
  المراجع

 القرآن الكرمي
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  .دار الفكر :لبنان –، بريوت إيضاح القرآن بالقرآنالبيان يف 
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  .صحيح مسلم بن احلجاج
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بداية . ١٤١٦/١٩٩٥ .أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد ،القرطيب
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: ، بريوتصحيح ابن حبان .١٩٩٣ – ١٤١٤.أبو حامت، حممد بن حبان بن أمحد
  .شعيب األرنؤوط: الثانية ، حتقيق: مؤسسة الرسالة، الطبعة
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 دار الفكر :منت رسالة القريواين ،ابن أيب زيد القريواين ، عبد اهللا بن عبد الرمحن
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   .الفكر

  
دار الفكري طبعة   :اجملموع شرح املهذب ،النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف
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يخ مشس الدين ابن أكمل الدين، حممد بن حممد بن حممود، أبو عبد اهللا ابن الش
 .دار الفكر :العناية شرح اهلداية ،الدينالشيخ مجال 

البيان والتحصيل   .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨.بن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد ،القرطيب
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  .الطبعة السادسة املعرفة، 

  
 توضيح األحكام من بلوغ املرام، .١٤٠٦ -٢٠٠٩.آل بسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن
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عمان  ، ، القواطع يف أصول الفقهأبو املظفر السمعاين   .١٤٣٢ - ٢٠١١.املروزي

  .الطبعة األوىل  األردن ، دار الفاروق، 
  

اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقها على   .١٤٣٥.عبد الكرمي بن علي  آل منلة
   .ادية عشرةمكتبة الرشد الطبعة احل املذاهب الراجح ،

 



مكتبة  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،. ١٤٣٩ ٢٠٠٨ .آل منلة عبد الكرمي
  .الرشد السعودية ، الطبعة الرابعة

  
  .لبنان- ، بريوتزاد املعاد يف هدي خري العباد .هـ١٤٢١.اجلوزية، ابن قيم 
  

العالم شرح  تيسري .مؤسسة الرسالة ١٤٢٦.آلبسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن، بن صاحل
  دار الذخائر: لبنان  -بريوت عمدة األحكام،
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 دار الكتب العلمية: لبنان –، بريوت السرية النبوية .ه١٤٢٦.الدمشقي، ابن كثري

  دار الوفاء :النبوية الرحيق املختوم حبث يف سرية .ه١٤٢٨ .املباركفوري، صفي الرمحان
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العدد السابع،  - ، السنة اخلامسةجملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، اإلسالمي رابطة العامل

١٤١٤/١٩٩٣.  

 دليل كتابة الرسالة. ١٤٣٨/٢٠١٧. برنامج الدراسات العليا جامعة احملمدية سوراكرتا

  ) املاجستري( العلمية

 

 

 

 



  فهارس اآليات القرآنية
 الصفحة  اآلية رقم

1 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلًا : قال تعاىل 

  ١   ))٥١(سورة املؤمنون إين مبا تعملون عليم 

2 
   )يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم(وقال 
  ١ )١٧٢(سورة البقرة 

3 
وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل (قوله تعاىل 

  ٥  ٥: املائدة  ) هلم
  ٢١  )٧١يونس ) (وشركاءكم فأمجعوا أمركم (... قوله تعاىل 4

5 
  ..) شيء فردوه إىل اهللا والرسول فإن تنازعتم يف( قوله تعاىل

  ٢١  ٥٩ : النساء

٦
إليك وإن مل ياأيها الرسول بلغ ما أنزل (قال تعاىل لرسوله 

  ٢٦  ...)تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس

٧
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال (قال اهللا تعاىل 

  ١٢٤ : البقرة) إين جاعلك للناس إماما
٢٦ ،
٢٧  

٨
تدوا قل بل ملة (قال تعاىل  وقالوا كونوا هودا أو نصارى 

  ٢٦  ١٣٥ : البقرة) براهيم حنيفا وما كان من املشركنيإ

٩
ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن مل تفعل (قوله تعاىل 

  ٢٦  ...)فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس

١٠
  ...) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن (قوله تعاىل 

  ٢٦  ١٢٤ : البقرة
  ٢٨  ٤٨ : املائدة...) فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا (قوله تعاىل ١١



