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 ﴿أوال : القرآن الكريم وعلومه﴾
 

الجامع ألحكام  ،م(6002) القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري أبو عبد الله، (2
، بيروت: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الله بن عبد القرآن )تفسير القرطبي(

 التركي.المحسن 
 ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ،م(0990)، د بن عليرشيد رضا، محم (1

 .القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب
تيسير الكريم الرحمن  ،م(6000) ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، (2

عبد الرحمن بن  المحقق: ،مؤسسة الرسالة: ( بيروت0)ط ،في تفسير كالم المنان
 .معال اللويحق

(، 3، )طتفسير القرآن العظيم ،م(0999)، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (4
 المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع.

فتح القدير هـ(، 0101)، علي بن محمد بن عبد الله اليمني الشوكاني، محمد بن (5
 ، بيروت: دار ابن كثير.التفسير الجامع بين الرواية والدراية في

الكشاف هـ(، 0101)، ار الله أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري، العالمة ج (6
ار الكتاب ، بيروت: دعن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل

 العربي
فسير تناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي،  البيضاوي، (7

 ، بيروت: دار الفكر.البيضاوى
، أحكام القرآنم(، 0991)الجصاص،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي،  (8

 المحقق: عبد السالم محمد علي شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية.
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، القاهرة: شركة مكتبة تفسير المراغيم(،  0912)، المراغي،  أحمد بن مصطفى (9
 الده بمصرومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأو 

 

 ﴿ثانيا : كتب الحديث والشروح والتخريج﴾
 

، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،م(0991)اإلمام أحمد، اإلمام أحمد ين حنبل، (21
 تحقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، بيروت: مؤسسة الرسالة.

، صحيح البخاري ،هـ(0100)البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري،  (22
الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي وقصى محب الدين الخطيب، تحقيق محب 

 القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها.
، صحيح مسلم ،م(6002) مسلم، الحافظ أبو حسين مسلم بن حجاج النيسبوري، (21

 تحقيق محمد الفريابي، دار طيبة.
 الموطأ،، م(6001)، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدنيمالك،  (22

 .أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية (،0)ط
م(، 6001) ،محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن (24

 الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. مصنف ابن أبي شيبة،
الجامع منشور كملحق بمصنف  هـ(،0103)األزدي،  معمر بن أبي عمرو راشد، (25

 ببيروت: وتوزيع المكتب اإلسالمي.، (6)طعبد الرزاق، 
اد بن عمرو األزدي أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شد (26

 ، بيروت: المكتبة العصرية.سنن أبي داود ،السَِّجْستاني
سنن  م(، 0991) الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، (27

 بيروت: دار الغرب اإلسالمي، المحقق: بشار عواد معروف. ،الترمذي
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دار إحياء   ،سنن ابن ماجةابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني أبو عبد الله،  (28
 .كتب العربية

عجم مابن عساكر، اإلمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي،  (29
 .البشائر، التحقيق: الدكتورة وفاء تقي الدين، دمشق: دار الشيوخ

، حيدر السنن الكبرى ،هـ(0311)البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، (11
 آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند.

، بيروت: سنن الدارمي ،هـ(0101) الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد، (12
 دار الكتاب العربي.

مختصر صحيح ه(، 0101)، لعظيم بن عبد القوي بن عبد اللهالمنذري، عبد ا (11
(، 2، )طمسلم )لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(

 المحقق: محمد ناصر الدين األلباني، بيروت: المكتب اإلسالمي.
، انيهسحاق بن موسى بن مهران األصبأبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إ (12

، المحقق: محمد المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم، هـ(0101)
 دار الكتب العلمية.: بيروت ،حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

مسند أبي  هـ(،0101) أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي، (14
 .دار المأمون للتراث :تحقيق : حسين سليم أسد، دمشق يعلى،

المنتقى  هـ(،0101) عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، ابن جارود، (15
 مؤسسة الكتاب :: عبدالله عمر البارودي، بيروت، تحقيقمن السنن المسندة

 .الثقافية
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سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني  (16
د سعد بن عبد الله بن عب، دراسة وتحقيق: د سنن سعيد بن منصور(، هـ0101)

 .يز آل حميد. الناشر: دار الصميعيالعز 
مجالس التذكير من (، هـ0103) ،الصنهاجي،  عبد الحميد محمد بن باديس (17

 .، مطبوعات وزارة الشؤون الدينيةحديث البشير النذير
المحقق: التوشيح شرح الجامع الصحيح، هـ(،  0109) ،السيوطي، جالل الدين (18

 .مكتبة الرشد: ، الرياضنرضوان جامع رضوا
، مجمع الزوائد ومنبع (0996)الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر،  الهيثمي، (19

