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آتونــي بعرض ثيــاب آخــذه منكم • 
م١٢٠/٢

آخر ما عهد إلي رسول اهللا ژ م٣٩٧/٤• 
أأقبل وأنا صائم؟ فقال: م٢٧٦/١• 
اآلن بردت جلدته م١٠٤/١، م١٣٩/٣، • 

م١٨١/٤، م٥٠/٥
ابتغوا في مال اليتيم كي ال تستهلكه • 

الصدقة م١٤٨/٣
ابدأ بمن تعــول م٢٧٥/٢، م١١٠/٥، • 

١١١
أبدأ بمن تعول ثم أمك وأباك م٦٥/٤• 
ابدأ بنفسك م١١٠/٥• 
ابدؤوا بما بدأ اهللا به م٢٠٧/٦، ٣٠٧• 
أبصروه فإن جاء الولد على نعت كذا • 

م٣٦/٣
أبي وأبوك في النار م٣٤٤/١• 
موته •  قبل  اهللا ژ  رســول  كتاب  أتانا 

م١٥٠/٣
النبي ژ فأتيته فجلست •  أتانا ُمصدق 

إليه م٢٢٧/٦

أتاني آٍت من ربــي فأخبرني أو قال • 
م٣٦٣/٥

م٣٩٠/١، •  تمحها  السيئة  الحسنة  أتبع 
٣٩٢

أتحب أن تراها عريانة؟ م١٦١/٤• 
أترى لعاب النحل يليان البر بخالص • 

السمن م١٩/٢
أتشفع في حد من حدود اهللا يا أسامة  • 

م٢٤٧/٣، م٣٤٦/٤، م١٤٣/٥
أتقــوا اهللا في عثمــان وال تقولوا أنه • 

حرق المصحف م٩٨/٦
فإنهــن عوان •  النســاء  اتقــوا اهللا في 

عندكم م١٦٣/٣
الالعنان •  وما  قالــوا:  الالعنين،  اتقوا 

م٤٤٩/٣
اتقوا النار ولو بشق تمرة م٢٥٢/٢• 
أتؤذيك هــوام رأســك؟ فقلت: نعم • 

م١٢٥/٣
النبي ژ فقال: •  أتى رجل من فــزارة 

إن امرأتي م٢٦٣/٤
أتيت منها حرامًا مثل الذي م٣٠٥/٤• 

النبوية الشريفة واآلثار فهرس األحاديث 
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النبي ژ وفيــه وكان لي عليه •  أتيت 
دين فقضاني وزادني م٩٧/٢

النفــس وتردد في •  اإلثم ما حاك في 
الصدر م٤٤٣/٥

االثنان فما فوق جماعة م٤١٠/٦• 
االثنان فما فوقهما جماعة م٤٥٤/٢• 
أجرأ مني من يقول لما يعلم م٨٤/٤• 
نصبك •  أو  مشــقتك  قدر  على  أجرك 

م٤٨٧/١
أجرك على قدر نصبك م٤٨٩/١• 
أجرنا من أجرت م٢٢٢/٦• 
اجعل صالتك معنا م٢٠٩/٤، م٣٤١/٦• 
اجعله في كرش ناضحك م٤٠١/٢• 
أجنبــت فتمعكت في التــراب فقال • 

م٢٥٦/٢
أحب العمــل إلى اهللا مــا داوم عليه • 

صاحبه م٧٦/٥
أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون • 

م٤٧٤/٥
احتجبي منه م٢٥١/٤• 
احتجبــي منه يــا ســودة م٢٥٠/٤، • 

م٣٠٧/٥
احتجم رسول اهللا ژ حجمه أبو طيبة • 

م٤٠٠/٢، م٤٣٩/٦
احتجم رسول اهللا ژ وأعطى الحجام • 

أجره م٣٣٠/٦

الحجام •  وأعطــى  النبي ژ  احتجــم 
أجره م٤٥٤/٦

الظن •  بســوء  النــاس  من  احترســوا 
م٤٦٣/٥

أحدث مــع كل ذنب توبة الســريرة • 
بالسريرة م٣٢٢/٢

أحدهما ال ينظر إليه، واآلخر ال يغفر • 
اهللا له م٤٧٧/١

احذروا الشهوة الخفية، قالوا م٤٤٤/٥• 
إحرام الرجل في رأسه وإحرام المراة • 

في وجهها م٩١/٦
أحــق الشــروط أن توفــوا بــه مــا • 

م١٢٥/٢،  الفــروج  بــه  اســتحللتم 
م١٢٨/٤

أحق الشــروط أن توفى ما استحللتم • 
به الفروج م١٣٠/٤، ١٣١

ما •  بهــا  يوفــى  أن  الشــروط  أحــق 
استحللتم به الفروج م١٣٢/٢، ١٣٤

أحــق الغريم وبــرئ منهمــا الميت • 
م١٣٩/٣

أحق ما أكرم عليــه الرجل كتاب اهللا • 
م٣٩٩/٤

أحــق مــا وفيتم بــه من الشــروط • 
م١٠/٢، ١٣٧

أحــل لنا ميتتــان الســمك والجراد • 
م٣٧٦/٣
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أحلت لنا ميتتان (الســمك والجراد) • 
م١٤/٥،   ،٤٥٠ م١٩٢/٤،  م١٣٦/٣، 

م٢٣٤/٦، ٤١٩
أحي والدك قال: نعم م٢٧٥/٤• 
أخبرهــم أن اهللا أوجب عليهم صدقة • 

في أموالهم م٤٤٤/٣
اختالس يختلسه الشيطان من الصالة • 

م٣٤٢/٢
اختالف أصحابي لكم رحمة م٤٦٠/٤• 
اختالف أمتي رحمة م٤٦٠/٤• 
اختــالف العلمــاء رحمــة مــن اهللا • 

م٤٦٠/٤
أخذ ابــن عباس عطايــا معاوية وهو • 

عنده ظالم م٣٥٩/٥
أخطـأ عمر، وأصابت امرأة م٢٧٤/٢، • 

م٤٢٤/٤
تحت •  اهللا  جعلهم  إخوانكم خولكــم 

أيديكم م٤٠٢/٢
أخوك خير منك م٢٣٩/٤• 
ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم • 

م١٥٨/٢، م٣٠٢/٤، ٣٠٣
المســلمين •  عــن  الحــدود  ادرأوا 

بالشبهات م٣٣٠/٣
ادرأوا الحــدود عــن المســلمين ما • 

استطعتم بالشبهات م٧٨/٢، م٣١٧/٥،  
م٩١/٦

أدركتهــم وهــم يعطون فــي صدقة • 
رمضان م٣٢٤/٣

ادفنونــي فــي ثيابي فإنــي محاجج • 
خصمي م٢٦/٣

أدوا صاعًا من بــر أو قمح بين اثنين • 
م٣٢٢/٣

تمونون •  عمــن  الفطــر  أدوا صدقــة 
م١١٤/٢، ١١٥

أدوا العالئــق، فقالوا: يا رســول اهللا • 
م٢١٦/٢

أدوا عمن تمونون م١١٠/٥، ١١١• 
إذا آتاك اهللا ماالً فلير أثر نعمته عليك • 

م٤٣٧/٥
إذا آتــاك اهللا مــاالً فلير أثــره عليك • 

م٤٣٩/٥
إذا آتاك اهللا ماالً فلير عليك م٤٣٧/٥• 
إذا ابتلــت النعــال صــل بالرحــال • 

م٤٦٦/١
الرحال •  النعال فالصالة في  ابتلت  إذا 

م٤٦٩/١
إذا أتيت الصالة فكّبر م٢٩١/٢• 
إذا أدركتــم الصالة في مــراح الغنم • 

م٢١٧/٤، م٣٣٨/٦
إذا أرادت اللحوق به في الجنة م٤٣٨/٥• 
إذا اســتأذنكم النســاء إلى المساجد • 

بالليل م١٤٨/٦
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إذا استشــار أحدكم أخاه فليشر عليه • 
م٤١٨/٥

إذا اشــتد عليكم فاصنعــوا به هكذا • 
م٣٣٠/٤

إذًا أصوم م٣٣٨/٤• 
بالماء •  فاكسروها  عليكم  اغتلمت  إذا 

م٣٣٠/٤
إذا أقبلــت الحيضــة فاتركي الصالة • 

م٢٧٩/٥
الغسل •  فقد وجب  الختانان  التقى  إذا 

م٤٢٤/٦
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم • 

م١٢٤/١
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم • 

م١٢٥/١، ٣٥٨
 نعمة يحب أن • 

ً
إذا أنعم اهللا على امرئ

يرى م٤٣٧/٥
إذا أنعم اهللا على عبده نعمة م٤٣٩/٥• 
إذا بايعت أو اشــتريت فقل ال خالبة • 

م٢٥٠/٦
إذا بايعت فقل ال خالبة م٣١٢/٣• 
إذا بلغ الماء قلتين م٤١٩/٦• 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث • 

م٢٢٧/٤، م٢١٣/٦
إذا بلغ المــال أربعة آالف درهم فهو • 

كنز م٤٥٥/٣

زكاة •  ســائمتها  في  أربعين  بلغت  إذا 
م٦٩/١

إذا بلغكم حديث فاعملوا به واضربوا • 
بكالمنا م٤٣٤/٦

عليه •  عباده بحكم نصب  اهللا  تعبد  إذا 
دليالً م٤٥٠/٦

امرأته يجزئ عنهما •  الرجل  إذا جامع 
جزور م٣٤٥/٣

إذا جاوز الختــان الختان فقد وجب • 
الغسل م٢٦٤/٣، م٣٦٤/٤، م٤٦٥/٥، 

٤٦٦
ثمنه •  أكل  اهللا شــيئًا حــرم  إذا حرم 

م٢٧٨/٤
المرأة متعطــرة ومرت •  إذا خرجــت 

على قوم م١١٠/٦
عن •  فتمســك  الدم  المــرأة  رأت  إذا 

الصالة م١٧٣/١
إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغســل • 

م٤٦٧/٥
إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة وجهها • 

م٢٦٣/٣، م٣٦٣/٤
الظلم فأوجع •  يتعمد  إذا رأيت الخصم 

رأسه م١٧٦/٢
إذا رأيت مثل الشــمس فاشهد، وإال • 

فدع م٢١١/١، ٢١٣، م١٥٧/٢، ١٦٠، 
٣٢١، م١٧/٣، م٨٥/٤، ١٨٨
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إذا رأيــت المني في ثوبــك إن كان • 
رطبًا م٣١٦/٣

عهودهم •  مرجــت  الناس  رأيــت  إذا 
م٢١٩/٤

إذا رأيتــم مــن يبيــع أو يبتــاع في • 
المسجد م٣٥٤/٣

على •  فاعرضوه  عني حديث  روي  إذا 
كتاب اهللا م٢٤٣/٦

إذا ســجد أحدكم فال يبرك كما يبرك • 
البعير م٢١٤/٤، م٣٤٥/٦

أحدكم •  إنــاء  في  الكلب  شــرب  إذا 
فليغسله م١٩٩/٤، م٣١٣/٦

استحل من •  بما  دارها  لها  إذا شــرط 
فرجها م١٢٩/٤

إذا شك أحدكم فليتحر م٢٧٠/٣• 
إذا شــك أحدكم في صالته فلم يدرِ • 

م١٧٥/١
إذا شــك أحدكم في صالته فلم يدرِ • 

كم صلى م١٧٠/١
 • فليتحر في صالته  أحدكم  شــك  إذا 

الصواب م١٢/٣
إذا شــك أحدكــم فــي صالتــه كم • 

فليستقبل الصالة م١٧٣/١
إذا شك أحدكم في صالته هل صلى • 

ثالثًا م١٧٤/١
إذا صح الحديث فهو مذهبي م٤٣٤/٦• 

إذا صرفت الطرق فال شفعة م١٢٦/٥• 
إذا ظننتم فال تحققوا م٢٠٣/٣• 
إذا علمت مثل الشــمس فاشــهد أو • 

فدع م١٥٨/٢
إذا قال الرجل ألخيه يا كافر م٣٧٥/٥• 
إذا قطــع الســارق فال ضمــان عليه • 

م١٦٨/٦
إذا قطــع الســارق فــال غــرم عليه • 

م٢٦٣/٢
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت • 

م٣٥٢/٣
إذا كان الــدرع ســابغًا يغطي ظهور • 

قدميها م٤٥٢/١
إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم • 

أسخياءكم م٤١٨/٥
إذا لم تستح فاصنع ما شئت م١٧/٤• 
انقطع عمله إال من •  آدم  ابن  إذا مات 

ثالث م٥٩/٢، م١٤٢/٣، م٧٥/٥
إذا مات الرجل أو أفلس م٤٨٠/١• 
إذا مت فضعوني في القبر ثم شــنوا • 

علي التراب م٣٨٩/٤
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ م٤٢٠/٦• 
إذا مــس الختاُن الختــاَن فقد وجب • 

الغسل م٢٦٦/٣، م٢١٢/٦
إذا مس الختاُن الختاَن وجب الغسل • 

م٣٦٦/٤
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إذا وســع اهللا عليكم فأوســعوا على • 
أنفسكم م٤٣٩/٥

إذا وقــع الذبــاب في إنــاء أحدكم • 
فاملقوه م٣٧٨/٣

الطرق •  الحــدود وصرفت  وقعت  إذا 
م٦٨/١، م٤٢/٤، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٥٨

أحدكم •  إنــاء  فــي  الكلب  ولــغ  إذا 
فليغسله سبع مرات م٢٠٤/٥

أحدكم •  إنــاء  فــي  الكلب  ولــغ  إذا 
فليغسله سبعًا م٤١٧/٦

أذبح وال حرج م١٢٣/٣• 
اذكــروا الفاســق بما فيــه م٢٣٤/٤، • 

٢٣٥، ٢٣٦
إذنها صماتها م٥١٠/١، ٥١١، م٢٩٥/٣• 
اذهب أنت ومالك ألبيك م١٨٣/٤• 
اذهــب فقد عققــت ولــدك قبل أن • 

يعقك م٨٩/٥
أن يعقك •  قبــل  فقــد عققتــه  اذهب 

م٤٤٧/٥
وليحلل •  اســتهما  تم  فتوضيــا  اذهبا 

م٨٢/٢
مفطرًا •  أكنت  تمضمضــت  لو  أرأيت 

م٧١/١
أرأيت لو كان على أبيك دين م٧١/١، • 

٣٤٠، م١٠٣/٢، ١٠٧، م٤٨/٥
أرأيت لو كان على أمك م٤٩/٥• 

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه • 
وزر م٣٠٠/٣

اربع من كن فيه كان منافقًا م٣٤٩/١• 
اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون • 

غائبًا م٤٧٣/٥
ارتقيــت بيت أختي حفصــة فرأيت • 

رسول اهللا ژ م٤٥٠/٣، م٣٢١/٦
ارجــع أبا وهــب إلى أباطــح مكة • 

م٢٥٩/٣
ارجع فصل فإنك لم تصل م٤٧٨/١، • 

م٢٩١/٢، م٢٢٥/٣، ٢٢٦
اهللا •  بقضــاء  ُقتل  أنــه  بذلــك  أردت 

م٢٦١/٤
األرض هللا ثم هي لكم م٣٨٨/٢• 
ارفع اإلزار فإنه من المخيلة م٧٨/٤• 
ارم فداك أبي، وأمي م٣٥٧/٤• 
ارمِ وال حرج م١٢٣/٣• 
أرى أن تفي لها بشرطها م١٣٠/٤• 
أرى أنه إذا شرب هذى وإذا م١١٩/٦• 
استأمروا النساء في أمرهن فإن م٣١٣/٤• 
استشرفوا العين واألذن م٦٨/٣• 
استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من • 

الدلجة م٧٧/٥
االستقسام باألزالم م٤٢٥/٢• 
وإال •  لك  أذنوا  فإن  ثالثًا  االســتئذان 

فارجع م١٦١/٤
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اســق زرعك ثم أرســل المــاء إلى • 
جارك م١٧٦/٢

القطع عن •  الخطاب  أســقط عمر بن 
السارق في م٢٧٨/١

اإلسالم يحُب ما قبله م٢٥٠/٦• 
اإلسالم يعلو وال يعلى عليه م٣٧٣/٤، • 

،٣٧٧
أسلم أبو سفيان وهو في بطن الظهران • 

م٤٥٥/٦
اشتر من هذا الجلب شاة م٣٦٦/٣• 
اشترطي لهم الوالء م١٣١/٢، م٢٧٠/٤• 
اشتريها واشترطي لهم الوالء م٣١٩/٤• 
اشتريها واعتقها م٤٠٣/٢، م٣١٩/٤• 
أشد عداوة لك أقرب رجل م٤٦٣/٥• 
الوالدين •  وعقــوق  بــاهللا،  اإلشــراك 

م٤٤٧/٥
اشربوا من أبوالها وألبانها م١٩٩/٢• 
اشربوا وال تسكروا م٣٢٩/٤• 
نة، وقال لآلخر م٤٤٨/٦•  أصبت الس
الســماء •  النجوم في  أصحابي بمنزلة 

م٤٦٠/٤
أصل كل خطيئة حب الدنيا م٤٢٦/٥• 
اصطلحنا على حب الدنيا م٤٢٨/٥• 
أطيعوني ما أطعت اهللا فيكم م١٦٥/٤• 
أعتق رقبة م٤٢٣/١، م١٧٦/٦• 
أعراقي أنت، قلت: بل عالم م١٢٣/٥• 

اعرف عفاصهــا ووكاءها وعددها ثم • 
عرفها سنة م٤٣١/٣

اعــرف عفاصهــا ووكاءهــا وزنهــا • 
م٤٣٠/٣

به شاة •  دينارًا يشتري  النبي ژ  أعطاه 
م٢٤٦/١

فلم يجدوا إال سنًا •  له  أعطوه، فطلبوا 
م٩٤/٢

قبلي •  تُعط أحدًا  لم  أعطيت خمســًا 
م٢٩١/٣

قبلي •  نبُي  يعطهن  لم  أعطيُت خمسًا 
م٢٧/٥

نبي قط •  يعطهن  لم  أعطيُت خمســًا 
م٢٦/٥

ألمتي •  فادخرتهــا  الَشــفاعة  أعطيت 
م٢٩١/٣

أعطيني يا محمد حقي إنكم م٩٨/٢• 
مســؤوالت •  فإنهن  باألصابع  اعقدن 

مستنطقات م٦٠/٥
أعقلها وتوكل م٤١٥/٥، م١٣٠/٦• 
اعلموا شهر تؤدون فيه زكاة أموالكم • 

م٤٢٢/٤
أعليه دين؟ قلنا: ديناران م١٣٩/٣• 
األعمال بالنيات م٣٣٩/٤• 
اعملوا فكل ميسر لما ُخلق له م٧/٤، • 

٨٢، م١٣١/٦
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اغز بني فالن مع فالن م٢١١/٢• 
اغســلنها بمــاء وســدر واجعلــن في • 

م٢٦٢/٥
اغسلوا موتاكم م١٩٤/٥• 
اليوم •  ذلك  في  الســؤال  عن  اغنوهم 

م١٨١/٣
أفطر الحاجم والمحجوم م٤٣٩/٦• 
افعلي ما يفعله الحاج غير أن م١٢٧/٥• 
اليوم •  اغنوهم عن المســألة في سائر 

م٣٢٦/٣
الناس •   أم فمــن  معاذ  يــا  أنت  أفتاٌن 

فليخفف م٤٧٣/٥
أفر من قضاء اهللا إلى قدره م١٣٠/٦• 
أفِر من قضائه إلى قدره م٨٢/٣• 
أفرارًا من قضــاء اهللا يا أمير المؤمنين • 

م٨٢/٣
فقضيته •  ديــن  عليه  كان  لــو  أفرأيت 

م١٤٠/٣
بالحالل •  وأعلمكــم  زيد  أفرضكم 

والحرام م١٩٤/٤، م٣٥٠/٦
افرقوا رؤوسكم فإن اليهود ال يفرقون • 

م٢٠٢/٦
أفضل الجهاد حج مبرور م٢٧٦/١• 
أفضل ما أكل الرجل من كسبه م٥٨/٢• 
أفعمياوان أنتما م١٦٣/٤• 
أفيشرب الماء البارد؟ قيل: نعم م١٩/٢• 

اقتلوها، فسبقتنا، قال: م٤٣/٢• 
أقضاكم علي م٢٠٩/١، م١٨٥/٦• 
اقضوا فدين اهللا أحق أن يقضى م٤٩/٥• 
اقضي بينهم فإن أحســنت فلك عشر • 

حسنات م٢٠٩/١، م١٨٥/٦
أقضي فيه برأيي فإن كان صوابًا فمن • 

اهللا م٢١٧/٢
اقضي ما يقضي الحاج غير أال تطوفي • 

في البيت الحرام م٣٢١/٣
اقضيا يومًا مكانه م٤٤٤/١، ٤٤٥• 
اقرأ ما تيسر من القرآن م٣٦٤/٦• 
األقراء األطهار م٢٨٦/٦• 
أكرم ود أبيك م٢٧٧/٤• 
األكل في األسواق دناءة م٨٩/٦• 
أكلفوا من األعمال ما تطيقون م٧٧/٥• 
أكما يقول ذو اليدين؟ م٦٩/٤• 
أال أصلي لكم كما صلى رســول اهللا • 

م٥٩/٦
أال أعلمك ما هو أيسر عليك م٤٩٠/١• 
أال إن اشترط شــرطًا ليس في كتاب • 

اهللا م١٣٠/٢
إال أن تكون رقمًا في ثوب م٣٣٥/٢• 
أال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام • 

م٣٩٥/٢
وأعراضكم •  وأموالكم  دماءكم  إن  أال 

م٤١٥/١، ٤١٦، م٢٨/٥، ٢٩، ١٠١



٨١ فهرس األحاديث النبوية الشريفة واآلثار

م٩٣/٤، •  الجاهلية موضوع  ربا  إن  أال 
٣٨٩

أال إن صدقة الفطــر واجبة على كل • 
مسلم م٢٩٩/٦

أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة • 
الرمي م٣٦٨/١، م٣٥٧/٤

إال إن الناس لم يؤتوا في الدنيا شيئًا • 
م٨٧/٥

أال أنبئكــم بأكبر الكبائــر م٣٤٨/١، • 
م٤٤٧/٥

إال بحقها م٢٠٨/٢• 
وأنت غضبان •  اثنيــن  بين  تحكم   أال

م١٧٦/٢
إال صلحًا أحل حرامًا أو حرم حالالً • 

م١٤٩/٤
أال صلوا في رحالكم م٤٦٦/١• 
الجاهلية موضوع •  ربا  ربا من  أال كل 

م٤٢٣/٢
إال النصر والنصيحة والرفادة م٣٨١/٤• 
أال هل بّلغت اللهم فاشهد م١٦١/٥• 
أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت • 

م٥١٤/١
التمس شــيئًا ولو خاتمــًا من حديد • 

م١٢٨/٢
التمــس ولــو خاتمــًا مــن حديــد • 

م١٥٦/٢، م٢٢٤/٤

إلحق بخالد بن الوليد فال يقتلن ذرية • 
م٣٢٨/٣

ألحقوا الفرائض بأهلها م١٩٠/٢• 
الناس وظلهم •  الذي يتخلى في طرق 

م٤٤٩/٣
الذين يضاهون بخلق اهللا م٢٧٨/١• 
الذين يقولون ال قدر م٧٨/٣• 
أبا •  يــا  ُنهينا عــن ذلك  قــد  ألســنا 

عبد  الرحمن م٣٢١/٦
ألك إبــل، قال نعم: قال: مــا ألوانها • 

م٢٦٣/٤
ألك بينة؟ قال: ال م٩٣/٢• 
ألك والدان؟ قال: نعم م١٥٧/٤• 
اهللا اهللا في أصحابي م٨٧/٦• 
اللهم أحييني ما دامــت الحياة خيرًا • 

لي م٨٣/٤
اللهم العن عصية اهللا ورسوله م١١٠/٣• 
اللهم إني أبــرأ إليك مما صنع خالد • 

م٣٢٧/٣
الشــيطان •  من  بك  أعــوذ  إني  اللهم 

الرجيم م٤٣٧/٥
نيســابور •  كإيمان عجائز  إيمانًا  اللهم 

م٨٩/٥
اللهم بارك له في صفقة يمينه م٣٦٦/٣• 
اللهم فقهه فــي الدين وعلمه التأويل • 

م١٩٤/٤، م٣٥٠/٦
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اللهم هذا عني وعن من لم يضح من • 
أمتي م١٣٩/٣

إلى أن تتزوجي م٣٩٨/٦• 
أليس يشهد أن ال إله إال اهللا م١٠٠/٥• 
شــئتم •  ما  وادخروا  فكلــوا  اآلن  أما 

م١٣٦/١
أما أبو جهم فال يضع عصاه م٢٣٥/٤• 
يطعمني •  ربــي  ومعي  أبيــت  أنا  أما 

ويسقيني م١٩٦/٢
أســتحلفك •  إنــي أصدقــك وال  أما 

م٣٢٦/٦
أما بعد، فــإن القضاء فريضة محكمة • 

م٤٢٥/٤
أمــا بعد فما بــال أناس يشــترطون • 

شروطًا م٣١٩/٤
أما ذلــك المقتول فقــد مضى على • 

صدقه م٢٥٤/٢
أما كنت تؤدي لنا الجزية؟ م٤٢١/١• 
أما له ثوبان غير هذين م٤٣٨/٥• 
له •  وأخشاكم  إني ألتقاكم هللا  واهللا  أما 

م٩/٥
اإلمام ضامن م١٧٨/٤• 
اإلمــام ضامــن والمــؤذن مؤتمــن • 

م٣٠/١، م١٧٧/٤، ١٧٩
بالنار •  تغل  أن  قبل  رقابكم  امســحوا 

م٨٧/٢

الشكر •  يبطل  مما  بالمعروف  االمتنان 
ويمحق األجر م٣٩٠/١

أمــر بــالل أن يشــفع األذان ويوتر • 
اإلقامة م١٦٢/٦

أمر الجاهلية منسوخ إال ما قام دليله • 
م٤٢٢/٢

أمر عمر ƒ عمار بن ياســر أن يأتي • 
أبا الحسن م٤٥٢/٥

فــي وجوه •  أن يحثى  النبــي ژ  أمر 
المداحين التراب م٤٣١/٥

م١٥٣/٢، •  المشركين  أقاتل  أن  أمرت 
٢٠٧

أمرت أن أقاتل الناس م٢٨٦/٥• 
أُمرُت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا • 

أن ال إله إال اهللا م٥٠٥/١، م٢٠٦/٢، 
٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٢، م١٠٢/٥، 
 ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٢٨٤

٣٨٥
يقولوا •  الناس حتــى  أقاتل  أن  أُمــرت 

ال  إله إال اهللا م١٥١/٢، ١٥٣، م٣٢٧/٣، 
م٢٩٠/٤

أُمرت أن ال أقاتل الناس م١٠٣/٥• 
أمرنا أن نحكم بالظاهر م٩٨/٥• 
أمرها رســول اهللا ژ أن تؤخر الظهر • 

وتعجل العصر م١٣٧/١
أمسك عليك هذا م٤٠٠/١• 
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امشِ خلف األسود وال تمشي خلف • 
المرأة م١٦٢/٤

أمك ثــم أمك ثــم أباك ثــم أدناك • 
م٢٧٥/٤

أمــك؟ قــال: ثم مــن؟ قــال: أمك • 
م١٥٨/٤، م٤٤٩/٥

«أمك» •  قــال:  من؟  ثــم  قال:  «أمك» 
م٢٧٥/٤

أن أبا بكر ƒ حلــف أن ال يتصدق • 
على مسطح بن أثاثة م١٢١/٤

أبا بكر ƒ غســل زوجته أسماء •  أن 
بنت عميس م٣٦٧/٤

أن أبــا بكــر لما ســأله رجــل عن • 
النبي ژ قال له م٤٠٥/٦

ثمر •  عائشــة  بكر وهب البنته  أبا  أن 
نخل م١١٢/٤

أبــا ســفيان رجل شــحيح فهل •  إن 
م٣٣/٣

أن أبــا عمرو بن العــالء وعمرو بن • 
عبيد اجتمعا م٣٦٤/٥

أن أبــا موســى األشــعري ƒ أتى • 
عائشة زوج النبي ژ فقال: م٢٦٤/٣

أن أبا موســى األشــعري أتى عائشة • 
زوج النبي ژ فقال لها: م٤٦٥/٥

أن أباها زّوجهــا وهي ثيب فكرهت • 
م٣١٥/٢

أن ابن عباس سئل عن الُقبلة للصائم • 
م٤٦٥/١

البيعة •  العباس كان يصلي في  ابن  أن 
م١٥/٢

أن ابــن عبــاس كان يفتتــح الصالة • 
ببسم اهللا م٥٩/٦

أن ابــن عمــر كان ال يقرؤهــا فــي • 
م٣٢٣/١

أن أبو ذر ƒ طلب من النبي ژ أن • 
يؤمره م٣٩٤/١

إن أحدكــم ال يدري أيــن باتت يده • 
م٤٦٤/١

إن أحق ما أخذتم عليــه أجرًا كتاب • 
اهللا م٢٠٤/٢

توبة •  عنده  فأحــدث  ذنبًا  أحدثت  إن 
م٣٧٠/١

إن أديت زكاته فليس بكنز م٤٥٦/٣• 
إن أردت أن يطوقــك اهللا بــه طوقــًا • 

م٣٩٨/٤
إن أردت اللحــوق بي فلتكن بلغتك • 

من الدنيا كزاد م٤٣١/٥
إن أشــد ما أخافه عليكــم خصلتان • 

م٤٢٨/٥
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم م١٨٧/٤• 
فقــال •  النبــي ژ  أتــى  أعرابيــًا  إن 

األعرابي له: ما تقول م٤٤٨/٢
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أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن • 
عليها م١٧٣/٤

الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها •  إن 
م٢٧٨/٤

إن الــذي حرم شــربها حــرم بيعها • 
م١٣٢/٣

إن اهللا إذا أنعم على عبده نعمة م٤٤١/٥• 
أن اهللا أمر نبيه موســى ‰ أن ُيذكر • 

قومه بأيام اهللا م٥٨/٦
إليه •  ُيتقرب  إن اهللا تبارك وتعالــى ال 

بالغضب م١٨٣/٢
تبارك وتعالــى ال يقبل صالة •  إن اهللا 

عبد مسبل إزاره م٤٧٨/١
به •  أمتي ما تحدث  إن اهللا تجاوز عن 

أنفسها م٤٠٢/١
به •  أمتي ما حدثت  اهللا تجاوز عن  إن 

نفوسها م٧٦/٢
وسوســت •  عما  ألمتي  تجاوز  اهللا  إن 

م٢٤٠/٥
إن اهللا تجــاوز لي عن أمتــي الخطأ • 

والنسيان م٣٧٧/١
إن اهللا جميل يحب الجمال م١٤١/٤• 
إن اهللا حــرم بيــع الخمــر، والميتة • 

والخنزير م١٧١/٥
إن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم • 

م٣٥٦/٥

وثمنها •  وبيعها  المغنيــة،  اهللا حرم  إن 
م١٧٢/٥

إن اهللا حيـي كريم يكني م٢١٢/٥• 
أن اهللا خلق نفسه م٢٩٠/٦• 
إن اهللا زادكم صالة م٢٨١/٦• 
طيبــًا •  إال  يقبــل  ال  طيــب  اهللا  إن 

م٣٩١/٤
إن اهللا 8 أحل حــالالً وحرم حرامًا • 

م٧٠/٥
أعطــى كل ذي حق حقه •  اهللا 8  إن 

م٢٣٥/٦
لك •  ويقول  السالم  يقرئك  اهللا 8  إن 

م١٨٣/٤
إن اهللا فــرض فرائض فــال تُضيعوها • 

م٣٢٧/٤
أن اهللا قال: قد استجبت م٧٥/٢• 
أن اهللا قــال: قــد اســتجبت دعاءكم • 

م٣٧٥/١
أن اهللا قال: قد استجبت لكم م٢٢٤/٣، • 

٢٩١، م٢٠٠/٥
إن اهللا قــد أعطــى كل ذي حق حقه • 

م٢٩٧/٦
إن اهللا كره لكم قيل وقال م٢٤١/٥• 
إن اهللا ال يحب المخيلة م٧٨/٤• 
إن اهللا ال يستحي من الحق م٢٦٣/٣، • 

٢٦٤، م٣٦٣/٤، ٣٦٤
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يقبل صالة رجل مســبل •  اهللا ال  إن 
م٤٧٨/١

إن اهللا لــم يجعل شــفاء أمتي في ما • 
حرم عليها م١٩٨/٢، ١٩٩

إن اهللا لم يجعل شفاء أمتي في محرم • 
م١٩٨/٢

إن اهللا لم يجعل شفاءكم في ما حرم • 
عليكم م٢٠١/٢

إن اهللا هــو الخافض الرافع المســعر • 
م١٤٦/٦

إن اهللا هو المســعر القابض الباســط • 
الرازق م٢٧٤/١

الخمر •  بيــع  اهللا ورســوله حــرم  إن 
والميتة م١٣٣/٣

الميتة •  بيــع  حــرم  ورســوله  اهللا  إن 
والخمر م١٧١/٥

أن اهللا ورســوله حرمــا بيــع الخمر • 
م٢٧٨/٤

إن اهللا يحب أن تؤتى رخصه م٣٢/٦، • 
٣٣، ٣٤

إن اهللا يحــب أن تؤتــى رخصه كما • 
م١١/٥، م٢٧/٦، ٢٨، ٣٠

إن اهللا يحب أن يــرى أثر نعمته على • 
عبده م٤٣٨/٥، ٤٣٩، ٤٤٠

إن اهللا يحب أن يرى على عبده حسنًا • 
م٤٣٧/٥

الذي •  المتبذل  المؤمــن  إن اهللا يحب 
م٤٤٠/٥

إن اهللا يعطــي الدنيا مــن يحب ومن • 
يبغض م٤٢٨/٥

الدين •  إال  الذنوب  يغفر جميع  اهللا  إن 
م٤٤٨/٢

إال •  للشــهيد كل شــيء  يغفر  اهللا  إن 
الدين م٣٥٤/٤

أن أم ُسليم جاءت إلى رسول اهللا ژ • 
فقالت: م٢٦٣/٣، م٣٦٣/٤

أن أم سليم سألت رسول اهللا ژ عن • 
المرأة ترى م٤٦٧/٥

أن أم ولــد بيعــت على عهــد عمر • 
م٧٥/١

أن امــرأة أتــت النبــي ژ فقالــت • 
م١٠٦/٢

أن امــرأة أتت النبــي ژ فقالت: إن • 
أمي ماتت وعليها صوم م٤٩/٥

له: إن •  النبي ژ فقالت  امرأة أتت  أن 
فريضة اهللا في الحج م٤٨/٥

له: إن •  النبي ژ فقالت  امرأة أتت  أن 
فريضة الحج م١٠٣/٢، ١٠٧

أن امرأة جاءت إلى علي وابن عباس • 
م٧/٢

أن امرأة جاءت إلى النبي ژ فقالت: • 
يا رسول اهللا م١٢٨/٢
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أن امرأة ســألت رســول اهللا ژ عن • 
صوم نذر م١٤١/٣

أن امرأة سألت عائشة عن المرأة تجر • 
م٤٠٣/٣

يا رسول •  النبي ژ:  امرأة ســألت  أن 
اهللا إن أبي م٣٤٠/١

أن امرأة سألته عن امرأة جعلت بردها • 
م١٨٣/٢

أن امرأة من خثعــم جاءت النبي ژ • 
تستفتيه قالت م١٣٩/٣

ارتدت •  أم رومان  لهــا  يقال  امرأة  أن 
عن اإلسالم م٢٢٤/٢

إن أُمة مســخت فال أدري لعله منها • 
م٣٨٤/٤

أموالكم وأعراضكم عليكم حرام •  إن 
م٣٥٨/٥

إن أمــي ماتــت وعليها صــوم نذر • 
م١٠٦/٢

أن األنصار إذا حزبهم أمر م٤١٩/٥• 
إن أوالدكم من كسبكم م١٨٧/٤• 
إن اإليمان نور يقذفــه اهللا في القلب • 

م٨٩/٥
إن بالمدينة أقوامًا ما ســرتم مســيرًا • 

م٧١/٤
أن بعض أصحاب رسول اهللا ژ كان • 

يصلي المقابر م١٣/٢

على •  واليمين  المدعي  على  البينة  أن 
المدعى عليه م١٨٠/١

على •  واليمين  المدعي  على  البينة  أن 
من أنكر م٢٩٧/٤

أن ثعلبة وأسيد بن سعنه أسلما م٩١/٤• 
أن ثــورًا مر في بعــض دور المدينة • 

فضربه م٤١٦/٤
إن جاء يطلب ثمن الكلب فامأل فمه • 

ترابًا م١٣٣/٣
إن جاءت به أُميعر سبطًا فهو لزوجها • 

م٣٨٠/٥
إن جاءت به علــى صفة كيت وكيت • 

م٨٢/٢
أن جابرًا باع النبي ژ جمالً واشترط • 

م١٣٥/٢
أن جرير بن عبد اهللا أراد أن يشــتري • 

فرسًا م٤٨٧/١
إمام •  بــدون  تصــح  ال  الجمعــة  إن 

م٩٣/٦
إن الجنة ال يدخلها العجائز م٢٦١/٤• 
إن الحاكم إذا أصاب فله عشرة أجور • 

م٢٠٦/٣
يقوم •  كان   ƒ اليمــان بن  أن حذيفة 

ليلة م١٨٧/٢
وبينهما •  بين  والحرام  بين  الحالل  إن 

أمور م٥١٤/١
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إن الحــالل بين وإن الحــرام بين... • 
م٤٦١/١

أكثر •  أمه  يبقى في بطن  الحمل ال  إن 
من م٩٢/٦

إن خالد بن الوليد ƒ أكله بحضرته • 
م٣٨٤/٤

إن خالطهــا كالب لم تســم عليها • 
م١٨٠/٦

إن خيركم أحسنكم قضاء م٩٤/٢، ١٤٠• 
إن دم الحيض ثخين يعرف، فإذا كان • 

ذلك م٤٥١/٦
إن دماءكــم وأموالكــم عليكم حرام • 

م١٨٥/٤
وأعراضكم •  وأموالكــم  دماءكــم  إن 

عليكم حرام كحرمة م٥٠٢/١
إن الدين يسر م١١٣/١• 
إن الدين يسر ولن يشــاد الدين أحد • 

إال غلبه م١١٢/١، م٢٠/٢
إن ذلــك عــرٌق وليــس بالحيضــة • 

م٢٧٩/٥
إن رأيت مثل الشــمس فاشــهد وإال • 

فدع م٢٣٠/٤
النجاشي فهي •  إلى  إن رجعت هديتنا 

لك م٦١/٣
بمكة •  بالخطيئــة  ليهــم  الرجــل  أن 

م٣٨٧/١

إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله • 
أجود م٤٣٩/٥

أن رجــالً ابتــاع عبــدًا فأقــام عنده • 
م١٥١/٤، م٥/٥

أن رجــالً أتى رســول اهللا ژ، فقال: • 
يا رسول اهللا إن امرأتي م٢٦٣/٤

أن رجالً أتى عبــد اهللا بن عمر فقال: • 
يا أبا عبد الرحمن م١٤٢/٢

ادعــى بين يدي رســول •  أن رجــالً 
اهللا ژ نتاج ناقة م٣٢٤/٥

النبي ژ للخروج •  اســتأذن  أن رجالً 
معه في الجهاد م١٥٧/٤

أن رجــالً أصــاب مــن امــرأة ُقبلة • 
م٣٧٣/١

أن رجالً أقر أنه زنى بامرأة م٢٤٤/٣• 
أن رجالً تزوج امــرأة على عهد عمر • 

م١٣٠/٤
أن رجالً جــاء إلى النبــي ژ فقال: • 

يا رسول اهللا إن ولدي هذا م٨٩/٥
أن رجالً جــاء إلى النبــي ژ فقال: • 

يا رسول اهللا من أحق الناس بصحبتي 
م١٥٨/٤

أن رجالً جاء إليه يشــكو ولده فقال • 
الولد م٤٤٧/٥

أن رجــالً جعل ماله في المســاكين • 
بدافع الغضب م١٨٣/٢
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أن رجــالً خــرج يجــر إزاره خيالء • 
فخسف اهللا به األرض م٣٧/٦

أن رجالً ذكر أمــام أبي هريرة صالة • 
بالطور م٤٠٠/٥

أن رجالً رهن بدين عند رجل فرســًا • 
م٢٤٥/٤

أن رجالً ســأل رســول اهللا ژ فقال: • 
يا رسول اهللا ابتعُت قالدة م٢٧٨/٦

أن رجالً سأل عمر بن الخطاب شيئًا • 
فقال: م٤٤٦/٤

أن رجالً سأل النبي ژ إن أبي أدركه • 
الحج م١٤٠/٣

أن رجالً شرط لزوجته أن م١٣٠/٤• 
أن رجالً شــهد عند علــي ƒ على • 

رؤية هالل م٤٢٠/٢
أن رجالً صّلى وهو مسبل إزاره م٤٧٩/١• 
ساعده •  على  رجالً  ضرب  رجالً  أن 

بالسيف م٤٢١/٣
ته •  أن رجــالً عطس في الصالة فشــم

رجل م١٥/٣
أن رجالً قال: إن أمي أفتلتت نفســها • 

م١٣٨/٣
أن رجالً قــال للنبي ژ: إني رجل • 

أخَدع في البيع م٣١٢/٣
يكفر •  فهل  للنبــي ژ،  قال  رجالً  أن 

عنه م١٣٨/٣

أن رجالً قال: واهللا يا رســول اهللا إني • 
ألتأخر م١١٩/١

أمي •  إن  اهللا  يا رســول  قال:  أن رجالً 
توفيت وأنا غائب عنها م١٣٨/٣

وقد ضرب •  عمــر  إلى  قدم  أن رجالً 
م٤٥٠/٥

أن رجــالً كان ُيخــدع فــي البيــوع • 
م٧٤/٣

أن رجالً من ربيعة سأل رسول اهللا ژ • 
م٢٥٦/٢

أن رجالً من الصحابة كان يصلي في • 
قباء م٢٧٩/١

أن رجالً من الصحابة يقال له حبيب • 
م٣٥٧/٤

أن رجالً من فزارة أتى رسول اهللا ژ • 
م٢٦٣/٤

أن رجالً نزل بعلي ƒ فقال له: ألك • 
خصم م٣٩٦/١

أن رجالً يقال له أبو إسرائيل نذر أال • 
يتكلم م١٢/٥

أن رجالً يقال له: أبو إسرائيل نذر أن • 
م١٩٢/٢

النبي ژ في •  أن رجلين اختصما إلى 
دابة م٩٠/٢، ٩٢

أن رجلين اختصما فــي دابة أو بعير • 
م٣٢٣/٥
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أن رجلين اســتبا في زمن عمر فقال: • 
م٣٣١/٣

أن رســول اهللا ژ أجاز شهادة القابلة • 
م٤٣٤/٢

بناس من •  اســتعان  اهللا ژ  أن رسول 
اليهود م٣٨٧/٢

أن رسول اهللا ژ أمرها أن تجمع بين • 
الظهر والعصر م٥٥/٤

أبــا جهم •  أن رســول اهللا ژ بعــث 
مصدقًا فالجه رجل م٤٢٢/٣

أن الرســول ژ تــزوج ميمونة وهو • 
حالل م٢٠٧/٤، م٣٤٨/٨

أن رسول اهللا ژ رأى رجلين يصليان • 
أحدهما م٤٧٧/١

عنوة •  خيبــر  فتح  اهللا ژ  رســول  أن 
م٣٨٣/١

أن رسول اهللا ژ فرق بين المتالعنين • 
م٢٥٣/٤

بمعاهد •  مسلمًا  قتل  اهللا ژ  رسول  أن 
م٣٧٧/٢

اعتكــف •  إذا  أن رســول اهللا ژ كان 
م٣٧٢/٣

أن رســول اهللا ژ كان يصبــح جنبًا • 
م٢٠٧/٤، ٢١٣، م٣٤٤/٦، ٣٤٨

أن رســول اهللا ژ كان يؤتى بالرجل • 
المتوفى م١٣٩/٣

أن رســول اهللا ژ كبر في صالة من • 
م٤٦٦/٥

أن رســول اهللا ژ لم يجعل لها نفقة • 
وال سكنى م٢٤٤/٦

أن رسول اهللا ژ لما استلم الركن م٢٠/٢• 
وأذنه •  رأسه  مســح  اهللا ژ  رسول  أن 

م٨٧/٢
السلع •  تباع  أن  نهى  اهللا ژ  إن رسول 

حيث م١٩٨/٥
إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف • 

الناس م١١٣/٣
أن رهطًا جــاؤوا إلى بيــوت أزواج • 

النبي فسألوا عن عبادته م٩/٥
أن الزبير ورجالً من األنصار اختصما • 

م١٧٦/٢
أن زوجها كان حرًا م٢١٦/٣• 
الدرداء •  أبي  على  دخل  ســلمان  أن 

فوجد م١١/٥
أن ســليمان ‰ كان يحــب الخيل • 

م٣٥٨/٤
إن الســماء ال تمطر ذهبــًا وال فضة • 

م٢٣٩/٤
النساء •  يأمر  إن سمرة بن جندب كان 

بقضاء م٩١/٦
أن الســيدة عائشــة كســرت صحفة • 

لبعض ضرائرها م١٤٧/٢
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أن شــابًا خاصــم غيــره فــي زمان • 
عمر ƒ م٢٦٤/٤

أن الشبان من الصحابة كانوا يترامون • 
بالبعرة م٢٥٦/٥

إن شئت فتابع أوالً م٤٦/٦• 
إن شئتما ولم أحكم م١٣٨/٥• 
أن الشــيطان يأتــي أحدكــم فيقول: • 

م٤٧٣/٤
إن الشــيطان يأتي أحدكــم وهو في • 

الصالة م٢٢٤/١
إن الشــيطان يأتي إلى أحدكم فيقول • 

له م٣٥٣/٢
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى • 

الدم م٢٠١/٣
اإلنســان •  من  يجــري  الشــيطان  إن 

مجرى الدم م٢٢٥/٢
أن الصحابة قالوا: يا رســول اهللا هل • 

ربنا بعيد فنناديه م٤٠٥/٥
ينتظرون •  النبــي ژ كانوا  أن صحابة 

العشاء م٥٦/٤
فحانت •  في سفر  أن صحابيين خرجا 

الصالة م٤٤٨/٦
أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ژ • 

يوم خيبر م٣٨٧/٢
أن الصالة الوسطى هي صالة العصر • 

م٣٥٨/٤

إن الظن أكذب الحديث م٤٦٢/٥• 
أن عائشــة منعت النســاء من دخول • 

المسجد م١٨٩/٦
أن العباس استأذن النبي ژ أن يبيت • 

بمكة م١٢٤/٣
إن العبد إذا تصدق بالثمرة م٣٩٨/١• 
أن عبــد اهللا بن الزبيــر كان يقترض • 

ويعطي م١٤٢/٢
أن عبيســًا أو ابن عبيــس في أناس • 

م٢١١/٢
أن عثمان أراد أن يحفر بئرًا م٩٣/١• 
بنت •  تماضــر  ورث   ƒ عثمــان أن 

األصبغ الكلبية م٢٣٠/٢
إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة • 

من العيوب م١٦٥/٦
خالفته •  أيــام  في  عليه  ُعِرضــت  أنه 

مسألة م٢٥٣/٣
إن العلم يؤتى وال يأتي م٤٥٢/٥• 
عقيالً •  وكل  طالــب  أبي  بن  علي  أن 

عند أبي بكر م٩٦/٢
أن عليًا أمير المؤمنين ƒ قبل شهادة • 

الخوارج م٢٠٧/١
أن عليًا ƒ أتى برجل من المسلمين • 

قتل رجالً من أهل الذمة م٣٧٨/٢
أهل •  من  قضاته  استأذنته   ƒ عليًا أن 

البصرة م٢٠٧/١
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العجلي •  المســتورد  قتل   ƒ عليًا أن 
بالردة م١٣٠/٥

ل زوجته فاطمة م٣٠٥/٢•  أن عليًا غس
أن عليــًا كان رجالً مــذاٌء م٢٦٥/٣، • 

م٣٦٥/٤
أن عليًا كان ال يأخذ سلبًا م٢٣٥/٣• 
أن عمــر اجتهــد في تحديــد مهور • 

النساء م٢٧٣/٢
أن عمــر أوصى إلى حفصــة وألنها • 

م٤٣٥/٢
أن •  بلغه   ƒ الخطــاب بــن  أن عمر 

رجالً من م٣٧١/٢
أن عمــر بن الخطــاب ƒ فرق بين • 

رجل م١٥٦/٣
إن عمــر بن الخطــاب ƒ لم يقطع • 

األيدي عام المجاعة م٤٧٠/٥
أن عمر بــن الخطاب وجد رجالً في • 

المسجد م٢٣٩/٤
يوم •  العزيز خــرج  أن عمر بن عبــد 

العيد م٢٩٧/٣
يبرد •  كان   ƒ العزيز بن عبد  أن عمر 

البريد خاصة م٧٣/٥
أن عمر حد في التعريض بالزنا م٢٦٣/٤• 
النائم أن عسكر •  إن عمر رأى ما يراه 

م٤٠٨/٣
أن عمر رأى يهوديًا مسنًا يتسول م٤٢١/١• 

الجماعة •  بقتــل  أمــر   ƒ عمــر أن 
بالواحد م١٩٠/٦

أمهات •  بيــع  عن  نهــى   ƒ أن عمر
األوالد م٢٤٨/٢

أن عمر ضرب فاطمة بنت رسول اهللا • 
م٨٣/٦

أن عمــر طــاف وعليه ثــوب مرقع • 
م٤٣٨/٥

أّن عمر قتل سبعة أو خمسة من أهل • 
صنعاء اليمن م٣٨٣/٢

أن عمــر قضــى أن من أســلم على • 
ميراث م٩١/٤

أن عمــر قضــى فــي مســألة قضى • 
بحجب األخوة األشقاء م٤٢٦/٤

غســلوا •  وعثمان @  وعليًا،  عمر  أن 
وُصلي عليهم م٢٤/٣

إن العينيــن وكاُء الســه فــإذا نامت • 
العينان م٥٦/٤

أن غالمًا شهر السيف على مواله في • 
م١٠٦/٥

إن فــي أبــوال اإلبــل شــفاء لذرية • 
بطونهم م٢٠١/٢

أن في عهــدي أن ال آخذ من راضع • 
لبن م٢٢٧/٦

يعف •  أن  لمندوحة  المعاريض  في  إن 
م٥٣/٢
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إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب • 
م٢٦٤/٤، ٢٦٥

إن فيه ساعة ما دعا العبد فيها ربه إال • 
أجابه م١٨٧/٢

نوح وهود وشــعيب وصالح •  قبر  إن 
م٣١٦/٦

المــرأة •  شــأن  أهمهــم  قريشــًا  أن 
المخزومية م١٤٧/٣

فقال: •  اهللا 8  فــي  تفكــروا  قومًا  أن 
م٤٧١/٤

إن كان أحدكــم يمدح أخاه ال محالة • 
م٤٣٠/٥

إن كان النبــي ژ عــن مشــاورتهم • 
م٤١٨/٥

إن كان هذا بأمر من السماء م٣٩٤/٤• 
أو غضب •  بنار  لم يختم  أن كل ذنب 

م٣٤٧/١
إن كنــت أصدقهم وأبرهم المســلم • 

أخو المسلم م٢٦٦/٤
إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار • 

م٣٩٧/٢
لنفســك •  وإن  عليــك حقًا  لربك  إن 

عليك حقًا م١٢/٥
إن لربكم في دهركم لنفحات م١٨٤/٢• 
إن لصاحب الحق مقاالً م٩٤/٢، ٩٨• 
إن لك عذرًا م٤٦٣/٣• 

لمندوحة عن •  المعاريض  إن لكم في 
الكذب م٥٤/٢

من •  لمندوحة  المعاريض  في  لكم  إن 
الكذب م٥٢/٢، ٥٣

أن ال يطوف بهما م٤٦/٦• 
إن هللا مالئكة سيارة فضالً م١١٢/٣• 
حلقات •  يتتبعون  سيارًة  مالئكًة  هللا  إن 

الذكر م٥٩/٦
اهللا •  أتى رســول  بــن مالك  أن ماعز 

فقال: يا رسول اهللا إني م٤٦٢/٤
لثــالث: •  إال  تحــل  ال  المســألة  إن 

م٤٤٣/٤
أن مســلمًا قتل رجالً من أهل الذمة • 

عمدًا م٣٧٤/٢
أن مســيلمة الكذاب أخذ رجلين من • 

أصحاب رسول اهللا ژ م٢٥٤/٢
أن مشــركي قريش حين أتوا المدينة • 

م٣٤٢/٥
إن المعصيــة تتضاعف فــي رمضان • 

م٣٧/٥
بريرة كان عبدًا •  أن مغيثًا حين عتقت 

م٣١٧/٦
إن مغيثــًا زوج بريرة لمــا عتق كان • 

عبدًا م١٩٦/٤، م٣١٠/٦
أن مغيثــًا كان حــرًا فلمــا عتقــت • 

م٣١٧/٦



٩٣ فهرس األحاديث النبوية الشريفة واآلثار

 • µ   ﴿ :إن المالمسة في قول اهللا تعالى
̧ ﴾ م٢١٢/٥  ¶

إن المالئكــة تتأذى ممــا يتأذى منه • 
اإلنس م٤٦٢/٣

إن مما أدرك الناس مــن كالم النبوة • 
م١٧/٤

إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه • 
م٥٧/٢

م٩٨/٤، •  اليقين  أوتيتم  ما  أقل  إن من 
م٨٧/٥

أن من شــفع في حد مــن حدود اهللا • 
فقد م٢٤٩/٣

قطــع وال ظهرًا •  أرضًا  المنبت ال  إن 
أبقى م١٠/٥، ١٢، ٧٧

فأيكــم صّلــى •  إن منكــم منفريــن 
فليخفف م١١٩/١

إن المهر ليس تكرمة للنساء م٢٧٣/٢• 
إن المؤمــن أخذ عن اهللا أدبًا حســنًا • 

م٤٤١/٥
إن المؤمن إذا نــوى خيرًا كتبه كتبت • 

له حسنة م٩٦/١
إن الناس إذا رأوا الظالم يفعل الظلم • 

م١٥٩/٤
أن ناقة البراء بن عازب دخلت بستانًا • 

م١٤٧/٢
أن النبي ژ آلى من نسائه شهرًا م٨٧/٣• 

أباح للعرنيين شــرب •  النبــي ژ  أن 
م٢٥٥/٥

أن النبــي ژ أحــب أن ال يقلد أهل • 
الكتاب م٢٠٥/٦

طيبة •  أبو  احتجم حجمه  النبي ژ  أن 
م٢٨٠/٤

أن النبي ژ احتجم، وأعطى الحجام • 
أجره م٤٠١/٢، م٤٥٣/٦

ثور •  غــار  في  اختبــأ  النبــي ژ  أن 
م٨٢/٣

أن النبي ژ أراد أن ُيري المشــركين • 
م١١٣/٦

أن النبي ژ أرسل عمر لقبض الزكاة • 
م٢٩٧/٢

ورد •  بكــرًا  اســتلف  النبــي ژ  أن 
م٩٧/٢، ١٤٠

مجــذوم •  مــع  أكل  النبــي ژ  إن 
م٢١٣/٤، م٣٤٥/٦

بزمعة •  الولــد  ألحــق  النبــي ژ  أن 
م٣٠٧/٥

أمر سودة بنت زمعة أن •  النبي ژ  أن 
تحتجب م٤٦٦/١

النبي ژ أمر عائشة بقطع الستائر •  أن 
م٣٣٤/٢

النبي ژ أمر من طرأ عليه الشك •  أن 
م١٧٠/١
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أن النبي ژ أمر مناديه أن ينادي م٤٦٦/١• 
لكل •  تغتســل  أن  أمرها  النبّي ژ  أن 

صالة م٤٥٧/٦
أن النبي ژ أمرهم أن يشربوا م٢٥٦/٥• 
أن النبي ژ أنزل وفد ثقيف المسجد • 

م٣٤٣/٥
والنســاء •  للرجال  بعث  النبي ژ  أن 

م٢٢٢/٦
فجاج •  في  مناديــًا  بعث  النبي ژ  أن 

مكة م٢٩٩/٦
أن النبي ژ تزوج ميمونة وهو محرم • 

م٢٠٧/٤، ٢١٢، م٣٤٤/٦، ٣٤٨
أن النبي ژ توضأ بسؤر بعير م٦٢/٥• 
أن النبي ژ توضأ من مزادة مشــرك • 

م١٠٢/٢
أن النبي ژ جاءه رجل فقال: م٢٧٦/١• 
م المدينة بالذي م٣٢٨/٤•  أن النبي ژ حر
أن النبــي ژ حكم علــى البراء بن • 

عازب م١٩٤/٣
أن النبــي ژ خــرج إلــى مصــاله • 

وأقيمت الصفوف م٢٦٥/٣، م٣٦٥/٤
أن النبي ژ خرج على مشــيخةٍ من • 

األنصار م٢٠٣/٦
أن النبي ژ خطب على ناقته م٢٣٥/٦• 
أن النبــي ژ دخــل البيــت وصّلى • 

م١٩٨/٤، م٣١٢/٦

أن النبــي ژ دخل يــوم الفتح مكة • 
حالالً م١٥٦/١

أن النبي ژ استعار درعًا من صفوان • 
ابن أمية م٣٨٢/١

أن النبي ژ دفع إلــى عروة البارقي • 
دينارًا م٣٦٦/٣

أن النبي ژ دفع له دينارًا ليشتري له • 
شاة م٧٣/٢

 • ــا أقر أن النبــي ژ رجــم ماعزًا لم
م٢٤٢/٣

أن النبي ژ رخــص في بيع الرطب • 
بالتمر م٢٥٢/٦

أن النبي ژ ســقط عن فرس فشــج • 
شقه األيمن م٢٨٦/٤

الصالة؟ •  في  أيقرأ  النبي ژ سئل:  أن 
م٤٤١/١

أن النبي ژ ســئل عن ميراث العمة • 
م١٩٧/٤، م٣١١/٦

المال حق •  فــي  النبي ژ ســئل:  أن 
سوى الزكاة م٥٧/٣

المحرم •  يقتل  ما  النبي ژ ســئل:  إن 
م٤٤/٢

قاعدًا •  آخر صالته  النبي ژ صّلى  أن 
م٢٩/٣

أن النبي ژ صّلى بهم إحدى صالتي • 
العشي م٦٩/٤
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أن النبي ژ صّلى بهم الظهر م٦٩/٤• 
أن النبي ژ صّلى ركعتين في وجهها • 

م٢٧١/٢
أن النبي ژ صّلى على ماعز م٤٦٣/٤• 
أن النبي ژ صّلى العيدين بغير أذان • 

وال إقامة م٤٠٧/٣
أن النبــي ژ طلب من ابن مســعود • 

أحجار االستنجاء م٢٥٦/٥
أن النبي ژ عامل أهل خيبر م١٤٩/١• 
أن النبي ژ غرب العسيف م٣٠٧/٦• 
أن النبــي ژ فــرض زكاة الفطر في • 

رمضان م٦٧/١
لنفســه •  واجتهد  قــاس  النبي ژ  أن 

م٧١/١
أن النبي ژ قال لرجلٍ: من ســيدكم • 

م٢٣٤/٤
أن النبــي ژ قتــل مســلمًا بمعاهد • 

م٢٨٧/٦
أن النبــي ژ قتل يوم خيبر مســلمًا • 

بكافر م٢٨٧/٦
التوراة •  فــي  النبــي ژ قد بحث  أن 

ليثبت لهم م٢٠٥/٦
أن النبي ژ قد ُولد عام الفيل م٢٣٣/٤• 
أن النبي ژ قدم له الضب م٣٨٣/٤• 
أن النبي ژ قرأ متكئين على رفارِف • 

خضر م٤٣/٦

الخــراج •  أن  قضــى  النبــي ژ  أن 
بالضمان م٨/٥

أن النبــي ژ قضــى باليميــن مــع • 
الشاهد الواحد م٣٠٨/٦

أن النبــي ژ قضى في بــروع بنت • 
واشق بمثل ما قضى م٢١٧/٢، ٢١٨

أن النبي ژ كان إذا أراد ســفرًا أقرع • 
م٣٦٣/٢

أن النبــي ژ كان في بدء اإلســالم • 
يصلي م٢٠١/٦

أن النبي ژ كان معتكفًا فزارته زوجه • 
م٢٠١/٣

الجزيــة •  يأخــذ  كان  النبــي ژ  أن 
م١٥٣/٢

أن النبــي ژ كان يأمر بالغســل من • 
جاءه يريد اإلسالم م٣٤٣/٥

أن النبــي ژ كان يرســل عماله إلى • 
األقاليم م١٦١/٥

إن النبــي ژ كان يصلــي بوضــوء • 
العشاء م٤٠٥/٣

الصبــي •  يعامــل  كان  النبــي ژ  أن 
معاملة خاصة م١٦٦/٣

اهللا •  بســم  يقــرأ  كان  النبــي ژ  أن 
الرحمن الرحيم م١٠٨/٣

التطوع •  ينوي صوم  كان  النبي ژ  أن 
م٤٤٦/١
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أن النبي ژ لعــن المحلل والمحلل • 
له م١٦٧/٥

إن النبــي ژ لــم يأخذ الــزكاة في • 
الخضراوات م٨٠/٦

إن النبــي ژ لــم يقطع فــي الغزو • 
م٤٧٠/٥

بني •  يهــود  أجلى  لمــا  النبي ژ  أن 
النضير م٣٨٦/٢

إلى •  أرســل معــاذًا  لما  النبي ژ  أن 
م٤٤٠/٦

أن النبــي ژ لمــا عــاد مــن تبوك • 
م٣٣٤/٢

أن النبــي ژ لما قــدم المدينة وجد • 
أهلها م٢١/٤

بامــرأة مقتولــة •   مــر النبــي ژ  أن 
م٣٢٨/٣

فأســلم •  يومًا  بثمامة   مر النبي ژ  أن 
م٣٤٣/٥

أن النبــي ژ مــر بقبريــن فســمع • 
صراخهما م٣٧/٦

أن النبي ژ مر بمقبرة فسمع صراخًا • 
م٢١٨/٦

أن النبــي ژ نهى عمرو بن ســلمة • 
م٢٠٢/٤

أن النبي ژ نهــى عن بيع التمر قبل • 
م٣١٤/٣

أن النبي ژ نهى عن بيع الثمرة قبل • 
م٤٠٢/٤

الطعام •  بيــع  نهى عن  النبــي ژ  إن 
بالطعام إال م١٠٧/٦

أن النبــي ژ نهــى عن بيــع الغرر • 
م٣١٤/٣، ٣٩٥، ٣٩٦

النبي ژ نهى عن بيع الكلب إال •  أن 
م٢٤٢/٥

أن النبــي ژ نهى عن بيع وســلف • 
م١٤٣/٢

أن النبي ژ نهى عن بيع وسلم م٢٨٤/٣• 
أن النبــي ژ نهى عــن ثمن الكلب • 

م١٦٩/٥
الكاهن •  النبي ژ نهى عن حلوان  أن 

م٣٩٢/٤
أن النبــي ژ نهــى عن قــرض جر • 

منفعة م١٣٩/٢، ١٤٠، ١٤١
أن النبي ژ نهــى عن المتعة ولحوم • 

الحمر م١٨٠/١
أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس • 

م٤٦٠/٤
إن هاهنــا علمًا جّمًا لــو وجدت له • 

حملة م٦٨/٢
إن الهجرة قد انقطعت م٣٤٤/٤• 
إن هذا الدين متيــن فأغلوا فيه برفق • 

م١٠/٥
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إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق • 
م٢٥٠/٤

إن هذا القرآن لم ينزل ليكذب بعضه • 
بعضًا م٣٦٧/٥

وليســت •  اآليــة محكمــة  هــذه  إن 
منسوخة م٢١٢/٢

أن واثلة بن األســقع كان يصلي في • 
المقبرة م١٣/٢

إن وطئــك زوجــك فال خيــار لك • 
م٣١٤/٤

لمرضه •  والــده  ولــدًا تضجر من  أن 
م٢٧٧/٤

أن يعلى بن أمية سأل عمر ƒ فقال: • 
م٥٠٧/١

أن يمشوا بها وهم كارهون م٤٢٠/١• 
النبي وجادلوه •  راجعوا  لما  اليهود  أن 

في الميتة م٣٧٠/٤
إلى خبز •  النبــي ژ  دعا  يهودّيــًا  أن 

شعير م٢٨٩/٣
أن يهودّيــًا طلب مــن النبي ژ حقه • 

وأغلظ له م٩٤/٢
إنــا أخذوهــا وشــطر مالــه عزمــة • 

م٤١٧/١، ٥٠٤
أنا أبادر الوسواس م٣٥٦/٢• 
أنا أحق من وّفى بذمة م٣١/٢• 
أنا أشبهكم صالة بالنبي ژ م١٠٢/٣• 

اهللا ژ •  برســول  صالة  أشــبهكم  أنا 
م١٠٨/٣

أنا أغنى األغنياء عن الشرك م٣٤٩/٥• 
أنا أكرم من وّفى بذمته م٣٧٧/٢• 
أنــا أولى أو أحــق من وّفــى بذّمته • 

م٣٧٠/٢
أنفســهم •  من  بالمؤمنين  أولــى  أنــا 

م١٣٩/٣
بين •  يقيم  مــن كل مســلم  بريء  أنا 

ظهراني المشركين م٣٤٩/١
أنا ذو بكة خلقت الرحم وشققت لها • 

م٢٩٦/٥
لها •  الرحم وشققت  الرحمن وهي  أنا 

اسمًا من اسمي م٢٩٦/٥
ذكرني •  إن  بــي  عبدي  ظــن  عند  أنا 

م٦٠/٦
إّنــا لنأتي النســاء ما لنــا إليهن من • 

شهوة، ولكن م٢٦٧/٥
أنا ممن يعلم تأويله م٣٩٠/٥• 
أنا والعضباء للعباس م١٨٤/٤• 
أنا وكافــل اليتيم في الجنــة كهاتين • 

م٣٣٥/٣
أنت أبّرهم وأصدقهم م٥٥/٢، ٥٦• 
أنت الخليفة من بعدي م٢٩٠/٦• 
أنــت قــوي فاشــترى لــه خصينــًا • 

بدرهمين م٤٤٦/٤
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أنت ومالك ألبيك م٥٨/٢، م١٨٢/٤، • 
١٨٤، ١٨٧، ٢٧٦، م٣٢٦/٥

أنت ومالك ألبيك يا مريع م١٨٣/٤• 
انتظر بأرباب األموال حوالً م١٦٤/٢، • 

١٦٥
أنتم الذين قلتم كذا وكذا م٢٤٨/٤• 
أنتــم الغــر المحجلون يــوم القيامة • 

م١٣٩/٦
انتهيت إلى رسول اهللا ژ فوجد مني • 

ريح الثوم م٤٦٣/٣
انطلقت أنا واألشتر إلى علي بن أبي • 

طالب م٣٧٣/٢
فاشــربوا •  الصدقة  إبل  إلــى  انطلقوا 

م٧/٣
انطلقوا باسم اهللا وعلى مّلة رسول اهللا • 

م٣٢٨/٣
فأمســكوا •  اهللا عليكم  انظروا ما حرم 

عنه م٣٢٥/٤
إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما م٢٧٥/٤• 
أنقعت له تمرات مــن الليل في تورٍ • 

م٣٣٢/٤
إنك امرؤ فيك جاهلية م٢٩٩/٥، ٣٥١• 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا • 

إال م٨٥/١، ١٠٤
إلــّي وإن أحدكم •  إنكم تختصمــون 

ألحن بحجته م٨١/٢، م٩٧/٥

إنكم ســترون ربكم كما ترون القمر • 
م٣٥٤/٥

إنما أتى الناس من خصلتين م٤٢٨/٥• 
إنما أحكم بالظاهر ويتولى اهللا السرائر • 

م٩٧/٥
إنما األعمال بالنّيات م٢٧/١، ٨٥، ٨٦، • 

٩١، ٩٢، م٣٠٥/٣، م٣٣٨/٤، م١٨١/٥
 • 

ً
إنما األعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ

ما نوى م١٠١/١، ١٠٤، م٩٤/٥
إنما اقتطع له قطعة من النار م٩٧/٥• 
إنما أقضي بما يحضرني من البينات • 

م٩٧/٥
إنما أقضي بنحو ما أسمع م٩٩/٥• 
إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون • 

إلي م٣٦/٣
إلّي •  وإنكم تختصمون  بشــر  أنا  إنما 

م١٣٧/٥
إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق • 

فيهم م٢٤٧/٣
إذا سرق •  كانوا  قبلكم  من  أهلك  إنما 

فيهم الشريف م١٤٣/٥
دماؤهم •  لتكــون  الجزية  بذلــوا  إنما 

كدمائنا م٣٨٧/٢، م٣٢٩/٣
إنما تغسل ثوبك من البول م٢٦٠/٥• 
إنما جعل االســتئذان من أجل البصر • 

م١٦٠/٤، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، م١٠٥/٦
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إنما جعل اإلمــام ليؤتم به م٢٨٥/٤، • 
٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩

إنما جعل اإلمام ليؤتــم به فإذا ركع • 
فاركعوا... م٢٨٦/٤

فإذا صّلى •  به  ليؤتم  اإلمام  إنما جعل 
جالسًا م٢٨٥/٤

إنما حرم أكلها م١٤٥/٤، م١٣/٥• 
إنما حرم رســول اهللا ژ مــن الميتة • 

لحمها م١٤/٥
إنما الربا في النسيئة م٤٢٦/٦• 
إنما الزانيــة هي التي تنكح نفســها • 

م٢٩٥/٤
م٤٦٧/٥، •  الســؤال  العي  إنما شــفاء 

م١٢٣/٦
ثقة •  الرخصــة من  العلــم عندنا  إنما 

م٣٨٥/٤
إنمــا فتنــة داود مــن أجــل النظرة • 

م١٦٢/٤
إنما فعلت ذلــك لتعلموا أنها ُســنة • 

م٥٣/٦
أموالهم •  لتكون  الذمة  عقد  قبلوا  إنما 

كأموالنا م٤٢١/١
إنما كانوا يتبعرون بعرًا وأنتم تثاطون • 

ثلطًا م٣٦٩/٦
الناس •  الحــق وغمط  الكبر بطر  إنما 

م١٤٣/٤

إنما الماء من الماء م٤٢٤/٦• 
لحوم •  ادخــار  عــن  منعتكــم  إنمــا 

األضاحي م١٠٥/٦
وجاهل •  عالــم  رجالن:  النــاس  إنما 

م٤٥٥/٥
إنما نحكم بالظاهر م٩٨/٥• 
إنما هما أخواك أو أختاك م٤٦٣/٥• 
والمخاط •  البصــاق  بمنزلة  هــو  إنما 

م٣٢٣/٤
إنما الوالء لمن أعتق م٣١٩/٤• 
إنما يغسل من خمسة م٣٢٣/٤• 
إنني هششت إلى المرأة فقبلتها م٧١/١• 
أنه أبى أن يــورث أحدًا من األعاجم • 

م١٠٨/٤
أنــه أتي بســويق وهو صائــم فأكل • 

م٣٧٧/١
أنه أتي بكبش فذبحه م١٣٩/٣• 
أنه أجاز شهادة القابلة في االستهالل • 

م٤٣٤/٢
أنه أخذ العشر والخراج معًا م١٠١/٣• 
أنــه ادعى رجــل عنده نــكاح امرأة • 

م٨٢/٢
أنه إذا أدى نصف كتابته عتق م٤٠٣/٢• 
ر م١٨٦/٢•  أنه إذا دخل شهر رمضان شم
أنه اشــترى تراب معدن بمائة شــاة • 

م٤٠٥/٤
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لها •  بأنه ال توبــة  أفتــى المــرأة  أنه 
م٤٢٦/٤

العــاص أن يقضي •  أقر عمرو بن  أنه 
بين قوم م٢٠٩/١

أنه أكل على مائدة النبي ژ م٤٨/٦• 
أنه أمــر باإلثمد المــروح عند النوم • 

م٤٦٩/٣
ببعض •  بعضهم  المسلمين  أوصى  أنه 

م٢٦٥/٢، م٢٤٧/٣
أنه بعــث إلى امــرأة ُذكرت بســوء • 

فأجهضت م٢٠٨/٣
أنــه تداعى عنــده رجــالن، فقال له • 

م١٣٨/٥
أنــه تعالى قــال: أنــا الرحمن وهي • 

الرحم م٢٩٦/٥
أنه تقاضــى ابن حدرد دينــًا كان له • 

م٩٥/٢
أنه توضأ من جرة نصرانية م٢٨٩/٣• 
أنه توضأ من مزادة مشرك م٢٨٩/٣• 
أنه توضأ ومسح ناصيته م٢١٧/٥• 
إنــه دعــا رســول اهللا ژ إلــى بيته • 

م٤٥٨/٥
أنــه دعي إلــى طعــام ومعــه فرقد • 

السنحي م١٩/٢
أنه دعي إلى طعــام وهو صائم فأبى • 

م٤٤٤/١

المســلمين •  مقبــرة  فــي  دفنها  أنــه 
م٢٥١/٥

أنه رأى النبي ژ وهو بداريا يقول له • 
م٧٣/٥

أنــه رأى النبي ژ يرفــع يديه حذاء • 
منكبيه م١٦٩/٦

اســتكراه •  أراد  إليه رجــل  رفــع  أنه 
م٣٨٥/١

أنه ســأل ابن الزبير عن الرجل يطلق • 
المرأة م٤١٨/٢

أنه ســأل ابن عباس: من أين أخذت • 
السجدة م١٩٧/٦

أنه ســأل أنس بن مالك فقال: يا أبا • 
حمزة م٢٠٩/٢

فقيل •  أصحابه  من  أنه سأل عن رجل 
م٣٥٧/٤

أنه سمع رســول اهللا ژ يلبي بالحج • 
والعمرة م٢٠٧/٤

بالحج •  يلبــي  النبــي ژ  ســمع  أنه 
والعمرة م٣٤٧/٦

أنه سئل عن بئر بضاعة م٢٢٦/٤• 
أنه ســئل عــن قولــه: حتــى يزهي • 

م٢٣٣/٢
أنه شرب من ماء زمزم واقفًا م٣٢٢/٦• 
قائم •  وهــو  زمــزم  مــن  أنه شــرب 

م٣٢١/٦
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أنه شــكا إلى رســول اهللا ژ الرجل • 
الذي م١٧٠/١

أنه ژ حج مرة واحدة م٨٢/٦• 
أنه ژ قد حكم على البراء بن عازب • 

م٣٧٥/١
أنه ژ كان إذا أتى باب قوم م٦٠/٦• 
أنه ژ كان ينادي لها: الصالة جامعة • 

م٤٠٩/٣
أنه ژ نهى عن بيع الثمار م٤٠٣/٤• 
في •  األشعار  تناشــد  نهى عن  أنه ژ 

المسجد م٣٥٤/٣
أنه ژ نهى عن الشرب واقفًا م٣٢٢/٦• 
أنه ژ نهى عن مهر البغي م٣٩٦/٢• 
بوضوء •  صّلــى خمس صلــوات  أنه 

واحد م٣١٣/٥
أنه صّلى صالة فأوجز فيها م٣٥٦/٢• 
الرحمن •  اهللا  بســم  فجهــر  صّلى  أنه 

الرحيم م١٠٢/٣
أنه صّلــى وجهر ببســم اهللا الرحمن • 

الرحيم م٥٩/٦
أنه صّلى يومًا فقرأ: بسم اهللا الرحمن • 

الرحيم م١٠٨/٣
إنه عرق دم انفجر م١٣٧/٦• 
أنه غسل رسول اهللا ژ وعليه قميص • 

م٦٢/٢
أنه قال في امرأةٍ له هلكت م٣٠٤/٢• 

قال: •  الشــمس؟  ترى  لرجل:  قال  أنه 
نعم م٢١٤/١

أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمّنا • 
م٥٠٧/١

أنه قــال للنبي فــي الناقــة: أأطلقها • 
وأتوكل أو أعقلها م٤١٥/٥

إنه قد نزل تحريم الخمر م٣٣١/٤• 
شــهرًا •  الفجر  صــالة  في  قنــت  أنه 

م١١٠/٣
أدوية •  أرأيت  يا رســول اهللا،  أنه قيل: 

م٧٨/٣
يكــون في رمضان •  ما  أجود  أنه كان 

م١٨٦/٢
أنه كان بي بواســير فســألت رسول • 

اهللا ژ فقال م١٢٨/١
إنه كان حرًا م١٩٦/٤• 
أنه كان ال يرى العشر إال في الحنطة • 

م٣٠١/٢
إنه كان ال يستنزه من بوله م٧/٣• 
أنه كان لرجل على رسول اهللا ژ سن • 

من اإلبل م٩٤/٢
المعاريــض مع •  أنــه كان يســتعمل 

عثمان م٢٦١/٤
أنه كان يقلب نظره في السماء م٧٧/٦• 
يلعن رعــل وذكوان وعصية •  أنه كان 

م٣٩٩/٥
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أنــه كان ينام مــرارًا مضطجعًا ينتظر • 
الصالة م٥٦/٤

أنــه ال يضمــن األجيــر المشــترك • 
م٣٩٨/٣

أنه لعن زوارات القبور م٤٧١/١• 
أنه لما تنازع من ابــن أبي حدرد أن • 

م٣٣٠/٢
إنه ليس على من وقع عليه سهام اهللا • 

حبس م١٨٨/٢، ١٩٠
أنه مر بثمرة ساقطة م٥١٤/١• 
إنه من أهل بدر، فلم م١٠٧/٥• 
إنه مــن أهــل البيت وألنــه لو كان • 

م٦٠/٤
أنه نهى أن تتلقى األجالب وأن يبيع • 

م٣١٢/٣
أنه نهى الشواب عن الخروج م٨٥/٥• 
أنه نهى عن اســتقبال القبلة ببول أو • 

غائط م٣٢١/٦
أنه نهــى عــن أكل كل ذي ناب من • 

السباع م٣٦٩/٤
الرجل وهو •  يصلــي  أن  نهى عن  أنه 

يدافع األخبثين م١٩/٤
أنه نهى عن بيــع الثمرة حتى تطيب • 

م٢٣٤/٢
 • يَْســَود أنه نهى عن بيع العنب حتى 

م٢٣٣/٢، ٢٣٤

م٣١٣/٣، •  الغــرر  بيع  عــن  نهى  أنه 
٣٥٨، ٣٩٣

أنه نهى عن بيع الكلب م١٧١/٥• 
أنه نهــى عن بيع وشــرط م٢٧٠/٤، • 

م٣١٦/٦
أنه نهى عن شراء حبل الحبلة م٣٩٢/٣• 
أنه نهى عن الشرب قائمًا م٣٢٠/٦• 
أنه نهى عن قرض جر منفعة م١٤١/٢• 
أنه نهى عن مهر البغي م٣٤٧/٤• 
أنه واقع امرأته بعد العشاء م٤٠٤/٥• 
أنه يأخذ مثــل قرضه وال يأخذ فضالً • 

م٩٧/٢
إنه ينقص إذا جف م٢٥٣/٦• 
البائع •  فاشــترط  بريرة  ابتاعــت  أنها 

م١٣٤/٢
إنها بدعة ونعمت البدعة هذه م٤٩/٦• 
إنها ركٌس، أي نجس م٢٥٦/٥• 
المرأة •  أتصّلي  النبي ژ  ســألت  أنها 

في درع م٤٥٢/١
إنها صفية م٢٢٦/٢• 
يا رســول اهللا ما نرى اهللا •  أنها قالت: 

ذكر إال الرجال م٢٢١/٦
زوجها •  وكان  مســتحاضة  كانت  أنها 

يأتيها م٢٧٩/٥
القيامة خزي •  يــوم  وإنها  إنها ألمانة. 

وندامة م٣٩٤/١
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إنها ليســت بنجس إنها من الطوافين • 
عليكم والطوافات م٧١/٣، م٢٧٩/٤، 

٣٧٢
أنها ما بين جلوس اإلمام على المنبر • 

م١٨٤/٢
والطوافات •  عليكم  الطوافين  من  إنها 

م٢٠٥/٥
فقيل •  الخروج  النســاء عن  نهت  أنها 

لها م٨٥/٥
أنهر الدم بما شئت وُكل م١٤٥/٢• 
بالنهار •  ينويه  أن  التطوع  أجازوا  أنهم 

م٣٣٩/٤
أعاريب •  فقالوا:  النبي ژ  سألوا  أنهم 

يأتونا م٣٢٥/٤
بكبير •  يعذبــان  ومــا  يعذبان  إنهمــا 

م٣٨/٦، ٢١٨
إني آكل وأقضي يومًا مكانه م٤٤٥/١• 
إني إذًا أصوم م٣٣٩/٤، ٣٤٠، م٦٥/٥، • 

م٤١٠/٦
إني أرســل كلبــي فأجد معــه على • 

الصيد كلبًا م١٠٠/٢
إني أرى م٢٠٥/٤• 
إني أرى نصف صاع من بر م٣٤٦/٦• 
إني أشتري ديني بعضه ببعض م٢٦١/٤• 
إني أنزلُت نفســي من مال اهللا منزلة • 

م٢٤٧/٢

إنــي صائــم، فأهــدي إلينــا حيس • 
م٤٤٥/١

قلوب •  عــن  أنقب  أن  أومــر  لم  إني 
الناس م٩٩/٥

له •  وأتقاكم  هللا  واهللا ألخشــاكم  إنــي 
م٤٤١/١

وحشــي •  حمار  النبي ژ  إلى  أُهدي 
م٣٨٠/٦

أهــل الجنــة جــرد مــرد مكحلون • 
م٢٦١/٤

أوجب رســول اهللا ژ صدقــة الفطر • 
على الصغير والكبير م٨٥/٦

أوحى إلّي أنكــم تفتنون في قبوركم • 
كفتنة م١٦٠/٥

أو زنى بعد إحصانه م٢٢٣/٢• 
زوجته •  تغســله  أن  بكــر  أبو  أوصى 

أسماء بنت عميس ففعلت م٦٢/٢
خيرًا •  المســلمين  ذمة  بأهــل  أوصيه 

م٤٢١/١
أوِف بنذرك م٢٤٩/٦• 
أول ربا أضعه هو ربا العباس بن عبد • 

المطلب م٣٨٩/٤
أول ما يقضى به يــوم القيامة الدماء • 

واألموال م٣٥٦/٥
الشمس •  تزول  حين  الظهر  وقت  أول 

م٢٣٩/٦
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أي أرض تقلني أو أي ســماء تظلني • 
م٩٠/٦، ٩٣

والتنكر •  والغلــق  والضجــر  إيــاك 
م١٧٤/٢

والقلق •  والضجــر  والغضــب  إياك 
م١٢٤/٤

إياك والغضب والقلق والضجر م١٧٦/٢• 
إياك ومجالسة األغنياء م٤٣١/٥• 
إياكم والتمادح فإنه الذبح م٤٣٠/٥• 
إياكم والجلوس على الطرقات م٤٠١/١• 
الرجل •  هــدأةِ  بعد  والســمر  إياكم 

م٢٠٢/٤، م٣٧٣/٦
إياكم والظن م٢٠٣/٣، ٢٠٥• 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث • 

م٢٠٢/٣، م٢٢٢/٤، م٤٦١/٥
إياكم ومحدثات األمور م١٥٨/٥• 
التشريق •  أيام  المعدودات هي  األيام 

م١٨٥/٢
إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن م٣٥١/١• 
ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس • 

م٣٢٣/٣
ائذنوا للنســاء إلى المساجد بالليل • 

م١٤٨/٦
األيم أحق بنفسها م٤١٩/٤• 
إذن وليها •  بغيــر  امــرأة نكحت  أيما 

م٣٦٣/٣، م٢٩٤/٤، م٣٣٢/٦

أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها • 
باطل م١٥٥/٢، م٢٢٣/٤

أيما امرئ مــات وعنده مــال امرئ • 
م٤٨١/١

أيما إهاب دبغ فقد طهر م٣١٧/٣• 
يزده •  لم  الجاهلية  كان في  أيما حلفٍ 

اإلسالم ِإال قوة م٣٨٠/٤
فأدرك حقه •  أو مات  أفلس  أيما رجل 

م٤٨٠/١
متاعه •  الرجل  فأدرك  أفلس  أيما رجل 

م١٠٩/٢
أيمــا رجل أفلس فوجــد رجل عنده • 

ماله م١١٣/٢
باء •  فقد  كافر  قال ألخيــه:  أيما رجل 

بها أحدهما م٢٢٠/٤
أيما رجل مات أو أفلس م١١٣/٢• 
أيما عبد تزوج بغيــر إذن مواله فهو • 

عاهر م٤٠٤/٢
أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج • 

حجة أخرى م١٠٥/٤
أيما عبد نكــح بغيــر إذن وليه فهو • 

عاهر م٣٦٤/٣
إيمان باهللا ورســوله. قيــل: ثم ماذا؟ • 

م٢٧٦/١
أيمان الغيب كلها حنث م٤٢٥/٢• 
اإليمان يعلو وال ُيعلى، م٣٧٣/٤• 
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أين اهللا؟ قالت: في السماء م٢٦٦/٦• 
أين الركاز الذي أصبت م٤٠٥/٤• 
أين الســائل عــن أوقــات الصالة • 

م٢٨٢/٦

Ü

بارك اهللا بصفقة يمينك م٧٣/٢• 
بالمعروف من غير إســراف وال واقٍ • 

مالك بماله م١٦٩/٤
اإلسالم •  على  اهللا ژ  رســول  بايعت 

م٤٨٤/١، ٤٨٧
شيئًا •  باهللا  تشــركوا  أال  على  بايعوني 

م٣٩٤/٥
البئر جبار م٤٠٠/٦• 
م٢٧٤/٤، •  أبناؤكم  تبُركم  آباءكم  بروا 

٢٧٧
بسم اهللا واهللا أكبر الّلهّم هذا عني وعن • 

م١٣٩/٣
ُبعثت بالحنيفية السمحة م٣٨٦/٤• 
ُبعثت بشريعة سمحة م١١٣/١• 
البكر تستأذن وإذنها سكوتها م٣١٣/٤• 
البكر يستأذنها أبوها م٥١٢/١• 
بل أمر فرغ منه، فقالوا: م٨٢/٤• 
بل عارية مستردة م٤٤٧/٤• 
بل عارية مضمونة م٣٨٢/١، م٢٢٤/٥• 
بل عارية مضمونة مؤداة م٢٢٣/٥• 

بل للناس عامة م٣٧٣/١• 
نجســه •  الذي  هو  الشــرك  معنى  بل 

م٣٤٣/٥
بلغني أن الخطيئــة فيها بمائة خطيئة • 

م٣٧/٥
بلغوا عني ولو آية م٣٩٧/٤، ٣٩٨• 
بلغي أنكم قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم • 

م٩/٥
بم تحكم يا معــاذ؟، قال: بكتاب اهللا • 

م٤٤٠/٦، ٤٤١
بم تقضــي إذا عرض لــك القضاء • 

م٣١٥/٥
البيعان بالخيار م٣٧٨/٥، م٨٠/٦• 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا م٢٣٦/١• 
إزاره إذ خســف به •  بينا رجل يجــر 

م٧٩/٤
بينما أنا جالس عند النبي ژ إذ أتته • 

امرأة م١٠٥/٢
بينما رجل مســتلق في فراشه إذ رفع • 

رأسه م٤٧٢/٤
بينما رجل يمشــي فاشتد به العطش • 

م١٠٣/٤
بينمــا عمر يخطــب فإذا بــه ينادي • 

م٤٠٨/٣
إذ هو •  النبــي ژ يخطب  كان  بينما 

برجل قائم م٤٠٩/٢
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يوم •  فــي  يخطب  النبــي ژ  بينمــا 
الجمعة م٣٥٢/٣

البينة على المدعي م٩٢/٢، م٣٢٣/٥، • 
م٣٢٥/٦

البينة على المدعي واليمين على من • 
أنكر م٤٣٨/٣، م٢٩٧/٤، ٣٠٠، ٤٦٤

واليمين على •  المدعــي  البينة على 
المدعــى عليــه م٢٥/١، م٣٠١/٤، 

م٣٢٣/٥

ä

التائــب من الذنب كمــن ال ذنب له • 
م١٣٧/٤، ١٣٨

تتضاعف •  كما  فيه  السيئات  تتضاعف 
الحسنات م٣٨٧/١

تحّته تم تقرصه بالماء ثم تنضحه م٦/٤• 
التحدث بالنعم شكر م٤٢٤/٥، ٤٢٥• 
التحّدث بنعمة اهللا شكر م٤٢٣/٥• 
تحمار أو تصفار م٢٣٣/٢، ٢٣٤• 
تحيض •  كما  اهللا  علــم  في  تحيضين 

النساء م١٢٢/٢، م١٢٥/٤
تداووا عباد اهللا فما من داء م١٩٧/٢، • 

م١٣١/٦
التذكية في النحر، واللّبة م٤١٥/٤• 
الماء •  التــراب كافيك مــا لم تجــد 

م٢٥٨/٢

تربــت يمينك فبــم يشــبهها ولدها • 
م٢٦٣/٣، م٣٦٣/٤

ترك االســتفصال ينزل منزلة العموم • 
في المقال م٢٣٧/٦

ترك العمل خشية الرياء والعجب من • 
مكائد الشيطان م٤٢١/٥

الترك ليس فعالً م٨٦/٢• 
تركتكــم علــى المحجــة البيضــاء • 

م١٥٧/٥
ترى الشمس؟ قال: نعم: قال م٢١٤/١• 
وهو •  ميمونــة  اهللا ژ  رســول  تزوج 

حالل م٢٠٧/٤
تــزوج النبــي ژ خالة ابــن عباس • 

ميمونة بنت الحارث م٤٠٧/٦
محرم •  وهو  ميمونــة  النبي ژ  تزوج 

م٤١٠/٦
تعافوا الحدود في ما بينكم م٢٤٩/٣• 
له •  ُيغفر  ولم  أدركه رمضان  تعس من 

م٣٧/٥
تعلموا اليقين م٩٨/٤• 
تفكروا فــي آالء اهللا وال تفكروا في • 

ذات اهللا م٤٧٢/٤
تفكروا في خلــق اهللا وال تفكروا في • 

اهللا فإنكم م٤٧١/٤
في •  تتفكروا  الخلــق وال  في  تفكروا 

الخالق م٤٧٢/٤
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المؤمنين •  أميــر  يــا  منك  اهللا  تقبــل 
م٢٩٧/٣

تقبل شــهادة المرأة في مــا ال يطلع • 
عليه إال النساء م٤٣٢/٢

تقتل عمارًا الفئة الباغية م٢٣٢/٣• 
مقاتلتهــم وتُســبى ذريتهــم •  تُقتــل 

م٢١٠/١، م١٨٦/٦
تصلي •  ال  عمرها  شطر  إحداكن  تقعد 

م١٧٢/١
تلــك دماء طهــر اهللا منها ســيوفنا • 

م٢٣٠/٥، م١٥٩/٦
تلك على ما قضينا م٢٨٣/٢• 
تنزه عنها فهو خير لك م٧/٢• 
تنزهوا من البول م٢٥٩/٥• 
تنكح المرأة ألربع م٦٤/٢• 
توضــأ عمــر مــن جــرة نصرانيــة • 

م١٠٢/٢، م٣٣٧/٤
توضئي لكل صالة م٢١٨/٤، م٢٧٩/٥، • 

م٢٧٧/٦، ٣٣٨
م٢٧٩/٥، •  توضيء لوقت كل صــالة 

م٢٧٧/٦
توفي رجل فغسلناه وحنطناه م١٣٩/٣• 
التيمم طهور المســلم ولو إلى عشر • 

سنين م٢٥٦/٢
إلى عشــر حجج •  ولو  كافيك  التيمم 

م٢٥٦/٢

التيمم وضوء المســلم ولو إلى عشر • 
حجج م٢٥٧/٢

ç

ثكلتك أمك، وهــل يكب الناس في • 
النار م٣٠٠/١، ٤٠٠، م٤٧٠/٥

بالماء •  كيف  فقالــوا:  أحجار،  ثالثة 
م٤٠٣/٣

ثالثة ال ينظر اهللا إليهــم يوم القيامة: • 
العاق لوالديه م٤٤٨/٥

الثلث كثير م٣٠٧/٤، ٣٠٨• 
الثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء • 

م٣٠٦/٤
الثلث كثير فإنك إن تدع م٤٧٣/٥• 
ثم توضئي لكل صالة م٢١٨/٤• 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر م٤٠٢/١• 
ثمرة طيبة وماء طهــور م٢٠/٥، ٢١، • 

٢٦٤، م٢٨٠/٦
ثمرة العلم أن يعمل به م٤٥٦/٥• 
ثمن القينة سحت وغناؤها حرام م١٦٩/٥• 
الثياب م٢٨٨/٦• 
الثيب أحق بنفسها م٥١١/١، م٢٢٣/٣• 
الثيب تستأمر في نفسها م٣١٤/٤• 
الثيب تعرب عن لسانها م٣١٣/٤• 
الثيب الزاني م٥٠٣/١• 
الثيب ال تنكح حتى تستأمر م٣١٣/٤• 
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ê

جاء أعرابي فقال: يا رسول اهللا اقضي • 
بيننا بكتاب اهللا م١٤٨/٤

جاء رجل إلى رسول اهللا ژ فاستأذنه • 
في الجهاد م٢٧٥/٤

جاء رجل إلى رسول اهللا ژ فقال: يا • 
رسول اهللا لم أشعر م١٢٣/٣

جــاء رجل إلــى النبي ژ فقــال: يا • 
رسول اهللا إن أبي أخذ مالي م١٨٢/٤

جــاء رجل إلــى النبي ژ فقــال: يا • 
رسول اهللا، من أحق الناس م٢٧٥/٤

جاء قوم إلى رســول اهللا فقالوا: ظننا • 
م٣٧٧/١

جاء النبي ژ رجل يستحمله فلم يجد • 
م٥٠٠/١

تســأله •  النبي ژ  إلى  امــرأة  جاءت 
كيف تغتسل من الحيض. م٣٦٥/٤

جاءت امــرأة إلى النبــي ژ فقالت: • 
إحدانا يصيب ثوبه م٥/٤

جاءنا كتاب عمر بــن عبد العزيز في • 
صدقة الفطر م٣٢٤/٣

الجار أحق بثقبه م٤٢/٤• 
م٢٥٥/٤، •  م٦٨/١،  الجار أحق بصقبه 

٢٥٦
الجار أحق بصقبــه والصقب القريب • 

م١٢٧/٥

جعل اهللا محبة رسوله محبته وطاعته • 
طاعته م٤٤٠/١

م١٩٩/٤، •  طهــورًا  تربتهــا  جعلــت 
م٣١٢/٦

وترابها •  مســجدًا  األرض  لي  جعلت 
طهورًا م٢٥/٥، ٢٦، م٤٢٢/٦

جعلت لي األرض مســجدًا وطهورًا • 
 ،٤٣٨  ،٤٣٧  ،١٥  ،١٣ م١٢/٢، 
م٢٧/٥،   ،٢١٨ م٢١٧/٤،  م١٩٩/٤، 

م٣١٢/٦، ٣٣٨
فاختصما •  أنــت القٍ  بما  القلم  جف 

على ذلك م٢٤٩/٤
جلست من رسول اهللا مجلسًا م٣٦٨/٥• 
الجمــاع رحمــة، والفرقــة عــذاب • 

م٤٢٥/٥
الجمعة إلى السلطان م١٢١/٥، م٩٠/٦• 
الجمعة حق واجب على كل مســلم • 

في جماعة م٢٥٩/٢
الجمعة واجبــة إال على عبد مملوك • 

م٤٠٧/٢
الجمعة واجبة على كل مكلف مقيم • 

من الذكور م٢٥٩/٢، ٢٦٠
الجنازة متبوعة وليست تابعة م٣١/٣، • 

م٣٦٧/٤
الجنــة قيــل: فانصــرف األعرابــي • 

م٤٤٨/٢
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القيامة •  يــوم  إلــى  مــاضٍ  الجهــاد 
م٢٩٣/٦

جئت إلى النبي ژ وهو يصلي حتى • 
قمت عن يساره م٣١٦/٢

ì

حب الدنيا رأس كل خطيئة م٤٢٦/٥• 
حب الدنيا وكراهية الموت م٤٢٧/٥• 
حب لقاء الناس من حب الدنيا م٤٢٨/٥• 
حبس حابس الفيل م٣٣٤/٥• 
حبسهم العذر م٧١/٤• 
حبك إياها أدخلك الجنة م٢٧٩/١• 
حتى تذهب عاهتها م٢٣١/٢• 
حتى تذوق عســيلته ويذوق عسيلتها • 

م٥١٦/١
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك • 

م٤٦٦/٢
حتى تصفر، وتحمر م٤٠٣/٤• 
حتى تُفُضل م٢٧٨/٦• 
حتى يذوق عســيلتها وتذوق عسيلته • 

م٦٨/١
حتى يقولوا ال إلٰه إال اهللا م٣٨٢/٥• 
حتيه ثم اقرصيه بالماء م٥/٤• 
حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه م٦/٤• 
الحج عرفة م٤٢٦/٦• 
حج عن أخيك شبرمة م١٠٦/٢• 

ِحججت عن نفسك م١٠٦/٢• 
حجوا قبل أن ال تحجوا م٣٦٨/٦• 
حجي عنه م١٤٥/٣• 
الحر ال يدخل تحت اليد م٢٦٨/٢• 
الحر من فيح جهنم م١٤٠/١، م٢٩/٦• 
حرمت الخمر م١٥٤/٦• 
ذكر •  ما  أنــه  فحلفت  عليــه،  حرمتِ 

طالقًا م٤٢٣/٢
م٣١٠/٤، •  أحيائنا  كحرمة  أمواتنا  حرمة 

٣١٢
حرمة مال المؤمن كحرمة دمه م٤١٧/١• 
حريم البئر أربعون ذراعًا م٤٩٨/١• 
حسن العهد من الدين م٢٣٧/٦، ٢٣٨• 
حضــرت في عبــد اهللا بــن جدعان • 

م٣٨٢/٤
الحق ثالثة: إن ُقتل أحد به م٤١٨/١• 
الحق قديم ال يبطل م٤٢٥/٤• 
حكمــي على الفــرد حكمــي على • 

الجماعة م١٢٣/٣
حكمي علــى الواحد منكم كحكمي • 

على جميعكم م٢٤٩/٦
الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور • 

م١٢٩/٣،   ،٤٩٥ م٩٢/١،  مشــتبهات 
م٣٢٥/٤

الحالل ما أحل اهللا في كتابه والحرام • 
ما حرم اهللا في كتابه م٣٢٧/٤
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قريش •  بيــن  اهللا ژ  رســول  حلــف 
واألنصار م٣٨١/٤

حلوان الكاهن م٣٩٦/٢• 
لما •  اهللا  الذي وفق رســولِ  الحمد هللا 

يحبه اهللا م٣١٥/٥، م٤٤٠/٦
الحميل غارم م١٨٠/٤• 
حي على خير العمل م٢١/٢، ٨٨• 
الحية والعقرب والفويسقة م٤٤/٢• 

ñ

الخال وارث من ال وارث له م١٩٧/٤، • 
م٣١١/٦

خالفوا أهل الكتاب م٢٠٣/٦• 
خذ الدية بارك اهللا لك فيها م٤٢١/٣• 
م٢٠٩/٤، •  خــذوا عنــي مناســككم 

م٣٤١/٦، ٤٠٩
بها •  فتطهــري  خذي فرصة ممســكة 

م٢٦٥/٣، م٣٦٥/٤
خذي ما يكفيــك وبنيك بالمعروف • 

م٢٣١/١
خذي من ماله سّرًا ما يكفيك وولدك • 

بالمعروف م٣٣/٣
ما يكفيــك وولدك •  مالــه  خذي من 

بالمعروف م٣٠٦/٢
 • ،٤٥٨ م٢٥/١،  بالضمــان  الخــراج 

م١٦/٢، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٣٨، ١١٤، 

 ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٥١  ،١١٩ م٥٨/٤، 
م٥/٥، ٦، ٧، ٨، ٩

ومعنا •  اهللا ژ  رســول  نريــد  خرجنا 
م٥٥/٢، م٢٦٥/٤

خصلتان ال تجتمع في منافق م٤٥٥/٥• 
الخطأ ال يزيل الضمان بل يرفع اإلثم • 

م٣٧٩/١
خطب رســول اهللا ژ قبل يوم الفطر • 

م٣٢٢/٣
بِمنى وهو على •  خطبنا رسول اهللا ژ 

راحلته م٢٨٣/٤
خلق اهللا الماء طهورًا ال ينجسه شيء • 

إال م٢١٣/٦
الخمر ما خامر العقل م٣٣١/٤• 
خمــس فواســق يقتلــن فــي الحل • 

والحرم م٤٥٤/٣، م٤١٨/٦
خمس من الدواب ال جناح على من • 

قتلهن وهو حرام م٤٤/٢
خمس من الفواســق يقتلن في الحل • 

والحرم م٤٣/٢
الذهب •  أو عدلها من  خمسون درهمًا 

م٤٤٦/٤
خير أعمالكم أيسرها م٤٥٥/٥• 
خير الذكر الخفي م١١٢/٣• 
أن •  قبل  الرجل  أن يشهد  الشهود  خير 

يستشهد م٤٥١/٢، م٣٢٩/٦
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يليه •  الــذي  ثم  قرني  القــرون  خير 
 ،٨٩ م٨٧/٦،  م٤٥٧/٤،  م٣٩٧/٣، 

١٥٩، ٣٢٩
خير ما ألقي في القلب اليقين م٨٧/٥• 
خير الناس أحسنهم قضاًء م٩٤/٢• 
خير الهدي هدي محمد ژ م٤٤١/١• 
خيركم أحسنكم قضاًء م٩٧/٢، م٤٤٥/٦• 
خيركم خيركــم ألهله وأنــا خيركم • 

ألهلي م٣٥٩/٤
خيرنــي ربي ألزيدن على الســبعين • 

م٤١٥/٦

O

م٤٩٩/١، •  كفاعله  الخيــر  على  الدال 
٥٠١

دباغها طهورها م٣١٧/٣• 
له: •  وقال  ابن عباس  دخل رجل على 

م٢٧٦/١
دخل رجل المســجد رســول اهللا ژ • 

يخطب م٣٥٢/٣
دخل عمــر القدس وهــو يلبس ثوبًا • 

مرقعًا م٤٣١/٥
دخلت امــرأة النار في هرة حبســتها • 

م١٠٣/٤، م٣٧/٦
 • ƒ دخلــت على شــداد بــن أوس

م٤٤٣/٥

فقال: •  الحكم  بن  مروان  على  دخلت 
ما رأيت أكرم م٢٣٥/٣

دخلت المسجد يوم الجمعة م٣٥٢/٣• 
دع ما يريبك إلى ما ال يريبك م٩٨/٢، • 

م١٢٩/٣،   ،١٠٢  ،١٠١  ،١٠٠  ،٩٩
م٢٤/٥

الدعاء مخ العبادة م٨١/٤• 
دعنــي أضرب رأســه يا رســول اهللا • 

م١٠٧/٥
م٢١٦/٤، •  أقرائك  أيــام  الصالة  دعي 

م٢٧٨/٦، ٣٣٦
دم عرق نجس م١٢٢/٢• 
دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم • 

م٣٥٦/٥
دين اهللا أحق أن ُيقضى م١٠٤/٢• 
الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ م٤٨٣/١• 
الدين يسٌر ولن يشــاّد الدين أحٌد إال • 

غلبه م١٠/٥
ال •  بالدرهم  والدرهم  بالدينار  الدينار 

فضل بينهما م٤١٤/٣

P

الرجــل أن تزكيه فــي وجهه •  ذبــح 
م٤٣١/٥

يــرزق اهللا بعضهم من •  النــاس  ذروا 
بعض م٧٣/٣



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية١١٢

بعض •  من  بعضهم  ينتفع  الناس  ذروا 
م٣١٢/٣

الذكاة في الحلق واللبة م٤١٧/٤• 
ذلك يوم ولدُت فيه م١٨٧/٢، م٥٨/٦• 
ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فســحة • 

م١١٣/١
ذمة المسلمين واحدة م٢٢٢/٦، ٢٢٣• 
بالذهــب ربًا إال هــاًء وهاء •  الذهب 

م٤١٤/٣
الذهب بالذهب والفضة بالفضة م٤١٥/٣• 
ذهب حقك م٢٤٥/٤• 
الذهب والحرير حل لبنات أمتي م٤٥١/١• 

Q

رآني رســول اهللا ژ أســبلت إزاري • 
م٧٨/٤

الراجع في هبتــه كالكلب يأكل قيئه • 
م٦٠/٣

رأى رجــالً يصلي وفي ظهــر قدمه • 
لمعة م٤١٦/٢

رأى عبد اهللا فــي امرأة تزوجها رجل • 
ثم مات م٢١٧/٢

يبتدرونها •  ملكًا  وثالثين  بضعًا  رأيت 
م٤٩/٦

رأيت رسول اهللا ژ إذا سجد م٢١٣/٤، • 
م٣٤٥/٦

رأيته عبدًا م١٣١/٢، م٣١٧/٦• 
رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب • 

م٤٤٤/٥
يلعنه •  والقــرآن  للقــرآن،  تــالٍ  رب 

م٤٧٩/١
حزنًا طويالً •  أهلها  أورثت  رب شهوة 

م٤٢٦/٥
ُرب صائــم ليس له مــن صيامه إال • 

الجوع والعطش م١٤٤/٦
بنيته •  أعلم  الصفين اهللا  بين  قتيل  رب 

م٨٥/١
ربا الجاهلية م٤٢٣/٢• 
ربنــا لك الحمــد حمدًا كثيــرًا طيبًا • 

مباركًا فيه م٤٩/٦
الرجال ثالثة: مســلم عاقل يأتمر بما • 

م٤١٩/٥
رجم النبي ژ ماعزًا األسلمي م٢٢٣/٢• 
رحم النبي ژ اليهوديين م٢٥/٦• 
رحم اهللا امرءًا جب الغيبة عن نفســه • 

م٤٦٥/٥
يمنعن •  لــم  األنصار  نســاء  اهللا  رحم 

الحياء أن م٣٦٣/٤، م٤٦٦/٥، ٤٦٧
رخص لنا رســول اهللا ژ في المتعة • 

ثم نهانا عنها م٢٩٨/٦
رخــص النبي ژ للعبــاس أن يبيت • 

بمكة م١٢٤/٣
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الرد بالعيب م٣١٩/٢• 
بن •  عثمان  علــى  اهللا ژ  رســول  رد 

مظعون تبتله م٢٤٨/٤
الرشوة في الحكم م٤٣٥/١• 
رضا الرب في رضا الوالدين م٢٧٦/٤• 
رضاها صمتها م٥١٠/١، ٥١٢• 
رضيه رســول اهللا لديننــا أفال نرضاه • 

لدنيانا م٢٩٦/٣
لدنيانا •  نرضــاه  أفــال  لديننا  رضيــه 

م٩٧/٦
رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه م٢٧٥/٤، • 

م٤٤٨/٥
رفع عن أمتي إثم الخطأ م١٩٤/١• 
رفع عن أمتــي الخطأ والنســيان وما • 

استكرهوا عليه م١٩٤/١، ١٩٧، ٣٧٥، 
 ،٣٧٦، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٢، ٤٠٣، ٤٠٤
 ،٣٣٨  ،٢٧٧ م٢٤/٢،   ،٤٢٥  ،٤٢٣
 ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢٢٤ م١١٨/٣،   ،٤٤٠
٢٢٨، م٣٥٢/٤، م١٤٠/٥، ١٤١، ١٤٣

م٤٤٨/١، •  ثالثــة...  عــن  القلم  رفع 
 ،٥١ م٤٩/٤،  م٤٩/٢،   ،٤٥٠  ،٤٤٩

١٠٣، م١٨١/٥، ١٨٢، ٢٦٨، ٢٦٩
الرق عجز حكمي م٤٠٦/٢• 
رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشــنها • 

م٤٣١/٥
الرهان بما فيها م٢٤٥/٤• 

رهبانيــة أمتي العقود في المســاجد • 
م٩٥/٥

الرهن بما فيه م٢٤٥/٤• 
الرهن لمن رهنه، له غنمه م٢٤٥/٤• 
الرهن محلوب مركوب م٢٤٣/٤• 
الرهن من صاحبه الذي رهنه م٢٤٥/٤، • 

م٢٢٥/٥

R

الزاد والراحلة م٢٧٤/٣• 
الزعيم غارم م١٨١/٤، ٤٤٧، ٤٤٨• 
الزوجان أولــى ببعضهما في المحيا • 

والممات م٣٠٣/٢
زوجتكها بما معك من القرآن م٣٩٨/٢• 
زوروا القبور م٨٨/٢، م٧٢/٥• 
بالموت •  تذكــر  فإنها  القبــور  زوروا 

م٧٢/٥، ٤٠٠
الزيادة في الماء مثل النقصان م٣٥٤/٢• 

¢S

اهللا ژ في بعض •  سافرنا مع رســول 
أسفاره م١١٧/٤

ســأل النبي ژ عن عــادة الناس في • 
م٢٤٨/١

عن •  هريرة  وأبــا  عباس  ابن  ســألت 
م١٣٣/٥
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ســباب المسلم فســوق وحرمة ماله • 
كحرمة م٣٦٠/٥

كفر •  وقتاله  فســوق  المســلم  سباب 
م٢٢١/٤

هللا •  والحمد  وثالثين  ثالثًا  اهللا  سبحان 
ثالثًا وثالثين م٤٨٩/١

سبحان اهللا عدد ما خلق اهللا م٤٩٠/١• 
ســجد وجهي للحي القيوم الذي ال • 

يموت م١٠/٣
سجدتا الســهو تجزئان عن كل زيادة • 

ونقصان م١٦/٣
الوالدين •  الرب في ســخط  ســخط 

م٢٧٦/٤
سد الذرائع م٤٢١/٢• 
السفر مظنة التخفيف م٣٠٨/٢• 
السفر مظنة المشقة م٣٠٨/٢، ٣٠٩• 
سكوتها إذنها م٥١٠/١• 
السالم عليكم م٦٠/٦• 
السلطان ولي من ال ولي له م٢٩٤/٤، • 

م٢٣٩/٦
ســمع اهللا لمــن حمده، فقــال رجل • 

خلفه م٤٩/٦
سمعت أباك ژ والعهد به قريب يقول • 

م٩٧/٦
ســمعت كتاب عمر بن عبــد العزيز • 

يقرأ م٣٢٤/٣

سّن رسول اهللا ژ األذان للمكتوبات • 
م٤٠٩/٣

سّن لكم معاذ ُسنة حسنة م١٦٣/٦• 
سنوا فيهم ُسنة أهل الكتاب م١٥٣/٢، • 

م٢٨٧/٥
سوء الظن من الفطنة م٤٦٣/٥• 
الكبائر •  مـــن  كلهــا  النور  ســورة 

م٥٤/٥
سئل ابن عمر عن نهي رسول اهللا ژ • 

عن بيع الثمر م٢٣٣/٢
ســئل رســول اهللا ژ عــن الســمن • 

والجبن م٣٢٦/٤، ٣٢٧
الشــهادة •  ســئل رســول اهللا ژ عن 

م٢١٤/١
الشــهوة •  عن  اهللا ژ  رســول  ســئل 

الخفية م٤٤٣/٥
ســئل النبي ژ عمن يعوله الســائل • 

م٦٥/٤
ســئل النبي ژ عن الجنــب أيتيمم • 

م٢٥٦/٢
ســئل النبي ژ مــن الســبيل فقال: • 

م٢٧٤/٣
الكنوز •  من  الكنز  عن  النبي ژ  سئل 

الجاهلية م٣٩٢/٢
يصيب •  المنــي  عن  النبي ژ  ســئل 

الثوب م٣٢٣/٤
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¢T

الشاذ ال يعتد به م٣١١/٢• 
شــاهداك أو يمينه ليس لك إال ذاك • 

م١٣٧/٥
شاهداك زوجاك م٨٢/٢• 
شــاور في أمرك الذيــن يخافون اهللا • 

م٤١٩/٥
البغي وثمن الكلب •  شر الكسب مهر 

م٢٠٦/٥
شر الشهود أن يشهد قبل أن يستشهد • 

م٣٢٩/٦
شرط اهللا أولى وأحق م٣٢١/٤• 
شرط اهللا قبل شروطهم م١٣٠/٤• 
الشرط أملك م٣٠/٢• 
الشركة بيع م٣١٧/٢، ٣١٨• 
صالة •  الوسطى  الصالة  عن  شــغلونا 

العصر م٤٤/٦
وقعت •  فإذا  يقســم  لم  فيما  الشــفعة 

الحدود م٦٨/١، م٢٥٥/٤
المبــارك ولده •  ابن  إلى  شــكا رجل 

فقال م٩٠/٥
شكر النعمة ذكرها م٤٢٤/٥• 
الرمضاء •  اهللا ژ  رســول  إلى  شكونا 

م١٤٠/١
الشهادة بما يوجب البراءة ال تُقبل ما • 

لم تفسر م٣١٩/٢

كانت •   ƒ األنصاري خزيمة  شــهادة 
بشهادتين م٢٥٣/٦

الشهادة نوع من أنواع البينة م٣٢٣/٢• 
شهدت لك بخبر الســماء يأتيك في • 

اليوم م٢٥٣/٦
الشهرة أوكد من البينة م٣٢٣/٢• 
الشهرة تقضي على البينة م٣٢٢/٢• 
الشهوة الخفية حب الرياسة م٤٤٤/٥• 
شيء فعله رسول اهللا ژ فال نحب أن • 

نتركه م١١٣/٦

¢U

نفســه... •  أميــر  المتطــوع  الصائــم 
م٤٤٥/١، ٤٤٦

م٣٢٥/٢، •  يعاقــب  وال  يثاب  الصبي 
٣٢٦

صدق أُبي م٣٥٢/٣• 
صدق سلمان م١٢/٥• 
صدقتــك علــى ذي القربــى صدقة • 

وصلة م٩٥/٥
عليكــم •  بهــا  اهللا  تصــدق  صدقــة 

م٥٠٧/١، ٥٠٨، م٢٨/٦
صدقــة الفطر على كل مســلم عمن • 

تمونون م١١٦/٢
الصدقة ال تحل لغنــي وال لذي مرةٍ • 

سوي م٥٠/٥
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الجمل •  يــوم  لعلــي  صــارخ  صرخ 
م٢٣٢/٣، ٢٣٤

الطيب طهــور لمن لم يجد •  الصعيد 
الماء م١٣٤/١

الصعيــد الطيــب وضــوء المســلم • 
م٤٢٠/٤

صغير جرمه كبير جرمه م٤٧٠/٥• 
صل عليــه يا رســول اهللا وعلي دينه • 

م١٠٤/٢
صل فإنك لم تصل م٤٠٩/٦• 
صــل قائمًا فــإن لم تســتطع فقاعدًا • 

م١٢٨/١، م٣١٩/٣
الصالة خير من النوم م٤٩/٦• 
الوالدين •  بر  ثم  ميقاتها،  على  الصالة 

م١٥٨/٤
الصــالة في أول الوقــت رضوان اهللا • 

م٣٦٦/٦
النصف من صالة •  القاعد على  صالة 

القائم م٣١٩/٣
الصــالة ال يصلح فيهــا كالم الناس • 

م١٥/٣
العصر •  الوســطى صــالة  الصــالة 

م٤٦/٦
الصلح جائز بين المسلمين م١٤٨/٤، • 

١٤٩
الصلح يجري مجرى البيع م٣٢٨/٢• 

صلوا خمسكم م٢٨١/٦• 
صلوا على صاحبكم م١٣٩/٣• 
صلــوا على من قــال ال إلــه إال اهللا • 

م١٠/٤
صلوا في رحالكم م٤٦٧/١، ٤٦٨• 
صلوا في مرابض الغنم م٧/٣• 
م٢١٧/٤، •  بركــة  فإنهــا  فيهــا  صلوا 

م٣٣٨/٦
م٤٤١/١، •  صلوا كما رأيتمونــي أصلي 

م٢٠٩/٤، ٢١٦، م٢٣٢/٦، ٣٣٧، ٣٤١، 
٤٠٩

إلى •  والجمعة  الخمــس،  الصلــوات 
الجمعة م٣٧٣/١

صّلى الحســن البصري فــي المقابر • 
م١٣/٢

دم •  أثر  فيــه  ثوب  فــي  صّلى علقمة 
م١٢١/١

صليــت خلف ابن عمــر فما رأيته • 
م١٦٩/٦

صليت خلف رســول اهللا ژ وخلف • 
أبي بكر م١٠٨/٣، ١٠٩

صلينا في رحالنا م٣٢٨/٦• 
ُصماتها م٣١٣/٤• 
الصورة الممتهنة يجوز اســتعمالها • 

م٣٣٣/٢
صومي عنها م١٠٥/٢• 
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¢V

ضعوا وتعجلوا م٣٨٦/٢، م٤١٦/٣• 

•

الطعام بالطعام مثالً بمثل م١٠٦/٦• 
الطــالق لمن أخذ بالســاق م١٢٩/٢، • 

١٣٤، ١٣٩، ٢٧٦، م١٢٨/٤، م١٧٦/٦
طلق عبد الرحمن بــن عوف زوجته • 

م٤١٨/٢
طلقُت امرأتي وهي حائض فسأل م٥١/٢• 
طلقها، فقال: إني أحبها م٢٦٤/٤• 
ُطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب • 

م١٩٩/٤، م٣١٣/٦
نور •  على  نــور  علــى طهور  الطهور 

م٢٧٦/٦
الطــواف بالبيت صــالة م١٢٧/٥، • 

م٤١٠/٦، ٤١٢

®

الظلم في األشــهر الحرم أعظم وزرًا • 
م٣٥/٥

´

العارية مضمونة م٢٢٢/٥، ٢٢٣• 
عارية مضمونة مؤداة م٢٢٢/٥• 
العبث في الصالة مبطل لها م٣٤١/٢• 

العجماء جرحها جبار م٢٥/١، م٤٠٠/٦• 
عد عليهم صغيرها وكبيرها م٤٢٢/٤• 
العدة حق هللا تعالى م٣٤٧/٢• 
عدة الحمل بوضع الحمل م٣٥٢/٢• 
العدة واجبة تعبدًا م٣٤٧/٢• 
عسى أن يخفف عنهما م٣٧/٦• 
عفي عن أمتي الخطأ والنســيان وما • 

