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 المراجع

 القرآن الكرمي

تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  ،ابن تيمية
رفع ادلالم عن  .م 1983-ه1403 .اهلل بن أيب القاسم بن زلمد

 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية و :الرياض .أئمة األعالم
 .اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد

 بداية اجملتهد و  .م2005-ه1425 . أبو الوليد القرطيب األندلسي،ابن رشد
 . الطبعة األوىل.دار العقيدة: قاىرة  .هناية ادلقتصد

. احملرر يف الفقو على مذىب اإلمام أمحدبن حنبل .رلد الدين ، أبو الربكات 
 .دار الكتاب العريب : بريوت 

اجمللى يف الفقو احلنبلي  .م1998-ه1419 .األشقر،  زلمد سليمان عبد اهلل
 . الطبعة األوىل.دار القلم : دمشق

 أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران ،األصبهاين
ادلسند ادلستخرج على صحيح اإلمام  . م1996- ىـ 1417 .اذلراين
 .دار الكتب العلمية: بريوت، لبنان .مسلم

 السلسبيل يف معرفة الدليل حاشية  .ه 1408 .صاحل بن إيراىيم ، البليهي
 . الطبعة الرابعة. مكتبة جدة.على زاد ادلستقنع
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دار ادلؤيد و . الروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع  .يونس منصور بن، البهويت
 .مؤسسة الرسالة 

السنن الكربى ويف  . ه 1344 . أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي،البيهقي
رللس دائرة ادلعارف : اذلند ببلدة حيدر آباد )، ذيلو اجلوىر النقي
 األوىل ـ :  الطبعة .النظامية الكائنة 

 دار : بريوت.شعب اإلميان  .ه1410 . أبو بكر أمحد بن احلسني،البيهقي
 .الكتب العلمية

أسباب اختالف  .م2010- ه 1431 .عبد اهلل بن عبد احملسن،  الرتكي
 .ةث الطبعة الثال. مؤسسة الرسالة:بريوت .الفقهاء 

حبر ادلذىب  .م 2002-ه1423.أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل، الرتياين
 الطبعة .دار إحياء الرتاث العريب .يف فروع مذىب اإلمام الشافعي 

 .األوىل

أسباب اختالف  .م1972-ه1392 .سامل بن علي بن زلمد، الثقفي
رسالة ماجستري يف قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة و  .الفقهاء

 .الدراسات اإلسالمية جبامعة ادللك عبد العزيز شعبة الفقو و أصولو

 أبو عبد اهلل زلمد بن أبو بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهري بابن ،اجلوزية
أسرار الصالة و الفرق و ادلوازنة بني  .م 2003- ه 1424 .القيم 

 . الطبعة األوىل. دار ابن حزم: بريوت، لبنان.ذوق الصالة و السماع 

.  معجم مقاييس اللغة.أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين   أبو احلسني،الرازي 
 . حتقيق عبد السالم زلمد ىارون.دار الفكر
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-ه1418.أبو القاسم عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي الشافعي، الرافعي
 دار الكتب .العزيز شرح الوجيز ادلعروف بالشرح الكبري .م1997
 .الطبعة األوىل. العلمية 

 أبو الفضل زلمد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور ،يالرويفع
 .دار صادر: بريوت.  لسان العرب. ه1414.األنصاري اإلفريقى

 .الطبعة الثالثة

 . اخلالف يف الشريعة اإلسالمية .م1988- ه 1407 . عبد الكرمي،زيدان
  . الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة

 مسائل عبد العزيز غالم  .م2001-ه1422 .أمحد لعت حامد ، سعد
 رسالة .(دراسة فقهيم مقارنة )اخلالل اليت خالف فيها اخلرقي 

 .كلية الشريعة اإلسالمية:القاىرة . دار العلوم.ماجستري

 .م 1997ه  1417.إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي ،الشاطيب
 . الطبعة األوىل. دار ابن عفان.ادلوافقات 