 .دار الفكر :، الهيثمي، بيروتالفوائد
عون  هـ(،0311)العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، (21

المدينة  : عبد الرحمن محمد عثمان،المحقق(، 3)ط المعبود شرح سنن أبي داود،
 .لسلفيةالمكتبة ا :المنورة

 .دار الرشيد :حلب هـ(،0102) ،تقريب التهذيب، ابن حجر ،العسقالني (22
التعليقات الحسان على  هـ(،0161) األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، (21

دار  :، جدةصحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه
 .باوزير

إرواء الغليل في تخريج أحاديث  هـ(،0101) بن ناصر الدين،األلباني، محمد  (22
 .المكتب اإلسالمي :إشراف: زهير الشاويش، بيروت(، 6)ط، منار السبيل

 صحيحاأللباني، محمد ناصر الدين،  ،مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة (24
 .سكندريةاإل، وضعيف سنن أبي داود
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(، 6)ط صحيح مسلم بشرح النووي،ـ (،ه0396)يحي بن شرف النووي،  ،النووي (25
 بيروت: دار إحياء التراث العربي.

تب دار الك :، بيروتبذل المجهود في حل أبي داودالسهارنفوري، خليل أحمد،  (26
 .العلمية

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي،  (27
 ،الباري شرح صحيح البخاريفتح (، هـ0101) ،البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 .يةمكتبة الغرباء األثر  :القاهرة
ـ(، هـ0136) ،الحريملي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك النجدي (28

المحقق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل ،  تطريز رياض الصالحين
 .دار العاصمة :الرياض ،حمد

، الرياض: شرح رياض الصالحين هـ(،0162) محمد، العثيمين، محمد بن صالح بن (29
 .دار الوطن للنشر

 عمدة القاري شرح صحيح، الحنفى أبو محمد محمود بن أحمد ،بدر الدينالعيني،  (41
 دار إحياء التراث العربي. :، بيروتالبخاري

دليل هـ(، 0161) ،البكري، محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم الشافعي (42
 .دار المعرفة :، بيروترياض الصالحينالفالحين لطرق 

د الحسني، الكحالني ثم لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محم الصنعاني، (41
 .، الناشر: دار الحديثسبل السالم، يالصنعان

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  المناوي، (42
فيض القدير شرح الجامع (، ـه0312) ،العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 .المكتبة التجارية الكبرى :، القاهرةالصغير
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 لمجتبى،ذخيرة العقبى في شرح امحمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي،  (44
 .دار آل بروم للنشر والتوزيع

ميزان االعتدال  هـ(،0316) الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، (45
 .دار الكتب العلمية :، بيروتالرجالفى نقد 

 ﴿ثالثا : كتب أصولية﴾
 

 .تب العلميةكدار ال :بيروت، الرسالة محمد بن إدريس، الشافعي، (46
البحر المحيط في أصو  هـ(،0103) ،بدر الدين محمد بن عبد اللهالزركشي،  (47

 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت، (6)ط، الفقه
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم  (،ه0160) ،عليمحمد بن  الشوكاني، (48

 .الرياض: دار الفضيلة، األصول
بيروت:  ،أصول السرخسي هـ(،0101)،أبو بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي، (49

 .دار الكتب العلمية
الموافقات في  هـ(،0101) ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيالشاطبي،  (51

 .المملكة العربية السعودية: دار ابن عفان ،أصول الشريعة
 .يةالدار السلف :الكويت، إرشاد النقاد في تيسير االجتهاد هـ(،0101)الصنعاني،  (52
 .بيروت: مؤسسة الرسالة ،الوجيز في أصول الفقه م(،0911) ،عبد الكريم، زيدان (51
تبة الرياض: مك ،التخريج عند الفقهاء واألصوليين هـ(،0101) ،يعقوب ،الباحسين (52

 .الرشد
روضة الناظر  هـ(،0130أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، ) ابن قدامة، (54

 .بيروت: مؤسسة الرسالة، وجنة المناظر
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، بيروت: المناهج األصولية في االجتهاد بالرأيهـ(، 0131) فتحي، ،الدريني (55
 .مؤسسة الرسالة

مكتبة الدعوة اإلسالمية  اهرة:(، الق1)ط ،علم أصول الفقه، عبد الوهاب ،خالف (56
 .شباب األزهر

 .دمشق: دار الفكر ،أصول الفقه اإلسالمي هـ(،0102) ،وهبة، الزحيلي (57
اإلحكام في أصول  هـ(،0161سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد، ) اآلمدي، (58

 .دار الصميعي :الرياض ،ـاألحكام
الدار ، المصلحة الرسالة في رعاية هـ(،0103) ،نجم الدين سليمان ،الطوفي (59

 .المصرية اللبنانية
قواعد المقاصد عند اإلمام  هـ(،0160) د. عبد الرحمن إبراهيم الكيالني، (61

