الكالم م١٤٢/١٩• 
أهــل الكوفــة م٣٢٤/٦، م٨٥/١٤، ٣٩٨، • 

م٣٣٤/١٧، م٢١٦/١٩، م٣٠٩/٢٢، م١٨٩/٢٣، 
٢١٦

م٨/٣، •  م٧١٤/٢،  م٣٠٢/١،  الّلغــة  أهــل 
م٢٧٢/١٩،  م٥٠٩/١٧،  م٣٤١/٦،  م١٦٢/٤، 

م٥٣٥/٢٠، م٦١/٢٢، ٦٢، ٩٨، ٢٣٤، ٤٤٦
أهل لوى م٥٥٦/٧• 
أهل المتعة م٢٢٤/٧• 
أهل المحاربة م١٨٤/٨• 
أهل المدر م٦٥١/٥• 
أهل المدينــة م١٦/١، م٧٩٣/٢، م١٢١/٣، • 

م٥٤/٤، ٥٤٨، م٤١١/٥، ٥٨٥، ٧١٣، م٥٦٩/٦، 
م٢١٨/١٤،  م١٦٨/١٢،  م٢٧٢/١١،  م٦٠٩/٨، 

م٨٥/١٨،   ،٣٣٥  ،٣٣٤ م٢٩٥/١٧،   ،٤٢٥
م٢٢٦/٢٢

أهل المراتب م٢٦٩/٧، ٥٠٠• 
أهل المسلمين م٢٣٤/١٦• 
أهل مصر م٥٠٨/٥، م٢٥١/٨• 
أهل المعاصــي م٢٦٠/٢، م١١٤/٧، ٢٠٨، • 

٢٩٨، ٣٥٣، م٥٠/٩
أهل المعرفة م٢٨٧/١، م٣٥٣/٧، م٣٥٧/١٢، • 

م١٣٤/١٣، م٥٠٩/١٤، م٥٤/١٧، ٢١٠، م٤٦/٢٠، 
٤٤٧

أهل المعرفة بالّلغة م١٤٢/١٩• 
أهل المعرفة بثمن الّرقيق م١٩٧/٢٠• 
أهل المعرفة من أصحابنا م٢٣٤/١٦• 
أهل المعروف م٣٨٠/٨• 
أهل المعصية م٣٦٤/٨• 
أهل معصية اهللا م١١٣/٥• 
أهل المغرب م٣٥/١، م٥٣٥/٦، م٢٩٧/٧، • 

٣٧٢، ٣٧٥، ٣٨٤، م٥٤٦/١١
أهل المقابر م٣٨٧/١٨• 
أهل مّكة م٤١١/٢، م١٠٠/٣، م٢٣/٤، ٣٥١، • 

 ،٤٩٧ م٣٤١/٦،   ،٥٥٣  ،٥٤٨  ،٤٤٩  ،٤٤٨
 ،٤٩٨، ٥٣٢، ٥٥٩، ٥٧٢، ٥٧٧، ٥٨٢، ٦١٨
م١٤/٢٠،  م٤٤١/١٩،  م٣٢٤/١٨،  م٢٨٤/١٤، 

م١٤٧/٢٣
أهل المالهي م٤٦٧/٨، ٥٥٢، ٥٦٤• 
أهل المّلة م٥٤٣/١٩• 
أهل الملل م٨/١٠، ١١١، ١١٣• 
أهل َمَنح م٦٢٠/٥، م٧٣/١١، م١٠٨/٢٠• 
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أهل المنكــر م٨٧/٨، ٣٨٣، ٣٩٤، ٤٦٨، • 
٤٧٧

أهل المنكرات م٣٩٣/٨• 
أهل ِمَنى م٥٤١/٦، م٨٦/٢٣• 
أهل المواشي م١٣٦/٩• 
أهل الموافقة والوالية م٢٢٤/٥• 
أهل الميراث م٦٤/١٥، ٢٦٥، م٤٤٦/١٦، • 

م٢٢٢/١٧، م١١١/٢٣
أهل الّنــار م١٢٤/٤، ٦٣٥، م١١٤/٧، ٢٠٩، • 

م١٥٦/٢١، م١٥/٢٣
أهل نجد م٦١٠/١٩• 
أهل الّنجدة م٢٦٣/٨، م٦٣/٩• 
أهل الّنجدة واإلبالء م٢١٣/٨• 
أهل النجدة والبسالة م٤١٦/٧• 
أهل نجران م٧٠/١٣• 
أهل نحلة الباطل م٢٧٧/٧• 
أهل نحلة الحق م٢٧٧/٧• 
أهل نــزوى م٤١٥/١، م١١٩/٤، ١٥٥، ١٦٩، • 

٣٤٠، م٥١٥/٥، م٤٥٨/٦، م١٣٤/١٠، م٧١/١١، 
٧٢، ٧٣، ١٢٨، ٢٨٣، ٣٤٨، ٤٥٣، م٨٣/١٢، 
م٦٢٩/١٤، م٤٧/١٥، م١٠٨/١٦، ٢٣٣، م١٦٣/٢٠، 

١٦٦، ١٦٧، ٤٤٨، ٤٤٩
أهل الّنظر م١٨١/٥، م٣٦٣/١٠• 
أهل الّنفاق م٣٧٦/٤، م٣١٨/٧• 
أهل نفوسة م١٠١/٤• 
أهل النقل م٦٢٣/٢، م٧٤/١٣• 
أهل النهروان م٤٥١/٧، ٤٧٩• 
أهل الهدى م٦١١/٢• 

أهل الوبر م٦٥١/٥• 
أهل الورع م٣٣٤/٥، م٨١/١٢، م١٠٩/١٣• 
أهل الورع واألرحام م١٥/٥• 
أهل الورع والّصدق م٦١/٩• 
أهل الورع والعّفة م١٧٠/١٠• 
أهل الورع والفضل م٤٠٨/٦• 
أهل الورع والنزاهة والقوة م٣٧٨/٧• 
أهل الورق م٣٩٩/٣، م١٨٧/٢٣، ١٨٩• 
أهل الوصايــا م٣٦٥/١٥، ٣٧٩، م٣٩/١٦، • 

٤١٤
أهل الوصّية م١٧٠/١٦، ٤٤٥، ٤٤٦، م١٠٥/١٧، • 

١٥٢، ٢٢٢
أهل الواليــة م٢٤٤/٢، م١٨٢/٣، م٦٣١/٤، • 

م٢٢٤/٥، م٢٠٣/٦، م٤٠٢/٨، م١٧٤/١٠، ٤٧٤، 
م٨/١٦، ١١، م٢٥/١٨، ٢٠٥، ٢١٤، ٢٤٥، ٢٦٢، 

٣٤٢، ٣٥٣، م٤٩٧/١٩
أهل الوالية والّصالح م٣٣٩/١• 
أهل يزيد م١٢/٢٠• 
أهل اليسار م١٨٣/٨• 
أهــل اليمــن م٥٩/٢، م١٤/٨، ٥٨، ٤٣٠، • 

م٦٤٩/٢١، م٣٥٠/٢٢
أهل َينقل م١٨٩/١٠• 
األوس م٣٤٤/٢، م٩٩/٩• 
األوصياء م١٢٨/١٠، ١٣١، م٥٥٩/١٤، م٢٧/١٧، • 

٥٠، ٥٦، ٥٧، ١٩٥، م٩٠/١٩
أوالد األخياف م١٨٦/١٣• 
أوالد أعيان م١٨٦/١٣• 
أوالد األنبياء م٥٢/١٣• 
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أوالد أهل الّشرك م٢٥٣/٨• 
أوالد الّزنى م١٤٥/٢• 
أوالد الّسراري م١٨٧/١٣• 
أوالد الّشراة م٤٩٦/٨• 
أوالد عبيد م٣٠٨/١٧• 
أوالد عالت م١٨٦/١٣• 
أوالد الفقراء م٤٤/٢• 
أوالد المشركين م١١٠/١٨• 
أولو العلم باهللا م٢٢٦/١٠• 
م٢٥٦/٧، ٢٩٠، ٣٢٠، •  م٢٤٥/١،  األوليــاء 

 ،٥٩٠  ،٤٣٧  ،٤١٢  ،٣٦٧  ،٣٦٣  ،٣٣٠
م٢٢٣/١٠، ٣٠٠، م٦٤٣/١٤، م٨/١٦، م٩٠/١٩، 
 ،٣٠٦، ٣٠٨، ٣١٧، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٤٢، ٣٤٩
 ،٣٦١، ٣٦٤، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٩، ٣٩٥، ٣٩٩
 ،٤٧٦  ،٤٦٥  ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٤٠٢  ،٤٠٠
م٤٠٧/٢٠، م٣٨٧/٢١، ٦٠٠، م٣٣/٢٣، ٧٢، 
 ،٨٦، ١٠١، ١٠٦، ١٠٩، ١١٤، ١٣٣، ١٦٢، ١٦٣

١٧٣، ٢١٥، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٨٣، ٣٤٢
أولياء اهللا م٣٣٠/١٨، م٩٦/٢١، ١٥٨• 
أولياء الّدم م٣١٩/٨، ٥٣٥، م٩٥/٢٣، ١١٤، • 

٢٧٦، ٢٨٦
أولياء علي بن أبي طالب م٤٥٠/٧• 
أولياء المرجوم م٣٠٥/١٠، ٣٠٦• 
أولياء المقتــول م٣٠٥/١٠، م٦٦/٢٣، ٩٥، • 

١١٤، ١٧٦، ١٧٧، ٢١٤، ٢٨٣، ٢٨٥
أولياء اليتامى م١٨٣/١٧• 
أولياء اليتيم م٣٦٧/١٣• 
األيامى م١٥/١٩، ٢٣• 

األيتــام م٩٢/٥، م٣٨٨/٦، م٢٧٤/٧، ٤٢٢، • 
م٣٨٠/٩، ٤٩٦، م٢٣٨/١٠، م٤٠/١١، ٣٠٣، 
 ،٥١٠  ،٥٠٩  ،٥٠٨  ،٤٤١  ،٢٩٩ م٧٥/١٢، 
م٢٦/١٣، ٦٤، ٦٥، ٣٣٣، ٣٦١، ٣٨٤، ٣٩٠، 
٤٠١، م٢٥٤/١٤، ٤٤٥، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٧١، ٤٧٢، 
 ،٤٨٩، ٥٠٩، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٣، ٥٥٨
٥٥٩، ٥٦١، ٥٦٣، ٥٦٥، م٤١٢/١٥، م٥٢/١٧، 
 ،١٨٧، ١٩٠، ١٩٦، ٢١٦، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٧

٢٣٨، م٥٠٩/١٩، ٥١٧

ب

البائنات م٥٩٨/٢١• 
الباطنية م١٦/١• 
الباغون م٢٥٨/٨، ٢٦٠، ٢٦٨، ٢٧٣، ٢٧٩، • 

٢٩٥
البالغات م٦٠٠/٢١• 
البحرانيون م٢٨٢/١٤• 
البدو م٥٣٣/١٤، ٥٣٤، م٣٢١/١٧، م٤٤٩/٢٠• 
البّزازون م٤٤/٤• 
البصرّيون م٢٢٤/١٦، م١٤/٢٢• 
البغــاة م٤٤٦/٧، ٤٧٥، م٨٤/٨، ٨٦، ٩٣، • 

 ،٩٤، ١٢٥، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٨، ١٩٤، ١٩٩، ٢٥٨
 ،٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٩، ٢٧٢، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢
 ،٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٢، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣١٦

٤١٩، م٨٧/١٨، ٣٠٩، ٣١٠
بغاة الجند م٦٨/٢٣• 
البغايا م١٠/١٩• 
بكر بن وائل (قبيلة) م١٤٤/٨• 
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البكرّية م٤٣٣/٢٢• 
البكم م٢٠/١• 
البلغاء م٢٨٢/١، م٥١١/٧، ٥١٢• 
بنات آدم م٢١٨/١، ٢٢٠، م٧/٢٢• 
بنات جعفر م١٩/١٩• 
بنــو آدم م٢٤٣/٢، ٤٩١، ٥٤٤، ٥٤٩، ٥٨٩، • 

٦٦٨، م٤٧٩/٣، م٢٠/٤، م١٥/٨، م٤٠٦/١١، 
م٣١٠/١٣، م٢٩٥/١٤، م٣١٨/١٧، ٣٩٨، ٣٩٩، 
م٤١٣/١٨، م٥٤/٢١، ٩٦، ١٥٨، ١٨٠، م٢٨١/٢٣

بنو أبي حذيفة م٤٨٧/٤• 
بنو أبي حرب الّصّفار م٤٧٥/٥• 
بنو أبي رافع مولى النبي ژ م٣١١/٥، ٣١٢• 
بنو أسد م٦٠٧/١١، م١٨٤/٢٣• 
بنو إسرائيل م٤٠٦/٢، ٨١٥، م٥٥/٧، ٢٣١، • 

م٣٥٩/٨، ٣٦٩، ٣٧١، م٢٦/٩، ٢٧، م٤٠٩/١٠، 
م٢٢٨/١٢، م٥٣٠/٢١، م١٩/٢٣، ٢٠

بنو األعور م٣٨٩/١٩• 
بنو أمّية م٣٤٣/٢، م١٥/٢٢• 
بنو بحرى م٣٨٩/١٩• 
بنو بيزن م٢٢/٢٠، م٣٥٩/٢٣• 
بنو تغلب م٥٣١/٥• 
بنو تميم م٩٤/١٤، م٧٢/١٦• 
بنو ثْعل م١٨٢/٢٣• 
بنو جّساس م٣٥٢/١٩• 
بنو جعفر بن شاذان م٥٨٨/١٢• 
بنو الجلنَدى م٤٨٨/٧، م٢٩٠/٨، م٩٣/١٤، • 

م٤١٦/١٧، م٢٥٢/٢٢
بنو جيفر بن سيار م٢٨٩/١٧• 

بنو حديلة م٣٣٨/٢٢• 
بنو حنيفة م٢٦/٢٠• 
بنو الحواري م٤٧/١١• 
بنو خروص م٦٦/١• 
بنو خزيمة م٥٦١/١١• 
بنو رياح م٢٠٧/١٢• 
بنو ريام م٢٨٠/١• 
بنو زهير م٣٨٩/١٩• 
بنو زياد م٤٢٩/٧• 
بنو زيد م٦٣/١٦• 
بنو سامة م٩٤/١٤• 
بنو سعد م٦١٨/١٩• 
بنو سعد بن دينار م٥٨/٨• 
بنو سليم م٢٤٠/٤، م٣٥/١٩، م٣٥٦/٢٣• 
بنو سّمال م٣٥٦/٢٣• 
بنو سّيار م٣٨٩/١٩• 
بنو شهم م٢٧/١٢• 
بنو شيبان م٢٥٢/٢٢• 
بنو شيبة م٣٧٠/٦، ٤٢٤• 
بنو ضّبة م٢٨٠/١• 
بنو عامر م١٧١/١٣• 
بنو عامر بن لؤي م١٣/٢٠، ١٤• 
بنو العّباس م٥٧٢/٦• 
بنو عبد شمس م١١/٩• 
بنو عبد المصطلق م٥٨٦/١٧• 
بنو عبد المطلب م٨١٨/٢• 
بنو عبد الملك م٢٧/١١• 
بنو عبس م٤٥/٨• 
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بنو عجالن م٣٧٣/٢٢• 
بنو عدي م١٩٤/٩، م١٢/٢٣، ٢٥٥، ٢٦٨• 
بنو ُعَصية م٢٣٨/٤• 
بنو علي م١٩/١٩• 
بنو عمارة م١٧٧/٨• 
بنو عمر م٣٠٤/١٥• 
بنو عمر بن عبد عبد اهللا بن زياد م٤٧/١١• 
بنو عمرو م٦٤/١٦• 
بنو عنيت م٢٥٢/٢٢• 
بنو عوف م٧١٤/٢، م٥٠٨/٣• 
بنو غامد م٣١٥/٢٢• 
بنو قريظة م١٥٤/٨، م٤٠٥/١٣، ٤٠٦، م٥٨٢/١٩• 
بنو قيس م٣١٧/٣• 
بنو قينقاع م٩٧/٨• 
بنو كسع م٥٨/٨• 
بنو كالب م١٤٥/٨• 
بنو كنانة م٤١٥/٢٢• 
بنو كندة م٢٨٠/١• 
بنو لؤي م٢٨٤/٨• 
بنو ليث م٣٧٧/١٨• 
بنو مازن م٦٠٩/٦• 
بنو محبوب م٢٢/١١• 
بنو محّمد بن الوليد م٣٠٤/١٥• 
بنو مخزوم م٥٨٨/٦• 
بنو مروان م٥٧٢/٦، م٩٤/١٤• 
بنــو المصطلــق م٦٥٥/١٧، م٢٩٢/٢٠، • 

م٣٣٣/٢٢
بنو معمر م٢٢٦/٦• 

بنو مناف م١١/٩• 
بنو نافع م٢٨٠/١• 
بنو نجو م٢٨٥/٨، ٥٥١• 
بنو النضر بن كنانة م٣٢٧/٢٢• 
بنو الّنضير م٢٨٤/٨، ٢٨٦• 
بنو هاشم م٦٤/٢، ٨١٨، م٣٣١/٧، م١١/٩، • 

١٩٤
بنو هبيرة م٣١٦/٩• 
بنو هميم م٨٣/١٢• 
بنو هناة م٤١٩/٨• 
بنو وائل م٢٠٧/٢٠• 
بنو يربوع م٤٦/٨• 
بنو يزن م١٨٩/١٨• 
البوائن م٥٩٨/٢١• 
البّوابون م٥٥٢/٢١• 
البياسرة م٢٦٦/٣، م٣٢٨/١٧، ٣٢٩• 
البيضان م٥٢٤/١٧• 

ت

الّتابعون م١٨/١، ٢٣، ٣٦، ٤٤، ٧٤، ٣٧٣، • 
م٤٠/٥، ٥٤٢، م٢٦١/١٧، ٢٩٥، ٣١٦، ٥٤٣، 

م٤٥١/١٩، م٧٨٣/٢٠، م٢٤٨/٢٣
الّتابعون بإحسان م٣٧٧/١• 
م٣٧/٩، •   ،٥٠٦  ،٤٦٠ م٤٣٠/٧،  الّتــرك 

م٣١٨/١٧
التّمارون م٨٥/١٠• 
تميم م٢١/٦، م١١/٩، م١٨٩/١٣• 
تهامة م٦١٠/١٩• 
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ث

الّثرثارون م١٩٤/٢• 
 • ،٤٩٥  ،١٩٩ م١٥٠/٩،  م٣٧٣/١،  الّثقــات 

 ،٤٤٩  ،٤٤٥ م٢٢٦/١٤،  م١١٥/١٢،  م٢٥/١١، 
م٣٧٩/١٧،   ،٥٥٠  ،٥٤٦  ،٥٠٩، ٥٢٧  ،٤٥٠
 ،٣٧٨  ،٣٧٦  ،٣٠٩ م٣٠٧/١٩،  م٤٦/١٨، 

م٣٧٢/٢٠، م٧٩/٢٣
ثقات أهل القبلة م٥٥٣/١٤• 
الثقات العدول م٣٦٨/١٧• 
ثقات المسلمين م٤٤٢/١٤، م٨٦/١٦• 
الّثقات من أهل الّصبغ م٦٤٣/١٢• 
الّثقات من قومنا م٧٥/١٠• 
الّثقات من الّنساء م٥٦٧/١٤• 
ثقيف م٣٩٨/١٧• 

ج

الجالية الهندية م٦٣/١• 
الجبابرة م٨٠/٢، م٣٧٦/٤، ٣٧٧، ٥٤٦، ٥٥٠، • 

 ،٣٥١  ،٣٢٠ م٢٩٦/٧،  م٤٢٧/٦،  م٣٥٩/٥، 
 ،٣٧٠، ٣٧٤، ٤٠٠، ٤٦٣، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٤
 ،٥١٧، ٥٢٦، ٥٣١، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧
 ،٥٣٨، ٥٤٠، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٦، ٥٤٨، ٥٥٢
 ،٥٦٥  ،٥٦٤  ،٥٦١  ،٥٥٨  ،٥٥٧  ،٥٥٥  ،٥٥٤
 ،٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١
٥٩٢، م٦٧/٨، ٩٨، ٢٦١، ٣٠١، ٣١٥، ٣١٨، 
٥١٨، م٥١/٩، ٩٢، ١٣٥، ١٤١، ٢٨٠، م٢٩٤/١٠، 
٥٢٤، م٤٣/١١، م٩٧/١٢، ١٠٠، ١٠١، م٣٣٢/١٣، 

م٩٢/١٤، ٩٣، ٩٥، ٩٨، م٣٧٤/١٩

جبابرة العلماء م٢٦٥/١• 
الجباة م٤٣/١١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٧، م٧٧/١٢، • 

١١٣، ١١٤، ١١٥، ١٢١
َجدِيس (قوم من العرب) م٢٤٠/٢٢• 
الجّزارون م٨١/٤• 
جعشم م٢٨٨/٨• 
الجمهــور م٧٩٤/٢، م٣٨٤/١٧، م١٠/٢٠، • 

م١٣/٢٢، ١٢٩، ٢٠٨
الجّن م٢٦٦/٨، م١١٢/١٦• 
الجنانير م١٧٠/١٢• 
الجهالء م١٠٩/٨، م٢٨٧/١٢• 
جهينة م٥٠٨/١٧• 
الجواري م١٦٧/١٥، م١٦٥/١٦، ١٦٦، ٣٨١، • 

 ،٦٧٨  ،٦٧٧  ،٤٩٤ م٤٩٣/١٧،   ،٤٣١
م٥١٣/١٩

جيش أسامة بن زيد م٢١/٨• 
جيوش المسلمين م١٦٩/٩• 

ح

الحاكة م٩٤/٢١• 
الحبش م٣١٩/١٧، ٣٢٠، ٥٢٤، م٢٠٢/٢٠• 
الحبشة م٤٢٩/٨، م٣٣٤/١٨• 
الحّجاج م٣٩٠/٦، م٢٠٦/٨، م١٤٨/١٠• 
الحّجامون م٩٤/٢١• 
الحّدادون م٥٥٢/٢١• 
الحدان م٣٨٩/١٩• 
الَحَرائــر م٣٨٣/٢، ٣٨٤، م٢٥٢/٣، ٢٥٦، • 

٢٦٦، ٤١٥، م٢٠٨/٤، ٦٣٣، م٦٢٨/١٧، 
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م٢٠٤/١٨، ٢٠٥، م٢٢/١٩، ٣٦، ١٤٢، ٤٧٨، 
٥٤٥، ٥٤٦، ٥٥٠، م٢٥٧/٢٢

الحربيات المشركات م٤٧١/٢١• 
الحّكام م١٣/٩، ٨٢، ٨٤، ٨٥، ١١٠، ١٢١، • 

١٢٨، ١٣٠، ١٤٥، ٢٦٢، م٨٠/١٠، ٨٤، ١٤٨، 
 ،٤٠٧  ،٢٨٩  ،٢٤٢  ،١٩٣  ،١٧٨  ،١٧٤
 ،٣١٦  ،٢٩٧  ،٢٨٨  ،٢٦٧  ،٥٨ م٥١/١١، 
م٤٤٢/١٤،  م٧٤/١٢،   ،٣٩٦  ،٣٤٢  ،٣٣٩
م٤٣١/١٦،   ،٥٤٨  ،٥٣٦  ،٥٣٥  ،٤٤٣
م١٨٩/١٧، ٢٠٧، م٣٨٥/١٩، ٤٠١، م٣١٧/٢٠، 

٣٣٧، ٦٥٧
حّكام أهل العدل م٣٧٤/٢٠، ٤٤٤، م١٧/٢١• 
حّكام الجبابرة م٩٤/٩• 
حّكام العدل م٥٤٩/٨، م١٠٢/٩، ١٠٧• 
حّكام المسلمين م٢٩/١، م١٤٨/٩، ٣٧٧، • 

م٥٠/١٠، ٢٩٣، م١٣٠/١١، ٢٩٥، م٣٤٢/١٢، 
٣٥٦، م٥٤١/١٤، م١٠/١٧، ٤١٠، م٣٨٦/١٩، 

م٣٣٦/٢٠، م١١٩/٢١، م٣٢٥/٢٢
حّكام الّنصارى م٣٧٧/٩• 
حّكامنا م٥٣٦/١٠• 
الحكماء م٤٤/١، ٢٤٤، ٢٥٩، م٦٣/٢، ٦٦، • 

٧٠، ٧٣، ٨٠، ١٣٠، م٢٦١/٧، ٢٦٢، ٢٦٣، 
٢٦٤، ٢٦٨، ٥١٢، م٦٢/٩، ١٣٤

الحمارّية م٢٥٩/١٧• 
الُحْمس م٤٧٩/٦، ٤٨٠، ٦٠٧• 
الحنفّية م١٦/١، م٤٠١/١٣، م٢٩٧/١٩• 
الحوائل م٦٣٦/١٧• 
الحواريون م٧٥/٢• 

الحور الحسان م١٠/٦• 
الحور العين م٨/٦، ١٤، م٢٣/٨، ٢٧، ٤١• 

خ

الخّبازون م٨٥/١٠• 
خثعم م٢٦٧/٨، ٢٨٨• 
الخراسانّيات م٤٩٣/١٧• 
الخراسانّيون م٥٨٩/٢، م٦٣٩/٢٠، م٢٠٤/٢٢• 
خزاعة م١٤/٦، ٦٠٧، م١٩٥/٩، م٢٦٧/٢٣• 
الخزرج م٣٤٤/٢• 
الخلفاء م٥١٠/٧، م٤١٧/٨، ٥٨٤، م٤٨٧/١٩• 
الخناثى م٢١٤/٢٣• 
الخنثى م٧٤/١• 
الخــوارج م٣٤٩/٥، ٣٦١، م٢٨١/٧، ٢٨٢، • 

٤٨٠، م٩٨/٨، ٢٦١، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٨، ٤١٤، 
م٢٢٥/١٧، م٤٣٤/٢٢

د

الّدالالت م٥١٠/٢٠• 
الّدهناء م٢٣٣/١٦• 

ذ

ُذْكَوان م٢٣٨/٤• 
الّذّميون م٥٦١/١٩، ٦٠٣• 
ذوات البعول م٦٦٣/٢١• 
ذوات الخدور م٤٢٢/٧• 
ذوات المحارم م٦٧/١٨، ٧٩• 
ذوو األلباب م٥٩٦/٨• 
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ذوو الحاجة م٦٢/٩• 
ذوو الفتنة م١٣٣/٨• 

ر

الّرؤساء م٧٢٨/٥• 
الّرافضة م٢٦٩/٢، م٤٨٠/٧، م٥٣٠/٢٠• 
م٣٧٢/١٠، •  م١٥/٨،  م٤١٣/٢،  ربيـعــة 

م٢٩٧/١٩
الّرتقاء م٤٦٩/١٩، ٤٧١، ٤٧٢، م٣٢٥/٢٠• 
الّرجال األحرار م٢٠٦/١٨• 
رجال َسلَمى م٢٦٨/٢٣• 
الّرجال العادلون م٥١/١٨• 
الّرّحالة م٣٢١/٨• 
الرستاقية م٦٨/١، ٧٠• 
الرسل م٢٤٥/١• 
رعل م٢٣٨/٤• 
الّرقاب م١٤/٥، ٧٢٤، ٧٢٥، م٧٩/٧، ٨٨، • 

م٤٥٠/١٧،  م٣٠٠/١٦، ٣٠٥،   ،٣٣١  ،١٢٤
٥٨٤

الّرقيــق م٦٣/١، م٢٧/٥، م١٧٠/٨، ١٨٧، • 
٢٤٨، ٢٥٥، م٢٦٩/١٠، م٧٦/١٣، م٢٧٧/١٤، 
م١٨٤/١٧،   ،٤٤٥  ،٣٧٦ م٣٦٤/١٦،   ،٤٨٨

٣٩١، م١١٠/١٨، م١٩٧/٢٠
الّرهبان م٥١٤/٥، م٣٢/١٩• 
رهبان الّنصارى م٣١/١٩• 
الّرهبانّية عّباد الّنصارى م٥١٦/٥• 
الّروافض م٢٨١/٧، ٢٨٢، م٢٩٩/٨• 
الّروحانّيون م١٥/٨• 

الّروم م٥٣١/٥، م٤٧/٨، ٨٢، ٣٣٤، م٢١٧/١٤، • 
٢٩٦، م٣١٥/١٨

ز

الّزنج م١١٩/٦، ٤٦٧، م١٧٢/٨، م٣٩٩/١٢، • 
م٦٤٤/١٤، م٤١/١٥، م٣١٨/١٧، ٣١٩، ٣٢٠، 
٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٤١١، ٤١٥، م١٩٤/٢٠، 

١٩٧، ١٩٩، ٢٠٢
الّزّهاد م٢٢/١٩• 

س

الّسادات م٣٧٢/١• 
الّساقطات م٥٢٨/٨• 
الّسالفون م١٢١/٩• 
سباء أهل الكتاب م٣٩٨/١٧• 
سباء العرب م٣٩٨/١٧• 
سباء قريظة م٦٦٤/١٧• 
الّسبايا م٥٧٣/١٩• 
سبايا أوطاس م٦٦٦/١٧، م٥٧٥/١٩• 
سبايا بني المصطلق م٥٨٥/١٧• 
سبي ميسان م٥٩٠/١٧• 
سرايا المسلمين م١٦٩/٩، م٢٠٦/١٢• 
الّسريانّية م١٢/٢٠• 
الّسفلة م٨٩/٢١، ٩٣، ٩٤، ٩٥• 
الّسفهاء م٢٦٥/١، ٢٦٧، م٤١٨/٧، م٣٦١/٨، • 

٣٨٨، ٣٩٧، ٤١٠
الّسالطين م٥٣٦/٧، ٥٧٩، ٥٨٤، م٩٢/١٤، • 

م١٣٤/١٩، م٣٣٤/٢٠
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الّسالطين القاهرة م٥١٣/١٢• 
الّسلف م٣٧٦/١، م٢٢٤/٩، م٣١٦/١٢• 
الّسلف الّصالح م١٣٦/٨• 
الّسودان م٣١٨/١٧، ٥٢٤، م٢٩٤/١٩• 

ش

الّشافعّية م٥١٨/٢، ٥٤٤، ٨٣٧، م٣٩٢/١٣، • 
م٣٩٨/١٤، م٤٥١/١٩، ٥٠٦، م٧٦٧/٢٠

شباب قريش م١٩٤/٩• 
شركة «إيجبكوم» م٥١/١• 
الّشعراء م٦٦/٢، ٧٦٢، م٤٤٦/٣، م٢٦١/٧، • 

م٥١/٨، م٨٣/١٠
الّشفعاء م٦٢٨/١٤• 
الّشّماسون م٥١٦/٥• 
الّشهداء م٩٤/٤، م٢٦/٨، ٣٤، ١١٣، م٨١/١٨، • 

٨٢، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٣١٢
شهداء بدر م٢٨/٨• 
الّشيعة م٦٢٢/٤• 
شيوخنا م٢١١/٤، م١٧٧/٨• 

ص

صابئو العرب م٥١٠/٥• 
الّصابئون م٣٢/١، م٥٠٣/٥، ٥٢٤، م٢٢١/٧، • 

م٤٠/١٢، م٣٨٠/١٨، م٣٢٤/٢٢
الّصالحون م٣٥٣/٧، م١٧٢/١٠، م٩٧/١٢، • 

 ،٣٦٧  ،٣٤٧  ،٣٣٠ /١٣ م  ،٢٨١  ،١١٧
م٧/١٤

الّصالحيون م٣٤٩/١٣• 

الّصباغ م٦٤٣/١٢• 
الّصبايا الحرائر م٢٠٨/١٨• 
صبيان أهل الحرب م١٦١/٨• 
صبّيون م٦٠٣/١٩• 
الّصحابــة م١٨/١، ٢٣، ٣٦، ٤٤، ٥٢، ٥٣، • 

 ،٤٢٤  ،٤١٥  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٢٨٩  ،٧٤  ،٧٢
م٧٧٦/٢، م٤٣/٣، ٩٤، ١٤٨، ٣٤٦، ٣٥٤، 
 ،٤٢٦  ،٤٢٥  ،٤٠٩  ،٢٣٠ م١٢٣/٤،   ،٣٨٠
م٤٩/٨،  م١٦٢/٥، ٣١٠، ٥٢٢، ٥٤٢،   ،٤٥٧
 ،٢٥٩ م٢٥٣/١٧،  م٢٢/١٢،  م٣٨/٩،   ،٤٤٣
٢٦٠، ٢٦٢، ٢٩٦، ٣١٦، ٥٤٣، ٦٥٥، م٨٢/١٨، 
 ،٧٩٤  ،٧٩٣ م٧٨٣/٢٠،   ،٤٨٧ م٤٥١/١٩، 
 ،٤٠٥  ،٣٠٢  ،١٩٣ م٢٥/٢٢،  م٥٤٨/٢١، 

م١٢٨/٢٣، ٢٦٧
الصّديقون م٢٤٥/١، م٧/١٤• 
صلحاء البلد م١١٢/٢٠، ١٨٩• 
الصّم م٢٠/١• 
الصّيادون م٢٣٦/٧، ٢٣٧، م١٠/١١• 
الّضعاف م٥٠٨/١٥• 
الّضعفاء م١٢٢/٥، م٢٩٢/٧، ٣٢٧، م١١٥/٨، • 

م٣١٦/١٥، م١١/١٦

ط

َطْسم م٢٤٠/٢٢• 
طالب العلم م٣٣٩/١• 
طّي (قبيلة) م١٢١/٨، م٢٥٢/١٥، م٢٦٨/٢٣• 
الظاهرية م١٦/١• 
الَظَلَمة م٥٣٧/٧• 
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ع

عاد م٤٠٦/٢• 
العاّمة م٣٣٥/١٠، م١٠٦/١٤، م١٩/١٧، ٧٥، • 

٣٨٩، م١٤٩/٢١، م١٩٠/٢٢
عامر بن صعصعة (قبيلة) م٦٠٧/٦• 
العاملين عليها م١٣/٥، ١٨١• 
ُعّباد األوثان م٦٤٢/٢• 
العباهلة م٤٧٧/٥• 
عبدة األوثان م٨٧/٧، م١٥٦/٨، م٣٢٤/٢٢• 
عبدة األوثان من العجم م١٥٨/٨• 
عبدة األوثان من العرب م١٥٤/٨، ١٥٧، ١٥٨• 
عبدة األوثان والّنيران م١٥٦/٨• 
عبد مناف م٨٤/١، ٨٥، م٤١٤/٢• 
العبرانّية م٢١٥/٢، ٢١٦• 
العبيد م٧٣٢/٢، ٧٤٧، م٢٠٨/٤، ٣٧٣، ٥٢٣، • 

٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٧، ٦٢٦، م٢٢/٥، ٣٠، ١٩٠، 
 ،٢٨٤  ،٢٨٣ م١١٨/٦،   ،٧٣٥  ،٥١٤  ،٤١١
م٨٨/٧، م٧٣/٨، ٨٨، ١٧٠، ١٧٤، ١٨٣، ٢١٥، 
 ،٥٠٨  ،٤٨٤  ،٤٨٢  ،٤٦٩  ،٤٣٦  ،٤٠٩  ،٤٠٢
 ،٤٠٣ م٣٨٢/٩،   ،٥٩٠  ،٥٨٩  ،٥٨٨  ،٥٢٧
 ،٤٠٥ م٢٠٨/١١،   ،٥١١  ،٧٩ م٧٧/١٠،   ،٤٠٧
٤٠٦، ٥٣٥، ٥٣٦، ٦٢٢، م٣٠/١٢، ٢٠٤، ٢٤٢، 
 ،٢٨٣ م٢٧٦/١٤،  م٣٩٦/١٣،   ،٦٩٩  ،٦٥٧
 ،٢٨٤، ٢٨٦، ٢٩٣، ٣٦٣، ٤٠٥، ٤٨٧، ٤٨٩
م١٣/١٥، ١٥، ١٦، ١٣٧،   ،٥٣٢، ٥٤٩، ٥٥٨
٣٥٨، م٤١/١٦، ٩٩، ١٠٠، ٣٠٢، ٣٧٣، ٣٧٥، 
 ،٣٩٧  ،٣٩٦  ،٣٩٥  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٦
 ،٢٢٤، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣٧٥، ٣٨٩ م١٨٥/١٧، 

 ،٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤١١
 ،٤١٣، ٤١٥، ٤١٩، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٣، ٤٤٠، ٤٩٦
 ،٥٣٠، ٥٣٥، ٥٥٤، ٥٨٣، ٥٨٤، ٦٠٤، ٦١٣
م٥٠/١٨، ٥٢، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، م١٥/١٩، 
 ،٥٧٩  ،٢٤٢  ،٢٠٦  ،١٩٨ م٨/٢٠،   ،٨٩  ،٨٨
٥٩٠، ٥٩٨، م٤٨٦/٢١، م٢٦٣/٢٢، ٢٨٨، ٣١٩، 
 ،١٣٨ م١١٢/٢٣،   ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٣٨٥  ،٣٦٩
١٤٤، ٢٢٣، ٢٢٦، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٦٣، ٢٨١

عبيد الباطنة م٤١٦/١٧• 
العبيد الحبش م٢٦٦/٣• 
عبيد المرتد م٢٤٦/٨• 
عبيد المسلمين والمشركين م٤٠٠/١٧• 
عبيد المشركين من أهل الحرب أو العهد • 

م٤٠١/١٧
العجائز م٢٥٦/٣، م٦٢٩/١٩• 
 • ،٢١٦  ،١٣٧ م٦٧/٢،  م١٣٠/١،  العجــم 

م٣٦٢/٦،   ،٥٢٣ م٥٢٢/٥،   ،١٢٢ م٨٥/٤، 
 ،٥٥٠  ،٥٠٧  ،٤٣٢  ،٢٦٧  ،٢٥٩ م٢٥٦/٧، 
 ،٢٦٤  ،٢٣٩  ،٢٣٤  ،٢٠٥  ،١٦٢ م١٥٨/٨، 
م٣٦٩/٩، م٤٨/١١، ٤٠٩، م١٨٧/١٣، م٣٠٦/١٩، 

٤٩٨، م١٧٩/٢٢
العجم من المشركين م١٦٣/٨• 
م٤١١/٤، •  م٥٠/٣،  م٤٩٦/٢،  العراقـّيــون 

م١٢٢/١٦، م٧٥٥/٢٠
العــرب م٤٤/١، ٥١، ٩٢، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، • 

٢٧٢، م١٥/٢، ٢٧، ٣٨، ٤٥، ٤٧، ٧٩، ٨٥، 
 ،١٠٧، ١٢٢، ١٣٨، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢١، ٢٤٦
 ،٢٤٨، ٢٥١، ٢٥٦، ٢٦٥، ٢٨٤، ٢٩٤، ٣٠٦



٢٥٧ فهرس الطوائف والجماعات

 ،٥١٨  ،٥٠٢  ،٤١٤  ،٤١٢  ،٤٠٨  ،٤٠٥  ،٤٠٣
 ،٥٢٢، ٥٥٤، ٦٢٦، ٦٤١، ٧١٤، ٧٤٠، ٧٥٣
٧٩٣، ٧٩٩، م٤٤/٣، ٦٩، ٧٥، ٨٦، ٩٤، ٩٧، 
 ،٣١٣، ٣٢٩، ٤١٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٥٠٦، ٥٣١
٥٣٣، م١٧/٤، ٩١، ٤٠٤، ٥٢٧، ٥٥٠، ٥٥٥، 
م٤٧٠/٥، ٥١٠، ٥١١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٩، ٥٣١، 
٥٧٥، ٦٥١، ٦٥٢، م٢٠/٦، ٤٦، ٤٨، ٥١، ٥٥، 
٥٦، ١٢٣، ٣٦٢، ٤٢٧، ٥٤٦، ٦٠٧، م٥١/٧، 
٢٥٧، ٣٠٥، ٥٠٧، ٥١٣، م٤٤/٨، ٤٧، ٥٨، 
 ،٦٠، ٦٢، ١١٤، ١٢١، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٢
 ،١٦٣، ٢٠٥، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٥١
 ،٢٥٦، ٢٦٤، ٣٣٠، ٣٣٣، ٤١٠، ٥٨٠، ٥٨٢
 ،١٩٥  ،١٩٣  ،١٩٢  ،٩٠  ،١٦ م١٠/٩،   ،٥٨٥
 ،٣١٦  ،٢٨٩ م٢٨٧/١٠،   ،٥١٤  ،٢٢٤  ،٢٢٣
 ،٢٨٧  ،٢٨٢  ،٢٧٧  ،٢٠٧  ،١٤٠ م١١٣/١٢، 
 ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٦٧  ،١٤٩ م٦٧/١٣،   ،٥٧٠
 ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٢٨٢  ،٢١١  ،١٩٠  ،١٨٩  ،١٨٨
٤٣٦، م٢٩٦/١٤، ٥٧٩، م٩٤/١٥، م٣١٨/١٧، 
٣٢٨، ٤٤٩، ٥٩٨، ٦٥٤، ٦٥٥، م٣٨٥/١٨، 
م٢٧/١٩، ٣٤، ٣٨، ١٧٦، ٢٦٨، ٢٧٣، ٢٨٦، 
 ،٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥
٢٩٧، ٣٠٤، ٣٠٦، ٦١٢، ٦٤٠، م٧/٢٠، ١٠، 
 ،١٢، ١٨، ١٩، ٢١، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٤٣
٦٢٣، ٦٦٠، ٧٢٠، م٨٦/٢١، ٩٤، ١٠٣، ١٣٥، 
٥٥٣، م١٤/٢٢، ١٥، ٩٩، ١٢٥، ١٢٧، ١٣٥، 
 ،١٧٩، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٥٧
 ،١٤٣ م١٧/٢٣،   ،٤١٤  ،٣٧٩  ،٣٤٦  ،٣٤٢

١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ٢٤٧، ٢٧٠، ٣٦٧

العرب األحرار م٤٨٤/٨• 
عرب يهود خيبر م١٥٩/٨• 
العرفاء م٤٣٠/١٢• 
الُعَرنِيون م٣٢٦/٨• 
عساكر المسلمين م١٧٧/٥، ١٨٤• 
العصبات م٢٨٧/١٧• 
العصبات األحرار م٤٢٧/١٩• 
العّطارون م١٧٢/١٢• 
عظماء األعاجم م١٩٦/٩• 
العقالء م١٨/١، ٣٢٠، م٧٧٢/٢٠• 
العلماء م٧/١، ١٨، ٦٠، ٦١، ٦٤، ٨١، ٢٤٢، • 

 ،٢٦١، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٦  ،٢٤٤، ٢٥٧، ٢٥٩
 ،٢٦٧، ٢٧٠، ٢٨٣، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٣٦، ٣٣٩
 ،٣٤٠، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٦٦، ٣٧٠، ٣٧٦، ٤٠٤
٤٠٦، ٤١٣، ٤٢٢، ٤٢٥، م٤٣/٢، ١٢٦، ٢٥٥، 
٧٠١، م٣٥٨/٣، م٩/٤، ٤٢٩، ٥٤٦، م٣٤٠/٥، 
 ،٢٥٤ م٦٢/٧،  م٤٩/٦،   ،٧٠٠  ،٦٥٤  ،٣٦٨
 ،٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩١
 ،٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٨، ٣٤٧، ٣٥٢
 ،٣٥٣، ٣٦٣، ٣٨١، ٤٠٦، ٤١٨، ٤٤٨، ٤٦٢
٤٨٢، ٤٨٤، ٤٨٧، ٤٩٢، م٢٠/٨، ٤٧٠، ٤٨٨، 
٤٩٢، م٦٢/٩، ٩١، ١٤٦، ١٥٦، ٢٥٦، ٣٧٧، 
 ،٥٢٨  ،٣٧٣  ،٣٧١ م٣١٦/١١،  م٢٩٤/١٠، 
م١١/١٢، ٢٨، ٧٤، ١٠٦، ٢٧٣، ٥٧١، م١١٥/١٣، 
م٣٧/١٨،   ،٣٧٩ م٢٠/١٧،   ،٥٥٧ م٩٨/١٤، 
 ،٤٨٥  ،٣٨٥  ،٢٧٠  ،٢٢٥ ٢٦٢، م٩/١٩، 
م٤٧٩/٢٠، ٥٢٨، ٦١١، م٦٣٩/٢١، م١٦/٢٣، 

٣٣، ١٤٤، ٢٥٨



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٢٥٨

علماء اإلباضية م٥/١، ١٢، ٧٢• 
علماء اإلسالم م١٠/١• 
علماء األصول م١١/١، ٢٣، ٢٧• 
علماء أمة محمد ژ م٢٥/١، م٧٤٥/٢• 
علماء األمصار م٢٣٤/٣، م٧١٣/٥، م٦٤٣/١٧، • 

م٥٦/١٨
علماء أهل الحجاز والعراق والّشام ومصر • 

م٥٧٨/٢٠
العلماء بالّسّنة م٨٩/٨• 
العلماء باهللا م١٢٤/٨• 
العلماء الثقات م٣٤٧/٧• 
علماء ُعمان م١٣/١، ٣٨• 
علماء قومنا م٤٨٨/١٩• 
علماء الكالم م٧١/١• 
علماء المسلمين م١٨/١، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٨٤، • 

 ،٣٥٦  ،٣٥٣  ،٣٥٢  ،٢٨٨  ،٢٧٦ م٢٧٣/٧، 
م١٠٧/١٢،  م١٨٤/١٠،  م٦٩/٨،   ،٥٥٢  ،٣٧٧

م٧١/٢٢
علماؤنا م٣٢١/١، م٥٥١/٢، ٨٢٥، م١٨٠/٦، • 

م٣٩٨/٧، م٤٦٢/١٢، م٤٠١/١٥، م٤٨٨/١٩، 
م٦٨/٢٢، ١٠١، ٢٢٠

علوج المشركين م٣٠٥/٨• 
عّمال اإلنصاف م٦٢/٩• 
العماليق م٢٤٠/٢٢• 
الُعمانيون م٦/١، ٢١• 
عندنــا م٣١/١، ٣٥٤، م٣٦٥/٢، ٤٩٣، ٤٩٥، • 

٨٢٤، م٦٥/٣، ١٠٢، ١٥٦، ٢١٧، ٣٤٣، ٤٠١، 
٤٨٧، ٥١٧، م٦١/٤، ١٣٤، ١٣٥، ١٧٠، ٢٠٨، 

 ،٥٤٧  ،٥٤٠  ،٥١١  ،٤٩١  ،٤٣١  ،٣٧٤  ،٣٢٥
٥٤٨، ٥٧٢، ٥٩٤، م١٥/٥، ١١٣، ٢٦٩، ٣٤٣، 
٣٦١، ٥١٦، ٧٠٤، م٢٢٤/٦، ٢٣١، ٢٤٣، ٢٦٢، 
م٣٠/٧، ٩٥، ١٢٥، ١٣٩، ١٦٧، ١٨٢، ١٨٨، 
٢٢٥، ٣٨٤، ٤٤٦، ٤٤٨، ٤٩٠، م٧٨/٨، ٨٦، 
 ،١٣٦، ١٦٧، ١٧٢، ٢٠٨، ٢٧٧، ٢٨٤، ٢٨٧
 ،٤٦٩  ،٤٤١  ،٣٥٤  ،١٦٠ م١١٦/٩،   ،٥٢٨
م٢٧/١٠، ٥٧، ١١٨، ١٤٠، ١٧٢، ٢٠٣، ٢٧١، 
 ،٥٤٧  ،٥٣٠  ،٥٢٦  ،٣٧٢  ،٣٣٨  ،٢٧٩
م٢٩/١١، ٤٢، ١٩٨، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٩٩، ٤٧٧، 
٦٠٧، م٧٤/١٢، ٩٤، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣٥١، ٤١٣، 
٤٧١، ٤٩١، ٥٥٥، ٥٨٧، ٥٩٨، ٦٢٤، م١١٥/١٣، 
٣١٨، ٤٥٦، م٨٦/١٤، ٢٠٩، ٢٢٣، ٢٩٦، ٥٧١، 
٦٧٣، م٧٣/١٥، ٧٧، ١٠١، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، 
 ،٢٤١، ٢٥١، ٣٦٨، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩٤، ٤٠٦
 ،٤٥٠  ،٤١٠  ،٣٠٣  ،٢٣٣ م١٥٩/١٦،   ،٤٩٢
 ،٢٢١، ٢٤٤، ٢٤٦، ٤٩٢  ،١٦١ م١٥/١٧، ٦٥، 
م٥٤/١٨، ٩١، ٩٥، ١٩٦،   ،٤٩٣، ٥٦٢، ٥٨١
٣١٩، ٣٣٢، م٨٢/١٩، ١٧٨، ٢٠٦، ٢٦٢، ٢٧٢، 
 ،٣٠٦، ٣٢٠، ٣٥٦، ٣٦٤، ٣٨٩، ٤٨٢، ٥١٦
٦١٤، ٦٢٢، م١٠٧/٢٠، ١٣٠، ١٦٠، ٢١٤، ٢٦٠، 
م١٤٩/٢١،   ،٧٠٨  ،٥٥٥  ،٥٢٣  ،٥٠٩  ،٤٧٤
١٦٨، ٢٩٦، ٤٣٧، ٥٦٩، ٥٩٧، ٦١٣، م١٠١/٢٢، 
١٦٥، ٢٨٥، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٦١، م٣٨/٢٣، ٤٧، 
 ،٧١، ٨٦، ٨٨، ٩١، ٩٩، ١٤٤، ١٥٤، ٢٠٢، ٢٥٥
 ،٢٩٦، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٥٢، ٣٧٤، ٣٨١، ٣٨٣

٣٩٩، ٤٠٤، ٤٠٨، ٤١٩
العوام م٢٨٢/٧، ٣٥١، ٣٥٤، م١٠٣/٢١• 



٢٥٩ فهرس الطوائف والجماعات

عواّم أهل العلم م٢٦/١٢• 
عواّم المسلمين م٣٨٨/٨• 
العواهر م٥٦٨/٨• 

غ

الغائبون م١٩٠/١٧• 
الغارمون م١٤/٥، ١٥، ١١٤، ١١٥، ١٣٠، ١٤٦، • 

م١٦٣/٩،   ،٧٢٨  ،٣٧٩  ،١٨٧  ،١٨٤  ،١٧٥
م٥٨٤/١٧

الغرباء م٢٨٣/٧، ٥٥٦، م٣٥٧/١٧، م٧٤/١٨• 
الغرماء م٢٦٠/٥، م١٣٠/١٠، ٥٥٠، م٣١٢/١٢، • 

 ،٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٤٦
 ،٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١
 ،٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩
م٣٤٨/١٤، ٣٩٥، ٣٩٧، ٤٠١، ٤٣٢، م١٠٧/١٥، 
 ،٤٦٩  ،٤٦٣  ،٤٦١  ،٤١٣  ،٤٠٩  ،٣٩٠  ،٣٤١
٤٧٧، ٤٧٩، م٤١١/١٦، م٨/١٧، ٩، ٨٩، ٩١، 
 ،١٠٩، ١١٠، ١٧١، ٢١٤، ٢٣٠، ٢٣٤، ٥٠٣، ٥٠٤

٥٨٣، م١١٣/١٨، م٥٩٥/١٩، م١٢١/٢٠، ٢٩٦
الغزاة م٢٥/٨• 
الغّسال م٦٤٣/١٢• 
غطفان م٤٨٠/٤، م٣٩٨/١٣• 
غفار م٥٠٢/٢، م١٢٥/٢٢• 

ف

الفئة الباغية م١١٢/٨• 
الفارسية م٢١٦/٢• 
الفاسقون م٩٦/٨، ٣٧١، م١٤٥/١٦• 

الُفّتان: الّشياطين م٣٥٦/٢• 
الفّجار م٣٢٦/١٧• 
الفدادون م٢١٠/١٢• 
الفرسان م٨١/٣، م٥٩/٨• 
فرسان العرب م٥٥/٨• 
 • ،٥٠٤  ،٢٥٦ م٢٣٠/٧،  م٢١٥/٢،  الفــرس 

م٢٩٦/١٤، م٣٢٨/١٧، م٢٠١/٢٠
الفّســاق م٨٠/٢، م٥١٥/٧، ٥٣٤، م٧٨/٨، • 

٥٤٧، م١٨/٩، ٣٩٦، م٧٥/١٠، ٢٤٠
الفسقة م٩٠/٨• 
الفصحاء م٢٨/١٢• 
م٥٥٦/٤، •   ،٢٦٧  ،٢٦٥ م١٨١/١،  الفقــراء 

م١٤/٥، ١٥، ١٦، ٢٤، ٧٧، ٨٢، ١٠٣، ١٠٩، 
 ،١١٠، ١١٣، ١١٦، ١١٨، ١٢٢، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٥
 ،١٤٠، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٥، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٣
 ،١٩٩  ،١٩٧  ،١٩٦  ،١٩٣  ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٨٤
 ،٢٣٣  ،٢١٧  ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢٠١  ،٢٠٠
 ،٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٣، ٢٦٩، ٢٧٦
 ،٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٩، ٣٠٨، ٣١٥، ٣١٩، ٣٦٥
 ،٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٦، ٣٧٩، ٣٨٣، ٤٣٥
 ،٤٣٦، ٥٠٢، ٥٢٥، ٥٧٤، ٥٧٦، ٦٣٨، ٦٤٠
 ،٦٤٧، ٦٥١، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٧٠، ٦٧٣
 ،٦٧٦، ٦٧٨، ٦٨١، ٦٨٥، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢
 ،٧٤١  ،٧٣٩  ،٧٣٧  ،٧٣٠  ،٧٢٥  ،٧٢٠
 ،٦٠١  ،٣٨٨  ،٣١٣  ،٣١١  ،٣٠٩ م٣٠٨/٦، 
٦٠٢، ٦٣٠، م٤٤/٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٥٧، 
 ،٧٩، ٨٢، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ١٠٦، ١٨٢، ٢٠٠
 ،٢٢٧، ٢٢٨، ٣٨٠، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٦٨، ٥٤٨
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 ،١٨٣ م١٢٩/٨،   ،٥٧٠  ،٥٦٩  ،٥٦٧  ،٥٥١
٢٠٨، ٢١٠، ٢٤٨، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨١، م١٦٩/٩، 
٢٠١، ٢٠٦، ٢١٠، ٢١١، م١٣٣/١٠، ١٣٤، ١٣٥، 
١٨٣، م١٢٥/١١، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، 
 ،١٣٤، ٢٤٦، ٣٧٨، ٤٢١، ٤٣٤، ٤٣٩، ٤٦٣
 ،٤٦٤، ٤٩٢، ٥٤٥، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨
 ،١٠٢  ،٩٨  ،٥٦  ،٥١ م٢٠/١٢،   ،٥٩٥  ،٥٩٣
 ،١٠٣، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢
 ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤٠  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٣
 ،١٤٥، ٢٠٦، ٢٣٧، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٣
٣٨٥، ٣٨٦، ٥٥٠، ٧١١، م٣٥/١٣، ٥٩، ١١٤، 
 ،١١٥، ١١٦، ١١٨، ١٢٢، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٩
 ،١٤٢، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٥، ١٦٤، ١٦٥
١٧٥، ٣١٨، ٣٨٤، م٣٢/١٤، ١٦٩، ٢٦١، ٤١٨، 
م٧٠/١٥،   ،٥٩٠  ،٥٨٩  ،٥٥٨  ،٥٤٢  ،٥٢٨
 ،٢٨١، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٦، ٢٩٩
 ،٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣١٠، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦
 ،٣٢١، ٣٣١، ٣٦٥، ٣٩٤، ٣٩٩، ٤٠٥، ٤٠٨
 ،٤٤٦، ٤٥٨، ٤٦٧، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠
 ،٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩
٥٢٠، ٥٢١، م٧/١٦، ٨، ١٠، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩، 
 ،٢١، ٢٤، ٢٩، ٣٤، ٣٨، ٤٥، ٥٧، ٦٣، ٦٥
 ،٦٧، ٨٠، ٨١، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ١٠١، ١٠٢
 ،١٠٤، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣
 ،١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١٢٠، ١٢١، ١٢٣، ١٢٧
 ،١٥٥  ،١٥٠  ،١٤٨  ،١٤٣  ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٢٩
 ،١٥٦، ١٥٧، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٥
 ،٢٤٧، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٩٦، ٣٠٧، ٣١٠

 ،٤١٩  ،٤١٦  ،٤١٥  ،٤١٤  ،٤١٣  ،٣٦٠  ،٣٢٢
٤٣٥، ٤٤٠، ٤٤٦، ٤٥٠، م٦٠/١٧، ٦١، ٨٣، 
 ،٩٧، ٩٨، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢
 ،١٥٢  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٣٨  ،١٢٩  ،١٢٦  ،١٢٣
 ،١٥٣، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٣
 ،٣٢١  ،٣١٧  ،٣١٠  ،٢٢٠  ،٢١٤  ،١٩٢  ،١٦٤
 ،٣٢٢، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٥٦، ٣٧١، ٣٧٢، ٤٠٧
 ،١٨٢ م١١٩/١٨،   ،٦٤٨  ،٥٥١  ،٥٢٣  ،٤٠٩
م١٥/١٩، ٣١٢، ٥١٨، م١٨٤/٢١، ٤٩٨، ٥٢١، 

٥٢٨، م٥٣/٢٣، ٢٦١
فقراء أدم م٣١٠/١٥• 
فقراء األرحام م١٢١/١٦• 
فقراء األقربين م١٢١/١٦• 
فقراء اإلنس م١١٢/١٦• 
فقراء أهل حربه م١٢٦/٥• 
فقراء أهل الدعوة م٦٠١/٦، م١١/١٦، ١٥• 
فقراء أهل الّذّمة م٦٠١/٦، م٢٥٤/٨، م٥٢٨/٢١• 
فقراء أهل الذمة والرهبان م٨٦/٧• 
فقراء أهل العراق م١٧٨/٥• 
فقراء أهل ُعمان م٦٠١/٦• 
فقراء أهل الكتاب م١٣٢/٥• 
فقراء الحرم م٣٦٨/٦• 
فقراء قومنا م١٣٢/٥، م٣٠٨/٦، ٥٤٥، ٦١٣• 
فقراء المجوس م٥٢٨/٢١• 
فقراء المسلمين م١٣/٥، ١٠٨، ١٠٩، ١٢٤، • 

١٣٢، ١٤٠، ١٥١، ١٥٢، ٣٨٦، ٦٧٤، م٣٠٨/٦، 
٣١٤، ٥٤٥، ٦٠١، ٦١٣، م٨٧/٧، ٨٨، ١٢٤، 
 ،١٠٢ م٩٧/١٢،  م٥٥١/١١،  م٢٥٤/٨،   ،٢٠١
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م١٣٣/١٣، ٢٨٤، م٨/١٦، ٩، ١٠، ١٤، ١٦، 
١٧، م٣١٧/١٧، م٥١٥/٢١

فقراء المشركين م١٤٠/٥• 
فقراء مصر م٣٧٧/١٢• 
فقراء مّكة م٦٠١/٦، م٨١/٧، ٨٣، ٨٦، ١٠٤، • 

م٣٧٨/١٢
فقراء نزوى م١٠٥/١٦• 
الفقهــاء م٣٣/١، ٩٥، ٢٤٣، ٢٨٦، ٢٨٨، • 

 ،٣٠١، ٣٣٩، ٣٥١، ٣٦٠، ٣٦٥، ٣٧٦، ٣٧٩
 ،٣٨٧، ٣٩٤، ٣٩٦، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢، ٤١٠
 ،١٧٠  ،١٤٤  ،٩٥  ،٨٤  ،٨٣ م٣٤/٢،   ،٤١٨
 ،٢١٨، ٢٤٩، ٣٧٩، ٣٩٨، ٥٣٤، ٥٤٥، ٥٥٢
٥٨٨، ٥٩٢، ٧٢٤، ٧٧١، ٨١٩، م٣٢/٣، ٦١، 
 ،٢٤٧  ،٢٣٧  ،١٧٧  ،١٧٣  ،١٥١  ،١٢٧  ،٧٦
٣٣٤، ٣٤٩، ٣٥٥، ٣٥٧، ٤٢٩، م٥٩/٤، ١٥١، 
 ،٢٦٩  ،٢٣٦  ،١٩٩  ،١٧٤  ،١٦٩  ،١٥٨  ،١٥٥
 ،٣٠٨، ٣٠٩، ٣٤٠، ٣٥٦، ٣٥٧، ٤٤١، ٤٤٦
 ،٦١٦  ،٦١٥  ،٥٦١، ٥٩٨، ٦٠٣  ،٤٩١  ،٤٦٣
٦١٨، م٨٦/٥، ٨٧، ١٠٨، ١٩١، ٢٥٢، ٢٥٣، 
 ،٢٥٤، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٧٢
 ،٤١٤، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٧
 ،٥٤٨، ٦٢٢، ٦٥٠، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٨، ٦٨٥
٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠٦، ٧٢٢، ٧٤٢، م١٤١/٦، ١٧٨، 
٢١٩، ٣٢١، ٣٥٦، ٥٩٣، ٦٠٧، م١٧/٧، ٤٥، 
 ،٨٤، ٩٢، ١٠٥، ١٠٧، ٢١٥، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٤٠
 ،٢٥٦، ٣١٨، ٣٨٨، ٤١٨، ٤٢٧، ٥١٨، ٥٢٣
٥٦٠، م٤٣/٨، ٧٨، ١٦٥، ٢٤٧، ٢٩٥، ٣٤٩، 
٦٠٩، م٧٢/٩، ١٥٤، ١٦٠، ٢٨٠، ٣٨٥، ٤٨٣، 

٥٠١، ٥٠٣، م١٧/١٠، ٧٢، ٨٤، ١٧٤، ٢٤٣، 
٢٥٤، ٤٠٧، م١٣٤/١١، ١٨٥، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٤١، 
 ،٢٩٥، ٢٩٩، ٣٣٨، ٣٩٢، ٣٩٧، ٤٠٥، ٤٥٠
٤٩٥، ٥٤٠، ٥٤٢، ٥٧٤، م٩٤/١٢، ١٤٥، ١٦٠، 
 ،٤٩٤  ،٤٩١  ،٤٣٩  ،٣٣٠  ،٣٢٢  ،٢٣٤
 ،٣٢٥، ٣٣٣  ،٣٠٦  ،٣٠٥ م٥٤/١٣، ٢٧٦، 
 ،٢٧٧ م٨/١٤،   ،٤٨٤  ،٤٠٧  ،٣٤٢  ،٣٣٨
 ،٤٢٤، ٤٤٣، ٤٩١، ٥٠٩، ٥٦٦، ٥٨٤، ٥٩٢
 ،١٨٨  ،١٠٤ م٥٧/١٥،   ،٦٩٩  ،٦٩٧  ،٦٨٨
 ،١٩٨، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٤٧، ٣١٨، ٣٥٠، ٣٥٢
 ،٥٠١  ،٤٩٤  ،٤٢٧  ،٤٢٠  ،٤١١  ،٤٠٨  ،٤٠٢
م٧٥/١٦، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١٣٤، ١٤٢، ١٥٠، 
 ،١٥٤، ١٧٠، ١٨٠، ١٨٦، ١٩١، ١٩٥، ٢١٣، ٢٣١
٢٤٢، ٢٤٤، ٢٨٧، ٤٢٣، ٤٥١، ٤٥٣، م٨١/١٧، 
 ،٢٩٢  ،٢٦٩  ،٢٦٧  ،٢٢٢  ،٢٠٩  ،١٨٥  ،١١٧
 ،٢٩٥، ٣٤١، ٣٧٢، ٤٢٩، ٥٠٩، ٥١٥، ٥٣١
٥٣٣، ٥٦٤، ٥٦٩، م٦٦/١٨، ٦٧، ٧٥، ١٢٥، 
 ،١٧٩  ،١٧٧  ،١٧١  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٢  ،١٣٩
 ،١٨٣، ١٩٠، ٢٢٨، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤٧، ٣١٧
 ،١٣٣  ،٧٧ م٤٨/١٩،   ،٣٨٥  ،٣٣٢  ،٣٢٩
 ،١٩٧، ٢٣٨  ،١٩٥  ،١٩٠  ،١٧٩، ١٨٨  ،١٦٢
 ،٢٥٨، ٢٦١، ٢٨٨، ٣٨٢، ٣٨٦، ٤١٥، ٤٢٨
٤٢٩، ٤٤٤، ٤٥٥، ٤٩٣، ٥١١، م١٦/٢٠، ٤٠، 
 ،١٧٠  ،١١١  ،١١٠  ،١٠٨  ،٩٢  ،٥٧  ،٤٣  ،٤٢
 ،٢٢٤، ٣٠٣، ٣٧٧، ٤٥٦، ٤٨٥، ٥٣٩، ٥٤٩
 ،٥٥٨، ٥٦٢، ٥٨٨، ٦١٨، ٦٨٧، ٧٠٦، ٧٢٦
٧٧١، م١٢/٢١، ١٥١، ٣٢٢، ٤١٤، ٥١٤، ٥٦١، 
٥٧٠، ٦٠٧، ٦١١، ٦٦٠، م١٥/٢٢، ١٩، ٢٨، 
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 ،٣٩، ٧٢، ٧٧، ٨٢، ٩٢، ١٠٠، ٢٠٤، ٢٤٥
٣٤٤، ٣٦١، ٣٧٠، ٣٩٢، ٤١٢، م٥٠/٢٣، ٧٨، 
 ،٧٩، ٩٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٦، ١٧٤، ٢١١، ٢٩٤
 ،٣١٠، ٣٣٥، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥٨، ٣٧٤

٣٨٠
فقهاء اإلباضية م٦/١، ١٦، ٣٥، ٣٨• 
فقهاء إزكي م٢٥٦/١٢• 
فقهاء اإلسالم م٢٠/١• 
فقهاء أصحابنا م٢٧١/٩، م١٨٤/١٦• 
م٣٨/٤، •   ،٣٨٦ فقهــاء األّمــة م٣٨/١، 

م٤٨١/٢٠
فقهاء األمصار م٥٥٤/١٧• 
فقهاء أهل الخالف م١٥٣/١٢• 
فقهاء أهل الشام م٢٩٥/١٧• 
فقهاء أهل العراق م٥٣٥/١٠• 
فقهاء أهل الكوفة م٢٩٥/١٧• 
فقهاء ثقات م١١٥/١١• 
الفقهاء السبعة م١٩/٥• 
فقهاء ُعمان م٥٥٢/١٤، م٥٤٢/١٧، م٧١٧/٢٠• 
فقهاء القانون الجنائي م٢٠/١• 
فقهاء المســلمين م٣٦/١، ٣٢٩، م٦٢/٢، • 

م٤٧/٥، ١٧٥، ١٨٧، ٣٧٩، م٩٤/٨، ٢٥٨، 
٤١٨، ٥٩٦، م٩١/٩، ١٥٥، ٢٦٣، م٣٠٨/١٣، 
م٥٣/١٥، ١٧٥، ٢٤٩، ٢٥٠، م١٥٣/١٧، 

م٢٩١/١٩، م٥٧٤/٢١، م٩٦/٢٢
الفقهــاء من التابعين مــن أهل البصرة • 

م٢٩٥/١٧
الفقهاء من خراسان م٨٠٤/٢٠• 

م٣٧٣/١١، •  م٥٣٦/١٠،  م٤٤٨/٤،  فقهاؤنــا 
م١٤٥/٢٠

ق

القائسون م٣٢٠/١، ٣٢١، م٩٦/٢، م٧٨٠/٢٠• 
قادة العرب م١٣/٥• 
القاصرون م٢٠/١• 
قبائل العرب م٢٩٨/١٩• 
القبط م١١٣/١٣، م٢٩٦/١٤• 
قحطان بن عامر (قبيلة) م٤١٤/٢• 
القحطانية م٦٢/١• 
القدرّية م٤٨٠/٧، م٤١٥/٨• 
القّراء م٢٧٣/١، م٢٨٤/٢، م٩٢/٣، م٦٦/٢٢• 
القرابة الفقراء م٢٣٤/٥• 
قرابة النبّي ژ م١٩٤/٩• 
م٥٥٧/١٤، •   ،٥٩٢ م٤٦٥/١١،  القرامطــة 

م٢٢١/١٦، م١٢٤/١٧
قريش م١٢٥/٤، ٤٢٣، م٤٢٦/٦، ٤٨٠، ٦٠٧، • 

م٣٠٤/٧، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٣٠، ٣٣١، م١٩/٨، 
م٢٣/٩، ١٩٤، م١٧/١٣، م٥٤/١٩، ٢٩١، ٢٩٥، 
٢٩٦، ٢٩٧، ٦١٢، ٦٤٥، م٢٤١/٢٢، م١٢/٢٣، 

