املراجع
القرآن الكرمي وعلومو
القرآن الكرَل
ابن العريب ،عبد هللا ،أبو بكر زلمد (ٖٗ٘ ه) ،حتقيق :علي زلمد البجاوي،
ط :الثالثة ٖٜٕٔ( ،ه – ٕ ٜٔٚم) ،أحكام القرآن ،القاىرة :عيسى البايب احلليب.
الراغب األصفهاٌل ،أبو القاسم احلسني بن زلمد ٕٔٗٔ( ،ىـ)  ،املفردات يف

غريب القرآن ،بريوت :دار القلم ،الدار الشامية.

األصفهاٍل ،العالمة الراغب (يف حدود ٕ٘ٗ ه) ،حتقيق :صفوان عدنان
داوودي ،ط :األوىل ٕٔٗٔ( ،ه – ٕ ٜٜٔم) ،مفردات ألفاظ القرآن ،دمشق :دار

القلم ،بريوت :الدار الشامية.

الشنقيطي ،زلمد األمني بن زلمد ادلختار اجلكين (ٖ ٖٜٔه) ،أضواء البيان
يف إيضاح القرآن بالقرآن ،مصر :مطابع ادلدٍل مبصر.
الشوكاٍل ،زلمد بن علي بن زلمد بن عبد هللا اليمين ٔٗٔٗ( ،ىـ) ،فتح
القدير ،دمشق ،بريوت ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،ط ٔ.
زلمد رشيد بن علي رضا بن زلمد مشس الدين بن زلمد هباء الدين بن منال علي

خليفة القلموٍل احلسيين (ادلتوىفٖٔ٘ٗ :ىـ) ٜٜٔٓ( ،م) ،تفسري القرآن احلكيم
(تفسري املنار) ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.

ٖ٘ٔ

القرطيب ،أبو عبد هللا زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي

مشس الدين ((ٗ ٖٔٛىـ  ٜٔٙٗ -م)) ،اجلامع ألحكام القرآن ،القاىرة ،دار الكتب
ادلصرية ،ط ٕ.
كتب احلديث والشروح و التخريج
ابن ماجو القزويين ،ابن ماجة أبو عبد هللا زلمد بن يزيد (ٖٕٚىـ) ،سنن ابن
ماجة ،مكتبة أيب ادلعاطي.
ابن عبد الرب ،االستذكار ،)ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ( ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد
علي معوض ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ٔ.
أبو داود السجسناٍل ،أبو داود سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،بريوت:
دار الكتاب العريب.
أمحد بن حنبل؛ الشيباٍل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا ،مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،القاىرة :مؤسسة قرطبة.
األلباٍل ،زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح ,ط :األوىل ٕٔٗٓ( ،ه – ٕٓٓٓ

م) ،صحيح سنن الرتمذي ,الرياض :مكتبة ادلعارف.

األلباٍل ،زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح ,ط :األوىل ٕٖٔٗ( ،ه – ٕٕٓٓ

م) ،صحيح سنن أيب داؤد ,الكويت :مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.

األلباٍل ،زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح ،ط :األوىل ٔٗٔٚ( :هٜٜٔٚ-م)،

صحيح سنن ابن ماجو ,الرياض :مكتبة ادلعارف.

ٗ٘ٔ

األلباٍل ،زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح ،ط :األوىل ٜٔٗٔ( ،ه – ٜٜٔٛ

م) ،صحيح سنن النسائي ,الرياض :مكتبة ادلعارف.

األلباٍل ،زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح ،ط :الثالثة ٔٗٓٛ( ،ه  ٜٔٛٛ-م)،

صحيح اجلامع الصغري ,بريوت :ادلكتب اإلسالمي.

البخاري ،زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية أبو عبد هللا (ٕ٘ٙىـ) ،ط :

األوىلٔٗٓٚ( ،ه – ٜٔٛٚم) ،اجلامع الصحيح املسمى صحيح البخاري ،القاىرة:
دار الشعب.
احلاكم النيسابوري ،زلمد بن عبدهللا أبو عبدهللا ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر
عطا ط :األوىل ٔٗٔٔ( ،ه – ٜٜٓٔم) ،املستدرك على الصحيحني ،بريوت :دار
الكتب العلمية.
الدارقطين ،أيب احلسن علي بن عمر ( ،)ٖٛ٘ – ٖٓٙحتقيق :شعيب األرنؤوط

واألصحاب ،ط :األوىل ٕٔٗٗ( ،ه  ٕٓٓٗ-م) ،سنن الدارقطين ،بريوت :مؤسسة
الرسالة.
الطرباٍل ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم،

املعجم الكبري ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية ،ط ٕ.