حدثوا به أنفسهم م٧٥/٢
عفــي ألمتي عــن الخطأ والنســيان • 

م٣٧٨/١
العلــم رخصة من ثقة، وأما التشــدد • 

فيحسنه كل أحد م١٦٦/٥
العلم يؤتى أهله ويوقر م٤٥١/٥• 
العلم يؤتى وال يأتي م٤٥٠/٥، ٤٥١، • 

٤٥٢، ٤٥٣
العلمــاء ورثة األنبيــاء م٣٩/٢، ٤٠، • 

٤١، م٤٥٣/٥، ٤٦٠
علمنا ناســًا من أهــل الصفة فأهدي • 

إلى م٣٩٧/٢
علــى تجرئــك علــى اهللا في شــهر • 

رمضان م٣٨٨/١
م٢٢٥/٢، •  صفية  إنها  رســلكما  على 

٢٢٨، م٢٠١/٣
على اليد ما أخذت حتى ترده م١٥٣/٤• 
اليــد ما أخــذت حتــى تؤديه •  على 

م٢٠٦/٣، ٤٠٠، م٢٢٤/٥، م٣٨١/٦
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عليك بخاصة نفســك ودع عنك أمر • 
العامة م٢١٩/٤

لكم •  رخص  التي  اهللا  برخصة  عليكم 
م١١٣/١

عليكــم بُســنتي وُســنة الخلفــاء • 
م٥٠/٦، ٦٠،  م١٥٨/٥،  الراشــدين 

١٦٣
تطيقون •  مــا  األعمــال  مــن  عليكم 

م٧٦/٥، ٧٧
عما أقاتل إال على اإلسالم م٢١١/٢• 
المقتول •  ولي  يعفو  أن  إالّ  قود  العمد 

م٣٧٧/٢
عندنا صاحب لنا نجهزه م٤٣٨/٥• 

Æ

غسل أبو موســى األشعري امرأته أم • 
عبد اهللا م٦٢/٢

غسلوه بماء وسدر م١٠/٤• 
غــض البصــر، وإماطــة األذى ورد • 

السالم م٤٠١/١
غفر لــه ما تقدم من ذنبــه م٢٢٨/٣، • 

م٣٥٢/٤
مفارق •  المســلمين  علــى  بــاغٍ  غير 

لجماعتهم م١٣١/١
باليهود •  الشــيب وال تشــبهوا  غيروا 

م٢٠٤/٦

±

فاتتني صــالة الجماعــة فعزاني أبو • 
إسحاق م٤٢٩/٥

آيــات أوالهن •  الكتاب ســبع  فاتحة 
م١٠٨/٣

فأتوا منه ما استطعتم م٤٧٦/١• 
فأعطوه حقه م٣٥٣/٣• 
فاغسلي عنك الدم م١٢٢/٢• 
فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لوقت • 

كل صالة م٢١٨/٤، م٣٣٨/٦
فالسلطان ولي من ال ولي له م٢٥٦/٣• 
فإن اشتجروا فالســلطان ولي من ال • 

ولي له م٢٥٦/٣، م٢٩٦/٤
فإن دخل بها فلها المهر م٢٢٤/٣• 
فإن شئتِ فاقضيه م٤٤٧/١• 
فإن لــم تجد فــي كتاب اهللا وُســنة • 

رسوله م٤٤٢/٦
أســوة •  المتاع  فصاحــب  مــات  فإن 

الغرماء م١١٣/٢
فائتنــي بأبيــك، فنــزل جبريل ‰ • 

م١٨٣/٤
أيام ثم •  أيام أو ســبعة  فتحيضي ستة 

اغتسلي م٢٣٧/١
فحج عن أبيك م١٤٠/٣• 
م٣٤٠/١، •  يقضــى  أن  أحق  اهللا  فدين 

م٥٠/٥
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فدين اهللا أحق، أو قال: أولى م٧١/١• 
فدين اهللا أحق بالقضاء م١٠٣/٢، ١٠٧، • 

م٤٨/٥
وذلك •  الثريــا  طلــوع  وقــت  فذلك 

الثنتي عشر ليلة م٢٣٣/٢
فر من المجذوم كما تفر من األســد • 

م٢١٣/٤، م٣٤٤/٦
الفــرح والروح فــي اليقين والرضى • 

م٨٧/٥
فرض رسول اهللا ژ زكاة الفطر صاعًا • 

من تمر م٢٦٧/٦
الفطر •  اهللا ژ صدقــة  فرض رســول 

م١٢٠/٢، ٤٤٥، م٣٢٣/٣، م٢٦٧/٦
بســلعته •  أحــق  الســلعة  فصاحــب 

م٤٨١/١
داود ‰ •  أوتيه  الذي  الخطاب  فصُل 

م٢٩٧/٤
فصل ما بين الحالل والحرام العرف • 

م١٣٤/٣
فصل ما بين صيامنــا وصيامهم أكلة • 

السحر م٢٠٢/٦
أيــام متتابعات م٤٤/٦، •  فصيام ثالثة 

٤٥
فضل العالم على العابد كفضلي على • 

أمتي م٤٥٥/٥
فضل العلم أفضل من العبادة م٤٥٥/٥• 

فضلت على األنبياء بست م٢٦/٥• 
فضلنا علــى الناس بثــالث: جعلت • 

صفوفنا م٢٦/٥
الفعل المحرم إذا لم يســتقم إال من • 

جهتين حرم من الجانبين م٣٥٨/٢
ففيهما فجاهد م١٥٧/٤، ٢٧٥• 
عليك •  وردهــا  أجــرك  وجــب  فقد 

الميراث م١٠٥/٢
ســكتت •  هي  إذا  إذنهــا  فكذلــك 

م٥١٠/١
فال إذًا م٢٣٤/٤• 
فال ينصــرف حتى يســمع صوتًا أو • 

يجد ريحًا م١٧٦/١
فلعلنا أمرناهم بذلك م٢٦١/٤• 
فمــن أتقى الشــبهات فقد اســتبرأ • 

م٤٦١/١، م٥/٢
أخيه •  له بشيء من حق  فمن حكمت 

فال يأخذه م٨٣/٢
فأمر •  الحمــر،  فنيت  الحمــر،  فنيت 

م٢٧٩/١
به •  تأتيني  أن  قبــل  فهــال كان هــذا 

م٢٦٧/٢
في ألبان اإلبل وأبوالها شــفاء لذربة • 

بطونهم م١٩٨/٢
أجــزأك •  وضعتــه  صنــف  أي  فــي 

م٢٧٨/٢
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قالوا: •  فــي بضــع أحدكــم صدقــة 
يا رسول اهللا م٣٠٠/٣

في بيته يؤتى الحكم م٤٥٠/٥• 
في الجائفة ثلث الدية م٣٠٧/٤• 
في خمس اإلبل شاة م٨٦/٦• 
في خمس من اإلبل شاة م٢٣٤/١• 
في خمس عليهم ال شيء في زيادتها • 

حتى م٤٢٢/٤
في الركاز الخمس م٤٠٠/٦• 
الزنجي •  انفســخ فيهــا  في زمزم لما 

م١٣٧/١
 • ،٢١٢ م٨٦/٦،  زكاة  الغنم  سائمة  في 

٢٤٦، ٤١٥، ٤١٦
في ســؤر الهر يغســل مرة أو مرتين • 

م٦١/٥
فــي العيــن الغائمــة واليد الشــالء • 

م٤١٢/٣
في قصــة الرجل الذي أمــر أهله إذا • 

مات أن يحرقوه م٣٩٧/٥
فــي كل أربعين شــاة شــاة م٦٩/١، • 

م٣٢٦/٣، م٨٦/٦، ٢١٢، ٢١٦، ٢٢٦، 
٢٤٦، ٤٤٦

في كل ثالثين تبيع م٢٢٦/٦• 
في ما سقت الســماء العشر م٩٩/٣، • 

م٤٣١/٤
في المال حق سوى الزكاة م٥٦/٣، ٥٧• 

في المعاريــض مندوحة من الكذب • 
م٥٢/٢، ٥٥

في ناقة البراء بن عازب حين دخلت • 
حائطًا م١٩٩/٦

فيضحك اهللا منه م٣٩٢/٥• 
فيعدل بينهم م٣٩٦/١• 
فيما ســقت الســماء والعيون العشر • 

م٢١٦/٦
فيه الوضوء م٢٦٥/٣، م٣٦٥/٤• 

¥

القاتل ال يرث م٢٢٩/٢، م١٥٦/٣• 
قال ابن عباس لعثمان: ليس األخوان • 

إخوة في م٤٥٢/٢
أأكذب •  اهللا ژ:  لرســول  رجــل  قال 

المرأتي م٢٦٢/٤
أهل •  أعلم  اهللا،  رســول  يا  قال رجل: 

الجنة م٧٦/٣
قــال رجــل: يا رســول اهللا مــن أبر • 

م٩٠/٥
ولو شــيئًا •  اهللا  يا رســول  قال رجل: 

يسيرًا م٨٥/٢
قال عمر لعمرو بــن العاص بعد أن • 

اعتدى ولده على م٤٠١/٢
قال لي جبريل: من مات من أمتك ال • 

يشرك باهللا شيئًا دخل الجنة م٣٩٤/٥
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قــال معــاذ بن جبــل ألهــل اليمن • 
م٣٢٣/٣

فيها •  أجــد  إني  يا رب  قال موســى: 
م٧٧/٢

أمي •  ماتت  للنبــي ژ:  امرأة  قالت 
م١٠٦/٢

قالت فاطمة بنت حبيــش: إني امرأة • 
أستحاض م٢٧٨/٥

قالوا: وما إذنها يا رســول اهللا؟ فقال • 
م٣١٣/٤

قام عيســى ابن مريم خطيبًا في بني • 
إسرائيل م٦٩/٢

قبلة اهللا م٤٠٩/٥• 
قتل رســول اهللا ژ يوم حنين مسلمًا • 

بكافر م٣٧٠/٢
قتــل ژ ابن خطــل يوم فتــح مكة • 

م٣٥٣/٤
قتل الواحد من هؤالء أفضل من قتل • 

سبعين كافرًا م٩٨/٤
العي •  إنما شــفاء  اهللا  قتلهــم  قتلــوه 

السؤال م١٢٣/٦
قد استجبت لكم م٢٠٠/٥• 
قد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونّية • 

م٣٤٣/٤
بالبكر •  البكر  لهن سبيالً  اهللا  قد جعل 

م٣٠٧/٦

قد زوجتــك بما معك مــن القرآن • 
م١٢٨/٢

قد علمــت نظر بعضكــم إلى بعض • 
م٢٧٦/١

القدر سر اهللا فال تنظروا فيه م٧٩/٣• 
م٧٨/٣، •  األمة  هــذه  القدرية مجوس 

٨١
قدم أمــك وأبــاك وأختــك وأخاك • 

م١٦٣/٣
فال •  بن كعب  وأُبي  مســعود  ابن  قرأ 

جناح عليه م٤٢/٦
قرأ رسول اهللا ژ فعد رسول اهللا بسم • 

اهللا الرحمن الرحيم م١٠٨/٣
صالة •  الوسطى  والصالة  عائشة  قراءة 

العصر م٤٦/٦
القرعة عند التشاح م٣٦٣/٢• 
عبدي •  وبيــن  بيني  الصالة  قســمت 

م١٠٩/٣
والمساواة •  بالمكافأة  منوط  القصاص 

م٣٦٨/٢
قضــاء اهللا خير من قضــاء ابن الزبير • 

م٧/٢
قضــى رســول اهللا ژ أن الخصمين • 

م٣٩٥/١
قضى النبي ژ أن الشــفعة في ما لم • 

يقسم م٢٥٧/٤
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قضــى النبــي ژ بالضمــان علــى • 
البراء بن عازب م٣٦١/١

بيميــن وشــاهد •  النبــي ژ  قضــى 
م٣٠٨/٦

البراء بن •  ناقــة  النبــي ژ في  قضى 
عازب م٣٨١/١

قل لهم يا محمــد أنتم مراغمون في • 
ذلك م٣٧٠/٤

القلب إذا علقه حب الدنيا لم م٤٢٨/٥• 
قلُت لزيد بن ثابت: ما عراياكم م٢٥٢/٦• 
من •  شــيء  عندكم  هــل  لعلي:  قلت 

الوحي ليس من القرآن م٣٧٢/٢
قلت: يا رســول اهللا، أنعمل على أمر • 

قد م٧٦/٣
أبتاع هذه •  إنــي  اهللا  يا رســول  قلت: 

البيوع م١٩٨/٥
قلت: يا رســول اهللا مــم أضرب منه • 

يتيمي م٣٦٠/٤
قلت: يــا رســول اهللا، نــرى الجهاد • 

أفضل م٢٧٦/١
العبادة •  العلــم خير من فضــل  قليل 

وخير دينكم الورع م٤٥٤/٥
قليــل العلم خيــر من كثيــر العبادة • 

م٤٥٣/٥، ٤٥٥
قليل مــن اليقين خير مــن كثير من • 

العمل م٨٧/٥

قم فاقضه م٩٥/٢• 
رجل •  هناك  نيسابور:  من  لعجوز  قيل 

لديه ألف دليل م٨٩/٥
قيل لمعاوية: ما بلغك عقلك م٤٦٤/٥• 
بئر •  أنتوضــأ من  اهللا  يا رســول  قيل: 

بضاعة م٢٢٥/٤

∑

كالراعي يرعى حول الحمى م١٢٨/٣• 
إليه •  ابن ســرين أحُب األشــياء  كان 

م٣٣٥/٣
كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين • 

م٣٧٣/٤
يقيله •   أال فأراد  بايع  إذا  ابن عمر  كان 

م٢٣٦/١
كان ابــن عمــر ƒ كثيــر التأســي • 

بالنبي ژ م٢٤٨/٦
كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بســؤر • 

الهر م٦١/٥
إذا وجد في ثوبه دمًا •  ابن عمرو  كان 

غسله م١٢١/١
كان أهــل الجاهليــة يأكلون أشــياء • 

 ،٣٢٥ م٣٢٤/٤،  أشــياء  ويتركــون 
٣٢٧، م٧٠/٥

فأتيته •  معتكفــًا.  اهللا ژ  رســول  كان 
أزوره م٢٢٥/٢
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وعمر •  بكر  وأبو  اهللا ژ  رســول  كان 
يفتتحون م١٠٢/٣

الشعر •  بتغيير  يأمر  اهللا ژ  رسول  كان 
مخالفة لألعاجم م٢٠٣/٦

دعــوة •  يجيــب  اهللا ژ  رســول  كان 
المملوك م١٠/٥

كان رســول اهللا ژ ينادي مناديه في • 
الليلة الباردة م٤٦٨/١

بــن عمر ^ شــديد •  اهللا  عبــد  كان 
التأسي برسول اهللا ژ م٤٤٠/١

التأسي •  كان عبد اهللا بن عمر شــديد 
واالقتداء م٦١/٦

كان عبد اهللا بن غالب إذا صبح يقول • 
م٤٢٤/٥

كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض • 
في الصدقة م٣٢٤/٣

كان عمر بن الخطاب يضمن الصناع • 
م٣٩٨/٣

كان عمر بــن الخطــاب يليط أوالد • 
الجاهلية م٣٠٩/٥

كان عمر ƒ يضمن الصياغ م١٩٧/٣• 
كان عمر يبكي في الصالة م٢٩/٤• 
يسألون عن •  الزمان األول ال  كان في 

اإلسناد م١١٢/٥
كان فيمــا أنــزل مــن القرآن عشــر • 

رضعات م٢٦٩/٦

كان فيمن قبلكم تاجــر يداين الناس • 
م٩٤/٢

الحل •  في  أحدهما  فسطاطان،  له  كان 
واآلخر م٣٦/٥

كان المشــركون يطوفون حول البيت • 
عراة م٤٢٤/٢

كان من قبله ژ من األنبياء م١٢/٢• 
كان المهاجــرون واألنصار يتوارثون • 

بالهجرة والنصرة م٣٧٨/٤
بالبيت •  يطوفون  كنــدة  ناس من  كان 

عراة م٤٢٥/٢
كان النبي ژ إذا توضأ أدار الماء إلى • 

مرفقيه م٣٩٧/٦
الماء •   أمــر توضأ  إذا  النبــي ژ  كان 

على مرفقيه م٣٩٥/٦
الموعظة •  يتخولنــا في  النبي ژ  كان 

م٤٧٣/٥
كان النبي ژ يخصص وقتًا لعائشــة • 

م٣٥٩/٤
كان النبي ژ يصلي على الموتى م٨/٤• 
المنافقين •  مــن  يقبل  النبــي ژ  كان 

ظاهر اإلسالم م٩٨/٥
كان النبــي ژ يقســم الســبي كما • 

م٢٦٩/٥
كنــا يأمرنا مــن إعــادة الوضوء من • 

الغيبة م٤٧٩/١
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كان يردف خلفــه ويضع طعامه على • 
األرض م١١/٥

كان يركب الحمــار عريانًا ليس عليه • 
شيء م١١/٥

كان يركب الحمــار، ويخصف النعل • 
م١٠/٥

كانت تلي بنات أخيها يتامى م١٦٩/٦• 
كانت الصحابة يغشون أزواجهن وهن • 

مستحاضات م٣٨٧/٤
كانت عائشة # تزكي أموالنا م١٤٩/٣• 
أراد •  ثــالث قضيات  بريرة  كانت في 

أهلها م٣١٩/٤
كانت النساء تبعثن إلى عائشة بالدرجة • 

م٤٦٦/٥
زاد عن •  ما  لحاهم  من  يأخذون  كانوا 

القبضة م١٧٣/٦
الكبر أن يســفه الناس ويغمط الخلق • 

م١٤١/٤
الكبــر بطــر الحــق وغمــط الناس • 

م١٤١/٤
كتاب اهللا يقضي بالقصاص م١٩٧/٦• 
الكتاب خير جليس م٤٦٠/٥• 
كتاب عمر بن عبــد العزيز على كل • 

اثنين درهم م٣٢٤/٣
كتب عبد اهللا بن عامر إلى عثمان أّن • 

رجالً من م٣٧١/٢

كتب عمــر بن الخطاب فــي دهقانة • 
نهر الملك م٩٨/٣

إلى •  فكتب  عبــاس  ابــن  إلى  كتبت 
النبي ژ يسأله م١٨٠/١

كذب سعد، اليوم يوم المرحمة م٨٢/٦• 
الكــذب والعيبــة ينقضــان الوضوء • 

م٣٨٧/٣
أوتي حظًا •  مــن  إنه  فالعبــوا  كذلكم 

م٣٥٧/٤
م٤٠١/٢، •  الحجــام خبيــث  كســب 

 ،٢٠٦  ،١٦٩ م٨٦/٥،  م٣٩٢/٤، 
م٣٣٠/٦، ٤٣٩

كسر عظام الميت ككسر عظام الحي • 
م٣١٠/٤

كسر عظم الميت ككسره حّيًا م٣٧/٦• 
كســر عظم الميت ككسره وهو حي • 

م٦١/٢، م٣١١/٤
كــف عليك هــذا قال معــاذ: فقلت • 

م٣٠٠/١
كفــاك شــاهد منظري عــن مخبري • 

م٤٤٠/٥
كفر دون كفر م٣٥٠/٥، ٣٥١• 
كفــر دون كفر، وشــرك دون شــرك • 

م٢٩٨/٥، ٣٩٨
كفــر دون كفــر، ونفــاق دون نفاق • 

م٣٥٠/٥
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الكفر ال يبطل الحقوق م٣٨٤/٢• 
كفنوه في ثوبيه م١٠/٤• 
كل ابن آدم يأكله التراب إال م١٩٥/٥• 
كل أحد أحق بكسبه من والده وولده • 

والناس أجمعين م١٨٥/٤
المجاهــرون •  إال  معافــًى  أمتــي  كل 

م٢٣٦/٤
كل ثقة باهللا وتوكالً عليه م٢١٣/٤• 
فهو •  الحديبية  قبــل  كان  حلــفٍ  كل 

مشدود م٣٨١/٤
جاهلي •  الهجرة  قبــل  كان  كل حلفٍ 

م٣٨١/٤
كل ذنــب ختمه اهللا بنــار أو غضب • 

م٣٤٦/٥
كل شراب مسكر فهو حرام م٣٣٠/٤• 
كل شرط... م١٣٢/٢، ١٣٣• 
كل شــرط ليس في كتــاب اهللا فهو • 

باطل م٢٢/٢، ١٢٥، م١٣١/٤
كل شرط وقع في رفع حد من حدود • 

اهللا فهو باطل م١٣٣/٢
كل شيء (فإن لم تجدوا) فهو األول • 

فاألول م٢٦/١
كل شــيء في القرآن أْو، أْو م٢٦/١، • 

م١٨٧/٥، م١٣/٦، ١٤
فهو على •  «أو»  القرآن  كل شــيء في 

التخيير م٤٤٣/٢

الكتاب •  بــأم  فيها  يقرأ  لم  كل صالة 
فهي خداج م٣٢٦/٦

كل طــالق جائز إال طــالق المعتوه • 
م٤٥٠/١

المعتوه •  طــالق  إال  يقــع  كل طالق 
م٢٨٨/٢

كل قرض جر منفعة فهو ربا م٢٨٣/٣• 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا م١٤٣/٢• 
كل الكالم في المسجد لغو إال ثالثة: • 

م٣٥١/٣
كل ما أنهر الدم وذكر عليه اســم اهللا • 

فُكْل م١٤٤/٢
كل ما شئت، والبس ما شئت م٧٨/٤• 
كل مــالٍ أديــت زكاته فليــس بكنز • 

م٤٥٦/٣
كل مــال لم تــؤّد زكاتــه فهو كنز • 

م٤٥٥/٣
كل مــا ال تــؤدى زكاته فهــو كنز • 

م٤٥٥/٣، ٤٥٦
كل محدثة بدعة م٤٩/٦• 
كل مسكر حرام م٣٣٢/٤، ٣٣٣• 
كل مســكٍر حرام وكل مسكٍر خمر • 

م٣٢٩/٤
كل مسكٍر خمر م٣٢٩/٤• 
كل المســلم على المسلم حرام: دمه • 

م١٩٠/١، ٤١٦، م٢٩/٥
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كل من زاد مهرها على مهر م٤٢٤/٤• 
فأبواه •  الفطرة  علــى  يولد  مولود  كل 

يهودانه م٢١٥/٣
كل ميسُر لما ُخلق له م٧٦/٣• 
كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح • 

م١٥٧/٢، م٢٢٤/٤
إيالء •  فهي  الجمــاع  منعت  يمين  كل 

م٨٣/٣
كالكما محسن م٣٥٣/٥• 
الكالم أوســع من أن يكذب ظريف • 

م٥٥/٢
اهللا •  ذكر  بغيــر  المســجد  في  الكالم 

يأكل الحسنات. م٣٥٢/٣، ٣٥٣
والبســوا وتصدقوا •  واشــربوا  كلــوا 

م٧٧/٤
كنا عند أبي عمــرو بن العالء فجاءه • 

عمرو بن عبيد م٢٩٣/٦
كنا مع رسول اهللا ژ بِمنى ليلة عرفة • 

م٤٣/٢
كنا مع رســول اهللا ژ زمن الحديبية • 

م٤٦٧/١
كنا مــع رســول اهللا ژ ليلــة الجن • 

فسمعتهم م٤٠٣/٣
فاألحــدث •  باألحــدث  نأخــذ  كنــا 

م٢١٥/٦، ٢٤٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦
كنــا نتكلم فــي الصالة علــى عهد • 

رسول اهللا ژ م٣٦٢/٦
كنا نخرج مع رسول اهللا ژ إلى مكة • 

فتضح جباهنا م٢٨٣/٦
كنا نــرى االجتماع علــى العزاء من • 

النياحة م٢١٨/٦
اهللا ژ •  نســلف على عهد رسول  كنا 

م٢٢/٤
المطيب •  بالمسك  ننضح وجوهنا  كنا 

م٢٨٤/٦
كنت أعلم ناسًا من أهل الصفة القرآن • 

م٣٩٨/٤
كنت أفرك المني من ثوب رسول اهللا • 

ثم يصلي فيه م٣٢٣/٤
كنــت ألبــس أوضاحًا مــن الذهب • 

فقلت: يا رسول اهللا م٤٥٦/٣
كنــت أنا وأمــي من المســتضعفين • 

م٣٧٣/٤
أنــام بين يدي رســول اهللا ژ •  كنت 

م١٢٥/٥
كنت السفير بينهما م٣٤٨/٦• 
كنت قــد نهيتكم عن زيــارة القبور • 

م٦٨/١
كنت مع النبي ژ في ســفر فاشترى • 

مني جمالً م٢٧٠/٤
كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبور • 

فزوروها م١٠٣/٣، م٢٩٨/٦
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كنت وحفصة صائمتين م٤٤٤/١• 
الكنز فيه الخمس م٣٩٢/٢• 
كيف وقد قيل م٢٣/٣، ١٣٠• 

∫

ال آكل وال أشرب حتى تكفر م٢٩٥/٥• 
ال أحلها ـ أي: الصدقــة ـ لغني وال • 

لذي مرة سوى م٢٣٨/٤
ال أربح اهللا تجارتك م٣٥٤/٣• 
ال أســتطيع أن أرد شــيئًا كان قبلي • 

م٤٥٢/٢
ال، إال تتطوع م٥٨/٣• 
ال بأس بشعر الميتة م٦١/٤• 
ال تأخذ بقولــي إال مــا وافق الحق • 

والصواب م٤٣٦/٦
ال تأكل م١٠٠/٢• 
األنبيــاء •  أجســاد  األرض  تــأكل  ال 

م١٩٥/٥
ال تأكلــه وأطعمه نواضحك ورقيقك • 

م٤٠١/٢
ال تأكله وأعلفه ناضحتك م٢٨٠/٤• 
ال تبتل في اإلسالم م٢٤٧/٤• 
ال تبدأوهــم بالقتال حتــى يبدأوكم • 

م١٥٤/٢
فإني •  بالدرهميــن  الدرهــم  تبــع  ال 

أخاف عليكم الرباء م٤١٣/٣

ال تبع ما ليس عندك م٤٢٩/١، م٤١/٣، • 
م٢٢/٤، م٢٠٦/٥، م٢٣٣/٦

التمر بالتمر وال الشــعير •  ال تبيعــوا 
بالشعير... م٢٥٢/٦

ال تبيعوا الثمــرة حتى يبدو صالحها • 
م٣٩٧/٦

ال تبيعوا الدرهم بالدرهمين م١٧/٦، • 
١٠٧

ال تبيعــوا الذهب بالذهــب إال مثل • 
بمثل م٤١٤/٣

ال تبيعوا اللبن في ضروعها م٣٩٥/٣• 
ال تجتمع أمتي على ضاللة م٩٦/٦• 
ال تجّسسوا وال تحّسسوا وال تناجشوا • 

م٤٦١/٥
ال تجعلوا الدواب كراسي ألحاديثكم • 

م٢٠١/٤، م٣٧٢/٦
ال تجــوز شــهادة خائــن وال خائنة • 

م١٦٢/٢، ١٦٩
ال تجوز شــهادة ذي الظنــة وال ذي • 

الحنة م١٦٩/٢، ١٧١
ال تحتجبــي منــه فإنه يحــرم من • 

النســب  من  يحــرم  ما  الرضاعــة 
م١٧٣/٤

ال تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها • 
م٦٩/٢

ال تحرم المصة وال المصتان م٧/٢• 
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ال تحسسوا م٢٠٢/٣• 
ال تحــل الصدقة لغني إال لخمســة • 

م٥١/٥، م٢٥٨/٦، ٢٦١
ال تحل الصدقة لغنــي وال لذي مرة • 

سوي م٢٣٧/٤، م٥٢/٥، م٢٦٠/٦
ال تداووا بحرام م١٩٨/٢• 
ال تــدعِ على ولــدك بالمــوت ألنه • 

يورث الفقر م٩٠/٥
يضرب •  كفــارًا  بعــدي  ترجعــوا  ال 

بعضكم رقاب بعض م٢٢١/٤
ال تزال نفــس ابــن آدم معلقة بدينه • 

حتى يقضى عنه م١٣٨/٣
ال تســافروا بالقرآن إلى أرض العدو • 

م٢٦١/٣، م٣٤٥/٤
ال تسبوا أصحابي من بعدي فوالذي • 

نفسي بيده م٨٧/٦
ال تســتخلقي ثوبــًا حتــى ترقعيــه • 

م٤٣٨/٥
ال تســتقبلوا القبلــة ببــول أو غائط • 

م٤٥٠/٣
تستدبروها •  وال  القبلة  تســتقبلوا  ال 

م٤٥٠/٣
ال تشاور الجائع حتى يشبع م٤١٩/٥• 
ال تشبهوا باليهود م٢٠٤/٦• 
الماء فإنه غرر •  ال تشتروا السمك في 

م٣٩٦/٣

ال تُشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد... • 
م٨٨/٢، ٩٠، م١٠٣/٣، ١٠٤، م٧٢/٥، 

٧٣، ٤٠٠
ال تشد الرحال لمسجد إال إلى ثالث • 

مساجد م٤٠٠/٥
ال تشــفع في حــد فإن الحــدود إذا • 

م٢٤٩/٣
يــأكل •  عالمــًا وال  إال  ال تصاحــب 

طعامك إال تقي م٤٥٧/٥
يــأكل •  إال مؤمنــًا وال  ال تصاحــب 

طعامك إال تقي م٦٧/٢
ال تصروا اإلبل م١٥٤/٤• 
فهو •  ابتاعها  فمــن  اإلبــل  تصروا  ال 

م٦٧/٥، م٤٤٢/٦
م٢١٨/٤، •  اإلبل  أعطان  في  تصلوا  ال 

م٣٣٨/٦
ال تصلوا فيها فإن فيها من الشياطين • 

م٣٣٨/٦
ال تصلوا فيهــا فإنها من الشــياطين • 

م٢١٧/٤
ال تصوموا في هذه األيــام فإنها أيام • 

أكل وشرب م١٧/٦
ال تطرحــوا الدر في أفــواه الكالب • 

م٦٧/٢
البيضاء •  القصة  ترين  حتى  تعجلن  ال 

م٤٦٧/٥
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ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب م١٧٩/٤• 
خائنة •  خائــن وال  شــهادة  تقبــل  ال 

م١٥/٤
فيها •  امــرگ ال يحضر  ال تقبل صالة 

قلبه م١٧/٤
ال تقبــل صــالة حائــض إال بخمار • 

م٤٥٢/١
امرأة وال شــيخًا وال صبيًا •  تقتلوا  ال 

م٢٣٣/٦
امرأة وال شــيخًا وال طفالً •  تقتلوا  ال 

م٢١٤/٦
ال تقتلــوا شــيخًا فانيــًا وال طفــالً • 

م٣٢٨/٣
امرأة وال شــيخًا •  تقتلوا طفالً وال  ال 

م٢٠٦/٦
ال تقتلوا طفالً وال امرأة وال عســيفًا • 

م٢٦٢/٦
القرآن وال •  الحائض شيئًا من  تقرأ  ال 

تمسه م١٥٦/٤
ال تقطع اليد في عــذقِ وال في عام • 

سنة م٢٧٨/١
ال تقلدنــي وال تقلــد مالــكًا ولكن • 

م٤٣٦/٦
فإن •  بالكســب،  اإلمــاء  تكلفــوا  ال 

م٤٠١/١
ال تكلفوا األمة فمتى كلفتم م٣٩٨/١• 

ال تكلفــوا الصبيــان بالكســب فإن • 
م٤٠١/١

فإنكم •  الكســب  الصغير  تكلفــوا  ال 
م٣٩٨/١

ال تكون ذكاة كل إنســي إال بالذبح • 
م٤١٦/٤

ال تكون ألحد بعدك مهرًا م١٢٨/٢• 
ال تلقوا الجلب م٣٩٢/٣• 
ال تلقوا الجلب وال يبيع حضري لبادٍ • 

م٧٢/٣
وأنــت طاهر •  إال  القــرآن  تمــس  ال 

م١٥٦/٤
ال تناجشوا م٣٩٢/٣• 
ال تنتفعــوا مــن الميتــة بإهاب وال • 

عصب م١٦٤/١، م١٥٠/٣، ٣١٧
ال تنتفعوا من الميتة بشــيء م٦١/٤، • 

م٢١٦/٦
ال تنظر إلى فخذ حي وال ميت م٣١٢/٤• 
ال تنقطع التوبة حتى تطلع الشــمس • 

من مغربها م٣٤٣/٤
ال تنقطع الهجــرة حتى تنقطع التوبة • 

م٢٥٩/٣، م٣٤٣/٤
الجهاد •  دام  الهجــرة مــا  تنقطــع  ال 

م٢٥٩/٣
ال تنقطــع الهجــرة مــا كان الجهاد • 

م٣٤٣/٤
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ال تنكــح البكــر حتى تســتأذن وال • 
الثيب حتى تستأمر م٣٥٩/٤

ال تنكح الثيب حتى تستأمر م٣١٣/٤• 
ال تنكح المرأة على عمتها، وال على • 

خالتها م١٥٧/٢، م٢٢٥/٤
المرأة •  وال  المــرأة  المــرأة  تنكح  ال 

نفسها م٢٩٥/٤
الولد يأتي •  القرابة فــإن  ال تنكحــوا 

ضاويًا م٣٧٣/٦
ال توطأ حامل حتى تضع م٢٨٣/٦• 
ال جزية على مسلم م١٨١/٤• 
ال حاجة لي بالدنيا بعد رسول اهللا ژ • 

م٤٣١/٥
ال حتى تذوقي العسيلة م٢٧٤/٦• 
ال حتى تُفصل م٢٧٨/٦• 
ال حتى تميز م٢٧٨/٦• 
ال حصر إال حصر العــدو م١٣٤/٥، • 

١٣٥
ال حصر إال من عدو م١٣١/٥• 
ال حلف في اإلسالم م٣٧٩/٤، ٣٨٠، • 

٣٨١، ٣٨٢
ال حنث في يمين م٤٦٨/٤• 
ال حياء في الدين م٣٦٤/٤، م٤٦٥/٥، • 

٤٦٦
ال حياء في الدين. ثم آنســته بقولها • 

م٢٦٤/٣

ال خير فــي دار قد ُعصــي اهللا فيها • 
م٤٢٦/٥

ال خيــر في الكــذب فقــال الرجل • 
م٢٦٢/٤

ال ربا في الزيادة في السلف م١٠٠/٢• 
ال زكاة على مال حتــى يحول عليه • 

الحول م٤٢٢/٤
ال زكاة في حجر م٤٠٤/٤• 
ال زكاة فــي مال حتى يحــول عليه • 

م١٦٤/٢، ١٦٥، ١٦٨، ٢٩٨،  الحول 
م١٧٦/٣

ال زيــادة علــى الخمــس وال نقص • 
م٢٨١/٦

ال شهادة مع الظنة والحنة م١٦١/٢• 
ال شيء لهما م٣١١/٦• 
ال صرورة في اإلسالم م٢٤٧/٤• 
ال صغيرة مع إصرار م٣٥٠/١• 
ال صــالة بحضــرة طعــام وال وهو • 

يدافعه األخبثان م١٧/٤، ١٩
ال صالة بغير وضوء م٢٠٩/٦• 
ال صالة لجار المسجد إال في المسجد • 

م٣٢٨/٦، ٣٣٠، ٣٣١
م٣٣٣/٦، •  له  لمن ال وضوء  ال صالة 

٣٣٤
ال صالة لمــن لم يقرأ بــأم الكتاب • 

م٣٢٦/٦
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ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب • 
م١٧٩/٤، م٣٣١/٦، ٣٦٤

ال صالة لمن لم يقرأ بها م١٩٧/٤• 
ال صالة لمن يدافع األخبثين م٢٠/٤• 
ال صــوم لمن لــم يبيته مــن الليل • 

م٢٠٩/٦
ال صيــام لمن لم يبيــت الصوم من • 

الليل م٣٣٤/٦
ال صيــام لمن لم يبيــت الصيام من • 

الليل م٣٣٨/٤
ال صيــام لمن لــم يجمــع عليه من • 

الليل م٩٤/٦
 • ،٢٧ م٢٥/١،  ضــرار  وال  ضــرر  ال 

 ،٤١٣  ،٤١٢ م٤١٠/٤،   ،١٥١  ،١٤٣
م٢٥٢/٥، ٣٥٧

وال ضرار •  اإلســالم  فــي  ال ضــرر 
م٤١٣/٤

أن يضع •  وللرجل  ال ضرر وال ضرار 
خشبة م١٤٨/١

ال ضمان على مؤتمن م٤٤٧/٤• 
الخالق •  ال طاعة لمخلوق في معصية 

م١٦٦/٤، ١٦٧، م٤٤٧/٥
م١٨١/٢، ١٨٢، •  إغالق  في  ال طالق 

م١٤١/٥،  م٤٠٧/٤،   ،١٢٢ م١١٨/٣، 
٢٣٩، م٢٣٧/٦

ال عبادة كالتفكر م٤٧٢/٤• 

ال عذر لمــن يتولى وهو ال يعلم بما • 
تولى م١٦١/٥

ال عفو عن الســارق بعــد رفعه إلى • 
السلطان م٢٦٦/٢

ال عمل إال بنّية م٩٤/٥• 
ال عمل لمن ال نّية له م١٠٤/١• 
ال قصاص في آفة وال جائفة م٤١٩/٤• 
ال قصاص في عظم م٤١٩/٣• 
ال كبيرة مع اســتغفار وال صغيرة مع • 

إصرار م٣٥٠/١
ال كفالة في حد م١٨٠/٥• 
قصــاص •  وال  حــد  فــي  كفالــة  ال 

م٤٣٧/٤، م١٧٧/٥
ال اللقاح واحد م١٧٣/٤• 
ال ميراث لقاتل م٢٠٩/٦، ٢٤٣• 
امرأة •  بقــول  ربنــا  كتــاب  نــدع  ال 

م٢٤٤/٦
بقول •  نبينا  وُســنة  ربنا  كتاب  ندع  ال 

امرأة م٣٠٣/٦
ال نذر في معصية اهللا م١٩٤/٢• 
كفارة •  وكفارتــه  معصية  فــي  نذر  ال 

يمين م١٩٤/٢
ال نذر في معصية وال في ما ال يملك • 

ابن آدم م٣٢/٢
ال نكاح إال بولي م٢٩٥/٤، م٣٣١/٦• 
ال هجرة بعد الفتح م٣٤٣/٤• 
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ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونّية • 
م٢٥٩/٣

م١٩٦/٣، •  م٦٨/١،  ال وصية لــوارث 
م٢٠٩/٦، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٣

ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهللا عليه • 
م٣٣٣/٦، ٣٣٤

ال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط • 
الناس م١٤١/٤

العبًا •  أخيــه  عصا  أحدكــم  يأخذ  ال 
م٣٥٧/٥

ال يبيع حاضر لباد م٣١٢/٣• 
ال يبع حضري لباد م٧٣/٣• 
العرب •  جزيــرة  في  دينــان  يبقين  ال 

م٣٨٨/٢
ال يبلــغ العبد درجــة المتقين حتى • 

م١٠١/٢
ال ُيتم بعد احتالم م١٦٨/٤، ١٧٠• 
ال ُيتم بعد بلوغ م١٦٨/٤• 
ال يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك • 

يحزنه م٢٠٢/٤، م٣٧٤/٦
ال يتوارث أهل ملتين م٤٣١/٤• 
ال يتوارث أهل مّلتين شتى م٢٣٦/٦• 
أكله •  اهللا  أحــل  مــن طعام  يتوضأ  ال 

م٣٨٧/٣
ال يجاوز الميقات إال محرم م٤٥٩/١، • 

م١٧٨/٣

ال يجتمع عشر وخراج م١٠٠/٣• 
ال يجتمع عشــر وخــراج في أرض • 

مسلم م٩٨/٣
ال يجمع بين متفــرق وال يفرق بين • 

مجتمع م١٧٣/٥
يقتل •  ال يجهز علــى جريحهــا، وال 

أسيرها م٢٣٣/٣
ال يحج بعد هذا العام مشرك م٢٧٢/٢• 
ال يحرم شيئًا م١٣٦/٣• 
ال يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان • 

م١٧٥/٢
 مسلم م١٠٥/٥• 

ً
ال يحل دم امرئ

بإحدى •  إال   مســلم 
ً
امرئ دم  ال يحل 

 ،٢٢٣ م٢٢٢/٢،  م٥٠٣/١،  ثــالث 
م١٠٢/٥، ٣٦٠

 مســلم إال بأربع • 
ً
ال يحــل دم امرئ

م١٠٦/٥
ال يحل ســلف وبيع وال شرطان في • 

بيع م٢٧٠/٤، م١٩٨/٥
 مسلم م٥٠٥/١• 

ً
ال يحل قتل امرئ

 مســلم أن يأخذ مال • 
ً
ال يحل المرئ

أخيه إال م٢٨٠/٦
ال يحل لمسلم يسمع من أخيه كلمة • 

م٢٠٣/٣
 مســلم إال بطيب • 

ً
ال يحل مال امرئ
من نفسه م٣٥٧/٥
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 مســلم إال عن • 
ً
ال يحــل مال امــرئ

طيب نفس منه م٢٩/٥
 مسلم إال من طيب • 

ً
ال يحل مال امرئ

نفسه م١٨٥/٤
يســمع •  الصالة حتى  مــن  يخرج  ال 

صوتًا أو يجد ريحًا م١٧٧/٦
ال يدخل الجنة من كان في قلبه حبة • 

من كبر م١٤١/٤
ال يدخــل الجنــة من كان فــي قلبه • 

مثقال ذرة من كبر م١٤١/٤، م٤٣٩/٥
ال يذفف على جريح، وال يهتك ستر • 

م٢٣٦/٣
ال يرث القاتل م٤٣١/٤• 
قاتــل مــن دية مــن قتل •  يــرث  ال 

م٢٣٦/٦
ال يرث الكافر المســلم وال المسلم • 

الكافر م١٣٠/٥
ال يرث المســلم الكافــر وال الكافر • 

المسلم م٢٣٦/٦
ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن • 

م٣٠٠/٥، ٣٩٨
ال يســتقيم حب الدنيا وحب اآلخرة • 

في قلب مؤمن م٤٢٦/٥
ال يســرق الســارق حين يسرق وهو • 

مؤمن م٣٠٠/٥
ال يصلح لهم إال الضمان م١٧٠/٣• 

ال يصلح الناس إال ذلك م١٤٦/٦• 
ال يصلي أحد عن أحد م١٠٥/٢• 
ال يصلين أحد منكــم العصر إال في • 

م٢٠٩/١، ٢١٠، م١٨٥/٦، ١٨٦
وال يصوم أحد عن أحد م١٠٥/٢• 
ال يضيفن أحــد الخصمين إال ومعه • 

خصمه م٣٩٦/١
ال يطوف بالبيت عريان م٤٢٥/٢• 
الرهن •  يغلــق  ال  الرهــن،  يغلــق  ال 

م٢٤٤/٤
ال يغلق الرهــن لصاحبه غنمه وعليه • 

غرمه م٢٤٣/٤، ٢٤٦
ال يفرق بين مجتمع م١٧٤/٥• 
ال يفرقــوا شــعورهن لئال يتشــبهوا • 

بالمسلمين م٢٠٣/٦
أحدكم حتى يضع •  اهللا صالة  يقبل  ال 

الطهور مواضعه م٣٩٢/٦
 أحدث حتى • 

ً
امرئ اهللا صالة  يقبل  ال 

يتوضأ م١٠٨/١
ال يقتل لهم أســير وال يقســم فيئهم • 

م٢٣٦/٣
يذفف على جريح •  يقتل مدبر وال  ال 

م٢٣٥/٣
م١٠٦/٥، •  بكافــر  مســلم  يقتــل  ال 

م٢٨٥/٦، ٢٨٧
ال يقتل مؤمن بكافر م٣٢٨/٥• 
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تقلن مدبر وال يذفف على جريح •  ال 
م٢٣٢/٣، ٢٣٣، ٢٣٤

اثنين وهو •  ال يقضــي القاضي بيــن 
غضبان م١٢٤/٤

ال يقضــي القاضي حيــن يقضي وهو • 
غضبان م١٧٣/٢، ١٧٤، ١٧٧، م١٢٣/٤

ال يمــس أحدكم ذكــره بيمينه وهو • 
يبول م٢٠١/٤، م٣٧٣/٦

ال يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة • 
على جداره م٣٥٨/٥

ال يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة • 
في جداره م٢٧٩/٦

ال يمنعك قضاء قضيته باألمس م٤٢٥/٤• 
ال يمين في الغضب م١٨٠/٢، ١٨٢، • 

١٨٣
ال ينبغــي للقاضــي أن يقضــي بين • 

اثنين وهو غضبان م١٧٥/٢
ال ينبغي للمطي أن تشــد رحاله إلى • 

م١٠٣/٣
ال ينبغي للمطي أن يشــد رحله إلى • 

م٧٤/٥، ٤٠٠
ال ينبغــي للمطــي أن يشــد رحلــه • 

لمسجد يبتغي الصالة فيه إال م٨٩/٢
ال ينتقــل أو ينصــرف حتى يســمع • 

صوتًا م١٧٠/١
ال ينسب للساكت قول م٢٨/١• 

ال ينكــُح المحــرم وال ُينكــح وال • 
يخطب م٢١٢/٤، م٣٤٤/٦

ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا • 
لما جئُت به م٤٤٠/١

إلبليس في ذم الرياء حبالة م٤٢٢/٥• 
ألزيدن على السبعين م٤٢٣/٦• 
ألقضين بينكما بكتاب اهللا م١٤٨/٤• 
إلّي •  أحب  فأتفقه  ســاعة  أجلس  ألن 

من م٤٥٤/٥
ألن تختلف الخناجر في بطني أحب • 

إلّي من أن م٤٤٤/١
جمرة •  علــى  أحدكــم  يجلــس  ألن 

فتحرق ثيابه م٣٥/٦
ألن يطعن أحدكم بمخيط في رأســه • 

خير له من م٣٧/٦
لتمرن به ولو على بطنك م١٤٨/١• 
لزيارة قبر الرسول ژ م٣١٦/٢• 
الخب يخدعني •  بالخب، وال  لســت 

م٤٦٤/٥
لعــل اهللا يخفــف عنهمــا مــا دامتا • 

رطبتين م٢١٨/٦
لعلك قبلت لعلك لمست م٣٠٥/٤• 
إمامكــم •  خلــف  تقــرأون  لعلكــم 

م١٧٩/٤
لعلي عزمــُت عليــك ال تبرح حتى • 

نقسمها م٢٠٨/٣
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الخمرة وشــاربها وعاصرها •  اهللا  لعن 
م٣٦٠/٢

لعــن اهللا الربا وآكلــه وموكله وكاتبه • 
م٣٥٩/٢

لعن اهللا الراشي والمرتشي في الحكم • 
م٤٣٨/١

لعن اهللا الربا وآكله وكاتبه وشــاهديه • 
م٣٨/٦

لعن اهللا زوارات القبور م١٢٩/٣• 
لعن اهللا النائحات م١٥/٤• 
والمســتوصلة •  الواصلــة  اهللا  لعــن 

م٣٦٠/٢
لعن اهللا اليهود حرمت الشحوم عليهم • 

م٢٧٨/٤
لعن رسول اهللا ژ الواصلة والمستوصلة • 

م١٣٣/٣، م٣٤٩/٤، م١٤٦/٥
من •  الشيطان  على  أشــد  واحد  لفقيه 

ألف عابد م٤٥٤/٥
لقتل المؤمن أعظم عند اهللا من زوال • 

الدنيا بأسرها م٤١٥/١
أمةٍ •  بين  لو قســمت  توبــة  لقد تاب 

لوسعتهم م٤٦٢/٤
لقد تــاب توبة لو ُوزعــت على أمة • 

لوسعتها م٤٦٣/٤
لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين • 

م٤٩٣/١

لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين • 
م٤٩١/١

لقد حسن إسالم صاحبكم م٣٤٣/٥• 
اهللا •  بحكــم  فيهــم  حكمــت  لقــد 

م٢١٠/١، م١٨٦/٦
لقد عجــب اهللا من صنيعكمــا الليلة • 

بضيفكما م٣٩٢/٥
لقد ُقتل عثمان وما أحد ســبحها وما • 

أحدث م٣٢٨/٤
لقــد هممــت أن آمر رجــالً يصلي • 

م٥٠٢/١
لقي الزبير سارقًا فشفع فيه م٢٤٩/٣• 
 ما نوى م٩٤/٥• 

ً
لكل امرئ

 ما نوى فمن كانت هجرته • 
ً
لكل امرئ

م٢٦٥/٥
لكل شــيء عماد وعماد هــذا الدين • 

الفقه م٤٥٤/٥
لكم كذا وكذا م٤٢٢/٣• 
لكــن أفضــل الجهــاد حــج مبرور • 

م٢٧٦/١
للرجل أن يضع خشبة في جدار جاره • 

م١٤٨/١
للعاهر الحجر م٣٠٩/٥• 
للغازي أجر وللجاعل أجر مثل أجره • 

م٥٠١/١
لم أنسى ولم تقصر م٦٩/٤• 
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لم أومر أن أنقب عــن قلوب الناس • 
م٣٧٩/٥

لم يبلــغ من حق ذي حــق أن يطاع • 
م١٦٦/٤

لم يجعل اهللا شــفاء أمتي في ما حرم • 
عليها م٢٠٠/٢

في محرم •  أمتي  اهللا شــفاء  يجعل  لم 
م١٩٨/٢

لم يجعل اهللا شــفاء هذه األمة في ما • 
حرم عليها م١٩٧/٢

لم يكذب من قال خيرًا أو أصلح بين • 
اثنين م٥٣/٢

لم يكن يؤذن يوم الفطر م٤٠٧/٣• 
لما انصرف رســول اهللا ژ من غزوة • 

تبوك م٧١/٤
لما جلد علي بن أبي طالب النجاشي • 

م٣٨٨/١
لما قدم هارون الرشيد المدينة حضر • 

مالك م٤٥١/٥
لما نزل تحريــم الخمر أمر النبي ژ • 

م٣٩٠/٤
لن يشاد الدين أحد إال غلبه م٢٠/٢• 
لن يفلح قوم وّلــوا أمرهم إلى امرأة • 

م٤١٣/١
له غنمه وعليه غرمه م٣٢/٢• 
اللهو في ثالث: تأديبك فرسك م٣٥٦/٤• 

مــا أحدثته •  أدرك رســول اهللا ژ  لو 
النساء لمنعهن من م٨٥/٥

النســاء •  فعله  ما  النبــي ژ  أدرك  لو 
م١٤٨/٦

لو أدركناه ألمرناه أن يفتدي م٤١٢/٢• 
اســتدبرنا •  ما  أمرنا  من  اســتقبلنا  لو 

م٦٢/٢
أعظم •  لــكان  أعطيتهــا ألخوالك  لو 

ألجرك م٩٥/٥
لــو أفنيتــه بالعتق الستســهل ذلك • 

م١٧٦/٦
العلم •  العلــم صانــوا  لــو أن أهــل 

ووضعوه م٤٥٢/٥
لــو أن النــاس غضــوا مــن الثلث • 

م٤٧٣/٥
لو انكشــف الغطــاء لــم أزدد يقينًا • 

م٩٨/٤
لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به • 

م٣٨٣/٢
لو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم • 

كما م٤١٥/٥، ٤١٦، م١٢٩/٦
لو عاش رســول اهللا ژ إلــى زماننا • 

لمنعهن من الخروج م٨٥/٥
لــو علم الرســول ما أحدثه النســاء • 

م٤٧١/٥
لو قطر الدم على الحصير م٢٧٩/٥• 
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لو كان على أبيك دين فقضيته؟ م١٠٧/٢• 
نفسًا •  مائة نفس فخرجت  لو كان لك 

نفسًا م٢٩٥/٥
لو كانت الكتابة مائتي دينار م٤٠٣/٢• 
لو كنــت راجمًا بغير بينــة لرجمت • 

هذه م٣٦/٣
لو لم يكن لديه ألف شك لما م٨٩/٥• 
وكفنتك •  لغســلتك  قبلــي  مــت  لو 

م٢٥٠/٦
بدعواهــم الدعى •  الناس  يعطــى  لو 

رجال أموال م٢٩٧/٤
لو يعطــى الناس ما يدعــون الدعى • 

قوم دماء قوم م٤٦٤/٤
لــوال أني أخــاف أنها مــن الصدقة • 

ألكلتها م١٣١/٣
لوال أني أخشى أن تكون من الصدقة • 

م٥١٤/١
ألمرتهم •  أمتــي  على  أُشــق  أن  لوال 

بالسواك... م٣٥٤/٦
لوال حداثة قومــك بجاهلية لنقضت • 

م٤٣٠/٢
اللؤلؤ يخرج من البحر م٤٠٥/٤• 
لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته • 

م٩٧/٢، م٢٤٦/٦
قلوبهم •  زمــان  الناس  علــى  ليتأتين 

قلوب العجم م٤٢٧/٥

ليتقه الصائم م٤٦٩/٣• 
ليس بكفر ينقل عن المّلة م٣٥٠/٥• 
ليس على حر ملكة م٢٧٠/٢• 
ليس على الخائن وال المنتهب م٥٠٣/١• 
ليس على المستعير ضمان م٢٢٤/٥• 
المغل •  غيــر  المســتعير  علــى  ليس 

ضمان م٤٤٧/٤
ليس على مستكره طالق م١١٨/٣• 
م١١٨/٣، •  يمين  مســتكره  على  ليس 

١٢٢، م٤٠٧/٤
ليــس على المســتودع غيــر المغل • 

ضمان م٣٦٨/٣
ليس عليه أمرنا م٢٢/٢• 
ليس عليه حج من قابل م١٣٥/٥• 
ليس في ســائمة الرجل صدقة حتى • 

تتم األربعون م٢١٢/٦
ليــس فــي العنبــر شــيء وإنما هو • 

م٤٠٥/٤
ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة • 

م٤٣١/٤
ليــس في المــال حق ســوى الزكاة • 

م٥٧/٣، ٤٤٤
ليس فــي المال المســتفاد زكاة حتى • 

يحول عليه الحول م١٦٦/٢، م٤٢٢/٤
صدقة •  أوساقٍ  خمسة  دون  فيما  ليس 

م٢١٦/٦
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ليس كل قذر نجســًا وكل نجس قذر • 
م٣٢٢/٤

ليس البن آدم من صالته إال ما عقل • 
منها م١٧/٤

ليس لعرق ظالم حق م١٥٣/٤• 
ليس للناس أن يركبوا معصية م٩٣/٣• 
ليس للناس أن يركبوا معصية حسبوها • 

طاعة م١٦١/٥
ليس لمتســلط على مقهور عقد وال • 

عهد م٤٠٧/٤
ليس مــن البــر الصوم في الســفر • 

م٣٣/٦، ٣٥
ــنة الصــالة قبل خروج •  ليس من الس

اإلمام يوم العيد م٥٤/٦
ليــس منــا ذو حســد وال نميمــة • 

م٣٤٠/٥
ليس منا من تشبه بالرجال من النساء • 

م٣٤١/٥
ليس منا من خبب امرأة على زوجها • 

م٣٤٠/٥
ليس منا من شق الجيوب م٣٤٠/٥• 
ليس منا من غش مســلمًا أو ضره أو • 

ماكره م٤٨٥/١
ليس منا من لم يتغن بالقرآن م٣٣٩/٥، • 

٣٤٠
ليس منا من لم يحلق عانته م٣٣٩/٥• 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر • 
كبيرنا م٣٢٦/٢

أقوام يســتحلون •  أمتي  ليكونن مــن 
الحر م٤٠١/١

لئن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على • 
ظهره م٢٤٠/٤

Ω

ما أبين من حي فهو ميتة م١٣٣/٤• 
ما اجتمــع قوم في بيــت من بيوت • 

م٥٩/٦
ما أحــل اهللا فــي كتابه فهــو حالل • 

م٣٢٦/٤
ما أخالك سرقت م٢٤٩/٣• 
ما أســفل الكعبين من اإلزار فهو في • 

النار م٣٧/٦
ما أسكر كثيره فقليله حرام م٤٥١/٦• 
مــا أفلح قــوم ولــوا أمرهــم امرأة • 

م٤١٤/١
مــا أكل الثــوم؟ قال: فأخــذت يده • 

م٤٦٣/٣
ما الذي أتى بك أبا وهب م٢٥٩/٣• 
ما أمرتكم به فأتوا منه ما اســتطعتم • 

م٤٧٣/١
وتركناك •  شــيبتك  أكلنا  أنصفناك،  ما 

هرمًا م٤٢١/١
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ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فُكل • 
م١٤٦/٢

ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست • 
في كتاب اهللا م٢٧٠/٤

يشــترطون شــروطًا •  الناس  بــال  ما 
ليست في كتاب اهللا م١٣٦/٢

ما بين السرة والركبة عورة م٤٩٨/١• 
مــا بيــن المشــرق والمغــرب قبلة • 

م٢٧١/٢، م٤٥٢/٦
ما تحت الكعبيــن من اإلزار فهو في • 

النار م١٣٣/٦
ما تراضى عليه األهلون م٢١٦/٢• 
ما تقرب إلــي عبدي بمثــل أداء ما • 

افترضته عليه م٤٣٣/٤
مــا جاءنــا عن عمــر بــن الخطاب • 

م٥٥/٦
ما جعل اهللا شــفاء أمتي في ما حرم • 

عليها م٢٠٢/٢
ما جعل اهللا شــفاء أمتــي في محرم • 

م١٩٩/٢، ٢٠٠، م١٢٦/٣
ما جعــل اهللا شــفاءكم في مــا حرم • 

عليكم م٢٥٦/٥
مــا حملــك على هــذا؟ قــال: إنها • 

م٢٧٩/١
ندم من •  استشــار وال  ما خاب مــن 

استخار م٤١٩/٥

ما ُخّير رســول اهللا ژ بين أمرين إال • 
اختار أيسرهما م٣٨٥/٤

ما دّب وما درج إال أّم حبين م٤٥٣/٣• 
ماذا تفعل بال إٰلــه إال اهللا يوم القيامة • 

م٣٦٠/٥
ما رآه المسلمون حســنًا فهو عند اهللا • 

حسن م٢٣١/١
حتى •  يقنت  اهللا ژ  رســول  زال  مــا 

فارق الدنيا م٣٩٩/٥
ما زال رسول اهللا ژ يقنت في صالة • 

الفجر م١٠٢/٣
ما زال رسول اهللا ژ يقنت في الفجر • 

م١١٠/٣
ما زنى أبي وال أمي م٢٦٤/٤• 
ما ســرني لــو أن أصحاب رســول • 

اهللا ژ م٤٦٠/٤
ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي • 

م٣٠١/٢
ما سقي بماء السماء ففيه العشر م٨٠/٦• 
ما سكت اهللا ورســوله عنه فهو عفٌو • 

م٧٠/٥
ما عبد اهللا بشــيء أفضل من فقه في • 

دين م٤٥٤/٥
ما على هذا صالحناكم م٣٨٥/١• 
ما فرطت وضيعت من أمر اهللا تعالى • 

م٣٦٦/٥
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ما فعل الديناران؟ فقال: م١٣٩/٣• 
ما فعل رميك؟ وما بال جســمك قد • 

نحل م٣٥٧/٤
ما قطــع من البهيمة وهــي حية فهو • 

ميتة م١٣٤/٤، ١٣٦، ١٤٥، ١٤٦
يــا عمر •  مــا كان ذلك جديــرًا بك 

م٤٠٤/٥
المذكورة •  اآليــة  نــزول  قبل  كان  ما 

جاهلي م٣٨١/٤
مــا كان قبل نــزول إليــالف قريش • 

جاهلي م٣٨١/٤
ما كان من حلف فــي الجاهلية فلن • 

م٣٨٠/٤،  شــدة  إال  اإلســالم  يزيده 
٣٨١

ما كان هذه لتقاتل م٣٢٨/٣، م١٢٩/٥، • 
م٢٦٢/٦، ٣٦٤

كذبات •  ثــالث  إال  إبراهيم  كذب  ما 
م٢٦٠/٤

ما كنت أعــرف معنــى الفاطر حتى • 
م٣٠٩/١

ما كنت ســائالً عنه أمك فسلني عنه • 
م٢٦٤/٣، م٣٦٤/٤

 مســلم يحضــر صالة • 
ً
ما مــن امرئ

مكتوبة م٣٧١/١
ما من عبد يسترعيه اهللا رعية م٤٨٦/١، • 

م٢٤٧/٢

ما نبت من ســحت فالنــار أولى به • 
م٤٠١/١، م٨٤/٥

ما نحــن واللعب فقيــل: هو يرمي • 
م٣٥٧/٤

الدنيا منذ خلقها •  ما نظر اهللا تعالى إلى 
م٤٢٧/٥

ما هذه الجفوة يا بالل أما آن لك أن • 
تزورني م٧٣/٥

ما وثقت بأحد قط م٤٦٤/٥• 
ما يصح في البيع صح في عقد الصلح • 

م٣٣٠/٢
ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر م٦٢/٥• 
ماء الرجل غليــظ أبيض وماء المرأة • 

رقيق م٤٦٧/٥
ماء طهور م٢٢٨/٤، م١٩/٥• 
الماء طهور ال ينجسه شيء م٣١٦/٣، • 

م٢٦٠/٥
الماء ال ينسجه شيء م٢٢٦/٤، ٢٢٧• 
الماء من الماء م٢١٢/٦• 
أخو •  ثابت  بــن  الرحمن  عبــد  مات 

حسان م٣٧٨/٤
مــات النبي ژ ولم يصلهــا جماعة • 

م٣٢٨/٤
فيه •  تجــب حقوقه  المجهول  المــال 

م٣٨٩/٢
ما لنا وللرمل إنما كنا أرينا به م١١٣/٦• 
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ما له ضرب اهللا عنقُه م٤٣٩/٥• 
متى اســتعبدتم النــاس وقد ولدتهم • 

أمهاتهم أحرارًا م٣٧٩/٢، ٤٠١
مثــل الجليس الصالــح كمثل بائع • 

المسك م٤٥٧/٥، ٤٥٨، ٤٥٩
المحــرم ال يدخــل تحــت اليــد • 

م٣٩٦/٢
مدح أباه وأمه م٢٦٤/٤• 
المدح ذبح م٤٣١/٥• 
يتهافت •  مر بي رسول اهللا ژ والقمل 

م١٢٥/٣
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم • 

من يخالل م٤٥٨/٥، ٤٥٩، ٤٦٠
المرء مع من أحب م٤٥٩/٥• 
مره فليراجعها م٥١/٢• 
مره فليراجعها حتى تطهر م١٤٥/١• 
مــروا أوالدكم بالصــالة وهم أوالد • 

سبع م٣٣٦/٢
المنكر •  عن  وانهوا  بالمعروف  مروا 

م٩٢/٥
مــروه فليتكلم وليســتظل م٤٠٩/٢، • 

م١٢/٥
المستشار مؤتمن م٤١٩/٥• 
مسح العنق أمان من الغل م٨٧/٢• 
المسلم أخو المسلم م٥٥/٢• 
المسلم ال ينجس حّيًا وال ميتًا م٣٣٦/٤• 

المســلمون تتكافأ دماؤهم م٣٧٣/٢، • 
م٢٠٩/٦، ٢١٣

المسلمون على شــروطهم إال شرطًا • 
م١١/٢، ١٢٥،  م٢٦/١،  أحل حرامــًا 
 ،٢٦٩ م٢٦٨/٤،   ،١٣٨  ،١٣٦  ،١٢٩

٢٧٠، ٣١٧، م٢٢٢/٥
المسلمون على شروطهم عند مقاطع • 

حقوقهم م١٣٠/٤
المسلمون عند شروطهم م١٩٦/٢• 
شرطًا •  إال  شــروطهم  عند  المسلمون 

أحل حرامًا م٩/٢، ٢٨
المســلمون عند شــروطهم ما وافق • 

الحق م١٣٣/٢
وأمان •  الندامة  من  حصن  المشــاورة 

من المالمة م٤١٨/٥
مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة • 

الدنيا م٤٢٩/٥
مطل الغني ظلــم م٤٢٦/١، م٩٧/٢، • 

م٢١٠/٦، م٤١٧/٥، ٤٢٣
مطل الغني ظلم فــإذا أحيل الطالب • 

على مليء فليتبع م٢٧٧/٢
مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته • 

م٤٢٩/٦
عن •  المســلم  يغني  الكالم  معاريض 

الكذب م٢٦٠/٤
المعدن جبار م٤٠٠/٦• 
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المفتي يؤتى وال يأتي م٤٥٢/٥• 
مقاطع الحقوق عند الشروط م٢٦/١، • 

٢٨، م١٣٤/٢، م١٣١/٤
المكاتب حر على الصحيح م٤٠١/٢• 
بقــي عليه درهم •  ما  المكاتب عبــٌد 

(لسيده) م٤٠٣/٢، ٤٠٤
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته • 

شيء م٤٠٥/٢
المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبه • 

درهم م٤٠٦/٢
أجُتنبت •  إذا  بينهــن  لمــا  مكفــرات 

الكبائر م٣٧١/١
مكة وما حولها مــن الحرام مناخ له • 

م٤٩٥/١
مالك الدين الورع م٤٥٥/٥• 
ملكتِ بضعك فاختاري م٢١٦/٣• 
ملعون من ضار مســلمًا أو تآمر عليه • 

م٣٨/٦
الملعون من لعب بالنرد م١٥/٤• 
م١٦٩/٤، •  مما كنت ضاربًا منه ولدك 

٣٦٠
ممن تمونون م٨٦/٦• 
من ابتاع طعامًا فال يبيعه حتى يستوفيه • 

م١٩٨/٥
به نسبه •  أبطأ به عمله لم يســرع  من 

م٦٧/٢

من أتاكم وأمركــم جميع على رجل • 
واحد م١٠٦/٥

أن •  يريد  وأمُركم جميــع  أتاكــم  من 
يفرق م٢٣٢/٣

من اتقى الشــبهات فقد استبرأ لدينه • 
 ،١٢٨ م١٠١/٣،  م٤٦٩/١،  وعرضــه 

١٢٩، ١٣٠، م٢٢٢/٤
فرجها •  أو  دبرهــا  في  امرأة  أتى  من 

م١١٩/٦
من أتى فراشه وهو ينوي أن م٨٥/١• 
المســلمين طعامهم •  من احتكر على 

ضربه اهللا م٢٢٣/٦
من أحدث في أمرنــا هذا ما ليس منه • 

فهو رد م٩/٢، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٨٦، 
٩٠، ١٣٦، ٢٠٤، م٣٦٢/٣

م٩٤/٢، •  له  من أحيا أرضًا مواتًا فهي 
٣٨٧

من أدرك متاعه بعينه م١١٤/٢• 
من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل • 

النار أبعده اهللا م٤٤٨/٥
من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما • 

م٢٧٥/٤، م٤٤٨/٥
من ازداد علمًا ثــم ازداد على الدنيا • 

م٤٢٨/٥
بأجر •  فليؤاجــره  أجيرًا  اســتأجر  من 

معلوم م٢١٤/٣
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من استقاء فعليه القضاء م٢٣٩/٦• 
من أســديت إليه نعمــة فذكرها فقد • 

شكرها م٤٢٥/٥
من أسلف سلفًا فال يشترط أفضل منه • 

م١٠٠/٢
من أسلف فليســلف في كيل معلوم • 

م٢٣/٤، م٢٣٣/٦
من أسلف فليســلف في وزن معلوم • 

م٢١/٤
من أســلم على شيء فهو له م٩١/٤، • 

٩٢، ٩٣
مــن أشــار بحديــدة إلى أحــد من • 

المسلمين م١٠٧/٥
اهللا •  كتاب  في  ليس  اشــترط شــرطًا  من 

فليس له م١٣٣/٢، ١٣٦، م٣١٨/٤، ٣٢١
من أشرب قلبه حب الدنيا م٤٢٧/٥• 
من أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره اهللا • 

م٣٥٢/١
من أصبح جنبًا فال صوم له م٢٠٧/٤، • 

٢١٣، م٣٤٤/٦، ٣٤٨
من أصــدر األمور من غير مشــورة • 

م٤٢٠/٥
من اّطلع إلى دار قــوم بغير إذن فقد • 

دمر م١٠٨/٥
من اطلــع في بيت قــوم بغير إذنهم • 

م١٦٢/٤

كخلقي •  يخلــق  ممــن  أظلــم  مــن 
م٢٧٨/١

من أعان على قتل مؤمن م٤١٥/١• 
من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف • 

اآلخرة من قلبه م٤٢٨/٥
واحتســابًا •  إيمانًا  القدر  ليلة  أقام  من 

م١٨٦/٢
من أقر بوطء ألزمته الولد م٢٥٣/٤• 
من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه م٢٨/١• 
فليتوضــأ •  جــزور  لحــم  أكل  مــن 

م١٢٦/٣، م٣٢٢/٦
من أكل من هذه الشــجرة المنتنة فال • 

م٤٦٢/٤
من التقط لقطة، فليشــهد ذوي عدل • 

م٤٨٢/١
من ألقى جلباب الحيــاء فال غيبة له • 

م٢٣٦/٤
من أمركم من الــوالة بغير طاعة اهللا • 

فال تطيعوه م١٦٧/٤
من أمســى كاال من عمل يده أمسى • 

مغفورًا له م٤٢٩/٥
من أين يأتي الشبه م٢٩٦/١• 
من باع نخالً قد أبرت فثمرتها للبائع • 

م٢٤١/٢، م١٤٠/٦
من بّدل دينه فاقتلوه م٥٠٢/١، ٥٠٤، • 

م٢٢٣/٢، م١٢٨/٥، ٢٨٥، م١٦٦/٦
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من بلغ حــّدًا في غير حــد فهو من • 
المعتدين م٢١٦/٣

فقد •  متعمدًا  مكتوبــة  ترك صالة  من 
برئت منه الذمة م١٧/٥

من ترك نســكًا فعليــه دم م٤٥٩/١، • 
م١٧٩/٣

من تركها استخفافًا بها وله إمام عادل • 
م١٢١/٥

اهللا درجة يضعه درجة •  تكبر على  من 
حتى م١٤٢/٤

من تواضع هللا درجــة رفعه اهللا درجة • 
م١٤٢/٤

من توضــأ وذكر اســم اهللا عليه كان • 
طهورًا م٣٣٣/٦

من توفي مــن المؤمنين فتــرك دينًا • 
م١٣٩/٣

من توكل ورضــي وقنع كفي الطلب • 
م٤١٥/٥

من جر ثوبه مخيلــة لم ينظر اهللا إليه • 
يوم القيامة م٧٩/٤

من حالــت شــفاعته دون حــد من • 
حدود م٢٤٨/٣، ٢٤٩

من حفظ كتاب اهللا فقد أدرجت النبوة • 
بين جنبيه م٤٢/٢

من حلف بيمين فقال: إن شاء اهللا فقد • 
استثنى م٤٦٨/٤

من حلف على شيء فقال: إن شاء اهللا • 
م٤٧٠/٤

مــن حلف علــى منبري هــذا كاذبًا • 
م٤٢٥/٦

من حلــف فقــال: إن شــاء اهللا ـ لم • 
يحنث م٤٦٩/٤

من حمــل علينا الســالح فليس منا • 
م٢٣٢/٣

من خــرج علــى أمتي وهــم جميع • 
فاضربوا عنقه م٢٢٤/٢

من دخل المسجد فهو آمن م٣٤٥/٥• 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي • 

م١١٢/٣
مــن رأى منكم منكــرًا فليغيره بيده • 

م٣٧٠/٢، م١٠١/٣، م٩٢/٥
من رغــب عن ُســّنتي فليــس مني • 

 ،٢٤٩ م٢٤٨/٤،   ،٤٤١ م٤١٠/١، 
م٩/٥، ١٠

مــن ركــب مشــهورًا من الــدواب • 
م٤٣٢/٥

من رمي بســهم في سبيل اهللا بلغ أو • 
قصر م٣٥٧/٤

يوم •  ربه  رأى  أن محمــدًا  زعــم  من 
المعراج م٣٨٣/٦

مــن ســأل الناس عــن ظهــر غنى • 
م٤٤٦/٤
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من ســتر علــى مؤمــن فــي الدنيا • 
م٢٦٥/٢

من الســحت عســب التيس وكسب • 
الحجام م٣٤٨/٤، م١٤٥/٥

من السحت كسب الحجام م٢٨٠/٤• 
من ســرق له متاع أو ضــاع له متاع • 

م٤٨٢/١
الناس •  أقــوى  يكــون  أن  ســره  من 

فليتوكل على اهللا م٤١٥/٥
من سفه الحق وغمط الناس م١٤١/٤• 
من سلك طريقًا يلتمس به علمًا م٤١٨/٢• 
في •  ينشــد ضالة  رجــالً  ســمع  من 

المسجد فليقل م٣٥٤/٣
حسنة.... •  ُســنة  اإلسالم  في  سّن  من 

م٤٧/٦، ٥٠
من ســيدكم فقــال: الجــد بن قيس • 

م٢٣٤/٤
من شرب الخمر لم تقبل منه الصالة • 

أربعين صباحًا م٣٤٩/١
من شرط على نفسه طائعًا م٢٨/١• 
من شــغله ذكري عن مسألتي أعطيته • 

خيرًا مما م٨١/٤
من شــفع في حد من حدود اهللا فقد • 

ضاد اهللا في ملكه م٤٣٧/٤
من شك في صالته فلم يدر أثالثًا أم • 

أربعًا م٢٤/٥

الصواب •  فليتحر  من شك في صالته 
م١٧٤/١

من ُشكر النعم التحدث بها م٤٢٤/٥• 
من شهد له خزيمة أو عليه فهو حسبه • 

م٢٥٣/٦
من شهر السالح ثم وضعه فدمه هدر • 

م١٠٦/٥
من صافح مشركًا فليتوضأ م٣٤٣/٥• 
من صــام رمضــان وأتبعه ســّتًا من • 

شّوال م٧٢/٥
من طاب ريحه زاد عقله م٩٦/٥• 
من طاف بالبيت فليسع م١١/٤• 
من طب بغير علم فأعنت فهو ضامن • 

م٤٠٠/٣
الدنيا حتى •  من طلب اآلخرة طلبتــه 

م٤٢٧/٥
من ظن أن القيامة تقوم غدًا وفي يده • 

فسيلة فليغرسها م٤٢٩/٥
من عرض نفسه للتهم م٢٢٥/٢• 
مــن عــزى مصابًا فلــه مثــل أجره • 

م٥٠٠/١، ٥٠١
من عمل عمالً ليــس عليه أمرنا فهو • 

رد م٤٤١/١، م٢٢/٢، ٢٣، م١٩/٦
من غسل ميتًا وأدى فيه األمانة م٦١/٢• 
من غشــنا فليس منا م٣٤٨/١، ٤٨٥، • 

م٣٣٩/٥
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من غّير دينه فاقتلوه م٢٢٣/٢، ٢٢٤• 
من فعل فِْعَل قوم لوط فاقتلوا الفاعل • 

م٢٢٣/٢،  م٥٠٤/١،  بــه  والمفعــول 
٣٦١

اســتثنى •  فقد  اهللا،  شــاء  إن  قال:  من 
م٤٦٩/٤

من قــال لرجل: يا كافر فقــد باء بها • 
أحدهما م٢٢١/٤

من قال هذه الكلمات، فقال م٤٩/٦• 
من ُقتــل دون ماله ودمه فهو شــهيد • 

م١٦٥/١، م٣٤٧/٤، م١٠٧/٥، ١٤٤
من قتــل عبــده قتلناه ومــن جدعه • 

جدعناه م٣٨١/٢، م١٠٥/٥
من قتل هذه؟ قال رجل م٣٢٨/٣• 
من قرأ ﴿ ! ❁ # $  ﴾ غفر له • 

م١٨٥/٢
من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة • 

م٤٤٩/٣، م٣٨٤/٦
ليدع •  أو  باهللا  فليحلف  حالفًا  كان  من 

م١١٨/٥، ١٢٠
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه • 

الجمعة إال مريضًا م٢٥٩/٢، ٢٦١
من كانت له أرض فليزرعها أخاه فإن • 

م٤٠٠/٢
فليتبوأ مقعده •  متعمدًا   من كذب علي

من النار م٦٥/٦، ٦٧

من كسر أو عرج أو مرض م١٣٣/٥• 
من كســر أو عــرج فقد حــّل وعليه • 

الحج من قابل م١٣٣/٥
من كّفر مسلمًا فقد كفر م٢٠٦/١• 
من لبس ثوب شــهرة أعرض اهللا عنه • 

حتى يضعه م٤٣٢/٥
من لبس ثوب شــهرة ألبسه اهللا ثوب • 

مذلة م٤٣٢/٥
من لبــس ثوبًا مشــهورًا أذله اهللا يوم • 

القيامة م٤٣٢/٥
من لكعب بن األشرف، فإنه قد آذى • 

اهللا ورسوله م٢٢٩/٣، م٣٥٣/٤
من لم يبيت الصيام م٣٣٩/٤• 
من لم يبيت الصيــام قبل الفجر فال • 

صيام له م٣٣٨/٤، ٣٣٩
فال •  الليل  مــن  الصوم  يجمع  لم  من 

صوم له م٣٤٠/٤
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير • 

م٤٢٥/٥
الناس لم يشــكر اهللا •  من لم يشــكر 

م٤٢٥/٥
من لم يوتر فليس منا م٣٣٩/٥• 
من ماء م٢٥٩/٤• 
من ماء، قال من ماء نجد م٥٣/٢، ٥٤• 
من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد • 

م٥٠٥/١
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من مات من أمتي ال يشرك باهللا شيئًا • 
دخل الجنة م٣٦٣/٥

من مات وعليه صــوم صام عنه وليه • 
م١٠٦/٢

من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه • 
م١٤٠/٣

من مات وعليــه صيام صام عنه وليه • 
م١٤٣/٣

من مس ذكره فليتوضأ م٣٨٧/٣• 
بيده ليس دونه •  من مس ذكره قاصدًا 

م٢٠/٦
من ملك الــزاد والراحلــة فلم يحج • 

م٣٥٧/٦
من منع الماعون من جاره إذا احتاج • 

إليه م١٢٢/٤
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا • 

ذكرها م٤٠٥/١، م٣٣٩/٢، م٣٠٨/٣
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر • 

م٤٠٨/٢، ٤٠٩، م٢٠/٦
من نــذر أن يعصــي اهللا فــال يعصه • 

م٣٢/٢، ١٩٤، ١٩٦، ٤١٠
من نذر نذرًا ولم يسم فكفارته م٤١٠/٢• 
مــن نظر فــي النجــوم وتفكــر في • 

عجائبها م٤٧٣/٤
من نّفس عن مؤمــن كربة من كرب • 

الدنيا م٢٦٥/٢

من وقع في الشبهات وقع في الحرام • 
م٥/٢، م١٠١/٣

من وقف مواقف الشبه اتهم م٤٦٥/٥• 
من وقف موقف التهمة اتهم م٢٢٥/٢• 
من ولي يتيمًا فليتجر بماله وال يتركه • 

م٢٩٩/٢
من يدلني على امرأة سألتني عن كذا • 

م٤٢٦/٤
من يعش منكم فسيرى اختالفًا كثيرًا • 

م١٥٨/٥
المســلمين •  بيت  القضــاء  يلي  من 

فليعدل م٣٩٥/١
منعت العراق قفيزها م١٠٠/٣• 
مهر البغي م٣٩٦/٢• 
به •  فالعمل  اهللا  أُوتيتم من كتاب  مهما 

م٤٦٠/٤
الموالي بعضهم أكفاء بعض م٣٨/٥• 
المؤذن مؤتمن م١٧٧/٤، ١٧٩• 
الســتبراء •  تعتد  بشــبهة  الموطــوءة 

رحمها م٣٥٢/٢
كحرمة •  المؤمن  علــى  حرام  المؤمن 

م٣٥٧/٥
الجنة •  الدنيا في  فــي  المؤمن زوجته 

م٢٤٧/٤
 • ،٣٣٥ م٣٣٤/٤،  ينجــس  ال  المؤمن 

٣٣٦
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ميتًا •  وال  حّيــًا  ينجــس  ال  المؤمــن 
م٣٨٧/٣

المؤمنون تتكافأ دماؤهم م٦٤/٢• 
المؤمنون على شروطهم م١٣٥/٢• 

¿

نبدأ بما بدأ اهللا به م٣٩١/٦• 
النبوة م٤٢٤/٥• 
نحن أحق بموسى منكم م١٨٧/٢• 
نحن أحق بموسى منهم م٥٨/٦• 
نحن أحق بها إذا كانت حية م٣٠٤/٢• 
نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم م٤٣١/٥• 
نحن معشر األنبياء ال نورث ما تركناه • 

صدقة م١٩٥/٥، ١٩٨، م٩٧/٦، ٢٥٩، 
٢٦١

نحــن نحكــم بالظاهــر واهللا يتولى • 
السرائر م٩٨/٥

الندم هو التوبة م١٣٧/٤• 
نذرُت في الجاهلية أن أعتكف م٢٤٩/٦• 
نزلت نفسي من مال اهللا منزلة م١٣٨/١، • 

م٣٣٦/٣
النساء َشقائق الرجال م٣٥٩/٤• 
نصرت بالرعب مسيرة شهر م٢٩١/٣• 
نعم م٥٧/٣، ١٣٨، ١٣٩• 
بعض •  إلى  بعضهم  الناس  فنظر  نعم، 

م٢٧٦/١

نعم، قــال: فإني أُشــهدك أن حائطي • 
م١٣٨/٣

العاملون •  يعمــل  ففيــم  قــال:  نعم، 
م٧٦/٣

نِعم، قال: هي معي في البيت م١٦١/٤• 
نعم النساء نساء األنصار م٢٦٣/٣• 
نعم، وتال قوله تعالى م٥٧/٣• 
نعم، ولكن إذا كان بينك ما يســترك • 

م٣٢١/٦
نعم ولو كان عودًا من أراك م٩٧/٥• 
نعمت البدعة هذه م٣٢٧/٤• 
النفس بالنفس م٥٠٣/١• 
بدينــه حتى •  معلقة  المؤمــن  نفــس 

يقضى عنه م١٨١/٤
نهى رســول اهللا ژ أن يسافر بالقرآن • 

إلى أرض العدو م٢٦١/٣، ٢٦٢
نهى رســول اهللا ژ عن بيــع الثمار • 

حتى يبدو صالحها م٢٣١/٢
أن رسول اهللا ژ نهى عن بيع الرطب • 

بالتمر م٢٥٣/٦
أن رسول اهللا ژ نهى عن بيع الطعام • 

حتى م١٧٨/٢
الغرر •  بيــع  اهللا ژ عن  نهى رســول 

م٣٩٥/٣
نهى رســول اهللا ژ من بيــع النخل • 

والتمر بلحًا م٣٩٥/٣
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وسلف •  بيع  من  اهللا ژ  رســول  نهى 
م٢٨٣/٣، ٢٨٤

بيعة •  بيعتين في  الرسول ژ عن  نهى 
م١١٥/٣

نهى رســول اهللا ژ عن ثمن الكلب • 
م١٣٣/٣، م٢٧٩/٤

نهى رســول اهللا ژ عن كراء األرض • 
م١٤٨/١

نهى رسول اهللا ژ عن كل داء خبيث • 
م٢٠١/٢

نهى عمر عــن بيع أمهــات األوالد • 
م٧٥/١

نهى عن بيع األصنام م١٦٩/٥• 
نهى عن بيع الغرر م٣٩٢/٣• 
نهــى عــن مهــر البغــي م٢٠٣/٢، • 

م٣٤٧/٤
نهــى النبــي ژ أن يســافر بالقرآن • 

م٣٤٥/٤
نهــى النبي ژ عــن إضاعــة المال • 

م١٠٩/٥
نهى النبي ژ عــن أكل كل ذي ناب • 

من السباع م٢٩٩/٦
نهى النبــي ژ عن بيــع الثمرة قبل • 

بدو صالحها م٣٩٦/٦
نهى النبي ژ عن بيع الغرر م٣١٣/٣• 
نهى النبي ژ عن الخذف م٣٦٨/١• 

نهى النبي ژ عــن الخلوة باألجنبية • 
م٣٥٧/٢

نهــى النبي ژ عن الشــهرتين فقيل • 
م٤٣١/٥

نهيت الزبير عن بيــع النخل معاومة • 
م٣٩٥/٣

نية المرء خير من عمله م٩٣/١، ٩٤، • 
م٧١/٤

نية المنافق شر من عمله م٩٣/١• 
م٩٣/١، •  عمله  مــن  خير  المؤمن  نية 

٩٦، ٩٩، م٧٢/٤

`g

 • ،٥٤ م٥٣/٢،  الســبيل  يهدينــي  هادٍ 
م٢٥٩/٤، م٤٠٥/٦

هب أبانــا حمارًا أو حجــرًا في اليم • 
م٤٢٦/٤

هــب أن أبانا حمــارًا ألســنا من أم • 
واحدة؟ م٢٨٣/٢

هدأت نفســه، وأرجو أن قد استراح • 
م٥٤/٢

أمور •  يعلمكــم  أتاكــم  هــذا جبريل 
دينكم م١٩٨/٦

هذا مجمع على تحريمه م٤٥٣/٣• 
 • هــذا محرمان على ذكــور أمتي حل

إلناثهم م١٧١/٦
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هذا يوم أنجى اهللا فيه موسى وأهلك • 
فرعون م٥٨/٦

 • أمتي حل ذكــور  علــى  حرام  هذان 
إلناثهم م١٧١/٥

 • هذان محرمان علــى ذكور أمتي حل
إلناثهم م٢٤١/٤

تنســخ •  لم  محكمــة  اآليــة  هــذه 
م٣٢٩/٣

هذه بتلك م٣٥٩/٤• 
ُســنتي •  عن  رغب  ومن  ُســنتي  هذه 

فليس مني م١١/٥
هذه القبلة م٢٧١/٢• 
الهرة سبُع م٣٧٢/٤• 
هكذا الوضوء فمــن زاد على هذا أو • 

نقص فقد أساء وظلم م٨٦/٢، ٨٧
هل أدلك على كنز مــن كنوز الجنة • 

م٥٠١/١
هل بخسك حقك يا جابر خذ الجمل • 

م٩/٢
هل تدري يا ابــن أم عبد كيف حكم • 

اهللا فيمن م٢٣٣/٣
هل ترك لدينه فضالً م١٣٩/٣• 
هــل تســبى أمكــم عائشــة فبهتهم • 

م٢٣٣/٣
هل شققت عن قلبه م٢١١/٢، م٣٨١/٥• 
هل عندك شيء تصدقها؟ م١٢٨/٢• 

هل عندكن طعام م٣٣٨/٤، م٤١٠/٦• 
هل لك من إبل... م٢٥٤/٤• 
هل معك من القرآن بشيء؟ م١٢٨/٢• 
هل من طعام؟ فإن قلن: ال م٣٤٠/٤• 
هال أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم • 

به م١٤٥/٤، م١٣/٥
هال انتفعتم بإهابها م٢١٦/٦• 
هال شققت عن قلبه م٩٨/٥، ٣٧٨• 
هال كان قبل أن تأتيني به م٢٥٠/٣• 
هلك المتنطعون م٣٨٤/٤، م١٢/٥• 
هلكــت وأهلكت واقعــت زوجتي • 

م٤٢٣/١
هو أطهر وأطيب م٤٠٣/٣• 
نفعًا •   قــرض جــر الربــا؛ ألنه  هــو 

م١٤٢/٢
هــو الرجل يتعلــم العلــم يحب أن • 

يجلس إليه م٤٤٣/٥
م٦٧/١، •  ميتته  الحل  ماؤه  الطهور  هو 

م٢٦٢/٦
هــو على مــا قضى ونحــن على ما • 

قضينا م٣١/١، ٣٥
هو لــك يا عبــد بن زمعــة م٣٤/٣، • 

م٢٥٠/٤، م٣٠٧/٥
هوذا تسمع ما يقولون م٣٩٤/٤• 
هي خاضت في قذف عائشة م٥٥/٥• 
هي من قدر اهللا م٧٨/٣• 
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وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ • 
من أغنيائهم م١٢٢/٤

واغُد يــا أنيس إلى امــرأة هذا فإن • 
م٢٤٤/٣،   ،٢١٣ م٤٧/٢،  م٢١٣/١، 

م٢٤٠/٦
وإال فقد عتق منه ما عتق م٨٥/٦• 
والديــك، قال: ليس ليــس والدان • 

م٩٠/٥
والذي نفســي بيــده لقتــل المؤمن • 

أعظم م٤١٥/١
والذي نفسي بيده ليس ما أقبل عليه • 

م٣٥٧/٤
واهللا إني ألمين في السماء، وأمين في • 

األرض م٤٢٤/٥
واهللا ألغــزون قريشــًا واهللا ألغــزون • 

قريشًا م٣١٨/١
واهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت • 

لقطع محمد يدها م٣٤٦/٤
بطنــك •  علــى  ولــو  ليمــرن  واهللا 

م٣٥٨/٥
واهللا ما قتلته وال كرهت قتله وأنا معه • 

م٢٦١/٤
إثمــًا •  جانفنــا  مــا  نقضــي  واهللا 

م٣٧٧/١
وايم اهللا لــو أن فاطمــة بنت محمد • 

ســرقت لقطع محمد يدها م٢٤٧/٣، 
م١٤٣/٥

وبينهما أمور مشتبهات م١٣٠/٣• 
وحســابهم على اهللا تعالى م٣٨٠/٥، • 

٣٨٥
وددت أن اهللا صرفني عن قبلة اليهود • 

م٢٠١/٦
الــروم جبالً •  وبين  بينــي  أن  وددت 

م٢١٢/٢
بالورق ربــًا إال هــاء وهاء •  الــورق 

م٤١٤/٣
وضــع النبــي ژ حجارة علــى قبر • 

عثمان بن مظعون يعلمه بها م٢٣٥/٢
الوضوء ُيذهب باللمم م٣٧٤/١• 
الوقــت مــا بيــن هذيــن م٢٠٩/٤، • 

م٣٤١/٦
وال القانع مع أهل البيت م١٧٢/٢• 
الوالء لمن أعتق م٣٥/٢، م٣١٩/٤• 
الوالء لمن أعتق وإن اشــترطوا مائة • 

شرط م١٣٣/٢، ١٣٤
الحجــر •  للفــراش وللعاهــر  الولــد 

م٣٤/٣، م٢٥٠/٤، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، 
 ،٣١١  ،٣١٠  ،٣٠٩  ،٣٠٨ م٣٠٧/٥، 

م٢٣٥/٦، ٤٣٥
الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر • 

واحتجبي منه يا سودة م٤٦٦/١
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ولُده من كبسه م٥٧/٢• 
ولكن جهاد ونّية م٨٥/١• 
وله أخ أو أخت من أم م٤٥٣/٢• 
ولو كان عودًا من أراك م٨٥/٢• 
وما أدراك أنها رقية أقسموا م٣٩٨/٤• 
وما يمنعني؟ ال تكونوا عونًا للشيطان • 

م٢٦٧/٢
محمودين •  غيــر  وهم  صغرون:  وهو 

م٤١٩/١
ويحك ما أعددت لها م٣٥٢/٣• 
للمصرين •  ويــل  القول،  لجماع  ويل 

م٤٥٦/٥
م٤١٥/٢، •  النــار  ويل لألعقــاب من 

م٣٧/٦، ٣٠٣

…

يا أبا بكر أنت لست ممن يفعل ذلك • 
خيالء م١٣٣/٦

يا أبا حفص إن عمي لم يمنع الزكاة • 
إنما م٢٩٧/٢

أبا ذر إنك ضعيــف، وإنها ألمانة •  يا 
م٣٩٤/١

يــا أبــا ذر ألن تغدو فتعلــم آية من • 
كتاب اهللا م٤٥٤/٥

يا ابــن أخــي ال تبيعن شــيئًا حتى • 
تقبضه م١٩٨/٥

يا ابن عمر كل شــيء يمس األرض • 
من الثياب في النار م٧٨/٤

أبانا حمارًا •  أن  المؤمنين هب  أمير  يا 
أليست أمنا واحدة م١١١/٤

يا أهل قبــاء إن اهللا قد أثنى عليكم... • 
م٤٧/٦

في •  الصالة  تقصــروا  مكة ال  أهل  يا 
أقل من م٩٣/٦، ٤٣٥

يا بني ال يســتطاع العمل إال باليقين • 
م٩٨/٤

يا جابر، إنك رجل عالم م٨/١• 
يا حكيم بن حزام م٢٣٣/٦• 
يا حكيم بــن حزام ال تبــع ما ليس • 

عندك م٤٢٩/١، م٤١/٣، م٢٠٦/٥
يــا حكيــم ال تبــع ما ليــس عندك • 

م٢٢/٤
أمي •  علــى  أأســتأذن  اهللا  رســول  يا 

م١٦١/٤
كبير •  أبي شــيخ  إن  اهللا  يا رســول 

م٧١/١
امرأتي ولدت غالمًا •  إن  اهللا  يا رسول 

أسود م٢٥٤/٤
يا رســول اهللا، إن قومي إذا ما أحسن • 

هذا م٤١٠/١
بــأرض صيد •  ـا  إنـ اهللا،  يــا رســول 

م١٤٤/٢
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يا رســول اهللا إني امرؤ قد حبب إلّي • 
الجمال م١٤١/٤

الجبل •  الجبــل  يا ســارية بن زنيــم 
م٤٠٨/٣

يعبدون شمسًا •  أنهم ال  أما  يا شــداد 
م٤٤٣/٥

الظلم على •  إنــي حرمــت  يا عبادي 
نفسي م٧٩/٣

الناس وقد •  اســتعبدتم  يا عمرو متى 
م٣٧٩/٢

يا علي ال تقــضِ ألحد الخصمين ما • 
لم م٩٨/٥

يليك •  اهللا وُكل ممــا   يا غــالم ســم
م٢٠٢/٤، م٣٧٣/٦

فإنما •  بالقــرآن  تجادلــوا  قــوم ال  يا 
م٣٦٨/٥

يا كعــب، قلت: لبيك يا رســول اهللا • 
م٩٥/٢

يا محمد أأعقلهــا وأتوكل، أم أطلقها • 
م١٣٠/٦

يا معاذ عســى أال تلقاني بعد عامي • 
هذا م٧٣/٥

يا معشــر األنصار حمــروا وصفروا • 
م٢٠٣/٦

يا معشــر الحواريين إني كببت لكم • 
الدنيا م٤٢٦/٥

استطاع منكم •  الشــباب من  يا معشر 
الباءة فليتزوج... م٣٦٢/٦

يا معشــر الناس من يدعي علي حّقًا • 
م٣٢٥/٦

يــا نصارى حمــص، هــذه جزيتكم • 
ُردت إليكم م٤٢١/١

له •  قطعت  فمــن  الســرائر  اهللا  يتولى 
م٩٧/٥

يحــرم مــن الرضاعة ما يحــرم من • 
النسب م١٧٣/٤، ١٧٥، م٢٦٨/٦

اليــد العليا خيــر من اليد الســفلى • 
م١١٠/٥

يدخــل الجنة من أمتي ســبعون ألفًا • 
بغير حساب م١٢٩/٦

الميت ما يســتر من الحي •  يستر من 
م٦٢/٢

يسروا وال تعسروا م١١٩/١، م٣٨٤/٤، • 
٣٨٦

يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا • 
م١١٣/١

يسير الفقه خير من كثير العبادة م٤٥٥/٥• 
يطهره ما بعده م٤٠٣/٣• 
يعجــب اهللا مــن صنيعكمــا الليلــة • 

بضيفيكما م٣٣٢/٥
يعفى عــن الحدود ما لــم ترفع إلى • 

السلطان م٢٦٦/٢
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يعيد حتى يحفظ م١٧٣/١• 
الحية والفأرة والعقرب •  يقتل المحرم 

والحدأة م٤٣/٢
يقسم خمسون منكم على رجل منهم • 

فيدفع برمته م٢٩٨/٤
يقضي ما أنفق على أرضه م٩١/٣• 
اليقين اإليمان كله م٨٧/٥• 

ينزل ربنا في الثلث األخير من الليل • 
م٣٨٩/٥

األمم •  عليكــم  تداعــى  أن  يوشــك 
م٤٢٧/٥

يؤم القوم أفقههم بكتاب اهللا م٤٥٦/٥• 
اليوم يوم المرحمة م٨٢/٦• 
اليوم يوم الملحمة م٨٢/٦• 
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اآلجري م٣٧٩/٥• 
 • ،٨١ م٣١/٣،  م٤٢٤/٢،   0 آدم 

م٤٠٧/٥، م١٥٤/٦، ٢٢١، ٣١٦
م١٨٥/٣، •   ،٢٢٥ م٢١٠/١،  اآلمــدي 

 ،٢٣٥  ،٢١٨  ،٦٥ م٥٧/٥،  م٤٥٥/٤، 
 ،١٤٢  ،١٠٩  ،٩٥  ،٤٤  ،٣١ م٢٤/٦، 
 ،١٤٣، ١٥١، ١٥٤، ١٦١، ١٧٥، ١٨٦
 ،٢١٠، ٢٦٣، ٢٧١، ٢٩١، ٢٩٥، ٣٥٤

٣٨٦
أبان بن عثمان م٢١٢/٤، م٣٤٣/٦• 
إبراهيم ابن رسول اهللا ژ م٤٥٥/٦• 
إبراهيم بن أبي الهيثم م٣٩٨/٣• 
إبراهيم بن أدهم م٤٢٨/٥• 
إبراهيم بن محمد م٣٤٢/٥• 
إبراهيم بن الوزير من الزيدية م١٣٥/٦• 
إبراهيم بولرواح م١٣١/٢• 
إبراهيم البيري المكي م٤١/١• 
إبراهيــم 0 م١٥/١، م٤١٢/٢، ٤٣٠، • 

 ،٣٨٧  ،٣٢٨  ،٢٦٠ م١٢/٤،  م٢٩٣/٣، 

 ،٣٤٥  ،٣٣٧  ،٢٩٦ م٧٥/٥،   ،٤٠٧
م١٩٦/٦، ٣٧٠، ٣٧٨

 • ،٣٧٨ م١٨٢/١،  النخعــي  إبراهيــم 
 ،١٠٩  ،٩٧  ،٦٢  ،٤٣  ،٣٧ م١٠/٢، 
 ،٢٨٨  ،٢٠١  ،١٨٥  ،١٣٢  ،١١٠
 ،٣٩٦  ،٣٤٢  ،٣٣٥  ،٣١٠  ،٢٩٣
 ،١٠٠  ،٨٣  ،٣١ م١٨/٣،   ،٤٠٣
م١٣٠/٤،   ،١٣٣، ٣٣٢، ٣٥٢، ٤٤٥
 ،٣٨٧  ،٣٦٨  ،٣٣٦  ،٣٢٩  ،١٣٦
 ،٢٥٩  ،١٤١  ،١٣٢ م٦٣/٥،   ،٤٤٧

٣٢٢، م١٣/٦، ٢٨٦، ٢٨٧
م٤٢١/٥، •   ،٣٣٣ م٨١/٣،  إبليــس 

٤٢٢، ٤٢٣
ابن أبي حاتم م٤١٩/١، ٤٤٠، م٣٢٤/٢• 
ابن أبي حدرد م٣٣٠/٢• 
ابن أبي الدم م٢٥٢/٣• 
ابن أبي ذئب م٣٧٧/٥• 
ابن أبي زمنين م٤٤٠/١• 
ابن أبــي زيد القيروانــي م٤٠٣/٣، • 

م٢٣٥/٤
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ابن أبــي شــيبة م١٧٣/١، م٥٢/٢، • 
 ،٣٢٤  ،٢٥٤  ،٢٣٢ م٩٨/٣،   ،٣٣٥
٣٥١، ٣٧٧، م١٢٩/٤، ٢١٩، ٢٤٩، 

٣٢٨، م٤٠٧/٥، ٤٦٧
ابن أبي عاصم م٢٠٤/٦• 
ابن أبي القاســم العبــدري المالكي • 

م٤٠٣/٦
م٣٢/١، •  ليلى (عبد الرحمن)  أبي  ابن 

 ،٣٠١  ،٢٩٩  ،١٣٢  ،٩٥ م١٠/٢، 
 ،٤٤٥  ،٤٠٤  ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٣٦٩
 ،٤٥٣  ،٢٤٤  ،١٥١ م١٧/٣،   ،٤٤٦
م٦/٥،   ،٣٧٨  ،٢٣٦  ،١٨٢ م١٤٧/٤، 

٦١، م١٦٥/٦
ابن أبي مليكة م١٢٤/٦• 
ابن أبي هريرة = أبو علي بن أبي هريرة• 
ابن األثير م٢٤/٢، ١٧١، م١٧٠/٥• 
ابن أحمد = عبد اهللا بن أحمد بن حنبل• 
م١٨٩/١، •  (اللغــوي)  األعرابــي  ابن 

م٣٠٩/٥
ابن أم عبد = عبد اهللا بن مسعود• 
ابن أم مكتوم م١٨/٣، ٢٥٢• 
م٨٨/١، •  (الحنفــي)  الحاج  أمير  ابن 

م٥٦/٥، ٢٠٢
ابن األنباري م٣١٢/١، م٣٨٩/٦• 
ابن بحينة = عبد اهللا بن بحينة• 
ابن بدران (الحنبلي) م١٦١/٣، م٤٤١/٦• 

ابن بركة = محمد بن بركة• 
ابن برهان م٣٠٤/٦• 
ابن بطال (المالكي) م٣٧٦/١، ٤٠٤، • 

 ،٧٦  ،٥٥  ،٤٠ م١٣/٢،   ،٥٠٨  ،٥٠٣
 ،٩٦، ١٣٢، ١٥٣، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٧
 ،١٢٩ م٥٧/٣،   ،٤٢٤  ،٤٠٣  ،٢٢٦
 ،٢٤٨  ،٢٢٨  ،٢٢٦  ،٢٠٥  ،٢٠٣
م٢٢/٤،   ،٣٣٥  ،٣٢٠  ،٢٦٥  ،٢٦٤
 ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٤٩  ،١٤٢  ،١٣٠
 ،٣٣٢  ،٢٣٥  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٦١
 ،٣٧٩  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٥٣  ،٣٣٩
 ،١٠٩  ،٩٩ م٧٦/٥،   ،٤١٦  ،٣٨٠

٢٦٩، ٣٠٩، ٣٣٩، ٤٥١، ٤٥٩
ابن بطة (العكبري) م٧٨/٣، م٣٦٨/٥• 
ابن البيلماني م٣٧٨/٢• 
ابن التركماني من الحنفية م٤٤٢/٢• 
ابن تمار من المالكية م١٤٩/٦• 
الديــن الحنبلي) •  ابــن تيمية (تقــي 

 ،٣٥٣  ،٢٣٥  ،١٥٥  ،٩٥ م٣٦/١، 
 ،٣١٦  ،٢٥٠  ،٩٠ م٧٤/٢،   ،٤٥٧
 ،١٦١  ،١٥٩  ،١٥٤  ،١٠٣ م٧٨/٣، 
 ،٢١٨  ،٧٥  ،٧٤ م٧٢/٥،  م٤٢٨/٤، 
 ،٣٧٣  ،٣٧١  ،٣١٨  ،٢٩٨  ،٢٩١

٣٨٨، ٤٠٠، ٤٠٥، م١٢٥/٦، ١٣٠
ابن التين م٣٣٥/٣، م٧٧/٤، م٤٦٢/٥• 
ابن جابر م٤٠٧/٣• 
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ابن الجارود م٢٥٠/٣• 
ابن جبرين م٢٠٢/٥• 
ابن جريج م٣٩٠/١، ٥١٠، م١٤/٦، ٣٤• 
م٤٥٣/١، •  (الطبــري)  جريــر  ابــن 

م١٣٢/٢، ٤٣٥، م٣٥٨/٤، م٣٧/٥
ابن الجزري م٤٤/٦• 
ابن جزي (المالكي) م٥٢/١، ٤٣٧، • 

م٣٥/٤،   ،٢٣٣ م١٦٢/٢،   ،٤٧٧
م١١٩/٥، ٢٤٢، م٢٠٢/٦

ابن جعفر = محمد بن جعفر• 
ابن جني م٣٨٩/٦، ٣٩٩• 
ابن الجهم م٢٨٦/٥• 
ابن الجوزي (الحنبلي) م٦٥/٤، ٣٩٩، • 

 ،٤٠٦  ،٣٨٩  ،٣٦٧ م٣٣٢/٥،   ،٤٠٣
٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤٢٣

ابن الحاج من المالكية م٢٧٤/٣، م٥٨/٦• 
م٤٠٩/٣، •  (المالكــي)  الحاجــب  ابن 

 ،٢٤٧ م٦٥/٥،   ،٤٥١  ،٤٢٩ م٢٠٦/٤، 
 ،١٤٩  ،١٤٠  ،٨١  ،٤٥ م٤٤/٦،   ،٢٤٩
 ،١٥٤، ١٩٦، ٢٦٣، ٢٧١، ٢٩١، ٢٩٥
 ،٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٤، ٣٤٦، ٣٥٣، ٤٢٨

٤٤٤
ابن حامد (الجنبلي ) م٢٨٩/١، ٤٣٣، • 

م٣٦٧/٥، ٣٨٩، ٤٠٧
م١٩٨/٢، ٢٠١، •  م٨/١،  ابــن حبــان 

م٨٠/٣، ١٠٠، ٤٦٣، م١٥١/٤، ٢٧٨، 

 ،٤٣٩  ،١٩٨  ،٥٠ م٥/٥،   ،٤٥٤
م٤٣٩/٦

م٩٦/٢، ٢٠٥، •  (المالكي)  ابن حبيب 
م٩٠/٤،   ،٤٥٩  ،٢٤٤  ،٢٣٩  ،٢٣٨

٩٢، ١٤٩، م١٨٩/٦، ٣٩١
م١٣/٢، •  م٢٧٩/١، ٤٨٩،  ابن حجــر 

 ،١٣٧  ،١٣٣  ،١٠٦  ،٩٧  ،٩٣  ،٢٤
 ،٢٥٢  ،٢١٠  ،١٩٩  ،١٩٤  ،١٥٣
 ،٨٠ م٧٨/٣،   ،٣٥٩  ،٣٢٠  ،٢٥٣
 ،٣٥٣  ،٢٥٩  ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،١٣١
٣٧١، م٧٢/٤، ٧٧، ٧٩، ١٣٨، ١٣٩، 
 ،٢٢٧  ،٢٢٣  ،١٩٦  ،١٦٣  ،١٦٢
 ،٣٤٣  ،٣٣٩  ،٣٢٦  ،٣١٩  ،٢٤٨
م١٠/٥،   ،٤٥٧  ،٤٥٥  ،٣٨١  ،٣٧٤
 ،٣٣٤  ،٣٠٩  ،١٧٨  ،١٧٥  ،٩٩  ،٧٧
 ،٤٦٢  ،٤٣٩  ،٣٧٥  ،٣٤٥  ،٣٤٠
م٣٢/٦، ٤٩، ٥٨، ٢٠٢، ٣١٠، ٣١٧، 

٣٤٥، ٣٨٠
ابن حجر الهيثمي = الهيثمي، ابن حجر• 
ابن حدرد م٩٥/٢• 
 • ،٣٥١ م١٩٧/١،  الظاهــري  حــزم  ابن 

 ،٣٦٩ م٣١٥/٢،   ،٤٧٩  ،٤٧٥  ،٣٧١
 ،١٠٤ م٩٠/٣،   ،٤٢٤  ،٤١٩  ،٣٧١
٤٤٣، ٤٤٤، م٤٣/٤، ٤٥، ٣٢٠، ٣٧٣، 
 ،٣٣٧  ،٢٣٧  ،٢٠١ م١٧٢/٥،   ،٤١٦
٤١١، ٤٢٢، م٨٤/٦، ١٠٢، ٢١١، ٣٦٣
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ابن حمدان م٤٦٤/٢• 
م١٩٨/٢، ٢٠١، •  م٨/١،  خزيمــة  ابن 

م٣٦٨/٥، م٣٤٦/٦
ابن خطل م٢٢٩/٣، م٣٥٣/٤• 
ابن خطيب الدهشة م٣٧/١• 
ابن خميس م٣٦٠/٥• 
المالكية •  مــن  منــداد  خويــز  ابن 

م١٤٩/٦
ابن خيران م٣٤/١• 
ابن خير الدين م٤٠/١• 
ابن داود م٤١١/٥، م٤١٥/٦• 
ابن دستويه م٣٨٩/٦• 
ابن دقيق العيد م١١٣/١، ٢٠٦، ٤٠٤، • 

م١٠٣/٥،   ،٢٤٨ م٢٢١/٤،  م١٠٠/٢، 
٣١٠، ٣٧٤، ٣٧٥، م٧٥/٦، ٣٨٠

ابن دينار م٢٠١/١، ٢٠٢، م٥٠/٣، ٥١• 
ابن الراوندي م٦٤/٦• 
ابن رجــب (الحنبلــي) م٢٠/١، ٣٦، • 

 ،٤٤١  ،٤٠٤  ،٣٧٢  ،١٩٣  ،٥٦  ،٤٢
 ،١٠٠  ،٧٦  ،٢٤  ،٢١ م١٣/٢،   ،٥١٦
 ،١٨٤، ١٨٧، ٢٠٩، ٢٢٧، ٣٦٢، ٤٥٠
م٨٨/٤، ١٤٣، ٣٠١، ٣٢٦،  م٤٦٤/٣، 
 ،١١٢ م١٠٥/٥،   ،٣٧١  ،٣٣٢  ،٣٢٧
م٥٥/٦،   ،٤٤١  ،٢٧١  ،٢٦٦  ،٢٦٥

٩١، ٣٩٩
ابن رزين م٣٣١/٢• 

م٦٠/٢، •  (الشــافعي)  رســالن  ابــن 
م٢٦١/٣، م١٥٧/٤، ٣٤٥

م٩٠/١، •  (المالكي)  محمد  رشد،  ابن 
 ،٢٠١  ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٣١  ،١٠٨
 ،٤٦٣  ،٤١٨  ،٤١٦  ،٤١٣  ،٢٥٤
 ،١٧١  ،١٦٦  ،٩١ م٤٥/٢،   ،٤٧٠
 ،٢٣٣  ،٢٢٣  ،٢١٧  ،٢٠٠  ،١٩٩
 ،٣٠٦  ،٢٩٥  ،٢٩٣  ،٢٨٩  ،٢٥٧
٣٤٩، ٤٤٠، ٤٦٣، م١٠/٣، ١٨، ٥٠، 
 ،٢٧٠  ،٢١٤  ،٢١٢  ،٢١٠  ،٩٥  ،٦١
 ،٣٨٣  ،٣٦٧  ،٣٤٩  ،٣٠٣  ،٢٩٥
٤٣١، ٤٥٢، ٤٦٠، م١٨/٤، ٢٧، ٨٨، 
 ،٩٢، ١٣٤، ١٧٩، ٢٤٥، ٢٥٦، ٢٨٢
م١٤/٥،   ،٤٠١  ،٣٩٨  ،٣٤٨  ،٣٠٠
 ،١٦، ٢٩، ٣١، ٦٢، ٦٨، ١٤٦، ١٦٢
 ،٢٦٣  ،٢٦٢  ،٢٢٣  ،٢٠٨  ،١٧١
 ،٣١٦  ،،٣٠٦  ،٣٠٣  ،٢٨٥  ،٢٧٤
 ،٣١٥  ،٢٧٣  ،١٩٩  ،١٨٣ م٦٥/٦، 

٣٧٨، ٣٩٤، ٣٩٦
ابن الرفعة (الشافعي) م٤١٧/٦• 
ابن الزاغوني م٣٦٧/٥، ٤٠٧• 
ابن الزبير = عبد اهللا بن الزبير• 
ابن زمنين المالكي م٢٩٣/٦• 
ابن زناد م٣٧١/٢• 
المالكية •  مــن  القيروانــي  زيــد  ابن 

م٢٤/٥
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ابن الساعاتي م٢٢٩/٦• 
ابن السباق م١٣٠/٤• 
ابن السبكي م٢٠/١، ٤٢، ٤٣، ١٢٥، • 

م٢٦٥/٥، ٢٦٦، ٤١١، م٣٥٢/٦
ابن سحنون = محمد بن سحنون• 
م١٦٧/٢، •  (الشــافعي)  ابــن ســريج 

 ،١٥٤ م١٤٩/٦،  م٢٢٩/٥،  م٦٤/٤، 
٢١١، ٢٤٦، ٤١٥، ٤٤٧، ٤٥٠

ابن سعد م١١/٥• 
م١٩٨/٤، •  (الحنفي)  الســمعاني  ابن 

 ،٢٩٥  ،٨٤  ،٧٥ م٤٥/٦،  م٢٢٨/٥، 
٣١٢، ٣٥٦، ٤١٧، ٤٤٠

ابن السميفع م٤٣/٦• 
ابن سهل م٢٢٧/٢• 
ابن سيد الناس م٣٤٤/١• 
ابن ســيرين (محمــد) م٣٧/٢، ٥٥، • 

 ،٦٢، ١٧٩، ٢٠٠، ٢٨٨، ٣٠١، ٣٧٣
٣٩٨، م٣١/٣، ١٢٦، ٣٣٥، م١٣٠/٤، 
 ،٣٨٧  ،٣٦٨  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،١٩٩

م٦١/٥، ٦٣، ١١٢
ابن شاس م٨٤/٢، م١١٦/٥• 
ابن شبرمة م١٠٩/٢، ١١٠، م٣٣٠/٣، • 

٣٣٢، م٢٧٠/٤، ٢٧١
ابن الشجري من الزيدية م١٨٥/٢• 
م٢٢٤/٥، •  م١١١/٣،  شــعبان  ابــن 

٢٦٢

ابن شهاب م٢٨٧/٤، م١٣/٦• 
ابن الصباغ م٤٢/١، م٢٣٢/٤، م٤١٧/٦• 
ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، • 

م٣٥/١، ٢٧١،  الشــافعي  أبو عمــر، 
م٢٥٢/٣،   ،٤٦٤  ،٣٢٠ م٧/٢،   ،٣٤٦
 ،٤٥٦  ،٤٥٥ م٣٨٥/٤،   ،٢٥٥  ،٢٥٤

م١٧٦/٥، ٤١١، م٥٢/٦
م٤١٠/١، •  (الحنبلــي)  ضويــان  ابن 

 ،٤٦٩  ،٧٠ م٦٥/٣،   ،٤٥٢ م١٤٣/٢، 
٤٧٠، م٢٧٤/٦

ابن عابدين (الحنفي) م٢٥٤/١، ٢٥٨، • 
 ،٤١٦  ،٢٨٧  ،٢٨٥  ،٢٦٦  ،٢٦٢
 ،٤٣٦  ،٤٣٥  ،٣٩٨  ،٣٥٤ م٦٥/٢، 
 ،١٨٩  ،١٦٦ م٤/  ،٢٧٦  ،٢١٦ م٣/

٣٧٤، ٣٩٠، ٤٤١، ٤٦٠، م٣٠٦/٥
ابن عباد م١٠١/٣• 
ابن عباس = عبد اهللا بن عباس• 
 • ،٤٠٤  ،٣٧١ م٩٤/١،  عبد البــر  ابــن 

م٢٠/٢، ٥٨، ٦٢،   ،٤٣١، ٥٠٣، ٥١٥
 ،١٩٥  ،١٩٣  ،١٦٦  ،١١٠  ،١٠٠  ،٩٣
م٩/٣، ٥٧،   ،٢٠٥، ٣١٥، ٤٢٤، ٤٥٥
 ،٢٥٩  ،٢٤٣  ،٢٢٦  ،٢٠٣  ،٨٠  ،٧٩
 ،٢٦٥، ٣٧٣، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٤، ٤١٥
م١٦/٤، ٥٧، ٦٨،   ،٤٤٤، ٤٥٦، ٤٦٩
 ،٢٢٢  ،٢٢٠  ،١٢٦  ،٩١  ،٧٢  ،٧١
 ،٢٢٦، ٢٢٧، ٣٢٦، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٣
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م٥٢/٥،   ،٤٦٩  ،٤٢٥  ،٣٨٥  ،٣٦٤
 ،٢٠١، ٢٠٧، ٣٠٩، ٣٧٥، ٣٨١، ٤٣٨
 ،٤٣٩، ٤٤٣، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٦٧

م٣٣/٦، ٥٤، ٥٥، ٩١، ٣٢٢
ابن عبد الحكم م٣٤٣/٥• 
ابن عبد السالم = العز (عز الدين) بن • 

عبد السالم
 • ،٢٧١ م٢٤٤/٦،  عبد الشــكور  ابــن 

٣١٩، ٣٢٥
 • ،٣١١ م٩٨/٣،  عبد العزيــز  ابــن 

م٣٠٤/٥
ابن عبد القوي من الحنابلة م٣١٦/٥• 
ابن عبدون محمد المكناسي م٣٩/١• 
ابن عبيس م٢١١/٢• 
م٢١٤/١، •  (الحنبلــي)  عثيميــن  ابن 

 ،٣٨٤  ،٢٧٧ م١١٣/٣،  م٢٧٠/٢، 
٤٢٥، ٤٥٦، م٦١/٤، ٢٥١

ابن عدي م١٠٠/٣، م٢٥٩/٤• 
ابــن العربي (المالكــي) (القاضي)، • 

أبو بكر م١٣٢/١، ٢٢٢، ٢٧٨، ٣٤٣، 
 ،٢٧١  ،٧٧ م٧٦/٢،   ،٤٨٦  ،٤١٣
م٣٢٦/٤،   ،٤٥٨  ،١٤٦ م٩٠/٣، 
 ،٥٨ م٥٦/٦،   ،٤٣٨ م١٠٣/٥،   ،٣٥٦

٨٢، ٢٠٢
ابن عربي (محيــي الدين) م٣٧٨/٦، • 

٣٧٩

ابن عرفة (المالكــي) م٨٤/٢، ٢٨٢، • 
م١٠/٣، م١١٠/٥، ١٤٣

ابن عساكر م١٠/٥، ٧٣• 
ابن عطية م٤٢٤/٥• 
م٦٦/٢، •   ،٢٩٥ م١٥٥/١،  عقيــل  ابــن 

م٢٧١/٣، م٢٠٦/٤، م١٠٧/٥، م٤٠٢/٦، 
٤٢٠

ابن عمر = عبد اهللا بن عمر• 
ابن عون م١٤١/٥• 
ابن عيينة = سفيان بن عيينة• 
ابن غازي = محمد بن أحمد محمد • 