١١٨، ٢٦٨
قريظة م٦٦٤/١٧، م٦٤٩/٢١• 
القصار م٦٤٣/١٢• 
القّصاص م٢٢٨/١٢• 
القضاة م٢٩/٩، ٤١، ٤٢• 
قضاة العدل م٦٢/٩• 
قضاتنا م٤٥٣/١٣• 
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قضاعة م٣٧٢/١٠• 
قّطاع الّسبيل م٩٣/٨• 
قّطاعة الّطريق م٥٥٥/٨• 
القّواد م١٦٦/٩• 
قوم ثمود م٢٣٩/٢٢، ٣٠١• 
قوم عاد م٣٠١/٢٢، ٣٠٦• 
قوم لوط ‰ م٤٩٨/٢٠، م٢٦٩/٢٢، ٣٤٩• 
م١٣٠/٢، ٢٤٢، ٤٦٠، ٤٧٩، ٥١٨، •  قومنــا 

 ،٨٣٧  ،٧٧٥  ،٦٢٨  ،٦٠١  ،٥٩٧  ،٥٢٣
 ،٣٠٧  ،٣٠٥  ،١٨٣  ،١٨٠  ،١٧٢ م١٦٦/٣، 
 ،٤٤٩  ،٤٢٦  ،٣٤٩  ،٣٤٤  ،٣٣٦  ،٣٣٥
م٧٩/٤، ٣٥٣، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٧، ٤٨٤، ٥٤٥، 
 ،١٧١  ،١٤٢  ،١٣٨ م٩٤/٦،  م١٠٦/٥،   ،٥٦٩
 ،٢٦٠، ٢٦٤، ٢٦٦، ٤٤٤، ٤٤٧، ٤٨٤، ٥٤٧
 ،٥٢٢  ،٣٣٠  ،٩١ م٢٥/٧،   ،٥٩٧  ،٥٩٣
م٧٧/٨، ٩٥، ١٣٦، ٢٩٣، ٣١٣، ٣١٤، ٣٣٣، 
 ،٤٧٢  ،٣٩٥  ،٣٧٨  ،٨٨ م٧٨/٩،   ،٤٤٣
م٥٢/١٠، ٧٥، ٧٦، ٨٠، ٨٧، ٨٨، ٩٤، ١٧٢، 
م٥٨١/١١،   ،٣١٧  ،٣١٦  ،٢٨١  ،٢٣٠  ،١٩١
م٢٥/١٢، ٧١٠، م٣١/١٣، ٢٢٩، ٢٣٠، ٣١٠، 
 ،١٦ م١٠/١٧،  م٥٥/١٤،   ،٤٥٤  ،٣٩٢  ،٣١٤
 ،٥٤٦  ،٥٤٠  ،٥١٥  ،٤٥٢  ،٣٦٦  ،١٣٣  ،٩٨
 ،٥٤٩، ٥٦٠، ٥٨٤، ٥٨٨، ٦٢٤، ٦٢٩، ٦٧٣
م١١٥/١٨، م١٦٢/١٩، ٤١١، ٥٤٢، ٥٧٨، ٥٨٦، 
٦٢٦، م٤٥/٢٠، ٢٩٢، ٤١٩، ٥٢٧، ٥٤١، ٥٤٩، 
 ،٥٥٠، ٥٥١، ٦٩٦، ٧٥٢، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٧٣
 ،٢٩٠  ،٢٠٤  ،٢٠٣ م١٧٠/٢١،   ،٧٨٩  ،٧٨٦
 ،٥٩٠  ،٥٥٤  ،٥٥٣  ،٥٤٧  ،٤٩٠  ،٤١٧

م٩٦/٢٢، ١٨٤، ٢٠٦، ٢١٠، ٢٤٣، ٢٧٠، ٢٨٧، 
 ،٣٠١، ٣٤٣، ٣٧٨، ٣٨٥، ٣٩٤، ٣٩٥، ٤٠٨
٤١٤، م٥٩/٢٣، ١٢٧، ٢١٩، ٢٢٤، ٢٧١، ٢٨١، 

٢٩٢، ٣٠٩، ٤٢١

ك

الكافرون م١٣٦/٨، م٢٧٩/٢٣• 
الكبراء م٣٧٢/١• 
الكّتاب الّثقاة م٨٤/٩• 
 • ،٥٤٦ م٥٤٥/١٩،  م٢٩٩/١،  الكتابّيــات 

م٢٨٣/٢٢
م٤٠٣/٧، •  م٣٩٥/٧،  م٥٢٥/٥،  الكّفــار 

م٢٣٥/٨، م١٠١/١٠، م١٥١/١٢، م٣١٩/١٨، 
٣٣٣، م٢٨٨/١٩

كّفار قريش م٤٢٣/٤• 
كّفار مّكة م١٢/٥، م٥١٧/٧• 
كفرة أهل الكتاب م١٥٦/٨• 
كنانة م٦٠٧/٦• 
كندة (قبيلة) م٢٩١/١٩، ٣٨٩• 
الكوفيون م٨٤٠/٢، م١٢٩/٢٣، ١٧٧• 

ل

لِْحَيان م٢٣٨/٤• 
الّلصوص م١٠٢/٢، ٣٦٧، م٥٢٢/٦، م٥١٥/٧، • 

٥٣٤، ٥٦٠، ٥٧٦، م٧٦/٨، ٧٧، ١٠٩، ١٤١، 
 ،٣٠٨، ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٤
 ،٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٤٥٥، ٥٤٨، ٥٥٦، ٥٥٧
م٢٣/١٣،   ،٣٢٤ م٢٢٠/١٢،  م٥١٠/٩،   ،٥٦٢
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م٤١٥/٢٢،   ،٨٧ م٨٢/١٨،  م٤١٤/١٤،   ،٤٢
م٣٢/٢٣، ٤٩

الّلغوّيون م١٢٥/٢٢• 

م

المؤّذنون م٥٤/٤، ٩٤، ٩٥، م٤١٨/٧• 
المؤرخون م١٨/١، ٧٥• 
المؤّلفة قلوبهم م١٣/٥، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩• 
المؤمنــات م٢٣٥/١٨، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤٠، • 

 ،٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٧، ٢٩١، ٣٣٠، ٣٩٠، ٣٩١
م٥٤٢/١٩، ٥٤٧، ٥٥٠

المؤمنون م٢٦١/١، م٨٥/٢، ٢٦١، م٢٢٨/٣، • 
 ،٢٣٩  ،٢٣٦ م٢٣٥/١٨،   ،٣٧٣ م٢٨٦/٧، 
 ،٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٧، ٢٩١، ٣٣٠، ٣٣٢
 ،٢٧١  ،٢٦٨ م٢٦٥/١٩،   ،٣٩٩  ،٣٩١  ،٣٩٠

٥٤٢، م١٤/٢٠
مازن م٤٦١/٢٠• 
المتأّنثون من الّرجال م٥٦٢/٨، ٥٦٤، ٥٦٥• 
المتجافيات م٤٧٦/٢٠• 
المتطّهرون م١٥/٣• 
المتفّقهة م٨١٤/٢، م٣٥٥/٣• 
المتفّقهة من مخالفينا م١١٠/٢٣• 
المتفيهقون م١٩٤/٢• 
المّتقون م١٤٥/١٦• 
المتواضعون م٥٠٨/٧• 
المجاهدون م٣١٤/٦، م٢٤/٨، ٨٨، م٢٠٦/١٢• 
مجتهدو األمة م١٦/١• 
المجتهدون من العلماء م٥٥/١• 

المجرمون م٣١٥/٨• 
المجلوبون م٣٢٩/١٧• 
المجــوس م٣٢/١، ٣٣٢، م٢١٥/٢، ٧٠٥، • 

م٥٠٣/٥، ٥١٥، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤،  م٨١/٤، 
٥٢٥، م٨٧/٧، ٣٩٥، م١٥٥/٨، ١٥٦، ١٥٨، 
١٦٢، م٩٩/١٠، ١٠٩، ١١٢، ١٦٦، ٤١٠، ٤٢١، 
م٣٣٦/١٧،  م٢٦٨/١٥،   ،٩٥  ،٩٤ م٤٠/١٢، 
٣٣٧، م٣٨٠/١٨، م٥٤١/١٩، ٥٦٥، م٥٢٨/٢١، 

م٣٢٤/٢٢، م٢٢٣/٢٣، ٢٩٥
المجوسون م١٠٩/١٠، ١١٢• 
المجوسّيات م٥٤٦/١٩• 
المحاربون م٥٢٠/٥، م١٦٠/٨، ٢٦٠، ٢٦٨، • 

٢٧٢، ٢٧٤، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٩، ٣٣٠، م٥٤٤/٩، 
م٣١٢/١٨، م٤٠٩/٢٢

المحاربون من المشرك م١٦٠/٨• 
المحّدثــون م١٤/٣، ١٥، ٥٣٣، م٤٠٨/٤، • 

م٣٦٥/٧، ٤٤٠، ٤٥٨، م١٣٠/٨، ٤٦٢، ٤٧٧، 
٥٢٩، ٥٤٢

المحصنات م١٩/٢، ٨١٥، م٥٢١/٧، م٣٢١/٨، • 
م٧٧/١٠، م٥٩٨/١٧، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٦٤، 

م٥٤٦/١٩، ٥٥٠، م٢٥٧/٢٢، ٢٨٣
المحصنات من أهل الكتاب م٥٥٠/١٩• 
المحصنون م٨١٥/٢• 
المخالفون م٦٢٣/٢، م٣١٣/٣، م٢٧٣/١٢، • 

م١٣٠/١٣، م٤٦٤/١٩
المخالفون من أهل العراق م٢٧٣/١٢• 
مخالفونــا م٣١/١، ٤٢، ٣٠٧، ٣٢١، ٤١٤، • 

م٣٥/٢، ٥٥١، ٥٩٠، ٧١٧، ٨١٧، ٨٢٠، ٨٢٥، 
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م٥٠/٣، ٧١، ١٤٨، ٣٢٨، ٤٩٦، ٥١١، م٤١١/٤، 
 ،٤٥٢  ،٢١٨  ،٢١٠  ،٢٠١ م١٨٠/٦،   ،٤٢٤
م٣٧٦/٩،  م٢٣٧/٨، ٢٣٨، ٢٤٨،  م١٩/٧، 
 ،٣٥٨  ،١٧٣ م١٣٣/١٣،   ،٥٤٤ م٥١٠/١١، 
م٥٣١/١٧، ٥٤٣، م٣٦/١٨، ٩١، ١٠٧، ١٢٥، 
 ،٦٢٦  ،٢٦٩  ،١٤٤ م١٣٧/١٩،   ،٤١٧  ،٣٠٣
 ،٣٤٣ م٢٧١/٢١،   ،٧٩٦ م٧٨٢/٢٠،   ،٦٣٣
 ،٢٥٥  ،١٩٠  ،١٢٩  ،١٠١  ،٧١  ،٢١ م١٣/٢٢، 

٢٧٦، ٣١٦، م٣٥/٢٣
المخبرون م٥٧١/١١• 
المخنثون م٢٧١/٢٢• 
المَدبرون م٣٠١/١٧• 
المدينون م٣٣/١• 
المرتّدون م١٥٦/٨، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٦، ٣٢٨، • 

م٣٠١/١٧، م٥٦٧/١٩
المرجئة م٤١٥/٨• 
المرسلون م٣٣٦/١، م٩/٤، م١٦/١٩• 
المساكين م١٣/٥، ١٥، ١٧٥، ١٧٧، ٣١٤، • 

م٢٤١/٦، ٣١٤، ٣٢٦، ٣٢٧،   ،٦٣٨، ٦٧٠
٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦١٢، م٤٧/٧، ٧٩، ٨٠، 
 ،٨٣، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ١٩٥، ١٩٩، ٢١٠، ٢١١
م٢٧١/١٠،   ،٥٧٣  ،٢١٠  ،٢٠٩ م١٢٩/٨، 
م٥٠٨/١٥، ٥٠٩، ٥١٦، م٤٥/١٦، ٦٠، ١١١، 
 ،٢٠٦ م١١٦/١٧،   ،٤٤٢  ،٤١٣  ،٣٦٠  ،٢٩٦
 ،٥١٥  ،٤٩٦ م٤٥٠/٢١،  م٣٧١/١٨،   ،٣٢٩

٥١٩، ٥٢٣، ٥٢٥، ٥٢٦، م٢٣٧/٢٣
المساكين من أهل الكتاب م١٨٣/٥• 
المستشرقون م١٤/١• 

م٦٧/١٨، ٧٨، ٣٣٠، ٣٩٢، •  المســلمات 
م٨/١٩، ٥٤٧

المسلمات الحرائر م٨/١٩• 
المسلمون م٤٤/١، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٢٩، • 

 ،٢٧٠، ٢٧٣  ،٢٠٥  ،١٨٤  ،١٨٠  ،١٣٠، ١٧٩
 ،٢٧٤، ٣٠١، ٣٤٠، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٦٨
 ،٣٧٢، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٩، ٣٩١
٣٩٥، ٤٠٢، ٤١٨، م١٢/٢، ١٣، ٣٢، ٣٥، ٤٤، 
 ،٤٩، ٦٠، ٢٠٧، ٢١٥، ٢١٧، ٢٢٧، ٢٤٤، ٢٥٠
 ،٢٥١، ٢٥٣، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٢
 ،٣٣٧، ٣٥٨، ٣٦١، ٤٦٦، ٤٨٢، ٥٠٢، ٥١١
٥٣٥، ٥٥١، ٥٩٢، ٧٤٤، ٧٤٥، م٥٠/٣، ١٢٤، 
٢٢٥، ٢٥٦، ٣٠٣، ٤٨٢، ٤٨٧، ٥٠٧، م١٥/٤، 
 ،١٧، ٤٧، ٧٦، ٩٣، ١٢٢، ١٥٣، ١٦٩، ١٧٠
 ،١٨٦، ٢٠٨، ٢٢٠، ٣٠٣، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٠
 ،٣٥٧، ٣٥٩، ٣٧٦، ٣٧٧، ٤٣٦، ٤٨٠، ٤٨٢
 ،٥١١، ٥٢٨، ٥٣٠، ٥٤٤، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨
 ،٦٤١  ،٦٢٤  ،٦١٦  ،٦٠٠  ،٥٩٩  ،٥٥١  ،٥٥٠
٦٤٥، م١٦/٥، ٥٢، ٧٤، ٧٥، ٨٣، ١٠٦، ١٠٧، 
 ،١٠٨، ١٢٤، ١٣١، ١٣٢، ١٣٦، ١٤٤، ١٧٠، ١٧٧
 ،١٨٩، ٢٢٣، ٢٢٧، ٣٠٩، ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٣١
 ،٣٣٦، ٣٤٨، ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٦٢، ٣٦٦، ٣٦٧
 ،٣٦٨، ٣٧٦، ٣٨١، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩٣، ٣٩٥
 ،٥٠٦  ،٥٠٥  ،٥٠٤  ،٤٣٣  ،٤١٤  ،٤٠٢  ،٤٠١
 ،٥٢٠  ،٥١٩  ،٥١٨  ،٥١٢  ،٥١٠  ،٥٠٨  ،٥٠٧
 ،٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٦، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣٢، ٥٦٨
 ،٥٧٤، ٥٨٩، ٦٠١، ٦٣٦، ٦٤٢، ٦٥٤، ٦٦٠
 ،٦٧٣، ٦٧٩، ٦٨٤، ٦٩١، ٧٠٥، ٧١٠، ٧١٩
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 ،١٥٦  ،٧٥  ،٧٢  ،٧١ م٤٤/٦،   ،٧٤٤  ،٧٢١
 ،٢٦٣، ٢٧٢، ٢٨٨، ٣١٤، ٣١٦، ٣٤٤، ٤٠٩
 ،٤٣١، ٤٥٣، ٤٧٥، ٤٨٠، ٥٢٩، ٥٩٣، ٦٠٢
٦١٣، ٦١٨، م٨٥/٧، ١٧٦، ١٧٨، ٢٧١، ٢٧٢، 
 ،٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٣، ٢٩٠
 ،٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣١١
 ،٣١٣، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٦
 ،٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٨
 ،٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٥، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٨
 ،٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٨، ٣٨٠
 ،٣٨٣، ٣٩٢، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٢، ٤١٣، ٤٢٧
 ،٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٤٩، ٤٥٠
 ،٤٥٤، ٤٦٠، ٤٦٢، ٤٦٥، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨٢
 ،٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٩، ٤٩١، ٤٩٤، ٤٩٨، ٥٢٦
٥٣٦، ٥٤٠، ٥٦٨، ٥٦٩، م١٦/٨، ١٨، ٦٩، 
 ،٨١، ٨٦، ٨٧، ٩٠، ٩١، ٩٥، ١٠٥، ١١٤، ١١٩
 ،١٢٦، ١٢٩، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٦، ١٥١، ١٦٠، ١٦٦
 ،١٦٧، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٥، ١٩٩، ٢٠٩، ٢٢١، ٢٢٥
 ،٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٤٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٧
 ،٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٦
 ،٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٦، ٣٠٩، ٣١٢
 ،٣١٨، ٣٢٧، ٣٨٧، ٣٩٦، ٤٠٩، ٤٢٢، ٤٢٦
 ،٤٣٨، ٤٩٦، ٥٠٢، ٥١٦، ٥١٧، ٥٥٩، ٥٩٨
م٥٠/٩، ٨٩، ٩١، ٩٢، ٩٨، ١٠٤، ١٠٧، ١٥٩، 
١٧١، ١٨٣، ١٨٦، ١٩٨، ٢٠٦، ٣٧٦، م٧٢/١٠، 
 ،٧٥، ٨٠، ٨٧، ٨٨، ٩٧، ١١٠، ١٥٧، ١٦٠
 ،١٧٠، ١٧٣، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٧، ٢٨٨
٢٩٣، ٤٩٩، م٢٩/١١، ٥١، ١٤٤، ٢٠٢، ٢٩٠، 

 ،٣١٦، ٣١٧، ٣٧٥، ٣٩٠، ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧١
 ،٥٨٤  ،٥٨٣  ،٥٨١  ،٥٣٦  ،٥٠٨  ،٥٠٧
م٢٤/١٢، ٣٤، ٥٦، ٧٦، ٩٠، ٩٦، ١٠٧، ٢٠١، 
٢٤١، ٣١٤، ٤٩٢، ٥١٥، ٦٥٤، م٢٤/١٣، ٣٢، 
 ،٥٢، ٥٤، ١٣٢، ١٤١، ٢١٩، ٢٣٠، ٢٤٥، ٢٧٢
 ،٢٩٥، ٣١٠، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٨، ٣٤٤، ٣٥٠
 ،٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧٤، ٣٩٨
٤٢٧، ٤٤١، ٤٥٤، ٤٦٠، ٤٧٠، ٤٧٤، م٦٨/١٤، 
 ،٨١، ٩٢، ١٥٠، ٢٢٩، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٩٣، ٣٣٢
 ،٣٣٣، ٣٥٩، ٣٦٩، ٤٤٤، ٤٨٢، ٤٨٨، ٤٩١
 ،٦٤١  ،٥٦٨  ،٥٥٧  ،٥٥١  ،٥٣٩  ،٥٣٥
م٧٣/١٥، ٩١، ١٣٣، ١٧٦، ١٨٠، ٢٢٢، ٢٣٧، 
 ،٢٥٧، ٢٦٢، ٢٧٣، ٢٨٦، ٤٠٦، ٤١٧، ٤٥٣
٤٧٩، ٤٩٥، ٥٢١، م٧/١٦، ٨، ٩، ١٠، ١٤، ٢٥، 
 ،١٤٦، ١٥٠، ١٧١، ١٧٩، ١٨٠، ١٩٥، ٢١٤، ٢٣٣
 ،٢٤٣، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٧٢، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٧
 ،٣٠١، ٣٢٢، ٣٣٢، ٣٧٨، ٤٠٢، ٤٣٨، ٤٤٠
م١٠/١٧، ١١، ٣٥، ٤٦، ٤٧، ١٠٤، ١١٧، ١٢١، 
 ،٢٠٦  ،٢٠٣  ،٢٠١  ،١٨٦  ،١٦٣  ،١٤٩  ،١٤٥
 ،٢٦٦  ،٢٤٤  ،٢٤٠  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢١٦  ،٢٠٧
 ،٢٧٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٣، ٣١١، ٣٣٦، ٣٣٧
 ،٣٥٠، ٣٥٢، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٢
 ،٦٥١، ٦٦٧  ،٥٢٢، ٥٤٨، ٦٣٦  ،٥٢٠  ،٤١٩
م٤٦/١٨، ٥٢، ٦٩، ٧٢، ٨٧، ٨٩، ١٠٠، ١٠٣، 
 ،٢٤٨  ،٢٣٩  ،١٧٩  ،١٤٣  ،١٣٦  ،١١٠  ،١٠٥
 ،٢٥٩، ٢٦٥، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٩، ٣١٩، ٣٣٠
٣٣٣، ٣٨٠، ٣٩٢، ٤١٧، م٥١/١٩، ٥٨، ٨٩، 
 ،١١٦، ١٢١، ١٣١، ١٥٩، ٢٤٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٣
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 ،٢٩٢، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٤٥، ٣٦٤، ٣٦٩، ٣٧٤
 ،٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٩١، ٤٠١، ٤١٥
 ،٥١٥  ،٥٠٩  ،٤٩٦  ،٤٤٠  ،٤٣٤  ،٤٣٢  ،٤١٨
 ،٥١٨، ٥٤٦، ٥٥٢، ٥٥٤، ٥٦١، ٥٧٣، ٥٧٤
م٤٢/٢٠، ٩٠، ١٠٠، ١٢٥، ١٣٠،   ،٥٨١، ٦٤١
 ،٣١٨  ،٣٠٥  ،١٩٧  ،١٩١  ،١٧٢  ،١٥٣  ،١٤٢
 ،٣١٩، ٣٢٦، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٦٩، ٤٠٣، ٤٠٤
 ،٤٢٩، ٤٣٥، ٤٤٦، ٤٥٦، ٤٥٧، ٥٣٣، ٥٣٤
 ،٥٤٧، ٥٧٣، ٥٩٦، ٦٠٠، ٦٤٢، ٧٥٢، ٧٩١
 ،٣٦٨  ،٣٠٠  ،٢٨٤  ،١٧٠ م٣٥/٢١،   ،٧٩٣
٤٩٢، ٥٢٨، ٥٣٨، ٥٦١، ٥٨٣، ٦٢١، م١٦/٢٢، 
 ،٣٣، ٨٤، ٩٥، ١٧١، ٢٠٩، ٢٢٩، ٢٥٦، ٢٦٣
 ،٢٧٦، ٢٨١، ٢٩٥، ٣١٦، ٣٣١، ٣٤٠، ٣٤٦
 ،٣٥٢، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٩٩، ٤٠٧، ٤١٩، ٤٤٨
٤٥٦، م١٧/٢٣، ٤٩، ٥٥، ٦٦، ١١١، ١١٥، ١٣٢، 
 ،٢٧٩  ،٢٦٤  ،٢٢٢  ،١٩٧  ،١٨٨  ،١٤٢  ،١٣٣

٢٩٤، ٣٧٠، ٤٠٦، ٤١٨
المسلمون األغنياء م١٧٥/٥• 
المشارقة م٥/١، ٣٥، ٣٨• 
المشايخ م٤٢٩/٧، ٤٩٥، ٥٨١، م٧٤/١٢• 
مشايخ أهل البلد م٣٧٣/٢٠• 
مشايخ أهل ُعمان م٧٣/١٢• 
مشايخ المسلمين م٤٨٦/٧، م١٣٦/٩• 
مشايخنا م١١٨/١٢، م٣٨٩/٢٠• 
المشتبهون م٩٦/١٠• 
المْشِرَفاُت م٢٩١/٢١• 
المشــركات م٢٩٩/١، م١٥٦/٨، م٤٤٥/١٩، • 

٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٨، ٥٥٠، ٥٥٦

المشركات الكتابّيات م٥٤٥/١٩• 
مشركو العجم م١٦٣/٨، ٢٣٩• 
مشركو العرب م٤٨٢/٢، م٥١٢/٥، م١٥٩/٨، • 

٢٣٥، ٢٥٦، م١٧/٢٣
المشركون م٢٧/١، ٣٣٠، م٣١/٢، ٣٥، ١٩٤، • 

م٨١/٤،   ،٣٥٠ م٢٢٦/٣،   ،٦٤٢  ،٤٨٢  ،٢٩٧
 ،١٤٠ م٧١/٥،   ،١٧٤  ،١٧٢  ،١٢٥  ،١١٧  ،١٠٦
٣٩٤، ٣٩٦، ٤١١، ٥٢٣، ٦٣١، م٦٥/٦، ٣٤٣، 
٣٥٥، ٤٩٦، ٥٢٧، ٥٢٩، ٦٠١، م٨٧/٧، ٢٢١، 
٢٦٠، ٢٩٦، ٣٠٠، ٤٠٥، ٥١٨، ٥٣٤، م٧١/٨، 
 ،٨٠، ٩٥، ١٠١، ١٤٦، ١٥٥، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٤
 ،٢٣٠  ،٢٢٦  ،٢٢١  ،٢١٨  ،٢٠٦  ،٢٠١  ،١٩٥
 ،٢٣٩، ٢٦٤، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٩١، ٣٠٤، ٣٠٧
٣١٣، ٣٣٣، ٣٩٨، م٣٧٦/٩، م٩٩/١٠، ٤٠٩، 
م٤٣٩/١١، م٩٦/١٢، م٢٨٠/١٤، ٢٨١، م٢٦٥/١٥، 
٢٦٨، م١٧٠/١٦، ١٧١، م٢٦٤/١٧، ٣٠١، ٣٠٣، 
م١٠٥/١٨، ١٠٨، ١٠٩، ٣١٢، م٢٣١/١٩، ٢٨٠، 
٣٤٥، ٥٤٧، ٥٧٣، م٨٩/٢١، ٥٢٨، م٣٢٤/٢٢، 

٤٠٣، م١٥/٢٣، ٢٢١، ٢٧٩، ٢٩٤
مشيخة بني إسرائيل م٢٣١/٧• 
مضر م٤١٣/٢، م١٥/٨، م١٩٠/١٣، م٢٩٧/١٩• 
المعاهدون م٥٦٨/١٩، م٤٤٨/٢٢• 
الُمَعبِرين م٣٣٢/٦• 
المعتزلة م٢٨١/٧، م٤٣٣/٢٢• 
المعتوهون م٣٤٨/٨• 
: إحدى قبائل العرب الشهيرة م٦٧/٢•  معد
المعّدلون م١٥٦/١٠، ١٥٧، ١٦١، ١٦٣، ١٧٨، • 

١٩٣
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المعّرضات م٤٧٦/٢٠• 
المعّلمون م١٦/١٢• 
المغاربة م٥/١، ٣٥، م١٩٠/١٠، م٥٠٧/١٥• 
المفسدون م٤٠٣/٧• 
م٨/٢، ٢٠٨، ٧٤٨، •  م٣٠/١،  المفّســرون 

م٣٦٢/٣، م٦٢٩/٥، م٤٠٥/٢٠
المقبوحون م١١٨/٧• 
المكاتبون م١٤/٥، ٧٢٤، م٥٨٥/١٧• 
المكلفون م١٦/١، ١٧• 
المكّيون م٥٦٤/٦• 
المالئكة م٢٢٢/٢، م٣٤٢/٣، ٣٤٦، ٤٨٣، • 

م١٧/٤، ٩٤، م٨/٦، ٩، ١٢، ١٦، ٢٥، ٣٤٠، 
٤٩٧، م٤٢١/٧، م١٤/٨، ١٥، ٤٩، ٧٤، ٥٧٣

ملة إبراهيم ‰ م٩٧/٢١، ١٥٩• 
مّلة اإلسالم م٣٦٢/١٠• 
مّلة رسول اهللا ژ م٣٥٢/١٨، ٣٥٣، ٣٦٩، • 

٣٧٠
الملعونين م١١٨/٧• 
ملوك أهل الشرك م٤٥٠/٧، م٥٣٦/١١• 
ملوك الروم م٤٥١/٧• 
ملوك العجم م٢٥٦/٧، ٢٥٩، ٥٠٧، م٢٠٣/٨• 
ملوك فارس م٢٦٠/٧، ٢٦٧• 
الملوك الفرس م٥٠٤/٧• 
ملوك النصارى م٥٥٣/٧، م٩٩/١٤• 
المماليــك م٣٣٠/٢، م٢٦٦/٣، م٦٣٣/٤، • 

 ،٣١٢  ،٣١١ م٢١٢/٨،  م٢٧٦/٦،  م٥١٦/٥، 
٣١٣، ٥٨٢، م٣٩٨/٩، ٤٠٥، م١٢/١٠، ٥١٠، 
٥١٢، م٥٩٧/١٢، م٦٤٥/١٤، م١٦٦/١٥، ١٧٠، 

 ،٣٩٥  ،٣٧٥  ،١٧١ م٩٠/١٦،   ،٣٨٩  ،١٧٣
م٣٠٠/١٧، ٣٠١، ٣٠٣، ٣١٢، ٣٨٩، ٣٩١، 
 ،٦٢٤  ،٥٦٨  ،٥٦٣  ،٥٣٥  ،٤٨٧  ،٣٩٢
م٢٠٣/٢٠،  م٨٧/١٩، ٨٩، ٤٣٣،  م٥٢/١٨، 

م٢٨١/٢٣
المنافقون م٣٣/٢، ٢١٣، ٧٠١، م٩٣/٤، ٤٢٦، • 

م١٤٠/٨، ٢٦٤، م٢١٨/٩، م٦٦٣/١٧، م٢٤٨/١٨، 
٣٣١، ٣٣٢، م٨٩/٢١، م٣٣١/٢٢، ٣٣٢

المنّجمين م١٧٩/٧• 
المهاجرون م٥٨٨/٦، م٢٧١/٧، ٢٧٤، ٣٧٢، • 

م٣٧٧/٨، م١٩٠/٩، ١٩١، م١٣٥/١٨، ١٤٧، 
م٣٣٦/٢٢

المهتدون م٩/٤• 
الموّحدون م٢٨١/١٤، م٣٠٩/١٩• 

ن

النبّيون م٣٣٦/١، م٩٤/٤• 
النحويون م٨/٣• 
الّنّخاسون م٣٨٤/٢• 
الّنذل م٩٥/٢١• 
النزارية م٦٢/١• 
النزوانية م٦٨/١، ٧٠• 
الّنساء األحرار م٤١٠/١٨• 
نساء األنصار م٥٠٨/٣• 
نساء أهل سقطرى م١٨٣/٨• 
نساء أهل الكتاب م١٥٦/٨، م٨/١٩، ٥٤٢• 
نساء تهامة م٢٥٢/٣، ٢٥٦• 
النساء الّثقات م٣٨٩/٢• 
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نساء الحجرات م١٥٧/٢٢• 
الّنساء الحرائر م٤٣٥/٨، م٢٠٤/١٨، ٢٠٦، • 

٢٠٨
نساء قريش م١٢/١٩، م١٤/٢٠• 
الّنساء المؤمنات م٦٩/١٨• 
الّنساء المتعّبدات م٦٠٠/٢١• 
نساء المشركين م٤٤٥/١٩• 
نســاء الّنبي ژ م٢١٣/١، ٢١٦، م١٧٦/١٨، • 

م١١/١٩
الّنّساج م٨٦/٢١• 
النساخ م١٨/١، م٥٢٣/٢٠• 
 • ،٤٨٨  ،٤٨ م٤٣/٢،  م٢٦٤/١،  الّنصــارى 

م٥٠٣/٥،   ،٥٣٦  ،٤٢٢، ٤٢٣ م٨١/٤، ٩٣، 
 ،٥٢٩  ،٥٢٤  ،٥٢٣  ،٥١٦  ،٥١٥  ،٥١١  ،٥١٠
م٤٥/٦، ٨٣، م١٢٠/٧، ٢٠١، ٢٠٩، ٢١١، ٢٢١، 
٤٣٢، ٥٥٣، م١٥٥/٨، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٢، ٢٥٦، 
 ،٤٠٩  ،١١٣  ،١٠٧ م٩٩/١٠،  م٣٧٧/٩، 
م١٠/١٢، ١١، ٥٢، ٩٤، ٢٨٤، م٢٩٦/١٤، ٣٥٨، 
م٢٦٨/١٥، م٣٠٢/١٧، ٣٣٦، ٣٣٧، م١٠٤/١٨، 
١٠٦، ١٠٧، ٣٨٠، م٨٨/١٩، ٩٧، ٣٠٦، ٥٤٣، 
٥٤٦، ٥٥١، ٥٥٤، ٥٦٥، م٥٥٩/٢٠، م٥١٥/٢١، 

٥٢٨، م٢٩٩/٢٢، ٣٠٠، ٣٢٤، م٢٢٢/٢٣
نصارى بني تغلب م٥٠٩/٥، ٥١٠، ٥٣١• 
نصارى سقطرى م١٥٧/٨• 
نصارى العرب م٥٠٩/٥، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، • 

٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣٢، م١٦٢/٨، ٢٥٦
النصحاء م٢٥٥/٧• 
الّنفساء م١٢٥/٢٢، ١٣٠• 

نقباء األنصار م٥٤/١٤• 
النواِشُز م٢٩١/٢١• 
النوبة م٣١٩/١٧• 

�ـ

هذيل م٤٦/٢٣• 
همدان م٦٥٢/١٧، م٢٥٤/٢٢• 
الهند م٤٧/٢، م٣٢٠/١٧، م٢٠١/٢٠، ٢٠٢• 
هوازن م٢٢٣/٧، م١٥٤/٨• 
الهيالة م٤٥/٨• 

و

الورثة م٤٦٩/١٥، م٨/١٧• 
الوصفاء م١٩٣/٢٠، ١٩٦، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٣، • 

٢٠٤، ٢٠٦
وفد ثقيف م٦٦٨/٢، م٧٨/٩، م١٣/١٢، ١٥• 
الوكالء م٥٥٩/١٤• 
الــُوَالة م٣٦٥/٥، م٥٥٥/٨، م١١٤/٩، ١٥٠، • 

١٧٣، ٢٠٤، م٢٦٧/١٠
والة المسلمين م١٠٠/٥، م٣٥٤/١٩• 
ولد آدم م٣٩١/١٨• 
ولد إسماعيل م١٥/٨• 
ولد حام م٣١٨/١٧• 
الوهبّيون م٦٩/١٨• 

ي

اليتامى م٢٠/١، م١٠٦/٥، ١٠٨، ٦٠٥، ٦٣٠، • 
 ،١٠٥ م١٠٢/٩،   ،٣٢١  ،٢١٠  ،٢٠٩ م١٤١/٨، 
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١٤٢، ٣٦٢، ٤٩٠، م١٢٧/١٠، ٥١٦، م٤١/١١، 
٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥١، ٣٢٥، ٣٦٣، م٢٤٢/١٢، 
٤٤١، ٥٩٣، م٢٦/١٣، ٢٥٤، ٢٩٥، ٣٢٥، ٣٣١، 
م٦٩/١٤،   ،٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٧٣، ٣٧٨
 ،٤٨٣، ٥٠٤، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٨، ٥٦٢
٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، م٤٩٢/١٥، م٧٣/١٧، ٧٤، 
 ،٨٤، ٨٥، ٨٨، ٩١، ١٣٣، ١٨٤، ١٨٨، ١٩٨
٢٠٢، ٢٠٤، ٢٣٤، ٢٤٤، م٨/١٩، ٥٠٩، ٥١٦، 

م١٥٢/٢٠، م٢٤٥/٢٣
اليحمد م٣٨٩/١٩• 
اليهــود م٢٦٤/١، م٤٧/٢، ٤٨، ٥٦، ١٤٦، • 

 ،٢٠٢، ٢١٣، ٢١٥، ٤٨٥، ٤٨٧، ٤٨٨، ٨٠٠
م٥٠٣/٥،   ،٤٢٣  ،٤٢٢ م٩٣/٤،  م٤٦٥/٣، 

٥٠٤، ٥١٥، ٥١٨، ٥٢٣، ٥٢٤، ٧٠٩، م٩١/٦، 
 ،٤٣٢  ،٣٩٥  ،٢٢١  ،٢٠١  ،١٥٣ م١٢٠/٧، 
م١٥٦/٨، ١٦٢، ٢٧٥، ٢٨٤، ٢٨٦، م٩٩/١٠، 
 ،٣٧٧  ،٢٤٢ م٢٣٩/١٣،  م١٠/١٢،   ،٤٠٩
م٣٣٦/١٧، ٣٣٧، ٣٧١، ٣٩٨،  م٢٩٦/١٤، 
٦٦٤، م٣٧٦/١٨، ٣٨٠، ٤٠٣، ٤١٨، م٨٨/١٩، 
م٤٧٠/٢٠،   ،٥٦٥  ،٥٥٤  ،٥٤٦  ،٥٤٣  ،٣٠٦
 ،٣٢٤ م٢٥١/٢٢،   ،٥٢٨ م٥١٥/٢١،   ،٥٥٩

م٢٠/٢٣، ٢٢٢، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٩٣
يهود بني قينقاع م٩٧/٨• 
يهود خيبر م٥١٥/٥، ٥١٧، م١٥٥/٨• 
يهود العرب م٥١٠/٥، ٥٢٩، ٥٣٢، م١٦٢/٨• 
اليهودّيات م٢٨٨/١٩• 
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أ

أبان (اسم جبل) م٩٦/٣• 
إبرا (قرية) م٦٨٥/٥، م٣٠٩/٨، م١٦٣/٢٠• 
األبطح م٣٤١/٦، ٥٩١، م٤٢٤/٧• 
م٥٦/٦، •  م٢٨٩/٣،   ،٧١٥ م٢٥٥/٢،  أُحــد 

م٢٩/٨، ٣٤، ٨٩، ١٣٧، ١٧٦، ٢٢٣، م٨٣/١٨، 
١٦٨، ١٧٢، م٥٥٥/٢١، م٨/٢٣

األحساء م٥٢٩/٤• 
أََدم (مكان) م٣٠٥/١٥، ٣١٠، ٣١١• 
األردن م٤٠/٨• 
أرض اإلسالم م٣٨٠/٥، ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٣، • 

٥١٧، ٦٧٤، م٤٥١/٧، م١٣٩/٨، ٢٥٤، م٢٩٣/١٤، 
م٣٢٦/١٨

أرض األعاجم م٥٤٨/٤، ٥٥٠• 
أرض أهل الجزية م٢٩٩/١١• 
أرض أهل الحرب م٢٢٦/٨، ٢٥١، ٢٥٤• 
أرض أهل الّذّمة م٢٩٩/١١• 
أرض أهل سمد م٧١/١١• 
أرض أهل الّشرك م٣٩٣/٥، م٢٢٦/٨• 
أرض الّترك م٣٧/٩• 

أرض الحبشة م٣٤٠/١٨• 
أرض الحرب م٢٣٦/٥، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٨٧، • 

٥٧٥، م١٦٩/٨، ١٧٠، ١٧١، ١٧٣، ٢٣٩، ٢٥٢، 
٣١٢، ٤٩٦، م٣١٧/١٨

أرض الحرم م٣٤٥/٦• 
أرض الّروم م٣١٥/١٨• 
أرض الّشرك م٣٨٠/٥، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، • 

٣٨٤، ٥٣٠، م٢٥٠/٨
أرض العدو م٤٦٣/١٣• 
أرض العرب م٥٧٥/٥• 
أرض العهد م١٦١/١٣• 
 • ،٥٠٤، ٥١٨ م٣٩٦/٥،  المســلمين  أرض 

٥٣٠، م٣٩٥/٧، م٢٥٠/٨، ٣٢٩، ٣٩٨
أرض المشركين م١٤٠/٥، ٣٨٠• 
أرض الهند م٣٥٤/١٧• 
أرض يثرب م٤٠/٨• 
إزكي م٤٦٥/٢، ٤٦٦، م١١٩/٤، ١٥٥، ١٦٩، • 

 ،٦١٥  ،٥٥٤  ،٤٥٩  ،٣٤٠  ،٢٦٨  ،٢٦٣
 ،٥١ م٢٦/١١،  م١٣٧/٧،   ،٧١٧ م٦٢٠/٥، 
 ،٥٧٩  ،٢٥٦  ،١٦٦  ،١١٨  ،٧٤ م٣٢/١٢، 
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 ،٣٩٧ م٢٣٣/١٦،   ،٦٤١  ،٦٢٥ م١٤٧/١٤، 
٤٣٢، م٣٣٤/١٨، م٣٥٢/١٩، ٣٥٣، ٥٨٤، 

م١٦٢/٢٠، ٤٤٨، م١٠٥/٢٣
اإلسكندرية م٤٢٤/٧، م١١٣/١٣• 
األمصار السبعة من جزائر العرب م٥٤٨/٤، • 

٥٥٠
أنطاكّية م٤٧/٨• 
األهواز م٣٣٢/١، م٩٦/١٢• 
أوطاس م٦٦٦/١٧، م٥٧٥/١٩• 

ب

بئر رومة م٧٤٢/٢• 
بئر معونة م٢٣٨/٤• 
باب بني شيبة م٣٧٠/٦، ٤٢٤• 
باب الصفا م٣٥٠/٦، ٣٥٤• 
باب العراق م٣٥٢/٦• 
باب الكعبة م٣٥٠/٦• 
باب الندوة م٥٢٩/٦• 
الباطنة (منطقة) م١٢٦/١، م٤٥٧/٢، م٤٥٨/٤، • 

 ،١٩٨ م١٥٩/٧،   ،٣١٦ م٥٠/٥،   ،٤٦٠  ،٤٥٩
١٩٩، م١٥١/١٠، م١٢٠/١٧، ١٢١، ٤١٦، م١٥٤/٢٠، 

١٧٠، ٣٢٣، م٥٢١/٢١
البحر األخضر م٢٥٧/١٩، م٢٣٤/٢٢• 
م٤٢/٨، •   ،٥٤٥  ،٥٢٩ م٥٢٧/٤،  البحريــن 

 ،٤٨٤ م٤٦٦/١٣،  م٣٧٧/١١،  م٣٩١/٩، 
م٥٥٧/١٤، م٢٨٦/١٥، م٢٢٢/١٦، م٢٥٢/٢٢

البحيرة م٧٦٦/٢• 
بدبد (مكان) م٧٨٦/٢٠• 

بدر م٤١٩/٧، ٥٣٤، م٢١/٨، ٧١، ١٣٦، ١٣٧، • 
١٣٨، ٢٢٣، م٥٤٧/١٩، م١٣٥/٢١

برهوت (واد موحش) م٧٤٢/٢، م٤٠٠/١٨• 
بِْسَيا (قرية) م٢٨٥/١٥• 
البصرة م٢٧٩/١، م٨٧/٢، ١٠٧، ١٣٠، ٤٦٣، • 

م١٠٣/٣، ٣٠٣، م٣٥١/٤، ٤٦١، ٤٦٤، ٥٢٧، 
٦١٩، م٨٥/٥، ١٠٣، ١٠٦، ١٨٤، ٣٦٣، ٣٩٢، 
 ،٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٦، ٤٠٠، ٤٤٠، ٤٧٥، ٦٢٨
م٤٥٩/٦، ٤٧٣، م١٢٢/٧، ١٢٤، ٣٧٥، ٤٧٧، 
٥٢٩، ٥٦٧، م٤٤/٩، ٤٦، ١٤٨، ٣٩١، م٦٥/١٠، 
م٣٧٧/١١،   ،٥٥٧  ،٥٥٦  ،٢٦١  ،٢٢٣  ،١٤٨
 ،٦٦١  ،٦٠٧  ،٤٠٠  ،٣٨٢ م٣٣٦/١٢،   ،٥٨٦
م١٨٥/١٣، م٩٤/١٤، ٢١٣، م٣١١/١٥، ٣١٢، 
م٥٣/١٦، ١٠٨، ٢٢٨، م١٢٦/١٧، ٢٩٥، ٣٣٤، 
م٣٣٤/١٨، م٢٠٦/١٩، ٢٠٧، ٢١٢، م٤١٦/٢٠، 
 ،٤٠٢  ،٢١٧ م١١١/٢١،   ،٦٣٣  ،٤٥٠  ،٤٣٧

م٢٥٢/٢٢، ٢٩٦، م٢٧٧/٢٣
البطحاء م٤٢٣/٦، م٣٢/٢٣• 
بطحاء مّكة م٣٠٧/١، م٥٧٢/٦• 
بطن عرفة م٥٦٩/٦• 
بطن محّسر م٣٥٩/٦• 
بطن الوادي م٣٦٦/٦، ٣٧٤، ٣٧٥، ٥٦٠• 
بغداد م٣٩٦/٥، ٤٤٠، م٤٤٨/٧، م٣١٦/٩، • 

م٢٠٦/١٩، ٢٠٧
البقيع م١٨١/١٨، ٢٧٠• 
بّكة م٤٢٤/٦• 
بالد أهل اإلسالم م٣٨٠/٥، ٣٨١• 
بالد الحرب م٦٥/٨• 
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بالد الّزنج م١١٩/٦، ٤٦٧، م٣٩٩/١٢• 
بالد الشرق األدنى م٦٣/١• 
بالد الّشــرك م٧٤/٥، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٨٩، • 

 ،٣٩١، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٥١٧
م٢٥٢/٨

بالد المجوس م٣٣٢/١• 
بالد المسلمين م٣٩١/٥، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، • 

م٤٢١/٨، ٤٢٣، م١٥٣/١٢
بــالد الهنــد م٣٩٢/٥، ٣٩٣، ٣٩٥، ٤٠٠، • 

م١٧٢/٨، م٥٨٦/١١، م٦٥٤/١٢، م٦٤٤/١٤
البليخ م١٣٣/٧• 
بهار م٤٣٥/١١• 
َبْهَال (مدينة) م٤٥٩/٤، م١٦٧/٧، م٢٨٥/٨، • 

٣١٠، ٣٢٢، م١٣٦/٩، م٥٩٢/١١، م٦٢٥/١٢، 
م٤١٧/١٤، م١٩٥/٢٠، م٦٥٩/٢١

البويرة م٢٨٤/٨• 
بيت أبي بكر م٤١٧/٢٢• 
بيت بني معمر م٢٢٦/٦• 
بيت عائشة م٢٨٠/٢٠• 
البيت العتيق م٨٦/٣، م٦٠٠/٦• 
م٣٣٣/٢، •  م١١٣/١،  الحــرام  اهللا  بيــت 

 ،٣٤٧  ،٣٤٢ م٣٤٠/٦،  م١٣/٤،  م٣٠٠/٣، 
 ،٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٨٠
 ،٣٨٤، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢٦، ٤٣١، ٤٤٨، ٤٥٠
 ،٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٦، ٥٢٧، ٥٢٨
 ،٥٦٢  ،٥٥١، ٥٥٧  ،٥٤٦  ،٥٤٥  ،٥٤١  ،٥٤٠
٥٨١، ٥٨٧، ٦٠٧، م١٠٣/٧، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، 
١٠٧، ١٢١، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ٥٢٧، م٢٥٠/٩، 

م٤٠٦/١٠، م٣١٦/١١، م٢٨١/١٥، ٢٨٣، ٢٨٦، 
م٣٢/١٦،   ،٣٠٥  ،٣٠٣  ،٣٠٠  ،٢٨٩  ،٢٨٧
٢٧١، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، م٤١٥/١٨، م٧٥٣/٢٠، 

م٣٥/٢١، ٤٤٥، م٦٥/٢٢
بيت معمر م٣١١/١٥• 
البيت المعمور م٣٤٠/٦، ٤٢٥، ٤٩٧• 
بيــت المقــدس م٨٨/٤، ٤٢٢، م٣١/٧، • 

م٣٩/٨، ٤١، م٧/١٢، ٢٢٨، م٢١/٢٣
البيداء م٣٧٧/١٨• 
بيرحاء م٣٣٨/٢٢• 
بيسا م٤١/٨• 

ت

تبوك م٢٤٢/٩• 
تهامة م٢٥٢/٣، ٢٥٦• 
ْتَواْم (مدينة) م١٣٧/٧، ٣٧١، م٤٢/٨، ٢٩٠، • 

م٦٢٢/١٢،  م١٨٨/١٠، ١٨٩،  م١٦٦/٩،   ،٤١٥
 ،٣٥١ م٣٥٠/١٩،  م٩٤/١٤،   ،٦٢٥  ،٦٢٣

م٥٥٩/٢٠، ٧٩١

ث

ثبير (جبل بالحجاز) م٥٦٠/٦• 
ثور م٣٤٥/٦• 

ج

جادت بقرى العراق م٤٤٥/٣• 
جبال ُعمان م٥٤٥/٤• 
جبال كندة م٦٦/١• 
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جبال مهرة م١٩٤/٨• 
جبروى م١٨٩/١• 
جبل أبي قبيس م٣٤٢/٦، ٣٤٣، ٣٤٤• 
جبل لبنان م٣٤١/٦• 
جبل مزدلفة م٥٧٤/٦• 
جبل النور م٣٤١/٦• 
جبل الَيْحَمد م٩٥/٧• 
الُجحفة م٤٧٨/٦• 
الجدالة م٢٨٩/٢٣• 
جّدة م٤٧٣/٦• 
الجزائر م١٤/١• 
جزيرة َسَقْطَرى م٦٣/١• 
جلفار م٧٥٠/٢٠• 
جمع (من أسماء مزدلفة) م٣٦٣/٦، ٣٦٥، • 

٤٢١، ٥٦٩، ٥٧٠
الجناة م٤٥٩/٤، ٤٦٠• 
جناة رشد م٤٥٩/٤، ٤٦٠• 
الجودي م٣٤١/٦• 
الجوف م٤٥٩/٦، م٨٩/٩، ١١٤، م٤٠٠/١٢، • 

٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٤، ٦٢٥، م٤٤٤/٢١
الجيلة م٥٢٩/٤• 
جيهم (اسم موضع) م١٧٦/١٩• 

ح

الحبشة م٤٢٠/٦، م٣٤٧/١٨• 
الِحَجــاز م١٥/١، م٥٤/٢، ٧٩٣، م١٧٨/٥، • 

 ،٤٣٤ م٣٢١/٦،   ،٥٧٦  ،٤٩٥  ،٤٧٩  ،٣٨٣
 ،٣٩٨ م٣٣٢/١٤،  م٧٦/١٣،  م٥٢٥/١١، 

م٣١٦/١٧، م٦١٥/١٩، ٦١٦، م٥٧٨/٢٠، ٧٩٤، 
م٦٢/٢٢، م٢٧/٢٣، ٣٣، ١٤٥، ١٧٥

الحجر األسود م٣٤٢/٦، ٣٤٣، ٣٧٨، ٥٢٩• 
 • ،٦٠٨ م٥٤١/٦،  الحـديبيــة م٣٢٩/١، 

م٤٠٣/٢٢
ِحراء م٣٤١/٦• 
الحرم (المكي) م٢١٩/١٧، ٢٢٠• 
َحُروراء من الكوفة م٣٢٧/١• 
حصن بني الّنضير م٢٨٦/٨• 
حضرموت م٧٥/١، ٣٢٨، م٧٤٢/٢، م١٧٥/٤، • 

م١٧٧/٥، ٤٠٠، ٤٧٥، ٤٧٧، م٢٧٤/٧، ٢٧٥، 
 ،٣٣٧، ٣٣٨، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٦، ٤٢٢، ٤٣٥
 ،٥٣٥  ،٤٣٥  ،٤٣٣  ،٤١٨ م١٢٨/٨،   ،٤٥٧
٥٥١، م١٤٨/٩، ٤٣٩، م٣٤٨/١٢، م٢١٤/١٤، 
م٧٣/١٥، م١٨٠/١٦، م٤٠٠/١٨، ٤١٠، ٤١١، 

م٤٠٢/٢٢
الحطيم م٤٢٨/٦• 
ْحِفيت (مدينة) م٣٧١/٧• 
حنيــن م١٤٨/٣، م٥٦٩/٦، م٩٧/٨، ١٣٥، • 

٢٢٤، م٧٠/١٣
الحيرة م٧١٤/٢• 

خ

خراســان م٥٨٨/٢، م٥١٠/٣، م٣٥٥/٤، • 
م١٢٠/٥، ١٣٠، ٣٨٤، ٥٨٨، ٦٧٤،   ،٤٥٧
م٢٠٢/١٠،  م١٢٢/٨،  م٥٠٦/٧،  م٤٤٧/٦، 
م٥٨٦/١١، م٦٢٣/١٢، ٦٢٤، م٨٠٤/٢٠، 

م٥٦١/٢١، م١٤/٢٢، ٢٥
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 • ،١٧٦ م٨٩/٨،   ،٤٦١ م٤٢٧/٤،  الخنــدق 
م٤٠٦/١٣

 • ،٧١٠  ،٥١٧ م٥١٥/٥،  م٥٠٢/٢،  خيبــر 
م٢٨/٨، ١١٨، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٩،  م٣٩٥/٧، 
 ،٤٤٦  ،٤٤٢ م٤٤١/١٩،   ،٤٦٨ م٩٦/١٢، 

م٢٥٦/٢٢، ٢٥٨، م٢٧٨/٢٣، ٢٨٠

د

دار أسامة بن زيد م٩/٧• 
دار اإلسالم م٦٥/٦، م٢٩٥/٧، ٢٩٦، ٢٩٧، • 

 ،٢٥٢  ،٢٥١  ،١٧١  ،١٥١  ،١٥٠ م١٤٦/٨، 
م١٠٠/١٠، ١٠٢، م٣١٠/١٣، ٣١٣، م٣١٧/١٨، 

٣٢٢، ٣٢٥
دار الحرب م٦٥/٦، م١٧٢/٨، ١٧٣، ٢٠٠، • 

م٥٢٢/١٠،   ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٤٩  ،٢٤٧
م٦١٣/٢١، ٦١٤

دار الروم م٢٥٨/٢٢• 
دار زيد م٦١٥/٢٠، ٦١٦، ٧٤٨، ٧٦٥، ٧٦٦، • 

م٤٠٣/٢١، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧
دار الّشرك م١٤٦/٨، ١٥٠، ١٥١، ١٧١• 
دار عمرو م٦٥٢/٢٠• 
دار كفر م٢٩٥/٧، ٢٩٦• 
دار المسلمين م١٥٠/٨• 
دار نصر بن الحّجاج م٢٢٥/١٢• 
دار الهجرة م٣٩٣/٧• 
م٢٥٣/١٤، •  م١٤٦/٧،  م٤٠٢/٢،  دجلــة 

م٢٩٩/٢٣
دريسة م٣٤٦/١• 

الدستجرد الكبرى والصغرى (مدينة بنتها • 
العجم في صحار) م٢٨٩/٢٣

َدَما (مدينة) م٦٣٩/٤، م٤٤٩/٢٠• 
دمشق م٦٠/٨، م٤١٨/١٨• 
ديار المسلمين م٤٢٣/٨• 
الديبل م٣٨٢/٥• 

ذ

ذات ريا م٢٠١/١٠• 
ذات السالسل (مكان وراء وادي القرى) • 

م٤٦١/٢
ذات عرق م٤٧٣/٦• 
ذات عرقة م٢٨٢/١٥• 
ذو الحليفة م٤٧٨/٦• 
ذو ُطَوى م٤٩٥/٦• 

ر

الرجي (محّلة) م٢٦/١١• 
الّرساس (بلد) م١٥٤/٢٠• 
الّرستاق م٦١/١، م٤٥٩/٤، م١٩٠/٧، ٤٢٧، • 

م٣٥٠/١٩، م١٦١/٢٠، ١٦٧، ١٧٠
الّركايا م٤٥٩/٤• 
ركن الحجر م٣٥٣/٦، ٥٢٨، ٥٥٣• 
الركن الشامي م٣٥٣/٦• 
ركن العراق م٣٥٣/٦• 
الركن اليمانِي م٣٥٣/٦، ٤٩٥، ٥٢٨، ٥٢٩، • 

٥٥٣
رمل عالج م٢٦٠/١٧• 
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الروضة م٤٥٩/٤• 
ريس م٥٦٩/٦• 

ز

زمــزم م١٥٨/٢، ٧٤٢، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، • 
م٣١٧/٤، م٣٥٤/٦، ٣٧١، ٦٠١

زنجبار م١٣/١• 

س

ساحل صحار م٣٨٩/٥• 
سجن صحار م٤١٨/٨• 
سجن نزوى م٤٣٩/٢١• 
سّجين (واد من أودية جهّنم) م٣٩٩/١٨، ٤٢٤• 
َسَحم م٤٢/٨• 
ُسَدى خبورة م٢٦/١١• 
سر عوتب م٢٨٩/٢٣• 
سرف م٢٠٢/١٨• 
الّســر (منطقة) م١٨٨/١٠، ٥٦٣، م٢١/١١، • 

م٦٢٢/١٢، ٦٢٣، ٦٢٥، م٩٤/١٤، ٣٦٩
ْســَعال (ناحية من مدينة نزوى) م٦٦/١، • 

م٦٦١/١٤،  م٢٣٩/١٢، ٦٢٥،  م٣١٩/٦،   ،٦٧
م٣٣٢/١٩، م١٦٦/٢٠، ١٦٧، ١٦٨، م٢٨٩/٢٣

ســقطرى م٥٣٦/٤، م١٥٧/٨، ١٧٥، ١٨٣، • 
٢٠٢، ٤٩٥، ٤٩٦

الّسقيفة م٤١٢/٢• 
سقيفة بني ساعدة م٣٠٥/٧• 
َسلوت (مدينة ُعمانية) م٩٠/٣، م٤٥٥/٤، • 

٤٦٠، ٤٦١، م١٤٣/٨، م٦٥٦/١٢، م٢٨٥/١٥

م٩٥/١٤، •  م١٣٣/١١،  ســمائل م٤٢٠/٨، 
م١٢٥/١٥، ٢٥٢، م١٨٤/٢٠، ٧٨٦، م٣٦١/٢٢

سمد الّشان م٦٢٧/١٢، ٦٥٥• 
 • ،٤٥٩ م٤٥٨/٤،  م٦٦/١،  (قريــة)  َســَمد 

م٦٢٧/١٢، م٣٠٥/١٥، م١٦٦/٢٠
َســَمد َنْزَوى م٧٨/١، م٤٢٩/٧، م٢٨٦/٨، • 

م٢٨٩/٢٣
الّسند م٢٩٦/١٤، م٣١٨/١٧• 
سني (مكان) م٣١٠/١٥، ٣١١• 
سواحل إفريقية م٦٣/١• 
سواحل ُعمان م١٨٩/٥، م٤٣/٨• 
سواحل المسلمين م١٠٣/١٨• 
سور الجريد م١٢٦/١• 
سورّية م٤٧/٨• 
ســوق ُصحار م٤٠٥/٨، ٤٣٣، م٢١٦/١٤، • 

م١٥١/١٥، م٢٨٨/٢٣
سوق نزوى م٤١٠/٨، م٣١٧/١٧• 
سيجا م١٨٤/٢٠• 
سيراف م٣٩٣/٥، ٤٠٠، م١٦٢/١١، م٥٨٩/١٢• 
سيفم م١٩٣/٢٠، ١٩٥• 
سيفهم (قرية) م٤١٨/٨• 

ش

شاطئ الفرات م٤٢٢/٧• 
الّشــام م٤٨٥/٣، م٢٤١/٤، ٥٢٧، ٥٢٩، • 

م١٧٨/٥، ٣٧١، ٣٨٣، ٣٨٤، ٥٠٨، ٥٨٨، 
م٤١/٩،   ،٦٣ م٤٠/٨،   ،٤٧٧ م٥٠/٧، 
٤٣، ١٩٤، م٦٢٣/١٢، ٦٢٤، م٩/١٤، ٥٤، 
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م٤٤٣/٢٠،  م٣٢٧/١٨،   ،٣١٦ م٢٩٥/١٧، 
٥٧٨، م٤١٧/٢٢

الّشجب (محّلة) م٢٨٠/١٥• 
الشحر (بلد في ُعمان) م٣٨٣/٥• 
 • ،٥٥١  ،٤١٩ م٢٨٥/٨،  م٦٣/١،  الّشــرق 

م١٦٦/٩، م٦٢٤/١٢
شرق أفريقيا م٦٣/١• 
شّط ُعمان م١٩٤/٨• 

ص

ُصَحــار م٦٣/١، ٣٤٤، م٤٥٦/٢، م٤٥٨/٤، • 
 ،٤٦٢، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٩، ٥٤٥، ٥٤٦
 ،٣٨٨ م٣٨١/٥،   ،٦١٥  ،٥٥٢  ،٥٥١  ،٥٤٧
٣٨٩، م٣١٩/٦، ٤٥٩، م١٣٦/٧، ١٣٧، ١٥٢، 
٣٧١، ٤٢٨، ٤٧٤، م٤٣/٨، ٢١٨، ٢٩٠، ٤٠٥، 
 ،٤١٥، ٤١٨، ٤٣٣، ٤٤٢، ٤٤٧، ٥٢٩، ٦١٧
 ،٣٨٠  ،٢٦٣  ،١٨٠  ،١٦٦  ،١٦٣ م٨٢/٩، 
م١٥٨/١٠، ١٦٦، ١٨٩، ١٩٣، ٥٦٣، م٢٠٥/١١، 
 ،٥٧٨  ،٤٠٠ م٢١٨/١٢،   ،٥٧١  ،٤٦٠  ،٤٤٩
٦٢٥، م٢١٦/١٤، ٤٥٨، م٣١١/١٥، م٣٧٢/١٩، 
 ،٤٤٩  ،٤٤٨ م١٢٤/٢٠،   ،٥٩٧  ،٥٩٠  ،٣٧٣
م١٥٧/٢١، ٣٩٦، ٤٤٤، م٤٣٢/٢٢، م٢٨٩/٢٣

الّصفا م٤٣/٣، م٣٤٢/٦، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، • 
 ،٣٥٤، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤
 ،٤٩٤، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٢٧، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٨

٥٣٩، ٥٥٤، ٥٨٦، ٦٠٧، م١١١/٢١
صنعاء م٢٧/٢٣، ٣٤، ٣٥• 
الّصين م٦٣/١، ٢٤٧، م٦٥/٨• 

ض

ضنك (مدينة) م٣٥١/١٩• 
ضوب (اسم فلج في ُعمان) م٢٠٨/١٧• 
ضوت م٢٨/١١• 

ط

الّطائف م١٤٩/٨، ١٥٠، م٣٩٨/١٧، ٣٩٩• 
طخارستان م٥٠٢/٧• 
طور زيتون م٣٤١/٦• 
طور سيناء م٣٤١/٦• 

ع

َعَدن م٥٢٦/٤، م٣٨٢/٥، ٣٨٥، ٣٩٣، ٣٩٤، • 
م١٩٤/٨، م٦٠٩/١٢، ٦١١، م٣٨/١٥، ١٥٠

العــراق م١٥/١، ٤١٥، م٧٩٣/٢، م١٠٣/٣، • 
١٥٧، ٤٤٥، م٢٤١/٤، م١٧٨/٥، ١٨٠، ٢١٧، 
 ،٢٨٧، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣، ٤٤٥، ٤٧٩، ٤٩٢
 ،٥٠٨، ٥٥٥، ٥٧٦، ٥٨١، ٥٨٥، ٦٥١، ٧١٣
م٣١٩/٦، ٣٤٦، ٣٥٢، ٤٣٤، ٤٧٣، م٢٩٨/٧، 
٣٦٣، ٤٠٨، م١٢٢/٨، ٤١٨، م٣٧/٩، ١٩٦، 
 ،٦٢٣ م٢٧٣/١٢،  م٥٢٥/١١،  م٥٣٥/١٠، 
 ،٤٢٥  ،٢٨٤ م٩٤/١٤،   ،١٤٨ م٧٦/١٣، 
م٣١٦/١٧، م٦١٥/١٩، ٦١٦، ٦٣٢، ٦٣٤، ٦٤١، 
 ،٥٩٠  ،٥٧٧ م٢٨٨/٢١،   ،٧٩٤ م٥٧٨/٢٠، 
م١٤/٢٢، ١٧٨، ٣٢٢، ٣٥٠، م٢٧/٢٣، ٣٣، 

١١٠، ١٧٥، ٣٠٤
عرفات (عرفة) م٢١/٢، م٢٣/٤، ٥٤٠، ٦٤١، • 

م٣٠/٦، ٣٨، ٣٩، ٣٤٤، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، 
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 ،٣٩٠، ٣٩٣، ٤٢١، ٤٥٣، ٤٧٨، ٤٩٨، ٥١٤
 ،٥٢٦، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٨، ٥٤٩، ٥٥٤، ٥٦٩
 ،٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٨٤، ٦٠٠
م٢٨٦/١٦،  م١٢٨/٧،   ،٦٣١  ،٦٠٧  ،٦٠٦

م٤٩٦/٢٠، م٨٦/٢٣، ٢٩٩
العرين م٤٥٨/٤• 
العسكر م٢٨٩/٢٣• 
العقبــة م٣٦٥/٦، ٣٦٦، ٣٧٥، ٥٤٩، ٥٥٧، • 

٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، م٢٢٦/٧، م١٤/٨
العقر األعلى من نزوى (محّلة) م٢٨٢/١٥• 
َعْقر نزوى م٣٥٩/٤، م٨٣/١٢• 
العقيق م١٨٠/١٨، ٢٠٢• 
عّكا م٢٤/١، م٤٠/٨، ٤١• 
ُعمان م٥/١، ١٤، ٢١، ٣٨، ٤١، ٤٤، ٤٧، ٥٥، • 

 ،٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٧٠، ٧٩، ١٤٦
 ،٣٥٧ م٢١٣/٢،   ،٤١٥  ،٣٦٧  ،٣٦٤  ،٢٧٩
 ،١٠٦  ،٦٥ م٢٣/٤،  م٧٢/٣،   ،٦٢٣  ،٥٣٩
 ،٥٥٢  ،٥٥١  ،٥٤٦  ،٥٤٥  ،٥٢٩  ،٥٢٧  ،٤١٥
٥٥٣، ٦٢١، م٨٥/٥، ١٠٣، ١٣٠، ١٨٤، ١٨٩، 
 ،٢٥٦، ٣١٦، ٣٤٠، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٨٠، ٣٨١
 ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢
 ،٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩
م٤٠٨/٦،   ،،٦٤٣  ،٦٢٨  ،٦٢٠  ،٥٤٠  ،٥١٧
٤٢٣، ٤٣٧، ٤٦٧، ٦٠١، م١٢٢/٧، ١٢٤، ١٣٦، 
 ،١٥٢، ٢٢٥، ٢٨١، ٢٩٧، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٥٨
 ،٣٥٩، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨٣، ٤٠١، ٤٠٨
 ،٤٢٨، ٤٤٨، ٤٩٨، ٥٤٣، ٥٥٩، ٥٦٩، ٥٧١
 ،١٣٤  ،١٣١  ،١٠٨  ،٩٦  ،٩٥  ،٦٩ م٤٣/٨، 

 ،١٥٧، ١٧٧، ١٩٤، ٢٦٣، ٣٠٦، ٤١٥، ٤١٨
٥٠٩، م٤٤/٩، ٩٣، ١١٤، ١٤٨، ٣٨٦، ٣٩١، 
٣٩٢، ٣٩٣، ٤٨٢، م٨٤/١٠، ١٤٩، ١٧٤، ٢١١، 
 ،٥٨٦ م١٦٢/١١،   ،٥٤٠  ،٥٣٦  ،٣٨١  ،٢٦٨
م٧٣/١٢، ٩٤، ٩٥، ١٠٩، ١٦٩، ٢٥٦، ٢٥٧، 
 ،٣٨١، ٣٩٩، ٤٠٠، ٥٨٩، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦٠٩
 ،٤٨٢  ،٤٨١  ،٤٦٦  ،٤٥٨ م٤٤١/١٣،   ،٦٢٤
٤٨٤، م٩٣/١٤، ٩٤، ١٤٦، ٤٤٤، ٥٢٧، ٥٤٠، 
٥٤٢، ٥٤٤، ٥٥٢، ٦٤٠، ٦٨٧، م٣٨/١٥، ١٥٠، 
 ،٢٥٢، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٤، ٢٩٥
٢٩٦، ٤١٢، م٢٩/١٦، ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٢٧، 
 ،٣٢٠  ،٢٦٦  ،٢٠٤ م١٨٣/١٧،   ،٤٦٨  ،٢٢٨
٣٢١، ٣٢٢، ٣٥٧، ٤١٦، ٥١٠، ٥٤٢، م١٢٥/١٩، 
 ،٣٧٧  ،٣٧٦  ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٦٤  ،٣٥٦
م١٦٤/٢٠،   ،٦٤٣  ،٤١٨  ،٤١٤  ،٣٨٩  ،٣٨٨
 ،١٩٥، ١٩٧، ٣٧١، ٤٣٦، ٤٥٠، ٤٩٧، ٧١٧
 ،٢٥٢  ،٢١١  ،٩٦ م٨٠/٢٢،   ،٤٠٢ م١١١/٢١، 

