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 الفهارس
 فهرس اآليات القرآنية

 

 الصفحة اآلية السورة اآلية الرقم

2 ُحْسًنا ِللنَّاِس َوُقوُلوا  251 38 البقرة 

1 َوُُُه َّ ِرْزُقُهو َّ َلوُ  اْلَمْوُلووِ  َوَعَلى  َوِكسوْ
  ُروِفِباْلَمْع

 211 188 البقرة

8  ََيَتَربَّْصَ  َأْزَواًجا َوَيَذُروَن ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذي 
  َوَعْشًرا َأْشُهٍر َأْرَبَعَة ِبَأْنُفِسِه َّ

 211 182 البقرة

2  ُِوَزُن َّ ََُخوواُفوَن َواللَّووا  َفِعُظوووُن َّ ُنشووُ
 وُن ََّواْضِرُب اْلَمَضاِجِع ِف  َواْنُجُروُن َّ

 225 82 النساء

5 َغْيوِر ِعْنِد ِمْ  َكاَن َوَلْو اْلُقْرَآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفَلا 
  َكِثرًيا اْخِتَلاًفا ِفيِ  َلَوَجُدوا اللَِّ 

 22، 1 31 النساء

1 اْلَمْيَتُة َعَلْيُكُم ُحرَِّمْت  259 8 املائدة 

7 ِبالنَّْفِس النَّْفَس 282 25 املائدة 

3 َلُ  َفاْسَتِمُعوا اْلُقْرآُن ُقِرَئ َوِإَذا 25 112 األعراف 

9 َساَعًة َيْسَتْأِخُروَن ال َأَجُلُهْم َجاَء َفِإَذا ...  277 12 النحل 

21 َنٌة ُأْسَوٌة اللَِّ  َرُسوِل ِف  َلُكْم َكاَن َلَقْد  َحسوَ
 ... اْلَآِخَر َواْلَيْوَم اللََّ  َيْرُجو َكاَن ِلَمْ 

  

 22 12 األحزاب
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22 َوْحوٌ  ِإلَّوا ُنَو ِإْن .اْلَهَوى َعِ  َيْنِطُق َوَما 
  ُيوَحى

 22 2-8 النجم

21 َحْمَلُه َّ َيَضْعَ  َأْن َأَجُلُه َّ اأَلْحَماِل َوُأوالُت 211 2 الطالق 

28 َحْمَلُه َّ َيَضْعَ  َحتَّى َعَلْيِه َّ َفَأْنِفُقوا  211 1 الطالق ،
218 

22 َّ َسَكْنُتْم َحْيُث ِمْ  َأْسِكُنوُن 211 1 الطالق ،
218 

25 اْلُقْرآِن ِمَ  ََُيسََّر َما َفاْقَرُأوا  25 11 املزمل 

21 ِبالنَّْذِر ُيوُفوَن  212 7 اإلنسان 
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة الراوي احلديث الرقم

 25 جابر «ِقَراَءٌة َلُ  اْلِإَماِم َءُةَفِقَرا ِإَماٌم، َلُ  َكاَن َمْ » 2
 21 عبا ة ب  الصامت «الِكَتاِب ِبَفاَُِحِة َيْقَرْأ َلْم ِلَمْ  َصَلاَة َلا» 1
 َرَمَضاَن، ِف  اْلَفْتِح َعاَم َخَرَج  اهلِل َرُسوَل َأنَّ» 8

 «...  َأْفَطَر ُثمَّ اْلَكِديَد، َبَلَغ َحتَّى َفَصاَم
 28 اب  عباس

 71 جابر «َواخِلْنِزير.. َوامَلْيَتِة اخَلْمِر، َبْيَع َحرََّم َوَرُسوَلُ  اللََّ  نَِّإ» 2
عل ، عمر،  «ِبِ  َواْنَتِفُعوا ِبِ  َفاْسَتْصِبُحوا َماِئًعا َكاَن َوِإْن» 5

 أبو موسى
71 

بو سعيد أ «ُُِشفُّوا َوَلا ِبِمْثٍل ِمْثًلا إلَّا ِبالذََّنِب الذََّنَب َُِبيُعوا َلا» 1
 اخلدري

75 

 75 أسامة «النَِّسيَئِة ِف  ِإلَّا ِرًبا اَل» 7
 َبْيعِ  َعْ  َنَهى َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّب َّ َأنَّ» 3

 «َنِسيَئًة ِباْلَحَيَواِن اْلَحَيَواِن
مسرة ب  
 جندب

73 

 73 أبو رافع «...  َبْكًرا َرُجٍل ِمْ  اْسَتْسَلَف  اهلِل َرُسوَل َأنَّ» 9
 79 اب  عمر «ِباْلَكاِلِئ اْلَكاِلِئ َبْيِع َعْ  َنَهى» 21
 32 أبو نريرة ... « َمْرُنوًنا َكاَن ِإَذا ِبَنَفَقِتِ ، ُيْرَكُب الظَّْهُر» 22
 32 اب  عمر  ... « ِإْذِنِ  ِبَغْيِر اْمِرٍئ َماِشَيَة َأَحٌد َيْحُلَب َّ اَل» 21
 38 اب  عمرو «َزْوِجَها ِبِإْذِن ِإلَّا َعِطيٌَّة، َرَأٍةِلاْم َيُجوُز َلا» 28
 َزْوُجَها َمَلَك ِإَذا َماِلَها ِف  َأْمٌر ِلاْمَرَأٍة َيُجوُز َلا» 22

 «ِعْصَمَتَها
 38 اب  عمرو

 38 اب  عباس َفَوَعَظُه َّ ُيْسِمْع َلْم َأنَُّ  َفَظ َّ ِباَلٌل، َوَمَعُ  َخَرَج» 25
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 ...« الُقْرَط ُُْلِق  امَلْرَأُة َفَجَعَلِت ،ِبالصََّدَقِة َوَأَمَرُن َّ
 35 أمساء «َعَلْيِك َفُيوَعى ُُوِع  َواَل ََُصدَِّق ،» 21
 35 أبو نريرة «ِجَداِرِه ِف  َخَشَبًة َيْغِرَز َأْن َجاَرُه َجاٌر َيْمَنْع اَل» 27
 ِطيِب َغْيِرِب َأِخيِ  َعَصا َيْأُخَذ َأْن ِلاْمِرٍئ َيِحلُّ َلا» 23

 «ِمْنُ  َنْفٍس
أبو محيد 
 الساعدي

31 

 33 مسرة «َُُؤ َِّي َحتَّى َأَخَذْت َما اْلَيِد َعَلى» 29
 ُ ُروًعا ِمْنُ  اْسَتَعاَر َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّب َّ َأنَّ 11

 ... « ُحَنْيٍ  َيْوَم
صفوان ب  

 أمية
33 

 33 يعلى «...َبِعرًيا َوَثَلاِثنَي ِ ْرًعا، َثَلاِثنَي َأْعِطِهْمَف ُرُسِل  َأَُْتَك ِإَذا» 12
 َعَلى َوَلا َضَماٌن، اْلُمِغلِّ َغْيِر اْلُمْسَتِعرِي َعَلى َلْيَس» 11

 «َضَماٌن اْلُمِغلِّ َغْيِر اْلُمْسَتْوِ ِع
جد عمرو 
 ب  شعيب

92 

 َما ِرِبَشْط َخْيَبَر َأْنَل َعاَمَل  اهلِل َرُسوَل َأنَّ» 18
 «َزْرٍع َأْو َثَمٍر ِمْ  ِمْنَها َيْخُرُج

 92 اب  عمر

 َخْيَبَر َنْخَل َخْيَبَر َيُهوِ  إَلى َ َفَع  اللَِّ  َرُسوَل َأنَّ» 12
 «...  َوَلُهْم َأْمَواِلِهْم، ِمْ  َيْعَتِمُلوَنا َأْن َعَلى َوَأْرَضَها

 92 اب  عمر

 َعْ  َنَهى َوَسلََّم َعَلْيِ  ُ اللَّ َصلَّى اللَِّ  َرُسوَل َأنَّ» 15
 «ِباْلُمَؤاَجَرِة َوَأَمَر اْلُمَزاَرَعِة

ثابت ب  
 الضحاك

91 

 َأَخاُه، ِلَيْمَنْحَها َأْو َفْلَيْزَرْعَها َأْرٌض، َلُ  َكاَنْت َمْ » 11
 «َأْرَضُ  َفْلُيْمِسْك َأَبى، َفِإْن

 98 جابر

 92 اب  عباس «َحَجَمُ  ِذيالَّ َوَأْعَطى ، النَِّب ُّ اْحَتَجَم» 17
 92 رافع ب  خديج «َخِبيٌث اْلَحجَّاِم َكْسُب» 13
 91 اب  عباس «َقْيِئِ  ِف  َيُعوُ  ُثمَّ َيِق ُء، َكاْلَكْلِب ِنَبِتِ ، ِف  اْلَعاِئُد» 19
 91 اب  عباس «َقْيِئِ  ِف  َيُعوُ  َكالَكْلِب ِنَبِتِ  ِف  الَعاِئُد» 81
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 ِإلَّا ِفيَها، َيْرِجَع ُثمَّ اْلَعِطيََّة ُيْعِطَ  َأْن ِلَرُجٍل َيِحلُّ َلا» 82
 «َوَلَدُه ُيْعِط  ِفيَما اْلَواِلَد

اب  عمر، 
 اب  عباس

91 

 91 اب  عمر «َعَلْيَها ُيَثْب َلْم َما ِبَها َأَحقُّ َفُهَو ِنَبًة َوَنَب َمْ » 81
 93 قدامامل «َلُ  َواِرَث َلا َمْ  َواِرُث اْلَخاُل» 88
 َواِرُث َواخَلاُل َلُ ، َمْوَلى َلا َمْ  َمْوَلى َوَرُسوُلُ  اللَُّ » 82

 «َلُ  َواِرَث َلا َمْ 
 93 أبو أمامة

 93 املقدام «َوَأِرُث ُ  َعْنُ ، َأْعِقُل َلُ  َواِرَث َلا َمْ  َواِرُث َأَنا» 85
 99 املقدام «... اِنَيُ َع َيُفكُّ َلُ ، َواِرَث َلا َمْ  َواِرُث َواْلَخاُل» 81
 َوِصيََّة َفَلا َحقَُّ ، َحقٍّ ِذي ُكلَّ َأْعَطى َقْد اللََّ  إنَّ» 87

 «ِلَواِرٍث
 211 أبو أمامة

 211 اب  عباس «اْلَوَرَثُة َيَشاَء َأْن إلَّا» 83
 211 أبو موسى «ِبَوِل ٍّ إلَّا ِنَكاَح َلا» 89
 211 عائشة ... « َعْدٍل اِنَدْيَوَش ِبَوِل ٍّ ِإلَّا ِنَكاَح َلا» 21
 ُُْسَتْأَمُر َواْلِبْكُر َوِليَِّها ِمْ  ِبَنْفِسَها َأَحقُّ الثَّيُِّب» 22

 «ُسُكوَُُها َوِإْذُنَها
 211 اب  عباس

 215 عائشة «َعَتَقْت ِحنَي َزْوِجَها َعَلى َبِريَرَة َخيَّْرُت» 21
 ِإْن َيَطْأَنا، َلْم َما ِخَياِرِباْل َفِهَ  اْلَأَمُة ُأْعِتَقِت ِإَذا» 28

 «...   َلَها ِخَياَر َفَلا َوِطَئَها، َوِإْن َفاَرَقْتُ ، َشاَءْت
عمرو ب  
 أمية

215 

: َيُقوُل َوُنَو ُأَناٍس، ِف   اللَِّ  َرُسوَل َحَضْرت» 22
 ... « اْلِغيَلِة َعْ  َأْنَهى َأْن َنَمْمُت َلَقْد

جذامة بنت 
 ونب

211 

 اْسَتَطْعت َما َيْخُلَقُ  َأْن اللَُّ  َأَراَ  َلْو اْلَيُهوُ ، ْتَكَذَب» 25
 «َُْصِرَفُ  َأْن