١٢ 
 ...) والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار (قوله تعاىل 

  ٣٠  ١٠٠ : التوبة

١٣ 
 : سورة البقرة...) وكذلك جعلناكم أمة وسطا( قوله تعاىل 

٤٦  ١٤٢  

١٤ 
 : سورة آل عمران) كنتم خري أمة أخرجت للناس(قوله تعاىل 

٤٦  ١١٠  
  ٥٢ ١٩٩ : األعراف...) خذ العفو وأمر باملعروف (قوله تعاىل  ١٥

١٦ 
 البقرة...) فمن كان منكم مريضا أو على سفر(قوله تعاىل 

: ٥٥  ١٨٤  

  
النساء ...) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني(قوله تعاىل 

٥٨  ١١٥  

١٧ 
 : التوبة...) والسابقون األولون من املهاجرين (قوله تعاىل 

٦٠  ١٠٠  
  ٦٥  ٣٧ : األحزاب...) وطرافلما قضى زيد منها (قوله تعاىل  ١٨

١٩ 
.) لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة (قوله تعاىل     

  ٦٥  ٢١األحزاب 
  ٦٥  ٤ : املمتحنة) قد كانت لكم أسوة حسنة(قوله تعاىل  ٢٠

٢١ 
ا(قوله تعاىل   : الفتح )...وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذو

٩٢  ٢٠  

٢٢ 
 : الفتح...) انطلقتم إىل مغامنسيقول املخلفون إذا (قوله تعاىل 

٩٧  ١٥  
 ١١١  ٥: سورة الروم  )بنصر اهللا ينصر من يشاء(قوله تعاىل  ٢٣
 ١١١  ٤٠: سورة احلج )...ولينصرن اهللا من ينصره (قوله تعاىل  ٢٤



٢٥ 
الربقرة  )... إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب (قوله تعاىل 

١١٥  ٢٤٩ 

٢٦ 
   )...البحر لتأكلوا منه حلما وهو الذي سخر (قوله تعاىل 

 ١٢٤  ١٤: النحل 
 ١٤٠  ٨: النحل  )...واخليل والبغال واحلمري (قوله تعاىل  ٢٧

٢٨ 
 )...قل ال أجد ما أوحي إيل حمرما على طاعم (قوله تعاىل 

  ١٤٥األنعام 
١٤٠-
١٤١ 

 ١٥٥  ٣: املائدة  )...حرمت عليكم امليتة والدم(قوله تعاىل  ٢٩
 ١٥٩ ١١٦: النحل  )...وال تقولو ملا تصف ألسنتكم(قوله تعاىل  ٣٠

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 



   النبوية فهارس األحاديث

 الصفحة  احلديث رقم

1  
الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يارب 

   ١ .فأىن يستجاب لذلك....يارب ومطعمه حرام
  ١  )أخرجه اإلمام  مسلم(

2  

تأكلوا من حلوم احلمر أن أكفئوا القدور ورمبا قال ال 
  األهلية شيئا

وأمحد يف  ٢٩-١٤٠٧/٣٠ومسلم  ٤٢١٦رواه البخاري رقم 
اهللا بن أيب أوىف، وهو حديث من حديث عبد  ٧٩/١املسند 
  ٢  صحيح

3  

ا  إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإ
  رجس

باب حلوم احلمر اإلنسية /أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد
  ٢  ، ومسلم )٥٥٢٨(

4  
ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهًبا 

  ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
  ٢٩  )١٦/٩٢(، ومسلم )٣٦٧٣(برقم ) ٧/٢١(أخرجه البخاري 