العسقالٍل ،أمحد بن علي بن حجر (ٕ٘ ٛه) ،حتقيق :الشيخ عبد العزيز بن

باز ،ترقيم :زلمد فؤاد عبد الباقي ،إشراف :زلب الدين اخلطيب ٖٔٛٓ( ،ه) ،فتح
الباري بشرح صحيح البخاري ،مصر :ادلطبعة السلفية ومكتبتها.
مالك بن أنس أبو عبد هللا ،حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،موطأ اإلمام مالك،
مصر :دار إحياء الرتاث العريب.
٘٘ٔ

مسلم النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ،اجلامع
الصحيح املسمى صحيح مسلم ،بريوت :دار اجليل بريوت ودار األفاق اجلديدة.
النووي ،أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري ،ط :الثانيةٖٜٕٔ( ،ه) ،املنهاج
شرح صحيح مسلم بن احلجاج بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
كتب أصولية وفقهية وقواعدىا
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراٍل،
(ٔٗٔٙىـٜٜٔ٘/م ) ،جمموع الفتاوى ،ادلملكة العربية السعودية :رلمع ادللك فهد
لطباعة ادلصحف الشريف ،ادلدينة النبوية.
ابن ثابت ،أيب بكر أمحد بن علي (اخلطيب البغدادي) (ٖٗٙه) ،حتقيق:

أمساعيل األنصاري ،ط :الثانيةٔٗٓٓ( ،هٜٔٛٓ-م ،الفقيو واملتفقيو ،بريوت :دار
الكتب العلمية.
ابن رجب احلنبلي ،أيب الفرج عبد الرمحن (٘ ٜٚه) ،حتقيق :طو عبد الرؤف

سعد ،ط :األوىل ٖٜٕٔ( ،ه – ٕ ٜٔٚم) ،القواعد يف الفقو اإلسالمي ،القاىرة:
مكتبة الكليات األزىرية.
ابن رشد القرطيب ،أيب الوليد زلمد بن أمحد  ٜ٘٘( ،ه) ،ط :الرابعة (ٖٜ٘ٔ
ه  ٜٔٚ٘-م) ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مصر :مصطفى البايب احلليب.
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن ،أبو عمرو ،تقي الدينٕٖٔٗ( ،ىـ-
ٕٕٓٓم) ،أدب املفيت واملستفيت ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،طٔ.
ابن عابدين :أمني ،زلمد الشهري بابن عابدين (ٕٕ٘ٔ ه) ،ط :الثانية،

( ٔٗٓٚه –  ٜٔٛٚم) ،حاشية ابن عابدين ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
ٔ٘ٙ

ابن عابدين ،أمني ،زلمد (ٕٕ٘ٔ ه) ،ط :الثانية ٔٗٓٓ( ،ه – ٓ ٜٔٛم)،

جمموع رسائل ابن عابدين ،باكستان :سهيل األكادميي -الىور.

ابن قدامة ،دلوفق الدين عبد هللا بن أمحد (ٕٓ ٙه) ،حتقيق :عبد هللا الرتكي ،د.
عبد الفتاح احللو ،ط :األوىل ٔٗٓٙ( ،ه – ٔٔٗٔه ٜٔٛٙ ،م – ٓ ٜٜٔم)،

املغين ،القاىرة :ىجر للطباعة والنشر.

ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد (ٕٓ ٙه) ،حتقيق :زىري الشاويش،
ط :الثالثة ٕٔٗٓ( ،ه – ٕ ٜٔٛم) ،الكايف يف فقو اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،
بريوت :ادلكتب اإلسالمي.
العثيمني ،زلمد بن صاحل بن زلمدٕٔٗٙ( ،ىـ ) ،األصول من علم األصول،
دار النشر :دار ابن اجلوزي.
ابن مفلح ادلقدسي مشس الدين زلمد بن مفلح (ٖ ٚٙه) ،حتقيق :عبد اللطيف
السبكي ،راجعو :عبد الستار أمحد فراج ،ط :الرابعة ٔٗٓ٘( ،ه – ٘ ٜٔٛم)،

الفروع ،بريوت – عامل الكتب.