أبو سعيد 
 اخلدري

217 

 217 جابر « َيْنِزُل َواْلُقْرآُن  اللَِّ  َرُسوِل َعْهِد َعَلى َنْعِزُل ُكنَّا» 21
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 َأَثَر َعْوٍف ْبِ  الرَّْحَمِ  َعْبِد َعَلى َرَأى  النَِّب َّ َأنَّ» 27
 ... « ُصْفَرٍة

أنس ب  
 مالك

219 

 ِمْ  َشْ ٌء َجَسِدِه ِف  َرُجٍل َصَلاَة اللَُّ  َيْقَبُل َلا» 23
 «اْلَخُلوِق

 221 أبو موسى

 221 أنس «الرَُّجُل َيَتَزْعَفَر َأْن َوَسلََّم َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى النَِّب ُّ َنَهى» 29
 221 اب  عباس «السَِّقاِء ِف  ِمْ  ِبالشُّْر َعِ   النَِّب ُّ َنَهى» 51
 221 أبو سعيد «اأَلْسِقَيِة اْخِتَناِث َعِ   اللَِّ  َرُسولُ  َنَهى» 52
 َوُنَو ِقْرَبٍة َفِم ِمْ  َفَشِرَب َعَلْيَها، َ َخَل  النَِّب َّ َأنَّ» 51

 «َفَأْمَسَكْتُ  َفَقَطَعْتُ  ِإَلْيِ  َفَقاَمْت َقاِئٌم،
 221 كبشة

 222 أبو نريرة «َفْلَيْسَتِقْئ َنِسَ  َفَمْ  َقاِئًما، ِمْنُكْم َأَحٌد َيْشَرَب َّ َلا» 58
 222 أنس «َقاِئًما الرَُّجُل َيْشَرَب َأْن َنَهى َأنَُّ » 52
 َوُنَو َفَشِرَب َزْمَزَم، ِمْ   اللَِّ  َرُسوَل َسَقْيُت» 55

 «َقاِئٌم
 222 اب  عباس

 222 اب  عباس «َقاِئٌم َوُنَو َزْمَزَم ِمْ  َشِرَب  اهلِل َرُسوَل َأنَّ» 51
 222 عل   «َفَعْلُت َرَأْيُتُموِن  َكَما َفَعَل  النَِّب َّ َرَأْيُت» 57
 ُيَجاِمُعَها ُثمَّ الَعْبِد، َجْلَد اْمَرَأَُُ  َأَحُدُكُم َيْجِلُد اَل» 53

 «الَيْوِم آِخِر ِف 
عبد اهلل ب  

 زمعة
221 

 َوالطََّلاُق النَِّكاُح،: ِجدٌّ َوَنْزُلُه َّ ِجدٌّ، ِجدُُّن َّ ٌثَثَلا» 59
 «َوالرَّْجَعُة

 227 أبو نريرة

 ِب ِ  َحدََّثْت َما ُأمَِّت  َعْ  ََُجاَوَز ََُعاَلى اللََّ  إنَّ» 11
 «ََُتَكلَّْم َأوْ  َُْعَمْل، َلْم َما َأْنُفَسَها

 227 أبو نريرة

 َوَما َوالنِّْسَياَن، اْلَخَطَأ، ُأمَِّت  َعْ  اللَُّ  ََُجاَوَز» 12
 «َعَلْيِ  اْسُتْكِرُنوا

 227 اب  عباس
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 ، اللَّ ِ  َرُسوِل َعَلى ُأْ ِخَلْت َلمَّا اْلَجْوِن اْبَنَة َأنَّ» 11
 ... « ِمْنك ِبَاللَِّ  َأُعوُذ: َقاَلْت ِمْنَها َوَ َنا

 229 عائشة

 اللَُّ  َيْقِضَ  َحتَّى ْنَدُنْم،ِع َفَتُكوِن  ِبَأْنِلِك، احَلِق » 18
 «اأَلْمِر َنَذا ِف 

كعب ب  
 مالك

229 

 ِبَلَياٍل، َزْوِجَها َوَفاِة َبْعَد ُنِفَسْت اْلَأْسَلِميََّة ُسَبْيَعَة َأنَّ» 12
 ..«َلَها َفَأِذنَ  َُْنِكَح، َأْن َفاْسَتْأَذَنْتُ  ، النَِّب َّ َفَجاَءْت

املسور ب  
 خمرمة

212 

 211 فاطمة بنت قيس «َنَفَقٌة َوَلا ُسْكَنى، َلَها ْيَسَل» 15
 212 فاطمة بنت قيس «َلِك َنَفَقَة َلا» 11
 اللَِّ ، َرُسوَل َيا: َفَقاَلْت ُسَهْيٍل، ِبْنُت َسْهَلُة َجاَءْت» 17

 ... « َبْيِتَنا ِف  َمَعَنا ُحَذْيَفَة َأِب  َمْوَلى َساِلًما إنَّ
 212 عائشة

 212،211 عائشة «اْلَمَجاَعِة ِمْ  الرََّضاَعُة َفِإنََّما إْخَواُنُك َّ، َمْ  َنُاْنُظْر» 13
 215 اب  مسعو  «اللَّْحَم ... َأْنَبَت َما ِإلَّا الرََّضاِع، ِمَ  ُيَحرُِّم َلا» 19
 الثَّْدِي، ِف  اأَلْمَعاَء َفَتَق َما ِإلَّا الرَِّضاَعِة ِمَ  ُيَحرُِّم َلا» 71

 «الِفَطاِم َقْبَل َوَكاَن
 215 أم سلمة

 217 اب  عمرو «َُْنِكِح  َلْم َما ِبِ  َأَحقُّ َأْنِت» 72
 َأيِِّهَما ِبَيِد َفُخْذ ُأمُّك، َوَنِذِه َأُبوك، َنَذا ُغَلاُم، َيا» 71

 «ِب ِ  َفاْنَطَلَقْت ُأمِِّ ، ِبَيِد َفَأَخَذ ِشْئت
 217 أبو نريرة

 213 الرباء «اْلُأمِّ ِبَمْنِزَلِة اْلَخاَلُة» 78
 281 اب  مسعو  «الدَِّماِء ِف  اْلِقَياَمِة َيْوَم النَّاِس َبْيَ  ُيْقَضى َما َأوَُّل» 72
 ِمْ  اْلِقَياَمِة َيْوَم ِبِ  النَّاُس ُيَحاَسُب َما َأوََّل ِإنَّ» 75

 «الصََّلاُة َأْعَماِلِهُم
 281 أبو نريرة

 281 عمر ب  اخلطاب «َلِدِبالَو الَواِلُد ُيَقاُ  َلا» 71
 288 عمرو ب  حزم «اْلِإِبِل ِمْ  َخْمٌس السِّ ِّ َوِف » 77
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 َفَأَُُوا َثِنيََّتَها، َفَكَسَرْت َجاِرَيًة َلَطَمْت النَّْضِر اْبَنَة َأنَّ» 73
 «ِبالِقَصاِص َفَأَمَر َوَسلََّم َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى النَِّب َّ

 288 أنس

 288 عمران ب  حصني «َلُ  ِ َيَة َلا اْلَفْحُل؟ َيَعضُّ َكَما َحُدُكْمَأ َأَيَعضُّ» 79
 222، 285 عائشة «َفَصاِعًدا ِ يَناٍر ُرْبِع ِف  ِإلَّا السَّاِرِق َيُد ُُْقَطُع َلا» 31
 285 عائشة «ِ يَناٍر ُرُبِع ِف  الَيُد ُُْقَطُع» 32
 221، 285 اب  عمر «اِنَمَ َر َثاَلَثُة َثَمُنُ  ِمَج ٍّ ِف  َقَطَع» 31
 َيُدُه، َفُتْقَطُع اْلَبْيَضَة َيْسِرُق السَّاِرَق، اهلُل َلَعَ » 38

 «َيُدُه َفُتْقَطُع اْلَحْبَل َوَيْسِرُق
 285 أبو نريرة

 َوَُْجَحُدُه، اْلَمَتاَع َُْسَتِعرُي َمْخُزوِميٌَّة اْمَرَأٌة َكاَنِت» 32
 «َيُدَنا ُُْقَطَع َأْن َوَسلََّم َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى النَِّب ُّ َفَأَمَر

 287 عائشة

 287 جابر «َقْطٌع ُمْخَتِلٍس َوَلا ُمْنَتِهٍب، َوَلا َخاِئٍ ، َعَلى َلْيَس» 35
 َسَرَقْت الَِّت  امَلْخُزوِميَِّة امَلْرَأِة َشْأُن َأَنمَُّهْم ُقَرْيًشا َأنَّ» 31

»... 
 289 عائشة

 َرُسوَل َفَكلََّم َفَكلَُّموُه، َزْيٍد، ْبَ  َساَمَةُأ َأْنُلَها َفَأَُى» 37
 «ِفيَها  اهلِل

 221 عائشة

 221 رافع ب  خديج «َكَثٍر َوَلا َثَمٍر ِف  َقْطَع َلا» 33
 َفَلا ُخْبَنًة ُمتَِّخٍذ َغْيَر َحاَجٍة ِذي ِمْ  ِبِفيِ  َأَصاَب َمْ » 39

  ...«اْلَغَراَمُة َفَعَلْيِ  ُ ِمْن ِبَشْ ٍء َخَرَج َوَمْ  َعَلْيِ ، َشْ َء
 221 اب  عمرو

 222 جرير «اْلُمْشِرِكنَي َأْظُهِر َبْيَ  ُيِقيُم ُمْسِلٍم ُكلِّ ِمْ  َبِريٌء َأَنا» 91
 َوِإَذا َوِنيٌَّة، ِجَهاٌ  َوَلِكْ  الَفْتِح، َبْعَد ِنْجَرَة اَل» 92

 «َفاْنِفُروا اْسُتْنِفْرُُْم
 222 اب  عباس

 َُْنَقِطُع َوَلا التَّْوَبُة، َُْنَقِطَع َحتَّى اْلِهْجَرُة َُْنَقِطُع َلا» 91
 «َمْغِرِبَها ِمْ  الشَّْمُس َُْطُلَع َحتَّى التَّْوَبُة

 225 معاوية
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 َما اْلِهْجَرُة َُْنَقِطُع َلا َحَواِئِجِهْم ِمْ  َخْيٌر َحاَجُتَك» 98
 «اْلَعُدوُّ ُقوَُِل

عبد اهلل ب  
 السعدي

221 

 َوُنْم امُلْصَطِلِق َبِن  َعَلى َأَغاَر   النَِّب َّ ِإنَّ» 92
 «...  َفَقَتَل امَلاِء، َعَلى ُُْسَقى َوَأْنَعاُمُهْم َغارُّوَن،

 221 نافع

 إَلى َفاْ ُعُهْم اْلُمْشِرِكنَي ِمْ  َعُدوَّك َلِقيت َوِإَذا» 95
 «ِخَصاٍل َثَلاِث

 221 بريدة

 َأْنِل َعْ  َوُسِئَل ِبَو َّاَن، َأْو ِباأَلْبَواِء،  النَِّب ُّ ِبَ  َمرَّ 91
 ِنَساِئِهْم ِمْ  َفُيَصاُب امُلْشِرِكنَي، ِمَ   ُيَبيَُّتوَن الدَّاِر

 «ِمْنُهمْ  ُنْم: »َقاَل َوَذَراِريِِّهْم

الصعب ب  
 جثامة

223 

 هلِلا َرُسوَل ِإنَّ: َلُ  َفُقْل اْلَوِليِد ْبِ  َخاِلِد ِإَلى اْنَطِلْق» 97
  َعِسيًفا َوَلا ُذرِّيًَّة َُْقُتَل َلا َأْن َيْأُمُرَك» 

 223 حنظلة

 ِف  َأْصَحاِبِ  َعَلى َوَعاٌر َناٌر اْلُغُلوَل َفِإنَّ َُُغلُّوا َلا» 93
 «َواْلآِخَرِة الدُّْنَيا

عبا ة ب  
 الصامت

251 

 َواَل ُكُلُ َفَنأْ  َوالِعَنَب، الَعَسَل َمَغاِزيَنا ِف  ُنِصيُب ُكنَّا» 99
 «َنْرَفُعُ 