 .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي :عمان ،الشاطبي
 .دار الكلمة :القاهرة ،مدخل إلى مقاصد الشريعةهـ(، 0131)أحمد،  ،الريسوني (62
 االجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجاالته هـ(،0109) نور الدين،، الخادمي (61

 .وزارة األوقاف :الدوحة
أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية  هـ(،0169، )سميح عبد الوهابالجندي،  (62

 .مؤسسة الرسالة :بيروت ،وأثرها في فهم النص واستنباط الحكم
 :البيضاءالدار ، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده م(،0999) ،أحمد، الريسوني (64

 .مطبعة النجاح الجديدة
القاهرة: دار ، البرهان في أصول الفقه هـ(،0161محمد الجويني، ) إمام الحرمين، (65

 األنصار
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: سلسلة كتاب األمة ،ضوابط في فهم النص هـ(،0162) عبد الكريم، ،حامدي (66
 .الدوحة: وزارة األوقاف الشؤون اإلسالمية، 001

 ﴿رابعا: كتب فقهية وقواعدها﴾
 

المكتبة  بيروت: جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل،األزهري، صالح عبد السميع،  (67
 الثقافية.

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج هـ(، 0311)قليوبي وعميرة،  (68
 .، مصطفى البابي الحلبيالطالبين

شرح فتح القدير شرح  ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي،  (69
، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤؤون اإلسالمية الهداية في شرح البداية كتاب

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
،  القاهرة: لةطبقات الحنابأبو يعلى، محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي،   (71

 مطبعة السنة المحمدية.
إعالم  م(، 0992) هادر،الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ب (72

 (، القاهرة: المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.1، )طالساجد بأحكام المساجد
بدائع  ،م(0912) الكاساني،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي عالء الدين، (71

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.الصنائع في ترتيب الشرائع
 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقهـ(، 0301) الزيلعي، عثمان بن علي فخر الدين، (72

 بوالق: المطبعة األميرية الكبرى.
ة: ، جدالمجموع شرح المهذب للشيرازيالنووي، يحيى بن شرف محي الدين،  (74

 مكتبة االرشاد.
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تحفة المحتاج إلى أدلة  م(،0912)عمر بن علي بن أحمد األنصاري،   ابن ملقن، (75
 ،  مكة المكرمة: دار حراء.المنهاج

البيان والتحصيل  ،م(0911)ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي أبو الوليد،  (76
 إلسالمي.، بيروت: دار الغرب اوالشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة

لبروق المسمى بأنوار ا الفروق أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، القرافي، (77
 إلسالمية واألوقاف واالرشاد، الرياض: وزارة الشؤون افي أنواء الفروق

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد  م(،6001) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (78
 ،  الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.بن تيمية

ن أبي بكر بد الرحمن بالعراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن ع (79
حياء ، الطبعة المصرية القديمة: دار إشرح التقريبطرح التثريب في ، بن إبراهيم

 التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  ،م(6006) القاري، التبريزي، علي، محمد الخطيب، (81

 ،  بيروت: دار الفكر.المصابيح
، الرياض: جامعة اإلمام محمد بن آداب المشي إلى الصالةعبد الوهاب، محمد،  (82

 .دسعو 
 ،ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي (81

بيروت:  تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ،االستذكار، م(6000)
 دار الكتب العلمية

 :قدمش ،آداب الفتوى والمفتي والمستفتي هـ(،0101يحيى بن شرف، ) النووي، (82
 .دار الفكر
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دار ابن  :الدمام ،إعالم الموقعين عن رب العالمين هـ(،0163) ،يمابن الق ،الجوزية (84
 .الجوزي

دار  :دمشق ،قواعد األحكام في مصالح األنام هـ(،0160) العز، ،عبد السالم (85
 .القلم

 :المدينة ،مجموع الفتاوى هـ(،0161تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ) ابن تيمية، (86
 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

مكتبة  :القاهرة ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكامهـ(، 0101)ن دقيق العيد، اب (87
 .السنة

المغني (، هـ0311ابن قدامة،  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ) (88
 : مكتبة القاهرة.، القاهرةفي فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني

، المبسوط هـ(،0160) السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، (89
دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 

 .والتوزيع
شهاب الدين أبو الطيب  األصفهاني، أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، (91

 ،  عالم الكتب.متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، األصفهاني
 ،كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار(،م0991) ،الحسيني، تقي الدين الشافعي (92

 .المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان،  دمشق: دار الخير
 ،هـ(0101ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي السعدي األنصاري، ) (91

 .، بيروت: دار الفكرالزواجر عن اقتراف الكبائر
 ،شمس الدين ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدابن القيم (92

