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المصادر والمراجع

القرآن الكرمي.1

اجلامع الصحيح املسند من أمر رسول هـ). 1400حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري (.2

، واحملقق حمب الدين اخلطيب، القاهرة: دار السلفية، اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

أجزاء.4الطبعة األوىل، 

املسند الصحيح املختصر من السنن م). 2006هـ/1427مسلم بن حجاج النيسابوري (.3

احملقق أبو قتيبة نظر احممد بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

دار الطيبة، الطبعة األوىل، جزءان.: ،الرياضالفاويايب

، التعليق الشيخ ناصر سنن النسائيأمحد بن شعيب بن علي النسائي (دون السنة). .4

الرياض: دار املعارف، الطبعة األوىل، جزء واحد.الدين األلباين،

2000ه/1420أبو جعفر الطربي (بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمليحممد بن جرير.5

القاهرة: مؤسسة الرسالة، احملقق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن،م). 

جزء.24الطبعة األوىل، 

نصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األ.6

الرياض: احملقق هشام مسري البخاري، ، اجلامع ألحكام القرآنم). 2003هـ/ 1423(

جزء.20، دار عامل الكتب
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مجعه حممد أويس الندوي،،التفسري القيم لإلمام ابن القيم(دون السنة). بن قيم اجلوزيا.7

.ريوت: دالر الكتب العلميةب

حبر العلوم.صر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي، أبو الليث (دون السنة). ن.8

.أجزاء3بريوت: دار الفكر، احملقق الدكتور حممود مطرجي،

احملقق حممد ، معامل التنزيلم). 1997هـ/1417أبو حممد (احلسني بن مسعود البغوي.9

8رياض: دار الطيبة،مسلم احلرش ، العبد اهللا النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان 

أجزاء.

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  م).2000هـ/1420عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي (.10

الكبعة األوىل، الرياض: مؤسسة الرسالة،احملقق عبد الرمحن بن معال اللوحيق كالم املنان،

جزؤ واحد.

فتح الباري بشرح صحيح م).2005هـ/1426(العسقالينبن حجرأمحد بن علي .11

17الطبعة األوىل، الرياض: دار الطيبة،احملقق عبد الرمحن بن ناصر الرباك، البخاري،

جزء.

املنهاج شرح صحيح مسلم بن م).1929هـ/1347النووي (حمي الدين حيي بن شرف.12

جزء.18الكبعة األواى، ، القاهرة: املطبعة املصرية األزهر،احلجاج

بريوت: ،املفردات يف غريب القرآن(دون السنة). يناألصفهابن حممد أبو القاسم حسني.13

جزءان.دار املعرفة، 
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دار املعجم املوضوعي آليات القرآن الكرمي،عبد الرءوف عصر (دون السنة). صبحى .14

الفضيلة.

دمشق: دار املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيم، ). 1416حممد سبام رشدي الزين، (.15

ة األوىل، جزءان.، الطبعالفكر

بريوت : دار معجم مقاييس اللغة،(دون السنة). بن زكريابن فارسألبو حسن أمحد .16

أجزاء.6، الفكر

، الدوليةمصر: مكتبة الشروق املعجم الوسيط، م). 2004هـ/1425جممع اللغة العربية (.17

الطبعة الرابعة، جزءواحد.

جممد بن مج.18

جزء.16، قاهرة: دار الشعبء علوم الدين،إحياالغزايل (دون السنة). مد بن حممد.19

التعليق حممد كرمي ب الدنيا والدين،م). أد1985هـ/1405ردي (املاأبو حسني .20

جزء واحد.بريوت: دار إقراء،راجح، 

القاهرة: دار ممجموع الفتاوى، م). 2005هـ/1426(احلراينتيميةتقي الدين أمحد .21

جزء.37الوفاء،

حقوق البطبعة حمفوظة املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم،هـ).1418(ـــــــــــ.22

.حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
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جامع األدب،م). 2002هـ/1423(اجلوزيبن القيممشس الدين حممد بن أيب بكر .23

أجزء.4الطبعة األوىل، القاهرة: دار الوفاء،مجعه يسري السيد حممد

جزءان.، بريوت: دار الكتب العلمية،مفتاح دار السعادةم).1998هـ/1419(ـــــــــــ.24

احملقق عبد الرمحن بن حسن قائد، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب،(دون السنة). ــــــــــ.25

جزء واحد.رياض: دار عامل الفوائد،ال

جة(دون السنة). النمري القرطيبعبد الربيوسف بن عبد اهللا بن حممد بن .26

بريوت: دار الكتب احملقق حممد مرسى اخلوىل، س املُجالس وشحذ الذاهن زاهلاجس،وأن

أجزاء.3الطبعة الثانية، العلمية،

خمتصر منهاج م).  1978هـ/1398قدامة املقدسي (ابن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن.27