م٨٦/٢٣، ٢٠٧، ٢٧٧
ُعْمق (قرية) م٤٨٠/٤، م٢٣٢/١٧• 
العوابي م٧٨/١• 
عوتب (بلدة) م٤٥٦/٢، م٢٨٩/٢٣• 
عير م٣٤٥/٦• 
عين البقر م٤١/٨• 
عين زرب م٣١/٨• 
عين زمزم م٤١/٨• 
عين سلوان م٤١/٨• 
عين الّشجب م٤٦١/٤• 
عين الفلوس م٤١/٨• 
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غ

م٣٥١/١٩، •   ،٦٥٥ الـغـابــة م٦٢٧/١٢، 
م١٦٧/٢٠

الغاف م٤٥٨/٤• 
الغرب م٦٢٤/١٢• 
غروب ُعمان م١٨٤/٥• 
الغنتق، من َعقر نزوى م١٤١/١، م٤٨٧/٤، • 

م٢٨/١١، ٥٠، م٦٢٥/١٢
الغور م١٧٦/١٩• 

ف

م٢٦٠/٧، ٢٦٧، •  م٣٨٠/٥، ٣٨٢،  فــارس 
م٩٦/١٢،  م١٨٩/٩،   ،٣٣٤ م٢٠٥/٨،   ،٥٠٥

م٢٩١/١٩
َفَدَك م١٥٥/٨، م٤٠٨/٢٠، م٢٥٨/٢٢• 
الفرات م٤٠٢/٢، م٢٥٣/١٤• 
الفرقان م٢٧٣/٢• 
َفْرق (مدينة) م١٣٤/١، م٤٥٩/٤، ٤٦٥، ٥٢٨، • 

م٣٠٥/٦، م٦٠٥/١١، م٥٤٧/٢٠، م١٢٨/٢١
فلج بني هميم م٨٣/١٢• 
فلج جبوب م٥١/١١، ٥٢• 
فلج الّسعالي م٢٩/١١• 
فلج ضوت م٢٨/١١، م٢٩٥/١٥• 
فلج الغنتق م٢٩٥/١٥• 
فلج القشوات م٢٦/١١• 
فلج الملك م٢٢/١١• 
فلج ميثا م٢٠٨/١٧• 
فلسطين م٥٥/٩• 

ق

قباء م١٨/٣، ٥٠٧، م٨٥/٤، م١٢/٢٣، ٢٧٩• 
قبر رســول اهللا ژ م٣٨١/٦، ٣٨٢، ٤٦٩، • 

٤٧٦، م٤٥١/٧، م٣٤٨/١٨
الِقبلة م١٣٦/١، ٣٥٣، ٣٩٥، ٤٠٨، م١٢٥/٢، • 

 ،٢٢٥، ٢٩٧، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٥٤٤
٥٤٨، ٥٤٩، ٧٣٥، ٧٣٧، م١٨٣/٣، ٣٧٢، 
٣٩٨، ٤٣٤، ٤٧٩، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، م١٢/٤، 
 ،١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٦٥، ٩٣
 ،٩٧، ١٤٠، ١٥٤، ١٧٦، ١٧٧، ١٩٠، ١٩٦، ٢١٤
 ،٢١٨، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٦٠، ٢٧٧، ٢٩٩، ٣٥٠
 ،٣٧١، ٣٧٦، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٢٣، ٥١٧، ٥٢٠
 ،٥٢١، ٥٥٠، ٥٥٣، ٥٥٥، ٥٦٣، ٥٧٦، ٥٨٠
 ،٥٨٣، ٥٨٨، ٥٩٤، ٦٢٦، ٦٢٩، ٦٣٤، ٦٣٥
 ،٣١٤ م٢٠٠/٦،   ،٦٤٣  ،٦٤٢  ،٦٤٠  ،٦٣٨
 ،٣٢٥، ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٧٣، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٥
 ،٤٠٨  ،٣٧٣  ،٢١٩ م٢٠٩/٧،   ،٥٦٩  ،٣٨٩
٤٣٢، ٥٦٣، ٥٦٧، م٨٢/٨، ١١٩، ١٢٠، ١٤٠، 
 ،٢٦٥  ،٢٦١  ،٢٥٩  ،٢٤٥  ،٢٣٦  ،٢٠٥  ،١٩٠
 ،٢٨١، ٢٨٤، ٢٩٠، ٢٩٩، ٣٢٩، ٤٢٦، ٥٨٢
 ،٣٧٧ م٣٧٥/١١،   ،١١١ م٨٨/١٠،  م٧١/٩، 
م٩٨/١٤،  م٤٣٩/١٣،   ،١٠٣  ،٣٣ م١٦/١٢، 
 ،٨٦ م٢٥/١٨،  م٢٨/١٧،  م٢٦٦/١٥،   ،٥٥٣
 ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٢٠٤  ،١٤٧  ،١٠٦  ،٨٨
 ،٢٥٢  ،٢٤٨  ،٢٣٨  ،٢٣٠  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٩
 ،٢٥٥، ٢٨٣، ٢٩٣، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٢، ٣٣٢
 ،٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٥٠، ٣٥٢، ٣٥٦
 ،٨٩ م٨١/١٩،   ،٤٢٢  ،٣٨٤  ،٣٧٣  ،٣٦٩
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 ،٣٠٩، ٣٩١، ٣٩٢، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٩
 ،٤٠٤ م٩٠/٢١،   ،٤٧٧  ،٤٧٤ م٤٦٧/٢٠، 

م٣٦٣/٢٢، ٣٦٩، م٢٠٦/٢٣، ٢٦١
القدس م٢٤/١• 
ُقَدم (مدينة) م٢٥٣/٢، م٣٧٥/٧• 
ُقَدْيد م١٤٥/٦، ١٥٥، م١٩٥/٩• 
القرية الّشرقية م٢٨١/١٥• 
قزح (جبل) م٥٧٤/٦• 
قصر بني حديلة م٣٣٨/٢٢• 
قصر بني هبيرة م٣١٦/٩• 
قلعة نزوى م١٣٤/١• 
القنطرة من صحار من ُعمان م٢٩٥/١٥• 
قيقا م٦٤٤/١٩• 

ك

ُكَدم م٤٥٥/٤، ٤٥٩، م١٣٧/١١، م٤٧/١٥• 
كرشا (بلدة في وادي السيداف) م٤٥٧/٢• 
الكعبــة (الشــريفة) م٧١٤/٢، م٣٥٠/٣، • 

م١٣/٤، ١٤، ١٦، ٢٢، ٧٩، ١٢٣، ٣١٧، ٤٠١، 
 ،٥٥٣  ،٤٢٣  ،٤٢٢  ،٤٢١  ،٤١٦  ،٤٠٣  ،٤٠٢
٥٨٣، م٢٤/٥، م٣٣٩/٦، ٣٤١، ٣٤٦، ٣٥١، 
 ،٣٥٥، ٣٧٣، ٣٧٨، ٤٢٥، ٤٢٧، ٥٢٩، ٥٩٦
٦٠١، م٣٣/٧، ١٠٤، ١٠٦، ١٣٥، ١٤٧، ٤٥١، 
م٢٣٢/١٨،  م٧/١٣،  م٧/١٢،  م١٩٣/٩، 

م٧٨/٢١، م٢٤١/٢٢، ٢٥٧
الكوفة م٣٢٧/١، م٣٥٠/٢، ٧٩٣، م٥٢٧/٤، • 

٥٢٩، م٣١٢/٥، ٣٦٣، ٤٤٠، م٣٢٤/٦، م٤٤١/٧، 
 ،١٩٣  ،١٤٨  ،١١٨  ،٤٧ م٤٢/٩،  م٤٨٧/٨، 

م١٢٩/١٠، ٢٦١، م٨٥/١٤، ٩٤، ٢١٣، ٣٩٨، 
 ،٢١٦ م٢١٢/١٩،   ،٣٣٤  ،٢٩٥ م٢٦١/١٧، 
م٦٣٣/٢٠، م٧٨/٢٢، ٢٩٦، ٣٠٩، م٢١٦/٢٣

ل

لبنان م١٤/١، م٣٤١/٦• 
الّلّج (دير) م٧١٤/٢• 
الّلجنين م٤٥٩/٤• 
لجوت م١٨/١١• 
لَِوى (بلدة في ُعمان) م٥٥٦/٧• 

م

مآب بنات نعش م١٢٠/١٥• 
مآب سهيل م١٢٠/١٥• 
مؤتة م٥٥٣/٢١• 
المجازة العليا م٤٥٩/٤• 
مجمع الملــك فهد لطباعــة المصحف • 

م٥٠/١
ر م٣٥٩/٦، ٥٧٠•  ُمَحس
م١٢٢/٨، •  م٣٩٥/٧، ٤٤١، ٤٤٢،  المدائــن 

م٣٧/٩
المدينة (المنّورة) م١٦/١، ٥٠، ٢٧٩، ٢٩٢، • 

 ،٧٦٦  ،٤١٠  ،٤٠١  ،٣٨٣ م٣٤٤/٢،   ،٢٩٤
 ،٤٦٦  ،٣٥٠  ،٣١٨ م١٢١/٣،   ،٨٠١  ،٧٩٣
٥٠٧، م٥٤/٤، ٢٠٨، ٣٥١، ٥٢٧، ٥٢٩، ٥٣١، 
٥٤٨، م٤١١/٥، ٥٨٥، ٥٨٨، ٧١٣، م٩١/٦، 
 ،١٤٥، ١٥٥، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٨٥
 ،٦٢٤  ،٥٨٤  ،٥٦٩  ،٥٣٢  ،٤٨٠  ،٤٢٠
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م١٤٧/٧، ٢١٠، ٢٦١، ٢٧٠، ٢٩٧، ٣٠٠، ٤٧٧، 
 ،٦٠٩  ،٣٢٦  ،٢٣٢ م٢١/٨،   ،٥٦٢  ،٥٠٣
م٢٧٢/١١، م١٥١/١٢، ١٦٨، ١٦٩، ٢٠٥، ٢٨١، 
 ،٤٢٥  ،٣٩٥ م٢١٨/١٤،   ،١٦٨ م١٣٧/١٣، 
م٢٩٥/١٧، ٣٣٤، ٣٣٥، م٨٥/١٨، ١٦٩، ١٨٠، 
 ،٤١٩ م١٣/٢٠،   ،٣٤٧  ،٣٣٤  ،٣٠٦  ،٢٠٢
م٥٥٦/٢١، م٢٢٦/٢٢، ٣٣٣، ٣٣٥، م١٠/٢٣، 

١٢، ١٠٦
المربد بالبصرة م٨٧/٢، ١٠٧• 
المروة م٣٥١/٦، ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٦٤، • 

 ،٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤، ٤٩٤، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٢٧
 ،٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٥٤، ٥٨٦، ٦٠٧

م١١١/٢١
المزدلفة م٣٦٢/٦، ٤٢١، ٥٢٦، ٥٣٥، ٥٧٥، • 

٦٠٠، ٦٠٦
مسجد إبراهيم م٥٦٩/٦• 
مسجد أََدم م٣٠٧/١٥• 
مسجد إزكي م٢٦٣/٤، ٦١٥• 
مسجد إزكي الكبير م٣٢/١٢• 
المسجد األقصى م١٠/١٢• 
مسجد الباذامة م٤٥٦/٢• 
مسجد البساتين م٣٠٠/١٥• 
مسجد بني أبي حذيفة م٤٨٧/٤• 
مسجد بني محّمد بن الوليد م٣٠٤/١٥• 
مسجد الجامع من جبروى م١٨٩/١• 
مسجد الجن م٣٥٦/٦• 
مسجد الجناة م٣٧/١٢• 
مسجد الجند م٥٢٧/٤• 

مسجد الحجارة م٢٩٥/١٥• 
م٣٥٠/٣، •  م٤٨٢/٢،  الحــرام  المســجد 

م١٣/٤، ٣١٧، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٤٩، ٥٥٣، ٦٠٠، 
م٣٤٧/٦، ٣٥٢، ٤٢٧، ٤٨٥، ٥٧٧، م٣١/٧، 
م١٥٩/٨، م٧٨/٩، م٣٦٠/١٠، ٤٠٦، م١٠/١٢، 

١٥، ٢٧، ٣٤، م٧٥٣/٢٠، م٦٥٢/٢١
مسجـد الخيف م٤٢٨/٦• 
مســجد رســول اهللا ژ م٣٨٣/٦، ٣٨٤، • 

م٤٤١/٧، ٤٥١، م٣٩/٨، م٣٧١/٢٣
مسجد َسَمد م٣٨/١٢• 
مسجد َسَمد األكبر م٢٦/١٢• 
مسجد الّسهل م٣٠٧/١٥• 
مسجد الّصاروج م٤٨٧/٤• 
مسجد صحار م٦١٥/٤• 
مسجد الّضرار م٣٧/١٢• 
مسجد عّكا م٤٢/٨• 
مسجد العين م٣٧/١٢• 
مسجد الغنتق م٣٥٩/٤• 
مسجد المدمومة م٧٥/١١• 
مســجد المدينــة (المنّورة) = مســجد • 

رسول اهللا ژ
مسجد المضيبي م٣٠٧/١٥• 
مسجد مّكة (المكّرمة) = المسجد الحرام• 
مسجد ِمَنى م٤٨٥/٦• 
مسجد نزوى الجامع م٦١٥/٤• 
المسفاة (بلد) م١٤٣/١• 
مسقط م٦٦/١• 
المشبع م٣٠٧/١٥، ٣٠٨• 
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 • ،٤٢٣ م٤٢٢/٤،   ،١٧ م١٥/١،  المشــرق 
م٥٩٦/٨،   ،١١٥  ،٩٦ م٧٩/٧،  م٣٤٤/٦، 

م٤٧٤/٢٠، م١١/٢٣
مشرق الّشمس م١٢٠/١٥• 
المشــعر الحــرام م٣٦٢/٦، ٣٦٤، ٥٧٠، • 

م١٠/٢٣
م٢٨٧/٥، ٥٠٨، ٥٥٥، •  م٥٢٩/٤،  مصــر 

٥٦٨، ٥٨١، ٥٩٢، م٤٢٧/٧، م٦٣/٨، ٩٦، 
١٢١، ٣٣٤، م٥٩/٩، م٣٧٧/١٢، م١١٠/١٣، 

م٥٧٨/٢٠، م١٧٨/٢٢، ٢٥٨
المضيبي م٣٠٦/١٥، ٣٠٧• 
الُمَضْيِرب م٨٣/١، ١٤٦• 
مطبعة األزهار البارونية بالقاهرة م١٣/١• 
مطلع بنات نعش م١٢٠/١٥• 
المعراج (اسم البيت المعمور) م٣٤٠/٦• 
المغــرب م١٥/١، ١٧، ٣٥، م٤٢٢/٤، ٤٢٣، • 

م٢٣٦/٥، ٣٦٨، م٣٤٤/٦، ٥٣٥، م١١٥/٧، 
٢٩٧، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٨٤، م٥٩٦/٨، م١١/٢٣

مقام إبراهيم ‰ م٣١٧/٤، م٣٥٠/٦، ٣٥٤، • 
٥٠٢، م١٠٤/٧

مقام النبّي ژ م٣٨٢/٦، ٣٨٣• 
مّكة (المكّرمة) م٢٧٩/١، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٠٧، • 

م٣٤٤/٢، ٤٠٣، ٤١١، ٤٦٤، ٥٠١، ٥٥٢، ٧٤٧، 
 ،٥٢٨  ،٢٧٣  ،١٩١  ،١٤٨ م١٠٠/٣،   ،٨٠١
 ،٤٤٨  ،٤٢٢  ،٣٥١  ،١٢٥  ،٢٤  ،٢٣ م١٣/٤، 
٤٤٩، ٥٢٧، ٥٢٩، ٥٤٨، ٥٥٣، ٦٤١، م١٢/٥، 
 ،٣٤٦  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٤١  ،١٥٥ م١٤٥/٦، 
 ،٣٤٩، ٣٧٢، ٣٧٧، ٤٢١، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٢٨

 ،٤٦٥  ،٤٦١  ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٥٠  ،٤٤١  ،٤٣١
 ،٤٧٠، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨٣، ٤٩٢
 ،٤٩٧، ٤٩٨، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٤٥
 ،٥٥١، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٩، ٥٧٢، ٥٧٥، ٥٧٦
 ،٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٤، ٥٨٨، ٥٩١
 ،٦٢٤  ،٦٢١  ،٦١٨  ،٦١٦  ،٦٠٨  ،٦٠٠  ،٥٩٥
٦٢٨، م٣١/٧، ٣٣، ٥٧، ٨١، ٨٣، ٨٦، ١٠٤، 
 ،٢٩٧  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٣  ،١٠٦
٤٧٧، ٥١٧، ٥٢٧، م٤١/٨، ١٥٢، ١٥٤، ٢٠٥، 
 ،٣٥٢ م٢٥٠/٩،   ،٥٧٦  ،٣٦٥  ،٣٠٦  ،٢٣٢
 ،٤٠١  ،٣٦٠  ،٢٧٥  ،١٤٨ م١٢٩/١٠،   ،٣٥٣
م١٢/١١، ٢٢، ٣١٦، ٥٨٥، م٥٦٦/١٢، ٥٧٢، 
 ،٦٤٢ م٢٨٤/١٤،   ،٢٠٩  ،١٦٢ م١٢٧/١٣، 
م٦٥/١٥، ٢٨١، ٢٨٧، ٣٠٠، م٥٣/١٦، ٢١٣، 
 ،٥٦٧  ،٤٧٠ م٢١٩/١٧،   ،٢٨٨  ،٢٧١  ،٢١٤
م٦٩/١٨، ٩٩، ٣٢٤، م٣٥١/١٩، ٣٨٩، ٤٤١، 
 ،٤٦٧  ،٤٣٨  ،١٤ م١٣/٢٠،   ،٤٩٢  ،٤٤٥
م٣٠٦/٢٢،   ،٥٦١  ،٤٠٢  ،٣٩٥ م١١١/٢١، 

م٨/٢٣، ١٢، ١٤٧
مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي • 

م٧٤/١
مكتبة الشــيخ ســالم بن حمد الحارثي • 

م٤٩/١، ٧٩، ٨٠
مكتبــة المخطوطــات بــوزارة التراث • 

والثقافة، سلطنة ُعمان م٧٩/١
مكتبــة وزارة التراث والثقافة، ســلطنة • 

ُعمان م٤٩/١، ٧٤
ُمَكّال ُصَحار م١٣٦/٧، ١٥٢• 
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الُمَكّال (مدينة) م٣٩٤/٥• 
مناقي (قرية) م٤٢١/١٠• 
َمَنــح (مدينــة) م٤٥٩/٤، ٤٦٥، م٦٢٠/٥، • 

م٣٩٥/٧، م٢٣٦/١٠، م٧٢/١١، ٧٣، م٢٩٥/١٤، 
م٤٣٢/١٦، م١٠٨/٢٠

ِمنــى م٥٤٤/٢، م١٥٣/٣، م٢٣/٤، م٢٤/٥، • 
م٣٨/٦، ٣٩، ٣٤١، ٣٤٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٥، 
 ،٣٧٢، ٤٥٨، ٥٠٢، ٥١٤، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٣٦
 ،٥٤١، ٥٤٦، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٦١، ٥٦٧
٥٦٩، ٥٧٣، ٥٧٤، ٦٠٠، ٦٠٦، م٣٣/٧، ٢٢٦، 

م٢٨٦/١٦، م٤٤٥/٢١، م٨٦/٢٣
الميزاب م٤٢٣/٤، م٣٥٣/٦• 

ن

نجد م١٧١/١٣، م٦١٠/١٩• 
نجد الّسحامة (موضع) م٤٢٠/٨• 
نجران م١٥٥/٨، م٤٩٠/١٢، م٧٠/١٣• 
َنْزَوى م٦٥/١، ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٧٥، ٧٨، ١٣٤، • 

١٤١، ٤١٥، م٣١٨/٢، ٤٥٧، ٤٦٥، م١٦٥/٣، 
م١١٩/٤، ١٥٥، ١٦٩، ٣٤٠، ٣٥٩، ٤٥٥، ٤٥٨، 
 ،٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦٥، ٤٨٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠
م٥١٥/٥،   ،٦١٥  ،٥٥٢  ،٥٥١  ،٥٤٦  ،٥٤٥
 ،٣٧١  ،٢٠٣ م١٣٧/٧،   ،٤٥٨ م٦٣/٦، 
م١٣٤/١٠،   ،٤٨٢ م٩١/٩،   ،٤٤٧ م٤١٠/٨، 
١٨٨، م٧١/١١، ٧٢، ٧٣، ١٢٨، ٢٨٣، ٣٤٨، 
٤٤٩، ٤٥٣، م٧٤/١٢، ٨٣، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٥٦، 
م٣٦٩/١٤، ٤١٧، ٦٢٩، م٤٧/١٥، ٢٨١، ٢٩٥، 
م٣٥٠/١٩،   ،٢٣٣  ،١٠٨ م١٠٥/١٦،   ،٢٩٦

٥٨٤، م١٦١/٢٠، ١٦٣، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ٤٤٨، 
٤٤٩، م٢٨٩/٢٣

نفوسة م١٠١/٤• 
نهر األردن م٤٣/٢• 
نهر البصرة م٢٥٢/١٥• 
نهر بَلخ م٤٠٢/٢• 
نهر زمزم م٥٢٧/٦• 
النهروان م٤٧٩/٧• 
الّنيل م٤٠٢/٢، م٢٥٣/١٤• 

�ـ

هجار (بلدة في شــمال ُعمــان بمنطقة • 
الباطنة) م٣١٦/٥، م٢٢٦/١٩

هَجر م٥٢٩/٤• 
الهنــد م٢٢٦/٣، ٢٦٦، م٨١/٤، م٣٩٢/٥، • 

 ،٤٤٧  ،١٩٤ م١٧٢/٨،   ،٤٠٠  ،٣٩٥  ،٣٩٣
م١١٩/٩، ١٦٦، م٣٤٨/١١، م٦٥٤/١٢، ٦٦١، 
 ،٣٢٢  ،٣٢٠  ،٣١٩ م٣١٨/١٧،  م٢٩٦/١٤، 

٣٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، م١٩٨/٢٠، م٢٩١/٢٣

و

الوادي األبيض م٤٥٩/٤• 
وادي الشْحب م٢٣٢/١١• 
وادي صّالن م٢٨٩/٢٣• 
وادي العقبة م٤٢٩/٦• 
وادي فيقه م٤٥٨/٤• 
وادي القرى م٧٠٩/٥• 
وادي قمطي م٤٥٩/٤، ٤٦٠• 
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وادي كْلُبوه م٢٧/١١، ٢٣٢• 
وادي مجز م٤٥٨/٤• 
وادي المنحَنى م٣٤١/٦• 
وادي نزوى م١٤٣/١٣• 
واسط م٩٤/١٤، ٢١٣، م١٢٦/١٧، م٢٠٦/١٩، • 

٢٠٧، م١٥٧/٢٢
ُودام م١٢٦/١• 
وزارة األوقاف والشؤون الدينّية، سلطنة • 

ُعمــان م٧/١، ١٤، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٥، ٧٩، 
 ،٨٠، ٨٢، ٩٩، ١٠٠، ١٠٤، ١١٠، ١١٣، ١٢٠
 ،١٢٤، ١٣٠، ١٤٥، ١٦٦، ١٨٧، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣
 ،١٩٥، ١٩٦، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٨
٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٧، م٢٥٢/٢١، ٢٥٣، ٢٥٤، 

م٤/٢٢، ٥، ٦
وزارة التــراث والثقافة، ســلطنة ُعمان • 

م١٤/١، ١٩، ٣٥، ٣٧، ٤٨، ٤٩، ٥٥، ٦٢، ٧١، 
 ،٧٢، ٧٣، ٧٤، ٨٠، ٨١، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦
 ،٨٧، ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧
 ،٩٨، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١
 ،١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢١
 ،١٢٢، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١
 ،١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨
 ،١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٦، ١٤٧
 ،١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥
 ،١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣
 ،١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢

 ،١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩
 ،١٨٠، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨
 ،١٨٩، ١٩١، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٢
 ،٢١٠  ،٢٠٩  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٣
 ،٢١١، ٢١٢، ٢١٧، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨
 ،٤١٧  ،٤١٦  ،٥ م٤/٢،   ،٢٧٩  ،٢٣٥  ،٢٣٤
م٤/٣، ٥، ٦، م٤/٤، ٥، ٦، م٤/٥، ٥، ٦، ٧، 
م٤/٦، ٥، ٣٣٧، م٤/٧، ٥، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، 
م٤/٨، ٥، ٣٥٤، ٣٥٥، م٤/٩، ٥، ٢١٤، ٢١٥، 
م٤/١٠، ٥، ٦، ٣٥٢، ٣٥٣، م٤/١١، ٥، ٣٥٦، 
٣٥٧، م٤/١٢، ٥، ٦، ١٥٦، ١٥٧، ٤٠٦، ٤٠٧، 
 ،٢٣٢  ،٥ م٤/١٤،   ،١٨١  ،١٨٠  ،٥ م٤/١٣، 
٢٣٣، ٤٣٦، ٤٣٧، م٤/١٥، ٥، م٤/١٦، ٥، 
م٤/١٧، ٥، ٣٨٦، ٣٨٧، م٤/١٨، م٤٣٦/١٩، 
 ،٥١٥  ،٥١٤  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٥ م٤/٢٠،   ،٤٣٧

م٤/٢١، ٥، ٦، م٢١٦/٢٢، ٢١٧، م٤/٢٣، ٥

ي

يثرب م٤٠/٨• 
اليمامة م٢٩٨/١٧• 
اليمن م٦١/١، م٥٩/٢، ٤١٣، م٥٢٧/٤، ٥٢٩، • 

م٤٢/٥، ١٧٨، ٣١١، ٤٧٠، ٤٧٧، ٤٨٣، ٦٥٠، 
٦٨٢، م٥٨٤/٦، ٦٠٦، م٥٦٧/٧، م١٤/٨، ٥٨، 
٨٨، ٢٢٩، ٤٣٠، م١٥٢/٩، ١٩٣، م٢٩٥/١٩، 

م٦٤٩/٢١، م٣٠٧/٢٢، ٣١٦، ٣٥٠
َينقل م١٨٩/١٠• 
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ُتْعـ•  كمــا  وظلًمــا  باطــًال  بيــض الظباُءَعَنًتــا  م٥١/٧ـَتـُر عــن حجرة الر
ديــًكا•  يتبعــن  دجاجــة  الّشــتاءفــراخ  حمــس  إذا  بــه  م٢١٢/١٣يلــذن 
عــدي•  وبنــو  عــارض  ـــم بــراءأيتــرك  ويــغــرم دارهــــم وه

مــاُءكــذاك الثور ُيضــَرُب بالهــَراَوى الظ البقــُر  عاَفــتِ  مــا  م٢٦٨/٢٣إذا 
القّناُص•  وأفزعهــا  نبــأًة  ــاءآنَســْت  ــس ـــا اإلم ـــد دن ــصــًرا وق ـــ م٣٥٦/١٣ع
أََنـــاةٍ•  َذُوو  الِفَعــالِ  ــم وَِضـــاُءَمَســاِمـيُح  ــُه ــُه ــٌح َوأَْوُج ــي ــَراجِ م٨/٣َم
اِءَوالَمــْرُء ُيْلِحُقــُه بِِفْتَيــانِ النــَدى•  بِاْلَوض َوَلْيــَس  الَكِريــمِ  م٨/٣ُخُلــُق 
َقاءَما هــاَع عمٌرو حيــن أدخل حلَقَه•  بــل  ريــَش حمامةٍ  م٢٠٦/٦يا صــاحِ 
َوِعْرِضــي•  َوَوالِــَدُه  أَبِــي   وَِقــاُءَفــِإن ِمْنُكــْم  محّمــد  م٤٧٦/٣، م٣٢٦/٢٢لِِعــْرضِ 
وجبًنــا•  جهــًال  طــيٌء  جالئــيتمّنــت  فأَبــْوا  أُمهــم  وقدًحــا 

مــاِءَهجوني أن هجوُت رجاَل َســلَمى الظ للبقــر  الثــورِ  م٢٦٨/٢٣كضــربِ 
ثــالث•  مقطعــه  الحــّق  ـــالُءفــإّن  َج أو  نــفــاٌر  أو  ــٌن  ــمــي م٢٢٢/٩ي
دْلــَوَك فــي الّدالءومــا طلــب المعيشــة بالّتمّنــي•  ولكــن ألــقِ 

وطــوًرا طــوًرا  بمائهــا  مــاءتجــيء  وقليــل  بحمــأة  م١١٦/٢تجــيء 
بمنجبــةٍ•  ليســت  ُمعربــة   م٤٣٢/١٣ورّبمــا أنجبــت للفحــلِ عجماُءفــُرب
البكاء•  دواءبكيــت وقــّل مــا يغنــي  لــه  ليــس  المــوت  وداء 

أّيهــا الّرجــل المَعنــى العــزاءفاقـصــر  إّال  تــرى  لمــا  م٤١٩/١٨فليــس 
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فًتى•  الحليل  بعد  من  تزّوجت  باهإّني  وال  عــرف  له  إن  فمــا  م١٥٠/٢يزرى 
أكتافهم•  علــى  َبصائَرُهم  م١٨٦/٢٣وبصيرتــي يعــدو بها عَتــٌد وأىراُحــوا 
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يريده•  مــا  له  يقدر  لــم  المرء  أبىإذا  أو  شــاء  له  يقضى  ما  م٧٠/٢تحّمل 
كالبإذا اّتصلــت دعــت أبنــاء بكــر•  بنــي  بالّدعــاء  م١٤٥/٨وخّصــت 
يــرّد جوابيما لي مررت على القبور مســّلما•  فما  الحبيــب  فيهــا 

تقّطعت الّســالم  مّنــي  األســبابفعليكــُم  عرى  وبينكــم  م٤٠٦/١٨بينــي 
بنــّي•  يــا  أجبتــك  مــا  وبالّصوابتدّبــر  منــه  بالعــدل  وخــذ 

القبــابيقّلــب أمــره ظهــًرا وبطًنا كألي ذوي  عندهــا  م٣٤٧/١، ٣٤٨الشــاة 
أقعــد عنده•  مــن كنت  في الكُتْبيســائلني  العّد واألجزاء والبحثِ  عن 

كـلها الطهــاراُت  فـيه  أحبیوثـالثـهــا  لمن  الصــالة  فيه  م٤٥/١، ٤٦ورابعهــا 
َال َيجُِبالَكف ِإْن َســَرَقْت؛ َفالَقْطُع َيْلَزُمَها•  الَعْيَنْينِ  م٣١٤/٣َوالَقْطُع فِي َسَرقِ 
ألّنني•  مضيــق  في  بزان  الّرحباولســت  والخلــق  العيش  وســاع  م٢٧٣/١٩، م٩٨/٢٢أحّب 
َيْبِكي لَِشــْجوِهِ•  بالَمْرخِ  َوَقْد َغاَب َعْنه الُمْسِعدوَن َعَلى الُحبوُمْغَتــِربٍ 

أَْرِضَها َنْحو  ِمْن  ْكُب  الر أََتاُه  َما  ْكبِإَذا  الر بَِرائَِحةِ  َيْسَتْشــِفي  ــَق  م٦٩/٣َتَنش
َصنَفُه•  الّشــرعِ  بيــانِ  كتــاُب  شــيٌخ َســَما بعلــومٍ ذروَة األدبَِهَذا 

م٢٣٣/١يقودني لرشــادٍ حيــن ُيذَهب بيفأســأُل اهللاَ علًمــا نافًعــا وضًيــا
مقرفة•  غيــر  ســّنة وجــه  م١٦/٢ملســاء ليس بها خــاٌل وال ندبتريــك 
َنوَفلٍ•  ابنــَة  حمزة  عّنــا  اهللا  كاذبجزى  باألمانــة  مغــّل  م٧٧/١٣جــزاء 
اهللا أعطــاك ســوَرًة•  أن  تــر  م٦٢٧/٢تــرى كل َمْلــكٍ دوَنهــا يتذبذبألــم 
ومعــربوجدنــا لكم فــي آل حاميــَم آية•   تقــي مّنــا  م١١٥/١٩تأّولهــا 
ســّكــانــهــا•  نـــــام  إذا  العقــربداري  بهــا  الحــدود  تقيــم 

ديـنهم، الّنــاس عــن  تــضـــربإذا غـفــل  عـقـاربـنــــا  م٢٢٥/١٢فــإّن 
ُبوَالْنَتَشــَلْت ُعْضوينِ منهــا ُيَحابِر•  م١٥٥/٣وكاَن لعْبــدِ الَقْيسِ ُعضــٌو ُمَؤر
غيرهم•  اهللا  يعِطـها  لـم  شيمـٌة  عوازبِلهم  غيُر  واألحالُم  الّناس،  م٢٠/٢٠من 
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ســّنةٍ•  بأيــة  أو  كتــابٍ  م١٨/٢تــرى حّبهم عاًرا علّي وتحســببــأّي 
وروَحهــا•  هــا  ُغدو الســيوَف  م٢٢٣/٧تركت هوازَن مثــَل قرنِ األعَضبِإن 
م١٥٢/٢٢وإذا ُدعــي لكريهــة لــم يغضبإذا المرء لــم يغضب لمطلب أنفه• 
كاعبــايــا حّبــذا المتجملــون وحّبـــذا•  الغزالــة  بــه  لثمــت  م١٤١/٢واد 
ســواغبأرى الطيــر ال يتركن آثــار خيلنا•  أعادٍ  مــن  لحوم  ألكل 

فأخيب خائبفمــن كن فيــه فهو أكمــل كامل فيــه  تكن  لم  م٥٠٦/٧ومن 
تنتقُبغــّراء تــزداد إبهاًجا إذا ســفرت•  حين  منهــا  العين  م٤١٠/٤وتخرج 
وال تر أّن الحزم في تركك الّطلْبتوّكل على الّرحمن في طلب الغنى• 

سببولو شاء أحنى الجذع من غير َهّزه له  شــيء  كّل  ولكن  م١١٧/٢إليها، 
تْقربننــا•  وال  تجّنبنــا  م٢٧١/٢وكيف ـ وأنتــم حاجتي ـ أتجنبوقالــت 
عليهُم•  عــدوت  قد  صدق  م٤٤٠/٩بِــال َدَخــنٍ وال َرجِيــع ُمَجنــبوفتيان 
عقله•  تخّلس  أمســى  من  ويح  مذهبأيا  كّل  بــه  مذهوًبا  م٢٥٧/٢فأصبــح 
ْعَواءَ َتْحِمُلنِي•  ْحَيْينِ َشــْرُحوُبَقْد أَْشــَهُد الَغاَرَة الشم١٥٧/٣َجْرَداُء َمْعُروَقُة الل
تذوببنا من جوى اإلخوان والحب لوعة•  المحــب  نفس  لهــا  يكاد 

َتَرى حشاَشــَتها  أبقــى  م٢٦٦/٢٣على مــا به عــوٌد هنــاك صليُبولكنمــا 
نــداك ذنوبوفــي كّل حّي قد خبطــت بنعمة•  م١٢/٢فحق لشــأس مــن 
بنعمة•  قد هبطــت  ُذنوُبففي كل حــّي  َنــَداك  مــن  لَِشــاشٍ  م٦٧١/٢فحّق 
ـــؤوب•  ي ــة  ــب ــي غ ذي  ـــــّل  يــؤوبوك ال  الــمــوت  م٤٥٣/١٣وغــائــب 
قبره•  تضّمــن  مــاذا  أّمــه  م٢٥٦/٢من الجود والمعروف حين يؤوبهــوت 
بالمآلــي•  نــوح  علــّي  الجيوبوقــام  عـلــى  األكـّف  م٤٠٠/٨يالليــن 
وإّنمــا•  الّنســاء  آل  مــن  لغائببثينــُة  م٤١٠/٢يكــّن ألدنــى ال وصــال 
َجناَبةٍ•  عــن  نـائِـــًال  َتْحِرَمني  م٣٤٢/٣فإّنــي عن وطــن الِقبــابِ َغريُبفال 
فيه•  أمسيت  الذي  الكرب  قريــبعســى  فــرج  وراءه  يكــون 

عيًنــا وتقــّر  ســالًما  يــا غريبفترجــع  أهلــك  بيــن  م٦٣٢/٦وتنــزل 
فمنـها•  أمــثــاٌل  ـــــاط  ــق المريبولــلــس الّشــيء  لــدى  َتمثلهــم 

الّطبيبإذا مــا كنــت ذا قــول صحيــح وجــه  بــه  فاضــرب  م٦٤/٢أال 
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ــا•  ــوَه ــُن َدَف ــا  ــًم ــُظ أَْع اُهللا  ْلَحــاِتَرِحــــَم  الط َطْلَحــَة  بِِسجِْســَتاَن 
َوَال دِيــَق  الص َيْحُجــُب  َال  الَعــِذَراِتَكاَن  َطيَب  بِالُبْخــلِ   م٤٦٥/٣َيْعَتــل

رقاُبها•  ُعْلــٌب  الهامِ  ُمْقبِــل  ــبراِتعظاٌم  الَمـاء في الس ُيَباكِــْرَن َحد
ُفَراِتمهاريٌس َيْروِي ُرْسَلها َضيُف أهلِها الُخُ أَْوُجــَه  أَْبَدْت  النــاُر  م١٣/٣إذا 

ْبُتُكــْم َفَوَجْدُتُكْم•  الَعــِذَراِتَلُعْمــِري َلَقْد َجر َســيئِي  الُوُجوهِ  م٤٦٦/٣قَِبــاَح 
مبارك•  شهر  الّصوم  شــهر  بالبركاتيقولون  منــه  أولــى  وشــعبان 

الغدواتفهــذا لمــا فيــه وهــذا لفضلــه في  الّراح  لشــرب  م١٥/٦وهذا 
لواحــدة•  أوالد  الّشــدائد  لعــّالِتففــي  أوالد  الوالئــد  م٤٠٧/٢وفــي 
ديباجتــي•  َخَلــٌق  فــال  للــورى حاجتيدعنــي  أبــدي  ولســت 

ديبـاجتــيمنـزلــتــي يحفــظهــا منــزلــي تــكــرم  م١٠٤/٢وبـاحـتــي 
ــا•  ــَه ــاُع ــَي ــٌر َوأَْش ــْك ِـــي ب ـــْول أَْوَعــَدْتَوَح لَِمــْن  َخــَالًة  م٤٦٩/٣َفَلْســُت 
ليمينــه•  حافــٌظ  األاليــا  ِتقليــٌل  ــُة بــرم٥٨/٧وإن ســبقت منــه األلي
مبّردٍ•  بعــذب  ُتســقى  من   ِتفمنهن نقــاح، فتلكم عندي ذلــك قر

ٍ ِتومنهن من تســقى بأخضــَر آجن فر اهللا  خشــية  فلــوال  م٧٤٢/٢أجــاج، 
أكّل لقــاح المســلمين اســتقرتأال ليت شــعري والحوادث جّمة• 

فّرتومنهــّن من ُتســقى بأخضر آجن اهللا  خشــية  فلــوال  م٢٧٤/٢٠أجــاج، 
الممــات•  قبــل  بمالــك  مّتــاتمّتــع  أنــت  إن  مــال  فــال  وإّال 

كســبتاوأوهبتهــم كّل مــا فــي يديــك قد  بمــا  رهًنــا  م٤١٩/١٨وخّلــوك 
الّســّم•  نفثت  كحّيــةٍ  دنيــا  النــتهــي  المحنــة  كانــت  وإن 

فيها ســلوت  كنت  قــد  أمور  فهانــتكم  علـــّي  هونتهــا  م١٠٥/٢ثــم 
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عنهُم•  تغّطيت  غطونــي  الناس  وإن بحثــوا عني ففيهــْم ُمباحثإذا 
بَِياَرهم الّنبايُثوإن حفروا بئري حفــرت  م٧٨٩/٢لُيعَلــم ما ُتخفيــه تلــك 
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الّنوافجوليس تــالدي من وراثــة والدي•  مالي مســتفاد  م٧/٢٠وال شــأن 
ــت لــهــا ال•  ــل ــق ســْلَم محجوجتــغــّيــرتــم ف يــا  بيته  م٤١٩/٦والــذي 
هــا•  أنـ ـأَ  أَُنـبـ أَْن  بَِعْيـنِــي   ِيـَقــر ج تــَزو َلْم  ـٌم  أَيـ أَنْلهــا  لــم  م٢٤/١٩وإن 
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َشــَحاَحافإّنــي وَتْركِــي َنــَدى األْكَرِميــَن•  َزْنًدا  ــَي  بَِكف وقْدِحــي 
ــَراِء ــَع ــال ــا ب ــيــَضــَه ــةٍ َب ــارَك ــت م٢١٢/١٣وُملبســةٍ َبيــَض أْخــَرى َجناَحــاك

الممراحــا•  الجمــل  أقــود  ــاإّنــي  ــراح أح ــوءة  ــل ــم م ــةٍ  ــّب ـــ ق م١٥٢/٢ذا 
احَِدانٍ ُمِســف ُفَوْيــَق األَْرضِ َهْيَدُبُه•  بِالر َقــاَم  َمــْن  َيْدَفُعــُه  َيــَكاُد 

بَِعْقَوتِــه َكَمــْن  بَِنْجَوتِــهِ  م٥٠٦/٣َوالُمْســَتِكن َكَمْن ُيْمِســي بِِقْرَداحَِفَمــْن 
يتفّتــحوفي دبــر أّم الّزوج عمــًدا فما به•  أبصـرتــه  ولــو  م١٨٠/١٩جنــاح 
بغيرها•  قــذورٍ  عن  ألَْكنــي  م١١٥/١٩وأعــرب أحياًنــا بهــا وأصــارحوإّني 
دونــه•  ذاك  عالجــا  أبــواه  وجــاز؛ فــال رّد وال هــو يبــرحفــإْن 

ُيــرّد وإّنما أوقحوقد قــال بعــض: ال  الّديــن  كافــر  َلِعيــن  م٢٩٠/١٩ُيــرّد 
وال•  حائــك  وال  لبّقــال  أخي محجم في الّرّد عيب فيجرحوليــس 

الّلون زمحولو جاز فالّتفريــق أولى وبعدهم م٢٨٩/١٩فمولــى وعبد أســود 
م٣٠٨/٢٣يوم اللقاء وال يسوؤون من قرحواال يســلمون قريًحا حل وســطهم• 
حإذا ما انتحت أّم الّطريق ترّســمت•  المتوض ملكها  من  الحصى  م٤٠٣/٢زِْئم 
ثم اســتفاؤوا وقالوا حّبذا الوَضُحَعقــوا بســهمٍ فلم يشــعر به أحد• 

م٣٩٤/١٤ومــا يــدري الغنــّي متــى يعيلفمــا يــدري الفقـيــر متــى غناه
والتي•  والبرص  العفــل  ُيرّد  تنفحومما  ونخشــاء  وجذمــاء  تجــّن 

يطرحوليس لما أبصــرت عقر، وعقرها ليس  إذا جامعتهــا  م٤٦١/١٩عليــك 
الَوَغــى•  فِــي  َزْوَجــكِ  ــا وُرْمـــًحـــاَوَرأَْيــُت  ــًف ــْي ـًدا َس م٩٤/٣ُمــَتــَقــلـ
يفلــُحقد َعلَِمت خيُلــك أين الصحَصُح•  بالحديــد  الحديــد  م٣٦٢/٢٣إن 
الَقَلحقــد َبَنــى الّشــؤُم عليهــم بِنَيــًة•  الّشــؤم  ِمــن  فيهْم  م٢٧/٢وفشــا 
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أملحوال عقر إن أدخلَت في فرج ثـّيب•  بالعقر  العــذراء  لكــن  م٢١٢/٢٠يًدا، 
َملُقوَحــا•  علـًقــا  أَجـنــت  والكســوحاوقــد  األرحــاَم  نتــه  م٢٤٨/٢٣ضم
برًقــا•  رأيــت  الليــاح  الح  يلــوحإذا  شــفرته  فــوق  م٥٢/٨خطوًفــا 
وصفائُحولــو أن ليلــى األخيلية ســّلمت•  جنــدٌل  وفوقــي   علــي

َرَقا أو  البشاشــة  تســليم  م١٨٥/٢٣إليها صدى من جانب القبر صائُحلسّلْمُت 
ـــُزوُح•  ــٌة َوُن ــْرَب ــُغ ــل َعــامٍ م٣١٩/٣أََمــا لِلنــَوى ِمــْن َوْثَبــةٍ َفُتِريــُحأَفـِــي ُك
مـنــه•  بــّد  ال  للعبــاد  َِمنـهــٌل  وفصيــح أعجــمٍ   كل م٤٣٢/١٣منتَهــى 
إليــك•  إّال  ســّرك  تفــش  نصيحــافــال  نصيــح  لــكل  م٢٦٩/٧فــإن 
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ــط الـــمـــدادِلقــد َوَنــم الذبــاب عليــه حّتى•  ــق ــه ن ــم ــي ـــأن ون م٥٨١/٢ك
م٧٤١/٢مواقع الماء من ذي الغّلة الّصاديوهــن يبدين مــن قــول تصير به• 
تنقــادتهدى األمور بأهل الرأي ما صلحت•  فباألشــرار  توّلــت  فــإن 

ســادواال تصلح الناُس فوضى ال سراة لهم جّهالهــم  إذا  ســراة  م٥٠٢/٧وال 
ســّرهـا•  إّن  جــارة  تقـربــّن  م١٥٠/٢عليــك حــرام فانكحــن أو تأّبداوال 
وَتتِقي•  الُمِهيب  َصــْوت  إلى  ُمْلبِدَتِريع  أْكَلَف  َرْوعــاِت  ُخَصل  م٢٠٧/٦بذي 
أســائلها•  كي  أصيًال  فيهــا  م٤٠٤/٤أعيت جواًبا ومــا بالّربع من أحدوقفت 
أمت•  فإن  أمــوت  أن  رجال  بأوحدتمّنى  فيهــا  لســت  طريق  م١٦٣/٤فتلك 
يذيبه•  يــكاد  َبْجَدتِها  ابــُن  ْيَخُدفيهــا  الص اســتداَر  إذا  الّنهــار  م٤٠٥/٢َوقُْد 
تتجــّددِوطول ُمقام المرء في الحّي ُمْخلٌِق•  فاغـتــِرْب  لديَبـاَجَتـْيــهِ 

م١٠٨/٢إلى الّناس إذ ليست عليهم بسرمدِفإّني رأيت الّشــمس زيدت محّبة
ناصًحا•  استشارك  إذا  أخاك  م٢٥٩/٧وعلــى أخيــك نصيحًة ال َتــْرُددِوأجب 
التهددوإن يقذفوا بالقذع عرضك فاسقهم•  قبل  الموت  م٣٢٦/٢٢بشرب حياض 
الّنساء سواكُم•  م٧٤٢/٢وإن شئت لم أطعم ُنَقاًحا وال بَرَدافإن شــئت حّرمت 
ُتـــْرديوهــّز الّســمهرّي علــى المذاكي•  باألبــطــال  مجّنبـتــان 

لـفــردفمــا َجمــٌع ليغلب جمــع قومي فــــرٌد  وال  م٥٥/٨مكـاثــرًة، 
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المتجّردرحيب قطاب الجيــب منها رقيقة•  بّضــة  الّندامى  م٢٤١/٢بحســن 
أبنـاُؤَهــا•  َعـيــًال  نهــًدا  دِفترْكــن  المر كاللُصــوِت  كنانــَة  م٤١٥/٢٢وبنــي 
المتــوّردوقد أغتدي قبــل الِعطاس بهيكل•  نّبهتــه  الغضــا  م١٨١/٢كســيد 
الّلوى•  بمنعرج  نصحي  لهم  الغدبذلت  ُضَحى  إال  الّرشد  يستبينوا  م٣٥٧/١٣فلم 
خـذلوكم•  أعلمهــُم  ولــو  م٦٤٠/١٩لدى حــادث وال أديمُكــُم َقـّدوافكيف 
ابَنتــْي رِيــعٍ عويُلهما•  َيِغيُر  ُبؤَســى لمن رقدامــاذا  يرُقدان، وال  م١٨٣/٢٣ال 
َبَلٌد•  َســاءَنِي  َمــا  ِإَذا  َكــَذاَك  َبَلًداِإني  َغْيــَرُه  َبِعيِري  َصــْدَر  ْمُت  م٣٠٠/٣َيم
له:•  المليُك  قــال  إذ  الَفَندِإال ســليماَن  فاْحُدْدَها عن  البرّيــة  م٢٢٠/٢٢ُقم في 
مشــهدوســاكن أقطار الّرقيع على الهوى•  كّل  واألرواح  م٤٠٦/١٣وبالغيــب 
ُمـوَســى•   ِإَلي الـُموَفدِيَن   الَوُقوُدأََحـــب َلَنــا  أََضــاءَ  َلــْو  م٧/٣َوِحــْرُزُه 
عريكتها•  النــت  إذا  الّلواتــي  ومجلودمن  آٌل  بعدهــا  لهــا  م٤١١/٢يبقــى 
المغارب•  في  جنــح  الّثرّيا  يدوأيدي  للّشــمس  وال  يد  للّثرّيا  م٤١٣/٤وليس 
َعَلْيهِ•  ُمــْعــَتــِمــًدا  الــَحــْبــَل   ــُمــد ــٌدَي ــدِي ــــٌر َج ــُه َوَت ــاَن ــَج ــــأَن ِع م٤٩٠/٣، م٢٤١/٢٢َك
الحديــدبــأرضٍ يـعــرف الجـبــان فيهــا•  زبــر  كالمـهــا  م٣٠٧/٢٣كـــان 
يمســي ويصبح ســالما•  امرأً  َلَســعيُدوإن  حيا  مــا  إّال  الّنــاس  م٢٧٨/٢من 
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ليشربوا•  العشــّي  إلى  اإلســآروالحابسون  ودمنــة  الكــرى  م٦٢٦/٢نــزح 
له:•  قــال  ثــّم  بعيد  غيــر  إّني مانــع جاريفســار  م٣١٩/٢أقتــل أســيرك 
أكارم•  الجفــون  كســروا  إذا  األزراروُهُم  تحّلــل  وحيــن  صُبــٌر 

م٤٦/٨والقــوم إذ ركبــوا الّرمــاح تجاريمشــون فــي الخطــى ال يثنيهُم
الســراريــرّوعــه الــســرار بــكــل شــيء•  بــه  يكــون  أن  م٥١٦/٧مخافــة 
اُرثيــاُب بني عــوٍف طهــاَرى نقيٌة•  غر المشــاهدِ  بيُض  م٧١٤/٢وأوجههــم 
مّرتــه•  نقــض  قــوّي  يأمنــّن  وِإمرارِال  نقــضٍ  ذا  الدهر  أرى  م١٤٦/٣إني 
رســوًال•  حفــص  أبــا  أبلــغ  م٧١٤/٢فــًدى لَك ِمــن أِخي ثقــةٍ إزاريأال 
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َكُعــوٌب•  آنســٌة  اِإلْظَعــانِ  َفَســاُرواَوفِــي  َبَلــًدا  أَْهُلَهــا  ــَم  م٣٠١/٣َتَيم
شــرق•  حلقي  المــاء  بغيــر  اعتصاريلــو  بالمــاء  كالغّصان  م٧٤٠/٢كنت 
ولدت•  بما  أّم  مــن  وأرحم  م٤٠٩/٢ُرحًما وأشــجع من ذي لبدة ضارأحنى 
ولًدا•  يدعوننــي  فــال  اإلماء  بالَعارِأّمــا  األمــوانِ  بنــو  ترامــى  م٦٤٢/١٧إذا 
ــوُه•  ــُم ــُت ــَرْك ــَت ــُه َل ــُب ــس ـــوال َع معــاُرول َعْســٌب  َمنِيَحــةٍ   م٥٧٢/١٢وشــر
الفــرار•  مــن  عــار  ال  عــار  الغارال  إلــى  الهدى  نبــي  فــّر  م٥٢٥/٧فقد 

َقْعرَها•  ــاٍء  َزن ــى  ِإَل َقــَذْفــَت  ـــارَِوِإَذا  ـــَف ـــَن األَْح ــًة ِم ــَم ــلِ ــْظ ـــَراءَ ُم ـــْب َغ
م٤٧٤/٣، م٢٧٣/١٩، م٩٩/٢٢

ــار•  صــغ ــة  ــي ــب ص ــــوال  ل ــارواهللا  ــم ــا وجـــوهـــهـــم أق ــم ــأن م٣٠٢/١٣ك
مآزرهم•  شــّدوا  حاربــوا  إذا  م٢٠٣/٢دون الّنســاء ولــو باتــت بأطهارقوم 
ناعٍط•  أربــاَط  الّليل  بنــاُت  ومنهــارِفبات  الّســماء  دون  م٤٠٥/٢لمســتمع 
حزًنا•  زادني  إّال  الّدهر  ســّرني  دّوارما  بــالــخــلــق  ــلــك  ف ــــه  م٤٠٨/١٨ألّن
الفـتــاةِ•  نـعــُت  بمثـلــي  ابـتـيــاراقبيــٌح  وإمــا  ابـتِـَهــاًرا  م٣٢٩/٢٢إّمــا 
ِعظة•  غيــره  من  لــه  الّســعيد  ومعتبرإّن  تحكيــم  الّتجــارب  م٦٥/٢ففي 
مني الضلوع من األســرار والَخَبرولو قدرت على نسيان ما اشتملت• 

على خطرلكنــت أول من ينســى ســرائره يوًما  نشرها  من  كنت  م٢٦٨/٧إذا 
يصيبهم•  حتى  الشــّر  يعرفون  تدّبــراوال  إّال  األمــر  يعرفــون  م٢٦٤/٧وال 
آكله•  أنت  تمًرا  العلم  تحســب  بِراال  م٢٥١/١لن تبلغ العلــم حّتى تلعق الص
أغبراوإّني ألرجو ملجهــا في بطونكم•  أشعت  من جلد  بسطت  م٦١٨/١٩وما 
ــرواهللا لــم يــك لــم يــدع أحــًدا•  ــوث ال ــى  ــن ب ــا  ــن ل فــنــيــت  م١٨٤/٢٣إال 
ــمــا•  ــأر والــســنــور ســْؤَراُه ــف ــروال ــْج ـــال َش ــه ب ــي ــلــف ف مــخــت

م٦١١/٢رجــس مــع الباديــن والحضــروقـــرضـــه الـــثـــوب وأبـــعـــاره
وهّجَرافدعها وســل الهّم عنك بجســرةٍ•  الّنهــاُر  إذا صــام  م٢١/٦َذُمــولٍ 
المتناحِرأبــا َحَكمٍ َهــا أنت عــّم مجـالد•  األبطــح  أهــل  م٥٥٥/٤وســّيد 
الَفَتى•  َتْسَحُر  أَنَها   ِإال ْمُس  الش ْحَراِهَي  َوَلْم أََر َشْمًسا َقْبَلَها ُتْحِسُن الس

َفليته َيــْوَم الجَِمارِ  َمْت بِالَحَصى  َجْمــَراَضر َصيــَرُه  اهللا   َوأَن م٥٢٨/٣بَِعْينِــي 
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القدرسيف يجيب الّردى في كّل معترك•  مــا وافق  إذا  م٥٣/٨والحّد يمضي 
إذا خبث أو ملح•  اوما ظنكم بشراب  الــّدر ووّلــد  العنبــر  م٧٤٠/٢أثمــر 
الناس هاجعة•  َم الحَذرارأي ســرى وعيون  ــَر الحزَم رأٌي َقــد م٢٥٨/٧ما أخ
م٢٥١/٢٣ومــا لنا دوَنهــا حــرٌث وال غرُرإْن نحــُن إال أنــاٌس أهُل ســائمةٍ• 
بلغوا•  قد  والّساعون  للمجد  ُجهد الّنفوس وشــّدوا دونه اُألُزَرادَبْبُت 

الصبِراال تحسب المجد تمًرا أنت الِعُقه تلعق  المجد حتى  تبلغ  م٢٥٦/١لن 
بــكــتــمــان، وال•  ــّر  ــس ال ــــنِ  سرأِع اســُتودعت  إذا  منك  يخرجن 

حـّرفـــــإذا ضــقــت بـــه ذرعـــــا عنــد  إال  ك  ســر يقعــّن  م٢٦١/٧فال 
وليــس لما تطــوي المنّية ناشــرطوى الموت ما بيني وبين محّمد• 

الموت وحده أحــذر  عليه  م٤٠٨/١٨فلــم يبق لي شــيء عليــه أحاذروكنت 
الدهــن•  فــي  واقًعــا  يكــن  ــــــى عــشــرإن  ـــث إل ـــل مـــــن ث

حرمــة بــال  الفــأر  ــرواســتقذروا  ــج ـــن ال م٦١١/٢خـــروجـــه حــيــا م
ِر•  بُِضم الـقـَبــابِ  أَْبَواَب  وَن  م٨١/٣ِإَلــى ُعَنــنٍ ُمْســَتْوثَِقاِت األََواِصِرَيُشــد
أقدمهــا•  أبيــات  بعــض  للقارئيــن وأهــل العلــم والبصِروهــذه 

ومـا الشــروِط  ذِكُر  مواقيتِها  لُِمْســَتتِِر...وفي  ِســْتٌر  م٤٥/١تحتاج من قبلةٍ 
بصريقد كنت أهدي وال أهدي فأورثني•  فاتني  أّني  المفادة  حســن 

م٤٣٦/١٣ببعض ما فيكمــا إذ عبتما عوريلوال الحياء وباقــي الّدين عبتكما
ــا•  ــًح ِمــن خنصِركــــأن ابــــن لــيــلــتــه جــان األفق  لــدى  م٤٢/٢َقســيٌط 
يحبْب•  نشب  له  يكن  إّن من  م٢٥٧/٢ومــن يفتقــر يعــش عيــش ضرويك 
موجـُه•  الفلك  يغّيــر  ال  دائم  م٧٦١/٢ومن دونها األهوال واللَجُج الخضرعلى 
م٢٠٢/٦عن الّسوِء والفحشاِء؛ كنت كمفطرإذا صمت يوًما عن طعام ولم تصم• 
ِشــعريفأصبْحُت َقد حلْت َيِميني فأدرَكْت•  وراَجَعنِي  نبلِي،  ثْعلٍ  م١٨٢/٢٣بُنو 
ــِرّي•  ــاِم ــَع ال ــَة  ــن اب ــكِ  ــي وأب أَفِــْرال  ـي  أنـ القــوُم  يّدعــي  م٤١٣/٩ال 
أفــّرفـــال وأبـــيـــك ابــنــة الــعــامــر•  أّنــي  القــوم  يّدعــي  ال  م١١/٩ّي 
المســافرفألقت عصاها واســتقّر بها النوى•  باإلياب  عْيًنـا   قــر م٣٤٦/٢كما 
بعدمــا•  زنيــًرا  بعــال  كافــرفتذّكــرت  فــي  يمينهــا  ذكاء  م٤١٣/٤ألقــت 
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كوامًال•  ســبًعا  األّيــام  مــن  وال تّتخــذ فيهــّن بيًعا وال ســفرتوّق 
فإّنهــا تــدور  ال  ربــوع  استمّروكـــّل  قد  نحس  واألّيام  الّدهر  م٤٣٤/٤مدى 

اجتنــب•  عشــرة  ثانــي  صفــرمحــّرم  مــن  العاشــر  واجتنــب 
ال الحّجة  ذي  شــهر  مــن  شــكروثامًنا  من  فيهـا  األعمــال  م٤٣٤/٤تبتــدِ 

 •ٍ م٦١٠/١٩رغاًثا مَن األروى سهوَن عن الغفِرفلــو كلمْت مــي عواقَل شــاهق
الَبَقُرإّنــي وقتلــي ســليًكا ثــم أَعِقُله•  م٢٦٣/٢٣، ٢٦٨كالّثــور ُيضرب لما عاَفــتِ 
قرابة•  علــى ذي  َبأًْوى  زادنــا  الفقرفما  بأحســابنا  أزرى  وال  م٧٣/٢غنانا، 
بالـّذكــرأهــًال بشــهر الّصــوم من شــهر•  المحمــود  بالـّنـاطــق 

وقـيامــه وصـيامــه  بــه  الّدهــرأهــًال  وســّيد  الّشــهور  م١٢/٦خيــر 
بّيتــوا•  فـلــم أرض مــا  ــٍر نــُكــْرأَتـونــي  ــأْم ــوا أََتـــونـــي ب ــان م٩٤/٦، م٣٥٨/٨وك
م٧٩٤/٢على رمث في البحر ليس لنا وكرتمّنيــت مــن ُحّبــي بثينــة أّننــا• 
فوّدعي•  الحرام  الّشــهر  انسلخ  م٤٨/٦بالد تميــم وانظــري أرض عامرإذا 
بحــّره•  المصطليــن  كأّن  قياٌم على الجمرويــوم  ناًرا  وإن لم يكن 

وإّنما َتبــوَخ،  لها حّتــى  بالّصبــرصبرنــا  الكريهــةِ  أّيــاُم  ُج  م٤٥/٨ُتفــر
عمــرو•  أبــا  األمــر  بــك  وأنــت معكــوف علــى الخمــرجــّد 

وممـزوجــًة صــرًفــا  تــدريتشــربهــا  وال  الّســيل  بــك  م٤٥٠/١٣ســال 
شّمراأخو الحرب إن عّضت به الحرب عّضها•  الحرب  ساقها  عن  شّمرت  وإن 

وســّرنا حمــاه  جاوزنــا  تعّذراعشــّية  يلوي على من  الجهد ال  م٤٠٦/٢أخو 
عمروعجبــت لدهــر فاتنــي بمحّمــد•  أبا  للموالي  وأبقــى  ضراًرا 

فـلـعّله لــي  يخـتــار  أن  اهللا  م٣٠٠/٢قد اختار لي من حيث يدري وال أدريرأى 
بها•  أََلــّم  إْن  فِْلــذٍ  ُة  ُحــز الُغَمرَتْكِفيــهِ  ــواء وُيروِي ُشــرَبه  م١٧١/٣من الش
خائــن•  إلــى  ا  ِســر َتْلَجَيــّن  َعاِهـــِرال  إلــى  َتــْدُن  وال  م٢٣٥/٢٢َيـوًمــا، 
بيننا•  الّدهــر  ق  فــر كّنــا  الّدهراأَُخّييــنِ  يأمن  م٢٥٨/٢إلى األمد األقصى ومن 
اُء َبْعَدَك َيا َشــْهُرَلَقــْد َبــاَع َشــْهٌر دِيَنــُه بَِخِريَطـةٍ•  م٩٢/٣َفَهــْل ُيْؤَمُن الُقر
َلّما رأى الموت فوقنا•  مظال كإظالل الّســحاب إذا اكفهّربكى صاحبي 

بعدما العــار  خشــية  حفاًظا  المكروكر  منهج  على  معروًفا  الموت  م٤٥/٨رأى 
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ُتشاوُِروأنفُع َمن شاورَت َمن كان ناصًحا•  من  بعدها  فأبِصْر  شــفيًقا، 
والصدُر واغُروليــس بِشــافِيَك الشــفيُق ورأُيُه الرأيِ  م٢٥٦/٧غريٌب، وال ذو 

الّســرورأنســت بوحدتــي ولزمــت بيتي•  لــي وَنما  فــدام األنس 
م١٠٣/٢أســار الجنــد أم ركــب األميــرولســت بســائل مــا دمــت حيا

يــوم•  كّل  زيــارة  عــن  تــزورتعّفــف  مــن  ـك  ملـ أكثــرت  م١٠٧/٢إذا 
ــمــام•  ــعــد جِ ــود ب ــم ــث ــاء ال ــم نــزوراك يــؤوب  ال  الدمــع  م٥٠٢/٣زرم 
م٢٧٢/٢ببعض ما فيكمــا إذ عبتما عَوريلوال الحياء وبعض الّشيب عبتكما• 
ــان•  ـــا يــبــقــى عــلــى الــحــدث العقوروم والكلب  الّدهــر  بنات  م٤٠٥/٢إّال 
ُمَجاِشــٌع واْسَتْنَشَقْت•  َفَدْتَك  الَكاُمورَِقاَلْت  ُعَصــاَرَة  ِمْنَخَرْيــهِ  م٧٠/٣ِمــْن 
نورهما•   عْيَنــي عن  اهللا  يذهب  ففــي لســاني وقلبي منهمــا نورإن 

أفن ذي  غيــر  وعقل  ذكــّي  مأثورقلبي  كالّســيف  فمي صارم  م٤٣٥/١٣وفي 
ليلة•  آخــر  كّل  تطلــع  يتنــّوروالّشــمس  لونهــا  يصبــح  م٥١/٦حمــراء 
َها•  ارِ في ُمْســَتَقرــَم َصائِــُرَفأَْمَســْوا َوُقوَد النفــي َجَهن َكُفــورٍ   م٧/٣َوُكل
َخَلًقا•  رِّمــًة  ِمِني  َتْعــُر  إْن  أثئُروالنيُب  كنــُت  فإّنــي  الممــاِت  م٥٣١/٣بعد 
َداِف•  بـالــر تغـتـلــي  الهجِيــراُجـمـالـّيــة  اآلثمــاُت  َب  كـــذ م٣٩٢/٢٢إذا 
بابه•  الّنازليــن جريــرأبو منـزل األضياف يغشــون  حــّق  م٤٠٣/٢ويعــرف 
به•  وارضيــّن  خيــًرا  اهللا  مياســيراســتقدر  دارت  إذا  العســر  فبينما 

الحّي مســروريبكــي الغريب عليه ليــس يعرفه م٤٢٠/١٨وذو قرابتــه فــي 
خؤولتــه•  تغنــى  ال  ع  المــذر م١٨٦/١٣كالبغل يعجز عن شوط المحاضيرإّن 
لؤي•  بنــي  ســراة  علــى  مســتطـيـروهــان  بالـبـويــرة  م٢٨٤/٨حـريـــق 
أنوُفـُكــُم•  بأيـدِيـَنــا  العيــراَلُتجـَدَعــن  تقبلــوا  أال  منــه  م١٩٢/٢٣تـبــرا 

()'&% ا"�اي

اللِمَزاإذا لقيتك في ســخط تكاشــرني•  الهاِمــَز  كنَت  تغّيبــُت  وإن 
إذا القيتنــي كِذًبا بــُودي  م٢٦٧/٢وإن أغيــب فأنــت الهاِمــُز الّلِمُزُتدلِــي 

بقرضكما•  يــوًمــا  أجزيّنُكَما  وَمْجُلوُزهل   َمْجِزي بالقرض  م٨/٢فالقرض 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٢٩٦

()'&% ا"4&3

ُموِضَحــًة•  بالفهــر  آمــًة  م٣٠٨/٢٣ُفوًهــا َتفــّرق فيها أصبع اآلســيفآمــُه 
ُموِضَحــًة•  بالفهــر  آمــًة  اآلســيفأّمــه  أصبع  منها  يفــرق  م٣٠٣/٢٣ُفوًها 
يسوقني•  وهو  ـ  الحداد؛  لي  ِمن بأسيقول  ـ : ال تجزع فما بكِ  م٥٥٢/٢١إلى الّسجن 
فاجأتهــا•  إذ  رمتــك  العيــون  لباسإّن  الّثيــاب  من شــهر  وعليك 

الّناسأّما الطعام فكل لنفســك ما تشــا اشــتهاه  ما  لباسك  م٨٠/٢واجعل 
م٥٥٣/٢٠كَفــارٍِك َكرَهــت َثوبي وِإلَباِســيفما ملكــت بأن كانت نفوســكم• 
يتمــّرسسيعلم شــهر الّصوم كيف نصومه•  بمــن  شــعبان  م١٥/٦ويعلــم 
بَعــّزةٍ•  يوًمــا  اإلدالج  َنَحــَز  م٤٣٠/٢٣على أن مســترخي العمامة ناعسإذا 
ُملسِ•  حاِصنــاٍت  ِمــن  م٢٨٤/٢٢ِمــن األذى وِمــن قِــراِف الَوقْسِوحاِصــنٍ 
نفســي•  أّن  لــو  ندامــة  تطاوعنــي إذا لقّطعــت خمســيندمــت 