 251 اب  عمر

 َفاْلَتَزْمُتُ ،: َقاَل َخْيَبَر، َيْوَم َشْحٍم، ِمْ  ِجَراًبا َأَصْبُت 211
: َقاَل َشْيًئا، َنَذا ِمْ  َأَحًدا اْلَيْوَم ُأْعِط  َلا: َفُقْلُت

 «ُمَتَبسًِّما  اهلِل َرُسوُل َفِإَذا َفاْلَتَفتُّ،»

عبد اهلل ب  
 مغفل

252 

 َفَيْأُخُذ َيِج ُء الرَُّجُل َفَكاَن َخْيَبَر، َيْوَم َطَعاًما َأَصْبَنا» 212
 «َيْنَصِرُف ُثمَّ َيْكِفيِ ، َما ِمْقَداَر ِمْنُ 

عبد اهلل ب  
 أيب أوىف

251 

 َلِقيُتْم َفِإَذا ِبالسََّلاِم، النََّصاَرى َوَلا اْلَيُهوَ  َُْبَدُءوا َلا» 211
 «َأْضَيِقِ  ِإَلى َفاْضَطرُّوُه ،َطِريٍق ِف  َأَحَدُنْم

 

 251 أبو نريرة
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 َخْيٌر؟ اإِلْساَلِم َأيُّ:   اللَِّ  َرُسوَل َسَأَل َرُجًلا َأنَّ 218
 َعَرْفَت َمْ  َعَلى السَّاَلَم َوَُْقَرُأ الطََّعاَم، ُُْطِعُم: »َقاَل
 «َُْعِرْف َلْم َوَمْ 

 251 اب  عمرو

: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل ِنَ ؟ َصْيٌد ُبُعالضَّ: ِلَجاِبٍر ُقْلُت 212
 َقاَلُ  َأ: َلُ  ُقْلُت: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل آُكُلَها؟: ُقْلُت

 «َنَعْم: »َقاَل ؟  اللَِّ  َرُسوُل

 252 اب  أيب عمار

 َكْبٌش َجَزاًء َفِفيِ  اْلُمْحِرُم َأَصاَبُ  َفِإَذا َصْيٌد الضَُّبُع» 215
 «َوُيْؤَكُل ُمِس ٌّ

 252 جابر

 252 أبو ثعلبة «السَِّباِع ِمَ  َناٍب ِذي ُكلِّ َأْكِل َعْ    َنَهى» 211
 َفاَل َأَكَل َوِإَذا َفُكْل، َفَقَتَل امُلَعلََّم َكْلَبَك َأْرَسْلَت ِإَذا» 217

 «َنْفِسِ  َعَلى َأْمَسَكُ  َفِإنََّما َُْأُكْل،
عدي ب  
 حامت

251 

. «َعَلْيَك َأْمَسْكَ  ِممَّا َفُكْل ُمَكلََّبٌة اٌبِكَل َلَك َكاَن ِإْن» 213
 َأَكَل َفِإْن: َقاَل. «َنَعْم: »َقاَل َذِك ٍّ؟ َغْيَر َأْو َذِكيًّا: َقاَل
 «ِمْنُ  َأَكَل َوِإْن: »َقاَل ِمْنُ ؟

 أبو 
 ثعلبة

251 

 259 أبوسعيد  «ُأمِِّ  َذَكاُة اْلَجِننِي َذَكاُة» 219
 211 أبو نريرة «ُمَصلَّاَنا َيْقَرَب َّ َفَلا ُيَضحِّ، َفَلْم ًةَسَع َوَجَد َمْ » 221
 َفَلا ُيَضحَِّ ، َأْن َأَحُدُكْم َوَأَراَ  اْلَعْشُر، َ َخَلِت ِإَذا» 222

 «َشْيًئا َوَبَشِرِه َشَعِرِه ِمْ  َيَمسَّ
 211 أم سلمة

 212 اب  عمرو «..اْلُأمَِّة ِذِهِلَه اللَُّ  َجَعَلُ  ِعيًدا اْلَأْضَحى ِبَيْوِم ُأِمْرُت» 221
 َعِ  َفْلَيْنُسْك َعْنُ  َيْنُسَك َأْن َفَأَحبَّ َوَلٌد َلُ  ُوِلَد َمْ » 228

 «َشاٌة اْلَجاِرَيِة َوَعِ  ُمَكاِفَئَتاِن، َشاَُاِن اْلُغَلاِم
 َعْمِروجد 
 ُشَعْيبٍ  ْبِ 

211 

 َعِ  َأَمَرُنمْ  َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى اللَِّ  َرُسوَل َأنَّ» 222
 «َشاٌة اجَلاِرَيِة َوَعِ  ُمَكاِفَئَتاِن، َشاَُاِن الُغَلاِم

 211 عائشة
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 ِبَخْيٍر، َيْأُِ  َلا ِإنَُّ : »َوَقاَل النَّْذِر، َعِ  َنَهى  َأنَُّ  225
 «اْلَبِخيِل ِمَ  ِبِ  ُيْسَتْخَرُج َوِإنََّما

 212 اب  عمر

 211 بريدة «َفَلا َوِإلَّا َفاْفَعِل  ِتَنَذْر ُكْنِت ِإْن» 221
 َقْبَل ِبَشَهاَ ُِِ  َيْأُِ  الَِّذي الشَُّهَداِء ِبَخْيِر ُأْخِبُرُكْم َأَلا» 227

 «ُيْسَأَلَها َأْن
زيد ب  خالد 

 اجلهين
211 

 ُيْسَتْشَهُدوَن، َواَل َيْشَهُدوَن َقْوٌم َبْعَدُنْم َيُكوُن ُثمَّ» 223
 «... َوَيْنُذُروَن ُيْؤََُمُنوَن، َواَل َوَيُخوُنوَن

عمران ب  
 حصني

211 

 َيْبُلُغ َماٌل َلُ  َفَكاَن َعْبٍد، ِف  َلُ  ِشْرًكا َأْعَتَق َمْ » 229
 «اْلَعْدِل ...  ِقيَمَة َعَلْيِ  ُقوَِّم اْلَعْبِد، َثَمَ 

 271 اب  عمر

 َخاَلُصُ َف َمْمُلوٍك، ِف  َشِقيًصا َأْو َنِصيًبا َأْعَتَق َمْ » 211
 « َعَلْيِ  ... ُقوَِّم َوِإلَّا َماٌل، َلُ  َكاَن ِإْن َماِلِ ، ِف  َعَلْيِ 

 272 أبو نريرة

 272 أبو املليح «َشِريٌك ِللَِّ  َلْيَس» 212
 278 أبو نريرة «... َمْمُلوًكا َيِجَدُه َأْن ِإلَّا َواِلًدا، َوَلٌد َيْجِزي َلا» 211
 278 مسرة «ُحرٌّ َفُهَو َمْحَرٍم ِحٍمَر َذا َمَلَك َمْ » 218
 275 جد عمرو  «ِ ْرَنٌم ُمَكاََُبِتِ  ِمْ  َعَلْيِ  َبِقَ  َما َعْبٌد اْلُمَكاَُُب» 212
 ُيَؤ ِّي َما ِإْحَداُك َّ ُمَكاَُِب ِعْنَد َكاَن ِإَذا» 215

 «ِمْنُ  َفْلَتْحَتِجْب
 275 أم سلمة

 ِف  َلُ  َوُيْنَسَأ ِرْزِقِ ، ِف  ُ َل ُيْبَسَط َأْن َأَحبَّ َمْ » 211
 «َرِحَمُ  َفْلَيِصْل َأَثِرِه،

 277 أنس

 َيْعُمَراِن اْلِجَواِر َوُحْسُ  اْلُخُلِق َوُحْسُ  الرَِّحِم ِصَلُة» 217
 «اْلَأْعَماِر ِف  َوَيِزيَداِن الدَِّياَر،

 277 عائشة

 273 - ...  .َقْبَلُ  النَّاِس َأْعَماَر ُأِرَي  اهلِل َرُسوَل ِإنَّ 213
 279 أبو نريرة َكَما اْلَحَسَناِت َيْأُكُل اْلَحَسَد َفِإنَّ َواْلَحَسَد، ِإيَّاُكْم» 219
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 «اْلَحَطَب النَّاُر َُْأُكُل
 َفُهَو اْلُقْرآَن اهلُل آَُاُه َرُجٌل: اْثَنَتْيِ  ِف  ِإلَّا َحَسَد َلا» 281

 «... َوَرُجٌل النََّهاِر، اَءَوآَن اللَّْيِل، آَناَء ِبِ  َيُقومُ 
 231 سامل

 232 اب  مسعو  «ُكْفٌر َوِقَتاُلُ  ُفُسوٌق اْلُمْسِلِم ِسَباُب» 282
 232 أبو نريرة «اْلَمْظُلوُم َيْعَتِد َلْم َما اْلَباِ ِئ، َفَعَلى َقاَلا َما اْلُمْسَتبَّاِن» 281
 َكاَن َفَعْلُت َأنِّ  َلْو:  َُُقْل َفَلا َشْ ٌء، َأَصاَبَك َوِإْن» 288

 «...َفَعَل َشاَء َوَما اهلِل َقَدُر ُقْل َوَلِكْ  َوَكَذا، َكَذا
 238 أبو نريرة

 َعْ  اْقَتَصُروا الَكْعَبَة َبَنْوا َلمَّا َقْوَمِك َأنَّ ََُرْي َأَلْم» 282
 ... « ِإْبَراِنيَم؟ َقَواِعِد

 238 عائشة

 ِمْ  َيْسَتْحِي  َكِرمٌي، َحِي ٌّ َعاَلىوََُ  ََُباَرَك َربَُّكْم ِإنَّ» 285
 «ِصْفًرا َيُر َُّنَما َأْن ِإَلْيِ ، َيَدْيِ  َرَفَع ِإَذا َعْبِدِه

 235 سلمان

 ِإلَّا ُ َعاِئِ  ِمْ  َشْ ٍء ِف  َيَدْيِ  َيْرَفُع اَل  النَِّب ُّ َكاَن» 281
 «ِإْبَطْيِ  اُضَبَي ُيَرى َحتَّى َيْرَفُع َوِإنَُّ  اِلاْسِتْسَقاِء، ِف 

أنس ب  
 مالك

235 
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 فهرس املسائل التطبيقية
 الصفحة مسلك اجلمع ةاملتعارضاأل لة  املسألة الرقم

 االنتفاع 2
 بامليتة

 اَل،» امَلْيَتِة .. ُشُحوَم َأَرَأْيَت»
 «َحَراٌم ُنَو

...  َوَقَعْت َفْأَرٍة َعْ  ُسِئَل»
 «ِبِ  َواْنَتِفُعوا ِبِ  َفاْسَتْصِبُحوا

 حيث؛ اجلمع بالتخصيص
:   قول  عموم محل إن 
على اخلاص  «حرام نو»

 م  احلديث الثاين

71 

 ربا 1
 النسيئة

 إلَّا ِبالذََّنِب الذََّنَب َُِبيُعوا َلا»
 «ِبِمْثٍل ِمْثًلا

 «النَِّسيَئِة ِف  ِإلَّا ِرًبا اَل»

 على اللفظ حبمل اجلمع
األول  ديث، يعين احلاجملاز

 ديثاحل معىن يصرف
 نو املعىن فيكون ،الثاين
 النسيئة يف إال أشد ربا ال

75 

 بيع 8
 احليوان
 باحليوان
 نسيئة

 َبْيِع َعْ  َنَهى  النَِّب َّ َأنَّ»
 «َنِسيَئًة ِباْلَحَيَواِن اْلَحَيَواِن

 اْسَتْسَلَف  اهلِل َرُسوَل َأنَّ»
َبْكًرا ... قال أبو  َرُجٍل ِمْ 

 ِخَياًرا ِإلَّا اِفيَه َأِجْد رافع : َلْم
 «ِإيَّاُه..  َأْعِطِ : »َفَقاَل َرَباِعًيا،

 

 

 

