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ح  صـحــي   اـل

  ×من سيرة ا�مام علي 

  (المرتضى من سيرة المرتضى)
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  السيد جعفر مرتضى العاملي
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  مؤلفحقوق الطبع محفوظة لل

  الطبعة ا*ولى

  م.2009ھـ. ـ 1430
  

  

  

  

  

  

  

  .المركز اس�مي للدراسات
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  بسم 7 الرحمن الرحيم
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  القرآنية ياتالسور وافھرس 

  سورة الفاتحة:

ِحيمِ  1الفاتحة:  ْحَمِن الرَّ   .54 :40ج  .11 :13ج .﴾: ﴿بِْسِم هللاِ الرَّ

  .277 :15ج  .11 :13ج .﴾: ﴿اْلَحْمُد ِ)ِ َربِّ اْلعالَِمينَ 2الفاتحة : 

  .10 :48ج  .54 :40ج  .127 :23ج

ِحيمِ 3الفاتحة:  ْحَمِن الرَّ   .127 :23ج  .277 :15ج .﴾: ﴿الرَّ

  .54 :40ج  .65 :24ج

ينِ : ﴿َمالِِك يَ 4الفاتحة:    .11 :13ج  .172 :8ج .﴾ْوِم الدِّ

  .54 :40ج  .127 :23ج  .277 :15ج

  .172 :8ج  .﴾: ﴿إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 5 :الفاتحة

  .127 :23ج  .278 :15ج  .11 :13ج

  .54 :40ج

َراطَ الُمْستَقِيمَ 6 :الفاتحة   .172 :8ج  .﴾: ﴿اْھِدنَا الصِّ

  .54 :40ج  .278 :15ج  .11، 8 :13ج

  .12, 9 :13ج  .﴾..: ﴿ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِھمْ 7 :الفاتحة

  .54 :40ج
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  البقرةسورة 

  .101, 100 :8ج  ﴾: ﴿ الم1البقرة :

  .104، 101, 100 :8ج .﴾..: ﴿َذلَِك اْلِكتَاُب Eَ َرْيَب فِيِه ھًُدى لِْلُمتَّقِينَ 2البقرة :

َ�ةَ : ﴿الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغيْ 3البقرة:   .148 :38ج  .﴾..ِب َويُقِيُموَن الصَّ

  .93 :42ج  .﴾..: ﴿َختََم هللاُ َعلَى قُلُوبِِھْم َوَعلَى َسْمِعِھمْ 7البقرة: 

  .168 :18ج  .﴾..: ﴿َوإَِذا قِيَل لَھُْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاسُ 13البقرة: 

  .234 :48ج  .﴾..: ﴿إَِذا لَقُوا الَِّذيَن آََمنُوا قَالُوا آََمنَّا14البقرة: 

  .321 :29ج  .﴾..: ﴿إِنَّ هللاَ Eَ يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثًَ� 26 :البقرة

  .﴾..: ﴿َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَ�ئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اUَْْرِض َخلِيفَةً 30البقرة: 

  .91 :8ج  .16 :4ج  .155 :2ج

  .155 :2ج  .﴾..ھَا: ﴿َوَعلََّم آََدَم اUَْْسَماَء ُكلَّ  31البقرة: 

  .155 :2ج  .﴾..: ﴿قَالُوا ُسْبَحانََك Eَ ِعْلَم لَنَا32البقرة: 

  .155 :2ج  .﴾..يَا آََدُم أَْنبِْئھُْم بِأَْسَمائِِھمْ  قَالَ : ﴿33البقرة: 

  .15 :4ج

  .318 :23ج.﴾..: ﴿َوقُْلنَا يَا آََدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ 35البقرة : 

  .78, 74 :27ج  .﴾..: ﴿يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتِيَ 40 :البقرة

  .210 :38ج  .﴾..: ﴿َوEَ تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطلِ 42البقرة: 

َ�ةِ 45 :البقرة ْبِر َوالصَّ   .220 :25ج  .﴾..: ﴿َواْستَِعينُوا بِالصَّ

 ,311, 252, 240: 23ج  .﴾..ِھمْ ﴿الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَّھُْم ُمَ�قُو َربِّ : 46البقرة : 

322.  

: ﴿َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَُّكْم ظَلَْمتُْم أَنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل 54البقرة: 

  .133 :42ج  .16 :31ج  .﴾..فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكمْ 
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  .174 :34ج  .﴾..كَ : ﴿َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نُْؤِمَن لَ 55البقرة: 

  .260, 244 :23ج  .﴾..: ﴿َوظَلَّْلنَا َعلَْيُكُم اْلَغَماَم َوأَْنَزْلنَا57البقرة: 

  .55 :13ج  .﴾..: ﴿َوإِِذ اْستَْسقَى ُموَسى لِقَْوِمهِ 60 :البقرة

  .304 :10ج  .﴾: ﴿فَقُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضھَا73: البقرة

  .﴾..ِمْن بَْعِد َذلَِك فَِھَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً  : ﴿ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكمْ 74 :البقرة

  .93 :42ج  .294 :41ج  .244 :25ج

وَن َوَما يُْعلِنُونَ 77البقرة:    .﴾: ﴿أََوEَ يَْعلَُموَن أَنَّ هللاَ يَْعلَُم َما يُِسرُّ

    .312 :34ج

  .﴾..ْم ثُمَّ يَقُولُوَن ھََذا ِمْن ِعْنِد هللاِ يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديھِ  فََوْيلٌ : ﴿79البقرة: 

  .250 :23ج  .145 :13ج  .300 :11ج

الَِحاتِ 82البقرة:    .320 :28ج  .﴾..: ﴿َوالَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  .16 :31ج  .﴾..: ﴿َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم Eَ تَْسفُِكونَ 84البقرة:

    .﴾..Eَِء تَْقتُلُوَن أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِھمْ : ﴿ثُمَّ أَْنتُْم ھَؤُ 85البقرة: 

  .16 :31ج  .94 :24ج

ا َجاَءھُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاِ ﴿: 89البقرة:   .202 :34ج  .﴾..َولَمَّ

  .270 :8ج  .﴾..﴿َودَّ َكثِيٌر ِمْن أَھِْل الْكِتَابِ لَْو يَُردُّونَُكمْ : 109البقرة: 

  .291 :11ج  .﴾..: ﴿َوقَالَتِ الْيَھُوُد لَيَْستِ النََّصاَرى َعلَى َشْيءٍ 113البقرة: 

  .256, 243 :23ج.﴾..: ﴿َوِ)ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََما تَُولُّوا115البقرة : 

  .﴾..أْتِينَا آَيَةٌ : ﴿َوقَاَل الَِّذيَن Eَ يَْعلَُموَن لَْوEَ يَُكلُِّمنَا هللاُ أَْو تَ 118البقرة: 

  .234 :46ج  .92 :37ج

: ﴿َوإِِذ اْبتَلَى إِبَْراِھيَم َربُّهُ بَِكلَِماٍت فَأَتَمَّھُنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس  124 :البقرة

    .﴾..إَِماماً 

  .254 :23ج  .193 :18ج  .318 :15ج
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  .41 :11ج  .﴾..َوأَْمنًا : ﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنَّاسِ 125: البقرة

  .80 :27ج  .﴾..: ﴿َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَّةِ إِبَْراھِيَم إEَِّ َمنْ 130 :البقرة

  .240، 228 :18ج  .﴾..: ﴿فَإِْن آََمنُوا بِِمثِْل َما آََمنْتُْم بِهِ فَقَِد اھْتََدْوا137البقرة: 

ةٌ قَْد َخلَْت لَھَا َما َكسَ 141 :البقرة   .202 :46ج  .﴾..بَتْ : ﴿تِْلَك أُمَّ

  .126 :23ج  .﴾..: ﴿لِتَُكونُوا ُشھََداَء َعلَى النَّاسِ 143البقرة: 

ةً َوَسطًا144 :البقرة   .238 :24ج  .﴾..: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ

  .238 :24ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن آَتَْينَاھُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ 146 :البقرة

  .315 :13ج  .﴾..ْجھَةٌ ھَُو ُمَولِّيھَا فَاْستَبِقُوا الَْخيَْراتِ : ﴿َولِكُلٍّ وِ 148 :البقرة

  .243 :7ج  .﴾..: ﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََولِّ َوْجھَكَ 150البقرة: 

َ�ةِ 153البقرة:  بْرِ َوالصَّ   .82 :37ج.﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ

  .﴾ا أََصابَْتھُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا ِ)ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعونَ : ﴿الَِّذيَن إِذَ 156 :البقرة

  .127 :48ج  .147 :46ج

َّنَّاهُ لِلنَّاسِ  159البقرة:    .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَْزلْنَا ِمَن الْبَيِّنَاتِ َوالْھَُدى ِمْن بَْعِد َما بَي

  .268 :42ج  .315 :29ج  .311, 306 :8ج

  .268 :42ج  .﴾..: ﴿إEَِّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا160البقرة: 

َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِھلَّ بِِه لَِغْيِر 173 :البقرة َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ : ﴿إِنََّما َحرَّ

    .﴾..هللاِ 

  .183 :26ج  .258 :12ج

  .85 :17ج  .﴾..لْبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوھَُكْم قِبََل الَْمْشرِقِ : ﴿لَيَْس ا177البقرة : 

  .127 :23ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الْقَِصاصُ 178البقرة: 

  .﴾..َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ  ُكتِب: ﴿180: البقرة

  .121 :25ج  .231، 121 :10ج

  .266 :35ج.﴾..: ﴿َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآَنُ 185البقرة: 
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فَُث إِلَى نَِسائُِكمْ 187البقرة:  يَاِم الرَّ   .244 :7ج  .﴾..: ﴿أُِحلَّ لَُكْم لَيْلَةَ الصِّ

  .﴾ َمَواقِيُت لِلنَّاسِ َوالَْحجِّ : ﴿يَْسأَلُونََك َعِن اUَْھِلَّةِ قُْل ھَِي  189البقرة : 

  .96, 92، 90 :24ج  .247 :23ج

  .314, 310 :49ج  .﴾ : ﴿َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكمْ 190البقرة: 

ْھِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاصٌ 194 :البقرة ْھُر اْلَحَراُم بِالشَّ   .﴾..: ﴿الشَّ

  .13 :26ج  .217، 160 :17ج  .8 :13ج

  .37، 13 :41ج    .330, 289، 288 :40ج

  .﴾..: ﴿َوأَْنفِقُوا فِي َسبِيِل هللاِ َوEَ تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْھلَُكةِ 195: البقرة

  .289 :46ج  .24 :31ج  .44 :10ج

وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ِ)ِ فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما196 :البقرة   .﴾..اْستَْيَسَر ِمَن اْلھَْديِ  : ﴿َوأَتِمُّ

  .201 :46ج  .14 :13ج

  .14 :12ج  .﴾..: ﴿ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحيُْث أَفَاَض النَّاسُ 199 :البقرة

  .114 :23ج  .﴾..: ﴿َوِمنْھُْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا َحَسنَةً 201البقرة: 

ْنيَا َويُْشِھُد هللاَ : ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يُعْ 204البقرة:    .﴾..ِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

  .200 :42ج  .160 :4ج

  .﴾..: ﴿َوإَِذا تََولَّى َسَعى فِي اUَْرِض لِيُْفِسَد فِيِھَا َويُْھلَِك الَحْرَث َوالنَّْسلَ 205البقرة:

  .200 :42ج  .24 :31ج

ةُ بِاِْثمِ : ﴿َوإَِذا قِيَل لَهُ اتَِّق هللاَ أَخَ 206البقرة:   .200 :42ج  .﴾..َذْتهُ اْلِعزَّ

: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاِ َوهللاُ َرُءوٌف 207البقرة: 

    .﴾بِاْلِعبَادِ 

  .309، 30 :31ج  .164، 155، 152 :2ج  .301، 162 :4ج

  .146 :48ج  .307 :40ج  .58 :32ج

  .321, 311 :23ج  .﴾..ُروَن إEَِّ أَْن يَأْتِيَھُُم هللاُ فِي ظُلَلٍ : ﴿ھَْل يَنْظُ 210البقرة: 
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  .342، 340 :31ج  .﴾..: ﴿أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَجنَّةَ َولَمَّا يَأْتُِكمْ 214البقرة: 

  .200 :35ج  .﴾..: ﴿يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ 219البقرة: 

  .308 :5ج  .﴾..ِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ : ﴿َوEَ تَنْ 221البقرة: 

  .157 :23ج  .﴾..: ﴿َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ 231البقرة: 

  .183 :9ج  .﴾..: ﴿أَلَْم تََر إِلَى اْلَمxَِ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيلَ  246البقرة: 

  .21 :16ج  .160 :46ج  .180 :37ج

  .﴾..﴿َوقَاَل لَھُْم نَبِيُّھُْم إِنَّ هللاَ قَْد بََعَث لَُكْم َطالُوَت َملًِكا :247 :البقرة

  .180 :37ج  .280 :22ج

ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ هللاَ ُمْبتَلِيُكْم بِنَھٍَر فََمْن َشِرَب 249 :البقرة : ﴿فَلَمَّ

  .167 :13ج  .﴾..إِنَّهُ ِمنِّيِمْنهُ فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم يَْطَعْمهُ فَ 

  .311 :30ج  .239 :29ج  .14 :21ج

  .270, 166، 17 :48ج  .205 :37ج  .115 :31ج

  .﴾..: ﴿فَھََزُموھُْم بِإِْذِن هللاِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوتَ 251البقرة: 

  .183 :9ج  .119, 89 :4ج

ْلنَا بَْعَضھُْم َعلَى بَ 253البقرة:  ُسُل َفضَّ   .﴾..ْعٍض ِمْنھُْم َمْن َكلََّم هللاُ : ﴿تِْلَك الرُّ

  .280 :39ج  .352 :33ج  .327 :31ج

  .124 :41ج  .162 :40ج

  .162 :22ج  .﴾..هللاُ Eَ إِلَهَ إEَِّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ : ﴿255البقرة : 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ 256 :البقرة يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ   .﴾..: ﴿Eَ إِْكَراهَ فِي الدِّ

  .114 :48ج  .34 :26ج  .166 :6ج

  .334 ،56 :22ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَھُْم فِي َسبِيِل هللاِ 261 البقرة :

  .57 :37ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تُبِْطلُوا َصَدقَاتُِكمْ 264البقرة: 

َت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا : ﴿يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُؤْ 269البقرة: 
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    .﴾..َكثِيًرا

  .166 :21ج  .21 :8ج

بَا Eَ يَقُوُموَن إEَِّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطَانُ 275 :البقرة   .﴾..: ﴿الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

  .200 :35ج  .316 :24ج

  .244 :4ج  .﴾..ا اتَّقُوا هللاَ َوَذُروا: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُو278البقرة: 

  .52 :35ج  .﴾..: ﴿َكيَْف تَْكفُُروَن بِا)ِ َوُكنْتُْم أَْمَواتًا فَأَْحيَاُكمْ 28البقرة: 

  .252 :47ج.﴾..: ﴿َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ 280البقرة: 

ى فَاْكتُبُوهُ  : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا 282 :البقرة   .﴾..إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمً

  .294 :27ج  .321 :12ج

َماَواِت َوَما فِي اUَْْرضِ 284البقرة:  , 195، 107 :23ج.﴾..: ﴿ِ)ِ َما فِي السَّ

197.  

ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِّهِ  285البقرة:    .108 :23ج.﴾..: ﴿آََمَن الرَّ

، 109، 108 :23ج.﴾..: ﴿Eَ يَُكلُِّف هللاُ نَفًْسا إEَِّ ُوْسَعھَا لَھَا َما َكَسبَتْ  286البقرة: 

111.  

  آل عمرانسورة 

: ﴿ھَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آَيَاٌت ُمْحَكَماٌت ھُنَّ أُمُّ 7 : آل عمران

    .﴾..اْلِكتَابِ 

  .173 :39ج  .247 :23ج  .107 :8ج

ْسَ�مُ 19: آل عمران ِيَن ِعْنَد هللاِ اْ   .74 :38ج  .﴾..: ﴿إِنَّ الدِّ

  .175 :39ج  .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِآيَاِت هللاِ 21: آل عمران

: ﴿أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَابِ 23 :آل عمران

    .﴾هللاِ 

  .12 :45ج  .243 :28ج



  فھرس: السور وايات القرآنية..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13

  .﴾..: ﴿Eَ يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِينَ 28: آل عمران

  .161 :35ج  .16 :23ج

  .252 :8ج.﴾: ﴿قُْل إِْن كُنْتُْم تُِحبُّوَن هللاَ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِبُْكُم هللاُ 31: آل عمران

  .303 :23ج  .﴾..ِمْن أَنْبَاِء الَْغيْبِ نُوِحيهِ إِلَيْكَ  : ﴿َذلِكَ 44: آل عمران

  .﴾..: ﴿َوَرُسوEً إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنِّي قَْد ِجْئتُُكْم بِآَيٍَة ِمْن َربُِّكمْ 49 :آل عمران

  .20 :29ج  .161 :28ج

ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنھُُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصا52: آل عمران   .﴾..ِري إِلَى هللاِ : ﴿فَلَمَّ

  .247 :23ج  .225 :7ج

  .133، 119 :6ج  .﴾..: ﴿إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعْنَد هللاِ َكَمثَِل آََدمَ 59 :آل عمران

  .119 :6ج.﴾: ﴿الَحقُّ ِمْن َربَِّك فََ� تَُكْن ِمَن الُمْمتَِرينَ 60 :آل عمران

َك فِيهِ ِمْن بَْعِد َما جَ 61 :آل عمران   .﴾..اَءَك ِمَن الِْعلِْم فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع أَبْنَاَءنَا: ﴿فََمْن َحاجَّ

  .118، 78 :50ج  .261 :47ج  .274، 12 :46ج

  .148، 149، 147، 145، 142، 138, 137، 136، 119 :6ج

  .119 :6ج  .﴾..: ﴿إِنَّ ھََذا لَھَُو اْلقََصُص اْلَحقُّ 62: آل عمران

  .119 :6ج .﴾َهللاَ َعلِيٌم بِالُمْفِسِدينَ  : ﴿فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ 63: آل عمران

  .248 :23ج  .﴾..: ﴿إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراھِيَم لَلَِّذيَن اتَّبَُعوهُ 68: آل عمران

  .77 :37ج  .351 :36ج  .81، 75، 50 :27ج

  .250 :23ج.﴾..: ﴿يَا أَھَْل الْكِتَابِ لَِم تَلْبِسُوَن الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ 71 : آل عمران

: ﴿َوقَالَْت طَائِفَةٌ ِمْن أَھِْل اْلِكتَاِب آَِمنُوا بِالَِّذي أُنِْزَل َعلَى الَِّذيَن 72 :آل عمران

    .﴾..آََمنُوا

  .328 :36ج  .35 :26ج

  .320، 318 ,310 :23ج  .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْھِد هللاِ 77: آل عمران

  .250 :23ج  .﴾..فَِريقًا يَْلُووَن أَلِْسنَتَھُمْ : ﴿َوإِنَّ ِمنْھُْم َل 78 : آل عمران
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  .124 :23ج.﴾..: ﴿َوإِْذ أََخَذ هللاُ ِميثَاَق النَّبِيِّيَن لََما آَتَْيتُُكمْ 81: آل عمران

َماَواِت َواUَْْرضِ 83 :آل عمران   .﴾..: ﴿أَفََغْيَر ِديِن هللاِ يَْبُغوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فِي السَّ

  .77 :23ج  .136 :22ج

ْسَ�ِم ِدينًا85: آل عمران ِ  .75 :38ج  .﴾..: ﴿َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اْ

ا تُِحبُّونَ 92: آل عمران   .139 :8ج.﴾: ﴿لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

  .157 :1ج  .﴾..: ﴿آَيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِبَْراھِيَم َوَمْن َدَخلَهُ 97: آل عمران

: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َوEَ تَُموتُنَّ إEَِّ َوأَنْتُْم  102 :آل عمران

    .﴾ُمْسلُِمونَ 

  .10 :50ج  .317 :17ج

قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللاِ 103 :آل عمران : ﴿َواْعتَِصُموا بَِحبِْل هللاِ َجِميًعا َوEَ تَفَرَّ

    .﴾..َعلَيُْكمْ 

  .10 :50ج  .214 :28ج

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  ِمْنُكمْ : ﴿َوْلتَُكْن 104: آل عمران   .﴾أُمَّ

  .318 :17ج  .181 :19ج

قُواْ َواْختَلَفُواْ 105 : آل عمران   .318 :17ج  .﴾..: ﴿َوEَ تَُكونُواْ َكالَِّذيَن تَفَرَّ

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاسِ : ﴿ُكْنتُْم خَ 110: آل عمران   .125، 122 :23ج  .﴾..ْيَر أُمَّ

  .176 :13ج  .﴾..: ﴿إِْذ تَقُوُل لِْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَْكفِيَُكمْ  124 :آل عمران

  .176 :13ج  .﴾..: ﴿بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا125 :آل عمران

  .179 :21ج  .﴾..: ﴿َوَما َجَعلَهُ هللاُ إEَِّ بُْشَرى لَُكمْ 126: آل عمران

  .179 :21ج  .﴾..: ﴿لِيَْقَطَع طََرفاً ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا 127: آل عمران

ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 132 :آل عمران   .38 :15ج  .﴾: ﴿َوأَِطيُعوا هللاَ َوالرَّ

  .315 :13ج  .﴾..: ﴿َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكمْ 133 :آل عمران

  .242 :43ج  .﴾..: ﴿أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ 142: آل عمران



  فھرس: السور وايات القرآنية..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15

سُلُ 144: آل عمران   .273، 222 :3ج.﴾: ﴿ُمَحمَّدٌ إEَِّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِهِ الرُّ

  .248 :23ج.172، 119، 97، 92 :11ج  .141, 136 :9ج

ً� : ﴿َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تَُموَت إEَِّ  145: آل عمران   .﴾.. بِإِْذِن هللاِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ

  .85 :49ج  .224، 222 :3ج

  .224 :3ج.﴾..: ﴿َوَكأَيِّْن ِمْن نَبِيٍّ قَاتََل َمَعهُ رِبِّيُّوَن َكثِيرٌ 146:آل عمران

  .119 :21ج.﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمنُْكْم يَْوَم الْتَقَى الَْجْمَعانِ 155: آل عمران

  .﴾..: ﴿فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ لِْنَت لَھُْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلبِ 159 :انآل عمر

  .114 :27ج  .37، 36، 35 :15ج  .335 :14ج

  .80 :39ج  .26 :38ج  .233 :37ج

  .279 :46ج.﴾..: ﴿َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ أَْن يَُغلَّ َوَمْن يَْغلُْل يَأْتِ 161 :آل عمران

  .﴾..: ﴿لَقَْد َمنَّ هللاُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بََعَث فِيِھْم َرُسوEً ِمْن أَْنفُِسِھمْ 164 :نآل عمرا

  .114 :49ج  .145 :46ج

  .﴾..: ﴿َوEَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ أَْمَواتاً بَْل أَْحيَاءٌ 169 :آل عمران

  .57 :32ج  .243 :22ج

  .32 :7ج  .﴾..﴿الَِّذيَن قَاَل لَھُُم النَّاُس إِنَّ النَّاسَ  :173: آل عمران

  .32 :7ج  .﴾..: ﴿فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن هللاِ َوفَْضلٍ 174: آل عمران

  .27 :34ج﴾...: ﴿َوEَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما نُْملِي لَھُمْ 178:آل عمران

  .25 :23ج  .﴾.. قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا: ﴿لَقَْد َسِمَع هللاُ 181: آل عمران

  .﴾..: ﴿ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 185: آل عمران

  .316 :37ج  .101 :9ج

  .﴾..نَّهُ لِلنَّاسِ َوEَ تَْكتُُمونَهُ : ﴿َوإِْذ أََخَذ هللاُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الْكِتَاَب لَتُبَيِّنُ 187: آل عمران

  .265 :23ج  .244 :10ج
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  .183 :2ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللاَ قِيَاًما َوقُُعوًدا191: آل عمران

: ﴿فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي Eَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر أَْو 195: آل عمران

    .﴾..أُنْثَى

  .196 :35ج  .95 :34ج  .183 :2ج

  .54 :43ج  .219 :38ج

  .20 :50ج  .﴾..: ﴿لَِكِن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَّھُْم لَھُْم َجنَّاتٌ 198 :آل عمران

  سورة النساء

  .54 :15ج  .﴾: ﴿يَا أَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكمْ 1 :النساء

  .208 :36ج  .286، 285، 177، 169 :24ج

  .90 :16ج  .﴾..: ﴿َوآَتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَھُْم َوEَ تَتَبَدَّلُوا اْلَخبِيثَ 2النساء: 

  .﴾..: ﴿َوإِْن ِخْفتُْم أEََّ تُْقِسطُوا فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكمْ 3النساء: 

  .69 :3ج  .277، 275 ,260, 244 :23ج

  .293: 24ج  .﴾..َء َصُدقَاتِھِنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطبَْن لَُكمْ : ﴿َوآَتُوا النَِّسا4 :النساء

  .297 :23ج  .﴾..: ﴿َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاحَ 6النساء: 

  .276 :23ج  .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما10النساء: 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اUُْْنثَيَْينِ : ﴿يُوِصيُكُم هللاُ 11: النساء   .﴾.. فِي أَْوEَِدُكْم لِلذَّ

  .125 :50ج  .230، 121 :10ج

  .﴾..: ﴿َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَھُنَّ َولَدٌ 12النساء: 

  .119 :43ج  .324، 321 :11ج

تِي يَأْتِيَن الْفَاِحَشةَ 15النساء :    .186 :24ج  .﴾..ِمْن نَِسائُِكمْ  : ﴿َوال�َّ

  .207 :25ج  .﴾..: ﴿إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى هللاِ لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّوءَ 17 :النساء

  .﴾..: ﴿َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوجٍ َوآَتَْيتُْم إِْحَداھُنَّ قِْنَطاًرا20النساء : 
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  .296 :48ج  .242 :17ج

ھَاتُُكْم َوبَنَاتُُكمْ : ﴿23 ساء :الن َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ   .336 :22ج  .﴾..ُحرِّ

  .346، 345، 341, 337 ,336 :22ج  .51 :16ج

َل هللاُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ 34النساء :  اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ   .﴾..: ﴿الرِّ

  .330 :28ج  .23, 10 :27ج  .49 :24ج

  .﴾..: ﴿َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْھلِِه َوَحَكًما ِمْن أَْھلِھَا35 :النساء

  .351, 340، 339، 335 :45ج  .132 :25ج

  .97 :47ج  .280، 24 :46ج

  .259 :22ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن يَبَْخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِالْبُْخلِ 37 :النساء

ٍة بَِشِھيٍد َوِجْئنَا بَِك َعلَى ھَُؤEَِء َشِھيداً 41: النساء    .﴾: ﴿فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

  .315, 237 :23ج  .344 :8ج

َ�ةَ َوأَنْتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُونَ 43: النساء   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تَقَْربُوا الصَّ

  .234 :33ج  .61، 59، 53 ,54 :3ج

لْنَا47النساء:    .146 :7ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن أُوتُوا الْكِتَاَب آَِمنُوا بَِما نَزَّ

  .293 :26ج.﴾..: ﴿إِنَّ هللاَ Eَ يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِهِ َويَْغفُِر َما دُوَن َذلِكَ 48 :النساء

  .172 :39ج  .﴾..َعنَھُُم هللاُ َوَمْن يَلَْعِن هللاُ : ﴿أُولَئَِك الَِّذيَن لَ 52النساء: 

  .172 :39ج  .﴾..: ﴿أَْم لَھُْم نَِصيٌب ِمَن الُملِْك فَإًِذا Eَ يُْؤتُونَ 53النساء: 

    .﴾..: ﴿أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاھُُم هللاُ ِمْن فَْضلِهِ 54 :النساء

  .74، 66 :27ج  .228 :26ج  .270 :8ج

  .172 :39ج  .316 :35ج  .88 :28ج

  .﴾فَِمْنھُْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنھُْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى بَِجھَنََّم َسِعيراً ﴿: 55النساء: 

  .74 :27ج  .172 :39ج

وا اUََْمانَاتِ 58النساء:  , 291، 285, 283: 5ج  .﴾..: ﴿إِنَّ هللاَ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ
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292.  

ُسوَل َوأُولِي اUَْْمِر : ﴿يَا أَ 59 :النساء يُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا هللاَ َوأَِطيُعوا الرَّ

    .﴾..ِمْنُكمْ 

  .253 :15ج  .294، 116 :7ج  .144 :6ج

  .323 :22ج  .311 :21ج  .12 :16ج

  .160 :39ج  .73 :27ج  .256, 247 :23ج

  .251 :5ج  .﴾..بِإِْذِن هللاِ : ﴿َوَما أَْرَسلْنَا ِمْن َرُسوٍل إEَِّ لِيُطَاَع 64النساء: 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَھُمْ 65: النساء   .﴾..: ﴿فََ� َوَربَِّك Eَ يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ

  .248 :23ج  .211 :5ج  .342 :3ج

  .17 :31ج  ﴾...: ﴿َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَيِْھْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسُكمْ  66النساء: 

ن لَُّدنَّا أَْجراً َعِظيماً : ﴿َوإِ 67النساء:    .17 :31ج  .﴾ذاً Eتَْينَاھُم مِّ

ْستَقِيماً 68النساء:    .17 :31ج  .﴾: ﴿َولَھََدْينَاھُْم ِصَراطاً مُّ

  .130، 124 :34ج  .﴾..َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوالرَُّسوَل فَأُولَئَِك َمَع الَِّذينَ ﴿: 69النساء: 

  .130، 124 :34ج  .﴾ َوَكفَى بِا)ِ َعلِيًماَذلَِك اْلفَْضُل ِمَن هللاِ ﴿: 70النساء: 

  .76 :35ج  .﴾..: ﴿َوإِنَّ ِمنُْكْم لََمْن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِْن أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ 72النساء: 

  .76 :35ج  .﴾..: ﴿َولَئِْن أََصابَُكْم فَْضٌل ِمَن هللاِ لَيَقُولَنَّ َكأَنْ 73النساء: 

  .316 :41ج.﴾..تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاِ َوالُْمْستَْضَعفِينَ : ﴿َوَما لَكُْم Eَ 75النساء: 

  .317 :41ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن آََمنُوا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاِ 76النساء: 

  .109 :46ج  .﴾..: ﴿َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن هللاِ 79 :النساء

ُسوَل فَقَْد أَ 80النساء:    .258, 255، 121 :23ج.﴾..طَاَع هللاَ َوَمْن تََولَّى: ﴿َمْن يُِطعِ الرَّ

لَْو َردُّوهُ إِلَى : ﴿َوإَِذا َجاَءھُْم أَْمٌر ِمَن اUَْْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا بِِه وَ 83النساء : 

ُسولِ      .﴾..الرَّ

  .173 :39ج  .256, 247 :23ج  .323 :22ج
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ِض اْلُمْؤِمنِينَ : ﴿فَقَاتِْل فِي َسبِيِل هللاِ Eَ تُ 84النساء:    .﴾..َكلَُّف إEَِّ نَْفَسَك َوَحرِّ

  .169 :39ج  .161 :23ج

داً فََجَزاُؤهُ َجھَنَّمُ 93 :النساء   .87 :22ج  .﴾..: ﴿َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ

  .175 :30ج  .21، 10 :29ج  .12 :27ج

َرِر َوالُمَجاھُِدوَن فِي َسبِيِل : ﴿Eَ يَْستَوِي الْقَاِعدُوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن َغيْ 95 :النساء ُر أُولِي الضَّ

    .﴾..هللاِ 

  .154, 147 :28ج  .315 :13ج  .120 :4ج

  .205، 46 :32ج.﴾..: ﴿َوEَ تَھِنُوا فِي ابْتَِغاِء الْقَْوِم إِْن تَكُونُوا تَأْلَُمونَ 104النساء: 

  .﴾..ِمَن هللاِ َوھَُو َمَعھُمْ : ﴿يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َوEَ يَْستَْخفُوَن 108 :النساء

  .250 :23ج  .146 :13ج

: ﴿َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِْثماً ثُمَّ يَْرِم بِِه بَِريئاً فَقَِد اْحتََمَل بُھْتَاناً َوإِْثماً 112 :النساء

  .﴾ُمبِيناً 

  .143 :31ج  .108 :27ج

  .157 :23ج  .﴾..هُ : ﴿َولَْوEَ فَْضُل هللاِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُ 113النساء: 

    .﴾..: ﴿إِنَّ هللاَ Eَ يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  116النساء: 

  .204 :31ج  .335 :44ج

  .158 :1ج  .﴾..: ﴿إِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ إEَِّ إِنَاثًا َوإِْن يَْدُعونَ 117النساء: 

  .276 :23ج  .﴾..تُونََك فِي النَِّساِء قُِل هللاُ يُفْتِيُكْم فِيھِنَّ : ﴿َويَْستَفْ 127النساء: 

  .331 :28ج  .﴾..: ﴿َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعلِھَا نُُشوزاً 128 :النساء

  .297 :3ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن يَتَِّخُذوَن الَْكافِِريَن أَْولِيَاءَ 139: النساء

  .198, 182 :31ج  .﴾..ُصوَن بُِكْم فَإِْن َكاَن لَُكْم فَتْحٌ : ﴿الَِّذيَن يَتََربَّ 141النساء: 

َل َعلَيْھِْم كِتَابًا153النساء:    .308 :4ج  .﴾..: ﴿يَْسأَلَُك أَھُْل الْكِتَابِ أَْن تُنَزِّ

  .122 :23ج.﴾..: ﴿إِنَّا أَْوَحيْنَا إِلَيَْك كََما أَْوَحيْنَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِيِّينَ 163النساء: 
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  .318, 309 :23ج  .﴾..: ﴿َوُرُسً� قَْد قََصْصنَاھُْم َعلَيَْك ِمْن قَبْلُ 164اء: النس

  .324، 321 :11ج  .﴾..: ﴿يَْستَْفتُونََك قُِل هللاُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكَ�لَةِ 176النساء: 

  سورة المائدة

  .100 :45ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ 1المائدة: 

ْھَر اْلَحَرامَ 2المائدة:    .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تُِحلُّوا َشَعائَِر هللاِ َوEَ الشَّ

  .17، 11 :50ج  .31 :23ج

َمْت َعلَيُْكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخنِْزيرِ 3المائدة:    .﴾..: ﴿ُحرِّ

  90، 89 :14ج  .285، 245، 237، 236 ،163، 161، 146، 142: 7ج

  .40 :19ج  .14، 13 :16ج  .23 :15ج

  . 60: 28ج   .231، 85 :24ج  .261 :23ج

  .161 :39ج   . 58: 38ج   . 281, 30 :35ج 

  .318 :17ج  .﴾..: ﴿َواْذكُُروا نِْعَمةَ هللاِ َعلَيْكُْم َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَكُْم بِهِ 7المائدة: 

اِميَن ِ)ِ ُشھََداءَ : ﴿يَا أَيُّھَا الَّ 8المائدة:    \.263 :16ج  .﴾..ِذيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ

  .342 :37ج  .320، 318 :27ج  .236, 221 :25ج

  .119 :6ج  .﴾..لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَ ھَُو الَْمِسيحُ ﴿: 17: المائدة

  .299 :13ج  .﴾..اُء هللاِ َوقَالَتِ الْيَھُوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَبْنَ ﴿: 18: المائدة

  .236 :23ج  .﴾..: ﴿يَا أَھَْل الْكِتَابِ قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكمْ 19المائدة: 

  .56 :10ج.﴾..قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلَھَا أَبَدًا َما َداُموا فِيھَا﴿: 24: المائدة

بَا قُْربَانًا: ﴿َواتُْل َعلَيْھِْم نَبَأَ ا27المائدة:    .193 :24ج.﴾..بْنَْي آََدَم بِالَْحقِّ إِْذ قَرَّ

  .282 :32ج  .﴾..: ﴿لَئِْن بََسطَْت إِلَيَّ يََدَك لِتَقْتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسطٍ 28المائدة: 

  .74 :24ج.﴾..: ﴿فَبََعَث هللاُ ُغَرابًا يَبَْحُث فِي اUَْْرضِ لِيُِريَهُ 31المائدة: 

ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر ﴿: 32المائدة: 
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    .﴾..نَْفسٍ 

  .266 :25ج  .255 :23ج  .12 :12ج

  .126 :48ج  .251 :45ج

  .122، 121 :12ج  .﴾..إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَهُ ﴿: 33: المائدة

  .205 :4ج  .263، 40 :28ج    .271 :21ج 

  .184 :24ج  .﴾..: ﴿َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَھَُما38المائدة: 

  .246 :23ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الرَُّسوُل Eَ يَْحُزنَْك الَِّذيَن يَُسارُِعونَ 41المائدة: 

نُوٌر يَْحُكُم بِھَا النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن : ﴿إِنَّا أَنَْزلْنَا التَّْوَراةَ فِيھَا ھًُدى وَ 44المائدة: 

    .﴾..ھَاُدوا

  .35 :47ج  .308 :46ج  .73 :18ج

  .﴾..َوَكتَْبنَا َعلَيِْھْم فِيھَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِاْلَعْيِن َواUَْنَْف بِاUَْنْفِ ﴿: 45المائدة: 

  .35 :47ج  .87 :22ج

  .264 :11ج  .﴾..َوقَفَّْينَا َعلَى آَثَاِرِھْم بِِعيَسى اْبِن َمْريَمَ ﴿: 46: ئدةالما

ْنِجيِل بَِما أَْنَزَل هللاُ فِيِه َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل 47المائدة:  ِ: ﴿َوْليَْحُكْم أَْھُل اْ

  .﴾..هللاُ 

  .88 :49ج  .35 :47ج  .281 :46ج

   .315 :13ج  .﴾..ا إِلَيَْك الْكِتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّقًامن: ﴿َوأَنَْزْلَن  48المائدة: 

  .233 :47ج  .312 :40ج  .55 :26ج

: ﴿َوأَِن اْحُكْم بَْينَھُْم بَِما أَنَْزَل هللاُ َوEَ تَتَّبِْع أَْھَواَءھُْم َواْحَذْرھُْم أَْن 49المائدة: 

    .﴾..يَْفتِنُوكَ 

  .340 :45ج  .189 :8ج

  .316 :46ج  .﴾..ْكَم الَْجاھِلِيَّةِ يَبُْغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاِ : ﴿أَفَحُ 50المائدة: 

  .﴾..يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تَتَِّخُذوا اْليَھُوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاءَ ﴿: 51: المائدة
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  .167 :31ج  .290 :3ج

  .291 :3ج  .﴾..ينَ َويَقُوُل الَِّذيَن آََمنُوا أَھَُؤEَِء الَّذِ ﴿: 53: المائدة

  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي هللاُ بِقَْومٍ 54المائدة: 

  .50، 47 ,43 :29ج  .229, 203 :26ج  .306 :13ج

  .208 :47ج  .360 :33ج

  .27 :4ج.﴾..َكاَن ِمَزاُجھَا إِنَّ اUَْبَْراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأْسٍ ﴿: 55: المائدة

  .244، 22، 20 :15ج  .233 :14ج  .143 :6ج

  .231 :24ج  .287, 261 :23ج  .30 :22ج

  .280 :33ج  .142 :31ج  .301, 180 :26ج

  .197، 160 :39ج  .89 :37ج  .20 :36ج

  .209 :49ج  .123 :46ج  .121 :40ج

�َةَ : ﴿إِنََّما َولِيُُّكُم هللاُ َوَرُسولُهُ َوالَّ 56المائدة:    .﴾..ِذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

  .197 :39ج  .248 :23ج  .12 :16ج

  .165 :37ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تَتَِّخُذوا الَِّذيَن اتََّخُذوا57المائدة: 

  .320 :36ج  .﴾..: ﴿قُْل يَا أَْھَل اْلِكتَاِب ھَْل تَْنقُِموَن ِمنَّا59المائدة: 

  .﴾: ﴿َوِمْنھُُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَّبِيَّ َويَقُولُوَن ھَُو أُُذٌن قُْل أُُذُن َخْيٍر لَُكمْ 61المائدة: 

  .66 :21ج  .144 :7ج

  .﴾..: ﴿َوقَالَِت اْليَھُوُد يَُد هللاِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْيِديِھْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا64المائدة: 

  .194 :33ج  .226 ،25 :23ج  .308 :4ج

  .310، 27 :23ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنْزَِل إِلَيَْك ِمْن َربِّكَ 67المائدة: 

ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَفَْعْل فََما بَلَّْغَت 67: المائدة : ﴿يَا أَيُّھَا الرَّ

    .﴾..رَِسالَتَهُ 

، 247، 246، 229، 144، 139، 135، 133، 131، 130، 128، 128: 7ج
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  .79 :8ج  .312، 285، 266، 255، 254، 252، 251، 249

  .249 :23ج  .22، 20: 15ج  .219 :10ج

  .188، 121، 89 :37ج  .301 :26ج  .256, 231، 85 :24ج

    .209 :49ج  .153 :39ج

َ�ةِ  من: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا إَِذا6المائدة:    .174 :8ج  .﴾..قُْمتُْم إِلَى الصَّ

  .250 :23ج  .﴾..: ﴿َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إEَِّ َرُسولٌ 75المائدة: 

  .181 :37ج  .﴾..: ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيلَ 78المائدة: 

  .181 :37ج  .﴾..: ﴿َكانُوا Eَ يَتَنَاھَْوَن َعْن ُمْنَكٍر فََعلُوهُ 79المائدة: 

هُ 82المائدة:  ُسُل َوأُمُّ : ﴿َما الَْمِسيُح اْبُن َمْريََم إEَِّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الرُّ

يقَة     .﴾..ِصدِّ

  .36 :25ج  .15 :21ج

  .115 :39ج  .﴾..: ﴿َوأَِطيُعوا هللاَ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا92المائدة: 

الَِحاِت ُجنَاٌح فِيَما طَِعُموالَْيَس َعلَ ﴿: 93: المائدة   .﴾.ى الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  .247 :34ج  .142, 141 :12ج  .149 :11ج

  .94 :16ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا لَيَْبلَُونَُّكُم هللاُ 94المائدة: 

يْدَ َوأَنْتُْم ُحُرمٌ : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تَقْتُلُوا ال95المائدة:    .95, 94, 84 :16ج  .﴾..صَّ

  .280 :46ج  .355, 351, 340, 339, 338, 335 :45ج

  .95, 84، 83 :16ج  .﴾..: ﴿أُِحلَّ لَُكْم َصيُْد الْبَْحرِ َوطََعاُمهُ َمتَاًعا لَُكمْ 96المائدة: 

  .315 :13ج  .﴾..قُْل Eَ يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطَّيِّبُ ﴿: 100: المائدة

  .14 :21ج.﴾..: ﴿إِْذ قَاَل هللاُ يَا ِعيَسى ابَْن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي110المائدة: 

َي 116المائدة:  : ﴿َوإِْذ قَاَل هللاُ يَا ِعيَسى ابَْن َمْريََم أَأَنَْت قُلَْت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوأُمِّ

    .﴾..إِلَھَيْنِ 

  .20 :32ج  .132 :10ج  .328 :7ج



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما*نعاسورة 

  .316 :46ج  .﴾..: ﴿اْلَحْمُد ِ)ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواتِ َواUَْْرضَ 1: اUنعام

  .320، 310 :23ج  .﴾..: ﴿َوھَُو هللاُ فِي السََّماَواِت َوفِي اUَْْرضِ 3: اUنعام

  .22 :1ج  .﴾..: ﴿َولَْو َجَعْلنَاهُ َملًَكا لََجَعْلنَاهُ َرُجً� 9: اUنعام

  .279 :23ج  .﴾..لُِكُم هللاُ َربُُّكْم Eَ إِلَهَ إEَِّ ھَُو َخالِقُ : ﴿ذَ 102: اUنعام

  .﴾: ﴿Eَ تُْدِرُكهُ اUَْْبَصاُر َوھَُو يُْدِرُك اUَْْبَصاَر َوھَُو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ 103: اUنعام

  .331, 317, 316, 311، 309 ,234، 191، 190 :23ج

  .316 :46ج  .﴾..يَْك ِمْن َربَِّك Eَ إِلَهَ إEَِّ ھُوَ : ﴿اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَ 106: اUنعام

  .266، 157 :37ج  .﴾..: ﴿َوEَ تَسُبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ 108: اUنعام

ْنِس َواْلِجنِّ 112: اUنعام ِا َشيَاِطيَن اْ   .﴾..: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّوً

  .249 :44ج  .228 :25ج

  .230 :25ج.﴾..: ﴿َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي اUَْْرضِ يُِضلُّوكَ 116: اUنعام

  .217 :7ج  .﴾..: ﴿َوَكَذلَِك َزيََّن لَِكثِيرٍ ِمَن الُْمْشرِكِيَن قَتْلَ 137: اUنعام

  .100 :17ج  .﴾..: ﴿َوھَُو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاتٍ 141: اUنعام

  .194 :33ج.﴾..: ﴿َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاُ َما أَْشَرْكنَا148: اUنعام

ةُ الْبَالَِغةُ فَلَْو َشاَء لَھََداُكمْ : ﴿149: اUنعام   .265 :23ج  .﴾..قُْل فَلِلهِ الُْحجَّ

َي َربَُّك أَْو يَأْتَِي بَْعُض آَيَاتِ : ﴿ھَْل يَنْظُُروَن إEَِّ أَْن تَأْتِيَھُُم الَْمَ�ئَِكةُ أَْو يَأْتِ 158: اUنعام

    .﴾..َربِّكَ 

  .321، 311، 240، 234، 322 ،252, 251, 243, 240 :23ج

قُوْا ِدينَھُْم َوَكانُوْا ِشيَعاً لَّْسَت ِمْنھُْم فِي َشْيءٍ 159: اUنعام   .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

  .266 :37ج  .165 :18ج  .325، 319 :17ج

  .81 :8ج  .﴾..﴿َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَالِھَا :160: اUنعام

  .﴾قُْل إِنَّ َصَ�تِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ِ)ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ ﴿: 162: اUنعام
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  .15 :50ج

ْكِسُب ُكلُّ قُْل أََغْيَر هللاِ أَْبِغي َربًّا َوھَُو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوEَ تَ ﴿: 164: اUنعام

    .﴾..نَْفسٍ 

  .314 :33ج  .318 :29ج  .218 :28ج

  .307 :46ج  .68 :37ج

  .﴾: ﴿ثُمَّ لَْم تَُكْن فِْتنَتُھُْم إEَِّ أَْن قَالُوا َوهللاِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكينَ 23: اUنعام

  .327, 315, 314, 308, 236, 235, 233 :23ج

  .236 :23ج.﴾..وا َعلَى أَنْفُِسھِْم َوَضلَّ َعنْھُمْ : ﴿انْظُْر َكيَْف َكَذبُ 24: اUنعام

وا لََعاُدوا لَِما نُھُوا َعْنهُ 28: اUنعام   .68 :47ج  .﴾: ﴿َولَْو ُردُّ

  .295، 244 :23ج  .﴾..: ﴿بَْل بََدا لَھُْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبلُ 35: اUنعام

  .245 :23ج  .﴾..َوEَ طَائِرٍ  : ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اUَْْرضِ 38: اUنعام

ْبتُْم بِِه َما ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِهِ ﴿: 57: اUنعام   .﴾..قُْل إِنِّي َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَكذَّ

  .99 :47ج  .66 :46ج

  .325, 312، 245 :23ج  .﴾..: ﴿َوھَُو الْقَاھُِر فَْوَق ِعبَاِدهِ َويُْرِسُل َعلَيُْكمْ 61: اUنعام

  .316 :46ج  .﴾..: ﴿ثُمَّ ُردُّوا إِلَى هللاِ َمْوEَھُُم الَْحقِّ أEََ لَهُ الُْحْكمُ 62: اUنعام

  .62 :46ج  .﴾لُِكلِّ نَبَإٍ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُمونَ ﴿: 67: اUنعام

  .332، 68 :24ج  .﴾..: ﴿َوَكَذلَِك نُرِي إِبَْراھِيَم َملَُكوَت السََّماَواتِ 75: اUنعام

  .119 :2ج.﴾..: ﴿فَلَمَّا َجنَّ َعلَيْهِ اللَّيُْل َرأَى َكْوَكبًا قَاَل ھََذا َربِّي76: اUنعام

ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل ھََذا َربِّي77: اUنعام   .119 :2ج  .﴾..: ﴿فَلَمَّ

ا: ﴿78: اUنعام   .119 :2ج  .﴾..َربِّي ھََذا قَالَ  بَاِزَغةً  الشَّْمسَ  َرأَى فَلَمَّ

ھُْت َوْجھَِي لِلَِّذي فَطََر السََّماَواتِ 79: اUنعام   .119 :2ج  .﴾..: ﴿إِنِّي َوجَّ

  .246 :23ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَھُْم بِظُْلمٍ 82: اUنعام

تُنَا آَتَْينَاھَا إِْبَراِھيَم َعلَى قَْوِمِه نَْرفَُع دَ 83: اUنعام   .﴾..َرَجاٍت َمْن نََشاءُ : ﴿َوتِْلَك ُحجَّ
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  .147 :23ج  .119 :2ج

  .209 :49ج  .﴾..: ﴿قُْل Eَ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا90: اUنعام

: ﴿َوَما قََدُروا هللاَ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَْنَزَل هللاُ َعلَى بََشٍر ِمْن 91: اUنعام

    .﴾..َشْيءٍ 

  .77 :23ج  .300 :11ج

ةٍ : 94: اUنعام َل َمرَّ , 311، 251، 243 :23ج  .﴾﴿َولَقَْد ِجئْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَقْنَاُكْم أَوَّ

321.  

  .325 :24ج  .﴾..َوھَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لِتَھْتَُدوا بِھَا﴿: 97: اUنعام

  ا*عرافسورة 

  .236 :23ج  .﴾لَنَْسأَلَنَّ الُْمْرَسلِينَ : ﴿فَلَنَْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَيْھِْم وَ 6: اUعراف

  .324, 241, 234: 23ج.﴾..: ﴿َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ 8: اUعراف

  .241, 234 :23ج  .﴾..: ﴿َوَمْن َخفَّْت َمَوازِينُهُ فَأُولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا9: اUعراف

  .89 :20ج  .﴾..ا أَْغَويْتَنِي Uََقُْعَدنَّ لَھُْم ِصَراطَكَ : ﴿قَاَل فَبِمَ 16: اUعراف

  .89 :20ج  .﴾..: ﴿ثُمَّ َ�َتِيَنَّھُْم ِمْن بَيِْن أَيِْديھِْم َوِمْن َخلْفِھِمْ 17: اUعراف

ا َذاقَا الشََّجَرةَ 22: اUعراف ھَُما بُِغُروٍر فَلَمَّ َّE318, 309 :23ج  .﴾..: ﴿فََد.  

  .111 :48ج  .﴾..نِي آََدَم قَْد أَْنَزْلنَا َعلَْيُكْم لِبَاًسا: ﴿يَا بَ 26: اUعراف

  .186 :24ج  .﴾..: ﴿َوإَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا28: اUعراف

  .136 :17ج  .﴾..: ﴿قُْل أََمَر َربِّي بِالْقِْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوھَُكمْ 29: اUعراف

َم ِزينَةَ 32: اUعراف هللاِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن  : ﴿قُْل َمْن َحرَّ

ْزقِ      .﴾..الرِّ

  .294 :48ج  .284 :46ج  .201, 163 :35ج

  .147 :7ج.﴾..: ﴿َونََزْعنَا َما فِي ُصُدورِھِْم ِمْن ِغلٍّ تَْجرِي43: اUعراف

ْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا : ﴿َونَاَدى أَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن َق 44: اUعراف
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 ً     .﴾َحقّا

  .282 :33ج  .102 :24ج

وَن َعْن َسبِيِل هللاِ 45: اUعراف   .102 :24ج  .﴾..: ﴿الَِّذيَن يَُصدُّ

  .101, 96, 90 :24ج.﴾..ِرَجالٌ  اUعراف: ﴿َوبَيْنَھَُما ِحَجاٌب َوَعلَى 46: اUعراف

  .96 :24ج  .﴾..ھُْم تِلْقَاَء أَْصَحابِ : ﴿َوإَِذا ُصرِفَْت أَبَْصارُ 47: اUعراف

  .96 :24ج  .﴾..ِرَجاEً  اUعراف: ﴿َونَاَدى أَْصَحاُب 48: اUعراف

  .96 :24ج  .﴾..: ﴿أَھَُؤEَِء الَِّذيَن أَقَْسْمتُْم Eَ يَنَالُھُُم هللاُ 49: اUعراف

تْ 51: اUعراف ْنيَا فَاْليَْوَم : ﴿الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَھُْم لَْھًوا َولَِعبًا َوَغرَّ ھُُم اْلَحيَاةُ الدُّ

  .313, 308, 234, 233 :23ج  .﴾..نَْنَساھُمْ 

َماَواِت َواUَْْرَض فِي ِستَِّة أَيَّامٍ ﴿: 54: اUعراف   .﴾..إِنَّ َربَُّكُم هللاُ الَِّذي َخلََق السَّ

  .309 :29ج  .326 :24ج  .79 :23ج

ًعا ﴿: 55: اUعراف   .309 :29ج.﴾..َوُخفْيَةً إِنَّهُ Eَ يُِحبُّ اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

  .309 :29ج  .﴾..َوEَ تُفِْسُدوا فِي اUَْْرضِ بَْعَد إِْصَ�ِحھَا﴿: 56: اUعراف

  .204 :1ج.﴾..: ﴿َواْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َربِّهِ 58: اUعراف

  .203 :42ج  .﴾..بًا قَاَل يَا قَْومِ : ﴿َوإِلَى َمْديََن أََخاھُْم ُشَعيْ 85: اUعراف

انَا هللاُ 89: اUعراف : ﴿قَِد اْفتََرْينَا َعلَى هللاِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكْم بَْعَد إِْذ نَجَّ

    .﴾..ِمْنھَا

  .279 :39ج  .349 :31ج  .33: 30ج 

  .149، 144 :44ج  .233, 226 :42ج  .54 :40ج

  .217 :11ج  .﴾..ْھَل اْلقَُرى آََمنُوا َواتَّقَْواَولَْو أَنَّ أَ ﴿: 96: اUعراف

  .293 :45ج  .209 :17ج  .101 :2ج

  .135 :17ج.﴾..: ﴿قَاَل اْلَمَ�ُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ ھََذا109: اUعراف

  .﴾يُِريُد أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم فََماَذا تَأُْمُرونَ ﴿: 110: اUعراف
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  .160 :46ج  .200 :30ج  .135 :17ج

  .135 :17ج  .﴾..: ﴿قَاَل فِْرَعْوُن آََمنْتُْم بِهِ قَبَْل أَْن آََذَن لَُكمْ 123: اUعراف

  .74 :38ج.﴾..: ﴿َوقَاَل الَْمَ�ُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتََذُر ُموَسى127: اUعراف

ا إِنَّ اUَْْرَض ِ)ِ : ﴿قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِا)ِ َواْصبُِرو128: اUعراف

    .﴾..يُوِرثُھَا

  .305 :39ج  .337 :35ج

  .74 :38ج.﴾..: ﴿َوأَْوَرثْنَا الْقَْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضَعفُونَ 137: اUعراف

  .308 :4ج  .﴾..: ﴿َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحرَ 138: اUعراف

  .291، 288 :6ج.﴾..ثِيَن لَيْلَةً َوأَتَْمْمنَاھَاُموَسى ثََ�  َوَواَعْدنَا: ﴿142عراف: Uا

  .262، 58، 57 :23ج  .57، 55، 16 :13ج  .91 :8ج

ا: ﴿143: اUعراف  أَْنظُرْ  أَِرنِي َربِّ  قَالَ  َربُّهُ  َوَكلََّمهُ  لِِميقَاتِنَا ُموَسى َجاءَ  َولَمَّ

    .﴾..إِلَْيكَ 

  .331، 317، 242 :23ج

َع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل بِئَْسَما َخلَفْتُُمونِي ِمْن : ﴿َولَمَّا َرجَ 150: اUعراف

    .﴾..بَْعِدي

  .264 :30ج  .125 :18ج  .237 :9ج

ا أََخَذْتھُُم 155: اUعراف : ﴿َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجً� لِِميقَاتِنَا فَلَمَّ

ْجفَةُ      .﴾..الرَّ

  .58 :23ج  .82 :14ج  .16 :13ج

  .10 :39ج  .174 :34ج

يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعنَْدھُمْ 157: اUعراف ُسوَل النَّبِيَّ اUُْمِّ     .﴾..: ﴿الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

  .238 :24ج  .89 :16ج

  .247 :23ج  .﴾..: ﴿َوِمْن قَْوِم ُموَسى أُمَّةٌ يَھُْدوَن بِالَْحقِّ 159: اUعراف
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  .260 :23ج.﴾..﴿َوقَطَّْعنَاھُُم اْثنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطًا أَُمًما: 160: اUعراف

  .20 :13ج  .﴾..َوإِْذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَھُْم َكأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴿: 171: اUعراف

يَّتَھُمْ : ﴿172: اUعراف   .﴾..َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آََدَم ِمْن ظُھُوِرِھْم ُذرِّ

  .153 :49ج  .78 :27ج  .65 :24ج

  .﴾..: ﴿َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِھَا َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى اUَْْرِض َواتَّبََع ھََواهُ 176: اUعراف

  .251، 247 :45ج  .111 :28ج  .107 :21ج

نِْس لَھُْم قُلُ ﴿: 179: اUعراف ِوٌب Eَ يَْفقَھُوَن َولَقَْد َذَرأْنَا لَِجھَنََّم َكثِيًرا ِمَن الِْجنِّ َواْ

    .﴾..بِھَا

  .93 :42ج  .319 :28ج

ا﴿: 188: اUعراف   .167 :46ج  .﴾..قُْل Eَ أَْملُِك لِنَفِْسي نَفًْعا َوEَ َضّرً

  .284 :24ج  .﴾..ھَُو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدةٍ ﴿: 189: اUعراف

َل 196: اUعراف   .77 :23ج  .﴾..اْلِكتَابَ : ﴿إِنَّ َولِيَِّي هللاُ الَِّذي نَزَّ

  سورة ا*نفال

  .243 :39ج  .﴾..: ﴿إِنََّما الُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَتْ 2 اUنفال:

  .24 :45ج  .﴾..: ﴿َوإِْذ يَِعُدُكُم هللاُ إِْحَدى الطَّائِفَتَيِْن أَنَّھَا لَُكمْ 7 اUنفال:

  .176 :13ج  .﴾..ْم فَاْستََجاَب لَُكمْ إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَّكُ : ﴿9 اUنفال:

  .301 :2ج  .﴾..: ﴿َوَما َجَعلَهُ هللاُ إEَِّ بُْشَرى َولِتَْطَمئِنَّ بِهِ 10 اUنفال:

    .﴾..: ﴿فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِكنَّ هللاَ قَتَلَھُْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيتَ 17 اUنفال:

  .252 :23ج  .269 :2ج

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن Eَ يَْعقِلُونَ : ﴿إِنَّ 22 اUنفال:     .﴾َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد هللاِ الصُّ

  .229 :48ج  .347 :45ج

  .212 :3ج  .﴾لَْو َعلَِم هللاُ فِيِھْم َخْيراً Eَْسَمَعھُمْ ﴿: 23 اUنفال:
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  .233 :45ج  .327 :23ج  .109 :13ج

  .281 :33ج  .﴾..بُوا ِ)ِ : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجي24 اUنفال:

  .246، 233 :32ج  .﴾..: ﴿َواتَّقُوا فِْتنَةً Eَ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا25 اUنفال:

  .﴾َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوEَُدُكْم فِْتنَةٌ َوأَنَّ هللاَ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ ﴿: 28 اUنفال:

  .135 :12ج  .290 :11ج

  .312 :34ج  .﴾..: ﴿َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا لِيُْثبِتُوكَ 30 ل:اUنفا

  .273 :7ج  .﴾..: ﴿َوإِْذ قَالُوا اللھُمَّ إِْن َكاَن ھََذا ھَُو اْلَحقَّ 32 اUنفال:

بَھُْم َوأَْنَت فِيِھمْ 33 اUنفال:   .274، 264 :7ج  .﴾: ﴿َوَما َكاَن هللاُ لِيَُعذِّ

بَھُُم هللاُ َوھُْم يَُصدُّونَ : ﴿َومَ 34 اUنفال:   .290 :5ج  .﴾..ا لَھُْم أEََّ يَُعذِّ

  .223 :27ج  .﴾..إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُْنفِقُوَن أَْمَوالَھُمْ ﴿: 36 اUنفال:

يُن ُكلُّهُ ِ)ِ 39 اUنفال:   .﴾..: ﴿َوقَاتِلُوھُْم َحتَّى Eَ تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ

  .276 :46ج  .136 :22ج

ُسوِل َولِِذي 41 اUنفال: : ﴿َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِ)ِ ُخُمَسهُ َولِلرَّ

    .﴾..اْلقُْربَى

  .41 :39ج  .72 :19ج  .229 :13ج

  .196 :49ج  .281 :46ج

  .256 :48ج  .﴾..: ﴿إِْذ يُِريَكھُُم هللاُ فِي َمنَاِمَك قَلِيً� 43 اUنفال:

  .﴾..َوإِْذ يُِريُكُموھُْم إِِذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنُِكْم قَلِيً� َويُقَلِّلُُكْم فِي أَْعيُنِِھمْ ﴿: 44 اUنفال:

  .256 :48ج  .319 :28ج

  .﴾..َوأَِطيُعوا هللاَ َوَرُسولَهُ َوEَ تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذھََب ِريُحُكمْ ﴿: 46 اUنفال:

  .236 :40ج  .298 :39ج  .57 :27ج

  .273 :41ج  .﴾..: ﴿َوEَ تَُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِھِمْ 47 اUنفال:

  .﴾..: ﴿َوإِْذ َزيََّن لَھُُم الشَّْيطَاُن أَْعَمالَھُْم َوقَاَل Eَ َغالَِب لَُكُم اْليَْوَم ِمَن النَّاسِ 48 اUنفال:
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  .273 :41ج  .174 :36ج

ا تََخافَنَّ 58 اUنفال:   .100 :47ج  .﴾..ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاْنبِْذ إِلَْيِھمْ  : ﴿َوإِمَّ

ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِھبُوَن بِِه َعُدوَّ 60 اUنفال: : ﴿َوأَِعدُّوا لَھُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ

    .﴾..هللاِ 

  .286 :42ج  .18, 17 :27ج  .236 :6ج

    .113 :48ج  .303 :47ج

  .239 :29ج  .﴾..أَيُّھَا النَّبِيُّ َحْسبَُك هللاُ َوَمِن اتَّبََعكَ يَا ﴿: 64 اUنفال:

ِض الُْمْؤِمنِيَن َعلَى الْقِتَاِل إِْن يَُكْن ِمنُْكْم ِعْشُروَن 65 اUنفال: : ﴿يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ َحرِّ

    .﴾..َصابُِرونَ 

    .299، 169 :39ج  .239 :29ج

  .239 :29ج.﴾..نُْكْم َوَعلَِم أَنَّ فِيُكْم َضْعفاً اْ�ََن َخفََّف هللاُ عَ ﴿: 66 اUنفال:

  .﴾..َوالَِّذيَن آََمنُوا ِمْن بَْعُد َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا َمَعُكْم فَأُولَئَِك ِمْنُكمْ ﴿: 75 اUنفال:

  .351 :36ج  .75 :27ج  .230، 172، 121 :10ج

  سورة التوبة

  .﴾ى الَِّذيَن َعاھَْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكينَ بََراَءةٌ ِمَن هللاِ َوَرُسولِِه إِلَ : ﴿1: التوبة

  . 270 :14ج  .27 :7ج

  .27 :7 ج  .﴾..: ﴿فَِسيُحوا فِي اUَْْرِض أَْربََعةَ أَْشھُرٍ 2 التوبة:

َوأََذاٌن ِمَن هللاِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّاِس يَْوَم الَْحجِّ اUَْْكبَِر أَنَّ هللاَ بَرِيٌء ِمَن ﴿: 3التوبة: 

    .﴾..رِكِينَ الُْمشْ 

, 303, 301, 299: 22ج  .84 :17ج  .91 :8ج

305.  

ةَ 12التوبة:  : ﴿َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَھُْم ِمْن بَْعِد َعْھِدِھْم َوطََعنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ
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    .﴾..الُْكْفرِ 

  .196، 195 :37ج  .361 ،322 :33ج  .326، 317 :31ج

  .177، 176 ،175، 172 ،140 :44ج  .13, 11 :40ج

ْبھُُم 14: التوبة : ﴿أَتَْخَشْونَھُْم فَا)ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن قَاتِلُوھُْم يَُعذِّ

    .﴾..هللاُ 

  .291، 21، 19 :41ج  .321، 235، 286 :40ج

  .﴾َوهللاُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َويُْذِھْب َغْيظَ قُلُوبِِھْم َويَتُوُب هللاُ َعلَى َمْن يََشاءُ ﴿: 15: التوبة

  .21 :41ج  .235 :40ج

ا يَْعلَِم هللاُ الَِّذيَن َجاھَُدوا ِمْنُكمْ 16التوبة:    .﴾..: ﴿أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُْتَرُكوا َولَمَّ

  .160 :39ج  .13 :16ج

، 305، 297، 296: 5ج.﴾..: ﴿أََجَعلْتُْم ِسقَايَةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسِجِد الَْحَرامِ 19التوبة: 

  .256 :15ج  .138 :8ج  .310، 309، 306

  .308، 297 :5ج  .﴾..: ﴿آََمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا فِي َسبِيِل هللاِ 20التوبة: 

ُرھُْم َربُّھُْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَوانٍ 21التوبة:    .297 :5ج  .﴾..: ﴿يُبَشِّ

  .﴾..ْبنَآُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكمْ : ﴿قُْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَ 24التوبة: 

  .227 :16ج  .24 :7ج  .185 :3ج

لَقَْد نََصَرُكُم هللاُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَْتُكْم ﴿: 25: التوبة

    .﴾..َكْثَرتُُكمْ 

  .238 :29ج  .166 :13ج  .39 :6ج

أَنَْزَل هللاُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَنَْزَل ُجنُوًدا لَْم ثُمَّ ﴿: 26: التوبة

    .﴾..تََرْوھَا

  .166 :13ج  .39 :6ج

  .328 :23ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا إِنََّما الُْمْشِرُكوَن نََجسٌ 28التوبة: 
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  .278, 252 :23ج  .﴾..اْبُن هللاِ َوقَالَتِ  : ﴿َوقَالَِت اْليَھُوُد ُعَزْيرٌ 30التوبة: 

: ﴿اتََّخُذوا أَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ َواْلَمِسيَح اْبَن 31التوبة: 

    .﴾..َمْريَمَ 

  .175 :8ج  .299 :7ج

  .﴾.. إEَِّ أَْن يُتِمَّ نُوَرهُ : ﴿يُِريُدوَن أَْن يُْطفِئُوا نُوَر هللاِ بِأَْفَواِھِھْم َويَأْبَى هللاُ 32التوبة: 

  .250 :23ج  .236 :10ج  .175 :8ج

  .202 :23ج .﴾..: ﴿ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِالْھَُدى َوِديِن الَْحقِّ 33التوبة: 

ْھبَاِن لَيَأُْكلُ 34التوبة:  وَن أَْمَواَل : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا إِنَّ َكثِيًرا ِمَن اUَْْحبَاِر َوالرُّ

    .﴾..النَّاسِ 

  .254، 252، 251 ,250, 243, 226, 225 :17ج

  .217 :7ج.﴾..: ﴿إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي الُْكفِْر يَُضلُّ بِِه الَِّذينَ 37التوبة: 

  .40 :7ج  .﴾..: ﴿إEَِّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ هللاُ إِْذ أَْخَرَجهُ 40التوبة: 

  .116 :49ج  .96 :23ج  .130 :9ج

  .﴾: ﴿اْنفُِروا ِخفَافًا َوثِقَاEً َوَجاِھُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكمْ 41التوبة: 

  .123 :49ج  .149 :46ج

لَْو َكاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا Eَتَّبَُعوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَْيِھُم ﴿: 42: التوبة

قَّةُ      .﴾..الشُّ

  .174 :27ج  .209 :11ج

  .299 :23ج  .﴾..: ﴿َعفَا هللاُ َعْنَك لَِم أَِذْنَت لَھُْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ 43التوبة: 

ةً َولَِكْن َكِرهَ هللاُ اْنبَِعاثَھُْم ﴿: 46: التوبة وا لَهُ ُعدَّ َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج Uَََعدُّ

    .﴾..فَثَبَّطَھُمْ 

  .123 :38ج  .174 :27ج

  .﴾..ُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إEَِّ َخبَاEً َوUََْوَضُعوا ِخَ�لَُكمْ لَْو َخرَ ﴿: 47: التوبة
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  .123 :38ج  .174 :27ج

  .109 :46ج  .﴾..لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إEَِّ َخبَاEً ﴿: 51: التوبة

  .248 :23ج  .﴾..: ﴿َوَما َمنََعھُْم أَْن تُْقبََل ِمْنھُْم نَفَقَاتُھُمْ 54التوبة: 

  .175 :8ج  .﴾..: ﴿فََ� تُْعِجْبَك أَْمَوالُھُْم َوEَ أَْوEَُدھُمْ 55التوبة: 

َدقَاِت فَإِْن أُْعطُوْا ِمْنھَا َرُضواْ 58التوبة:    .﴾..: ﴿َوِمْنھُم مَّن يَْلِمُزَك فِي الصَّ

  .24 :45ج  .71 :21ج  .63 :17ج

َوَرُسولُهُ َوقَالُوْا َحْسبُنَا هللاُ َسيُْؤتِينَا هللاُ ِمن  : ﴿َولَْو أَنَّھُْم َرُضْوْا َما آتَاھُُم هللاُ 59التوبة: 

    .﴾..فَْضلِهِ 

  .28 :23ج  .71 :21ج  .63 :17ج

َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكينِ ﴿: 60: التوبة   .330، 327 :22ج  .﴾..إِنََّما الصَّ

  .130 :7ج  .﴾..: ﴿َوِمْنھُُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَّبِيَّ َويَقُولُونَ 61التوبة: 

  .﴾..: ﴿يَْحلِفُوَن بِا)ِ لَُكْم لِيُْرُضوُكْم َوهللاُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَْن يُْرُضوهُ 62: التوبة

  .24 :45ج  .349 :3ج

َل َعلَْيِھمْ ﴿من:  64: التوبة   .349 :3ج  .﴾..يَْحَذُر اْلُمنَافِقُوَن أَْن تُنَزَّ

  .232 :41ج  .﴾..لُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوضُ : ﴿َولَئِْن َسأَْلتَھُْم لَيَقُو65التوبة: 

  .232 :41ج  .﴾..: ﴿Eَ تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكمْ 66التوبة: 

, 308, 234, 233: 23ج  .﴾..: ﴿الُْمنَافِقُوَن َوالُْمنَافِقَاُت بَْعُضھُْم ِمْن بَْعضٍ 67التوبة: 

313.  

