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 المراجع والمصادر

 الكتب والبحوث والمقاالت:أواًل:

 املعارف,بدون تاريخ . دار. الطبع دار , العرب لسان كتاب  منظور ابن 

 خرج الشرعية، السياسة في الحكمية الطرق بكر، أيب بن حممد عبداهلل أبو اجلوزية، قيمال ابن
 .العلمية الكتب دار م، 1، 1995 ط ،عميرات زكريا الشيخ وأحاديثه، آياته

: األويل دار النشر: الطرق الحكيمة في السياسية الشرعية ابن القيم حممد مب أيب بكر بن ايوب:
  .  1428المي جبده : سنه النشر:جممع الفقه اإلس

 دارالكتب: النشر دار,   الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع:: احلنفي الكاساين مسعود بن أبوبكر
 .هالثاني:  الطبعة,174,7: ص2003,1424)  :النشر ةسن العامليه

شرح رسالة ابن زيد  كفاية الطالب الربانيأبو احلسن  علي بن حممد بن خلف املنويف الشاذيل  
القريواين :هبامش حاشية الصعيدي ط: شركة الطابعه الفنيه بالقاهرة وطبع حممد عاطف وسيد طه: 

 بالقاهرة.
طبع: عيسي البايب  تفسير القرَان العظيملدين أبو الفداء: ابن كثري  إمساعيل بن كثري عماد ا  

 بدون تاريخ. احلليب مبصر

السقا وزميلة .تاطبعة األويل  السيرة النبوية تحقيق األستاذ مصطفي ابن هشام عبد امللك أبو حممد 
 .(1255.1926ملصطفي البايب احلليب مبصر .سنة:) 

 م1392الرابعة باملطبعة السلفية بالقاهرة سنه : : بعهط : الخراجابو يوسف يعقوب بن إبراهيم

)هبامش فتحي العلي  كتاب تبصرة الحاكم في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون 
 .1356.1937الشيخ عليش .الطبعة الثانية مبصر.سنة 
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 .بدون رقم الطبعه .كتاب أقضية رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلمابن فرج حممد القرطيب 
.تقدمي األستاذ حممد املبارك طبع دار  السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية تيمية .ابن 

 .1969.والطبعة الرابعة مبصر.سنة 1387الكتب العربية بريوت 
وولده حممد مصورة  الرياض عن  : الفتاوي  جمع عبد الرحمن أبو القاسم العاصي ابن تيمية

 .1398الطبعة األويل  سنة 

بدون رقم .المغني في الفقه .)شرح مختصر الخرقي( طبع مكتبة الرياض الحديثةابن قدامه 

 .الطبعه

فتح القدير شرح الهداية )بهامشة حاشية  ابن مهام حممد عبدالواحد عبد احلميد كمال الدين.
 .بدون تاريخ.طبعع مصطفي حممد بالقاهرةسعدي حلبي علي العناية للبارتي (

 :فتح الباري بشرح صحيح البخاريعلي العسقالين شهاب الدين أبو الفضلابن حجر أمحد بن 
 .ه1379.املطبعة السلفية بالقاهرة.سنة 

العقود الدرية في مناقب شيخ اإلسالم  : ابن عبد اهلادي حممد بن أمحد أبو عبداهلل مشس الدين
.بدون حتقيق حامد الفقهي مط:مصورة دار الكتب العلمية بريوت عن الطبعة املصرية ابن تيمية
 تاريخ.
,  المدينة أهل فقه في لكافيا القرطيب النمري الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو

,  الرياض, احلديثة الرياض مكتبة 2ط املوريتاين ماديك ولد أحيد حممد حممد.  وتقدمي حتقيق
 م1980 هـ1400

ة "دراسة مقارنة بالقوانني احلديثة .رسالأحكام السجين في الفقه اإلسالميإمساعيل حممد الربيشي 
 ماجستري.
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.تصورير دار املعرفة  كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم زين العابدين بن إبراهيم 

 .بدون تاريخ.بربوت الطبعة الثانية مبصر

:الثانية ملصطفي البايب بعهطالالمحتار علي الّدر المختار بحاشية ابن عابدين .رد ابن عابدين 

 1386.1966احلليب بالقاهرة سنة 

: حتقيق فهيم حممد شلتوت   : تاريخ المدينة المنورهابن شبه عمر بن شبه النمريي البصري ابو زيد

