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 داللة أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسله على األحكاو والتأسي بها عيد اإلماو السنعاىي

 يف أصول الفقه( األدلةع )دراسة حتليلية أصولية على كتابه قواط

 المصادر والمراجعفهرس 

 القرآن الكرمي

 دار طوف النجاة  ،صحيح البخاري ،ىـ 2533البخاري، 

 ادلدينة ادلنورة، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف السنة النبوية وحي من اهلل،احلسني بن زلمد، 

 ،بريوت، ادلكتبة العصرية صيدا سنن أيب داود . م ، 2:81أبوداود

 ، مصر، مكتبة وىبة، الطبعة اخلامسة، ادلدخل لدراسة السنة النبوية ه 2536يوسف القرضاوي. 

 ، بريوت، دار الكتاب العريب تاريخ اإلسالم تدمريه ،  2524الذىيب.

 للطباعة والنشر والتوزيع، ىجر طبقات الشافعية الكربىه ،  2524السبكي.

 ، دار الكتيبالبحر احمليط يف أصول الفقوه ،  2525الزركشي.

، جدة، ادلملكة العربية وداللتها على األحكام `أفعال الرسول ه ،  2522زلمد العروسي.

 السعودية، دار اجملتمع للنشر والتوزيع

لتحقيق؛ رلموعة من احملققني ، بريوت، مؤسسة الرسالة، اسري أعالم النبالءه ،  2516الذىيب. 

 بإشراف شعيب األرناؤوط

 ، حيدر آباد، رللس دار ادلعارف العثمانيةاألنسابه ،  2493عبد الكرمي السمعاين. 
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 ، بريوت، دار الكتب العلميةادلستدرك على الصحيحنيه ،  2522النيسابوري.

 ، بغداد، مطبعة اإلرشاد، الطبقات ه 24:2األسنوي.

 ، مطبعة كوستا تسوباس وشركاهاألعالمه ،  2484الزركلي.

 ، بريوت، دار الكتاب العريبتاريخ اإلسالمه،  2534الذىيب.

 ، اجليزة، ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالنالطبقاتم ،  3::2السبكي.

 ، بغداد، رئاسة ديوان األوقافالتحبريه ،  24:6عبد الكرمي.

 ، بريوت، دار الكتب العلميةنتظمادله ،  2523ابن اجلوزي.

 ، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيعادلنتخبه ،  2525الصريفيين.

 ، بريوت، دار الكتب العلميةالتدوينه ،  2519القزويين. 

 ، السعودية، مكتبة أضواء ادلناراالنتصار ألصحاب احلديثه ،  2528السمعاين. 

 ، الرياض، مطابع الفرزدق التجاريةوش اإلسالميةاجتماع اجليه ،  2519ابن القيم اجلوزية. 

، الرياض، مكتبة التوبة،، بتحقيق. عبد اهلل حافظ قواطع األدلة يف أصول الفقوه ،  :252السمعاين. 

 أمحد احلكمي

 ، دار الفكرالبداية والنهايةه ،  2518ابن كثري. 
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 ، بريوت، مؤسسة الرسالةادلسنده ،  2531أمحد

 ، طهران، الطبعة الثالثةىدية العارفنيه ،  2498البغدادي. 

 ، بريوت، دار الثقافةالوفياتم ،  2:79ابن خلكان. 

 ، بريوت، منشورات مؤسسة األعظميادلرآةه ،  24:1اليافعي

 ، بريوت، دار الكتب العلميةالشذراتابن العماد، 

 العريب ، بريوت، دار إحياء الرتاثروح ادلعاينه ،  2381اآللوسي.

 ، بريوت، دار الكتب العلميةشرح موطأ مالكه ،  2522الزرقاين.

 ، بريوت، مؤسسة الرسالةكشف اخلفاءه ،  2516العجلوين. 

 ، بريوت، دار الكتب العلميةحتفة األحوذيادلباركفوري، 

. ، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، بتحقيققواطع األدلة يف أصول الفقوه ،  2529السمعاين. 