  .138 :50ج  .﴾..ِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاتٍ َوَعَد هللاُ اْلُمؤْ ﴿: 72: التوبة

  .343 :43ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِقِينَ 73التوبة: 

  .﴾..: ﴿يَْحلِفُوَن بِا)ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكلَِمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْسَ�ِمِھمْ 74التوبة: 

  .28 :23ج  .71 :21ج  .63 :17ج

  .﴾..: ﴿فَأَْعقَبَھُْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِھْم إِلَى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا هللاَ َما َوَعُدوهُ 77التوبة: 
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  .322، 240، 234 :23ج  .244 :12ج

  .﴾..ھُوا أَْن يَُجاِھُدوا: ﴿فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِھْم ِخَ�َف َرُسوِل هللاِ َوَكرِ 81التوبة: 

  .134 :48ج  .237 :35ج

  .270 :6ج  .﴾..: ﴿َوإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آَِمنُوا بِا)ِ 86التوبة: 

  .24 :45ج  .﴾..: ﴿َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَوالِفِ 87التوبة: 

  .22 :20ج.﴾..ھُمْ : ﴿َوَجاَء الُمَعذُِّروَن ِمَن اUَْْعَراِب لِيُْؤَذَن ل90التوبة: 

َعفَاِء َوEَ َعلَى الَْمْرَضى َوEَ َعلَى الَِّذينَ 91: التوبة Eَ يَِجُدوَن َما  : ﴿لَيَْس َعلَى الضُّ

    .﴾..يُْنفِقُونَ 

  .188 :45ج  .73 :25ج

  .286 :42ج  .﴾..: ﴿َوEَ َعلَى الَِّذيَن إَِذا َما أَتَْوَك لِتَْحِملَھُمْ 92التوبة: 

  .﴾..لِفُوَن لَُكْم لِتَْرَضْوا َعْنھُْم فَإِْن تَْرَضْوا َعْنھُْم فَإِنَّ هللاَ Eَ يَْرَضى: ﴿يَحْ 96التوبة: 

  .26 :27ج  .349 :3ج

  .96 :21ج  .﴾..: ﴿اUَْْعَراُب أََشدُّ ُكْفراً َونِفَاقاً 97التوبة: 

  .137 :49ج  .293 :41ج  .31 :29ج

لُوَن ِمَن ا100التوبة:  ابِقُوَن اUَْوَّ   .12 :16ج  .﴾..ْلُمھَاِجِرينَ : ﴿َوالسَّ

َحْولَُكْم ِمَن اUَْْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَْھِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَى ﴿: 101: التوبة

    .﴾..النِّفَاقِ 

  .261 :14ج  .215، 175، 173 :9ج

    .﴾..َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ ﴿: 105التوبة: 

  .312 :40ج  .196 :35ج

  .322 :6ج  .﴾..َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا﴿: 107: التوبة

  .308 :5ج.﴾..: ﴿Eَ تَقُْم فِيِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى108التوبة: 

  .81 :20ج  .﴾..هللاِ  : ﴿أَفََمْن أَسََّس بُنْيَانَهُ َعلَى تَقَْوى ِمنَ 109التوبة: 
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  .﴾..: ﴿إِنَّ هللاَ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسھُْم َوأَْمَوالَھُْم بِأَنَّ لَھُُم اْلَجنَّةَ 111التوبة: 

  .307 :40ج  .58 :32ج

  .﴾..: ﴿َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آََمنُوا أَْن يَْستَْغفُِروا لِْلُمْشِرِكينَ 113التوبة: 

  .360 :37ج  .273 :7ج  .111 :2ج

  .﴾..: ﴿َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِھيَم Uَِبِيِه إEَِّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدھَا إِيَّاهُ 114التوبة: 

  .359، 165 :37ج  .141 :23ج

  .﴾..: ﴿لَقَْد تَاَب هللاُ َعلَى النَّبِيِّ َواْلُمھَاِجِريَن َواUَْْنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَُعوهُ 117: التوبة

  .46 :10ج  .91 :2ج

  .16 :16ج  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوُكونُوا119التوبة: 

  .233 :40ج  .200، 164 :39ج  .247 :23ج

  .﴾..: ﴿لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّمْ 128التوبة: 

  .121، 77 :23ج  .303, 98 :14ج  .201 :7ج

  .207 :35ج  .276 :30ج  .173 :28ج

  .114 :49ج  .321 :43ج  .81 :38ج

  .77 :23ج  .﴾..: ﴿فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي هللاُ Eَ إِلَهَ إEَِّ ھُوَ 129التوبة: 

  سورة يونس

ْنيَا7يونس:    .24 :45ج  .﴾: ﴿َوَرُضوا بِاْلَحيَاِة الدُّ

ا يُْشِرُكونَ : ﴿ُسْبَحانَهُ َوتَ 18يونس:    .﴾َعالَى َعمَّ

  .77 :23ج  .34 :13ج

  .162 :35ج  .﴾: ﴿لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ 26يونس: 

َ�لُ 32يونس:    .69 :20ج  .﴾: ﴿فََماَذا بَْعَد الَحقِّ إEَِّ الضَّ

  .60 :14ج  .﴾..أَفََمْن يَْھِدي إِلَى الَحقِّ أََحقُّ أَْن يُتَّبَعَ ﴿: 35: يونس
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    .﴾..: ﴿أَفََمن يَْھِدي إِلَى الَحقِّ أََحقُّ أَن يُتَّبَعَ 36يونس: 

  .257 :40ج  .20 :16ج

  .174 :12ج  .﴾اهللا أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَى هللاِ تَْفتَُرونَ ﴿: 59: يونس

ةٍ 61يونس:    .320, 310 :23ج  .﴾..: ﴿َوَما يَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثقَاِل َذرَّ

  .170 :35ج  .﴾ْوٌف َعلَْيِھْم َوEَ ھُْم يَْحَزنُونَ : ﴿Eَ خَ 62يونس: 

  .﴾: ﴿آ�ََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكْنَت ِمَن الُمْفِسِدينَ 91يونس: 

  .147 :18ج  .168, 167 :16ج

  .﴾أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ ﴿: 99: يونس

  .35 :26ج  .166 :6ج

  سورة ھود

َماَواِت َواUَْْرضَ ﴿: 7: ھود   .49 :13ج  .﴾..َوھَُو الَِّذي َخلََق السَّ

  .254 :23ج  .﴾..التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  إَِذا َحتَّى: ﴿17ھود: 

  .239 :25ج.﴾..: ﴿فَقَاَل اْلَمَ�ُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما نََراكَ 27ھود: 

نَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيھَا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن : ﴿َحتَّى إَِذا َجاَء أَْمرُ 40ھود: 

..﴾.    

  .247 :23ج  .303 :9ج

  .242، 140, 90 :23ج.﴾..: ﴿َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ فَقَاَل َربِّ إِنَّ ابْنِي ِمْن أَھْلِي45ھود: 

  .242، 90 :23ج  .﴾..إِنَّهُ َعَملٌ : ﴿قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْھلَِك 46ھود: 

  .303 :23ج  .﴾: ﴿تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيھَا إِلَْيكَ 49ھود: 

ْلُت َعلَى هللاِ َربِّي َوَربُِّكمْ 56ھود:    .164 :47ج  .﴾..: ﴿إِنِّي تََوكَّ

  .235 :49ج  .﴾..: ﴿فََعقَُروھَا فَقَاَل تََمتَُّعوا فِي َدارُِكْم ثََ�ثَةَ أَيَّامٍ 65ھود: 

  .164 :8ج.﴾..: ﴿قَالُوا أَتَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر هللاِ َرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 73ھود: 
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  .235 :49ج  .﴾..: ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا ُرُسُل َربَِّك لَْن يَِصلُوا إِلَيْكَ 81ھود: 

َمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِھَي ِمَن الظَّالِمِ 83ھود:    .353 :36ج.﴾..ينَ : ﴿ُمَسوَّ

  .﴾: ﴿بَقِيَّةُ هللاِ َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِحفِيظٍ 86ھود: 

  .243 :23ج  .156 :1ج

  .352 :36ج.﴾..: ﴿قَاَل يَا قَْوِم أََرأَيْتُْم إِْن ُكنُْت َعلَى بَيِّنَةٍ ِمْن َربِّي88ھود: 

  .319 :17ج  .﴾..Eَ يَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي أَْن يُِصيبَُكمْ : ﴿َويَا قَْوِم 89ھود: 

َ�ةَ طََرفَِي النَّھَاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل إِنَّ الَْحَسنَاِت يُْذھِْبَن 114ھود:  : ﴿َوأَقِِم الصَّ

    .﴾..السَّيِّئَاتِ 

  .162 :35ج  .126 :23ج  .273 :7ج

  .175 :45ج  .﴾..لنَّاَس أُمَّةً َواِحَدةً : ﴿َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل ا118ھود: 

  سورة يوسف

  .120: 22ج   ﴾...: ﴿نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصصِ 3: يوسف

  .14 :13ج  .﴾..: ﴿إِْذ قَاَل يُوُسُف Uَِبِيهِ يَا أَبَِت إِنِّي َرأَيْتُ 4يوسف: 

أَيُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس إِْذ قَاَل يُوُسُف Uَِبِيِه يَا أَبَِت إِنِّي رَ : ﴿4: يوسف

    .﴾..َواْلقََمرَ 

  .56 :23ج  .55، 15، 14 :13ج

  .303 :23ج  .﴾: ﴿َذلَِك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيكَ 102يوسف: 

، 147، 144 :46ج.﴾َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرھُْم بِا)ِ إEَِّ َوھُْم ُمْشرُِكونَ ﴿: 106: يوسف

169.  

  .114، 113 :18ج  .﴾..: ﴿َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذبٍ 18يوسف: 

: ﴿َولَقَْد ھَمَّْت بِِه َوھَمَّ بِھَا لَْوEَ أَْن َرأَى بُْرھَاَن َربِِّه َكَذلَِك لِنَْصرَِف َعنْهُ 24يوسف: 

    .﴾..السُّوءَ 
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  .343 :39ج  .242 :23ج  .156 :17ج

ا َرأَى قَِمي: 28يوسف:    .185 :8ج  .﴾..َصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل إِنَّهُ ﴿فَلَمَّ

  .185، 184 :8ج  .﴾يُوُسُف أَْعرِْض َعْن ھََذا َواْستَْغفِرِي لَِذنْبِكِ : ﴿29يوسف: 

  .201 :46ج  .﴾..َوقَاَل الَْملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقََراتٍ ِسَمانٍ ﴿: 43: يوسف

  .201 :46ج  .﴾..َدأَبًا قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِينَ ﴿: 47: يوسف

  .235 :18ج  .﴾..: ﴿َذلَِك لِيَْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنهُ بِاْلَغْيبِ 52يوسف: 

ُئ نَفِْسي إِنَّ النَّفَْس Uَمَّاَرةٌ بِالسُّوءِ 53يوسف:    .319 :17ج.﴾..: ﴿َوَما أُبَرِّ

  .66 :46ج  .﴾..َوقَاَل يَا بَنِيَّ Eَ تَْدُخلُوا ِمْن بَابٍ َواِحدٍ ﴿: 67: يوسف

  .﴾: ﴿تَا)ِ تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمَن الھَالِِكينَ 85يوسف: 

  .133 :42ج  .37 :31ج

  .73 :22ج  .﴾..إِنََّما أَْشُكو بَثِّي َوُحْزنِي إِلَى هللاِ ﴿: 86يوسف: 

  .﴾..َف َوأَِخيهِ َوEَ تَْيئَُسوا ِمْن َرْوحِ هللاِ : ﴿يَا بَنِيَّ اْذھَبُوا فَتََحسَُّسوا ِمْن يُوسُ 87يوسف: 

  .50 :42ج  .93 :41ج  .205 :17ج

  .252، 249 :5ج  .﴾..: ﴿قَالُوا تَا)ِ لَقَْد آَثََرَك هللاُ َعلَْينَا91يوسف: 

احِ ﴿: 92: يوسف   .﴾ِمينَ قَاَل Eَ تَْثِريَب َعلَْيُكُم اْليَْوَم يَْغفُِر هللاُ لَُكْم َوھَُو أَْرَحُم الرَّ

  .44 :12ج  .292 :11ج  .249 :5ج

  .12 :35ج  .340 :34ج

  سورة الرعد

  .347 :45ج  .﴾..: ﴿َوفِي اUَْْرِض قِطٌَع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاتٌ 4الرعد: 

  .214 :25ج.﴾..َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوEَ أُْنِزَل َعلَْيِه آَيَةٌ : ﴿7: الرعد

  .13 :27ج  .﴾..َمْن أََسرَّ الْقَْوَل َوَمْن َجھََر بِهِ  َسَواٌء ِمنُْكمْ ﴿: 10: الرعد

  .318، 308 :34ج  .﴾..: ﴿لَهُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِهِ 11الرعد: 
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َماَواِت َواUَْْرضِ ﴿: 16: الرعد   .121 :26ج  .﴾..قُْل َمْن َربُّ السَّ

  .﴾..َسالَْت أَْوِديَةٌ بِقََدِرھَا فَاْحتََمَل السَّيُْل َزبًَدا َرابِيًا: ﴿أَنَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَ 17الرعد: 

  .250 :23ج  .88 :21ج

  .86 :43ج  .﴾..: ﴿َولَقَْد أَْرَسلْنَا ُرُسً� ِمْن قَبْلَِك َوَجَعْلنَا38الرعد: 

  .327، 140 :24ج  .﴾..: ﴿يَْمُحوا هللاُ َما يََشاُء َويُْثبِتُ 39الرعد: 

  .252 :23ج.﴾..َولَْم يََرْوا أَنَّا نَأْتِي اUَْْرَض نَنْقُُصھَا ِمْن أَطَْرافِھَا: ﴿أَ 41الرعد: 

: ﴿َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسً� قُْل َكفَى بِا)ِ َشِھيًدا بَْينِي 43الرعد: 

    .﴾..َوبَْينَُكمْ 

  .110 :35ج  .163 :25ج  .55 :21ج

  سورة إبراھيم

  .42 :46ج  .﴾..أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إEَِّ بِلَِساِن قَْوِمهِ  : ﴿َوَما4إبراھيم: 

َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم Uََِزيَدنَُّكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِديدٌ : ﴿7إبراھيم:    .﴾َوإِْذ تَأَذَّ

  .61 :28ج  .188 :8ج

  .278 :47ج  .﴾اٍر َعنِيدٍ : ﴿َواْستَْفتَُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّ 15إبراھيم: 

ا قُِضَي اUَْْمرُ 22إبراھيم:  ْيطَاُن لَمَّ   .314, 235 :23ج  .﴾..: ﴿َوقَاَل الشَّ

  .﴾..: ﴿أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب هللاُ َمثًَ� َكلَِمةً طَيِّبَةً َكَشَجَرٍة َطيِّبَةٍ 24إبراھيم: 

  .257 :23ج  .314 :13ج

ْم تََر َكْيَف َضَرَب هللاُ َمثًَ� َكلَِمةً َطيِّبَةً َكَشَجَرةٍ : ﴿تُْؤتِي أُُكلَھَا أَلَ 25إبراھيم: 

    .﴾..َطيِّبَةٍ 

  .257 :23ج  .329 :22ج  .314 :13ج

  .321 :29ج  .﴾..يُثَبُِّت هللاُ الَِّذيَن آََمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِتِ ﴿: 27إبراھيم: 

لُوا نِْعمَ 28إبراھيم:    .﴾ةَ هللاِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا قَْوَمھُْم َداَر اْلبََوارِ : ﴿أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّ

  .85، 84 :24ج  .154 :18ج
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َماَواِت َواUَْْرضَ 32إبراھيم:    .129 :20ج  .﴾..: ﴿هللاُ الَِّذي َخلََق السَّ

َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنَّ 33إبراھيم:  َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ   .﴾ھَارَ : ﴿َوَسخَّ

  .112 :38ج  .129 :20ج

وا نِْعَمةَ هللاِ Eَ تُْحُصوھَا34إبراھيم:    .﴾..: ﴿َوآَتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَُعدُّ

  .129 :20ج  .317 :17ج  .17 :8ج

  .254 :23ج  .﴾..: ﴿َوإِْذ قَاَل إِبَْراھِيُم َربِّ اْجَعْل ھََذا الْبَلََد آَِمنًا35إبراھيم: 

  .﴾..َربِّ إِنَّھُنَّ أَْضلَْلَن َكثِيًرا ِمَن النَّاِس فََمْن تَبَِعنِي فَإِنَّهُ ِمنِّي﴿: 36إبراھيم: 

  .81, 75 :27ج  .14 :12ج

يَّتِي بَِوادٍ 37إبراھيم:    .75 :27ج  .﴾..: ﴿َربَّنَا إِنِّي أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

َ�ةِ 40إبراھيم:  يَّتِي: ﴿َربِّ اْجَعلْنِي ُمقِيَم الصَّ   .61 :23ج  .﴾..َوِمْن ُذرِّ

  .43 :40ج  .﴾..ُمْھِطِعيَن ُمْقنِِعي ُرُءوِسِھْم Eَ يَْرتَدُّ ﴿: 43إبراھيم: 

  .87 :22ج  .﴾..َوأَْنِذِر النَّاَس يَْوَم يَأْتِيِھُم اْلَعَذابُ ﴿: 44إبراھيم: 

  .9 :7ج  .﴾..: ﴿َوقَْد َمَكُروا َمْكَرھُْم َوِعنَْد هللاِ َمْكُرھُمْ 46إبراھيم: 

  سورة حجر

  .34 :24ج  .﴾: ﴿قَاَل يَا إِبْلِيُس َما لََك أEََّ تَُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ 32الحجر: 

  .273: 23ج   : ﴿قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن﴾.36: الحجر

  .273: 23ج   : ﴿قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمْنظَِريَن﴾.37 :الحجر

  .﴾َسْبَعةُ أَْبَواٍب لُِكلِّ بَاٍب ِمْنھُْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ لَھَا ﴿: 44: الحجر

  .201 :46ج    .333, 330، 327 :22ج

  .216، 213 :33ج.﴾..: ﴿َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِھْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا47الحجر: 

  .125 :23ج  .﴾: ﴿لََعْمُرَك إِنَّھُْم لَفِي َسْكَرتِِھْم يَْعَمھُونَ 72الحجر: 

  .161 :35ج  .﴾: ﴿فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَّھُمْ 92حجر: ال
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ا َكانُوا يَْعَملُونَ 93الحجر:    .161 :35ج  .﴾: ﴿َعمَّ

  .100 :23ج.﴾: ﴿فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكينَ 94الحجر: 

  .100, 99 :23ج  .﴾: ﴿إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْھِزئِينَ 95الحجر: 

  نحلسورة ال

َراتٌ ﴿: 12: النحل َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنَّھَاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ   .﴾..َوَسخَّ

  .119 :38ج  .326 :24ج

َعفَاِء َوEَ َعلَى الَْمْرَضى َوEَ َعلَى الَِّذيَن Eَ يَِجُدوَن َما 15النحل:  : ﴿لَيَْس َعلَى الضُّ

    .﴾..يُنْفِقُونَ 

  .174، 156 :45ج  .224 :23ج

    .﴾َوَعَ�َماٍت َوبِالنَّْجِم ھُْم يَْھتَُدونَ ﴿: 16: النحل

  .119 :38ج  .333, 325 :24ج

  .322, 240 :23ج  .﴾..: ﴿قَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم فَأَتَى هللاُ 26النحل: 

لَمَ : ﴿الَِّذيَن تَتََوفَّاھُُم اْلَمَ�ئَِكةُ َظالِِمي أَْنفُِسھِ 28النحل:     .﴾..ْم فَأَْلقَُوا السَّ

  .164 :35ج    .325, 312, 245 :23ج

  .164 :35ج  .﴾..: ﴿فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجھَنََّم َخالِِديَن فِيھَا29النحل: 

  .161 :35ج  .﴾..: ﴿َوقِيَل لِلَِّذيَن اتَّقَْوا َماَذا أَْنَزَل َربُُّكمْ 30النحل: 

  .﴾..اْلَمَ�ئَِكةُ طَيِّبِيَن يَقُولُوَن َسَ�ٌم َعلَْيُكُم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ : ﴿الَِّذيَن تَتََوفَّاھُُم 32النحل: 

  .164 :35ج  .325، 312، 245 ,242 :23ج

  .41 :34ج  .﴾..: ﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إEَِّ ِرَجاEً 43النحل: 

  .﴾..اْلِجبَاِل بُيُوتاً َوِمَن الشََّجرِ َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن ﴿: 68: النحل

  .73 :24ج  .13 :13ج

  .295، 293 :24ج.﴾..: ﴿ثُمَّ ُكلِي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراتِ فَاْسلُكِي ُسبَُل َربِّكِ 69النحل: 
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  .152 :23ج  .﴾..: ﴿َوهللاُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا72النحل: 

  .102, 100 :45ج  .﴾..ْھِد هللاِ إَِذا َعاھَْدتُمْ : ﴿َوأَْوفُوا بِعَ 91النحل: 

ٍة أَْنَكاثًا﴿: 92: النحل     .﴾..َوEَ تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلَھَا ِمْن بَْعِد قُوَّ

  .240 :25ج  .37 :11ج

ةً َواِحَدةً 93النحل:    .326 :23ج  .﴾..: ﴿َولَْو َشاَء هللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ

  .38 :23ج.﴾..فََر بِا)ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِهِ إEَِّ َمْن أُْكِرهَ : ﴿َمْن كَ 106النحل: 

  .﴾..َوَضَرَب هللاُ َمثًَ� قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيھَا ِرْزقُھَا َرَغًدا﴿: 112: النحل

  .197 :48ج  .190 :46ج

ْمنَا َما قَ 118النحل:    .86 :22ج  .﴾..َصْصنَا: ﴿َوَعلَى الَِّذيَن ھَاُدوا َحرَّ

ةً قَانِتًا ِ)ِ َحنِيفًا120النحل:    .208 :38ج  .﴾..: ﴿إِنَّ إِْبَراِھيَم َكاَن أُمَّ

  .﴾: ﴿ثُمَّ أَْوَحْينَا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِھيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 123النحل: 

  .62 :23ج  .272 :15ج

  .35 :13ج.﴾..اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِالِْحْكَمةِ َوالَْمْوِعظَةِ : ﴿125النحل: 

  سورة ا�سراء

  .179، 176: 23ج   .﴾..: ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيً� 1 اسراء:

  .245: 9ج   .﴾..: ﴿فَإَِذا َجاَء َوْعُد أُوEَھَُما بََعْثنَا َعلَْيُكمْ 5 اسراء:

  .22, 21: 26ج .﴾..﴿َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا: 8 اسراء:

: ﴿َوَجَعلْنَا اللَّيَْل َوالنَّھَاَر آَيَتَْيِن فََمَحْونَا آَيََة اللَّْيِل َوَجَعلْنَا آَيََة النَّھَاِر 12 اسراء:

  .﴾..ُمبِْصَرةً 

  .112: 38ج   .204, 77: 24ج 

  .218، 167: 28ج .﴾..َدى فَإِنََّما يَْھتَِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ : ﴿اْھتَ 15 اسراء:

  .307، 280: 46ج   .134: 32 ج  .318، 218: 29ج 
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  .65: 20ج   .﴾..: ﴿اْھتََدى فَإِنََّما يَْھتَِدي لِنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ 23 اسراء:

  .359: 45ج   .320: 33ج   .339: 31ج 

  .220: 15ج   .﴾..ْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكينَ : ﴿َوآَِت َذا اْلقُ 26 اسراء:

نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً 32 اسراء:   .245: 4ج   .﴾..: ﴿َوEَ تَْقَربُوا الزِّ

َم ﴿: 33: اEسراء    .﴾..إEَِّ بِاْلَحقِّ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما هللاُ َوEَ تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

  .21: 37 ج  .302: 36ج   .51: 35ج 

  .249: 45ج   .334: 41ج 

هُ 34 اسراء:   .﴾..: ﴿َوEَ تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إEَِّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ

  .319: 17ج   .343: 3ج 

ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمةِ 39 اسراء:   .157: 23ج   .﴾..: ﴿َذلَِك ِممَّ

  .﴾..: ﴿َوإَِذا قََرْأَت اْلقُْرآََن َجَعْلنَا بَْينََك َوبَْيَن الَِّذيَن Eَ يُْؤِمنُوَن بِاْ�َِخَرةِ 45 اسراء:

  .14: 24ج   .93: 23 ج

  .13: 34ج   .﴾..: ﴿َوإِْن ِمْن قَْريٍَة إEَِّ نَْحُن ُمْھلُِكوھَا58 اسراء:

  .217: 44ج   .﴾..إEَِّ  : ﴿َوَما َمنََعنَا أَْن نُْرِسَل بِاْ�َيَاتِ 59 اسراء:

ْؤيَا الَّتِي ﴿: 60 اسراء: َوإِْذ قُْلنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلنَا الرُّ

  .﴾..أََرْينَاكَ 

  .174: 39ج   .165: 37ج   .159: 36ج 

  .330: 7ج   .﴾..: ﴿َواْستَْفِزْز َمِن اْستَطَْعَت ِمنْھُْم بَِصْوتِكَ 64 اسراء:

  .73: 28ج   .142: 27ج   .188: 24 ج

ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن 70 اسراء: : ﴿َولَقَْد َكرَّ

  .﴾..الطَّيِّبَاتِ 

  .342, 333: 28ج   .118: 20ج   .92: 13ج 

  .119: 48ج   .192: 46ج   .10: 31ج 
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  .259: 23ج   .﴾..ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِھمْ  : ﴿يَْوَم نَْدُعوا71سراء: ا

  .293: 23ج   .﴾..: ﴿َولَْوEَ أَْن ثَبَّتْنَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَيْھِمْ 72 اسراء:

  .293: 23ج   .﴾..: ﴿َوإِْن َكاُدوا لَيَفْتِنُونََك َعِن الَِّذي أَْوَحيْنَا73 اسراء:

  .244: 23ج   .﴾..نَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَيْھِمْ : ﴿َولَْوEَ أَْن ثَبَّتْ 74 اسراء:

  .293، 244: 23ج .﴾..: ﴿إِذاً Uَََذقْنَاَك ِضْعَف الَْحيَاةِ َوِضْعَف الَْمَماتِ 75 اسراء:

َ�ةَ لُِدلُوِك الشَّْمسِ 78 اسراء:   .181: 5ج   .﴾..: ﴿أَقِِم الصَّ

دْ 79 اسراء:   .315, 237: 23ج   .﴾..بِِه نَافِلَةً لَكَ  : ﴿َوِمَن اللَّْيِل فَتَھَجَّ

  .270: 5ج   .﴾..: ﴿َجاَء اْلَحقُّ َوَزھََق اْلبَاِطلُ 81 اسراء:

  .353: 32ج   .158: 25ج   .283: 12ج 

  .﴾: ﴿قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ھَُو أَْھَدى َسبِيً� 84 اسراء:

  .222، 191 :45ج   .22: 13ج 

نُْس َواْلِجنُّ 88 اسراء: ِ  .100: 8ج   .﴾..: ﴿قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت اْ

  .21: 1ج   .﴾..: ﴿أَْو يَُكوَن لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرفٍ 93 اسراء:

  .21: 1ج   .﴾..: ﴿َوَما َمنََع النَّاَس أَْن يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءھُُم الْھَُدى94 اسراء:

  .14: 13ج   .﴾..لَقَْد آَتَيْنَا ُموَسى تِْسَع آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ : ﴿وَ 101 اسراء:

ْحَمَن أَيًّا َما تَْدُعواهللاَ : ﴿اْدُعوا 110 اسراء:   .78: 23ج .﴾..أَوِ اْدُعوا الرَّ

  .78: 23ج   .﴾..الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولًَدا ِ)ِ : ﴿َوقُِل اْلَحْمُد 111 اسراء:

  سورة الكھف

  .265: 3ج   .﴾..﴿َما لَھُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َوEَ ِ�َبَائِِھمْ : 5: الكھف

  .﴾: ﴿فَلََعلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آَثَاِرِھْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بِھََذا اْلَحِديِث أََسفاً 6: الكھف

  .79: 38ج   .276: 30ج   .141: 23ج 

قِيمِ : ﴿أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصَحاَب الَْكھِْف وَ 9: الكھف   .23: 1ج   .﴾..الرَّ
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  .337: 12ج   .﴾..: ﴿فَابَْعثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم ھَِذهِ إِلَى الَمِدينَةِ 19الكھف: 

  .﴾..َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ Eَ َريَْب فِيھَاهللاِ : ﴿َوَكَذلَِك أَْعثَْرنَا َعلَيْھِْم لِيَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد 21الكھف: 

  .181: 23ج   .342: 12 ج

  .202: 46ج   .﴾..: ﴿َسيَقُولُوَن ثََ�ثَةٌ َرابُِعھُْم َكلْبُھُمْ 22الكھف: 

  .262: 11ج   .﴾..: ﴿َولَبِثُوا فِي َكْھفِِھْم ثَ�ََث ِمائٍَة ِسنِينَ 25الكھف: 

  .﴾..: ﴿َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُرْ 29الكھف: 

  .20: 15ج    .13: 10ج   .166 :6 ج

  .35: 26ج   .326: 23ج 

  .349: 47ج   .﴾..: ﴿الَْماُل َوالْبَنُوَن زِينَةُ الَْحيَاةِ الدُّنْيَا َوالْبَاقِيَاتُ 46الكھف: 

  .145: 22ج .﴾..: ﴿َويَْوَم نَُسيُِّر الِْجبَاَل َوتََرى اUَْْرَض بَاِرَزةً 47الكھف: 

  .33: 24ج   .﴾..اُب فَتََرى الُْمْجرِِميَن ُمْشفِقِينَ : ﴿َوُوِضَع الْكِتَ 49الكھف: 

  .249: 44ج   .﴾..: ﴿َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمَ�ئَِكِة اْسُجُدوا ِ�ََدمَ 50الكھف: 

َماَواِت َواUَْْرِض َوEَ َخْلَق أَْنفُِسِھمْ 51الكھف:    .﴾..: ﴿َما أَْشھَْدتُھُْم َخْلَق السَّ

  .308: 36ج    .304 ،250: 21ج   .256, 249، 268: 20ج 

: ﴿َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فَظَنُّوا أَنَّھُْم ُمَواقُِعوھَا َولَْم يَِجُدوا َعْنھَا 53الكھف: 

  .﴾َمْصِرفًا

  .323, 312, 253, 241, 234: 23ج 

  .122: 43ج   .﴾..: ﴿فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آَتَْينَاهُ َرْحَمةً 65الكھف: 

ْيِن َوَجدَ  :93الكھف: ص   .141: 22 ج  .﴾..﴿َحتَّى إَِذا بَلََغ بَْيَن السَّدَّ

  .141: 22 ج  .﴾..﴿قَالُوا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ يَأُجوجَ  :94الكھف: ص

  .141: 22 ج  .﴾..قَاَل َما َمكَّنِّي فِيِه َربِّي َخْيرٌ : ﴿95الكھف: ص

  .141: 22 ج  .﴾..َساَوى آتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إَِذا: ﴿96الكھف: ص

  .141: 22 ج  .﴾..َما اْسطَاُعوا أَْن يَْظھَُروهُ : ﴿97الكھف: ص
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  .141: 22 ج  .﴾..قَاَل ھََذا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي: ﴿98الكھف: ص

  .142، 141: 22 ج  .﴾..َوتََرْكنَا بَْعَضھُْم يَْوَمئٍِذ يَُموجُ : ﴿99الكھف: ص

  .141: 22ج   .﴾..ْوَمئٍِذ لِلَْكافِِرينَ : ﴿َوَعَرْضنَا َجھَنََّم يَ 100الكھف: ص

  .238: 25ج   .﴾..أُولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت َربِِّھمْ ﴿: 105الكھف: 

  .78: 24 ج  .﴾: ﴿قُْل ھَْل نُنَبِّئُُكْم بِاUَْْخَسِريَن أَْعَماEً 103الكھف: 

  .131, 33: 47 ج  .289: 36 ج  .238: 25 ج

ْنيَا َوھُْم يَْحَسبُوَن أَنَّھُْم يُْحِسنُوَن  ﴿الَِّذيَن َضلَّ 104الكھف:  َسْعيُھُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 ً   .﴾ُصْنعا

  .238: 25 ج  .78: 24ج   .206: 17 ج

  .291، 131, 33، 12 :47 ج  .289: 36 ج

  .﴾..أُولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت َربِِّھْم َولِقَائِِه فََحبِطَْت أَْعَمالُھُمْ ﴿: 105الكھف: 

  .289: 36 ج  .238: 25ج   .324: 23 ج

  .﴾..: ﴿قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَھُُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ 110الكھف: 

  .323 ،322, 311، 234, 240: 23ج 

  سورة مريم 

  .63, 62, 61: 40ج     .﴾: ﴿كھيعص1: مريم

  .62: 40ج   .﴾ْبَدهُ َزَكِريَّا: ﴿ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك عَ 2: مريم

  .62: 40ج   .﴾: ﴿إِْذ نَاَدى َربَّهُ نَِداًء َخفِيًّا3: مريم

  .64، 62: 40ج   .﴾..: ﴿َخفِيًّا قَاَل َربِّ إِنِّي َوھََن اْلَعْظُم ِمنِّي4: مريم

  .﴾.قًِرا: ﴿َشقِيًّا َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمْن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعا5: مريم

  .62: 40 ج  .231، 230، 124 :10ج    .329: 9 ج

  .﴾: ﴿يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آَِل يَْعقُوَب َواْجَعْلهُ َربِّ َرِضيًّا6: مريم
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  .62: 40ج   .231، 230، 121: 10ج   .329: 9ج 

ُرَك بُِغَ�ٍم اْسُمهُ يَْحيَى7: مريم   .62: 40ج   .﴾..: ﴿يَا َزَكِريَّا إِنَّا نُبَشِّ

ٍة َوآَتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّا12ريم: م   .﴾: ﴿يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

  .28: 15ج   .154: 12ج   .93: 1ج 

  .131: 6ج   .﴾..َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ انتَبََذتْ ﴿: 16مريم: 

ا تََريِنَّ 26مريم:  ي َعْينًا فَإِمَّ   .261, 260: 30ج   .﴾..: ﴿فَُكلِي َواْشَربِي َوقَرِّ

  .﴾: ﴿فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فِي اْلَمْھِد َصبِيًّا29مريم: 

  .28: 15ج   .93: 1ج 

ً 30مريم:    .﴾: ﴿إِنِّي َعْبُد هللاِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجَعلَنِي نَبِيّا

  .32: 8ج   .132: 6ج   .93: 1ج 

  .122: 43ج   .28: 15ج   .154: 12 ج

َكاِة َما ُدْمُت 31مريم:  َ�ِة َوالزَّ : ﴿َوَجَعلَنِي ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكْنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّ

  .﴾َحيًّا

  .61: 23ج   .32: 8ج   .93: 1ج 

 .294: 41ج   .﴾..: ﴿فَاْختَلََف اUَْْحَزاُب ِمْن بَْينِِھْمِ◌ فََوْيلٌ 37مريم: 

  .162: 22ج   .﴾..انِِب الطُّوِر اUَْْيَمنِ : ﴿َونَاَدْينَاهُ ِمْن جَ 52مريم: 

  .61: 23ج .﴾..﴿َواْذُكْر فِي الْكِتَابِ إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدقَ : 54مريم: 

َكاةِ : 55مريم:  َ�ِة َوالزَّ   .61: 23ج   .﴾..﴿َوَكاَن يَأُْمُر أَْھلَهُ بِالصَّ

ُل إEَِّ بِأَْمِر َربِّ 64مريم :    .﴾..َك لَهُ َما بَْيَن أَْيِدينَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَْيَن َذلِكَ : ﴿َوَما نَتَنَزَّ

  .313, 308, 235, 233: 23ج 

  .319, 310: 23ج   .﴾..: ﴿َربُّ السََّماَواتِ َواUَْْرضِ َوَما بَيْنَھَُما65مريم: 

َر بِِه اْلُمتَّقِينَ 97مريم:    .338: 45ج   .﴾..: ﴿فَإِنََّما يَسَّْرنَاهُ بِلَِسانَِك لِتُبَشِّ
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  سورة طه

  .105: 23ج     .﴾: ﴿طه1: طه

  .105: 23ج   .﴾: ﴿َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن لِتَْشقَى2: طه

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوى5: طه   .259: 11ج   .﴾: ﴿الرَّ

  .317: 39ج   .320, 310, 253, 243، 227: 23ج 

َماَواِت َوَما 6: طه   .﴾فِي اUَْْرِض َوَما بَْينَھَُما َوَما تَْحَت الثََّرى: ﴿لَهُ َما فِي السَّ

  .317: 39ج   .274: 11ج 

، 198، 171: 34ج   .﴾..: ﴿إِنِّي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك إِنََّك بِاْلَوادِ 12طه: 

199.  

  .65: 24ج   .﴾..Eَ إِلَهَ إEَِّ أَنَا فَاْعبُْدنِي هللاُ : ﴿إِنَّنِي أَنَا 14طه: 

  .257: 15ج   .﴾﴿َربِّ اْشَرْح لِي: 25: طه

ْر لِي أَْمِري: 26طه:    .257: 15ج   .﴾﴿َويَسِّ

  .257: 15ج   .﴾﴿َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِي: 27طه: 

  .257: 15ج     .﴾﴿يَْفقَھُوا قَْولِي: 28طه: 

  .34: 2ج   .﴾﴿َواْجَعْل لِي َوِزيراً ِمْن أَْھلِي: 29طه: 

  .257: 15 ج  .277، 185 :9ج   .290، 282: 6ج 

  .257: 15ج   .277، 185: 9ج   ﴿ھَاُروَن أَِخي﴾.: 30طه: 

  .257: 15 ج  .290، 282: 6ج   .﴾﴿اْشُدْد بِهِ أَْزِري: 31طه: 

  .185: 9ج   .282: 6ج .﴾﴿َوأَْشرِْكهُ فِي أَْمرِي: 32طه: 

  .﴾..ْليُْلقِِه اْليَمُّ : ﴿أَِن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَمِّ فَ 39طه: 

  .165: 21ج   .298: 9ج 

  .14: 37ج   .﴾: ﴿َواْصطَنَْعتَُك لِنَْفِسي41طه: 
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  .163: 31ج   .﴾..َكِذبًاهللاِ : ﴿قَاَل لَھُْم ُموَسى َويْلَُكْم Eَ تَفْتَُروا َعلَى 61طه: 

  .83: 30ج   .﴾..: ﴿قَالُوا إِْن ھََذاِن لََساِحَراِن يُِريَداِن 63طه: 

  .308: 5ج   .﴾..: ﴿إِنَّا آََمنَّا بَِربِّنَا لِيَْغفَِر لَنَا َخَطايَانَا73طه: 

  .246, 242: 23ج   .﴾..: ﴿َوإِنِّي لََغفَّاٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ 82طه: 

  .264، 261: 30ج   .﴾..: ﴿قَالُوا لَْن نَبَْرَح َعلَْيِه َعاِكفِيَن َحتَّى يَْرِجعَ 91طه: 

  .﴾..اْذھَْب فَإِنَّ لََك فِي اْلَحيَاِة أَْن تَقُوَل Eَ ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا: ﴿قَاَل فَ 97طه: 

  .265: 34ج   .43، 16: 33ج 

ْحَمُن َوَرِضَي لَهُ قَْوEً 109 طه: فَاَعةُ إEَِّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ   .﴾: ﴿يَْوَمئٍِذ Eَ تَْنفَُع الشَّ

  .234، 318, 316، 309: 23ج 

  .﴾يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِھْم َوَما َخْلفَھُْم َوEَ يُِحيطُوَن بِِه ِعْلماً ﴿: 110طه: 

  .312، 309 ,191، 190 :23ج 

الَِحاِت َوھَُو ُمْؤِمنٌ 112طه:    .246: 23ج   .﴾..: ﴿َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

  .253: 10ج .﴾..: ﴿َوEَ تَْعَجْل بِالقرآن ِمْن قَْبِل أَْن يُقَْضى إِلَيْكَ 114طه: 

  .242: 23ج   .﴾..أََكَ� ِمْنھَا فَبََدْت لَھَُما َسْوآَتُھَُما َوَطفِقَافَ : ﴿121طه: 

  .165: 35ج .﴾..: ﴿َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً 124طه: 

  سورة ا*نبياء 

  .293: 11ج   .﴾..: ﴿َما يَأْتِيِھْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّھْم ُمْحَدثٍ 2 اUنبياء:

  .247, 240: 29ج .﴾..: ﴿بَْل نَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمُغهُ 18 اUنبياء:

ْحَمُن َولًَدا ُسْبَحانَهُ 26 اUنبياء:   .106: 35ج   .﴾..: ﴿َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّ

  .106: 35ج   .﴾نَ : ﴿Eَ يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوھُْم بِأَْمِرِه يَْعَملُو27 اUنبياء:

َماَواتِ 30 اUنبياء:   .261: 11ج   .﴾..: ﴿أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ

  .224: 23ج .﴾..: ﴿َوَجَعْلنَا فِي اUَْْرضِ َرَواِسَي أَْن تَِميَد بِِھمْ 31 اUنبياء:



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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  .220: 23ج   .﴾..: ﴿َوھَُو الَِّذي َخلََق اللَّْيَل َوالنَّھَارَ 33 اUنبياء:

  .324, 41، 234: 23ج   .﴾..: ﴿الَْمَواِزيَن الْقِْسطَ لِيَْوِم الْقِيَاَمِة فََ� تُْظلَمُ 47 اUنبياء:

  .21: 26ج   .﴾..: ﴿إِْذ قَاَل Uَِبِيِه َوقَْوِمِه َما ھَِذِه التََّماثِيلُ 52 اUنبياء:

  .27: 31ج   .﴾..: ﴿قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَ�ًما69 اUنبياء:

يْنَاهُ َولُوطاً إِلَى اUَْْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا71 اUنبياء:   .57: 24ج .﴾..: ﴿َونَجَّ

يَح َعاِصفَةً تَْجِري بِأَْمِرهِ 81 اUنبياء:   .57: 24ج .﴾..: ﴿َولُِسلَْيَماَن الرِّ

ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَالَ : ﴿فَفَھَّْمنَاھَا ُسلَيَْماَن َوُكّ�ً آَتَْينَا ُحْكًما َوِعلْمً 89 اUنبياء:   .﴾..ا َوَسخَّ

  .190: 5ج   .36: 4ج 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ 92 اUنبياء: تُُكْم أُمَّ   .﴾: ﴿إِنَّ ھَِذِه أُمَّ

  .254: 39ج   .74: 38ج 

الَِحاتِ 94 اUنبياء:   .242: 23ج   .﴾..: ﴿فََمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

  .42، 141: 22ج   .﴾..َحَراٌم َعلَى قَْريٍَة أَْھلَْكنَاھَا: ﴿وَ 95 اUنبياء:

  .42، 141: 22ج   .﴾..: ﴿َحتَّى إَِذا فُتَِحْت يَأُجوُج َوَمأُجوجُ 96 اUنبياء:

  .141، 59: 22ج   .﴾..: ﴿َواْقتََرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَإَِذا ِھَي َشاِخَصةٌ 97 اUنبياء:

  .261, 244: 23ج   .﴾إEَِّ َرْحَمةً لِْلَعالَِمينَ  : ﴿َوَما أَْرَسْلنَاكَ 107 اUنبياء:

  .217: 15ج .﴾: ﴿َوإِْن أَْدِري لََعلَّهُ فِتْنَةٌ لَُكْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحينٍ 111 اUنبياء:

  سورة الحج

  .11: 13ج   .﴾..َعلَى َحْرفٍ هللاَ : ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَْعبُُد 11الحج: 

  .326: 24ج   .﴾..يَْسُجُد لَهُ َمْن فِي السََّماَواتِ هللاَ : ﴿أَلَْم تََر أَنَّ 18الحج: 

  .280: 2ج   .﴾..: ﴿ھََذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّھمْ 19الحج: 

  .118: 20ج   .﴾..فَھَُو َخْيٌر لَهُ هللاِ : ﴿َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم ُحُرَماتِ 30الحج: 

  .﴾أَنَّھُْم ظُلُِموا َوإِنَّ هللاَ َعلَى نَْصِرِھْم لَقَِديرٌ : ﴿أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِ 39الحج: 
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  .33, 13: 41ج   .288: 2ج 

  .﴾..هللاُ : ﴿الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِھْم بَِغْيِر َحقٍّ إEَِّ أَْن يَقُولُوا َربُّنَا 40الحج: 

  .309: 31ج   .288: 2ج 

  .347: 45ج   .﴾..فَتَُكوَن لَھُْم قُلُوبٌ : ﴿أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اUَْْرضِ 46الحج: 

  .﴾..َوْعَدهُ  هللاُ : ﴿َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعَذاِب َولَْن يُْخلَِف 47الحج: 

  .262: 30ج   .185: 23ج 

ي : ﴿َوَما أَْرَسلْنَا ِمْن قَبْلَِك ِمْن َرُسوٍل َوEَ نَبِيٍّ إEَِّ إَِذا تََمنَّى أَلْقَى الشَّيْطَاُن فِ 52الحج: 

  .﴾..أُْمنِيَّتِهِ 

  .292, 291, 290، 289, 266: 23ج   .58: 8ج 

  .292, 291: 23ج   .﴾..: ﴿َما يُْلقِي الشَّْيطَاُن فِْتنَةً لِلَِّذيَن فِي قُلُوبِِھمْ 53الحج: 

  .﴾..هللاُ : ﴿َذلَِك َوَمْن َعاقََب بِِمْثِل َما ُعوقَِب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه لَيَْنُصَرنَّهُ 60الحج: 

  .63: 29ج   .59, 58، 40: 27ج 

: ﴿يَا أَيُّھَا النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 73الحج: 

  .﴾..هللاِ 

  .58: 43ج   .262، 261: 30ج 

  .245: 23ج   .﴾..يَْصَطفِي ِمَن اْلَمَ�ئَِكِة ُرُسً�  هللاُ : ﴿75الحج: 

  .﴾..يُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفَعلُوا الَخْيرَ : ﴿يَا أَ 77الحج: 

  .201, 164: 39ج   .17: 16 ج

: ﴿َوَجاھُِدوا فِي هللاِ َحقَّ ِجھَاِدِه ھَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم فِي الدِّيِن ِمْن 78الحج: 

  .﴾..َحَرجٍ 

  .201, 164: 39ج   .266: 35ج   .17: 16ج 



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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  سورة المؤمنون

  .90: 1ج   .﴾: ﴿قَْد أَْفلََح الُمْؤِمنُونَ 1: المؤمنون

  .90: 1ج   .﴾: ﴿الَِّذيَن ھُْم فِي َص�َتِِھْم َخاِشُعونَ 2: المؤمنون

  .53: 16ج .﴾..: ﴿إEَِ َعلَى أَْزَواِجِھْم أْو َما َملََكْت أَيَْمانُھُمْ 6: المؤمنون

  .18: 26ج  .﴾﴿فََمِن ابْتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُولَئَِك ھُُم الَْعاُدونَ : 7: المؤمنون

  .69: 14ج   .﴾مِّن ِطينٍ : ﴿َولَقَْد َخلَقْنَا اِنَْساَن ِمْن ُس�َلَةٍ 12المؤمنون: 

ن ِطينٍ : ﴿َولَقَْد َخلَْقنَا اِْنَساَن ِمْن ُس�َلٍَة 12المؤمنون:    .﴾مِّ

  .273: 25ج   .70: 14ج 

ِكينٍ : ﴿13منون: المؤ   .﴾ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ

  .273: 25ج   .70، 69: 14 ج

  .﴾..ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلَعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَْقنَا الُمْضَغةَ ِعظَاماً : ﴿14المؤمنون: 

  .273: 25ج   .70، 69: 14ج 

  .74: 27ج   .﴾..ْلَمَ�ُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن َكفَُروا: ﴿َوقَاَل ا33المؤمنون: 

  .74: 27ج .﴾: ﴿َولَئِْن أَطَْعتُْم بََشراً ِمثْلَُكْم إِنَُّكْم إِذاً لََخاِسُرونَ 34المؤمنون: 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُونِ 52المؤمنون:  تُُكْم أُمَّ   .﴾: ﴿َوإِنَّ ھَِذِه أُمَّ

  .254: 39 ج  .74: 38ج 

  .198: 23ج   .﴾..: ﴿َوEَ نَُكلُِّف نَْفًسا إEَِّ ُوْسَعھَا62المؤمنون: 

  .90: 37ج   .﴾..: ﴿َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْھَواَءھُْم لَفََسَدتِ 71المؤمنون: 

  .91: 24ج   .﴾..: ﴿َوإِنَّ الَِّذيَن Eَ يُْؤِمنُوَن بِاْ�َِخَرةِ 74المؤمنون: 

يِّئَةَ  : ﴿اْدفَعْ 96المؤمنون:    .312: 45ج   .﴾..بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن السَّ

  .81: 23ج   .﴾: ﴿َوقُْل َربِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن ھََمَزاتِ 97المؤمنون: 

  .81: 23ج   .﴾: ﴿َوأَُعوُذ بَِك َربِّ أَْن يَْحُضُرونِ 98المؤمنون: 
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  .241: 23ج   .﴾..: ﴿َوَمْن َخفَّْت َمَوازِينُهُ فَأُولَئَِك الَِّذينَ 103المؤمنون: 

  .241: 23ج .﴾: ﴿تَلْفَُح ُوُجوھَھُُم النَّاُر َوھُْم فِيھَا َكالُِحونَ 104المؤمنون: 

  .237: 23ج   .﴾..: ﴿قَالُوا َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا106المؤمنون: 

  .239: 21ج   .﴾..: ﴿أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا115المؤمنون: 

  النور سورة

انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنْھَُما ِمائَةَ 2: النور انِيَةُ َوالزَّ   .307: 12ج .﴾..: ﴿الزَّ

  .297، 200: 25ج   .184: 24ج   .58: 23ج 

  .58: 23ج   .﴾..: ﴿َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا4: النور

ْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكمْ  : ﴿إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا11النور:  ِ  .186، 178: 4ج   .﴾..بِاْ

  .130: 7ج   .﴾..: ﴿إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَلِْسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَفَْواھُِكمْ 15النور: 

َعةِ 22النور:    .20، 19: 50ج   .﴾..: ﴿َوEَ يَأْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

  .﴾ُم هللاُ ِدينَھُُم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ هللاَ ھَُو اْلَحقُّ اْلُمبِينُ : ﴿يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيھِ 25النور: 

  .99: 31ج   .323, 312: 23ج 

  .336: 28ج   .﴾..: ﴿الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيثِيَن َوالَْخبِيثُوَن لِلَْخبِيثَاتِ 26النور: 

  .267: 9 ج.﴾..وتاً َغيَْر بُيُوتُِكمْ : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا Eَ تَْدُخلُوا بُيُ 27النور: 

  .267: 9ج   .﴾..فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِيھَا أََحداً فَ�َ تَْدُخلُوھَا: ﴿28النور: 

  .48، 46: 8 ج.﴾..هللاِ : ﴿رَِجاٌل Eَ تُلْھِيھِْم تَِجاَرةٌ َوEَ بَيٌْع َعْن ِذْكرِ 37النور: 

  .46: 8ج   .﴾..َما َعِملُوا َويَِزيَدھُمْ أَْحَسَن  هللاُ لِيَْجِزيَھُُم : ﴿38النور: 

  .﴾..َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُھُْم َكَسَراٍب بِقِيَعٍة يَْحَسبُهُ الظَّْمآَُن َماءً ﴿: 39النور: 

  .66: 27ج   .240: 24ج 

يٍّ يَْغَشاهُ َمْوجٌ 40النور:    .258، 265، 78: 23ج   .﴾..: ﴿أَْو َكظُلَُماٍت فِي بَْحٍر لُجِّ

  .293: 45ج .﴾..: ﴿ظَھََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَتْ 41: النور
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ُسوِل َوأَطَْعنَاا)ِ : ﴿َويَقُولُوَن آََمنَّا بِ 47النور:    .344، 340: 3ج   .﴾..َوبِالرَّ

  .﴾ْنھُْم ُمْعِرُضونَ : ﴿َوإَِذا ُدُعوا إِلَى هللاِ َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَھُْم إَِذا فَِريٌق مِ 48النور: 

  .12: 45ج   .345، 344، 341: 3 ج

  .﴾َوإِن يَُكْن لَھُُم الَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِينَ : ﴿49النور: 

  .12: 45 ج  .344، 341: 3ج 

  .12: 45 ج  .﴾..: ﴿َوإِْن يَُكْن لَھُُم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِينَ 49النور: 

  .﴾..َعلَْيِھمْ  هللاُ وبِِھْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن يَِحيَف : ﴿أَفِي قُلُ 50النور: 

  .12: 45 ج  .344، 341: 3ج 

  .﴾..َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَھُمْ هللاِ : ﴿إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَى 51النور: 

  .12: 45 ج  .344: 3ج 

  .344: 3ج   .﴾..َويَتَّْقهِ هللاَ َوَرُسولَهُ َويَْخَش هللاَ يُِطعِ  : ﴿َوَمنْ 52النور: 

ُسوَل فَإِْن تََولَّْوا54النور:    .65: 40ج .﴾..: ﴿قُْل أَِطيُعوا هللاَ َوأَِطيُعوا الرَّ

  .264: 23ج   .﴾..الَِّذيَن آََمنُوا ِمنُْكْم َوَعِملُوا هللاُ : ﴿َوَعَد 55النور: 

تِي Eَ يَْرُجونَ : ﴿َواْلقَوَ 60النور:    .118: 34ج .﴾..اِعُد ِمَن النَِّساِء ال�َّ

  سورة الفرقان

  .268: 48ج   .﴾..: ﴿قُْل أََذلَِك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ اْلُخْلدِ 15الفر قان: 

  .243: 23ج   .﴾..: ﴿َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَى يََدْيهِ 29الى  27الفرقان: 

  .290: 6ج   .﴾..نَا ُموَسى الْكِتَاَب َوَجَعْلنَا َمَعهُ : ﴿َولَقَْد آَتَيْ 35الفرقان: 

  .﴾..اUنعام: ﴿أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرھُْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعقِلُوَن إِْن ھُْم إEَِّ كَ 44الفرقان: 

  .266: 23ج   .14: 12ج 

  .112: 38ج   .﴾..: ﴿َوھَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّْيَل لِبَاًسا47الفرقان: 

  .287: 24ج    .﴾..: ﴿َوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا54الفرقان: 
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  .49: 38ج   .﴾..: ﴿قُْل َما يَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوEَ ُدَعاُؤُكمْ 77الفرقان: 

  سورة الشعراء 

  .343: 39ج   .﴾..: ﴿َوفََعْلَت فَْعلَتََك الَّتِي فََعْلتَ 19الشعراء: 

الِّينَ : ﴿قَ 20الشعراء:    .343: 39ج   .﴾اَل فََعْلتُھَا إًِذا َوأَنَا ِمَن الضَّ

ا ِخْفتُُكمْ 21الشعراء:    .343: 39ج   .﴾..: ﴿فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ

  .75: 24ج .﴾..: ﴿قَاَل َربُّ اْلَمْشِرقِ َوالَْمْغِرِب َوَما بَْينَھَُما28الشعراء: 

  .83: 30ج   .﴾..ْرَعْونَ : ﴿قَاَل اْلَمَ�ُ ِمْن قَْوِم فِ 34الشعراء: 

  .200، 83 :30ج .﴾..: ﴿يُِريُد أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرهِ 35الشعراء: 

  .84: 13ج   .﴾: ﴿يَْوَم Eَ يَْنفَُع َماٌل َوEَ بَنُونَ 88الشعراء: 

  .84: 13ج   .﴾: ﴿إEَِ َمْن أَتَى هللاَ بِقَْلٍب َسلِيمٍ 89الشعراء: 

  .157: 38ج   .﴾أَتَْبنُوَن بُِكلِّ ِريٍع آَيَةً تَْعبَثُونَ : ﴿128الشعراء: 

  .178: 16ج   .﴾: ﴿طَْلُعھَا ھَِضيمٌ 29: الشعراء

  .100: 17ج   .﴾: ﴿َوEَ تُِطيُعوا أَْمَر الُمْسِرفِينَ 151الشعراء: 

    .﴾: ﴿َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اUْقَربِينَ 214الشعراء: 

  .49: 27ج   . 306: 15ج   .54, 33, 7: 2ج 

اِجِدينَ 219الشعراء:    .18: 6ج   .﴾: ﴿َوتَقَلُّبََك فِي السَّ

الَِحاتِ 227الشعراء:    .79: 10ج   .﴾..: ﴿إEَِّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  سورة النمل

  .28: 15ج   ﴾...: ﴿َوَجَحُدوا بِھَا َواْستَْيقَنَْتھَا أَْنفُُسھُْم ظُْلًما14النمل: 

  .91: 44ج   .285: 43ج   .232: 40ج 

  .﴾..: ﴿َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَيُّھَا النَّاسُ 16النمل: 

  .231, 230، 124, 121، 87: 10ج 
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  .329: 12ج   .﴾..: ﴿َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِد النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ 18النمل: 

  .238: 23ج   .﴾..ٍة فَنَاِظَرةٌ بِمَ : ﴿َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِھْم بِھَِديَّ 35النمل: 

  .﴾..: ﴿قَاَل الَِّذي ِعنَْدهُ ِعْلٌم ِمَن الِْكتَاِب أَنَا آَتِيَك بِهِ قَبَْل أَْن يَْرتَدَّ إِلَيَْك طَْرفُكَ 40النمل: 

  .110: 35ج   .163: 25ج 

  .113: 21ج   .﴾..: ﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاھُْم َصالًِحا45النمل: 

  .21: 24ج   .﴾..: ﴿فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِھمْ 51النمل: 

ْن يُِجيُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َويَْكِشفُ 62النمل:    .177: 39ج .﴾..: ﴿أَمَّ

َعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِرِ 80النمل:  مَّ الدُّ   .﴾ينَ : ﴿إِنََّك Eَ تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوEَ تُْسِمُع الصُّ

  .113: 40ج   .22: 37 ج  .119 ،118: 18 ج

َوَما أَنَت بِھَاِدي اْلُعْمِي َعن َضَ�لَتِِھْم إِن تُْسِمُع إEَِّ َمن يُْؤِمُن ﴿: 81النمل: 

  .﴾..بِآيَاتِنَا

  .113: 40 ج  .119 ،118: 18ج 

  .﴾..ِمَن اUَْْرِض تَُكلُِّمھُمْ  : ﴿َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِھْم أَْخَرْجنَا لَھُْم َدابَّةً 82النمل: 

  .148، 146، 144، 143: 22 ج

ٍة فَْوجاً 83النمل:    .146، 145: 22ج   .﴾..: ﴿َويَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكلِّ أُمَّ

ْبتُْم بِآَيَاتِي﴿: 84النمل:    .145: 22ج   .﴾..َحتَّى إَِذا َجاُءوا قَاَل أََكذَّ

  سورة القصص

ا بَلََغ أَ 14القصص:  هُ َواْستََوى آَتَْينَاهُ : ﴿َولَمَّ   .341: 39ج   .﴾..ُشدَّ

  .342: 39ج .﴾..: ﴿َوَدَخَل الَْمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغفْلَةٍ ِمْن أَھْلِھَا15القصص: 

  .342: 39ج .﴾..: ﴿قَاَل َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي فَاْغفِْر لِي16القصص: 

  .343: 39ج   .﴾..فَلَْن أَُكونَ  : ﴿قَاَل َربِّ بَِما أَنَْعْمَت َعلَيَّ 17القصص: 

  .344: 39ج   .﴾..: ﴿فَأَْصبََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفًا يَتََرقَّبُ 18القصص: 
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  .344: 39ج   .﴾..: ﴿فَلَمَّا أَْن أََراَد أَْن يَبِْطَش بِالَِّذي ھَُو َعُدوٌّ 19القصص: 

  .28 :11ج   .﴾..: ﴿َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسَعى20القصص: 

  .97: 46ج   .﴾..: ﴿فََخَرَج ِمنْھَا َخائِفًا يَتََرقَُّب قَاَل َربِّ 21القصص: 

هَ تِلْقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسى َربِّي﴿: 22القصص:  ا تََوجَّ   .97: 46ج .﴾..َولَمَّ

  .87: 14ج   .﴾..: ﴿قَالَْت إِْحَداھَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ 26القصص: 

ا30القصص:    .57: 24ج   .﴾..أَتَاھَا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَوادِ  : ﴿فَلَمَّ

  .290: 6ج   .﴾..: ﴿َوأَِخي ھَاُروُن ھَُو أَْفَصُح ِمنِّي لَِسانًا34القصص: 

  .291: 6ج   .﴾..: ﴿قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيكَ 35القصص: 

  .﴾..ْنھَُما أَتَّبِْعهُ : ﴿قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْنِد هللاِ ھَُو أَْھَدى مِ 49القصص: 

  .281، 42 ،23, 19، 13 :46ج 

  .﴾: ﴿إِنََّك Eَ تَھِْدي َمْن أَْحبَبَْت َولَكِنَّ هللاَ يَھِْدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ 56القصص: 

  .225، 211: 38ج   .349: 36 ج

  .161: 46ج   .﴾..: ﴿َوقَالُوا إِْن نَتَّبِعِ اْلھَُدى َمَعَك نُتََخطَّفْ 57القصص: 

  .190: 46ج   .﴾..: ﴿َوَكْم أَھْلَْكنَا ِمْن قَْريَةٍ بَِطَرْت َمِعيَشتَھَا58القصص: 

  .111: 38ج   .﴾..: ﴿قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجَعَل هللاُ َعلَيُْكُم اللَّيْلَ 71القصص: 

  .111: 38ج   .﴾..قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجَعَل هللاُ َعلَيُْكُم النَّھَارَ ﴿: 72القصص: 

  .111: 38ج   .﴾..َوِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَُكُم اللَّيَْل َوالنَّھَارَ ﴿: 73القصص: 

  .﴾..: ﴿تِْلَك الدَّاُر اْ�َِخَرةُ نَْجَعلُھَا لِلَِّذيَن Eَ يُِريُدوَن ُعلُّواً فِي اUَْْرضِ 83القصص: 

  .11: 21ج   .149: 20ج 

لَھًا آََخَر Eَ إِلَهَ إEَِّ ھَُو ُكلُّ َشْيٍء ھَالٌِك إEَِّ َوْجھَهُ إِ هللاِ : ﴿َوEَ تَْدُع َمَع 88القصص: 

  .﴾لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

  .259, 243: 23ج 
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  سورة العنكبوت

  .11: 29ج   .78: 9ج   .﴾: ﴿الم1: العنكبوت

  .21: 46ج   .26, 20: 44ج   .25: 34 ج

  .﴾ْتَرُكوا أَْن يَقُولُوا آََمنَّا َوھُْم Eَ يُْفتَنُونَ : ﴿أََحِسَب النَّاُس أَْن يُ 2: العنكبوت

  .25: 34ج   .11: 29ج   .78: 9ج 

  .21: 46ج   .26, 20: 44ج 

  .﴾َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَبْلِھِْم فَلَيَْعلََمنَّ هللاُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ الَْكاِذبِينَ ﴿: 3: العنكبوت

  .27، 26, 20: 44ج   .11 :29ج   .78: 9ج 

ِميُع اْلَعلِيمُ هللاِ فَإِنَّ أََجَل هللاِ : ﴿َمْن َكاَن يَْرُجو لِقَاَء 5: العنكبوت   .﴾َ�ٍَت َوھَُو السَّ

  .323، 311, 240: 23ج 

نَْساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاھََداَك لِتُْشِرَك بِي8: العنكبوت ِْينَا اْ   .﴾..: ﴿َوَوصَّ

  .230: 41ج   .76: 38ج 

ةَ بَْينُِكْم فِي اْلَحيَاةِ هللاِ : ﴿َوقَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن 25العنكبوت:  أَْوثَانًا َمَودَّ

ْنيَا   .﴾..الدُّ

  .314، 308 ,235, 233: 23ج 

  .162: 35ج   .﴾..: ﴿َوَوھَبْنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوَجَعلْنَا27العنكبوت: 

  .﴾..: ﴿َمثَُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن هللاِ أَْولِيَاَء َكَمثَِل اْلَعْنَكبُوتِ 41العنكبوت: 

  .11: 41ج   .186: 24ج 

  .222: 25ج   .﴾..: ﴿َوَما ُكْنَت تَْتلُو ِمْن قَْبلِِه ِمْن ِكتَابٍ 48العنكبوت: 

ْنيَا إEَِّ لَْھٌو َوَل 64العنكبوت:  ِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اْ�َِخَرةَ لَِھَي : ﴿َوَما ھَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

  .﴾..اْلَحيََوانُ 
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  .57: 32ج   .14: 31ج 

  .﴾لََمَع اْلُمْحِسنِينَ هللاَ : ﴿َوالَِّذيَن َجاھَُدوا فِينَا لَنَْھِديَنَّھُْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ 69العنكبوت: 

  .205: 35 ج  .188: 8ج   .225: 6ج 

  سورة الروم

  .181: 23ج   .﴾: ﴿الم1: الروم

ومُ 2: الروم   .181: 23ج   .﴾: ﴿ُغلِبَِت الرُّ

  .181: 23ج .﴾: ﴿فِي أَْدنَى اUَْْرضِ َوھُْم ِمْن بَْعِد َغلَبِھِْم َسيَْغلِبُونَ 3: الروم

  .202: 39ج .﴾..اUَْْمُر ِمْن قَبُْل َوِمْن بَْعدُ  ِ)ِ : ﴿فِي بِْضعِ ِسنِيَن 4: الروم

ِحيمُ : ﴿بِنَْصِر هللاِ يَنُْصُر 5: الروم   .202: 39ج .﴾َمْن يََشاُء َوھَُو الَْعِزيُز الرَّ

  .﴾..: ﴿َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْيھَا21الروم: 

  .285: 24ج   .258: 1ج 

  .80: 10ج .﴾..: ﴿فَآَتِ َذا الْقُْربَى َحقَّهُ َوالِْمْسكِيَن َوابَْن السَّبِيلِ 38الروم: 

  .﴾..: ﴿هللاُ الَِّذي َخلَقَُكْم ثُمَّ َرَزقَُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكمْ 40الروم: 

  .279: 23ج   .208: 17ج   .101: 2ج 

  .60, 55: 46ج   .﴾..: ﴿فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد هللاِ َحقٌّ َوEَ يَْستَِخفَّنَّكَ 60الروم: 

  سورة لقمان 

َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَھَامن: ﴿خَ  10لقمان:    .224: 23ج   .﴾..لََق السَّ

  .21: 8ج   .﴾..ِ)ِ : ﴿َولَقَْد آَتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر 12لقمان: 

  .﴾..ا)ِ : ﴿َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن Eِْبنِِه َوھَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ Eَ تُْشِرْك بِ 13لقمان: 

  .254: 23ج   .186: 8ج 

هُ َوْھنًا َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُهُ فِي 14قمان: ل نَْساَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتهُ أُمُّ ِْينَا اْ : ﴿َوَوصَّ
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  .﴾..َعاَمْينِ 

  .65: 16ج   .186: 8ج 

  .﴾..: ﴿َوإِْن َجاھََداَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فََ� تُِطْعھَُما15لقمان: 

  .284: 32ج   .186: 8ج 

  .186: 8ج   .﴾..﴿يَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِْن تَُك ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ : 16لقمان: 

َ�ةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروفِ 17لقمان:    .61: 23ج   .﴾..: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

َر لَُكْم َما فِي السَّ هللاَ : ﴿أَلَْم تََرْوا أَنَّ 20لقمان:    .﴾..َماَواِت َوَما فِي اUَْْرضِ َسخَّ

  .128: 20ج   .317: 17ج   .17: 8ج 

  .179: 46ج   .﴾..: ﴿َما َخْلقُُكْم َوEَ بَْعثُُكْم إEَِّ َكنَفْسٍ َواِحَدةٍ 28لقمان: 

ُل اْلَغْيَث َويَْعلَُم َما فِي اUَْْرَحامِ هللاَ : ﴿إِنَّ 34لقمان:  اَعِة َويُنَزِّ   .﴾..ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ

  .136: 42ج   .267: 32ج   .337: 24ج 

  .235: 49ج   .168: 46ج 

  سورة السجدة 

  .185: 23ج .﴾..: ﴿يَُدبُِّر اUَْْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اUَْْرضِ ثُمَّ يَْعُرجُ 5: السجدة

ْم بِلِقَاِء َربِّھِْم : ﴿َوقَالُوا أَئَِذا َضلَلْنَا فِي اUَْْرِض أَئِنَّا لَفِي َخلٍْق َجِديٍد بَْل ھُ 10السجدة: 

  .﴾َكافُِرونَ 

  .322, 311, 252, 240, 234: 23ج 

َل بُِكْم ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعونَ 11السجدة:    .﴾: ﴿قُْل يَتََوفَّاُكْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكِّ

، 312، 245 ,242: 23ج   .312: 23ج   .245: 23ج 

324.  

  .256: 15ج   .﴾..ِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً : ﴿أَفََمْن َكاَن ُمؤْ 18السجدة: 



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     62
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سورة ا*حزاب

  .301: 23ج   .﴾..َوEَ تُِطعِ الَْكافِِرينَ هللاَ : ﴿يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ اتَّقِ 1 اUحزاب:

ھَاتُھُمْ 6 اUحزاب:   .﴾..: ﴿النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِھْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

  .257: 30 ج  .124، 121: 23ج   .282: 8ج 

  .109، 20: 36ج   .324: 33ج   .201: 32ج 

  .99: 47ج   .119: 45ج   .77: 37ج 

  .124، 122: 23ج   .﴾..: ﴿َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثَاقَھُمْ 7 اUحزاب:

  .91: 23ج .﴾..ُكمْ َعلَيْ هللاِ : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ 9 اUحزاب:

  .﴾..: ﴿إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اUَْْبَصارُ 10 اUحزاب:

  .323, 312, 253, 241: 23ج 

  .253: 23ج   .﴾..: ﴿ھُنَالَِك اْبتُلَِي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا11 اUحزاب:

  .15: 40ج   .﴾..ُكُم اْلفَِراُر إِْن فََرْرتُمْ : ﴿قُْل لَْن يَْنفَعَ 16 اUحزاب:

قِيَن ِمنُْكْم َواْلقَائِلِينَ  هللاُ : ﴿قَْد يَْعلَُم 18 اUحزاب:   .352: 36ج   .﴾..اْلُمَعوِّ

  .﴾..هللاَ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاِ : ﴿لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل 21 اUحزاب:

  .239: 27ج   .251: 23 ج  . 88: 15ج 

  .98: 47ج   .278: 46ج 

ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن اUَْْحَزابَ 22 اUحزاب:   .293: 41ج   .﴾..: ﴿َولَمَّ

فَِمنْھُْم َمْن قََضى  َعلَيْهِ هللاَ : ﴿ِمَن الُْمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاھَُدوا 23 اUحزاب:

  .﴾..نَْحبَهُ 

  .103: 45ج   .40: 21ج   .298 ،297, 282: 2ج 

  .117: 4ج   .﴾..الَِّذيَن َكفَُروا بَِغْيِظِھمْ  هللاُ : ﴿َوَردَّ 25 اUحزاب:

ْنيَا 28 اUحزاب: : ﴿يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ قُْل Uَِْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ
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  .﴾..َوِزينَتَھَا

  .162: 34ج   . 179، 170: 8ج 

  .﴾..نَّ تُِرْدَن هللاَ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر ا�َِخَرةَ فَإِنَّ هللاَ أََعدَّ : ﴿َوإِْن ُكْنتُ 29 اUحزاب:

  .162: 34 ج  .169: 8ج 

  .﴾..: ﴿يَا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنُكنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يَُضاَعفْ 30 اUحزاب:

  .230: 33ج   .296، 155: 27ج 

  .170: 8ج   .﴾..يِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساءِ : ﴿يَا نَِساَء النَّبِ 32 اUحزاب:

َج اْلَجاِھلِيَِّة اUُْولَى33 اUحزاب: ْجَن تَبَرُّ   .﴾..: ﴿َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوEَ تَبَرَّ

 ،162, 158, 157 :8ج   .295: 7 ج  .128: 3ج 

  .40: 12ج   .104، 82: 10 ج  .189، 185، 172، 170

  .294: 18ج   .16: 16ج   .237: 15ج 

  .227: 30ج   .213، 95: 27ج   .289, 276, 151: 26ج 

  .163: 39ج   .270، 194: 34ج   .183، 182، 96: 33ج 

  .38: 15ج   .﴾..: ﴿َكاَن لُِمْؤِمٍن َوEَ ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى36 اUحزاب:

  .90: 37ج   .229: 26ج   .312: 21ج 

  .﴾..َعلَْيهِ َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَيَْك َزْوَجكَ  هللاُ َم : ﴿َوإِْذ تَقُوُل لِلَِّذي أَنْعَ 37 اUحزاب:

  .301, 299, 296، 244: 23ج 

فِي الَِّذيَن هللاِ لَهُ ُسنَّةَ  هللاُ : ﴿َكاَن َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض 38 اUحزاب:

  .﴾..َخلَْوا

  .247، 243، 220، 219: 32ج   .37: 21ج 

  .290: 49ج   .126: 47ج 

  .298: 23ج   .﴾..: ﴿الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رَِساEَتِ هللاِ َويَْخَشْونَهُ 39 اUحزاب:

ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكمْ 40 اUحزاب:   .20: 37ج   .﴾..: ﴿َما َكاَن ُمَحمَّ
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  .326: 14ج   .﴾..: ﴿ھَُو الَِّذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَمَ�ئَِكتُهُ 43 اUحزاب:

U311, 241: 23ج   .﴾..: ﴿تَِحيَّتُھُْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ َسَ�ٌم َوأََعدَّ لَھُمْ 44 حزاب:ا ,

323.  