 .هجري 1399طبع دار األصفهاين جبدة سنة 

 .طبع مصطفي حممد بالقاهرة.فتح القدير شرح الهداية .ابن مهام حممد عب الواحد 

 ه.: الدجوي بالقاهر بعهطال,  كتاب العقوبةأبو زهرة حممد 

 .بدون تاريخ..الطبعة الثالثة لدار الكتاب العريب بريوت الكامل في التاريخ ابن األثري :

 مذهب المالكيةالقوانين الفقهية في تلخيص :جزي حممد بن أمحد بن جزي الكلي ابو القاسم 

 .بدون تاريخ.ط: دار القلم ببريوت

 1407,ط: األويل :سنة :  أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالمحسن أبو غدة : 
 ر:مكتبة الرشد بالرياضش.دارالن 1978.

دار : , دار النشر معين الحاكم فيما  يتردد بين الخصمينحسن أبو العال الطرابلسي احلنفي 
 تاريخ..بدون الفكر

راوية بنت أمحد عبد الكرمي الظهار أستاذ الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية كلية الرتبية 
أحكام السجين في الطهارة والعبادات دراسة :والدراسات اإلسالمية ـ جامعة طيبة باملدينة املنورة

 رسالة ماجستري..  فقهية مقارنة
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  تأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازنلباب العلي بن حممد البغدادي عالء الدين:
 .هجري1347املطبعة النبهانية مبصر سنه 

  1390-1970: األويل بريوت سنة :: ط المصنفعبد الرزاق بن مهام الصنعاين أبو بكر( 

 1970: األويل بريوت ,سنة : بعهطال 220: المصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين أبوبكر

.1390. 

 

طبع وزارة األوقاف الكويتية .   : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانالباقي حممد فؤادعبد 

 .1977.1387سنة : 

مذكره شرح علي شقلوف,دكتور قانون جنائي يف اجلامعات الليبية وقاضي يف احملكمه األبتدائية :

األويل,ط:مطبعة الدردنيل بين وليد ليبيا ,الطبعة والقانون الجنائي نصوص قانون اإلصالح والتأهيل

 .2005سنة 

.  1976:  سنة  بالقاهرة اخلامسة الطبعة  اإلسالمية الشريعة في التعزيركتاب   العزيز عبد عامر

1396. 

:الثانية بوزارة األوقاف بعهطال. الدخرية , القرايف أمحد بن إدريس بن عبداهلل أبو العباس شهاب الدين

 .1402,1982الكويتية سنة 

النووي : كتاب اجملموع شرح املهذب )معه تكملة اجملموع االويل لعلي بن عبد الكايف السكيب 
نشر زكريا يوسف -وتكملة اجملموع الثانية حملمد جنيب املطيعي وحممد حسني العقيب ( د

 .بدون تاريخ.ط:القاهرة
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 .بدون تاريخ.نية بريوتالسبكي عبدالوهاب بن علي : طبقات الشافعيه الكربي الطبعه الثا
مصورة بيربوت عن الطبعة أخبار العلماء بأخبار الحكماء ::الفقطي مجال الدين أبو احلسن 

 .بدون تاريخ.األوروبية

دار الكتاب العريب  دار النشر:املغرب يف ترتيب املعرب :: املطرزي ناصر بن عبد السيد اخلوارزمي
 بدون تاريخ. بريوت

بشرح حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن  :شرح أدب القاضياخلصاف أمحد بن عمرو الشيباين 
 .1987 1398مازة البخاري مطبعة بغداد سنة 

.الطبعة األويل الهداية شرح بداية المبتدي :املرغيناين علي بن أيب بكر الفرغاين برهان الدين

 .ه1326للمطبعة اخلريية مبصر,سنة 

 .بدون تاريخ.الطبعة : اخلامسة .المدخل لعلم القانون الكوين إعبوده:

مصورة إعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعين   البكري بن حممد شطّا الدمياطي أبو بكر :

 .بدون تاريخ.دار إحياء الثرات بريوت عن الرابعة يف املطبعة اليمينة

بذيل : بعهطاللبيان في تتمة لسان الحكام  غاية ا:احلليب إبراهيم بن حممد املعروف بالربهان احلليب  

 .بدون تاريخ.أصله لسان احلكام البن الشحنة مطبوع بذيل معني احلكام للطرابلسي

 عيسي البابي خليل طبعحاشية الدسوقي علي شرح الكبير للدردير علي مختصر  :الدسوقي 

 .بدون تاريخ.بالقاهرة

 بدون تاريخ.ط: الثالثة بريوت . المبسوطالسرخي حممد بن أمحد مشس الدين أبو بكر 

 .:الثانية ملصطفي البايب احلليب مبصربعهطال. األختيار لتعليل المختار املوصلي أبو الفضل.
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حتقيق أمحد عبد الغفور عطار .طبعة دار الكتاب  الصحاح )تاج اللغة العربية(اجلوهري إمساعيل . 

