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 فهرس المراجع والمصادر
 القرآن العظيم وعلومو

 
 القرآن العظيم

 ,أبو عبد ا، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد ا بن ناصر بن محد آل سعدي
تيسير الكريم الرحمن في تفسير  , م (ٜٙ٘ٔىـ/ٖٙٚٔ -م ٜٛٛٔىـ/ٖٚٓٔ(

: األوىل  بتحقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق, مؤسسة الرسالة, الطبعة كالم المنان
 , ٔم, عدد األجزاء :  ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ

 ,القرطيب ,أبو عبد ا زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين
حتقيق: أمحد الربدوين , تفسير القرطبي /الجامع ألحكام القرآن. ىـ(ٔٚٙ)ادلتوَب: 

 ٜٗٙٔ -ىـ ٖٗٛٔثانية، الطبعة: ال, القاىرة –دار الكتب ادلصرية , وإبراىيم أطفيش
التذكرة بأحوال الموتى وأمور  , ورللدات( ٓٔجزءا )ُب  ٕٓعدد األجزاء: , م

حتقيق الدكتور: الصادق بن زلمد بن إبراىيم, مكتبة دار ادلنهاج للنشر   ,اآلخرة
 ىـ,  ٕ٘ٗٔوالتوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، 

, الفاحتة, تفسير القرآن الكريم(  ٕٜٜٔعبد ا طفيل سابوترا مؤسس آّلس ) ادلتوُب 
 ٕٜٜٔصدار مؤسسة رللس تفسري القرآن سوراكرتا, سنة إ ٜٛ, ص : ٔٚ-ٔالبقرة 

 م
 عبد ا بن عمر بن زلمد بن علي الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، ناصر الدين البيضاوي

 -ـ دار الفكر  تفسير البيضاوى , , م( ٕٙٛٔ - ٓٓٓىـ =  ٘ٛٙ - ٓٓٓ)
 (ٕٚٓ-ٕ٘ٓ/ ٕوت )بري 

, بدون ٘ٔ٘الختصار تفسري ابن كثري ص:  تيسير العلي القدير ,زلمد نسيب الرفاعي
 .المكتبة الشاملةالنشر, 

أضواء , ىـ(ٖٜٖٔ)ادلتوَب :  ,األمني بن زلمد ادلختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي زلمد
 –ر و التوزيع بريوت دار الفكر للطباعة و النش, البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 مـ ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔعام النشر : , لبنان
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دمشق،  -مكتبة الغزايل , روائع البيان في تفسير آيات األحكام, الصابوين زلمد علي
عدد , م ٜٓٛٔ -ىـ  ٓٓٗٔالطبعة: الثالثة، , بريوت –مؤسسة مناىل العرفان 

 , ٕاألجزاء: 
ىـ(, اذليئة ادلصرية العامة للكتاب, ٖٗ٘ٔوَب: , )ادلتتفسير المنار .زلمد رشيد بن علي رضا

 م ٜٜٓٔسنة النشر: 
دمشق،  -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب ,  فتح القدير ,زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين
 ىـ ٗٔٗٔ -بريوت, الطبعة: األوىل 

مع جاىـ(,ٖٓٔ)ادلتوَب: , زلمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي
, حتقيق, أمحد زلمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل، البيان في تأويل القرآن

 م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ
 
 

 : الحديث و علومو
 

الجامع المسند البخاري, , أبو عبد ا زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية اجلعفي
حتقيق  و وأيامو,الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسنن

صحيح  وىـ, ٕٕٗٔزلمد زىري بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, الطبعة : األوىل 
, الطبعة اذلندية من ملتقى اىل احلديث موافقة ُب ترقيم صفحاهتا للطبعة البخاري

  ليت طبعت بتحقيق الشيخ أمحد شاكرالسلطانية ا
 - ٕٓٛىـ =  ٕٔٙ - ٕٗٓبوري )أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسا

 –, دار إحياء الرتاث العريب الصحيح المسمى صحيح مسلمالجامع م(,  ٘ٚٛ
 .٘بريوت, حتقيق : زلمد فؤاد عبد الباقي, عدد األجزاء : 

أبو عبد الرمحن زلمد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناٌب بن آدم، األشقودري األلباين 
الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمو من التعليقات  ىـ(ٕٓٗٔ)ادلتوَب: 

ادلملكة العربية  -دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة ,  صحيحو، وشاذه من محفوظو
أجزاء  ٓٔ) ٕٔعدد األجزاء: , م ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالطبعة: األوىل، , السعودية
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, سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىاو  .ورللدان فهارس(
عدد , الطبعة: األوىل، )دلكتبة ادلعارف(, ادلعارف للنشر والتوزيع، الرياض مكتبة

 -ىـ  ٙٔٗٔ: ٙجـ , م ٜٜ٘ٔ,  -ىـ  ٘ٔٗٔ: ٗ - ٔـ , عام النشر:, ٙاألجزاء: 
سلسلة األحاديث الضعيفة  و, ٕٕٛ/ٔم,  ٕٕٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ: ٚجـ , م ٜٜٙٔ

 -البلد: الرياض , ارفمكتبة ادلع, (ٗٛٙ/ ٖ) والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة
عدد , م ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔسنة الطبع: , الطبعة: األوىل, ادلملكة العربية السعودية

عدد , الرياض –مكتبة ادلعارف , سلتصرة السلسلة الصحيحة, رللد ٗٔاألجزاء: 
الطبعة : , بريوت, ادلكتب اإلسالمي,  , صحيح الجامعو  )ٜٚٔ/ ٖ) ٚاألجزاء : 

تمام المنة في التعليق و ٕعدد األجزاء :  مٜٛٛٔىـ ، ٛٓٗٔ:  سنة الطبع, الثالثة
 ٜٓٗٔ,  -الطبعة : الثالثة , ادلكتبة اإلسالمية ، دار الراية للنشر, على فقو السنة
بريوت,  –ادلكتب اإلسالمي صلى ا عليو وسلم, حجة النبي , و ٔعدد األجزاء : 

 –مكتبة ادلعارف , بصحيح الترغيب والترىيو  ٜٜٖٔ –الطبعة : اخلامسة 
تمام المنة في التعليق على فقو و ٖ عدد األجزاء : , الطبعة : اخلامسة, الرياض
عدد األجزاء  ,ٜٓٗٔ –الطبعة : الثالثة , ادلكتبة اإلسالمية ، دار الراية للنشر, السنة

آّاين  -رنامج منظومة التحقيقات احلديثية ب صحيح وضعيف سنن أبي داود,, ٔ: 
صحيح  . و اج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندريةمن إنت -

من إنتاج  -آّاين  -رنامج منظومة التحقيقات احلديثية بوضعيف الجامع الصغير, 
صحيح وضعيف سنن ابن , ومركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية

من إنتاج مركز نور اإلسالم  - آّاين -رنامج منظومة التحقيقات احلديثية ب, ماجة
 ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية

ظالل  ومعو  السنة ه ٕٚٛبكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن سللد الشيباين ادلتوُب  أبو
, بريوت –ادلكتب اإلسالمي , األلباين , الجنو في تخريج السنة البن أبي عاصم

 ٕ:  عدد األجزاء, ٖٜٜٔ-ٖٔٗٔ -الطبعة : الثالثة 
بشار عواد بتحقيق  الجامع الكبير, ىـ( ٜٕٚ،  ٜٕٓ), أيب عيسى زلمد بن عيسى الرتمذي

 ٙعدد األجزاء : , م ٜٜٛٔسنة النشر : , بريوت –دار الغرب اإلسالمي , معروف
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مسند ىـ(, ٕٔٗأبو عبد ا أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين )ادلتوَب: 
عادل مرشد، وآخرون, إشراف:  -تحقيق شعيب األرنؤوط , باإلمام أحمد بن حنبل

 -ىـ  ٕٔٗٔد عبد ا بن عبد اسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل، 
 م ٕٔٓٓ

المجموع شرح المهذب  ,ىـ(ٙٚٙأبو زكريا زليي الدين حيىي بن شرف النووي )ادلتوَب: 
)طبعة كاملة معها تكملة  بدون السنة, دار الفكر ))مع تكملة السبكي والمطيعي((

دار إحياء الرتاث , المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجو  السبكي وادلطيعي(
 ٛٔعدد األجزاء : , ٕٜٖٔالطبعة الطبعة الثانية ،  بريوت –العريب 

مكتبة دار الباز , سنن البيهقي الكبرى, أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
عدد األجزاء , حتقيق : زلمد عبد القادر عطا, ٜٜٗٔ,  - ٗٔٗٔمكة ادلكرمة ،  -
 :ٔٓ  

أبو العبَّاس أمَحُد بُن الشيِخ ادلرحوِم الفقيِو أيب َحْفٍص ُعَمَر بِن إبراىيَم احلافظ األنصاريُّ 
المكتبة , بدون النشر, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،,  القرطيبُّ 

  الشاملة.
, العسقالين,  الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن َحَجر أمحد بن علي بن زلمد

عبد العزيز بن  , بتحقيق فتح الباري ,م( ٜٗٗٔ - ٕٖٚٔىـ =  ٕ٘ٛ - ٖٚٚ)
رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو وذكر أطرافها : زلمد , عبد ا بن باز وزلب الدين اخلطيب

 , السلفية ( دار الفكر ) مصور عن الطبعة, فؤاد عبد الباقي

, إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي
  مٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ, موافق لطبعة دار الوطن

أبو جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة بن عبد ادللك بن سلمة األزدي احلجري ادلصري ادلعروف 
, حتقيق: شعيب كل اآلثارشرح مشىـ(, ٕٖٔبالطحاوي الطحاوي, )ادلتوَب: 

