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  فهرسة املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي 

، حجة اإلسالم أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل املتوىف سنة  إحياء علوم الدين
  م2004هـــــــ، حتقيق سيد عمران ، دار احلديث القاهرة سنة الطبع 505

دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن اإلمام  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان
األمري عالء الدين : ترتيب،)هـ354: املتوىف(معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت 

  )هـ 739: املتوىف(علي بن بلبان الفارسي 
: الطبعة،الرسالة، بريوت مؤسسة: الناشر،شعيب األرنؤوط: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  م 1988 -هـ  1408األوىل، 
صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن  ،آداب الزفاف يف السنة املطهرة أبو عبد الرمحن دمحم 

الطبعة الشرعية : الطبعة،دار السالم: الناشر)هـ1420: املتوىف(آدم، األشقودري األلباين 
  مـ2002/هـ1423الوحيدة 

صر الدين األلباين  ،ختريج أحاديث منار السبيل يفإرواء الغليل  : املتوىف (دمحم 
الثانية : الطبعة،بريوت –املكتب اإلسالمي : الناشر،زهري الشاويش: إشراف،)هـ1420
  م1985 -هـ  1405

عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو  ،االختيار لتعليل املختار
من علماء احلنفية (الشيخ حممود أبو دقيقة : عليها تعليقات،)هـ683: املتوىف(الفضل احلنفي 

ا دار الكتب (القاهرة  -مطبعة احلليب : الناشر )ومدرس بكلية أصول الدين سابقا وصور
  م 1937 - هـ  1356: لنشرريخ ا )بريوت، وغريها -العلمية 

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
: الطبعة، دار إحياء الرتاث العريب: الناشر، )هـ885: املتوىف(الدمشقي الصاحلي احلنبلي 

ريخ - الثانية    بدون 
: املتوىف(بن فارس، الزركلي الدمشقي خري الدين بن حممود بن دمحم بن علي : املؤلف،األعالم
ر  -اخلامسة عشر : الطبعة،دار العلم للماليني: الناشر، )هـ1396   م 2002مايو / أ
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، دمحم بن علي الشوكاين ،التحقيق والتعليق إبطال دعوى اإلمجاع على مطلق حترمي السماع
وسنة  من غري بيان دار الطباعة  PDFدمحم صبحي بن حسن حالق،مصور على شكل 

  الطبع 
عبد هللا بن يوسف اجلديع ،الناشر مكتبة دار  ،أحاديث ذم الغناء واملعازف يف امليزان

  م1986األقصى الكويت، الطبعة األوىل 
عمادة البحث العلمي : الناشر، سليمان بن سامل السحيمي ،األعياد وأثرها على املسلمني

ملدينة املنورة، اململكة  الثانية، : الطبعة، العربية السعوديةجلامعة اإلسالمية 
  م2003/هـ1424

، اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
مر ، دار احلديث القاهرة ،سنة الطبع .هـــ، التحقيق د587املتوىف سنة    م2005دمحم دمحم 

يف قضا معاصرة الشيخ جاد احلق علي جاد احلق ، دار احلديث  حبوث وفتاوى إسالمية
  2005القاهرة سنة الطباعة 

، اإلمام حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن عبد هللا بن  البيان يف فقه اإلمام الشافعي
لعمراين، حتقيق الدكتور أمحد حجازي أمحد السقا، دار  دمحم بن موسى بن عمران املعروف 

  2002ب العلمية الطبعة األوىل الكت

أبو دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى  ،البناية شرح اهلداية
: الطبعة،بريوت، لبنان - دار الكتب العلمية : الناشر )هـ855: املتوىف(بدر الدين العيىن 

  م 2000 -هـ  1420األوىل، 
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي أبو : املؤلف، البداية والنهاية

  م 1986 - هـ  1407: عام النشر، دار الفكر: الناشر )هـ774: املتوىف(
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  ،لإلمامتفسري القرآن العظيم

 دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر،سامي بن دمحم سالمة: احملقق)هـ774: املتوىف(الدمشقي 
  م 1999 - هـ 1420الثانية : الطبعة
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أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن  ،يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري
الطبعة األوىل : الطبعة،دار الكتب العلمية: الناشر)هـ852: املتوىف(أمحد بن حجر العسقالين 

