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 املقدمة
 سيئاتا، ومن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسن إن  

 أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.
تسليماً    حممداً عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  

 كثرياً .
َ َحقَّ تُقَاتِِه َوال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُ } { ْم ُمْسِلُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 [3/102]سورة آل عمران 
 ِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَهايَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َوا}

َ الَِّذي تََساَءلُوَن  َ َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيراً َونَِساًء َواتَّقُوا َّللاَّ بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ

 [4/1]سورة النساء {  1=  َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً 
َ َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً } يُْصِلْح لَُكْم   70=  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َ َوَرُسو ًً أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطْع َّللاَّ ً =  لَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيما

 [71-33/70]سورة األحزاب {  71
 ا بعد:أم  

ال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوال ة الوسط بكتاب }قد أكرم هذه األم   هللا  فإن  

، وهو حبل هللا املتني  [41/42]سورة فصلت { ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ 
ُ َمْن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالِم َويُْخِرُجُهْم ِمْن وصراطه املستقيم } يَْهِدي بِِه َّللاَّ

،  [5/16]سورة املائدة { يَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه وَ 
ماً وتعليماً، من أفضل القرابت، وأمثر ما تُ َقض ى فيه األوقات؛ راً وتعل  الشتغال به تالوة وتدب  وا

، حيث كان  ماً وتعليماً، وقدوهتم يف ذلك رسول هللا ولذا فقد أكب  عليه أهل العلم تعل  
لكتاب  فكانوا وعاًء حفظ بياَن رسول هللا  ؛ما تدعو احلاجة إىل بيانه يبني لصحابته 
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،  هللا، مع اجتهاد منهم يف الفهم واالستنباط ويف نشر هذا العلم، على تفاوت فيما بينهم 
خروا وسعاً وال طاقة يف سبيل حتصيله، وقد أخذ عنهم هذا العلم علماء التابعني، الذين مل يد   

ا ما عندهم ملن مث  نشرو ، ة تراثها الفذ  وأعمارهم، فحفظوا لألم   فبذلوا يف سبيل ذلك أوقاهتم
بعدهم ، وهكذا استمر  احلال أبهل العلم ، وكثريٌّ منهم يشُرُف هبذه املهم ة ويستشرُف هلا، 
فُدو  َنت كتب التفسري ما بني موس ٍع وخمتصٍر، ومهتٍم ابلرأي ومقتصٍر على األثر، وجامٍع بني 

نيف كتب التفسري األمرين وسالٍك مسارب الطريقني ، واستفرغ أهل العلم جهودهم يف تص
اإلمام أبو عبد هللا حممد بن علي الشطيب ي، الشهري  ذيبها، وكان ِم  ن ساهم يف هذا:وهت

َسم ى: "اللباب يف مشكالت الكتاب" ، واستفرغ فيه  :ب "احلاج الشطيب ي" 
ُ
، فأل ف تفسريه امل

دراسته  جهده وبذل فيه طاقته، فتقبله أهل تلك النواحي بقبول حسن ، وأقبلوا على
 وانتساخه، فانتشر يف خزائن املكتبات يف بالد املغرب .

 وقد رغبت أن يكون حبثي يف حتقيق هذا الكتاب وذلك ملا يلي :

  كنت يف أثناء حبثي عن موضوع لتسجيله هلذه املرحلة أحبث يف عناوين
 الكتب املخطوطة؛ فلفت نظري عنوان هذا الكتاب.

 مته؛ فألفيتها قد حوت فنوانً شىت وقد تصفحت الكتاب، واطلعت على مقد
تدل على سعة اط  الع مؤلفها، وعلى ماد ته العلمي ة فلحظت كثرة نقله عن 

 املتقدمني.

  راً على منزلته  :ذكر املرتمجني للمؤلف اشتهاره بكثرة رحالته، ِم  ا يعطي مؤش  
 العلمية.

 ناس .الرغبة يف خدمة تراث علماء هذه األمة املتقدمني، وتقريبه لل 

  رأيت كثرة خمطوطات الكتاب ِم  ا يعطي إشارة على أمهيته وكثرة تداوله
واهتمام أهل العلم به، فزاد ذلك من رغبيت يف التعامل مع هذا الكتاب يف 

 مرحلة الدكتوراه.

  الرغبة يف الكشف عن احلالة العلمية يف الغرب اإلسالمي يف تلك الفرتة
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 املقارنة لسقوط األندلس.

 
 .وفهارس وخامتةوقسمني  يف حبث هذا املوضوع وفق خطة مكونة من مقدمة وقد سرت

فقد حتدثت فيها عن أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة حبثه،  املقدمةا فأم  
 ومنهجي يف تناوله.

 دراسةال: هو  القسم األولو
 وتتكون من فصلني:

 : املؤلف عصره وحياته.الفصل  األول
 وفيه مبحثان:

 املؤلف ابختصار. : عصرألولاملبحث ا
 ويتكون من:
o .احلالة السياسة 
o .احلالة االجتماعية 
o .احلالة العلمية 

 

 : حياته الشخصية والعلمية وتشمل:املبحث الثاين
o .امسه وكنيته 

o .نسبه 
o .والدته 
o .وفاته 

o .مؤلفاته ونشاطه العلمي 
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o .شيوخه وتالميذه 
 
 

 : دراسة الكتاب.الفصل الثاين
 وتشمل:
o .اسم الكتاب 

o .ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف 
o .نسخ الكتاب اخلطية 
o .موضوع الكتاب 
o .منهج املؤلف يف كتابه 

o .مصادره 
o .تقومي الكتاب 

o .املؤلفات يف مشكل القرآن 
 
 

 .التوبة: حتقيق الكتاب من أوله إىل هناية سورة القسم الثاين
 

 : وبينت فيها أهم نتائج البحث. اخلامتة

 س التالية.الرسالة ابلفهار  تختم:  الفهارس
 فهرس الكتب اليت ذكرها املؤلف. -8 فهرس اآلايت القرآنية. -1

 فهرس أبيات الشعر. -9 فهرس القراءات اليت ذكرها املؤلف. -2
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 فهرس املصادر. -10 فهرس األحاديث. -3

 فهرس املوضوعات -11 فهرس اآلاثر. -4

  فهرس األعالم. -5

  فهرس الفرق والطوائف والقبائل. -6

  فهرس األماكن. -7

 
 :حتقيق النَّص ِّ منهجي يف 

 .قمت بَنْسخ  الكتاب مت ب عاً قواعد اإلمالء احلديثة وعالمات الرتقيم 

 .ختار وإثبات فروق الن سخ يف احلاشية
ُ
 اعتمدت يف حتقيق الن ص   طريقة الن ص   امل

 وقلت:  فإن كانت الساقطة أو الزائدة كلمة واحدة: وضعت عندها رقم احلاشية
 "ساقط من نسخة كذا، أو زايدة من نسخة كذا". دون ذكر الكلمة.

  فإن كان يف بعض الن َسخ زايدة ختالف ابقيها ومل أر إلثباته وجهاً نبهت على ذلك يف
َحش اة قلت: "يف نسخة )كذا( زايدة 

ُ
احلاشية، فإن كانت الزايدة بعد الكلمة امل

قبلها فأَُنص  على ذلك وأقول: "يف نسخة  )كلمة كذا(". وأم ا إذا كانت الزايدة
 )كذا( قبلها )كذا(".

 .فإن كانتا كلمتني: ذكرهتما يف احلاشية 

  فإن كانت ثالث أو أربع كلمات: فإّن   أُثبُتها بني معقوفني وأقول يف احلاشية: "زايدة
 من كذا، أو ساقط من كذا".

 وفني زايدة من كذا، أو ساقط من  فإن كان ما بني املعقوفني كثرياً قلت : "ما بني املعق
 كذا".

  فإّن   أضعه  -لطول الكالم-فإن كان ما بني املعقوفني كثرياً جداً وخشيت اللبس :
 بني معقوفني مكررين.
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  فإن اقتضى السياق زايدة كلمة توضيحية ليست يف النسخ، أو عند تصويب ي لكلمة
 اشية إىل ذلك.من املصادر؛ فإّن    جعلتها بني معقوفني وأشرت يف احل

  وكذلك إذا صو بت كلمًة من املصادر فإّن   أجعلها بني معقوفني، وأشري إىل ما يف
 النسخ يف احلاشية.

 .ري إىل األخطاء اإلمالئية إال إذا تغري  هبا املعىن  ال ُأش 

  ر يف فروق الن َسخ إىل االختالف أو اإلغفال يف: عبارات الثناء  -يف الغالب-مل ُأش 
، والرتضي على  ، أو عبارات الد عاء، كالصالة على رسول هللا هلل  والتنزيه

 ، والرتحم على أهل العلم، وتكرمي املدن. الصحابة 

 .كما أمهلت اإلشارة إىل االختالفات اليسرية يف النقط، أو اخلطأ الظاهر يف اإلعراب 

 َر يف ُأْخَرى إال إذا كان  له أثر يف املعىن. ال ُأشري إىل ما ُقد  م يف نسخة وُأخ  

 .صو بت اخلطأ يف اآلايت من غري إشارة إىل ذلك 

  أشرت إىل أرقام اللوحات يف الن َسخ، ووضعتها بني معقوفني هكذا ] / [، مع بيان
 رمز النسخة ورقم اللوحة.

  أضع ألفاظ الن َسخ يف احلاشية بعد نقطتني هكذا ):( وبال أقواس، إال إذا كانت
 هناك حاجة.

 وقد رمزت له ب )م، د، س(، وعند اللبس  اعتمدت ، على ثالث نسخ يف حتقيق الن ص  
يف قراءة كلمة ما، وعدم وفاء الن َسخ  الثالث مبعرفة قراءة الكلمة على الوجه 

ا اكتفيت ببعضها  الصحيح؛ فإّن أرجع إىل ُنَسٍخ أخرى مساندة، وهي أربع نسخ رمب 
َسخ  املساندة ب )ل، ب، ج، غ(، فيكون عند بياهنا للمراد، وقد رمزت هلذه الن  

 اجملموع سبَع ُنَسٍخ.
 

 منهجي يف دراسة النَّص :
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 . ذكرت رقم اآلية املفس رة قبلها تيسرياً على القارئ 

  عزوت اآلايت املفس رة وغريها إىل سورها مع بيان رقمها، وذلك بعد هناية كل آية
 لئال يُثقل الكتاب بكثرة احلواشي.

 ملؤلف آبية أو بعض آية وردت يف أكثر من سورة، فإّن   أعزوها إىل السورة إذا استدل ا
 األوىل، إال إذا كان يف كالم املؤلف ما يدل على إرادة سورة بعينها.

  وث قت القراءات القرآنية من مصادرها املعتمدة، وبنيت املتواتر والشاذ منها، مع بيان
 إىل ذلك. :ما يرتتب عليها من املعىن إن أشار املؤلف 

  ما استطعت إىل ذلك سبيالً -خر جت األحاديث النبوية من مصادرها األصلية- 
 وذكرت حكم األئمة عليها.

 .إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإّن   أكتفي بذلك عند التخريج 

  خر جت اآلاثر املروية عن الصحابة .والتابعني رمحهم هللا 

  من مصادرها  :األقوال والنقول اليت صر ح بذكرها املؤلف مل أد خر جهداً يف توثيق
 األصلية.

  حبثت وتقص يت للوصول إىل األقوال اليت مل يصر  ح املؤلف بنسبتها إىل أصحاهبا
 وعزوهتا إىل مصادرها ما استطعت إىل ذلك سبياًل.

 .عر فت ابألعالم، ومل أترجم للمشهورين جداً من األعالم 

  العلمية اليت حتتاج إىل تعريف.عر فت ابملصطلحات 

 .ضبطت ما ُيْشك ُل من الكلمات 

 .شرحت األلفاظ الغريبة وبينت معانيها 

 .عزوت األبيات الشعرية إىل مصادرها، مع بيان قائلها، وضبط ما ُيْشكل منها 

 .عر فت ابألماكن والفرق والقبائل اليت حتتاج إىل تعريف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 املقدمة

 حت مارأيته راجحاً من أقواهلم مع رج  ليق، و عل قت على املسائل اليت حتتاج إىل تع
 .-يف الغالب-بيان سبب الرتجيح 

 .ذكرت بياانت املراجع يف فهرس املراجع يف آخر البحث 

  ذكرت بعض املراجع ونسبتها إىل مؤلفيها طلباً لالختصار، واستغناء بشهرة الكتاب
 ومؤلفه، مثل :

  جامع البيان عن أتويل آي القرآن =تفسري الطربي. 

  تفسري القرآن العظيم مسنداً عن  =تفسري ابن أيب حامت
 والصحابة والتابعني. رسول هللا 

  الكشف والبيان. =تفسري الثعليب 

  النكت والعيون. =تفسري املاوردي 

  معامل التنزيل . =تفسري البغوي 

  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. =تفسري ابن عطية 

  ألحكام القرآن للقرطيب. اجلامع =تفسري القرطيب 

  البحر احمليط. =تفسري أيب حيان 

  أنوار التنزيل. =تفسري البيضاوي 

  تفسري القرآن العظيم. =تفسري ابن كثري 
 

وأم ا ابلنسبة للصعوابت اليت واجهتين يف البحث: فال خيلو الباحث من صعوابت 
على الن قل،  :هو: اعتماد املؤلف  تواجهه أثناء حبثه، إال أن  األمر الذي شك ل يل عقبة كؤود

مع عدم العزو إىل كتاب، وعدم تسمية املنقول عنه، مُث  تصر فه ابملادة املنقولة، فال ينقلها 
؛ ِم  ا جيعل الوصول إىل تلك األقوال أمراً غاية يف الصعوبة، خاصة  -يف الغالب-أبلفاظها 

طوطة، أو قليلة التداول، أو املصادر وهو يعتمد على مصادر متنوعة، ومنها املصادر املخ
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 الوسيطة.
 

ال  اليت ه  م  عَ على ن  على ما يس ر وأعان، وأمحده محداً كثرياً  إنين أمحد هللا وأخرياً ف
حيصيها العد ، وأمحده أن وفقين لاللتحاق بقسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين جبامعة 

من  علي بدراسة علم التفسري، وجعلين أتعلق اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وعلى أن 
م، وأمحده على أن وفقين الختيار هذا املوضوع، وكم هم ومصنفاهت  من خالل آاثر   ،بركاب أهله

 هلل من نعمة.
كما أشكر فضيلة الدكتور الشيخ: عبد العزيز بن انصر السرب املشرف على هذا البحث 

 ماٍم وتذليٍل للمصاعب، فله مين   جزيل الشكر.على ما وجدته منه من متابعٍة وتوجيٍه واهت
كما أَُقد  ُم أجزل الشكر جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ُِمَث لًة بكلية أصول 

 الدين ابلرايض وقسم القرآن وعلومه فيها.
وأشكر كل من أعانين من طلبة العلم على حل   إشكال، أو إعارة كتاب، أو داللة على 

 ، وأسأل هللا أن جيزيهم من الثواب أجزله وأوفاه.مظان   مسألة
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حيبه ربنا ويرضاه، 

 تسليماً كثرياً. وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان وسل م
 ا بعد:أم  

ن النقص، وقد قال مهد مثل هذا اجلفإّن بذلت جهدي يف هذا البحث، وال يسلم 
ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختاِلفاً َكثِيراً سبحانه } ]سورة النساء  {َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ

الناظر فيه النظر،  نْ ع  مْ يُ لْ ف َ ”هللا ابن رجب حيث قال يف مقدمة أحد كتبه:  مَ ح  ورَ  ،[4/82
وليوسع العذر إن اللبيب من عذر.. وأيىب هللا العصمة لكتاب غري كتابه، واملنصف من 

لو عورض الكتاب ”حيث قال:  : معمر وصدق ،(1)“اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه
 رأيت إّن   ”وقد أحسن من قال:  ،(2)“مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أوخطأ

ه ال يكتب إنسان كتاابً يف يومه إال قال يف غده: لو ُغري   هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا أن  
ل، وهذا من عظيم العرب، لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمج

 .“وهو دليل استيالء النقص على مجلة البشر
أن وفقين إلمتام هذا البحث، والذي كانت من  -كثرية   هُ مُ عَ ون   -من نعمة هللا علي  وإن  

 أهم نتائجه ما أييت:
 

 من خالل ترمجته. :إبراز املنزلة العلمية أليب عبد هللا الشطيب ي  .1

من خالل تلقي أهل بلده له ابلقبول واالهتمام، بدليل كثرة  بيان أمهية كتاب الشطيب ي .2
خمطوطات الكتاب يف تلك النواحي، إذ ال تكاد ختلو خزانة من خزائن الكتب املغربية 

 املشهورة من نسخة أو أكثر من هذا الكتاب.

                               

 .3القواعد البن رجب ( 1)
 .1/78جامع بيان العلم وفضله ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 14 اخلامتة

 ، وما يؤخذ عليه.بيان ِميزات كتاب اللباب يف مشكالت الكتاب .3

 يف تفسريه. : بيان مصادر اإلمام الشطيب ي .4

، ومن -رمحهم هللا-، والتابعني بيان كثرة نقول املؤلف عن أهل العلم، من الصحابة  .5
 .بعدهم من أهل العلم

 مبا ألزم به نفسه من االختصار. -إمجاالً -بيان التزامه  .6
 تبيني اهتمام املؤلف بتفسري القرآن ابلقرآن. .7

 ا كان هلا أثٌر يف املعىن.أن  للمؤلف اهتمامه إبيراد القراءات، وخباص ة إذ .8
 توضيح مدى اعتماد املؤلف على األحاديث النبوية، واستعماهلا يف تفسري القرآن. .9

 يف التفسري. -رمحهم هللا-والتابعني  بنقل األقوال عن الصحابة  :بيان اهتمام املؤلف  .10
 اهتمام جلي بتفسري القرآن بلغة العرب. :أن  للمؤلف  .11

 ضح إبيراد أسباب الن  زول.بيان اهتمام املؤلف الوا .12
ْيه  ملبهمات القرآن والتعريف هبا وتوس عه يف ذلك. .13  بيان تَ َقص  

 إبراز ما يف كتاب اللباب من أبواب علوم القرآن. .14
 يف االختيار والرتجيح يف تفسريه. :إبراز طريقة املؤلف  .15

 أن  له اهتمام بذكر هداايت اآلايت وإبراز شيٍء من فوائدها. .16
 مل يفر  ق بني املتواتر والشاذ عند إيراده القراءات. :ف أن  املؤل .17

مل يكن له منهج واضح يف سياق القراءات، وال يف ذكر القراء  :بيان أن  املؤلف  .18
 وتسميتهم.

 مل يعتمد على املصادر األصلية من كتب القراءات عند سياقه هلا. :توضيح أن  املؤلف  .19
 ات، أو من قرأ هبا من القراء.يف ذكر بعض القراء :تبيني وهم املؤلف  .20

أن  املؤلف مل يكن عارفاً ابلصنعة احلديثية، فال يُ ْعَتد  حبكمه على األحاديث، وال يوثق مبا  .21
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أواًل، مُث  ينظر يف ألفاظها واحلكم  أورده من األحاديث حىت يُ َتَأك َد من نسبتها للرسول 
 عليها صحة وضعفاً.

 الضعيفة وجمهولة املصدر يف كتابه.بيان كثرة األحاديث املوضوعة و  .22
 بيان تلفيق املؤلف وخلطه بني متون األحاديث النبوية. .23

أورد يف كتابه كثرياً من اإلسرائيليات يف تفسري اآلايت، من غري متحيٍص  :بيان أن  املؤلف  .24
 وال تَ َعق ٍب هلا.

 بتصو ف ه. :أتثر تفسري املؤلف  .25

القة له ابآلية أو التفسري، وخباصة فيما له عالقة رمبا استطرد فيما ال ع :أن  املؤلف  .26
 ابلتصوف.

 يف إيراد القصص من غري نقد وال تعليق. :بيان منهج املؤلف  .27
 بيان إيراد املؤلف للتفسري اإلشاري بنوعيه. .28

 لبعض آايت الصفات، وخمالفة منهج السلف يف ذلك. :بيان أتويل املؤلف  .29
ُ معىن  بيان كثرة أوهام املؤلف فيما ينقله عن .30 أهل العلم، وتصر فُه عند نقل أقواهلم مبا يُ َغري  

 تلك األقوال أحياانً.
بيان اعتماد املؤلف على مصادر وسيطة يف نقل األقوال، وعزوه إىل املصدر األصلي  .31

 مباشرة.

 لبعض أمهات التفسري كتفسري الطربي. :لف بيان عدم رجوع املؤ  .32
 

ص يف القول والعمل، وأن يوفقين إىل ما حيبه ويف اخلتام أسأل هللا أن يرزقين اإلخال
ويرضاه، وأن يغفر لوالدي  ويرمحهما ووالديهما ومجيع املسلمني، واحلمدهلل أوالً وآخراً وظاهراً 
وابطناً، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين وسل م 

 .تسليماً كثرياً 
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 الفهارس

 

 ت القرآنية.فهرس اآلاي -1
 فهرس القراءات اليت ذكرها املؤلف. -2

 فهرس األحاديث. -3
 فهرس اآلاثر. -4
 فهرس األعالم. -5

 فهرس الفرق والطوائف والقبائل. -6
 فهرس األماكن. -7

 فهرس الكتب اليت ذكرها املؤلف. -8
 فهرس أبيات الشعر. -9

 فهرس املصادر. -10
 فهرس املوضوعات. -11
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 فهرس اآليات

 
 الصفحةرقم  رقم اآلية السورة طرف اآلية

   سورة الفاحتة -1 

 352 1  }بسم هللا الرمحن الرحيم{

 366, 348 2  ({2}احْلَْمُد ّلِل    َرب   اْلَعاَلم نَي )

 365 2  }احْلَْمُد{

 383 2  }اْلَعاَلم نَي{

 381 2  ({2}َرب   اْلَعاَلم نَي )

 367 2  }هلل {

} ْيم   384 3  }الر مْحَن  الر ح 

 388 4  }الد  ين {

 365 4  ({4}َمل ك  يَ ْوم  الد  ين  )

}  386 4  }َمل ك 

}  386 4  }يَ ْوم 

َك{  389 5  }إ اي 

 392 5  }نَ ْعُبُد{

َك َنْسَتع نُي{  394 5  }َوإ اي 

رَاَط{  401 6  }الص  

 402 6  }اْلُمْسَتق يَم{

رَاَط اْلُمْسَتق يَم{  408 6  }اْهد اَن الص  

 400, 397 6  }اْهد اَن{

 418 7  }الض ال  نَي{

}  414 7  }اْلَمْغُضوب 

 406 7  }أَنْ َعْمَت َعَلْيه ْم{

رَاَط ال ذ يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيه ْم{  82 7  }ص 

رَاَط ال ذ يَن{  404 7  }ص 
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 الصفحةرقم  رقم اآلية السورة طرف اآلية

 408 7  }َعَلْيه ْم{

 411 7  }َغرْي {

 416 7  }َوال{

   سورة البقرة -2 

 424 1  }امل{

 426 2   اْلك َتاُب ال َرْيَب{}َذل كَ 

} ْلَغْيب   427 3  }ال ذ يَن يُ ْؤم ُنوَن اب 

 561 5  }أُْولَئ َك ُهْم اْلُمْفل ُحوَن{

 430 10  }يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرٌض{

 431 14  }َوإ َذا َخَلْوا إ ىَل َشَياط ين ه ْم{

 432 15  }يَ ْعَمُهوَن{

 432 19  }َأْو َكَصي  ٍب{

 434 21  َها الن اُس{}اَي أَي   

 435 22  }أَنَدادًا{

َماَء ب َناًء{  435, 82 22  }َوالس 

ًا{  435 25  }َوأُُتوا ب ه  ُمَتَشاهب 

 437 26  }أَْن َيْضر َب َمَثالً َما{

َ ال َيْسَتْحي ي{  436 26  }إ ن  اّلِل 

 438 26  }بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوقَ َها{

 439, 129 29  الس َماء {}مُث  اْستَ َوى إ ىَل 

ُد ف يَها َوَيْسف ُك الد  َماَء َوحَنُْن ُنَسب  ُح  }َأََتَْعُل ف يَها َمْن يُ ْفس 
َْمد َك َونُ َقد  ُس َلَك{  حب 

 30 445 

 445 30  }إ ّن   أَْعَلُم َما ال تَ ْعَلُموَن{

ُد }إ ّن   َجاع ٌل يف  اأَلْرض  َخل يَفًة َقاُلوا َأََتَْعُل ف يَها  َمْن يُ ْفس 
َْمد َك َونُ َقد  ُس َلَك{  ف يَها َوَيْسف ُك الد  َماَء َوحَنُْن ُنَسب  ُح حب 

 30 545 

 446, 445 30  }إ ّن   َجاع ٌل يف  اأَلْرض  َخل يَفًة{

 441 30  }َوإ ْذ قَاَل َرب َك ل ْلَمالئ َكة  إ ّن   َجاع ٌل يف  اأَلْرض  َخل يَفًة{

 324 31  ({31اأَلمْسَاَء ُكل َها )}َوَعل َم آَدَم 
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 الصفحةرقم  رقم اآلية السورة طرف اآلية

 447 34  }َفَسَجُدوا إ ال  إ بْل يَس{

 452 35  }َوال تَ ْقَراَب َهذ ه  الش َجَرَة{

 456 37  }فَ تَ َلق ى آَدُم م ْن َرب  ه  َكل َماٍت{

}فَإ م ا أَيْت يَ ن ُكْم م ين   ُهًدى َفَمْن َتب َع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيه ْم 
اَيت َنا ُأْولَئ َك 38ال ُهْم حَيَْزنُوَن )وَ  ( َوال ذ يَن َكَفُروا وََكذ بُوا آب 

 ({39َأْصَحاُب الن ار  ُهْم ف يَها َخال ُدوَن )

 38-39 457 

 460 40  }َوَأْوُفوا ب َعْهد ي أُوف  ب َعْهد ُكْم{

 458 40  }اَي َبين  إ ْسرَائ يَل{

 461 41  ٍر ب ه {}َوال َتُكونُوا َأو َل َكاف  

ُلوَن اْلك َتاَب  ْلرب    َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ }َأأَتُْمُروَن الن اَس اب 
 ({44أََفال تَ ْعق ُلوَن )

 44 462 

لص رْب  َوالص الة {  462 45  }َواْسَتع يُنوا اب 

 463 47  }َوَأّن   َفض ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلم نَي{

 إ ْسرَائ يَل اذُْكُروا ن ْعَميت  ال يت  أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّن   }اَي َبين  
 ({47َفض ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلم نَي )

 47 82 

َها  ن ْ }َوات  ُقوا يَ ْوماً ال ََتْز ي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً َوال يُ ْقَبُل م 
َها َعْدٌل َوال ُهْم يُنصَ  ن ْ  ({48ُروَن )َشَفاَعٌة َوال يُ ْؤَخُذ م 

 48 463 

َناُكْم م ْن آل  ف ْرَعْوَن{  463 49  }َوإ ْذ ََن ي ْ

َنا ُموَسى اْلك َتاَب َواْلُفْرقَاَن{  464 53  }َوإ ْذ آتَ ي ْ

َ َجْهَرًة  }َوإ ْذ قُ ْلُتْم اَي ُموَسى َلْن نُ ْؤم َن َلَك َحىت  نَ َرى اّلِل 
 ({55وَن )فََأَخَذْتُكْم الص اع َقُة َوأَنْ ُتْم َتنظُرُ 

 55 467 

 466 55  }َوإ ْذ قُ ْلُتْم اَي ُموَسى{

 467 56  ({56}مُث  بَ َعثْ َناُكْم م ْن بَ ْعد  َمْوت ُكْم َلَعل ُكْم َتْشُكُروَن )

 467 57  }َوظَل ْلَنا َعَلْيُكْم اْلَغَماَم َوأَنزَْلَنا َعَلْيُكْم اْلَمن  َوالس ْلَوى{

 469 58  ج دًا{}َواْدُخُلوا اْلَباَب سُ 

 468 58  }َوإ ْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوا َهذ ه  اْلَقْريََة{

ط ٌة نَ ْغف ْر َلُكْم َخطَااَيُكْم{  82 58  }َوُقوُلوا ح 

ط ٌة{  469 58  }َوُقوُلوا ح 

 471 60  }َوإ ْذ اْسَتْسَقى ُموَسى ل َقْوم ه {
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ُت اأَلْرُض خُيْر ْج لََنا ِم  ا تُ ْنب ُت }فَادُْع لََنا َرب َك خُيْر ْج لََنا ِم  ا تُ ْنب  
 اأَلْرُض م ْن بَ ْقل َها{

 61 472 

ٍد{ َ َعَلى َطَعاٍم َواح   472 61  }َوإ ْذ قُ ْلُتْم اَي ُموَسى َلْن َنْصرب 

 415 61  }َواَبُءوا ب َغَضٍب م ْن اّلِل  {

َها{  472 61  }َوُفوم 

 472 61  }َوق ث ائ َها{

 934, 87 62  ُدوا{}ال ذ يَن َها

 475 62  }َوالص اب ئ نَي{

َناُكْم  }َوإ ْذ َأَخْذاَن م يثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكْم الط وَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ
 ({63ب ُقو ٍة َواذُْكُروا َما ف يه  َلَعل ُكْم تَ ت  ُقوَن )

 63 83 

 475 63  الط وَر{}َوإ ْذ َأَخْذاَن م يثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكْم 

ئ نَي{  476 65  }ُكونُوا ق َرَدًة َخاس 

َ أَيُْمرُُكْم أَْن َتْذحَبُوا بَ َقَرًة َقاُلوا  }َوإ ْذ قَاَل ُموَسى ل َقْوم ه  إ ن  اّلِل 
}... 

 67-73 145 

َ أَيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرًة{  476 67  }إ ن  اّلِل 

 476, 396 68  }َعَواٌن َبنْيَ َذل َك{

 477 69  }َصْفرَاءُ فَاق ٌع{

َيَة ف يَها{  477 71  }ال ش 

 477, 145 72  }فَاد ارَْأمُتْ ف يَها{

َها{  479 73  }اْضر بُوُه ب بَ ْعض 

َها َلَما  ن ْ ْنُه اأَلهْنَاُر َوإ ن  م  ُر م  }َوإ ن  م ْن احلْ َجاَرة  َلَما يَ تَ َفج 
َها َلَما يَ ْهب ُط م ْن َخْشَية  اّلِل    َيش ق ُق فَ َيْخرُُج م ْنهُ  ن ْ اْلَماءُ َوإ ن  م 

ُ ب َغاف ٍل َعم ا تَ ْعَمُلوَن )  ({74َوَما اّلِل 

 74 491 

 86 78  }إ ال  أََماّن  {

 750 78  }ال يَ ْعَلُموَن اْلك َتاَب إ ال  أََماّن  {

ماً َمْعُدودَ  َنا الن اُر إ ال  َأاي   751, 83 80  ًة{}َلْن مَتَس 

ماً َمْعُدوَدًة{ َنا الن اُر إ ال  َأاي   492 80  }َوقَاُلوا َلْن مَتَس 

بْ ُتْم َوَفر يقاً تَ ْقتُ ُلوَن{  493 87  }فَ َفر يقاً َكذ 

}  492 87  }َوأَي ْداَنُه ب ُروح  اْلُقُدس 
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 493 88  }فَ َقل يالً َما يُ ْؤم ُنوَن{

 495 89  َرُفوا َكَفُروا ب ه {}فَ َلم ا َجاَءُهْم َما عَ 

 494 89  }وََكانُوا م ْن قَ ْبُل َيْستَ ْفت ُحوَن{

ْن ع ْند  اّلِل   ُمَصد  ٌق ل َما َمَعُهْم{  494 89  }َوَلم ا َجاَءُهْم ك َتاٌب م 

 86 89  }َيْستَ ْفت ُحوَن{

 495 90  }ب ْئَسَما اْشرَتَْوا ب ه  أَنُفَسُهْم{

 415 90  ٍب َعَلى َغَضٍب{}فَ َباُءوا ب َغضَ 

َناُكْم ب ُقو ٍة َوامْسَُعوا{  496 93  }ُخُذوا َما آتَ ي ْ

َنا{ ْعَنا َوَعَصي ْ  496 93  }مسَ 

 497 93  }َوأُْشر بُوا يف  قُ ُلوهب  ْم اْلع ْجَل ب ُكْفر ه ْم{

َرُة ع ْنَد اّلِل   َخال َصًة م ْن دُ  ون  }ُقْل إ ْن َكاَنْت َلُكْم الد اُر اآلخ 
 الن اس  فَ َتَمن  ْوا اْلَمْوَت{

 94 499 

َمْت أَْيد يه ْم{ َا َقد   499 95  }َوَلْن يَ َتَمن  ْوُه أََبداً مب 

ُْم َأْحَرَص الن اس  َعَلى َحَياٍة َوم ْن ال ذ يَن َأْشرَُكوا يَ َود   َدهن  }َولََتج 
ُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو مب ُ  ه  م ْن اْلَعَذاب  َأْن َأَحُدُهْم َلْو يُ َعم  َزْحز ح 

َا يَ ْعَمُلوَن ) رٌي مب  ُ َبص  َر َواّلِل   ({96يُ َعم 

 96 499 

 500 97  }ُقْل َمْن َكاَن َعُدو اً جل  رْب يَل{

ُهْم{ ن ْ  508 100  }َأوَُكل َما َعاَهُدوا َعْهداً نَ َبَذُه َفر يٌق م 

اُروَت َوَماُروَت َوَما }َوَما أُنز َل َعَلى اْلَمَلَكنْي  ب َباب َل هَ 
 يُ َعل  َمان  م ْن َأَحٍد َحىت  يَ ُقوال ...{

 102 521 

}َعَلى ُمْلك  ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلك ن  الش َياط نَي 
 َكَفُروا{

 102 513 

ُلو الش َياط نُي َعَلى ُمْلك  ُسَلْيَماَن{  510 102  }َوات  بَ ُعوا َما تَ ت ْ

أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال تَ ُقوُلوا َراع َنا َوُقوُلوا انظُْراَن َوامْسَُعوا }اَي 
 ({104َول ْلَكاف ر يَن َعَذاٌب أَل يٌم )

 104 524 

ْثل َها أملَْ  َها َأْو م  ن ْ َرْيٍ م  َها ََنْت  خب  }َما نَنَسْخ م ْن آيٍَة َأْو نُنس 
َ َعَلى ُكل   َشْيءٍ   ({106َقد يٌر ) تَ ْعَلْم أَن  اّلِل 

 106 143 ,525 

 527 108  }أَْم تُر يُدوَن أَْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسئ َل ُموَسى م ْن قَ ْبُل{

ْن بَ ْعد  إ ميَان ُكْم  }َود  َكث رٌي م ْن أَْهل  اْلك َتاب  َلْو يَ ُرد وَنُكْم م 
 ُكف اراً َحَسداً م ْن ...{

 109 528 
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 529 114   َأْن يَْدُخُلوَها إ ال  َخائ ف نَي{}َما َكاَن هَلُمْ 

ُ َأْو أَتْت يَنا آيٌَة{  530 118  }َوقَاَل ال ذ يَن ال يَ ْعَلُموَن َلْوال يَُكل  ُمَنا اّلِل 

} يم   530 119  }َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاب  اجلَْح 

يَم َرب ُه ب َكل َماٍت{  531 124  }َوإ ْذ ابْ تَ َلى إ بْ رَاه 

رَا بَ ْييت  ل لط ائ ف نَي َواْلَعاك ف نَي{  537 125  }أَْن َطه  

يَم ُمَصلًّى{  534, 533 125  }َواخت  ُذوا م ْن َمَقام  إ بْ رَاه 

 532, 131 125  }َوإ ْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة ل لن اس  َوَأْمنًا{

{}َرب   اْجَعْل َهَذا بَ َلداً آم ناً َواْرُزْق َأْهلَ   539 126  ُه م ْن الث َمرَات 

 542 126  }َوَمْن َكَفَر فَأَُمت  ُعُه قَل يالً مُث  َأْضَطر ُه{

( َرب  َنا 127}َرب  َنا تَ َقب ْل م ن ا إ ن َك أَْنَت الس م يُع اْلَعل يُم )
}... 