ابن النجار ٜٜٔٚ( ،م) ،شرح الكوكب املنري ،احملقق :زلمد الزحيلي ونزيو
محاد ،مكتبة العبيكان ،طٕ.
اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،بريوت ،ادلكتب اإلسالمي ،ج ٗ ،ص
ٗ ،ٔٙمجع اجلوامع وشرحو مع حاشية البناٍل.
أبو سنة ،أمحد فهمي ٜٔٗٚ( ،ه) ،العرف والعادة يف رأي الفقهاء ،مصر:
مطبعة األزىر.

ٔ٘ٚ

البهويت ،منصور بن يونس (ٔ٘ٓٔ ه) ٖٔٗٓ( ،ه – ٖ ٜٔٛم) مراجعة

وتعليق :ىالل مصيلحي مصطفى ىالل ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،بريوت :عامل
الكتب.
البهويت ،منصور بن يونس (ٔ٘ٓٔ ه) ،الروض املربع شرح زاد املستقنع مع
حاشية ابن قاسم.
البورنو ،الدكتور زلمد صدقي ،ط :اخلامسةٜٔٗٔ( ،هٜٜٔٛ-م) ،الوجيز يف
إيضاح قواعد الفقو الكلية ،بريوت :مؤسسة الرسالة.
اجلوزية ،ابن قيم (ٔ٘ ٚه) ،حتقيق :أمحد شاكر وزلمد حامد الفقي ،ط:

مصورة ٔٗٓٓ( ،ه – ٓ ٜٔٛم) ،هتذيب السنن ،بريوت :دار ادلعرفة.

اجلوزية ،ابن قيم (ٔ٘ ٚه) ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،عبد القادر األرناؤزط،

ط :الثالثة ٕٔٗٓ( ،ه – ٕ ٜٔٛم) ،زاد املعاد يف ىدي خري العباد ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،الكويت ،مكتبة ادلنار اإلسالمية.
اجلوزية ،مشس الدين زلمد بن أيب بكر بن قيم ( ،)ٚ٘ٙحتقيق :زلمد زلي الدين

عبد احلميد ،ط :الثانية ٖٔٗٓ( ،هٜٖٔٛ-م) ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
بريوت–لبنان :دار الفكر.

سن ٕٔٗٚ( ،ىـ) ،معامل أصول الفقو عند أىل
اجليزاٍلَّ ،
حس ْني بن َح ْ
زلمد ْ
بن َ

السنة واجلماعة ،دار ابن اجلوزي.

القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي،

(ٗ ٜٜٔم ) ،الذخرية ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،ط ٔ.

ٔ٘ٛ

القرضاوي ،يوسف ٔٗٓٛ( ،ىـ) ،الفتوى بني اإلنضباط والتسيب ،دار
الصحوة اإلسالمية ،ط ٔ.
الزحيلي ،الدكتور وىبة ،ط :األوىلٔٗٓٙ( ،هٜٔٛٙ-م) ،أصول الفقو
اإلسالمي ،دمشق :دار الفكر.
الزحيلي ،زلمد مصطفى ،األوىل ٕٔٗٚ( ،ىـ  ٕٓٓٙ -م) ،القواعد الفقهية
وتطبيقاهتا يف املذاىب األربعة  ،دار الفكر – دمشق.
الزرقا ،الشيح مصطفى أمحد ٔٗٔٛ( ،هٜٜٔٛ-م) ،املدخل الفقهي العام،
دمشق :دار القلم.
الزرقا ،أمحد بن الشيخ زلمدٜٔٗٓ( ،ىـ ) ،شرح القواعد الفقهية ،سوريا :دار
القلم ،ط ٕ.
الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين زلمد بن عبد هللا بن هبادرٔٗٔٗ( ،ىـ -

ٜٜٗٔم) ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،دار الكتيب ،ط ٔ.

السبكي ،أبو نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن

يوسف بن موسى بن متام الشافعي ،مجع اجلوامع يف أصول الفقو ،ط :األوىل (ٕٔٗٔ
ه ٕٓٓٔ-م) ،بريوت :دار الكتب العلمية.