قوسيتبيــن لــي ســفاه الــّرأي مّنــي كســرت  حين  أبيك  م٥٨/٨لعمر 
عنــُه•  ــاء  الَغم ُمفــّرُج   َشــمـسِأغــر ألالُء  جبـيـَنــه  م٤١٧/٢٣كـــأّن 
َلَنــا•  َعــَراَق  َال  ِإْذ  َشــآِميٌة  ُشــوُسأُمــي  َقْوُمَنا  ِإْذ  ُهــُم  َنَود م٣٠١/٣َقْوًمــا 
ُمَكيًســا•  َكـيًســا  تــرانــي  ُمَخيَســاألــم  م٤٨٧/٨ُبـنِـيــُت بعـــد َنـافـــعٍ 
علينا•  تاهــوا  الملوك  صحبنــا  بالجليــسإن  تهاوًنــا  واســتخفوا 

الحبر نســتكثر  البيــوت  الّطــروسفلزمنــا  بطــون  بهــا  م١٠٣/٢ونمــال 
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بالّنمــش•  وأولعــت  لهــا  الّطفشقلــت  يــا خليلتي فــي  م٤٦١/٢٠هل لك 
مفزوعة القلب فــي روع وفي دهشيا جمر نفسي من األحداث موحشة• 

م٣٠/٨حواصــل الّطيــر فــي برّية مرشصّلــى اإلله علــى قــوم قبورهُم
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ُتْقضــى•  أَرَوى والّديــوُن  َبعَضــادايْنــُت  وأّدت  َبعًضــا  م٢٧٧/١٢فَمَطَلــْتْ 
ــُز فـــــَذاُت الــَقـــــَضــاَعَفــى َبْطـــُن َقـــو ِمْن ُســَليَمى•  ِ ــال ـــ ــَع ـــ م٢٩١/٢١َف
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م٢٢٨/٢قبــل العطــاس وُرعَتهــا بِــَوداعِأَرَحلــت ِمــن ليلــى بغيــر َمتاعِ• 
 •ألم ُكــّلــُهــُم  ـــاَس  ـــّن ال  ارتفاعــاكــــأن َعَلــتِ  ـةٍ  لَِعلـ م١٨٦/١٣ونحــن 
مهـلــكات•  لـلبــريــــة  دفــاُعثــالث  ملكــت  إذا  لهــا  وليــس 

المطــاُعهــوى ُمــْردٍ، وإعجــاب بنفــس فـالشــّح  م٦١٨/٨وثـالثهــّن 
يـزيـــَدك مــرة مـنــه اســتَمـاَعاومعصيــُة الشــفيقِ عليــك ممــا• 

الِمصاعاَتراُهــم يغِمــُزون َمــن اســَتراُبوا َصــَدق  َمــن  م٢٥٨/٧ويجتنبون 
منّيتي•  تراخــت  إن  ورائــي  لزوم العصا ُتحنــي عليه األصابعأليس 

م١٤٨/٤أَدِب كأّنــي كّلمــا قمــت راكــعأخّبــر أخبار القــرون اّلتي مضت
الورعا•  باشــر  العلــم  طالــب  ــبعايا  الش واحذر  الّنــوم  وجانــب 

تفارقه ال  الــّدرس  علــى  وارتفعــاواظب  قــام  بالــّدرس  م٢٧٥/١العلــم 
ًدا•  راجعفأدركت ثأري واضطجعت ُمَوس أســرع  األوثان  إلى  م١٢/٢٣وكنت 
نكيثــة•  بغيــر  مالــي  فواجَِعاأفاوضهــم  طارقــاٍت  المناَيا  م٦٠١/٥علِمــُت 
بُِمدَرٍك•  ليــس  العلم  هــذا  إّن  قــد تصــان وتودعأال  براحــة نفس 

األذى يحتمل  العلم  هذا  م٢٥١/١ويشــرب بالكوز الذي فيه ضفدعفصاحب 
ابيّضتــا•  حّتــى  عينــاه  نــزعكمهــت  لمــا  نفســه  يلَحــى  م٤٣٠/١٣فهــو 
بيننا•  الدهر  فــرق  إن  تنكحي  بأنزعافال  ليــس  والوجه  القفــا  م٣١٤/٢٣أغم 
بيننا•  الدهر  فــرق  إن  تنكحي  بأنزعافال  ليــس  والوجه  القفــا  أغم 

أقرعاوال تنكحــي إال امــرؤ ذا نبالــة أنزع  والوجــه  القفا  م٤١٨/٢٣وضيء 
عليِهــْم•  َجاَرتِهــم   ِســر م٢٣٦/٢٢ويــأكُل جاُرهــم أنــَف الِقَصــاعِوَيحــُرُم 
ثغركم•  شــطر  مــن  أظّلكم  قطعاوقــد  تغّشــاكم  لــه ظلــم  م٤٢١/٤هــول 
ُمِطيٌع وُمْهِطُعتعّبـدني نِمُر بن ســعـد وقد أَُرى•  لي  م٣٩٠/١٧ونمُر بن ســعدٍ 
وضّيعت•  أخــرى  أوالد  مدفعاكمرضعة  بذلــك  تدفــع  ولم  م٢١٢/١٣بنيهــا 
له•  قلت  بالحــّق  عنهــم  أُّالفِهــا تقعوســائلٍ  م٧٥/٢طيــر الّســماء إلــى 
نكرْت•  الذي  كان  ومــا  والّصلَعافأنكرتني  الّشيَب  إّال  الحوادِث  م٣٥٨/٨من 
حداقهــا•  كأّن  بعدكــم  َتدَمعفالعيــن  ُعوٌر  فْهي  بَشــوٍك  م٣٢٧/٨ُســِملت 
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ِحَداَقَهــا•  كأّن  بعدُهــُم  تدَمُعفالعيــن  ُعوٌر  فهي  بَشــْوٍك  م٣٥٦/٢٣ُســِملت 
أنني•  المغـيرة  أَولــى  علمـت  م٣٧٦/١٠لحقت فلم أنكل عن الّضرب مســمعالقد 
قلت عارفة•  طمعايا عوف ويحك هــّال  بــه  تتبع  وَلــم  الكالم  من 

أدرَكْتــك حميا معشــر أنف يــا عوف منقطعالــو  م٣٣٩/٢٢ولم تكن قاطًعا 
ًدا•  محــد الّســواد  أثــواب  م٥٥٣/٢١علــى مالكٍ أم فيــه للبعل مطمعأيلبس 
يرى•  ال  حيث  يغتابني  حسد  أسمعوذي  ويثني صالًحا حيث  مكاني 

ورائه ِمــن  أغتابــه  أن  متــوّرعتوّرعــت  يغتابنــي  إذ  هــو  م٢٧٧/٢ومــا 
صانعوإنـــي ألرجــو اهللا حتــى كأنني•  اهللا  مــا  الرأي  بجميل  م٢٦٣/٧أرى 
تركته•  غزال  عن  شــعري  ليت  يصنُعأال  كيف  مصرعــي  أتاه  ما  م٥٥٣/٢١إذا 
أتقّنــعفإنــي بحمــد اهللا ال ثــوَب غادر•  َســْوأةٍ  مــن  وال  م٧١٤/٢لبِْســُت 
الســميع•  الداعي  ريحانــةِ  هجـوُعأِمــن  وأصحـابــي  م٢٤٧/٢٣ُتـؤّرقـنــي 
َكِســّن الظبي لم أر مثلها•  جائِــعِفجاءت  حلوبــة  أو  قتيــلٍ،  م١٩٤/٢٣ســَنا 
وقـضــاءَه•  عـدَلــه  إّال  اُهللا  م٣٥٨/٨فال النكُر َمعروٌف وال الُعرف َضائُعأبــا 
دون ســلمى•  ِمــْن  َغاِئــط  كتيعَوَكــْم  بــهِ  ليــس  األنــس  م٤٦٣/٣قليــل 
ُضيَعاَندِيــن وَيقِضي اُهللا عّنــا وَقد َنَرى•  َيدِيُنــون  ال  َقــومٍ  م٢٧٩/١٢َمَصــارع 
إذا ما كّظك الخصم إن يكن•  أضيعاويوًما  أنت  تكن  ال  منهم  م٩/٩نصيَرك 

()'&% ا"8&3

واليــة•  ينــال  أن  لــراجٍ  حّتــى إذا مــا نــال بغيتــه بغــاعجًبــا 
كّفه الواليــة  يعّض علــى  م١٩/٩ويــوّد لو لم يبــغ منها مــا بغىحّتــى 
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طافــاأطَعْمُت جابان حتى استد مغرُضُه•  أنــه  لــوال   َيْنَقــد م٤٧٠/٣وكاد 
َعَفا•  العذيُب ورسمُه أضحى  َمأَلَفاأقوى  للــدواري  وأصبــح  قِْدًمــا 

ُســُموَطُه َيـزيُن  ِعـقــٌد  أشــرفافكأنـهــا  قد  فوقــه  َصقيــٌل  م٧٦/١ - ٧٨َنحــٌر 
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قذفــاأما حزنت ِمن األقوام إذ حســدوا•  عاينتــه  ولــو  تقــول  وال 
م٣٤٠/٢٢شــّر الجــزاء بمــا ألفيتــه صنعافإن أعــش أجز عوًفا عــن مقالته

َســَرفأعَطـــْوا هنيــدَة تحذوهــا ثمانيٌة•  َمن وال  فــي عطاياهم  م٣٥٧/١٣ما 
ِعيُد َوُغْســُلُهُم•  ُفَقــْوٌم َحُنوُطُهم الص ؤوُس ُتَقط رائِبِ َوالــرم٣٠٢/٣، ٣٢٩ُنْجــُع الت
بينهم•  الّناس حيًنا ليس  والّلطــُفقد يمكث  الّتســليم  فيزرعــه   ود

م٢٠٨/٢بينهما وتلتقي ُشَعٌب َشّتى فتأتلُفُيسلي الّشــقيقين بعد طول الهجر
دنًفا•  تزحلفــاوالّشــمس قد كادت تكــون  كــي  بالــّراح  م٤١٢/٤أدفعهــا 
الُجوفال يســتقي في النــزح المْضفوف•  ــُروب  ــُغ ال ـــداراة  م م٧٩٠/٢إّال 
بــأْن•  بنيهــا  وّصــت  ــُف والــُقــروُفوذبيانّيــة  ــراط ــق م٤٢٢/٦كــذب ال
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طــالق•  ال  أو  طالــق  المآقيوقولــَك:  وأســبلَت  كرهــَت  م٧٦٧/٢٠ولــو 
العتــقوالخلع بالفديــة المجهول مبلغها•  للغــادة  والفــدا  م٣٦٨/٢١تطليقــة 
مـــّيــت•  منـهـــم  مـــات  َنَفقوإذا  قــل:  ولكــن  مــات  تقل  م٤١٨/١٨ال 
دونكهــا•  اهللا  كنــوز  مــن  قلب يضــيُء، ووجٌه باســٌم َطْلقثالثــة 

به  إن هذين  مــن  أجدر  والرفُقوالصدق  التوفيــق  لصاحبــه  م٦١٨/٨ينمي 
أحمــقإذا المــرء أفشــى ســّره بلســانه•  فهــو  غيــره  عليــه  والم 

م٢٦١/٧فصدر الذي ُيســتودع السّر أضيقإذا ضاق صدر المرء عن سّر نفسه
عساكره•  مسدوًال  الهول  أركب  العنققد  ضربــة  فيــه  الســر  م٢٦٩/٧وأكتم 
بعدما•  الّدْيَن  لــك  دانت  إذ  فروُقلِعمرة  القــذال  مــن ضاحي  ع  م٢٢٣/٨َتَلف
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امــرئ•  فــعــال  أعجـبتــك  فكنــه يكــن منــك مــا يعجبكإذا 
يحجبــكفليــس على المجــد والمكرمات حاجــب  جئتهــا  م٦٥/٢إذا 

مالك•  أّم  يــا  العهد  يخــان  غاربكأمثلي  فحبلك  عّني،  فاذهبي  م٥٣٥/٢٠أال 
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بشــمالكاوخّبرنــي من كنت أرســلت أنما•  ُمْعِرًضا  كتابــي  أخذت 
فنبذته عــنــوانــه  إلـــى  ــظــرت  م٨٠٠/٢كنبذك نعــًال أخلقت مــن نعالكان

تقودها•  بالّلواتي  ليســت  م٤١٢/٤نجــوم وال باآلفــالت الّدوالــُكمصابيح 
إّنهــا•  الّزيــارة  بإقــالل  إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكاعليــك 

دائًما ُيســأم  الَقْطــَر  رأيت  أمســكافإّنــي  هو  إذا  باأليدي  م١٠٨/٢وُيســأل 
فمـّلــك•  زوره  مـــن  فاســتقّلكأكــثـــرت  ذاك  فــي  ودمـــت 

ـا غبـ يـــزور  مّمــن  كنــت  ــكلــو  ــه مــحــّل ــب ــل ـــّر فـــي ق ـــب م١٠٦/٢ل
دلــوي دونكا•  المائــح  أيهــا  يحمدونكايــا  النــاس  رأيــت  م٦٠٩/٦إنــي 
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ونســوٌة•  أُِخْذَن  أذواٌد  تــك  حبالفــإن  بقتــل  فرًغا  تذهبــوا  م١٨١/٢٣فلــن 
البالي•  الّطلــل  أّيها  صباًحــا  م٢١٧/٢وهل ينعمن من كان في الزمن الباليأنعم 
ــزالفسد الّناس فاطلب الّرزق بالّسيف•  ــه ال ــد  ــدي ش فــمــت  وإّال 

األمر مــن  الّنفوس  تجــزع  ــعــقــالرّبما  ــل ال ــح ــة ك ــرج ـــ ـــه ف م٥١/٨ل
ـا•  حبـ يزيــد  الّديــار  ُبعــد  الّتقاليأرى  المعاشــرة  طــول  م١٠٧/٢وفــي 
الّســؤال•  فــي  العلــم ثالثة  المقــالفــي  قبــل  الّســؤال  فأعــّد 

ــالِكّلهــم في الكمال مثــل أبي بكر ــم ـــــح ك ـــــــاروق واض م٣٤٥/١، ٣٤٦وف
م٣٥٦/٢٣ودم المقطــع فــي بنــي ســّمالابني ســليم كيــف نأمن شــّركم• 
وقــالليمشــون حول مكــّدم قد كدحت•  حناتــم  حمــل  م٧٥٣/٢متنْيــه 
ـا•  حبـ إلــّي  الهــالَل  زاد  الهــاللِلقــد  عنــد  تلتقــي  وجــوٌه 

الِحَجالإذا مــا الح وهــو َشــَفا صغيــِر َخلــل  مــن  إليه  م٥١/٦نظــرَن 
لحَمها•  العــرُق  أْتَرَز  قــد  منــوالبِعجلِزة  هــراوة  كأّنهــا  م٣٤٤/٢ُكَمْيــتٍ 
عريضــة•  وهــي  اهللا  بــالد  ة حابلكأّن  المطلوب كِف م٥٧/٦على الخائف 
وَمْخُلوَجــًة•  ُســلَكى  ــلَِنْطَعُنُهــم  ــابِ َن على  ـــنِ  ـــْي األََم  ــــَرك م٣٠٩/٢٣َك
بالُمْعـِضــال•  األَْمـــُر  ق  َطـــر الَمْهبِــُلِإذا  بــه  وضــاق  َيْتًنــا  م١٥١/٢٢ت 
جائـفــٌة•  فيــه  الــرأْسِ  الُفـُتــُلُمْنَتِكــُت  َتـُردهــا  ال  م٣٠٥/٢٣َجـيـاشـــٌة 
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بنفســي جحفًال بعد جحفل•  وأقتلأذود  المســلمين  ظهور  م٥٢/٨وأحمي 
رددُته•  ألوى  فيــك  رّب خصم  ـ غيِر مؤَتلِيأال  َتعَذالِهِ  ـ على  م٣٩٤/٢١نصيحٍ 
نزل•  قــد  ما  زّهدنــي  امــرؤ  الخجلإّني  وفي  فرشــها  في  زّهدني 

العمل ذا على خيــر  يــا  م٤٥/٩مــن طاعــة اهللا ومــن بــّر البعلفحّثهــا 
نالهــم•  يخجلواولــم يدقعــوا عنــد مــا  ولــم  الحــروب  م٣٣٦/٢لوقــع 
َكِذًبــا•  بهــا  أَْزَنْنَتنِــي  ُكْنــَت  َعجِــَالِإْن  ِمْثَلهــا  فَالَقْيــَت  َجــْزُء 

وأَْن الــِكــــَراَم  أُْرَزأَ  أَْن  َنــَبــَالأَْفــَرُح  َشــَصائِـًصا  َذْوًدا  م٥٣٣/٣أُوَرَث 
نفــل•  خيــر  رّبنــا  تقــوى  ــْلإّن  ــعــَج وال ــي  ــث ري اهللا  ــــإذن  م١٩٨/٨وب
 •ٍ لِفظّل طهاُة اللحــم من بين منِضج م٨٠١/٢صفيــَف شــواٍء أو قديــدٍ ُمعج
ـــق فــّرجــتــه•  ــــام ضـــي ــــق ــي وجـــدلوم ــام ــق ــلــســانــي وم م٦٨/٩ب
الُهنيــدَة جِلًة•  أعَطــى  على الشعر َكْعًبا من َسديسٍ وبازلِفقبَلــك ما 

ةٍ بُِنُبو المصطَفــى  اِإللــه  َحــى واألصائلِرســوُل  م٤٠٥/٤عليه ســالٌم بالض
ة•  الَغَزْلَوبِْتَنــا َجِميًعــا َيــا ُعَمْيــُر بَِلــذ َوأُْنِشــُدَها  َطــْوًرا  ُثنِي  ُتَحد

بَِقْطِرَها َفاْغَتَسْلَنا  َسَحاٌب  َكالُمْغَتسْلَوَجاءَْت  َعَراًكا  ي  َكف َعلِْمُت  م٣٦٣/٣َوَما 
َولَِجاُمــُه•  َســْرُجُه  َعَلْيــهِ  ُمْرَســلَِفَبــاَت  َغْيَر  َقائًِما  بَِعْينِــَي  م١٣٠/٧َوَباَت 
األمال•  تبلغ  علم  كّل  على  كســالاحرص  واحد  بعلــم  يعيــش  وال 

الِعلالفالشــمع للناس نور يســتضاء به الخالق  بعون  ُيبري  م٦١٧/٨والنحل 
تنســليوإن كنتِ قد ســاءتك مّني خليقة•  ثيابك  من  ثيابي  م٥٥٢/٢٠فُســّلي 
عنده•  تؤمل  أن  أهــل  الّدهــر  الّنسلوما  إلى  فيه  تشــتاق  وأن  م١٨٤/١٣حياة 
ثم قضــى بالحّق َجهــًدا أو َفَصلإّن خيــر الحاكميــن َمــن عــدل• 

فـتبتـهــل حـّقهــا  تـنــاول  العملوال  وتضييــع  القــول  ينفع  م٤٣٧/٢٠ال 
الباطــلالحكــم ســيف اهللا فــي أرضــه•  علــى  الحــّق  وحّجــة 

مّره أو  الحكــم  بحلــو  العــادلفــارض  الحاكــم  ثــواب  م١٦/٩وارج 
فائِله•  َمْكُنون  فــي  الَعْيَر  نَطعُن  م١٨٠/٢٣وقد َيِشــيُط على أَْرماِحنــا الَبَطُلقد 
فــال يُكْن لــك فــي أكنافهم ظلإن الملــوك بــالء حيثمــا رحلوا• 

ُذلفاســتغن باهللا عــن دنياهــم كرًما أبوابهــم  علــى  الوقــوف  م٥١٠/٧إن 
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َتْخبُلوا•  المال  تستحلبوا  إن  م٦٨/١٣وإن تسألوا تعطوا وإن تيسروا تعلواهنالك 
كأّنُه•  علــٌم  األســنانِ  في  شاعُلودوَنك  الليُل  عسعَس  ما  إذا  سراٌج 

كواملٍ لتســعٍ  جــاءت  المسائُلوُمخلَِفــٌة  أتتك  قد  فســلني  م١٩٥/٢٣سنيَن، 
فُيدِيُمها•  قدرهــم  علـيهــا  غاليــفور  حْمُؤها  إذا  عـّنــا  م٧٦١/٢ويفثـؤهــا 
عربّيــٌة•  ُمهــَرٌة  إّال  هنــُد  َبْغــُلومــا  َتَجّللهــا  أفــراسٍ  ســليلُة 

الفحلفإن ُنتَِجت ُمهــًرا كريًما؛ فبِالِحَرى قَِبلِ  فِمن  ِإقْراٌف؛  يُك  م١٨٤/١٣وإن 
بِـِريـَبــةٍ•   ُتــَزن ال  َرَزاٌن  م٢٨٤/٢٢، ٣٣٩وُتْصبُِح َغرَثى ِمــن ُلحومِ الَغَوافِلَِحـَصــاٌن 

ليــس بالئط الــذي قد قلت  م٣٣٩/٢٢ولكّنــه قــول امــرئ بِــَي ماحُلفإّن 
فــي ليلــة مــن أربع لمــن عقلإّن لهــا حقــا عليــك يــا بعــل• 

ــل ــّن وقــمــهــّن وص ــه ــم ــص العملف وتضييــع  القــول  ينفع  م٤٥/٩ال 
 •ٍ المَتْعثِِكلِوفــرعٍ َيزيــن المْتَن أســوَد َفاحم النخلــةِ  كِقْنــوِ  م٢٢٧/٢٢أثيــثٍ 
ــُليا بنــت عاتكة اّلتــي أتغّزل حذر•  ــوك ــا الــفــؤاد م ــه ــدا وب ــع ال

وإّنني الّصــدوَد  ألمنحــكِ  الّصــدود ألَْمَيُلإّنــي  إليك مع  م١٦٣/٤قســًما 
َيْكَســُل•  َوالَجــَواُد  َكْســلُت  َوْهَو َطــْرٌف َهْيَكُلأإْن  ــَفادِ  م٤٤٧/٣َعــنِ الس
م٥٢/٨وأعطــاك فيها كّل مــا كنت تأملإذا هــّز في وجــه الّضريبــة فّلها• 
مــازن•  مــن  تكــن  لــم  وليتــك فــي البطــن لــم ُتحملِفليتــك 

زرنــب ذا  بحـقـويــك  للســنــبـلِولـيــت  ُتــــِرْكــن  م١٥٤/٢، م٤٦١/٢٠حـميًســا 
َوْرَقــةٍ•  أََفانِيــَن  فِــي  أََباَنــا   لَِكأَنُمَزم نَجــادٍ  فِــي  أَُنــاسٍ  م٩٦/٣َكبِيــُر 
محصيه•  لســُت  ذنًبا  اهللا  والعملأســتغفر  الوجــه  إليه  العبــاد  م٤٢٣/٤رّب 
وأغفر عنــه الجهل إن كان جاهالوقد أعتب ابن العم إن كان عالًما• 

بغيره القــوي  األمــر  م٢٥٨/٧إذا عقــُد مأفــونِ الرجــال تحّلالوأســتبدل 
به جهلتعّلم وكن بالعلم ما شــئت عامًال•  تعمَلــْن  لــم  إن  م٢٧٠/١فعلمك 
جهليإذا لم أزع نفسي عن الجهل والصبا•  فقــد ضرها  علمي  م٥١٢/٧لينفعها 
وإّنما•  الّســؤال  طول  العمى  الجهلشفاُء  الّسكوت على  العمى طوُل  م٢٥٦/١يزيُد 
الوجيه والحق•  الجرد من آل  َتصَهــلعلى  حيــن  أوتاَرنــا  رنــا  م٤١٠/٢ُتَذك
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ألوجل•  وإّنــي  أدري  مــا  أّوللعمرك  المنّيــة  تعــدو  أّينــا  م١٦٣/٤علــى 
جِيُع َعَلى الَفَتى•  َباَب ُهَو الر ُلَلْيَت الش األَو  الَبــدِي ُهَو  َكاَن  ــْيُب  م٥٣٢/٣َوالش
َرَفْعَنا َعن َمِســيل بَِنْجَوة•  َالَوَمْوًلــى  األَو َيُكــوَن  أَْن  أَبِيَنــا  م٥٠٦/٣َوَجــاُر 
ُمْنَفلِتٍ•  َغْيــَر  أَِســيٌر   ِإال َيْبــَق  م٩٦/٣وُمَوّثــقٍ فِي ِعَقالِ األَْســِر َمْكُبوُلَلْم 
النعــّي بفــارس ذي مــّرة•  م٧٤٣/٢حلــو الشــمائل للرجــال قتــولَبكــر 
َقْد قِيَلْت َفَلْم أَْســَتِمْع َلَها•  م٢٣٠/٣َوَمــا الَكلُِم الُعــوَراُن لِــي بَِقُتولَِوَعْوَراءَ 
الخيــوال•  ركبــوا  مــا  إذا  الدخوالقــوم  يطلــب  حيــا  م١٨٣/٢٣حســبت 
[وأطــول]إن الذي ســمك الّســماء بنى لنا•  أعــز  دعائمــه  م٢٣٩/١، م١٦٣/٤بيـًتــا 
امــرؤ أوجلني ما قــد نزل•  الّنور وفي الّسبع الّطولإّنــي  في سورة 

العمل ذا على خيــر  يــا  م٤٣٧/٢٠من طاعة الّزوج ومن حسن الِفَعلفحّثهــا 
أُمــُه•  فيــه  الّرمــح  َوْلوَســَلبنا  الط طــال  وما  القاضي  يد  م٤٠٤/٢من 
أبًدا•  ممرًعا  مرعــى  تصادف  مأكــولولن  آثــار  بــه  وجــدت  م٣٦/١٩إّال 
دموُعها•   تجــف ما  هريــرة  م١٧٩/٢٣أهريــُر ليــس أبــوك بالمطلــولتلكم 
َوَجْدُتُهْم•  الَكنِيفِ  أَْصَحاَب   ِإن ُلواأََال  َوَتَمو أَخصُبــوا  ا  َلم الّناُس  م٤٦٧/٣َكَما 
حّتى•  الّضــّب  أكل  بنيــَك  الوبيلِأكلَت  الّثــكل  مــرارة  م١٨٥/١٣وجــدَت 
مالــًكا•  أن  أصحابــه  بــذول لمــا يحويــه غيــر بخيلوخّبرنــي 

كليــلوخبرني أصحابه أن مالًكا ضروب غيــر  الســيف  م٧٤٣/٢بنصــل 
نفوسنا•  الســيوف  حد  على  م٥٠٢/٢وليســت على غير السيوف تسيلتسيل 
ببابها•  أهــل  فاســتأنس  مقيلإذا جئتما  المقيــل  عند  وهــل  م٢٢٩/٢مبيٌت 
قليــًالســأترك باًبــا أنــت تملــك إذنه•  يليــن  حّتــى  وأهجــره 

اإلذن ســّلًما إّال  يوما  لم نجد  ســبيًالإذا  الوصول  ترك  إلى  م١٠٤/٢وجدنا 
ُمــْعــوَِلــٌة•  شمطاُء  فــاقــٌد  مثاكيلكأّنها  ُنكــٌد  َوَجاَوَبَهــا  م٤٦٢/١٣ناحــت 

()'&% ا" &.

م٥٨٨/٦وتّتقي جــوَرة المســتنفر الحاميتعدو الذئاب على من ال كالب له• 
الخــّدامســهل القيــاد إذا مــررت ببابــه•  مــؤدب  اليديــن  م٦٦/٢طلــق 
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 •ٍ الَعْيَن التي ِعْنــَد َضارِج َمــتِ  ِعْرِمُضَها َطاِميَتَيم ل م٣٠٠/٣َيِفيُء َعَلْيَهــا الظ
نظاًمــا•  ولنــا  إمامنــا  م٣٠٨/٧كــذاك الَجــْزع ُيحفــظ بالنظــاموكنــَت 
الّصيــام•  بشــهر  مرحًبــا  م١٥/٦شــهر صــدق يزورنــا كّل عــاممرحًبــا 
بالمنى•  ونفــرح  نبلــي  بما  حالمنســّر  الّنوم  في  بالّلّذات  اغتّر  كما 

حازم يقظان  األيقاظ  في  أنت  فســالمفال  ناج  الّنوام  فــي  أنت  م٦٩/٩وال 
أنتم•  منــوَن  فقلــت:  نــاري  ظالًماأتوا  عموا  قلــت:  الجّن  م٢١٧/٢فقالوا: 
تـنــاُم•  ال  لَِعينِــك  َمــا  َك  ـــالُمأَجــد ــهــا فِــيــهــا كِ ــون ــُف ـــأن ُج م٣٠٧/٢٣ك
ــهِ•  ــي ـــــو أب ــه وأب ــَل ــب ـــــوه ق إمامأب علــى  الحيــاة  َمجــَد  م٣٠٨/٧َبَنــْوا 
لهــو•  ذات  المعاصــم  تماًمــاوبيضــاء  ليــًال  بســّرها  م١٤٨/٢خلــوت 
تليــد•  علــى  بكائــي  نوًحــا حمامــاوذّكرنــي  َحمــام جاوبــت 

ووافــت عجًبــا  منطًقــا  قيامــاُترّجــع  نوًحــا  أتــت  م٤٢٠/١٨كنائحــة 
ســرحةٍ•  فــي  ثيابــه  كأّن  بتوأمبطــٌل  ليــس  الّســبت  نِعالِ  م٢٧٠/٢بِحذا 
أقـوامأبلـــغ أبــا مـالك منــي مغلغـلة•  بيــن  حـياة  الِعَقــاب  م١٥١/٢٣وفي 
ــــاممرحًبــا مرحًبــا وأهــًال وســهًال•  ــــاألّي ــــم ب ــه ث ــي ــال ــي ــل ب

اهللا صنــع  بمــا  مرحًبــا  واإلكــــراممرحًبــا  الــجــالل  ذو  ــا  ــن م١٦/٦ل
ِعْرِضهِ•  ُدونِ  ِمْن  الَمْعُروَف  َيْجَعلِ  َِوَمْن  ُيْشــَتم ــْتَم  الش َيتقِ  َال  َوَمْن  م٤٧٦/٣َيِفْرُه، 
يعقُلونـُه•  أصبحــوا  أراهــم   ِفكال مصتم ألــفٍ  بعـــد  ألفٍ  م٢٦٧/٢٣عاللــَة 
وَحنتموأقفــر مــن حّضــاره ورد أهلــه•  م٧٥٣/٢وقد كان يســقي من قاللٍ 
فَتَثـبتِــي•  َهالِــٌك  إّنــي  ـُمأفاطــم  ُتَيتـ م٣١٩/١٣وال تجزعــي، كل الّنســاِء 
َحْجُمَتَعلْقــُت َلْيَلى وْهــَي َذاُت َمْوِصدٍ•  َثْديَِها  ِمْن  لِألَْتَرابِ  َيْبُد  م٩٩/٣َوَلْم 
صائمة•  غيــر  وخيٌل  صيــام  م٢٠/٦تحت الَعجاج وخيل َتعُلُك اللُجَماخيل 
الــبــالد•  أضــمــرتــك  إذا  ــا  ــران الّرحــْمت مّنــا  وتقطــع  م٤٠٩/٢تجفــى 
وَهيَمــا•  لقيــُت  مـّمــا  َهيَمــا  م٢٥٦/٢وويٌح لمن َلم يــْدرِ ما هن َوْيَحماأال 
وعندهمــا•  إّال  يــوم  مــّر  دمــامــا  يولغــان  أو  دجــاج  م٦٢٦/٢لحــم 
أصدقه•  القــول  وخير  أبالــي  م٧٤١/٢حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دميوما 
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أُُهبٍ•  اليوم من  قبل  نعلك  كان  م٥١٨/٢فصرت تخطر فــي نعل من األدمقد 
أجد•  فلم  الحياة  أســتبقي  م٤٤/٨لنفســي حيــاة مثــل أن أتقّدمــاتأّخرت 
أّننا•  غيــر  مثلهم  إّال  نحــن  م٤٠٨/١٨أقمنــا قليــًال بعدهــم وتقّدمــواومــا 
والرمـــحالموت يســري والعيــون هواجع• 

الوغى م٥١/٨والحرب يقطر مــن مناحرها الّدموالخافقات تحوم في رهج 
بالقنا•  تعفر  الخيل  شــهدت  الّدمولقد  مــن  متســربلون  وكماتهــا 

كتيبــة كّل  قــرح  لنطعــن  األرقــمإّنــا  لعــاب  أســّنتنا  م٥٥/٨وعلــى 
مقاعًسا•  أُســّب  أن  بِنِصفٍ  بآبائــي الّشــّم الكــرام الخضارموليَس 

بدارمأولئــك أكفائــي فجئنــي بمثلهم تميًمــا  أهجــو  أن  م١١/٩وأعَبــد 
ثيابه•  األصــّم  بالّرمح  بمحرمفشــككت  القنــا  علــى  الكريم  م٧١٣/٢، م٥٥٣/٢٠ليــس 
يعدلــوا•  أن  أمرتهــم  الذيــن  المْحَرماإن  واســتحلوا  كتابك  م٨٠١/٢نبذوا 
تـــعــزم•  أن  قــبــل  ــر  تــضــرمففــك أن  قــبــل  وأعـــرض 

تــهـجـــم أن  قــبــل  تــقـــدمتـــدبــر  أن  قــبــل  م٢٦٣/٧وشــــــاور 
ــي وائـــل•  ــن ــا مـــن ب ــن ــّرع ــف الكــرموت وخرطــوم  العــّز  م٢٠٧/٢٠هامــة 
فاســَتِعن•  النصيحَة  الرأُي  بلَغ  ِإذا  بــرأي نصيــحٍ أو نصيحــةِ حازِم

بِالمَنى  الَهــم تســتطْرَد  لن  ِفإنك  المكارم بغيــِر  الَعلَيا  تبلــَغ  م٢٥٧/٧ولن 
َتْجَتوِيِهم•  أَْكـَباَدَنــا  م٣١٩/٣َكَما َتْجَتوِي ُسوُق العضاهِ الَكَرازَِماَلَقــْد َجـَعـَلْت 
فإنمــا•  بالــكالم  علينــا  ُمفُمنــي  ُمنظ  وُدر ــوٌت  ــاق ي ــكِ  م٣٠٧/٢٣كــالُم
إذا•  الّداعــي  قبــل  بيــض  عّمفهــي  ثــّم  بدعوى  الّداعــي  م٤٠٧/٢خــال 
ــر•  ــك ـــر بــــن وائــــــل وب ـــك ــهــا واألنــــــوف رواغـــمأب ــت م١٤٤/٨ســّب
أســد•  بنــي  فــي  وداك  الوغــموســائل  أكبــر  لخالــك  م١٨٤/٢٣وغــم 
م٢٤٧/٢٣ليرقــى إلــى جاراتــه بالســاللميوصــل حبليــه إذا الليــل جنــُه• 
ُسّلُملنا ســلم في المجــد ال يبلغونها•  المجد  َسْورةِ  م١٩٤/٢٣وليس لكم في 
لربعها:•  قلــت  الّدار  واسلمفلّما عرفــت  الّربع  أّيها  صباًحا  أنعم  م٢١٨/٢أال 
م٢١٨/٢وِعمي صباًحا دار عبلة واســلمييــا دار عبلــة بالجــواء تكّلمــي• 
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ينلنه•  المنايــا  أســباب  ِومن هاب  م١٩٣/٢٣ولو رام أســباب الســماء بُِســلم
ِفــإن أنتــم لــم تثــأروا وائتديتم•  المَصلم النَعــام  بــآذان  ــوا  م١٨١/٢٣ُفُمش
ظلمومن منــح الجّهال علًمــا أضاعه•  فقد  المســتوجبين  منع  ومن 

حــرمومانــع علــم الدين ممــن يريده إذا  وإثــم  بــأوزار  م٤٠٣/١يبــوء 
ِوَحليــلِ غانيــةٍ َتَركــُت ُمجــّدًال•  األْعَلم َكِشــدقِ  فريَصُتــه  م٣٦٢/٢٣َتْمُكــو 
الهمــوُم•  َعَرْتــَك  لِــْم  اُألَمــمِ؟!وقائلــةٍ:  فــي  ممَتَثــٌل  وأمــرك 

ِهّمتــي؛ علــى  ذرينــي  ِفقلــت:  الِهَمــم بـقــدر  الهـمــوَم  م٤٥٦/٦فــإّن 
ــاأبلــغ ســبيًعا وأنت ســّيدنا قِدما•  ــم ـــا ذم ـــن ـــال ـــــــى رج وأوف

حكومتهم تطــق  لــم  وإن  َســَلَماهــذا  أمورهــم  إليهــم  م١٧/٩فانبــذ 
ــا•  ــه ــَق ــن َعَمــُمرّبــبــهــا أهــُلــهــا وف فخلُقهــا  غـــذاٍء  م١٣٨/١٩حســُن 
م١٨٠/٢٣وُطّل َلُعْمري فــي الوغى َدَمَواُهَمافما لبثنا في معرك الحرب ســاعة• 
والذي•  اللّج  راهــب  وثوبي  ِفإني  م٧١٤/٢بنــاه قصي وحــَده وابــُن ُجرُهم
ُفُروجِهِ•  َبْيــَن  يــحِ  الر َهزيــَز   بَِجْيَهَماَكأَن جِنــا  ُزْرَن   م١٧٥/٣، م١٧٦/١٩أََحادِيُث جِــن
َقبل ســؤالِه•  تلــومفــال َتـْبــَدُه بالّلــومِ  وأنــت  عــذًرا  لــُه  م٢٨١/١٢لعــّل 
حديث•  عن  صــدرك  ضاق  ما  تلــومإذا  فمــن  الرجــال  م٢٦٩/٧فأفشــته 
يضربها•  الســيف  ظباة  أم  مأمومأصارخا  الســهم  بقـــداح  م٣٠٣/٢٣كضارب 
َلِحَقت•  وقــد  حاذيها  جلــد  م٤٦٨/١١أحشــاُؤها ِمن َهَيام الترب َمْطُمومكأّنما 
ســؤوموإنــي حيـن أســأم حمل ســري•  ســّري  حّملُتــه  م٢٦٩/٧فمــن 
تتأّيمي•  وإن  أنكــح  تنكحــي  أتأّيــمفإن  أقنــى منكــم  م٢٤/١٩وإن كنــُت 
فرّنقت•  الّنعــاس  أقصده  م١٢٨/٢فــي عينــه ِســَنٌة وليــس بنائــموســنان 
فقَداَنــُه•  أهَلــَك  أْكــفِ  م٣٩٩/١٣إذا القوم فــي المحل َدعوا اليتيماألــم 
ِترى الشــعراء من صِعــقٍ مصابٍ•  مســتديم وآخـــــَر  م٧٦٢/٢بصّكـتِــــهِ 
ســره•  وأحفــظ  ســري  كريــمســأكتمه  عليــه  أنــي  غّرنــي  وال 

وحليمحليــم فينســى أو جهــوٌل يذيعه إّال جاهــل  النــاس  م٢٦٩/٧ومــا 
بلـدتـــــه•  فــي  اهللا  آل  م٤١١/٢لــم نــزل إال على عهــد إبراهيمنــحــن 
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خســرانيا خادم الّنفس كم تشقى بخدمتها•  فيه  مّما  بــح  الر لتطلب 
إنسانأقبل على الّنفس واستكمل فضائلها بالجســم  ال  بالّنفس  م٦٤/٢فأنت 

فانبنــي أمّيــة إّنــي عندكــم عــان•  مرعــٌش  أّني  غيــر  العنا  م٣٤٣/٢وما 
بضارب•  يصــول  ذكر  علــى  يمانيَذكر  يميــن  فــي  يمــان  م٥٣/٨ذكــر 
وطن•  ومن  أهل  من  بد  ال  كان  ويأمننيإن  ألقــى  مــن  آمن  فحيث 

بمؤتمنغاض الوفاء وفــاض الغدر بينهم ســّر  علــى  أخــوك  م١٠٤/٢فما 
َتَدْع شْتِمي ومنقصتي•  م١٨٤/٢٣أضرْبَك حّتى تقول الهامة: اســقونييا عمرو إّال 
مّنــا•  األضيــاف  منـــزل  تشــتمونانزلتــم  أن  الِقــَرى  م١٢٣/٦فعّجلنــا 
َيْوًمــا•  َبــَرْزَن  الَغانَِيــاُت  َمــا  ْجـــَن الَحَواجِــَب والُعُيوَنــاِإَذا  م٩٧/٣َوَزج
َوَجاَدْت•  َمَغابُِنَهــا  َعَرَقــْت  َقـتِـيــنَوَقــْد  َحَجــن  قِــَرى  تَِهــا  م٤٤٥/٣بِدِر
َخَالٍء•  َعَلــى  َدَخَلــْت  ِإَذا  الَكاِشــِحيَناُتِريــَك  ُعُيــوَن  أَِمَنْت  م٤٦٩/٣َوَقــْد 
الّشــمس حّتى•  األَذِينــافلم نشــعر بضوء  م٨٤/٤ســمعنا مــن مســاجدنا 
ُمْســبَغات•  ِمْنــُه  األَْبــَداَن  الَحِصيَناَتــَرى  َوالَيَلــَب  األَْبَطــالِ  م٥٠٦/٣َعَلى 
ذبحنــا•  حجــر  علــى  أّنــا  اليقينفلــو  بالخبــر  الّدميــان  م٥٠٢/٢جــرى 
بِغســلٍ•  جماجمهم  تغســل  ُمَزملِيَنــافلــم  َمــاِء  الد فِــي  م٣٦١/٣َوَلِكــْن 
ــا•  عــّم اهللا  بـــذكـــر  ــا  ــن ــي ــّن ــغ المتمـولينــات يـــد  فــي  م٤٤٩/٨نـــراه 
يأتينــا•  ال  حمــزة  ألبــي  يلينــامــا  الــذي  البيــت  نــزل  قــد 

البنينــا نـلــد  ال  أن  أعطيناغـضبــان  مـــا  ــذ  ــأخ ن ـــا  ـــم م١٩١/١٣وإّن
أّنني•  َوْيَحكِ  َســلم  يا  تعلمي  أَمينيألم  أخــوُن  ال  َيميًنــا  م٩/١٣حلْفــُت 
عمرو•  الّزبيــدي  صمصامــة  األمينحاز  موســى  األنام  هــذا  دون 

القــى الّضريبــة  إذا  يبالــي  يميــنمــا  أم  بــه  ســطت  م٥٢/٨أشــمال 
مجـانينكــم•  إلـينــا  مجانـيـنـــاشــكــوتم  إلـيـكــم  ونشــكــو 

َكُهــْم ُكـنــا  المعـافــاة  َكَنــافلــوال  لَكـُانــوا  الـبــالء  م٤٢٢/١٣ولــوال 
جـنينــاوال شــمطاء لــم يتــرك شــقاها•  إال  تســعــة  مــن  م٢٤٧/٢٣لهــا 
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ابَن عبد القيــس طعنَة ثائٍر•  أضاءََهاطعنُت  الشــعاع  لــوال  نفــٌذ  م٣٣٠/٢٢لها 
َبـــارًِدا•  وَمــاًء  تِـْبـًنــا  َعْيَناَهــاَوَعَلـْفُتَهــا  اَلــًة  َهم َشــَنْت  ـى  م٩٥/٣َحتـ
ــْت•  ــل ــام ــك ـــاب ت ـــكـــت ــــال الــــســــرور لــصــاحــبــهتــــم ال ح

ــــى اإللــــــــه بــمــّنــه ــــف ــهوع ــب ــات ـــه عــــن ك ـــفـــضـــل م٢١٤/١وب
ِإنُه•  الجِْلدِ  َنَجــا  َعْنَها  انُجَوا  َوَغارُِبُهَفُقْلُت  َســَناٌم  ِمْنَها  م٤٦٦/٣َســُيْرِضيُكَما 
الّليــل واخضّل جانبه•  هذا  أداعـبــهتطاول  حـبـيــب  أّال  وأّرقـنــي 

وراءه أّن  بالّشــام  مــن  يحاربهلِيعلــْم  عــدّو  ِمــن  عليــه  م٤٤٣/٢٠أشــّد 
أمــر عواقبــهبصيــر بأعقــاب األمــور كأنمــا•  مــن كل  م٢٦٥/٧يخاطبــه 
ِعَصابةٍ•  بيــن  اُد  الحــد ـَف  ألـ ذنوُبهالقد  َماذا  األْســجانِ  في  م٢٢٠/٢٢ُتسائُِل 
ينتهــي•  يــكاد  ال  لجــاج  الّتعّتــهبعــد  وعــن  الّتصابــي  م٤٢٨/١٣عــن 
أرشــده•  الحكيم  القاضــي  أْلَهى حليلي عن فراشــي مسجدهأّيهــا 

م٤٥/٩فاقــض القضا يا كعــب ال تردُدهولســت في أمــر الّنســاء أحمده
ــر مــمــهــورة•  ــي ــة غ ــوح ــك ــن َفادِهــاوم لهــا:  يقــال  م٢٧/٢٠وأخــرى 
هودج•  فــي  األشــقين  مع  أجنادهــاجاءت  البصــرة  إلــى  ترجــي 

ـــّرة ــهــا ه ــعــل ـــي ف أوالدهــــاكـــأّنـــهـــا ف تــأكــل  أن  م١٨٥/١٣تــريــد 
أَْرِشــده•  الحكيم  القاضي  أّيهــا  ــــرّددهيا  ت وال  ــّق  ــح ــال ب ـــض  اق

ــده ــرق ـــا ي ــه م ــل ــي ـــاره ول ـــه م٤٣٧/٢٠ولســت في أمــر الّنســاء أحمدهن
أنعظت•  بالمذي  المهقوع  عرق  إزارهــاإذا  منهــا  وابتــّل  م١٤٨/٢حليلتــه 
وثـــأْرِهِ•  القتيــل   دم مــن  إزاُرهاَتـَبــّرأَ  القتيــلِ   َدم علَِقــْت  م١٨٥/٢٣وقــد 
إطــارهوحــّل الحــّي حــّي بني ســبْيع•  لــه  ونحــن  م٣١/٢فرائضــه 
بأجــرةوإن مّســنا في الحرب حاج لمركب•  الّناظريــن  دواّب  م١٢٦/٨أخذنــا 
م٤١٠/٤وقــد راَبنِي منها الغداَة ســفوُرهاوكنت إذا مــا جئت ليلى تبرَقَعْت• 
لنا•  َيحتِرَســا  جاَرْينِ  مًعــا  م٦٢٧/٢يســائـُرني فــي بطنــه وأســايرهعَدْوَنا 
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ِسْرَتها•  أنت  م١٦/٢وأّوُل راضٍ ســّنـًة َمــن َيِســيرهافال تجزعن من ســّنة 
أهلــه•  إلــى  الحديـــث   نّصـــهُنــص فــي  الوثيقـــة  م٣٠٣/١فــإّن 
طالقة•  فإّنــك  بِينــي  جارتــي  وطارقةأيا  غــاد  الّناس  أمــور  م٥٣٣/٢٠كذاك 
لهــاتهــون الّنفــوس وهــون الّنفـــو•  أبقــى  الكريهــة  يــوم  م٤٤/٨س 
فيها نصالهاوإّن كالم المــرء فــي غيــر كنهه•  ليــس  م٦٣٥/٢٠َلَكالنبل تهوي 
ِهالُلهــا•  طاِمــٌس  ــى  ُغم إيَغـاُلهـــاليلــٌة  وُمـكــَرٌه  أْوَغلـُتـهــا 

هاللها ــس  ــام ط ــا  ــم غ أفعالهــالــيــلــة  مكروهــة  عــّلـــــة  م٦١/٦أو 
متصّدًرا•  ُيــرى  أن  َيهَوى  َكان  َمَقاتُِلْهَمن  أُِصيَبــت  أدري،  ال  م٣٨٨/١وَيْكَره 
ومنازلــهكأّنــي بهــذا القصر قد بــاد أهله•  إنســه  منــه  م٤١٢/٢وأوحــش 
عارٌة•  المال  إّنمــا  وأَْتلِْف  آكُِلْهفأْخلِْف  هــو  الذي  الّدهِر  مــع  م٦٦/١٣فُكْلُه 
ــا•  ــأن ــك قللــهفــظــلــلــنــا بــنــعــمــة وات مــن  الحــالل  م٧٥٤/٢وشــربنا 
َقائُلهفمن راكب أحلــوه رحلي وناقتي•  الّشــعر إن مــاَت  م٥٧٠/١٢يبلُغ عّني 
كأّنها•  األنــام  عنــد  جلســْت  م٢٩٤/٢١ترى رفقــة ِمن خلفها تســتحيلهاإذا 
َقَتامهــاألمت بنــا والعيس حيــرى كأّنها•  زال عنهــا  َمْحــلٍ  م٤٩/٦أهّلــة 
ِشــْلـَوه•  تنــاَزَع  َقـْهــدٍ  ــٍر  طعاُمهالُِمَعف  ُيَمــن ال  كَواِســُب  م٦١١/١٩ُغْبٌس 
م٤١٣/٤وأجــّن عــورات الثغــور ظالمهاحّتــى إذا ألقــت يــًدا فــي كافر• 
آباؤهم•  لهــم  ُســنة  وإمامهــامــن معشــر  ُســنة  قــوم  م١٥/٢ولــكّل 
والســالمة•  الســعادة  حمامةلصاحبــه  ناحــت  ما  العمــر  وطول 

فــيــه ذّل  ال  دائــــم   القــيامــةوعـــــز يــوم  إلــى  م٢١٤/١وإقبــال 
أَْرَضَهـــا•  َلــم  ِإَذا  أَْمِكَنــةٍ  اُك  حَماُمهاَتــر النُفـوسِ  َبْعَض  َيْحَتِرْم  م٨٦/٣أَْو 
هــــامـــــةوتركــت عمــرًوا ليتنــي من قبل•  كـــنــــــت  ذاك 

ـــو الـــصـــدى ـــدع ـــة ت ـــاف ـــّت ــةه ــمــام ــي ــر وال ــق ــَش ــم ــن ال ــي م١٨٤/٢٣ب
ِمْبــَدهٍ•  وخْصــمِ  مطــالٍ  األكَمهِوكيــدِ  ارتــدادِ   فارتــد ْجــت  م٤٣٠/١٣َهر
ّمَتيــن تديمهــاسعرنا عليك الحرب تغلي قدورها•  م٧٦١/٢فهــّال غــداة الص
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محارب•  تقــول  مــا  أتاني  م٤٢٠/٤بعثــت شــياطيني وجــّن جنونهافلّمــا 
من الّدهر مــا حانت وال حان حينهاوإّن اصطباري عن جميل لســاعة• 

معمر بــن  يا جميل  علينا  م٤١٩/١٨إذا مــّت بأســاء الحيــاة ولينهــاســواء 
ومــع خفقــان وإســعال ولْقــوةويكره أن يســتاك بعــد الحجامة• 

بربوةوفي الّرمد اليابس والقيِء فاعلمن العطــاش  عنــد  م٢٨/٢وســابعها 
ــمــا•  ــاُفــــتــــن الـــّشـــعـــبـــّي ل ــه ــي ـــــرف إل ـــــّط رفــــــع ال

ـــا حـــــّتـــــى نـــــراه ـــب ـــص ــال ــه ــدي ـــن ي ـــي ـــــًدا ب ـــــاج م٤٦/٩س
عطائــه•  فــي  عــاد  الحبــاب  م٢٠٦/٦كمــا يعــود الكلــب فــي تقيائهإّن 
يمانيــه•  جاريــٌة  زعمــت  المائــح واســمي ناجيهقــد  أنا  أّنــي 

واهيــة رشــاش  ذات  العاديهبطعنــة  صــدور  تحــت  م٦٠٩/٦طعنتهــا 
لمــن•  والســخاء  الفضــل  فيهإنمــا  م٧٤١/٢أعطاك عفــًوا، ومــاء وجهك 
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َناِظر•  َمْنَظــَر  َكالتْجِميــِر  أََر  َهَوىَفَلــْم  َذا  أَقَْبْلَن   الَحــج َكَلَيالِي  م٥٢٨/٣َوَال 
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ُمَرنًحا•  يميــد  معقوًرا  الجِلد  كان صاحًياترى  وإن  ُســْكًرا  بــه  م١٤٩/٢كأّن 
َنأَى•  َوِإْن  لَِجارِي  ان  بَِخو َجارَِياَوَلْســُت  َغــاَب  َوِإْن  ِمنــي  ُمَحاَفَظًة 

َدَرأُْتُه ا  َحــد اِإلْكَســالِ  فِي   ِإن م٤٤٦/٣بَِتْركِــهِ ِإجــالًَال لَِمــْن َقــْد َيَرانَِياأََال 
ــا•  ــِري ــْص َجـــْت َب ــٌة تـــزو ــِري ــْص ـاَب والطــريـ الـمــالــح  م٧٩٥/٢ُيطعمـهــا 
كاســياإذا المرء لم يلبس لباًسا من التقى•  كان  ولو  عرياًنــا  تقّلــب 

رّبه طاعــة  المرء  خصــال  م١٣٣/١وال خيــر فيمــن كان هللا عاصيــاوخير 
َســادًِرا•  فِي الَقْومِ  َيْنِطُق الَعْوَراءَ  م٢٣٠/٣، م٤٣٧/١٣َفــِإن َلَهــا َفاْعَلْم ِمــَن الَقــْومِ َواِعَياَال 
الَعَرانينِ ساكٌن•   َمى ُشــم الد التَقافَِياوِمثل  ُيِشــْعن  َال  الحَيــاُء   م٣٢٧/٢٢بِهــن
فارًسا•  ســبعون  برديه  وفي  باقًيــاومات  بالكنائــن  محــد  م١٨٥/٢٣وجلــد 
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م٣٠٢/٢٣ويتبعهــا منــه فــراش الحواجب• 
هيــوب•  اللقــاء  عــن  َفــِزع  م٤٢٣/٧وال 
ملحبا•  الحفافي  كمفراص  م٦٥/٢٢لســانا 
بــمــوت•  ولــدت  إذ  ســّميتـهـا 

زميــت ضامــن  صهــر  والقبــر 
م١٨٨/١٣يــا بنت شــيخ مــا له ســبروت

َتَجلـُد•   َلـــَدي فمـا  الخفــاء  م٤١٤/٣َبِرَح 
ِغيــدٍ•  النشــاوى  ِمْثــلِ  َوفِْتَيــةٍ 

الَوِعيــدِ قِْســَمَة  اْســَتَحلوا  َقــد 
م٣٠١/٣والمســح باأليدي علــى الصعيد

م٣٧٥/٢٣قــد باشــر الخــد منــه الصعــر• 
أنا عــن أعداء قومــي بمنفر•  م١٧/٢٣وما 
َســا•  َتَبج دالِــجٍ  َغْرَبــْي  م٦٩/١٣َوكِيــَف 
ــّش•  ــّن ــّن ال ــوره ــه ــســوة م ــن ن م١٠/٢٠م
 •َمْلِصــي وال  َالصٍ  َفــَال   م٣٢٩/٢٢َعــف
أَْغــَواِط•  ِإَلــى  أَْغــَواط  م٤٦٣/٣َهُبــوُل 
ِعَراًقــا•  ِمْنَهــا  لَِكْلبِــَك  م١٥٧/٣َفأَْلــقِ 
أَْخــَصــَفــا•  ــزاُز  ــِإع ف  َوِإال م٥٠٤/٣َداٌر 
يطبـق•  أحيـاًنــا وحيـًنــا  م٥٥٥/٢٠يصّمــم 
الهماُم•  النعــشِ  م٢٥٦/١٥أمحمــوٌل علــى 
م١٩٢/٢٣وكيــف وال يــودي دماؤهم دمي• 
م٧٤١/٢مـاء الحيـاة يجـول فـي وجنـاتـه• 
أهواله•  مــن  الّليل  يرينــي  مــاذا 

خاله وابــن  الّليل  عــّم  ابــن  أنا 
ســربالهِ في  دخلــت  دجــى  م٤٠٨/٢إذا 

رجلــه•  فــي  حنــف  لــوال  واهللا 
ودّقــة فــي جســمه مــن هزلــه
م١٠٢/٤مــا كان فــي أوالدكم َمــن مثله





أ

اآلثار م١٢٥/٦، ٣٤٣• 
آداب ابن المقفع م٥١٦/٧• 
األثر م٢٦٠/١، ٣٧٢، م٣٩١/٢، ٣٩٣، ٤٨٩، • 

 ،٢٦٢ م٢٤١/٤، ٢٥٦،  م٥٠/٣، ١٤٣،   ،٧٤٠
 ،٢٦٣، ٢٦٩، ٢٩٤، ٤٦٧، ٥٥٤، ٥٧٠، ٥٨٢
٦٠٥، ٦١٤، م٧٦/٥، ٨٢، ٢١٤، ٢٥٧، ٢٥٨، 
٤٦٦، ٥٩٦، ٥٩٩، م١٦٨/٦، ١٩٥، ٥٠٤، ٥٩٨، 
م١٢٨/٧، ٢٨٣، ٣١٥، ٣٥٧، ٣٧٥، ٣٨٣، 
٤٢٥، ٤٦٤، ٤٨٧، م٥٠/٨، ٥٤، ٩٨، ١٠٧، 
 ،١٣٩، ١٤٣، ١٥٧، ٢٧٧، ٣١٠، ٣١٨، ٣٣٩
م٢٦٣/٩، ٣٣٦،   ،٣٩٤، ٥٤٦، ٥٨٣، ٥٨٤
م٩٨/١٠، ١٠٨، ١٢٥، ١٧٠، ١٧٩، ٢٠٥، ٢١٥، 
٣٠١، ٣٢٣، م١٢/١١، ١٧١، ١٧٧، ٢٧٩، ٤٥٤، 
 ،٤٥٤  ،٣٧٢  ،٣١٤  ،٢٧٨ م٨١/١٢،   ،٥٣٦
٤٧٠، ٦٤٠، م٣٣٣/١٣، ٣٩٢، ٤٧١، م٨٠/١٤، 
 ،٢٢٥، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٩٣، ٦٠٦، ٦٣١
م١٢٩/١٥، ١٣٣، ٢٢٧، ٣٩٩، م٢٠/١٦، ٣٤، 
٧٥، ١٠٧، ٢٢٤، ٣٦٤، ٤١٧، م١٩/١٧، ٢٣، 
١٣٥، ٤٩٦، ٥٣٦، م٦١/١٨، ٢٢٦، ٢٤٢، ٣٢٩، 

م١٠٦/١٩، ١١٦، ٢٤٣، ٢٤٨، ٣٢٣، م٢٢٠/٢٠، 
 ،٧٨٤  ،٧٣٤  ،٦٧٢  ،٥٨٤  ،٤٦٣  ،٣٨٢
 ،٤٥٤  ،٢٩٧  ،٢٣٢  ،٢٢٨  ،١٥٣ م٧٧/٢١، 

م١٧٩/٢٢، م١٩٦/٢٣
نة م١٠٠/٢٣•  األثر في نجوم الس
أجوبة ابن خلفون المزاتي م١٣/١• 
أحكام أبي ســعيد م٣٤٧/١١، م٥٥٨/١٤، • 

م٤٤/١٧، م٣٢١/٢٠
أحــكام أبــي قحطــان م٢٤٢/١٠، ٣٠٩، • 

م١٤٣/١٧، م٣١٧/٢٠
أحكام الفضل م٣١٧/٢٠• 
أحــكام القاضي أبي زكرّيــاء يحيى بن • 

سعيد م٣٤/١، م٣٤٧/٥، م٥٢٠/١٤، م٤٧٨/٢٠
اإلشراف: البن المنذر النيسابوري م٣٤/١، • 

٣٦، ٣٨، ٣٩، م١٦٥/٢، ٤٤١، ٥٢٧، ٥٣٩، 
٨٠٣، م٣٨/٣، ٤٦، ٥١، ٦٢، ٨٣، ١٠٠، ٢٠٢، 
٢٠٣، ٢٢٧، ٢٣٤، ٤٤٤، ٤٥٥، م٦٥/٤، ٢٠٦، 
 ،٢٠٨، ٢١٣، ٢١٤، ٤١٥، ٤١٩، ٤٢٤، ٥٢٤، ٥٧٠
٦٤٤، م١٧/٥، ١٩، ٢٦، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٦، 
 ،١٥٤  ،١٢٥  ،١٢١  ،١١٤، ١١٧  ،١١١  ،٩٤  ،٨٩
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 ،٢٤٨  ،٢٣٣  ،٢٢٨  ،٢١٢  ،١٨٢  ،١٨٠  ،١٦٧
 ،٢٦١، ٢٨٧، ٣٠٦، ٣١٤، ٣٤٩، ٣٥٣، ٣٥٨
 ،٤٠٥، ٤٢٠، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٥٣، ٤٥٥
 ،٤٦٠، ٤٦٣، ٤٧١، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٩٢
 ،٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠٣، ٥٢٨، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥
 ،٥٣٨، ٥٤٣، ٥٥٤، ٥٦٦، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠
 ،٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨١، ٥٨٣
 ،٥٨٥، ٥٨٨، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٦٠٩، ٦٣٦
 ،٦٣٨، ٦٤١، ٦٥٧، ٦٦٠، ٦٦٦، ٦٧٠، ٦٩٤
 ،٦٩٧، ٧٠٩، ٧١٣، ٧١٥، ٧٢٤، ٧٢٧، ٧٣٤
م٣٤/٦، ٣٧، ٣٨، ٧٢، ٨٤، ٨٥، ٨٨، ١٠٧، 
 ،١٢٥، ١٣١، ١٣٤، ١٣٩، ١٤١، ١٤٣، ١٧١، ١٨٩
 ،١٩٠، ١٩٢، ١٩٧، ٢١١، ٢١٥، ٢١٦، ٢٢٠، ٢٢٩
 ،٢٣٣، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٧٥، ٢٨٤
 ،٥٨٧  ،٣٢٩  ،٣٢٥  ،٣١٣  ،٢٩٢  ،٢٨٥
م٣٦١/١٢، م٧١/١٣، ٧٥، ١٢٧، م٤٧/١٤، ٧٤، 
 ،٣٣٩  ،٣٢٤  ،٢٩٧  ،١٨٨  ،١٦٥  ،١٤٢  ،٨٣
 ،٣٤٢، ٣٤٤، ٣٦١، ٥٨٣، ٥٩٠، ٥٩٤، ٦٢٣
٦٣٥، ٦٣٧، ٦٨٥، ٦٩١، م٤٧٧/١٧، م٢٤/١٨، 
 ،٥٥، ٥٧، ٦٤، ٧٨، ٨٥، ٩٣، ١٠٢، ١٠٧، ١١٠
 ،١٢٧، ١٣٢، ١٣٧، ١٦٢، ١٩٣، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢٠
 ،٢٧٠، ٢٧٥، ٢٧٨، ٢٨٤، ٣٠٥، ٣٠٨، ٣١٠
 ،٣٦٦  ،٣٦١  ،٣٤١  ،٣٣٧  ،٣٢٨  ،٣٢٧

م٥٥٣/١٩، م٤٠٩/٢٠، ٤٧٥، ٤٨٥
األشياخ، كتاب م٥٠٢/١٠، م٣٠/١١، ١٣٤، • 

 ،٥٣١  ،٤٦٥ م٤٤٥/١٢،   ،٣٠٣  ،١٧٨  ،١٧١
٥٤٩، م٢٦٣/١٥، ٢٦٤، ٤٥٢، م١٠١/١٧، ١٠٣، 
١٧١، ٢٠١، ٣١٣، م٤٨٣/٢٠، م٢٤٩/٢٣، ٢٥٣

األصفر، كتاب م١٥٣/١٤، م١٨٢/٢٠• 
اإلضافة من جوابات أبي سعيد م١٦١/٤• 
اإلقناع م٩٤/١٠• 
األكلة: لنجاد بن موسى م٧٢/١• 
األموال: ألبي عبيدة، القاســم بن سّالم • 

م٤٢/٥، ٥٣١، ٦٥٠
م٤٤/٦، •  م١٢٧/٤،  م٢٧٣/٢،  اإلنجيــل 

م٤٠٩/١٠
االهتداء: للكندي م٦٧/١، ٧٥، م٤٥٥/٧، • 

٤٥٨
األوسط: البن المنذر م٣٦/١• 
اإليجاز: ألحمد بن خليل السيجاني م٦٥/١• 
اإليضــاح: ألبي عامر، ســاكن بن علي • 

الشماخي م١٣/١، ١٤، ٣٤، م٥٦٥/٨، ٥٦٩، 
م١٥٥/٩، م٢٦٨/١٥

ب

بيان الشرع: لمحمد بن إبراهيم الكندي • 
 ،٤١، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٧٥ م١٣/١، 
م٥٤٦/٤،   ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،٢٢٤  ،٢٢٣  ،٨٦
م١١٨/١٠، م٨٧/١١، م٢٧٣/١٥، ٣٣٧، ٤٧١، 

م٢٣/١٦، م٢٤٥/٢٠، ٣٥٤، ٤٧٥

ت

التبصرة: لصالح بن وضاح م٦٥/١• 
التخصيص: للكندي م٧٢/١• 
التسهيل في الفرائض للكندي م٧٤/١• 
التعارف: البن بركة م٣٥/١• 
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التقريب: للكندي م٧٣/١• 
تقييد رمشقي م٤٦٠/١٢• 
تقييد الّشيخ أبي محّمد م٧١/١٤• 
الّتقييد: البن بركــة م٤٦٣/٧، م٥٣٧/١٢، • 

م٣٦٩/١٦
التمهيد م٣٣٠/٧• 
الّتوراة م١١٧/٢، ١٣٣، ٢٧٣، م١٢٧/٤، ٤٢٢، • 

 ،٢٥٢ م٢٥١/٢٢،   ،٢٠٢ م٤٢/١٩،  م٤٠٩/١٠، 
٢٥٣، م٢١/٢٣، ١١٧، ١٤٤، ١٥٠

تيسير التفسير م١٤/١• 
التيسير في النحو: للكندي م٧٤/١• 

ج

الجامــع م٤٠٥/١٤، ٤٢٩، ٦٩٩، م١٨٥/١٧، • 
 ،٤٥٦، ٤٦١، ٤٦٦، ٤٦٩، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٩٤
٥٢٣، ٥٣٠، ٥٩٥، ٦٠٣، م١٣٤/١٨، م٢٦/١٩، 
٢٧، م٥٣٨/٢٠، ٧٤٠، م١٦٨/٢١، ٢٠٢، ٢٣٣، 
٢٤١، ٥٩١، م١٠٩/٢٢، ١١١، ١١٨، ٣٧٣، ٣٧٦، 
م٢٤/٢٣، ١١٣، ١٤٩، ١٦٤، ١٨٨، ٢٥٢، ٢٦٩، 

٢٧١، ٣٠٢، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٩، ٣٢١، ٣٢٢
الجامع البن بركــة، أبو محمد البهلوي • 

الُعمانــي م١٣/١، ١٤، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، 
 ،٨٠، ١٨٣، ٢٥٧، ٢٨٦، ٢٨٨، ٣٠٥، ٣٣٣
٣٣٤، ٤١٣، ٤٢٤، م٥٣/٥، ١٦٢، ١٩٣، ١٩٦، 
 ،٢٢٥، ٢٣٨، ٢٨٥، ٣٠٨، ٣٧٠، ٤٠٨، ٤١٩
 ،٤٤١، ٤٥٩، ٤٧٠، ٤٧٧، ٤٨٢، ٥١٠، ٥٣٤
 ،٥٧١، ٥٧٦، ٦٤٠، ٦٤٣، ٦٦١، ٦٦٤، ٦٨٩
 ،٣٧٠  ،٣١٨  ،٢٥٩ م٢٠/١٠،   ،٧٢٢  ،٧٠٢

م٣٣/١٥،   ،٥٤٤  ،٥٤١  ،٥٣٨  ،٥١٩  ،٣٧٦
١٥٨، ٣٤٤، ٤٠١، ٤٤٨، م٩٠/١٦، ١١٥، ١٢٥، 
 ،٢١٤  ،١٨٨  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٣١
 ،١٣١  ،٧٣  ،٦٥  ،٣٠ م٧/١٧،   ،٤٣٤  ،٢١٦
١٦١، م٢٣/١٨، ٢٧، ٣٤، ٤٠، ٦٣، ٩١، ١١٤، 
 ،١٣٢، ١٦٣، ١٨٨، ٢٢٢، ٢٧٢، ٢٩٢، ٢٩٣