واحد.املكتب اإلسالمي، الطبعة التاسعة، جزء دمشق:احملقق زوير الشاويش، القاصدين،

م). 2000هـ/1421السخاوي (حممد بن عبد الرمحن.28

جزء واحد.بريوت : دار ابن حزم، حممد خري رمضان يوسف، املسموعة،

،ر املنضور يف ذم البخل ومدح اجلودالدم).2005(زين الدين عبد الرؤوف املناوى .29

جزء واحد.بريوت: دار الكتب العلمية،،زيدياحملقق أمحد فريد امل

30.http://www.almoslim.net/files/almoslim_favicon.ico
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يات القرآن الكريمآفهرس  

صفحة سورة ورقم األية أية رقم

1

2،16،37

9

10

10

10

10

10

10

11 ،19

11

11

12

12

12

24سورة حممد: 

81سورة القصص: 

7سورة احلشر: 

77سورة القصص: 

261سورة البقرة: 

71سورة النحل: 

22سورة النور: 

67سورة الفرقان: 

7سورة احلديد: 

9سورة احلشر: 

90سورة املائدة: 

275سورة البقرة: 

27سورة اإلسراء: 

31سورة األعراف: 

24- 23سورة احلديد: 

أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا

...َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرضَ 

...َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى

اَر اآلِخرَةَ َوابـَْتِغ ِفي ...َما آتَاَك اللَُّه الدَّ

...مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَّهِ 

...َواللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِيف الرِّْزقِ 

...َوَال يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكمْ 

...َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا

...ِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقواأ

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهمْ  اَر َواْإلِ ...َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسرُ  ...يَاأَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ

...الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن ا ...لشََّياِطنيِ ِإنَّ اْلُمَبذِّ

...يَا َبِين َآَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكمْ 

...َواللَُّه َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ 
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20

18،21،22

19،38

19

19

19

23،25

27،45،47

33

34

35

36

37

39

44

44

44

180ورة آل عمران: س

37سورة النساء: 

128سورة النساء: 

19سورة األحزاب: 

38- 37سورة حممد: 

24- 23سورة احلديد: 

11-8سورة الليل: 

38سورة حممد: 

4سورة الفتح: 

46سورة احلج: 

74سورة البقرة: 

48سورة املائدة: 

76سورة القصص: 

11سورة الليل: 

185سورة أل عمران: 

89- 88اء: سورة الشعر 

210سورة البقرة:

...َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا َآتَاُهُم اللَّهُ 

...الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخلِ 

...الشُّحَّ َوأُْحِضَرِت اْألَنـُْفُس 

...َأِشحًَّة َعَلْيُكْم فَِإَذا َجاَء اْخلَْوفُ 

...ِإْن َيْسأَْلُكُموَها فـَُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا

...ِلَكْيَال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكمْ 

...وََكذََّب بِاحلُْْسَىن ، َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَـْغَىن 

...وا ِيف َسِبيِل اللَّهِ أَنـُْتْم َهُؤَالِء ُتْدَعْوَن لِتـُْنِفقُ آهَ 

...ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنةَ 

...فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصارُ 

...ُمثَّ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ 

...َوَلْو َشاء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدةً 

َناُه ِمَن اْلُكُنوزِ  ...َوَآتـَيـْ

ُه َمالُُه ِإَذا تـََردَّىَوَما يـُْغِين َعنْ 

ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ 

َفُع َماٌل َوَال بـَُنونَ  ...يـَْوَم َال يـَنـْ

ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهر ...َهْل أََتى َعَلى اْإلِ
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46

47

47

1سورة اإلنسان: 

20سورة الروم:

37سورة القيامة: 

...َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَابٍ 

َأَملْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن 

ُمثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، ُكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن ُمثَّ ِإنَّ 
َعثُونَ  تـُبـْ

33

34

35

فهرس األحاديث النبوية

صفحة مستخرج نص احلديث رقم

21

25

26

33

35

37

37

50

لبخاريا

مسلم

النسائي

البخاري

متفق عليه

متفق عليه

متفق عليه

البخاري

من آتاه اهللا ماال

...ظلمات يوم القيامةالظلماتَّقوا الظلم، فإنَّ 

...ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم

اْهلَمِّ َواحلََْزِن...اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن 

َضَرَب َرُسوُل اللَِّه عليه وسلم َمَثَل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصدِِّق...

أن رجالً سأل رسول اهللا ، أي اإلسالم خري...

ال يدخل اجلنة قاطع

أال وإن يف اجلسد مضغة...
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