 .1377 العريب مبصر .سنة

حاشية القيلوبي علي شرح جالل الدين المحّلي لمناهج الطاليبن :د سالمةالقليويب أمحد بن أمح

 .1856. 1375ط:الثالثة ملصطفي البايب احلليب سنة  للنووي

 .مطبوع هبامش حاشية الدوسوقي الشرح الكبير لمختصر خليلالدردير . 

 رقم الطبعه.بدون (.مناهج الطالبين )مطبوع مع شرحه للمحلي بهامش حاشية القلبوبيالنووي . 

ط : مصّورة عن الطبعة  : تهذيب األسماء واللغاتالنووي حيي بن شرف حمي الدين أبو زكريا  

 .املنريية بالقاهرة

التانية ملصطفي  بعهط,ال األختيار لتعليل المختار:املوصلي عبد اهلل بن حممود بن مودودأبو الفضل  

 .1951 -1271البلب احلليب  مبصر : سنة : 

 (.1959-1379: مطبعة السعادة مبصر سنه ): فتوح البلدانأمحد بن حيي أبو احلسنالبالذري 
ط : دار إحياءالرتاث العريب  التراتيب اإلدارية أو نظام الحكومة النبوية ::الكتاين عبد احلي 

 ريوت.ب

تخريج الد الالت السمعية علي : اخلزاعي علي بن حممد بن أمحد بن مسعود التلمساين  أبو احلسن

: األويل بعهطال:  ماكان في عهد رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالت الشرعية

 . 1304-1985: ةبدار الغرب اإلسالمي ببريوت سن

 .1328.1910.طبعة اجلمالية مبصر ستة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساين .
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 1380-1961)اجمللد( ط الثالثة بالقاهرة سنة  تيمية. نيل االوطار منتقي االخبار البن الشوكاين:
 .وطبعة دار اجليل بريوت

. ط: الثالثة ملصطفي االيب احلليب بالقاهرة سنة : االحكام السلطانية والواليات الدينية املاوردي .
1293 ,1973. 

كويتية سنة الطبعة األويل لوزارة األوقاف ال النكت العيون المعروف بتفسير الماوردي املاوردي :
 .م1982-1302

.مصورة بريوت سنة  جامع البيان عن تأويل القرأنالطربي حممد بن جرير أبو جعفر. 
 ..الطبعة االويل مبصر1978
  للتأليف املصرية الدار:النشر دار, الثالته: ط المصباح المنير في شرح الكبير للرفاعي : الفيومي

 .1980, 1400 النشر سنه.
: مصورة دار املعرفة بريوت  جواهراإلكليل شرح مختصر خليلاأليب صاحل عبد السميع األزهري 

 .1366,1947عن طبعة مصطفي البايب احللي مبصر سنه 
وت سنة .مصورة بري  جامع البيان عن تأويل القرأنالطربي حممد بن جرير أبو جعفر. 

 ..الطبعة االويل مبصر 1978
: طبع مصطفي البايب احلليب بالقاهره  القاموس المحيطالفريوزاَبادي حممد بن يعقوب جمد الدين : 

 .1952,1271 سنة
م ,اجلزء األويل من القرار 1997( املؤمثر الشعيب العام لسنة 12( لسنة من قرار,رقم) 3املادة )

لليبية .واللجان املشرفه علي ,مصدق ومراجع من قبل الفريق القانوين يف املوسوعة القانونية ا2ص:

 .عمل أعضاء الوثيقة الكربي حلقوق اخلضراء الكربي حلقوق اإلنسان.
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 األحكام العامة)الجريمة والجزاء(::معة ناصر ومؤرخ قانوين يف ليبياجبا محمد رمضان بار دكتور

رييه العربية دار النشر: املركز القومي للبحوث والدراسات العليا جبماه 1997الطبعة األويل لسنة 

 .اإلشرتاكية العظمي

: علم العقاب ومعاملة المدنيبن  قواعدة ونظرياتة موسي حماضر يف جامعة ناصر  محمود سليمان
 . 2012الطبعة األويل سنة ومدي تطبييقة في ليبيا 

لنسة  3-15مذكرة صادره  من أمني العدل)مصطفي عبد اجلليل ( يف املؤمتر الشعيب العام املنعقد يف 

 .م2010

 . والتأهيل واإلصالح اجلنائي بالقانون اخلاصة بتقريراألحكام.م1979 لسنة( 5) رقم قانون نصوص
 مواقع الشبكة العالمية.