م, عدد األجزاء:  ٜٗٗٔىـ،  ٘ٔٗٔ -األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل 
 وجزء للفهارس( ٘ٔ) ٙٔ

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )ادلتوَب: 
تب العلمية، زلمد عبد القادر عطا, دار الكبتحقيق  ,السنن الكبرىىـ(, ٛ٘ٗ

 (ٖ٘٘/ٜم )  ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔلبنات, الطبعة: الثالثة،  –بريوت 
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أبو جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة بن عبد ادللك بن سلمة األزدي احلجري ادلصري ادلعروف 
, حتقيق: شعيب األرنؤوط, مؤسسة شرح مشكل اآلثارىـ( ٕٖٔبالطحاوي )ادلتوَب: 

وجزء  ٘ٔ) ٙٔعدد األجزاء: , م ٜٗٗٔ ىـ، ٘ٔٗٔ -الرسالة, الطبعة: األوىل 
 للفهارس( 

حققو ورتبو , المسند الجامع ـ (, ى ٔٓٗٔادلتوَب )الفضل, السيد أبو ادلعاطي النوري  وأب
وضبط نصو: زلمود زلمد خليل, دار اجليل للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، الشركة 

 ٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔىل، ادلتحدة لتوزيع الصحف وادلطبوعات، الكويت, الطبعة: األو 
 جزء ورللدان فهارس(  ٕٓ) ٕٕم, عدد األجزاء: 

 –,  مكتبة العلوم واحلكم المعجم الكبيرسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين, 
, حتقيق : محدي بن عبدآّيد السلفي, ٖٜٛٔ – ٗٓٗٔالطبعة الثانية ، , ادلوصل

  ٕٓعدد األجزاء : 
مرقاة ىـ(, ٗٔٓٔبو احلسن نور الدين ادلال اذلروي القاري )ادلتوَب: علي بن )سلطان( زلمد، أ

لبنان, الطبعة: األوىل،  –,  دار الفكر، بريوت المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 م, ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ

فواتح الرحموت  عبد العلي زلمد بن نظام الدين زلمد السهالوي األنصاري اللكنوي, 
 , حققو بشرح مسلم الثبوت

 ٕٕٓٓ – ٖٕٗٔا زلمود زلمد عمر. دار الكتب العلمية,  سنة النشر:  عبد
حتقيق زلمد مصطفى األعظمي, درا مؤسسة زايد بن سلطان آل ,موطأمالك بن أنس, مالك 

 مٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔهنيان, الطبعة : االوىل 
ىـ( ٔٗٚ )ادلتوَب: زلمد بن عبد ا اخلطيب ، أبو عبد ا، ويل الدين، التربيزي العمري 

الناشر: ادلكتب اإلسالمي , زلمد ناصر الدين  ,األلباين بتحقيق, مشكاة المصابيح
 ٖعدد األجزاء: , ٜ٘ٛٔالطبعة: الثالثة، , بريوت –

نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى , زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين
عليقات يسرية مد منري ت, : ٜ عدد األجزاء , إدارة الطباعة ادلنريية, األخبار

  الدمشقي
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زلمد بن إمساعيل بن صالح بن زلمد احلسين، الكحالين ٍب الصنعاين، أبو إبراىيم، عز الدين 
دار , سبل السالم ,ىـ(ٕٛٔٔادلعروف كأسالفو باألمري )ادلتوَب:  ,الصنعاين 

 ٕعدد األجزاء: , بدون طبعة وبدون تاريخ, احلديث
تحفة األحوذي بشرح جامع الرحيم ادلباركفوري أبو العال, زلمد عبد الرمحن بن عبد 

 بريوت.  –,دار الكتب العلمية الترمذي
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, (,, ٚٓٛ ) نور الدين علي بن أيب بكر اذليثمي ادلتوَب سنة

ىـ،  ٕٔٗٔشاملة, ًب التدقيق بادلقابلة مع طبعة دار الفكر، بريوت، طبعة الكتبة ادل
 .ميالدي, أخرجو الطرباين ُب الكبري ٕٜٜٔ ادلوافق

 

  كتب المذاىب والفقو وأصول الفقو
الكويت, عدد  –الفقهية الكويتية, صادر عن : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ادلوسوعة

 ىـ( ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔجزءا, الطبعة : ) من  ٘ٗاألجزاء : 
 بتحقيق, صولالفصول في األ , ىـ(ٖٓٚ-ٖ٘ٓأمحد بن علي الرازي اجلصاص)

الطبعة , وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية دولة الكويت, د.عجيل جاسم النشمي
اجلزء الثالث: الطبعة األوىل عام , مٜ٘ٛٔىـ٘ٓٗٔاجلزء األول والثاين: , :األوىل
عدد األجزاء , مٜٜٗٔىـٗٔٗٔاجلزء الرابع:الطبعةالثانية عام , مٜٛٛٔ-ىـ ٛٓٗٔ

:ٗ . 
 ,ىـ(ٗٛٙ)ادلتوَب:  القراُب, ن أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي أبو العباس شهاب الدي

 ٖجزء , : سعيد أعرابٙ، ٕجزء , : زلمد حجئٖ، ٛ، ٔجزء بتحقيق , الذخيرة
الطبعة: األوىل، , بريوت -دار الغرب اإلسالمي, : زلمد بو خبزةٕٔ - ٜ، ٚ، ٘ -

 ورللد للفهارس( ٖٔ) ٗٔعدد األجزاء: , م ٜٜٗٔ
العدة , ىـ(ٛ٘ٗزلمد بن احلسني بن زلمد بن خلف ابن الفراء )ادلتوَب :  , أبو يعلى القاضي

حققو وعلق عليو وخرج نصو : د أمحد بن علي بن سري ادلباركي، , في أصول الفقو
, جامعة ادللك زلمد بن سعود اإلسالمية -األستاذ ادلشارك ُب كلية الشريعة بالرياض 

أجزاء ُب  ٘عدد األجزاء : , م ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔالطبعة : الثانية , بدون ناشر
 . ترقيم مسلسل واحد
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أبو زلمد موفق الدين عبد ا بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي ٍب الدمشقي 
روضة الناظر وجنة المناظر , ىـ(ٕٓٙاحلنبلي، الشهري بابن قدامة ادلقدسي )ادلتوَب: 

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر , د بن حنبلفي أصول الفقو على مذىب اإلمام أحم
المغني في فقو اإلمام ( و ٕ٘ٗ/ٔ) مٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔالطبعة الثانية , والتوزيع

عدد , ٘ٓٗٔالطبعة األوىل ، , بريوت –دار الفكر , أحمد بن حنبل الشيباني
 ٖٔٛ/ٕ ,ٓٔاألجزاء : 

اجلّد : رلد الدين عبد , آل تيمية ] بدأ بتصنيفها المسودة في أصول الفقو ابن تيمية, 
ىـ( ، وأضاف إليها األب، : عبد احلليم بن تيمية ) ت: ٕ٘ٙالسالم بن تيمية )ت : 

ىـ( [, حتقيق زلمد زليي ٕٛٚىـ( ، ٍب أكملها االبن احلفيد : أمحد بن تيمية )ٕٛٙ
 (ٖٙٔ-ٖ٘ٔالدين عبد احلميد, , دار الكتاب العريب. )ص : 

دراسة وحتقيق:أبو عبيدة مشهور بن  ادلوافقات ,الشاطيب  ,إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي
  مٜٜٚٔىـ/ ٚٔٗٔحسن آل سلمان الناشر:دار ابن عفان الطبعة األوىل 

األوسط في السنن  ,ىـ(ٜٖٔ)ادلتوَب:  ,النيسابوري بن المنذرأبو بكر زلمد بن إبراىيم 
 -ار طيبة د, حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن زلمد حنيف ,واإلجماع واالختالف

عدد األجزاء: طُبع منو , م ٜ٘ٛٔىـ،  ٘ٓٗٔ -الطبعة: األوىل , السعودية –الرياض 
 ,فقط ٔٔ، ٘ - ٔرللدات:  ٙ

فؤاد , بتحقيق اإلجماع, ىـ(ٜٖٔأبو بكر زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر النيسابوري )ادلتوَب : 
عدد , مـٕٗٓٓىـ/ ٕ٘ٗٔالطبعة األوىل , دار ادلسلم للنشر والتوزيع, عبد ادلنعم أمحد

 . ٔاألجزاء : 
عدد , اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفتاوى , أمحد بن عبد الرزاق الدويش

 –اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء , جزءا ٔٔاألجزاء: 
 الرياض

حتقيق : زلمد ناصر  ,صفة الفتوى والمفتي والمستفتي , أمحد بن محدان احلراين احلنبلي
 طبعة :  , الدين األلباين

 ,أبو عبد ا، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد ا بن ناصر بن محد آل سعدي
حاسية منهج السالكين وتوضيح الفقة  م (ٜٙ٘ٔىـ/ٖٙٚٔ -م ٜٛٛٔىـ/ٖٚٓٔ(
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, تقدمي وعبد ا بن عبد العزيز العقيل, دار الوطن, الطبعة األوىل: في الدين
 مٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ

  , م ٜٗٛٔ -ه  ٗٓٗٔبريوت الطبعة الرابعة /  -ادلكتب اإلسالمي 
بكر بن عبد ا أبو زيد بن زلمد بن عبد ا بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن زلمد 

المدخل المفصل لمذىب اإلمام أحمد وتخريجات , ىـ(ٜٕٗٔ)ادلتوَب : 
الطبعة : األوىل ، , سالمي دجدةمطبوعات رلمع الفقو اإل -دار العاصمة , األصحاب