اجلمع ببيان اختالف 
 م  املرا  إن حيث؛ احلال
 يكون أناألول  ديثاحل

 معا الطرفني م  نسيئة

73 
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 االنتفاع 2
 بالرن 

 ِإَذا ِبَنَفَقِتِ ، ُيْرَكُب الظَّْهُر»
 «َمْرُنوًنا...  َكاَن

 اْمِرٍئ َماِشَيَة َأَحٌد َيْحُلَب َّ اَل»
 «ِإْذِنِ  ِبَغْيِر

 أن،أي اجلمع بالتخصيص
 يدل الذي األول ديثاحل
 االنتفاع جواز على

 يدل  ما خيص باملرنونة
 انتفاع يف النه  عموم
 إذن  بغري الغري ملك

32 

 ُصرف 5
 يف املرأة
 ماهلا

 ِإلَّا َعِطيٌَّة، ِلاْمَرَأٍة َيُجوُز َلا»
 «َزْوِجَها ِبِإْذِن

 الُقْرَط ُُْلِق  امَلْرَأُة َجَعَلِتَف»
 ِف  َيْأُخُذ َوِباَلٌل َواخَلاََُم،
 «َثْوِبِ  َطَرِف

 على اللفظ حبمل اجلمع
 حيمل حيث؛ اجملاز

 عمرو ب  اهلل عبد حديث
 العشرة حس  على

 أو الزوج، نفس واستطابة
 الرشيدة غري على حيمل

38 

 انتفاع 1
 اجلار
 حبائط
 جاره

 َيْغِرَز َأْن َجاَرُه ٌرَجا َيْمَنْع اَل»
 «ِجَداِرِه ِف  َخَشَبًة

 َعَصا َيْأُخَذ َأْن ِلاْمِرٍئ َيِحلُّ َلا»
 «ِمْنُ  َنْفٍس ِطيِب ِبَغْيِر َأِخيِ 

، أي اجلمع بالتخصيص
 عام،الثاين  ديثاحل أن
 يأخذ أن ألحد جيوز فال
 إال املسلم أخي  مال

 يأيت مث نفس ، بطيب
ذلك  خيصاألول  ديثاحل
 مومالع
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 ضمان 7
 العارية

 َحتَّى َأَخَذْت َما اْلَيِد َعَلى»
 «َُُؤ َِّي

 َعاِريٌَّة َأْو َمْضُموَنٌة، َأَعاِريٌَّة
 َعاِريٌَّة َبْل»: َقاَل ُمَؤ َّاٌة؟
 «ُمَؤ َّاٌة

 أن، أي اجلمع بالتقييد
 على يدل مسرة حديث
 يف التضمني مطلق

 صفوان وحديث العارية،
 على التضمني مطلق قيد

 املؤ اة ال املضمونة العارية

33 

 َأْنَل َعاَمَل  اهلِل َرُسوَل َأنَّ» املزارعة 3
 ِمْ  ِمْنَها َيْخُرُج َما ِبَشْطِر َخْيَبَر
 «َزْرعٍ  َأْو َثَمٍر

 َوَأَمَر اْلُمَزاَرَعِة َعْ   َنَهى»
 «ِباْلُمَؤاَجَرِة

 اختالف ببيان اجلمع
 كان النه  أن، أي احلال
 حلاجة مراأل أول يف

 املهاجري  وكون الناس،
 فأمر أرض هلم ليس

 باملواساة بالتكرم األنصار

92 

أجرة  9
 احلجام

 َوَأْعَطى  النَِّب ُّ اْحَتَجَم»
 «َحَجَمُ  الَِّذي

 «َخِبيٌث اْلَحجَّاِم َكْسُب»

 على اللفظ  حبمل اجلمع
، يعين أن احلديث الكرانة
 اليت القرينة نواألول 
احلديث يف  النه  صرفت
 الكرانة إىلالثاين 
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 الرجوع 21
 اهلبة يف

 َكاْلَكْلِب ِنَبِتِ ، ِف  اْلَعاِئُد»
 «َقْيِئ ِ  ِف  َيُعوُ  ُثمَّ َيِق ُء،

 ُيْعِطَ  َأْن ِلَرُجٍل َيِحلُّ َلا»
 اْلَواِلَد ِإلَّا ِفيَها، َيْرِجَع ُثمَّ اْلَعِطيََّة
 «َوَلَدُه ُيْعِط  ِفيَما

 ِبَها َأَحقُّ َفُهَو ِنَبًة َوَنَب َمْ »
 «َعَلْيَها ُيَثْب َلْم َما

، أي اجلمع بالتخصيص
 كل عموم حترمي محل

 على اهلدية، وانب
 احلديث م  اخلاص
 جاز األب أن ونو الثاين،

 البن  أعطاه ما يعيد أن ل 

91 

 ُوريث 22
 اخلال

 َواِرَث َلا َمْ  َواِرُث اْلَخاُل»
 «َلُ 

 َلُ  َواِرَث اَل َمْ  َواِرُث َأَنا»
 «َوَأِرُثُ  َعْنُ ، َأْعِقُل

، أي بالتخصيص اجلمع
 ال م  وارث   أن 

 اجلهات مجيع يف ل  وارث
 وذوي العصبات، م 

 واخلال السهام،

93 

 الوصية 21
 للوارث

 «ِلَواِرٍث َوِصيََّة َفَلا»

 «اْلَوَرَثُة َيَشاَء َأْن إلَّا»

، أي بالتخصيص اجلمع
 ةالوصي منع عموم محل

 م  اخلاص على للوارث،
 ونو ،الثاين ديثاحل

 إذا للوارث الوصية جواز
 الورثة شاء
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 الشها ة 28
 والوالية

 يف
 النكاح

 «ِبَوِل ٍّ إلَّا ِنَكاَح َلا»

 َوَشاِنَدْي ِبَوِل ٍّ ِإلَّا ِنَكاَح َلا»
 «َعْدٍل

 َوِليَِّها ِمْ  ِبَنْفِسَها َأَحقُّ الثَّيُِّب»
 َوِإْذُنَها ْسَتْأَمُرُُ َواْلِبْكُر
 «ُسُكوَُُها

بني احلديث األول   اجلمع
وبني احلجيث الثاين نو 

، بالزيا ة باألخذاجلمع 
 الثاين احلديث يف والزيا ة
 صحيحة زيا ة

 حبملواحلديث الثالث 
، حيث اجملاز على اللفظ
 الرضا أحقية على حيمل
 الوالية أحقية ال

211 

 خيار 22
 املعتقة
 عتقها بعد
 زوجها يف

 َزْوِجَها َعَلى َبِريَرَة َخيَّْرُت»
 «َعَتَقْت ِحنَي

 َفِهَ  اْلَأَمُة ُأْعِتَقِت ِإَذا»
 «َيَطْأَنا َلْم َما ِباْلِخَياِر

، أي أن بالتقييد اجلمع
 على يدلاألول  ديثاحل

 وقيده اخليار، مطلق
 علىالثاين الدال  ديثاحل
 يطأنا مل ما اخليار لزوم

 

215 

 حكم 25
 العزل

 َفَقاَل اْلَعْزِل، َعْ  َسَأُلوُه ُثمَّ
 اْلَوْأُ  َذِلَك:   اللَِّ  َرُسوُل
 «اْلَخِف ُّ

 َرُسوِل َعْهِد َعَلى َنْعِزُل ُكنَّا»
 َوَسلََّم، َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى اللَِّ 

 «َيْنِزُل َواْلُقْرآُن

 ببيان األحا يث بني جيمع
 حيث احلال، اختالف

 يفالثاين  يف النه  محل
 القدر، معاندة حال
 علىالثاين يدل  ديثاحلو

 عدم حال يف اجلواز
 القدر معاندة

211 
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 التزعفر 21
 للرجال

 َعْبِد َعَلى َرَأى  النَِّب َّ َأنَّ»
ُصْفَرٍة  َأَثَر َعْوٍف ْبِ  الرَّْحَمِ 
» ... 

 َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى النَِّب ُّ َنَهى»
 «ُلالرَُّج َيَتَزْعَفَر َأْن َوَسلََّم

 أن، اجلمع بالتخصيص
 للرجال حرام التزعفر
 ويأيت للرجال، عام يعين

 خيصص الثاين احلديث
 فيكون العموم ذلك

 للعروس حالال التزعفر

219 

 اختناث 27
 األسقية

 َعِ   اللَِّ  َرُسولُ  َنَهى»
 «اأَلْسِقَيِة اْخِتَناِث

 َعَلْيَها، َ َخَل  النَِّب َّ َأنَّ»
 «َقاِئٌم َوُنَو ِقْرَبٍة ِمَف ِمْ  َفَشِرَب

 على النه اجلمع حبمل 
 ديثاحل أن، أي الكرانة

الثاين يصرف حرمة النه  
 الكرانة إىل

221 

 الشرب 23
 قائما

 َقاِئًما، ِمْنُكْم َأَحٌد َيْشَرَب َّ َلا»
 «َفْلَيْسَتِقْئ َنِسَ  َفَمْ 

 َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َأنَّ»
 َوُنَو َزْمَزَم ِمْ  َبَشِر َوَسلََّم
 «َقاِئٌم

 على النه  حبمل اجلمع
، أي أن احلديث الكرانة

الثاين يصرف حرمة النه  
 م  التحرمي إىل الكرانة

228 

 ضرب 29
 النساء

 َّ َواْضِرُبوُن.... 

 َجْلَد اْمَرَأَُُ  َأَحُدُكُم َيْجِلُد اَل»
 آِخِر ِف  ُيَجاِمُعَها ُثمَّ الَعْبِد،
 «الَيْوِم

 أن، أي بالتقييد اجلمع
 الضرب، مطلق ُبني اآلية

 املرا  بأن قيده واحلديث
 الضرب نو بالضرب
 اخلفيف
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 الطالق 11
 حبديث
 النفس

 َوَنْزُلُه َّ ِجدٌّ، ِجدُُّن َّ َثَلاٌث»
 َوالطََّلاُق النَِّكاُح،: ِجدٌّ

 «َوالرَّْجَعُة

 َعْ  ََُجاَوَز ََُعاَلى اللََّ  إنَّ»
 َما َأْنُفَسَها ِبِ  َحدََّثْت اَم ُأمَِّت 
 «ََُتَكلَّْم َأْو َُْعَمْل، َلْم

 اْلَخَطَأ، ُأمَِّت  َعْ  اللَُّ  ََُجاَوَز»
 اْسُتْكِرُنوا َوَما َوالنِّْسَياَن،

 «َعَلْيِ 

، أي اجلمع بالتخصيص
 األول احلديث عموم محل
 احلديثيف  اخلاص على
 وقوع عدم ونو الثاين

 ،النفس حبديث الطالق
 احلديث يف اخلاص وعلى
 وقوع عدم ونو الثالث
 اخلطأ حالة الطالق
 استكرنوا وما والنسيان

 علي 

227 

 الرجل قول 12
 المرأُ 
 احلق 
 بأنلك

 ِبَعِظيٍم، ُعْذت َلَقْد»...
 «ِبَأْنِلك اْلَحِق 

 َفَتُكوِن  ِبَأْنِلِك، احَلِق »
 «ِعْنَدُنْم ..ِ.