المكناسي
ابن فارس م٣٨٦/٦• 
م١٧٥/٢، •  (المالكــي)  فرحــون  ابن 

٣٣١
ابن فورك م٣٧٢/٥، ٤٢٤• 
 • ،٤٥٧  ،٤٣١ م٢٠١/١،  القاســم  ابن 

 ،٢٣٨  ،٢٠٥ م٨٠/٢،   ،٤٧٨  ،٤٦٣
٢٤٤، ٤٥٦، م٥١/٣، ٨٥، ٩٤، ١٤٨، 
 ،٣٤٨  ،٣٠٠  ،٢٨٢ م١٤٩/٤،   ،٣٩٣
 ،١٦٢  ،١٤٦  ،٦٢ م٥٢/٥،   ،٤٠٢
 ،٣٢٥  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٥٣  ،٢٢٤

٣٤٣، م٣٦٣/٦
ابن القاص (الشــافعي) م٣٤/١، ٤٢، • 

م١٥٠/٢
ابن قاضي الجبل م٣٦/١• 
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ابن قتيبة م٧١/٤، ٢٦٢• 
ابن قدامة المقدسي (الحنبلي) م٩١/١، • 

 ،١٠٢، ١٢٣، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٩، ١٤٩
 ،١٦١، ١٨٣، ١٩٧، ٢٣٦، ٢٤١، ٢٤٦
 ،٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٦، ٢٩٥، ٣٠٥
 ،٣٢٨، ٣٦٩، ٣٨٧، ٤٠٩، ٤٢١، ٤٣٨
 ،٣٨  ،٢٩ م٧/٢،   ،٥١١  ،٤٦٨  ،٤٦٠
 ،١٠٧  ،٩٢  ،٨٩  ،٥٥  ،٥١  ،٤٩  ،٤٥
 ،١١٢، ١١٣، ١١٩، ١٥٣، ١٦٢، ١٧٦
 ،١٨٩، ١٩٥، ٢٠٠، ٢٢٤، ٢٣٤، ٢٥٨
 ،٢٧٩، ٢٨٢، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٨، ٣٢٣
 ،٣٤٦، ٣٥٦، ٤٠٦، ٤١٥، ٤٣٥، ٤٥٦
 ،٦١  ،٤٢  ،٣٢  ،١٩ م١٤/٣،   ،٤٦٢
 ،١٨٦  ،١٧٩  ،١٧٣  ،١٤٧  ،١٢٩  ،٨٧
 ،١٩٠، ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٩، ٢٣٦، ٢٤٠
 ،٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١
 ،٢٧٠، ٢٨٤، ٢٨٧، ٣١٠، ٣١٤، ٣٢٤
 ،٣٣٩، ٣٥٦، ٣٧٨، ٣٨١، ٣٨٤، ٤١٥
 ،٤٢١، ٤٣٢، ٤٤٠، ٤٥٣، ٤٦١، ٤٦٧
 ،٥١  ،٣٨  ،٣٥  ،٣٠  ،٢٩  ،٢٣ م٩/٤، 
 ،١١٣  ،١٠٩  ،١٠٦  ،١٠٢  ،٩٢  ،٦٩
 ،١٣٦، ١٦٧، ١٨٦، ٢٢٨، ٢٣٦، ٢٣٨
 ،٢٥٦، ٢٩٢، ٣٠٩، ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٤
 ،٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٦٢، ٣٦٨، ٤١٩
 ،٤٢٥، ٤٢٨، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٥٠، ٤٦٩
 ،١٢٣  ،٩٥  ،٨٠  ،٣٢  ،٢٩ م٢٤/٥، 

 ،١٤٧، ١٥١، ٢٠٨، ٢١٦، ٢٣٧، ٣٠٦
 ،٢٠٣  ،١٩٠  ،١٧٥  ،١٦٢ م٥٥/٦، 
 ،٢٢٦، ٢٩٨، ٣٠٦، ٣٣٠، ٣٨٢، ٣٨٨

٣٩٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤١٢
ابن القشيري م٣١١/١، م٨٥/٦• 
ابن القصار م٤٠٣/٢، م٣٣٩/٤• 
م٣٧٠/٢، •  م٤٢/١،  القطــان  ابــن 

م٤٥٧/٤
م١٠٦/١، ٢١١، •  القيم (الحنبلي)  ابن 

 ،٢٧٨  ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٤٦
 ،١٧١  ،١٢١ م٥٩/٢،   ،٣٥٣  ،٢٨٠
 ،١٦١  ،١٠٩ م١٠٣/٣،   ،٤٦٤  ،١٨٢
 ،١٥١  ،٧٥ م٧٤/٥،  م١٣٩/٤،   ،٣٢٠

١٩٨، ٢٠١، ٣٤٠، ٤٦٩، م١٨٦/٦
ابن كنانة (المالكــي) م٢٧/٤، ٣٤٩، • 

م١٤٦/٥
ابن كثيــر م٤٤٠/١، ٤٨٦، م٢٩٩/٥، • 

٣٩١، ٤٠٢، م٨٤/٦
ابن كج م٢٣٩/٢• 
ابن اللٍ م٤٤١/٥• 
ابن لبابة م٣٤٩/٢، ٣٥١• 
ابن اللحام (الحنبلــي) م٢٠/١، ٣٧، • 

٦٠، م١٤٠/٦، ٣٦٥، ٤٠٢، ٤١٤
م٢٠١/١، •  عبد الملك  الماجشــون،  ابن 

٢٠٢، م٢٣٨/٢، م١٠/٣، ٥١، م١٤٩/٤، 
م٢٠٤/٥، م٣٨٦/٦
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م١٠٥/٢، ٤١٠، •  م٨/١،  ابــن ماجــه 
 ،٣٢٧ م١٥١/٤،   ،٤٢٢ م٤٢١/٣، 
٤١٠، م٥/٥، ٥٠، ١٣٣، ١٤١، ٤٥٤، 

٤٦٧، م٣٠٧/٦، ٣٠٨
م١٣٨/٤، •  م٤٢/٢،  المبــارك  ابــن 

م٩٠/٥، م٣٤/٦، ٣٢٢
ابن المحاملي الشافعي م٣١٣/٣• 
ابن محبوب م١١٨/٢، ٣٥٤، م١٠٤/٤، • 

م١١٤/٥، ٢٠٤
ابن المديني م٨٦/١• 
ابن المرابط م٤٦٣/٣• 
ابن مسعود = عبد اهللا بن مسعود• 
ابن المسيب = سعيد بن المسيب• 
ابن معمر م٥٩/٦• 
م٢٩٤/٢، •  الحنابلــة  مــن  مفلح  ابن 

 ،٢٢٢ م١١٥/٣،   ،٤٠٨  ،٣٣٢  ،٣٣١
 ،٢١٨ م٦٥/٥،  م٢٠٦/٤،   ،٤١٠

٢٤٣، ٣٢٠، م٣٤٦/٦
ابن الملقن الشافعي م٣٧/١، م٨٩/٢• 
 • ،١٨٢  ،١٧٦ م١٧٥/١،  المنــذر  ابن 

 ،٧٤  ،٥١  ،٤٩ م١٣/٢،   ،٥١٢  ،٣٢٥
 ،١٣٤ م٨٣/٣،   ،٣٠٥  ،٢٠١  ،١٩٨
 ،٢٤٤  ،٢٢٩  ،٢٢٣  ،١٧٦  ،١٧٥
 ،١٣٠ م٩٠/٤،   ،٣٧٥  ،٣٦١  ،٢٤٨
 ،٣٥٣  ،٣٠٩  ،٢٩٧  ،٢٤٣  ،١٥٦

م١٧١/٥، ٢١٢، ٢٥٠

ابن منصور م٤٠٠/٣، م٤٦٧/٤• 
ابن منظور م١٦٨/١، م٤٥٣/٤• 
ابن المني م١٠٦/٦• 
م٢٧٩/١، •  (المالكــي)  المنيــر  ابــن 

م٣٣٤/٥
ابن مهدي م٨٦/١، م١٦٦/٢• 
ابن ناجي م٣٨/٣• 
ابن نافــع (من المالكيــة) م٣٨٥/١، • 

٤٩٦، م٣٩٤/٦
ابن النجار م٢٨٩/١• 
ابن نجيم (الحنفي) م١٩/١، ٢٠، ٣٩، • 

 ،١٠٨  ،١٠٤  ،١٠٠  ،٨٨  ،٥٤  ،٤٣
 ،١١٦، ١٥٠، ١٥٩، ١٦٨، ١٧٧، ١٩١
 ،٢٣٠، ٢٣٩، ٢٤٤، ٢٦٥، ٢٦٩، ٣٠١
م٢٤٨/٢،   ،٤٧٠  ،٤٤٨  ،٣٢٦  ،٣١٣
 ،٣٤٨  ،١٦٥ م١٤٨/٣،   ،٢٦٨
 ،٣٩٠  ،٢٤٢  ،٢٣٥  ،٢٠٦ م١١٢/٤، 
 ،٤٥٠  ،٤٢٨  ،٤١٢  ،٤١١  ،٤٠٠
م٣١/٥، ٤٢، ٨٠، ١٨٢، ٢٦٥، ٢٦٦، 

م١٧٢/٦، ١٨٢، ٣٥٣، ٤١٢
ابن النضر م٦٨/٣• 
ابن هاشم م١٢٥/٣• 
ابن الهائم المقدسي الشافعي م٣٧/١• 
ابن هشام م٢٣٤/٦• 
الهمام •  ابــن  الكمال  الهمــام =  ابن 

(الحنفي)
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ابن الوزير، اإلمام م٢٢٠/٦• 
ابن الوكيل (الشــافعي) م٣٦/١، ٤٣، • 

٤٩، ٥٤، ١٦٨، ٣٠١، م١٢١/٣
ابن وليدة زمعة م٣٤/٣• 
م٢٠٧/١، ٣٨٥، ٤٧٨، •  ابــن وهــب 

م٤٠٣/٣،   ،٤٢٥  ،٤٠٥ م٣٧٠/٢، 
م١٣٠/٤، م١٣/٦

ابن وهبان م٢٤٠/١• 
ابن يوسف أبو العباس م١٩١/٦• 
ابن يونس م٤٩٦/١، م٩/٤، م٤٥/٦• 
ابنة شعيب 0 م٧٦/١، ٣٥٤• 
األبهري م٤٧٠/١، م٨٤/٦• 
م١٤٦/٣، •  م١٦٦/٢،  إســحاق  أبــو 

 ،١٢٣ م١١٥/٥،   ،٣١٥  ،١٨١  ،١٤٩
١٥٧، م٣٩١/٦

أبو إسحاق، األستاذ م٢١٧/٥• 
م٤٦٤/٢، •  اإلســفراييني  إسحاق  أبو 

م٤١٠/٥، م٢٢٩/٦
أبو إسحاق الشــيرازي = الشيرازي، • 

أبو إسحاق
أبو إسحاق المروزي م١٠٦/٢، ٣٤٣، • 

 ،٣٨٤  ،٢٣٢ م٦٤/٤،  م٣١/٣،   ،٣٦٦
٣٦٨، ٤٣٨

أبو إسحاق النجار م٤٢٩/٥• 
أبو إســرائيل م١٩٢/٢، ١٩٤، ١٩٥، • 

٤٠٩، م١٢/٥

أبو أسيد الساعدي م٣٣٢/٤• 
أبو أمامة الباهلي م١٥١/٣، م١٨٠/٤، • 

٤٤٦، م٢٠٣/٦
أبو أيوب األنصاري م١٩٥/٤، ١٩٧، • 

م١٠/٥، ٧٣، م٣٠٩/٦، ٣١٠
أبو أيوب السجستاني م٣٦٨/٤• 
أبو البختري م٤١٩/١• 
أبو بردة م٣٢٩/٤• 
أبو بصير م٣١/٢، م٢٥٩/٣، م٣٤٣/٤• 
أبو بكر األثرم = األثرم، أبو بكر• 
أبو بكر الباقالني م٣١١/١، م٤١٤/٢، • 

م٢٢٩/٥، ٤١٠، م١١٢/٦، ٢١١، ٣٨٦، 
٤٠٨، ٤٠٩، ٤٤٧، ٤٥٠

أبو بكر بن أبي داود م٤٤٤/٥• 
أبو بكر بن أبي سعيد م٨٧/٢• 
أبو بكر بن الخطيب، القاضي م٧٧/٢• 
أبو بكر بن عبد الرحمن م٩١/٦• 
أبو بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي • 

م٣٦١/٤
أبو بكــر بن العربــي = ابن العربي • 

(المالكي)، أبو بكر
أبو بكر الجصاص من الحنفية م١٩٧/٤• 
أبو بكر الخفاق م٤٢/١• 
أبو بكر الدقاق من الشافعية م٤٢٠/٦• 
أبو بكر الدينوري م٤٢٦/٥• 
أبو بكر السمعاني م٧١/٥• 
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 • ،٦٤  ،٣٥ م٣١/١،  الصديــق  بكر  أبو 
 ،٧٣، ١١٣، ١٢١، ٣٥٤، ٤٢٦، ٤٣٣
 ،٨٨  ،٦٤  ،٦٢  ،٥٤ م٥٣/٢،   ،٥٠٤
 ،٢٥٤  ،٢٢٤  ،٢٠٩  ،٢٠٨  ،٩٦  ،٨٩
 ،١٠٢ م٣٠/٣،   ،٤٦٠  ،٣٦٦  ،٣٠٥
م٢٢/٤،   ،٢٩٨  ،٢٩٦  ،١٠٩  ،١٠٨
 ،٦٩، ١١٢، ١١٧، ١٥٩، ١٦٥، ٢٠٥
 ،٣٦٧  ،٢٦٦  ،٢٥٩  ،٢٣٣  ،٢٣٠
٤١٦، ٤٢٤، ٤٢٦، م٦١/٥، ٦٣، ٧٣، 
 ،٤٦٣  ،٣٦٥  ،١٩٨  ،١٩٥  ،١٦٠
 ،٨٩  ،٧٣  ،٧٠  ،٥١ م٤٣/٦،   ،٤٧٠
 ،٩٠، ٩٢، ٩٣، ٩٧، ٩٨، ١٣٣، ٢٥٩
٢٦١، ٢٩٠، ٣٠٧، ٣٤٦، ٤٠٥، ٤٣٠

 • ،٣٣٣ م٢٤٨/٥،  القاضــي  بكر،  أبو 
م٣٨٧/٦

أبو بكر النيسابوري م١٤١/٣• 
م٧٦/٣، •   ،١٧٦ م١٧٥/٢،  بكــرة  أبو 

م١٢٤/٤
أبو ثعلبة م٣٢٧/٤، م٧١/٥• 
أبو ثور م١٨٢/١، ٢١٧، ٢٨٩، م١٠/٢، • 

 ،٣٨٠  ،٢٩٩  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،١٣٢  ،٧٤
 ،١٦٤  ،١٢٦ م٨٣/٣،   ،٤٣٥  ،٣٩٩
 ،١٦٥، ١٧٣، ١٧٦، ٢٢٩، ٢٤٤، ٣٠٥
٣٣٢، ٤٠٧، م٢٢/٤، ٩٠، ١٠٢، ١٠٨، 
 ،٤٣٩  ،٤١٦  ،٣٥٣  ،٢٤٤  ،١٣٦
 ،٢٠٤  ،١٤١  ،١٣٢  ،١١٧ م٦٢/٥، 

 ،٢٢٧ م١٠١/٦،   ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٢٥٣
٢٣١، ٣٩٢

أبو جابر م٣٠١/٢• 
أبو جحيفة م٣٧٢/٢• 
م٦٦/٢، ١١٩، •  م٤٢٣/١،  أبو جعفــر 

م٤٣٢/٥
أبو جعفر المنصور، الخليفة م٤٠٧/٤، • 

م١٤١/٥
أبو جندل م٣١/٢، م٢٥٩/٣، م٣٤٣/٤• 
أبو جهل م١٤٠/٥• 
أبو جهم م٤٢٢/٣، م٢٣٥/٤• 
أبو حاتم الُبستي م٣٤٣/٥• 
أبو حاتم الرازي م٣٤٠/٤• 
أبو الحاتم القزويني م٤٢/١• 
أبو الحارث م٢٣٦/١• 
أبو حازم م١٢٨/٢• 
أبو حامد م٤٢/١، م٣٤٥/٢، م٢٣٢/٤، • 

م٤١٧/٦
أبو حامد اإلسفرايين م٢٢٩/٦• 
أبو حامد المروزي م٤٣٨/٤، م٣٥٥/٦• 
أبو حذيفة م٣٧٩/٤• 
م٤٢/١، ٢٤٣، ٤٢٧، •  الحســن  أبــو 

٤٧٢، م٧٢/٦، ١٦٢، ٤١٥
م٣٩٨/١، ٤٤٧، •  الحسن األشعري  أبو 

م٢٢٩/٥، ٣٧٢، م١٣٦/٦، ٤٤٧، ٤٥٠
أبو الحسن الحرزي م١٨٦/٣• 
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االطرابلســي •  خيثمة  الحســن  أبو 
م٤٢٧/٥

أبو الحسن العناني م٤٢/١• 
م١٩٨/٤، •  الكرخــي  الحســن  أبــو 

م٢٣٢/٦
أبو الحسين البصري م١٩٧/٤، ٤٣٠، • 

م١٦٢/٦، ٢٩١، ٣١١، ٤٠٦، ٤١٨
أبو الحسين بن القطان م١٥٩/٦• 
أبو حفص م١٧٥/٥• 
أبو حنيفــة م٣٢/١، ٥٩، ٧٣، ١٤٣، • 

 ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،٢٤١  ،١٨٧  ،١٤٦
 ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٨٩  ،٢٦٩  ،٢٦٠
 ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٣١١  ،٣٠٣  ،٣٠٢
 ،٤٤٤  ،٤٤٢  ،٤١٣  ،٤٠٧  ،٣٨٢
 ،١٣  ،٨ م٦/٢،   ،٥٠٦  ،٥٠٥  ،٤٧٨
 ،٨٠  ،٧٤  ،٦٤  ،٦٣  ،٣٧  ،٣٢  ،٢٥
 ،٩٦  ،٩٥  ،٨٥  ،٨٤  ،٨٣  ،٨٢  ،٨١
 ،١٦٠  ،١٢٨  ،١٢٠  ،١١٩  ،١٠٩
 ،١٩٤  ،١٨٨  ،١٧٩  ،١٦٧  ،١٦٩
 ،٢٦٣  ،٢٥٧  ،٢٣٢  ،٢٠٧  ،١٩٦
 ،٢٩٩  ،٢٩٣  ،٢٨٩  ،٢٨٤  ،٢٧١
 ،٣١٨  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٥  ،٣٠١
 ،٣٨٦  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨٠  ،٣٦٢
 ،٤٢٠  ،٤١٢  ،٤٠٠  ،٣٩٨  ،٣٩٧
٤٢٤، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٤٤، م٦/٣، ١٧، 
 ،٢٩، ٣١، ٣٤، ٧٢، ٩٠، ١٠٠، ١٠٧

 ،١٥٥  ،١٤٣  ،١٤٠  ،١٣٣  ،١٢٦
 ،١٧٦  ،١٧١  ،١٧٠  ،١٦٩  ،١٦٥
 ،٢٠٩  ،٢٠٨  ،١٩٨  ،١٩٧  ،١٩٦
 ،٢٣٩  ،٢٢١  ،٢١٧  ،٢١٢  ،٢١١
 ،٣٠٥  ،٢٩٤  ،٢٨٦  ،٢٦٠  ،٢٤٨
 ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٤  ،٣١٨  ،٣١٦
 ،٣٧٨  ،٣٦٦  ،٣٥١  ،٣٣٩  ،٣٣٢
 ،٤١٦  ،٤٠٣  ،٤٠٢  ،٣٩٨  ،٣٩٣
 ،٤٧  ،٣٢  ،٢٣ م١٤/٤،   ،٤٧٠  ،٤٥٣
 ،١٣٠  ،١٢١  ،١٠٦  ،١٠٢  ،٩٠  ،٥١
 ،٢٣٦  ،١٨١  ،١٨٠  ،١٧٠  ،١٣٤
 ،٢٦٩  ،٢٦٣  ،٢٥٤  ،٢٤٤  ،٢٤١
 ،٣١٥  ،٣٠٥  ،٢٩١  ،٢٨٨  ،٢٧٠
 ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٣١  ،٣٢٩  ،٣١٦
 ،٣٧٨  ،٣٧١  ،٣٦٧  ،٣٤٧  ،٣٤٤
 ،٤٣٠  ،٤١٦  ،٤١١  ،٣٨٨  ،٣٨٤
٤٣٨، ٤٤٨، ٤٥٤، م١٠/٥، ٦٣، ٩٨، 
 ،٩٩، ١٠٢، ١٠٦، ١٢١، ١٢٨، ١٣٥
 ،٢٠٤  ،١٧٩  ،١٤٩  ،١٤٤  ،١٤١
 ،٢٣٩  ،٢٢٩  ،٢٢٤  ،٢١٣  ،٢٠٨
 ،٢٧٦  ،٢٦٢  ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٥٥
 ،٣٢٢  ،٣٢٠  ،٣١٨  ،٣٠٨  ،٣٠٧
 ،٤٣  ،٤١  ،٤٠ م١٨/٦،   ،٣٥٧  ،٣٢٨
 ،١٦٥  ،١٤٦  ،١١٣  ،١٠١  ،٤٥  ،٤٤
 ،١٨٣  ،١٧١  ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٦٦
 ،٢٤٢  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢١٦  ،٢١٤
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 ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٧٣  ،٢٥٨  ،٢٥٣
 ،٣٦٢  ،٣٤٤  ،٣٣٤  ،٣٠٨  ،٣٠٤
 ،٣٩٧  ،٣٩٢  ،٣٨٦  ،٣٦٨  ،٣٦٦

٤٢٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٤٧، ٤٥٠
أبو الحواري م٣٧٦/١، ٤٣٠، م٦٠/٣، • 

٢٢٣، م٤٠/٥، ٤١، ٢٧٦
أبو حيان م٣٩١/١• 
أبو الخطــاب (الحنبلــي) م٢٢٣/١، • 

٣٠٥، ٤١٧، م٦٦/٢، ١٦٢، م٢٤٠/٣، 
م١٠٦/٦، ١٤٩، ٣٥٦، ٣٨٦

أبو خيثمة = زهير بن حرب• 
 • ،٨٦ م٨/١،  السجســتاني  داود  أبــو 

٣٢٣، ٤٧٨، م٥٥/٢، ٥٧، ٦٢، ١٠٥، 
 ،٢٢٥  ،١٩٧  ،١٧١  ،١١٦  ،١١٣
م٣١/٣،   ،٤١٠  ،٤٠٦  ،٣٩٧  ،٣٧٠
 ،٤٥٠  ،٣٦٤  ،٢٤٩  ،٢٤٤  ،١٥١
 ،١٥٦  ،١٥١  ،١٣٦ م٦/٤،   ،٤٦٩
 ،٢٥٩  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢١٤  ،٢١٣
 ،٤٦٩  ،٣٤٣  ،٣٢٧  ،٣٢٤  ،٢٧٠
 ،١٩٨  ،١٤١  ،١٣٣  ،٧٠  ،٥١ م٥/٥، 
 ،٣٠٧  ،٢٨٣ م٩١/٦،   ،٣٥٧  ،٢٢٤

٣٠٨، ٣٢١، ٣٤٥، ٤٥٧
أبو داود الطيالسي م٤٤٨/٥• 
أبو الدرداء م٣٥٢/٣، م٢٧٦/٤، ٣٢٦، • 

٣٥٦، م١٢٥/٥، ٤٣٢
أبو دريد م١٤١/٥، ١٤٢• 

 • ،٣٩٤ م٨٥/١،  (الغفــاري)  ذر  أبــو 
 ،٣٥١ م٢٩٩/٥،  م٣٥٢/٣،  م٢٥٦/٢، 

٣٦٣، ٣٩٤، ٤٥٤
أبو رافع م٢٠٧/٤، م٣٤٨/٦• 
أبو زكريا م١٨١/١، م٤٦/٥• 
م٩١/٦، •  م١٣٠/٤، ١٩٩،  الزنــاد  أبو 

٣١٣
أبو زيد الدبوسي (الحنفي) م٣١/١، • 

م٤٥٦/٤،   ،٣٢٦  ،٣٠٢  ،٥٨  ،٣٢
م٢٤٨/٥

 • ،٩٩ م٩١/٢،  (اإلباضــي)  ســتة  أبو 
٤٥٥، م٣٠٢/٥

م٢٤٥/٢، •  االصطخــري  ســعيد  أبو 
م٢٣٢/٤، م١٢٣/٥

أبو ســعيد الخدري م١٦٩/١، ١٧٤، • 
 ،٤١٣ م٢٦٢/٣،   ،٨٩ م٤٤/٢،   ،١٧٥
م٥٦/٤، ٦٩، ٧٩، ٢٠٥، ٢٠٨، ٢٢٥، 
 ،٤٣٩ م٧٤/٥،   ،٤١٠  ،٣٤٥  ،٢٢٦

٤٥٥، م٢٨٣/٦، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٨
المالكية •  مــن  القيرواني  ســعيد  أبو 

م٤٣٨/٤
أبو سعيد الكدمي (اإلباضي) م١٣٠/١، • 

 ،١٠٧ م٣٧/٣،   ،٤٦٦  ،٢٦٠  ،٢١٧
١٦٤، ٢٠٠، ٤٧١، م٤٦/٤، ٥٣، ١٢٣، 
م١٨٦/٥،   ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٣  ،٢٨٤

٢٥١، ٣١٤، م٤٣٤/٦
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أبو سعيد الهروي م٣٠/١• 
أبو سفيان م٢٣١/١، م٣٣/٣، ٣٥، ٨٢، • 

م٦٤/٥، ١٣٨، م٨٢/٦، ٤٤٣، ٤٥٥
أبو سلمة م٦٢/٢• 
أبو سهيل بن مالك م٣٩٨/١• 
أبو شامة م٤٣٧/٦• 
أبو شريح م٤١٠/١• 
أبو الشعثاء = جابر بن زيد• 
أبو طالب م٣٣٦/٤، م١١٢/٦• 
التحرير») •  «شرح  أبو طالب (صاحب 

م٣٩٦/١
أبو طالب، عم النبي ژ م٣٤٤/١• 
أبو طالب المكي م٤٤٤/٥• 
أبو طاهر الدباس م٣٢/١• 
أبو طاهر السلفي م٤٤٤/٥• 
أبو طاهر الفارسي م١١١/٣• 
أبو طاهر المعتزلي م٧٢/٦• 
أبو طاهر من النحويين م١٤١/٥، ١٤٢• 
أبو طلحة م٥٤/٢، م٣٤٣/٥• 
م٢٠٧/٢، •  (القاضــي)  الطيــب  أبــو 

م١٠٢/٦، ٤١٧
أبو طيبة م٤٠٠/٢، م٢٨٠/٤، م٤٣٩/٦• 
أبو العاص بن الربيع م٤٤٣/٦، ٤٥٥، • 

٤٥٦
الشــافعية •  من  العبادي  عاصــم  أبو 

م٣٠/١، م٤٠٢/٦

أبو عامر األشعري م٣٦٣/٦• 
أبو العباس بن القاص م٣٩٠/٦• 
أبو العبــاس القباب (مــن المالكية) • 

م٢٤٩/٢
أبــو عبــد اهللا م٢١٢/١، ٣٠٢، ٣٠٣، • 

 ،٨٣  ،٣٤ م١٧/٣،   ،٣٢٢ م٦٩/٢، 
م٣١٣/٤، ٣٤٥

م٢٦/٢، ١٦٢، •  البصــري  عبد اهللا  أبو 
٢٣٢، ٢٩١

م١٨٢/١، •  القاسم بن سالم  أبو عبيد، 
٣٢٥، ٥٠٣، م١٨٣/٢، ٣٠١، م٨٩/٣، 
 ،٤٤٥  ،١٦٤  ،٩٨  ،٩٧  ،٩٦  ،٩١
 ،٥١ م٥/٥،   ،٣٢٥  ،٢٢٧ م١٥١/٤، 
 ،٧١، ١٣٧، ١٤١، ١٤٢، ٢٠٤، ٤٤٥

م٤٢٣/٦
م١٢٣/٣، ٢٦٢، •  م٩١/٢،  أبو عبيــدة 

 ،٦٢ م٣٤/٥،   ،٤٣٧  ،٣٣٧ م١٧٤/٤، 
٣١٤

م٤٢١/١، •  الجــراح  أبو عبيــدة بــن 
 ،٣٤٥  ،٢٨٤ م٢٣٣/٤،  م٨٢/٣، 
٣٧٠، ٣٧٨، م٤٣١/٥، م٧٣/٦، ١١٩

أبــو عبيدة، مســلم بن أبــي كريمة • 
م٤٣٦/٣، م٢٠٤/٥

أبو عبيدة، معمر بن المثنى م٣٧٧/٦، • 
٤١٥

أبو عثمان النهدي م٤١٨/٥• 
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أبو عزيز م٣١٢/٢• 
أبو علي م١٢٥/٢• 
أبو علي بــن أبي هريــرة م١٣٤/١، • 

م٣٤٣/٢، م١٤١/٣، م٤٣٨/٤
 • ،٤١١ م٤١٠/٥،  الفارســي  علي  أبو 

م١٤٩/٦، ٣٨٩، ٣٩٩
أبو علي المعتزلي م٢٨٢/٦، ٣٥٦• 
أبو عمار من فقهاء اإلباضية م٣٨٦/٥• 
أبــو عمــرو بــن العــالء م٣٤٦/٥، • 

م٢٩٣/٦
أبو عمرو الزاهر م٣٨٩/٦• 
أبو الفتح بن جني م٤١١/٥• 
م٢٦٥/٤، ٣٤٠، •  م٤٧٠/١،  الفرج  أبو 

٣٧٩
أبو الفضل ابن أحمد بن حنبل م١٦٧/٢• 
أبو القاسم ابن كج م٤١١/٥• 
أبو قتادة م٦٣/١، م١٠٤/٢، م١٣٩/٣، • 

م٥٠/٥
أبو قحطان م٢١٢/١• 
أبو قالبة م١٤١/٥• 
أبو الليث م١٤٨/٢، م٤٧٤/٤• 
أبو مالك م٤٤٨/٥• 
م١٩٩/٤، •  األشــجعي  مالــك  أبــو 

م٣١٢/٦
أبو مجلز م٥٦/٤• 
أبو محذورة م٨٨/٢• 

أبو محمد م١٨٨/٢، م٥٥/٣، م٢٠٣/٥، • 
م٧٨/٦، ١٢١، ١٢٣، ١٤٨

م٣٣٩/٢، •  المقدســي  محمــد  أبــو 
م٤٢٠/٦

أبو مخنف م٢٣١/٥• 
أبو معاوية (عزان بن الصقر) م٣٤/٢، • 

م٣٤١/٣،   ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٢٥٥  ،٦٤
م١٨٨/٤، م٣٦٩/٦

أبو مليكة م١٨٠/١• 
أبو منصور البغدادي م٣٨٣/٥• 
م٣٥٥/١، •  (اإلباضــي)  المؤثــر  أبــو 

م٤٦/٤،  م٢٢٣/٣،   ،٣٨٥ م٦٠/٢، 
٢٨٤، ٤٠٩، ٤٤٦

أبو المؤرج = عمر بن قدم• 
أبو موسى األشعري م٥٠١/١، م٦٢/٢، • 

م٢٦٤/٣،   ،٣١٠  ،١٧٦  ،١٧٤  ،٦٥
 ،٣٦٤  ،١٤٩ م١٢٤/٤،   ،٣٨٦  ،٢٦٦

٣٦٦، ٤٢٥، م٤٦٥/٥، ٤٦٦
أبو نبهان م٧٢/٦• 
أبو نصر من الشافعية م٩/٣• 
أبو نضرة م٤٢٤/٥• 
أبو نعيــم م٢٧٤/٤، م٤٢٨/٥، ٤٤١، • 

٤٥٣
أبو نوح = صالح بن نوح، الدهان• 
أبــو هاشــم (المعتزلــي) م٢٢٩/٦، • 

٢٨٢، ٢٩١، ٣٥٦، ٣٦٦، ٤٠٦
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م٢٧٨/١، ٤٧٩، ٤٨١، •  أبــو هريــرة 
 ،١٩٣  ،١٦٩  ،١١٣  ،١٠٩ م٩٤/٢، 
 ،٢٥٦  ،٢٢٩  ،٢٠٩  ،٢٠٨  ،١٩٤
 ،١١٠  ،١٠٨ م١٠٢/٣،   ،٣٢٩  ،٢٦٥
 ،٣٩٦  ،٣٥٤  ،٣٥٢  ،٣١٤  ،١٣٨
 ،١٦٢  ،١٥٨  ،١٤٨  ،١٤٧ م٦٩/٤، 
 ،٢٦٣  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢٠٧  ،١٩٩
 ،٣٣٠  ،٣٢٢  ،٢٧٥  ،٢٧٠  ،٢٦٩
 ،١٣٣  ،٦١ م٢٦/٥،   ،٤٤٧  ،٤٢٦
 ،٤٣١  ،٤١٨  ،٤٠٠  ،٢٢٣  ،٢٠٤
 ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٤٨  ،٤٤٠
 ،٣١٣  ،٢٦٠  ،١٦٨  ،٥٩ م١٤/٦، 

٣٣٣، ٣٤٥، ٣٤٨، ٤٠٠، ٤٠٥
أبو واقد م١٣٦/٤• 
أبو وهب م٢٥٩/٣• 
أبو يعلى (الحنبلي) م٤٤٤/٢، م٧٩/٤، • 

 ،٤٠٩  ،٤٠٧  ،٣٧٣  ،٣٧٠ م٣٦٧/٥، 
٤٣٩، م٣٩٦/٦، ٤١٥

حنيفة) •  أبــي  (صاحب  يوســف  أبو 
 ،٢٨٩  ،٢٧٧  ،٢٦٢  ،٢٣٩ م٢٩/١، 
 ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٣  ،٢٩٢  ،٢٩١
 ،١٣٧  ،١٢٨ م٩٥/٢،   ،٤٧٨  ،٣٢١
 ،٢٩٣  ،٢٨٤  ،٢٦٦  ،٢٥٧  ،١٨٩
 ،٢٩  ،١٧ م٦/٣،   ،٤٣٤  ،٤٢٠  ،٤٠٠
 ،١٨٩  ،١٦٩  ،١٢٥  ،٨٩  ،٧١  ،٣٤
 ،٢٤٨  ،٢٤٥  ،٢٣٩  ،٢١٦  ،١٩٢

 ،٤٠٢  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣١٦  ،٣٠٥
 ،٣٤٧  ،٢٩١  ،٢٦٩  ،١٢١ م٩٠/٤، 
 ٤٨٧  ،٤٠٣  ،٣٨٨  ،٣٨٥  ،٣٨٤
م٣٩/٥، ٧٩، ٩٩، ١٠٠، ١٣٨، ١٤٤، 
 ،٢٢٩  ،٢٠٧  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٥٤
 ،١٣٤ م١٢١/٦،   ،٢٨٩  ،٢٥٦  ،٢٥٥

٢٧٣، ٣٨٧، ٤٥٠، ٤٧٧
أُبــي بــن كعــب م٤١١/١، م٩٧/٢، • 

٢٥٦، م٣٥٢/٣، م٤٢/٦، ٤٦
األبياري م١٦٠/٦• 
األتاسي م٣٣١/١• 
األتاسي، خالد م٤٨/١• 
األتاسي، محمد طاهر م٤٨/١• 
م٣٤٢/٣، •  م٦٢/٢،  أبو بكــر  األثرم، 

٣٤٣، ٣٦٤، م١٥٦/٤، م١٤١/٥
أبو العباس •  بكــر،  أبــي  بــن  أحمد 

م٣١٢/٢
القرافي، شهاب •  إدريس =  بن  أحمد 

الدين، أبو العباس
أحمد بــن حنبــل م٣٠/١، ٨٦، ٩١، • 

 ،١٥٥  ،١٤٨  ،١٤٣  ،١٣٣  ،١٢٠
 ،٢٦٧  ،٢٣٦  ،٢٢٧  ،١٩٣  ،١٧٦
 ،٣٣٢  ،٣١٦  ،٢٨٩  ،٢٧٩  ،٢٧٢
 ،٣٦٣  ،٣٥٦  ،٣٥٣  ،٣٥١  ،٣٣٨
 ،٤٦٥  ،٤٤٦  ،٤٣٣  ،٤٢٧  ،٣٧٧
٤٦٦، ٤٧٨، ٥١٦، ٥١٧، م٨/٢، ٢٦، 
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 ،٨٠  ،٧٤  ،٦٣  ،٦٢  ،٣٧  ،٣٢  ،٢٧
 ،١١٤  ،١١٢  ،١١٠  ،٩٥  ،٨٩  ،٨٣
 ،١٤٢  ،١٣٤  ،١١٩  ،١١٨  ،١١٦
 ،١٨٤  ،١٨٣  ،١٧٩  ،١٦٧  ،١٦٠
 ،٢١٦  ،٢١١  ،٢٠٧  ،٢٠١  ،١٩٨
 ،٢٥٩  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٣١  ،٢١٨
 ،٢٩٩  ،٢٨٨  ،٢٧٣  ،٢٧٢  ،٢٦٠
 ،٣٦٦  ،٣٦٢  ،٣٤٣  ،٣١٨  ،٣٠٥
 ،٤٠٠  ،٣٨٦  ،٣٨٣  ،٣٧٨  ،٣٧٣
 ،٤٢٠  ،٤١٩  ،٤١٠  ،٤٠٣  ،٤٠٢
٤٢٢، ٤٢٤، ٤٤١، م٢٥/٣، ٣١، ٧٤، 
 ،١٢٦  ،١١٥  ،١٠٨  ،٨٩  ،٧٨  ،٧٥
 ،١٦٤  ،١٦١  ،١٥٥  ،١٥١  ،١٤٢
 ،٢٥٠  ،٢١٢  ،٢٠٠  ،١٩٤  ،١٧٦
 ،٢٩٤  ،٢٨٩  ،٢٨٦  ،٢٧٤  ،٢٦١
 ،٣٣٩  ،٣٣١  ،٣٢٢  ،٣٠٥  ،٢٩٥
 ،٣٦٧  ،٣٥١  ،٣٤٦  ،٣٤٤  ،٣٤٢
 ،٤٦١  ،٤٥٦  ،٤٠٣  ،٤٠٠  ،٣٩٥
 ،٦٩  ،٦٧  ،٤٩  ،٢٧  ،٢٢ م١٢/٤، 
 ،١٥١  ،١٣٦  ،١٣١  ،١٣٠  ،٩٠  ،٧٩
 ،٢٠٦  ،٢٠٤  ،١٩٠  ،١٨٠  ،١٦٢
 ،٢٣٨  ،٢٣٢  ،٢٢٨  ،٢٢٥  ،٢١٩
 ،٢٥٧  ،٢٥٤  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣
 ،٢٩٢  ،٢٨٨  ،٢٧٠  ،٢٦٣  ،٢٥٨
 ،٣٣٧  ،٣٣٣  ،٣١٦  ،٣٠٥  ،٢٩٨
 ،٤٠٥  ،٣٧٨  ،٣٧١  ،٣٦٨  ،٣٦٧

 ،٤٢١  ،٤١٦  ،٤١٣  ،٤١٢  ،٤١١
 ،٤٦٩  ،٤٦٧  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٢٢
 ،٧٤  ،٧٣  ،٦٢  ،٣٩  ،٣٣  ،٨ م٥/٥، 
 ،٨٥، ١٠٥، ١٠٧، ١١٣، ١٣٢، ١٣٥
 ،٢٥١  ،٢٢٥  ،٢٠٨  ،٢٠٤  ،١٣٨
 ،٣٢٤  ،٣١٠  ،٣٠٧  ،٢٨٠  ،٢٧٦
 ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٥٠  ،٣٤٣  ،٣٤٢
م١٤/٦،   ،٤٦٧  ،٤٠٨  ،٤٠٠  ،٣٦٧
 ،١٤٩  ،١٢٥  ،١٠١  ،٨٤  ،٥٥  ،٥٢
 ،٢٦٩  ،٢١٤  ،٢٠٤  ،١٩٦  ،١٨٤
 ،٣٤٧  ،٣٠٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٣
 ،٣٩٠  ،٣٨٨  ،٣٨٦  ،٣٧٥  ،٣٦٣

٣٩٧، ٤١٤، ٤٢٠، ٤٥٨
أحمد بن سليمان م٤٣٥/١• 
أحمد بن ظاهر الخطابي م٣٨/١• 
أحمــد بن عبــد اهللا الكنــدي، أبو بكر • 

 ،٨٥ م١١/٢،   ،٣٥٥  ،٢٣٢ م٦٤/١، 
١٨٨، ١٩١، ٢٠٦، ٢٦٥، م٢٥/٣، ٦٠، 
 ،٢٥٠  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،١٥٨  ،٨٧  ،٨٢
٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، م٢٤٧/٤، م١١٩/٥، 

١٢٠، ٢٥١، ٢٧٣، م٤٢٥/٦
أحمد بــن عبد اهللا النــزوي، أبو بكر • 

م٤٣٤/١، ٤٣٦
أحمد بن عبد الرحمن البنا م٤٤٥/٤• 
أحمــد بــن علــي بــن عبد الرحمــن • 

المعروف بالمنجور، أبو العباس م٣٨/١
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أحمد بــن علي الزقــاق، ابن الناظم • 
أبو العباس م٣٨/١

أحمد بن العنقري م٤٩/١• 
أحمد بن عون اهللا، أبو حفص م٢٩٣/٦• 
أحمد بن عيسى م٢٥٥/٢• 
أحمد بن قاسم العنسي (من الزيدية، • 

م٥٢/٤،  م٤٧٠/٣،  م٦٣/٢،  القاضي) 
م٤٠٣/٦

أحمد بن محمد بن عجيبة، أبو العباس • 
م٣٨٣/٥

أحمد بــن محمد بن علــي الوزير • 
م٢٦٥/٦

أحمد بن محمد الحموي م٤٠/١• 
م١٢٢/٦، •  الشنقيطي  أحمد بن محمود 

١٣٠، ١٤٦، ١٩٥، ٢١٠
المالكي، •  الدينوري  مروان  بن  أحمد 

أبو بكر م٢١٩/٤
أحمد بن الوزير الصنعاني م٦٨/٦• 
أحمد بن موســى الكلدني، أبو بكر • 

م٤٤٣/٦
أحمد بن موسى الكندي م٢٤٩/٥• 
أبو العبــاس •  يحيــى،  بــن  أحمــد 

الونشريسي م٣٨/١، ٥٧، ١١٧
أحمد الجامعي م٤٠/٢• 
أحمد جودت باشا م٤٦/١• 
أحمد حلي م٤٦/١• 

أحمد خالد م٥١/١• 
أحمد خلوص م٤٦/١• 
أحمد الزرقا م١٢٤/٦• 
أحمد شاكر م١٢٥/٥• 
أحمد الشماخي م١٤٩/٦• 
أحمد الصاوي المالكي م٧٠/٣• 
أحمد النفراوي المالكي م٤٤٩/٢• 
األحنف م٤١٩/٥• 
األخفش م٣٨٣/٦، ٤٠٢• 
األزهر بن محمد بن جعفر م١٩١/٢• 
األزهري م٣٦٨/٢، م٤٤٥/٥• 
أســامة بن زيد الليثي م٢٢٥/٢، ٤٠٥، • 

م٢٤٧/٣، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، م١٩٨/٤، 
٣٤٦، م١٤٣/٥، ٣٦٠، ٣٧٨، م٣١٢/٦، 

٣١٧
إساف، صنم م١١/٤• 
إسحاق بن أبي طلحة م٢٢٧/٤• 
 • ،٣٦٣ م٢١٧/١،  راهويه  بن   إسحاق 

 ،٩٧  ،٩٥  ،٦٣ م٣٧/٢،   ،٥١٦  ،٣٧٧
 ،١٣٤  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٠  ،١٠٦
 ،٣٧٧  ،٣١٤  ،٢٦٠  ،١٨٣  ،١٧٩
 ،٤٣٥  ،٤١٩  ،٤٠٣  ،٣٩٨  ،٣٨٦
 ،٢٠٨  ،١٧٦  ،١٤٢  ،١٢٦ م٨٩/٣، 
 ،٣٩٦  ،٣٩٥  ،٣٦١  ،٣٣١  ،٢٧٤
م٢٢/٤،   ،٤٥٦  ،٤٤٥  ،٤٠٠  ،٣٩٩
 ،٢٦٣  ،١٣٦  ،١٣١  ،١٣٠  ،٩٠  ،٦٩
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 ،٤٣٩  ،٤١٦  ،٤١٢  ،٣٣٧  ،٣٣٣
 ،١٠٦  ،٨٥  ،٦٣  ،٦٢ م٥١/٥،   ،٤٤٧
 ،٢٥١  ،٢٠٤  ،١٤١  ،١٣٧  ،١١٧
 ،٢٤٠  ،٢٠٤ م٣٤/٦،   ،٣٥٨  ،٣١٠

٣٢٢
إسحاق السبيعي م٣٢٤/٣• 
أسعد بن زرارة م٣٩٤/٤• 
اإلسفراييني، األستاذ م٢٤٨/٥، ٤١١• 
أســماء بنت أبي بكــر م٥/٤، ٢٣١، • 

م١٦٠/٥
أسماء بنت عميس م٦٢/٢، م٣٦٧/٤• 
البغدادي •  إســحاق  بن  إســماعيل 

أبو إســحاق  القاضي،  المالكــي، 
م٢٧٠/١

إسماعيل بن سالم م٥٧/٣• 
إسماعيل بن معلى الشافعي م٦٢/١• 
إسماعيل الجيطالي م٦٧/٣• 
إسماعيل حقي من الحنفية م٤٣٢/٥• 
إسماعيل، الشيخ م١٧٣/٦، ٣٦٩• 
إسماعيل 0 م١٥/١• 
عبد الرحيم •  الدين،  جمال  األســنوي، 

ابن الحسين م٣٦/١، ٥٩، ١١٧، ٣٠١، 
م٤٤/٦،  م٤٥/٥، ٦٤،  م٤٥٥/٤،   ،٣٦٠

٤٥، ١٦٥، ٣٠١، ٤٢٨
األسود م٤٣/٢، م٣١٧/٦• 
أُسيد بن سعنه م٩١/٤• 

األشتر م٣٧٣/٢• 
األشعث بن قيس الكندي م٦٤/٢، ٦٥• 
األشعث كندي م٦٥/٢• 
الحسن •  أبو  أبو الحسن =  األشعري، 

األشعري
أشهب م١١٩/٢، ٢٢٧، ٢٤٤، م١٥٣/٤، • 

٢٢٠، م٧/٥، ٢٢٣، ٢٧٣، ٢٧٤، ٣٢٥، 
٣٢٦

أصبغ م٣٣٣/٢، م١٤٩/٤، م٣٨٧/٦• 
األصطخري م١٣٢/١، م٢٠١/٢• 
األصفهاني م٣١٨/١، م٣٥٧/٦• 
األصم بن المعتزلة م٤٤١/١• 
األصمعي م٣١٨/٣، م٢٩٣/٦• 
أطفيش = محمد بن يوسف، القطب• 
األعرج م١٩٩/٤، م٣١٣/٦• 
األعشى م٤٠٢/٥• 
األعمش م١١٩/٢، م٥٢/٦• 
أفلح أخا أبي القعيس م١٧٣/٤• 
أفلح، اإلمام م٣٨٢/٥• 
األلباني م٣١٦/٢، م٤٧١/٤• 
إلكيا الطبري م٤٥/٦، ٨٥، ٣٥٧• 
إلكيا الهراســي الشــافعي م٣٤٣/١، • 

م٣٣/٦، ٨٥، ١٠٢
أم جميل زوجة أبي لهب م٨٩/٤• 
أم الدرداء م١٢/٥• 
أم رومان م٢٢٤/٢• 
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أم ســلمة # م٣٧٧/١، ٣٩٥، ٤٥٢، • 
 ،١٠٨  ،٦١ م٣٦/٣،   ،١٩٧ م٨١/٢، 
م٢٠٧/٤،   ،٤٥٦  ،٢٦٣  ،٢٣٢  ،١٥١

٢١٣، ٣٦٣، م٢٢١/٦، ٣٤٤، ٣٤٨
 • ،٢٦٤ م٢٦٣/٣،  م٥٤/٢،  ســليم  أم 

م٣٦٣/٤، ٣٦٤، م٤٦٧/٥
أم عبد اهللا م٦٢/٢• 
م٣٦٧/٤، •   ،٣٢ م٣١/٣،  عطيــة  أم 

٣٦٨، م٢٦٢/٥
أم عميس م٣٠/٣• 
أم لحجة م٣٧٨/٤• 
أم محمــد ابن الحنفيــة، خولة بنت • 

إياس م١٢٩/٥
أم هانئ م٤٤٦/١، م٢٢٢/٦• 
إمــام الحرميــن = الجوينــي، إمام • 

الحرمين
أمامة بنت زينب م٢٦/٤• 
امرأة أبي أسيد الساعدي م٣٣٢/٤• 
امرأة رفاعة م٢٧٤/٦• 
امرأة من خثعم م١٣٩/٣• 
األمير بادشــاه مــن الحنيفة م٥٦/٥، • 

م٣٠١/٦، ٣١٤
األمير الشيخ م٣٢/٥• 
األميــر الصنعانــي = محمــد بــن • 

إسماعيل من أئمة الزيدية
أمية بن أبي الصلت م٦٩/٢• 

أمية بن خلف م٤٥٨/٥• 
أنس بن مالك م١١٣/١، ٤٧٩، ٥٠٠، • 

 ،٣١٧  ،٢٣٣  ،٢٠٩  ،٢٠٨ م٢/
 ،١٥١  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٨ م١٠٢/٣، 
٢٨٩، ٣٥٢، ٤٦٢، م٥٦/٤، ٧١، ٧٩، 
 ،٣٣٩  ،٢٨٦  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦
٣٨١، ٤٠٣، م١٠/٥، ١١، ٧٣، ٣٩٩، 

٤٣٨، ٤٦٣، م٣٤٧/٦، ٣٤٨
األنصاري م٣٥٠/٤، ٤٦٠، م٣٩٣/٦• 
األنصاري الحنفي م١٨٩/٦• 
الشــافعية، شــيخ •  مــن  األنصــاري 

م١٢٩/٣،   ،٣٩٤ م١٧١/٢،  اإلســالم 
م٤٣٣/٤، م١٤٣/٥، ١٤٧

م٢١٣/١، •  أنيس (رجــل من أســلم) 
م٤٧/٢، م٢٤٤/٣، م١٤٩/٤، م٢٤٠/٦

عمرو، •  بن  عبد الرحمــن  األوزاعي، 
 ،٤٧٨  ،١٧٦ م١٣٠/١،  أبو عمــرو 
 ،٢٠١  ،١١٠  ،٩٦  ،٩٥  ،٨٠ م٦٣/٢، 
م٣٤٢/٢،   ،٢٩٩  ،٢٨٨  ،٢٥٩  ،٢١٧
 ،٤١٩  ،٤٠٣  ،٣٩٧  ،٣٨٥  ،٣٦٩
 ،١٣٤  ،١٠٧ م٧٤/٣،   ،٤٣٥  ،٤٢٤
 ،٤٠٧  ،٣٦١  ،٣٥١  ،٢٤٨  ،٢٠٨
 ،٢٣٦  ،١٧٣ م١٣٠/٤،   ،٤٥٣  ،٤٤٥
 ،٦٣ م٦١/٥،   ،٤٤٧  ،٢٨٨  ،٢٧٠
١٤١، ٢٠٤، ٢٦٠، م٢٠٤/٦، ٢٦٨، 

٣٩٢
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أوس بن ثابت م٣٧٨/٤• 
األوزجندي، القاضي، شمس اإلسالم • 

م٢١٥/١
أوس بن الصامت م٤٢٣/٢• 
إياس بن معاوية م٩٠/٤• 
أيوب م٥٩/٦• 
أيوب السختياني م١٤١/٥• 
أيوب 0 م٢٠٠/٦• 

Ü

م٤٦٠/٢، ٤٦١، •  (الحنفــي)  البابرتي 
٤٦٢، م٢١٠/٣، ٤٣٠، م٦٣/٤

م٢٢٧/٢، •  م٤٧٠/١،  (المالكي)  الباجي 
٣٥٤، ٤١٥، م١١١/٣، ٣٢٠، م٢٦٢/٤، 

٤٤٩، م٣٠٢/٦، ٤٠٣
الباقر م٩١/١، م٣٢/٢، ١٠٨• 
الباقالني = أبو بكر الباقالني• 
البجيرمي م١٤٣/٢، م٢٦/٣، م١٩٣/٥• 
الحنفية •  من  الديــن  برهان  البخاري، 

م١٨/٤
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل • 

 ،٤٦٦  ،٣٧٧  ،٣٤٤  ،١٦٩ م٨١/١، 
 ،٢٢٣  ،٢٠٩  ،١٣١  ،٩٤ م٥٤/٢، 
 ،٤١٠  ،٤٠٣  ،٣٩٦  ،٣٧٢  ،٣١٦
 ،٢٤٧  ،٢١٣  ،١١١ م١٢/٣،   ،٤٣٠
 ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٢٦٤  ،٢٦٣

 ،١٢٨ م٦٩/٤،   ،٤٦٩  ،٤٥٥  ،٤٥٠
 ،٢٢٧  ،١٩٩  ،١٧٩  ،١٦٠  ،١٤٨
 ،٣٦٣  ،٣٣٤  ،٣٣١  ،٢٩٨  ،٢٨٩
 ،٧٢  ،٦٩  ،٥١ م٢٦/٥،   ،٤١٦  ،٣٧٣
 ،٣٥١  ،٣١٩  ،٢٩٩  ،١٧٤  ،١٠٩
 ،٤٤٧  ،٣٩٧  ،٣٦٣  ،٣٥٦  ،٣٥٤
٤٥١، م٣٤/٦، ٤٩، ٩١، ١٩٧، ٣٠٣، 

٣٠٧، ٣١٢، ٣١٧، ٣٢١
بدر الدين بن جماعة م١١٣/٥• 
البراء بن عازب م٢٤٨/١، ٣٦١، ٣٧٥، • 

م٢١٧/٤،  م١٩٤/٣،  م١٤٧/٢،   ،٣٨١
م١٩٩/٦، ٣٣٨

الُبْرُزلي م٣٥٥/٢• 
البركتي (الحنفي) م٤١٤/٣، م٢٣٤/٤، • 

م٢٧٩/٥
بروع بنــت واشــق م٢١٧/٢، ٢١٨، • 

٢١٩
بريرة (موالة عائشة #) م١٠/٢، ١٣١، • 

١٣٢، ١٣٤، ١٣٦، م٢١٦/٣، م١٩٦/٤، 
 ،٣١٩ م٣١٤/٤،   ،٢٧١  ،٢٧٠  ،١٩٨

م٣٨/٥، م٣١١/٦، ٣١٧
 • ،٢٣٣ م٢٣٢/٣،  م١٠٥/٢،  البــزار 

م٣٢٦/٤، ٤٥٦، م٧٣/٥، ٤٤٨، ٤٥٤
البزودي (الحنفــي) م٣٢٤/١، ٤٠٤، • 

 ،٢٠٨ م٢٠٧/٦،  م٤٥/٥،  م٢٩/٢، 
٢٢٩، ٣٠٥، ٣٥٧، ٣٦٦، ٣٩٩
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بسرة بنت صفوان م٤٦٧/٥• 
البسيوني من اإلباضية م٣٦١/٢• 
بشير شريف م٥٢/١• 
البعلي (الحنبلي) م١٦٨/١، م٢٣٠/٣، • 

م١٦٠/٤، م٣٥٤/٤
البغدادي (الحنفي) م١٧١/٣، م٣٨٤/٥• 
م١٨١/٢، •   ،٣٣٢ م٢٥٩/١،  البغــوي 

٢١٠، م١٤٩/٤، م١٧٠/٥، ٣٢٦
بقي بن مخلد م٣٤٢/٣، ٣٤٤• 
البكــري (الشــافعي) م٦١/١، ٢١٤، • 

م٣٨/٤، ١٥٩، ٤٧٢
م٤٣٨/٤، •  م٣٩٨/٣،  األشج  بن  بكير 

م٦٣/٥
بالل (مؤذن رسول اهللا ژ) م٢٩٨/٣، • 

م٤٩/٦،   ،٢٩٩ م٧٣/٥،  م١٩٨/٤، 
١٦٢، ٣١٢، ٣١٧

البلخي م٢٣٢/٦• 
بلعام بن عامر اليهودي م٦٩/٢، ٧٠• 
بلقاسم اقلوش قراري م٥٢/١• 
بلقيس م٩٧/٤، م٢٤٧/٦• 
البلقيني م٤٥/١، ١١٧• 
البناني م١٩/١، م٢٤٤/٦• 
بنت االصبغ الكلبية م٤١٨/٢• 
بنت شعيب = ابنة شعيب• 
بهاء الدين المقدسي م٤٥٦/٢• 
بهز بن حكيم بن حزام م٤١٧/١• 

البهوتي (الحنبلي) م٩٨/١، م٣٠٣/٢، • 
 ،٤٢٥  ،٣٠٤ م١٦٢/٤،   ،٣٤٩ م٩/٣، 
٤٣٣، م١٥٥/٥، م٣٤/٦، ٣٨٨، ٤٣٢، 

٤٥٧
البورجالن م١٩١/٦• 
البويطي م٣٣٢/١، م١٩٣/٤، م٤٥/٦، • 

٣٤٩
م٢٣٥/٥، ٢٩٦، •  م٣١٧/١،  البيضاوي 

 ،٢٩١  ،١٤٣ م٢٧/٦،   ،٤٦١  ،٤١١
٢٩٦، ٤١٥

البيقوني م١١٣/٥• 
البيهقي م٨/١، ١٠٤، ٣٤٤، م١٦٩/٢، • 

 ،٣٤٥  ،١٩٤  ،١٠٠ م١٦/٣،   ،٣٧٧
 ،٤٦٠  ،٤١٠ م٢٣٦/٤،   ،٤٥٥  ،٣٥٢
 ،٤٦٣  ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٤٠ م١٩٨/٥، 

م٩١/٦، ٤٥٧

ä

تامر متولي م٣٤٦/٥• 
التراخي م٣٥٧/٦• 
م١٠١/٢، •   ،٤٤٦ م٨/١،  الترمــذي 

 ،٢٣٤  ،٢١٧  ،١٩٥  ،١٨٤  ،١٠٥
 ،٢٨٤  ،١٥١  ،١١٥  ،٧٨ م٥٦/٣، 
 ،١٨٧  ،١٥٦  ،١٥١ م١٤١/٤،   ،٣٦٤
 ،٣٢٧  ،٢٧٦  ،٢٢٥  ،٢١٤  ،٢١٣
 ،١٩٨  ،١١٢  ،٩٤  ،٥٠ م٥/٥،   ،٣٣٥
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 ،٤٥٥  ،٤٤٠  ،٤٣٩  ،٣٥٧  ،٢٢٤
م٣٠٧/٦، ٣٤٥

التفتازاني م١٥/١، م٣٠٨/٢• 
التلمساني م٣٢٤/١، م٤١٤/٦• 
تماضر بنت األصبغ الكلبية م٢٣٠/٢• 
التميمي م١٧٥/٣• 
التهانوي م١٥/١• 

ç

ثابت بن قيس م٢٣٩/٦• 
ثابت بن شماس م١٤١/٤• 
الثاودي، أبو عبد، محمد م٣٨/١• 
الثعالبي م٤٦٠/٢• 
ثعلب م٣٨٦/٦، ٣٨٩• 
ثعلبة م٩١/٤• 
الثعلبي م٤٢٤/٥• 
ثمامة م٣٤٣/٥• 
الثميني = عبد العزيز الثميني• 
ثوبان م٤٢٧/٥• 
 • ،٤٧٨ م٣٢٥/١،  (ســفيان)  الثــوري، 

م٦٣/٢، ٦٩، ١١٩، ١٣١، ١٣٤، ١٥٢، 
 ،١٦٦، ١٩٤، ٢١٢، ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٨٨
 ،٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٨٠
٣٨٦، ٤٠٣، ٤١٩، ٤٣٥، م٢٦/٣، ٩٠، 
 ،١٠٧، ١٢٦، ١٦٤، ١٦٥، ٢٠٨، ٣٠٥
 ،٣٢٤، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٤٦، ٣٥٢

 ،٩٠  ،٣٢ م٢٣/٤،   ،٤٤٥  ،٤١٦  ،٣٩٥
 ،١٧٣، ١٨٠، ١٨٥، ٢٩٩، ٣٨٣، ٣٨٥
 ،٨٥  ،٦٣  ،٦١ م٣٩/٥،   ،٤٤٨  ،٤١٦
 ،١٠٥، ١٣٢، ١٤١، ١٧٨، ٢٦٠، ٤٢٦

٤٤٤، م٥٢/٦، ٢٦٨

ê

م٨/١، •  أبو الشــعثاء  زيــد،  بن  جابر 
٥٠٤، م١٤/٢، ٢٨، ٦٢، ١٣١، ١٥٥، 
 ،٢٢٣ م٩١/٣،   ،٣١٠  ،١٨٣  ،١٥٦
 ،٤٤٥  ،٣٦٢  ،٣٢٤  ،٢٦٢  ،٢٣٢
 ،٢٢٣  ،١٣٢  ،١٣٠  ،١٢٩ م٩٠/٤، 
 ،٣٤٥  ،٣٣٦  ،٢٣٧  ،٢٣٤  ،٢٢٤

٤٣٧، م١٤١/٥، م١٢٠/٦، ٢٨٧
جابر بن سليم م٧٨/٤• 
م٩/٢، ٩٠، ٩٢، •  جابر بــن عبــد اهللا 

 ،٩٧، ١٣٥، ٢٢٤، ٣١٦، ٣٤٢، ٤٠٠
 ،٤٦٢  ،٤٥٥  ،٣٩٥  ،١٣٩ م١٣٣/٣، 
 ،٢٧٠  ،٢٥٧  ،٢١٣  ،١٨٢ م١٧٤/٤، 
م١٤١/٥،   ،٤٢٢  ،٤٠٥  ،٣٦٠  ،٢٧٨
 ،٤٣٨  ،٤١٨  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،١٧١

م٣١٦/٦، ٣٤٥، ٤٩٥، ٤٩٧
الجاحظ (العنبري) م٢٢٨/٥، م٤٤٩/٦• 
جاعد بن خميس الخروجي م٢٥/٥• 
جامع بن أمية م٢٩٧/٣• 
الجبائي م٣٩٨/١، م٣٦٦/٦• 
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جبريل 0 م٣٠٤/١، م١٨٦/٢، ٤٤٨، • 
م٧٠/٦،  م٣٩٤/٥،   ،٢٠٩ م١٨٣/٤، 

١٩٨، ٢٠١، ٣٤١
ُجبير بن مطعم م٤١١/١، م٣٨١/٤• 
الجد بن قيس م٢٣٤/٤• 
الجرجاني م١٥/١، ١٧٨، ٣٤٦• 
جريج م٢٩٢/٣• 
جرير بن عبد اهللا البجلي م٤٨٤/١، ٤٨٧• 
جرير (الشاعر) م٣١٢/١• 
الجزائري م٤٤/٤• 
م٣٤٣/١، ٤٢٦، •  (الحنفي)  الجصاص 

م٤٤٣/٢، م٩٩/٥، ١٠٠، ١٣٣، ٢٢٧، 
م١٧/٦، ١٨، ٧٧، ١١٥، ١٦١، ١٦٥، 

٢٩٧، ٣١١، ٤٠٢، ٤٣٨
جعفر بن محمد م٢٣٥/٣• 
جعل (اسم رجل) م٨٩/٥، ٤٤٧• 
الجاللين م٧٥/٥• 
جمال أوطاوس م٥٢/١• 
الحنبلي •  عبد الهادي  بن  الدين  جمال 

م٣٧/١، م٣٧٢/٤، ٣٧٤
الجمل م١٢/٤، م٧٥/٥، م٢٥٠/٦• 
جميل بن خميس (السعدي) م٢٠٠/٣، • 

 ،٤٥٧  ،٣٩١  ،٣٠٥  ،٢٨٦  ،٢٠٢
 ،٤١ م٢٥/٥،   ،٣٢٢  ،٢٠١ م١٠٠/٤، 
 ،٤٥٧  ،٣٤٨  ،٣٤٥  ،٢٥٥  ،١٩٠  ،٤٢

م٣٦٠/٦، ٣٧٣

جندب الهذلي م٣٧١/٢• 
جودت باشا م٤٧/١• 
الجوهري م١٦٨/١، م٥٦/٢، ١٧١• 
م٤٤/١، •  الحرميــن  إمــام  الجوينــي 

 ،٣٥٥  ،٣٤٣  ،٣٣٩ م٢٣٩/٢،   ،٢٩٤
 ،٢٨٠  ،٢٥٤  ،١٧٣  ،٤٦ م٢١/٣، 
 ،٣٤٠  ،٢٤١  ،٤١ م١٩/٤،   ،٤٦١
 ،٤٥٥  ،٤٢٨  ،٤٢٥  ،٣٨٦  ،٣٧٠
 ،٤٦٨  ،٤١٠  ،٨٥ م١٤/٥،   ،٤٦٠
 ،١٠٦  ،٨٥  ،٨١  ،٤٥  ،٤٤ م١٨/٦، 
 ،٢٢٠  ،١٧١  ،١٦٦  ،١٥٤  ،١٣٥
 ،٤٠٢  ،٣٨٩  ،٣٠١  ،٢٢٢  ،٢٢١

٤٢٠، ٤٢١
الجيطالي م٣١٠/٢• 
الجيلي م٢٨٩/٥• 

ì

حاتم م٤٢٩/٥• 
حاتم بن عارف م٨٨/٦• 
حاتم الطائي م٦٥/٦، ٦٨• 
حاجي خليفة م٣٦/١• 
الحارث م٣٢٥/١، م٣٦٨/٥• 
الحارث بن عمر الغطفاني م٣٩٤/٤• 
حارثة بن زيد م٤٩٣/١• 
الحازمي م٤٥/٤• 
حاطب م١٠٧/٥• 
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الحاكم النيسابوري م٤٤٦/١، م١٦٩/٢، • 
 ،٢٤٩  ،٢٤٤  ،٢٣٣ م٢٣٢/٣،   ،١٧١
 ،٤١٠  ،٣٢٦  ،٢١٩ م٧٨/٤،   ،٢٥٠
 ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٣٩  ،٣٢٨ م١٠٦/٥، 

م٤٣/٦، ٨٣، ٤٣٩
حبان بن صخر م٣١٦/٢• 
حبيب م٣٥٧/٤• 
حبيب بن أبي ثابت م٢٤٩/٣• 
حبيب بن ثابت م١٤١/٤• 
األنصــاري •  عمــرو  بــن  الحجــاج 

م١٣٣/٥
الحجوي م١٤٦/٦• 
حذيفة بــن اليمــان م١٨٧/٢، ٤٣٤، • 

م٣٨٧/٣، م٢٦١/٤، ٣٣٩، م٤٥٤/٥
الحربي م٢١١/٢• 
حرملة م١٣٩/٤، م٣٤٩/٦• 
حسان بن ثابت م٣٧٨/٤• 
م٢٠٤/١، ٢١٧، •  البصــري  الحســن 

 ،١٣ م١٠/٢،   ،٤٤٠  ،٤٣٨  ،٣٧٨
 ،١٧٩  ،١٣٢  ،١١٩  ،٩٧  ،٢٠  ،١٩
 ،٢٥٤  ،٢٢٣  ،٢٠٠  ،١٨٥  ،١٨٣
 ،٣٤٢  ،٣١٥  ،٣٠١  ،٢٨٧  ،٢٦٠
 ،٤١٩  ،٤١١  ،٤٠٠  ،٣٩٨  ،٣٧٣
 ،٣٣٢  ،٤٢٣  ،٢٤٤ م٥٣/٣،   ،٤٥٩
 ،٢١٩  ،١٣٦  ،١٣٠ م٩٠/٤،   ،٤٤٥
 ،٤٤٧  ،٤٣٩  ،٤٠٥  ،٣٢٨  ،٣١٣

 ،٢٠٤  ،١٢١  ،٨٧  ،٦٣ م٦١/٥، 
 ،٤٢٧  ،٤٢٤  ،٤١٨  ،٣٤٦  ،٣٤٣

٤٢٨، م٩٠/٦، ٩٣، ٣١٦
الحسن بن زياد م٣١٧/٣• 
 • ،١٧٦ م١٢٦/٣،  صالح  بن  الحســن 

٣٣٠، ٣٣٢
الحســن بن علــي بن أبــي طالب • 

م٩٠/٤،  م٩٨/٢،   ،٤٤٢ م٣٥٧/١، 
م٢٠٤/٦

الحســين بن علــي بن أبــي طالب • 
م٢٥/٣،  م٥٦/٢،   ،٤٤٢ م٣٥٧/١، 

٢٦، م٢٦٦/٤، م٢٠٤/٦
حسين بن عمر م٢٨٤/٤• 
الحسين بن القاسم من الزيدية م١٤/٦• 
م٣٢/١، •  الشــافعي)  (القاضي،  حسين 

٢٥٩، م٢٠٦/٢، م٦/٤، ١٩، م٢٦٩/٥، 
م٤٥/٦، ٣٥٦، ٤٠٢

الحصنــي (الشــافعي، تقــي الدين) • 
 ،٤١٤  ،٤١٣  ،٤١٠  ،٤٩ م٣٧/١، 
م٥٧/٤،   ،٣٤٩  ،٢٧٤  ،٢٥٢ م٦٥/٣، 

م٧٢/٥، ٢٦٩
الحضرمي من أئمة اإلباضية م٩٣/٢، • 

١١٨، م٣٨/٣، م١٣٧/٥
 • ،١٨٩ م٢٨/٢،  (المالكــي)  الحطاب 

 ،٣٨ م١١/٤،   ،٤٦٠ م٣٤٩/٣،   ،٣٥٤
١٧٩، م٢٤/٥، ١٥٤
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حفص م٤١٦/٤• 
حفص األعمش م٤٣/٢• 
حفص (القارئ) م٣٢٧/٦• 
م٤٤٤/١، •  المؤمنيــن)  (أم  حـفصــة 

م٤٣٥/٢، م٤٥٠/٣، م٣٣٨/٤، م٣٧٧/٥، 
م٣٢١/٦

الحكم م١٣٢/٢• 
الحكم بن عتيبة م٤١٦/٣• 
الحكم بن عيينة م٣٢٢/٥• 
م٤١/٣، •  م٤٢٩/١،  حــزام  بن  حكيم 

م٢٢/٤، م١٩٨/٥، ٢٠٦، م٢٣٣/٦
الحلواني م٤٣٦/٢• 
الحليمي م٤٦٠/٤، ٤٦١• 
حماد م٦٣/٢، ٣٣٥، م١٠٠/٣، ٢٤٤، • 

م٦٣/٥
حماد بن أبي سليمان م٤٤٥/٢، ٤٤٦• 
حماد بن زيد م٣٧٣/٤، م٤٠٩/٥• 
حمزة بن عبد اهللا بن عتبة م١١/٥• 
حمزة بن عمرو األسلمي م١٧٨/٥• 
حمنة (بنت جحــش) م٥٥/٤، ١٢٥، • 

م٢٧٩/٥
حمود الحارثي م٦٨/٤• 
الحموي (الحنفي) م١٦/١، م٣٢٠/٢، • 

م٤٤٧/٣
حميد م٢٣٣/٢• 
حميد األعرج م٥٦/٤، ٩٠• 

حميد الدين الضرير م١٧٥/٥• 
حواء 7 م٢٢١/٦• 

ñ

الخادمي، أبو سعيد م٣٤/١، ٣٥، ٥٧• 
الخازن م٢٧٥/٤• 
خالد بن محمد الذهلي م٤٥١/٥• 
م٨٦/٤، •  م٣٢٧/٣،  الوليــد  بن  خالد 

٣٢٤، ٣٨٤، م٤٨/٦، ٧٣، ٨٢
خبيب م٤٩/٤• 
الخثعمية م٧١/١، م١٠٤/٢، م١٤٤/٣• 
الخراســاني مــن أئمــة اإلباضيــة • 

م١١٩/٦
الخرائطي م٥٢/٢• 
م٣٢٧/١، •  (المالـكــي)  الخـرشــي 

م١٧٥/٢، م٢١/٣، م١٢٤/٣، م١٢١/٤، 
 ،٢٥٠  ،١٥٤  ،٦٥ م٤٢/٥،   ،٤٤١

م٤٠٠/٦
الخرقي (الحنبلي) م٢٩١/١، م١٩٠/٢، • 

 ،٣٤٦  ،٢٦٩  ،١٧٣ م٣٦/٣،   ،٣٩١
 ،٢٨٦  ،٢٦٣  ،٢٥٩ م٢٠٨/٥،   ،٣٧٨

م١٩٠/٦
الخروصي م٢٢/٣• 
خزيمة األنصاري م٢٥٣/٦• 
الخضري م٣١/٦• 
الخضير م١٤١/٢• 
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 • ،٢٥٧ م١٩٢/١،  (الشافعي)  الخطابي 
 ،١٣١  ،١١٠ م٥٩/٢،  م١٣/٢،   ،٥١٦
 ،٣٦٢  ،٢٢٥  ،٢٠٨  ،١٩٤  ،١٧٩
 ،٣٥٤  ،٣٢٠  ،٢٠٤ م٢٠٣/٣،   ،٣٩٨
 ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،١٥٧  ،١٣٢ م٢٦/٤، 
 ،٤٦٢ م٣٨١/٥،   ،٣٩٨  ،٣٨٣  ،٣٨١

م٣٣٠/٦
الخطيب م١٤٣/٢، م٤٦٠/٤، م١٩٣/٥، • 

م٨٣/٦
الخطيب البغدادي م٣٤٤/١، م٣٤/٦، • 

٧٦
الشــربيني، •   = الشــربيني  الخطيب 

الخطيب (الشافعي)
خفاف بن إيماء م١١٠/٣• 
 • ،٢٠٠ م١٧٥/٢،  م٣٢٧/١،  خليــل 

م١٠/٣، ٢١، م٣٨٦/٦
خليل بن إسحاق المالكي م٤٣١/٣• 
الخليل بن شاذان م٢٣٧/٣• 
خليل (المالكي) م٣٤٣/٣• 
خليل مفتش األوقاف، السيد م٤٦/١• 
خميس بن سعيد (الرستاقي، اإلباضي) • 

 ،٤٧٧  ،٢٨٥  ،٢٦١  ،١٧٨ م١٧٧/١، 
 ،١٩١  ،١١١  ،٧٥  ،٥٨ م١٢/٢،   ،٤٨٣
 ،٢٦٦ م٤١/٣،   ،٤٦٢  ،٣١٩  ،٢٧١
 ،٣٦٢  ،٢٩٣  ،٢٩٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨
 ،١٢٣  ،٨٤  ،٨٢  ،٨٠  ،٥٨ م١٧/٤، 

١٨٨، ١٩٣، ٣٨٣، ٤٥٨، م٢٢/٥، ٢٣، 
 ،٢٢٧  ،٢١١  ،٢٠٦  ،١٦٤  ،١٠٨  ،٣٤
 ،٢٦١، ٢٨٤، ٣١٤، ٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٥
٣٥٢، ٤٠١، ٤٠٣، م٣٠/٦، ٩٩، ١٥٧، 
 ،٢٠١، ٣١٣، ٣١٤، ٣٤٩، ٣٦٥، ٤٣٧

٤٣٩، ٤٤٦
الخنساء ابنة خذام األنصارية م٣١٥/٢• 
خواهر زادة، الشيخ م٢٣٢/٢• 
خولة م٤٢٣/٢• 
خولة بنت حكيم م٤٦٧/٥• 
خويصة م٩٦/٢• 
خير بن نعيم م٢٨/١• 

O

الدارقطني، علي بن عمر، أبو الحسن • 
م٨/١، ٨٦، م٣٧٧/٢، م٢٢٥/٤، ٢٧٨، 
 ،٧٣ م١٤/٥،   ،٤٥٦  ،٣٣٦  ،٣٢٧

٢٢٥، ٤٥١، ٤٥٣، ٤٥٤، م٩١/٦
الدارمي م٤٤٦/١• 
الداني م٤٣/٦• 
م٣٢٥/١، •  الظاهري  داود (بن علــي) 

 ،٢٠٨ م١٨٢/٤،  م٣٥٢/٣،   ،٣٨١
 ،٢٠٤ م١٥٩/٥،   ،٣٧١  ،٣٢٩  ،٢٥٩
 ،٢٧٥  ،١٠٣ م١٠٢/٦،   ،٥٠٥  ،٢٤٤
 ،٣٩٧  ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٢٧٧  ،٢٧٦

٣٩٩، ٤١٨، ٤٢٠
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داود 0 م٣٩٣/١، م٤٥٣/٢، م١٦٢/٤، • 
٢٩٧، م٩١/٥

الدبوسي = أبو زيد الدبوسي (الحنفي)• 
الدردير (المالكــي) م١٩٦/١، ٢٨٦، • 

 ،١٨٩ م٤١/٣،   ،٣١٣  ،٣٠٤  ،٣٠٣
م٤٤١/٤، م٢٤٠/٥

دريد بن الصمة م٣٦٣/٦• 
الدســوقي (المالكي) م٩٨/١، ٢٥٤، • 

٣١٤، م٢٣٨/٢، م٦٣/٤
الدقاق م٣٥٦/٦• 
الدهلوي م٤٣٦/٦، ٤٣٨• 

P

الذهبي م٢٠٧/١، م٣٥٨/٢، م٣٢٤/٣، • 
م٤٧/٤، ٢٥٩، م٣٤٧/٥، ٣٦٥، ٣٦٨، 

٤٥٤، ٤٧٢
ذو مرة م٥١/٥• 
ذو اليدين م١٢/٣، ١٤، م٢٦/٤، ٢٧، • 

٦٩، ٧٠

Q

الرازي = الفخر الرازي• 
 • ،٣٩٠ م٣٨٠/١،  األصفهاني  الراغب 

م٧٧/٤،   ،٢٠٣ م٥٦/٢،   ،٤٩٩  ،٤٤٧
٢٦٧

رافع بن خديج م٤١٦/٤، ٤١٧• 

 • ،٢٣٥ م٤٢/١،  (الشــافعي)  الرافعــي 
م٤٢/٣،  م٢٣٩/٢،   ،٢٧١، ٢٩٤، ٣٣٢
٤٦، م٢٦/٥، ٤٣، ٢٦٢، م٤٥/٦، ٤٢٩

م٦٠/٢، •   ،٣٣٢ م٣١٥/١،  الربيــع 
٣٧٦، م٩٨/٣، ١٢٣، م١٠٤/٤، ٤٣٧، 

م١٩٣/٥، ٣٠٤، ٣١٦
الربيع بن حبيب م١١٨/٢، م٣٨٦/٣، • 

٣٨٧، م١٧٤/٤
الربيع بن سليمان، المرادي، صاحب • 

م١٩٣/٤، ٣٦٢،  م٤٣٣/٢،  الشــافعي 
م٥٢/٦، ٣٤٩

الربيع الجيزي م٣٤٩/٦• 
الربيع الخيري م١٩٣/٤• 
الربيع بنت معوذ بن عفراء م٨٧/٢• 
 • ،٤٠٠ م٢٩٩/٢،  م٣٨٥/١،  ربيعــة 

م١٣٠/٤،  م١٨/٣،   ،٤٤٦  ،٤٤٥
م٦٣/٥، م٥٣/٦، ١٤٧، ٢٨٧

ربيعة بن أبي عبد الرحمن م١٢٣/٥• 
ربيعة الرأي م٤١٦/٤• 
رجل من فزارة م٢٦٣/٤• 
الرحموني م٢٨/٦• 
الرستاقي من أئمة اإلباضية م٢٥٢/١، • 

م٤١٠/٢، م١١٩/٥، م٤٣٤/٦
رشيد باشا م٤٧/١• 
رشيد رضا = محمد رشيد رضا• 
الرشيد = هارون الرشيد• 
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الرضا م٧٧/٢• 
الرملي (الشافعي) م٣٦٣/١، م٣٣٤/٢، • 

م٢٣٩/٣، ٢٤٠، ٣٤٣، م٥١/٤، ٤٦١، 
م٨٨/٦

 • ،٢٠١ م١٩٨/٢،  م٤٢/١،  الرويانــي 
م١٠٢/٦

R

الزبيدي من الحنفية م١١٦/٥• 
الزبير بــن العــوام م١٣٧/١، م١٧٦/٢، • 

م٢٤٨/٣، ٢٤٩، ٣٩٥، م٩٠/٤، م٢٠٤/٦
م٤١٩/١، •  إســحاق  أبــو  الزجــاج، 

م٣٣٥/٥، ٣٦١
الزحيلي م٧٣/٣• 
الزرقا، أحمد م٤٨/١• 
الزرقا، األستاذ م٣٠٧/١• 
الزرقا، مصطفى م١٧/١، ٤٨، ٤٩• 
 • ،٥١١ م٥٠٨/١،  (المالكــي)  الزرقاني 

 ،٢٦٥  ،٢٦٤ م٣/  ،١٨١  ،١١١ م٢/
م٣٦٤/٤، ٣٦٥، م٢٦/٥، م٩١/٦، ٤٤١

الزركشــي الشــافعي، بــدر الديــن • 
 ،٥٥  ،٤٣  ،٤٢  ،٣٩  ،٣٦ م٢٠/١، 
 ،٣٣٤  ،٣٣١ م١٤٣/٢،   ،٤٤٥  ،٣٠١
 ،٣٤٩  ،١٠٢  ،٩٥ م٣٦/٣،   ،٤٦٨
 ،٣٥٠  ،٢٠٦  ،١١٦ م٥٧/٤،   ،٤٣٢
 ،١٤٧ م١١٩/٥،   ،٤٥٦  ،٤٢٨  ،٤٢٢

م٢٧/٦،   ،٣٣٣  ،٢٥٩  ،١٧٠  ،١٦٢
 ،٤٦، ٦٤، ٨١، ٨٤، ٨٥، ١٠٣، ١٠٦
 ،٢٣٠  ،١٩٠  ،١٦٦  ،١٥٩  ،١٤٣
 ،٣٥٣  ،٣٤٧  ،٣١٥  ،٣٠١  ،٢٩٧

٣٨١، ٣٩٩، ٤١٨، ٤٤٤
زفر (بــن الهذيــل) م١١٩/١، ٢٨٩، • 

 ،٦٠ م١٨/٣،   ،٤٣٧ م٢٠١/٢،   ،٤٥٩
م١٠٧/٤،   ،٤٠٢  ،١٧٨  ،١٦٩  ،١٢٦
 ،٢٦٠  ،٢٥٦ م١٤٩/٥،   ،٢٨٦  ،١٨٢

٣٢٨، م٣٩٧/٦
م٢٩٥/١، •  الشــيخ  األنصاري،  زكريا 

م٣٤٥/٣، م٤٣/٥، م٢٧/٦
الباكســتاني •  قــادر  بــن غالم  زكريا 

م١٢٤/٥
م٢٧٥/٤، •  م٤٥٢/٢،  الـزمـخـشــري 

م١٠٨/٥، ٢٩٥، ٤١٩، ٤٦٣، م٣٨٧/٦
زمعة م٣٤/٣، م٢٥٠/٤، م٣٠٧/٥• 
الزملكاني م١٨٤/٢• 
الزنجاني م٥٩/١، ٤٢٧• 
الزنجي م١٣٧/١• 
الزهري م١٨٢/١، ٣٢٥، م٩٧/٢، ٢٠١، • 

 ،٢٢٥، ٣٧٤، ٣٨٣، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩٧
 ،٤٠٩  ،٣٣٢  ،٢٤٨ م١٢٦/٣،   ،٣٩٨
 ،٢٨٨  ،٢٦٥  ،٢٦٣  ،١٣٦ م١٣٠/٤، 

٤٠٥، م٦٣/٥، ١٣٢، ١٤١، ٢٠٤
زهير بن حرب، أبو خيثمة م١٢٦/٣• 



١٨٣ فـهــرس األعــالم

زيادة ابن خريمة م٢٠٥/٤• 
زيد بكار زكريا م٥١/١• 
زيد بن أرقم م٣٦٢/٦• 
زيد بن أسلم م٤٦٥/١، م١٣٢/٥• 
زيد بــن ثابــت م٤١١/١، م٣٦٩/٢، • 

م٢٥٢/٦،   ،١٩٨ م١٣٥/٥،  م٤٠٢/٤، 
٢٨٧، ٣٨٦

زيد بن حارثة م٦٤/٢، م١٩٤/٤، ٣٧٩، • 
م٣٥٠/٦

زيد بــن خالــد الجهنــي م١٤٨/٤، • 
م٣٢٩/٦

زيد بن سعنه، الحبر اليهودي م٩٨/٢• 
زيد بن علي م٤٥١/٢• 
م٤٣/١، ٢٤٠، •  (الحنفــي)  الزيلعــي 

٣٦٣، ٤٢٣، م٢٣٢/٢، ٢٨١، م٦٤/٣، 
 ،٤٣١  ،٤٠٧  ،٣٣٧  ،٢٣٤  ،١٧٨
م٩٨/٥،   ،٣٧٣  ،٦٣  ،٣٥ م١٥/٤، 

١٤٩، ١٩٢، ٢١٥، م٢٧٣/٦
زين الدين م١٢٩/٤• 
زين العابدين علي بن الحسين م١١٤/٣• 
زينب بنــت رســول اهللا ژ م٦٤/٢، • 

م٤٤٣/٦، ٤٥٥، ٤٥٦

¢S

سارة (أم إسماعيل 0) م٢٩٢/٣• 
سارية بن زنيم م٤٠٨/٣• 

ســالم بن عبد اهللا بن عمر م٣٧٤/٢، • 
 ،٣٧٩  ،٣٢٨  ،٢٣٦ م٧٩/٤،   ،٤٠٣

م٤٤٨/٥، م١٤٦/٦
الســالمي، نور الديــن م٧/١، ٩، ٥٣،  • 

 ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٣٠  ،١٢٥  ،١٠٠  ،٩٩
 ،٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٢، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٧٩
 ،٣٢٣، ٣٤١، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٨٨
 ،٥٤  ،٢٧  ،٢٦ م٢٤/٢،   ،٤٧٣  ،٤٠٣
 ،٢٧٣  ،٢٣٥  ،١٢٢  ،١١٨  ،١١٤  ،٨٦
 ،٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٤، ٢٩٠، ٢٩١، ٣١١
 ،٤٤٢  ،٤٣٩  ،٤١٤  ،٣٩٤  ،٣٥٨
 ،١٨١ م١٠٢/٣،   ،٤٦٦  ،٤٥٨  ،٤٤٥
 ،٢٨١  ،٢٧٩  ،٢٧٢  ،١٨٦  ،١٨٤
 ،٣٤١  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣١٥  ،٣٠٧
 ،٤٤٨  ،٤٤٢  ،٤٠٥  ،٣٥٣  ،٣٥١
٤٥١، ٤٦٢، م٥/٤، ٧٣، ١٢٥، ١٥٥، 
 ،٢٣٧  ،٢٣٤  ،٢٠٨  ،٢٠٥  ،١٦٢
 ،٣٣٦  ،٣٣٤  ،٣٢٥  ،٢٨٤  ،٢٨١
 ،٤٦٤  ،٤٢٣  ،٤٢١  ،٣٨٨  ،٣٣٧
م١٩/٥، ٥٦، ٥٨، ٦٩، ٧١، ٧٤، ١١٥، 
 ،١٥٣، ١٥٧، ١٨١، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥
 ،١٨٦، ١٩٤، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢١٧
 ،٢٣١، ٢٣٨، ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٨١، ٢٩٠
٣٣٦، ٣٧٤، ٤٥٣، ٤٧١، م١٢/٦، ٢٠، 
 ،٢٣، ٣١، ٣٥، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٧٢
 ،١٢١  ،١١٥  ،١١٤  ،١٠٨  ،١٠٢  ،٧٨
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 ،١٢٣، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٨
 ،١٤١، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٢
 ،١٥٣، ١٦٠، ١٧٣، ١٨١، ٢٠٧، ٢١٩
 ،٢٢١، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٦١
 ،٢٦٢، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٥، ٢٨٤، ٢٩٩
 ،٣٠٤، ٣٠٦، ٣٣٩، ٣٤٥، ٣٥٨، ٣٦٨
 ،٣٦٩، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٦

٣٩٢، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٣
السائب بن يزيد م٣٥٧/٥• 
السبكي م٣٩/١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ١١٧، • 

 ،٣٢٦  ،٣٢١  ،٣٠٩ م٣٣/٢،   ،٢٣٠
 ،٢٤٨  ،٧٢  ،٦٤ م٤٥/٥،   ،٣٩٥

م٣٩٦/٦، ٤٢٧، ٤٣٤
الســبكي، تاج الديــن م١٥/١، ١٩، • 

٣٦، ٥٤
م٣٥٩/١، ٣٦٠، •  السبكي، تقي الدين 

 ،٤١٢ م٢١٤/٤،   ،١٨٦ م١٨٥/٣، 
 ،٢٩٢  ،٢٧٤  ،١٥٤ م١٤٠/٦،   ،٤٥٢

٣٥٤، ٣٥٩
السجزي م٣٣٣/٥• 
سحنون م٣٦/٢، ٢٣٨، م٩٤/٣، ٢٢٩، • 

 ،٢٧٤  ،١٦٢ م٧/٥،   ،٩٢ م٢٧/٤، 
م٣٦٣/٦

 • ،٤٥٥ م٤٥٤/٤،  م٣٤٤/١،  السخاوي 
٤٥٦، م١١٤/٥

سدني، المؤرخ الفرنسي م٣٢٧/٣• 

السدي م٣٩١/١، م٣٧٢/٢، م٣٣٤/٣، • 
٤٥٥، م٣٥٨/٤، م٤٠٢/٥

السرخسي (الحنفي) م٢١٣/١، ٢٩٢، • 
٤٣٦، ٥٠٧، ٥٠٨، م٢٩/٢، ٤٤، ٩١، 
 ،٣٢٢  ،٢٨١  ،٢٥٢  ،١٤٥  ،١١٨
٣٢٦، ٣٤٨، ٣٦٤، ٤٠٤، م٩/٣، ٣٨، 
 ،١٧١  ،١٥٤  ،١٤٤  ،١٢٩  ،٦٠  ،٤٥
 ،٣٦٦  ،٣٥٥  ،٢٨٦  ،١٩٦  ،١٨٩
 ،١٤ م١١/٤،   ،٤٥٩  ،٤١٩ م٤٠٢/٣، 
 ،٢١٩  ،١٩٨  ،١٢٦  ،١٠٦  ،٣٨  ،٣٥
 ،٢٥١  ،٢٤٤  ،٢٤٠  ،٢٣٨  ،٢٣١
 ،٣٠٣  ،٢٩٩  ،٢٨٦  ،٢٦١  ،٢٦٠
 ،٧٨  ،٢٩ م٦/٥،   ،٤٠١  ،٣٩٢  ،٣٤٧
 ،٢٥٣  ،٢٤١  ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،١٤٤
 ،١٩٦  ،١٨٢ م١٧٠/٦،   ،٣٤٣  ،٣٢٤
 ،٣٥٧  ،٣٣٩  ،٣١٢  ،٢٩٧  ،١٩٨

٣٦٣، ٣٦٦، ٤٩٥
سعد م٣٢٦/٤، ٣٥٧، م٢٩٥/٥• 
ســعد بن أبي وقاص م٨٥/١، ١٠٤، • 

 ،٢٤٨ م١٠٨/٤،  م٣٤/٣،  م٤٥٣/٢، 
٢٥٠، ٣٠٦، ٣٣٣، م٣٠٧/٥، م٤٤/٦، 

٢٥٣
سعد بن عبادة م٣٩٤/٤، م٨٢/٦• 
 • ،٢٢٦ م٢١٠/١،  معــاذ  بــن  ســعد 

م٣٧٨/٤، ٣٩٤، م١٨٦/٦
السعدي م٢٧٨/١، ٣٧٣، ٤٩٠، م٨٨/٦• 
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السعدي الحنبلي م٣٤٣/١• 
السعدي من الحنفية م٨٤/٣، م٦٠/٤• 
سعيد م١٣١/٢، م١٢٣/٥• 
سعيد بن أبي سعيد م٤٠٣/٣• 
ســعيد بــن جبيــر م٣٤٧/١، ٤١٩، • 

 ،٣٥٢ م٢٤٨/٣،   ،٤٤٤  ،٤٣٨
م٣٢٩/٤، م٣٤٦/٥، م٢٨٧/٦

سعيد بن خلفان م١٣٨/٤• 
سعيد بن العاص م١٠٦/٥• 
سعيد بن قريش م٤١/٣• 
سعيد بن محرز م٤٢٣/٤• 
ســعيد بن المســيب م٩٧/٢، ٢٨٧، • 

 ،٢٦٣ م٥٦/٤،  م٩/٣،   ،٤٠٣  ،٣١٠
م٥٣/٦،   ،٤٦٥  ،١٣٢ م٦١/٥،   ،٤١٦

٢٣٦
ســعيد بن منصور م٣٢٤/٣، م٩١/٤، • 

٣٤٣، م٤٤/٦
سعيد الكندي م٤٢٥/٥• 
 • ،٣٨٥ م٣٨١/٤،  عينيــة  بن  ســفيان 

م٤١٨/٥، م٣٣/٦
سفيان الثوري = الثوري (سفيان)• 
سلمان العودة (الشيخ) م٤٢٢/٥• 
م٣٢٧/٤، •  م٤١٩/١،  الفارسي  سلمان 

م١١/٥، ١٢
سلمة بن األكوع م١٣٩/٣• 
سلمة بن الُمحبق م١٥١/٣• 

الصحاري، •  العوتبي  سلمة بن مسلم، 
اإلباضــي م٦٤/١، ٧٦، ٢٠٩، ٢١٢، 
 ،٣٢٩  ،١٧٤ م١٧٢/٢،   ،٤٠٧  ،٣٢٦
 ،٣٣٤  ،١٨٨  ،١٤٠ م٣٧/٣،   ،٣٩٦
م١٣٨/٤،   ،٤٦٢  ،٤٠٧  ،٣٨٥  ،٣٨٢
 ،١٨٤  ،١٦٨  ،١٥٢  ،١٤٨  ،١٤٠

٢٣٠، ٤٠٣، م٩/٥، م١٨١/٦، ١٨٥
م٦٤/٦، ٨٥، ٢٢٩، •  الــرازي  ســليم 

٣٨٦، ٤١٧
سليم رستم باز اللبناني م٤٧/١، ٤٨• 
سليمان بن أبي موسى م١٠٢/٤• 
الشامي •  اللخمي  أحمد  بن  ســليمان 

م٤٢٧/٥
سليمان بن عثمان م٢٨٤/٤• 
سليمان بن مقاتل م١٨٥/٢• 
سليمان بن يسار م٦٢/٢• 
سليمان 0 م٤٢٦/٢، ٤٥٣، م٢٩٢/٣، • 

م٩٧/٤، ١٦٢، ٣٥٨، م٤٢٣/٥، م١٩٩/٦، 
٢٤٧، ٣٨٧

الحنفية •  من  الدين  عالء  السمرقندي، 
م١١٥/٤، ٤٠١، م٣٠٣/٥

سمرة م١٠٥/٥، ١٤١• 
سمرة بن جندب م٤٨٢/١، م٩١/٦• 
 • ،٤٤٣ م١٨٦/٢،  م٣٩٩/١،  السمعاني 

م١٣٩/٦
السنباطي م٢٣/١• 
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سنبل زادة م٤٠/١• 
السندي (الحنفي) م٣٤٤/١، م١٧٨/٢• 
سها مكداش م٥١/١• 
سهل بن أبي خيثمة م٩٠/٣• 
م٩٣/١، •  الســاعدي  ســعد  بن  سهل 

م١٢٨/٢
سهلة بنت سهيل م٥٥/٤، م٤٦٧/٥• 
السهيلي م٣٤٤/١، م٣٨١/٦• 
سوار (بن عبد اهللا) م٢٠٤/١، م٢٩٣/٦• 
سوار العنبري م٥٣/٣• 
م٢٩٥/٣، •  م٤٦٦/١،  سودة بنت زمعة 

م٢٥٠/٤، ٢٥١، م٣٠٧/٥
سويد بن حنظلة م٥٥/٢، ٥٦، م٢٦٥/٤• 
سيبويه م٣٨٣/٦، ٣٨٥، ٣٨٦• 
السيد أبي طالب م١٣٤/١• 
م١٧٣/٢، •  م٥١٣/١،  الشــريف  السيد 

م٣٢٦/٥
سيف الدين م٤٦/١• 
السيناوي المالكي م١٨٦/٣• 
السيورّي م٣٥٥/٢• 
السيوطي (الشافعي) م١٩/١، ٢٠، ٢٣، • 

 ،٣٩، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٥٤، ٨٦، ٩١، ٩٨
 ،١٠١، ١٠٥، ١٠٨، ١٠٩، ١١٧، ١٢٢
 ،١٣٢، ١٣٩، ١٥٠، ١٦١، ١٧٧، ١٨٣
 ،١٨٨، ١٩٢، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٤٥
 ،٢٥١، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٧٠، ٣٠١، ٣٠٤

٣٢٦، ٣٤٤، م٤٠/٢، ٧٩، ٢٣٩، ٢٧٠، 
 ،٣١٠  ،١٩٧  ،١٥٨  ،١٠٢ م١٠٠/٣، 
 ،٣٠٥  ،١٢٢  ،١٠١ م٨٨/٤،   ،٣٩٠
 ،١٥٥ م٥٢/٥،   ،٤٦٠  ،٤١٢  ،٤١١
 ،١٨٢، ٢٤٦، ٢٦٥، ٢٦٦، ٣٢٧، ٣٢٨

٤٣١، ٤٦٢، م٥١/٦، ٩١، ١٨٣

¢T

الشاشي (الحنفي) م٤٣٨/٢، م٢١٩/٤، • 
م٢٤٦/٥، م١٧/٦، ١٢٢، ٣٣٩، ٣٩٣

م٤٠/٢، •  م١٦/١،  (المالكي)  الشاطبي 
٣٤٥، م١٥٩/٣، ١٦٠، ٢٥٣، م٣٢/٦، 

٥٧، ٥٩، ٨٦، ١٢٢، ١٧٥، ٢٠٨
الشــافعي م٢٨/١، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٤٦، • 

 ،٧٣، ٧٤، ٨٦، ٩١، ١٠٩، ١١٩، ١٢١
 ،١٣٠، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٣
 ،١٤٦، ١٤٨، ١٥٦، ١٥٨، ١٧٥، ١٧٦
 ،١٨٢، ١٨٧، ٢١٧، ٢٤١، ٢٥٣، ٢٦٤
 ،٢٦٦، ٢٧٢، ٢٨٢، ٢٨٩، ٢٩٣، ٣١٥
 ،٣٢٥، ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٥١، ٣٦٩، ٣٧٧
 ،٣٩٢، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٨، ٤٢٠، ٤٢٧
 ،٤٣٧، ٤٦٠، ٤٦٥، ٤٦٨، ٤٧٨، ٤٨٠
٥١١، م٨/٢، ٢٥، ٢٦، ٣٢، ٣٩، ٤٤، 
 ،٩٦  ،٩٥  ،٨٣  ،٨٢  ،٦٨  ،٦٤  ،٦٣
 ،١١٦  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢  ،١١٠  ،٩٧
 ،١١٨، ١١٩، ١٢٨، ١٣٢، ١٤٢، ١٥٩
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 ،١٦٠، ١٦٥، ١٧٦، ١٧٩، ١٨٣، ١٨٨
 ،١٩٤، ٢٠٠، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩
 ،٢٢١، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٧
 ،٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٧٢، ٢٨٨، ٢٨٩
 ،٢٩٩، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١٤، ٣١٨
 ،٣٣١، ٣٤٢، ٣٥٠، ٣٦٢، ٣٧١، ٣٧٤
 ،٣٨٣، ٣٨٥، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٧، ٣٩٨
 ،٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٦
 ،٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠
م٦/٣، ١٤،   ،٤٢٢، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤
 ،٧١  ،٦١  ،٣٩  ،٣٤  ،٣٢  ،٣١  ،١٩
 ،٧٤، ٧٥، ٧٨، ٨٣، ٨٦، ١١٣، ١١٥
 ،١٢٦، ١٤١، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩
 ،١٥١، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٠، ١٦١، ١٦٥
 ،١٧٠، ١٧٣، ١٧٦، ١٧٩، ٢١٠، ٢١١
 ،٢١٢، ٢١٨، ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦
 ،٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٥١، ٢٥٨، ٢٧٠
 ،٢٨٣، ٢٨٦، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠٢
 ،٣٠٥، ٣١٦، ٣٢٢، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢
 ،٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٦٩
 ،٣٧٤، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٠، ٣٩٠، ٣٩٥
 ،٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١١، ٤١٥
 ،٤١٦، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٤٥، ٤٥٢، ٤٥٣
م١٤/٤، ٢٣، ٢٧،   ،٤٥٦، ٤٦٧، ٤٦٨
 ،٩١  ،٩٠  ،٨٤  ،٥١  ،٤٩  ،٤٧  ،٣٢
 ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢١  ،١٠٢  ،٩٤  ،٩٢

 ،١٣١، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٧
 ،١٥١، ١٥٤، ١٦١، ١٦٧، ١٧١، ١٨٠
 ،١٨١، ٢٠٤، ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٣٨
 ،٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٥٦، ٢٦٣
 ،٢٦٩، ٢٨٨، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٥، ٣١٦
 ،٣٢٩، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٥٣، ٣٦٧
 ،٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٩٧، ٤٠١
 ،٤٠٦، ٤١١، ٤١٦، ٤٣٨، ٤٥٥، ٤٦٩
 ،٦٣  ،٦٢  ،٥٢  ،٤٨  ،٤٠  ،٢٤ م٥/٥، 
 ،١١٨  ،١١٧  ،١١٣  ،٩٩  ،٩٨  ،٩٦
 ،١٢١، ١٣٣، ١٣٥، ١٤٩، ١٩٣، ٢٠١
 ،٢٠٨، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٤
 ،٢٦٢، ٢٧٥، ٢٨٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٦
 ،٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٧، ٣٧١، ٤٠٣، ٤١٨
م١٤/٦، ١٨، ٢٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٥٢، 
 ،١٠٦  ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢  ،١٠١  ،٦٥
 ،١٤٦، ١٤٧، ١٦١، ١٦٢، ١٦٥، ١٦٦
 ،١٩٧، ٢١٤، ٢١٧، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٧
 ،٢٤٧، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٩، ٢٨٧
 ،٣١٣، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٥٦
 ،٣٦٣، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٨
 ،٣٩٠، ٣٩٢، ٣٩٩، ٤١٥، ٤١٧، ٤١٩

٤٢٢، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦
الشبراملسي من الشافعية م٢٧٧/٣• 
شبرمة م١٠٦/٢، م٤٣٣/٤• 
شداد بن أوس م٤٤٣/٥• 



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية١٨٨

(الشافعي) •  إســحاق  الشــيرازي، أبو 
 ،٢٤٥  ،١٨٩ م١٥٩/٢،  م٣٢٧/١، 
م١٧٢/٣، ١٧٥، ٢٠٧، ٢٨٧، م١٧/٤، 
 ،١٦٧  ،١٢٦  ،١٠٨  ،١٠٦  ،٦٨  ،٢٣
 ،٣٧٧  ،٣٧٤  ،٢٣٥  ،٢٠٩  ،١٩٨
م١٣٤/٥،   ،٤٤١  ،٤٣١  ،٤٢٥  ،٣٩٤
 ،١٤٩  ،١١٧  ،١١٥  ،١١٢ م٥٥/٦، 

١٥٤، ٣١٢، ٣٤٠، ٣٨٩، ٤٢٨
الشــافعية •  من  الخطيب  الشــربيني، 

 ،٤٦١  ،٤٠٢  ،٣٥ م١٢/٤،  م٤٢٧/٣، 
م٢٢٨/٥، م٢٠٢/٦، ٢٤٤

شــرف الدين بن عبد القــادر الغزي • 
م٤٠/١

الشرقاوي م٣٢٨/١، م٤٢٧/٢، م١٦٨/٣• 
الشرنباللي (الحنفي) م٢٤١/٤، م١٣/٥، • 

م١٧١/٦
الشرواني (الشافعي) م٢٧٧/٣، م١٧٦/٥• 
م٢٨/١، •  الكندي)  (القاضي،  شــريح 

 ،٣٥ م١٨/٣،   ،٤٠٣  ،١٨٨ م١٧٦/٢، 
 ،٢٣٣  ،١٨٨ م٤٨/٤،   ،٣٩٨  ،٣٥٤
 ،١٤١ م١٣٧/٥،   ،٤٤٧  ،٤٣٩  ،٢٣٦

١٧٨، ٣٢٢
الشريف العلوي من الزيدية م٥٦/٦• 
الشريف المرتضى م٣٥٧/٦• 
شريك م٨٢/٢، م٣٦/٣، ١٦٤• 
شعبة م٢٨٨/٤• 

م٢٦/٢، •   ،٣٧٧ م٣٢٥/١،  الشــعبي 
 ،٩٧، ١٣٢، ١٧٩، ٢٠٠، ٢٨٨، ٣٦٩
م١٨/٣، ٥٧، ٨٣، ١٠٠، ١٢٦، ٣٥٢، 
 ،١٣٦  ،١٣٠ م١٢٩/٤،   ،٤١٦  ،٣٥٤
 ،١٣٧ م٦/٥،   ،٤٠٨  ،٣٨٧  ،٣٢٩

١٤١، ٤٢٥، م٢٨٦/٦، ٣٨١
الشعراني م٤٤٥/٥• 
شعيب 0 م٧٦/١، م٣١٦/٦• 
الشماخي = عامر بن علي الشماخي، • 

الشيخ
 • ،١٥٤ م٩٥/٣،  (األمين)  الشــنقيطي 

م١٦٣/٥، ٣٤٦
 • ،٢٩٠  ،٢٨٧ م١١٩/١،  الشــوكاني 

 ،٣٥١، ٣٦٣، ٤٠٩، ٤١٧، ٤٣٨، ٥٠٣
 ،٤٠  ،٢١ م١٤/٢،   ،٥١٦  ،٥٠٩  ،٥٠٤
 ،١٤٣  ،١١٠  ،٩٧  ،٨٨  ،٧٤  ،٥٩  ،٥٦
 ،١٧١، ١٩٠، ١٩٥، ٢٠٩، ٢٨٢، ٢٨٦
 ،٢٨٨، ٢٩٥، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٣، ٣٢١
م٨/٣، ١٩، ٣٢، ٤٥، ٤٧، ٥٨،   ،٤٦٢
 ،٢٣٦  ،٢٠٨  ،١٩٠  ،١٨٣  ،١١٤  ،٧١
 ،١٦٢ م٩١/٤،   ،٣١٤  ،٢٥٥  ،٢٥٠
 ،١٩٠، ٢١١، ٢٤٩، ٢٨٩، ٢٩٣، ٣٢٧
 ،٤٥١  ،٣٨٦  ،٣٦٨  ،٣٤٠  ،٣٣٥
م٥٢/٥، ٩٩، ١٢٣، ٣٢٣، ٢٤١، ٣٥٤، 
 ،٢٤٠  ،١٤٩  ،٧٦  ،٣٤ م٢٥/٦،   ،٤٤٠

٢٥١، ٣٤٢، ٣٥٩، ٤٠٥
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¢U

الصادق م٩١/١، م٣٢/٢، ١٠٨• 
صارم الدين الوزيــر من أئمة الزيدية • 

م١١٢/٦
الصاغرجي الحنفي م٣٩١/٦• 
صالح ابن اإلمــام أحمد، أبو الفضل • 

م٣٨٨/١
صالح بن سعيد م٧٢/٦• 
صالح بن محمد بن زائدة م٥٠٤/١• 
أبو نوح •  الدهــان،  نــوح،  بن  صالح 

م٣٤/٥
الحنفي •  الغــزي  التمرتاشــي  صالح 

م٤٠/١
صالح 0 م٣١٦/٦• 
الصالحي م٢٢١/٤• 
الصاوي (المالكــي) م٢٤٤/١، ٢٤٥، • 

 ،٤٠٨  ،٣٠٢  ،٦١ م٤٢/٢،   ،٢٦٦
م١٨٩/٣، ٢٣٩، ٣١٠، م٦٣/٤، ٢٤١، 

٣٩٠، م٣٢/٥، ٤٣، م١٧١/٦، ٢٥٠
صبحي محمصاني م٤٨/١، ٣٠٧• 
صدر الشريعة، الحنفي م٢٣٠/٦• 
م٦/٣، •  م١٨٨/٢،  (الحنفي)  الصغدي 

٢٨٣، م٤١٩/٤
م٢٦٧/٢، •  م٣٨٢/١،  أمية  بن  صفوان 

م٣٤٤/٤،   ،٢٦٠ م٢٥٠/٣،   ،٣٨٧
٤٤٧، م٢٢٣/٥

الصفي الهندي م٣٤٦/٦• 
م٢٢٥/٢، ٢٢٦، •  صفية بنــت حيــي 

٢٢٨، م٢٠١/٣
الصلت بن مالك م٤٣٥/١• 
 • ،١٧٦ م١٤٨/١،  (الزيدي)  الصنعاني 

 ،٣٧٨  ،٣٠٥  ،٢٩٦  ،٢٣٧  ،٢١٥
 ،١٠٧  ،١٠١  ،٤٦ م٣٩/٢،   ،٥١٢
 ،٢٣٤  ،٢١٩  ،٢٠١  ،١٧٩  ،١٥٤
 ،٤١٠  ،٤٠٧  ،٣٦٦  ،٣٦١  ،٢٥٨
 ،٢٢٢  ،٢٠٤  ،١٣٠ م٧٦/٣،   ،٤١٦
م١٣٢/٤،   ،٣٢٠  ،٢٩٥  ،٢٥٠  ،٢٤٤
 ،٢٤٦  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،١٥٠  ،١٣٧
 ،٣٧١  ،٣٣٣  ،٢٨٣  ،٢٥٨  ،٢٥٤
 ،٣٤٠ م٣١٠/٥،   ،٤٥٢  ،٤٢٥  ،٣٩١

٤٤٠، ٤٦٣، م٤٠٠/٦
صهيب م٢٩٩/٣• 
م١٠٢/٦، ١١٢، •  (الشافعي)  الصيرفي 

٢٨٢، ٣٥٥

¢V

الضحــاك م٣٤٧/١، م٣٤٦/٥، ٤٠٩، • 
م٢٨٧/٦

الضحاك بن مزاحم م٣٨٧/١• 
الضحاك بن خليفة م١٤٨/١• 
ضمام (بن السائب) م١١٨/٢، م٢٣٤/٤• 
ضمضم بن قتادة م٢٥٤/٤• 
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•

طارق بكري، المبارك م٥٢/١• 
طارق بن شهاب م٩٨/٣• 
طاووس بن كيســان اليمني م٣٧٧/١، • 

م٤٠٠/٢، م٩١/٣، ٣٢٣، ٣٣٥، ٤٤٥، 
م١٣٠/٤، ٢٩٩، ٤١٦، م٦١/٥، ١٣٢، 

١٤١
 • ،٣٧٨  ،٣٧٧ م١٨٤/٢،  الطبرانــي 

 ،٢٦٠  ،٢٧٤ م٧٨/٤،  م١٤٩/٣، 
 ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٢٧ م٤٢٦/٥، 

٤٦٣، م٥٤/٦، ٢٠٣
 • ،٤١٣  ،٣٩١  ،٣٩٠ م٣٤٤/١،  الطبــري 

٤٢٠، ٤٥٣، م٥٥/٢، ٦٩، ١٨٥، م٢٩٩/٣، 
 ،٢٩٤ م١٥٧/٥،   ،٣٨١  ،٣٨٠ م٨٥/٤، 

٢٩٥، ٤٠٢، ٤٣٩، م٤١٧/٦
الطحاوي، أبو جعفر م٤٨٢/١، ٥٠٥، • 

م٩٠/٤، ٢٣٦،  م٥٦/٣،  م٢٦/٢، ٩٦، 
٣٣٩

م٤٦٧/١، •  (الحنفــي)  الطحطــاوي 
م٤٢٧/٣

طلحة م٤١١/١، م٩٦/٢• 
الطوفي (الحنبلي) م٤٥٢/٤، م١٨٢/٥، • 

م١١٢/٦، ٢٤٢، ٢٩٥، ٤٢٨
الطيب محمد تاج م٥٢/١• 
 • ،٢٠٧ م١٩٨/٢،  م٣٧٢/١،  الطيبــي 

م٥٢/٥

´

عادل أحمد عبد الموجود م٥٥/١• 
عادل بن عبد اهللا الشويخ م٤٨/١، ٥٥• 
عاصم بن ضمرة م١٦٦/٢• 
عاصم الحجدري م٤٣/٦• 
العاصمي م٢٦٥/١• 
عاطف بك م٤٧/١• 
م٩٧/١، •  الشــماخي  علــي  بن  عامر 

 ،٤٥٣  ،٣٨٠  ،٢٨١  ،١٩٩  ،١٤٢
 ،٤١٣  ،٣١٧ م٢٥٥/٢،   ،٥١٢  ،٥١٠
 ،١٥٢ م٤٨/٣،   ،٤٥٤  ،٤١٥  ،٤١٤
 ،٤٠٢  ،٣٨٦  ،٣٥٣  ،٣٠٩  ،١٧٤
٤٣٦، ٤٥٥، م٣٢/٤، ٥٦، ٨٩، ١١٤، 
 ،٣١٥  ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٣٤  ،١١٨
 ،١٧٣  ،١٥٧ م٨٤/٥،   ،٣٢١  ،٣١٧
 ،٢٥١  ،٢١٢ م٤٧/٦،   ،٣٠٥  ،٣٠٢
 ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٧٩  ،٣١٠  ،٣٠٩

٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٢٩
عائشــة (أم المؤمنين) م٦٤/١، ١٢١، • 

 ،٤٤٤  ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،١٧٣  ،١٣٧
٤٨٧، ٥٠٨، ٥١٢، م١٩/٢، ٥٧، ٦١، 
 ،٦٣، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٧، ١٦٢
 ،٣٢٣  ،١٨١  ،١٧٢  ،١٦٩  ،١٦٦
 ،٤٢٢  ،٤١٥  ،٤١٠  ،٣٦٣  ،٣٣٤
 ،١٤٢  ،١٣٨  ،٢٩ م١٦/٣،   ،٤٣٠
 ،٢٤٧  ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،١٥١  ،١٤٩



١٩١ فـهــرس األعــالم

 ،٣٢١  ،٣١٦  ،٢٦٦  ،٢٦٤  ،٢٦٣
 ،١١٢ م١٠٧/٤،   ،٤٢٢  ،٤٠٣  ،٣٧٢
 ،٢٠٧  ،١٧٣  ،١٥٢  ،١٥١  ،١١٧
 ،٢٧٠  ،٢٣٧  ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،٢١٣
 ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٢٩٤
 ،٣٦٦  ،٣٦٤  ،٣٦٣  ،٣٥٩  ،٣٣٠
 ،١٠٧  ،١٠٦  ،٨٥  ،٥٥ م٥/٥،   ،٤١٦
 ،١٧٢  ،١٤١  ،١٣١  ،١٢٧  ،١٢٥
 ،٤٣١  ،٣٩٠  ،٣٥٩  ،٣٥٥  ،٢٧٨
 ،٤٧١  ،٤٦٧  ،٤٦٦  ،٤٦٥  ،٤٦٣
م٤٦/٦، ٩١، ٩٢، ١٤٨، ١٦٩، ١٨٩، 
 ،٣٤٤  ،٣١٧  ،٢٨٣  ،٢٦٩  ،٢٥٠
 ،٣٩٩  ،٣٨٣  ،٣٦٩  ،٣٤٨  ،٣٤٧

٤٥٧، ٤٥٨
عباد بن تميم م١٧٠/١• 
م٣٥٢/١، •  الصامــت  بــن  عـبــادة 

م٣٩٧/٢، م٤١٠/٤، م٣٩٣/٥
عبادة بن نسي م٤٤٣/٥• 
(عــم •  عبد المطلــب  بــن  العبــاس 

م١٢٤/٣،  م٣٩٧/٢، ٣٩٨،  النبي ژ) 
م١٨٤/٤، ٣٢٩، ٣٨٩، م٣٢٦/٦

عبد بن زمعة م٤٦٦/١، م٣٤/٣، ٣٩٥، • 
م١٠٨/٤، ٢٥٠، ٢٥٣، م٣٠٧/٥، ٣٠٨

عبد اهللا بن أبي أوفى م٢٢/٤، ٢٣• 
عبد اهللا بن أبي بكرة م١٧٦/٢• 
م٣٦٣/١، •  عبد اهللا بن أحمد بن حنبل 

م٢٥٣/٤،   ،٤١٢  ،٣٩٢ م٢٩٥/٢، 
٤٣٩، م٢٧٦/٥، م١٤/٦

عبد اهللا بن بحينة م٦٩/٤، ٧٠• 
عبد اهللا بن بريدة م١٠٥/٢• 
عبد اهللا بن ثعلبة م٣٢٢/٣• 
عبد اهللا بن جدعان م٣٨٢/٤• 
عبد اهللا بن جعفر بن الورد، أبو محمد • 

م٢٩٣/٦
عبد اهللا بن حبيب األندلسي م٣٧١/٢• 
عبد اهللا بن الحسين م٢٢٥/٢• 
عبد اهللا بن خباب بن األرت م٣٨٣/٢، • 

م٢٣١/٥
عبــد اهللا بــن الزبيــر م٣٩٥/١، م٧/٢، • 

١٤٢، ١٨٥، ٣٨٣، ٤١٨، م٢٥/٣، ٢٦، 
١٦٧، م٤٢٢/٤، م١٠٦/٥، ١٣٢، ١٤١، 

م٥٥/٦
عبــد اهللا بــن ســعيد، أبو محمــد • 

م٤٠٢/٣
الجرهــزي •  ســليمان  بــن  عبــد اهللا 

الشافعي م٤١/١
عبد اهللا بن سهل م٩٦/٢، م٢٩٨/٤• 
عبد اهللا بن عامر م٣٧١/٢• 
عبد اهللا بن عبــاس م٢٦/١، ٧٤، ٨٥، • 