 , ٕعدد األجزاء :, ىـ ٚٔٗٔ
تقي الدين أبو البقاء زلمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ادلعروف بابن النجار 

(, حتقيق زلمد ٔٓٙ/ ٗالرقمية ) - شرح الكوكب المنيرىـ(, ٕٜٚ)ادلتوَب : 
 مـ. ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔالثانية  الزحيلي و نزيو محاد, طبعة مكتبة العبيكان, الطبعة

مجموع ", ىـ(ٕٛٚتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ادلتوَب: 
رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف , عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم  بتحقيق, الفتاوى

 مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔعام النشر: , الشريف، ادلدينة النبوية، ادلملكة العربية السعودية
الكوكب الساطع نظم , ,جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر بن الكمال زلمد السيوطي

بدون النشر, ادلكتبة  جزيل المواىب في إختالف المذاىب و جمع الجوامع
 الشاملة, 

إيقاظ ىمم أولي , ٕٛٔٔصاحل بن زلمد بن نوح العمري الشهري بالفالين, سنة الوفاة 
 دار ادلعرفةاألبصار, 

 ه بريوت.  ٜٖٛٔسنة  
عبد ادللك بن عبد ا بن يوسف بن زلمد اجلويين، أبو ادلعايل، ركن الدين، ادللقب بإمام 

صالح بن , بتحقيق البرىان في أصول الفقو, ىـ( ٛٚٗ)ادلتوَب:  ,احلرمني اجلويين 
الطبعة: الطبعة األوىل , لبنان –دار الكتب العلمية بريوت  , ,زلمد بن عويضة

 ٕعدد األجزاء: , م ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔ

, , حتقيق زلمود أمني اللباب في شرح الكتاب ,عبد الغين الغنيمي الدمشقي ادليداين
 النواوي, دار الكتاب العريب 
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فتح العزيز بشرح الوجيز = , ىـ(ٖٕٙ)ادلتوَب:  ,عبد الكرمي بن زلمد الرافعي القزويين
ي أليب حامد الغزايل ]وىو شرح لكتاب الوجيز ُب الفقو الشافع الشرح الكبير

 ىـ( [,  , دار الفكر,  ٘ٓ٘)ادلتوَب: 
)ادلتوَب:  ,عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ادلرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي

, دار إحياء الرتاث العريب, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفىـ(,٘ٛٛ
  بدون سنة و تاريخ. -الطبعة: الثانية 

اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم  ,السبكي علي بن عبد الكاُب
 حتقيق, ٗٓٗٔ ، األوىل الطبعة, بريوت - العلمية الكتب دار .,األصول للبيضاوي

 ٖ:  األجزاء عدد, العلماء من مجاعة: 
ىـ =  ٖٔٙ - ٔ٘٘) ,علي بن زلمد بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف الدين اآلمدي

أصويل، باحث. أصلو من آمد )ديار بكر( ولد ّٔا،. لو حنو  م( : ٖٖٕٔ - ٙ٘ٔٔ
حتقيق العالمة الشيخ (, ٗٛٔ/ٔ) " االحكام في أصول االحكامعشرين مصنفا، 
 , ادلكتبة الشاملة. عبد الرزاق عفيفي

 , ىـ(ٖٙٗٔعبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن زلمد بدران )ادلتوَب : 
دار , زلمد أمني ضناوي, بتحقيق م أحمد بن حنبلالمدخل إلى مذىب اإلما

 , مٜٜٙٔىـ ـ ٚٔٗٔالطبعة األوىل  ,  الكتب العلمية
 –دار الكتاب العريب  , اإلحكام في أصول األحكام, علي بن زلمد اآلمدي أبو احلسن

,  ٗعدد األجزاء : , حتقيق : د. سيد اجلميلي, ٗٓٗٔ الطبعة األوىل ،,  بريوت
 كاذب ".  فهو اإلمجاع وجود ادعى منبلفظ "  (ٕٙ٘/ ٔ)

 ٖٓٔٔالطبعة: الثانية، , دار الفكر, اْلَفتَاَوى اْلِهْنِديَّة, جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي
 ٙعدد األجزاء: , ىـ

راسة وحتقيق: , دإعالم الموقعين عن رب العالمين, ىـٔ٘ٚزلمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية 
  مٜٛٙٔىـ/ٖٛٛٔ, بة الكليات األزىرية، مصر، القاىرةمكت ,طو عبد الرؤوف سعد

, طبعة جامعة اإلمام زلمد المحصول في علم األصول , الرازي, زلمد بن عمر بن احلسني
حتقيق : طو جابر فياض  ٓٓٗٔالرياض, الطبعة األوىل ،  –بن سعود اإلسالمية 

 قالو بلفظ " .(٘ٗ/ ٗالعلواين )
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, دار معالم أصول الفقو عند أىل السنة والجماعةاجليزاين, , زلمَّد بْن حَسنْي بن َحسْن 
  ىـ. ٕٚٗٔالطبعة اخلامسة، , ابن اجلوزي

المحصول م(،  ٕٓٔٔ - ٓ٘ٔٔىـ =  ٙٓٙ - ٗٗ٘زلمد بن عمر بن احلسني الرازي )
الطبعة األوىل ، , الرياض –جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ,األصول في علم
 ٙعدد األجزاء : , ابر فياض العلواينحتقيق : طو ج, ٓٓٗٔ

, أصول السرخسي ,ىـ(ٖٛٗ)ادلتوَب:  , زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي
 ٕعدد األجزاء: , بريوت –دار ادلعرفة 

عدد األجزاء , ـ للقروى الخالصة الفقهية على مذىب السادة المالكية ,زلمد العرىب القروى
 , ب العلميةدار النشر / دار الكت, ٔ/ 

ىـ(، ٔ٘ٓٔمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )ادلتوَب: 
  ٙدار الكتب العلمية،عدد األجزاء:كشاف القناع عن متن اإلقناع 

 ىـ(ٔ٘ٚبن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ادلتوَب:  زلمد
مكتبة ادلنار  -مؤسسة الرسالة، بريوت , زاد المعاد في ىدي خير العباد

, مٜٜٗٔىـ /٘ٔٗٔالطبعة: السابعة والعشرون , , اإلسالمية، الكويت
 ٘عدد األجزاء:

 –, مؤسسة الرسالة تخريج الفروع على األصول , زلمود بن أمحد الزجناين أبو ادلناقب
 , حققو د. زلمد أديب صاحل. ٜٖٛٔبريوت, الطبعة الثانية ، 

التمهيد في  ,ىـ(, الَكْلَوَذاين احلنبلي ٓٔ٘د بن احلسن أَبُو اخلطاب )ادلتوَب: بن أمح زلفوظ
( وزلمد بن علي بن ٕ - ٔ, حتقيق  مفيد زلمد أبو عمشة )اجلزء أصول الفقو

 -(, الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ٗ - ٖإبراىيم )اجلزء 
م, دار ادلدين للطباعة  ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ(, الطبعة: األوىل، ٖٚجامعة أم القرى )

 والنشر والتوزيع
اآليات البينات في عدم , نعمان بن زلمود بن عبد ا، أبو الربكات خري الدين اآللوسي

ىـ(, حتقيق : زلمد ٖٚٔٔ, )ادلتوَب: سماع األموات على مذىب الحنفية السادات
 ناصر الدين األلباين, 
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بدون  تذكير الفحول بترجيحات مسائل األصول ,سعيدان وليد بن راشد بن عبد العزيز بن
 .المكتبة الشاملةالنشر. 

 , المكتبة الشاملة,بدون النشر, حجية القياس والرد علي المخالفين, يوسف بن عبد الرمحن
 

  عالماألكتب التراجم و 
 

ازي ىذبُو: زلمد بن مكرم ابن منظور الشري , ىـ(ٙٚٗأبو اسحاق إبراىيم بن علي )ادلتوَب: 
دار الرائد العريب، , : إحسان عباس, بتحقيق طبقات الفقهاء, ىـ(ٔٔٚ)ادلتوَب: 

  ٜٓٚٔالطبعة: األوىل، , لبنان –بريوت 
)ادلتوَب:  , اخلليلي أبو يعلى ، خليل بن عبد ا بن أمحد بن إبراىيم بن اخلليل القزويين

, د عمر إدريسد. زلمد سعيبتحقيق اإلرشاد في معرفة علماء الحديث, ىـ(ٙٗٗ
 )ٕٛٓ/ ٔ) , ٖعدد األجزاء: ,ٜٓٗٔالطبعة: األوىل، , الرياض –مكتبة الرشد 

/ سنة ٜٙٙأبو زلمد, عبد القادر بن أيب الوفاء زلمد بن أيب الوفاء القرشي, سنة الوالدة 
 ,, الناشر مري زلمد كتب خانو.الجواىر المضية في طبقات الحنفية ٘ٚٚالوفاة 

بتصحيح ,  معجم الشعراء, ىـ( ٖٗٛ)ادلتوَب : , ن عمران ادلرزباينعبيد ا زلمد ب وأب
مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، يروت  , وتعليق : األستاذ الدكتور ف . كرنكو

  ٔعدد األجزاء : , م ٕٜٛٔ -ىـ  ٕٓٗٔالطبعة : الثانية، , لبنان –
 ,ن خلكان اإلربلي الربمكيأبو العباس مشس الدين أمحد بن زلمد بن إبراىيم بن أيب بكر اب