٣٢٩، ٣٤٧، ٣٧٥، م٢٦٨/١٩، ٥٤٥، ٥٧٥
الجامع البــن جعفر، محمــد، األزكوي • 

م١٣/١، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ١٧٥، ١٧٧، ١٩٤، 
١٩٨، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٨، ٣٥٢، ٣٦٠، م٨٢٥/٢، 
م٢٣/٣، ١٩٥، ٣٠٧، م٤٣/٤، ٤٨، ٦٣، ٢٤٦، 
٢٥٣، ٤٩٤، ٥٥١، م١٩٥/٥، ٢٣٥، ٣١٧، ٥١٤، 
 ،٣٦١  ،٣٣٩  ،٣٣٠ م١٦٨/٦،   ،٥٨٧  ،٥١٨
م١٤/٧،   ،٤٤١  ،٣٧٠  ،٣٦٩  ،٣٦٧  ،٣٦٤
م٧٨/٨، م٣٥٣/٩، ٥١٠، م١٩٢/١٠، ٢١٣، ٢٦١، 
٢٦٣، ٣٠٩، ٣٤٥، ٣٦٤، ٣٧٩، ٥١٨، م٩/١١، 
١٢، ٨٥، ١٩١، ٢٦٦، ٣٣٩، م٤٩١/١٢، ٥٧٩، 
 ،٥١٢  ،٤٨٦ م٤٥٦/١٤،   ،٣٤٤ م١٦٠/١٣، 
 ،٤٢٨  ،٤٢٠  ،٣٩٣  ،٢٥٧  ،٢٤٥ م١٣٣/١٥، 
٤٢٩، ٤٥٥، ٤٧٢، م٧١/١٦، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٩، 
١٩١، ٣٦٤، ٣٧٥، م١٣١/١٧، ١٨٤، ٢٠٦، ٢٧٢، 
م٨/١٨، ٣٧، ٦٠، ١٤١، م٧/١٩، ٤٣، ٤٨، ٩١، 
 ،٢٦٤  ،١٩٩  ،١٨٨  ،١٧٧  ،١٣٦  ،١٢٩  ،١٢٥
 ،٢٨٨، ٢٩٦، ٣٥٩، ٤٢٤، ٤٣٩، ٤٦٥، ٤٦٧
 ،٥١١، ٥٥٠، ٥٦٧، ٥٧٥، ٥٨٦، ٥٩٤  ،٤٦٨
٥٩٩، م٧٩/٢٠، ١٤٥، ٢٢٠، ٢٢٩، ٣١٧، ٣١٩، 
 ،٥٠٢  ،٤٩٢  ،٤٨٤  ،٤٦٣  ،٤٥٢  ،٣٧٦

م٢٣٢/٢١، ٤٦٤، م١٣٠/٢٢، م٢٦٥/٢٣
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الجامع ألبي الحسن البسيوي م٣٤/١، • 
م١١/٤، ٢٧، ٤٤، ٤٨، ٦٢، ١٠٥، ١١٢، ١٤٥، 
 ،١٧٣، ١٨٦، ١٩٩، ٢٤٦، ٣٨١، ٥٥٢، ٥٩٢
م٢٤٨/١٥،  م٤٠١/٨،  م٦٢٨/٦،  م١٥٢/٥، 
٤٢٨، ٤٥٥، م١٧٥/١٦، م١٥/١٨، ٣٧، ١٥٠، 

م٢٦٥/١٩، ٤٨٧، م٢٤٠/٢٠، م١٥٠/٢١
الجامع ألبي الحواري م٣٤/١، م٤١٨/٨، • 

 ،٤٣٣، ٤٥٤، ٤٦٠، ٤٦٧، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٨٣
٤٩٥، ٥٧٤، ٥٨٢، ٥٩٦، ٦٠٦

الجامع ألبــي جعفــر م٣٦٢/٥، م٩٥/٥، • 
م٩٩/١٠

الجامع ألبي صفــرة م٣٤/١، م٢١١/٦، • 
م٥٩/١٤، ٣٠٦، ٣١٩، ٣٥٩، ٣٦٢،   ،٢٦١
 ،٢٨٤  ،٢٧٥ م٢١٦/١٧،   ،٣٧٨  ،٣٦٥

م٥٤٩/١٩
الجامع ألبي نافع م٤٣/١٣• 
الجديد: للشافعي م٢٨٩/٣• 
جالء البصائر م٦٥/١• 
جواب أبــي إبراهيم إلــى الحواري بن • 

عثمان م٣٥/١، م١٧٩/٢٠
جواب أبي إبراهيم: فيما يوجد إلى اإلمام • 

سعيد بن عبد اهللا م٥٥١/١٤
جواب أبــي إبراهيم محّمد بن ســعيد • 

م٢١١/٤، م٢٢٥/١٦، م١٢٢/١٧، م٣٧٢/٢٠
جواب أبي بكر أحمد بن محّمد بن أبي • 

بكر م٨٢/١١، ٢٥٩
جواب أبي جابر محّمد بن جعفر م١٦/١٧، • 

٩١، م٢٦٧/١٩

جواب أبي الحســن البســيوي م٢١٣/٥، • 
 ،١٩٠ م٩٧/٧،   ،٦٩٩  ،٦٨٦  ،٥١٤  ،٢١٤
م١٠٧/٨، م٣٥٩/٩، ٣٦١، ٥٢٨، م٣٨٦/١٠، 
٤٧٩، ٤٨٨، م٤١/١١، ١٣٧، ١٦٩، ١٧٣، ١٩٨، 
١٩٩، م١٨/١٤، ٩٦، ١١٨، ١٤٨، ١٩١، ٣٥٥، 
م١٠٨/١٥، ٢٦٧، ٣٣٠، ٣٣١، ٤٣٦، م٧٧/١٦، 
٢٠٧، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٧٦، ٣٥٩، م٥٤/١٧، 
 ،٣٥٤  ،٢٣٣  ،٢١١  ،١٦١  ،١٣٧  ،١١٨  ،١١٧
م٢٩/١٨، ١٧٩، ١٨٠، ٢٤٢، ٢٦٥، م١١٦/٢٠، 

١٤٠، ٣٩٧
جواب أبي الحســن علّي بن عمر، إلى • 

أبي حفص عمر بن معين م٢٢/١١
جواب أبي الحواري م٣٧٧/١، م٣٩٦/٤، • 

٦١٧، م٢٣/٥، ٨٤، ١٩٠، ٣٠٣، ٥٩٨، ٦٥٣، 
٦٨٠، ٧٠٠، ٧٣٩، م٥٦/١٠، ٦٩، ٧١، ١٢٣، 
٢٣٣، ٣١٤، ٣٣٥، ٤١٧، م٣٣/١١، ٣٦، ٣٧، 
٥٤، ١٥٧، ٣١٦، ٣١٧، م٤١٢/١٢، ٥٨٣، ٥٨٥، 
م٣٨٣/١٤، ٤٤٦، ٤٨٥، ٥٣٩، ٥٧٥، م٤٠/١٥، 
 ،٤١، ٥٧، ٩٧، ١٢١، ١٢٤، ١٣٨، ١٤٣، ٢٥١
٣٢٥، ٥١٠، م٧/١٦، ١٩، ٢٢، ٢٣، ١٠١، ١٠٥، 
 ،١٢٨، ١٧١، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٥٩، ٣٨٢، ٤٢٢
م٤١/١٧، ١٦٧، ١٧٩، ١٨٦، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٨، 
 ،٣٨٣  ،٣٧١  ،٢٦٤  ،٢٢٧  ،٢١٦  ،٢١٥
م١٧٧/١٨، م٢٠٨/١٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٤، ٦٠١، 
م٤٢/٢٠، ١١٨، ١٣٩، ١٦٨، ١٧٣، ١٧٩، ٣٥٣، 

٣٦٥، ٣٧٣، ٤٥٥، ٤٩٣، ٤٩٥، ٥٠٠
جواب أبي الحواري إلــى أبي إبراهيم • 

محّمد بن سعيد م١٦٨/٥
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جواب أبي الحواري إلى عمر بن محّمد • 
م٣٥/١، م٣٠٣/١٥

جواب أبي الحواري إلى مالك بن غّسان • 
م٥٧١/١٤

جواب أبي الحــواري محمد بن عثمان • 
م٤٨٥/١١

جواب أبي زياد م٦٣٩/٥• 
 • ،٣٧٤ م٣٦٤/٥،  ســعيد  أبــي  جــواب 

م٤٣٩/١٢، ٥٠٨، م٤٤٧/١٤، ٥٣٨، م٢٠٢/١٥، 
 ،٣١٤  ،٩٥ م٥٦/١٦،   ،٢٩٧  ،٢٩٣  ،٢٧٥
م١١٠/١٧، ١٥٢، م٣٣٩/١٨، م١٦٧/١٩، ٢٣٩، 
٣٢٣، م١٨٤/٢٠، ٣٩٩، م٣٠٩/٢١، ٤١١، ٦٢٨

جواب أبي ســعيد إلى سعيد بن محّمد • 
م١١٥/١١، ١٦٠، ٢١٨، ٢٩١، ٥٦٧

جواب أبي ســعيد محّمد بن سعيد إلى • 
رمشقي بن راشد م٧٤/١٩، ١٧٨، ٣٦٣

جواب أبي شعيب م٥٧٦/٨• 
جواب أبي عبد اهللا م١٠٧/١٠• 
جــواب أبي عبــد اهللا إلى أبــي حفص • 

م١٠٢/١٦
جواب أبي عبد اهللا إلى أبي زياد م٢٥٦/٢٠• 
جواب أبي عبد اهللا إلى أبي علّي م٣٢٥/١١• 
جواب أبي عبد اهللا إلى بشير م٧٩/٤، ١٠٥، • 

٢٣٣
جواب أبي عبد اهللا إلى الحكم بن سليمان • 

م١٨٨/٢٠
جواب أبي عبد اهللا إلى الّصلت بن مالك • 

م٥٩٤/١٤

جواب أبي عبد اهللا إلى غّسان بن جلندى • 
م٥٢٣/١٤

جواب أبي عبد اهللا إلى موســى بن علّي • 
م٣٩٤/١٥

جواب أبي عبــد اهللا محّمــد إبراهيم • 
م٣٧٨/١٢

جواب أبــي عبــد اهللا محّمد بــن روح • 
م١٤١/١٦، ٣٣٨، م٥٣/١٧، ٣٧٧، م١٢/١٨، 

٢٤٦
جواب أبي عبد اهللا محّمــد بن محبوب • 

م١٤٧/٤، ٢٦٣، م٣٠٠/٥، ٣٧٥، ٤٣٥، ٥١٧، 
م٣٥٢/٩، م١١٣/١٠، ١٤٨، ١٦٥، ٢٧٤، م١٠/١١، 
٤٩، م٦٨/١٤، ١٦٢، م١٩٤/١٥، ٢٦٧، ٤٠٧، 
 ،٣٢٠ م٦٨/١٨،  م٤٢/١٧،  م٢١١/١٦،   ،٤٩٢

م٥٥٥/١٩، م٨٠/٢٠، م٢٠/٢٢
جواب أبي عبد اهللا محّمد بن محبوب إلى • 

أبي مروان م٣٧٤/٢٠
جواب أبي عبد اهللا محّمد بن محبوب إلى • 

الّصلت بن مالك م٦٢٦/٥
جواب أبي عبد اهللا محّمد بن محبوب إلى • 

عمر بن محّمد بن موسى م٢٨٠/١٠
جواب أبــي عبد اهللا، وأبــي زياد، وأبي • 

المنذر، وأبي العّباس إلى محّمد بن علي 
م٩٩/١٥، م٤٩/٢٠

جواب أبي عبيدة وحاجب إلى الجلندى • 
بن مسعود م٢٨٠/٩

جواب أبي علّي إلى أبي عبد اهللا م١٧٧/٤، • 
٦٠٧
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جواب أبي علي إلى أبي مروان م٥٠/٥، • 
٢٤٠، ٣٩٨، ٦١٩، ٦٢٨، م١٧٧/١٠، م٩/١١، 

م٣٦٧/١٦، م٣٩٢/٢٠
جواب أبي علّي إلى هاشــم بن الجهم • 

م٢٤٦/١٠، م٢٢٥/١٥، ٢٤٠
جواب أبي علــّي األزهر بن محّمد بن • 

 ،١٨٠ م١٨/١٧،   ،٦٩٠ م٦٨٨/٥،  جعفــر 
م٧٣/٢٠، ١٥٨، ٢٩٥، ٣٧١

جواب أبي علّي الحسن بن أحمد م٤٧/٥، • 
م٥٥٨/١٠،   ،٢٠٤، ٣٢٧، ٣٤٢، ٣٩٨، ٤٦٨
م١٢٢/١٦،  م٢٣٨/١٥،  م٣٢٤/١١،  م٢٨١/٩، 

م١٥٨/١٨، ٢٦٥، م٣٩٤/١٩، م٣٠٢/٢٣
جواب أبي علّي موسى بن علّي م٤٣٤/١٢، • 

م٣٥٠/١٧
جواب أبي المؤثر م٣٧١/١، ٣٧٧، م٦١٥/٥، • 

م٩٨/١٧، ١٨٧، ٣٧٦
جواب أبي المؤثر إلى محّمد بن الحسن • 

م٣٥/١، م٣٢/١٥
جواب أبي محّمد إلى موسى بن موسى • 

م٣٦٢/٩
جواب أبي محّمــد عبد اهللا بن محّمد بن • 

أبي المؤثر م٨٨/١٦، ٢٣٤، ٢٨٦، م٣٠٩/١٧، 
م٢٨/١٨

جواب أبي محّمد عبد اهللا بن محّمد بن • 
م٥٢٠/١١،  م٦٠٦/٨،  م٦٨٣/٥،  بركــة 
م٧٥/١٤، م٥١١/١٥، م١٤٧/١٦، م١٦٨/١٧، 

٢٠٨
جواب أبي مروان إلى أبي علي م٧٧/٥• 

جواب أبــي معاويــة عّزان بــن الّصقر • 
م١٣٧/٤، ١٦٧، ٢٣٥، ٢٤٢، ٢٥٠، ٢٩٠، ٣٢٨، 

٣٣٠، ٣٨٠، م٣٧٦/١٧
جــواب أحمد بــن محّمد بن الحســن • 

م٥٢٣/١٤
جواب األزهر بن علّي م١٨٢/١٦• 
جــواب األزهر بــن محّمد بــن جعفر • 

م٥١٢/١٥، م٢٩٠/١٦، ٣١٠، م٦٧/١٧، ٢٠٦، 
م٢٢٣/١٩

جواب الحواري م٢٠٣/١٩• 
جواب زياد بن الوّضاح م١٥/١٧، ٢٢• 
جواب ســعيد بن محرز إلى موسى بن • 

علّي م٤٤٠/١٤، ٤٩٠، م٣٩٥/١٥
جواب شايق بن عمر األزكوي م٥٧٩/٢٠• 
جواب صالح بن وّضاح م٦٢٤/١٢• 
جواب عبد اهللا بن محّمد بن أبي المؤثر • 

م٢٠٤/١٠
جواب عبد الملك بن حميــد م٣٨٢/٩، • 

م٣٦٧/١٤
جواب عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن • 

الجهم م٥٩٦/٨، م٢٧٦/١١
جواب العالء بن أبــي حذيفة م٣٣١/١٦، • 

م١٠٠/٢٠
جواب العالء بن أبي حذيفة إلى هاشم • 

بــن الجهــم م٤٨٣/١٢، م١٢٧/١٤، ٣٥٤، 
م٢١٤/١٥، م٢٢/١٧، م٤٥١/٢٠

جواب العالء بن أبي حذيفة ومحّمد بن • 
سليمان، إلى هاشم بن الجهم م٥٥٥/١٢
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جواب غّســان بــن عبد اهللا اإلمــام إلى • 
عبد اهللا بن سّيار م٢٦٠/٥

جواب محبوب إلى محّمــد بن المعّال • 
م٢٤٣/١٩

جواب محّمد بــن الحســن م٣٤٦/١١، • 
م٤٣٦/١٢، م٤٥/١٧، م١٣٨/٢٠

جواب محّمد بن روح م٤٢٠/١٠، م٤٣٤/١٢، • 
م٥١٣/١٥

جواب محّمد بن سعيد م٥٣٣/١٤• 
جواب محّمد بن سعيد إلى رمشقى بن • 

راشد م٦٦٣/٥
جواب محّمد بن عثمان م٣٥٥/١٤، ٥٦٠• 
جواب محّمــد بن محبــوب م٤٨٣/٨، • 

م٢٠٢/١٠، ٢٧٣، م٥٠/١١، م١٥٢/٢٠، ٤٩٠
جــواب محّمد بــن محبــوب إلى أهل • 

حضرموت م٤٠٠/٥
جواب محّمد بن محبوب إلى موسى بن • 

علّي م٤٦٤/١٥، ٤٦٥، م٢٦٠/٢٠
جواب محّمــد بن محبوب وبشــير بن • 

المنذر والوّضاح بن عقبة، إلى محّمد بن 
علّي م١٧٧/٢٠

جواب محّمد بن المسّبح م٧٦/١٥• 
جواب محمود بن نضر إلى موســى بن • 

علّي م٧٣٤/٢٠
جواب موسى بن علّي م٣٣٢/١٩، م٧٣/٢٠، • 

٢٣٩
جواب موســى بن علّي إلى سليمان بن • 

الحكم م١٦٠/١٩

جواب موســى بن علّي إلى هاشــم بن • 
الجهم م١٢٨/١٩

جواب موسى بن محّمد م٦٨١/٥• 
جواب هاشم بن غيالن إلى الحواري بن • 

محّمد م٢٦١/٢٠
جواب هاشــم بن غيالن إلى موسى بن • 

علّي م٣٥٠/١٩
جوابات ابن روح م١١٢/١٤• 
جوابات أبي الحسن م٤٥٣/٤، ٤٥٤، ٤٦٤، • 

٦٢٣
جوابات أبي الحواري م٨٥/٤، ٢٠٣، ٣٦٧، • 

٥٨٤، ٦١٣، م٩٨/١٦
جوابات أبي ســعيد محمد بن ســعيد • 

م٣٥/٤، ٣٩، ٤٣، ٤٦، ٧٥، ١٠٣، ١٠٩، ١١٠، 
 ،١١٤، ١١٥، ١٣١، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٣، ١٤٩، ١٧٠
 ،٢١٢  ،٢٠٩  ،١٩٣  ،١٩١  ،١٨٧  ،١٨٤  ،١٧٥
 ،٢٣٦، ٢٦٠، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٩
 ،٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٣٩
 ،٣٦٥، ٣٩٩، ٤٤٤، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٦٣، ٤٦٥
 ،٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٩، ٤٩٤، ٥٠٠، ٥١٩، ٥٨١
 ،٥٨٨، ٥٩٤، ٥٩٩، ٦١١، ٦٢٢، ٦٢٩، ٦٣٢

٦٣٤، ٦٣٥، ٦٤٢
جوابات أبي عبد اهللا بن محّمد بن بركة • 

م١٣٨/٤، ١٥٠، ٢٨٣، ٣٢٥، ٣٩٩، ٤٤٠
جوابــات أبي علــي إلى أبــي عبد اهللا • 

م٥٨٩/٤، ٦١٥
جوابات أبي علــّي األزهر بن محّمد بن • 

جعفر م١٤٦/٤، ١٦٢
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جوابات أبــي معاوية عّزان بــن الّصقر • 
م٤٤/٤، ١٣١، ٢٤٦، ٢٥٨، ٢٦٥، ٢٧٥، ٢٨٠، 
 ،٢٩٣، ٣٥٥، ٣٩٤، ٣٩٦، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٥٢

٤٧٢، ٤٩٥، ٥٧٥، ٥٨٨، ٦٢٩، ٦٣٣، ٦٣٥
جوابات الشــيخ أبي بكر أحمد بن أبي • 

بكر م١١/١٧
جوابات محّمد بن جعفر م٢٤٨/١٤• 
جوابات محّمد بن محبوب م٣٠٥/٤• 
جوابات هاشم بن غيالن إلى موسى بن • 

علّي من اآلثار م٣٤٦/١٥
الجوهر المقتصر: للكندي م٧١/١، ٧٥• 
جوهر النظام م١٣/١• 

ح

الحاشية م٣٨٧/١١، ٤٤٦، ٤٧٩، ٤٨٥، ٥٥٧، • 
٥٩٠، م٦٢٤/١٢، ٦٥٩، م١١٧/١٥، ١٥٨، ١٧٣، 

م١٠٠/١٧، م٨٥/١٩، ١٨٩، ٣٤٩، م٥٧٩/٢٠
حاشية السالمي على مسند الربيع م١٤/١• 
حاشــية الكتــاب: لصالح بــن وّضاح • 

م٥٤٧/١٢
الحاشية، من جواب أبي الحواري م٥٩٥/١١• 
الحيوان م٢٣٨/٧• 

خ

خلق اإلنسان م٤٤٦/٣• 

د

ديوان جابر بن زيد م١٢/١• 

ذ

الذخيرة: للكندي م٧١/١، ٧٥• 

ر

الرقاع، كتاب م٣٤٠/١٣• 

ز

زبــور داود م٢٧٣/٢، م٥٨/٣، م٢٢١/٧، • 
م٤٠٨/٢٢، م٢٠/٢٣

زيادات اإلشراف: للكدمي م٣٤/١، ٣٦• 
زيادة الجامع م٤٨٨/٨• 
الّزيادة المضافة م٢٨٣/١، ٢٨٥، ٢٩٥، ٣٨٢، • 

م٢٥/١٠، ٣٣، ٤٩، ٨٤، ٩٨، ١٥١، ١٩٣، ١٩٨، 
 ،٢١٩، ٢٣٩، ٢٦٨، ٢٨٧، ٣٢٣، ٣٣٠، ٣٦٥
 ،٥٢٧  ،٥٢٤  ،٥٢٠  ،٥٠١  ،٤٨٤  ،٤٣٣  ،٤٢٥
٥٤٠، ٥٦٩، م٣٠/١١، ٣٤، ٤٤، ٤٩، ٨٣، ٨٧، 
 ،٩٠، ٩٧، ١٠٣، ١٠٨، ١١١، ١١٧، ١١٨، ١٢٤
 ،١٣٤، ١٤٠، ١٤٨، ١٥٣، ١٦٢، ١٧١، ١٧٢، ١٨٨
 ،٣٠٣  ،٢٨٦  ،٢٧٠  ،٢٥٢  ،٢٤٠  ،٢٠٦  ،١٩٣
 ،٤٤٧  ،٤٢٤  ،٤١٤ م٤١٣/١٢،   ،٣٤٠  ،٣٣٧
٤٦١، ٥٠٤، ٥٢٠، ٥٢٨، ٥٦٤، م٤٣٩/١٤، ٤٨٠، 
٤٨٨، ٥٠٢، ٥١٦، م١٨/١٥، ١٩، ٤٢، ٤٤، ٤٧، 
 ،٤٩، ٨٨، ١٠٣، ١١٦، ١٢٦، ١٤٦، ١٤٩، ١٧٠
 ،٢٠٨  ،٢٠٤  ،٢٠٣  ،١٩٦  ،١٨٢  ،١٧٩  ،١٧٨
 ،٢١٠، ٢١٣، ٢١٥، ٢٢٦، ٢٣٢، ٢٤١، ٢٥٤، ٢٦٣
 ،٢٧٦، ٢٩٠، ٣١٣، ٣٢٤، ٣٢٩، ٣٤٤، ٣٨٨
 ،٤٧١  ،٤٦٧  ،٤٦٢  ،٤٦١  ،٤٥٦  ،٤٤٧  ،٤٠٠
٤٩٨، ٥١٩، م٨٢/١٦، ١٠٩، ٢٩١، م١٠/١٧، ١١، 
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 ،١٩، ٤٠، ٥٢، ٥٧، ٩٤، ١٠١، ١٠٣، ١١٠، ١٢٥
 ،١٢٩، ١٥٠، ١٦٥، ١٧١، ١٧٢، ١٨٦، ٢٢٠، ٢٣٧
 ،٢٦٥، ٢٨٥، ٣١٣، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٦١، ٣٦٨
٣٧٣، ٣٨٠، ٣٨١، م١٣٩/١٨، ٣٣٥، ٣٧٦، 
٣٨٩، م٣٩/١٩، ٤٨، ٦٠، ١٠٣، ١٥٥، ٢٠٨، 
 ،٢٨١، ٢٩٤، ٣٩٦، ٤٠٨، ٤١٨  ،٢٢٣، ٢٣٩
 ،٥١٢، ٥٢٧، ٥٦٥  ،٤٢٥، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٩٨
٥٩٥، م٦٥/٢٠، ٩٥، ١٠١، ٢٤٨، ٢٧٥، ٢٩٩، 
 ،٣٣٨، ٣٥٤، ٣٦٤، ٣٩٠، ٤٠٨، ٤١١، ٤١٨

٤٣٦، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٨٣، م٢٠٨/٢٢
الزيادة المضافة عن الشــيخ أبي محّمد • 

م٣٣٤/١٧
الّزيادة المضافة عن الّشــيخ البســيوي • 

م٤٩/١١
الّزيادة المضافة قيل ألبي الحسن م٧٧/١٥• 
الّزيادة المضافة كتاب الّشيخ أبي سعيد • 

م٣٣٦/١٥
الّزيادة المضافة مما أجــاب به أبو علّي • 

الحسن بن أحمد م٨٣/١١
الّزيادة المضافة من األثر م٤٦٤/١٢• 
الزيادة المضافة مــن الكتاب المجموع • 

م٣٨٣/١٧
الّزيادة المضافة من الكتاب المجموع من • 

جواب أبي الحواري م١٣٠/٢٠
الّزيادة المضافة من جواب أبي سليمان • 

م٩٠/١١
الّزيادة المضافة من كتاب األشياخ م٣٩٦/١، • 

م٣٠/١١، ١٣٤،  م٢٣٩/١٠، ٣٣٠، ٥٢٠،   ،٤٠٩

م٤٤٤/١٢، ٤٧٧، م١٧٨/١٥، ١٨٨، ٣٨٦، ٤٨٥، 
٤٩٥، م٧٨/١٧، ٢٤٦، ٢٧١

الّزيادة المضافة من كتاب الّرقاع م٤٧٣/٢٠• 
الّزيادة المضافة من كتاب الّرهائن م٨٤/١٠، • 

م٥٤٨/١٢
الزيــادة المضافة مــن كتــاب الضياء • 

م٣٧٣/١٦، م٢٣/١٧، م٦٥/١٩
الّزيادة المضافة من كتاب الكفاية م٢٥٢/١٥، • 

 ،١٢٩  ،٥٦ م٤٨/١٧،   ،٢٦١ م٢٥٥/١٦،   ،٢٦٨
١٣٤، ١٩٩

الّزيادة من الكتاب المجموع من جوابات • 
أبي الحواري م٤٥١/١٥

زيادة من منثورة أبي الحسن م٣٢٣/١٦• 

س

سنن البيهقي م٣٦/١• 
ســيرة أبي عبد اهللا محمد بــن روح بن • 

عربي م٥٤٨/٤
سيرة أبي الحواري إلى أهل حضرموت • 

م٥٥١/٨، م٤٠٢/٢٢
ســيرة اإلمام الصلت بن مالك م٣٥/١، • 

م٥٧٣/٤
سيرة اإلمام المهّنا بن جيفر م٣٥/١• 
سيرة البررة: للكندي م٧٥/١• 
سيرة َخَلف م٣٦٨/١٣• 
سيرة محمد بن محبوب م٣٥/١• 
ســيرة منير بن النّيــر الجعالني م٣٥/١، • 

م١٨٣/٥، ٣٥٧
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ش

شــامل األصل والفرع: للقطب أطفيش • 
م١٣/١، ١٤

شرح النيل: للقطب أطفيش م١٣/١، ١٤• 
الّشرح، كتاب م٣٧/١٨، ٤٣، م٤٦٥/٢٠• 
شمس العلوم: لنشوان بن سعيد الحميري • 

م٤٠٠/١١

ض

الّضياء: للعوتبي م١٣/١، ٢٧، ٣٤، ٣٩، ٦٤، • 
 ،٨٦، ٢٤١، ٢٥٠، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٤، ٢٧٢، ٢٨٣
م٢٤/٢، ٢٥، ٥٢، ٦١، ١٤١، ٢٩٨، ٣٤٧، م٥١/٣، 
١٠٢، ١٢٢، م١٢/٤، ٤٤، ٤٩، ١١٢، ١٣٨، ١٣٩، 
 ،١٤٧، ١٥١، ١٦٢، ١٨٨، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٣، ٣١١
 ،٣٤٩، ٤١٥، ٤١٩، ٤٢٥، ٤٤٦، ٥٤٧، ٥٥٣، ٥٨٥
٦٠٠، ٦٠٨، ٦١٩، م٢٠٤/٦، ٢١٠، ٢٦٠، ٢٦١، 
 ،٣٠٠  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٧٧  ،٢٧١  ،٢٦٥  ،٢٦٢
٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٦٠، ٤٣٨، م٢٥٦/٧، 
٣٥٥، ٣٧١، م٧٦/٨، ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٧٦، ٢٩٠، 
 ،٢٩٤، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٣، ٣٣٠، ٣٤٩، ٣٧٣
 ،٤٧٣  ،٤٧٠  ،٤٤٣  ،٤٣١  ،٤١٧  ،٤٠٧  ،٤٠٥
٤٨٦، ٤٨٨، ٥٨١، م٢٥٨/٩، ٢٨٣، ٣٢٤، ٣٣٥، 
 ،٣٧٨ م٣٤١/١٠،   ،٤٩٨  ،٤٩١  ،٣٩٨  ،٣٨٨
 ،٤٩١  ،٤٠٧  ،٤٠٤  ،٤٠١  ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٢
م١٧٩/١١، ٣٧٥، ٣٧٧، ٤٥١، ٤٥٣، ٥٣٢، ٥٣٤، 
 ،٥٩٩  ،٥٨١  ،٥٥٦  ،٥٤٩  ،٥٤٣  ،٥٤٢  ،٥٣٨
 ،٣٠٤  ،٢٩٦  ،٢٨٩  ،٥٦، ٢٨٨  ،٤٦ م١٣/١٢، 
٣٣١، ٣٤٨، ٣٥٨، ٦٣٧، ٦٩٠، م٢٣/١٣، ٤٧، 

 ،١٠٨، ١١٣، ١٢٤، ١٣١، ١٥٨، ٢١٦، ٢١٨، ٢١٩
 ،٤٨٢  ،٤٦٧  ،٤١٤  ،٢٧٦  ،٢٧٣  ،٢٣٠  ،٢٢٩
 ،١٥٤  ،١٥١  ،١٤٥  ،١٣٦  ،٤١ م٢٠/١٤،   ،٤٨٣
١٨٥، ٢١٤، ٢١٨، ٤٠٥، ٤٢٧، ٧٠٢، م٤٠/١٥، 
١٧٩، م١٤٧/١٧، ٣٢٨، ٣٤٢، ٣٤٩، ٣٨٢، ٤٦٥، 
 ،٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٥٣٢، ٥٣٨  ،٤٧٠
٥٤٠، ٥٦٢، ٥٦٤، ٦٠٢، ٦٠٦، ٦٠٧، م٢٥/١٩، 
 ،٢٦، ٦٢، ٨٠، ٨٢، ٨٥، ٨٧، ٩٧، ٩٨، ١١٠
 ،١٣٨، ١٥٥، ١٧٦، ١٨٥، ١٨٦، ٢٣٤، ٢٨٣، ٢٩٠
 ،٢٩٧، ٣٠٧، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٨، ٣٤٦، ٣٧٠
 ،٤٢٦، ٤٤١، ٤٤٥، ٤٤٩، ٤٦٠، ٤٧٠، ٤٩٠، ٤٩٢
 ،٥٦٩، ٥٨٤، ٥٨٧، ٥٨٩، ٦٠٣  ،٥٠٠، ٥٦٣
٦٢٦، ٦٣٠، ٦٤٠، م٢٩/٢٠، ٣١، ٥٢، ٨٥، ١٩٧، 
 ،٢٠٩، ٢٦٠، ٢٨٩، ٤١٨، ٤٢٨، ٥٤٠، ٥٤٥، ٥٩٨
 ،٦٢٤، ٦٢٩، ٦٦١، ٦٦٩، ٦٧٢، ٦٧٤، ٦٩٦، ٦٩٧
٧١٨، ٧٣٥، ٧٧٣، م٨٨/٢١، ١٨١، ٢٠١، ٢١٣، 
٣٩١، ٥٢٦، ٥٥١، ٥٩١، ٦٠٩، ٦٤٣، م١٩/٢٢، 
 ،٢٠، ٥٨، ١٠٠، ١٧٨، ١٩٣، ٢١٠، ٢٨٦، ٢٨٧
 ،٤٠١  ،٣٩٦  ،٣٥١، ٣٥٣، ٣٦٧، ٣٨٣  ،٢٩١
٤١٩، ٤٤٥، م٢٤/٢٣، ٢٥، ٥٧، ٦٠، ٩٨، ٩٩، 
 ،١١٥، ١٣١، ١٣٥، ١٥٥، ٢٠٣، ٢٥٤، ٢٦٣، ٢٦٥

٢٨٢، ٢٩٤، ٣٠٩، ٣٣٥، ٣٤٢، ٣٦١

ع

العين: للخليل بن أحمد م٥٨١/٢، م٤٦١/١٩• 

غ

غريب الحديث م٣٢٨/١٣• 
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ف

الفرقان م٢٧٣/٢• 
الفضل، كتاب م١٣٦/١٧• 

ق

قاموس الشريعة م٢٢٧/١• 
القديم: للشافعي م٢٨٩/٣، م٥٥٤/٢١• 
القرآن (الكريــم) م٤٤/١، ١٠٩، ٢٤٠، ٢٤٤، • 

 ،٢٤٥، ٢٤٧، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٨٢، ٣٧٦، ٤١١، ٤١٣
م١٨/٢، ٢٦، ٣٠، ٥٠، ٥٥، ٦٢، ١٨٢، ٢٨٤، 
٤٠٤، ٤٠٦، ٤١٠، ٤١١، ٥٨٩، ٧٩٧، م٣١٤/٣، 
 ،٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦٢، ٤٢٠، ٤٣٣
م٢٠/٤، م١١٥/٤، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٨، ١٣٣، ١٣٤، 
 ،١٣٩، ١٤٠، ١٧٣، ٢١٥، ٢٤١، ٢٩٣، ٣١١، ٣٤٤
٣٤٨، ٣٤٩، ٤٤٨، ٥٣٥، ٦٢٠، ٦٢١، م١٢٢/٥، 
١٨٢، ٣٥٧، م٧/٦، ٢٢، ٤٥، ١٢٢، ٤٠٢، ٤٧٩، 
م٧٣/٧، ٧٤، ٩٢، ٢٩٩، ٣٠٩، ٣٩٣،   ،٦٣٢
 ،٢٣١  ،١٦٥  ،١٥٢  ،١٢١ م٨٧/٨،   ،٤١٨  ،٤١٢
٤٤٨، ٤٤٩، م٨/٩، ٣٢، ٤٥، ٥٤، ١٥٩، م٢١/١٠، 
 ،٥٧٣  ،٣٣٥ م٢٨٣/١٢،  م٥٨١/١١،   ،٣٦٠
 ،١٩١ م١٨٥/١٨،  م٤٠٤/١٧،   ،٣٢٧ م٨٢/١٣، 
١٩٩، ٢١١، ٢٢١، م٧٣/١٩، ١٤٢، م١٥/٢٠، ٤٣٧، 
٥٤١، ٥٦٨، ٥٦٩، م١٣٥/٢١، ٤٥٨، ٥٦٧، ٥٧٧، 

م١٢/٢٢، ٨٧، ٢٣٧، ٢٥٣، ٣٧٩، م١٤٧/٢٣
قالئد الجمان في أســماء بعض شــعراء • 

ُعمان: لحمد بن سيف البوسعيدي م٧٦/١
قواعد اإلســالم: ألبي طاهر إســماعيل • 

الجيطالي النفوسي م١٣/١

ك

كتاب أبي الحواري م٥٥١/٨، ٥٦٢، ٦٠٩• 
كتاب أبي جابر م١٥٨/١٥• 
كتاب أبي زكرّياء م٥٠٢/١٠• 
كتاب أبــي قحطــان م٣٢٦/١، م٤٢٣/٨، • 

م٢٣٢/٩، م١٥٠/١٠، م١٥١/١٨، ١٨٣، ٣٢٥
كتاب ابن جعفر م٥٩٧/٨• 
الكتاب المجموع مما قّيد أبو الحواري • 

م١٤١/١١
كتاب بني يزن م١٨٩/١٨، م٣٥٩/٢٣• 
كتاب محّمد بن محبوب إلى أهل المغرب • 

م٣٥/١
الكفايــة: لمحمد بن موســى الكندي • 

 ،٣١٤ م٢٩٢/١٥،  م٥٥١/٤،   ،٦٦ م٦٥/١، 
م١١/١٦، ٢٣، ٢٥، ٩٨، ١٣٤، ٢٥٧، ٤٤٧، 

م١٢/١٧، ٤٠، ٨٠

ل

لسان العرب: البن منظور م٥١/١• 

م

المجالس، كتاب م٢٦١/١، م١٥/٦• 
المحاربة: ألبي المنذر بشير بن محمد بن • 

محبوب م٧٢/١
المختصر: ألبي حسن البسيوي م٧٢/١، • 

م٢١٠/٨،   ،٦٢٩  ،٦٢٤ م٣٥٤/٦،  م٧١٦/٢، 
م٤٦٣/١١، ٤٨٢، م١٤٥/١٢، م١١٢/١٣، ١٢٢، 
م٤٥٧/١٧،  م٦٨٣/١٤،   ،٣٠٨  ،٢١٨  ،١٦٥
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م٥٢٣/٢٠،   ،٥٩٥  ،٥٩٤  ،٤٧٣  ،٤٦٦  ،٤٦٤
 ،٣٤٨ م٢٦٣/٢٢،   ،٣٨٠  ،١٥٢ م١٥٠/٢١، 

٤٠٣، م٢٤/٢٣، ٢٥، ١٧٧
المّدونة الكبرى: ألبي غانم الخراساني • 

م١٢/١
المراحم، كتاب م٢٧٣/١• 
مسند الربيع بن حبيب م١٤/١، ٢٣• 
المصحف م٣٥٧/٣، م١١٥/٥، ١٢٣، م٣٨٥/١٠، • 

٣٨٦، م٣٧١/١٦، م٨٨/٢٢
مصحف المدينة النبوّية م٥٠/١• 
مصحف بني بيزن م٢٢/٢٠• 
المصنف: ألبي بكر، أحمد بن عبد اهللا بن • 

موســى الكندي النزوي م٥/١، ٦، ٧، ٩، 
 ،١٣، ١٧، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
 ،٢٩، ٣٥، ٣٧، ٣٩، ٤١، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٥١
 ،٥٢، ٥٤، ٥٧، ٦٠، ٦٤، ٧٠، ٧٤، ٧٦، ٧٩
 ،٨٤، ٨٥، ٨٩، ٩١، ٩٤، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٣
 ،١٠٦، ١٠٨، ١١١، ١١٣، ١١٥، ١٣٠، ١٧٦، ٢٠٠
٢٠٧، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٥، م٩٦/٤، 
 ،١٠١، ١٠٨، ١١٠، ١١٦، ١٢٤، ١٨٧، ٢١٣، ٣٤٩

 ،٤٢٠ م٤٠١/٨،  م٨١/٦،   ،٦١٠  ،٥٤٦  ،٤٠٠
٤٦١، ٤٩٦، ٥٨٦، ٥٩٨، م٢٤٢/١٣

معاجم الطبراني األوسط واألكبر م٣٦/١• 
معارج اآلمال: للسالمي م١٣/١• 
المعتبر، كتــاب م٣٥٢/١، ٣٦٠، م٥٥٢/٢، • 

م١٤٠/٨، م١٤٤/١٦
مقامات الحريري م١٩/٩• 
المنثــورة م٤٨٥/١٣، م٨٤/١٦، ٨٥، ٢٥٣، • 

م٦٤/١٩، ١٢٠
منثــورة الّشــيخ أبي الحســن م٣٤/١، • 

م٢١/٧، ١٣٢، م٥٥٢/١٠، م٤٤٦/١١، م٣٣/١٤، 
م٧٧/١٧

منثورة الّشيخ أبي محّمد م٣٤/١• 
منهاج الطالبين م٣٨/١• 

ن

النيل م١٨٣/٢٣• 

�ـ

هميان الزاد: للقطب أطفيش م١٤/١• 
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األّول  1ّE/ "ا '!2س 

٥  .................................................................... تقديم: معالي الوزير عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا السالمي 
٩  ..................................................................................................................................... مقدمة تحقيق كتاب المصّنف 
٥٩  ............................................................................................................................................. ترجمة صاحب المصّنف 
وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصّنف .......................................................................................................  ٧٩

ا"/ــ�ء األول

H,)ب ا"E7. واالF,!)د

٢٣٧  .............................................................................................................. باب [١] في مدح العلم وبيان فْضله 
٢٤٣  ............................................................ باب [٢] في صنوف العلم وأقسامه وسعة ضروبه وأحكامه 
باب [٣] في الحّث على طلب العلم وتعليمه ...........................................................................................  ٢٤٧
٢٥٣  ............................................................................................... باب [٤] في فّضل طلب العلم ومدح طالبه 
باب [٥] في مدح العلماء وبيان فضلهم .......................................................................................................  ٢٥٧
٢٦٣  ................................................. باب [٦] في مراتب العلماء ودرجاتهم وبيان أقسامهم وصفاتهم 
باب [٧] في الحّث على العمل بالعلم وتحذير العلماء من حّب الّدنيا ....................................  ٢٦٨
٢٧٦  .............................................. باب [٨] في نسخ اآلثار والّزيادة فيها، وتصحيحها وما أشبه ذلك 
٢٧٨  .......................................................... باب [٩] في الحّث على العلم ونقله ودراسته والمذاكرة فيه 
٢٨٣  ................................................. باب [١٠] في العالم والمتعّلم وما يجب عليهما ويستحّب لهما 
٢٨٦  ............................................................................................................... باب [١١] في األخبار عن النبّي ژ 
٢٨٨  ............................................................................................. باب [١٢] في األخبار المروية عن النبّي ژ 
٢٩٧  ............................................................................................................................. باب [١٣] في الخاص والعام 
باب [١٤] في اإلجماع ............................................................................................................................................  ٣٠٠
٣٠٥  .............................................................................................................................................. باب [١٥] في القياس 
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٣٢٨  ..................................................................................................... باب [١٦] في دفع الحجج وفي الحجج 
٣٣٦  .............................................................................................. باب [١٧] في قيام الحّجة بالعلماء وغيرهم 
٣٣٩  .............................................................. باب [١٨] فيمن يجوز قبول فتياه وفي جواز الفتيا للمفتي 
٣٤١  ........................................................................................................................... باب [١٩] في العالم والمتعّلم 
باب [٢٠] في الفتيا واألخذ بالفتيا ..................................................................................................................  ٣٤٥
باب [٢١] في الفتيا ...................................................................................................................................................  ٣٤٩
باب [٢٢] في الفتيا واألخذ بالفتيا وعن من ؟ .........................................................................................  ٣٦٥
٣٧٠  ..................................................................................................................................... باب في الفتيا واألخذ بها  
باب [٢٣] في قبول الفتيا وقيام الحّجة .........................................................................................................  ٣٧٢
٣٨٦  ................................................................................................... باب [٢٤] في جواب المستفتي في العلم 
٣٨٩  ............................................ باب [٢٥] في ما يقال في آخر الجوابات وما يجوز من قبول ذلك 
٣٩١  ................................................................................................... باب [٢٦] فيمن يجوز له أن يفتي بالّرأي 
٣٩٤  ............................................................................................................................... باب [٢٧] في ضمان المفتي 
٣٩٧  .............................................................................................................................................. باب [٢٨] في الفتوى 
٤١١  ........................................................................................................................................ باب [٢٩] في ذّم الّتقليد 
باب في الناسخ والمنسوخ من القرآن ............................................................................................................  ٤١٣
٤١٦  ................................................................................................. باب [٣٠] في التعّبد في الظواهر والّسرائر 
باب [٣١] في قبول الفتوى وكيف يعمل المستفتي في ذلك ..........................................................  ٤٢٤
٤٢٧  ............................................................................ باب [٣٢] في لزوم العلم بالواجبات وما أشبه ذلك 
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H,)ب K<3 ا"2J9ة وا"0:=ق

٧  ................................................................................................................................. باب [١] في الفرائض ومعانيها 
١٥  ................................................................................................................................. باب [٢] في الّسنن وأحكامها 
٢٣  ................................................................................................................................. باب [٣] في الّسواك والخالل 
َعر ....................................................................................................  ٣٠ باب [٤] في الّشارب والّلحية وسائر الش
٣٧  .................................................................................................................................... باب [٥] في العانة واألظفار 
٤٣  ...................................................................................................................................................... باب [٦] في الختان 
٥٢  ............................................................................................. باب [٧] ما يستحّب ويكره من القول والعمل 
باب [٨] في أدب النفس ............................................................................................................................................  ٦٣
باب [٩] في حسن الخلق ..........................................................................................................................................  ٧١
٧٤  ............................................................................................................................ باب [١٠] في المجالسة وآدابها 
٧٩  ............................................................................................................................... باب [١١] في الّلباس والّتجّرد 
٨٣  ........................................................................................ باب [١٢] في الزينة وما يستحّب منها وما يكره 
٨٥  ............................................................................................................. باب [١٣] في الّنعل والعمامة والخاتم 
٩٠  ............................................................................................................ باب [١٤] في الكحل والّدهن والمشط 
٩٤  ...................................................................................... باب [١٥] في الحلّي وما يجوز منه وما ال يجوز 
٩٨  ................................................................. باب [١٦] في المداراة بين الّناس، وما يجوز وما ال يجوز 
١٠٢  ............................................................................................. باب [١٧] في العزلة عن الّناس ومخالطتهم 
١٠٦  ............................................................................................................................................... باب [١٨] في الّزيارة 
١٠٩  ........................................................................................................... باب [١٩] في المشي والقعود والقيام 
١١٣  ................................................................................................................................... باب [٢٠] في طلب الّرزق 
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باب [٢١] في الّنوم وآدابه وما يستحّب منه وما يكره .........................................................................  ١٢٠
باب [٢٢] في األكل والّشرب .............................................................................................................................  ١٢٩
١٤٠  ...................................................................................................................................... باب [٢٣] في خالل الفم 
باب [٢٤] في الجماع وما يستحّب منه ويكره .........................................................................................  ١٤٢
١٥٥  ................................................................................................................................ باب [٢٥] في معالجة العلل 
١٦٨  ................................................................................................................................................. باب [٢٦] في الّرقى 
باب [٢٧] ما يستحّب من األقوال ....................................................................................................................  ١٧١
باب ما يقال في العطاس والتثاؤب ..................................................................................................................  ١٧٦
١٨٣  .................................................................................................... باب [٢٨] ما يقال في الّدخول والخروج 
١٨٤  .................................................................................................................................................. باب [٢٩] في الّنظر 
١٨٥  ............................................................................................................. باب [٣٠] ما يقال عند الّنوم واليقظة 
باب [٣١] ما يقال في الّليل والّنهار ................................................................................................................  ١٩٠
١٩٤  ....................................................................................................................... باب [٣٢] ما ال يجوز من القول 
١٩٧  ............................................................................................................................................... باب [٣٣] في الّتمّني 
باب [٣٤] ما يجوز من القول .............................................................................................................................  ١٩٩
باب [٣٥] ما يجوز من معاريض الكالم ......................................................................................................  ٢٠١
٢٠٦  ................................................................................................................................... باب [٣٦] في الّسالم ورّده 
باب [٣٧] في االستئذان في البيوت ...............................................................................................................  ٢٢٨
باب [٣٨] ما يقال لغير الولّي .............................................................................................................................  ٢٤٠
باب [٣٩] ما يقال ألهل الّتقّية وذوي الفسق .............................................................................................  ٢٤٩
٢٥٤  ................................................................................................................. باب [٤٠] ما يقال لسائر المسلمين 
٢٥٩  ................................................................................................................................... باب [٤١] ما يقال لألولياء 
٢٦٢  ................................................................................................................................ باب [٤٢] في العهد والوعد 
٢٦٤  ......................................................................................................................... باب [٤٣] في الّصدق والكذب 
٢٦٦  ...................................................................................................... باب [٤٤] الّنهي عن الّسخرّية واأللقاب 
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٢٧١  .................................................................................................................................. باب [٤٥] في الّظّن والغيبة 
٢٨١  ....................................................................................................... باب [٤٦] في الّنميمة والذّم والّتجّسس 
٢٨٦  ............................................ باب [٤٧] في الهجر واالعتذار واإلعتاب والحّب والبغض ونحوه 
٢٩١  ..................................................................................................................... باب [٤٨] في حّق اهللا على عباده 
باب [٤٩] في حّق الّنفس ......................................................................................................................................  ٢٩٣
٢٩٤  ................................................................................................................. باب [٥٠] في حّق الوالدين والولد 
٣٠٢  ................................................................................................................. باب [٥١] في تعليم الولد والخادم 
٣٠٥  ................................................................................................................................. باب [٥٢] في صلة األرحام 
باب [٥٣] في حّق الجار ........................................................................................................................................  ٣١٩
٣٣٠  ............................................................................................................................... باب [٥٤] في حّق المماليك 
٣٣١  ...................................................................................................... باب [٥٥] في حّق الّزوج وما يجب منه 
باب [٥٦] في حّق الّزوجة وما يجب لها .....................................................................................................  ٣٤١
٣٥٠  ...................................................................................................................................... باب [٥٧] في حّق العيال 
٣٥٣  .......................................................................................................................... باب [٥٨] في حّق األخ في اهللا 
٣٥٨  .................................................................................................................. باب [٥٩] في حّق عامة المسلمين 
٣٦٣  ......................................................................................................... باب [٦٠] في حّق الّصاحب في الّسفر 
٣٦٩  ............................................................................................................. باب [٦١] في حّق الّضيف والضيافة  
٣٧١  ................................................................................................................................... باب [٦٢] في حّق الّضيافة 
٣٧٣  .................................................................................................... باب [٦٣] في المكيال والميزان والقفان  
٣٧٦  ......................................................................................................................... باب [٦٤] ما يجب على الّنساء 
باب [٦٥] في تبّرج الّنساء وما يجب على اإلماء ستره .......................................................................  ٣٨٢
٣٨٦  .................................................... باب [٦٦] ما يجب على الّنساء ستره من أبدانهّن وما ال يجب 
٣٩١  .................................................................................. باب [٦٧] في خلوة الّرجل بالمرأة وسفرها عنده 
باب [٦٨] في إبداء العورات من الّرجل والّصبّي على الّرجال والّنساء ....................................  ٣٩٥
٤٠٠  ......................................................................................... باب [٦٩] في ذكر شيء من األرياح واألمطار 
باب في الكنايات  .......................................................................................................................................................  ٤٠٣
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L"(-"ء ا�ا"/

ا":4. األول: H,)ب ا"J!)رات

باب [١] في النجاسات ...........................................................................................................................................  ٤٢١
باب [٢] في الشك في النجاسات والطهارات ..........................................................................................  ٤٢٦
٤٣٠  ................................ باب [٣] فيمن نجس أحًدا أو علم بنجاسة شيء متى يجوز له استعماله 
باب [٤] في نجاسة المائع والجامد ................................................................................................................  ٤٣٦
باب [٥] ما يجوز االنتفاع به من النجاسات ..............................................................................................  ٤٤٠
٤٤٦  ....................................................................................................................................... باب [٦] منه آخر المعتبر 
باب [٧] في وجوب طلب الماء، على من رجا أو من لم يرج ......................................................  ٤٥١
م ..................................................................................................  ٤٥٩ باب [٨] من عدل عن الوضوء إلى التيم
باب [٩] في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة .........................................................................  ٤٧١
م ..............................................................................................  ٤٧٦ باب [١٠] في من ترك الماء وصلى بالتيم
٤٧٨  ..................................................................... باب [١١] في المتيمم يجد الماء قبل الصالة أو بعدها 
٤٨٢  ............................................................................. باب [١٢] في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم 
باب [١٣] في نجاسة المنّي والودّي ...............................................................................................................  ٤٩٠
٤٩٣  ............................................................................................................... باب [١٤] في نجاسة البول وزوالها 
٥٠٢  .............................................................. باب [١٥] في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 
٥١٤  .................................................................. باب [١٦] في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 
باب [١٧] في اللبن والبيض وما ينجس عن ذلك وما يطهر ...........................................................  ٥٢٧
٥٢٩  ...................................................................................................... باب [١٨] في البيض ونجاسته وطهارته 
باب [١٩] في نجاسة النار، وما جاء من معانيها  ....................................................................................  ٥٣١
٥٣٤  ............................................................................ باب [٢٠] في المسك والجلود وطهارتها ونجاستها 
٥٣٦  ....................................................................................................... باب [٢١] في الدهن ونجاسته وطهارته 
باب [٢٢] في الجلد والدهن، ونجاستهما وطهارتهما .........................................................................  ٥٣٨
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باب [٢٣] طهارة اإلنسان ونجاسته ..................................................................................................................  ٥٤١
باب [٢٤] في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك .................................................................................  ٥٥٠
٥٦٢  ........................................................................................................... باب [٢٥] في الضفدع وسائر الدواب 
٥٨٠  .............................................................................................................................................. باب [٢٦] في الذباب 
٥٨٤  .................................................................................................. باب [٢٧] في األنعام ونجاستها وطهارتها 
باب [٢٨] في طهارة الهّر والفأر ونجاستهما .............................................................................................  ٥٩٠
٦٠٢  ............................................................................ باب [٢٩] في األماحي وأشباهها من صغار الدواب 
٦٠٤  .................................................................................................................. باب [٣٠] في الجّاللة من الدواب 
٦٢١  ................................................................................................................ باب [٣١] في الكلب وسائر السباع 
باب [٣٢] منه آخر .....................................................................................................................................................  ٦٢٥
٦٣٠  ........................................................................................... باب [٣٣] في القّملة ونجاستها وما جاء فيها 
باب [٣٤] في الطهارات .........................................................................................................................................  ٦٣٩

ا":4. ا"-)H :IC,)ب ا"J!)رات أ?6ً)

باب [١] في طهارة البدن من النجاسة ...........................................................................................................  ٦٤٧
باب [٢] في نجاسة األرض وطهارتها وما معناها ..................................................................................  ٦٦٧
٦٨٠  ......................................... باب [٣] في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها  وما أشبه ذلك 
٦٨٧  ............................................................................................. باب [٤] في نجاسة العجين والطبيخ والتمر 
باب [٥] في تطهير المائعات إذا تنجست ....................................................................................................  ٦٩٤
٦٩٦  ......................................................................................................... باب [٦] في نجاسة الحبوب وطهارتها 
٧٠٠  ............................................................................................................................... باب [٧] في النجاسة للثياب 
٧٠٤  ...................................................................................... باب [٨] في طهارة األواني ونجاستها وتنشيفها 
باب [٩] في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك ........................................................  ٧١٣
٧٢٤  ................................................................................................. باب [١٠] في تطهير النجاسات بغير الماء 
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٧٢٦  ................................................................................................................................ باب [١١] في تتريب الثوب 
باب [١٢] من ُيْقَبل قوله في نجاسة الطهارات .........................................................................................  ٧٢٨
٧٢٩  ......................................................................... باب [١٣] فيمن يقبل قوله في النجاسات والطهارات 

باب [١٤] من يجزئ غسله للثياب واآلنية وغير ذلك ، ومن يقبل قوله ، ومن ال يقبل قوله،
٧٣٢  ............................................................................................................. في الطهارات والنجاسات 
باب [١٥] في المياه وما جاء فيها ....................................................................................................................  ٧٣٩
٧٤٣  ................................................................................. باب [١٦] في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته 
٧٥٣  .................................................................................................................................. ها  ة وَحدباب [١٧] في الِقل
باب [١٨] في ضروب الماء وأقسامه ، وفي الماء الجاري والراكد ..............................................  ٧٥٥
باب [١٩] اآلبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها .................................................................................  ٧٦٦
٧٧٤  ............................................................................................... باب [٢٠] في نزح اآلبار النجسة وتطهيرها 
٧٨٦  ............................................................................. باب [٢١] في وجود النجاسة في البئر وحكم ذلك 
٧٨٩  ............................................................ باب [٢٢] في حفر اآلبار قرب البئر النجسة وما أشبه ذلك 
٧٩٢  .................................................................................................... باب [٢٣] ما يجوز الوضوء به من المياه 
باب [٢٤] في الماء المضاف وغيره والوضوء به ....................................................................................  ٧٩٩
٨٠٥  .................................................................................... باب [٢٥] في الوضوء بالماء تكون فيه النجاسة 
باب [٢٦] في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات ...............................................................  ٨٠٨
٨١٣  ..................................................................... باب [٢٧] في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك 
باب [٢٨] فيمن ال يجد الماء وال التراب ....................................................................................................  ٨٢٤
باب [٢٩] في الوضوء بالماء المغتصب وشراء الماء ...........................................................................  ٨٣٠
باب [٣٠] في اختالط الماء الطاهر بالنجس وغيره ..............................................................................  ٨٣٢
٨٣٥  ................................................................................................................... باب [٣١] في شراء الماء للوضوء 
باب [٣٢] فيمن قدر على الماء القليل ال يكفي وضوءه وطهارته ................................................  ٨٣٨
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٧  ............................................................................ باب [١] في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه 
١٦  ........................................................................................................... باب [٢] في فرائض الوضوء، وسننه 
٢٠  .............................................................................................. باب [٣] في صفة الوضوء، وما ينبغي فيه 
٢٦  .......................................................... باب [٤] فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 
٤٢  ........................................................................................................... باب [٥] في ترتيب الوضوء وتفريقه 
٤٨  ................................................................................................................... باب [٦] الّنّية للوضوء وأحكامها 
٥٧  ......................................................................................... باب [٧] ما يستحب في الوضوء من الكالم 
٦١  ...................................................................................................... باب [٨] في ذكر اسم اهللا عند الوضوء 
٦٥  .................................................................................................... باب [٩] في غسل الكّفين عند الوضوء 
باب [١٠] في المضمضة واالستنشاق ........................................................................................................  ٦٩
٧٥  ............................................................................................................. باب [١١] في غسل الوجه للوضوء 
باب [١٢] في غسل اليدين في الوضوء ....................................................................................................  ٨١
٨٤  .................................................................................................... باب [١٣] في مسح الّرأس في الوضوء 
٨٩  ............................................................................................................................... باب [١٤] في مسح األذنين 
باب [١٥] في غسل الرجلين .............................................................................................................................  ٩٤
١٠٠  ...................................................................................... باب [١٦] المسح على الخفين في الوضوء 
باب [١٧] في المتوضئ يكون على بدنه نجاسة ...........................................................................  ١٠٥
باب [١٨] في المتوضئ ينسى شيًئا من وضوئه .............................................................................  ١٠٩
باب [١٩] في المتوضئ يشك في وضوئه أو شيء منه ............................................................  ١١٥
باب [٢٠] في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه ...................................................................  ١٢١
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١٢٧  ...................................................................................... باب [٢١] في المتوضئ يجد نبًعا ويحتشي 
١٣٣  .................. باب [٢٢] في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 
١٤٦  ..................................................................................................... باب [٢٣] في نقض الوضوء وحكمه 
١٤٩  .......... باب [٢٤] في المتوضئ يأخذ َشَعًرا، أو يقطع شيًئا من بدنه، أو يفعل شيًئا مباًحا 
١٥٤  .................................................................... باب [٢٥] في المتوضئ يأكل شيًئا مما مست النار 
١٥٩  ..................................... باب [٢٦] في نقض الوضوء بالنعاس والضحك، وما أشبه ذلك 
١٧٠  ........................................................... باب [٢٧] في نقص الوضوء بمّس الفروج أو العورات 
باب [٢٨] نقض الوضوء بمّس المّيت ...................................................................................................  ١٨٢
باب [٢٩] في نقض الوضوء بمّس الّنجاسات .................................................................................  ١٨٦
باب [٣٠] في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين .................................................................  ١٩٣
٢٠٠  ........... باب [٣١] في نقض الوضوء بالّرعاف والقيء، وما يخرج من األنف والفم 
٢٠٦  ....................................................... باب [٣٢] في نقض الوضوء بما يخرج من الفم واألنف 
٢١٢  .......................................................................................... باب [٣٣] في نقض الوضوء بخروج الدم 
٢٢٠  .................................................... ا  باب [٣٤] في المتوضئ ينظر كتاًبا أو حرمة أو سمع سر
٢٢٣  ...................................................................................... باب [٣٥] في المتوضئ يرتّد خطأ أو عمًدا 
باب [٣٦] في نقض الوضوء بالكذب والغيبة وما أشبه ذلك من المعاصي .............  ٢٢٨
٢٣٥  .................................................................. باب [٣٧] في نقض الوضوء بالشتم والكالم القبيح 
٢٤١  ........................................................... باب [٣٨] ما ينقض الوضوء من الكالم، وما ال ينقض 
٢٤٦  ........................................... باب [٣٩] ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 
باب [٤٠] في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم ...................  ٢٥٨
٢٦٦  ................................................................ باب [٤١] نقض الوضوء بالنظر إلى اإلماء والصبيان 
باب [٤٢] في وضوء النساء وما يجب عليهّن وما ينقض ذلك ..........................................  ٢٧٠
٢٧٩  ................................................................................ باب [٤٣] في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 
باب [٤٤] في وضوء العاجز بنفسه، هل يوّضئه غيره؟ .............................................................  ٢٩٦
باب [٤٥] في التيّمم ومعانيه، ووجوبه، وما جاء فيه .................................................................  ٣٠٠
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باب [٤٦] في فرائض التيّمم وسننه وما يستحّب فيه .................................................................  ٣٠٤
باب [٤٧] في التيّمم وما يجوز به من الّصلوات وغيرها وما ينقضه .............................  ٣١٦
٣٢٧  ........................................... باب [٤٨] ما يجوز به التيّمم من التراب وغيره، وما ال يجوز 
باب [٤٩] في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره .............................................................  ٣٤١
٣٦١  ........................................................................................ باب [٥٠] في الغسل من الجنابة وأحكامه 
٣٧٤  ........................................................ باب [٥١] في الماء الذي يغسل به الجنب وقّلته وكثرته 
٣٧٨  .................................................................... باب [٥٢] في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به 
٣٨٨  ........................................................... باب [٥٣] في المغتسل من الجنابة يترك شيًئا من بدنه 
٣٩٢  ..................... باب [٥٤] ما يعذر به الجنب من الغسل لعدم الماء، أو لعّلة في تيّممه 
باب [٥٥] في الجنب يشّك أّنه اغتسل أو لم يغتسل وما أشبه ذلك من الفرائض ............  ٣٩٧
٤٠٤  .................................................................................. باب [٥٦] في جنابة الخنثى وغسله من ذلك 
باب [٥٧] في حيض الخنثى .........................................................................................................................  ٤٠٦
باب [٥٨] في غسل المرأة من الجنابة والحيض ...........................................................................  ٤١٠
٤٢١  .................................................................................................. باب [٥٩] في الجنب يتبع بعد الغسل 
٤٢٩  ................................................................................ باب [٦٠] في الجنب يغتسل بغير نّية للجنابة 
باب [٦١] ما يجب به الغسل من الجنابة ............................................................................................  ٤٤٤
٤٥٥  ................................................... باب [٦٢] في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك 
باب [٦٣] في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه ..................................................  ٤٦٣
٤٧٧  ............................................. باب [٦٤] في آداب الّتغّوط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك 
باب [٦٥] في االستبراء .....................................................................................................................................  ٤٨٨
باب [٦٦] في البول وآدابه وما جاء فيه ................................................................................................  ٤٩٦
باب [٦٧] في االستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه ...........................................................  ٥٠٥
٥١٣  .............................. باب [٦٨] ما يستحب من االستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 
٥٢٨  ............................................................................. باب [٦٩] االجتمار وما يجوز فيه وما ال يجوز 
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٩  ...................................................................................................................................................................... مقدمة الكتاب 
١١  .................................................................................................... باب [١] في الّنّية وكيفية الّنيات وأحكامها 
١٦  .................................................................................................................. باب [٢] في النّية لبدل تارك الّصالة 
١٧  .................................................................................................................................. باب [٣] في الّصالة ومعانيها 
٢٨  ................................................................... باب [٤] الّصالة بالّثياب وما يجوز من ذلك وما ال يجوز 
باب [٥] الّصالة بالحلّي، وما يجوز من ذلك وما ال يجوز ..................................................................  ٤٦
٥١  ...................................................................... باب [٦] في األوقات اّلتي تجوز الّصالة بها أو ال تجوز 
باب [٧] في اشتقاق أسماء الّصالة ......................................................................................................................  ٥٧
باب [٨] في بيان معرفة أوقات الّصالة .............................................................................................................  ٦٠
باب [٩] ما جاء في صالة الّظهر ...........................................................................................................................  ٦٥
٦٨  ............................................................................................ باب [١٠] ما يجوز الّسجود عليه وما ال يجوز 
٧٣  ......................... باب [١١] فيما تجوز الّصالة عليه، وما ال تجوز من بقاع األرض وغير ذلك 
باب [١٢] في األذان للّصلوات ..............................................................................................................................  ٨٤
٩٦  .................................................................... باب [١٣] في اإلقامة وفي جميع الّصلوات وأحكام ذلك 
باب [١٤] في الّتوجيه للّصالة ............................................................................................................................  ١٠١
١٠٨  ............................................................................................................................. باب [١٥] في تكبيرة اإلحرام 
باب [١٦] في االستعاذة في الّصالة ................................................................................................................  ١١٤
١٢١  ...................................................................................................................... باب [١٧] في القراءة في الّصالة 
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١٤٢  ..................................................................................................................... باب [١٨] في الّركوع في الّصالة 
باب [١٩] في الّتسبيح والّركوع والّسجود ...................................................................................................  ١٤٩
١٥٤  ........................................................................................................................... باب [٢٠] في الّسجود للّصالة 
١٥٨  ..................................................................................................................... باب [٢١] في (رّبنا ولك الحمد) 

باب [٢٢]  في قول: سمع اهللا لمن حمده، ورّبنا لك الحمد، وسائر تكبير الّصالة،
١٦٤  ......................................................................................................................................... وأحكام ذلك 
١٧٠  ........................................................................................................................................... باب [٢٣] في الّتحّيات 
١٧٨  ............................................................................................................................ باب [٢٤] الّتسليم في الّصالة 
١٨١  ................................................................. باب [٢٥] في ترك الّصالة وما يلزم فيها من بدل وكّفارة 
باب [٢٦] أحكام المانع والممنوع في الّصالة .........................................................................................  ١٨٧
باب [٢٧] في صالة الّراكب والماشي وما جاء في ذلك ...................................................................  ١٩٠
١٩٣  ........ باب [٢٨] في الّصالة في األماكن اّلتي ال يمكن الّركوع فيها والّسجود والقعود فيها 
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٢٠٣  .................................................................................................................................... باب [١] في صالة الخنثى 
٢٠٥  ...................................................................................................................................... باب [٢] في صالة الّنساء 
٢١٢  .................................................................................................................................... باب [٣] في سجدة القرآن 
٢١٧  ......................................................................................................... باب [٤] في الّسترة في الّصالة وحّدها 
٢٢٦  ...................................................... باب [٥] فيما يقطع الّصالة من الممّرات وغيرها وما ال يقطع 
٢٣٨  ................................................................................. باب [٦] في الكالم واإلشارة واإليماء في الّصالة 
٢٤٤  .................................................................................................. باب [٧] في الّتبّسم والّضحك في الّصالة 
٢٤٦  ........................................................................................................................... باب [٨] في البكاء في الّصالة 
٢٤٨  ............... باب [٩]   في البزاق والّنخاع والمخاط وما يخرج من الفم واألنف في الّصالة 
٢٥٤  .............................................................. باب [١٠] العمل في الّصالة، وما يجوز منه، وما ال يجوز 
باب [١١] في العمل والعبث في الّصالة .....................................................................................................  ٢٦٦
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٢٧٧  .............................................................................................. باب [١٢] الّنعاس في الّصالة وأحكام ذلك 
٢٧٩  .................................................................. باب [١٣] في الّنظر وااللتفات في الّصالة وأحكام ذلك 
باب [١٤] فيما يجوز للمصّلي قطع الّصالة له .........................................................................................  ٢٨٢
باب [١٥] في الّشّك في الّصالة ........................................................................................................................  ٢٨٥
باب [١٦] في الّصالة ...............................................................................................................................................  ٢٩٢
باب [١٧] في سجدتي الوهم وأحكامها ......................................................................................................  ٢٩٨
٣٠٢  ................................................................................. باب [١٨] في صالة الجماعة ووجوبها وأحكامها 
٣١٤  .................................................................................................................. باب [١٩] في الّصّف خلف اإلمام 
٣٣٠  ........ باب [٢٠] االسطوانة والّنقض والعقود واألبواب والكوى والمماريق وأحكام ذلك 
٣٣٢  ....................................................................................... باب [٢١] في اإلمام والمأمومين وأحكام ذلك 
٣٤٦  ............................................................... باب [٢٢] في من أولى باإلمامة في الّصالة وأحكام ذلك 
باب [٢٣] في من تجوز إمامته في الّصالة ومن ال تجوز ..................................................................  ٣٥٢

