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  )  ∗(  فهرس اآليات القرآنية الكريمة
  

  الصفحة رقم اآلية  السورة  اآليـــــــــــــــــــة
  حرف الهمزة* 
  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق -
  ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه -
  ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه -
  ِإنَّا َنْطَمُع َأن َيْغِفَر َلَنا َربَُّنا -
  ِإنَّا َهَدْيَناُه السَِّبيَل -
  إنَّ َقْتَلُهْم َآاَن ِخْطءًا َآِبيرًا -
  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة -

                                               حرف الباء* 
  َبَلى َمن َآَسَب َسيَِّئًة -

  حرف الحاء* 
  ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة -

  حرف الذال* 
  َك َظنُّ الَِّذيَن َآَفُروا َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َآَفُرواَذِل -
  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُآْم -

  حرف الراء * 
  َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا -
  الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى -
  ِريَنرُُّسًال مَُّبشِِّريَن َوُمنِذ -

  حرف الفاء* 
  َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْآِر -
  ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها -
  َفَلْوَال َنَفَر ِمن ُآلِّ ِفْرَقٍة -
  ......َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم -
  َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه -
  حرف الكاف *
  ُآِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم -

  حرف الالم* 
  َلا َيْأُآُلُه ِإلَّا اْلَخاِطُؤوَن -
  َال ُيَكلُِّف الّلُه َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها -
  َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم -
  َلَقْد آَثَرَك الّلُه َعَلْيَنا َوِإن ُآنَّا َلَخاِطِئيَن -
  َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه ْيَسَل -
  َلْيَس َآِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصيُر -

  حرف الميم* 
  َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج -
  َما َقَطْعُتم مِّن لِّيَنٍة َأْو َتَرْآُتُموَها َقاِئَمًة -
  ُه َأْسَرىَما َآاَن ِلَنِبيٍّ َأن َيُكوَن َل -
  ِممَّا َخِطيَئاِتِهْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َنارًا -

  حرف النون* 
  َناِصَيٍة َآاِذَبٍة َخاِطَئٍة -

  حرف الواو* 
  َواْسَتْغِفِري ِلَذنِبِك ِإنَِّك ُآنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن -
  َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا -
  َأْيَماِنِهْم َوَأْقَسُموْا ِبالّلِه َجْهَد -
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   َوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا الزََّآاَة -
  َوِإن َآاَن َرُجٌل ُيوَرُث َآَالَلًة َأو اْمَرَأٌة -
  َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا -
  ... َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث -
  ُتم ِبَربُِّكْم َأْرَداُآْمَوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَنن -
  َوَلا َتَتَفرَُّقوا ِفيِه -
  َوَال َتُكوُنوْا َآالَِّذيَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا -
  َوَال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا -
  َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت -
  َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطئًا -
  َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم -
  َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة -
  ...  َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه -
  َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مَُّتَعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم -
  ْيَناُه النَّْجَدْيِنَوَهَد -
  َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهْم َعَلى َشْيٍء َأَلا ِإنَُّهْم ُهُم اْلَكاِذُبوَن -
  
  حرف الياء* 
  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل -
  َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا -
  َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم -
  َرْوَنُهم مِّْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْيِنَي -
  ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر -

  البقرة
  النساء
  الفجر

األنبياء 
  فصلت

  الشورى 
  آل عمران
  األنفال 
  آل عمران
  النساء

 آل عمران 
  النساء

  المائدة 
  النساء
  البلد 
  المجادلة

  
  
  النساء
  يوسف
  الفتح

  آل عمران
  البقرة

110  
12  
22  

78- 79  
23  
13  
105  
46  
97  
92  
7  
92  
45  
93  
10  
18  
  
  
59  
97  
10  
13  
185  

177  
152  
175  

202- 219  
173  
222  
222  
222  
177  
148  
222  
149  

203 ،204  
148  
140  
173  
  
  
243  
148  

143 ،175  
151  
239  
  

  
  ) ∗( األحاديث النبوية الشريفة فهرس 

  
  الصفحة الحديث

  .....ور احكم فإن أصبت فلك عشرة أج -
  .....إذا حكم الحاآم فاجتهد فأصاب  -
  .....أصحابي آالنجوم  -
  .....أن تؤمن باهللا ومالئكته  -
  .....إن آاد ليمسنا في خالف ابن الخطاب  -
  .....إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة  -
  .....قطع نخل  ρأن النبي  -
  .....بعثت بالحنيفية السمحة  -
  ..... ألمتي عن خطئها تجاوز اهللا -
  .....الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا  -
  دعي الصالة أيام أقرائك  -
  .....رفع عن أمتي الخطأ والنسيان  -
  صالة الظاعن رآعتان  -
  .....طلب العلم فريضة على آل مسلم  -
  .....فإذا حاصرتم حصنًا أو مدينة  -
  . ال يحتكر إال خاطئ -
  .....م بحكم اهللا لقد حكمت فيه -
  .....من اجتهد وأصاب فله أجران  -
  من احتكر فهو خاطئ  -

257  
149 ،195 ،223 ،229 ،240 ،245 ،257 

205 ،244  
141  
251  
234  
205  
239  
224  
154  
234  
149  
234  
295  

225 ،249  
149  
250  
151  
149  

                                                 
 أرقام الصفحات المذآورة في هذا الفهرس هي بحسب الترقيم األصلي لرسالة الماجستير، الوارد في أسفل الصفحات )  ∗(



  )  ∗( رضي اهللا عنهم  فهرس اآلثار الموقوفة عن بعض الصحابة
  

  الصفحة  الصحابي  ــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــاألثـــــ
  .اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات األوالد -

  .أجتهد رأيي وال آلو -

  .بالجلد ثمانين جلدة ψأشار علي  -

  .أقضي بكتاب اهللا -

  .أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اهللا -

  .هذا ما رآه عمر: اآتب  -

  .......زيد بن أرقم أنه بطل  أال أخبروا -

  .أال يتقي اهللا زيد  -

  .إن آان قد اجتهد فقد أخطأ -

  ........أنه لقي رجًال فقال ما صنعت ؟  -

  ......... أي أرض تقلني وأي سماء  -

  . ......إياآم وأرأيت وأرأيت -

  .......إياآم وأصحاب الرأي  -

  .تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي -

  . ..........ال يحجب األخوة الجد -

  . ...........ρصليت مع النبي  -

  .........آان رأيي ورأي عمر أمير المؤمنين  -

  ......لو آان الدين بالرأي  -

  .......وال يمنعك قضاء قضيت به  -

  .يراثيرى أن الجد آاألب في الم -

  علي

  معاذ

  علي

  معاذ

  أبو بكر

  عمر 

  عائشة 

  ابن عباس

  علي

  عمر 

  و بكرأب 

 عبد اهللا بن مسعود

  عمر

  عمر

  زيد

 عبد اهللا بن مسعود

  علي

  علي 

  عمر

  أبو بكر

280  

154  

279- 280  

154  

154 ،226  

227  

245  

227 ،245  

227  

282  

153  

153  

153  

208 ،280 ،284 ،286 
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229  

274  

153  
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