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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة اآلية السورة اآليات القرآنية

 18 176 النساء  يستفتونك قل ا يفتيكم 
 18،25 127 النساء و يستفتونك يف النساء فل ا يفتيكم فيهن

 18 43 يوسف أفتوين يف رؤياي
 18 11 الصافات  أم من خلقنافاستفتهم أىم أشد خلقاً 

 19 12 فصلت ﴿ فـََقَضاُىنَّ َسْبَع مَسََواٍت ﴾ 
 19 72 طو ﴿ فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ﴾ 

 19 200 البقرة ﴿ فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّو ﴾ 
 َىَذا اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما تـَُقوُلوا َواَل ﴿

 ِإنَّ  اْلَكِذبَ  اللَّوِ  َعَلى لِتَـْفتَـُروا َحرَامٌ  َوَىَذا َحاَللٌ 
 ﴾.يـُْفِلُحونَ  اَل  اْلَكِذبَ  اللَّوِ  َعَلى يـَْفتَـُرونَ  الَِّذينَ 

 25،29 116 النحل

هناكم عنو فانتهوا و  ماوه و ذو ما آتاكم الرسول فخ
 اتقوا ا إن ا شديد العقاب 

 28 7 احلشر

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل ا و الرسول إن  
لك خري و ذكنتم تؤمنون با و اليوم اآلخر 

 أحسن تأويالً 

 28،42 59 النساء

 48 23 اإلسراء  و قضي ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحساناً 
 48 275 البقرة  و أحل ا البيع و حّرم الربا

 73 159 آل عمران اأَلْمرِ َوَشاِوْرُىْم يف 
نَـُهمْ   73 38 الشورى  َوأَْمرُُىْم ُشوَرى بـَيـْ

َََلُ أَفـُْتوين يف أَْمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة 
 74 32 النملقَاَلْت يَا أَيُـَّها ادل
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 أَْمراً َحَّتَّ َتْشَهُدونِ 
َوَلْو َوِإَذا َجاءُىْم أَْمٌر مَِّن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعواْ ِبِو 

ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن  َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُْويل اأَلْمِر ِمنـْ
ُهْم َوَلْوالَ َفْضُل الّلِو َعَلْيُكْم َوَرزْتَُتُو  َيْسَتنِبطُونَُو ِمنـْ

 الَتَـّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً 

 74 83 النساء 

َما َكاَن لَِنيبٍّ َأْن َيُكوَن لَُو َأْسَرى َحَّتَّ يـُْثِخَن يف 
نـَْيا َواللَُّو يُرِيُد اآْلِخَرَة َواللَُّو  اأْلَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

َعزِيٌز َحِكيٌم * َلْوال ِكَتاٌب ِمْن اللَِّو َسَبَق َلَمسَُّكْم 
 ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم 

-66 األنفال
67 

 

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا  بـَيـْ
  ِمْنُكمْ  تـَرَاضٍ  َعنْ  ِِتَارَةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  بِاْلَباِطلِ 

، 171 29 النساء
180 

 أََمانـََتوُ  اْؤدتُِنَ  الَِّذي فَـْليـَُؤدِّ  بـَْعًضا بـَْعُضُكمْ  أَِمنَ  فَِإنْ .
 ...َربَّوُ  اللَّوَ  َوْلَيتَّقِ 

، 180 283 البقرة 
171 

 ،181 1 ادلائدة ... بِاْلُعُقودِ  َأْوُفوا آَمُنوايَا أَيُـَّها الَِّذيَن 
171 

َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالتـَّْقَوٰى  َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِْثِْ 
 َواْلُعْدَواِن  َواتَـُّقوا اللََّو  ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب 

 171 2 ادلائدة

 180 198 البقرة  َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضاًل  تـَْبتَـُغوا َأنْ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ 
    

 

 فهرس األحاديث النبوية 

 صفحة رواية احلديث
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اإلمام أزتد  اإلْث ما حاك يف صدرك و إن أفتاك الناس و أفتوك
 الدارمي و 