 1425-2-12-  2013-12-15تاريخ اإلضافة –الشيخ امحد الزومان  أحكام السجني

تاريخ  http//:www.alukah.net/web/z zomanهجري. شبكه ألوكه   علي الرابط: 

 صباحاً ,يوم اإلتنني. 1-30م الساعة :  2014 8-23 –الدخول 

م 2014 10-14جمزرة أبو سليم ,موقع وكبيديا األكرتوين متت اإلضافة يوم الثالثاء ,بتاريخ .

   http://ar.wikipedia.org/wikiصباحاً.علي الرابط:  2:30الساعة :

 الصحف والوثائق.ثانياً:

لسنة  1-16حيفة تصدر شهريًا من قبل اجملتمع املدين صدرت يوم صحيفة العدالة الليبية ص

 .72النسخة اخلامسة العدد  2012

 (5صحيفة قورينا الليبية ,الطبعة احلادي عشر ,رقم املنشور )
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وثيقة صادرة عن اجمللس األقتصادي واإلجتماعي للجنة حقوق اإلنسان ,تقرير الفريق املدين مببادرة 

-4االحتجاز التعسفي الدورة التسعة واخلمسون البند )أ( من جداول األعمال . رقم الوثيقة )

2003( )34 )co/e.      
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 فهارس البحث                                

 فهرس األيات (أ)

 أ(   (

َا َجزَاُء المِذيَن حُيَارِبُوَن اللمَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـمُلوا َأو ُيَصلمبُ ﴿ وا َأْو تـَُقطمَع أَْيِديِهْم ِإَّنم

نَيا َوهَلُْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنَفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف   الدُّ

 34......................................................................(33سورة املائدة :األية رقم:)

 71...........................222األية :  سورة البقرة :.﴾اْلُمَتَطهِّرِيَن. َوحيُِبُّ  التـموماِبنيَ  حيُِبُّ  اللمهَ  ِإنم ﴿

 َوَمن ِإبـَْراِهيمَ  ممَقامُ  بـَيـَِّناتٌ  آيَاتٌ  ِفيهِ  لِّْلَعاَلِمنيَ  َوُهًدى ُمَبارًَكا بَِبكمةَ  لَلمِذي لِلنماسِ  ُوِضعَ  بـَْيتٍ  َأوملَ  ِإنم ﴿

 َعنِ  َغيِني  اهلل فَِإنم  َوَمن َكَفرَ  َسِبيالً  إِلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  َعَلىالنماسِ  َولِّلهِ  آِمًنا َكانَ   َدَخَلهُ 

     .98............................................ (97: 96)  االية:رقم:سورة آل عمران  ..﴾اْلَعاَلِمنيَ 

 )ب(                                        

ــــــــــــــــــــــــاَلةِ  بـَْعــــــــــــــــــــــــدِ  ِمــــــــــــــــــــــــن ِبُســــــــــــــــــــــــونـَُهَما﴿ ــــــــــــــــــــــــهِ  فـَيـُْقِســــــــــــــــــــــــَمانِ  الصم : يوســــــــــــــــــــــــف: ةســــــــــــــــــــــــور  ﴾بِالّل

 29.................................................................25األية.رقم:

 ش()                                         

 ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ  َواْلُفْرقَانِ  اهْلَُدى ِمنَ  َوبـَيـَِّناتٍ  لِلنماسِ  ُهدىً  اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنزِلَ  المِذي َرَمَضانَ  َشْهرُ ﴿ 

 ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللمهُ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  أَيمامٍ  ِمنْ  َفِعدمةٌ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمرِيضاً  َكانَ   َوَمنْ  فـَْلَيُصْمهُ  الشمْهرَ 
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ةَ  اْلُعْسَرَولُِتْكِمُلوا  رقم: األية: البقرة سورة﴾َتْشُكُرونَ  َوَلَعلمُكمْ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اللمهَ  َولُِتَكبـُِّروا اْلِعدم

(185.........................................................................................)88 