باب [٢٤]  في صالة الجماعة بعد الجماعة، أو في وقت واحد في مسجد وغير مسجد،
وما جاز من ذلك .......................................................................................................................................  ٣٦٢
باب [٢٥] في صالة الّنساء والّصبيان .............................................................................................................  ٣٦٩
٣٧٦  ................................................................................. باب [٢٦] في الّصالة خلف الجبابرة وأهل الّظلم 
٣٧٨  ........................................................................................................ ار واالنتظار للّصالة  باب [٢٧] في الُعم
٣٨٠  .......................................................................................... باب [٢٨] في اإلمام إذا تعايا أو نسي أو سها 
٣٨٢  ...................................... باب [٢٩] في انتقاض صالة اإلمام وغير ذلك  وتقديم إمام على إمام 
٣٩٠  ............................................................................................... باب [٣٠] الّدخول في الّصالة مع الجماعة 
٣٩٨  .......................................................................................... باب [٣١] في نّية اإلمام والمأموم في الّصالة 
٤٠٤  .............................................................................................. باب [٣٢] أسماء أوقات الّصالة واشتقاقاتها 
٤٠٦  ............................................ باب [٣٣] ما يؤمر من الّصالة في أوقاتها من الّتعجيل والّتأخير له 
باب [٣٤] معرفة أوقات الّصالة بقياس الّظّل وطلوع الّليل ..............................................................  ٤١٤
٤١٦  ............................................................................... باب [٣٥] في المواضع اّلتي نهي عن الّصالة فيها 
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٤٢١  ........................................................................................................... باب [٣٦] في الِقبلة وفسحها وصفتها 
باب [٣٧] حدود أوقات الّصالة أّوًال وآِخًرا ...............................................................................................  ٤٢٤
٤٣٢  .......................................................................... باب [٣٨] مواقيت الّصالة من كتاب اهللا ولغة العرب 
٤٣٤  .................... باب [٣٩] في معرفة نحوس الّسّنة كّل يوم من شهر وهي أشّد من أّيام الّشهر 
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٤٣٩  .......................................................................................................................... باب [١] في الّنّية لصالة الّسفر 
٤٤٧  ................................... باب [٢] القصر في الّصالة في الّسفر وما يجوز من ذلك وما ال يجوز 

باب [٣]  في من جهل فصّلى القصر في موضع الّتمام، أو صّلى الّتمام في موضع
القصر والمتعّمد لذلك وما جاء فيه ............................................................................................  ٤٥٠
باب [٤]  في ذكر اّتخاذ األوطان، في المسافر كم يجوز له من األوطان إذا أراد تمام الّصالة ...  ٤٥٥

باب [٥]  حدود الفراسخ في بيان اّلتي يلزم فيها المسافر فيها قصر الصالة، وصالة
٤٥٧  .............................................................................................................................. الّسفر وأحكام ذلك 
باب [٦] في صالة من خرج مسافًرا ثّم بدا له أن يرجع وغير ذلك ............................................  ٤٦٩
٤٧٥  ........................................ باب [٧] في الذي يجمع الّصالتين فتفسد عليه صالته أو يشّك فيها 
باب [٨] في صالة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم .........................................................................  ٤٧٧
٤٨٦  ............................................................................................................................ باب [٩] في الجمع في الّسفر 
٤٩٢  ................................................................................... باب [١٠] في العمل والقول بين صالتي الجمع 
٤٩٧  ............................. باب [١١] في صالة اإلمام وعّماله وأصحاب الّسجن في الّسفر وأحكامه 
٤٩٩  ............................................... باب [١٢] في صالة البادي والّسائح وقاطع األوطان وما أشبههم 
٥٠٢  ................................................................................................................................ باب [١٣] في صالة الّزوجة 
باب [١٤] في صالة العبد المملوك في الحضر والّسفر ......................................................................  ٥٠٩
باب [١٥] في صالة الّصبّي في الّسفر ...........................................................................................................  ٥١٥
باب [١٦] في الّصالة في الّسفينة .....................................................................................................................  ٥١٧
باب [١٧] في صالة الجمعة وعلى من تجب ...........................................................................................  ٥٢٣
٥٢٦  ..................................................................................... باب [١٨] في األمصار التي تصّلى فيها الجمعة 
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٥٣١  ..................................................................................................................... باب [١٩] في األذان يوم الجمعة 
٥٣٣  ........................................ باب فيما جاء في المؤّذن والخطيب، وما يستعمل في صالة الجمعة 
٥٣٥  .................................................................................................................. باب [٢٠] في خطبة صالة الجمعة 
باب [٢١] في فساد صالة الجمعة ....................................................................................................................  ٥٤٣
٥٥٣  ............................................................................................................................... باب [٢٢] في صالة العيدين 
باب [٢٣] ما يفسد به صالة العيدين ..............................................................................................................  ٥٦٠
٥٦٢  ............................................................................................................................... باب [٢٤] في خطبة العيدين 
باب [٢٥] في صالة الجماعة في العيدين ...................................................................................................  ٥٦٦
باب [٢٦] في صالة الخوف والحرب والمسايفة والضراب وأحكام ذلك ..............................  ٥٧٠
باب [٢٧] في صالة المريض وأحكام ذلك ...............................................................................................  ٥٧٦
٥٨٤  ......... باب [٢٨] في صالة األصّم واألعجم، وما يجوز لهما وما ال يجوز، وأحكام ذلك 
باب [٢٩] في صالة ذوي العلل ........................................................................................................................  ٥٨٧
باب [٣٠] في صالة المغمى عليه والمجنون ............................................................................................  ٥٩٢
باب [٣١] في صالة من فتح له الماء من عينيه .......................................................................................  ٥٩٣
٥٩٧  ............................................................................................................ باب [٣٢] في صالة الجمع للمريض 
٥٩٩  ............................................................. باب [٣٣] في صالة الجمع في اليوم المطير وأحكام ذلك 
٦٠١  ..... باب [٣٤] في صالة المريض بالّتكبير وحّده، وكيفية حّد من يلزمه الّتكبير في ذلك 
٦٠٥  ..................................................................................................................................... باب [٣٥] في صالة الوتر 
باب [٣٦] في ركعتي الفجر وأحكام ذلك ..................................................................................................  ٦١٢
٦١٨  .......................................................................... باب [٣٧] في صالة الكسوف والّزلزلة وأحكام ذلك 
باب [٣٨] في صالة اإلمام القيام في شهر رمضان ................................................................................  ٦٢٠
باب [٣٩] في صالة الجنائز .................................................................................................................................  ٦٢٥
٦٣٤  ............................................... باب [٤٠] في من يصّلى عليه ومن ال يصّلى عليه، وأحكام ذلك 
باب [٤١] في تارك الّسنن وأحكام ذلك ......................................................................................................  ٦٣٦
٦٣٧  ................................................ باب [٤٢] في سنن الفضائل والّنوافل والّتطّوع وما جاء في ذلك 
باب [٤٣] في سجود الّشكر وما يقال في ذلك .......................................................................................  ٦٤٤
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باب [١] في الزكاة .........................................................................................................................................................  ١١
١٧  ...................................................... باب [٢] ذكر شراء األرض والنخل للتجارة فيزرع ويثمر النخل 
١٩  .......................................................................................................................................... باب [٣] في زكاة التجارة 
٢٥  .......................................................................................... باب [٤] فيما ليس فيه زكاة من أسباب التجارة 
٢٦  ................................... باب [٥] ذكر ما يحّول رب السلعة في صرف ما كان للتجارة إلى القيمة 
٢٨  .................................................................................................................................................. باب [٦] زكاة التجارة 

باب [٧]  في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة، وفي تحويلها من التجارة إلى 
٣١  ....... السائمة. وكذلك في تحويل البضاعة من التجارة إلى غيرها، وما أشبه ذلك 
٣٦  .......................................................................................................................................... باب [٨] في زكاة التجارة 
باب [٩] ذكر الماشية تشترى للتجارة وينوي أن تكون سائمة ............................................................  ٣٨

باب [١٠]  مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق فيها بين ما تسقيه األنهار وبين 
ما يسقى بالرشا ........................................................................................................................................  ٤٠
٤٢  ..................................................... باب [١١] الصدقة فيما تخرج األرض وما يكون فيها من العشر 
٤٦  ................................... باب [١٢] في ذكر الزرع يسقى بعَض الزمان بماء السماء وبعض بالدلو 
باب [١٣] زكاة األوالد وحمل مالهم على مال أبيهم ..............................................................................  ٥٥
٥٩  ................................................................................................. باب [١٤] في زكاة األوالد في زكاة األموال 
٦١  .............................................................................................................................................. باب [١٥] زكاة الّشركاء 
٦٤  .............................................................................................................................. باب [١٦] زكاة المال المشترك 
٧١  .............................................................................. باب [١٧] زكاة المال المشترك بين الذمّي والمصّلي 
باب [١٨] في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها ............................................................................  ٧٤
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٧٦  .......................................................................................................................... باب [١٩] في الزكاة في الوصايا 
٨٤  .......................................................... باب [٢٠] فيمن ُيخرج زكاة ماله ثم يشّك أّنه لم ُيخرج زكاته 
٨٥  ............ باب [٢١] فيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم ُيقَسم، كيف يؤخذ منه الزكاة 
٨٩  .................................................................................... باب [٢٢] ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه 
٩١  ........................ باب [٢٣] زكاة مال األيتام وإخراج الوصّي والمحتسب لذلك وما أشبه ذلك 
باب [٢٤] ذكر زكاة مال اليتيم ...............................................................................................................................  ٩٤
باب [٢٥] زكاة مال الغائب ......................................................................................................................................  ٩٩

باب [٢٦]  ما يجوز أن يطعم من الفقراء أحد زكاته ألجل فقره، وفيما ينفق الزكاة،
وما أشبه ذلك .......................................................................................................................................  ١٠٦
باب [٢٧] ذكر إعطاء الزكاة في الحّج ...........................................................................................................  ١١١
١١٤  ......................................................................................................................................... باب [٢٨] ذكر الغارمين 
باب [٢٩] ذكر القدر الذي يعطى من الصدقة ...........................................................................................  ١١٧
١١٩  .................................................................................................... باب [٣٠] ذكر إعطاء من له دار أو خادم 
باب [٣١] ذكر الفقير يعطى على ظاهر الفقر شيًئا ويستبين غناه ..................................................  ١٢١
١٢٥  ......................................................................................... باب [٣٢] ذكر منع الّذمّي صدقات المسلمين 
١٢٧  ........................................................................................ باب [٣٣] ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 
١٤٧  ..................................................................................... باب [٣٤] فيمن سئل من ماله فيعطي من زكاته 

باب [٣٥]  فيمن عني زكاة ماله أو شيًئا منها يستفيد ماًال آخر ولم يجد من يقبضها
حتى ضاعت، ونحو ذلك ..............................................................................................................  ١٤٩
باب [٣٦] في األوقات التي تجب عليه الزكاة .........................................................................................  ١٥٤
١٦٠  ............................................................................................................................................. باب [٣٧] زكاة الورِق 
باب [٣٨] الّزكاة إذا أمر الفقير بقبضها أو تقضى في دين عليه .....................................................  ١٦٦
يْن يكون على المعسر ........................................................................................  ١٦٧ باب [٣٩] مسألة في الد
١٧٥  ................................................................................................................... باب [٤٠] في مال اهللا من الصدقة 
١٨٠  ............................................................................................................................ باب [٤١] ذكر العاملين عليها 
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باب [٤٢] ذكر سهم سبيل اهللا .............................................................................................................................  ١٨٢
باب [٤٣] ما يفعل اإلمام أو من هو بمنزلة اإلمام في الزكاة ..........................................................  ١٨٧
يْن والتارك لزكاته .................................  ١٨٨ باب [٤٤] زكاة المال الذاهب والغائب والمنسّي والد
باب [٤٥] الذي يدفع زكاته إلى ثقة أو غير ثقة ليسلمها إلى أهلها ............................................  ١٩٥
١٩٩  ..................................................... باب [٤٦] فيما يلزم المعطي والمعطى من الزكاة وما ال يلزمه 
٢٠٥  .................................................................................................................... باب [٤٧] تقدمة الزكاة قبل وقتها 
باب [٤٨] ذكر تعجيل الزكاة ...............................................................................................................................  ٢١٢

باب [٤٩]  فيمن أّدى بعض زكاته وبقي منها بقّية، وأعطي أكثر من زكاته وحبسها لسنة
مقبلة أو لم يخرج زكاته .................................................................................................................  ٢١٥
٢١٧  ........................................................................................................................................... باب [٥٠] تقدمة الزكاة 
٢١٩  .......................................................... باب [٥١] ما يجوز لإلنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه 
٢٢٨  ............................................................................................... باب [٥٢] دفع الزكاة إلى الوالد والقرابات 
باب [٥٣] ذكر إعطاء المرأة زوجها من الزكاة ..........................................................................................  ٢٣٣

باب [٥٤]  في الفقراء إذا أخذوا الزكاة بغير رأي رّبها  وكذلك السلطان إذا فرقها بغير
رأي رّبها وما أشبه ذلك .................................................................................................................  ٢٣٥
٢٣٩  ......... باب [٥٥] فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه ومن ال يجزئ إخراجه عنه 
٢٤٢  .............................................................................. باب [٥٦] في زكاة ما أنفق من الثمرة في حصادها 
٢٤٥  ............................................................... باب [٥٧] في زكاة الّالقط للتمر والحاضر وما أشبه ذلك 

باب [٥٨]  فيمن عليه دين وتجب عليه الزكاة كيف يجوز له أن يشتري  ماًال بما في
٢٤٧  ........................................................................... يده قبل محل زكاته أو بعدها ونحو ذلك 
يْن مثله ...................................  ٢٤٨ باب [٥٩] من في يده مال تجب في مثله الزكاة، وعليه من الد
٢٦١  ... باب [٦٠]  زكاة ثمرة النخل وذكر اختالف أهل العلم في النخل يخرج التمر الرديء والجيد 
٢٦٣  ......................................................................................................................... باب [٦١] في زكاة ثمرة النخل 
٢٧٦  .................................................................................................................................... باب [٦٢] في زكاة الفائدة 
٢٨٧  ................................................................... باب [٦٣] ذكر الزكاة في الذهب والفضة والزرع والتمر 
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٢٨٩  ...... باب [٦٤] ما أنفق من الثمرة في وقت حصادها على الفقراء واألجراء وما أشبه ذلك 
٢٩٢  .................................................................................. باب [٦٥] في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 
٣٠٦  .................................................................................... باب [٦٦] زكاة ما أخرجت األرض من الحبوب 
٣٠٨  ....................................................................................... باب [٦٧] في الزكاة على من تجب من الناس 
باب [٦٨] في ذكر الصدقة يتأّخر عنها الساعي بعد الحول ..............................................................  ٣١٤
باب [٦٩] زكاة الّطنا وفي زكاة البيع للمال والزرع قبل إدراكه أو بعده ...................................  ٣١٧
٣٢٩  ............................................................ باب [٧٠] باب الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه طنا النخل 
باب [٧١] الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل ...............................................................  ٣٣٤
باب [٧٢] فيمن أطنى من ماله قليًال أو كثيًرا وله غير ذلك مما تجب فيه الصدقة ...........  ٣٣٩
باب [٧٣] في إخراج الزكاة في أيام اإلمام .................................................................................................  ٣٤٧
٣٥٣  ............................................................ باب [٧٤] ذكر تفريق الصدقات التي ذكرها اهللا وفي قبضها 
باب [٧٥] قبض الحاكم للصدقة .......................................................................................................................  ٣٥٥
٣٥٨  ..................................................................................................................... باب [٧٦] دفع الزكاة إلى األمراء 
٣٦١  ....................................................................................................... باب [٧٧] ذكر دفع الزكاة إلى الخوارج 
باب [٧٨] قبض الُوَالة للصدقة ..........................................................................................................................  ٣٦٥
٣٧٧  ................................................................................................. باب [٧٩] في قبض الزكاة من غير أربابها 
٣٧٩  .......................................................................... باب [٨٠] فيما يفعل اإلمام أو َمن بَِمنزلته في الزكاة 
باب [٨١] زكاة البحر ...............................................................................................................................................  ٣٨٠
٣٨٨  ............................................................................. باب [٨٢] مسألة: ما يفعل صاحب الساحل بصحار 
باب [٨٣] باب آخر في زكاة البحر .................................................................................................................  ٣٩١
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٤٠٥  ............................................................................................ باب [١] في صدقة العوامل من اإلبل والبقر 
٤١٦  ........................................................................................................................................ باب [٢] في صدقة البقر 
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٤٢٠  .................................................................................................................. باب [٣] ِمن كم تجب صدقة البقر 
٤٢٥  ........................................................... باب [٤] في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعًدا 
٤٣١  ............................................................ باب [٥] في قبض الّساعي الصدقة من اإلبل والبقر والغنم 
باب [٦] في إسقاط الّصدقة عن الخيل والّرقيق ......................................................................................  ٤٣٧
٤٣٩  ....................................... باب [٧] في الجمع بين المتفّرق والّتفريق بين المجتمع في الماشية 
باب [٨] في زكاة الخلط ........................................................................................................................................  ٤٤٣
٤٥٣  ........................................................................................................ باب [٩] في تفريق الغنم ألخذ الّصدقة 
باب [١٠] في صدقة الغنم ....................................................................................................................................  ٤٥٥
باب [١١] ذكر الغنم تزيد على المائتين والثالثمائة ..............................................................................  ٤٥٦
باب [١٢] في ذكر الّضأن والمعز في الّصدقة ...........................................................................................  ٤٦٠
٤٦٣  ............................................................. باب [١٣] ما يعّد من المواشي الّصغار ويؤخذ منه الّصدقة 
باب [١٤] ما يجوز للّساعي أن يأخذ من زكاة الماشية وما ال يجوز ..........................................  ٤٦٩
٤٧١  ................................................................................................................... باب [١٥] ما ال يؤخذ من الّصدقة 
٤٧٤  ....................................................................... باب [١٦] الحّد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الّزكاة 
باب [١٧] في المبادلة في المواشي ................................................................................................................  ٤٨٤
باب [١٨] في ذكر األوقاص ................................................................................................................................  ٤٨٦
٤٨٨  ............................................................................. باب [١٩] إذا لم يوجد الّسّن الذي يجب في المال 
٤٩٢  ...................................... باب [٢٠] في ذكر المال يحول عليه الحول قبل أن تخرج منه الّزكاة 
٤٩٥  ................................................................................. باب [٢١] ذكر الّسّن الذي يؤخذ من صدقة الغنم 
٤٩٧  ................................................. باب [٢٢] في جماع أداء أبواب الّصدقة من اإلبل والبقر والغنم 
باب [٢٣] ذكر اإلبل تزيد على عشرين ومائة ...........................................................................................  ٤٩٩
باب [٢٤] في ما يؤخذ من أموال أهل الّذّمة .............................................................................................  ٥٠٣
٥١١  ................................................................................................................... باب [٢٥] في مال نصارى العرب 
٥١٣  ................................................................ باب [٢٦] ما يؤخذ من أهل الّذّمة من الجزية ونحو ذلك 
٥٢٨  .......................................................................................... باب [٢٧] الّذّمّي يزرع أرًضا من أرض العشر 
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٥٣١  ..................................................................................................................... باب [٢٨] العشر على بني تغلب 
باب [٢٩] ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله ............................................................................  ٥٣٣
٥٣٥  ......................................................................................................... باب [٣٠] القدر الذي تجب فيه الّزكاة 
٥٣٨  ................................................................................................................................... باب [٣١] في زكاة الّذهب 
باب [٣٢] ذكر الجمع بين الّذهب والفّضة .................................................................................................  ٥٤٣
٥٤٧  .......................................................................... باب [٣٣] حمل الّذهب والفّضة بعضهما على بعض 

باب [٣٤]  ذكر زكاة المال الذي ال تجب في أصله  ويحول عليه الحول وهو قدر
٥٥٢  ................................................................................................................................... تجب فيه الّزكاة 
٥٥٤  .............................................................................................................................................. باب [٣٥] ذكر الحلّي 

باب [٣٦]  في المال إذا كانت الّزكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت
فيه، وما أشبه ذلك .............................................................................................................................  ٥٥٦
٥٦٦  ................................................................. باب [٣٧] ذكر إسقاط الّزكاة من الّلؤلؤ والجوهر والعنبر 
باب [٣٨] ذكر العبد يجد الّركاز .......................................................................................................................  ٥٦٨
باب [٣٩] ذكر الّصبّي والمرأة يجدان الّركاز .............................................................................................  ٥٦٩
باب [٤٠] ذكر الّركاز يجده المرء في ملك غيره ....................................................................................  ٥٧٠
باب [٤١] ذكر الكنز يوجد في دار الحرب ................................................................................................  ٥٧٣
باب [٤٢] ذكر أبواب الّركاز والمعادن ..........................................................................................................  ٥٧٥
باب [٤٣] ذكر اختالفهم في تفسير الّركاز ..................................................................................................  ٥٧٧
٥٧٨  .................................................................... باب [٤٤] ذكر ما يجب في ما يخرج من أرض المعدن 
باب [٤٥] ذكر القدر الذي يجب فيه الخمس من الّركاز ...................................................................  ٥٨١
٥٨٣  .................................... باب [٤٦] ذكر وجوب الخمس في ركاز الحديد والّنحاس وغير ذلك 
٥٨٥  .................................................................................................................... باب [٤٧] ذكر الّذّمّي يجد الّركاز 
باب [٤٨] في المعادن .............................................................................................................................................  ٥٨٦
باب [٤٩] نقل الّصدقة من بلد إلى بلد ........................................................................................................  ٥٨٨
٥٩٢  .................................................................................................................................. باب [٥٠] في زكاة الّزيتون 
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باب [٥١] في صدقة العسل .................................................................................................................................  ٥٩٣
٥٩٤  ............................................................................. ا وقد اّدان صاحبه  باب [٥٢] ذكر األرض تخرج حب
٥٩٧  .................................................................................................................................... باب [٥٣] في وقت الّزكاة 
باب [٥٤] في المفاوضة في الّزكاة ..................................................................................................................  ٥٩٨
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٦٠٩  ............................................................................................................................................ باب [٥٦] زكاة الّديون 
٦٢٣  ................................................................. باب [٥٧] ما يملك المرء من إجارة عبيده وكراء مساكنه 
باب [٥٨] فيما يقبضه الّسيد من مكاتبة عبده ...........................................................................................  ٦٢٥
باب [٥٩] في المعروف في الّزكاة واالقتصاد في المال .....................................................................  ٦٢٩
٦٣٣  ............................................................................................................................. باب [٦٠] في تفسير الماعون 
باب [٦١] في قبض الّصبّي لنفسه من الّزكاة والكفارة وقبض غيره له من ذلك .................  ٦٣٤
باب [٦٢] ما يجب على من اّتهم بالّزكاة ....................................................................................................  ٦٣٦

باب [٦٣]  ذكر وجوب الّزكاة من الّثمار المحبسة أصولها  مثل الّصوافي والفقراء
واألرض الخراجّية وما أشبه ذلك ............................................................................................  ٦٣٨
٦٤١  ....................................................................................... باب [٦٤] في وجوب العشر من أرض الخراج 
٦٤٤  ............................................................................................................................... باب [٦٥] في زكاة الّصوافي 
٦٤٦  .................................................................................... باب [٦٦] زكاة ما أخرجت األرض من الحبوب 
٦٥٣  ................................................. باب [٦٧] في زكاة المال المدَرِك إذا أخذه الّسلطان أو شيًئا منه 
٦٥٧  ...................... باب [٦٨] فيما ليس فيه زكاة وذكر إسقاط الّصدقة عن الخضروات والفواكه 
٦٦٠  ............................................................................................................................................ باب [٦٩] ذكر العشور 
باب [٧٠] في زكاة الّثمار إذا هّون في حصادها وفي دراكها ...........................................................  ٦٦٢
٦٦٦  ................................................................. باب [٧١] في الّزكاة يخرجها المرء عن نفسه فتضيع منه 
٦٧٠  ............................................ باب [٧٢] ذكر إذا أمكن إخراج الّزكاة ولم يفعل حّتى هلك المال 
٦٧٣  .......................................................... باب [٧٣] فيمن مّيز زكاته ثم تلفت قبل أن تصير إلى أهلها 
٦٧٧  ................. باب [٧٤] فيمن وجبت عليه الّزكاة فأخرج من غير جنسها ولم يقبضها الفقراء 
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٦٨٦  ......................................................... باب [٧٥] في مقاصصة الّدين وتسليم الّزكاة من غير جنسها 
باب [٧٦]  في حمل األموال بعضها على بعض وذكر صنوف األموال اّلتي يجوز ضّم

بعضها على بعض ..............................................................................................................................  ٦٩٤
٦٩٨  ........................................................... باب [٧٧] حمل الّثمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة 
٧٠٣  ................................ باب [٧٨] الّثمار إذا حال عليها الحول أو باع الحّب وحال عليه الحول 
باب [٧٩] فيمن ال يخرج الّزكاة ........................................................................................................................  ٧٠٥
٧٠٩  .......................................................................................................................................... باب [٨٠] ذكر الخرص 
٧١٣  ........ باب [٨١] ذكر إسقاط الّزكاة عّما دون خمسة أوسق  مما فيه الّزكاة من الحبوب والّثمار 
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٧١٧  ............................................................................................... باب [٨٣] زكاة الّرموم بمنحة أو غير منحة 
٧١٩  ......... باب [٨٤] فيمن يدفع زكاته إلى من يستحّقها  أيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها أم ال؟ 
باب [٨٥] ذكر الّرقاب .............................................................................................................................................  ٧٢٤
٧٢٧  .............................................................................................................. باب [٨٦] المؤّلفة قلوبهم وإعطائهم 

باب [٨٧]  فيمن تجب عليه الّزكاة ويخرج من ماله بقدرها إلى الفقراء بغير نّية وينوي
٧٣٠  .............................................................................. بعد ذلك أنها من الزكاة، وما أشبه ذلك 
باب [٨٨] فيمن عليه زكاة في تجارة أو غيرها فأراد أن يترك شيًئا لكسوته ونفقته ...........  ٧٣٢
باب [٨٩] زكاة مال العبد ......................................................................................................................................  ٧٣٤
٧٣٧  .................................................................................................................................................. باب [٩٠] في الّرفد 
باب [٩١] في أخذ العامل حّصته بزكاتها ....................................................................................................  ٧٣٨
٧٤١  .... باب [٩٢]  فيمن أُمر بتفريق زكاة أو كّفارات أيمان  على الفقراء، وأخذ لنفسه أو لمن يعول 
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باب [١] في صيام شهر رمضان وفضله ...............................................................................................................  ٧
باب [٢] في ذكر ليلة القدر ......................................................................................................................................  ١٧
٢٠  ...................................................................................................................................... باب [٣] في الّصيام وفضله 
باب [٤] في صوم التطّوع وفضله وما يستحّب من أفعاله وأوقاته ....................................................  ٢٦
٣٦  .................................................................................................... باب [٥] ما يكره في الّصيام وما ينهى عنه 
٤٤  .................................................................. باب [٦] في أّول فرض الّصيام وما نسخ منه وما ثبت منه 
باب [٧] في فرائض الّصيام والحّجة عليه .......................................................................................................  ٤٦
٤٨  ...................................................................... باب [٨] في الّشهر والهالل والّليل والّنهار وذكر األزمنة 
٥٨  .............................................................................................................. باب [٩] العلم بالّشهر ورؤية الهاللين 
٦٥  ................................................................. باب [١٠] من خفي عليه شهر رمضان وصام على الّتحّري 
٦٧  .................................................................................................................. باب [١١] الّشهادة على رؤية الهالل 
٧٧  ................................................................................................... باب [١٢] في رؤية هالل شّوال والفطر فيه 
باب [١٣] صوم يوم الّشّك وما يجوز فيه وما ال يجوز وما يكره .....................................................  ٨٠
٩٠  .................................................................................. باب [١٤] الّنّية للّصيام واإلفطار في الفرض وغيره 
٩٨  ............................................ باب [١٥] في الّسحور والفطور والخطإ فيهما عند الّصبح والغروب 
باب [١٦] في صيام الّنساء وفساده وصّحته وما يجوز لهّن وما يكره ........................................  ١١٠
١١٥  .......................................................... باب [١٧] في صيام الحائض والمستحاضة والبدل في ذلك 
١١٨  ................................................................................................................................... باب [١٨] في صيام العبيد 
١٢٠  ................................................................. باب [١٩] في صيام َمن َعَجز ولم ُيطق، ما يلزم أولياءه؟ 
١٢٥  ......................................................................................................... باب [٢٠] في صيام الحامل والمرضع 
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باب [٢١] في صيام الّصبيان شهر رمضان ..................................................................................................  ١٢٧
١٣١  ............................................................................................ باب [٢٢] في صيام المغمى عليه والمجنون 
باب [٢٣] في صيام المريض ..............................................................................................................................  ١٣٤
١٣٩  ................................................................................................................................ باب [٢٤] في صوم المسافر 
باب [٢٥] إفطار المسافر بنّية أو غير نّية ......................................................................................................  ١٤٦
باب [٢٦] في إفطار المسافر بعد صومه في سفره .................................................................................  ١٥٤
١٥٩  ................................................................................... باب [٢٧] صيام الجنب وما ينبغي له من الغسل 
١٦٣  .......................................................... باب [٢٨] الّصائم يجنب وال يجد ماء كيف يصنع بالّتيّمم؟ 
١٦٦  ................................................................................................. باب [٢٩] في الصائم الجنب يترك الغسل 
باب [٣٠] في الّصائم الجنب يتوانى عن الغسل .....................................................................................  ١٧٣
باب [٣١] ما يجوز للّصائم الُجنب تقديمه قبل الغسل .......................................................................  ١٨٣
باب [٣٢] الّصائم يجامع أو يَلَمس أو ينظر أو يقّبل أو يعَبُث ........................................................  ١٨٨
باب [٣٣] في الّصائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية ....................................................................  ٢٠١
٢٠٦  ......................................................... باب [٣٤] في القيء والّنخاع والبزاق للّصائم وما أشبه ذلك 

باب [٣٥]  في الكحل والّسواك والّسعوط والحقنة وسائر األدوية للّصائم، وما يلزم
٢١٤  ............................................................................................................................................. وما ال يلزم 
باب [٣٦] في نقض الّصيام باألكل والّشرب، وما يدخل في الجوف والفم ..........................  ٢٢٧
باب [٣٧] في الّصائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره ...........................................................  ٢٣٣
باب [٣٨] ما يلزم من أفطر في شهر رمضان أو شيًئا منه متعّمًدا .................................................  ٢٣٩
باب [٣٩] ما يجب على من أفطر في شهر رمضان جاهًال بعذر أو غير عذر .......................  ٢٤٥
٢٤٨  ........................................................................... باب [٤٠] في صيام البدل والكّفارة وصّحته وفساده 
باب [٤١] في المفطر يدخل عليه الشهر الّثاني قبل أن يبدل ..........................................................  ٢٥٤
٢٥٧  .............................................. باب [٤٢] في الّصيام عن الّميت وما يجب على ورثته وما يجوز 
٢٦٤  ..................................................................... باب [٤٣] في فطرة شهر رمضان وحّد من وجبت عليه 
٢٧٤  ............................................................................... باب [٤٤] من تجب الفطرة عنه من أوالد وغيرهم 
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٢٧٩  ..................................................................................... باب [٤٥] الفطرة على المرأة وعبيدها وأوالدها 
باب [٤٦] الفطرة على المولى عن عبيده ....................................................................................................  ٢٨٢
باب [٤٧] في الفطرة عن الولد والعبد أو يولد قبل الفطرة أو بعدها .........................................  ٢٩١

باب [٤٨]  في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد والمردود بالعيب،
٢٩٦  ........................................................................................ والمقضي والمرهون وما أشبه ذلك 
باب [٤٩] في الفطرة عن اليتيم والغائب من كتاب اإلشراف .........................................................  ٣٠٢
٣٠٨  ........................................... باب [٥٠] في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين واإلمام 
٣١٥  ................................................................................................................... باب [٥١] في وقت إخراج الفطرة 
باب [٥٢] في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة .............................................................................  ٣١٩
٣٢٤  ................................................................... باب [٥٣] في ما يجزي إخراجه من األطعمة في الفطرة 
باب [٥٤] في إخراج بدل األطعمة في الفطرة من الدراهم ..............................................................  ٣٢٩
٣٣١  ................................................................... باب [٥٥] في الفطرة يقبضها الغني والخالص من ذلك 
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٣٣٩  ...................................................................... باب [١] في تصدير مناسك الحّج وبناء الكعبة الحرام 
٣٤٩  ..................................... باب [٢] في اإلحرام بالعمرة وما يستحب من القول والفعل في ذلك 

باب [٣]  ما يقال إذا دخلت المسجد وعند الطواف وما يقال على الصفا، والسعي
٣٥٢  ................................................................................................................................ بين الصفا والمروة 
٣٥٦  ......................................................................................................................................... باب [٤] اإلحرام بالحّج 
باب [٥] ِمَنى .................................................................................................................................................................  ٣٥٨
باب [٦] الخروج من ِمَنى إلى عرفات ..........................................................................................................  ٣٥٩
٣٦٠  .......................................................................................................................................................... باب [٧] عرفات 
٣٦٣  .............................................................................................................................................................. باب [٨] َجْمع 
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٣٦٥  ................................................................................................................................... باب [٩] اإلفاضة من جمع 
باب [١٠] رمي جمرة العقبة ................................................................................................................................  ٣٦٦
٣٦٧  ......................................................................................................................................................... باب [١١] الذبح 
٣٦٩  ........................................................................................................................................................ باب [١٢] الحلق 
٣٧٠  ............................................................................................................................................ باب [١٣] زيارة البيت 
٣٧٢  ............................................................................................................................................................. باب [١٤] ِمَنى 
٣٧٣  ........................................................................................................................................... باب [١٥] رمي الجمار 
٣٧٤  .................................................................................................................................. باب [١٦] الجمرة الوسطى 
٣٧٥  ................................................................................................................................... باب [١٧] في جمرة العقبة 
٣٧٧  ............................................................................................................................ باب [١٨] في تكبيرة التشريق 
باب [١٩] الوداع .........................................................................................................................................................  ٣٧٨
٣٨١  ............................................................................................................................................... باب [٢٠] زيارة القبر 
٣٨٥  ............................................................................................................................................... باب [٢١] زيارة القبر 
باب [٢٢] في الحّج ..................................................................................................................................................  ٤١٩
باب [٢٣] من يجب عليه الحّج ومن ال يجب .........................................................................................  ٤٣٢
٤٤١  .......................................................................................................... باب [٢٤] فيما يجوز للحاج عن غيره 
٤٥٧  ............................................................................................................................ باب [٢٥] في الحّج عن الغير 
٤٦٥  ............................................................................................ باب [٢٦] في الحجج الموصى بها وإنفاذها 
٤٧٣  ............................................................................................................................ باب [٢٧] المواقيت واإلحرام 
باب [٢٨] في الطواف .............................................................................................................................................  ٤٩٤
٥٠١  ....................................................................................................................................... باب [٢٩] ركعتا الطواف 
باب [٣٠] في المحرم وفعله وما يجوز له وما ال يجوز .....................................................................  ٥٠٣
٥٠٨  ................................................................................................................. باب [٣١] في الحلق ولبس الثياب 
٥١٢  ..................................................................................................................................... باب [٣٢]  مسائل الجماع 
٥٢٧  ............................................................................................................ باب [٣٣] السعي بين الصفا والمروة 
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٥٣٥  .................................................................................................................. باب [٣٤] فيمن مات بعد الوقوف 
باب [٣٥] في فوات الحّج ....................................................................................................................................  ٥٣٧
٥٤٠  ........................................................................................................................................ باب [٣٦] في المحصور 
باب [٣٧] في حّج المريض .................................................................................................................................  ٥٤٥
٥٥٠  ...................................................................................................................................... باب [٣٨] في حّج النساء 
٥٥٧  ......................................................................................................... باب [٣٩] في اإلحالل وطواف الصدر 
باب [٤٠] في رمي الجمار ...................................................................................................................................  ٥٦٠
٥٦٥  .......................................................................................................................... باب [٤١] في الحلق والتقصير 
باب [٤٢] عرفة وَجمع وِمَنى ..............................................................................................................................  ٥٦٩
٥٧٧  ............................................................................................................................. باب [٤٣] في العمرة والمتعة 
٥٨٩  ................................................................................................................................................ باب [٤٤] في الوداع 
٥٩٢  ................................................................................. باب [٤٥] في حكم الَحَكَمين في الشجر والصيد 
٦٠٠  .................................................................................... باب [٤٦] في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 
باب [٤٧] في الصيد والدواّب في الحرم ....................................................................................................  ٦١٥
٦٢٦  ................................................................................................................................... باب [٤٨] في شجر الحرم 
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باب [١] ما يجوز للنساء من الكّفارات والنذور، االعتكاف وما أشبه ذلك ..................................  ٧
١١  ............................................................................................................... باب [٢] االعتكاف ووقته وأين يكون 
باب [٣] ما يجوز للمعتكف وما ال يجوز .......................................................................................................  ١٧
٢٤  ............................................................................................................................................. باب [٤] اعتكاف النساء 
باب [٥] في النذر وألفاظه ........................................................................................................................................  ٢٦
باب [٦] النذر بالصالة ................................................................................................................................................  ٣٠
باب [٧] النذر بالحّج ...................................................................................................................................................  ٣٣
باب [٨] النذر بالعتق ...................................................................................................................................................  ٣٤
٣٥  ............................................................................................. باب [٩] اليمين بالنذور وبالصيام واالعتكاف 
٤٧  ........................................................................................................................ باب [١٠] النذر بالصدقة والعطية 
باب [١١] النذر بالهدية وشبه ذلك .....................................................................................................................  ٥٣
٥٦  ................................... باب [١٢] النذر بالزيارة والحج والخروج إلى البلدان والنذر على الغير 
٥٨  .......................................................................................................................................................... باب [١٣] األيمان 
٦٤  ............................................................................................................................................... باب [١٤] لفظ األيمان 
باب [١٥] العطوف في األيمان ..............................................................................................................................  ٧١
٧٥  ................................................................................................................................ رت  باب [١٦] األيْمان إذا تكر
٧٧  ................................................................................................................................... باب [١٧] إذا كررت األيمان 
٨٠  ...................................................................................................................................... باب [١٨] األيمان بالصدقة 
باب [١٩] االستثناء في األيمان .............................................................................................................................  ٩١
٩٥  ........................................................................................................................................ باب [٢٠] األيمان بالغيب 
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٩٧  ........................................................................................................ باب [٢١] اليمين بالبيع والشراء والعطية 
١٠٠  ............................................ باب [٢٢] النذور واليمين بالهدى والَبِحيرة والبدنة وما أشبه ذلك 
١٠٩  ................................................................................. باب [٢٣] اليمين بتحريم الحالل وتحليل الحرام 
باب [٢٤] األيمان بالشرك والمعاصي ...........................................................................................................  ١١٣
١١٨  .................................................................................... باب [٢٥] األيمان بالقبح واللعن وما أشبه ذلك 
١٢١  .................................................................................................................. باب [٢٦] األيمان بالحج والمشي 
١٣٠  ............................................................................................................... باب [٢٧] األيمان بالنكاح والسكن 
١٣٥  ................................................................................... باب [٢٨] اليمين بالدخول والخروج في البلدان 
باب [٢٩] األيمان بالضرب والقتل والحبس والقيد .............................................................................  ١٣٨
١٤١  ......................................................................................... باب [٣٠] النية والتسمية والمعنى في األيمان 
باب [٣١] األيمان في المحدود وغيره ..........................................................................................................  ١٥١
باب [٣٢] األيمان باألكل والطعام ...................................................................................................................  ١٥٥
١٦٥  ............................................................................................................................... باب [٣٣] األيمان بالمشترك 
١٦٨  ................................................................................................................................... باب [٣٤] األيمان باللباس 
١٧٠  .................................................................................................................................. باب [٣٥] األيمان باألفعال 
١٧٤  ............................................................................................................... باب [٣٦] األيمان بالعمل والكسب 
١٧٦  ....................................................................................................................... باب [٣٧] اليمين بحكم الحاكم 
باب [٣٨] األيمان بالعلم .......................................................................................................................................  ١٧٨
١٧٩  ................................................................................................................................ باب [٣٩] األيمان باألوقات 
باب [٤٠] األيمان بالصالة والصيام ................................................................................................................  ١٨٤
باب [٤١] األيمان في الكالم والصحبة والشركة ....................................................................................  ١٨٦
١٨٩  ................................................................................................................................................. باب [٤٢] الكّفارات 
باب [٤٣] الكّفارات وإخراجها ..........................................................................................................................  ١٩٦
باب [٤٤] الكسوة ......................................................................................................................................................  ٢٠٤
٢٠٥  .............................................................................................................................. باب [٤٥] الكّفارات بالصيام 
٢٠٧  ...................................................................................... باب [٤٦] األيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل 
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٢١٤  ........................................................................................................................... باب [٤٧] في الذباح والتذكية 
٢٢٢  ................................................................................................................................................. باب [٤٨] األضاحي 
٢٢٦  ............................................................................................. باب [٤٩] في وقت الذبح والضحايا للحاّج 
٢٢٩  .............................................................................................................................................. باب [٥٠] ما يذبح به 
٢٣٠  ......................................................................................................... باب [٥١] ما يحل من البهائم واألنعام 
٢٣٢  ................................................................................................................................................ باب [٥٢] في الصيد 
٢٣٦  ................................................................................................................................. باب [٥٣] في صيد السمك 

2Y(7"ء ا�ا"/

Hـ,ـ)ب اإلSـ)Sـــ%

٢٤٧  .................................................................................................................................................. باب [١] في اإلمامة 
باب [٢] في المشورة وفضلها والحث عليها .............................................................................................  ٢٥٢
باب [٣] في الرأي والتثبت في األمور ..........................................................................................................  ٢٦٣
باب [٤] في السر وكتمانه .....................................................................................................................................  ٢٦٦
٢٧٠  ................................................................... باب [٥] في فرض اإلمامة والحث عليها والحجة عليها 
٢٧٦  .............................................................................. باب [٦] في قيام حجة اإلمامة وثبوتها على الرعية 
٢٨٤  ...................................................................................... باب [٧] في والية اإلمام والبراءة منه والوقوف 
٢٩١  ............................................................................................................................ باب [٨] في البراءة من اإلمام 
باب [٩] في أحكام الدور في ظهور العدل والجور ..............................................................................  ٢٩٥
٢٩٨  ................................................................................................................................ باب [١٠] الكتمان والظهور 
٣٠٣  ............................................................................ باب [١١] فيمن يجوز أن يكون إماًما ومن ال يجوز 
٣٠٨  ........................................................................................... باب [١٢] في اإلمام وتفسيره وأقسام اإلمامة 
باب [١٣] في صفة من يكون إماًما .................................................................................................................  ٣١٣
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٣٢٠  ....................................................................................... باب [١٤] من يجوز تقديمه في الضرورة إماًما 
٣٢٥  ............................................................................................... باب [١٥] في استصالح من يرجى لإلمامة 
باب [١٦] في ذكر الشروط على اإلمام ومخالفته لها وقبول قوله فيها .....................................  ٣٣٢
٣٣٦  ..................................................................................................................................... باب [١٧] في بيعة الشراء 
باب [١٨] الشاري ......................................................................................................................................................  ٣٣٩
باب [١٩] في لفظ البيعة لإلمام ........................................................................................................................  ٣٤٢
باب [٢٠] في عقد اإلمامة ....................................................................................................................................  ٣٤٧
باب [٢١] في ثبوت اإلمامة بالتراضي ..........................................................................................................  ٣٥١
باب [٢٢] في صفة العاقدين لإلمام ................................................................................................................  ٣٥٤
٣٥٩  .................................................................................................................. باب [٢٣] في مبايعة اإلمام للناس 
باب [٢٤] في عقد غير األولياء .........................................................................................................................  ٣٦٣
٣٧١  ......................................................................... باب [٢٥] أحكام األئّمة في عصٍر واحدٍ وِمْصٍر واحدٍ 
م كل فريق إماًما .........................................................................................  ٣٧٧ باب [٢٦] في الجماعة إذا قد
٣٧٩  .......................................................................... باب [٢٧] في تقديم اإلمام بعد موت اإلمام أو عزله 
٣٨٢  ..................................................................................................... باب [٢٨] فيما يجب على الرعية لإلمام 
٣٨٥  ........................................................................................... باب [٢٩] في نصائح اإلمام وقبولها ورفضها 
٣٨٨  .................................................................... باب [٣٠] ما يقبل قول اإلمام فيه وما ال يقبل من ذلك 
٣٩٢  ................................................................................................................................................... باب [٣١] من ذلك 
٣٩٤  .................................................................................. باب [٣٢] في مكاتبة اإلمام والمكاتبة عن اإلمام 
٣٩٧  ................. باب [٣٣] في اإلمام وما يجوز له وما يلزمه وما يكون أولى به وما أشبه ذلك 
٤٠٠  .............................................................................. باب [٣٤] في الجباية لإلمام والمسلمين إذا ظهروا 
٤٠١  ......................................................................................... باب [٣٥] في جباية الوالة وجوازها وضمانها 
٤٠٣  ...................... باب [٣٦] في استفتاح اإلمام القرى والبلدان ومن يجوز لإلمام االستعانة به 
٤٠٦  ................................................ باب [٣٧] في أحداث عساكر األئمة وخطئهم والضمان في ذلك 
٤١٢  ..................................................................................................................................... باب [٣٨] في خطإ اإلمام 
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باب [٣٩] ما يؤمر به اإلمام .................................................................................................................................  ٤١٥
٤٢١  ............................................................................................................. باب [٤٠] في حياطة الرعية ولزومها 
باب [٤١] األحكام والجمعة والحدود لإلمام ...........................................................................................  ٤٢٧
باب [٤٢] في عذر اإلمام عن الجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .........................  ٤٣٠
٤٣٣  ............................................................................. باب [٤٣] في تولية اإلمام للوالة وتفّقدهم وعزلهم 
٤٣٩  ................................................................................................ باب [٤٤] في استعمال المْحدِثين وغيرهم 
٤٤٣  ............................................................................ باب [٤٥] في جبر اإلمام الرعية على الجهاد وغيره 
باب [٤٦] في اإلمام والحكام هل تسعهم التقية؟ ..................................................................................  ٤٤٥
٤٤٩  ................................................................................................. باب [٤٧] في التقية من اإلمام والنصح له 
باب [٤٨] في عزل األعالم لإلمام ...................................................................................................................  ٤٥٤
٤٥٧  ................................................................................................................ باب [٤٩] في تقديم إمام على إمام 
٤٦١  ..............................................................................  باب [٥٠] في من علم بزوال إمامة اإلمام في السر
٤٦٨  ...................................................... باب [٥١] ما يجوز فعله لإلمام ممن علم بزوال إمامته سريرة 
٤٧١  ......................................................................................................................... باب [٥٢] ما يجوز فعله لإلمام 
باب [٥٣] في شرط الحماية ................................................................................................................................  ٤٧٣
باب [٥٤] في خلع اإلمام وعزله والخروج عليه وما يوجب ذلك من الحدود ....................  ٤٧٦
٤٨١  ................................................................................................ باب [٥٥] ما تزول به اإلمامة من العاهات 
٤٨٥  ............................................................................................................ باب [٥٦] في تبّرؤ اإلمام من اإلمامة 
باب [٥٧] في عزل اإلمام بالتهمة ....................................................................................................................  ٤٩٠
باب [٥٨] في ذهاب أنصار اإلمام عنه ..........................................................................................................  ٤٩٢
٤٩٧  ............................................................................................... باب [٥٩] في اإلمام إذا ضعف عن اإلمامة 
باب [٦٠] في الملوك وسيرهم وسياستهم وما ينبغي لهم ................................................................  ٥٠٠
باب [٦١] في الجبابرة والسالطين ..................................................................................................................  ٥٠٧
باب [٦٢] في الجبابرة وما ينبغي لمن ابتلي بهم ويسعه ..................................................................  ٥١٤
باب [٦٣] في التقية من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها ...................................................................  ٥١٧
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٥٢٦  .............................................................................................................................. باب [٦٤] في أيمان الجبابرة 
باب [٦٥] في السكن والعمار في بالد الجور ..........................................................................................  ٥٣٣
٥٣٥  .............................................................................................. باب [٦٦] في مصانعة الجبار بمال أو مقال 
٥٣٧  ............................................................................................. باب [٦٧] في داللة الجبابرة وما يسع الدال 
٥٤٠  ................................................................................................. باب [٦٨] في مقاصصة الجبابرة وعمالهم 
باب [٦٩] في أخذ الجبابرة الخراج من الناس ........................................................................................  ٥٤٦
باب [٧٠] في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغّشهم ..................................................................................  ٥٤٨
٥٥٢  ............................... باب [٧١] في الصالة خلف الجبابرة واألكل عندهم وأخذ الجائزة منهم 
باب [٧٢] في توصيل الطعام والسالح إلى الجبابرة ............................................................................  ٥٥٤
باب [٧٣] في شكاية عمال الجبابرة إليهم في الرعية ..........................................................................  ٥٥٥
٥٥٧  ......................................................................................... باب [٧٤] في الّشهادة واألحكام إلى الجبابرة 
٥٦٤  ......................................................................... باب [٧٥] في أخذ جوائز الجبابرة من الخراج وغيره 
باب [٧٦] في أموال الجبابرة ..............................................................................................................................  ٥٦٧
٥٧٣  ...................................................................................................................... باب [٧٧] الضمان بسبب الجبار 
باب [٧٨] في الضمان بالجريدة والخراج ...................................................................................................  ٥٧٩
باب [٧٩] في المعتقلين في الرهائن وما يجوز لهم .............................................................................  ٥٨٢
باب [٨٠] في الخرص وحرم الخراج ............................................................................................................  ٥٨٤
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باب [١] في الحّث على الجهاد والتحذير من التزهيد منه ......................................................................  ٧
٩  ........................................................................................ باب [٢] في الجهاد ومعانيه وأقسامه وما جاء فيه 
١٣  ........................................................................................................ باب [٣] في الجهاد وفضله والحّث عليه 
باب [٤] في الحّث على الجهاد ............................................................................................................................  ١٨
٢٢  ............................................................................................................... باب [٥] في فضل الغزو في سبيل اهللا 
٢٦  ....................................................................................................................................... باب [٦] في فضل الّشهداء 
باب [٧] فضل الّرباط في سبيل اهللا .....................................................................................................................  ٣٦
٤٤  ................................................................................................. باب [٨] في الّصرامة والّشجاعة وعلّو الهّمة 
٤٩  ................................................................................................................................. باب [٩] في الّسيف والّسالح 
٥٤  .............................................................................................................. باب [١٠] في الّرمح والّسهام والقسّي 
باب [١١] في الخيل وفضلها ونعوتها ...............................................................................................................  ٥٩
٦٥  ................................................................................................................. باب [١٢] في األسلحة وما جاء فيها 
٦٧  ..................................................................................................................... باب [١٣] في صفة وجوب الجهاد 
٧٠  ............................................................................................................. باب [١٤] في فرائض الجهاد وشروطه 
٧٤  ....................................................................................................................... باب [١٥] في جهاد القليل للكثير 
باب [١٦] في الجهاد على الكفاية وغير ذلك ..............................................................................................  ٨٠
٨٤  ..................................................................... باب [١٧] ما يجب على المسلمين من االجتماع للجهاد 
٨٨  ............................................................................................................... باب [١٨] فيمن ال يجب عليه الجهاد 
٩٠  .......................................................... باب [١٩] من يجوز الجهاد معه واالستعانة به، ومن ال يجوز 
١٠٣  .......................................................... باب [٢٠] في قتال الّدفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك 
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١١٠  ................................................................................................................................... باب [٢١] في الّنّية للجهاد 
١١٤  ........................................................................... باب [٢٢] ما يستحّب في الجهاد من القول والوقت 
١١٩  ............................................................................... باب [٢٣] في شرط العهود للخارجين إلى الجهاد 
باب [٢٤] بيان سيرة المسلمين ودينهم ........................................................................................................  ١٢٣
باب [٢٥] تسخير الّدواّب لجهاد العدّو ........................................................................................................  ١٢٦
١٢٨  ....................................................................... باب [٢٦] في ترتيب الخروج والخارجين إلى الجهاد 
باب [٢٧] في الحرب والقتال وما يجوز من ذلك من فعل أو مقال ..........................................  ١٣٦
باب [٢٨] في المحارب وصفته وأحكامه ...................................................................................................  ١٣٩
١٤٣  .......................................................................................................... باب [٢٩] فيمن دعا بالعشائر والقبائل 
باب [٣٠] فيمن أسلم من المشركين ..............................................................................................................  ١٤٦
١٥٢  ..................................................................... باب [٣١] في ذكر أّول الجهاد كيف كان أّيام الّنبّي ژ 
باب [٣٢] في سيرة الّنبّي ژ في المشركين ..............................................................................................  ١٥٤
١٦٢  ....................................................................................... باب [٣٣] في سباء أهل الحرب من المشركين 
١٦٥  ........................................................................................ باب [٣٤] في حرب المشركين وما يجوز فيها 
باب [٣٥] في قائد الّسرّية والجهاد وما ينبغي له ....................................................................................  ١٦٨
باب [٣٦] في حكم دار الحرب ودار األمان، وحكم داخلهما .......................................................  ١٦٩
باب [٣٧] في الّرهائن وما صولح عليه من العبيد .................................................................................  ١٧٤
باب [٣٨] في مصالحة أهل الحرب من البغاة من المشركين .........................................................  ١٧٦
١٨٠  ............... باب [٣٩] في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم في الحالين وغير ذلك 
باب [٤٠] في محاربة بوارج الهند ..................................................................................................................  ١٨٨
١٩٢  ........................................................................................................ باب [٤١] في حكم سلب العدّو لقاتله 
باب [٤٢] في بوارج الهند وحربهم وغنيمتهم .........................................................................................  ١٩٤
باب [٤٣] في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك .......................................................................................  ١٩٧
٢٠٧  .......................................................................................................... باب [٤٤] في قسم الغنيمة على أهلها 
٢١٢  ................................................................................................. باب [٤٥] من يستحّق الغنيمة من المقاتلة 
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باب [٤٦] في تخّلف أحد من الجيش حّتى تقع الغنيمة ...................................................................  ٢١٦
٢٢٢  ............................................................................................................................. باب [٤٧] في غـلول الغنـائم 
٢٢٦  .......................................................................................... باب [٤٨] في أصول المشركين كيف حكمها 
٢٢٨  ............................................................................................................ باب [٤٩] في المرتّد واستتابته وقتله 
باب [٥٠] في المرتّدين ومن يجوز قتله ومن ال يجوز .......................................................................  ٢٣٧
٢٤١  ................................................................................ باب [٥١] في أحكام المرتد، وما يثبت منه وعليه 
٢٤٧  ..................................................................................................................... باب [٥٢] في مال المرتّد وذّرّيته 
٢٥٨  ................................................................................................................................ باب [٥٣] في محاربة البغاة 
٢٦٠  ....................................................................................... باب [٥٤] في الّدعوة والحّجة على المحاربين 
٢٦٨  ................................................................................................... باب [٥٥] في قطع المواّد عن المحاربين 
باب [٥٦] في بيات المحاربين ..........................................................................................................................  ٢٧٢
باب [٥٧] في االستعانة على المحاربين بسالحهم وغيره ................................................................  ٢٧٦
باب [٥٨] في أمــوال البغــاة ............................................................................................................................  ٢٧٩
باب [٥٩] في قطع نخل المحاربين وهدم دورهم .................................................................................  ٢٨٣
٢٨٧  ........................................................................................................... باب [٦٠] في المحاربة بالّنار وغيرها 
٢٩٢  ........................................................................................... باب [٦١] في البغاة إذا انهزموا في المحاربة 
باب [٦٢] الحكم فيمن ظفر به من المحاربين ........................................................................................  ٢٩٦
٣٠٣  ...................................................................................................................... باب [٦٣] في أسارى المحاربين 
٣٠٩  ....................................................................................................................... باب [٦٤] في أمـان المحـاربين 
٣١٥  ....................................................................................................... باب [٦٥] في الفتك بالجبابرة وغيرهم 
٣٢٣  ................................................... باب [٦٦] في القتل على البيعة على المسلمين والّداللة عليهم 
٣٢٦  ....................................................................... باب [٦٧] في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق 
باب [٦٨] في بيع الّلصوص وما أشبههم ....................................................................................................  ٣٣٥
٣٤٢  ............................................................................................ باب [٦٩] في قتال من خرج عليه الّلصوص 
باب [٧٠] فيمن دخل عليه الّلصوص منزله ...............................................................................................  ٣٤٧
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باب [١] في األمر بالمعروف والّنهي عن المنكر ومعنى ذلك ولزومه .....................................  ٣٥٧
٣٦٩  ........................................ باب [٢] في فضل األمر بالمعروف والّنهي عن المنكر والحّث عليه 
٣٧٢  ......................................... باب [٣] في الّتشديد في الترك لألمر بالمعروف والّنهي عن المنكر 
٣٧٥  .................................................................................... باب [٤] ما جاء عن ذكر المناكر في آخر الّزمان 
٣٧٩  .................. باب [٥] في صفة إنكار المنكر وصفة المنكر وما يؤمر به وما ينبغي من ذلك 
باب [٦] من يلزمه ويجوز له األمر بالمعروف والّنهي عن المنكر ومن ال يلزمه ................  ٣٨٢
باب [٧] في إنكار المنَكر بالمحاربة وما يجوز من ذلك ..................................................................  ٣٩١
٣٩٣  ................................................................................................................... باب [٨] فيما يجوز لمنكر المنكر 
٣٩٦  ............................................................................ باب [٩] في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 
٤٠٨  .......................................................................... باب [١٠] في المنع عن حمل الّسالح وذكر الحرس 
٤١١  ....................................................................................... باب [١١] في إغاثة المستغيثين وما أشبه ذلك 
٤١٤  .............. باب [١٢] في حكم المسلمين وأهل الخالف في الّدين والّطعن على المسلمين 
٤٢١  .................................................................................... باب [١٣] الحكم في أهل الّذّمة وما يؤمرون به 
باب [١٤] في الحكم في تارك الفرائض والّسنن ....................................................................................  ٤٢٤
باب [١٥] ما يجوز كسره من آالت الّلهو والّلعب .................................................................................  ٤٢٨
٤٣٤  ..................................... باب [١٦] في الّصراخ والّنوح والّزعاق والغناء وأشباه ذلك من القول 

باب [١٧]  في المالهي والّلعب، وما يكره من ذلك وما يحرم، وما يجوز وفي القعود
٤٤٠  .................................................................................................................................................... مع أهله 
٤٥١  ..................................... باب [١٨] في أهل الّشراب وحبسهم وما يجوز من ذلك وما ال يجوز 
٤٥٦  ............................................................................................. باب [١٩] ما يجوز كسره من آالت الّشراب 
باب [٢٠] في الهجوم على المحدثين وأهل الّشراب وما يجوز وينبغي من ذلك ..............  ٤٦٢
باب [٢١] في الّتعزير ألهل المنكر وصفته وما يجوز منه .................................................................  ٤٦٨
٤٧٧  .............................................................. باب [٢٢] ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر 
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٤٨٦  ............................................................................................................. باب [٢٣] في الحبس وأصله وصفته 
٤٩٣  ...................................................................................................... باب [٢٤] في نقب الّسجن والهرب منه 
٤٩٧  ........................................................................................... باب [٢٥] في الّسّجان وما يجوز له منه وفيه 
٥٠٠  ................................................................... باب [٢٦] في أهل الّسجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم 
باب [٢٧] في نفقة أهل الّسجن وأحكام ذلك ..........................................................................................  ٥٠٨
باب [٢٨] فيما ينبغي للحاكم عند إطالق المحبوس ...........................................................................  ٥١٢
٥١٦  .................................................................................................. باب [٢٩] في أحكام الّتهم وثبوت أصلها 
٥٢٠  ................................................................................................................... باب [٣٠] في حبس الّتهم وحّدها 
٥٢٤  .......................................................................................... باب [٣١] في لحوق الّتهمة ووجوب صّحتها 
٥٣١  .......................................................................... باب [٣٢] الّتهم في القتل والدماء والحبس في ذلك 
باب [٣٣] الّتهم في الجروح والّتهمة في األموال بذلك ....................................................................  ٥٣٧
باب [٣٤] في الّتهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين ..........................  ٥٤٢
باب [٣٥] في الّتهمة في الّسرق والحبس في ذلك ...............................................................................  ٥٤٩
٥٥٣  ................................................................................................... باب [٣٦] ما تلحق فيه الّتهمة من الّسرق 
٥٥٥  ......................................................................................... باب [٣٧] في الحبس والّتهم في قطع السبيل 
باب [٣٨] في الحبس والتهمة في األموال واإلحداث فيها ..............................................................  ٥٥٨
باب [٣٩] في الحبس والّتهم في الفروج ونفي المّتهمين .................................................................  ٥٦١
٥٧٦  ............................................................... باب [٤٠] في الحبس والّتعزير على الّشتم وما أشبه ذلك 
٥٨٧  ................................................................ باب [٤١] في حبس الّنساء وعقوبتهّن وكيف يكون ذلك 
باب [٤٢] في العبيد وعقوبتهم والحبس لهم ...........................................................................................  ٥٨٨
باب [٤٣] في حبس الّصبيان والمجانين والحبس لهم .......................................................................  ٥٩١
٥٩٥  .............................................................................................................................. باب [٤٤] في صرف المضاّر 
٥٩٩  .................................................................................................... باب [٤٥] في صرف المضاّر عن الّطريق 
باب [٤٦] في صرف المضاّر عن المساجد والمنازل ...........................................................................  ٦٠٨
٦١٢  .......................................................................... باب [٤٧] في صرف المضاّر عن األموال والمساجد 



المجّلد الرابع والعشرون ـ الفهارس الفنية٣٦٦

OـK(,"ا  1ّE/ "ا '!2س 

25[ L"(-"ء ا�ا"/ــ

Hـ,ـ)ب ا":6ــ)ء

٧  .................................................................................................... باب [١] في القضاء واألحكام ومعاني ذلك 
١٤  ........................................................................................................... باب [٢] في فضل القضاء والحّث عليه 
٢١  ....................................................................................... باب [٣] الّتغليظ في القضاء واألحكام والّتشديد 
٢٩  ............................................................................................................................... باب [٤] في القضاة وأصنافهم 
٣٢  .............................................. باب [٥] أّول من قضى بين الّناس وحكم آدم وداود وسليمان 1 
٣٨  .............................................................................................. باب [٦] في قضايا علّي بن أبي طالب وغيره 
باب [٧] في أخبار القضاة .........................................................................................................................................  ٤٢
باب [٨] من يكون قضاؤه وحكمه حّجة على الّناس ...............................................................................  ٤٩
٥٣  .......................................................... باب [٩] في صفة القاضي والّدخول في القضاء والخروج منه 
باب [١٠] ما يجوز للقاضي وينبغي له .............................................................................................................  ٥٧
٥٩  ................................................................................................................................. وهذا باب في العهد اختصرته 
باب [١١] في آداب القاضي ومما يستحّب له ويؤمر به ويكره له ...................................................  ٦٨
٧٧  .................................................................. باب [١٢] في موضع القضاء ووقته وما يستحّب من ذلك 
٨٠  ................................................................................................................. باب [١٣] في إثبات األحكام وكتبها 
٨٥  ........................................................................... باب [١٤] في كتب الحّكام وائتمان الّثقة على حفظها 
باب [١٥] من يجوز حكمه وتوليه ومن ال يجوز .......................................................................................  ٨٨
٩٢  ............................................................................................................................ باب [١٦] الحكم بأمر الجبابرة 
باب [١٧] في الحَكم من الّرعّية ...........................................................................................................................  ٩٦
باب [١٨] حكم الحاكم إذا تراضى به الخصمان .......................................................................................  ٩٩
باب [١٩] الحكم من جماعة المسلمين .......................................................................................................  ١٠٢
١٠٧  ............................................................................................... باب [٢٠] في طاعة الحّكام ورفع الخصوم 



٣٦٧ فهرس الموضوعات الشامل

باب [٢١] في صفة من يجوز أن يوّلى ومن ال يجوز أن يوّلى ......................................................  ١١١
باب [٢٢] ما ينبغي للحّكام ويؤمرون به .....................................................................................................  ١٢١
١٢٣  ........................................... باب [٢٣] ما يجوز للحاكم أن يوّلي فيه غيره ومن يكون فيه حّجة 
١٢٨  ................................... باب [٢٤] ما يكره للحّكام والعّمال من المنافع وما أشبهها من الّرعّية 
١٣٠  .............................................................................. باب [٢٥] ما يكره للحّكام من التجارة وما أشبهها 
١٣٣  .................................................................... باب [٢٦] ما يكره للقاضي والعّمال من الهدايا وغيرها 
١٣٨  ..................................................... باب [٢٧] ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب 
باب [٢٨] ما يقبل من قول الحاكم وما ال يقبل ......................................................................................  ١٤٢
١٤٥  ............................... باب [٢٩] في كتب الحّكام إلى بعضهم بعًضا وما يجوز الحكم به منها 
باب [٣٠] من يجوز قبول الكتب على يديه ..............................................................................................  ١٥٠
١٥٢  ............................................................................................ باب [٣١] األحكام بالّدين وكيف صفة ذلك 
١٥٤  .................................................................................. باب [٣٢] في الحكم بالّرأي وصفة ذلك ولزومه 
باب [٣٣] في خطأ الحاكم ...................................................................................................................................  ١٥٨
١٦٣  .................................................................. باب [٣٤] ما يجوز للوالي فعله بإذن اإلمام أو بغير إذنه 
١٦٨  .................................................................. باب [٣٥] في استفهام اإلمام فيما يجعله للقاضي وغيره 
١٧٣  ................................................... باب [٣٦] إنفاذ الوالة حكم الوالة وغيرهم وما يجوز من ذلك 
باب [٣٧] في والي الوالي وما يجوز لهما .................................................................................................  ١٧٥
باب [٣٨] في والية الوالي مكان والٍ قبله .................................................................................................  ١٧٩
١٨٢  ......................................................................................................... باب [٣٩] في أعطيات الّشراة وغيرهم 
١٨٦  ................................................................... باب [٤٠] في المستخدمين بالّديوان من مال المسلمين 
باب [٤١] في َقسم عمر الّدواويَن من مال المسلمين ..........................................................................  ١٨٩
١٩٨  ............................................................. باب [٤٢] ما يجوز لإلمام ولمن أذن له في مال المسلمين 
٢٠١  .................... باب [٤٣] في إطالق مال المسلمين وحفظه وما يجوز من ذلك وما ال يجوز 
٢٠٤  .............................................................................................. باب [٤٤] في قبض الوالة والعّمال الّصدقة 
باب [٤٥] في الّدين على مال المسلمين .....................................................................................................  ٢٠٨
٢١٠  ................................................................................................... باب [٤٦] في الّضمان من مال المسلمين 
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باب [١] في األحكام وما يحّل أخذه بحكم الحاكم وما ال يحّل أخذه ....................................  ٢١٧
٢٢٢  ..................................................................................................... باب [٢] في األحكام وما ينبغي للحاكم 
باب [٣] في إحضار الخصم للحكم وغيره ................................................................................................  ٢٢٥
٢٣٠  ............................................................................................................. باب [٤] في إحضار الخصم بالمدرة 
باب [٥] في عصيان الخصم لمدرة الحاكم وحبسه على ذلك .......................................................  ٢٣٢
٢٣٥  ............................................................................................... باب [٦] في حبس الخصم النقطاع الحكم 
٢٣٧  ..................................................................................... باب [٧] في دعوى عصيان المدرة وصّحة ذلك 
باب [٨] في آداب الحاكم والّتسوية بين الخصوم وسماع الّشكوى واإلنصاف بينهم .........  ٢٣٨
باب [٩] في تعليم الخصوم الحجج وفتيا الحاكم في األحكام .....................................................  ٢٤٦
٢٤٨  .................................................................................... باب [١٠] في الحيل في األحكام على الخصوم 
٢٤٩  ................................................................................................................. باب [١١] في الحجج في األحكام 
باب [١٢] في الحكم إذا صّح من حاكمين أّيهما أولى ......................................................................  ٢٥٦
٢٥٧  ................................................................ باب [١٣] في حكم الحاكم بعلمه في مصره وغير مصره 
٢٦٢  ...................................... باب [١٤] في معاودة الحاكم الّنظر في حكمه أو حكم غيره وإتمامه 
باب [١٥] في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في ذلك .........................................................  ٢٦٤
٢٧١  ................................................................................. باب [١٦] في الحكم بالبّينة واليد وما أشبه ذلك 
باب [١٧] في األحكام في األصول واليد والبّينة ...................................................................................  ٢٧٦
باب [١٨] في األحكام في األموال واليد فيها ..........................................................................................  ٢٨٠
٢٨٣  .............................................................................................................. باب [١٩] في األحكام في العروض 
٢٨٥  ........................................................... باب [٢٠] الحكم في الّشيء يدخل في شيء آخر بغير رأيه 
٢٨٧  ......................... باب [٢١] الحكم فيما استهلك في غيره كالّصبغ في الّثوب وما أشبه ذلك 
٢٨٩  ........................................ باب [٢٢] في حكم الحاكم فيما كان في غير بلده وما ال يقدر عليه 