ًرا َونَِذيًرا45 اUحزاب:   .﴾: ﴿يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِھًدا َوُمبَشِّ

  .269: 33ج   .344: 8ج 

  .﴾..Eَ تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبِيِّ إEَِّ أَْن يُْؤَذَن لَُكمْ  : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا53 اUحزاب:

، 281، 262: 14ج   .40: 12ج   .104: 10ج 

318.  

  .168: 31ج   .212: 27ج 

  .﴾..َوَمَ�ئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا َصلُّواهللاَ : ﴿إِنَّ 56 اUحزاب:

  .71: 9ج   .343: 3 ج  .190: 2ج 

  .127: 37ج   .259، 258، 123: 23ج 

  .﴾..: ﴿أَيُّھَا النَّبِيُّ قُْل Uَِْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِھنَّ 59 اUحزاب:

  .210: 27ج   .309: 23ج 

  .153: 27ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ قُْل Uَِْزَواِجَك َوبَنَاتِكَ 59 اUحزاب:

  .122: 23ج   .﴾..: ﴿يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوھُھُْم فِي النَّارِ 66 اUحزاب:

  .331: 17ج   .﴾..: ﴿َربَّنَا إِنَّا أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا67 اUحزاب:

  .264: 12ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا70 اUحزاب:

Uَماَواتِ 72 حزاب:ا   .242: 23ج .﴾..: ﴿إِنَّا َعَرْضنَا اUََْمانَةَ َعلَى السَّ

  سورة سبأ

َوإِنَّا أَْو إِيَّاُكْم لََعلَى  هللاُ : ﴿قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السََّماَواِت َواUَْْرِض قُِل 24سبأ: 

  .﴾..ھًُدى



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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  .237: 29ج   .67: 28ج   .69: 20ج 

  .36, 35: 46ج   .356: 45ج 

بُُكمْ 37سبأ:    .162: 35ج   .﴾..: ﴿َوَما أَْمَوالُُكْم َوEَ أَْوEَُدُكْم بِالَّتِي تُقَرِّ

  .﴾..َمْثنَى َوفَُراَدى ِ)ِ : ﴿قُْل إِنََّما أَِعظُُكْم بَِواِحَدٍة أَْن تَقُوُموا 46سبأ: 

  .301: 30ج   .261, 260, 244: 23ج 

  .177: 39ج   .﴾.. فَْوتَ : ﴿َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا فََ� 51سبأ: 

  سورة فاطر

  .218: 7ج   .﴾..لِلنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فََ� ُمْمِسَك لَھَا هللاُ : ﴿َما يَفْتَحِ 2: فاطر

، 141، 140: 23ج   .﴾..: ﴿أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَملِِه فََرآَهُ َحَسنًا8: فاطر

249.  

  .79: 38ج   .277: 30ج   .238: 25ج 

ةَ فَ : ﴿مَ 10فاطر:  ةُ َجِميًعا إَِلْيِه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب  لِلهِ ْن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ اْلِعزَّ

يِّئَاِت لَھُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُولَئَِك ھَُو  الُِح يَْرفَُعهُ َوالَِّذيَن يَْمُكُروَن السَّ َواْلَعَمُل الصَّ

  .﴾يَبُورُ 

  .76: 24ج   .260: 11ج 

﴿َوEَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوإِْن تَْدُع ُمْثقَلَةٌ إِلَى ِحْملِھَا Eَ يُْحَمْل ِمْنهُ : 18فاطر: 

  .﴾..َشْيءٌ 

  .307: 46ج   .134: 32ج   .318: 29ج 

  .﴾..: ﴿ثُمَّ أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنھُْم َظالٌِم لِنَْفِسهِ 32فاطر: 

  .89: 20ج   .315: 13ج 

يِّئِ 43فاطر:    .185: 26ج   .﴾..: ﴿اْستِْكبَاًرا فِي اUَْْرِض َوَمْكَر السَّ



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     66
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سورة يس

  .259، 78: 23ج     .﴾: ﴿يس1: يس

  .259: 23ج   .﴾: ﴿َواْلقُْرآِن اْلَحِكيمِ 2: يس

  .259: 23ج   .﴾: ﴿إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ 3: يس

  .93: 23ج   .﴾..ي أَْعنَاقِِھْم أَْغَ�Eً : ﴿إِنَّا َجَعْلنَا فِ 8: يس

ا فَأَْغَشْينَاھُمْ 9: يس ا َوِمْن َخْلفِِھْم َسّدً   .﴾..: ﴿َوَجَعْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِھْم َسّدً

  .14: 24ج   .93: 23ج   .135: 2ج 

  .302, 245: 23ج   .﴾..: ﴿إِنَّا نَْحُن نُْحيِي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدَُّموا12يس: 

  .﴾﴿َوالشَّْمُس تَْجِري لُِمْستَقَرٍّ لَھَا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ : 39يس: 

  .221: 23ج   .328: 22ج 

  .221: 23ج   .﴾..﴿اْلقَِديِم Eَ الشَّْمُس يَنْبَِغي لَھَا أَْن تُْدِرَك اْلقََمرَ : 40يس: 

, 308, 235, 233: 23ج   .﴾..ُمنَا أَيِْديِھمْ : ﴿الْيَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواھِِھْم َوتَُكلِّ 65يس: 

314.  

  .94: 23ج .﴾..: ﴿َوَضَرَب لَنَا َمثًَ� َونَِسَي َخْلقَهُ قَاَل َمْن يُْحيِي78يس: 

ةٍ 79يس:  َل َمرَّ   .94: 23ج   .﴾..: ﴿قُْل يُْحيِيھَا الَِّذي أَْنَشأَھَا أَوَّ

  سورة الصافات 

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكبِ : ﴿إِنَّا َزيَّنَّا السَّ 6: الصافات   .183: 23ج   .﴾َماَء الدُّ

  .332: 24ج   .﴾: ﴿فَنَظََر نَْظَرةً فِي88الصافات: 

  .332: 24ج   .﴾: ﴿فَقَاَل إِنِّي َسقِيمٌ 89الصافات: 

  .321, 252: 23ج   .﴾: ﴿َوقَاَل إِنِّي َذاِھٌب إِلَى َربِّي َسيَْھِدينِ 99الصافات: 

ا بَلََغ َمَعهُ السَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي الَمنَاِم أَنِّي : ﴿فَلَمَّ 102الصافات: 



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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  .﴾..أَْذبَُحكَ 

  .18: 31ج   .211: 5ج 

  .259: 23ج   .﴾: ﴿َسَ�ٌم َعلَى إِْل يَاِسينَ 130الصافات: 

  .21: 13ج   .﴾: ﴿َوأَْنبَْتنَا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن يَْقِطينٍ 146الصافات: 

  سورة ص

  .303: 29ج   .﴾..: ﴿َوَعِجبُوا أَْن َجاَءھُْم ُمْنِذٌر ِمْنھُمْ 4: ص

  .293: 41ج   .﴾: ﴿ُجْنٌد َما ھُنَالَِك َمْھُزوٌم ِمَن اUَْْحَزابِ 11ص: 

ُروا اْلِمْحَرابَ 21ص:    .143: 10ج .﴾: ﴿َوھَْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ

  .143: 10ج   .﴾..ِزَع ِمْنھُمْ : ﴿إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَ 22ص: 

  .﴾..إِنَّ ھََذا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجةً َولَِي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ  : ﴿23ص: 

  .58: 23ج   .74: 18ج 

  .74: 18ج   .﴾..﴿قَاَل لَقَْد ظَلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك إِلَى نَِعاِجهِ : 24ص: 

  .﴾..اَك َخلِيفَةً فِي اUَْْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ : ﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَ 26ص: 

  .235: 24ج   .182: 9ج   .91: 8ج 

  .303: 45ج .﴾..: ﴿َوَما َخلَقْنَا السََّماَء َواUَْْرَض َوَما بَيْنَھَُما بَاِطً� 27ص: 

افِنَاُت اْلِجيَادُ : 31ص:    .286: 42ج   .﴾﴿إِْذ ُعِرَض َعلَْيهِ بِاْلَعِشيِّ الصَّ

  .286: 42ج .﴾..﴿فَقَاَل إِنِّي أَْحبَبُْت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي: 32ص: 

  .286: 42ج   .﴾﴿ُردُّوھَا َعلَيَّ فَطَفَِق َمْسًحا بِالسُّوقِ َواUَْْعنَاقِ : 33ص: 

  .﴾: ﴿إِنَّ َذلَِك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْھِل النَّارِ 64ص: 

  .314, 308, 235, 233: 23ج 

  .34: 24ج   .﴾..: ﴿قَاَل يَا إِبْلِيُس َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد لَِما َخلَقْتُ 75ص: 

  .25: 47ج .﴾: ﴿أَنَا َخيٌْر ِمْنهُ َخلَقْتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَقْتَهُ ِمْن ِطينٍ 76ص: 
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  .273: 23ج   .﴾: ﴿قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ 79ص: 

  .273: 23ج   .﴾قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمْنظَِرينَ ﴿: 80ص: 

  سورة الزمر

  .﴾..اUنعام: ﴿َخلَقَُكْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنْھَا َزْوَجھَا َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن 6: الزمر

  .284: 24ج   .252: 23ج 

يَْرَضى لِِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا َغنِيٌّ َعْنُكْم َوEَ هللاَ : ﴿إِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ 7الزمر: 

..﴾.  

  .307: 46ج   .218: 28ج   .147: 7ج 

ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنِيبًا8: الزمر ِ  .69: 12ج   .﴾..: ﴿َوإَِذا َمسَّ اْ

  .314: 13ج   .﴾..: ﴿أَْم َمْن ھَُو قَانٌِت آَنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما9: الزمر

ْنيَا َحَسنَةٌ  : ﴿قُْل يَا ِعبَاِد الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا10مر: الز   .﴾..فِي ھَِذِه الدُّ

  .298: 39ج   .162: 35ج 

  .253: 43ج .﴾..: ﴿فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِهِ قُْل إِنَّ الَْخاِسرِينَ 15الزمر: 

  .346: 7ج .﴾..أَْنَزلَ هللاَ َذلَِك لَِذْكَرى أَلَْم تََر أَنَّ : ﴿إِنَّ فِي 21الزمر: 

  .163: 23ج   .﴾: ﴿ِكتَاباً ُمتََشابِھاً َمثَانِيَ 23الزمر: 

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابِھًا هللاُ : ﴿26الزمر:    .282: 49ج   .﴾..نَزَّ

  .141: 9ج   .﴾: ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّھُْم َميِّتُونَ 30الزمر: 

فُونَكَ  هللاُ : ﴿أَلَْيَس 36الزمر:    .273: 7ج   .﴾..بَِكاٍف َعْبَدهُ َويَُخوِّ

  .﴾..يَتََوفَّى اUَْْنفَُس ِحيَن َمْوتِھَا َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمھَا هللاُ : ﴿42الزمر: 

  .85: 13ج   .325, 312, 245, 242: 23ج 

ْطُت فِي َجْنِب : ﴿أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا 56الزمر:    .﴾..هللاِ َحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

  .257، 243: 23ج   .242: 22ج 
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  .﴾..: ﴿َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلَِك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ َعَملُكَ 65الزمر: 

  .24: 41ج   .229: 33ج   .295: 23ج 

  .60, 55: 46ج   .239: 44ج 

وِر فََصِعَق َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي اUَْْرضِ ﴿: 67 الزمر: : 35ج  ﴾..َونُفَِخ فِي الصُّ

166.  

  .﴾..: ﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَّھُْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوھَا73الزمر: 

  .316, 238: 23ج   .81: 20ج 

  سورة غافر

  .15: 13ج   .﴾..ِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَهُ : ﴿الَِّذيَن يَحْ 7: غافر

َل 26غافر:  : ﴿َوقَاَل فِْرَعْوُن َذُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَْدُع َربَّهُ إِنِّي أََخاُف أَْن يُبَدِّ

  .﴾..ِدينَُكمْ 

  .200: 30ج   .273: 26ج 

يَمانَهُ أَتَقْتُلُوَن َرُجً� أَْن يَقُوَل َربَِّي : ﴿َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آَِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِ 28غافر: 

  .﴾..هللاُ 

  .38: 23ج   .151، 129, 123, 118، 82, 73: 17ج 

: ﴿يَا قَْوِم لَُكُم اْلُمْلُك اْليَْوَم ظَاِھِريَن فِي اUَْْرِض فََمْن يَْنُصُرنَا ِمْن بَأِْس 29غافر: 

  .﴾..هللاِ 

  .208: 32ج   .273: 26ج 

  .324: 23ج   .﴾..ْن َعِمَل َسيِّئَةً فََ� يُْجَزى إEَِّ ِمْثلَھَا: ﴿مَ 40غافر: 

  .100: 17ج   .﴾..: ﴿Eَ َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي إِلَْيِه لَيَْس لَهُ َدْعَوةٌ 43غافر: 

ا َرأَْوا بَأَْسنَا قَالُوا آََمنَّا بِ : 84غافر:    .﴾َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا بِهِ ا)ِ ﴿فَلَمَّ

  .112: 46ج   .275: 44ج 
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ا َرأَْوا بَأَْسنَا ُسنَّةَ 85غافر:    .﴾..الَّتِي قَْد َخلَتْ هللاِ : ﴿فَلَْم يَُك يَْنفَُعھُْم إِيَمانُھُْم لَمَّ

  .112: 46ج   .275: 44ج   .248: 23ج 

  سورة فصلت

  .182: 23ج   .﴾..فَقََضاھُنَّ َسْبَع َسَمَواٍت فِي يَْوَمْينِ ﴿: 12فصلت: 

  .277: 7ج   .﴾..: ﴿فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعقَةً 13 فصلت:

  .﴾..الَِّذي أَْنطََق ُكلَّ َشْيءٍ  هللاُ : ﴿َوقَالُوا لُِجلُوِدِھْم لَِم َشھِْدتُْم َعلَيْنَا قَالُوا أَْنطَقَنَا 21فصلت: 

  .315, 236: 23ج   .33: 24ج 

يِّئَةُ : ﴿َوEَ تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ 34فصلت:    .309: 45ج   .﴾..َوEَ السَّ

  .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي آَيَاتِنَا Eَ يَْخفَْوَن َعلَْينَا أَفََمْن يُْلقَى فِي النَّارِ 40فصلت: 

  .266: 49ج   .268: 48ج   .265: 23ج 

ٍم لِْلَعبِيدِ : ﴿َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيھَا َومَ 46فصلت:    .﴾ا َربَُّك بِظَ�َّ

  .176، 175، 16: 48ج   .19: 13ج 

  .﴾..: ﴿َسنُِريِھْم آَيَاتِنَا فِي اْ�َفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَھُْم أَنَّهُ اْلَحقُّ 53فصلت: 

  .61، 58: 43ج 

  سورة الشورى

  .303، 302: 26ج   .﴾..هللاِ فَُحْكُمهُ إِلَى  : ﴿َوَما اْختَلَفْتُْم فِيهِ ِمْن َشْيءٍ 10الشورى: 

  .﴾..: ﴿فَاِطُر السََّماَواتِ َواUَْْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا11الشورى: 

  .322, 318, 313, 280، 191، 190: 23ج 

ى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيْ 13الشورى:  يِن َما َوصَّ   .﴾..نَا إِلَْيكَ : ﴿َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

  .63، 62: 23ج   .56: 22ج 

قُوا إEَِّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءھُمُ 14الشورى:    .174: 36ج   .﴾..: ﴿َوَما تَفَرَّ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71

ُر 23الشورى:  الَِحاتِ  هللاُ : ﴿َذلَِك الَِّذي يُبَشِّ   .﴾..ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  .252، 77: 15ج   .284, 282: 8ج   .144: 6ج 

  .137, 111: 50ج   .88: 37ج   .140: 29ج 

  .208: 17ج   .﴾..: ﴿َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبَةٍ فَبَِما َكَسبَتْ 30الشورى: 

نْيَا36الشورى:    .39: 15ج   .﴾..: ﴿فََما أُوتِيتُم مِّن َشْيٍء فََمتَاُع الَحيَاِة الدُّ

ْثمِ  : ﴿َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائِرَ 37الشورى:  ِ  .39: 15ج   .﴾..اْ

َ�ةَ 38الشورى:    .39, 38: 15ج   .﴾..: ﴿َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِّھِْم َوأَقَاُموا الصَّ

  .39: 15ج   .﴾: ﴿َوالَِّذيَن إَِذا أََصابَھُُم الْبَْغُي ھُْم يَنتَِصُرونَ 39الشورى: 

  .268: 48ج   .﴾..ْن َعفَا: ﴿َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُھَا فَمَ 40الشورى: 

  .﴾..إEَِّ َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ  هللاُ : ﴿َوَما َكاَن لِبََشٍر أَْن يَُكلَِّمهُ 51الشورى: 

  .318, 309, 238، 234: 23ج 

  سورة الزخرف

  .﴾..تُْم َعلَْيهِ : ﴿لِتَْستَُووا َعلَى ظُھُوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إَِذا اْستََويْ 13الزخرف: 

  .61، 53: 40ج   .96: 38ج 

  .﴾: ﴿َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمْنقَلِبُونَ 14الزخرف: 

  .61، 53: 40ج   .96: 38ج 

  .249, 242: 23ج   .﴾..: ﴿َواْسأَْل َمْن أَْرَسلْنَا ِمْن قَبْلَِك ِمْن ُرُسلِنَا45الزخرف: 

ا قَْوِم أَلَْيَس لِي ُمْلُك ِمْصَر َوھَِذِه : ﴿فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَ 51الزخرف: 

  .﴾..اUَْْنھَارُ 

  .68: 29ج   .138: 27ج 

  .68: 29ج   .﴾..: ﴿أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن ھََذا الَِّذي ھَُو َمِھينٌ 52الزخرف: 

: ﴿فَلَْوEَ أُْلقَِي َعلَْيِه أَسورة ِمْن َذھٍَب أَْو َجاَء َمَعهُ اْلَمَ�ئَِكةُ 53الزخرف: 
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  .﴾تَِرنِينَ ُمقْ 

  .68: 29ج   .139: 27ج 

  .﴾: ﴿فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ إِنَّھُْم َكانُوا قَْوماً فَاِسقِينَ 54الزخرف: 

  .138: 27ج   .68: 29ج 

ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثًَ� إَِذا قَْوُمكَ 57الزخرف:    .229: 15ج .﴾..: ﴿َولَمَّ

  .﴾..نَا َخْيٌر أَْم ھَُو َما َضَربُوهُ لََك إEَِّ َجَدEً : ﴿َوقَالُوا أَآَلِھَتُ 58الزخرف: 

، 188 ,186: 46ج   .338: 45ج   .229: 15ج 

  .98: 47ج   .275, 194

  .229: 15ج   .﴾..: ﴿﴿إِْن ھَُو إEَِّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعلَْيهِ َوَجَعلْنَاهُ 59الزخرف: 

  .229: 15ج   .﴾..َ�ئَِكةً : َولَْو نََشاُء لََجَعْلنَا ِمْنُكْم مَ 60الزخرف: 

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضھُْم لِبَْعضٍ 67الزخرف:    .130: 44ج   .﴾..: ﴿اUَِْخ�َّ

  .316: 39ج   .﴾: ﴿Eَ يُفَتَُّر َعْنھُْم َوھُْم فِيِه ُمْبلُِسونَ 75الزخرف: 

  .156: 20ج   .﴾..: ﴿لَقَْد ِجْئنَاُكْم بِاْلَحقِّ َولَِكنَّ أَْكثََرُكمْ 78الزخرف: 

ُل اْلَعابِِدينَ 81خرف: الز ْحَمِن َولٌَد فَأَنَا أَوَّ   .﴾: ﴿قُْل إِْن َكاَن لِلرَّ

  .356: 45ج   .252: 23ج 

  .253, 244: 23ج .﴾..: ﴿َوھَُو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَهٌ َوفِي اUَْْرضِ إِلَهٌ 84الزخرف: 

  سورة الدخان

  .257: 23ج   .﴾: ﴿فِيھَا يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ 4: الدخان

  .160: 38ج   .﴾: ﴿َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاتٍ 25الدخان: 

  .160: 38ج   .﴾: ﴿َوُزُروٍع َوَمقَاٍم َكِريمٍ 26الدخان: 

  .160: 38ج   .﴾: ﴿َونَْعَمٍة َكانُوا فِيھَا فَاِكِھينَ 27الدخان: 

  .160: 38ج   .﴾: ﴿َكَذلَِك َوأَْوَرْثنَاھَا قَْوًما آََخِرينَ 28الدخان: 



  فھرس: السور وايات القرآنية..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73

َماُء َواUَْْرُض َوَما َكانُوا ُمْنظَِرينَ 29ان: الدخ   .﴾: ﴿فََما بََكْت َعلَْيِھُم السَّ

  .218: 44ج   .160: 38ج 

  سورة الجاثية

َماَواِت َوَما فِي13الجاثية:  َر لَُكْم َما فِي السَّ   .128: 20ج .﴾..: ﴿َوَسخَّ

  .264: 30ج   .﴾..ئًاَشيْ هللاِ : ﴿إِنَّھُْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن 19الجاثية: 

  سورة ا*حقاف

  .21: 16ج .﴾..أَُرونِيهللاِ : ﴿أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 4: اUحقاف

  .100: 8ج   .﴾: ﴿ِسْحٌر ُمبِينٌ 7اUحقاف: 

ُسلِ 9: اUحقاف , 245, 244: 23ج   .﴾..: ﴿قُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ

302.  

  .326: 17ج   .﴾..هللاِ تُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد : ﴿قُْل أََرأَيْ 10: اUحقاف

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسانًا َحَملَْتهُ أُمُّ 15: اUحقاف ِْينَا اْ هُ ُكْرھًا َوَوَضَعْتهُ : ﴿َوَوصَّ

  .﴾..ُكْرھًا

  .65: 16ج   .245: 12ج 

  .112: 23ج   .﴾..: ﴿َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن اْلِجنِّ 29: اUحقاف

ُسلِ 35: اUحقاف   .251: 23ج .﴾..: ﴿فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو الَْعْزِم ِمَن الرُّ

  سورة محمد 

  .﴾يَْنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ هللاَ : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا إِْن تَْنُصُروا 7: محمد

  .184: 44ج   .49: 5ج   .160، 35: 41ج 

  .12: 15ج   .﴾..لَِك بِأَنَّھُْم َكِرھُوا َما أَْنَزَل هللاُ : ﴿ذَ 9: محمد

  .245: 41ج   .﴾..: ﴿َذلَِك بِأَنَّ هللاَ َمْولَى الَِّذيَن آََمنُوا11محمد: 
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  .317: 1ج   .﴾..: ﴿َوالَِّذيَن اْھتََدْوا َزاَدھُْم ھًُدى17محمد: 

  .322: 29ج   .188: 8ج   .225: 6ج 

  .﴾ُروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالُھَا: ﴿أَفََ� يَتََدبَّ 24محمد: 

  .222: 25ج   .276: 15ج 

ٌد َرُسوُل 29محمد:    .32: 37ج   .﴾..َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاءُ هللاِ : ﴿ُمَحمَّ

  .238, 228: 42ج   .﴾..: ﴿َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِھِدينَ 31محمد: 

  .10: 40ج   .﴾..نُوا َوتَْدُعوا إِلَى السَّلِْم َوأَنْتُُم اUَْْعلَْونَ : ﴿فََ� تَھِ 35محمد: 

  .﴾..: ﴿ھَا أَْنتُْم ھَُؤEَِء تُْدَعْوَن لِتُْنفِقُوا فِي َسبِيِل هللاِ فَِمْنُكْم َمْن يَْبَخلُ 38محمد: 

  .207: 47ج   .322: 40ج 

  سورة الفتح 

  .88: 7ج   .﴾يناً : ﴿إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَْتحاً ُمبِ 1: الفتح

رَ  هللاُ لََك لِيَْغفِر : ﴿2: الفتح   .﴾..َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبَِك َوَما تَأَخَّ

  .335، 323: 39ج   .139, 89: 23ج   .88: 7ج 

  .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يُبَايُِعونََك إِنََّما يُبَايُِعوَن هللاَ يَُد هللاِ فَْوَق أَْيِديِھمْ 10الفتح: 

  .174، 150: 20ج   .170, 62 :15ج   .147: 7ج 

  .162، 159: 26ج   .226: 23ج 

  .130: 7ج   .﴾..: ﴿َسيَقُوُل لََك اْلُمَخلَّفُوَن ِمَن اUَْْعَرابِ 11الفتح: 

  .265: 23ج   .﴾..: ﴿َسيَقُوُل الُْمَخلَّفُوَن إَِذا اْنطَلَقْتُْم إِلَى َمَغانِمَ 15الفتح: 

  .﴾..ْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشََّجَرةِ َعِن ا هللاُ : ﴿لَقَْد َرِضَي 18الفتح: 

  .124: 14ج   .74، 72: 5ج 

َل لَُكْم ھَِذهِ  هللاُ : ﴿َوَعَدُكُم 20الفتح:    .﴾..َمَغانَِم َكثِيَرةً تَأُْخُذونَھَا فََعجَّ

  .336, 331: 33ج   .183: 29ج 
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ْؤيَا بِا هللاُ : ﴿لَقَْد َصَدَق 27الفتح:    .﴾..ْلَحقِّ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ َرُسولَهُ الرُّ

  .96: 23ج   .75: 6ج 

ٌد َرُسوُل 29الفتح:    .114: 11ج   .﴾..َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاءُ هللاِ : ﴿ُمَحمَّ

  .348: 33ج   .229: 26ج   .343، 98: 14ج 

  .17: 49ج   .191: 44ج   .55، 32: 37ج 

  سورة الحجرات

ُموا بَْيَن يََدِي : ﴿يَا أَي1ُّ: الحجرات   .﴾..َوَرُسولِهِ هللاِ ھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تُقَدِّ

  .159: 34ج   . 312، 65: 21ج   .116: 7ج 

  .116: 7ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تَْرفَُعوا2: الحجرات

وَن أَْصَواتَھُمْ 3: الحجرات   .121: 23ج   .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّ

  .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا6: الحجرات

  .21: 29ج   .318، 48: 17ج   .147: 16ج 

  .319: 41ج   .104: 37ج   .159، 128: 36ج 

  .234: 46ج   .234: 42ج 

  .40: 19ج   .﴾..هللاِ : ﴿َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل 7: الحجرات

  .﴾..: ﴿َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَھَُما فَإِْن بََغتْ 9: حجراتلا

  .167، 60: 27ج   .33: 20ج   .252: 19ج 

  .358: 33ج   .82، 79: 32ج   .92: 28ج 

  .240: 44ج   .13: 40ج 

  .﴾..هللاَ ُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا : ﴿إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلِ 10الحجرات: 

  .229: 43ج   .35: 23ج 

  .200: 35ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا12الحجرات: 
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  .57: 2ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَقْنَاُكْم ِمْن َذَكرٍ 13الحجرات: 

  .335: 16ج   .314، 311: 13ج   .117: 3ج 

  .311: 30ج   .235: 25ج   .185, 161: 20ج 

  .120: 48ج   .208: 36ج   .292: 33ج 

  .﴾..: ﴿قَالَِت اUَْْعَراُب آََمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا14الحجرات: 

  .137: 49ج   .293: 41ج 

  .181: 37ج   .﴾..نُوا بِا)ِ : ﴿إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمَ 15الحجرات: 

  .﴾..: ﴿يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل Eَ تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْسَ�َمُكمْ 17الحجرات: 

  .209: 26ج   .15، 14: 4ج   .219: 2ج 

  .208: 47ج   .56: 37ج 

  .15: 4ج   .﴾..يَْعلَُم َغيَْب السََّماَواتِ َواUَْْرضِ هللاَ : ﴿إِنَّ 18الحجرات: 

  سورة ق 

  .102: 22ج   .﴾: ﴿ق َواْلقُْرآَِن اْلَمِجيدِ 1: ق

لْنَا ِمَن السََّماِء َماًء ُمبَاَركاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ َجنَّاتٍ 9: ق   .293: 24ج   .﴾..: ﴿َونَزَّ

  .134, 133: 38ج   .﴾: ﴿َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لَھَا طَْلٌع نَِضيدٌ 10ق: 

, 311, 244: 23ج   .﴾..نَْساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِهِ : ﴿َولَقَْد َخلَْقنَا اِْ 16ق: 

320.  

  .74: 8ج   .﴾: ﴿أَْلقِيَا فِي َجھَنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِيدٍ 24ق: 

, 308, 235، 233: 23ج   .﴾: ﴿Eَ تَْختَِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَيُْكْم بِالَْوِعيدِ 28ق: 

314.  

  .346: 7ج   .﴾..لَِذْكَرى لَِمْن َكاَن لَهُ قَْلبٌ  : ﴿إِنَّ فِي َذلِكَ 37ق: 

َماَواِت َواUَْْرضَ 38ق:    .54: 13ج   .﴾..: ﴿َولَقَْد َخلَْقنَا السَّ
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  سورة الذاريات 

َماِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدونَ 22الذاريات:    .﴾: ﴿َوفِي السَّ

  .350: 31ج   .72: 26ج 

َماَء بَنَْينَاھَا 47الذاريات:    .221: 23ج   .﴾بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسُعونَ : ﴿َوالسَّ

ْكَرى تَْنفَُع اْلُمْؤِمنِينَ 55الذاريات:  ْر فَإِنَّ الذِّ   .13: 34ج   .﴾: ﴿َوَذكِّ

  سورة النجم 

ِحيمِ 1: النجم ْحَمِن الرَّ   .﴾َوالنَّْجِم إَِذا ھََوى، : ﴿بِْسِم هللاِ الرَّ

  .119: 38ج     .289، 287، 286: 8ج 

  .289، 287، 286: 8ج   .﴾َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى : ﴿َما2: النجم

  .343: 3ج   .﴾: ﴿َما يَْنِطُق َعِن الھََوى3: النجم

، 116: 8 ج.19: 7ج   .216: 6ج   .314: 4ج 

  .20: 15ج   .293: 11ج   .289، 287، 286

  .115: 39ج   .130: 37 ج  .241: 16ج 

  .﴾: ﴿إِْن ھَُو إEَِّ َوْحٌي يُوَحى4: النجم

  .293: 11ج   .287: 8 ج  .343: 3ج 

  .130، 124: 37 ج  .241: 16ج   .20: 15 ج

  .﴾: ﴿َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى5: النجم

  .130: 37 ج  .217: 22ج   .287: 8 ج

ٍة فَاْستََوى َوھَُو بِاUُْفُِق اUَْْعلَى﴿: 6النجم:   .287: 8 ج  .﴾ُذو ِمرَّ

ٍة فَاْستََوى َوھَُو بِ ﴿: 7النجم:    .287: 8 ج  .﴾اUُْفُِق اUَْْعلَىُذو ِمرَّ

  .189: 23ج   .﴾: ﴿فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى9: النجم
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  .191: 23ج   .﴾: ﴿َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى11النجم: 

    .﴾: ﴿َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى13النجم: 

  .317, 316، 309 ,238، 234، 191 :23ج 

    .﴾ْدَرِة اْلُمْنتَھَىِعْنَد سِ ﴿: 14النجم: 

  .317, 316، 309 ,238: 23ج 

  .﴾: ﴿َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما طََغى17النجم: 

  .317, 238، 188 :23ج 

  .﴾لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى﴿: 18النجم: 

  .317, 238، 191، 188 :23ج 

  .266: 23ج   .﴾..كَ : ﴿َذلَِك َمْبلَُغھُْم ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ َربَّ 30النجم: 

َماَواِت َوَما فِي اUَْْرضِ  ِ)ِ : ﴿وَ 31النجم:    .295، 170: 39ج   .﴾..َما فِي السَّ

  سورة القمر

  .81: 12ج   .﴾: ﴿تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء لَِمْن َكاَن ُكفِرَ 14القمر: 

بُرِ : ﴿أَُكفَّاُرُكْم َخيٌْر ِمْن أُولَئُِكْم أَْم لَُكْم بََراءَ 43القمر:    .86: 49ج .﴾ةٌ فِي الزُّ

  سورة الواقعة 

ابِقُونَ 10الواقعة:  ابِقُوَن السَّ   .﴾: ﴿َوالسَّ

  .159: 39ج   .12: 16ج   .254: 15ج 

بُونَ ﴿: 11الواقعة:    .﴾أُولَئَِك الُمقَرَّ

  .159: 39ج   .12: 16ج   .254: 15 ج

لِينَ 13الواقعة:    .303: 9ج   .﴾: ﴿ثُلَّةٌ ِمَن اUَْوَّ

  .303: 9ج   .﴾َوقَلِيٌل ِمَن اْ�َِخِرينَ ﴿: 14 الواقعة:



  فھرس: السور وايات القرآنية..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79

  .243: 23ج   .﴾: ﴿َوأَْصَحاُب اْليَِميِن َما أَْصَحاُب اْليَِمينِ 27الواقعة: 

نُضودٍ 29الواقعة:    .178: 16ج   .﴾: ﴿َوطَْلٍح مَّ

َمالِ 41الواقعة:  َماِل َما أَْصَحاُب الشِّ   .243: 23ج .﴾: ﴿َوأَْصَحاُب الشِّ

  .140: 47ج   .﴾فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ : ﴿74الواقعة: 

  .325: 24ج   .﴾﴿فََ� أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجومِ : 75الواقعة: 

  .186: 8ج   .﴾: ﴿َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيمٌ 76الواقعة: 

  .333، 325: 24ج 

  سورة الحديد

ِت َواUَْْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى : ﴿ھَُو الَِّذي َخلََق السََّماَوا4: الحديد

  .﴾..الَْعْرشِ 

  .101: 38ج   .320, 310, 253, 244: 23ج 

: ﴿َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضھَا َكَعْرِض السََّماِء 21الحديد: 

  .﴾..َواUَْْرضِ 

  .114: 49ج   .41: 13ج   .32: 2ج 

  .﴾..: ﴿َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة فِي اUْرِض َوEَ فِي أَْنفُِسُكْم إEَِ فِي ِكتَابٍ 22 الحديد:

  .249: 29ج   .163: 28ج   .209: 17ج 

  .209: 17ج   .﴾..: ﴿لَِكْي Eَ تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكمْ 23الحديد: 

  .204: 3ج   .﴾..َزْلنَا: ﴿لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنْ 25الحديد: 

  .120: 48ج   .67: 46ج   .321, 252: 23ج 

  سورة المجادلة

  .266: 23ج   .﴾..: ﴿الَِّذيَن يُظَاِھُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِھمْ 2: المجادلة
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  .179: 21ج   .﴾..: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن هللاَ َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا5: المجادلة

َماَواِت َوَما فِي اUَْْرضِ هللاَ تََر أَنَّ : ﴿أَلَْم 7: المجادلة   .﴾..يَْعلَُم َما فِي السَّ

  .253, 244: 23ج   .298: 11ج 

ُسولَ 12المجادلة:    .315، 221: 15ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا إَِذا نَاَجْيتُُم الرَّ

ُموا بَْيَن يََدْي 13المجادلة:    .39: 10ج   .﴾..نَْجَواُكمْ : ﴿أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَدِّ

  .56: 42ج .﴾..لَْم تََر إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما َغِضَب هللاُ ﴿أَ : 14المجادلة: 

  .56: 42ج   .﴾..أََعدَّ هللاُ لَھُْم َعَذابًا َشِديًدا إِنَّھُْم َساءَ ﴿: 15المجادلة: 

وا﴿: 16المجادلة:    .56: 42ج   .﴾..اتََّخُذوا أَْيَمانَھُْم ُجنَّةً فََصدُّ

  .56: 42ج   .﴾..لَْن تُْغنَِي َعنْھُْم أَْمَوالُھُْم َوEَ أَْوEَُدھُمْ ﴿: 17المجادلة: 

  .56: 42ج   .﴾..يَْوَم يَْبَعثُھُُم هللاُ َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن لَهُ ﴿: 18المجادلة: 

ْيطَاُن فَأَْنَساھُمْ ﴿: 19المجادلة:    .56: 42ج   .﴾..اْستَْحَوَذ َعلَْيِھُم الشَّ

هللاَ َوالْيَْوِم اْ�َِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ ا)ِ : ﴿Eَ تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِ 22المجادلة: 

  .﴾..َوَرُسولَهُ 

  .222: 21ج   .256: 20ج   .228: 16ج 

  .263, 259، 91: 40ج   .183: 24ج 

  سورة الحشر 

  .337: 3ج   .﴾..ِمْن أَْھلِ  : ﴿ھَُو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا2: الحشر

  .46: 48ج   .349: 47ج   .322, 240: 23ج 

بِيلِ  لِلهِ : ﴿فَ 7: الحشر ُسوِل َولِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َوالَمَساِكيِن َواْبِن السَّ   .﴾..َولِلرَّ

، 230، 229: 13ج   .190: 10ج   .116: 7ج 

232.  

  .279: 23ج   .312: 21ج   .73: 19ج 
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  .278: 46ج 

  .124: 14ج .﴾..: ﴿لِلْفُقََراِء الُْمھَاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديارِھِمْ 8: شرالح

ُءوا الدَّاَر َواِيَماَن ِمْن قَبْلِھِمْ 9: الحشر ، 139، 33, 28، 26: 8ج   .﴾..: ﴿َوالَِّذيَن تَبَوَّ

291.  

  .341: 9ج   .314: 42ج   .249: 15ج 

نَةٍ : ﴿Eَ يُقَاتِلُونَكُ 14الحشر:    .139: 1ج .﴾..ْم َجِميًعا إEَِّ فِي قًُرى ُمَحصَّ

  .169, 75: 41ج   .301، 240: 40ج   .67: 27ج 

  .130, 96: 44ج   .229: 43ج   .91، 88: 42ج 

ْنَساِن اْكفُرْ 16الحشر:  ِxِْْيَطاِن إِْذ قَاَل ل   .47: 10ج .94: 36ج   .﴾..: ﴿َكَمثَِل الشَّ

  .47: 10ج .﴾..ھَُما أَنَّھَُما فِي النَّاِر َخالَِدْينِ : ﴿فََكاَن َعاقِبَتَ 17الحشر: 

  سورة الممتحنة 

ي﴿: 1: الممتحنة   .202: 31ج   .﴾..يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا Eَ تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

ا : ﴿قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِھيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ إِْذ قَالُو4: الممتحنة

  .﴾..لِقَْوِمِھمْ 

  .165: 37ج   .314, 235: 23ج 

  .161: 46ج   .﴾..: ﴿Eَ يَْنھَاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكمْ 8: الممتحنة

  .161: 46ج   .﴾..: ﴿إِنََّما يَْنھَاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكمْ 9الممتحنة: 

  سورة الصف

  .9: 14ج   .﴾َن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما Eَ : ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذي2: الصف

  .17، 9: 14ج   .﴾: ﴿َكبَُر َمْقتاً ِعنَد هللاَ أَن تَقُولُوا َما Eَ تَفَْعلُونَ 3: الصف

  .14: 40ج   .﴾..: ﴿إِنَّ هللاَ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِهِ 4: الصف
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  .﴾..هللاِ ا قَْوِم لَِم تُْؤُذونَنِي َوقَْد تَْعلَُموَن أَنِّي َرُسوُل : ﴿َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمهِ يَ 5: الصف

  .93: 42ج   .92: 37ج   .322: 29ج 

  .124: 49ج   .254: 43ج 

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ اْلَكِذبَ 7: الصف   .175: 8ج .﴾..: ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َواِھِھْم َوهللاُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ : ﴿يُِريُدوَن لِيُْطفِئُوا نُوَر هللاِ بِأَفْ 8: الصف

  .﴾اْلَكافُِرونَ 

  .82، 15: 43ج   .175: 8ج 

  .181: 37ج   .﴾..: ﴿يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا ھَْل أَُدلُُّكمْ 10الصف: 

  .181: 37ج   .﴾..: ﴿تُْؤِمنُوَن بِا)ِ َوَرُسولِِه َوتَُجاِھُدونَ 11الصف: 

  سورة الجمعة 

يِّيَن َرُسوEً ِمْنھُْم يَْتلُو َعلَْيِھْم آَيَاتِِه 2 :الجمعة يِھمْ : ﴿ھَُو الَِّذي بََعَث فِي اUُْمِّ   .﴾..َويَُزكِّ

  .239: 13ج   .236: 10ج   .21: 8ج 

  .114: 49ج   .145: 46ج   .180: 15ج 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوھَا َكَمثَ 5: الجمعة ِل اْلِحَماِر يَْحِمُل : ﴿َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

  .﴾..أَْسفَاًرا

  .247: 45ج   .112: 28ج   .107: 21ج 

  .260: 30ج   .﴾..: ﴿َوEَ يَتََمنَّْونَهُ أَبًَدا بَِما قَدََّمْت أَْيِديِھمْ 7: الجمعة

وا إِلَْيھَا َوتََرُكوَك قَائِماً : ﴿11الجمعة:    .﴾..َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَھواً انفَضُّ

  .134: 14ج   .213 :9ج 

  سورة المنافقون 

  .254: 43ج   .﴾..: ﴿َذلَِك بِأَنَّھُْم آََمنُوا ثُمَّ َكفَُروا فَطُبِعَ 3: المنافقون

  .302, 299: 30ج   .﴾..: ﴿َوإَِذا َرأَْيتَھُْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمھُمْ 4: المنافقون
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  .92: 13ج .﴾..لَيُْخِرَجنَّ  : ﴿يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى الَْمِدينَةِ 8: المنافقون

  سورة التغابن

  .225: 6ج   .﴾..َمثًَ� لِلَِّذيَن آََمنُوا اِْمَرأَةَ  هللاُ : ﴿َوَضَرَب 11التغابن: 

  .58: 32ج   .﴾قَْرًضا َحَسنًا يَُضاِعْفهُ هللاَ : ﴿إِْن تُْقِرُضوا 17التغابن: 

  سورة الط.ق

  .45: 8ج   .﴾..أَْمِسُكوھُنَّ : ﴿فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَ 2: الط�ق

  .318: 8ج   .﴾..: ﴿لِيُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدرَ 7: الط�ق

  سورة التحريم

  .296: 27ج   .﴾..: ﴿َوإِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَْزَواِجهِ َحِديثًا3: التحريم

ِه فَإِنَّ هللاَ ھَُو قُلُوبُُكَما َوإِْن تَظَاھََرا َعلَيْ  : ﴿إِْن تَتُوبَا إِلَى هللاِ فَقَْد َصَغتْ  4التحريم:

  .﴾..َمْوEَهُ 

  .120: 34ج   .296: 27ج 

  .160، 144: 34ج   .﴾..: ﴿َعَسى َربُّهُ إِْن طَلَّقَُكنَّ أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواًجا5: التحريم

  .﴾..أَْھلِيُكْم نَاًرا: ﴿ي يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم وَ 6: التحريم

  .111: 48ج   .295، 288: 47ج 

ْحَت : ﴿َضَرَب هللاُ َمثَ�ً لِلَِّذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوٍح َواْمَرأَةَ لُوٍط َكانَتَا تَ 10التحريم: 

  .﴾..َعبَْديْنِ 

  .242: 29ج   .327: 17ج   .276: 8ج 

  .242: 29ج .﴾..نُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْونَ َمثًَ� لِلَِّذيَن آَمَ  هللاُ : ﴿َوَضَرَب 11التحريم: 
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  سورة الملك

تَْيِن يَْنقَلِْب إِلَْيكَ 4: الملك   .260: 47ج   .﴾..: ﴿ثُمَّ اْرِجِع اْلبََصَر َكرَّ

  .235: 4ج   .﴾..: ﴿ھَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اUَْْرَض َذلُوEً 15الملك: 

َماِء أَنْ 16الملك:    .﴾يَْخِسَف بُِكُم اUَْْرَض فَإَِذا ِھَي تَُمورُ  : ﴿أَأَِمْنتُْم َمْن فِي السَّ

  . 320, 310، 244: 23ج 

  سورة القلم

    .﴾: ﴿َوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ 4: القلم

  .120: 23ج   .67: 11ج 

  .123: 43ج   .﴾..: ﴿يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْونَ 42القلم: 

  .312: 42ج   .﴾..فَُروا لَيُْزلِقُونَكَ : ﴿َوإِْن يََكاُد الَِّذيَن كَ 51القلم: 

  سورة الحاقة 

َرھَا َعلَْيِھْم َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَيَّامٍ 7: الحاقة   .201: 46ج   .﴾..: ﴿َسخَّ

  .63: 29ج   .﴾: ﴿فََعَصْوا َرُسوَل َربِّھِْم فَأََخَذھُْم أَْخَذةً َرابِيَةً 10الحاقة: 

ا طََغى11الحاقة:    .174: 4ج .﴾الُماُء َحَمْلنَاُكْم فِي الَجاِريَةِ  : ﴿إِنَّا لـَمَّ

  .177, 174, 173: 4ج   .﴾: ﴿لِنَْجَعلَھَا لَُكْم تَْذِكَرةً َوتَِعيَھَا أُُذٌن َواِعيَةٌ 12الحاقة: 

َماُء فَِھَي يَْوَمئٍِذ َواِھيَةٌ 16الحاقة:    .10: 41ج   .﴾: ﴿َواْنَشقَِّت السَّ

  .﴾ْرَجائِھَا َويَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَھُْم يَْوَمئٍِذ ثََمانِيَةٌ : ﴿َواْلَملَُك َعلَى أَ 17الحاقة: 

  .55, 14: 13ج   .274: 11ج 

  .323, 241: 23ج   .﴾: ﴿إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي ُمَ�ٍق ِحَسابِيَهْ 20الحاقة: 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِِشَمالِهِ ﴿: 25الحاقة:    .174: 39ج   .﴾..َوأَمَّ
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  .174: 39ج   .﴾َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِيَهْ ﴿ :26الحاقة: 

  .303: 29ج   .﴾: ﴿إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسولٍ 40الحاقة: 

  .303: 29ج   .﴾: ﴿َوَما ھَُو بِقَْوِل َشاِعٍر قَلِي�ً َما تُْؤِمنُونَ 41الحاقة: 

  .303: 29ج   .﴾: ﴿َوEَ بِقَْوِل َكاِھٍن قَلِي�ً َما تََذكَُّرونَ 42الحاقة: 

َل َعلَْينَا بَْعَض اUَْقَاِويلِ 44: الحاقة     .﴾: ﴿َولَْو تَقَوَّ

  .24: 41ج   .295: 23ج 

    .﴾: ﴿Uَََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِمينِ 45الحاقة: 

  .24: 41ج   .295: 23ج 

  .﴾: ﴿ثُمَّ لَقَطَْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِينَ 46الحاقة: 

  .24: 41ج   .295: 23ج 

  سورة المعارج

  .263، 261، 259: 7ج   .﴾ئٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ : ﴿َسأََل َسا1: المعارج

  .252: 27ج   .95: 26ج 

  .﴾: ﴿لِْلَكافِريَن لَْيَس لَهُ َدافِعٌ 2: المعارج

  .95: 26ج   .259: 7ج 

وُح إِلَْيهِ 4: المعارج   .185: 23ج   .﴾..: ﴿تَْعُرُج اْلَمَ�ئَِكةُ َوالرُّ

  .259: 23ج   .﴾ُمْھِطِعينَ  : ﴿فََماِل الَِّذيَن َكفَُروا قِبَلَكَ 36المعارج: 

َماِل ِعِزين37المعارج:    .259: 23ج   .﴾: ﴿َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

  .259: 23ج .﴾: ﴿أَيَطَْمُع ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنْھُْم أَْن يُْدَخَل َجنَّةَ نَِعيم38المعارج: 

ا يَْعلَُمونَ 39المعارج:    .259: 23ج   .﴾: ﴿َك�َّ إِنَّا َخلَْقنَاھُْم ِممَّ

  .76, 75: 24ج .﴾..: ﴿فََ� أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِربِ 40المعارج: 
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  سورة نوح

  .156: 28ج   .﴾..: ﴿َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوتُھُْم لِتَْغفَِر لَھُْم َجَعلُوا أََصابَِعھُمْ 7: نوح

  .﴾ افِِريَن َديَّاًراَوقَاَل نُوٌح َربِّ Eَ تََذْر َعلَى اUَْْرِض ِمَن اْلكَ ﴿: 26نوح: 

  .197: 44ج   .327: 29ج   .87: 6ج 

  .87: 6ج   .﴾..: ﴿إِنََّك إِْن تََذْرھُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوEَ يَلُِدوا27نوح: 

  .270: 46ج   .198، 197: 44ج   .327، 315: 29ج 

  سورة الجن

  .25: 34ج   .﴾..: ﴿قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجنِّ 1: الجن

ْشدِ 2: الجن   .25: 34ج   .﴾.: ﴿إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآَنًا َعَجبًا يَْھِدي إِلَى الرُّ

ْشِد َفآََمنَّا بِِه َولَْن نُْشِركَ 7: الجن   .68: 40ج   .﴾..: ﴿يَْھِدي إِلَى الرُّ

ا اْلقَاِسطُوَن فََكانُوا لَِجھَنََّم َحطَبًا15الجن:      .﴾: ﴿َوأَمَّ

  .174: 44ج   .134: 42ج 

  .﴾: ﴿َعالُِم اْلَغْيِب فََ� يُْظِھُر َعلَى َغْيبِِه أََحداً 26الجن: 

  .303، 256: 23ج   .8: 5ج 

: ﴿إEَِّ َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل فَإِنَّهُ يَْسلُُك ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِهِ 27الجن: 

  .﴾َرَصًدا

  .303، 256: 23ج   .8: 5ج 

  سورة المزمل

  .259: 23ج ﴾: ﴿َواْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواھُْجْرھُْم ھَْجًرا َجِميً� 10مل: المز



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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  سورة المدثر

  .16: 13ج   .﴾: ﴿َعلَْيھَا تِْسَعةَ َعَشرَ 30المدثر: 

    .﴾: ﴿ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِھينَةٌ 38المدثر: 

  .187: 46ج   .161: 35ج 

  .142: 48ج   .﴾ْستَْنفَِرةٌ : ﴿َكأَنَّھُْم ُحُمٌر مُ 50المدثر: 

ْت ِمْن قَسورة51المدثر:    .142: 48ج   .﴾: ﴿فَرَّ

  سورة القيامة

  .174: 8ج   .﴾: ﴿بَْل يُِريُد اِْنَساُن لِيَْفُجَر أََماَمهُ 5: القيامة

    .﴾: ﴿بَِل اِْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ 14القيامة: 

  .295: 47ج   .44: 26ج   .300: 14ج 

    .﴾: ﴿ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ 22القيامة: 

  .316, 309, 237, 233: 23ج 

  .﴾: ﴿إِلَى َربِّھَا نَاِظَرةٌ 23القيامة: 

  .317، 316, 309، 238 ,237, 233: 23ج 

  .266، 264: 12ج   .﴾: ﴿أَيَْحَسُب اِْنَساُن أَْن يُْتَرَك ُسدىً 36القيامة: 

  .264: 12 ج  .﴾نِيٍّ يُْمنَىأَلَْم يَُك نُْطفَةً ِمْن مَ : ﴿37القيامة: 

  .264: 12 ج  .﴾ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى: ﴿38القيامة: 

َكَر َواUُْْنثَى: ﴿ 39القيامة:  ْوَجْيِن الذَّ   .264: 12 ج  .﴾فََجَعَل ِمْنهُ الزَّ

  .264: 12 ج.﴾أَلَْيَس َذلَِك بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى: ﴿ 40القيامة: 
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  سورة ھل أتى

ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْھرِ 1 انسان: ِ  .132: 8ج   ﴾...: ﴿ھَْل أَتَى َعلَى اْ

ْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ 2 انسان: ِ  .132: 8ج   .﴾ ..: ﴿إِنَّا َخلَْقنَا اْ

ا َكفُوًرا3 انسان: ا َشاِكًرا َوإِمَّ   .﴾: ﴿إِنَّا ھََدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ

  .217: 38 ج  .132: 8 ج

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿إِنَّا أَْعتَْدنَا لِْلَكافِِريَن َسَ�ِسلَ 4 انسان:

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿إِنَّ اUَْْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكانَ 5 انسان:

ُرونَھَا تَْفِجيًراهللاِ : ﴿َعْينًا يَْشَرُب بِھَا ِعبَاُد 6 انسان:   .﴾يُفَجِّ

  .245: 43 ج  .132: 8ج 

هُ ُمْستَِطيًرا7: انسان   .﴾: ﴿يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

  .35: 10 ج  .132, 127: 8ج 

  .﴾: ﴿َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا8 انسان:

  .209: 49 ج  .280: 22ج   .140، 132: 8ج 

  .﴾Eَ نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوEَ ُشُكوًراهللاِ ﴿إِنََّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه : 9: انسان

  .209: 49 ج  .280: 22ج   .132: 8ج 

  .﴾: ﴿إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمطَِريًرا10انسان: 

  .209: 49 ج  .132: 8ج 

  .﴾اْليَْوِم َولَقَّاھُْم نَْضَرةً َوُسُروًرا َشرَّ َذلِكَ  هللاُ : ﴿فََوقَاھُُم 11 انسان:

  .209: 49 ج  .132: 8ج 

  .132: 8ج   .﴾: ﴿َوَجَزاھُْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا12انسان: 

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿ُمتَِّكئِيَن فِيھَا َعلَى اUََْرائِِك Eَ يََرْونَ 13 انسان:

  .132: 8ج   .﴾..ِظَ�لُھَا َوُذلِّلَتْ : ﴿َوَدانِيَةً َعلَْيِھْم 14 انسان:
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ةٍ 15 انسان:   .132: 8ج   .﴾..: ﴿َويَُطاُف َعلَْيِھْم بِآَنِيٍَة ِمْن فِضَّ

ٍة قَدَُّروھَا تَْقِديًرا16انسان:    .132: 8ج   .﴾: ﴿قََواِريَر ِمْن فِضَّ

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿َويُْسقَْوَن فِيھَا َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجھَا17انسان: 

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿َعْينًا فِيھَا تَُسمَّى َسْلَسبِيً� 18انسان: 

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿َويَطُوُف َعلَْيِھْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدونَ 19انسان: 

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿َوإَِذا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيًما20انسان: 

  .132: 8ج   .﴾..رٌ : ﴿َعالِيَھُْم ثِيَاُب ُسْنُدٍس ُخضْ 21انسان: 

  .132: 8ج   .﴾..: ﴿إِنَّ ھََذا َكاَن لَُكْم َجَزاءً 22انسان: 

  .246: 23ج   .﴾..هللاُ : ﴿َوَما تََشاُءوَن إEَِّ أَْن يََشاَء 30اEنسان: 

  سورة النبأ 

  .224: 23ج     .﴾: ﴿َواْلِجبَاَل أَْوتَاداً 7: النبأ

  .54: 13ج   .﴾َداداً : ﴿َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعاً شِ 12النبأ: 

، 268, 264، 263: 12ج   .﴾: ﴿إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتاً 17النبأ: 

275.  

  .162: 35ج   .﴾: ﴿َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعَطاًء ِحَسابًا36النبأ: 

وُح َوالَْمَ�ئَِكةُ َصفّاً Eَ يَتََكلَُّمونَ 38النبأ:  , 308, 235 ،233: 23ج .﴾..: ﴿يَْوَم يَقُوُم الرُّ

314.  

  .255: 2ج .﴾..: ﴿إِنَّا أَْنَذْرنَاُكْم َعَذابًا قَِريبًا يَْوَم يَْنظُُر اْلَمْرءُ 40النبأ: 

  سورة النازعات 

  .333: 24ج   .﴾: ﴿َوالنَّاِزَعاِت َغْرقاً◌ً 1: النازعات

  .333: 24ج   .﴾: ﴿َوالنَّاِشَطاِت نَْشطاً◌ً 2: النازعات
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  .333: 24ج   .﴾ِت َسْبحاً : ﴿َوالسَّابَِحا3: النازعات

ابِقَاِت َسْبقاً 4: النازعات   .333: 24ج   .﴾: ﴿فَالسَّ

  .﴾: ﴿فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمراً 5: النازعات

  .333: 24ج   .273: 23ج 

  .57: 24ج   .﴾: ﴿إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِد اْلُمقَدَِّس طًُوى16النازعات: 

  .317: 11ج   .﴾َعاِمُكمْ : ﴿َمتَاعاً لَُكْم َوUَنْ 33النازعات: 

  سورة عبس

  .209: 26ج   .278: 15ج   .﴾: ﴿َعبَسَ 1: عبس

  .﴾: ﴿أَْن َجاَءهُ اUَْْعَمى2: عبس

  .209: 26ج   .278: 15ج 

كَّى3: عبس   .278: 15ج   .﴾: ﴿َوَما يُْدِريَك لََعلَّهُ يَزَّ

ْنَساُن َما أَْكفََرهُ 17عبس:  ِ  .252: 23ج   .﴾: ﴿قُتَِل اْ

نَساُن إِلَى طََعاِمهِ فَ : ﴿24عبس:  ِ  .140: 6ج   .﴾ْليَنظُِر اْ

  .325, 324, 316, 315: 11ج   .﴾: ﴿َوفَاكِھَةً َوأَبّاً 31عبس: 

  .﴾﴿يَْوَم يَفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ : 34عبس: 

  .18: 24ج   .236، 315: 23ج 

ِه َوأَبِيهِ : 35عبس:    .18: 24ج   .236 ،315: 23ج   .﴾﴿َوأُمِّ

  .﴾َصاِحبَتِِه َوبَنِيهِ ﴿وَ : 36عبس: 

  .18: 24ج   .236، 315: 23ج 

  سورة التكوير

  .70: 14ج   .﴾: ﴿بِأَيِّ َذْنٍب قُتِلَتْ 9: التكوير



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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ْبِح إَِذا تَنَفَّسَ 18التكوير:    .20, 13: 13ج   .﴾: ﴿َوالصُّ

  سورة المطففين 

  .253: 23ج   .﴾: ﴿أEََ يَظُنُّ أُولَئَِك أَنَّھُمْ 4: المطففين

  .253: 23ج   .﴾: ﴿لِيَْوٍم َعِظيمٍ 5: المطففين

  .﴾: ﴿َك�َّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھْم َما َكانُوا يَْكِسبُونَ 14المطففين: 

  .285: 43ج   .311: 40ج 

  .﴾: ﴿َك�َّ إِنَّھُْم َعْن َربِِّھْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُونَ 15المطففين: 

  .320, 310, 240, 234: 23ج 

  سورة ا�نشقاق

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ 7: انشقاق   .174: 39ج   .﴾: ﴿فَأَمَّ

  .174: 39ج   .﴾: ﴿فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا8: انشقاق

  .249: 23ج   .﴾: ﴿لَتَْرَكبُنَّ طَبَقاً َعْن طَبَقٍ 19اEنشقاق: 

  سورة البروج 

  .35: 26ج   .﴾: ﴿قُتَِل أَْصَحاُب اUُْْخُدودِ 4: البروج

  .35: 26ج   .﴾النَّاِر َذاِت اْلَوقُودِ : ﴿5: البروج

  .35: 26ج   .﴾: ﴿إِْذ ھُْم َعلَْيھَا قُُعودٌ 6: البروج

  سورة الطارق

  .326: 24ج   .﴾: ﴿َوَما أَْدَراَك َما2: الطارق

  .326: 24ج   .﴾: ﴿النَّْجُم الثَّاقِبُ 3: الطارق
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  سورة الغاشية

بِِل 17الغاشية:  ِ  .61, 58: 43ج   .﴾َكْيَف ُخلِقَتْ : ﴿أَفََ� يَْنظُُروَن إِلَى اْ

  .190: 30ج   .﴾: ﴿لَْسَت َعلَْيِھْم بُِمَسْيِطرٍ 22الغاشية: 

  .190: 30ج   .﴾إEَِّ َمْن تََولَّى َوَكفَرَ ﴿: 23الغاشية: 

  سورة الفجر

  .153: 8ج   .﴾: ﴿َك�َ بَل Eَ تُْكِرُموَن اْليَتِيمَ 17الفجر: 

وَن َعلَى َط ﴿: 18الفجر:    .153: 8ج   .﴾َعاِم اْلِمْسِكينِ َوEَ تََحاضُّ

ا19الفجر:    .314: 37ج   .﴾: ﴿َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكً� لَّمً

  .279: 17ج   .﴾: ﴿َوتُِحبُّوَن الَماَل ُحبّاً َجّماً 20الفجر: 

  .118: 50ج   .33: 48ج   .314: 37 ج

ً 22الفجر:      .﴾: ﴿َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفّاً َصفّا

  .321, 311, 251 ,243: 23ج 

  .141: 5ج   .﴾: ﴿يَا أَيَّتُھَا النَّْفُس الُمْطَمئِنَّةُ 27الفجر: 

ْرِضيَّةً 28الفجر:    .141: 5ج   .﴾: ﴿اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً مَّ

  سورة البلد

  .56: 4ج   .﴾: ﴿يَقُوُل أَْھلَْكُت َماEً لُبَداً 6: البلد

  سورة الليل

  .65 ،62 ،60: 8ج   .﴾ا يَْغَشى: ﴿َواللَّْيِل إِذَ 1: الليل

  .62، 60: 8ج   .﴾َوالنَّھَاِر إَِذا تََجلَّى﴿: 2الليل: 



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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َكَر َواUُْْنثَى﴿: 3الليل:    .62، 60: 8ج   .﴾َوَما َخلََق الذَّ

ا : ﴿4الليل:    .62: 8 ج  ﴾.َواتَّقَى أَْعطَى َمنْ  فَأَمَّ

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى5الليل:    .66: 8ج   .﴾: ﴿فَأَمَّ

  .66: 8ج   .﴾َوَصدََّق بِالُحْسنَى﴿: 6لليل: ا

ُرهُ لِْليُْسَرى﴿: 7الليل:    .66: 8ج   .﴾فََسنُيَسِّ

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى8الليل:    .70، 66: 8ج   .﴾: ﴿َوأَمَّ

  .70، 66: 8ج   .﴾َوَكذََّب بِالُحْسنَى﴿: 9الليل: 

  .277: 8ج   .﴾: ﴿َوَسيَُجنَّبُھَا اUَْْتقَى17الليل: 

    .﴾: ﴿َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيمٌ 21: يلالل

  333، 325: 24ج  186: 8 ج

  سورة الضحى

ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ 11الضحى:    .228: 37ج   .﴾: ﴿َوأَمَّ

  سورة الشرح

  .124، 89: 23ج   .﴾: ﴿َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ 4: الشرح

  .68: 25ج   .﴾: ﴿إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسراً 6: الشرح

  سورة العلق

  .320: 49ج   .﴾: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 1: العلق

ْنَساَن ِمْن َعلَقٍ 2: العلق ِ  .320: 49ج   .﴾: ﴿َخلََق اْ

نَساَن لَيَْطَغى6: العلق ِ  .87: 16ج   .﴾: ﴿َك�َّ إِنَّ اْ
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آهُ اْستَْغنَى7: العلق   .87: 16ج   .﴾: ﴿أَن رَّ

  درسورة الق

  .95: 1ج   .﴾: ﴿إنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدرِ 1: القدر

وُح فِيھَا4: القدر ُل اْلَمَ�ئَِكةُ َوالرُّ   .257: 23ج   .﴾..: ﴿تَنَزَّ

  سورة البينة

  .257: 10ج   .﴾..لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَابِ ﴿: 1: البينة

الَِحاِت أُولَئَِك ھُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِ  : ﴿إِنَّ الَِّذينَ 7: البينة   .﴾آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  .307: 15ج   .294: 8ج 

  .﴾..: ﴿َجَزاُؤھُْم ِعْنَد َربِِّھْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا اUْنھَارُ 8: البينة

  .307: 15ج   .141: 5ج 

  سورة الزلزلة

  .﴾ْرُض ِزْلَزالَھَا: ﴿إَِذا ُزْلِزلَِت اUَْ 1: الزلزلة

  .80: 14ج   .213: 11ج 

  .﴾: ﴿َوأَْخَرَجِت اUْرُض أَْثقَالَھَا2: الزلزلة

  .80: 14ج   .213: 11ج 

  .﴾: ﴿َوقَاَل اِْنَساُن َما لَھَا3: الزلزلة

  .80: 14ج   .217، 213: 11ج 

ُث أَْخبَاَرھَا4: الزلزلة   .213: 11ج    .﴾: ﴿يَْوَمئٍِذ تَُحدِّ

ٍة َخْيًرا يََرهُ  :7: الزلزلة   .219: 38ج   .﴾﴿فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

  .287: 48ج   .54: 43ج   .312: 40ج 



  فھرس: السور وايات القرآنية..
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ٍة َخْيًرا يََرهُ 8: الزلزلة   .﴾: ﴿فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

  .287: 48ج   .219: 38ج   .48: 29ج 

  سورة العاديات 
  .171, 149 ,113: 5ج   .﴾: ﴿َواْلَعاِديَاِت َضْبحاً 1: العاديات

  .172: 5ج   .﴾: ﴿فَالُموِريَاِت قَْدحاً 2: العاديات

  .172، 163: 5ج   .﴾: ﴿فَالُمِغيَراِت ُصْبحاً 3: العاديات

  .175, 166: 5ج   .﴾: ﴿فََوَسْطَن بِِه َجْمعاً 5: العاديات

نَساَن لَِربِِّه لََكنُودٌ 6: العاديات ِ  .185, 174, 115: 5ج   .﴾: ﴿إِنَّ اْ

  .174: 5ج   .﴾﴿َوإِنَّهُ َعلَى َذلَِك لََشِھيدٌ : 7: العاديات

  .186, 185, 174: 5ج   .﴾: ﴿َوإِنَّهُ لُِحبِّ الَخْيِر لََشِديدٌ 8: العاديات

  .186: 5ج   .﴾: ﴿أَفَ�َ يَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُورِ 9: العاديات

ُدورِ 10العاديات:  َل َما فِي الصُّ   .186: 5ج   .﴾: ﴿َوُحصِّ

  .186: 5ج   .﴾: ﴿إِنَّ َربَّھُْم بِِھْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيرٌ 11ديات: العا

  سورة التكاثر

  .243: 23ج   .﴾: ﴿لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ 8: التكاثر

  سورة العصر

  .280، 146: 7ج   .﴾: ﴿َواْلَعْصرِ 1: العصر

ْنَساَن لَفِي ُخْسر2: العصر ِ  .146: 7ج   .﴾: ﴿إِنَّ اْ

الَِحاتِ 3: رالعص   .281, 280: 7ج   .﴾..: ﴿إEَِّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  سورة الھمزة 

َدهُ  2الھمزة:    .315: 37ج   .﴾﴿الَِّذي َجَمَع َماEً َوَعدَّ
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  .315: 37ج   .﴾يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ ﴿: 3الھمزة: 

  سورة قريش

  .227، 190: 22ج   .﴾: ﴿ِي�َِف قَُرْيشٍ 1: قريش

ْيفِ 2: قريش تَاِء َوالصَّ   .190: 22ج   .﴾: ﴿إِي�َفِِھْم ِرْحلَةَ الشِّ

  سورة الماعون

  .153: 8ج   .﴾..: ﴿فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ اْليَتِيَم َوEَ يَُحضُّ 2: الماعون

  سورة الكوثر

    .﴾: ﴿إِنَّ َشانِئََك ھَُو اUْبتَرُ 3: الكوثر

  .146: 37ج   .161, 160: 36ج   .50: 10ج 

  .17: 43 ج  .242: 41ج 

  سورة الكافرون

  .﴾: ﴿قُْل يَا أَيُّھَا اْلَكافُِرونَ 1: الكافرون

  .123: 14ج   .55، 53: 3ج 

  .53: 3ج   .﴾: ﴿E أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ 2: الكافرون

  سورة ا�خ.ص

  .﴾: ﴿قُْل ھَُو هللاُ أََحدٌ 1: اخ�ص

  .123: 14ج   .82: 8ج 

َمدُ : ﴿هللاُ 2: اخ�ص   .204: 46ج   .﴾الصَّ

  .204: 46ج   .﴾: ﴿لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ 3: اخ�ص



  فھرس: السور وايات القرآنية..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97

  .204: 46ج   .﴾: ﴿َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ 4: اخ�ص

  سورة الفلق

  .﴾: ﴿َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ 5: الفلق

  .66: 27ج   .228: 26ج 
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  فھرس ا*شعار

  لف ـأـ 
  239  36ج   داء   قد أظھرت شكا أE يا سعد

  24  15ج   سواء  خاط لي عمرو قباء

  273  40ج   عرفاء  باللواء شدوا إذا ما شد

  200  36ج   اUھواء  لفإذا أقبل امام وقد قا

  56  44ج   الشنعاء  امفقدت عروة اUرامل واUي

  11  36ج   النعماء  بقل لھذا امام قد خبت الحر

  200  36ج   باءحد  وبيل كانت الشام قبل شرح

  315  38ج   دواء  حرب لعمرو أبى معاوية بن

  134  39ج   الفحشاء  بناء لھف نفسي ول�مور

  325  38ج   ماء  مالك يا ظبيان من بقاء

  240  36ج   دواء  معاوي داؤك الداء العياء

  15  14ج   اUعداء  وا حسيناً وE نسيت حسيناً 

  307  43ج   اUعداء  وفضائل شھد العدو بفضلھا

  296  33ج   رواء  أوردتنا حومة الموت أمنا لقد
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  ـ ب ـ 
  55  1ج   الكتب  ألم تعلموا أنَّا وجدنا محمداً 

  281  39ج   عجب  [قد قلت والعين سجال تنسكب] 

  214  19ج   الضراب  أبادر في الحروب إلى اUعادي

  151  43ج   طبيب  بطن واد أتأمرنا بحية

  212  36ج   اللھب  أخذت ابن ھند من علي وبئس ما

  112  4ج   مرحبِ   هُ إذا كنتُم ممن يروم لحاقَ 

  155  42ج   المناكب  كان أسوا فرارنا إذا ما فررنا

  285  38ج   مكروب  اربط حمارك E ينزع سويته

  153، 152  41ج   ربي  أرجو إلھي وأخاف ذنبي

 74  2ج   لشعوبِ   اصبرن يا بني فالصبراً حجى

  143  48ج   لشعوب  اصبرن يا بني فالصبراً حجى

  102، 52، 41  4ج   أصحابي  أعلي تقتحم الفوارس ھكذا

  290  40ج   الحجب  احتجب أعوذ با) الذى قد

  281  42ج   الصواب  بن حرب أE أبلغ معاوية

  320  38ج   الثعالب  أE يتقون هللا أن

  307  38ج   غضبوا  ألم تر قومي إذ دعاھم أخوھم

  244  36ج   لكتابا  ھند ألم ترني أشرت على ابن

  329  38ج   عجبا  E أرجع حتى أضرباآليت 

  167  3ج   السلب  إن اUسود أسود الغاب ھمتھا

  77  4ج   الَسلَبِ   إن اUسود أسود الغاب ھمتھا

  39  5ج   السلب  إن اUسود أسود الغاب ھمتھا

  182  19ج   السلب  إن اUسود أسود الغاب ھمتھا

  304, 303  21ج   كذب  إن بني عمك عبد المطلب
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  179  32ج   مشوب  النبي لك الخير إن شخصاً بين