 )ف(                                         

 َفَأَصممُهمْ  اللمهُ  َلَعنَـُهمُ  المِذينَ  أُولَِئكَ  أَْرَحاَمُكمْ  َوتـَُقطُِّعوا اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا َأنْ  تـََولمْيُتمْ  ِإنْ  َعَسْيُتمْ  فـََهلْ ﴿ 

 93...........................................(22.23رقم:)سورة:حممد:األية:. ﴾ أَْبَصاَرُهمْ  َوأَْعَمى

      34...... (5:) ألية رقما التوبة سورة .﴾ َواْحُصُروُهمْ  َوُخُذوُهمْ  َوَجْدمُتُوُهمْ  َحْيثُ  اْلُمْشرِِكنيَ  فَاقـْتـُُلوا﴿

 َوَرمْحَةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  ََتِْفيفٌ  َذِلكَ  بِِإْحَسانٍ  إِلَْيهِ  َوأََداءٌ  بِاْلَمْعُروفِ  فَاتّـَِباعٌ  َشْيءٌ  َأِخيهِ  ِمنْ  َلهُ  ُعِفيَ  َفَمنْ ﴿

 49.........................(178:) رقم األية:  البقرة سورة﴾ أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فـََلهُ  َذِلكَ  بـَْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ 

 ِفداءً  َوِإمما بـَْعدُ   َمنًّا فَِإمما اْلَوثاقَ  َفُشدُّوا أَْثَخْنُتُموُهمْ  ِإذا َحَتم  الرِّقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا  المِذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإذا﴿

ُهمْ  النـَْتَصرَ  اللمهُ  َيشاءُ  َوَلوْ  ذِلكَ  َأْوزاَرها احلَْْربُ  َتَضعَ  َحَتم  ُلَوا َولِكنْ  ِمنـْ  قُِتُلوا َوالمِذينَ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُكمْ  لَِيبـْ

 34..............................(4:)رقم:األية. حممد سورة ﴾ ٍ َأْعماهَلُمْ  ُيِضلم  فـََلنْ  اللمهِ  َسِبيلِ  يف 

 )ق(                                        

 74,76.................(9:)األية:الزمر سورة.﴾ يـَْعَلُمون الَ  َوالمِذينَ  يـَْعَلُمونَ  المِذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ ﴿

 

 سورة يوسف : األية : ﴾أَلِيم َعَذابٌ  َأوْ  ُيْسَجنَ  َأنْ  ِإالم  ُسوًءا بَِأْهِلكَ  أَرَادَ  َجزَاُء َمنْ  َما قَاَلتْ ﴿

 29........................................................................................( 25رقم)

 .26...................:22:  األية: يوسف سوره﴾إِلَْيه َيْدُعوَنيِن  ِمما ِإيَلم  َأَحبُّ  السِّْجنُ  َربِّ  قالَ ﴿
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  مبَا فـَيـَُنبُِّئُكم َوالشمَهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِِ  ِإَلى  َوَستـَُردُّونَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اللمهُ  َفَسيَـَرى اْعَمُلوا َوُقلِ ﴿

                                 80..................................................(105:) رقم:األية التوبة سورة ﴾.تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ 

 (و )                                    

 85........................................(14رقم. ):سورة:املطففني.األية ﴾َفَطهِّرْ  وثَِياَبك﴿

ُذوا َوأَْمًنا لِلنماسِ  َمثَابَةً  اْلبَـْيتَ  َجَعْلَنا َوِإذْ  ﴿  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبـْرَاِهيمَ  ِإَلى  َوَعِهْدنَا ُمَصلًّى ِإبـْرَاِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواَتِم

 86.............(125:) رقم: األية: البقرة سورة ﴾ .السُُّجودِ  َوالرُّكمعِ  َواْلَعاِكِفنيَ  لِلطمائِِفنيَ  بـَْيِتَ  َطهِّرَا َأنْ 

َناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  يف  َومَحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرمْمَنا  َوَلَقدْ ﴿  َخَلْقَنا ِممنْ  َكِثريٍ   َعَلىى  َوَفضمْلَناُهمْ  الطميَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزقـْ

 99..........................................(70:)رقم: اآلية اإلسراء سوره﴾تـَْفِضياًل 

 األية: النساء:  سورة﴾َواْضِرُبوُهن   اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْهُجُروُهنم  َفِعُظوُهنم  ُنُشوَزُهنم  ََتَاُفونَ  َوالالمِت  ﴿

 ,43 97...................................................................(34)رقم.

