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 املراجع فهرس

 
 القرآن الكرًن

 .دار مكتبة احلياةلبنان:  بًنوت. معجم منت اللغة ىـ.9٨٣١. أبو العالء أمحد رضا إبراىيم، ابن
 الرشد. . الرايض السعودي: مكتبةمصنف ابن أيب شيبةىـ. 94١1دمحم.  بن هللا شيبة، عبد أيب ابن

 .مطبعة السنة النبويةمصر:  القاىرة. احلنابلةطبقات التاريخ.  . بدوندمحم بن دمحم ،ابن أيب يعلى
 . اذلند: الدار العلمية.مسائل اإلمام أمحدىـ. 94١٣أمحد صاحل.  ابن
 الرايض. خطبة الكتاب ادلؤمل للرد إىل األمر األولىـ. 94٤4. أبو شامة عبد الرمحن إمساعيل، ابن

 .دار أضواء السلفالسعودية: 
 .دار ىجر: الدمام. مناقب اإلمام أمحدىـ.  94١1 .عبد الرمحن بن علي اجلوزي،  ابن

 الفكر. . بًنوت لبنان: دارتلبيس إبليسىـ. 94٤9__________. 
 الكتب دار: لبنان بًنوت. احلديث علوم أنواع معرفة. ىـ 4٤٨. الرمحن عبد بن عثمان الصالح، ابن

 .العلمية
 الكتب. عامل . بًنوت لبنان: دارفتاوى ابن الصالحىـ.  94١١. __________

 . القاىرة مصر: جامعة األزىر.العدة يف أصول الفقوىـ. 949١احلسٌن.  بن الفراء، دمحم ابن
 .: دار الكتب العلميةلبنان بًنوت. ادلدونةىـ.  949١أنس، مالك.  ابن
 .الفكر دار: لبنان بًنوت. القدير فتح. التاريخ بدون. الواحد عبد بن دمحم اذلمام، ابن
. الرايض السعودية: التيسًن بشرح اجلامع الصغًنىـ. 94١٣الرؤوف.  عبد العارفٌن، دمحم اتج ابن

 الشافعي. اإلمام مكتبة
 سعود. بن دمحم اإلمام . الدينة ادلنورة: جامعةاالستقامةىـ. 94١٨احلليم.  عبد بن تيمية، أمحد ابن

 لطباعة فهد ادللك رلمع. ادلدينة ادلنورة السعودية: رلموع الفتاوىىـ. 949١. __________
 الشريف. ادلصحف

 الرسالة. . بًنوت لبنان: مؤسسةحبان ابن صحيحىـ. 94١٣دمحم.  حبان، ابن



9١١ 
 

 ابن . مصر: مكتبةالسجستاين داود أيب رواية أمحد مسائلىـ. 94٤١دمحم.  بن حنبل، أمحد ابن
 تيمية.

 لبنان: ادلكتب. بًنوت مسائل اإلمام أمحد رواية عبد هللاىـ. 94١9. __________
 اإلسالمي.

 الرسالة. . بًنوت لبنان: مؤسسةحنبل بن أمحد اإلمام مسندىـ. 94٤9. __________
 .الفكر دار: لبنان بًنوت. ابآلاثر احمللى. التاريخ بدون. أمحد بن علي حزم، ابن
 . القاىرة مصر: الفاروقرلموع رسائل ابن رجبىـ.  94٤4أمحد.  بن الرمحن رجب، عبد ابن

 احلديثة.
 .دار الفكر. بًنوت لبنان: معجم مقاييس اللغةىـ. 9٨11. أمحد بن فارس زكرايء، ابن
 الفكر. . بًنوت لبنان: داررد احملتار على الدر ادلختارىـ. 949٤عمر.  بن أمٌن عابدين، دمحم ابن

: دار الكتب لبنان بًنوت. الرائق البحر على اخلالق منحةالتاريخ.  . بدون__________
 .العلمية

 .الدار التونسية للنشر: تونس .التحرير والتنوير ىـ.91٣4. دمحم الطاىر عاشور، ابن
: ادلغرب. واألسانيد ادلعاين من ادلوطأ يف دلا التمهيد. ىـ9٨٣١. هللا عبد بن يوسف الرب، عبد ابن

 .اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة
مكتبة  مصر: القاىرة الثالثة األئمة الفقهاءاالنتقاء يف فضائل ىـ.  9٨١١. __________

 .القدسي
 .دار ابن اجلوزيالصعودية:  الرايض. جامع بيان العلم وفضلوىـ.   9494. __________