5  

: فإن مل جتد؟ قال: مب حتكم قال بكتاب اهللا ، قال
  أجتهد رأيي: فإن مل جتد؟ قال: رسول اهللا ، قالبسنة 

، رقم ٦١٦:ص ٣:احلديث رواه الرتمذي يف الرتمذي يف سننه ج
  ٥٦  .٣٠٣:ص ٣:، وأبو داود يف سننه، ج١٣٢٧: احلديث

  ٧٣  يد اهللا مع اجلماعة  6



صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو 
  .حامت التميمي البسيت

7  
  جتتمع أميت على الضاللةال 

  ٧٣  

8  
اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 

   صباح املنذرين
   ٤١٩٧رقم : ،صحيح البخارياإلمام البخاري 

  
  
٧٤  

9  
اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 

  صباح املنذرين
  ١٠١   ٤١٩٧رقم : ،صحيح البخارياإلمام البخاري 

10 

انفذ على : يا رسول اهللا أقاتلهم حىت يكون مثلنا، فقال
خري لك من أن يكون لك محر ... رسلك حىت تنزل بساحتهم 

  النعم
 ،٣٧٠١: صحيح البخاري،باب مناقب علي بن ايب طالب رقم

  ١٠٤  .صحيح مسلم

11 

فقسم ... بلغنا خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن باليمن
  هلم معهم
) ٣/١١٤٢(البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب،صحيح 

  ١١١  .٢٩٦٧: رقم

12 
  اآلن نشبع من التمر: ملا فتحت خيرب قلنا

  ١١٢  ٣٩٩٩: رقم) ٤١٥٥٠(صحيح البخاري، باب غزوة خيرب، 

َال واهللا يا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا : َهَكَذا قال َمتِْر َخْيبَـَرَأُكل١٣ُّ
  ١٢١  بِالدَّرَاِهِم َجِنيًبا...  لََنْأُخُذ الصَّاَع



، ومسلم يف صحيحه،  ٢٠٨٩: رقم رواه البخاري يف صحيحه
  ١٥٩٣: رقم

١٤
فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر 

  الطعام
  ١٢٨  ٣٧٧٠رواه البخاري، رقم احلديث 

١٥
  سيد طعام أهل الدنيا وأهل اجلنة اللحم

  ١٢٩  ٥٥٤رواه بن ماجة وابن أيب الدنيا برقم 

١٦

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل حلوم 
أخرجه أهل السنن وتعقب أنه شاذ ومنكر  اخليل والبغال واحلمري

ألن يف سياقه أنه شهد خيرب ومل يسلم إال بعدها راجع فتح 
  ١٣٢  ٩ج  ٦٥١الباري ص 

١٧
رواه اإلمام مسلم يف باب أكل حلوم اخليل وأما يف رواية 

  ١٣٤ ذكر يف املغازي والذبائح)) ورخص لنا يف حلوم اخليل((البخاري 

١٨
ى عن متعة النساء  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   يوم خيرب، وعن حلوم احلمر اإلنسية
  ١٤٢   ٤٩٨١رواه مسلم رقم احلديث 

١٩
أصابتنا جماعة ليايل : يقول: (أوىف عبد اهللا بن أيب وعن

وقعنا يف احلمر األهلية خيرب فلما كان يوم خيرب 
  ١٤٢  )فانتحرناها

٢٠
أن يهودية أتت النيب صلى اهللا عليه بشاة مسمومة 

  فأكل منها
  ١٥٤  .رواه البخاري 

  ١٥٦ومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف ٢١



)  ١٩/ ١(رواه البخاري يف صحيحه . الشبهات وقع يف احلرام
  اهللا عنهمن حديث النعمان بن بشري رضي 

٢٢ 

  دع مايريبك إىل ما ال يريبك 
ورواه الرتمذي يف سننه )  ١/٢٠٠(رواه اإلمام أمحد يف مسنده 

)٧/٢٠٥(  

  ١٥٦  
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