  270  7ج   غالبِ   أنا ابن المبجل باUبطحين

  266  31ج   النبي  أنا ابن حسان بن خوط وأبي

  146  1ج   مجرب  أنا الذي سمتني أمي مرحب

  236  15ج   مجرب  أنا الذي سمتني أمي مرحب

  45  41ج   المطلب  أنا الغ�م والعزيز المنتسب

  43  5ج   لِبْ المَط   أنا النبي E َكِذبْ 

  44  41ج   الكتب  أنا علي وابن عبد

  46  4ج   الھرب  أنا علي وأنا ابن المطلب

  51  23ج   الغياھيبا  أنت أھل العلم يا ھادي الھدى

  152، 151  41ج   ذنبي  أنعى ابن عفان وأرجو ربي

  104  40ج   الكروب  أخو الحروب إنى أنا عوف

  330  38ج   القلب  إنى زعيم مالك بضرب

  164  47ج   الخرب  ين بما دان الشراة بهإني أد

  75  42ج   حوشب  ناسبوا وانتسبوا أھل العراق

  113  26ج   باب  برئت من الخوارج لست منھم

  194  47ج   غالب  تركت نساء الحي بكر بن وائل

  127  41ج   قواضب  تمنى ابن حرب نذرة في نسائنا

  133  30ج   الغيوب  حدت يا ابن الزبير عن جھة الحق

  133  30ج   خطيب  خير يا شبية أبيهحسن ال

  325  35ج   تصب  سالت ھذيل رسول هللا فاحشة

  136  43ج   الم�عب  ضربي ثبى اUبطال في المشاعب

  233  29ج   للسباب  عذرنا الرجال بحرب الرجال

  337  28ج   التراب  فإن تك ناعياً فلقد نعاه
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  326  32ج   التراب  فإن تك ناعياً فلقد نعاه

  106  50ج   التراب  فلقد نعاهفإن تك ناعياً 

  199  15ج   غيب  أمورھم فإن كنت بالشورى ملكت

  48  27ج   أقرب  فإن كنت بالقربى ملكت أمورھم

  264  29ج   حوى كربا  فقد دعا ربه المحبوب في أنس

  32  5ج   الحرب  قد علمت خيبر أني كعب

  31  5ج   صلب  قد علمت خيبر أني كعب

  31، 12، 10  5ج   مجرب  قد علمت خيبر أني مرحب

  162  32ج   عطب  يوم الكلب  كيف ترى اUنصار في

  224  25ج   لخطيب  E تكونوا على الخطيب مع الدھر

  282  42ج   تراب  لقد ضلت معاشر من نزار

  110  4ج   نائب  يَا لؤي بن غالبَعلْ علمت لقد 

E42  44ج   حرب  لقد قال ابن أبرھة مقا  

  188  42ج   ثوبا  فتى الحيين عمرو بن محصن لنعم

قاب  ليس بيني وبين قيس عتاب   250  21ج   الرَّ

  211  38ج   الرقاب  ليس بيني وبين قيس عتاب

  349  36ج   الرقاب  ليس بيني وبين قيس عتاب

  225  38ج   الرقاب  ليس بيني وبين قيس عتاب

ب سقفه   320  1ج   اUثواب  ما بال بيتكم تخرَّ

  106، 104  34ج   اUلقاب  ما زال إھداء القصائد بيننا

  226  19ج   الكتائب  متى أنت عن دار بفيحان راحلٌ 

  227، 226  43ج   بالحقب  معاوى إما تدعنا لعظيمة

  90  42ج   يحصب  نلنا ونيلت سراتنا معاوي قد

  225  36ج   غالب  خاطب معاوي لم أخرص بخطبة
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  77،190، 32  43ج   كوكبا  أفلت إE بجرعة معاوي ما

  33  5ج   يعطب  ھذا سيف مرحب

  50  41ج   انقلب  رويداً أيھا الكلب الَكلِبواثبت 

  203  43ج   الوطاب  جريضاً  وأفلتھن علباء

  13  18ج   مغلَّب  وإنك لم يفخر عليك كفاخر

  308, 307  32ج   شبيب  وجالد من غسان أھل حفاظھا

يت من كنيته بطالبِ    51  1ج   تجارب  وصَّ

  256  47ج   ذاھب  خير الناس بعد محمد وفارقت

  127  41ج   E ذنب  الليل مظلمة وفتنة مثل ظھر

  127  41ج   لغروب  وقفنا لديھم يوم صفين بالقنا

  140  30ج   القلوب  وكشفت القناع فاتضح اUمر

  178  32ج   لعب  وE نبالي في الوصي من غضب

  173  18ج   العقارب  ولكنه قد قرب القوم جھده

  152  3ج   ج�بيب  وللراية العظمى وقد ذھبا بھا

  80  40ج   الذوائب  وموقفي اميولو شھدت جمل مق

  153  43ج   غلبا  وليلة الھرير قد تكشفت

  345  47ج   حالب  ونجا ج�ساً علبة وعباءة

  210  31ج   ملحبا  مختلف القنا ونحن تركنا عند

  177  43ج   الحسب  ويا بن حديج وكنت امرءا

  332  38ج   المذھب  يا صاحب السيف الخضيب المرسب

  84  41ج   اUحساب  دىيا طي، فدى لكم طارفى وت�

  104  40ج   الحروب  يا عجباً للعجب العجيب

  75  42ج   كوكبا  كاسفا عصبصبا يوما يا لك

  180  32ج   ارتياب  يقودھم الوصي إليك حتى
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  203  43ج   طلوب  يقول لنا معاوية بن حرب

  ـ ت ـ
  125  43ج   أخرجت  إذا الحرب حلت

  322  11ج   منعت  إذا الك�Eت الث�ث اجتمعتْ 

  264  44ج   استقلت  علياً تحية عنى E أبلغاأ

  171  45ج   استقلت  تحية علياً  أE أبلغا عنى

  335  38ج   اUمواتا  إني وربي خالق اUقواتا

  328  42ج   بيتوا  E تقوتوا ،دبوا دبيب النمل

  141  44ج   بيتوا  دبوا دبيب النمل، E تفوتوا

  121  27ج   الصوت   دراكھا دراكھا قبل الفوت

  56  44ج   اللھوات  يا عرو قد لقيت حماماعرو 

  231  42ج   الفرات  عين جودي على خزيمة بالدم

  150  32ج   بقيت  قد عشت يا نفس وقد غنيت

  150, 81  32ج   عييت  قد عشت يا نفس وقد غنيت

  317  38ج   تعنت  لم يجل اUشعث اليوم كربة لئن

  150  32ج   حييت  وبعد ذا E شك قد فنيت

  111  18ج   يموت  ر نصحوعائدة تعود بغي

  110  18ج   يموت  وعائدة تعود لغير ود

  ـ ث ـ
  335  38ج   يعبث  أنعطش اليوم وفينا اUشعث

  230  42ج   الباحث  قد مر يومان وھذا الثالث

  153  11ج   العثاعث  غيره ووهللا لوE هللا E شيء

  324  38ج   الحانث  ويحك يا ابن الحارث
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  ـ ج ـ
  333  38ج   مدجج  جيبليت باUشتر ذاك المذح

  328  42ج   المدجج  الردى تأجج حرب بأسباب

  364  37ج   مثلوج  من كان في القوم مثلوجا بأسرته

  

  30  43ج   الربيح  وأبى ب�ئي أبت لي عفتى

  329  42ج   الربيح  وأبى ب�ئي أبت لي عفتي

  265  44ج   الربيح  ب�ئي أبت لي عفتي وأبى

  225  25ج   سابح  أتقطر آفاق السماء لنا دماً 

  213  19ج   سابح  أجبنا عليا بعل بنت نبينا

  188  41ج   نوح  أَْذِكْر أخا كلع أمراً سيُْعقِبُهُ 

  13  24ج   مستريح  أرى طول الحياة علي غماً 

  149  44ج   تصطلح  الليل داج والكباش تنتطح

  218  41ج   منطوح  إن خالف اليوم أھل الشام ذو كلع

  55  6ج   نباح  أنا أبو جرول E براح

  227، 190  41ج   نوح  رأيت أبا نوح له طمعإني 

  98  19ج   ذبحوا  تعاقد الذابحو عثمان ضاحية

  12  24ج   قبيح  تغيرت الب�د ومن عليھا

  13  24ج   الفسيح  تنح عن الب�د وساكنيھا

  309  35ج   ناصح  جرير بن عبد هللا E تردد الھدى

  92  36ج   ناصح  جرير بن عبد هللا E تردد الھدى

 308  2ج   القرح  ي كل مجمع غاية أخزاكمف

  55  6ج   نصاح  قد علم القوم لدى الصباح

  270  7ج   أبطحُ   ملكنا فكان العفو منا سجية
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  299  31ج   أبطح  ملكنا فكان العفو منا سجية

  27  20ج   النصائح  منحت أمير المؤمنين نصيحة

  318  38ج   ملح  اليوم بياض الصبح ميعادنا

  165  32ج   فصاح  باحھذا علي في الدجى مص

  30  43ج   المشيح  وإجشامي على المكروه نفسي

  13  24ج   منيح  وبدل أھلھا أث�ً وخمطاً 

  23  24ج   الضريح  وما لي E أجود بسكب دمع

  341  44ج   جريح  حالي يسائلني علي كيف

  164  41ج   ينضح  يكفيكم [وحسبكم] ھذا التفاوتو

  ـ خ ـ
  213  19ج   وادخم  أجبناه دون الھاشمي سوابخ

  ـ د ـ
  16  36ج   أنجاد  رسالة أبلغ أمير المؤمنين

  250  42ج   النقد  أبلغ لديك أبا أيوب مألكة

  312  35ج   سعد  قيس أتانا بالنبا زحر بن

  214  19ج   بادى  أتتك عصابة من خير قوم

  335  42ج   حارد  لصدر الرمح يا ابن خالد أثبت

  228  42ج   يريد  أحمد ربي وھو الحميد

  275  40ج   تجالد  قد ولت ربيعة أقبلت لتق إذا

  242  24ج   شھود  أردت لكيما يعلم الناس أنھا

 96، 95  2ج   مجددا  أرقت لنوح (لطيٍر) آخر الليل غردا

  114  46ج   مراد  أريد حباءه ويريد قتلي

, 127، 80، 61  32ج   توقد  طعن بھا طعن أبيك تحمدا

128 ,129 ،137  
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  340  37ج   دأرب  أعوذ بربي أن تكون منيتي

  293  21ج   غد  أقول وقد أودى بعثمان يومه

  339  47ج   ج�د  أEَّ ترين عشيرتي وطعانھم

  112  44ج   الشھود  أE ) درك يا ابن ھند

  106  44ج   غدا  سرمدا أطبق أE ليت ھذا الليل

  262  41ج   التھددا  مولعا أE يا عبيد هللا ما زلت

  144  36ج   الب�د  أE يا ھند أخت بني زياد

  84  41ج   بقائد  أE ياليت عينى ھذه مثل ھذه

  262  45ج   الغد  بمنعرج اللوى أمرتكم أمري

  147  46ج   الغد  أمرتكم أمري بمنقطع اللوى

  114، 107  46ج   الغد  أمرتھم أمري بمنعرج اللوى

  196  47ج   أرغدا  أمصقل E تعدم من هللا مرشدا

  180  42ج   أسودا  وبكي� إن عكاً وحاشداً 

  335  42ج   ساعد  هللا ذاكم خالد أنا ابن سيف

  180  40ج   افرندى  الكندي أنا الغ�م اليمني

  209  42ج   ساعد  أنا عبد الرحمن وابن خالد

  132  32ج   أعدا  أنت التي غرك مني الحسنى

  322  35ج   باد  أنت الذي تثنى الخناصر باسمه

  321  35ج   اUجداد  إني أعيذك بالذي ھو مالك

  50  1ج   فرد  يا عبد مناف بعدي أوصيك

  283  40ج   سعيد  ومروان ضلة عمرو أيشتمني

  257، 118  24ج   اUباعد  بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

  300  35ج   سعدا  تميم بن مر إن أحنف نعمة

  278  47ج   عنيد  تھددني بجبار عنيد
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  298  32ج   المرد  جردت سيفي في رجال اUزد

  152  32ج   مردال  جردت سيفي في رحال اUزد

 201، 183  2ج   الواحدِ   َخلّوا سبيل الجاِھِد المجاِھدِ 

  204  19ج   أحمد  رأيت علياً خير من وطئ الحصا

  209  10ج   البرد  ردوا تراث محمد ردوا

  11  27ج   محمد  رضينا بقسم هللا إذ كان قسمنا

  148  36ج   الكياد  ُرمي عمرو بأعور عبشمي

  331  38ج   دالفؤا  رويد E تجزَع من ج�دي

  212  14ج   الَمشيد  زعموھا فلتةً فاجيةً 

  160  38ج   ميعاد  سفت الرياح على محل ديارھم

  264  43ج   يورد  فمقلتي E ترقد الرقاد عذب

  293  21ج   المعقد  علي أمير المؤمنين إمامنا

  116  28ج   يقتدي  عن المرء E تسأل وسل عن قرينه

  233، 193  31ج   مسدد  غدر ابن جرموز بفارس بھمة

  130  8ج   مسود  فاطم يا بنت النبي أحمد

  260  47ج   محمدا  الطرف دونه رففارقت من قد يحس

  294  21ج   مرشد  فقل لعلي، والحوادث جمة

  149  20ج   صلد  فكنت كمھريق الذي في سقائه

  257  42ج   الجند  هللا منكم خير ذي كلع قد أبدل

  281  40ج   أحد  قد حافظت في حربھا بنو أسد

  154، 153  41ج   مزيد  ل لعدي ذھب الوعيدق

  171  49ج   رويد   صيد يطلب كلنا

  326  18ج   زادا  E ألفينك بعد الموت تندبني

  311  10ج   زادي  E ألفينك بعد الموت تندبني
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  251  42ج   أحد  E توعدنا ابن حرب إننا بشر

  200  40ج   المنادي  E يبعد هللا أبا شداد

  338  16ج   قاعدا  دE يستوي من يعمر المساج

  219  2ج   ساجداً   E يستوي من يعمر المساجدا

  17، 14  4ج   ساجدا  E يستوي من يعمر المساجدا

  231  43ج   قاعدا  المساجدا يعمر من E يستوي

  102  33ج   تنادي  لقد أسمعت لو ناديت حياً 

  135  41ج   تنادي  حياً  لقد أسمعت لو ناديت

  158  43ج   اللبود  علياً  لقيت ولست أجھله

  271  43ج   مھد  لمن الصبي بجانب البطحا

  108، 107  4ج   اUبدِ   لو كان قاتَل عمرو غيُر قاتله

  279  22ج   اUبد  لو كان قاتل عمرو غير قاتله

  50  17ج   الصفد  لوE علي فإن هللا أنقذني

  299  31ج   أحد  اUنصار عيبته ما ضر من كانت

  176  42ج   أحد  ضر من كانت اUنصار عصبته ما

  133  32ج   معردا  محمد ما في عودك اليوم وصمة

  229  42ج   عمادا  رقادا أذوق منع اليوم أن

  331  38ج   الحديدا  نعم نعم أطلبه شھيدا

  274  31ج   مدد  به ھذا اللواء الذي كنا نحف

  15  7ج   مفردِ   وأرسله عنه الرسول مبلغاً 

  104  6ج   التعدي  وإE فارفعوا الرايات سوداً 

E119  41ج   التعدي  فارفعوا الرايات سوداً  وإ  

  75  43ج   مھتدي  غيره وتا) لوE هللا E شيء

  282  40ج   أسد  حربھا وحامت كنانة في
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  19  4ج   القد  وحسبك داء أن تبيت ببطنة

  220  21ج   القد  وحسبك داء أن تبيت ببطنةٍ 

  88  30ج   أبدا  أبا حسن )1(وقل لمروان ومھاين

  103  4ج   واحدُ    م إلباً ث�ثةوكانوا على اس�

  205  39ج   عداد  وكم رجل يعد بألف شخص

  97  1ج   المسجدُ   ولدته في حرم اله وأَمنِهِ 

  126  3ج   تبلدوا  ولم يك محتاجاً إلى علم غيره

  8  10ج   الوتدُ   ولن يقيَم على خسٍف يُراد بهِ 

  72  9ج   النقاد  وليس ذا متصل اسناد

  89  45ج   أرشد  غوت وھل أنا إE من غزية إن

  179  42ج   جالدوا  يا لبكيل لخمھا وحاشد

  204  43ج   الوعيد  دعا علي يذكرنى الوليد

E211  2ج   قاعدا  يستوي من يعمر المساجدا  

  107  31ج   تھودا  يھودية قالت وأومت بكفھا

  ـ ر ـ
  261  32ج   شبرا  أبا تراب ادن منى فترا

  213  43ج   القمر  أبا حسن أنت شمس النھار

  28  20ج   بحر  أبا حسن متى ما تدع فينا

  324  35ج   القتير  أبلغ اUشعث المعب بالتاج

  50  17ج   مبتدر   أبلغ علياً وعماراً فإنھما

  227  37ج   قرار  أبلغ معاوية بن حرب خطة

  157  36ج   جحدر  أبوك ابن سارق عنز النبي

                                      

   كذا في المصادر.) 1(
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  262  36ج   سرور  أتاك بأمر فيه روح وراحة

  262  36ج   كبير  كرات جريرأتانا بإحدى المن

  280  42ج   أعسر  تسفكون دماءنا أجئتم إلينا

أخو الحرب إن عضت به الحرب 

  عضھا

  216  40ج   شمرا

أخو الحرب إن عضت به الحرب 

  عضھا

  265  40ج   شمرا

  150  11ج   يغدر  أدعوته با) ثم قتلته

  20  28ج   البجرا  أدمت لعمري شربك المحض صابحاً 

  32  3ج   الزفيرا  اطم تبكيإذ أتته البتول ف

  42  43ج   المنكر  إذا اUشتر الخير خلى العراق

  11  40ج   بالنظر  إذا المشك�ت تصدين لي

  220  25ج   المطرا  إذا سقى هللا قوماً صوب غادية

  291  30ج   بضائر  يدأرعد وأبرق يا يز

  87، 81  42ج   القماطر  عن عليا قريش وسيلة أرى العفو

  87  42ج   الصافر  وب نعامةسد علّي، وفي الحرأ

  162  13ج   الصافر  سد علّي، وفي الحروب نعامةأ

  295  32ج   أحمر  اسمع وE تعجل جواب اUشتر

  167  11ج   أبي بكر  بيننا أطعنا رسول هللا ما كان

  328  26ج   بالحجر  أعظم الخلق عليھا أنھا

  256  34ج   غدر  أE أيھا الناس عندي الخبر

  254  36ج   جرير  دث جمةأE ليت شعري والحواو

  51  43ج   بنھار  الليل طبَّق سرمدا ھذا أE ليتو

  29، 21  44ج   ُمْعِذر  (ممطر) تمطر والعراق الشام محل

  11  14ج   أصفرا  آليت E تنفك عيني قريرة
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  16, 11  14ج   أغبرا  آليت E تنفك نفسي حزينة

  53  33ج   بصري  إليك أشكو عجري وبجري

  328  26ج   المطر  الظفرأم، يا أمة لُقِّيِت 

  105  4ج   تنظرَ   غيتبن عبد يب وأمسى (الفتى) عمر

  106  4ج   ينظر  بن عبد ناظراً و أمسى الفتى عمر

  209  19ج   غير  إن ابن عفان إذ أودى بشقوته

  178  32ج   اUسرار  إن الوصي إمامنا وولينا

  260  32ج   شبرا  إن تدن مني يا علي فترا

  133  19ج   سرا  ب نإن تكن يا علي لم تصب الذ

  208  40ج   الصبر  إن تميماً أخلفت عنك ابن مر

  18  34ج   اصدار  إن رأياً رأيتموه سفاھاً 

  83  41ج   تشعر  لم تشعر بنجدة معشر إن كنت

  181  32ج   اUخزرا  إن يقرنوا وصيه واUبترا

  160  36ج   اUخزرا  أن يقرنوا وصيه واUبترا

  225  43ج   أزھر  عمرو قد ع�ه اUشتر إن يك

  150  41ج   فھر  أنا ابن أرطاة عظيم القدر

  180  40ج   يذكر  أنا ابن عم الحكم بن أزھر

  264  46ج   الثار  الراسبي الشاري أنا ابن وھب

  18  47ج   الثار  ابن وھب الراسبي الشاري أنا

  337  38ج   الدبر  أنا أبو اUعور واسمي عمرو

  259  41ج   غبر  أنا عبيد هللا ينميني عمر

  41  44ج   ادبروا   بي تخبروا فاسألوا أنا علي

  152  4ج   النحورِ   أنا مولى الكرار يوم حنين

  328  26ج   بنظر  أنت للناس جميعاً رحمةً 
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  59  44ج   أدبروا  إنى علي فاسألوا لتخبروا

  90، 42  26ج   قنبرا  إني إذا أبصرت شيئاً منكراً 

  90، 89  26ج   قنبرا  إني إذا الموت دنا وحضرا

  335  42ج   خزر  إذا ما الحرب فرت عن كبر إني

  263  43ج   إلخ  إني إذا ما الحرب نفرت كبر

  336  42ج   الذكر  إني أنا اUشتر معروف الشتر

  300  43ج   مشتھر  الحرب وما بي من خور إني أنا

  261، 259، 258  19ج   أستمر  إني عجزت عجزة ما أعتذر

  165  32ج   مھاجر  وشيخي ياسر إني لعمار

  86، 85  43ج   قدر  ميك من الموت تفرأي يو

  226  37ج   عمرو  أيا راكبا إما عرضت فبلغن

  193  36ج   اUمر  أيا شرح يا ابن السمط إنك بالغ

  258  45ج   البحر  أيا ليت من يرضى من الناس كلھم

 278  2ج   تأخروا   فردكم ببدر خرجتم للبراز

  291  16ج   ھصور  ترى الرجل الحقير فتزدريه

  272  32ج   ھصور  الحقير فتزدريه ترى الرجل

  272  32ج   الغرير  ترى الرجل الغرير فترتجيه

  58  39ج   فنارا  ت�قين قيساً وأتباعه

  328  26ج   الذكر  ثم في الحرب ف� يدرى به

  205  41ج   النار  له حدب حتى رمى بك في بحر

  46  41ج   قاھر  حريث ألم تعلم وجھلك ضائر

  327  38ج   لجرارا  خلوا لنا عن الفرات الجاري

  327  38ج   جرار  خلوا لنا ماء الفرات الجاري

  253  27ج   مذعور  دعي ب�د جموع الظلم إذ صلحت
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  336  42ج   اUخزر  رأيت اللواء لواء العقاب

  362  37ج   المناخر  رضينا بما يرضى علي لنا به

  161  18ج   يقبر  سألت ابن طلحة عن ھالك

  231  28ج   يقبر  سألت ابن طلحة عن ھالك

  63  31ج   يقبر  سألت ابن طلحة عن ھالك

  9  28ج   الزبيرا  سيروا أبابيل وحثوا السيرا

  52، 45  12ج   جابر  شتان ما يومي على كورھا

  10  21ج   جابر  شتان ما يومي على كورھا

  206, 199  36ج   جرير  أمرنا شرحبيل ما للدين فارقت

  255  16ج   بالعذر  شھد الحطيئة يوم يلقى ربه

  220  25ج   القدر  ي ثم قالوا: قدرضربون

  98  19ج   النحر  عثمان إذ قتلوه وانتھكوا

  337  28ج   المسافر  فألقت عصاھا واستقر بھا النوى

  326  32ج   المسافر  فألقت عصاھا واستقر بھا النوى

  105  50ج   المسافر  فألقت عصاھا واستقر بھا النوى

  9  14ج   أصفرا  فآليت E تنفك عيني حزينة

  307  38ج   عشنزرا  لحرب ُعراماً شرراً فإن ل

  16  39ج   عشنزرا  فإن للحرب عراماً شرراً 

  245، 231  32ج   الفقر  فتى كان يدنيه الفتى من صديقه

  72  36ج   يضير  فدع الوعيد فما وعيدك ضائر

  285  17ج   الثرى  فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم

  58  39ج   شر  ففداء لبنى سعد على

  314  44ج   غرور  ن حربف� تعجل معاوية ب

  194  36ج   الظھر  فمن مبلغ أبناء مرة أننا
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  201  26ج   المطر  فمنك البداء ومنك الغير

  209  28ج   المطر  فمنك البداء ومنك الغير

  148  28ج   فسننصر  فنحن نصرنا هللا من قبل ذاكم

  180  32ج   نشرا  فيكم وصي رسول هللا قائدكم

  207  41ج   عمار  أعلم بنيته قال الحصين ولم

  26  8ج   مستجيرا  قائل للنبي إني غريب

  128  4ج   صقراً   قتل علي عمرواً 

  11  5ج   فرار  قد علمت خيبر أني زبار

  12  5ج   غامرم  عامرقد علمت خيبر أني 

  10  5ج   اورغم  قد علمت خيبر أني ياسرَ 

  294  32ج   العسكر  بما لم يحذر قد وقع اUمر

  161  32ج   اراUنص  قل للزبير وقل لطلحة إننا

  265  29ج   العار  قوE لسوار أبي شملة

  106  4ج   فافخروا  كذبتم وبيِت هللا E تقتلوننا

  325  42ج   كبير  امام صغير كل شيء سوى

  162  36ج   فيقبرا  كم من حواري تلوح عظامه

  149  41ج   الغدرا  E عيش إن لم ألق يومي عمرا

  309  2ج   الفقار   علي إE E فتى

E فتى E213  24ج   الفقار  علي إ  

  86  41ج   أفر  Eوألت نفس امرئ ولت دبر

  234  31ج   أخورا  لحا هللا جيران الزبير مجاشعاً 

  311  35ج   جرير  واUنباء تنمى لعمر أبيك

  213  45ج   عمرو  لعمرك E ألفى مدى الدھر خالعا

  208  42ج   عارا  لقد أمعنت يا عتب الفرارا
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  230، 174  35ج   ستمرا  عثرة E أعتذر تلقد عثر

  79  41ج   شزرا  لقد علمت عك بصفين أننا

  234  40ج   الشَِّمر  حربھم لم أرد في الدھر يوماً 

  89  26ج   قنبرا  لما رأيت اUمر أمراً منكراً 

  210  36ج   أبي بكر  له في رقاب الناس عھد وذمة

  188  40ج   شر  لھف نفسي وقليل ما أسر

  240  28ج   الفرار  ليس علي أن أموت عار

  205  41ج   سرار  ما زلت يا عمرو قبل اليوم مبتدراً 

 278  2ج   صدري  ما كان لي عن عتبة من صبر

  18  43ج   واUبترا  يرضى أحمد لو خيرا ما كان

  41  27ج   عذر  ما للذين أوردوا ثم أصدروا

  231  36ج   عمرو  واضح معاوي إن الحق أبلج

  262  36ج   نظير  وي بايع قد أتاك جريرامع

  324  42ج   قدر  من الموت أفر أي يومي من

  105  34ج   الشكرا  مننت على قومي فأبدوا عداوة

  166  32ج   تخر  نحن بنو ضبة E نفر

  269  32ج   وترا  ھا إن في صدري عليك (غمراً) 

  153  43ج   مكر  يةھذا ولم يغدر معاو

  322  42ج   مسعرا  ھل تعنين وردان عني قبرا

  16  43ج   خإل  ھل تعنين وردان عني قبرا

  261  38ج   َعَشنزرا  وإن للحرب عراماً شررا

  208  41ج   لمأثور  والراقصات بركب عامدين له

  10  10ج   اUمور  عدي وأما اUUمان بنو

  298  33ج   اUمور  وأما اUUمان بنو عدي
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  183  42ج   نار  وإن صخراً لتأتم الھداة به

 159  2ج   اUسر  وبت أراعيھم متى يثبتونني

  126  3ج   الدار  إذ خصه المسجدوخبر 

  181  32ج   الكفر  المصطفى وابن عمه وصي النبي

  315  44ج   المذكر  وفت لعلي من ربيعة عصبة

  244  33ج   مذكرا  وفى ابن أبير والرماح شوارع

 153 139، 75  2ج   بالحْجرِ   وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى

  143  48ج   الحْجر  وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى

E153  43ج   عمرو   خير في دفع الردى بمذلةو  

  154  43ج   عمرو  الحياة بذلة صون وE خير في

 278  2ج   دمارا  وله ببدر وقعة مشھورة

  275  40ج   عامر  ولو شھدت ھند لعمري مقامنا

  342  2ج   خيبرا  وليس بنكٍر في حنين فراره

  189  28ج   اصبر  يا ابن حنيف قد أُتِيت فانفر

  40  42ج   مضر  وما بى من عورأعور العين  يا

  137  1ج   النظرِ   يا أھل مكة إن الذبح عندكم

  318  27ج   اصبر  يا بن حنيف قد أتيت فانفر

  270، 260  32ج   القبرا  يا ذا الذي يطلب مني الوترا

  106  40ج   زار  يا سھم سھم بن أبي العيزار

  176  42ج   ظھرا  يا شرطة هللا صبراً E يھولكم

  89  26ج   الشعرا  معت منكراً يا عجباً لقد س

  145  36ج   الشعرا  منكرا يا عجباً لقد سمعت

  323  42ج   الشعرا  منكرا لقد سمعت عجبا يا

  15  43ج   الشعرا  يا عجباً لقد سمعت منكراً 
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  212  45ج   جائر  يا عمرو انك قد وليت حكومة

  128  42ج   عمار  للرجال لعظم الھول أرقني يا

  224  43ج   نذري  يا ليت شعري كيف لي بعمرو

  290، 175  15ج   منكر!  يا ناعي اس�م قم فانعه

  262  36ج   ثبير  يقول اقبلوا مني الذي جئتكم به

  208  36ج   تجري  يھون على ُعليا لؤي بن غالب

  ـ ز ـ
  142  43ج    برازي   عمرو ھفوات أE ) من

  140  43ج   البراز  عمرو ھفوات أE ) من

  142  36ج   وقز  يھزأيھا المانع سيفاً لم 

  151  43ج   غازي  فلو لم يبد عورته ل�قى

  65  41ج   المخازي  معاوي إن نكلت عن البراز

  331  38ج   اعتزاز  ھل لك يا أشتر في برازى

  ، 4033  4ج   مبارز   ولقد بححت من النداء

  40  4ج   المبارز  ولقد دعوت إلى البراز

  67، 64  41ج   برازي   العصا يا عمرو إنك قد قشرت لي

  ـ س ـ 
  208  45ج   نفسي  أبا موسى رميت بشر خصم

  239  28ج   عابس  أضربھم باليابس

  214  40ج   أمارس  أE أبلغا بشر بن عصمة أننى

  315  44ج   كردوس  إن اUراقم E يغشاھم بوس

  214  40ج   ھاجس  إنى Uرجو من مليكى وخالقي

  338، 337  38ج   دوس  إني أنا اUشعث وابن قيس

  334، 331  42ج   Eبسا  قد جرعتني منك غصة أيا زيد
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  263، 88  36ج   البسابس  تطاول ليلي واعترتني وساوسي

  331  42ج   البسابس  تطاول ليلي واعتراني وساوسي

  213  19ج   واھس  سيروا بنا في ظلمة الحنادس

  308، 262  26ج   مدارس  كم سنة لرسول هللا دارسة

  187  36ج   مفلس  لقد ھزلت حتى بدا متن ھزالھا

  315  44ج   وكردوس  لن يھلك القوم أن تبدى نصيحتھم

  17  45ج   عباس  لو كان للقوم رأي يعصمون به

  257  26ج   الناس  لو أن معتصماً من زلة أحد

  307، 261  26ج   الناس  لو كان معتصماً من زلة أحد

  113  44ج   الفوارس  معاوي E تشمت بفارس بھمة

  308  26ج   مدراس  من زوجة لرسول هللا فاضلة

  164  3ج   البخس  ولوE لواء الحارثية أصبحوا

  326  38ج   الخيس  يا أشعث الخيرات يا بن قيس

  188  43ج   آسى  يا عمرو حسبك من خدع ووسواس

  163  32ج   آس  يا قوم للخطة العظمى التي حدثت

  178  32ج   آسي  يا قوم للخطة العظمى التي حدثت

  ـ ش ـ
  336  38ج   خراش  ابرز إلى ذا الكبش يا نجاشي

  282  42ج   رقاش  اربع قلي�ً فأنا النجاشي

  336  38ج   بالرقاشي  أرود قلي�ً فأنا النجاشي

  168  41ج   قريش  ولست مقات�ً رج�ً يصلِّي

  ـ ص ـ 
  283  43ج   الرقص  إذا كان رب البيت بالطبل ضارباً 
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  40  42ج   دEصا  أعور يبغى نفسه خ�صاً 

  217  37ج   مصاص  يألست بالعاصي وشيخ العاص

  19  47ج   تربيصا  إني لبائع ما يفنى بباقية

  321  43ج   رخيص  باعه القوم دينھم بمناه

  217  37ج   الق�ص  خوفتني ب�بس الدEص

  260  29ج   البرص  ذاك الذي استوحش منه أنس

  11  42ج   خرص  قد قتل هللا رجال حمص

  216  37ج   النواصي  Uصبحن العاص وابن العاصي

  287  38ج   النواصي  العاصي ابن العاصي Uوردن

  301  43ج   العاص  نبثت بسراً أطال هللا شقوته

  320  43ج   الترخيص  وابن ھند يدعو إلى النار

  153  43ج   شخص  وصد عن عمرو وبسر كرماً 

  321  43ج   نكوص  وعلي يدعوا العباد إلى هللا

  323  38ج   القواصى  ويحك يا ابن العاصي

 E 321  43ج   القريص  تسأموا اليوميا حماة العراق  

  320، 315  43ج   بالتمحيص  يضرب الشام يا أمامة بالحق

  ـ ض ـ 
  297  45ج   اUرض  خدعت أبا موسى خديعة شيظم

  ـ ط ـ
  110  31ج   سخطا  أما وأبي يا ابن الزبير لو أنني

  336  38ج   الشط  أنا ابن السمط[و] شرحبيل وأنا 

  338  38ج   اخت�ط  لست وإن يكره ذا الخ�ط
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  ـ ظ ـ
  324  38ج   الغ�ظ  اليوم يوم الحفاظ

  ـ ع ـ
  98  1ج   ُوضعا  أنت العلي الذى فوق العلى

  279  29ج   يسمع  أبا حسن أيقظت من كان نائما

  286  30ج   يسمع  أبا حسن أيقظت من كان نائماً 

  209  40ج   ورعا  أبكى الفتى اUبيض البھلول سنته

  339  38ج   لطمعا  أبلغ عنا حوشباً وذا الكلع

 75  2ج   جازعا  أتأمرني بالصبر في نصر أحمد

  143  48ج   جازعا  أتأمرني بالصبر في نصر أحمد

  61  6ج   اUقرع  أتجعل نھبي ونھب العبيد

  247  28ج   تراعي  أقول لما جد بي زماعي

، 217، 216   40ج   تراعى   أقول لھا وقد طارت شعاعاً 

265  

  32  43ج   ى تراع  أقول لھا وقد طارت شعاعاً 

  132  39ج   النخاع  أE ذھب الخداع ف� خداع

  186  6ج   يسطع  ا�ن حين تقلصت منك الكلى

  210  29ج   الصداع  ألم تعلم أبا سمعان أنا

  116،140  33ج   الصداع  ألم تعلم أبا سمعان أنا

  129  8ج   ضراعة  أمرك سمع يا بن عم وطاعة

  234  31ج   مصرع  إن الرزية من تضمن قبره

  111  39ج   المجامع  ئك آبائي فجئني بمثلھمأول

ِمْھٍر والدعي أبوھم   107  31ج   باUكارع  بني ُدزَّ
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  339  38ج   وابتدع  تلقى أمرأ كذاك ما فيه خلع

  111  18ج   طمعا  جرت لما بيننا حبل الشموس ف�

  164  28ج   النزاع  دعا حكيم دعوة الزماع

  283، 78  42ج   ك�ع  معبد عن بعلھا(حبيبة) سائل حبيبة 

  10  41ج   مخدع  فتنازE وتوافقت خي�ھما

  168  41ج   خدعا  فدعھم ف� وهللا E تستطيعھم

  302  10ج   تصنعُ   ف� تنظري ليلى إلى العين وانظري

  286  30ج   مطمع  فما فيك للمرء المسالم غلظة

  327  3ج   تطلع  ) أي كريھة أبليتھا

  131  8ج   الذراع  لم يبق مما كان غير صاع

  148  44ج   الوريع  ت واستأخر القرعاء عنھامض

  155  41ج   نفعا  معاوي إن اUمر ) وحده

  141  36ج   تصنع  معاوي E أعطيك ديني ولم أنل

  41  6ج   فأقشعوا  نصرنا رسول هللا في الحرب تسعة

  217  45ج   راجع  نفى النوم ما E تبتغيه اUضالع

  326  37ج   جرع  والصلح تأخذ منه ما رضيت [به]

  148  23ج   أتضعضع  وتجلدي للشامتين أريھم

  306  8ج   تدمع  وقد كان في يوم الحدايق عبرة

  235  1ج   بأنزعا  وE تنكحي إن فرق الدھر بيننا

  328  38ج   الفزع  النخع يا أشتر الخير ويا خير

  159  32ج   المصاع  يا أمنا عائش E تراعى

  52  33ج   شجاع  يا أمنا يا عيش لن تراعى

  166  32ج   شجاع  يا عيش لن تراعييا أمنا 
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  226  43ج   النخع  يا أيھا السائل عني E ترع

E 338  38ج   كلع  ترعيا أيھا الفارس ادن  

  339  38ج   النخع  يا حوشب الجلف ويا شيخ كلع

  250  19ج   كراعي  يا ساق E تراعي

  167  32ج   بالقاع  يا ضب سيرى فإن اUرض واسعة

  84  41ج   ضطجعام  يا طيء الجبال والسھل معا

  245  45ج   أجمع  يا عمرو إنك ل�مور مجرب

  187  6ج   مفظع  يا عمرو قد حمي الوطيس وأضرمت

  239  28ج   ذراعي  يا فخِذ لن تراعي

  145  21ج   وأضع  يا ليتني فيھا جذع

   ـ غ ـ
  240  43ج   يدمغ  حتى متى ترجو البقا يا أصبغ

  247  43ج   أبلغ  فادبغ ھواك واUديم يدبغ

  ــ ف 
  262  43ج   خلف  أبعد طلحة والزبير تأتلف

  212، 208  42ج   قائف  أغرتم علينا تسرقون بناتنا

  262  41ج   واقف  أE إنما تبكى العيون لفارس

  218  25ج   أخاف  أE من مبلغ عني علياً 

  32  36ج   التسويفا  إن تحارب فأدن شخصك منه

  120  36ج   العجاف  إنني والذي يحج له الناس

  317  38ج   الحجف  القوم ماء الفراتأيمنعنا 

  28، 20  44ج   حيف  بالشام أمن ليس فيه خوف

  120  36ج   اUشراف  جمجم القوم عندما قلت ماتوا
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  141  43ج   فأتلف  شدوا علي شكتي E تنكشف

  230  28ج   انصاف  صنتم ح�ئلكم وقدتم أمكم

  328  3ج   أصدف  عرفت ومن يعتدل يعرف

  63  31ج   اUسياف  اغرضا يقاتل دونھا أبناؤھ

 ًE120  36ج   وصاف  فاسمع ا�ن يا ابن ھند مقا  

  120  36ج   الضعاف  قلت لما سمعت قوE دعوني

  119  36ج   تجاف  قلت والليل ساقط اUكناف

  163  27ج   مناف  كان أولى أھل المدينة بالنصر

  32  36ج   ضعيفا  كدت أھل العراق بالبلد الشام

  84  44ج   لصلفا  ما زلت تنظر في عطفيك أبھة

  208  42ج   عارف  معاوي E تنھض بغير وثيقَةٍ 

  60  39ج   التوقف  وإن لنا شيخا إذا الحرب شمرت

  ـ ق ـ
  212  45ج   العراق  أبا موسى جزاك هللا خيرا

  253  32ج   علق  أرديت علباء وھنداً في طلق

  128  41ج   الشقيق  أE من مبلغ كلباً ولخماً 

  83  37ج   دھاقا  إن دون الذي ترون من الموت

  250  43ج   عقوقا  إن طعنى وسط العجاجة حج�

  74  6ج   تدقا   إن على كل رئيس حقاً 

  209، 86  31ج   عوق  أيعتق مكحوEً ويعصي نبيه

  136  27ج   العراق  بكت اUرض والسماء على الشاخص

  217  37ج   المذاقا  تشيب النواھد قبل المشيب

  134  36 ج  العواتق  تطاول ليلي للھموم الطوارق
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  256  16ج   بالنفاق  تكلم في الص�ة وزاد فيھا

  343  47ج   مغلق  رھنت يميني عن قضاعة كلھا

  234  43ج   التراقي  ر طال ھذا الب�ء واحتبس النص

  150  19ج   مصدقا  عفيفاً عن الفحشاء أبيض ساجد

  330  17ج   أمزق  فإن كنت مأكوEً فكن 

أنت ( فإن كنت مأكوE فكن خير آكل

  )آكلي

، 112، 16، 14  18ج   أمزق

303 ،330  

  14  19ج   أمزق  فإن كنت مأكوEً فكن خير آكل

  97، 83  37ج   العراقا  قل لقوم يرون حرب علي

  43  42ج   خليق  E بأس قد قام بھا شقيق

  150  19ج   موفقا  لعمري إذا بايعتم ذا حفيظة

  332  17ج   محترق  لما تھدمت اUبواب واحترقت

  217  37ج   الخناقا  الخناقمعاوي قد كنت رخو 

  335، 150  46ج   الخوافق  انسير إذا ما كاع قوم وبلدو

  174  5ج   زعاقا  ھاكھا مترعة دھاقا 

  234  43ج   العراق  يا بن ھند وقاك حتفك واق

  226  42ج   منطلقا  يا لھف نفسي ومن يشفي حزازتھا

  209  45ج   الحقائق  يؤمل أھل الشام عمرا وإنني

  ـ ك ـ
  265  36ج   مالك  بالمقام لحاجة أشار رجال

  204  10ج   فََدكا  أصبح وجهُ الزماِن قد َضِحكَ 

  338، 337  32ج   ھالكا  أعائش لوE أنني كنت طاوياً 

  246، 237  36ج   مالك  اً واخصص محمد ،أE قل لعبد هللا
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  154، 139  43ج   وقاك  الحمد ) الذي عافاك

  350  1ج   يديكا  لزوم محمدٍ إن الوثيقة في 

  174  5ج   ھتاك  نا عمرو وأبي الفتاكأ

  41  42ج   ھالك  أھاشم بن عتبة بن مالك

  342  9ج   التماحك  أيال قريش أصلحوا ذات بيننا

  66  41ج   دعاكا  برزت إلى ابن ذي يزن سعيد

 204  2ج   أراكا  تركت الخلق طراً في ھواكا

  156  41ج   دعاكا  تسير إلى ابن ذي يزن سعيد

  317  36ج   ومالك  سكاسكتطاول ليلي يا لَحب ال

  50  33ج   المھالكا  عقرت ولمأعقربھا لھوانھا

  342  9ج   فلك  قلت يا عمرو مقاEً فاحشاً 

  301  36ج   مالك  يبالت معاوي أخدجت الخ�فة

  238  36ج   مالك  معاوي E ترج الذي لست نائ�

  284  39ج   تُبَكِّي  ويل Uم مذحج من عك

  325  41ج   تُبَكِّي  ويل Eم مذحج من عك

  262  43ج   تبكي  ويل Uم مذحج من عك

  42  42ج   دموك  يا لك يوماً مثل يوم اليرموك

  224  43ج   وحارك  يا ليت شعري كيف لي بمالك

  47  42ج   ھالك  يا ھاشم بن عتبة بن مالك

  179  42ج   بكا  يدعون ھمدان وندعو عكا

  ـ ل ـ
 ًE161، 155  42ج   أھ�ً   (يا) مرحباً بالقائلين عد  

  210  41ج   رجل  أَ�ن لما ألقت الحرب بركھاأَ 
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  209  19ج   وE بط�  أبايعه في هللا حقا وما أنا

  326  42ج   فض�  أتانا أمير المؤمنين فحسبنا

  305  36ج   طويل  غمة أتاني أمر فيه للنفس

  156  37ج   باقل  إذا عير الطائي بالبخل ماِدرٌ 

  108  4ج   باسل  َكّر تصاوEأسدان في ضيق المِ 

  312  38ج   تأويل  سمع اليوم ما يقول السليلا

  164  32ج   بطل  أشد على مؤمن فتنة

  216  37ج   السواھ�  أصبحت ذا حمٍق تمنى الباط�

  44  42ج   يف�  أعور يبغي أھله مح�

  42  42ج   م�  أعور يبغي أھله

  14  47ج   اUصل  اقتتلت ھمدان يوماً ورجل

  332  38ج   التسلل  أقدم بال�حق E تھلل

  155  32ج   انجدل  أكثر من أكثر فينا أو أقل

 ًEأبلغ بني بكر رسو E210  29ج   سبيل  أ  

Eأبلغ بني بكر رسو E139، 116  33ج   سبيل  أ  

  276  40ج   مقصل  أEَّ سألَت بنا غداة تبعثرت

  193  43ج   نائل  أE يا ابن ھند إننى غير غافل

  103  4ج   المجزلِ   الحمد ) الجميل المفضلِ 

  258  32ج   اUسل  قتل أحلى عندنا من العسلال

  57  50   ذي فضل  ألم تر أن هللا أبلى رسوله

  250  38ج   واUمواE  إن بالشام يا معاوي قوما

  10  41ج   نُُزل  إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا

Eمثال  إن حجل بن عامر وأثاU250  43ج   ا  
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  291  32ج   المجلل  أنا ابن عتاب وسيفي ولول

  114، 103  40ج   الحدل  ا ما احتسبنا الوغىإنا إذ

  228  17ج   اUموال  إنما الحق مذھب اشتراكية

  211  41ج   دخيل  أھم بطعن القوم ثم يكفني

  53  25ج   ابل  أوردھا سعد وسعد مشتمل

  198  47ج   بابل  أيا راكب اUدماء أسلم خفھا

  251  41ج   لجليل  أيرضى علياً أھل بدر وأنه

  133  39ج   رجال  نثأر ابن عفا أيھا الطالبان

  258  24ج   قبلي  ي من حبائهنبسبعين ألفا راش

  112  4ج   قليل  بقيتكم عمرو أبحناه بالقنا

  39  22ج   ويعدل  إذا ما جاشت الترك فانتظر يبن

  210  41ج   قبلى  تعاتبني أن قلت شيئا سمعته

  132  19ج   مرحل  تقدمت لما لم أجد لي مقدماً 

  58  44ج   آكل  نت مثلهتنازله يا بسر إن ك

  57  5ج   بمنجلي  جبريل نادى معلناً 

  11  27ج   خذل  جزى هللا أھل الكوفة اليوم نصرة

  142  49ج   منتفل  حتام تسرقني في كل مجمعة

  214  45ج   مقبل  دعاني دعوت أباك اليوم وهللا قد

  192  43ج   رسائلي  دعوت ابن عباس إلى حد خطة

  279  40ج   الفضل  رأت مضر صارت ربيعة دونھم

  285  39ج   اUسل  بجل ردوا علينا شيخنا ثم

  209  45ج   الجندل  زففت ابن قيس زفاف العروس

  65  3ج   جھل  ساء رسول هللا إذ ساء بنتهو
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  109  4ج   ينزل   سأل النزال ھناك فارس غالب

  71  24ج   ھ�ل  سبحوا هللا شرق كل صباح

  277  40ج   قليل  سمحت بأمر E يطاق حفيظة

  196  36ج   بدل  يا ابن السمط E تتبع الھوىشرحبيل 

  164  32ج   الجمل  شھدت الحروب فشيبنني

  345  41ج   جلي�  صدق هللا وھو للصدق أھل

  186  43ج   وE  طال الب�ء وما يرجى له آس

  115  40ج   بالھبل  عرانين من مذحج وسطھا

  109  4ج   َمليَلِ    عمرو بن عبد كان أوَل فارسٍ 

  111  4ج   تنعل  اد يقودھاعمرو بن عبد والجي

  236  38ج   وتقتل  فإن يك ظن الزاجري الطير صادقاً 

  128  36ج   علي  فأين الثريا وأين الثرى

  220، 161  41ج   علي  فأين الثريا وأين الثرى

  200  42ج   علي  فأين الثريا وأين الثرى

  47  43ج   علي  فأين الثريا وأين الثرى

  210  44ج   علي  فأين الثريا وأين الثرى

  257  34ج   متنفل  فتن إذا نزلت بساحة أمة

  256  34ج   اUول  فتن تحل بھم وھن شوارع

  180  32ج   أول  فحوطوا علياً وانصروه فإنه

  255  43ج   أمثالي  فدعاني له ابن ھند وما زال

  130  8ج   عيالي  فسوف أعطيه وE أبالي

  22  44ج   بشمالي  فقدمت مھرى آخذاً حد جريه

  213  37ج   كالنمل  إننا غل السيرفقل Eبن ھند أو
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  251  41ج   لقليل  فقلت لھا: ھاتي من الناس مثله

  172  6ج   ادخلوا  فلو كنت بواباً على باب جنةٍ 

  153  43ج   علي  قبح مخازيك ھازم شرفي

  22  44ج   نزال  قتلت المرادى الذى جاء باغيا

  31  42ج   أعت�  قد أكثروا لومى وما أق�

  108  44ج   رجال  لماح وللسقد دنا الفصل في الصب

  336  42ج   نزال  قد علمت حوراء كالتمثال

  141  43ج   الطفول  قد علمت ذات القرون الميل

  125  41ج   الوكيل  قلت لما بغى العدو علينا

  331  45ج   البصل  كلھم قومي رؤوس

  74  44ج   متجاھل  كأنك يا بسر بن أرطاة جاھل

  297  45ج   العزE  كذبت ولكن مثلك اليوم فاسق

  283، 104  2ج   ونناضل  كذبتم وبيت هللا يبزى محمد

  268  22ج   حل�  سنھااكسوتني حلة تبلى مح

  110  4ج   كالفحل  كفتك علي لن ترى مثل موقف

  174  26ج   الوعل  كناطح صخرة يوماً ليوھنھا

  180  32ج   وتخاذE  كيف التفرق والوصي إمامنا

  227  42ج   وتخاذE  كيف التفرق والوصي إمامنا

  155  32ج   انجفل  كيف نرد شيخكم وقد قحل

  285  39ج   انجفل  كيف نرد نعث�ً وقد قحل

  216  37ج   القبائ�  E تحسبنّي يا علي غاف�ً 

  262  32ج   المجلل  E تطمعوا في جمعنا المكلل

, 168، 165  3ج   علي  E سيف إE ذو الفقار
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192 ،200  

  60, 58, 57، 56   5ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  139  11ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  242  15ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  289  22ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  16  27ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  322  40ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  199، 74  44ج   علي  E سيف إE ذو الفقار

  165  32ج   بدل  E عيش إE ضرب أصحاب الجمل

  254  43ج   ض�ل  E يراني على الھدى وأراه

  263  42ج   نزل  ف� لعبت ھاشم بالملك

  150، 149، 130  4ج   يخذل  لعمرك ما Eم ابن أخطب نفسه

  109 ،102  4ج   القتلِ   لعمرك ما وليت ظھراً محمداً 

  296  16ج   لسبيل  لعمري لئن طردتني ما إلى التي

  110  4ج   نقيل  لقد شقيت بنو جمح بن عمرو

  55  1ج   اUباطلِ   لقد علموا أن ابننا E مكذب

  130  4ج   يعتل  لقد كان ذا جد وجد بكفره

  270  3ج   المخوE  ) أي مذبب عن حزبه

  301  41ج   مقصل  والتوكل لم يبق إE الصبر

  296  32ج   شلل  لم يغضب هللا إE للجمل

  164  32ج   خمل  لم يغضبوا ) إE للجمل

  264  29ج   المرسل  اUنبللما أتى بالخبر 

  311  39ج   العمل  لما حكى حكم الطواغيت اUول
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  234  31ج   أو مي�  لو كنت حراً يا ابن قين مجاشعو

  327، 319  2ج   اUسل  ليت أشياخي ببدر شھدوا

  127  31ج   اUسل  ليت أشياخي ببدر شھدوا

  222  45ج   الورل  ليس من الحنظل يشتار العسل

 309  2ج   مرعب�  حضورهليھن علياً يوم بدر 

  285  38ج   الرجل  ما أحسن العدل وانصاف من عمل

  186  12ج   أھ�  ما ترى أصلحك هللا

  329  42ج   عنابل  ما علتي وأنا رام نابل

ْي�  ماذا يرّجى من رئيس م�   297  42ج   ُزمَّ

  58  44ج   نأكل  معاوية الوالي وعقبة بعده

  317  43ج   وائل  نبذت إلى أھل العراق رسالة

 142  49ج   العمل  نبئت أن زيادا ظل يشتمني

  154  32ج   اUسل  نحن بنو ضبة أصحاب الجمل

  81  32ج   العسل  نحن بنو ضبة أصحاب الجمل

، 158, 154, 153  32ج   نزل  نحن بنو ضبة أصحاب الجمل

257  

E51  33ج   فيص�  نحن ضربنا ساقه فانجد  

  158  32ج   أقل  نحن قتلنا نعث�ً فيمن قتل

  326  18ج   وعويل  ندمت على ما كان من تبعي الھوى

  213  37ج   القتل  نسير إلى أھل العراق وإننا

  213  37ج   القتل  نسير إليكم بالقبائل والقنا

  109, 103  2ج   ل�رامل  بوجھه وأبيض يستسقى الغمام

  154  32ج   اUسل  والموت أشھى عندنا من العسل
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  270  7ج   منزل  وبطحا المدينة لي منزل

  299  6ج   يفل�  وتبوك نازل شوسھا فأبادھم

  103  2ج   عيطل  وتلقوا ربيع اUبطحين محمداً 

  307  32ج   وائل  وجاؤا إلينا بالحديد كأنھم

  308  32ج   وائل  وجاؤا إلينا في الحديد كأنھم

  180  32ج   المثل  وصي رسول هللا من دون أھله

  180  32ج   منازل  وصي رسول هللا من دون أھله

  144  43ج   المقبل  تھم كشف سوآتھموعلم

  144  43ج   المسبل  وقولك: يا عمرو أين المفر

  254  43ج   قال  وك�نا يرجو الثواب إلى هللا

  264  44ج   ثاكل  وكم قد تركنا في دمشق وأرضھا

  171  45ج   ثاكل  وكم قد تركنا في دمشق وأرضھا

  213  37ج   يحلي  ولكنھم قالوا علي إمامنا

  231، 226  19ج   أُحلي  والدھر أننيومن عجب اUيام 

  314  32ج   القنابل  يارب فارحم سيد القبائل

  237  34ج   القنابل  يا رب فارحم سيد القبائل

  337  42ج   نزالي  يا صاحب الصوت الرفيع العالي

  84  41ج   والعوالى  يا طيء السھول والجبال

  155  32ج   قتل  يا قائل الزور من اصحاب الجمل

  128  30ج   الخاطل  ھذا الجميليا كعب رأيك أ

E340، 337  41ج   أھ�ً   يا مرحبا بالقائلين عد  

  296، 164  32ج   نزل  يا معشر اUنصار قد جاء اUجل

  262  43ج   مصقل  يبق إE الصبر والتوكل 
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  339  42ج   سبيل  يحاولني معاوية بن حرب

  226  37ج   Uقب�  يسل غواة عند بابى سيوفھا

ً يظلمني ثم أسمى ظال   180  33ج   قات�ً   ما

  ـ م ـ
  109  41ج   والدما  يقدمھا للموت حين يزيرھا 

  188  42ج   بالخزائم  [ف] E تعدموا قوماً أذاقوا ابن ياسر

  161  32ج   المحرم  أبا حسن أنت فصل اUمور

  95  2ج   الظلم  أبا طالب عصمة المستجير

  348  36ج   نظلما  أبا طالب E تقبل النصف منھم

  328  42ج   الم�حم  وبعد ھاشمأبعد عمار 

  179  32ج   ھاشم  أتانا الرسول رسول الوصي

  325  35ج   ھاشم  أتانا الرسول رسول الوصي

  311  35ج   العجم  أتانا كتاب علي فلم

  211  23ج   دما  أجد اليوم وما

  179  45ج   واجما  أخوك الذى إن أحرضتك ملمة

  218  25ج   عاصم  إذا هللا حيا صالحاً من عباده

  234  25ج   ملجم  ا حية أعيا الرقاة دواؤھاإذ

  315  45ج   حاتم  مالك إذا فاز دوني بالمودة

  113  41ج   أحجما  أذاقوا ابن ھند طعنھم وضرابھم

  113  41ج   أحجما  أذقنا ابن حرب طعننا وضرابنا

  32  43ج   أحجما  أذقنا ابن حرب طعننا وضرابنا

  292  32ج   الرحيم  ارحم إلھي الكل من سليم

  276  3ج   وE بلئيم  طم ھاك السيف غير ذميمأفا



  ..ا*شعار :فھرس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135

  107  31ج   العظام  ألم تر أن طلحة في قريش

  81  41ج   حميم  ألم ترنى حاميت عنك مناصحاً 

  213  40ج   وشكيم  ألوم بن لوم ما غدا بك حاسر

  80  42ج   ھاشم  أمرتك أمراً حازما فعصيتني

  84  44ج   عظيم  إن شتم الكريم يا ُعتَب خطب

  199  40ج   العزائم  و أناة صارمإن علياً ذ

  310، 304  42ج   التحلُّم  إن علياً ساد بالتكرم

  98  32ج   محارم  عاصم أنا أبو الجرباء واسمي

  165  32ج   عالم  أنا عدي ونماني حاتم

  176  43ج   الشام  إنما الشام كالعراق ولكن

  258  24ج   اUعمام  أنى يكون وليس ذاك بكائن

  285  31ج   اUعمام  نأنى يكون وليس ذاك بكائ

  283  42ج   والذمم  إني إخال علياً غير مرتدع

  337  42ج   باUباھم  أھمام E تذكر مدى الدھر فارسا

  157  37ج   تھيم  أيھا الشاتمي لتحسب مثلي

  213  36ج   النجوم  أيھا العائب الفتى شرحبيل

  252  27ج   شيخاھما  تبارى الغ�مان إذ صليا

  33  43ج   الدم  تركت أخا بكر ينوء بصدره

  208  40ج   صراما  تطاول ھذا الليل ما كاد ينجلي

  303  7ج   جم  ثم مررنا بغدير خم

  227  39ج   ھاشم  جزى هللا خيرا عصبة أسلمية

  46  42ج   ھاشم  جزى هللا خيراً عصبة أسلمية

  134  19ج   الحقم  حللت المدينة رخو الخناق
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  54  41ج   لئام  دعوت فلبَّاني من القوم عصبة

  267  13ج   اUنعام  سسة E كمن يرى الناسا

  244  37ج   اUنعام  ساسة E كمن يرى الناس

  178  32ج   العندم  سمي النبي وشبه الوصي

  167  32ج   حاتم  شفى السيف من زيد وھند نفوسنا

  328  17ج   أحجما  ضرم قيس عليَّ الب�دو

  126  3ج   مسلم  علي أمير المؤمنين وحقه

  15  5ج   المضخم  قتل مرحبعلي حمى اس�م من 

  298  6ج   مسھم  علي حوى سھمين من غير أن غزا

  46  5ج   يثلم  علي رمى باب المدينة خيبر

  179  32ج   اUمم  علياً عنيت وصي النبي

  129  8ج   بالزنيم  الكريم فاطم بنت السيد

  60  15ج   ضخم  فإن تك جاسم ھلكت فإني

  235  32ج   أرمي  فإن تكن الحوادث أقصدتني

  92  33ج   أرمي  ن تكن الحوادث أقصدتنيفإ

  134  19ج   نعم  فإن قال قوEً له علة

  134  19ج   الحزم  فإياك إياك E تغره

  351  41ج   بس�م  فلو كنت بواباً على باب جنة

  186  42ج   بس�م  على باب جنة كنت بواباً  فلو

  333  42ج   أتأثم  فمن مبلغ أبناء طي بأنني

  32  20ج   ظلوم  قال سعد لذي امام وسعد

  244  37ج   الحكام  قتلوا يوم ذاك إذ قتلوه

  281  40ج   عظيم  قد ضاربت في حربھا تميم
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  135  33ج   سھمي  قومي ھم قتلوا أميم أخي

  332  38ج   قبلكما  E بد من قتلى أو من قتلكما

  213  36ج   الظلوم  E تعبه فإنه حجر الشام

  148،154  41ج   (ويام) شبام  E عيش إE فلق قحف الھام

  149  41ج   المجاشما  E عيش إن لم ألق يوما ھاشما

  317  32ج   ذمكم  E يغلبن سم العدو سمكم إن

  173  5ج   غشمشما  Eقيت حقاً يا علي ضيغماً 

ً  Eقيت قرناً    173  5ج   غشمشما  وضيغماً  حدثا

  173  5ج   معلَّما  Eقيت يا علي ضيغماً 

  84  43ج   شمام  لست أنسى مقام غسان بالتل

  317  36ج   الشآمي  لعمرك يا جرير لَقوُل عمرو

  217، 102  22ج   كتوم  لقد حزت علم اUولين وإنني

  86  41ج   الغ�صم  لقينا رجاEً للعراق أعزة

  124  30ج   تقدما  لمن راية حمراء يخفق ظلھا

  109  41ج   تقدما  لمن راية حمراء يخفق ظلھا

  112، 111  41ج   تقدما  لمن راية سوداء يخفق ظلّھا

  264  42ج   موم  ما إن أبالي بما Eقت جموعھم

  53  41ج   القماقم  ما علتي وأنا جلد حازم

  97  45ج   ظلم  ما لعلي في الدماء قد حكم

  124  43ج   مسلما  متى تسلى عن نصرتي السيِّد E يجد

  259  21ج   المظالم  متي تجمع القلب الزكي وصارماً 

  321  2ج   عمي  محمد النبي أخي وصھري

  351  41ج   عمي  د النبي أخي وصھريمحم
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  81  42ج   سالم  معاوي إن المرء عمرا أبت له

  27  29ج   المتكلم  منا صحار واUشج ك�ھما

  237  34ج   المعظم  نحن صحاب الجمل المكرم

  175  42ج   أعلما  نحن قتلناحوشبا

  231  32ج   أمي  ندامة ما ندمت وضل حلمي

  239  32ج   برغمي  ندمت ندامة الكسعي لما

  99  33ج   برغمي  ندمت ندامة الكسعي لما

  212  19ج   كرام  نسير إلى علي ذي المعالي

  257  46ج   الحكم  نقاتلكم كي تلزموا الحق وحده 

  248  31ج   العلم  ھذا ابن خير عباد هللا كلھم

  248  31ج   ختموا  ھذا ابن فاطمة إن كنت جاھله

  156  36ج   الحرم  ھذا الذي تعرف البطحاء وطأته

  205  35ج   اUجسام  ا كانت النفوس كباراً وإذ

  278، 277، 263  32ج   مسلم  وأشعث قوام بآيات ربه

  290  32ج   حزمكم  التي تعمكم والحرمة العظمى

  326  30ج   تنھاھم  وأمھم قائمة تراھم

  54  41ج   أثام  وصدق في الحروب ونجدة وجدُّ 

(أحجما)   وحرق قيس علي الب�د

  أجذما

  173  18ج 

  33  43ج   الفم  ري غداة رأيتهوذكرني ثا

  299  32ج   مظلم  بنوه اوسامة منا فأم

  328  17ج   أحجما  دوضرم قيس عليَّ الب�

  264  41ج   تكلما  وقد كان في الحرب المحلة باغياً 
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  212  14ج   مبرم  أمراً كان أبرم بينھم ولكن

  68  39ج   الطغام  منيت مت أمراً رولكني متى أب

  131  41ج   الجماجم  ولم أر فرساناً أشد بديھة

  53  41ج   دوامي  ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا

  56  39ج   أو شمام  ولو أني أطعت عصيت

اباً على باب جنَّة   57  41ج   بس�م  ولو كنت بوَّ

  195، 182  42ج   بس�م  ولو كنت بواباً على باب جنة

  345  44ج   بس�م  ولو كنت بواباً على باب جنة

  258  21ج   بمنسم  ثيرة ومن لم يصانع في أمور ك

   323، 295  32ج   ترحم  عققت فاعلموا ،يا أم ،يا أم

  120  34ج   ترحم  يا أم، يا أم، عققت فاعلموا

  323،  321  32ج   ترحم  يا أمنا أعق أم نعلم

  120  34ج   ترحم  يا أمنا أعق أم نعلم

  322، 321  32ج   (يكلم) ترحم  يا أمنا يا خير أم نعلم

  166  41ج   التعليم  لم غيرهيا أيھا الرجل المع

  80  32ج   دعاھم  يا رب إن مسلماً أتاھم

  319  30ج   يخشاھم  يا رب إن مسلماً دعاھم

  240  31ج   قدموا  يا سائلي أين حل الجود والكرم

  329  38ج   أقدم  يا صاحب الطرف الحصان اUدھم

  104  4ج   اUقدامِ   يا عمرو قد Eقيت فارس بھمة

  282 ،281، 97  38ج   اUع�ما  امايا فرسي سيري وأمي الش

  290، 160  32ج   صومكم  عليكم أمكم( الناس) يا معشر اUزد 

  100  30ج   يخشاھم  ياربِّ إن مسلماً أتاھم
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  280  32ج   التقدم  يذكرني حاميم والرمح شاجر

  263  41ج   الدما  يقول عبيد هللا لما بدت له

  134  19ج   عزم  يقول علي برخو الخناق

  ـ ة ـ
  105، 35  4ج   ةھدامَ   ته بالسيف فوق الھاَمةضرب

  ـ ن ـ
  259  45ج   الجنان  أبا موسى خدعت وكنت شيخا

  159  32ج   كان  أبت سيوف مذحج وھمدان

  285  39ج   كان  أبت سيوف مذحج وھمدان

  298  41ج   كان  أبت شيوخ مذحج وھمدان

  321  35ج   المسلمونا  أتاه الرسول رسول علي

  291  45ج   العيونا  أتتك الخ�فة مزفوفة

  294  45ج   العيونا  أتتك الخ�فة مزفوفة

  325  35ج   العالمينا  أجاب الرسول بنصر ونصح

  82،132  31ج   الطين  اخترت عاراً على نار مؤججة

  194  1ج   الناظرينا  إذا استقبلت وجه أبي تراب

  258  46ج   طعان  إذا الخيل جالت في الفتى وتكشفت

  239  20ج   سائليناال  إذا سيل عنه زوى وجھه

  233  25ج   القدمان  إذا قلت: أطراف الرماح تنوشه

  204  19ج   الفتن  يعنا علياً فحسبنااإذا نحن ب

  279  36ج   كارھونا  أرى الشام تكره ملك العراق

  269، 153  32ج   الحزن  أضربھم وE أرى أبا حسن

  11  47ج   َغبَن  أضربھم ولو أرى أبا حسن
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  14  47ج   يطمئن  أضربھم ولو أرى أبا حسن

  297  41ج   عثمان  أكرم بجمع طيب يمان

  185  40ج   الغبن  أE احذروا في حربكم أبا الحسن

  45  41ج   الغبن  أE احذروا في حربكم أبا الحسن

  184  40ج   فطن  أE احذروا في حربكم أبا الحسن

  353  37ج   مسلمينا  أE حييت عنا يا مدينا

  334  38ج   أبكينا  أE فابكى أخا ثقة

  181  32ج   بالسنن  ألست أخاه في الھدى ووصيه

  261  45ج   يختلفان  ألم تر أن هللا يقضى بحكمه

  132  40ج   ثمان  أما بين المنايا غير سبع

  173  36ج   وسلطان  أما علي فدين ليس يشركه

  132  40ج   العيانى  أما يعجبك أنا قد كففنا

  136  36ج   يقظان  إن ابن ھند لذو علم ومعرفة

  187  40ج   عثمان  الكتيبة عند كل تصادمإن 

  233  16ج   مجنونا  إن اللعين أباك فارم عظامه

  81  32ج   فاعلمن  إن كنت تبغي أن ترى أبا الحسن

  19  42ج   غسان  أنا ابن أرباب الملوك غسان

، 138، 134  43ج   كالشطن  أنا الغ�م القرشي المؤتمن

159 ،160  

  293  32ج   سرنا  إنَّا بني ضبة نحمي أمنا

  303  45ج   رضوانا  أنت امام الذي نرجو بطاعته

  266  31ج   شيبان  أنعى الرئيس الحارث بن حسان

  164  47ج   المحلينا  إني أدين بما دان الوصي
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  353  37ج   الشافعونا  أويس ذو الشفاعة كان منا

  298  41ج   الضان  بؤساً لجند ضائع يمان

  194  40ج   ينجلين  تابع إلى شية الغمرات

  87  31ج   الدين  ْرُك اUمور التي تخشى عواقبھاتَ 

  284  42ج   صفينا  تقول عرسي لما أن رأت أرقي

  317  43ج   الفنا  تمنت رجال ود عمرو سفاھة

  266  31ج   اUقران  تنعى لنا خير امرئ من عدنان

  343  9ج   حسن  جزى هللا عنا والجزاء بكفه

  330  38ج   الفرسانا  خانك رمح لم يكن خوانا

  258، 259  19ج   الرسن  أبا حسنن ا إليك واحذرخذھ

  167  36ج   لحيني  دعاني عبيد هللا من دون قومه

  297  42ج   ھني  دعاني عمرو للقاء فلم أُقِلْ 

  281  36ج   تحذرونا  دعن يا معاوي ما لن يكونا

  269  32ج   السنن  ذاك الذي يطلبه على احن

  179  32ج   المؤمنينا  رسول الوصي وصي النبي

  62  29ج   أوان  روا إلى اUحزاب أعداء النبيسي

  257  46ج   علينا  سيعلم الليث إذا التقينا

  182  42ج   اUقران  شمر لقتل أخيك يا بن عمارة

  200، 184  42ج   مدفونا  صلى اله على روح تضمنھا

  99  19ج   وقرآنا  ضحوا بأشمط عنوان السجود به

  166  32ج   لتغلبينا  عائش إن جئت لتھزمينا

  259  47ج   خفانا  عرضته لعلي إنه أسد

  141  31ج   الطين  فاخترت عاراً على نار مؤججة
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  128  8ج   أجمعين  فاطم ذات المجد واليقين

 259  2ج   دين  فإن تصبك من اUيام جائحة

  294  45ج   تحذرونا  فخذھا ابن ھند على بأسھا

  16  36ج   مرينا  فلو في يوم معركة أصيبوا

  264، 66  33ج   لتھزمينا  )لتعليمنا( ناقد جئت يا عيش لتعلمي

  282  40ج   محاسن  قد ضاربت في حربھا ھوازنُ 

  152  32ج   احن  قد كنت ترميه بإيثار الفتن

  258  47ج   شيبانا  قد كنت في منظر عن ذا ومستمع

  187  40ج   ايمان  قف لي قلي�ً يا أحيمر إنني

  278  40ج   العرانينا  كأنھا في أكف القوم Eمعة

  340  38ج   عيانا  شف اUشتر عناك

  273  41ج   امتحان  كل من يدعي بما ليس فيه

  275  41ج   امتحان  كل من يدعي بما ليس فيه

  162  42ج   امتحان  كل من يدعي بما ليس فيه

  88  5ج   امتحان  كل من يدعي بما ليس فيه

  312  4ج   امتحان  كل من يدعي لما ھو فيه

  121  17ج   التقينا  يناً E أنعم هللا بعمرو ع

  115  17ج   زينا  E أنعم هللا بقين عيناً 

  184  40ج   الرسن  E تأمننا بعدھا أبا حسن

  225  19ج   ُعريانا  E تخلطنَّ خبيثاٍت بطيِّبةٍ 

  189  47ج   حلوانا  E ترمين ھداك هللا معترضاً 

ين   321  38ج   اUمرين  E خمس إE جندل احرِّ

 260  2ج   وتبكينا  تضحكنا E در در الليالي كيف



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     144
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  333  38ج   ھوانا  E يبعد هللا سوى عثمانا