دار , : إحسان عباس, بتحقيقوأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان, ىـ(ٔٛٙ)ادلتوَب: 
، ٓالطبعة:  - ٕاجلزء: , ٜٓٓٔ، ٓالطبعة:  - ٔاجلزء: , الطبعة:, بريوت –صادر 
اجلزء: , ٜٔٚٔ، ٔالطبعة:  - ٗاجلزء: , ٜٓٓٔ، ٓالطبعة:  - ٖاجلزء: , ٜٓٓٔ

، ٔالطبعة:  - ٚاجلزء: , ٜٓٓٔ، ٓالطبعة:  - ٙاجلزء: , ٜٜٗٔ، ٔالطبعة:  - ٘
 .)ٖٙ/ ٖ), ٚعدد األجزاء: و ٜٜٗٔ

ىـ(, ٜٖٙٔخري الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ادلتوَب: 
 م ٕٕٓٓأيار / مايو  -دار العلم للماليني, الطبعة: اخلامسة عشرة األعالم 
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 , , ىـ(ٛٗٚا زلمد بن أمحد بن عثمان بن قَادْياز الذىيب )ادلتوَب: مشس الدين أبو عبد 
 -ىـٜٔٗٔالطبعة: األوىل، , لبنان-دار الكتب العلمية بريوت ,تذكرة الحفاظ

رلموعة من اققني  بتحقيق , سير أعالم النبالءو ٗعدد األجزاء: , مٜٜٛٔ
ىـ /  ٘ٓٗٔالثالثة،  الطبعة:, مؤسسة الرسالة, بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

  ورللدان فهارس( ٖٕ) ٕ٘عدد األجزاء: , م ٜ٘ٛٔ
سنة , شذرات الذىب في أخبار من ذىب ,العكري احلنبلي, عبد احلي بن أمحد بن زلمد

حتقيق : عبد القادر األرنؤوط، زلمود , ىـٜٛٓٔىـ/ سنة الوفاة ٕٖٓٔالوالدة 
 ٓٔاألجزاء :  عدد, ىـٙٓٗٔسنة النشر : , دار بن كثري, األرناؤوط

 
 كتب وبحوث ومقاالت عامة

تأسيس األحكام بشرح عمدة األحكام على ما صح عن خير  , أمحد بن حيىي النجمي
 , المكتبة الشاملةاألنام

ىـ ٜٔٗٔ, الطبعة األوىل أحكام التيمم  أيب عبد الرمحن حيىي بن علي احلجوري,
 ادلكتبة الشاملة

دار األبرار, ادلنصورة, الطبعة  حكام وفتاوى رمضان,الخالصة في أالدكتور سعد عطية فياض, 
 م ٕٕٔٓىـ/  ٖٖٗٔاألوىل 

من علماء  ىـ(ٖٓٙٔ)ادلتوَب: , الفقو على المذاىب األربعة ,عبد الرمحن بن زلمد عوض اجلزيري
 ابن حزم, الطبعة األوىلدار األزىر, 

مطبعة ابن  قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,  الدمشقي القامسي الدين مجال
 ه.  ٖٖ٘ٔدمشق  -زيدون
الطبعة: السنة العاشرة، , اجلامعة اإلسالمية, اإلجماع في الشريعة اإلسالمية , رشدي عليان

 عدد األجزاء: , م ٜٚٚٔيونية  -ىـ مايو ٜٖٚٔالعدد األول، مجادى األخرة 
ي ومكانتها من السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع اإلسالم ,رقية بنت نصرا زلمد نياز

  حيث االحتجاج والعمل
 ., بدون دار النشر و بدون الطبعة كتاب حياة األئمة األربعةالدكتور زاىد, عبد الوىاب 
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صالة  د. سعيد بن علي بن وىف القحطاين حفظو ا. مطبعة سفري، الرياض بدون سنة.
مفهوم، وشروط، وفضائل، وخصائص، وآداب، وأحكام في ضوء  -الجمعة 

 ,تاب والسنةالك
مفهوم، وفضائل، وأنواع،  - اإلمامة في الصالة ,القحطاين , د. سعيد بن علي بن وىف

وآداب، وأحكام ُب ضوء الكتاب والسُّنَّة, مطبعة سفري، الرياض, مؤسسة اجلريسي 
  للتوزيع واإلعالن، الرياض, بدون السنة. 

 األئمة األربعة و أصول مذىبهم ,عادل ادلطريات  الدكتور
مقالة بعنوان  ,األستاذ ادلساعد بقسم أصول الفقو د.عبدالعزيز بن عبدا بن علي النملة

,دراسة تأصيلية تطبيقية, , كلية الشريعة  صوارف النهي عن التحريم النقلية
 جامعة القصيم. –والدراسات اإلسالمية  

 سالميةدراسة أصولية عن "اإلجماع" في الشريعة اإل, أمحد ادلنعم د. فؤاد عبدأ.
 مقالة بعنوان: الفقو اجلديع, خالد بن علي الرشيدبإشراف  فهد بن صاحل

  في المحيط الفقهي ,فهد بن عبد ا احلزمي
, بدون النشر, في فتاوى التمذىب واالجتهاد والتقليد اإلقليد ,فهد بن عبد ا احلزمي
   المكتبة الشاملة

تمام المنة, ببعض ما اتفق عليو ماع العقدي, اإلج , وليد بن راشد بن عبدالعزيز السعيدان

 .المكتبة الشاملة ,.بدون النشرأىل السنة,

بدون النشر, , شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم, ,يوسف بن زلمد علي الغفيص
  المكتبة الشاملة
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 تفسير القرآن )المركزي(  المنشورات صدرت عن مجلس

 ادلنشورة بالرقم : ٖٗٗٔرجب   ٕ/  ٖٕٔٓمايو  ٕٔادلنشورة : األحد, 
ٜٔٙٓ/ٔٙ٘ٓ/ IA 

ادلنشورة بالرقم :  ٖٗٗٔزلرم   ٛٔ/  ٕٔٔٓديسمرب  ٕادلنشورة :األحد, 
ٕٔٙٚ/ٔٙٙٚ/IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٖٗٗٔ ربيع األول  ٛ/  ٖٕٔٓيناير  ٕٓادلنشورة :األحد, 
ٖٔٙٗ/ٔٙٚٗ/SI 

ادلنشورة بالرقم  ٚٔٗٔخري ربيع األ ٕٛ/  ٜٜٙٔسبتمبري  ٛاألحد, ادلنشورة : 
:ٛٗ٘/ٛ٘٘/ AS 

ادلنشورة بالرقم  ٚٔٗٔمجادى األوىل  ٙٔ/  ٜٜٙٔسبتمبري  ٜٕاألحد, ادلنشورة : 
:ٛٗٛ/ٛٛٛ/ AS 

ادلنشورة بالرقم  ٚٔٗٔمجادى األخري  ٚ/  ٜٜٙٔأكتوبر  ٕٓاألحد, ادلنشورة : 
:ٛ٘ٔ/ٜٛٔ/ AS 

ادلنشورة بالرقم :  ٕٗٗٔذوالقعدة  ٜٔ/  ٕٗٓٓيناير  ٔٔاألحد, ادلنشورة : 
ٕٔٔٓ/ٕٔ٘ٓ/ IF  

ادلنشورة بالرقم :  ٕ٘ٗٔشعبان  ٕ٘/  ٕٗٓٓأكتوبر  ٓٔادلنشورة: األحد, 
ٕٔٗ٘/ٕٔٛ٘ .IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٕ٘ٗٔرمضان  ٖ/  ٕٗٓٓأكتوبر  ٚٔادلنشورة: األحد, 
ٕٔٗٙ/ٕٔٛٙ .IF  

لرقم : ادلنشورة با ٕ٘ٗٔرمضان  ٚٔ/  ٕٗٓٓأكتوبر  ٖٔادلنشورة: األحد, 
ٕٔٗٛ/ٕٔٛٛ .IF 
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ادلنشورة بالرقم :  ٕ٘ٗٔذو احلجة  ٜٔ/  ٕ٘ٓٓيناير  ٖٓادلنشورة:األحد, 
ٕٔٙٓ/ٖٔٓٓ .IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٕ٘ٗٔشوال  ٜٕ/  ٕٗٓٓديسمبري  ٕٔادلنشورة:األحد, 
ٕٖٔ٘/ٕٜٖٔ .IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٕٙٗٔذواحلجة  ٘ٔ/  ٕٙٓٓيناير  ٘ٔادلنشورة:األحد, 
ٖٔٓ٘/ٖٔٗ٘ .IF 

 IF. ٖٛٗٔ/ٖٛٓٔادلنشورة بالرقم :  ٕٚٗٔزلرم  ٙ/  ٕٙٓٓفرباير  ٘ادلنشورة: األحد, 

ادلنشورة بالرقم :  ٕٚٗٔمجادى األخرية  ٖٔ/  ٕٙٓٓيوليو  ٜاألحد,  ادلنشورة:
ٖٕٜٔ/ٖٜٔٙ. IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٜٕٗٔربيع األخري  ٕٓ/  ٕٛٓٓيوليو أبريل  ٕٚادلنشورة: األحد, 
ٔٗٔ٘/ٔٗ٘٘ .IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٕٖٗٔرمضان  ٕٔ/  ٕٔٔٓأغسطس  ٕٔاألحد ,  ادلنشورة:
ٔٙٓٚ/ٔ٘ٙٚ .IF 

ادلنشورة بالرقم :  ٕٖٗٔرمضان  ٔٛ/  ٕٔٔٓأغسطس  ٕٛاألحد  ادلنشورة:
ٔٙٓٛ/ٔ٘ٙٛ.IF 

وادلنشورة العلمية ادلنزلة من ادلوقع الشرعي لو و موقع ذي الصلة و ىي موزعة 
م ٜٜٜٔم ٜٜٛٔم ٜٜٚٔم  ٜٜٙٔ م ٜٜ٘ٔحسب سنة االصدار :