 الرشد. . الرايض السعودية: مكتبةفوائد متامىـ. 949٤دمحم.  بن هللا، متام عبد ابن
 بغداد. عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنون  م.9149. حاجي خليفة مصطفى هللا، عبد ابن

 .مكتبة ادلثىنالعراق: 
 لألعمال اخلبتور أمحد خلف . ديب: مؤسسةادلختصر الفقهيه. 94٨١دمحم.  بن عرفة، دمحم ابن

 اخلًنية.
 .القاىرة مكتبة: مصر القاىرة. ادلغين.  ىـ9٨٣٣. أمحد بن هللا عبد قدامة، ابن
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 القاىرة. مصر: مكتبة. القاىرة ادلغين ىـ. 9٨٣٣. __________
ن. . بًنوت لبنان: مؤسسةروضة الناظر وجنة ادلناظرىـ. 94٤٨. __________  الرايا

 ابن دار: السعودية الرايض. العادلٌن رب عن ادلوقعٌن إعالم.  ىـ 94٤٨. دمحم اجلوزية، قيم ابن
 .اجلوزي

 ية: مكتبة. الرايض السعودإغاثة اللهفان من مصايد الشيطانىـ. 9٨1١. __________
 ادلعارف.

 طيبة. . الرايض السعودية: دارتفسًن ابن كثًنىـ. 94٤١عمر.  بن كثًن، إمساعيل ابن
 .دار الدعوة: االسكندرية. سًنة اإلمام أمحد بن حنبلىـ.  94١4. صاحل بن أمحددمحم،  ابن
 .دار صادرلبنان:  بًنوت .لسان العرب ه.9494. دمحم بن مكرم منظور، ابن
 .دار الكتب العلميةلبنان:  بًنوت. الطبقات الكربىه. ـ 949١. دمحم بن سعد منيع، ابن
دار لبنان:  بًنوت. البحر الرائق شرح كنز الدقائقالتاريخ.   إبراىيم. بدون بن الدين جنيم، زين ابن

 .الكتب العلمية
 .العريب الفكر دار: مصر. الفقهية وآراءه وعصره حياتو مالك.  م91١٤. دمحم زىرة، أبو

 .دار الفكر العريب: مصر. الشافعي حياتو وعصره وآراء الفقهو م.914٣. __________
دار  السعةدية: الرايض. ادلدخل ادلفصل دلذىب اإلمام أمحدىـ.   949١. بكر بن عبد هللا زيد، أبو

 .العاصمة
. ية الشافعية احلنابلةادلذىب عند احلنفية ادلالكىـ. 94٨٨. دمحم إبراىيم وعلي بن دمحم اذلنديأمحد، 

 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت
دار لبنان:  بًنوت. هناية السول شرح منهاج الوصولىـ. 94٤١. عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي،

 .الكتب العلمية
. بًنوت ادلهمات يف شرح الروضة والرافعيىـ. 94٨١احلسن.  بن الرحيم ، عبد__________

 حزم. ابن لبنان: دار
دار : مصر. حلية األولياء وطبقات األصفياءىـ 9٨14. أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين،

 .السعادة
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. سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىاىـ. 949١الدين.  انصر األلباين، دمحم
 ادلعارف. الرايض السعودية: مكتبة

 اتشفٌن. بن يوسف . موريتانيا: داراجملموعضوء الشموع شرح ىـ. 94٤١األمًن، دمحم. 
 

 . القاىرة مصر: دارأسىن ادلطالب يف شرح روض الطالبالتاريخ.   دمحم. بدون بن األنصاري، زكراي
 اإلسالمي. الكتاب

 الفكر. . بًنوت لبنان: دارالعناية شرح اذلدايةالتاريخ.  دمحم. بدون بن البابريت، دمحم
 .دار البشائر اإلسالميةلبنان:  بًنوت. األدب ادلفرد ه.94١1إمساعيل.  بن دمحم ،البخاري

  .دار طوق النجاةلبنان:  بًنوت. صحيح البخاريه. 94٤٤. __________
 واحلكم. العلوم . ادلدينة ادلنورة السعودية: مكتبةمسند البزارم. 91٣٣عمرو.  بن البزار، أمحد
 .دار الغرب اإلسالمي لبنان: بًنوت. اتريخ بغدادىـ. 94٤٤. أمحد بن علي البغدادي،

 اإلسالمي. . دمشق: ادلكتبشرح السنةمسعود.  بن ىـ.  احلسٌن94١٨البغوي 
 الكتب. . بًنوت: دار عاملكشاف القناع عن منت اإلقناع ىـ.94١٨يونس.   بن البهوتى، منصور