  .م1989. هـ1419
صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، ، حترمي آالت الطرب أبو عبد الرمحن دمحم 
ن بريوت، لبنان: الناشر)هـ1420: املتوىف(األشقودري األلباين  دار الصديق، / مؤسسة الر

  م2005/هـ1426الطبعة الثالثة، : الطبعة،اجلبيل، اململكة العربية السعودية
عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر  ،ْلِيبِّ شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ  تبيني احلقائق

شهاب الدين أمحد بن دمحم بن أمحد بن : احلاشية )هـ 743: املتوىف(الدين الزيلعي احلنفي 
ْلِيبُّ   -املطبعة الكربى األمريية : الناشر )هـ 1021: املتوىف(يونس بن إمساعيل بن يونس الشِّ

  هـ 1313األوىل، : الطبعة،بوالق، القاهرة
دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري ،  التاج واإلكليل ملختصر خليل

طي، أبو عبد هللا املواق املالكي  : الطبعة دار الكتب العلمية: الناشر )هـ897: املتوىف(الغر
  م1994-هـ1416األوىل، 

محدي شايف ملولد النبوي الشريف ، الدكتور عبد الرمحن  التأصيل الشرعي لالختفال
جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ، على شكل  عبيدي ،وهو حبث مضمون يف ضمن 

PDF  دون سنة الطباعة  
ملولد النبوي لقاهرة مصر،  ريخ االختفال  ، حسن السدويب ، الناشر مكتبة اإلستقامة 

  م 1948سنة الطبع 
أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  لإلمام )تفسري القرطيب( اجلامع ألحكام القرآن

أمحد الربدوين وإبراهيم : حتقيق )هـ671: املتوىف (األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب 
  م 1964 -هـ 1384الثانية ، : الطبعة  القاهرة –دار الكتب املصرية : الناشر  أطفيش

ويل القرآن دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو  ، لإلمام جامع البيان يف 
: الطبعة مؤسسة الرسالة: الناشر،أمحد دمحم شاكر: احملقق،)هـ310: املتوىف(جعفر الطربي 

  م 2000 -هـ  1420األوىل، 
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على فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين ، للعالمة أيب بكر  حاشية إعانة الطالبني
شطا الدمياطي البكري ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ، الطبعة العاشرة عثمان بن دمحم 

  م2012

، حميي الدين عبد الصمد ،  احلجج القطعية يف صحة املعتقدات والعمليات النهضية
  2007مطبعة خلست سورا إندونيسيا ، سنة الطبع 

املزين ، اإلمام أيب احلسن  يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر احلاوي الكبري
، حتقيق وتعليق الشيخ عي دمحم 450علي بن دمحم بن حبيب املاوردي البصري املتوىف سنة 

  2009معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب اإلسالمية ،لبنان سنة الطباعة 

عرفة الدسوقي ، للعالمة الشيخ دمحم بن أمحد بن  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
  م2011هـــــ، دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان الطبعة الثالثة سنة 1230املالكي املتوىف سنة 

أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور : املؤلف، حجة هللا البالغة
دار : الناشر،سابق السيد: احملقق، )هـ1176: املتوىف(» الشاه ويل هللا الدهلوي«املعروف بـ 

  م2005 - هـ  1426: األوىل، سنة الطبع: الطبعة ،لبنان –اجليل، بريوت 
بن القيم  حكم اإلسالم يف الغناء ،مشس الدين دمحم بن أيب بكر الزرعي الدمشقي املعروف 

ه، دار الصحابة للرتاث بطنطا، مجهورية مصر العربية ،الطبعة األوىل 751اجلوزية املتوىف سنة 
  م1986سنة 

سة  ، عبد هللا بن سليمان بن منيعحوار مع مالكي يف رد منكراته وضاللته ، الناشر الر
ململكة العربية السعودية،  ض  العامة لإلدارة والبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الر

    مــــ1983سنة الطبع 
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الرمحن السيوطي، التحقيق مصطفى عبد ، جالل الدين عبد  حسن املقصد يف عمل املولد
  مـــ1985القادر عطا ، الناشر دار الكتب العلمية بريوت لبنان ، الطبعة األوىل 