٣٦٩ فهرس الموضوعات الشامل

٢٩٠  ..................................................................................... باب [٢٣] في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته 
٢٩٤  ..................................................... باب [٢٤] في الحكم بالبّينات على اختالف أوقاتها وأصنافها 
٣٠١  .......................................................................................................................................................... باب [] من ذلك 
٣٠٢  .......................................................................................................................................................... باب [] من ذلك 
٣٠٣  ....................... باب [٢٥] في الحكم بين الخصمين فيما ليس في أيديهما لهما أو لغيرهما 
٣٠٧  ........................................... باب [٢٦] في البّينتين إذا اختلف الخصمان يتكافآن أو يحمالن به 
باب [٢٧] في حكم الّدعوى على من في يده شيء لغيره ................................................................  ٣١١
٣١٣  ............................................................................. باب [٢٨] الحكم في دعوى اليد واختالف صّحتها 
٣١٥  ........................................................................................... باب [٢٩] في أحكام الّدعاوى في اإلجارات 
٣١٨  ........................................................................................................ باب [٣٠] في حكم البّينة على الّتاريخ 
باب [٣١] في أحكام ما يصّح بالبّينات واختالفها في األصل والوقت .....................................  ٣٢٢
٣٣٢  ......................................................... باب [٣٢] في البّينة على الّنتاج والوالدة وما يتوّلد من غيره 
٣٣٨  ............................................................................... باب [٣٣] في حكم الّدعوى في الميراث والّنسب 
باب [٣٤] في اختالف دعوى الّطالب والمطلوب وبّينته ...................................................................  ٣٤٦
٣٥١  .......................................................................................... باب [٣٥] فيمن ينازع في شيء فيقّر به لغيره 
باب [٣٦] في األمانة ................................................................................................................................................  ٣٦٣
٣٦٥  .................................................................... باب [٣٧] في حكم الحاكم لنفسه أو ألقاربه أو غيرهم 
٣٦٧  ............................................................................................................... باب [٣٨] في الحكم على المريض 
٣٦٨  ...................................................................... باب [٣٩] في الحكم على األصّم واألعجم والمريض 
٣٧١  ......................................................................................... باب [٤٠] في الحكم للّصبّي واليتيم وعليهما 
باب [٤١] في الحكم بين الوالدين والولد .................................................................................................  ٣٧٤
٣٧٦  ........................................................ باب [٤٢] في الحكم بين أهل الذّمة والمشركين والمسلمين 
باب [٤٣] في الحكم على الهالك وعلى ورثته ......................................................................................  ٣٧٩
٣٨٤  .................................................................................................................. باب [٤٤] في الحكم على الغائب 
٣٨٩  ........................................................................................... باب [٤٥] في الحكم للغائب واالحتساب له 
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باب [٤٦] في الحكم على المتوّلي والمستتر عن الحاكم ................................................................  ٣٩٣
باب [٤٧] في الحكم في المماليك والّدعوى فيهم ..............................................................................  ٣٩٨
ومن باب الّدعاوى في البيوع ..............................................................................................................................  ٤٠٢
٤٠٣  .............................................................................................. باب [٤٨] في الّدعوى والحكم على العبيد 
باب [٤٩] في الحكم على المماليك ولهم ................................................................................................  ٤٠٥
٤٠٨  .............................................................................................. باب [٥٠] في الحكم على األعمى وله أذن 
٤١٠  .......................................................... باب [٥١] دعاوى الحكم بتوقيف الحاكم وقضائه في المال 
باب [٥٢] الّدعاوى وأحكامها ............................................................................................................................  ٤١٣
٤١٦  ........................................................................ باب [٥٣] في المّدعي والمّدعى عليه والوقف بينهما 
٤٢٠  ................................................................................................................................................... باب في المتداعيين 
٤٢٧  ...................................................................................................... باب في إقرار الخصوم وسقوط الّدعوى 
باب  في لفظ إقرار المّدعى عليه وما يثبت من ذلك ...........................................................................  ٤٣٢
٤٣٦  ............................................ باب [٥٤] في الّصلح بين الخصوم وكتاب الّشرط في ذلك ولفظه 
باب [٥٥] في الّصلح على اإلنكار بين الخصوم ....................................................................................  ٤٤٥
٤٤٨  ................................................................................... باب [٥٦] في الّصلح على الجهالة بين الخصوم 
باب [٥٧] في الّدعاوى في الجراحات وأرشها ........................................................................................  ٤٤٩
٤٥١  ................................................................................ باب [٥٨] في دعاوى الكّل والبعض وصّحة ذلك 
باب [٥٩] الّدعوى في األصول وأحكام اليد فيها ..................................................................................  ٤٥٦
باب [٦٠] الّدعاوى في األرض والّنخل .......................................................................................................  ٤٥٩
٤٦١  ............................................................................................................ باب [٦١] الّدعوى في الّدار وساكنها 
باب [٦٢] في الّدعوى في الحائط ...................................................................................................................  ٤٦٣
٤٦٧  .................................................................... باب [٦٣] الّدعوى في المجاري والّطرق والحدث فيها 
باب [٦٤] ما يثبت أحكام اليد واإلقرار في األموال .............................................................................  ٤٦٩
٤٧٤  ........................................................................................................... باب [٦٥] في األموال والّدعاوى فيها 
٤٧٧  ..................................................................... باب [٦٦] في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على رّبه 
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باب [٦٧]  في حكم ما يثبت من األحداث في األموال باّدعاء وغير اّدعاء،
٤٩٣  ................................................................................................................ مات أحدهم أو لم يمت 

باب [٦٨]  فيما يجوز الّتصّرف فيه من األصول واالنتفاع وما يمنع منه المّدعى له
وما أشبه ذلك .......................................................................................................................................  ٤٩٥
٥٠٣  ............................................................................................................ باب [٦٩] الّدعوى في البيوع والّثمن 
٥٠٦  ........................................................................................................................... باب [٧٠] الّدعوى في الكفالة 
٥٠٧  ........................................................................................................... باب [٧١] الّدعوى في الهبة والّصدقة 
باب [٧٢] الّدعوى في القرض واألمانة ........................................................................................................  ٥٠٩
٥١٢  ................................................................................... باب [٧٣] في دعوى الّنسب وما يسمع من ذلك 
باب [٧٤] الّدعوى في الولد واإلقرار به ......................................................................................................  ٥١٦
٥٢١  .......................................................................... باب [٧٥] في دعوى المرأة لولدهما الّنسب إلى أبيه 
٥٢٢  .............................................................................................. باب [٧٦] في دعوى ميراث وارث قد مات 
٥٢٥  .............................................................................................................. باب [٧٧] في الّدعوى بين الّزوجين 

باب [٧٨]  دعوى األختين تزويَج رجل ودعوى الّرجلين تزويج امرأة وما أشبه ذلك
٥٣١  ........................................................................................................................................... من المتنافي 
٥٣٥  ......................................................................................... باب [٧٩] الّدعاوى بين الّزوجات في الّطالق 
٥٤١  ..................................................................................... باب [٨٠] الّدعاوى في الّصداق والوطء والعقر 
٥٤٣  ..... باب [٨١] في دعوى المتساكنين والّشريكين بعد موت أحدهما كالّزوجين وغيرهما 
باب [٨٢] الحكم بين الّزوجين وغيرهما فيما اشترى أحدهما ......................................................  ٥٤٨
باب [٨٣] الّدعوى من أحد الّشركاء ...............................................................................................................  ٥٥٠
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باب [١] في الّشهود والبّينات ....................................................................................................................................  ٧
١٨  .............................................................................. باب [٢] في الّشهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم 
باب [٣] في استفهام المْشَهد والّشهود ..............................................................................................................  ٢٩
باب [٤] في الّزيادة في الّشهادة بعد الّتأدية ....................................................................................................  ٣٦
٣٧  .................................................................................................................................. باب [٥] في ألفاظ الّشهادات 
باب [٦] في الّشهادة على الوكالة .........................................................................................................................  ٣٩
باب [٧] الّشهادة على حكم الوصّية ...................................................................................................................  ٤٠
٤١  ................................................................................................................................. باب [٨] الّشهادة على الّديون 
٤٢  .................................................................................................................................... باب [٩] الّشهادة على العتق 
٤٣  .............................................................................................................................. باب [١٠] الّشهادة على الملك 
٤٤  ........................................................................................................................... باب [١١] الّشهادة على الّصداق 
باب [١٢] الّشهادة على الّنكاح ..............................................................................................................................  ٤٥
٤٦  ............................................................................................................................. باب [١٣] الّشهادة على الوكالة 
٤٨  .............................................................................................................................. باب [١٤] الّشهادة على الطرق 
باب [١٥] الّشهادة على النكاح والّرضاع .........................................................................................................  ٥١
٥٥  ............................................................................................................. باب [١٦] في أحكام الّشهادة وألفاظها 
باب [١٧] في الّشهادة على الّصكوك .................................................................................................................  ٥٩
٦٨  ............................................................................................................ باب [١٨] في معرفة الخصوم والّشهود 
٧١  ........................ باب [١٩] في معرفة المشهود عليه وفي الّشهادة على الّنسب، وما أشبه ذلك 
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٧٥  ................................................................................................ باب [٢٠] فيمن تجوز شهادته ومن ال تجوز 
٩٦  ............................................................................................................................ باب [٢١] في شهادة المشتبهين 
٩٨  ............................................................................................................................ باب [٢٢] في شهادة أهل الّذّمة 
١٠٧  ............ باب [٢٣] في شهادة أهل الّشرك على أهل الّشرك وأهل اإلسالم على أهل اإلسالم 
باب [٢٤] في شهادة الوكالء والّشركاء واألجراء ومن كان له سبب وما أشبه ذلك ..........  ١١٥
١٢٨  ................................................................... باب [٢٥] في شهادة األوصياء لألوصياء وما أشبه ذلك 
١٣٣  ............................................................................................... باب [٢٦] في شهادة الورثة والموَصى لهم 
باب [٢٧] الّشهادة لآلباء واألرحام وعليهما ..............................................................................................  ١٣٧
باب [٢٨] األجل في إحضار البّينات .............................................................................................................  ١٤٢
باب [٢٩] في هدم البّينات ...................................................................................................................................  ١٥٢
باب [٣٠] في تعديل البّينات وسؤال الحاكم المعدل ..........................................................................  ١٥٥
١٥٨  .................................................................................................................................. باب [٣١] من يكون معّدًال 
١٦٠  .................................................................................................................................. باب [٣٢] في لفظ الّتعديل 
باب [٣٣] في الّتعديل .............................................................................................................................................  ١٧٠
١٧٢  ...................................................................................................................... باب [٣٤] في صفة العدل وغيره 
باب [٣٥] في جرح البّينات .................................................................................................................................  ١٧٦
باب [٣٦] في حمل البّينة وسماعها ................................................................................................................  ١٨١
باب [٣٧] فيما يجرح به الّشاهد .......................................................................................................................  ١٩٠
باب [٣٨] في الّشهادة في األموال ...................................................................................................................  ١٩٥
١٩٨  ............................................................................... باب [٣٩] في الّشهادات على األحداث في الّطرق 
٢٠١  .............................................................................................................. باب [٤٠] في الّشهادة على األصول 
باب [٤١] في الّشهادة عن الّشهادة ومن تُحمل عنه ..............................................................................  ٢٠٨
٢٠٩  ....................................................................................................... باب [٤٢] في لفظ الّشهادة عن الّشهادة 
٢٢٢  ................................................................................................................. باب [٤٣] في الّشهادة على الّشهرة 
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باب [٤٤] في الحكم بالّشهرة ............................................................................................................................  ٢٣٥
٢٤١  ..................................................................... باب [٤٥] فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن ُيستشَهد 
باب [٤٦] فيمن ُيشِهد على فعله .......................................................................................................................  ٢٤٥
٢٤٧  .................................................................................................................... باب [٤٧] في شهادة من له سبب 
٢٥٠  ................................................................................................. باب [٤٨] في تأدية الّشهادة قبل أن تُطلب 
باب [٤٩] في خالف الّشهادة للّدعوى وعلم المشهود واختالف الّشهادة، وما أشبه ذلك ........  ٢٥٣
باب [٥٠] في الّشهادة على الّسرق ..................................................................................................................  ٢٥٩
٢٦٢  .................................................................................................................. باب [٥١] في الّشهادة على العطّية 
٢٦٣  ................................................................................................................. باب [٥٢] في الّشهادة في الميراث 
باب [٥٣] في اّتفاق الّشهادة واختالفها .........................................................................................................  ٢٧٠
٢٨٤  ............................................................................................. باب [٥٤] في أّي الّشاهدين أولى إذا اختلفا 
باب [٥٥] فيما ينتقض به الحكم .....................................................................................................................  ٢٩٢
باب [٥٦] في رجوع الّشهود عن شهادتهم .................................................................................................  ٢٩٩
٣٠٩  ......................................................................................................... باب [٥٧] فيما تبطل به شهادة الّشهود 
باب [٥٨] في شهادة الّزور والغلط والّتوبة من ذلك ............................................................................  ٣١٣
٣٢١  .................................................................................................................... باب [٥٩] في الّشهادة على العتق 
باب [٦٠] في الّشهادة على الّرضاع والّنكاح والّطالق ........................................................................  ٣٢٢
٣٣٠  ................................................................................................................. باب [٦١] في الّشهادة على الملكة 
٣٣٢  ................................................................................................................... باب [٦٢] في الّشهادة على العقل 
باب [٦٣] في الّشهادة على الموت .................................................................................................................  ٣٣٣
٣٣٦  ........................................................................................................................ باب [٦٤] في الّشهادة بالّدراهم 
٣٤٠  ...................................................................................................................... باب [٦٥] في الّشهادة في البيوع 
٣٤٣  ........................................................................................................................ باب [٦٦] الّشهادة في العروض 
٣٤٤  ...................................................................................................... باب [٦٧] في الّشهادة المعارِضة لغيرها 
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باب [١] األَيَْمان في األحكام ..............................................................................................................................  ٣٥٥
٣٨٣  .................................................................................................................... باب [٢] قطع األحكام والّدعاوى 
٣٨٥  ....................................................................................................................... باب [٣] في األيمان بالمصحف 
٣٨٧  .......................................................................................................... باب [٤] ما فيه أيمان وما ال أيمان فيه 
باب [٥] األيمان بالّنصب ......................................................................................................................................  ٤٠١
٤٠٩  ........................................................................................................... باب [٦] أيمان أهل الّذّمة والمشركين 
باب [٧] اليمين في األصول ................................................................................................................................  ٤١١
باب [٨] اليمين في الّطرق والّسواقي .............................................................................................................  ٤١٧
باب [٩] اليمين في الّرم واآلبار ........................................................................................................................  ٤٢٠
باب [١٠] اليمين بين الجماعة في األشياء المتفرقة .............................................................................  ٤٢٣
٤٢٧  ................................................................................................... باب [١١] اليمين بين العامل ورّب المال 
٤٣٠  ............................................................................................... باب [١٢] اليمين في الّثياب والّدعوى فيها 
٤٣٥  ..................................................................................................... باب [١٣] في الوطء في الحيض والّدبر 
٤٤١  ...................................................................................................... باب [١٤] األيمان في الّطالق والّصداق 
٤٤٦  ............................................................................... باب [١٥] اليمين في الّرّد وغيره من أمور األزواج 
٤٥٠  ............................................................................................................... باب [١٦] اليمين في البيوع والّثمن 
٤٥٥  ......................................................................................................... باب [١٧] األيمان في العيوب والبيوع 
باب [١٨] اليمين على الجهالة في البيوع ...................................................................................................  ٤٦١
٤٦٤  ......................................................................................................................... باب [١٩] اليمين على الحقوق 
باب [٢٠] اليمين في القرض والعطّية واألمانة والّلقطة ......................................................................  ٤٦٧
باب [٢١] اليمين في الميراث ............................................................................................................................  ٤٧٢
باب [٢٢] في الحاكم إذا أمر من يحلف الخصم ...................................................................................  ٤٧٤
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باب [٢٣] المقّر والّشاهد والمقّر له ................................................................................................................  ٤٧٧
٤٨٧  ..................................................................... باب [٢٤] اليمين على األمر واألخذ والّسرق والّتسليم 
٤٩٤  .......................................................................................... باب [٢٥] األيمان بالّتهمة واألحداث وغيرها 
٤٩٧  ............................................................................................................ باب [٢٦] اليمين على الّتهم والّسرق 
باب [٢٧] اليمين في الّدماء والجراحات .....................................................................................................  ٥٠٤
باب [٢٨] اليمين بين المماليك وغيرهم وبينهم ....................................................................................  ٥١٠
٥١٤  ........................................................................................ باب [٢٩] في يمين المأمور والوكيل والوصّي 
٥١٨  .................................................................................................................................... باب [٣٠] في لفظ الوكالة 
باب [٣١] فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما ال يجوز .........................................................................  ٥٢١
باب [٣٢] في الوكالة والمنازعة ........................................................................................................................  ٥٢٨
٥٣٨  ............................................................................................................... باب [٣٣] الوكالة في تقاضي الّدين 
باب [٣٤] الوكالة في الهبة ...................................................................................................................................  ٥٤١
٥٤٤  ............................................................................................................................. باب [٣٥] الوكالة في الوديعة 
٥٤٩  ...................................................................................... باب [٣٦] ما يقبل من قول الوكيل وما ال يقبل 
٥٥٣  ................................................................................................. باب [٣٧] الوكالة في البيوع وقبض الّثمن 
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٧  ......................................................................................................................................... باب [١] في البحر وحريمه 
باب [٢] في حريم الّنهر والبئر والمسجد والجدار ....................................................................................  ١١
باب [٣] في البئر وحريمها واالشتراك فيها ....................................................................................................  ١٤
باب [٤] في األفالج وحريمها ................................................................................................................................  ١٨
٢٤  ............................................................................. باب [٥] في الَفَلج إذا كسر أو َمَحل ثم رجع وأخرج 
٣١  ........................................................................................................................ باب [٦] في المنازف من األفالج 
باب [٧] دخول الّسيل األرضين واألنهار .........................................................................................................  ٣٣
٣٦  ............................................................................................................ باب [٨] في الماء الذي ُيحَسب كسوًرا 
٤٠  ............................................................................................................................... باب [٩] في الماء الذي يوجل 
٤١  ................................................................................................................... باب [١٠] في الّزيادة في أواد الَفَلج 
٤٥  ...................................................................................................................................... باب [١١] في حفر األفالج 
٥٤  .................................................................................................. باب [١٢] في جباة الَفَلج وفعلهم في حفره 
باب [١٣] في شْحب الّسواقي وأحكام ذلك .................................................................................................  ٥٩
٦٥  .......................................................................................................................... باب [١٤] في الّسواقي وحريمها 
٧٠  ................................................ باب [١٥] في إخراج الّسواقي من األرض إذا ذهبت وأحكام ذلك 
باب [١٦] في تصريج األفالج وغير ذلك .......................................................................................................  ٧٦
باب [١٧] في كبس الّسواقي وما أشبه ذلك ..................................................................................................  ٨٢
٨٥  ........................................................................................................................ باب [١٨] في الّسواقي وأحكامها 
٩٦  ........................................................................................................... باب [١٩] القناطر والغما على الّسواقي 
٩٩  .......................................................................................................... باب [٢٠] البناء على الّسواقي واألفالج 
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١٠٣  .................................................................................................................................. باب [٢١] في فتح األجايل 
١٠٨  ................................................................................................................................... باب [٢٢] في سّد األجايل 
١١٠  ............................................................................................. باب [٢٣] في سّد الماء في األجايل وحدره 
١١٢  .......................................................... باب [٢٤] فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها 
باب [٢٥] فيمن عليه شرب لغيره من قَِبل َبْيعٍ أو غيره ......................................................................  ١٢٠
١٢٥  .................................. باب [٢٦] في ضمان الماء والخالص منه، واالنتفاع بالّسقي من الَفَلج 
١٣٦  ............................................................. باب [٢٧] في تحويل السواقي وتحويل الماء عن الّسواقي 
باب [٢٨] في إخراج السواقي في الّطرق واألموال ...............................................................................  ١٤٠
١٤٨  ............. باب [٢٩] فيما يجوز للمقّدم لمساقاة األفالج وما يجوز منه لغيره، وما ال يجوز 
١٥١  .................................................................................................................................. باب [٣٠] في قياس الّنخل 
باب [٣١] في قياس الّنخل العواضد ..............................................................................................................  ١٥٦
١٧٣  ............................................................................................... باب [٣٢] في قياس الّنخل ذوات الحياض 
١٧٨  ............................................................................................................................... باب [٣٣] في الّنخل الوقائع 
باب [٣٤] فيما يقطع قياس الّنخل ...................................................................................................................  ١٨٣
١٨٤  ...................................................................................................... باب [٣٥] في قياس الّشجر وما يستحّق 
باب [٣٦] في الُقَلل وأحكامها ...........................................................................................................................  ١٨٩
باب [٣٧] في الّطرق وأحكامها وحدودها ..................................................................................................  ١٩١
باب [٣٨] في الّطريق في المقابر وأحكامها ..............................................................................................  ١٩٥
باب [٣٩] في طرق المنازل .................................................................................................................................  ١٩٦
٢٠٧  ............................................................................................................................... باب [٤٠] في طريق األموال 
٢١٥  ................................................................................................................................... باب [٤١] في طريق الّتابع 
باب [٤٢] في األحداث في الّطرق وصرف المضاّر عنها ..................................................................  ٢٢٥
باب [٤٣] االنتفاع من الّطريق ............................................................................................................................  ٢٤٣
٢٤٨  ....................................................................................................... باب [٤٤] في من يلزمه إصالح الّطريق 
باب [٤٥] في تحويل الّطريق ..............................................................................................................................  ٢٥٠



٣٧٩ فهرس الموضوعات الشامل

٢٥٣  ............................................................................................................ باب [٤٦] في أبواب المنازل وفتحها 
٢٥٩  .................................................................................................................. باب [٤٧] في الميازيب وأحكامها 
باب [٤٨] في الجدر وحريمها، واألحكام فيها ........................................................................................  ٢٦٥
٢٧١  .................................................................................................... باب [٤٩] في توزير الجدر واالنتفاع بها 
٢٧٥  .................................................................................... باب [٥٠] في الجدر المتالصقة واألحداث فيها 
٢٧٨  ........................................................................................ باب [٥١] في الُكنف والبالليع وما أشبه ذلك 
باب [٥٢] االنتفاع بالجدر وضمانها ...............................................................................................................  ٢٨٣
٢٨٥  ....................................................................................................................... باب [٥٣] في الحضار وأحكامه 
باب [٥٤] في الّستر على المساكن ..................................................................................................................  ٢٨٨
٢٩١  .............................................................................................................................................. باب [٥٥] في المباناة 
باب [٥٦] في أهل الّذّمة والبناء في أرض أهل الّذّمة ..........................................................................  ٢٩٩
باب [٥٧] في مباناة من له ُسْفٌل ومن له ُعُلو في منزل ......................................................................  ٣٠٠
باب [٥٨] في الفسل والّزرع والعمارة في المال المشترك ................................................................  ٣٠١
٣١٤  ..................................................................... باب [٥٩] في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد 
٣١٩  ................................................................................................ باب [٦٠] الفسل والعمارة في مال الّزوجة 
باب [٦١] في فسل الرجل وعماره في مال غيره ....................................................................................  ٣٢٤
٣٣١  .......................................................................................................................... باب [٦٢] المفاسلة بين الّناس 
باب [٦٣] كم يفسح الفسل عند الحدود والجدر ...................................................................................  ٣٣٩
٣٤٣  ........................................................................................................................ باب [٦٤] الّتقدمة للّسماد للبيع 
باب [٦٥] في السماد من السيول والمباحات ...........................................................................................  ٣٤٥

25[ 3S(-"ء ا�ا"/ـ

H,)ب Q )ن األS=ال وا"0:=ق

باب [١] في تحليل األموال وتحريمها ..........................................................................................................  ٣٥٩
٣٦٤  .......................................................................................................................... باب [٢] في المغتصب وصفته 
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٣٦٨  ...................................................... باب [٣] ما يتوّلد بسبب الغصب وما أشبه ذلك من األحداث 
باب [٤] في غصب العروض وضمانها .........................................................................................................  ٣٧١
٣٧٣  ..................................................................................... باب [٥] ضمان ما يكال ويوزن بالغصب وغيره 
٣٧٨  .............................................................. باب [٦] فيما وجد عند الّسارق، هل يجوز أخذه من يده؟ 
٣٨٤  ........................................................................................ باب [٧] اإلباحة في األموال وما يجوز ويثبت 
٣٩٠  ................................................................................ باب [٨] في الّداّلة بين الّناس في األموال وغيرها 
٤٠٠  ......................................................... باب [٩] في الّتعارف بين الّناس وما يجوز منه وتفريع ذلك 
باب [١٠] ما يجوز الّتعارف فيه وما ال يجوز ...........................................................................................  ٤١٥
٤١٨  ... باب [١١] ما يجوز للّرهائن المحبوسين في الّسكن واآلنية والّطعام وغير ذلك وما ال يجوز 
٤٢٦  ............................................................................. باب [١٢] في ركوب البحر وما يجوز في المراكب 
٤٣٠  ....................................................................... باب [١٣] ما يجوز استعماله في المراكب من اآلالت 
٤٣٦  .................................................................................. باب [١٤] في طرح األمتعة في البحر عند الخّب 
٤٣٩  ................................................................. باب [١٥] في المكسورين في البحر وأمتعتهم ومراكبهم 
٤٤٢  ......................................................................... باب [١٦] في أمتعة المكسورين في البحر وإخراجها 
٤٤٤  ................................................ عيه  باب [١٧] في االنتفاع من وكيل المال أو عامله أو قّيمه ومد
باب [١٨] ما يجوز لقطه من ثمار األموال من الحصون وغيرها ..................................................  ٤٤٧
٤٥٠  ................................................. باب [١٩] ما يجوز في األموال واالنتفاع بها والّضمان في ذلك 
٤٥٤  ................................................ باب [٢٠] في الحشيش من الحصون وغيرها والّضمان في ذلك 
٤٥٧  ................................................................................ باب [٢١] ما يجوز أخذه واالنتفاع به من األموال 
٤٦١  ...................................................................... باب [٢٢] ما يخرج مخرج المباح من األموال وغيرها 
باب [٢٣] في غصب األرض والبناء فيها واألحداث ...........................................................................  ٤٦٦
باب [٢٤] ما يجوز ويثبت في المال المغتصب من رّبه، وما ال يثبت ......................................  ٤٧٠
٤٧٣  .................................................................................................... باب [٢٥] االنتفاع بالّنار ولهبها وجمرها 
٤٧٥  .......................................................... باب [٢٦] ما يجوز االنتفاع به من اآلبار واآلالت بالّتعارف 
٤٨٢  ...................................................................................................... باب [٢٧] االنتفاع من األنهار بالّتعارف 
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٤٨٦  ............ باب [٢٨] فيما يخرج من األنهار والّسقي به وما يجوز من ذلك، وما يضمن منه 
٤٩٠  ............................................................. باب [٢٩] الّطحن في الّرحى والّتعارف والّضمان في ذلك 
٤٩٣  ............................................... باب [٣٠] في المساكن وما يجوز منها وفيها، والّضمان في ذلك 
باب [٣١] مسائل الخطأ في األموال والّدماء والّضمان في ذلك ...................................................  ٤٩٧
باب [٣٢] الّضمان بالّنار ........................................................................................................................................  ٥٠١
٥٠٤  ......................................................................................... باب [٣٣] الّضمان في األموال والخالص منه 
٥٠٦  ............................................................................................... باب [٣٤] الّضمان في األحداث في الّطرق 
٥١٠  ................................... باب [٣٥] الّضمان بالمخوف على الّطريق واألموال والّتقدمة في ذلك 
٥١٣  ................................................................................... باب [٣٦] الّتقدمة على اليتيم والغائب والّشركاء 
باب [٣٧] الّضمان بالّصرع والّدفع ..................................................................................................................  ٥١٥
٥١٩  .................................................................... باب [٣٨] ما يوجب ضمان الّشيء المغصوب والخراج 

باب [٣٩]  في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغّلة في الحيوان وغيره، والّنفقة
٥٢٣  ................................................................................................................. والمؤونة وما أشبه ذلك 
باب [٤٠] في ضمان الّدواّب والّسرق والَعقر وغير ذلك ..................................................................  ٥٣١
٥٣٥  ................................................................................................................................. باب [٤١] في ضمان العبيد 
٥٣٩  ........................................................................................ باب [٤٢] في غصب الجارية وأوالدها وبيعها 
٥٤١  ............................................................................ باب [٤٣] في غصب األََرِضين والّزرع والفسل فيها 
باب [٤٤] في غصب الّزراعة والبذر، والعرف في ذلك .....................................................................  ٥٤٤
٥٤٧  ................................................................................................................................ باب [٤٥] في غصب الفسل 
باب [٤٦] في الّضمانات والخالص منها ....................................................................................................  ٥٥٠
باب [٤٧] في الحّل والبراءة من الحقوق والّضمانات .........................................................................  ٥٥٢
٥٥٥  ....................................................... باب [٤٨] في ألفاظ الحّل، وقيمة الّضمان، وتعريف الحقوق 
٥٦٧  ................................................................................................... باب [٤٩] في الحّل على شرط أو مثنوّية 
٥٧٠  ........................................ باب [٥٠] في الّضمان للغائب والمرأة، والخالص، والحّل في ذلك 
باب [٥١] ما يجوز له فيه الحّل وما ال يجوز ...........................................................................................  ٥٧٤
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باب [٥٢] الّضمان لمن ال يعرف رّبه، وفي الخالص منه .................................................................  ٥٧٥
٥٧٩  ......................................................................................................... باب [٥٣] في المضمونات وما أشبهها 
٥٨٠  .................................................................. باب [٥٤] في ضمان الكتب والّنسخ والّتعارف في ذلك 
٥٨٤  .......................................................................... باب [٥٥] في العمل بالكتب والّرسالة والّتعارف فيه 
٥٨٩  ........................................................... باب [٥٦] في األكل والّطعام والّتعارف، والّضمان في ذلك 
باب [٥٧] في الّشرب والماء والّتعارف، والّضمان في ذلك ............................................................  ٥٩٤
٥٩٦  ................................................................................. باب [٥٨] في الّتغّوط والبول في األموال وغيرها 
٥٩٨  ................................................................................... باب [٥٩] في ضمان المتصادمين وما أشبه ذلك 
٦٠٠  .................................................................................. باب [٦٠] الّضمان باآلبار والحفر وما أشبه ذلك 
٦٠٦  ..................................................................................................................................... باب [٦١] الّضمان بالعين 
٦٠٨  ................................. باب [٦٢] ما يجوز االنتفاع به من المال المغتصب وغيره وما ال يجوز 
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٧  .................................................................................................................................. باب [١] في المساجد وفضلها 
باب [٢] في المساجد والقعود فيها، والّضمان في ذلك .........................................................................  ١٣
باب [٣] ما يجوز االنتفاع به من المساجد .....................................................................................................  ١٩
باب [٤] ما يجوز أو يستحّب أو يكره في المساجد من القول والعمل ........................................  ٢١
٢٩  .................................................................................... باب [٥] في فضل بناء المساجد وطرقها وعمارها 
باب [٦] في هدم المساجد واألحداث فيها ....................................................................................................  ٣٣
٣٦  ................................................................................................. باب [٧] في بناء المساجد، وَحد الُبعدِ بينها 
٣٩  .................................................. باب [٨] في بناء المساجد من مالها أو غيرها، واإلجارة في ذلك 
٤٦  .................................................................................... باب [٩] في تجديد المساجد وتوسيعها وتضييقها 
باب [١٠] في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخالص منها ....................................................  ٤٩
باب [١١] في العطّية واإلقرار للمساجد ...........................................................................................................  ٥٥
٥٩  ............................................................................ باب [١٢] في الوصايا للمساجد وعمارتها ومصالحها 
٦٣  ............................................... باب [١٣] في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها والّنظر في ذلك 
م ومن يستحّق منه ومن ال يستحّق .....................................................................  ٦٧ باب [١٤] في أهل الر
باب [١٥] في قسمة الّرموم وبيعها في الّرموم من الخبائر وغيرها ..................................................  ٦٩
٧٥  ............................................... باب [١٦] في الّزراعة والفسل والعمارة في الّرموم ألهلها وغيرهم 
باب [١٧] في الّضمان من الّرموم وهدم الجباه له .....................................................................................  ٧٧
٨٠  ................................................. باب [١٨] ما يجوز من األحداث واالنتفاع في الّرموم أو ال يجوز 
٨٥  ....................................................................................................................................................... باب [١٩] األثارات 
٨٧  ............................................................................................................................................ باب [٢٠] المباح للّناس 
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٨٩  ........................................................................... باب [٢١] في قطع الّسدر والغاف وغيره من األشجار 
٩٤  ....................................................................................... باب [٢٢] في الّصوافي وحكمها، ومن يستحّقها 
باب [٢٣] في زراعة الّصوافي واالنتفاع منها ................................................................................................  ٩٩
١٠٤  ........................................................................................ باب [٢٤] في األحداث في الّصوافي والّساقية 
١٠٦  ................................................................................................................................. باب [٢٥] في بيع الّصوافي 
١٠٨  ................................................................................................. باب [٢٦] في المعادن وقسمها على أهلها 
١٠٩  ........................................................................................................................ باب [٢٧] في الّرموم وأحكامها 
١١١  ................................................................................................................................. باب [٢٨] في زراعة الّرموم 
باب [٢٩] في المنحة في الّرموم، وفي صفة الجباه ..............................................................................  ١١٣
١١٨  ......................................................................................... باب [٣٠] في القعادة في الّرموم، وطناء الماء 
١٢٢  ......................................................................... باب [٣١] في األشجار في المسجد والّطريق والقبور 
باب [٣٢] في المقابر وشجرها، وشجر الحرم .........................................................................................  ١٢٦
١٢٨  ..................................................................................................................................... باب [٣٣] في مال الفقراء 
١٣٣  ................................................................................... باب [٣٤] في مال الّسبيل والفقراء وما ال ُيعَرف 
١٣٧  ................................................................................................. باب [٣٥] في أموال الوقوف، والّلفظ فيها 
١٤٠  ........................................................................................... باب [٣٦] في مال الغائب، وما ال ُيعَرف رّبه 
١٤٢  ............................................................................................................. باب [٣٧] في الوديان وما ينبت فيها 
باب [٣٨] في مجاري الّسيول والحدث في الوديان .............................................................................  ١٤٥
باب [٣٩] في الجبال ...............................................................................................................................................  ١٤٨
١٥٠  ........................................................................................ باب [٤٠] في الموات من األرض والّصحاري 
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١٥٩  .................................................................................... باب [١] ما ينبغي للحاكم في الّدواّب ومضاّرها 
١٦٣  ............. باب [٢] في الحكم في إحداث الّدواّب ومضاّرها، والحبس والعقوبة على ذلك 
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١٦٨  ............................................................. باب [٣] في إطالق الّدواّب وحبسها، وما يضمن من ذلك 
باب [٤] في صفة القيمة بضمان فساد الّدواّب وقيمة األحداث فيها وما أشبه ذلك .........  ١٧٥

باب [٥]  في سياقة الّدواّب من الحروث والحدث فيها، وما ال يجوز من ذلك ويلزم،
١٧٩  ................................................................................................................................................ وانتباه ذلك 
باب [٦] في الّتقديم والحّجة على أرباب الّدواّب .................................................................................  ١٨٥
١٨٧  ............................................................. باب [٧] في راكب الّداّبة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها 
١٩٥  .................................................................................... باب [٨] في إحداث الّدواّب في الّناس وغيرهم 
١٩٩  ......................... باب [٩] ما يجوز في الّدواّب لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك 
٢٠٨  .................................................................................................................... باب [١٠] اّتخاذ الّدواّب واألنعام 
٢١٤  ............................................................................................................................................. باب [١١] في الجّاللة 
باب [١٢] في كنى الّدواّب وأسمائها .............................................................................................................  ٢١٥
٢١٧  ................................. باب [١٣] في الكالب والّسنانير واّتخاذها، واألحداث فيها، وغير ذلك 
٢٢٣  ...................................................................... باب [١٤] في الحّية والعقرب وقتلهما، وسائر الّدواّب 
٢٢٩  .............................................................................................................................................. باب [١٥] في الّذباب 
٢٣٠  .......................................................................................................................... باب [١٦] في أصوات الّدواّب 
باب [١٧] في نكاح البهائم ..................................................................................................................................  ٢٣٣
٢٣٦  ..................................................................................... باب [١٨] في اختالط الّدواّب، والخالص منها 
٢٣٩  ............................................................................. باب [١٩] في الّطير واّتخاذه وأحداثه وضمان ذلك 
٢٤٢  ................................................................................................ باب [٢٠] في الّضمان بالحقوق وأحكامها 
٢٤٨  .................................................................................. باب [٢١] الّضمان عّمن يطالبه الّسلطان بالخراج 
باب [٢٢] في الكفالة وما يثبت وما ال يثبت ............................................................................................  ٢٥١
٢٥٥  ................................................... باب [٢٣] في الكفالة بالنفس، والحّق، وحكم الفرق بين ذلك 
٢٥٨  ........................................................................................................... باب [٢٤] في كفالة العبد والكفالة له 
٢٦٠  .......................................... باب [٢٥] في قبض الكفيل من المكفول عليه، وما يجب في ذلك 
باب [٢٦] ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه ...............................................................................  ٢٦٢
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٢٦٥  ...................................................................................................................... باب [٢٧] في الحوالة وأحكامها 
باب [٢٨] فيمن أمر ببيع ألحد وغيره ...........................................................................................................  ٢٧١
٢٧٢  ..................................................................... باب [٢٩] في اإلشهاد على الّديون والحقوق، وكتابتها 
يْن وما يجوز ويستحّب ويكره منه ............................................................................  ٢٧٥ باب [٣٠] في الد
ين وكتبها .........................................................................................  ٢٨٠ باب [٣١] في تمام الّشهادة على الد
باب [٣٢] في آجال الّديون، وما يثبت منها ...............................................................................................  ٢٨٣
٢٨٧  ........................................................................................................ ين على الهالك  باب [٣٣] في محّل الد
باب [٣٤] في تأجيل الّدين، والحّق الحال .................................................................................................  ٢٩٠
٢٩١  ............................................................................................................. باب [٣٥] في قضاء الّدين قبل محّله 
٢٩٣  .................................................................... باب [٣٦] في براءة المديون من الّدين بقضاء غيره عنه 
باب [٣٧] في المرافعة في الّديون، والمقاصصة فيها ...........................................................................  ٢٩٦
٣٠١  ...................................................... باب [٣٨] في االنتصار ممن جحد الحّق، وما يجوز من ذلك 
٣٠٩  ...................... باب [٣٩] في ما يجوز لمن عليه ديون وضمانات في ماله ونفسه، وما يكره 
٣١٥  .............. باب [٤٠] ما يستحّب من قضاء الّديون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك 
باب [٤١] في دفع الّدين وقبضه ونقصانه، وما ثبت من ذلك ........................................................  ٣٢١
باب [٤٢] فيما يكون قبًضا من دفع الّديون، وفيمن امتنع من قبض حّقه ...............................  ٣٢٤
باب [٤٣] في ترك الّديون واإلبراء منها .......................................................................................................  ٣٢٩
باب [٤٤] األحكام في الحقوق والّديون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها ..................  ٣٣٤
باب [٤٥] في حجر الحاكم على المديون ماله وفي إزالة ماله بعد ذلك ................................  ٣٣٩
٣٤٣  .............................................................................. يْن  باب [٤٦] ما يلزم المديون بيعه من مالِه في الد
٣٤٧  ............................................................. باب [٤٧] في بيع المديون ما له في الديون إذا ُحكم عليه 
باب [٤٨] في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك ......................................  ٣٥٠
٣٥٦  .......................................................... باب [٤٩] في تفليس المديون إذا لم يكن له مال وال صنعة 
٣٥٩  .......................................................................... باب [٥٠] ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله 
٣٧١  ..................................................................................................................... باب [٥١] الفريضة على المديون 
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٣٧٤  ............................................................................................................ يْن من المنفعة  باب [٥٢] فيما جّر الد
٣٧٧  ....................................................................................................... باب [٥٣] في إزالة الّديون واإلقرار بها 
٣٨١  ......................... باب [٥٤] فيما يلزم المديون الخروج فيه والّضمان لمن ال يعرف وال يلزم 
يْن المشترك ودين الغائب ...............................................................................................  ٣٨٥ باب [٥٥] في الد
٣٩٤  ............................................................................. باب [٥٦] في القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه 
٣٩٨  ............................................................................ باب [٥٧] في قرضٍ جّر منفعة بشرط أو بغير شرط 
باب [٥٨] في رّد القرض، وما يجوز ويثبت من ذلك .........................................................................  ٤٠١

ا"/�ء ا"0)دي وا"257ون

H,)ب ا"7 )ل واإلF)رات

٤٠٩  ...................................................................................................... باب [١] في العمل والعّمال في األموال 
باب [٢] فيما يجب على العامل وما ال يجب عليه ...............................................................................  ٤١٧
باب [٣] فيما يلزم فيه العامل من الّضمان، وما ال يلزمه، وما يجوز له ....................................  ٤٢٠
باب [٤] في قرض العامل وعطّيته من المال، وما يثبت له وما يجوز .......................................  ٤٢٦
٤٣٦  ....................................................................................................................................... باب [٥] في عمل الّنخل 
باب [٦] في عمل العامل على غير شرط ....................................................................................................  ٤٤٦
٤٤٩  ............................................................ باب [٧] فيما سقاه العّمال من الّنخل والّشجر بغير مقاطعة 
٤٥٣  ............................................................................................ باب [٨] في عمل العامل في المال إذا أدرك 
باب [٩] في إخراج العامل ونزعه من المال ..............................................................................................  ٤٥٧
باب [١٠] الّنصاف في الّزراعة وبيعها والّشراء منها وفي نفقة العامل .......................................  ٤٦٣
باب [١١] في عمل األشجار والّزراعة الّثابتة والمنتقصة ...................................................................  ٤٦٧
باب [١٢] في الجذور والّنضار في الّزراعة ................................................................................................  ٤٧٧
باب [١٣] في المنحة ...............................................................................................................................................  ٤٧٩
باب [١٤] في القعادة وأحكامها ........................................................................................................................  ٤٩٠
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٤٩٦  ................................................................................................... باب [١٥] في لفظ القعادة وما أشبه ذلك 
٥٠٧  ................................................................................................... باب [١٦] في قعادة األرض من غير رّبها 
باب [١٧] في المقتعد أرًضا من امرأة إذا كانت لزوجها ....................................................................  ٥١٤
باب [١٨] المقاطعة على األموال .....................................................................................................................  ٥١٨
٥٢١  ........................................................ باب [١٩] في الّزراعة في األرض المشتركة وفي أرض الغير 
٥٣٣  ........................... باب [٢٠] في زراعة األرض المشتركة، إذا غصب الّسلطان حّصة أحدهما 
باب [٢١] في الّشركة في الّزراعة .....................................................................................................................  ٥٣٧
٥٥١  ....................................................................................... باب [٢٢] األجرة في سقي الّزراعة وبّل الّطين 
باب [٢٣] في اإلجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره وما أشبه ذلك ............  ٥٦٧
٥٧٨  ........................................................................................................ باب [٢٤] العمل واإلجارة في المعادن 
٥٨١  .......................................................................... باب [٢٥] في العمل واإلجارة في األفالج المختصر 
باب [٢٦] في حفر األفالج واألنهار ...............................................................................................................  ٥٨٥
باب [٢٧] العمل واالنتفاع باألجرة .................................................................................................................  ٥٨٨
باب [٢٨] إجارة المنازل ........................................................................................................................................  ٥٩١
٥٩٤  .................................................................................................................. باب [٢٩] األجرة إلى وقت معلوم 
باب [٣٠] في استئجار األحرار والمماليك ................................................................................................  ٥٩٧
باب [٣١] في إجارة الّسفن والخشب ............................................................................................................  ٦٠٧
٦١٢  .................................................................................... باب [٣٢] في إجارة العروض من العدد وغيرها 
باب [٣٣] استئجار الّدواّب ..................................................................................................................................  ٦١٥
٦١٧  ................................................................. باب [٣٤] اإلجارة على الحمال والركوب وما أشبه ذلك 
باب [٣٥] اإلجارة على الحمال إلى األمصار والبلدان .......................................................................  ٦٢٢
٦٢٨  ............................................................ باب [٣٦] في األجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك 
باب [٣٧] في األجير والمكتري يكاري غيره بأقّل أو أكثر ..............................................................  ٦٣٤
٦٣٨  ........................................................ باب [٣٨] في أجرة الّنّساج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت 
٦٤٣  .............................................................. باب [٣٩] في الّصباغ والقصار والغّسال واألجرة في ذلك 
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باب [٤٠] في الّصائغ وما يجوز له ويلزمه .................................................................................................  ٦٤٥
٦٤٦  ........................................................................................................ باب [٤١] في اإلجارة في البناء والّلبِن 
باب [٤٢] اإلجارة في المجهول، وإجارة الّشطط ...................................................................................  ٦٥٠
باب [٤٣] في اإلجارة على إتيان المال و حماله و توصيله ...............................................................  ٦٥٣
باب [٤٤] اإلجارة على إتيان العبيد والّدواب ..........................................................................................  ٦٥٧
باب [٤٥] في إجارة الّشائف والّراقب وما يجوز ويلزم ......................................................................  ٦٦٢
٦٦٨  ..................................................................................... باب [٤٦] في العمل واإلجارة بجزء من الّشيء 
باب [٤٧] إجارة الّراعي، ومّدة األجرة في الشهر ...................................................................................  ٦٧١
٦٧٤  ....................................................................................................................... باب [٤٨] في القنية في الّدواّب 
٦٧٩  ....................................................... باب [٤٩] في األجير إذا خالف أو غالط أو عمل بعد الحجة 
باب [٥٠] في الّدعاوى واأليمان واألحكام في اإلجارات ................................................................  ٦٨٣
باب [٥١] في الحكم في الحمال وكرائه إذا امتنع المحمول إليه عن قبوله ..........................  ٦٩٥
٦٩٧  ............................ باب [٥٢] في موت العامل والمعمول له، أو تلف الّشيء، وما أشبه ذلك 
باب [٥٣] ما يلزم األجراء والعّمال، والمكترين من الّضمان، وما ال يلزم ..............................  ٧٠١
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باب [١] في األمانة والوديعة ......................................................................................................................................  ٧
باب [٢] في حفظ األمانة وحرزها .......................................................................................................................  ١١
١٤  .................................................................. باب [٣] في إحراز األمانة التي يجب حفظها وما ال يجب 
١٥  ......................................................................................................... باب [٤] ما يكون أمانة وما يجب حفظه 
باب [٥] في األمين إذا ائَتَمن غيره على أمانته .............................................................................................  ١٧
٢١  ......................................................................................... باب [٦] في تحويل األمانة وفدائها، والّسفر بها 
باب [٧] في بيع األمانة إذا خيف عليها الّتلف ............................................................................................  ٢٤
باب [٨] في أمانة الهالك والغائب واليتيم والّشركاء ................................................................................  ٢٦
باب [٩] في األمانة بين الّشركاء ...........................................................................................................................  ٢٨
٣٠  ............................................................................................... باب [١٠] في أمانة الّصبّي والعبد والمجنون 
باب [١١] في األمانة؛ إذا لم ُيعَرف رّبها .........................................................................................................  ٣٣
٣٨  ................................................................................................................ باب [١٢] في خلط األمانة في غيرها 
٤٠  ............................................................................................... باب [١٣] في األحكام والّدعاوى في األمانة 
باب [١٤] في األمانة إذا سرقت ............................................................................................................................  ٤٤
٤٧  .................................................................. باب [١٥] في القرض من األمانة والّتجارة بها، والّرّد فيها 
٤٩  ................................................................................................................ باب [١٦] ما يجب فيه ضمان األمانة 
٥٢  ...................................................................................................... باب [١٧] في الخالص من األمانة ورّدها 
باب [١٨] في األمر باألمانة واإلقرار بها .........................................................................................................  ٥٧

باب [١٩]  في األمانة والعارية؛ إذا مات من هما في يده وما يسع صاحبها والورثة
٦٤  ....................................................................................................................................................... من ذلك 
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باب [٢٠] في العارية ومعانيها، وثبوتها، واألحكام فيها ........................................................................  ٦٦
٧٣  .................................................................................. باب [٢١] في ضمان العارية والحجج في سقوطها 
٧٨  ....................................................................................................... باب [٢٢] في العارية على شرط الّضمان 
باب [٢٣] في استعمال العارية ورّدها، وما يجوز من ذلك ..................................................................  ٨٢
٨٤  ............................................................................... باب [٢٤] في مخالفة المستعير في استعمال العارية 
باب [٢٥] في العارية والمستعير ...........................................................................................................................  ٨٨
٩٠  .................................................................................................................. باب [٢٦] في منع العارية والماعون 
باب [٢٧] في عارية الّدواّب والعبيد ..................................................................................................................  ٩٢
٩٤  .................................................................................................................................. باب [٢٨] في عارية األصول 
٩٧  .................................................................................. باب [٢٩] في حبس العارية ورّدها والخالص منها 
باب [٣٠] في العارية إلى أجل ..........................................................................................................................  ١٠٠
باب [٣١] في بيع العارية ......................................................................................................................................  ١٠٢
١٠٤  .............................................................................................................. باب [٣٢] في الهدّية وما يجوز منها 
باب [٣٣] في الهدّية وجوازها، وما يكره ويستحّب ويجوز من ذلك ........................................  ١٠٨
١١٤  ......................................................................................... باب [٣٤] في الّصدقة وما يستحّب وما يجوز 
١٢١  ................................................................................................ باب [٣٥] في الّلَقَطة وما يجوز ويلزم فيها 
١٢٩  .................................................................................................... باب [٣٦] في تعريف الّلقطة والمّدة فيها 
١٣٣  ..................................................................................... باب [٣٧] الخالص من الّلقطة وبيعها وتعريفها 
١٤٣  ................................................................................ باب [٣٨] في لقطة ما ال عالمة له، والّشركاء فيها 
١٤٥  ................................................................................................ باب [٣٩] الّلقطة توجد في حيوان أو متاع 
١٤٨  ..................................................................................................... باب [٤٠] في عالمات الّلقطة واختالفها 
١٥٢  ........................................................................................... باب [٤١] في لقطة العبد والّصبّي والمعتدي 
١٥٥  ................................................................................................ باب [٤٢] في الّلقطة من المنازل واألموال 
١٦٠  ............................................................................................................................. باب [٤٣] في الكنز الجاهلّي 
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باب [٤٤]  فيما يجوز أخذه من الّلقطة، وما ال يجوز، من بّر أو بحر أو سيل أو نهر
أو غير ذلك ............................................................................................................................................  ١٦٢
١٦٧  ..................................................................... باب [٤٥] في الّضاّلة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك 

ا"/�ء ا"-)"L وا"257ون

H,)ب األوالد وا"&,)S_ وا":B)رى وا" 9:=د

باب [١] في األوالد ..................................................................................................................................................  ١٨٣
باب [٢] في الموؤودة من البنات .....................................................................................................................  ١٨٨
باب [٣] في عقوق الوالد والولد ......................................................................................................................  ١٩٣
١٩٦  ....................................................................... باب [٤] في الوالدين وبّرهما وما يجب لهما وعليهما 
١٩٨  ..................................................................................................................................................... يـــن  باب [٥] الـد
٢٠١  ........................................................................................ باب [٦] فيما يجوز للولد فعله بغير إذن والده 
باب [٧] في الولد َمن أولى به ِمن أهله .......................................................................................................  ٢٠٤
باب [٨] في الحضانة والّتربية ............................................................................................................................  ٢١١
٢١٥  ............................................................ َبابة وفي الفصال والّرضاع وعلى من يجب  باب [٩] في الر
بـابــة ........................................................................................................................................  ٢١٨ باب [١٠] في الـر
باب [١١] في فريضة األوالد ونفقتهم ...........................................................................................................  ٢٢٦
٢٢٩  ................................................................................................................................... باب [١٢] في نفقة األوالد 
٢٣٢  ............................................................................................................ باب [١٣] في كسوة األوالد ومؤنتهم 
٢٣٦  ................................................................................................................................ باب [١٤] في سكن األوالد 
باب [١٥] فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب أذنه .............................................................  ٢٣٨
باب [١٦] في األّم وما يجوز لها في مال ولدها .....................................................................................  ٢٤٣
٢٤٥  ................................................................................................... باب [١٧] في نفقة الوالدين على ولدهما 
٢٥٠  ............................................................................ باب [١٨] في وجوب الّنفقة بالميراث بين األقارب 
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٢٥٦  ................................................................................................................. باب [١٩] في إقرار الوالدين للولد 
٢٥٧  ................................................................................................ باب [٢٠] في الّتسوية بين األوالد والورثة 
باب [٢١] في عطّية الوالد ألوالده وَنْحلِهم ...............................................................................................  ٢٦٣
باب [٢٢] في تحلية الوالد ألوالده .................................................................................................................  ٢٦٨
٢٧٠  ................................................................................. باب [٢٣] في قبض الوالد لولده الحقوق وغيرها 
باب [٢٤] في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة وغير ذلك .....................  ٢٧١
٢٧٩  .................................................................................. باب [٢٥] في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه 
٢٨٩  ................................................................................................. باب [٢٦] في بيع الوالد وقضاء مال ولده 
باب [٢٧] في قضاء الوالد واقتضائه من نفسه مال ولده ....................................................................  ٢٩٤
٢٩٦  ............................................................................................................... باب [٢٨] في َديْن الولد على والده 
٢٩٨  ........................................................................... باب [٢٩] في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده 
باب [٣٠] في الصبي وأحكامه ..........................................................................................................................  ٣٠٢
٣٠٥  ............................................................................. باب [٣١] في جنايات الّصبّي في األموال والفروج 
٣٠٩  ............................................................. باب [٣٢] في الّلقيط وحفظه وتضييعه وضمانه وغير ذلك 
٣١٣  ...................................................................................................... باب [٣٣] في نفقة اللقيط ومن أولى به 
٣١٥  ......................................................................................................... باب [٣٤] في مال الّلقيط وما يثبت له 
باب [٣٥] في اإلقرار بالّلقيط وفي ميراثه ...................................................................................................  ٣١٧
٣١٩  ................................................................................................. باب [٣٦] في اليتيم وبره والقيام به وأدبه 
باب [٣٧] في أدب اليتيم ......................................................................................................................................  ٣٢٢
٣٢٣  ........................................................................................... باب [٣٨] في الفريضة لليتيم لنفقته ومؤونته 
٣٢٧  .................................................................. باب [٣٩] فيما يجوز أن يعمل لليتيم من ماله ويّتخذ له 
٣٣٠  ...................................................... باب [٤٠] في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك 
٣٣٧  ............................................................................................ باب [٤١] في الّشراء لليتيم األصول وغيرها 
٣٣٨  ................................................ باب [٤٢] فيما يجوز لوصّي اليتيم وقّيمه من ماله، وما ال يجوز 
٣٤٣  .............................................................. باب [٤٣] فيما يلزم فيه ضمان اليتيم إذا تلف وما ال يلزم 
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٣٤٧  .............................................................................. باب [٤٤] في ختان الّصبّي واليتيم والحدث فيهما 
٣٤٩  .................................................................................... باب [٤٥] في صفة الخالص من الّضمان لليتيم 
٣٥٥  ............................................................................................. باب [٤٦] في القبض من اليتيم والّدفع إليه 
٣٥٦  ..................................................................................................... باب [٤٧] في صفة رشد اليتيم واختباره 
٣٦٠  ................................................................... باب [٤٨] في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك 
باب [٤٩] في إقامة الجبار لليتيم وكيًال .......................................................................................................  ٣٦٥
٣٦٩  ......................................................................................................... باب [٥٠] في تبرئة الوكيل من الوكالة 
٣٧١  ........................................................................................................................ باب [٥١] في االحتساب لليتيم 
باب [٥٢] فيما يقبل من قول وصّي اليتيم وقـّيمه .................................................................................  ٣٧٥
٣٧٧  ............................................................................................. باب [٥٣] في مخالطة الوصّي والقّيم لليتيم 
٣٧٨  ................................................................................................ باب [٥٤] في مال اليتيم والقيام بمصالحه 
٣٨٠  ................................................................................. باب [٥٥] في طناء مال اليتيم وقعادته وغير ذلك 
٣٨١  ....................................................................... باب [٥٦] ما يجوز لوصّي اليتيم ووكيله وما ال يجوز 
باب [٥٧] في فداء مال اليتيم من الّتلف .....................................................................................................  ٣٨٨
٣٩١  .......................................................................................... باب [٥٨] في الّشراء بمال اليتيم والّتجارة به 
٣٩٤  ................................................ باب [٥٩] فيما يجوز في مال اليتيم وما ال يجوز فيه وما يضمن 
٣٩٨  ............................................................................................ باب [٦٠] في دفع مال اليتيم إليه بعد رشده 
٤٠٢  ......................................................................................................... باب [٦١] في استخدام اليتيم وضمانه 
باب [٦٢] فيما يوجب البلوغ ووجوهه .........................................................................................................  ٤٠٥
باب [٦٣] في البلوغ وما يثبت من فعل الّصبّي المراهق ...................................................................  ٤٠٩
٤١١  ............................................................................................. باب [٦٤] في أحكام الّصبّي المراهق وغيره 
٤١٣  ............................................... باب [٦٥] في اإلقرار بالبلوغ وما يثبت منه على الغالم والجارية 
باب [٦٦] في إقرار الجارية بالبلوغ ................................................................................................................  ٤١٧
باب [٦٧] في إقرار الغالم بالبلوغ ...................................................................................................................  ٤١٩
٤٢٠  ................................................................................. باب [٦٨] في الّشهادة على البلوغ وما يثبت منها 
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باب [٦٩] في المجنون والمعتوه وأحكام ذلك .......................................................................................  ٤٢٢
٤٢٦  .............................................................................................................. باب [٧٠] في األبله والناقص العقل 
٤٢٨  .................................................................................... باب [٧١] في المعتوه واألبهم واألكمه واألبكم 
٤٣٢  ..................................................................................................................... باب [٧٢] في األعجم واألخرس 
٤٣٥  ....................................................................................................................................... باب [٧٣] في األعـمــى 
باب [٧٤] في أحكام األعمى وما يجوز من ذلك ..................................................................................  ٤٣٩
٤٤٤  ............................................................................... باب [٧٥] في إقرار األعمى وهبته ومبايعته وسلفه 
باب [٧٦] في الّسكران وأحكامه ......................................................................................................................  ٤٥٠
باب [٧٧] في الغائب ومّدته ................................................................................................................................  ٤٥٣
باب [٧٨] في مال الغائب .....................................................................................................................................  ٤٥٥
٤٦٠  ................................................................................................................................. باب [٧٩] في وكيل الغائب 
باب [٨٠] في المفقود وأحكامه ........................................................................................................................  ٤٦٢
باب [٨١] في مّدة المفقود وعّدة زوجته ......................................................................................................  ٤٦٥
٤٧٠  ................................................................................................................ باب [٨٢] في طالق زوجة المفقود 
٤٧٦  ............................................................................................................. باب [٨٣] في زوجة المفقود إذا قدم 
٤٨٩  .............................................................................................................................................. باب [٨٤] في الخنثى 
باب [٨٥] في أحكام الخناثى في الميراث والّنكاح .............................................................................  ٤٩١
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٧  ...................................................................................................................................... باب [١] في الّتجارة والبيوع 
١٠  ........................................................................................................................................ باب [٢] في أوقات البيوع 
١١  .................................................................................................................................................. باب [٣] ألفاظ البيوع 
باب [٤] في بيع الّتعارف والمسالمة ..................................................................................................................  ١٧
١٩  ................................................................................................................................ باب [٥] البيع بالّنقد والّنسيئة 
باب [٦] المناهي في البيوع .....................................................................................................................................  ٢١
٢٤  .......................................................................................................................... باب [٧] في بيع الحاضر للبادي 
٢٦  ............................................................................................................................. باب [٨] في بيع ما ليس عندك 
باب [٩] البيع على البائع ..........................................................................................................................................  ٢٩
٣٠  ........................................................................................ باب [١٠] القبض في البيوع وربح ما لم تضمن 
٣٤  ............................................................................ باب [١١] ما يجوز بيعه وشراؤه، وما ال يجوز ويكره 
٣٨  ................................................................................................................................................ باب [١٢] في الـّربـــا 
باب [١٣] في بيع الغرر .............................................................................................................................................  ٤٠
٤٧  .............................................................................................. باب [١٤] فيما يجوز بيعه بعضه ببعض َنِظَرة 
باب [١٥] الّصرف بالّذهب والفّضة ....................................................................................................................  ٥٢
٥٦  .................................................................................................................................. باب [١٦] الّصرف في الّنقود 
٦٣  ........................................................................................... باب [١٧] في بيع ما خيف فساده من األطعمة 
٦٦  ....................................................................................................... باب [١٨] البيع بأسعار المسترسل وغيره 
٦٨  ......................................................................................................................... باب [١٩] البيع بالّنداء والمنادي 
٧١  ..................................................................................................................................... باب [٢٠] في بيع المرابحة 
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باب [٢١] في بيع المجازفة .....................................................................................................................................  ٧٧
٨٠  ........................................................................................................... باب [٢٢] في الغّلة بالّضمان في البيوع 
باب [٢٣] في تلف البيع قبل القبض .................................................................................................................  ٨٣
٨٨  .............................................. باب [٢٤] في المتبايعين إذا طلب كّل واحد منهما أن يبدأ بالقبض 
٩٠  .................................................................................................................. باب [٢٥] في تلف المبيع المنتقض 
٩٢  ................................................................................................................ باب [٢٦] في بيع الجبابرة وأعوانهم 
٩٥  ...................................................................................................................................... باب [٢٧] في بيع المجبور 
٩٨  ................................................................................................................................... باب [٢٨] مبايعة المسترابين 
باب [٢٩] في بيع األصّم واألعمى والمجنون .........................................................................................  ١٠٠
باب [٣٠] في مبايعة الّصبّي والمملوك .........................................................................................................  ١٠٢
١٠٣  .............................................................................................................................. باب [٣١] العيوب في البيوع 
١٠٧  ....................................................................................................................................... باب [٣٢] في العـيــوب 
باب [٣٣] الوضيعة والعطّية على اإلقالة ......................................................................................................  ١٠٩
باب [٣٤] الغبن في البيوع ...................................................................................................................................  ١١١
باب [٣٥] الغـّش في البيـع .................................................................................................................................  ١١٤
١٢٤  ................................................................................................................................. باب [٣٦] الّدرك في البيوع 
١٢٩  ................................................................................................................................ باب [٣٧] في بيع المغّيبات 
١٣٢  .............................................................................................................................. باب [٣٨] الجهالة في البيوع 
باب [٣٩] البيوع المنتقضة وإتمامها ...............................................................................................................  ١٣٧
١٣٨  ................................................................................................................................. باب [٤٠] اإلقالة في البيوع 
١٤٢  ........................................................................................................................... باب [٤١] االستثناء في البيوع 
١٤٦  ................................................................................................................................ باب [٤٢] الّشرط في البيوع 
باب [٤٣] العناء والغرم على البيع المنتقض وفي الّتقاضي بالّثمن عروًضا فتزيد أو تنقص .....  ١٥٥
١٥٨  ................................................................................................ باب [٤٤] في شرط الّثمن في شيء معلوم 
١٦٠  ....................................................................................... باب [٤٥] شرط الّشروى والخالص في البيوع 
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١٦٥  .................................................................................................... باب [٤٦] شرط الخيار وأجله في البيوع 
١٦٨  ................................................................................... باب [٤٧] االختالف في شرط الخيار في البيوع 
١٦٩  ...................................................................................... باب [٤٨] ما يجب به الخيار ويثبت في البيوع 
١٧٢  ...................................................................................... باب [٤٩] في موت أحد المتبايعين بيَع الخيار 
١٧٤  .................................................................................................................. باب [٥٠] في تلف المبيع بالخيار 
١٧٧  .............................................................................................. باب [٥١] في بيع مال الغير بسبب أو غيره 
١٨٢  ................................................................................. باب [٥٢] في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن 
باب [٥٣] في اختالف البائع والمشتري ......................................................................................................  ١٩٧
٢٠٠  ..................................................................................................................... باب [٥٤] الحكم بين المتبايعين 
٢٠٤  ............................................................................... باب [٥٥] في اختالف البائع والمشتري في الّثمن 
٢٠٨  ............................................................................................ باب [٥٦] في الّدراهم والّنقود وأحكام ذلك 
باب [٥٧] في القرض ..............................................................................................................................................  ٢١٣
٢١٤  ............................................................................................................................................... باب [٥٨] الـّنـقـــود 
باب [٥٩] في الكيل والوزن وعيارهما .........................................................................................................  ٢٢٢
٢٢٥  ................................................................................................................. باب [٦٠] الكيل والوزن وعيارهما 
باب [٦١] األجل في البيوع .................................................................................................................................  ٢٢٨
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٢٣٥  ........................................................................................................... باب [١] في بيع األصول من األموال 
٢٣٨  .................................................................................................................................... باب [٢] فـي بيـع الّنخـل 
باب [٣] في بيع األرض ........................................................................................................................................  ٢٤٤
٢٤٩  ....................................................................................................................................... باب [٤] في بيع المنازل 
باب [٥] في بيع الّصرم واألشجار ...................................................................................................................  ٢٥١
باب [٦] في بيع الماء واألنهار ..........................................................................................................................  ٢٥٣
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٢٦١  ..................................................................................................................................... باب [٧] في بيع األشجار 
٢٦٣  .................................................................................................. باب [٨] في الّطناء في بيع الّثمار وخرفها 
٢٧١  ............................................................................................................................... باب [٩] في طـنى األشجـار 
٢٧٤  ........................................................................................................................................ باب [١٠] في بيع الّزرع 
٢٧٦  ....................................................................................................................................... باب [١١] في بيع العبيد 
٢٨٤  ................................................................................................................................. باب [١٢] في عيوب العبيد 
باب [١٣] في بيع العبيد ألهل الّشرك واألعراب ...................................................................................  ٢٩٣
٢٩٦  ........................................................................................ باب [١٤] في ملك العبيد وشرائهم من الّسباء 
٢٩٧  ............................................................................ باب [١٥] في بيع أّم الولد وبيع من ال يحّل نكاحه 
باب [١٦] فـي بيـع الــّدواّب ............................................................................................................................  ٣٠٠
٣٠٥  ........................................................................................................................... باب [١٧] في عيوب الـّدواّب 
باب [١٨] في بيع الّسيوف ...................................................................................................................................  ٣١٢
٣١٤  ............................................................................................................................... باب [١٩] فـي بـيـع الّنــيل 
باب [٢٠] في بيع الجملة والبيع منها ...........................................................................................................  ٣١٦
باب [٢١] في االشتراك في البيوع ...................................................................................................................  ٣٢٢
باب [٢٢] الّشركة في الّتجارة .............................................................................................................................  ٣٢٤
٣٣٠  .................................................................................................. باب [٢٣] في أجرة الّدكان بين الّشريكين 
٣٣١  ......................................................................................................................................... باب [٢٤] في المضاربة 
باب [٢٥] فيما تجوز فيه المضاربة .................................................................................................................  ٣٣٥
٣٣٩  ......................................................................................................................... باب [٢٦] الّشرط في المضاربة 
٣٤٢  ................................................................................................ باب [٢٧] في الّربح في المضاربة وحكمه 
باب [٢٨] ما يجوز للمضارب ولرّب المال ...............................................................................................  ٣٤٤
٣٥٢  ............................................................................................................................. باب [٢٩] في نفقة المضارب 
٣٥٣  ................................................................................................................................ باب [٣٠] في ألفاظ الّسلف 
باب [٣١] األجـل في الّسـلف ...........................................................................................................................  ٣٥٦
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٣٥٩  .......................................................................................................................... باب [٣٢] ما يجوز فيه الّسلف 
باب [٣٣] الّشـروط في الّسـلف .......................................................................................................................  ٣٦٦
٣٦٩  ......................................................................................................................... باب [٣٤] في الّسلف في الّتمر 
٣٧١  ................................................................................................................... باب [٣٥] في الّدراهم في الّسلف 
باب [٣٦] في قبض الّسلف وما يجوز فيه ..................................................................................................  ٣٧٥
٣٧٧  ..................................................................................... باب [٣٧] في نقض الّسلف وفساده ورأس ماله 
باب [٣٨] في الكفيل والّرهن في الّسلف ...................................................................................................  ٣٨٠
٣٨٢  ......................................................................................................................... باب [٣٩] في األمـر بالّســلف 
٣٨٦  ..................................................................................................... باب [٤٠] في اإلقالة والحّط في السلف 
٣٨٨  ......................................................................................................... باب [٤١] الّتولية والحوالة في الّسلف 
باب [٤٢] في القياض في األصول وغيرها ................................................................................................  ٣٩٠
٣٩١  ...................................................................... باب [٤٣] في بيع المشاع وشرائه في األصول وغيرها 
باب [٤٤] في الّرهن وقبضه وفيما يجوز .....................................................................................................  ٣٩٤
٤٠٠  .......................................................................................... باب [٤٥] في رهن األصول والّزراعة والّثمار 
باب [٤٦] في رهن الحيوان وفي غّلة الّرهن ونفقته .............................................................................  ٤٠٥
٤٠٨  ............................................................................................................................ باب [٤٧] في استعمال الّرهن 
باب [٤٨] في تلف الّرهن .....................................................................................................................................  ٤١٠
باب [٤٩] في تلف الّرهن ونقصانه .................................................................................................................  ٤١٢
٤١٦  ........................................................................................................... باب [٥٠] في بيع الّرهن والوكالة فيه 
باب [٥١] في فداء الّرهن ......................................................................................................................................  ٤٢٠
٤٢٣  .................................................................................................... باب [٥٢] في الّشروط في الّرهن والحّق 
٤٢٥  ..................................................................................................... باب [٥٣] في اختالف الّراهن والمرتهن 
باب [٥٤] في بيع الّراهن للّرهن وإزالته ......................................................................................................  ٤٢٩
٤٣١  .................................................................................. باب [٥٥] في الّثقة وجعل الحّق في شيء معلوم 
٤٣٤  .................................................................................................................................. باب [٥٦] في بيـع الخـيار 
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٤٣٩  ....................................................................................................... باب [١] المشترك وما يلزم فيه الّشركاء 
٤٤٢  ................................... باب [٢] في القسم والّدخول فيه من الحّكام وغيرهم والحضور معهم 
باب [٣] في صفة القسم وطرح الّسهام في المال المشترك ..............................................................  ٤٥٢
٤٦٤  ............................................................................................. باب [٤] تأليف الّشركاء سهامهم عند القسم 
باب [٥] في مقاسمة المشتري بحّصة بعض الّشركاء ...........................................................................  ٤٦٧
٤٧٠  ............................................................................ باب [٦] في الّشركاء إذا قسموا بغير حضرة العدول 