 .مؤسسة الرسالة :بيروت(، 61)ط، زاد المعاد في هدي خير العبادهـ(، 0101)
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 ،إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان(، هـ0101ابن القيم، محمد بن أبي بكر ) (94
 .المكتب اإلسالمي :المحقق: محمد عفيفي، بيروت

العدوي على شرح كفاية  حاشية(، هـ0101العدوي، علي بن أحمد بن مكرم ) (95
 .دار الفكر :، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروتالطالب الرباني

بلغة السالك ألقرب المسالك  بو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،الصاوي، أ (96
 ، الناشر: دار المعارف.المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

مطالب أولي هـ(، 0101الحنبلي ) ي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطيالسيوط (97
 .الناشر: المكتب اإلسالمي (،6)ط ،النهى في شرح غاية المنتهى

، نبلىبن إدريس البهوتى الح البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن (98
 دار الكتب العلمية.بيروت: ، كشاف القناع عن متن اإلقناع

 .دار الفكر :دمشق(، 1)ط،  هالفقه اإلسالمي وأدلتالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  (99
 .دار الفتح لإلعالم العربي :القاهرة (،6)ط ،فقه السنةهـ(، 0109)، السيد ،سابق (211
 ،الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين (212

 .دار الفكر: بيروت نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،(، هـ0101)
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى  العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن (211

 .دار الكتب العلمية :، بيروتالبناية شرح الهداية(، هـ0160) ،بدر الدين
 .كردار الف :، بيروتالعناية شرح الهداية، البابرتي، محمد بن محمد بن محمود (212
دار  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم (214

 اب اإلسالميالكت
التاج هـ(، 0102العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي، ) (215

 .دار الكتب العلمية :، بيروتواإلكليل لمختصر خليل
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، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف هـ(،0311) ،المرداوي، علي بن سليمان (216
 .مطبعة السنة المحمدية

المدونة (، هـ0101) ،األصبحي المدنيمالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر  (217
 .دار الكتب العلمية :، بيروتالكبرى

محلى ، الاألندلسي القرطبي الظاهريابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  (218
 دار الفكر. :، بيروتباآلثار

روضة الطالبين وعمدة هـ(، 0106النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) (219
 .المكتب اإلسالمي :زهير الشاويش، بيروتتحقيق:  (،3)ط ،المفتين

حاشية رد المختار على الدر  هـ(،0160) ابن عابد، محمد عالء الدين أفندى، (221
 .دار الفكر :، بيروتالمختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة

، دار أحكام المساجد في اإلسالم هـ(،0100) الحريري، محمود بن حسين، (222
 .الرفاعي

األحكام الفقهية المتعلقة بالمكان  هـ(،0102) سليمان بن عبد الله،الغنيم، فؤاد بن  (221
 .ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامع الرياض:، في العبادات

ديوان  :بغداد، أصول التشريع الدستوري اإلسالميم(، 6009)، إبراهيم ،النعمة (222
 .الوقف السني

دار  :الرياض ،المالسلطة القضائية في اإلس هـ(،0106) شوكت محمد،، عليان (224
 .الرشيد للنشر والتوزيع

 :القاهرة ،النظرية العامة لنظام الحكم في اإلسالم هـ(،0163) د. عطية، ،عدالن (225
 .دار اليسر
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شرح الكوكب  هـ(،0103تقي الدين، أبو البقاء محمد بن أحمد، ) ابن النجار، (226
 .مكتبة العبيكان: الرياض ،المنير

ار د :القاهرة ،الفتوى بين االنضباط والتسيب هـ(،0101يوسف، ) القرضاوي، (227
 .الصهوة

 (،3)ط، خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل هـ(،0103) د،يعبد المج ،النجار (228
 .المعهد العلمي للفكر اإلسالمي :فرجينيا

تلبيس (، هـ0160) ،الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (229
 .دار الفكر :، بيرزتإبليس

 ،الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف هـ(،0106) يوسف القرضاوي، د. (211
 .رسالة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر :دوحة (،3)ط

المحقق: سمير بن أمين  الورع،(، هـ0101، أحمد بن محمد الشيباني )حنبل (212
 .دار الصميعي :الزهيري، الرياض

، أحكام المساجد في الشريعة اإلسالمية هـ(،0160) ،إبراهيم بن صالحالخضيري،  (211
 .دار الفضيلة: الرياض(، 6)ط

اإلتقان واإلحكام في شرح ، عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي،  أبو (212
 .، دار المعرفة تحفة الحكام

أحكام المال الحرام وضوابط اإلنتفاع هـ(، 0101)عباس أحمد محمد،  ،الباز (214
 .ائسدار النف ،المحقق: عمر سليمان األشقر، الفقه اإلسالميوالتصرف به في 

 .جامعة القدس، إنقاذ الهالكين هـ(،0163) ،، تقي الدين محمد الحنفيالبركوي (215
 :، القصيمفتاوى نور على الدربهـ(، 0132) ابن العثيمين، محمد بن صالح، (216

