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 الدمعة
 

أعطى،  إذاال مانَع واخلري  كلُّه، كلُّه،   بيده امللك  أخذ،  وإنْ احلمد هلل على قضائه، إْن أعطى 
 منع. إذا وال معطي 

، احلليم الصابر، واحلامد الشاكر، الذي حثَّنا على الصرب، والصالة والسالم على نبيه األكرم
 .وضرب املثل يف الرضا ابلقدر، فكان خري أسوة لألمة

وًضا لًفا وع  ول إال ما يرضيه، ونطلب منه خَ فله احلمد سبحانه إذا أنعم علينا أو ابتالان، وال نق
 خريًا مما أخذ.

، اط درر الفوائد من ظهور املخطوطات ملا رأيت فيها من تنوع وفائدةراقين التقوبعد، فقد 
ه قارئه، بل يبعث  معال ميلُّ يف بطون الكتب، مع تشويق  يوجدومن اجلديد واملبهر ما ال 

 . وطلب العلم ،العلماءوصحبة   ،الرتاث اإلسالميوالبحث يف  ،الكتابحب   من على املزيد 
، مخسة عشر عاًماحنو الفوائد كلما سنحت يل الفرصة، وعلى مدى وبقيت أنقب عن هذه 

هي: "الغرر على الطرر"،  بعد البحث يف آالف املخطوطات، و ، أربعة كتبوصنفت فيها 
مجال النظر فيما ورد من حكمة "وخطوطات والكتب النادرة"، "فوائد حاضرة من طرر املو

والفوائد على طرر  "الرونق الناضر من األخبارو"، وفائدة وأثر على ظهر كتاب خ طَّ أو نََدر
 . املخطوطات والنوادر"

( خمطوطة، والثاين طبع  200فيه فوائد من )وقد طبع األول بفضل هللا يف جزأين، كل جزء 
وهذا الرابع عرضته على انشر كذلك، والثالث ينتظر الطبع من قبل وزارة األوقاف ابلكويت، 

قليلة مناذج له ، بعد أن قدمت لصفه ولكن طال انتظار طلبه مين ،فوافق أحدمهاأو انشرين، 
وكل واحد من هذه  .من الكتاب، وتكاسلت عن عرضه على آخرين، حىت كدت أنساه

، ( خمطوط وكتاب اندر200)من  فوائد ومعلومات متنوعة وفريدة الكتب األخرية فيه
 خامتة هذا الصنف من التأليف.وجعلت األخري 

، مللمت أوراقي بسرعة، وهيأت مكتبيت وملفايت وآاثري سفري األخري من بالد احلرمي  ويف
 لإلهداء، وعملت على إهناء كتب متبقية، وما إىل ذلك. العلمية واخلاصة 



أو هو مصور بصيغة )يب دي  ،أنه قد مت صفه غلب على ظينقد و ومرَّ يب هذا الكتاب 
الذي كان يضي  ق عليَّ  الضيقلوقت ل، فأتلفته يف محَّى التخفيف من احلمل يف السفر، و إف(

 ، ورميته يف حاوية أوراق. اخلناق
وأان يف الكتاب الناشر، ولئال يضيع  جتاوبمث آثرت أن أنشره إلكرتونيًّا بعد أن يئست من 

أحواله وأحوايل مع الكتب والتأليف يف موضع إقاميت اجلديد. فبحثت عن سفر ال أعرف 
ما ملفايت ابحلاسوب يف أايمي الثالثة األخرية املتبقية، فلم أجده!! ووجدت فقط الكتاب يف 

من املخطوطات  نماذج، وصور لومثاين فقرات من الكتاباملقدمة،  : عرضته على الناشر منه
 .كال غريبة ألحلقها آبخر الكتابفوائد اندرة وأش االيت عليه

  ، (200فقراته الـ ) قمت برتقيمأن يطبع وأان غائب عنه، ومن تعلقي هبذا الكتاب وخوفًا من 
واألماكن  واألشعار ثوعملت له فهارس فنية مفصلة وهو خمطوط! فهارس اآلايت واألحادي

، مع فهرس (أمساء املؤلفي بي قوسي متييزًا هلم عن األعالم اآلخرين توضعواألعالم )و 
 .هجائي للموضوعات

( فقرة مرقمة ترقيًما مسلساًل، لكل فقرة رقم بي 200الكتاب فيه )وكتبت للناشر أقول: "
هكذا كما هو يف األصل، والفهارس العامة كلها على ترقيم  قوسي يف الوسط، يصفُّ 

الفقرات املسلسلة، فيعتىن هبا كما هي، وجتعل مسافة مقبولة بي كل فقرة وأخرى، ومرفق به 
 ."مع الشكر أمنوذج لصف كتاب مثله لالستفادة.

 ملثله هذا الكتاب اجلميل الرائع، الذي يهشُّ  تأكثر علمت أنين قد فقد بحثالوبعد متابعة 
 جيد فيه ما ال جيده يف كتب أخرى! ميتع به نظره، و ، و القارئ املثقف وحمبُّ الرتاث

قع بي يوالطويلة معه، وأنتظر أن وأان أتذكر أايمي اجلميلة  ذرفت الدموعو فحزنت أميا حزن، 
 بشوق ورغبة.. أييت على آخره و نظرهب هيلتهملالقارئ  يدي

، ومل يبق يل فيهفما كان للقارئ حظ هذه الرغبة ومانًعا له، قطع ولكن القدر كان سباقًا إىل 
 هللا تعاىل ، وأان أسرتجع يف كل مرة، وأدعوالتعبواحلزن والدمع بعد ، ه سوى الذكرايتعم

، وأال   نهسبحا ى لهرض نشره إذا كانت له صورة عند أحد وأان ال أدري، ويف إيلَّ أن يعيده 
  يعوضين خريًا منه. وأن، حيرمين األجر



املقدمة، ومثاين كما ذكرت:   وبنشر ما بقي منه، وهوأحببت أن يبقى أثر هلذا الكتاب، 
 ..منها، والفهارس، ومناذج اندرة من املخطوطات اليت استفدت )خبطي( فقرات من الكتاب

 على كل حال. واحلمد هلل
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 العنوان واملقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الصفحة السابقة()أُوالها يف  الفقرات الثماين األوىل من الكتاب
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمتارة من املخطوطات املستفاد منهامناذج 



 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعجاز واإلجياز للثعاليب



 
 

 حتصيل األنس لزائر القدس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التعريفات واالصطالحات البن كمال ابشا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح
 
 
 



 

 
 

 ثبت اإلمام شيخ اإلسالم ابن حجر اهليتمي
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 ذخرية اإلخوان املختصر من كتاب االستغناء ابلقرآن
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 فض اخلتام عن التورية واالستخدام
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 الكلم الطيب
 
 
 
 



 
 

 
 

 خمتصر املسند لإلمام أمحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نزهة النظر
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 النصائح الدينية والوصااي اإلميانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اليانع اجلين يف أسانيد الشيخ عبدالغين
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 فهارس الرونق الناضر
 
 
 
 (1)الفهارس
 

 فهرس اآلايت القرآنية 
 فهرس األحاديث الشريفة 

 فهرس األشعار
 فهرس األماكن
 فهرس األعالم 

 الفهرس اهلجائي للموضوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األرقام الواردة يف الفهارس ختص األرقام املتسلسلة للفقرات، وال عالقة هلا أبرقام الصفحات. (1)



 
 
 

 فهرس اآلايت القرآنية
         

 الرقم املتسلسل السورة رقمها اآلية
 119 البقرة 32 (   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

 9 البقرة 138 (   ڱ ں ں ڻ ڻ )
 9 آل عمران  66 ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 9 النساء 105 (  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)
 138 النساء 109 (   ک ک ک ک گ )

 15 املائدة 4 (  ۆ ۈ ۈ ٴۇ)
 144 األنعام 110 (مئ حئ جئ)

 119 األنعام 127 ( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)
 144 التوبة  83 (   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

 138 التوبة  109 (  ک ک گ)
 5 الرعد  39 (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

 9 اإلسراء 36 ( وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )
 9 احلج 8 (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 9 النور 13 (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ )
 9 النور 12 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 138 الصافات 11    (ک ک ک )

 (   ىئ ىئ ی ی ی ی )
180-

 154 الصافات 182

 138 فصلت  40 ( ڃ ڃ چ چ چ چ )



 150 ق 37 (  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهرس األحاديث الشريفة
 

 احلديث                                            الرقم املتسلسل
 

 9ما".................................. "أحبب حبيبك هواًن 
 9"أكثر أهل اجلنة البله".................................... 
 91"إذا دخل عليكم السائل بغري إذن"........................ 
 155"إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة"............... 