 ،١٨٠  ،١٤٨  ،١٣٧  ،١٣٣  ،١٣١
 ،٣٥٠  ،٣٤٧  ،٣٠٩  ،٢٧٦  ،٢١٤
 ،٥٠٣  ،٤٦٥  ،٤٢٠  ،٤١٨  ،٣٧٧
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 ،١٠٦  ،١٠٥  ،٩٧  ،٦٩  ،١٥ م٧/٢، 
 ،١٨٥  ،١٨٣  ،١٨١  ،١٥٤  ،١٣١
 ،٢٢٣  ،٢١٢  ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٩٠
 ،٣٧٧  ،٣٧٢  ،٣٦٣  ،٢٧٨  ،٢٦٦
 ،٤٥٢  ،٤٤٣  ،٤١٢  ،٤١٠  ،٤٠٩
م٨٢/٣، ٨٣، ٩١، ١١١، ١٣٨، ١٣٩، 
 ،٢٤٨  ،٢٤٤  ،١٥١  ،١٤٥  ،١٤٠
 ،٤٠٧  ،٣٩٥  ،٣٤٥  ،٣٢٩  ،٢٩٧
٤١٩، ٤٤٥، ٤٥٣، م٢٢/٤، ٦١، ٦٥، 
 ،٢١٢  ،٢٠٧  ،١٩٤  ،١٧٣  ،٨٤  ،٧٨
 ،٣٢٣  ،٢٩٧  ،٢٦١  ،٢٢٧  ،٢٢٦
 ،٣٣٤  ،٣٣٠  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣٢٤
 ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٥٨  ،٣٣٩  ،٣٣٦
 ،٤١٠  ،٤٠٥  ،٣٨٧  ،٣٨١  ،٣٨٠
٤٤٧، ٤٦٠، ٤٧١، م٣٥/٥، ٣٧، ٥٥، 
 ،٧٠، ١٢٧، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤
 ،٢١٢  ،١٩٨  ،١٨٧  ،١٤١  ،١٣٥
 ،٣٤٦  ،٣٤٣  ،٣٠٤  ،٢٩٨  ،٢٢٣
 ،٣٧٠  ،٣٦٧  ،٣٥٩  ،٣٥١  ،٣٥٠
م١٣/٦،   ،٤٧٣  ،٤٥٥  ،٤٠٢  ،٣٩٠
 ،٤٣، ٥٣، ٥٦، ٥٩، ٩٣، ١١١، ١٦٥
 ،٢٤٢  ،٢٢٠  ،٢١٥  ،١٩٧  ،١٦٦
 ،٣٠٨  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٨٧
 ،٣٦٩  ،٣٥٠  ،٣٤٨  ،٣٤٤  ،٣١٧

٣٨٦، ٤٠٧، ٤٣٥
عبد اهللا بن عبد اهللا السالمي م٥٣/١• 

عبــد اهللا بــن عبد العزيــز، اإلباضي • 
النكاري م٢١٦/٦

عبــد اهللا بــن عبد العزيز بــن صالح • 
الحضرمي م٣٧٠/٢

عبد اهللا بن عبيد بن عمير م١٤١/٥• 
عبد اهللا بن عصمة م١٩٨/٥• 
عبد اهللا بن عطاء م١٠٥/٢• 
عبــد اهللا بــن عقبة بــن أبــي معيط • 

م٨٦/٤، م٣١٩/٥
عبد اهللا بن عكيل م١٥١/٣• 
عبــد اهللا بن عمــر م٨/١، ٧٤، ١٢١، • 

 ،٤٤٠  ،٤١٥  ،٣٢٣  ،٢٣٦  ،١٧٣
 ،٩٧  ،٨٧  ،٥١  ،٤٤ م٧/٢،   ،٤٦٨
 ،٢٠٨  ،١٦٦  ،١٤٢  ،١٢٠  ،١١٥
 ،٣١٢  ،٢٧٨  ،٢٣٣  ،٢٣١  ،٢٠٩
٣٧٧، ٤٠٥، ٤٤٥، م٩/٣، ٩١، ١١٣، 
 ،٢٤٨  ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،١٤٠  ،١٢٨
 ،٤٥٥  ،٤٥٠  ،٣٢٣  ،٢٥٠  ،٢٤٩
٤٥٦، ٤٦٢، م٧٨/٤، ٧٩، ٨٤، ١٨١، 
 ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٠٩  ،٢٧٠  ،٢٥٣
 ،٤٤٣  ،٤٢٢  ،٤١٦  ،٣٨٩  ،٣٣٠
 ،٧٣  ،٦٣  ،٦١  ،٣٦ م١٠/٥،   ،٤٦٨
 ،٤٤٠  ،٤٣٢  ،٢١٨  ،١٩٨  ،١٣٢
 ،١٠٧  ،٩١  ،٨٥  ،٧٧ م٦١/٦،   ،٤٤١
 ،١٧٣  ،١٦٩  ،١٦٥  ،١٤٨  ،١٤٦
٢٤٨، ٢٦٠، ٢٦٧، ٢٨٧، ٣٢١، ٣٦٣
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عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص • 
م١٢٣/٣، م٢٧٥/٤، ٣٠٧، م٤٥٥/٥

عبد اهللا بن غالب م٤٢٤/٥• 
عبد اهللا بــن محمد بن أحمــد ميارة • 

م٣٨/١
عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا السالمي • 

م٦/١، ٩
بــن محمــد بن عبــد اهللا، •  عبــد اهللا 

السامري م٣٣/١
الحنفية •  مــن  محمــود  بــن  عبد اهللا 

م٢٦١/٥
م١١٩/١، ٢٣١، •  عبد اهللا بن مســعود 

م٤٣/٢،   ،٤٧٧  ،٤٤١  ،٤١٧  ،٣٧٣
 ،٢٢٣  ،٢١٩  ،٢١٧  ،١٣٢  ،١٠٠
 ،٤٠٣  ،٣٨٠  ،٣٦٩  ،٣١٧  ،٢٦٧
 ،١٠٠  ،٩٨  ،٨٠  ،٣١ م٧/٣،   ،٤٥٣
 ،٣٩٦  ،٢٧٠  ،٢٣٣  ،١٥١  ،١١٦
 ،٣٢٩  ،١٤١  ،٩٠ م٦٥/٤،   ،٤٠٣
 ،٢٢٣  ،١٣٢ م٨٧/٥،   ،٣٦٧  ،٣٣٩
م٤٢/٦،   ،٤٥٢  ،٤٣٩  ،٤٢٧  ،٢٥٦
 ،١٧٣  ،١١١  ،٥٤  ،٤٦  ،٤٥  ،٤٤

٢٨٦، ٢٨٨، ٣٣٣
عبد اهللا بن معقل م٢١٧/٤، م٣٣٨/٦• 
عبد اهللا بن مفتاح (الزيدي) م٤٨٦/١، • 

 ،٥٢ م٣٩/٤،  م٤٦١/٣،  م٣٥٢/٢، 
م٢٧٤/٦

عبد اهللا بن يعقوب م٣٧٠/٢• 
م٢٩١/٦، •  (المعتزلــي)  عبد الجبــار 

٣٥٦
عبد الحميد طهماز م١٥٣/٣• 
عبد الرحمن باعلوي م٤٨٩/١• 
عبد الرحمن بن أبي بكرة م٤٤٧/٥• 
عبد الرحمن بن أبي ليلى = ابن أبي • 

ليلى
عبد الرحمن بن ثابت م٣٧٨/٤• 
الشــعالن •  عبد اهللا  بــن  عبد الرحمن 

م٤٨/١، ٥٥
عبد الرحمــن بــن علي المقدســي • 

المعروف بشقير م٣٧/١
م١٨٠/١، •  عــوف  بــن  عبد الرحمــن 

م١٩٩/٢، ٢٣٠، ٢٦٣، ٤١٨، م٤٠٨/٣، 
م٤٥٥/٥

عبد الرحمن بن غنم م٢٣٥/٦• 
عبد الرحمن بن القاسم م١٦٩/٦• 
عبد الرحمــن بــن قاســم العاصمي • 

الحنبلي م٢٠٢/٦
قاســم •  بن  محمد  بن  عبد الرحمــن 

العاصمي الحنبلي م٣٠٣/٥، ٣٨٠
عبد الرحمــن بــن معمر السنوســي • 

م١٠٤/٣
م٤٢/٢، •  مهــدي  بــن  عبد الرحمــن 

م٣٢٨/٥، م٥٢/٦
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عبد الرحمن بن ناصر م٤٥٩/٥• 
المسجيني، •  يوسف  بن  عبد الرحمن 

أبو محمد م٣٩/١
عبد الرحمن البيلماني م٣٧٧/٢• 
عبد الرحمن الداخل م٢٧٤/٢، م١٦٨/٥، • 

م١٧٦/٦
عبد الرحمن المقدسي م٢٣٢/٤• 
م٢٦/١، •  (الصنعانــي)  عبد الــرزاق 

١٤٨، م١٨٣/٢، ٣٧٤، م٣٢٢/٣، ٣٢٤، 
م١٣٠/٤، م٥٩/٦

عبد العزيــز البخــاري مــن الحنفية • 
م٣٢٠/٦، ٣٢٤

الســمان •  محمــد  بــن  عبد العزيــز 
الحنبلي، الشيخ م٤٢٨/٣

عبد العزيز الثميني م٧٨/٢، م٤٢٨/٣، • 
م٤٤/٤، ٥٣، م١٣٩/٥

عبد العزيز السلمان م٣٤٥/٥• 
عبد الغني المقدسي م٧٣/٥• 
عبد الفتاح أبو غدة م٣٤٢/٣• 
عبد الكريم الخضير م٣٣٥/٤• 
عبــد الكريــم الخطيــر، الشــيخ • 

م٤٣٢/٥
عبد الكريم النملة م٢٨/٦• 
عبد الملك م٢٣٨/٢، م٣٦٣/٦، ٤٠٣• 
عبد الملــك بــن حبيب األندلســي • 

م٣٧١/٢

عبد الملك بن الماجشون من المالكية • 
= ابن الماجشون

عبد الملك بن مروان م٣٣٤/٢• 
عبد الملك بن يعلــى، قاضي البصرة • 

م٢٣٦/٤
الونشريســي، •  أحمد  بن  عبد الواحد 

أبو مالك م٣٨/١
عبد الواحد بن زياد م٣٢٨/٥• 
(المالكي، •  (البغــدادي)  عبد الوهاب 

القاضــي) م٥٢/١، ٩٠، ١١٧، ١٢٦، 
 ،١٧٧  ،١٦٠  ،١٥٤  ،١٤٥  ،١٣٨
 ،٢٥٠  ،٢٤٤  ،٢٤٠  ،٢٣٣  ،١٩٢
 ،٣٧٧  ،٣٦٠  ،٢٧٠  ،٢٢٠ م٦٤/٣، 
 ،٥٤ م١٦/٤،   ،٤١١  ،٣٩٥  ،٣٩٤
 ،٣٥٦ م٨٤/٦،   ،١١٦ م٧/٥،   ،٢٦٩

٣٨٦، ٤٥٤
عبد الوهاب خالف، الشيخ م٢١٥/٤، • 

م٣٣٥/٦
عبدان م٣٤/٦• 
العبدي من المالكية م٢٩٣/١• 
عبيد بن حسان م٢٢٥/٥• 
عبيد بن عمير م٧٠/٥• 
عبيدة السلماني م٣١٠/٢• 
عبيس م٢١١/٢• 
م١٠٨/٤، ٢٥٠، •  أبي وقاص  عتبة بن 

٢٥١، م٣٠٧/٥، ٣٠٩
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عتبة بن عبد م٢٠٣/٦• 
م٢٤٤/٤، •  م٣١٢/٢،  البتــي  عثمــان 

٤٤٧
عثمان بن أبي سليمان م٣٤٢/٥• 
عثمان بن أبي العاص م٣٩٧/٤• 
عثمان بن الحكم الجذامي م١٣/٦• 
عثمان بن حنيف م٣٩٩/٥• 
عثمان بن عفــان م٧٤/١، ٩٣، ١٨٠، • 

م٢٦/٢،   ،٤١١  ،٤٠١  ،٣٩٨  ،٣٥٤
 ،٩٦، ١١٠، ٢٣٠، ٢٨٨، ٣٦٢، ٣٦٩
٣٧١، ٣٧٤، ٤١٨، ٤٥٢، م٩/٣، ٢٤، 
٢٥، ٢٦، ١٠٨، ١٠٩، ٢٩٧، م٩٠/٤، 
 ،٩١، ٢٠٥، ٢٦١، ٣٢٨، ٣٨١، ٤٢٥
 ،١٤٧  ،٩٨  ،٦٠ م٥١/٦،  م١٠٦/٥، 

١٦٥، ٢٨٧، ٣٠٧، ٣٤٦، ٣٨٦
عثمان بن مظعون م٣٢٤/١، م٢٣٥/٢، • 

م٢٤٨/٤
العثيمين مــن الحنابلــة المعاصرين • 

م٤١/٢، م٢١١/٣
العجالني م٣٥٤/٣• 
العجلوني م٣٤٤/١• 
م٢٢٠/٣، •  م٦/٢،  (المالكي)  العدوي 

م٣٢/٥،   ،٣٦١ م٥٠/٤،   ،٣٦٩  ،٣٤٩
م٢٢٦/٦، ٢٧٤

عدي (بــن حاتــم) م١٠٠/٢، ١٤٤، • 
١٤٥، م٣٢٤/٣

العراقي، الزين م٤٣٨/٥• 
عرفجة بن شريح م٢٣٢/٣• 
م٢٤٦/١، •  البارقي  الجعد)  (بن  عروة 

م٧٣/٢، م٣٦٦/٣
عروة بن الزبيــر م١١٠/٢، م١٤٢/٣، • 

٢٤٩، ٣٥٢، م٩١/٤، ١٧٣، م١٣٢/٥، 
٢٠٤

العز (عز الدين) بن عبد السالم، سلطان • 
 ،٢٥٩  ،٤٤  ،٣٥ م٣٣/١،  العلمــاء 
م٣٦٤/٢، ٣٦٦، ٤١٧، م١٣٤/٣، ٣٨٩، 
 ،٤١٣  ،٣٧٣  ،٣٧١ م١١٠/٥،   ،٣٩٠

م١٨٩/٦، ١٩١، ١٩٢، ٤٣٦، ٤٥٠
عــزان بــن الصقــر = أبو معاويــة • 

(عزان بن الصقر)
العزي من الزيدية م٣٧٣/١• 
العسكري م٤٦٣/٥• 
العضد م٢٤٧/٥• 
م١١٦/٢، •   ،٣٧٨ م١٧٦/١،  عطــاء 

 ،٤٠٣  ،٣٩٨  ،٣١٥  ،٣١٤  ،٢٨٧
 ،١٣٣  ،١٢٦  ،٩١ م١٨/٣،   ،٤٥٩
 ،٤١٦  ،٤٠٨ م٣٠٦/٤،   ،٣٣٢  ،٣٢٤
 ،٣٢٩  ،١٤١  ،١٣٢ م٣٥/٥،   ،٤٤٧

م٢٨٧/٦
م٣٧٧/١، •  ربــاح  أبــي  بــن  عطــاء 

م١٤٣/٣،   ،٣٤٢  ،١٨٥ م١٧٩/٢، 
م٣٥٠/٥، م١٤/٦، ٣٤
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م١٣٠/٤، •  م٤٦٥/١،  يســار  بن  عطاء 
 ،٦٣ م٥١/٥،   ،١٦١  ،١٣٦  ،١٣٢

٤٦٦
العطار م١٠٦/٦، ٣٩٩• 
عطية سالم م١٥٩/٤• 
عقبة بن الحارث م١٣٠/٣• 
عقبة بن عامر م١٢٨/٤، م٢٠٤/٦• 
عقبة بن معيط م٤٥٨/٥• 
عقيل م٩٦/٢• 
العقيلي م٣٥٤/٥• 
عكراش م٢٠٢/٤، م٣٧٣/٦• 
 • ،١٨٥ م١٠٦/٢،  م٤٢٠/١،  عكرمــة 

٤٥٩، م٩٨/٣، ٤٥٥، م٢٧٠/٤، ٣٨٧، 
م١٣٣/٥، ١٤١، ٤٠٢، م٢٨٧/٦

الديــن كيكلدي •  العالئــي، صــالح 
 ،٤٣  ،٤٢  ،٣٩  ،٣٧  ،٣٦ م٢٠/١، 

م٤٢٨/٤
م١٠٠/٣، •  م٣١٧/٢،  م١٢١/١،  علقمة 

م١٣٢/٥
علقمة بن أبي علقمة م١٠٦/٥، ٤٦٦• 
العلوي م٤١٠/٥• 
 • ،١٨٠ م١٧٦/١،  طالب  أبي  بن  علي 

 ،٣٩٦  ،٣٨٨  ،٣٥٤  ،٢٠٩  ،٢٠٧
 ،٨٢  ،٦٨  ،٦٢ م٧/٢،   ،٤٩٣  ،٤٢١
 ،٢١١  ،١٦٦  ،١١٠  ،٩٦  ،٨٨  ،٨٣
 ،٣٧٢  ،٣٠٥  ،٢٧٠  ،٢٥٤  ،٢١٩

 ،٤٢٠  ،٤٠٣  ،٣٨٧  ،٣٨٠  ،٣٧٨
 ،١٤٥  ،٢٦  ،٢٥  ،٢٤ م١٨/٣،   ،٤٣٤
 ،٢٤٩  ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٣٣  ،٢٣٢
 ،٣٦٣  ،٣٣١  ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٢٦٥
٣٦٤، ٣٩٨، ٤٥٥، م٤٧/٤، ٨٧، ٩٨، 
 ،٢٣٠  ،١٧٣  ،١٦١  ،١٣٠  ،١٠٧
 ،٣٥٨  ،٣١٢  ،٢٦١  ،٢٣٣  ،٢٣١
 ،٩٨ م٧٣/٥،   ،٤٠٥  ،٣٨١  ،٣٦٥
 ،٤١٨  ،٢٣١  ،٢٢٣  ،١٤١  ،١٣٠
٤٣٨، ٤٣٩، ٤٥٠، م٥١/٦، ٥٩، ٦٤، 
 ،١١٩  ،٩٨  ،٩٢  ،٨٣  ،٨١  ،٦٨  ،٦٦
 ،٢٦٠  ،١٨٥  ،١٦٧  ،١٤٧  ،١٤٦

٢٨٧، ٢٩٠
علي بن أحمد الندوي م٤٩/١• 
علي بن حسين م٢٢٥/٢، م٢٣٥/٣• 
علي بن زياد من المالكية م٢٨٥/٢• 
األنصاري •  عبد الواحــد  بــن  علــي 

السجلماني، أبو الحسن م٣٩/١
علي بن عثمان الغزي م٣٦/١• 
علي بن قاســم الزقاق، أبو الحســن • 

م٣٧/١
المقدســي، •  المفضــل  بــن  علــي 

أبو الحسن م١٠٤/٥
م٤٧/١، ٤٨، •  أفنــدي  علــي حيــدر 

١٥٣، ١٧٧، ٢٨١، م٤١/٣
علي محمد عوض م٥٥/١• 
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عمار بن ياسر م٢٥٣/٢، ٢٥٦، ٢٥٨، • 
 ،٢٤٨  ،٢٣٦  ،٢٣٢ م٢٦/٣،   ،٣٥٦

م١٤٠/٥، ٤٥٠، ٤٥٢، م٥٩/٦
م٢٦/١، ٢٨، ٣١، •  الخطاب  عمر بن 

 ،١٤٨  ،١٣٨  ،٧٥  ،٧٤  ،٧١  ،٣٥
 ،٣٨٥  ،٣٨١  ،٣٧٧  ،٣٥٤  ،٢٧٨
 ،٥١ م١٦/٢،   ،٥٠٧  ،٤٢١  ،٤١١
 ،١٠٠  ،٨٩  ،٨٨  ،٥٥  ،٥٣  ،٥٢
 ،١٧٦  ،١٧٤  ،١٣٤  ،١٣٢  ،١٠٢
 ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢١٢  ،٢٠٩  ،٢٠٨
 ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٥٤  ،٢٥١  ،٢٤٧
 ،٣٦٩  ،٣٥٥  ،٣٠٤  ،٢٩٧  ،٢٨٣
 ،٤٠٣  ،٤٠١  ،٣٨٠  ،٣٧٩  ،٣٧٨
٤١٠، ٤٣٥، م٢٤/٣، ٢٥، ٢٦، ٧٢، 
 ،١٠٢  ،١٠١  ،٩٩  ،٩٨  ،٩٣  ،٨٢
 ،١٧٠  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٠٩  ،١٠٨
 ،٢٥٣  ،٢١١  ،٢٠٨  ،١٩٧  ،١٩٤
 ،٣٢٤  ،٣١٢  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٨٩
 ،٣٩٧  ،٣٨٦  ،٣٥٤  ،٣٣٦  ،٣٣١
 ،٤٤٥  ،٤١٩  ،٤١٢  ،٤٠٨  ،٣٩٨
 ،١٠٧  ،٩١  ،٨٧  ،٦٩  ،٢٩ م٢٢/٤، 
 ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٤  ،١١١  ،١٠٨
 ،٢٣١  ،٢٣٠  ،٢٠٥  ،١٦٦  ،١٤٩
 ،٢٦٠  ،٢٥٣  ،٢٣٩  ،٢٣٦  ،٢٣٣
 ،٣٣٠  ،٣٢٧  ،٣٠٩  ،٢٦٤  ،٢٦٣
 ،٤٢٥  ،٤٢٤  ،٣٨١  ،٣٣٧  ،٣٣١

 ،١٠٧  ،٨٥ م٧٣/٥،   ،٤٤٦  ،٤٢٦
 ،١٦٠  ،١٤١  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٥
 ،٢٦٧  ،٢٥١  ،٢٢٣  ،١٧٨  ،١٦١
 ،٤١٩  ،٤٠٤  ،٣٦٥  ،٣٥٨  ،٣٠٩
 ،٤٥٠  ،٤٤٧  ،٤٣٩  ،٤٣٨  ،٤٣١
 ،٥١ م٤٩/٦،   ،٤٧٠  ،٤٦٤  ،٤٥٢
 ،٩٧  ،٩٢  ،٩٠  ،٨٩  ،٨٣  ،٧٣  ،٥٥
 ،١٦٥  ،١٤٧  ،١١٣  ،١١١  ،١٠٠
 ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،٢٤٤  ،٢٠٣  ،١٩٠
 ،٣٨٦  ،٣٤٦  ،٣٠٧  ،٣٠٣  ،٢٨٧

٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢
عمر بن شيبة م٣٩٥/١• 
عمر بن عبد الجبار م٢٢٥/٥• 
عمر بــن عبد العزيــز م٣٢/٢، ١١٧، • 

 ،٣٨٧  ،٣٧٨  ،٢٢٧  ،١٧٦  ،١١٩
م٤٠٥/٤،   ،٣٢٤  ،٢٩٧ م١٠١/٣، 
 ،١٥٩ م٥١/٦،   ،١٤١ م٧٣/٥،   ،٤٦٠

٢٨٧
عمر بن قدم، أبو المؤرج م١٢٠/٦• 
عمران بن الحصين م١٢٨/١، م٥٢/٢، • 

م٧٦/٣،   ،٤١٠  ،٢١١  ،١٩٤  ،١٩٣
٣١٩، ٣٢٠، م٦٩/٤، م٣٢٩/٦

م٢٩٤/١، •  الشــافعية)  (من  العمراني 
م٥٠/٤،   ،٤٢٠ م٣٣٩/٣،  م٣٤٦/٢، 
 ،١١٦  ،٧٩ م٢٩/٥،   ،٢٢٣  ،٦١

٢٠٨، ٢٥٣
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عمرة م٢٦٤/٤• 
عمرو م٣٩٥/٣• 
عمرو بن حزم م١٥٦/٤، م٣١٩/٥• 
م٢٨٣/٤، •  خارجــة  بــن  عمــرو 

م٢٣٥/٦
عمرو بــن دينــار م١٣١/٢، م٥٦/٤، • 

م٥٩/٦
عمرو بن سلمة م٢٠٢/٤، م٣٧٣/٦• 
م١٣٢/٢، ٤٠٦، •  عمرو بــن شــعيب 

 ،٢٧١ م٢٧٠/٤،   ،٣٥٤ م٢٤٩/٣، 
٤١٥، م١٨٠/٥، ٣٦٨، ٤٣٩، م٥٣/٦، 

٢٩٩
عمرو بــن العــاص م٢٠٩/١، ٤٠١، • 

م٣٧٩/٢، م٩٠/٤، ١٣٠، م١٨٥/٦
عمرو بن عبيد م٣٦٤/٥، م٢٩٣/٦• 
عمرو بن يحيى م٤١٠/٤• 
م٣٢٦/٢، •  الشــافعية  مــن  عميــرة 

م٥١/٤
العنبري م٢٠٤/١، م٤٤٧/٤، م٢٢٨/٥• 
الزيديــة •  مــن  القاضــي  العنســي، 

 ،٣٨٤ م٣٥٠/٣،  م٣٩٥/٢،  م٢٤٢/١، 
م١٢/٤، م٢٤٤/٥

العوتبي = سلمة بن مسلم• 
عون م٣٢٤/٣• 
الجشــمي، •  مــالــك  بــن  عــوف 

أبو األحوص م٤٣٩/٥

م١٤٤/٣، •  م١٢/٢،  القاضــي  عياض، 
٤٠٨، م٩/٤، ٣١٨، م٧٣/٥، م١٠٢/٦

عيسى بن أبان من الحنفية م٣٢٥/٥، • 
م٢٣١/٦

م١٢/٢، ٦٩، •  م٤٦٣/١،  عيســى 0 
م٦٣/٦،   ،٤٢٦ م٩١/٥،  م٢٩٣/٤، 

٦٤
العينــي، بدر الدين (مــن الحنفية) • 

 ،٥١٥  ،٥١٠  ،٤٥٩  ،٩٤ م٤٣/١، 
 ،٩٦  ،٩٥  ،٧٥  ،٥٤  ،٢٠ م١٢/٢، 
 ،١٩٣  ،١٥٣  ،١٣١  ،١٠٦  ،٩٩
 ،٤١٥  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٢٠٦  ،١٩٨
٤٤٠، م١١٥/٣، ١٧٨، ٢٠٢، ٢٢٦، 
 ،٢٦٣  ،٢٦١  ،٢٥٨  ،٢٤٨  ،٢٢٨
 ،٢٢ م٥/٤،   ،٤٦٣  ،٣٣٥  ،٣١٩
 ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٣٩  ،١٢٩  ،٧٢
 ،٣٣٢  ،٣٣٠  ،٣١٨  ،٢٢٦  ،١٦٣
 ،٣٦٣  ،٣٥٢  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٤٠
 ،٥١ م٢١/٥،   ،٤٥٠  ،٣٨١  ،٣٧٩
 ،٣٠٨  ،١٦٩  ،١٠٩  ،١٠٣  ،١٠٢
 ،٤٦١  ،٤٥٨  ،٣٨١  ،٣٣٩  ،٣٣٤

م٥٤/٦، ٢٠٤

Æ

الغامدية م٤٩٣/١، م٢١٣/٢، م٢٤٥/٣• 
غانم م١٥٠/٦• 
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الغزالــي، أبــو حامــد (الشــافعي) • 
 ،٣٧٢  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٢٠٧ م١٩٢/١، 
 ،٢٨٢  ،٢٢٦ م٦٨/٢،   ،٥١٥  ،٤٣٧
 ،٢٥٢  ،٢٢١  ،١٧٥ م٤٢/٣،   ،٢٩١
م١٧/٥،   ،٢٣٥  ،٩٨ م٤٤/٤،   ،٣٥٦
 ،٢٦٦  ،٢٤٣  ،٨٩  ،٨٧  ،٧٤  ،٦٥
 ،٣٨٠  ،٣٧٦  ،٣٤٦  ،٣٤٠  ،٣٣٤
 ،٣١ م١٨/٦،   ،٤٤٤  ،٤١٠  ،٣٨٤
 ،٢١١  ،١٧٤  ،١٥٤  ،١٠٦  ،٨٥  ،٤٥

٤١٧، ٤٣٨
غضيف بن الحارث م٣٢٨/٤• 
غيالن الثقفي م٢٣٨/٦• 

±

الفارسي م٢٤٩/٢، م٤١١/٥• 
الفاسي أبي عمران م٣٩/١• 
فاطمة بنت حبيش م١٢٢/٢، م٢٧٨/٥• 
فاطمة بنت الحسين م٤٢٠/٢• 
فاطمة بنت رســول اهللا ژ م٣٠٥/٢، • 

 ،٣٤٦  ،٢٣٣ م٢٣١/٤،   ،٢٤٧ م٧/٣، 
 ،٩٧ م٨٣/٦،   ،١٩٨  ،١٩٥ م١٤٣/٥، 

٢٥٩، ٢٦١
فاطمة بنت قيس م٢٤٤/٦، ٣٠٣• 
الفاكهاني م١٣٩/٤• 
الفتوحي (الحنبلي) م٤٤٥/١، م٣٠٩/٢، • 

٤١٤، م٤٥/٥، م٢١٠/٦، ٣٥٤، ٤٤٤

م٣١٧/١، ٣٥٨، ٣٥٩، •  الرازي  الفخر 
 ،٤٤٢  ،٤٢٠  ،٣٩٩  ،٣٩٢  ،٣٨٧
 ،٤١٤  ،١٨٥  ،٧١ م٧٠/٢،   ،٤٤٧
 ،٣٨٦  ،٤١ م٤/  ،٤٥٨  ،٤٥٧ م٣/
م١٠/٦،   ،٤١١  ،١٢٦ م٨٩/٥،   ،٤٣٠
 ،١٤٢  ،١٣٨  ،١١٧  ،٧١  ،٧٠  ،١١
 ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٤٢  ،١٥٤  ،١٤٩

٣٠٤، ٣٥٨
فرعون م٨٤/١، م١٨٧/٢، م٧٠/٦• 
فرقد م٢٠/٢• 
فرة بن خالد م٣٢٤/٣• 
الفريعة م١٢٢/٥• 
الفضل م١٤٣/٢• 
الفضل بن زياد م٢٦١/٣• 
الفضيل بن عياض م٤٢٨/٥• 
فهمي الحسيني م٤٧/١• 
الفيروزآبادي م١٦/٦• 

¥

القاسم م٥٠٤/١، م٤٠٣/٢، م١٤٤/٤، • 
٣٣٦، م١٧١/٥

القاســم بــن ســالم = أبو عبيــد، • 
القاسم بن سالم

 • ،١٤٩ م١٨/٣،  محمــد  بن  القاســم 
م٢٢٨/٤، ٢٣٦، م١٤٦/٦

القاسم (الزيدي) م٢٨٩/٣• 
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القاسمي م٢٠٧/١• 
قاضي خان م٤٣/١، ٢٤٠، م٣١٣/٢• 
م٩٧/٢، ١٨٣، ١٨٥، •  م٣٢٥/١،  قتادة 

 ،٣٩٧ م٣٣٢/٣،   ،٣٧٣  ،٣٤٢  ،٢٦٠
 ،٢٥٦  ،٣٧ م٣٥/٥،   ،٤٤٧  ،٣٥٨

٣٤٣، ٤٥٦
القتيبي م١٤١/٥، ١٤٢• 
قدار بن قديرة، الشقي م٢٨٠/٢• 
القدوري (الحنفي) م٢٠٠/١، م١٦٥/٢، • 

٣٢١، م٤٩/٣، ٥٠، ١٥٤
الديــن، •  شــهاب  القرافــي، 

أبو العبــاس، أحمــد بــن إدريس 
م٢١/١، ٣٣، ٣٥، ٥١، ٦٠، ١٠١، 
 ،٢٦٢  ،٢٢٢  ،١٧٤  ،١٧١  ،١٠٥
 ،٢٩٣  ،٢٨٩  ،٢٨٢  ،٢٧٦  ،٢٦٦
 ،٤٥٩  ،٤٤٥  ،٤٣١  ،٣٦٠  ،٣٤٧
 ،١٢٤  ،٩١  ،٨٣  ،٧٣ م٣٠/٢، 
 ،٣١٧  ،٣٠٩  ،٢٤٣  ،٢٠٠  ،١٩٩
م٣٥/٣،   ،٣٣٠، ٣٦٥، ٤٤٧، ٤٦٧
 ،١٧٥  ،١٦٠  ،١١٥  ،٤٥  ،٤٢
 ،٤٢٧  ،٣٩٠  ،٣٨٩  ،٢١٧  ،١٧٩
 ،٦٣  ،٦٠  ،٤٩ م١٦/٤،   ،٤٥٢
 ،١٧٩  ،١٦٦  ،١٢٦  ،١١٣  ،١٠١
 ،٢٦٢  ،٢٣٨  ،٢٣١  ،١٩٤  ،١٨٩
 ،٣٧٦  ،٣٧٤  ،٣٦١  ،٣١٥  ،٢٨٢
 ،٤٢٨  ،٤١٢  ،٤١١  ،٣٩٣  ،٣٩٠

٤٣٣، م٤٦/٥، ٥٧، ٧٩، ٨٢، ٩٥، 
 ،٢٣٥  ،٢٠١  ،١٢٤  ،١٢٢  ،٩٨
 ،٤٦٩  ،٤٢١  ،٣٢٥  ،٢٧١  ،٢٦٥
 ،١١٢  ،١٠٩  ،٢٤  ،٢٣ م١٠/٦، 
 ،١٤٦  ،١٤٣  ،١٤٠  ،١٣٥  ،١١٥
 ،٣٥٠  ،٢٢٦  ،١٨٩  ،١٧٥  ،١٦١

٣٩١، ٣٩٣، ٤٣٨، ٤٤١
القرشي أبي عبد اهللا الشافعي م٣١/١• 
 • ،٣٩٢ م٣٤٤/١،  (المالكي)  القرطبي 

 ،٥١٥  ،٥١١  ،٥٠٠  ،٤٨٦  ،٤٨٤
 ،٣٣٤  ،٢٧١  ،٢٥٣  ،١٩٥ م٩٩/٢، 
م٧٣/٣،   ،٤٣١  ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٦٠
 ،١٦١  ،١٦٠  ،١٥٤  ،١٢٩  ،١٢٨
م٧٩/٤،   ،٢٣٤  ،٢١١  ،٢٠٤  ،٢٠٢
 ،٢٩٥  ،٢١٢  ،٣٦ م٣٥/٥،   ،٣٧٤

٣٤٣، ٤٦٢، ٤٦٦، م٣٢٩/٦
القشيري م٢٧٤/٤، م٣٣٥/٥، ٤٢٤• 
القضاعي، الشهاب م٤٥٣/٥• 
يوسف •  بن  أطفيش = محمد  القطب 

الشيخ، المغربي
قطرب م٣٨٩/٦، ٤٠٢• 
(الشــافعي) •  الشاشــي  القفــال، 

م٣٤٣/٢، ٤٢٤، م٣٢٧/٥، م١٠٢/٦، 
٢١١، ٤١٥

قلبي، صديق إبراهيم 0 م٣٧٨/٦• 
قليوبي م٣٢٦/٢، م٥١/٤، ٢٨٠• 
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القمولي م٤٤/١• 
قندوز الماحي م٥١/١• 
قيس م٣٧٣/٢• 
قيس بن عاصم م٣٤٣/٥• 
قيصر م٧٤/٦• 

∑

 • ،٢١٣ م٤٣/١،  (الحنفي)  الكاســاني 
 ،٣٣٠  ،٢٦٠ م١٥٨/٢،   ،٤٣٧  ،٤٢٠
٣٦٥، ٤٠٤، ٤٥٥، م٦١/٣، ٦٤، ٩٤، 
 ،٣٤٢  ،٢٧٩  ،٢٠٦  ،١٨٢  ،١٧٥
 ،٣٩٧  ،٢٤٠ م١٥٣/٤،   ،٤٦٩  ،٤٦٦
 ،٢٠٧  ،١٦٢  ،٨٤ م٦٧/٥،   ،٤١٩

م١٧٠/٦
الكاندهلوي م٥٩/٦• 
الكرخي (الحنفي) م٣٠/١، ٣١، ٣٢، • 

 ،٣١٧  ،٢٣٠  ،١٧٣  ،٥٨  ،٣٤  ،٣٣
 ،٣١٢  ،١٦١  ،٣٩ م١٠/٦،   ،٣٢٠

٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦٧
الكرماني م٩٤/١، م١٥٣/٢، ٤١٤• 
الكسائي م٢٨٨/٥، ٢٨٩• 
كسرى م٧٤/٦• 
كعب بن األشرف م٢٢٩/٣، م٣٥٣/٤• 
كعب بن عجرة م١٢٥/٣• 
كعب بن مالك م٩٥/٢، ٣٣٠، م١٣٩/٤• 
(الحنفــي) •  الهمــام  ابــن  الكمــال 

م١٨٥/٣،   ،٤٤٣ م٣٢٠/٢،  م٤٧٤/١، 
م٤٢/٥،   ،٤٣٣ م١٥٣/٤،   ،٢٥٥
١٩١، م٢٣/٦، ٣٢، ٩١، ١٠٩، ١٢٤، 
 ،٣٢٥  ،٣١٨  ،٣٠١  ،١٣٩  ،١٣٤

م٣٩٩/٦، ٤٤٤
 • ،١٧٧  ،١٤٤ م١٤٢/١،  الكنــدي 

 ،٣٤٣  ،٣٢٢  ،٣٠١  ،١٠١ م٩٣/٢، 
 ،٤٣٣  ،٤٣٠  ،٤٢٦  ،٤٢١  ،٤٠٨

٤٣٧، م٢٦/٣، م٤٣١/٦، ٤٣٢
الكندي = أحمد بن عبد اهللا الكندي• 
الكندي = محمد بن إبراهيم الكندي• 
كوثر بن حكيم م٢٣٣/٣• 

∫

الاللكائي م٣٥١/٣• 
اللخمي م٨٧/٢، م٦٠/٤، ٣٦١• 
اللقاني م٥٠٦/١، م٣٨٤/٥• 
لقمان 0 م٩٨/٤• 
اللكنوي (الحنفي) م٣٢٠/٦، ٣٢٤• 
لوط 0 م١٨٧/٣• 
م٢٨/١، ٩٥، ٩٦، •  الليث (بن سعد) 

 ،٣٦٩  ،٣٦٠  ،٢٣١  ،١٨٨  ،١١٧
 ،١٢٦  ،٩٨  ،٨٩ م١٨/٣،   ،٣٨٧
م١٣٠/٤، ٤١٦، م١٧٨/٥، م١٤٧/٦، 

م٣٩٢/٦
الليث العابس م٦٢/١• 
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Ω

المازري م٧٧/٢، م٩/٤• 
ماعــز م٤٩٣/١، م٢١٣/٢، م٢٤٢/٣، • 

٢٤٥، م١٠٨/٦
ماعز األسلمي م٢٢٣/٢• 
ماعز بن مالك م٤٦٢/٤، ٤٦٣• 
م٣٢/١، ٣٨، ٣٩، •  أنــس  مالك بــن 

 ،٥٧، ١١٨، ١٣١، ١٤٣، ١٥٥، ١٦٠
 ،٢١٧  ،٢٠١  ،١٨٧  ،١٨٢  ،١٧٦
 ،٣٣٨  ،٣٣١  ،٣٢٥  ،٣٢٣  ،٢٧٢
 ،٤٠٨  ،٣٩٨  ،٣٨٨  ،٣٨٥  ،٣٧٧
 ،٤٦٥  ،٤٥٣  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٤٤
 ،٢٦  ،١٣ م٨/٢،   ،٥٠٤  ،٤٨٠  ،٤٧٨
 ،٨٠  ،٧٩  ،٧٤  ،٦٣  ،٤٢  ،٣٩  ،٣٧
 ،٨٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ١٠٠، ١٠٥
 ،١١٤  ،١١٣  ،١١١  ،١١٠  ،١٠٦
 ،١٤١  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١١٩  ،١١٨
 ،١٧٩  ،١٥٩  ،١٥٣  ،١٤٩  ،١٤٢
 ،٢٠١  ،٢٠٠  ،١٩٨  ،١٩٤  ،١٨٣
 ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٣٨  ،٢٣٣  ،٢١٤
 ،٣١٣  ،٣٠٥  ،٢٩٩  ،٢٨٩  ،٢٨٨
 ،٣٨٣  ،٣٦٩  ،٣٦٢  ،٣٥٥  ،٣١٨
 ،٤٠٠  ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٧  ،٣٨٦
 ،٤١٢  ،٤١١  ،٤١٠  ،٤٠٥  ،٤٠٣
 ،٤٥٥  ،٤٤٣  ،٤٣٥  ،٤٢٤  ،٤٢٢
م٩/٣، ١٠، ١١، ١٨، ٣١، ٣٥، ٥١، 

 ،١١٧  ،١٠٧  ،٨٦  ،٨٥  ،٧٥  ،٧٢
 ،١٤٤  ،١٤٢  ،١٢٦  ،١١٩  ،١١٨
 ،١٦٧  ،١٦٤  ،١٦١  ،١٦٠  ،١٤٨
 ،٢٠٧  ،١٩٨  ،١٧٢  ،١٧١  ،١٦٨
 ،٢٤٤  ،٢٢٣  ،٢١٤  ،٢١٢  ،٢١١
 ،٢٨٩  ،٢٨٥  ،٢٨٣  ،٢٧٧  ،٢٤٨
 ،٣٣١  ،٣١٧  ،٣١٣  ،٣٠٥  ،٢٩٤
 ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٥١  ،٣٤٥  ،٣٣٢
 ،٣٩٤  ،٣٩٣  ،٣٩٠  ،٣٧٨  ،٣٧٣
 ،٤١٦  ،٤٠٧  ،٤٠٣  ،٤٠٢  ،٣٩٩
 ،٤٦٧  ،٤٦٦  ،٤٥٣  ،٤٤٤  ،٤٣٦
 ،٤٩  ،٣٢  ،٢٧  ،٢٣ م٩/٤،   ،٤٦٨
 ،١٣٠  ،١٠٢  ،٩٢  ،٩٠  ،٦٩  ،٦١
 ،١٥٣  ،١٤٩  ،١٤٦  ،١٣٦  ،١٣٢
 ،٢٢٦  ،٢٢١  ،١٩٩  ،١٨١  ،١٨٠
 ،٢٧٠  ،٢٦٣  ،٢٥٣  ،٢٣٦  ،٢٣١
 ،٣٢٩  ،٣١٦  ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٨٨
 ،٣٧٠  ،٣٦٧  ،٣٥٣  ،٣٣٥  ،٣٣٣
 ،٤٠٧  ،٣٧٨  ،٣٧٦  ،٣٧٤  ،٣٧٢
 ،٤٣٨  ،٤٢٠  ،٤١٦  ،٤١١  ،٤١٠
 ،٦٢  ،٤٠ م٧/٥،   ،٤٦٨  ،٤٦٠  ،٤٤٨
 ،٦٣، ٧٠، ٧١، ٨٢، ٩٩، ١٠٥، ١٠٧
 ،١٦٨  ،١٥٠  ،١٤١  ،١٣٥  ،١٢١
 ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢٠٨  ،٢٠٤  ،١٩٢
 ،٣٠٧  ،٢٦٢  ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٢٤
 ،٣٥٧  ،٣٤٢  ،٣٢٢  ،٣٢١  ،٣٠٨
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 ،٤٦٥  ،٤٥٢  ،٤٥١  ،٣٧٧  ،٣٦٥
م٥٢/٦، ٧٧، ٨٥، ١٠١، ١٤٦، ١٥٨، 
 ،٢٢٧  ،٢١٤  ،١٧٦  ،١٦٦  ،١٦٢
 ،٣٠٧  ،٢٨٧  ،٢٦٨  ،٢٥٧  ،٢٤٠
٣١٣، ٣٢٢، ٣٩٢، ٤١٤، ٤١٨، ٤٢٠

مالك بن دينار م٤٢٨/٥• 
مالك بن غسان م٤٢٩/١• 
المأمون م٤٥١/٥• 
 • ،٢٠٢ م٣٥/١،  (الشافعي)  الماوردي 

 ،٤٣٢  ،٤٢٠  ،٣٨٨  ،٣٧٧  ،٣٣٢
٤٦٨، ٤٧١، م٣٧/٢، ٨٩، ٩١، ١٢٧، 
 ،٢٨٢  ،٢٧٩  ،٢٥٧  ،٢٥٠  ،١٦٦
 ،٤٥٦  ،٣٥٠  ،٣٣١  ،٣٢٣  ،٢٩٤
 ،٦١  ،٥٢  ،٣٦ م٩/٣،   ،٤٦٤  ،٤٦١
 ،١٥٤  ،١٤٩  ،١٤١  ،١٢٥  ،١٢٤
 ،٣٥٦  ،٣٠٢  ،٢٨٤  ،٢١٧  ،١٩٠
 ،٤٤٤  ،٤٠٩  ،٣٨٣  ،٣٨٠  ،٣٧٤
 ،١١٦  ،٦٤  ،٢٨  ،١٦ م٩/٤،   ،٤٦٩
 ،٣٩٤  ،٢٤٩  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٣٥
٤١٩، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٥٠، م٨/٥، ١٧، 
 ،١٧٠  ،١٤٦  ،١٢٢  ،١١٩  ،٩٥  ،٧٩
 ،٢١٦، ٢٤٣، ٢٧٥، ٣٠٣، ٣١٦، ٣٢٠

٤٥٣، ٤٥٦، م٤٥/٦، ٥٥، ٤١٧
المباركفوري م١١/٥، م٥٤/٦• 
م٦٩/٢، •   ،٤٣٥  ،٣٨٧ م٢٤٧/١،  مجاهد 

 ،٤٥٩  ،٤٢٥  ،٢٨٧  ،٢٥٣  ،١٨٥

م٥٨/٣، م٦٥/٤، ٤٦١، م١٣٢/٥، ٣٤٦، 
 ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٤٠٢  ،٣٧٣  ،٣٧٠  ،٣٦٦

٤٠٩، ٤٢٤، م١٦٩/٦، ١٩٧
المجلسي م١٩٥/٢• 
المحاملي م٤٢/١، ٤٣، م٣٢/٤، م٤٥/٦• 
محرز التونسي م١١١/٣• 
محسن بن علي بن أبي طالب م٨٣/٦• 
المحشي م٣٢١/١• 
المحالوي م٢٥٥/٣• 
المحلي، جالل الدين م١٩/١، ٢٢٥، • 

 ،٢٦٥ م١٠٦/٦،  م١٨٦/٣،  م٣٩٥/٢، 
٣٩٩

محمد أبو زهرة م٧/١، ٦٣• 
محمد أبو سعيد الخادمي م٤١/١• 
محمد أبو الفتح الحنفي م٤٠/١• 
م٤٦/١، •  (الجنــدي)  أميــن  محمد 

م٤٥١/٥
محمد بن إبراهيم البخاري م٣٤/٦• 
محمد بن إبراهيم الجاجرمي م٣٣/١• 
م٦٤/١، •  الكندي  إبراهيم،  بن  محمد 

 ،١٥٨  ،١٣٠  ،١٢١  ،١١٥  ،٨٩  ،٧٦
 ،٢١٧  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨١  ،١٦٤
 ،٢٣٨  ،٢٣٢  ،٢٣٠  ،٢٢٥  ،٢٢١
 ،٢٩٠  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٤٠  ،٢٣٩
 ،٣٢٠  ،٣١٢  ،٣٠٣  ،٣٠١  ،٢٩١
 ،٣٧٦  ،٣٦٢  ،٣٤٥  ،٣٤٢  ،٣٣٩
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 ،٤٦٧  ،٤٣٥  ،٤٣٤  ،٤١٣  ،٤١٠
 ،٤٣  ،٣٤  ،٢٣ م٩/٢،   ،٤٨١  ،٤٦٩
 ،٢٤٨  ،١٧٤  ،١٥٥  ،١٢٥  ،٧١  ،٦٣
 ،٣٠٣  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٥٩  ،٢٥٥
 ،٩٣  ،٥٨  ،٥٥ م٤٤/٣،   ،٤٤٨  ،٣٢٢
 ،١٦٤  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٠٧  ،١٠٦
 ،٣٢١  ،٢٦٣  ،٢٦٢  ،٢٣٧  ،١٩٦
م١٣٤/٤،   ،٤٣٤  ،٣٩٨  ،٣٤٧  ،٣٤٤
 ،١٧٧  ،١٧٤  ،١٦٥  ،١٥٢  ،١٤٧
 ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٢
 ،٣٤٢  ،٣١٢  ،٢٩٩  ،٢٩٥  ،٢٤٢
 ،٤١٣  ،٣٩٥  ،٣٧٥  ،٣٧٢  ،٣٦٣
م١٣/٥،   ،٤٧٠  ،٤٦٧  ،٤٥٥  ،٤٤٨
 ،١٣٧  ،٨٠  ،٦٤  ،٦١  ،٤٧  ،٤٦  ،٣٤
 ،٣٤٤  ،٣٣٣  ،٢٧٧  ،٢٤٤  ،١٦١
 ،١٧٢  ،٨٦ م٧٨/٦،   ،٣٧٥  ،٣٦١

٣١٤، ٣٢٦، ٣٦١، ٤١٤، ٤٤٣
محمد بن أبي بكر م٢٣١/٥• 
محمد بن أحمد محمد المكناســي، • 

ابن غازي م٣٩/١
بعظوم، •  المعــروف  أحمد  بن  محمد 

أبو عبد اهللا م٣٧/١
محمد بن أحمد ميارة م١١٢/٣• 
محمد بن إسحاق م١٢٦/٣• 
محمــد بن إســماعيل البخــاري = • 

البخاري، محمد بن إسماعيل

محمد بــن إســماعيل الصنعاني من • 
الزيديــة م٣١٦/١، م٧٩/٢، م١٨٦/٣، 
م٤٦/٥، ٢٤٦، م١١٦/٦، ١٤٠، ١٧٥، 

٢٣٠، ٢٩٢، ٢٩٨، ٣٠١، ٤٣٨
محمد بن بركة م٦٤/١، ٦٥، ٦٦، ٦٨، • 

 ،٧٧  ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣  ،٧١  ،٧٠
 ،١٥٨  ،١٥٢  ،١٤٤  ،١٤٢  ،١٢٩  ،٨٩
 ،١٧٢، ١٩٠، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٥٢، ٢٥٣
 ،٢٦٩، ٢٩٨، ٣٠١، ٣١١، ٣١٢، ٣٢٦
 ،٣٢٩، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٨٤
 ،٤٤٨، ٤٤٩، ٤٦٢، ٤٨٧، ٤٨٨، ٥٠٩
 ،٢١٤  ،١٤٠  ،٧٨  ،٦٤  ،٤٧ م١٦/٢، 
 ،٢٣٦، ٢٤٨، ٢٦٨، ٣٣٦، ٣٤٤، ٣٤٧
 ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٣٨٥  ،٣٦٧  ،٣٥١
 ،٧٠  ،٦٧  ،٦٦ م٦٤/٣،   ،٤٦١  ،٤٦٠
 ،١٩٥  ،١٦٧  ،١٥٦  ،١٣٢  ،٧٤  ،٧٢
 ،٣٥٥  ،٣٢٨  ،٣١٢  ،٢٤٢  ،٢٤١
 ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٣٤  ،٤٢٢  ،٣٧٢
م٣٩/٤، ٥٣، ٧٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٥٢، 
 ،٣١٠  ،٢٩٩  ،٢٧١  ،٢٦٨  ،٢٥١
 ،٣٧٢  ،٣٧٠  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٣١
م٧٨/٦،   ،١٨٣ م١٨/٥،   ،٤١٥  ،٣٧٤
 ،٨٥، ١١٧، ١٦٨، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٩
 ،٤٤٣  ،٤١٢  ،٣٥٣  ،٣٢٥  ،٣١٤
 ،٤٥٣  ،٤٥١  ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٤٤٦

٤٥٧، ٤٥٨
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م٢٢/٣، •  م٢٢٢/٢،  محمد بن جعفــر 
 ،٤٥٥  ،٤٠٧  ،٣٠٣  ،٣٠١  ،٢١٩
 ،٣٦٠  ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠ م٦٢/٤، 
 ،٤٠٩  ،٤٠٦  ،٤٠٤  ،٣٩٠  ،٣٨٩
م١٤٢/٥، ١٦٠، ٤٠٤، م٨٦/٦، ٤٣٣

محمد بن جعفر، أبو بكر م٢٩٣/٦• 
محمد بن جعفر الخزاعي م٤٣/٦• 
محمد بن الحسن الحجوي م٤٣٤/٦• 
الشيباني، صاحب •  الحسن  بن  محمد 

 ،٢٨٩  ،١٠٨ م٢٩/١،  حنيفــة  أبــي 
 ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٣  ،٢٩٢  ،٢٩١
 ،١٨٩  ،١٣٧  ،١٢٨  ،٩٥ م١٣/٢، 
 ،٢٩٢  ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢١٤  ،٢٠١
 ،٤٠٠  ،٣٩٢  ،٣٩٠  ،٣١٨  ،٢٩٥
 ،٢٩  ،١٧ م٦/٣،   ،٤٣٨  ،٤٣٤  ،٤٢٠
 ،١٤٤  ،١٢٦  ،١٢٥  ،٨٩  ،٦٣  ،٣٤
 ،٣٠٢  ،٢٣٩  ،٢١٧  ،١٩٧  ،١٦٩
 ،٣٣١  ،٣١٨  ،٣١٦  ،٣١٣  ،٣٠٥
 ،٣٩٢  ،٣٨٠  ،٣٥٨  ،٣٤٥  ،٣٣٢
م٦٨/٤،   ،٤١١  ،٤٠٣  ،٤٠٢  ،٣٩٨
 ،٢٩١  ،٢٦٩  ،٢٣٨  ،١٢١  ،٩٠  ،٨٧
 ،٧٩ م٣٩/٥،   ،٣٨٥  ،٣٤٧  ،٣١٥
 ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٥٤  ،١٤٤  ،١٣٨
 ،٢٦٠  ،٢٥٥  ،٢٢٩  ،١٩٩  ،١٧٦
م١٣/٦،   ،٣١٥  ،٣١٢  ،٢٨٨  ،٢٧٣

١٢١، ١٤١، ٢٧٣، ٤٤٧، ٤٥٠

محمد بن رشد = ابن رشد، محمد• 
محمد بن الزبيري م٣٧/١• 
محمد بن سحنون م٣٥٣/٤• 
محمد بن سعود م٤١/١، ٤٩• 
(القحطانــي) •  ســعيد  بــن  محمــد 

م٢٥٩/٢، م٣٣٧/٥
محمد بن سليمان الصرخدي م٣٦/١• 
محمد بن سيرين = ابن سيرين (محمد)• 
محمد بن شجاع م٢٣٢/٦• 
م٤٢٥/٣، •  العثيمين  صالح  بن  محمد 

م٦/٤، ٤٣٣، م١١/٥، ١٦، ٩٩، ١٥٥، 
١٩٣، ٤٤١

محمد بن عبد اهللا بن راشــد البحري • 
القفصي م٣٣/١

محمد بن عثيمين م٣٨٦/٤• 
محمــد بــن علي بــن أبــي طالب • 

م٢٠٤/٦
محمد بن عمر بن أبي ســتة الحربي، • 

اإلباضي م٤٥٥/١، م٤٥٥/٢، م١١٨/٤
محمد بن لبيد م٢٥٢/٦• 
محمد بن المحبر بــن علي الرعيني • 

م٤٥١/٥
محمد بن محبوب م٤٣٥/١، م١٧٨/٤، • 

م٣٤٧/٥، م٢٠/٦
محمــد بن المســبح مــن اإلباضية • 

م٢٦/٣



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٢٠٦

محمد بن مسلمة م١٤٨/١، م٢٢٩/٣، • 
م٣٥٣/٤، م٣٥٨/٥

محمد بن المطهر م٥٢/٤• 
محمد بن مفلح م٦٥/٤• 
محمد بن يحيى بــن محمد المختار • 

م٣٨/١
أطفيش، •  القطب،  يوسف،  بن  محمد 

م٩٣/١، ٩٥، ١٠٤،  المغربي  الشيخ، 
 ،٣٣٠  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،١٩٤  ،١٩٣
 ،٣٧٠  ،٣٥٤  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣١
 ،٤٤٤  ،٤٢٥  ،٤١٩  ،٤٠٠  ،٣٩٩
٤٩٤، ٥٠٢، ٥١٤، م٢٨/٢، ٣٠، ٤٢، 
 ،١٤٤  ،١١٨  ،١١٧  ،٩٤  ،٩٠  ،٥٣
 ،١٧٠  ،١٦٤  ،١٦٢  ،١٦٠  ،١٥٨
 ،١٩٦  ،١٩٣  ،١٩٢  ،١٧٨  ،١٧٧
 ،٢٣٠  ،٢٢٨  ،٢٢٥  ،٢٠٢  ،١٩٧
 ،٣٠٦  ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٩٢  ،٢٣٢
 ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٢٣٦  ،٣٠٨
 ،١٠  ،٨ م٥/٣،   ،٤٢٢  ،٣٩٣  ،٣٥٤
 ،١١١  ،٩٨  ،٨٨  ،٧٧  ،٣٠  ،٢٢  ،٢٠
 ،١٢٧  ،١٢٥  ،١٢٢  ،١١٧  ،١١٤
 ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،١٧٠
 ،٢٨٢  ،٢٧٦  ،٢٣٨  ،٢٣٣  ،٢٣٢
 ،٤٣٩  ،٤١٦  ،٣٦٧  ،٣٥٨  ،٢٩٧
 ،٩٣  ،٤٢  ،٣٩ م١٠/٤،   ،٤٤٧  ،٤٤٦
 ،١٤٢  ،١٣٧  ،١٣٣  ،١٠٤  ،٩٦  ،٩٥

 ،٢٩٣  ،٢٩١  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٤٣
 ،٤٤٠  ،٤٣٧  ،٣٧٩  ،٣٦٦  ،٣٤٦
٤٤٩، ٤٥١، ٤٧١، م٣٧/٥، ٥٩، ٧٦، 
 ،١٣١  ،١٢١  ،١١٤  ،٩١  ،٨٩  ،٨٣
 ،٢٦٤  ،٢٢٢  ،٢١٩  ،١٦٩  ،١٤٣
 ،٣٧٨  ،٣٦٦  ،٣٠١  ،٢٩٤  ،٢٧٠
 ،٤١٥  ،٣٩٨  ،٣٩٦  ،٣٨٤  ،٣٨٢
 ،٤٦٣  ،٤٥٠  ،٤٤٧  ،٤٣٣  ،٤٢٥
م٩/٦، ٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣٨، ٤٢، ٤٦، 
 ،٦٦  ،٦٣  ،٦٢  ،٥٣  ،٥٢  ،٥١  ،٤٩
 ،١٢٤  ،١١٣  ،١١٠  ،١٠٥  ،٩٠  ،٨٦
 ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٣  ،١٩٥  ،١٨٢
 ،٤٠١  ،٢٩٩  ،٢٨٣  ،٢٨٠  ،٢٢٩

٤٠٣، ٤٠٧، ٤١٨، ٤٤٦
محمد رشيد رضا م١١٢/١، م٣٣٤/٣، • 

م٣٤٦/٥، م١٢٨/٦
محمد الزحيلي م٢٨٢/٥• 
محمد سعيد المحاسني م٤٧/١• 
محمد سعيد مراد الغزي م٤٧/١• 
البورنو •  أحمـــد  بــن  صدقي  محمد 

الغزي م٤٨/١، ١٥٠، م٣٣/٢، م٣٧٢/٤، 
م٢٨٢/٥

محمد عبد الحي اللكنوي م١١١/٣• 
الشــيخ أمين •  ابن  الدين  محمد عالء 

عابدين م٤٦/١
محمد علي القروي م١٨/٤• 



٢٠٧ فـهــرس األعــالم

البركتي •  اإلحســان  عميــم  محمــد 
م٥٢/٢

محمد مصطفى الزحيلي م٣٣/٢• 
محمد مطيع الحافظ م٤٠/١• 
(التاجي) •  محمــد  بن  اهللا  هبة  محمد 

م١٦/١، ٤٠
محمود حمزة الحسيني م٥٧/١• 
محمود الكبش م٥٢/١• 
محمود مصطفى آل هرموش م٥/١• 
محيصة م٩٦/٢• 
مخبرة بن عامر م٣٣٦/٥• 
المختار بن عوف م٢٣٧/٣• 
المخزومية م٢٤٧/٣، ٢٤٩• 
المديوني م١٩٣/١، م١٩١/٦• 
 • ،٤٢٠ م٢٨٧/١،  (الزيدي)  المرتضى 

م٥٧/٣،   ،٤٤٣  ،٣٠٣ م٢٧٧/٢، 
 ،٤٠٠  ،٢٨٤  ،١٣٦  ،١٢٢  ،١١٦
٤١٢، ٤٢١، م١٩/٤، ٣٠، ٦١، ١٠٩، 
 ،٢٦٣  ،٤٣  ،٣٠ م٨/٥،   ،٤٥٠  ،٢٤١

٢٨٦، م١٧١/٦، ١٩٠، ٢٠٣، ٢٨٢
 • ،٣٠٤ م٢٩٥/١،  (الحنبلي)  المرداوي 

م٣٩١/٤،  م٢٥/٣، ٢٠٤، ٣٤٣،   ،٣٠٩
٣٩٩، ٤٠٢، ٤٦١، م٢٦٩/٥، م١٣٥/٦

المرغنانــي (المرغينانــي) (الحنفي) • 
م٢١٥/١، م٧٠/٣، ٣٧٧، م٢١/٥

المرهبي م٤٥٥/٥• 

 • ،٢٣٤ م٢٣٢/٣،  الحكــم  بن  مروان 
٢٣٥، م١٣٢/٥

المروزي = أبو إسحاق المروزي• 
مريع م١٨٣/٤• 
مريــم 7 م٣٦٣/٢، م٩٧/٤، ٢٤٨، • 

م١٣٠/٦
م٢٨٩/١، •  الشافعي)  المزني (صاحب 

 ،٢١٨  ،٢٠٧ م٢٦/٢،   ،٣٣٢  ،٢٩١
م٢٨/٣، ٣٥، ٨٦، ١١١، ١٧٢، ١٨٣، 
 ،٣٠٣  ،١٩٣ م٣٢/٤،   ،٢٢٢  ،٢٢١

٤٠٥، م٨/٥، م١٤٧/٦، ٣٤٩، ٤٣٦
المزي م٧٣/٥• 
المستورد العجلي م١٣٠/٥• 
مسروق م١٨٥/٢، ٣١٣• 
مسطح بن أثاثة م١٢١/٤• 
مسعود أفندي م٤٧/١• 
مسكين م٤٣/١• 
مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح) • 

 ،٥١٠  ،٥٠٧  ،٣٤٤  ،٢٣٦ م٨/١، 
 ،١٧١  ،١٠٥  ،١٠٣  ،٩٤ م٧٦/٣، 
 ،١٨٤، ١٩٩، ٢٠٩، ٢٢٣، ٣١٦، ٤١٠
 ،٤٦٣  ،٢٦٤  ،٢٠٣ م١٥١/٣،   ،٤١٥
 ،١٦١  ،١٦٠  ،١٤٣  ،١٤١ م١٣١/٤، 
 ،١٦٢، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٩، ١٩٩، ٢١٤
 ،٢٢٢، ٢٣٦، ٢٨٩، ٢٩٤، ٣٣٠، ٣٣١
 ،٤٥٤  ،٣٨٠  ،٣٧١  ،٣٦٤  ،٣٣٤
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 ،١١٠  ،٧٧  ،٤٩  ،٤٨  ،٢٦ م١٠/٥، 
 ،١٦٩، ١٧٠، ٣٣٤، ٣٤٣، ٣٦٣، ٣٩٧
 ،٣٠٣  ،٢٦٩ م٢٠٢/٦،   ،٤٤٨  ،٤١٥

٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٣، ٣٤٥
مسلم بن سلمة م١٨٩/٣• 
المسيح الدجال م١٦٠/٥• 
المسيح 0 = عيسى 0• 
مسيلمة الكذاب م٧٣/٦، ٢٨٩• 
مصباح أبيش م٥٢/١• 
مصطفى البغا م١٨١/٦• 
مصطفى بن سعد الحنبلي م٢٥٠/٥• 
الكوزل •  محمد  الســيد  ابن  مصطفى 

حصاري م٤١/١
مصطفى الزرقا م١٠١/٤، م١٢٥/٦• 
مصطفى هاشم، حفيد قوجه م٤٢/١• 
مصعب بن الزبير م١٤٢/٢• 
م٥٢/٢، •   ،٢٠٢ م٢٠١/١،  ُمطــرف 

م١٠/٣، ٥١، م١٤٩/٤
معاذ بن جبــل م٢٢٦/١، ٣٠٠، ٣٧٠، • 

٤٠٠، م١٢٠/٢، ١٦٤، ١٦٥، م٣٢٣/٣، 
م٧٣/٥،   ،٣٧٣  ،١٩٤ م١٢٢/٤،   ،٣٢٤
م١٦٣/٦،   ،٤٧٣  ،٤٦٩  ،٣١٩  ،٣١٥

٣٥٠، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢
م٢٣٢/٣، •  ســفيان)  أبي  (بــن  معاوية 

 ،٣٤٣  ،٢٠٨ م٢٠٥/٤،   ،٤٠٧  ،٢٥٩
م٣٥٩/٥، ٤٦٤، م٢٨٧/٦، ٣٤٦، ٣٤٨

معاوية بن الحكم السلمي م٢٦٦/٦• 
معقل بن ســنان األشجعي م٢١٧/٢، • 

٢١٩
معقل بن يسار م٢١٨/٢• 
م٣٢٤/٣، •   ،٣٧٤ م١٨٣/٢،  معـمــر 

م٣٨٥/٤، م٣٣/٦، ٣٨٠، ٣٨١
معمر بن راشد م٨٧/٥، ٣٤٣• 
أبو عبيدة، معمر •  المثنى =  بن  معمر 

بن المثنى
مغيــث (زوج بريــرة مــوالة عائشــة) • 

م١٩٦/٤، م٣٨/٥، م٣١٠/٦، ٣١١، ٣١٧
المغيــرة بن شــعبة م١٥١/٣، ٤٠٧، • 

٤٦٢، م٩٣/٤، م٣٠٣/٦
مقاتل م٤٨٦/١، م٥٨/٣• 
مقاتل بن حيان م٣٠٧/٢، م١٣٢/٥• 
مقاتل بن سليمان م٤٣٥/١، م٢٨٠/٢• 
المقبلي م٣٣٥/٤• 
المقداد م٢٦٥/٣، م٣٦٥/٤• 
المقري (المالكي) م١٥/١، ٣٦• 
المقوقس م٧٤/٦• 
 • ،٤٥٩ م٩٧/٢،  م١٨٢/١،  مكحــول 

م٩١/٣، م٩٠/٤، م٢٥١/٥
مكيافيللي م٤١٧/٢• 
القــاري (الحنفي) م٣٤٤/١، •  مال علي 

م١٠/٥،   ،١٦٩ م٥٨/٢،   ،٥٠١  ،٣٧٢
٤٤٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٩، م٣٢/٦، ٨٨
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الملطي مــن الحنفية، جمــال الدين • 
م١٢٤/٣، ٢٧٧، م٤٦٨/٤

مناع القطان م٢٩١/٥• 
م٣٨٧/١، ٤٩٩، •  (الحنفــي)  المناوي 

٥١٠، م٢٤/٢، ٤٠، ٥٨، ٦٨، ٩٦، ١٦٩، 
م٨٠/٣،   ،٢٢٦  ،١٩٨  ،١٨٤  ،١٧٠
 ،٣٧١  ،٢٥٩  ،٢٤٧  ،١٤٢ م٩٠/٤، 

م٢٦/٥، ٢٧، ١٥٨، ٤١٨، ٤٣٨، ٤٤٤
المنذري م٤٥٣/٥• 
المنصور م١١٨/٣، ١١٩، م١١٢/٦• 
المنصور باهللا (الزيدي) م٢١٠/١، ٤٢٦، • 

م٣٨٨/٢، م١١٤/٣، م٣٦/٤
المنفلوطي م٤١٦/٥• 
منكر م٧٣/٦• 
المنهاجي م١٦٠/٢• 
المهالمي م٤٧٦/١• 
المهدوي م٢٠٤/٣• 
المهدي م٤٢٦/١، م١٠٠/٥، م٩٨/٦• 
المهلب م٢٢٦/٢، م١٢٩/٣• 
مهند المصري م٥٢/١• 
المواق (من المالكية) م٣٤٨/٣• 
المودود الحستي الصوفي م٤٠/٢• 
موسى بن أبي جابر م١٩١/١، م٦٧/٣، • 

٤٣٦
موســى بن طلحة بــن عبد الرحمن • 

م٢٠٤/٦

موسى بن علي (اإلباضي) م١٩١/١، • 
م١٨٤/٤، م٢٥٤/٥، ٢٧٦

موســى 0 م٧٦/١، م٧٧/٢، ١٨٧، • 
م٥٨/٦،  م٧٥/٥،   ،٢٩٣ م٢٩١/٣، 

٨١، ٣٨٣، ٤٠١، ٤٠٢
موالة ميمونة م١٤٥/٤، م١٣/٥• 
المؤيد باهللا = يحيى بن حمزة• 
الميداني م٣٧٣/٣• 
ميمون األعور م٥٦/٣• 
ميمون بن سياه م٢٠٩/٢• 
ميمون بن مهران م٤٤٥/٣• 
ميمونة بنت الحــارث (أم المؤمنين) • 

م٢١٦/٦،  م٩٥/٥،   ،٢١٢ م٢٠٧/٤، 
٣٤٤، ٣٤٨، ٤٠٧

الميموني م١٧٦/٣، م٢٠٨/٥• 
الميناوي م١٢٢/٦• 

¿

م٣٢/٢، •   ،١٣٤ م٩١/١،  النـاصــر 
م١١٤/٣، م١١٩/٥

ناصــر بــن أبــي نبهــان م٤٩٩/١، • 
م٥٤/٢، م٣٣٩/٥

الناصر من الزيدية م٤٥١/٢، م٢٨٩/٣• 
الناصر الهادي م١١٠/٣• 
م٤٠٥/٢، •   ،٣٢٣ م٢٣٦/١،  نـافـــع 

م٤٥٦/٣، م٧٧/٦
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نافع بن األزرق م٨٤/٤، م٣٣٦/٥• 
نافع بن جبير م٢٠٤/٦• 
م١٥٩/٢، •  عمــر  ابــن  مولى  نافــع، 

م٢٣١/٤، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٥٣
نائلة، صنم م١١/٤• 
النجاد م١٢٨/٢• 
نجاد بن موسى م١٥٠/٦• 
النجاشي م٣٨٨/١، م٦١/٣• 
نجدة بن عامر م٣٣٦/٥• 
نجم الدين بن سليمان بن عبد القوي • 

الطوفي م٣٦/١، م٣٨٥/٤
النخعي، إبراهيم = إبراهيم النخعي• 
م١٠٥/٢، •   ،٣٧٨ م٨٥/١،  النســائي 

١٥٣، ٢٠٩، ٣٧٣، م٢٤٤/٣، م٧٨/٤، 
 ،٩٥  ،٥٠ م٥/٥،   ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،١٥١

١٠٦، ١٩٨، ٤٣٩، ٤٦٧، م٢٢٢/٦
م٨٣/٣، •  م٣٣/١،  الحنفية  من  النســفي 

٢١٩، م٣٦٠/٤، ٤٤٤، م١١٨/٥، ١٧٧، 
٣٨٤، م٣١/٦

نصر بن سليمان م٣٦٩/٦• 
النعمان م١٣٠/١، م٦٢/٥• 
النعمــان بن بشــير م٤٦١/١، ٥١٤، • 

م٤٢٥/٥
النعماني، برهان الدين م١٠٧/٣• 
نعيم م٨٧/٥• 
النفراوي من المالكية م١٠/٣• 

النفس الزكية م١١٨/٣• 
نكير م٧٣/٦• 
نمر بن جابر م٤٢١/٣• 
نهشل م٣٧٣/٤• 
نوح 0 م١٩٧/٦، ٣١٦، ٣٨٧• 
 • ،١١٧  ،٤٤  ،٤٣ م٤٢/١،  النــووي 

 ،٣٠٥  ،٢٨٩  ،٢٣٥  ،١٧٥  ،١١٩
 ،٤١٧  ،٤١٤  ،٣٧٧  ،٣٤٤  ،٣٢٢
م٢١/٢،   ،٥١١  ،٥٠٩  ،٥٠٠  ،٤٦٨
 ،٨٢  ،٧٦  ،٧٣  ،٥٩  ،٥٥  ،٢٩  ،٢٤
 ،٩٣، ١٣٣، ١٦٥، ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧
م٦/٣،   ،٤٥٠  ،٤١٥  ،٣٦٠  ،٢٠٨
 ،١٢٨  ،١٠٤  ،١٠٠  ،٧٠  ،٥٧  ،٢٤
 ،٢٦٤  ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٠٣  ،١٤٧
 ،٤٢٠  ،٣٩٠  ،٣٢٥  ،٢٨٨  ،٢٧٤
م٦/٤، ٩، ١٠١،   ،٤٣١، ٤٤٧، ٤٦٣
 ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٣١  ،١٢٩  ،١٢١
 ،٢٠٥  ،١٨٩  ،١٦١  ،١٤٦  ،١٤٣
 ،٢٤٢  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٦  ،٢٢٢
 ،٣٢٨  ،٣١٩  ،٣١١  ،٢٨٣  ،٢٧٥
 ،٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٤٩  ،٣٣٤  ،٣٣٢
 ،٤٥٤  ،٤٣٨  ،٣٨٠  ،٣٧١  ،٣٦٤
 ،١١٠  ،٩٩  ،٨١  ،٧٧  ،٦٨ م٢٧/٥، 
 ،٢٠٨  ،١٧٠  ،١٤٧  ،١٣٣  ،١٢٧
 ،٢٨٦  ،٢٦٩  ،٢٥٨  ،٢٥٠  ،٢٤٤
م٤٤/٦،   ،٣٤١  ،٣٣٤  ،٣٠٦  ،٢٩٩
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 ،٤١٢  ،٣٤٦  ،٢٠٣  ،١٧٢  ،٨١  ،٤٥
٤٣٢، ٤٤١

النيسابوري م٢٨٦/٦• 

`g

الهادوي (اإلمام) م٤٨٧/١• 
م٦٦/٢، •  م٤٠٠/١،  (الزيــدي)  الهادي 

٣١٦، م٢٨٩/٣، ٣٤٦، ٣٨١، م٦٥/٤، 
٣٣٦

م٤٦٠/٤، •  م٤٢/٢،  الرشــيد  هــارون 
م٤٥١/٥

هارون 0 م٣٥٢/٦• 
هاشم من فقهاء اإلباضية م٣١٤/٤• 
هــداد بــن ســعيد، أبو ســليمان • 

م٤٦٩/١
الهروي م١٧١/٢• 
هشام م٢٠٤/٦• 
هشام بن عروة م٤٧٣/٤• 
هالل بن أمية م٨٢/٢، م٣٦/٣• 
هالل بن سعيد م٢٣٨/٥• 
هند بنت عتبة (والدة معاوية بن أبي • 

م٣٣/٣،  م٣٠٦/٢،  م٢٣١/١،  سفيان) 
٣٥، م٦٤/٥، ١٣٨، م٤٥٦/٦

هود 0 م٣١٦/٦• 
الهيتمي م٤٦١/٤، م٣٢٩/٥• 
الهيثمي، ابــن حجر م٣٤٤/١، ٣٥٠، • 

 ،٣٦٥ م٣٤٧/٥،  م٣٣/٤،   ،٤٧٨
م٤٣١/٦

h

الواثق م٣٤٢/٣• 
واثلة بن األسقع م١٣/٢• 
الوارجالني م٤٢٦/١، م٢١٠/٦• 
وائل بن أيــوب، أبو أيوب م١٩١/١، • 

م٤٣٦/٣
 • ،٥٦ م٥٥/٢،  حــجـــر  بــن  وائــل 

م٢١٣/٤، ٢٦٥
م٤٧٩/١، •  الزيديــة)  (من  الوشــيلي 

م١١٣/٣
ولد زمعة م٢٥٠/٤، م٣٠٧/٥• 
الونشريسي = أحمد بن يحيى• 
وهبة الزحيلي م٧/١، ٣٥٢• 
وهيب المكي م٤٢٦/٥• 

…

يحيى األنصاري م١٨٢/١، م٦١/٥• 
يحيى الهادي بن الحســين  الرســي • 

م٣٧٠/٣
يحيى بن أبي بكر العامري م٣٨١/٦• 
م٣٣٩/٤، •  الغافقــي  أيوب  بن  يحيى 

٣٤٠
يحيى بن جعفر م١٤١/٤• 
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(الزيــدي)، •  الحســين  بــن  يحيــى 
 ،٤٣٨  ،٤٢٦ م٤٠٠/١،  أبو طالــب 
م٣٤/٣، ١٦٤، ٣٨١، م٦٥/٤، م١٥٢/٥، 

٢٧٦، م٢٨٢/٦
يحيــى بــن حمــزة، المؤيــد بــاهللا • 

 ،٢٦١ م٢٣٢/٢،   ،٥٠٤ م٤٢٦/١، 
 ،٤٢٨  ،٢٧٨  ،٢٧٧ م١١٠/٣،   ،٤٠٧
 ،٣٣٦  ،٣٢٨  ،٥٥  ،١٩  ،٩ م٦/٤، 

م٨٠/٥، م٢٠٤/٦، ٢٨٢
يحيى بن سعيد (األنصاري) م١٨/٣، • 

٤٠٧، م٤٦٥/٥، م١٣/٦، ١٤٧
يحيى بن سالم م٨٤/٤• 
يحيى بن عنبسة م١٠٠/٣• 
يحيى بن معاذ م٩٨/٤، م٨٧/٥• 
يحيى بن معمر م١٦٢/٤• 
يحيى بن معين م٣٣٠/٤• 

يحيــى بن يحيــى الليثــي المالكي • 
م٢٧٤/٢

يحيى بن يحيى النيسابوري م١٢٦/٣• 
يحيى بن يعمر م٣٥٤/٣• 
يحيى 0 م٢٤٩/٤• 
يحيى القطان م٩٧/٢• 
يزيد بن أبي حبيب م٤٤٣/٥• 
يزيد بن معاوية م٥٦/٢، م٢٦٦/٤• 
يعقوب 0 م١٣٠/٦، ١٩٨• 
يعقوب المروزي من الحنابلة م١٣٤/٢• 
يعلى بن أمية م٥٠٧/١، ٥٠٩• 
يوسف آصف م٤٧/١• 
يوسف بن محمد الملطي م٣٢٥/٤• 
يوسف 0 م١٩٨/٦• 
يونس بن عبد األعلى م١٣٤/١• 
يونس 0 م٣٦٣/٢• 
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CG

اآلستانة م٤٧/١• 
أباطح مكة م٢٥٩/٣• 
أُحد م٣٥٧/٤، م٧٣/٦• 
أذرح م٩٧/٣• 
أرض خيبر م٩٧/٣• 
أرض السواد م٩٧/٣• 
أرض الشام م٩٧/٣• 
أرمينية م٩٧/٣• 
األزهر الشريف م١٩٦/٣• 
استانبول م٤٠/١، ٤١، ٤٢• 
أسواق المدينة م٤٢٦/٤• 
اإلسكندرية م٤٠/١• 
أصبهان م٩٧/٣• 
أفريقية م١١١/٣• 
األندلس م٢٧٤/٢• 
أنهر مصر م٢٦٥/٤• 
األهواز م٩٧/٣• 
أوطاس م٢٨٣/٦• 
إيلة م٩٧/٣• 

Ü

البحرين م٩٦/٣، ١٤٩، م٣١٩/٥• 
م٤٥١/٥، •   ،٣٨٥ م٢١٨/٤،  بخــارى 

م٣٣٩/٦
بدر م٦٥/١، ٤٩١، م٨٢/٣، م١٠٧/٥، • 

م٧٣/٦
م١٧٤/٢، •   ،٣٩٥ م٢٠٧/١،  البصــرة 

 ،٣٣٣ م٢٣٦/٤،   ،٣٢٤  ،٩٦ م٨٨/٣، 
م٣٨٩/٦

بطن الظهران م٤٤٣/٦، ٤٥٥• 
بغداد م٤٨/١، م٨٢/٦• 
بكة م٢٩٦/٥• 
بالد أرمينية م٩٧/٣• 
بالد الجزيرة م٩٧/٣• 
بالد الشام م٣٣٣/٣، م٤١/٥• 
بالد الصين م٣٠٣/٣• 
البالد المشرقية م٨٩/٦• 
بالد المغرب م٣٤٢/٣، ٣٤٤، م٨٩/٦• 
بالد اليمن م٩٦/٣• 
بلخ م٤١٧/٣• 
بيت أبي سفيان م٨٢/٦• 
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بيت اهللا الحرام م١٥/١، ١١٠، ٣٨٦، • 
 ،٤١١  ،٣٤١ م١٤/٢،   ،٤٥٩  ،٣٨٧
م١٥٢/٣،   ،٤٦١  ،٤٣٠  ،٤٢٤  ،٤١٨
 ،١٩٥ م١٢/٤،   ،٣٢١  ،٢٧٣  ،١٧٨
 ،١٣٤  ،١٣٢  ،١٣١  ،١٢٧ م٩٦/٥، 
١٣٥، ٣٤٦، ٤٣٥، م٨/٦، ٨٢، ١٩٨، 
 ،٣٠٩  ،٣٠٢  ،٢٩٥  ،٢٤٧  ،٢٢٣

٣١٠، ٣١٢، ٣١٧، ٤١٢
بيت عبد اهللا بن جدعان م٣٨٢/٤• 
البيت العتيق م٤٤٦/٢، م٣٧٩/٦• 
بيت المقدس م٦٥/١، ٣٨٥، م٢٠١/٦، • 

٢٩٥، ٣٠٢
البيداء م١١٧/٤• 
بئر بضاعة م٢٢٥/٤، ٢٢٦• 
بيروت م٤٨/١• 

ä

تبوك م٣٣٤/٢، م٧١/٤، م٣٧٧/٥• 
التنعيم م٤٥٩/١، م١٧٨/٣• 
تونس م٤١/١، م١١١/٣• 

ç

ثقيف م٣٦/٥، ٣٤٣، ٣٤٤• 

ê

جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعود • 
اإلسالمية بالرياض م٤٩/١

(لبنان) •  طرابلس  فــي  الجنان  جامعة 
م٥١/١، ٥٢، ٦٣

جبال تهامة م٤٨٨/١• 
جبل أبي قبيس م٢٣٥/٥• 
جبل أُحد م٣٦٦/١، م٢٠٦/٥• 
جبل نيسابور م٢٤٨/٥• 
الجزائر م٥١/١، ٥٢، م٣٣٧/٥• 
 • ،٣٨٨ م١٥٢/٢،  العربيــة  الجزيــرة 

م٩٦/٣، م٤١/٥
الجعرانة م٤٥٩/١، م١٧٨/٣• 
الجيزة م٢٦٥/٤• 

ì

حائط أبي طلحة م٣٤٣/٥• 
م٩١/٢، •   ،٥٠٥ م٣٢٥/١،  الحجــاز 

 ،٢٨٤ م٨٣/٣،   ،٣٨٨  ،٢٧٢  ،٢٢٦
٤٥٣، م٢٢٧/٤

الحجر األسود م٤٣٥/٥• 
 • ،٤٦٧  ،٤٥٩ م٣٦٩/١،  الحديبيــة 

م١٧٨/٣، م١٣٣/٥، ١٣٤، م٥٦/٦
الحرمين م١١٩/٣• 
حضرموت م٤٣٥/١• 
حمص م٤٨/١، ٤٣٩• 
حنين م٣٧٠/٢، م٣٦/٥، م٢٩٨/٦• 
الحيرة م٣٧١/٢• 
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ñ

خراسان م٩٧/٣، م١٢٠/٤• 
الخندق م٣٦٦/١، م٣٢٨/٣، م٤١٦/٥• 
خيبر م١٤٩/١، ١٨٠، ٣٨٣، م٣٨٧/٢، • 

م٩٧/٣، م٩٠/٤، ٢٨٠، ٣٦٩، م٢٨٧/٦، 
٢٩٨

O

دار اإلسالم م٨٠/٦• 
إســتانبول •  في  العامرة  الطباعــة  دار 

م٤١/١
الدار العامرة في إستانبول م٤٢/١• 
دار العجزة م٢٧٧/٤• 
دار الكتب المصرية م٦١/١• 
دار الهجرة م١١٨/٣، م١٤١/٥، م٨٠/٦• 
داريا م٧٣/٥• 
دجلة م٢٣٩/٣• 
دمشق م٤٧/١• 
دول الخليج العربي م٤١/٥• 
دومة الجندل م٩٧/٣• 

Q

الرباط م٣٨/١• 
الركن م٣١٦/٦• 
الري م٩٧/٣• 
الرياض م٤٩/١• 

R

زمزم م٣١٦/٦• 

¢S

سبأ م١٦١/٢• 
سجستان م١٧٦/١• 
ســقيفة (بني ســاعدة) م٧٠/٦، ٧٣، • 

٨١، ٢٩٠
سلطنة ُعمان م٧/١، ٩، ٥٣• 
سواد العراق م٩٧/٣، م١٠٠/٦• 
سورية م٥٢/١• 

¢T

م٣٣٣/٣، •   ،٤٢١ م٢٨٨/١،  الـشـــام 
م٦١/٥، م٨٩/٦، ١٣٠

¢U

م٢٤٨/٥، •  م١١/٤،  م٢٩١/٢،  الصفــا 
م٤٢/٦، ٢٠٧، ٣٩١

صفين م٢٢٨/٥• 
صنعاء اليمن م٣٨٣/٢• 
الصين م١٥٨/٣، ٣٠٣، م٧٤/٦• 

•

الطائف م٩٦/٣، م٣٦/٥• 
طبرية م٣٧٨/٤• 
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طرابلــس (الشــام) م٦٣/١، م١٧/٣، • 
١٠٩، م٢٧٧/٤، م١١١/٥، ١٥٣

الطور م٤٠٠/٥• 

®

ظهر الكعبة م٣٧٦/٦• 

´

العالم اإلسالمي م٥٣/١• 
عدن أبين م٣٦/٥• 
م٢٨٨/١، ٣٢٥، ٥٠٣، ٥٠٥، •  العراق 

 ،٣٩٨  ،٣٣٣  ،١٠٠  ،٩١ م٥٣/٢، 
م٣٢٢/٥، م١٠٠/٦، ٣٥٦

عرش بلقيس م٩٧/٤• 
عرش سليمان م٢٤٧/٦• 
م٤٣/٢، •  م٨٦/١،  (عرفــات)  عرفــة 

 ،٢٢٥  ،٢١ م٢٠/٣،   ،٢٧٣  ،٢٧٢
م٢٤٨/٥،   ،٥٤  ،١٢ م١١/٤،   ،٢٧٦

٤٣٣، ٤٣٥
م٨٨/٣، •   ،٣٦٧  ،٧٥ م١٠/١،  ُعمــان 

٣٠١، م٣١٤/٤، م٣١٤/٥، م٤٤٨/٦
عمواس م٢٣٣/٤، م٧٤/٦• 

Æ

غار ثور م٨٢/٣، م٤١٦/٥، م١٢٨/٦• 
غرداية، مدينة م٣٣٧/٥• 

±

فارس م٩٧/٣• 
فجاج مكة م٢٩٩/٦• 
فدك م٩٧/٣، م١٩٥/٥، م٩٧/٦، ٢٦١• 

¥

قباء م٢٧٩/١، م٤٧/٦، ٤٨، ٧٧• 
قبر عثمان بن مظعون م٢٣٥/٢• 
م٨٨/٢، ٨٩، ٣١٦، •  النبــي ژ  قبــر 

م١٠٣/٣، م٧٢/٥، ٧٣، ٣٥٤، ٤٠٠
 • ،٢٢٥  ،٢٠٧  ،١٣٩ م١٢٨/١،  القبلــة 

 ،٢٩٢  ،٢٧١  ،٢٣٦ م٢٣٥/٢،   ،٢٢٧
 ،٢٢٥  ،٥٢  ،١١  ،٩ م٨/٣،   ،٤١١
 ،٤٥٠  ،٢٧٥  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٣٧
 ،١٩٥  ،١٢١  ،٥٥  ،٤٦  ،٣١ م٣٠/٤، 
م١١٤/٥،   ،٤٦٣  ،٤٦٢  ،٢٢٠  ،٢٠٥
 ،١٥٧، ١٥٩، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣١، ٢٩٣
 ،٣٥٠، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٧
 ،٣٠٢  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٠٥ م٩٨/٦، 

٣٠٩، ٣٢١، ٣٧٦، ٤٣٣، ٤٥٢
القدس م٤٣١/٥• 
قناة الجزيرة م٢٩٣/٥• 
قواعد إبراهيم م٤٣٠/٢• 

∑

كرمان م٩٧/٣• 
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الكعبــة (المشــرفة) م١٢٣/١، ٤٦١، • 
م٥٤/٢، ٢٧١، ٤٤٥، م١٨٠/٣، ٢٢٩، 
 ،٣٥٣  ،٣٢٩  ،٢٤٧  ،٢٠٥ م١٥٩/٤، 

م١٢٠/٥، م٨٢/٦
كلية الحقوق في بغداد م٤٨/١• 
كور خراسان م٩٧/٣• 
الكوفــة م٢٦٠/٢، م٣٢٤/٣، م٦١/٥، • 

م٢٢٧/٦

∫

لبنان م٥١/١، ٥٢، م١٥٣/٥• 

Ω

ماء العراق م٥٣/٢• 
ماء نجد م٥٣/٢• 
 • ،٤٩٣  ،٥٢ م٣٩/١،  (المنّورة)  المدينة 

م٩/٢، ٨٩، ١٠٥، ١٠٧، ١١٩، ١٢٠، 
 ،١٢١، ١٢٩، ٢١٩، ٢٦٠، ٢٧٢، ٢٨٤
 ،٢٩٧، ٣٠٢، ٣١٣، ٣١٨، ٣٢٤، ٣٨٨
م٣١/٣، ٤٤، ٩٦، ١٠٣، ١٠٩،   ،٤٠٥
 ،١١٨، ١١٩، ١٤٥، ٢١٣، ٢٥٢، ٢٥٩
 ،١١٢  ،٧١ م٢١/٤،   ،٤١٦  ،٣٩٣
 ،١٣٤، ٢٢٧، ٣١٥، ٣٢٨، ٣٦٨، ٣٨١
 ،٤٣٨  ،٤١٦  ،٣٩٤  ،٣٩٠  ،٣٨٩
 ،١٦٥  ،١٢٤  ،٧٣  ،٧٢  ،٧١ م٦١/٥، 
 ،٢٣٣، ٣٢٢، ٣٤٢، ٤١٦، ٤٥١، ٤٥٢

 ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،١٢٤  ،٨٠ م٧٣/٦، 
٣١٦، ٣١٧

المــروة م٢٩١/٢، م١١/٤، م٢٤٨/٥، • 
م٤٢/٦، ٢٠٧، ٣٩١

مزدلفــة م٤٠٤/١، م٢٧٢/٢، م١١/٤، • 
١٣، م٢٤٨/٥

 • ،٤١٢ م٨٩/٢،  األقصــى  المســجد 
م١٠٣/٣، م٧٢/٥، ٧٤

مسجد بني سلمة م٢٠١/٦• 
 • ،٤٦٠ م٤٥٨/١،  الحــرام  المســجد 

م٨٩/٢، ٢٧٢، ٤١٢، م١٠٣/٣، ١٧٩، 
 ،٣٤٤  ،١٢٠  ،٧٤ م٧٢/٥،   ،١٨٠

م٢٠١/٦، ٢٤٩
مسجد الرسول ژ = مسجد النبي ژ• 
مسجد الضرار م٤٣١/٢• 
مسجد القبلتين م٢٠١/٦• 
مسجد النبي ژ م٢٧٥/١، م٤١٢/٢• 
المشرق م١١٨/٢، ٢٧١، م٦٨/٦، ٨٩• 
مصــر م٤٧/١، ٢٤٤، ٣١٤، م٩٧/٣، • 

م٩٠/٤، ٢٦٥
معهد الحقوق بدمشق م٤٧/١• 
م٥٣/٢، •   ،٤٣٦ م٩٣/١،  المغــرب 

 ،٤٢٢  ،٣٠٠  ،٢٧١  ،٢٢٥  ،١١٨
 ،٢٣٨  ،١٢٩  ،١٢٢  ،١١١ م٩٧/٣، 
 ،٨٩  ،٦٨ م٤٩/٦،  م٣٨٢/٥،   ،٤٣٩

١٩٥، ٢٨٠، ٤٠١، ٤٣٤، ٤٤٨



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٢١٨

مقام إبراهيم م١٢/٤، م٢٩٦/٥، ٣١٦• 
مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود • 

اإلسالمية م٤١/١
العربية •  المملكــة  الرشــد في  مكتبة 

السعودية م٥٥/١
مكتبة السليمانية م٤٠/١• 
مكتبة نور عثمانية باستانبول م٤٠/١• 
المكتبة الوطنية بتونس م٤١/١• 
مكة (الكرمــة) م٤٣/١، ١٣٦، ١٥٦، • 

 ،٤٦٠  ،٤٥٩  ،٤٥٨  ،٤٣١  ،٣٨٧
 ،٢٧٣  ،٢٧٢ م٢٧١/٢،   ،٤٩٥  ،٤٦١
٣١٣، ٣٨٨، م٤٤/٣، ٨٨، ٩٦، ١٠٥، 
 ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٧  ،١٤٤  ،١٢٤
 ،٢٩٨  ،٢٦٠  ،٢٥٨  ،٢٢٩  ،١٨٠
 ،٣٥٣  ،٣٤٤  ،٣٤١  ،٣٢٨ م١٢/٤، 
 ،١٦٥  ،١٢٠  ،٣٧ م٣٦/٥،   ،٣٧٩
 ،٣٦١  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٢٤٨  ،١٧١
 ،٢٨٣  ،١٦٥  ،٩٣  ،٨٢  ،٧٣ م٥٥/٦، 
 ،٣٨٠  ،٣١٦  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٨٤

٤٣٥، ٤٤٣، ٤٥٥، ٤٥٦
مملكة سبأ م١٦١/٢• 
منى م٤٣/٢، ٢٧٢، م١٢٤/٣، م١٢٠/٤، • 

٢٨٣، م١٤٤/٦
موريتانيا م٤١/٥• 
الميزاب م٢٠١/٦• 

¿

نجد م٥٣/٢• 
نجران م٩٧/٣• 
نهر جيحون م٢٦٥/٤• 
ببغداد •  كــورة واســعة  الملك:  نهــر 

م٩٨/٣
نيسابور م٨٩/٥، ٣٥٤• 

`g

هجر م٢٨/٤، ٢٢٩• 
الهند م٣٩٨/٣• 
هوازن م٣٦/٥، ٢٢٣• 

h

وادي ميزاب م٣٣٧/٥• 
واسط م٣٧٣/٤• 

…

اليابان م٧٤/٦• 
يثرب م٥٤/٢• 
اليمامة م٢٧٢/٢، م٩٦/٣، م٣٣٦/٥• 
 • ،١٥٤ م١٢٠/٢،  م٢٢٦/١،  اليمــن 

م٩٦/٣،   ،٣٨٨  ،٢٩٦  ،١٦٥  ،١٦٤
 ،٣١٥ م٧٣/٥،   ،٣٣٣  ،٣٢٤  ،٣٢٣

٣١٩، م٥٤/٦، ٤٤٠
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CG

 • ،٤٩١  ،٤٦٣ م٣٧٣/١،  اآلدميــون 
 ،٣٠٢  ،١٨١  ،١٥٩ م٤٩/٢،   ،٤٩٢
م٢٩٨/٤،   ،٢٤١ م٢٣٠/٣،   ،٤٥١
 ،١٣٨ م١٣٧/٥،   ،٤٣٩  ،٣٥٤  ،٢٩٩

٤٠٨
آل البيت م٣٥٧/١• 
 • ،١٠٦ م٧٦/٦،  م٢٠٦/٤،  تيميــة  آل 

٣٤٧
آل فرعون م١٥٩/٥، م٧٠/٦• 
م٧/١، •  اإلباضي)  (المذهب  اإلباضية 

 ،٧٣  ،٧٢  ،٦٩  ،٦٦  ،٦٤  ،٥٣  ،١١
 ،١٢٥  ،١٢١  ،١٠٠  ،٩٧  ،٧٩  ،٧٦
 ،١٥٨  ،١٥٢  ،١٤٤  ،١٣٦  ،١٢٩
 ،١٩٠  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨١  ،١٧٢
 ،٢٤٨  ،٢٤٣  ،٢٣٩  ،٢٣٢  ،١٩٩
 ،٢٨١  ،٢٦٩  ،٢٦٥  ،٢٦١  ،٢٥٣
 ،٣٥٢  ،٣٣١  ،٣٢٦  ،٣٢٠  ،٣١١
 ،٤١١  ،٤٠٣  ،٣٨٤  ،٣٥٩  ،٣٥٤
 ،٤٤٤  ،٤٢٩  ،٤٢٦  ،٤٢٤  ،٤١٣
 ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٤٩  ،٤٤٧  ،٤٤٦

 ،٤٧٩  ،٤٧٨  ،٤٦٧  ،٤٦٢  ،٤٦٠
م١٠/٢،   ،٥٠٩  ،٥٠٦  ،٤٩٥  ،٤٨٣
 ،٦٥  ،٦٤  ،٣٤  ،٢٦  ،١٧  ،١٦  ،١٥
 ،١٤٧  ،١١٧  ،٨٣  ،٨١  ،٧٤  ،٧٢
 ،١٨٩  ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٥٦  ،١٤٨
 ،٢٣٢  ،٢٢٩  ،٢٢٧  ،١٩٣  ،١٩١
 ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٦٠  ،٢٥٥  ،٢٤٢
 ،٣٠٤  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٢
 ،٤٠٢  ،٣٩٧  ،٣٤٣  ،٣٢٨  ،٣٢٢
 ،٤٣٧  ،٤٣٠  ،٤٢٦  ،٤١٤  ،٤٠٧
 ،٤٥٩  ،٤٥٨  ،٤٥٦  ،٤٤٦  ،٤٣٨
 ،٤٤  ،٣٤  ،١٧  ،١١ م٧/٣،   ،٤٦٥
 ،١٢٢  ،١١٤  ،١٠٧  ،٩٨  ،٨٧  ،٦٢
 ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٣٦
 ،١٨٠  ،١٦٨  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥٢
 ،٢١٦  ،٢١٣  ،٢١٢  ،١٨٨  ،١٨١
 ،٢٥٧  ،٢٤٢  ،٢٣٣  ،٢٢٨  ،٢٢٣
 ،٢٨١  ،٢٧٥  ،٢٦٩  ،٢٦٧  ،٢٥٨
 ،٣٦٨  ،٣٥٠  ،٣٤٢  ،٣٣٥  ،٣٢٥
 ،٤٢٧  ،٤١٩  ،٤١١  ،٣٨٨  ،٣٨٥
 ،٤٥٨  ،٤٤٩  ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٣٤
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 ،٣٢  ،٢٢ م٥/٤،   ،٤٧٠  ،٤٦٨  ،٤٦٥
 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٨  ،١١٢  ،٥٩  ،٤٦
 ،١٥٢  ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٣٤
 ،٢٢٤  ،١٩٢  ،١٨٦  ،١٧٣  ،١٦٥
 ،٢٨٥  ،٢٨١  ،٢٦٩  ،٢٦٠  ،٢٥١
 ،٣٣٧  ،٣٢١  ،٣٠٥  ،٢٩٤  ،٢٩١
 ،٤٥٩  ،٤٠٤  ،٣٧٣  ،٣٥٢  ،٣٤٢
٤٦٣، ٤٦٨، ٤٧٠، م٣٤/٥، ٤٦، ٦٦، 
 ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٤١  ،١٤٠  ،١١٦
 ،٢٢٦  ،٢٢٣  ،٢٢٠  ،٢١٥  ،٢٠٤
 ،٣١٨  ،٢٨٥  ،٢٥٢  ،٢٤٩  ،٢٢٧
م١١/٦،   ،٤٠٥  ،٣٩٠  ،٣٤٨  ،٣٤٤
 ،٧٩  ،٧٥  ،٥٣  ،٣٩  ،٢٤  ،٢٣  ،١٧
 ،٩٥، ١١٥، ١١٧، ١٤٣، ١٦١، ١٧٨
 ،٢٣٥  ،٢١١  ،٢٠٣  ،١٩٩  ،١٩٦
 ،٢٨١  ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٣٨  ،٢٣٦
 ،٣٢٠  ،٣٠٣  ،٢٩٨  ،٢٩٥  ،٢٨٢
 ،٣٩٥  ،٣٩٠  ،٣٨٩  ،٣٣١  ،٣٢٥

٤٠٨، ٤١٤، ٤٢٣، ٤٣٥، ٤٥٦
اإلباضية الوهبية م١١١/٣• 
أتباع التابعين م٨٧/٦، ٨٩• 
األتراك م٢٩٣/٥• 
األحرار م٢٥٩/٢، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٨٠، • 

م١٠٥/٥،   ،٤٠٧  ،٤٠٥  ،٣٨٢  ،٣٨١
م٢٤٠/٦

األرامل م٣١١/١، ٣١٢، ٣١٦• 

أرباُب الزروع م٨٩/٣• 
األرمن م٢٩٣/٥• 
األزارقة م٥٠٦/١، م٢٢١/٤، م٢٩٨/٥، • 

٣١٨
م٢٤٨/٤، •  م١٨/٣،  النبــي ژ  أزواج 

م٩/٥
أسرى بدر م٦٥/١• 
أسلم م١٤٩/٤• 
اإلسالميون م٣٣٦/٥، ٣٩٣، ٣٩٧• 
األشاعرة (األشعرية) م٣١١/١، ٣٥٥، • 

٣٦١، م٦٥/٢، م٣٦٦/٥، ٣٧٣، ٣٨١، 
 ،٤٠٨  ،٤٠٦  ،٣٩٠  ،٣٨٤  ،٣٨٣

م٣٠٤/٦، ٣٥٦
أَشجع م٢١٨/٢، ٢١٩• 
أصحاب أبي حنيفة م٥٩/١، م٤١٦/٤، • 

٤٣١، م١٢٥/٦
أصحاب األشــباه والنظائر م١٠٧/١، • 

١٤٣، م١٣٢/٣، ٣٠٦
أصحاب األشعري م٣٧٢/٥• 
أصحاب األعذار م١١٨/١، م٥٤/٤، • 

٧٢
أصحاب أهل الظاهر م٣٣٢/٣• 
أصحاب األيكة م٧٤/٦• 
أصحاب الحديث م٣٥٦/١• 
أصحاب الحرف م٨٩/٤• 
أصحاب الحرف الشاقة م١٢٣/٦• 
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أصحاب الذنوب م٢٢١/٤• 
أصحاب الرأي م١٧٦/١، ١٨٢، ٣٢٥، • 

م٢٤٤/٣،   ،٤٣٥  ،٣٩٧ م٢١٧/٢، 
م١٣٦/٤،   ،٤٤٥  ،٤٠٧  ،٣٨٥  ،٣٦١

٤٣٩، م٦٢/٥، ٦٣، م٣٥٦/٦
إصحاب رسول اهللا ژ = الصحابة• 
أصحاب الزرع م٨٨/٣• 
أصحاب الســنن (األربعة) م١٨٠/٤، • 

٤٤٦، م١٣٣/٥، م٤٣٩/٦
 • ،١٢٥ م١٨/٦،  الشــافعي  أصحــاب 

٤١٤، ٤١٥
أصحاب الصغائر م٢٩٩/٥• 
أصحاب الطبائع المنحرفة م٤٥٤/٣• 
أصحاب العقد التليد م٣٤٩/٦• 
أصحاب العوارض م١٠٥/٤• 
أصحـــاب العـــوارض التكليفيــة • 

م٢٩٩/٢
أصحاب الفروض م٢٦٨/٣، م١٩٧/٤• 
م١٠٢/٣، •  الفقهية  القواعــد  أصحاب 

م٤١٠/٤
أصحاب الكبائر م٢٩٩/٥، ٣٩٨• 
أصحاب الكهف م٩٧/٤• 
أصحاب مالــك م٣١٣/٢، م٢٥٨/٣، • 

٣٣٥، م٣٤٣/٤، م٢٢٤/٥
أصحاب محمد ژ = الصحابة• 
أصحاب المذاهب م٢٠٠/٦• 

م٢٩٨/٥، •  األربعة  المذاهب  أصحاب 
م٣٦١/٦

أصحاب المذاهب اإلسالمية م٣٥٤/١• 
أصحاب المذاهب الفقهية م١٨٩/٦• 
أصحاب المعارف م٥٩/٣• 
أصحاب المعاصي م٦٣/١• 
أصحاب معاوية م٢٣٢/٣• 
أصحاب النبي ژ = الصحابة• 
 • ،١٠٠  ،٧٢  ،٧٠ م٦٧/١،  األصوليــون 

١٩٤، ٢١٠، ٢٢٦، م٢١/٢، ٣٠٩، ٣٢١، 
٤١٤، ٤٢٢، م١٢٠/٣، ٢٩٤، م٧/٤، ٤١، 
 ،٢٠٦  ،٢٠٣  ،١٩٦  ،١٤٠  ،١٠٠  ،٩٧
 ،٤٣٠  ،٣٣٨  ،٣٢٥  ،٢٥٥  ،٢٠٩  ،٢٠٨
 ،١١٦  ،٦٥  ،٦٤ م٤٩/٥،   ،٤٦٤  ،٤٥٤
 ،٣٩١  ،٢٦٧  ،٢٤٥  ،٢٢٩  ،٢١٧  ،١٩٦
٣٩٣، ٤٠١، ٤١٠، م٧/٦، ٢٢، ٦٣، ٦٤، 
 ،٦٨، ٦٩، ٨٤، ١٠٦، ١١١، ١١٢، ١١٩
م٢٧/٦، ٢٨، ٣٩، ٤٨، ٥٠، ١١٦، ١٢٢، 
 ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٣٩  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٢٤
 ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٤  ،١٦٦  ،١٦١  ،١٤٥
 ،٢٣١  ،٢٢٩  ،٢٢٥  ،٢١٠  ،٢٠٩  ،١٨٥
 ،٣٠٠  ،٢٩١  ،٢٨٢  ،٢٧٧  ،٢٧١  ،٢٥٤
 ،٣٥٥  ،٣٤٦  ،٣٤٠  ،٣١٣  ،٣١٠  ،٣٠١
 ،٣٩٥  ،٣٧٥  ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٦١  ،٣٥٨
 ،٤٢٠  ،٤١٨  ،٤١٥  ،٤٠٥  ،٤٠٤  ،٣٩٨

٤٢٣، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٧، ٤٤٣
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المذاهب •  أصحــاب  من  األصوليون 
المتبوعة م١٠٢/٦

األطباء م٧٩/٦، ٨٠• 
األعاجم م١٠٨/٤، م٢٠٣/٦• 
األعراب م٤٢٧/٥• 
اإلمامية (من الشيعة) م٢٢٩/٢، ٢٥٥، • 

م١٥٧/٥، ١٥٩، م٩٥/٦، ١٠٨، ١٧٨
األمم السالفة م٩٤/٦• 
(محمد) •  (المحمديــة)  الرســول  أمــة 

(أحمد) م١٠٨/١، ٣٧٨، ٤٤٢، م٧٨/٢، 
م٢٩١/٣، ٢٩٢، م٣٤/٥، ٢٩٩، م٩٤/٦

األمة المتبوعين م٢٨٣/٤• 
أمة نوح م٧٤/٦• 
أمهات المؤمنين م٢٢٣/٤، م٥٥/٥• 
األنبياء م٩٦/٤• 
األنصار م٦٤/٢، ١٧٦، ٢٢٥، م٣٧٨/٤، • 

م٧٧/٦،   ،٤١٩ م١٩٥/٥،   ،٣٩٤  ،٣٨١
٢٠٣، ٢٥٢

أهل اآلخرة م٤٥٢/٥• 
أهل االجتهاد م٢٥٤/٣• 
أهل اإلجماع م١٠٤/٥، م٩٩/٦• 
م٢٥٧/٣، •  م٦٩/٢،  أهــل االســتقامة 

م٢٢١/٤، ٣٤١، م١٢٠/٥
م٦٤/٢، ٦٧، •  م٧٠/١،  أهل اإلســالم 

م٩٢/٤،   ،٤٣٦  ،٢١٠ م٥٦/٣،   ،٣٨٩
 ،٤٧١  ،٤٥٨  ،٣٧٥  ،٢٩١  ،٢٢١

٢٢٩/٥، م٤٤٩/٦
أهل األصول م١٩٨/١، ٤٢٦، م٤٧/٣، • 

م٢٢٨/٥، ٣٦٢، ٣٩٣، م٢٠٥/٦
أهل األعذار م٢٧/٣، م٥٥/٤• 
أهل اإلقرار م٤٣٥/٣، م٥٠/٤• 
أهل األمانة م٤٢١/٢، م١١٢/٥، ١١٤• 
أهل األمصار م٤٥٣/٣• 
أهل األهواء م٤٧/٤، م٣٣٦/٥، ٤٣٦• 
أهل األوثان م٢٠٧/٢، ٢٠٨، ٢١٢• 
أهل بدر م٤٩١/١، م١٠٧/٥• 
أهل البدع م٢٠٧/١، م٤٧/٤، م١١٣/٥• 
أهل البصرة م٢٠٧/١• 
م٢٤٩/٢، •  م٤٢٨/١،  البغــي  أهــل 

م٢٣٦/٣، م٣٩٦/٤
أهل البوادي م٧٣/٣، ٤٥٣• 
م١٠٨/٣، •  م٢٥٤/٢،  البيــت  أهـــل 

م٣٣٦/٤، ٤١٩، م٩٨/٦، ٢٠٤
أهل التاريخ م٢٣١/٥• 
أهل التأويل م١٨٥/٢، ٤٥٨• 
أهل التحقيق م٤١٠/٥• 
أهل التفسير م٤٣٦/١، م٩٧/٤، ١٨٤، • 

م٢١٣/٥
أهل التكليف م٢٦/٢، ٢٦٠، م٣٤٤/٣، • 

م٥٠/٥، ١٨١، ١٨٣، ٢٨١
أهل التواتر م٦٦/٦• 
أهل التوكل م٣٩٨/١• 
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أهل الجاهلية م٣٢٤/٤، ٣٢٥، ٣٧٨، • 
م٧٠/٥، ٣٠٩

أهل الجرح والتعديل م٢٣١/٥• 
أهل الجمل م٢٣٥/٣• 
أهل الجملة م٤٢١/٢، م٦٦/٦• 
أهل الجنة م٢٩٩/٥، ٣٩٥، م٧٣/٦• 
أهل الحجا م٤٤٣/٤• 
أهل الحجاز م٥٠٥/١، م٩١/٢، ٢٢٦، • 

م٨٣/٣، ٢٨٤، ٤٥٣
أهل الحديبية م٣٦٩/١• 
أهــل الحديــث م٣٤٤/١، م١٩٤/٢، • 

م٢٩٨/٤،   ،٢٢١ م٩٧/٤،  م٣٢٤/٣، 
 ،٣٨١  ،٣٦٧  ،٣٥٨  ،٣٥٠ م٢٩٨/٥، 
م٥٢/٦،   ،٤٠٩  ،٣٩٧  ،٣٩٦  ،٣٨٣

١٥٩، ١٦١
أهل الحرام م٣٥٤/٢• 
 • ،٣٨٥  ،٣٨٤ م٢٩٢/١،  الحــرب  أهل 

م٤٠/٣،  م٢٣٥/٢، ٢٤٨، ٣٨٧،   ،٤٢١
 ،١٥٩، ١٦٠، ١٦٢، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦١
 ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٩٠ م٩٣/٤،   ،٣٤١

٣٤٤، ٣٤٨، ٣٩١، ٤٤٢، م١٤٥/٥
أهل الِحَرف والصناعات م٣١٠/١• 
أهل الحرم م٤٥٨/١، ٤٦١، م١٧٧/٣، • 

١٨٠
أهل الحرمين م١١٩/٣• 
أهل الحصن م١٨١/٤• 

أهل الحق م٣٩٨/١، م٦٩/٢، م٢٦٢/٣، • 
م١٢٠/٤، ٣٤٢، م٩٥/٦

أهل الحل والعقد م١٦٦/٤، م٤٢٠/٥• 
أهــل الحوائــط م٣٨١/١، م١٤٧/٢، • 

م١٩٩/٦
أهل الحيرة م٣٧١/٢• 
أهل الخبرة م٤١٣/٤• 
أهل الخبرة والعلم بالطب م١٨٩/٤• 
أهل خراسان م١٢٠/٤• 
أهل الخطاب بالتكاليف الشرعية • 

م١٠٣/٢
أهل الخالف م١٢٠/٤، م٣٥٩/٥• 
أهل الخيانة م١١٤/٥• 
أهل خيبر م١٤٩/١، م٢٨٠/٤• 
أهل الخير م٤٥٩/٥• 
أهل الخير والفضل م٤٥٨/٥• 
أهل دار الحرب م٩١/٤• 
أهل الدنيا م٣٥٣/٣، م٧٩/٤، م٤٥٣/٥• 
أهل الديانة م١١٤/٥• 
أهل الدين م٦٩/٢، م١١٢/٥• 
أهل الذكر م٤٤٠/٢، ٤٤٢، م٤٣٧/٦• 
أهــل الذمــة م٢٩٢/١، ٤٢١، ٤٢٢، • 

 ،٤٣٧  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٤ م٢٧٩/٢، 
 ،٤٣٦  ،٣٨٢  ،٣٢٩  ،٢٦١ م٩٨/٣، 
 ،٤٤٢  ،٣٧٧  ،٣٤٥  ،٢٩٠ م٩٣/٤، 

م١٨٣/٥، ١٩٠، م٢٠٣/٦
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م٤٠٨/٤، •  م٢٨٩/١،  الــرأي  أهــل 
م٤٢٧/٦

أهل الزعامات السياسية م٦٩/٢• 
أهل الزكاة م١٨١/٣، م٤٠٦/٤• 
أهل الزيغ م٣٨٨/٥• 
أهل السعادة م٧٨/٣، ٨٢• 
أهل السفه م٨٨/٦• 
أهل السقيفة م٢٩٦/٣، م٨١/٦، ٢٩٠• 
م٤٠٩/٥، •  م١٩٣/٤،  الســلف  أهــل 

م٣٤٩/٦
 • ،٢٠٧ م٧/١،  (والجماعة)  نة  الس أهل 

م١١٣/٥،  م٤٧/٤،  م٨٠/٣،   ،٤٤٥
٢٢٧، ٣٣٧، ٣٧٥، ٤٠٨، م٥١/٦

أهل السوقه م١٣٨/٤، ١٤٠• 
أهل السير م٢٣١/٥• 
أهل الشام م٢٨٨/١، م٦١/٥• 
أهل الشر م٤٥٩/٥• 
أهل الشرع م٣٠٩/١، ٣١٠، م٤٤٣/٣، • 

م٢١٤/٥، م٢٠٦/٦، ٤٠٩، ٤١١
م٩٢/٤، ١٠٨، •  م٢٥٤/٢،  الشرك  أهل 

١٥٧
أهل الشرك من العرب م٢٨٧/٥• 
أهل الشقاوة (الشــقاء) م٧٨/٣، ٨٢، • 

م٤٥٨/٥
أهل الشهادة م٤٣٥/٢، م١١٢/٥• 
أهل الصحابة م٩٨/٦• 

أهل الصدق واألمانة م١١٣/٥، ١١٤• 
أهل الصدق والديانة م١١٤/٥• 
أهل الصدقات م٦٦/٤• 
أصل الصفة م٣٩٧/٢، م٣٩٨/٤• 
أهل صنعاء اليمن م٣٨٣/٢• 
 • ،٢٦٢ م٢٥٧/٣،  الضــالل  أهــل 

م٣٤١/٤، ٣٤٢
أهل طبرية م٣٧٨/٤• 
م٣٦٢/٢، •  م٢١١/١،  الظاهــر  أهــل 

م١٨٦/٦،   ،١٦٣ م١٦١/٤،  م٣٣٢/٣، 
٢٠٦، ٣٥٦

أهل العبادات م٢٨١/٥• 
أهل العدالة م٤١٢/١، ٤٧٦، م٣١٧/٥• 
م٢٦٢/٣، •  م٦٩/٢،  العــدل  أهــل 

م٢٢١/٤، ٣٤٢، م٢٥٥/٥
أهل العراق م٣٢٥/١، ٥٠٣، م٩١/٢، • 

م٣٢٢/٥،   ،٣٣٣  ،٩١ م٣٥/٣،   ،٢٢٣
م٣٥٦/٦

أهل العربية م٢١/٢، م٢٢١/٦، ٣٨٩• 
أهل العرف م٤٣٠/٣، م٦٥/٥، م٤١١/٦• 
أهــل العلــم م٩/١، ٢٠، ٩٠، ٢١٢، • 

 ،٣٥٠  ،٣٤٧  ،٣٣٢  ،٣٢٥  ،٣٠٨
 ،٤٢٦  ،٤١٧  ،٤١١  ،٣٩٩  ،٣٩٢
٤٣٩، ٤٧٨، ٥١٢، م٢٤/٢، ٢٥، ٤٢، 
 ،١٠٨  ،١٠٦  ،٨٥  ،٨١  ،٦٤  ،٤٩
 ،١٩٥  ،١٨٢  ،١٧٦  ،١٣٢  ،١١٧
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 ،٢٥٨  ،٢٥٠  ،٢٢٨  ،٢٠٨  ،١٩٧
 ،٢٨٧  ،٢٧١  ،٢٦٦  ،٢٦٠  ،٢٥٩
 ،٣١٥  ،٣١٣  ،٣٠٥  ،٢٩٥  ،٢٨٨
 ،٣٦٢  ،٣٤٧  ،٣٤٢  ،٣٤١  ،٣٣٤
 ،٤٣٨  ،٤٣٧  ،٤١٤  ،٤١٠  ،٣٩٨
٤٤٥، ٤٥٣، م٥٩/٣، ٨١، ٩٥، ١١١، 
 ،٢١٣  ،٢١٢  ،٢٠٢  ،١٣٦  ،١١٥
 ،٢٦٥  ،٢٥٩  ،٢٤٨  ،٢٣٥  ،٢٢٨
 ،٣٢١  ،٣١٩  ،٣٠٢  ،٢٩٧  ،٢٨٩
 ،٣٧٥  ،٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٣٢  ،٣٣٠
م١٤/٤،   ،٤٤٥  ،٤٣٨  ،٤١٦  ،٤٠٤
 ،١٣١  ،١٢٩  ،٦٥  ،٤٣  ،٢٧  ،٢٢
 ،١٩٣  ،١٩٢  ،١٨٠  ،١٦١  ،١٤٨
 ،٢٧٤  ،٢٧١  ،٢٥٩  ،٢٤٦  ،٢٤٣
 ،٣٤٣  ،٣٣٧  ،٣٣٥  ،٣٢١  ،٢٩٧
 ،٤٥٦  ،٤٤٨  ،٤٣٩  ،٣٧٦  ،٣٦٥
م٤١/٥، ٨٥، ٩٢، ١٠٥، ١٠٩، ١٣٠، 
 ،٢٥١  ،٢٣٣  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٦٣
 ،٣٧٧  ،٣٥٢  ،٣٤٦  ،٣٣٣  ،٣٣٠
 ،٤٣٢  ،٤٢٢  ،٤٢٠  ،٣٩٧  ،٣٩٠
م٦٤/٦،   ،٤٦٨  ،٤٥٥  ،٤٥٣  ،٤٥١
 ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٢٨٥  ،١٤٦  ،٩٩  ،٩٦