 .مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
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، ةاختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهيعايض بن فدوغوش بن جزاء،  ،الحارثي (217
 كنوز إشبيليا.  :الرياض

، موسوعة الفقه اإلسالمي هـ(،0130) التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، (218
 .بيت األفكار الدولية

  .مكتبة الرشدالعقد اإللكتروني،  ، (م6009)أبو الخيل، ماجد محمد سليمان،  (219
األحكام الفقهية للتعامالت هـ(، 0161)عبد الرحمن بن عبد الله،  السند، (221

 .دار الوراق :اإللكترونية، بيروت
صناعة الفتوى وفقه  هـ(،0133) بن بيه، الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ، (222

 .الرابطة المحمدية للعلماء :، الرباطاألقليات
، البدع والعوائد إصالح المساجد من هـ(،0399) القاسمي، محمد جمال الدين، (221

 .التحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي
دار  :دمشق، معجم مصطلحات أصول الفقه م(،6000) قطب مصطفى، ،سانو (222

 .الفكر
 ﴿خامسا: كتب المعاجم﴾

 ،معجم مقاييس اللغة هـ(،0399، )أبو حسين أحمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس (224
 .دار الفكر :بيروت

الصحاح تاج اللغة وصحاح  م(،0990، )إسماعيل بن حماد الجوهريالجوهري،  (225
 .دار العلم للماليين :بيروت(، 1)ط ،العربية

لسان  هـ(،0109، )محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاريابن منظور،  (226
 .دار إحياء التراث العربي :بيروت ،العرب

  .الشروق الدوليةمكتبة  ،المعجم الوسيط (،هـ 4141)مجمع اللغة العربية،  (227
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 .دار الفضيلة :القاهرة ،التعريفات معجم الجرجاني،  (228
، عالم معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 0169)، أحمد مختار عبد الحميدعمر،  (229

 .الكتب
، المحقق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، العينالفراهدي، الخليل بن أحمد،  (241

 .دار ومكتبة الهالل
 أساس البالغة، (،هـ0109) ،القاسم محمود بن عمرو بن أحمدالزمخشري، أبو  (242

 .دار الكتب العلمية :تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت
 ،والرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (241

 :المحقق: يوسف الشيخ محمد، بيروت (،1)ط ،مختار الصحاح هـ(،0160)
 .المكتبة العصرية

القاموس هـ(، 0162) ،الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (242
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد  (،1)ط ،المحيط

 .مؤسسة الرسالة: نعيم العرقُسوسي، بيروت
المحقق:  جمهرة اللغة،(، هـ0169األزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، ) (244

 .دار العلم للماليين :رمزي منير بعلبكي، بيروت
، عالم معجم اللغة العربية المعاصرة(، هـ0169) ،أحمد مختار عمر، عبد الحميد (245

 .الكتب
 

 ﴿سادسا : كتب التراجم واألعالم﴾

مركز  :ماليزيا (،6)ط ،كتاب السيرة النبوية م(،6001) ،يحيى محمود، سلمان (246
 .البيان
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، علماء نجد خالل ستة قرون كتاب هـ(،0109) الله بن عبدالرحمن،البسام،  عبد  (247
 .دار العاصمة :المملكة العربية السعودية، (6)ط

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيمازالذهبي،  (248
 .مؤسسة الرسالة(، بيروت: 3)ط سير أعالم النبالء، هـ(،0101)

ان وفيات األعي ،الدين أحمد بن محمد بن إبراهيمأبو العباس شمس  ،ابن خالكان (249
 .دار صادر :بيروت، وأبناء أبناء الزمن

 :بنانل الفوائد البهية في تراجم الحنفية،، أبو الحسنات محمد عبد الحي ،اللكنوي (251
 .دار المعرفة

 ،األعالم(، م6006الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ) (252
 .دار العلم للماليينبيروت:  (،01)ط

(، هـ0101ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني ) (251
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد  اإلصابة في تمييز الصحابة،

 .دار الكتب العلمية: معوض، بيروت
 ـ(،هـ0106) ،النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم (252

ار د :، المحقق: علي محمد البجاوي، بيروتاالستيعاب في معرفة األصحاب
 .الجيل

ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  (254
، المحقق: أسد الغابة في معرفة الصحابة(، هـ0101الواحد الشيباني الجزري، )

بيروت، الناشر: دار الكتب عادل أحمد عبد الموجود،  -علي محمد معوض 
 .العلمية
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 هـ(،0322وَِكيع، أَبُو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن َحيَّاَن ْبِن َصَدَقَة الضَّبِّّي البَـْغَداِدّي، ) (255
، المحقق: صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى أخبار القضاة