عامل  دارالصعودية:  الرايض. دقائق أويل النهى لشرح ادلنتهىىـ.  9494. __________
 .الكتب

  .مكتبة دار الرتاث مصر: القاىرة .مناقب الشافعيىـ. 9٨1١. أمحد بن احلسٌن البيهقي،
 العلمية. الكتب . بًنوت لبنان: دارالسنن الكربىىـ. 94٤4. __________

 اإلسالمي. الغرب . بًنوت لبنان، دارالرتمذي سننم. 911٣عيسى.  بن الرتمذي، دمحم
: دار مصر القاىرة. أحكام الغناء وادلعازف وأنواع الرتفيو اذلادفىـ.  949١. سامل بن علي الثقفي،

 .البيان
دار العلم لبنان:  بًنوت .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  ىـ.94١١. إمساعيل بن محاد اجلوىري،
 .للماليٌن
 الكتب ار. بًنوت لبنان: دالربىان يف أصول الفقوىـ. 949٣هللا.  عبد بن ادللك عبد اجلويين،
 العلمية.
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 ادلنهاج. . جدة السعودية: دارهناية ادلطلب يف دراية ادلذىبىـ.  94٤٣__________. 
 . بًنوت لبنان: داراإلقناع يف فقو اإلمام أمحد بن حنبلالتاريخ.   أمحد. بدون بن موسى احلجاوي،

 ادلعرفة.
 الفكر. . بًنوت لبنان: دارخليلمواىب اجلليل يف شرح سلتصر ىـ.  949٤دمحم.  بن احلطاب، دمحم
 للرتاث. الصحابة . مصر: دارسلتصر اخلرقيىـ. 949٨احلسٌن.  بن اخلرقي، عمر

ل، أمحد  الكتب . بًنوت لبنان: داراألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكرىـ. 94٤4دمحم.  بن اخَلالا
 العلمية.

 احلليب. البايب مصطفى مكتبة. مصر: الشرح الصغًنىـ. 9٨١٤الدردير، أمحد بن أمحد اخللويت. 
 . بًنوت لبنان: دارحاشية الدسوقي على الشرح الكبًنالتاريخ.  أمحد. بدون بن الدسوقي، دمحم

 الفكر.
 ادلنهاج. . جدة السعودية: دارادلنهاج شرح يف الوىاج النجمىـ.  94٤١موسى.  بن الداِمًني، دمحم

 .الرسالة مؤسسة: لبنان بًنوت. النبالء أعالم سًن. ه94١١. أمحد بن دمحم الذىيب،
 .جلنة إحياء ادلعارف النعمانية: اذلند. مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيوىـ.  94١٣. الذىيب

 لبنان: بًنوت. احملدث الفاصل بٌن الراوي والواعيىـ. 94١4. احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي،
 .دار الفكر

 . : ادلكتب اإلسالميالسعودية الرايض. مطالب أويل النهىىـ. 949١سعد.  بن الرحيباىن، مصطفى
 .دار الفكرلبنان:  بًنوت. هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاجىـ.  94١4. دمحم بن أمحد الرملي،

 الفكر. . دمشق سوراي: دارالفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيليىـ.  94١١مصطفى.  بن الزَحيِلي، وىَبة
 . الرايض السعودية: دارشرح الزركشي على سلتصر اخلرقيىـ. 949٨هللا.  عبد بن الزركشي، دمحم

 العبيكان.
 .: ادلكتبة العصريةلبنان بًنوت. سنن أيب داود ىـ.94١٣. أبو داود السجستاين،

 ادلعرفة. . بًنوت لبنان: دارأصول السرخسيالتاريخ.   أمحد. بدون بن السرخسي، دمحم
. الرايض األمر ابالتباع والنهي عن االبتداع ىـ.94١1بكر.  أيب بن الرمحن عبد السيوطي،

 الرشيد. السعودية: مطابع



9١4 
 

 الفكر. . بًنوت لبنان: دارالدر ادلنثور يف التفسًن ابدلأثورىـ.  94٨٨ __________.
. بًنوت لبنان: ادلنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالبىـ.  949١سعد.  بن السيوطي، مصطفى

 اإلسالمي. ادلكتب
 عفان. ابن . القاىرة مصر: دارادلوافقاتىـ.  949١موسى.  بن الشاطيب، إبراىيم

 .دار ادلعرفةلبنان:  بًنوت. األمىـ. 949١. دمحم بن إدريس الشافعي،
 العلمية. الكتب . بًنوت: دارترتيب األمايل اخلميسيةىـ. 94٤٤احلسٌن.  بن الشجري، حيٍن

 .كثًن ابن دار: لبنان بًنوت. القدير فتح. ىـ9494. علي بن دمحم الشوكاين،
 . بًنوت: دارإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولىـ. 9491__________. 