٣٢٢، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٩٣، ٤٥٨
أهل العلم بالتفسير م١٣٣/٥• 
أهل العلــم في المذاهــب المتبوعة • 

م٤٤٢/٦

أهل العلم والفقه م٤٦٠/٥• 
أهل ُعمــان م٧٥/١، ٣٦٧، م٣٠١/٣، • 

م٣١٤/٤، م٣١٤/٥، م٤٤٨/٦
أهل العنوة م٩٠/٤، ٩٢• 
أهل الفترة م٣٤٤/١• 
أهل الفتنة م٣٤٨/٤، م١٤٥/٥• 
أهل الفساد م٢٤٩/٢• 
أهل الفسق م١٤٤/٥، م٨٨/٦• 
أهل الفضل والعلم م٦٠/٥• 
أهل الفقه (واألثر) م٨١/٣، م٣٧٥/٥• 
أهل قباء م٤٧/٦، ٤٨، ٧٧، ٣٦٨• 
أهل القبلة م٢٠٧/١، ٢٠٨، م٢٣٧/٢، • 

 ،٢٢٠  ،١٢١  ،٤٧ م٤٦/٤،  م٢٣٧/٣، 
 ،٢٢٧  ،١٥٩ م١٥٧/٥،  م٤٦٢/٤، 
 ،٣٦٢  ،٣٦٠  ،٣٥٠  ،٢٣١  ،٢٢٨

٣٧٤، ٣٧٥، م٩٨/٦
أهل القرى م٧٣/٣• 
أهل القصد م١٨١/٥• 
أهل القياس م٢١١/١، م١٨٦/٦• 
أهل الكبائر م٣٦٣/٥، ٣٩٥• 
م١٠١/٢، •  م٤٢٠/١،  الكتــاب  أهــل 

 ،٢٠٧  ،١٥٥  ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٥٢
٢١٢، ٣٧٤، م٣٢٧/٣، ٣٢٨، م١٥/٤، 
م٢٨٤/٥،   ،٤٧٤  ،٤٧١  ،٢٩٠  ،٦٢
 ،٢٠١  ،١٩٨ م١٩٥/٦،   ،٢٨٧  ،٢٨٦

٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٤٣، ٤٤٩
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أهل الكــذب (والخيانــة) م١١٣/٥، • 
١١٤

أهل الكفر م٢٤٩/٢، ٣١٠، م٣٧٥/٤• 
أهل الكالم م٣١٠/١• 
أهل الكوفة م٢٦٠/٢، م٦١/٥، م٢٢٧/٦• 
أهل اللسان م٣١٢/١، م٤٤٣/٣• 
م٤٤٣/٢، •  م٣٠٩/١، ٣١٠،  اللغة  أهل 

م١٠٤/٦،   ،١٣٣ م١٣٢/٥،  م٣٣٥/٤، 
 ،٢٢٢  ،١٩٩  ،١٥٢  ،١٥٠  ،١٤٩

٢٥٥، ٢٧٢، ٣٨٩، ٤١١
 • ،٤٩٣ م٣٩٣/١،  المديـنــة  أهــل 

 ،٣١٣  ،٣٠٢  ،٢٨٤  ،٢٦٠ م١٠٧/٢، 
 ،١٠٩ م٣١/٣،   ،٤٥٥  ،٤٠٥  ،٣١٨
 ،٣٦٨  ،٣١٥ م٢٢٧/٤،   ،٢١٣  ،١٤٥
 ،٢٣٣  ،١٢٤  ،٧٢  ،٧١ م٦١/٥، 

٣٢٢، م٨٠/٦، ١٢٤
أهل المشرق م٦٨/٦، ٨٩• 
م١٢٠/٤، •  م٣٤٩/٣،  المعاصــي  أهل 

٣٤٦، م١٤٤/٥، ٣٣٦
أهل المغرب م٤٣٦/١، م٦٨/٦، ٨٩• 
أهل المقاالت م٣٨١/٥• 
 • ،٤٦١  ،٤٥٩ م٤٥٨/١،  مكــة  أهــل 

م١٧٧/٣، ١٧٨، م٥٥/٦، ٩٣، ٤٣٥
أهل الملة م٣٩٤/٥• 
أهل المواشي م٣٨١/١، م١٤٧/٢• 
أهل النار م٢٩٩/٥• 

أهل النظر م٣١٠/١، ٤١٢، م٣٩٠/٥• 
أهل النوازل م٤٦٨/٥• 
أهل الوادي م٣٣٧/٥• 
أهل الورع م٦٢/٤• 
أهل الوضع م٣٧٧/٦• 
أهل الوطن م١٢٠/٤• 
أهل الوالية م٤١٢/١، م٦٦/٦• 
أهــل اليمــن م٣٢٣/٣، ٣٢٤، ٣٣٣، • 

م٥٤/٦
األئمة م١١٣/١، ٤١٨، م٢٠٧/٥• 
م٢٠٩/١، ٢١٢، ٢٨٥، •  أئمة اإلباضية 

 ،٤١٠  ،٣٧٦  ،٣٦٢  ،٢٩١  ،٢٩٠
٤٩٩، ٥١٠، م١٢/٢، ١٦، ٢٨، ١١٨، 
 ،٣٠٦  ،٣٠٣  ،٣٠٠  ،١٩٧  ،١٤٤
٣٤٤، ٣٤٧، ٣٦٧، م٢٥/٣، ٥٥، ٨٩، 
 ،٢٨٥  ،١٤٢  ،١٢٠ م٦٧/٤،   ،١٨٨
م١٩٢/٦،   ،٣٦٣ م٣٣٣/٥،   ،٣٩٧

٢٧٧، ٣٢٥، ٤٣٤، ٤٤٣
األئمــة األربعــة م٧٧/١، ٨٨، ١٩٦، • 

م٣٩٩/٢،   ،٣٢٦  ،٣٢٥  ،٢١٧
م٣٣/٥،   ،٤٣٠  ،٢٩٦  ،٢٩٥ م٥٤/٤، 

٣٣٣، م٢١٤/٦، ٢٤٣، ٢٤٤، ٣٨٨
أئمة اإلسالم م١٠/٥• 
 • ،٤٦٥ م٤٥٢/٤،  األصــول  أئـمــة 

م٣٨٥/٦
األئمة األطهار م٤٣٩/٢• 
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م٣٤٢/٥، •  م١٢/٤،  البيــت  أهل  أئمة 
٣٤٩

أئمــة أهــل العلــم م٥٠٣/١، م٧٥/٢، • 
١٩٧، م٢٠٤/٣، ٣٧٦، م٢٢٩/٤، ٢٨٤، 

٣٦٣، ٣٨٢، ٤٣٢، م١٠٧/٥، ١١٧
أئمة التفسير م١١٤/٤• 
األئمة الثالثة م٣٥٧/٥• 
أئمة الجور م٣٤٥/١، م١٦٥/٤• 
أئمة الحديث م١١٣/٥، م٢٨٦/٦• 
أئمة الحنفيــة م٢٠٦/١، ٢٨٥، ٣٦٣، • 

م١٠١/٣، م١٣/٦، ٣٢٥
األئمة الراسخين م٣٧١/٥• 
أئمة الرواية م١٨٧/٢• 
أئمة الزيديــة م١٣٣/١، ١٩٧، ٣١١، • 

م٢٧/٣، م٣١/٤، م٣٣٣/٥، م١٨٤/٦
األئمة السبعة م٤٣/٦• 
األئمة الستة م٨٥/١• 
م٧٧/٣، •  م١٨٥/٢،  الســلف  أئمــة 

م٣٩٨/٥، م٥٢/٦
األئمة الشــافعية م٤٥٦/٢، م٢٨٩/٥، • 

م٣٥٦/٦
أئمة الظاهر م٤٤٤/٣• 
أئمة الظلم م٣٤٥/١• 
أئمة العترة م١٣٣/١، م٢٤١/٢، م٥٥/٤• 
أئمة العدل م٤٤٠/٦• 
األئمة العشرة م٤٣/٦• 

م٤١٢/٣، •  م٣٧٤/١،  العلــم  أئمــة 
 ،١٣٥ م١٣١/٥،   ،٤٥٠ م٢٣٩/٤، 

٣٣٤، ٤٣١، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٦٠
أئمة الفتوى م٤٤٤/٣• 
م٢٣٤/٢، •  م٤٣٨/١،  الفقــه  أئمــة 

م٤٠١/٣، م٤٦٥/٤
أئمة الفقه في المذاهب م٣٦٠/٤• 
أئمة الفقه واألصول م٣٠٨/٢• 
األئمــة الفقهــاء م٣٩٧/٣، م١٩٠/٤، • 

٣١٢، م١٦٥/٥، م٦٩/٦
أئمة الفقهاء في المذاهب م١٣/٥• 
أئمة القواعد الفقهية م١٧٠/٦• 
أئمة الكفر م٣٢٩/٣• 
م١١٧/٦، ١٥٤، •  م٣١٤/٣،  اللغة  أئمة 

٣٩١، ٤٢٣
أئمة المالكية م١٨/٤، م١٤١/٥• 
األئمة المجتهدين م٢٧٨/٤• 
أئمة المذاهب م٣٢٠/١، ٣٢٥، ٣٣٨، • 

 ،٤٥٤  ،١١٨ م١١٤/٢،   ،٤٨٢  ،٣٤٠
م١٠٠/٤،   ،٣٩٢  ،٣٥٥ م٢٩٤/٣، 
١٤٢، ٤٠٦، ٤٤٠، م٣٣/٥، ٣٥، ٧٦، 

١٦١، ١٩١، م١١/٦، ٩٣
أئمة المذهب اإلباضي م١٤٩/٦• 
أئمــة المذاهــب األربعــة م٤٨١/١، • 

م١٤٩/٦
أئمة المذاهب اإلسالمية م١٢٠/٤• 
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م١٢١/١، •  الخمســة  المذاهب  أئمــة 
٤١٤، م٣٥٠/٣

أئمة المذاهب الستة م٣٠٣/٢، م٧/٦، • 
٢٥

أئمة المذاهب الفقهية م١٢٩/١، ٣١١، • 
م١٠٩/٢،   ،٥١٦  ،٤٧٣  ،٤١٦  ،٣٩٤
 ،١١٥، ١٧٠، ٢٣٢، ٣٠٨، ٣٤٤، ٣٤٦
 ،٢١٦  ،٢٠٦  ،١٩٠  ،٧٥  ،٦٠ م٨/٣، 
 ،٢٢٥، ٢٣٧، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٧٠، ٢٧٥
 ،٣١٠، ٣٣٨، ٣٥٥، ٣٦٢، ٣٦٥، ٣٦٨
 ،٣٧٦، ٣٧٩، ٣٨٦، ٣٩٢، ٤٠٥، ٤١٤
 ،٤٦٨  ،٤٥٨  ،٤٤٠  ،٤٢٤  ،٤١٩
 ،١١٤  ،١١٢  ،٨٧  ،٦٠  ،٤٤ م١٤/٤، 
 ،١٢٨، ١٣٨، ١٤٣، ٢٣٩، ٢٦٦، ٣٨٧
 ،٣٩٢، ٤٠١، ٤١٨، ٤٢٧، ٤٣٥، ٤٣٨
م٦/٥، ١٦،   ،٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥١، ٤٦١
 ،٢٦، ٤٦، ٦٧، ٨٤، ١٠٢، ١٢٢، ١٥٤
 ،٣٢٨  ،٣١٧  ،٣٠٢  ،٢٣٦  ،١٦٩
 ،٣١٦  ،٢٩٧  ،١٣٩  ،١٣٤ م١٣٣/٦، 

٤٣٧
أئمة المسلمين م٣٤٦/٤، م١٤٤/٥• 
األئمة المعتبرين م٦٢/٢• 
األئمة المقبولين م٤٣/٦• 
أئمــة النحــو م٣٨٥/٦، ٣٨٦، ٣٨٧، • 

٣٩١
أئمة الهدى م٤٦٠/٤• 

Ü

الباطنية م٣٧٨/٦، ٣٧٩• 
البراهمة م٣٧٦/٥، م٦٥/٦• 
البزنطيون م٤٢١/١• 
البصريون م١١٠/٢• 
البغــاة م٣٨٦/١، م٢٢٤/٢، م٢٣٢/٣، • 

 ،٢٥٧  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٦  ،٢٣٣
م١١٠/٤، ٤١٢

الحق •  اإلمام  علــى  الخارجون  البغاة 
م٣٤٠/٤

بغاة المسلمين م٢٦/٣• 
البغداديون م٣٣٩/٣• 
بنات أمة محمد م٤٥١/١• 
بنات النبي ژ م٢٧٣/٢، م٤٢٤/٤• 
بنو آدم م٢٥٣/١، م٢٣٧/٢، م١٧٤/٣، • 

م٣٦٨/٤، م١٤/٥
بنو إسرائيل م٦٩/٢، م٢٩١/٣، م٩١/٥• 
بنو بكر م٢٥٧/٦• 
بني تغلب م٣١٦/٥• 
بنو تميم م١٨٥/٥• 
بنو جشم م٢١١/٢• 
بنو حنيفة م١٢٩/٥• 
بنو زهرة م٢٥٧/٦• 
بنو زيد م٢٥٧/٦• 
بنو ساعدة م٧٣/٦• 
بنو سلمة م٢٠١/٦• 
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بنو العباس م١٢٤/٣• 
بنو عبد المطلب م٩٨/٢• 
بنو عمارة م٧٥/١، ٣٦٧• 
بنو قريظـــة م٢٠٩/١، ٢١٠، ٢١١، • 

م٩١/٤،  م١٦٧/٣،   ،٢٧٥  ،٢٢٦
م١٨٥/٦، ١٨٦

بنو مخزوم م٣٤٦/٤، م١٤٣/٥• 
بنو المصطلق م٣١٩/٥• 
بنو هاشم م٣٨/٥، م٤٠١/٦• 
بهراء م٣١٦/٥• 
البوذية (البوذيون) م٣٣٥/٢، م٢٨٨/٥• 

ä

 • ،٢٥٣ م١٦٧/٢،  م٢٨/١،  التابعــون 
م٤٣/٤،   ،٣٢٥ م٢٤٨/٣،   ،٤٠٥  ،٣١٠
 ،٤٥٧  ،٤١٦  ،٢٢٧  ،٢٠٤  ،١٩٤  ،١٩٣
 ،٤٧١  ،٣١٤  ،١٦٥  ،١٥٧ م٧٠/٥، 
م٧٥/٦، ٧٦، ٨٦، ٨٧، ٨٩، ٩٠، ١٠٠، 

١٥٧، ٢٠٤، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٩، ٣٧٥
تاركو الصالة م١٢١/٤• 
التجار م١٧٠/٣• 
تنظيم التكفير والهجرة م٣٦٠/٥• 
تنوخ م٣١٦/٥• 

ç

ثمود م٧٤/٦• 

ê

الجبابرة م٢٢١/١، م٢٥٤/٢، م٢١١/٣، • 
م٣٩٦/٤، م١٤٢/٥

الجباة م٣٠١/٣• 
الجبرية م٣٥٩/١• 
الجدليون م١٣٥/٦• 
الجسمية م٣٦٦/٥• 
الجعفرية م٧٧/١، ٢٩٨• 
جماهير األصوليين (األصول) م٧٠/١، • 

٣١٠، م٧٥/٦، ١٠٩، ٢٩٣، ٤٠٥
نة م٣٣٩/٥•  جماهير أهل الس
م١٧٣/٤، •  العلــم  أهــل  جمـاهيــر 

م١٧٨/٦
م٢٩٩/٢، •  م٣٨٥/١،  األئمــة  جماهير 

م٣٥٢/٤، م٣٧/٦
م٩٩/٤، •  م٤١٠/٢،  العلمــاء  جماهير 

٢٧٠، م٤١٠/٥
م٤٦/٥، •  م١١٨/١،  الفقهــاء  جماهير 

٣٩٧
جماهير المعتزلة م٢٢٩/٦• 
 • ،١٧٥  ،١٣٣ م١٠٦/١،  الجمهــور 

 ،٢٩٥  ،٢٧٢  ،٢٥٥  ،٢١٨  ،١٩١
 ،٣٥٢  ،٣٣٢  ،٣٢٣  ،٣١١  ،٣٠١
 ،٣٨٥  ،٣٨٢  ،٣٧٨  ،٣٧٦  ،٣٧٥
 ،٤٤٢  ،٤٤١  ،٤٢٥  ،٤٢٣  ،٣١٢
 ،٤٩٢  ،٤٤٩  ،٤٤٦  ،٤٤٥  ،٤٤٤
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 ،٤٦  ،٢٣ م٧/٢،   ،٥٠٩  ،٥٠٨  ،٥٠٦
 ،١٩٦  ،١٩٠  ،١٦٧  ،٩٨  ،٨٤  ،٨١
 ،٢٨٨  ،٢٦٦  ،٢٥٥  ،٢٢٠  ،٢٠٦
 ،٣٨٣  ،٣٨١  ،٣٠٥  ،٢٩٣  ،٢٩٢
 ،٤٦٩  ،٤٥٩  ،٤٥١  ،٤٢٩  ،٣٨٤
 ،٢٣٤  ،٢٢٣  ،٢١٣  ،١٥٥ م٧١/٣، 
 ،٣٨٦  ،٣٨٤  ،٣٦٣  ،٣٣٣  ،٣١٦
 ،٣٣ م١٠/٤،   ،٤٧٠  ،٤٥٤  ،٤٣٥
 ،١٧٧  ،١٤٠  ،١١٦  ،١٠٥  ،١٠٠
 ،٣٠٥  ،٢٩٩  ،٢٧٤  ،٢١٧  ،١٨٦
 ،٤٣٠  ،٤٠٦  ،٣٣٥  ،٣٢٠  ،٣١٩
م٦/٥،   ،٤٧٠  ،٤٦٨  ،٤٤٦  ،٤٤٤
 ،١٣٥  ،١٣٠  ،١٢٦  ،١٢٠  ،١٠٥
 ،١٨٢  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٤١  ،١٤٠
 ،٣٠٠  ،٢٤٧  ،٢٣٣  ،٢١٥  ،١٩٧
 ،٤٠  ،٣٩  ،٢٥  ،١٦ م٧/٦،   ،٤١١
 ،٤١، ١٠٢، ١١٨، ١٣٦، ١٦٢، ١٦٨
 ،٢٢٧  ،٢١٢  ،٢١٠  ،٢٠٨  ،١٩٨
 ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٨٥  ،٢٧٠  ،٢٥٩
 ،٣٣٣  ،٣٣١  ،٣٢٠  ،٣٠٦  ،٣٠٤

٤١٦، ٤٤٢، ٤٤٦
جمهور اإلباضّية م١٣٢/١، م٤٣٦/٣، • 

م٢١/٥، م٢١٠/٦
جمهور األشاعرة م٤٠٦/٥• 
األصول) •  (أهل  األصولييــن  جمهور 

 ،٣٣٩  ،١٣٦ م٢٣/٢،   ،٣٢٤ م٦٧/١، 

 ،٤٢٩  ،٢٠٣ م١٩٦/٤،  م١٢٠/٣، 
 ،٧٩  ،٥٣ م٢٧/٦،   ،٢٠٢ م١٨٩/٥، 
 ،٨٨، ١١٦، ١٢٢، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٧
 ،٣١٠  ،٣٠٠  ،٢٨٢  ،٢٦٦  ،٢٥٤
 ،٣٩٥  ،٣٧٥  ،٣٦١  ،٣٥٨  ،٣٥٢

٤٠٨، ٤١٠، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٤٨
جمهور األمة م١٥٩/٥، م٧٥/٦• 
جمهــور أهــل الحديــث م٢٢١/٤، • 

م٣٩٣/٥، م٥٣/٦، ٩٠
نة م٣٦٢/٥•  جمهور أهل الس
جمهور أهل العلــم م١٦٤/١، ٣٤٤، • 

 ،٣١٦  ،٣٠٦  ،٢٧١ م٥/٢،   ،٤٥٠
 ،١٢٨ م٢٨/٣،   ،٤١٠  ،٣٣٤  ،٣٣٣
 ،٢٣٦ م١٧١/٤،   ،٢٥٨  ،٢٣٣  ،١٤٩
 ،١٤٨ م٧٤/٦،   ،٣٧٥  ،٣٤١  ،٢٧٠

١٦١، ٣٢٢، ٣٢٨، ٤٢٤
جمهور أهل العلم من الفقهاء م٨٤/٦• 
جمهور أهل الفقــه م٢٦/٢، م٢٧/٣، • 

م٧٦/٦
جمهور األئمة م٤٧٩/١، م٢٥٣/٢• 
جمهــور أئمــة المذاهــب الفقهيــة • 

م١٠٤/٤، ١٠٩، ٢٨١، م٥٧/٥، ٦٢
جمهور الحنفية م٢٥٦/٥• 
جمهور الســلف م٥١٥/١، م٣٥٥/٢، • 

م١٥٩/٦
جمهور الشافعية م١١٧/٦، ٣٥٦• 
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جمهور الشريعة م٥٨/٣• 
جمهور الصحابة م٣٣٣/٤، م٣٣٧/٥• 
 • ،٤٥٧ م٣٩١/١،  العلمــاء  جمهــور 

 ،٤٤٤  ،١٠٦ م٩٩/٣،  م١٣٩/٢، 
م١٢٦/٦، ٢٤٣

جمهور علماء األمصار م٢١٢/٣• 
م٣٨٣/٥، •  األمــة  علمــاء  جمهــور 

م٣٨٣/٦
جمهور علماء المسلمين م١١٣/٥• 
 • ،١٩٥ م١٨١/١،  الفقهــاء  جمهــور 

 ،٢٦٠  ،٨٤ م١٠/٢،   ،٣٨٤  ،٢٥٣
 ،١٤٢  ،٧٤  ،٤٥ م٥/٣،   ،٤٣٣  ،٣٨٧
١٩٦، ٣٥١، ٣٨٨، م٥٣/٤، ٨٩، ٩٧، 
 ،٣٠٧  ،٢٩٤  ،١٩١  ،١٢٨  ،١٠٤
 ،٢٣٩  ،١٤٠ م١٠٨/٥،   ،٤٦٣  ،٣٧٠
 ،٣٠٠  ،٢٧٩  ،٢٥٣ م١٧٦/٦،   ،٣٢٢

٣٠٧، ٣٢٨، ٣٣٤، ٣٥٩، ٤٠٣
جمهور الكوفيين م٢٤٤/٤• 
جمهور المتكلمين م١٩٨/١، م٣٣٩/٢، • 

م٤٨/٣، م٢٦٥/٦
جمهور المحدثين م٦٧/١، ١٤٨• 
جمهور المذاهب م٤٤٣/١• 
جمهور المذاهب اإلسالمية م٢٥/٦• 
م٣٣٢/١، •  الفقهيــة  المذاهب  جمهــور 

م١٢٣/٢، ١٨٨، م١٦٨/٣، ٤٣٥، ٤٤٣، 
م٨٣/٤، م٦٤/٥، م٢٣٩/٦

جمهور المسلمين م٨٧/٦• 
جمهور المعتزلة م١١٢/٦، ١٥٤• 
جمهور النحاة م٣٨٩/٦• 
الجهابذة م٨١/٣• 
الجهمية م٣٦٦/٥، ٣٨٤• 
جهينة م١٥١/٣• 
الجواسيس م٣٨٦/١• 

ì

الحبشة م١٤٤/٢، ١٤٥• 
م٢٨٤/٣، •  م١١٠/٢،  الحجازيــون 

م١٣١/٥، ٣٠٩
الحجاج (الحجيج) م٤٣٤/٥، ٤٣٥• 
الحدادون م١٢٣/٦• 
الحرائر م١٢٦/٥• 
حرائر نصارى العرب م٣٢/٥• 
 • ،٢٣٣ م١٦٢/٣،  م٢٣٥/٢،  الحربيون 

م٢٩٠/٤،   ،٣٢٩  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٣٤
٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٤٤، ٣٤٥

الحرورية م٣٨٣/٢، م٢٢١/٤• 
الحشوية م٣٦٧/٥• 
الحكام م٤٢٣/٥• 
الحكام الجبابرة م٢١١/٣• 
الحكماء م٧٩/٣، م٤٧٠/٥، ٤٧١• 
الحمالون م١٢٣/٦، ١٤٦• 
حمير، قبيلة م٤١/٥• 
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م٧/١، •  الحنبلي)  (المذهــب  الحنابلة 
 ،١١٨  ،٩٨  ،٩٥  ،٩١  ،٧٩  ،٥٣  ،١١
 ،١٣٢  ،١٢٧  ،١٢٣  ،١٢٢  ،١١٩
 ،١٥٥  ،١٤٩  ،١٤٨  ،١٣٩  ،١٣٣
 ،١٩٣  ،١٨٨  ،١٨٣  ،١٧٥  ،١٦١
 ،٢٤٦  ،٢٤١  ،٢٣٥  ،٢٢٣  ،٢٠٤
 ،٢٦٣  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٥  ،٢٥١
 ،٢٩١  ،٢٨٩  ،٢٨٣  ،٢٧١  ،٢٦٧
 ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٢٢  ،٣١٥  ،٢٩٨
 ،٣٨٢  ،٣٦٧  ،٣٦٣  ،٣٥٩  ،٣٣٢
 ،٤١٣  ،٤٠٩  ،٤٠٣  ،٣٩٥  ،٣٨٥
 ،٤٤٦  ،٤٣٧  ،٤٣٣  ،٤٢٦  ،٤٢٣
 ،٤٥٢  ،٤٥٠  ،٤٤٩  ،٤٤٨  ،٤٤٧
 ،٤٧٩  ،٤٧٥  ،٤٧١  ،٤٦٠  ،٤٥٤
 ،٤٩٧  ،٤٩٣  ،٤٩٢  ،٤٩٠  ،٤٨١
 ،١٣  ،١٠  ،٧ م٥/٢،   ،٥١٦  ،٥٠٩
 ،٧٤  ،٦٦  ،٤٩  ،٤٥  ،٣٨  ،٣٤  ،١٦
 ،١٢٩  ،١١٧  ،١١٣  ،١٠٩  ،٨٣  ،٨١
 ،١٥٦  ،١٥٢  ،١٤٧  ،١٣٨  ،١٣٧
 ،١٨٨  ،١٨٢  ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٦٠
 ،٢٣٣  ،٢٢٩  ،٢٢٣  ،٢١٥  ،١٩٦
 ،٢٦٥  ،٢٦٠  ،٢٤٩  ،٢٤٥  ،٢٤٠
 ،٢٩٥  ،٢٩٢  ،٢٩٠  ،٢٨٦  ،٢٦٦
 ،٣١١  ،٣٠٦  ،٣٠٤  ،٢٩٧  ،٢٩٦
 ،٣٦٦  ،٣٥١  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٣٣
 ،٣٩٢  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٠  ،٣٦٩

 ،٤٢٨  ،٤٢٤  ،٤١٤  ،٤١١  ،٣٩٧
 ،٤٤٦  ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٣٤  ،٤٣٢
 ،١٧  ،١٤ م٧/٣،   ،٤٦٨  ،٤٥٩  ،٤٥١
 ،٥٣  ،٤٦  ،٣٤  ،٢٩  ،٢٨  ،٢٧  ،٢٢
 ،٨٧  ،٨١  ،٧٧  ،٦٥  ،٦٢  ،٦١  ،٥٧
 ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢  ،١٠٥  ،١٠١
 ،١٥٢  ،١٥٠  ،١٤٢  ،١٣٦  ،١٢٢
 ،١٦٨  ،١٦١  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥٤
 ،١٨٦  ،١٨٣  ،١٨١  ،١٨٠  ،١٦٩
 ،٢٢٨  ،٢١٦  ،٢١١  ،١٩٤  ،١٨٨
 ،٢٧٥  ،٢٦٧  ،٢٥٨  ،٢٤٢  ،٢٣٣
 ،٣٢٥  ،٣١٧  ،٣١٠  ،٢٩٥  ،٢٨١
 ،٣٦١  ،٣٥٩  ،٣٥٠  ،٣٤٢  ،٣٣٥
 ،٤٠٠  ،٣٩٠  ،٣٧٥  ،٣٦٨  ،٣٦٣
 ،٤٤٠  ،٤٣٤  ،٤٢٧  ،٤١٩  ،٤١١
 ،٤٥٨  ،٤٥٣  ،٤٤٩  ،٤٤٧  ،٤٤٣
 ،٢٢  ،١٩  ،١٧ م٦/٤،   ،٤٧٠  ،٤٦٥
 ،١٢١  ،١١٢  ،١٠٤  ،٩٤  ،٥٩  ،٥٤
 ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٨  ،١٢٤
 ،١٧١  ،١٦٧  ،١٥٨  ،١٤٧  ،١٤٦
 ،١٩٢  ،١٩٠  ،١٨٧  ،١٧٧  ،١٧٣
 ،٢٧٣  ،٢٥١  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٢٤
 ،٣١٢  ،٢٩٩  ،٢٩٤  ،٢٩١  ،٢٨٥
 ،٣٦٧  ،٣٥٢  ،٣٤٢  ،٣٢١  ،٣١٩
 ،٣٩٧  ،٣٩١  ،٣٧٧  ،٣٧٣  ،٣٧٠
 ،٤٣٥  ،٤٠٨  ،٤٠٥  ،٤٠٤  ،٤٠١
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 ،٤٦٨  ،٤٦٥  ،٤٥٩  ،٤٤٤  ،٤٣٦
 ،١٣٢  ،١٢٨ م٦٨/٥،   ،٤٧٠  ،٤٦٩
 ،١٧٥  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٧  ،١٣٤
 ،١٩٩  ،١٩٣  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٧٨
 ،٢٢٦  ،٢٢١  ،٢٢٠  ،٢١٦  ،٢١٥
 ،٢٧١  ،٢٥٢  ،٢٤٩  ،٢٤٠  ،٢٣٧
 ،٣٤٤  ،٣٠٢  ،٢٨٨  ،٢٨٥  ،٢٨٠
٣٦٧، ٤٠٩، ٤١١، م١١/٦، ١٧، ٣٠، 
 ،١١٥  ،٩٥  ،٧٩  ،٧٥  ،٥٣  ،٣٩  ،٣٤
 ،١٨٤  ،١٧٨  ،١٦١  ،١٤٣  ،١١٧
 ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٢٢  ،٢٠٠  ،١٩٩
 ،٢٥٧  ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٤٠  ،٢٣٨
 ،٢٩٨  ،٢٩٥  ،٢٨١  ،٢٧٧  ،٢٦٧
 ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٥  ،٣٢٠
 ،٤٠٨  ،٣٩٧  ،٣٩٥  ،٣٦٥  ،٣٦١
 ،٤٤٤  ،٤٤٠  ،٤٣٢  ،٤٢٣  ،٤١٤

٤٥٠، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٥٧، ٤٥٨
الحنفية العراقية م٣٦٦/٦• 
الحنفيــة (المذهب الحنفــي) م٧/١، • 

 ،٥٨  ،٥٣  ،٤٦  ،٣٩  ،٣٥  ،٣١  ،١١
 ،١٠٠  ،٩٧  ،٩٤  ،٩١  ،٩٠  ،٧٩  ،٧٤
 ،١٢٩  ،١٢٦  ،١٢٢  ،١١٩  ،١٠٨
 ،١٧٣  ،١٥٣  ،١٤٤  ،١٣٨  ،١٣١
 ،٢١٥  ،٢١٣  ،١٩٨  ،١٩١  ،١٨١
 ،٢٥٣  ،٢٤٩  ،٢٣٣  ،٢١٨  ،٢١٧
 ،٢٩٨  ،٢٩٢  ،٢٧٤  ،٢٧٢  ،٢٥٥

 ،٣٢٤  ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠١
 ،٣٣٨  ،٣٣١  ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٥
 ،٣٧٦  ،٣٧٢  ،٣٦٧  ،٣٦٣  ،٣٤٠
 ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٨٢  ،٣٧٩  ،٣٧٨
 ،٤٢٥  ،٤٢٣  ،٤١١  ،٤٠٣  ،٣٩٩
 ،٤٤٤  ،٤٤٢  ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٢٦
 ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٤٤٩  ،٤٤٦
 ،٤٧٤  ،٤٧٣  ،٤٦٧  ،٤٦٠  ،٤٥٩
 ،٤٩٦  ،٤٩٣  ،٤٨٣  ،٤٨٠  ،٤٧٩
 ،٥٠٩  ،٥٠٨  ،٥٠٧  ،٥٠٦  ،٤٩٧
 ،١٦  ،١٢  ،١٠ م٦/٢،   ،٥١٥  ،٥١٢
 ،٣٧  ،٣٥  ،٣٤  ،٣٢  ،٢٧  ،٢٦  ،١٧
 ،٨٧  ،٧٤  ،٧٣  ،٧٢  ،٤٦  ،٤٤  ،٣٩
 ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٦  ،١٢٦  ،١١٧
 ،١٦٨  ،١٦٠  ،١٥٦  ،١٥٢  ،١٤٧
 ،١٩١  ،١٨٩  ،١٨٨  ،١٨١  ،١٧٠
 ،٢٢٩  ،٢٢٣  ،٢٢٠  ،٢١٩  ،١٩٣
 ،٢٦٣  ،٢٥٧  ،٢٤٩  ،٢٣٤  ،٢٣٢
 ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٣  ،٢٩٠  ،٢٦٦
 ،٣٢٩  ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٤  ،٢٩٧
 ،٣٤٣  ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٥  ،٣٣٣
 ،٣٦٧  ،٣٦٤  ،٣٥١  ،٣٤٩  ،٣٤٥
 ،٤٠٣  ،٣٩٢  ،٣٨٧  ،٣٧٥  ،٣٧٣
 ،٤٣١  ،٤٢٦  ،٤٢٢  ،٤١٩  ،٤٠٨
 ،٤٤٨  ،٤٤٦  ،٤٣٨  ،٤٣٧  ،٤٣٦
٤٥٩، ٤٦٣، ٤٦٧، م١٢/٣، ٢٥، ٢٧، 
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 ،٧٥  ،٦١  ،٥٧  ،٥٣  ،٣٤  ،٣٢  ،٢٨
 ،١١٤  ،١١٢  ،٩٨  ،٩٤  ،٨١  ،٧٧
 ،١٤٦  ،١٤٢  ،١٣٦  ،١٢٢  ،١٢١
 ،١٦٨  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥٢  ،١٥٠
 ،١٨٨  ،١٨٢  ،١٨١  ،١٨٠  ،١٦٩
 ،٢٢٦  ،٢٢٢  ،٢١٦  ،١٩٦  ،١٩٤
 ،٢٣٨  ،٢٣٥  ،٢٣٤  ،٢٢٨  ،٢٢٧
 ،٢٦٩  ،٢٦٧  ،٢٥٨  ،٢٥٥  ،٢٤٢
 ،٣٣٥  ،٣٢٢  ،٣٢٠  ،٣١٠  ،٢٧٥
 ،٣٦٣  ،٣٥٩  ،٣٥٨  ،٣٥٠  ،٣٤٢
 ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٨٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧
 ،٤٢٧  ،٤١٩  ،٤١٧  ،٤١١  ،٤٠٢
 ،٤٤٧  ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٣٥  ،٤٣٤
 ،٤٦٦  ،٤٦٥  ،٤٦٠  ،٤٥٨  ،٤٤٩
م١٠/٤، ١٦، ٢٢، ٢٥، ٥٤، ٥٥، ٥٩، 
 ،١٢١  ،١١٢  ،١٠٤  ،٩٩  ،٩٢  ،٦٧
 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٨  ،١٢٣  ،١٢٢
 ،١٥٣  ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٠  ،١٣٩
 ،١٨٥  ،١٧٧  ،١٧٣  ،١٧٠  ،١٦٠
 ،٢١٧  ،٢١٥  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٧
 ،٢٥١  ،٢٤٦  ،٢٣١  ،٢٢٨  ،٢٢٤
 ،٢٩٥  ،٢٩١  ،٢٨٥  ،٢٧٢  ،٢٦٩
 ،٣٤٢  ،٣٣٩  ،٣٢١  ،٣١٩  ،٣١٤
 ،٣٧٦  ،٣٧٣  ،٣٧٠  ،٣٦٧  ،٣٥٢
 ،٤٤٣  ،٤٣٥  ،٤٠٦  ،٤٠١  ،٣٩٧
م٦٧/٥،   ،٤٦٥  ،٤٦٣  ،٤٥٩  ،٤٤٨

 ،١٣٩  ،١٣٤  ،١٣٠  ،١٢٨  ،١١٦
 ،١٨٤  ،١٨٠  ،١٧٨  ،١٧٥  ،١٤٠
 ،٢٢٦  ،٢٢٠  ،١٩٧  ،١٨٧  ،١٨٥
 ،٢٥٥  ،٢٥٢  ،٢٤٩  ،٢٤٧  ،٢٣٤
 ،٣٠٢  ،٢٨٨  ،٢٨٥  ،٢٧١  ،٢٦١
م١١/٦، ١٦، ١٧، ٢٤، ٣٠، ٣٤، ٥٣، 
 ،١٠٧  ،١٠٢  ،٩٥  ،٨٠  ،٧٩  ،٧٥
 ،١٩٦  ،١٦٧  ،١٦١  ،١٤٣  ،١١٥
 ،٢٣٥  ،٢٣٠  ،٢٢٢  ،٢١١  ،٢٠٨
 ،٢٦٦  ،٢٥٩  ،٢٥٣  ،٢٣٨  ،٢٣٦
 ،٢٧٨  ،٢٧٧  ،٢٧٠  ،٢٦٨  ،٢٦٧
 ،٣١٩  ،٢٩٨  ،٢٩٥  ،٢٨١  ،٢٨٠
 ،٣٩٠  ،٣٦١  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣٢٢
 ،٤٣٥  ،٤٣٢  ،٤٠٨  ،٤٠٢  ،٣٩٥
 ،٤٥٣  ،٤٤٥  ،٤٤٤  ،٤٤٣  ،٤٤٢

٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٨
الحواريون م٤٢٦/٥• 

ñ

الخبازون م١٢٣/٦• 
الخراسانيون م٣٣٩/٣، م١٢٠/٤، ١٢٢• 
الخراصيون م٣٦٥/٥• 
م٣٣٤/٤، •   ،٤١٤ م٢٨٨/٣،  الخلــف 

م٤٠٥/٥
والمعتزلة •  األشــاعرة  مــن  الخلــف 

م٣٩٠/٥
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الخلفاء (األربعة) الراشدين (المهديين) • 
م١٩٤/٤،   ،٣٢٧ م٩٦/٣،  م٨٨/٢، 
 ،٤٣٨  ،٢١٨ م١٥٨/٥،   ،٤٢٤  ،٢٠٦
 ،١٦٣  ،١٤٦  ،٩٦  ،٧٦  ،٥١ م٥٠/٦، 

٢٨٦، ٣٤٧، ٣٥٠
 • ،٣٥٤  ،٣٥٣ م٢٠٧/١،  الخــوارج 

 ،٢٢٨ م١٢٦/٥،  م٤٧/٤،  م٢٣٥/٣، 
 ،٣٩٣  ،٣٣٦  ،٣١٨  ،٢٩٨  ،٢٣١

٣٩٨، م٩٥/٦
الخوارج الصفرية واألزارقة م٥٠٦/١• 

O

الدعاة م٤٢٢/٥• 
الدهرية م٣٧٦/٥• 

P

ذكوان م٣٩٩/٥• 
الذميون م٣٧٤/٢، ٣٧٩• 
ذوو الطبائع السليمة م٤٥٤/٣• 

Q

م٤٤٢/٢، •  العلــم  فــي  الراســخون 
م٣٩٠/٥

م٦٤/٦، •  م٦٤/١،  (الروافض)  الرافضة 
٦٦، ٤٥٧

ربيعة م٢٥٦/٢• 

الرسل م٩٦/٤• 
رعل م٣٩٩/٥• 
الرفاشيين، قبيلة م٢٧٨/٢• 
الرقيق م٧١/٥• 
الرماة م٤١٦/٥• 
الرهبان م٢٤٧/٤• 
الروافض = الرافضة• 
رؤساء الصحابة م٢٠٦/٤، م٣٤٧/٦• 
الرومان (الروم) م١٦١/٢، ٢١٢• 

R

الزاهدون (الزهاد) م٤٢١/٥، ٤٢٣• 
الزنادقة م١١٠/٤، ٣٢٨، م٩٢/٥• 
زوجات النبي ژ م٦٧/١، ٣٨٧• 
الزيدية (المذهب الزيدي) م٧/١، ١١، • 

 ،٥٣، ٧٧، ٩١، ٩٦، ٩٩، ١٠٣، ١٠٧
 ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٢٨  ،١٢٢  ،١١٩
 ،١٧٦  ،١٦٥  ،١٥٧  ،١٤٨  ،١٣٩
 ،٢٢٠  ،٢١٠  ،٢٠٥  ،١٨٩  ،١٨٤
 ،٢٥١  ،٢٤٦  ،٢٤٢  ،٢٣٧  ،٢٢٤
 ،٢٧٢  ،٢٦٧  ،٢٦٣  ،٢٦٠  ،٢٥٦
 ،٢٩٨  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٨٧  ،٢٨٤
 ،٣٢٩  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣١٦  ،٣٠٥
 ،٣٥٩  ،٣٥٧  ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٣
 ،٤١١  ،٤٠٩  ،٤٠٠  ،٣٨٨  ،٣٧٣
 ،٤٣٨  ،٤٣٧  ،٤٢٦  ،٤٢٠  ،٤١٣
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 ،٤٦٦  ،٤٦٠  ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٤٤٢
 ،٥٠٩  ،٤٩٨  ،٤٨٦  ،٤٨٠  ،٤٦٩
 ،٣٢  ،٢٩  ،٢٥  ،١٦ م١٤/٢،   ،٥١٦
 ،٧٥  ،٧٤  ،٦٦  ،٥٢  ،٤٦  ،٣٩  ،٣٤
 ،١٠١  ،٩٨  ،٩٢  ،٩٠  ،٨٧  ،٨١  ،٧٩
 ،١٣٧  ،١٣٣  ،١٢٠  ،١١٧  ،١٠٩
 ،١٦٨  ،١٦٣  ،١٥٦  ،١٤٧  ،١٤٦
 ،١٩٠  ،١٨٨  ،١٨٢  ،١٧٨  ،١٧٠
 ،٢٣٣  ،٢٢٩  ،٢٢٢  ،٢٢٠  ،٢١٦
 ،٢٦٥  ،٢٥٥  ،٢٥١  ،٢٤٦  ،٢٤١
 ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩٠  ،٢٧٠  ،٢٦٧
 ،٣١٦  ،٣٠٩  ،٣٠٤  ،٢٩٧  ،٢٩٦
 ،٣٩٨  ،٣٥٨  ،٣٥٢  ،٣٤٥  ،٣٢٣
 ،٤٢٩  ،٤١٩  ،٤١٤  ،٤٠٣  ،٤٠٠
 ،٤٥٦  ،٤٥١  ،٤٤٣  ،٤٤٢  ،٤٣٢
 ،٣٠  ،١٧  ،١٦ م١٠/٣،   ،٤٦٩  ،٤٥٩
 ،٨٧  ،٧٤  ،٧١  ،٦٢  ،٦١  ،٥٤  ،٣٤
 ،٩٩، ١٠٨، ١١٠، ١١٤، ١٢٢، ١٢٥
 ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٠  ،١٤٣
 ،١٨٠  ،١٧٦  ،١٧٣  ،١٧٠  ،١٦٨
 ،١٩٤  ،١٨٨  ،١٨٦  ،١٨٣  ،١٨١
 ،٢٥٨  ،٢٤٢  ،٢٣٣  ،٢٢٨  ،٢١٦
 ،٣٣٥  ،٣١٠  ،٢٩٥  ،٢٨٧  ،٢٧٥
 ،٣٦٨  ،٣٦١  ،٣٥٩  ،٣٥٠  ،٣٣٩
 ،٤٢٧  ،٤١٩  ،٤٠٤  ،٣٨٤  ،٣٧٨
 ،٤٥٨  ،٤٤٩  ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٣٤

 ،٣١  ،٢٣  ،٢٢  ،١٩ م١٧/٤،   ،٤٧٠
 ،١٢٢  ،١١٢  ،١٠٤  ،٦٥  ،٥٩  ،٥٤
 ،٢٢٤  ،١٩٦  ،١٣٣  ،١٢٨  ،١٢٤
 ،٢٩٣  ،٢٩١  ،٢٨٥  ،٢٣٩  ،٢٣٢
 ،٣٤٢  ،٣٣٧  ،٣٣٣  ،٣٢١  ،٣٢٠
 ،٤٠٨  ،٤٠٦  ،٣٩٩  ،٣٦٧  ،٣٥٢
 ،٤٦٥  ،٤٥٩  ،٤٣٩  ،٤٣٥  ،٤١٧
م١٥/٥، ٤٠، ٦٥، ١٠٧، ١١٩، ١٢٣، 
 ،١٨٧  ،١٦٣  ،١٤١  ،١٣٠  ،١٢٨
 ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢١٦  ،٢١٥  ،٢٠٩
 ،٢٦٤  ،٢٥٩  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٢٧
٢٨٥، ٣٠٢، ٣٧٣، م٢٥/٦، ٣٤، ٥٣، 
 ،١١٧  ،١١٥  ،١١٢  ،٩٥  ،٩٢  ،٧٥
 ،١٨٤  ،١٧٨  ،١٧٣  ،١٦٧  ،١٦١
 ،٢٣٨  ،٢٢٢  ،٢١١  ،١٩٩  ،١٩٦
 ،٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٧٧  ،٢٦٨  ،٢٦٥
 ،٤٠٨  ،٣٨١  ،٣١٠  ،٢٩٨  ،٢٩٥

٤١٤، ٤٤٠، ٤٤٤

¢S

السابقون األولون م١٩٥/٥، م٣٥٠/٦• 
سبايا أوطاس م٢٨٣/٦• 
السعاة م٣٠١/٣• 
السفسطائية م٦٥/٦• 
السفلة م٦٩/٢، ٧١• 
السفهاء م٦٨/٢• 
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سفهة أهل العلم م٧٠/٢• 
السالطين م٤٥١/٥• 
م٦٢/٢، •   ،٥٠٥  ،٢٧٧ م٩٥/١،  السلف 

 ،٣٥٥  ،٣٣٤  ،٢٣٥  ،٢٢٧  ،١٩٨
م٢٠٤/٤،   ،٤١٤  ،٢٨٨ م٢٨٤/٣، 
 ،٤٥٦  ،٤٢٤  ،٣٣٤  ،٢٤١  ،٢٢١
م٦٩/٥، ٧٢، ٧٤، ١٨٥، ٢٢٨، ٢٣٠، 
 ،٢٦٣، ٢٦٧، ٢٩٨، ٣٤٩، ٣٦٧، ٣٦٨
 ،٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٨٩، ٣٩٠، ٤٠٥
 ،٤٠٨، ٤١٠، ٤٢٥، ٤٥٢، ٤٦٨، ٤٦٩
 ،٢١٩  ،٢١٨  ،١٧٦  ،١٧١ م١٤٦/٦، 

٢٥١، ٢٨٦، ٣٧٥، ٤٤٠
السلفية م٧٤/٥• 
السمنية م٦٥/٦• 

¢T

الشــافعية (المذهب الشافعي) م٧/١، • 
 ،٩١  ،٧٩  ،٥٣  ،٥٢  ،٤٦  ،٣٣  ،١١
 ،١١٨  ،١١٧  ،١٠٩  ،١٠١  ،٩٨  ،٩٥
 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٧  ،١٢٢  ،١١٩
 ،١٨٨  ،١٨٣  ،١٧٥  ،١٥٥  ،١٤٧
 ،٢٣٤  ،٢٢٢  ،٢١٨  ،٢٠٢  ،١٩٢
 ،٢٥٩  ،٢٥٥  ،٢٥٠  ،٢٤٥  ،٢٤١
 ،٢٨٦  ،٢٨٣  ،٢٧٠  ،٢٦٦  ،٢٦٢
 ،٣١٤  ،٢٩٨  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٨٧
 ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣٢٢  ،٣١٥

 ،٣٦٧  ،٣٦٣  ،٣٥٣  ،٣٤٠  ،٣٣٢
 ،٤٠٨  ،٤٠٣  ،٣٨٥  ،٣٨٢  ،٣٧٧
 ،٤٣٧  ،٤٣٢  ،٤٢٦  ،٤٢٣  ،٤١٣
 ،٤٤٩  ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٤٥
 ،٤٧١  ،٤٦٠  ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٥٢
 ،٤٩٢  ،٤٨٩  ،٤٨٣  ،٤٧٩  ،٤٧٤
 ،٥١٥  ،٥١١  ،٥٠٩  ،٤٩٧  ،٤٩٣
 ،٤٥  ،٣٧  ،٣٤  ،٢٧  ،١٦ م١٠/٢، 
 ،٦٥، ٧٣، ٧٤، ٨١، ٨٣، ١٠٩، ١١٦
 ،١٣٧  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٣  ،١١٩
 ،١٦٠  ،١٥٦  ،١٥٢  ،١٤٧  ،١٣٨
 ،١٨٨  ،١٨١  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٦٨
 ،٢٢٤  ،٢٢٣  ،٢٠٨  ،١٩٦  ،١٩١
 ،٢٦٠  ،٢٣٣  ،٢٣١  ،٢٢٩  ،٢٢٧
 ،٢٩٠  ،٢٨٥  ،٢٧٠  ،٢٦٦  ،٢٦٤
 ،٣٠٤  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٢
 ،٣٢٩  ،٣٢٤  ،٣١٤  ،٣١١  ،٣٠٦
 ،٣٥٠  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٣٥  ،٣٣٣
 ،٣٨٠  ،٣٧١  ،٣٦٩  ،٣٦٧  ،٣٦١
 ،٤٠٣  ،٣٩٢  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦
 ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٢٣  ،٤١٤  ،٤٠٦
 ،٤٥٨  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٤٠  ،٤٣٨
 ،٢٥  ،١٧  ،١٤ م٦/٣،   ،٤٦٨  ،٤٥٩
 ،٥٧  ،٥٢  ،٤٦  ،٣٤  ،٢٨  ،٢٧  ،٢٦
 ،١٠١  ،٨٧  ،٨٦  ،٨١  ،٧٧  ،٦٢  ،٦١
 ،١٢٢  ،١١٤  ،١١٢  ،١١٠  ،١٠٧
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 ،١٥٦  ،١٥٤  ،١٥٢  ،١٥٠  ،١٤٢
 ،١٨٠  ،١٦٨  ،١٦٢  ،١٦١  ،١٥٧
 ،١٩٨  ،١٩٤  ،١٨٨  ،١٨٦  ،١٨١
 ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٢  ،٢١٦  ،٢٠٩
 ،٢٧٥  ،٢٦٧  ،٢٥٨  ،٢٤٢  ،٢٣٣
 ،٣٥٠  ،٣٣٥  ،٣٢٥  ،٣١٧  ،٣١٠
 ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٣٥٢
 ،٤١١  ،٣٩٩  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٦٨
 ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٣٤  ،٤٢٧  ،٤١٩
 ،٤٦١  ،٤٥٨  ،٤٥٣  ،٤٤٩  ،٤٤٧
 ،٢٩  ،٢٢ م٧/٤،   ،٤٧٠  ،٤٦٦  ،٤٦٥
 ،٦٧  ،٦٤  ،٥٩  ،٥٤  ،٥١  ،٤٩  ،٣٢
 ،٦٨، ١٠٤، ١١٢، ١١٣، ١٢٢، ١٢٤
 ،١٤٦  ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٨
 ،١٧٧  ،١٧٣  ،١٦٠  ،١٤٨  ،١٤٧
 ،٢٢٢  ،٢١٢  ،١٩٢  ،١٨٧  ،١٨٥
 ،٢٥١  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٤
 ،٢٨٥  ،٢٨٣  ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠
 ،٣٤٢  ،٣٢١  ،٣٠٥  ،٢٩١  ،٢٨٨
 ،٣٩١  ،٣٧٣  ،٣٧٠  ،٣٦٧  ،٣٥٢
 ،٤٣٦  ،٤٣٥  ،٤٠٨  ،٤٠٤  ،٤٠١
 ،٤٦٣  ،٤٥٩  ،٤٥١  ،٤٤٧  ،٤٤٤
 ،١٢٧  ،١١٦  ،٢٧ م٢١/٥،   ،٤٦٥
 ،١٤٠  ،١٣٧  ،١٣٤  ،١٣٢  ،١٢٨
 ،١٨٥  ،١٨٠  ،١٧٦  ،١٧٢  ،١٤١
 ،٢١٦  ،٢١٥  ،٢١٣  ،١٩٣  ،١٨٧

 ،٢٥٢  ،٢٤٩  ،٢٣٥  ،٢٢٦  ،٢٢٠
 ،٢٨٨  ،٢٨٥  ،٢٨٠  ،٢٧١  ،٢٦٥
 ،٣٤  ،٣٠  ،٢٤  ،١٧ م١٠/٦،   ،٣٠٢
 ،١٠٢  ،٩٥  ،٨١  ،٧٩  ،٧٥  ،٥٣  ،٣٩
 ،١٧٨  ،١٦١  ،١٤٣  ،١١٥  ،١١٣
 ،٢١١  ،٢٠٢  ،١٩٩  ،١٩٦  ،١٨٣
 ،٢٥٣  ،٢٤٠  ،٢٣٨  ،٢٣٦  ،٢٢٢
 ،٢٧٩  ،٢٧٧  ،٢٦٧  ،٢٥٧  ،٢٥٤
 ،٣٢٠  ،٢٩٨  ،٢٩٥  ،٢٨٦  ،٢٨١
 ،٣٤٨  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٢٤  ،٣٢٢
 ،٣٩٥  ،٣٩٠  ،٣٨١  ،٣٦٤  ،٣٦١
 ،٤٤٠  ،٤٣٢  ،٤٢٣  ،٤٠٨  ،٣٩٧

٤٤٤، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٦
الشاميون م٤٢٧/٥• 
الشهداء م٢٤/٣، ٢٥• 
شهود الزور م١١٤/٥• 
الشــيعة م٣٥٧/١، م٢١/٢، ٦٩، ٨٨، • 

م٣٣٧/٥،  م٤٧/٤،   ،٣٦٤ م١٠٨/٣، 
 ،٨٣  ،٨٢  ،٨١  ،٧٥ م٦٤/٦،   ،٤١١

٨٧، ٩٧، ٩٨، ٢٩٠
الشيعة اإلمامية م٢٥٤/٢، م١٦٠/٥• 
الشيوعية م٤١٧/١• 

¢U

 • ،٦٤  ،٣٥  ،٣١  ،٢٨ م٢٧/١،  الصحابة 
 ،١٠٢، ١٣١، ١٤٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١
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 ،٣٨٧  ،٣٨٣  ،٣٨١  ،٢٧٩  ،٢٢٦
 ،١٦٧  ،١١٠  ،٩٦  ،٨٨  ،٢٦ م١٦/٢، 
 ،١٨١، ١٩٥، ٢٣٠، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦١
 ،٤٥٢  ،٣٧٤  ،٢٩٦  ،٢٨٨  ،٢٧٣
 ،١٤٥  ،١١١  ،١٠١  ،٩٩ م٧٢/٣، 
 ،١٥٠، ١٥١، ١٦٦، ١٦٧، ١٧٠، ١٩٤
 ،٢٢٣، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٩٦، ٢٩٧
م٤٢/٤، ٤٣، ٥٦،   ،٣٢٣، ٣٩٧، ٤٠٥
 ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،١٩٤  ،١٩٣  ،٩١  ،٨٢
 ،٢٠٦، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٦٤، ٣٢٥
 ،٣٣٣، ٣٤٦، ٣٥٧، ٣٦٤، ٣٧٩، ٣٨٧
م١٠/٥، ٧٠، ٧٤،   ،٣٨٨، ٤١٦، ٤٥٧
 ،١٥٧  ،١٤٣  ،١٣٠  ،١٢٩  ،٧٦  ،٧٥
 ،١٥٩، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٨، ١٩٥
 ،١٩٦، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٥٦، ٣٤٩، ٣٥٣
 ،٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٥، ٤٠٥، ٤٥٩، ٤٦٥
 ،٧٦  ،٧٥  ،٧٠  ،٥٩ م٥١/٦،   ،٤٧٣
 ،٩٧  ،٨٩  ،٨٧  ،٨٦  ،٨٠  ،٧٩  ،٧٧
 ،٩٨، ١٠٠، ١٠٣، ١٠٤، ١١٩، ١٢٣
 ،١٤٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٧٣
 ،١٨٥، ١٨٦، ٢١٨، ٢١٩، ٢٤٢، ٢٥٩
 ،٢٦٠، ٢٨٦، ٢٩٠، ٣٠٣، ٣٤٥، ٣٤٦
 ،٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٩، ٣٧٥، ٤٢٤

٤٣٨، ٤٤٥
الصفرية م٥٠٦/١• 
الصناع م١٤٦/٦• 

م٣٧٣/٥، ٤٣٨، •  م٣٩٨/١،  الصوفيــة 
م١٣١/٦

الصيدون م١٩٩/٣• 

•

طلبة العلم م١٤٩/٥• 
الطوائف األفريقية م١١/٥• 

®

 • ،٤٧٩  ،٢٣٩ م٧٧/١،  الظاهريــة 
م٧٧/٣،  م٣٨٣/٢، ٤١٦، ٤٢٠، ٤٥٩، 
 ،٣٢١ م٢٢٨/٤،   ،٢٢٣  ،٢١٢  ،١٥٦
م٨٤/٦،  م١٣٢/٥، ٣٢٩،   ،٣٧٣، ٤٥٩
 ،١٠٢، ١٧٤، ١٧٨، ٢٨٢، ٣٠١، ٣٠٢

٣٥٥، ٣٥٩، ٣٦٠، ٤١٥، ٤٢٣، ٤٣٥

´

عاد م٧٤/٦• 
العباسية م٤٥١/٥• 
عبدة األوثان م٢٨٨/٥، ٣٧٦• 
العبرانية م٢٩٦/٥• 
 • ،٣٤٥  ،٣٣٤  ،٢٦٠ م٢٥٩/٢،  العبيد 

م٢٩٨/٣،   ،٤٠٥  ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٨٠
 ،٤٣٢  ،٣٦١ م١١٨/٤،   ،٤٢٩  ،٣٠١

م٧/٥، م٢٤٠/٦، ٢٤٥
العترة م٩٩/٥• 
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العثمانيون م٢٩٣/٥• 
العجارة م٢٩٨/٥• 
العجم م٤٢٧/٥، ٤٦٤• 
م٦/٤، •  م٢٨٤/٣،  م١١٠/١،  العراقيون 

م٣٠٨/٥
العــرب م٦٥/٢، ٢٠٥، ٢١٦، ٤١٦، • 

 ،٢٥٢  ،٢٥١  ،١٦٥  ،١١٠ م١٠٢/٣، 
م١١/٤،   ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٤١٤  ،٣٢٧
١٠٨، ٢٥٥، م٣٨/٥، ٣٩، ٤١، ١٢٩، 
 ،٢٨٨  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢١١  ،١٦٦
 ،٤١٢  ،٤١٠  ،٤١٠  ،٣٦٤  ،٣٠٩
 ،٢٧١  ،٢٢٢  ،١٥٢  ،١٥١ م٩٨/٦، 
 ،٣٧٩  ،٣٧٧  ،٣٢٨  ،٣٠٧  ،٢٩٣
 ،٣٩١  ،٣٨٦  ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٨٠

٤٠١، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤١٨
العرنيون م٧/٣، ١٢٥، ١٢٦، م٦٩/٥، • 

٢٥٥، ٢٥٩
العصاة م١٤٨/٥، ٣٩٣• 
العصاة من أهل الملة م٣٩٤/٥• 
عصية م١١٠/٣، م٣٩٩/٥• 
العفائف من المؤمنات م١٨٧/٣• 
م٣٤٤/٣، •   ،٤٨٤ م٣٦٢/١،  العلمــاء 

 ،٢٤٦  ،١٧٣ م١٠٢/٥،   ،٤٦٣  ،٣٧٤
٤٢٣، م٣٤٤/٦، ٣٤٩

علماء األصول م٧٣/١، ١٠٢، م٣٣٩/٢، • 
 ،٢٥١  ،٢٢٠  ،١٩٩ م٧٤/٤،  م٢٥٥/٣، 
 ،٣٦٦  ،٢٤٨ م٨٨/٦،  م٣٦١/٥،   ،٢٦٧

٣٧١، ٤٥٠

علماء األمصار م٨٢/٢، ٢٩٩• 
م٣٠٤/٣، •  (اإلســالمية)  األمة  علماء 

 ،٢٠١  ،١٦٥ م٣٠/٥،   ،٤٥١  ،٣٠٨
٣٥٢، ٣٥٧

علماء األندلس م٢٧٤/٢• 
علماء البحث والمناظرة م٢٣٢/٥• 
علماء بخاري م٤٥١/٥• 
علماء البصرة م٣٣٣/٤• 
علماء البالغة م٢١١/٥• 
علماء بلخ من الحنفية م٤١٧/٣• 
علماء البيان م٤١٠/٥• 
علماء التابعين م٢١٧/١، م١٣١/٢• 
علماء التفسير م٤٠٥/٥• 
علماء تونس م١١١/٣• 
 • ،٤٥٣ م٢٢٠/٤،  الحديــث  علمــاء 

م٣٦١/٥
علماء الحنفية م٣٠٦/٣• 
م١٦٦/٥، ٣٧١، •  الربانييــن  العلمــاء 

٣٧٣، م٤٣٤/٦
علماء الســلف م٢٨٧/٢، ٢٨٨، ٤٢٤، • 

٤٣٠، ٤٥٩، م٢١٢/٣، ٣٢٢، م١٣٢/٤، 
م٣٥٤/٥، ٣٦٩، م٣٨٨/٦

علماء السوء م٦٩/٢• 
علماء الشافعية م٣٠٦/٣• 
علماء الشريعة م٤٢/٢• 
علماء الصحابة م٢١٧/١• 
علماء العترة م٢٦٠/٥• 
علماء العصور الثالثة م٣٥٥/٣• 
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علماء العقائد م٢٢٠/٤• 
علماء المدينة م٢١٩/٢• 
العلماء المسلمين م٢٧٧/١، م٣٥٢/٥، • 

م٤٣٧/٦
علماء الملة م٤٥١/٣• 
العلويون م١١٨/٣• 
الُعمانيون م١١١/٣• 
العوام م١٢٣/٤• 
العيسوية م٨١/٦• 

Æ

الغارمون م١٢٢/٤• 
الغانميون م٢٩٢/٤• 
الغالة الجفاة م٣٧٣/٥• 
غالة الشيعة م٩٨/٦• 

±

الفاتحون م٢٦٠/٣• 
الفاشية م٤١٧/٢• 
فزارة م٢٦٣/٤• 
الفسقة م١٢١/٤، م٩٢/٥• 
فقراء المسلمون م١٢٢/٤، ١٢٣• 
 • ،٢٦٥  ،٢١٠  ،١٠٢ م١٦/١،  الفقهــاء 

 ،٢٦٨، ٢٧٨، ٣٢٠، ٣٣١، ٣٣٣، ٣٣٧
 ،٣٦١، ٤٠٤، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٦
 ،٤٢٨، ٤٧٣، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٩٣، ٥٠٦
 ،٤٣٠  ،٣٥٣ م٣٠٩/٣،  م١٦٧/٢، 
٤٣١، ٤٥٠، م٤٨/٤، ٨٧، ١٢٢، ١٤٠، 

١٧٥، ١٩٣، ٣٤١، ٣٥١، م٤٨/٦، ٥٠، 
١٢٥، ١٨٥، ٢٢٥

فقهاء اإلباضّية م٧٠/١، ٧١، ٧٣، ٧٤، • 
 ،١٨١  ،١٤٥  ،١١٩  ،٧٧  ،٧٦  ،٧٥
 ،١٩٣، ٢٩٨، ٣١٤، ٣١٥، ٣٥٢، ٣٦٠
 ،١٦٤  ،١٠٩ م٨٥/٢،   ،٤٨١  ،٤٢٣
 ،١٨١، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٣، ٣٢٩
م٨/٣، ٩٩،   ،٤٢١، ٤٣٦، ٤٤٦، ٤٦٣
 ،١٠١، ١٧٤، ١٩٦، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٤١
 ،٢٤٦، ٢٨٩، ٣٦٢، ٣٨٨، ٤٣٥، ٤٧١
م٤٦/٤، ٦٧، ٦٨، ١٠٥، ١١٨، ١٤٨، 
 ،١٧٤، ١٨٤، ٢١٣، ٢٥١، ٢٩٤، ٣٣٥
 ،٣٥١، ٣٧٨، ٣٩٩، ٤٢٢، ٤٤٦، ٤٥٧
 ،٣٥٩  ،٣١٢  ،٢٦٤  ،٢٠٤ م١٣٨/٥، 

م١٢٤/٦، ٣٤٤، ٣٨٤
المغرب •  أهــل  من  اإلباضيــة  فقهاء 

م٤٤٨/٦
م٧٧/٣، •  م٢٣٣/٢،  األمصــار  فقهــاء 

٨٩، ٢٥٨، م٣٤١/٤، م١١١/٦
م٣٦٢/٣، •  م٨٤/١،  األمــة  فـقـهــاء 

م٥٥/٤، ٦٨
فقهاء أهل الحديث م١٨٢/٢• 
فقهاء األئمة األربعة م١٠٣/١• 
فقهاء بغداد م٨٢/٦• 
فقهاء الحنابلة م٦٦/٢، م١٨٧/٤• 
فقهاء الحنفية م١٠٥/٣• 
 • ،٤٧٩  ،٣٨٦ م١٨٤/١،  الزيدية  فقهاء 

م٢٤١/٢، ٣٣٥، ٣٤٦، م١٦٤/٣
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الفقهاء الســبعة (بالمدينة) م٤٤٥/٣، • 
م٤٣٨/٤

فقهاء السلف م١٣٢/٤• 
م١٣٥/٣، •  م٣١٤/١،  الشــافعية  فقهاء 

م١٩١/٤
فقهاء القضاء م١٧٣/٢• 
 • ،٢٠١ م١٢٢/١،  المالكيــة  فقهــاء 

م٥٠/٣، ١٨٢
 • ،٢٩٧ م١٢١/٢،  المدينــة  فقهــاء 

م٢٨٦/٦
 • ،٣١٣ م٢١٦/٣،  المذاهــب  فقهــاء 

٣٨٣، ٤١٩، م٦٣/٤، ٣١٤، م١٣٧/٥، 
١٨٤، م١٩٩/٦، ٢٩٥

فقهاء المذهب اإلباضي م٣٤١/٢• 
م٢٣٧/٣، •  اإلسالمية  المذاهب  فقهاء 

٤٣٤، م١٢٠/٤، م١٣٦/٥، ٣٢٠
م٣٤٢/٣، •  الفقهيــة  المذاهب  فقهــاء 

٣٥١، ٤٤٦، م٢٦٨/٥
فقهاء المذاهب المتبوعة م٢٧٣/٥• 
فقهاء المسلمين م٤٥/٥• 
الفقهاء المقلدين م٤٣٦/٦• 
الفالسفة م٣٧٦/٥، م٦٤/٦، ٦٩• 

¥

القاسمية م٣٢/٢، م٥٥/٤• 
القبائل العربية م٤١/٥• 
القدرية م٧٧/٣، ٧٨، ٨١• 
القراء م٩٨/٦• 

قريش م٣١٨/١، ٣٥٦، م٥٤/٢، ٤٢٥، • 
 ،٣٨١ م١٣/٤،   ،٢٩٩  ،٢٤٧ م٧/٣، 

م٣٨/٥، ٤١، ١٠٧، م٩٨/٦، ١٢٨
قطاع الطرق م١١٠/٤• 
قوم تبع م٧٤/٦• 
م٣٦٢/٢، •  م٥٠٤/١،  لـــوط  قـــوم 

م٣٣١/٣، ٣٣٢، م١٠٦/٥، م١٢٠/٦
قوم نوح م٣٨٧/٦• 

∑

الصحابة •  من  والعلم  الرأي  أهل  كبار 
م٩٦/٦

كبار التابعين م٩٠/٦، ٩٢• 
كبار الصحابة م٩٧/٦• 
الكرامية م٩٨/٤• 
كفار قريش م٢٨٥/٥، ٢٨٦• 
كفار مكة م٣٦١/٥• 
كندة م٤٢٥/٢• 
 • ،١٣٢ م١١٠/٢،  م٣٧٧/١،  الكوفيــون 

٢٦٣، ٤٠٣، م٢٢٩/٣، ٢٥٨، م٢٢٧/٤، 
م١٠٦/٥،   ،٤٠٧  ،٣٥٣  ،٣٤٣  ،٣٣٣

٣٠٩

∫

م٤٠٨/٤، •   ،٤٠٠ م١٧٧/٣،  اللصوص 
م٣٢١/٥

اللغويون م٢٩٩/١، م٤٦٠/٢، م٤٠١/٥، • 
٤١٠
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Ω

الماتريدية م٣٧٣/٥، ٣٨٤• 
المالكية (المذهب المالكي) م٧/١، • 

 ،١١، ٣١، ٣٧، ٥٢، ٥٣، ٧٩، ٩٠
 ،٩٤، ٩٨، ١٠١، ١١٩، ١٢٢، ١٢٥
 ،١٦٤  ،١٥٤  ،١٣٨  ،١٣٢  ،١٣١
 ،٢١٨  ،٢١٤  ،١٨٣  ،١٧٤  ،١٦٥
 ،٢٧٠  ،٢٥٨  ،٢٥٥  ،٢٥٤  ،٢٥٣
 ،٢٩٨  ،٢٩٣  ،٢٨٦  ،٢٨٣  ،٢٨٢
 ،٣٢٥  ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٣
 ،٣٨٥  ،٣٧٦  ،٣٥٣  ،٣٤٠  ،٣٢٩
 ،٤١٣  ،٤٠٨  ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٣٨٦
 ،٤٤٥  ،٤٣٧  ،٤٣١  ،٤٢٦  ،٤٢٣
 ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٤٤٩  ،٤٤٨  ،٤٤٦
 ،٤٧٩  ،٤٧٤  ،٤٧٠  ،٤٦٠  ،٤٥٤
 ،٤٩٧  ،٤٩٦  ،٤٩٣  ،٤٩٢  ،٤٨٣
 ،١٠ م٦/٢،   ،٥١٥  ،٥٠٩  ،٥٠٠
 ،١٦، ٢٧، ٢٨، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٤٥
 ،١٠٩  ،١٠٧  ،٨٣  ،٨١  ،٧٤  ،٧٣
 ،١٣٧  ،١٢٦  ،١٢٣  ،١١٧  ،١١٥
 ،١٦٨  ،١٥٦  ،١٥٢  ،١٤٧  ،١٣٨
 ،٢١٧  ،٢٠٠  ،١٨٨  ،١٧٥  ،١٧٠
 ،٢٣٣  ،٢٣١  ،٢٢٩  ،٢٢٧  ،٢٢٣
 ،٢٦٠  ،٢٤٩  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٠
 ،٢٩٠  ،٢٨٥  ،٢٦٧  ،٢٦٤  ،٢٦٢
 ،٣٠٤  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٢
 ،٣٣٣  ،٣٢٨  ،٣٢٣  ،٣١٣  ،٣١١
 ،٣٥١  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٥

 ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٠  ،٣٦٧
 ،٤١٤  ،٤٠٨  ،٤٠٣  ،٣٩٢  ،٣٩١
 ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٣١  ،٤٢٠  ،٤١٩
 ،٤٥٨  ،٤٥٦  ،٤٤٩  ،٤٤٦  ،٤٣٨
 ،٢١  ،١٧  ،١٣  ،٧ م٦/٣،   ،٤٥٩
 ،٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٨، ٥٧، ٦١، ٦٢
 ،١٠٩  ،١٠١  ،٨٦  ،٨٥  ،٨١  ،٧٧
 ،١٣٤  ،١٢٢  ،١١٤  ،١١٢  ،١١٠
 ،١٥٦  ،١٥٠  ،١٤٢  ،١٣٦  ،١٣٥
 ،١٨١  ،١٨٠  ،١٦٩  ،١٦٠  ،١٥٧
 ،٢٠٥  ،١٩٨  ،١٩٤  ،١٨٨  ،١٨٢
 ،٢٢٨  ،٢٢٢  ،٢١٦  ،٢٠٩  ،٢٠٦
 ،٢٦٧  ،٢٥٨  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٣٣
 ،٣١٠  ،٢٨٦  ،٢٧٧  ،٢٧٦  ،٢٧٥
 ،٣٥٩  ،٣٥٠  ،٣٣٥  ،٣٢٥  ،٣١٧
 ،٣٧٣  ،٣٦٨  ،٣٦٥  ،٣٦٣  ،٣٦٠
 ،٤٢٧  ،٤١٩  ،٤١١  ،٣٩٩  ،٣٨٩
 ،٤٤٩  ،٤٤٧  ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،٤٣٤
 ،٥٦ م٢٢/٤،   ،٤٧٠  ،٤٦٥  ،٤٥٨
 ،١٠٤  ،١٠١  ،٩٤  ،٩٢  ،٥٩  ،٥٧
 ،١٣٠  ،١٢٨  ،١٢٤  ،١١٥  ،١١٣
 ،١٧٣  ،١٧٠  ،١٤٧  ،١٣٣  ،١٣٢
 ،١٩٢  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٧٧  ،١٧٤
 ،٢٦٩  ،٢٥١  ،٢٢٤  ،٢١٢  ،٢٠٧
 ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٨٥  ،٢٧٩  ،٢٧٢
 ،٣٢١  ،٣١٩  ،٣١٢  ،٣٠٥  ،٢٩٤
 ،٣٧٦  ،٣٧٣  ،٣٦٧  ،٣٥٢  ،٣٤٢
 ،٤٢١  ،٤٠٨  ،٤٠٤  ،٤٠٢  ،٤٠١
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 ،٤٦٣  ،٤٥٩  ،٤٥١  ،٤٤٣  ،٤٣٥
 ،١٣٤  ،١١٦  ،٣٩ م٢١/٥،   ،٤٦٥
 ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٤٠  ،١٣٩  ،١٣٧
 ،١٩٩  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٧٩  ،١٧٨
 ،٢٥٢  ،٢٣٥  ،٢٢٦  ،٢٢٠  ،٢١٥
 ،٣٠٢  ،٢٨٨  ،٢٨٥  ،٢٧٨  ،٢٦٥
م١١/٦،   ،٣٨٢  ،٣٥٨  ،٣٤٤  ،٣٢٩
 ،١٧، ٢٤، ٣٠، ٣٤، ٣٩، ٥٣، ٧٥
 ،١٤٣  ،١١٧  ،١١٥  ،٩٥  ،٨٠  ،٧٩
 ،١٩٦  ،١٨٣  ،١٧٨  ،١٦١  ،١٤٨
 ،٢٣٥  ،٢٢٢  ،٢١١  ،٢٠٠  ،١٩٩
 ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٤٠  ،٢٣٨  ،٢٣٦
 ،٢٨٦  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٧  ،٢٦٧
 ،٣٢٩  ،٣٢٤  ،٣٢٠  ،٢٩٨  ،٢٩٥
 ،٣٩٠  ،٣٦١  ،٣٤٨  ،٣٣٢  ،٣٣١
 ،٤٢٣  ،٤١٤  ،٤٠٨  ،٣٩٧  ،٣٩٥
 ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٤٤  ،٤٤٠  ،٤٣٢

٤٥٦، ٤٥٨
مانعو الزكاة م٢٢٤/٢• 
م٢٥٧/٣، •  (المبتدعــة)  المبتدعــون 

م١١٠/٤، ٣٤١
متأخرو الفقهاء م٣٨٧/٤• 
المتصوفة م٤٤٠/٥• 
المتكلمون م٢٠٩/٤، م٣٤٠/٦، ٣٦٧• 
المتوكلون م٤١٥/٥• 
المجاهدون م٧٠/١• 
المجاهرون م٢٣٦/٤• 
المجاهيل م٤٥٧/٤• 

مجتهدو أمة محمد  ژ م٩٤/٦• 
 • ،٣٣٥ م١٥٣/٢،  م٤٢٠/١،  المجوس 

 ،٢٨٧  ،٢٨٤ م٢٢٩/٥،   ،٤٣٧  ،٤١١
٣٧٦، م٢٠٣/٦، ٢٤٣، ٤٤٩

المحاربون م٣٨٦/١، م١٨٦/٥• 
المحدثــون م٨٧/٢، ١٩٦، م١١٣/٥، • 

٢١٧، ٤١٠، م٤٨/٦، ٥٠، ٦٨، ٨٤
المحصنات م١٢٦/٥• 
محققو الشافعية م٣٣٢/٤• 
المحققون م٢٤٤/٥• 
المحققون من الحنابلة م٧٦/٦• 
المحمدية م٤٤٠/١• 
المخالفون م٢٥٦/٢، م٤٦/٤، م٢٤٩/٦• 
المخبرون م٦٤/٦، ٦٩• 
المخلصون م٤٢١/٥• 
المخنثون م٣٥٠/٣• 
المدنيون م٤٠٧/٤• 
المذاهب األربعة م٧/١، ٨، م٢٧٩/٢، • 

٤٢٩
المذاهب اإلسالمية م١١/١، م٤٦٥/٢• 
م٧٧/٢، •  م٤١٤/١،  الخمسة  المذاهب 

٨٨، ٤٥٩
م٩٢/٢، •  م٧٩/١،  الســتة  المذاهــب 

م٢٣٨/٦
المذهب اإلباضي = اإلباضية (المذهب • 

اإلباضي)
(المذهب •  الحنابلة  الحنبلي =  المذهب 

الحنبلي)
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المذهب الحنفــي = الحنفية (المذهب • 
الحنفي)

المذهب الشافعي = الشافعية (المذهب • 
الشافعي)

مذهب العترة م٣٣٩/١، ٤٥٣• 
المذهب المالكي = المالكية (المذهب • 

المالكي)
المراهقون م٣٦٣/٦• 
المرتدون م١٣١/٥، ٢٨٥• 
مرتكب الكبيرة م٣٩٥/٥• 
م٢٩٨/٥، •  م٣٩٢/١، ٥٠٦،  المرجئــة 

٣٦٢، ٣٩٣
المسترشدون م٦٨/٢• 
المجسمة م٣٧٢/٥• 
مسلمو أهل القبلة م٣١٨/٥• 
المشارقة م٣١٢/٢• 
مشايخ بخارى م٣٨٥/٤• 
مشايخ المعاصرين من السلفية م٧٤/٥• 
المشبهة م٣٦٧/٥، ٣٧٦• 
المشرحون م١٠٨/٦• 
مشركو أهل الكتاب م٢٨٧/٥• 
العربية •  الجزيــرة  (العــرب)  مشــركو 

م١٥٢/٢، ١٥٤، ٢٠٧، ٢١٢، م٣٢٧/٣، 
م٢٨٤/٥، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧

مشركو قريش م٣٤٢/٥• 
المصريون م٢٢٧/٤• 
المعتزلة م٣١١/١، ٣٤٣، ٣٥٦، ٣٥٩، • 

 ،٣٦١، ٣٩٨، ٤٣٧، ٤٤١، ٤٤٥، ٥٠٦

م٢٠١/٥، ٢٢٧، ٢٩٨،  م٩٧/٤، ٤٣٠، 
 ،٣٥٩، ٣٦٢، ٣٧٣، ٣٧٦، ٣٩٠، ٣٩٣
 ،١٣٦  ،١١٢ م٧٥/٦،   ،٤٠٨  ،٣٩٨
 ،١٦١، ١٧٨، ٢٣٠، ٢٨٢، ٢٩١، ٣٠٤

٣٥٦، ٣٦٦، ٣٨٦
المعذورون م٢٧٩/٥• 
المفتون م٤٤١/٦• 
المفســرون م٤٢٠/١، ٤٢١، م٥٨/٣، • 

م٤٠١/٥، ٤٠٩، ٤١٠
المقلدون م٤٣٤/٦• 
المكاتبون م١٨٣/٣• 
المالئكة م٢٣٩/٣، ٤٦٢، م٩٦/٤، ٣٤١، • 

م١٢٠/٥، ١٩٧، ٣٦٦، ٤٣٥، م٣٨٤/٦
ملة إبراهيم ‰ م١٩٦/٦• 
المماليك م٢١٩/٦• 
المناطقة م١٦٨/١• 
المنافقون م٣٤٥/١• 
منكرو القياس م١٨٦/٣• 
م٣٣٢/٤، •  م١٢٠/٢،  المهاجــرون 

٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨١، م١٩٥/٥
الموالي م٣٨/٥، ٣٩• 
الموحدون م٩٨/٤• 
الموسوسون م٥١٥/١، م٣٥٨/٢، ٣٩٤، • 

م١٥٥/٥

¿

النازية م٤١٧/٢• 
الناصرية م٥٥/٤• 
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النحاة م٣١٠/١، ٣١٨، م٣٨٩/٦، ٣٩٨• 
نحاة البصرة م٣٨٩/٦• 
النحويون م٢٩٩/١، م١٤١/٥، ١٤٢• 
نســاء األنصــار م٢٦٣/٣، م٣٦٣/٤، • 

م٤٦٦/٥، ٤٦٧
نساء بني إسرائيل م٢٢١/٦، ٢٢٢• 
نساء السلف م٤٦٧/٥• 
نساء المشركين م٤٣١/٤• 
نساء النبي ژ م٣٧/٥• 
نصارى حمص م٤٢١/١• 
نصارى الشام م٤٢١/١• 
نصارى العرب م٣١٦/٥• 
النصارى (النصرانية) م٣٣٥/٢، ٤٣٧، • 

م١٢/٥،   ،٤٧٤ م٣٧٣/٤،  م٣٢٧/٣، 
٨٣، ٢٢٩، ٢٥١، ٣٧٦، م٦٣/٦، ٦٤، 

٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥
النظام م٩٥/٦• 
النكار لعنهم اهللا م٣٥٤/١• 

`g

م٣٩/٢، •   ،٥١٢ م٩١/١،  الهادويــة 
م١١٤/٣،   ،٤١٠  ،٣٦١  ،٢٣٤  ،٢٣٢
 ،٢٥٤  ،٢٢٨ م١٣٢/٤،   ،١٥١  ،١٥٠

٣٣٣، ٣٧١

h

وفد تثقيف م٣٤٣/٥، ٣٤٤• 

…

يهود بني قريظة م١٦٦/٣• 
يهود بني النضير م٣٨٦/٢، م٤١٦/٣• 
اليهــود (اليهوديــة) م١١٣/١، ٤٣٥، • 

 ،٤٣٧  ،٣٨٧  ،٣٧٥  ،٣٣٥ م١٨٧/٢، 
م٩٧/٣، ٣٢٧، م٢٧٨/٤، ٢٩٠، ٣٧٠، 
 ،٣٧٦  ،٢٥١ م٢٢٩/٥،   ،٤٧٤  ،٣٧٣
 ،٢٠٣ م٢٠١/٦،   ،٤٥٤  ،٤٠٢  ،٣٩١

٢٠٤، ٢٠٥، ٤٠١
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CG

األبضاع أولى باالحتياط من األموال • 
م٨٢/٢

م٣٧٠/١، •  تمحها  الحسنة  السيئة  أتبع 
٣٧٢، ٣٧٣

كالجماعة •  الميــراث  فــي  االثنيــن 
م٤٥٢/٢

االجتهاد يفيد الظن م٢٢٥/١، م١٨٦/٦• 
االجتهاد ال ينقض باالجتهاد م٤٣٢/٦• 
م٣١/١، •  االجتهــاد ال ينقض بمثلــه 

٣٥، م١١١/٤، م١٦٧/٥، م٤٣٠/٦
األجر بقدر التعب م٤٨٨/١• 
األجر على قدر المشقة م٤٨٧/١• 
األجر والضمان ال يجتمعان م٣٠/١• 
اإلجمــاع أحــد وجوه الحــق يقطع • 

العذر ويرفع الخالف م٩٤/٦
اإلجمــاع ال يتصــور إال بعــد وفاة • 

النبي ژ م٤٤٢/٦
إجماع المســلمين حجة في الشــرع • 

القياس  الصحابي مقــدم على  وقول 
م١٦٠/٦

اإلجماع يرفع الخالف م٤٥٢/٢• 
اإلجمــال إذا وقــع ثبــت االحتمال • 

م٢٨٤/٦
اإلجمــال خالف األصــل م٢٧٥/٦، • 

٢٧٦، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠
أحاديث رســول اهللا ژ الحمل على • 

المعاني الشرعية... م٤٠٨/٦
االســتدالل •  يســقط  الذي  االحتمال 

م١٢٤/٥
االحتيال والفرار من الواجبات م١٧٧/٥• 
إحسان الظن باهللا وبالمسلمين واجب • 

م٢٠٢/٣
أحق الشــروط وفاء ما اســتحلت به • 

الفروج م١٢٨/٤
الظاهر •  اإلســالم تجري على  أحكام 

م٣٧٨/٥
وأما •  الظاهــر  على  اإلســالم  أحكام 

السرائر فال يطلع عليها إال اهللا وحده 
م٣٨١/٥

المكلفين •  ثبتــت على  التي  األحكام 
باليقين ال ترفع إال باليقين م٢٩٧/٦
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أحكام اهللا ورســوله فــي الدنيا على • 
الظاهر م٣٨١/٥

النــاس على •  فــي  األحــكام تجري 
ظواهرهم م٣٧٩/٥

األحكام تعلــق على المعاني ال على • 
األسماء م١٤٨/٦

أحكام الجنيــن كحكم الحي إال في • 
الميراث م٣٣٧/١

أحكام الشرع مبناها االحتياط والورع • 
م٤٦١/١

كثر •  ما  علــى  تبنى  الشــريعة  أحكام 
وغلب م١٢٥/٤

م١٦٧/١، •  بالظــن  تزول  ال  األحكام 
٢٢٠، ٢٢١

اختالف األمة رحمة م٤٥٨/٤• 
األخذ عن المعصوم يفيد القطع م٢٢٥/١• 
أخف الضررين م٣٩٥/٤• 
ادرأوا الحدود بالشبهات م٣٢٨/٥• 
إذا ابتلــت النعال صلــي في الرحال • 

م١٢٣/٦
إذا اتسع األمر ضاق م١٣٤/١، ١٣٦، • 

١٥٨، م٤١٨/٤
األصغر •  أســقط  اجتمــع ضرران  إذا 

األكبر م٥٧/١
م والمبيــح ُقّدم •  إذا اجتمــع المحــر

المحرم عليه م٤٦٩/١

في •  المســلمون على وجه  أجمع  إذا 
المسألة فليس ألحد بعدهم أن يجمع 

على وجه آخر م١٠٢/٦
أخذ •  بينة  و ال  الزوجــان  اختلف  إذا 

كل ما يليق به م٢٢٩/١، ٢٦٤
في •  والمقيــد  المطلــق  اختلــف  إذا 

أحدهما  يحمل  لم  والســبب  الحكم 
على اآلخر م٢٦٢/٦

إذا أخــذ ما أوجب أســقط ما وهب • 
م١٠٣/٤

إذا اشتبهت عليه القبلة اجتهد وصّلى • 
م٢٧٠/٣

إذا أُعمرت الذمــة بيقين فال تبرأ إال • 
بيقين م١٥/٥

إذا أمر الشارع بشــيء ال يجزئ أقل • 
منه م٤٧٣/١

إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع • 
والثاني موافق لألصل... م٣١٠/٦

شرع •  فيه  حديث  حديثان  تعارض  إذا 
شرع  ال  الذي  لألصل  موافق  واآلخر 
الحكم  إلــى  فيه وجــب أن يصــار 

المثبت للشرع م١٩٥/٤، م٣٠٩/٦
وكان •  فيهما  وقف  خبران  تعارض  إذا 

الرجوع إلى األصل م٣١٨/٦
قدم •  النافي  مــع  المثبت  تعارض  إذا 

المثبت عليه م٣٠٩/٦
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إذا تعارض معنا أصالن عمل باألرجح • 
منهما العتضاده بما يرجحه م٥٦/١

إذا تعــارض نفــي الصحــة مع نفي • 
الكمال قدم نفي الصحة م٣٣١/٦

إذا تعــارض واجبــان قــدم آكدهما • 
م١٥٥/٤

إذا تعارضــت الحقيقة الشــرعية مع • 
الشــرعية  قدمت  اللغويــة  الحقيقــة 

م٤١١/٦
البدل •  إلــى  يصار  األصــل  تعذر  إذا 

م٣٣٩/١
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز • 

م٢٩/١، ٣١، ٣٠١
إذا توفــرت الدواعي على نقل الخبر • 

ولم ُينقل دل ذلك على كذبه م٧٨/٦
القطع •  انتفــى  االحتمــال  ثبــت  إذا 

م٢٠٨/٦
إذا ثبت النص سقط القياس م٤٥٥/٦• 
االحتجاج •  ســقط  النقــل  ثبــت  إذا 

بالعقل م٤٤٣/٦، ٤٤٦
إذا جاء التخصيص من الوجه الصحيح • 

بطل التمسك بالعموم م٢٤٠/٦
إذا حــرم اهللا شــيئًا حــرم أكل ثمنه • 

م٢٧٨/٤
إذا حرم الشارع شيئًا حرم ما هو أشد • 

منه م١٨٤/٣

التحري •  وجب  االلتبــاس  إذا حصل 
م٢٦٩/٣

إذا خرج الماء عن طبعه واسمه خرج • 
عن وظيفته م١٩/٥

إذا خرج المفهوم مخرج تفخيم األمر • 
وتهويله عطل العمل به م٤٢٢/٦

إذا دار اللفظ بين المعهود في الشرع • 
وغيره حمل على المعهود في الشرع 

م٤١٢/٦
البعض •  بقي  الحكمة  إذا ذهب بعض 

اآلخر م١٤١/٦
إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق • 

م٢٧٣/٣،   ،١٤٠  ،١٣٤ م١١١/١، 
م٦٠/٤، ٤١٩

إذا عرض الشــك تعين الخروج منه • 
بيقين م٢٧٠/٣

منه •  الخروج  وجب  الشك  عرض  إذا 
بيقين م٢٧٠/٣، م٢٢/٥

غير •  فهي  بالوعيد  العبــادة  قرنت  إذا 
جائزة م٤٧٦/١

إذا لم يعقل المعنى فال يصح القياس • 
م١١٤/٦

إذا لــم يوجــد الشــرط لــم يوجد • 
المشروط م٢٧٢/٣

إذا نــزل الحربي على أمان المســلم • 
فقتله م٣٨٠/٢
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بوقت •  وقــد خــص  األمــر  ورد  إذا 
فللمأمــور أن يوقعــه فــي أي جزء، 
وتعجيله في أول جزء أولى م٣٦٥/٦

ينفي واآلخر •  أحدهما  إذا ورد خبران 
يثبت كان المثبت أولى م٣١٣/٦

إذا وقــع اإلجمــال ثبــت االحتمال • 
م٢٨٤/٦، ٢٨٥، ٢٨٦

اللفظــي •  كاإلذن  العرفــي  اإلذن 
م٢٢٩/١، ٢٤٢

االستثناء بعد متعدد غير مرتب راجع • 
للجميع م٢٥٤/٦

االستحسان م٤٥٩/٤• 
استحسان الضرورة م١٣٧/١• 
نة كفر م٣٤١/١•  االستخفاف بالس
استصحاب األصل م١٨٢/٦• 
اســتصحاب األصل قاعدة في الدين • 

م١٧٧/٦
استصحاب الحكم... م١٧٩/٦• 
محل •  في  اإلجماع  حكم  استصحاب 

الخالف م١٨٠/٦
استصحاب الدليل... م١٨٠/٦• 
االستصحاب، قاعدة م٤٥/٥، ٤٦• 
االستصالح م٨/١• 
االستطاعة من شروط الحج م٢٧٤/٣• 
االســتغفار ال يجوز إال لمن وجبت • 

واليته م٣٤٢/١

االستغفار منوط بالوالية م٣٤٢/١• 
الثقة •  خبــر  من  أقــوى  االســتفاضة 

م٣٢٣/١، ٣٢٤
منه •  المستثنى  المستثنى عن  استقالل 

م٢٥٦/٦
اإلسالم يعلو وال يعلى عليه م٢٠٨/١، • 

م٣٧٢/٤، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٧
اســم الجنــس يســتغرق الصالح له • 

م٢٢٥/٦
اســم الفاعــل يجــوز أن ينعت بعد • 

اســتيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع 
عمله عن أصله م٤٥/١

اسم الفاعل يصلح للحال واالستقبال • 
م٣٨٤/٦

نة يحمل •  االسم الطلق في الكتاب والس
على المعنى الصحيح الكامل م٢٢٨/٦

توقيفية عن •  تعالى وصفاته  اهللا  أسماء 
اهللا م٣٣٣/٥

أسماء اهللا توقيفية م٣٣٢/٥• 
أسماء اهللا وصفاته توقيفية م٣٣٤/٥• 
األشياء أصلها على اإلباحة م٧١/٥• 
مــا أصر عليه •  اإلصرار حكمه حكم 

م٣٥١/١
كبيــرة •  الصغيــرة  علــى  اإلصــرار 

م٣٤٥/١، ٣٥٠
أصل األرض الطهارة م٤٣٩/٢• 
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والطهــارة •  الحــل  األشــياء  أصــل 
م١٩٧/١

األصل أن األشــياء تبقى على حالها • 
حتى يصح زوالها وانتقالها م١٧٧/١

يتجزأ فوجود بعضه •  ما ال  أن  األصل 
كوجود كله م٣٢٦/١

األصل أنــه إذا مضــى باالجتهاد ال • 
ينفســخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص 

م٣٥/١
م٣٢٣/١، •  الذمــة  بــراءة  األصــل 

 ،٤٦٥  ،٤٦٤ م٢٩٨/٤،  م٤٣٨/٣، 
٤٦٦، ٤٦٧، م١٦/٥، ٤٥، ٤٦، ١٥٤، 

٢٧١، ٢٧٢، م١٧٩/٦
األصل براءة الذمة فال تعمر إال بيقين • 

م١٧/٥
األصل بقاء ما كان على ما كان عليه • 

 ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٧٧ م١٦٧/١، 
م٤٥/٥، ٤٦

األصل بقاء ما كان على ما كان عليه • 
حتى يثبت الناقل م١٨٤/١

األصل البكارة ووصف الثيوبة طارئ • 
على األصل م١٧٩/٦

األصــل التحريم حتى يتقين ســبب • 
الحل م١٩٣/١

األصل الحرية م٢١٧/٣، ٢١٨، ٢١٩• 
أصل الدم النجاسة م١٨١/٦• 

أصل الدين المناصحة م٤٨٢/١• 
األصل طــرح الشــكوك والتوهمات • 

م٢٢٠/١
األصل الطهارة م٣٩٠/٣• 
األصل العدالة م١٩٩/٤، م٣١٣/٦• 
األصــل العــدم م١٨٥/١، م٤٣٨/٣، • 

م٤٣/٥، ٤٤
األصل عدم اإلجمال م٢٧٨/٦• 
األصل عدم الحذف م١٦٧/١، ١٩٣• 
والتقديــر •  الحــذف  عــدم  األصــل 

م١٩٧/١
م٢٤٨/٦، •  الخصوصيــة  عدم  األصل 

٢٥٠، ٢٥١
األصل عدم الرضاع م٥/٢• 
األصــل عــدم الوجود حتــى يثبت • 

بدليل وال دليل م١٨٣/٦
أصل الفروج التحريم م١٨١/٦• 
أصل الفروج على الحظر م٣١٦/٥• 
األصل في اإلبضاع التحريم م١٦٧/١، • 

١٨٩، ١٩٢، م١٢٨/٣، م٣١/٥
األصل فــي أحاديث رســول اهللا أن • 

تحمــل على المعاني الشــرعية دون 
اللغوية م٤٠٧/٦

األصل في أدلة الشرع اإلعمال وليس • 
اإلهمال م٢٦٨/٦

األصل في األرض الطهارة م٢٥/٥• 
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األصل في األشياء اإلباحة م١٧٩/٦• 
األصل في األشياء التحريم م٣٩٤/٢• 
األصل في األشياء الحل م٣٩٤/٢• 
األصل في األشياء على أصولها حتى • 

ينقلها ناقل م١٨٢/٦
األصل في األشياء كلها سوى الفروج • 

اإلباحة م٣٩٤/٢
األصل في األموال اإلباحة م٣٥٩/٥• 
األصل في األموال التحريم م٣٥٩/٥• 
األصــل في األمــور الطارئــة العدم • 

م١٧٩/٦
األصل فــي األمور العارضــة العدم • 

م١٦٧/١، ١٨٥، م٤٣٩/٣
األصل فــي األمور العارضــة العدم • 

وفي بعضها الطارئة م١٨٥/١
يعطى حكم •  أن  البــدل  فــي  األصل 

المبدل منه م٢٧٧/٣
والرق •  الحرية،  آدم  بنــي  في  األصل 

طارئ عليهم م١٨١/٦
األصل في البيع اللزوم م٢٨/٢، ٢٩• 
إلى •  يضاف  أن  الحــادث  في  األصل 

أقرب أوقاته م٤٣٨/٣
األصل في دماء المســلمين التحريم • 

م٢٣٤/٣
األصل فــي الدمــاء واألمــوال أنها • 

معصومة... م١٠٧/٥

األصل في الذبائح التحريم م١٨٠/٦• 
األصــل في الشــرائع مخالفــة أهل • 

الكتاب م٢٠١/٦
األصل في الصفــات العارضة العدم • 

م١٨٥/١
األصل في العام شموله جميع الصور • 

الداخلة تحته م٢٠٥/٦
األصــل فــي الفــروج التحريم وأن • 

الحظــر فيهــا مقــدم علــى اإلباحة 
م٣٣/٥

األصل في الفروج الحظر م٣٢/٥• 
م٣١/١، •  الحقيقية  الكالم  في  األصل 

 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٦  ،٢٩٧  ،١٧٨
م٧١/٦، ٣١٨

األصل في الماء الطهارة فال ينجســه • 
الشك م٣٨/٤

م٢٨/٥، •  التحريم  المــال  في  األصل 
٣٠، ٣٦٠

األصل في المبيــع أن يعرف على ما • 
جــرى العرف في تعريفــه م٢٢٩/١، 

٢٨٠
اإلســالم حتى •  المســلم  في  األصل 

يثبت العكس م١٦٧/١، ٢٠٦
على •  يحمل  أن  المســلم  في  األصل 

حسن الظن به م٤٦١/٥
األصل في المسلم العدالة م٣٢١/٢• 
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الناس اإلســالم والحرية •  األصل في 
م٢١٥/٣

األصل في الناس الحرية م٢١٩/٣• 
األصل في النص اإلحكام م٢٧٢/٥• 
م٣٨٩/٣، •  الطهــارة  المــاء  أصــل 

م١٨١/٦
أصل المضار التحريم م٣٩٥/٢• 
أصل المنافع الحل م٣٩٥/٢• 
أصل النكاح اإلباحة م١٨١/٦• 
األصل هو الحقيقة م٣١٦/١• 
االضطراب غير قادح م٢١٩/٢• 
الغيــر •  حــق  يبطــل  ال  االضطــرار 

م٤٣٤/٤
إضمار المعصية معصية م٣٠١/٥• 
االطالق يحمل على المعتاد م٢٣٦/١• 
االعتبار لألغلب في الحكم م٢٩٥/١• 
اإلعمال أولى من اإلهمال م٣٠٥/١• 
اإلعمال خير من اإلهمال م٢٧٨/٦• 
إعمــال الدليليــن أولى مــن أهمال • 

أحدهما م٢٩٨/١
الدليليــن كل واحد من وجه •  إعمال 

أولى من إهمالهما م٣٢٤/٦
إهماله •  مــن  أولــى  الــكالم  إعمال 

م١١/١، ٤٥، ٨١، ٢٩٧، ٣٩٨، ٣٠٦، 
 ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣١٩  ،٣٠٨  ،٣٠٧

م٣٢٤/٦

إعمــال الكالم بحمله علــى المجاز • 
أولى من إهماله م٣٤٠/١

ثوابها •  كثــر  كثــرت  كلما  األعمــال 
م٤٨٨/١

م٣١٩/١، •  اإلعــادة  من  أولى  اإلفادة 
م٢٧٢/٣

اإلفادة خير من اإلعادة م٣٠٩/٦• 
االقتــداء بــآداب رســول اهللا أولى • 

وأفضــل وإن لم يكن ذلــك واجبًا 
م٦٠/٦

من •  أولى  اهللا ژ  برســول  االقتــداء 
القياس م٤٥٥/٦

االقتداء بُسنة رسول اهللا ژ أولى من • 
القياس م٤٤٣/٦

إقرار اإلنسان على نفسه مقبول وعلى • 
غيره غير مقبول م٣٤/١

اإلقرار بالتوحيد م٣٨٤/٥، ٣٨٦• 
بالتوحيد ضــروري إلجراء •  اإلقــرار 

أحكام اإلسالم على المقر م٣٨٢/٥
م٣٤/١، •  قاصــرة  حجــة  اإلقــرار 

م٢٤١/٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦
اإلقرار على الغير ليس بجائز م٣٤/١• 
الغير ليــس بواجب •  اإلقــرار علــى 

م٣٥/١
اإلقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم • 

من معاني األسماء م٢٢٩/١، ٢٨٥
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أقل ما يتحقق بــه الواجب من ذلك • 
م٤٧٤/١

اهللا كريم يكّني م٢١١/٥• 
من •  موالها  بمــوت  تعتــق  الولد  أم 

جميع المال م٥٨/١
والقوة •  بالصــالح  منوطــة  اإلمامــة 

والسالمة مع العاهات م٣٥٤/١
امتناع القياس في التعبد م١١٦/٦• 
أمــر األبضــاع مبنيــًا على التشــدد • 

م٤٣٥/٦
األمر إذا كان لمصلحة دنيوية لم يفد • 

الوجوب م٣٥٨/٦
األمر بالشيء نهي عن ضده (وبالعكس) • 

م٣٦٠/٦، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٥
األمر بما ال يستطاع محال م٣٥٨/١• 
األمر العاري عن القرائن يفيد الوجود • 

م٣٥٢/٦، ٣٥٣
األمر للوجوب م٣٥٣/٦، ٣٥٤• 
األمر المطلق يفيد الفور م٣٥٤/٦• 
األمر المطلق يقتضي الفور م٤٢٧/١• 
أمر الميت على الستر م٦١/١• 
 • ،٢٧  ،٢١ م١١/١،  بمقاصدها  األمور 

 ،١٠٧  ،١٠٣  ،٩٣  ،٨٤  ،٨٣  ،٨١
م٢٩٨/٣، ٤٠٦، م١٨١/٥

األمور المشكلة يعذر فيها المسلمون • 
م٤٥٠/٦

األمين إذا فرط فإنه ضامن م٣٢١/٥• 
األمين ضمان م١٩٦/٣• 
األمين محسن م٢٢٢/٥• 
 • ،١٩١ م١٨٨/٣،  مصــدق  األميــن 

١٩٢، ١٩٣
إن أدى ثلث الكتابة عتق م٤٠٣/٢• 
الفســخ •  مقام  يقوم  الحاكم  إن حكم 

م٨٢/٢
الباطــل خير من •  الرجــوع عــن  إن 

التمادي فيه م٣٨٦/٣
إن الضرر ال يكون قديمًا م٤٦/٥، ٤٧• 
إن الظــن أكثــر كذبــًا مــن الكالم • 

م٢٠٢/٣
إن فــي المعاريــض لمندوحــة عن • 

الكذب م٢٥٨/٤
إن كل واحد مؤتمــن على ما يدعيه • 

م٦١/١
إن ما ال يحترز منه فهو عفو م١١٦/٤• 
إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقّر • 

به... م٣٤/١
أنت ومالك ألبيك م١٨٢/٤• 
اإلنسان مؤاخذ بإقراره م٢٤١/٣• 
إنه يقدم في كل واليــة من هو أقوم • 

بمصالحها م٦١/١
التزويج •  فــي  أكفــاء  اإلســالم  أهل 

م٦٣/٢
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أهون الشرين م٧٥/١، م٣٩٦/٤• 
أهون الضررين م١٦٣/١، م٣٩٤/٤• 
لم •  إذا  العــرف  على  البنــاء  األيمان 

يضطرب م٢٥٩/١
العــرف •  علــى  محمولــة  األيمــان 

م٢٢٩/١، ٢٥٢، ٢٥٦

Ü

البدل قائم مقام المبدل منه م٢٧٦/٣، • 
٢٧٨

البــدل يعطــى حكــم المبــدل منه • 
م٢٧٧/٣

بذل العلم لغير أهله إهانة له م٦٧/٢• 
البــر ال يكــون إال بأكمــل الوجوه • 

م٢٧٤/٦
البراءة األصلية م٣٨/٤، م١٧٧/٦• 
براءة الذمة م٤٦٤/٤• 
البراءة ال تكون على شبهة م٣٣٦/٥• 
بروا آباءكم تبُركم أبناُؤكم م٢٧٤/٤• 
بعض الفــرض ال يقوم مقــام الكل • 

م٢٧٩/٣
الشــك •  اليقين وطرح  علــى  البنــاء 

م١٧٣/١
البيع والسلف ال يجتمعان م٢٨٢/٣• 
البينة على المدعي واليمين على من • 

أنكر م٢٩٧/٤، ٣٠٢

ä

 • ،٢٤٠  ،٢٣٧ م٢٣٦/٢،  تابــع  التابع 
م٣١٠/٣

التابــع تابع لمتبوعه ثبوتًا وســقوطًا • 
م٢٤١/٢

متبوعه •  عن  بالحكــم  يفرد  ال  التابع 
م٣١٠/٣

التأثيم دليل التحريم م٤٧٧/١• 
إليه •  الحاجة  إلى وقــت  البيان  تأخير 

م٢٨٢/٦
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ال • 

يجوز م٢٨٠/٦
تارك األمر يستحق النار م٣٥٣/٦• 
التأســيس أهم من التوكيد م٣٤٩/٦، • 

٣٥١
م٢٩٧/١، •  التوكيد  التأسيس أولى من 

م٣٠٩/٦،  م١٩٦/٤،  م٢٧٢/٣،   ،٣١٧
٣١٣

التأســيس خير من التوكيد م١٩٩/٤، • 
م٣١٠/٦، ٣١٣

التأويل م٣٩٠/٥• 
التائــب من الذنب كمــن ال ذنب له • 

م٤٦٢/٤
التحدث بالنعمة شكر م٤٣٧/٥• 
التحري في الفروج حرام م٣١/٥• 
التحري في الفروج ممنوع م٣١/٥• 
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التخصيص بالمعرف م٢٤٥/٦• 
المطلق •  وتقييــد  العــام،  تخصيص 

م٣٠٦/٦
تخصيص العموم بالقياس م٢٤٤/٦• 
بالقياس •  الكتــاب  تخصيص عمــوم 

م٢٤٤/٦، ٢٤٥
تخصيص الكتاب بالكتاب م٢٤٢/٦• 
تدرأ الحــدود بالشــبهات م٣٠٢/٤، • 

٣٠٣
ترك الحقيقة لداللة في سياق الكالم • 

م٢٩/١
مــن جلب •  أولــى  المفســدة  تــرك 

المصلحة م٤٢٩/٢، ٤٣٢
التروك أفعال م٨٦/٢• 
التزويــج لألوليــاء مــن العصبــة • 

م٢١٩/٣
تسمية األمة الكاملة بالرقبة م٣٨٢/٦• 
تسمية البعض باسم الكل م٣٨٢/٦• 
التصــرف بالمبيــع دليــل الرضا به • 

م٢٤٢/٢
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة • 

م٥١/١، م٢٤٧/٢
تصــرف الفضولي صحيــح في حق • 

نفسه ال في حق الغير م٧١/٢
بالمصلحة •  منــوط  الولــي  تصــرف 

م٢٥١/٢

بالرشد •  منوط  ماله  في  اليتيم  تصرف 
م٤٠٥/١

م١٩٧/٣، •  المشــترك  األجير  تضمين 
٣٩٧

تضمين الصناع م٣٩٧/٣• 
تضمين المفتي الجاهل م٤٦٣/٢• 
تعارض األصلين م٣٨٩/٣• 
اللغوية •  مع  الشرعية  الحقيقة  تعارض 

م٤٠٨/٦
تعارض القول مع الفعل م٣٤٠/٦• 
تعليق الحكــم بإحدى صفتي الذات • 

يدل علــى انتفاء الحكــم عند انتفاء 
الصفة م٧٧/١، م٤١٤/٦

بعلية •  يؤذن  بالمشــتق  الحكم  تعليق 
م١٠٥/٦

غير •  القــدرة  في  باإلمــكان  التعليل 
التعليــل  المســتقيم  بــل  مســتقيم 

باإلمكان في العادة م١٢٧/٦
تغير األحكام بتغير األيام م٤٦٩/٥• 
تفســير القــرآن على ثالثــة أضرب • 

م٣٦٧/٥
تفكروا فــي الخلــق وال تفكروا في • 

الخالق م٤٧١/٤
تقديم الجرح على التعويل م٣١٣/٦• 
تقديم الخاص على العام م٢٦٢/٦• 
القياس •  على  الصحابــي  قول  تقديم 
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م١٦٥/٦
تقليــد المجتهد واجب مــا علم أنه • 

على الحق م٤٣٣/٦
تقوم المــرأة مقام الرجــل في ما ال • 

يطلع عليه الرجال م٢٨٦/٣
التقية بالقول ال بالفعل م٢٥٢/٢، ٢٥٤• 
التقييد إثبــات القيد، واإلطالق رفعه • 

م٣٠٥/٦
تقييد المطلق م٣٠٦/٦• 
التكفير ال يكــون إال بالدليل القاطع • 

م٣٧٤/٥
التواتر ما كان عن مشاهدة م٦٧/٦• 
التوبة تُجنب ما قبلها م١٣٧/٤، ٤٦٢• 
التوبة ال ترفع الحد م٤٩١/١• 
التوســط بين مقام اإلثبــات والنفي • 

م٤٧٢/٥
التوكل فرضًا وغير فرض م٤١٥/٥• 
التيمم بدل من الطهارتين م٢٥٥/٢• 

ç

بالنص •  بالعــرف كالثابــت  الثابــت 
م٢٥٠/١، ٢٥١، ٢٥٢

الثابــت بيقيــن ال يــزول إال بيقين • 
م١٨/٥

الثابــت بيقيــن ال يــزول بالشــك • 
م١٨٢/٦

بالنــص •  كالثابــت  عــادة  الثابــت 
م٢٢٩/١، ٢٤٨

الثابت عرفًا كالثابت نصًا م٢٥٠/١• 
الثابــت عرفــًا للرجــال أو للنســاء • 

كالثابت بالنص م٢٥١/١
الثبات عادة كالثبات نصًا م٢٤٧/١• 
الثلث حد الكثرة في أحكام الشــرع • 

م٣٠٦/٤
الثــواب عند الفعل يــدل على األمر • 

م٣٦٩/٦
الثيب تُستأمر والبكر تستأذن م٣١٣/٤• 

ê

جــاف على جاف طاهــر بال خالف • 
م٤٣٦/٢

الصالة •  في  بجهلــه  يعذر  الجاهل ال 
م٤٤٠/٢

الجزاء من جنس العمل م٢٧٧/٤• 
الجمع •  بأقل  يتحقــق  المنكر  الجمع 

م٢٢٩/٦
أقل •  علــى  يحمل  المنكــر  الجمــع 

الجمع م٢٣٠/٦
األحياء •  ينقــض وضــوء  مــا  جميع 

ينقض وضوء األموات م٣٢/٤
جنايات الكفار ســبب فــي الضمان • 

م٢٥/٦
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جناية العجماء م٢٣/٦• 
جناية العجماء جبار م٣٨١/١• 
أو •   بتعد الجناية في األموال مضمونة 

خطأ م٣٦١/١
الجهاد فرض على الكفاية م٤٤٧/٢• 
الجهاد منوط بالقوة م٣٦٦/١، ٣٦٩• 
البيع •  لبطــالن  الثمــن موجبة  جهالة 

م٣٥/٤
الجهل ليس بعذر في مسائل محدودة • 

وألشخاص معينين م١٦٣/٥
جهل ما ال يســع جهلــه ليس بعذر • 

م٤٣٩/٢، ٤٤١
الرسول ژ •  في عصر  االجتهاد  جواز 

م٢١٠/١
النجاسات •  تدخلها  ال  الحية  الجواهر 

م٢٨٨/٣

ì

الحاجة إذا عمت كانت مثل الضرورة • 
م٤٢٩/٤

الحاجة تأخذ حكــم الضرورة وتنزل • 
منزلتها م٤٢٧/٤

الحاجة تنزل منزلــة الضرورة خاصة • 
أو عامة م٤٢٧/٤، ٤٢٨

الحاكم ولي من ال ولي له م٢٩٤/٤• 
حب الدنيا رأس كل خطيئة م٤٢٦/٥• 

حــب الشــهرة نقــص فــي الدين • 
م٤٣٠/٥

حتى النتهاء الغاية م٣٩٢/٦• 
متعددة •  لِحَكــم  إنما شــرعت  الحج 

م١٤٤/٦
الحج على الفور م٤٢٧/١• 
الحج كالمــوت اعتبارًا واســتبصارًا • 

م٤٣٣/٥
الجد والضمان يجتمعان م٢٦١/٢• 
الحــدود تــدرأ بالشــبهات م٧٩/٢، • 

م١٣٧/٥،  م٣٠٤/٤،   ،٤٢٦ م٣٣١/٣، 
٣١٧، ٣٢٧

الحدود ال تثبت إال باإلقرار أو البينة • 
المنطوق بها م١٣٧/٥

الحــدود ال تعطــل إذا رفعــت إلى • 
اإلمام م٢٤٦/٣

الحدود ال تعطل إال إذا رفعت لإلمام • 
م٢٦٥/٢

حديث النفس عفو م٧٥/٢• 
الحر ال يقبل الملك البتة م٢٦٩/٢• 
الحرام ال يكون صلة م٢٩٧/٥• 
الحرام ليس ماالً محترمًا م١٩١/٥• 
حرف «أو» يقتضي التخيير م٤٤٢/٢• 
مع •  العطف  تقتضــي  «ثــم»  حــرف 

الترتيب م٤٠١/٦
الحرم كله مكة م٢٧١/٢• 
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حرمة الميت كحرمة الحي م٣١٠/٤• 
الحريم لــه حكم ما هــو حريم له • 

م٤٩٤/١
الحرية هي األصل م٢١٧/٣• 
الحسنة تمحو السيئة م٣٧٠/١• 
حــق اهللا ال يجــب فــي حــق اهللا • 

م١٨٥/٥
حق اهللا يســقط بالشبهة من دون حق • 

العبد م٧٨/٢
الحق بنفســه حجة فال ينظر إلى من • 

أداه م٢٧٣/٢
الرب •  حــق  يرفــع  ال  العبــد  حــق 

م٤٤٥/٢، ٤٤٦
حق العبد ال يسقط بالشبهة وال بالتوبة • 

م٧٩/٢
حق الكفالة موروث م٨٥/١• 
الحق ال يسقط بظلم الظالم م٢٧٦/٢، • 

٢٧٧
الحق للغالب م٢٩٥/١• 
المســامحة •  علــى  مبنيــة  اهللا  حقــوق 

(وحقــوق العباد مبنية على المشــاحة) 
م٤٤٧/٢، ٤٤٩، م٣٥١/٤، ٤٣٥، م٥٠/٥

حقــوق العبــاد ال تســقط بالتوبــة • 
م٢٢٨/٣

حقــوق العبــاد ال تكفرهــا التوبــة • 
م٢٢٧/٣، م٣٥١/٤

بعضًا •  بعضهــا  يســقط  الحقــوق ال 
م٤٤٥/٢

الحقيقة أهم من المجاز م٣٤٩/٦• 
الحقيقــة العرفية هــي المتبادرة إلى • 

الذهن م٢٢٩/١، ٢٥٦
الحقيقــة العرفية وهــي مقدمة على • 

اللغوية م٢٦٠/١
حكــم االثنين في الميــراث كحكم • 

الجماعة م٤٥٢/٢
الحكم إذا ثبت بيقيــن فال يزول إال • 

بيقين م١٦/٥
الحكم الثابت فــي المجموع ال يوجب • 

ثبوته في كل فرد م٢٧٨/٢، ٢٨٠
حكم الحاكم ال يحل حرامًا وإن كان • 

نافذًا في الظاهر م٨١/٢
حكم الحاكــم ال يحــل الباطل وال • 

يحل حرامًا م٨٢/٢
حكم الحاكم ال ينقض إال بعد تحقق • 

موجب نقضه م٤٣١/٦
يغير •  النــزاع وال  يرفع  الحاكم  حكم 

الشيء عن حقيقته م٨١/٢
حكم الدار تابع لحكم من اســتولى • 

عليها م٢٥٧/٣، م٣٤٠/٤
حكم الدماء كحكم الفروج م٣١٧/٥• 
حكم الرهن كحكم البيع م٤٥٤/٢• 
الحكم على الظاهر م٩٧/٥• 
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م٢٨٩/١، •  (للغالب)  لألغلب  الحكم 
 ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٩٠

م١٢٧/٤
الحكم لألغلب والنــادر ال حكم له • 

م٢٢٩/١، ٢٨٨، م١٢٦/٤، ١٢٨
حكــم المتواتر ال ينتقــل عن أصله • 

م٧٢/٦
القاضي •  كحكــم  المحكــم  حكــم 

م٤١٠/١، م٤٢٣/٣
الحكم المعلل بعلة ينتهي بانتهاء علته • 

م١٤٥/٦
ملزمة •  غيــر  والفتوى  ملــزم  الحكم 

م٢٨٠/٢
حكم من زاد على المشــروع كحكم • 

من نقص عنه م٨٦/٢
بيان •  علــى  موقوف  النجاســة  حكم 

الشــارع وما لم يرد فيــه بيان ألحق 
بنظيره م٤٥٨/٢

بالمكلف •  يتعلــق  الوضعي  الحكــم 
وغيره م٢٥/٦

م٢١٣/٦، •  الخــاص  العام على  حمل 
٢١٥

الوجوه، والبر ال •  بأقل  الحنث يدخل 
يكون إال بأكمل الوجوه م٢٧٣/٦

الحياء في الدين ليس بعذر م٢٦٦/٣، • 
م٤٦٨/٥

حيازة الشيء دليل ملكه م٩٠/٢• 
الحيوان أصله التحريم م١٣٣/٤• 

ñ

الخــاص إذا عــارض العــام وجب • 
تخصيص العام م٢١٥/٦

الخــاص داللته قطيعــة وداللة العام • 
ظنية م٢٥٨/٦

الخاص ال يخصص العام م٤٢٩/٤• 
م٩٧/٦، •  العــام  الخاص مقــدم على 

٢٦١
خبر اهللا ال يلحقه النسخ م٢٨٨/٦• 
المعدل •  مثبت وخبــر  الجــارح  خبر 

ناٍف م١٩٩/٤، م٣١٣/٦
خبر الواحد العدل يوجب العمل دون • 

العلم م٧٤/٦
خبر الواحــد يقيد المطلق ويخصص • 

العموم م٢٦٩/٦
خبــر الواحد يوجب العلــم إذا صح • 

م٧٧/٦
م٣٦/٢، •  م٢١/١،  بالضمان  الخراج 

 ،١٥٣ م١٥٢/٤،   ،٣٩  ،٣٨  ،٣٧
م٥/٥

الخروج من الخالف مستحب م١٠١/٣• 
الخصوصية ال تثبت إال بدليل صريح • 

م١٢٥/٥
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مرفوع •  واألفعال  األقــوال  في  الخطأ 
م٣٧٥/١