السدالن ،الدكتور صاحل بن غاًل ،ط :األوىلٔٗٔٛ( ،ه) ،القواعد الكربى وما
تفرع عنها ،الرياض :دار بلنسية.
السرخسي ،مشس الدين زلمد بن أمحد (ٓ ٜٗه) ٜٔٗٓ( ،ه –  ٜٜٔٛم)،

املبسوط ،بريوت :دار ادلعرفة.

ٜٔ٘

السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ( ٖٔٚٙه) ،ط :األوىل ٔٗٔٚ( ،ه)،

القواعد واألصول اجلامعة ،والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ،الدمام :دار رمادي
للنشر.
السيوطي ،إمام جالل الدين عبد الرمحن ( ٜٔٔٔه) ٖٔٚٛ( ،ه – ٜٜٔ٘

م) ،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقو الشافعية ،القاىرة :مصطفى البايب احلليب.

الشاطيب  ،إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي ،املوافقات،
(ٔٗٔٚىـٜٜٔٚ /م) ،دار ابن عفان ،ط ٔ.
الشافعي ،أبو عبد هللا زلمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد
ادلطلب بن عبد مناف ،الرسالة ٖٔ٘ٛ( ،ىـٜٔٗٓ/م) ،مصر ،مكتبو احلليب.
شريف ،عبد اجمليد السوسوه ٜٜٔٛ( ،م) ،اإلجتهاد اجلماعي يف التشريع

اإلسالمي ،الدوحة ،وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية.

الشربيين ،الشيخ مشس الدين زلمد بن اخلطيب ٔٗٔٛ( ،ه ٜٜٔٚ-م) ،مغين
احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،بريو-لبنان :دار ادلعرفة.
الشوكاٍل ،زلمد بن علي بن زلمد بن عبد هللا اليمينٜٔٗٔ( ،ىـ ٜٜٜٔ -م)،

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،دار الكتاب العريب ،ط ٔ.

عبد الوىاب خالف ،علم أصول الفقو ،مكتبة الدعوة ،ط عن الطبعة الثامنة
لدار القلم.
علي حيدر خواجو أمني أفندئٗٔٔ( ،ىـ ٜٜٔٔ -م ) ،درر احلكام يف
شرح جملة األحكام ،دار اجليل ،ط ٔ.

ٓٔٙ

الفريوزآبادي ،أيب إسحاق إبراىيم بن علي يوسف (ٗٚٙه) ،املهذب ،مصر:
عيسى البايب احلليب وشركاه.
القرايف ،أمحد بن إدريس (ٗ ٙٛه) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ٖٔٛٚ( ،ه

–  ٜٔٙٚم) ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام،
حلب :مكتب ادلطبوعات اإلسالمية.
القرايف ،أمحد بن إدريس الصنهاجي (ٗٙٛه) ،ط :مصورة ،الفروق ،بريوت:
دار ادلعرفة.
الكاساٍل ،عالء الدين أيب بكر مسعود ( ٘ٛٚه) ،ط :الثانية ٖٜٔٗ( ،ه –
ٗ ٜٔٚم) ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،بريوت :دار الكتاب العريب.
النووي الدمشقي ،إمام أيب زكريا حيي بن شرف ( ٙٚٙه) ،حتقيق :الشيخ عادل

أمحد بن عبد ادلوجود والشيخ علي زلمد معوض ٕٖٔٗ( ،ه  ٕٖٓٓ-م) ،روضة
الطالبني ،ادلملكة العربية السعودية :دار عامل الكتب.
احلراٍل احلنبلي ،أبو عبد هللا أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان ،صفة
النمريي ّ

الفتوى واملفيت واملستفيت ،بريوت :ادلكتب اإلسالمي ،ط ٖٖٜٔٚ ،ىـ.

النووي ،اإلمام حيي بن شرف ،حقق وعلق عليو وأكملو بعد نقصانو ،الشيح
زلمد جنيب ادلطيعي ( ٔٗٓٙه) ،اجملموع شرح املهذب ،جدة :مكتبة اإلرشاد.
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية،
(ٗٓٗٔ  ٕٔٗٚ -ىـ).
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كتب الرتاجم واملعاجم
ابن زكريا ،أيب احلسن أمحد بن فارس (٘ ٖٜه) ،حتقيق :عبد السالم زلمد

ىارون ،ط :الثانية ٖٜٔٔ( ،ه – ٔ ٜٔٚم) ،معجم مقاييس اللغة ،مصر :مصطفى
البايب احلليب.