 رقم:  اآلية: النحل: سوره﴾ لِلصماِبرِينَ  َخيـْرٌ  هَلُوَ  َصبَـْرتُْ  َولَِئنْ  ِبهِ  ُعوِقْبُتمْ  ما مبِْثلِ  َفعاِقُبوا عاقـَْبُتمْ  َوِإنْ ﴿

(:126)...........................................................................................8 

 91..........................(39: ) رقم:األية: النجم سورة﴾ َسَعى َما ِإالم  ِلْْلِْنَسانِ  لَْيسَ  َوَأنْ ﴿ 

 30.........................(8)رقم: األية:  اإلسراء:  ةر سو  ﴾َحِصريًا لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنممَ  َوَجَعْلَنا﴿

 32.............(9)رقم:  األية:  اإلنسان سورة.﴾َوَأِسريًا َويَِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّهِ  َعَلى الطمَعامَ  ويطِعُمونَ ﴿
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:) رقم األية : البقرة سورة﴾تـَتـمُقونَ  َلَعلمُكمْ  األَْلَبابِ  أُويلْ  يَاْ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  يف  َوَلُكمْ ﴿

179).......................................................................... .............50 

ِت ﴿  يف  َفَأْمِسُكوُهنم  َشِهُدو فَِإنْ  ِمْنُكمْ  أَْربـََعةً  َعَلْيِهنم  ْسَتْشِهُدوا فَا ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ  يَْأِتنيَ  َوالالم

 رقم األية: النساء سورة﴾َسِبياًل  هَلُنم  اللمهُ  ََيَْعلَ  َأوْ  اْلَمْوتُ  يـَتَـَوفماُهنم  َحَتم  اْلبـُُيوتِ 

(15).....................................................................................34,43 

  مبَا فـَيـَُنبُِّئُكم َوالشمَهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِِ  ِإَلى  َوَستـَُردُّونَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اللمهُ  َفَسيَـَرى اْعَمُلوا َوُقلِ ﴿

 (        80:)رقم:األية التوبة سورة........ ..............................﴾..........تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ 

 )ل(                                      

 81............................(286)رقم األية:البقرة سورة﴾ُوْسَعَها ِإالم  نـَْفساً  الّلهُ  ُيَكلِّفُ  الَ ﴿

 )م(                                     

  َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ  َولََنْجزِيـَنـمُهمْ  طَيَِّبةً  َحَياةً  فَـَلُنْحِييَـنمهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنـَْثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ ﴿ 

 81..............................................(97)رقم األية النحل سورة.﴾يـَْعَمُلونَ  َكانُوا

 )ي(                                     

 َأمْسَاءً  ِإالم  ُدونِهِ  ِمن تـَْعُبُدونَ  َما اْلَقهمارُ  اْلَواِحدُ  اللمهُ  أَمِ  َخيـْرٌ  مُّتَـَفرُِّقونَ  أَأَْربَابٌ  السِّْجنِ  َصاِحيَبِ  يا ﴿

ِلكَ  ِإالم  تـَْعُبُدوا َأالم  لِلمِه أََمرَ  ِإالم  احلُْْكمُ  ِإنِ  ُسْلطَانٍ  ِمن هِبَا اللمهُ  مما أَنَزلَ  َوآبَاؤُُكم أَنُتمْ  مَسمْيُتُموَها  ِإيماُه ذَى

ينُ   77............................(39: )األية:يوسف سورة﴾ يـَْعَلُمونَ  اَل  النماسِ  ْكثـَرَ أَ  َولَىِكنم  اْلَقيِّمُ  الدِّ
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 َواْمَسُحوا اْلَمرَاِفقِ  ِإَل  َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فَاْغِسُلوا الصماَلةِ  ِإَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا المِذينَ  أَيُـَّها يَا:﴿

 َأَحدٌ  َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعَلىى  أَوْ  َمْرَضىى  ُكْنُتمْ   َوِإنْ   فَاطمهمُروا ُجنًُبا ُكْنُتمْ   َوِإنْ  اْلَكْعبَـنْيِ  ِإَل  َوأَْرُجَلُكمْ  ِبُرُءوِسُكمْ 

 يُكمْ َوأَْيدِ  ِبُوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا طَيًِّبا َصِعيًدا فـَتَـَيممُموا َماءً  َتَُِدوا فـََلمْ  النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ 

 َتْشُكُرونَ  َلَعلمُكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتهُ  َولِيُِتمم  لُِيطَهِّرَُكمْ  يُرِيدُ  َولَىِكنْ  َحرَجٍ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اللمهُ  يُرِيدُ  َما ِمْنهُ 