 127-129 550 

ْن اْلبَ ْيت   يُم اْلَقَواع َد م   544 127  َوإ مْسَاع يُل{}َوإ ْذ يَ ْرَفُع إ بْ رَاه 

 554 128  ({128}َوم ْن ُذر  ي ت َنا أُم ًة ُمْسل َمًة َلَك )

ُلو َعَلْيه ْم آاَيت َك َويُ َعل  ُمُهْم  ُهْم يَ ت ْ ن ْ }َرب  َنا َوابْ َعْث ف يه ْم َرُسوالً م 
اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َويُ زَك  يه ْم إ ن َك أَْنَت اْلَعز يُز احلَْك يُم 

(129}) 

 129 553 

 557 131  }إ ْذ قَاَل َلُه َرب ُه َأْسل ْم{

 558 133  }أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء إ ْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت{

َغَة اّلِل  { ب ْ  559 138  }ص 

}وََكَذل َك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطاً ل َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن اس  
  َعَلْيُكْم َشه يدًا{َوَيُكوَن الر ُسولُ 

 143 559 

َلًة  َماء  فَ َلنُ َول  يَ ن َك ق ب ْ }َقْد نَ َرى تَ َقل َب َوْجه َك يف  الس 
 تَ ْرَضاَها{

 144 562 

َناُهْم اْلك َتاَب يَ ْعر ُفونَُه َكَما يَ ْعر ُفوَن أَبْ َناَءُهْم{  561 146  }ال ذ يَن آتَ ي ْ

 561 150  ْم ُحج ٌة{}ل َئال  َيُكوَن ل لن اس  َعَلْيكُ 

 562, 488 152  }اذُْكُروّن  أَذُْكرُْكْم{

لص رْب  َوالص الة {  564 153  }اْسَتع يُنوا اب 

 565 154  }َوال تَ ُقوُلوا ل َمْن يُ ْقَتُل يف  َسب يل  اّلِل   أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء{

ٌد{  566 163  }َوإ هَلُُكْم إ َلٌه َواح 
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َمَوات  َواأَلْرض  َواْخت الف  الل ْيل  َوالن  َهار {}إ ن  يف  َخلْ   566 164  ق  الس 

 567 165  }َوال ذ يَن آَمُنوا َأَشد  ُحب اً ّلِل   {

 569 165  }َوَلْو يَ َرى ال ذ يَن ظََلُموا إ ْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب{

 570 171  }َكَمَثل  ال ذ ي يَ ْنع ُق{

 413 173   اَبٍغ َوال َعاٍد{}َفَمْن اْضطُر  َغرْيَ 

} نَي اْلَبْأس   571 177  }يف  اْلَبْأَساء  َوالض ر اء  َوح 

 571 177  }َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحب  ه {

ألُنَثى{ ْلَعْبد  َواألُنَثى اب  حْلُر   َواْلَعْبُد اب   792 178  }احْلُر  اب 

 772, 86 182  ًا{}َفَمْن َخاَف م ْن ُموٍص َجَنفاً َأْو إ مثْ 

 572 182  }َفَمْن َخاَف م ْن ُموٍص َجَنفًا{

يُب َدْعَوَة الد اع  إ َذا  }َوإ َذا َسأََلَك ع َباد ي َعين   فَإ ّن   َقر يٌب أُج 
}  َدَعان 

 186 408 

 572 186  }َوإ َذا َسأََلَك ع َباد ي َعين   فَإ ّن   َقر يٌب{

َلَة الص    ل  َلُكْم لَي ْ  573 187  َيام  الر َفُث إ ىَل ن َسائ ُكْم{}أُح 

َ َلُكْم اخْلَْيُط األَبْ َيُض م ْن اخْلَْيط  اأَلْسَود  م ْن  }َحىت  يَ تَ َبني 
 اْلَفْجر {

 187 574 

ُ أَن ُكْم ُكنُتْم خَتَْتانُوَن أَنُفَسُكْم{  746, 573 187  }َعل َم اّلِل 

} َا إ ىَل احْلُك ام   898, 577 188  }َوتُْدُلوا هب 

ُلَغ اهْلَْدُي حمَ ل ُه{  398 196  }َحىت  يَ ب ْ

 577 198  }فَإ َذا أََفْضُتْم م ْن َعَرَفاٍت{

 904 199  }مُث  أَف يُضوا م ْن َحْيُث أََفاَض الن اُس{

ٍم َمْعُدوَداٍت{ َ يف  َأاي   577 203  }َواذُْكُروا اّلِل 

ُبكَ  نْ َيا{}َوم ْن الن اس  َمْن يُ ْعج   580 204   قَ ْولُُه يف  احْلََياة  الد 

}  581 204  }َوُهَو أََلد  اخلْ َصام 

 582 207  }َوم ْن الن اس  َمْن َيْشر ي نَ ْفَسُه ابْت َغاَء َمْرَضاة  اّلِل  {

ْلم  َكاف ًة{  583 208  }اْدُخُلوا يف  الس  

ْن اْلَغَمام  }َهْل يَنظُُروَن إ ال  أَْن أَيْت يَ ُهْم اّلِل ُ   يف  ظَُلٍل م 
 َواْلَمالئ َكُة{

 210 130 ,137 ,583 
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} َنُة َأْكرَبُ م ْن اْلَقْتل   586 217  }َواْلف ت ْ

 586 217  }وَُكْفٌر ب ه {

ْهر  احلََْرام  ق َتاٍل ف يه {  585 217  }َيْسأَُلوَنَك َعْن الش 

 587 219  َو{}َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنف ُقوَن ُقْل اْلَعفْ 

ر {  587 219  }َيْسأَُلوَنَك َعْن اخْلَْمر  َواْلَمْيس 

ُ أَلْعنَ َتُكْم{  588 220  }َوَلْو َشاَء اّلِل 

} يض   588 222  }َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَمح 

 589 226  }ل ل ذ يَن يُ ْؤُلوَن م ْن ن َسائ ه ْم{

 590 228  }َثالثََة قُ ُروٍء{

{}َوهَلُن  م ْثلُ  ْلَمْعُروف   591 228   ال ذ ي َعَلْيه ن  اب 

}ت ْلَك ُحُدوُد اّلِل   َفال تَ ْعَتُدوَها َوَمْن يَ تَ َعد  ُحُدوَد اّلِل   
 فَُأْولَئ َك ُهْم الظ ال ُموَن{

 229 756 

 84 229  }ت ْلَك ُحُدوُد اّلِل   َفال تَ ْعَتُدوَها{

 592 232  }َفال تَ ْعُضُلوُهن {

 594 233   أَرَاَدا ف َصااًل{}فَإ نْ 

 593 233  }ال ُتَضار  َوال َدٌة ب َوَلد َها{

ْطَبة  الن  َساء { ْن خ   594 235  }َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ف يَما َعر ْضُتْم ب ه  م 

 595 238  }َحاف ُظوا َعَلى الص َلَوات  َوالص الة  اْلُوْسَطى{

 596 238  }َوُقوُموا ّلِل    قَان ت نَي{

ْفُتْم{  597 239  }فَإ ْن خ 

ه ْم  ي ًة أَلْزَواج  ْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواجاً َوص  }َوال ذ يَن يُ تَ َوف  ْوَن م 
 َمَتاعاً إ ىَل احلَْْول  َغرْيَ إ ْخرَاٍج فَإ ْن ...{

 240 597 

َحَذَر  }أمََلْ تَ َر إ ىَل ال ذ يَن َخَرُجوا م ْن د اَير ه ْم َوُهْم أُُلوفٌ 
ُ ُموُتوا مُث  َأْحَياُهْم إ ن  اّلِل َ َلُذو َفْضٍل  اْلَمْوت  فَ َقاَل هَلُْم اّلِل 

( ََ  ({243َعَلى الن اس  َوَلك ن  َأْكثَ َر الن اس  ال َيْشُكُروَن

 243 598 

 599 243  }أُُلوٌف{

َ قَ ْرضاً َحَسنًا{  691 245  }َمْن َذا ال ذ ي يُ ْقر ُض اّلِل 

 600, 146, 113 246   تَ َر إ ىَل اْلَمإٍل م ْن َبين  إ ْسرَائ يَل م ْن بَ ْعد  ُموَسى{}أملَْ 

ُتْم{  601, 113 246  }َهْل َعَسي ْ
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ْنُه َوملَْ  ْلُمْلك  م  َنا َوحَنُْن َأَحق  اب  }َأَّن  َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ
 يُ ْؤَت َسَعًة م ْن ...{

 247 114 ,603 

ْم نَب ي  ُهْم إ ن  آيََة ُمْلك ه  أَْن أَيْت َيُكْم الت ابُوُت ف يه  }َوقَاَل هلَُ 
 َسك يَنٌة م ْن َرب  ُكْم ...{

 248 1014 

 610 251  }َوَلْوال َدْفُع اّلِل   الن اَس بَ ْعَضُهْم ب بَ ْعٍض{

 610 253  }ت ْلَك الر ُسُل َفض ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض{

 610 254  يه  َوال ُخل ٌة َوال َشَفاَعٌة{}ال بَ ْيٌع ف  

َنٌة َوال نَ ْوٌم َلُه  ُ ال إ َلَه إ ال  ُهَو احلَْي  اْلَقي وُم ال أَتُْخُذُه س  }اّلِل 
}... 

 255 611 

َنٌة َوال نَ ْوٌم{  612 255  }ال أَتُْخُذُه س 

َمَوات  َواأَلْرَض{ ي ُه الس  َع ُكْرس   612 255  }َوس 

ْفُظُهَما{}َوال ي َ   614 255  ُئوُدُه ح 

} لط اُغوت   614 256  }َفَمْن َيْكُفْر اب 

 615 256  }ال انف َصاَم هَلَا{

ُ اْلُمْلَك إ ْذ  يَم يف  َرب  ه  َأْن آََتُه اّلِل  }أمََلْ تَ َر إ ىَل ال ذ ي َحاج  إ بْ رَاه 
}... 

 258 615 

َ أَيْيت   َا  }قَاَل إ بْ َراه يُم َفإ ن  اّلِل  لش ْمس  م ْن اْلَمْشر ق  فَْأت  هب  اب 
 م ْن اْلَمْغر ب  فَ ُبه َت ال ذ ي َكَفَر{

 258 617 

َها َقاَل  }َأْو َكال ذ ي َمر  َعَلى قَ ْريٍَة َوه َي َخاو يٌَة َعَلى ُعُروش 
 َأَّن  حُيْي ي َهذ ه  ...{

 259 617 

يُم َرب   أَر ّن  َكْيفَ  حُتْي  اْلَمْوَتى َقاَل َأَوملَْ  }َوإ ْذ قَاَل إ بْ رَاه 
 تُ ْؤم ْن قَاَل بَ َلى ...{

 260 621 

}  621 260  }َأَومَلْ تُ ْؤم ْن قَاَل بَ َلى َوَلك ْن ل َيْطَمئ ن  قَ ْليب 

 622 260  }َفُصْرُهن  إ لَْيَك{

 623 264  }َصْلدًا{

 623 264  }فََأَصابَُه َواب ٌل{

 623 264  }َكَمَثل  َصْفَواٍن{

َها َواب ٌل َفَطلٌّ{ ب ْ  624 265  }فَإ ْن ملَْ ُيص 

 624 265  }َكَمَثل  َجن ٍة ب َربْ َوٍة َأَصاهَبَا َواب ٌل{
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ه ْم{  623 265  }َوتَ ْثب يتاً م ْن أَنْ ُفس 

ُتْم َوِم  ا  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا أَنف ُقوا م ْن َطي  َبات  َما َكَسب ْ
 م ْن ...{َأْخَرْجَنا َلُكْم 

 267 83 

 625 267  }َوال تَ َيم ُموا اخْلَب يَث م ْنُه{

 626 269  }يُ ْؤيت  احلْ ْكَمَة َمْن َيَشاُء{

َ يَ ْهد ي َمْن َيَشاءُ َوَما تُنف ُقوا  }لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلك ن  اّلِل 
ُكْم ...{  م ْن َخرْيٍ َفألَنُفس 

 272 627 

 629 273  اَس إ حْلَافًا{}ال َيْسأَُلوَن الن  

}ال يَ ُقوُموَن إ ال  َكَما يَ ُقوُم ال ذ ي يَ َتَخب طُُه الش ْيطَاُن م ْن 
}  اْلَمس  

 275 630 

َْرٍب م ْن اّلِل   َوَرُسول ه {  631 279  }فَْأَذنُوا حب 

ٍس َما }َوات  ُقوا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ف يه  إ ىَل اّلِل   مُث  تُ َوَّف  ُكل  نَ فْ 
 ({281َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن )

 281 285 

 632, 86 282  }أَْن َتض ل  إ ْحَدامُهَا{

 633 282  }َوال َتْسَأُموا أَْن َتْكتُ ُبوُه{

 633 283  }َفر َهاٌن َمْقُبوَضٌة{

َنا إ ْصرًا{  633 286  }َرب  َنا َوال حَتْم ْل َعَلي ْ

   سورة آل عمران -3 

 637 1  ({1}امل )

 640 7  }يف  قُ ُلوهب  ْم َزْيٌغ{

َاٌت{ ْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهن  أُم  اْلك َتاب  َوأَُخُر ُمَتَشاهب   637, 145 7  }م 

َاٌت{  425 7  }َوأَُخُر ُمَتَشاهب 

 641 11  }َكَدْأب  آل  ف ْرَعْوَن{

 642 14  ض ة {}َواْلَقَناط ري  اْلُمَقْنَطَرة  م ْن الذ َهب  َواْلف  

}الص اب ر يَن َوالص اد ق نَي َواْلَقان ت نَي َواْلُمْنف ق نَي َواْلُمْستَ ْغف ر يَن 
أَلْسَحار {  اب 

 17 644 

ُ أَن ُه ال إ َلَه إ ال  ُهَو{  645, 354 18  }َشه َد اّلِل 

اَيت  اّلِل   َويَ ْقتُ ُلوَن الن ب ي    نَي ب َغرْي  َحقٍ  }إ ن  ال ذ يَن َيْكُفُروَن آب 
ْرُهْم ب َعَذاٍب  ْلق ْسط  م ْن الن اس  فَ َبش   َويَ ْقتُ ُلوَن ال ذ يَن أَيُْمُروَن اب 

 21 648 
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 ({21أَل يٍم )

يباً م ْن اْلك َتاب  يُْدَعْوَن إ ىَل  }أمََلْ تَ َر إ ىَل ال ذ يَن ُأوُتوا َنص 
نَ ُهْم مُث  يَ ت َ  ُهْم َوُهْم ك َتاب  اّلِل   ل َيْحُكَم بَ ي ْ ن ْ َوىل  َفر يٌق م 
 ُمْعر ُضوَن{

 23 648 

}ُقْل الل ُهم  َمال َك اْلُمْلك  تُ ْؤيت  اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ َوتَ ْنز ُع 
اْلُمْلَك ِم  ْن َتَشاءُ َوتُع ز  َمْن َتَشاءُ َوُتذ ل  َمْن َتَشاُء ب َيد َك اخلَْرْيُ 

 ({26)إ ن َك َعَلى ُكل   َشْيٍء َقد يٌر 

 26 650 

َ َفات ب ُعوّن  حُيْب ْبُكْم اّلِل ُ{ ُتْم حتُ ب وَن اّلِل   651 31  }ُقْل إ ْن ُكن ْ

يَم َوآَل ع ْمرَاَن َعَلى  َ اْصَطَفى آَدَم َونُوحاً َوآَل إ بْ رَاه  }إ ن  اّلِل 
 ({33اْلَعاَلم نَي )

 33 651 

 653 35  }إ ْذ قَاَلْت اْمرَأَُة ع ْمرَاَن{

 654 39  َسي  داً َوَحُصورًا{}وَ 

ُ يَ ْفَعُل َما َيَشاُء{  660 40  }َكَذل َك اّلِل 

 655 40  }َوَقْد بَ َلَغين  اْلك رَبُ{

ٍم إ ال  َرْمزًا{  655 41  }َأال  ُتَكل  َم الن اَس َثالَثَة َأاي 

} َ اْصَطَفاك   656 42  }إ ن  اّلِل 

}  656 42  }َوَطه َرك 

 اقْ ُنيت  ل َرب  ك  َواْسُجد ي َوارَْكع ي َمَع الر اك ع نَي }اَي َمْرميَُ 
(43}) 

 43 657 

 657 44  }إ ْذ يُ ْلُقوَن أَْقالَمُهْم{

يُح ع يَسى{  659 45  }امْسُُه اْلَمس 

 659 46  }َويَُكل  ُم الن اَس يف  اْلَمْهد  وََكْهاًل{

ُ خَيُْلُق َما َيَشاُء{  660 47  }َكَذل ك  اّلِل 

يَل{  660 48  }َويُ َعل  ُمُه اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوالت  ْورَاَة َواإل َن 

ل  َلُكْم بَ ْعَض ال ذ ي ُحر  َم َعَلْيُكْم{  661 50  }َوأُلح 

ُهْم اْلُكْفَر{ ن ْ  662 52  }فَ َلم ا َأَحس  ع يَسى م 

َا أَنْ زَْلَت َوات  بَ ْعَنا الر ُسو  َنا َمَع }َرب  َنا آَمن ا مب  َل فَاْكتُ ب ْ
 الش اه د يَن{

 53 800 

ُرَك م ْن ال ذ يَن َكَفُروا{  663 55  }َوُمَطه  

 663 55  }اَي ع يَسى إ ّن   ُمتَ َوف  يَك{
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}إ ن  َمَثَل ع يَسى ع ْنَد اّلِل   َكَمَثل  آَدَم َخَلَقُه م ْن تُ رَاٍب مُث  َقاَل 
 ({59َلُه ُكْن فَ َيُكوُن )

 59 667 

ُهْم  ن ْ }َوم ْن أَْهل  اْلك َتاب  َمْن إ ْن أَتَْمْنُه ب ق نطَاٍر يُ َؤد  ه  إ َلْيَك َوم 
 َمْن إ ْن ...{

 75 668 

 669 75  }َويَ ُقوُلوَن َعَلى اّلِل   اْلَكذ َب َوُهْم يَ ْعَلُموَن{

ُ اْلك َتاَب َواحْلُْكَم َوالن  بُ و   َة مُث  }َما َكاَن ل َبَشٍر َأْن يُ ْؤت َيُه اّلِل 
 يَ ُقوَل ل لن اس  ...{

 79 669 

ن ي  نَي{  920 79  }ُكونُوا َراب 

ن ي  نَي{  670, 381 79  }َوَلك ْن ُكونُوا َراب 

ْكَمٍة  ُتُكْم م ْن ك َتاٍب َوح  ُ م يَثاَق الن ب ي  نَي َلَما آتَ ي ْ }َوإ ْذ َأَخَذ اّلِل 
 مُث  َجاءَُكْم ...{

 81 670 

 671 81  َعَلى َذل ُكْم إ ْصر ي{ }َوَأَخْذمتُْ 

 671 92  }َلْن تَ َناُلوا اْلرب   َحىت  تُ ْنف ُقوا ِم  ا حتُ ب وَن{

ه {  672 93  }إ ال  َما َحر َم إ ْسرَائ يُل َعَلى نَ ْفس 

َع ل لن اس  لَل ذ ي ب َبك َة{  673 96  }إ ن  َأو َل بَ ْيٍت ُوض 

 677 97  نًا{}َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آم  

َ َحق  تُ َقات ه  َوال مَتُوُتن  إ ال  َوأَنْ ُتْم  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل 
 ُمْسل ُموَن{

 102 4 

َ َحق  تُ َقات ه {  677 102  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل 

 715 102   َحق  تُ َقات ه {}اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل َ 

}  561 110  }َخرْيَ أُم ٍة أُْخر َجْت ل لن اس 

 679 111  }َلْن َيُضر وُكْم إ ال  أًَذى{

َْبٍل م ْن اّلِل  {  679 112  }إ ال  حب 

}  1055, 91 112  }َويَ ْقتُ ُلوَن األَنب َياَء ب َغرْي  َحقٍ 

 679 115  ْن ُتْكَفُروُه{}َوَما تَ ْفَعُلوا م ْن َخرْيٍ فَ لَ 

رٌّ{  680 117  }َكَمَثل  ر يٍح ف يَها ص 

 681 118  }ال أَيُْلوَنُكْم َخَبااًل{

 681 118  }َود وا َما َعن ت ْم{

ْن ُدون ُكْم{ ُذوا ب طَانًَة م   681 118  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال تَ ت خ 
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 681 119   َوال حيُ ب وَنُكْم{}َهاأَنْ ُتْم أُْوالء  حتُ ب وهَنُمْ 

}  682 121  }َوإ ْذ َغَدْوَت م ْن أَْهل َك تُ بَ و  ُئ اْلُمْؤم ن نَي َمَقاع َد ل ْلق َتال 

 682 123  }َوأَنْ ُتْم أَذ ل ٌة{

ُ ب َبْدٍر{  682 123  }َوَلَقْد َنَصرَُكْم اّلِل 

 683 125  }ُمَسو م نَي{

 683 128  َشْيٌء{}لَْيَس َلَك م ْن اأَلْمر  

 684 130  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا الر  اَب َأْضَعافاً ُمَضاَعَفًة{

ر وا{  684 135  }َومَلْ ُيص 

 685 137  }َقْد َخَلْت م ْن قَ ْبل ُكْم ُسَنٌن{

 685 139  }َوال هتَ ُنوا{

 685 140  }إ ْن مَيَْسْسُكْم قَ ْرٌح{

 685 141  َص اّلِل ُ{}َول ُيَمح   

ُتْم مَتَن  ْون اْلَمْوَت م ْن قَ ْبل  َأْن تَ ْلَقْوُه{  686 143  }َوَلَقْد ُكن ْ

ْن قَ ْبل ه  الر ُسُل{  686 144  }َوَما حُمَم ٌد إ ال  َرُسوٌل َقْد َخَلْت م 

 382 146  }قَاَتَل َمَعُه ر ب  ي وَن َكث رٌي{

ٍ  قَ   686 146  اَتَل َمَعُه ر ب  ي وَن َكث رٌي{}وََكأَي  ْن م ْن َنيب 

 687 152  }إ ْذ حَتُس وهَنُْم إب  ْذن ه {

 687 153  }إ ْذ ُتْصع ُدوَن َوال تَ ْلُووَن{

ٍ  أَْن يَ ُغل {  688 161  }َوَما َكاَن ل َنيب 

َها قُ ْلُتْم َأَّن   ثْ َلي ْ ُتْم م  يَبٌة َقْد َأَصب ْ  َهَذا ُقْل }َأَوَلم ا َأَصابَ ْتُكْم ُمص 
ُكْم إ ن  اّلِل َ َعَلى ُكل   َشْيٍء َقد يٌر  ُهَو م ْن ع ْند  أَنْ ُفس 

(165}) 

 165 690 

ُكْم{  690 165  }ُقْل ُهَو م ْن ع ْند  أَنْ ُفس 

ُكْم اْلَمْوَت{  690 168  }فَاْدَرُءوا َعْن أَنْ ُفس 

 690 169   أَْمَواًَت{}َوال حَتَْسََب  ال ذ يَن قُت ُلوا يف  َسب يل  اّلِل   

ْيَطاُن خُيَو  ُف َأْول َياَءُه{ َا َذل ُكْم الش   691, 83 175  }إ َّن 

َ َفق رٌي َوحَنُْن َأْغن َياُء{ ُ قَ ْوَل ال ذ يَن َقاُلوا إ ن  اّلِل   691 181  }َلَقْد مسَ َع اّلِل 

 692 183  }َحىت  أَيْت يَ َنا ب ُقْراَبٍن أَتُْكُلُه الن اُر{
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ُ م يَثاَق ال ذ يَن أُوُتوا اْلك َتاَب لَتُ بَ ي  نُ ن ُه{  671 187  }َوإ ْذ َأَخَذ اّلِل 

} ََفاَزٍة م ْن اْلَعَذاب   693 188  }َفال حَتَْسبَ ن  ُهْم مب 

َ ق َياماً َوقُ ُعوداً َوَعَلى ُجُنوهب  ْم{  693 191  }ال ذ يَن يَْذُكُروَن اّلِل 

   سورة النساء -4 

َدٍة } ْن نَ ْفٍس َواح  اَي أَي  َها الن اُس ات  ُقوا َرب ُكْم ال ذ ي َخَلَقُكْم م 
َها َزْوَجَها ...{ ن ْ  َوَخَلَق م 

 1 4 

َ ال ذ ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأَلْرَحاَم{  695 1  }َوات  ُقوا اّلِل 

 697, 640 3  }فَانك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الن  َساء {

َْلةً   697 4  {}حن 

 697 4  }َهن يئاً َمر يئًا{

ُ َلُكْم ق َيامًا{  403 5  }أَْمَواَلُكْم ال يت  َجَعَل اّلِل 

َفَهاَء أَْمَواَلُكْم{  698 5  }َوال تُ ْؤُتوا الس 

ُ يف  َأْوالد ُكْم{ يُكْم اّلِل   707 11  }يُوص 

 700 12  }َلُه َأٌخ َأْو أُْخٌت{

ي ٍة  {}م ْن بَ ْعد  َوص  َا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍ   700 12  يُوَصى هب 

 699 12  }يُوَرُث َكالَلًة{

ُتْم إ ْحَداُهن  ق نَطارًا{  701 20  }َوآتَ ي ْ

 702 23  }َوَحالئ ُل أَبْ َنائ ُكْم{

نَي{  702 24  }َغرْيَ ُمَساف ح 

ن نَي{  702 24  }حُمْص 

ْنُكْم{ َي اْلَعَنَت م   703 25  }ل َمْن َخش 

ُوا َخرْيٌ َلُكْم{  703 25  }َوأَْن َتْصرب 

َذات  َأْخَداٍن{  703 25  }َوال ُمت خ 

َ َلُكْم َويَ ْهد َيُكْم ُسَنَن ال ذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم{ ُ ل يُ َبني    704 26  }يُر يُد اّلِل 

َهْوَن َعْنُه نَُكف  ْر َعْنُكْم َسي  ئَ  ات ُكْم }إ ْن ََتَْتن ُبوا َكَبائ َر َما تُ ن ْ
ْلُكْم ُمْدَخالً َكر مياً )  ({31َونُْدخ 

 31 704 

َ َكاَن ب ُكل   َشْيٍء َعل يمًا{  707 32  }إ ن  اّلِل 

يبَ ُهْم{  708, 143 33  }َوال ذ يَن َعَقَدْت أمَْيَانُُكْم فَآُتوُهْم َنص 
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}  710 34  }َحاف ظَاٌت ل ْلَغْيب 

َفع ُظوُهن  َواْهُجُروُهن  يف  }َوالال يت  خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهن  
ُغوا َعَلْيه ن  َسب ياًل{ ع  َواْضر بُوُهن  َفإ ْن أََطْعَنُكْم َفال تَ ب ْ  اْلَمَضاج 

 34 711 

} جْلَْنب  ب  اب   713 36  }َواجْلَار  اجْلُُنب  َوالص اح 

 715 42  }َلْو ُتَسو ى هب  ْم اأَلْرُض{

 322 43  ({43}َأْو الَمْسُتْم الن  َساَء )

}اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال تَ ْقَربُوا الص الَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحىت  
 تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن{

 43 715 

 708 43  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال تَ ْقَربُوا الص الَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى{

ْعَنا }م ْن ال ذ يَن َهاُدوا حُيَر  ُفوَن الْ  ع ه  َويَ ُقوُلوَن مسَ  َكل َم َعْن َمَواض 
َنا{  َوَعَصي ْ

 46 716 

جلْ ْبت   يباً م ْن اْلك َتاب  يُ ْؤم ُنوَن اب  }أمََلْ تَ َر إ ىَل ال ذ يَن ُأوُتوا َنص 
َوالط اُغوت  َويَ ُقوُلوَن ل ل ذ يَن َكَفُروا َهُؤالء  َأْهَدى م ْن ال ذ يَن 

 {(51آَمُنوا َسب يالً )

 51 717 

ُ م ْن َفْضل ه {  720 54  }أَْم حَيُْسُدوَن الن اَس َعَلى َما آََتُهْم اّلِل 

َناُهْم ُمْلكاً  يَم اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوآتَ ي ْ َنا آَل إ بْ رَاه  }فَ َقْد آتَ ي ْ
 َعظ يمًا{

 54 720 

َناُهْم ُمْلكاً َعظ يمًا{  608 54  }َوآتَ ي ْ

َجْت ُجلُ   722 56  وُدُهْم{}ُكل َما َنض 

 722 57  }ظ الًّ ظَل ياًل{

 723, 407 58  }ن ع م ا يَع ُظُكْم ب ه {

}  724 59  }فَإ ْن تَ َناَزْعُتْم يف  َشْيٍء فَ ُرد وُه إ ىَل اّلِل   َوالر ُسول 

َ َوأَط يُعوا الر ُسوَل َوأُْويل  اأَلمْ  ر  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا أَط يُعوا اّلِل 
 م ْنُكْم{

 59 723 

َا أُنز َل إ لَْيَك َوَما أُنز َل  ُْم آَمُنوا مب  }أمََلْ تَ َر إ ىَل ال ذ يَن يَ ْزُعُموَن َأهن 
 م ْن قَ ْبل َك{

 60 730 

ُروا أَْن َيْكُفُروا  }يُر يُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا إ ىَل الط اُغوت  َوَقْد أُم 
 ب ه {

 60 719 

ُ َعَلْيه ْم م ْن الن ب ي  نَي َوالص  د  يق نَي  }فَُأْولَئ َك َمعَ  ال ذ يَن أَنْ َعَم اّلِل 
َهَداء  َوالص احل  نَي{  َوالش 

 69 408 
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ُ َعَلْيه ْم  َ َوالر ُسوَل فَُأْوَلئ َك َمَع ال ذ يَن أَنْ َعَم اّلِل  }َوَمْن يُط ْع اّلِل 
َهَدا ء  َوالص احل  نَي َوَحُسَن أُْولَئ َك م ْن الن ب ي  نَي َوالص  د  يق نَي َوالش 

 ({69َرف يقاً )

 69 82 

 733 71  }فَانف ُروا ثُ َباٍت{

 733 75  }َرب  َنا َأْخر ْجَنا م ْن َهذ ه  اْلَقْريَة  الظ امل   َأْهُلَها{

}  720 76  }َوال ذ يَن َكَفُروا يُ َقات ُلوَن يف  َسب يل  الط اُغوت 

ُهْم سَ  ب ْ  733 78  ي  َئٌة يَ ُقوُلوا َهذ ه  م ْن ع ْند َك{}إ ْن ُتص 

ُهْم َغرْيَ ال ذ ي تَ ُقوُل{ ن ْ  734 81  }بَ ي َت طَائ َفٌة م 

 1058 82  }َوَلْو َكاَن م ْن ع ْند  َغرْي  اّلِل   َلَوَجُدوا ف يه  اْخت الفاً َكث ريًا{

 734 83  }أََذاُعوا ب ه {

ُ َعَلى ُكل   شَ   734 85  ْيٍء ُمق يتًا{}وََكاَن اّلِل 

َا َكَسُبوا  ُ أَرَْكَسُهْم مب  }َفَما َلُكْم يف  اْلُمَناف ق نَي ف ئَ َتنْي  َواّلِل 
َد َلُه  ُ فَ َلْن َتَ  ُ َوَمْن ُيْضل ْل اّلِل  أَتُر يُدوَن أَْن هَتُْدوا َمْن َأَضل  اّلِل 

 ({88َسب يالً )

 88 736 

َا َكسَ  ُ أَرَْكَسُهْم مب   736 88  ُبوا{}َواّلِل 

ُلوَن إ ىَل قَ ْوٍم{  737 90  }ال ذ يَن َيص 

َرْت ُصُدورُُهْم{  738 90  }َحص 

َلَم َلْسَت ُمْؤم نًا{  739 94  }َوال تَ ُقوُلوا ل َمْن أَْلَقى إ لَْيُكْم الس 

}ال َيْسَتو ي اْلَقاع ُدوَن م ْن اْلُمْؤم ن نَي َغرْيُ أُْويل  الض َرر  
َْمَواهل  ْم ...{َواْلُمَجاه    ُدوَن يف  َسب يل  اّلِل   أب 

 95 741 

راً إ ىَل اّلِل   َوَرُسول ه  مُث  يُْدر ْكُه  }َوَمْن خَيْرُْج م ْن بَ ْيت ه  ُمَهاج 
يماً  ُ َغُفوراً َرح  اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اّلِل   وََكاَن اّلِل 

(100}) 

 100 1002 

رًا{ }َوَمْن خَيْرُجْ   745 100  م ْن بَ ْيت ه  ُمَهاج 

ْد يف  اأَلْرض  ُمَراَغماً َكث رياً  ْر يف  َسب يل  اّلِل   جيَ  }َوَمْن يُ َهاج 
 َوَسَعًة{

 100 741 

ْد يف  اأَلْرض  ُمَراَغمًا{  745 100  }جيَ 

 746, 90 103  }ك َتاابً َمْوُقوًَت{

 746 107   أَنُفَسُهْم{}َوال َُتَاد ْل َعْن ال ذ يَن خَيَْتاُنونَ 

 747 117  }إ ْن َيْدُعوَن م ْن ُدون ه  إ ال  إ اَناًث{
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}  748 119  }فَ َليُ بَ ت  ُكن  آَذاَن األَنْ َعام 

ُن  َخْلَق اّلِل  { ُْم فَ َليُ َغري    749 119  }َوآلُمَرهن 

ْيطَاُن إ ال  ُغُرورًا{  84 120  }َوَما يَع ُدُهْم الش 

ْيطَاُن إ ال  ُغُرورًا{}َوَما يَع    751 120  ُدُهْم الش 

 86 120  }َومُيَن  يه ْم{

ْيطَاُن إ ال  ُغُروراً )  83 120  ({120}يَع ُدُهْم َومُيَن  يه ْم َوَما َيع ُدُهْم الش 

 750 120  }يَع ُدُهْم َومُيَن  يه ْم{

ََمان ي  ُكْم{  751, 84 123  }لَْيَس أب 

 751 128  ٌة َخاَفْت م ْن بَ ْعل َها ُنُشوزاً َأْو إ ْعرَاضًا{}َوإ ْن اْمرَأَ 

 752 129  }فَ َتَذُروَها َكاْلُمَعل َقة {

ُكْم أَْن  َنا ال ذ يَن أُوُتوا اْلك َتاَب م ْن قَ ْبل ُكْم َوإ اي  }َوَلَقْد َوص ي ْ
 ات  ُقوا اّلِل َ{

 131 753 

} ْلق ْسط   753 135  }ُكونُوا قَ و ام نَي اب 

 753 135  }َوإ ْن تَ ْلُووا َأْو تُ ْعر ُضوا{

 753 141  }أمََلْ َنْسَتْحو ْذ َعَلْيُكْم{

ُهْم م يثَاقاً َغل يظًا{ ن ْ  754 154  }َوَأَخْذاَن م 

}  754 154  }َوقُ ْلَنا هَلُْم ال تَ ْعُدوا يف  الس ْبت 

 754 157  }َوإ ن  ال ذ يَن اْختَ َلُفوا ف يه  َلف ي َشكٍ  م ْنُه{

 754, 84 159  }َوإ ْن م ْن َأْهل  اْلك َتاب  إ ال  َليُ ْؤم َنن  ب ه  قَ ْبَل َمْوت ه {

 756, 84 171  }اَي أَْهَل اْلك َتاب  ال تَ ْغُلوا يف  د ين ُكْم{

يُح{  758 172  }َلْن َيْسَتنك َف اْلَمس 

ُ يُ ْفت يُكْم يف  اْلَكاللَ   285 176  ({176ة  )}َيْستَ ْفُتوَنَك ُقْل اّلِل 

ُ يُ ْفت يُكْم يف  اْلَكالَلة {  640 176  }َيْستَ ْفُتوَنَك ُقْل اّلِل 

   سورة املائدة -5 

} ل ْت َلُكْم هبَ يَمُة األَنْ َعام   761 1  }أُح 

ْلُعُقود {  760 1  }َأْوُفوا اب 

 413 1  }َغرْيَ حمُ ل  ي الص ْيد  َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم{

 762 2  ا َشَعائ َر اّلِل  {}ال حتُ ل و 
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 764 2  }َوإ َذا َحَلْلُتْم َفاْصطَاُدوا{

د  احْلَرَام   }َوال جَيْر َمن ُكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصد وُكْم َعْن اْلَمْسج 
 أَْن تَ ْعَتُدوا{

 2 765 

ُتْم{ ي ْ  766 3  }إ ال  َما ذَك 

 766, 86 3  }اْلُمرَتَد  يَُة{

 766 3  {}اْلَمْوُقوَذةُ 

 771 3  }اْليَ ْوَم يَئ َس ال ذ يَن َكَفُروا م ْن د ين ُكْم{

}  772, 86 3  }َغرْيَ ُمَتَجان ٍف إل مثٍْ

}  771 3  }َفال خَتَْشْوُهْم َواْخَشْون 

 772 3  }َفَمْن اْضطُر  يف  خَمَْمَصٍة{

} أَلْزالم  ُموا اب   811, 768 3  }َوأَْن َتْستَ ْقس 

 765 3   ل َغرْي  اّلِل   ب ه {}َوَما أُه ل  

}  767 3  }َوَما ُذب َح َعَلى الن ُصب 

ل  َلُكْم الط ي  َباُت{  773 4  }ُقْل أُح 

 775 4  }ُمَكل  ب نَي{

}  773 4  }َوَما َعل ْمُتْم م ْن اجلََْوار ح 

ذ ي َأْخَداٍن{ نَي َوال ُمت خ   776 5  }َغرْيَ ُمَساف ح 

{}َأْو َجاَء َأحَ  ْنُكْم م ْن اْلَغائ ط   777 6  ٌد م 

 777 6  }َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعَبنْي {

}  777 6  }َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق 

 778 8  }ُكونُوا قَ و ام نَي ّلِل   {

 778 8  }َوال جَيْر َمن ُكْم َشَنآُن{

 778 11  يَ ُهْم{}إ ْذ َهم  قَ ْوٌم أَْن يَ ْبُسُطوا إ لَْيُكْم أَْيد  

ُهْم اْثيَنْ َعَشَر نَق يبًا{ ن ْ  780 12  }َوبَ َعثْ َنا م 

نَ ُهْم{  782 14  }فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ

ُ َمْن ات  َبَع ر ْضَوانَُه ُسُبَل الس الم  َوخُيْر ُجُهْم م ْن  }يَ ْهد ي ب ه  اّلِل 
رَ   اٍط ُمْسَتق يٍم{الظ ُلَمات  إ ىَل الن ور  إب  ْذن ه  َويَ ْهد يه ْم إ ىَل ص 