حول االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف، السيد دمحم بن علوي املالكي احلسين ، الناشر 
   م2010املكتبة العصرية بريوت لبنان ، سنة الطبع 

منصور بن يونس بن  ، املعروف بشرح منتهى اإلرادات لنهى لشرح املنتهىدقائق أويل ا
عامل : الناشر، )هـ1051: املتوىف(صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى 

  م1993 - هـ 1414األوىل، : الطبعة، الكتب
لقرايف  ، الذخرية أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري 

 3جزء ،سعيد أعراب: 6، 2جزء ،دمحم حجي: 13، 8، 1جزء  :احملقق )هـ684: املتوىف(
األوىل، : الطبعة،بريوت - دار الغرب اإلسالمي: الناشر،دمحم بو خبزة: 12 -  9، 7، 5 -

  م 1994
مام ايب زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي الدمشقي املتوىف سنة لإل روضة الطالبني

هـــــ، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي دمحم معوض، دار الكتب 676
  م2006العلمية بريوت لبنان الطبعة الثالثة 

احلديث القاهرة لإلمام البهويت ، حتقيق عماد عامر، دار  الروض املربع شرح زاد املستقنع
  م2004سنة الطبع 

بن عابدين  رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار خلامتة احملققني دمحم أمني الشهري 
، حتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي دمحم معوض، دار لكتب العلمية 

  م2011بريوت لبنان ، الطبعة الثالثة 

صر السنة،لالرسالة أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  الشافعي إلمام 
أمحد : احملقق،)هـ204: املتوىف(شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي 

  م1940/هـ1358األوىل، : الطبعة مكتبه احلليب، مصر: الناشر،شاكر
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أبو دمحم  ،الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبليف أصول  روضة الناظر وجنة املناظر
هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، موفق الدين عبد 

بن قدامة املقدسي  ن للطباعة والنشر : الناشر )هـ620: املتوىف(الشهري  مؤسسة الرّ
  م2002-هـ1423الطبعة الثانية : الطبعة ،والتوزيع

عبد هللا رمضان بن موسى،الناشر األثرية للرتاث الطبعة  ،الرد على القرضاوي واجلديع 
  م2007األوىل سنة 

ملولد النبوي موعة من العلماء، وفيها عدة رسائل منها املورد  رسائل يف حكم االختفال 
ملولد النبوي،  يف عمل املولد، لتاج الدين أيب حفص الفاكهاين،ورسالة يف إنكار االختفال 
ملولد لبنبوي للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا  الشيخ دمحم بن دمحم آيل شيخ ،وحكم االختفال 
ز ، والرد القوي على الرفاعي وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي  للشيخ محود  بن 
بن عبد هللا التوجيري ،واإلنصاف فيما قيل يف املولد من الغلو واإلحجاف للشيخ أيب بكر 
ملولد بني التباع واالبتداع دمحم بن سعد شقري ، الناشر دار  جابر اجلزائري، واالختفال 

ض مملكة العربية السعودية الطبعة األوىل سنة امة العص   م1999الر

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن ، اإلمام سنن أيب داود
ِجْستاين  : الناشر،دمحم حميي الدين عبد احلميد: احملقق،)هـ275: املتوىف(عمرو األزدي السِّ

  بريوت –املكتبة العصرية، صيدا 

دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  ، اإلمام سنن الرتمذي
جـ (ودمحم فؤاد عبد الباقي )2، 1جـ (أمحد دمحم شاكر :حتقيق وتعليق)هـ279: املتوىف(
شركة مكتبة ومطبعة : الناشر)5، 4جـ (وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )3

  م 1975 -هـ  1395الثانية، : الطبعة،مصر –يب مصطفى البايب احلل
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أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  ،لإلمامالسنن الصغرى للنسائي
مكتب املطبوعات اإلسالمية : الناشر عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق)هـ303: املتوىف(النسائي 

  1986 – 1406الثانية، : الطبعة،حلب –
ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد  ،لإلمام سنن ابن ماجه

فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية : دمحم فؤاد عبد الباقيالناشر: حتقيق)هـ273:املتوىف(
  دون السنة البايب احللب

النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، لإلمام  السنن الكربى
: الطبعة بريوت –مؤسسة الرسالة : الناشر حسن عبد املنعم شليب: احملقق)هـ303:املتوىف(

  م 2001 -هـ  1421األوىل، 
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ، اإلمام سنن الدارقطين

شعيب : وعلق عليهحققه وضبط نصه )هـ385: املتوىف(بن دينار البغدادي الدارقطين 
مؤسسة : الناشر،االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم

  م 2004 -هـ  1424األوىل، : الطبعة لبنان –الرسالة، بريوت 
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر لإلمام  السنن الكربى

 –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر دمحم عبد القادر عطا: احملقق)هـ458: املتوىف(البيهقي 
  م 2003 - هـ  1424الثالثة،  :الطبعةن،لبنا

صر الدين،  ،وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحة أبو عبد الرمحن دمحم 
مكتبة : الناشر)هـ1420: املتوىف(بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين 

ض   )ملكتبة املعارف(األوىل،  :الطبعة املعارف للنشر والتوزيع، الر
صر الدين بن احلاج  ،واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة سلسلة األحاديث الضعيفة دمحم 

ض : البلد،مكتبة املعارف: دار النشر،نوح األلباين : الطبعة،اململكة العربية السعودية -الر
  م 1992/ هـ  1412: سنة الطبع األوىل

مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب  ،سري أعالم النبالء
  م2006- هـ1427: الطبعة،القاهرة -دار احلديث: الناشر،)هـ748: املتوىف(
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،الشيخ أيب حيىي مصطفى بن رمضان بن عبد السيف اليماين ملن قال حبل السماع واملغاين
هــــــ،التحقيق أيب عبد هللا الداين بن منيه آل زهوي، الناشر 1263الكرمي املالكي املتوفر سنة 

  الطبع دار اللؤلؤة لبنان بريوت ، دون سنة
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  ، لإلمام شعب اإلميان

الدكتور عبد العلي عبد : حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه)هـ458: املتوىف(البيهقي 
خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية : أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه احلميد حامد

لتعاون مع الدار السلفية : الناشر اهلند –ببومباي  ض  لر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
هلند   م 2003 -هـ  1423األوىل، : الطبعة ببومباي 
حميي السنة، أبو دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي  ، لإلمام شرح السنة

املكتب : الناشر،دمحم زهري الشاويش-شعيب األرنؤوط: حتقيق)هـ516: املتوىف(الشافعي 
  م1983 -هـ 1403الثانية، : الطبعة،دمشق، بريوت -اإلسالمي 

مشس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي املصري  ، على املختصر اخلرقي شرح الزركشي
  م 1993 -هـ  1413األوىل، : الطبعة، دار العبيكان: الناشر)هـ772: املتوىف(احلنبلي 

صر : احملقق، دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، صحيح البخاري دمحم زهري بن 
ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد مصورة عن (دار طوق النجاة : الناشر الناصر السلطانية 
  هـ1422األوىل، : الطبعة)الباقي

 )هـ261: املتوىف( مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوريمسلم،صحيح 
  دون السنة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  :الناشر دمحم فؤاد عبد الباقي :احملقق

  
ج اللغة وصحاح العربية  الصاح أيب نصر أمساعيل بن محاد ) مرتب ترتيبا ألفبائيا ( ، 

  م2009،سنة الطبع هـــ، دار احلديث القاهرة 389اجلوهري املتوىف سنة 

دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو  ،صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري
صر الدين األلباين: حقق أحاديثه وعلق عليه)هـ256: املتوىف(عبد هللا  دار : الناشر،دمحم 

  م 1997 - هـ  1418الرابعة، : الطبعة،الصديق للنشر والتوزيع
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صر الدين األلباين  ،صحيح الرتغيب والرتهيب مكتبة : الناشر)هـ1420: املتوىف(دمحم 
ض –املعارف    اخلامسة: الطبعةاململكة العربية السعودية،  الر

داته صر الدين، بن احلاج نوح بن : املؤلف،صحيح اجلامع الصغري وز أبو عبد الرمحن دمحم 
  املكتب اإلسالمي: الناشر )هـ1420: املتوىف(جنايت بن آدم، األشقودري األلباين 