 مكتبة :مصر . الرسالة .م1940-ه1358. زلمد بن إدريس، الشافعي
 .أمحد شاكر:  حتقيق .الطبعة األوىل. احلليب

 الطبعة . دار الوفاء.األم  .م2001-ه1422 .زلمد بن إدريس، الشافعي
 .األوىل

مغين احملتاج إىل  .م1997-ه1418 .مشس الدين زلمد بن اخلطيب الشربيين،
 . الطبعة. دار ادلعرفة: بريوت لبنان.معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج
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-  ىـ 1421 .أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد، الشيباين
:  مؤسسة الرسالة الطبعة. مسند اإلمام أمحد بن حنبل . م2001
 .عادل مرشد، وآخرون- شعيب األرنؤوط :  االتحقيق.األوىل

-ه1416 .أبو إسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي، الشريازي
 دار الكتب : بريوت لبنان.ادلهذب يف الفقو اإلمام الشافعي  .م1995
 . الطبعة األوىل.العلمية 

أسباب اختالف الفقهاء يف  .م 2011-ه 1432.محد بن محدي، الصاعدي
 . طباعة جلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة: السعودية. الفروع الفقهية
 .الطبعة األوىل

 الدمام، .الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع .ه1422 . زلمد بن صاحل،العثيمني
  . الطبعة األوىل. دار ابن اجلوزي:ادلملكة العربية السعودية

فتح الباري شرح  . أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي،العسقالين
 الرتقيم و التبويب زلمد فؤاد . دار ادلعرفة:بريوت.  صحيح البخاري

عبد الباقي، التخريج و التصحيح زلب الدين اخلطيب،  التعليق عبد 
 .العزيز بن عبد اهلل بن باز 

 الوجيز يف .م1997-ه1418 .أبو حامد زلمد بن زلمد بن زلمد، الغزايل 
 . الطبعة األوىل. شركة دار األرقام بن ايب األرقام.فقو اإلمام الشافعي

 .ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري  . أمحد بن زلمد بن علي ادلقري،الفيومي
 .ادلكتبة العلمية
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منزلة الصالة يف اإلسالم ؛  .ه1423 . سعيد علي بن وىف، القحطاين
ادلفهوم، و احلكم، و ادلنزلة، و اخلصائص و حكم التارك والفضائل يف 

 .الطبعة الثالثة. الرياض، ادلملكة العربية السعودية.ضوء الكتاب و السنة

 االختالف أسبابو و . ه1429.  موالي إمساعيل ولد بن شريف،القريشي
 .الطبعة األوىل. دار ابن حزم . آدابو

خل إىل مذىب اإلمام د امل.م2003- ه1423أكرم يوسف عمر ، القوامسي 
 . الطبعة األوىل. دار النفائس :أردن.الشافعي 

 االختالف الفقهي معناه نشأتو .م2007-ه1428 .زلمد شريف،مصطفى 
 . الطبعة األوىل. دار ابن كثري:األردن .أنواعو أسبابو ضوابطو

حتقيق . الكايف  .أبو زلمد عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ،  ادلقدسي 
 .الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي

 .م1997-ه1417 . أبو زلمد عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة،ادلقدسي
  حتقيق الدكتور عبد .الثالثة الطبعة .دار عامل الكتب :  الرياض .ادلغين 

 .اهلل بن عبد احملسن الرتكي و الدكتور عبد الفتاح زلمد احللو

العدة شرح  .م1997-ه1417 .هباء الدين عبد الرمحن بن إبراىيم، ادلقدسي
 ادلكتبة : بريوت.العمدة يف فقو إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين

 . العصرية

 كتاب اجملموع شرح ادلهذب  .أبو زكيا زلي الدين بن شرف ، النووي 
 .مكتبة اإلرشاد: جدة ادلملكة العربية السعودية. للشريازي
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 : يف  ينظر
http//habbanew.blogspot.co.id/2016/05/sholat.html?m=1 

 :ينظر يف 
 http//ildahayati.com/2015/06/11/sholat-menurut-empat-mazhab 

 