 16 4 

ب اُؤُه ُقْل َفل َم   783, 782 18 }َوقَاَلْت اْليَ ُهوُد َوالن َصاَرى حَنُْن أَبْ َناءُ اّلِل   َوَأح 
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 يُ َعذ  بُُكْم ب ُذنُوب ُكْم{

}إ ْذ َجَعَل ف يُكْم أَنْب َياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً َوآََتُكْم َما مَلْ يُ ْؤت  
 اَلم نَي{َأَحداً م ْن اْلعَ 

 20 463 

}َوإ ْذ قَاَل ُموَسى ل َقْوم ه  اَي قَ ْوم  اذُْكُروا ن ْعَمَة اّلِل   َعَلْيُكْم إ ْذ 
َجَعَل ف يُكْم أَنْب َياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً َوآََتُكْم َما ملَْ يُ ْؤت  َأَحداً 

 ({20م ْن اْلَعاَلم نَي )

 20 82 

 783 21  ُمَقد َسَة{}اَي قَ ْوم  اْدُخُلوا اأَلْرَض الْ 

 784 23  }قَاَل َرُجالن  م ْن ال ذ يَن خَيَاُفوَن{

}إ ان  َلْن نَْدُخَلَها أََبداً َما َداُموا ف يَها فَاْذَهْب أَْنَت َوَرب َك 
 ({24فَ َقات ال إ ان  َهاُهَنا َقاع ُدوَن )

 24 82 ,470 

حلَْ  ْم نَ َبأَ اْبيَنْ آَدَم اب  {}َواْتُل َعَلْيه   785 27  ق  

} ْثَل َهَذا اْلُغرَاب   787 31  }اَي َويْ َلىَت أََعَجْزُت أَْن َأُكوَن م 

يَلَة{ َ َوابْ تَ ُغوا إ لَْيه  اْلَوس   791 35  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل 

}  791 42  }مَس اُعوَن ل ْلَكذ ب  َأك اُلوَن ل لس ْحت 

َا أَنَزَل اّلِل ُ{}َوَمْن مَلْ حَيْكُ   792 44  ْم مب 

} لن  ْفس  ْم ف يَها َأن  الن  ْفَس اب  َنا َعَلْيه   792 45  }وََكتَ ب ْ

يعًا{ ُعُكْم مجَ   757 48  }فَاْسَتب ُقوا اخلَْرْيَات  إ ىَل اّلِل   َمْرج 

حلَْق   ُمَصد  قاً ل َما َبنْيَ يََدْيه   م ْن  }َوأَنزَْلَنا إ لَْيَك اْلك َتاَب اب 
}  اْلك َتاب 

 48 793 

 794 48  }َوُمَهْيم ناً َعَلْيه {

} ْلَفْتح  َ اب  ُ أَْن أَيْيت   495, 86 52  }فَ َعَسى اّلِل 

يبَ َنا َدائ َرٌة{  795 52  }ََنَْشى أَْن ُتص 

ُ ب َقْوٍم حيُ ب  ُهْم َوحيُ ب ونَُه{  796 54  }َفَسْوَف أَيْيت  اّلِل 

 322, 129 64  ({64طََتان  )}َبْل يََداُه َمْبُسو 

}  797, 639, 130 64  }َبْل يََداُه َمْبُسوطََتان 

 797 64  }َوقَاَلْت اْليَ ُهوُد يَُد اّلِل   َمْغُلوَلٌة{

 798 66  }أَلَكُلوا م ْن فَ ْوق ه ْم َوم ْن حَتْت  أَْرُجل ه ْم{

َدن  َأَشد  الن اس  َعَداَوًة ل ل ذ يَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوال ذ يَن  }لََتج 
َدن  أَقْ َرهَبُْم َمَود ًة ل ل ذ يَن ...{  َأْشرَُكوا َولََتج 

 82 799 
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َدن  أَقْ َرهَبُْم َمَود ًة ل ل ذ يَن آَمُنوا ال ذ يَن قَاُلوا إ ان  َنَصاَرى{  415 82  }َولََتج 

َلَنا َرب  َنا َمَع اْلَقْوم  الص    561 84  احل  نَي{}َوَنْطَمُع َأْن يُْدخ 

ُ َلُكْم{  801 87  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال حُتَر  ُموا طَي  َبات  َما َأَحل  اّلِل 

َا  ذُُكْم مب  لل ْغو  يف  أمَْيَان ُكْم َوَلك ْن يُ َؤاخ  ُ اب  ذُُكْم اّلِل  }ال يُ َؤاخ 
 َعق ْدمُتْ اأَلمْيَاَن َفَكف اَرتُُه إ ْطَعاُم ...{

 89 801 

َا َعق ْدمُتْ اأَلمْيَاَن{ ذُُكْم مب   802 89  }َوَلك ْن يُ َؤاخ 

ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم ر ْجٌس م ْن َعَمل   َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  }إ َّن 
 الش ْيطَان  فَاْجَتن ُبوُه{

 90 808 

َات  ُجَناٌح ف يمَ  ا }لَْيَس َعَلى ال ذ يَن آَمُنوا َوَعم ُلوا الص احل 
َات  مُث  ات  َقْوا َوآَمُنوا  َطع ُموا إ َذا َما ات  َقْوا َوآَمُنوا َوَعم ُلوا الص احل 

ن نَي ) ُ حيُ ب  اْلُمْحس   ({93مُث  ات  َقْوا َوَأْحَسُنوا َواّلِل 

 93 811 

َياماً ل َيُذوَق{  826, 89 95  }َأْو َعْدُل َذل َك ص 

ل  َلُكْم َصْيُد اْلَبْحر    812 96  َوَطَعاُمُه{}أُح 

 813 96  }َمَتاعاً َلُكْم َول لس ي اَرة {

} ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم ق َياماً ل لن اس   813 97  }َجَعَل اّلِل 

ْهَر احْلَرَاَم{  813 97  }َوالش 

 }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء إ ْن تُ ْبَد َلُكمْ 
 َتُسؤُْكْم{

 101 814 

يَلٍة َوال َحاٍم  ُ م ْن حبَ ريٍَة َوال َسائ َبٍة َوال َوص  }َما َجَعَل اّلِل 
َوَلك ن  ال ذ يَن َكَفُروا يَ ْفرَتُوَن َعَلى اّلِل   اْلَكذ َب َوَأْكثَ ُرُهْم ال 

 ({103يَ ْعق ُلوَن )

 103 85 

ُ م ْن حبَ ريٍَة َوال َسائ   يَلٍة َوال َحاٍم{}َما َجَعَل اّلِل   814 103  َبٍة َوال َوص 

}إ ْذ قَاَل احلََْوار ي وَن اَي ع يَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتط يُع َرب َك َأْن 
َنا َمائ َدًة م ْن الس َماء {  يُ نَ ز  َل َعَلي ْ

 112 819 

 820 114  }َتُكوُن لََنا ع يدًا{

ي َوال أَْعَلمُ  َك{ }تَ ْعَلُم َما يف  نَ ْفس   820 116  َما يف  نَ ْفس 

 820 116  }ُسْبَحاَنَك{

ُْم ع َباُدَك َوإ ْن تَ ْغف ْر هَلُْم فَإ ن َك أَْنَت اْلَعز يُز  }إ ْن تُ َعذ  هْبُْم َفإ هن 
 احلَْك يُم{

 118 821 

ُهْم{ ُ َعن ْ َي اّلِل   822 119  }َرض 
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 822 119  }َوَرُضوا َعْنُه{

   سورة األنعام -6 

 825 1  هب   ْم يَ ْعد ُلوَن{}ب رَ 

 89 1  }مُث  ال ذ يَن َكَفُروا ب َرهب   ْم يَ ْعد ُلوَن{

 826 2  }مُث  َقَضى َأَجالً َوَأَجٌل ُمَسمًّى ع ْنَدُه{

 827 6  }أمََلْ يَ َرْوا َكْم َأْهَلْكَنا م ْن قَ ْبل ه ْم م ْن قَ ْرٍن َمك ن اُهْم{

 828 6  }م ْدرَارًا{

 828 7  ْرطَاٍس{}يف  ق  

 829 9  }َولََلَبْسَنا َعَلْيه ْم{

 829 19  }ُقْل َأي  َشْيٍء َأْكرَبُ َشَهاَدًة{

 830 25  }َأَساط رُي اأَلو ل نَي{

َا{  834, 88 25  }َوإ ْن يَ َرْوا ُكل  آيٍَة ال يُ ْؤم ُنوا هب 

 829 25  }َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوهب  ْم َأك ن ًة أْن يَ ْفَقُهْوُه{

 830 25  }َويف  آَذاهن  ْم َوْقرًا{

َهْوَن َعْنُه{  831 26  }َوُهْم يَ ن ْ

 832 26  }َويَ ْنَأْوَن َعْنُه{

 832 31  }َوُهْم حَيْم ُلوَن َأْوزَاَرُهْم َعَلى ُظُهور ه ْم{

ُْم ال ُيَكذ  بُوَنَك{  833 33  }فَإ هن 

 832 33  ذ ي يَ ُقوُلوَن{}َقْد نَ ْعَلُم إ ن ُه لََيْحزُُنَك ال  

اَيت  اّلِل   جَيَْحُدوَن{  833, 84 33  }َوَلك ن  الظ ال م نَي آب 

 833 34  }وال ُمَبد  َل ل َكل َمات  اّلِل  {

 84 34  }َوال ُمَبد  َل ل َكل َمات  اّلِل  {

تَ  غ َي }َوإ ْن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك إ ْعرَاُضُهْم َفإ ْن اْسَتَطْعَت َأْن تَ ب ْ
 نَ َفقاً يف  اأَلْرض  َأْو ...{

 35 87 ,834 

ََناَحْيه  إ ال  أَُمٌم  }َوَما م ْن َداب ٍة يف  اأَلْرض  َوال طَائ ٍر َيط رُي جب 
 أَْمثَاُلُكْم{

 38 91 ,878 

ْلَبْأَساء  َوالض ر اء {  834 42  }فََأَخْذاَنُهْم اب 

 834 42  }َلَعل ُهْم يَ َتَضر ُعوَن{
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 835 46  مُث  ُهْم َيْصد ُفوَن{}

} ي   ْلَغَداة  َواْلَعش  ُْم اب   835 52  }َوال َتْطُرْد ال ذ يَن يَْدُعوَن َرهب 

ه  الر مْحََة{  746, 90 54  }َكَتَب َرب ُكْم َعَلى نَ ْفس 

.. اآلية{  824 59  }َوع ْنَدُه َمَفات ُح اْلَغْيب 

}  836 59  }َوع ْنَدُه َمَفات ُح اْلَغْيب 

 876, 89 59  }َوال َرْطٍب َوال اَيب ٍس إ ال  يف  ك َتاٍب ُمب نٍي{

َعُثُكْم ف يه {  837 60  }مُث  يَ ب ْ

لن  َهار {  836 60  }َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتْم اب 

 838 65  }َأْو م ْن حَتْت  أَْرُجل ُكْم{

َيعاً َويُذ يَق بَ ْعَضُكْم أَبْسَ   837 65   بَ ْعٍض{}َأْو يَ ْلب َسُكْم ش 

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاابً م ْن فَ ْوق ُكْم{  837 65  }ُقْل ُهَو اْلَقاد ُر َعَلى أَْن يَ ب ْ

ُهْم َحىت   }َوإ َذا رَأَْيَت ال ذ يَن خَيُوُضوَن يف  آاَيت َنا َفَأْعر ْض َعن ْ
ْيطَاُن َفال يَ ن َك الش   تَ ْقُعْد خَيُوُضوا يف  َحد يٍث َغرْي ه  َوإ م ا يُنس 

نَي )  ({68بَ ْعَد الذ  ْكَرى َمَع اْلَقْوم  الظ ال م 

 68 838 

َا َكَسَبْت{  839 70  }أَْن تُ ْبَسَل نَ ْفٌس مب 

يٍم{  840 70  }هَلُْم َشرَاٌب م ْن محَ 

َها{ ن ْ  825, 89 70  }َوإ ْن تَ ْعد ْل ُكل  َعْدٍل ال يُ ْؤَخْذ م 

َيا  840 71  ط نُي يف  اأَلْرض  َحرْيَاَن{}َكال ذ ي اْستَ ْهَوْتُه الش 

يُم أَلب يه  آَزَر{  842 74  }َوإ ْذ قَاَل إ بْ رَاه 

} َمَوات  َواأَلْرض  يَم َمَلُكوَت الس   844 75  }وََكَذل َك نُر ي إ بْ رَاه 

 845 76  }فَ َلم ا َجن  َعَلْيه  الل ْيُل رََأى َكوَْكبًا{

ب  اآلف ل نَي{  848 76  }ال أُح 

}  846 76  }َهَذا َريب  

 846 77  }أفل{

 846 77  }اَبز غًا{

 852 84  }َوم ْن ُذر  ي ت ه  َداُوَد َوُسَلْيَماَن{

ْن قَ ْبُل َوم ْن ُذر  ي ت ه {  851 84  }َونُوحاً َهَديْ َنا م 

ه ْم يَ ْلَعُبوَن{  839 91  }مُث  َذْرُهْم يف  َخْوض 
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َي إ يَل {}َوَمْن أَْظَلُم ِم  ْن   854 93  اْفرَتَى َعَلى اّلِل   َكذ ابً َأْو قَاَل أُوح 

َنُكْم{  855 94  }َلَقْد تَ َقط َع بَ ي ْ

َواٌن َدان َيٌة{  856 99  }ق ن ْ

 856 99  }َويَ ْنع ه {

}َوَجَعُلوا ّلِل    ُشرََكاَء اجلْ ن  َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَن نَي َوبَ َناٍت 
 ْلٍم{ب َغرْي  ع  

 100 85 

 857 100  }َوَجَعُلوا ّلِل    ُشرََكاَء اجلْ ن {

 1009 100  }َوَخَرُقوا َلُه بَن نَي َوبَ َناٍت ب َغرْي  ع ْلٍم{

َ َعْدواً  ْن ُدون  اّلِل   فَ َيُسب وا اّلِل  }َوال َتُسب وا ال ذ يَن َيْدُعوَن م 
 ب َغرْي  ع ْلٍم{

 108 857 

 858, 87 111  ْيه ْم ُكل  َشْيٍء قُ ُباًل{}َوَحَشْراَن َعلَ 

 859 113  }َول يَ ْقرَت ُفوا َما ُهْم ُمْقرَت ُفوَن{

 860 116  }َوإ ْن ُهْم إ ال  خَيُْرُصوَن{

َناُه{  969, 860 122  }َأَوَمْن َكاَن َمْيتاً فََأْحيَ ي ْ

ُ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ر َسالََتُه{  825 124  }ُرُسُل اّلِل   اّلِل 

} نس   861 128  }اَي َمْعَشَر اجلْ ن   َقْد اْسَتْكثَ ْرمُتْ م ْن اإل 

يبًا{  861 136  }َوَجَعُلوا ّلِل    ِم  ا َذرَأَ م ْن احْلَْرث  َواألَنْ َعام  َنص 

ْجٌر ال َيْطَعُمَها إ ال  َمْن َنَشاُء  }َوقَاُلوا َهذ ه  أَنْ َعاٌم َوَحْرٌث ح 
 نْ َعاٌم ُحر  َمْت ...{ب َزْعم ه ْم َوأَ 

 138 84 

ْجٌر ال َيْطَعُمَها إ ال  َمْن َنَشاُء  }َوقَاُلوا َهذ ه  أَنْ َعاٌم َوَحْرٌث ح 
 ب َزْعم ه ْم ...{

 138-139 862 

 862 142  }َوم ْن األَنْ َعام  مَحُوَلًة َوفَ ْرشًا{

 863 143  }مَثَان َيَة أَْزَواٍج{

 707 151  َحر َم َرب ُكْم َعَلْيُكْم{ }ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما

 863 151  }َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكْم م ْن إ ْمالٍق{

 707 153  }َلَعل ُكْم تَ ت  ُقوَن{

ُبَل فَ تَ َفر َق ب ُكْم َعْن َسب يل ه {  864 153  }َوال تَ ت ب ُعوا الس 

َا أُنز َل اْلك َتاُب َعَلى طَ   864 156  ائ َفَتنْي  م ْن قَ ْبل َنا{}أَْن تَ ُقوُلوا إ َّن 

 َ َ َرب َك َأْو أَيْيت   864, 130 158 }َهْل يَنظُُروَن إ ال  أَْن أَتْت يَ ُهْم اْلَمالئ َكُة َأْو أَيْيت 
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 بَ ْعُض آاَيت  ...{

نَي  }ُقْل إ ن  َصاليت  َوُنُسك ي َوحَمَْياي َوَِمَايت  ّلِل    َرب   اْلَعاَلم 
(162}) 

 162 865 

   سورة األعراف -7 

 867 1  }املص{

ْنُه ل تُنذ َر ب ه   }ك َتاٌب أُنز َل إ َلْيَك َفال َيُكْن يف  َصْدر َك َحرٌَج م 
 ({2َوذ ْكَرى ل ْلُمْؤم ن نَي )

 2 875 

ْنُه ل تُنذ َر ب ه   }ك َتاٌب أُنز َل إ َلْيَك َفال َيُكْن يف  َصْدر َك َحرٌَج م 
 م ن نَي{َوذ ْكَرى ل ْلُمؤْ 

 2 88 

 877 4  }بَ َياَتً َأْو ُهْم َقائ ُلوَن{

 878, 136 11  }مُث  قُ ْلَنا ل ْلَمالئ َكة  اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إ ال  إ بْل يَس{

 879 11  }َفَسَجُدوا إ ال  إ بْل يَس{

 877, 91 11  }َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم مُث  َصو ْراَنُكْم{

 416 12  َك َأال  َتْسُجَد{}َما َمنَ عَ 

}مُث  آلت يَ ن  ُهْم م ْن َبنْي  أَْيد يه ْم َوم ْن َخْلف ه ْم َوَعْن أمَْيَاهن  ْم َوَعْن 
 ََشَائ ل ه ْم{

 17 892 

 894 18  }َمْذُءوماً َمْدُحورًا{

ُتَما َوال تَ ْقَراَب َهذ ه  الش َجَرَة{ ئ ْ  895 19  }َفُكال م ْن َحْيُث ش 

ُهَما م ْن }فَ وَ  ْسَوَس هَلَُما الش ْيطَاُن ل يُ ْبد َي هَلَُما َما ُوور َي َعن ْ
 َسْوآهت  َما{

 20 895 

ُهَما{  897 20  }ل يُ ْبد َي هَلَُما َما ُوور َي َعن ْ

َجَرَة َبَدْت هَلَُما َسْوآهُتَُما  }َفَدال مُهَا ب ُغُروٍر فَ َلم ا َذاقَا الش 
َفان  َعلَ  َما م ْن َوَرق  اجْلَن ة {َوَطف َقا خَيْص   ْيه 

 22 897 

 897 22  }َفَدال مُهَا ب ُغُروٍر{

}َرب  َنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوإ ْن ملَْ تَ ْغف ْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَنن  م ْن 
ر يَن{  اخْلَاس 

 23 456 

 899 26  }َور يشاً َول َباُس الت  ْقَوى َذل َك َخرْيٌ{

ٍد{}ُخُذوا ز ي  900 31  نَ َتُكْم ع ْنَد ُكل   َمْسج 

 630 31  }ُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسر ُفوا{

 905, 901 31  }وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسر ُفوا{
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}ُقْل َمْن َحر َم ز يَنَة اّلِل   ال يت  َأْخرََج ل ع َباد ه  َوالط ي  َبات  م ْن 
}  الر  ْزق 

 32 903 ,904 ,978 

 807 32  ُقْل َمْن َحر َم ز يَنَة اّلِل  {}

} ْن اْلك َتاب  يبُ ُهْم م   908 37  }أُْولَئ َك يَ َناهُلُْم َنص 

}  908 40  }َحىت  يَل َج اجْلََمُل يف  َسم   اخلْ َياط 

َهاٌد َوم ْن فَ ْوق ه ْم َغَواٍش{  909, 86 41  }هَلُْم م ْن َجَهن َم م 

 910 46  َجاٌل{}َوَعَلى اأَلْعرَاف  ر  

يَماُهْم{  910 46  }يَ ْعر ُفوَن ُكالًّ ب س 

 911 53  }َهْل يَنظُُروَن إ ال  أَتْو يَلُه{

 970 54  }َأال َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر{

 911 54  }َيْطلُُبُه َحث يثًا{

 911 55  }اْدُعوا َرب ُكْم َتَضر عاً َوُخْفَيًة{

 912 57  اابً ث َقااًل{}َحىت  إ َذا أَقَ ل ْت َسحَ 

 912 60  }قَاَل اْلَمأل م ْن قَ ْوم ه {

 913, 90 69  }فَاذُْكُروا آالَء اّلِل  {

 913 69  }َوزَادَُكْم يف  اخْلَْلق  َبْسَطًة{

ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم{  914 71  }َأَُتَاد ُلوَنين  يف  َأمْسَاٍء مَس ي ْ

 914 77  }فَ َعَقُروا الن اَقَة{

رَاٍط ُتوع ُدوَن{  914 86  }َوال تَ ْقُعُدوا ب ُكل   ص 

 915 93  }َفَكْيَف آَسى{

 915 95  }َحىت  َعَفوا{

ْه َوَأَخاُه{  916, 87 111  }أَْرج 

 916 117  }تَ ْلَقُف َما أَيْف ُكوَن{

} ن نَي َونَ ْقٍص م ْن الث َمرَات  لس    916 130  }اب 

 917 139  رب ٌ َما ُهْم ف يه {}إ ن  َهُؤالء  ُمتَ 

 383 140  }َفض َلُكْم َعَلى اْلَعاَلم نَي{

َلًة{  918 142  }فَ َتم  م يَقاُت َرب  ه  أَْرَبع نَي لَي ْ

َلًة َوأمَْتَْمَناَها ب َعْشٍر{  917 142  }َوَواَعْداَن ُموَسى َثالث نَي لَي ْ
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 924 143  }َرب   أَر ّن  أَنظُْر إ لَْيَك{

ق نَي{}  929 145  َسُأْور يُكْم َداَر اْلَفاس 

 930 149  }َوَلم ا ُسق َط يف  أَْيد يه ْم{

فًا{  930, 87 150  }َغْضَباَن َأس 

 931 150  }َفال ُتْشم ْت يب  اأَلْعَداَء{

 931 150  }قَاَل اْبَن أُم {

ْلَنا يف  َرمْحَت َك َوأَ  ي َوأَْدخ  ْنَت أَْرَحُم }َرب   اْغف ْر يل  َوأَلخ 
 الر امح  نَي{

 151 931 

}إ ن  ال ذ يَن اخت َُذوا اْلع ْجَل َسيَ َناهُلُْم َغَضٌب م ْن َرهب   ْم َوذ ل ٌة يف  
نْ َيا وََكَذل َك ََنْز ي اْلُمْفرَت يَن )  ({152احْلََياة  الد 

 152 931 

َنا فَ َلم ا َأَخَذهْتُْم }َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبع نَي َرُجالً ل م يَقات  
ْئَت ...{  الر ْجَفُة قَاَل َرب   َلْو ش 

 155 933 

َا فَ َعَل  َي َأهُتْل ُكَنا مب  ْئَت َأْهَلْكتَ ُهْم م ْن قَ ْبُل َوإ اي  }َرب   َلْو ش 
َفَهاءُ م ن ا{  الس 

 155 467 ,934 

 934, 87 156  }إ ان  ُهْداَن إ َلْيَك{

 891, 746, 90 156  ل ذ يَن يَ ت  ُقوَن{}َفَسَأْكتُ بُ َها ل  

َعْت ُكل  َشْيٍء{  891 156  }َوَرمْحَيت  َوس 

}  934, 85 157  }ال ذ يَن يَ ت ب ُعوَن الر ُسوَل الن يب   األُم  ي 

 936 157  }فَال ذ يَن آَمُنوا ب ه  َوَعز ُروُه َوَنَصُروُه{

ُهْم إ ْصَرُهْم َواألَ   936 157  ْغالَل ال يت  َكاَنْت َعَلْيه ْم{}َوَيَضُع َعن ْ

 937 160  }فَانْ َبَجَسْت م ْنُه{

 937 160  }َوَقط ْعَناُهْم اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َأْسَباطاً أَُِمًا{

ط ٌة َواْدُخُلوا{  937 161  }َوُقوُلوا ح 

َرَة اْلَبْحر {  938 163  }َوْسئَ ْلُهْم َعْن اْلَقْريَة  ال يت  َكاَنْت َحاض 

}َوإ ْذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَن ُه ظُل ٌة َوظَن وا أَن ُه َواق ٌع هب  ْم ُخُذوا 
َناُكْم ب ُقو ٍة َواذُْكُروا َما ف يه  َلَعل ُكْم تَ ت  ُقوَن )  ({171َما آتَ ي ْ

 171 83 

 939, 476 171  }َوإ ْذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَن ُه ظُل ٌة{

 407, 356 172  }أََلْسُت ب َرب  ُكْم{

َها فَأَتْ بَ َعُه  ن ْ َناُه آاَيت َنا َفانَسَلَخ م  ْم نَ َبأَ ال ذ ي آتَ ي ْ  940 175 }َواْتُل َعَلْيه 
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ْن اْلَغاو يَن )  ({175الش ْيطَاُن َفَكاَن م 

 945 176  }إ ْن حَتْم ْل َعَلْيه  يَ ْلَهْث َأْو َترْتُْكُه يَ ْلَهْث{

}  878, 91 176  }َفَمثَ ُلُه َكَمَثل  اْلَكْلب 

} نس   945 179  }َوَلَقْد َذرَْأاَن جل ََهن َم َكث رياً م ْن اجلْ ن   َواإل 

ُدوَن يف  َأمْسَائ ه {  951 180  }َوَذُروا ال ذ يَن يُ ْلح 

َا{  945 180  }َوّلِل    اأَلمْسَاءُ احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هب 

 951 180   اأَلمْسَاءُ احْلُْسىَن{}َوّلِل    

 952 183  }َوأُْمل ي هَلُْم{

} َمَوات  َواأَلْرض   952 187  }ثَ ُقَلْت يف  الس 

 953 187  }ال أَتْت يُكْم إ ال  بَ ْغَتًة{

 952 187  }ال جُيَل  يَها ل َوْقت َها إ ال  ُهَو{

َها{  953 187  }َيْسأَُلوَنَك َكأَن َك َحف يٌّ َعن ْ

َها َزْوَجَها  ن ْ َدٍة َوَجَعَل م  ْن نَ ْفٍس َواح  }ُهَو ال ذ ي َخَلَقُكْم م 
َها ...{  ل َيْسُكَن إ لَي ْ

 189-190 953 

ْلُعْرف  َوأَْعر ْض َعْن اجْلَاه ل نَي{  955 199  }ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اب 

َزَغن َك م ْن الش ْيطَان  نَ زٌْغ فَاْسَتع ذْ  يٌع }َوإ م ا يَ ن ْ ّلِل   إ ن ُه مسَ   اب 
 َعل يٌم{

 200 956 

ُتوا{ ُعوا َلُه َوأَنص   957 204  }َوإ َذا قُر َئ اْلُقْرآُن فَاْسَتم 

يَفًة{ َك َتَضر عاً َوخ   958 205  }َواذُْكْر َرب َك يف  نَ ْفس 

 960 205  }َوال َتُكْن م ْن اْلَغاف ل نَي{

   سورة األنفال -8 

{}َيْسأَُلوَنكَ   962 1   َعْن األَنْ َفال 

ْن  حلَْق   َوإ ن  َفر يقاً م  }َكَما َأْخَرَجَك َرب َك م ْن بَ ْيت َك اب 
 ({5اْلُمْؤم ن نَي َلَكار ُهوَن )

 5 963 

يُكْم الن  َعاَس أََمَنًة م ْنُه{  963 11  }إ ْذ يُ َغش  

 964 11  }َويُ ثَ ب  َت ب ه  اأَلْقَداَم{

ي َرب   َك إ ىَل اْلَمالئ َكة  َأّن   َمَعُكْم فَ ثَ ب  ُتوا ال ذ يَن آَمُنوا }إ ْذ يُوح 
َسأُْلق ي يف  قُ ُلوب  ال ذ يَن َكَفُروا الر ْعَب َفاْضر بُوا فَ ْوَق اأَلْعَناق  

ُهْم ُكل  بَ َناٍن ) ن ْ  ({12َواْضر بُوا م 

 12 964 
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َ َوَرُسوَلُه{ ُْم َشاق وا اّلِل  هن   967 13  }َذل َك أبَ 

 967 16  }َأْو ُمَتَحي  زاً إ ىَل ف َئٍة{

 967 17  }َوَما َرَمْيَت إ ْذ َرَمْيَت َوَلك ن  اّلِل َ َرَمى{

َ ُموه ُن َكْيد  اْلَكاف ر يَن{  968 18  }َوأَن  اّلِل 

 969 19  }إ ْن َتْستَ ْفت ُحوا فَ َقْد َجاءَُكْم اْلَفْتُح{

َ حَيُو   970 24  ُل َبنْيَ اْلَمْرء  َوقَ ْلب ه {}َواْعَلُموا َأن  اّلِل 

يُبوا ّلِل    َول لر ُسول  إ َذا َدَعاُكْم ل َما  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا اْسَتج 
 حُيْي يُكْم{

 24 969 

ْنُكْم َخاص ًة{ يََب  ال ذ يَن َظَلُموا م  َنًة ال ُتص   975 25  }َوات  ُقوا ف ت ْ

ُتْم قَل يٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يف  اأَلْرض  خَتَاُفوَن َأْن }َواذُْكُروا إ ْذ أَن ْ 
يَ َتَخط َفُكْم الن اُس فَآَواُكْم َوأَي دَُكْم ب َنْصر ه  َوَرَزَقُكْم م ْن 

 ({26الط ي  َبات  َلَعل ُكْم َتْشُكُروَن )

 26 975 

َ جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَاانً َويَُكف  ْر َعن  714 29  ُكْم َسي  َئات ُكْم{}إ ْن تَ ت  ُقوا اّلِل 

َ جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَااًن{  976 29  }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا إ ْن تَ ت  ُقوا اّلِل 

}َوإ ْذ مَيُْكُر ب َك ال ذ يَن َكَفُروا ل يُ ْثب ُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو خُيْر ُجوَك 
ُ خَ  ُ َواّلِل   ({30رْيُ اْلَماك ر يَن )َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّلِل 

 30 976 

}َوإ ْذ قَاُلوا الل ُهم  إ ْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْق  م ْن ع ْند َك فََأْمط ْر 
َماء  َأْو اْئت َنا ب َعَذاٍب أَل يٍم ) َجاَرًة م ْن الس  َنا ح   ({32َعَلي ْ

 32 977 

 977, 900 35  َوَتْصد يًَة{}َوَما َكاَن َصالهُتُْم ع ْنَد اْلبَ ْيت  إ ال  ُمَكاًء 

 982 36  }إ ن  ال ذ يَن َكَفُروا يُ ْنف ُقوَن أَْمَواهَلُْم ل َيُصد وا َعْن َسب يل  اّلِل  {

يعًا{  978 37  }َفرَيُْكَمُه مجَ 

 978 38  }ُقْل ل ل ذ يَن َكَفُروا إ ْن يَنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف{

{}يَ ْوَم اْلتَ َقى   979 41  اجْلَْمَعان 

}  979 41  }يَ ْوَم اْلُفْرقَان 

 980 42  }َوالر ْكُب َأْسَفَل م ْنُكْم{

ْلُتْم  ُ يف  َمَنام َك قَل يالً َوَلْو أَرَاَكُهْم َكث رياً َلَفش  }إ ْذ يُر يَكُهْم اّلِل 
 َولَتَ َناَزْعُتْم ...{

 43-44 980 

 981 46  }فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ر حُيُكْم{

}  981 47  }َوال َتُكونُوا َكال ذ يَن َخَرُجوا م ْن د اَير ه ْم َبَطراً َور ََئَء الن اس 
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ْيَطاُن َأْعَماهَلُْم َوَقاَل ال َغال َب َلُكْم اْليَ ْوَم  }َوإ ْذ َزي َن هَلُْم الش 
 م ْن الن اس  َوإ ّن   ...{

 48 982 

 983 52  }َكَدْأب  آل  ف ْرَعْوَن{

 509 56  }مُث  يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم يف  ُكل   َمر ٍة َوُهْم ال يَ ت  ُقوَن{

 984 57  }َفَشر  ْد هب  ْم َمْن َخْلَفُهْم{

ْم َعَلى َسَواٍء{  984 58  }فَانْب ْذ إ لَْيه 

ْن }َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل  تُ ْره ُبوَن ب ه  َعُدو  اّلِل   َوَعُدو ُكْم َوآَخر يَن م  
 ُدوهن  ْم ال تَ ْعَلُموهَنُْم ...{

 60 985 

 984 60  }َوأَع د وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم م ْن قُ و ٍة{

 989 61  }َوإ ْن َجَنُحوا ل لس ْلم  فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَك ْل َعَلى اّلِل  {

ْلُمْؤم ن نَي{  990 62  }ُهَو ال ذ ي أَي َدَك ب َنْصر ه  َواب 

 990 63  ل َف َبنْيَ قُ ُلوهب  ْم{}َوأَ 

ُ َوَمْن ات  بَ َعَك م ْن اْلُمْؤم ن نَي{  990 64  }اَي أَي  َها الن يب   َحْسُبَك اّلِل 

} َن يف  اأَلْرض  ٍ  أَْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىت  يُ ْثخ   991 67  }َما َكاَن ل َنيب 

 876, 89 68  ْم{}َلْوال ك َتاٌب م ْن اّلِل   َسَبَق َلَمس كُ 

   سورة التوبة -9 

 993 1  }بَ رَاَءٌة م ْن اّلِل   َوَرُسول ه {

يُحوا يف  اأَلْرض  أَْربَ َعَة َأْشُهٍر{  993 2  }َفس 

}َوأََذاٌن م ْن اّلِل   َوَرُسول ه  إ ىَل الن اس  يَ ْوَم احلَْج   اأَلْكرَب  أَن  اّلِل َ 
 بَر يءٌ م ْن ...{

 3 994 

 995 4   ال ذ يَن َعاَهدمت ْ م ْن اْلُمْشر ك نَي مُث  ملَْ يَنُقُصوُكْم{}إ ال  

 996 4  }فََأمت  وا إ لَْيه ْم َعْهَدُهْم{

ُروا َعَلْيُكْم{  995 4  }َومَلْ يُظَاه 

 764 5  }فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشر ك نَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم{

 996 5  {}َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكل  َمْرَصدٍ 

 506 8  }إ الًّ َوال ذ م ًة{

 996 10  }ال يَ ْرقُ ُبوَن يف  ُمْؤم ٍن إ الًّ َوال ذ م ًة{

 997 12  }َوإ ْن َنَكُثوا أمَْيَاهَنُْم{
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ن نَي َول يَجًة{ ُذوا م ْن ُدون  اّلِل   َوال َرُسول ه  َوال اْلُمْؤم   997 16  }َومَلْ يَ ت خ 

َقايَ  د  احْلَرَام  َكَمْن آَمَن }َأَجَعْلُتْم س  َة احْلَاج   َوع َماَرَة اْلَمْسج 
ر  َوَجاَهَد يف  َسب يل  اّلِل   ال َيْستَ ُووَن ع ْنَد اّلِل    ّلِل   َواْليَ ْوم  اآلخ  اب 

ُ ال يَ ْهد ي اْلَقْوَم الظ ال م نَي )  ({19َواّلِل 

 19 998 

ُذو  ا آاَبءَُكْم َوإ ْخَواَنُكْم َأْول َياَء إ ْن }اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ال تَ ت خ 
} ميَان   اْسَتَحب وا اْلُكْفَر َعَلى اإل 

 23 999 

}ُقْل إ ْن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوإ ْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم 
َاَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدَها ...{ ريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقرَتَفْ ُتُموَها َوَت   َوَعش 

 24 999 

 1000 24  }َفرَتَب ُصوا{

 999 24  }َوأَْمَواٌل اْقرَتَفْ ُتُموَها{

ُ يف  َمَواط َن َكث ريٍَة َويَ ْوَم ُحَننْيٍ إ ْذ َأْعَجبَ ْتُكْم  }َلَقْد َنَصرَُكْم اّلِل 
 َكثْ َرُتُكْم ...{

 25-26 1014 

 1006 25  }َويَ ْوَم ُحَننْيٍ إ ْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكْم{

َد احلََْراَم بَ ْعَد َعام ه ْم  َا اْلُمْشر ُكوَن ََنٌَس َفال يَ ْقَربُوا اْلَمْسج  }إ َّن 
 َهَذا{

 28 1007 

ُ م ْن َفْضل ه {  1008 28  }َفَسْوَف يُ ْغن يُكْم اّلِل 

َلًة{ ْفُتْم َعي ْ  1007 28  }َوإ ْن خ 

يُح اْبُن }َوقَاَلْت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اّلِل   َوَقاَلْت  الن َصاَرى اْلَمس 
ُئوَن قَ ْوَل ال ذ يَن َكَفُروا{ َفْ َواه ه ْم ُيَضاه   اّلِل   َذل َك قَ ْوهُلُْم أب 

 30 1009 

 85 30  }ُيَضاه ُئوَن قَ ْوَل ال ذ يَن َكَفُروا م ْن قَ ْبُل{

 1009 31  }اخت َُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباهَنُْم أَْراَبابً م ْن ُدون  اّلِل  {