صر الدين األلباين  ،ضعيف الرتغيب والرتهيب مكتبة : الناشر)هـ1420: املتوىف(دمحم 
ض –املعارف    اململكة العربية السعودية -الر

دته صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن  ،ضعيف اجلامع الصغري وز أبو عبد الرمحن دمحم 
: الناشر، زهري الشاويش: أشرف على طبعه)هـ1420: املتوىف(آدم، األشقودري األلباين 

  املكتب اإلسالمي
ذيب سنن أيب داود وإيضاح : ، ومعه حاشية ابن القيمعون املعبود شرح سنن أيب داود

  علله ومشكالته
دمحم أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف احلق، الصديقي،  اإلمام

دي  الثانية، : الطبعة،بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر )هـ1329: املتوىف(العظيم آ
  هـ 1415

دمحم بن دمحم بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين  ،العناية شرح اهلداية
بدون  بريوت، دار الفكر :الناشر )هـ786: املتوىف(الشيخ مجال الدين الرومي البابريت ابن 

ريخ   طبعة وبدون 
من غري بيان دار   PDF،عبد هللا بن يوسف اجلديع ، مصور على شكل الغناء يف اإلسالم 
  الطباعة وسنة الطبع

ضة مجهورية مصر العربية  دار ،الدكتور دمحم عمارة ، الغناء واملوسيقي حالل أم حرام
  م1999

ر الصحابة ،د الغناء واملعازف يف ضوء الكتاب والسنة سعيد بن علي بن وهف .وآ
   ه1431،الناشر مكتبة اجلديد واحلصري ،القحطاين
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أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  ،لإلمام فتح الباري شرح صحيح البخاري
دمحم فؤاد عبد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه،1379بريوت،  - املعرفة دار : الناشر،الشافعي

خراجه وصححه وأشرف على طبعه الباقي عليه تعليقات ، حمب الدين اخلطيب: قام 
ز: العالمة   عبد العزيز بن عبد هللا بن 

ج : املؤلف،فيض القدير شرح اجلامع الصغري زين الدين دمحم املدعو بعبد الرؤوف بن 
: الناشر )هـ1031: املتوىف(العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري 

  1356األوىل، : الطبعة،مصر –املكتبة التجارية الكربى 
دمحم بن مفلح بن دمحم  ، لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي الفروع ومعه تصحيح الفروع

: املتوىف(املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي س الدين بن مفرج، أبو عبد هللا، مش
األوىل : الطبعة،مؤسسة الرسالة: الناشر،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي: احملقق،)هـ763

  مـ 2003 -هـ  1424
، الدكتور مصطفى البغى وآخرون ، دار القلم  الفقه ااملنهجي على مذهب اإلمام الشافعي

  2005الطبعة السادسة دمشق، والدار الشامية بريوت 

موعة األوىل - فتاوى اللجنة الدائمة مجع ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ا
سة إدارة البحوث : الناشر،جزءا 26: عدد األجزاء، أمحد بن عبد الرزاق الدويش: وترتيب ر

ض –اإلدارة العامة للطبع  - العلمية واإلفتاء    الر
موعة الثانية -  الدائمة فتاوى اللجنة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : املؤلف، ا

سة : الناشر،جزءا 11: عدد األجزاء،أمحد بن عبد الرزاق الدويش: مجع وترتيب،واإلفتاء ر
ض -اإلدارة العامة للطبع  - إدارة البحوث العلمية واإلفتاء    الر
  نيسي،الدار العربية للكتاب دون السنة  ، دمحم الشاذيل التو فرح األمساع برخص السماع

،جمد الدينمحمد بن يعقوب )مرتب ترتيبا الفبائيا وفق أوائل احلروف( القاموس احمليط 
دي، دار احلديث القاهرة ، سنة الطبع    م2008الفريوز آ
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أبو املظفر، منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى  ،قواطع األدلة يف األصول
دمحم حسن دمحم حسن : احملقق،)هـ489: املتوىف(السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي 

األوىل، : الطبعة،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: الناشر امساعيل الشافعي
  م1999/هـ1418

، العالمة تقي الدين أيب بكر بن دمحم احلسيين احلصين ركفاية األخيار يف حل غاية اإلختصا
الدمشقي الشافعي، تعليق علوي أبو بكر دمحم السقاف، دار الكتب اإلسالمية جاكر 

