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 فهرس المراجع

 

 .داود أيبعون ادلعبود شرح سنن  .ه 1415. العظيم شرف احلق، آبادي -

 . العلميةدار الكتب : بًنوت

ادلسائل اليت حلف عليها أمحد  .ىـ 1407 .ابن أيب يعلى، زلمد بن زلمد -

 .دار العاصمة :الرياض .بن حنبل

رلموع  .ىـ1416. تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين ،بن تيميةا -

ادللك فهد لطباعة  رلمع :ادلدينة النبوية، ادلملكة العربية السعودية .الفتاوى

 .ادلصحف الشريف

جامع العلوم واحلكم يف  .ىـ1422 .عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي ،بن رجبا -

 .مؤسسة الرسالة :بًنوت. جوامع الكلمشرح مخسٌن حديثا من 

رد احملتار على الدر  .م1992/ه1412. زلمد أمٌن احلنفي، ابن عابدين -

  .دار الفكر:  بًنوت. ادلختار
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 1414 .عز الدين عبد العزيز بن أيب القاسم الدمشقي ،بن عبد السالما -

 دار الكتب ، لبنان:بًنوت .قواعد األحكام يف مصاحل األنام .م 1991/ىـ

 .العلمية

. م1968/ىـ1388. ادلقدسي موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، ابن قدامة -

 .مكتبة القاىرة. ادلغين

الشرح الكبًن على منت  .ادلقدسي موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، ابن قدامة -

 .دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع .ادلقنع

لسان . ىـ 1414 .مجال الدين زلمد بن مكرم األنصاري، ابن منظور -

 .دار صادر :بًنوت .العرب

. األشباه م 1999/ه 1419. ادلصري زين الدين بن إبراىيم، ابن جنيم -

 .دار الكتب العلمية :لبنان ،بًنوت والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان.

دار . البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ادلصري زين الدين بن إبراىيم، ابن جنيم -

 .اإلسالميالكتاب 

 . دار الفكر العريب.تنظيم األسرة وتنظيم النسل م. 1976أبو زىرة، زلمد.  -



215 
 

 

دار . أسىن ادلطالب يف شرح روض الطالب .زكريا بن زلمد ،األنصاري -

 .الكتاب اإلسالمي

ادلطبعة  .الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية .زكريا بن زلمد ،األنصاري -

 .ادليمنية

َرِميّ  - حتفة احلبيب على شرح  .ىـ1415 .سليمان بن زلمد ادلصري ،الُبَجيـْ

 .دار الفكر. اخلطيب

اجلامع ادلسند . م 2002 ه / 1423 زلمد بن إمساعيل. ،البخاري -

، الصحيح ادلختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو

 الدمسق: دار ابن كثًن.صحيح البخاري. ب ادلعروف

يف  الوجيز. م 1996/  ىـ 1416 الغزي.زلمد صدقي بن أمحد  ،آل بورنو -

 .مؤسسة الرسالة :لبنان ،بًنوت .إيضاح قواعد الفقة الكلية

اجلنٌن والطفل يف الفقو  أحكامم.  1990. عواطف حتسٌن عبد اهلل ،البوقري -

الدراسات  :ادلملكة العربية السعودية غًن منشورة. ادلاجستًنرسالة  .اإلسالمي

 .جامعة أم القرىالعليا 
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ادلملكة الرياض، سنن الرتمذي.  ه. 1417. زلمد بن عيسىالرتمذي،  -

 مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع. العربية السعودية:

إعالم ادلوقعٌن عن رب  ه. 1423اجلوزية، زلمد بن أيب بكر بن القيم.  -

 اجلوزي.دار ابن ادلملكة العربية السعودية: الدمام، العادلٌن. 