 العريب. الكتاب
 .العريب الرائد دار: لبنان بًنوت. الفقهاء طبقات.  م91١١. علي بن إبراىيم اسحاق أبو الشًنازي،

 العلمية. الكتب بًنوت لبنان: دار. اللمع يف أصول الفقوىـ. 94٤4. __________
 العلمية. الكتب . بًنوت لبنان: دارادلهذب يف فقة اإلمام الشافعي ىـ.949١. __________

 مصطفى . مصر: مكتبةحاشية الصاوي على الشرح الصغًنىـ. 9٨١٤دمحم.  بن الصاوي، أمحد
 احلليب. البايب

 .عامل الكتبلبنان:  بًنوت. حنيفة وأصحابوأخبار أيب ىـ.  94١١. احلسٌن بن علي الصاْيَمري،
 تيمية. ابن . القاىرة مصر: مكتبةادلعجم الكبًنىـ. 949١أمحد.  بن الطرباين، سليمان

مسند  هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبارالتاريخ.  . بدون__________
 ادلدين. . القاىرة: مطبعةعلي

  .مؤسسة الرسالةلبنان:  بًنوت. جامع البيان يف أتويل القرآن ىـ.94٤١ .دمحم بن جرير الطربي،
 ىجر. . مصر: دارمسند أيب داود الطيالسيىـ. 9491داود.  بن الطيالسي، سليمان

. بًنوت لبنان: يس مبعايل ابن إدريسستوايل التأىـ.  94٤1العسقالين، أمحد بن علي بن حجر. 
 حزم. ابن دار

 .: دار ادلعرفةلبنان بًنوت. لباري شرح صحيح البخاريفتح ا ه.9٨١1. __________
 اإلسالمي. . بًنوت لبنان: ادلكتبتغليق التعليقىـ. 94١١. __________
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 الكتب . بًنوت لبنان: دارالدر ادلختار شرح تنوير األبصارىـ. 94٤٨علي.  بن الدين، دمحم عالء
 العلمية.

دار البحوث للدراسات : ديب. ادلالكية اصطالح ادلذىب عندىـ. 94٤9. دمحم إبراىيم علي،
 .اإلسالمية

 . جدة السعودية: دارالشافعي اإلمام مذىب يف البيانىـ. 94٤9اخلًن.  أيب بن العمراين، حيٍن
 ادلنهاج.

 العلمية. الكتب . بًنوت لبنان: دارالبناية شرح اذلدايةه. ـ 94٤١أمحد.  بن العيىن، زلمود
دار لبنان:  بًنوت. الفكر السامي يف اتريخ الفقو اإلسالميىـ.  949١. دمحم بن احلسنالفاسي، 

 .الكتب العلمية
 .مؤسسة الرسالةلبنان:  بًنوت. ادلعرفة والتاريخىـ.  94١9. يعقوب بن سفيان الفسوي،

 .مؤسسة الرسالةلبنان:  بًنوت. القاموس احمليطىـ.   94٤١. دمحم بن يعقوب الفًنوزآابدى،
ادلكتبة لبنان:  بًنوت .ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًنالتاريخ.   . بدونأمحد بن دمحم الفيومي،
 .العلمية
 ادلتحدة. الفنية الطباعة . مصر: شركةشرح تنقيح الفصولىـ. 9٨1٨إدريس.  بن أمحد القرايف،

مكتبة نزار السعودية:  مكة. نفائس األصول يف شرح احملصولىـ. 949١. __________
 .مصطفى الباز

 ادلصرية. الكتب . القاىرة مصر: دارتفسًن القرطيبىـ. 9٨٣4أمحد.  بن دمحم القرطيب. ،
 اإلسالمي. الغرب . بًنوت لبنان: دارادلقدمات ادلمهداتىـ. 94١٣__________. 