يءُ ز اَيَدٌة يف  اْلُكْفر { َا الن س   1009 37  }إ َّن 

}اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا َما َلُكْم إ َذا ق يَل َلُكْم انف ُروا يف  َسب يل  
 اّلِل   ...{

 38 1010 

} قَ ْلُتْم إ ىَل اأَلْرض   1010 38  }ااث 

ُ إ   َ }إ ال  تَنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اّلِل  ْذ َأْخَرَجُه ال ذ يَن َكَفُروا اَثّن 
 اثْ َننْي  إ ْذ مُهَا ...{

 40 1015 

َ اثْ َننْي  إ ْذ مُهَا يف  اْلَغار {  1011 40  }اَثّن 

ُ َسك ينَ َتُه َعَلْيه {  1011 40  }فَأَنَزَل اّلِل 

ْفَلى وََكل َمُة اّلِل   ه َي   1011 40  اْلُعْلَيا{}َوَجَعَل َكل َمَة ال ذ يَن َكَفُروا الس 
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َفافاً َوث َقااًل{  1021 41  }انف ُروا خ 

 1022 42  }َلْو َكاَن َعَرضاً َقر يبًا{

 1022 42  }َوَسَفراً قَاص دًا{

 1022 42  }َوَلك ْن بَ ُعَدْت َعَلْيه ْم الش ق ُة{

ُ انْب َعاثَ ُهْم فَ ثَ ب َطُهْم{  1023 46  }َكر َه اّلِل 

الَلُكْم{ }َوأَلْوَضُعوا  1023 47  خ 

َنة  َسَقُطوا  ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن يل  َوال تَ ْفت ين   َأال يف  اْلف ت ْ ن ْ }َوم 
ْلَكاف ر يَن ) يَطٌة اب   ({49َوإ ن  َجَهن َم َلُمح 

 49 1023 ,1024 

 1024 50  }َقْد َأَخْذاَن أَْمَراَن م ْن قَ ْبُل{

 1025 56  {}َوَلك ن  ُهْم قَ ْوٌم يَ ْفَرُقونَ 

} ُزَك يف  الص َدقَات  ُهْم َمْن يَ ْلم  ن ْ  1025 58  }َوم 

َها  ل نَي َعَلي ْ َا الص َدَقاُت ل ْلُفَقرَاء  َواْلَمَساك ني  َواْلَعام  }إ َّن 
 َواْلُمَؤل َفة  قُ ُلوهُبُْم َويف  الر  قَاب  َواْلَغار م نَي َويف  َسب يل  ...{

 60 1025 

ن نَي{}ُقْل أُُذُن َخرْيٍ  ّلِل   َويُ ْؤم ُن ل ْلُمْؤم   1028 61   َلُكْم يُ ْؤم ُن اب 

ُهْم ال ذ يَن يُ ْؤُذوَن الن يب   َويَ ُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن{ ن ْ  1027 61  }َوم 

 1028 63  }َمْن حُيَاد ْد{

َا ُكن ا ََنُوُض َونَ ْلَعُب{  1028 65  }َولَئ ْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلن  إ َّن 

ْنُكْم نُ َعذ  ْب َطائ َفًة{}إ    1029 66  ْن نَ ْعُف َعْن طَائ َفٍة م 

َالق ُكْم َكَما اْسَتْمَتَع  َالق ه ْم فَاْسَتْمتَ ْعُتْم خب  }فَاْسَتْمتَ ُعوا خب 
َالق ه ْم َوُخْضُتْم َكال ذ ي َخاُضوا ...{  ال ذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم خب 

 69 1029 

 1029 70  }َوَأْصَحاب  َمْدَيَن{

}  1029 70  }َواْلُمْؤَتف َكات 

ّلِل   َما قَاُلوا{  1030 74  }حَيْل ُفوَن اب 

َ َلئ ْن آََتاَن م ْن َفْضل ه  لََنص د َقن   ُهْم َمْن َعاَهَد اّلِل  ن ْ }َوم 
 ({75َولََنُكوَنن  م ْن الص احل  نَي )

 75 1031 

ُزوَن اْلُمط و  ع نَي م ْن ا ْلُمْؤم ن نَي يف  الص َدَقات  }ال ذ يَن يَ ْلم 
 ُ َر اّلِل  ُهْم َسخ  ن ْ ُدوَن إ ال  ُجْهَدُهْم فَ َيْسَخُروَن م  َوال ذ يَن ال جيَ 

ُهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَل يٌم ) ن ْ  ({79م 

 79 1032 

ُهْم َماَت أَبَدًا{ ن ْ  1033 84  }َوال ُتَصل   َعَلى َأَحٍد م 
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ُهْم{ }اْسَتْأَذَنَك أُْوُلوا الط ْول   ن ْ  1034 86  م 

} َْن َيُكونُوا َمَع اخلََْوال ف   1034 87  }َرُضوا أب 

}  1035 90  }َوَجاَء اْلُمَعذ  ُروَن م ْن اأَلْعرَاب 

 1035 92  }َوال َعَلى ال ذ يَن إ َذا َما أَتَ ْوَك{

 1035 97  }اأَلْعرَاُب َأَشد  ُكْفراً َون َفاقًا{

ُ َعَلى َرُسول ه {}َوَأْجَدُر َأال  يَ ْعلَ   1036 97  ُموا ُحُدوَد َما أَنَزَل اّلِل 

ُذ َما يُنف ُق َمْغَرمًا{  1036 98  }َوم ْن اأَلْعرَاب  َمْن يَ ت خ 

ُذ َما  ر  َويَ ت خ  ّلِل   َواْليَ ْوم  اآلخ  }َوم ْن اأَلْعرَاب  َمْن يُ ْؤم ُن اب 
 يُنف ُق قُ ُراَبٍت ع ْنَد اّلِل   ...{

 99 1037 

}  1037 99  }َوَصَلَوات  الر ُسول 

ر يَن َواألَنَصار {  1037 100  }َوالس اب ُقوَن اأَلو ُلوَن م ْن اْلُمَهاج 

 1039 101  }َسنُ َعذ  هُبُْم َمر َتنْي {

}  1038 101  }َوِم  ْن َحْوَلُكْم م ْن اأَلْعرَاب 

 1038 101  {}َوم ْن أَْهل  اْلَمد يَنة  َمَرُدوا َعَلى الن  َفاق  

اً َوآَخَر َسي  ئًا{  1040 102  }َخَلُطوا َعَمالً َصاحل 

ُ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيه ْم{  1040 102  }َعَسى اّلِل 

 1039 102  }َوآَخُروَن اْعرَتَُفوا ب ُذنُوهب  ْم{

 1040 103  }إ ن  َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم{

 1040 103  }َوَصل   َعَلْيه ْم{

 1041 106  ُمْرَجْوَن أَلْمر  اّلِل  {}َوآَخُروَن 

ن نَي  رَاراً وَُكْفراً َوتَ ْفر يقاً َبنْيَ اْلُمْؤم  داً ض  }َوال ذ يَن اخت َُذوا َمْسج 
َ َوَرُسوَلُه ...{  َوإ ْرَصاداً ل َمْن َحاَرَب اّلِل 

 107 1042 

َس َعَلى الت  ْقَوى م ْن َأو ل  يَ ْوٍم َأَحق   ٌد أُس   أَْن تَ ُقوَم }َلَمْسج 
 ف يه {

 108 1043 

 387 108  }م ْن َأو ل  يَ ْوٍم{

َن  هَلُْم  َ اْشرَتَى م ْن اْلُمْؤم ن نَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم أب  }إ ن  اّلِل 
 اجْلَن َة{

 111 1045 

َ اْشرَتَى م ْن اْلُمْؤم ن نَي أَنُفَسُهْم{  971 111  }إ ن  اّلِل 

 1047 113 يب    َوال ذ يَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغف ُروا ل ْلُمْشر ك نَي َوَلْو }َما َكاَن ل لن  
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 َكانُوا أُْويل  قُ ْرىَب{

 1048 114  }إ ن  إ بْ َراه يَم أَلو اٌه َحل يٌم{

ُه  }َوَما َكاَن اْست ْغَفاُر إ بْ رَاه يَم ألَب يه  إ ال  َعْن َمْوع َدٍة َوَعَدَها إ اي 
ْنُه{فَ َلم ا ت َ  َ َلُه أَن ُه َعُدوٌّ ّلِل    َترَب أَ م   َبني 

 114 1047 

ر يَن َواألَنَصار  ال ذ يَن  ُ َعَلى الن يب    َواْلُمَهاج  }َلَقْد ََتَب اّلِل 
ات  بَ ُعوُه يف  َساَعة  اْلُعْسَرة  م ْن بَ ْعد  َما َكاَد يَز يُغ قُ ُلوُب َفر يٍق 

ُهْم مُث  ََتَب َعَليْ  ن ْ ٌَ )م  يٌم  ({117ه ْم إ ن ُه هب  ْم َرُءوٌف َرح 

 117 1049 

َا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيه ْم أَنُفُسُهْم  ْم اأَلْرُض مب  }َضاَقْت َعَلْيه 
 َوظَن وا َأْن ال َمْلَجأَ م ْن اّلِل   إ ال  إ لَْيه {

 118 1050 

 1050 118  }َوَعَلى الث الثَة  ال ذ يَن ُخل  ُفوا{

َ وَُكونُوا َمَع الص اد ق نَي{}ايَ   1050, 146 119   أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل 

يبُ ُهْم َظَمأٌ َوال َنَصٌب َوال خَمَْمَصٌة يف   ُْم ال ُيص  هن  }َذل َك أبَ 
 َسب يل  اّلِل   َوال ...{

 120 1051 

 1053 122  }َوَما َكاَن اْلُمْؤم ُنوَن ل َينف ُروا َكاف ًة{

ُْم يُ ْفتَ ُنوَن يف  ُكل   َعاٍم َمر ًة َأْو َمر َتنْي {  1054 126  }َأَوال يَ َرْوَن َأهن 

يٌم ) ْلُمْؤم ن نَي َرُءوٌف َرح   386 128  ({128}اب 

 1056 128  }َعز يٌز َعَلْيه  َما َعن ت ْم{

ُكْم{  1054, 91 128  }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل م ْن أَنُفس 

   سورة يونس -10 

}مُث  َجَعْلَناُكْم َخالئ َف يف  اأَلْرض  م ْن بَ ْعد ه ْم ل نَ ْنظَُر َكْيَف 
 تَ ْعَمُلوَن{

 14 879 

 876, 89 61  }َوال َأْصَغَر م ْن َذل َك َوال َأْكرَبَ إ ال  يف  ك َتاٍب ُمب نٍي{

   سورة هود -11 

َمَوات  َواألَ  ٍم وََكاَن }َوُهَو ال ذ ي َخَلَق الس  ت ة  َأاي  ْرَض يف  س 
 َعْرُشُه َعَلى اْلَماء {

 7 442 

ٌد م ْنُه{ ُلوُه َشاه  ْن َرب  ه  َويَ ت ْ  518 17  }أََفَمْن َكاَن َعَلى بَ ي  َنٍة م 

 360 41  }ارَْكُبوا ف يَها اب  ْسم  اّلِل   جَمَْريَها َوُمْرَسَها{

 851 42  اف ر يَن{}ارَْكْب َمَعَنا َوال َتُكْن َمَع اْلكَ 

يٍل ) ج    309 82  ({82}س 

 571 106  }هَلُْم ف يَها َزف رٌي َوَشه يٌق{
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 402 112  }فَاْسَتق ْم َكَما أُم ْرَت{

   سورة الرعد -13 

 971 28  }َأال ب ذ ْكر  اّلِل   َتْطَمئ ن  اْلُقُلوُب{

   سورة إبراهيم -14 

َ هَلُْم )}َوَما أَْرَسْلَنا م ْن َرُسوٍل إ    306, 143 4  ({4ال  ب ل َسان  قَ ْوم ه  ل يُ َبني  

   سورة احلجر -15 

 1046 42  }إ ن  ع َباد ي لَْيَس َلَك َعَلْيه ْم ُسْلَطاٌن{

   سورة النحل -16 

رَي ل رَتَْكُبوَها َوز يَنًة َوخَيُْلُق َما ال تَ ْعَلُموَن  }َواخْلَْيَل َواْلب َغاَل َواحْلَم 
(8}) 

 8 989 

َ ال يَ ْهد ي َمْن ُيض ل {  398 37  }فَإ ن  اّلِل 

َ ل لن اس  َما نُ ز  َل إ َلْيه ْم َوَلَعل ُهْم  }َوأَنزَْلَنا إ لَْيَك الذ  ْكَر ل تُ َبني  
 يَ تَ َفك ُروَن{

 44 97 

نَ تُ ُهْم اْلَكذ َب أَن   ُف أَْلس  هَلُْم  }َوجَيَْعُلوَن ّلِل    َما َيْكَرُهوَن َوَتص 
 احْلُْسىَن{

 62 83 ,625 

ُ َأْخَرَجُكْم م ْن بُُطون  أُم َهات ُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل  }َواّلِل 
ْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفئ َدَة َلَعل ُكْم َتْشُكُروَن )  ({78َلُكْم الس 

 78 746 

   سورة اإلسراء -17 

ُه{}َوَقَضى َرب َك َأال  تَ ْعُبُدو   706 23  ا إ ال  إ اي 

 309 35  ({35}اْلق ْسطَاس  )

 706 38  }ُكل  َذل َك َكاَن َسي  ُئُه ع ْنَد َرب  َك َمْكُروهًا{

 578 84  }ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاك َلت ه {

}  837 85  }َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الر وح 

 90ْن اأَلْرض  يَ ن ُْبوعاً )}َلْن نُ ْؤم َن َلَك َحىت  تَ ْفُجَر لََنا م  
}... 

 90-93 88 ,834 

}َوقَاُلوا َلْن نُ ْؤم َن َلَك َحىت  تَ ْفُجَر لََنا م ْن اأَلْرض  يَ ن ُْبوعاً ) 
}... 

 90-93 530 

 859, 87 92  }َواْلَمالئ َكة  قَب ياًل{

 282 106 ْلَناُه تَنز ياًل }َوقُ ْرآانً فَ َرقْ َناُه ل تَ ْقرَأَُه َعَلى الن اس  َعَلى ُمْكٍث َونَ ز  
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(106}) 

   سورة الكهف -18 

 691, 83 2  }ل يُنذ َر أَبْساً َشد يداً م ْن َلُدْنُه{

}َوال ُتط ْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذ ْكر اَن َوات  َبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه 
 فُ ُرطًا{

 28 488 

 309 31  ({31}َوإ ْسَترْبٍَق )

 879, 136 50  إ ْبل يَس َكاَن م ْن اجلْ ن   فَ َفَسَق َعْن أَْمر  َرب  ه { }إ ال  

 928 67  }َلْن َتْسَتط يَع َمع ي َصرْبًا{

 385 81  }َوأَقْ َرَب ُرمْحاً{

   سورة مرمي -19 

َْمر  َرب  َك َلُه َما َبنْيَ أَْيد يَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما  }َوَما نَ تَ نَ ز ُل إ ال  أب 
 َبنْيَ َذل َك{

 64 926 

 369 65  ({65}َهْل تَ ْعَلُم َلُه مسَ ي اً )

 582 97  }قَ ْوماً لُد ًا{

   سورة طه -20 

 639 5  }الر مْحَُن َعَلى اْلَعْرش  اْستَ َوى{

 844 31  }اْشُدْد ب ه  أَْزر ي{

َفن ُه يف  اْلَيم   َنْسفًا{  498 97  }لَُنَحر  قَ ن ُه مُث  لََننس 

 279 114  ({114}َوُقْل َرب   ز ْدّن  ع ْلماً )

   سورة األنبياء -21 

َمَوات  َواأَلْرَض َكانَ َتا َرْتقاً  }َأَومَلْ يَ َر ال ذ يَن َكَفُروا أَن  الس 
}  فَ َفتَ ْقَنامُهَا َوَجَعْلَنا م ْن اْلَماء  ُكل  َشْيٍء َحيٍ 

 30 356 

َماَء َسْقفاً   435, 82 32   حَمُْفوظًا{}َوَجَعْلَنا الس 

 616 52  }إ ْذ قَاَل أَلب يه  َوقَ ْوم ه {

 849 63  }َبْل فَ َعَلُه َكب ريُُهْم َهَذا{

بًا{  414 87  }إ ْذ َذَهَب ُمَغاض 

 386 107  }َوَما أَْرَسْلَناَك إ ال  َرمْحًَة ل ْلَعاَلم نَي{

   سورة احلج -22 

َرة  فَ ْلَيْمُدْد  }َمْن َكاَن َيُظن  أَْن َلنْ  نْ َيا َواآلخ  ُ يف  الد   260 15 يَنُصَرُه اّلِل 
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ََب  َكْيُدُه َما  َماء  مُث  ل يَ ْقَطْع فَ ْلَينظُْر َهْل يُْذه  ب َسَبٍب إ ىَل الس 

 ({15يَغ يُظ )

ْيطَاُن يف  أُْمن ي ت ه {  513 52  }أَْلَقى الش 

يَم{  459 78  }م ل َة أَب يُكْم إ بْ رَاه 

   سورة املؤمنون -23 

 561 1  }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤم ُنوَن{

ْن ُسالَلٍة م ْن ط نٍي ) نَساَن م   534 14-12  ( مُث  ...{12}َوَلَقْد َخَلْقَنا اإل 

 319 14-12  ({14}َأْحَسُن اخْلَال ق نَي )

ُ َأْحَسُن اخلَْ   743, 491 14  ال ق نَي{}مُث  أَنَشْأاَنُه َخْلقاً آَخَر فَ تَ َباَرَك اّلِل 

ُعوثُوَن{ َنا وَُكن ا تُ رَاابً َوع ظَاماً أَئ ن ا َلَمب ْ ت ْ  751, 83 82  }أَإ َذا م 

   سورة النور -24 

 309 35  ({35}َكم ْشَكوٍة )

ُ أَْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ف يَها امْسُُه{  971 36  }يف  بُ ُيوٍت أَذ َن اّلِل 

   سورة الفرقان -25 

 283 32  ({32}ل نُ ثَ ب  َت ب ه  فُ َؤاَدَك َوَرت  ْلَناُه تَ ْرت يالً )

}  878, 91 44  }إ ْن ُهْم إ ال  َكاألَنْ َعام 

 403 67  }وََكاَن َبنْيَ َذل َك قَ َوامًا{

   سورة الشعراء -26 

 632, 86 20  }فَ َعْلتُ َها إ ذاً َوَأاَن م ْن الض ال  نَي{

 392 22   إ ْسرَائ يَل{}أَْن َعب ْدَت َبين  

 430 80  }َوإ َذا َمر ْضُت فَ ُهَو َيْشف ني {

يٍَة إ ْن ُكْنَت م ْن الص اد ق نَي{  834, 88 154  }فَْأت  آب 

ٍ  ُمب نٍي{  124 195  }ب ل َساٍن َعَريب 

   سورة النمل -27 

َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلماً َوُعلُ  َقنَ ت ْ َا َواْستَ ي ْ  833, 84 14  و ًا{}َوَجَحُدوا هب 

 876, 89 29  }إ ّن   أُْلق َي إ يَل  ك َتاٌب َكر مٌي{

يم  )  360 30  ({30}إ ن ُه م ْن ُسَلْيَماَن َوإ ن ُه ب ْسم  اّلِل   الر مْحَن  الر ح 

َماء  َواأَلْرض  إ ال  يف  ك َتاٍب ُمب نٍي{  876, 89 75  }َوَما م ْن َغائ َبٍة يف  الس 
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   سورة القصص -28 

َناُهْم اْلك َتاَب م ْن قَ ْبل ه  ُهْم ب ه  يُ ْؤم ُنوَن ) ( 52}ال ذ يَن آتَ ي ْ
}... 

 52-55 800 

 383 88  }ُكل  َشْيٍء َهال ٌك إ ال  َوْجَهُه{

   سورة العنكبوت -29 

ه { َا جُيَاه ُد ل نَ ْفس   902, 566 6  }َوَمْن َجاَهَد َفإ َّن 

ُلو م ْن قَ ْبل ه  م ْن ك َتاٍب َوال خَتُط ُه ب َيم ين َك{}َوَما ُكْنَت ت َ   934, 85 48  ت ْ

 902, 746 69  }َوال ذ يَن َجاَهُدوا ف يَنا لَنَ ْهد يَ ن  ُهْم ُسبُ َلَنا{

   سورة الروم -30 

}  876, 89 56  }لَب ثْ ُتْم يف  ك َتاب  اّلِل   إ ىَل يَ ْوم  اْلبَ ْعث 

   سورة السجدة -32 

{}  420 10  أَإ َذا َضَلْلَنا يف  اأَلْرض 

 397 26  }َأَومَلْ يَ ْهد  هَلُْم{

   سورة األحزاب -33 

 143 6  }َوأُْوُلو اأَلْرَحام  بَ ْعُضُهْم َأْوىَل ب بَ ْعٍض يف  ك َتاب  اّلِل  {

 708 6  }َوأُْوُلو اأَلْرَحام  بَ ْعُضُهْم َأْوىَل ب بَ ْعٍض يف  ك َتاب  اّلِل  {

يماً ) ْلُمْؤم ن نَي َرح   386 43  ({43}وََكاَن اب 

ي َمْن َتَشاُء{  916, 87 51  }تُ ْرج 

َجاٍب َذل ُكْم  }َوإ َذا َسأَْلُتُموُهن  َمَتاعاً َفاْسأَُلوُهن  م ْن َورَاء  ح 
 أَْطَهُر ل ُقُلوب ُكْم َوقُ ُلوهب  ن  َوَما َكاَن ...{

 53 534 

 913, 413, 90 53  {}َغرْيَ اَنظ ر يَن إ اَنهُ 

َ َوُقوُلوا قَ ْوالً َسد يداً ) ( 70}اَي أَي  َها ال ذ يَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل 
ُيْصل ْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغف ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُط ْع اّلِل َ 

( ًَ  ({71َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعظ يمًا

 70-71 4 

   سورة سبأ -34 

 317 19  ({19}اَبع ْد َبنْيَ َأْسَفار اَن )

 316 23  ({23}َحىت  إ َذا فُ ز  َع َعْن قُ ُلوهب  ْم )

 405 23  }َماَذا قَاَل َرب ُكْم{

   سورة يس -36 
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َلْتُه أَْيد يه ْم )  319 35  ({35}َوَما َعم 

   سورة الصافات -37 

 849 89  }إ ّن   َسق يٌم{

 742 164  ا إ ال  َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم{}َوَما م ن  

   سورة ص -38 

نَي َمَناٍص{  417 3  }َوالَت ح 

} لس وق  َواأَلْعَناق   783 33  }َفَطف َق َمْسحاً اب 

َْمر ه  ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب ) ْراَن َلُه الر  يَح ََتْر ي أب   360 36  ({36}َفَسخ 

   سورة الزمر -39 

 336 9  ({9َتو ي ال ذ يَن يَ ْعَلُموَن َوال ذ يَن ال يَ ْعَلُموَن )}َهْل َيسْ 

ْر ع َباد  ) ُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ ت ب ُعوَن 17}فَ َبش   ( ال ذ يَن َيْسَتم 
 َأْحَسَنُه{

 17-18 484 

 124 28  }قُرآانً َعَرب ي اً َغرْيَ ذ ي ع َوٍج{

   سورة فصلت -41 

 402 6  َواْستَ ْغف ُروُه{}فَاْسَتق يُموا إ َلْيه  

}ال أَيْت يه  اْلَباط ُل م ْن َبنْي  َيَدْيه  َوال م ْن َخْلف ه  تَنز يٌل م ْن 
يٍد{  َحك يٍم محَ 

 42 4 

( ٌّ  311, 144 44  ({44}أَأَْعَجم يٌّ َوَعَريب 

   سورة الشورى -42 

ميَاُن َوَلك ْن  َجَعْلَناُه نُوراً }َما ُكْنَت َتْدر ي َما اْلك َتاُب َوال اإل 
 ({52هَنْد ي ب ه  َمْن َنَشاءُ م ْن ع َباد اَن )

 52 257 

   سورة الزخرف -43 

}َوَمْن يَ ْعُش َعْن ذ ْكر  الر مْحَن  نُ َقي  ْض َلُه َشْيطَاانً فَ ُهَو َلُه 
 ({36َقر يٌن )

 36 894 

اانً فَ ُهَو َلُه }َوَمْن يَ ْعُش َعْن ذ ْكر  الر مْحَن  نُ َقي  ْض َلُه َشْيطَ 
 َقر يٌن{

 36 490 

ُهْم{ ن ْ  931 55  }فَ َلم ا آَسُفواَن انتَ َقْمَنا م 

 87 55  }فَ َلم ا آَسُفواَن{

َا{  755, 84 61  }َوإ ن ُه َلع ْلٌم ل لس اَعة  َفال مَتْرَتُن  هب 
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   سورة اجلاثية -45 

 909, 86 23  }َوَجَعَل َعَلى َبَصر ه  غ َشاَوًة{

   سورة الفتح -48 

َي اّلِل ُ{  1015 18  }َلَقْد َرض 

ل ي ة   ي َة اجْلَاه  }إ ْذ َجَعَل ال ذ يَن َكَفُروا يف  قُ ُلوهب  ْم احْلَم ي َة محَ 
ُ َسك ينَ َتُه َعَلى ...{  فَأَنْ َزَل اّلِل 

 26 1015 

   سورة احلجرات -49 

ُ }مَيُن وَن َعَلْيَك أَْن َأْسَلُموا ُقْل ال  مَتُن وا َعَلي  إ ْسالَمُكْم َبْل اّلِل 
 ({17مَيُن  َعَلْيُكْم أَْن َهَداُكْم ل إل ميَان  إ ْن ُكنُتْم َصاد ق نَي )

 17 771 

   سورة ق -50 

حلَْق   )  318 19  ({19}َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوت  اب 

 أَْلَقى الس ْمَع }إ ن  يف  َذل َك َلذ ْكَرى ل َمْن َكاَن َلُه قَ ْلٌب َأوْ 
 ({37َوُهَو َشه يٌد )

 37 484 

ْمَع  }إ ن  يف  َذل َك َلذ ْكَرى ل َمْن َكاَن َلُه قَ ْلٌب َأْو أَْلَقى الس 
 َوُهَو َشه يٌد{

 37 971 

   سورة الذارايت -51 

 746, 745 50  }َفف ر وا إ ىَل اّلِل  {

   سورة النجم -53 

 97 4  ({4يُوَحى ) }إ ْن ُهَو إ ال  َوْحيٌ 

   سورة الرمحن -55 

نَساَن )2( َعل َم اْلُقْرآَن )1}الرمحن ) ( َعل َمُه 4( َخَلَق اإل 
 ({4اْلبَ َياَن )

 1-4 869 

َقى َوْجُه َرب  َك ُذو اجلَْالل  َواإل ْكرَام  )  322, 129 27  ({27}َويَ ب ْ

َقى َوْجُه َرب  َك ُذو اجلَْالل  َواإل ْكرَ  {}َويَ ب ْ  639 27  ام 

}اَي َمْعَشَر اجلْ ن   َواإل نس  إ ْن اْسَتَطْعُتْم أَْن َتنُفُذوا م ْن أَْقطَار  
َمَوات  َواأَلْرض  َفانُفُذوا ال تَنُفُذوَن إ ال  ب ُسْلطَاٍن )  ({33الس 

 33 880 

   سورة الواقعة -56 

 318 29  ({29}َوطَْلٍح َمْنُضوٍد )

 1056 91  َأْصَحاب  اْلَيم ني {}َفَسالٌم َلَك م ْن 
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   سورة احلديد -57 

ُر َواْلَباط ُن{ ُر َوالظ اه   892 3  }ُهَو اأَلو ُل َواآلخ 

   سورة اجملادلة -58 

}َما َيُكوُن م ْن ََنَْوى َثالثٍَة إ ال  ُهَو رَاب ُعُهْم َوال ََخَْسٍة إ ال  ُهَو 
 َوال َأْكثَ َر{ َساد ُسُهْم َوال أَْدََّن م ْن َذل كَ 

 7 254 

 845 16  }اخت َُذوا أمَْيَاهَنُْم ُجن ًة{

ُ أَلْغل ََب  َأاَن َوُرُسل ي إ ن  اّلِل َ َقو يٌّ َعز يٌز )  84 21  ({21}َكَتَب اّلِل 

ُ أَلْغل ََب  َأاَن َوُرُسل ي{  833 21  }َكَتَب اّلِل 

   سورة الصف -61 

 462 3   أَْن تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلوَن{}َكرُبَ َمْقتاً ع ْنَد اّلِل   

 666 14  }فََآَمَنْت طَائ َفٌة م ْن َبين  إ ْسرَائ يَل وََكَفَرْت طَائ َفٌة{

   سورة اجلمعة -62 

اَيت  اّلِل  {  261 5  }ب ْئَس َمَثُل اْلَقْوم  ال ذ يَن َكذ بُوا آب 

 878, 91 5  {}َكَمَثل  احلْ َمار  حَيْم ُل َأْسَفاراً 

}َمَثُل ال ذ يَن مُح  ُلوا الت  ْورَاَة مُث  مَلْ حَيْم ُلوَها َكَمَثل  احلْ َمار  حَيْم ُل 
 ({5َأْسَفاراً )

 5 258 

   سورة التغابن -64 

َ َما اْسَتَطْعُتْم{  715 16  }فَات  ُقوا اّلِل 

َ َما اْسَتَطْعُتْم{  678 16  }فَات  ُقوا اّلِل 

   رة الطالقسو  -65 

 518 2  }َوَأْشه ُدوا َذَوى َعْدٍل م ْنُكْم{

َ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً ) ( َويَ ْرزُْقُه م ْن َحْيُث ال 2}َوَمْن يَ ت ق  اّلِل 
َ اَبل ُغ أَْمر ه   ُب َوَمْن يَ تَ وَك ْل َعَلى اّلِل   فَ ُهَو َحْسُبُه إ ن  اّلِل  حَيَْتس 

ُ ل ُكل    ًَ ) َقْد َجَعَل اّلِل   ({3َشْيٍء َقْدرًا

 2-3 976 

َ جَيَْعْل َلُه م ْن أَْمر ه  ُيْسرًا{  1006 4  }َوَمْن يَ ت ق  اّلِل 

   سورة التحرمي -66 

}َعَسى َرب ُه إ ْن َطل َقُكن  َأْن يُ ْبد َلُه أَْزَواجاً َخرْياً م ْنُكن  
َناٍت قَان َتاٍت ََتئ َباٍت َعاب َداتٍ   َسائ َحاٍت ُمْسل َماٍت ُمْؤم 

 ({5ثَ ي  َباٍت َوأَْبَكاراً )

 5 535 
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 الصفحةرقم  رقم اآلية السورة طرف اآلية

   سورة املعارج -70 

ُْم إ ىَل ُنُصٍب  َراعاً َكَأهن  }يَ ْوَم خَيُْرُجوَن م ْن اأَلْجَداث  س 
 ({43يُوف ُضوَن )

 43 746 

   سورة نوح -71 

 279 14  ({14}َوهللاُ َخَلَقُكْم أَْطَواراً )

 493 14  ارًا{}َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوَ 

   سورة املدثر -74 

َها ت ْسَعَة َعَشَر )  359 30  ({30}َعَلي ْ

   سورة اإلنسان -76 

 308 21  ({21}ث َياُب ُسنُدٍس )

   سورة النبأ -78 

َناُه ك َتااًب{  876, 89 29  }وَُكل  َشْيٍء َأْحَصي ْ

   سورة النازعات -79 

( 40ه  َوهَنَى الن  ْفَس َعْن اهْلََوى )}َوأَم ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب   
َي اْلَمْأَوى )  ({41فَإ ن  اجْلَن َة ه 

 40-41 565 

   سورة عبس -80 

َنا ف يَها َحب اً )  320 28-27  ( َوع َنبًا{27}فَأَنْ بَ ت ْ

   سورة التكوير -81 

 743 7  }َوإ َذا الن  ُفوُس ُزو  َجْت{

   سورة االنفطار -82 

نَساُن َما َغر َك ب َرب  َك اْلَكر مي  )}اَي  ( ال ذ ي َخَلَقَك 6أَي  َها اإل 
َبَك )7َفَسو اَك فَ َعَدَلَك )  ({8( يف  َأي   ُصوَرٍة َما َشاَء رَك 

 6-8 256 

   سورة املطففني -83 

ُْم َعْن َرهب   ْم يَ ْوَمئ ٍذ َلَمْحُجوبُوَن{  865 15  }َكال  إ هن 

   فجرسورة ال -89 

ْرَصاد  )  260 14  ({14}إ ن  َرب َك َلب اْلم 

( ارجعي إىل ربك راضية 27}اَي أَي  تُ َها الن  ْفُس اْلُمْطَمئ ن ُة )
 ({29( فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت )28مرضية )

 27-29 922 

 394 29  }فَاْدُخل ي يف  ع َباد ي{
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 الصفحةرقم  رقم اآلية السورة طرف اآلية

   سورة الليل -92 

 766, 86 11  }إ َذا تَ َرد ى{

   سورة العلق -96 

ْسم  َرب  َك ال ذ ي َخَلَق )  360 1  ({1}اقْ رَأْ اب 

ْسم  َرب  َك ال ذ ي َخَلَق{  920 1  }اقْ رَأْ اب 

 283 5-1  ({5}َما مَلْ يَ ْعَلْم )

   سورة البينة -98 

 403 5  }َوَذل َك د يُن اْلَقي  َمة {

   سورة القارعة -101 

 316 5  ({5ْلَمنُفوش  )}َكاْلع ْهن  ا

   سورة الناس -114 

}  732 1  }ُقْل أَُعوُذ ب َرب   الن اس 
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 القراءات التي ذكرها المؤلففهرس 

 
 الصفحة اآلية اليت ذكر قراءاهتا م
 494 [2/89]سورة البقرة  قوله تعاىل}َوَلم ا َجاَءُهْم ك َتاٌب م ْن ع ْند  اّلِل   ُمَصد  ٌق ل َما َمَعُهْم{ 1
 500 [2/97]سورة البقرة قوله تعاىل }ُقْل َمْن َكاَن َعُدو اً جل  رْب يَل{  2
ُهْم{  3 ن ْ  508 [2/100]سورة البقرة قوله تعاىل }أَوَُكل َما َعاَهُدوا َعْهداً نَ َبَذُه َفر يٌق م 
 529 [2/114ة ]سورة البقر قوله تعاىل }َما َكاَن هَلُْم َأْن يَْدُخُلوَها إ ال  َخائ ف نَي{  4
 542 [2/126]سورة البقرة قوله تعاىل }َوَمْن َكَفَر َفأَُمت  ُعهُ قَل يالً مثُ  َأْضطَر ُه{  5
ُلَغ اهْلَْدُي حمَ ل ُه{ قوله تعاىل  6  398 [2/196]سورة البقرة }َحىت  يَ ب ْ
َك وَ  7  619 [2/259]سورة البقرة َشرَاب َك مَلْ يَ َتَسن ْه{ قوله تعاىل }قَاَل َبْل لَب ْثَت م اَئَة َعاٍم فَانظُْر إ ىَل طََعام 
زَُها مثُ  َنْكُسوَها حلَْمًا{  8  620 [2/259]سورة البقرة قوله تعاىل }َوانظُْر إ ىَل اْلع ظَام  َكْيَف نُنش 
 622 [2/260]سورة البقرة قوله تعاىل }َفُصْرُهن  إ لَْيَك{  9
 688 [3/161]سورة آل عمران َأْن يَ ُغل {  قوله تعاىل }َوَما َكاَن ل َنيب  ٍ  10
 723 [4/58]سورة النساء قوله تعاىل }ن ع م ا يَع ُظُكْم ب ه {  11
َا َكَسُبوا{ قوله تعاىل  12 ُ أَرَْكَسُهْم مب   736 [4/88]سورة النساء }َواّلِل 
 739 [4/94]سورة النساء م نًا{ َم َلْسَت ُمؤْ تعاىل }َوال تَ ُقوُلوا ل َمْن أَْلَقى إ لَْيُكْم الس لَ قوله  13
 393 [5/60قوله تعاىل }َوَعَبَد الط اُغْوت{ ]سورة املائدة  14
{ قوله تعاىل  15  798 [5/64]سورة املائدة }َبْل يََداُه َمْبُسوطََتان 
 828 [6/7]سورة األنعام قوله تعاىل }يف  ق ْرطَاٍس{  16
َنُكْم{  17  855 [6/94ة األنعام ]سور قوله تعاىل }َلَقْد تَ َقط َع بَ ي ْ
ْم ُكل  َشْيٍء قُ ُباًل{  18  858 [6/111]سورة األنعام قوله تعاىل }َوَحَشْراَن َعَلْيه 
َفان  َعَلْيه َما م ْن َوَرق  اجْلَن ة { قوله تعاىل  19  897 [7/22]سورة األعراف }َوَطف َقا خَيْص 
 899 [7/26]سورة األعراف { قوله تعاىل }َور يشاً َول َباُس الت  ْقَوى َذل َك َخرْيٌ  20
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{ قوله تعاىل  21  908 [7/40]سورة األعراف }َحىت  يَل َج اجلََْمُل يف  َسم   اخلْ َياط 
 1401 [9/106]سورة التوبة قوله تعاىل }َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أَلْمر  اّلِل  {  22
ُكْم{  23  1054 [9/128بة ]سورة التو قوله تعاىل }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل م ْن أَنُفس 
24  }  420 [32/10]سورة السجدة قوله تعاىل }أَإ َذا َضَلْلَنا يف  اأَلْرض 
 317 [34/19]سورة سبأ  قوله تعاىل }اَبع ْد َبنْيَ َأْسَفار اَن{ 25
َلْتهُ أَْيد يه ْم{ 26  318 [36/35]سورة ي  س قوله تعاىل }َوَما َعم 
 910 [45/23]سورة اجلاثية َشاَوًة{ }َوَجَعَل َعَلى َبَصر ه  غ   : قوله تعاىل 27
28 } حلَْق    318 [50/19]سورة ق قوله تعاىل }َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوت  اب 
 317 [56/29]سورة الواقعة قوله تعاىل }َوطَْلٍح َمْنُضوٍد { 29
30 }  316 [101/5]سورة القارعة قوله تعاىل }َكاْلع ْهن  اْلَمنُفوش 
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 فهرس األحاديث