 ..………83............................................(6:) رقم:األية: املائدة: سورة﴾

 سورة ﴾تـَتـمُقونَ  َلَعلمُكمْ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  المذينَ  َعَلى ُكِتبَ   َكما  الصِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   آَمُنوا المذينَ  أَيُـَّها يا﴿ 

 87................................................................................183: األية البقرة

َهــــا َوَخَلــــقَ  َواِحــــَدةٍ  نـَْفــــسٍ  ِمــــنْ  َخَلَقُكــــمْ  المــــِذي َربمُكــــمُ  اتـمُقــــوا النمــــاسُ  أَيُـَّهــــا يَــــا﴿ ُهَمــــا َوبَــــثم  َزْوَجَهــــا ِمنـْ  ِمنـْ

ـــــــــــاالً  ـــــــــــرياً   رَِج ـــــــــــة. النســـــــــــاء ســـــــــــورة﴾َواأْلَْرَحامَ  بِـــــــــــهِ  َتَســـــــــــاَءُلونَ  المـــــــــــِذي اللمـــــــــــهَ  َواتـمُقـــــــــــوا َوِنَســـــــــــاءً  َكِث  األي

 93................................................................................(1)رقم:

 ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَوا اثـَْنانِ  اْلَوِصيمةِ  ِحنيَ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا بـَْيِنُكمْ  َشَهاَدةُ  آَمُنوا المِذينَ  أَيُـَّهايَا﴿

 الصماَلةِ  بـَْعدِ  ِمنْ  حَتِْبُسونـَُهَما اْلَمْوتِ  ُمِصيَبةُ  َفَأَصابـَْتُكمْ  اأْلَْرضِ  يف  َضَربـُْتمْ  أَنـُْتمْ  ِإنْ  َغرْيُِكمْ  ِمنْ  َأوآَخرَانِ 

 35..........................................(106:) رقم األية : املائدة:  سورة ﴾ بِاللمهِ  فـَيـُْقِسَمانِ 
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 فهرس األحاديث النبوية (ب)

 )أ(                                   

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  اهلل ان﴿

﴾…………………...................................................5. 

ـــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــل لرجـــــــــــــــــلٌ  أمســـــــــــــــــك إذا﴿ ـــــــــــــــــل األخـــــــــــــــــر وقتل ـــــــــــــــــذي يقت ـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــذ وحيـــــــــــــــــبس قت  ال

 53....................................................................﴾يأمسك

 71......................................﴾ النظافة حيبّ  نظيف, الطّيب حيبّ  طّيب اهلل إن﴿

 72.........................................................﴾اجلمال حيب مجيلً  اهلل إن﴿

 29﴾...............................................................املؤمن سجن الدنيا﴿

 )ب(                                        
 الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهلل، رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن شهادة مخس على اإلسالم بين﴿ 

 87..................................................﴾احلرم اهلل بيت وحج رمضان وصوم

 75............................................... ﴾مسلم كل  علي فريضة العلم طلب:﴿

 )خ(                                        

 75...﴾................................................. وعلمه القرأن تعلم من خريكم﴿

 )ر(                                        
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 ثعلبة ابن الزبيب فسبقهم إليه فقادوهم العنرب إيل جبيشاً  بعت وسلم عليه اهلل صلي النيب عن روي﴿

 كنا  وقد فأخذونا جندك أتانا: قائال وسلم عليه اهلل صلي النيب إيل  معهم أخذ يكن ول العنربي

 هذا إن  الزبيب أم فقالت, ذراريهم وأطلق ماهلم نصف عليهم فرد  بذلك أناس له وشهد أسلمنا

 وقام بتلبيه فأخذ أحبسه: له:  فقال وسلم عليه اهلل صلي عليه النيب االبن فأخرب, زربيت أخذ الرجل

 من فأرسله بأسريك تصنع أن ماتريد: فقال قائيمن إليهما وسلم عليه صلي النيب نظر مث, مكاهنا معه

 35.................................................﴾ وأطلقه أخذ ما برد الرجل فأمر يديه

ــــــــــــــيب عــــــــــــــن روي ــــــــــــــه اهلل صــــــــــــــلي الن ــــــــــــــه:  وســــــــــــــلم علي  عرضــــــــــــــه حيــــــــــــــل الواجــــــــــــــد يل: ﴿ قــــــــــــــال أن