  107  26ج   الحفرتين  لترم بي الحوادث حيث شاءت

  47  26ج   الحفرتين  لترم بي المنية حيث شاءت

  156  41ج   المعاين  لعمري لقد أنصفت والنصف عادة

  278  40ج   بصفينا  لقد رأيت أموراً كلھا عجب

  12  47ج   المؤمنينا  ا لواءلقد عقد امام لن

  285  39ج   عثمان  ) در كتائب جاءتكم

  99  31ج   اUيمان  إخوان لم أر كاليوم أخا

  40  6ج   حنين  لم يواس النبي غير بني ھاشم

  255  47ج   موتانا  لو كنت أديت مال هللا مصطبرا

  163  32ج   الطعان  ليس بين اUنصار في جحمة

  266  46ج   السنن  ما كان من أس�فھم أبو الحسن

  259  47ج   وسنانا  ماذا أردت إلى إرساله سفھا ترجو

  216، 212  43ج   يكن  معاوي أحييت فينا احن

  89  9ج   والكفن  وآخر الناس عھداً بالنبي ومن

  212  43ج   لم نھن  وإE فدعنا على حالنا

  15  44ج   الركبان  والراقصات بكل أشعث أغبر

  352, 351  1ج   فيناد  وهللا لن يصلوا اليك بجمعھم

  226  42ج   يقينا  ورجعت قد أبصرت أمري كله

  218  40ج   بنينا  وعلمنا الحرب آباؤنا

  219  40ج   بنينا  وعلمنا الضرب آباؤنا

  124  43ج   يجني  وكائن يرى من عاجز متضعف

  309  45ج   يعنيني  ولقد أمر على اللئيم يسبني



  ..ا*شعار :فھرس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145

 315  2ج   المدان  ولو أني بليت بھاشمي

  163  41ج   الكنائن  جائي أن تبوءوا بنھزةولوE ر

  117  18ج   المحدثينا  وما في علي لمستعتب

  308  25ج   القرن  ومدخل رأسه لم يدعه أحد

  225، 219  25ج   دوان  ونجى ابن حرٍب سابح ذو ع�لة

  112  45ج   دوانى  ونجى ابن حرب سابح ذو ع�لة

  31  43ج   دواني  ونجى ابن حرب سابح ذو ع�لة

  233  25ج   دواني  ابن ھند سابح ذو غ�لة ونجَّى

  33  47ج   عابدينا  ونضرب في العجاج رؤوس قوم

  288  42ج   تريدنا  وھو الذي بفقھه يؤودنا

  206  46ج   البدن  وينحر بالزوراء منھم لدى الضحى

  183  36ج   وشن  يا ابن ھند أصلحت ما خفت مني

  11  44ج   نأينا  يا ابن ھند دع التوثب في الحرب

  270، 160  32ج   الكفن  أم، يا أم، خ� مني الوطنيا 

  159  32ج   الرحمن  يا أيھا الجند الصليب ايمان

  284  39ج   الرحمن  يا أيھا الجند الصليب ايمان

  261  43ج   تلون  يا أيھا الشامي رويدا إنني

  11  47ج   الغبن  يا أيھذا المبتغي أبا حسن إليك

، 171، 152، 81  32ج   بالفتن  يا رب إني طالب أبا الحسن

185، 269  

  281  42ج   يكيدنا  يا رب قاتل كل من يريدنا

  333  38ج   المؤتمن  يا سا كني الكوفة يا أھل الفتن

  255  32ج   اUقران  يا ضب إنك قد فجعت بفارس
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  270، 261، 51  46ج   رضوانا  يا ضربة من تقي ما أراد بھا

  227  42ج   عرانينا  يا عين جودي على قتلى بصفينا

  136  36ج   وردان  يا قاتل هللا وردانا وقدحته

  138  43ج   المؤتمن  يا قادة الكوفة من أھل الفتن

  178  32ج   اUظعان  يا وصي النبي قد أجلت الحرب

  ـ ھـ ـ
  60  44ج   ثائره  قل لعلي قولة ونافره

  254  20ج   غولھا  [و] ما ميتة إن متھا غير عاجز

  329  26ج   مائشة  أبنت أبي أمية الداھشة

  127  36ج   تحاربه  أتاك كتاب من علي بخطة

  282  38ج   أصحابه  أتاكم الكاشر عن أنيابه

  61  5ج   عيينة  أتجعل نھبي ونھب العبيد

  250  20ج   صاغيه  أتيت إمام المسلمين بغدرة

  196، 186  31ج   الزلفة  أتيت علياً برأس الزبير

  217، 216  40ج   عضھا  أخو الحرب إن عضت

  302  41ج   عضھا  إن عضت أخو الحرب 

  284  42ج   وجعجعه  إذا رامه بالبغي منه فاقمعه

  198  1ج   سرته  إذا عرضت للفتى لحية

  52  33ج   منعناه  إذا وردنا آجنا جھرناه

  96  45ج   حامية  أشرب من مائكم معاوية

  307  41ج   الحاوية  أضربكم وE أرى معاوية

  273  40ج   الحاويه  أضربھم وE أرى معاويه

  329  42ج   الحاوية  ضربھم وE أرى معاويةأ
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  329  26ج   عائشة  أطعت علياً، ولم تنقُضي

  201  36ج   جميلة  أعظمت وطالت اً أعد مآثر

  152  43ج   بادية  أفي كل يوم فارس تندبونه

  61  44ج   باديه  أفي كل يوم فارس تندبونه

  284  42ج   البلقعه  أقول لما أن رأيت المعمعه

  60  44ج   ظاھره  اغرهأكل يوم رجل شيخ ش

  201  36ج   طويله  أE أبلغ أبا حسن علياً 

  342  41ج   سيه  أE قل لفجار أھل العراق

  321  42ج   ابنيه  الليث يحمي شبليه

  52  17ج   أكابده  إلى هللا أشكو E إلى الناس ما عدا

  313  45ج   عديدھا  إلى رجب السبعين تعترفوننى

  315  45ج   وسودھا  إلى رجب أو غرة الشھر بعده

  129، 123، 42  42ج   حزبه  اليوم ألقى اUحبه

  261  43ج   بغله  اليوم يوم قبله ما قبله

  343  38ج   سرحة  أمرتك أمرا فسخفته

  243  36ج   مسلمة  أمروان دع ھذا وفي اEمر جمجمة

  166  32ج   الفضيلة  إن الذين قطعوا الوسيلة

  181  42ج   بثنيه  إن عكاً سالوا الفرائض واUش

  150  41ج   ساده  ا ابن سعد زانه عبادهأن

  145  1ج   المنَظَرة  أنا الذي سمتني أمي حيَدَرة

،23، 13، 12  5ج   المنَظَرة  أنا الذي سمتني أمي حيَدَرة

27 ،  

  211  40ج   عاجلة  إنى زعيم Uخي باھلة
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  254  32ج   أبوابھا  إني إذا ما الحرب أبدت نابھا

  123  43ج   قرارھا  أيا راكباً إما عرضت فبلغن

  162  32ج   مرانھا  أية حرب أضرمت نيرانھا

  244  31ج   منيبھا  والتي أيحبسني بين المدينة

  103  18ج   رائمه  بدا بحتر ما رام نال وإن يرم

  266  17ج   مناھبه  بني ھاشم ردوا س�ح ابن أختكم

  218  27ج   مواھبه  بني ھاشم ردوا س�ح ابن أختكم

  266  17ج   لبهسا  بني ھاشم E تعجلوا بإقادة

  27  3ج   خطباھا  تلك كانت حزازة ليس تبرا

  84  37ج   العافية  دع ابن خديج ودع حوشبا

  99  32ج   شقية  دليلكم عجل بني أمية

  308  44ج   الشده  رؤوس العراق أجيبوا الدعاء

  314  45ج   شديدھا  زحوف كركن الطود كل كتيبة

  229  27ج   حرائبه  سلوا أھل مصر عن س�ح ابن أختكم

  292  32ج   المضرمة  ضبة أبدى للعراق غمغمة

  260  45ج   صاحبه  غدرتم وكان الغدر منكم سجية

  271  36ج   شاربه  فإن علياً غير ساحب ذيله

  218  27ج   وسالبه  فإن لم تردوه عليه فإنه

  243  36ج   مغرمة  فإن يك أن ھيجته ھجت حية

  112  4ج   فبراھا  فانتضى مشرفيه فتلقى

  154  43ج   ظاھرة  يخ شاغرةفي كل يوم رجل ش

  154، 151  41ج   مؤخره  )موقرة( في كل يوم ھامتي مقيره

  260  41ج   شريعة  قد سارعت في نصرھا ربيعة
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  280  40ج   جنانه  قد صابرت في حربھا كنانه

  14  47ج   مكفيه  قد علمت جارية عبسيه

  12  42ج   تالية  قد قتل هللا رجال العالية

  179، 165  32ج   يرانھان  قل للوصي اجتمعت قحطانھا

  178  32ج   ھمدانھا  قل للوصي أقبلت قحطانھا

  13  44ج   ھاويه  قولوا لھذا الشاتمى معاويه

  273  5ج   مؤصده  قيل لي: قل في عليٍّ مدحاً 

  259  45ج   يواربه  كأن أبا موسى عشية أذرح

  231  27ج   ذوائبه  كرام قريش من حمدنا كأنھم

  309  44ج   معاويه  كفى حزناً أنَّا عصينا إمامنا

  29  42ج   أشتھي  ك� ورب البيت E أبرح أجي

  297  32ج   قرابه  كم من قتيل ضل في ذھابه

  12  4ج   المھاجرة  اللھم E عيش إE عيش ا�خرة

  197  36ج   قاتله  لعمر أبى اUشقى ابن ھند لقد رمى

  257، 194، 190  47ج   ناجية  لعمري لئن عاب أھل العراق

  14  39ج   اعتزابه  أنيابه لقد أتاكم كاشراً 

  307  38ج   اعتزا به  لقد أتاكم كاشرا عن نابه

  285  31ج   بھا  لكم رحم يا بني بنته

  212  40ج   قتامھا  ) در عصابة في ماقط

  181  32ج   الوصية  ليس منا من لم يكن لك في هللا

  127  36ج   صاحبه  معاوي إن الملك قد آب غاربه

  253  36ج   صاحبه  معاوي إن الملك قد جب غاربه

  342  41ج   رجراجه  معاوي إن تأتنا مزبدا
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  84  37ج   قاسيه  معاوي ) من خلقه

  122  42ج   تأويله  نحن ضربناكم على تنزيله

  140  42ج   تأويله  نحن ضربناكم على تنزيله

  99  32ج   المرضية  نحن نوالي أمنا الرضية

  217  26ج   يداه  ندمت ندامة الكسعي لما

  249  20ج   ثانيه  ي ابن حربنصحت علياً ف

  165  32ج   أصحابه  ھذا علي قائد نرضى به

  259  43ج   قدَّامه  ھذا علي والھدى أمامه

  98  32ج   دليله  ھذا علي والھدى سبيله

  259  43ج   عوده  ھذا علي والھدى يقوده

  180  32ج   صاحبه  وإن ولي اUمر بعد محمد

  175  29ج   برھانھا  ودعوى القوي كدعوى السباع

  323  30ج   برھانھا  ودعوى القوي كدعوى السباع

  307  31ج   برھانھا  ودعوى القوي كدعوى السباع

  15  39ج   برھانھا  ودعوى القوي كدعوى السباع

  256  47ج   غالية  وزايدت فيھم ط�قھم

  244  1ج   معاوية  وصاحب لي بطنه كالھاوية

  179  32ج   يقاربه  وصي النبي المصطفى وابن عمه

  178  32ج   شاھده  ل هللا من دون أھلهوصي رسو

  208  10ج   بأھدابھا  وقلت ورثنا ثياب النبي

  252  20ج   غولھا  وما ميتة إن متھا غير عاجز

  265  29ج   أمثالھا  وناشد الشيخ، فقال: إنني

  208  10ج   بأھدابھا  ونحن ورثنا ثياب النبي
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  242  36ج   مسلمة  مثله ويا ابن الذي لم تركب الخيل

 256  2ج   أخوهُ   اUوصياء أنت لِطهيا أبا 

  233  41ج   أخوه  يا أبا اUوصياء أنت لطه

  294  32ج   التقية  يا أّمنا الطاھرة الزكية

  159  32ج   عنوه  يا أمنا يكفيك منا دنوه

  104  40ج   علقمة  يا عوف لو كنت امرأً حازما

  165  32ج   ض�لھا  يا لك حرب حثھا جمالھا

  163، 149  41ج   ھاوية  يا لھف نفسي فاتني معاوية

  46  42ج   السنة  يا ھاشم الخير جزيت الجنة

  ـ و ـ
  258  46ج   السوا  أراد رسوEي الوقوف فراوحا

  40  4ج   عاجز  مجيب E تعجلن فقد أتاك

  ـ ى ـ
  179  32ج   التقى  علياً وصي المصطفى وابن عمه

  314  32ج   رضى  E رحم هللا ابن سور إذ مضى

  51  17ج   سدى  يمينوأحلف با) جھد ال

  ـ ي ـ
  177  32ج   بالوصي  [نحن] بنو ضبة أعداء علي 

  156  32ج   بالوصي  [نحن] بنو ضبة أعداء علي

  208، 207  19ج   اUشعريا  أبايع غير مكتتم علياً 

  208  19ج   أشعريا  أبايع غير مكترث علياً 

  244  33ج   المراسيا  أتاني من اUنباء أن ابن عامر

  258  36ج   معاويا  لرجال لنصرةإذا أنت ناديت ا
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  156  32ج   غوي  سامع أنت مطيع أم عصيا

  157  32ج   النبي  سامع أنت مطيع لعليا

  95  45ج   الوصي  أشرب من مائكم علي

وا لعلي   163  32ج   النبي  أضربكم حتى تقرُّ

  271، 257، 98  32ج   مشرفيا  أضربكم وE أرى عليا

  209  42ج   عليا  أضربھم وE أرى علياً 

  261  32ج   مشرفيا  أضربھم ولو أرى علياً 

  14، 10  47ج   مشرفيا  أضربھم ولو أرى عليا

  257  36ج   مؤاتيا  أعتبة حرك من أخيك وE تكن

  258  32ج   عمريا  أقتلھم وقد أرى عليّا

  9  47ج   الخطيا  أقتلھم وE أرى عليا

  17  47ج   ثاويا  أE ليتني في يوم صفين لم أؤب

  181  32ج   علي  السيد المعظم الوصي

  153  7ج   مناديا  ألم تعلموا أن النبي محمداً 

  99  32ج   مليا  إليك إني تابع علياً 

  264  43ج   مھديا  إما ھلكت أبا الحسين فلم تزل

  270  36ج   كافيا  أمثل علي تعتريه بخدعة 

  34  19ج   رضي  إن اUمير بعده علي

  263  36ج   مليا  إن ترد ِسلِمي الغداة أو الحرب

  259  32ج   الجملي  تلوني فأنا ابن يثربيإن تق

  256  32ج   الجملي  إن تنكروني فأنا ابن اليثربي

  8  9ج   بالنبي  أنا علي بن الحسين بن علي

  258  32ج   الجملي  أنا لمن أنكرني ابن يثربي
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  309  32ج   الجملي  أنا لمن ينكرني ابن يثربي

  330  38ج   دعانيا  إنى منحت مالكاً سنانيا

E 8  10ج   عديّ    تُطمعوا الناس فيكمُ بني ھاشم  

  87  18ج   شافيا  توقد بنار أينما كنت واشتعل

  71  24ج   مواتيا  ثوى في قريش بضع عشرة حجة

  172  18ج   الدواھيا  حكيم وعمار الشجا ومحمد

  319، 314  36ج   الدواھيا  حكيم وعمار الشجا ومحمد

  190  47ج   غازيا  سما لكم بالخيل قوداً عوابساً 

  289، 230  37ج   علي  ا إلى اUحزاب أعداء النبيسيرو

  274  43ج   إنسيا  فاليوم E خلف نؤمل بعده

  285  36ج   ناھيا  فأما علي فاستغاث ببيته

  10  8ج   علي  فأين الثريا من الثرى

  157  32ج   علي  فقد أتاك السيف والموت الوحي

  319  36ج   المواليا  فقوU Eصحاب النبي محمد

  322  36ج   العواليا  تبيح حريمكمف� نوم حتى نس

  178  32ج   وصيا  فيه فقد كان له وليا

  269  43ج   وفيا  قد كنت بعد محمد خلفاً لنا

  263  36ج   لديا  قل لمن أرسل الرسول إليا

  257  36ج   القوافيا  كرھت أبا وھب قراع العواليا

  274، 257  32ج   علي  E تبرح العرصة يا ابن اليثربي

  237  34ج   ورضى  سور إذ مضى E رحم هللا ابن

  311  29ج   اUموي  لعبيد هللا أنتم معشري

  226  19ج   اUعاديا  لو أّن قومي طاوعتني سراتُھُم
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  140  20ج   اUعاديا  لو أن قومي طاوعتني سراتھم

  135  43ج   عليا  بليس عمرو بتارك ذكره الحر

  96  45ج   حاميا  عن التي  ما كان أغنى اليشكري

  252  36ج   اUفاعيا  ام شامك فاعتصممعاوي إن الش

  31  36ج   اUفاعيا  معاوي E تعجل علينا معاوياً 

  179  32ج   الولي  من زانه هللا وسماه الوصي

  270، 171، 81  32ج   بالوصي  نحن بنو ضبة أعداء علي

  237، 156  32ج   شقي  نحن مطيعون جميعاً لعلي

  178، 162  32ج   النبي  ھذا علي وھو الوصي

  156  32ج   غبي  س الليث على عھد النبيوالفار

  292  36ج   ناھيا  وأما علي فاستغاث ببيته

  257  36ج   إماميا  وإياك أن تقبل من القوم رخصة

  28  8ج   يروي  وحدثنا عن حادث اUعور الذي

  156  32ج   بالعمي  وفارس الخيل على عھد النبي

  75  5ج   واليام  وقال سأعطي الراية اليوم صارماً 

  314  36ج   النواصيا  فيا للزبير عجاجة وقد كان

  74  5ج   مداويا  وكان علي أرمد العين يبتغي

  139  26ج   اUعاديا  ولو أن قومي طاوعتني سراتھم

  126  41ج   جاريا  ولو كان بالدھنا حريث بن جابر

  11  47ج   شقيا  يا أيھذا المبتغي عليا

  162  32ج   المضيا  يا ربنا سلم لنا عليا

  285  42ج   النقيا  نا علياً يا ربنا سلم ل

  271، 257  32ج   مشرفيا  يا طالباً في حربه عليّا
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  292  32ج   ناصري  يا ليت أھلي من عمار حاضري

  153  7ج   مناديا  يناديھم يوم الغدير نبيھم
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  فھرس أنصاف ا*بيات

  

  80  41ج   .……...…………  لقد علمت عك بصفين أننا

  206  43ج   .……...…………  يقول لنا معاوية بن حرب

  335  38ج   .……...…………  قل Eبن ھند أحسن الثباتا

  296  32ج   تفت الصفاح والرماحـــوال  إني إذ ............ الضياح

  224  49ج   .……...…………  رادـعذيرك من خليلك من م

  154  41ج   .……...…………  يدــوعـب الــــقل لعدي ذھ

E تطمع المرء مرواناً 

  هـوصحبت

  88  30ج   .……...…………

ف� تسمعن قول اUعيور أو   .……….......…………

  عمرو 

  147  36ج 

وقد وطنت نفسي على القتل 

   واUسر

  151  2ج   .……...…………

  206  43ج   .……...…………  ليــــد لقا عـــــيذكرني الولي

  142  36ج    حلبه اUول واترك ما عزز  .……….....…………

  286  30ج   وأجروا في الض�ل وأوضعوا  .………....…………



  ..ا*شعار :فھرس
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  54  25ج   يا سعد ما تروى على ھذا ابل  ……….......…………

  14  47ج   ……...…………  وEـقـــالقرم يحمي شوله مع

  311  32ج   .……...…………  لــــاتـــبني، E تبن وE تق

  132  1ج   .……...…………  داوىـــوقديماً كان العقيل ت

  154  41ج   .……...…………  اللھم رب الحل واEحرام

  278  40ج   كما رأيت الجمال الجلة الجونا  .……...…………

  175  36ج   ليس يرضى بُذلِّ العيش إنسان  .……...…………

  166  43ج   أضربكم وE أرى أبا حسن  .……...…………

  280  43ج   ھذا لعمري أبين الخسران  .……...…………

  280  43ج   .……...…………  قد علم الجرمي ذو الشنآن

  107  4ج   آخر اUبد …...…....…  لو كان قاتَل عمرو غيُر قاتله

  200  40ج   .……...…………  E تستوي أمية وھاشم

يغضي حياء ويغضى من 

  مھابته

  247  31ج   .……...…………
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  ن والمذاھبفھرس ا*ديا

  

  ـ ألف ـ
  .360 :45ج: اباضية

, 58, 44, 34, 20 :3ج: اس�م

71 ,117 ,180 ,289 ,291 ,

294 ,300 ,324.  

, 86, 70, 64, 42, 38, 25 :4ج

89, 103، 104 ,120 ,123 ,

128 ,146 ,222 ,257 ,281 ,

309.  

  .100, 14 :8ج

  .23 :16ج

  .243 :31ج

  .353, 295, 79, 70, 26 :32ج

, 188, 186, 150, 117 :33ج

196 ,227 ,233 ,253 ,255 ،

257 ,291 ,305 ,311 ,342 ,

344 ,345.  

, 202, 170, 146, 28 :34ج

238 ,239 ,343.  

, 94, 49, 48, 41, 30، 24 :35ج

119 ,120 ,124 ,133 ,177 ,

178 ,244 ,272 ,286, 288 ،

316.  

, 74, 65, 48, 44, 38, 34 :36ج

103 ,108 ,149 ,173 ,184 ,

185 ,186 ,187 ,200 ,207 ,

239 ,264 ,278 ,281 ,287 ,

337 ,339 ,343 ,346 ,348 ,

350.  

, 42, 41, 40, 38, 37, 35 :37ج

43 ,55 ,67 ,70 ,106 ,113 ,

159 ,160 ,166 ,172 ,184 ,

189 ,228 ,231 ,241 ,265 ,

316 ,317 ,320 ,325 ,343 ,
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363 ,374.  

, 159, 78, 74, 65, 64 :38ج

202 ,203 ,210 ,217 ,218 ,

219 ,237 ,265 ,325.  

, 67, 66, 46, 44, 43, 36 :39ج

72 ,91 ,92 ,96 ,98 ,104 ,

111 ,113 ,151 ,154 ,159 ,

195, 200 ,239 ,241 ,245 ,

246 ,252 ,254 ,257 ,259 ,

263 ,265 ,266 ,267 ,299 ,

309 ,325 ,331 ,336 ,353 ,

357.  

, 89, 82, 61, 26, 14, 13 :43ج

90 ,93 ,146 ,164 ,175 ,217 ,

281 ,294 ,300 ,306 ,339 ,

343.  

, 67, 47, 46, 40, 15, 11 :44ج

80 ,91 ,95 ,134 ,199 ,235 ,

240 ,264 ,287 ,302 ,324 ,

325 ,332.  

, 103, 98, 87, 54, 20 :46ج

105 ,125 ,144 ,147 ,158 ,

159 ,186 ,197 ,241 ,272 ,

278 ,287 ,296 ,297 ,308.  

, 74, 60, 36, 35, 24, 13 :47ج

83 ,84 ,99 ,103 ,131 ,144 ,

165 ,170 ,178 ,183 ,184 ,

191 ,240 ,248 ,268 ,270 ,

290 ,316 ,327 ,330.  

, 119, 114, 108, 50 :48ج

120 ,135 ,215 ,234 ,309.  

, 98, 92, 39, 34, 12 :49ج

116 ,121 ,128 ,135 ,137 ,

151 ,266 ,267 ,277.  

  .125 :50ج

  .275 :22ج: اUشعرية

  .292 :27ج: اEعتزال

  .امامية :راجع :اEثني عشرية

  .112 :4ج: امامية

  .208 :7ج

  .181 :10ج

 .49, 46, 45 :11ج

  .143, 142, 77, 76 ,75 :19ج

, 163, 150, 146, 70, 68 :34ج

181 ,196.  

  ـ ت ـ
  .26 :1ج: التصوف

  .277 :22ج

  ـ ج ـ 
  .168 :14ج: الجارودية
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  .55 :12ج: الجبرية

  ـ ح ـ
  .303 :7ج: الحرقوصية

  .165 :38ج: الحرورية

  .35 :43ج

, 127, 80, 77, 60, 49 :46ج

167.  

  .266, 148 :47ج

  ـ ز ـ
 .260, 255, 159 :11ج: الزندقة

  .38, 37 :26ج

  .305, 304 :27ج

  .199, 198 :30ج

  .38, 36 :1ج

  .173, 168 :14ج

  ـ ز ـ
, 131 :33ج: السبأية اليھودية

132 ,155.  

  .128 :33ج

  .332, 128 :33ج

  .258 :19ج

  .28، 27, 24 :35ج

  .297 :1ج: السنة

  .106 :3ج

  .194, 177, 175 :4ج

  .176 :7ج

  .216،330، 182, 70 :9ج

  .37 :14ج

  .160 :24ج

  .204 :25ج: 

  .303, 75 :26ج

  .306, 298, 293, 292, 7 :27ج

  .206 :28ج

  .269 :33ج

  ـ ش ـ 
  .219, 192 :22ج: الشرك

  ـ ـ ش
  .28 :1ج: الصوفية

  .212, 113, 106 :22ج

  ـ غ ـ
  .74, 73, 36 :1ج: الغ�ة

, 87, 85, 76, 66, 65, 57 :26ج

89 ,97 ,99 ,105 ,106 ,107 ,

110.  

  ـ م ـ
  .26 :34ج: المارقة

: المرجئة 47, 20 :24ج: المجوسية

  .40, 39 :18ج
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  .155 :36ج: المرجئة

 ،224 ,221 :17ج: مزدكيةال

228, 254 ،268، 351 ,359.  

  .26 :1ج: المعتزلة

  .150 :6ج

  .253 :8ج

  .284 :15ج

  .77 :19ج

  .21 :21ج

  .275 :22ج

  .29 :23ج

  .303, 302, 300, 157 :26ج

  .297, 293 :27ج

  .156 :31ج

  .283 :33ج

  .66 :34ج

  .121:  26ج: المفوضة

  ـ ن ـ
  .40, 39 :18ج: الناصبة

  .157 :14ج: النساطرة

, 17، 10, 8 :13ج: النصرانيّة

154.  

  .59 :14ج

  .38 :25ج

  .77, 76, 63 :26ج

  .323 :29ج

  .239 :34ج

  .94 :35ج

  .202, 199, 198 :38ج

  .219, 182 :47ج

  و ـ  ـ
  .25 :4ج: الوھابية

  ـ ي ـ
, 254, 176, 169 :17ج: اليھودية

268, 300، 326.  
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  والغزوات الوقائع وا*حداثفھرس 

  

  ـ الف ـ
  .غزوة أُحد :راجع :أُحد

  ـ ب ـ
  .راجع غزوة بدر :بدر

  .48 :20ج: بيعة الرضوان

  .334, 224, 223, 221 :39ج

  .245 :41ج

  .161 :44ج: بيعة السقيفة

  .185 :15ج: بيعة الغدير

  .176, 97, 38, 24 :44ج

  .61, 59 :50ج

  ـ ج ـ 
 حرب الجمل :راجع :الجمل

  .(الناكثون)

  ـ ح ـ 
  .غزوة أُحد :راجع :حرب أُحد

  .127 :34ج: حرب البصرة

 :13ج: (الناكثون) حرب الجمل

135.  

  .165 :15ج

, 220 ،161 ,133, 21 :18ج

310.  

، 236 ،234 ,135، 12, 11 :19ج

239.  

  .150, 141 :20ج

, 105, 102, 101, 94 :21ج

108 ,112 ,113 ,128 ,130 ,

131 ,132 ,133 ,135 ,136 ,

142 ,149 ,184 ,185 ,242 ,

273 ,301.  

, 281, 152, 119, 118 :22ج

288.  

  .58 :23ج

, 152, 150, 146, 87 :26ج

162 ,194 ,234 ,290 ,307 ,
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327.  

, 188, 125, 70, 43, 33 :27ج

221 ,223 ,245 ,249 ,269 ,

270 ,291.  

, 137 ،67، 15، 14 ,12 :28ج

171 ،174 ,186 ,219 ,222 ,

225 ,265 ,270 ,312 ,336. 

, 159, 147, 112, 75, 34 :29ج

170 ,175 ,201 ,219 ,261 ,

265 ,281 ,327.  

, 82, 81, 80, 25, 18, 13 :30ج

97 ,103 ,104 ,105 ,116 ,

117 ,125 ,133 ,135 ,138 ,

157 ,160 ,161 ,162 ,167 ,

172 ,174 ,181 ,188 ,214 ,

224 ,227 ,234 ,241 ,251 ,

254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,

329 ,337.  

, 91, 77, 70, 58, 56, 26 :31ج

110 ,136 ,138 ,168 ,177 ,

178 ,183 ,209 ,212 ,213 ,

218 ,227 ,255 ,260 ,263 ,

269 ,282 ,286 ,287 ,299 ,

303 ,327 ,343 ,346.  

، 52، 46، 33، 30، 26 :32ج

61 ،66 ،77 ،83 ،89 ،109 ،

120 ،123 ،127 ،135 ،147 ،

148 ،150 ،158 ،158 ،159 ،

162 ،163 ،164 ،167 ،171 ،

177 ،193 ،210 ،217 ،218 ،

222 ،224 ،225 ،228 ،245 ،

246 ،269 ،277 ،278 ،279 ،

281 ،300 ،302 ،303 ،304 ،

311 ،339 ،.  

، 71، 69، 68، 63، 46 :33ج

79 ،84 ،85 ،171 ،203، 206 ،

216 ،217 ،224 ،248 ،263 ،

263 ،265 ،266 ،267 ،299 ،

303 ،305 ،308 ،317 ،322 ،

332 ،358 ،360 ،360.  

، 67، 66، 64، 61، 35 :34ج

68 ،69 ،69 ،71 ،87 ،93 ،

114 ،141 ،148 ،151 ،170 ،

213 ،216 ،220 ،221 ،224 ،

225 ،225 ،226 ،233 ،234 ،

236 ،239 ،241 ،242 ،246 ،

255 ،256 ،258 ،260 ،267 ،

279 ،281 ،282 ،284 ،288 ،

290 ،293 ،299 ،324 ،329 .  

  .298, 285, 15, 11 :35ج
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  .27 :35ج

  .285 :35ج

, 82, 73, 38, 29, 28, 9 :35ج

85 ,86 ,87 ,94 ,96 ,121 ,

251 ,285 ،287 ,327.  

, 35, 33, 24, 23, 13, 12 :36ج

37 ,64 ,92 ,108 ,124 ,125 ,

196 ,267 ,268 ,319 ,352 ,

365.  

, 330, 296, 249, 17 :37ج

336333 ،.  

  .249, 106 :38ج

  .290،230 :38ج

  .311, 135 :39ج

, 151 ،155, 107, 48 :40ج

154 ,169 ,183.  

 ,237, 195, 113, 112 :41ج

238 ,268 ,277 ,311 ,319 ,

354.  

, 244, 243, 229, 55, 50 :42ج

272 ,296.  

 ،205، 203 ,103, 55, 36 :43ج

296 ,314، 333 ,362.  

، 179، 126، 96، 72، 14 :44ج

328.  

, 87, 54 33 ,25, 19 :45ج

122 ,125 ,126 ,127 ,128 ,

129 ,134 ,138 ,140 ,141 ,

142 ,248 ,287 ,349.  

, 285, 223, 149، 12 :46ج

312 ,326.  

، 118 ,103, 90, 53, 23 :47ج

127, 130، 186 ,220.  

  .258, 252, 140 :48ج

  .109 :49ج

غزوة  :راجع :ب الخندقحر

  .الخندق

 .104 :11ج: حرب العنسي

  .115 :4ج: حرب الفجار

 :6ج: (المارقون) النھروانحرب 

324.  

  .135: 13ج

  .165، 70: 15ج

  .234: 19ج

  .262، 150: 20ج

  .133, 112, 24: 21ج

  .288, 152, 117 :22ج

  .341, 338, 84, 78 :24ج

  .146, 120, 119, 118 :26ج

  .197, 70: 27ج
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  .201 :29ج

  .104, 80 :30ج

  .299, 164 :31ج

  .359, 351, 189 :33ج

  .344, 342 :34ج

  .47 :35ج

  .208, 146 :38ج

  .35 :43ج

, 352, 329, 321, 87 :45ج

355 ,364 ,374.  

, 95, 93, 79, 78, 54, 31 :46ج

96 ,104 ,106 ,107 ,119 ,

129 ,144 ,163 ,172 ,175 ,

185 ,196 ,215 ,220 ,221 ,

223 ,225 ,226 ,237 ,300 ,

310 ,313 ,321 ,334 ,335 ,

336 ,341 ,345 ,346 ,349 ,

351 ,352.  

, 32, 31, 21, 18, 16, 7 :47ج

37 ,41 ,42 ,47 ,48 ,49 ,51 ,

52 ,53 ,62 ,63 ,64 ,66 ,68 ,

71 ,73 ,74 ,78 ,82 ,84 ,90 ,

91 ,95 ,105 ,109 ,114 ,118 ,

128 ,129, 130 ،132 ،141 ,

148 ,149 ,152 ,155 ,157 ,

159 ,163 ,169 ,242 ,265 ,

269 ,271 ,274 ,280 ,287 ,

292 ,300  ,301 ,304 ,314 ,

355 ,357 ,358 ,359 ,361.  

  .308, 258, 252, 140 :48ج

, 220, 218, 208, 113 :49ج

221 ,222.  

  .غزوة بدر :راجع :حرب بدر

 :4ج: (القاسطون) حرب صفين

26.  

  .165 :15ج

  .275, 241 :20ج

, 129, 113, 112, 110 :21ج

133 ,141 ,185 ,267 ,302.  

  .288, 152, 117 :22ج

  .212، 58 :23ج

  .244, 228, 114 :24ج

, 233, 232, 226, 217 :25ج

286.  

  .146, 120, 90, 89 :26ج

  .245, 197, 170, 70 :27ج

  .108, 104, 89 :28ج

  .289, 201, 75, 72, 71 :29ج

, 117, 105, 104, 80 :30ج

124 ,135, 182 ,203 ,219 ,
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256 ,258.  

  .177, 16 :32ج

  .318 :33ج

  .71، 61 :34ج

, 321, 316, 230, 61, 22 :36ج

325 ,337.  

, 116, 115, 53, 43, 19 :37ج

117 ,136 ,146 ,155 ,201 ,

207 ,211 ,215 ,216 ,219 ,

234 ,235 ,260 ,279 ,290 ,

295، 297 ,308 ,321 ,339 ,

344 ,351 ,352 ,353 ,354 ,

357 ,362 ,368 ,371 ,379 ,

381.  

, 50, 15, 13, 12, 11, 7 :38ج

57 ,64 ,90 ,94 ,95 ,98 ,101 ,

102 ,109 ,122 ,146 ,167 ,

168 ,205 ,229 ,236 ,243 ,

281 ,284 ,286 ,289 ,290 ,

291 ,292 ,294 ,298 ,300 ,

307 ,308 ,344 ,349 ,351 ,

360 ,361.  

, 61, 58, 57, 34, 32, 14 :39ج

69 ,77 ,84 ,94 ,106 ,108 ,

109 ,120 ,123 ,126 ,129 ,

135 ,140 ,151 ,159 ,178 ,

195 ,211 ,219 ,221 ,222 ,

223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,244 ,258 ,

273 ,301 ,304 ,311 ,320 ,

321 ,322 ,328 ,349 ,355 ,

356 ,359.  

, 58, 56, 55, 54, 22, 9 :40ج

63 ,80 ,83 ,84 ,85 ,88 ,89 ,

93 ,106 ,107 ,132 ,146 ,

154 ,155 ,156 ,159 ,169 ,

170 ,173 ,177 ,179 ,180 ,

183 ,189 ,195 ,199 ,206 ,

209 ,210 ,211 ,213 ,214 ,

219 ,260 ,261 ,262 ,263 ,

271 ,272 ,275 ,276 ,283 ,

284 ,290 ,293 ,297 ,310 ,

312 ,316 ,330 ,334 ,341 ,

345, 349 ,350 ,351 ,352.  

, 87, 85, 81, 80, 79, 26 :41ج

108 ,113 ,121 ,123 ,127 ,

131 ,135 ,137 ,139 ,141 ,

175 ,176 ,191 ,209 ,210 ,

235 ,239 ,250 ,262 ,263 ,
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265 ,268 ,277 ,283 ,286 ,

303 ,311 ,320 ,321 ,322 ,

326 ,328 ,344 ,359 ,364.  

, 41, 31, 27, 22, 18, 14 :42ج

46 ,50 ,51 ,52 ,53 ,58 ,63 ,

64 ,80 ,81 ,87 ,90 ,109 ,

123 ,129 ,141 ,153 ,158 ,

160 ,172 ,175 ,182 ,183 ,

188 ,189 ,196 ,205 ,207 ,

208 ,212 ,213 ,214 ,216 ,

217 ,225 ,228 ,229 ,234 ,

236 ,239 ,240 ,241 ,243 ,

244 ,247 ,254 ,271 ,272 ,

275 ,277 ,278 ,279 ,283 ,

284 ,295 ,316 ,319 ,330 ,

332 ,333 ,339 ,345 ,352 ,

354 ,355 ,356 ,357.  

, 56, 51, 46, 44, 41, 33 :43ج

62, 64 ،69 ,74 ,76 ,77 ,82 ,

127 ,134 ,149 ,156 ,159 ,

163 ,211 ,230 ,273 ,290 ,

295 ,303 ,316 ,318.  

, 56, 47, 30, 28, 17 ,14 :44ج

72 ,93 ,98 ,139 ,146 ,152 ,

161 ,183 ,184 ,190 ,191 ,

195 ,200 ,204 ,205 ,206 ,

207 ,213 ,215 ,235 ,239 ,

264 ,273, 296, 322، 324 ,

328 ,345.  

, 87, 58, 57, 45, 41, 39 :45ج

93 ,95 ,97 ,111 ,112 ,117 ,

118 ,119 ,121 ,122 ,135 ,

136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,145 ,147 ,149 ,

150 ,164 ,169 ,171 ,172 ,

178 ,187 ,195 ,197 ,200 ,

205 ,206 ,214 ,215 ,287 ,

302 ,304 ,309 ,312 ,313 ,

318 ,325 ,327 ,349 ,363 ,

368 ,369 ,374.  

، 52، 31، 30، 29، 1616 :46ج

53 ،70 ،97 ،110 ،111 ،113 ،

119 ،135 ،149 ،181 ،223 ،

236 ،272 ،276 ،288 ،288 ،

289 ،295 ،303 ،304 ،305 ،

309 ،312 ،326 .  

, 85, 63, 53, 37, 24، 17 :47ج

88 ,118 ,130 ،149 ,152 ,

171 ,181 ,190 ,209 ,235 ,

305 ,314 ,321 ,327 ,328 ,
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329 ,330.  

, 81, 74, 34, 23, 21, 12 :48ج

140 ,141 ,148 ,248 ,252 ,

258 ,259 ،269 ,293 ,294 ,

307 ,315 ,318 ,319 ,322 ,

324 ,330 ,338.  

  .303، 207، 127 :49ج

  .62 :50ج

  .108 :13ج: حرب نھاوند

  .108 :13ج: حروب الشام

  .راجع غزوو حنين :حنين

  .راجع غزوة الخندق :الخندق

  ـ ذ ـ
ذات  غزوة :راجع :ذات الس�سل

  .الس�سل

  ـ ص ـ 
 حرب صفينراجع  :صفين

  .(القاسطون)

  .141 :2ج: الحديبيةصلح 

  .337 :39ج

  .315 :41ج

  .319 :44ج

  .211 :48ج: صلح الحسن

  .170 :49ج

  ـ ع ـ 
, 227, 226 :44ج: عاشوراء

229.  

  .راجع صلح الجديبية :عام الحديبية

  .63, 60 :1ج: عام الفيل

  .226 :44ج

  .213 :2ج: عام خيبر

  ـ غ ـ
, 103, 89, 76 :21ج: الغدير

271.  

  .153 :22ج

  .288, 286, 285 :23ج

  .85 :24ج

, 210, 209, 180, 167 :26ج

212 ,237 ,274 ,299 ,322.  

, 200, 180, 76, 61, 60 :27ج

205 ,312.  

  .266, 206, 141 :28ج

  .187 :30ج

  .126, 124, 121, 97 :40ج

, 301, 295, 163, 106 :45ج

307.  

  .218 :6ج: غزوة الخندق

  .313, 253 :7ج
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  .101 :13ج: غزوة أُحد

  .301, 280, 265 :14ج

  .321 :16ج

  .35 :17ج

  .94 :19ج

  .189, 171 :3ج

, 149, 148, 49, 48, 34, 8 :3ج

150 ,152 ,159 ,160 ,163 ,

165 ,166 ,167 ,170 ,171 ,

176 ,177 ,179 ,187 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,

197 ,198 ,199 ,201 ,202 ,

205 ,206 ,210 ,213 ,217 ,

244 ,245 ,247 ,254 ,258 ,

262 ,263 ,264 ,265 ,267 ,

270 ,271 ,272 ,275 ,279 ,

283 ,287 ,288, 290 ,292 ,

299 ,301 ,330. 

  .167, 92 :31ج

  .76 :33ج

  .108, 25 :34ج

  .344, 53, 42, 39 :36ج

  .24 :37ج

, 121, 76, 68, 63، 20 :4ج

145 ,256 ,257 ,263 ,313.  

  .205، 158 :43ج

  .298، 189 :44ج

  .216 :47ج

  .108 :48ج

  .281، 244 :49ج

, 244: 3ج: غزوة حمراء اUسد

270 ,279 ,280 ,281 ,282 ,

283 ,331. 

، 76, 63 ,56 :4ج: غزوة الخندق

88 ،89 ,103, 105، 109.  

  .218: 6ج

  .313, 253: 7ج

  .101 :13ج

  .185 :36ج

  .123 :37ج

  .300 :40ج

  .335 :43ج

  .124, 118 :44ج

  .252 :48ج

  .253, 250 :49ج

  .109 :50ج

, 282, 276, 266 :2ج: غزوة بدر

295 ,299 ,309 ,317 ,319 ,

321 ,325 ,328 ,331 ,345.  

, 63, 60، 36, 20 :4ج: غزوة بدر
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68،83 ,114 ,106 ،145 ,201 ,

256 ،257 ،263 ,267 ,313 ,

328 .  

  .179, 101, 56, 18, 9 :5ج

, 107, 59, 50, 49, 48 :6ج

218 ,289.  

, 253, 208, 202, 52, 39 :7ج

261 ,263 ,313.  

  .333, 118 :8ج

  .337, 317 :9ج

 .78 :11ج

  .88, 72 :12ج

  .224، 222, 176, 114 :13ج

 ،331, 301, 273, 267 :14ج

338.  

, 186, 142, 121, 70 :15ج

242 ,243 ،249.  

  .148, 146 :16ج

  .328, 49، 46, 42 :17ج

  .290, 258, 141 ,44 :18ج

  .136, 131, 130، 121 :19ج

  .182, 157 :20ج

  .39, 28 :21ج

  .283, 97, 40 :22ج

  .117, 100 :23ج

  .229 :24ج

  .230، 182, 114 :27ج

, 204, 186, 17, 15, 13 :28ج

205 ,211 ,223.  

  .165, 54 :29ج

  .293, 79, 45 :30ج

, 202, 192, 127, 77, 67 :31ج

242.  

  .89, 86، 79, 46, 43 :32ج

  .278, 83، 66 :33ج

  .108، 38 :34ج

, 64, 53, 43, 41, 39, 38 :36ج

146 ,200 ,319 ,344.  

, 161، 147, 143, 24 :37ج

205 ,231.  

, 160, 156, 104, 24 :40ج

300 ,316.  

  .227, 190 :41ج

  .323, 267, 245, 240 :42ج

  .203 :43ج

, 124, 118, 107, 12 :44ج

179 ،235.  

  .255، 252, 141 :48ج

  .109 :50ج

  .66 :3ج: غزوة بني زبيد
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  .164 :39ج: غزوة تبوك

  .300 :47ج: غزوة حمراء اUسد

  .20 :4ج: غزوة حنين

  .101 :13ج

  .97 :22ج

  .204, 118, 115 :23ج

  .182 :27ج

  .238 :29ج

  .79, 45 :30ج

  .264 :32ج

  .66 :33ج

  .300, 160 :40ج

  .107 :44ج

  .189 :49ج

  .182 :27ج: ذات الس�سل غزوة

  .79, 45 :30ج

  .300 :40ج

  .259 :42ج: غزوة ذات الصواري

  .138 :38ج: غزوة صفين

  ـ ف ـ 
, 240, 238, 104 :7ج: فتح مكة

253.  

  .262 :9ج

  .236, 220 :16ج

  .136 :20ج

  .336 :39ج

  .47 :44ج

  ـ ل ـ 
  .301 :39ج: ليلة الھرير

, 195, 191, 153, 149 :44ج

197 ,198 ,203 ,213 ,244 ,

247 ,250 ,260 ,296.  

  ـ م ـ 
  .169 :4ج: المريسيع

 .158: 11ج: الثني معركة

 .158: 11ج: المذارمعركة 

 .158: 11ج: المقرمعركة 

 .158: 11ج: فممعركة 

 .158: 11ج: فراتمعركة 

 .158: 11ج: بادقلىمعركة 

 .158: 11ج: حرب المصيخ،

 .158: 11ج: معركة الزميل

 .158: 11ج: معركة الفراض

  .زوة أُحدغ :راجع :المھراس

  ـ ن ـ 
راجع: حرب النھروان النھروان: 

  .(المارقون)
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  ـ و ـ 
 حرب الجمل :راجع :واقعة الجمل

  .(الناكثون)

  .105 :19ج: غديرواقعة ال

 حرب الجمل :راجع :وقعة الجمل

  .(الناكثون)

  .38 :1ج: الحرة وقعة

  .263 :37ج

  .214 :39ج

  .209 :48ج

  .35 :14ج: وقعة الطف

  ـ ي ـ
  .غزوة أُحد :راجع :يوم أُحد

, 115, 20 :4ج اUحزاب:يوم 

117 ,120.  

  .12 :44ج

  .322, 220 :32ج: يوم البصرة

  .81 :33ج

  .13 :35ج

  .278 :46ج

 حرب الجمل :راجع :يوم الجمل

  .(الناكثون)

  .337 :39ج: يوم الحديبية

  .312 :44ج

  .غزوة الخندق :راجع :يوم الخندق

  .135, 103 :13ج: يوم السقيفة

  .232, 93 :14ج

  .87, 68, 18, 16 :15ج

  .15 :18ج

  .194, 36 :19ج

  .141 :34ج

  .282 :45ج

  .314, 311 :46ج

, 222, 218 :15ج: يوم الشورى

294.  

  .183 :19ج

  .177 :32ج

  .244 :15ج: يوم الطائف

  .203 :19ج: يوم العقبة

  .174: 7ج: يوم الغدير

  .351, 284, 253 :8ج

  .115 :13ج

، 255, 254, 233, 88 :14ج

336.  

  .252، 178, 155, 22, 18 :15ج

  .25, 20: 16ج

  .145 :18ج

, 185, 142, 103, 101 :19ج

234 ,240 ,243.  
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, 129, 124, 99, 64, 53 :20ج

265.  

  .148, 15 :30ج

  .344 :31ج

  .78, 46 :33ج

, 121, 108, 101, 91 :37ج

160 ,179 ,194 ,203.  

  .237 :38ج

, 183, 105, 100, 29 :39ج

185 ,190 ,192 ,196 ,197 ,

205 ,257.  

  .331 :43ج

  .299, 40 :44ج

  .123, 39 :46ج

  .27 :48ج

  .325 :49ج

  .63 :50ج

  .236 :14ج: يوم الفتح

  .111, 42 :36ج

, 77, 72, 71 :17ج: يوم القيامة

218 ,240 ,282 ,294 ,295 ,

318 ,324 ,326.  

  .120, 80, 79, 78 :33ج

  .26 :34ج

راجع: حرب النھروان: يوم 

  .النھروان (المارقون)

  .30 :31ج: يوم الھجرة

, 139, 137 :44ج: يوم الھرير

142 ,143 ,147 ,163 ,183 ,

185 ,213 ,296.  

  .332 :48ج

  .145 :16ج: اليرموك يوم

  .26 :16ج: يوم اليمامة

  .غزوة بدر:راجع :يوم بدر

  .257 :4ج: يوم بني قريظة

  .49, 42 :17ج: يوم بيعة الرضوان

  .321 :16ج: يوم تبوك

  .غزوة حنين :راجع :يوم حنين

  .66, 62 :6ج: يوم خثعم

, 257, 255, 254 :4ج: يوم خيبر

264 ,265 ,285 ,331.  

  .110, 101 :13ج: يوم خيبر

  .215 :15ج

  .31 :16ج

  .20 :20ج

  .52 :34ج

  .275 :18ج: يوم ذي خشب

 حرب صفين :راجع :يوم صفين

  .(القاسطون)

  .339 :18ج: يوم عاشوراء
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  .29 :31ج

  .256 :33ج

  .227 :44ج

  .25 :16ج: يوم عرفة

  .8 :18ج

  .20 :4ج: يوم فتح مكة

  .53, 39 :36ج

  .209 :3ج: يوم قريظة

  .344 :36ج: يوم مؤتة

  .73 :11ج: يوم ھوازن

  .81 :50ج: يوم وEدة علي



  ا*ماكن.. :فھرس
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  فھرس ا*ماكن

 

  ـ آ ـ 
  .170 :16ج: آذربيجان

  .57 :22ج

  .105 :30ج

, 323، 322, 321, 319 :35ج

324.  

  .53 :46ج

  .188 :47ج

  .320، 315, 308 :48ج

  .131 :49ج

  .129 :21ج: آمد

  .13 :36ج

  ـ أ ـ 
  .293 :48ج: أبرشھر

  .265, 119 :7ج: اUبطح

  .176 :16ج

  .78 :22ج

  .337 :7ج: أبو قبيس (جبل)

  .229 :23ج

  .219، 192، 70 :22ج: أجثياء

  .215 :39ج: أحجار الزيت

, 342, 295, 207, 197 :2ج: أُحد

343 ،345 .  

 .171، 137 :3ج

  .179, 9 :5ج

  .218, 107, 59, 36 :6ج

  .313, 253, 52 :7ج

  .118 :8ج

  .337, 317, 259 :9ج

  .238 :10ج
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 .78 :11ج

  .72 :12ج

  .198، 148 :14ج

, 74, 73, 72, 70, 51, 49 :15ج

103 ,104 ,105 ,110 ,112 ,

123 ,142 ,153 ,183 ,255 ,

271 ,306 ,320.  

  .259، 258, 141, 71, 33 :18ج

  .121 :19ج

  .48 :20ج

  .28 :21ج

  .283 :22ج

  .227, 132 :26ج

  .182, 114, 16 :27ج

  .204 :28ج

, 151, 148, 79, 44, 34 :30ج

332.  

, 197, 192, 137, 127 :31ج

242.  

  .86 :32ج

  .319, 200 :36ج

  .161،360 :37ج

  .300, 160 :40ج

  .240, 236, 125 :42ج

  .124، 118, 107, 12 :44ج

  .300 :47ج

  .252 :48ج

  .109 :50ج

  .210 :40ج: أذرح

  .262 :45ج: اUراقم

  .27 :22ج: اUراكة

  .34 :22ج: أرجون

ةأز( أردشير ُخّره : :)دشير ُخرَّ

  .250، 186 :47ج

  .140 :21ج: اUردن

  .136 :39ج

  .145 :40ج

  .340 :43ج

  .337, 323 :48ج

  .344, 324 :47ج: أرض كلب

  .74 :22ج: أرض كنعان

  .20 :13ج: اUرض المقدسة

  .181 :47جإرم: 

  .237 :10ج: أرمينية

  .170 :16ج

  .53 ،45, 37 :22ج

  .343 :24ج

  .183 :40ج

  .171، 170، 163 :28ج: اUساد



  ..ا*ماكن :فھرس
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  .116 :35ج: أستان الزوابى

  .128 :21ج

  .128: 21ج: أستان العالي

  .117، 116 :35ج

  .326 :9ج: إستراباد

: أسفيذ ھميار (أھل أسفندھان)

  .60 :14ج

  .46 :22ج: اسكندرية

  .172 :26ج

  .102, 60 :47ج

  .43 :22ج: اUسوس

  .192 :22ج: اUشموس

  .115 :35ج: أصبھان

  .260 :40ج

  .52, 51, 15 :46ج

  .89, 86 :47ج

  .81, 54, 45 :22ج: أصفھان

  .279، 277 :37ج

  .231 :14ج: إصطخر

  .118 :15ج

  .113 :23ج

  .21 :24ج

  .237 :10ج: أفريقية

  .51 :17ج

  .327 :16ج

  .81 :22ج

  .343 :24ج

  .338, 331 :12ج: أفسوس

  .75 :22ج: أقاليم الجاوة

  .178 :23ج: اUقصى

  .84 :22ج: إقليم المشرق

  .161, 160 :24ج: إقليما

  .171, 34 :22ج: أم الثغور

  .مكة :راجع :أم القرى

  .27 :22ج: أم خنور

, 158, 157, 156 :11ج: أمغيشيا

160. 

  .233, 232، 231 :44ج: ألمانيا

  .128 :15ج: إليا

  .46 :26ج

 .160, 156 :11ج: أليس

  .74, 44 :22ج: اUنبار

  .40 :30ج

  .117, 103 :35ج

, 188, 186 ,176, 56 :38ج

189 ,357.  

  .219, 171, 154, 129 :46ج

, 92, 85, 82, 81, 80, 79 :48ج

93 ,101 ,127.  

  .75، 81 :22ج: اUندلس
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  .343، 339 :24ج

، 57, 52, 45 :22ج: أنطاكية

169.  

U81 :22ج: ھوازا.  

  .212 :30ج

, 190, 181, 180, 178 :47ج

192 ,218.  

  .232 :44ج: أوروبا الشرقية

  .301 :13ج: أوروبا

  .157 :14ج: أوري شلم

  .253, 248 :27ج: أوطاس

  .25 :22ج: أوكرخارقان

 .160 :11ج: إيران

  .158 :38ج

  .141 :50ج

  .232 :44ج: إيطاليا

  .339 :24ج: أيلة

  .337, 324, 322 :48ج

  .301 :49ج: إيلياء

  .131, 123 :13ج

  ـ ب ـ
  .292 :18ج: بئر أريس

  .26 :22ج: بئر حنين

  .346 :17ج: بئر رومة

, 277, 275, 264, 92 :18ج

280 ,281 ,289 ,292 ,294 ,

295.  

  .206 :30ج

  .238: 19ج: زمزمبئر 

  .56 :44ج

  .41 :50ج

  .337 :8ج: بئر غرس

  .210, 200 :48ج: بئر ميمون

  . 144, 136 :2ج: بئر ميمونة

  .46 :22ج: بالس

, 331, 91, 71, 69 :11ج: بانقيا

335. 

  .159 :25ج: بانياس

  .119 :39ج: باب لدّ 

  .147 :47ج: باب محول

  .77, 33 :22ج: بابل

  .355, 136, 135, 134 :38ج

  .198, 139 :47ج

  .117 :35ج: بادوريا

  .145 :17ج: بادية نجد

  .120 :47ج: باروسما

  .44 :21ج: بجيلة

  .54 :22ج: البحر اUخضر

  .332 :34ج: بحر فارس



  ..ا*ماكن :فھرس
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  .96 :13ج: بحر النجف

  .287 :1ج: البحرين

  .26 :10ج

 .200 :11ج

  .212 :20ج

  .130, 129 :21ج

  .79, 58, 42, 35, 31, 26 :22ج

  .105 :30ج

  .299 :32ج

  .340 :43ج

  .96, 82 :44ج

  .299 :48ج

  .52 :22ج: البحيرة

  .82 :22ج: بخارا

  .راجع: مسجد براثابراثا: 

 .219 :11ج: برھوت

  .21 :12ج

  .16 :24ج

  .137 :38ج

  .67 :44ج

  .43 :22ج: بروعة

, 226, 225, 224 :44ج: بريطانيا

227 ,233.  

  .52 :1ج: البصرة

  .67 :8ج

  .197 :9ج

  .283 :10ج

, 314, 306, 303, 299 :12ج

316 ,318 ,319 ,322 ,323.  

, 158, 156, 155, 153 :13ج

159 ,160 ,180 ,289 ,291 ,

292 ,333 ,341 ,342 ,343 ,

345.  

  .70 :15ج

, 305, 145, 125, 121 :17ج

312 ,320 ,329.  

, 216, 215, 76, 63, 55 :18ج

217 ,219 ,221 ,223 ,248 ,

346.  

, 233, 191, 169, 162 :19ج

278.  

, 151, 149, 148, 32, 14 :20ج

152 ,153 ,202 ,207 ,221 ,

223 ,224 ,248 ,255 ,272.  

, 128, 127, 100, 97, 95 :21ج

130 ,131 ,135 ,137 ,139 ,

143 ,144 ,151 ,153 ,154 ,

155 ,163 ,219 ,281 ,283 ,

309.  

, 31, 28, 27, 24, 12, 11 :22ج
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32 ,33 ,40 ,74 ,100 ,116 ,

117 ,118 ,119 ,155 ,243 ,

244 ,281 ,282 ,294.  

  .308 :24ج

, 321, 249, 248, 200 :25ج

322.  

, 139, 100, 87, 86, 40 :26ج

142 ,146 ,148 ,151 ,156 ,

160 ,167 ,171 ,172 ,174 ,

183 ,223 ,239 ,240 ,241 ,

247, 250 ,258 ,265 ,266 ,

267 ,276 ,289 ,290 ,327.  

, 43, 42, 40, 31, 16, 9 :27ج

44 ,46 ,68 ,111 ,112 ,116 ,

120 ,125 ,157 ,165 ,179 ,

183 ,184 ,185 ,188 ,191 ,

197 ,198 ,217 ,220 ,221 ,

222 ,225 ,236 ,244 ,250 ,

251 ,252 ,253 ,262 ,263 ,

266 ,274 ,279 ,295 ,305 ,

330 ,333 ,336 ,338.  

, 32, 18, 16, 14, 13, 10 :28ج

34 ,36 ,37 ,38 ,44 ,82 ,103 ,

124 ,128 ,133 ,146 ,157 ,

165 ,169 ,171 ,172 ,174 ,

186 ,187 ,188 ,190 ,192 ,

193 ,205 ,206 ,220 ,221 ,

224 ,225 ,228 ,229 ,232 ,

233 ,234 ,237 ,239 ,241 ,

242 ,244 ,248 ,252 ,254 ,

255 ,261 ,262 ,263 ,264 ,

265 ,266 ,268 ,269 ,270 ,

271 ,272 ,274 ,285 ,286 ,

288 ,290 ,291 ,292 ,293 ,

294 ,299.  

, 47, 40, 35, 34, 16, 14 :29ج

48 ,59 ,64 ,94 ,106 ,108 ,

111 ,112 ,113 ,115 ,116 ,

117 ,120 ,122 ,131 ,132 ,

136 ,153 ,154 ,158 ,162 ,

163 ,169 ,172 ,174 ,175, 

181 ,184 ,193 ,200 ,210 ,

212 ,213 ,217 ,227 ,231 ,

240 ,243 ,245 ,246 ,248 ,

249 ,251 ,257 ,265 ,271 ,

314.  

, 21, 20, 19, 18, 16, 8 :30ج

23 ,24 ,26 ,31 ,33 ,34 ,43 ,

44 ,45 ,55 ,57 ,59 ,79 ,80 ,

81 ,87 ,93 ,97 ,100 ,103 ,



  ..ا*ماكن :فھرس
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105 ,106 ,111 ,112 ,114 ,

116 ,117 ,118 ,124 ,125 ,

126 ,127 ,128 ,131 ,132 ,

134 ,135 ,141 ,143 ,145 ,

147 ,148 ,151 ,162 ,166 ,

173 ,181 ,183 ,185 ,190 ,

193 ,194 ,195 ,200 ,201 ,

202 ,205 ,209 ,210 ,211 ,

226 ,231 ,233 ,241 ,254 ,

255 ,285 ,298 ,299 ,320 ,

324 ,329 ,334 ,337.  

, 160, 141, 134, 91, 85 :31ج

168 ,179 ,223 ,224 ,225 ,

228 ,244 ,256 ,259 ,261 ,

266 ,267 ,270 ,316 ,317 ,

323 ,325.  

, 128, 16, 15, 14, 10 :32ج

130 ,160 ,172 ,191 ,201 ,

205 ,206 ,234 ,235 ,248 ,

259 ,261, 285، 307 ,308 ,

309 ,312 ،318 ,341 ,343.  

, 58, 50, 47, 42, 21, 18 :33ج

59 ,68 ,77 ,92 ,96 ,98 ,99 ,

106 ,108 ,114 ,116 ,136 ,

138 ,139 ,145 ,147 ,148 ,

165 ,170 ,173 ,179 ,181 ,

185 ,205 ,215 ,230 ,246 ,

259 ,266 ,268 ,273 ,285 ,

310 ,330 ,332 ,333 ,334 ,

359.  

, 23, 15, 14, 12, 11, 10 :34ج

36 ,81 ,87 ,88 ,103 ,105 ,

110 ,121 ,122 ,125 ,127 ,

128 ,209 ،210 ,211 ,212 ,

216 ,220 ,221 ,226 ,236 ,

242 ,259 ,260 ,279 ,280 ,

291 ,307 ,312 ,316 ,317 ,

319 ,321 ,322 ,324 ,331 ,

332 ,340.  

 ،25 ,24, 23, 22, 15, 9 :35ج

26 ,27 ،28 ,29 ,30 ،31 ,37 ,

38 ,40 ,43 ,44 ,46 ,49 ,55 ,

73 ,74 ,75 ,115 ,117 ,118 ,

241 ,285 ,286 ,287 ,288 ,

290 ,298 ,299 ,307 ,308 ,

320.  

, 115, 83, 23, 22, 14 :36ج

116 ,117 ,118 ,124 ,133 ,

153 ,216 ,261 ,263 ,280 ,

290 ,335 ,362.  
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, 227, 53, 18, 17, 16 :37ج

277 ,290 ,292 ,381.  

  .263, 230 :38ج

  .224 :39ج

  .144, 143, 142, 58 :40ج

  .261 :41ج

  .324, 322, 81, 79, 78 :42ج

  .221, 127, 126, 81 :44ج

, 129, 128, 127, 126 :45ج

132 ,133.  

, 107, 106, 102, 96, 28 :46ج

120 ,125 ,126 ,154 ,270 ,

272 ,276 ,287 ,335.  

, 178, 175, 105, 48 :47ج

180 ,181 ,188 ,193 ,229 ,

255.  

  .294, 293, 231 :48ج

, 139, 125, 118, 92 :49ج

141 ,144 ,148 ,151 ,153 ,

155 ,156 ,157 ,161 ,162 ,

164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,

170 ,172 ,173 ,175 ,176 ,

181 ,182 ,184 ,185 ,186 ,

187 ,188 ,192 ,193 ,194 ,

196 ,197 ,200 ,233 ,234.  

 .120, 119 :11ج: البطاح

  .71 :7ج: البطحاء

  .289, 27 :22ج

  .268 :07ج: بطحاء ابن أزھر

، 266 :7ج: بطحاء ذي الحليفة

268.  

  .269 :7ج: بطحاء ذي قار

  .268 :7ج: بطحاء المدينة

  .268, 266 :7ج: بطحاء مكة

  .268 :7ج: بطحاء واسط

  .112 :23ج: بطن النخل

  .100, 73 :22ج: بعلبك

  .158 :48ج

  .27 :22ج: بغداد

  .29 :23ج

  .329 :24ج

  .98 :26ج

  .206 :46ج

  .148, 147 :47ج

  .87, 68 :50ج

  .258 :22ج: البغيبغة

  .333, 330 :14ج: البقيع الغرقد

, 326, 325, 298 :10ج: البقيع

327.  

 .15, 12 :11ج
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  .278, 80, 79 :14ج

  .151, 24, 21 :19ج

  .339 :28ج

  .209 :33ج

  .257 :22ج: البقيعة

  .50 :23ج: بكة

  .56 :24ج

 .103 :11ج: ب�د أسد

  .133 :18ج: ب�د اس�م

  .319 :48ج: ب�د الترك

  .298 :17ج: ب�د ثقيف

  .34 :22ج: ب�د الجبل

  .27 :22ج: ب�د الخط

  .27 :13ج: ب�د الروم

  .38 :48ج: ب�د الشام

  .151 :48ج: ب�د العرب

  .فارس :راجع :ب�د فارس

  .83 :22ج: ب�د كلب

  .338, 322 :47ج

  .232 :44ج: بلجيكا

  .168، 46 :22ج: بلخ

  .358, 198 :38ج

  .46 :22ج: البلسان

  .311 :29ج: البلقاء

  .107 :31ج

  .95 :49ج

  .44 :22ج: بلقا

  .128 :35ج: بلقين

  .358, 204 :38ج: بليخ

  .86 :41ج: البندنيجين

  .323, 318 :46ج

  .161 :47ج

  .128 :21ج: بھرسير

  .117 :35ج

  .159 :38ج

  .117، 115 :35ج: البھقباذات

  .83 :50ج: بيت إسكاف

المسجد  :راجع :البيت الحرام

  .الحرام

  .168 :23ج: بيت لحم

  .راجع الكعبة :بيت هللا الحرام

  .143 :48ج: البيت العتيق

  .23, 22 :1ج: بيت المقدس

 .285, 271 :11ج

, 129, 127, 106, 46, 45 :13ج

135 ,136 ,251.  

  .157 :14ج

  .272, 271, 131 :15ج
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  .155 :16ج

  .145, 121 :17ج

, 78, 57, 55, 53, 46, 29 :22ج

127 ,128 ,129 ,131 ,132 ,

133 ,137, 138 ,185.  

, 168, 135, 105, 69 :23ج

169 ,176 ,177 ,178 ,179 ,

180 ,181 ,196 ,201.  

  .21, 14 :24ج

  .163 :25ج

  .61 :43ج

  .224, 223, 218 :44ج

  .304, 302, 301 :49ج

  .324 :46ج: البيت المعمور

  .300 :49ج

  .36 :22ج: البيداء

  .7 :1ج

  .194، 134: 7ج: بيروت

 .285 :11ج

  .45 :22ج: البيضا

  .37 :22ج: 

  .248 :17ج: عيَ البِ 

  .133 :36ج

  .43 :50ج: بين العلمين

  .25 :22ج: بين القلعتين

  ـ ت ـ
  .27 :22ج: تاروت

  .18 :24ج: تاليا

  .238, 213, 203 :48ج: تبالة

  .20 :49ج

  . 337 :2ج: تبوك

, 266, 247, 245, 182 ،91 :6ج

269 ,276 ,288 ,295 ,297 ,

298 ,299 ,300 ,304 ,307, 

308 ,311 ,314 ,315 ,316.  

  .240, 239 :7ج

  .257 :8ج

  .277, 272, 235, 193 :9ج

  .147, 143, 140, 137 :21ج

  .157 :35ج

  .196, 195 :45ج

  .338 :47ج: تدمر

  .136 :27ج: تستر

  .71 :29ج

  .95 :39ج

  .188 :48ج: تعز

  .20 :47ج: )مورون(تل موزن 

  .27 :22ج: التليل
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  .208: 4ج: تھامة

 .153 :11ج

  .246: 27ج

  .150, 88 :48ج

  .22 :10ج: تيماء

 .212 :11ج

  .32, 27, 25, 24 :48ج

  ـ ث ـ
  .204 :29ج: الثعلبية

  .181 :42ج: ثنية

  .85, 84 :50ج: الثوية

  ـ ج ـ
  .56 :22ج: جابرصا

  .56 :22ج: جابرقا

  .108 :44ج: جابلص

, 108, 107, 106 :44ج: جابلق

122.  

  .80 :22ج: جابلقا

  .205 :46ج: الجازر

  .براثا :راجع :جامع براثا

  .226 :44ج: جامعة أكسفورد

  .226 :44ج: جامعة كمبريدج

  .180 :47ج: جبال رامھرمز

  .82 :22ج: جبال الزوابق

  .326 :2ج: جبال مكة

  .83 :22ج: جبال الم�بس

  .91 :36ج: جبان الكوفة

  .76, 73 :47ج: جبانة مراد

  .83 :22ج: الجبل

  .أحد :راجع :جبل أُحد

  .283 :16ج: لدخانجبل ا

  .96 :13ج: الجبل اUحمر

  .93, 90 :38ج

  .46, 42 :50ج: جبل الرحمة

  .26 :22ج: الجبل العالي

  .46 :22ج: جبل اللكام

  .96 :13ج: جبل النجف

  .228 :23ج: جبل جياد

  .27 :22ج: جبل حبوة

  .105 :23ج: جبل حراء

  .124, 116 :36ج: جبل طيء

  .158 :22ج: جبل عامل

, 199, 158, 139 :7ج: الجحفة

268 ,302.  

  .258 :15ج

  .104 :16ج

  .46 :48ج

  .42 :22ج: الجدا

 .63, 62, 33 :11ج: جدة.
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  .41 :24ج

  .311 :29ج

  .108 :31ج

  .27 :22ج: الجرار

  .176, 160 :47ج: جرجرايا

  .232 :48ج: جرش

  .305 :17ج: الجرعة

  .100, 89 :49ج

, 76, 75، 32, 33 :22ج: الجزاير

174 ,177.  

  .80 :22ج: ر الرس�تجزاي

  .80 :22ج: جزاير الكتايب

  .188, 79 :22ج: جزاير الكراديس

  .80 :22ج: جزاير النوبة

  .80 :22ج: جزاير مليبار

  .77 :22ج: جزيرة القشمير

  .58, 42, 35 :22ج: جزيرة أوال

  .26 :22ج: جزيرة قيس

 ،74 ,34, 32, 31 :22ج: الجزيرة

165.  

, 19, 16, 15, 14, 13, 9 :36ج

21 ,22 ,23 ,357 ,359.  

  .358, 253, 198, 197 :38ج

  .20 :47ج

, 156, 155، 36، 35, 34 :48ج

315 ،319 ،320.  

  .82: 17ج: يرة العربزج

  .189 :6ج: الجزيرة العربية

  .48 :34ج

  .113 :13ج: الجسر

، 235، 158 :48ج: جسر منبج

241.  

  .165 :6ج: الجعرانة

  .27 :8ج: الجفنة

  .211, 210 :30ج: الجلحاء

  .70, 31, 28 :29ج: جلوEء

  .220, 68 :22ج: الجليل

  .45, 44 :50ج: الجمار

  .253 :42ج: الَجنَد

  .257, 188 :48ج

  .25 :22ج: الجنيبة

  .96 :34ج: جنوب لبنان

  .128 :21ج: جوخى

  .52 :46ج

  .161 :47ج

  ـ  چ ـ
  .82 :22ج: چين

  ـ ح ـ
  .202: 20ج: حائط ابن مبذول
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، 107: 19ج: حائط بني مبذول

162.  

  .192, 70, 45 :22ج: الحبش

  .267 :1ج: الحبشة

, 205, 202, 113، 112 :2ج

283 ,288 ,298.  

 .35،80 :3ج

  .312, 204 :5ج

  .36 :7ج

  .309 :10ج

  .160, 154 :13ج

  .311 :15ج

  .200 :16ج

  .290 :18ج

  .188، 79, 44 :22ج

  .278 :26ج

  .270 :35ج

  .185 :36ج

  .100, 70, 37 :37ج

  .338 :39ج

  .148 :43ج

  .292 :3ج: الحجاز

  .206, 79 :5ج

  .35 :8ج

  .283 :10ج

  .309, 285, 75, 74 :11ج

  .187, 145, 126 :17ج

  .303, 235, 220, 190 :21ج

, 79, 77, 76, 56, 50, 32 :22ج

129.  

  .195, 166 :24ج

  .318, 45 :26ج

, 194, 147, 136, 39 :27ج

195 ,197 ,220.  

  .103 :28ج

, 265, 120, 110, 14 :29ج

268.  

  .134, 41 :30ج

  .112 :31ج

  .343 :32ج

  .108, 106 :33ج

  .208 :34ج

  .133 :35ج

  .280, 257, 31, 28 :36ج

  .235، 219 :37ج

  .136 :39ج

, 334, 136, 106, 99 :41ج

335.  

  .340, 199, 191 :43ج

  .127, 58, 10 :44ج
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, 73, 71, 70, 50, 24 :48ج

226 ,228 ,231 ,235 ,237 ,

238 ,255 ,256 ,257.  

  .152, 147 :49ج

  .41 :22ج: حجر

  .119 :7ج: الحجر اUسود

  .36 :13ج

  .114, 112 :14ج

  .206 :38ج

  .41, 40 :50ج

  .231 :27ج: حجر إسماعيل

  .17 :39ج

  .245 :28ج: الحدان

  .125 :33ج

  .219 :5ج: الحديبية

  .257, 245 :9ج

  .191 :21ج

  .104, 103 :23ج

  .183 :29ج

  .68 :37ج

  .320 :44ج

, 58, 57, 53, 51, 50, 49 :45ج

59 ,60 ,61 ,86 ,105 ,106 ,

337 ,366.  