 زلمد بن حسن

 ، بريوت، دار اآلفاق اجلديدةمعرفة علوم احلديثم ،  :2:8احلاكم. 

 ، بريوت، مكتبة لبنانسلتار الصحاحه ،  2526الرازي. 

 ، بريوت، دار صادرلسان العربابن منظور، 
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 ، بريوت، دار الكتاب العريبالتعريفاته ،  2526اجلرجاين. 

 وت، دار الكتب العلمية، بري ، قواعد التحديث ه ::24القامسي. 

، بريوت، دار الكتاب العريب، ، ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ه :252الشوكاين.

 بتحقيق. أمحد غزو عناية

 ، بريوت، دار الكتاب العريباإلحكام يف أصول األحكامه ،  2515اآلمدي. 

 مؤسسة الرسالة، بريوت، إجابة السائل شرح بغية اآلمله ،  2:97الصنعاين. 

 ، بريوت، دار الكتب العلميةاإلهباج على شرح ادلنهاج على منهاج الوصوله،  2525السبكي. 

، بريوت، دار الكتب التقرير والتحبري على حترير اإلمام الكمال بن اذلمامه ،  2514ابن أمري احلاج. 

 العلمية

، الرياض، دار التدمرية ادلملكة أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلوه ،  2537عياض بن نامي. 

 العربية السعودية

، سوريا، دمشق، دار اخلري للطباعة والنشر الوجيز يف أصول الفقو اإلسالميه،  2538الزحيلي. 

 والتوزيع

 )بريوت، دار اجليل إعالم ادلوقعني عن رب العادلنيم ،  2:84ابن القيم. 

 ، بريوت، لبنان، مؤسسة الريان للطباعة والنشرتيسري علم أصول الفقو. ه ، 2529عبد اهلل اجلديع



 

 التخصص الفقه وأصوله | الدراسات العليا بجامعة محمدية سوراكرتا 5

 

 داللة أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسله على األحكاو والتأسي بها عيد اإلماو السنعاىي

 يف أصول الفقه( األدلةع )دراسة حتليلية أصولية على كتابه قواط

، بريوت، لبنان، مؤسسة وداللتها على األحكام الشرعية `أفعال الرسول ه،  2535زلمد األشقر. 

 الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 ، بريوت، دار الكتب العلميةادلستصفىه ،  2524الطوسي.

 رة، مكتبة العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنو ، مسند البزار م :311البزار. 

 ، القاىرة، دار الكتاب العريبأصول السرخسيه ،  2483السرخسي.

 ، بريوت،  مؤسسة الرسالة، العدة يف أصول الفقو ه 2511أبو يعلى. 

 ، القاىرة، دار األنصارالربىان يف أصول الفقوه ،  2511إمام احلرمني. 

 ، بريوت، دار الكتب العلميةلفقوادلعتمد يف أصول اه ،  2514أبو احلسني البصري. 

 ، حلب، مكتبة ادلطبوعات اإلسالميةسنن النسائيه ،  2517النسائي. 

 ، بريوت، دار مكتبة احلياةالتقريب حلد ادلنطقم ،  2:11ابن حزم. 

 ، شركة الطباعة الفنية ادلتحدةشرح تنقيح الفصوله ،  24:4القرايف. 

 بريوت، مؤسسة الرسالة، صحيح ابن حبانه ،  2519ابن حبان. 

 ، بريوت، مؤسسة الرسالةأصول الدعوةه ،  2532عبد الكرمي زيدان. 

 ، دار إحياء الكتب العربيةسنن ابن ماجوابن ماجو، 
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 ، مكتبة القاىرةادلغينه ،  2499ابن اقدامى. 

 ، مصر، شركة مكتبة ومطبعةسنن الرتمذيه ،  24:6الرتمذي. 