 172أنت"........................... "اللهم أنت ريب ال إله إال 
 103"اللهم إين أسألك الطيبات".............................. 
 116"اللهم إين أسألك علًما انفًعا"............................ 
 93"اللهم إين أعوذ بك من احلور بعد الكور"................. 

 116............. "اللهم لك صمت"........................
 91"إن هللا يبغض البخيل يف حياته"........................... 
 9"إن داود عليه السالم قال فيما خياطب ربه"................ 
 33"إن من الشعر حكمة"................................... 
 9"إن هذا الدين متي فأوغل فيه برفق"...................... 

 125ان سيد ولد آدم يوم القيامة"............................ "أ
 160"إايكم وهيشات األسواق"............................... 
 5"حبك الشيء يعمي ويصم"............................. 
 125"دخلت اجلنة فرأيت عامة من يدخلها البله"............... 

 163............................ "سيد االستغفار أن تقول"...
 143"الصالة عماد الدين"................................... 

 143"الصالة لوقتها"..................................... 
 41"قد علمت أن بعضكم خاجلنيها"..................... 



 9السنابل"................................. "كذب أبو 
 9"كذب من قال ذلك"............................... 
 154"كلمتان خفيفتان على اللسان"...................... 
 9"ال جتارَّ أخاك وال تشارَّه"............................ 

 41..... "ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب"....................
 9"ال دقَّ وال رزم وال زلزلة"............................ 
 41"ال يقرأن أحد منكم شيئًا..."........................ 
 9"هلل أبوك".......................................... 
 160"ليليين منكم أولو األحالم والنهى"................... 

 9الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم".. "ما حدثكم أهل 
 9"من أعان ظاملًا بباطل".............................. 
 143"من ترك الصالة فال دين له"......................... 
 30"من تعارَّ من الليل فقال"............................ 
 155"من سنَّ يف اإلسالم سنة حسنة"..................... 
 151"من عرض له شيء من هذا الرزق"................... 
 154"من قال حي يصبح وحي ميسي".................... 

 154"من قال سبحان هللا وحبمده مائة مرة".................. 
 191"من كنت مواله فعلي  مواله"........................... 

 9.................. "من مشى مع ظامل ليعينه"..........
 19"من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين".................. 
 186"نعت من عرق النساء".............................. 
 9"نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس"................. 
 151"هنى عن احلبوة".................................... 

 
 

 



 عارفهرس األش
 

 أول البيت                     القافية                     الرقم املتسلسل
 
 

 )أ(
  5                       يهيجين                         نواء  

 33                       السفهاء      أقول 
 93وإن                             اهلباء                           
 197اي طالب                       ابلداء                           

 
 )ى(

 6إذا                            تباكى                          
 25إذا                           وادعى                          

 38       كل                          أسىن                     
 52ليس                         اتهى                            
 190مكارم                       الفىت                            

 
 )ب( 

    52دارت                      الكرْب                            
 145أقرب                      عقارْب                            
 46وإخوان                   ومرحبا                              
 81أحيي                     الصبا                               
 111وإذا                      األصحااب                            

 3مبن                       صحاب                               



 6أمور                     اللبيب                                 
 15 وال                        أوجبوا                          

       70طربت                    يلعب                             
 76نعم                      األصحاب                          

 88واحذر                      القلوب                            
 120    متَّ                          ويطلب                         

 151حبيب                     نصيب                              
 200أهل                       صحبوا                            
 3وما                       بلبيب                               
 41  خرجت                   الرتاب                             

 28أضحى                   األحبَّْه                               
 106إذا                        تعاتبْه                               
 128أال                       رقيبها                                

 175             أحب                    كتبه                     
 70فهمت                   جوابه                                 
 194عقود                        أبوابه                                

 200واظب                     كتبه                               
 

 )ت( 
           32                           تقول                      وايقوت    

 130وما                          ميوت                               
 178وحيثما                     يثبت                                 

 3شاور                         املشورات                            
 106فعزَّت                                              صربت         

 170فخالف                     فواهتا                                



 
 )ث، ج، ح( 

 195إن                               حتدثوا                            
 28                 بشر                             معراجا           

 183وخري                            التسامح                            
 

 )د(
 104ادأب                            واجلسْد                          
 192رأيت                             فسْد                            

 200الفوائْد                                        هلل                  
 21وهللا                             رغدا                              
 32قالت                            يدا                               

 44     إذا                               تزودا                         
 92قلَّ                              نفدا                                
 107حنن                             احلديدا                            
 113قم                              ينفد                                 

 114الشدائد                               اي من                          
 139حي                           موجود                                
 189إن                             حممود                                 
 6كلما                          يدي                                 

 17                              العدد                                 أاي
 72كل                          احلس اد                                   
 90هذا                         بعدي                                   

 113                           تعلم                          ومرشد      
 131غراب                        ابلبعاد                                   



 152تصل                         العابد                                    
 177إليكم                          اجلدود                             

 173العباد                                                      اي نفس 
 46إذا                            عبادْه                               
 170هذا                          متعددْه                              

 24                لست                        ودَّه                  
 88تعلم                          ودوده                                
 183فاستقم                      مقصوده                              

 
 )ر(

 9بداؤان                           ونشكْر                             
 14البصْر                                         أال                    

 51أنعم                           شكوْر                                
 152تدبر                           السحْر                               

 199       قل                            الغرْي                           
 199اي أيها                         والقدْر                               
 67عليك                         تصدَّرا                               
 192تصدَّر                        تصدَّرا                                

 70سرورا                                 أنت                         
 81وملا                           أوزارا                                   

 117ال حتسب                    الصربا                                
 152أال                          مكثرا                                  
 165أال                          تربا                                     
 26اي أكرم                     وإصدار                                
 46قضى                        الدوائر                                



 56                         تعلم                        احلمار         
 60روحي                      يذر                                 
 83ال                           املقدور                             
 96وقد                         وفر                                

 115هروا                              قد                          س
 176وذو                        يظهر                              

 19عاب                       ضرر                                
 30يظنون                      تدري                            

 33معترب                              أوصيك                    
 39لك                         العمر                              

 42قلت                      البخاري                             
 69شكرت                  الشعور                               

 80الدهر                                 إذا                      
 84اي هلف                   البشر                                  
        95قف                     األسطار                               
 137ومن                     عامر                                 

 149األزهار                                             ابلشام      
 74ال جتلسنَّ                  دار ْه                                 
 144قد                          آخرَْه                               

 70   وأشقر                      أاثره                             
 

 )ز، س(
 161لسعادة                     جيوْز                               
 180العلم                        جلْس                             

 169خليلي                     النفسا                               



 8                   حكيم                       سادس           
 68أاب                             واللبس                            

 108أتملت                         لالبس                             
 140سر  ح                           األنفس                            