 .المكتبة التجارية الكبرى :المراغي، القاهرة
 (،ه0103) السبكي، اإلمام العالمة تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، (256

تحقيق : د. محمود محمد الطناحي، د.عبد (، 6)ط، طبقات الشافعية الكبرى
 .النشر والتوزيعالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة و 

مكتبة  :، بيروتوالبداية والنهاية هـ(،0100) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، (257
 .عارفالم

ها أخبار مكة وما جاء فياألزرقي، أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد األزرقي،  (258
 .، دراسة وتحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينيةمن اآلثار

 
 ﴿سابعا : كتب أخرى والرسائل الجامعية﴾

 

أحكام اإلمامة واالئتمام  هـ(،0101) المنيف، عبد المحسن بن محمد المنيف، (259
 . الصالةفي 

القول األحمد في أحكام في حرمة ، م(6001)، السهلي، عبد الله بن معتق (261
 . 061(، المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة العدد 32)ط ،المسجد

دراسة – أحكام السياحة وآثارها (،هـ0161)ناقور، هاشم بن محمد حسين،  (262
  .دار ابن الجوزي :، الدمام-شرعية مقارنة

المملكة  وظيفة المسجد في المجتمع، (،ه0109)الخزيم، صالح بن ناصر،  (261
 .وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد :العربية السعودية

 عات، دار النشر للجامتطهير األرزاق في ضوء الشريعة اإلسالمية، حسين، شحاتة (262
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المملكة ي المسجد، المشروع والممنوع ف هـ(،0109) العرفج،  محمد بن علي، (264
 .العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

من تقريرات شرح كتاب آداب المشي آل الشيخ، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم،  (265
جمعه ورتبه وهذبه وعلق عليه محمد بن عبد الرحمن بن  إلى الصالة أو العبادات،

 قاسم
 (،6)ط، : دراسة تأصيلية تطبيقيةفقه النوازل هـ(،0161) محمد، ،الجيزاني (266

 .دار ابن الجوزي :الدمام
منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل  هـ(،0160) مسفر، ،القحطاني (267

رسالة دكتورة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة مكة المكرمة:  ،المعاصرة
 .أم القرى

االستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقهي  سبل هـ(،0160، )وهبة الزحيلي، (268
 .دار المكتبي :دمشق ،في التطبيقات المعاصرة

، من دروس الدورة فقه النوازل في العبادات هـ(،0162) ،خالد بن علي ،المشيقح (269
 .العلمية بجامع الراجحي ببريدة

 :بيروت (،6)ط، مقاصد الشريعة بأعباد جديدة م(،6001) عبد المجبد، ،النجار (271
 .دار الغرب اإلسالمي

 (،6)ط، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله هـ(،0166) فتحي، ،الدريني (272
 .دار الرسالة :بيروت

 .دار النفائس :األردن ،طرق كشف عن مقاصد الشارع هـ(،0166، )نعيمجغيم، (271
 :القاهرة (،3)ط، دراسة في فقه مقاصد الشريعةم(، 6001يوسف، )القرضاوي،  (272

 .دار الشروق
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: القاهرة (،3)ط، محاضرات في مقاصد الشريعة هـ(،0131) أحمد، ،الريسوني (274
 .دار الكلمة

الوعي المقاصدي قراءة معاصرة للعمل  م(،6001) سفر بن علي،م ،القحطاني (275
 .الشبكة العربية لألبحاث والنشر :بيروت ،بمقاصد الشريعة في مناحي الحياة

 :الرياض ،تأصيل بحث المسائل الفقهية هـ(،0130) ،زخالد بن عبد العزي ،السعيد (276
 .دار الميمان

ضوابط النظر في  النوازل ومدارك الحكم  هـ(،0131) ماهر ذيب، ،أبو شاويش (277
مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة  ،عليها

 .السابعة والعشرون، العدد الخامس والخمسون
التكييف الفقهي لألعمال المصرفية  هـ(،0162) ،عليمسفر بن  ،القحطاني (278

 .61مجلة العدل، العدد  ،المعاصرة
قاعدة اعتبار المآالت واآلثار المترتبة عليها في الفقه  ،عبد الرحمن السديس، (279

 .اإلسالمي
سة مؤس :لندن ،عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه م(،6002، )عبد الله بن بيه، (281

 .الفرقات للتراث اإلسالمي
 ،السياسة الشرعية في ضوء النصوص ومقاصدها هـ(،0109يوسف، ) القرضاوي، (282

 .مكتبة وهبة :القاهرة
 

 ﴾ثامنا: شبكة االنترنت﴿
281) www.feqhweb.com 

282) www/islamqa.info  

284) tjiwikimia.blogspot.co.id-http://kjuimasjid 

http://www.feqhweb.com/
https://islamqa.info/ar/
http://kjuimasjid-tjiwikimia.blogspot.co.id/
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285) https://kbbi.web.id  