  .273, 89 :46ج

  .97 :47ج

  .165 :38ج: الحديثة

  .129 :21ج: حران

  .175, 174, 169 :22ج

  .15, 14 :36ج

  .339, 338 :47ج

  .117، 114, 101 :21ج: حروراء

  .24 :29ج

, 329, 328, 327, 205 :45ج

352 ,355 ,374.  

, 44, 31, 26, 25 ,14, 9 :46ج

46 ,59 ,79 ,80 ,93 ,95 ,186 ,

193 ,225 ,260 ,341 ,345.  

, 82, 80, 74, 73, 68, 63 :47ج

84 ,89 ,97.  

 .119، 118 :11ج: الحزن

 .106 :11ج: حسى

  .255 :28ج: الحصباء

  .173 :46ج: حصن اUندلس

  .130: 20ج : حطيم

  .117 :23ج

 .219 :11ج: حضرموت

  .107 :31ج

  .316 :42ج

  .215, 214, 213, 205 :48ج
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  .48 :22ج: الحلة

  .197 :22ج: حطة

, 57, 46, 37, 33 :22ج: حلب

168.  

  .130 :21ج: حلوان

  .80 :22ج

  .259، 189 :47ج

, 102, 99 :38ج: حمام أبي بردة

127.  

, 127, 102, 99 :38ج: حمام عمر

128 ,133.  

  .57, 46, 37, 36 :22ج: حمص

, 136, 133, 131, 129 :39ج

281.  

  .207 :41ج

  .11 :42ج

  .289 :43ج

  .319 :36ج: حنين

  .161 :37ج

  .335 :43ج

  .189 ،124 ,118 :44ج

  .252 :48ج

  .95 :21ج: الحوأب

, 290, 268, 266, 259 :26ج

292 ,295 ,316 ,318.  

, 228, 69, 28, 26, 24 :27ج

262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,268 ,269 ,270 ,272 ,

274 ,277 ,278 ,280 ,281 ,

283 ,285 ,286 ,287 ,288 ,

290 ,293 ,298 ,300 ,301 ,

302 ,303 ,305 ,306 ,307 ,

310 ,337.  

  .301 :28ج

  .270, 217, 46 :29ج

, 111, 93, 49, 36, 16 :30ج

116 ,216 ,231.  

  .36 :43ج

  .95 :49ج: حوران

  .27 :22ج: الحورتين

  .279 :49ج: حوض الكوثر

  .305 :17ج: الحيرة

  .51 :22ج

  .89 :49ج

  .84 :50ج

، 21 :6ج: حي أبي زاھر اUسدي

19.  

  ـ خ ـ
  .151 :13ج: خانقين

, 344, 340, 293 :13ج: خراسان
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346.  

  .42 :16ج

  .129، 127 :21ج

, 75, 50، 45 ,31, 26, 25 :22ج

76 ,81 ,82 ,94 ,140.  

  .329 :24ج

  .229, 226 :30ج

  .116 :35ج

  .47, 45, 42 :39ج

  .352, 303, 302, 275 :40ج

  .221، 66 :44ج

  .20 :47ج

  .294, 293 :48ج

  .127 :50ج

  .121 :35جربتا: خِ 

  .303، 302 :48ج

  .106 :29ج: الخريبة

  .242 :30ج

  .316, 81, 79 :34ج

  .74 :22ج: الخصبا

, 243, 99, 95 :17ج: الخضراء

246.  

  .54 :36ج

, 42, 33, 32, 31 :22ج: الخط

57.  

  .192 :22ج: الخطاء

  .335 :42ج: خفان

, 113, 84, 23, 21 :4ج :الخندق

121 ,145 ,164 ,263.  

  .338, 148 :14ج

  .142 :15ج

  .141 :18ج

  .68, 67, 65 :21ج

  .283 :22ج

  .91 :23ج

  .226, 114, 50 :26ج

  .182 :27ج

  .78 :29ج

  .79, 45 :30ج

  .192, 127 :31ج

  .319 :36ج

  .161 :37ج

  .338، 202: 3ج: خيبر

  .157, 62, 61, 60, 50, 48 :5ج

  .337 ,317 :9ج

  .307 :10ج

  .258 :15ج

  .258 :18ج

  .279 :22ج
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  .95 :23ج

  .50, 49 :26ج

, 244, 230, 182, 166 :27ج

248.  

  .204 :28ج

  .227, 79, 45 :30ج

  .200 :36ج

  .264 :38ج

  .109, 35 :39ج

  .300 :40ج

  .323, 150 :42ج

  .335 :43ج

  .124, 118, 107 :44ج

  .252 :48ج

  ـ د ـ 
  .192 :28ج: دار الرزق

  .129 :21ج: ادار

  .13 :36ج

  .27 :22ج: دارين

  .28 :24ج: دجلة

  .220 :25ج

  .94 :38ج

  .81 :47ج

  .210 :48ج: درج الحلم

  .161 :47ج: درزنجان

  .299 :48ج: دستبى

  .43 :22ج: دستر

  .86 :41جالدَّسكرة: 

  .318 :46ج

  .130 :49ج

  .79 :22ج: الدفولة

, 46, 37, 36, 35 :22ج: دمشق

52 ,57 ,73 ,100 ,166 ,172.  

, 88, 79, 75, 65, 54, 12 :36ج

162 ,165 ,166 ,177 ,260 ,

270 ,303 ,354.  

  .213, 211 :37ج

  .284 :38ج

  .145, 85 :40ج

  .269, 212, 187 :42ج

  .264, 257 :44ج

, 162, 131, 130, 127 :45ج

171 ,230 ,232 ,244 ,292 ,

304 ,315 ,341 ,350.  

  .197 :48ج

  .296 :16ج: دنباوند

  .45 :22ج :دنيا

  .83 :50ج: دور آل جعدة بن ھبيرة

  .44 :22ج: الدورق
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  .333 :44ج: دومة الجندل

, 209, 207, 206, 203 :45ج

213 ,214 ,215 ,216 ,220 ,

223 ,226 ,229 ,230 ,239 ,

243 ,269 ,272 ,278 ,295 ,

299 ,325 ,328 ,329 ,363 ,

370.  

  .309, 260, 163, 34 :46ج

, 328, 327, 220, 63 :47ج

329 ,330 ,340 ,341 ,346 ,

366.  

  .319, 213, 27 :48ج

  .81 :22ج: ديار بكر

  .38, 37 :22ج: ديار يونس

, 127, 99 :38ج: دير أبي موسى

354.  

  .175 :47ج

  .219, 175 :47ج

  .269, 268 :42ج: دير سمعان

  .157, 135 :38ج: دير كعب

  .288, 82 :22ج: الديلم

  .316, 314 :47ج

  .269 :42ج: دير مران

  .27 :22ج: الديورة

  ـ ذ ـ
, 242, 222 :27ج: ذات عرق

246 ,247 ,248 ,249 ,252.  

  .220 :28ج: ذات عرق

 .106 :11ج: حسمى وذ

  .237 :5ج: الحليفة وذ

، 218، 217 :18ج: ذي خشب

275.  

  .211 :26ج: ذي قار

  .32, 7 :27ج

, 80, 70, 61, 56 ،20 ,19 :28ج

128 ,153 ,164, 166، 169 ,

170 ,180 ,268 ,281.  

, 105, 64, 57, 53, 48 :29ج

106 ,109 ,110 ,111 ,112 ,

118 ,119 ,131 ,132 ,140 ,

146 ,197 ,204 ,212 ,231 ,

253.  

, 103, 77, 57, 55, 31 :30ج

105 ,329 ,333.  

  .171, 124 :36ج

  ـ ر ـ
  .37, 32 :22ج: رأس العين

  .157 :48ج

  .334, 333 :16ج: الربذة



  ..ا*ماكن :فھرس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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, 120, 83, 30, 17, 11 :17ج

125 ,126 ,130 ,156 ,169 ,

177 ,183 ,184 ,203 ,218 ,

223 ,229 ,231 ,233 ,235 ,

252 ,261 ,262 ,358.  

, 179, 120, 32, 31, 7 :27ج

183.  

, 36, 34, 19, 10, 9, 7, 5 :28ج

51 ,56 ,61 ,69 ,78 ,79 ,83 ,

124 ,128 ,131 ,133 ,146 ,

153 ,163 ,169 ,170 ,188 ,

267 ,268 ,269 ,270 ,281.  

  .272, 204, 119, 51 :29ج

  .251 :34ج

  .171 :36ج

  .351 :41ج

  .127 :44ج

  .230 :45ج

  .206, 201 :24ج: الرحبة

  .14 :27ج

  .84, 82, 76 :50ج

  .55، 49 :35ج: رحبة الكوفة

  .129 :21ج: الرقة

  .52, 37, 36 :22ج

  .15, 14 :36ج

, 195, 167, 166, 164 :38ج

198 ,199 ,203 ,209 ,234 ,

235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,

240 ,241 ,251 ,256 ,286 ,

349 ,358 ,359.  

  .340, 339, 338 :47ج

  .157 :48ج

  .87 :50ج

, 260, 256 :5ج: الركن اليماني

261.  

  .332 ،119 :7ج

  .136: 18ج

  .46 :22ج: الرملية

  .14 :36ج: الرھا

  .225 :37ج

  .338 :47ج

, 192, 97, 82 :22ج: الروس

219.  

  .325 :10ج: الروضة

  .339 :24ج: رومية

  .173 :46ج

  .275 :8ج: الري

  .111, 45, 26 :22ج

  .167 :36ج

  .206, 52, 51, 15 :46ج
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  .299 :48ج

  ـ ز ـ
  .192 :28ج: الزابوقة

  .125 :33ج

  .309, 100 :30ج: الزاوية

, 140, 139, 138 :21ج: زبالة

145.  

  .211, 210 :30ج

  .211 :30ج: الزبيدية

  .27 :22ج: الزراقة

  .123 :3ج: قاق البقيعز

  .راجع: بئر زمزم :زمزم

  .41 :22ج: الزناط

, 38, 36, 34, 33 :22ج: الزوراء

43 ,57 ,73 ,99 ,172.  

  .206 :46ج

  .147, 143 :47ج

  .16 :36ج: زيداد (سنداد)

  .41 :22ج: زين

  ـ س ـ
  .107 :26ج: ساباط المدائن

  .118, 117, 115 :26ج: ساباط

  .354, 349, 87 :38ج

  .27 :22ج: لالساح

  .217 :47ج: ساحل البحرين

  .25 :22ج: سارو

  .249, 248 :22ج: السبخة

  .128 :21ج: سجستان

  .267 :45ج

  .20 :47ج

  .44 :22ج: سحار

  .83 :22ج: السدور

  .43 :22ج: سر من رأى

 ,54, 53 ،41 ,16 :24ج: سرنديب

55، 57 ,58، 339 ،343، 345.  

  .192، 173 :46ج

  .27 :22ج: سطر الماجي

  .41 :22ج: عداوةس

  .195 :30ج: سفوان

  .125 :3ج: سقيفة بني ساعدة

, 78, 77, 69, 68, 64, 23 :9ج

121 ,122, 126 ,148, 152 ,

153, 154، 173 ,267 ،322.  

  .110 :10ج

  .61 :11ج

  .198، 150 :15ج

  .124 :22ج

  .15 :44ج

  .27 :22ج: السكك
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  .45 :22ج: سلماس

, 325, 324, 321 :47ج: السماوة

344 ,346.  

  .335, 324, 322 :48ج

  .26 :22ج: سماھيج

  .326 :9ج: سمرقند

  .237 :10ج

  .82, 43, 25 :22ج

  .129 :21ج: سنجار

  .45 :22ج

  .13 :36ج

  .123 :3ج: السنح

  .324 :13ج: سندال

  .41, 26 :22ج

  .50 :41ج

  .41 :22ج: السنن

  .43 :22ج: السھم

  .34 :22ج: السوداء

  .230 :13ج: سواد العراق

  .20 :47ج: وريخسوق الت

  .198 :17ج: سوق ذي المجاز

  .42 :10ج: عكاظسوق 

  .200, 198 :17ج

  .41 :22ج: سيراف

  .43 :22ج: سي�ن

  ـ ش ـ
  .241 :32ج: شاطئ الفرات

  .142 :38ج

  .51 :22ج: شاطئ الھجير

  .198 :38ج: شاطئ نھر البليخ

  .80 :22ج: الشام اUدنى

  .80 :22ج: الشام اUقصى

  .80 :22ج: الشام اUوسط

, 324, 320, 318 :1ج: الشام

325 ,341 ,342.  

, 295, 294, 291, 290 :3ج

299 ,301.  

  .154 :13ج

, 130, 129, 108, 68 :21ج

133 ,137 ,140 ,143 ,145 ,

147 ,184 ,185 ,186 ,246 ,

249 ,250 ,251 ,253 ,255 ,

256 ,258 ,259 ,260 ,264 ,

266 ,267 ,273 ,274 ,275 ,

276 ,277 ,278 ,280 ,281 ,

282 ,283 ,284 ,287 ,293 ,

294 ,295 ,296 ,297 ,302 ,

303 ,308 ,310 ,314.  

, 37, 36, 35, 34, 32, 31 :22ج

38 ,50 ,73 ,74 ,76 ,99 ,100 ,
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140 ,158 ,165 ,169 ,174 ,

195 ,278 ,281 ,282 ,284 ,

285 ,286.  

  .113 :23ج

  .235, 230, 210, 9 :24ج

, 161, 159, 158, 149 :25ج

162 ,163 ,219, 221 ،226 ,

239.  

, 168, 158, 156, 108 :26ج

179 ,239.  

, 146, 145, 144, 136 :27ج

147 ,190 ,194 ,195 ,197 ,

199 ,200 ,220 ,249 ,305 ,

326.  

, 224, 111, 109, 13 :28ج

241 ,291.  

, 74, 72, 59, 16, 14 :29ج

115 ,193 ,272.  

  .324, 166, 134, 44 :30ج

, 28, 27, 25, 18, 17, 15 :36ج

30 ,31 ,32 ,34 ,60 ,71 ,76 ,

81 ,83 ,84 ,87 ,88 ,89 ,90 ,

91 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,100 ,

106 ,107 ,109 ,115 ,116 ,

117 ,118 ,121 ,122 ,125 ,

126 ,134 ,136 ,141 ,176 ,

178 ,180 ,181 ,191 ,192 ,

193 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

199 ,200 ,201 ,206 ,207 ,

208 ,209 ,211 ,213 ,215 ,

224 ,227 ,251 ,252 ,254 ,

259 ,262 ,263 ,264 ,265 ,

266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,

272 ,275 ,277 ,279 ,280 ,

281 ,282 ,283 ,287 ,295 ,

297 ,298 ,300 ,301 ,302 ,

303 ,304 ,308 ,309 ,318 ,

321 ,323 ,324 ,357 ,361, 

263 ،364  ,366.  

, 106 ,97, 86, 83, 81 :37ج

150 ,158 ,171 ,172 ,177 ,

188 ,192 ,201 ,214 ,215 ,

217 ,218 ,223 ,262 ,267 ,

277 ,295 ,331 ,333 ,363.  

, 213, 189, 146, 91, 45 :38ج

249 ,250 ,251 ,253 ,255 ,

256 ,257 ,258 ,261 ,262 ,

263 ,265 ,282 ,283 ,288 ,

289 ,299 ,308 ,312 ,314 ,

321 ,322 ,324 ,325 ,327 ,
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330 ,335, 338، 362.  

, 108, 50, 40, 30, 27 :39ج

119 ,129 ,130 ,136 ,172 ,

212 ,239 ,275 ,283 ,286 ,

287 ,303 ,304 ,305 ,312 ,

331 ,345 ,358.  

, 105, 90, 86, 85, 56 :40ج

114 ,117 ,123 ,132 ,137 ,

138 ,140 ,181 ,191 ,196 ,

197 ,198 ,203 ,204 ,215 ,

217 ,251 ,256 ,257 ,258 ,

266 ,276 ,277 ,278 ,287 ,

310 ,330 ,334 ,347 ,349.  

, 188, 151, 148, 134, 9 :41ج

190 ,210 ,218 ,333 ,350 ,

351 ,352.  

, 68, 67, 66, 36, 32 :42ج

141 ,159 ,180 ,208 ,211 ,

243 ,251 ,256 ,265 ,269 ,

277.  

, 159, 134, 127, 103 :43ج

165 ,175 ,176 ,185 ,186 ,

188, 191 ,196 ,197 ,202 ,

212 ,222 ,249 ,263 ,301, 

315، 320 ,333 ,340.  

, 42, 29, 28, 21, 20, 17 :44ج

56 ,79 ,82 ,89 ,97 ,107 ,

108 ,109 ,110 ,112 ,118 ,

119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,

125 ,126 ,127 ,132 ,134 ,

139 ,176 ,183 ,201 ,216 ,

221 ,223 ,240 ,241 ,244 ,

246 ,252 ,258 ,277 ,308 ,

309 ,321.  

, 21, 20, 17, 14, 13, 12 :45ج

34 ,39 ,40 ,52 ,56 ,69 ,71 ,

73 ,74 ,75 ,77 ,79 ,80 ,84 ,

86 ,87 ,96 ,97 ,99 ,100 ,

104 ,110 ,111 ,112 ,119 ,

122 ,140 ,174 ,179 ,193 ,

207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,

212 ,223 ,225 ,227 ,229 ,

245 ,248 ,254 ,255 ,259 ,

260 ,280 ,292 ,293 ,294 ,

295 ,296 ,298 ,299 ,300 ,

302 ,316 ,327 ,328 ,366 ,

368 ,373.  

, 33, 32, 31, 22, 19, 15 :46ج

84 ,97 ,108 ,119 ,120 ,130 ,

139 ,164 ,240.  
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, 196, 195, 189, 152 :47ج

197 ,198 ,199 ,254 ,255 ,

321 ,322 ,325 ,327 ,328 ,

332 ,334 ,338 ,340.  

, 34, 32, 31, 26, 24, 23 :48ج

35 ,36 ,38 ,51 ,52 ,62 ,64 ,

65 ,71 ,81 ,92 ,127 ,141 ,

148 ,157 ,159 ,196 ,201 ,

203 ,216 ,225 ,233 ,237 ,

248 ,256 ,270 ,271 ,294 ,

335.  

, 126, 95, 91, 89, 40 :49ج

127 ,130 ,132 ,133 ,135 ,

183 ,215.  

  .46 :50ج: شبيلة

  .82 :22ج: الشجارات

  .75 :22ج: الشجرات

  .44 :22ج: شرخيس

  .251 :7ج: الشعب

  .117، 115 :3ج: شعب أبي طالب

  .154 :23ج

  .232 :44ج: شمال إيطاليا

  .45 :22ج: الشوبا

  .33, 31 :22ج: زور شھر

  .161 :47ج

  .130 :49ج

  .37 :22ج: شوشتر

  .105, 80, 41, 25 :22ج: شيراز

  .41 :22ج: شيران

  ـ ص ـ 
  .82 :22ج: الصحاري

, 36 :13ج: صخرة بيت المقدس

37 ,47 ,49 ,51.  

  .39 :22ج

  .136, 135, 134 :38ج: الصراة

  .57 :22ج: الصعالية

  .151، 150, 49 :22ج: الصفا

  .92 :23ج

  .58, 57 :24ج

  .215 :26ج

  .56 :44ج

  .41 :50ج

فة   .39 :13ج: الصُّ

  .27 :22ج: الصفصف

  .231 :27ج: صفورية

  .25 :22ج: الصليب

  .42 :22ج: صنعا

  .218, 112, 111 :26ج: صنعاء

, 175, 174, 173, 171 :48ج
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177 ,182 ,185 ,188 ,190 ,

191 ,196 ,201 ,204 ,205 ,

210 ,212 ,213 ,217 ,218 ,

219 ,220 ,234 ,257.  

، 91 :5ج: )قرب خيبر ( الصھباء

105.  

  .75 :22ج: صيصموت

  .142 :22ج: الصين

  .343, 339 :24ج

  .92 :26ج

  .173 :46ج

  ض ـ ـ
  .83 :22ج: الضحاضح

  .42 :22ج: ضغار

  .45 :22ج: الضيعة

  .43 :22ج: الضيف

  ـ ط ـ
  .42 :22ج: الطائف

  .203, 116 :23ج

  .199, 184 :29ج

  .218 :30ج

, 238, 234, 203, 144 :48ج

293.  

  .149, 20 :49ج

  .43 :22ج: طائف اليمن

  .44 :22ج: الطالقان

  .46 :22ج: طبرية

  .285 :1ج: الطف

  .35 :14ج

  .151 :49ج

  .169 :22ج: طبرية

  .52 :22ج: طرسوس

  .106 :22ج: طھران

  .54 :24ج: طوى

  .69 :22ج: الطور

  .168, 97 :23ج: طور سيناء

  .52, 45 :26ج

  .136 :38ج

  .336 :37ج: طوس

  ـ ظ ـ
  .305 :27ج: ظفر

  ـ ع ـ
  .42 :22ج: العارة

  .129 :21ج: عانات

  .16, 14 :36ج

  .47 :22ج: عبادان

  .148 :47ج: حلة ببغدادالعتيقة، م

, 174, 169، 37 :22ج: زالعجو
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175.  

  .42 :22ج: عدن

, 160, 159, 138, 134 :43ج

165.  

  .25 :22ج: عراد

  .81 :22ج: عراق سواحل الري

  .321 :1ج: العراق

  .211 :3ج

  .162 :7ج

  .206 :9ج

 .309, 230, 160, 156 :11ج

, 105, 104, 94, 44, 43 :13ج

113 ,116 ,129 ,151 ,174 ,

183 ,222 ,229, 292 ،333.  

  .163 :14ج

  .170, 150 :16ج

, 130, 126, 119, 43 :17ج

134 ,135 ,142 ,143 ,144 ,

145 ,228 ,237.  

  .302 :18ج

  .254, 212, 207, 189 :19ج

, 213, 212, 211, 25 :20ج

214 ,252 ,273.  

, 153, 150, 108, 98 :21ج

184 ,190 ,293 ,294 ,295 ,

301 ,303 ,310.  

, 49, 35, 34, 32, 31, 27 :22ج

58 ,74 ,76 ,79 ,94 ,100 ,

188 ,326.  

  .177 :23ج

  .195, 166 :24ج

  .239, 226, 162, 22, 21 :25ج

, 218, 168, 161, 158 :26ج

233 ,251 ,315 ,318.  

, 144, 136, 103, 39 :27ج

145 ,147 ,179 ,184 ,190 ,

194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

199 ,200 ,246 ,249.  

, 92, 90, 86, 84, 10 :28ج

108 ,129 ,132 ,136 ,273.  

, 100, 74, 71, 40, 30 :29ج

184 ,185 ,190 ,265 ,268.  

  .324, 182, 118, 41 :30ج

  .112 :31ج

  .343، 292 :32ج

, 135, 121, 117, 96 :35ج

136 ,142.  

, 141, 140, 117, 32 :36ج

193 ,196 ,207 ,208 ,213 ,

215 ,255 ,263 ,279 ,281 ,
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291 ,303 ,317 ,330.  

, 106, 98, 97, 83, 81 :37ج

206 ,213 ,214 ,215 ,217 ,

218 ,219 ,234 ,235 ,244 ,

262 ,263 ,332 ,333 ,362 ,

363 ,364 ,379.  

, 230, 201, 158, 150 :38ج

249 ,252 ,255 ,258 ,260 ,

261 ,262 ,263 ,276 ,277 ,

283 ,284 ,286 ,299 ,316 ,

320 ,321 ,324 ,325 ,333 ,

343.  

, 282, 136, 129, 76, 70 :39ج

283 ,284 ,303 ,304 ,309 ,

345 ,358.  

, 103, 86, 80, 57, 12 :40ج

105 ,184 ,197 ,203 ,204 ,

213 ,256 ,257 ,258 ,271 ,

273 ,276 ,334 ,349.  

, 134, 106, 99, 87، 86 :41ج

135 ,136 ,137 ,148 ,156 ,

190 ,302 ,327 ,333 ,334 ,

337 ,350 ,351.  

, 181, 180, 156, 75 :42ج

243 ,250 ,271 ,288 ,336.  

, 176, 175, 128, 103 :43ج

181 ,184 ,185 ,186 ,191 ,

196 ,197 ,202 ,212 ,247 ,

315 ,321 ,340.  

, 80, 62, 29, 21, 17, 10 :44ج

82 ,98 ,108 ,132 ,134 ,261 ,

308 ,309 ,334.  

, 69, 52, 29, 25, 17, 13 :45ج

71 ,74 ,77 ,79 ,80 ,82 ,84 ,

86 ,87 ,96 ,97 ,99 ,100 ,

106 ,110 ,111 ,193 ,207 ,

208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,

224 ,225 ,227 ,232 ,244 ,

248 ,250 ,254 ,255 ,258 ,

259 ,285 ,292 ,295 ,296 ,

299 ,300 ,373.  

  .317, 240, 155 :46ج

, 195, 194, 189, 96 :47ج

196 ,197 ,198 ,199 ,254 ,

257 ,258 ,321 ,327 ,328 ,

346.  

, 83, 82, 71, 53, 13, 9 :48ج

97 ,99 ,101 ,173 ,202 ,210 ,

216 ,231 ,233 ,261 ,269 ,

319 ,320 ,321.  
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  .190, 135, 126, 84, 19 :49ج

  .81 :22ج: العراق اUيسر

  .81 :22ج: العراق اUيمن

  .133 :35ج: ناالعراق

  .149 :20ج

  .114 :45ج: عران

  .7 :7ج: العرج

  .152 :19ج: عرف الضبع

  .223, 177 :23ج: عرفات

  .47 :50ج

  .46 :22ج: عرفة

  .262 :25ج

  .330 :3ج: العريش

  .337، 323 :48ج

  .108, 95 :49ج

  .106 :16ج: عسفان

  .54, 46 :22ج: عسق�ن

  .43 :22ج: عسكرال

  .191 :34ج

  .27 :22ج: العطر

  .129 :2ج: العقبة

  .312, 311: 6ج

  .210 :21ج

  .211, 210 :30ج

  .337, 323 :48ج: عقبة أفيق

  .325 :47ج: عقبة الشيطان

  .56 :22ج: عقبة ھرشا

  .41 :22ج: عقر

  .22 :4ج: العقيق

  .241 :5ج

  .راجع سوق عكاظ :عكاظ

  .54, 46 :22ج: عكة

  .192, 82 :22ج: الع�ن

 .155 :11ج: عمان

  .161 :13ج

  .79, 41, 25 :22ج

  .135 :30ج

  .80 :22ج: العماير

  .339، 346 :24ج: العمورية

  .138 :9ج: العوالي

 :1ج: سابقاً) عيثا الزط( عيثا الجبل

7 ,11.  

  .9 :48ج: عين التمر

  .328 :49ج

  . 37 :13ج: عين الحياة

  .21 :12ج: عين سلمى

  .95 :49ج: عين شمس

  .150 :47ج: عين مريم
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  .84, 83 :35ج: عين الوردة

, 186, 155 :38ج: عين راحوما

188 ,193 ,207 ,349, 356 ,

357.  

  ـ غ ـ 
  .167 :23ج: غار ثور

  .299 :26ج: غدير خم

  .178, 160, 153 :39ج

  .241 :42ج

  .232 :44ج: غرب ألمانيا

  .80 :22ج: غري العراق اUعلى

  .83 :22ج: الغراعز

  .260 :49ج: الغري

  .85, 76 :50ج

  .323 :47ج: الغريين

  .86, 85 :50ج

  .54 :22ج: غزة

  .166، 35 :22ج: الغوطة

  .312 :38ج: يضةالغ

  .219, 97, 82 :22ج: الغي�ن

  ـ ف ـ
  .245: 9ج: فارس

  .129 :13ج

  .130 :21ج

  .81, 80, 76, 35, 31 :22ج

  .47, 21 :24ج

  .240, 239, 161 :26ج

  .189, 183, 116 :27ج

  .308, 261 :28ج

  .255 :30ج

  .42 :37ج

  .340 :43ج

  .25 :45ج

, 234, 181, 79 ،169 :47ج

235 ,236.  

  .320 ،13 :48ج

  .185 :49ج

  .81 :22ج: فارقين

  .231 :2ج: فدك

  .344 :3ج

  .249, 216, 206 :4ج

, 86, 85, 84, 83, 82, 79 :5ج

130.  

  .59 :6ج

  .52 :7ج

  .158 :8ج

  .327, 264, 263, 149 :9ج

, 71, 70, 69, 67, 65, 62 :10ج

72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,79 ,



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     204
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

80 ,81 ,82 ,84 ,86 ,87 ,90 ,

91 ,92 ,95 ,96 ,99 ,103 ,

109 ,110 ,113 ,114 ,119 ,

126 ,127 ,129 ,145 ,148 ,

152 ,153 ,159 ,163 ,164 ,

165 ,167 ,168 ,172 ,178 ,

179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,

184 ,203 ,204 ,211 ,212 ,

213 ,226 ,227 ,229 ,230 ,

236 ,237 ,301.  

 .71, 46, 45 :11ج

  .228 :13ج

  .185, 144 :14ج

  .121 :15ج

  .41 :16ج

  .70 :19ج

, 233, 232, 220, 57 :21ج

234 ,235.  

  .284 :31ج

, 74, 57, 36, 33 :22ج: الفرات

189 ,282.  

  .55 :24ج

  .41, 11 :29ج

  .33 :30ج

, 229, 199, 198, 142 :38ج

234 ,235 ,253 ,254 ,255 ,

256 ,282 ,283 ,300 ,301 ,

312 ,313 ,314 ,315 ,317 ,

318 ,319 ,320 ,321 ,323 ,

324 ,325 ,327 ,340 ,343.  

  .32 :39ج

  .173, 170 :40ج

  .282 :44ج

  .173 :45ج

  .344 :47ج

, 156, 83, 80, 79, 35 :48ج

158.  

  .27 :22ج: الفرحة

  .98 :31ج: الفرضة

  .232 :44ج: فرنسا

  .82 :22ج: فرھان

  .225 :24ج: فزارة

  .44 :14ج: فسا

  .46 :22ج: الفسطاط

  .86 :49ج

  .54, 35, 28 :22جفلسطين: 

  .181, 176 :23ج

  .178, 176, 138, 133 :36ج

  .212 :37ج

  .136 :39ج
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  .145 :40ج

  .168 :41ج

  .119 :42ج

  .340 :43ج

  .328, 127 :44ج

  .95 :49ج

  .52 :35ج: الفلوجة

  .248 :48ج

  .158 :28ج: فيد

  .224 :44ج: فيينا

  ـ ق ـ
, 101, 99, 97 :13ج: القادسية

102 ,103 ,108 ,111 ,113 ,

115 ,116 ,128 ,129 ,130 ,

137 ,164 ,167 ,168 ,174 ,

175 ,184 ,187 ,189 ,229.  

  .254 :14ج

  .44 :22ج

  .235 :26ج

  .146 ،136 :27ج

  .66, 62 :28ج

  .70, 28 :29ج

  .211, 195 :30ج

  .239 :46ج

  .41 :22ج: قاشان

  .211, 210 :30ج: القاع

  .54 :22ج: قاطع

  .218 :23ج: القاھرة

, 188, 187, 182, 181 :2ج: قباء

190 ,192.  

  .355, 133 :38ج: قبة قبين

  .85 :50ج: قبر علي

  .121 :13ج: القدس

  .157 :14ج

  .181, 176 :23ج

  .83 :22ج: قرى العجم

  .83 :22ج: القرى

  .211 :30ج: القرعاء

  .325 :47ج

, 316, 15, 14 :36ج: قرقيسيا

325 ,329.  

  .253 :38ج

  .339, 338 :47ج

  .155, 95, 92, 80 :48ج

  .167, 57 :22ج :القرية

  .37, 36 :22ج: قرية سبأ

  .169, 43، 27, 25 :22ج: قزوين

  .334, 333, 261 :37ج: قزوين

  .325 :36ج: قسر

  .81، 75, 53 :22ج: قسطنطنيةال



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     206
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .343, 339 :24ج

, 264, 261, 257, 247 :42ج

265 ,269.  

  .173 :46ج

  .82 :22ج: القشاقش

  .117 :35ج: قطر بل

  .81 :22ج: القفجاق

, 323, 322 ،321 :48ج: زمالقل

324 ,325 ،326 ،337.  

  .106 :49ج

  .37 :22ج: القلعة

  .25 :22ج: قلھات

  .82, 44 :22ج: قم

  .250, 72 :49ج

  .82 :22ج: القماقم

  .284 :38ج: قناصرين

  .317, 315 :39ج

  .153 :11ج: قنة خامر

  .321 :38ج: قنسرين

  .83, 11 :48ج

  .32 :22ج: القنطرة

  .54 :47ج

  .65 :47ج: بردانقنطرة ال

  .80 :46ج: قنطرة الديرخان

  .83 :22ج: القواريق

  .144 :40ج: القواصى

  .79 :22ج: قوشان

  .196 :22جالقيعان: 

  .75 :22ج: القيعان الوسطى

  ـ ك ـ
  .43 :22ج: كازرون

  .25 :22ج: كاشان

  .42، 58 :22ج: كبش

, 285, 284, 268 :1ج: كرب�ء

291 ,293 ,297 ,299.  

  .319, 269 :2ج

  .221 :7ج

  .130 :8ج

  .8 :9ج

  .15: 14ج

  .42 :16ج

  .274 :18ج

  .228, 126, 119 :20ج

  .242, 111 :21ج

  .48 :22ج

  .55 :24ج

  .278 :26ج

  .24 :29ج

, 321, 286, 126, 27 :31ج
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362.  

  .268 :32ج

  .197، 27 :33ج

  .172، 19 :34ج

  .168 :36ج

  .263 :37ج

, 140, 138, 131, 127 :38ج

141 ,142 ,143 ,146 ,149 ,

207 ,349 ,355.  

  .274, 103 ،39 ,32 :39ج

  .262 :40ج

  .239, 89 :41ج

  .217, 168, 137 :42ج

  .302, 198 :44ج

  .241 :46ج

  .130, 68, 31 :50ج

  .82, 27 :22ج: الكرخ

  .98 :26ج

  .147 :47ج

  .43 :22ج: كرخا بغداد

  .80 :22ج: الكردود

  .139 :16ج: الكردوسية

  .192 :22ج: كركس

  .42 :22ج: كرمان

  .231 :14ج: كرمد

  .118 :15ج

  .192 :22ج: الكرھي

  .299 :48ج: كسكر

  .158, 157 :48ج: كفرتوثا

, 79, 77, 60, 58 :1ج: الكعبة

80 ,81 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,

90 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,

103 ,104 ,105 ,113 ,145 ,

358 ,361 ,362.  

, 171, 63, 62, 60, 59 :2ج

173 ,196.  

  .114 :4ج

, 273, 272, 270, 106 :5ج

274 ,275 ,278 ,279 ,284 ,

287 ,289 ,291 ,293 ,295 ,

312.  

  .335, 120, 119 :7ج

  .193 :8ج

  .236, 206, 188 :9ج

  .38 :10ج

 .165, 30 :11ج

  .23 :12ج

, 205, 204, 92, 46, 45 :13ج

206 ,252 ,346.  

  .114 :14ج
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  .272, 271, 255 :15ج

  .22, 20 :16ج

  .69 ,68, 67 :17ج

  .146, 90 :18ج

, 120, 119, 51, 47, 34 :20ج

123 ,124 ,130.  

  .30 :22ج

  .56 :31ج

  .263 :37ج

  .69 :38ج

  .177 :39ج

  .186, 82 :40ج

  .302, 205, 192 :41ج

, 264, 263, 261, 103 :42ج

267.  

  .61 :43ج

  .251, 245 :44ج

  .325, 20 :46ج

  .279, 151, 117, 12 :47ج

, 281, 280, 276, 245 :49ج

285.  

  .40, 39 :50ج

  .25 :22ج: الكليا

  .84 :50ج: الكناسة

  .26 :22ج: الكنيس

  .41 :22ج: الكورة

  .25 :31ج: كناسة الكوفة

  .224 :44ج: كنيسة القيامة

  .305 :17ج: كوخى

  .26 :22ج: كوشا

  .39 :1ج: الكوفة

  .336, 106 :2ج

  .307 :5ج

  .173 :6ج

 .230 :11ج

, 112, 103, 102, 101 :12ج

113, 160 ,282 ,289 ,303 ,

319 ,323.  

, 153, 151, 95, 46, 44 :13ج

155 ,156 ,158 ,159 ,160 ,

180 ,199 ,201 ,332 ,334 ,

336 ,339 ,341 ,345.  

  .204, 173, 129, 128 :14ج

  .84 :15ج

, 145, 144, 142, 42 :16ج

146 ,148 ,149 ,170 ,192 ,

193 ,196 ,197 ,202 ,250 ,

253 ,270 ,271 ,281 ,283 ,

288 ,290 ,297 ,321 ,327.  

, 145, 134, 121, 48, 42 :17ج
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267 ,305 ,306 ,312 ,333.  

, 221, 219, 209, 55 :18ج

223 ,334 ,337 ,339.  

, 191, 177, 169, 162 :19ج

195 ,207 ,208 ,209 ,268 ,

276 ,281 ,284.  

, 152, 151, 149, 148 :20ج

153 ,231 ,248 ,255 ,259 ,

272.  

, 128, 127, 100, 49 :21ج

130 ,132 ,133 ,135 ,136 ,

137 ,138 140، 145 ,146 ,

149 ,150 ,151 ,163 ,281 ,

283 ,295 ,309.  

 ,55, 50, 42, 37, 34, 23 :22ج

77 ،79 ,85 ,117 ,118 ,132 ,

157 ,185 ,188 ,211 ,212 ,

267 ,324 ,325 ,326.  

, 177, 169, 168, 49 :23ج

179.  

  .304, 82، 74 ,9 :24ج

, 159, 157, 147, 50 :25ج

161 ,163 ,183 ,199 ,200 ,

217 ,219, 220 ،234 ,250 ,

261 ,264 ,265 ,283 ,284 ,

285 ,286 ,287 ,289 ,321.  

, 86, 47, 45, 44, 43, 33 :26ج

87 ,111 ,139 ,142 ,146 ,

171 ,172 ,174 ,183 ,220 ,

223.  

, 14, 12, 11, 10, 8, 7 :27ج

17 ,22 ,24 ,25, 26 ،27، 31 ,

32 ,33 ,111 ,112 ,116 ,117 ,

179 ,183 ,184 ,185 ,186 ,

187 ,188 ,189 ,195 ,196 ,

197 ,199 ,200 ,325.  

, 60, 55, 52, 51, 50, 15 :28ج

62 ,64 ,65 ,66 ,68 ,70 ,78 ,

79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,88 ,89 ,

90 ,94 ,100 ,101 ,103 ,105 ,

109 ,110 ,152 ,160 ,171 ,

178 ,180 ,206 ,224 ,242 ,

262 ,292 ,293 ,296.  

, 50, 16, 15, 14, 11, 9 :29ج

52 ,64 ,83 ,84 ,90 ,91 ,92 ,

100 ,105 ,107 ,108 ,109 ,

110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,

115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,

120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,

126 ,134 ,146 ,163 ,184 ,



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     210
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

197 ,199 ,200 ,213 ,227 ,

238 ,258 ,259 ,263 ,314.  

, 124, 123, 104, 20 :30ج

125 ,131 ,132 ,135 ,141 ,

143 ,158 ,180 ,316 ,323.  

  .323, 259, 225 :31ج

  .318, 308، 159, 158 :32ج

, 181, 117, 108, 106 :33ج

215 ,216 ,231.  

, 279, 236, 211, 112 :34ج

280 ,316 ,317 ,319 ,321 ,

322.  

, 48, 46, 44, 39, 38, 37 :35ج

49 ,52 ,55 ,71, 73 ،83 ,91 ,

93 ,109 ,115 ,117 ,118 ,

121 ,122 ,127 ,129 ,139 ,

144 ,298 ,300 ,301 ,308 ,

313 ,323.  

, 29, 22, 21, 17, 14 ،11 :36ج

55 ,67 ,71 ,83 ,94 ,115 ,

116 ,117 ,118 ,124 ,125 ,

126 ,128 ,137 ,142 ,153 ,

166 ,176 ,198 ,206 ,211 ,

213 ,261 ,268 ,298 ,335 ,

362.  

, 157, 146, 116, 18, 16 :37ج

216 ,222 ,261 ,288 ,327 ,

328 ,338 ,345 ,346 ,356 ,

368 ,382.  

, 98, 97, 93, 90, 11, 7 :38ج

99 ,101 ,102 ,127 ,129 ,

167 ,188 ,189 ,199 ,201 ,

253 ,256 ,263 ,291 ,293 ,

321 ,333 ,344 ,349 ,351 ,

354.  

  .108, 95, 31 :39ج

, 143, 142, 132, 86, 58 :40ج

198 ,214 ,281 ,284.  

  .261 :41ج

, 160, 159, 158, 82, 70 :42ج

167 ,322 ,324.  

  .138, 134, 35 :43ج

  .221, 127, 126, 81 :44ج

, 179, 173, 169, 149 :45ج

195 ,205 ,206 ,208 ,213 ,

232 ,257 ,327 ,328 ,329 ,

363 ,369.  

, 31, 27, 26, 21, 15, 11 :46ج

59 ,60 ,77 ,78 ,79 ,106 ,

107 ,127 ,145 ,147 ,149 ,
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154 ,158 ,163 ,167 ,171 ,

192 ,193 ,225 ,240 ,242 ,

270 ,312 ,317 ,318 ,321 ,

322 ,323 ,335 ,345.  

, 74, 73, 63, 61, 52, 48 :47ج

97 ,99 ,108 ,124 ,133 ,146 ,

152 ,162 ,163 ,170 ,171 ,

179 ,181 ,192 ,193 ,199 ,

218 ,220 ,235 ,248 ,255 ,

287 ,296 ,313 ,314 ,315 ,

321 ,322 ,323 ,325 ,327 ,

341 ,345 ,346 ,363 ,366.  

, 47, 33, 32, 30, 26, 9 :48ج

48 ,49 ,53 ,80 ,101 ,197 ,

201 ,205 ,210 ,214 ,215 ,

216 ,218 ,225 ,231 ,235 ,

236 ,257 ,258 ,260 ,270 ,

289 ,294 ,309 ,320.  

, 120 ,90, 89, 55, 50 :49ج

125 ,130 ,162 ,170 ,182 ,

184 ,187 ,194 ,198 ,208 ,

222 ,229 ,259 ,260 ,328 ,

329.  

, 99, 87, 86, 85, 83, 31 :50ج

119.  

  .233 :44ج: كولومبيا

  .193 ،192 :16ج: كويفة ابن عمر

  .95 :39ج

  ـ ل ـ
  .233 :44ج: Eسييررا

  .231 :44ج: Eيبزيغ اUلمانية

  .231 :44ج: Eيبزيغ

  .100, 80, 73 :22ج: انلبن

  .38 :22ج: اللخمة

  .42 :22ج: لونجه

  .225 :44ج: لوند

  ـ م ـ
  .82 :22ج: مازندران

  .130 :21ج: ماسبذان

  .160 :47ج

  .82 :22ج: المالق

  .130 :21ج: ماه

  .127 :21ج: البصره ماه

  .127 :21ج: الكوفه ماه

  .226 :44ج: المتحف انكليزي

  .41 :22ج: المثقة

  .27 :22ج: المدارس

  .44 :22ج: المداغة

 .233, 230 :11ج: المدائن
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  .151, 150 :13ج

  .42 :16ج

  .305: 17ج

  .189 :20ج

, 159, 130, 128, 125 :21ج

161 ,163 ,164 ,181 ,201.  

  .37 :22ج

  .342, 338 :24ج

, 106, 58, 51, 48, 47 :26ج

107 ,108 ,109 ,110 ,118.  

  .320, 183 :27ج

  .147, 121, 100, 70 :29ج

  .227 :30ج

  .115 :35ج

, 167, 164, 159, 155 :38ج

197 ,201 ,349 ,356.  

  .122 :42ج

, 172, 99, 96, 95, 52 :46ج

181 ,219 ,220 ,317 ,318 ,

321 ,322 ,349.  

  .161, 152, 16 :47ج

  .80, 79 :48ج

  .183, 130 :49ج

  .82 :22ج: ن الخطأئمدا

  .158 :38ج: مدائن كسرى

  .49 :24ج: مدين

  .268 :28ج: لرزقمدينة ا

  .54 :22ج: مدينة الزنج الكبرى

  .46 :22ج: مدينة فرعون

، 38, 30 :1ج: المدينة المنورة

300 ,306 ,309 ,318 ,320.  

, 133, 112, 81, 78, 54 :2ج

181 ,182 ,183 ,185 ,186 ,

187 ,190 ,201 ,202 ,205 ,

211 ,213 ,223 ,238 ,242 ,

288 ,325 ,331 ,338.  

, 145, 111, 110, 83, 82 :3ج

193 ،227 ,251 ,252 ,253 ،

255 ،259 ،267 ،271 ،272 ,

273 ,279 ,283 ,295 ,325 ,

345 ,347.  

 ,127, 93, 37, 22, 10, 9 :4ج

128، 142 ,170 ,173 ,179 ,

183 ,200 ,204 ,206 ,259 ,

262 ,266 ,315 ,324 ,325 ,

327 ,328 ,332.  

, 115, 107, 100, 99, 79 :5ج

127 ,149 ,171 ,175 ,176 ,

177 ,192 ,197 ,219 ,230 ,

237 ,312 ,315 ,316 ,317.  



  ..ا*ماكن :فھرس
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, 115, 112, 105, 101, 96 :6ج

182 ,189 ,210 ,240 ,249 ,

257 ,258 ,260 ,263 ,264 ,

267 ,269 ,271 ,272 ,275 ,

281 ,288 ,289 ,297 ,300 ,

307 ,308 ,311 ,312 ,314 ,

315 ,318 ,321 ,327.  

, 28, 18, 17, 16, 15, 7 :7ج

30 ,33 ,36 ,65 ,66 ,68 ,72 ,

129 ,138 ,158 ,159 ,233 ,

250 ,260 ,263 ,267 ,269 ,

274 ,287 ,302 ,303 ,319.  

, 108, 107, 101, 90, 55 :8ج

194 ,196 ,204 ,289 ,307 ,

353 ,378.  

, 111, 72, 68, 65, 13 :9ج

138 ,149 ,150 ,168 ,172 ,

174 ,185 ,209 ,213 ,214 ,

215 ,221 ,240 ,252 ,319 ,

322 ,340 ,341 ,350.  

, 69, 56, 27, 23, 10, 8 :10ج

71 ,148 ,163 ,180 ,181 ,

219 ,255 ,281 ,297.  

, 72, 71, 63, 58, 38, 36 :11ج

74 ,80 ,91 ,100 ,105 ,106 ,

109 ,112 ,139 ,166 ,172 ,

174 ,195 ,196 ,197 ,198 ,

200 ,205 ,207 ,213 ,215 ,

222 ,223 ,224 ,238 ,239 ,

242 ,262 ,263 ,264 ,268 ,

270 ,271 ,275 ,282 ,285 ,

295 ,302 ,336 ,339. 

, 102, 101, 35, 32, 31 :12ج

161 ,203 ,207 ,212 ,220 ,

228 ,232 ,289 ,301 ,308 ,

322 ,335 ,337 ,338 ,339 ,

341.  

, 68, 66, 40, 35, 28, 10 :13ج

99 ,100 ,105 ,109 ,111 ,

112 ,124 ,125 ,126, 127 ,

129 ,133 ,134 ,136 ,137 ,

138 ,139 ,144 ,153 ,155 ,

167 ,171 ,180 ,187 ,201 ,

210 ,247 ,275 ,281 ,289 ,

316 ,334 ,343 ,346 ,356 ,

358.  

, 79, 73, 66, 54, 50, 28 :14ج

80 ,81 ,83 ,128 ,129 ,186 ,

191 ,204 ,210 ,239 ,261 ,

313 ,330 ,333 ,358 ,359.  
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, 113, 78, 69, 54, 27, 9 :15ج

119 ,125 ,159 ,176.  

, 192, 121, 119, 42, 17 :16ج

208 ,211 ,220 ,221 ,222 ,

224 ,229 ,271 ,279 ,283 ,

314 ,319 ,321 ,327.  

, 53, 50, 49, 43, 42, 7 :17ج

66 ,83 ,107 ,109 ,112 ,115 ,

124 ,126 ,127 ,135 ,136 ,

137 ,143 ,145 ,167 ,174 ,

187 ,196 ,203 ,226 ,227 ,

234 ,236 ,244 ,260 ,263 ,

286 ,287 ,297 ,305 ,308 ,

309 ,313 ,314 ,320 ,326 ,

328 ,329 ,335 ,340 ,341 ,

342 ,351 ,355 ,356.  

, 67, 66, 59, 57, 55, 49 :18ج

68 ,70 ,71 ,76 ,82 ,87 ,91 ,

100 ,105 ,108 ,134 ,146 ,

149 ,161 ,177 ,205 ,210 ,

216 ,218 ,219 ,222 ,223 ,

224 ,226 ,234 ,240 ,247 ,

248 ,249 ,253 ,254 ,258 ,

259 ,264 ,275 ,280 ,287 ,

289 ,291 ,308 ,327 ,346.  

, 58, 25, 24, 20, 14, 11 :19ج

87 ,95 ,107 ,127 ,131 ,133 ,

134 ,174 ,175 ,176 ,177 ,

186 ,187 ,210 ,213 ,215 ,

216 ,225 ,227 ,229 ,232 ,

233 ,236 ,241 ,246 ,253 ,

257 ,273 ,275 ,278.  

, 41, 36, 34, 25, 24, 16 :20ج

50 ,91 ,104 ,126 ,141 ,149 ,

153 ,159 ,180 ,202 ,203 ,

205 ,207 ,231 ,232 ,248 ,

251 ,264.  

, 98, 78, 70، 30 ,29 :21ج

101 ,132 ,133 ,137 ,138 ,

140 ,144 ,146 ,153 ,154 ,

175 ,250 ,251 ,256 ,257 ,

258 ,259 ,270, 271 ,272 ,

273 ,279 ,284 ,294 ,295 ,

296 ,297 ,298 ,299 ,300 ,

301 ,303 ,305 ,307.  

, 55, 48, 42, 38, 37, 36 :22ج

57 ,79 ,110 ,133, 138 ،151 ,

281 ,282.  

  .195, 167, 91, 90 :23ج

  .336, 259, 123, 71, 54 :24ج



  ..ا*ماكن :فھرس
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  .299, 234 :25ج

, 147, 144, 136, 131 :26ج

149 ,155 ,168 ,171 ,172 ,

175 ,176 ,187 ,194 ,197 ,

198 ,201 ,220 ,223 ,233 ,

239 ,241 ,276.  

, 67, 51, 42, 39, 15, 10 :27ج

99 ,112 ,125 ,144 ,145 ,

146 ,151 ,157 ,159, 163، 

168 ,169 ,179 ,181 ,183 ,

188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,195 ,196 ,198 ,

200 ,219 ,220 ,221 ,222 ,

225 ,232 ,236 ,242 ,295 ,

303 ,305 ,325 ,326 ,333 ,

336 ,338.  

, 16, 15, 14, 12, 11, 9 :28ج

17 ,37 ,103 ,131 ,132 ,133 ,

134 ,136 ,146 ,165 ,166 ,

167 ,171 ,174 ,177 ,180 ,

195 ,206 ,211 ,218 ,224 ,

231 ,233 ,234 ,235 ,241 ,

242 ,245 ,264 ,266 ,267 ,

269 ,270 ,272 ,273 ,275 ,

281 ,283 ,284 ,286 ,287 ,

289 ,290 ,292 ,293 ,294.  

, 110, 64, 40, 16, 15 :29ج

115 ,119 ,120 ,141 ,156 ,

163 ,165 ,184 ,239 ,240 ,

241 ,246 ,247 ,248 ,253 ,

258.  

, 104, 93, 48, 41, 26, 7 :30ج

105 ,114 ,130 ,145 ,160 ,

161 ,185 ,191 ,193 ,195 ,

237 ,316 ,323 ,324.  

, 86, 85, 63, 53, 23 :31ج

110 ,112 ,136 ,139 ,140 ,

179 ,180 ,183 ,212 ,213 ,

217 ,219 ,220 ,234 ,244 ,

246.  

  .322, 285 :32ج

, 155, 136, 129, 74, 33 :33ج

170 ,179 ,183 ,224 ,266 ,

267 ,284.  

، 106 ,105, 104, 85 :34ج

117، 162 ,209 ,210 ,211 ,

212 ,213 ,214 ,216 ,218 ,

219 ,220 ,221 ,222 ,226 ,

236 ,244 ,246 ,253 ,254 ,

258 ,278 ,287 ,318 ,320.  
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, 117, 93, 91, 41, 37 :35ج

121 ,127 ,129 ,139 ,140 ,

143 ,157 ,310.  

, 116, 108, 100, 84, 23 :36ج

119 ,124 ,138 ,223 ,236 ,

251 ,261 ,272 ,285 ,286 ,

289 ,322 ,346 ,361.  

, 192, 95, 70 ,69, 16 :37ج

213 ,263.  

  .344, 150 :38ج

, 164, 146, 133, 80 :39ج

176 ,214 ,215 ,261.  

  .131, 130, 58, 57 :40ج

  .351, 334, 305, 137 :41ج

  .271, 264, 256, 253 :42ج

, 333, 277, 265, 263 :43ج

335.  

, 176, 127, 98, 47, 23 :44ج

241 ,244.  

  .313, 250 :46ج

  .102 :47ج

, 57, 55, 49, 25, 24 ,18 :48ج

58 ,164 ,178 ,195 ,196 ,

197 ,198 ,199 ,200 ,208 ,

209 ,210 ,217 ,234 ,235 ,

236 ,271 ,272 ,293 ,301 ,

303 ,306 ,309 ,324.  

  .182, 172 :49ج

  .135, 84, 83 :50ج

 79 ،75 :22ج: )المراقش( مراكش

81 ،188.  

  .269 :42ج: مران

  .222 :16ج: المربد

  .229, 191, 189 :28ج

  .129 :21ج: المرج

  .43 :22ج: مرقون

  .82, 43 :22ج: مرو

  .200 :7ج: المروة

  .151 :22ج

  .92 :23ج

  .59, 58 :24ج

  .215 :26ج

  .41 :50ج

  .43 :50ج: المزدلفة

  .97 :38ج: مسجد أبي سبرة

  .116 :5ج اUحزاب:مسجد 

  .مسجد الكوفة :راجع :المسجد اUعظم

  .107 :23ج: المسجد اUقصى

 :4ج: (بالمدينة) د أمير المؤمنينمسج

22.  



  ..ا*ماكن :فھرس
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، 144، 143 :47ج: براثامسجد 

145 ,146, 147 ،148 ,152 ,

361.  

  .127 :33ج: مسجد الحدان

 ,84، 83، 79 :1ج: المسجد الحرام

85 ،143 ،185 ,348 ,351 ,

352.  

  .52 :2ج

, 293, 279, 267, 265 :5ج

295 ,304 ,303 ،306 ,312 ،

320.  

  .82 :6ج

, 119, 101, 49, 24, 11 :7ج

199، 200.  

  .219 :10ج

  .316 :13ج

  .39 :16ج

  .312 :18ج

  .202 :48ج

  .129 :20ج

  .37 :50ج

  .45, 44 :50ج: مسجد الخيف

  .129 :7ج

  .مسجد النبي :راجع :مسجد الرسول

راجع مسجد  :مسجد رسول هللا

  .النبي

  .322 :6ج: مسجد الضرار

  .22, 12 :4ج: مسجد الفتح

  .326 :3ج: مسجد الفضيخ

  .211, 192 :2ج: مسجد قباء

  .139 :9ج

  .197 :19ج

  .172 :20ج

  .48 :13ج

  .99: 5ج: مسجد الكوفة

  .170 :16ج

  .24 :21ج

  .103 :35ج

  .212، 261 :49ج

  .94 ،82 :50ج

  .مسجد النبي  :راجع :مسجد المدينة

  .184 :1ج: مسجد النبي

  .192 :2ج

  .265: 7ج

  .208، 162 :8ج

  .139 :9ج

  .249، 39 :13ج

  .333 :16ج

  .101، 49 :18ج
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  .164 :32ج

  .108, 76 :50ج

  .راجع مسجد النبي :المسجد النبوي

  .117 :35ج: مسكن

  .88 :49ج: المسناة

  .43 :50ج: المشعر الحرام

  .145, 141 :50ج: مشھد

  .81 :22ج: المصاعد

  .47 :22ج: المعادة

  .325 :1ج: مصر

  .67 :8ج

  .340, 43 :13ج

  .173, 162, 66 :14ج

  .293, 287 :16ج

, 52, 51, 49, 41, 30, 8 :18ج

53 ,55 ,56 ,58 ,66 ,69 ,76 ,

80 ,132 ,144 ,166 ,215 ,

216 ,217 ,218 ,219 ,220 ,

221 ,239 ,242 ,248 ,269.  

, 135, 134, 120, 107, 8: 17ج

142 ,144 ,145 ,268 ,308 ,

309 ,312 ,313 ,315 ,320 ,

333 ,335 ,336 ,340.  

  .276, 254 :19ج

  .242, 25 :20ج

, 134, 133, 132, 131 :21ج

135 ,136 ,137 ,138 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,144 ,148 ,

149 ,163 ,174 ,175 ,179 ,

180 ,181 ,183 ,184 ,185 ,

186 ,187 ,190 ,273 ,297.  

, 76, 47 ،36 ,35, 34, 28 :22ج

80 ,121 ,283.  

, 220, 218, 172, 171 :26ج

233.  

, 147 ،139، 138, 136 :27ج

229.  

, 206, 171, 110, 92 :28ج

293.  

, 110, 69, 68, 64, 16 :29ج

120 ,121 ,136 ,184.  

  .324, 104, 41, 33 :30ج

  .304, 229 :32ج

  .318, 179, 37 :33ج

, 125, 124, 121, 34 :35ج

126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,

131 ,133 ,135 ,137 ,141 ,

153 ,154 ,156 ,157 ,158 ,

159 ,160 ,174 ,175 ,177 ,

192 ,198 ,300.  
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, 140, 139, 136, 47 :36ج

141 ,142 ,143 ,145 ,164 ,

166 ,168 ,170 ,175 ,176 ,

179 ,182 ,184 ,186 ,201 ,

231 ,266 ,291 ,303.  

, 212, 161, 55, 18, 16 :37ج

367 ,368.  

  .304 :39ج

  .334, 183, 146 :40ج

, 330, 207, 172, 14 :41ج

345 ,355.  

, 225, 188, 187, 168 :43ج

340.  

  .127, 122, 107, 98, 88 :44ج

  .279, 269 :45ج

  .314, 201 :46ج

  .102 :47ج

, 217, 190, 178, 173 :48ج

294 ,303 ,304 ,309 ,310 ,

315 ,316 ,317 ,319 ,320 ,

321 ,322 ,323 ,324 ,325 ,

337.  

, 26, 25, 23, 19, 11, 7 :49ج

29 ,42 ,43 ,44 ,75 ,77 ,78 ,

79 ,80 ,81 ,84 ,88 ,89 ,90 ,

91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,99 ,100 ,

104 ,106 ,107 ,108 ,113 ,

125 ,176 ,208 ,327.  

  .257 :22ج: المعينعة

  .185 :21ج: المغرب

  .84 :22ج

  .211 :30ج: المغيثية

  .70 :19ج: مقام إبراھيم

  .51 :20ج

  .249 :18ج: مقابر اليھود

  .192 :28ج: مقبرة بني مازن

, 148, 115, 111، 39 :1ج: مكة

341 ,342 ,348 ,349.  

, 62, 59, 54, 52, 48, 44 :2ج

73 ,74 ,112 ,113 ,123 ,124 ,

125 ,129 ,131 ,138 ,147 ,

156 ,158 ,162 ,166 ,171 ,

185 ,199 ,205 ,211 ,223 ,

238 ,259 ,325 ,339.  

, 252, 251، 113, 82, 58 :3ج

253 ,259 ،260 ,263 ,281 ,

282 ,323.  

, 103, 101, 66, 31, 14 :21ج

128 ,130 ,133 ,154 ,260 ,

277.  
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, 78, 55, 48, 42, 39, 23 :22ج

110 ,119 ,133 ,139 ,150 ,

151 ,185 ,261 ,281 ,282 ,

283 ,289.  

, 117, 113, 103, 50 :23ج

118 ,167 ,176 ,177 ,180 ,

184 ,195 ,196 ,263.  

 ,58, 56, 54, 27, 26 ,10 :24ج

71، 190.  

  .263, 225, 185 :25ج

, 147, 133, 132, 130 :26ج

160 ,161 ,163 ,166 ,181 ,

188 ,197 ,198 ,199 ,215 ,

216 ,218 ,219 ,223 ,239 ,

248 ,249 ,264 ,276 ,288 ,

315 ,324.  

, 151, 99, 68, 41, 39 :27ج

157 ,188 ,192 ,195 ,196 ,

198 ,218 ,219 ,220 ,221 ,

222 ,226 ,246 ,250 ,253.  

, 129, 37, 13, 10, 9 :28ج

132 ,133 ,134 ,136 ,148 ,

211 ,254 ,268 ,269 ,292.  

, 189, 115, 78, 59, 57 :29ج

310 ,311.  

, 192, 105, 104, 93 :30ج

205 ,209 ,210 ,211 ,316 ,

324.  

  .216 :34ج

  .261, 186 :36ج

, 194, 99, 95, 70, 69 :37ج

263 ,347.  

, 214, 176, 169, 135 :39ج

337.  

  .315 :41ج

  .253 :42ج

  .271 :43ج

  .127 ،47، 19 :44ج

, 132, 128, 127, 53 :45ج

141 ,301 ,372.  

, 278, 272, 107, 106 :46ج

287 ,321 ,322 ,351.  

  .325, 220 :47ج

, 46, 45, 43, 37, 25, 24 :48ج

47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,54 ,

55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,62 ,

65 ,67 ,69 ,70 ,71 ,75 ,88 ,

141 ,142 ,144 ,147 ,150 ,

196 ,200 ,202 ,203 ,216 ,

217 ,231 ,232 ,234 ,235 ,
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289 ,293 ,294.  

, 153, 152, 149, 118 :49ج

156 ,157 ,158 ,161 ,162 ,

163 ,165 ,167 ,171 ,173 ,

177 ,181 ,182 ,184 ,186 ,

187 ,188 ,196 ,223 ,234.  

  .45, 44, 40 :50ج

  .119 :7ج: الملتزم

  .41 :22ج: المنصورية

  .41 :22ج: المھجمة

  .198 :14ج: المھراس

  .174 :4ج: المؤتفكات

  .57 :22ج: المؤتفكة

  .129 :21ج: الموصل

  .82, 81 ،57 ,44, 38, 37 :22ج

  .113, 111, 110 :25ج

  .13 :36ج

  .167, 165, 164 :38ج

  .47 :22ج: الموطة

  .42 :22ج: ممد

  .83 :22ج: مناخر القيعان

 .63 :11ج: منھل

  .39 :1ج: منى

  .101 :16ج

  .286, 227, 223, 177 :23ج

  .54 :24ج

  .161 :43ج

  .56 :48ج

  .292 :3ج: مؤتة

  .190, 179 :5ج

  .300 :7ج

 .284, 139, 138 :11ج

  .258 :18ج

  .121 :19ج

  .117 :23ج

  .39 :29ج

  .258, 23 :31ج

  .264 :38ج

  .129 :21ج: ميافارقين

  .296 :13ج: ميسان

  .39 :50ج: الميقات

  .225 :44ج: ميونخ

  ـ ن ـ
  .74 :22ج: النجاة

  .79, 33, 27 :22ج: نجد

  .246 :27ج

  .160 :43ج

  .42, 41, 40 :13ج: نجران

  .160 :14ج
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  .133 :22ج

  .273 :46ج

  .236, 235, 204 :48ج

  .96 :13ج: النجف اUشرف

  .107, 48 :22ج

  .289, 287, 284 :25ج

  .317 :38ج

  .95, 85 :50ج

  .84 :50ج: نجف الحيرة

  .81 :22ج: النخيل

  .94 :13ج: النخيلة

  .117، 114, 101 :21ج

  .126 :30ج

  .292 :37ج

, 93, 91, 90, 89, 87, 11 :38ج

102 ,288 ,349 ,354.  

  .355, 352, 339, 173 :45ج

, 125, 124, 120, 62, 26 :46ج

126.  

, 152, 122, 84, 82, 80 :47ج

296.  

  .93, 83 :48ج

  .120 :49ج

  .102, 99 :38ج: نرس

  .129 :21ج: نصيبين

  .81، 45, 37 :22ج

، 158, 157، 156، 155 :48ج

159 ،315.  

  .42 :50ج: النمرات

  .233, 224 :44ج: النمسا

  .155 :13ج: نھاوند

  .146, 136 :27ج

  .71, 29 :29ج

  .83 :22ج: النھر

  .341 :24ج: نھربين

الوقائع قسم (راجع: النھروان: 

) مادة والغزوات واUيام والحروب

  ..»ارقون)حرب النھروان (الم«

  .82 :22ج: النھرين

  .43،80 :22ج: نوبةال

  .343 :24ج

  .25 :22ج: نوپا

  .83, 43 :22ج: نيشابور

  .26 :23ج

  .105 :47ج: نيل مصر

  .28 :22ج: نينوى

  .142 :38ج

  ـ ھـ ـ
, 58, 42, 33, 27 :22ج: ھجر
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137 ،169.  

  .350 :36ج

  .51 :37ج

  .238 :41ج

  .168، 167, 57 :22ج: ھرات

  .45 :22ج: ھراش

  .25، 81 :22ج: ھرمز

  .81, 76, 49, 37 :22ج: ھمدان

  .323 :36ج

  .52 :41ج

  .52 :46ج

  .103: 4ج: الھند

  .26 :22ج

  .343 :24ج

  .174 :29ج

  .50 :41ج

  .41 :22ج: الھويقين

  .129 :21ج: ھيت

  .14 :36ج

, 253, 198, 188, 127 :38ج

255 ,358.  

, 95, 93, 92, 82, 80, 79 :48ج

155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,

162 ,165.  

  .130 :49ج

  .56 :26ج: ھيكل زّربابل

  .57 :26ج: ھيكل ھيرودس

  ـ و ـ
, 211, 197 :30ج: وادي السباع

213 .  

  .241 :32ج

  .56 :24ج: وادي الس�م

  .91 :17ج: وادي القرى

  .305 :27ج

  .55, 52, 46 :48ج

  .136 :38ج: وادي طوى

  .47 :50ج: وادي نمرة

  .35 :22ج: اليابس يالواد

  .108, 57, 43 :22ج: واسط

  .211 :30ج: واقصة

  .192 :22ج: الوجش

  .336 :12ج: ج )غار( الوصيد

  .263 :42ج: وقعة الحرة

  .45 :22ج: وھان

  ـ يـ 
  .92 :26ج: اليابان

  .79 :22ج: يثرب

  .45 :26ج

  .294 :30ج
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  .56 :44ج

  .230 :11ج: اليرموك

  .223 :43ج: يحصب

  .307 :1ج: اليمامة

  .19 :4ج

  .206 :5ج

  .35 :8ج

  .345 :13ج

  .14 :14ج: اليمامة

  .212 :20ج

  .235, 220 :21ج

  .47 :22ج

  .209 :27ج

  .242, 224 :28ج

  .248 :29ج

  .267 :33ج

  .233, 150, 88 :48ج

, 310, 276, 148, 23 :1جاليمن: 

312.  

  . 35 :2ج

  .205, 204, 81 :3ج

  .205 :4ج

, 159, 157, 155, 153, 10 :6ج

160 ,161 ,165 ,166 ,167 ,

171 ,172 ,177 ,178 ,182 ,

183 ,199 ,219 ,221 ,222 ,

224 ,225 ,226 ,228 ,229 ,

232 ,233 ,235 ,237 ,238 ,

239 ,240 ,241 ,242 ,243.  

, 72, 71, 70, 67, 66, 65 :7ج

79 ,158 ,159 ,301 ,302.  

  .11 :8ج

  .59, 22, 19, 17, 16, 15 :10ج

, 206, 205, 155, 104 :11ج

210 ,219 ,221. 

, 160, 159, 154, 153 :13ج

180 ,295 ,337 ,339 ,344 ,

345.  

  .239 :14ج

  .84 :15ج

  .228, 107 :17ج

  .320, 224, 223 :18ج

, 214, 213, 212, 210 :19ج

215 ,254.  

, 137, 133, 128, 126 :21ج

138 ,143 ,206 ,302.  

, 76, 50, 47, 32, 31 :22ج

119 ,277.  

  .113 :23ج

  .236, 204, 16 :24ج
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  .160, 111 :26ج

, 220, 218, 147, 136 :27ج

221 ,224 ,245.  

  .113 :28ج

, 127, 124, 105, 104 :30ج

134 ,135 ,151 ,324.  

, 261, 259, 226, 107 :31ج

262 ,263.  

  .143, 125, 106 :33ج

  .23 :34ج

  .291, 215, 192 :36ج

  .364, 362, 345 :37ج

  .330, 172, 136 :39ج

, 147, 145, 143, 142 :40ج

280 ,295.  

, 158, 136, 60, 52, 12 :41ج

255 ,297 ,299 ,300 ,305 ,

351 ,369.  

, 186, 181, 167, 67, 63 :42ج

253.  

, 138, 134, 104, 61 :43ج

160 ,178 ,179 ,183 ,211 ,

212 ,216 ,217 ,231 ,234 ,

322 ,340.  

  .345, 344, 127, 80 :44ج

, 36, 30, 19, 17, 16, 14 :45ج

98 ,199.  

  .20 :47ج

, 178, 177, 174, 173 :48ج

196 ,197 ,202 ,203 ,210 ,

216 ,225 ,228 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,256 ,257 ,258 ,277 ,

289 ,293 ,294.  

  .136, 20 :49ج

  .197: 13ج: ينبع

  .342 :17ج

  .322, 208 :18ج

  .112 :27ج

  .54 :22ج: يھوداء
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  الجماعاتلفرق وارس القبائل وھف

  

  ـ آـ 
  .156 :22ج: آل إبراھيم

  .81, 80, 79, 75, 74: 27ج

  .172 :39ج

  .217 :30ج: آل أبي الحسن

  .201, 200 :31ج

  .138: 17ج: آل أبي العاص

  .243 :25ج

  .291: 13ج: آل أبي سفيان

  .32 :22ج

  .243 :25ج

  .320 :1ج: آل أبي طالب

  .283: 2ج

  .115: 15ج

  .19 :26ج

  .65 :33ج

  .304 :36ج

  .115, 45: 15ج: آل أبي لھب

، 283, 268: 14ج: آل أبي معيط

331.  

  .130, 44: 15ج

, 223،235 ،147 ,145: 16ج

251.  

  .220, 219: 14ج: آل الخطاب

  .318: 15ج

  .270: 14ج: آل الرسول

  .112 :40ج

  .267, 265 :26ج: آل الزبير

  .128, 123 :34ج

  .207 :40ج: آل الصلت بن خارجة

  . 261: 2ج: آل المھلب

، 96, 95, 93: 6ج: آل حاتم الطائي
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99 ,100 ,105 ,107 ,111.  

  .75 :22ج: آل حسان

  .325 :38ج: آل خارجة بن الصلت

  .204 :40ج: آل ذي الك�ع

  .326 :41ج: آل ذي حمام

  .324 :38ج: آل ذي يزن

  .287 :40ج

  .240: 9ج: آل زريق

  .14 :22ج: آل طه

  .173: 27ج: آل عبد مناف

  .319, 318 :1ج: آل عقيل

  .59 :50ج: آل علي

  .49: 15جآل عمر: 

  .189: 16ج

  .226: 20ج

  .323 :48ج

  .68 :22ج: آل عمران

  .73: 17ج: آل فرعون

  .38 :23ج

  .268, 258: 21ج: آل قيس

  .33: 5ج: آل محمد بن مسلمة

, 168, 163, 108: 10ج: آل محمد

170.  

  .330, 140, 139: 12ج

  .25: 16ج

  .97: 20ج

  .259 :23ج

  .163 :31ج

  .173, 172 :39ج

  .116 :41ج

  .275 :43ج

  .268, 258: 21ج: آل مضر

  .41 :49ج: آل مظفر

  .آل معيط: راجع: آل أبي معيط

  .52 :41ج: آل ھمذان

  .20 :31ج: آل ياسر

  .15 :22ج: آل ياسين

  .63, 62 :40ج: آل يعقوب

  لف ـأـ 
, 156, 155، 48 :22ج: اUبدال

157 ,158.  