 151جلوسي                             ولقد                        
 23املرء                             رمسه                             

 
 )ش، ض، ط(

 40أآمل                             نعوشها                          
 94متَّ                                 ترضي                           
 179حيث                             بطوطْه                           

 
 )ع(

 52إذا                                  قنوعا                            
 157اي طالب                            الشبعا                           

 5تسمع                             وكذبت                             
 5لعمري                              ويصنع                             

 17تواضع                              رفيع                              
 125قد                                  مرقوع                             
 130غًدا                                زرعوا                             

 180تعصي                             بديع                                
 181فإن                                الوقائع                              

 33الدمع                                بروحي                            
 44ما                                 واقع                                 
 64احلق                               منازع                               



 65    إين                                واخلدع                          
 122اي من                             الرافع                               
 149أيف                               وداع                                 
 21ال                                 رفعْه                                

 157يستطيعها                                      يرى                     
 

 )ف(
 101إذا                              تقْف                                  
 142خف                           خائْف                                 

 149، 14                 إذا                             التأسفا                
 46إذا                             تكلفا                                    

 56القفا                                                              اي صاح
 33أخا                             تعرف                                     
 75ب ينَّ                              يوصف                                   
  171قليب                            تعرف                                     

 
 )ق(

 197إله                              احلرْق                                    
 125يتوق                                                      سال             

 197أنفق                             أرزاق                                      
 23صديقك                        صديق                                     

 159، 132                                زجاجة                          األفق     
 82خصائص                        ابلوثيقْه                                    

 
 )ك(



 114ال تلتمس                        مساويكا                                 
 145كم                                 جيفوكا                                    

 
 )ل(

 43إهلي                                 متكْل                                    
 44تعلم                                قابْل                                      

 63أعضال                                                               عليك   
 68يلحى                              أخبال                                       

 99وإن                                عال                                      
 169حماال                                               ومن                      

 191أبت                                ذليال                                     
 197ضئيال                                                           ال تستخفنَّ 

 6إذا                                 جهل                                      
 44رضينا                                 مال                                   

 109، 79غافل                                     مضى                           
 102صن                                 مجيل                                  

 132إذا                                   خبيل                                    
 168                            حني                                حيول        

 5ما                                  العذل                                    
 17أعزُّ                                السؤال                                    

 20              وأحسن                              هالل                        
 50جزء                                  املثال                                    
 85ويف                                  معوَّيل                                   

 112    جنوا                                التوكل                                 
 152وإذا                               األعمال                                    



 152إان                                 األجل                                       
 157استعن                                  خال                                  

 171ن                                     البذل                                 وم
 27إن                                      فكمَّلْه                                 
 70تودعكم                                ومجاهَلا                                 
 45فليحرص                               ترتيله                                    
 180تعلم                                    ألهله                                   

 
 )م( 

 52إذا                                    والكرْم                                    
 17أرى                                   وأنعما                                     
 23يضاحكين                            أسهم                                        
 23ال                                    األرقم                                        

 179إذا                                   كرمي                                           
 193بشراك                                مقيم                                        
 8 النفع                                األفهام                                      
 17رأيت                                غمام                                        
 47والعلم                               النعم                                        
 55اجعل                               واحلكم                                      

 81كرمي                                                                            إىل
 142إذا                                 ابإلمامْه                                     
 122ومن                               يلومها                                      

 
 )ن(

 161ع                              حيافظوْن                                    مج



 8ظفرت                             بنا                                           
 12هنيئًا                                     فزان                                  

 32ظعنا                                                               اي صاحيبَّ 
 188إن                                       مثنا                                   
 44متنيت                                   فنون                                   

 114ممنون                                                        ال تطلنبَّ          
 149إذا                                     وأذان                                   
 1النحو                                  بلحن                                   

 8القرآن                                              سألت                       
 14من                                   تسكي                                    
 46ال تضجرن                            يومي                                    

 54السالطي                                 قالوا                                 
 122تقرَّب                              واللي                                       
 144وهللا                                والغفران                                    

 171تغين                                      مغين                               
 192ال ختضعن                         الدين                                      
 200أاي                                 ع ين                                       

 187                              طوىب                              مطمئنْه      
 195فطور                              سنَّْه                                         
 14مروحة                             منها                                        

 
 )هـ(
 3                             لعمرك                              أميَّْه        

 15الفرض                             والنيْه                                    
 184، 14وال تصحب                        وإايه                                     



 52                 إمنا                                الوجوه                     
 111ابهلل                                   مواله                                 

 44أحب                                 السفيه                                  
 111   كتايب                                 نبيه                                 

 196نز  ه                                     منزَّه                                   
 

 )و(
 106من                                  سوا                                 
 62تعلم                                النبوْه                                

 
 ()ي

 182حوى                              والفتاوي                             
 44إذا                                 كاسيا                                
 46فصرب                              كافيا                                 

 200معتنيا                                      علم                         
 100وقاض                            ماضيْه                                
 112النفس                            يطغيها                                

 152               ال أتسفن                        ويفنيها                   
 114أرى                             فيه                                      

 
 
 
 
 
 



 فهرس األماكن
 

 137إستانبول: 
 74، 38، 32اإلسكندرية: 

 60أم درمان: 
 181، 128، 26ابريس: 

،  144، 136، 91، 86، 79، 78، 58، 56، 49، ، 41، 30، 17، 2ابكستان: 
151 ،152 ،155 ،156 ،166 ،174 ،191 
 88بدية: 

 59البصرة: 
 191، 57، 7بغداد:

 18، 16بريوت: 
 155بيشاور: 

 149، 103تركيا: 
 153، 108، 104، 46، 42ترمي: 

 164، 1تونس: 
 185جدة: 

 171، 69،85دمشق: 
 95الرابط: 

، 121، 120، 99، 94، 82، 70، 57، 54، 51، 47، 37، 21، 13الرايض: 
129 ،135 ،138 ،142 ،157 ،159 ،165  ،172 ،183 ،187 ،196 ،197 
 24زبيد: 

 97الزيدية )مدينة(: 
 7سر من رأى: 

 19، 12السعودية: 



 191، 147الشام: 
 28طرابلس الغرب: 

 88ع مان: 
 165القاهرة: 
 81، 67، 22القدس: 

 149القسطنطينية: 
 149قونية: 

 154، 143، 110، 3الكويت: 
 109لبنان: 

 7املدرسة احلنبلية: 
 191، 167، 160، 80، 9املدينة املنورة: 

 147، 117، 66مصر: 
 4مكة املكرمة: 

 140، 96ميالنو: 
 50انبلس: 
 9هناوند: 
 93الوشم: 
 108، 97، 42اليمن: 

 
 
 
 
 
 
 



 (2)فهرس األعالم

 

 )أ(

 
 ابن آجروم = حممد بن حممد

 151آدم )عليه السالم(: 
 ( 27إبراهيم اللقاين: )إبراهيم بن 

 51إبراهيم بن أدهم: 
 (91إبراهيم بن حسن الكوراين: )

 44إبراهيم بن محاد الصايغ: 
 121إبراهيم بن سعيد: 

 ( 37إبراهيم بن عبدالرمحن األزرق: ) 
 93إبراهيم بن عبداللطيف الباهلي: 

 ( 62إبراهيم بن عبداللطيف الربلوي: )
 91إبراهيم بن عبدهللا جغمان: 
 ( 153إبراهيم بن عمر اجلعربي: )
 ( 67إبراهيم بن حممد بن زقاعة )

 ( 112إبراهيم بن حممد الصارم )
 ( 175إبراهيم بن حممد الطربي، أبو إسحاق: )

 ( 35إبراهيم بن جنيم، زين الدين: )
 66إبراهيم اليازجي: 

 191إبراهيم بن أيب حيىي: 
 