17 

يطلع عليو  و اإلْث ما حاك يف نفسك و كرىت أن
 الناس

 17 صحيح مسلم

و اإلْث ما حاك يف القلب و تردد يف الصدر و إن أفتاك 
  الناس و أفتوك

 17 اإلمام أزتد

إن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا ديناراً و ال 
  درمهاً و إمنا ورثوا العلم

 17 صحيح البخاري

 17 البخاري ومسلم أال ليبلغ الشاىد منكم الغائب 
 17 البخاري بلغوا عين ولو آية

 17 ابن حبان تسمعون و يسمع منكم و يسمع ممن يسمع منكم
 21 اإلمام أزتد  وإْن أَفتاَك الَناسُ استفِت نْفسَك 

إن ا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعو من العباد، و لكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حَّت اذا مل يبق عامِلٌ اختذ 
الناس رؤساء جهااًل، فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا و 

 أضّلوا

 25 صحيح البخاري

َيا أُْفيِتَ  َمنْ  َتاهُ  الَِّذي َعَلى َذِلكَ  ِإْثُْ  َكانَ  ِعْلمٍ  ِبَغرْيِ  ِبُفتـْ  25 أبو داود أَفـْ
َيا أُْفيِتَ  َمنْ  رَ  ِبُفتـْ َا ثـَْبتٍ  َغيـْ َتاهُ  الَِّذي َعَلى ِإذْتُوُ  فَِإمنَّ  25 اإلمام أزتد أَفـْ

َيا َأْجَرؤُُكْم َعَلى النَّارِ   29 الدارمي َأْجَرؤُُكْم َعَلى اْلُفتـْ
 42 مسلم فليمحو القرآن غري عين كتب ومن ، عين تكتبوا ال

 ا صلى ا رسول من أمسعو شيء كل أكتب كنت
 ، ذلك عن قريش فنهتين ، حفظو أريد وسلم عليو
 صلى ا رسول من تسمعو شيء كل تكتب:  وقالوا

أبو داود واإلمام 
 أزتد

43 
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 بشر وسلم عليو ا صلى ا ورسول وسلم، عليو ا
 حَّت الكتابة عن فأمسْكتُ  ؟ والرضا الغضب يف يتكلم

 فأومأ وسلم عليو ا صلى ا لرسول ذلك ذكرت
 فوالذي اكتب":  فقال(  فمو أي ) فيو إىل بإصعبو

 "حق إال منو خيرج ما بيده نفسي
فعن ابن عمر رضي ا عنو قال: قال النيب )صلى ا 

ُيَصلِّنَيَّ عليو وآلو وسلم( لنا دلا رجع من األحزاب: )الَ 
َأَحٌد اْلَعْصَر ِإالَّ يف َبيِن قـَُرْيَظَة(، فأدرك بعضهم العصر 

يف الطريق, فقال بعضهم: )الَ ُنَصلِّى َحَّتَّ نَْأتِيَـَها(, 
فذكر للنيب  ,(وقال بعضهم: )ُنَصلِّى ملَْ يـَُرْد ِمنَّا َذِلكَ 

 )صلى ا عليو وآلو وسلم( فلم يعنِّف واحداً منهم 

 75 مسلمالبخاري و 

عن ابن عمر رضي ا عنو: )َكاَن اْلُمْسِلموَن ِحنَي 
َقِدُموا اْلَمِديَنَة ََيَْتِمُعوَن فـََيَتَحيـَُّنوَن الصََّلَواِت َولَْيَس 

يـَُناِدى ِِبَا َأَحٌد فـََتَكلَُّموا يـَْوًما يف َذِلَك، فـََقاَل بـَْعُضُهُم: 
ُذوا نَاُقوًسا ِمْثَل نَاُقوِس النَّصَ  اَرى، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: قـَْرنًا اختَِّ

َعُثوَن َرُجالً يـَُناِدى  ِمْثَل قـَْرِن اْليَـُهوِد، فـََقاَل ُعَمُر: َأَوالَ تـَبـْ
بِالصَّاَلِة قَاَل َرُسوُل اللَِّو )صلى ا عليو وآلو وسلم(: يَا 