، ادلدينة النبوية ادلمكلة العربية السعودية، رلمع ادللك فهد تاوىرلموع الفه ،  2527ابن تيمية. 

 لطباعة ادلصحف الشريف

 ، بريوت، دار الفكرشرح فتح القدير إلبن مهامه ،  24:8كمال الدين. 

 ، القاىرة، مطبعة أنصار السنة احملمديةمعامل السننه ،  2478اخلطايب. 

 ، القاىرة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالميةادلغازي والسريالدرر يف تلخيص ه ،  2497ابن عبد الرب. 

 ، السعودية، دار ابن اجلوزيالفقيو وادلتفقةه ،  2532اخلطيب.

 ، ادلملكة العربية السعودية، إدارة البحوث العلمية واإلفتاءرللة البحوث اإلسالميةمجع من ادلؤلفني، 

 ، دار ابن اجلوزيقو عند أىل السنة واجلماعةمعامل أصول الفه ،  2538زلمد بن حسني اجليزاين. 

، الرياض، دار تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصوله ،  2542عبد اهلل بن صاحل الفوزان.

 ابن اجلوزي

اإلمام أمحد بن حنبل،  ، روضة الناظر يف أصول الفقو على مذىب ه 2528عبد الكرمي النملة. 

 الرياض، دار العاصمة
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 ، الرياض، مكتبة الرشدادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارنه ،  2531مي النملة. عبد الكر 

 عبد احلي الكتايب، الرتاتيب اإلدارية، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب

 ، القاىرة، دار الفكر العريبتاريخ ادلذىب الفقهيةزلمد أبو زىرة، 

 ، مصر، دار احلديث، نيل األوطار ه 2524الشوكاين.

 ه ، ادلغين، مكتبة القاىرة 2499قدامة. ابن 

، ادلملكة العربية السعودية، مقاالت من جامعة أم القرى، رللة جامعة أم القرىرلموعة من ادلؤلفني، 

 35-:2العدد. 

 ، القاىرة، دار الكتب ادلصريةاجلامع ألحكام القرآنه ،  2495القرطيب. 

 رفة، بريوت، دار ادلع، فتح الباري ه :248ابن حجر. 

، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، الواضح يف أصول الفقو ه 2531ابن عقيل. 

 والتوزيع

 ، بريوت، دار الكتب العلميةاللمعه ،  2535الشريازي. 

 ، القاىرة،، مكتبة دار الرتاث، حتقيق. أمحد زلمد شاكر الرسالةه ،  ::24الشافعي. 

 ، القاىرة، مطبعة العاصمةاماإلحكام يف أصول األحكابن حزم، 
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 ، مطبعة فضالة بادلغربنشر البنود على مراقي السعودعبد اهلل بن إبراىيم، 

 ، دار الكتاب العريب، حتقيق. زلمد زليي الدين عبد احلميدادلسودة يف أصول الفقوآل تيمية، 

 ، القاىرة، مكتبة دار الرتاثبذل النظر يف األصوله ،  2523األمسندي. 

، رللة اجلامعة اإلسالمية،  سلسلة `باألفعال اجلبلية للنيب  التأسيم ،  3116مازن إمساعيل ىنية.  

 ، العدد األول24الدراسات الشرعية، اجمللد 

 ، بريوت، دار الفكراإلحكام يف أصول األحكامه ،  2512. اآلمدي

 للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، دار الفكر أضواء البيانه ،  2526الشنقيطي. 

 بريوت، مؤسسة الرسالة، زاد ادلعاده ،  2518.ابن القيم

 ، مكتبة العبيكان، حتقيق. زلمد الزحيليشرح الكوكب ادلنريه ،  2529ابن النجار. 

 ، الرياض، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعشرح األصول يف علم األصوله،  2541سعد الشثري. 

، ww.alukah.net(، "وصف لباس النيب صلى اهلل عليو وسلم"، 3127-6-23سامر البالح )
 . بتصّرف.3128-21-:طّلع عليو بتاريخ 