 .( وضعت أمساء املؤلفي بي قوسي متييزًا هلم عن األعالم اآلخرين2)



 األبشيهي = حممد بن أمحد
 حممدابن األثري = املبارك بن 

 األجهوري = علي بن حممد
 ( 40أمحد بن أمحد الفرقاوي: )

 53أمحد تيمور: 
 ( 152أمحد بن حجازي الفشين: )

 ( 122أمحد بن احلسي، أبو شجاع: )
 110(، 87(، )74، )41أمحد بن حنبل: 

 ( 132(، )38أمحد بن سليمان بن كمال ابشا: )
 138أمحد الضاوجني: 

 51، 7أمحد بن أيب طالب احلجار: 
 ( 163(، )144(، )119(، )36(، )21أمحد بن عبداحلليم بن تيمية: )

 ( 124أمحد بن عبدالرحيم العراقي، أبو زرعة: )
 (4أمحد بن عبدالغفور عطا: )
 169أمحد بن عبدهللا بن عقيل: 

 7أمحد بن عبيد احلجاوي: 
 ( 199، )191(، 190، )9أمحد بن علي بن حجر العسقالين: 

 ( 159مسعود، حسام الدين: )أمحد بن علي بن 
 110أمحد بن علي النسائي: 

 ( 102أمحد بن قاسم القباب: )
 190أمحد بن حممد األخصاصي: 

 3أمحد بن حممد األرجاين، أبو بكر: 
 9أمحد بن حممد اجلليل البزار: 

 ( 46(، )13أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي: )
 (59أمحد بن حممد احلموي، شهاب الدين: )



 74، 50مد السلفي، أبو طاهر: أمحد بن حم
 ( 44أمحد بن حممد الشويكي: )
 (158أمحد بن حممد بن عبيد: )

 51، 13، 9أمحد بن حممد القسطالين: 
 101أمحد بن حممد الكبسي: 
 127أمحد بن حممد املرداوي: 

 9أمحد بن حممد النحاس، أبو جعفر: 
 ( 107أمحد بن حممد بن اهلائم: )
 183أمحد بن حممد بن ويس: 

 81أمحد املرجوش: 
 54أمحد بن مشرف: 

 األخسيكثي = حممد بن حممد
 األخصاصي = أمحد بن حممد
 األخفش = صالح بن حسي
 أخي جليب = يوسف بن جنيد

 األرجاين = أمحد بن حممد، أبو بكر
 األزرق = إبراهيم بن عبدالرمحن

 9إسحاق بن راهويه: 
 13إسرافيل: 

 اإلسفراييين = حممد بن أمحد
 199إمساعيل بن أيب بكر املقري اليمين: 

 113إمساعيل بن علي األكوع: 
 180إمساعيل اللميطي: 

 122اإلسنوي: 
 اإلسنوي = عبدالرحيم بن احلسن، مجال الدين



 أبو األسود الدؤيل = ظامل بن عمرو
 األشخر = حممد بن أيب بكر

 األشعري = علي بن إمساعيل، أبو احلسن
 ن عبدالرمحن الواعظ أصيل الدين = عبدهللا ب

 10أعشى ابهلة: 
 10أعشى بين أسد: 
 10أعشى بين بكر: 

 10أعشى بين تغلب: 
 10أعشى بين متيم: 

 10أعشى بين احلرماز: 
 10أعشى بين ربيعة: 
 10أعشى بين سليم: 
 10أعشى بين عقيل: 
 10أعشى بين مالك: 

 10أعشى شيبان: 
 10أعشى طرود: 
 10أعشى عكل: 
 10أعشى عنزة: 

 10شى مهدان: أع
 186، 50أنس بن مالك: 

 األنصاري = زكراي بن حممد
 األهدل = أبو بكر بن أيب القاسم

 األهدل = حممد بن إبراهيم 
 األهدل = حممد بن أمحد

 األوزاعي = عبدالرمحن بن عمرو



 9أوس بن شرحبيل: 
 50اإلوقي: 

 األجيي = عبدالرمحن بن أمحد، عضد الدين
 

 )ب( 
 = هبة هللا بن عبدالرحيم  البارزي

 الباهلي = إبراهيم بن عبداللطيف
 حبرق = حممد بن عمر

 البخاري = حممد بن إمساعيل
 22بدر اخلطيب: 

 ابن بدران = عبدالقادر بن أمحد
 الربقي = أبو حممد بن عبدالواحد

 الربلوي = أمحد بن عبداللطيف
 ابن بري = علي بن حممد
 الربيهي = حممد بن عمر

 = أمحد بن حممد اجلليلالبزار 
 البسام = عبدهللا بن حممد

 ابن بشر = عثمان بن عبدهللا
 163بشري بن كعب العدوي: 

 ابن بطوطة = حممد بن عبدهللا
 أاب بطي = عبدهللا بن عبدالرمحن

 البعلبكي = أبو بكر بن عبدالرمحن 
 البعلي = حممد بن أيب بكر

 9أبو بكر بن أمحد القسطالين: 
 9الصديق: أبو بكر 



 ( 51أبو بكر بن عبدالرمحن البعلبكي: )
 (61أبو بكر بن علي اهلاملي: )

 ( 104أبو بكر بن أيب القاسم األهدل: )
 60أبو بكر حممد عليم: 

 البكري = عبدهللا بن عبدالعزيز، أبو عبيد 
 ابن بنياد = حممد

 البهويت = منصور بن يونس
 البوبكاين = حممد بن جعفر

 بن حممدالبوريين = حسن 
 البيلوين = فتح هللا بن حممود

 
 )ت( 

 التربيزي = حممد حمسن 
 التتوي = حممد معي
 التتوي = حممد هاشم 

 التسرتي = سهل بن عبدهللا
 أبو متام = حبيب بن أوس الطائي

 التمراتشي = حممد بن عبدهللا
 التهامي = علي بن حممد، أبو احلسن

 ابن تيمية = أمحد بن عبداحلليم
 حممد بن حيىيالتيمي = 

 
 )ث( 

 الثعاليب = عبدامللك بن حممد
 186الثعليب: 



 
 )ج( 

 41جابر بن عبدهللا: 
 171اجلابري: 

 ( 53جالينوس: )
 175جربيل: 

 اجلرجاين = عبدالقاهر بن عبدالرمحن 
 ابن جريج = عبدامللك بن عبدالعزيز 

 اجلزري = حممد بن حممد
 اجلزري = حممد بن يوسف

 إبراهيم بن عمر اجلعربي = 
 جغمان = إبراهيم بن عبدهللا
 اجلغميين = حممود بن حممد

 ابن مجاعة = عبدالعزيز بن حممد
 ابن مجاعة = حممد بن أيب بكر
 ابن أيب مجرة = عبدهللا بن سعد

 ابن اجلوزي = عبدالرمحن بن علي
 اجلوهري = حممد بن احلسن 

 اجليالين = عبدالقادر بن موسى
 

 )ح( 
 96حامت الطائي: 

 23، 3احلارث بن سعيد احلمداين، أبو فراس: 
 9احلارث بن عبداملطلب:

 ( 69حافظ بن إبراهيم: )



 23حامد اللقاف: 
 (70حبيب بن أوس الطائي، أبو متام: )

 140احلجاج بن يوسف الثقفي: 
 احلجار = أمحد بن أيب طالب

 احلجاوي = أمحد بن عبيد
 ابن حجر العسقالين = أمحد بن علي

 ابن حجر اهليتمي = أمحد بن حممد
 احلجيين = حممد بن عبدهللا

 احلدادي = عبدهللا بن علوي
 حسام الدين = أمحد بن علي بن مسعود

 46حسان بن اثبت: 
 140احلسن بن احلسي املهدي: 