 العريب. الرتاث إحياء . بًنوت لبنان: دارصحيح مسلمىـ. 949٤احلجاج.  بن القشًني، مسلم
 .مكتبة وىبة: القاىرة. اتريخ التشريع اإلسالميىـ. 94٤٤ .مناع بن خليل القطان،

 .دار النفائس: األردن. معجم لغة الفقهاء ىـ.94١٣. قنييب صادق وحامد رواس قلعجي، دمحم
 للشئون األعلى . القاىرة مصر: اجمللسالسماع كتابالتاريخ.  طاىر. بدون بن القيسراين، دمحم

 اإلسالمية.
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 . بًنوت لبنان: داربدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعىـ. 94١١مسعود.  بن بكر الكاساين، أبو
 العلمية. الكتب

 .دار نور الصباحسوراي:  دمشق. الفوائد ادلدنيةم.  ٤١99. دمحم بن سليمان الكردي،
 طيبة. . الرايض السعودية: داردليل الطالب لنيل ادلطالبىـ. 94٤١يوسف.  بن الكرمي، مرعي

 غراس. . الكويت: مؤسسةغاية ادلنتهى يف مجع اإلقناع وادلنتهىىـ. 94٤٣الكرمي. 
 العلمية. الكتب . بًنوت: داراحلاوي الكبًنىـ. 9491دمحم.  بن ادلاوردي، علي

. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah م.٤١91. رللس الرتجيح والتجديد
 .Suara Muhammadiyah:يوغياكارات

 .اإلسكندرية: دار الدعوة .ادلعجم الوسيط التاريخ. . بدونرلمع اللغة العربية ابلقاىرة
ْرداوي، علي

َ
. القاىرة مصر: دار اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفىـ. 949١سليمان.  بن ادل

 ىجر.
 الدار. . ادلدينة ادلنورة السعودية: مكتبةتعظيم قدر الصالةىـ. 94١١نصر.  بن دمحم ادلروزي،

 الفكر. . بًنوت: دارمرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيحىـ. 94٤٤دمحم.  بن القاري، علي ادلال
. مصر: الشريف احلديث من والرتىيب الرتغيبىـ. 9٨٣٣القوي.  عبد بن العظيم ادلنذري، عبد

 احلليب. البايب مصطفى مكتبة
 اإلسالمية. ادلطبوعات . حلب: مكتبسنن النسائيىـ. 94١١شعيب.  بن النسائي، أمحد

دار  لبنان: بًنوت. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجىـ.  9٨1٤شرف.  بن حيٍن ،النووي
 .إحياء الرتاث العريب

 اإلسالمي. . بًنوت لبنان: ادلكتبروضة الطالبٌن وعمدة ادلفتٌنىـ. 949٤. __________
 الفكر. . بًنوت لبنان: دارمنهاج الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن يف الفقوىـ. 94٤١. __________
 .دار الفكرسوراب:  دمشق .اجملموع شرح ادلهذب. بدون التاريخ. __________

 .والرشاد اذلدى دار: سوراي دمشق. احلسان اخلًنات.  ىـ94٤٣. حجر بن دمحم بن أمحد اذليتمي،
 الرتاث إحياء دار: لبنان بًنوت. ادلنهاج شرح يف احملتاج حتفة.  ىـ9٨١١. __________

 .العريب
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 .الفكر دار: بًنوت. الكبائر اقرتاف عن الزواجر. ىـ94١١____. ______
مكتبة  مصر: القاىرة .كف الرعاع عن زلرمات اللهو والسماعالتاريخ.  . بدون__________

 .القرآن
 القدسي. . القاىرة مصر: مكتبةرلمع الزوائد ومنبع الفوائدىـ. 9494بكر.  أيب بن اذليثمي، علي

وزارة األوقاف : الكويت. دلذاىب الفقهية األربعةاىـ.  94٨١. إبدارة اإلفتاءوحدة البحث العلمي 
 .والشؤون اإلسالمية

 .مطبعة فضالة: ادلغرب. ادلدارك وتقريب ادلسالكترتيب م. 91٣٨. عياض بن موسى اليحصيب،

 ،pola penetapan fatwa menurut majlis tarjih muhammadiyah. م٤١9١. عمران رشادي،
 .9١١-9١١: الثامن العدد جتديدا، رللة يف
 

 ،(ادلوقع). Masalah Lima. دمحم رضا بصري،
(https:www.suaramuhammadiyah.id/2020/02/11/masalah-lima ٤١، مت اسرتجاعو يف 

 .(٤١٤9يناير 
 Suara Muhammadiyah ،Manhaj Tarjih، (ادلوقع)، 
 (https:www.suaramuhammadiyah.id/2020/10/16/manhaj-tarjih-1 مت اسرتجاعو يف ،

 .(٤١٤9يناير  ٤١
 

https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/02/11/masalah-lima/
https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/10/16/manhaj-tarjih-1/