 
 814 ................................................................................... فالن(()) أبوك  -1
 807 ........................................... ))احرموا أنفسكم الشهوات فإن الشيطان يتقوى عليكم هبا( -2
 955 .......................................................................... ))أد َبين  ريب فأحسن أديب( -3
 477 ....................................................................... ))ادرؤوا احلدود ما استطعتم(( -4
 667 .................................................... ...(( ))آدم خلقه هللا من تُ رَاٍب دوَن َأٍب وال أُمٍ ،  -5
ْهرَ  -6  555 .................................... اً(())إذا استفتحتم مصر فاستوصوا أبهلها خرياً؛ فإن  هلم نسباً وص 
 1005 .........................................(( ))إذا رأيت الناس مرجت ُعُهْوُدهم، وَخف ت أماانهتم؛ الزم  -7
 744 ............................................. ))إذا فرغتم من اجلهاد األصغر ارجعوا إىل اجلهاد األكرب(( -8
 565 ............................................ ))إذا فرغتم من اجلهاد األصغر فارجعوا إىل اجلهاد األكرب(( -9

 364 ........................................................ العبد بسم هللا الرمحن الرحيم  ..(( ))إذا قال -10
 368 ....................................................... ال العبد اي هللا. قال هللا لب يك عبدي(())إذا ق -11
 712 ............................................. ))استوصوا ابلنساء خرياً؛ فأهنن  خلقن من ضلع أعوج(( -12
 905 ....................................................................... ))أصل ُكل  َداٍء من الربََدة(( -13
 350 ........................................................................ ))اضربوا يل معكم بقرعة(( -14
 724 .................................................................. ))أطيعوه وإْن كان عبداً حبشياً(( -15
 646 ................................................... ())اعبد هللاَ كأن ك تراه، فإن مل تكن تراه فإن ه يراك -16
ا قرأ القرآَن ُكل ه -17 ، فَمْن قرأها فكأَّن   343 .....................................(( ))أفضُل القرآَن فاحتةُ الكتاب 
نيا مبا َيْسرُتُ  -18 َي من الد  ُكُه وَرض   907 .............................. ...(( ))أفضُل الن اس  َمْن َقل  َمْطَعُمهُ وَضح 
 424 ........................................ ...(( ))أفضل آايت القرآن آية الكرسي اليت يف سورة البقرة،  -19
 611 ...................................... ...(( القرآن آية الكرسي، فمن قرأها عند منزله  ))أفضل آية يف -20
 803 .............................. ...(( ))أفضلكم عند هللا أطولكم جوعاً وتفكرا، وأبغضكم عند هللا كل  -21
 96  .............................................. ...(( ))اقرأ. فقال ما أان بقارئ. قال فغطين حىت بلغ  -22
 572 ............................................................ ))أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟(( -23
 1030 .................................................................. ))اكفوا اإلانء وأطفئوا السراج(( -24
َُك بسورٍة مل يُ ْنز ْل هللا مثَلها؟(( -25  348 ............................................................ ))أال ُأْخرب 
 984 ............................................................................ ))أال إن  القوَة الر ْمُي(( -26
 485 ............................ ...(( ))أال أنبئكم خبري أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها لدرجاتكم -27
28- ))  346 .................................................................... ))أُم  القرآن  تَ ْعد ُل ثُ لَُثي القرآن 
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 109 ...................................... ...(( بيده لقد ))أمتهوكون فيها اي ابن اخلطاب! والذي نفسي  -29
 649 ..............................................................................))آمنوا ابهلل وحده(( -30
 971 ......................................... ...(( ))إن  يف اجلسد  ُمْضَغًة، إذا صلحت صلح اجلسُد ُكل هُ  -31
اً ومطلعًا( -32  482 .......................................................... ))أن للقرآن ظاهراً وابطناً، وحد 
 946 ............................................. ...(( ))إن هلل تسعة وتسعني امساً، مائة إال واحداً، من  -33
 926 ................................................... رضوا هلا(())إن هلل يف أايم دهركم نفحات، أال فتع -34
 705 ............................................ ...(( ))إن  ما بني الصالة إىل الصالة كفارة ملا بينهما ما  -35
ْحرَاً(( -36  516 .......................................................................... ))إن  من البيان لس 
 1020 ......................................................... ))إن  م ْن أُم يت  حملدثني، وإن  منهم لعمر(( -37
 755 ................................... ...(( ))األنبياء إخوة ودينهم واحد، وأان أوىل الناس بعيسى ابن مرمي -38

 321 .............................................. ة أحرف أي على سبعة أبواب((أنزل علي  القرآن بسبع -39
ا هي أايُم َأْكٍل وُشْرٍب(( -40  901 ...................................................................... ))إَّن 
 769 .............................................. ))إن ه كان نبياً من األنبياء خَيُط ، فمن وافق َخط هُ َعل َم(( -41
 803 ......................................... ))البطنة متُ ْيُت الف طَْنَة، وما مألَ ابُن آدَم وعاًء شراً من بطن ه(( -42
 879 ........................................................................ ))بعثت لكل أسود وأمحر( -43
 350 .................................................................................. ())مباذا رقيته؟( -44
 1000 ................................................................))حَتَو لُوا؛ فإن  م َن الَقَرف  الت  َلَف(( -45
ا قلٍب ُأْشر هَبَا  -46  497 ..................................... ...(( ))تعرض الفنت على القلوب عوداً عوداً، فأمي 
 399 ................................................................................. ))هَتَاَدوا حَتَاب وا(( -47
 1046 ...................................................................................... ))اجلنة(( -48
 278 ................................................ ))َحر َض رسوُل هللا ) على طلب العلم ولو ابلصني(( -49
 915 .................................................................... ))حفوا الشارب وأعفوا اللحى( -50
 261 ................................................ ))احلكمة ضالة املؤمن فخذ ضالتك حيث وجدهتا(( -51
 712 .......................... ...(( ))خصلتان ليس بعدمها شيء من اخلري احللم وحسن اخللق، وخصلتان  -52
 411 ............................................................................. ))خري الرفقاء أربعة(( -53
نيا سبعةُ أَْدرَاٍج وأان وأم يت يف الد رْج  السابع منها(( -54  321 ............................................... ))الد 
اكرون هللا كثرياً(( -55  487 ............................................................................ ))الذ 
 485 ........................................ ...(( هللا. والذي بعثين ابحلق ما عمل ابن آدم عماًل  ))ذكر -56
 902, 629 ................................................................... ))ذلك من اإلسراف(( -57
58- ))  664 ............................................................... ))الزبرُي ابُن َعم يت  وحواري  ي من أم يت 
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 385 ........................................................................... ))سبقت رمحيت غضيب(( -59

 744 .......................................... ...(( ))سيأيت على أميت زمان، ال يسلم فيه لذي دين دينه -60
 922 ........................................................................ ))سريوا بسري ضعفائكم(( -61
 967 ............................................................................... وجوه(())شاهت ال -62
 403 .......................................................................... ))شيبتين هود وأخواهتا(( -63
، والصرب ..(())الصرب ُدْوهن ُ  -64  712 ..................................................... ن ، وال الصرب عليهن 
 1005 ..................................... ...(( ))ضع رأسك على ركبتيك، واْقب ْض بيديك، وقل ريب هللا -65
ْثَل ع ْلم ه  َعل َم(( -66 ٌ من األنبياء، فمن َصاَدَف م   771 .............................................. ))َعل َمهُ َنيب 
، فإن ه َمذَ  -67 ، وَصَفاءٌ للقلب، ويُ ْور ُث ))عليكم ابجلوع   906 ................................... ...(( ل ةٌ للن  ْفس 
 743 .................................................................. ))العمل يف اهلرج كاهلجرة معي(( -68
 575 ............................................. ))غليظ القفا كثري اجلفا إَّنا املراد خيطي النور والظلمة(( -69
 814 ..................................................................................... ))يف النار(( -70
 488 ............................................. ((.. ))قال يل جربيل عليه السالم اي حممد إن هللا تعاىل  -71
 350 ..................................................... ..احلديث(())قسمت الصالة بيين وبني عبدي. -72
73- ))  1046 .......................................................................... ))الَقْلُب بَ ْيُت الر ب  
 672 ....................................................... ...(( نفسه))كان يعقوُب  َمر َض فَنَذَر على  -74
 735 ............................................................ ))كفى ابملرء إمثاً أن يضيع من يقوت(( -75
ُلهُ َحرَاٌم(( -76  808 ............................................................... ))ُكل  ما َأْسَكَر َكث رْيُُه فَ َقل ي ْ
 808 ............................................................................. ))ُكل  ُمْسك ٍر َحرَاٌم(( -77
 776 ........................................................................................ ))ُكْل(( -78
 803 ..............................................  أنصاف البطون فإن ه جزٌء من الن بوة(())كلوا واشربوا يف -79
 388 .............................................................................. ))كما َتد ْيُن تَُداُن(( -80
 389 ......................................................))الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت(( -81
 725 ....................................... ...(( ))كيف بكم إذا أم كم أمراء يُ َفو  تُون الصالة عن وقتها،  -82
 348 ............................................................. ))كيف تقرأ إذا استفتحت الصالة؟(( -83
 683 ........................................................... نبي ه م!(( ))كيف يفلح قوم كسروا َراَبع ي ةَ  -84
َك(( -85 ْي ثَ َناًء عليك، أنت كما أَثْ نَ ْيَت على نَ ْفس   365 ............................................ ))ال ُأْحص 
 680 .............................................................. ))ال أتكلوا ما قتله الصر  من اجلراد(( -86
 922 .................................. ...(( ))ال حتسبوّن كأحدكم؛ فإّن  أظل  عند ريب يطعمين ويسقيين،  -87
 262 ..................................................))ال تقوم الساعة حىت يذهب العلم بذهاب أهله(( -88
 684 ...................................................... إصرار، وال كبرية مع استغفار(( ))ال صغرية مع -89

This file was downloaded from QuranicThought.com



 64 اخلامتة

 
 

 743 ........................................ ))ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استُنفرمت فانفروا(( -90

ب ُه، فإذا  -91  646 .................................... ...(( ))ال يزال عبدي يتقرب إيل  بنوافل اخلريات حىت ُأح 
 757 ........................................ ...(( ))ال يزال عبدي يتقرب إيل  بنوافل اخلريات حىت أحبه،  -92
 489 .............................................................. باً من ذكر هللا(())ال يزال لسانك رط -93
 261 ............................................................................... ))ال يزال يطلبها(( -94
 729 ......................................... ...(( ))ال مَيْنَ َعن  أحَدكم أذاُن بالٍل من َسُحْور ه؛ فإن ه يُ َؤذ  ُن  -95
 1047 ................................................... ))ألستغفرن  أليب، كما استغفر إبراهيم ) ألبيه(( -96
 516 ............................................................. ))لعل أحدكم أْن يكون َأحلََْن حبجته(( -97
 817 ................................................................... ))لعن هللا الواصلة واملستوصلة(( -98
َنا ال ذ يَن أُوتُوا )) -99  753 .................................. ...(( لكل شيٍء قطٌب، وقطب القرآن }َوَلَقْد َوص ي ْ

 423 .......................................................... ))لو بلغت البقرة ثالمثائة آية لتكلمت(( -100
 925 ...................................... ))لو دمتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم املالئكة(( -101
 483 ......................................... ...(( ))لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثرياً، ولضحكتم قلياًل،  -102
 480 ........................... ...(( ))لوال أن الشياطني حيومون على قلوب بين آدم لنظروا يف ملكوت  -103
 850 ............................................ ...(( ))ليس بكاذب من كاذب ظاملاً، أو دافع ضرراً،  -104
 850 ........................................................... ))ليس بكاذب من قال خرياً أو نواه(( -105
 580 ............................................................. ))ليس عند ربكم مساء وال صباح(( -106
 802 ........................................................ ))املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف(( -107
 948 ........................................ ...(( ُحْزٌن وال َهمٌّ فقال اللهم  إّن عبدك))ما أصاب أحداً  -108
 358 ......................................... ...(( ))ما بنَي بسم  هللا  الرمحن  الرحيم  واالسم  األعظم  إال  -109
 814 .......................................... ))ما تسألوّن عن شيٍء يف هذه الساعة إال أخربتكم به(( -110
 489 ............................................ ...(( ))ما جلس قوم جملساً يذكرون هللا فيه إال حف تهم -111
 907 ........................................ ...(( فضَل من الز ْهد  يف احلالل، وما ))ما ُعب َد هللاُ بشيٍء أ -112
 578 ................................... ...(( ))ما من عمل يعمله بنو آدم إال وللشيطان فيه نزغتان إم ا  -113
 351 ......................................... ))ما من قارئ يقرؤها إىل آخرها إال قالت املالئكة آمني(( -114
 275, 125 ..................................................... ))املاهر يف القرآن مع الكرام الربرة(( -115
 673 .............................................................................. ))املسجد احلرام(( -116
ع َدُة بيتُ  -117

َ
َواء (( ))امل اء ، واحل ْمَيُة رأُس الد   905 ........................................................ الد 

 488 ................................................(( ))من أحب شيئاً أكثر من ذكره، ما جلس قوم  -118
 918 .......................... ))من أخلص هلل أربعني صباحاً ظهرت ينابيُع احلكمة من قلبه على لسانه(( -119
 1005 ......................................... ...(( ))من أدرك منكم هذا الزمان فَ ْلَيُكف  نفَسه وبدنَه  -120
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 802 ................................................ َّنا أيكل من حسناته(())من أكل فوق ثلث بطنه فإ -121

 501 ..................................... ...(( ))من الذي ينزل عليك ابلوحي؟ فقال جربيل. قالوا ذاك -122
 984 .................................................... ))من تعلم الر ْمَي مثُ  تركه استهزاًء به فقد كفر(( -123
 279 ............................................. ...(( ))من َسَلَك طريقاً يطلُب به علماً َسَلَك هللا به  -124
 564 .................................. لني())من شغله ذكري عن مسأليت؛ أعطيته أفضل ما أُْعط ي السائ -125
 363 .................................... ))من قاهلا موقناً من قلبه سب حت معه اجلبال وكل شيء يسمعه( -126
 636 ................................. ))من قرأ سورة آل عمران، أعطي األمان على الصراط يوم القيامة(( -127
 867 .................................... ))من قرأ سورة األعراف؛ جعل هللا بينه وبني إبليس سرتاً ساتراً(( -128
 962 ............................................... ))من قرأ سورة األنفال كانت له شفيعاً يوم القيامة(( -129
 423 .........................................))من قرأ سورة البقرة يف بيته مل يدخله الشيطان ثالثة أايم(( -130
 993 ............................................................. ))من قرأ سورة التوبة برأ من النفاق(( -131
 760 .................................. ))من قرأ سورة العقود أعطي من األجر بعدد كل يهودي ونصراّن( -132
 695 ...................................................... ))من قرأ سورة النساء فقد برئ من الشرك(( -133
 705 ................................................................... ))من ال صالة له ال دين له(( -134
 735 ................................................................................. ))من يقيت(( -135
 313 ................................... ))نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شافية كافية فاقرءوا كيف شئتم(( -136
.. اآلية{ اثنا عشر ألف َمَلكٍ ))نزل مع قوله }َوع ْندَ  -137  824 ............................... ((ُه َمَفات ُح اْلَغْيب 
 824 ........................................... ...(( ))نزلت علي  سورة األنعام مجلة واحدة، وهلا َزَجٌل  -138
ب ْ  -139  378 ............................................................. َيان(())هنُ ْيُت أْن أَُعل  َمهُ الن  َساَء والص  
 649 .................................................................. ))هاتوا التوراة فتحاكموا إليها(( -140
 743 .................................................................. ))اهلجرة ابقية إىل يوم القيامة(( -141
 742 ..................................................................))اهلجرة يف اهلرج كاهلجرة إيل (( -142
َذ  -143 الد  بين األصفر لتَ ت خ   1024 .................................................. ...(( ))هل لك يف ج 
ثَاّن  اليت أُْعط ْيُت(( -144

َ
ْبُع امل  348 ............................................................... ))هي الس 

 349 .......................................................................... ))هي الواقية الشافية(( -145
 339 ........................................ ...(( ذي نفسي بيده، إذا كان يوم القيامة، ومجع هللا ))وال -146
 779 ................................................................. ))وأنت من مينعك م ين   اآلن؟(( -147
 757 ......................................................... ))ويف الكل خري، وخري األُمور أوسطها(( -148
 485 .......................................... ...(( ))وال اجلهاد يف سبيل هللا، وال أن تضرب بسيفك  -149
 487 ..................................... ...(( ))ولو ضرب بسيفه املشركني حىت ينكسر وخيتضب دماً  -150
 350 .............................................................. يك أهنا الشافية الواقية؟(())وما يدر  -151
 541 ................................................. ...(( ))اي ابن عباس! إن  جربيل ) قال يل مل حيُ ل  -152
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 538 ..................................... ...(( ))اي أخا املرسلني! أنذر قومك أال يدخلوا بيتاً من بيويت  -153
ا  -154  303 ............................................ ...(( ))اي زيُد، هل تستطيُع أْن تَ تَ َعل َم السراينيَة؛ فإهن 
 364 ............................... ...(( يامة وهم يقولون بسم هللا الرمحن ))يُ ب َْعُث أقواٌم من أميت يوم الق -155
 1003 ...................... ...(( ))يذهب الصاحلون األول فاألول وتبقى حثالة كحثالة الشعري ال يبايل  -156
 487 ............................................................... ))يقول هللا أان جليس من ذكرّن(( -157
 520 ............................... ...(( ))يكون يف أميت رجل يقال له جندب يُ َفر  ق بني احلق والباطل  -158
 728 ........................................ ...(( رأس كل مائة من جُيَد  دُ ))يُ ْلق ي هللا يف هذه األمة على  -159
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 فهرس اآلثار

 
1- ))  419 ..................................................................................... ))أ أَضل  ّلِل  
 718 ......................................... ...(( فليكن  -وإن عل مك ما عل مك-))إذا عل مك هللا علماً  -2
 701 ....................................................................... ))القنطار ألف ومائتا أوقية(( -3
 774 ....................................... ...(( ))اهلواء ُكل ه معمور أبمٍم خمتلفٍة، وإن  منها مواضع تسكنها  -4
 365 ........................................ ...(( كانت يف زمن موسى مشروحة يف أربعني وقراً   ))إن التوراة -5
 291 .......................................... ...(( ))إن  القراء قد ماتوا يوم اليمامة، وَناف ذهاَب القرآن   -6
 306 ...................................... ...(( ))أنزل القرآن على إحدى وثالثني لغة من لغات العرب ال  -7
 506 ............................................. ...(( ))أوائل هذه األمساء كلها مثل إسرا، وجربا، وميكا،  -8
 299 ..............................................................................  أَْعَرُب؟(())َأي  الن اس   -9

َعاّن  تُ ُعب  ْداَن(( -10
َ
 809 ............................................................................... ))ابمل

 498 ..............................................(( ))بَ َرَد موسى العجَل، وَذر ه يف املاء، وأمرهم ابلشرب  -11
 503 ................................................. ...(( ))رأيت النيب يف النوم وهو يقرؤه بفتح اجليم؛  -12
 1018 .................................................... ))ريح هف افة هلا رأسان ووجه كوجه اإلنسان(( -13
 981 ....................................... ...(( يكونون؟ قال ))قلت لرجل كان حويل كم ترى املشركني  -14
 495 .................................... ...(( ))كانت يهود خيرب تقاتل غطفان، فانغلبوا فقالوا اللهم إان  -15
 1003 ..................................... ))ال بُد  هلذه األم ة  أن تعوَد أصدقاء الظواهر، وأعداء السرائر(( -16
 481 ........................................... ))ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوهاً كثرية(( -17
 362 .............................................. ...(( وا هبا يف غري ما ))ال تُ َعل  ُموها السفهاء؛ لئال يدع -18
 1003 ......................................... ...(( ))ما الذي َكر َه لك العيَش؟))فقال ما أرى إال فاتٌح  -19
 481 ................................................... ))ما من آية يف القرآن إال وهلا أقوام يعملون هبا(( -20
 491 .......................................... ...(( ))ما من حجر يتشقق أو ينكسر أو يرشح ابملاء إال  -21
 630 ........................................... فهو ر اَب(())من َأْهَدى هديًة ل يُ ثَاَب عليها أبكثَر من َحق  ها  -22
 361 .............................. ...(( ))من كانت له عند هللا حاجة فْلَيُصم األربعاء واخلميس واجلمعة،  -23
 769 ............................................ ))هو اخلط الذي خَيُط  احلَاز ي، وهو ع ْلٌم قد تركه الن اُس(( -24
 1018 ......................................... ...(( ))هي َطْسٌت من ذهب مْنزل من اجلن ة، وهو الذي  -25
 534 ....................................................................... ...(( ريب يف أربع ))وافقين -26
 674 ....................................... الكعبة لألرض قبل أن خيلق الدنيا أبلفي عام ...(( ))وضع هللا -27
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 فهرس األعالم

 يلحظ أن  ترمجة العلم تكون يف أول موضع يذكر فيه

 
 1001, 806 .............................................................................. إبراهيم بن أدهم

 34 .......................................................................... إبراهيم بن عبد الرمحن الورايجلي

 849, 844, 786, 720, 532, 459 ........................................................... إبراهيم

 664 ................................................................................................ أَبْ رَثَ ْلَما

 954, 931, 879, 788 ،686 ,360 ............................................................ إبليس

 37 ..................................................................................... ابن أيب زرع الفاسي

 34 ............................................................................................ ابن أيب حملي

 37 ...................................................................................... ابن البناء املراكشي

 782, 37 ..................................................................................... ابن اخلطيب

 423، 343 ..................................................................................... ابُن العريب

 729 .......................................................................................... ابن أم مكتوم

 37 ..................................................................................... ابن بطوطة الطنجي

 1016 ............................................................................................ ابن تَ ْيم ي ةَ 

 868 ............................................................................................. ابن جريج

 37 ............................................................................................. ابن خلدون

 37 ........................................................................................ ابن رشيد السبيت

 534 .............................................................................................. ابن عامر

 ، 908 ,774, 769, 718, 674, 630, 613, 543, 541 ,537, 506, 495، 338 ... ابن عباس
1002 ,1018 

 34 ............................................................................................. ابن عرضون
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 479 .......................................................................................... ابن عطاء هللا

 400 .............................................................................................. ابن عطية

 502 ............................................................................................... ابن كثري

 390 ............................................................................................ ابن كيسان

 782 ............................................................................................. ابن جماهد

 1005, 980, 529, 369 .................................................................... ابن مسعود

 556 ............................................................................................. ابن هشام

 1033 .................................................................................. أبو عقيل األنصاري

 526, 347 ................................................................................... أيب بن كعب

 21 ............................................................................................ أمحد األعرج

 39 ............................................................................................ رأمحد املنجو 

 38 ............................................................................................أمحد املنصور

 738, 417, 397, 393, 387 ................................................................ األخفش

 580 ...................................................................................... األخنس بن شريق

 954, 919, 897, 786, 354, 324 ............................................................  آدم

 328 ............................................................................................... أرَفْخَشدْ 

 616 ................................................................................................ األزدان

 842 .................................................................................................  آزر

 740 ................................................................................................. أسامة

 286 ............................................................................................... إسرافيل

 936 ............................................................................................... إمساعيل

 854 ........................................................................................ األسوُد الَعْنسي  

 512 ........................................................................................ آصف بن برخيا

 506 .............................................................................................. األعمش

 

 852, 616 ....................................................................................... أفريدون
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 854 ................................................................................................. إلياس

 941 ................................................................. َمي َة بن  عبد  َشٍس بن  عبد  مناٍف الثقفيأُ 

 663 .............................................................................................. أَْنَدرَاييس

 378 ......................................................................................... أنس بن مالك

 17 ................................................................................................. إيزابيال

 853 أيوب

 852 .................................................................................................  أيوج

 807 ............................................................................................... البخاري

 618 ............................................................................................... خُبْتَ َنص ر

 1044 ...............................................................................................  خبرج

 290 ......................................................................................... الرباء بن مالك

 853 ......................................................................................... بشر بن أيوب

 663 .................................................................................................ُبْطُرس

 729 ........................................................................................ بالل ابن محامة

 944، 940 .........................................................................................  بلعام

 663 ................................................................................................. بولس

 732 ،295 .........................................................................................  تُ ب عٍ 

 852 .................................................................................................  توج

 663 ................................................................................................ تُوماس

 554 ....................................................................................... تيمن بن إمساعيل

 1031 ..................................................................................... ثَ ْعَلَبةُ بُن َحاط بٍ 

 605 ............................................................................................... جالوت

 983، 967, 926, 871, 525, 501 ............................................................ جربيل

 

 1024 ........................................................................................ َجد   بن  قَ ْيسٍ 

 932 .................................................................................................  ُجَذام
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 1056، 483 ............................................................................... جعفر الصادق

 799 ................................................................................................. َجْعَفرُ 

 519 ................................................................................ جندب بن كعب األزدي

 756, 745 ........................................................................................ اجلوزي

 719, 474 ....................................................................................... اجلوهري

 785 .................................................................................................حاجر

 374 ................................................................................ ارث بن أسد احملاسيباحل

 520 ...................................................................................... بحارثة بن ُمَضر   

 851 .................................................................................................  حام

 676، 304 .......................................................................احلجاج بن يوسف الثقفي

 598 ................................................................................................ حزقيل

 38, 30 ...................................................................................... احلسن الوزان

 29 ............................................................................................احلسن اليويب

 868, 502, 336 ................................................................................. احلسن

 373 ......................................................................................احلسني بن الفضل

 293 ...................................................................................... حفصة بنت عمر

 935 ......................................................................... محري بن سبأ بن قحطان بن هود

 653 .................................................................................................  َحن ة

 1007 ....................................................................................... حنني ابن قانية

 954, 786, 354 ..................................................................................  ءحوا

 718، 717 ............................................................................... ُحَيي  بن أخطب

 288 .........................................................................................خالد بن الوليد

 

 1044 ...............................................................................................  خذام

 928 ................................................................................................ اخلضر

رَ   938 ................................................................................................ اخَلض 
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 372، 304 ................................................................................ اخلليل بن أمحد

 965 .................................................................................................  داثر

 720, 606 .........................................................................................  داود

 452 ............................................................................................. ذو القرنني

 853 ............................................................................................. ذو الكفل

 528 ......................................................................................... رافع بن حرميلة

 717 الربيع

 965 ....................................................................................... ربيعة بن أيب أَبْ َرأ

 295 ........................................................................................ الزرقاء بنت مر ة

 664 زريب

 854, 493 زكراي

 940 زمري

 522 الزهرة

 868 ........................................................................................... زيد بن أسلم

 291 .......................................................................................... زيد بن اثبت

 39زيدان

 556, 460 .........................................................................................  سارة

 851, 328 .........................................................................................  سام

 931 .............................................................................................. الس ام ر ي  

 509، 498 ........................................................................................السد  ي

 983 ................................................................................. ُسرَاقَة بن مالك الكناّن

 

 299 ....................................................................................... سعيُد بن العاص

 510 ....................................................................................... سفيان ابن عيينة

 806 .......................................................................................... سفيان الثوري

 852 .................................................................................................  سلم
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 718 .................................................................................................  سالم

 775, 720, 608, 511, 360 ................................................................. سليمان

 338 ................................................................................................. مسنون

 556 .................................................................................................  سنان

 922، 891 ....................................................................... سهل بن عبد هللا التسرتي

 751 ........................................................................................سودة بنت زمعة

 664 ................................................................................................. سيمن

 804, 515, 373 ................................................................................ الشافعي

 328 ................................................................................................. َشال خْ 

 26 ................................................................................................. شاويل

 782، 578 ........................................................................................ الشبلي

اد بن عاد بن إرم  334 ................................................................................... شد 

 781 ................................................................................................ شرفوط

 870, 517, 510, 453 ......................................................................... الشعيب

 1021 .............................................................................................. شعيب

 602 ................................................................................................ َشعون

 781 َشوع

 954 ،787 ,326 .................................................................................. شيث

 721, 602 ........................................................................................ طالوت

 617, 460 ........................................................................................ الطربي

 

 902, 752, 629 ................................................................................. عائشة

 328 .................................................................................................  عابر

 943 ................................................................................................ عاتكة

 785 ................................................................................................. عاجر

اد بن عاد بن منذر  334 .................................................................... عاد بن إرم بن شد 
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 503 ................................................................................................. عاصم

 954 ........................................................................................... عبد احلارث

 18 ..................................................................................... عبد احلق بن عثمان

 841 ................................................................................. عبد الرمحن بن أيب بكر

 1032 ................................................................................. عبد الرمحن بن عوف

 1011 ....................................................................... عامرعبد هللا ابن أيب قحافة ابن 

 31 .......................................................................................... عبد هللا اهلبطي

 1034 ....................................................................................... عبد هللا بن أيب

 923, 805, 676، 300 ................................................................ عبد هللا بن الزبري

 649 ....................................................................................... عبد هللا بن سالم

 805, 277 .............................................................................. عبد هللا بن عباس

 361 ....................................................................................... عبد هللا بن عمر

 798 ..................................................................................... عبد هللا بن مسعود

 954 ............................................................................................ عبد املغيث

 453 ............................................................................................. عبد امللك

 1027 ............................................................................................... َعت ابُ 

 358 ........................................................................................عثمان بن عفان

 775، 575 ................................................................................. َعد ي  بن َحامت ٍ 

 887 ................................................................................................ عزازيل

 

 747 ................................................................................................. الُعز ى

 617 .................................................................................................  ُعزَيْ رٌ 

 509 .................................................................................................  عطاء

 726 ............................................................................................... ُعك اَشةُ 

 504 ................................................................................................ عكرمة

 1017، 988 ،809 ,641, 419, 364, 306....................................... علي بن أيب طالب
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 781 ................................................................................................ عمايل

 1002 ،990، 988 ,986, 724, 573, 534, 291 ................................. عمر بن اخلطاب

 453 ..................................................................................... عمر بن عبد العزيز

َحاش اليهودي  780 .............................................................................. عمرو بن ج 

 463 ........................................................................................ الوذ عمليق بن

 781 .................................................................................................  عوال

 821, 758, 754, 493 ......................................................................... عيسى

 778 ................................................................................................ َغْوَرثُ 

 989 .................................................................................................فاطمة

 815, 745, 643, 474, 412, 394 ............................................................  الفراء

 917, 463 ......................................................................................... فرعون

 1003، 806 ............................................................................ الفضيل بن عياض

 941، 669 .............................................................................. فنحاص بن عازورا

 17 ................................................................................................فريديناند

 663 ................................................................................................ فيل بس

 671 ............................................................................................... القابسي

 785 .................................................................................................  قابيل

 1007 ............................................................................... شاخل اجلرمهي قبيس بن

 

 868, 547, 543 ..................................................................................  قتادة

 617 .................................................................................................القتييب

 735, 517 .......................................................................................القشريي

 781 .................................................................................................  كذا

 781 ................................................................................................ كرابيل

 647 ................................................................................................ كسرى

 731, 718, 717 ...................................................................... كعب بن األشرف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 76 اخلامتة

 1042 ...................................................................................... كعب بن مالك

 512, 453 ........................................................................................ الكليب

 851 ................................................................................................ كنعان

 784، 781 ........................................................................................ كولب

 747 .................................................................................................الالت

 786 .................................................................................................  لبوذ

 592 .................................................................................................  ليلى

 521 ................................................................................................ ماروت

 508 ...................................................................................... مالك بن الص يف

 304 ................................................................................................ املأمونَ 

 553, 506 ....................................................................................... املاوردي

ُرَب  دُ 
 409 .................................................................................................  امل

 1018, 868, 543, 491 ......................................................................... جماهد

 19 ................................................................................... حممد العمراّن الشريف

 38 ............................................................................................ حممد املتوكل

 38, 21 ...................................................................................... حممد املهدي

 512 .......................................................................................حممد بن إسحاق

 

 38, 20 ....................................................................... حممد بن عبد الرمحن السعدي

 39 ..................................................................................... حممد بن عبد القادر

 26 .............................................................................. حممد بن عبد الكرمي املغيلي

 923 ....................................................................... حممد بن عبد هللا، املعروف بَعْمَوْيه

 883 ......................................................................................... حممد  بن  واسعٍ 

 19 .................................................................................. بن حيىي الوط اسي حممد

 447 ................................................................................. حممد بن احلسن النق اش

 37 ............................................................................................ حممد حجي
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 1042 ....................................................................................... مرارة بن الربيع

 464 ............................................................................................. املسعودي

 659 ................................................................................................ املسيح

ابُ  َلَمةُ الَكذ   854 ،290 ,288 ........................................................................ ُمَسي ْ

 469 ........................................................................................ مصر بن َمْيَصر

 1007 .................................................................................... مضاض ابن عامر

 701 .......................................................................................... معاذ بن جبل

 943، 769 ........................................................................... معاوية بن أيب سفيان

 592 ......................................................................................... َمْعق ل بن َيسار

 774 ................................................................................................. مقاتل

 985 ................................................................................................ املقداد

 1014 ............................................................................................. املقدسي

 424، 344 ......................................................................................... املك  ي

 616, 556 ................................................................................. امللك الضحاك

 619 .................................................................. امللك اهلراسب بن يستاسب بن هنراسب

 556 ......................................................................................... امللك صادوف

 

 747 .................................................................................................  َمَناة

 781 ............................................................................................... منخايل

 1003 ..................................................................................... منصور بن عمار

 1021, 1019, 938, 936, 924, 917, 854, 781 ........................................ موسى

 501 ............................................................................................... ميكائيل

 534 .................................................................................................  انفع

 554 .................................................................................................  نب تٍ 

 781 .................................................................................................  َن ا

ي   الن    799 .............................................................................................. َجاش 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 78 اخلامتة

 958, 507 ....................................................................................... النحاس

 977, 855, 830 ....................................................................... النضر بن احلارث

 919، 844، 615 ................................................................................. النمرود

 851, 360 .........................................................................................  نوح

 785 ................................................................................................. هابيل

 554 ................................................................................................. هاجر

 459 ................................................................................................. هاران

 521 ................................................................................................هاروت

 774, 725 .................................................................................. هارون الرشيد

 1021، 854، 26 ................................................................................. هارون

 954 ................................................................................................ ه َبةُ هللا

 1012, 770 ...................................................................................... اهلروي

 1042 ........................................................................................ هالل بن أمية

 935 .................................................................................................  هود

 494 ............................................................................................... الواقدي

 

 718 ................................................................................................. وحوح

 1044وديعة

 982, 431 ................................................................................ الوليد بن املغرية

 519 ......................................................................................... الوليد بن عقبة

 463 ...................................................................................... الوليد بن مصعب

 528 .......................................................................................... وهب بن زيد

 1018, 326 ................................................................................ وهب بن منبه

 851 .................................................................................................  ايفث

 851 .................................................................................................  ايم

 664 ......................................................................................... حُيَن س بن يوشا
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 854، 602، 493 ........................................................................... حيىي بن زكراي

 854 ................................................................................................. اليسع

 334، 332 .......................................................................يَ ْعُرُب بن قحطان بن هود

 663، 458 ........................................................................................ يعقوب

 781 .................................................................................................  يغول

 781 .................................................................................................  طايل

 332 ................................................................................. بن قحطان بن هود نُ ميُْ 

 414 ....................................................................................... يهوذا بن يعقوب

 664 .................................................................................................  يهوذا

 1021, 854 ...................................................................................... يوسف

 938، 785 ،784 ,781 يوشع

 664 .................................................................................................  يوطا

854 ................................................................................................. يونس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 80 اخلامتة

 

 
 الكنى من األعالم

 
 542 ............................................................................................ أبو إسحاق

اح  593 ............................................................................................. أبو الَبد 

 805 ............................................................................................. أبو اجلوزاء

 481 ............................................................................................ أبو الدرداء

 678, 480, 455, 427, 401, 396, 378, 366 .................................. أبو العباس املرسي

 280 ..................................................................................... أبو بكر ابن العريب

 1011، 923 ،804 ,290, 288, 287 ................................................ أبو بكر الصديق

 976, 800، 431 ............................................................................... أبو جهل

 950 ..............................................................................................أبو حامد

 533 ............................................................................................. أبو حنيفة

 349 ...................................................................................... أبو سعيد اخلدري

 981، 935 ..................................................................................... أبو سفيان

 921 ....................................................................................... أبو طالب املكي

 1044، 966 ............................................................................. أبو عامر الراهب

 921 ................................................................................... أبو عبد هللا الساحلي

 1003 .................................................................................. أبو عبيدة بن اجلراح

 966 ............................................................................................... أبو عمر

 397 .................................................................................... أبو عمرو بن العالء
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 فهرس الفرق والطوائف والقبائل

 
 861 ................................................................................................. األدمي