 ( 20احلسن بن عبدهللا العسكري، أبو هالل: )
 ( 84احلسن بن علي اخلطيب األموي: )

 ( 161(، )160يل: )حسن بن عمار الشرنبال
 33حسن بن حممد البوريين: 
 129حسن بن حممد الصاحل: 

 ( 82احلسي بن أمحد السياغي: )
 ( 77حسي أفندي: )

 166احلسي بن احلسن احلليمي: 
 23حسي الزبريي: 

 151احلسي بن عبدهللا بن سينا: 
 7احلسي بن يوسف بن أيب السرى، سراج الدين: 

 عبدالوهاب بن عمر احلسيين = 
 حكيم شاه = حممد بن مبارك شاه



 احلليمي = احلسي بن احلسن
 ( 154محد بن حممد اخلطايب: )

 احلمداين = احلارث بن سعيد، أبو فراس
 ( 194محزة بن إبراهيم املدين: )

 15محزة بن عبدالرمحن حسن: 
 9محزة بن عبداملطلب: 

 احلموي = أمحد بن حممد، شهاب الدين
 حنيفة = النعمان بن اثبتأبو 

 59ابن بنت أيب حنيفة: 
 احلنيين = حممد بن احلسي، أبو جعفر

 
 )خ( 

 9خالد بن الوليد: 
 اخلالدي = سعيد بن هاشم
 اخلالدي =حممد بن هاشم
 اخلطايب = محد بن حممد

 اخلطيب = أبو الفتح بن عبدالقادر
 اخلطيب األموي = احلسن بن علي

 ن عبدهللااخلطيب التربيزي = حممد ب
 خطيب دمشق = علي بن إبراهيم 

 ابن خلدون = عبدالرمحن بن حممد
 152اخلليل بن أمحد الفراهيدي: 
 ( 130خليل بن أيبك الصفدي: )
 اخلوارزمي = حممود بن حممد
 اخلوئي = عبدالرب بن أمحد



 أبو اخلري = حممد بن عبدالرمحن السخاوي
 

 )د(
 الدارقطين = علي بن عمر

 الداغستاين = عمر بن عبدالسالم 
 الداين = عثمان بن سعيد، أبو عمرو

 الدحيان = عبدهللا بن خلف
 ابن دريد = حممد بن احلسن

 الدقوقي = حممود بن علي 
 ابن الديبع = عبدالرمحن بن علي

 
 )ذ(

 الذهيب = حممد بن أمحد
 

 )ر(
 الرازي = حممد بن عمر، فخر الدين 

 196املهاجري:  راشد بن عبدهللا
 الرامهرمزي = حمسن بن عبدالرمحن

 ابن راهويه = إسحاق
 الرعيين = حممد بن شريح

 الرملي = حممد بن أمحد، مجال الدين
 الرواس = حممد مهدي

 الرومي = حممود بن إلياس 
 

 )ز(



 الزبيدي = حممد بن احلسن 
 9الزبري بن عبداملطلب: 

 الزركشي = حممد بن عبدهللا
 زقاعة = إبراهيم بن حممدابن 

 9زكراي بن حممد األنصاري: 
 الزخمشري = حممود بن عمر

 الزمزمي = عبدالعزيز، أبو بكر 
 41زيد بن اثبت: 

 الزيدي = يوسف بن أمحد، جنم الدين 
 الزينيب = القاسم بن علي

 
 )س(

 9سارية بن زنيم: 
 ابن ساعد األنصاري = حممد بن إبراهيم 

 السبكي = علي بن عبدالكايف، تقي الدين
 السخاوي = علي بن حممد

 السخاوي = حممد بن عبدالرمحن، أبو اخلري 
 سراج الدين = احلسي بن يوسف بن أيب السرى 

 السرمري = يوسف بن حممد
 44سعد بن نبهان بن رشيد: 

 9سعيد بن املسيب: 
 ( 100سعيد بن هاشم اخلالدي: )

 9أبو سفيان بن حرب: 
 134، 9ان بن سعيد الثوري: سفي

 سالم = عبدالرمحن 



 9سلمان الفارسي: 
 السلفي = أمحد بن حممد، أبو طاهر

 141سليمان بن أمحد: 
 37سليمان بن محد العارضي: 

 ( 25سليمان بن عبدالقوي الصرصري: )
 السمرقندي = نصر بن حممد

 السمعاين = عبدالكرمي بن حممد، أبو سعد
 = علي بن عبدهللا السمهودي

 السندي = حممد حياة
 151، 9سهل بن عبدهللا التسرتي: 

 السياغي = احلسي بن أمحد 
 (2سيد مهدي احلنفي: )

 ابن سينا = احلسي بن عبدهللا
 السيوطي = عبدالرمحن بن أيب بكر

 
 )ش(

 الشافعي = حممد بن إدريس 
 ابن شاهي = عمر بن أمحد

 ابن شبيب = علي بن عبدالرمحن
 أبو شجاع = أمحد بن احلسي

 163شداد بن أوس: 
 الشربيين = يوسف بن حممد

 الشربيين اخلطيب = حممد بن أمحد
 الشرنباليل = حسن بن عمار

 81ابن أيب شريف: 



 الشطي = عبدالسالم
 الشهرستاين = حممد بن عبدالكرمي

 الشوكاين = حممد بن علي
 ن حممدالشويكي = أمحد ب

 
 )ص(

 الصادق آابدي = فيض الرمحن النوري
 ابن الصارم = إبراهيم بن حممد 

 ( 136صاحل بن حممد الفالين: )
 الصايغ = إبراهيم بن محاد

 الصديقي = ضياء الدين بن صدر الدين
 الصرصري = سليمان بن عبدالقوي 

 الصرصري = حيىي بن يوسف
 الصفدي = خليل بن أيبك

 (145األخفش: )صالح بن حسي 
 الصنعاين = حممد بن إمساعيل األمري

 
 )ض(

 الضاوجني = أمحد 
 9ضرار بن عبداملطلب: 

 (56ضياء الدين بن صدر الدين الصديقي: )
 

 )ط(
 9أبو طالب بن عبداملطلب: 

 أبو طاهر = أمحد بن حممد السلفي



 16طاهر زخمشري: 
 الطربي = إبراهيم بن حممد، أبو إسحاق

 ر بن انصرالطبالوي = منصو 
 

 )ظ(
 3ظامل بن عمرو الدؤيل، أبو األسود: 

 ابن ظهرية = حممد بن عبدهللا
 

 )ع(
 العارضي = سليمان بن محد

 140عامر بن هبدلة: 
 151عائشة بنت أيب بكر الصديق: 

 41، 30عبادة بن الصامت: 
 العبادي = عمر بن إبراهيم 

 9العباس بن عبداملطلب: 
 بن عبدالرمحن العباسي = عبدالرحيم

 ( 26عبدالباقي بن عبداجمليد اليمين: )
 ابن عبدالرب = يوسف بن عبدهللا

 ابن عبداحلق = عبداملؤمن، صفي الدين
 110عبدالرب بن أمحد اخلوئي: 

 147عبدالرمحن بن أمحد األجيي، عضد الدين: 
 ( 135، 80، 52بن أيب بكر السيوطي: )  عبدالرمحن

 ( 134، )54عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ: 
 ( 66عبدالرمحن سالم: )

 21عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي: 



 42(، 30عبدالرمحن بن علي بن الديبع: )
 54عبدالرمحن بن فيصل آل سعود: 
 110عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي: 

 175، 152عبدالرمحن بن حممد: 
 172رمحن بن حممد الرباك: عبدال

 179عبدالرمحن بن حممد بن خلدون: 
 87عبدالرمحن بن مهدي: 

 ( 148عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي، مجال الدين: )
 ( 17عبدالرحيم بن احلسي العراقي: )