  2004إندونيسيا ، الطبعة األوىل 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ، كشاف القناع عن منت اإلقناع
  ، دون سنة الطباعة دار الكتب العلمية: الناشر،)هـ1051: توىفامل(البهوتى احلنبلى 

، ، لإلمام العالمة أمحد بن دمحم بن حجر اهليتميكف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع
     دون سنة الطباعة الناشر مكتبة القرآن القاهرة مصر، 

قدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة واثره يف اضطراب الفتاوى  كل بدعة ضاللة قراءة 
  املعاصرة، علوي بن عبد القادر السقاف ، الناشر الدرر السنية دون سنة الطبع 

دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري : املؤلف، لسان العرب
 1414 -الثالثة : الطبعة،بريوت –دار صادر : الناشر،)هـ711: توىفامل(الرويفعى اإلفريقى 

  هـ
موع شرح املهذب لإلمام تقي الدين أيب مع التكملة ، أيب زكر حيىي بن شرف النووي ا

للشيخ جنيب املطيعي، دار إحياء الرتاث احلسن علي بن عبد الكايف السبكي ، والتكملة 
  2001،بريوت لبنان الطبعة األوىل 

ر  آل أيب دمحم على بن امحد بن سعيد بن حزم األندلوسي ، حتقيق الدكتور عبد احمللى 
  2010الغفار سليمان البنداري ،دار الكتب العلمية لبنان، سنة الطباعة 
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اخلليل لإلمام أيب عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرمحن بن  مواهب اجلليل لشرح خمتصر
مر والشيخ دمحم عبد العظيم ، دار احلديث حسني الرعيين احل طاب ،حتقيق الشيخ دمحم 

  2010القاهرة ،سنة الطبع 

، ملوفق الدين أيب دمحم بن عبدهللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة املقدسي الدمشقي احلنبلي  املغين
بن قدامة  ، وبذيله الشرح الكبري لشمس الدين عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد620املتوىف سنة 

، حتقيق الدكتور دمحم شرف الدين خطاب والدكتور السيد دمحم 682املقدسي املتوىف سنة 
  2004السيد، دار احلديث القاهرة، سنة الطبع 

موع شرح املهذب ، أيب زكر حيىي بن شرف النووي مع التكملة لإلمام تقي الدين أيب ا
والتكملة للشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرون احلسن علي بن عبد الكايف السبكي ، 

  2011،سنة الطباعة 

، جلمع من املؤلفني ، مكتبة الشروق الدولية ، مجهورية مصر العربية ،  املعجم الوسيط
  2008الطبعة الرابعة 

أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي  ،اإلماماملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج
  1392الثانية، : الطبعة،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : الناشر)هـ676: املتوىف(
  

أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان  لإلمام  جممع الزوائد ومنبع الفوائد
عام  مكتبة القدسي، القاهرة: الناشر،حسام الدين القدسي: احملقق )هـ807: املتوىف(اهليثمي 

  م 1994هـ،  1414: النشر
: حتقيق)هـ505: املتوىف(أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي  ،حجة اإلسالم املستصفى

 - هـ 1413األوىل، : الطبعة،دار الكتب العلمية: الناشر،دمحم عبد السالم عبد الشايف
  م1993
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 )هـ179: املتوىف(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين : املؤلف،املدونة
  م1994 -هـ 1415األوىل، : الطبعة ،بريوت لبنان  دار الكتب العلمية: الناشر

إبراهيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابن مفلح، أبو إسحاق، : املؤلف، املبدع يف شرح املقنع
األوىل، : الطبعة،لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر )هـ884: املتوىف(برهان الدين 

  م 1997 - هـ 1418
ز رمحه الل عبد العزيز بن عبد هللا بن : املؤلف، هجمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن 

  دمحم بن سعد الشويعر: أشرف على مجعه وطبعه، )هـ1420: املتوىف(ز 
دمحم بن صاحل بن دمحم  ، الشيخجمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني

صر بن إبراهيم السليمان: مجع وترتيب )هـ1421: املتوىف (العثيمني  : الناشر ، فهد بن 
  هـ 1413 -األخرية : الطبعة ،دار الثر - دار الوطن 

أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين ، راملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل
: الطبعة، دار الكتب العلمية، بريوت: الناشر )هـ845: املتوىف(لدين املقريزي العبيدي، تقي ا

  هـ 1418األوىل، 
شيد إسالمية أمحد صاحل الزهراين،الناشر  .، د مسألة السماع حكم ما يسمى أ

ض اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل سنة    هــــ1429مكتبة الرشد ، الر
  

عبد الرمحن بن منعم اخلياط ، الناشر دار اآفاق العربية سنة الطبع ،  مولد النيب
  م2001

املكتبة الرقمية يف املدينة  ،عبد الناصر بن خضر ميالد.د املصارحة يف أحكام املصافحة
  دون السنة املنورة

إحياء ، الشيخ دمحم بن عمر بن على نووي اجلاوي ، مكتية  اية الزين يف إرشاد املبتدئني
  الرتاث إندونيسيا ، دون سنة الطباعة
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 )هـ1250: املتوىف(دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمين  ،اإلمامنيل األوطار
 -هـ 1413األوىل، : دار احلديث، مصرالطبعة: عصام الدين الصبابطيالناشر: حتقيق

  م1993
مجال الدين  ، لإلمامة األملعي يف ختريج الزيلعيمع حاشيته بغي نصب الراية ألحاديث اهلداية

دمحم يوسف : قدم للكتاب)هـ762: املتوىف(أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن دمحم الزيلعي 
عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، إىل كتاب احلج، مث أكملها : صححه ووضع احلاشية البَـُنوري

  دمحم عوامة: احملقق دمحم يوسف الكاملفوري
ن للطباعة والنشر : رالناش جدة  - دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ لبنان-بريوت  -مؤسسة الر

  السعودية -
  م1997/هـ1418األوىل، : الطبعة

، برهان الدين أيب احلسني بن أيب بكر ابن عبد اجلليل الرشداين اهلداية شرح بداية املبتدي
  مـــــــ2008القاهرة ، سنة الطبع املرغيناين، التحقيق أمحد جاد ، دار احلديث 
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للغة اإلندونيسيا   املراجع 

1.benarkah tahlilan dan kenduri haram?muhammad idrus Romli,khalista 
cetakan 1 desember 2011 

2.Hukum tahlilan menurut empat madzhab dan hukum membaca al 

Qur’an untuk mayit bersama Imam Asy Syafi’i,Abdul Hakim Amir Abdat, 
maktabah mua’awiyah bin Abu sufyan cetakan x november 2013 

3.Mantan kiyai NU menggugat Tahlilan, Istighotsahan dan ziarah para 
wali,H Mahrus Ali,la tasyuki, cetakan pertama desember 2007 

4.Membedah bid’ah dan tradisi dalam perspektif ahli hadist dan ulama salafi, 
Muhammad Idrus Romli,khalista surabaya, cetakan 1 oktober 2010 

5.NU,PERSIS,atau MUHAMMADIYAH yang ahli bid’ah?haris 
firdaus,mujahid pres bandung, cetakan ke 3 oktober 2004 

6.Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, DPP 
Muhammadiyah,oktober 2009 

7.soal jawab tentang berbagai masalah agama,A Hasan DKK, CV 
Diponegoro Bandung,cetakan ke 2,tahun 2002 

8.Solusi problematika aktual hukum islam , keputusan muktamar 
,munas,dan konbes Nahdlatul Ulama (1926- 2010M)LTN PB NU dan 
khalista surabaya tahun 2011M          
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من اإلنرتنتاملراجع   

1.  http://www.mawsoah.net 

2.  www.binbaz.org 

3.  www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2268 

4.  http://www.islamic-council.com 

5.  http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=agama-2&info1=e 

6.  http://www.islamweb.net 

.7 http://www.alukah.net/sharia/0/64446/ 

8.  http://www.islamonline.net 

9.  http://www.binbayyah.net/portal/fatawa/1393 

.10 http://www.darussalaf.or.id/aqidah/tahlilan-dalam-timbangan-islam،/ 

11.  http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,42750-lang,id-
c,buku-t,Sejarah+Tahlil-.phpx، 
12.  http://al-badar.net/pengertian-sejarah-bacaan-dan-doa-tahlil/ 
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