 36................................................﴾...................وعقوبتة

 الذي فيقتل  األخر وقتله الرجل الرجل أمسك إذا:) قال أنه:  وسلم عليه اهلل صلي النيب عن روي﴿

 37,53........................................................﴾. أمسك الذي وحيبس قتل

 األنصاريه احلارث بنت دار يف قريظه بين من بعض حبس قد: وسلم عليه اهلل صلي النيب بأن روي﴿

 لغدرهم أعناقهم فضرب املدينة سوق إيل هبم خرج مث زيد بن أسامة دار يف األخر بعضهم وحبس

 37.......................................................................﴾. وخيانتهم

( القتال ساحة) بالعْرَصة أقام احلرب يف قوم علي ظهر إذا وسلم عليه اهلل صلي النيب عن يو ر ﴿

 أنه  أيضا  وسلم عليه اهلل صلي النيب عن وروي.  معه األسري بقاء ذلك من ويلزم مشي مث ثالث

 بدر غزوة غري يف أيضا هذا وحدثه. املدينة إيل هبم أَتاه مث  أيام ثالثة بدر غزوة يف األسري حبس

﴾.................................................................................44 
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 صـــــلى النـــــيبُّ  قـــــال: قَــــالَ  َعْنـــــهُ  اهلل َرِضـــــيَ  َذر   أيب عـــــن وســــلم عليـــــة اهلل صـــــلي النـــــيب عــــن روي﴿      

 َتْحمممممتَ  أُخممممموهُ  َكمممممانَ   َفَممممممنْ . أيْمممممد يُكمْ  تْحمممممتَ  اللّمممممه َجَعَلُهممممممُ  ،َخـــــَوُلُكمْ  ِإْخـــــَواُنُكمْ : وســـــلم عليـــــه اهلل

 تكلمفــــــوُهمْ  فــــــإنْ  يـَْغلِــــــبـُُهمْ  مــــــا ُتَكلُِّفــــــوُهمْ  وال. يَمْلممممممَب ُ  م ممممممما َوْليُمْلب ْسممممممهُ  يأُكمممممملُ  مممممممما فَمْلُيْطع ْمممممممهُ  يَممممممد ه  

                         81...............................................﴾....................فأِعيُنوُهمْ 

 هذه يف حيل ال"وسلم عليه اهلل صلي قال: قال أنه- عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن روي﴿  

  99﴾................................................صفد وال غل وال مد وال َتريد األمة

 )ع(                                         

ــــه اهلل رضــــي– هريــــرة أيب عــــن﴿  ــــؤت كــــان  وســــلم عليــــه اهلل صــــلي الرســــول إن عن ــــا ي ــــوى الرجــــل ب  املت

 قـــــال إال و صـــــلي وفـــــاء لدينـــــه تـــــرك أنـــــه حـــــدث فـــــإن فضـــــال  لدينـــــه تـــــرك هل:فيســـــأل, الـــــدين عليـــــه

ـــــــوح عليـــــــه اهلل فـــــــت  فلمـــــــا صـــــــاحبكم علـــــــي صـــــــلوا: للمســـــــلمني  مـــــــن بـــــــاملؤمنني أويل أنـــــــا قـــــــال الفت

ـــــد ضـــــياعاً  أو دينـــــاً  فـــــرتك املـــــؤمنني مـــــن تـــــويف فمـــــن  أنفســـــهم ـــــي, أوالل ـــــرك ومـــــن قضـــــاؤه فعل  مـــــاالً  ت

 6...................................................﴾.................... فلوريثه

 بالعرش معلقة الرحم:)وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قالت_ عنها اهلل رضي_ عائشة عن﴿

 94﴾..................................... اهلل قطعه قطعين اهلل،ومن وصله وصلين من:تقول

 )ل(                                          

 84,85...................................................﴾طهور بغري صالة اهلل يقبل ال﴿

 م()                                             
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 جرياهنم من يتعّلمون ال أقوم بال وما يعظوهم وال يعّلموهنم وال جرياهنم يفقهون ال أقوم مابال﴿

 فقال. العقوبة ألعاجّلنهم أو جرياهنم قوم وليتعّلمن جرياهنم قوم ليعّلمن واهلل يّتعظون وال واليتفقهون

 أهل من جغاة جريان وهلم فقهاء قوم هم, األشعريني عين:فقالوا   هبؤالء عين ترونه من:قوم

   74﴾................................................................................املياه

 .                            92﴾........................................................اهلل عذبه الناس عذب من﴿ 
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