 1013 ....................................................................................... أرابب اخلشوع

 485 ......................................................................................... أرابب القلوب

 334 .................................................................................................  إرم

 1036 ...............................................................................................  أسد

 273 ................................................................................................ األقيال

 641 ............................................................................................. آل فرعون

 1053, 1050, 1038, 990 ................................................................... األنصار

 956 .......................................................................................... أهل االقتباس

 1046 ........................................................................................ أهل التحقيق

 419 ............................................................................................ أهل العالية

 490 ,441 ..................................................................................... أهل العلم

 373 .............................................................................................. أهل اللغة

 1050, 434 .................................................................................. أهل املدينة

 1050, 434 .................................................................................... أهل مكة

 419 .............................................................................................. أهل َند

 1038, 990 ...................................................................................... األوس

 273 ............................................................................................... البطارقة

 771، 412، 314 ................................................................................ بنو أسد

, 1012 ،941 ,940, 937, 936, 933, 932, 926 ،602 ,598, 475، 471 ........ بنو إسرائيل
1019 ,1020 

 1024 .......................................................................................... بنو األصفر
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 314 ............................................................................................ بنو احلَار ث  

 965 ............................................................................................ بنو الغدافر

 943 ............................................................................................... بنو أمية

 288 ............................................................................................. بنو حنيفة

 995 ............................................................................................. بنو ضمرة

 554 ............................................................................................. بنو عدانن

 607 ............................................................................................ بنو عمالق

 509 ............................................................................................. بنو قريضة

 982 .............................................................................................. بنو ُمْدل جٍ 

 503، 314 .........................................................................................  متيم

 1006 ............................................................................................... ثقيفَ 

 940, 784 ........................................................................................ اجلبابرة

 988 ................................................................................................. ُجْرُهم

َنةَ   1038 .............................................................................................. ُجَهي ْ

ْرَي   273 مح 

 666 ............................................................................................... احلنفيون

 662 .............................................................................................. احلواريون

 1038, 990 .......................................................................................اخلزرج

 861 ................................................................................................ خوالن

 273 .................................................................................................  الروم

 852 ............................................................................................... السودان

 298 .............................................................................................. الصحابة

 988 .................................................................................................  طيء

 310 ................................................................................................. العجمُ 
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 554 ............................................................................................... العداننية

 1054, 689, 669, 554, 414, 381 ،310 ,273, 264 .................................... العرب

 34, 27 ........................................................................................... العكازية

 561 ...................................................................................... علماء بين إسرائيل

 940, 784, 607, 603 ........................................................................ العماليق

 1036 .............................................................................................. غطفان

 1038 ...............................................................................................  غ َفار

 555 ................................................................................................. القبط

 554 ............................................................................................. القحطانية

 534, 298 .........................................................................................  القراء

 982, 963, 942, 903, 800, 718 ،314 ,300 قريش

 662 ............................................................................................. القص ارون

 412 ................................................................................................ ُقَضاَعةَ 

 273 القواد

 1029 .......................................................................................... قوم شعيب

 334 ............................................................................................... قوم عاد

 524 ............................................................................................. قوم يونس

 503 .................................................................................................  قيس

 995 .................................................................................................  كنانة

 377 .............................................................................................. الكوفيون

 932, 931 .........................................................................................  خلَْم

 280 ............................................................................................... اللغويون

ث ون َحد 
ُ
 1012 ............................................................................................ امل

 291 ............................................................................................... املرتدون

 

 1038 ...............................................................................................  ُمزَيْ َنة
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 291 .............................................................................................. املشركون

 478، 280 ...................................................................................... املفسرون

 280 .............................................................................................. املنطقيون

 1050، 1038.................................................................................. املهاجرون

 280 .............................................................................................. النحويون

 666 ............................................................................................. الن ْسطُْور ي ةُ 

 864, 414 ...................................................................................... النصارى

 509 ................................................................................................. النظري

 314 ................................................................................................. ُهَذْيلٍ 

 1006، 314 ....................................................................................... َهَواز ن

 799, 667 ..................................................................................... وفد َنران

 665 .............................................................................................. اليَ ْعُقْوب ي ةُ 

 941, 864, 750, 720, 692, 672, 669, 511, 500, 499, 493, 463, 414 ........ اليهود
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 فهرس األماكن

 
 449 .................................................................................................  األُبُ ل ة

 921 .................................................................................................  األهبر

 1007 ........................................................................................... أبو قُ بَ ْيسٍ 

 683, 529 .........................................................................................  أحد

 299 .............................................................................................. أذربيجان

 334 ......................................................................................... أرض الرَبَُهْوت  

 609 ............................................................................................ أرض الغور

 299 .................................................................................................أرمينية

 468 .................................................................................................  أرحيا

 30، 29 أزمور

 935 .................................................................................................األنبار

 25, 17 .......................................................................................... األندلس

 938 .................................................................................................  أيلة

 618 .................................................................................................  إ يْل َياء

 524 ............................................................................................... بئر اببل

 452 ........................................................................................... البحر احمليط

 302 ............................................................................................... البحرين

 609 ........................................................................................... البحرية امليتة

 939 ............................................................................................ تجهحبرية ين

 983, 967, 964, 963, 682 ...................................................................  بدر

 938 ................................................................................................ برزوت
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 450, 301 ........................................................................................ البصرة

 675 .................................................................................................  بكة

 539 ............................................................................................. بالد الشام

 332 ............................................................................................. بالد اليمن

 332 ............................................................................................. بالُد ذ َمارْ 

 647 ............................................................................................ بالد الفرس

 449 .................................................................................................  بُ ْوذ

 784, 618, 609, 608 .................................................................... بيت املقدس

 609, 450, 449 ..................................................................................بيسان

 1053, 1041, 1030 ............................................................................  تبوك

 540 .................................................................................................  هتامة

 17 .................................................................................................. تونس

 628 ................................................................................................. الثغور

 939 ........................................................................................... كلجبل أش

 452 ............................................................................................. جبل الردم

 1011 ............................................................................................ جبل ثور

 546 ............................................................................................. جبل حراء

 450 ......................................................................................... جبل سرنديب

 546 ............................................................................................. جبل لبنان

 918 ............................................................................................ جبل الطور

 1008، 449 .......................................................................................  جدة

 1008 ............................................................................................... ُجَرش

 17 .................................................................................................. اجلزائر

 546 ............................................................................................... اجلودي

 

 547 ................................................................................................ احلجاز
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 546 .................................................................................................  حراء

 295 ..........................................................................................حصن اليمامة

 1006، 683 .......................................................................................  حنني

 935 احلرية

 1053 .............................................................................................. اخلندق

 787، 784 ........................................................................................ دمشق

 923 ................................................................................................ الدينور

 449 ............................................................................................. سجستان

 449 .............................................................................................. ْند ْيبَسرَ 

 20 ..................................................................................................  سال

 1044, 415, 301, 299 .........................................................................  الشام

 1008 .............................................................................................. صنعاء

 1006, 539 ..................................................................................... الطائف

 938 .................................................................................................  طربية

 546 ............................................................................................. طور زيتاء

 546 .............................................................................................طور سيناء

 396 .................................................................................................  العانة

 618, 524 ......................................................................................... العراق

 903 ................................................................................................ عرفات

 1045 ............................................................................................... الَعَقَبة  

 555 ...........................................................................................عني الشمس

 920 .............................................................................................. غار حراء

 609 .................................................................................................  الَغْور

 

 830 فارس

 39, 34, 31 .......................................................................................  فاس
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 396 ................................................................................................ الفرات

 988 .................................................................................................  فُ ُلس

 784 ............................................................................................... فلسطني

 301 ................................................................................................ الكوفة

 17 ..................................................................................................  ليبيا

 608 ............................................................................................ حمراب داود

 1030 ...................................................................................... مدائن قوم لوط

 785 ......................................................................................... مدينة العماليق

 524 ......................................................................................... مدينة النحاس

 1030, 999, 979, 762, 301 ................................................................. املدينة

 1043 ......................................................................................... مسجَد قُ َباء

 555, 469 .........................................................................................  مصر

, 1008, 1006, 1000, 999, 998, 981, 935, 903, 762, 676 ،539 ,449, 302 مكة
1029 

َرة  415 ................................................................................................. اَنص 

 609, 606 ..................................................................................... هنر األردن

 606 ........................................................................................... هنر فلسطني

 606 ............................................................................................. هنر فلطس

 546, 450, 449 ..................................................................................  اهلند

 295, 291 ........................................................................................ اليمامة

 332 ،314 ,301, 295 ..........................................................................  اليمن
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 فهرس الكتب التي ذكرها المؤلف

 
 423 .......................................................................... أحكام القرآن البن العريب -1

 369 ...................................................................... اشتقاق احلروف البن مسعود! -2

 281 ............................................................................ أنوار الفجر البن العريب -3

 725 .................................................................................... التذكرة للقرطيب -4

 556 ................................................................................ لتيجان البن هشاما -5

 807 ................................................................................... صحيح البخاري -6

 479 .............................................................. لطائف املنن البن عطاء هللا السكندري -7

 547 ..............................................................................منهاج الدين للحليمي -8
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 أبيات الشعرفهرس 

 
 الصفحة الشطر الثاّن م
 848 فاستنارت وما عليها غروب 1
 35 وفشى احلرام فأي رزٍق يطلب 2
 580 وَمثْ َواَك يف قليب فأين تغيبُ  3
 32 ورة أيضاً ابدايتيف املاء والع 4
 257 إذا اْعَتَصْمَت ب َصرْبٍ َأْن َترى فَ َرَجاً  5
 263 وَلك ْن ألَقْ رََع اَبَب الَفرَجْ  6
 788 بدار اخللد ضاق بك الفسيح 7
 787 فَ َوْجُه اأَلْرض  ُمْغرَبٌّ قَب ْيحُ  8
َنا أََبَداً  9  1054 على اجلهاد ما بَق ي ْ
ْرّن  يف احلب إّن وحيد 10  888 وَأج 
 497 فباديه مع اخلايف يسري 11
 970 وكان ذا عقل ومسع وبصر 12
 297 وكيف َتتمع األشجار والبشر 13
 351 وَُنْح  القصد من عبد وحر 14
ْعر َضا 15

ُ
 259 َمْن َغل َق األَبْ َواَب َكاَن امل

ٌب يف احلرب  يُ ْغن ْيَك عْن أَْلف   16  714 أان َصاح 
 979 مبا جىن وما أتى وما اقرتف 17
 335 وت أسرعين من دار تشريفيوامل 18
 1001 وأَيْ َتْمُت الَبن نْيَ ل َكي أَرَاكا 19
 873 وهل يدرك اململوك ابلوصف مالكا 20
 33 مبحضر املفضول قل والفاضل 21
 333 لست ب َشك اٍك وال ب ُزم ل   22
ُْنَجل   23  988 والن  ْقُع ليس مب 
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ُع ل ْلَقائ ل   24  732 َوأَْنَصَت الس ام 
ْن ُوقُ ْوع  الَعَواذ ل   َوَلك نْ  25  260, 128 َحَذارَاً م 
ُلْوَن ُهمُ  26  259 أال  تُ َفار قَ ُهْم فالر اح 
 379 أم أَتْ ُرُك الص ب  حيمي ابهلوى َلَمَمه 27
 32 أقمته على ذهاب اإلميان 28
 375 َخال ُق اخلَْلق  ال يُ َرى ويَ رَاانَ  29
 974 وروح الروح ال روح األواّن 30
 514 إذ كنت شيطاانً وكن يهوينين  31
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 م.1980العراق،  -اآللة واألداة، ملعروف الرصايف، حتقيق : عبد احلميد الرشودي، بغداد  .1

 ه.1407 ،دمشق، الطبعة األوىل -ابن جزي ومنهجه يف التفسري، لعلي بن حممد الزبريي، دار القلم  .2

د/ شعبان حممد إمساعيل،  حتقيق:ألمحد بن حممد البناء،  إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر، .3
 ه.1407 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،عامل الكتب

اتفاق املباّن وافرتاق املعاّن، أليب الربيع سليمان املصري، حتقيق: حيىي عبدالرؤوف جرب، دار عمار،  .4
 م.1985األردن، الطبعة األوىل،  -عمان 

، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تعليق: حممد شريف سكر، اإلتقان يف علوم القرآن .5
 .ه1416اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  -مكتبة املعارف، الرايض 

 -أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، د/ مصطفى سعيد اخلن، مؤسسة الرسالة  .6
 .ه1409بريوت، الطبعة اخلامسة: 

اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، البن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الزرعي، دار  .7
 م.1984/ه1404لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية، بريوت 

اململكة العربية السعودية،  -اإلمجاع يف التفسري، حملمد بن عبد العزيز اخلضريي، دار الوطن، الرايض  .8
 .ه1420ة األوىل، الطبع

بدولة  -اإلمجاع لإلمام ابن املنذر، حتقيق فؤاد عبداملنعم أمحد، رَئسة احملاكم الشرعية والشئون الدينية  .9
 .ه1411قطر، الطبعة الثالثة، 

األحرف السبعة للقرآن، أليب عمرو الداّن، حتقيق : د/ عبد املهيمن طحان، مكتبة املنارة، مكة املكرمة  .10
 ه .1408ية السعودية، الطبعة األوىل، اململكة العرب -

سوراي، الطبعة  -األحرف السبعة وارتباطها ابلقراءات، لفتحي بن الطيب َخاسي، دار املعرفة، دمشق  .11
 م.1995/ه1415األوىل، 

الشركة املتحدة،  -أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، د/ عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة  .12
 . لبنان -بريوت 

 م.1987األردن ،  -أحكام الرد ة واملرتدين،  د/ جرب حممود الفضيالت ، الدار العربية ، عم ان  .13
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حملمد بن عبدهللا املعروف اببن العريب ، حتقيق : علي حممد البجاوي ، دار املعرفة يف ، أحكام القرآن  .14
 .م1972ه /1392، ، الطبعة الثالثة  بريوت

، مصورة عن بريوت -بن علي الرازي اجلصاص، دار الكتاب العريب أحكام القرآن أليب بكر أمحد  .15
 .ه1406الطبعة األوىل، 

بريوت،  -لعماد الدين بن حممد الطربي املعروف ابلكيا اهلراسي، دار الكتب العلمية  ،أحكام القرآن .16
 ه.1405الطبعة الثانية، 

شاكر توفيق العاروري، نشر رمادي  -أحكام أهل الذمة، البن قيم اجلوزية، حتقيق: يوسف أمحد البكري  .17
 م.1997/ه1418بريوت، الطبعة األوىل،  -الدمام، ودار ابن حزم  -

، حملمد بن صاحل العثيمني، مجع: عبد الكرمي بن صاحل  -الفاحتة والبقرة-أحكام من القرآن الكرمي  .18
 .ه1415اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  -املقرن، دار طويق، الرايض 

لبنان،  -إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، دار الكتب العلمية، بريوت  .19
 م.2001/ه1421

أخبار اليمن وأشعارها وأنساهبا، لعبيد بن شرية اجلرمهي، مطبوع آبخر كتاب التيجان يف ملوك محري،  .20
 ه.1347مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آابد ، 

يف قدمي الدهر وحديثه، حملمد بن إسحاق الفاكهي، حتقيق: د/عبد امللك عبد هللا دهيش،  أخبار مكة .21
 .ه1414لبنان، الطبعة الثانية،  -دار خضر، بريوت 

أدب الكاتب، أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق: حممد حمىي الدين عبداحلميد، املكتبة  .22
 م.1963التجارية، مصر، الطبعة الرابعة، 

األدب املفرد، حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت  .23
 م.1989/ه1409لبنان، الطبعة الثالثة،  -

إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، أليب السعود: حممد بن حممد العمادي، دار إحياء الرتاث  .24
 لبنان. -العريب، بريوت 

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الشوكاّن، ضبط وتصحيح أمحد عبد  .25
 م.1994ه/1414لبنان، الطبعة األوىل،  -السالم، دار الكتب العلمية، بريوت 

 إرشاد املريد إىل مقصود القصيد = شرح الشاطبية.
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حممد زهري الشاويش،  -لدين األلباّن، إشراف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد انصر ا .26
 ه.1405 ،املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية

إزالة الشبهات عن اآلايت واألحاديث املتشاهبات، البن اللبان الدمشقي، حتقيق : د/فريد مصطفى  .27
 ه .1416اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ،  -سلمان، دار طويق، الرايض 

 بريوت. - غة حملمود بن عمر الزخمشري، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفةأساس البال .28
أسباب النزول، أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي، حتقيق: كمال بسيوّن زغلول، دار الكتب العلمية،  .29

 م.2001/ه1422

عطا، دار الكتب االستغناء يف االستثناء لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق حممد عبد القادر  .30
 ه.1406بريوت، الطبعة األوىل،  -العلمية 

االستقامة، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، نشر جامعة اإلمام  .31
 .ه1411اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  -حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض 

 -األقصى، ألمحد بن خالد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء  االستقصا ألخبار دول املغرب .32
 م.1955املغرب، 

االستيعاب يف معرفة األصحاب، ليوسف بن عبد الرب النمري، حتقيق: علي بن حممد البجاوي، دار  .33
 .ه1412لبنان، الطبعة األوىل،  -اجليل، بريوت 

 البنا، مطبعة الشعب. أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري، حتقيق حممد .34
اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ، حملمد بن حممد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة ، الطبعة  .35

 ه .1408الرابعة ، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة  -أمساء هللا احلسىن، لعبد هللا بن صاحل الغصن، دار الوطن، الرايض  .36
 .ه1417األوىل، 

لصفات، ألمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر، دار الكتاب العريب، األمساء وا .37
 .ه1405الطبعة األوىل، 

اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الشافعي ،  .38
ليبيا ، الطبعة األوىل  -، طرابلس  حتقيق: د/حممد مصطفى بن احلاج ، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية

 م .1992، 
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اإلصابة يف متييز الصحابة، ألمحد بن حجر العسقالّن، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت  .39
 م.1992/ه1412لبنان، الطبعة األوىل،  -

م إصالح املنطق، أليب يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، حتقيق: أمحد حممد شاكر، وعبد السال .40
 م.1949مصر، الطبعة الرابعة،  -هارون، دار املعارف، القاهرة 

عبدالعزيز سيد األهل،  :للحسني بن حممد الدامغاّن، حتقيق، إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي .41
 م.1985 ،دار العلم بريوت، الطبعة اخلامسة

 ،الرايض، الطبعة اخلامسة -د أصول التخريج ودراسة األسانيد للدكتور حممود الطحان، مكتبة الرش .42
 ه.1403

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن حملمد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، املطابع األهلية،  .43
 ه.1403

 م.1982لبنان،  -أطلس العامل، حممد سيد نصر ومجاعة، مكتبة بريوت  .44
احلسني البيهقي، تعليق: كمال يوسف احلوت، االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، أليب بكر أمحد بن  .45

 م.1985/ه1405لبنان، الطبعة الثانية،  -عامل الكتب، بريوت 

 إعراب القرآن ، أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس، حتقيق : د/زهري غازي زاهد، وزارة األوقاف العراقية. .46

ري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية ، للحافظ عمر البزار ، حتقيق زه .47
 ه .1400لبنان ، الطبعة الثالثة ،   -بريوت 

 م.1979/ه1399أعالم املغرب العريب، لعبد الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، الرابط،  .48

لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف اببن قيم اجلوزية،  عن رب العاملني، إعالم املوقعني .49
 ه.1407 ،بريوت -حممد حمي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية حتقيق 

 ه.1412 ،بريوت، الطبعة العاشرة -لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة  ،أعالم النساء .50

 م.1992بريوت، الطبعة العاشرة،  -خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني  ،األعالم .51
 :قيقحت حممد بن أيب بكر الشهري اببن القيم اجلوزية، أليب عبدهللا ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .52

 بريوت. - حممد حامد الفقي، دار املعرفة
 لبنان، الطبعة الثانية.-األغاّن ، أليب الفرج األصفهاّن ، حتقيق : مسري جابر، دار الفكر، بريوت .53
بن يوسف الكرمي  أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات، ملرعي .54
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 .ه1406لبنان، الطبعة األوىل،  -احلنبلي، حتقيق: شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت 
اإلكليل يف استنباط التنزيل جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق سيف الدين الكاتب، دار الكتب  .55

 ه.1405بريوت، الطبعة الثانية،  -العلمية 
عن املؤتلف واملختلف من األمساء والكىن واألنساب ، لعلي بن هبة هللا ابن  اإلكمال يف رفع االرتياب .56

 .ه1411لبنان، الطبعة األوىل،  -ماكوال، دار الكتب العلمية، بريوت 
األلفية السنية يف تنبيه العامة واخلاصة على ما غريوا يف امللة اإلسالمية، لعبد هللا اهلبطي، خمطوط يف  .57

 .2808ط، ورقمه اخلزانة احلسنية ابلراب
اإلمالء عن إشكاالت اإلحياء ، لإلمام الغزايل ، ملحق بكتاب إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية،  .58

 م.2001ه/1421لبنان،  -بريوت 

إمالء ما من  به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، أليب البقاء عبدهللا بن احلسني ابن  .59
 .مصر - القاهرة ،قيق إبراهيم عطوه عوض، دار احلديثعبدهللا العكربي، حت

 اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية، لعبد العليم إبراهيم، مكتبة التوحيد. .60
إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير أيب احلسن علي بن يوسف القفطي، حتقيق: حممد أبو الفضل  .61

 .ه1406بريوت، الطبعة األوىل،  -الكتب الثقافية القاهرة، ومؤسسة  -إبراهيم، دار الفكر العريب 
اإلنباه على قبائل الرواة ، أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  .62

 ه .1350

حيدر آابد،  -األنساب لعبد الكرمي السمعاّن، تعليق عبد الرمحن املعلمي، دائرة املعارف العثمانية  .63
 ه.1382، الطبعة األوىل

الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، لعلي بن سليمان املرداوي، حتقيق  اإلنصاف يف معرفة .64
 ، الطبعة الثانية.لبنان - بريوت ،حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب

زي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للقاضي انصر الدين أيب سعيد عبدهللا ابن عمر بن حممد الشريا .65
 ه.1408 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت -البيضاوي، دار الكتب العلمية 

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، لقاسم القونوي، حتقيق : د/أمحد بن عبد الرزاق  .66
 ه .1406اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،   -الكبيسي، دار الوفاء، جدة 

 ه.1318بريوت،  -على اخللق أليب عبد هللا حممد بن املرتضى اليماّن، دار الكتب العلمية  إيثار احلق .67
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إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، لبدر الدين حممد ابن مجاعة، حتقيق: وهيب سليمان غاوجي  .68
 م.1990األلباّن، دار السالم، الطبعة األوىل، 

ن أسامي الكتب والفنون، إلمساعيل ابشا البغدادي، دار إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ع .69
 . ه1413بريوت ،  -الكتب العلمية 

إيضاح الوقف واالبتداء، البن األنباري، حتقيق: حميي الدين رمضان، نشر جممع اللغة العربية بدمشق،  .70
 .ه1393الطبعة األوىل، 

لبنان، الطبعة الرابعة،  -لعلوم، بريوت اإليضاح يف علوم البالغة، جلالل الدين القزويين، دار إحياء ا .71
 م.1998

أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق أمحد حسن فرحات،  ،اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .72
 ه. 1406 جدة، الطبعة األوىل، -دار املنار 

 إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم، ألمحد بن عجيبة احلسين، دار الفكر . .73

شكالت القرآن، لبيان احلق النيسابوري، حتقيق: سعاد بنت صاحل اببقي، نشر ابهر الربهان يف معاّن م .74
 .ه1418مكة املكرمة،  -معهد البحوث جبامعة أم القرى 

لبنان،  -حبر العلوم، أليب الليث السمرقندي، حتقيق: علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت  .75
 م.1993/ه1413الطبعة األوىل، 

عرفان العشا  :لتفسري، حملمد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي الغرانطي، بعنايةالبحر احمليط يف ا .76
 ه.1412حسونة، دار الفكر، 

 البحر املديد = تفسري الفاحتة الكبري .

 مصر. -البدء والتاريخ، ملطهر بن طاهر املقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  .77
يسري السيد حممد، دار ابن اجلوزي، الطبعة  :ن قيم اجلوزية، مجعبدائع التفسري اجلامع لتفسري، اإلمام اب .78

 ه.1414 ،األوىل
بدائع الفوائد، البن قيم اجلوزية، حتقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة  .79

 م.1996/ه1416املكرمة، الطبعة األوىل، 
حتقيق: د/عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، نشر دار هجر البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل ابن كثري،  .80

 م.1997/ه1417مصر، الطبعة األوىل،  -
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 بريوت . -البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل ابن كثري، مكتبة املعارف  .81
بدع التفاسري، أليب الفضل عبدهللا حممد الصديق الغماري احلسين األندلسي، مكتبة القاهرة، الطبعة  .82

 ه.1385 ،األوىل

، لبنان - بريوت ،البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، لعبدالفتاح القاضي، دار الكتاب العريب .83
 ه.1401 ،الطبعة األوىل

 بديع القرآن، البن أيب األصبع املصري، هنضة مصر، القاهرة . .84
د أبو الفضل إبراهيم، دار حمم :الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشي، حتقيق .85

 الطبعة الثانية. لبنان، - بريوت ،املعرفة

الربهان يف متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان، حملمود بن محزة الكرماّن، حتقيق: عبد القادر عطا،  .86
 دار االعتصام.

 ،ي، املكتبة العلميةبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابد .87
 .لبنان - بريوت

بغية الطلب يف َتريخ حلب، لكمال الدين عمر بن أيب جرادة، حتقيق: د/سهيل زكار، دار الفكر،  .88
 م.1988لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

بغية امللتمس يف َتريخ رجال أهل األندلس، ألمحد بن حيىي الضيب، حتقيق: إبراهيم األبياري، نشر دار  .89
 دار الكتاب اللبناّن. -اب املصري الكت

عبد الرمحن السيوطي ، حتقيق : حممد أبو الفضل الل الدين بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، جل .90
 لبنان . -إبراهيم ، املكتبة العصرية ، بريوت 

ت دار بالد العرب ، للحسن بن عبد هللا األصفهاّن ، حتقيق : محد اجلاسر ود/صاحل العلي، منشورا .91
 اليمامة .

البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، حملمد بن يعقوب الفريوزآابدي، حتقيق: حممد املصري، نشر مجعية  .92
 .ه1407الكويت، الطبعة األوىل،  -إحياء الرتاث 

بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ أمحد بن حجر العسقالّن تعليق حممد حامد الفقي، دار الكتب  .93
 ريوت.ب -العلمية 

بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية ، لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن  .94
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اململكة  -تيمية احلراّن ، حتقيق : حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ، نشر مطبعة احلكومة ، مكة املكرمة 
 ه.1392العربية السعودية ، الطبعة األوىل، 

 -اموس، حملمد مرتضى الزبيدي، حتقيق: علي شريي، دار الفكر، بريوت َتج العروس من جواهر الق .95
 .ه1414لبنان، 

 َتريخ ابن كثري = البداية والنهاية .
 مصر. -َتريخ األدب العريب لكارل بروكلمان، نقله إىل العربية عبد احلليم النجار، دار املعارف، القاهرة  .96
ة القاهر  ،د/ حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة ،تماعيَتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالج .97

 ه.1974 ،، الطبعة الثامنةمصر -

 ،، الطبعة األوىللبنان -، بريوت لإلمام الذهيب، حتقيق عمر تدمري، دار الكتاب العريب ،َتريخ اإلسالم .98
 ه. 1410

 ه.1411التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر، املكتب اإلسالمي، الطبعة السابعة،  .99
لبنان، الطبعة األوىل،  -يخ األمم وامللوك، حملمد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت َتر  .100

 .ه1407

 ه.1402 اإلسالمية، َتريخ الرتاث العريب، لفؤاد سزكني، جامعة اإلمام حممد بن سعود .101
طبعة السعادة َتريخ اخللفاء، لعلد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، م .102

 م.1952 /ه1371مصر، الطبعة األوىل،  -
 َتريخ الطربي = َتريخ األمم وامللوك .

 التاريخ الكبري، حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: السيد حممد هاشم الندوي، دار الفكر. .103

تونسية للتوزيع َتريخ املغرب العريب يف سبعة قرون بني االزدهار والذبول، حملمد اهلادي العامري، الشركة ال .104
 م.1974تونس،  -

َتريخ املغرب وحضارته من قُبيل الفتح اإلسالمي على الغزو الفرنسي، للدكتور حسني مؤنس، العصر  .105
 م.1992 /ه1412لبنان، الطبعة األوىل،  -احلديث للنشر والتوزيع، بريوت 

 لبنان. -َتريخ اليعقويب، ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر العباسي، دار صادر، بريوت  .106
 .لبنان - بريوتالعلمية،  َتريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتب .107

اململكة العربية  -التأويل النحوي يف القرآن، للدكتور عبد الفتاح احلموز، نشر مكتبة الرشد، الرايض  .108
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 م.1984/ه1404السعودية، الطبعة األوىل، 
حميي الدين األصفر، املكتب اإلسالمي ودار أتويل خمتلف احلديث، أليب حممد ابن قتيبة، حتقيق: حممد  .109

 م.1989/ه1409لبنان، الطبعة األوىل،  -اإلشراق، بريوت 
 أتويل مشكل القرآن، أليب حممد ابن قتيبة، حتقيق: السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية. .110

الندوي،  املقرئ حممد غوث :التبصرة يف القراءات السبع، لإلمام أيب حممد مكي بن أيب طالب، حتقيق د .111
 ه.1402الدار السلفية، الطبعة الثانية، 

 -تبييض الصحيفة أبصول األحاديث الضعيفة، حممد عمرو عبد اللطيف، دار ابن اجلوزي، الدمام  .112
 اململكة العربية السعودية.

، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية -التجانية، علي بن حممد آل دخيل هللا، دار العاصمة، الرايض  .113
 م.1998 /ه1419

 ،د/ فتحي عبد القادر، دار املنار :لسيوطي، حتقيقالل الدين عبد الرمحن االتحبري يف علم التفسري جل .114
 ه.1406 مصر، - القاهرة

 .ه1321حتذير املسلمني من األحاديث املوضوعة على سيد املرسلني، لظافر األزهري، مطبعة الراوي،  .115
 -ىي بن شرف النووي ، حتقيق : عبد الغين الدقر ، دار القلم ، دمشق حترير ألفاظ التنبيه ، أليب زكراي حي .116

 ه .1408سوراي ، الطبعة األوىل ، 
 التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية. .117

، أليب العال حممد عبدالرمحن ابن عبدالرحيم املباركفوري، دار الكتب شرح جامع الرتمذي حتفة األحوذى .118
 ه.1410 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،العلمية

 لبنان. -حتفة الذاكرين ، حملمد بن علي الشوكاّن ، دار الكتب العلمية، بريوت  .119
حتفة النظار يف غرائب األمصار )رحلة ابن بطوطة(، حملمد بن عبد هللا بن بطوطة، حتقيق : طالل حرب،  .120

 لبنان. -دار الكتب العلمية، بريوت 

 -أبسانيد الطائفة اجلزولية الزروقية، للمهدي الفاسي، خمطوط ابخلزانة العامة ابلرابط  حتفة أهل الصديقية .121
 ج(.78املغرب، رقم )

عبد الوهاب عبد  :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق .122
 الرايض. -اللطيف، مكتبة الرايض احلديثة 
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دالكرمي بن حممد الرافعي القزويين، حتقيق : عزيز هللا العطاردي، دار الكتب التدوين يف أخبار قزوين، لعب .123
 م .1987لبنان ،  -العلمية ، بريوت 

 -تذكرة األريب يف تفسري الغريب، البن اجلوزي، حتقيق: علي حسني البواب، مكتبة املعارف، الرايض  .124
 م.1986/ه1407اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 .لبنان - بريوت ،لإلمام الذهيب، دار إحياء الرتاث العريب ،احلفاظ تذكرة .125
تذكرة احملسنني بوفيات األعيان وحوادث السنني، لعبد الكرمي بن اجملذوب الفاسي، ضمن موسوعة أعالم  .126

 املغرب.
 .ه1343تذكرة املوضوعات، للفت ين اهلندي، الطبعة املنريية،  .127

ر الدين الزركشي، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب التذكرة يف األحاديث املشتهرة، لبد .128
 .ه1406لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 

 ترتيب املوضوعات، للذهيب .129

الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، ألمحد زكي ابشا، اعتىن به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات  .130
 م.1995/ه1416ثالثة، سوراي، الطبعة ال -اإلسالمية، حلب 

ترويح أويل الدماثة مبنتقى الكتب الثالثة، لعبد هللا بن عبد هللا بن سالمة األدكاوي، حتقيق: مروان  .131
اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -عطية، وحمسن خرابة، مكتبة العبيكان، الرايض 

 م.2001/ه1421
 .ه1411الكليب، دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية، التسهيل لعوم التنزيل، حملمد بن أمحد بن جزي  .132

التشو ف إىل رجال الت صوف وأخبار أيب العباس السبيت، البن الزايت، أيب يعقوب يوسف بن حيىي  .133
  -التاديل، حتقيق : أمحد التوفيق، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حممد اخلامس ابلرابط 

 م.1997الطبعة الثانية، اململكة املغربية، 
عبدهللا حممد  :التعريف واإلعالم فيمن أهبم يف القرآن من األمساء واألعالم، لعبدالرمحن السهيلي، حتقيق .134

 .م1992، ، الطبعة األوىلليبيا -، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس علي النقراط
لبنان ،  -بياري، دار الكتاب العريب، بريوت التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاّن ، حتقيق : إبراهيم األ .135

 م.1992ه /1413الطبعة الثانية، 
 عقبات على املوضوعات، جلالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي.الت .136
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 والصحابة والتابعني. تفسري ابن أيب حامت = تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول هللا 
 لعلوم التنزيل . تفسري ابن جزي = التسهيل

تفسري ابن عرفة برواية اإليب، حملمد بن حممد بن عرفة، َتقيق: د/حسن املناعي، الشركة التونسية، الطبعة  .137
 م.1986األوىل، 

 تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.
 تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم .

 لسليم .تفسري أيب السعود = إرشاد العقل ا
تفسري أمساء هللا احلسىن ، إلبراهيم بن السري الزجاج، حتقيق : أمحد الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق  .138

 م .1974سوراي،  -
 تفسري البيضاوي = أنوار التنزيل .
 تفسري الثعليب = الكشف والبيان .

 لبنان. -بريوت تفسري اجلاللني، جلالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي، دار الفكر،  .139
 تفسري الرازي = التفسري الكبري .

 تفسري السمرقندي = حبر العلوم .
 تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن.

َسم ى : البحر املديد ، ألمحد بن عجيبة احلسين التطواّن، حتقيق: بسام حممد  .140
ُ
تفسري الفاحتة الكبري امل

 م .1999اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل ،  -بو ظيب ابرود، منشورات اجملمع الثقايف ، أ
 تفسري القامسي = حماسن التأويل.

والصحابة والتابعني، لعبد الرمحن ابن أيب حامت، حتقيق:  تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول هللا  .141
 م.1997/ه1417أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل، 

 ،تفسري القرآن العظيم، لإلمام احلافظ أيب الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي، دار احلديث .142
 ه.1408 ،، الطبعة األوىلمصر - القاهرة

 -تفسري القرآن الكرمي أصوله وضوابطه ، للدكتور: علي بن سليمان العبيد ، مكتبة التوبة ، الرايض  .143
 ه.1418بعة األوىل ، اململكة العربية السعودية ، الط

This file was downloaded from QuranicThought.com



 104 اخلامتة

 ،د/ مصطفى مسلم حممد، مكتبة الرشد :تفسري القرآن، لإلمام عبدالرزاق بن مهام الصنعاّن، حتقيق .144
 ه.1410 ،، الطبعة األوىلاململكة العربية السعوية-الرايض

 تفسري القرطيب = اجلامع ألحكام القرآن .

 ،، الطبعة الثالثةلبنان  - بريوت ،رالتفسري الكبري لفخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار الفك .145
 ه.1405

 -بريوت  ،د/ عبدالرمحن عمرية، دار الكتب العلمية :التفسري الكبري، لإلمام تقي الدين ابن تيمية، حتقيق .146
 ه.1408 ،لبنان، الطبعة األوىل

 تفسري املاوردي = النكت والعيون .

حتقيق: علي حسني البواب، مكتبة تفسري املشكل من غريب القرآن، ملكي بن أيب طالب القيسي،  .147
 م.1985/ه1406اململكة العربية السعودية،  -املعارف، الرايض 

 م.1972تفسري املنار، حملمد رشيد رضا، نشر اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،  .148
 تفسري النسفي = مدارك التنزيل .