باب [٧]  في القسم إذا كان فيه غلط أو نسيان أو غبن، أو خفي بعض الّسهام،
٤٧٤  .......................................................................................................................... وما يثبت وما ينتقض 
٤٨١  .......................................................................................... باب [٨] في الوكالة في القسم وما أشبه ذلك 
٤٨٦  ........................................................................... باب [٩] في قسم العروض والحيوان وما أشبه ذلك 
٤٩٣  ................................................................................................................................ باب [١٠] في قسمة األرض 
باب [١١] في قسمة الّنخل ...................................................................................................................................  ٤٩٥
باب [١٢] في قسمة األشجار ..............................................................................................................................  ٥٠٣
٥٠٥  ..................................................................................................................................... باب [١٣] في قسمة الماء 
٥٠٨  .................................................................................................................................... باب [١٤] في قسمة اآلبار 
باب [١٥] في قسـمة المنـازل ............................................................................................................................  ٥١٢
٥١٧  .............................................................. باب [١٦] في قسمة الّثمرة في رؤوس الّنخل بين الّشركاء 
٥١٩  ......................................... باب [١٧] في قسمة المال إذا كان منه ألحد شيء ال يعرف موضعه 
باب [١٨] في قسمة المال إذا كان أحد الّشركاء قد عمر فيه عماًرا .............................................  ٥٢٢
باب [١٩] في قسمة المال إذا كان فيه خراب ...........................................................................................  ٥٢٥
٥٢٦  .................................................. باب [٢٠] في قسمة المال إذا كان على المّيت َديٌْن أو له وصّية 
٥٣٢  ............................................................... باب [٢١] في القسم إذا امتنع أحد الّشركاء عن المقاسمة 
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٥٣٥  ...................................... باب [٢٢] في القسم إذا عدم الّشريك من يقاسمه في األصل والّثمار 
٥٥٠  ........................................................................... باب [٢٣] في قسمة المال إذا كان فيه غائب أو يتيم 
٥٥٥  .......................................................................................................................... باب [٢٤] في اليتيم ومقاسمته 
٥٦٦  .............................................................................. باب [٢٥] في قسمة المال إذا كان في الورثة حمل 
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٢٧٩  ................................................................................................................................. باب [٥١] في إنفاذ الحّجة 
باب [٥٢] الوصّية لألَيْمان ..................................................................................................................................  ٢٩٣
باب [٥٣] في الوصّية بالعتق ............................................................................................................................  ٢٩٨
باب [٥٤] في الوقـوف .........................................................................................................................................  ٣٠٧
باب [٥٥] الوقوف على األوالد ......................................................................................................................  ٣١٠
٣١٢  ......................................................... باب [٥٦] الوصّية بالميراث واإلقرار به والبيع والعطّية له 
٣١٤  ............................................................................................ باب [٥٧] الوصّية بالّصداق وما أشبه ذلك 
باب [٥٨] في الوصّية باللقطة ..........................................................................................................................  ٣٢٢
٣٢٤  ........................................................................... باب [٥٩] الوصّية بالّنخل والحائط وما أشبه ذلك 
باب [٦٠] الوصّية باألرض وما أنبتت وما أشبه ذلك .....................................................................  ٣٣٧
باب [٦١] الوصّية بالماء ......................................................................................................................................  ٣٣٩
باب [٦٢] في الوصّية بالغّلة والّثمرة واإلقرار بها ..............................................................................  ٣٤١
باب [٦٣] في الوصّية بالمأكلة والعطّية لها ............................................................................................  ٣٥٤
٣٦٣  ................................................................................................................. باب [٦٤] الوصّية بالبيت وما فيه 
٣٧١  ....................................................................... باب [٦٥] الوصّية واإلقرار بالقماش والمتاع واآلنية 
٣٧٥  ........................................................................................................................... باب [٦٦] الوصّية بالمماليك 
٣٧٨  ........................................................................................................................................... باب [٦٧] في الوصايا 
٣٨٤  ................................................................................................................ باب [٦٨] الوصّية بالخدمة والغّلة 
٣٩٢  ....................................................................................................................... باب [٦٩] في الوصّية بالجِمال 
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٤٠٦  ............................................................................................................................ باب [٧٠] في الوصّية بالغنم 
٤٠٩  ................................................................................................ باب [٧١] في الوصية بالدراهم والدنانير 
باب [٧٢] الوصّية بالّسيف .................................................................................................................................  ٤٢١
باب [٧٣] الوصّيـة بالّثيـاب ..............................................................................................................................  ٤٢٣

باب [٧٤]  الوصّية بالّشيء الذي يكون فيه غيره مثل الجوالق والّسّلة والّصندوق
وما أشبه ذلك .....................................................................................................................................  ٤٢٧
٤٢٩  .............................................................................................. باب [٧٥] الوصّية بالّشيء بسمته وبجنسه 
٤٣٢  ......................................................... باب [٧٦] الوصّية بالّدين الذي اشتبه أسماء الموصى لهم 
٤٣٤  ............................................................................................................ باب [٧٧] أرجو أّنه الوصّية في البّر 
٤٣٦  ........................................................... باب [٧٨] إذا أوصى إلى وصّي أن يجعل ثلثه حيث أراد 
باب [٧٩] الوصّية بالّثلث وما زاد عليه .....................................................................................................  ٤٤١
٤٥٢  .............................................................. باب [٨٠] الوصّية واإلقرار بمثل نصيب أحد من الورثة 
٤٥٩  ....................................................................... باب [٨١] الوصّية بالمال والجزء والّسهم والّنصيب 
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٧  ..................................................................................... باب [١] في صفة الوصّي الذي تجوز الوصاية إليه 
١٣  ........................................................................................ باب [٢] من يجوز أن يوصي إليه ومن ال يجوز 
١٨  ................................................................ باب [٣] في الموصي إذا لم يكن له وصّي هل يحتسب له 
باب [٤] في ألفاظ الوصاية إلى الوصّي ...........................................................................................................  ٢٠
٢٥  ............................................................................................... باب [٥] في الوصاية إلى الوصّي في األوالد 
٢٩  ...................................................................................................... باب [٦] في قبول الوصّي للوصاية ورّدها 
باب [٧] في األجرة على إنفاذ الوصّية والقيام بها .....................................................................................  ٤١
باب [٨] في الموصي إذا أوصى إلى وصّيين أو أكثر ..............................................................................  ٥٠
٥٩  .................................................................................... باب [٩] في الموصي إذا وجد له وصّيتان أو أكثر 
باب [١٠] فيما يجعله الموصي للوصّي أو غيره من الّتصديق واالنتفاع وما أشبه ذلك ........  ٦٤
٧٣  .................................................................................. باب [١١] في الوصّي وثقته وتهمته وما أشبه ذلك 
٨١  ......... باب [١٢] ما يجوز للوصّي من الوكالة والوصاية واالستعانة واإلنفاذ وما أشبه ذلك 
١٠١  .......................................................................................................... باب [١٣] في وصية الوصّي عن غيره 
باب [١٤] فيما يجوز للوصّي فعله في مال الهالك واإلنفاذ وما أشبه ذلك ...........................  ١٠٤
باب [١٥] في قرض الوصّي من مال الهالك لغيره أو لنفسه ..........................................................  ١٠٦
١٠٧  .................................................... باب [١٦] فيما على الورثة أو الوصّي تسليمه إلى الموصى له 
١٠٩  .................................................................................... باب [١٧] في ذهاب الوصّية وفي تأخير قضائها 
١١٤  ........ باب [١٨] في ما يجوز لوصّي اليتيم األكل من مال اليتيم واالستنفاع وما أشبه ذلك 
باب [١٩] في الوصّي إذا لم يقدر على ورثة الموصي وال الموصى له ...................................  ١١٦
باب [٢٠] من أعطاه وصّي المّيت شيًئا من المال، هل له أخذه؟ ................................................  ١٢٧
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١٣١  ........................................................ باب [٢١] في دعوى الوصّي وشهادته وإقراره على الموصي 
١٣٥  ....................................................... باب [٢٢] في الحكم بين الوصّي والورثة وأصحاب الوصايا 
١٤٩  ............................................................................. باب [٢٣] في الوصّي إذا أنفذ الوصّية ولم يعرضها 
١٥١  .................................................................... باب [٢٤] فيما يبدأ بإنفاذه مما هو مكتوب في الوصّية 
١٥٥  .......................................................................................................... باب [٢٥] في أّي موضع تنّفذ الوصّية 
١٥٧  .................................................................................. باب [٢٦] في تفريق الوصّية والّزكاة على الفقراء 
١٦١  .............................................................. باب [٢٧] في تسليم الوصّي على غير ما أوصى الموصي 
باب [٢٨] في الموصي إذا جعل لوصّيته أجًال أو جعلها في موضع محدود ........................  ١٦٦
باب [٢٩] قيمة المال إلنفاذ الوصايا إذا زادت أو نقصت .................................................................  ١٧٤
١٨٠  ....................................................................................... باب [٣٠] في مال الهالك وتوقيفه في الوصايا 
١٨١  .................................................................................................................................. باب [٣١] في َديْـن الهالك 
١٨٤  ................................................................................................................ باب [٣٢] في بيع ما خّلف الهالك 
١٨٧  .............................................. باب [٣٣] في بيع الوصّي مال الهالك، وفي الحّجة على الوارث 
٢٠٣  .... باب [٣٤] في مال الهالك إذا بيع بأمر حاكم أو وصّي، وما أشبه ذلك ثم أدرك فيه بدرك 
باب [٣٥] باب في َشْرَوى الوصّي من مال الهالك ...............................................................................  ٢١٥
٢١٨  .......................................................................... باب [٣٦] باب في خروج الوصّي أو الورثة باْلَحّجة 
باب [٣٧] باب في الوصّية إذا تلف المال أو شيء منه ......................................................................  ٢٢١
باب [٣٨] فيمن عليه للهالك َديْن؛ هل له أن يقضي عنه َديْنه ........................................................  ٢٢٥
٢٢٧  ................................................................. باب [٣٩] في َديْن الهالك هل ألحد أن يقضيه أو يقبضه 
باب [٤٠] في استيفاء أهل الحقوق حقوَقهم من مال الهالك إذا لم يكن له وصّي ..........  ٢٣٩
٢٤٨  ...................................................................................... باب [٤١] من اجُتمع على توريثه ومن ال يرث 
٢٥٠  ................................................................ باب [٤٢] في معرفة الفروض ومن يستحّقها بغير حجب 
باب [٤٣] في فرائض ابن عّباس فيما خالف الناس وما ليس عليه عمل ................................  ٢٥٥

باب [٤٤]  في فرائض الصلب في قول عبد اهللا بن مسعود فيما خالف فيه زيد بن ثابت
وعليا وابن عّباس ...............................................................................................................................  ٢٥٧
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باب [٤٥] في المسائل الملّقبات في الفرائض وهي عشرون مسألة ............................................  ٢٥٩
٢٦٣  .............................................................................................................................. باب [٤٦] في ميراث األوالد 
٢٦٦  ......................................................................................................................... باب [٤٧] في ميراث الزوجات 
باب [٤٨] في ميراث المطّلقات ........................................................................................................................  ٢٧٢
٢٨٢  ............................................................................................................. باب [٤٩] في ميراث المطّلقة ضراًرا 
٢٨٧  ......................................................................................................................... باب [٥٠] في ميراث العصبات 
٢٩٢  ................................................................................................... باب [٥١] فيمن ُيدلي إلى المّيت بنسبين 
٢٩٥  ................................................................................................................................................... باب [٥٢] في الـرّد 
٣٠٠  ............................................................................................................. باب [٥٣] فيمن ال يحجب وال يرث 
٣٠٣  ................................. باب [٥٤] في الميراث بين األحرار والمماليك والمسلمين والمشركين 
٣٠٧  .......................................................................................................... باب [٥٥] الورثة إذا كان فيهم مملوك 
باب [٥٦] الَعْول في ميراث الوالء معروض على أبي المؤثر الصلت بن خميس .............  ٣١٦
باب [٥٧] في ميراث األجناس ..........................................................................................................................  ٣١٨
٣٣٠  ................................................................................................................................ باب [٥٨] في ميراث القاتل 
باب [٥٩] في ميراث األرحام .............................................................................................................................  ٣٣٥
٣٣٩  ...................................................................................................... باب [٦٠] في ميراث األعمام واألخوال 
٣٤٣  .................................................................................... باب [٦١] في الدعوى من بعض الورثة للوارث 
باب [٦٢] في اإلقرار بوارث ...............................................................................................................................  ٣٥٠
٣٥٩  .......................................................................................... باب [٦٣] في ميراث الولد إذا أقّر به أو غيره 
٣٦٣  ............................................................................................... باب [٦٤] في اإلقرار بالزوجة في الميراث 
٣٦٦  ......................................................................................................... باب [٦٥] في ميراث الغرقى والهدمى 
باب [٦٦] في ميراث من ال يعرف له وارث .............................................................................................  ٣٧١
باب [٦٧] في المال الذي ال يعرف الوارث أّنه له كيف يأخذه .....................................................  ٣٧٤
باب [٦٨] في ميراث الحمل ...............................................................................................................................  ٣٨١
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٣٨٩  ....................................................................................................................................................... [تسمية المماليك] 
باب [١] في المماليك والّرفق بهم ..................................................................................................................  ٣٩٢
٣٩٨  ..................................................................................... باب [٢] في أصل ملك العبيد من الّسباء وغيره 
٤٠٠  ................................................................ باب [٣] في عبيد المسلمين والمشركين وملكهم وبيعهم 
باب [٤] ما يجب على العبد من طاعة اهللا وطاعة مواله وما يجوز له أن يفعله بغير إذنه ......  ٤٠٢
٤٠٤  ........................................................................................... باب [٥] في أدب العبد وعقوبته، والعفو عنه 
٤١٠  ........................................................................................................................ باب [٦] في نفقة العبد وكسوته 
٤١٤  .................................................................................... باب [٧] في استخدام العبيد وما يلزم وما يجوز 
٤١٨  .............................................................. باب [٨] في مال العبد، وما يجوز له ولسّيده ولغيرهم فيه 
باب [٩] في أعمال العبد، وما يثبت من أحكامه ....................................................................................  ٤٢٣
باب [١٠] ما يجوز في العبيد لغير مالكهم، وضمان ذلك ...............................................................  ٤٢٦
باب [١١] في جنايات العبيد وأحكامها .......................................................................................................  ٤٣٣
باب [١٢] في العبد المخرج للّتجارة والضريبة .......................................................................................  ٤٣٨
٤٤٢  ............................................................. باب [١٣] في دين العبد وجنايته، وما يلزم مواله من ذلك 
٤٤٦  .................................................................................... باب [١٤] في دين العبد إذا أعتقه مواله أو باعه 
باب [١٥] في العتق ومعانيه وفضله والّروايات فيه ...............................................................................  ٤٤٨
باب [١٦] في شرط العتق .....................................................................................................................................  ٤٥٤
باب [١٧] ما يقع به العتق من الّلفظ، وما ال يقع ..................................................................................  ٤٥٦
٤٦٢  .................................................................................................. باب [١٨] في الّشرط والّتوقيت في العتق 
باب [١٩] االستثناء في العتق .............................................................................................................................  ٤٦٤
باب [٢٠] في عتق المولى لعبده وله عليه كذا، أو على غيره ........................................................  ٤٦٦
٤٦٩  ..................................................................................... باب [٢١] في العتق إن لم يفعل الّسّيد أو العبد 
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٤٧١  .................................................................................. باب [٢٢] في العتق إن فعل المولى أو العبد كذا 
٤٧٨  .................................................................................................. باب [٢٣] في العتق على الّرضا والمشيئة 
٤٧٩  ................................................................................................... باب [٢٤] الّنـّية في العتق وما يثبت منها 
باب [٢٥] في العتق بال تسمية وال تعيين ...................................................................................................  ٤٨١
٤٨٥  ................................................................................................................ باب [٢٦] في العتق بالولد وحكمه 
٤٩٠  ..................................................................................................................... باب [٢٧] العتق بالّنكاح وأسبابه 
من باب المبهم .............................................................................................................................................................  ٤٩٢
باب [٢٨] من يكون القول قوله في العتق ..................................................................................................  ٤٩٣
٤٩٦  ................................................................. باب [٢٩] في شهادة الّشركاء في العبيد بالعتق وإقرارهم 
٥٠٠  .................................................................................................................... باب [٣٠] اإلقرار بالعتق والّتدبير 
باب [٣١] في عتق المديون والمريض والّصبّي والمشتري ..............................................................  ٥٠٣
٥٠٦  ................................................................................................................... باب [٣٢] في عتق العبد المشترك 
٥١٣  ........................................................................................ باب [٣٣] في عتق الجزء من العبد أو الجارية 
٥١٤  ................................................................................................ باب [٣٤] في عتق ما ال يملك وعبد الولد 
٥١٧  ............................................................................................ باب [٣٥] في عتق العبد الغائب والمغتصب 
٥٢٠  .................................................................................... باب [٣٦] في نفقة المعَتق إذا كان صبيا أو َزِمًنا 
٥٢٤  ................................................................... باب [٣٧] في المثلة التي يعتق بها العبد من فعل مواله 
٥٣٠  ................................................................................................ باب [٣٨] من يعتق بالّنسب، ومن ال يعتق 
٥٣٥  ................................................................................................ باب [٣٩] في المماليك ونسبهم بالّرضاعة 
٥٣٧  ........................................................... باب [٤٠] في استخدام العتيق وتزويجه، بشرط وغير شرط 
٥٤٢  ........................................................................................................... باب [٤١] في بيع أّم الولد وأحكامها 
باب [٤٢] في بيع الحّر واستخدامه ................................................................................................................  ٥٤٨
٥٥٠  ................................................................................... باب [٤٣] في ولد المعتقة ومال المعتق والُمَدبر 
٥٥٣  ........................................................................... باب [٤٤] في الُمَدبر وأحكامه في الّصحة والمرض 
باب [٤٥] في ألفاظ الّتدبير وأحكامها وشرطها ......................................................................................  ٥٥٨
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باب [٤٦] في الّترقيب وأحكام المرقب .......................................................................................................  ٥٦٢
٥٦٤  ...................................................................................................................................... باب [٤٧] في بيع الُمَدبر 
٥٦٦  ..................................................................................... باب [٤٨] في وطء الُمَدبرة وأحكامها وأوالدها 
٥٧١  ................................................................................................................ باب [٤٩] في تدبير العبد المشترك 
باب [٥٠] في مكاتبة العبد، وأحكام ذلك ..................................................................................................  ٥٧٦
٥٨١  ...................................................................................................................................... باب [٥١] ألفاظ المكاتبة 
باب [٥٢] في حّجة تحرير المكاتب ومعونته ...........................................................................................  ٥٨٣
٥٨٧  ................................................................................................ باب [٥٣] في ثمن المكاتبة وأحكام دفعها 
باب [٥٤] في مكاتبة العبد المشترك ..............................................................................................................  ٥٩٢
باب [٥٥] في الوالء وأحكامه ............................................................................................................................  ٥٩٤
٥٩٨  ......................................................................................... باب [٥٦] في نكاح الحّر اإلماء ودليل جوازه 
باب [٥٧] في نكاح العبيد بإذن مواليهم وغير إذنهم وما يجوز ويلزم في ذلك .................  ٦٠٤
٦١٠  ................................................................................... باب [٥٨] في نكاح عبد اليتيم والمجنون والولد 
باب [٥٩] في صداق اإلماء على األحرار والعبيد ..................................................................................  ٦١٣
٦٢٠  ................................................................................................................ باب [٦٠] في نكاح العبد المشترك 
٦٢٢  ....................................................................................................................................... باب [٦١] في عقر اإلماء 
٦٢٤  ............................................................................................... باب [٦٢] في أوالد األََمة وَعْقِرها إذا غّرها 
٦٢٦  .............................................................................. باب [٦٣] في الّزوجين المملوكين إذا بيع أحدهما 
٦٢٨  ................................................................................................................. باب [٦٤] في تزويج العبد وتسريه 
٦٣١  .................................................................................... باب [٦٥] في تزويج المولى عبده بأمته أو ابنته 
باب [٦٦] في نفقة زوجة العبد ..........................................................................................................................  ٦٣٤
٦٣٥  ................................................................................................................... باب [٦٧] في نفقة األمة وكسوتها 
٦٣٦  .................................................................................... باب [٦٨] في استبراء اإلماء وما يجب من ذلك 
٦٤٢  ................................................................ باب [٦٩] ما يجوز تسّريه ووطؤه من اإلماء وما ال يجوز 
باب [٧٠] في وطء اإلماء بالعطّية والّشراء .................................................................................................  ٦٤٧
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٦٤٩  ................................................................................................................. باب [٧١] في وطء األمة المشتركة 
٦٥١  ............................................................................. باب [٧٢] ما يقبل قوله من قول اإلماء وما ال يقبل 
٦٥٤  ............................................................................................................................................. باب [٧٣] في الّتسري 
باب [٧٤] ما يحّل وما ال يحّل للّسّيد من أمته المتزّوجة ..................................................................  ٦٥٦
باب [٧٥] فيما يحّرم األمة على سّيدها أو زوجها .................................................................................  ٦٥٩
٦٦٣  ............................................................................................................ باب [٧٦] في وطء اإلماء المشركات 
باب [٧٧] في استبراء اإلماء كيف يكون، وكم هو ................................................................................  ٦٦٦
٦٧٠  ....................................................................................... باب [٧٨] في استبراء اإلماء من عطّية أو شراء 
٦٧٤  .............................................................................. باب [٧٩] في وطء اإلماء وما أشبهه قبل االستبراء 
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٧  .......................................................................................................... باب [١] في صفة غسل الموتى وتيّممهم 
٢٨  ........................................................................................................................................ باب [٢] في غسل الموتى 
٣٩  ........................................................................................................................ باب [٣] ما يعاد منه غسل المّيت 
باب [٤] من أولى بغسل المّيت؟ .........................................................................................................................  ٤٦
باب [٥] فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن ال يجب عليه ................................................................  ٥٠
باب [٦] في غسل أصحاب العلل ........................................................................................................................  ٥٧
٥٩  .................................................................................... باب [٧] في غسل الخنثى وتكفينه وما أشبه ذلك 
٦٠  ....................................................................................................... باب [٨] في غسل اْلُمحرم ودفنه وتكفينه 
٦٦  .......................................................................................... جلِ المرأَة والمرأةِ الّرجَل  باب [٩] في غسل الر
٨١  .......................................................... باب [١٠] في غسل الّشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 
٩٣  ...................................................................................................................................... باب [١١] في غسل الصبّي 
باب [١٢] في غسل الّصبّي والّسقط ...................................................................................................................  ٩٥
باب [١٣] في الّرجل يموت مع رفاقته في الّسفر في بّر أو بحر، وكذلك إذا عدم الماء ........  ٩٨
١٠٤  ................................................................................................................. باب [١٤] في أمر موتى المشركين 
١١١  ................................................................................................................................................ باب [١٥] في الكفن 
باب [١٦] في تكفين الّنساء والّصبيان ...........................................................................................................  ١٢٣
باب [١٧] في الحنوط .............................................................................................................................................  ١٥٩

باب [١٨]  في حمل المّيت وتشييعه والّنعش والّسرير والكالم خلف الجنازة والّضحك
١٦٧  .............................................................................................. وما أشبه ذلك من األفعال واالحتباء 
١٩٣  ............................................................................................................................... باب [١٩] في تشييع الجنائز 
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باب [٢٠] في تقديم الجنائز إذا اّتفقت عند الّصالة ..............................................................................  ٢٠٤
باب [٢١] فيمن سبقه اإلمام في صالة الجنازة بشيء من الّصالة ................................................  ٢١٤

باب [٢٢]  فيمن خرج على الجنازة وهو متوّضئ فانتقض وضوءه أو كان ثوبه
٢١٨  ...................................................................................................................................... طاهًرا فتنّجس 
٢٣٠  ............................................................................................................. باب [٢٣] الّصالة على المّيت والّنّية 
٢٣٤  .............................................................................. باب [٢٤] في صفة الّصالة على المّيت والّدعاء له 
٢٥٨  ................................................................................................................... باب [٢٥] في الّصالة على المّيت 
٢٨٤  ............................................................................. باب [٢٦] في ذكر موقف اإلمام من الّرجل والمرأة 
٢٩٥  .................................................................................................. باب [٢٧] من أولى بالّصالة على الجنازة 
٣٠٩  ................................................................................................................... باب [٢٨] في الّصالة على القتلى 
باب [٢٩] من يصّلى عليه ومن ال يصّلى عليه وكذلك إذا وجد المّيت وما أشبه ذلك ..........  ٣١٤
٣٣٩  ........................................... باب [٣٠] في دفن المّيت قبل الّصالة عليه وفي الّصالة على القبر 
٣٤٧  ...................................................................................................................... باب [٣١]  في الّصالة على القبر 
٣٤٩  .......................................................................................................... باب [٣٢] في القبر ووضع المّيت فيه 
٣٨٥  ................................................................................................................................................... باب [٣٣] في القبر 
باب [٣٤] في زيارة القبور ....................................................................................................................................  ٣٩٠
باب [٣٥] في القبر الجاهلّي ...............................................................................................................................  ٣٩٣
٣٩٤  ..................................................................................................... باب [٣٦] في عذاب القبر ومنكر ونكير 
٤٠٦  ............................................................................ باب [٣٧] في القبور وما قيل في أهلها من األشعار 
٤٠٧  ............................................................................................................................................... باب [٣٨] في الّتعزية 
باب [٣٩] في البكاء والّصراخ على المّيت ................................................................................................  ٤٠٩
باب [٤٠] في الموت والمّيت ............................................................................................................................  ٤١٢
باب [٤١] في الموت ...............................................................................................................................................  ٤٢١
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٧  ....................................................................................................................................... باب [١] في الّنكاح وجوازه 
٤١  .......................................................................................... باب [٢] في رّد الولّي لمن طلب تزويج حرمته 
٤٣  ............................................................................... باب [٣] في رّد الولّي لطلب من يريد تزويج حرمته 
٤٥  ................................................................................................................. باب [٤] فيمن يجوز أن يعقد الّنكاح 
باب [٥] في خطبة الّنكاح .........................................................................................................................................  ٥٢
٥٧  ....................................................................................................................................... باب [٦] في شرط الّتزويج 
باب [٧] في لفظ عقد الّتزويج وما يثبت به عقد الّنكاح .......................................................................  ٦١
٨١  ...................................................................... باب [٨] في الّشهود على الّتزويج، والّتزويج بغير شهود 
٩٩  ...... باب [٩] في الّتزويج على شرط أّن طالقها بيدها وال يتزّوج عليها، أو أن يسكنها في موضع 
١٠٦  ....... باب [١٠] في تزويج المرأة على عطّية لها من والدها أو غيره أو عطّيتها هي لزوجها 
١٠٩  ......................................................................................................... باب [١١] في شرط الخيار في الّنكاح 
١١١  ................................................................................................ باب [١٢] في الرضى بالتزويج والقبول له 
باب [١٣] في المرأة إذا غّيرت الّتزويج ثم رضيت ...............................................................................  ١٢٣
١٣٢  ................................... باب [١٤] في الّزوجين إذا لم يرضيا وقت الّتزويج ثم رضيا بعد ذلك 
باب [١٥] في تزويج الّسالطين .........................................................................................................................  ١٣٤
١٣٦  ........................................................... باب [١٦] من يجوز تزويج من الّنساء ومن ال يجوز ويكره 
١٤٦  ....................................................... باب [١٧] فيمن يتزّوج امرأة هل له أن يتزّوج أحًدا من أهلها 
١٥١  ......................................................... باب [١٨] فيمن تزّوج امرأة هل له أن يتزّوج أحًدا من أهلها 
١٥٨  ......... باب [١٩] في مّس الّرجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزّوج بها أو أحد من أهلها 
١٧٤  .............................................................. باب [٢٠] في مّس الّرجل فرج ابنة امرأته أو أّمها أو أبيها 
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١٨٥  ................................. باب [٢١] فيمن نكح رجًال أو صبيا، هل يتزّوج أحدهما إلى صاحبهما 
باب [٢٢]  في مّس الّصبّي فرج صبّية أو بالغة هل يتزّوجها أو أحًدا من أهلها أو بالغة

١٨٧  .................................................................................................. هل يتزّوجها أو أحًدا من أهلها 
١٩٠  ......................................................................................... باب [٢٣] في مّس المرأة أو نظرها فرج رجل 
١٩٣  ................................................................... باب [٢٤] فيمن يجوز تزويجه من الّرضاع وما ال يجوز 
باب [٢٥] في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما ...............................................................  ١٩٧
٢١٠  ...................................................................... باب [٢٦] في تزويج االبنة على األّم واألّم على االبنة 
باب [٢٧] في تزويج الّرجل بعّمة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها ........................................  ٢١٣
٢٢٥  ...................................................................................... باب [٢٨] فيمن تزّوج أخته أو أّمه أو ابنة أخيه 
باب [٢٩] في الّتزويج بخامسة ..........................................................................................................................  ٢٢٩
باب [٣٠] في نكاح الّشغار ..................................................................................................................................  ٢٣٢
باب [٣١] في تزويج الّزانية والتي تُسبى .....................................................................................................  ٢٣٥
٢٣٨  ............................................................................................ باب [٣٢] فيما تحرم به الّزوجة على زوجها 

باب [٣٣]  في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزّوج وفي تزويج الّزاني
وما أشبه ذلك .......................................................................................................................................  ٢٥١

باب [٣٤]  في الّرجـل إذا أقـّر مع زوجته بالـّزنى أو أقـّرت معه أو رماهـا بالزنى
وما أشبه ذلك .......................................................................................................................................  ٢٧٦
٢٨٤  .................................................................................................. باب [٣٥] فيمن رقى المرأة حّتى تزّوجها 
باب [٣٦] في األكفاء ...............................................................................................................................................  ٢٨٦

باب [٣٧]  فيمن أتى قوًما فقال: إّني أنصارّي أو قرشّي أو يمني أو مصري أو شريفي
وهو من غيرهم، وما أشبه ذلك .................................................................................................  ٢٩٦
٣٠٠  ............................................................................... باب [٣٨] في الّرجل إذا تزّوج ثم صّح أّنه مملوك 
جت بغير كفء وغّير األولياء الّتزويج ..............................................  ٣٠٤ باب [٣٩] في المرأة إذا ُزو
باب [٤٠] في الوكالة في الّتزويج ....................................................................................................................  ٣٠٧
٣٣٠  .......................................................... باب [٤١] في الّتزويج بوكالة الّصبيان أو بأمرهم أو بفعلهم 
٣٣٦  ...................................................... باب [٤٢] في الولّي إذا اشترط لنفسه شيًئا عند عقدة الّتزويج 
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٣٤٢  ................................................................................. باب [٤٣] في األولياء وفي تزويج ولّي دون ولّي 
باب [٤٤] في تزويج من ال ولّي له ................................................................................................................  ٣٧١
باب [٤٥] في الوصّي في الّتزويج ...................................................................................................................  ٣٩٤
٣٩٧  ............................................................................................................................ باب [٤٦] في تزويج األجنبّي 
باب [٤٨] في الّتزويج على رضا الولّي وغيره .........................................................................................  ٤٠٥
٤٠٩  ................................................. باب [٤٨] في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة 
٤٢١  ......................................................... باب [٤٩] فيمن أولى بتزويج األمة في ملكتها وبعد حرّيتها 
مسائل من غير الكتاب .............................................................................................................................................  ٤٢٧
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٤٣٩  .................................................................................................................................... باب [١] في تزويج المتعة 
باب [٢] في تزويج الّسّر ........................................................................................................................................  ٤٥٠
٤٥٣  ........................................................................................... باب [٣] في تزويج الحوامل والتي في العّدة 
باب [٤] ما يرّد به الّنساء في الّتزويج من العيوب .................................................................................  ٤٥٨
٤٦٤  ............................................................................... باب [٥] في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة 
٤٦٨  ................................................................................................................................................... باب [٦] في الّرتقاء 
باب [٧] في المجنونة ..............................................................................................................................................  ٤٧٣
باب [٨] في الولّي يلزمه يخبر بالعيب أم ال .............................................................................................  ٤٧٦
باب [٩] ما يرّد به الّرجال في الّنكاح من العيوب .................................................................................  ٤٨٠
٤٨٥  ................................................................................................................................................ باب [١٠] في العنين 
باب [١١] في الّتزويج على شرط إن ولدت أو أّنه ال يجاِمع .........................................................  ٤٩٠
٤٩٥  .................................................................................. باب [١٢] في تزويج المجنون واألعجم واألصّم 
٥٠٠  ........................................................................................................................... باب [١٣] في تزويج الّسكران 
٥٠٤  ...................................................................................................... باب [١٤] في تزويج المريض وأحكامه 
باب [١٥] في تزويج الّصبيان .............................................................................................................................  ٥٠٧
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٥١٦  .............................................................................................................................. باب [١٦] في تزويج اليتامى 
باب [١٧] في الّصبّية إذا تزّوجت بأزواج ....................................................................................................  ٥١٩
٥٢٦  ....................................................................... باب [١٨] في تزويج الّصبيان إذا بلغوا أو طّلق الّزوج 
باب [١٩] في تزويج الّصبيان إذا مات أحد الّزوجين ..........................................................................  ٥٣٥
٥٤٠  .............................................................................................................................. باب [٢٠] في تزويج األقلف 
٥٤٥  ............................................................................. باب [٢١] في نكاح المشركات من الحرائر واإلماء 
٥٥٦  ...................................................... باب [٢٢] في الّزوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما 
٥٦٧  .......................................................................................................................... باب [٢٣] في تزويج المرتّدين 
باب [٢٤] في نكاح الّسبايا من المشركين والمسلمين ........................................................................  ٥٧٣
٥٧٥  ................................................................................................................................... باب [٢٥] في وطء الّسبايا 
باب [٢٦] في الّتزويج تحّلًة للمطّلق ..............................................................................................................  ٥٧٧
٥٨٤  ............................................................... باب [٢٧] فيمن يتزّوج على غيره أو يتزّوج غائًبا أو غائبة 
٥٩٦  ....................................................................................................... باب [٢٨] في المرأة إذا زّوجت بأزواج 
٦٠١  ................................................................................... باب [٢٩] في المرأة إذا تزّوجت بأكثر من واحد 
٦٠٧  .................................................................................................................. باب [٣٠] في المتزّوجة ولها زوج 
٦١٠  ................................................................................. باب [٣١] في الّرضاع ومعانيه وبيانه وما جاء فيه 
باب [٣٢] في قدر الّرضاع وما يوجب الحرمة باختالف ...................................................................  ٦١٤
٦١٩  .......................................................................................... باب [٣٣] في مّدة الّرضاع وفي رضاع الكبير 
باب [٣٤] في حكم الّلبن في الّرضاع واختالطه بغيره .......................................................................  ٦٢٣
٦٢٩  ...................................................................................................... باب [٣٥] َمن رضاعه رضاًعا من الّنساء 
باب [٣٦] في الّرضاع من قِبل الّرجال ..........................................................................................................  ٦٣١
٦٣٤  ................................................................................................. باب [٣٧] في صّحة الّرضاع وكيف يعرف 
باب [٣٨] في رضاع المرأة المتزّوجة وما يلزم من ذلك ...................................................................  ٦٣٦
باب [٣٩] من ُيقَبل قوله في الّرضاع ..............................................................................................................  ٦٣٩
٦٤٥  .................................................................................................................. باب [٤٠] ما يحرم نكاح بالّرضاع 
باب [٤١] في اإلقرار بالّرضاع والّنسب وإنكارهما ...............................................................................  ٦٤٩
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٧  .......................................................................................................................... باب [١] في حّد الّصداق ومقداره 
باب [٢] في المتعـة ......................................................................................................................................................  ٢٤
٢٨  ................................................................. باب [٣] في الّصداق إذا وقع على حرام أو على مال غيره 
باب [٤] في الّصداق إذا اختلفت الّنقود وفي األجل من الّصداق ....................................................  ٣١

باب [٥]  في الّتزويج إذا وقع على غير صداق وعلى أقّل من صدقات نسائها وفي أقّل 
الّصدقات .........................................................................................................................................................  ٣٥
باب [٦] في الولّي إذا ترك من الّصداق شيًئا ................................................................................................  ٤٨
٥١  ....................................................... باب [٧] في الّصداق إذا لم ُيذكر عاجًال وال آجًال واختلفوا فيه 
باب [٨] في الّتزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم ..........................................  ٥٨
٦٢  ................................................................................. باب [٩] في الّتزويج إذا وقع على شيء غير معلوم 

باب [١٠]  في حكم ما سّلم الّزوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرًطا مثل ثياب
٦٧  ................................................................................................................................. أو دراهم أو غيرها 
٧٣  ...................................................................................... باب [١١] في قبض الولّي للّصداق وتسليمه إليه 
٧٥  ........................................................................................... باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه 
٧٩  .......................................................... باب [١٢] في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز 
٨٨  .......................................................................... باب [١٣] ما يجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها اآلجل 
٩١  ...................................................................................... باب [١٤] في المرأة متى تستحّق صداقها اآلجل 
٩٧  ................................................................. باب [١٥] في صدقات الّنساء إذا تقّدم بعضهّن على بعض 
باب [١٦] في إزالة المرأة صداقها قبل أن تطلق وفيما ُيبطل عن الّزوج الّصداق ...............  ١٠٠
١٠٢  ............ باب [١٧] في عطّية المرأة لصداقها العاجل واآلجل وفي طلب الّزوج ذلك إليها 
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١١٦  ............................................................... باب [١٨] في بيع الّصداق واإلقرار به من المرأة وورثتها 
١٢٠  ......................................................... باب [١٩] فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما ال يجوز 
١٢٣  ............................................................................................................................... باب [٢٠] في قضاء الّصداق 
١٢٩  ....................................................................................................... باب [٢١] في شرط الخيار في الّصداق 
١٣١  ......... باب [٢٢] في صفة قضاء الّصداق من الّنخل ومن كم من موضع، ومن أين يكون 
١٣٨  ........................ باب [٢٣] ما يجزي وما ال يجزي في قضاء الّصداق ومتى ال يجوز القضاء 
باب [٢٤] في صفة الّشرب للّصدقات ...........................................................................................................  ١٤١
باب [٢٥] في الّشرب في الّصدقات ...............................................................................................................  ١٤٥
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١٥٢  ...................................................................................... باب [٢٧] في الّشرب إذا كان الماء تبًعا للّنخل 
١٥٥  .......................................................................... باب [٢٨] في الّشرب إذا ذهبت الّنخل قبل أن ُيقطع 
١٥٧  ....................................... باب [٢٩] في دعوى الّشرب ومن أين يكون القضاء من مال الهالك 
١٥٩  ....................................................... باب [٣٠] ما يدخل في قضاء الّصداق إذا ُقضي وما يجب له 
باب [٣١] أين يجب للمرأة صداقها من البلدان ......................................................................................  ١٦١

باب [٣٢]  في الورثة إذا أرادوا قضاء الّصداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي
أو عجز عن الّصداق .........................................................................................................................  ١٧١
باب [٣٣] في القضاء إذا كان فيه شرط ........................................................................................................  ١٧٩
١٨١  .................................................................................. باب [٣٤] في قضاء الّصداق إذا اّدعوا فيه الّزيادة 
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٢٠٨  .......................................................................................................................... باب [٣٩] فيمن يلزمه الّصداق 
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٢٦٩  .............................................................................................................. باب [١] في حّق الّزوج على زوجته 
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٣٩٤  ......... باب [١٨] في امتناع الّزوجة عن مساكنة زوجها حّتى يحضرها كسوتها وما أشبه ذلك 
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باب [٣٥] في وطء المستحاضة ........................................................................................................................  ٤٨٤
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٥٠١  .............................................. باب [٣٨] فيما ُيحّل للمرأة قتل من يطؤها، وما يلزمها أن تفتدي 
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باب [١] في ذكر الّطالق ........................................................................................................................................  ٥١٧
نة .............................................................................................................................  ٥٢٢ باب [٢] في لفظ طالق الس
٥٢٦  ......................................................................................... باب [٣] في طالق البدعة والجاهلّية والّضرار 
٥٣٣  ............................................................................................................... باب [٤] الّطالق بالكناية والّتصريح 
٥٣٧  .................................................................................................................................. باب [٥] طالق ما ال يملك 
٥٤٦  ................................................................................................... باب [٦] الّطالق بالحكاية والّرؤيا والهّده 
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٥٧٨  ........................................................................................................................ باب [١٣] الّطالق بلفظ الّطالق 
باب [١٤] طالق بعض الجسد ...........................................................................................................................  ٥٨٩
باب [١٥] الّطالق بالّتسمية واإلشارة واإلرادة ..........................................................................................  ٥٩٢
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باب [١٧] تكرير الّطالق ........................................................................................................................................  ٦٠٩
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باب [١٩] في تعظيم الّطالق ...............................................................................................................................  ٦٢٩
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باب [٢٢] الّطالق باالستفهام والّرضى .........................................................................................................  ٦٤٧
باب [٢٣] الّطالق بفعلين ......................................................................................................................................  ٦٥٢
باب [٢٤] الّطالق باإلقرار ....................................................................................................................................  ٦٥٤
٦٥٩  .............................................................................. باب [٢٥] الّطالق بالّتعريض والهّد والّتقى والهزل 
٦٦٦  ..................................................................... باب [٢٦] في الّطالق على فعلٍ؛ هل يجوز الوطء قبله 
باب [٢٧] إتْباع الّطالق بطالق أو خلع ........................................................................................................  ٦٧١
٦٧٦  .................................................................................................................................... باب [٢٨] اليمين بالّطالق 
٦٨٠  ................................................ باب [٢٩] الطالق فيمن قال لرجل: طّلق زوجتك وعلّي صداقها 
٦٨٦  .............................................................................................................. باب [٣٠] رهن الّطالق وبيعه وِهبته 
٦٩٦  ............................................................................... باب [٣١] في جعل الّطالق في يد الّزوجة وغيرها 
باب [٣٢] لفظ جعل الّطالق في اليدين .......................................................................................................  ٧١٢
باب [٣٣] فيمن جعل طالقها إليها ..................................................................................................................  ٧٢٢
٧٢٥  ............................................................................................... باب [٣٤] في لفظ طالق المجعول في يده 
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٧٣٤  ............................................................ باب [٣٦] اختالف الّزوجين في الّطالق بعد جعله في اليد 
٧٣٧  ............................................................................................................................. باب [٣٧] الوكالة في الّطالق 
٧٤٢  ...................................................................................................... باب [٣٨] في شرط الّطالق عند الّنكاح 
٧٤٤  ......................................................................................................................... باب [٣٩] االستثناء في الّطالق 
٧٥٢  .................................................................................................. باب [٤٠] الّطالق في مشيئة اهللا ومشيئتها 
باب [٤١] الّطالق بمشيئة غيرها .......................................................................................................................  ٧٦٣
باب [٤٢] الّطالق على رضى أحدٍ ..................................................................................................................  ٧٦٩
٧٧٢  ..................................................................................................................................... باب [٤٣] طالق الّسكران 
٧٧٦  ..................................................................................................................................... باب [٤٤] طالق المريض 
باب [٤٥] طالق العبد وإيالؤه ...........................................................................................................................  ٧٧٩
باب [٤٦] طالق العبد .............................................................................................................................................  ٧٨٢
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٧  ......................................................................................... باب [١] طالق األربع أو إحداهن وما أشبه ذلك 
١٥  .......................................................................................... باب [٢] فيمن طّلق إحدى نسائه، فخفيت عليه 
١٧  ...................................................................................................... باب [٣] الحكم في الّطالق بين الّزوجين 
٢٦  ........................................................................................................... باب [٤] الّتصديق للّزوجين في الّطالق 
٣٧  .......................................................................................................................... باب [٥] الّطالق بفعلها أو بفعله 
٤٢  .................................................................................................................................. باب [٦] الّطالق بفعل غيرها 
٤٦  ................................................................................... باب [٧] الّرجوع عن القول في الّطالق إلى خالفه 
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٦٠  .......................................................................... باب [٩] الّنّية والمعنى والّتسمية والّتعارف في الّطالق 
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٩٩  .............................................................................................................................. باب [١٣] الّطالق بمتى وكّلما 
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١٠٦  ............................................................................................................................... باب [١٥] الّطـالق بالصـالة 
١٠٩  .............................................................................................. باب [١٦] الّطالق بالّصيام واإلفطار والحّج 
باب [١٧] الّطالق بالّطاعة والمعصية .............................................................................................................  ١١٢
١١٤  ...................................................................................................................... باب [١٨] الّطالق باإلذن والِعلم 
١١٩  ..................................................................................................................... باب [١٩] الّطالق بحكم الحاكم 
١٢٠  ..................................................................................................................... باب [٢٠] الّطالق بالبيع والّشراء 
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١٢٢  .............................................................................................................. باب [٢١] الّطالق بالوقت المجهول 
١٢٥  ................................................................................................................................ باب [٢٢] الّطـالق بالوقـت 
باب [٢٣] الّطالق باليوم وغًدا ...........................................................................................................................  ١٢٩
١٣٤  ................................................................................................. باب [٢٤] الّطالق بالحين والزمان والّدهر 
١٣٩  ......................................................................... باب [٢٥] الّطالق بالّسنة والّشهور واألّيام والّساعات 
١٤٩  ................................................................................................. باب [٢٦] الّطالق بالّصيف والقيظ والّذرة 
١٥٠  ................................................................................................................................ باب [٢٧] الّطالق بالمعدوم 
باب [٢٨] الّطالق بالغيب .....................................................................................................................................  ١٥٥
١٦٣  ................................................................................................................................... باب [٢٩] الّطالق بالموت 
باب [٣٠] في الّطالق بما ُيفعل مراًرا ............................................................................................................  ١٦٨
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١٨٩  ............................................................................................. باب [٣٤] الّطالق بالفواكه والّشجر والُبقول 
١٩١  ................................................................................................................. باب [٣٥] الّطالق باألكل والّشرب 
١٩٥  ................................................................................................................. باب [٣٦] الّطالق بالّطعام والعيش 
١٩٨  ............................................................................................................ باب [٣٧] الّطالق بالكالم وما أشبهه 
٢٠٢  ............................................................................................................. باب [٣٨] الّطالق بالكتاب والّرسالة 
٢٠٦  ..................................................................................................................... باب [٣٩] الّطالق بالعطّية والهبة 
٢١٣  ................................................................................................................... باب [٤٠] الّطالق بالّنوم والمبيت 
٢١٥  ........................................................................................................................... باب [٤١] الّطــالق بالّســكن 
٢١٦  ........................................................................................ باب [٤٢] الّطالق بالّدخول والخروج والبروز 
٢٢٧  ................................................................................................................................... باب [٤٣] الّطالق بالّلباس 
باب [٤٤] الّطالق بالحيض وطالق الحائض ............................................................................................  ٢٣٠
٢٣٥  ................................................................................................................................... باب [٤٥] الّطالق باْلَحْمل 
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٢٣٩  ............................................................................................................................... باب [٤٦] الّطــالق بالـولـد 
٢٤٥  ................................................................................................................................. باب [٤٧] الّطالق بالّتزويج 
٢٤٧  .............................................................................................................................. باب [٤٨] الّطـالق بالجمـاع 
باب [٤٩] الّطالق بالّطالق ...................................................................................................................................  ٢٥٠
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٢٥٥  .......................................................................................................... باب [١] في الخيار في الّطالق ولفظه 
باب [٢] في المختارة إذا تزّوج عليها أَو تُْعتق .........................................................................................  ٢٦٦
باب [٣] في لفـظ الخـيار .....................................................................................................................................  ٢٦٩
باب [٤] في الخيار وما يَبطل به .......................................................................................................................  ٢٧٠
٢٧٤  .................................................................................. باب [٥] في المختارة ِمن حّرة أو أَمة، وما يجب 
باب [٦] في الخلع والبرآن بين الّزوجين ....................................................................................................  ٢٧٩
باب [٧] ما يَبرأ به الّزوج ِمن الّصداق عند الخلع أو ال يبرأ  ..........................................................  ٢٨٩
٢٩٩  ............ باب [٨] في لفِظ الخلعِ والبرآنِ، والفرُق بينهما وما يثبت به الخلع وما ال يثبت 
باب [٩] في الفدية عند الخلع بأكثر من الّصداق والعطّية على ترك الجماع أو غيره ......  ٣١٠
٣١٤  ......................... ها على غيره  لها، أو حق باب [١٠] في خلع المريض والمطّلقة اّلتي ال حق
٣٢٠  .............................................................. باب [١١] في الّزوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكالم 

باب [١٢]  في البرآن ما برئ ِمن حّقها أو أبرأ لها نفسها وفي النّية وإنكار البرآن
وما أشبه ذلك .......................................................................................................................................  ٣٣١
٣٤٨  .............................................................................................................. باب [١٣] في البرآن على أن يطّلقها 
٣٥٤  .................................................................................................. باب [١٤] في البرآن على شرط أو مثنوّية 
باب [١٥] في البرآن على براءته ِمن نفقتها أو نفقة أوالده منها وما أشبه ذلك ...................  ٣٥٩
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٣٦٤  ......................................... باب [١٦] فيما ينتقض به الخلع وفي الّرجعة في الّصداقِ والجهالةِ 
باب [١٧] في البرآن على أن تعطيه أو ترّد عليه أو أن يعطيها كذا وما أشبه ذلك .............  ٣٧١
باب [١٨] في الوكالة في البرآن ........................................................................................................................  ٣٧٨
باب [١٩] في برآن الّصبّية وبرآن الوالد لزوج ابنته ..............................................................................  ٣٨٠
٣٩٠  ................................................................................................................................... باب [٢٠] في بـرآن األََمـة 
باب [٢١] في ُخلع المكَره والمجنون واألعجم والّسكران ..............................................................  ٣٩١
٣٩٣  ............................................................. باب [٢٢] في مّدة اإليالء وألفاظه وحروفه والّنّية في ذلك 
باب [٢٣] في مّدة اإليالء وحروفه والّنّية في ذلك ................................................................................  ٤١٣
٤٢٢  ............................................................................... باب [٢٤] فِي اإليالِء بأقل ِمْن أربعةِ أشهٍر أو أكثَر 
باب [٢٥] في الفيئة في اإليالء والّظهار .......................................................................................................  ٤٣٠
٤٣٦  ...................................................................................... باب [٢٦] ما يفعل المؤلي بالّطالق عند الوطء 
باب [٢٧] ما يجب به اإليالء أو ال يجب ...................................................................................................  ٤٣٩
٤٥١  ................................................................................. باب [٢٨] فيمن آلى وظاهر وطّلق وما أشبه ذلك 
باب [٢٩] في الّظهار من الّزوجة وأحكام ذلك .......................................................................................  ٤٥٧
٤٦٤  .............................................................. باب [٣٠] في لفظ الّظهار وأحكام المّدة ووجوب الكّفارة 
باب [٣١] في ألـفـاظ الّظـهـار ..........................................................................................................................  ٤٧٠

باب [٣٢]  ما يجوز للمظاهر ِمن زوجته، وفي ظهار المرأة ِمن زوجها، وما يجوز له فيها،
٤٧٩  ............................................................................................................................ وفي إنكاره للّظهار 
٤٨٢  ............................................................................ باب [٣٣] في الّظهار من الّزوجات على معان شّتى 
٤٨٦  ....... باب [٣٤] في ظهار العبيد وإيالئهم، وفي اإليالء والّظهار منهم، والكّفارة في ذلك 
٤٩٠  .................................................................................................................................. باب [٣٥] في كّفارة الّظهار 
باب [٣٦] في صفة َمن يلزمه العتق أيجزيه الّصيام واإلطعام وفي لفظ العتق ......................  ٤٩٤
باب [٣٧] في العتق في كّفارة الّظهار ومن يجزي ومن ال يجزي ................................................  ٤٩٧
٥٠٣  ....................................................... باب [٣٨] في فساد العتق في كّفارة الّظهار، والوطء في ذلك 
باب [٣٩] في صيام كّفارة الّظهار .....................................................................................................................  ٥٠٥
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باب [٤٠] فيمن فّرط أو لم يفّرط حّتى فاته صيامهما ما يلزمه ويجزيه ويجوز له .............  ٥١١
٥١٥  ............................................................. باب [٤١] في َمن ُيجزي إطعامه في الّظهار وَمن ال ُيجزي 
٥١٧  ............................................................................ باب [٤٢] في اإلطعام في كّفارة الّظهار وَمن ُيجزي 
٥٢١  ............................................................................................... باب [٤٣] في تفريق كّفارة الّظهار باإلعطاء 
٥٢٤  ................................ باب [٤٤] في َوْطء المظاهر قبل تَمام الكّفارة وفي فساد ذلك وانتقاضه 
٥٢٩  ........................................................................................ باب [٤٥] في تحريم الّزوج زوجَته على نفسه 
٥٣٩  .................................................................................. باب [٤٦] في عّدة الّنساء وما يجوز منهّن وفيهّن 
٥٤٤  ...................................................................................... باب [٤٧] في عّدة المتوّفى عنها زوجها باألّيام 
٥٤٩  ................................................................................ باب [٤٨] فيما يجوز للُمِميَتةِ وُيكره لها في العّدة 
باب [٤٩] في الّتعريض للُمِميتة والمطّلقة في العّدة .............................................................................  ٥٥٧
٥٦٢  ................................................................................... باب [٥٠] في عّدة المتوّفى عنها زوجها بالحمل 
٥٦٤  ................................. باب [٥١] ما يجوز للمطّلقة البائنة في عّدتها وما يلزمها وما أشبه ذلك 
٥٦٦  ........................................................................................................................... باب [٥٢] في العـّدة بالحـمل 
٥٧٣  ...................................... باب [٥٣] ما ُيوجب العّدَة والّرجعَة ِمن الخلوة والوطء وتكراَر العّدة 
باب [٥٤] في عّدة المطّلقة والمختلعة باْلِحَيض ومتى ُيدركها زوجها ......................................  ٥٧٦
٥٨٤  ................................................................. باب [٥٥] في عّدة المطّلقة إذا اختلف حيضها أو لم يتّم 
٥٨٩  ................................................................. باب [٥٦] في عّدة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض 
باب [٥٧] في تصديق المرأة في العّدة ..........................................................................................................  ٥٩٢
٥٩٦  ......................................................................... باب [٥٨] في انقضاء عّدة المرأة قبل علمها بالبينونة 
٥٩٨  .................................................................................................. باب [٥٩] في عّدة البوائن بِحرمة أو غلط 
٦٠٠  ................................................... باب [٦٠] في عّدة الّصبّية وزوجة الّصبّي والخصّي والمجبوب 
باب [٦١] في عّدة الّصغيرة والمؤيسة الكبيرة ..........................................................................................  ٦٠٤
٦٠٧  ....................................................... باب [٦٢] في عّدة األَمة والّذّمّية في الّطالق والوفاة والحرمة 
باب [٦٣] في عّدة الّذّمّية والمشركة ...............................................................................................................  ٦١٣
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باب [٦٤]  في الّدعوى والحكم بين الّزوجين في العّدة والّرد وتزويج الّثاني وكّفارة
٦١٥  ....................................................................................................................... الّظهار وما أشبه ذلك 
٦١٩  .............................................................................................................................. باب [٦٥] في رّد الّزوجــات 
٦٢٥  ................................................................. باب [٦٦] في لفظ الّرّد بين الّزوجين وما يَثبت ِمن ذلك 
باب [٦٧] في رّد الّسكران ....................................................................................................................................  ٦٣١
٦٣٢  ............................................................................................................................ باب [٦٨] في الّرّد على شرط 
٦٣٣  ...................................... باب [٦٩] في علم الّزوجة بالّرّد في العّدة وبعدها والّشهادة في ذلك 
باب [٧٠] في رّد الّزوج قبل الحنث أو على الّشّك في الّطالق ....................................................  ٦٣٩
٦٤١  ........................................................... باب [٧١] في رّد المطّلقة والمختلعة على الّزيادة والّنقصان 

باب [٧٢]  في الّتزويج والّزوج الذي تحّل به المطّلقة ثالًثا أن ترجع إلى زوجها،
٦٤٦  ......................................................................................................................................... وأحكام ذلك 
٦٥٤  ..................................................................................................................... باب [٧٣] في المواعدة في العّدة 
باب [٧٤] في المواعدة للّزوجة والّسعي بين الّزوجين بالفراق .....................................................  ٦٦٣
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باب [١] في الحيض وصفته ولزوم أحكامه ومعرفته ..................................................................................  ٧
باب [٢] في أقل الحيضِ والّطهِر وأكثِره ..........................................................................................................  ١٣
١٧  ................................................................................................................ باب [٣] في بلوغ المرأة وابتداء الّدم 
٢٠  ........................................................................................................ باب [٤] في عادة الحيض وتقّلب أوقاته  
٢٤  ................................................................................................. باب [٥] في استمرار الّدم بالمرأة بعد وقتها 
٣٠  ........................................................................... باب [٦] في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومّدته 
٣٧  .................................................................................................. باب [٧] في الحائض ينقطع دمها ويعاودها 
٤٣  ......................................................................................... باب [٨] في الحيض إذا تقّدم عن وقته أو تأّخر 
٤٨  ........................................................................................................................... باب [٩] في اإلثابة بعد الحيض 
٥٢  ............................................................................................. باب [١٠] في الّصفرة والكدرة وما أشبه ذلك 
٥٧  ........................................................................................ باب [١١] في اليبوسة والّدم المكمن في الّرحم 
باب [١٢] في الّطهر ِمن الحيض ..........................................................................................................................  ٦٠
٦٦  ............................................................................................... باب [١٣] في االغتسال والّتطّهر من الحيض 
باب [١٤] في صالة الحائض وصيامها في ُطهرها وغيِره ......................................................................  ٧١
٧٨  ........................................................................................................................................ باب [١٥] في االستحاضة 
باب [١٦] في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك ..........................................................  ٨٥

باب [١٧]  في قول المرأة: إّنها حائض، وما يكون حّجة على الّزوج ِمن ذلك وما ال
يكون حّجة، وما أشبه ذلك ..............................................................................................................  ٩٢
باب [١٨] في وطِء الحائضِ والحّجُة في ذلك ............................................................................................  ٩٥
١٠١  ............................................................................ باب [١٩] في الوطِء بعد الّطهر ِمن الحيض أو قبله 
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باب [٢٠] في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم وفي الوطء في الّدبر ........  ١٠٧
باب [٢١]  في دعوى الّزوجة على زوجها الوطءَ في الحيض والحكُم في ذلك

وما أشبه ذلك .......................................................................................................................................  ١١٥
١١٧  ......................................................  ِ باب [٢٢] في صالة الحائض ووطئها؛ إذا لم تُنق والَِج الفرج
باب [٢٣] في حيض الحامل، وحكم الّدم منها ......................................................................................  ١٢٠
باب [٢٤] في النفاس والّنفساء ..........................................................................................................................  ١٢٥
باب [٢٥] في مّدة أقل الّنفاس وأكثِره ...........................................................................................................  ١٢٩
١٣٤  ..................................................................................... باب [٢٦] ما يوجب الّنفاس ِمن أسبابِ الوالدة 
باب [٢٧]  في متى يجوز للّنفساء ترك الّصالة .........................................................................................  ١٣٩
باب [٢٨] في الّطهر من الّنفاس وُمعاودة الّدم .........................................................................................  ١٤٣
باب [٢٩] في خلق الولد وُمّدة الحمل .........................................................................................................  ١٤٨
١٥٥  ....................................................................................................... باب [٣٠] في مّدة الحمل وُحكم الولد 
باب [٣١] في لحوق الولد ِمن الّزوجة وحكم الفراش .......................................................................  ١٥٩
١٦٥  ................................................................................... باب [٣٢] في لحوق الولد من المطّلقة والمميتة 
١٦٧  ......................................................................... باب [٣٣] في حكم الّدعاوى في الولد بين الّزوجين 
باب [٣٤] في لحوق ولد األمة بملك أو غيره .........................................................................................  ١٧٠
١٧٨  .............................................................................................................. باب [٣٥] في أوالد األََمة ِمن الّزوج 
باب [٣٦] في الولد ِمن الّصبيان والخصي وَمن ال ُيجامع ...............................................................  ١٨٠
١٨٣  ................................................................. باب [٣٧] في لحوق الولد ِمن الّنكاح الفاسد وفي العّدة 
باب [٣٨] في الولد ِمن والدين أو أكثر، وأحكام ذلك .......................................................................  ١٩٠
١٩٤  ................................................................. باب [٣٩] في ولد الوالدات إذا خفيت أّمه وأحكام ذلك 
باب [٤٠] في الولد ِمن المسلم والّذمّي ......................................................................................................  ١٩٨
باب [٤١] في لحوق الولد ِمن الّزنا واإلقرار به ......................................................................................  ٢٠٣
باب [٤٢] في اإلقرار بالولد ................................................................................................................................  ٢١٠
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باب [١] في الحدود وإقامتها ..............................................................................................................................  ٢١٩
باب [٢] العفو عن الحدود والشفاعة فيها ...................................................................................................  ٢٢٩
٢٣٢  ....................................................................................... باب [٣] في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 
٢٤٤  .................................................................................................................................. باب [٤] في العابث بفرجه 
٢٤٨  ........................................................................................................................ باب [٥] في الشبهة في الحدود 
باب [٦] ما يجب على الزاني ِمن الحدود ..................................................................................................  ٢٥٠
باب [٧] في جلد الزاني وصفته ........................................................................................................................  ٢٦٠
باب [٨] في رجم الزاني وصفته .......................................................................................................................  ٢٦٣
باب [٩] في حّد الزاني بالبهائم واللوطّية وذوات المحارم ..............................................................  ٢٦٨
٢٧٤  .............................................................................................. باب [١٠]  الوطء الذي يجب به حّد الزاني 
باب [١١] ما يجب به الحّد ِمن الوطء وما ال يجب ............................................................................  ٢٧٨
٢٨٣  ..................................................................................................................................... باب [١٢] في اإلحصــان 
باب [١٣] في الشهادة على الزنا واإلحصان ..............................................................................................  ٢٩٣
٣٠٥  ...................................................................................... باب [١٤] اإلقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه 
٣١٤  .............................................................................................. باب [١٥] في الحّد على الحامل والمريض 
٣١٩  ................................................................................................................... باب [١٦] في الحدود على العبيد 
٣٢٤  ............................................................................... باب [١٧] في الحدود على أهل الذمة والمشركين 
٣٢٦  ............................................................................................................................. باب [١٨] في القذف ومعانيه 
٣٣١  .............................................................................. باب [١٩] في حّد القاذف وأصله وقّصة عائشة # 
٣٤٢  ....................................................................................................................... باب [٢٠] في القذف بلفظ الزنا 
٣٤٦  ....................................................................................... باب [٢١] في القذف بالتعريض دون التصريح 
٣٥٣  .................................................................................................................. باب [٢٢] في القذف بنفي النسب 
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٣٥٥  ........................................................................................... باب [٢٣] قذف الجماعة بلفظ واحد أو أكثر 
٣٥٩  ............................................................................................................... باب [٢٤] في قذف الغائب والميت 
باب [٢٥] في صفة حّد القاذف وأحكامه ....................................................................................................  ٣٦٣
باب [٢٦] َمن يجب بينهم حّد القذف ومن ال يجب ...........................................................................  ٣٦٦
باب [٢٧] في الشهادة على القذف ..................................................................................................................  ٣٧٠
٣٧٣  .......................................................................................................... باب [٢٨] اللعان بين الزوجين وأصله 
باب [٢٩] في صفة اللعان بين الزوجين ولفظه .......................................................................................  ٣٨٢
٣٨٥  ..................................................................................... باب [٣٠] َمن يجب بينهم اللعان ومن ال يجب 
باب [٣١] في نفي الولد وثبوته واللعان في ذلك ..................................................................................  ٣٨٩
باب [٣٢] في الفرقة بين المتالعنين ..............................................................................................................  ٣٩٤
٣٩٧  ...................................................................... باب [٣٣] في الزوج يقذف زوجته، ثم يموت أحدهما 
٣٩٩  ............................................................................................... باب [٣٤] في حّد شارب الخمر والسكران 
٤٠٧  .................................................................................................................................. باب [٣٥] في قطع السارق 
٤١٨  ............................................................................................................ باب [٣٦] في غرم السرقة بعد القطع 
٤٢١  .................................................................................................................................... باب [٣٧] في حّد السارق 
باب [٣٨] في الحرز وصفته وأنواعه ..............................................................................................................  ٤٢٧
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