و  ٕٚٓٓو ٕٙٓٓو ٕ٘ٓٓم و  ٕٗٓٓم ٖٕٓٓم ٕٕٓٓم ٕٔٓٓم ٕٓٓٓ
 م ٕ٘ٔٓم  ٕٗٔٓم ٖٕٔٓم ٕٕٔٓم  ٕٔٔٓو  ٕٓٔٓو ٜٕٓٓو ٕٛٓٓ

 Jihad Pagi 25-10-2015 bantahan terhadap buku : ادلسجل ادلرئي بعنوان  
membongkar penyimpangan MTA 
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قرآن مع األستاذ الدكتورأندوس أمحد سوكينو, التسجيل ادلرئي رللس تفسري ال
و  ٕٔٗو  ٜٓٗو  ٛٓٗو  ٙٓٗو  ٗٓٗو ٖٓٗو  ٜٖٚو  ٕٖٚالعدد:
  .من مؤسسة رللس تفسري القرآن   ٖٔٗ

 

 المواقع األلكترونية 
http://www.mta.or.id/sekilas-profil/  
http://sangpencerah.id/2013/10/hubungan-muhammadiyah-dan-

majelis.html  
http://www.solopos.com/2013/10/27/majlis-tafsir-alquran-diserbu-

warga-sidoarjo-459963  

http://www.alukah.net/web/fouad/0/40605/ 
www.majles.alukah.netٕ /ٕٕٜٙٗ  
http://www.alukah.net/sharia/0/27254/#ixzz40IBk7y00 
https://islamqa.info/ar/45268  
https://islamqa.info/ar/10995  
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139379 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170835  
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId
=5&ChapterId=5&BookId=209&CatId=0&startno=0 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId
=5&ChapterId=5&BookId=209&CatId=0&startno=0 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=243&i
dto=248&bk_no=81&ID=47 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option

=FatwaId&Id=346966  
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=59777  
https://saaid.net/Warathah/1/ibnothaimeen.htm 
http://ar.islamway.net/fatwa/37941/  
http://madrasato-mohammed.com/bin%20bez/book-indx-68.htm   
www.school-labs.com/upload3/uploads/13371214571.ppt  
http://qurangirls.yoo7.com/t88-topic  

http://www.mta.or.id/sekilas-profil/
http://sangpencerah.id/2013/10/hubungan-muhammadiyah-dan-majelis.html
http://sangpencerah.id/2013/10/hubungan-muhammadiyah-dan-majelis.html
http://www.solopos.com/2013/10/27/majlis-tafsir-alquran-diserbu-warga-sidoarjo-459963
http://www.solopos.com/2013/10/27/majlis-tafsir-alquran-diserbu-warga-sidoarjo-459963
http://www.alukah.net/web/fouad/0/40605/
http://www.majles.alukah.net/
http://www.alukah.net/sharia/0/27254/#ixzz40IBk7y00
https://islamqa.info/ar/45268
https://islamqa.info/ar/10995
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139379
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170835
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=5&ChapterId=5&BookId=209&CatId=0&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=5&ChapterId=5&BookId=209&CatId=0&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=5&ChapterId=5&BookId=209&CatId=0&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=5&ChapterId=5&BookId=209&CatId=0&startno=0
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=346966
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=346966
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=59777
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=59777
http://ar.islamway.net/fatwa/37941/
http://www.school-labs.com/upload3/uploads/13371214571.ppt
http://qurangirls.yoo7.com/t88-topic
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ادلصرية األوقاف وزارة موقعموسوعة األعالم   
http://www.islamic-council.com 

http://www.al-eman.com/  
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&
section=Topics&action=ViewTopic&topicId=117  
https://www.youtube.com/watch?v=xeprWMPriQ8 
https://www.youtube.com/watch?v=xeprWMPriQ8 ,  
https://www.youtube.com/watch?v=wb2pPuNmDM0  

https://www.youtube.com/watch?v=0THCWOiqS8w 
https://www.youtube.com/watch?v=bjok51KTqBw  

 https://www.youtube.com/watch?v=bjok51KTqBw   
https://youtu.be/FS1iLLz6Mr8  
https://youtu.be/fSQmK0m8AUw6Mr8 
 

 
 اللغة اإلندونيسيةالمراجع ب
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Universitas Islam Negri Yogjakarta 

Sunarwoto 2012, GERAKAN RELIGIO-KULTURAL MTA DAKWAH, 

Journal Afkaruna 8(2),153-169 

Sugiyarto,Wakhid,DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN MAJELIS TAFSIR AL 

QUR’AN (MTA) PUSAT DI KOTA SURAKARTA JAWA TENGAH, 

Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol XI No 1 

Ariyanto,Nura, STRATEGI DAKWAH MAJELIS TAFSIR AL QUR’AN 

(MTA) MELALUI RADIO MTA 107,9 FM SURAKARTA, Fakultas 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 

Suryadilaga, Muhammad Alfatih, MAJLIS TAFSIR AL QUR’AN DAN 

KEBERAGAMAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PERAN DAN 

KEDUDUKAN HADIS MENURUT MTA, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

http://www.islamic-council.com/
http://www.al-eman.com/
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=ViewTopic&topicId=117
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=ViewTopic&topicId=117
https://www.youtube.com/watch?v=xeprWMPriQ8
https://www.youtube.com/watch?v=xeprWMPriQ8
https://www.youtube.com/watch?v=wb2pPuNmDM0
https://www.youtube.com/watch?v=0THCWOiqS8w
https://www.youtube.com/watch?v=bjok51KTqBw
https://www.youtube.com/watch?v=bjok51KTqBw
https://www.youtube.com/watch?v=bjok51KTqBw
https://youtu.be/FS1iLLz6Mr8
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 vi,ٖ .……….....……..…[ٖ ]سورة ادلائدة, اآلية :﴾  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ  ﴿

 ٜٕ......................................[٘ٓٔ: النساء] ﴾ بِاحلَْقّْ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  أَنـْزَْلَنا ِإنَّا ﴿

رَ  ﴿  ٜٕ...........................................[ٗٔٔ: األنعام] ﴾ َحَكًما أَبـَْتِغي اللَّوِ  أَفـََغيـْ

 ٖٙ,ٕٗ...................................................[ ٗٗ: البقرة] ﴾ تـَْعِقُلونَ  أََفاَل  ﴿

 ٖٙ,ٖٗ.................................................[ٓ٘: األنعام] ﴾ تـَتَـَفكَُّرونَ  أََفاَل  ﴿

َعاَء ﴾ النمل:  ] ﴿ ِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َواَل ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّ

08]ٔٗٚ,ٕٕٙ,ٕٚٙ,ٕٜٙ,ٕٚ٘ 
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 ٜٖٔ, ٖٜ...................................[٘ٗٔ: األنعام] ﴿ أَْو حلََْم ِخنزيٍر فَِإنَُّو رِْجٌس ﴾

َا ﴿  ٖٕ٘..............................................[ٓٙ: التوبة] ﴾ لِْلُفَقرَاءِ  الصََّدقَاتُ  ِإَّنَّ

 ٖ.....................  [ٛٔ اجلاثية, اآلية :  ] ﴾ فَاتَِّبْعَها اأْلَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  ٍُبَّ  ﴿

 ُك ﴾ُو َربُُّكْم َلُو اْلُملْ ﴿ َذِلُكُم اللَّ 

......................................................ٕٙٛ 

: النحل] ﴾ الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِاللَّوِ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآنَ  قـَرَْأتَ  فَِإَذا ﴿

ٜٛ]...................ٕٖٛ 

 ٜٖٔ............................................[٘ٗٔ: األنعام] ﴾ ِفْسًقا أَوْ  رِْجسٌ  فَِإنَّوُ  ﴿

 ٜٕٚ,ٜٕ٘......[٘ٗٔ: األنعام﴾ ] ِإالَّ  َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ  َعَلى زُلَرًَّما ِإيَلَّ  أُوِحيَ  َما ُب  َأِجدُ  اَل  ُقلْ  ﴿

عمران, اآلية  ]آل﴾  اللَّوُ  حُيِْبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوين  اللَّوَ  حتُِبُّونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُقلْ  ﴿

:ٖٔ]....................ٖ 

 ٕٙ,ٖ..........[ٖ٘ٔ: ]األنعام, اآلية﴾  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعوا َواَل  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي َىَذا َوَأنَّ  ﴿

َ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنـْزَْلَنا َوَما ﴿  ٖ............................[ٗٙ: ]النحل, اآلية ﴾ ذَلُمُ  لُِتبَـنيّْ

 vi.............................................[ٜٚ: عمران آل] ﴾ انِيّْنيَ َربَّ  ُكونُوا َوَلِكنْ  ﴿

 ٕٙٔ....................................[ٜٚ: اإلسراء] ﴾ َلكَ  نَاِفَلةً  ِبوِ  فـَتَـَهجَّدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ  ﴿
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: المائدة]﴾  السَُّبعُ  َأَكلَ  اَومَ  َوالنَِّطيَحةُ  َواْلُمتَـَردّْيَةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ  َواْلُمْنَخِنَقةُ  ﴿

3].....ٔٙ٘,ٕٜٖ,ٕٜٜ 

َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ  ﴿  ٜٔٔ,ٙٚٔ .........[ ....٘ٔٔ: النساء] ﴾ اذْلَُدى َلوُ  تـَبَـنيَّ

: الشورى] ﴾ اللَّوِ  ِإىَل  َفُحْكُموُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِفيوِ  اْختَـَلْفُتمْ  َوَما ﴿