 ( 168عبدالرحيم بن عبدالرمحن العباسي: )
 166عبدالستار بن شيخ حممد القرشي: 

 109عبدالسالم الشطي:  
 ( 178عبدالعزيز بن محد بن معمر: )

 9عبدالعزيز رضوان: 
 ( 173عبدالعزيز الزمزمي، أبو بكر: )

 ( 6عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي، عز الدين: )
 ( 176، 55عبدالعزيز بن حممد األحيدب: )
 (197عبدالعزيز بن حممد بن مجاعة: )

 ( 200عبدالغين بن أيب سعيد العمري: )
 ( 157، )155ي املنذري: عبدالعظيم بن عبدالقو 

 42عبدالعليم بن أمحد بن علوان: 
 ( 177، )85عبدالقادر بن أمحد بن بدران: 

 ( 140عبدالقادر بن أمحد الكوكباين: )
 17عبدالقادر بن موسى اجليالين: 

 151عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين: 



 36عبدالكرمي بن حممد السمعاين، أبو سعد: 
 9: عبدالكعبة بن عبداملطلب

 54عبداللطيف بن مبارك: 
 (186عبداللطيف بن موسى املسرع: )

 ( 191عبدهللا بن إبراهيم احملجوب املريغين: )
 (96عبدهللا بن أمحد الفاكهي: )

 141(، 121، 85عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي: )
 140عبدهللا بن أمحد بن املهدي: 

 15عبدهللا ابري: 
 163عبدهللا بن بريدة: 

 166 بن حسن الكازروين، عفيف الدين: عبدهللا
 ( 176عبدهللا بن احلسي العكربي، أبو البقاء: )

 125عبدهللا بن محيد: 
 125، 3عبدهللا بن خلف الدحيان: 

 42عبدهللا بن سعد بن أيب مجرة: 
 9عبدهللا بن عباس: 

 ( 54عبدهللا بن عبدالرمحن أاب بطي: )
 166بن عبدالرمحن الواعظ، أصيل الدين:  عبدهللا

 10عبدهللا بن عبدالعزيز البكري، أبو عبيد: 
 9عبدهللا بن عبداملطلب: 

 ( 192عبدهللا بن علوي احلدادي: )
 193عبدهللا الفارسي: 

 110عبدهللا بن املبارك: 
 (33عبدهللا بن حممد البسام: )

 71عبدهللا بن حممد أبو داهش: 



 173مسافر:  عبدهللا بن حممد بن
 198، 160، 41عبدهللا بن مسعود: 

 ( 115عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: )
 110عبدهللا بن وهب: 

 ( 171، 32عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري: )
 170عبداحملسن بن عبيد: 

 110عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج: 
 (23، 14عبدامللك بن حممد الثعاليب: )

 ( 94ام البصري: )عبدامللك بن هش
 ( 10، )7عبداملؤمن بن عبداحلق القطيعي، صفي الدين: 

 ( 81عبدالوهاب بن عمر احلسيين: )
 178عبدالوهاب بن فريوز: 

 ابن عبيد = أمحد بن حممد
 أبو عبيد = عبدهللا بن عبدالعزيز البكري 

 18عثمان التوجيري: 
 (45، )8عثمان بن سعيد الداين، أبو عمرو: 

 ( 125عزيز بن منصور: )عثمان بن عبدال
 ( 120، 93عثمان بن عبدهللا بن بشر: )

 ابن العدمي = عمر بن أمحد
 العراقي = أمحد بن عبدالرحيم 

 العراقي = عبدالرحيم بن احلسي 
 العرضي = حممد بن عمر، أبو الوفاء

 ابن عزاز = انصر بن حممد
 عز الدين = عبدالعزيز بن عبدالسالم 

 العسكري = احلسن بن عبدهللا، أبو هالل 



 عضد الدين = عبدالرمحن بن أمحد األجيي
 41عطاء بن يسار: 

 107ابن العفيف: 
 عفيف الدين = عبدهللا بن حسن الكازروين

 ابن عقيل = أمحد بن عبدهللا
 ابن عقيل = علي، أبو الوفاء

 بن احلسي، أبو البقاء العكربي = عبدهللا
 20علي بن إبراهيم خطيب دمشق: 

 ( 183علي بن حسام الدين املتقي اهلندي: )
 186علي بن حسن بن أمحد: 

 ( 43، 19علي بن سليمان املرداوي: )
 19علي بن صاحل البنيان: 

 154، 112، 48، 41، 9علي بن أيب طالب: 
 ( 48علي بن عبدالرمحن بن شبيب: )

 175السبكي، تقي الدين:  علي بن عبدالكايف
 94علي بن عبدهللا بن إبراهيم بن عيسى: 

 ( 123علي بن عبدهللا السمهودي: )
 9، 7علي بن عقيل، أبو الوفاء: 

 41علي بن عمر الدارقطين: 
 75علي بن حممد األجهوري: 
 (64علي بن حممد بن بري: )

 (68علي بن حممد التهامي، أبو احلسن: )
 ( 198السخاوي: )علي بن حممد 

 167علي بن حممد بن علي: 
 ( 140علي بن حممد العنسي: )



 ( 34علي بن حممد القلصادي: )
 41علي بن حممد املاوردي: 
 157علي بن حممد النابلسي: 
 عليش = حممد بن أمحد

 80عمر بن إبراهيم العبادي: 
 ( 187عمر بن أمحد بن شاهي: )

 130عمر بن أمحد بن العدمي: 
 ( 185عمر حليق: )

 33، 9عمر بن اخلطاب: 
 ( 149عمر بن عبدالسالم الداغستاين: )

 ( 184عمر بن علي الفاكهي: )
 ( 116عمر بن حممد بن عبدالكايف: )

 العمري = عبدالغين بن أيب سعيد
 العنسي = علي بن حممد

 ابن عيسى = علي بن عبدهللا بن إبراهيم 
 32عيسى بن مرمي )عليه السالم(: 

 
 )غ(

 57النعمة الصابئ: غرس 
 الغزايل = حممد بن حممد

 166غياث الدين عبدالرمحن: 
 9الغيداق: 

 
 )ف(

 3الفارسي: 



 الفاكهاين = عمر بن علي
 الفاكهي = عبدهللا بن أمحد

 194أبو الفتح بن عبدالقادر اخلطيب: 
 ( 179فتح هللا بن حممود البيلوين: )

 فخر الدين = حممد بن عمر الرازي 
 حممد بن احلسي، أبو يعلىالفراء = 

 أبو فراس = احلارث بن سعيد احلمداين
 الفرقاوي = أمحد بن أمحد

 الفشين = أمحد بن حجازي
 الفالين = صاحل بن حممد
 الفيشي = حممد بن حممد

 54فيصل بن تركي: 
 185، 18، 16، 4فيصل بن عبدالعزيز آل سعود )امللك(: 

 155فيض الرمحن الثوري الصادق آابدي: 
 

 )ق(
 ( 137القاسم بن علي الزينيب: )

 83القاسم بن الوجيه: 
 ابن القاسم = حيىي بن احلسي

 القباب = أمحد بن قاسم
 ابن قتيبة الدينوري = عبدهللا بن مسلم

 9قثم بن عبداملطلب: 
 ابن قدامة = عبدهللا بن أمحد

 القرابين = يوسف بن حممد
 القرشي = حممد بن حمرز 



 = أمحد بن حممد القسطالين
 القسطالين = أبو بكر بن أمحد

 القضاعي = حممد بن سالمة
 167ابن القطاع: 

 القلصادي = علي بن حممد
 9القونوي: 