، احلال باختالف اجلمع
 الطالق ب  دأري إذايعين 

 ير  مل إذا ،يكون طالقا
 مل يقع الطالق ب 

229 

 عدة 11
 احلامل
 املتوىف
 عنها

 زوجها

َأْن َأَجُلُه َّ اأَلْحَماِل َوُأوالُت 
 َحْمَلُه َّ  َيَضْعَ 

 ََأْرَبَعَة... ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذي 
 َوَعْشًرا َأْشُهٍر
 َبْعَد ُنِفَسْت اْلَأْسَلِميََّة ُسَبْيَعَة َأنَّ»

 النَِّب َّ َفَجاَءْت ِبَلَياٍل، َزْوِجَها َوَفاِة
   َُلَها، َفَأِذَن َُْنِكَح، َأْن َفاْسَتْأَذَنْت 

 «َفَنَكَحْت

، أي بالتخصيص اجلمع
 علىيف اآلية  العام محل

 م  املستفا  اخلاص
 تكون، فسبيعة حديث
 املتوىف للحامل العدة
 وضع زوجها عنها
 احلمل
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 نل 18
 للمتطلقة
 الثالثة
 نفقة

 وسكىن

َحتَّى َعَلْيِه َّ َفَأْنِفُقوا 
 َحْمَلُه َّ  َيَضْعَ 

َّ َحْيُث ِمْ  َأْسِكُنوُن 
 َسَكْنُتمْ 

 َوَلا ُسْكَنى، َلَها َلْيَس»
 «َنَفَقٌة

 أن، أي بالتخصيص اجلمع
 سكىن هلا ليس الثالثة املطلقة
ونو  ،ديثاحل بدليل نفق  وال
 املستفا  لسكىنا وجوب خيص

م  اآلية األوىل، واآلية الثانية 
 املطلقة بأنختص احلديث 

 النفقة حق هلا احلامل

211 

 اإلرضاع 12
 يف

 الكرب

 «َعَلْيِ  َُْحُرِم  َأْرِضِعيِ »

 ِمْ  الرََّضاَعُة َفِإنََّما»
 «اْلَمَجاَعِة

 حيث؛ احلال باختالف اجلمع
 حال يف الكبري رضاع حيرم

  خول  ع  غينيست وال احلاجة
 عن  احتجاهبا وشق املرأة على

212 

 حضانة 15
 الصيب

 َلْم َما ِبِ  َأَحقُّ َأْنِت»
 «َُْنِكِح 

 َوَنِذِه َأُبوك، َنَذا ُغَلاُم، َيا»
ِشْئت  َأيِِّهَما ِبَيِد َفُخْذ ُأمُّك،
» ... 

 ن، أي أاجلمع بالتخصيص
 يف عاماألول  ديثاحل

الثاين  ديثاحلو األزمنة،
 كون حال يف يعين خيصص ،
 بنفس  استغنائ  بعد الصيب

217 

 ما أول 11
 حياسب

 العبد ب 
 يوم

 القيامة

 َيْوَم النَّاِس َبْيَ  ُيْقَضى َما َأوَُّل»
 «الدَِّماِء ِف  اْلِقَياَمِة

 ِبِ  النَّاُس ُيَحاَسُب َما َأوََّل ِإنَّ»
 َأْعَماِلِهُم ِمْ  اْلِقَياَمِة َيْوَم

 «الصََّلاُة

 على اللفظ حبمل اجلمع
 معىن يصرف؛ اجملاز
 فتبني. احلديثني يف األولية

 علىاألول  ديثاحل أن
 ديثاحلو، القضاء أولية
 احلساب أولية علىالثاين 
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 قتل 17
 الوالد
 الولد

ِبالنَّْفسِ  النَّْفَس 

 «ِبالَوَلِد الَواِلُد ُيَقاُ  َلا»

، أي اجلمع بالتخصيص
 يف النفس عموم محل
 املستفا  اخلاص ىعل اآلية
 يقتص فال ديثاحل م 

 بولده الوالد

282 

 اجلناية 13
 ُقع اليت
 لدفع
 الضرر

 ِمْ  َخْمٌس السِّ ِّ َوِف »
 «اْلِإِبِل

 َيَعضُّ َكَما َأَحُدُكْم َأَيَعضُّ»
 «َلُ  ِ َيَة َلا اْلَفْحُل؟

، أي اجلمع بالتخصيص
أن احلديث الثاين خصص 

 فتكوناحلديث األول 
 ألجل وقعت ليتا اجلناية
  ية ال الضرر ع  الدفع

288 

 نصاب 19
 حد

 السرقة

 ِف  ِإلَّا السَّاِرِق َيُد ُُْقَطُع َلا»
 «َفَصاِعًدا ِ يَناٍر ُرْبِع

 َيْسِرُق السَّاِرَق، اهلُل َلَعَ »
 َوَيْسِرُق َيُدُه، َفُتْقَطُع اْلَبْيَضَة
 «َيُدُه َفُتْقَطُع اْلَحْبَل

أي ، محل اللفظ على اجملاز
 القطع غري بيضة حديثأن 

 بتحقري اإلخبار بل بسرقتها،
 ما وخسارة السارق شأن
، ويصرف  السرقة م  رحب 

 إىل نذا املعىن احلديث األول

285 

 جاحد 81
 العارية

 َُْسَتِعرُي َمْخُزوِميٌَّة اْمَرَأٌة َكاَنِت»
  النَِّب ُّ َفَأَمَر َوَُْجَحُدُه، اْلَمَتاَع

 «َناَيُد ُُْقَطَع َأْن

 ُمْنَتِهٍب، َوَلا َخاِئٍ ، َعَلى َلْيَس»
 «َقْطٌع ُمْخَتِلٍس َوَلا

، أي بالتخصيص اجلمع
األول  ديثأن احل
 حديث عموم خيصص
 خائ  كل أن على جابر،

 جاحد إال يده ُقطع ال
  العارية
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 سرقة 82
 الثمر
 والكثر

 ِف  ِإلَّا السَّاِرِق َيُد ُُْقَطُع َلا»
 «َفَصاِعًدا ِ يَناٍر ُرْبِع

 «َكَثٍر َوَلا َثَمٍر ِف  َقْطَع َلا»

 ِذي ِمْ  ِبِفيِ  َأَصاَب َمْ »
 َفَلا ُخْبَنًة ُمتَِّخٍذ َغْيَر َحاَجٍة
 «َعَلْيِ ... َشْ َء

، أي اجلمع بالتخصيص
أن احلديث الثاين خصص 
 فالعموم احلديث األول، 

 الثمر أخذ م  يد ُقطع
 بش ء من  خيرج م  إال
 اجلري   يؤوي أن بعد
 النصاب ويبلغ

222 

 اهلجرة 81
  ار م 

 الكفر

 ُيِقيُم ُمْسِلٍم ُكلِّ ِمْ  َبِريٌء َأَنا»
 «اْلُمْشِرِكنَي َأْظُهِر َبْيَ 

 «الَفْتحِ  َبْعَد ِنْجَرَة اَل»

 اختالف ببيان اجلمع
 اهلجرة أن، أي احلال
 حال يف مشروعا ُكون
  ين  على يأم  ال املسلم

222 

 اإلغارة 88
 إنذار بال

 َبِن  َعَلى َأَغاَر  النَِّب َّ ِإنَّ»
 «َذَراِريَُّهْم َوَسَبى ... امُلْصَطِلِق

 ِمْ  َعُدوَّك َلِقيت َوِإَذا»
 َثَلاِث إَلى َفاْ ُعُهْم اْلُمْشِرِكنَي
 «ِخَصاٍل

 على اللفظ حبمل اجلمع
 ديثاحل أنالندب، أي 

 الوجوب على  ليلالثاين 
 ع األول  ديثاحل فيصرف 

 االستحباب إىل لوجوبا

221 

 قتل 82
 النساء
 يف

 احلرب

  ُيَبيَُّتوَن الدَّاِر َأْنِل َعْ  َوُسِئَل
 ِمْ  َفُيَصاُب امُلْشِرِكنَي، ِمَ 

 ُنْم: »َقاَل َوَذَراِريِِّهْم ِنَساِئِهْم
 «ِمْنُهمْ 

 َلا َأْن َيْأُمُرَك   اهلِل َرُسوَل ِإنَّ
 «َعِسيًفا َوَلا ُذرِّيًَّة َُْقُتَل

بالتخصيص، أي  اجلمع
أن احلديث األول خيص 
عموم النه  يف الثاين، 

 يف النساء لقت يجوزف
 العدو ُبييت حالة

 فيصيبه 
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 «َناٌر... اْلُغُلوَل َفِإنَّ َُُغلُّوا َلا» الغلول 85

 الَعَسَل َمَغاِزيَنا ِف  ُنِصيُب ُكنَّا»
 «َنْرَفُعُ  َواَل َفَنْأُكُلُ  َوالِعَنَب،

، أي بالتخصيص اجلمع
أن احلديث الثاين 

خصص عموم النه  
 يف احلديث األول

251 

 ابتداء 81
 السالم
 على

 الكفار

 َوَلا اْلَيُهوَ  َُْبَدُءوا َلا»
 «ِبالسََّلاِم... النََّصاَرى

 َوَُْقَرُأ الطََّعاَم، ُُْطِعُم»
 َوَمْ  َعَرْفَت َمْ  َعَلى السَّاَلَم

 «َُْعِرْف َلْم

 أن، أي صبالتخصي اجلمع
 يدل الذيالثاين  احلديث
 السالم إفشاء جواز على
 خمصوص الناس كل على
 يدل الذياألول  ديثاحلب

 اليهو  ابتداء حرمة على
 بالسالم والنصارى

251 

 أكل 87
 الضبع

 ِنَ ؟ َصْيٌد الضَُّبُعقيل جلابر : 
 َرُسوُل َقاَلُ  َأ...  «َنَعْم: »َقاَل
 «َنَعْم: »َقاَل ؟  اللَِّ 

 ِذي ُكلِّ َأْكِل َعْ   َنَهى»
 «السَِّباِع ِمَ  َناٍب

 

 

 

 

 

اجلمع بالتخصيص، أي 
احلديث األول  نأ
 حديث عموم صصخي

 ذي كل أكل ع  النه 
 السباع م  ناب
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 أكل ما 83
 من 

 كلب
 الصيد

 َفَقَتَل امُلَعلََّم َكْلَبَك َأْرَسْلَت ِإَذا»
 «َُْأُكْل َفاَل َأَكَل َوِإَذا َفُكْل،

 ُمَكلََّبٌة ِكَلاٌب َلَك َكاَن ِإْن»
. «َعَلْيَك َأْمَسْكَ  ِممَّا َفُكْل
: َقاَل َذِك ٍّ؟ َغْيَر َأْو َذِكيًّا: َقاَل
 ِمْنُ ؟ َأَكَل َفِإْن: َقاَل. «َنَعمْ »
 «ِمْن ُ  َأَكَل َوِإْن: »َقاَل

اجلمع باختالف احلال، 
األول  ديثاحل نأي أ
 حال من  أكل فيما

 ممسكا ونيك إذ صيده؛
 ديثاحلو نفس ، على
 بعد من  أكل فيما الثاين 
 قد يكون فإن  ذلك،
 .صاحب  على أمسك

251 

 ذكاة 89
 اجلنني
 بذكاة
 أم 

 «ُأمِِّ  َذَكاُة اْلَجِننِي َذَكاُة»

اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكُم ُحرَِّمْت 

اجلمع بالتخصيص، أي 
 عموم على  ليل اآلية أن

 عموم فيحمل امليتة، حترمي
 املستفا  اخلاص على آليةا

 ديثاحل م 

259 

 حكم 21
 األضحية

 َفَلا ُيَضحِّ، َفَلْم َسَعًة َوَجَد َمْ »
 «ُمَصلَّاَنا َيْقَرَب َّ

 َوَأَراَ  اْلَعْشُر، َ َخَلِت ِإَذا»
 َيَمسَّ َفَلا ُيَضحَِّ ، َأْن َأَحُدُكْم

 «َشْيًئا َوَبَشِرِه َشَعِرِه ِمْ 

 

 

 

محل حديث األمر على 
الستحباب؛ حيث ا

يصرف احلديث الثاين ع  
وجوب األمر يف احلديث 

 األول إىل االستحباب
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121 
 

 حكم 22
 العقيقة

 َأْن َفَأَحبَّ َوَلٌد َلُ  ُوِلَد َمْ »
 ... «َفْلَيْنُسْك َعْنُ  َيْنُسَك

 َعِ  َأَمَرُنْم  اللَِّ  َرُسوَل َأنَّ»
 َوَعِ  ُمَكاِفَئَتاِن، َشاَُاِن الُغَلاِم
 «َشاٌة اِرَيِةاجَل

 اإلجياب حديَث يصرف
:  قوُل  عائشة حديث يف
، «عن  ينسك أن فأحب»