زوال •  يوجب  ال  األمــوال  في  الخطأ 
الضمان م٣٦٢/١

الخطأ في األموال مضمون م١٩٣/٣، • 
١٩٦

الخطأ فــي صفــات اهللا بتأويل نفاق • 
وبغير تأويل شرك م٣٦٦/٥

خطأ القاضي ال ضمان فيه م٢٠٥/٣• 
الخطأ ال يزيل الضمان م٣٨٠/١• 
العبادة وعذر •  فــي  بعذر  ليس  الخطأ 

في غير العبادة م٢٢٤/٣
خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد • 

م٤٦٤/٢
خطأ المفتي المقصر يستوجب الضمان • 

م٤٦٢/٢
خطــاب الوضــع ال يتشــرط فيه ما • 

يشترط في خطاب التكليف م٢٠/٦
خيريــة هــذه األمــة بخصائصهــا • 

م٢٩٠/٣

O

الدال على الشــيء كفاعله في الغنم • 
والغرم م٤٩٨/١

الدباغ ال يطهر شيئًا م١٥٠/٣• 
درء الحدود بالشبهات م١٥٩/٢• 

دفع الضرر م١٥٠/١، ١٥٣• 
دفع الضرر أولى من جلب المصلحة • 

م٤٢٩/٢
دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة • 

م٤٣١/٢، ٤٣٢
الداللة على الخير كفعله م٤٩٩/١• 
الداللة •  مــن  أقوى  اللفظيــة  الداللة 

م٣٣٩/٦،   ،٢١٣ م٢٠٨/٤،  الفعليــة 
٣٤٤، ٣٤٥

بطل •  االحتمال  إليه  تطرق  إذا  الدليل 
به االستدالل م١٢٢/٥

الدماء تحل بما هو كبيرة م٥٠٢/١• 
دماء المســلمين وأموالهم ال يرّخص • 

فيهما إال بخطأ م٤١٥/١
دوام الرهن ال يمنع الضمان بالتعدي • 

م٣٦٣/١
دين اهللا أحق بالقضاء م١٠٢/٢• 
العبد •  دين  من  بالقضاء  أولى  اهللا  دين 

م٤٧/٥
الزكاة •  من وجــوب  يمنــع  الدين ال 

م٤٤٦/٢
الدين مانع من الزكاة م٤٤٦/٢• 

P

الذريعــة إلى أعظــم المقاصد أعظم • 
الذرائع م١٩١/٦
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الذريعة إلى الحرام حرام م٤٢١/٢• 
ذكاة األرض يبسها م٤٣٧/٢• 
يتجــزأ كذكر كله •  ذكر بعض مــا ال 

م٢٧٣/٣
ذكر الصبي كأصبعه م٤٦٦/٢، ٤٦٧• 
فهو •  للــوطء  الصبــي ال يصلح  ذكر 

كأصبعه م٤٦٨/٢
الذمي إذا أتى بما يخالف عقد الذمة • 

انتقض عهده م٣٨٣/١

Q

الرجوع عن الخطأ واجب م٤٢٤/٤• 
بهــا موضعها •  يتعــدى  الرخــص ال 

م٢٨/١
الرخص ال تناط بالمعاصي م١١١/١، • 

م٣٠٩/٢، م٢٧/٦
الرخصــة تعتريها األحكام الخمســة • 

م٢٦/٦، ٢٧
وال •  محرمــة  تكــون  ال  الرخصــة 

مكروهة م٢٧/٦
الرخصة من اهللا صدقة م٥٠٦/١• 
الرد بالعيب م٧٥/٣، م٢٩٩/٦• 
الرســول بمنزلة المرِســل م٢٨٤/٢، • 

٢٨٦، ٢٨٧
الرضى بالشــيء رضا بما يتولد عنه • 

م٢٦/٢، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩

اإلنســان •  عــارض طارئ على  الرق 
م٢١٥/٣

الرق من العوارض إذ األصل الحرية • 
م٢١٧/٣

الركن ما قام عليه الشيء والشرط ما • 
ُوجد به م٢٩٠/٢

روث ما يؤكل لحمه غير نجس م٥/٣• 

R

الزائد تبع لألصل م٤٢١/٤• 
الزعيم غارم م١٨٠/٤• 
الزعيــم غــارم والعاريــة مضمونــة • 

م٤٤٦/٤
الــزكاة حق الــزرع ال حــق األرض • 

م٢٩٢/٢
الزكاة عبادة تتعلق بالمال م٢٩٨/٢• 
الزكاة في كل مقتات مدخر م٣٠٠/٢• 
الزيادة أفضل من اإلعادة م٢٩٨/١• 
زيادة الثقة مقبولة م٣٢٤/١• 
زيادة الثقة مقبولة في األخبار م٨٣/٦• 
زيــادة الثقة فــي األحاديــث مقبولة • 

م٣١٢/٦
له •  نسخًا  ليســت  النص  على  الزيادة 

م٣٠٤/٦، ٣٠٥
الزيادة على النص نسخ له م٣٠٤/٦، • 

٣٠٨
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¢S

بالتفريط •  إال  يضمن  ال  أمين  الساعي 
م٣٢٠/٥

ساهم: أي أقر م٣٦٣/٢• 
ســجدة التالوة صالة من جهة ودعاء • 

من وجه آخر م٨/٣
ســجود الســهو لجبر نقص أو زيادة • 

م١١/٣
م٨/١، •  (الـذريعــة)  الـذرائــع  ســد 

 ،٤١٣ ١٥٦، ١٥٩، ١٦٠، م٣/ م٣/
م٤٥٩/٤، م٣٢١/٥

سكوت الصحابة يعتبر إقرارًا م٢٩٧/٣• 
السكوت عالمة الرضا م٥١٠/١• 
الســكوت عالمة الرضا فــي تزويج • 

البكر م٥١٢/١
إقرار •  البيــان  الســكوت في معرض 

م٢٩٣/٣
ــنة إذا أطلقت انصرفت إلى ُسنة •  الس

النبي ژ م٤٩/٦، ٥١
سوء المجالسة شح، وفحش م٤٥٧/٥• 
السؤال معاد في الجواب م٣١/١• 
ســؤر اآلدمي وما يؤكل لحمه طاهر • 

م٧٠/٣
سؤر ما ال يؤكل لحمه نجس م٧٠/٣• 
تتضاعف •  كمــا  تتضاعف  الســيئات 

الحسنات م٣٨٦/١

¢T

تسقط •  ال  ولكن  الحد،  تسقط  الشبهة 
التعزير... م٣٢٧/٥

الشبهة حمى الحرام م٥١٣/١• 
الشــبهة في الرضاع محكــوم عليها • 

للخــروج مــن الريب فــي المحارم 
م٥/٢

الشرط المنافي للعقد يفسده م٩/٢• 
شــرط المنفعة إمكان اســتيفائها من • 

دون ذهاب عينها م٢٣٦/٥
شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفه • 

شرعنا م٧٥/٥
شرع من قبلنا شــرع لنا إذا لم ينسخ • 

م١٩٦/٦
إذا ورد في •  لنا  قبلنا شــرع  شرع من 

شرعنا ولم ينسخ م١٩٥/٦
شرعت النية لتمييز العادة عن العبادة • 

م١٠٧/١، ١٠٨، م٢٦٥/٥
الشركة بيع م٣١٥/٤• 
الشركة في النفقة شركة في األجر إذا • 

قصد بها وجه اهللا م٢٩٧/٣
الشركة كالبيع واإلجارة م٣١٥/٤• 
الشــفعة في ما لم يقســم م٢٥٥/٤، • 

٢٥٨
الشك ال يرفع اليقين م١٧٨/٦• 
الشك ملغى باإلجماع م٢٢٢/١• 
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شكر النعمة إفشاؤها م٤٣٧/٥• 
طريقه •  فيمــا  تجوز  األعمى  شــهادة 

الخبر م١٧/٣
الشهادة توجب عمالً ال علمًا م٢٢/٣• 
علمًا •  ال  توجب عمالً  العدلين  شهادة 

م٢٠/٣، ٢٢
الشــهادة على الشــهرة جائزة إال في • 

الحدود م٢٣٠/٤
واألهلية •  بالعدالــة  منوطة  الشــهادة 

التامة م١٨٨/٤
النســاء جائزة في ما ال يطلع •  شهادة 

عليه الرجال م٤٣٤/٢
الشهوة الخفية تفسد العمل م٤٤٣/٥• 
شــهيد غير المعركــة ال تُجرى عليه • 

أحكام شهيد المعركة م٢٤/٣
الشيء إذا ضاق اتسع م١٣٤/١• 

¢U

يوجب •  ما  في  الزكاة مصدق  صاحب 
دفع الزكاة عن ماله م٣٠١/٣

صاحب السلعة أحق بسلعته م١٠٩/٢• 
الصبي يضمن ما أتلفه م٢٥/٦• 
مؤنته •  تجــب  عمــن  الفطر  صدقــة 

م١١٤/٢
إغناء •  لمعنــى  الفطــر وجبت  صدقة 

الفقير يوم العيد م١١٧/٢

صفات اهللا توقيفية م٣٣٢/٥• 
صالة اإلمام المعذور قاصرة على من • 

هو مثله أو دونه م٢٧/٣
مطلقة •  بصالة  ليســت  الجنازة  صالة 

م٩/٣
منها •  نبت  الصالة على األرض ومــا 

م١٢/٢
الصلح جائز بين المسلمين إال صلحًا • 

أحل حرامًا م٣٢٩/٢، م١٤٧/٤
صورة الفعــل وصفتــه ال تدل على • 

طاعــة وال معصية وإنمــا يدل على 
ذلك تصرف النية م٨٣/١، ١٠٧

صوم رمضــان يثبت بروايــة الواحد • 
العدل م٤٤٦/٦

صيغ العموم م٣٥٣/٦• 

¢V

الضرر بالمسلمين مرفوع م٤١١/٤• 
الضرر ال يكون قديمًا م١٨١/١• 
الضرر ُيدفع بقدر اإلمكان م١٥٠/١• 
الضرر يزال م١١/١، ٢٧، ٨١، ١٤١، • 

١٤٢، ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠، م٤١٠/٤
المحظــورات •  تـبـيــح  الضــرورات 

م١٤١/١، ١٥٠، ١٥٧، م٤١٨/٤، ٤٣٤
المحظــورات •  تزيــل  الضــرورات 

م١٦٣/١
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الضــرورة تقــدر بقدرهــا م١٤١/١، • 
 ،٢٣٥  ،٢٣٤ م٢٣٢/٣،   ،١٥٧  ،١٥٠

٢٣٦، م٣٩٥/٤
ضعيــف الحديــث أولــى مــن رأي • 

الرجال م٤٥٨/٦
ضمان األجير المشترك م٣٩٧/٣• 
الضمان اإللزامي م٤٤٢/٣• 
الضمان بالتعدي م٣٦٣/١، م١٥/٢• 
الضمان بالتفريط م٤٦٤/٢• 
الضمان بالتقصير م٤٦٣/٢• 
ضمان المتلفات م٣٩٧/٣• 

•

الطاعة ال تقوم بالمعصية م١١٧/٥• 
الطاعة والمعصيــة إذا التقتا فالغالب • 

المعصية م٣٨٩/١
الطهــارة إزالة نجاســة إنفــاذ عبادة • 

م٣٠٤/٣
م٣٠/٣، •  الحي  كطهارة  الميت  طهارة 

م٣٦٦/٤

´

م٢٢٩/١، •  طــردت  إذا  تعتبــر  العادة 
٢٦٨

 • ،٨١  ،٢١ م١١/١،  محكمــة  العــادة 
٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٤٧، ٢٩١

العادة منضبطة م٥٧/٥• 
العــام إذا خص بقي حجــة في غير • 

محل التخصيص م٢٣٣/٦
العام المخصوص حجة في غير محل • 

التخصيص م٢٣١/٦
العام يبنى على الخاص م٤٢٩/٤• 
عامل الصدقة أمين م٣٢٠/٥• 
العبــادات إذا لزمت األبــدان فليس • 

جهل وجود الماء ونســيانه بمســقط 
فرض ما وجب م٣٠٧/٣

العبادات التــي ال تصح إال بالطهارة • 
م٣٠٨/٣

العبــادة إذا وقعــت مخالفــة لهدي • 
النبي ژ فهي مردودة م١٩/٢

العبــادة ال تصــح إال مــن مخاطب • 
مأمور م٣٣٦/٢

العبــادة منوطة بالمخاطــب المأمور • 
م٣٣٦/٢

بخدمة •  مشــغول  برقه  منقوص  العبد 
سيده م٣٤٤/٢

العبــرة بالغالب والنــادر ال حكم له • 
م٢٧٣/١

اللفــظ ال بخصوص •  العبــرة بعموم 
السبب م٢٠٧/٦

العبرة بما روى الــراوي ال بما عمل • 
م١٦٦/٦
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العبرة بما روى الصحابي ال بما رأى • 
م١٦٦/٦

بما •  الصحابي وليس  العبرة بما عمل 
روى م١٦٨/٦

العبرة فــي الصواب ظاهــر األمر ال • 
حقيقته... م٢٣٠/٥، م٤٤٦/٦

العبرة للغالب م٢٢٩/١، ٢٩١، ٢٩٣• 
العبــرة للغالب والنــادر ال حكم له • 

م٢٣٧/١
بأهل كل •  تعتبــر  نســبي  أمر  العدالة 

زمان م٨٧/٦
العدالة تعتبر وتقــاس بأهل كل زمن • 

بزمنه م٨٧/٦
العدالة معتبرة في كل زمن بأهله م٨٦/٦• 
كل •  في  العرف  فيها  يشــترط  العدالة 

زمان ومكان م٨٨/٦
عدم فناء األنبياء في قبورهم م١٩٥/٥• 
عدم نقض االجتهاد بمثله م٤٣٣/٦• 
العرب تســمي البعض باســم الكل • 

م٣٧٩/٦، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢
العــرب تســمي الجزء باســم الكل • 

م٣٨١/٦
العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا • 

كان جزء منه... م٣٨٠/٦
العرب تعقــل بالمطلق مــا ال تعقله • 

بالمقيد م٢٧١/٦

العرف مقدم على اللغة م٦٤/٥• 
م١٢٢/١، •  البلــوى  العســر وعمــوم 

م٣٩٤/٢
م٣٩٨/٦، •  المغايــرة  يقتضي  العطف 

٣٩٩، ٤٠٠
عظــم الميتــة وشــعرها نجــس إال • 

اآلدمي م١٤/٥
البيع يجــري علــى مصالحه •  عقــد 

ومنافعه م٣٠٩/٣، ٣١٠
عقد الجزية ُيقصد به الصغار م٤١٨/١• 
أو •  النكاح  بلفــظ  ينعقد  النكاح  عقد 

التزويج م٤٤٨/٣
ينحل •  وال  باللفظ  ينعقد  الوكالة  عقد 

إال باللفظ م٤٤٨/٣
يكن •  لم  مــا  به  الوفاء  يجــب  العقد 

معصية م٢٨/٢
العقــل ليس له مجــال أمــام النقل • 

م٤٤٤/٦
العقوق إهمال الحقوق م٤٤٦/٥• 
ال •  والمعانــي  بالمقاصــد  العقــود 

باأللفاظ والمباني م٦٢/٣
على •  قائمة  المالية  المعاوضات  عقود 

التراضي م٣١٢/٣
علم الحاكم أقوى من البينة م٣٣/٣• 
العلــم الشــرعي أفضل مــن العبادة • 

م٤١/٢
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العلم يؤتى وال يأتي م٤٥٠/٥• 
العلة البسيطة م١٣٦/٦• 
إال •  فيها حكم  يثبت  ال  المركبة  العلة 

باجتماع أجزائها م١٣٢/٦
العمــوم أقوى مــن دليــل الخطاب • 

م٢٠٩/٦، ٢١٢
عموم البلوى م١١٧/١، ١٢٢، ١٢٣• 
عموم المقتضى م١٤٠/٥• 
العمــوم يثبت في كل صــورة بيقين • 

م٢٥٥/٦
عند اختالف الصحابــة يقدم األعلم • 

واألكثر صحبة م٢٠٥/٤، م٣٤٥/٦
باألهم •  يؤخذ  العلمــاء  اختالف  عند 

م١٩٣/٤
البيع •  يبطل  المبيــع  قبض  تعذر  عند 

م٤١/٣
القمة •  إلــى  يصار  المثــل  تعذر  عند 

م٣٧/٣
األحكام •  تــزول  الضــرورات  عنــد 

م٤١٣/٤
العيــب إذا حدث في يــد البائع فهو • 

من ضمانه م٤٣٨/٣

Æ

والدنيا •  الدين  أمور  في  معتبر  الغالب 
والنادر ال يراعى م١٢٦/٤

الغالب هل هو كالمحقق أم ال م٥٧/١• 
الغاية تبرر الوسيلة م٤١٧/٢• 
المغيــا. وقيل: ال •  الغاية تدخــل في 

تدخل م٣٩٤/٦
الغرر ال يصح بيعه م٣٣٢/٢• 
الغرر يعدم الرضا م٣١٢/٣• 
غســل الفضيلة ال يدخل في غســل • 

الفريضة م٤٤/٣
غلبــة الظن تنــزل منزلــة اليقين في • 

األحكام م١٦٧/١، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، 
م٤٧/٣، ٤٩

غلبة الظن قد تنــزل منزلة اليقين في • 
األحكام العملية م٤٨/٣

غلبة الظن كاليقين أصل في الشــرع • 
م٥٠/٣

في •  اليقين  لهــا حكــم  الظــن  غلبة 
األحكام م٢٠٤/١

غلبة الظن ملحق باليقين م٢٩٠/٥• 
الغلة بالضمان م٣٦/٢، م٧/٥• 
الغلة في الشك وسوسة م٣٥٣/٢• 
الغنم بالغــرم م٣٢/٢، ٣٣، ٣٥، ٣٦، • 

 ،٢٠٩  ،١٦٥ م١٦٣/٣،   ،٣٨  ،٣٧
م٥٨/٤، ٥٩، ٦٠، ١٥١، م٥/٥، ١٩٩

الغنى مال واحتيال م٢٣٧/٤• 
غيــر الثابت بيقين ال يثبت بالشــك • 

م١٨٢/٦
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الفاسد ال يبرئ الذمة م١٦/٦• 
األعــراف •  بتغيــر  تتغيــر  الفتــوى 

والظروف واألحوال م٢٥٣/٢
الفتوى رخصة من خبير أما التشــدد • 

فالكل يتقنه م٣٨٣/٤
الذي •  النص  بحســب  فتتغير  الفتوى 

بنيت عليه م٢٨٠/٢
الفرار من الصدقة م١٧٧/٥• 
الفرار من الواجبات م١٧٧/٥• 
الفرض إذا وجب على وجه ال يسقط • 

إال بما يوجب سقوطه م٣١٩/٣
الفرض أفضل من النفل م٤٤/١• 
فرض الزكاة فــي العين ال في القيمة • 

م٣٢٢/٣
الفرض ال يزول عمن قدر عليه م٧/٦• 
الفرض مقدم على النفل م٤٣٢/٤• 
زوال •  النجاســة  تطهير  مــن  الفرض 

عينها م٣١٥/٣
لم •  ما  فيه  يوســع  الموســع  الفرض 

ُيترك م٩/٦
الفروج ال تستباح إال بصداق م٣٣/٥• 
بعــوض •  إال  تســتباح  ال  الفــروج 

م١٩١/١
للنص •  القياس  مخالفة  االعتبار  فساد 

م٤٤٤/٦

الفضيلة بين طرفي اإلفراط والتفريط • 
م٤٧١/٥

فعــل المــرأة ليــس كفعــل الرجل • 
م٤٢٣/١

الفقهاء ورثة األنبياء م٣٩/٢• 
والحرم •  الحــل  في  يقتلن  الفواســق 

م٤٣/٢
في الركاز الخمــس م٣٩٠/٢، ٣٩١، • 

٣٩٢
في المال حق سوى الزكاة م٣٩٠/٢، • 

م٥٥/٣

¥

القادر على اليقين ال يجوز له العمل • 
بالظن م١٦٧/١، ٢٢٤

القاضي ال يفتي م٢٥٠/٣• 
قبول زيادة الثقة م٣١٦/٦• 
قتال البغاة قتال ضرورة م٢٣٢/٣• 
قتال المشركين معلل بالحرابة وليس • 

باختالف الدين م٣٢٧/٣
بالمباشــرة •  كالقتل  بالتســبب  القتل 

م١٠٠/٤
قتل الخطأ ال إثم فيه م٤٠٥/١• 
القتل مانع من الميراث م٣٠٩/٣• 
القديــم يترك علــى قدمــه م٢٩/١، • 

١٧٨، ١٨١، م٤٤/٥، ٤٦
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صريحــًا •  إال  يكــون  ال  القــذف 
م٣٣٠/٣

القراءة الشاذة ليست حجة م٤٢/٦• 
قرب اهللا قرب إجابة ومعيتُه معية علم • 

م٤٠٤/٥
الشروع •  بعد  إبطالها  يجوز  ال  القرب 

فيها م٤٤٣/١
القرعة عند التشاح م٧٤/١• 
الســهام •  عدد  على  األراضي  قســمة 

م٥٨/١
القصاص في ما يقدر عليه والدية في • 

ما عجز عن إدراكه م٤٢٢/٣
قضاء الحوق على الفور م٤٢٥/١• 
قضــاء المحكم معلم وليــس ملزمًا • 

م٤٢٥/٣
القضــاء منــوط بالعــدل (والقــوة) • 

م٣٩٣/١، ٣٩٦
القضائي الوقائي م٣٩٧/٣• 
العموم •  القطعي من األقيسة يخصص 

م٢٤٥/٦
الشــرع •  وفي  العرف  في  عفو  القليل 

م١٢٠/١، م٢٤٠/٤، م٧٨/٥، م١٧٠/٦
قليل العلم خير من كثير العبادة بغير • 

علم م٤٥٣/٥، ٤٥٦
قليل العمل مع التمام خير من كثيره • 

مع النقصان م٧٦/٥

قول الصحابــي: إن ذلك ُســنة مثل • 
الحديث الذي يرفعه إلى النبي ژ ... 

م٥٣/٦
قــول الصحابي مقدم علــى القياس • 

م١٦٠/٦
قول المفتي حجة في الدين م٤٣٧/٦• 
شــرعًا •  دليالً  يصلــح  المفتي  قــول 

م٤٣٨/٦
القياس حيث عقل المعنى م١١٥/٦• 
قيــاس العلــة المركبــة علــى العلة • 

البسيطة م١٣٦/٦
القياس فرع تعقل المعنى م٤٥٢/٤• 
والشــروط •  األســباب  في  القيــاس 

م١٢٠/٦
القياس في الكفارات م١٢٠/٦• 
القياس ال يجري في اللغات م١٥٣/٦• 
القيام بأمر اليتيم فريضة م٣٣٤/٣• 

∑

الكبائر تهدم العمل م٣٥٦/٥، ٣٦١• 
كبيرتــان إلــى النــار: الــدم والمال • 

م٣٥٦/٥
كتاب اهللا القصاص م٣٧٦/٢• 
الكتاب كالخطاب م٣٣٨/٣، ٣٤١• 
الكتابة ليست بكالم م٣٤١/٣، ٣٤٢• 
كثرة النيات تضاعف العمل م٩٤/٥• 
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بالجــوارح •  أو  بالقلــب  الكســب 
م٣٩٧/١

الكسب ال ينافي التوكل م٤١٥/٥• 
الكفــاءة يرجع تقديرهــا إلى العرف • 

م٣٨/٥
الرجل •  فيها  فيســتوي  الكفار حق هللا 

والمرأة م٣٤٤/٣
الشــريعة •  بفروع  مخاطبــون  الكفار 

م٢٨١/٥
الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفو • 

به م٤٠٣/١
الكفر يسقط العدالة م١٥/٤• 
كل آلــة اتخــذت للهو فهــي حرام • 

م٣٤٧/٣
أمينان لم •  كل أمر ولــي على فعلــه 

يكن ألحدهما أن ينفرد بالفعل وحده 
دون صاحبه م٣٥٥/٣

فيه األجل فهو فاســد •  كل بيع جهل 
م٣٥٨/٣

نة •  كل تزويح خولف فيه الكتاب والس
فالفرقة ثم ال اجتماع م٣٦٢/٣

كل تصــرف صــدر مــن غيــر أهله • 
موقوف على إذن من له حق اإلذن به 

م٣٦٥/٣
كل تعديــة خيانــة وكل خيانة تعدية • 

م٣٦٧/٣
كل جليس ال يستفاد منه خير ال خير • 

فيه م٤٥٧/٥

كل خبيث محرم م٤٥١/٣، ٤٥٢• 
يفســد •  ال  عليه  مجبــر  خــروج  كل 

االعتــكاف ومــا ليس مجبــرًا عليه 
يفسده م٣٧٢/٣

كل دابة ال دم فيها ال تفسد حية وال • 
ميتة م٣٧٦/٣

كل دم عرق نجس م١٢٢/٢• 
كل ذنب ذكره اهللا في سورة النور فهو • 

كبيرة م٥٤/٥
كل شاهد ليس بعدل ال تصح شهادته • 

م٣٧٩/٣
كل شــرط اشــترط عند عقد النكاح • 

فهــو من الصــداق وكل شــرط قبل 
النكاح فإن النكاح يهدمه م١٢٣/٢

كل شــرط ليس في كتــاب اهللا فهو • 
باطل م١٣٠/٢

فهو •  أو حد  به حق  يبطل  كل شــرط 
باطل م١٣٥/٢

كل شــرك كفر ليس كل كفر شــركًا • 
م٣٤٨/٥

فإنه •  الشاهد  تبين فيها كذب  كل شهادة 
يغرم ما أتلفه وعليه الضمان م٣٨٢/٣

كل شــيء أخذ من بــاب حالل فهو • 
حالل م٢٢١/١

كل شــيء خبيــث ينقــض الوضوء • 
م٣٨٦/٣

طهارته •  علــى  فهو  طاهر  شــيء  كل 
حتى يصّح فساده م٣٨٨/٣
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كل شــيء مشــكوك فيــه ملغى في • 
الشريعة م٢٢٢/١

كل شــيء من الضرر فهو غرر وكل • 
غرر فهو باطل م٣٩١/٣

كل شــيء يجتر فلحمه حالل ولعابه • 
وسؤره وبوله م٢٦٠/٥

كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه • 
م٣٩٧/٣

ينادى عليها •  لهــا  كل صالة ال يؤذن 
صالة جامعة م٤٠٧/٣

فنزغات •  أفضــل  كانــت  طاعــة  كل 
الشيطان فيها أكثر م٤٣٥/٥

كل طاهر فهو مزيل للنجاسة م٤٠٢/٣• 
بطهــارة •  إال  كل عبــادة ال تجــوز 

فالوضــوء لها يجــزئ لغيرها وكل 
وغيرهــا  بطهــارة  تجــوز  عبــادة 
لغيرها  ينــوب  ال  لهــا  فالوضــوء 

م٤٠٥/٣، ٤٠٦
كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد • 

ذلك فله ثلث عضو سالم م٤١٠/٣
كل عطيــة فيهــا شــرط ال تجوز • 

م٦٠/٣
كل عقد اشــتمل على غرر أو خديعة • 

فصاحبه بالخيار م٧٢/٣
كل عقد أفضى إلــى جهالة فهو غير • 

جائز م٤٢٨/١
كل عقد يأخذ فيــه العاقد زيادة على • 

رأس المال فهو ربا م٤١٣/٣

كل فرض في الميــراث تغير بعدد • 
الجماعة  فيه بمنزلــة  كان االثنــان 

م٤٥٢/٢
كل فرقة كانت من جهة الزوجة فهي • 

مسقطة للمهر م٦٣/٣
حرام •  فهــو  نفعــًا  جــر  قــرض  كل 

م١٣٩/٢، ١٤٢، ١٤٣
بغير حيف •  يســتوفى  كل قصاص ال 

ففيه الدية م٤١٨/٣
حكم •  كل  وليــس  حكــم  قضاء  كل 

قضاء م٤٢٣/٣
كل كســب خال عن قصــد قلبي ال • 

يتصف بطاعة وال معصية م٤٢٦/٣
كل كفارة ســببها معصيــة فهي على • 

الفور م١٩/١
كل لهــو لعــب إال ثالثــة: رميــك • 

بقوســك وتأديبك فرسك ومالعبتك 
ُعرسك م٣٥٦/٤

استحق •  اسم شــيء  اســتحق  ما  كل 
حكمه م٤٣٤/٣

كل مــا أُدركــت معرفتُه بحــد جاز • 
تعريفه م٤٢٩/٣

يجزئ •  وأنتنه ال  اللحم  أنقص  ما  كل 
في األضحية م٦٦/٣

كل ما أنهر الدم أجــزأ في الذكاة إال • 
السن والظفر م١٤٤/٢

كل ما جاء فيه وعيــد في اآلخرة أو • 
حد في الدنيا فهو كبيرة م٣٤٥/٥
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كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما ال فال • 
م٤٥٥/٥، ٤٥٦

كل ما جاز فيــه البيع تجوز فيه الهبة • 
والصدقة والرهن م٣٠/١

كل ما حــدث في المبيــع من عيب • 
فهو من مال المشتري إذا كان في يده 

وكذا جنايته عليه م٤٣٧/٣
الســباع •  كل ما حرم لحمه ولبنه من 

فسؤره نجس م٦٩/٣، ٧٠
كل ما صح إطالق اســم الربا عليه • 

الحرمة  فــي  الربــا  حكــم  أخــذ 
م٤٣٤/٣

قاهر فال ضمان •  بســبب  ما فسد  كل 
فيه م٤٣٩/٣

كل ما قدر على إمســاكه ال يحل إال • 
بالذكاة االختيارية م٤١٥/٤

الربح ففيــه زكاة •  كل ما قصــد بــه 
م٤٤٢/٣

كل مــا كان إحرازًا فــي العرف فهو • 
قبض م٢٢٩/١، ٢٦١

كل ما كان إحرازًا فيها: أي: في األصول • 
فهو قبض يثبت به الرهن م٢٦١/١

ينحل إال •  لفظــًا ال  كل ما كان عقده 
باللفظ م٤٤٦/٣

كل مــا كان محترمــًا ومعظمًا يجب • 
تجنبه أثناء قضاء الحاجة م٤٤٨/٣

كل مــا كان من الخبائــث فهو حرام • 
م٤٥١/٣

كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز م٤٥٦/٣• 
كل مــا ال تــؤدى زكاتــه فهــو كنز • 

م٤٥٥/٣
الواجــب إال به فهو •  يتــم  كل ما ال 

واجب م٤٩٧/١
كل مــا ال يحيــي وال يعصــم مــن • 

حالــة  فــي  يجــوز  ال  النجاســات 
االضطرار وال غيره م٤٥٧/٣

كل ما ال يحيــي وال ينجي ال يجوز • 
أكله حالة االضطرار م٤٥٨/٣

كل مــا ال يصح بيعــه أو تصرفه في • 
البيــع ال يصــح رهنــه وتصرفه فيه 

م٤٥٨/٢
كل ما ال ينعقد إال اللفظ ال ينحل إال • 

باللفظ م٤٤٨/٣
كل ما ال ينقســم بكيل وال وزن بيع • 

وقسم ثمنه م٤٥٩/٣
كل ما له رائحة منتنة ُيمنع من دخول • 

المسجد م٤٦٢/٣
كل ما ليس له تقدير في الشــرع وال • 

في اللغة فإنه يرجــع فيه إلى العرف 
م٢٨٤/١

كل ما وجب في األضحية وجب في • 
الهدي م٤٦٥/٣

الجــوف من منفذ •  إلى  كل ما وصل 
طبعي يفطر الصائم م٤٦٨/٣

كل ما وقع عليه اســم دم فإنه نجس • 
إال ما خصه الدليل م٥/٤
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كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام • 
م١٤٤/٤

على •  فهــو  بالميت  يتعلــق  مــا  كل 
الكفاية م٧/٣

كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في • 
الحج م١٠/٤

كل مــا يخــرم المــروءة ويقدح في • 
العدالة فهو مسقط للشهادة م١٤/٤

كل ما يشــغل القلب عن الصالة فإنه • 
يقطعها م١٧/٤

كل ما ينضبط بمــا يرفع الجهالة عنه • 
يجوز السلم فيه م٢١/٤

كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة م٢١/٤• 
كل ما يفســد الرضا يثبت به الخيار • 

م٧٢/٣
كل مــا يفعلــه المصلي ســهوًا مما ال • 

ينقــض الصــالة إذا فعلــه عمــدًا فإنه 
ينقضهــا وكل ما فعله ممــا ينقضها إذا 
فعله إلصالح صالته فال ينقضها م٢٥/٤

كل ما ينقض وضــوء األحياء ينقض • 
وضوء األموات م٣٢/٤

كل ما يوهم جهالــة الثمن فالواجب • 
اجتنابه م٣٤/٤

كل ماء وجد متغيــرًا ولم ُيعلم تغيره • 
له  محكوم  فهو  وغيرها  نجاســة  من 

بالطهارة م٣٧/٤
كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب • 

أو المصيب واحد ال بعينه م٥٧/١

كل مسألة ال يخلو الصواب فيها من • 
بالدليل صح  أحدهما  إذا  قولين  أحد 

أن الحق في اآلخر م٣٩/٤
كل ُمسكر حرام م٣٢٩/٤• 
كل مشــكوك فيه يجعــل كالمعدوم • 

الذي يجزم بعدمه م٦١/١
كل مــن أحــدث حدثًا فــي مال ال • 

يملكه فهو مأخوذ بحدثه م١٤٧/٢
كل من أظهــر الصالح ولــم يعرف • 

بسوٍء ُقبلت شهادته م٤٤/٤
دمه •  بالشــهادتين حقن  أقــر  كل من 

وماله م١٥١/٢
كل من أقر في حــال ال يثبت إقراره • 

لم يؤخذ بإقراره م٤٨/٤
كل من به ما يمنع مــن إتيان الصالة • 

في وقتها فهو مخير في الجمع م٥٣/٤
انتقض وضؤوه •  عقلــه  غاب  من  كل 

م٣٨٨/٣، م٥٦/٤
عليه •  كان  الربــح  لــه  كان  مــن  كل 

الضمان كله م٥٨/٤
كل من مات من المسلمين ال وارث • 

له فماله لبيت المال م٢٩/١
كل ميسر لما ُخلق له م٧٦/٣• 
كل نجسٍ حرام م٦٠/٤• 
كل نجسٍ على نجاســته حتى تصح • 

طهارته م١٨١/٦
نة فالفرقة •  كل نكاح خالف الكتاب والس

ثم ال اجتماع م١٥٥/٢، م٢٢٣/٤
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كل وقف علق بشرط وليس بصحيح • 
م٥٨/١

كل وهم في الصالة وجب بالنقصان • 
من الصــالة فإنه يفعله قبل التســليم 
وكل وهم وجب بالزيــادة فإنه يفعله 

بعد التسليم م٦٧/٤
إيالء •  فهي  الجمــاع  منعت  يمين  كل 

م٨٢/٣
الكالم في المسجد بغير ذكر اهللا لغو • 

م٣٥١/٣
كن عارفًا بزمانك حافظًا للسانك فإنه • 

من لم يحفظ لســانه ويعــرف زمانه 
خفق أن يكون هالكًا مفتونًا م٤٦٨/٥

∫

م٧٥/٣، •  النــص  فــي مورد  اجتهاد  ال 
٢٧٣، م١١١/٤، م٢٩٩/٦، ٤٥٣، ٤٥٤

ال أجر على الُقرب م٣٩٧/٤• 
الحقوق •  إبطــال  في  للجهل  تأثير  ال 

م٩٥/٣، م١٦٣/٥
الجناية •  إســقاط  في  للجهل  تأثير  ال 

م٩٥/٣، م١٦٣/٥
ال تترك نية العمل باليأس منه م٧٠/٤• 
باألموال •  العينية  الفــروض  تتعلق  ال 

من دون الذمم م٧٣/٤
ال تجعل الزكاة تقية للمال م٣٤٠/٤• 
ال تجــوز بيعتان بــوزن واحد وكيل • 

واحد م١٧٧/٢

ال تجوز الرقية بما فيه شرك م٢٠٢/٢• 
ال تجوز الشــهرة في مــا فيه حق هللا • 

تعالى م١٥٧/٢
ما •  بارتكاب  إال  الدمــاء  ال تســتباح 

يبيحها من الكبائر م١٠٢/٥
ال تســتباح الدماء بمــا دون الكبائر • 

م١٠١/٥
ال تسقط الفدية بالشبهة م٣٢٧/٥• 
ال تصــح تزكيــة من لــه نصيب في • 

الخصومة م١٦١/٢
القلب •  انشــغال  مع  الفتوى  ال تصح 

م١٢٣/٤
ال تعتبر النوادر من األحوال م١٢٥/٤• 
الفرائض •  وتعطــل  الوســائُل  تُقام  ال 

م١٠٨/٥
ال تقــوم الحّجــة إالّ بأهــل األمانة • 

م١١٢/٥
ال تقوم الطاعة بالمعصية م١١٥/٥• 
ال تقية بالفعل م٢٥٥/٢• 
اليمين إال باهللا أو باسمٍ من •  ال تنعقد 

أسمائه م١١٧/٥
 • ،١٠٤ م٥٧/١،  بنيــة  إال  ثــواب  ال 

م٢٦٤/٥، ٢٦٥
ال جــرم أن حــظ للنظر مــع وجود • 

نة م٤٥٨/٦ الس
ال حجة مــع االحتمال الناشــئ عن • 

دليل م١٢١/٥، ١٢٢
ال حرمة للمرتد م١٢٨/٥• 
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ال حصر إال من عدو م١٣١/٥• 
نة •  ال حظ للنظر مع النص (وثبوت الس

بــه) (واإلجمــاع) م٦٩/١، م٢٧٣/٣، 
 ،٤٥٤  ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٤٤٦ م٤٤٣/٦، 

٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨
الزكاة •  المــال ســوى  فــي  ال حق 

م٥٧/٣
ال حكم إال بإقرار أو بّينة م١٣٦/٥• 
ال حلف في اإلسالم م٣٧٨/٤• 
ال حنث على مغتصب م١٤٠/٥• 
ال حياء في الدين م٢٦٥/٣• 
ال رفــق فــي المعصيــة (وال إعانة) • 

م٣٤٦/٤، م١٤٣/٥
م٢٠/٢، •  اإلســالم  فــي  رهبانيــة  ال 

م٢٤٧/٤
ربه •  من  ممتنــع  المــال  في  رهن  ال 

م٢٠٦/٥
ال زكاة فــي ما اســتخرج من معادن • 

والفضــة  الذهــب  فــي  إال  األرض 
م٤٠٤/٤

ال زكاة فــي ما يحتاجــه رب المال • 
لزرعه أو ثمره م٨٨/٣

ال زكاة مع فائدة م١٦٤/٢• 
ال شهادة مع التهمة م١٦١/٢• 
م١٦١/٢، •  والحنة  الظنة  ال شهادة مع 

١٦٩
ال صغيرة مع اإلصرار م٣٥٢/١• 
ال صيام إال بنية م٣٣٨/٤• 

ال ضرر وال ضرار م٢١/١، م٤١٠/٤، • 
٤١٢، ٤١٣، ٤١٤

ال ضمان مع اإلذن م١٤٩/٥• 
الخالق •  ال طاعة لمخلوق في معصية 

م١٦٤/٤
ال عبــرة باالجتهــاد البيــن خطــأه • 

م٢٢٥/٣
لم •  إذا  العقلــي  باالحتمال  عبــرة  ال 

نكلف به م١٥٣/٥
الناشــئ عن غير •  ال عبرة باالحتمال 

دليل م١٢٤/٥
 • ،١٢٥ م١٢٢/٥،  بالتوهــم  عبــرة  ال 

١٥٣، ٢٩٢
م١٦٧/١، •  البين خطأه  بالظن  عبرة  ال 

٢١٦، م٢٩٢/٥
ال عبرة بالظن الحاصل من غير دليل • 

م١٢٢/٥
ال عبرة بالعرف الطارئ م٢٦٨/١• 
ال عذر بعــد قيام الحجــة ووضوح • 

المحجة م١٥٧/٥
ال عذر في ترك ما ال يســع اإلنسان • 

جهله م١٦٠/٥
ال عــذر للجاهــل في دار اإلســالم • 

م٤٤١/٢، م٩١/٣، م١٦١/٥
األصول •  إذا خالف  للمفتــي  عذر  ال 

م١٦٤/٥
ال عوض على محرم م١٦٩/٥• 
ال غيبة لفاسق م٢٣٤/٤• 
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ال فرار من الصدقة م١٧٣/٥• 
ال قدر واألمر أنف م٧٧/٣• 
ال قصاص بين الحر والعبد... م١٠٥/٥• 
ال قضاء مع تشويش الفكر م١٧٣/٣• 
ال قياس أمام النص م٤٤٢/٦• 
ال قياس في اللغة م١١٦/٦• 
ال قياس في معرض النص واإلجماع • 

م٤٤٣/٦
ال قياس مع وجود النص أو اإلجماع • 

م٤٥٣/٦
ال كفر مع الخالف م٣٩٦/٥• 
ال نية للصبي م١٨١/٥• 
ال وفاء لنذر في معصية م٤١٠/٢• 
ال وقف على وارث م١٨٨/٢• 
بالشــك •  الطهــارة  يقيــن  يبطــل  ال 

م٢٢٤/١، م١٥٦/٥
ال يتم بعد بلوغ م١٦٨/٤• 
ال يجب حق اهللا في حق اهللا م١٨٤/٥• 
ال يجتمع األجر والضمان م٢٩/١• 
ال يجتمع خراج وعشر م٩٦/٣• 
منه •  والمبــدل  البدل  بيــن  يجمع  ال 

م١٨٦/٥
ال يجمع الضمان مع اإلذن م١٤٩/٥• 
ال يجوز بيع الحالل والحرام بصفقة • 

واحدة م١٩٠/٥
ال يجوز التقليد إال للعامي م١٥٤/١• 
بالمظنون •  المقطــوع  رفــع  يجوز  ال 

م٣٠١/٦

ال يجوز نسخ القطعي بالظني م٣٠١/٦• 
إذا •  لكن  بالمســلم  السوء  يحتمل  ال 

وقف مواقف الشبه اتهم م٤٦٥/٥
ال يحتمل السوء في المسلم م٤٦٠/٥• 
ال يحكــم باإلجمــاع فــي موضوع • 

الخــالف وال بالخــالف في موضع 
اإلجماع م٩٩/٦

ال يحــل دم امرئ مســلم إال بأربع • 
م٣٦٢/٢

ال ُيحلق رأس الميت م٥٦/٦• 
ال يحمل المطلق على المقيد م٢٦٦/٦• 
ال يخصص العموم م٢١١/٦• 
ال يرتفــع يقيــن الحــدث بالشــك • 

بالطهارة م١٥٦/٥
ال يرتفع يقين الطهارة والنجاســة إال • 

بيقين م١٧/٥
ال يرث الكافر المســلم وال المسلم • 

الكافر م٣٨٥/٢
يزول اليقين بالشك م٢٤/٥• 
ال يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية • 

م١١٥/٥
ال يســع المفتي القول بالرأي إال إذا • 

كان عالمًا بأصول الدين م٤٣٩/٦
ال يسقط االستدالل بالحديث بمجرد • 

تطرق االحتمال إليه م١٢٤/٥
ال يســقط العمــل بالعــام باحتمال • 

الخصوص م٢٠٧/٦
ال يسقط الميسور بالمعسور م٣٦١/١• 
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ال يصح إســقاط الحكــم عن بعض • 
أفراده إال بدليل م١٩٤/٥

ال يصح بيع ما لم يقبض وال ربح ما • 
ال يضمن م١٩٨/٥

ال يصح تعليق الهبة واإلبراء بشــرط • 
م٦٢/٣

ال يصح نسخ المتواتر باآلحاد م٣٠٠/٦• 
ال يضر مع الطاعة ذنب م٣٩٢/١• 
ال يعلم الغيب أحد إال اهللا م٤٢٥/٢• 
العمل •  إمــكان  مع  بالظــن  يعمل  ال 

بالعلم م٢٢٦/١
ال يقبل القياس في الفرعين م١٨/٦• 
ال يقتــص من نفســه لغيــره إال في • 

مسألتين م٣٠/١
ال يقتل مسلم بكافر م٣٦٩/٢، ٣٧٢، • 

٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٨، ٣٧٩
ال يقتل مســلم بكافر حربي وال ذو • 

م٣٧٤/٢
ال يقع طالق المكره م١٢٢/٣• 
ال يقوم أحــد عن أحد فــي ما كان • 

مرجعه إلى البدن م٤٣٧/٤
ال يكفــر أحد مــن أهــل القبلة إال • 

بإنكار متواتر م٣٧٥/٥
ال يكلــف اإلنســان بما لــم يعلمه • 

م٢٠٠/٥
ال يمين على مغتصب م١٤٢/٥• 
ال يمين عليــك وال نذير في معصية • 

اهللا م٤١٠/٢

أهله عن •  بصيانــة  الكلب  ينتقــل  ال 
حكم الكالب م٢٠٣/٥

ال ينســب إلى ســاكت قول (ولكن • 
الســكوت في معرض البيــان إقرار) 

م٢٩٣/٣، ٢٩٥
بالمظنــون •  المقطــوع  ينســخ  ال 

م٣٠٠/٦
باالجتهــاد •  االجتهــاد  ُينقــض  ال 

م٢٨٣/٢، م٤٢٥/٤
ال ينقض االجتهاد بمثله م٣١/١• 
األيام •  بتغيــر  تغير األحــكام  ينكــر  ال 

(األزمان) م٥١/١، ٢٢٩، ٢٧٣، م٤٦٩/٥
ال ينكــر المختلف فيــه وإنما ينكر • 

المتفق عليه م١٠٦/٣
ال يوقى المال بالزكاة م٣٦٠/٤• 
لحم جميع السباع حرام م٣٦٩/٤• 
لألجل قسط من الَثمن م١١٤/٣• 
لألكثر حكم الكل م٤٠١/٤• 
للطاعات أوقــات يندب التعرض لها • 

م١٨٤/٢
اللغة تشتق وال يقاس عليها م١٥٢/٦• 
للوسائل أحكام المقاصد م١٨٩/٦• 
للوسائل حكم ما يتوسل إليه م٨١/٥، • 

م١٨٨/٦
الشفعة •  باســتحقاق  الشفيع  لو جهل 

فال تأثير للجهل بذلك م١٦٣/٥
لوال اإلجماع لم يجــز، ألن الطواف • 

صالة م٤١٣/٦
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ليس الحياء في الدين بعذر م٢٦٣/٣، • 
م٣٦٣/٤

ليــس العالم من حمــل الناس على • 
ورعه ولكــن العالم مــن أفتاهم بما 

يسعهم من الحق م٣٨٣/٤
ليس علــى مقهــور عهــد وال عقد • 

م١١٧/٣
اهللا •  ليس على من وقع ســهام كتاب 

حبس م١٨٨/٢
ليس في الحرام زكاة م٣٨٩/٤• 
ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة • 

م٣٠٣/٢
ليس في المال حق سوى الزكاة م٥٧/٣• 
االستدالل •  يبســط  احتمالٍ  كل  ليس 

م١٢٤/٥
ليس كل من ادعى شــبهة قبلت منه • 

م٣٢٦/٥، ٣٣٠
ليس لفاجر يمين م٤٠٧/٤• 
ليس لإلنســان أن يلزم نفســه ما ال • 

يلزمه م١٩٢/٢
م١٤١/١، •  اختيار  االضطرار  مع  ليس 

١٦٣

Ω

ما •  منه على  اقتصر  للضرورة  أبيح  ما 
يزيلها كأكل الميتة م١٦٢/١

بزوالها •  يــزول  للضــرورة  أبيــح  ما 
م١٥٧/١

بزوالها •  يــزول  أُجيــز للضــرورة  ما 
م٤١٨/٤

ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة • 
م١٢٢/٣

مــا أفضى إلــى الحرام، فهــو حرام • 
م٨٥/٥

ما انفصل من الحي فهو ميتة م١٢/٥• 
قبلها •  لمــا  الغايــة مخالف  بعــد  ما 

م٣٩٥/٦
ما تردد بين الحل والحرمة اجتهد فيه • 

م١٢٧/٣
اللحم حكمــه كحكم •  مــن  تولد  ما 

اللحم م٢٨١/٤
بالظنون •  يرتفع  فــال  باليقين  ثبت  ما 

م٢٩/١
بيقين •  بيقيــن ال يرتفــع إال  ما ثبت 

م٣٨٨/٣، م١٦/٥، ١٨
ما ثبــت باليقيــن ال يزول بالشــك • 

م٣٢/١
ما ثبت على خالف األصل ال يقاس • 

عليه م١٢٤/٦
ما جاز أن يكون مثمنًا جاز أن يكون • 

ثمنًا م٢١٤/٥
بقدرها •  يتقــدر  للضــرورة  جــاز  ما 

م٢٠٥/٥
بزوالها •  يــزول  للضــرورة  جــاز  ما 

م٤١٩/٤
ما جاز لعذر بطل بزواله م١١١/٦• 
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ما جّر الحرام فهو حرام م٨٤/٥، ٨٦• 
محرم •  فــي  الشــفاء  اهللا  جعــل  مــا 

م١٩٧/٢
اقتناؤه •  اســتعماله حــرم  مــا حــرم 

م١٣٢/٣
ما حرم استعماله حرم بيعه م١٣٢/٣، • 

١٣٤
بغير وجه حق •  اإلســنان  يد  ما دخل 

وجب رده م٤٤٠/٤
مــا دّل على هيئة فال يلــزم منه نفي • 

سواها م٢١٧/٥
ما سكت اهللا ورســوله عنه فهو عفٌو • 

م٣٢٤/٤، م٧٠/٥
ما فعل لعلة يزول بزوالها م١١٠/٦• 
ما فعله الرسول ژ ليس ببدعة م٥٦/٦• 
ما في الذمة غير مقبوض م٢١٩/٥• 
فهو •  المخيلة  بقصد  استعماله  كان  ما 

حرام م٧٦/٤
مــا كان أصله غير مضمــون فال يثبت • 

ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضمونًا 
فال يسقط ضمانه بالشرط م٢٢٢/٥

أكثر فضالً •  كان  فعــالً  أكثــر  كان  ما 
م٤٨٧/١

ما كان الحق فيه واحدًا فال يجوز فيه • 
االختالف م٢٢٧/٥

ما كان مختلفًا فيــه ال تقوم به حجة • 
على الخصم م٢٣١/٥

ما كان من هدايا القضاة جاريًا مجرى • 

الصالت جاز قبوله وما كان بموضوع 
سلطان فال يجوز قبوله م٤٣٤/١

ما كان وســيلة إلى الحرام فهو حرام • 
م٧٣/٥

ما كانت منفعته باســتهالك عينه فال • 
تجوز إجارته م٢٣٦/٥

ما ال دم فيه فــال يحتاج في أكله إلى • 
تذكية م٤٤٩/٤

م١٣٥/٣، •  بنجس  فليس  فيه  دم  ما ال 
م١٩١/٤

ما ال مجــال فيه للــرأي يتوقف فيه • 
على السمع م٤٥١/٤

ما ال معنى له يكون لغوًا م٢٣٨/٥• 
ما ال نفس له سائلة إذا مات في الماء • 

ال ينجسه م١٩١/٤
كاختيار •  بعضه  فاختيــار  يتجزأ  ما ال 

كله م٢٩٧/١، ٣٢٥
ما ال يتــم الواجب إال به فهو واجب • 

 ،٢٧٢ م٢٣٤/٣،  م٤٢٢/٢،  م٣٥٤/١، 
م١٩٠/٦، ١٩٤

ما ال يتم الواجب إال به وكان مقدورًا • 
عليه فهو واجب م١٩٠/٦

مــا ال يجــوز االنتفاع بــه ال يجوز • 
تملكه م٢٤١/٥

ما ال يجوز بيعه ال تجوز إجارته م٢١٢/٣• 
ما ال يجوز من الدعاء ال يقع الضمان • 

بإجابته م٨٠/٤
ما ال يحّرز عنه فهو عفو م١٢٠/١• 
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ما ال يسع اإلنســان جهله ال يعذر به • 
م١٦١/٥

ما ال يســمى ميتة من أجزاء الحيوان • 
فهو طاهر م١٢/٥

فيه •  الصلح  بيعه ال يصح  ما ال يصح 
م٣٣٢/٢

ما ال يصح كونه فالعــدم هو الحكم • 
فيه م٤١/٥، ٤٢

ما ال يعقل معناه وجب فيه االقتصار • 
على مورد النص م٢٤٥/٥

ما ال يعلم فيه حياة يجري عليه حكم • 
العدم م٢٤٩/٥

بعضه •  فاختيار  التبعيــض  يقبل  ما ال 
كاختيار كله (وإسقاط بعضه كإسقاط 
 ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٣٢٥ م٢٩٧/١،  كلــه) 

م٢٧٣/٣
ما ال يقسم تقسم غلته م٢٥٢/٥• 
ما ال يكون إال عبــادة ال يحتاج إلى • 

نية م٥٧/١
ما ال يلزم بالشــرع ال يلزم بالشــرط • 

م٣١٧/٤
فهو عفو •  منــه  التحرز  يمكــن  ما ال 

م١١١/١، ١٢٠، م٢٨٠/٥
يكون •  فــال  نفســه  في  ينضبط  ما ال 

قاعدًة لغيره م٥٦/٥
ما لزم النفس مــن الحقوق ال تصح • 

فيه النيابة وما لزم المال تصح النيابة 
فيه م١٣٧/٣

ما لم يجز االنتفاع به لم يصح ملكه • 
م٢٤٤/٥

أو •  له رطوبــة تخرج مــن ظاهره  ما 
باطنه فهو رجٌس م٢٥٥/٥

ما من عام إال وقد خصص م٢٠٨/٦، • 
٢٥٩

ما نتج عن الحرام فهو حرام م٨٤/٥• 
عنه •  النهي  يزول  عنه لوصف  نهي  ما 

بزوال ذلك الوصف م١٤٩/٣
ما يشق االحتراز عنه فهو عفو م٥١/١• 
ما ينعقد بالقول ال ينفسخ إال بالقول • 

م١٥٢/٣
م٦١/٥، •  طاهر  فسؤره  لحمه  يؤكل  ما 

٦٣
الماء الطهور أولى من الماء المضاف • 

م٢٦٠/٥
الماء طهور ال ينجسه شيء م٢٢٥/٤• 
مآالت األفعال م١٦٠/٣• 
المأذون عرفًا كالمأذون شرعًا م٢٤٦/١• 
المأذون عرفًا كالمأذون نطقًا م٢٤٦/١• 
الضمان •  يجامعــه  فيــه ال  المــأذون 

م١٤٩/٥
المال الذي ينشــأ عــن الحرام حرام • 

م٨٦/٥
مال المسلمين للمسلمين م٢٠٩/٣• 
القربة صار طاعة •  به  إذا قصد  المباح 

م٢٦٤/٥
المباح لمن سبق إليه م٣٦٥/٢• 
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المتروك ليس بحجة وإنما الحجة في • 
المنقول م٦٩/٥

المتشــابه ال يعمل به على ظاهره إال • 
بالتأويل م٣٨٧/٥

المتفق عليه أولــى من المختلف فيه • 
م٥٩/٥

المتكلف لقول ما ال يعلم غير معذور • 
م٨٤/٤

التهمة •  مــن  إن خال  المتواتر حجــة 
م٦٢/٦

المتواتر يفيد العلم الضروري بشروط • 
م٦٩/٦

النافي •  علــى  مقــدم  أولى  المثبــت 
م٣٢٤/١، م١٩٨/٤، م٣١٢/٦، ٣١٣

المجاز أهم من التوكيد م٣٤٩/٦• 
المجمــل فــي كتــاب اهللا يحمل على • 

المبين، والمطلق على المقيد م٢٦٩/٦
االلتقــاط •  فــي  كالصبــي  المجنــون 

م٢٦٩/٥
المجنون كالطفل م٢٦٧/٥• 
مجهول العين م٤٥٧/٤• 
والمعروف •  عنــه  يبحــث  المجهول 

بالعدالة ال يبحث عنه م٤٥٣/٤
محبة اهللا منوطة باتباع رسوله م٤٤٠/١• 
المحكم يقوم مقام الحاكم م٤١٠/١، • 

٤١٤
المخصوص ال يتعــدى ما خص فيه • 

م٢٥١/٦

مدار الشــهادة على اليقين م١٦٧/١، • 
٢١١

مدح الفعل يدل على األمر م٣٦٨/٦• 
المدعــي مــن خالف قولــه األصل • 

والعرف م٢٧٠/٥
المرء مؤاخذ بإقراره م٤٧/٢، ٢١٣• 
التمادي في •  الحق خير مــن  مراجعة 

الباطل م٤٢٥/٤
المــرأة الحامــل تنقضــي عدتها إذا • 

وضعت وليدًا ميتًا م٤٣٦/٣
وطهرها •  حيضها  فــي  مصدقة  المرأة 

م٢٧٣/٥
المرأة مصدقة في ما تخبر به عن شغل • 

الرحم والطهر والحيض م١٩١/٣
الكفارة •  فــي  ســواء  والرجل  المرأة 

م٣٤٤/٣
القليــل والكثيــر إلى •  المرجــع في 

العرف م٢٨٦/١
المســألة حرام إال من فقــر مدقع أو • 

غرم مفظع، أو دم ُموجعٍ م٤٤٣/٤
المستحاضة بمنزلة الطاهر م٢٧٧/٥• 
المسلمون على شــروطهم إال شرطًا • 

أحل حرامًا أو حّرم حالالً م٢٦٧/٤
شرطًا •  إال  شــروطهم  عند  المسلمون 

م١٢٩/٤،  أو حرم حالالً  أحل حرامًا 
١٣٢

وأمان •  الندامة  من  حصن  المشــاورة 
من المالمة م٤١٨/٥
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العبادات •  ألداء  بأهل  ليس  المشــرك 
م٢٨١/٥

مشــركو العــرب ال يقبــل منهم إال • 
اإلسالم أو السيف م٢٨٤/٥

المشــركون ليســوا مخاطبين بفروع • 
الشريعة م٣٩/٦

الشريعة •  بفروع  مخاطبون  المشركون 
م٣٨/٦

المشــقة تجلب التيسير م١١/١، ٢١، • 
 ،١٢٠  ،١١٩  ،١١٢  ،١١١  ،٨١  ،٢٧
م٢٧٣/٣،   ،١٦٣  ،١٥٠  ،١٣٨  ،١٢٤

م٢٨٠/٥، م٩٢/٦
األفراد •  باختــالف  تختلف  المشــقة 

واألزمان واألمكنة م١٢٢/٦
التيسير •  تجلب  الشــريعة  في  المشقة 

والتخفيف م٣٠٨/٢
المشقة ال تنضبط م١٢٢/٦• 
المشــقة مظنة التخفيــف م٣٠٨/٢، • 

٣٠٩
المصالح المرسلة م٧٤/١، م٤٥٩/٤• 
المصغر ال يصغر م٢٨٨/٥، ٢٨٩• 
ألغيت •  النص  خالفــت  إذا  المصلحة 

م١٧٣/٦
الوالية •  ترفع  ال  الــرأي  في  المضادة 

م٣٥٢/٥
المضارع المنفي يدل على االستقبال • 

م٣٨٢/٦
المطرد المنعكس م٤٢/١• 

مطلــق الرضــاع يحــرم احتياطًا في • 
األبضاع م٤٣٥/٦

المطلق فــي كتــاب اهللا يحمل على • 
الصحيح م٢٧٣/٦

محمول •  اآلدميين  كالم  مــن  المطلق 
على المعهود في الشرع م٤١٢/٦

في •  المعهود  يحمل على  النذر  مطلق 
الشرع م٤١٢/٦

م٥٠/٢، •  المطلقــة الرجعيــة زوجــة 
م٣٠٨/٤

صلة •  تكون  ال  والفحشــاء  المعاصي 
م٢٩٦/٥

المعاني الحكمية (قاعدة) م٦١/١• 
المعاني الفعلية (قاعدة) م٦١/١• 
المعتبر من الظن الذي ال شــبهة فيه • 

م٢٩٠/٥
الحكم •  وليــس  اإلثم  يرفــع  المعذر 

م٢٤/٢
المعرضة أولى من الكذب حيث جاز • 

م٥٢/٢
كالمشــروط •  التجار  بيــن  المعروف 

بينهم م٢٤٢/١
شــرطًا •  كالمشــروط  عرفًا  المعروف 

م٢٢٩/١، ٢٣٨، م٥٩/٥
المعصية ال تكون صلة م٢٩٤/٥• 
المعصية ال يجوز إضمارها م٢٩٧/٥• 
الشرط •  بحرف  الشــيء  على  المعلق 

ينعدم عند انعدام الشرط م١٣٨/٦
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الذمم وإنما تقبل •  تقبلها  المعينات ال 
ما كان موصوفًا م٣٠٢/٥

تبليغ •  فــي  النبي  مقام  قائــم  المفتي 
الشريعة م٤٣٧/٦

المفسر مقدم على المجمل م٢١٨/٤، • 
م٣٣٨/٦

المجمــل •  علــى  يقضــي  الُمفســر 
م٢١٤/٤، م٣٣٤/٦، ٣٣٨

الغالب •  مخــرج  خرج  إذا  المفهــوم 
تعطل العمل به م٧٧/١

مفهــوم العــدد ال يفيــد الحصــر • 
م٤١٧/٦

مفهوم اللقب ليس بحجة م٤٢٠/٦• 
مقاصد الشريعة م٢٥٣/٣، ٢٥٥• 
في •  معتبرة  واالعتقــادات  المقاصــد 

التصرفات والعبادات... م١٠٦/١
المقتضى ليس له عموم م٢٥/٢• 
المقتضى يعّم م١٤٠/٥• 
المقصد أقوى من الوسيلة م١١٠/٥• 
إغناء •  الــزكاة  أخــراج  من  المقصود 

الفقير م٥٤٤/٦
بالمظنــون •  يخصــص  ال  المقطــوع 

م٢٤٥/٦
المكبر ال يكبر م٢٨٩/٥• 
من أخذ أجرًا علــى معصية فعليه رد • 

ما أخذ م٢٠٣/٢
مــن أخذ األجــرة على شــيء لزمه • 

ضمانه م٨٦/٤

من اســتطاع إحياء مســلم فلم يحيه • 
حتى مات كان آثمًا وقاتالً م٥٩/٣

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب • 
بحرمانه م٤٥/١، م٢٢٩/٢، م١٥٥/٣

من استعجل شيئًا قبل أوانه ولم تكن • 
المصلحة في ثبوتــه عوقب بحرمانه 

م٤٥/١
من أسلم على شيء فهو له م٨٩/٤• 
من أسلم على شــيء يجوز له ملكه • 

فهو له م٩١/٤
من أقّر بالشــهادتين حقن دمه وماله • 

م٢٠٦/٢
من أقر بشيء أُلزم به م٤٨/٤• 
أُلــزم به •  من أقــّر على نفســه بحق 

م٢١٣/٢
من ألزم نفسه بشيء ألزمناه به م٢٨/٢• 
إتمامه •  تلبس بعمل وجــب عليه  من 

م٤٤٣/١
في •  مســتحيل حنث  على  من حلف 

حينه م٢٣٨/٣
من حلف على معدوم يظن بقاءه فال • 

حنث عليه م٩٣/٤
من حمل الســالح إلــى دار الحرب • 

ضمن ما ُقتل به م١٥٨/٣
فليس •  النبي ژ  ُســنة  عن  رغب  من 

من أمته م٩/٥
من شتم رسول اهللا ژ ُقتل م٣٨٤/١• 
من عظم يقينه عظم برهانه م٩٦/٤• 
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من غّر غيــره في أمــر كان فيه تلف • 
ماله أو نفسه ضمن م٦٦/٥

من قدر على إحياء مضطر فلم يفعل • 
حتى هلك فهو قاتله م١٠٠/٤

من ال يعقل الخطاب ال تلزمه أحكام • 
العقالء م٤٤٧/١

من لم يســم لها صداق رجعت إلى • 
صداق المثل م٢١٦/٢

من لــم يفرض عليــه حكم ال يصح • 
منه فرض م١٠٣/٤

مــن ملك شــيئًا ملــك ما هــو من • 
ضروراته م٣١٠/٣

من نذر أن ينحر نفسه عليه أن ينحر • 
بدنة م٤١٢/٢

من وجب قتاله فدمه هدر م٢٢٢/٢• 
النفقــة ال تحل له •  من وجبــت لــه 

الصدقة م١٦٣/٣
من وقف مواقف الشبه اتهم م٤٦٥/٥• 
من وقف موقف التهمة اتهم م٢٢٥/٢• 
منــاط التكليف ال يكون أمــرًا خفيًا • 

م١٠٨/٦
الملكين بجميع •  اتصال  الشفعة  مناط 

األجزاء وهو االختالط م٥٩/١
منزلة اإلمام مــن الرعية منزلة الولي • 

من اليتيم م٢٤٧/٢
الوالي •  منزلة  الرعية  الوالي من  منزلة 

من اليتيم م٢٤٩/٢
المنع أسهل من الرفع م٥٦/١• 

يترك •  لــم  ما  فيه  الموســع يوســع 
م١٠/٦

المؤمن ال ينجس م٣٣٤/٤• 
ما •  الظن  المؤمن محمول على حسن 

وجد له مخرج م٢٠٠/٣، ٢٠٢
المؤمن وقاُف والمنافق َوثاُب م٢١٩/٤• 
المتشــابهات •  عند  واقفون  المؤمنون 

م٣٥٠/٣
الميراث تبٌع للنسب م١٠٥/٤• 
الميسور ال يسقط بالمعسور م١١١/١، • 

١٢٤، ١٢٥، ١٢٨

¿

النادر ال حكم له م٢٣٧/١، م١٢٥/٤، • 
١٢٦، ١٢٧

الناسخ يقدم على المنسوخ م٦٥/٥• 
النذر هو التزام قربة م٤٠٧/٢• 
الذكور •  يدخلن في خطــاب  النســاء 

م٢١٩/٦، ٣٩٩
نسخ اآلحاد باآلحاد م٣٠٠/٦• 
نسخ اآلحاد بالمتواتر م٣٠٠/٦• 
يجوز •  ال  الواحد  بخبر  القرآن  نســخ 

م٣٠٠/٦
نســخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس • 

ال يجوز م٣٠٤/٦
نسخ القطعي بالظني م٣٠١/٦• 
م٢٩٦/٦، •  باالحتمال  يثبت  ال  النسخ 

٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠
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نسخ المتواتر باآلحاد م٣٠٠/٦• 
جائز •  بالمتواتــر  المتواتــر  نســخ 

م٣٠٠/٦، ٣٠٣
نسخ المقطوع بالمظنون م٣٠٤/٦• 
النسيان عذر في اإلثم فقط م٣٨٢/١• 
النظر إلى مآالت األفعال م١٥٦/٣• 
نظر •  من  أوســع  الكبير  اإلمــام  نظر 

اإلمام الصغير م٤٢٣/٣، م١١٠/٤
النعمة بقدر النقمة م٣٣/٢، م٥٨/٤• 
النفاس كالحيض في ما يتعلق به من • 

أحكام الحيض م٤٦١/٢
نفقة الطفل من ورثته بقدر ما يرثونه • 

منه م٢٦٦/٣
نفي كــون الرجل من المســلمين ال • 

يعني البراءة م٣٣٩/٥
تعم •  النفــي  ســياق  فــي  النكــرة 

م٢٣٤/٦
النهــي إذا لم يكن لغــرض ديني ال • 

يفيد التحريم م١٩٩/٤، م٣٧١/٦
النهي للتحريم م٣٥٣/٦• 
يفيد •  القرائــن  عــن  المجرد  النهــي 

الكراهة م٣٧٦/٦
النهي المطلــق يقتضي التحريم وفي • 

العقود الفساد م٢٠٣/٤، م٣٧٤/٦
العادة عن •  لتمييز  إنما شــرعت  النية 

العبادة م٤٢٧/٣
الفعل •  نيــة  التــرك أضعــف من  نية 

م٨٣/١، ٩٧

والثواب الزمــة في كل •  الرضــا  نية 
طاعة م٨٣/١، ١٠٣، ١٠٤

النية زيادة على النص م٣٠٤/٦• 
النية شرعت لتمييز العادة عن العبادة • 

م٤٠٦/٣
نية العمل لها مرتبتان... م٤٢٨/٣• 
النيــة فــي األيمان تخصيــص العام • 

م٤٤٧/٣
وغير •  الحاضرة  للعبادات  الزمة  النية 

الحاضرة م٨٣/١، ٩٩
نية المرء خير من عمله م٨٣/١• 
النية هي التي تؤثر م٤٢٨/٣• 
النية هي ثمرة األفعال م٤٢٨/٣• 

`g

هبة المعدوم ال تصح م١١٢/٤• 
هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب • 

واحد م٤٥٠/٦

h

الواجب االجتهاد أو اإلصابة م٥٧/١• 
الواجب المرتب ال ينتقل فيه من رتبة • 

إلى أخرى إال بانعدام األولى م١٢/٦
الواجب الموســع يوســع فيه ما لم • 

يترك م١٠/٦
الواو لمطلق الجمع م٣٨٩/٦• 
العدل •  الواحد  بخبــر  العمل  وجوب 

م٧٨/٦
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الواجب هو الذي يتعّلق بتركه عقاب • 
م٤١٢/٢

التيمم وجود قدرة ال •  آية  الوجود في 
وجدان ضالة م١١٤/٤

الوسائل لها حكم المقاصد م٤١٦/٢• 
أفضل •  المقاصد  أفضل  إلى  الوســيلة 

من سائر الوسائل م١٩٢/٦
واجبــة، •  الواجــب  إلــى  الوســيلة 

والوسيلة إلى الحرام محرمة م٤١٧/٢
وسيلة الواجب واجبة وسلة المندوب • 

مندوبة م٤٢١/٢
األحكام •  فــي  مؤثر  األنوثــة  وصف 

م٤٥٠/١
وصــف الشــرك مــالزم للنجاســة • 

م٣٤١/٥
وصف الصبا مؤثر في األحكام م١٦٥/٣• 
الوصف في الحاضر لغو م٣٣٠/١• 
وفي •  معتبــر  الغائب  فــي  الوصــف 

الحاضر لغو م٢٩٧/١، ٣٢٩، ٣٣٣
الوصــف فــي الغائــب والرؤية في • 

الحاضر م٣٣٠/١
وضع العربية مبني على مدرك الحواس • 

دون المعاني الباطنية م٣٧٧/٦
يرتفع •  فــال  بيقين  ثابــت  الوضــوء 

بالتوهم م١٥٤/٥
الوعد والوعيد م٣٦٤/٥• 
الوعد والوعيد ال ينسخان م٣٩٢/٥• 
إجمال •  ثوب  كســاها  األحوال  وقائع 

م٤٨/٥،  االســتدالل  بهــا  يصّح  فال 
م٢١٧/٦

وقائع األحوال ال تعم م٢١٦/٦• 
فيه •  الموكل  الوكالة تزول بزوال عين 

م٣٠٥/٥
الوكيل أمين ال ضمان عليه م١٥٢/٥• 
الوكيل سلطان م٣٣٧/٣• 
ولد الزنا ال ينسب ألبيه م٣٠٧/٥• 
ولد الزنى ال ينسب إلى من زنى بأمه • 

م٣٠٩/٥
الولد كسب أبيه م٥٧/٢، ٦١• 
الولد للفراش وللعاهر الحجر م٢٥٠/٤• 

…

يبقى العــام على عمومه مــا لم يرد • 
دليل التخصيص م٢٠٧/٦

يترك القديم على قدمه م٤٥/٥• 
في •  يتشدد  ما ال  الفروج  في  يتشــدد 

غيرها م٣١/٥
الــوزر حيــث يتضاعف •  يتضاعــف 

األجر والثواب م٣٤/٥
الماء •  في  ما يجب  الصعيد  في  يجب 

م٣١١/٥
بالحيض •  يحــرم  ما  بالنفــاس  يحرم 

م٤٦١/٢
يحرم قتال أهل الذمة م٣٢٩/٣• 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب • 

م١٧٢/٤
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يحكم بالــرأي في ما ســوى الدماء • 
والفروج م٣١٤/٥

يحــل حكــم الحاكم الفــروج دون • 
األموال م٨٢/٢

يحمــل العــام على الخــاص مطلقًا • 
م٢١٣/٦

يحمل المشترك على المعنى الذي ال • 
يوجب المحذور م٤٠٣/٦

(إجماعًا) •  المقيد  المطلق على  يحمل 
م٢٦٥/٦، ٢٦٩

يختار أهون الشرين م٣٩٢/٤• 
يختار أهون الضررين م٣٩٥/٤• 
يد عامل الصدقة يد أمانة م٣١٩/٥• 
الشــيء دليــل على ملكه •  اليد على 

م٣٢٢/٥
يد المكتري يد أمانة م١٧٠/٣• 
اليد الناقلــة غير معتبــرة في ضمان • 

العدوان م٥٩/١
يــدرك المشــتري قيمة مــا زاده في • 

الشيء م٤٥٣/١، م١١٨/٤
عينها •  بــزوال  الــزكاة  فــرض  يزول 

م١٧٤/٣
يسع غيرهم •  ما ال  الحرم  أهل  يســع 

م٤٥٨/١، م١٧٧/٣
اليسير تدخله المسامحة م١٢٠/١• 
يضمن الصانع ما فسد بصنعته م٣٦٥/١• 
يعامل المرء بنقيض قصده (الســيئ) • 

م٢٢٩/٢، م١٦٢/٣

يعتبــر بــدو الصالح في كل شــيء • 
بحسبه م٢٣٠/٢

حاجتهم •  قدر  على  الزكاة  أهل  يعطى 
م١٨١/٣

يعلم بالصلة أو المقدمة غير ما يعلم • 
بالطالق... م٤٠١/٥

ُيعمــل بالظــن مــع إمــكان اليقين • 
م١٦٧/١، ٢٠٩، م١٨٤/٦

يغتفــر بالجهل في اإلجــارات ما ال • 
يغتفر في غيرها م٢١٢/٣

م٣٢٨/٥، •  بالكافــر  المســلم  يقتــل 
م٢٨٥/٦

يقدم المثبت على النافي م٣١٤/٦• 
يقوم البدل مقام الُمْبَدل ويسد مسده، • 

ويبني حكمه على حكم مبدله م٥٦/١
العمل •  مــن  كثير  مــن  اليقيــن خير 

م٨٧/٥
اليقين في الماء الطهارة م٣٨/٤• 
اليقين ال يزول إال بيقين م١٦/٥• 
م١١/١، ١٩، •  بالشك  يزول  اليقين ال 

 ،١٧٠  ،١٦٨  ،١٦٧  ،٨١  ،٣٢  ،٢١
 ،١٩٤  ،١٨٩  ،١٨٦  ،١٧٧  ،١٧٢
م٥/٢،   ،٣٠٧  ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢٢٠
 ،١٨٢ م١٧٨/٦،  م١٦/٥،  م٣٨٩/٣، 

١٨٣، ٢٥٥
اليقين يحصل بالمشاهدة م١٧/٣• 
يلــزم مــن انتفــاء الشــرط انتفــاء • 

المشروط م١٤٠/٦
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يلــزم الوالدين من العقــوق ما يلزم • 
ولدهما من عقوقهما م٨٩/٥

العلماء •  واللســان  األمــراء  اليد  يلي 
ويبقى القلب للعامة م٩١/٥

اليمين ال تنعقد إال باهللا أو باسمٍ من • 
أسمائه م١٢٠/٥

اليمين ال تنعقد باإلكراه م١٤٠/٥• 

ُه باألدنى على األعلى م٤٢٦/٦•  ُيَنب
بالخاص... •  المتقــدم  العــام  ينســخ 

م٢١٦/٦
ينقض طهارة الميت ما ينقض طهارة • 

الحي م٣٠/٣، م٣٦٦/٤
أمر •  من  فاألحــدث  باألحدث  يؤخذ 

رسول اهللا ژ م٢٩٤/٦
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اآلبق م٢٥٠/٥، م١٩٩/٦• 
اآلحاد دليل ظني م٣٠٠/٦• 
اآلحاد يفيد الظن م٣٠٢/٦• 
اآلحاد (قراءة) م٤٣/٦• 
آداب قضاء الحاجة م٤٤٨/٣• 
آداب المفتي م٣٨٤/٤• 
اآلدمي م٤٥٨/٣• 
اآلس م٢١٨/٦• 
اآلفاقي م٤٥٨/١، م١٧٧/٣، ١٧٨• 
آالت اللهو م٢٠٥/٢، م١٣٤/٣، ٣٤٨، • 

٣٥٠، م١٧٢/٥
آالت الموسيقى م٨٦/٥• 
اآلمة م٣٠٧/٤• 
آنية أهل الكتاب م٦٢/٤• 
آنية الذهب م١٣٢/٦• 
آنية الكفار م٢٨٩/٣• 
آنية المشركين م٥٦/٥، ٣٤٤• 
آه م٢٩/٤• 
آيات الصفات م٣٣٧/٦• 
آيات الوعيد م٣٦٣/٥، ٣٦٤• 

اآليسة (من المحيض) م٣٤٧/٢، ٣٥٠• 
اإلباحة م٧٥/٤، م٢٢/٦• 
اإلباضية ال كما يظن الكثير أنهم من • 

الخوارج... م٢٩٨/٥
اإلبراء م١٦/٦• 
اإلبضاع م١٨٩/١• 
إبطال النص م٤٥٩/٤• 
ابن السبيل م٣٧٩/٦• 
أبوال اإلبل م٢٠٢/٢، م٢٥٥/٥• 
أبوال اإلبل طاهرة م١٢٦/٣• 
األبوال كلها نجسة م١٢٦/٣• 
أبوال ما ال يؤكل لحمه نجسٌة م٢٥٩/٥• 
أبوال اإلبل والبقر والغنم م٢٦٠/٥• 
أتاك أتاك م٣١٨/١• 
االتحاد في الحكم والسبب م٢٦٤/٦• 
االتفاق م٩٤/٦• 
اتفاق العوام م٩٤/٦• 
اإلتالف م٨٨/٤• 
إتيان البهيمة م١١٧/٦• 
إتيان المرأة الحائض م١٤١/٦• 
إثبات رؤية اهللا للمؤمنين م٣٥٣/٥• 
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إثبات اللغات بالقياس م١٥٠/٦• 
اإلثم م٣٨٠/١• 
م٤٢٩/٤، •  (اإلجـــارات)  اإلجـــارة 

م١٢٥/٦، ٤٥٣، ٤٥٤
إجارة الظئر م٤٥٤/٦• 
اإلجارة على الرضاع م٤٥٥/٦• 
االجتماع على العزاء م٢١٨/٦• 
االجتهاد م٢١١/١، م٤٢٥/٤، م٢٢٨/٥، • 

 ،٤٣٦  ،٤٣٣  ،٤٣٠ م١٨٧/٦،   ،٣١٥
٤٤٠، ٤٤٦، ٤٥٠

االجتهاد بالرأي م٤٤٢/٦• 
اجتهاد الحاكم م٤٣٢/٦• 
اجتهاد الصحابة (في حضرة النبي ژ) • 

م١٨٠/١، م١٨٥/٦، ١٨٦
االجتهاد في األمور العقلية م٤٤٩/٦• 
االجتهاد في القبلة م٤٥٢/٦• 
األجر م٢٠٣/٢• 
أجر البغي م١٧٠/٥• 
األجر على تعليم القرآن م٣٨٧/٤• 
م٤٠٠/٢، •  (الحجامة)  الحجــام  أجرة 

م٢١٣/٣، م٣٩٢/٤، م٣٣٠/٦، ٤٤٦
أجرة الرسام م٨٦/٥• 
األجرة على تعليم القرآن م٤٧٠/٥• 
األجرة مع الجهالة م٢١٤/٣• 
أجرة المغني أو المطرب م٨٦/٥• 
اإلجمــاع م٦٩/١، ٧٠، م٧٥/٦، ٩٤، • 

٩٥، ٩٨، ٩٩

إجماع األمة م٩٦/٦• 
إجماع أهل كل عصر م٩٥/٦• 
اإلجماع السكوتي م٢٩٣/٣• 
م٧٥/٦، •  (والتابعين)  الصحابة  إجماع 

٩٨
اإلجماع ليس بحجة... م٩٥/٦، ٩٧• 
اإلجمال م٢٨٥/٦• 
األجير الخاص م٨٧/٤، ٨٨• 
األجير المشترك م٨٧/٤• 
األجير الواحد م١٩٧/٣• 
احبس احبس م٣١٨/١• 
االحتشاء م٢٧٨/٥• 
االحتمال م٢٨٥/٦• 
االحتمال العقلي م١٥٣/٥، ١٥٥، ١٥٦• 
االحتياط م١٠١/٣، ١٠٢، م٢٥١/٤• 
اإلحرام م١٧٩/٣• 
اإلحصار م١٣٢/٥، ١٣٣، ١٣٤• 
األحكام م٢٧٣/١، ٤٤٧، م١٦٦/٣• 
أحكام الجنين م٣٣٧/١• 
أحكام دار الحرب م٣٤١/٤• 
أحكام الدار المختلطة م٣٤٢/٤• 
أحكام القاضي والمفتي م٢٥١/٣• 
أحكام المرتد م١٢٨/٥• 
أحكام المعذورين م٢٧٩/٥• 
األحــالف (في اإلســالم) م٣٨٠/٤، • 

٣٨٢
اإلخاء م٣٨١/٤• 
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أخبار اآلحاد م٧٦/٦، ٨٠• 
االختصاء م٢٥٠/٤• 
االختالط وسيلة إلى الزنا م١٩١/٦• 
اختالف الصحابة م٢٣٠/٥• 
أخــذ األجــرة علــى تعليــم القرآن • 

والتجويد والحديث م١٩٤/٦
األخذ باألسباب م١٢٨/٦• 
األخذ بالشائعات م٨٦/٤• 
والزروع... •  الثمــار  الزكاة من  إخراج 

م٤٣١/٤
أدب طالب العلم م٤٥٠/٥• 
األدباء م٤٠١/٥• 
االدخار م٣٠١/٢• 
األذان م٣٧٠/٦• 
األذان لصالة العيد م٥٥/٦• 
اإلذن العرفي م١٤٩/٥، ١٥٠• 
اإلذن اللفظي م١٤٩/٥• 
األراضي الخراجية م٩٧/٣• 
األرامل م٣١٢/١• 
أرأيت م٤٩/٥• 
اإلرث في الجاهلية م٣٧٨/٤• 
األرجل م٣٩٤/٦• 
اإلرشاد م٣٥٩/٦، ٣٧١، ٣٧٢• 
األرض العشرية م٩٦/٣• 
أرض العنوة م٩٠/٤• 
األرض الموقوفة م١٨٥/٥• 
األرواث نجسة م٢٥٦/٥• 

أسباب اإلتالف أربعة م٨٨/٤• 
األســباب التي تنقض الوضوء أربعة • 

م٣٨٦/٣
أسباب الضمان م٨٧/٤، ٨٨• 
االستبراء م١٣٠/٣، م٢٧٤/٥• 
استبراء الرحم م٣٥٠/٢• 
م٤٦٩/٤، •   ،٤٤٧ م٣٤٣/٣،  االستثناء 

م٢٥٤/٦، ٢٥٥، ٢٥٧
االستجمار م٤٠٤/٣• 
االستحاضة م٢٧٩/٥• 
االستحباب م٣٥٨/٦• 
االستحسان م٧٣/١، ٧٤، م٢٣٢/٥• 
االسترقاق م١٢٩/٥• 
االستسقاء م٤٠٧/٣• 
 • ،٢٠٦  ،٧٣ م٧٢/١،  االســتصحاب 

م١٧٧/٦،  م٤٥/٥،   ،٣٨٩ م٣٨٨/٣، 
 ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٨١  ،١٧٩  ،١٧٨

١٨٤
استصحاب اإلجماع م١٨٢/١• 
استصحاب البراءة األصلية م١٧٩/٦• 
استصحاب الدليل م١٨١/٦• 
استصحاب العموم م١٨١/٦• 
االستصناع م٤٢٩/٤، م١٢٦/٦• 
االستطاعة م٤١٨/٢، م١٤٤/٣، ٢٧٣، • 

م٢٣٨/٤
االستطاعة في الحج م٢٧٥/٦• 
اإلستعاذة عند قراءة القرآن م١٤١/٦• 
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االستعارة المكنية م٤١٣/٥• 
االستعالء م٣٥٥/٦• 
استعمال الطيب قبل اإلحرام م٢٨٤/٦• 
والدي •  عــن  والترضــي  االســتغفار 

النبي ژ م٣٤٤/١
بالبول •  القبلة واســتدبارها  اســتقبال 

والغائط م٣٠٩/٦، ٣٧٦
االستنابة م١٤٣/٣• 
االستنجاء م٤٠٤/٣• 
االستنجاء بالحجارة م١٢٦/٦• 
االستنجاء بالخشب والورق م١٢٦/٦• 
االستنجاء بالماء م١٢٦/٦• 
االستهالل م٤٣٣/٢• 
استهالل الصبي م٤٣٤/٢• 
االستهزاء باألذان كفر م٣٤٢/١• 
االستواء م٤٧٣/٤• 
استئجار الظئر م٤٥٤/٦، ٤٥٥• 
االستئجار على الرضاع م٤٤٦/٦• 
االستئذان م١٦٠/٤، م٢١٩/٦• 
اإلسراء م٣٧٧/٥• 
اإلسرائيليات م١٩٥/٦• 
اإلسعاد م١٧٢/٥• 
اإلسكار م٤٣/٤، م١٥٥/٦• 
االسالم م٤٠١/٦• 
اإلسالم دين الرحمة م٤٢١/١• 
اسم الجنس م٢٢٥/٦، ٢٢٦، ٢٢٧• 

االسم المطلق م٢٧٥/٦• 
أسماء اهللا، وصفاته م٣٣٢/٥• 
األسماء توقيفية م١٥٤/٦• 
األسماء غير معللة بأوصاف م١٥٠/٦• 
الحد •  يوجــب  بما  األخرس  إشــارة 

م٣٠٥/٤
اشتراط األهلية في التكليف م١٠٤/٤• 
اشتراط العدالة م٨٨/٦• 
اشتراط النية م٣٣٨/٤• 
اشتراط النية في الطهارة م٣٠٥/٣• 
المحكــم •  علــى  القــرآن  اشــتمال 

والمتشابه م٣٨٨/٥
اإلشهاد على الدين م٣٥٩/٦• 
اإلشهاد على الرجعة م٣١٨/٥• 
اإلشهاد على عقد النكاح م٣٥٤/٦• 
اإلشهاد على النكاح م٤٣٢/٢• 
أشهر الحج ثالثة... م٣٨٨/٦• 
األشواط السبعة م١٢/٤• 
األصر م١٩٦/٦، ١٩٨• 
اإلصرار م٣٤٥/١، ٣٤٦• 
األصل م١٧٨/١• 
األصل العدالة م٢٠٤/٣• 
إصالح ذات البين م٣٠٠/٣• 
األصلح م٤٨٤/١• 
األصنــاف التــي تجب فيهــا الزكاة • 

م٣٠٢/٢
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األصنام م١٧١/٥• 
األصول الربوية م٤٣/٤• 
األصول الشرعية م٤٤٠/٦• 
أصول الفقه م١٦٧/٥• 
إضاعة المال م٢٤١/٥• 
األضحية م٦٦/٣، ٤٦٥• 
االضطراب م٢١٩/٢• 
االضطرار م٤٣٤/٤، ٤٣٥، ٤٣٦• 
إضمار المعصية م٣٠١/٥• 
االعتقاد م٤٤٩/٦• 
اعتقاد العوام م٨٨/٥• 
اعتقادًا مقارنًا لليقين م٨٨/٥• 
االعتــكاف م٣٧٢/٣، ٣٧٣، م٧٩/٥، • 

٢٦٦
اعتمار المقيم بمكة في أشــهر الحج • 

م١٠٥/٣
اإلعراب م٣١٣/٤• 
األعراب م٣٨٥/٥• 
األعراف القبلية م٣٨٠/٤• 
أعدل المعدلين م٥١/٣• 
إعطاء الزكاة للغني الغازي م٢٦٠/٦• 
والســكنى •  النفقة  المطلقــة  إعطــاء 

م٣٠٣/٦
إعفاء اللحية م١٧٣/٦، ١٧٦• 
اإلعمال م٢٩٩/١• 
اإلغالق م١٨١/٢، م١١٨/٣، م٤٠٧/٤• 

اإلغالل م٣٦٨/٣، م١٩٦/٦، ١٩٨• 
األغلب م٢٨٨/١• 
اإلغماء م٣٣٩/٢• 
اإلفراد م٨٢/٦• 
إفساد العمل م٤٤٦/٥• 
اإلفضاء م٢١١/٥• 
أفضى م٤٢٨/١• 
اإلفطار في السفر م٥١٠/١، م٣٤/٦• 
األفعال التي تنقض الوضوء م٣٨٧/٣• 
األفعال البيانية م٢٤٨/٦• 
األفيون م٤٥٩/٣، م١٦٨/٥• 
اإلقالة م١٨٠/٢• 
إقامة الخليفة م١٩٠/٦• 
اإلقتداء بآداب رسول اهللا ژ م٦٠/٦• 
االقتداء باألعمى، واألصم واألخرس • 

م٢٩/٣
اإلقتداء بالنبي ژ م٢٠٧/٦• 
اقتداء القادر بالعاجز م٢٩/٣• 
اقتداء القائم بالقاعد م٢٩/٣• 
اقتناء الكلب م٢٠٥/٥، ٢٤٣• 
م٢٤١/٣، •   ،٢١٣ م٤٧/٢،  األقــراء 

 ،٣٨٦ م١٣٦/٥،   ،٥٢  ،٤٩ م٤٨/٤، 
م١٠٤/٦، ٢٨٦

األقراء الحيض م٢٨٦/٦• 
اإلقرار بالتوحيد م٣٨٣/٥• 
إقرار السكران م٤٩/٤• 
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إقرار مريض م٥٠/٤• 
أقسام الذريعة م١٥٩/٣• 
أقسام القراءة م٤٢/٦• 
أقسام المتواتر م٦٥/٦، ٦٧• 
الكالم) •  عرف  (في  ثالثة  الجمع  أقل 

م٣٨٧/٦، ٣٨٨
أقل الحيض م٤٢/٥• 
أقل ما يسمى مهرًا م٤٣٦/٣• 
األقلف م٢٧/٢• 
االكتمال م٣٦٠/٦• 
 • ،٤٣٥ م٤٣٤/٤،  م١٢١/٣،  اإلكــراه 

م١٤٢/٥، ١٤٣
األكل باليد اليمنى م٦١/٦• 
أكل الربا وموكله وكاتبه وشــاهداه • 

م٣٨/٦
أكل الضب م٤٨/٦• 
األكل في األسواق دناءة م٨٩/٦• 
األكل مباح... م٢٦٦/٥• 
أكل الميتة للمضطر م٢٨/٦، ٣٤• 
أل م١٠٧/٦، ١٥٥• 
االلتفات في الصالة م٣٤٢/٢• 
االلتماس م٣٧٢/٦• 
إلحاد م٣٦/٥• 
ألفاظ العموم م٢٠٨/٦• 
األلقاب م٤٣٣/٥• 
إلى م٣٩٥/٦• 

اإلمام األعظم م١١٠/٤• 
اإلمام الصغير م١١٠/٤• 
إمامة أبي بكر وعمر م١٦٠/٥• 
اإلمامة الصغرى م١١٠/٤• 
اإلمامة العامة م٤٢٣/٣• 
اإلمامة العظمى م١١٠/٤• 
إمامة علي بن أبي طالب م٨١/٦، ٢٩٠• 
االمتهان م٣٣٣/٢• 
األمر م٣٥٢/٦، ٣٥٤، ٣٦٠• 
األمر بالسواك م٣٥٤/٦• 
األمر بالمعــروف والنهي عن المنكر • 

م٩١/٥
األمر بنحر األضحية م٣٦٠/٦• 
األمر للوجوب م٣٧٥/٦• 
األمر هو القول الطالب للفعل م٣٥٨/٦• 
امرأة م٢٩٥/٤• 
األمة م٢٢٤/٣• 
األمة الكتابية م٢٣٣/٥، ٢٣٤• 
األمة المؤمنة م٢٣٣/٥• 
أموال الحربيين م٢٩٠/٤• 
األموال المدفونة م٢٩٢/٥• 
األمور م٨٤/١• 
األمي م٢٨/٣• 
إناء ذهب أو فضة م٢٤٤/٥• 
اإلنابة في الزكاة م١٤٦/٣• 
انتفاع الميت بعمل الغير م٧٥/٥• 
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األنساب م٣١٧/٥• 
اإلنسي م٤١٦/٤• 
األنعام م٤٣٠/٣• 
األنفحة م٢٥٨/٥• 
األنفحة المائعة م٢٥٧/٥• 
االنفساخ م٤٥٣/١• 
االنفساخ بالقول م١٥٥/٣• 
انقضاء العدة م٤٥٧/٦• 
األنكحة الفاسدة م٣٦٢/٣• 
أنواع التأويل م٣٩١/٥• 
أنواع الحقيقة م٣٠٩/١• 
أنواع الشبهة م٣٠٣/٤• 
أنواع الشرك م٣٤١/٥، ٣٤٨• 
أنواع الشك م٢٣/٥• 
أنواع الكفر م٣٤٩/٥• 
أنواع المطهرات م٣١٧/٣• 
أنواع اليمين م١١٧/٥• 
األنوثة م٤٥٠/١• 
األنين م٢٧/٤• 
اإلهاب م٣١٧/٣، ٣١٨• 
اإلهالة م٢٨٩/٣• 
أهل الجنة ثالث طوائف م٢٩٩/٥• 
األهلية م٤٠٥/١، م١٠٤/٤، ١٨٨• 
أهلية أداء م٤٠٥/١• 
أهلية وجوب م٤٠٥/١• 
أهلية الوجوب القاصرة م٤٠٦/١• 

أهلية الوجوب الكاملة م٤٠٦/١• 
اإلهمال م٢٩٩/١• 
أهون الضررين م٣٩٣/٤• 
أو م٤٤٣/٢• 
أيام التشريق م١٨٥/٢، م١٢/٤• 
أيام العشر من ذي الحجة م١٨٥/٢• 
أي م٣٣٣/٦• 
إياكم والظن م٤٦١/٥• 
اإليالء م٨٤/٣، ٨٥، ٨٧• 
اإليالء ثالثة أنواع م٨٤/٣• 
«أيما» م٢٩٥/٤• 
اإليماء م١٠٥/٦• 
 • ،٣٨٣ م٣٥٠/٥،  م٩٩/٤،  األيمــان 

٣٨٤، م٤٠١/٦
األيمان م٤٢٥/٢، م٨٣/٣• 
اإليمان بالقدر م٧٧/٣• 
اإليمان: تصديق في القلب وإقرار في • 

اللسان م٣٨٣/٥
األيمان ثالث... م٤٠٠/١• 
إيمان الغيب م٤٢٨/٢، ٤٢٩• 
اإليمان يزيد وينقص م٩٩/٤• 

Ü

الباطل م١٣٠/٢• 
الباطل خفيف م٣٨٦/٤• 
الباغي م٢٣٦/٣• 
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البتراء م٦٩/٣• 
البتول م٢٤٨/٤• 
البثور م٨١/٥• 
البخس م٤٨٦/١• 
البدعة م١٩/٢، م٥١/٦• 
البدعة بدعتان... م١٦٦/٦• 
البدعة لغة م٥٧/٦• 
البدن م٢٤٠/٦• 
بدو الصالح م٢٣٢/٢، ٢٣٣، ٢٣٤• 
البذاذة م٤٤٠/٥• 
البر م٢٧٣/٦• 
م٢٩٦/٥، •  م٢٧٥/٤،  الوالديــن  بــر 

٤٤٦، ٤٤٨
البراء م٣٨٢/٤، م٣٥٣/٥• 
البراءة م٣٣٦/٥، ٣٣٧، ٣٣٨• 
براءة الذمة م١٠٢/٢• 
براءة الرحم م٣٥٠/٢، ٣٥٢• 
اإلباضية •  عنــد  بــه  معمول  البــراءة 

م٣٣٧/٥
البراءة من المشركين والكفار م٣٨٣/٦• 
البراءة موجودة عند الشيعة فقد تبرأوا • 

من الشيخين م٣٣٧/٥
برد م٤٣٥/٦• 
البريد م٩٣/٦• 
البسملة م١٠٧/٣• 
البصل م٤٦٣/٣• 

بطر الحق م١٤٣/٤• 
بطالن الشيء م٣٨٤/٢• 
البعض م٣٨٠/٦• 
البغاة م٢٣٢/٣• 
البغل م٤٦٠/٢• 
البغي م١٧٠/٥• 
البقاء م١٧٨/١• 
البكاء م٢٧/٤• 
البكاء في الصالة م٢٦/٤• 
البكر م٣١٣/٤• 
البلوغ م٤٠٨/١، م١٦٨/٤• 
بناء العام على الخاص م٤٣١/٤• 
بنت الزاني م٤٣٥/٦• 
بهتان م٢٣٤/٤• 
البوق م١٣٥/٣• 
البول م١٣٦/٤، م٢٤٦/٥• 
بول اإلبل م٢٥٦/٥• 
البول نجس م٢٥٦/٥• 
بول ما ال يؤكل لحمه م٢٥٥/٥• 
بيان الضرورة م٢٩٤/٣• 
البيت الحرام م٢٠٩/٦• 
البيض م١٣٦/٤• 
البيض طاهر م٢٥٩/٥• 
البيض الَمِذَر م٢٥٨/٥• 
بيع آالت اللهو م٣٤٨/٣، م٢٧٩/٤• 
بيع األرض الموقوفة م٤٣/٣• 
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بيع االستثناء م٣١٥/٣• 
بيع األصنام م٢٧٩/٤• 
بيع األعدال م٣٩٥/٣• 
البيع بالمعاطاة م٢٧٧/١• 
بيع الثنيا م٣١٥/٣• 
بيع الجزاف م٣٩٦/٣• 
بيع الحصاة م٣٩٤/٣• 
بيع حمل في بطن أمه م٢٥٠/٥• 
بيع الخمر م١٤٦/٥• 
بيع الدم م٢٨٠/٤• 
بيع الدين م٣٥٨/٣• 
بيع الدين بالدين م٢٢١/٥، م٢٥١/٦• 
بيع الذهب بذهب م٢٧٨/٦• 
م٣٤٨/٤، •  م١٥٩/٣،  الســالح  بيــع 

م١٤٥/٥
بيع السالح أيام الفتن م٨٢/٥• 
بيع السلف (الســلم) م٢٩/٦، ٢٣٣، • 

٢٣٤
بيع السمك في الماء م٤٣/٣، ٣٥٩• 
بيع الشاغل عن الجمعة م١٩٣/٦• 
بيع الصلبان م١٣٣/٣، م٢٨٠/٤• 
بيع الضفدع والسرطان م٢٤٢/٥• 
بيع الطعام قبل أن يستوفى م٤١٧/٦• 
بيع الطير في الهواء م٤٣/٣• 
بيع العرايا م٢٣٥/٥، م١٢٦/٦، ٢٥٢، • 

٢٥٣

بيع العين الغائبة م٤٣٢/١• 
بيع الغائب م٢١/٤• 
م٣١٣/٣، ٣١٤، ٣٥٨، •  الغــرر  بيــع 

٣٥٩، ٣٦١
البيع الفاسد م٤٠/٣، م١٧/٦• 
بيع الفضولي م٣٦٦/٣• 
م٢٨٠/٤، •  بالكالــئ  الكالــئ  بيــع 

م٢٢١/٥
بيــع الــكالب (الكلــب) م١٣٣/٣، • 

م٢٧٩/٤، م١٧١/٥، ٢٤٢
بيع كلب الصيد والحراسة م١٧٠/٥• 
بيع ما في الذمة م٢٠٠/٥• 
بيع ما لم يقبض م٢٥١/٦• 
بيع ما ليس عنده م٢٣/٤• 
بيع المجنون، وشراؤه.. م٢٧٠/٥• 
بيع المحاقلة م٣١٤/٣، م٢٨٠/٤• 
بيع المزابنة م٢٨٠/٤• 
بيع المصراة م٤٤٥/٦• 
بيع المعدوم م٣٦١/٣، ٣٩٦، م٢١/٤، • 

٢٢، ٤٢٩، م١٢٥/٦، ٢٣٣
بيع المالقيح م٢٨٠/٤• 
بيع المالمسة م٤٣٤/١، م٣٥٩/٣• 
بيع المالهي م٣٤٧/٣• 
بيع المنابذة م٣٥٩/٣• 
بيع النبيذ جائز إال الخمر م٣٢٩/٤• 
بيع النجش م٧٥/٣، ٣١٤• 
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 • ƒ وكذلك عمر ƒ بيعة أبي بكــر
م٩٧/٦

البيوع م١٩٨/٥• 
بيوع اآلجال م٨٢/٥• 
البيوع تنعقد باأللفاظ م١٥٣/٣• 
البيوع الربوية م٢٠/٦• 
بيوع المرابحة م١٩٩/٥• 
البّينة م١٣٦/٥• 

ä

تأجير األراضي الزراعية م٣٩٩/٢• 
تأخير السحور م٢٠٢/٦• 
تأديب الفرس م٣٥٦/٤، ٣٥٧• 
تأديب اليتيم م١٧٠/٤• 
تاريخ فرض الصالة م٢٨٤/٦• 
تارك الصالة م٥٠٦/١، م١٠٤/٥• 
تارك الصالة والزكاة م١٠٢/٥• 
التارك لدينه م١٠٣/٥• 
التارك للجماعة م١٠٣/٥• 
التأسي برسول اهللا ژ م٦١/٦• 
التأسيس م٣١٧/١، م٣٠٩/٦• 
التأكيد م٣١٧/١• 
التأكيد المعنوي م٣١٩/١• 
التأليف م٤٢٢/٥• 
التأُوه م٢٧/٤• 
التأويل م٢١٤/٤، م٣٨٧/٥، ٣٩١، ٤٠٦• 

التأويل البعيد م٤٠٨/٥• 
التأويل القريب م٤٠٨/٥• 
التبتل م٢٤٧/٤، ٢٤٨، م١١/٥• 
التبذير م٦٢/٤، ٦٥• 
التبسم م٣٤٢/٢• 
التبعيض م٣٧٩/٦• 
التبني م٤٢٤/٢، م٣٧٩/٤• 
تبييت النية في الصيام م٢٠٩/٦• 
تبييت نيــة صوم رمضان مــن الليل • 

م٣٣٤/٦، ٤٤٥
الكلب •  ولــوغ  مــن  الغســل  تتريب 

م٣١٣/٦
تثلطون ثلطًا م٣٦٩/٦• 
تجب التسمية على الصيد م٣٧٩/١• 
التجسس م٤٦١/٥• 
تجّسسوا م٤٦٢/٥• 
التحالف م١٢٦/٦• 
نة م٤٨/٦•  تحديد الس
تحديد مسافة القصر م٩٣/٦• 
التحري هو االجتهاد م٣١٥/٥• 
تحريك األصبع في التشهد م٣٥٣/٥• 
 • ،١٧٢ م٧٥/٤،  م١٨٩/١،  التحريــم 

٢٠١، ٢٠٣، م٢٢/٦، ٣٧٤، ٣٧٥
والطرب •  اللهــو،  آالت  بيــع  تحريم 

م١٣٤/٣
تحريم بيع شعر اآلدمية م١٣٣/٣• 



٢٩٩ فهرس المصطلحات والكلمات المشروحة

تحريم بيع الكالب م٢٤٢/٥• 
م١٣٣/٣، •  الخنزير  لحــم  بيع  تحريم 

١٣٤
تحريم بيع ما لم يقبض م١٩٨/٥• 
تحريم الخمر م٤٣/٤• 
تحريم الدم م٢٧٢/٦• 
تحريم شتم الوالدين م٤٢٨/٦• 
تحريم الغصب م٣٠/٥• 
تحريم قتل النساء والصبيان م٣٦٤/٦• 
التحسس م٤٦١/٥• 
تحّسسوا م٤٦٢/٥• 
التحسينية م٤٢٧/٤• 
تحكيم المرأة م٤١٣/١• 
تحمير الشعر وتصفيره م٢٠٣/٦، ٣٦٠• 
تحويل القبلة م٣٠٢/٦• 
التختم بخاتم الحديد م٣٧٣/٦• 
التخصيص م٤٣٠/٤، م١٩٧/٥، ٣٩٢، • 

م٢١٤/٦، ٢٤٧، ٢٩٦
التخصيص باالستثناء م٢٤١/٦• 
التخصيص بالحس م٢٤٧/٦• 
التخصيص بالعقل م٢٤٧/٦• 
التخصيص بالغاية م٢٤١/٦• 
التخصيص بمفهوم المخالفة م٢٤٦/٦• 
نة م٤٣٠/٤، ٤٣١•  ة بالسن تخصيص الس
ــنة •  والس الكتاب  العام من  تخصيص 

م٤٣٠/٤

التخصيص العموم م١٩٧/٥، م٢١١/٦• 
المخالفة •  بمفهــوم  العموم  تخصيص 

م٢١٠/٦
تخصيص القرآن بالقرآن م٢٤١/٦• 
نة م٤٣٠/٤•  تخصيص الكتاب بالس
تخصيص الكتاب بالكتاب م٢٤١/٦• 
التخنيث م٣٣٣/٣• 
التخييــر يوجب النفليــة ال الفرضية • 

م٣٦٧/٦
التداخل إنمــا هو في الجنس الواحد • 

م٤٦/٣
التداوي م١٣١/٦• 
وأبوالهــا •  اإلبــل  بألبــان  التــداوي 

م١٢٥/٣
التدريب على الرماية م٣٥٩/٤• 
التدليس م٧٥/٣، م٦٨/٥• 
التدمية م٢٣٤/٢• 
التذكية م٤٤٩/٤• 
الوضــوء •  فــي  األعضــاء  ترتيــب 

م٢٠٧/٦، ٣٠٧، ٣٩٠
ترجمان القرآن م٣٥٠/٦• 
الترخيص المشروع م٣٣/٦• 
مشــتعلة •  البيت  فــي  الشــمعة  ترك 

م٣٧٤/٦
الترياق م٢٠٠/٢، ٢٠٢• 
تزويج المرأة نفسها م٤٣٥/٦• 
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التسبيح بالسبحة م٦٠/٥• 
التسعير م٢٧٤/١، م٤٧١/٥، م١٤٦/٦• 
التسمية عند الوضوء م٣٣٣/٦• 
تسويغ االجتهاد م٢٢٨/٥• 
التشويش م١٧٣/٢• 
التصرية م١٥٤/٤، م٦/٥، م٢٩٩/٦• 
التصنيف م٤٢٢/٥• 
تضاهي الشريعة م٥٧/٦• 
تضمين األجير المشترك م٤٠٠/٣• 
تضمين الصناع م١٤٦/٦• 
التطهير بالشمس م٤٠٤/٣• 
التعارض م٣١٨/٦، ٣١٩• 
م٢٠٩/٤، •  الفعل  مــع  القول  تعارض 

م٣٤٢/٦
التعارض والترجيح م٣٠٩/٦• 
تعجيل الزكاة م٢٩٧/٢، م٢٩/٦• 
تعجيل الفطر م٢٠٢/٦• 
تعدد الزوجات م١٢/٥، م١٤١/٦• 
تعرب م٣١٣/٤• 
التعريض بالزنا م٢٦٣/٤• 
التعريض بالقذف م٣٣٠/٣، م٢٦٣/٤• 
التعزير م٢١٦/٣• 
التعزية م٢١٩/٦• 
تعلم اللغة العربية م١٩٤/٦• 
تعليل الحكم بالقصاص م١٣٧/٦• 
تعليل الربا م١٠٦/٦• 

تعليم القرآن م٣٨٧/٤، ٤٠٠• 
التغريب م٣٠٦/٦• 
نة والحديث م٥١/٦•  التفريق بين الس
تغريم من رجع عن الشهادة م٣٨٦/٣• 
واألجنبيــات •  األجانــب  تغســيل 

وبالعكس م١١٤/٦
التغشي م٢١٢/٥• 
التغليب م٢٢١/٦، ٢٢٢• 
التغوط في الطرقات م٣٨/٦• 
تغير األحوال م٢٧٥/١• 
تغيــر الحكــم باختــالف األماكــن • 

م٢٧٩/١
تغير الحكم بتغير العرف م٢٧٦/١• 
تغير الحكم بتغير المقاصد م٢٧٨/١• 
تغير المصلحة م٢٧٥/١• 
التغيير بالقلب م٩٢/٥• 
التغيير باللسان م٩٢/٥• 
التغيير باليد م٩٢/٥• 
تغيير المنكر م٩٣/٥• 
القوة •  باليد واســتخدام  المنكر  تغيير 

م١٥٩/٤
التفخيم م٤٢٦/٦• 
التفسير م٤٢٦/٤• 
تفسير الصحابة حجة م٣٩٠/٥• 
تفسير الصحابي م١٥٩/٦• 
التقحيب م٣٣٣/٣• 
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التعديــل... •  علــى  الجــرح  تقديــم 
م٣١٥/٦، ٣١٧

تقديم المصلحة على النص م١٦٨/٥• 
تقريرات النبي ژ م٤٨/٦• 
تقسم المصلحة م١٧٤/٦• 
التقسيم م٣٩/٤، ٤٠• 
التقليد م٤٣٠/٦، ٤٣٣• 
تقليد المجتهدين م٤٣٥/٦• 
تقليد المذاهب المتبوعة م٤٣٦/٦• 
تقليد المفتي م٤٣٩/٦• 
التقية م٥٤/٢، ٢٥٢، ٢٥٣، م٣١٢/٤، • 

٣٦٠، ٤٠٨، ٤٠٩، م٤٧١/٥
التقية بالقول م٢٥٤/٢• 
تقييد الرضاع بخمس رضعات م٢٦٩/٦• 
التقييد م٣٠٥/٦• 
التكافل االجتماعي م١٤٥/٦• 
التكاليف على ثالثة أقسام م٤٤٧/٢• 
التكذيب على مراتب م٣٧٦/٥• 
تكــرار العمرة فــي الســنة الواحدة • 

م١٠٥/٣
التكفير م٣٧٤/٥• 
تكفير مرتكب الكبيرة م٣٩٨/٥• 
تكليف الكفار م١٩٥/٦• 
تكليف النائم م٢٠٣/٥• 
تلقي الجلب م٧٤/٣، ٣١٤• 
تلقي الركبان م٧٤/٣، ٣٩٢• 

التماثيــل التي تعود إلى الرؤســاء • 
والزعمــاء فإنهــا أصنــام منكــرة 

م٣٣٥/٢
التماثيــل الصغيــرة في الســيف أو • 

السقف م٣٣٥/٢
التمتع م٨٢/٦• 
التمتع بالعمــرة إلى الحج م٤٦٠/١، • 

م١٧٩/٣
التمييز م١٨٢/٥• 
تناط م١٢٩/١• 
التنباك م٤٥٨/٣، ٤٦٤• 
التنبيه م١٠٥/٦• 
التنحنح م٣٤٣/٢• 
التنزه من البول م٣٧/٦• 
تنصيف الحد على العبيد م٤٣٢/٤• 
تنظيم التكفير والهجرة م٣٦٠/٥• 
التنظيمات م٣٨٢/٤• 
التنفس في اإلناء م٣٧٤/٦• 
التهديد م٣٧٢/٦• 
التهويل م٤٢٦/٦• 
تواتر م٦٣/٣، ٦٥، ٧٣• 
تواتر توارث م٦٨/٦• 
تواتر عمل م٦٨/٦• 
تواتر القدر المشترك م٦٨/٦• 
تواتر الكفار م٦٩/٦• 
التوارث بين أهل ملتين م٢٣٦/٦• 
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م١٣٧/٤، •  م٢٣٠/٣،  م٤٩١/١،  التوبة 
٤٦٢

توبة الزنديق م١٠٠/٥• 
التوبة واجبة م٣٥٣/٤• 
توريــث العمــة والخالــة م١٩٧/٤، • 

م٣١١/٦
التورية م٥٣/٢، ٥٧، م٢٥٨/٤• 
التورية على العدو م٢٦٦/٤• 
التوسط بين الجبر المطلق م٤٧٢/٥• 
التوسط بين تطويل اللحية وتقصيرها • 

م٤٧٤/٥
التوسط بني التقتير والتبذير م٤٧٤/٥• 
ومقامه •  النبي  بجاه  اهللا  إلى  التوســل 

م٦٠/٥
التوسل بالنبي ژ (بعد موته) م٤٦١/٤، • 

م٦١/٥، ٩٣، ٣٣٨، ٣٥٤، ٣٩٩
التوكل م٤١٥/٥، م١٢٨/٦• 
التوكل على اهللا م٤١٦/٥• 
التــوكل علــى اهللا ال ينافــي األخذ • 

باألسباب م١٢٩/٦
التوكيد م٣٥١/٦• 
التوكيد اللفظي م٣١٩/١• 
التوكيل م١٤٧/٣• 
التيامن م٣٦٠/٦• 
التيامن في جميع الشؤون م٦١/٦• 
التيس المستعار م١٦٧/٥• 

التيسير م١١٣/١• 
التيمم م١٣/٢، ٢٥٥، ٢٥٦، م١١٤/٤، • 

م١٨٦/٥، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، م٤٢٢/٦
التيمم طهارة األحياء م١١٥/٦• 
التيمم للمريض م٢٨/٦، ٧٨، ٧٩• 

ç

ثبوت الشفعة للشريك م٤١٤/٤• 
ثبت النسب م١٠٩/٤• 
ثم م٢٨٢/٦، ٤٠١، ٤٠٣• 
الثمن م٣٤/٤• 
ثمن الكلب م١٦٩/٥• 
ثواب الشهيد م٢٣٠/٣، م٣٥٤/٤• 
الثوم م٤٦٣/٣• 
الثيب م٣١٣/٤• 

ê

الجاروس م٣٠٢/٢• 
الجاسوس م١٠٧/٥• 
الجاف م٤٣٦/٢• 
الجاهل م٩١/٣• 
جائزة السلطان م٣٥٩/٥• 
الجبلية م٢٤٨/٦• 
الجبيرة م١١٤/٦• 
جر الثوب على األرض خيالء م٣٧/٦• 
الجراد م٣٧٦/٣• 
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الجرب م٦٨/٣• 
م١٥٣/٢، •   ،٤١٩ م٤١٨/١،  الجزيــة 

م٢٨٦/٥، ٢٨٧، ٣١٦
الجشاء م٣٤٣/٢• 
الجعالة م٤٢٩/٤، م١٩٩/٦• 
الجليس م٤٥٨/٥• 
جليس السوء م٤٥٨/٥• 
الجماع م٢١١/٥• 
الجماع يفسد االعتكاف م٢١٢/٥• 
جمع أبي بكر ƒ القرآن م٩٨/٦• 
الجمع بين خصال الكفارة م١٨٩/٥• 
الجمع للمسافر م٤٥٧/٦• 
ر م٢٢٩/٦•  الجمع المنك
جناية الطبيب م٣٨٢/١• 
جناية العجماء م٢٣/٦• 
الجنين م٣٣٧/١• 
م١٥٧/٤، •   ،٣٦٨ م٣٦٦/١،  الجهــاد 

م١٩١/٦، ١٩٣
جهاد الدفع م٣٦٦/١• 
جهاد الطلب م٣٦٦/١• 
الجهاد في سبيل اهللا م٤٣٦/٥• 
الجهالة م٤٢٨/١• 
جهالة الثمن م٣٥/٤• 
الجهر باألذكار م١١٣/٣• 
الجهر بالبسملة م١٠٢/٣، ١٠٧، م٩٣/٥، • 

٣٥٣، م٤٦١/٤، م٥٩/٦، ٨٠، ٨٣، ٤٤٩

الجهل م٤٥٣/٤، م١٦٣/٥• 
الجهل بأحكام اآلخرة م١٦٤/٥• 
الجهل بصفات الرب م١٦٤/٥• 
جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدور م٢٠٥/٥• 
الجواهر الحية م٢٨٨/٣• 
الجواهر الصلبة م٢٨٩/٣• 

ì

حابس الفيل م٣٣٤/٥• 
الحاجة م٤٢٧/٤• 
الحاقب م١٩/٤• 
الحاقن م١٩/٤• 
الحاكم م٤١٠/١، م٣٣/٣، ٢٥٥• 
الحائض م٢٨١/٣، م١٥٥/٤• 
حب الدنيا م٤٢٧/٥، ٤٢٩• 
حب الشرف والرياسة م٤٣٢/٥• 
حب الشهرة م٤٣٠/٥، ٤٣١• 
حبس الحيوان حتى الموت م٣٧/٦• 
حبس الوالد لحق الولد م٤٢٩/٦• 
حبل الحبلة م٣٩٢/١، ٣٩٦، م٣٦٠/٣• 
حتى م٣٩٥/٦• 
(حتى) حرف غاية م٣٩٣/٦، ٣٩٤• 
(حتى) النتهاء الغاية م٣٩٢/٦، ٣٩٣• 
 • ،١٤٤ م١٤٣/٣،  م٤١٨/٢،  الحــج 

م١١٤/٦،   ،٤٣٤ م٤٣٣/٥،  م١١/٤، 
٣٥٧
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حج الصبي م١٠٤/٤• 
الحج عن الميت م١٤٥/٣• 
الحج القارن م٣٢٥/٦• 
والراحلة •  الــزاد  ملــك  لمــن  الحج 