  .201 :31ج: بناء الزبيرأ

  .317: 17ج: أبناء الطلقاء

  .168: 18ج

  .254: 19ج

  .233, 45: 20ج

  .197 :47ج

  .121 :49ج

  .176 :31ج: أبناء صوحان
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  .36 :50ج: أبناء علي

  .212 :48ج: أبناء فارس

  .254: 10ج: اUبياري

  .248 :44ج: اUتراك

  .75: 6ج: اUجلح

  .102: 2ج: اUحبار

  .28: 5ج

  .60: 13ج

  .250, 248: 17ج

  .258: 18ج اUحزاب:

  .121: 19ج

  .136 :23ج

  .204 :28ج

  .236 :42ج

  .189, 11 :44ج

  .197 :47ج

  .204: 16ج: اUحناف

 .154: 11ج: اUخابث

  .236: 16ج: إخوان الصفاء

  .258، 253: 33ج خوة يوسف: أ

  .192، 69 :22ج: اUراكمة

  .98, 82 :22ج: اUرمن

  .30 :47ج: اUزارقة

  .د: راجع: بنو أزداUز

  .اUزديون: راجع: بنو أزد

  .23 :34جاUساورة: 

  .64: 4ج: أسرى بدر

  .55: 7ج: اUشاعرة

  .67 :34ج

: 21ج: اUشعرون (اUشعريون)

44 ,105.  

  .106 :29ج

  .326, 325, 75 :41ج

  .225 :42ج

، 153, 152: 11ج: اUشعريون

154 ،155. 

  .361 :37ج

  .11 :38ج

  .72, 64 :41ج

  .330، 181 ,180, 177 :42ج

  .150 :43ج

  .328, 144, 37 :44ج

  .328 :45ج: أصحاب البرانس

  .89: 15ج: أصحاب الجمل

  .226: 20ج

  .318, 145, 136, 132 :30ج

, 110, 92, 49, 48, 47 :31ج    

139 ,162, 164، 178 ,213, 

261، 265 ,269 ,270 ,272 ,
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276 ,290 ,363 ,366.  

, 127, 99, 95, 82, 81 :32ج

152 ,153 ,154, 155 ،157 ,

158, 160 ،164 ،165 ,251 ,

252 ,253 ,257 ,263 ,291 ،

296.  

, 215, 189 ,213, 13 :33ج

216 ,226 ,253 ,311 ,322 ،

318 ,361.  

, 67, 66, 64, 63, 62, 9 :34ج

68 ,70 ,86 ,103 ,254 ,282 ,

285, 341، 342.  

  .131, 94 :35ج

  .329 :39ج

  .154 :40ج

  .333 :43ج

  .72, 14 :44ج

, 128, 127, 125، 122 :45ج

132 ,133, 137 ،138 ,369.  

  .46 :50ج: أصحاب السجاد

  .173: 9ج: أصحاب السقيفة

  .109: 13ج: أصحاب الشورى

  .297, 295: 14ج

  .280, 222, 87: 15ج

  .247: 18ج

  .48، 36 :30ج

  .145: 13ج: أصحاب العقبة

  .150, 144: 6ج: أصحاب الكساء

  .184: 8ج

  .60 :35ج

  .291 :46ج

 .262: 11ج: أصحاب الكھف

  .199 :48ج

  .101 :47ج: أصحاب النھر

  .162 :31ج: أصحاب النھروان

  .122 :47ج

  .89 :48ج

, 42 :32ج: أصحاب أمير المؤمنين

43 ,44 ،98 ,99 ,151 ,155 ,

158 ,193 ,213 239 ,252 ,

264 ,279 ,295 ,298 ,310 ,

321.  

, 74, 73, 68, 51, 49 :33ج

100 ,104 ,130 ،161 ,165.  

  .راجع: البدريونأصحاب بدر: 

, 251: 13ج: أصحاب رسول هللا

260.  

  .173: 19ج

  .172 :35ج

  .252، 236 :44ج
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  .329 :49ج: أطباء الكوفة

, 160, 156, 155: 13ج: اUعاجم

288 ,289 ,290 ,291 ,347.  

  .192: 14ج

  .210: 16ج

  .68: 19ج

  .307, 192, 97، 70 :22ج

 :6ج: اUعراب)( أعراب البوادي

271 ,320.  

  .195: 7ج

  .214, 213, 173, 172: 9ج

  .23: 10ج

 .75: 11ج

, 149, 141, 140, 139: 20ج

223 ,224.  

  .252 :22ج

  .342، 341 :44ج

  .323 :47ج

  .325, 52, 24 :48ج

  .137, 136, 130، 118 :49ج

  .75 :22ج: اUفاطيس

  .46, 26 :22ج: افرنج

  .54 :22ج: اUكاسرة

  .114 :43ج

  .79 :22ج: اUكامل

  .25 :22ج: أكراد ھمدان

  .32, 31 ،22:25ج: اUكراد

  .364، 237, 180 :47ج

  .130 :49ج

: 13ج: امبراطورية الكسروية  

304.  

  .117, 85, 82: 20ج: أمة محمد

  .229: 7ج: أمھات المؤمنين

، 323, 203، 36 :1ج: اUمويون

313.  

  .190: 7ج

  .351: 8ج

  .294: 9ج

  .22 ,21، 5: 10ج

 .244, 195: 11ج

  .338: 13ج

  .293, 112, 92, 30: 15ج

, 258, 249, 172, 30, 18: 17ج

265 ,267 ,268.  

  .76, 12: 18ج

  .61: 19ج

  .208: 20ج

  .128 :22ج

  .184 :30ج

  .239, 233, 112 :31ج
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  .95 :36ج

  .151 :38ج

  .198 :39ج

  .231 :41ج

  .217 :42ج

  .319 :43ج

  .95، 18 :44ج

  .316, 57 :45ج

  .197, 188 :49ج

  .300, 21 :22ج: اUنباط

  .70, 23 :1ج اUنبياء:

, 58, 54, 32 ،11, 8،10 :8ج

92 ,94 ,95 ,101 ،116 ,132 ,

202 ,220 ,221 ,287 ,308 ,

314 ,315 ,336 ,344 ,345.  

  .113، 43: 15ج

  .209, 179: 17ج

, 57, 56, 55, 54, 25, 24: 21ج

58 ,311.  

  .36 :34ج

  .302, 251 :44ج

  .338 :48ج

, 236, 210, 132, 98 :49ج

239 ,254, 263، 265 ,267 ,

278 ,281 ,288 ,303 ,315 ,

316 ,327 ,328.  

  .208 :48ج: أنصار رسول هللا

 :32ج: (أمير المؤمنين) أنصار علي

190 ,191 ،312.  

  .119 :1ج: اUنصار

, 221, 220, 182, 132: 2ج

224 ,225 ,267 ,276 ,279 ,

280 ,284 ,286 ,317 ,343.  

, 171, 169, 145, 125: 5ج

219 ,255 ,323.  

  .173, 116, 106, 60, 54: 6ج

  .148, 65: 7ج

, 230, 209, 196, 162: 8ج

232 ,233 ,246 ,247 ,267 ,

268 ,317 ,330 ,331 ,332 ,

335 ,336 ,378 ,379.  

, 69, 68, 65, 26, 24, 22: 9ج

76 ,77 ,78 ,79 ,82 ,101 ,

102 ,117 ,118 ,119 ,121 ,

122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,

129 ,132 ,142 ,143 ,144 ,

145 ,146 ,152 ,153 ,154 ,

155 ,156 ,157 ,158 ,171 ,

191 ,193 ,200 ,212 ,213 ,

215 ,235 ,262 ,268 ,284 ,
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285 ,286 ,287 ,293 ,299 ,

304 ,312 ,324 ,327 ,332 ,

334 ,335 ,336 ,337 ,338 ,

339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,

344 ,345 ,346 ,347 ,348.  

, 52, 46, 45, 43, 33, 19: 10ج

61 ,62 ,63 ,64 ,81 ,90 ,119 ,

122 ,126 ,127 ,129 ,136 ,

175 ,230 ,244 ,245 ,255 ,

259 ,300.  

, 182, 119, 74, 55, 15: 11ج

209 ,265 ,313. 

, 89, 88, 64, 61, 58, 24: 12ج

90 ,129 ,142 ,182 ,204 ,

205 ,207 ,219 ,220 ,223, 

225 ,229 ,274 ,301 ,307 ,

355.  

, 124, 105, 104, 28, 7: 13ج

126 ,133 ,151 ,153 ,224 ,

227 ,232 ,262 ,316.  

, 213, 210, 124, 104: 14ج

230 ,231 ,232 ,236 ,269 ,

302 ,345.  

, 111, 74, 55, 51, 47: 15ج

120 ,141 ,142 ,199 ,243 ,

288.  

, 39, 36, 35, 11, 10, 9: 16ج

174 ,187, 188 ,228 ,239 ,

240 ,327.  

, 215, 214, 191, 188: 17ج

237 ,265 ,322 ,331.  

, 230, 128, 71, 68, 49: 18ج

233 ,236 ,246 ,247 ,252 ,

253 ,256 ,290 ,347.  

, 88, 48, 47, 45, 33, 21: 19ج

89 ,90 ,94 ,96 ,114 ,141 ,

143 ,148 ,150 ,159 ,174 ,

176 ,177 ,191 ,202 ,208 ,

211 ,212 ,213 ,253 ,254 ,

272.  

, 29, 27, 25, 17, 16, 12: 20ج

44 ,48 ,53 ,55 ,60 ,63 ,65 ,

83 ,86 ,126 ,149 ,154 ,155 ,

161 ,169 ,170 ,171 ,208 ,

225 ,240 ,256.  

  .153, 139, 78, 34, 29: 21ج

  .231, 230 :22ج

  .242, 123, 71 :24ج

  .253 :25ج

, 198, 197, 160, 157 :26ج
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265 ,267 ,268 ,273 ,274 ,

318, 320، 321 ,323.  

, 49, 48, 30, 24, 11, 10: 27ج

157, 159، 162 ,163 ,164, 

191، 205, 209، 256 ,257 ,

258.  

, 17, 16, 15, 14, 10, 9 :28ج

18 ,104 ,160 ,195 ,205 ,

210 ,212 ,217 ,218 ,237 ,

268 ,281 ,282 ,284 ,302.  

, 64, 54, 43, 39, 17, 16 :29ج

121 ,156, 195 ,239.  

, 100, 98, 97, 47, 13 :30ج

132 ,142 ,159 ,160 ,161 ,

183 ,187 ,299 ,303.  

  .274, 263, 255, 94, 89 :31ج

, 132, 130, 109, 97 :32ج

133 ,141 ,161 ,162 ,163 ,

164 ,210 ,295 ,296.  

, 263, 257, 227, 81 :33ج

290 ,332 ,334.  

  .202, 174, 141, 63, 23 :34ج

, 133, 130, 106, 71 :35ج

233 ,235 ,307 ,308 ,314 ,

316 ,319 ,323 ,332.  

, 33, 30, 29, 28, 25, 13 :36ج

37 ,85 ,101 ,105 ,116 ,118 ,

196 ,205 ,210 ,211 ,213 ,

216 ,217 ,219 ,228 ,231 ,

236 ,237 ,238 ,241 ,242 ,

243 ,247 ,248 ,278 ,280 ,

283 ,284 ,286 ,300 ,308 ,

345 ,349 ,351 ,353.  

, 35, 33, 31, 18, 16, 12 :37ج

46 ,60 ,78 ,85 ,86 ,90 ,91 ,

94 ,95 ,101 ,108 ,178 ,179 ,

192 ,193 ,194 ,198 ,202 ,

214 ,215 ,219 ,220 ,222 ,

227 ,228 ,238 ,249 ,288 ,

289 ,295 ,296 ,339 ,361 ,

374 ,381.  

  .297, 93 :38ج

, 104, 100, 92, 51, 29 :39ج

124 ,125 ,128 ,131 ,134 ,

151 ,153 ,154 ,155 ,159 ,

164 ,166 ,167 ,168 ,185 ,

186 ,187 ,190 ,191 ,195 ,

198 ,203 ,205 ,222 ,223 ,

224 ,328 ,329.  

, 123, 122, 116, 58, 9 :40ج
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130 ,131 ,169 ,171.  

, 150, 147, 135, 126 :41ج

189 ,190 ,222 ,227 ,251 ,

341.  

, 85, 84, 83, 76, 73, 18 :42ج

157 ,176 ,188 ,189 ,228 ,

229 ,236 ,237 ,244 ,245 ,

249 ,250 ,251 ,253 ,254 ,

256 ,280 ,345 ,349 ,355.  

, 301, 300, 177, 176 :43ج

302 ,306 ,314 ,324 ,325 ,

328 ,329 ,331 ,333 ,334 ,

339 ,362.  

, 14, 13, 12, 11, 10, 9 :44ج

15 ,17 ,18 ,19 ,24 ,38 ,97 ,

140 ,270 ,297 ,332.  

, 295, 277, 227, 21 :45ج

336.  

, 249, 248, 129, 19 :46ج

250 ,264 ,280 ,350.  

  .343, 215, 214, 197 :47ج

, 198, 151, 150, 88, 50 :48ج

208 ,307.  

  .189, 185, 119 :49ج

, 179, 173 :45ج: اUنماريون

370.  

  .30, 11: 16ج: أحد أھل

  .324 :38ج: اUردن أھل

  .144 :40ج

  .97: 5ج: ماس� أھل

  .55: 8ج

  .85, 68: 20ج

  .176 :38ج: اUنبار أھل

  .179 :47ج: اUھواز أھل

  .36 :50ج: ايمان أھل

  .326: 6ج: الباطل أھل

  .84 :36ج: البحرين أھل

  .44, 43, 15 :34ج: البدعة أھل

  .123 :47ج: البصائر أھل

  .299: 12ج: البصرة أھل

  .321: 17ج

  .223, 218 ،216 :18ج

  .276, 269, 268, 176: 19ج

 ،158، 150, 149, 89 :32ج

160 ,207 ,234 ,247 ,303.  

, 114, 113, 103, 99 :33ج

116 ,117 ,119 ,123 ,124 ,

126 ,134 ,136 ,139 ,266 ,

268 ,270 ,272 ,309 ,312 ,

329 ,330 ,332.  
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, 38, 14, 13, 12, 10, 9 :34ج

39 ,51 ,61 ,63 ,79 ,108 ,

121 ,123 ,168 ,215 ,282 ,

300 ,301 ,310 ,319 ,320 ,

326 ,327 ,328 ,330 ,331 ,

332 ,333 ,334 ,339 ,340.  

, 49, 40, 37, 32, 10, 9 :35ج

55 ,73 ,241 ,242 ,249 ,250 ,

253 ,320.  

  .278، 211 :36ج

، 302, 296, 290، 82 ,17 :37ج

339.  

  .146 :38ج

  .109, 51 :39ج

  .146 :40ج

  .261, 114 :41ج

  .278, 96 :46ج

, 186, 180, 179, 58 :47ج

230 ,231 ،234.  

  .307, 16 :48ج

  .230، 165 ،161 ,125 :49ج

  .84 :47ج: البصيرة أھل

 .119: 11ج: البطاح أھل

  .24 :48ج: البوادي أھل

 :1ج: »عليھم الس�م«البيت  أھل

34 ،36 ,37 ,73.  

 ،261 ,251, 217, 211, 15: 2ج

280 ,319.  

  .59: 3ج

  .25: 4ج

  .51: 5ج

  .149، 148 :6ج

  .169, 119, 72, 47: 7ج

, 136, 130, 129, 87, 86: 8ج

157 ,158 ,163 ,164 ,165 ,

166 ,167 ,173 ,174 ,176 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,

183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,

189 ,202, 213، 233 ,264 ,

284 ,300 ,326 ,328 ,340 ,

341 ,365.  

, 228, 170, 112, 100: 9ج

236 ,260 ,285 ,287 ,293.  

  .، 303 179، 60، 45: 10ج

 ،83، 82 ,73, 71، 58: 11ج

130, 172 ،208، 241, 299، 

316. 

  .304, 106, 94, 29, 24: 12ج

 ،235 ,233, 230, 228: 13ج

257 ,267 ،268 ,269 ,311 ،
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322 ،327.  

, 109, 99, 94, 32،63: 14ج

185 ,225 ,236 ,241.  

, 125, 97, 58، 56 ,18: 15ج

145, 163، 181 ,183 ,240 ,

247.  

, 35, 25, 23, 19, 15, 11: 16ج

77 ،180 ,245.  

, 200, 187, 172, 30: 17ج

201 ,346.  

  .338, 73: 18ج

، 168, 94 ،73، 70 ,59: 19ج

227.  

  .193, 192, 97, 78: 20ج

  .298, 273, 246, 235 :30ج

, 246, 204, 182, 122 :31ج

259 ,263 ,317 ,324.  

  .60 :32ج

 ،124 ,42, 41, 40, 27 :34ج

136 ،140 ,141 ,225 ,302 ,

303 ,314 ،323.  

, 59, 47, 45, 30 ،29 ,28 :35ج

60 ,74 ,79 ,80 ,86 ,163 ,

202 ,203 ,204 ,222 ,224 ,

225 ,227 ,237 ,269 ,292 ,

316.  

, 209, 149, 101, 43 :36ج

216 ,263 ,343.  

, 31, 30, 29, 27, 26, 24 :37ج

34 ,35 ,36 ,37 ,43 ,44 ,45 ,

46 ,60 ,73 ,88 ,107 ,128 ,

129 ,163 ,164 ,244 ,262 ,

328 ,338 ,373 ,374.  

, 200, 151, 150, 82, 70 :38ج

201 ,206 ,207.  

, 167, 163, 36, 35, 32 :39ج

172 ,175 ,177 ,198 ,199 ,

200 ,203 ,241 ,259 ,260 ,

261 ,262 ,263 ,264 ,266 ,

267 ,269 ,340.  

  .152, 131, 112, 85 :40ج

 ,159, 116, 91, 71, 60 :41ج

199 ،242، 275 ,276 ،354.  

, 315 ،215 ,72, 65, 55 :42ج

325.  

, 197, 187, 171, 18 :43ج

207, 234، 268 ,270 ,319.  

  .303 :44ج

, 154, 150, 135, 124 :45ج

155 ,157 ,158 ,181 ,182 ,
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191 ,197 ,198 ,200 ,262 ,

282 ,283 ,284 ,287 ,294 ,

312 ,369.  

, 214, 210, 208, 122 :46ج

242.  

  .277 :47ج

, 198, 136, 117, 115 :49ج

209 ,235 ,236.  

  .137, 136, 111, 110، 9 :50ج

  .124 :47ج: التوراة أھل

  .234، 8: 6ج: ھليةاالج أھل

  .237 :32ج

  .182 :33ج

  .123 :50ج

  .340: 13ج: الجزيرة أھل

  .34 :48ج

  .43, 42, 15 :34ج: الجماعة أھل

  .راجع: اصحاب الجململ: الج أھل

  .207: 19ج: الحجاز أھل

  .213, 25: 20ج

, 278, 261, 244, 153 :36ج

280 ,281 ,291.  

, 94, 93, 84, 83, 82 :37ج

106 ,235.  

  .313 :38ج

  .59 :39ج

  .324 :42ج

  .142 :43ج

  .62 :44ج

  .27, 26 :1ج: الحديث أھل

, 240, 239: 19ج: الحرمين أھل

241 ,254.  

  .63: 20ج :الحرمين أھل

  .208: 16ج: الحيرة أھل

  .179 :47ج: الخراج أھل

  .321 :48ج

  .269 :35ج: الذمة أھل

  .66, 57, 55, 54, 53 :38ج

, 179, 176, 109, 100 :47ج

238 ,239 ,240 ,259 ,360.  

  .136 :22ج: الردة أھل

  .340, 338 :47ج: الرقة أھل

  .33: 13ج: الروم أھل

  .306, 305 :1ج: السنّة أھل

  .12 :2ج

  .96، 51, 50: 5ج

  .143, 141: 6ج

, 176, 175 ،174 ,168: 7ج

189 ,191 ,192 ,295.  

  .312: 8ج
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  .203: 9ج

  .267, 260: 10ج

 .192, 44: 11ج

  .255: 12ج

, 29, 28, 24, 23, 22, 19: 14ج

36 ,47 ,152 ,177 ,214.  

  .145, 144: 15ج

  .103: 16ج

  .71: 18ج

  .160 :24ج

  .204 :25ج

  .303, 75 :26ج

  .306, 298, 293, 292, 7: 27ج

  .206 :28ج

  .43, 15 :34ج

  .228 :35ج

  .86 :37ج

  .215 :44ج

  .64 :50ج

, 286, 285: 13ج: السواد أھل

316.  

  .11: 21ج

  .96, 94: 13ج: السوس أھل

  .149 :47ج: السير أھل

  .129: 13ج: الشام أھل

  .299: 16ج

, 134, 114, 100, 95: 17ج

137 ,138 ,141 ,142 ,143 ,

170 ,174 ,305 ,321.  

, 129, 117, 33, 30, 9: 18ج

238 ,308 ,324 ,329.  

  .241, 210: 19ج

  .52, 50, 44: 20ج

  .239 :31ج

  .188 :32ج

  .352, 155 :33ج

  .226 :34ج

  .328, 321 :35ج

, 191, 126, 125, 122 :36ج

195 ,196 ,198 ,202 ,204 ,

207 ,209 ,251 ,256 ,258 ,

259 ,261 ,264 ,265 ,266, 

277 ,278 ,280 ,286 ,291 ,

300 ,301 ,305 ,314 ,318 ,

324 ,329 ,337.  

, 81, 72, 53, 19, 15, 12 :37ج

83 ,84 ,87 ,93 ,97 ,98 ,106 ,

146 ,193 ,211 ,212 ,219 ,

220 ,223 ,229 ,234 ,235 ,

236 ,255 ,258 ,260 ,261 ,
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262 ,263 ,265 ,266 ,269 ,

270, 279، 285 ,289 ,292 ,

295 ,296 ,327 ,331 ,333 ,

339 ,352 ,379 ,381.  

, 329, 320, 314, 151 :38ج

340 ,341 ,342 ,344 ,345.  

, 56, 36, 35, 34, 33, 19 :39ج

57 ,58 ,59 ,60 ,64 ,78 ,85 ,

105 ,108 ,109 ,118 ,119 ,

120 ,126 ,134 ,141 ,144 ,

154 ,239 ,240 ,243 ,244 ,

247 ,248 ,252 ,281 ,282 ,

283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,

302 ,303 ,304 ,305 ,309 ,

320 ,322 ,330 ,331 ,334 ,

345 ,353 ,354.  

 ,212, 188, 186, 156 :40ج

215 ،218، 229 ,232, 263 ،

271، 273, 277، 278 ,280 ,

287 ,288 ,292 ,310 ,311 ,

330 ،334 ،335.  

, 72, 56, 52, 51, 47, 9 :41ج

73 ,79 ,80 ,81 ,83 ,84 ,85 ,

86 ,88 ,100 ,107 ,110 ,111 ,

120 ,124 ,131 ,134 ,135 ,

136 ,137 ,148 ,155 ,156 ,

162 ,163 ,166 ,167 ,173 ,

176 ,187 ,188 ,189 ,191 ,

192 ,195 ,203 ,204 ,209 ,

211 ,212 ,218 ,219 ,221 ,

222 ,225 ,238 ,241 ,249 ,

250 ,256 ,257 ,258 ,265 ,

266 ,267 ,269 ,272 ,283 ,

288 ,292, 300 ,301 ,305 ,

306 ,307 ,316 ,325 ,327 ,

328 ,330 ,332 ,333 ,334 ,

335 ,337 ,341 ,342 ,348 ,

350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,

355 ,356 ,368 ,371.  

, 22, 21, 19, 18, 16, 15 :42ج

29 ,34 ,42 ,43 ,53 ,54 ,59 ,

67 ,75 ,76 ,78 ,83 ,84 ,89 ,

90 ,91 ,95 ,96 ,97 ,98 ,122 ,

125 ,128 ,143 ,155 ,163 ,

165 ,176 ,178 ,181 ,188 ,

192 ,193 ,196 ,207 ,208 ,

212 ,213 ,226 ,256 ,260 ,

280 ,288 ,316 ,321 ,322 ,

324 ,325 ,327 ,328.  

, 23, 22, 19, 18, 15, 14 :43ج

30 ,35 ,41 ,42 ,51 ,62 ,74 ,
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81 ,82 ,102 ,103 ,109 ,127 ,

138 ,141 ,170 ,171 ,176 ,

177 ,178 ,184 ,185 ,186 ,

187 ,189 ,190 ,193 ,196 ,

198 ,199 ,213 ,222 ,223 ,

224 ,226 ,227 ,228 ,235 ,

239 ,240 ,241 ,248 ,253 ,

255 ,261 ,263 ,267 ,279 ,

286 ,294 ,299 ,301 ,302 ,

319 ,320 ,323 ,325 ,327 ,

330 ,345 ,346 ,351 ,358.  

, 28, 22, 19, 14, 13, 9 :44ج

31 ,41 ,42 ,47 ,48 ,49 ,50 ,

56 ,60 ,61 ,62 ,105 ,106 ,

107 ,108 ,110 ,116 ,117 ,

118 ,120 ,122 ,123 ,132 ,

133 ,143 ,150 ,151 ,153 ,

154, 155، 179 ,198 ,200 ,

203 ,204 ,205 ,206 ,210 ,

213 ,241 ,243 ,246 ,247, 

250 ،252، 253 ,257 ,258 ,

261 ,262 ,267 ,268, 270 ،

273 ،275، 280, 283، 307 ,

308 ,310 ,312 ,313 ,322.  

 ,99, 98, 90, 31, 10 :46ج

111، 112 ,121 ,124 ,130 ,

135 ,164 ,219.  

 ,258, 199, 197, 189 :47ج

315، 321 ,322 ،328.  

, 38, 36, 34, 12, 10, 9 :48ج

45 ,46 ,48 ,51 ,52 ,53 ,54 ,

57 ,58 ,59 ,60 ,63 ,79 ,131 ,

132 ,158 ,159 ,167 ,173 ,

196 ,216 ,217 ,233 ,261 ,

262 ,263, 302، 303 ,322 ,

331 ,332.  

, 128, 118, 104, 85 :49ج

131.  

  .361, 132, 50, 26 :50ج

 ،129، 109: 3ج: الشورى أھل

147 ،170 ,192 ,216. 

  .67 :42ج

  .215, 214 :47ج

  .131, 115: 5ج: الصفة أھل

, 84, 83, 74: 6ج: الطائف أھل

85.  

  .119: 16ج

  .292 :37ج

  .208 :42ج: العالية أھل

  .302: 6ج: أھل العراق
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  .139: 7ج

  .85, 84: 9ج

  .44: 13ج

  .174: 16ج

  .306, 144: 17ج

  .55: 18ج

  .155 :33ج

  .346 :34ج

, 71, 35, 32, 30, 24 :36ج

191 ,195 ,215 ,279 ,281 ,

291 ,304.  

 ،244, 235, 84, 72, 53 :37ج

365.  

, 284، 192 ,149, 81 :38ج

313 ,319 ,321 ,323, 334، 

341.  

، 70 ,61, 59, 57, 56, 51 :39ج

74 ،78 ,81 ,108 ,120 ,195 ،

282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,

287 ,303 ,323 ,331 ,334 ,

345.  

، 198، 197، 190، 80 :40ج

212 ،215 ,218 ,243 ,256 ,

271 ،276.  

, 87, 86, 85, 80, 73 :41ج

124 ,132 ,136 ,151 ,156 ,

162 ,176 ,192 ,195 ,225 ,

239 ,257 ,267 ,269 ,301 ,

305 ,327 ,328 ,332 ,333 ,

335 ,337 ,341 ,342 ,353.  

, 84, 78, 76, 75, 36, 34 :42ج

89 ,93 ,96 ,97 ,98 ,155 ,

167 ,168 ,178 ,180 ,185 ,

192 ,193 ,194 ,207 ,212 ,

213 ,228 ,282 ,301 ,333 ,

336.  

, 103, 81, 74, 62, 42 :43ج

141 ,176, 178 ,179 ,182 ,

183 ,187 ,190 ,196 ,198 ,

213 ,234 ,235 ,240 ,241 ,

247 ,248 ,249 ,250 ,299 ,

315 ,317 ,320 ,321 ,325 ,

326 ,352.  

 ،108 ,106, 28, 24, 20 :44ج

109 ,110 ,116 ,118 ,123 ,

132 ,139 ,155 ,204 ,205 ,

206 ,210 ,214 ,245 ,246 ,

247 ,253 ,257 ,258 ,270 ,

283 ,307 ,308 ,311.  

, 164, 154, 146، 84 :46ج
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312.  

 ,125, 123، 101, 100 :47ج

190 ،194 ،257 ،309 ،321 ،

326 ،327 ،328 ،330 ،332 ،

338.  

, 80، 75 ,53, 49, 22، 12 :48ج

89 ,131 ,132 ,135 ,138 ,

140 ,149, 150 ،151 ,158 ,

179 ,216 ,217 ,256 ,258 ,

259 ,261 ,262 ,263 ,264 ,

305 ,331 ,332.  

 ,132, 104, 103, 69 :49ج

215، 328.  

  .122, 57 :50ج

  .277: 16ج: القرآن أھل

  .242 :44ج

, 141، 115: 6ج: الكتابأھل 

145.  

  .119, 99: 8ج

 .249, 240, 238: 11ج

, 254, 253, 249, 52, 31: 13ج

255 ,298 ,299 ,301.  

  .157, 156, 154: 14ج

  .134, 125: 15ج

  .166, 157: 16ج

, 248, 230, 157، 89: 17ج

250 ,251 ,252 ,253.  

  .265: 20ج

  .11 :32ج

  .327, 320 :36ج

  .213 :46ج

  .122: 15ج: الكساء أھل

  .27 :37ج

  .40: 7ج: الكھف أھل

  .25 :33ج

  .153 :34ج

  .141: 2ج: الكوفة أھل

  .212: 3ج

  .53: 5ج

  .173: 6ج

  .289: 12ج

, 287, 281, 280, 276: 16ج

288 ,293 ,299 ,332.  

, 320, 306, 305, 42: 17ج

321 ,361.  

, 217, 216, 215, 76: 18ج

218 ,222 ,223 ,346.  

, 269, 233, 210، 65: 19ج

278.  

, 226, 210, 157, 26 :31ج
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263 ,265 ,266.  

, 291, 152, 151, 149 :32ج

311 ,319 ,322.  

, 118, 116, 113, 99, 14 :33ج

119 ,121 ,124 ,126 ,129 ,

130 ,139 ,140 ,142 ,268 ,

295.  

  .322, 320, 319, 280 :34ج

, 83, 73, 49, 48, 28 :35ج

138 ,298 ,308.  

  .124 :36ج

, 358 ،346، 345، 338 :37ج

361.  

  .55, 31, 30 :39ج

  .198, 146, 145 :40ج

  .319, 193, 111 :41ج

  .213, 35, 13 :43ج

  .61, 24, 23, 19 :44ج

  .302, 218, 75 :45ج

  .323, 322، 181 :47ج

, 257, 82, 58, 26, 16, 9 :48ج

258 ,262 ,301 ,310 ,311.  

  .222, 127 :49ج

, 161, 95 :38ج: المدائن أھل

162 ,356.  

  .172، 99 :46ج

, 129, 109: 2ج: المدينة أھل

186.  

 .273, 272, 123: 3ج

  .37: 4ج

  .149: 5ج

  .214, 190: 6ج

  .47, 46: 8ج

  .293, 72: 9ج

  .297, 93: 10ج

 .105, 47: 11ج

  .289: 12ج

  .279, 149: 16ج

  .321, 234،320: 17ج

 ,259, 218, 216, 71, 55: 18ج

260، 308.  

  .268, 227، 224: 19ج

  .41 ،40 ,37: 20ج

  .266 :33ج

  .324 :34ج

  .270 :35ج

, 233, 232, 231, 230 :36ج

236 ,245.  

  .106, 16 :37ج

  .334, 214 :39ج
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  .263, 35, 30 :42ج

  .339 :43ج

  .333 :46ج

  .210, 208, 198, 18 :48ج

  .أھل البيت راجع: أھل النبي: 

  .82 :47ج: النخيلة أھل

  .النكث: راجع: الناكثون أھل

  .300, 219 :46ج: النھر أھل

, 119, 106, 75, 74, 63 :47ج

327.  

  .341 :34ج: النھروان أھل

  .226, 22 :36ج

  .146 :38ج

  .250، 226 :46ج

, 82, 63, 53, 51, 42، 12 :47ج

103 ,105 ,115 ,122 ,132 ,

133 ,141 ,159 ,265 ,295 ,

328.  

  .265 :33ج: اليمامة أھل

  .84 :36ج

, 165, 164, 155: 6ج: اليمن أھل

221 ,228 ,240.  

  .319, 121, 119: 16ج

  .216, 212, 210: 19ج

  .160، 134, 127 :33ج

، 213, 192 ,153, 84 :36ج

261.  

  .82 :37ج

  .283 :39ج

  .75 :42ج

  .49, 42 :44ج

  .270, 219, 176, 174 :48ج

  .25 :22ج: أوال أھل

  .96: 13ج: بابل أھل

  .راجع: البدريونبدر:  أھل

 .150: 11ج: بزاخة أھل

  .راجع أھل البيتبيت الرسول:  أھل

 بيت العصمة: راجع: أھل أھل

 .البيت

  .203: 12ج: بيت المقدس أھل

  .123: 13ج

بيت النبوة المعصومين: راجع:  أھل

 .البيت أھل

, 90: 19ج: الرضوان بيعة أھل

96 ,212 ,254 ,272.  

  .63: 20ج

  .172 :32ج

  .263 :33ج

  .329, 187 :39ج
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  .169, 130, 122, 116 :40ج

  .135 :41ج

  .97 :44ج

  .215, 214 :47ج

  .218, 217 :48ج: تبالة أھل

  .21 :46ج: حروراء أھل

  .84, 82, 75, 63 :47ج

  .214 :48ج: حضرموت أھل

  .199, 198 :36ج: حمص أھل

  .212 :37ج

  .284 :38ج

  .144 :40ج

  .208, 13, 12, 11 :42ج

, 306، 302 :48ج: خربتا أھل

315 ,318 ،319.  

  .302: 4ج: خيبر أھل

  .80: 5ج

  .9: 18ج: دمشق أھل

  .212 :37ج

  .284 :38ج

  .144 :40ج

, 340 :47ج: دومة الجندل أھل

341.  

  .62 :34ج: صفين أھل

  .226 :36ج

  .127: 12ج: صنعاء أھل

  .239 :44ج

  .239 :44ج: عدن أھل

  .84 :36ج: عمان أھل

  .101: 13ج: فارس أھل

  .263 :38ج

  .248، 245 :44ج

  .90, 86: 5ج: فدك أھل

  .284 :38ج: فلسطين أھل

  .144 :40ج

  .212 :37ج: قنسرين أھل

  .282 :39ج

  .144 :40ج

  .127: 13ج: مدن الشام أھل

  .293 :48ج: مرو أھل

, 308, 143: 17ج: مصر أھل

312 ,313, 320 ،321، 331.  

  .238، 216: 18ج

, 227, 212, 210, 150: 19ج

233 ,268 ,276.  

, 157، 156, 127, 33، 28 :35ج

159 ,170 ,172 ,176 ,191.  

, 183, 143, 104, 84 :36ج

304.  
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  .212 :37ج

  .186, 154, 51, 13 :39ج

  .136 :41ج

  .260 :42ج

، 317، 316، 315، 303 :48ج

332.  

, 89 ،43 ,21, 13, 12, 9 :49ج

97 ,118.  

  .308: 6ج: مقنا أھل

  .141, 59: 2ج: مكة أھل

  .201, 141: 4ج

, 265, 238, 236, 235: 5ج

271 ,321 ,323 ,324 ,326.  

  .271, 190: 6ج

  .32, 31: 7ج

  .127, 121: 16ج

  .248, 70, 8: 18ج

  .239, 238: 19ج

  .307, 14 :33ج

  .339, 16 :34ج

  .230 :36ج

  .336 :39ج

  .141 :42ج

  .297 :44ج

  .273 :46ج

, 203, 73, 66, 47, 46 :48ج

210 ,211 ,234 ,289.  

  .88 :48ج: نجد أھل

, 122, 118: 6ج: نجران أھل

135 ,222.  

  .281: 13ج

  .31: 16ج

  .72: 19ج

  .293 :48ج: نيسابور أھل

  .126 :33ج: ھجر أھل

  .160 :48ج: ھيت أھل

  .88: 6ج: وجٍ  أھل

  .235 :48ج: يثرب أھل

U115: 6ج: وسا.  

  .156, 155, 154, 142: 9ج

 .55: 11ج

  .189: 17ج

  .78, 34: 21ج

  .45 :22ج

  .165 :28ج

  .18, 9 :44ج

  .150 :48ج

  .71 :1ج: اUوصياء

  .211: 4ج

  .308, 220, 202, 104: 8ج
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  .209, 179: 17ج

, 58, 57, 55, 54, 25, 24: 21ج

70.  

  .36 :34ج

  .327, 278, 267 :49ج

  .210: 10ج: أوEد العباس

, 278, 276 :31ج: د عقيلوEأ

281.  

  .328: 13ج: ايرانيون

  .48 :50ج: »عليھم الس�م«اUئمة 

  .189: 7ج: أئمة الحديث

  .174 :39ج: أئمة الض�لة

  .215 :43ج: اUئمة الطاھرون

  .93 :50ج

, 173, 172, 140 :44ج: أئمة الكفر

175.  

  .326 :49ج: اUئمة المعصومون

  .196: 19ج: بيت النبوة أئمة أھل

  .32, 24 :1ج: اUئمة

  .109, 108, 106: 2ج

  .108: 5ج

  .370, 329, 265, 105, 99: 8ج

  .260: 13ج

  .230: 14ج

, 42, 41, 37, 26, 25, 9: 16ج

214.  

  .38: 19ج

  .93 :44ج

  .213، 210 :46ج

  .311 :47ج

  ـ ب ـ
  .46 :35ج: الباغون

  .350 :33ج: الباغية

  .271, 270: 2ج: البدريون

  .209: 8ج

  .312, 298: 9ج

  .45: 10ج

  .90، 89: 12ج

, 223, 221 ,107, 105: 13ج

224 ,225 ,227.  

  .82: 14ج

  .30, 11: 16ج

  .72, 47, 46, 45: 17ج

, 247, 241, 219،235: 18ج

252.  

, 96، 90 ,47, 46, 45: 19ج

240 ,254 ,272.  

  .64, 63, 60, 48, 44: 20ج

  .161, 160, 159, 100 :30ج
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  .203, 202, 165 :31ج

  .172, 89 :32ج

  .263، 66 :33ج

  .38 :34ج

  .181 :37ج

  .299، 297 :38ج

, 187, 167, 155, 100 :39ج

191 ,203 ,221 ,222 ,223 ,

224 ,325، 328.  

 ,130, 123, 122, 116، 9 :40ج

192 286 ,316.  

  .251 ،245, 135 :41ج

  .265, 244،245، 18 :42ج

  .334, 333 :43ج

  .97, 56، 15 :44ج

  .343 ,215, 214 :47ج

  .47 :22ج: بدو أعقيل

  .47 :22ج: بدو أغير

  .47 :22ج: بدو شيبان

  .47 :22ج: بدو قسين

  .47 :22ج: بدو ك�ب

  .27 :22ج: البديرات

  .192 :22ج: البراجم

  .282: 10ج: البرامكة

  .219, 192 :22ج: البراھمة

  .324: 13ج: بربر

  .224 :44ج: البريطانيون

, 218, 217: 18ج: البصريون

223.  

, 268, 230, 228, 225: 19ج

276.  

  .333, 332: 12ج: بطارقةال

  .8: 13ج

  .250 :25ج: البغاة

  .81 :32ج

  .350 :33ج

  .318 :34ج

  .253: 8ج: البغداديون

  .284: 15ج

  .19: 21ج

  .31 :50ج

  .246, 241 :28ج: بكر بن وائل

  .70 :24ج: بنو أبي طالب

  .320: 14ج: بنو أبي العاص

  .230: 16ج

, 128, 127، 117, 116: 17ج

140 ,158 ,159 ,231 ,244.  

  .176، 175 ,169 :39ج

, 266, 263: 14ج: بنو أبي معيط

283 ,284.  
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  .114, 47: 15ج

  .295: 17ج

  .235: 18ج

  .199 :40ج: بنو أحمس

  .11 :42ج: بنو أرحب

  .294 :32ج: بنو أزد شنوءة

  .329: 17ج: بنو أزد

  .80 :22ج

  .120 :26ج

  .244, 243، 194 :28ج

  .250، 107, 106 :29ج

, 129, 128, 127, 124 :30ج

316.  

  .270، 269, 267, 265 :31ج

, 159, 158, 130, 101 :32ج

160, 162 ,178 ,194 ,251 ,

254, 255 ،273 ,290 ,292 ,

293, 307، 308 ,317 ,318 ,

345.  

, 248, 247, 127, 93، 42 :33ج

250.  

 ،241 ,236 112 ,111 :34ج

237 ,266.  

  .270 :35ج

  .361, 292 :37ج

  .284 :39ج

، 203, 202, 143, 106 :40ج

204 ,215 ,258.  

  .156 :42ج

  .104, 103 :43ج

  .83 :44ج

  .226, 224, 223 :46ج

  .324 :47ج

  .151 :49ج

  .318: 13ج: بنو إسحاق

  .306 :1ج: بنو أسد

  .97: 6ج

 .133, 105: 11ج

  .338: 13ج

  .244, 122, 121: 19ج

  .218 :25ج

  .303: 27ج

  .160، 159، 158 :28ج

  .106 :29ج

  .135, 125 :30ج

  .158 :32ج

  .16 :36ج

  .361 :37ج

  .199 :38ج

, 281, 279, 179, 142 :40ج
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282.  

  .86 :50ج

  .113: 2ج: بنو إسرائيل

  .144, 129: 4ج

  .289: 6ج

  .184, 183: 9ج

  .304: 10ج

 .236: 11ج

  .197, 196: 12ج

  .42, 20: 13ج

  .129: 14ج

  .259, 257, 254: 16ج

  .66: 17ج

  .36: 19ج

  .25: 21ج

, 162, 132, 96, 68, 14 :22ج

191 ,220.  

، 165 ,163, 128, 97, 57 :23ج

182، 201 ,247.  

  .329 ،73 ,30, 29 :24ج

  .285 :25ج

  .255, 254, 66 :26ج

  .277, 261, 190 :30ج

  .16 :31ج

، 256, 202, 175, 17 :34ج

266, 265، 276 ,295.  

  .105 :38ج

  .171 :40ج

  .68 :41ج

  .133 :42ج

  .160 :46ج

, 174, 173, 172: 9ج: بنو أسلم

213 ,214 ,215 ,252 ,259 ,

262.  

  .27: 15ج

  .225 :26ج

  .317: 13ج: بنو إسماعيل

  .215, 174: 9ج: بنو أشجع

  .17: 13ج: اUصفربنو 

  .42: 21ج

  .209 :24ج

  .317, 315 :44ج: بنو اUراقم

 .155: 11جبنو أم زمل: 

  .319, 318, 237 :1جبنو أمية: 

  .258: 2ج

 .177، 72: 3ج

  .185: 4ج

  .274: 6ج

  .211 ،106: 8ج

  .284، 198 ,194: 9ج
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  .171, 43, 21, 20: 10ج

 .196, 195: 11ج

  .65, 61, 42: 12ج

  .267, 213: 13ج

, 257, 221, 136, 94: 14ج

266 ,283 ,290 ,310 ,320 ,

322 ,331.  

, 98, 95, 80, 78, 56: 15ج

129 ,132 ,137 ,138 ,166 ,

167 ,187 ,196 ,276 ,288 ,

290 ,291 ,293.  

, 132, 128, 123, 122: 16ج

145 ,148 ,149 ,150 ,151 ,

152 ,214 ,216 ,251 ,308 ,

315 ,316 ,317 ,325 ,327 ,

328 ,329 ,335.  

, 138, 30, 18, 10, 8, 7: 17ج

143 ,150 ,151 ,188 ,189 ,

214 ,215 ,255 ,295 ,296 ,

317 ,346.  

, 141, 140, 136, 76, 20: 18ج

155 ,164 ,165 ,167 ,168 ,

169 ,170 ,220 ,229 ,270 ,

271 ,272 ,273 ,274 ,320 ,

339 ,341 ,345.  

, 65, 59, 35, 20, 19: 19ج

131 ,186 ,227 ,232 ,235 ,

274 ,275.  

, 158, 147, 143, 91, 25: 20ج

179 ,209 ,220 ,224 ,231 ,

233 ,241 ,253 ,270 ,271.  

, 297, 289, 275 ,246: 21ج

310.  

، 305 ،274، 158, 23 :22ج

230.  

, 148, 144, 142, 138 :26ج

150 ,175 ,200 ,235.  

، 115 ,213, 157, 54: 27ج

220 ,238 ,245 ,248 ,254 ,

255 ,256 ,257.  

  .339, 132, 81 :28ج

  .313, 278, 36 :29ج

  .259, 184, 18, 9 :30ج

  .299, 31, 25 :31ج

  .328, 303 :32ج

  .250, 99، 65 :33ج

  .128 :34ج

, 270, 269, 231, 143 :35ج

292.  

, 159، 134 ,97, 46, 44 :36ج
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256 ,280 ,304، 319.  

, 61, 44، 24 ,19, 16, 10 :37ج

85 ,122 ,165 ,166 ,180 ,

244.  

  .281, 213, 97 :38ج

، 78, 44, 35, 32, 23 :39ج

106 ,138 ,168 ,175 ,199 ,

207 ,212 ,213 ,326 ,341.  

  .186، 128، 127 ,98, 97 :40ج

, 233, 231, 201, 70 :41ج

235 ,244 ,281 ,354.  

  .217, 158 :42ج

, 191, 190, 169, 47 :43ج

199 ,270 ,318 ,340.  

, 93, 91, 87, 65, 50, 31 :44ج

336.  

 ,283, 282, 245، 34 :45ج

284 ،292 ،293.  

  .211, 84 :46ج

  .278, 276, 214, 210 :47ج

, 247, 209, 208, 57, 12 :48ج

336.  

  .200, 198, 191, 167 :49ج

  .132, 78, 63 :50ج

  .106 :29جبنو أنمار: 

  .180 :39جبنو أياد: 

  .145 :40ج

  .130 :32جھلة: ابنو ب

  .22 :36ج

  .290 :37ج

  .8: 17جبنو بجيلة: 

  .213: 19ج

  .106 :29ج

  .361 :37ج

  .334 :38ج

  .286, 284 :39ج

  .199, 143 :40ج

  .351 :41ج

  .157, 156 :42ج

  .160, 62 :47ج

  .148 :28جبنو بختر: 

  .85 :41جبنو بدا: 

  .133, 132 :26جبنو بكر: 

  .210، 106 :29ج

  .140, 139، 126 ,116 :33ج

  .143, 142 :40ج

  .334, 333 :42ج

  .33 :43ج

  .262 :45ج
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  .87 :41جبنو بكر النخع: 

بنو بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 

اجع: بنو ر تغلب بن وائل بن قاسط:

  .بكر

  .115: 6جبنو بكر بن وائل: 

  .310, 309, 124, 82 :30ج

  .292 :37ج

  .88 :40ج

, 325, 261, 130, 114 :41ج

326 ,327.  

  .333, 332, 300, 45, 30 :42ج

  .316 :44ج

, 196, 195, 194, 175 :47ج

197 ,198 ,343 ,344.  

  .151 :49ج

  .180 :42جبنو بكيل: 

  .81 :31جبنو بياضة: 

 .118: 11جغلب: بنو ت

  .357, 58, 56, 54: 14ج

  .71: 19ج

  .94 :26ج

  .106 :29ج

  .202, 199, 198 :38ج

  .317، 315 :44ج

  .189 :47ج

, 40, 39, 37, 36, 35, 34 :48ج

73 ,74 ,79 ,94.  

, 165, 121, 118: 11جبنو تميم: 

166. 

  .127: 14ج

  .302, 253: 21ج

  .177 :24ج

  .237, 131, 106, 22, 11 :29ج

, 129, 126, 125 ،82 :30ج

183 ,191 ,195 ,197.  

  .269, 200, 184, 91, 88 :31ج

  .101 :32ج

  .139, 134، 116 :33ج

  .236، 128 :34ج

, 289, 286، 285, 116 :35ج

290, 294، 298 ,299, 300، 

304.  

  .361, 292, 223 :37ج

  .97 :38ج

  .105، 309 :39ج

, 207, 143, 142, 53 :40ج

226 ,271 ,279 ,281, 282.  

  .81, 80 :41ج

  .157 :42ج

  .141 :43ج
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  .113, 110, 98 :45ج

  .232, 231 :48ج

  .152, 151, 125، 59 :49ج

بنو تميم بن مّر بن أد بن طابخة: 

  .226 :40ج

  .209 :40جبنو تيم الرباب: 

  .160 :47ج

  .262، 129، 12 :49ج

 :41جبن ثعلبة: (ال�ت) بنو تيم هللا 

114 ،261.  

  .161 :47ج

  .110: 4جم: بنو تي

  .304, 232: 9ج

  .24, 21, 20, 10: 10ج

  .166: 11ج

  .213: 13ج

, 312, 302, 220, 136: 14ج

314.  

  .290, 137, 68: 15ج

  .216, 214: 16ج

  .330: 17ج

 ،127 ,23, 20, 19, 17: 18ج

255.  

  .208: 20ج

  .283: 21ج

  .192 :24ج

  .265، 148 :26ج

  .256, 49: 27ج

  .10 :28ج

  .278, 231 :29ج

  .114, 88, 18, 9 :30ج

  .154 :31ج

, 296, 295, 243, 50 :33ج

297 ,298.  

  .114, 113، 107 :34ج

  .284، 167, 136 :39ج

  .314, 192 :43ج

 .133، 120: 11جبنو ثعلبة: 

  .262 :45ج

  .128: 2جبنو ثقيف: 

  .72: 6ج

  .84: 10ج

 .155, 101, 71، 33: 11ج

  .128: 16ج

  .35: 17ج

  .251: 20ج

  .52، 50 :22ج

  .243, 239: 27ج

  .130 :30ج
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  .113 :45ج

  .27 :29ج: بنو الجارود

  .120: 5جبنو جذام: 

  .145 :40ج

, 75, 72, 64, 53, 52 :41ج

109 ,128 ,325 ,326 ,342.  

  .225 :42ج

  .144 :44ج

, 14, 10, 9, 7, 5: 6جبنو جذيمة: 

15 ,16 ,19 ,20 ,21 ,23 ,24 ,

26 ,27 ,28 ,189 ,287 ,331 ,

333.  

, 139, 138, 137, 135: 11ج

145. 

  .331, 179: 13ج

  .236: 14ج

  .110 :28ج

  .323 :33ج

  .102 :37ج

  .247, 206 :41جبنو جرش: 

  .156 :29جبنو جشم: 

  .262 :45ج

  .277 :40جبنو جعف: 

 .120: 11جبنو جعفر: 

  .36: 14ج

  .183: 6جبنو جعفي: 

  .110: 4جبنو جمح: 

  .52: 7ج

  .216, 215: 16ج

  .63 :42ج

  .215, 174, 173: 9ج: بنو جھينة

  .67: 16ج

  .161: 18ج

  .213: 19ج

  .114 :23ج

  .63 :31ج

  .324 :48ج

  .85 :41ج: بنو الحارث بن عدى

 ,116: 6ج: بنو الحارث بن كعب

183، 190.  

  .319: 16ج

  .342 :41ج: بنو الحارث

  .31: 5جبنو حارثة: 

  .33: 19ج

  .180 :42جبنو حاشد: 

  .78 :22جبنو حام: 

  .317 :44ج: بنو الحت

  .262 :45ج

  .308 :39جبنو حجدر: 

  .272, 270 :43جبنو حرب: 



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     258
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .244 :33جبنو حرقوص: 

  .232 :28جبنو حصن: 

  .361 :37جبنو حضرموت: 

  .82 :30جبنو حمير: 

  .301 :36ج

  .361 :37ج

  .308, 284, 283 :39ج

  .287 :40ج

, 163, 131, 110, 109 :41ج

187 ,190 ,191 ,206 ,326 ,

327 ,329 ,347.  

  .323, 189 :42ج

  .227, 226, 225, 31 :43ج

  .184 :49ج

  .205 :40جبنو حنظلة: 

  .194 :28ج

  .197, 196 :30ج

  .269 :31ج

  .299 :35ج

  .143 :40ج

  .330 :42ج

 ،306 ,305, 304 :1جبنو حنيفة: 

308 ،312.  

, 184, 183, 182, 181: 11ج

187 ,189. 

  .304 :32ج

  .323 :33ج

  .254 :35ج

  .103 :37ج

  .303: 27جاسئ: بنو خ

, 177, 169, 167: 5جبنو خثعم: 

178 ,179.  

  .73: 6ج

  .336: 13ج

  .106 :29ج

  .361 :37ج

  .286 :39ج

, 256, 198, 197, 145 :40ج

257 ,349.  

  .312 :46ج

  .36 :48ج

  .95 :49ج

, 219, 199: 5جبنو خزاعة: 

227.  

  .124 :30ج

  .361 :37ج

  .142, 58 :40ج

, 313, 307, 306, 303 :41ج

314 ,315 ,370.  

  .بنو الخزرج: راجع الخرزج
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  .238: 15ج: بنو خزيمة

  .279 :42ج

  .176 :38ج: بنو خشنوشك

  .264: 14جبنو الخطاب: 

  .327, 326: 3ج: بنو خطمة

  .273، 19 :33ج: بنو خلف

  .103 :34ج

  .308 :39جبنو الخندف: 

  .194 :28ج: بنو دارم

  .35 :22ج: بنو دھانة

  .114: 4ج: بنو دوس

  .198 :48ج: ناربنو دي

  .189: 17ج: بنو ذبيان

  .30 :36ج

  .125 :30ج: بنو ذھل

  .266 :31ج

  .56 :33ج

  .143 :40ج

  .85 :41ج

  .224, 212 :29ج: بنو راسب

  .99, 98 :45ج

  .270 :46ج

  .143 :40ج: بنو رباب

  .336 :42ج: بنو ربيع

  .259 :41ج: بنو ربيعة

  .174, 173: 6ج

  .161: 14ج

  .257: 15ج

  .238 :28ج

  .135, 134, 130, 82 :30ج

, 261, 259, 226, 224 :31ج

263.  

  .160, 134 :33ج

  .301, 250 :35ج

, 362, 356, 348, 345 :37ج

363 ،264.  

  .159, 97 :38ج

, 308, 284, 172،283 :39ج

309.  

, 149, 147, 142, 110, 9 :40ج

186 ,188 ,273 ,274 ,275 ,

279 ,280 ,302 ,303 ,304 ,

311 ,352.  

, 100, 99, 97, 87, 17 :41ج

102 ,103 ,108 ,109 ,110 ,

111 ,112 ,114 ,116, 117 ،

119 ,120 ,127 ,130 ,131 ,

138 ,142 ,160 ,174 ,175 ,

176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,
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181 ,260 ,265 ,305 ,307 ,

326 ,327 ,328 ,332 ,334 ,

335 ,337 ,338 ,340 ,347 ,

359 ,363 ,364 ,366 ,371.  

, 324, 54, 53 ,40, 39 :42ج

325 ,326 ,327 ,348.  

, 313, 214, 63, 22, 20 :43ج

317 ,318 ,322 ,323.  

, 314, 312, 147, 94 :44ج

315.  

  .257, 104, 95, 77, 72 :45ج

, 197, 195, 194, 56, 19 :47ج

199 ,257 ,261.  

  .41, 40, 39, 36 :48ج

  .38 :49ج

  .131, 87 :41ج: بنو رقاش

  .312 :1ج: بنو زبيد

, 180, 178, 177, 175 :6ج

181 ,183 ,184 ,193 ,194 ,

195 ,209 ,241 ,243.  

  .111: 14ج

  .88 :40ج

  .198 :48ج: بنو زريق

  .105 :49جبنو الزھراء: 

  .173 :49ج: بنو زھران

  .284: 9ج

, 302, 274, 265, 220: 14ج

307.  

  .167, 114: 15ج

  .234, 36: 17ج

  .147 :41ج

  .53, 39 :42ج

  .19 :47ج

  .197 :30ج: مناة بنو زيد

  .132: 9ج: بنو ساعدة

  .198 :48ج: بنو سالم

  .16 :47ج: بنو سدوس

  .207 ،206 ,205: 4ج: بنو سعد

  .291, 286, 241, 230 :28ج

, 196, 191, 190, 127 :30ج

197 ,199 ,202.  

  .269, 188, 136, 69, 62 :31ج

  .241, 234 :32ج

  .301 ،300 ,299 ،298 ,9 :35ج

  .143 :40ج

  .19 :45ج

  .206: 4ج: بنو سعد

  .125 :46ج

  .74, 10 :47ج

  .157 :28ج: بنو سعد بن ثعلبة
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  .299 :35ج: بنو سعد بن خرشة

  .173 :45ج: بنو سعيد بن حزيم

، 269، 179, 168: 3ج: بنو سفيان

275. 

  .161 :25ج

  .312 :38جبنو السكون: 

 .124: 11ج: بنو سلمة

  .199 :48ج

  .290: 3ج: بنو سليم

  .130, 127 ,120, 115: 5ج

  .257: 9ج

 .100: 11ج

  .303: 27ج

  .57 :39ج

  .127 :43ج

  .122, 106 :44ج

  .214, 174 :45ج

  .151 :49ج

  .340 :44ج: بنو سنبس

  .226 :46ج: بنو سھم

  .55 :41ج: بنو شاكر

  .55 :41ج: بنو شبام

  .199 :45ج: بنو شبام

  .15 :42جبنو الشعيراء: 

  .344 :22ج: بنو شمخ بن فزارة

  .12 :36جبنو شن: 

  .180 :39ج

  .126, 125: 2ج: بنو شيبان

, 290 ،289 ,285: 5ج: بنو شيبة

291 ,293 ,294 ,296 ,301 ,

309.  

  .263 :31ج: بنو صوحان

  .204: 4ج: بنو ضبة

 .119: 11ج

  .194 :28ج

  .197 :30ج

  .270, 269 :31ج

, 130, 129, 101, 81, 77 :32ج

153 ,154 ،156 ،158 ،166 ،

171 ،177، 257 ,258 ،270 ،

293 ،297 ،307 ،309 ,317 ,

318 ,320 ,345.  

, 69, 57، 53, 51, 15 :33ج

295.  

  .266, 241، 236 :34ج

  .292،361 :37ج

  .126 :43ج

  .180 :39ج: بنو طبق

  .198 :48ج: بنو طريف

  .283: 5ج: بنو طلحة
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, 104 ,97, 96: 6ج: بنو طيء

105 ,107.  

 .155، 105: 11ج

  .303: 27ج

, 154, 147, 146, 54 :28ج

155, 158، 159 ,160.  

  .51, 12 :29ج

  .309، 71 :35ج

  .118، 116 :36ج

  .362, 361 ,228 :37ج

  .143, 132 :40ج

  .363 ،147 ,84, 83 :41ج

, 332, 330 ،157 ,156 :42ج

338.  

  .46 :43ج

  .341 :44ج

  .135, 103 :46ج

  .25 :48ج

  .120: 11ج: بنو عاصم

  .308, 278, 125: 2ج: بنو عامر

  .324: 3ج

  .106: 4ج

 .150: 11ج

  .57, 52 :33ج

  .282, 87 :40ج

  .81 :41ج

  .56 :44ج

  .112 :45ج

  .344 :47ج

, 32: 2ج: بنو عامر بن صعصعة

125 ,126.  

  .347، 215: 18ج

  .268, 264: 27ج

  .326 :46ج

  .334: 9ج: بنو عامر بن لؤي

  .217, 195 :48ج

  120: 5جبنو عاملة: 

  .301: 5جبنو العباس: 

  .210, 208: 10ج

  .299: 17ج

  .342, 216, 23 :22ج

  .230: 27ج

  .285 :31ج

  .271 :35ج

  .23 :39ج

  .272 :43ج

  .284, 283 :45ج

  .46 :50ج

, 141, 132: 4ج: بنو عبد اUشھل

142.  
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  .153: 9ج

  .47: 2ج: بنو عبد الدار

, 161, 153, 150, 141: 3ج

170.  

  .257: 4ج

  .17: 5ج

  .234: 15ج

  .47 :48ج

  .270, 249: 19ج: بنو عبد القيس

  .305، 304 :22ج

  .340: 27ج

, 246, 241, 238, 232 :28ج

247 ,286 ,291.  

, 156, 111, 106, 32, 27 :29ج

157 ،296.  

, 125, 124, 104, 103 :30ج

309 ,310 ,318.  

  .266, 265, 226 :31ج

  .308 :32ج

  .287, 214, 207 :34ج

  .361، 292 :37ج

  .143 :40ج

  .327, 326, 197 :41ج

  .319, 314 :43ج

  .99 :46ج

  .181 :47ج

  .291, 290, 151 :49ج

, 15, 8, 7: 2ج: بنو عبد المطلب

16 ,33 ,73.  

  .114: 3ج

  .11: 4ج

  .47, 43: 6ج

  .140, 114: 10ج

 .82: 11ج

  .155, 154, 153: 12ج

  .151, 58: 15ج

  .96: 18ج

  .95: 19ج

, 72, 68, 35, 33, 29, 26: 21ج

73 ,79 ,304 ,305 ,306.  

  .102 :23ج

  .328 :26ج

, 126, 125, 100, 83, 82 :31ج

133.  

  .162 :32ج

  .128, 124 :34ج

  .353, 349 :36ج

  .27 :37ج

  .100، 99 :40ج

  .270, 189, 188 :43ج
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  .80 :44ج

  .308, 306 :49ج

  .14 :50ج

  .60: 15ج: بنو عبد بن ضخم

  .213: 13ج: بنو عبد شمس

  .269 :35ج

  .24 :37ج

  .162 :43ج

  .140 :44ج

  .29 :44ج: من ھمدانبنو عبد 

  .22: 7ج: بنو عبد مناف

  .24, 21, 20, 16, 15: 10ج

  .55, 53, 49: 15ج

  .23, 20, 19, 17: 18ج

  .157: 20ج

  .267 :26ج

  .257, 256: 27ج

  .290, 289, 288, 272 :33ج

  .255 :42ج

, 269, 264, 199, 190 :43ج

270 ,273 ,360.  

  .128, 125, 110, 109 :44ج

  .245 :45ج

  .211 :48ج

  .344 :47ج: بنو عبد ود

  .189: 17ج: بنو عبس

  .280, 277, 257: 21ج

  .30, 29 :36ج

  .211 :41ج

 .120: 11ج: بنو عبيد

  .127 :31ج: بنو عتبة

بنو عثمان بن مالك بن عمرو بن 

  .232 :28ج: تميم

  .197 :30ج

  .198 :48ج: بنو عج�ن

  .198, 141: 2ج: بنو عدي

  .10: 10ج

  .213: 13ج

  .302: 14ج

  .290, 137: 15ج

  .216, 214: 16ج

  .216 :26ج

  .49: 27ج

  .237, 231 :29ج

  .223 :30ج

, 307، 298، 129، 98 :32ج

309 ,310.  

  .114, 107 :34ج

  .300 :35ج
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  .167, 142, 132 :39ج

 :47ج: بنو عدي بن خباب الكلبي

344.  

  .11: 20ج: بنو عذرة

  .233 :45ج

 .120: 11ج: بنو عرين

  .262, 261: 27ج: بنو عرينة

  .174: 9ج: بنو عصية

  .311 :1ج: بنو عفان

 .119: 11ج: بنو عقة

  .215 :40ج: بنو عقيل

, 154, 153, 152: 11ج: بنو عك

155.  

  .310, 284 :39ج

, 80, 79, 75, 72, 64 :41ج

109 ,110 ,113 ,163 ,325 ,

326 ,332.  

, 180, 179, 178, 177 :42ج

181 ,182 ,192 ,193 ,225 ,

330 ,353.  

  .268, 262, 150, 31 :43ج

  .328, 144, 37 :44ج

  .337 :41ج: بنو عكل

  .276 :40ج: بنو عليم

  .100 :22ج: بنو عمرة

  .197 :30ج

  .269 :31ج

  .143 :40ج

  .262 :45ج

  .242 :28ج: بنو عمرو بن أسد

  .194 :28ج: بنو عمرو بن تميم

  .197 :30ج

  .300 :35ج

  .226 :37ج

  .118: 19ج: بنو عمرو بن مبذول

  .159 :33جعمور: بنو ال

  .218 :49جبنو العنبر: 

  .280, 279: 16جبنو العنز: 

  .244 :33ج: بنو عنزة

  .15 :35ج

  .314 :43ج

  .106, 104, 97 :45ج

  .196, 176 :45ج: بنو عوف

، 23: 9ج: بنو عوف بن الخزرج

76.  

  .136 :31ج: بنو عوف بن سعد

  .215 :22ج: بنو غالب

  .245 :33جبنو الغبراء: 

  .305: 6ج: بنو غسان
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  .308, 307 :32ج

  .145 :40ج

  .83 :43ج

  .117: 4ج: بنو غطفان

 .105, 103, 100: 11ج

  .303: 27ج

  .223 :37ج

  .284 :39ج

  .204 :40ج

  .311 :1ج: بنو غفار

  .54, 52: 2ج

  .215, 174, 173: 9ج

  .315: 17ج

  .284: 18ج

  .74 :22ج: بنو غمرة

  .303: 27ج: بنو غنم

  .99، 81 :31ج

  .22 :36ج: بنو غنى

  .332 :24ج: بنو فاطمة

  .127 :50ج

  .123 :43ج: بنو فالج

، 314: 21ج: بنو فراس بن غنم

315.  

  .269 :48ج

  .117: 4ج: بنو فزارة

  .339 :37ج

  .28 :48ج

  .105 :34ج: بنو فھر

  .230: 27جبنو الفضل: 

  .264 :44ج: بنو قبة

  .171 :45ج

  .98 :30ج: بنو قحطان

  .330 :38ج

  .191 :41ج

  .280 :43ج: بنو قحطان

  .224, 212 :29ج: بنو قدامة

  .346, 345 :37ج: بنو قرن

  .310 ،229 ,210: 3ج: بنو قريظة

, 132, 131, 127، 115، 93: 4ج

134 ,135 ,136،260، 266.  

  .17: 5ج

  .46: 10ج

 .144: 11ج

  .242 :31ج

  .359 :45ج

  .285, 274 :46ج

  .237 :34ج: بنو قشير
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  .120: 5ج: بنو قضاعة

  .228: 16ج

  .130, 129, 124 :30ج

  .361 :37ج

  .145, 143 :40ج

  .153 :41ج

  .282, 278, 277 :43ج

  .343 :47ج

  .270 :46ج: بنو قطيعة

  .99 ،75 ,73 :22ج: بنو قنطور

  .76: 16ج: بنو قيس

  .58 :22ج

  .244 ،243 ,194 :28ج

  .106 :29ج

, 196, 182, 104, 98 :30ج

226.  

  .100 :33ج

  .30 :36ج

  .361 :37ج

  .225، 211 :38ج

, 108, 105, 89, 57, 55 :40ج

142 ,143 ,144 ,145 ,193 ,

241 ,265.  

  .208, 85 :41ج

  .184، 152, 151 :49ج

  .274 :40ج: بنو قيس بن ثعلبة

  .108 :41ج

  .130, 125 :30ج: بنو قيس عي�ن

  .152، 145: 4ج: بنو قينقاع

  .117 :34ج

  .184 :49جبنو القين: 

  .303: 27ج: ھل ابنو ك

  .210 :29ج: ببنو كع

  .116 :33ج

  .153 :49ج

  .52، 36, 35 :22ج: بنو ك�ب

  .212: 13ج: بنو كلب

  .276 :40ج

  .177 :42ج

  .344، 321 :47ج

  .269, 168: 3ج: بنو كنانة

  .224, 222: 5ج

, 135, 134, 133, 120: 11ج

136. 

  .184: 21ج

  .106, 63 :29ج

  .126 :30ج

  .361 :37ج

, 280, 145, 142, 58 :40ج

281 ,282.  
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  .202, 201 :48ج

  .123 :30ج: بنو كندة

  .212، 195 :36ج

  .362, 361 :37ج

  .335، 325 :38ج

  .284, 84, 57، 50 :39ج

  .179, 142 :40ج

  .157, 156, 12 :42ج

, 181, 177, 176, 175 :43ج

211 ,216.  

  .309, 244 :44ج

  .173: 6ج: بنو كھ�ن

  .285 :38ج: بنو كوز

  .169: 5ج: بنو لجيم

  .173: 9ج: انبنو لحي

  .120: 5ج: بنو لخم

  .286 :39ج

  .145 :40ج

, 110, 109, 53, 52, 12 :41ج

325 ,326.  

  .225, 177 :42ج

  .31 :43ج

  .144 :44ج

  .144 :40جبنو اللفيف: 

  .125 :30جبنو لھازم: 

  .143 :40ج

  .84 :44ج: بنو لؤي

  .194 :47ج: بنو لؤي بن غالب

  .162: 18ج: بنو ليث

  .258, 232 :28ج: بنو مازن

  .294 :32ج

  .159 :32ج: بنو مالك

  .262 :45ج

  .242, 241: 19ج: بنو مبذول

, 179، 110 :31ج: بنو مجاشع

183 ,213 ,234.  

  .126 :28ج: بنو محارب

  .353, 62 :43ج

  .266 :31ج: بنو محدوج

  .316 :34ج: بنو مخدوع

  .315: 2ج: بنو مخزوم

  .177, 176, 164: 3ج

  .110, 91: 4ج

  .264, 261: 5ج

  .7: 6ج

 .133: 11ج

  .56: 15ج

  .335, 325, 315: 16ج

, 19, 18, 13, 11, 9, 8: 17ج

31 ,234 ,314.  



  القبائل والفرق والجماعات.. :فھرس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

269

  .23 :29ج

  .84, 81 :44ج

  .242: 2ج: بنو مدلج

  .243: 6ج: بنو مذحج

  .346: 13ج

  .106 :29ج

  .130, 123 :30ج

  .290, 272 :33ج

  .361 :37ج

  .329, 316, 11 :38ج

  .285, 284 :39ج

, 145, 143, 115, 103 :40ج

191 ,246 ,248.  

, 153, 111, 109, 54, 53 :41ج

298 ,325 ,326 ,327.  

, 328, 225, 157, 156 :42ج

334 ,336.  

, 263, 262, 224, 31 :43ج

264 ,268 ,279 ,281.  

  .144, 141 :44ج

  .339 :47ج

  .9 :49ج

  .17, 13 :35ج: بنو مراد

, 308, 290, 250, 224 :49ج

325.  

  .50 :33ج: بنو مرة

  .261: 2ج: بنو مروان

  .194: 17ج: بنو مروان

  .245 :33ج

  .168 :41ج

  .215, 174: 9ج: بنو مزينة

  .292, 284: 18ج

  .26: 20ج

  .106 :29ج

  .171: 4جبنو المصطلق: 

  .9, 7: 6ج

  .257: 15ج: بنو مضر

  .151, 135, 134, 129 :30ج

, 261, 259, 225, 224 :31ج

262 ,263 ,264 ,265 ,269 ,

369.  

33: 134 ,160.  

  .280 :34ج

  .363، 356, 348, 345 :37ج

  .172 :39ج

  .281, 279، 147 :40ج

  .326, 305, 259, 53 :41ج

  .336 :42ج

  .213, 211, 63, 62 :43ج

  .16 :45ج
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  .333 :46ج

  .174 :47ج: بنو مضرة

  .16: 2جبنو المطلب: 

  .373, 24 :37ج

  .124: 14ج: بنو معاوية

  .262 :45ج

  .84 :44ج: بنو معد

  .154: 12ج: بنو معيط

 .171، 71: 3جبنو المغيرة: 

  .335, 329: 16ج

, 141, 132, 128: 4جبنو النجار: 

142.  

  .324: 9ج

  .116 :23ج

  .71 :24ج

  .115 :28ج

  .198 :48ج

  .265 :26ج: بنو مناف

  .243: 27ج

  .125 :30ج: بنو ناجية

, 307, 299, 298، 130 :32ج

308 ,309.  

  .239 :34ج

  .96, 95, 94 :35ج

  .79 :42ج

, 182, 180, 171, 170 :47ج

184 ,186 ,189 ,190 ,192 ,

194 ,195 ,218 ,229 ,237 ,

239 ,240 ,242 ,247 ,257.  