 ِباَلُل ُقْم فـََناِد بِالصَّالَِة( 

 77 البخاري ومسلم

َجَبٍل: َأنَّ َرُسوَل اِ )صلى ا عليو وآلو َعْن ُمَعاِذ بِن 
وسلم( َلمَّا أَرَاَد َأْن ُيَسرَِّح ُمَعاذاً إىل اليَمِن اْسَتَشاَر نَاَساً 
من َأْصَحابِو ِفيهم أَبو َبْكٍر وُعَمُر وُعْثَماُن وَعِليٌّ وطَْلَحُة 

ُر وُأَسْيُد بُن ُحَضرْيٍ فَاْسَتَشاَرُىم، فقاَل أَب و َبْكٍر: والزُّبـَيـْ
إينِّ ِفيَما ملَْ يـُْبْح  :َلْوال أنَّك اْسَتَشْرتـََنا َما َتَكلَّْمَنا، فـََقالَ 

 78 الطِباين
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يل كَأَحدُِكْم، قاَل: فـََتكلَّم الَقْوُم فـََتَكلَّم ُكلُّ إْنَساٍن برْأيِو، 
أََرى َما قاَل أَبو َبْكٍر،  :فقاَل: َما تـََرى يَا ُمَعاُذ؟ قال

 عليو وآلو وسلم(: إنَّ ا َعزَّ فقاَل َرُسوُل اِ )صلى ا
 َوَجلَّ َيْكَرُه فـَْوَق مَسَائِو َأْن خُيِْطأ أَبو َبْكرٍ 

َلمَّا َساَر َرُسوُل اِ )صلى ا عليو وآلو وسلم( ِإىَل 
َبْدٍر، َخرََج فَاْسَتَشاَر النَّاَس، َفَأَشاَر َعَلْيِو أَبُو َبْكٍر، َرِضَي 

اللَُّو َعْنُو، ُْثَّ اْسَتَشاَرُىْم، فََأَشاَر َعَلْيِو ُعَمُر، َرِضَي اللَُّو 
َا يُرِيدُُكْم، َعْنُو، َفَسَكَت، فـََقاَل َرُجٌل ِمَن ا ألَْنَصاِر: ِإمنَّ

فـََقاُلوا: يَا َرُسوَل اِ، َواِ الَ نـَُقوُل َكَما قَاَلْت بـَُنو 
ِإْسرَائِيَل ِلُموَسى َعَلْيِو السَّاَلُم: فَاْذَىْب أَنَت َوَربَُّك 

فـََقاِتال ِإنَّا َىاُىَنا قَاِعُدوَن، َوَلِكْن َواِ، َلْو َضَرْبَت َأْكَباَد 
ُلَغ بـَْرَك اْلِغَماِد، َلُكنَّا َمَعَك اإلِ   ِبِل َحَّتَّ تـَبـْ
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عن علي بن أيب طالب رضي ا عنو قال: قلت: يا 
رسوَل ا إْن نزَل بنا أمٌر، ليس فيو بيان أمٍر وال هنٍي؛ 

فما تأمرين؟ قال: شاوروا فيو الفقهاء والعابدين وال 
 دُتضوا فيو رأَي خاصة

 79 الطِباين

 النَّيبِّ  َعنِ  عنو ا رضي اْلُمَزينِّ  َعْوفٍ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ 
 بـَنْيَ  َجائِزٌ  الصُّْلحُ : »قَالَ  وسلم عليو ا صلى

. َحرَاًما َأَحلَّ  َأوْ  َحاَلاًل، َحرَّمَ  ُصْلًحا ِإالَّ  اْلُمْسِلِمنَي،
 أَوْ  َحاَلاًل، َحرَّمَ  َشْرطًا ِإالَّ  ُشُروِطِهْم، َعَلى َواْلُمْسِلُمونَ 

 حراما َأَحلَّ 

أىل السنن إال 
 النسائي
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 سيدنا كان: »قال أنو عنهما ا رضي عباس ابن روى
 اشرتط مضاربة ادلال دفع إذا ادلطلب عبد بن العباس

 171 الطِباين
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 وادياً، بو ينزل وال حبراً، بو يسلك ال أن صاحبو على
 ذلك فعل فإن رطبة، كبد ذات دابة بو واليشرتي

 وسلم، عليو ا صّلى ا رسول شرطو فبلغ ضمن،
 فأجازه

 