ٔٓ].........................ٜٕٔ 

 ٕٓٙ,ٕٛ٘......................[ٕٗٓ: األعراف﴾ ] َوأَْنِصُتوا َلوُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  قُرِئَ  َوِإَذا ﴿

 ٖٕٛ............................................[ ٙ: ادلائدة] ﴾ فَاطَّهَُّروا ُجُنًبا ُكْنُتمْ  َوِإنْ  ﴿

 ٕٜٕ........[ٙٔٔ: النحل] ﴾ َحرَامٌ  َوَىَذا َحاَللٌ  َىَذا اْلَكِذبَ  َنُتُكمُ أَْلسِ  َتِصفُ  ِلَما تـَُقوُلوا َواَل  ﴿

 ٙ..........................[ٖٛٔ: عمران آل﴾ ] لِْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعظَةٌ  َوُىًدى لِلنَّاسِ  بـََيانٌ  َىَذا ﴿

 ٕٚٔ...............[.....ٖٗ: النساء﴾ ] اَرىُسكَ  َوأَنـُْتمْ  الصَّاَلةَ  تـَْقَربُوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيُـَّها ﴿

 ﴾يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالةِ  ﴿

 ٜٕٔ.................................[ٙ]ادلائدة:

 ٖٔٔ...............[ٔٔ-ٜاجلمعة ] ﴾يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يـَْوِم اجلُُْمَعِة  ﴿

: النساء] ﴾ الرَُّسولَ  َوأَِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيُـَّها ﴿

ٜ٘]........ٗ,ٕٗ,ٜٕٔ,ٕٜٓ,vi 
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 فهرس األحاديث

 ٖ٘............ْدُي زُلَمٍَّد ..........نَّ َاْصَدَق ْاحَلِدْيِث ِكَتاُب اِ َو َاْحَسَن ْاذلَْدِي ىَ اِ 

 ٛٛٔ,ٖٙ.............ُكْم بِتَـْقَوى اِ َو السَّْمِع َو الطَّاَعِة َو ِاْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشيِّااُْوِصيْ 

َا ُُهَا اثـَْنَتاِن اْلَكاَلُم َو ْاذلَْدُي فََاْحَسُن اْلَكاَلِم َكاَلُم اِ   ٖٙ..........................ِاَّنَّ

 ٕٔٔ ......رم فحرم من أجل مسألتوإن أعظم ادلسلمني جرًما من سأل عن شيء مل حي

إذا قرأًب احلمد  فاقرؤوا بسم ا الرمحن الرحيم إهنا أم القرآن 

...........ٗ٘,ٚٓ,ٚٔ 

 ٚٗٔ..............................................اِقـَْرُءْوا يس َعَلى َمْوتَاُكْم......
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ْيِسُر ِانَّ اَ َحرََّم َعَليَّ اَْو ُحّرَم ْاخلَْمُر 
َ
 ٗ٘ٔ...............َو اْلُكْوبَُة..............َو ْادل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيُكُم ْاخلَْم ْيِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر ِانَّ اَ َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََّم َعَل
َ
َوْادل

............................................ٔ٘ٗ  

َذ اْلَفْيُء ُدَوالً َو ْااَلَمانَُة َمْغَنًما َو الزََّكاُة .......   ٗ٘ٔ..........................ِاَذا اختُِّ

 ٖٚٓ,ٕٗٔ.........................طَْعُتْم ........ِإَذا أََمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُو َما اْستَ 

 ٜٛٔ.............................أَرَأَْيَت َلْو دَتَْضَمْضَت ِبَاٍء َوأَْنَت َصاِئٌم ..........

 ٕٓٗ................الصَّالة استفتح....... ا قام إىلأنَّو صلَّى ا عليو وسلَّم كان إذ

 ٖٔٔ...............................إذا حكم احلاكم فاجتهد ٍب أصاب فلو أجران 

إن النيب صلى ا عليو وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالُتِمَس ادلاء فلم يوجد  

................ٕٜٔ 
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فـََقاَل "يَا أَبَا َذرٍّ اْبُد  -صلى ا عليو وسلم-اللَِّو  اْجَتَمَعْت ُغنَـْيَمٌة ِعْنَد َرُسولِ 

  ٕٕٔ..............ِفيَها"

 ٕٕٔ.....................................َأَصْبَت السُّنََّة َوَأْجزَأَْتَك َصالَُتَك .......

 ٕٙٙ............إن العبد إذا ُوضع ُب قربه وتوىل عنو أصحابو إنو ليسمع قرع نعاذلم .

َباِع َحرَاٌم .....................  ٜٕ٘....................َأْكل ُكل ِذي نَاٍب ِمَن السّْ

 ٜٖٔ..........إن ا ورسولو حرما بيع ادليتة واخلمر واخلنـزير واألصنام ....... إذا أمر

 ٕٖٔ.......أُْىرِيَق َعَلْيِو..............أََمَر النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء فَ 

 ٕٖٔ.........................اْستَـْنزُِىوا ِمَن اْلبَـْول................................

ِم َواْلَميِنّْ  َا يـُْغَسل الثَـّْوُب ِمْن ََخٍْس ِمَن اْلَغاِئِط َواْلبَـْول َواْلَقْيِء َوالدَّ  ٕٖٔ..............ِإَّنَّ

 ْٔ٘ٔت َعاِئَشُة َذاَت قـَرَابٍَة ذَلَا ِمَن ْاالَْنَصاِر َفَجاَء َرُسْوُل اِ.....................اَْنَكحَ 

 ٖٛ..................َع ِبْدَعَتُو..........َاىَب اُ اَْن يـَْقَبَل َعَمَل َصاِحِب ِبْدَعٍة َحَّتَّ َيدَ 
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 ٖٙٔ........ْوَىا َشْيًئا..........فَاْسُجُدْوا َوالَ تـَُعدُّ  ِاَذا ِجْئُتْم ِاىَل الصَّالَِة َو حَنُْن ُسُجْودٌ 

 ٖٙٔ...َنُع ْااِلَماُم.........ِاَذا اََتى َاَحدُُكُم الصَّاَلَة َو ْااِلَماُم َعَلى َحاٍل فـَْلَيْصَنْع َكَما َيصْ 

َا ُجِعَل ْااِلَماُم لِيـُْؤًَبَّ بِِو. فَِاَذا َكبـََّر َفَكبّـُرْوا َو ِاذَ   ٜٖٔ............فَاَْنِصتـُْوا......... ا قـَرَأَ ِاَّنَّ

َها  اَنَّ َرُسْوَل اِ ص اْنَصَرَف ِمْن َصاَلٍة َجَهَر ِفيـْ

 ٜٖٔ.............اْلِقرَاَءِة............بِ 

َِديـَْنِة فَِاَذا ُىَو دِجََواٍر َيْضرِْبَن ِبُدّفِهنَّ 
 ٓ٘ٔ.....................اَنَّ النَّيبَّ ص َمرَّ بِبَـْعِض ْادل

 ٔ٘ٔ.........................اَمَّا ىَذا، َفالَ تـَُقْوُلْوُه، َما يـَْعَلُم َما َِب َغٍد ِاالَّ اُ.......

 ٕ٘ٔ.........................اَْعِلنـُْوا ىَذا الّنَكاَح، َو اْضرِبـُْوا َعَلْيِو بِاْلِغْربَاِل...........

 ٕٓٗ....لَّم إذا هنض من الركعة الثانية استفتح القراءة .ان رسول ا صلَّى ا عليو وس

أمَر يوم بدٍر بأربعٍة وعشرين رجالً من صناديد  -صلى ا عليو وسلم  -أن نيب ا 

 ٜٕٙ........قريش
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ن  مالئكة سيَّاحني ُب قال "إ –صلى ا عليو وسلم  -أن النيب 

 ٕٔٚ....................األرض،

 ٕٕٛ............................ْت أُمَّيِت ََخَْس َعْشَرَة َخْصَلًة َحل َِّٔا اْلَباَلءُ .ِإَذا فـََعلَ 

 ٕٕٛ..............ِإنَّ اللََّو بـََعَثيِن َرمْحًَة َوُىًدى لِْلَعاَلِمنَي ............................

ركني أن رسول ا صلى ا عليو وسلم قام على قليب بدر وفيو قتلى ادلش

......................ٕٙ٘ 

 ٜٕٓ..إنَّ إبليس دلا أُنزَِل إىل األرض، قال: يا رب، أنزلَتيِن إىل األرض، وجعلَتين رجيًما،

َباِع َحرَاٌم ......  ٜٕ٘...................................َأْكل ُكل ِذي نَاٍب ِمَن السّْ

 ٖٔٔ............................. اجلمعة حق واجب على كل مسلم ُب مجاعة إال

ُر َمْوُضوٍع َمْن َشاَء اْستَـَقل َوَمْن َشاَء اْسَتْكثـَرَ   ٕ٘ٗ .......................الصَّاَلُة َخيـْ

َلًة ِعْنَد َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث َخاَليِت وََكاَن َرُسوُل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم....  ِٕٖٕبتُّ لَيـْ
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 ِٖ٘فْيُكْم اَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّْوا َما َمَسْكُتْم َِِّٔما: ِكَتاَب اِ َو ُسنََّة نَِبّيِو............... تـَرَْكتُ 

جاءه ُب بيتو بعد ما اشتد النهار ومعو أبو بكر رضي ا عنو 

..........................ٕٕٜ 

 ٖٕٔ ............................ُجِعَلْت يل اأْلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا .............

 ٖ......................................................خذوا عين مناسككم ...