 تفسري آايت األحكام، حممد علي السايس، مطبعة حممد علي صبيح. .149
 .ه1403 سفيان الثوري، حتقيق امتياز عرشي، مكتبة عباس الباز، الطبعة األوىل، تفسري .150

لبنان،  -تفسري سفيان بن عيينة، مجع وحتقيق ودراسة: أمحد صاحل حمايري، املكتب اإلسالمي، بريوت  .151
 م.1983/ه1403اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -ومكتبة أسامة، الرايض 

 ازق = تفسري القرآن لإلمام عبد الرزاق.تفسري عبد الر 
تفسري غريب القرآن العظيم، حملمد بن أيب بكر الرازي، حتقيق: د/حسني املايل، وقف الداينة الرتكي،  .152

 م.1997تركيا، الطبعة األوىل،  -أنقرة 
تفسري غريب القرآن، أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق السيد أمحد صقر، دار الكتب  .153

 ه.1398بريوت،  -العلمية 
تفسري مشكل القرآن ، لراشد عبد هللا الفرحان، نشر مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ليبيا ، الطبعة  .154

 م.1984الثانية 
 ه.1396 ،التفسري واملفسرون، حملمد حسني الذهيب، دار الكتب احلديثة، القاهرة، الطبعة الثانية .155

اململكة  -ض وحتليل، حملمد أمحد لوح، دار اهلجرة، الثقبة تقديس األشخاص يف الفكر الصويف عر  .156
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 م.1996/ه1416العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
 ،سوراي، الطبعة الثالثة -تقريب التهذيب البن حجر العسقالّن، حتقيق حممد عوامة، دار الرشيد  .157

 ه.1411
، نشر جامعة أم يوم عبد رب النيبعبد القد/تكملة اإلكمال، حملمد بن عبد الغين البغدادي، حتقيق:  .158

 ،ه1410القرى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 
 .ه1403لبنان، الطبعة األوىل،  -تلبيس إبليس، أليب الفرج ابن اجلوزي، دار القلم، بريوت  .159

تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ابن حممد بن  .160
 قالّن الشافعي، حتقيق د/ شعبان حممد إمساعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.حجر العس

 التلخيص للذهيب )يف التعليق على املستدرك( .161
حممد عبد  مصطفى بن أمحد العلوي,البن عبد الرب، حتقيق: ، ملا يف املوطأ من املعاّن واألسانيد التمهيد .162

 .ه1387ابملغرب،  ميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالنشر  ،الكبري البكري
 .ه1347متييز الطيب من اخلبيث، البن الديبع الشيباّن، طبع حممد علي صبيح،  .163

التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، أليب احلسني حممد بن أمحد امللطي الشافعي ، حتقيق : حممد زاهد  .164
 م.1997ه /1418مصر،  -الكوثري، نشر املكتبة األزهرية ، القاهرة 

القرآن ، حملمد بن شهاب الزهري ، حتقيق : د/ صالح الدين النجد ، دار الكتاب احلديث ،  تْنزيل .165
 م .1980لبنان ، الطبعة الثانية ،  -بريوت 

تْنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الواهية واملوضوعة، لعلي بن حممد ابن عر اق الكناّن، حتقيق عبد  .166
لبنان، الطبعة األوىل،  -ري، دار الكتب العلمية، بريوت الوهاب عبد اللطيف، وعبد هللا الغما

 .ه1399
تْنزيه القرآن عن املطاعن ، للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاّن املعتزيل ، حتقيق : عدانن زرزور، دار  .167

 لبنان . -النهضة ، بريوت 
مكتب البحوث هتذيب األمساء واللغات ، أليب زكراي حميي الدين حيي بن شرف النووي ، إبشراف  .168

 م .1996ه /1416لبنان ، الطبعة األوىل ،  -والدراسات ، دار الفكر ، بريوت 

هتذيب التهذيب، لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالّن، دار الفكر، الطبعة األوىل،  .169
 ه.1404

This file was downloaded from QuranicThought.com



 106 اخلامتة

 ،للرتاثهتذيب الكمال أليب احلجاج يوسف املزي، تقدمي عبد العزيز رابح وأمحد دقاق، دار املأمون  .170
 ، نسخة مصورة عن النسخة اخلطية.سوراي - دمشق

حممد علي  :عبدالسالم حممد هارون، راجعه :قيقحتهتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري،  .171
 .ه1384، النجار، دار القومية العربية للطباعة

ان، دار املسرية، هتذيب َتريخ دمشق البن عساكر علي بن احلسن الشافعي، ترتيب عبد القادر بدر  .172
 ه.1399الطبعة الثانية، 

التوسل أنواعه وأحكامه، حملمد انصر الدين األلباّن، نسقه: حممد عيد عباسي، مكتبة املعارف، الرايض  .173
 م.2001/ه1421اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -

،  بن إبراهيم بن عيسى محدأل ، توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم .174
 ه .1406لبنان، الطبعة الثالثة ،  -، بريوت  املكتب اإلسالمي حتقيق : زهري الشاويش ،

التوقيف على مهمات التعاريف، حملمد بن عبد الرؤوف املناوي، حتقيق : د/حممد رضوان الداية، دار  .175
 ه.1410ة األوىل، سوراي، الطبع -لبنان , ودار الفكر، دمشق  -الفكر املعاصر ، بريوت 

 تيجان البيان يف مشكالت القرآن ، حملمد أمني اخلطيب العمري، حتقيق: حسن مظفر، الطبعة األوىل . .176
 ه .1347التيجان يف ملوك محري ، البن هشام ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آابد ،  .177

أمحد حممد املقري، نشر رابطة العامل  تيسري البيان ألحكام القرآن، حملمد بن علي املوزعي، حتقيق: .178
 .ه1418اإلسالمي، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن انصر السعدي، دار الذخائر، ومؤسسة  .179
 .ه1418لبنان،  -الراين، بريوت 

 -دراسة وحتقيق انصر املطردي، دار القلم التيسري يف قواعد علم التفسري حملمد بن سليمان الكافيجي،  .180
 ه.1410دمشق، الطبعة األوىل، 

 ه.1407 ،تيسري مصطلح احلديث، د/ حممود الطحان، مكتبة املعارف الرايض، الطبعة الثامنة .181

جامع البيان عن أتويل آي القرآن، أليب جعفر بن جرير الطربي، حتقيق أمحد وحممود شاكر، دار  .182
 الثانية. مصر، الطبعة -املعارف 

، لبنان - بريوت ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن، أليب جعفر بن جرير الطربي، دار الفكر .183
 ه.1408
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لبنان، الطبعة األوىل،  -جامع العلوم واحلكم، لعبد الرمحن بن رجب احلنبلي، دار املعرفة، بريوت  .184
 .ه1408

 ايض احلديثة، ودار الفكر.جامع العلوم واحلكم، لعبد الرمحن بن رجب احلنبلي، مكتبة الر  .185

حلافظ املغرب أيب عمر يوسف ابن عبدالرب النمري القرطيب األندلسي، تصحيح ، جامع بيان العلم وفضلة .186
 إدارة الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية بريوت.

 ه.1407اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبدهللا حممد األنصاري القرطيب، دار الفكر، الطبعة األوىل،  .187
 ه.1317 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،اجلرح والتعديل البن أيب حامت، دار إحياء الرتاث العريب .188

، صحيفة إسالمية للدعوة  ه1383، السنة الثانية ،  44،  43، 42جريدة امليثاق ، العدد :  .189
 والتجديد ، كانت تصدرها رابطة علماء املغرب .

 .ه1383، عام 44، 43، 42جة، األعداد جريدة امليثاق، جملة علمية تصدر يف طن .190
علي حسني البواب، مكتبة /د :مجال القراء وكمال األقراء، لَعلم الدين علي بن حممد السخاوي، حتقيق .191

 ه.1408الرتاث مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

اليني، مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد ، حتقيق : د/ رمزي منري بعلبكي، دار العلم للم .192
 م.1987لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

مجهرة أنساب العرب ، أليب حممد ، علي بن أمحد بن حزم األندلسي ، مراجعة وضبط جلنة من العلماء  .193
 م.1983ه /1403، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

اململكة  -العاصمة، الرايض اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، دار  .194
 .ه1414العربية السعودية، 

، دار الكتب العلمية، بريوت البن قيم اجلوزية )الداء والدواء(، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف .195
 لبنان. -

 -اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، لعبد القادر القرشي، نشر مري حممد كتب خانة، كراتشي  .196
 ابكستان.

 م.1995لبنان، الطبعة األوىل،  -ت َترخيية، حملمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت جوال .197

حاشية الروض املربع شرح زاد املستنقع، لعبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي، الطبعة  .198
 ه.1403الثانية، 
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 ه.1410لطبعة الثانية، حاشية مقدمة التفسري لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبلي النجدي، ا .199

احلاوي للفتاوى، جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة  .200
 م.1990ه /1411لبنان،  -العصرية، بريوت 

حجة القراءات، أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زَنلة، حتقيق: سعيد األفغاّن، مؤسسة الرسالة،  .201
 م.1982/ه1402، الطبعة الثانية، لبنان -بريوت 

 -احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، نشر دار الكتب العلمية، بريوت  .202
 م.1999/ه1420لبنان، الطبعة األوىل، 

 احلجج البينات يف إثبات الكرامات، لعبد هللا الصديق الغماري، دار التأليف، مصر. .203

، لعبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، دار النشر الدويل، الرايض، اململكة العربية  حديث األحرف السبعة .204
 السعودية.

 /ه1396احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعديني، للدكتور: حممد حجي، منشورات دار املغرب،  .205
 م.1976

ان بن موسى الكالعي، حروب الردة من االكتفاء يف مغازي املصطفى والثالثة اخللفاء، أليب الربيع سليم .206
 م.1981/ه1401حتقيق: د/أمحد غنيم،دار االحتاد العريب للطباعة، مصر، الطبعة الثانية، 

 ه.1405األردن، الطبعة األوىل،  -احلسن البصري مفسراً، أمحد إمساعيل السميط، دار الفرقان  .207

 هلمم شرح احلكم.احلكم العطائية، البن عطاء هللا السكندري، دار الفكر، ملحق آبخر إيقاظ ا .208

احللبة يف أمساء اخليل املشهورة يف اإلسالم، حملمد بن كامل التاجي الصاحيب، حتقيق: عبد هللا اجلبوري،  .209
 م.1981ه/1401نشر النادي األديب ابلرايض، 

 -حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاّن، دار الكتاب العريب، بريوت  .210
 .ه1405الطبعة الرابعة،  لبنان،

حياة احليوان الكربى، لكمال الدين حممد بن موسى الدمريي، اعتىن ابلتصحيح: عبد اللطيف بيتية، دار  .211
 م.2001، ه1422لبنان، الطبعة الثالثة،  -إحياء الرتاث العريب، بريوت 

هلجري )السادس عشر احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحواهلا خالل القرن العاشر ا .212
 م.1982 /ه1402امليالدي(، لعبد القادر العافية، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب، 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، حتقيق: عبد السالم هارون، مكتبة  .213
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 م.1989/ه1409مصر، الطبعة الثالثة،  -اخلاَني، القاهرة 
م يف التقصي عن أغالط العوام، لعلي القسطنطيين، حتقيق: د/حامت صاحل الضامن، مؤسسة خري الكال .214

 م.1983لبنان، الطبعة الثانية،  -الرسالة، بريوت 
الدارس يف َتريخ املدارس ، لعبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي ، حتقيق: إبراهيم َشس الدين ، دار  .215

 ه .1410وىل ،الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األ
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب، حتقيق: د/أمحد بن حممد اخلراط، دار القلم،  .216

 م.1986/ه1406سوراي، الطبعة األوىل،  -دمشق 
الدر املنثور يف التفسري املأثور، لإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية  .217

 ه.1411ن، الطبعة األوىل، بريوت لبنا

 الدر املنظم يف االسم املعظم = ضمن احلاوي للفتاوى. .218
درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآلايت املتشاهبات يف كتاب هللا العزيز، للخطيب اإلسكايف، دار الكتب  .219

 .ه1416لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 
ت األعيان( ، البن القاضي أمحد بن حممد املكناسي، حتقيق: درة احلجال يف أمساء الرجال )ذيل وفيا .220

 .ه1391حممد األمحدي أبو النور، املكتبة العتيقة بتونس، ودار الرتاث ابلقاهرة، الطبعة األوىل، 
 ه.1414لبنان،  - بريوت ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالّن، دار اجليل .221

به، أليب بكر الطرطوشي األندلسي، حتقيق : حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، الدعاء املأثور وآدا .222
 ه .1409لبنان ، الطبعة األوىل،  -بريوت 

دفع إيهام اإلضطراب عن آايت الكتاب، حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، طبع مع أضواء  .223
 ه.1403البيان اجلزء العاشر، املطابع األهلية الرايض، 

املغرب،  -دليل مؤرخ املغرب، لعبد السالم بن عبد القادر بن سودة املري، دار الكتاب، الدار البيضاء  .224
 م.1960الطبعة الثانية، 

دوحة الناشر حملاسن من كان ابملغرب من مشايخ القرن العاشر، البن عسكر حممد بن علي احلسين،  .225
 نسخة مصورة عن أصل خمطوط.

 -يان املذهب، إلبراهيم بن علي ابن فرحون، دار الكتب العلمية، بريوت الديباج املذهب يف معرفة أع .226
 لبنان.
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 لبنان. -ديوان احلماسة، أليب متام، عامل الكتب، بريوت  .227
 -ذخرية احلفاظ، حملمد بن طاهر املقدسي، حتقيق: د/ عبد الرمحن الفريوائي، دار السلف، الرايض  .228

 .ه1416اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
الذهب املسبوك يف ذكر من حج من امللوك، للمقريزي، حتقيق: مجال الدين الشيال، مكتبة اخلاَني،  .229

 مصر. -القاهرة 

مصر،  -املطبعة األدبية، القاهرة لسيوطي، الل الدين اجل ذيل الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، .230
 .ه1317

 .لبنان - بريوت ،ب احلنبلي، دار املعرفةلعبد الرمحن بن رج ،طبقات احلنابلةعلى ذيل ال .231

 ذيل وفيات األعيان = درة احلجال يف أمساء الرجال.

 رحلة ابن بطوطة = حتفة النظار يف غرائب األمصار.

 ه.1413الرحيق املختوم، لصفي الرمحن املباركفوري، مكتبة العبيكان الرايض، الطبعة األوىل،  .232
 ه.1408كتبة الثقافية، بريوت ، الطبعة األوىل، الرد على املشكل ، لسيد أمحد مرسي، امل .233

الرسالة القشريية، أليب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي، حتقيق: نواف اجلراح، دار صادر، بريوت  .234
 م.2001لبنان، الطبعة األوىل،  -

ر اإلسالمية، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشر فة، حملمد بن جعفر الكتاّن، دار البشائ .235
 م.1986ه/1406لبنان، الطبعة الرابعة،  -بريوت 

الرسالة، حملمد بن إدريس الشافعي، حتقيق : أمحد حممد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،  .236
 م.1940مصر، الطبعة األوىل،  -القاهرة 

 دمشق. -عريب روائع البيان تفسري آايت األحكام حملمد علي الصابوّن، دار إحياء الرتاث ال .237
 األردن.-روائع البيان يف دعوى الزايدة يف القرآن، د/فضل عباس، دار الفرقان، عم ان .238

روح املعاّن يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاّن، أليب الفضل شهاب الدين السيد حممود األولسي  .239
 ه.1405 ،، الطبعة الرابعةانلبن - بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،البغدادي، ادارة الطباعة املنريية

 اململكة العربية السعودية. -الروح، البن قيم اجلوزية، دار الرشد ، الرايض  .240
 -الروض األنف، لعبد الرمحن السهيلي، حتقيق: جمدي منصور الشورى، دار الكتب العلمية، بريوت  .241

 م.1997/ه1418لبنان، الطبعة األوىل، 
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مت حممد بن حبان البسيت، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، روضة العقالء ونزهة الفضالء، أليب حا .242
 م.1977ه/1397لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت 

زاد املسري يف علم التفسري، لإلمام أيب الفرج مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي  .243
 ه.1407 الطبعة الرابعة، لبنان، -بريوت  ،البغدادي، املكتب اإلسالمي

زاد املعاد يف هدي خري العباد، لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم  .244
، الطبعة لبنان - بريوت ،شعيب األرنؤوط و عبدالقادر األرنؤوط، موسسة الرسالة :اجلوزية، حققه

 ه.1407 ،اخلامسة
مت الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، الزاهر يف معاّن كالم الناس، البن األنباري، حتقيق: حا .245

 .ه1412
 ه.1408القاهرة، الطبعة األوىل،  -لإلمام أمحد بن حنبل، دار الراين للرتاث  ،الزهد .246

 لبنان. -الزهد، لإلمام عبد هللا بن املبارك، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت  .247
 حتقيق د/ شوقي ضيف، دار املعارف، الطبعة الثانية.السبعة يف القراءات، البن جماهد،  .248

سلسة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حملمد انصر الدين األلباّن، املكتب اإلسالمي  .249
 ه.1405بريوت، الطبعة الرابعة، 

لكة املم -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حملمد انصر الدين األلباّن، مكتبة املعارف، الرايض  .250
 .ه1412العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء مبدينة فاس، حملمد بن جعفر الكتاّن، طبعة حجرية،  .251
 فاس.

اململكة العربية السعودية،  -السنة، ألمحد بن حممد اخلالل، حتقيق: عطية الزهراّن، دار الراية، الرايض  .252
 ،ه1410، الطبعة األوىل

، الدار السلفية، اهلند، الطبعة األوىل، حبيب الرمحن األعظميالسنن ، لسعيد بن منصور، حتقيق:  .253
 م.1982

سنن ابن ماجة ، أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )ابن ماجة(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار  .254
 م.1994/ه1414مصر،  -احلديث، القاهرة 

 م أيب داود سليمان بن األشعث السجستاّن، دار احلديث، القاهرة.سنن أيب داود، لإلما .255
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سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(، أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق وشرح: أمحد حممد  .256
 م.1987/ه1408لبنان، الطبعة األوىل،  -شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت 

، دار السيد عبد هللا هاشم مياّن املدّنين، حتقيق: سنن الدار قطين، أليب احلسن علي بن عمر الدارقط .257
 م.1966/ه1386لبنان،  -املعرفة، بريوت 

 ،بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي السنن الصغرى للنسائي )اجملتىب( ، ألمحد بن شعيب النسائي، .258
وراي، س -، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب وحاشية اإلمام السندي

 م.1988/ه1409الطبعة الثانية، 
ا، مكتبة الباز، مكة حممد عبد القادر عطالسنن الكربى للبيهقي، ألمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق:  .259

 .م1994/ه1414اململكة العربية السعودية،  -املكرمة 

سروي عبد الغفار سليمان البنداري , سيد ك/دالسنن الكربى، ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق:  .260
 م.1991/ه1411لبنان، الطبعة األوىل،  -، دار الكتب العلمية، بريوت حسن

ضاء هللا بن حممد ر /دالسنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها، أليب عمرو الداّن، حتقيق:  .261
 .ه1416اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -، دار العاصمة، الرايض إدريس املباركفوري

سري أعالم النبالء لإلمام َشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق شعيب األرانؤوط وآخرون، مؤسسة  .262
 ه.1413بريوت، الطبعة التاسعة،  -الرسالة 

  ،سرية ابن إسحاق .263
ُ
حممد   :بكتاب املبتدأ واملبعث واملغازى، حملمد بن إسحاق بن يسار، حتقيق ةام  سَ امل

 حباث.محيدهللا، معهد الدراسات واأل
لبنان ،  -السرية احللبية يف سرية األمني املأمون، لعلي بن برهان الدين احلليب ، دار املعرفة، بريوت  .264

 ه .1400

عمر عبدالسالم تدمري، دار الراين لرتاث بريوت، الطبعة  :السرية النبوية، البن هشام، علق عليها .265
 ه.1408األوىل، 

حتقيق: أمحد بن يوسف الدقاق، دار املأمون، الطبعة شأن الدعاء، لإلمام محد بن حممد اخلطايب،  .266
 .ه1404األوىل، 

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حملمد خملوف التونسي، الدار السلفية، مصر، الطبعة األوىل،  .267
 .ه1349

اململكة العربية  -شذا العرف يف فن الصرف، ألمحد احلمالوي، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة  .268
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 ية.السعود
 لبنان. -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي، دار الكتب العلمية، بريوت  .269

شرح أمساء هللا احلسىن ، لعبد الكرمي بن هوازن القشريي، حتقيق : أمحد عبد املنعم ، دار آزال، الطبعة  .270
 ه .1406الثانية، 

 الاللكائي، حتقيق: أمحد سعد محدان، دار شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أليب القاسم هبة هللا .271
 .ه1402اململكة العربية السعودية،  -طيبة، الرايض 

 مصر. -شرح األَشوّن على ألفية ابن مالك )منهج السالك(، املكتبة األزهرية، القاهرة  .272
بريوت،  -شرح احلكم العطائية، لعبد اجمليد الشرنويب، تعليق: عبد الفتاح الربم، دار ابن كثري، دمشق  .273

 م.1997/ه1417الطبعة اخلامسة، 
حممد زهري الشاويش، املكتب  -شعيب األرنؤوط  :شرح السنة، للحسني بن مسعود البغوي، حققه .274

 ه.1403اإلسالمي بريوت، الطبعة الثانية، 
 القاهرة. -شرح الشاطبية حملمد علي الضباع، مكتبة حممد علي صبيح  .275

 احلنفي، حتقيق: مجاعة من العلماء، وختريج: حممد انصر الدين شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز    .276
 م.1988/ه1408لبنان، الطبعة التاسعة،  -األلباّن، املكتب اإلسالمي، بريوت 

 لبنان. -شرح ديوان احلماسة للمرزوقي، حتقيق: عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت  .277

 د بن صاحل العثيمني، مطابع علي بن علي، قطر.شرح ملعة االعتقاد اهلادي على سبيل الرشاد، حملم .278

شرح معاّن اآلاثر للطحاوي، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة األزدي  .279
 ه.1407احلجري املصري الطحاوي احلنفي، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الثانية، 

 .توضيح املقاصد وتصحيح القواعدشرح نونية ابن القيم = 
 م.1994لبنان،  -شروح التلخيص، لسعد الدين بن عمر التفتازاّن، دار الكتب العلمية، بريوت  .280

 شعب اإلميان للحليمي = املنهاج يف شعب اإلميان.

دار الكتب العلمية،  ،حممد السعيد بسيوّن زغلول شعب اإلميان، ألمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: .281
 .ه1410لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

مصر، الطبعة الثالثة،  -الشعر والشعراء، البن قتيبة، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة  .282
 م.1977
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، لشمس الدين أيب عبدهللا ابن قيم اجلوزية حممد يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل شفاء العليل .283
 اث القاهره.احلساَّن حسن عبدهللا، دار الرت  :بن الشيخ أيب بكر، حترير

الشفاء بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصيب، حتقيق علي حممد البجاوي، دار  .284
 بريوت. -الكتب العريب 

الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية ، ملرعي بن يوسف احلنبلي ، حتقيق : َنم بن عبد الرمحن  .285
 م .1985ه/1415الثانية ، خلف ، دار الفرقان ومؤسسة الرسالة ، الطبعة 

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،  .286
 م.1997ه /1418لبنان، الطبعة األوىل ،  -تعليق أمحد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

الغفور عطار، دار  أمحد عبد :اجلوهري، حتقيق َتج اللغة وصحاح العربية، إلمساعيل بن محاد ،الصحاح .287
 ه.1404 ،، الطبعة الثالثةلبنان - بريوت ،العلم

لبنان، الطبعة  -صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت  .288
 م.1993 /ه1414الثانية، 

قيق: د/مصطفى ديب الُبغا، دار ابن كثري صحيح البخاري، أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، حت .289
 م.1987 /ه1407سوراي، الطبعة الثالثة،  -واليمامة، دمشق 

صحيح اجلامع الصغري وزايدته، حملمد انصر الدين األلباّن، املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة الثالثة،  .290
 ه.1408

 ه.1405الطبعة الرابعة، الصحيح املسند من أسباب النزول، ملقبل هادي الوادعي، دار النور،  .291

صحيح مسلم بشرح النووي ، حمليي الدين أيب زكراي حيىي بن شرف النووي، دار الكتاب العريب، بريوت  .292
 م.1987 /ه1407لبنان،  -

حممد فؤاد عبدالباقي، دار  :صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حققه .293
 ه.1412 ،احلديث القاهرة، الطبعة األوىل

صفة الصفوة أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، حتقيق إبراهيم رمضان سعيد اللحام، دار الكتب العلمية  .294
 ه.1409بريوت، الطبعة األوىل،  -

صفة جزيرة العرب ، للحسن بن يعقوب اهلمداّن ، حتقيق : حممد بن علي األكوع ، نشر دار اليمامة ،  .295
 ه.1394
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 /ه1401عبد الرمحن بن حممد الدوسري، دار األرقم، الكويت، الطبعة األوىل، صفوة اآلاثر واملفاهيم، ل .296
 م.1981

الصلة يف َتريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم، البن بشكوال، حتقيق: عزت العطار، مكتبة اخلاَني،  .297
 مصر. -القاهرة 

ر الزرعي ، حتقيق : د/علي بن الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ، البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بك .298
اململكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ،  -حممد الدخيل هللا ، دار العاصمة ، الرايض 

 م .1998ه/1418

، دار املكتبة عبد املعطي أمني قلعجيالضعفاء الكبري، أليب جعفر حممد بن عمر العقيلي، حتقيق:  .299
 م.1984 /ه1404لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 

 .ه1406لبنان،  -ضعيف الرتغيب والرتهيب، حملمد انصر الدين األلباّن، املكتب اإلسالمي، بريوت  .300
 ه.1410ضعيف اجلامع الصغري، حملمد انصر الدين األلباّن، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،  .301

 -عمر، نشر مكتبة وهبة طبقات احلفاظ للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق علي حممد  .302
 ه.1415مصر، الطبعة الثانية، 

 لبنان. -طبقات احلنابلة، للقاضي حممد بن أيب يعلى، دار املعرفة، بريوت  .303

طبقات الشافعية الكربى، أليب نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، حتقيق : د/  .304
مصر ، الطبعة الثانية ،  -اجليزة  عبدالفتاح حممد احللو  د/ حممود حممد الطناحي ، دار هجر ،

 م .1992
طبقات الشافعية، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة، حتقيق : د/ حافظ عبد العليم  .305

 ه .1407لبنان، الطبعة األوىل،  -خان، دار عامل الكتب، بريوت 

مصر،  -ة اخلاَني، القاهرة طبقات الصوفية، أليب عبد الرمحن السلمي، حتقيق: نور الدين شريبة، مكتب .306
 م.1997 /ه1418الطبعة الثالثة، 

 سوراي. -طبقات الفقهاء، أليب إسحاق الشريازي، حتقيق: خليل امليس، دار القلم، بريوت  .307

 لبنان. -الطبقات الكربى، البن سعد حممد بن سعد الزهري، دار صادر، بريوت  .308

 مصر. -وفيقية، القاهرة الطبقات الكربى، لعبد الوهاب الشعراّن، املكتبة الت .309
السيوطي، حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة وهبة،  بن أيب بكر عبد الرمحن طبقات املفسرين، جلالل الدين .310
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 .ه1396مصر، الطبعة األوىل،  -القاهرة 
طبقات املفسرين، ألمحد بن حممد األدهنوي، حتقيق: سليمان بن صاحل ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة  .311

 م.1997ململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، ا -املنورة 
جلنة من العلماء إبشراف  :طبقات املفسرين، لشمس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي، راجعه .312

 .لبنان - بريوت ،الناشر، دار الكتب العلمية
د أبو الفضل طبقات النحويني واللغويني ، أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي ، حتقيق : حمم .313

 م.1973ه/1362مصر، -إبراهيم ، دار املعارف ، القاهرة
طريق اهلجرتني وابب السعادتني، البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر، حتقيق: عمر حممود أبو عمر، دار  .314

 م.1988 /ه1409اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -ابن القيم، الدمام 

( ضمن جمموع ابخلزانة 289/1احتة، البن عجيبة احلسين، خمطوط برقم )الطريق الواضحة ألسرار الف .315
 املغرب. -الصبيحية، سال 

العرب يف خرب من غرب، لإلمام حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: صالح الدين املنجد، مطبعة حكومة  .316
 م.1948الكويت، الكويت، الطبعة الثانية، 

، لزكراي بن حممد القزويين، مطبوع مع كتاب حياة عجائب املخلوقات واحليواانت وغرائب املوجودات .317
 م.2001، ه1422لبنان، الطبعة الثالثة،  -احليوان الكربى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

العجاب يف بيان األسباب، ألمحد بن حجر العسقالّن، حتقيق: عبد احلكيم األنيس، دار ابن اجلوزي،  .318
 م.1997 /ه1418، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية  -الدمام 

لبنان، الطبعة  -العقد الفريد، ألمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  .319
 م.1996 /ه1416الثانية، 

العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ، حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي ، حتقيق : حممد حامد  .320
 لبنان . -الكتاب العريب ، بريوت  الفقي ، دار

العقيدة الواسطية، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق: حممد بن مانع، الرَئسة العامة  .321
 .ه1412اململكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية،  -إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء، الرايض 

 -حتقيق: أشرف بن عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف، الرايض  العلو للعلي الغفار، لإلمام الذهيب، .322
 م.1995اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
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عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، للسمني احلليب أمحد بن يوسف بن عبد الدائم، حتقيق: حممد  .323
 م.1996 /ه1417ىل، لبنان، الطبعة األو  -ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت 

عوارف املعارف، لشهاب الدين عمر بن حممد السهروردي، ضبط: حممد اخلالدي، دار الكتب العلمية،  .324
 م.1999 /ه1420لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

عون املعبود شرح سنن أيب داود، أليب الطيب حممد َشس احلق العظيم آابدي مع شرح احلافظ ابن قيم  .325
 ه.1407عبدالرمحن حممد عثمان، مكتبة ابن تيمية القاهرة، الطبعة الثالثة،  :اجلوزية، حتقيق

 العني = كتاب العني
 عيون األخبار، البن قتيبة الدينوري، دار الكتاب العريب، بريوت. .326

عيون األنباء يف طبقات األطباء، ألمحد بن القاسم السعدي، حتقيق: د/نزار رضا، دار مكتبة احلياة،  .327
 لبنان. -بريوت 

غاية النهاية يف طبقات القراء ، حملمد بن حممد ابن اجلزري، عين بنشره ج.برجسرتاسر، دار الكتب  .328
 م.1982ه /1402لبنان ،الطبعة الثالثة  -العلمية ، بريوت 

حممد غياث اجلنباز،  :الغاية يف القراءات العشر، أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري، حتقيق .329
 ه.1405 ،، الطبعة األوىلاململكة العربية السعودية - الرايض ،العبيكانمكتبة 

َشران سركال يونس  :غرائب التفسري وعجائب التأويل، للشيخ حممود بن محزة الكرماّن، حتقيق د .330
 ه.1408 ،، الطبعة األوىلاململكة العربية السعودية - جدة ،العجلي، دار القبلة

مع البيان للطربي، للعالمة نظام الدين احلسن بن حممد غرائب القرآن ورغائب الفرقان حباشية جا .331
 ه.1407النيسابوري، دار الراين للرتاث، 

 لبنان، الطبعة الثالثة. -غرائب اللغة العربية، لرفائيل َنلة اليسوعي، دار املشرق، بريوت  .332
ر الكتاب غريب احلديث ، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، حتقيق : د/ حممد عبد املعيد خان، دا .333

 ه.1396لبنان، الطبعة األوىل،  -العريب، بريوت 
غريب احلديث، لإلمام اخلطايب محد بن حممد البسيت، حتقيق: عبد الكرمي إبراهيم العزابوي، نشر جامعة  .334

 .ه1402اململكة العربية السعودية، الطلعة األوىل،  -أم القرى، مكة املكرمة 
 .غريب القرآن البن عزيز = نزهة القلوب 

عز /د، أليب القاسم ابن بشكوال، حتقيق: الواقعة يف متون األحاديث املسندةغوامض األمساء املبهمة  .335
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لبنان، الطبعة األوىل،  -، دار عامل الكتب، بريوت الدين علي السيد , حممد كمال الدين عز الدين
 .ه1407

بجاوي وحممد أبو الفضل الفائق يف غريب احلديث، حملمود بن عمر الزخمشري، حتقيق: علي حممد ال .336
 لبنان، الطبعة الثانية. -إبراهيم، دار املعرفة، بريوت 

الفتاوى الفقهية يف أهم القضااي من عهد السعديني إىل ما قبل احلماية، للحسن اليويب، نشر وزارة  .337
 م.1998 /ه1419األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب، 

 م ابن تيمية.فتاوى شيخ اإلسالم = جمموع فتاوى شيخ اإلسال

حمب  :فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالّن، إخراج .338
 ه.1407 ،، الطبعة األوىلمصر - القاهرة ،الدين اخلطيب، دار الراين للرتاث

 الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري القاضي البيضاوي، لعبد الرؤوف املناوي، حتقيق أمحد جمتىب .339
 ه.1406الرايض، الطبعة األوىل،  -السلفي، دار العاصمة 

 :مد بن علي بن حممد الشوكاّن، تعليقحمل اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، فتح القدير .340
 .اململكة العربية السعودية - مكة املكرمة ،سعيد حممد اللحام، املكتبة التجارية

د بن حيي بن جابر البالذري، حتقيق/ عبدهللا أنيس الطباع وعمر أنيس فتوح البلدان، أليب العباس أمح .341
 ه.1407الطباع، مؤسسة املعارف بريوت، 

الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني، لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهري ابجلمل، دار  .342
 إحياء الرتاث العريب بريوت.

 ، ألمحد بن عجيبة احلسين، دار الفكر .الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية .343

، دار الكتب العلمية، السعيد بن بسيوّن زغلولالفردوس مبأثور اخلطاب، أليب شجاع الديلمي، حتقيق:  .344
 .1986لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 

 -الفروق اللغوية، أليب هالل العسكري، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت  .345
 م.2000 /ه1421لبنان، الطبعة األوىل، 

لبنان، الطبعة األوىل،  -فضائل الصحابة، ألمحد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية، بريوت  .346
 .ه1405

لبنان،  -فضائل القرآن، ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: د/فاروق محادة، دار إحياء العلوم، بريوت  .347
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 م.1992الطبعة الثانية، 
 ه.1404مي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، الطبعة الثالثة، الفقه اإلسال .348

 /ه1407اململكة العربية السعودية،  -فقه السنة، للسيد سابق، مكتبة اخلدمات احلديثة، جدة  .349
 م.1986

فقه اللغة، أليب منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب، حتقيق: د/ مجال طلبة، دار الكتب العلمية، بريوت  .350
 .ه1414لبنان،  -

الفكر السامي يف َتريخ الفقه اإلسالمي، حملمد بن احلسن احلجوي، املكتبة العلمية، املدينة املنورة،  .351
 م.1977، ه1397

 املغرب، اجمللد السادس.-فهارس خمطوطات اخلزانة احلسنية ابلقصر امللكي يف الرابط .352
 فهرس اخلزانة التيمورية يف مصر، اجمللد األول. .353

خمطوطات التفسري وعلومه، مؤسسة  -شامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط، علوم القرآن الفهرس ال .354
 آل البيت، اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، األردن.

املغرب، أتليف يس علوش، وعبد الرمحن  -فهرس املخطوطات العربية املخفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط  .355
 الرجراجي.