م٣٦٨/٦
الحجامة م٢١٣/٣، م٤٣٩/٦، ٤٤٦• 
الَحْجُر م٣٣٧/٢• 
الحجر ثابت على اليتامى م٤٠٨/١• 
الحّجة م٢٤١/٣، م١١٢/٥• 
الحجة الفاسدة م١٩/٦• 
حجية اإلجماع م٩٥/٦• 
الحد م١٣٥/٢، ٢٦١• 
حد شارب الخمر م١٠٣/٦• 
الِحداد م٤٢٦/٦• 
الحدأة م٤٣/٢، م٣٧٢/٤• 
حدوث العالم م١٠٤/٥• 
 • ،٤٥١ م٣٠٢/٤،  م٧٨/٢،  الحــدود 

م١٢٥/٦
الحديث م٥٢/٦• 
حديث التصرية ثبت عن عشرين من • 

الصحابة... م٤٤٥/٦
حديث النفس م٧٦/٢• 
نة، مصطلح م٥١/٦•  الحديث والس
الحرام م٢٠١/٤، م٢٦٧/٤، م٣٧٣/٦• 
الحرائر م١٢٦/٥• 
حرب المشركين م٣٢٧/٣• 

الحربي (الحربيون) م١٥٤/٢، م٩١/٤، • 
٢٩٠

الحرم م٤٥٨/١، م١٧٧/٣• 
الُحرمة م١٨٩/١• 
والديــدان •  الحشــرات  أكل  حرمــة 

م٤٥٤/٣
حرمة بيع الكلب م٢٠٦/٥• 
حرمة التغوط تحت األشجار المثمرة • 

م٣٨٥/٦
حرمة تنجيس النهر الجاري م٣٨٥/٦• 
الميت •  عــورة  إلــى  النظــر  حرمــة 

م٣١٢/٤
الحروف المقطعة م٣٧٠/٥• 
حريم الشيء م٤٩٤/١• 
الحسبة م٦٠/٥، ٩١• 
حسن اختيار األم م٩٠/٥• 
الحشيشة م٤٥٩/٣، م١٦٨/٥• 
حشوية أهل القياس م٢٤٨/٥• 
الحصر م١٣٢/٥، م٢٣١/٦• 
الحضانة م٣٤٦/٢، م١٦٨/٥• 
الحظ م٤٥٢/٦• 
حفظ اللسان أيام الفتن م٤٦٩/٥• 
الحق م٣٠٦/١، م١٣٥/٢• 
الحق ثقيل م٣٨٦/٤• 
حق الــرب مبنــي على المســامحة • 

م١٥٦/٤
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الحقنة في الدبر م٤٧١/٣• 
الحقوق م٤٢٥/١، م٣٨٤/٢، م١٣٧/٣• 
األب •  مــن حقوق  أعظم  األم  حقوق 

م٤٤٩/٥
الحقوق ثالثة أنواع م٤٤٧/٢• 
الحقوق نوعــان: حقوق اهللا، وحقوق • 

العباد م٤٢٥/١
حقوق الوالدين م٢٧٦/٤• 
 • ،٣٠٩  ،٣٠٨ م٣٠٦/١،  الحقيقــة 

م٤١١/٦
الحلم م٤١٠/١، م٢٨٠/٢، م١٦٦/٣• 
الُحكم أعم من القضاء م٤٢٣/٣• 
حكم أعيان المشركين م٣٤٢/٥• 
الحكم بالقياس م٣١٥/٥• 
حكم العزيمة م٣٣/٦• 
حكم القاضي م٤٢٣/٣، م١٢٣/٥• 
حكــم مرتكب الكبيــرة م٢٩٨/٥، • 

٣٦٢
حكم النسخ في الشريعة م٢٩٥/٦• 
الحكمين م٤٢٥/٣• 
الحلف بالقرآن م١١٩/٥• 
الحلف باهللا وبأسمائه م١١٩/٥• 
الحلف بمالئكة اهللا ورسله م١١٩/٥• 
حلف الفضول م٣٨٢/٤• 
حلق الرأس م٥٦/٦• 
حلق الرأس بدعة م٥٨/٦• 

حلق الرأس ُسّنة م٥٨/٦• 
حلق اللحية م١٧٦/٦• 
 • ،٣٩٢ م٢٧٩/٤،  الكاهــن  حلــوان 

م١٧٠/٥
الحمار ال يحل أكله م٤٦٠/٢• 
الحمالة م٤٣٧/٤• 
الحمض النووي م٢٩٣/٥• 
الحمل م١٢٧/٤• 
حمل الخمر معصية م١٤٥/٥• 
الحميل م١٨٠/٤• 
الحمى م٤٩٥/١• 
الحنث م٤٢٥/٢، ٤٢٦• 
الحنة م١٦١/٢، ١٦٩، ١٧١• 
الحواس الخمس م٦٧/٦، ٣٧٧• 
الحوالة م١٨٢/٤• 
الحوالة في السلم م٢٥١/٦• 
الحياء م٣٦٣/٤• 
الحياء المذموم م٣٦٤/٤• 
الحيــض م٣٤١/٢، ٤٦٠، م١٢٦/٤، • 

م١٠١/٦،   ،٢٧٥ م٢٧٤/٥،   ،٢١٦
 ،٢٧٨  ،١٥٦  ،١٥١  ،١٤٨  ،١٠٤

٣٣٦، ٤٠٦
الحيف م٤١٨/٣• 
الحيل م١٧٥/٥• 
الحيوان اإلنسي م٤١٧/٤• 
الحيوان المذكى نوعان م٤١٥/٤• 
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ñ

الخابرة م٢٨٠/٤• 
الخاص م٢٤٠/٦• 
الخالق م١٦٤/٤• 
 • ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٧٩ م٧٤/٦،  الخبــر 

٣١٨
خبر اآلحاد م٣٠٥/٦• 
الخبــر الــذي يخالف نــص القرآن • 

م٢٩٠/٦
خبر الثقة العدل م١١٤/٥• 
خبر العدل م٨٣/٦• 
الخبر المتواتر م٦٧/٦، ٢٨٩• 
الخبر المقطوع بصدقه م٢٨٩/٦• 
الخبر المقطوع بكذبه م٢٩٠/٦• 
الخبر المنقول بطريق اآلحاد م٢٩٠/٦• 
م٢٣/٣، •  م٤١٣/٢،  الواحــد  خبــر 

 ،٣٠٠  ،٧٦  ،٧٥ م٧٤/٦،  م١١٣/٥، 
٣٠٥

خبر الواحد حجة م٤٣٧/٦• 
خبل الشيطان م٧٦/٥• 
الخبيث م٤٥٣/٣• 
ختان الغالم م٥٦/٦• 
الخداج م٣٢٦/٦• 
الخراج م٤١٨/١، م١٠٠/٣، م١٥١/٤، • 

م٥/٥
خرق العادات م١٢٧/٦• 

الخسوف م٤٠٧/٣• 
الخشاش م٢٤٢/٥، ٢٤٣• 
الخشوع م٢٦/٤• 
الخشوع في الصالة م٣٧١/٦• 
الخشية خشيتان م١٧٣/٥• 
الخصاء م١١/٥• 
خصال الجاهلية م٢٩٩/٥• 
الخصوص م٤٢٩/٤• 
الخصي م٦٩/٣• 
الخضاب بالسواد م٢٠٤/٦• 
الخضاب للشباب م٢٠٤/٦• 
الخطأ م٣٧٩/١، م١٩٣/٣، ٢٢٤• 
خطأ الكاتب مضمون م٣٨٢/١• 
خطاب التكليف م٢٢/٦• 
خطاب الوضع م٢١/٦• 
الخفاش م٢٤٣/٥• 
خفض الجواري م٥٦/٦• 
الخفي م٢١٦/٤، م٣٣٦/٦• 
الخالبة م٧٤/٣، ٣١٢• 
خالف األولى م٢٧/٦• 
خالف التضاد م٣٥٤/٥• 
الخلع م٢٣٩/٦• 
خلق أفعال العباد م٧٨/٣، م٢٢٩/٥• 
خلق القرآن م٣٤٢/٣، ٣٤٤• 
الخليفة م٣٥٥/١، ٣٥٦، ٣٥٧• 
الخمر م٤٣/٤، م١٥٢/٦، ١٥٣، ١٥٥• 
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الخمر نجس م٦١/٤• 
الخمرة م١٥٠/٣، ٤٣٤، م٣٩٠/٤• 
الخنثى المشكل م١٢٩/٣• 
الخنزير نخس م٢٥٧/٥• 
الخــوارج ال كمــا يظــن الكثير بأن • 

اإلباضيــة من الخــوارج بــل هناك 
خالف كبير... م٢٩٨/٥

خوارق العادات م٢٧١/٥• 
الخوارق الكونية م٢٠٤/٢• 
خوارم المروءة م١٤/٤، ١٦• 
الخواطر م٧٧/٢• 
الخواطر الشيطانية م٣٦٦/٥• 
خيار العيب م١٤٤/١• 
الخيل ثالثة م٥٦/٣• 
الخيالء م٧٧/٤• 

O

دار اختالط م٢٩٢/٥• 
دار اإلسالم م٢٥٧/٣، م٣٤٠/٤• 
دار البدعة م٢٥٧/٣، م٣٤١/٤• 
دار البغي م٣٤٠/٤• 
دار الحرب م١٥٨/٣، ٢٥٨، م٢٩١/٤، • 

٣٤١
دار الردة م٢٥٧/٣، م٣٤١/٤• 
دار العدل م٢٥٧/٣، م٣٤٠/٤• 
دار العهد م١٥٨/٣، ٢٥٧، م٣٤١/٤• 

 • ،٢٦٢ م٢٥٧/٣،  المختلطــة  الــدار 
م٣٤١/٤

دار المستقلة م١٥٨/٣، م٣٤١/٤• 
الدار المسلوبة م٢٥٧/٣، م٣٤١/٤• 
الداقة م١٣٦/١• 
الدال م٣٥٥/٦• 
الدباغ م٣١٧/٣• 
الدجاجة المخالة م٦٢/٤، م٦٢/٥• 
الدخان م٤٥٨/٣، ٤٦٤• 
للرجال •  اهللا  في خطاب  النساء  دخول 

م٢٢٤/٦
درست م٤٦٠/٢• 
الدستورية م١٧/١• 
الدعاء م٨٠/٤، ٨١• 
الدعاء الجماعي م١١٣/٣• 
دعاء القنوت م٢٨٣/٦• 
الدعاء هللا على ضربين م٨٢/٤• 
الدعاء والذكر وقت الجهاد م١٨٧/٢• 
الدعاء وقت قراءة القرآن م١٨٧/٢• 
دعوة المضطر م٢٩٤/٦• 
الدالالت المخصصــة زمانًا وأحواالً • 

م٣٢٢/٦
الداللة م٣٣٥/٦• 
داللة الزمان م٣٢٢/٦• 
داللة العام ظنية م٢٥٨/٦• 
داللة العام قطعية م٢٥٨/٦• 
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داللة النص م٤٢٧/٦• 
الدليل السمعي م٤٣٣/٤• 
الدليل العقلي م٤٣٣/٤• 
الدليل القطعي م٤٤٩/٦• 
دليل معتبر م٢٣٤/٥• 
دم االســتحاضة م١٢٢/٢، م٢٧٧/٥، • 

٢٧٨، م٤٥١/٦
دم البراغيث م١٩٢/٤، ٢٤٢، م٧٩/٥، • 

٨١
دم البراغيث، أو البثور م١٧٢/٦• 
دم البراغيث والبق والقمل م١٣٦/٣• 
دم الحجامة م١٢٣/٢• 
دم الحيض م٤٦٠/٢، م٧/٤، م٤٥١/٦• 
دم الرعاف م١٢٢/٢• 
دم القمل م١٩٢/٤• 
الــدم المتبقــي فــي عــروق اللحم • 

الدقيقة م٢٤٢/٤، م١٧٢/٦
م٦/٤، ٦٠، ١٩١، •  المســفوح  الــدم 

م١٣٨/٦
دم موجع م٤٤٥/٤• 
دم النفاس م٤٦٠/٢، م٧/٤، م١٥٣/٦• 
الدماء م١٠١/٥• 
دماء السمك م٧/٤• 
دماء الشهيد م٧/٤• 
الدماء نجسة م٢٥٦/٥• 
الدمار م١٠٨/٥• 

دمي دُمك، وحربي حرُبك وســلمي • 
سلمك م٣٧٨/٤

الدواب التي ال دم فيها م٣٧٦/٣• 
الدوران م٧٢/١، م١١٢/٦• 
الدين م١٠٢/٢، م٤٧/٥• 
دين اهللا م١٠٢/٢• 
الدين على ثالثة أضرب م٤٤٤/٤• 
الدية م١٥/٦• 

P

الذبائح م١٣١/٣• 
الذبح في الليل م١٠١/٦• 
الذبح للقبور م٣٥١/٥• 
الذبل م٢٧٩/٤• 
الذرائع م٨١/٥• 
ذرائع مفضية إلى محرم م١٨٨/٦• 
م١٨٨/٦، •  محظور  إلى  مفضية  ذرائع 

١٨٩
الذرب م١٩٩/٢• 
ذرق سباع الطير م٢٤١/٤• 
الذريعة م١٥٩/٣، م١٨٨/٦• 
الذكاة م٤١٥/٤• 
الذكاة االضطرارية م٤١٥/٤• 
ذكاة الحيوان الوحشي م٤١٧/٤• 
الذكاة الشرعية م٤٤٩/٤• 
الذكر الجماعي م١٠٣/٣، ١١١• 
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الذمة م٧٥/٤، م١٥/٥، م١٦/٦• 
الذمي م٣٨٣/١، م٣٧٥/٢، ٣٨٧• 
الذنب م٢٢٨/٣• 
الذنب في األشــهر الحــرم أعظم... • 

م٣٧/٥
ذو ناب م٣٧١/٤• 

Q

الرأي م٣١٤/٥• 
 • ،٤٣٤ م٤١٣/٣،  م٣٥٩/٢،  الربــا 

م١٠٦/٦، ٤١٨
ربا الجاهلية م١١٦/٣• 
م٢٠٨/٤، •  م٤١٣/٣،  الفضــل  ربــا 

م١٠٦/٦، ٣٤٧، ٣٤٨
ربا النسيئة م٤١٣/٣• 
الرباب م١٧٢/٥• 
ربح ما لم يضمن م٢٠٠/٥• 
الرتق م٤٣٥/٢• 
الرجحان م٤٥/٥• 
الرجعة م٥٠/٢• 
الرجولية م٣٧٨/٤• 
الرحال م٤٦٦/١• 
الرخص (الرخصة) م١٢٩/١، م٣٨٥/٤، • 

٤١٨، م٢٦/٦، ٢٧
الرخصة الشرعية م٤٨٣/٤• 
الرخصة المحرمة م٣٠/٦• 

الرخصة المكروهة م٣٠/٦• 
الرخصة الواجبة م٢٨/٦• 
رد م٢١/٢• 
الرد بالعيب م٤٤٥/٦• 
البلوى •  به  تعم  فيما  الواحد  الخبر  رد 

م٧٩/٦
الرّدة م١٢٨/٥• 
ردة المجنون م١٢٨/٥• 
رشد اليتيم م٤٠٩/١• 
الرشوة م١٧٠/٥• 
الرشيد م٤٠٩/١• 
الرضا بالنكاح... م٣١٤/٤• 
الرضاع م١٧٢/٤، م٤٤٦/٦• 
رضاعة الطفل م٤١٤/٤• 
الرضعات (عدد) م٤١٩/٦• 
الرطب م٣١٦/٣• 
الرعاف م١٢٢/٢• 
الرعية م٢٤٧/٢• 
الرفث م٢١١/٥، ٢١٢، ٢١٣• 
رفع األذان م٣٧٠/٦• 
رفع الزكاة بالدين م٤٤٥/٢• 
رفع الصوت للمرأة م٢١٧/٦• 
رفع اليدين في الدعاء م٥٩/٦، ١٦٩• 
رفيق السوء م٤٥٨/٥• 
الرق م٣٤٠/٢، ٤٠١، ٤٠٤، م١٣٨/٦• 
الرقبة م٢٧٥/٦• 



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٣١٠

الرقيق م٣٤٠/٢، ٣٤٤، ٤٠٢• 
الركاز م٣٨٩/٢، ٣٩١، ٣٩٢، م٤٠٠/٦• 
الركن م٢٩٠/٢• 
الرماء م١٠٧/٦• 
الرماد م٢١١/٥• 
رمضان م٣٣٤/٥• 
الرمي م٣٥٦/٤• 
رميك بقوسك م٣٥٦/٤• 
الرهبانية م٢٤٧/٤، م١١/٥• 
الرهن م٢٤٤/٤، م٢٠٧/٥، ٢٠٨، ٢٢٠• 
رواية المستور م٤٥٥/٤• 
الروث م٥/٣• 
الرؤوس المقطوعة م٣١٢/٤• 
الرؤية م٣٥٤/٥، م٤٤٩/٦• 
رؤية اهللا 8 م٤٤٩/٦• 
رؤية اهللا تعالى في اآلخرة م٣٣٨/٥• 
رؤية الجن م٣٨٢/٦• 
رؤية الهالل م٦٦/٦• 
رؤية هالل رمضان م٧٨/٦• 
الرياء م٣٤٩/٥، ٤٢١، ٤٣٨• 
الريب م٣٤٨/٢• 

R

زادكم م٢٨١/٦• 
زبل الحيوان م١٧٢/٥• 
الزاني ال تصح شهادته م١٠٨/٦• 

الزراعة م٤٣٣/٦• 
الزعيم م١٨٠/٤، ١٨١، ٤٤٦• 
م١٨٢/٣، •   ،٣٠٠ م١٦٤/٢،  الــزكاة 

 ،٤٢٣ م٤٢١/٤،   ،٤٥٥  ،٤٤٣  ،٣٢٣
 ،١٠١ م٨/٦،   ،١٨٦  ،١٨٤ م١٧٣/٥، 

٣٧٩، ٤٣٣
زكاة الحبوب م٢١٦/٦• 
الزكاة الحلي م١٦٩/٦• 
زكاة الخضراوات م٢٣٣/٥• 
زكاة الخليطين م١٠١/٦• 
زكاة صغار اإلبل م٢٢٧/٦• 
لِحَكــم عديــدة •  الــزكاة شــرعت 

م١٤٤/٦
الزكاة الشرعية م١٣٣/٤• 
زكاة العرض م٣٢٣/٣• 
زكاة الفطر م٣٢٣/٣، ٣٢٦، م١٦٠/٥، • 

م٢٦٧/٦، ٢٧٠، ٢٩٨
زكاة الفطر من مال اليتيم م١٤١/٦• 
زكاة الماشية م٤٤٥/٦• 
زكاة المال م٣٢٣/٣، ٣٢٥• 
الزمارة م١٣٥/٣، ٣٤٧• 
الزمان م٢٧٣/١• 
الزنا م٢٣٥/٥، م١٥٦/٦• 
زنا الثيب م١٠٥/٥• 
الزنى م٧٢/١، م١٠٨/٦• 
الزهد في الدنيا م٤٤١/٥• 
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فقدان •  عنــد  الكتابيــة  األمــة  زواج 
المؤمنة م٢٣٣/٥

الزواج شرع لِحَكم م١٤٥/٦• 
الزوجة الصالحة م٤٦٠/٥• 
زيارة قبــر النبي ژ م٨٨/٢، م٦١/٥، • 

٧٢، ٤٠٠
الزيادة بالفضل م٤١٥/٣• 
زيادة الثقة م٦٨/١• 
زيــادة الثقة فــي األحاديــث مقبولة • 

م١٩٩/٤
الزيادة ضربان م١٤/٣• 
زيادة العدالة م٥٠/٣• 
الزيادة في األخبار م٨٣/٦، ٣١٤• 
الزيادة من الثقة في المتن م٨٤/٦• 

¢S

الساجد م٣٤٥/٦• 
الساعي م٣٢٠/٥• 
السائمة م١٨٩/٣، م٨٦/٦، ٢١٢• 
سائمة الغنم م٢١٦/٦• 
السب م٢٢٩/٣• 
سّب األصنام م٨٣/٥• 
سب الشيخين أبي بكر وعمر م٣٦٥/٥• 
سب النبي ژ م٢٢٩/٣، م٣٥٣/٤• 
السبب م٢١/٦• 
السبحة م٦٠/٥• 

السبر م٣٩/٤، ٤٠• 
السبر والتقسيم م٤١/٤• 
السبُع م٣٦٩/٤• 
السبع الموبقات م٣٤٦/٥• 
السبّية م٢٨٣/٦• 
السجاج م٣٠٧/٤• 
سجدة (ســجود) التالوة م٨/٣، ١١، • 

م٤٥٢/٤، م٢٠٢/٥، م٩٢/٦
سجود الســهو م١١/٣، ١٢، م٢٧/٤، • 

٦٧، ٦٩، ٧٠، م٢٨٨/٥، ٢٨٩
السحبل م٣١٢/١• 
السحر م٢٠٥/٢، م١٧٢/٥• 
سد الذرائع (الذريعة) م٨/١، م٢٢٩/٢، • 

م١٠١/٤، م٨٢/٥، ٨٣
السراية م٣٨١/٦• 
السرجين م١٧٢/٥• 
السرطان م٢٤٢/٥• 
السرقة م٢٣١/٣• 
السعود م٣٩٤/٤• 
الســعوط عن طريق األنف (للصائم) • 

م٤٧١/٣
السعي م١٣/٤• 
السعي بين الصفا والمروة م٢٠٧/٦• 
السفاتج م١٤١/٢• 
الســفر بالقــرآن إلــى دار الحــرب • 

م٢٦١/٣
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السفر المبيح م٣١٠/٢• 
السفيه م٦٣/٤• 
السقاية م١٢٤/٣• 
السقط م٢٥١/٥• 
السكر م٤٥١/٦• 
سلس البول م٥٥/٤، ٤٢٠• 
السلسلة الذهبية م٧٧/٦• 
السلطان م٤١٢/١• 
م٢٥١/٣، •  م٢٨٠/٢،  القاضي  ســلطة 

٤٢٣، م١١١/٤
سلطة المحكم م٤١١/١• 
سلطة المفتي م٢٨٠/٢، م٢٥١/٣• 
السلف م٢١/٤• 
السلفية الجهادية م٣٦٠/٥• 
م٤٣٠/٣، •   ،١٨٠ م١١٢/٢،  الســلم 

 ،٣٠٤ م٣٠٣/٥،   ،٤٢٩  ،٢٤ م٢١/٤، 
م١٢٦/٦

السلم ال يحل بموت الغريم م١١٧/٣• 
سُم الفأر م٢٨/٥• 
السمر بعد العشاء م١٩٤/٦• 
السمك ال ذبح فيه م٤٥٠/٤• 
سن البلوغ م١٢٧/٤• 
السنخة م٢٨٩/٣• 
نة م٤٣٣/٤، م٥٠/٦، ٥٢•  الس
ُسنة الخلفاء م٥٠/٦• 
ُسنة الفجر م٢٨١/٦• 

ُسنة المغرب م٢٨١/٦• 
نة النبوية م٦٦/١، م٥٦/٦•  الس
السنور م٣٧٢/٤• 
سهم المؤلفة قلوبهم م١٤٧/٦• 
السهو م٦٧/٤• 
سهو اإلمام م٢٨٧/٤• 
سؤال الملكين منكر ونكير م٧٣/٦• 
السؤر م٦٩/٣، م٦١/٥• 
ســؤر اآلدمي وما يؤكل لحمه طاهر • 

م٧٠/٣
سؤر البغال والحمير م٧٢/٣• 
سؤر الحمار م٢٨٤/٤• 
ســؤر الخنزير نجس كســؤر الكلب • 

م٧١/٣
سؤر الدجاجة المخالة مكروه م٧١/٣• 
سؤر السباع م٢٥٧/٥• 
سؤر سباع البهائم نجس م٧١/٣• 
سؤر سباع الطير م٧٢/٣• 
سؤر الكافر م٣٤٣/٥• 
سؤر الكلب م٢٠٤/٥• 
سؤر الكلب نجس م٧١/٣• 
سؤر الكلب والخنزير م٢٥٧/٥• 
سؤر ما يؤكل لحمه م٢٥٧/٥• 
سؤر المرأة الحائض م٣٣٦/٤• 
سؤر المشرك م٦٢/٥• 
سؤر الهرة مكروه م٧١/٣• 
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(سوي) م٢٣٧/٤، م٥١/٥• 
السيئات م٣٨٦/١• 

¢T

شاب م١٦٥/٣• 
الشاذ م٣١١/٢، م٨١/٦• 
الشاذ (قراءة) م٤٣/٦• 
م١٠٦/٥، •  م٣٦٠/٢،  الخمر  شــارب 

م١١٩/٦
الشارد م٢٥٠/٥• 
الشاهد م٣٧٩/٣• 
شاهد الزور م١٩١/٤، ٢٣٥، م٣٢٩/٦• 
الشائعة م٨٦/٤• 
الشبابة وهي (الناية) م١٧٢/٥• 
قســمان •  األمور  في  العارضة  الشــبه 

م٣٢٦/٥
شبه العمل م١٣٦/٦• 
الشبهات م٢٢٢/٤، ٣٠٢• 
 • ،٧٩ م٥/٢،   ،٥١٦ م٥١٣/١،  الشــبهة 

م٣٠٣/٤، م٣٠٧/٥، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٠
شبهة االستحقاق م٣٢٧/٥• 
الشبهة في الرضاع م٥/٢• 
شد الرحال م٧٤/٥• 
شــد الرحال إلى زيارة قبر النبي ژ • 

م١٠٣/٣، م٣٣٨/٥، ٣٥٤
شراء االنفساخ م٤٥٤/١• 

شرب أبوال اإلبل م٢٥٩/٥• 
شرب التنباك م٤٥٨/٣• 
شرب الخمر لمن غص بلقمة م٢٨/٦• 
شرب الدخان م٤٥٨/٣• 
الشرب قائمًا م٣٢٠/٦• 
شرب النبيذ م٤٥١/٦• 
الشرب واقفًا م٣٢٢/٦• 
م١٢٣/٢، ١٣٠، ١٣٥، ٢٩٠، •  الشرط 

م٢٦٧/٤، م٢١/٦، ١٣٩، ٢١٤
الشرط اللغوي م١٣٩/٦، ١٤٠• 
الشرع م٢٦٧/٤• 
شرع من قبلنا م٧٥/١، م٢٠١/٦• 
الشرك م٣٤١/٥• 
الشرك األصغر م٣٤٩/٥• 
الشرك األكبر م٣٤٨/٥• 
الشرك أنواع م٣٤٨/٥• 
الشرك أنواع متعددة م٣٤١/٥• 
شرك في األلوهية م٣٤٢/٥، ٣٤٩• 
شرك في الربوبية م٣٤١/٥، ٣٤٨• 
شرك في الصفات م٣٤٢/٥، ٣٤٩• 
الشرك كفر م٣٤٨/٥• 
الشركة م٣١٧/٢، م٣١٥/٤• 
شروط اإلمامة عند الشيعة م٣٥٧/١• 
شروط اإليمان م٣٨٠/٥• 
الشروط الباطلة م٢٧٣/٤• 
شروط التأويل م٣٩٠/٥• 
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شروط تغيير المنكر م٩٣/٥• 
شروط التكفير م٣٩٧/٥• 
شروط التوبة م٢٢٩/٣، م١٣٨/٤، ٣٥٣• 
شروط الجمعة م٢٥٩/٢• 
شروط الجهاد م٣٦٦/١• 
األشــاعرة •  عنــد  الخليفــة  شــروط 

م٣٥٥/١، ٣٥٦، ٣٥٧
شروط صحة القياس خمسة م٢٤٦/٥• 
الشروط الصحيحة م٢٧٣/٤• 
الشروط الفاسدة م٢٧٤/٤• 
الشروط في النكاح م٢٧٢/٤• 
شروط القاضي م٣٩٤/١• 
شروط المتواتر م٦٣/٦• 
شروط المجتهد م٤٤١/٦• 
شروط المحكم م٤١٢/١• 
الشروط المعتبرة في البيع م٥٢/٣• 
م١٦٥/٥، •  م٢٥٤/٣،  المفتي  شــروط 

٤٦٨، م٤٤١/٦
الشروط المقارنة للبيع م٣١٨/٤• 
شروط النية م٨٨/١، م١٨٢/٥• 
الشريك م٢٥٦/٤• 
شطر الشيء م٢٧١/٢• 
الشطرنج م١٧٢/٥• 
الشعر م١٣٤/٤• 
شعر اآلدمي م٣٦٠/٢، م١٣٥/٤• 
الشعر ليس بميتة م١٤٦/٤• 

الشغار م٤٢٣/٢، م٣٦٤/٣، ٣٦٥• 
الشفاعة في الحدود م٢٤٨/٣• 
الشفعة م٦١/٣، ٢٤٥، م٢٥٥/٤، ٢٥٦• 
الشفعة للجار م١٢٦/٥• 
الشفقة م٣٤٢/٦• 
الشق م٤٢٨/٤• 
 • ،٢٢٤  ،١٩٨  ،١٦٩ م١٦٨/١،  الشــك 

م٣٤٨/٢، ٣٥٣، م٤٨/٣، ١٢٧، م٢٢/٥
شك التباس م٢٣/٥• 
الشك شكان م٢٣/٥• 
شك معارضة م٢٣/٥• 
الشهادة م٤٣٢/٢، م٣٧٩/٣، م١٨٨/٤، • 

م٢٣٠/٤
شهادة االستفاضة م٢٣٢/٤• 
شهادة آكل الربا م١٤٠/٤• 
شهادة األعمى م١٧/٣• 
شهادة أهل الذمة م٣٨٢/٣• 
شهادة أهل الكتاب م١٥/٤• 
شهادة أهل المقاالت م٤٦/٤• 
الشهادة بالسماع م١٨/٣• 
الشهادة بالشهرة م٢٣٠/٤• 
شهادة التسامع م٢٢/٣• 
شهادة الخائن (الخائنة) م١٦/٤• 
شهادة الخوارج م٤٧/٤• 
شهادة الزاني م٣٨١/٣• 
شهادة الزنا م٦٩/٦• 
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شهادة الزور م٣٨٦/١، م١٥/٤، ٤٧• 
شهادة السمع م٢٣١/٤• 
شهادة الشهرة م٢٢/٣• 
شهادة صاحب الغناء م٣٨١/٣• 
شهادة الصبي م١٦٧/٣• 
شهادة الصبيان م٥٤/٦، ١٢٤• 
شهادة العبد م٣٨٠/٣• 
شهادة العدل في الصوم م٢٤٦/٣• 
شهادة العدلين م٢٠/٣، ٢١، ٢٣• 
الشهادة على الشهرة م٢٣١/٤• 
 • ،٣٨١ م٣٨٠/٣،  الفاســق  شــهادة 

م١٤/٤، ١٦، م٤٣٣/٦
شهادة الفطر م٤٢٠/٢• 
شهادة القابلة م٢٨٨/٣، م١٠٨/٤• 
شهادة القاذف م١٣٩/٤• 
شهادة الكاذب م٣٨١/٣• 
شهادة الكافر م١٦/٤• 
شهادة المحدود م١٤٠/٤• 
شهادة المحدود بقذف م١٩٠/٤• 
شهادة المحدود في الزنا م٣٨١/٣• 
شهادة مدمن الخمر م١٥/٤• 
 • ،٤٣٥ م٤٣٣/٢،  المــرأة  شــهادة 

م٢٤/٣
شهادة مستور الحال م٣٨١/٣• 
شــهادة من ال يــؤدي فرائض اإلســالم • 

م٤٦/٤

شهادة من يغني للناس م١٥/٤• 
شهادة من يلعب الشطرنج م١٥/٤• 
شهادة النائحات م١٥/٤• 
والمآتم •  األعراس  في  النســاء  شهادة 

م١٢٦/٦
شهادة الولي م٤٥/٤• 
الشهداء أنواع م٢٤/٣• 
شهداء غير المعركة م٢٦/٣• 
شهر رمضان م١٨٦/٢• 
الشهرة م٢٣٢/٢، م٤٣٠/٥• 
الشهوة الخفية م٤٤٣/٥، ٤٤٤، ٤٤٥، • 

٤٤٦
الشهيد م٢٤/٣، ٣٢٠، م٣٤٥/٤• 
شهيد المعركة م١٩٤/٥، ١٩٦• 
شواذ م١٩٢/٢• 
الشورى م٤١٨/٥، ٤٢٠• 
شيخ م١٦٥/٣• 

¢U

صاحب اليد م٣٢٥/٥• 
صاحبهما في الدنيا معروفًا م٢٩٥/٥• 
صاغرون م٤١٩/١• 
الصبا م٣٣٨/٢، م١٦٥/٣• 
م١٦٥/٣، •   ،٣٣٨ م٣٢٥/٢،  الصبــي 

م١٨١/٥، ١٨٢
الصبي الحربي م٣٢٧/٢• 
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الصحابــة جمع صحابــي، وهو من • 
لقي النبي ژ م١٥٧/٦

الصحابة @ كلهم عدول م١٥٩/٦• 
الصحابــة الكــرام ال يبحــث عــن • 

عدالتهم م٤٥٧/٤
الصحابة هم الحجة التامة م١٥٧/٦• 
صحبة الصلحاء والعلماء م٤٥٩/٥• 
صحة االجتهاد م٤٤٠/٦• 
الصحيح م٢١/٦• 
الصداق م٢١٦/٢• 
الصدقة م٣٠١/٢، م٥٠/٥، ٩٥• 
صدقة الذهب والفضة م٣٢٦/٣• 
صدقة العوامل م٣١٤/٦• 
صدقة الفطر م٤٤٢/٢، ٤٤٥، م٢٧٠/٦، • 

٢٩٩، ٣١٤، ٣٤٨
صدقة الفطر هل تجــب للمرأة على • 

زوجها؟ م٨٥/٦
الصريم م٤٠٥/٦• 
الصعيد م٣١١/٥• 
غار م٤١٩/١، ٤٢٠، ٤٢٢•  الص
الصغيرة م٣٤٦/١، م٢٩٧/٥• 
الصفات م٣٧١/٥، ٤٧٢• 
الصفات األصلية م١٨٥/١• 
صفات اهللا تعالى م٣٦٦/٥• 
صفات اهللا تعالى توقيفية عن اهللا م٣٣٢/٥• 
صفات الباري جل وعال م٤٠٨/٥• 

صفات الرب م٣٦٧/٥• 
الصفات العارضة م١٨٥/١• 
صفات القاضي م٢٥١/٣• 
الصفة م٢١٤/٦• 
صفة اليد في القرآن الكريم م٤٠٢/٥• 
الصالة م٣١٠/١، م٣٧٩/٦، ٤٠٨• 
الصالة بالقراءة الشاذة م٨١/٦• 
صالة التراويح م٣٢٧/٤• 
الصالة جامعة م٢٧٨/٣، ٤٠٧، ٤٠٨، • 

٤٠٩، م٥٥/٦
صالة الجماعة م٣٣٠/٦• 
صالة الجمعة م٤١٩/٤، م١٢١/٥• 
صالة الجنازة م٣٠٧/٣، م١٥٦/٤• 
الكراهة •  الجنــازة في أوقــات  صالة 

م١٥٧/٤
صالة الخوف م٣٤٧/٦• 
الصالة شرعت لحكم عديدة م١٤٤/٦• 
صالة الضحى م٢٨١/٦، ٢٨٣• 
صالة الضحى في جماعة م٣٢٨/٤• 
الصالة على األرض المغصوبة م١١٥/٥• 
الصالة على الميت م٨/٤• 
الصالة الفاسدة م٣٣١/٦• 
الصالة في األرض المغصوبة م١٩/٦• 
الصالة في الكنائس م٤٢٠/٤• 
الصالة في مرابــض الغنم م٢٥٩/٥، • 

م٣٣٨/٦
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الصالة في المزبلة والمجزرة م٢٠٥/٤• 
الصالة في معاطن اإلبل م٣٣٨/٦• 
الصالة قبل دخول الوقت م١٩/٦• 
الصالة قبل العيد وبعده م٥٥/٦• 
المالئكة •  اهللا رحمة، ومن  الصالة من 

استغفار، ومن الناس الدعاء م٤٠٦/٦
صالة الوتر م٢٨٠/٦• 
الصالة الوسطى م٣٩٩/٦• 
الصالة يرحمكم اهللا م٤٠٨/٣، م٥٥/٦• 
الصلبان م١٧١/٥• 
الصلح م٣٢٨/٢، م١٤٧/٤، م٢٢٠/٥• 
الصلح ثالث أنواع م١٤٧/٤• 
صلح الفضولي م٣٣١/٢• 
الصلماء مقطوعة األذن م٦٨/٣• 
الصلة م٩٥/٥، ٢٩٤• 
صلة األبوين الكافرين م٢٩٥/٥• 
م٢٩٤/٥، ٢٩٥، ٢٩٦، •  الرحــم  صلة 

٢٩٧
الصنج م١٧٢/٥• 
َصْه م٣٥٥/٦• 
صوت المرأة م٢١٧/٦• 
الصور م٣٣٣/٢• 
الصور التي على النقود م٣٣٤/٢• 
صور االمتهان م٣٣٥/٢• 
الصــور المنصوبــة فــي الحمامات • 

م٣٣٤/٢

الصور المنقوشة على البسط م٣٣٤/٢• 
الصوم م٤٠٨/٦• 
الصوم الباطل ال يبرئ الذمة م١٩/٦• 
م١٨٧/٢، •  عاشــوراء  (صيــام)  صوم 

م٢١١/٤، م٥٨/٦، ٣٤٢، ٣٤٣
صوم منذور م١١/٦• 
صوم يوم اإلثنين م٥٨/٦• 
الصيام م١٤١/٣، م٣٧٩/٦• 
صيام ســتة أيام من شــوال م٧١/٥، • 

م٨٠/٦
صيام الصبي م١٤٢/٦• 
صيام (صوم) يوم الشك م٣٦٢/٦، ٣٩٤• 
صيد الصبي وذبحه م١٦٨/٣، ١٦٩• 
الصيغ الدالة على األمر م٣٥٥/٦• 
صيغ العموم م٣٥٣/٦• 

¢V

الضابط م١٩/١• 
ضاويًا م٣٧٣/٦• 
الضب م٣٢٤/٤• 
الضحك م٣٤٢/٢• 
ضراب النساء م٢٣٦/٤• 
الضرار م٤١٠/٤• 
ضرب المعلم تلميذه م١٥٢/٥• 
ضرب الوالدين م٢٧٧/٤• 
الضرر م٣٩١/٣، م٤١٠/٤• 
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م١٥١/١، •  (الضــرورة)  الضــرورات 
م٤٥٧/٣، م٤٢٧/٤

الضعيف م٤٦٢/٢• 
الضفدع م٢٤٢/٥• 
 • ،٢٦١ م١٥/٢،  م٣٧٩/١،  الضمــان 

م١٩٣/٣، م٨٧/٤، ٨٨، ١٥١، م١٤٩/٥
الضمان بالطلب م١٧٩/٥• 
والصائغ، •  والحائــك،  الصناع  ضمان 

والراعي م٤٠٠/٣
ضمان العارية م٤٤٧/٤• 
المرســلة •  البهائم  تفســده  ما  ضمان 

م١٩٩/٦
ضمان الوجه م١٧٩/٥• 

•

الطاعة م١٦٤/٤• 
الطرار م٢١٦/٤، م٣٣٦/٦• 
الطرد والعكس م١١٢/٦• 
طريقة م٥٧/٦• 
الطالق م٥٠/٢، م٣٠٨/٤، م٢٤٠/٥• 
طالق البدعة (البدعي) م٢٣/٢، ٤٦١• 
الطالق الثالث م٣١٦/٢• 
واحد •  في مجلــس  الثــالث  الطالق 

م٣١٨/٥
طالق الخاطئ م٢٢٦/٣• 
طالق الخاطئ والناسي م٣٧٩/١• 

طالق السكران م٢٦/٢، ٢٨٧• 
نة م٤٦١/٢•  طالق الس
طالق الغضبان م٤٠٨/٤، م٣١٨/٥• 
طالق الفار م٢٣٠/٢• 
طالق فار من الميراث م١٠١/٥• 
الطالق في الحيض م٢٣/٢• 
الطالق المعلق م١٤١/٦• 
طــالق المكــره م٤٠٨/٤، م١٤١/٥، • 

١٤٣
طالق المكره والغضبان م٢٣٧/٦• 
الطلقات الثالث م٣٦٥/٦• 
الطنبور م١٧٢/٥• 
الطهارة م٤٦/٣، ٣٠٤• 
طهارة أبوال اإلبل م٢٠٢/٢• 
طهارة روث ما يؤكل لحمه م٢٨٤/٤• 
طهارة سؤر الكلب م٢٠٤/٥• 
طهــارة شــعر الكلب عنــد الحنفية • 

م١٠٥/٣
الطهارة في الطواف م٢٠٩/٦• 
طهارة كلب الصيد م٢٠٤/٥• 
طهارة النبيذ م١٨١/٥• 
م١٠٤/٦، •  م٢٧٥/٥،  م٢١٦/٤،  الطهر 

٢٧٨، ٣٣٦
الطهر في الحيض م٢٣١/٥• 
الطهور م٣١٦/٣• 
الطواف م١٢٧/٥• 
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الطــواف ركــن مــن أركان الحــج • 
م٣٢١/٣

الطواف صالة م٤١٢/٦• 
الطيب م٤٥٣/٣• 

®

 • ،٣٣٥ م١٠٥/٦،  م٢١٥/٤،  الظـاهــر 
٣٣٦، ٣٣٧

م٤٨/٣، •   ،٢٢٤ م١٩٨/١،  الـظـــن 
م٢٩١/٥، ٤٦٢

الظن ظنان م٢٠٣/٣• 
الظن المرجوح م٢٩٢/٥• 
وحرام، •  ومنــدوب،  واجــب،  الظن 

ومباح م٤٦٣/٥
الظنة م١٦١/٢، ١٦٩، ١٧١• 
ظني الداللة م٤١٤/٢• 
الظنين م١٦٢/٢• 
 • ،٢٤٧ م١٩٠/٥،  م٤٢٣/٢،  الظهــار 

م٤٥٨/٦
الظئر م٤٥٤/٦• 

´

العادة (العادات) م٢٣١/١، م٨٨/٦• 
العارضة م١٨٥/١• 
العارية م٣٧١/٣، م٢٢٣/٥• 
العارية مضمونة م٢٢٢/٥، ٢٢٤• 

العالم م٤٠/٤• 
م٢٠٥/٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٣، •  العــام 

٢١٤
عام السنة م٢٧٨/١• 
العام المطلق م١٩٧/٥• 
العام ال يخصص إال بدليل م٢٩٥/٤• 
عام ال يقبل التخصيص م٢١٤/٦• 
عام يراد به الخصوص م٢١٤/٦• 
عامل الصدقة م٣١٩/٥• 
العاملين عليها م٣١٩/٥• 
العبادات م١١٥/٦• 
العبادة م٤٧٦/١• 
التوســط •  قائمة على  العبــادة كلهــا 

واالعتدال م٤٧٣/٥
العبث م٣٤١/٢• 
العبد م٤٠٤/٢• 
العته م٣٣٧/٢، ٣٣٨• 
العدالــة م٣٧٩/٣، م١٤/٤، ١٦، ٤٤، • 

م٦٣/٦،   ،٤٥٦  ،٤٥٥  ،١٨٨  ،١٢٠
٨٧، ٨٨، ٨٩، ١٦٠

عدالة التابعين م٨٧/٦• 
العدالة شرط لقبول الشهادة م٤٤/٤• 
عدالــة الصحابــة م١٥٩/٥، م٨٧/٦، • 

١٥٨
عدالة •  تســاويها  ال  الصحابــة  عدالة 

التابعين م٨٦/٦
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العدالة في الشهود م٥١/٣• 
عدد الرضعات م٤١٩/٦• 
العدل م١٢٠/٢، م٢٠/٣، ٣٧٩• 
عدم جواز تكفير أهل القبلة م٢٢٠/٤• 
العدة م٣٤٧/٢، م٤٥٧/٦• 
عدة اآليسة من المحيض م٣٤٧/٢• 
العدة تجب الستبراء الرحم م٣٥١/٢• 
عدة المتوفى عنهــا زوجها إذا كانت • 

حامالً م١٠٤/٦
عدة المرأة م٤٣٢/٦• 
زوجها •  عنها  المتوفــى  (المرأة)  عدة 

م٣٤٨/٢، م٢٦٠/٦
عذاب القبر م١٥٩/٥، ٣٣٨، م٦٨/٦، • 

٧٠، ٧١، ٧٣
العذر م٩١/٣• 
العذق م٢٧٩/١• 
العّراف م١٧٠/٥• 
العرايا م٧٦/٣، م٢٩/٦• 
الرثاء م٢١٨/٦• 
العرش م٤٠٧/٥• 
العــرف م٧٦/١، ٢٨٠، ٢٨٦، ٢٩١، • 

 ،١٥١  ،٨٢  ،٦٤ م٥٩/٥،  م٢٤٢/٤، 
م١٧٠/٦، ١٧٢، ٢٤٥، ٤١٤

العرف المضطرب م٥٨/٥• 
العرق م٢٥٧/٥• 
عركت م٤٦٠/٢• 

عروض التجارة م٤٢٣/٤• 
العزاء م٢١٩/٦• 
العزيمة م٣٠/٦• 
عسعس م٤٠٥/٦• 
العســيف م٢٤٤/٣، ٣٢٨، م٢٣٣/٦، • 

٢٦٢
العسيلة م٥١٧/١، م٩٢/٣• 
العشر م٩٦/٣، ٩٩• 
العصبة م٢٢٠/٣• 
عصبة الميراث م٢٢١/٣• 
العصبية م١٤٦/٥، ١٤٧• 
العصمة (الطالق بيد المرأة) م١٧٦/٦• 
عصمة مال المسلم م٣٨٢/٥• 
العضد م٣٩٤/٦، ٤٤٨• 
العطية م٦٠/٣• 
العظم م١٣٤/٤• 
العظم ميتة م١٤٦/٤• 
العفو م٢٤١/٤، م١٧١/٦• 
العقد م٤٢٨/١، م١١٧/٣، ٤١٣• 
عقد اإلجارة م٢٩/٦• 
عقد االستصناع م٤٢٩/٤• 
عقد اإلسالم م١٥٣/٣• 
عقد األمان م١٥٣/٣• 
العقل الدية م٥٣/٦• 
عقل الرجل م٥٣/٦• 
عقل المرأة م٥٣/٦• 
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عقود التدليس م٧٤/٣• 
العقوق م٢٧٦/٤، م٤٤٦/٥، ٤٤٩• 
علم اهللا األزلي المكنون م٧٩/٣• 
علم القاضي م١٣٧/٥• 
العلم القديم م٧٨/٣• 
 • ،١٣٧ م١٠٥/٦،  م٧١/١،  العلــة 

١٣٩، ١٥٥
علة اإلفطار في السفر م٥٩/٥• 
العلة الجامعة م١٨٤/٣• 
علــة الخمــر والميتة هي النجاســة • 

م٣٩١/٤
علة الربا م١٠٧/٦• 
العلة القادحة م٦٦/١• 
علة القصاص م١٣٦/٦• 
علة القطع هي السرقة م١٠٨/٦• 
العلة المركبة م١٣٥/٦• 
العلو م٣٥٥/٦• 
العلوق م٢٥٥/٤• 
العلية م١٣٧/٦• 
العمل بالدليلين م٣٢٥/٦• 
العمل بالظن نوعان م٢٩١/٥• 
العمل بخبر الواحد م٧٥/٦• 
عمل الصحابي بخالف ما روى م١٦٧/٦• 
 • ،١٩٧ م١٩٥/٥،  م٤٢٩/٤،  العمــوم 

م٢٠٦/٦، ٢٠٩
عن يد م٤١٩/١• 

العنبر م٤٠٥/٤• 
عنوة م٩٧/٣• 
العوادة م١٤٧/٥• 
العود م١٧٢/٥• 
العورات الثالثة م١٢٥/٤• 
العين م٢٠٦/٦• 
عين المشرك نجسة م٣٤٢/٥• 

Æ

 • ،٤٤٦  ،٤٤٥  ،٤٤٤ م١٨٠/٤،  الغارم 
م٥٢/٥

الغاصب م١٤٨/٥• 
الغائط م٢٤٦/٥• 
الغاية م٢١٤/٥• 
 • ،٣١٣ م٣١٢/٣،  م٤٣١/١،  الغــرر 

٣٩١، ٣٩٢
الغرم م٤٩٨/١، م٣٣/٢، ٢٦٣• 
غرم مفظع م٤٤٤/٤• 
الغزاة م٢٦١/٦• 
الغسل م٤٤/٣• 
غسل أثر البول والغائط بالماء م٣٦٩/٦• 
غسل الجمعة م٤٦/٣• 
غسل الجنابة م٤٦/٣• 
غسل الرجلين في الوضوء م٩٨/٦• 
غسل الشهيد م١٩٤/٥• 
غسل الفريضة م٤٦/٣• 
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غسل الفضيلة م٤٤/٣، ٤٦• 
غسل الكافر مستحب م٣٤٣/٥• 
غســل المرافق من اليدين، والكعبين • 

من الرجلين م٣٩٤/٦
غسل الميت م٨/٤، ٩، ٣٢• 
الغش م٤٨٥/١• 
الغصب م٢٩/٥، ٣٠، ٢٢٥• 
الغضب م١٨٠/٢• 
الغضب درجات م٣١٨/٥• 
غالًما م١٦٦/٣• 
غلبة الظن م١٩٨/١، م٤٨/٣• 
الغلو م٣٥٣/٢• 
الغلو في العبادة م١٢/٥• 
الغلول م٤٤٣/٤• 
غمص الناس م١٤٣/٤• 
غمط الناس م١٤٣/٤• 
الغموس م٨٣/٣، م١١٧/٥، ٣٦٤• 
الغناء م٢٠٥/٢، م١٦/٤• 
الغنم م٤٩٨/١، م٣٣/٢، م٢٢٨/٦• 
ُغُنمُه م٢٤٤/٤• 
الغنى م٣٢٦/٣، م٢٣٨/٤• 
الغيبة م٢٣٤/٤• 
غير واضح الداللة م٢١٥/٤، م٣٣٦/٦• 

±

فاء م٤٠١/٦، ٤٠٣• 

فاتحــة الكتــاب في صــالة الجنازة • 
م٥٣/٦

فأرة المسك م٣٦١/٣• 
الفار من الزكاة م٢٣٠/٢• 
الفاسد م٢٠٣/٤، م١٨/٦، ٢١، ٣٧٤• 
الفاسق م٣٧٩/٣، م١٤/٤، ٢٣٤• 
الفاسق ال تقبل شهادته م٤٤/٤• 
الفاطر م٣٠٩/١• 
الفائدة م١٦٤/٢• 
«الفتخات» م١٦٩/٦• 
فترة الوحي م٣٨١/٦• 
فتمعكت م٢٥٨/٢• 
الفتوى م٢٨٠/٢• 
الفتوى أسهل من القضاء م١٣٨/٥• 
الفتوى تتغير بتغيــر الزمان والمكان • 

واألحوال... م٢٥١/٣
الفتوى غير ملزمة م٢٨١/٢، م٢٥١/٣• 
فحوى الخطاب م٤٢٧/٦• 
فحوى الكالم م٤٢٧/٦• 
الفرار من الصدقة م١٧٦/٥• 
الفراش م٣٠٨/٥، ٣٠٩• 
الفرائض م١٠٩/٥• 
الفرض م١٠/٤، ٤٣٢، م٧/٦، ٩• 
فرض الكفاية م٧/٤• 
الفرق بين الحرام والمكروه م٣٧٣/٦• 
فرق الشعر م٢٠٢/٦• 
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الفرقة باللعان م٨٢/٢• 
الفروض العينية م٧٤/٤• 
الفساد م١٦/٦• 
فساد االعتبار م٤٤٣/٦، ٤٤٤• 
فساد اللحم م٦٧/٣• 
الفضولي م٧١/٢، ٧٢، م٣٦٦/٣• 
الفطرة م٢١٥/٣• 
الفقه م٤٣٧/٦• 
م٣٩٨/٦، •   ،٤٤٤ م٤٤٣/٤،  الفقيــر 

٤٠٠
الفكر م١٧٣/٢• 
الفنادق م١٦٣/٤• 
فهو رد م٢٠/٢، ١٣٧• 

¥

القابلة م١٠٨/٤• 
قاتل الغيلة م٣٧٠/٢• 
القارن م٣٢٦/٦• 
القارورة م١٥١/٦• 
قاصرة م٢٤١/٣• 
 • ،١٧٥ م١٧٢/٢،  م٤١٠/١،  القاضــي 

٢٨٠، م١٦٦/٣، ٢٥١، ٢٥٥، م١١١/٤، 
١٢٣، م٤٤٧/٦

القاضي ال يفتي م١١١/٤• 
قاطع الطريق م٣٨٦/٦• 
القاعدة م١٥/١، م٥٦/٥• 

القاعدة النحوية م١٨/١• 
قباء م٣٦٨/٦• 
قبول زيادة الثقة م٨٤/٦• 
ونســائهم •  المشــركين  أطفال  قتــال 

م٢٦٢/٦
قتال أهل الكتاب م٢١٢/٢• 
قتال البغاة ضرورة م٢٣٨/٣• 
قتال الحربي م٣٦٣/٦• 
قتال ضرورة م٢٣٣/٣، ٢٣٦• 
ألهداف •  شــرع  اإلســالم  في  القتال 

نبيلة م٣٢٧/٣
القتل بالتسبب م١٠٠/٤• 
قتل الذمي م٢١٠/٣• 
قتل الخطأ م٣٤٦/٣، م٢٦٦/٦• 
قتل الصيد في الحرم م٤٦٠/١، م١٨٠/٣• 
قتل المريض الميؤوس م١٧٦/٦• 
م٣٦٩/٢، •  بالكافــر  المســلم  قتــل 

م٢٨٥/٦
قتل المسلم محقون الدم م٣٨/٦• 
قحبة م٣٣٣/٣• 
القدح في العدالة م١٤/٤• 
قدم العالم م٦٩/٦• 
قدم كالم الرب جل جالله م٤٩/٦• 
القذر م٣٢٢/٣• 
م٢٦٣/٤، •   ،٣٣٢ م٣٣٠/٣،  القــذف 

م١٢٣/٥، ١٢٦



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٣٢٤

قذف األعمى زوجته م٢٠٦/٦• 
 • ،٢٧٨ م١٠٤/٦،  م٢١٦/٤،  الـقــرء 

٢٨٥، ٣٣٦، ٤٠٥، ٤٠٦
القراءات الشاذة م٨١/٦• 
القرآن الكريم م٦٤/١، م٩٨/٦• 
القرآن مخلوق م٣٥٤/٥• 
القراءة م٤٢/٦• 
قراءة الحائض للقرآن م١٥٥/٤• 
القراءة خلف اإلمام م٨٠/٦• 
الصالة) •  (فــي  الفاتحة  ســورة  قراءة 

م٣٣١/٦، ٤٤٩
القراءة الشاذة م٤٤/٦، ٤٥، ٤٦، ٨٤• 
القراءة الصحيحة م٤٢/٦• 
القراءة على الميت م٣٨٩/٤• 
القبر •  وعلــى  الميــت  عند  القــراءة 

م٣٨٩/٤
القراءة في الصالة م٣٢١/٣• 
قراءة القرآن جماعة م١١١/٣• 
القراءة المتواترة م٤٢/٦• 
(القراءة) المشهورة م٤٣/٦• 
القرض الحسن م٢٩٩/٣• 
القرعة م٣٦٣/٢، ٣٦٤، ٣٦٧• 
القرن م٤٣٥/٢• 
القرينة م٢١٦/٤• 
القسمة م٢٥٢/٥، م٢٠٠/٦• 
قسمة المنافع م٢٠٠/٦• 

قسمة المهايأة م٢٠٠/٦• 
 • ،٤٢٠ م٤١٨/٣،  م٣٦٨/٢،  القصاص 

٤٢١، ٤٢٢
القصد م٤٢٦/٣• 
القصد القلبي م٤٢٧/٣، ٤٢٨• 
قصر الصالة للمسافر م٣٤/٦• 
القصر في مطلق سفر م٤٣٥/٦• 
القصص في المسجد م٣٢٨/٤• 
القضاء م١٧٣/٢، ٤٣٤• 
األموال •  في  واليمين  بالشاهد  القضاء 

م٣٠٨/٦
القضاء ثابت م٢٥١/٣• 
قضــاء الحاجة تحت شــجرة مثمرة • 

م٣٨٤/٦
قضاء الحقوق م٤٢٥/١• 
قضاء المرأة م٤٣٤/٢• 
القضاء ملزم م٢٨١/٢، م٢٥١/٣• 
القطرة في األذان (للصائم) م٤٧١/٣• 
قطع الصالة م٢٠/٤• 
قطعي الثبوت والداللة م٢٢٧/٥• 
قطعي الداللة م٤١٣/٢• 
قطيعة الرحم من الكبائر م٢٩٦/٥• 
القعود علــى قبر الميت أو المشــي • 

عليه م٣١٢/٤
قالل هجر م٢٢٨/٤، ٢٢٩• 
القلة م٢٢٨/٤• 
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م٣٦٠/٣، •   ،٣٦٤ م٣٦٢/٢،  القمــار 
م٣٣٢/٤

القنوت م١١٠/٣• 
القواعد األصولية م١٨/١• 
القول بالرأي م٤٤٢/٦• 
قول الصحابي أو فتواه م٩٠/٦• 
قول الصحابي حجة م٩١/٦• 
قول •  إال  حجــة  ليس  الصحابي  قول 

علي ƒ م٩٢/٦
م١٦٦/٥، •   ،٧٤  ،٧٢ م٧٠/١،  القياس 

 ،٣١٥  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٣٤  ،٢٣٢
 ،١٢٦  ،١١٩  ،١١٨  ،١١٦ م٩٩/٦، 

١٥٠، ١٥٥، ١٥٦، ١٧٤، ٤٤٢
قياس األولى م١٨٥/٣• 
القياس الجلي م٤٢٨/٦• 
قياس الصحابي واجتهاده م١٥٩/٦• 
القياس الظني م٤١٣/٢• 
القياس في األسباب م١٢١/٦• 
القياس في التقديرات م١١٨/٦• 
والكفارات •  الحــدود  فــي  القيــاس 

م١١٨/٦، ١١٩
(والتقديرات) •  الرخــص  في  القياس 

م١١٧/٦، ١١٨
القياس في الشروط م١٢١/٦• 
م١١٦/٦، •  (اللغات)  اللغة  في  القياس 

١١٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١

قياس اللواط علــى الزنا في وجوب • 
الحد م٢٣٥/٥

القيافة م٢٩٦/١• 
قيام الليل في رمضان م٢٨٣/٦• 
القيراط م٢٠٦/٥• 

∑

الكاذي م٣٩٨/٣• 
الكاهن م١٧٠/٥• 
 • ،١٠٢ م١٠١/٥،  (كثيــرة)  الكبائــر 

٣٥١، ٣٦٥
الكبد م١٤١/٤• 
 • ،٣٤٦ م٢٩٧/٥،  م٣٤٧/١،  الكبيــرة 

٣٥٦، ٣٦١
الكتاب بالوكالة م٣٤٠/٣• 
كتابة الدين وتوثيقه م٣٥٩/٦• 
نة م١٩١/٦•  كتابة الس
الكتابة على ثالث مراتب م٣٣٩/٣• 
الكتابة الفاسدة م٤٠/٣• 
كتابة المصاحف م١٩١/٦• 
كتب الشعوذة والسحر م٤٦٠/٥• 
الكتب النافعة م٤٦٠/٥• 
الكذب م٥٣/٢• 
الكذب أربعة أقسام م٢٦٢/٤• 
كراء الحجام م٤٥٣/٦• 
الكراث م٤٦٣/٣• 
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كرامات األولياء م٩٩/٤• 
الكرامة م٩٦/٤، ٩٧• 
 • ،٣٧١ م٢٢/٦،  م٢٠١/٤،  الكراهــة 

٣٧٥، ٣٧٦
الكراهية م٧٥/٤• 
كروية األرض م٧٠/٦• 
الكسب م٣٩٨/١، م٤٢٦/٣، م٢٣٩/٤، • 

م٤١٥/٥
كسب األذان م٤٠١/١• 
كسب األرجل م٤٠١/١• 
كسب بالجوارح م٣٩٨/١، ٤٠٠• 
الكسب بالفرج م٤٠١/١• 
كسب البطن م٤٠١/١• 
كسب الحجام م٢٨٠/٤• 
كسب العينين م٤٠١/١• 
كسب القلب م٣٩٩/١• 
الكسب: كسب المكلف م٣٩٧/١• 
كسب اليدين م٤٠١/١• 
الكسر م٣٢٩/١، م١٣٤/٦• 
كسر عظم الميت م٣٧/٦• 
الكسوف م٤٠٧/٣• 
كشف الرأس للرجل م٨٩/٦• 
الكعبين م١٠٨/٦، ١٠٩• 
م٣٨/٥، •   ،٦٦  ،٦٥ م٦٣/٢،  الكفــاءة 

٤٠
الكفاءة في الحرية م٣٨/٥• 

كفار نعمة م٣١٨/٥• 
الكفارات م٢٤٧/٥• 
 • ،٤٣٦ م٤٣٥/٣،  األيمــان  كـفــارة 

م٤٥٨/٦
الكفارة تصح من الكافر م٢٨٣/٥• 
كفارة التمتع في الحج م١٥/٦• 
م١٩٠/٥، •  م٣٤١/١،  الظهــار  كفــارة 

م٤٥٨/٦
الكفارة مبنية على التعبد م٢٤٧/٥• 
الحج •  إلى  بالعمــرة  المتمتع  كفــارة 

م٣٤٧/٣
م٣٤٧/٣، •  م٣٤٠/١،  اليميــن  كفــارة 

م١٨٨/٥، م٤٤/٦
الكفالة م١٨٠/٤، ٤٣٩، م١٧٧/٥• 
الكفالة بالبدن م٤٤٨/٤• 
الكفالة بالنفــس م٤٤٨/٤، م١٧٨/٥، • 

١٨٠، م١٩٨/٦
الكفالة ببدن م١٧٨/٥، ١٧٩، ١٨٠• 
الكفالة في الحدود م٤٣٨/٤• 
كفالة الوجه م١٧٩/٥• 
الكفر م٣٨٤/٢• 
كفر اإلسالم م٣٤٩/٥• 
كفر اإليمان م٣٤٩/٥• 
الكفر العملي م٢٩٨/٥، ٣٥١• 
الكفر كفران م٣٤٨/٥• 
كفر ملة م٢٩٨/٥، ٣٤٨، ٣٩٨• 
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 • ،٣٥١  ،٣٤٨ م٢٩٨/٥،  نعمــة  كفــر 
٣٩٨

الكفر نوعان م٣٤٨/٥• 
الكالب اإلفرنجية م٢٠٦/٥• 
الكالم م٢٩٩/١• 
كالم الــرب جــّل وعــال م٣٣٨/٥، • 

م٤٥٠/٦
الكالم في المسجد م٣٥٣/٣• 
كلب الصيد م٢٤٢/٥• 
كلب الصيد والحراسة م١٧٠/٥• 
الكلب المعلم م١٢٧/٤• 
الكلب المكلب م٢٠٣/٥• 
الكلب نجس بطبيعته م٢٠٥/٥• 
الكليات الخمس م٤٢٧/٤• 
كنايات القذف م٢٦٣/٤• 
الكناية م٢١١/٥• 
الكنز م٣٨٩/٢، ٣٩١، ٣٩٢، م٤٥٥/٣، • 

٤٥٦، م٤٠٠/٦
الكهانة م١٧٠/٥• 
كهل م١٦٥/٣• 

∫

ال إله إال اهللا م٢١٠/٢، ٢١١• 
ال تشترط الطهارة للطواف م١٢٧/٥• 
ال تعطى الزكاة... م١٢١/٤• 
ال تعطى الزكاة للفسقة م١٢١/٤• 

ال زكاة علــى المكاتــب في كســبه • 
م٤٠٤/٢

ال يجوز الذبح إال في النهار م١٠١/٦• 
ال يحلق رأس الميت م٥٦/٦• 
ال يضر مع اإليمان ذنب... م٢٩٨/٥• 
ال يغلق الرهن م٢٤٣/٤• 
ال يوصف اهللا بالرأي م٣٣٥/٥• 
الالئط م٢٣٥/٥• 
لباس شهرة م٤٣٣/٥• 
اللباس مباح... م٢٦٧/٥• 
الثياب التي عليها صور صغيرة •  لبس 

م٣٣٥/٢
لبس الحرير م١١٣/٦• 
لة م٧١/٣•  لبن الجال
اللبن، طاهر م٢٥٧/٥، ٢٥٨• 
لبن الفحل م١٧٥/٤• 
اللحد م٤٢٨/٤• 
لحم الحية حرام م٢٠٠/٢• 
اللحية م٤٧٤/٥، م١٧٣/٦• 
لزم م١٣٧/٣• 
اللعاب م١٥٧/٥• 
لعاب ما يؤكل لحمه طاهر م٢٨٣/٤• 
اللعب بالشطرنج م١٥/٤، ١٧• 
لعن العصر األول م٣٦٥/٥• 
اللغات توقيفية م١٥٠/٦، ١٥٥• 
اللغة م٣٧٧/٦• 
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اللغة العربية م١٦٦/٥• 
اللغة ال تثبت بالقياس م١٤٩/٦• 
اللغة ال يقاس م١٥٣/٦• 
اللغــو م٣٠٠/١، م٣٥٢/٣، م٢٣٨/٥، • 

٢٣٩، م٢٣٥/٦
اللغو في المسجد محرم م٣٥٣/٣• 
اللفظ م٤٠٤/٦• 
اللقب م٤٢٠/٦• 
 • ،٣٩٣ م٣٩١/٢،  م٤١٧/١،  اللقطــة 

 ،٤٣١  ،٤٣٠  ،٤٢٩  ،٣٧١ م٣٦٩/٣، 
م٢٩٧/٤، ٤٤٣

اللقيط م٢٩٧/٤، ٣٧٤، ٣٧٧، م٢٩٢/٥، • 
م٤٣٢/٦

للعاهر الحجر م٣٠٨/٥• 
اللمس م٢١٣/٥• 
لمس المرأة م١٢٥/٥• 
اللمم م٣٧٤/١، م٣٤٧/٥• 
له ُغُنمُه م٢٤٤/٤• 
اللهو م٣٥٩/٤• 
اللهو المباح م٣٥٦/٤، ٣٥٨• 
 • ،٢٣٥ م١٠٦/٥،  م١٨٧/٣،  اللــواط 

م١٢١/٦، ١٥٦
والمفعول •  الفاعل  على  محرم  اللواط 

به م٣٦١/٢
اللوث م٢٣٤/٢• 
لوال م٣٥٤/٦• 

ليس منا م٣٣٩/٥، ٣٤٠• 
ليلة القدر م١٨٦/٢• 
ليلة النصف من شعبان م١٨٦/٢• 

Ω

(ما) م٢٢٢/٦• 
ما قطــع من البهيمة وهــي حية فهو • 

ميتة م١٣٧/٤
ما يشبه المدرج (قراءة) م٤٤/٦• 
ما ينقض الصالة م٢٥/٤• 
ماء الباقالء م٢٦٣/٥• 
ماء البحار م٢٦٠/٥• 
ماء البحر، وماء النهر، وماء الثلج...، • 

م٢٢٩/٤
ماء الشجر م٢٦١/٥• 
الماء الطهور م٢٠/٥، ٢٦٠• 
ماء القروح م١٣٦/٤• 
ماء الكرم م٢٦٤/٥• 
الماء المتعفن م٢٤٧/٥• 
الماء المتغير م٢٢٥/٤، ٢٢٩• 
الماء المشمس م٢٠٢/٤، م٣٧٣/٦• 
الماء المضاف م٢٤٧/٥، ٢٦٠• 
م٢٠/٥، ٢٢، •  م٤٠٢/٣،  الماء المطلق 

٢٦٣
الماء المغصوب م١١٦/٥• 
الماء المقيد م٤٠٢/٣، م٢٧٢/٦• 
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ماء الورد م٢٤٧/٥، ٢٦١• 
الماعون م١٢٢/٤• 
مال الحربيون م٣٤٤/٤• 
المال العام ال زكاة فيه م١٨٦/٥• 
 • ،٣٩٢ م٣٨٩/٢،  المجهــول  المــال 

٣٩٣
ما ال نفس له سائلة م٤٥٠/٤• 
المانع م٢١/٦• 
المباح م٢٦٤/٥• 
المباشرة م٢١٢/٥• 
الفرج •  دون  فيمــا  الحائض  مباشــرة 

م١٠١/٦
المبتوتة م٢٧٤/٦• 
المبرسم م٥١/٤• 
المبشومة م٦٩/٣• 
المبيت بمزدلفة م١١/٤، ١٣• 
المبيت بمنى م١٢/٤، ١٣• 
المتشــابه م٢١٧/٤، م٣٨٧/٥، ٣٨٩، • 

م٣٣٧/٦
المتشابه في القرآن الكريم م٣٧٠/٥، • 

٣٨٧، ٣٨٨
المتعة م٣٦٤/٣، م٢١٩/٤، م٦٤/٥• 
متعة المطلقة م٤٢٦/٦• 
المتمتع بالعمرة إلى الحج م٣٤٠/١، • 

م١٨٨/٥
المتهم م٢٢٧/٢• 

المتواتر م٦٢/٦، ٦٧، ٦٩، ٧٣، ٢٨٩• 
المتواتر دليل قطعي م٣٠٠/٦• 
المتواتر اللفظي م٦٥/٦، ٦٧• 
المتواتر المعنوي م٦٥/٦، ٦٨• 
المقيد؟ •  المطلق علــى  متى يحمــل 

م٢٦٣/٦
المثبت م١٩٦/٤، م٣١٠/٦• 
المثلة بالميت م٣١٢/٤• 
المثمن م٢١٤/٥• 
م٢١١/٥، •  م٢٠/٤،  م٣٠٨/١،  المجاز 

٢٣٩، ٤١١، ٤١٣، م١٥١/٦
المجاز في القــرآن الكريم م٤١٠/٥، • 

٤١١، م٣٧٧/٦
المجاز في اللغة م٤١١/٥، ٤١٢• 
المجاز المرسل م٣٨٠/٦، ٣٨٢• 
المجازر الجماعيــة التي حدثت أيام • 

العثمانيين م٢٩٣/٥
مجالسة المجذوم م٣٤٤/٦• 
المجاهد م٣٧٩/٦• 
المجتهــد م٢٥٥/٣، م٢٢٨/٥، ٢٧٢، • 

م٤٣٠/٦، ٤٤٧، ٤٥٠
المجذوم م٣٤٤/٦• 
 • ،٢١٦  ،٢١٥ م٢١٤/٤،  المجمــل 

م٢٧٦/٦، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٧
المجنون م٣٣٦/٢، ٣٣٧• 
المجهول م٤٥٣/٤• 
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مجهول الضبط بالمستور م٤٥٣/٤• 
مجهول العدالة م٤٥٣/٤، ٤٥٤، ٤٥٦• 
مجهول العين م٤٥٤/٤• 
المحاباة م٣١٣/٢• 
 • ،٣١٤ م٧٦/٣،  م١٤٨/١،  المحاقلــة 

م٢٨٠/٤
المحالفة م٣٧٨/٤، ٣٨٠• 
المحتسب م١٠٦/٣• 
المحجة البيضاء م١٥٨/٥• 
المحرم ال يتزوج وال يزوج م٣٤٣/٦• 
المحصر عن العمرة م١٣١/٥• 
المحصنات م١٢٦/٥• 
المحكــم م٤١٠/١، ٤١٢، م٢١٥/٤، • 

٢١٧، م٣٣٦/٦، ٣٣٧
المحكم في القرآن م٣٨٨/٥• 
محكمة م٢٣١/١• 
محل النية م٨٧/١• 
محنة خلق القرآن م٣٤٢/٣، ٣٤٤• 
المحيرة م٥٨/٥• 
المحيض م١٠١/٦، ٤٠٦• 
المخابرة م١٤٨/١• 
المخاُط م٢٥٧/٥• 
مخترعة م٥٧/٦• 
المخدرات م٤٥٩/٣• 
المخصص م١٩٥/٥، م٢٤٠/٦• 
المخصصات م٢٤١/٦• 

المخصصات المتصلة م٢٤١/٦• 
المخصصات المنفصلة م٢٤١/٦• 
المخالة م٦٢/٥• 
المخلوق م١٦٤/٤• 
المخيلة م٧٧/٤، ٧٩• 
المدد م٤٥٣/٤• 
المدعي م٢٩٨/٤، م٢٧١/٥• 
المدعى عليه م٢٩٨/٤، م٢٧١/٥• 
مدقع م٤٤٤/٤• 
مدلول اللفظ م٤٢٧/٦• 
مدة الحمل م١٢٧/٤، م٩٢/٦• 
مراتب العلم م١٩٨/١، م٤٧/٣• 
مراعاة الخــالف م١٠٢/٣، م٢٥١/٤، • 

م٣٠٧/٥
المرتد م١٢٩/٥، م٤٥٥/٦• 
 • ،٣٦٢ م٢٩٨/٥،  الكبيــرة  مرتكــب 

٣٩٣
المرض م٣٤٠/٢• 
المرض المخوف م١٨٩/٤• 
المرفق م٣٩٧/٦• 
المرة م٢٣٧/٤، ٢٣٨، م٥٢/٥• 
المروءة م١٤/٤، م٨٨/٦• 
 • ،٣١٤ م٧٦/٣،  م١٥٠/١،  المزابنــة 

م٢٨٠/٤
المزارعة م١٤٨/١، م١٢٥/٦• 
المزمار م١٧٢/٥• 
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مس الذكر ال ينقض الوضوء م٤٢١/٦• 
القصر •  فيهــا  يجــوز  التي  المســافة 

م٣١٠/٢
المساقاة م١٢٥/٦• 
المسألة م٤٤٣/٤• 
مسألة التكفير م٣٧٤/٥• 
المساوي م٩/٦• 
مسائل االعتقاد م٤٤٩/٦• 
المسائل الخالفية ال تكفير فيها م٣٩٦/٥• 
المســتحاضة م٥٥/٤، ٢١٨، ٤٢٠، • 

م١٣٦/٦،   ،٢٨٠  ،٢٧٨ م٢٧٧/٥، 
٣٣٨، ٤٥٧، ٤٥٨

المستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر... • 
م٢٧٧/٥

المستخبثات م٤٥٣/٣• 
المستفاد م١٦٥/٢• 
المستور م٤٥٤/٤، ٤٥٥• 
المسح م٣٨٨/٦• 
مسح جميع الرأس م٣٨٢/٦• 
مســح الرأس م٢٧٩/٦، ٣٧٩، ٣٨٠، • 

٤٤٨
مسح الرجلين م٣٢٧/٦• 
مسح الرقبة م٨٦/٢، ٨٧• 
م٣٠/٦، ٦٨، •  الخــف  المســح على 

٣٠٣، ٣٢٧
المسرف م٦٥/٤• 

م٢٧٠/٦، •   ،٤٤٤ م٤٤٣/٤،  المسكين 
٢٧٧، ٣٧٩، ٣٩٨، ٤٠٠

المسلم العدل م١٢٠/٤• 
المســلم ال يقتل بالكافــر م٢٨٥/٦، • 

٢٨٧
المسلم الولي م١٢٠/٤• 
المسلم يقتل بالكافر المعاهد م٢٨٦/٦• 
المسلمون أكفاء في الدماء م٢٠٩/٦• 
المسيء صالته م٢١٠/٤• 
المشابه م٣٣٧/٦• 
المشاهدة م٦٧/٦• 
م٢٨٣/٢، •  (المشــتركة)  المشــتـرك 

م٤٠٤/٦، ٤٠٥، ٤٣١
المشقة م١١٣/١• 
المشكل م٢١٦/٤، م٣٣٦/٦• 
المشيئة م٢٩٨/٥• 
مشيئة الرب جّل جالله م٣٠١/٥• 
حرام •  األجنبيــات  النســاء  مصافحة 

م٣٧/٦
المصالح التحسينية م٤٢٧/٤• 
المصالح الخمس الكبرى م١٧٤/٦• 
مصالح العباد ثالثة: ضرورية وحاجية • 

وتحسينية م٤٢٧/٤
المصراة م١٥٣/٤، ١٥٤، ١٥٥، م٦/٥، • 

٦٨، م٢٩٩/٦، ٤٤٢، ٤٤٥
المصلحة م٢٤٧/٢، ٤٢٩، م١٦٨/٥• 
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مصلحة الربا م١٧٦/٦• 
المصلحة المرسلة م٢٧٥/١، م١٧٤/٦• 
المصلحة المعتبرة م١٧٤/٦• 
المصلحة الملغاة م١٧٥/٦• 
المضاربة م٥٨/٤، ١٥٢• 
المضارع المنفي م٣٨٣/٦• 
المضطر م٤٥٧/٣• 
المضيق م٩/٦• 
مطل الفقير ليس بظلم م٤١٧/٦• 
المطلق م٢٦٣/٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، • 

٣٠٥
المطلق مع المقيد م٢٦٣/٦• 
قروء •  ثالثة  بنفســها  تتربص  المطلقة 

م٢٦١/٦
المطهرات م٣١٧/٣• 
المظلمة م٢٧٧/٢• 
م٢٥٨/٤، •   ،٥٦ م٥٢/٢،  المعاريــض 

٢٥٩، ٢٦١
المعدن م٤٠٠/٦• 
المعدوم م١١٢/٤، م٢٥٠/٥، ٢٥١• 
المعراج م٣٧٧/٥• 
المعرضة م٥٢/٢• 
المعرفة الحقيقية م٨٨/٥• 
المعصية م٢٠٣/٢، م١٦٤/٤، م٢٩٧/٥• 
المعقول م١٣٣/٥، ١٣٤، م٢٤٢/٦• 
المعلق على الشرط م١٤٠/٦• 

المعية م٤٠٤/٥• 
المغتصب م١٤٠/٥• 
المغل م٣٦٨/٣• 
المغمى عليه م٥١/٤• 
المغنية م١٤٧/٥• 
المغيا م٣٩٦/٦• 
 • ،١٠٤ م١٠٢/٥،  للجماعــة  المفارق 

١٠٥
المفتون قسمان م٤٤١/٦• 
م٣٨٣/٤، •   ،٢٥٥ م٢٥٤/٣،  المفتــي 

م٤٣٧/٦،   ،١٦٥ م١٦٤/٥،   ،٣٨٧
٤٣٨، ٤٤٧

المفسدة م٤٢٩/٢• 
م٣٣٤/٦، •   ،٢١٥ م٢١٤/٤،  المفســر 

٣٣٥، ٣٣٦
مفظع م٤٤٥/٤• 
مفهوم أَْولى م٤٢٢/٦• 
مفهوم البراءة عند المسلمين م٣٣٦/٥• 
مفهوم الشرط م١٤٠/٦• 
مفهوم الصفة م٤١٥/٦• 
 • ،٤١٨  ،٤١٧ م٤١٥/٦،  العدد  مفهوم 

٤١٩
مفهوم اللقب م٤٢٠/٦، ٤٢٢• 
مفهوم اللقب ليس بحجة م٤٢١/٦• 
م٢١٧/٥، •  م٧٧/١،  المخالفــة  مفهوم 

٢٣٤، م٢٤١/٦، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥
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مفهوم مساوٍ م٤٢٢/٦• 
مفهوم الموافقــة م٢٣٣/٥، م٢٤١/٦، • 

٤٢٢، ٤٢٧، ٤٢٨
م٤٢٦/٦، •  األولــى  الموافقة  مفهــوم 

٤٢٧، ٤٢٩
المقابر الجماعية م٢٩٣/٥• 
المقادير م٤٥٣/٤• 
المقارعة م٣٦٣/٢• 
المقاصد م٨٤/١، م٤١٦/٢• 
م١٦٦/٥، •  م٤٣٥/٢،  الشريعة  مقاصد 

م١٤٣/٦
المقبرة القديمة م٣٩٠/٣• 
المِقر م٤٨/٤• 
المقهور م١١٧/٣• 
المقيد م٢٦٣/٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢• 
المكاتبة م٤٠٣/٢، ٤٠٤، م٣٦٠/٦• 
المكافأة م٣٦٨/٢• 
مكائد الشيطان م٤٢٢/٥• 
المكَره م١٢١/٣، م٤٠٧/٤• 
المكروه م٢٠١/٤• 
المكلف م٧٤/٤• 
مكة كلها حرم (وكلها قبلة) م٤٥٨/١، • 

م٢٧٢/٢، م١٧٧/٣
مالعبتك أهلك م٣٥٦/٤• 
مالعبة العرس م٣٥٨/٤• 
المالقيح م٢٨٠/٤• 

المالمسة م٤٣٤/١، م٣٩٤/٣، م٢١١/٥، • 
٢١٢

المماطل م٢٧٧/٢• 
(َمْن) م٢٢٢/٦• 
من شرب النبيذ يحد م٣٢٨/٥• 
من غشنا م٤٨٥/١• 
من قتل مسلمًا خطأ فعليه الدية م١٥/٦• 
المنابذة م٣٥٩/٣، ٣٩٤• 
المناسب الملغى م١٧٥/٦• 
المنافذ الطبعية في اإلنسان م٤٦٨/٣• 
المنافق م٢٢٠/٤• 
المنبوذ م٣٧٤/٤• 
المنتشر م٤٠/٤• 
المندوحة م٢٥٨/٤• 
المنزلــة بيــن المنزلتيــن م٢٩٨/٥، • 

٣٩٣، ٣٩٨
المنطوق أقوى من المفهوم م٢١١/٦• 
المنفصل م٢٠٦/٦• 
المنفصل عن الحيوان أقسام م١٣٥/٤• 
المنقول م٢٤٢/٦• 
منكر اإلســراء كافر، ومنكر المعراج • 

فاسق م٣٧٧/٥
المني م٤٠٢/٣، م١٣٦/٤، ٣٢٣• 
مني اآلدمي طاهر وقيل نجٌس، وقيل • 

النجس منّي المرأة... م٢٥٨/٥
المني طاهر م٣١٧/٣• 
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مني المرأة م١٣٦/٤• 
المهايأة م٢٠٠/٦• 
المهر م١٢٤/٢، م٤٣٦/٣• 
مهر األمة للسيد م٣٣٣/٦• 
مهر البغي م٤٣٦/٣، م٣٩٢/٤، م١٧٠/٥• 
مهر المثل م٢١٧/٢، ٢٢٠، م٢٧٣/٤• 
المهر يجب كلــه بالخلوة الصحيحة • 

م٢٠٦/٤
مهور النساء م٦٦/٥• 
المؤاخاة م٣٧٩/٤، ٣٨٠• 
مواضع سجود السهو م٦٧/٤• 
مواالة الكافرين م٣٧٠/٦• 
ع م٩/٦•  الموس
الموضوع م٤٠٤/٦• 
الموضوع (قراءة) م٤٣/٦• 
مولد العروس م٢٠٤/٢• 
المومئ في الصالة م١١٣/٦• 
المؤول م٣٣٧/٦• 
الميت ال ينتقض وضوؤه م٣٢/٤• 
الميتة م١٥/٥• 
الميراث م١٠٩/٤• 
الميسر وهو القمار م٣٣٢/٤• 

¿

ناب الفيل م٢٤٣/٥• 
الناصية م٢١٧/٥• 

النائحة م١٧٢/٥• 
 • ،٣١٠ م٢١٦/٤،  (القبــور)  نـبــاش 

م٢٣٤/٥، م١٥٦/٦، ٣٣٦
نبش القبر قبل البلى لضرورة م٣١١/٤• 
النبيذ م١٨١/٥، م١٤٩/٦، ٢٨٠• 
النجاسات على ضربين م٢٧٨/٤• 
نجاسة الخنزير م١٢٧/٥• 
نجاسة الدم م٦/٤• 
نجاسة الرطوبات... م٢٥٥/٥• 
نجاسة القملة م٧٩/٥• 
نجاسة الكلب م٢٠٤/٥، ٢٠٥• 
نجاسة الكالب اإلفرنجية م٢٠٦/٥• 
نجس العين م٢٥٧/٥• 
النجش م٧٥/٣، ٣١٤، ٣٩٢• 
الندب م٧٤/٤، م٢٢/٦، ٣٥٨، ٣٥٩• 
النذر م٤٠٧/٢، ٤٠٨• 
النذر بصوم يوم النحر ال يصح م١٧/٦• 
النذر لألوثان م٣٥١/٥• 
نذر مباح م٤٠٨/٢، ٤٠٩• 
م٣٢/٢، ٤٠٨، ٤٠٩، •  نــذر معصيــة 

٤١٠
النذر المطلق م٤٠٩/٢• 
النذر الواجب م٤٠٩/٢• 
النزغ م٤٣٥/٥• 
النساء م٤٣٤/٢• 
النسب م١٠٩/٤، ١٧٢، م٤٣٥/٦• 
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 • ،٢٩٢ م٢٩١/٦،  م٣٩٢/٥،  النســخ 
٢٩٤، ٢٩٦، ٣٠٦

نسخ األخبار م٢٩١/٦• 
النسخ بيان انتهاء حكم م٣٠٤/٦• 
نة م٦٥/١•  نسخ القرآن للس
النسخ ال يثبت باالحتمال م٢٩٦/٦• 
نسخ المقطوع بالمظنون م٣٠٤/٦• 
النسيان م٣٣٨/٢• 
النشال م٢١٦/٤، م٣٣٦/٦• 
نشد الضالة في المسجد م٣٥٤/٣• 
 • ،٣٣٦ م٣٣٥/٦،  م٢١٥/٤،  النــص 

٣٣٧، ٤٥٢، ٤٥٣
النص أشرف من القياس م٤٥٣/٦• 
النصاب م٢٦٧/٤، ٤٢٣، م١٧٤/٥• 
نظام البراءة م٣٣٧/٥• 
النظر م٤٥٢/٦• 
النظــر إلــى األجنبيــات (األجنبية) • 

م١٩٤/٢، ٣٦٢
النغل م٤٦٠/٢• 
النفاس (النفساء) م٣٣٨/١، م٢٥٩/٢، • 

م٣٨٨/٤،  م٤٣٧/٣،   ،٤٦٠  ،٣٤١
م١٥٣/٦، ١٥٦

النفس بالنفس م١٠٣/٥، ١٠٥• 
النفاق االعتقادي م٣٥٠/٥• 
النفش م١٩٩/٦• 
النفقة م١٦٣/٣، م٦٢/٤، م٦٤/٥• 

اآلبــاء واألمهــات •  النفقــة علــى 
م٢٧٦/٤

النفقة على العصاة م٦٦/٤• 
نفي الحقيقة م٣٣٣/٦• 
اإلسراء •  يوم  لربه  النبي ژ  رؤية  نفي 

م٣٨٣/٦
نفي الصحة م٣٣١/٦، ٣٣٣، ٣٣٤• 
نفي الفضيلة م٣٢٨/٦، ٣٣٠• 
نفي الكمــال م٣٢٨/٦، ٣٣٠، ٣٣١، • 

٣٣٢
نقض االجتهاد م٤٣٠/٦• 
نقض الوضوء م٣٨٧/٣• 
نقض الوضوء بالنوم م٥٦/٤• 
النكاح م١٢٤/٢، م٢١٩/٤، م٢٧٤/٦، • 

٢٧٥
نــكاح األمــة الكتابيــة م٢٣٤/٥، • 

م٤١٦/٦
(أو بال شــهود) •  النــكاح بال ولــي 

م٣٢٧/٥، م٣٣٢/٦
نكاح الربيبة م٤٢٤/٦• 
م٣٦٤/٣، •  م٤٢٣/٢،  الشــغار  نــكاح 

٣٦٥، م٨٦/٥
النكاح الفاسد م١٧/٦، ٢٠• 
النكاح في اإلحرام م٤٠٧/٦• 
النكاح ال يحتمل التأقيت م٣٣٩/٦• 
النكاح مباح... م٢٦٧/٥• 
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نكاح المتعة م٣٦٤/٣، م٣٢٧/٥• 
نكاح المحارم م٣٦٣/٣، م٨٦/٥• 
نكاح المحلل م٢٠/٦• 
نكاح المرأة من غير ولي م٤٤٣/٦• 
نكاح اليتيمة م٣٦٧/٣• 
النكرة م٢٧٣/١، م٢٣٤/٦• 
النمل ليس لها دم سائل م١٩١/٤• 
النميمة م٣٤٠/٥• 
م٣٦٠/٦، •   ،٢٠٣ م١٩٩/٤،  النهــي 

٣٧٤، ٣٧٥
النهي عن التنفس في اإلناء م٢٠٢/٤• 
النهي عن النوم على بطنه م٢٠٢/٤• 
النهي للتأديب م٢٢٣/٤• 
النهي للتحريم م٢٢٣/٤، م٣٥٣/٦• 
النوافل م١٠٩/٥• 
نواقض الوضوء م٣٨٨/٣، م٣٢/٤• 
النوم م٣٣٩/٢• 
النوم على البطن م٣٧٤/٦• 
النــوم قبل العشــاء والســمر بعدها • 

م٢٠٢/٤، م٣٧٣/٦
النوم ناقض للوضوء م٥٦/٤• 
النيابة م١٣٧/٣، ١٤٣• 
النيابة الشرعية م٤١٩/٤• 
النيابة في الصالة م١٤٢/٣• 
النيابة في الصيام م١٤٠/٣• 
النياحة م٢١٨/٦• 

 • ،٩١  ،٩٠  ،٨٩  ،٨٦ م٨٤/١،  النيــة 
م٧٢/٤،   ،٣٠٥ م٣٠٤/٣،   ،١٠٨
 ،٢٨٢  ،٢٦٥ م٩٤/٥،   ،٤٥١  ،٣٣٨

م٣٠٦/٦
النية في الوضوء م٣٠٤/٦• 

`g

هاه م٢٩/٤• 
الهبة م٦٠/٣، م١١٢/٤• 
هبة المعدوم م١١٢/٤• 
الهجرة م٣٧٨/٤، م٢٦٥/٥• 
هجرة دار الحرب م٣٤١/٤، ٣٤٣• 
الهدى م٤٦٥/٣• 
الهدي يوزع أثالثًا م٤٦٨/٣• 
الهرة م٢٠٥/٥• 
الهيرويين م٤٥٩/٣• 

h

الواجب م٤١٣/٢، م٤٣٣/٤• 
الواجب المرتب م٣٤٠/١• 
الواجب الموسع م١٠/٦، ٣٦٦• 
الواصلة م٣٦٠/٢• 
الواضح الداللة م٣٣٥/٦• 
الواضــح الداللــة مــن النصــوص • 

م٢١٥/٤
والي الحسبة م٣٤٩/٤• 
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الواو م٣٨٩/٦• 
الــواو تقتضــي الجمــع ال الترتيب • 

م٣٩١/٦
الواو تقضي الجمع م٣٩٢/٦• 
الواو العاطفة م٣٨٩/٦• 
الواو للترتيب م٣٩٢/٦• 
أو لمطلق •  للترتيــب  الواو هل هــي 

الجمع م٣٨٩/٦
الوتر م٢٨١/٦• 
الوتر ليس واجبًا م٢٨٣/٦• 
الوجه، هل هو عورة؟ م٢٨٧/٦• 
 • ،٣٥٢ م٢٢/٦،  م٧٤/٤،  الوجــوب 

٣٦٧
وجوب الطهارة للصالة م٢٢٧/٦• 
وجوب النية في عــدة المتوفى عنها • 

زوجها م٣٤٨/٢
الوحشي م٤١٧/٤• 
الورع م٥١٥/١• 
الوسائل م٤١٦/٢، م٨١/٥، ١٠٩• 
والمفاســد •  (المصالــح)  وســائـل 

م١٩٢/٦، ١٩٣
 • ،٣٥٥  ،٣٥٣ م٧٥/٢،  الوسوســة 

م٤٧١/٤
الوسيلة م١٨٨/٦• 
المباح •  ووسيلة  حرام،  الحرام  وسيلة 

مباحة م١٨٩/٦

الوصال في الصوم م١٢/٥• 
الوصف الطردي م١٣٤/٦• 
م٣٦٠/٢، •  (بالشــعر)  الشــعر  وصل 

٣٦١
م١٨٦/٥، •   ،٤٤٨ م٣٧١/٣،  الوصيــة 

م١٢٦/٦
لهوٍ •  وعود  وطنبــور  بمزمار،  الوصية 

م٣٤٩/٣
وصية الصبي م١٦٨/٣• 
الوصية للوارث م٢٣٥/٦• 
وضع اآلس على القبر م٢١٨/٦• 
وضعًا أوالً م٤٠٤/٦• 
الوضوء م٢٧١/٦• 
الوضوء بالماء المغصوب م١١٥/٥• 
الوضوء بإناء النقدين م١١٧/٥• 
م١٩/٥، •  النبيــذ  (بمــاء)  الـوضــوء 

م٢٨٠/٦
الوضوء في سؤر الجنب أو الحائض • 

م٣٣٦/٤
 • ،٢٧٦ م٢٧٥/٦،  صالة  لكل  الوضوء 

٢٧٧
الوضوء للتبرد م٤٠٦/٣• 
الوضوء للتعلم م٤٠٦/٣• 
الوضوء من أكل لحم الجزور م٨٠/٦• 
بالعيب؟ •  الرد  يمنع  هل  الثيب،  وطء 

م١٠٣/٦
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وطء الحائض م١٤٨/٦• 
الوطء الحرام م٥١٧/٦• 
وطء الخنثى م٢٧٤/٦• 
وطء العنين م٢٧٤/٦• 
الوطء في رمضان م٣٤٦/٣• 
وطء المستحاضة م٣٨٧/٤، م٢٨٠/٥• 
وطء النفساء م١٥٣/٦• 
الوعد م٣٩٢/٥، م٢٩٣/٦• 
الوعيد م٤٧٦/١، م٣٩٢/٥، م٢٩٣/٦• 
وقت النية م٨٧/١• 
الوقف م١٨٩/٢، م٤٤٧/٣، م٣٧٦/٦، • 

٣٨٦
وقف المشاع م٤٣٢/٦• 
الوكالة م٣٠٥/٥، ٣٠٦• 
الوالء م٣٨٢/٤، م٣٥٣/٥• 
والدة النبي ژ م١٨٧/٢، م٥٨/٦• 
الوالية م٩٩/٤• 
ولد الزنى م٣١٠/٥• 
ولغ الكلب في اإلناء م١٦٨/٦• 
الولي م٩٨/٤• 
الوهم م١٩٨/١، ٢٢٤، م٤٨/٣، م٢٩٢/٥• 

…

اليابس م٣١٦/٣• 
يابسة الضرع م٦٩/٣• 

يتبعرون بعرًا م٣٦٩/٦• 
اليتيــم (اليتــم) م٣٣٤/٣، م١٦٨/٤، • 

١٧١
يثرب م١١٣/٦• 
اليد في القرآن الكريم م٤٠٢/٥• 
يشكنا م١٤٠/١• 
اليقين م١٦٨/١، ١٩٨، ٢٢٤، م٤٧/٣، • 

٤٨، م٩٦/٤، ٩٨، ٩٩، م٨٧/٥
اليمين م١٨٠/٢، م٢٣٨/٣، م١١٧/٥• 
اليمين بالعتق م٣٠/٢• 
يمين صبر م٨٣/٣، م١١٧/٥• 
يمين الظهار م٤٥٨/٦• 
م١١٧/٥، •  م٨٣/٣،  الغمــوس  يميــن 

٣٦٤، م٤٥٨/٦
يمين الفور م٨٣/٣، م١١٧/٥، ١١٨• 
م٨٣/٣، •   ،٣٩٩ م٣٠٠/١،  اللغو  يمين 

م١١٨/٥
اليمين المرسلة م٨٣/٣، م١١٨/٥• 
اليمين المطلقة م٨٣/٣• 
اليمين المكفرة م١١٩/٥• 
م١١٨/٥، •  م٨٣/٣،  المنعقــدة  اليمين 

م٤٥٨/٦
اليمين الموقتة م٨٤/٣، م١١٨/٥• 
ينكر م٢٧٣/١• 
يوم النيروز م٤١١/٢• 



٣٣٩

 CG  

الآللئ المصنوعة: للسيوطي م١٠٠/٣• 
اإلبانة الكبرى: البن بطة م٣٦٨/٥• 
 • ،٣٦٠ م٣٥٩/١،  للســبكي  اإلبهــاج: 

 ،٢٩٢ م٢٢٥/٦،  م٢٤٨/٥،  م٣٠٩/٢، 
٣٥٩، ٣٩٦، ٤١٥

كتاب •  بتبويب  والبصائر  األبصار  إتحاف 
األشــباه والنظائــر: للشــيخ محمد أبي 

الفتح الحنفي م٤٠/١
اجتهادات اإلمام السالمي م٩/١• 
األحكام: لآلمدي م٥٧/٥، م٣١/٦، ١٧٥• 
األحكام: للقحطان م٢١٢/١• 
األحكام السلطانية: للماوردي م١٧٠/٥• 
أحكام الطبيب م٢٩٩/٤• 
األحكام العدلية م٤٦/١، ٣٢٩• 
م٣٤٣/١، •  العربي  البــن  القرآن:  أحكام 

٤١٣
أحكام القرآن: للشافعي م٢٧٩/٦• 
اإلحياء: للغزالي م١٩٢/١• 
كثير •  البــن  الحديث:  علــوم  اختصــار 

م٨٤/٦
اختصاص ابن هاشم م١٢٥/٣• 
للموصلي •  المختــار:  لتعليــل  االختيار 

 ،٤٠٤  ،٣١٧ م٨٩/٢،   ،٤٦٢ م٤١٦/١، 
م٤٥٦/٣، م١٧٨/٤، ٣١٥، م٩٨/٥

الحســن •  والديــن: ألبــي  الدنيــا  أدب 
الماوردي م٤٥٣/٥، ٤٥٦

أدب المفتي والمســتفتي: البن الصالح • 
م٢٥٤/٣

مجلة •  شــرح  األصولية  األصليــة  األدلة 
مراد  ســعيد  لمحمد  العدلية:  األحــكام 

الغزي م٤٧/١
م٢١١/٤، •  للشــوكاني  الفحول:  إرشــاد 

٤٥١، م٢٤٦/٥، ٣٥٤، م٢٤٠/٦
إرشاد السالك: للبغدادي عبد الرحٰمن بن • 

محمد م٤٢٠/٣، م٢٩٢/٤
االســتذكار: البــن عبد البــر م٤٠٤/١، • 

م٢٤٣/٣، م٥٤/٦
االستحقاق: البن القاسم م٣٠٠/٤• 
أســنى المطالب: لألنصــاري م٤٧١/١، • 

م٣٤٦/٢، ٤٢٧، م٤٦٠/٤، م٣١٦/٦
القواعد: •  فــي تحريــر  المقاصد  أســنى 

لمحمد بن الزبيري م٣٧/١
أسهل المدارك م٣٢١/١• 
اإلشارة مع اإليجاز إلى ما ورد في كالم اهللا • 

من المجاز: للعز بن عبد السالم م٤١٣/٥

(المصادر والمراجع) فهرس الكتب 
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األشــباه والنظائر: البن الملقن الشافعي • 
م٣٧/١

األشــباه والنظائر: البن نجيــم م١٩/١، • 
 ،٤٧٠  ،٣٢٦  ،٣٠١  ،٢٣٠  ،١٧٧  ،٥٤

م١٤٨/٣، م١٨٢/٦
األشــباه والنظائر: البن الوكيل م٣٦/١، • 

٣٠١، م١٢١/٣
األشــباه والنظائر: لألســنوي الشــافعي • 

جمال الدين م٣٦/١
 • ،٣٦ م٢٠/١،  للسبكي  والنظائر:  األشباه 

٥٤، ٢٣٠، م٤١٢/٤، م٤٥/٥
األشباه والنظائر: للسيوطي م٢٠/١، ٢٣، • 

 ،٣٩، ٥٤، ٩١، ١٧٧، ١٨٣، ١٨٨، ٢٣٠
م٤١١/٤،  م٣٩٠/٣،  م٢٣٩/٢،   ،٣٠١

٤١٢، م١٥٥/٥، ١٨٢، م١٨٣/٦
اإلشراف م٢٥١/٥• 
اإلشراف: البن منذر م١٧٥/١• 
اإلشراف: ألبي سعيد الهروي م٣٠/١• 
األصل: لمحمد بن الحســن، الشــيباني • 

م٣٤٥/٣،   ،٣١٨ م٢٨٤/٢،  م٢٩/١، 
م٣١٥/٤

األصول: للسرخسي م١٩٦/٦• 
م٤٦٨/٢، •  م٢١٤/١،  الطالبيــن  إعانــة 

م٢٥/٣، م٣١٦/٦
للبكري •  واالستثناء:  الفروق  في  االعتناء 

م٦١/١
األعداد: ألبي الحسن م٤٢/١• 

م١٨٢/٢، •  القيم  البــن  الموقعين:  أعالم 
م١٦١/٣

إغاثة اللهفان في طــالق الغضبان: البن • 
القيم م١٨٢/٢

اإلقناع م٢٨٦/١• 
اإلقناع: للماوردي الشافعي م٨/٥• 
اإلقناع: لموسى المقدسي م٣٤٩/٣• 
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع م٣٣/٤• 
لعبد الغني •  بــالل:  ترجمة  فــي  اإلكمال 

المقدسي م٧٣/٥
 • ،٣٣٢  ،٧٣ م٢٨/١،  للشــافعي  األم: 

 ،٣٧٤  ،٣٥٠  ،٣١٨ م٢٨٥/٢،   ،٣٩٨
 ،٣٩٥  ،٣٧٧  ،٣٧٤  ،١٦١ م٣١/٣، 
 ،٢٤٥  ،٢٠٤ م٩١/٤،   ،٤٦٧  ،٤٠٩
 ،٤٦٩  ،٣٦٨  ،٣١٦  ،٢٥٦  ،٢٥٢
 ،١٤٧ م١٤/٦،   ،٣٤١  ،٢٠٨ م٢٤/٥، 

١٦٥، ٢٦٧، ٣٧٥
األمالي: البن الشجري م١٨٥/٢• 
اإلمالء: للشافعي م٣٣٢/١• 
القاســم بن ســالم •  عبيد  األموال: ألبي 

م٩١/٣، ٩٦، م١٥١/٤، م٥/٥
م٩٦/١، ٩٩، ١٢٣، •  للزيــدي  االنتصار: 

 ،١٢٨، ١٣٣، ٢٧٣، ٣٣٣، ٣٣٩، ٤٦٩
م٣٣٨/٢، ٣٥٨، ٤٣٩، م٥٥/٣، م٣٠/٤، 

١٢٧، م٢٥/٥، ٢٥٩
اإلنجيل م٣٦٥/٥، م١٩٥/٦، ٢٠٢• 
 • ،٣١٦ م٣٠٤/١،  للمــرداوي  اإلنصاف: 
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٣٢٣، ٤٦٥، م٤٥/٢، ٦٦، ٢٤٦، ٤٦٤، 
م١٦٨/٣، م٢٩٢/٤، م٢٦٩/٥

أنوار البروق في أنواء الفروق: للقرافي  = • 
الفروق: للقرافي

األوسط: البن برهان م٣٠٤/٦• 
األوســط: للطبراني = المعجم األوسط: • 

للطبراني
اإليضــاح: للشــماخي، عامر بــن علي • 

م١٥٢/٣،   ،٣٦٠  ،٢٨١  ،١٤٢ م٩٧/١، 
 ،٤١١  ،٣٠٥ م٣٠٢/٥،   ،٤٣٧  ،٣٠٩

م٤٧/٦، ٢١١، ٢٥١
إيضاح القواعد: لمصطفى هاشم م٤٢/١• 
إيضــاح المســالك إلى قواعــد مذهب • 

مالك م٥٧/١

Ü

البحر: للروياني م٤٢/١• 
 • ،٢٨١  ،٢٢١ م٩٧/١،  الرائــق  البحــر 

 ،٤٦٣  ،٢٣٣ م١٢٢/٢،   ،٤٨٨  ،٤٧٠
م٨/٤، م١٥٠/٥، ٢٦٨

الزيــدي •  لمرتضــى  الزخــار:  البحــر 
 ،١٨٤  ،١٦٦  ،١٦٢  ،١٣٤ م١٣٣/١، 
 ،١٨٩، ٢١٥، ٢٢٤، ٢٨٧، ٣٦٥، ٣٦٩
 ،٣٨٢، ٣٩٦، ٤٠٩، ٤٤٧، ٤٨٠، ٤٩٣
٤٩٨، م٥٢/٢، ٥٩، ١٢٩، ١٣٣، ١٧٧، 
 ،٢٢٢، ٢٤٦، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧٣، ٣٣٢
 ،٣٧٥  ،١٦٧  ،٩٩  ،٩٥ م٤٣/٣،   ،٤٤٢

 ،٤٣٩  ،٤٠٦  ،١٢٦  ،٣٣  ،٢٣ م١٩/٤، 
٤٦٩، م١٧/٥، ٣٠، ٥٣، ١٠٧، ١٦٣

بســتان •  على  اللحج  وذو  الطامي  البحر 
فكر المنهج: لمحمد بن يحيى بن محمد 

المختار م٣٨/١
بحر الفتاوي في نشــر الحاوي: للجيلي • 

م٢٨٩/٥
م٤٥٦/٤، •  للزركشــي  المحيــط:  البحر 

 ،١٤٣  ،١٠٣  ،٨٤  ،٨١  ،٦٤ م٤٦/٦، 
 ،١٥٩، ٢٣٠، ٣٠١، ٣١٥، ٣٥٣، ٣٥٧

٤١٨، ٤٤٤
بدائع الصنائع: للكاساني م٤٣/١، ١٩٦، • 

 ،٢٨١، ٣٠٤، ٣١٣، ٣٢٠، ٤١١، ٤١٤
 ،١٤٠  ،١١٥  ،٧٢  ،٤٤ م٦/٢،   ،٤٢٠
 ،٣٨٢  ،٣٦٥  ،٣٣١  ،٢٥٧  ،٢٤٣
م٦١/٣، ٦٤، ١١٢، ١٨٢، ٢٤٣، ٢٧٩، 
٣٤٨، ٣٧٣، ٤٥٥، م٥٧/٤، ٩٤، ٢٤٠، 
 ،٢٤٤، ٢٨٧، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣١٤، ٣٤٧
 ،٧٩  ،٢٣  ،١٦ م٦/٥،   ،٤١٩  ،٣٤٨
 ،١١٨، ١٤٤، ١٤٥، ١٥٤، ٢١٢، ٢٢٣

٢٨٥، ٣٤٣، م١٧٠/٦، ١٨٢، ٢٢٥
م١٣١/١، •  المجتهــد: البن رشــد  بداية 

م٢١٥/٥،  م٣٨٠/٣،   ،٣٠٥ م١٩٩/٢، 
م٣١٥/٦

البدر المنير: للغزالي م٢١٩/٢• 
األمة: •  اختــالف  فــي  وأثرهــا  البدعــة 

للمؤلف م٢٤/٢، م٥١/٦
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م٣٧٠/٤، •  الحرميــن  إلمــام  البرهــان: 
م٤٤/٦، ١٠٦، ٢٠٤، ٤٢٠

البزازية م٤٨/٢• 
بستان فكر المنهج: لعبد اهللا بن محمد بن • 

أحمد ميارة م٣٨/١
الحارث •  الباحث عن زوائد مســند  بغية 

م٣٦٨/٥
باعلوي •  لعبد الرحٰمن  المسترشدين:  بغية 

م٤٨٩/١، م٢٦٤/٤
م٢٦٦/١، •  بلغة السالك: ألحمد الصاوي 

٤٨٩، م٦/٣، م٣٢/٥
م٤٣/١، •  (للعيني)  الهداية:  البناية شــرح 

 ،١٧٨ م٨٣/٣،  م٣٢١/٢،   ،٤٥٩  ،٣٦٨
٢٧٣، ٢٧٩، ٤٠٧، ٤٦٠، م٢٦/٤، ٣٢، 

م٢١/٥، م٢٢٧/٦
بهجة قلــوب األبــرار: لعبد الرحٰمن بن • 

ناصر م٤٥٩/٥
بهجة قلوب األسرار: للسعدي م٣٧٣/١• 
بهجــة المحافل وبغية اآلمــل: للعامري • 

م٣٨١/٦
البيان: للعمراني م٤٢٠/٣• 
الكندي •  إبراهيم  لمحمد بن  الشرع:  بيان 

 ،١٧٧  ،١٥٢  ،١٤٤  ،١٤٢ م٦٤/١، 
 ،٢٣٠، ٢٩٨، ٣٠١، ٣١٢، ٤١١، ٤١٤
 ،١٠١ م٧٢/٢،   ،٤٦٩  ،٤٦٧  ،٤٣٤
 ،٤٥٨  ،٤٢١  ،٤٠٨  ،٣٠١  ،٢٣٧
 ،٣٤٤  ،١٨٣ م١٩/٥،   ،٣٧٥ م٢٩٦/٤، 

م٣٢٦/٦، ٤١٤، ٤٤٣

بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابن • 
الحاجب م٤٤٤/٦

م٤٧٠/١، •  البيان والتحصيل: البن رشــد 
م١٣/٣،   ،٤٦٣  ،٤٢٧  ،٣٤٩ م٢٦٩/٢، 
٩٤، ٤٠٤، ٤٠٨، م٨/٤، ١٨، ٩٤، ١٥٣، 
٢٥٢، ٢٨٢، ٢٨٧، م٧٧/٥، ١٥١، ١٦٢، 

١٩٢، ٢٠٧، م٢٠٤/٦، ٣٨٧

ä

الزيــدي •  للعنســي،  المذهــب:  التــاج 
م٧٥/٢،   ،٢٥٢  ،٢٤٢  ،٢٠٥ م١٦٢/١، 
 ،٣٥٠  ،١٧٠ م١٦٢/٣،   ،٢٦٥  ،١٢٠

م٣١/٤، م٤٠/٥، ١٦٣، ٢٤٤
التاج المنظوم: للثميني م٤٤/٤• 
التاج واإلكليل م٤٦٤/١، م٨٧/٢، ٤٦٨، • 

م٩/٤،   ،٤٠٨  ،٣٨٠  ،٣٥٥ م٢٣٨/٣، 
١٥٣، ٢٣١، ٢٣٢، ٣٩٣، م٢٧٥/٥

التاجي (كتاب) م٤١/١• 
تاريــخ الخلفــاء: للســيوطي م٢٩٧/٣، • 

م٥١/٦
تاريخ العرب: للمؤرخ الفرنسي «سدني» • 

م٣٢٧/٣
تاريخ واسط: لنهشل م٣٧٣/٤• 
الدبوســي •  زيد  ألبــي  النظر:  تأســيس 

م٣٢/١، ٥٨، ٣٠٢، ٣٢٦
التبصرة: البن فرحون المالكي م٣٣١/٢• 
التبصرة: للشيرازي م٢٠٩/٤، م٣٤٠/٦• 
م١٥٩/٢، •  للزيلعــي  الحقائــق:  تبييــن 
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م٣٨/٣، م٣٤٨/٤، ٣٨٤، م٩٨/٥، ١٤٥، 
١٩٢

التتارخانية م٤٦٠/٤• 
التتمة م١٤٢/٢• 
التجريد م٢٦٧/١• 
للمــرداوي •  التحريــر:  شــرح  التحبيــر 

الحنبلي م٤٧٣/١، م١٠٦/٦
تحفة الفقهاء م٢٨٩/١، م٢٥٧/٢، ٤٥٥، • 

م١٨٢/٣، م٢٨٦/٤، م٣٨٧/٦
م٢٠٨/٣، •  للهيثمــي  المحتــاج:  تحفــة 

٣٤٦، ٤٢٥، ٤٣١، م٣٣/٤
الملوك: ألبــي بكر بن عبد القادر •  تحفة 

الرازي م٣٦١/٤
والنظائر: •  األشــباه  شرح  الباهر  التحقيق 

لمحمد بن هبة اهللا التاجي م١٦/١، ٤٠
للزنجاني •  األصول:  على  الفروع  تخريج 

م٥٩/١
الترغيب والترهيب: للمنذري م٤٥٣/٥• 
تصحيح الفروع: للمرداوي م٢٥/٣• 
التعليق: البن أبي هريرة م١٣٤/١• 
التعليل فــي القواعد الفقهيــة وأثره في • 

الكبش  لمحمــود  الشــافعية:  عند  الفقه 
م٥٢/١

تفسير ابن كثير م٣٩١/٥• 
تفسير ابن وهب م٤٢٥/٢• 
تفسير الثعلبي م٣٢٤/٥• 
تفســير الرازي (الفخر) (مفاتيح الغيب) • 

م٣٥٩/١، م٧١/٢، م٤٥٧/٣

تفسير الزمخشري م٤١٩/٥• 
تفسير السمعاني م١٨٦/٢• 
تفسير مجاهد م٤٠٣/٥• 
تفسير محمد رشيد رضا م١٢٨/٦• 
م٤٨٦/١، •  حيــان  مقاتل بــن  تفســير 

م٣٠٧/٢
التقريب: لسليم الرازي م٦٤/٦• 
التقريب واإلرشــاد: ألبي بكر الباقالني • 

م٤١٠/٥
المشهور •  الفوائد،  وتحرير  القواعد  تقرير 

بـ القواعد: البن رجب الحنبلي م٥٦/١
التقرير والتحبير م١٤٢/٦• 
الدبوســي •  زيد  األدلــة: ألبــي  تقويــم 

م٤٥٦/٤
تقويم النظر م٤٤٤/١• 
تلبيس إبليس: البن الجوزي م٤٢٣/٥• 
التلخيص: البن القاص م٤٢/١• 
التلخيــص: إلمــام الحرميــن الجويني • 

م٤١٠/٥
لعبد الوهاب •  المالكي:  الفقه  في  التلقين 

 ،٤٦١ م٢١٥/٢،  م٣٦٩/١،  المالكــي 
م٣٧٧/٣، ٤٢٠، م١٧٠/٤

التلويح: إللكيا الطبري م٤٥/٦• 
التلويح علــى التوضيــح، لمحمد علي • 

صبح: للتهانوي م١٥/١
التمهيد م٨٠/٣، ٢٠٣، م٢٢٦/٤، ٢٢٧• 
 • ،٤٦٧ م٩٤/١،  عبد البــر  البن  التمهيد: 

م٦٢/٢، ٩٣، ٤٢٤، م٥٧/٣، م٩١/٤



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٣٤٤

الحنبلــي •  الخطــاب  ألبــي  التمهيــد: 
م٣٥٦/٦

التمهيد في تخريج الفروع على األصول: • 
لألسنوي م٣٠١/١، ٣٦٠، م٤٥/٥، ٦٤، 

م٤٤/٦، ١٦٥، ٤٢٨
التنبيهات: للقرافي م١٨٩/٤• 
التنبيه: م٣٣٢/١• 
التنبيه في الفقه: للشيرازي م٣٧٤/٣• 
تنقيح الفصول م٢٣٢/٥، م١٠/٦• 
تنوير األذهان والبصائر في شرح األشباه • 

والنظائر: البن خير الدين م٤٠/١
تنوير البصائــر على األشــباه والنظائر: • 

الحنفي  الغــزي  التمرتاشــي  لصالــح 
م٤٠/١

م٢٨٢/٢، •  المدونــة  (اختصار)  تهذيــب 
م١٣/٣، ٣٥، م٤٢٨/٤، م١٩٢/٥

توجيه النظر: للجزائري م٤٤/٤• 
م٨١/٦، •  م٣٦٥/٥،  م٣٧٥/٢،  التــوراة 

١٩٥، ١٩٧، ٢٠٢
التوضيح م٤٠٩/٣• 
توفيق اإلله في شرح فن األشباه: لسنبل • 

زادة م٤٠/١
التيسير: للداني م٤٣/٦• 
تيسير التحرير: للحنفي م٤٥١/٤• 

ç

الثمــر الداني شــرح رســالة ابــن زيد • 
القيراوني م٢٣٨/٢، م٥٠/٤

ê

الجامع: البن بركة (محمد) م٦٤/١، ٦٦، • 
م٤٥٢/٢،   ،٣٠١  ،٢٩٨  ،٢٣٠  ،١٤٢

م٢٤١/٣، م٣٥٣/٦، ٤١٢
الجامع: البــن جعفر (محمد) م٢٢٢/٢، • 

م٦٢/٤
الجامع: ألبي جعفر م٤٢٣/١• 
الجامع: ألبي محمد م٥٥/٣• 
الجامع: لسلمة بن مسلم م٧٦/١• 
جامع أركان اإلسالم: للخروصي م٢٢/٣• 
جامع األمهات م٢١/٥• 
جامــع بيــان العلــم: البــن عبد البــر • 

م٤٢٨/٥، ٤٥٣، ٤٥٥
الجامع الصغير م٧٩/٥، م١٧٠/٦• 
العلــوم والحكم: البــن رجب •  جامــع 

الحنبلي م٣٠١/٤
جامع الفصولين م٤٨٨/١، م١٧/٢• 
م١١٣/٢، •  م٣٣٢/١،  للشــافعي  الجديد: 

م١٤١/٣
جمع الجوامع م٢٠٧/٦• 
جواهر العقود: للمنهاجي ج١٦٠/٢• 
الجوهرة م٩٨/٤، ٤٧٤، م٣٨٩/٥• 
م٥٠٦/١، •  للقانــي  التوحيــد:  جوهــرة 

م٤٠٦/٥
اليمني، •  للزبيــدي،  النيــرة:  الجوهــرة 

م١٧٨/٣،   ،٤٥٩ م٣٦٣/١،  الحنفــي 
٤٦٠، م٩٤/٤، م٣٣٢/٥
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ì

الحاشية: للزيدي م٤٠٤/٣• 
حاشية ابن عابدين م٢٦٢/١• 
حاشــية ابن القيــم على عــون المعبود • 

م٥٩/٢، ١٧١، م٣٤٠/٥
الخطيــب •  علــى  البجيرمــي  حاشــية 

م١٤٣/٢، م١٩٣/٥
الجوامع •  علــى جمــع  البناني  حاشــية 

م٢٤٤/٦
المحلي، •  البنائــي على شــرح  حاشــية 

الجالل م١٩/١
حاشية الترتيب: ألبي ستة م٩٩/٢• 
م١٢/٤، •  الجاللين  الجمل على  حاشــية 

م٧٥/٥، ١٢٧، م٢٥٠/٦
حاشية خميس بن سعيد م٤٦٢/٢• 
الكبير •  الشــرح  على  الدســوقي  حاشية 

م٢٥٤/١، ٣١٤، م٢٣٨/٢
م٣٢٨/١، •  المربــع  الــروض  حاشــية 

م٦٢/٣، ٤٤٧، م٧٢/٤
حاشية روضة الناظر م٢٥/٦• 
حاشية شرح األزهار م٢٠٩/٥• 
التحريــر •  علــى  الشــرقاوي  حاشــية 