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم اجلوزية، زلمد بن أيب بكر بن القيم.  -

 .دار الكتب العلمية :بًنوت. واإلرادة

مواىب اجلليل يف  .ىـ1412 .زلمد بن زلمد الطرابلسي الرُّعيين، احلطاب -

  .دار الفكر. شرح سلتصر خليل

 علم ادلقاصد الشرعية م.2001 / ىـ1421. نور الدين بن سلتار ،اخلادمي -

 .مكتبة العبيكان

بـَْيانِ  - ، الرياض. أحكام الطهارة موسوعة .ىـ 1426. ُدبـَْياِن بن زلمد ،الدُّ

  .مكتبة الرشد: ادلملكة العربية السعودية

دار . على الشرح الكبًن الدسوقيحاشية  .زلمد بن أمحد بن عرفة ،الدسوقي -

 الفكر
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دار : بًنوت. تفسًن القرآن العظيم. ه 1419الدمشقي، إمساعيل بن كثًن.  -

 .الكتب العلمية

دار  .البداية والنهاية .م 1986 /ىـ  1407 ، إمساعيل بن كثًن.الدمشقي -

 .الفكر

مطالب أويل . ىـ1415 .مصطفى بن سعد السيوطي الدمشقي ،الرحيباىن -

 ي.ادلكتب اإلسالم .النهى يف شرح غاية ادلنتهى

 .هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج .ىـ1404. زلمد بن أيب العباس ،الرملي -

 .دار الفكر : بًنوت

دراسة فقهية  وتنظيموالنسل حفظو  م. 2012الريس، سعد مجيل سامل.  -

 جامعةغزة، فلسطٌن: الدراسات العليا  .رسالة ادلاجستًن غًن منشورة. مقارنة

 .غزة

الفقهية وتطبيقاهتا  القواعد .م 2006/ىـ 1427. زلمد مصطفى، الزحيلي -

  .دار الفكر:  دمشق .يف ادلذاىب األربعة

أ شرح الزرقاين على موط .م2003/ىـ1424 .زلمد بن عبد الباقي، الزرقاين -

 .مكتبة الثقافة الدينية:  القاىرة. اإلمام مالك
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دار العلم . األعالم .م 2002. خًن الدين بن زلمود الدمشقي ،الزركلي -

  .للماليٌن

سنن أيب داود. ه.  1434السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث.  -

 مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع. ادلملكة العربية السعودية:الرياض، 

الفقهية وتطبيقاهتا  القواعد .م 2006/ىـ 1427 .زلمد مصطفى ،الزحيلي -

  .دار الفكر :دمشق. يف ادلذاىب األربعة

  .دار ادلعرفة: بًنوت .ادلبسوط  .ىـ1414 .زلمد بن أمحد، السرخسي -

تيسًن الكرًن الرمحن يف تفسًن  ه. 1420السعدي، عبد الرمحن بن ناصر.  -

 .مؤسسة الرسالة ادلملكة العربية السعودية:كالم ادلنان. 

 .م1990/ىـ1411 .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي -

 .العلميةدار الكتب  بًنوت، لبنان: .األشباه والنظائر

 التقسًنيف  الدر ادلنثور .عبد الرمحن بن أيب بكرجالل الدين  ،السيوطي -

 .دار الفكر: بًنوت. بادلأثور

: ادلملكة العربية السعودية. ادلوافقاتم.  1997الشاطيب، إبراىيم بن موسى.  -

 دار ابن عفان للنشر والتوزيع.
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دار الكتب . ادلهذب يف فقة اإلمام الشافعي .إبراىيم بن علي ،الشًنازي -

 .العلمية

تنظيم النسل وقوقف الشريعة ه.  1410الطريقي، عبد اهلل بن عبد احملسن.  -

 . الرياض، ادلملكة العربية السعودية: مكتبة احلرمٌن.اإلسالمية منو

والضوابط  القواعد .م2003ىـ/1423. عبد الرمحن بن صاحل، العبد اللطيف -

عمادة : ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية. الفقهية ادلتضمنة للتيسًن

 .البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية

 .الطبيعية للنساء الدماءرسالة يف  .ىـ1421. زلمد بن صاحل ،العثيمٌن -

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة ادلملكة العربية السعودية: 

 .وكالة شئون ادلطبوعات والنشر، واإلرشاد

، بًنوت. علوم الدين إحياء .أبو حامد زلمد بن زلمد الطوسي ،الغزايل -

 .دار ادلعرفة: لبنان

اجلامع ألحكام . ىـ1384 .زلمد بن أمحد بن األنصاري اخلزرجي ،القرطيب -

 .دار الكتب ادلصرية: القاىرة .القرآن
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. سنن ابن ماجوه.  1417. ابن ماجة أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد ،القزويين -