ابن منظور ،زلمد بن مكرم األفريقي ادلصري ،ط :األوىل ،لسان العرب بريوت:
دار صادر.
أبو منصور ،زلمد بن أمحد بن األزىري اذلرويٕٓٓٔ( ،م ) ،هتذيب اللغة،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط ٔ.
اجلرجاٍل ،علي بن زلمد بن علي ( ٛٔٙه) ،حتقيق :إبراىيم األبياري ،ط:
األوىل ٔٗٓ٘( ،ه – ٘ ٜٔٛم) ،التعريفات ،بريوت :دار الكتاب العريب.
جي ،الدكتور .زلمد رواس قلعة  ،قتييب ،والدكتور حامد صادق ،ط :األوىل،
(٘ٓٗٔ هٜٔٛ٘-م) ،معجم لغة الفقهاء ،بريوت :دار النفائس.
الدكتور سعدي أبو حبيب ٔٗٓٛ( ،ىـ =  ٜٔٛٛم) ،القاموس الفقهي لغة

واصطالحا ،سورية :دار الفكر.

الذىيب ،أبو عبد هللا مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثمان ابن قيماز (ٚٗٛ
ه) ،حتقيق :شعيب األرناؤط وحسني األسد وغريمها ،ط :الثانية ٕٔٗٓ( ،ه) ،سري

أعالم النبالء ،بريوت :مؤسسة الرسالة.

الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،ادلل ّقب مبرتضى،
َّ
زلمد بن عبد ّ
زلمد بن ّ
الزبيديّ ،
تاج العروس من جواىر القاموس ،دار اذلداية.
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الزركلي ،خري الدين (ٗ ٖٜٔه) ،ط :السادسة (ٗ ٜٔٛم) ،األعالم ,بريوت،
دار العلم للماليني.
زين الدين أبو عبد هللا زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي،

(ٕٓٗٔىـ ٜٜٜٔ /م) ،خمتار الصحاح ،بريوت :ادلكتبة العصرية  -الدار النموذجية.

الفارايب ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري ٔٗٓٚ( ،ىـ  ٜٔٛٚ -م)،

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط ٗ.

الفريوزآبادي ،رلد الدين زلمد بن يعقوب ( ٛٔٚه) ،ط :األوىل ٔٗٓٙ( ،ه

–  ٜٔٛٙم) ،القاموس احمليط ،بريوت :مؤسسة الرسالة.

الفيومي ،أمحد بن زلمد بن علي ادلقري (ٓ ٚٚه) ،املصباح املنري يف غريب
الشرح الكبري للرافعي ،بريوت – ادلكتبة العلمية.
مصطفى ،أبراىيم ،والزيات ،أمحد حسن ،وعبد القادر ،حامد ،والنجار ،زلمد

علي ٔٗٓٓ( ،ه – ٓ ٜٔٛم) ،املعجم الوسيط ،مصر :رلمع اللغة العربية اإلدارة
العامة للمعجمات وإحياء الرتاث.
قررات ومراجع أخرى
ابن قيم ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية :مكتبة ادلعارف.
دليل رللس العلماء االندونيسي
 ،)Ulamaجاكرتا ٕٔٓٓم.

( Pedoman Penyelengaraan Organisasi Majlis

قرار فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم ٓ٘ :سنة ٕٜٓٓ
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فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم  ٓٙسنة ٕٓٔٓ
فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم ٖٓ سنة ٕٓٔٓ
فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم ٘ٓ سنة ٕٓٔٓ
القرضاوي ،دراسة بعنوان تغري الفتوى بتغري األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف،
جملة األزىر ،السنة  ،94اجلزء  ،ٙشعبان  ٜٔٚٚم.
رللة ممرب العلماء ) ، (Mimbar Ulamaعدد ٕٗ( ،أغسطس .)ٜٔٗٛ
لدليانورٜٖٔٛ( ،م) ،إدارة اإلسالم يف إندونيسيا
 ،)Indonesiaجاكرتا ،مطبعة راجاوايل.

( Administrasi Islam di

Amin, Ma’ruf, Ichwan Sam, Anwar Ibrahim, Hasanudin, Asrorun Ni’am
Sholeh, Irfan Helmi, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, Erlangga,
Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011.
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