فاجلمع ننا محل األمر 
 على االستبحباب

211 

 حكم 21
 النذر

 َعِ  َنَهى َأنَُّ   النَِّب ِّ َعِ 
 َيْأُِ  َلا ِإنَُّ : »َوَقاَل النَّْذِر،
 ِمَ  ِبِ  ُيْسَتْخَرُج َوِإنََّما ِبَخْيٍر،

 «َبِخيِلاْل

ِبالنَّْذرِ  ُيوُفوَن  

اجلمع ببيان اختالف 
 الذي النه  ناحلال، أي أ

 حق يف التحرمي على يدل
 ذلك علي  خياف م 

 والكرانة الفاسد االعتقا 
 ذلك يعتقد مل م  حق يف

212 

 الشَُّهَداِء ِبَخْيِر ُأْخِبُرُكْم َأَلا» الشها ة 28
 َأْن َقْبَل ِبَشَهاَ ُِِ  َيْأُِ  الَِّذي
 «ُيْسَأَلَها

 َقْوٌم َبْعَدُنْم َيُكوُن ُثمَّ... »
 «ُيْسَتْشَهُدوَن َواَل َيْشَهُدوَن

 على اللفظ حبمل اجلمع
 ديُثاحل يصرف، اجملاز

الثاين  ديثاحل معىناألول 
 الشها ة معىن فيكون ،
 نوالثاين  ديثاحل يف

 الزور شها ة
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 عتق 22
 الشريك
 عبده

 َعْبٍد، ِف  َلُ  ْرًكاِش َأْعَتَق َمْ »
 اْلَعْبِد، َثَمَ  َيْبُلُغ َماٌل َلُ  َفَكاَن
 َفَأْعَطى اْلَعْدِل، ِقيَمَة َعَلْيِ  ُقوَِّم

 َعَلْيِ  َوَعَتَق ِحَصَصُهْم، ُشَرَكاَءُه
 َما ِمْنُ  َعَتَق َفَقْد َوِإلَّا اْلَعْبُد،
 «َعَتَق

 َمْمُلوٍك، ِف  َنِصيًبا َأْعَتَق َمْ »
 َفاْسُتْسِعَ  َعَلْيِ ، ُقوَِّم ِإلَّاَو.... 
 «َعَلْيِ  َمْشُقوٍق َغْيَر ِبِ 

 ِمْ  َلُ  ِشْقًصا َأْعَتَق َرُجًلا َأنَّ
  ِللنَِّب ِّ َذِلَك َفُذِكَر ُغَلاٍم،
 «َشِريٌك ِللَِّ  َلْيَس: »َفَقاَل

اجلمع بالتخصيص، أي 
 «هلل شريكال »حديث : 

 مالك كان إذا فيما
 وحيمل ،غنيا الشقص
 ما على السعاية حديث

 عليها قا را العبد كان إذا
:   قول  يرشد كما
 ،«علي  مشقوق غري»

 عتق فقد وإال» وحديث
 إذا ما على «عتق ما من 
 ال والعبد فقريا املعتق كان
 السعاية على ل  قدرة

271 

 ذي عتق 25
 رحم

 َأْن ِإلَّا َواِلًدا، َوَلٌد َيْجِزي َلا»
 «َفُيْعِتَق ُ  َفَيْشَتِرَيُ  اَمْمُلوًك َيِجَدُه

 َفُهَو َمْحَرٍم َرِحٍم َذا َمَلَك َمْ »
 «ُحرٌّ

 

 

 

 

 

 «فيعتق »لفظ حبمل اجلمع
 شراؤه يعين اجملاز، على

 صرف  ،العتق عن  ُسبب
 الثاين ديثاحل احلقيقة ع 
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 احتجاب 21
 السيدة
 م 

 املكاُب

 َعَلْيِ  َبِقَ  َما َعْبٌد اْلُمَكاَُُب»
 «ِ ْرَنٌم َكاََُبِتِ ُم ِمْ 

 ُمَكاَُِب ِعْنَد َكاَن ِإَذا»
 َفْلَتْحَتِجْب ُيَؤ ِّي َما ِإْحَداُك َّ

 «ِمْنُ 

اجلمع باختالف احلال، 
 ل األول  ديثاحل أنأي 
 إذا املمالك أحكام  كل
 ما جيد مل املكاُب كان
 ديثاحل وأما علي  بق 

 حتتجب السيدة فإنالثاين 
 إذا املكاُب عبدنا م 
 ما املكاُب عند انك

 يسلم  مل ولكن  يؤ ي 

275 

 زيا ة 27
 العمر
 صلة يف

 الرحم

 ِف  َلُ  ُيْبَسَط َأْن َأَحبَّ َمْ »
 َأَثِرِه، ِف  َلُ  َوُيْنَسَأ ِرْزِقِ ،
 «َرِحَمُ  َفْلَيِصْل

ال َأَجُلُهْم َجاَء َفِإَذا 
 َوال َساَعًة َيْسَتْأِخُروَن
 َيْسَتْقِدُمونَ 

اللفظ على  باجلمع حبمل
اجملاز، أي أن معىن زيا ة 
العمر يف احلديث زيا ة 
الربكة، واآلية ن  اليت 
 ُصرف إىل نذا املعىن

277 

 اْلَحَسَد َفِإنَّ َواْلَحَسَد، ِإيَّاُكْم» احلسد 23
 َُْأُكُل َكَما اْلَحَسَناِت َيْأُكُل
 «اْلَحَطَب النَّاُر

 ... « :اْثَنَتْيِ  ِف  ِإلَّا َحَسَد َلا»

 وبيان  بالتخصيص، اجلمع
 عاماألول  ديثاحل أن

 ونو احلسد، أنواع لكل
الثاين  ديثاحلب خمصوص
 جواز على يدل الذي
 اثنتني يف احلسد
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 سب 29
 املسلم

 َوِقَتاُلُ  ُفُسوٌق اْلُمْسِلِم ِسَباُب»
 «ُكْفٌر

 َفَعَلى َقاَلا َما اْلُمْسَتبَّاِن»
 «َمْظُلوُماْل َيْعَتِد َلْم َما اْلَباِ ِئ،

أي  بالتخصيص، اجلمع
 ديثاحل يف السب هن  أن

 املتسبني، كل يعماألول 
الثاين  ديثاحل وخيصص 

 الذم أن املتسابني يف
 فقط للبا ئ يكون واإلمث
 املظلوم يتعد مل ما

232 

 إطالق 51
 كلمة
 «لو»

:  َُُقْل َفَلا َشْ ٌء، َأَصاَبَك َوِإْن»
 اَكَذ َكاَن َفَعْلُت َأنِّ  َلْو

 ... «َوَكَذا

 َقْوِمِك ِحْدَثاُن َلْواَل... »
 «َلَفَعْلُت ِبالُكْفِر

 اختالف ببيان اجلمع
 املرا  يكون حيث احلال؛
 إطالق م  النه  م 

 حالة يف نو «لو» كلمة
 ذلك فعل لو أن  اعتقا ه

 قطعا يصب  مل

238 

 رفع 52
 اليدي 

 يف
 الدعاء

 ِي ٌَّح َوََُعاَلى ََُباَرَك َربَُّكْم ِإنَّ»
 ِإَذا َعْبِدِه ِمْ  َيْسَتْحِي  َكِرمٌي،
 َيُر َُّنَما َأْن ِإَلْيِ ، َيَدْيِ  َرَفَع
 «ِصْفًرا

 َيَدْيِ  َيْرَفُع اَل  النَِّب ُّ َكاَن»
 ِف  ِإلَّا ُ َعاِئِ  ِمْ  َشْ ٍء ِف 

 اِلاْسِتْسَقاءِ 

 يف اليدي  رفع لفظ محل
؛ اجملاز على االستسقاء

 رفع معىن ملحي حيث
 يف الدعاء يف اليدي 

 املبالغة على االستسقاء

235 
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 فهرس األعالم
 

 أ
 218 ------- َحْفصِ  ْبَ  َعْمِرو َأَبا
 إ

 238 ,219---------- إبرانيم
 53 ---------- خالد ب  إبرانيم
 59 ---------- حممد ب  إبرانيم
 58 -------- اجلمل حممد إبرانيم

 ا
 212 ----------- شيبة أيب اب 
 252 ----------- َعمَّاٍر َأِب  اْبِ 

 95 ------------- اب  اجلوزي
 19 -------------- اب  الدبيع

 12 ,11 -------- اب  الصالح
 221 ------------- اب  القيم

 55 -------- اهلل على املتوكل اب 
 29 ------------- اب  املقرئ
 9 -------------- اب  املنظور
 211 ------------- اب  ُيمية

 93 -------------- ِحبَّاَن اْبُ 

 ,221 ,77 ,51 ,12 --اب  حجر
225, 215, 217, 231 

 221 ,219 ,213 ,21 ,22اب  حزم
 17 ----------- العيد  قيق اب 

 221 ------------- اب  زمعة
 31 ------------- سريي   اب

 ,32 ,38 ,31 ,77 ,71 اب  عباس
92, 95, 91, 211, 212, 

211, 221, 228, 222, 227, 
281, 222 

 28 ------------- َعبَّاسٍ  اْبِ 
 ,91 ,92 ,31 ,31 ,77 عمر اب 

91, 281, 251, 252, 212, 
271, 272, 271, 278 

 83 ,11 ----------- اب  قدامة
 253 ,221 ---------- اب  قيم

 275 ,227 ,99 ------ اب  ماج 
 231 ,219 ,215 ---- اب  مسعو 
 252 ------------- اب  مغفل

 13 ------------- مهران اب 



112 
 

 229 ------------ اْلَجْوِن اْبَنَة
 288 ------------- النَّْضرِ  اْبَنَة

 أ
 27 ------- أبو إسحاق الشريازي

 272 ------------- اْلَوِليِد َأُبو
 251 ------------- َثْعَلَبَة َأُبو
 229 ------------- حنيفة أبو
 93 -------------- َ اُو  َأُبو
 93 -------------- ُزْرَعَة َأُبو
 78 ------------- ُموَسى َأُبو

 27 -------------- أيب اخلري
 271 ,272--------- أيب املليح

 272 ------------ ِحاْلَمِلي َأِب 
 211 ,99 --------- أمامة أيب
 211 ,93 --------- ُأَماَمَة َأِب 
 211 ------------- ُبْرَ َة َأِب 
 222 ---- الرَّْحَمِ  َعْبدِ  ْبِ  َبْكِر َأِب 
 288 -------- ُمَحمَّدِ  ْبِ  َبْكِر َأِب 

 253 ,257 ,255 ---- أيب ثعلبة
 252 ------------- َثْعَلَبةَ  َأِب 
 211، 212-------- حذيفة أيب

 31 --------- أيب محيد الساعدي

 33 ,73 ----------- أيب  او 
 73 -------------- َراِفٍع َأِب 

 ,213 ,217 ,77 ,71 ,75أيب سعيد
 ،228 221, ،259  ،211 
 217 ------------- ِعَنَبَة َأِب 
 221 ,211 -------- ُموَسى َأِب 

 ,213 ,31 ,31 ,32 - أيب نريرة
219, 281, 282, 281, 258, 
211, 212, 272, 271, 278, 
272, 231, 231, 238, 232 
, 35, 228, 227, 217, 285, 

251, 279, 232,  
 ,59 ,53 ,57 ,52 ,58 ,51 أمحد

73, 38, 32, 33, 39, 91, 
93, 211, 211, 215, 217, 
221, 215, 211, 217, 281, 
281, 287, 283, 221, 225, 
221, 223, 251, 251, 259, 

211, 211, 272, 277 
 53 ----------- صاحل ب  أمحد
 51 ----------- عل  ب  أمحد

 57 ----------- أمحد ب  حممد
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 221، 289،  ,77 ,71 ,75 أسامة
 إ

 53 --------- يوسف ب  إسحاق
 59 ---------- على ب  إمساعيل

 ا
 82 ---------------- األسد

 ,15 ,11 ,27 ,21 ,21 األصوليني
87, 21, 28 

 ,211 ,212 ,211 ,99 ,58األلباين
212 
 89 ,23 ----------- اآلمدي
 98 ,91 ----------- األنصار
 229 ------------- األوزاع 
 ,77 ,75 ,71 ,21 ,25 البخاري