 ابن قيم اجلوزية = حممد بن أيب بكر
 

 )ك(
 الكازروين = عبدهللا بن حسن، عفيف الدين

 كربيت = حممد بن عبدهللا
 الكبسي = أمحد بن حممد

 بن سعيد، أبو سعيدالكدمي = حممد 
 الكرخي = حممد بن عبدامللك

 الكرماين = حممد بن يوسف
 الكرمي = مرعي بن يوسف

 ابن كمال ابشا = أمحد بن سليمان
 70الكميت بن زيد: 

 الكوراين = إبراهيم بن حسن
 ( 57كوركيس عواد: )

 الكوكباين = عبدالقادر بن أمحد
 

 )ل(
 اللقاين = إبراهيم بن إبراهيم 

 184لقمان )عليه السالم(: 



 اللميطي = إمساعيل
 9أبو هلب: 

 
 )م( 

 املاتريدي = حممد بن حممد، أبو منصور
 ابن ماجه = حممد بن يزيد

 198مالك بن أنس: 
 ابن مانع = حممد بن عبدالعزيز 

 املاوردي = علي بن حممد
 9املبارك بن حممد بن األثري: 

 املتقي اهلندي = علي بن حسام الدين
 متويل = حممد بن أمحد

 اجملريطي = مسلمة بن أمحد
 ( 155حمسن بن عبدالرمحن الرامهرمزي: ) 

 احملجوب املريغين = عبدهللا بن إبراهيم 
 احمللي = حممد بن أمحد، جالل الدين

 15حممد بن إبراهيم األهدل: 
 ( 188حممد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري: )

 88ي: حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابور 
 165حممد بن أمحد األبشيهي: )

 ( 150حممد بن أمحد اإلسفراييين: )
 (15حممد بن أمحد األهدل: )

 ( 112، )7حممد بن أمحد الذهيب: 
 104حممد بن أمحد الرملي، مجال الدين: 
 ( 195حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب: )



 (109حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي: )
 ( 75حممد بن أمحد عليش: )
 ( 126حممد بن أمحد متويل: )

 ( 146، 106حممد بن أمحد احمللي، جالل الدين: )
 180، 170، 149، 142، 114، 110، 64، 25، 17، 9حممد بن إدريس الشافعي: 

 ( 83، 71حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين: )
 (9حممد بن إمساعيل البخاري: )

 135ين: حممد أكجي بغا، نظام الد
 118حممد أمي احلنفي: 

 ( 97حممد بن أيب بكر األشخر: )
 25حممد بن أيب بكر البعلي: 

 164حممد بن أيب بكر بن مجاعة: 
 ( 196، )144(،  117، 76، )9حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية: 

 116حممد بن بنياد: 
 184حممد التميمي: 

 (151حممد بن جعفر البوبكاين: )
 46حممد بن اجلهم: 
 9حممد بن حبان: 

 110حممد بن احلسن اجلوهري: 
 10حممد بن احلسن بن دريد: 
 68حممد بن احلسن الزبيدي: 
 151حممد بن احلسن الشيباين: 

 ( 50حممد بن احلسي احلنيين، أبو جعفر: )
 ( 131حممد بن احلسي الفراء، أبو يعلى: )

 



 122حممد احلفين بن علي املخلاليت: 
 125الناصر: حممد بن محد 

 63حممد احلموي: 
 ( 86حممد حياة السندي: )

 130حممد بن السبكي الشافعي: 
 (88حممد بن سعيد الكدمي، أبو سعيد: )

 191حممد بن سعيد املصلوب: 
 ( 108حممد بن سالمة القضاعي: )

 123حممد الشامي: 
 ( 8حممد بن شريح الرعيين: )
 127حممد بن الشيخ حسن: 

 ( 49درويش حممد: )حممد صادق بن 
 9حممد بن عبدالرمحن السخاوي، أبو اخلري: 
 (89حممد بن عبدالرمحن اهلمذاين، أبو نصر: )

 ( 189، )38حممد عبدالرؤوف املناوي: 
 178حممد بن عبدالعزيز بن مانع: 

 54حممد بن عبدالعزيز بن مطرف: 
 36حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين: 
 (103حممد بن عبداللطيف بن ملك: )

 179حممد بن عبدهللا بن بطوطة: 
 ( 132، 35، 22حممد بن عبدهللا التمراتشي: )

 99حممد بن عبدهللا احلجيين: 
 ( 166حممد بن عبدهللا اخلطيب التربيزي: )

 ( 99، 42حممد بن عبدهللا الزركشي: )
 148حممد بن عبدهللا بن ظهرية: 



 ( 193حممد بن عبدهللا كربيت: )
 ( 118قدسي: )حممد بن أيب عبدهللا امل

 36حممد بن عبدامللك الكرخي: 
  94أبو حممد بن عبدالواحد الربقي: 

 ( 172، 142حممد بن عبدالوهاب: )
 82حممد بن علي الشوكاين: 

 ( 72حممد بن عمر حبرق: )
 187حممد بن عمر الربيهي: 

 151حممد بن عمر الرازي، فخر الدين: 
 59حممد بن عمر العرضي، أبو الوفاء: 

 191بن عمر الواقدي: حممد 
 ( 63حممد بن فراموز املال خسرو: )
 ( 58حممد بن مبارك شاه اهلروي: )

 197حممد بن حمرز القرشي: 
 171حممد بن حمسن التربيزي: 

 (1حممد بن حممد بن آجروم: )
 ( 156حممد بن حممد األخسيكثي: )

 ( 174حممد بن حممد اجلزري: )
 181، 38حممد بن حممد الغزايل: 

 ( 180حممد بن حممد الفيشي: )
 151حممد بن حممد املاتريدي، أبو منصور: 

 73حممد حممد املنصوري: 
 (95حممد بن مصطفى بوجندار: )

 ( 79حممد معي التتوي: )
 ( 129، 3حممد بن مفلح املقدسي: )



 ( 28حممد مهدي الرواس: )
 ( 138حممد بن نصر املصري: )

 ( 41حممد هاشم التتوي: )
 ( 100اخلالدي: )حممد بن هاشم 

 ( 200حممد بن حيىي التيمي: )
 (92حممد بن يزيد بن ماجه، )

 5حممد يعقوب املقدسي: 
 (6حممد بن يوسف اجلزري: )

 (147حممد بن يوسف الكرماين: )
 ( 105حممود بن إلياس الرومي: )
 7حممود بن علي الدقوقي: 

 195، 144حممود بن عمر الزخمشري:  
 ( 133حممود بن حممد اجلغميين: )
 36حممود بن حممد اخلوارزمي: 

 املخلاليت = حممد احلفين بن علي
 املدين = محزة بن إبراهيم 

 املرجوشي = أمحد
 املرداوي = أمحد بن حممد

 املرداوي = علي بن سليمان
 املرداوي = موسى بن أمحد

 املرداوي = يوسف بن حممد
 164(، 139، 128مرعي بن يوسف الكرمي: )

 9مرة الطيب: 
 ابن مسافر = عبدهللا بن حممد

 املسرع = عبداللطيف بن موسى



 ( 110مسلم بن احلجاج النيسابوري: )
 (73مسلمة بن أمحد اجملريطي: )

 املصري = حممد بن نصر
 103مصطفى بن أمحد إستانبويل: 

 املصلوب = حممد بن سعيد
 ابن مطرف = حممد بن عبدالعزيز 

 9سفيان: معاوية بن أيب 
 33املعتز ابهلل: 

 ابن معمر = عبدالعزيز بن محد
 9املغرية بن عبداملطلب: 

 ابن مفلح = حممد
 191مقاتل بن سليمان األزدي: 

 املقدسي = حممد بن أمحد
 املقدسي = حممد بن أيب عبدهللا

 املقدسي = حممد يعقوب
 املقدسي = يوسف بن حسن
 املقدسي = يوسف بن حممد

 اليمين = إمساعيل بن أيب بكراملقري 
 9املقوم بن عبداملطلب: 