م٤٢٧/٢، م١٦٨/٣
الصغير •  الشــرح  على  الصاوي  حاشية 

م٤٣/٥،   ،٢٣٩ م٤٢/٣،  م٤٠٨/٢، 
م٢٥٠/٦

الفالح •  مراقي  على  الطحطاوي  حاشــية 
ج٢٢٠/٣

العاصمــي على •  حاشــية عبد الرحٰمــن 
الروض المربع م٢٠٢/٦

الطالب •  كفايــة  علــى  العدوي  حاشــية 
م٦/٢، م٣٤٩/٣، ٣٦٩، م٥٠/٤، ٣٦١

حاشية العطار على جالل الدين المحلي • 
م١٠٦/٦، ٣٩٩

حاشية قليوبي وعميرة م٣٢٦/٢، م٥١/٤• 
اإليضاح •  على  ســعيد  محمد بن  حاشية 

م٢٥٩/٢
أبي ســتة •  حاشــية محمد بــن عمر بن 

الحربي م٤٥٥/١، م٤٥٥/٢، م١١٨/٤
حاشية منهج الطالبين م٦٧/٢• 
الحاوي الصغير م٤٢٩/٦• 
م١٠٩/١، •  للمــاوردي  الكبير:  الحاوي 

 ،٢٠٢، ٢٨٣، ٢٨٦، ٣٨٨، ٤٣٢، ٤٦٨
 ،٣٢٣  ،٢٧٩  ،٢٧٣ م٨٩/٢،   ،٤٧١
٣٥٠، ٤٦١، ٤٦٨، م٤٦/٣، ٥٢، ٢٣٥، 
 ،٣٠١ م٢٨٨/٤،   ،٤٦٩  ،٤٠٩  ،٣٨٣

٤١٩، م١٧/٥، ٧٩، م٥٥/٦، ٣٨٨
الشــيباني •  الحســن  لمحمد بن  الحجة: 

م٣١٥/٤
الحجــة على أهــل المدينــة م٢٨٤/٢، • 

٣١٨، م٣٩٣/٣
حدائق األزهــار م٢٢٠/١، ٢٩٥، ٣٢٩، • 

 ،٣٠٣  ،١٥١  ،١٤٣ م٢١/٢،   ،٤٣٨
٣٠٩، ٣٢٣، ٤٥٦، م٦٢/٣، ٧١، ١٧٣، 
م٢٣٢/٤،   ،٢٦٩  ،٢٣٦  ،١٩٠  ،١٧٦

٢٩٣، م١٢٣/٥
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حليــة األوليــاء: ألبي نعيــم م٢٧٤/٤، • 
م٤٢٨/٥، ٤٥٣

حياة الصحابة: للكاندهلوي م٥٩/٦• 
الحيل: ألبي حاتم القزويني م٤٢/١• 

ñ

الخراج: ألبي يوسف صاحب أبي حنيفة • 
م٢٩/١، م١٧٤/٥

الخرشي على مختصر خليل م٣٢٧/١• 
الخصال: ألبي بكر م٤٢/١• 
الخالصة الفقهيــة: لمحمد علي القروي • 

م١٨/٤

O

الدر الثمين والمورد المعين: لمحمد بن • 
أحمد ميارة م١١٢/٣

الدر المختار م٤٢٧/٢، م٣٤٨/٣، ٣٦٧، • 
م١٨٩/٤، م٢٦٨/٥

درر الحكام في شــرح مجلــة األحكام: • 
م١٧٤/٢،  م٤٧/١،  أفنــدي  حيدر  لعلي 
م١٨٨/٤،   ،٣٦٨ م٢٨٠/٣،   ،٢٣٧

م٤٣١/٦
التنزيه: البن •  بأكف  التشــبيه  دفع شــبه 

الجوزي م٣٨٩/٥
م١٤٣/٢، •  المطالب  لنيــل  الطالب  دليل 

م٣٧٠/٣، م٣٧١/٤
دليــل الفالحيــن: للبكــري الصديقــي • 

الشافعي م١٥٩/٤، ٤٧٢

الديباج المذهب م٣٣/١• 
الديوان م١٧٠/٢، ١٧١، م٨٩/٣• 

P

م١٠١/١، •  المالكي  للقرافــي  الذخيرة: 
 ،١٠٥، ١٧٤، ٢٦٢، ٢٨٢، ٢٨٩، ٤٣١
 ،١٩٩  ،١٤٩  ،٩١  ،٧٣ م٤٥/٢،   ٤٦٤
 ،٢١٧  ،١٧٥ م٤٥/٣،   ،٢٦٩  ،٢٤٣
 ،٦٠ م٤٩/٤،   ،٤٥٢  ،٣٩٩  ،٢٨٠
 ،١١٣، ١٨٩، ٢٣١، ٢٦٢، ٢٨٢، ٣٦١
 ،٣٢٥ م٩٥/٥،   ،٤٣٣  ،٤٠٢  ،٣٧٦

م٢٢٦/٦

Q

م٣٥/٣، •  م٢٨/١،  للشــافعي  الرســالة: 
م٢٠٤/٤، م١٠٢/٦، ١٠٣، ٣٨٦

ابن الحاجب •  رفع الحاجب عن مختصر 
م٣٥٣/٦

الرواة عن مالك م٤٥١/٥• 
الروح: البن القيم م٧٥/٥• 
الــروض المربع شــرح زاد المســتقنع: • 

لمحمد صالح العثيمين م٢٨٣/١
الروضة: للماوردي م٢٥٠/٢• 
 • ،١٧٥ م٤٢/١،  للنووي  الطالبين:  روضة 

٣٢٢، م١٤٧/٣، م١٠١/٤، ١٨٩، ٢٤٢، 
م٨١/٥، م١٧٢/٦

م٣٥٩/١، •  قدامــة  البن  الناظــر:  روضة 
٣٦٠، م٨١/٦، ١٧٥
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م٤٢/١، •  حامــد  أبــي  للشــيخ  الرونق: 
م٣٤٥/٢

رياض الصالحين: للنووي م١٣٨/٤• 

R

زاد المستقنع م٤٤٧/٣• 
الزكاة (كتاب): للحربي م١٧٠/٦• 
الزهد والرقائق: لنعيم م٨٧/٥• 
الزواجر: البن حجر الهيثمي م٣٤٥/٥• 

¢S

مالك: ألبي •  اإلمام  قواعد  إلى  الســالك 
العباس، أحمد الونشريسي م٣٨/١

ســباحة الفكر في جــواز الجهر بالذكر: • 
لمحمد عبد الحي اللكنوي م١١١/٣

سبل الســالم: للصنعاني م٩١/١، ٥١٢، • 
م١٤٦/٢، ١٥٤، م١٥٠/٤، ٢٢٨، ٢٣٦، 

٢٨٣، ٤٢٥، م٣١٠/٥
السراج الوهاج: للعمراني م٢٢٢/١• 
سنن ابن ماجه م٨/١، م٤٢٢/٣• 
م٤٥٠/٣، •  م٨/١،  داود  أبــي  ســنن 

م٤٥٧/٦
سنن الترمذي م٨/١• 
سنن الدارقطني م٨/١، م٣٧٧/٢• 
سنن سعيد بن منصور م٣٢٤/٣• 
السنن الكبرى: للبيهقي م٨/١، م١٩٤/٣، • 

٤٥٥
سنن النسائي م٢٢٢/٦• 

سير أعالم النبالء: للذهبي م٣٢٥/٣• 
الحسن •  محمد بن  لإلمام  الصغير:  السير 

م٢٩١/٤
الحســن •  لمحمد بــن  الكبيــر:  الســير 

الشيباني م٢٩/١، م٧٩/٥، م١٧٠/٦
السيل الجرار: للشوكاني م٨٨/٢، ٤٦٤، • 

م١٨٣/٣، ٢٣٠، ٢٣٦، ٣٩٦، م٢٨٩/٤، 
٣٥٤، ٤٤٨، م٣٣/٥، ١٢٣، ٢٣٢

¢T

الشاطبية م٤٣/٦• 
الشامل: البن الصباغ م٤٢/١• 
الشامل الصغير م٢٨٩/٥• 
شرح ابن رزين م٣٣١/٢• 
العيد •  دقيق  النووية: البن  األربعين  شرح 

م١٠٥/٥
مفتاح، •  لعبد اهللا بــن  األزهــار:  شــرح 

م٢٩/٢، ٣٢،  م٢٦٣/١، ٢٧٤،  الزيدي 
 ،٢٧٥ م٣٩/٣،   ،٣٩٢  ،٣٥٢  ،١٠٨
 ،٢٥٤  ،٥٧  ،٥٢  ،٣١ م١٢/٤،   ،٤١٢

٣٠٤
ــنة: لاللكائي •  شــرح اعتقــاد أهــل الس

م٣٥١/٣
شرح البخاري: البن بطال م٤٥١/٥• 
م٢٦٤/٣، •  للعينــي  البخــاري:  شــرح 

م٤٦٣/٤، م٥١/٥
األمير، •  إلســماعيل  اآلمل:  بغية  شــرح 

الزيدي م٢٦٠/١، م١٨٦/٣
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م٢٥١/١، ٢٥٦، •  التجريد: للزيدي  شرح 
 ،٥٠١  ،٤٠١  ،٣٨٨  ،٢٧٧  ،٢٦٠
م٢١٦/٢، ٣١٦، ٣٣٢، ٤٢٩، م٢٨٧/٣، 

٣٧٠، م١٢٢/٤، م٢١٦/٥
شرح التحرير: ألبي طالب م٣٩٦/١• 
م٣٠٨/٢، •  للتفتازانــي  التلويح،  شــرح 

م١٧٤/٦
شرح التنبيه: البن يونس م٤٥/٦• 
شــرح تنقيح الفصول: للقرافي: م٨٢/٥، • 

م١٤٠/٦، ١٤٣، ٣١٥، ٣٥٠، ٤٣٤
للقاضيخان •  الصغيــر:  الجامــع  شــرح 

م٤٣/١
شرح الجمل على المنهاج م٢٤٠/٥• 
للشــوكاني •  األزهــار:  حدائــق  شــرح 

م٢٠٨/٣، م١٢٣/٥، ٢٦٩
م٩١/٦، •  الموطــأ  على  الزرقاني  شــرح 

٤٤١
لعبد الكريــم •  الترمــذي:  ســنن  شــرح 

الخضير م٣٣٥/٤
نة: للبغوي م٣٢٣/٦•  شرح الس
بطال •  البخــاري: البــن  شــرح صحيح 

م٤٠٣/٢
شرح صحيح مسلم: للنووي م٥٩/٢، ٧٦، • 

م١٣١/٤،   ،٤٦٣  ،٢٦٤  ،٢٠٣ م٥٧/٣، 
 ،٣٨٠  ،٣٧١  ،٣٦٤  ،٢٢٢  ،١٦١  ،١٤٣

٤٥٤، م٧٧/٥، ٣٣٤، م٤٤/٦
الشرح الصغير م٢٨٠/٥• 
الشرح الصغير: للدردير م٣٢١/١• 

رجب •  البــن  الترمــذي:  علــل  شــرح 
م١١٢/٥

م٢٠٠/٢، •  م٤٦٥/١،  الكبيــر  الشــرح 
م٣٠١/٤، م١٧١/٦

م٢٢٣/١، •  قدامــة  الكبير: البن  الشــرح 
م٤٦١/٣،  م٨٩/٢،   ،٤٦٨  ،٤٣٨  ،٣٢٨

م٤٦٥/٤
الشرح الكبير: للدردير م١٩٦/١، م٢٤٠/٥• 
م٤٢/٣، •  للرافعــي  الكبيــر:  الشــرح 

م٢٤١/٤، م٢٦/٥، ٢٦٢
الشرح الكبير: للزركشي م٤٢٢/٤• 
أطفيش •  للقطــب  النيــل:  كتاب  شــرح 

م١٩٦/٢،   ،٤٩٤  ،٣٩٩ م١٠٤/١، 
 ،٣٨٤ م١٦٩/٥،  م٩٦/٤،  م٤٣٩/٣، 

م٢٥٧/٦
للفتوحــي •  المنيــر:  الكوكــب  شــرح 

م٣١/٦،  م١٨٥/٣،  م٣٠٩/٢،  م٤٧٥/١، 
٢٠٨، ٢١٠، ٣٥٤

شرح المية ابن النضر م٦٨/٣• 
شرح المجلة م٣٢٧/١، م١٦٢/٢، ٣١٧، • 

م٣١٥/٤
شرح المجلة: لألتاسي م٣٣١/١• 
شرح المجلة: لألستاذ علي حيدر أفندي • 

م٢٨١/١
شــرح مختصر ابــن الحاجــب = بيان • 

المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
للزركشــي •  الخرقــي:  شــرح مختصــر 

م٣٦/٣، م١٩٠/٦
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شــرح مختصر خليل: للخرشي م١٠/٣، • 
٢١، ٦٧، ٣٨٠

شرح مختصر الروضة: (للطوفي) م٣٤١/٢، • 
م٤٥٢/٤، م١١٦/٦، ١٤٣، ٣١٦

شرح المشكاة: للطحطاوي م٤٦٧/١• 
شرح المقنع م١٨٩/٤، م٣٨٨/٦• 
شرح الممتع على زاد المستقنع: لمحمد • 

 ،٤٦٦ م٤٠٢/١،  العثيميــن  صالــح 
م١٢٦/٤، م١٧/٥، ٧٧، م٣٢٣/٦

شرح مناهج السالكين: للسعدي م٤٩٠/١• 
شرح المنتخب: ألحمد بن علي المنجور • 

م٢٢٢/١
شرح المنتقى: للشوكاني م٢٥١/٦• 
للبهوتــي •  اإلرادات:  منتهــى  شــرح 

م٣٤٣/٢، م٢٢/٣، م٤٣/٥
شرح المنهج المنتخب: للمنجور م٣٨/١• 
شرح المهذب: للنووي م١٩٦/١، ٣٠٥، • 

 ،١٤٧ م٢٤/٣،   ،١٦٧ م١٦٥/٢،   ،٣١٤
١٧٩، ٤٥٤، م٣٨٢/٦

شرح الموطأ م٣٦٤/٤• 
شرح الموطأ: للخضير م١٤١/٢• 
م٥١١/١، •  للزرقانــي  الموطــأ:  شــرح 

م٢٦٤/٣
شرح الهداية = البناية شرح الهداية• 
الشرقاوي على التحرير م٣٢٨/١• 
الشعب: للدارقطني م٤٥٣/٥، ٤٥٤• 
شعب اإليمان: للبيهقي م٤٢٨/٥، ٤٥٣، • 

٤٥٤

¢U

صحف إبراهيم م٧٥/٥• 
صحف موسى م٧٥/٥• 
صحيــح ابــن حبــان م٨/١، م٤٦٣/٣، • 

م٥٠/٥
صحيح ابن خزيمة م٨/١• 
صحيح البخاري م٨/١، ٣٧٣، م٣١٦/٢، • 

 ،٣٥٢  ،٣٢٥  ،٣٢٣  ،٢٦٥ م٣٣/٣، 
م٧٢/٥،   ،٣٦٥  ،٣٣٤  ،٢٩٧ م٢٨٩/٤، 
١٠٩، ٢٩٩، ٣٥١، ٣٩٣، م٢٥/٦، ٣٤، 

١٩٧
م١٠٣/٢، •  م٨/١، ٣٧٣،  صحيح مســلم 

م١٧٢/٤،   ،٣٥٢  ،٢٦٥ م٣٣/٣،   ،٣١٦
م٤٨/٥،   ،٣٦٥  ،٢٩٧  ،٢٨٩  ،٢٣٦

١٦٩، ١٧٠، ٣٩٣، ٤٤٨، م٢٥/٦
صحيفة الرضا م٧٧/٢• 
لعبد الفتاح •  العلمــاء:  صفحات من صبر 

أبو غدة م٣٤٢/٣
صفوة االختيار م٣١٦/١، ٤٧٢• 
وتطبيقاتها •  الحظــر  بعــد  األمــر  صيغة 

الفقهية: لمهند المصري م٥٢/١

¢V

الضابط: للغزالي م٣٤٦/٥• 
الضعفــاء والمتروكيــن: ألبــي الفــرج • 

م٣٤٠/٤
الضوء: للحنفي م٣٨٥/٤• 
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الضياء: لسلمة بن مسلم العوتبي م٦٤/١، • 
١٤٤، م٣٩٩/٢، م١٨٨/٣، م١٨١/٦

•

الطراز: للعلوي م٤١٠/٥• 
طرح التثريب في شرح التقريب م٧٧/٢، • 

م٣٣٤/٥
م٤٠٣/١، •  للســالمي  الشــمس:  طلعــة 

 ،١٤٩ م٣١/٦،  م٢٤٨/٥،  م٤١٤/٢، 
١٨١، ٢٣١، ٣٠٠، ٣٥٨

طيبة النشر في القراءات العشر م٤٣/٦• 

´

العبرات: للمنفلوطي م٤١٦/٥• 
العتبية م٤٧٨/١، م٩٠/٤• 
العدة م٤٢٧/١، م١١٠/٥• 
العدة: ألبي يعلى م٣٩٦/٦• 
عدة البروق في تلخيص ما في المذهب • 

ألحمــد  والفــروق:  الموضــوع  مــن 
الونشريسي م٣٨/١

م٤٥٦/٢، •  للمقدسي  العمدة:  العدة شرح 
م٤٣/٣، م٢٣٢/٤

العقد التليد اختصار الدر النضيد م١٩٣/٤• 
عقود الجمان: للصالحي م٢٢١/٤• 
عمدة ذوي البصائر لحل مهمات األشباه • 

والنظائر: للشــيخ إبراهيم البيري المكي 
م٤١/١

عمدة الفقه: البن قدامة م٤٥٦/٢• 
عمدة القــاري: للعينــي م١٢/٢، ١٠٦، • 

م٣٢٣/٦
العناية م٤٣/١، م٣٥/٢، ٢٣٢، م٢٣٨/٣، • 

٢٧٠
عون المعبود م٧١/٥، ٩٠• 
عيون المسائل: للفارسي م٢٤٩/٢• 

Æ

الغاية م٤٣/١، م٢٢٣/٦• 
غاية البيان م٤٣/١• 
غاية البيان: البن رسالن م١٥٧/٤• 
غاية البيان: للرملي م٥١/٤• 
الغاية شرح الهداية: للسخاوي م٤٥٤/٤• 
الفروع •  فــي توضيــح  المأمــول  غايــة 

لألصول: للمؤلف م٤٦/٢، م١٩٨/٦
غاية الوصول: لألنصاري م٣٩٣/٦• 
الغرة المنيفة م٩٨/٥• 
األشــباه •  شــرح  البصائر  عيــون  غمــز 

 ،٤٠ م١٦/١،  الحموي  ألحمد  والنظائر: 
م٣٢٠/٢

الغيث (كتاب) م٣٥٢/٢• 

±

فتاوى الحناطي م٤٥٠/٢• 
الفتاوى الشرعية: البن عثيمين م١١٣/٣• 
الفتاوي الكبرى: للهيثمي م٤٣١/٦• 
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الفتاوى الهنديــة: لنظام الدين م٣٢٧/١، • 
م١٥٣/٣

الفتح م٥٦/٢، ٢٣٢• 
فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقالني • 

م١٣٤/٣،   ،٢٠٩  ،١٩٩  ،٩٧ م٩٣/٢، 
 ،٣٣٩  ،٢٤٨  ،١٦٢ م٧٢/٤،   ،٣٥٣

٣٨١، ٤٤٧، م١٠/٥، م٤٩/٦، ٢٠٣
فتح الرحموت م٤٥٤/٤• 
فتح العزيز م٣٠٥/٢• 
فتح القديــر: للكمال بن الهمام م٤٣/١، • 

م٢٤٩/٥،   ،٤٣٣ م١٥٣/٤،  م٤٤٣/٢، 
م١٣٤/٦

فتــح الوجيــز شــرح العزيــز: للرافعي • 
م٤٢/١

والفوائد •  القواعــد  فــي  البهية  الفرائــد 
الفقهية: لمحمود حمزة الحسيني م٥٧/١

الفروع: البن مفلح م١١٩/٢• 
 • ،٤٦١ م٢٥/٣،  للمــرداوي  الفــروع: 

م٤٠٢/٤
الفروع: للمقدسي م١٤٧/٣• 
الســامري •  محمد  لعبد اهللا بن  الفــروق: 

م٣٣/١
 • ،٦٠  ،٣٣ م٢١/١،  للقرافــي  الفــروق: 

١٧١، ٢٦٦، ٣٦٠، م١٢٤/٢، م٤١١/٤، 
م٢٣/٦، ٣٩٣

الفصول م٣٣١/٢• 
الفصول اللؤلؤية م٣٥٩/١• 
فضل العلم: للمرهبي م٤٥٥/٥• 

فقه أهل المدينة: للكافي م٢١٣/٣• 
فقه اللغة: للثعالبي م٤٦٠/٢• 
الحســن •  لمحمد بن  الســامي:  الفكــر 

الحجوي م١٤٦/٦، ٤٣٤
التشــريع في اإلســالم: لصبحي •  فلسفة 

محمصاني م٤٨/١
النفراوي •  لرضا فرحات  الدواني:  الفواكه 

 ،٢٦٩ م٢٠٠/٢،   ،٤٦٤ م٣٦٣/١، 
م٢١٧/٣، م١٦٦/٤، ٢٩٢، م٣٦/٥

فيض القدير: للمناوي، الحنفي م٣٧٢/١، • 
 ،٩٦  ،٦٨ م٥٨/٢،   ،٤٩٩  ،٤٨٥  ،٣٨٧
م٢٤٧/٤، ٢٥٩،  م٢٦١/٣،   ،١٩٨، ٢٢٦
 ،٤٧٢  ،٣٥٦  ،٣٤٥  ،٣٣٩  ،٢٧٤

م١٥٨/٥، ٣٧٦، م٣٢/٦، ٣٤

¥

قاعــدة التصــرف علــى الرعيــة منوط • 
بالمصلحة: ألحمد خالد م٥١/١

القاعدة الكليــة، إعمال الكالم أولى من • 
إهمالــه وآثارها في األصــول: لمحمود 

هرموش م٤٩/١
القاعدة الكلية: ما يشق االحتراز عنه فهو • 

عفو: لزيد بكار زكريا م٥١/١
بتغير •  األحــكام  تغيــر  ينكر  ال  قاعــدة 

األزمان: لسها مكداش م٥١/١
خميس •  لجميل بــن  الشــريعة:  قاموس 

 ،٤٥٧ م٢٠٢/٣،  م١٩/٢،  الســعدي 
م٣٥١/٤، م٢٥/٥، ٣٥٩، ٣٦٠
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القبس م٢٦٢/٤• 
م١١٣/٢، •  م٣٣٢/١،  للشــافعي  القديم: 

م١٤١/٣، م٣٥٨/٥، م١٦٢/٦، ٣٩٢
المختار •  الدر  لتكملــة  األخبار  عين  قرة 

م٢٨٥/١، م٤٦٣/٢، م٣٤٠/٣
قضاة البصرة: لعمر بن شيبة م٣٩٥/١• 
قواطع األدلة: للسمعاني م٤٥/٦، ١٣٩• 
م١٩٣/١، •  الحنبلي  رجب  البن  القواعد: 

م٨٨/٤
القواعد: البن اللحام م٣٦٥/٦، ٤١٤• 
القواعد: لألصفهاني م٣٥٧/٦• 
قواعد: للعالئي م٢٠/١• 
القواعد: للكرخي م٢٣٠/١• 
القواعد: للمقري المالكي م٣٦/١• 
قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنام: • 

للعز بن عبد السالم م٣٣/١، م٤٥٠/٦
من •  وشــيء  والفقهية  األصولية  القواعد 

تطبيقاتها من خالل كتاب التسهيل، البن 
جزي المالكي: للمبــارك جمال أوطاس 

م٥٢/١
لعبد الرحٰمن بن •  مالــك:  اإلمــام  قواعد 

يوسف المسجيني أبو محمد م٣٩/١
القواعــد الفقهية: البــن قاضي الجبل • 

م٣٦/١
الحصنــي •  لإلمــام  الفقهيــة:  القواعــد 

الشافعي تقي الدين م٣٧/١
بالمذاهب •  المقــارن  الفقهيــة  القواعــد 

اإلسالمية م٩/١

القواعد الفقهية من خالل كتاب المعونة • 
علــى مذهب عالــم المدينــة، للقاضي 
أقلوش  لبلقاســم  المالكي:  عبد الوهاب 

قراري م٥٢/١
عثمان •  لعلي بــن  الفروع:  فــي  القواعد 

الغزي م٣٦/١
القواعد في فروع الشــافعية: لمحمد بن • 

إبراهيم الجاجرمي م٣٣/١
القواعد في الفقه: البــن رجب الحنبلي • 

م٣٦/١
الدين بــن •  لنجــم  الكبــرى:  القواعــد 

سليمان بن عبد القوي الطوفي م٣٦/١
قواعد المصلحة والمفســدة عند شهاب • 

الدين القرافي: لقندوز الماحي م٥١/١
القواعد المنظومة: البن الهائم المقدسي • 

الشافعي م٣٧/١
القواعــد النورانية الفقهيــة، البن تيمية • 

م٣٦/١، ١٥٥، م١٥٤/٣
عبد الهادي •  البــن  والضوابط:  القواعــد 

م٣٧/١
القواعــد والضوابط الفقهيــة من خالل • 

مواهب الجليل: لمصباح أبيش م٥٢/١
اللحام •  البن  األصولية:  والفوائد  القواعد 

م٣٧/١، ٦٠
قوانين األحكام الشرعية م١٧٠/٣• 
القوانين الفقهية: البــن جزي م١٦٢/٢، • 

م٢٧٥/٣، م٢٧٢/٤
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∑

م٩١/١، ١٠٩، •  قدامــة  الكافــي: البــن 
 ،٦٩  ،٣٨ م٣٢/٢،   ،٤٧٢  ،٤٠٩  ،٣٢٨
 ،٣٩٦ م٢٤٠/٣،   ،٤٠٥  ،٣٦٦  ،٣١٣
م١٩/٤، ٦٩، ٩٤، ٤٢٨، م١٢٣/٥، ١٥٠

الكافي: للكليني م٥٦/٦• 
الكافي: البن عبد البر م٢٠١/٥• 
الكافي في فقه أحمد بن حنبل م٢٨٩/١، • 

م٨/٥
الكافي في فقه أهل المدينة م٤٥٥/٢• 
الكافــي فــي فقه أهــل المدينــة: البن • 

عبد البر م٤٣١/١
الكبير: •  المعجــم   = للطبرانــي  الكبير: 

للطبراني
الكتاب: لسيبويه م٣٨٥/٦• 
الكشاف م٤٧٢/٤• 
كشاف اصطالحات الفنون م١٥/١• 
م٣٢٢/١، •  للبهوتــي  القنــاع:  كشــاف 

 ،٤٣٣  ،٣٥٠ م١٦٢/٤،  م٤٦/٣، 
م١٤٨/٥، م٤٣٢/٦

م٣٢٤/١، •  للبــزدوي  كشــف األســرار: 
م٢٩/٢، ٤٤٣، م٢٠٠/٦، ٤٢٧

كشف الظنون م٥٦/١• 
كفاية األخيار: للحصني م٢٥١/٣، ٢٧٤، • 

م١٤/٥
الكفايــة فــي علــم الروايــة: للخطيب • 

البغدادي م٧٦/٦، ٨٣

الكليات: البن غازي المكناسي م٣٩/١• 
م١١٨/٢، •  للحضرمي  الــدري:  الكوكب 

م٣٨/٣

∫

م٥٦/٣، •  م٣٠٦/٢،  م٥٠٥/١،  اللبــاب 
م٢٥/٤، ٢٦

اللباب: لألنصاري الحنفي م١٨٩/٦• 
اللباب: للمحاملي م٤٢/١• 
اللباب: للميداني م٣٧٣/٣• 
اللباب في شرح الكتاب م٣٤٨/٣• 
اللباب في علوم الكتاب: لســراج الدين • 

الحنبلي النعماني م٨٢/٤
لسان الحكام م١٥٠/٥• 
لسان العرب م١٦٥/٣• 
لطائف المعــارف في مــا لألوقات من • 

الوظائف: البن رجب الحنبلي م١٨٤/٢، 
١٨٧

اللمع: ألبي إسحاق الشيرازي م٤٢٨/٦• 
المجالس: •  في صدمــات  العابس  الليث 

إلسماعيل بن معلى م٦٢/١

Ω

المبدع م٤٢٨/٢، م٤٧/٣• 
المبسوط: للسرخسي م١٠٨/١، م٧٩/٢، • 

١٤٥، ٣٠٦، ٤٣٤، ٤٦٧، م٩/٣، ١٨٢، 
 ٤٤٤  ،٤١٩  ،٢٤٢  ،٢٠٤  ،١٩٦  ،١٨٩
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٤٥٩، م١٤/٤، ١٥، ١٧٨، ٢٤٠، ٢٥٥، 
 ،٢٨٢، ٢٩١، ٣٠٣، ٣٩٢، ٤٠١، ٤١٩
 ،٣٢٤  ،٣١٦  ،٢٥٣  ،٢٤١ م٧٨/٥، 

م١٩٨/٦، ٣٦٣، ٣٩٦
مجاز القرآن: ألبي عبيدة م٣٧٧/٦• 
المجالســة وجواهــر العلــم: ألبي بكر • 

أحمد بــن مــروان الدينــوري المالكي 
م٢١٩/٤

الخادمي •  ســعيد  ألبي  الحقائق:  مجامع 
م٤١/١، ٥٧

المجرد م٧٧/٦• 
مجلــة األحــكام العدلية: لعلــي حيدر • 

م٤١/٣،   ،٣٠٧  ،٥٨ م٣٦/١،  أفنــدي 
 ،١٨٩ م٤٨/٤،   ،٣١٠  ،٢٩٤  ،٢٧٢

م٢٣٦/٥، م١١١/٦
مجلة األحكام الفقهية م١٢٢/٥• 
مجلة البيان م٤٢١/٥• 
مجلة جمعيتي م٤٦/١• 
مجمع األنهار م١٥٤/٥• 
مجمع األنهر م٣٤٥/٢، ٣٩٤، م٢٦٧/٣• 
م٤١/٢، •  م٤٦٨/١،  للنــووي  المجموع: 

 ،٤٣١  ،٤٢٠  ،٣٢٥ م٢٧٤/٣،   ،٧٣
 ،٤٣٨  ،٣١١  ،٥٠  ،٣٥ م١٩/٤،   ،٤٤٧

م٢٧/٥، ٣٢، ٢٨٦، ٣٠٦
المجموع المذهــب في قواعد المذهب: • 

للعالني صالح الدين كيكلدي م٣٦/١
المحرر م٣٣٢/١• 

م٧٤/٢، •  الدين  تقي  تيمية  البن  المحرر: 
م٤٠٥/٤

المحرر في الفقه م٣٩/٣، م٩٤/٤• 
م٤١/٤، •  م٤١٤/٢،  للــرازي  المحصول: 

م١٠/٦، ١١١، ١٤٢، ٣٥٨
المحلى: البن حزم م٩٠/٣• 
المحلى على جمع الجوامع م٢٦٥/٦• 
المحيط: البن نجيم م٣٩٠/٤• 
المحيط البرهاني م١١٥/٢، ١٨٩، ٤٦٣، • 

م٢٠/٣، ٣١، ٣٥، ٢٠٦، ٢٤٣، م١٥/٤، 
٣٦٧، م١٩١/٥، ٣٢٥، م٢٢٦/٦، ٤٥٤

المختارة: للضياء المقدسي م٤٤٤/٥• 
م٢٦٩/٣، •  م٣٩١/٢،  للخرقي  المختصر: 

٣٤٦
مختصر البويطي م٤٥/٦• 
مختصر التحرير م٢٠٦/٤، م٣٤٦/٦• 
مختصر التقريب: للقاضي م٢٩٢/٦• 
مختصر المجموع م٣٩٠/٦• 
للزركشــي •  المذهب:  المجموع  مختصر 

الشافعي م٣٦/١
مختصر المزني م٨/٥• 
الوليد بن •  ألبــي  المســتصفى:  مختصر 

رشد م٦٥/٦
مدارج الســالكين: البن القيم م١٣٩/٤، • 

١٤٠
 • ،٤٠٨  ٣٨٨ م٣٦٤/١،  (مالك)  المدونة: 

٤٥٧، م٦/٢، ١٢٦، ١٥٩، ١٦٦، ٢١٤، 
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٢٧٢، ٢٨٥، ٣٩٢، ٤٠٥، م٣١/٣، ٨٥، 
 ،١٧١، ١٩٧، ١٩٨، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٩٤
 ،٣١٣، ٣٤٥، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٩، ٤٠٣
٤٦٦، م٢٧/٤، ٩٠، ١٠٦، ٢٥٢، ٢٨٧، 
٣٠٣، ٣٦٧، ٤٢٠، ٤٦٨، م٧/٥، ١٥٠، 

٢٥٣، ٢٧٣، م١٤/٦، ٣٩٤
المدونة الكبرى: للخراســاني م٣٣١/١، • 

م١١٩/٦
المذاهب اإلســالمية: لمحمد أبي زهرة • 

م٦٣/١
المذهب •  قواعــد  في ضبــط  المذهــب 

أبو  بعظوم،  المعروف  أحمد  لمحمد بن 
عبد اهللا م٣٣/١، ٣٧

مرآة مجلة أحكام عدلية: لمسعود أفندي • 
م٤٧/١

المراسيل: ألبي داود م٣٧٠/٢• 
الرحٰمن بن معمر •  لعببد  مراعاة الخالف: 

النوسي م١٠٤/٣
مراقي الفالح م٤٦٧/١• 
المرقاة م٤٧٨/١• 
مرقاة المصابيح م١٣٩/٤، ٢٤٩• 
مرقــاة المفاتيــح: لمــال علــي القاري • 

م٥٠٠/١
مساوئ األخالق: للخرائطي م٥٢/٢• 
م٣١٨/٢، •  حنبــل  أحمد بــن  مســائل 

م٣٤٦/٣، ٣٩٥، ٤٥٦، م٢٤٥/٤، ٤٢٢، 
م٣٢٣/٦

مســائل أحمد رواية أبي داود م٢١٨/٢، • 
م١٣١/٤، م٢٢٥/٥

مســائل أحمد روايــة إبنه أبــي الفضل • 
م١٦٧/٢، م١٢/٤، ٤٦٩، م٨/٥

مسائل أحمد رواية إبنه عبد اهللا م٢٧٦/٥، • 
م١٤/٦

وإســحاق بن •  أحمد  اإلمــام  مســائل 
 ،٤٥٦ م٣٩٥/٣،  للمــروزي  راهويــه: 
م١٣١/٤، ٣١٦، ٤١٢، م٨٥/٥، ٣١٠، 

م٢٠٤/٦
النيســابوري •  للحــاكــم  المســتــدرك: 

م٤١٠/٤، م٤٤٣/٥، م٤٣/٦
 • ،٣٥٩ م٢٠٧/١،  للغزالي  المســتصفى: 

٣٦٠، م٤٤/٤
مسند ابن أبي شيبة م٣٧٧/٢• 
مسند أبو حاتم البستي م٣٤٣/٥• 
مسند أبو حنيفة م١٠/٥• 
مســند أحمد بن حنبــل م٨٩/٢، ٢١١، • 

 ،٧٤ م٧٣/٥،   ،٣٤٢ م١٩٤/٣،   ،٣٧٨
٣٦٧، ٤٠٠

مسند إسحاق بن راهويه م٣٧٧/٢• 
مسند الربيع بن حبيب م٨/١• 
مســند الشــاميون: لســليمان بن أحمد • 

اللخمي الشامي م٤٢٧/٥
مسند القضاعي الشهاب م٤٥٣/٥• 
مسودة آل تيمية م٢٠٦/٤، م١٠٦/٦، ٣٤٧• 
المسير م٤٨٤/١• 
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المصابيح الساطعة م٤٤٢/١• 
م١٧٨/١، •  للجوهــري  المنير:  المصباح 

م٥٧/٦
الفقــه: ألحمد بن •  المصفى فــي أصول 

محمد الوزير م٦٨/٦، ٢٦٥
المصنــف: البــن أبي شــيبة م٣٢٤/٣، • 

٣٥١، م١٢٩/٤
المصنــف: ألبي بكــر أحمد بن عبد اهللا • 

النزوي م٤٣٤/١
المصنف: ألبي بكر الكلدني م٤٤٣/٦• 
الكندي •  المصنــف: ألحمد بن عبــد اهللا 

م٢٦/٣، ٢٣١، ٢٣٧، ٢٤٦
الكندي •  موســى  المصنــف: ألحمد بن 

م٢٤٩/٥
المصنف: لعبد الرزاق م٣٧٤/٢• 
المصنف: لإلباضي م٢٠٦/٦• 
المطارحات: البن القطان م٤٢/١• 
م٤١٧/١، •  للحنبلي  النهى،  أولي  مطالب 

م٣٤٦/٢
معارج اآلمال: لنور الدين السالمي م٩/١، • 

م١٨٤/٣،   ،٣٣٣ م١١٨/٢،   ،٣٨٨  ،٢٥٦
٢٧٢، م٤٥٣/٥، م١٤٩/٦، ٣٣٩

م٤٨٥/١، •  للخطابــي  الســنن:  معالــم 
م٢١/٢، ٥٩، ١١٠، ١٧٩، ١٩٤، ٢١٧، 

م٣٨٣/٤، م٣٨١/٥
المعتبر: ألبي سعيد الكدمي م٤٣٤/٦• 
الملطي •  المعتصر: ليوســف بن محمــد 

الحنفي م٣٢٥/٤

المعتصر من شــرح مختصــر األصول: • 
للميناوي م١٢٢/٦

لآلثار •  المختصر من شكل  من  المعتصر 
م١٣٤/٤

البصــري •  الحســين  ألبــي  المعتمــد: 
م١٩٧/٤، م٢٢٨/٥، م٣١١/٦، ٤١٨

المعجم: للطبرانــي م٣٧٧/٢، م٤٢٦/٥، • 
٤٢٧

المعجم األوســط: للطبرانــي م١٨٤/٢، • 
م٢٧٤/٤، م٤٥٣/٥، ٤٥٤

المعجم الصغير: للطبراني م٣٦٠/٤• 
معجم القواعد الفقهية اإلباضية م٩/١• 
المعجم الكبير: للطبراني م٥٤/٦• 
المعجم الوسيط م٥/٣• 
معراج الدراية م٤٣/١• 
م٣٢٨/٥، •  للحاكم  الحديث  علوم  معرفة 

م٨٣/٦
م٩٠/١، •  للقاضــي عبد الوهاب  المعونة: 

 ،١١٧، ١٣٨، ١٤٥، ١٥٤، ١٧٧، ٢٣٣
٢٤٠، ٢٤٤، ٢٥٠، م٢٦٩/٤، م٤٥٤/٦

المغرب (كتاب) م١٢٤/٢، م٦٩/٣• 
المغنــي: البن قدامة المقدســي م١٣٢/١، • 

 ،٢١٤  ،١٩٧  ،١٨٣  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٤٠
 ،٤٠٩  ،٣٣٢  ،٣٢٨  ،٣١٥  ،٣٠٥  ،٣٠٤
٥١١، م٧/٢، ٥٥، ٩٧، ٢٢٤، ٢٤٥، ٣١٥، 
 ،١٤٧  ،٨٩ م١٤/٣،   ،٣٥٦  ،٣٤٦  ،٣٣١
 ،٤٤٥  ،٣٧٥  ،٣٣٩  ،٣٢٤  ،٢٣٦  ،١٧٦
 ،٣٩٥  ،٣٢٤  ،٢٩٢  ،٢٣٨  ،١٨١ م٣٥/٤، 
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 ،٥٣  ،٢٧ م٢٥/٥،   ،٤٢٥  ،٤١٩  ،٤٠٥
١٤٢، م٢٢٦/٦، ٣٨٢، ٣٩٠، ٣٩٩، ٤٠٣

م٢٩٢/٤، •  م٢٦٠/٣،  المحتــاج  مغنــي 
٣٤٤، م٢٨٩/٥، م٢٠٠/٦، ٢٠٢

مفتاح الوصول: للتلمساني م٣٢٤/١• 
لبشير •  المالكية:  المفسدة وضوابطها عند 

شريف م٥٢/١
المقاصــد التــي اعتبرهــا الشــارع في • 

األسرة: للطيب محمد تاج م٥٢/١
المقاصد الحسنة م٤٦٠/٤• 
رشــد •  البــن  الممهــدات:  المقدمــات 

م٣٤٩/٣،   ،٢٥٧ م٨٣/٢،  م١٠٨/١، 
م٢٧/٤، ٣٤٥، م٣٩٤/٦

مقدمة المعارج: للسالمي م١٦٠/٦• 
المقنع: البن قدامة م٣٦٢/٤• 
المنار م١٩٦/٦• 
م٤١٠/١، •  الســبيل: البن ضويــان  منار 

م١٤٣/٢، ٤٥٢، م٦٥/٣، ٤٦٩
موسى •  إلســماعيل بن  الحج:  مناســك 

الجيطالي م٦٧/٣
الحقائق: •  الدقائق شــرح مجامــع  منافع 

الكوزل  الســيد محمــد  لمصطفى بــن 
حصاري م٤١/١

المناقضات: ألبي الحسن العناني م٤٢/١• 
المنتخب: للزيدي م١٦٣/٢، م٣٥٦/٣• 
المنتقى م٣٤٥/٣، م٤٧/٤• 
المنثور في القواعد: للزركشــي م٢٠/١، • 

٣٦، ٣٠١، م١٣٢/٣

منــح الجليــل شــرح مختصــر خليل: • 
م٦٤/٣، ٢٣٩، ٢٥٨،  لمحمد بن عليش 

م١١٦/٥، ٢٣٦
المنخول: للغزالي م٤١٠/٥، م٤٥/٦• 
المنقذ من الضالل: للغزالي م٨٩/٥• 
المنهاج: ألبي عبد اهللا البصري م٢٣٢/٦• 
المنهاج: للبيضاوي م٤١١/٥• 
منهاج السعادة م٤٤٨/١• 
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: • 

للهيثمي م٢٠٢/٥
منهــج الطالبيــن: لخميس بــن ســعيد • 

(الرستاقي) م٢٨١/٢، م٣٧/٣، م١١٩/٥، 
٢٦٤، م٩٩/٦

الزقاق •  قاسم  لعلي بن  المنخب:  المنهج 
م٣٧/١

م٣٢٧/١، ٣٣٢، •  المهــذب: للشــيرازي 
 ،٣٩٤ م٣٧٧/٤،  م٢٠٧/٣،  م٤٤٠/٢، 

٤٢٥، م١٢٢/٥
المهمات م٣١٦/٦• 
موافقة قصــد الشــارع ومخالفته لطارق • 

بكري، المبارك م٥٢/١
مواهب الجليل: للحطاب م٣٦٣/١، ٤٥٩، • 

م١٧٩/٣   ،٣٥٤  ،٣٢٦  ،١١٩ م٤٨/٢، 
 ،٢٤ م٢١/٥،  م٣٩٤/٤،   ،٤٠٩  ،١٨٢

٢٤٣، ٣٢٠، م٤٣١/٦
البهية: •  الفرائد  شــرح  الســنية  المواهب 

الشافعي  لعبد اهللا بن ســليمان الجرهزي 
م٤١/١
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البورنو •  صدقــي  لمحمــد  الموســوعة: 
م٣٧٢/٤

م١٣١/٢، •  زيــد  جابر بــن  موســوعة 
م٢٦٢/٣، م٣٤٥/٤

الموسوعة الفقهية م٤٤٠/٣• 
م١٨١/٢، •  أنــس  لمالك بــن  الموطــأ: 

 ،٤١٠  ،٢٦٢ م١٦١/٤،   ،٢٤٩ م١٠/٣، 
م٤٦٦/٥

الميزان م٢٣٠/٦• 
م٢٠٧/١، •  للذهبــي  االعتــدال:  ميــزان 

م٣٥٨/٢، م٤٧/٤

¿

السعدي •  الحســن  الفتاوى: البن  النتف في 
م٥١٥/١، م٦/٢، م٣٤/٣، م٣٥/٤، م٢٢٦/٥

نخبة الفكر م٨٤/٦• 
نزهــة النظــر: البــن حجــر م٣٢٠/٢، • 

م٣٧٥/٥
نصب الراية: للزيلعي م٣٧٣/٤• 
النظائــر الفقهيــة: البن عبــدون محمد • 

المكناسي م٣٩/١
النظائــر الفقهية: للفاســي أبــي عمران • 

م٣٩/١
نظــم الذخائــر فــي األشــباه والنظائر: • 

لعبد الرحٰمن بن علي المقدسي م٣٧/١
النهاية م٤٣/١• 
نهاية السول م٦٤/٥• 

نهاية المحتاج م٣٠٣/٤، م٨٨/٦• 
نهاية المطلب: إلمام الحرمين م٢٣٣/٢، • 

٣٤٣، م٢٦٨/٣، ٣٨٤، ٣٩٩، م٢٤٣/٥، 
٢٧٥

لســحنون •  العيوب:  كتــاب  من  النوازل 
م٩٤/٣، م١٦٢/٥

م٥١٦/١، •  للشــوكاني  األوطــار:  نيــل 
م٢٢/٢، ٩٧، ١٩٥، م٢٨٩/٣، م٣٣٥/٤، 

م٥١/٥

`g

 • ،٣١٩ م٢٤٣/٣،  م١٤١/٢،  الهدايــة 
٣٥٧، ٣٨٣، ٣٩٨، م٢٤١/٤، م١٥٤/٥، 

٢٨٥، م١٧١/٦، ١٨٢، ٤١٨
هداية (هدية) العارفين م٣٣/١، م١٩٠/٢• 

h

الواضحة: البن حبيب م٩٢/٤• 
الكليــة: لمحمد •  القواعــد  فــي  الوجيز 

صدقي البورنو م٣٣/٢
م٤٢/٣، •  م٢٨٢/٢،  للغزالــي  الوســيط: 

١٧٥، ٢٢١، م١٧/٥، ٢٤٣

…

المدينة: •  الثمينة في نظائر عالم  اليواقيت 
الســجلماني،  عبد الواحــد  لعلي بــن 

األنصاري م٣٩/١
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٥  ......................................................................................................................................... تقديـم 
٧  ......................................................................................................................................... مقدمـة 

١٣  ....... ÉgQƒ£Jh É¡JCÉ°ûfh ,É¡°üFÉ°üN ¿É«Hh á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG ∞jô©J »a áeó≤ªdG

المبحث األول: تعريف القاعدة .............................................................................................  ١٥
١٨  ........................ المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية والنحوية 
١٩  ..................................................................... المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط 
٢١  ........................................................... المبحث الرابع: خصائص القواعد الفقهية وميزاتها 
المبحث الخامس: نشأة القواعد الفقهية وتطورها ...............................................................  ٢٤
ت بها القواعد الفقهية ......................................................................  ٢٧ المراحل التي مر
٥١  .................................................... ملحق في بيان بعض ما كتب في القواعد الفقهية 
٥٤  .............................................................................. المبحث السادس: في أنواع هذه الكتب 
٦٣  ..................................................... المبحث السابع: لمحة سريعة عن فقه السادة اإلباضية 

٨١  .............................  iôÑμdG á«∏μdG óYGƒ≤dG »a :∫hC’G ÜÉÑdG

٨٣  .......................  [ Égó°UÉ≤ªH QƒeC’G ]  iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :∫hC’G π°üØdG

٨٤  ................................................ المبحث األول: شرح القاعدة الكلية [ األمور بمقاصدها ] 
٨٤  .............................................................................. المطلب األول: أهمية هذه القاعدة 
٨٤  ...................................................................................... المطلب الثاني: معنى القاعدة 
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٨٥  ................................................................................ المطلب الثالث: أدلة هذه القاعدة 
٨٦  ................................. المطلب الرابع: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه 
المطلب الخامس: لماذا شرعت النية؟ ........................................................................  ٨٦
المطلب السادس: في وقت النية ..................................................................................  ٨٧
٨٧  .................................................................................... المطلب السابع: في محل النية 
٨٨  ......................................................................................... المطلب الثامن: شروط النية 
٨٩  .......................................... المطلب التاسع: أقوال المذاهب الفقهية في أهمية النية 

المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [األمور بمقاصدها] .........................  ٩٣
المطلب األول: قاعدة [ نية المرء خير من عمله ] ......................................................  ٩٣
٩٧  ........................................ المطلب الثاني: قاعدة [ نية الترك أضعف من نية الفعل ] 
٩٩  .............. المطلب الثالث: قاعدة [ النية الزمة للعبادات الحاضرة وغير الحاضرة ] 
١٠٣  .................................... المطلب الرابع: [ نية الرضا والثواب الزمة في كل طاعة ] 

المطلب الخامس: [ صورة الفعل وصفته ال تدل على طاعة وال معصية
١٠٧  ........................................................................... وإنما يدل على ذلك تصرف النية ] 

١١١  ..........  [ ô«°ù«àdG Ö∏éJ á≤°ûªdG ]  iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :»fÉãdG π°üØdG

١١٢  ........................................ المبحث األول: شرح القاعدة الكلية [المشقة تجلب التيسير] 
١١٢  ............................................................................ المطلب األول: أهمية هذه القاعدة 
١١٣  ................................................................................. المطلب الثاني: شرح المفردات 
١١٣  ...................................................................... المطلب الثالث: المعنى العام للقاعدة 
١١٤  ....................................................................................... المطلب الرابع: أدلة القاعدة 
المطلب الخامس: أنواع المشاق والمشقة الميسرة ..................................................  ١١٤
١١٥  ............................................ المطلب السادس: فروع القاعدة في المذاهب الفقهية 
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١٢٠  .................... المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحت قاعدة: [المشقة تجلب التيسير] 
١٢٠  .................................... المطلب األول: قاعدة [ ما ال يمكن التحرز منه فهو عفو ] 
١٢٤  ........................................... المطلب الثاني: قاعدة [ الميسور ال يسقط بالمعسور ] 
١٢٩  ........................................... المطلب الثالث: قاعدة [ الرخص ال تناط بالمعاصي ] 
١٣٤  .......................... المطلب الرابع: قاعدة [ إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق ] 

١٤١  ...............................  [ ∫Gõj Qô°†dG ]  iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :ådÉãdG π°üØdG

المبحث األول: شرح القاعدة الكلية [الضرر يزال] ..........................................................  ١٤٢
١٤٢  ............................................................................. المطلب األول: أصل هذه القاعدة 
١٤٤  .................................... المطلب الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة 

١٥٠  ...................................... المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحت قاعدة: [الضرر يزال] 
١٥٠  ......................................... المطلب األول: قاعدة [ الضرورات تبيح المحظورات ] 
١٥٧  ...................................................... المطلب الثاني: قاعدة [ الضرورة تقدر بقدرها ] 
المطلب الرابع: قاعدة [ ليس مع االضطرار اختيار ] ...............................................  ١٦٣

١٦٧  .......... [ ∂°ûdÉH ∫hõj ’ ø«≤«dG ]  iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :™HGôdG π°üØdG

المبحث األول: شرح القاعدة الكلية [ اليقين ال يزول بالشك ] ......................................  ١٦٨
١٦٨  ................................................................................. المطلب األول: شرح المفردات 
١٦٩  ....................................................................... المطلب الثاني: المعنى العام للقاعدة 
١٦٩  ............................................................................ المطلب الثالث: دليل هذه القاعدة 
١٧١  .......................................... المطلب الرابع: أهمية هذه القاعدة في الفقه واألصول 
١٧١  ..................... المطلب الخامس: في الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة 

١٧٧  ............ المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [ اليقين ال يزول بالشك ] 
المطلب األول: قاعدة: [ األصل بقاء ما كان على ما كان عليه ] ............................  ١٧٧
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المطلب الثاني: قاعدة [ األصل في األمور العارضة العدم ] ...................................  ١٨٥
١٨٩  .......................................... المطلب الثالث: قاعدة [ األصل في األبضاع التحريم ] 
١٩٣  ......................................................... المطلب الرابع: قاعدة [ األصل عدم الحذف ] 
١٩٨  ................ المطلب الخامس: قاعدة [ غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في األحكام ] 
٢٠٦  ....... المطلب السادس: قاعدة [ األصل في المسلم اإلسالم حتى يثبت العكس ] 
٢٠٩  ....................................... المطلب السابع: قاعدة [ ُيعمل بالظن مع إمكان اليقين ] 
٢١١  ................................................ المطلب الثامن: قاعدة [ مدار الشهادة على اليقين ] 
٢١٦  ............................................ المطلب التاسع: قاعدة [ ال عبرة بالظن البين خطؤه ] 
٢٢٠  ................................................. المطلب العاشر: قاعدة [ األحكام ال تزول بالظن ] 
المطلب الحادي عشر: قاعدة [ القادر على اليقين ال يجوز له العمل بالظن ] .....  ٢٢٤

٢٢٩  ........................ [ áªμëe IOÉ©dG ]  iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :¢ùeÉîdG π°üØdG

٢٣٠  ...................................................... المبحث األول: شرح القاعدة الكلية [العادة محكمة] 
٢٣٠  ............................................................................. المطلب األول: أصل هذه القاعدة 
٢٣١  .................................................................................... المطلب الثاني: معنى القاعدة 
٢٣٢  .................................. المطلب الثالث: التفريع على القاعدة في المذاهب الفقهية 

٢٣٨  ............................. المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [العادة محكمة] 
المطلب األول: قاعدة [ المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً ] ....................................  ٢٣٨
٢٤٢  .......................................... المطلب الثاني: قاعدة [ اإلذن العرفي كاإلذن اللفظي ] 
المطلب الثالث: قاعدة [ الثابت عادة كالثابت نصاً ] ...............................................  ٢٤٧
٢٥٢  .......................................... المطلب الرابع: قاعدة [ األيمان محمولة على العرف ] 
المطلب الخامس: قاعدة [ الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن ] ..................  ٢٥٦
٢٦١  .................... المطلب السادس: قاعدة [ كل ما كان إحرازًا في العرف فهو قبض ] 
المطلب السابع: قاعدة [ إذا اختلف الزوجان وال بينة أخذ كل ما يليق به ] ........  ٢٦٤
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المطلب الثامن: قاعدة [ العادة تعتبر إذا اطردت ] ....................................................  ٢٦٨
٢٧٣  ................................ المطلب التاسع: قاعدة [ ال ينكر تغير األحكام بتغير األيام ] 

المطلب العاشر: قاعدة [ األصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف
في تعريفه ] ....................................................................................................................  ٢٨٠

المطلب الحادي عشر: قاعدة [ اإلقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من
٢٨٥  ............................................................................................................ معاني األسماء ] 
٢٨٨  ...................... المطلب الثاني عشر: قاعدة [ الحكم لألغلب والنادر ال حكم له ] 
٢٩١  ......................................................... المطلب الثالث عشر: قاعدة [ العبرة للغالب ] 

٢٩٧  .....  [ ¬dÉªgEG øe ≈dhCG ΩÓμdG ∫ÉªYEG ]  iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :¢SOÉ°ùdG π°üØdG

٢٩٨  ......................... المبحث األول: شرح القاعدة الكلية [ إعمال الكالم أولى من إهماله ] 
٢٩٩  ................................................................................. المطلب األول: شرح المفردات 
المطلب الثاني: المعنى العام لهذه القاعدة ...............................................................  ٢٩٩
٣٠٠  .................................................................................... المطلب الثالث: دليل القاعدة 
٣٠١  ............................................................................ المطلب الرابع: أهمية هذه القاعدة 
٣٠١  ................................................................... المطلب الخامس: شروط إعمال الكالم 
٣٠٢  ................................................. المطلب السادس: تفريع العلماء على هذه القاعدة 

٣٠٦  ....... المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [ إعمال الكالم أولى من إهماله ] 
المطلب األول: قاعدة [ األصل في الكالم الحقيقة ] ...............................................  ٣٠٦
٣١٧  .............................................. المطلب الثاني: قاعدة [ التأسيس أولى من التوكيد ] 

المطلب الثالث: قاعدة [ما ال يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله ]
٣٢٥  ........................................................... أو [ ما ال يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله ] 
٣٢٩  ................ المطلب الرابع: قاعدة [ الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو ] 
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٣٣٥  ........................  iô¨°üdG á«∏μdG óYGƒ≤dG »a :»fÉãdG ÜÉÑdG

٣٣٧  ............................................................... [ أحكام الجنين كحكم الحي إال في الميراث ] 
٣٣٩  ................................................................................... [ إذا تعذر األصل يصار إلى البدل ] 
٣٤١  ................................................................................................... نة كفر ]  االستخفاف بالس ]
٣٤٢  ................................................................................................. [ االستغفار منوط بالوالية ] 
[ اإلصرار على الصغيرة كبيرة ] ...........................................................................................  ٣٤٥
٣٥٤  ............................................... [ اإلمامة منوطة بالصالح والقوة والسالمة من العاهات ] 
[ األمر بما ال يستطاع محال ] ..............................................................................................  ٣٥٨
٣٦١  ................................................................... [ الجناية في األموال مضمونة بتعد أو خطأ ] 
٣٦٦  ......................................................................................................... [ الجهاد منوط بالقوة ] 
[ الحسنة تمحو السيئة ] ........................................................................................................  ٣٧٠
٣٧٥  ................................................................................ [ الخطأ في األقوال واألفعال مرفوع ] 
٣٧٩  .......................................................................... [ الخطأ ال يزيل الضمان بل يرفع اإلثم ] 
٣٨٣  .................................................... [ الذمي إذا أتى بما يخالف عقد الذمة انتقض عهده ] 
٣٨٦  ................................................................. [ السيئات تتضاعف كما تتضاعف الحسنات ] 
[ الطاعة والمعصية إذا التقتا فالغالب المعصية ] ...............................................................  ٣٨٩
٣٩٣  ........................................................................................... [ القضاء منوط بالعدل والقوة ] 
٣٩٧  ......................................................................................... [ الكسب بالقلب أو بالجوارح ] 
[ الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفو عنه ] .....................................................................  ٤٠٣
٤٠٥  ............................................................................. [ تصرف اليتيم في ماله منوط بالرشد ] 
٤١٠  ....................................................................................... [ حكم المحكم كحكم القاضي ] 
ص فيهما إال بخطأ ] ..........................  ٤١٥ دماُء المسلميَن وأمواُلهم محرمٌة عليهم ال يرخ ]
[ عقد الجزية ُيقصد به الصغار ] ..........................................................................................  ٤١٨
٤٢٣  ........................................................................................ [ فعل المرأة ليس كفعل الرجل ] 
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٤٢٥  ................................................................................................ [ قضاء الحقوق على الفور ] 
[ كل عقد أفضى إلى جهالة فهو غير جائز ] ......................................................................  ٤٢٨

[ ما كان من هدايا القضاة جاريًا مجرى الصالت جاز قبوله وما كان بموضوع
سلطان فال يجوز قبوله ] .......................................................................................................  ٤٣٤
٤٤٠  ......................................................................................... [ محبة اهللا منوطة باتباع رسوله ] 
[ من تلبس بعمل وجب عليه إتمامه ] ................................................................................  ٤٤٣
٤٤٧  .............................................................. [ من ال يعقل الخطاب ال تلزمه أحكام العقالء ] 
٤٥٠  ................................................................................... [ وصف األنوثة مؤثر في األحكام ] 
٤٥٣  ........................................................................ [ يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء ] 
[ يسع أهل الحرم ما ال يسع غيرهم ] .................................................................................  ٤٥٨
٤٦١  .......................................................................... [ أحكام الشرع مبناها االحتياط والورع ] 
[ إذا ابتلت النعال صلي بالرحال ] ......................................................................................  ٤٦٦
٤٦٩  .............................................................. م المحرم عليه ]  م والمبيح ُقد إذا اجتمع المحر ]
٤٧٣  ........................................................................ [ إذا أمر الشارع بشيء ال يجزئ أقل منه ] 
٤٧٦  ..................................................................... [ إذا قرنت العبادة بالوعيد فهي غير جائزة ] 
[ إذا مات الرجل أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته ] ..............................................  ٤٨٠
٤٨٣  ..................................................................................................... [ أصل الدين المناصحة ] 
٤٨٧  ................................................................................................... [ األجر على قدر المشقة ] 
٤٩١  ......................................................................................................... [ التوبة ال ترفع الحد ] 
٤٩٤  ..................................................................................... [ الحريم له حكم ما هو حريم له ] 
٤٩٨  .................................................................. [ الدال على الشيء كفاعله في الغنم والغرم ] 
٥٠٢  ................................................................................................ [ الدماء تحل بما هو كبيرة ] 
٥٠٦  ..................................................................................................... [ الرخصة من اهللا صدقة ] 
[ السكوت عالمة الرضا ] .....................................................................................................  ٥١٠
[ الشبهة حمى الحرام ] .........................................................................................................  ٥١٣





٣٦٩

الثاني فهرس المجلد 

[ الّشبهة في الرضاع محكوم عليها للخروج من الريب في المحارم ] .............................  ٥
٩  ............................................................................................. [ الشرط المنافي للعقد يفسده ] 
[ الصالة على األرض وما نبت منها ] ................................................................................  ١٢
١٥  .............................................................................................................. [ الضمان بالتعّدي ] 
١٩  .................................................... [ العبادة إذا وقعت مخالفة لهدي النبي فهي مردودة ] 
٢٤  ..................................................................................... [ العذر يرفع اإلثم وليس الحكم ] 
٢٨  ...................................................................... [ العقد يجب الوفاء به ما لم يكن معصية ] 
٣٢  ...................................................................................................................... [ الغنم بالغرم ] 
[ الفقهاء ورثة األنبياء ] .........................................................................................................  ٣٩
٤٣  ................................................................................... [ الفواسق يقتلن في الحل والحرم ] 
٤٧  ........................................................................................................ [ المرء مؤاخذ بإقراره ] 
٥٠  .................................................................................................... [ المطلقة الرجعية زوجة ] 
٥٢  .......................................................................... [ المعرضة أولى من الكذب حيث جاز ] 
٥٧  ............................................................................................................... [ الولد كسب أبيه ] 
٦١  ..................................................................................................... [ أمر الميت على الستر ] 
٦٣  ...................................................................................... [ أهل اإلسالم أكفاء في التزويج ] 
[ بذل العلم لغير أهله إهانة له ] ..........................................................................................  ٦٧
[ تصّرف الفضولي صحيح في حّق نفسه ال في حّق الغير ] ...........................................  ٧١
[ حديث النفس عفو ] ...........................................................................................................  ٧٥
[ حق اهللا يسقط بالشبهة من دون حق العبد ] ....................................................................  ٧٨
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[ حكم الحاكم ال يحّل حرامًا وإن كان نافذًا في الظاهر ] 
٨١  .............................. أو يقال : [ حكم الحاكم يرفع النزاع وال يغير الشيء عن حقيقته ]  
٨٦  ..................................................... [ حكم من زاد على المشروع كحكم من نقص عنه ] 
٩٠  ................................................................................................. [ حيازة الشيء دليل ملكه ] 
[ خير الناس أحسنهم قضاء ] ...............................................................................................  ٩٤
٩٨  ........................................................................................ [ دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ] 
[ َديُْن اهللا أََحق بالقضاء ] ....................................................................................................  ١٠٢
[ صاحب السلعة أحّق بسلعته ] ........................................................................................  ١٠٩
[ صدقة الفطر عمن تجب مؤنته ] ....................................................................................  ١١٤
١١٧  ................................................... [ صدقة الفطر وجبت لمعنى إغناء الفقير يوم العيد ] 
١٢٢  ........................................................................................................ [ كل دم عرق نجس ] 

[ كل شرط اشترط عند عقدة النكاح فهو من الصداق وكل شرط قبل النكاح
١٢٣  ........................................................................................................... فإن النكاح يهدمه ]  
١٣٠  ..................................................................... [ كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل ] 
[ كل شرط يَْبُطُل به حٌق أو َحٌد فهو باطل ] ...................................................................  ١٣٥
١٣٩  ...................................................................................... [ كل قرض جر نفعًا فهو حرام ] 
[ كل ما أنهر الدم أجزأ في الذكاة إال السن والظفر ] ....................................................  ١٤٤
١٤٧  ..................................... [ كل من أحدث حدثًا في مال ال يملكه فهو مأخوذ بحدثه ] 
[ كل من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله ] ..............................................................  ١٥١
١٥٥  ........................................... نَة فالفرقة ثم ال اجتماع ]  كل نكاح خالف الكتاب والس ]
[ ال تجوز الشهرة في ما فيه حق هللا تعالى ] ...................................................................  ١٥٧
[ ال تصح تزكية من له نصيب في الخصومة ] ...............................................................  ١٦١
[ ال زكاة في الفائدة ] .........................................................................................................  ١٦٤
١٦٩  ........................................................................................... [ ال شهادة مع الظنة والحنة ] 
[ ال قضاء مع تشويش الفكر ] ..........................................................................................  ١٧٣
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١٧٧  ................................................................... [ ال تجوز بيعتان بوزن واحد وكيل واحد ] 
١٨٠  ..................................................................................................... [ ال يمين في الغضب ] 
[ للطاعات أوقات يندب التعرض لها ] ...........................................................................  ١٨٤
١٨٨  ........... [ ليس على من وقع عليه سهام كتاب اهللا حبس ] أو [ ال وقف على وارث ] 
١٩٢  ..................................................................... [ ليس لإلنسان أن يلزم نفسه ما ال يلزمه ] 
١٩٧  ...................................................................................... [ ما جعل اهللا الشفاء في محرم ] 
[ من أخذ أجرًا على معصية فعليه رد ما أخذ ] ..............................................................  ٢٠٣
٢٠٦  .................................................................... [ من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله ] 
٢١٣  ................................... [ من أقر على نفسه بحق أُلزم به ]  أو [ المرء مؤاخذ بإقراره ]  
٢١٦  .................................................... [ من لم ُيَسم لها صداق رجعت إلى صداق المثل ]  
[ من وجب قتاله فدمه هدر ] ............................................................................................  ٢٢٢
٢٢٥  ....................................................................................... [ َمْن وقف موقف التهمة اتِهم ] 
٢٢٩  .......................................................................................... [ يعامل المرء بنقيض قصده ] 
٢٣٠  .................................................................... [ ُيعَتَبُر ُبُدو الصالح في كل شيء بحسبه ] 
[ التابع تابع ] ......................................................................................................................  ٢٣٦
٢٤٢  ................................................................................. [ التصرف بالمبيع دليل الرضا به ] 
٢٤٧  ...................................................................... [ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ] 
٢٥٢  ................................................................................................ [ التقية بالقول ال بالفعل ] 
[ التيمم بدل من الطهارتين ] ............................................................................................  ٢٥٥
٢٥٩  ..................................................... [ الجمعة واجبة على كل مكلف مقيم من الذكور ] 
٢٦١  ......................................................................................... [ الحد والضمان ال يجتمعان ] 
٢٦٥  ....................................................................... [ الحدود ال تعطل إال إذا رفعت لإلمام ]  
[ الحر ال يدخل تحت اليد ] .............................................................................................  ٢٦٨
[ الحرم كله قبلة ] ...............................................................................................................  ٢٧١
٢٧٣  .................................................................... [ الحق بنفسه حجة فال ينظر إلى من أداه ] 
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٢٧٦  ........................................................................................ [ الحق ال يسقط بظلم الظالم ] 
٢٧٨  ....................................... [ الحكم الثابت في المجموع ال يوجب ثبوته في كل فرد ] 
٢٨٠  ................................................................................ [ الحكم ملزم والفتوى غير ملزمة ] 
[ الرسول بمنزلة المرِسل ] ................................................................................................  ٢٨٤
٢٨٧  .............................................................................. [ الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه ] 
[ الركن ما قام عليه الشيء والشرط ما ُوجَِد به ] ...........................................................  ٢٩٠
٢٩٢  ................................................................................. [ الزكاة حق الزرع ال حق األرض ] 
٢٩٥  ..................................................................................................... [ الزكاة حق اهللا تعالى ] 
٢٩٨  ............................................................................................ [ الزكاة عبادة تتعلق بالمال ] 
[ الزكاة في كل مقتات مدخر ] .........................................................................................  ٣٠٠
[ الزوجان أولى ببعضهما في المحيا والممات ] ...........................................................  ٣٠٣
[ السفر مظنة التخفيف ] ....................................................................................................  ٣٠٨
٣١١  ............................................................................................................ [ الشاذ ال يعتد به ] 
[ الشركة بيع ] .....................................................................................................................  ٣١٧
ر ] .........................................................  ٣١٩ الشهادة بما يوجب البراءة ال تُقبل ما لم تُفس ]
٣٢٢  ............................................................................................. [ الشهرة تقضي على البينة ] 
٣٢٥  ............................................................................................... [ الصبي يثاب وال يعاقب ] 
[ الصلح يجري مجرى البيع ] ..........................................................................................  ٣٢٨
٣٣٣  .............................................................................. [ الصورة الممتهنة يجوز استعمالها ] 
٣٣٦  .............................................................................. [ العبادة منوطة بالمخاطب المأمور ] 
٣٤١  ........................................................................................ [ العبث في الصالة مبطل لها ] 
٣٤٤  .................................................................. [ العبد منقوص برقه مشغول بخدمة سيده ] 
[ العدة واجبة تعبداً ]  أو [ العدة حق هللا تعالى ] .............................................................  ٣٤٧
[ الغلو في الشك وسوسة ] ...............................................................................................  ٣٥٣
٣٥٨  ............................... [ الفعل المحرم إذا لم يستقم إال من جهتين حرم من الجانبين ] 
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٣٦٣  ........................................................................................................ [ القرعة عند التشاح ] 
[ الَقَصاُص َمُنوٌط بِالُمَكافَأَةِ والُمَساَواةِ ] ..........................................................................  ٣٦٨
٣٨٤  ................................................................................................ [ الكفر ال يبطل الحقوق ] 
٣٨٩  ............................................................................... [ المال المجهول تجب حقوقه فيه ] 
٣٩٦  ........................................................................................ ُم ال يدخل تحت اليد ]  الُمَحر ]
٤٠١  ........................................................................................ [ المكاتَب حٌر على الصحيح ] 
[ النذر هو التزام قربة ] ......................................................................................................  ٤٠٧
٤١٢  ........................................................................ [ الواجب هو الذي يتعّلق بتركه عقاب ] 
٤١٦  ......................................................................................... [ الوسائل لها حكم المقاصد ] 
٤٢٢  ......................................................................... [ أمر الجاهلية منسوخ إال ما قام دليله ] 
٤٢٥  ............................................................................................... [ أيمان الغيب كلها حنث ] 
[ ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة ] .....................................................................  ٤٢٩
[ تقبل شهادة المرأة في ما ال يطلع عليه إال النساء ] ....................................................  ٤٣٢
[ جاف على جاف طاهٌر بال خالف ] ..............................................................................  ٤٣٦
٤٣٩  ............................................................................... [ جهل ما ال يسع جهله ليس بعذر ] 
[ حرف « أو » يقتضي التخيير ] .........................................................................................  ٤٤٢
٤٤٥  ....................................................................................... [ حق العبد ال يرفع حق الرب ] 
[ حقوق اهللا مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة ] ......................  ٤٤٧
٤٥٢  ............................................................... [ حكم االثنين في الميراث كحكم الجماعة ] 
[ حكم الرهن كحكم البيع ] .............................................................................................  ٤٥٤
[ حكم النجاسة موقوف على بيان الشارع وما لم يرد فيه بيان أُلِحَق بنظيره ]  .........  ٤٥٨
٤٦٠  ................................................................ [ حكم النفاس كحكم الحيض في النجاسة ] 
٤٦٢  .................................................................... [ خطأ المفتي المقصر يستوجب الضمان ] 
٤٦٦  ...................................................................................................... [ َذَكُر الصبي كأصبعه ] 





٣٧٥

الثالث فهرس المجلد 

٥  ........................................................................................ [ روث ما يؤكل لحمه غير نجس ] 
٨  ........................................................ [ سجدة التالوة صالة من وجه ودعاء من وجه آخر ] 
[ سجود السهو لجبر نقص أو زيادة ] .................................................................................  ١١
١٧  ........................................................................ [ شهادة األعمى تجوز فيما طريقه الخبر ] 
[ شهادة العدلين توجب عمالً ال علماً ] .............................................................................  ٢٠
٢٤  ........................................... [ شهيد غير المعركة ال تُجرى عليه أحكام شهيد المعركة ] 
٢٧  ............................................. [ صالة اإلمام المعذور قاصرة على من هو مثله أو دونه ] 
٣٠  ...... [ طهارة الميت كطهارة الحي ]  أو يقال : [ ينقض طهارة الميت ما ينقض طهارة الحي ] 
٣٣  .......................................................................................... [ علم الحاكم أقوى من البينة ]  
٣٧  .................................................................................. [ عند تعذر المثل يصار إلى القيمة ] 
٤١  ................................................................................ [ عند تعذر قبض المبيع يبطل البيع ] 
[ غسل الفضيلة ال يدخل في غسل الفريضة ] ...................................................................  ٤٤
[ غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في األحكام ] ....................................................................  ٤٧
٥٥  ................................................................................................ [ في المال حق غير الزكاة ] 
٦٠  ......................................................................................... [ كل عطية فيها شرط ال تجوز ] 
٦٣  ................................................... [ كل فرقة كانت من جهة الزوجة فهي مسقطة للمهر ] 
٦٦  ...................................................... [ كل ما أنقص اللحم وأنتنه ال يجزئ في األضحية ] 
٦٩  ........................................................ [ كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسؤره نجس ] 

[ كل ما يفسد الرضا يثبت به الخيار ]  أو [ كل عقد اشتمل على غرر أو خديعة
٧٢  .................................................................................................................. فصاحبه بالخيار ] 
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٧٦  ...................................................................................................... [ كل ميسر لما ُخلِق له ] 
[ كل يمين منعت الجماع فهي إيالء ] ................................................................................  ٨٢
٨٨  ........................................................ [ ال زكاة في ما يحتاجه رب المال لزرعه أو ثمره ] 
٩١  .................................................................................... [ ال عذر للجاهل في دار اإلسالم ] 
٩٦  ................................................................................................... [ ال يجتمع خراج وعشر ]  
١٠١  .................................................................................... [ الخروج من الخالف مستحب ] 
١٠٦  ......................................................... [ ال ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه ] 
١١٤  ................................................................................................. [ لألجل قسط من الثمن ] 
[ ليس على مقهور عهد وال عقد ] ...................................................................................  ١١٧
١٢٢  ....................................................................... [ ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة ] 
١٢٧  ....................................................................... [ ما ترّدد بين الحّل والحرمة اجتهد فيه ] 
١٣٢  ......................................................................................... [ ما حرم استعماله حرم بيعه ] 
[ ما ال دم فيه فليس بنجس ] ............................................................................................  ١٣٥
١٣٧  ..... [ ما لزم النفس من الحقوق ال تصح فيه النيابة وما لزم المال تصح النيابة فيه ] 
[ ما نهي عنه لوصف يزول النهي عنه بزوال ذلك الوصف ] ......................................  ١٤٩
١٥٢  ........................................................................ [ ما ينعقد بالقول ال ينفسخ إال بالقول ] 
١٥٥  ......................................................... [ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ] 
١٥٨  ................................................. [ من حمل السالح إلى دار الحرب ضمن ما ُقتل به ] 
[ من وجبت له النفقة ال تحل له الصدقة ] .....................................................................  ١٦٣
١٦٥  .................................................................................. [ وصف الصبا مؤثر في األحكام ] 
[ يد المكتري يد أمانة ] .....................................................................................................  ١٧٠
١٧٤  ................................................................................... [ يزول فرض الزكاة بزوال عينها ] 
١٧٧  ............................................................................. [ يسع أهل الحرم ما ال يسع غيرهم ] 
١٨١  .......................................................................... [ يعطى أهل الزكاة على قدر حاجتهم ] 
١٨٤  ................................................................ [ إذا حرم الشارع شيئًا حرم ما هو أشد منه ]  



٣٧٧ فهرس المجلد الثالث

١٨٨  ............................................................................................................... [ األمين مصدق ] 
[ الخطأ في األموال مضمون ] ..........................................................................................  ١٩٣
٢٠٠  ............................................... [ المؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج ] 
٢٠٥  .......................................................................................... [ خطأ القاضي ال ضمان فيه ] 
[ مال المسلمين للمسلمين ] .............................................................................................  ٢٠٩
٢١٢  .................................................. [ يغتفر بالجهل في اإلجارات ما ال يغتفر في غيرها ] 
٢١٥  ............................................................................ [ األصل في الناس اإلسالم والحرية ] 
٢١٩  ....................................................................................... [ التزويج لألولياء من العصبة ]  
[ الخطأ ليس بعذر في العبادة وعذر في غير العبادة ] ..................................................  ٢٢٤
رها التوبة ] .....................................................................................  ٢٢٧ حقوق العباد ال تكف ]
[ قتال البغاة قتال ضرورة ]  ...............................................................................................  ٢٣٢
٢٣٨  ................................................................... [ من حلف على مستحيل حنث في حينه ] 
٢٤١  ..................................................................................................... [ اإلقرار حجة قاصرة ]  
٢٤٦  ...................................................................... [ الحدود ال تعطل إذا رفعت إلى اإلمام ]  
٢٥٠  ............................................................................................................ [ القاضي ال يفتي ] 
[ حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها ] .................................................................  ٢٥٧
[ ليس الحياء في الدين بعذر ] .........................................................................................  ٢٦٣
٢٦٦  .................................................................. [ نفقة الطفل من ورثته بقدر ما يرثونه منه ] 
٢٦٩  ............................................................................. [ إذا حصل االلتباس وجب التحري ] 
[ إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ] ....................................................................  ٢٧٢
٢٧٦  ......................................................................................... [ البدل قائم مقام المبدل منه ] 
٢٧٩  ............................................................................... [ بعض الفرض ال يقوم مقام الكل ] 
[ البيع والسلف ال يجتمعان ] ...........................................................................................  ٢٨٢
[ تقوم المرأة مقام الرجل في ما ال يطلع عليه الرجال ]  ..............................................  ٢٨٦
٢٨٨  ......................................................................... [ الجواهر الحية ال تدخلها النجاسات ]  



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٣٧٨

[ خيرية هذه األمة بخصائصها ]  .......................................................................................  ٢٩٠
٢٩٣  ............................................................................... [ السكوت في معرض البيان إقرار ] 
٢٩٧  ......................................... [ الشركة في النفقة شركة في األجر إذا قصد بها وجه اهللا ] 
[ صاحب الزكاة مصدق في ما يوجب دفع الزكاة عن ماله ] .......................................  ٣٠١
٣٠٤  ............................................................................... [ الطهارة إزالة نجاسة وإنفاذ عبادة ] 
٣٠٧  ..... [ العبادات إذا لزمت األبدان فليس جهل وجود الماء ونسيانه بمسقط فرض ما وجب ] 
٣٠٩  .................................................................... [ عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه ] 
[ الغرر يعدم الرضا ] ..........................................................................................................  ٣١٢
٣١٥  ..................................................................... [ الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها ] 
٣١٩  ................................ [ الفرض إذا وجب على وجه ال يسقط إال بما يوجب سقوطه ] 
[ فرض الزكاة في العين ال في القيمة ] ...........................................................................  ٣٢٢
٣٢٧  ............................................ [ قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختالف الدين ] 
٣٣٠  ......................................................................................... [ القذف ال يكون إال صريحاً ] 
٣٣٤  .............................................................................................. [ القيام بأمر اليتيم فريضة ] 
[ الكتاب كالخطاب ] .........................................................................................................  ٣٣٨
[ الكتابة ليست بكالم ] .....................................................................................................  ٣٤١
٣٤٤  ............................................................. [ الكفارة حق هللا فيستوي فيها الرجل والمرأة ] 
٣٤٧  .................................................................................. [ كل آلة اتخذت للهو فهي حرام ] 
[ الكالم في المسجد بغير ذكر اهللا لغو ] .........................................................................  ٣٥١

[ كل أمر ُولَي على فعله أمينان لم يكن ألحدهما أن ينفرد بالفعل وحده من دون 
٣٥٥  .............................................................................................................................. صاحبه ]  
[ كل بيع جهل فيه األجل فهو فاسد ] .............................................................................  ٣٥٨
٣٦٢  .................................. [ كل تزويج خولف فيه الكتاب والُسنة فالفرقة ثم ال اجتماع ] 
٣٦٥  .......... [ كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق اإلذن به ] 
٣٦٧  .............................................................................. [ كل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية ] 
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[ كل خروج مجبر عليه ال يفسد االعتكاف وما ليس مجبرًا عليه يفسده ] ................  ٣٧٢
٣٧٦  ................................................................. [ كل دابة ال دم فيها ال تفسد حية وال ميتة ] 
٣٧٩  ....................................................................... [ كل شاهد ليس بعدل ال تصح شهادته ] 
٣٨٢  .................... [ كل شهادة تبين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أتلفه وعليه الضمان ] 
[ كل شيء خبيث ينقض الوضوء ] ..................................................................................  ٣٨٦
٣٨٨  ................................................. [ كل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده ] 
٣٩١  .................................................. [ كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل ] 
[ كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه ] .........................................................................  ٣٩٧
٤٠٢  ...................................................................................... [ كل طاهر فهو مزيل للنجاسة ]  

[ كل عبادة ال تجوز إال بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة 
٤٠٥  .......................................................................... وغيرها فالوضوء لها ال ينوب لغيرها ]  
[ كل صالة ال يؤذن لها ينادى عليها الصالة جامعة ]  ...................................................  ٤٠٧
٤١٠  ........................... [ كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث عضو سالم ] 
٤١٣  ........................................ [ كل عقد يأخذ فيه العاقد زيادة على رأس المال فهو ربا ] 
[ كل قصاص ال يستوفى بغير حيف ففيه الدية ] ...........................................................  ٤١٨
٤٢٣  ..................................................................... [ كل قضاء حكم وليس كل حكم قضاء ]  
٤٢٦  .................................. [ كل كسب خال عن قصد قلبي ال يتصف بطاعة وال معصية ]  
٤٢٩  ...................................................................... [ كل ما أُدركت معرفُته بحدٍ جاز تعريفه ] 
[ كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه ] ....................................................................  ٤٣٤

[ كل ما حدث في المبيع من عيب فهو من مال المشتري إذا كان في يده
٤٣٧  ............................................................................................................. وكذا جنايته عليه ] 
[ كل ما فسد بسبب قاهر فال ضمان فيه ] .......................................................................  ٤٣٩
٤٤٢  ................................................................................... [ كل ما قصد به الربح ففيه زكاة ] 
٤٤٦  ................................................................ [ كل ما كان عقده لفظًا ال ينحل إال باللفظ ]  
٤٤٨  .................................. [ كل ما كان محترمًا ومعظمًا يجب تجنبه أثناء قضاء الحاجة ] 
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[ كل ما كان من الخبائث فهو حرام ] ..............................................................................  ٤٥١
[ كل ما ال تؤدى زكاته فهو كنز ] .....................................................................................  ٤٥٥
٤٥٧  ......... [ كل ما ال يحيي وال يعصم من النجاسات ال يجوز في حالة االضطرار وال غيره ] 
٤٥٩  ....................................................... م ثمُنه ]  كل ما ال ينقسم بكيل وال وزن بِيَع وُقس ]
٤٦٢  ........................................................ [ كل ما له رائحة منتنة ُيمنع من دخول المسجد ] 
٤٦٥  ............................................................ [ كل ما وجب في األضحية وجب في الهدي ] 
٤٦٨  .......................................... [ كل ما وصل إلى الجوف من منفذ َطْبعي يفطر الصائم ] 



٣٨١

الرابع فهرس المجلد 

٥  .............................................. [ كل ما وقع عليه اسم دم فإنه نجس إال ما خصه الدليل ]  
٧  ............................................................................ [ كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية ] 
١٠  .............................................................. [ كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في الحج ]  
[ كل ما يخرم المروءة ويقدح في العدالة فهو مسقط للشهادة ] .....................................  ١٤
١٧  ................................................................ [ كل ما يشغل القلب عن الصالة فإنه يقطعها ] 

[ كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة ] أو [ كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه
٢١  .................................................................................................................. يجوز السلم فيه ] 

[ كل ما يفعله المصّلي سهوًا مما ال ينقض الصالة إذا فعله عمدًا فإنه ينقضها
٢٥  .................................... وكل ما فعَله مما ينقضها إذا فعله إلصالح صالته فال ينقضها ] 
٣٢  .................................................. [ كل ما ينقض وضوء األحياء ينقض وضوء األموات ] 
٣٤  ................................................................. [ كل ما يوهم جهالة الثمن فالواجب اجتنابه ] 
٣٧  ........ [ كل ماء ُوجَِد متغيرًا ولم ُيعلم تغيره من نجاسة وغيرها فهو محكوم له بالطهارة ] 

[ كل مسألة ال يخلو الصواب فيها من أحد قولين إذا فسد أحدهما بالدليل صح
٣٩  ............................................................................................................. أن الحق في اآلخر ] 
٤٤  ............................................... [ كل من أظهر الصالح ولم ُيْعَرْف بسوٍء ُقبَِلْت شهادته ]  
٤٨  ................................................. [ كل من أقر في حال ال يثبت إقراره لم يؤخذ بإقراره ] 
٥٣  ...................... [ كل َمْن به ما يمنع من إتيان الصالة في وقتها فهو مخير في الجمع ]  
٥٦  ................................................................................ [ كل من غاب عقله انتقض وضوؤه ] 
٥٨  ......................................................... [ كل من كان له الربح كله كان عليه الضمان كله ] 
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٦٠  ................................................................................................................ [ كل نجسٍ حرام ] 
٦٢  .............................................................................. [ كل نفقة في غير حق اهللا فهي تبذير ] 

[ كل وهم في الصالة وجب بالنقصان من الصالة فإنه يفعله قبل التسليم وكل وهم
٦٧  ............................................................................. وجب بالزيادة فإنه يفعله بعد التسليم ] 
٧٠  ....................................................................................... [ ال تترك نية العمل باليأس منه ] 
٧٣  .................................................... [ ال تتعّلق الفروض العينية باألموال من دون الذمم ]  
٧٦  ................................................................... [ ما كان استعماله بقصد المخيلة فهو حرام ] 
٨٠  ............................................................ [ ما ال يجوز من الدعاء ال يقع الضمان بإجابته ] 
[ المتكلف لقول ما ال يعلم غير معذور ] ..........................................................................  ٨٤
[ من أخذ األجرة على شيء لزمه ضمانه ] ........................................................................  ٨٦
٨٩  ............................................................................................ [ من أسلم على شيء فهو له ] 
٩٣  ....................................................... [ من حلف على معدوم يظن بقاءه فال حنث عليه ]  
٩٦  ............................................................................................. [ من عظم يقينه عظم برهانه ] 
١٠٠  .................................... [ من قدر على إحياء مضطر فلم يفعل حتى هلك فهو قاتله ] 
١٠٣  ........................................................... [ من لم يفرض عليه حكم ال يصح منه فرض ] 
١٠٥  .................................................................................................... [ الميراث تبٌع للنسب ]  
١١٠  ....................................................... [ نظُر اإلمام الكبير أوسُع من نظِر اإلمام الصغير ] 
[ هبة المعدوم ال تصح ]  ...................................................................................................  ١١٢
١١٤  ................................................. [ الوجود في آية التيمم وجود قدرة ال وجدان ضالة ]  
١١٨  .................................................................... [ يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء ]  
[ ال تدفع الزكاة إال لولي ]  ...............................................................................................  ١٢٠
١٢٣  ............................................................................. [ ال تصح الفتوى مع انشغال الفكر ]  
[ ال تعتبر النوادر من األحوال ]  .......................................................................................  ١٢٥
[ أحّق الشروط وفاء ما استحلت به الفروج ]  ................................................................  ١٢٨



٣٨٣ فهرس المجلد الرابع

١٣٣  .......... [ ما انفصل من حي فهو نجس ] أو [ ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة ] 
١٣٧  .................................................................................................... [ التوبة تجب ما قبلها ]  
١٤١  .................................................................................... [ الكْبُر بطر الحق وغمط الناس ] 
[ كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام ] ..........................................................................  ١٤٤
[ الصلح جائز بين المسلمين إال صلحًا أحل حرامًا أو حرم حالالً ] .........................  ١٤٧
١٥١  ........................................................................................................... [ الخراج بالضمان ] 
١٥٥  .................................................................................. م آكدهما ]  إذا تعارض واجبان قد ]
[ إنما ُجِعَل االستئذان من أجل البصر ] ..........................................................................  ١٦٠
١٦٤  ......................................................................... [ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ] 
١٦٨  ............................................................................................................ [ ال ُيْتَم بعد بلوغ ] 
١٧٢  ...................................................................... [ يَْحُرُم من الرضاع ما يحرم من النسب ]  
١٧٧  ................................................................................................................. [ اِإلَماُم َضاِمنٌ ]  
١٨٠  ................................................................................................................... [ الزعيم غارم ] 
[ أنت ومالك ألبيك ] ........................................................................................................  ١٨٢
١٨٨  ...................................................................... [ الشهادة منوطة بالعدالة واألهلية التامة ] 
[ ما ال دم فيه فليس بنجس ] ............................................................................................  ١٩١
١٩٣  ............................................................................. [ عند اختالف العلماء يؤخذ باألهم ] 

[ إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع واآلخر موافق لألصل الذي ال شرع فيه
١٩٥  ................................................................. وجب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع ] 
[ النهي إذا لم يكن لغرض ديني ال يفيد التحريم ] .......................................................  ١٩٩
٢٠٣  .................................................. [ النهي المطلق يقتضي التحريم وفي العقود الفساد ] 
ُم األعلُم واألكثُر ُصْحَبةً ] ..................................................  ٢٠٥ عند اختالِف الصحابةِ ُيَقد ]
٢٠٨  ................................................................... [ الداللُة اللفظيُة أقوى من الدِاللة الفعلية ]  
٢١٤  ....................................................................................... ُر يَْقِضي َعَلى الُمْجَملِ ]  الُمَفس ]
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[ الُمْؤِمُن َوقاٌف َوالُمَنافُِق َوثاٌب ] .....................................................................................  ٢١٩
٢٢٣  .............................. قاعدة: [ كل نكاح خالف الكتاب والُسنة فالفرقة ثم ال اجتماع ]  
٢٢٥  ......................................................................................... [ الماء طهور ال ينجسه شيء ] 
٢٣٠  .............................................................. ْهَرةِ َجائَِزٌة ِإّال فِي الُحُدودِ ]   َهاَدُة َعَلى الش الش ]
[ َال ِغْيَبَة لَِفاِسقٍ ]  ...............................................................................................................  ٢٣٤
٢٣٧  ....................................................................................................... [ الغنى مال واحتيال ] 
٢٤٠  ............................................................................. ْرعِ ]  الَقلِْيُل َعْفٌو فِي الُعْرِف َوفِي الش ]
٢٤٣  ............................................................ [ َال يَْغَلُق الَرَهُن لَِصاِحبِهِ له ُغْنُمُه َوَعَلْيهِ ُغْرُمهُ ] 
٢٤٧  .................................................................................................   [ ِ [ َال َرْهَبانِيَة فِْي اِإلْسَالم
[ الَوَلُد لِْلِفَراشِ َولِْلَعاِهِر الَحْجُر ] .....................................................................................  ٢٥٠
٢٥٥  ................................................................................................ [ الّشْفَعُة فِْي َما َلْم ُيْقَسمْ ]  
٢٥٨  .................................................................... [ ِإن فِْي الَمَعارِيْضِ َلمنُدْوَحًة َعن الَكِذبِ ] 
َم َحالالً ]  .............................  ٢٦٧ َحَراَمًا أَو َحر َشْرَطًا أََحل الُمْسلُِموَن َعَلى ُشُروِطِهم ِإال ]
٢٧٤  .......................................................................................... ُكْم أبناُؤُكم ]   وا آباءَُكْم تََبر ُبر ]
٢٧٨  ................................................................................. َم أَْكَل ثََمنِهِ ]   َم اُهللا شيئًا َحر إذا َحر ]
٢٨١  .................................................................... [ ما تولد من اللحم حكمه كحكم اللحم ] 
٢٨٥  ............................................................................................ [ ِإنَما ُجِعَل اِإلَماُم لُِيْؤتَم بِهِ ] 
٢٩٠  ...................................................................................... [ أَْمَواُل الَحْربِيين َغْيُر ُمْحَتَرَمة ]  
٢٩٤  .......................................................................................... [ الَحاكُِم َولِي َمْن َال َولِي َلهُ ] 
ِعي َوالَيِميُن َعَلى َمْن أَنَْكر ]  ...............................................................  ٢٩٧ َنُة َعَلى الُمدالَبي ]
٣٠٢  ................................................................................................ ُبَهاتِ ]  تُْدَرأُ الُحُدْوُد بِالش ]
[ الثلث حد الكثرة في أحكام الشرع ] ............................................................................  ٣٠٦
٣٠٨  ................................................................................................. ْجِعيُة َزْوَجٌة ]  َقُة الرالُمَطل ]
٣١٠  ......................................................................................... [ ُحْرَمُة الَمْيت َكُحْرَمُة الَحّي ]  
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٣١٣  ...................................................................................... [ الثْيُب تُْسَتأَْمُر والبِْكُر تُْسَتأَْذُن ] 
[ الشركة بيع ] .....................................................................................................................  ٣١٥
٣١٧  ............................................................................. ْرطِ ]  ْرعِ َال يَْلَزُم بالش َما َال يَْلَزُم بِالش ]
[ َلْيَس ُكل َقِذرٍ َنجِسًا َوُكل َنجِسٍ َقِذٌر ]  ..........................................................................  ٣٢٢
٣٢٤  ............................................................................ [ ما سكت عنه اهللا ورسوله فهو عفو ] 
[ ُكل ُمْسِكٍر َحَرامٌ ] .............................................................................................................  ٣٢٩
٣٣٤  .......................................................................................................... [ المؤمن ال ينجس ] 
[ َال صياَم ِإال بِنِية ]  ............................................................................................................  ٣٣٨
ارِ تَابٌِع لُِحْكمِ َمْن اْسَتْوَلى َعَلْيَها ] .................................................................  ٣٤٠ ُحْكُم الد ]
[ َال رِفَق فِي الَمْعِصَيةِ ] ......................................................................................................  ٣٤٦
رها التوبة ] .....................................................................................  ٣٥١ حقوق العباد ال تكف ]
٣٥٦  ........ [ ُكل َلْهوٍ َلِعٌب ِإال ثَالثٌَة: َرْمُيَك بَِقْوِسَك َوتَأْدِيُْبَك فََرَسَك َوُمَالَعَبُتَك عْرَسك ] 
٣٦٠  ......................................... [ َال يوّقى المال بالزكاة ( أو ال تجعل الزكاة تقية للمال)  ]  
٣٦٣  ........................................................................................ ينِ بُِعْذرٍ ]   َلْيَس الَحَياُء فِي الد ]
٣٦٦  ...... [ َطَهاَرُة الَميتِ َكَطَهاَرةِ الَحي ]  أو يقال : [ ينقض طهارة الميت ما ينقض طهارة الحي ] 
٣٦٩  .............................................................................................. َباعِ َحَرامٌ ]  َلْحُم َجِمْيعِ الس ]
٣٧٢  ....................................................................................... [ اإلْسَالُم يَْعُلْو َوَال ُيْعَلى َعَلْيهِ ] 
٣٧٨  ...................................................................................................   [ ِ [ َال ِحْلَف فِي اِإلْسَالم
٣٨٣  .... [ ليس العالِم من حمل الناس على ورعه ولكن العالِم من أفتاهم بما يسعهم من الحق ]  
٣٨٩  .................................................................................................... [ ليس في الحرام زكاة ] 
٣٩٢  ..................................................................................................... ينِ ]   ر ُيْخَتاُر أَْهَوُن الش ]
٣٩٧  ....................................................................................................... [ َال أَْجَر َعَلى الُقَربِ ] 
٤٠١  ........................................................................................................   [ لِألَْكَثِر ُحْكُم الُكل ]
ةِ ]  .......................  ٤٠٤ َهبِ َواْلِفض فِي الذ َال َزَكاَة فِي ما اْسُتْخِرَج ِمْن َمَعادِنِ األَْرضِ ِإال ]
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٤٠٧  .......................................................................................................... [ َلْيَس لَِفاجٍِر يَِمين ]  
٤١٠  ........................................................................................................ [ َال َضَرَر َوَال ِضَراَر ]  
٤١٥  .......................................... ةِ ]   َكاةِ االْختَِيارِي بِالذ ِإال َما ُقدَِر َعَلى ِإْمَساكِهِ َال يَِحل ُكل ]
[ َما أُجِْيَز لِلَضُروَرةِ يَُزْوُل بَِزَوالَِها ]  ..................................................................................  ٤١٨
٤٢١  ......................................................................................................... [ الزائُد تََبٌع لألْصلِ ]  
٤٢٤  ........................................................................................... ُجوُع َعنِ الَخَطأِ َواجٌِب ]   الر ]
٤٢٧  ............................................................ ًة أَْو َعامةً ]   ُل َمْنِزَلَة الَضُرْوَرةِ َخاص الَحاَجُة تَُنز ]
٤٢٩  ...............................................................................................  [ ُيْبَنى َعَلى الَخاص الَعام ]
٤٣٢  .............................................................................................. ٌم َعَلى النْفلِ ]  الَفْرُض ُمَقد ]
٤٣٤  ....................................................................................... [ االضطرار ال يبطل حق الغير ] 
٤٣٧  ................................................ [ َال يَُقوُم أََحٌد َعْن أََحدِ فِْي َما َكاَن َمْرجُِعُه ِإَلى الَبَدنِ ]  
٤٤٠  ......................................................... هُ ]   َوَجَب َرد َما َدَخَل يََد اِإلنَْسانِ بَِغْيِر َوْجهِ َحق ]
[ الَمْسأََلُة َحَراٌم ِإال ِمْن فَْقٍر ُمْدقِعٍ، أَْو ُغْرمٍ ُمْفِظعٍ، أَْو َدمٍ ُمْوجِعٍ ] ................................  ٤٤٣
٤٤٦  .................................................................................... ِعْيُم َغارٌِم والعارية مضمونة ]  الز ]
٤٤٩  ................................................................................. [ َما َال َدَم فِْيهِ َال يَْحَتاُج ِإلِى َذَكاةٍ ]  
٤٥١  ........................................................ ْمعِ ]   ُف فِْيهِ َعَلى السَما َال َمَجاَل فِْيهِ لِْلَرأْي ُيَتَوق ]
[ الَمْجُهوُل ُيْبَحُث َعْنُه َوالَمْعُروُف بِالَعَداَلةِ َال ُيْبَحُث َعْنهُ ]  .........................................  ٤٥٣
٤٥٨  .................................................................................................... [ اختالف األمة رحمة ]  
نْبِ َكَمْن َال َذنَْب َلهُ ]  .............................................................................  ٤٦٢ ائُِب ِمَن الذالت ]
٤٦٤  ....................................................................................................... مةِ ]   األصُل َبَراءَُة الذ ]
[ االستِْثَناُء يَْهدُِم األَيَْمانَ ]  .................................................................................................  ٤٦٧
٤٧١  ................................................................ ُروا فِي الَخالِقِ ]   ُروا فِي الَخْلقِ َوَال تََفك تََفك ]



٣٨٧

فهرس المجلد الخامس

٥  ................................................................................................................ [ الَخَراُج بِالَضَمانِ ]  
٩  ........................................................................ [ َمْن َرِغَب َعْن ُسنةِ النبِي فََلْيَس ِمْن أُمـتِهِ ]  
١٢  ........................................................... ى َمْيَتًة ِمْن أَْجَزاِء الَحَيَوانِ فَُهَو َطاِهٌر ]  َما َال ُيَسم ]
[ ِإَذا أُْعِمَرِت الِذمُة بَِيِقْينٍ فََال تَْبَرأُ إال بَِيِقين ] ....................................................................  ١٥
١٩  ...................................................... [ إذا َخَرَج الماُء عن َطْبِعهِ واْسِمهِ َخَرَج عن وظيَفتِه ] 
ك َوَجَب الُخروُج منه بَِيِقينٍ ]  ..................................................................  ٢٢ إذا َعَرَض الش ]
٢٥  ............................................................................................ [ األَْصُل فِي األَْرضِ الطَهاَرةُ ]  
٢٨  ............................................................................................... [ األَْصُل فِي الَمالِ التْحِريُم ] 
٣١  .................................................................... د في الفروج ما ال يتشدد في غيرها ]   ُيتَشد ]
[ يََتَضاَعُف الوِْزُر َحْيُث يََتَضاَعُف األَْجُر ] ..........................................................................  ٣٤
[ الَكَفاءَُة يَْرجُِع تَْقدِيُْرَها ِإَلى الُعْرفِ ] .................................................................................  ٣٨
٤١  ........................................................................ [ َما َال يَِصح َكْوُنُه فَالَعَدُم ُهَو الُحْكُم فِْيهِ ] 
[ الَقدِيُْم ُيْتَرُك َعَلى قَِدِمهِ ] ....................................................................................................  ٤٤
٤٧  ............................................................................. [ َديُْن اهللاِ أَْوَلى بِاْلَقَضاِء ِمْن َديْنِ الَعْبدِ ] 
٥٠  .................................................................... ةٍ َسوِّي ]  الصدقة ال تحل لغني وال لذي ِمر ]
[ ُكل َذنْبٍ َذَكَرُه اُهللا فِي ُسْوَرةِ النْورِ فَُهَو َكبِْيَرةٌ ] ................................................................  ٥٤
٥٦  ............................................................. [ ما ال ينضبط في نفسه فال يكون قاعدًة لغيره ]  
٥٩  .............................................................................. [الُمتَفُق َعَلْيهِ أَْوَلى ِمَن الُمْخَتَلفِ فِْيهِ]  
[ َما ُيْؤَكُل َلْحُمُه فَُسؤُرُه َطاِهٌر ]  ...........................................................................................  ٦١
٦٤  ................................... ُه ِإَلى الُعْرفِ ]   َغةِ فََمَردْرعِ َوَال فِْي الل َما َلْيَس َلُه َضابٌِط فِْي الش ]
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[ َمْن َغر َغْيَرُه فِي أَْمٍر َكاَن فِْيهِ تََلُف َمالِهِ أَْو َنْفِسهِ َضِمنَ ] ...............................................  ٦٦
[ المتروك ليس بحجة ] ........................................................................................................  ٦٩
٧٦  ...................................................... [ َقلِْيُل الَعَملِ َمَع التَمامِ َخْيٌر َمْن َكثِْيِرهِ َمَع النْقَصانِ ] 
٧٨  ............................................................................... ْرعِ ]   الَقلِْيُل َعْفٌو فِي الُعْرِف َوفِي الش ]
٨١  ......................................................................................... ُل ِإَلْيهِ ]  لِْلَوَسائِلِ ُحْكُم َما يََتَوس ]
٨٤  .................................................................................................. [ ما جر الحرام فهو حرام ] 
٨٧  ...................................................................................... [ الَيِقْيُن َخْيٌر ِمْن َكثِْيٍر ِمَن الَعَملِ ] 
٨٩  ............................................. [ يَْلَزُم الَوالَِديْنِ ِمَن الُعُقوقِ َما يَْلَزُم َوَلَدُهَما ِمْن ُعُقوقِِهَما ] 
٩١  .............................................. [ يَلِْي الَيَد اُألَمَراُء َواللَساَن العلماُء َويَْبَقى الَقْلُب لِْلَعامةِ ]  
٩٤  ........................................................................................... [ َكْثَرُة النياِت تَُضاِعُف الَعَملَ ] 
[ الحكم على الظاهر ]  .........................................................................................................  ٩٧
١٠١  .............................................................................. [ ال تستباح الدماء بما دون الكبائر ]  
[ ال تُقام الوسائُل وتعطل الفرائض ]  ...............................................................................  ١٠٨
١١٢  ................................................................................. [ ال تقوم الحّجة إّال بأهل األمانة ]  
١١٥  ............... [ ال تقوم الطاعة بالمعصية ]  أو [ ال يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية ]  
١١٧  ............................................................ [ ال تنعقد اليمين إال باهللا أو باسمٍ من أسمائه ]  
١٢١  .................................................................................................. ة مع االحتمال ]   ال حج ]
١٢٨  ............................................................................................................ [ ال حرمة للمرتد ]  
١٣١  ................................................................................................... [ ال حصر إال من عدو ]  
[ ال حكم إال بإقرار أو بينة ] ............................................................................................  ١٣٦
١٤٠  ................................................................................................. [ ال حنث على مغتَصب ] 
[ ال رفق في المعصية وال إعانة ] .....................................................................................  ١٤٣
١٤٩  ....................................................................................................... [ ال َضماَن َمَع اإلذنِ ] 
[ ال عبرة باالحتمال العقلي إذا لم نكلف به ] ...............................................................  ١٥٣
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١٥٧  ................................................................ [ ال عذر بعد قيام الحجة ووضوح المحجة ] 
[ ال عذر في ترك ما ال يسع اإلنسان جهله ] ..................................................................  ١٦٠
[ ال عذر للمفتي إذا خالف األصول ] .............................................................................  ١٦٤
١٦٩  .................................................................................................... [ ال عوض على محرم ] 
١٧٣  ....................................................................................................... [ ال فرار من الصدقة ] 
١٧٧  ......................................................................................... [ ال كفالة في حدٍ أو قصاص ] 
١٨١  ................................................................................................................ [ ال نية للصبي ]  
١٨٤  ....................................................................................... [ ال يجب حق اهللا في حق اهللا ]  
١٨٦  ................................................................................ [ ال يجمع بين البدل والمبَدلِ منه ] 
١٩٠  ............................................................ [ ال يجوز بيع الحالل والحرام بصفقة واحدة ] 
١٩٤  ................................................ [ ال يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراده إال بدليل ]  
[ ال يصح بيع ما لم ُيقبض وال ربح ما ال ُيضمن ]  ......................................................  ١٩٨
[ ال يكّلف اإلنسان بما لم يعلمه ]  ..................................................................................  ٢٠٠
[ ال ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكالب ]  ......................................................  ٢٠٣
٢٠٦  .................................................................................. [ ال رهن في مال ممتنعٍ من ربه ]  
٢١١  ............................................................................................................... [ اهللا كريم يكني ] 
٢١٤  ............................................................... [ ما جاز أن يكون مْثمنًا جاز أن يكون ثمناً ]  
٢١٧  ................................................................. [ ما دل على هيئةٍ فال يلزم منه نفي سواها ]  
٢١٩  ............................................................................................ [ ما في الذمة غير مقبوض ]  

[ ما كان أصله غير مضمون فال يثبت ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضمونًا
٢٢٢  .............................................................................................. فال يسقط ضمانه بالشرط ]  
٢٢٧  ..................................................... [ ما كان الحق فيه واحدًا فال يجوز فيه االختالف ]  
٢٣١  .................................................... [ ما كان مختلفًا فيه ال تقوم به حجة على الخصم ]  
[ ما كانت منفعته باستهالك عينه فال تجوز إجارته ]  ....................................................  ٢٣٦
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٢٣٨  ............................................................................................ [ ما ال معنى له يكون لغواً ]  
٢٤١  ..................................................................... [ ما ال يجوز االنتفاع به ال يجوز تملُكهُ ]  
[ ما ال يعقل معناه وجب فيه االقتصار على مورد النص ]  ..........................................  ٢٤٥
[ ما ال ُيْعَلُم فيه حياٌة يجري عليه حكم العدم ]  ............................................................  ٢٤٩
٢٥٢  ................................................................................................. [ ما ال يقسم تقسم غلته ]  
٢٥٥  ................................................. [ ما له رطوبٌة تخرج من ظاهره أو باطنه فهو رجٌس ]  
[ الماء الطهور أولى من الماء المضاف ] ........................................................................  ٢٦٠
٢٦٤  ......................................................................... [ المباح إذا قصد به القربة صار طاعة ]  
٢٦٧  .......................................................................................................... [ المجنون كالطفل ]  
٢٧٠  .................................................................. [ المدعي من خالف قوله األصل والعرف ] 
٢٧٣  ............................................................................ [ المرأة مصدقة في حيضها وطهرها ]  
٢٧٧  .......................................................................................... [ المستحاضة بمنزلة الطاهر ]  
٢٨١  ............................................................................ [ المشرك ليس بأهل ألداء العبادات ]  
٢٨٤  ............................................... [ مشركو العرب ال ُيقبل منهم إال اإلسالم أو السيف ]  
٢٨٨  .......................................................................................................... [ المصغر ال يصغر ]  
٢٩٠  ........................................................................... [ المعتَبُر من الظن الذي ال شبهة فيه ]  
٢٩٤  ................................................................................................ [ المعصية ال تكون صلة ] 
٢٩٧  ......................................................................................... [ المعصية ال يجوز إضمارها ] 
[ المعينات ال تقبلها الذمم وإنما تقبل ما كان موصوفاً ]  .............................................  ٣٠٢
٣٠٥  ........................................................................ [ الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه ]  
٣٠٧  .............................................................................................. [ ولد الزنا ال ينسب ألبيه ]  
٣١١  ......................................................................... [ يجب في الصعيد ما يجب في الماء ]  
٣١٤  .............................................................. [ يحكم بالرأي في ما سوى الدماء والفروج ]  
[ يد عامل الصدقة يد أمانة ] .............................................................................................  ٣١٩
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٣٢٢  ........................................................................................ يِء َدليُل ملكه ]  الَيُد َعَلَى الش ]
٣٢٦  ............................................................................ [ ليس كل من ادعى شبهًة قبلت منه ] 
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قاعدة [ أسماء اهللا توقيفية ]  ...............................................................................................  ٣٣٢
٣٣٦  ............................................................................... قاعدة [ البراءة ال تكون على شبهة ] 
٣٣٩  ............................................ قاعدة [ نفي كون الرجل من المسلمين ال يعني البراءة ]  
٣٤١  ......................................................................... قاعدة [ وصف الشرك مالزم للنجاسة ]  
٣٤٥  ....................... قاعدة [ كل ما جاء فيه وعيد في اآلخرة أو حٌد في الدنيا فهو كبيرة ] 
٣٤٨  ................................................................ قاعدة [ كل شرك كفر وليس كل كفر شركاً ]  
٣٥٢  ................................................................. قاعدة [ المضادة في الرأي ال ترفع الوالية ]  
٣٥٦  ......................................................................... قاعدة [ كبيرتان إلى النار: الدم والمال ] 
٣٦١  ........................................................................................... قاعدة [ الكبائر تهدم العمل ]  
٣٦٦  .................................. قاعدة [ الخطأ في صفات اهللا بتأويل نفاق وبغير تأويل شرك ]  
قاعدة [ التكفير ال يكون إال بالدليل القاطع ]  ...............................................................  ٣٧٤
٣٧٨  ................................................................. قاعدة [ أحكام اإلسالم تجري على الظاهر ] 
٣٨٢  ....................   [ اإلقرار بالتوحيد ضروري إلجراء أحكام اإلسالم على المِقر ] قاعدة
٣٨٧  .......................................................... [ المتشابه ال ُيعمل به على ظاهره إال بالتأويل ]  
٣٩٢  .......................................................................................... [ الَوْعُد َوالَوِعْيُد َال ُيْنَسَخان ]  
٣٩٦  ...................................................................................................... [ َال ُكْفٌر َمَع الِخَالفِ ]  
٤٠١  ... قاعدة [ يعلم بالصلة أو المقدمة غير ما يعلم باطالق اللفظ به ويقع عليه االسم بمفرده]  
٤٠٤  ......................................................................   [ ٍ [ ُقْرُب اهللا ُقْرَب ِإَجاَبةٍ َوَمِعيُتُه َمِعيَة ِعْلم
٤١٥  .............................................................................................. لَ ]  َوكالَكْسُب َال ُيَنافِي الت ]



دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية اإلسالمية٣٩٢
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٤١٨  ............................................. قاعدة [ المشاورة حصن من الندامة وأمان من المالمة ]  
٤٢١  .................................. قاعدة [ ترك العمل خشية الرياء والعجب من مكائد الشيطان ] 
٤٢٣  ................................................................................... قاعدة [ التحّدث بنعمة اهللا شكر ]  
٤٢٦  ............................................................................. قاعدة [ حب الدنيا رأس كل خطيئة ] 
٤٣٠  ........................................................................... قاعدة [ حب الشهرة نقٌص في الدين ]  
٤٣٣  .............................................................................. [ الَحج َكالَمْوِت اْعتَِبارًا َواْستِْبَصاراً ]  
٤٣٥  .................................................. ْيَطانِ فِْيَها أَْكَثر ]   َطاَعةٍ َكاَنْت أَفَْضَل فََنَزَغاُت الش ُكل ]
٤٣٧  ......................................................................................... قاعدة [ شكر النعمة إفشاؤها ]  
٤٤٣  ............................................................................. قاعدة [ الشهوة الخفية تفسد العمل ]  
قاعدة [ العقوق إهمال الحقوق ] ......................................................................................  ٤٤٦
٤٥٠  ......................................................................................... قاعدة [ العلم يؤتى وال يأتي ]  
٤٥٣  .................................................... قاعدة [ قليل العلم خير من كثير العبادة بغير علم ]  
قاعدة [ كل جليس ال يستفاد منه خيٌر ال خيَر فيه ] .......................................................  ٤٥٧
قاعدة [ ال ُيحتمل السوء في المسلم ]  ............................................................................  ٤٦٠
قاعدة [ ليس الحياء في الدين بعذر ]  .............................................................................  ٤٦٥

[ ُكْن َعارِفًا بَِزَمانَِك َحافِظًا لِلَِسانَِك فَِإنُه َمْن َلْم يَْحِفْظ لَِساَنُه َويَْعِرف َزَماَنُه َخَفَق
٤٦٨  .................................................................................................... أَْن يَُكْوَن َهالِكًا َمْفُتْوناً ] 
[ الفضيلة بين طرفي االفراط والتفريط ] .........................................................................  ٤٧١
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المبحث األول: في قواعد الحكم الشرعي ...........................................................................  ٧
٧  ............................................................................. قاعدة [ الفرض ال يزول عمن قدر عليه ] 
ع فيه ما لم ُيترك ] ..................................................................  ٩ ع يَوس قاعدة [ الفرض الموس
قاعدة [ الواجب المرتب ال ُينتقل فيه من رتبة إلى أخرى إال بانعدام األولى ] ...........  ١٢
١٦  ........................................................................................... قاعدة [ الفاسد ال يبرئ الذمة ] 
٢٠  ....................... قاعدة [ خطاب الوضع ال يشترط فيه ما يشترط في خطاب التكليف ]  
٢٦  ...................................................................... قاعدة [ الرخصة تعتريها األحكام الخمسة ] 
٣٠  ...................................................................................... قاعدة [ الرخصة في بابها عزيمة ] 
قاعدة [ الوعيد الشديد دليل التحريم ] ...............................................................................  ٣٥
٣٨  ............................................................................. ِريَْعةِ ]  الُمْشِرُكوَن ُمَخاَطُبوَن بُِفُروعِ الش ]

٤٢  ..................................................................................... المبحث الثاني: في قواعد الكتاب 
ةً ] ..............................................................................................  ٤٢ ُة َلْيَسْت ِحج اذ الِقَراءَُة الش ]

٤٧  ........................................................................................ ة  ن المبحث الثالث: في قواعد الس
٤٧  ............................................................................. قاعدة [ كل ما أقره النبي ژ فهو ُسنة ] 
٤٩  ................................................... نة إذا أطلقت انصرفت إلى ُسنة النبي ژ ]  قاعدة [ الس
٥٦  ..................................................................................... [ ما فعله الرسول ژ ليس ببدعة ] 
٦٠  .............................. [ االقْتَِداُء بآدابِ رسولِ اهللاِ أَْوَلى وأفضُل وِإْن لم يكْن ذلك واجبًا] 
ْهَمةِ ] ...................................................................................  ٦٢ ٌة ِإْن َخَال ِمَن الت الُمَتَواتِْر ُحج ]
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٦٧  .................................................................................. قاعدة [ التواتر ما كان عن مشاهدة ] 
٧٢  ....................................................................... قاعدة [ حكم المتواتر ال ينتقل عن أصله ] 
٧٤  .................................................... قاعدة [ خبر الواحد العدل يوجب العمل دون العلم ] 
٧٨  .............. قاعدة [ إذا توفرت الدواعي على نقل الخبر ولم ُينقل دل ذلك على كذبه ]  
٨٣  ............................................................................. قاعدة [ زيادة الثقة مقبولة في األخبار ] 
٨٦  ....................................................................... قاعدة [ العدالة معتبرة في كل زمن بأهله ] 
٩٠  ............................................................. قاعدة [ ما ال يدرك بالرأي فحكمه حكم الرفع ] 

٩٤  ................................................................................... المبحث الرابع: في قواعد اإلجماع 
٩٤  ................................... قاعدة [ اإلجماع أحد وجوه الحق يقطع العذر ويرفع الخالف ] 
٩٩  ..... قاعدة [ ال يحكم باإلجماع في موضع الخالف وال بالخالف في موضع اإلجماع ] 

قاعدة [ إذا أجمع المسلمون على وجه في المسألة فليس ألحد بعدهم أن يجمع
على وجه آخر ] ..................................................................................................................  ١٠٢

١٠٥  .............................................................................. المبحث الخامس: في قواعد القياس 
قاعدة [ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليته ] .................................................................  ١٠٥
١٠٨  ................................................................... قاعدة [ مناط التكليف ال يكون أمرًا خفياً ] 
قاعدة [ ما فعل لعلة يزول بزوالها ] .................................................................................  ١١٠
قاعدة [ إذا لم يعقل المعنى فال يصح القياس ] .............................................................  ١١٤
١٢١  ............................................................................................... قاعدة [ المشقة ال تنضبط ] 
١٢٤  ..................................................... قاعدة [ ما ثبت على خالف األصل ال يقاس عليه ] 

قاعدة [ التعليل باإلمكان في القدرة غير مستقيم بل المستقيم التعليل باإلمكان
١٢٧  .......................................................................................................................... في العادة ] 
قاعدة [ العلة المركبة ال يثبت فيها حكم إال باجتماع أجزائها ] ..................................  ١٣٢
١٣٨  ...................... قاعدة [ المعلق على الشيء بحرف الشرط ينعدم عند انعدام الشرط ] 
١٤١  ................................................... قاعدة [ إذا ذهب بعض الحكمة بقي البعض اآلخر ] 
١٤٥  .......................................................... قاعدة [ الحكم المعلل بعلة ينتهي بانتهاء علته ] 
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قاعدة [ األحكام تعلق على المعاني ال على األسماء ] .................................................  ١٤٨
١٥٢  ........................................................................................ [ اللغة تشتق وال يقاس عليها ] 

المبحث السادس: في قول الصحابي ..............................................................................  ١٥٧
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