  ٕ٘ٔ.....................َخرََج َرُسْوُل اِ ص ُبْ بـَْعِض َمَغازِْيِو....................

 ٔ٘ٔ.....................................َدِعى ىِذِه َو قـُْوىِل بِالَِّذى ُكْنِت تـَُقْوِلنْيَ..

 ٕ٘ٔرَأَْيُت النَّيبَّ ص َيْستـُُرِِن َو اَنَا اَْنظُُر ِاىَل ْاحلََبَشِة..................................

  ٕٗ٘زَاَدَك اُ ِحْرًصا َواَل تـَُعد...................................................

َلٍة فَـ َصلَّْيُت َوُقْمُت  َلْم يـََزْل قَاِئًما َمَع النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َذاَت لَيـْ

...........ٕٖٕ 
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 ٕٙٗ..........................................َصاَلُة اللَّْيل َمثْـََن َمثْـََن............

 ٕٚٗ................................صالة الليل والنهار مثَن مثَن...............

َصلَّى النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فـََقرَأَ َخْلَفُو 

 ٕٚ٘قـَْوٌم................................

َتَتَح  -صلى ا عليو وسلم-َصلَّْيُت َمَع النَِّبّْ  َلٍة فَافـْ َذاَت لَيـْ

 ٕٖٕاْلبَـَقَرَة...............................

 ٜٖٔ..........................ُسْوُل اِ ص الصُّْبَح فـَثـَُقَلْت َعَلْيِو اْلِقرَاَءُة.....َصلَّى رَ 

  ٖ..............................................صلوا كما رأيتموِن أصلى........

َعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل ََخٌْس فـََواِسُق يـُْقتَـْلَن 

........................ٖٓٗ 

 ٜٗ.............................َعَلْيُكْم ِبُسنََِّّت َوُسنَِّة ْاخلُـلَـَفاِء الرَّاِشِديْـَن.............
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 ٜٕٔ..................َنا َكُصُفوِف اْلَمالَِئَكِة ُفضّْْلَنا َعَلى النَّاِس بَِثاَلٍث ُجِعَلْت ُصُفوفُـ 

 ٕ٘ٔ.................صَّْوُت َِب الّنَكاِح........اَلِل َو ْاحَلرَاِم الدُّفُّ َو الَفْصُل بـَنْيَ ْاحلَ 

 ُٗ٘ٔبْ ىِذِه ْاالُمَِّة َخْسٌف َو َمْسٌخ َو َقْذٌف.......................................

فـََرَض َرُسول اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر 

.............................ٕٖٗ 

فإن مل جيد ادلاء 

 ٕٕٕ.......................................فليتيمم..............

 ٖٖٕ.........................................................ُقوُموا َفُأَصلَّْى َلُكمْ 

 ٓٗٔيـُْوِمُئ اِلَْيِو اَْن الَ يـَْقرَأَ ............ َكاَن َرُجٌل يـَْقرَأُ َورَاَء َرُسْوِل اِ ص َفَجَعَل َرُجلٌ 

 ُٖٚكلُّ اُمَّيِت َيْدُخُلْوَن ْاجلَنََّة ِاالَّ َمْن َاىَب ............................................
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كنا ُب سفر مع النيب صلى ا عليو وسلم فصلى بالناس، فلما انفتل من 

 ٕٕٓالصالة................

ول ا صلَّى ا عليو وسلَّم إذا هنض من الركعة كان رس

 ٕٓٗالثانية..................

 ٕٓٗكاَن إَذا نـََهَض ِمْن الرّْكَعِة الثّانَِيِة اْستَـْفَتَح اْلِقرَاَءَة ِب } احلَْْمُد لِّلِو َرّب اْلَعاَلِمنَي {..

نَـُهنَّ بَِتْسِليمٍ َكاَن ُيَصلّْي قـَْبل الظُّْهِر أَْربـًَعا ِإَذا زَاَلِت الشَّ   ٕٗٗ..........ْمُس الَ يـَْفِصل بـَيـْ

 ٕٗٗ........الَ يـَْقرََأنَّ َاَحٌد ِمْنُكْم َشْيًئا ِمَن اْلُقْرآِن ِاَذا َجَهْرُت بِاْلِقرَاَءِة ِاالَّ بِاُّم اْلُقْرآِن...

 ٚٗٔ.........................................اُ......... َلّقنـُْوا َمْوتَاُكْم الَ اِلَو ِاالَّ 

َناِت َو الَ َتْشتَـُرْوُىنُّ َو الَ تـَُعّلُمْوُىنَّ  ُعوا اْلَقيـْ  ٘٘ٔ...............................الَ تَِبيـْ

 ٜٛٔال جتتمع أميت على ضاللة..................................................

 ٕٖٕليلة قال: فافتتح البقرَة...............  دلَّا قام مع النَّيبّْ صلَّى ا علْيو وسلَّم ذات
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َلَعلَُّكْم تـَْقَرُءوَن َخْلَف ِإَماِمُكْم ؟ قـُْلَنا : نـََعْم 

...................................ٕٙٔ 

 ٔٔٔ..........................ال يصلني أحد العصر إال ُب بين قريظة.............

 ٖٖٓ................................................لعن ا النامصات ........

 ٕٛٛلََيكوَننَّ من أُمَّيت أقواٌم يستِحلُّون احلَِر واحَلرير، واخلمَر وادلعاِزف، ................

 ٜٕٛ.............من أمَّيت اخلمَر ُيسمُّوهنا بغري امِسها.......... -ناس  -لَيْشَربنَّ قوٌم 

يـَْقرَْأ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب  ال َصاَلَة ِلَمْن ملَْ 

.........................................ٕ٘ٛ 

 ٖ٘ٔ....................لََيُكْوَننَّ ِمْن اُمََِّّت اَقـَْواٌم َيْسَتِحلُّْوَن ْاحلِرَّ َو ْاحَلرِيـَْر َو ْاخلَْمَر ....

 ِٗ٘ٔبَغرْيِ....................................لََيْشَرَبنَّ نَاٌس ِمْن اُمََِّّت ْاخلَْمَر ُيَسمُّْونـََها 

 َٙٗٔمْن َكاَن اِخُر َكاَلِمِو الَ اِلَو ِاالَّ اُ َدَخَل ْاجلَنََّة..................................
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 ٖٗٔ...........َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَـْوِم اآْلِخِر فـََعَلْيِو اجلُُْمَعُة يـَْوَم اجلُُْمَعِة...........

َمْن َعِمَل َعَمالً لَْيَس َعَلْيِو اَْمرُنَا فـَُهَو 

 َٖٚردّّ.........................................

 َٖٚمْن َاْحَدَث َِب اَْمرِنَا ىَذا َما لَْيَس ِمْنُو فـَُهَو َردّّ...................................

 ٖٛ................................................َمْن َرِغَب َعْن ُسنََِّّت فَـَلْيَس ِمَّن 

 ٕٖٔمِن اْغَتَسَل ٍُبَّ اََتى ْاجُلُمَعَة َفَصلَّى َما ُقّدَر َلُو، .................................

 َٓٗٔمْن َكاَن َلُو ِاَماٌم َفِقرَاَءُة ْااِلَماِم َلُو ِقرَاَءٌة....................................... 

 ٕٕ٘.............................َمْن أَْدَرَك الرُُّكوَع فـََقْد أَْدَرَك الرَّْكَعة...............

َما َكاَن َرُسول اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَزِيُد ُب َرَمَضاَن 

........................ٕٗٙ 

 ٕٚ٘................................من كان لو إمام فقراءة اإلمام لو قراءة .......
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ُهْم ، َوَمْن َرِضَي َعَمل قـَْوٍم َكاَن َشرِيًكا ِلَمْن َعِمَلُو   َمْن َكثَـَّر َسَواَد قـَْوٍم فـَُهَو ِمنـْ

.....ٕٛٗ 

 ٖٗٓ...........نـََهى َرُسوُل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم يـَْوَم َخْيبَـَر َعْن حُلُوِم احلُُْمِر اأْلَْىِليَّةِ 

َباِع .......................................  ٖ٘ٓ.......َأْكِل ُكلّْ ِذي نَاٍب ِمْن السّْ

وما أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن شيء 

 ٖٚٓ.......فاجتنبوه...

 ٕٔٙ..................َوِإَذا قـَرَأَ َفأَْنِصُتوا ........................................

على قَليب بدٍر  -صلى ا عليو وسلم  -وقف النيب 

 ٕ٘ٚ, ٜٕٙفقال.............................

 ٜٕٛ..............................َيُكون ُب أمَّيِت قْذٌف وَخْسف وَمْسخ...........

 ٖٖٓ.يوشك الرجل متكئا على أريكتو حيدث حبديث من حديثي ...................
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اَر ْاالِخَرَة ِاالَّ ُغِفَر َلُو.............  ٚٗٔيس قـَْلُب اْلُقْرآِن. الَ يـَْقرَأَُىا َرُجٌل يُرِْيُد اَ َو الدَّ

 ٔ٘ٔيَا َعاِئَشُة، َما َكاَن َمَعُكْم ذَلٌْو فَِانَّ ْاالَْنَصاَر يـُْعِجبـُُهُم اللَّْهُو.......................

 ِٕ٘ٔلُكّل قـَْوٍم ِعْيًدا َو ىَذا ِعْيُدنَا.................................... يَا اَبَا َبْكٍر ِانَّ 
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 المحتويات

 الصفحة            العنوان

 iii........................................................... قرار ادلشرفني

  v............................................................ إقرار الباحث

  vi........................................................... اإلستهالل

 vii..........................................................  اإلىداء

 viii......................................................... الشكر والتقدير

  x............................................................ سللص البحث

 ٕ............................................................ الباب األول 

 ٖ...........................................................   مقدمة

 ٗ...............................................خلفية البحث ..............