 املال خسرو = حممد بن فراموز
 ابن ملك = حممد بن عبداملطلب

 املناوي = حممد عبدالرؤوف
 ابن املنذر النيسابوري = حممد بن إبراهيم

 املنذري = عبدالعظيم بن عبدالقوي 
 ابن منصور = عثمان بن عبدالعزيز 



 (31ي: )منصور بن انصر الطبالو 
 ( 169منصور بن يونس البهويت: )

 املنصوري = حممد حممد
 املهاجري = راشد بن عبدهللا

 65املهتدي ابهلل: 
 املهدي = احلسن بن احلسي

 ابن املهدي = عبدهللا بن أمحد
 68مهيار الديلمي: 

 43موسى بن أمحد املرداوي: 
 

 )ن(
 النابلسي = علي بن حممد
 134انصر بن حممد بن عزاز: 

 النبالوي = يوسف بن عبدالرمحن 
 النجاوي = حيىي بن حممد

 ابن جنيم = إبراهيم، زين الدين 
 النحاس = أمحد بن حممد، أبو جعفر

 النسائي = أمحد بن علي
 158نصر بن حممد السمرقندي: 

 أبو نصر = حممد بن عبدالرمحن اهلمذاين
 179نصر بن نصر اهلوريين: 

 نظام الدين = حممد أكجي بغا
 170، 151، 9النعمان بن اثبت، أبو حنيفة: 

 86نور حممد بن نظام: 
 النووي = حيىي بن شرف



 
 )هـ(

 141هاجر: 
 (18هاريف أكونور: )

 اهلاملي = أبو بكر بن علي
 ابن اهلائم = أمحد بن حممد

 ( 162هبة هللا بن عبدالرحيم البارزي: )
 155، 154أبو هريرة: 

 هشام األنصاري = عبدهللا بن يوسفابن 
 ابن هشام البصري = عبدامللك بن هشام
 أبو هالل = احلسن بن عبدهللا العسكري
 اهلمذاين = حممد بن عبدالرمحن، أبو نصر 

 اهلوريين = نصر بن نصر
 

 )و(
 الواعظ = عبدهللا بن عبدالرمحن، أصيل الدين 

 الواقدي = حممد بن عمر
 حممدابن ويس = أمحد بن 

 
 )ي(

 20ايقوت بن عبدهللا احلموي: 
 ( 113حيىي بن احلسي بن القاسم: )

 198حيىي بن سعيد: 
 ( 182، )123، 110، 41(، 39، 29حيىي بن شرف النووي: )
 115حيىي بن حممد النجاوي: 



 110حيىي بن حيىي: 
 85حيىي بن يوسف الصرصري: 

 46يعقوب )عليه السالم(: 
 151أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم القاضي، 

 أبو يعلى = حممد بن احلسي الفراء
 اليمين = عبدالباقي بن عبداجمليد 

 ( 47يوسف بن أمحد الزيدي، جنم الدين: )
 61يوسف بن جنيد، أخي جليب: 

 ( 170يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدسي: )
 79يوسف بن احلسي: 

 31يوسف بن عبدالرمحن النبالوي: 
 ( 12لرب القرطيب: )يوسف بن عبدهللا بن عبدا

 أبو يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهيم
 7(، 7يوسف بن حممد السرمري: )
 ( 114يوسف بن حممد الشربيين: )
 ( 98يوسف بن حممد القرابغي: )
 ( 143يوسف بن حممد املرداوي: )
 ( 118يوسف بن حممد املقدسي: )

 
 
 
 
 
 
 



 الفهرس اهلجائي للموضوعات
 

 86آداب الطعام: 
 180، 127األحكام الشرعية: 

 190شعر:  -األخالق 
 174، 140، 133، 29، 25األدعية: 
 41، 37األدوية: 
 152األذكار: 

 172االستغفار: 
 155اإلسالم والعلم: 

 164، 118األمساء والصفات: 
 171، 34األلغاز: 

 75شعر:  -البدع 
 142البكاء: 

 7البيع )فقه إسالمي(: 
 2التحية: 
 36الرتاجم: 

 4الرتبية اإلسالمية: 
 79التصوف اإلسالمي: 
 112شعر:  –التصوف اإلسالمي 

 158اجلهاد: 
 110األمساء والكىن واأللقاب:  –احلديث 
 191تراجم الرواة:  –احلديث 
 125، 93، 9شرح:  –احلديث 
 191، 160، 9غريب:  –احلديث 



 110مصطلحات:  –احلديث 
 48إسالمي(: احلضانة )فقه 

 106احلمد: 
 9احلوقلة: 

 179الرحالت: 
 9الزهد: 

 54وفيات:  –السعودية 
 13السرية النبوية: 

، 149، 125، 95، 93،  92، 90، 70، 69، 67، 63،  56، 52، 33، 14الشعر: 
169 ،170 ،171 ،187 ،195 ،199 

 176، 145، 68الشعر االجتماعي: 
،  80، 72، 68، 46، 44، 30، 25، 24، 23، 21، 19، 17، 5، 3شعر احلكمة: 

82 ،83  ،84 ،88 ،102 ،106 ،117  ،128  ،137 ،152 ،157 ،184 ،192  ،
197 

،  74، 64، 62، 50، 47، 45، 44، 43، 41، 40، 39، 27، 26الشعر الديين: 
81 ،99  ،10 ،108 ،114 ،120 ،122 ،139 ،142 ،193 ،196 ،197 

 181، 51شعر الزهد: 
 33الشعر السياسي: 

 168، 131، 107، 65، 32،  28، 5شعر العاطفي: ال
 165، 85، 1شعر الفخر واملديح: 

 159، 132شعر الوصف: 
 183، 180، 173،  151، 144، 130، 124، 113، 109، 79شعر الوعظ: 

 136الشفاعة )الواسطة(: 
 41الصالة: 
 161شعر:  –الصالة 



 2الضمان )فقه إسالمي(: 
 53الطب: 
 105الطبخ: 
 121الع دَّة: 

 185العالقات اخلارجية: 
 89العلم: 
 188، 180شعر:  –العلم 

 96العلماء: 
 175غزوة بدر: 

 187، 156، 151، 35، 2الفتاوى: 
 146الفقه اإلسالمي: 
 59مذاهب:  –الفقه اإلسالمي 

 178الفقه احلنبلي: شعر: 
،  151، 150، 140، 134، 129،  112، 98، 66، 61، 58، 31، 15، 9فوائد: 
166 

 78القبور: 
 138رسم:  –القرآن 
 126، 8القراءات والتجويد:  –القرآن 
 100شعر:  –القضاة 

 97القواعد الفقهية: 
 182، 177،  111، 76، 55شعر:  –الكتاب 
 94الكتب: 
 189إعارة:  –الكتب 
 4إهداء:  –الكتب 

 42كتب احلديث:  



 9الكرامات: 
 73الكيمياء: 
 115شعر:  –الكيمياء 
 196اللغات: 

 170أخطاء:  –اللغة العربية 
 167، 162، 153، 141، 96، 32ألفاظ:  –اللغة العربية 
 195، 194، 148، 49، 1النحو:  –اللغة العربية 
 101اهلجاء:  –اللغة العربية 

 77، 38املصطلحات: 
 9املعجزات: 
 57اتريخ:  –املكتبات 
 175املالئكة: 
 44، 11املواريث: 

 186النذور )فقه إسالمي(: 
 71النصائح: 

 184، 87الوصااي واحلكم: 
 198، 144، 23الوعظ: 

 22الوقف )فقه إسالمي(: 
 
 

 
 
 
 