286) http://fatwa.islamweb.net 

287) eman.com-http://www.al 

 ﴾القرآنيةفهرس اآليات ﴿
 

 

 صفحة رقمها السورة اآلية الرقم

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ﴿ 0

    ﴾ڻ
 0 01 التوبة

 66 611 البقرة رِّبا ﴾﴿يا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوَذُروا ما بَِقَي ِمَن ال 6
 11 001 البقرة ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴿ 3
 11 01 التوبة  ﴾ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿ 1
،11،10،011 32 النور ﴾مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب﴿ 1

011 
 21 30 األعراف ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ﴿ 2
 21 090 آل عمران ﴾ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ﴿ 1
 92 6 المائدة ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿   1
 000 21 المائدة   ڍ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴿ 9

 002،031 001 التوبة  ﴾ ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿ 00
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ﴿ 00

 ﴾ۅ

 031 11 االنفال

https://kbbi.web.id/
http://www.al-eman.com/
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 031 0 النساء   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿ 06
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿ 03

 ﴾ٿ  ٹ

 031 01 الحشر

 031 011 البقرة   ڑ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿ 01
 020 01 هود  ﴾ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  ﴿ 01
 020 02 هود    ﴾کڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ﴿ 02
 026 01 االسراء ﴾ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ 01
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ 01

 ﴾ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    

 026 09 االسراء

 022 63 الشورى   ٿ﴾ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿ 09
 011 611 البقرة ﴾ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 60
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ 60

 ﴾ڦ

 011 69 النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  ﴿ 66

     ﴾پ  

 090 9 الجمعة

 010 69 مريم   ﴾ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ ﴿ 63
 010 1 الحج ڭ﴾ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ 61
 010 09 مريم ﴾گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ 61
62 ﴿  

 
 093 60 الشورى
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  ﴾ 
ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ  61

  چ  ۆۇ

 092 010 األنعام

ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   چ  61

 چجب  حب  خب  مب  ىب   

 092 31 الكهف

 606 9 الجمعة چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  69
***** 
 

 ﴾األحاديث النبوية  فهرس﴿
 

 صفحة الشريف الحديثنص  الرقم
 0،26 سبعة يظلهم الله في ظله، يوم ال ظل إال ظله 0
 11 أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 6
 21 وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه 3
 10 رِ ِلَشْىٍء ِمْن َهَذا اْلبَـْوِل َوالَ اْلَقذَ ِإنَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد الَ َتْصُلُح  1
 19 من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة 1
 11 إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه باإليمان 2
 12 إن أحدكم إذا توضأ، فأحسن الوضوء 1
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصالة لم يرفع قدمه  1

 اليمنى إال كتب الله عز وجل له حسنة
12 

 20، 12 من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة 9
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 20 إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره 00
 20 المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله 00
 23 أعد الله له في الجنة نزالمن غدا إلى المسجد، أو راح،  06
 21 أال أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات 03
 21 إذا نودي بالصالة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة 01
 21 من أكل من هذه الشجرة المنتنة فال يقربن مسجدنا 01
 21، 21 فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنس 02
 29 اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا 01
 29 إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 01
 10 ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد َفالَ َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلَِّي رَْكَعتَـْينِ  09
 10 أن رجالً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات 60
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدُّور وأن تنظف  60

 وتطيب
16 

 16 البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها 66
َياَنُكْم، َوَمَجانِيَنُكمْ  63  16 َجنُِّبوا َمَساِجدَُكْم ِصبـْ
رَاِء َواْلبَـْيِع ِفى اْلَمْسِجِد َوَأْن  61  13 ِه َضالَّة  تـُْنَشَد ِفينـََهى َعِن الشِّ
 019، 13 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : ال أربح الله تجارتك 61
 011، 13 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 62
 11 َمْن َسِمَع َرُجالً يـَْنُشُد َضالًَّة ِفى اْلَمْسِجدِ  61
 11 فإني ال أحله لحائض وال جنب 61
 11 حيضتك ليست في يدكإن  69
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 11 اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد 30
كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن  30

 من المسجد
19 

 032، 93 من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا واآلخرة 36
 91 النداءب فإذا كنت في غنمك، أو باديتك، فأذنت بالصالة، فارفع صوتك 33
 91 ألقه على بالل؛ فإنه أندى صوتا منك 31
 001 يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا 31
ِم الَِّذي َماَت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعى النََّجاِشيَّ ِفي اْليَـوْ  32