ت ملؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، الدار فهرس املخطوطا .356
 املغرب. -البيضاء 

 فهرس بعض املخطوطات العربية املودعة ببلدية اإلسكندرية، مجع وترتيب: حممد البشري الشندي. .357
 املغرب، وضع الصديق بن العريب. -فهرس خمطوطات ابن يوسف يف مراكش  .358

 املغرب. -ت اخلزانة العلمية الصبيحية يف سال فهرس خمطوطا .359
 فهرس خمطوطات املغرب يف مكتبة جامعة امللك سعود ابلرايض، اجمللد الثاّن، والرابع، والثامن. .360

 املغرب. -فهرس خمطوطات املكتبة العامة واحملفوظات بتطوان  .361
 فهرس خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اجمللد الثاّن. .362

علوم القرآن الكرمي، صالح اخليمي، مطبوعات جممع اللغة  -خمطوطات دار الكتب الظاهرية  فهرس .363
 .ه1403سوراي،  -العربية، دمشق 
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فهرس خمطوطات مكتبة األوقاف العامة يف املوصل، إعداد سامل عبد الرزاق أمحد، جامعة املوصل ،  .364
 م .1975ه/1395

 تركيا. -فهرس مكتبة فاتح كتبخانة، اسطنبول  .365
لبنان،  -الفهرست البن الندمي: حممد بن يعقوب، حتقيق: يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت  .366

 م.2002 /ه1422الطبعة الثانية، 
، الطبعة لبنان - بريوت ،، تعليق إبراهيم رمضان، دار املعرفة: حممد بن يعقوبالبن الندمي ،الفهرست .367

 ه.1415 ،األوىل

 -األمة، لعبد الرمحن اجلزويل، خمطوط مصور ابملكتبة الصبيحية بسال الفوائد اجلمة يف إسناد علوم  .368
 (.383املغرب، برقم )

 األردن. -فوائد العراقيني، أليب سعيد النقاش، حتقيق جمدي السيد إبراهيم، الدار الشامية، عمان  .369
طبعة الثالثة، الفوائد اجملموعة للشوكاّن، حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، املكتب اإلسالمي، ال .370

 .ه1401
فوائد يف مشكل القرآن لعز الدين عبد العزيز ين عبد السالم ، حتقيق : د/ سيد رضوان علي الندوي،  .371

 م.1982ه /1402اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية  -دار الشروق، جدة 
ربى، مصر، الطبعة األوىل، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لعبد الرؤوف املناوي، املكتبة التجارية الك .372

 م.1956

 = إصالح الوجوه والنظائر . قاموس القرآن
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة  :جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، حتقيق ،القاموس احمليط .373

 ه.1407 ،الرسالة، مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة الثانية
جتماعية واالقتصادية ، حملمد البشري بن عبد هللا الفاسي قبيلة بين زروال مظاهر حياهتا الثقافية واال .374

 املغرب . -الفهري ، منشورات مجعية علوم اإلنسان ، الرابط 
 م.2002القراءات الشاذة ، البن خالوية ،حتقيق : برجسرتاسر وآرثر جفري ، دار الكندي ، األردن ،  .375

 .العربية ي، دار إحياء الكتبالقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبدالفتاح القاض .376
ه 1405لبنان، الطبعة الثانية،  -القرآن والصورة البيانية، د/عبد القادر حسني، عامل الكتب، بريوت  .377

 م.1985/
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 -قرى الضيف، لعبد هللا بن حممد بن عبيد، حتقيق: عبد هللا املنصور، مكتبة أضواء السلف، الرايض  .378
 م.1997وىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة األ

 مصر . -القصد اجملرد يف االسم املفرد، البن عطاء هللا السكندري، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  .379
القصد واألمم يف التعريف أبصول أنساب العرب والعجم، أليب عمر يوسف ابن عبد الرب، حتقيق: إبراهيم  .380

 .ه1405، لبنان، الطبعة األوىل -األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت 
لبنان،  -قصص األنبياء، املسم ى )عرائس اجملالس(، أليب إسحاق الثعليب، دار الكتب العلمية، بريوت  .381

 م.1994
 .ه1398القطع واإلئتناف، أليب جعفر النحاس، حتقيق: د/أمحد خطاب، مطبعة العاّن، بغداد،  .382

الكرمي احلنبلي، حتقيق: سامي عطا قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن، ملرعي بن يوسف  .383
 .ه1400حسن، دار القرآن الكرمي، الكويت، 

 ه.1408 ، القواعد احلسان لتفسري القرآن، عبد الرمحن بن انصر السعدي، مطابع الصانع .384
 بريوت. -للحافظ عبد الرمحن بن رجب احلنبلي، دار املعرفة  ،القواعد .385

ريد إىل مقام التوحيد، أليب طالب املكي: حممد بن علي قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق امل .386
لبنان، الطلعة األوىل،  -بن عطية، ضبط وتصحيح: ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت 

 م.1997 /ه1417
القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز، )املعروف بشرح املخلاليت على انظمة الزهر(، لرضوان بن حممد  .387

اململكة العربية السعودية،  -حتقيق عبد الرزاق بن علي إبراهيم، مطابع الرشيد، املدينة املنورة  املخلاليت،
 م.1992/ه1412الطبعة األوىل، 

الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف، لإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالّن، مطبوع يف آخر  الكايف .388
 تفسري الكشاف، دار املعرفة بريوت.

لبنان، الطبعة  -خ، البن األثري ، حتقيق: عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت الكامل يف التاري .389
 م1995 /ه1415الثانية، 

 ،، الطبعة الثانيةلبنان - بريوت ،ألمحد قب  ش، دار اجليل ،الكامل يف النحو والصرف واإلعراب .390
 م.1974

لبنان، الطبعة  -دار الفكر، بريوت  ،حيىي خمتار غزاويالكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، حتقيق:  .391
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 م.1988 /ه1409الثالثة، 
 لبنان. -الكبائر، لإلمام الذهيب، دار الندوة اجلديدة، بريوت  .392

الكربيت األمحر يف علوم الشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب، لعبد الوهاب الشعراّن، دار إحياء الرتاث  .393
 ن.لبنا -العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، بريوت 

 كتاب السبعة = السبعة
كتاب العني ، للخليل بن أمحد الفراهيدي ، حتقيق : د/ مهدي املخزومي ، ود/إبراهيم السامرائي ، دار  .394

 ومكتبة اهلالل .
لبنان، الطبعة الثالثة،  -الكتاب لسيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، دار عامل الكتب، بريوت  .395

 م.1983 /ه1403
 لبنان. -، حملمد أعلى بن علي التهانوي، دار صادر، بريوت كشاف اصطالحات الفنون .396

أليب القاسم جارهللا حممود بن عمر  عن حقائق التن زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الكشاف .397
 لبنان. - بريوت ،الزخمشري اخلوارزمي، دار املعرفة

حتقيق: حممد حممود  بلسي،الكشف اإلهلي عن شديد الضعف واملوضوع الواهي، حملمد بن حممد الطرا .398
 . ه1408اململكة العربية السعودية،  -بكار، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة 

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عم ا اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إلمساعيل العجلوّن، حتقيق:  .399
 م.1985 /ه1405لبنان، الطلعة الرابعة،  -أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، بريوت 

املعروف حباجي خليفة،  ،ملصطفى بن عبد هللا القسطنطيين ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .400
 ه.1413 لبنان، - بريوت ،دار الكتب العلمية

كشف املشكالت وإيضاح املعضالت ، أليب احلسن الباقويل ، حتقيق : حممد الدايل، نشر جممع اللغة  .401
 م .1995ة األوىل ، سوراي ، الطبع -العربية ، دمشق 

عبداجلواد خلف، جامعة الدراسات  :حتقيق ،لبدر الدين بن مجاعة ،كشف املعاّن يف املتشابه من املثاّن .402
 ه.1410، اإلسالمية، الطبعة األوىل

الكشف والبيان، أليب إسحاق الثعليب، حتقيق: أيب حممد بن عاشور، ونظري الساعدي، دار إحياء  .403
 م.2002/ه1422لطبعة األوىل، لبنان، ا -الرتاث، بريوت 

 -الكلمات احلسان يف احلروف السبعة ومجع القرآن، حملمد خبيت املطيعي، دار الرائد العريب، بريوت  .404
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 م.1982 /ه1403لبنان، 
كنز العمال يف سنن األفعال واألقوال، لعالء الدين اهلندي، حتقيق: بكري حياّن، مؤسسة الرسالة،  .405

 م.1979 /ه1399لبنان،  -بريوت 

اللؤلؤ املرصوع فيما ال أصل له أو أبصله موضوع، حملمد بن خليل املشيشي القاوقجي، حتقيق: فواز  .406
 .ه1415لبنان، الطبعة األوىل،  -زمريل، دار البشائر اإلسالمية، بريوت 

، دار الكتب لسيوطيا بن أيب بكر عبد الرمحن الل الدينجل ،الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة .407
 .ه1417لبنان، الطبعة األوىل،  -ية، بريوت العلم

 ز(.3139املغرب، برقم ) -المية الوفيات، حملمد بن علي الفشتايل، خمطوط ابخلزانة احلسنية ابلرابط  .408

حممد علي قطب، املكتبة العصرية  :لباب النقول يف أسباب النزول، جلالل الدين السيوطي، تعليق .409
 ه.1415بريوت، 

 ،، الطبعة الثالثةلبنان - بريوت ،لعز الدين بن األثري اجلزري، دار صادر ،اباللباب يف هتذيب األنس .410
 ه.1414

 بريوت، لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممود بن مكرم ابن منظور األفريقي املصري، دار صادر .411
 ه.1410 ،، الطبعة األوىللبنان -

 /ه1406لبنان، الطبعة الثالثة،  -ريوت لسان امليزان، ألمحد بن حجر العسقالّن، مؤسسة األعلمي، ب .412
 م.1986

لطائف املنن يف مناقب الشيخ أيب العباس املرسي وشيخه الشاذيل أيب احلسن، البن عطاء هللا أمحد بن  .413
 مصر، الطبعة الثانية. -حممد السكندري، حتقيق : د/ عبد احلليم حممود، دار املعارف، القاهرة 

العباس املرسي وشيخه الشاذيل أيب احلسن، البن عطاء هللا أمحد بن لطائف املنن يف مناقب الشيخ أيب  .414
لبنان، الطبعة األوىل،  -حممد السكندري، حتقيق : خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت 

 ه .1418

 لغة الفقه = حترير ألفاظ التنبيه .
 ّن.لواقح األنوار يف طبقات األخيار = الطبقات الكربى لعبد الوهاب الشعرا

 -لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ، حملمد بن أمحد السفاريين، املكتب اإلسالمي، بريوت  .415
 م.1985ه /1405اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ،  -لبنان، ومكتبة أسامة، الرايض 
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 م.1988 ،شرةمباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل، دار العلم بريوت، الطبعة السابعة ع .416
لبنان، الطبعة الرابعة والعشرون،  -مباحث يف علوم القرآن، ملناع خليل القطان، مؤسسة الرسالة، بريوت  .417

 م.1993 /ه1414

متشابه القرآن أليب احلسن علي بن محزة الكسائي، حتقيق: د/صبيح التميمي، منشورات كلية الدعوة  .418
 م.1994ليبيا، الطبعة األوىل،  -اإلسالمية، طرابلس 

 ه.1407القاهرة،  -منت القصيدتني النونية وامليمية البن القيم، مكتبة ابن تيمية  .419
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، لنصر هللا بن حممد املوصلي، تقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد،  .420

 م.1995لبنان،  -املكتبة العصرية، بريوت 

 حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة. :لتيمي، تعليقجماز القرآن، أليب عبيدة معمر بن املثىن ا .421
 اجملتىب = السنن الصغرى للنسائي .

(، عام 15املغرب، العدد) -جملة اإلحياء، جملة إسالمية جامعة، تصدرها رابطة علماء الغرب، الرابط  .422
 م.2000

 بع .اململكة العربية السعودية، العدد السا -جملة اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة  .423
 جملة الدراسات ، الكويت ، العدد الثامن. .424

(، السنة احلادية والعشرين، 220، 219جملة الرسالة اإلسالمية، نشر األوقاف العراقية، بغداد، عدد ) .425
 م.1988عام 

 جملة كلية اآلداب بفاس، العدد الثاّن. .426

 غرب.امل -م، فاس 1985(  عام 16جملة كلية الشريعة ، جملة إسالمية علمية، العدد) .427

 جملة جممع اللغة العربية ، العدد الثاّن . .428
،  دار الكتاب العريبو دار الراين للرتاث ,،  علي بن أيب بكر اهليثمي، ل جممع الزوائد ومنبع الفوائد .429

 ه .1407،  بريوتو القاهرة , 
 ،ةزهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسال :جممل اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس، دراسة وحتقيق .430

 ه.1406 ،، الطبعة الثانيةلبنان - بريوت

حممد َنيب املطيعي، مكتبة  :اجملموع شرح املهذب، لإلمام أيب زكراي حمي الدين ابن شرف النووي، حتقيق .431
 اإلرشاد جده.
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الرمحن بن قاسم وابنه حممد، مكتبة النهضة  شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية، مجع عبد جمموع فتاوى .432
 ه.1404احلديثة مكة، 

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ، مجع : حممد بن سعد الشويعر ،  .433
 ه.1408اململكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ،  -مطابع العبيكان ، الرايض 

 لبنان. -جمموعة رسائل اإلمام الغزايل، نشر دار الكتب العلمية، بريوت  .434
حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر بريوت، الطبعة  :مد مجال الدين القامسي، حتقيقحماسن التأويل، حمل .435

 ه.1398الثانية، 
َحرب  ، حملمد بن حبيب ، املكتب التجاري ، بريوت ،  .436

ُ
 ه .1361امل

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق/ علي  .437
 د/ عبدالفتاح إمساعيل شليب. -عبداحلليم النجار  د/ -النجدي انصف 

بريوت،  -احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي، حتقيق د/ حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر  .438
 ه.1404الطبعة الثالثة ، 

روق الرحايل الفا :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد عبداحلق بن عطية األندلسي، حتقيق .439
حممد الشافعي صادق العناّن،  -السيد عبدالعال السيد إبراهيم  -عبدهللا بن إبراهيم األنصاري  -

 ه.1401 ،، الطبعة األوىلقطر - الدوحه
احملكم يف نقط املصاحف ، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداّن ، حتقيق : د/ عزة حسن ، دار الفكر  ،  .440

 ه .1407سوراي ، الطبعة الثانية ،  -دمشق 
عبدالغفار سليمان  :حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، حتقيق د احمللى ابآلاثر، أليب .441

 ه.1408، لبنان - بريوت ،البنداري، دار الكتب العلمية

 م.1992لبنان ،  -خمتار الصحاح ، حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ، بريوت  .442
لة على اجلهمية واملعطلة، البن قيم اجلوزية، اختصره: حممد ابن املوصلي، دار الندوة خمتصر الصواعق املرس .443

 م.1984/ه1405لبنان،  -اجلديدة، بريوت 
 املخص ص البن سيده ، علي بن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. .444

 بريوت ،دار الكتب العلمية مدارج السالكني، أليب عبدهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، .445
 ه.1408 ،، الطبعة الثانيةلبنان -
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 لبنان. -مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لعبد هللا بن أمحد النسفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت  .446
، دار د. حممد ضياء االرمحن األعظمياملدخل إىل السنن الكربى، ألمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق:  .447

 .ه1404ت، اخللفاء، الكوي
املدهش ، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي ، تعليق د/ مروان قباّن، دار الكتب العلمية ،  .448

 لبنان . -بريوت 
 مصر. -مرآة اجلنان وعربة اليقظان، لليافعي اليمين، دار الفكر العريب ، القاهرة  .449

يب بن أيب احملاسن الفاسي، طبعة مرآة احملاسن من أخبار الشيخ أيب احملاسن، أليب حامد حممد العر  .450
 حجرية، فاس.

 -مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع، حتقيق: علي البجاوي، عيسى البايب احلليب، القاهرة  .451
 م.1954 /ه1373مصر، 

لبنان،  -املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، أليب شامة املقدسي، دار صادر، بريوت  .452
 م.1975 /ه1395

املرصع يف اآلابء واألمهات والبنني والبنات، الب انألثري اجلزري، حتقيق: إبراهيم السامرائي، مطبعة  .453
 م.1971 /ه1391اإلرشاد، بغداد، 

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، للمال علي قاري املباركفوري، حتقيق: مجال عيتاّن، دار الكتب  .454
 لبنان. -العلمية، بريوت 

 م.1983لبنان، الطبعة اخلامس،  -لي بن احلسني املسعودي، دار األندلس، بريوت مروج الذهب، لع .455

 ،ن، مكتبة املؤيديمروايت اإلمام أمحد بن حنبل يف التفسري، مجع وختريج حكمت بشري ايسني وآخر  .456
 ه.1414 ،، الطبعة األوىلاململكة العربية السعودية - الرايض

عبد الرمحن السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم  لدينيف علوم اللغة وأنواعها، جلالل ااملزهر  .457
 مصر، الطبعة الثالثة. -وآخرين، مكتبة اإلميان، القاهرة 

عبد الرمحن السيوطي، حتقيق: فؤاد منصور، دار الكتب  يف علوم اللغة وأنواعها، جلالل الديناملزهر  .458
 م.1998لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 

، دار الكتب مصطفى عبد القادر عطاعلى الصحيحني، أليب عبد هللا احلاكم، حتقيق: املستدرك  .459
 .ه1411لبنا، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت 
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املستطرف يف كل فن مستظرف، حملمد بن أمحد أيب الفتح األبشيهي، حتقيق: د/مفيد حممد قميحة ، دار  .460
 م.1986، لبنان ، الطبعة الثانية -الكتب العلمية، بريوت 

مسند أيب داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن اجلارود، حتقيق: د/حممد الرتكي، دار هجر، الطبعة  .461
 م.1999 /ه1419األوىل، 

 لبنان. -مسند أيب داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن اجلارود، دار املعرفة ، بريوت  .462
 -سني سليم أسد، دار املأمون، دمشق مسند أيب يعلى، أليب يعلى أمحد بن علي املوصلي، حتقيق: ح .463

 م.1984 /ه1404سوراي، الطبعة األوىل، 
حممد سليم إبراهيم مساره، املكتب  حتقيق:مسند اإلمام أمحد بن حنبل، إشراف د/ مسري طه اجملذوب،  .464

 ه.1413، اإلسالمي بريوت، الطبعة األوىل
 ،عبدهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة /د :شعيب األرانؤوط ومجاعة، أبشراف :حتقيق ،مسند اإلمام أمحد .465

 ه.1413 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت

، مؤسسة الرسالة، محدي بن عبد اجمليد السلفيمسند الشهاب، حملمد بن سالمة القضاعي، حتقيق:  .466
 م.1986 /ه1407لبنان، الطبعة الثانية،  -بريوت 

 مسند الفردوس = الفردوس مبأثور اخلطاب.

شواهد الكشاف، حملمد عليان املرزوقي الشافعي، مطبوع يف آخر تفسري  مشاهد اإلنصاف على .467
 .لبنان - بريوت ،الكشاف، دار املعرفة

 م.1959لبنان،  -مشاهري علماء األمصار، حملمد بن حبان، دار الكتب العلمية، بريوت  .468
 ه .1333مشكل اآلاثر ، أليب جعفر الطحاوي، دار صادر، الطبعة األوىل،  .469

لبنان، الطبعة األوىل،  - بكر عبد هللا بن أيب داود، دار الكتب العلمية، بريوت املصاحف، أليب .470
 م.1985 /ه1405

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، ألمحد بن حممد بن علي الفيومي ، املكتبة العلمية ،  .471
 لبنان . -بريوت 

الرمحن ابن اجلوزي، حتقيق: حامت الضامن، املصف ى أبكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ، لعبد  .472
 .ه1415لبنان، الطبعة األوىل،  -مؤسسة الرسالة، بريوت 

 -املصنف، لعبدالرزاق بن مهام الصنعاّن، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت  .473
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 .ه1403لبنان، الطبعة الثانية، 
اهلروي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع، لعلي القاري  .474

 م.1984، ه1404لبنان، الطبعة الرابعة،  -املطبوعات اإلسالمية، بريوت 
 /ه1401لبنان،  -املطلع على أبواب املقنع، حملمد بن أيب الفتح، املكتب اإلسالمي، بريوت  .475

 م.1981
 املعارف ، البن قتيبة ، دار املعارف ، مصر ، الطبعة الثانية . .476

عثمان مجعه ضمرييه  -حممد عبدهللا النمر  :معامل التنزيل، أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق .477
 ه.1409، اململكة العربية السعودية - الرايض ،سليمان مسلم احلرش، دار طيبة -

عبدالسالم  :معامل السنن شرح سنن أيب داود، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت، خرجه .478
 ه.1411 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،بدالشايف حممد، دار الكتب العلميةع

لبنان،  -معاّن القراءات، أليب منصور األزهري، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت  .479
 م.1999 /ه1420الطبعة األوىل، 

الصابوّن، مركز إحياء الرتاث  حممد علي :لإلمام أيب جعفر النحاس، حتقيق ،معاّن القرآن الكرمي .480
 ه.1409اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

ري، حتقيق ،معاّن القرآن وإعرابه .481 دار د/ عبداجلليل عبده شليب،  :للزجاج أيب إسحاق بن إبراهيم بن الس 
 ه.1408 ،عامل الكتب، الطبعة األوىل

 .لبنان - بريوت ،لنجار، دار السرورأليب زكراي حيي بن زايد الفراء، حتقيق/ حممد بن علي ا ،معاّن القرآن .482
معاّن القرآن، لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة اجملاشعي، حتقيق: د/فائز فارس، دار البشري، الطبعة  .483

 م.1981 /ه1401الثالثة، 
معرتك األقران يف إعجاز القرآن، جلالل الدين السيوطي، حتقيق: علي البجاوي، دار الفكر العريب،  .484

 مصر. -القاهرة 
 لبنان. -م األدابء، لياقوت احلموي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت معج .485

لبنان، الطبعة السابعة،  -معجم اإلعراب واإلمالء، إلميل بديع يعقوب، دار العلم للماليني، بريوت  .486
 م.1996

 معجم األماكن الواردة يف املعلقات العشر ، لسعد بن عبد هللا اجلنيدل ، من مطبوعات جامعة اإلمام .487
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 ه.1411اململكة العربية السعودية ،  -حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض 

دار  عبد احملسن احلسيينو طارق بن عوض هللا,املعجم األوسط، لسليمان بن أمحد الطرباّن، حتقيق:  .488
 .ه1415مصر،  -احلرمني، القاهرة 

لبنان،  -إحياء الرتاث، بريوت معجم البلدان، لياقوت احلموي، تقدمي: حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار  .489
 .ه1416

معجم الصحابة، البن قانع، حتقيق: صالح املصرايت، مكتبة الغرابء، املدينة املنورة، اململكة العربية  .490
 .ه1418السعودية، الطبعة األوىل، 

بريوت، ودار  -املعجم الصغري، لسليمان بن أمحد الطرباّن، حتقيق: حممد شكور، املكتب اإلسالمي  .491
 م.1985 /ه1405عم ان، الطبعة األوىل،  - عمار

 -املعجم الكبري، لسليمان بن أمحد الطرباّن، حتقيق: محدي السلفي، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل  .492
 م.1983 /ه1404العراق، الطبعة الثانية، 

 لبنان. -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت  .493

جم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، الطبعة مع .494
 ه.1409، الثالثة

لبنان ،  -املعجم املفص ل يف شواهد اللغة العربية ، إلميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت  .495
 م.1996ه /1417الطبعة األوىل ، 

 م.1986 ،تركيا ،النبوي، مجاعة من املستشرقني، دار الدعوةاملعجم املفهرس أللفاظ احلديث  .496

 ه.1408 ،تركيا ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي، دار الدعوة .497

املعجم امليسر يف القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض، حملمد أمني ضناوي، دار الكتب العلمية، بريوت  .498
 م.1999 /ه1420، لبنان، الطبعة األوىل -

 خرين، الطبعة الثانية.آإبراهيم أنيس و  :جممع اللغة العربية، وإخراج د :إعداد ،املعجم الوسيط .499
 ،، الطبعة السابعةلبنان - بريوت الرسالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة لعمر رضا كحالة، مؤسسة .500

 ه.1414

مصطفى  :العزيز البكري األندلسي، حققهد  بن عبهللا معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، لعبد .501
 ه.1403 ،، الطبعة الثالثةلبنان - بريوت ،السقا، عامل الكتب
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 .ه1403معجم مصنفات القرآن الكرمي، لعلي شواخ، دار الرفاعي، الرايض، الطبعة األوىل،  .502
حممد هارون، دار  السالم بدحتقيق: عمعجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  .503

 ه.1411 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،اجليل
اململكة العربية  -ُمَعر ُب القرآن عريب أصيل، للدكتور/ جاسر خليل أبو صفية، دار أجا، الرايض  .504

 م.2000 /ه1420السعودية، الطبعة األوىل، 
 م.1966إيران ،  -كر، طهران املعر ب من الكالم األعجمي، أليب منصور اجلواليقي، حتقيق : أمحد شا  .505

لذهيب، حتقيق حممد سيد جاد احلق، دار الكتب إلمام امعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ل .506
 ، الطبعة األوىل.مصر - القاهرة ،احلديثة

 ه.1394 ،املعرفة والتاريخ، أليب يوسف الفسوي، حتقيق إكرم ضياء العمري، مطبعة اإلرشاد بغداد .507

، لبنان - بريوت ،د/ مارسدن جونس، عامل الكتب :قدي، حملمد بن عمر بن واقد، حتقيقمغازي الوا .508
 ه.1404 ،الطبعة الثالثة

املغرب يف ترتيب املعرب، أليب الفتح انصر الدين بن عبد السيد بن علي بن املطرز ، حتقيق : حممود  .509
 م.1979بعة األوىل ، سوراي ، الط -فاخوري وعبد احلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب 

املغرب،  -املغرب يف عهد الدولة السعدية، للدكتور عبد الكرمي كرمي، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء  .510
 م.1978/ه1398الطبعة الثانية، 

املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، ملحق بذيل إحياء علوم الدين،  .511
 م.2001/ه1421لبنان،  -لمية، بريوت دار الكتب الع

 املغين يف الضعفاء، لإلمام الذهيب، حتقيق: نور الدين عرت، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر. .512

الفتاح حممد احللو، هجر،  احملسن الرتكي و د/ عبد هللا بن عبد د/ عبد :البن قدامة، حتقيق ،املغىن .513
 ه.1412 ،الطبعة الثانية

 تفسري الكبري.مفاتيح الغيب =  ال
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، أتليف مصطفى الشهري بطاش كربى زادة، دار  .514

 ه.1405 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،الكتب العلمية
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ، حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، دار الباز للنشر  .515

 لبنان . -اململكة العربية السعودية، دار الكتب العلمية ، بريوت  -يع ، مكة الكرمة والتوز 
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 -مفتاح كنوز السنة، أي. يب. فنسنك، نقله للعربية حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  .516
 ه.1403بريوت، 

يب الُبغا، مؤسسة مفحمات األقران يف مبهمات القرآن، جلالل الدين السيوطي، حتقيق: مصطفى د .517
 بريوت. -علوم القرآن، دمشق 

حممد  :املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاّن، حتقيق .518
 .لبنان - بريوت ،سيد كيالّن، دار املعرفة

 -ملنار، اخلرج املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آايت الصفات، حملمد بن عبد الرمحن املغراوي، دار ا .519
 اململكة العربية السعودية.

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، حملمد السخاوي، حتقيق: حممد  .520
 م.1985 /ه1405لبنان، الطبعة األوىل،  -اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت 

 -ي احلريري، دار الكتب العلمية، بريوت مقامات احلريري، املسم ى ابملقامات األدبية، للقاسم بن عل .521
 لبنان.

 بريوت ،فواز أمحد زمريل، دار ابن حزم بعناية:مقدمة يف أصول التفسري، ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية،  .522
 ه.1414 ،، الطبعة األوىللبنان -

جلايب، دار املقصد األسىن يف شرح معاّن أمساء هللا احلسىن، أليب حامد حممد الغزايل، حتقيق: بسام ا .523
 ه.1407اجلفان واجلايب، قربص، الطبعة األوىل، 

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل ألمحد بن الزبري  .524
 ه.1405 لبنان، - بريوت ،ار النهضة العربيةدد/ حممود كامل أمحد،  :الغرانطي، حتقيق

 ارل بروكلمان.ملحق َتريخ األدب العريب لك .525

حملمد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاّن، حتقيق: عبد األمري علي مهنا، وعلي  ،امللل والنحل .526
 ه.1410بريوت، الطبعة األوىل،  -حسن فاعور، دار املعرفة 

ه 1408لبنان ، -منازل السائرين ، لعبد هللا األنصاري اهلروي ، دار الكتب العلمية ، بريوت .527
 م .1988/

 .ه1356مناقب احلضيكي، املطبعة العربية، الدار البيضاء،  .528
مناهل الصفا يف أخبار امللوك الشرفاء ، لعبد العزيز الفشتايل ، نشر عبد هللا كنون ، املكتبة املهدية ،  .529
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 م .1964ه/1384املغرب ،  -تطوان 
 عة الثالثة.مناهل العرفان يف علوم القرآن، حملمد عبدالعظيم الزرقاّن، دار الفكر، الطب .530

، أليب عبد هللا الزبري بن بكار بن عبد هللا بن مصعب الزبريي ، حتقيق  املنتخب من كتاب أزواج النيب  .531
 ه .1403لبنان ، الطبعة األوىل ،  -: سكينة الشهايب ، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

حممد و مصطفى عبد القادر املنتظم يف َتريخ امللوك واألمم، أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي، حتقيق:  .532
 م.1992/ه1412لبنان، الطبعة األوىل،  -عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

 منتهى األماّن واملسرات يف علوم القراءات = إحتاف فضالء البشر .
 منهاج الدين = املنهاج يف شعب اإلميان.

قيق د/ حممد رشاد سامل، مطابع لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حت النبوية، منهاج السنة .533
 ه.1406جامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة األوىل، 

 لبنان. -املنهاج يف شعب اإلميان، للحليمي، دار الفكر، بريوت  .534
منهج البحث وحتقيق النصوص، د/حيىي وهيب اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  .535

 م.1993
املعر ب، جلالل الدين السيوطي، حتقيق : التهامي الراجحي اهلاَشي، نشر  املهذ ب فيما وقع يف القرآن من .536

 صندوق إحياء الرتاث العريب اإلسالمي املشرتك بني اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة.
 ، دار الكتبحممد عبد الرزاق محزةموارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، لعلي بن أيب بكر اهليثمي، حتقيق:  .537

 لبنان. -العلمية، بريوت 

املوافقات يف أصول الشريعة، أليب إسحاق الشاطيب وهو إبراهيم بن موسى اللخمى الغرانطي املالكي،  .538
 الرايض. -مكتبة الرايض 

 موسوعة أعالم املغرب، تنسيق وحتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي. .539
 رويح أويل الدماثة مبنتقى الكتب الثالثة.موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن الكرمي = ت

سوراي الطبعة الثانية،  -موضوعات الصغاّن، حتقيق: َنم عبد الرمحن خلف، دار املأمون، دمشق  .540
 .ه1405

لبنان، الطبعة  -املوضوعات، البن اجلوزي، حتقيق: توفيق محدان، دار الكتب العلمية، بريوت  .541
 .ه1415األوىل/
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 ،الطبعة األوىل مصر، - القاهره ،نس رضي هللا عنه، دار الراين للرتاثاملوطأ، لإلمام مالك بن أ .542
 ه.1408

 بريوت. -علي حممد البجاوي، دار املعرفة  :ميزان االعتدال لإلمام الذهيب، حتقيق .543
 ه.1343امليسر والقداح ، البن قتيبة ، املطبعة السلفية،  .544

 :لسنن، أليب عبيدالقاسم بن سالم اهلروي، حتقيقالناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز ومافيه من الفرائض وا .545
 ه.1411 ،حممد بن صاحل املديفر، مكتبة الرشد الرايض الطبعة األوىل

الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك، أليب جعفر أمحد بن حممد بن  .546
مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة إمساعيل النحاس، حتقيق د/ سليمان بن إبراهيم بن عبدهللا الالحم، 

 ه.1412، األوىل
 -الناسخ واملنسوخ، البن حزم الظاهري، حتقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت  .547

 .ه1406لبنان، الطبعة األوىل، 
الناسخ واملنسوخ، هلبة هللا بن سالمة املقري، حتقيق: زهري الشاويش وحممد كنعان، املكتب اإلسالمي،  .548

 .ه1404لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت 
لبنان ، الطبعة الثالثة ،  -النبوغ املغريب يف األدب العريب ، لعبد هللا كنون ، دار الكتاب العريب ، بريوت  .549

 م .1975ه/1395
نتائج الفكر ، أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا السهيلي ، حتقيق : حممد بن إبراهيم البنا ، دار  .550

 ه .1404للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ، الرايض 

ْمَن : مجال القراء وكما اإلقراء. .551  نثر الدرر يف ذكر اآلايت والسور = ض 

 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ، البن تغري بردي ، طبع يف دار الكتب املصرية . .552
ّن، حتقيق: يوسف املرعشلي، دار نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز، حملمد بن ُعزَْيز السجستا .553

 م.1990 /ه1410لبنان، الطبعة األوىل،  -املعرفة، بريوت 
ه 1411مصر، الطبعة األوىل  -نزول القرآن على سبعة أحرف، ملناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة  .554

 م .1991/
حممد حجي، وأمحد نشر املثاّن ألهل القرن احلادي عشر والثاّن، حملمد بن الطيب القادري، حتقيق: د/ .555

 م.1977 /ه1397املغرب،  -التوفيق، دار املغرب، الرابط 
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النشر يف القراءات العشر ، أليب اخلري حممد بن حممد الدمشقي، الشهري اببن اجلزري، إشراف علي حممد  .556
 الضباع، دار الكتاب العريب.

حلنفي الزيلعي، دار احلديث نصب الراية لألحاديث اهلداية، جلمال الدين أيب حممد عبدهللا بن يوسف ا .557
 القاهرة.

نفح الطيب عن غصن األندلس الرطيب، ألمحد بن حممد املقري التلمساّن، حتقيق د/ إحسان عباس،  .558
 ه.1388، بريوت -دار صادر 

 :، أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، علق عليه( تفسري املاوردي)النكت والعيون  .559
 ه.1412 ،، الطبعة األوىللبنان - بريوت ،بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية السيد بن عبداملقصود

 :جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ، حتقيقالبن األثري ، واألثر النهاية يف غريب احلديث .560
 .بريوت - بريوت ،حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية-طاهر أمحد الزاوي 

رح أمساء هللا احلسىن، حملمد بن محد احلمود، مكتبة اإلمام الذهيب الكويت، الطبعة النهج األمسى يف ش .561
 ه.1412األوىل ، 

 ،نواسخ القرآن، جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي القرشي البغدادي، دار الكتب العلمية .562
 .لبنان - بريوت

 لبنان. -لكتب الثقافية، بريوت النوافح العطرة، ألمحد الصنعاّن، حتقيق حممد عطا، مؤسسة ا .563

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني من كشف الظنون، إلمساعيل ابشا البغدادي، دار الكتب  .564
 .1413بريوت ،  -العلمية 

الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد الرمحن عوض، دار الكتاب العريب،  .565
 م.1985 /ه1405الطبعة األوىل، لبنان،  -بريوت 

الوايف ابلوفيات، لصالح الدين اخلليل بن أيبك الصفدي، حققه: مجاعة من احملققني، املعهد األملاّن  .566
 .ه1418لبنان،  -لألحباث الشرقية، دار صادر، بريوت 

ة، دار الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، أليب احلسن الواحدي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود ومجاع .567
 .ه1415لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية، بريوت 

وصف إفريقيا، للحسن بن حممد الوزان الفاسي، املعروف بليون اإلفريقي، ترمجة عن الفرنسية: د/حممد  .568
 م.1983حجي، د/حممد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
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د/ إحسان عباس، دار أحياء  :ن حممد بن خلكان، حتقيقوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألمحد ب .569
 بريوت. -الرتاث العريب 

ايقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن، لغالم ثعلب: حممد بن عبد الواحد البغدادي، حتقيق: حممد  .570
، يعقوب الرتكستاّن، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل

 م.2002 /ه1423

يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أليب منصور عبد امللك الثعاليب، حتقيق: د/مفيد حممد قميحة، دار  .571
 م.1983 /ه1403لبنان، الطبعة األوىل،  -الكتب العلمية، بريوت 

ومؤسسة اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر، لعبد الوهاب الشعراّن، دار إحياء الرتاث العريب،  .572
 لبنان. -التاريخ العريب، بريوت 
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 الموضوعات فهرس

 

 3 املقدمة

 13 : الدراسةالقسم األول

 14 : املؤلف عصره وحياته الفصل األول

 43-15 : عصر املؤلف ابختصاراملبحث األول 

 16 احلالة السياسية

 24 احلالة االجتماعية

 36 احلالة العلمية

 75-44 خصية والعلمية: حياته الش املبحث الثاين

 46 امسه وكنيته

 48 نسبه

 49 والدته

 50 وفاته

 51 مؤلفاته ونشاطه العلمي

 56 شيوخه وتالميذه

 58 : دراسة الكتاب الفصل الثاين

 59 اسم الكتاب

 62 ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف
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 64 نسخ الكتاب اخلطية

 73 موضوع الكتاب

 78 منهج املؤلف يف كتابه

 117-80 تفسري ابملأثور وما يتعلق بهال -أ
 81 تفسري القرآن ابلقرآن

 94 منهج املؤلف يف عرض القراءات

 97 تفسري القرآن ابلسنة

 102 تفسري القرآن أبقوال الصحابة والتابعني

 103 أسباب النزول

 106 تعريف املبهم

 108 اإلسرائيليات وما يلحق هبا من القصص

 146-118 ا يتعلق بهالتفسري ابلرأي وم -ب
 119 التفسري الصويف اإلشاري

 124 التفسري اللغوي

 129 موقفه من آايت الصفات

 131 األحكام الفقهية

 اختيارات املؤلف وترجيحاته واجتهاده
 وطريقة عرضه لألقوال

132 

 135 موهم التعارض

 138 االستطراد
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 139 آراؤه يف علوم القرآن

 147 ل عن مصنفات أهل العلممنهج املؤلف يف النق -ج

 153 مصادر املؤلف

 158 مصادره من كتب التفسري

 164 مصادره من كتب معاّن القرآن وغريبه

 168 مصادره يف القراءات

 169 مصادره يف أسباب النزول

 170 مصادره يف املبهم يف القرآن

 171 مصادره يف احلديث

 173 مصادره يف العقائد

 175 مصادره يف اللغة

 178 مصادره يف التاريخ

 181 مصادره يف التصوف

 186 تقومي الكتاب

 236-196 املؤلفات يف مشكل القرآن
 237 صور النسخ اخلطي ة

 251 حتقيق كتاب اللباب يف مشكالت الكتاب

 252 مقدمة املؤلف

 342 سورة الفاحتة

 422 سورة البقرة
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 635 سورة آل عمران

 694 سورة النساء

 759 رة املائدةسو 

 823 سورة األنعام

 866 سورة األعراف

 961 سورة األنفال

 992 سورة التوبة

 1057 اخلامتة

 1062 الفهارس

 1063 فهرس اآلايت

 1106 فهرس القراءات

 1108 فهرس األحاديث

 1114 فهرس اآلاثر

 1115 فهرس األعالم

 1128 فهرس الفرق

 1132 فهرس األماكن

 1137 اليت ذكرها املؤلف فهرس الكتب

 1138 فهرس أبيات الشعر

 1140 فهرس املصادر

 1183 فهرس املوضوعات
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