31, 32, 31, 38, 32, 31, 
92, 98, 92, 91, 215, 217, 
219, 221, 221, 222, 221, 
227, 229, 212, 212, 213, 
281, 288, 285, 287, 289, 
221, 222, 221, 222, 225, 
221, 223, 251, 252, 251, 
252, 251, 257, 253, 212, 

215, 211, 217, 213, 271, 
272, 277, 231, 232, 238, 

235, 231 
 213 --------------- الرباء

 219 --------- الرباء ب  عازب
 213 --------- َعاِزبٍ  ْبِ  اْلَبَراِء

 87 ,25 ----------- البز وي
 11 -------------- البغدا ي
 و 211، 215، 93، ,32 الترمذي

215, 252, 211, ، 275 
 ,71 ,81 ,82 ,11 ,21 اجلمهور

35, 95, 215, 283, 229, 
252, 258, 218, 272 

 29 ,23 ------------ اجلويين
 212 -------- ِنَشامٍ  ْبَ  اْلَحاِرثَ 
 ,281 ,227 ,91 ,33 ,79 احلاكم

252, 212, 211, 213 ،93 
 95 ,92 ------------ احلجام
 57 --------------- احلرمني
 55 ,52 ------ القاسم ب  احلسني

 51 ,27 --- احلسني ب  حممد املغريب
 17 ,21 ------------ احلنفية
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 32 --------------- اخلطايب
 98 --------------- اخللفاء
 82 ---------------- الدابة

 211 -------------الدَّاَرُقْطِن ُّ
 232 ,231 ,221 ,91 ,21 الرسول
 17 ,55 ---------- الزركل 

 25 ,22 --------- السرخس 
 89 ,11 ,29 ------- السمعاين
 71 ,17 ---------- السيوط 
 21 --------------- الشاطيب
 271 ,255 ,229 ,78 -- الشافع 
 11 ,53 ,51 ,55 ---- الشوكاين

 229 ,223---- الصعب ب  جثامة
 255 --------------- الصفا

 ,51 ,52 ,52 ,51 ,27 الصنعاين
57, 59, 11, 17, 71, 72, 
71, 72, 75, 71, 73, 79, 
32, 38, 32, 35, 31, 33, 
39, 91, 92, 91, 92, 95, 

91, 97, 93, 99, 211, 212, 
211, 218, 212, 215, 211, 
213, 219, 221, 222, 221, 

228, 225, 221, 227, 223, 
229, 211, 212, 211, 218, 
212, 211, 217, 219, 281, 
282, 281, 288, 282, 285, 
281, 287, 283, 289, 222, 
222, 225, 221, 227, 223, 
251, 252, 251, 252, 255, 
251, 259, 211, 212, 211, 
212, 215, 211, 217, 271, 
271, 278, 272, 275, 271, 
277, 273, 279, 231, 232, 

231, 238, 232, 235 
 37 -------------- الضَّحَّاكَ 
 11 ,18 ---------- الطحاوي
 78، 71 --------- الطحطاوي

 11 --------------- الطويف
 55 --------- احلسني ب  العباس
 12 --------------- العراق 
 ,97 ,95 ,77 ,71 ,72 - العلماء

215, 283, 258, 257, 212, 
218, 217, 219, 272 

 32 ---------------- العيين
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 215 --------- َعْمِرو ْبِ  اْلَفْضلِ 
 55 --------- احلسني ب  القاسم
 59 ,51 ------ حممد ب  القاسم
 58 --------------- القانرة
 25 ,22 ------------القرآن

 28 ---------- الكمال ب  اهُلمام
 78 ---------------- الليث

 289 ------------- املخزومية
 29 --------------- املر وي
 255 --------------- املروة

 212 -------- َمْخَرَمةَ  ْبِ  اْلِمْسَوِر
 17 ---------------- املغريب
 93، 99 ------------ املقدام
 55 ------------ باهلل املنصور
 55 ---------------- املؤيد
 ,32 ,22 ,89 ,83 ,25 ,22 النيب

33, 92, 91, 98, 92, 91, 
215, 217, 221, 222, 221, 
222, 225, 227, 211, 217, 
281, 288, 282, 285, 281, 
287, 222, 225, 221, 223, 
252, 258, 251, 212, 211, 

275, 271, 279, 231, 238, 
235 
 ,211 ,33 ,31 ,73 ,75 - النَِّب َّ

219, 221, 222, 212, 212, 
213, 288, 221, 251, 211, 

211, 272, 277, 279 
 ,221 ,288 ,215 ,33-- النسائ 
211 
 251 ------------- النََّصاَرى
 258 ------------- النصراين
 82 ,9 -------------- النملة
 ,289 ,222 ,79 ,77 ,78 النووي

227, 217, 213, 231 
 288، 212، 55 -------- اليم 
 251، 219، 217، 71 --- اليهو 

 258 ------------- اليهو ي
 أ

 ,275 ,212 ,211 ,215 أم سلمة
271 
 ,273 ,277 ,221 ,219-- أنس

235, 231 ،222, 288 
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 ب
 215، 227،  --------- بريدة
 215 --------------- َرَةَبِري
 222 ,285 ,32 ------ ُعَمرَ  ْبِ 

 ,219 ,213 ,215 ,32 ب  عمرو
288, 221, 228, 258 38, 

217, 251, 212 
 ث

 91 --------- ثابت ب  الضحاك
 ج

 ,217 ,212 ,91 ,78 ,71 جابر
213, 287, 283, 222, 222, 

252, 255 
 58 ------------ اإلمام جامعة
 213 ,217، 211،  ---- جذامة
 225 ,222----------- جرير

 52 ----------- مجا ى اآلخرة
 57 ------------ألوىلا مجا ى

 ح
 58 ------------ سالمة حس 
 229، 223----------- حنظة

 33 ---------------- ُحَنْي ٍ 
 خ

 91 ---------- الراشدي  خلفاء
 252 ,92 ------------ َخْيَبرَ 

 د
 72 ,58 ------- اجلوزي اب   ار
 11 ,58 --- العريب التراث إحياء  ار

 18 ,11 ,58 ,52 ---  ار احلديث
 58 ------------ العاصمة  ار
 58 ------------ املعارف  ار
 ر

 ,221 ,95 ,92 ,31 ,79 ,73رافع
228 
 ,221 ,95 ,92 ,31خديج ب  رافع

228 
 ,32 ,79 ,73 ,75 ,71 رسول اهلل

38, 35, 33, 39, 92, 91, 
92, 91, 93, 211, 211, 

211, 217, 219, 228, 222, 
229, 212, 217, 281, 285, 
289, 221, 222, 221, 223, 
252, 251, 252, 251, 211, 
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212, 211, 215, 211, 271, 
278, 277, 273, 232, 238 

 28 ------------- اهللِ  َرُسولَ 
 ,93 ,92 ,33 ,32 ,71 اللَّ ِ  ُسولُ َر

211, 217, 221, 227, 212, 
217, 281, 289, 222, 221, 
251, 252, 259, 212, 211, 

278, 275, 235 
 ز

 29 ---------- زكريا األنصاري
 ,213 ,217 ,211 ,221 ,289زيد

219, 271 
 ,219 ,213 ,217 - زيد ب  خالد

211 ،271 
 51 ,55 -------- حممد ب  زيد
 س
 232 ,231 ,211 ,215 -- سامل
 215 ,212----------- َساِلًما
 212 --------------- ُسَبْيَعةَ 
 231 ,235---------- سلمان
 ,278 ,91 ,39 ,33 ,79 ,73مسرة

272 

 212 -------- ُسَهْيٍل ِبْنُت َسْهَلُة
 ص

 91 ,39 ,33 --------- صفوان
 33 ---------- َيْعَلى ْب ِ  َصْفَواَن
 27 ---- املباركفورى الرمح  صفى
 55 ---- االخفش احلسني ب  صالح
 51 --------- حسني ب  صالح
 11 ,59 ,51 ,55 ------ صنعاء

 ط
 58 ---------- اهلل عوض طارق

 ع
 ,211 ,229 ,211 ,215- عائشة

211, 281, 283, 289, 221, 
221, 218, 273, 238, 232 
211, 212, 285, 287, 222, 

211, 277, 
 251 -------- عبا ة ب  الصامت

 222 ,222 ,221 ,219 عبد الرمح 
 219 ----- َعْوٍف ْب ِ  الرَّْحَمِ  َعْبِد
 222 ------------ الرَّزَّاِق َعْبُد

 27 - الراجح عبد العزيز ب  عبد اهلل 
 53 -------- أمحد ب  القا ر عبد
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 27 ---------- عبد القا ر شيبة
 252 ------ َأْوَفى َأِب  ْبِ  اللَِّ  َعْبِد
 225 ------- السَّْعِديِّ ْبِ  اهلِل َعْبِد
 215 --------- ُبَرْيَدةَ  ْبُ  اهلِل َعْبُد
 225 --------- َزْمَعةَ  ْبِ  اللَِّ  َعْبِد
 57 ,55 ------ عل  ب  اهلل عبد
 55 -------الوزير عل  ب  اهلل عبد

 ,213 ,35 ,32 عبد اهلل ب  عمرو
219, 228 

 232 ,281---- عبد اهلل ب  مسعو 
 252 --------- ُمَغفَّلٍ  ْبِ  اهلِل َعْبِد
 253 ,257 ,251 ------ عدي
 218 ,212، 222 ,78 ---- َعِل ٌّ 
 57 ,55 --- العنس  حممد ب  عل 
 271 ,281 ,37 ,77 ----- عمر

78, 37, 92, 93 
 ,217 ,211 ,282 ,288 عمران

219, 271 
 217 ,211 ,282 حصني عمران ب 
 211 ,215------ ب  أميةعمرو 

 282 ,288------ عمرو ب  حزم

 ,275 ,218 ,212 شعيب ب  عمرو
271 ،38, 251, 211, 275 
 37 ------ اْلَماِزِن ِّ َيْحَيى ْب ِ  َعْمِرو

 215 ---------- عمرو بن  أمية
 212 ------- َرِبيَعةَ  َأِب  ْب َ  َعيَّاَش
 51 --------- احلليب البايب عيسى

 ف
 218،212،  ,211 َقْيسٍ  ِبْنتِ  َفاِطَمةَ 
 58 ------------- أمحد فواز

 ق
 222 --------------- َقَتاَ ةُ 

 ك
 228 ,221 ---------- كبشة

 52 -------------- كحالن
 211 ,229 ----- كعب ب  مالك

 م
 ,211 ,229 ,221 ,219 ,37مالك

225, 229, 211, 271, 277, 
273, 279, 235 

 22 --------- حمب اهلل البهاري
 71 ,27 --------- حممد األمري
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 17 ---------- إبرانيم ب  حممد
 ,53 ,57 ,52 ,51إمساعيل ب  حممد
59 
 59 ---------- احلسني ب  حممد

 37 --------- َمْسَلَمَة ُمَحمَِّد ْب ِ 
 72 ,58 -------- صبح  حممد
 58 ------ اخلويل العزيز عبد حممد

 283 ,287---------- خمزومية
 ,92 ,91 ,92 ,73 ,77 -- مسلم

211, 217, 221, 222, 211, 
212, 282, 285, 287, 283, 
289, 221, 222, 222, 221, 
227, 251, 211, 211, 217, 
213, 271, 278, 232, 231, 

238, 231 
 ن

 227، 221، 37 -------- نافع
 ي

 33 ------------ ُأَميََّة ْب ِ  َيْعَلى
 92 ---------------- َيُهو ِ 
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 املراجع واملصادر

 -أ-
 .اهلمام ب  الكمال حترير على والتحبري التقريرحممد.  ب  حممد ب  حممد حاج، أمري اب 

 العلمية.  الكتب بريوت: ار
 ارة الرياض :  .عنوان اجملد يف ُارخ النجد .نو2211 .اب  بشر، عثمان ب  عبد اهلل

 .2، طعزيزامللك عبد ال
  ار: بريوت .القدير فتح نو.2212الواحد.  عبد ب  حممد اهلمام، اب  السواس ،
 العلمية الكتب
 . مصر:املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف م.2932. يوسف ب  ُغريدياألُابك ، 