 ِفيهِ 
009 

 000 َسْوَداَء َكاَن يـَُقمُّ اْلَمْسِجدَ َأنَّ َرُجاًل َأْسَوَد َأْو اْمرَأًَة  31
 000 ْعيِ فَِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـَْهى َعْن النـَّ  31
 001 لَِيِلِني ِمْنُكْم أُوُلو األْحالِم َوالنـَُّهى ثُمَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ  39
 061 مساجدال تشد الرحال إال إلى ثالثة  10
 066 إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من القذر والبول والخالء 10
 066 ُعِرَضْت َعَليَّ أُمَِّتي بَِأْعَماِلَها َحَسِنَها َوَسيِِّئَها 16
 062 اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة * فاغفر لألنصار والمهاجرة 13
 061 أجب عني، اللهم أيده بروح القدس 11
 030 الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجيا معشر  11
 030 تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم 12
 036 اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن 11
 031تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع  11
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 تمره 
 032 المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه 19
 031 فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد  10
  قم أبا تراب ، قم أبا تراب 10
 010 إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 16
  ال، انحرها إياها 13
 021 إن الله تعالى ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغي به وجهه 11
 021 والتمكين في األرضبشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة،  11
 022 أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجراً  12
 021 ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة 11
 010 إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها 11
 010 ملكتكها بما معك من القرآن 19
 011 الدنيا وإنما هذا سوق اآلخرةعليك بسوق  20
 013 أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب  20
 013 مروا أبناءكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين 26
 011 إني ألدخل في الصالة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 23
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي  21

 والحبشة يلعبون في المسجد
019 

 090 َنْحُن اآلِخُروَن السَّاِبُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  21
 090 َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر َرُجالً ُيَصلِّى بِالنَّاسِ  22
َتِهَينَّ أَقـَْوام  َعْن َوْدِعِهُم اْلُجُمَعاِت َأْو لََيْخِتَمنَّ اللَُّه َعَلى قـُلُ  21  096 وِبِهْم لَيَـنـْ
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فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا  21
 من ألبانها وأبوالها

600 

 606 َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِني ُأَصلِّي 29
  ﴾فهرس األعالم﴿

 

 صفحة سنة الوفاة اسم اللقب أو الكنية الرقم

 31 هـ 230 اآلمدي  0
 20 هـ 119 ابن بطال 6
 10 هـ  161 ابن تيمية  3
 39 هـ 111 إمام الحرمين -الجويني   1
 20 هـ  116 ابن حجر العسقالني 1
 13 هـ 112 ابن حزم 2
 13 هـ  106 ابن دقيق العيد  1
 11 هـ 191 ابن رجب 1
 11 هـ 191 ابن رشد 9

 11 هـ  191 الزركشي  00
 16 هـ  190 السرخسي  00
 60 هـ  190 الشاطبي  06
 012 هـ  0610 الشوكاني  03
 60 هـ 0016 الصنعاني 01
 21 هـ 111 العيني 01
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 03 هـ  391 ابن فارس  02
 13 هـ  260 ابن قدامة  01
 30 هـ 110 ابن القيم الجوزية 01
 09 هـ  212 النووي 09
 012 هـ 110 الماوردي 60
 03 هـ  100 ابن منظور  60
 01 هـ019 مالك بن أنس 66
 31 هـ220 العز بن عبد السالم 63
 11 هـ210 القرطبي 61
 11 هـ 0311 رشيد رضا 61
 11 م0912 السعدي 62
 26 هـ16 المهلب 61
 22 هـ 111 ابن كثير 61
 012 هـ112 المناوي 69
 011 هـ0611 ابن عابدين 30
 13 هـ210 ابن مفلح 30
 11 هـ 0001 القرافي 36

 
***** 
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 ﴾السيرة الذاتية﴿
 : إيتانج روسمانا بن صالحين   االسم الكامل

 م0911أكتوبر  6: غاروت،   مكان وتاريخ الوالدة
    :المراحل الدراسية

 م0990 المدرسة الحكومية، غاروت، تخرج سنة : االبتدائية
 م0993معهد االتحاد اإلسالمي، غاروت، تخرج سنة :  المتوسطة

 م0992معهد االتحاد اإلسالمي، غاروت، تخرج سنة  :  الثانوية
: معهد العلوم العربية واالسالمية جاكرتا التابع لجامعة  البكالوريوس

 اإلمام 
 م6001بالرياض، تخرج سنة محمد بن سعود     

 الوظائف
 مدير المعهد العالي إلعداد المعلمين  -0
 رئيس مؤسسة بيت القرآن مارداني الخامس، جاكرتا -6
 رابطة الدعاة االندونيسيين بجاكرتا المركزية -3
 مجلس أمناء مؤسسة مترا داعي، جاكرتا -1
 مجلس أمناء مؤسسة معهد القرآن كولونج، نوسا تنجارا الشرقية -1

 البحوث العلمية
 م(6003نشأته وأساليبه وطرق مواجهته )التنصير في إندونيسيا،  -0
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 م(6001الوسطية في اإلسالم ) -6
 م(6001اإلمام الشكوني ومنهجه في التفسير ) -3

 
***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