 ادلملكة العربية السعودية: مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع.الرياض، 

. الشرائع ترتيببدائع الصنائع يف  .ه1406 .أبو بكر بن مسعود ،الكاساين -

 .دار الكتب العلمية

، الرياض .اللجنة الدائمةفتاوى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -

اإلدارة العامة  ،رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء :ادلملكة العربية السعودية

 .للطبع

احلاوي الكبًن يف . ىـ 1419. البصري البغدادي علي بن زلمد، ادلاوردي -

 .دار الكتب العلمية :لبنان ،بًنوت. فقو مذىب اإلمام الشافعي

الراجح من  معرفةاإلنصاف يف  .عالء الدين علي بن سليمان ،ادلرداوي -

 .دار إحياء الرتاث العريب. اخلالف

ألصحاب الفضيلة  فتاوى إسالمية .ىـ 1415. زلمد بن عبد العزيز ،ادلسند -

 .دار الوطن للنشر :الرياض. العلماء

ه. سنن النسائ.  1417. أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي -

 ادلملكة العربية السعودية: مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع.الرياض، 



221 
 

 

حكم اإلسالم يف تنظيم النسل وحتديده. النقيب، حسٌن عبد احلميد.  -

 .الوطنية النجاح جامعة :فلسطٌن نابلس،

. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجه.  1392. حيٍن بن شرف ،النووي -

 .دار إحياء الرتاث العريب :بًنوت

 :بًنوت .روضة الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن .ىـ1412 .حيٍن بن شرف ،النووي -

 .ادلكتب اإلسالمي

ادلسند الصحيح  ه. 2006 ه / 1427 النيسابوري، مسلم بن احلجاج. -

 ادلعروف ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 الطيبة للنشر والتوزيع.دار ادلملكة العربية السعودية: . الرياض، بصحيح مسلم

رسالة  .اإلسالمي الفقو يف النسل تنظيمم.  2005. حامد صفاء خالد، زبن -

 النجاح جامعة االعلي الدراسات :فلسطٌن نابلس،غًن منشورة.  ادلاجستًن

 .الوطنية

ه.  1423 أحكام اإلجهاض يف الفقو اإلسالمي، .إبراىيم بن زلمد ،قاسم -

 بريطانيا: سلسلة إصدارات احلكمة.
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م عن نشأة ادلواطنة وبناء  1992سنة  10قوانٌن مجهورية إندونيسية رقم  -

 م. جاكرتا: مجهورية إندونيسية. 2009األسرة ادلنظمة، مع شرحها. 

م عن نشأة ادلواطنة وبناء  2009سنة  52قوانٌن مجهورية إندونيسية رقم  -

 م. جاكرتا: مجهورية إندونيسية. 2009األسرة، مع شرحها. 

منظمة ادلؤمتر جدة:  .رللة رلمع الفقو اإلسالمي .منظمة ادلؤمتر االسالمي -

 .االسالمي

اخلطوات  م. 2015. (BKKBN)واألسرة ادلنظمة الدولية  ادلواطنةىيئة  -

. جاكرتا: ىيئة ادلواطنة واألسرة يئة ادلواطنة واألسرة ادلنظمة الدوليةادلثلى ذل

 ادلنظمة الدولية.

تاريخ نشأة م.  1981. (BKKBN)ىيئة تنسيق األسرة ادلنظمة الدولية  -

. جاكرتا: مركز الدراسة والتدريب ذليئة تنسيق األسرة ادلنظمة وبرنامج ادلواطنة

 األسرة ادلنظمة الدولية.

 .الكويتية الفقهيةادلوسوعة م.  1983. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت

 المراجع من المواقع اإلليكترونية:  -
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- www.almerbad.net 

- www.ar.wikipedia.org 

- www.arabsciencepedia.org 

- www.bkkbn.go.id 

- www.cilacapkab.go.id 

- www.doctoori.net 

- www.ency.kacemb.com 

- www.marefa.org 

- www.pkbijb.wordpress.com 

- www.sulbar.bkkbn.go.id 

- www.who.int 
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