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب
املنورة: جممع  دينةامل .الفتاوى جمموعنو. 2215 احلليم. عبد ب  أمحد ُيمية، اب 

 امللك فهد.
 اآلفاق  ار . بريوت:األحكام أصول يف اإلحكامحممد.  ب  عل  حممد، أبو حزم، اب 

 اجلديدة .
 .احلديث علوم أنواع معرفةنو. 2218الرمح .  عبد ب  عثمان الصالح، اب 

 العلمية. الكتب بريوت:  ار
 .األحكام كتاب يف امواإليه الونم بيان نو.2223حممد.  ب  عل  قطان، اب 

 طيبة. الرياض:  ار
 صا ر.  ار . بريوت:العرب لسان مكرم. ب  حممد منظور، اب 
 اململكة العربية السعو ية: بدون .الفق  أصول يف العدة حسني. ب  حممد يعلى، أبو

 .1ناشر، ط
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 األحكام على و اللتها  الرسول أفعال نو.2227 سليمان. ب  حممد األشقر،
 .5الرسالة، ط ريوت: مؤسسةب .الشرعية
 آل سلطان ب  زايد أبو ظيب: مؤسسة .املوطأنو. 2215 أنس. ب  مالك األصبح ،
 واإلنسانية. اخلريية لألعمال هنيان

 خمتصر شرح املختصر بيان نو.2211 الرمح . عبد ب  حممد الثناء، أبو األصفهاين،
 املدين. . اململكة العربية السعو ية:  اراحلاجب اب 

 .السبيل منار أحا يث ختريج يف الغليل . إرواءنو2215الدي .  ناصر حممد لباين،األ
 .1اإلسالم ، ط بريوت: املكتب

بريوت:  ،وزيا اُ  الصغري اجلامع صحيح نو.2211الدي .  ناصر حممد األلباين،
 اإلسالم . املكتب

لسالم؛ أبو أبو الربكات، عبد السالم ب  ُيمية؛ أبو احملاس ، عبد احلليم ب  عبد ا
 الرياض:  ار .الفق  أصول يف املسو ةنو. 2211 العباس أمحد ب  عبد احلليم.

 الفضيلة
 .األحكام أصول يف اإلحكام نو.2212 عل . أيب ب  على احلس ، أبو اآلمدي،

 الصميع . الرياض:  ار
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 -ب-
 التعارض  فع يف الطحاوي اإلمام منهج نو.2211احلميد.  عبد ب  حس  خباري،
 القرى.  أم جامعة . مكة:الشرعية النصوص بني
 أمور م  املختصر الصحيح املسند اجلامع .نو2211، حممد ب  إمساعيل. البخاري

بريوت:  .صحيح البخاريوأيام  املعروف ب وسنن  وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول
 . ار طوق النجاة

  ار القانرة:. البز وي أصول شرح األسرار كشف أمحد. ب  العزيز عبد البخاري،
 اإلسالم . الكتاب

 . مكة:ُوضيح األحكام م  بلوغ املرام. نو2218. البسام، عبد اهلل ب  عبد الرمح 
 .5، طمكتبة األسدي

 .ندية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني .البغدا ي، إمساعيل ب  حممد األمني
 . ار إحياء التراث العريب بريوت:

 -ت-
 ومطبعة مكتبة شركة . مصر:الترمذي سن  نو.2891 يسى.ع ب  حممد الترمذي،

 .1احلليب، ط البايب مصطفى
 ار : بريوت .التوضيح على التلويح شرح عمر. ب  مسعو  الدي ، سعد التفتازاين،
 العلمية. الكتب
بريوت:  .بلبان اب  بترُيب حبان اب  صحيح نو.2222 حبان. ب  حممد التميم ،

 .1الرسالة، ط مؤسسة
 -ج-

 مكتبة لبنان. بريوت:التعريفات.  كتاب م.2935 حممد. ب  على جلرجاين،ا
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 .العاملني رب ع  املوقعني إعالم نو.2218 بكر. أيب ب  حممد قيم، اب  اجلوزية،
 اجلوزي. اب  الرياض :  ار

 نو.2225 .العبا  خري ندي يف املعا  زا  قيم، حممد ب  أيب بكر. اب  اجلوزية،
 .17ة، طالرسال بريوت: مؤسسة

 الرياض:  ار .الورقات نو.2221اهلل.  عبد ب  امللك إمام احلرمني، عبد اجلويين،
 الصميع .

 -ح-
مقدمة حتقيق سبل السالم املوصلة إىل بلوغ  .نو2212. حالق، حممد صبح  حس 

 .1، ط ار اب  اجلوزيالرياض:  .املرام
- - 

 الرسالة. : مؤسسة. بريوتالدارقطين سن نو. 2212 عمر. ب  عل  الدارقطين،
 -ر-

 الرسالة. مؤسسة: بريوت احملصول.نو. 2223عمر.  ب  حممد الرازي،
 -ز-

كويت:  القاموس. جوانر م  العروس ُاج نو.2228 حممد. ب  حممد الزبيدي،
  اإلعالم. وزارة

 . الكويت:الفق  أصول يف احمليط البحر نو.2228اهلل.  عبد ب  حممد الزركش ،
 اإلسالمية. ؤونوالش األوقاف وزارة

 الرجال ألشهر ُراجم : قاموس األعالم م. 1111 .الزركل ، خري الدي  ب  حممو 
 .25، ط ار العلم للماليني :بريوت .واملستشرقني واملستعربني العرب والنساء م 
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 -س-
 العصرية. بريوت: املكتبة . او  أيب سن  األشعث. ب  سليمان  او ، أبو السجستاين،

اجلوانر والدرر يف ُرمجة شيخ اإلسالم . نو2229 .ب  عبد الرمح  السخاوي، حممد
 .  ار اب  حزمبريوت:  .اب  حجر
الكتب  بريوت:  ار .السرخس  أصولنو. 2222أمحد.  ب  حممد السرخس ،
 العلمية. 
 .األصول يف األ لة قواطع نو.2223 حممد. ب  منصور املظفر، أبو السمعاين،

  العلمية. الكتب بريوت:  ار
 الكتب بريوت:  ار .الرمحوت فواُحنو. 2218 حممد. ب  العل  عبد السهالوي،
 العلمية.
 خمتصر شرح األفكار خالصة نو.2212 قطلوبغا. ب  قاسم الفداء، أبو السو وين،
 حزم. اب  بريوت:  ار املنار.
 هوأثر احلديث خمتلف بني والترجيح التوفيق منهج إمساعيل. حممد اجمليد عبد السوسوة،
 النفائس. بريوت:  ار .اإلسالم  الفق  يف

 ُقريب شرح يف الراوي ُدريب نو.2212 بكر. أيب ب  الرمح  عبد السيوط ،
 العاصمة. الرياض:  ار .النووي

املكتبة  . بريوت:نظم العقيان يف أعيان األعيان. السيوط ، عبد الرمح  ب  أيب بكر
 . العلمية
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 -ش-
 عفان . اب  اخلرب:  ار .املوافقات نو.2227 موسى. ب  إبرانيم الشاطيب،
 الوفاء.  ار . املنصورة:األم نو. 2211إ ريس.  ب  حممد الشافع ،
 علم م  احلق حتقيق إىل الفحول إرشا  نو.2212 عل . ب  حممد الشوكاين،

 الفضيلة. الرياض:  ار .األصول
 .رن السابعالبدر الطالع مبحاس  م  بعد القنو. 2217. الشوكاين، حممد ب  عل 

 اب  كثري. ار  بريوت:
 احلديث.  ار . مصر:األوطار نيل نو.2228عل .  ب  حممد الشوكاين،
 بريوت: مؤسسة .حنبل ب  أمحد اإلمام مسند نو.2212 حنبل. ب  أمحد الشيباين،

 الرسالة.
 .الفق  أصول يف التبصرة نو.2218 عل . ب  إبرانيم إسحاق، أبو الشريازي،

 .الفكر  مشق:  ار
 -ص-

:  بريوت .اآلمل بغية شرح السائل إجابة نو.2211إمساعيل.  ب  حممد الصنعاين،
 الرسالة مؤسسة
 مطبعة:  القانرة الصنعاين. األمري  يوان نو.2832 إمساعيل. ب  حممد الصنعاين،
  املدين

 ار القانرة:  .سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام. الصنعاين، حممد ب  إمساعيل
 . احلديث



185 
 

 -ط-
 بريوت: مؤسسة .الروضة خمتصر شرح نو.2217 القوي. عبد ب  سليمان الطويف،

 الرسالة.
 -ع-

مصنفاُ  و راسة يف  -اب  حجر العسقالين  .نو2227 .عبد املنعم، شاكر حممو 
 .مؤسسة الرسالةبريوت:  .منهج  وموار ه يف كتاب  اإلصابة

 بريوت:  ار .والتذكرة التبصرة شرح نو.2218 احلسني. ب  الرحيم عبد العراق ،
 العلمية. الكتب
 ار  . الرياض:بلوغ املرام م  أ لة األحكام. نو2212 .ب  حجرأمحد العسقالين، 
 .7، طالفلق

مكتبة  القانرة: .صر ع  قضاة مصرإلرفع ا .نو2223 .العسقالين، أمحد ب  حجر
 .اخلنج 
بريوت:  البخاري. حصحي شرح الباري فتح نو.2879 حجر. أمحد ب  العسقالين،
 املعرفة.  ار

 مصطلح يف الفكر خنبة ُوضيح يف النظر نزنةنو. 2219 حجر. ب  أمحد العسقالين،
 املدينة املنورة: مكتبة امللك فهد الوطنية. .األثر أنل
 إحياء بريوت:  ار .البخاري صحيح شرح القاري عمدة أمحد. ب  حممو  العيين،

 العريب.  التراث
 -ف-

 املوقع. اجلزائر:  ار .اإلشارة كتاب شرح اإلنارة نو.2281 على. دحمم فركوس،



181 
 

 .والعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة م.2991 عل . ب  حممد الفاروق ،
 ناشرون. لبنان بريوت: مكتبة

 -ق-
 الرسالة  مشق:  ار ،ماج  اب  سن  نو.2281 يزيد. ب  ماج ، حممد اب  القزويين،
 العاملية.

 -م-
 أصول يف التحرير شرح التحبرينو. 2212 سليمان. ب  عل  احلس ، أبو املر وي،
 الرشد. الرياض: مكتبة .الفق 
 الكتب بريوت:  ار .األعظم واحمليط احملكم نو.2212 إمساعيل. ب  عل  املرس ،
 العلمية.

 .املناظر وجنة الناظر روضة نو.2228 حممد. ب  اهلل عبد قدامة، املقدس ، اب 
 الرشد. ةالرياض: مكتب

 الكتب. عامل  ار . الرياض:املغين نو.2227 أمحد. ب  اهلل عبد قدامة، اب  املقدس ،
 -ن-

 .مؤسسة الرسالة بريوت: .،السن  الكربى .نو2212 أمحد ب  شعيب.النسائ ، 
 الفق  أصول علم يف املهذب نو.2211 حممد. ب  عل  ب  الكرمي عبد النملة،

  الرشد. الرياض: مكتبة .املقارن
 اإلرشا . جدة: مكتبة املهذب. شرح اجملموع شرف. ب  حيىي النووي،
 القانرة: مؤسسة .النووي بشرح مسلم صحيح نو.2222 شرف. ب  حيىي النووي،

  .1ط قرطبة،
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 .الصحيحني على املستدرك نو.2222 اهلل. عبد ب  حممد احلاكم، النيسابوري،
 العلمية  الكتب بريوت:  ار
 إىل العدل ع  العدل بنقل املختصر الصحيح املسنداحلجاج.  ب  مسلمالنيسابوري، 
 ار اجليل؛  ار  بريوت: .صحيح مسلموسلم املعروف ب علي  اهلل صلى اهلل رسول

 .األفاق اجلديدة
 مرجع م  اإلنترنت :

http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah-sciences/modern-methods/718-1121-13-11-

21-15-81 ،22/1/2281 H,  21.19الساعة  
 