 ٚ...........................................................  مشكلة البحث
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 ٚ............................................................أىداف البحث 

 ٚ................................................ .............أُهية البحث 

 ٛ.........................................................الدراسات السابقة 

 ٓٔ.......................................................... اإلطار الفكري

 ٔٔ....................................  نوعو وطريقتومدخلو و منهج البحث و 

 ٔٔ............................................................ منهج البحث

 ٕٔ.......................................................مدخلوو نوع البحث 

 ٖٔ.............................................. ادلصادر و ادلراجع للمعلومات

 ٗٔ........................................................طريقة كتابة البحث

 ٘ٔ.............................................................خطة البحث

 ٛٔ..............................................................الباب الثاين

 ٛٔ..........................................النبذة التارخيية و أصول االستنباط 
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 ٜٔ..........................................................  الفصل األول :

 ٕٛ-ٜٔ...........ادلبحث األول : نبذة تعريفية عن مؤسسة رللس تفسري القرآن, 

 ادلبحث الثاين : 

 ٜٕ..................مصادر األحكام و أصوذلا عند مؤسسة رللس تفسري القرآن.

 ٖٗ-ٜٕ................................ كتاب )القرآن الكرمي(األصل األول : ال

 ٚٗ-ٖٗ.................................................األصل الثاين : السنة

 ٘٘-ٛٗ.............................................  األصل الثالث : اإلمجاع

 ٔٙ-٘٘..................... ......................... األصل الرابع : القياس

 ٔٙ............................................... ادلواقف االستنباطية الفقهية

 ٘ٙ-ٔٙ.............................................. أوال : عدم التمذىب

 ٛٙ-ٙٙ......................................ثانيا : موقفهم من أقوال الصحابة
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 ٖٚ-ٜٙ............................................ا : موقفهم من العلماءثالث

 ٗٚ.......................................................... الفصل الثاين : 

   نبذة تعريفية موجزة عن ادلذاىب وأصوذلم ُب استنباط األحكام

 ٘ٚ..................... بعة ادلبحث األول : نبذة تعريفية موجزة عن ادلذاىب األر 

 ٕٛ-ٓٛ................................................ أوال : ادلذىب احلنفي

 ٙٛ-ٖٛ............................................... ادلذىب ادلالكي ثانيا :

 ٜٛ-ٙٛ.............................................  ثالثا : ادلذىب الشافعي

 ٜٔ-ٜٓ............................................... ابعا : ادلذىب احلنبلير 

 ٕٜ...................................  ادلبحث الثاين  : أصول ادلذاىب األربعة

 ٖٜ-ٕٜ................................ أوال : أصول اإلمـام أىب حنيفـة ومذىبو.
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 ٜٗ-ٖٜ..................................  و مذىبوثانيا : أصول اإلمـام مالـك 

 ٜ٘-ٜٗ.................................  ثالثا : أصول اإلمـام الشافعي ومذىبو

 ٜٙ-ٜ٘............................  رابعا :أصول اإلمـام أمحد بن حنبـل ومذىبو

 ٜٙ................. اجلدول البياين ألصول ادلذاىب ..........................

 ٚٔٔ-ٜٛخامسا : االجتهاد ................................................ 

 ٛٔٔ..........................................................  الباب الثالث

 عرض األحكام الصادرة من مؤسسة 

 ٛٔٔ............... ............... رللس تفسري القرآن كأمثلة تطبيقية ألصوذلم

 ٕٕٔ-ٜٔٔ...................... إن وجد ادلاء ادلطلب األول : التيمم للمسافر و 

 ٖٕٔ-ٕٕٔ...............................  ادلطلب الثاين : تأخري قضاء الصيام

 ادلطلب الثالث : 
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أن النيب صلى ا عليو وسلم مل يكن يصلي قيام الليل مجاعة إال ُب 

 ٕٙٔ-ٕٗٔ............رمضان

 ادلطلب الرابع :  

 ٜٕٔ-ٕٚٔ..............توزع زكاة الفطر على األصناف الثمانية وجواز إخراج القيمة

  ٖٓٔ-ٜٕٔ..... ادلطلب اخلامس : التعوذ ُب الصالة تقرأ ُب أول الركعة دون غريىا

 ٖٖٔ-ٖٔٔ................... ادلطلب السادس : نافلة االنتظار ُب صالة اجلمعة

 ٖ٘ٔ-ٖٖٔ..  ادلطلب السابع : أين تقف ادلرأة إذا صارت إماما على مجاعة النساء

 ٖٛٔ-ٖٙٔ....................  ادلطلب الثامن : من أدرك الركوع ال يدرك الركعة

 ٘ٗٔ-ٖٛٔ................  ادلطلب التاسع : قراءة اإلمام قراءة ادلأموم ُب اجلهرية

 ٓ٘ٔ-ٙٗٔ.....................................  ادلوتىادلطب العاشر : تلقني 

 ٖٙٔ-ٓ٘ٔ......................  ادلطلب احلادي عشر : حكم ادلوسيقى والغناء



[40] 
 

 ادلطلب الثاين عشر : 

  ٚٙٔ-ٗٙٔ.................. أكل حلم الكلب والفأرة )كل ذي ناب ومستقذر(

 عشر : لثادلطلب الثا

 ٓٚٔ-ٛٙٔ........... عتني سواء ُب ادلسجد أو ُب البيت .ادلرأة تصلي اجلمعة رك

 ٕٚٔ-ٔٚٔ......................ادلطلب الرابع عشر : طهارة عذرة اخلنزير وبولو.

 ٗٚٔ.......................................................... الباب الرابع

 ومن ادرةاألحكام الصآراء و  آّلس اإلمجاع و القياس ولدراسة أص

 ٗٚٔ...............................  على ضوء ادلذاىب األربعة كأمثلة تطبيقية

 آّلس اإلمجاع و القياس  ادلبحث األول : دراسة أصلني

 ٗٚٔ........................... وادلواقف االستنباطية على ضوء ادلذاىب األربعة

 ٗٚٔ..........................األصل الثالث اإلمجاع........................
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ثانيا  ٓٛٔأوال : مناقشة ُب تعريف اإلمجاع ...................................... 

 ٖٛٔ..............................  زمن الصحابةوقوع اإلمجاع ُب  : حتديد

 ٜٓٔ................ وية؟يثالثا : ىل اإلمجاع الذي قصده الفقهاء ىي لألمور الدن

 ٖٜٔ..................  ُب عدم اإلمجاع رابعا : استئناس آّلس بقول اإلمام أمحد

 ٜٚٔاألصل الرابع القياس ................................................... 

 ٖٕٓعدم التمذىب ومنع التقليد ............................................ 

  قشة األحكام الصادرةادلبحث الثاين : دراسة ومنا

 ٕٔٔ.....................  من  آّلس على ضوء ادلذاىب األربعة كأمثلة تطبيقية

 ٕٕٗ-ٕٔٔ..................... ادلطلب األول : التيمم للمسافر و إن وجد ادلاء 

 ٕٕٚ-ٕٕٗ................................ ادلطلب الثاين : تأخري قضاء الصيام

 الث : ادلطلب الث
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....... ....أن النيب صلى ا عليو وسلم مل يكن يصلي قيام الليل مجاعة إال ُب رمضان

ٕٕٚ-ٕٕٖ 

 ادلطلب الرابع :  

 ٖٕٙ-ٕٖٕ............ توزع زكاة الفطر على األصناف الثمانية وجواز إخراج القيمة

 ٕٕٗ-ٖٕٚ. .... ادلطلب اخلامس : التعوذ ُب الصالة تقرأ ُب أول الركعة دون غريىا

 ٕٛٗ-ٕٕٗ...................  ادلطلب السادس : نافلة االنتظار ُب صالة اجلمعة

 ٕٔ٘-ٕٛٗ..  ادلطلب السابع : أين تقف ادلرأة إذا صارت إماما على مجاعة النساء

 ٕ٘٘-ٕٕ٘....................  ادلطلب الثامن : من أدرك الركوع ال يدرك الركعة

 ٕٔٙ-ٕٙ٘................  إلمام قراءة ادلأموم ُب اجلهريةادلطلب التاسع : قراءة ا

 ٕٚٚ-ٕٕٙ.....................................  ادلطب العاشر : تلقني ادلوتى

 ٖٜٕ-ٕٛٚ.....................  ادلطلب احلادي عشر : حكم ادلوسيقى والغناء
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 ادلطلب الثاين عشر : 

 ٖٛٓ-ٖٜٕ................  ومستقذر(أكل حلم الكلب و الفأرة )كل ذي ناب 

 عشر :  لثادلطلب الثا

 ٖٙٔ-ٜٖٓ.............. ادلرأة تصلي اجلمعة ركعتني سواء ُب ادلسجد أو ُب البيت

 ٕٖ٘-ٖٙٔ..................... .طهارة عذرة اخلنزير وبولو: ادلطلب الرابع عشر 

 ٕٖٙ..........................................................الباب اخلامس

 ٕٖٚ................................................................  اخلادتة

 ٖٖٔ-ٕٖٚ..................................... الفصل األول : نتائج البحث

 ٖٖٗ-ٖٖٔ........................................الفصل الثاين : االقرتاحات 

 ٖٖٗ........................................................... ... هارسفال

 ٖٖٗ................................................. القرآنية اآليات فهرس
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 ٖٖٙ................................................. األحاديث فهرس

 ٖٙٗ................................................. فهرس ادلصادر وادلراجع

 ادلرفقات )جدول بياين( 

 
 