  .97: 6ج: بنو نبھان

  .173: 6جبنو النخع: 

  .346: 13ج

  .16 :33ج

  .335, 325 :38ج

  .50 :39ج

  .90 :40ج

  .87 :41ج

  .226، 224 :43ج

  .260 :44ج

  .314 :47ج

  .331, 327 :48ج

  .113 :45ج: بنو نصر

  .263 :1جالنضير: بنو 

, 324, 323, 321, 303: 3ج

325 ,326 ,327 ,329 ,333 ,

336 ,337 ,338 ,340 ,341 ,

343 ,344 ,348.  

, 263 ،165،260, 145: 4ج

313.  

  .337, 317، 177, 17، 9: 5ج
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  .217, 107, 59: 6ج

, 187, 159, 158, 157: 10ج

189 ,190 ,209.  

  .235, 232: 13ج

  .258: 18ج

  .121: 19ج

  .124, 118, 107 :44ج

  .219: 5ج: بنو نفاثة

  .219: 5ج: بنو نفاثة الخزاعيون

  .271 :40جبنو النمر بن قاسط: 

  .206, 203 :40جبنو النمر: 

  .284, 283, 280: 16ج: بنو نھد

  .240, 224 :25ج

  .201 :40ج: بنو نھد

  .115 :1ج: بنو نوفل

  .217: 27ج

  .303: 27ج: بنو ھاربة

 .119: 11جبنو الھذيل: 

  .339, 338 :42جبنو الوحيد: 

, 120, 113، 35 :1ج: بنو ھاشم

320 ,322.  

, 76, 73, 50, 46, 17, 16: 2ج

97 ,115 ,127 ,139 ,147 ,

169.  

  .150, 34: 3ج

  .319، 257: 4ج

 ،292 ,290, 288, 284: 5ج

294.  

, 42, 41, 40, 39, 38, 37: 6ج

45 ,60 ,168.  

, 110, 103, 102, 96, 53: 7ج

249 ,309 ,310.  

  .369، 289, 286: 8ج

, 142, 118, 78, 77, 24: 9ج

144 ,154 ,159 ,194 ,195 ,

220 ,222 ,227 ,242 ,262 ,

284 ,285 ,286 ,294 ,295 ,

304 ,311 ,347.  

, 41, 15, 12, 11, 10, 8: 10ج

51 ,54 ,63 ,64 ,78 ,111 ,

114 ,115 ,142 ,161 ,169 ,

204 ,297.  

, 61, 58, 55, 51, 30, 28: 11ج

83 ,86 ,107 ,187 ,209 ,210 ,

255 ,256. 

  .271, 61, 50: 12ج

, 222, 212, 163, 78, 28: 13ج

223 ,229 ,233 ,235 ,267 ,

316 ,323.  

, 221, 213, 104, 94: 14ج
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257 ,263 ,294 ,311 ,322 ,

325 ,350.  

, 23, 22, 18, 17, 15, 13: 15ج

24 ,25 ,46 ,52 ,56, 58 ,77 ,

78 ,79 ,80 ,90 ,94 ,96 ,112 ,

114 ,115 ,142 ,150 ,159 ,

166 ,288 ,306.  

  .331, 35: 16ج

, 266, 214, 189, 64: 17ج

321 ,359.  

, 105, 95, 94, 92, 20: 18ج

233 ,239 ,255 ,256 ,272 ,

327 ,348.  

, 224, 143, 142, 95, 94: 19ج

272.  

, 231, 209, 208, 35: 20ج

233.  

  .297: 21ج

  .99, 73 :22ج

, 225, 209, 197, 157 :26ج

227 ,237.  

, 219, 218, 208 ،55 ,49: 27ج

257 ,327 ,330.  

  .267, 82, 17 :28ج

  .304, 271, 265, 199 :29ج

  .184, 100, 37 :30ج

, 155, 147, 131، 127 :31ج

262 ,321.  

  .187 ،179 ,118 :32ج

  .289، 65 :33ج

  .114, 106 :34ج

  .290, 289، 269 :35ج

  .283, 210, 101 :36ج

, 76 ،45، 44 ,36, 27, 24 :37ج

163 ،180.  

  .29 :39ج

  .149, 123, 95 :40ج

, 127, 116, 36, 17, 12 :41ج

266.  

  .263 :42ج

, 189, 169, 162, 140 :43ج

190 ,199 ,200 ,270 ,290 ,

300 ,306 ,319 ,337.  

  .336, 303, 93, 91 :44ج

  .193 :45ج

  .211, 196 :46ج

  .323, 57 :48ج

, 195, 188, 187, 157 :49ج

198.  

  .136, 64 :50ج



  القبائل والفرق والجماعات.. :فھرس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

273

  .340: 13ج: بنو ھذيل

  .314, 234: 17ج

  .316 :43ج: بنو ھظيم

  .136 :1ج: بنو ھ�ل

  .151 :49ج

  .174: 6ج: بنو ھمدان

  .212: 19ج

  .123, 82 :30ج

  .159 :32ج

  .134 :33ج

  .361 :37ج

  .285، 284 :39ج

, 193, 192, 145, 143, 9 :40ج

281.  

, 56, 55, 54, 53، 52 ,41 :41ج

57 ,59 ,60 ,61 ,139 ,147 ,

148 ,154 ,155 ,160 ,174 ,

175 ,177 ,178 ,179 ,180 ,

191 ,261 ,298 ,327 ,341 ,

351 ,359 ,362 ,366.  

, 178 ،157 ,156, 11 :42ج

179 ,180 ,181 ,182, 185، 

186 ,192 ,193 ,194 ,195 ,

204 ,323 ,328.  

  .281, 279 ,262, 261 :43ج

  .346, 345, 344 :44ج

  .178, 112, 30 :45ج

  .14 :47ج

  .213, 204, 176، 25 :48ج

, 55, 54, 53: 6ج: ھوازنبنو 

88.  

 .76، 71: 11ج

  .303: 27ج

  .129 :30ج

  .284 :39ج

  .282, 279 :40ج

  .336 :42ج

  .107 :46ج

  .189: 17جبنو وائل: 

  .128 :30جبنو وھب: 

 .119: 11جبنو يربوع: 

  .104, 95 :45جيشكر: بنو 

  .301 :34جبنو يعقوب: 

  ـ ت ـ
  .225: 2جالتابعون: 

  .59 :50ج

, 140, 97, 69 :22جالترك: 

192 ,219 ,288.  

  .169 :24ج
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  .47 :22ج: تغلب

  .36 :48ج: التغلبيون

  .302: 21ج: تميم

  .47 :22ج

  .177 :24ج

  .105 :39ج

  .256, 44 :41ج

  .133 :43ج

  .84 :35ج: التوابون

 .166: 11ج: بكر) بوأتيم (

  .267 :26ج: تيم بن مرة

  ـ ث ـ
  .راجع: بنو ثقيفثقيف: 

  .174: 4ج: ثمود

  .300: 6ج

  .313: 7ج

  .49: 21ج

  .242 :24ج

  .64 :44ج

  .174 :47ج

  .239 :49ج

  .199 :45ج: ثور ھمدان

, 178, 177 :45ج: الثوريون

199.  

  ـ ج ـ
  .200: 4ج: جذام

  .201, 200: 4ج: جذيمة

  .126 :33ج

  .317 :44ج: جشم

  .37 :22ج: جھينة

  .231 :28ج

  .155 :33ج: جيش الكوفة

  .109 :32ج: جيش أمير المؤمنين

, 217: 18ج: جيش ذي المروة

218.  

  ـ ح ـ
  .75 :48ج: الحجازيون

  .157 :26ج: الحشوية

  .80، 49, 41 :22ج: حمير

  .233 :43ج: الحميريون

  .176، 142: 7ج: الحنابلة

  .204: 16ج

  .145 :38ج: الحواريون

  ـ خ ـ
  .66, 62: 6ج: خثعم

  .328: 13ج: الخراسانيون

  .11: 7ج: خزاعة

  .99 :23ج
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, 136, 127, 11: 4ج: الخزرج

137 ,142 ,152.  

  .258, 90: 5ج

, 156, 155, 154, 142: 9ج

337.  

  .55: 11ج

  .189: 17ج

 .78, 34: 21ج

  .165 :28ج

  .127 :31ج

  .18, 11, 9 :44ج

  .150 :48ج

  . :(المارقون) الخوارج

  .37, 36 :1ج

  .346: 2ج

  .96, 95, 94, 17: 4ج

، 209, 207, 206، 109: 5ج

212.  

  .324: 6ج

  .303: 7ج

  .332: 8ج

  .50, 37: 10ج

 .111, 65, 41: 11ج

  .337, 336, 334: 13ج

  .229، 151, 85, 130: 15ج

  .201, 196: 17ج

  .258: 18ج

  .252, 187, 120, 79: 19ج

, 71, 55, 52, 38, 36, 29: 20ج

130 ،230 ,262.  

  .314, 114, 112, 101: 21ج

  .254, 123, 66, 17 :22ج

  .65 :23ج

  .344, 341, 323 :24ج

  .229 :25ج

  .120, 119، 113 ,95 :26ج

  .199, 171، 70: 27ج

  .331، 274, 256 :28ج

  .123, 24, 22 :29ج

  .199 ،116 ,85 :30ج

  .197, 139, 138, 137 :31ج

  .279 ،177 ,173 :32ج

, 278، 232, 128،177 :33ج

308 ,312 ,318 ,337 ,350 ,

359 ,362.  

, 342 ،285 ,250 ،66 ,29 :34ج

344, 345، 346.  

  .146، 105 :35ج

  .43، 21 :36ج

, 195, 189, 161, 136 :37ج
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237 ,240 ,289 ,342.  

  .355، 167 ,148 :38ج

, 114, 106 ،103, 62 :39ج

115.  

  .313 :40ج

 ,245, 202, 138, 89 :41ج

270 ,272، 284.  

، 271, 256 ،163 ,136 :42ج

272.  

، 101, 99, 35, 34 ،18 :43ج

102 ،343.  

  .166, 24 :44ج

 ،259 ,189 ،166 ,72، 24 :44ج

277 ,291 ،319 ،346.  

, 97, 93, 47, 46, 27, 13 :45ج

100 ,102 ,104 ,106, 109، 

111 ,132 ,140, 193 ،194، 

205 ,206 ,325 ,326 ,327 ,

328 ,329 ,330 ,335, 336 ,

339 ,340 ,344 ,345 ,348 ,

349 ,353 ,355 ,356 ,357 ,

358 ,359 ,360 ,363 ,365 ,

368 ,374 ,375.  

, 25, 15, 14, 11, 9, 7 :46ج

26 ,27 ,28 ,32 ,35 ,36 ,37 ,

38 ,39 ,40 ,41 ,43 ,44 ,45 ,

46 ,48 ,49 ,50 ,51 ,53 ,54 ,

59 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,70 ,

71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,

78 ,79 ,80 ,83 ,84 ,86 ,87 ,

88 ,90 ,91 ,95 ,98 ,99 ,104 ,

106 ,107 ,119 ,120 ,121 ,

122 ,125 ,127 ,129 ,130 ,

131 ,132 ,134 ,135 ,136 ,

137 ,138 ,143 ,144 ,171 ,

175 ,177 ,180 ,181 ,185 ,

186 ,189 ,193 ,194 ,195 ,

196 ,214 ,220 ,221 ,225 ,

228 ,231 ,233 ,234 ,235 ,

236 ,245 ,248 ,255 ,256 ,

259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,275 ,

282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,

288 ,289 ,290 ,291 ,295 ,

297 ,300 ,302 ,303 ,306 ,

307 ,308 ,310 ,311 ,312 ,

313 ,317 ,321 ,322 ,323 ,

324 ,325 ,326 ,328 ,330 ,

334 ,336 ,341 ,343 ,344 ,

345 ,346 ,348 ,349 ,350 ,

351 ,352.  
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  .258, 186, 77 :46ج

, 19, 17, 16, 15, 10, 9 :47ج

20 ,21 ,24 ,25 ,26 ,29 ,30 ,

31 ,33 ,34 ,35 ,37 ,45 ,47 ,

48 ,49 ,51 ,52 ,57 ,59 ,63 ,

65 ,66 ,68 ,76 ,77 ,78 ,79 ,

83 ,84 ,86 ,87 ,88 ,89 ,91 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

108 ,109 ,110 ,118 ,120 ,

121 ,125, 127، 128 ,129 ,

130 ,132 ,134 ,135 ,139 ,

143 ,149 ,152 ,155 ,159 ,

162 ,163 ,169 ,181 ,210 ,

211 ,215 ,217 ,228, 237، 

241 ,263 ,268 ,271 ,272 ,

273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,

278 ,279 ,280 ,290 ,293 ,

294 ,305 ,308 ,314 ,315 ,

355 ,358 ,359 ,360 ,361 ,

362 ,365.  

  .252, 74, 40, 39, 12 :48ج

 ،240 ,239, 222, 212 :49ج

277 ,280 ,282 ,283.  

  .109, 88 ،81 ,77, 76 :50ج

  .78 :47ج: خوارج البصرة

  .163 :47ج: خوارج النخيلة

, 47, 15 :47ج: خوارج النھروان

357.  

  .68: 21ج: الخيبريون

  ـ ذ ـ
 :50ج: »عليه الس�م« ذرية الحسين

55.  

: »صلى هللا عليه وآله«ذرية النبي

  .129 :50ج

 :50ج: »عليه الس�م« ذرية داود

128.  

صلى هللا عليه « ذرية رسول هللا

  .128 :50ج: »وآله

 :50ج: »عليه الس�م« ذرية سليمان

128.  

  ـ رـ 
  .305 :1ج: الرافضة

  .340: 2ج

  .177: 4ج

  .208، 204، 40, 39, 15, 8: 7ج

  .274, 138, 137: 8ج

  .147: 14ج

  .214 :22ج

, 157, 156, 155, 153 :36ج
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362.  

  .260 :28ج: ربيعة

  .315 :44ج: الربعيون

  .292: 7ج: ربيعة الشام

  .292: 7ج: ربيعة العراق

  .227 :31ج: ربيعة الكوفة

  .280 :34ج

  .102: 2ج: الرھبان

  .250, 248: 17ج

  .179: 5ج: الروم

  .271: 6ج

  .25, 17: 10ج

, 265, 264, 212, 209: 11ج

271 ,289. 

, 127, 125, 124, 123: 13ج

128 ,129 ,136 ,137 ,159 ,

184 ,275 ,303.  

  .254, 188, 58, 55: 14ج

  .99: 17ج

  .99: 21ج

, 52, 37, 34, 33, 31, 28 :22ج

53 ,54 ,69 ,75 ,76 ,81 ,84 ,

98 ,192 ,195 ,220 ,287 ,

288.  

, 214, 209, 208, 201 :24ج

215 ,216 ,230 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,240 ,241 ,339 ,

346.  

  .92 :26ج

  .189: 27ج

  .270 :35ج

  .176, 137, 136 :36ج

, 235, 234, 221, 42, 32 :37ج

379.  

  .257 :38ج

, 262, 261, 260, 259 :42ج

264 ,265.  

  .266, 248, 245 :44ج

  .173 :46ج

  .198 :47ج

  .240 :24ج: الرومان

  ـ ز ـ
  .99 :1ج: الزبيريون

  .91: 4ج

  .257 :5ج

  .255: 18ج

  .61: 19ج

  .233, 195 :31ج

  .243, 128 :34ج
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  .188 :49ج

  .92, 91, 86, 40 :26ج: الزط

  .333: 27ج

, 279, 278, 260, 235 :28ج

287 ,294.  

  .136 :22ج: الزنادقة

, 233, 194, 193, 191 :23ج

271.  

, 99, 98, 63, 38, 37 :26ج

100 ,105 ,106.  

  .219, 192, 97, 70 :22ج: الزنج

  .343, 339 :24ج

  ـ س ـ
  .46 :22ج: السادة

  .219: 4ج: سدنة البيت

  .192, 97 :22ج: سدوس

  .273, 255 :32ج

  .241 :32ج: السقاؤون

  ـ ش ـ
  .107 :50ج: الشافعيون

  .178 :45ج: الشاميون

  .218 :48ج

  .330, 328 :34ج: شرطة الخميس

  .320, 308, 305 :48ج

  .69 :49ج

  .47 :32ج: شھداء كرب�ء

  .الشيعة :أمير المؤمنين: راجع شيعة

  .الشيعه :البيت: راجع أھلشيعة 

  .128: 16ج: شيعة عثمان

  .232 :48ج

  .الشيعةراجع: : يشيعة عل

  .76: 13ج: شيعة عمر

  .الشيعة :شيعة محمد وعلي: راجع

  .104: 8ج: شيعة محمد

, 33, 31, 27, 26 :1ج: الشيعة

34 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,89 ,

98 ,99 ,230 ,231 ,233 ,297 ,

322.  

 ,148, 126, 68, 15, 12: 2ج

255 ،261، 269, 319، 340.  

  .342 ،236: 3ج

, 210, 181, 177, 175، 12: 4ج

232.  

  .190, 189، 58: 5ج

، 148, 143, 142, 141: 6ج

318.  

, 175, 174, 168, 162, 30: 7ج

192 ,193 ,325 ،341 ,342.  

 ،312 ,308, 295, 204: 8ج
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329 ,351.  

 ،216، 212 ,182, 170, 70: 9ج

308 ,330.  

  .260، 236: 10ج

 .292، 244، 154، 48: 11ج

  .219، 94, 14: 12ج

, 179, 178, 174, 76, 68: 13ج

181 ,257 ,307 ،311 ,327 ,

330 ,336 ،349.  

, 96, 37, 28, 24, 19: 14ج

136 ,147 ,178 ,186, 188، 

212, 225 ،247، 289 ,342.  

، 151، 145، 73، 68: 15ج

163 ،185 ،198 ،239 ،307.  

  .241 ،210 ,123: 16ج

  .82: 17ج

  .348, 180: 18ج

  .271, 142, 95, 70: 19ج

  .225، 77, 25: 20ج

, 160, 156, 155, 52, 40 :24ج

257 ,332.  

  .333, 279, 204 :25ج

, 99, 98, 75, 69, 68, 67 :26ج

157 ,301 ,303.  

, 301, 297, 293, 292: 27ج

306 ,321.  

, 206, 133, 82, 37, 36 :28ج

223.  

, 169, 40, 36, 35, 34 :29ج

183 ,245 ,265.  

, 228, 172, 148, 111 :30ج

236 ,305 ,306.  

  .284, 259 :31ج

  .312، 20 :32ج

  .269، 185, 159, 154 :33ج

  .237، 150, 146 :34ج

  .227, 220 :35ج

, 157, 153, 148, 46 :36ج

338.  

  .352, 351, 336, 86, 53 :37ج

  .71 :41ج

  .143, 141 :45ج

  .210 :46ج

, 212, 211, 210, 147 :47ج

277.  

, 203 ،202 ,197 ،93 :48ج

204 ,205 ,206 ,207 ,213 ,

217 ,232 ,233 ,238.  

, 179, 168, 129, 113 :49ج

317 ,328.  
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  .98, 92, 88, 82 ،81 ,59 :50ج

  ـ ص ـ
  .136 :22ج: الصابئين

  .308 :1ج: الصحابة

  .236, 225: 2ج

, 138, 111, 110, 106, 24: 3ج

258 ,309.  

  .241, 240: 4ج

  .227, 101: 5ج

  .208, 143: 6ج

, 149, 121, 110, 103, 33: 7ج

169 ,187 ,188 ,192 ,193 ,

250 ,265 ,280 ,320 ,341 ,

345.  

, 108, 99, 73, 70, 26, 25: 9ج

131 ,141 ,151 ,212 ,221 ,

301 ,313 ,321 ,339 ,347.  

  .153, 111, 107, 60: 10ج

, 190, 160, 154, 150: 11ج

191 ,206 ,207 ,229 ,237 ,

239 ,245 ,246 ,263 ,264. 

, 108, 102, 85, 64, 58: 12ج

110 ,116 ,122 ,131 ,132 ,

133 ,146 ,148 ,154 ,162 ,

168 ,170 ,171 ,244 ,253.  

, 157, 101, 94, 23, 17: 13ج

163 ,179 ,181 ,189 ,197 ,

208 ,209 ,233 ,234 ,241 ,

245 ,247 ,250 ,253 ,256 ,

274 ,276 ,280.  

, 69, 64, 54, 38, 13, 12: 14ج

70 ,74 ,81 ,115 ,125 ,136 ,

151 ,152 ,162 ,165 ,203 ,

213 ,215 ,231 ,232 ,255 ,

289 ,319 ,326 ,357 ,359.  

, 133, 119, 92, 77, 75: 15ج

149 ,150 ,284 ,293 ,309.  

, 134, 116, 92, 77, 74: 16ج

154 ,159 ,216 ,224 ,230 ,

231 ,240 ,242 ,247 ,250 ,

252 ,264 ,285 ,291 ,292 ,

296 ,311 ,313 ,317 ,323 ,

330 ,332 ,333 ,338 ,348.  

, 87, 52, 44, 26, 25, 12: 17ج

90 ,107 ,145 ,158 ,185 ,

195 ,227 ,231 ,233 ,234 ,

235 ,236 ,249 ,269 ,286 ,

287 ,308 ,309 ,317 ,322 ,

335 ,341.  

, 33, 32, 31, 30, 17, 8: 18ج



  52ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     282
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

36 ,37 ,39 ,41 ,56 ,58 ,71 ,

72 ,75 ,78 ,94 ,115 ,122 ,

141 ,144 ,146 ,149 ,152 ,

155 ,168 ,180 ,183 ,208 ,

209 ,234 ,242 ,243 ,244 ,

247 ,251 ,252 ,259 ,261 ,

262 ,278 ,281 ,292 ,303 ,

307 ,313 ,314 ,325.  

, 43, 25, 24, 23, 20, 8: 19ج

87 ,91 ,101 ,106 ,127 ,144 ,

149 ,159 ,178 ,183 ,212 ,

223 ,224 ,227 ,230 ,233 ,

260 ,272.  

, 142, 92, 84, 35, 9: 20ج

147 ,160 ,208 ,219 ,224 ,

226 ,237 ,244 ,264 ,265.  

  .242, 189, 160, 157 :31ج

  .199, 198, 172 :32ج

  .315, 270 ،226 ,71 :35ج

, 219, 126, 109, 99 :36ج

235 ,309 ,318 ,319 ,321 ,

322.  

, 86, 85, 71, 54, 33, 32 :37ج

90 ,108 ,121 ,225 ,238 ,

248 ,296 ,334.  

, 145, 137, 136, 125 :39ج

201 ,205 ,219 ,221 ,222 ,

223 ,225 ,244 ,246 ,250 ,

305 ,325 ,329 ,331 ,333 ,

349 ,356 ,357.  

  .339, 276 :43ج

  .40 :44ج

, 248 ,212, 210, 104 :46ج

333.  

  .148, 147 :47ج

  .252, 206, 50, 27 :48ج

  .267 :49ج

  .109, 108, 107, 64, 49 :50ج

  .107, 25: 17ج: صلحاء الكوفة

  ـ ض ـ
  .170: 7ج: ضمرة

  ـ ط ـ
  .342 :22ج: الطالبيون

  .250: 5ج: الطلقاء

  .78, 77: 9ج

  .81: 15ج

  .311, 277: 16ج

  .317: 17ج

  .168: 18ج
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  .233, 45: 20ج

, 168, 142, 141, 66 :42ج

193 ,271.  

  .215, 214 :47ج

  .172, 121 :49ج

  ـ ع ـ
  .91 :23ج: عاد

  .181 :47ج

  .138, 27, 16, 7: 8ج: العامة

 .44: 11ج

  .346: 13ج: العبادلة

  .83: 3ج: العباسيون

  .336 :24ج

  .198 :39ج

  .172, 171 :49ج

  .68: 6ج: العجم

  .206, 205: 7ج

, 287, 226, 166, 160: 13ج

288 ,289 ,291 ,347.  

  .119: 15ج

  .150, 105: 19ج

  .113: 20ج

  .294, 27 :22ج

  .242 :31ج

  .39 :35ج

  .206, 181 :46ج

  .237 :47ج

  .332, 18 :48ج

  .260 :49ج

  .208 :36ج: العدنانيون

  .25 :22ج: عدوان

  .212 :31ج: العرافون

  .راجع أھل العراقن: والعراقي

  .323 :43ج: عرب الشام

, 267, 136 ,34 :1ج: العرب

268 ,307.  

, 292, 162, 138, 19, 8: 2ج

308 ,315 ,346.  

, 296, 289, 206, 81, 50: 3ج

310.  

, 71, 61, 44, 37, 32, 11: 4ج

74 ,77 ,99 ,115 ,117 ,283.  

  .221, 178, 120, 89: 5ج

, 123, 103, 95, 68, 51: 6ج

145 ,178 ,262 ,274.  

, 206, 205, 65, 43, 42, 8: 7ج

207 ,269.  

, 143, 124, 123, 118: 9ج

157 ,158 ,205 ,206 ,296.  
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, 122, 113, 49, 28, 26: 10ج

265.  

, 101, 100, 99, 79, 35: 11ج

104 ,117 ,135 ,182 ,202 ,

209 ,263 ,283 ,284 ,301 ,

318 ,319. 

  .331, 292, 26, 24: 12ج

, 133, 126, 114, 33: 13ج

149 ,155 ,157 ,158 ,160 ,

161 ,165 ,171 ,172 ,223 ,

226 ,280 ,285 ,286 ,287 ,

288 ,289 ,290 ,291 ,293 ,

294 ,295 ,297 ,298 ,302 ,

303 ,304 ,305 ,306 ,316 ,

318 ,319 ,320 ,322 ,325 ,

326 ,327 ,328 ,329 ,331 ,

338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,

349.  

, 231, 129, 109, 105: 14ج

266 ,283 ,290 ,331.  

, 72, 47, 28, 27, 17, 14: 15ج

73 ,74 ,93 ,107 ,119 ,142 ,

214 ,215 ,237.  

  .39, 38, 33, 9: 16ج

  .199, 99: 17ج

  .106: 18ج

  .150, 90: 19ج

, 185, 151, 149, 113: 20ج

231 ,234 ,235 ,252 ,270.  

, 274, 242, 241, 109 :31ج

275.  

  .318, 273 :32ج

  .29, 15 :33ج

  .266, 245, 202, 175 :34ج

  .39, 21 :35ج

, 137, 136, 86, 79, 35 :36ج

139 ,142 ,164 ,177 ,226 ,

252 ,301 ,308 ,342 ,344 ,

345.  

  .143, 82, 46, 37, 36 :37ج

  .249, 177, 92 :38ج

, 320, 302, 281, 93, 76 :39ج

336.  

, 186, 177, 159, 115 :43ج

187 ,194 ,227 ,233 ,316 ,

327 ,346 ,363.  

, 72, 71, 58, 41, 39, 14 :44ج

80 ,82 ,83 ,93 ,98 ,105 ,

110 ,111 ,118 ,145 ,148 ,

151 ,195 ,198 ,203 ,245 ,
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248 ,250 ,251 ,252.  

  .312, 311, 240, 213 :46ج

, 179, 172, 169, 162 :47ج

180 ,181 ,192 ,237 ,247.  

, 88, 66, 65, 49, 48, 18 :48ج

150 ,151 ,196 ,212 ,308 ,

309 ,332 ,336.  

  .172, 115, 114 :49ج

  .123, 122 :50ج

  .90: 19ج: العقبيون

  .180 :47جالعلوج: 

  .38 :1ج: العلويون

  .208, 193: 10ج

  .328: 13ج

  .21 :24ج: العماليق

  .126 :33ج: العمور

  .80، 41 :26ج: عنزة

  ـ غ ـ
  .56 :38ج: غامد

  .19 :42ج: غسان

  .74, 73, 36 :1ج: الغ�ة

  ـ ف ـ
  .199, 178 :45ج: الفائشيون

, 192, 97, 70 :22ج: الفرس

219 ,287.  

  .211, 209 :23ج

  .341, 338, 240, 47 :24ج

  .92 :26ج

  .172 :46ج

, 192, 97, 70 :22ج: الفرنج

219 ,288.  

, 170, 169, 139: 2ج: الفواطم

187.  

  .316, 314: 3ج

  .317, 198: 5ج

  .327: 9ج

  .213, 212: 2ج: الفئة الباغية

  .335: 18ج

  .38, 37: 20ج

  .110: 21ج

  ـ ق ـ
  .346: 2ج: اسطونالق

  .324: 6ج

  .50, 37: 10ج

 .111, 65, 41: 11ج

  .229, 130: 15ج

  .258: 18ج

, 198, 187, 120, 79: 19ج
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252.  

, 71, 55, 52, 38, 36: 20ج

130.  

  .113, 112: 21ج

  .241, 229 :25ج

  .193, 70: 27ج

  .274, 256 :28ج

  .116 :30ج

  .161 :31ج

  .279, 177, 173 :32ج

  .232, 177, 128 :33ج

, 343, 342, 250, 29، 26 :34ج

346.  

  .146 :35ج

  .43 :36ج

 ،179 ,164, 161, 136 :37ج

189, 192،219، 223 ,237 ,

240 ,289 ,291.  

  .148 :38ج

, 114, 108, 107, 106 :39ج

115 ,312 ,319.  

, 314 ،313 ,301, 232 :40ج

317.  

, 217, 202, 138, 89, 59 :41ج

224 ,245 ,248 ,249 ,258 ,

284, 318 ,370.  

, 98, 55, 51, 50, 14, 13 :42ج

131 ,133 ,134 ,136 ,142 ,

143 ,144 ,161 ,162 ,163 ,

188 ,212 ,238 ,241 ,256 ,

269 ,272 ,288 ,353 ,355.  

, 93, 33, 27, 19, 18 :43ج

217 ,228 ,234 ,275 ,313 ,

334 ,342 ,343 ,344 ,362.  

, 166, 135, 119, 27, 24 :44ج

174 ,175 ,176 ,183 ,190 ,

196 ,208 ,209 ,250 ,268 ,

274 ,278 ,305 ,307 ,311 ,

321 ,342 ,346.  

, 109, 82, 60, 32, 26 :45ج

141 ,157 ,193 ,194 ,196 ,

201 ,293 ,310 ,325.  

, 125, 123, 111, 84 :46ج

129 ,130 ,132 ,138 ,287 ,

289 ,346 ,350.  

  .214, 24, 21 :47ج

  .85, 23 :49ج

  .81, 50 :50ج

  .149: 9ج: قبيلة أسلم

  .192 :36ج: قحطان
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  .109 :50ج: قتلة عثمان

  .208 :36ج: القحطانيون

  .231, 226 :43ج

  .123 :39ج: الشام قراء أھل

  .143: 3ج: القراء

  .292 :30ج: القرامطة

  .307: 2ج: القرشيون

  .320, 319: 4ج

  .115, 111: 7ج

  .339: 9ج

  .121: 15ج

  .171: 16ج

  .250, 39 :29ج

  .69 :32ج

  .128 :34ج

  .37 :37ج

, 312, 120, 60, 57 :1ج: قريش

320 ,337 ,352 ,353.  

, 76, 73, 63, 47, 43, 20: 2ج

77 ,78 ,98 ,103 ,104 ,115 ,

116 ,124 ,129 ,130 ,135 ,

137 ,138 ,141 ,149 ,160 ,

171 ,173 ,194 ,196 ,197 ,

198 ,200 ,276 ,279 ,288 ,

293 ,294 ,307 ,308 ,312 ,

317 ,318 ,319 ,323 ,326.  

، 101 34, 33, 31, 28, 27: 3ج

115 ,137 ,159 ,164 ,167 ,

244 ,252 ,263 ,270 ,271 ,

276 ,279 ,282 ,283 ,286 ,

287 ,293 ,296 ,301.  

, 44, 32, 22, 21, 11, 9: 4ج

45 ,63 ,64 ,76 ,83 ,85 ,102 ,

103 ,104 ,106 ,108 ,110 ,

114 ,115 ,117 ,121 ,122 ,

123 ,144 ,153 ,156 ,217 ,

219 ,220 ,221 ,222 ,224 ,

225 ,229 ,256 ,260 ,286 ,

292 ,319 ,320 ,322 ,340.  

, 221, 219, 69, 68, 19: 5ج

223 ,224 ,227 ,228 ,230 ,

233 ,236 ,242 ,244 ,245 ,

259 ,275 ,278 ,323.  

, 273, 272, 200, 172: 6ج

274 ,275 ,278.  

, 24, 23, 22, 20, 11, 10: 7ج

29 ,31 ,39 ,93 ,95 ,96 ,97 ,

98 ,101 ,102 ,103 ,111 ,

121 ,151 ,192 ,246 ,252 ,

274 ,277 ,310 ,353 ,355.  
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  .364, 108, 100, 83, 80: 8ج

, 123, 118, 117, 26, 22: 9ج

124 ,125 ,157 ,198 ,220 ,

262 ,324 ,334 ,335 ,336 ,

339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,

344 ,346 ,347 ,348 ,349 ,

350.  

, 47, 28, 26, 10, 9, 7: 10ج

48 ,50 ,51 ,53 ,54 ,62 ,216 ,

257 ,265 ,266.  

, 136, 101, 100, 76, 57: 11ج

155 ,160 ,167. 

, 160, 125, 113, 43: 12ج

169 ,275.  

, 177, 145, 138, 113: 13ج

222 ,223 ,287 ,289 ,305 ,

329 ,346.  

, 104, 103, 100, 65: 14ج

105 ,230 ,231 ,232 ,236 ,

242 ,264 ,266 ,270 ,283 ,

289 ,294 ,302 ,332 ,333 ,

336 ,339.  

, 24, 23, 22, 21, 18, 12: 15ج

29 ,56 ,58 ,67 ,72 ,75 ,78 ,

79 ,82 ,93 ,96 ,106 ,107 ,

111 ,112 ,117 ,118 ,119 ,

142 ,167 ,176 ,190 ,214 ,

215 ,219 ,235 ,236.  

, 34, 22, 19, 11, 10, 9: 16ج

35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,140 ,

142 ,147 ,148 ,171 ,233 ,

248 ,253 ,254 ,264 ,268 ,

269 ,270 ,344 ,349 ,351.  

, 148, 140, 122, 64, 45: 17ج

149 ,150 ,189 ,214 ,235 ,

265 ,267.  

, 269, 238, 237, 141: 18ج

279.  

, 143, 130, 51, 50, 35, 22: 19ج

182 ,189 ,204 ,205 ,206 ,224 ,

238 ,255.  

, 157, 156, 147, 16: 20ج

160 ,220.  

, 67, 65, 30, 29, 28, 27: 21ج

68 ,69 ,169 ,277 ,279 ,280 ,

309.  

, 284, 261, 190, 35 :22ج

289 ,300.  

  .285, 165, 134, 102 :23ج

, 143, 85, 84, 79، 71 :24ج
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144 ,148 ,149 ,160.  

  .230, 185 :25ج

  .235, 199, 144, 138 :26ج

, 98, 70, 69, 51, 42: 27ج

100 ,191 ,230 ,231 ,257 ,

258.  

, 156, 86, 85, 25, 20 :28ج

160 ,165 ,190 ,232.  

, 271, 201, 106, 39, 38 :29ج

326.  

  .130, 126, 113, 8 :30ج

, 109, 107, 100, 92, 86 :31ج

125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,

169 ,201 ,202 ,241 ,242 ,

263.  

 ,72, 71, 69, 67, 66, 65 :32ج

163, 187 ,195 ,262 ,278 ,

298 ,300 ,303 ,307 ,308.  

, 253, 193, 143, 101 :33ج

254 ,255 ,257 ,258 ,268 ,

273 ,276 ,288 ,289 ,291 ,

292 ,298 ,342 ,345.  

, 246, 245, 128, 123 :34ج

319 ,320 ,321 ,339 ,340.  

  .146, 95, 54, 11 :35ج

, 137, 134, 94, 85, 41 :36ج

143 ,146 ,158 ,177 ,184 ,

185 ,199 ,236 ,238 ,239 ,

240 ,280 ,281 ,315 ,344 ,

345.  

, 46, 37, 36, 35, 34, 33 :37ج

58 ,59 ,105 ,108 ,361 ,374.  

  .265, 209 :38ج

, 168, 167, 76, 75, 44 :39ج

170 ,171 ,175 ,207 ,263 ,

336 ,337.  

, 257, 198, 144, 142 :40ج

330.  

, 156, 155, 149, 147 :41ج

160 ,168 ,173 ,189 ,204 ,

223 ,246 ,255 ,257 ,259 ,

276 ,277 ,280 ,314 ,315 ,

318 ,335 ,369.  

, 66, 63, 47, 41, 35, 30 :42ج

67 ,76 ,81 ,87 ,129 ,141 ,

142 ,177 ,282 ,290 ,310 ,

323.  

, 162, 161, 146, 111 :43ج

164 ,169 ,189 ,191 ,194 ,

204 ,211 ,216 ,231 ,259 ,
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262 ,267, 270 ,272 ,300 ,

306 ,314 ,319 ,323 ,360 ,

361.  

, 41, 36, 21, 18, 11, 10 :44ج

47 ,57 ,70 ,79 ,80 ,81 ,86 ,

89 ,112 ,131.  

, 163, 160, 112, 56 :45ج

210 ,211 ,214 ,215 ,217 ,

225 ,241 ,245 ,259 ,338.  

  .279, 204, 19 :46ج

, 195, 150, 144, 98 :47ج

361.  

, 86, 68, 67, 57, 50, 18 :48ج

139 ,140 ,143 ,144 ,145 ,146 ,

147 ,217 ,328.  

  .187, 184, 117, 77 :49ج

  .123, 122, 61 :50ج

  .263 :1ج: قريظة

  . 343, 342, 197: 2ج

, 134, 130, 128, 127, 122: 4ج

135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,

141 ,142 ,143 ,145 ,146 ,147 ,

149 ,150 ,151 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,163 ,164 ,165 ,169 ,170 ,

216 ,263 ,266 ,300 ,313.  

  .179, 177, 130, 59, 9: 5ج

, 217, 107, 59, 36, 17: 6ج

289.  

  .52: 7ج

  .337, 317, 259: 9ج

  .72: 12ج

  .171: 13ج

  .148: 14ج

  .192 :31ج

  .264 :38ج

  .300 :40ج

  .27 :1ج: القصاصون

  .119: 5ج: قضاعة

  .72, 55, 54 :49ج: القميون

  .قوم ثمود: راجع: ثمود

  .قوم عاد: راجع: عاد

  .114 :43ج: القياصرة

  ـ ك ـ
  .77، 84: 2ج: الكافرون

  .308, 85، 84: 4ج

  .104: 6ج

  .245، 242: 7ج

  .75: 8ج

  .120: 10ج
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 .273 ،142 ,140, 123: 11ج

  .330: 12ج

  .156: 13ج

  .343, 196: 14ج

  .234: 16ج

  .86: 17ج

  .161: 20ج

  .43 :33ج

  .47 :34ج

  .46 :35ج

  .108 :37ج

  .343 :43ج

  .276, 272, 13 :46ج

  .84 :47ج

  .10 :48ج

  .192 :22ج: الكرامة

  .45, 25 :22ج: الكرد

  .100 :22ج: كنعان

  .18 :24ج

  .128: 15ج: الكھنة

  .225 :44ج: الكھنة

  .196 :1ج: الكوفيون

  .288: 16ج

  .222, 218, 217: 18ج

, 230, 229, 225, 148: 19ج

276.  

  .119 :22ج

  .116, 111 :29ج

  .143, 141 :30ج

  .346 :37ج

  ـ ل ـ 
  .128: 15ج: ال�ويون

  .299 :35ج: لحيان

, 34, 33, 14 :41ج: اللخميون

36 ,37 ,38.  

  ـ م ـ 
  .107 :50ج: المالكيون

  .241, 235: 38ج منبج: 

  .28 :1ج: المتصوفة

  .298: 3ج: المجوس

, 155, 148, 116, 115 :24ج

156 ,161 ,166 ,173 ,180 ,

194.  

  .55, 53, 52 :26ج

  .139: 7ج: المدنيون

  .161, 158, 157: 6ج: مذحج

  .224 :43ج

  .97 :45ج: مراد
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  .28 :1ج: المرتاضون

, 91, 62, 33: 11ج: المرتدون

99 ,107 ,109 ,152 ,155 ,

179 ,202 ,203 ,334 ,339. 

  .306, 115, 112: 13ج

  .53: 14ج

  .96, 95 :35ج

  .240, 182 :47ج

  .43: 15ج: المرسلون

, 35, 28, 27 :1ج: المسلمون

290.  

, 73, 54, 47 ،38 ,27، 19: 2ج

77, 90، 113 ,131 ,199 ,200 ,

225 ,272 ,275 ,277 ,287 ,

288 ,299 ,317 ,323 ,325 ,

333 ,338.  

, 35, 33, 31, 21, 10, 9: 4ج

38 ,47 ,59 ,60 ,61 ,63 ,64 ,

69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,77 ,82 ,

83 ,84 ,85 ,86 ,89 ,93 ,103 ,

114 ,115 ,116 ,120 ,121 ,

122 ,123 ,124 ,127 ,129 ,

134 ,140 ,155 ,156 ,180 ,

206 ,207 ,224 ,235 ,239 ,

271 ,311 ,312 ,330 ,342.  

, 23, 22, 21, 20, 19, 9: 5ج

43 ,45 ,46 ,47 ,58 ,59 ,64 ,

65 ,68 ,69 ,70 ,71 ,80 ,86 ,

90 ,113 ,116 ,117, 126، 

129 ,134 ,137 ,138 ,146 ,

148 ,149 ,150 ,151 ,157 ,

158 ,178 ,179 ,189 ,206 ,

226 ,244 ,245 ,248 ,259 ,

260 ,263 ,268 ,304 ,323.  

, 38, 36, 27, 24, 21, 14: 6ج

44 ,46 ,47 ,48 ,50 ,51 ,52 ,

53 ,54 ,57 ,60 ,105 ,106 ,

107 ,109 ,110 ,111 ,112 ,

123 ,142 ,148 ,166 ,181 ,

234 ,237 ,238 ,270 ,297 ,

298 ,299 ,315 ,318 ,319 ,

320.  

, 163, 63, 52, 21, 11: 7ج

244 ,278 ,321 ,339.  

, 149, 129, 128, 67, 55: 8ج

150 ,151 ,152 ,311 ,350.  

, 113, 97, 72, 67, 22, 20: 9ج

121 ,125 ,129 ,142 ,185 ,

191 ,193 ,197 ,245 ,251 ,

252 ,259 ,268 ,344 ,350.  
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, 51, 48, 36, 34 ,22, 10: 10ج

70 ,71 ,72 ,73 ,76 ,81 ,82 ,

98 ,104 ,113 ,121 ,124 ,

128 ,162 ,164 ,165 ,168 ,

171 ,182 ,183 ,184 ,218 ,

230 ,263 ,298 ,312 ,313.  

, 106, 101, 98, 80, 50: 11ج

107 ,122 ,124 ,127 ,129 ,

133 ,138 ,140 ,144 ,149 ,

151 ,155 ,156 ,161 ,174 ,

191 ,196 ,197 ,201 ,202 ,

203 ,211 ,218 ,223 ,230 ,

251 ,254 ,284 ,307 ,308 ,

313 ,342. 

, 56, 50, 48, 47, 44, 41: 12ج

69 ,80 ,90 ,167 ,194 ,207 ,

211 ,274 ,285 ,313 ,323 ,

344.  

, 39, 28, 27, 17, 13, 8: 13ج

41 ,44 ,45 ,46 ,52 ,58 ,99 ,

101 ,107 ,113 ,115 ,116 ,

118 ,123 ,124, 125 ,126 ,

128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,

133 ,135 ,136 ,137 ,144 ,

146 ,151 ,152 ,155 ,156 ,

157 ,159 ,162 ,163 ,164 ,

166 ,169 ,171 ,173 ,174 ,

175 ,177 ,182 ,193 ،200 ,

204 ,208 ,210 ,211 ,212 ,

214 ,221 ,229 ,230 ,233 ,

253 ,268 ,280 ,285 ,290 ,

297 ,301 ,321 ,342 ,346.  

, 94, 91, 62, 30, 14، 13: 14ج

105 ,123 ,125 ,127 ,147 ,

148 ,149 ,157 ,164 ,188 ,

190 ,191 ,192 ,196 ,197 ,

213 ,214 ,215 ,222 ,223 ,

234 ,236 ,237 ,250 ,255 ,

256 ,260 ,265 ,274 ,298 ,

304 ,307 ,314 ,315.  

, 53, 44, 41, 36, 30, 8: 15ج

55 ,56 ,58 ,71 ,74 ,77 ,79 ,

91 ,99 ,100 ,105 ,114 ,115 ,

117 ,127 ,138 ,142 ,145 ,

150 ,151 ,171 ,186 ,195 ,

197 ,205 ,225 ,233 ,234 ,

243 ,281 ,285 ,286 ,289 ,

290 ,292 ,293 ,294 ,310.  

, 148, 102, 71, 53, 17: 16ج

158 ,159 ,166 ,167 ,188 ,
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189 ,191 ,193 ,194 ,196 ,

197 ,198 ,202 ,206 ,207 ,

210 ,212 ,215 ,222 ,234 ,

247 ,251 ,253 ,262 ,276 ,

299 ,311 ,326 ,330 ,333.  

, 60, 59, 37, 32, 31, 12: 17ج

61 ,65 ,83 ,85 ,87 ,88 ,89 ,

90 ,118 ,122 ,123 ,128 ,

129 ,135 ,138 ,140 ,146 ,

147 ,148 ,149 ,150 ,169 ,

190 ,194 ,223 ,231 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,252 ,253 ,

254 ,260 ,264 ,266 ,286 ,

298 ,317 ,323 ,346 ,354 ,

357.  

, 91, 68, 64, 30, 10, 9: 18ج

93 ,105 ,118 ,126 ,144 ,

145 ,186 ,195 ,198 ,210 ,

218 ,220 ,248 ,252 ,254 ,

259 ,280 ,288 ,290 ,293 ,

294 ,295 ,320 ,337 ,341 ,

344 ,345 ,348.  

, 49, 43, 23, 22, 21, 14: 19ج

88 ,89 ,116 ,130 ,132 ,133 ,

137 ,139 ,140 ,141 ,163 ,

164 ,169 ,173 ,180 ,184 ,

185 ,189 ,197 ,211 ,213 ,

216 ,227 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,241 ,275 ,284.  

, 55, 43, 33, 27, 25, 19: 20ج

59 ,82 ,84 ,85 ,87 ,98 ,106 ,

107 ,108 ,110 ,111 ,112 ,

117 ,130 ,131 ,149 ,153 ,

158 ,161 ,162 ,169 ,171 ,

172 ,177 ,179 ,187 ,211 ,

226 ,231 ,248 ,249 ,250 ,

256 ,263 ,266.  

, 88, 71, 46, 25, 15, 9 :31ج

97 ,111 ,124 ,134 ,141 ,

143 ,158 ,159 ,160 ,180 ,

184 ,204 ,213 ,218 ,221 ,

258 ,290 ,308 ,335.  

, 86, 49, 46, 43, 20 :32ج

118 ,240 ,243 ,302 ,303 ,

304 ,305 ,324.  

, 68, 59, 58, 46, 43, 37 :33ج

105 ,120 ,133 ,174 ,180 ,

187 ,197 ,217 ,280 ,285 ,

286 ,315 ,323 ,344.  

, 238, 80, 50, 48, 26 :34ج
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294 ,316 ,317 ,318 ,330 ,

345.  

, 133, 107, 51, 48, 12 :35ج

146 ,147 ,159 ,160 ,187 ,

231 ,251 ,252 ,255 ,256 ,

270 ,303 ,308 ,317 ,318 ,

319 ,332.  

, 87, 85, 84, 71, 57, 17 :36ج

163 ,175 ,179 ,185 ,186 ,

198 ,230 ,231 ,233 ,235 ,

237, 239 ،244 ،245 ,267 ,

278 ,303 ,307 ,339 ,343 ,

354.  

, 75, 72, 70, 56, 55, 54 :37ج

85 ,96 ,100 ,107 ,135 ,158 ,

173 ,177 ,178 ,179 ,189 ,

195 ,223 ,234 ,247 ,280 ,

290 ,291 ,296 ,302 ,327 ,

334 ,340 ,341 ,342 ,343.  

, 92, 57, 56, 55, 54, 53 :38ج

98 ,128 ,169 ,177 ,183 ,

185 ,186 ,209 ,217 ,221 ,

264.  

, 98, 97, 82, 76, 42, 41 :39ج

124 ,130 ,135 ,154 ,156 ,

164 ,192 ,194 ,245 ,247 ,

249 ,252 ,256 ,259 ,315 ,

330, 332 ,337 ,338 ,345.  

, 118, 116, 111, 83, 55 :43ج

120 ,148, 173 ،265 ,266 ,

321 ,326 ,329 ,331 ,344 ,

345.  

, 126, 120, 98, 82, 40 :44ج

216 ,224 ,239 ,240 ,242 ,

243 ,245 ,320 ,328.  

, 88, 87, 70, 26, 24, 13 :46ج

89 ,111 ,135, 144، 181 ,

182 ,186, 198، 211 ,246, 

255، 272 ,285, 287، 299 ,

306 ,310.  

, 84, 80, 67, 66, 48, 23 :47ج

102 ,104 ,124 ,172 ,176 ,

179 ,182 ,183 ,184 ,187 ,

206 ,214 ,222 ,237 ,238 ,

239 ,240 ,241 ,253 ,277 ,

300 ,316 ,329 ,342 ,343 ،

364.  

, 84, 72, 56, 49, 15 :48ج

123 ,124 ,125 ,127 ,134 ,

141 ,152 ,159, 164 ,207 ,
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226 ,227 ,246 ,264 ,265 ,

282.  

, 113, 43, 31, 13, 9 :49ج

115 ,118 ,119 ,121 ,126 ,

131 ,135 ,149 ,157 ,173 ,

175 ,176 ,179 ,187 ,188 ,

191 ,193 ,199 ,279 ,306 ,

308 ,314 ,325.  

  .135, 36, 35، 14 :50ج

  .راجع النصارىالمسيحيون: 

, 74, 62, 54, 50: 2ج: المشركون

84, 90، 111 ,112 ,113 ,127 ,

137 ,146 ,149 ,156 ,163 ,164 ,

185 ,191 ,201 ,214 ,238 ,271 ,

274 ,275 ,301 ,302 ,304 ,307 ,

309 ,310 ,324, 326، 340.  

, 149, 148, 141, 117, 115: 3ج

150 ,160 ,161 ,163 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,168 ,172 ,

176 ,177 ,179 ,208 ,209 ,

216 ,218 ,242 ,251 ,253 ,

254 ,258 ,259 ,260 ,262 ,

264 ,265 ,266 ,267 ,269 ,

270 ,271 ,275 ,282 ,286 ,

291 ,292 ,293 ,317 ,358 ,

360.  

, 70, 64, 47, 11, 10, 9: 4ج

82 ,84 ,90 ,91 ,100 ,113 ,

115 ,116 ,121 ,123 ,124 ,

138 ,153 ,172 ,224 ,226 ,

234 ,235 ,240 ,308 ,342.  

, 114, 113, 60, 58, 19: 5ج

123 ,124 ,127 ,129 ,131 ,

135 ,137 ,152 ,172 ,177 ,

179 ,191 ,192 ,238 ,244 ,

246 ,259 ,263 ,269 ,278.  

, 51, 50, 49, 45, 38, 37: 6ج

53 ,55 ,56 ,57 ,60 ,104 ,

146 ,166 ,297 ,299.  

, 26, 25, 24, 23, 22, 11: 7ج

28 ,39 ,43 ,48 ,49 ,50 ,51 ,

52 ,264 ,274 ,324 ,353.  

، 130 ,115, 110، 104، 55: 8ج

152، 257 ,333.  

  .317, 285, 209: 9ج

, 134, 120, 50, 35, 11: 10ج

152.  

، 169, 156, 130, 129: 11ج

301. 

  .329، 291, 21, 9: 12ج
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  .159, 154: 13ج

  .142, 95: 14ج

  .233, 224: 15ج

  .292, 148: 16ج

  .289، 258: 18ج

  .245, 121: 19ج

  .19: 20ج

  .20 :31ج

, 89, 87, 30, 22, 11 :32ج

207.  

  .344, 341، 13 :33ج

  .53, 48, 38, 29 :34ج

  .107, 49, 46 :35ج

  .344, 247 :36ج

  .55 :37ج

  .، 320, 308 :44ج

, 59, 41, 40, 24 ،22 ,18 :46ج

89 ,90 ,144 ,272 ,277, 278، 

306 ,310 ،321.  

، 237 ،181، 86 ,34 :47ج

278 ،300.  

  .144, 142, 141 :48ج

  .114 :49ج

  .139: 7ج: المصريون

  .293: 16ج

  .336, 331, 325: 17ج

, 53, 51, 50, 49, 40, 39: 18ج

55 ,63 ,68 ,69 ,81 ,134 ,

167 ,168 ,205 ,217 ,242 ,

248.  

, 148, 18, 17, 16, 15: 19ج

151 ,225 ,229 ,230 ,258 ,

259 ,261 ,276.  

  .188, 187 ،182 ,181: 21ج

  .120 :29ج

  .43 :30ج

  .304 :32ج

  .210, 185 :33ج

  .131 :35ج

  .186, 147 :39ج

  .277, 272: 5ج: مضر

  .302, 301 ،268 ,258: 21ج

  .49 :22ج

  .310 :32ج

, 125, 124, 123, 115 :33ج

127.  

  .260, 227 :31ج: مضر البصرة

  .280 :34ج: مضر الكوفة

  .36 :37ج: المطلبيون

  .158, 157 :38ج: مظلم ساباط
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  .57, 55, 54 :38ج: ونالمعاھد

  .239 :47ج

  .266 :46ج: معتزلة بغداد

  .101 :22ج: المغاربة

  .323, 257: 5ج: المكيون

  .190, 189: 6ج

  .81 :22ج

  .308: 4ج: الملحدون

  .48: 13ج

  .84: 2ج: المنافقون

  .348, 333, 137: 3ج

  .197, 85, 45: 4ج

, 271, 268, 267, 257: 6ج

272 ,281 ,311 ,313 ,314 ,

315 ,316 ,317 ,318 ,321.  

  .342, 336, 129: 7ج

, 288, 257, 115, 110: 8ج

290.  

  .216, 205: 9ج

, 263, 262, 259, 50: 10ج

264.  

 .210, 196, 172, 142: 11ج

  .169, 23: 13ج

  .261, 260, 250, 137: 14ج

  .73: 15ج

  .234, 221: 16ج

  .34: 17ج

  .52: 19ج

  .78, 71, 34: 21ج

, 252, 250، 241، 240 :23ج

253, 254، 258 ,260 ,263, 

266، 276 ,289 ,321 ,323.  

  .194 :24ج

  .67 :26ج

  .194: 27ج

  .110, 106 :28ج

  .148, 135, 86 :29ج

  .267, 265, 250, 249 :42ج

  .343 :43ج

  .130 :44ج

  .161, 158 :45ج

  .37, 36, 13 :47ج

  .253, 135 :48ج

  .88 :50ج

  .212 :31ج: المنجمون

  .175, 169 :46ج

  .228 :1ج: مھاجرونال

, 220, 195, 165, 132: 2ج

221 ,224 ,225 ,267 ,286.  

 ,140، 129، 117، 44: 3ج
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152، 193, 194 ،196، 311 ,

326.  

 ،132 ,88, 50, 20, 19, 12: 4ج

133 ,137 ,141 ,153 ,156 ,

157, 169، 170 ,171 ,288 ,

292 ,301 ،310 ،339 ،343.  

, 169, 145, 125, 117: 5ج

171 ,219 ,255 ,323.  

, 188, 183, 116, 62, 36: 6ج

189.  

  .148, 111, 65: 7ج

, 332, 330, 162، 83، 29: 8ج

336 ،378 ،379.  

, 78, 77, 69, 68, 65, 24: 9ج

79 ,102 ,109 ,121 ,122 ,

123 ,124 ,125 ,142 ,143 ,

144 ,146 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,157 ,235 ,262 ,268 ,

286 ,298 ,304 ,312 ,324 ,

327 ,336 ,337 ,338 ,340 ,

344 ,346 ,350.  

, 81, 64, 46, 45, 43, 19: 10ج

90 ,106 ,119 ,126 ,127 ,

129 ,175 ,176 ,230 ,244 ,

245 ,255 ,259 ,300.  

 .313, 265, 182, 74, 55: 11ج

, 88, 64, 61, 58, 48, 24: 12ج

89 ,90 ,142 ,205 ,223 ,225 ,

229 ,274 ,301 ,307 ,310.  

, 124, 105, 104 ,28: 13ج

126 ,133 ,151 ,153 ,187 ,

223 ,224 ,225 ,227 ,232 ,

262 ,316.  

, 210, 149, 104, 36: 14ج

213 ,260 ,289.  

  .220, 76, 74, 55: 15ج

, 228, 188, 187, 174: 16ج

239 ,240 ,327.  

, 214, 191, 188، 12: 17ج

215 ,264 ,265.  

, 49, 31, 30, 28, 27, 8: 18ج

68 ,71 ,236, 246 ,247 ,248 ,

252 ,287 ,290 ,339 ,346 ,

347 ,348.  

, 88, 48, 47, 45, 33, 16: 19ج

89 ,90 ,93 ,96 ,141 ,143 ,

150 ,174 ,176 ,177 ,191 ,

208 ,211 ,212 ,213 ,253 ,

254 ,272.  

, 44, 29, 27, 25, 17, 16: 20ج
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45 ,48 ,55 ,60 ,63 ,65 ,83, 

86، 149, 155، 160, 161، 

169 ،225، 240.  

  .153, 139, 78, 34, 29: 21ج

  .123 :24ج

, 198, 197, 160, 157 :26ج

265 ,267 ,268 ,273 ,274 ,

318 ,320 ,321 ,323.  

, 157, 30, 24، 11، 10، 9: 27ج

159, 163، 164 ,205, 240، 

243 ,256 ,257.  

, 18, 17, 16, 15, 10, 9 :28ج

104 ,158 ,160 ,189 ,205 ,

210 ,212.  

, 121, 64, 54, 17, 16 :29ج

156 ,157 ,239.  

, 100, 98, 13, 12, 8, 7 :30ج

132 ,142 ,159 ,160 ,161 ,

183 ,187.  

  .89 :31ج

  .141, 130, 109, 97 :32ج

, 263, 231, 227, 211 :33ج

332 ,334.  

  .174 :34ج

, 235, 233, 133, 71 :35ج

307 ,308 ,314 ,316 ,319 ,

323 ,331 ,332.  

, 37, 33, 30, 29, 28, 25 :36ج

85 ,101 ,105 ,107 ,108 ,

116 ,118 ,192 ,193 ,196 ,

205 ,210 ,211 ,213 ,216 ,

217 ,219 ,228 ,236 ,237 ,

241 ,243 ,247 ,248 ,278 ,

280 ,283 ,284 ,286 ,300 ,

308 ,345 ,347 ,349 ,350 ,

351 ,353.  

, 33, 32, 31, 18، 16 ,12 :37ج

34 ,35, 63 ،67 ،71 ،72 ،73 ،

75،87 ،85 ،86 ،90 ،91 ،94 ،

100 ،101 ,108 ,178 ,179 ,

192 ,193 ,194 ,198, 202 ,

215 ,219, 220 ،228 ,238 ,

259 ,289 ,295 ,296 ,339 ،

373 ،381.  

  .297، 219 :38ج

, 104, 100, 92, 51, 29 :39ج

124 ,125 ,128 ,129 ,131 ,

134 ,151 ,153 ,154 ,155 ,

159 ,160 ,164 ,166 ,167 ,

168 ,186, 187 ,190 ,191 ,
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195 ,198 ,203 ,205 ,222 ,

223 ,231 ,328 ,329.  

, 130, 123, 122, 116, 9 :40ج

169 ,171.  

, 222, 190, 189, 135 :41ج

227 ,251.  

, 236, 228, 157, 18 :42ج

237.  

, 300, 192, 177, 176 :43ج

306 ,314 ,324 ,325 ,328 ,

331 ,333 ,334 ,339 ,362.  

, 97, 38, 24, 18, 15 :44ج

111 ,140 ,239 ,242 ,270 ,

332.  

, 295, 277, 227, 21 :45ج

336.  

, 249, 248, 129، 19 :46ج

250 ,264 ،280.  

  .343, 214, 197 :47ج

  .88 :48ج

  .185, 119 :49ج

 .155: 11ج: المھرة

  .242 :34ج

  .361 :37ج

  .93 :38ج

  .290: 13ج: الموالي

  .150: 19ج

  .18 :48ج

  .47 :22ج اUنبياء:موالي 

  .47 :22ج: البيت موالي أھل

  .296: 7ج: المؤرخون

  .99 :1ج: المؤلفة قلوبھم

  .334, 81, 79: 2ج

  .238, 60: 6ج

  .265, 77: 9ج

  .78، 34: 21ج

  .189 :49ج

  .132: 8ج: المؤمنون

  .204 :31ج

  .276 :32ج

  .43 :33ج

  .38 :34ج

  .35 :50ج

  ـ ن ـ
  .22 :36ج: الناعطيون

  .200, 179 :45ج

  .346: 2ج: الناكثون

  .324: 6ج

  .50, 37: 10ج
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 .111, 65, 41: 11ج

  .229, 130: 15ج

  .258: 18ج

, 198, 187, 120, 61: 19ج

235 ,236 ,252 ,290.  

, 55, 52, 38, 36, 29, 28: 20ج

71 ,130 ,221.  

  .150, 113, 112, 95, 93: 21ج

  .241, 229 :25ج

  .320, 241, 240 :26ج

, 31, 29, 28, 23, 21, 17: 27ج

33 ,46 ,64 ,70 ,73 ,76 ,114 ,

116 ,123 ,159 ,183 ,185 ,

190 ,193 ,194 ,245 ,247.  

, 35, 34, 33, 25, 18, 10 :28ج

56 ,57 ,146 ,155 ,169 ,170 ,

171 ,176 ,177 ,201 ,215 ,

216 ,219 ,220 ,228 ,254 ,

255 ,256 ,261 ,264 ,268 ,

270 ,271 ,274 ,275 ,285 ,

291 ,292 ,293 ,294 ,296, 

298 ,299.  

, 117, 116, 107, 78, 39 :29ج

119 ,124 ,126 ,138 ,139 ,

141 ,147 ,158 ,159 ,162 ,

166 ,169 ,170 ,171 ,182 ,

183 ,191 ,193 ,194 ,195 ,

215 ,217 ,246 ,247 ,248 ,

251 ,252 ,253 ,270 ,271 ,

296 ,325.  

, 22, 21, 18, 17, 16, 15 :30ج

23 ,41 ,43 ,46 ,47 ,48 ,59 ,

79 ,81 ,82 ,103 ,106 ,109 ,

116 ,118 ,141 ,151 ,152 ,

164 ,165 ,179 ,199 ,208 ,

209 ,212 ,213 ,215 ,216 ,

219 ,225 ,226 ,241 ,242 ,

244 ,257 ,288 ,289 ,293 ,

295 ,296 ,297 ,299 ,300 ,

302 ,305 ,306 ,312 ,320 ,

321 ,326 ,329 ,331 ,335 ,

337 ,338 ,339 ,340.  

, 54, 52, 51, 49, 48, 9 :31ج

55 ,58 ,72 ,73 ,75 ,76 ,130 ,

138 ,139 ,158 ,161 ,164 ,

175 ,176 ,219 ,229 ,231 ,

290 ,294 ,300 ,305 ,307 ,

310 ,314 ,326 ,331 ,340 ,

344 ,345 ,363 ,364.  

, 89, 74, 46, 42, 26, 24 :32ج
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110 ,118 ,141 ,142 ,147 ,

172 ,173 ,177, 190، 191 ,

199 ,201, 205 ,235 ,245 ,

246 ,248 ,279 ,300 ,301 ,

302 ,306 ,313 ,318 ,319.  

, 80, 77, 58, 46, 37, 13 :33ج

93 ,94, 97 ،99 ,105 ,106 ,

128 ,129 ,130 ,132 ,137 ,

138 ,143 ,146 ,147 ,148 ,

149 ,150 ,151 ,153 ,154 ,

156 ,157 ,158 ,161 ,162 ,

163 ,164 ,165 ,177 ,179 ,

180 ,203 ,204 ,205 ,206 ,

227 ,231 ,232 ,268 ,269 ,

277 ,280 ,284 ,289 ,291, 

301، 313 ,317 ,321 ,322 ,

335 ,364.  

, 91, 86, 55, 39, 29 :34ج

128 ,176 ,224 ,233 ,234 ,

235 ,239 ,250 ,252 ,253 ,

254 ,260 ,271 ,310 ,317 ,

318, 322، 325 ,332 ,333 ,

340 ,342 ,343 ,346.  

, 80, 79, 73, 59, 46 :35ج

146 ,287 ,309 ,327 ,335.  

, 43, 37, 36, 35, 24, 20 :36ج

87 ,92 ,95 ,124 ,210 ,281 ,

362.  

, 237, 189, 161, 136 :37ج

240 ,289 ,342.  

  .275, 115, 114, 106 :39ج

  .313, 232 :40ج

  .245, 202, 138, 89 :41ج

, 256, 243, 136, 98 :42ج

272.  

  .343, 333, 18 :43ج

  .176, 166, 24 :44ج

, 228, 157, 133, 131, 109 :45ج

229.  

  .330, 285, 129 :46ج

  .21 :47ج

  .293, 288: 13ج: النبط

  .النبيون. راجع: اUنبياء

  .130: 6ج: النجرانيون

  .144: 13ج

  .295 :22ج: النحويون

  .راجع: بنو النخعالنخع: 

  .27 :1ج: النصارى

, 293, 292, 291, 290: 3ج

298.  
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  .116: 5ج

, 146, 135, 120, 107: 6ج

147 ,148.  

  .252, 251: 7ج

  .362: 8ج

  .35: 10ج

, 271, 267, 264, 258: 11ج

272 ,275 ,291 ,293 ,302 ,

340. 

  .69: 12ج

, 135, 47, 27, 24, 12: 13ج

136 ,282 ,299, 301 ،320.  

  .55: 14ج

  .302, 129, 128, 127: 15ج

  .170: 16ج

  .248: 17ج

  .258: 18ج

  .121: 19ج

  .114, 15: 21ج

  .136، 130 ,85, 54, 53 :22ج

, 249, 214, 146, 92, 65 :23ج

250 ,282.  

  .345, 240, 216, 78 :24ج

  .287, 230, 38, 37, 36 :25ج

, 66, 56, 55, 53, 52, 37 :26ج

94.  

  .11 :32ج

  .178 :35ج

  .200 :38ج

  .228، 227 :44ج

  .273, 24 :46ج

, 186, 184, 182, 169 :47ج

229 ,237 ,239 ,240.  

  .204 :48ج

  .189 :47ج: نصارى تغلب

  .29: 2ج: نصارى نجران

  .راجع: بنو النظيرالنضير: 

  .46 :50ج: النقباء

  .102 :1ج: النواصب

  .66 :26ج

 .51: 11ج: الھاشميات

  .199, 50, 28: 2ج: الھاشميون

  .106: 4ج

  .38: 6ج

  .339, 228: 9ج

  .225, 102: 14ج

  .94: 19ج

  .342 :22ج

  .188 :49ج
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  .249, 248 :22ج: الھجريون

  .25 :22ج: ھمدان

  .198 :25ج

  .90 :26ج

, 301, 212, 146, 83 :36ج

316.  

  .340, 279, 277, 19 :37ج

  .334 :38ج

  .260 :40ج

, 228, 222, 141, 31 :43ج

267 ,358.  

  ـ ھـ ـ
  .192 :22ج: الھنود

  .راجع: بنو ھوازنھوازن: 

  ـ و ـ
  .315, 244: 4ج: وفد ثقيف

  .242: 18ج: وفد مصر

, 50, 47: 18ج الوفد المصري: 

166.  

, 133, 117: 6ج: وفد نجران

141 ,145.  

  .320: 14ج: ُوْلُد الحكم

: »عليه الس�م« ُولُْد النبي إسحاق

  .172: 20ج

: »عليه الس�م« ُوْلُد النبي إسماعيل

  .171: 20ج

 .33: 11ج: ُوْلُد صھاك

  .340: 9ج: ُوْلُد عبد المطلب

  .30, 29 :50ج: ُوْلُد علي

  .42 :44ج: ُوْلُد قحطان

  .151, 20, 19: 19ج: ُوْلُد قصي

  .81: 3ج: ُوْلُد نزار

: 3ج: »عليه الس�م« ُوْلُد ھارون

92.  

  .35: 13ج

  .124: 15ج: الوھابيون

  ـ ي ـ
، 58, 57 :22ج: يأجوج ومأجوج

132 ,133 ,137 ,138 ,140 ,

141 ,142 ,143.  

, 251, 250 :42ج: اليحصبيون

257.  

  .228: 6ج: يمانيونال

  .300 :41ج

  .75, 53 :42ج

  .323, 322, 233 :43ج

  .323, 319, 270 :44ج

  .228 :45ج

  .226 :31ج: يمن البصرة
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  .280 :34ج

  .227, 226 :31ج: يمن الكوفة

  .280 :34ج

  .363 :37ج: اليمن

  .320: 18ج: اليمنيون

  .201, 27 :1ج: اليھود

, 291, 290, 193, 137: 3ج

292 ,293 ,297, 298 ,300 ,

312 ,323 ,326 ,331  

, 147, 142, 134, 85, 10: 4ج

150 ,152 ,164 ,191 ,208 ,

262 ,267 ,274 ,300 ,301 ,

302 ,303 ,306 ,307 ,308 ,

310 ,318.  

, 27, 23, 22, 21, 20, 19: 5ج

28 ,29 ,30 ,60 ,65 ,68 ,69 ,

70 ,179 ,205.  

  .161: 6ج

  .252, 251: 7ج

, 102 ,101, 100, 97, 55: 8ج

103 ,104 ,108 ,109 ,110 ,

114 ,115 ,120 ,128 ,175 ,

257 ,362.  

, 258, 113, 109, 107: 9ج

317.  

, 253, 225, 223, 222: 11ج

256 ,258 ,261 ,262 ,263 ,

267 ,271 ,272 ,291 ,301. 

, 327, 211, 210, 69: 12ج

328 ,330 ,331 ,332 ,335 ,

338 ,343 ,344.  

, 45, 44, 37, 36 ،35 ,12: 13ج

47 ,52 ,53 ,55 ,58 ,94 ,251 ,

254 ,275 ,281 ,299 ,300 ,

301 ,320.  

  .158, 96, 90, 88، 60: 14ج

, 193, 192, 129, 127: 15ج

205.  

  .269, 170: 16ج

  .248, 223, 157, 156: 17ج

, 252 ،143، 142 ,141: 18ج

258 ,292.  

, 68, 23, 20, 19, 18: 19ج

121 ,135 ,151 ,186.  

  .92: 20ج

, 30, 29, 27 ،26 ,24، 15: 21ج

31 ,32 ,33 ,35 ,37 ,38 ,39 ,

40 ,41 ,43 ,47 ,48 ,114.  

, 136, 131, 127, 85, 54 :22ج

149 ,184 ,185.  



  القبائل والفرق والجماعات.. :فھرس
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, 69, 68, 67, 66, 65, 59 :23ج

72 ,129 ,143 ,144 ,168 ,

177 ,182 ,204 ,214 ,246.  

, 240, 216, 78, 62, 50 :24ج

339 ,343.  

  .287, 230 ,38, 37, 36 :25ج

, 56, 55, 53, 52, 45, 39 :26ج

57 ,66 ,208.  

  .193: 27ج

  .176, 18 :29ج

  .207, 11 :32ج

  .202, 175 :34ج

  .20 :35ج

  .92, 91, 89 :38ج

  .224, 10 :44ج

  . 280, 173, 24 :46ج

  .81, 80, 79 :47ج

, 204, 198, 150, 88 :48ج

234 ,289.  

  .224 :49ج

  .301: 3ج: يھود الحجاز

, 111, 109 :26ج: حيرةيھود ال

112.  

  .143 :46ج: يھود السواد

  .120, 87 :23ج: يھود الشام

  .49 :23ج: يھود العرب

  .280 :22ج: يھود المدينة

  .50 :24ج

  .285 :46ج: يھود بني قريظة

  .33: 5ج: يھود تيماء

  .260, 206: 4ج: يھود خيبر

  .61: 5ج

  .121: 4ج: يھود قريظة
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