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قائمة المصادر والمراجع

المراجع العربية.1

دار :بريوتتفسري البحر احمليط ( نسخة حمققة ).األندلسي، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان. 
.2. اجلزء:)ه1420(الفكر

البسام، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد (املتوىف: 
مكتبة - مكتبة الصحابة، األمارات : . القاهرةالعالم شرح عمدة األحكامتيسري هـ). 1423

م. 2006- هـ 1426التابعني. الطبعة: العاشرة، 
بدون مكان وسنة الطبع.. الفقه على املذاهب االربعةاجلزائري، عبد الرمحن. 

ث الصحيحني.كشف املشكل من حدياجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد. 
دار الوطن. اجلزء الثالث. :الرياض

. باب لغو. الناشر : دار تاج العروس من جواهر القاموسحلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق ا. 
.39اهلداية. اجلزء 

. بريوت: دار السرية احللبية يف سرية األمني املأمون). 1044احلليب، علي بن برهان الدين (املتوىف: 
.2. اجلزء 1400املعرفة ،

بدون مكان . الباب فرضية اجلمعة ومنزلتها.. الفقه االسالمي وادلتهالزحيلي، أ.د. وهبة بن مصطفى

. 2اجلزء وسنة الطبع.

.م) جملد الثالث. القاهرة : دار الفتح لإلعالم العريب2008(فقه السنةالسابق، السيد. 

سنن أيب السجستاين، أبو داود سليمان بن األمشث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي. 
ول. احملحق حممد حميي الدين عبد احلميد. دار الفكر. اجلزء االداود.
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م. االجزء االول. 2009. احملحق شعيب األرنؤوط. دار الرسالة العالية، ______________

حاشية السندي هـ). 1138السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين (املتوىف: 
. اجلزء االول. دار اجليل:بريوت. على سنن ابن ماجه

مكتبة : حلبحاشية السندي على سنن النسائى.السيوطي، عبد اللرمحن بن ايب بكر جالل الدين. 
م. اجلزء الثالث.1986هـ ظ 1406ية، املطبوعات االسالمية. الطبعة الثان

اجلزء بدون مكان وسنة الطبع. ( كتاب الطهارة ).. شرح الرتمذيالشنقيطي، الشيخ حممد املختار

14.

. احملقق: عصام نيل االوطارهـ). 1250الشوكاين اليمين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا (املتوىف: 

.م1993- هـ 1413بعة: األوىل، الدين الصبابطي. دار احلديث، مصر.الط

احملحق مسند االمام أمحد بن حنبل.الشيباين، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد. 

.35هـ. اجلزء 1421شعيب األرؤوط. مؤسسة الرسالة، 

ن الصالةالطيار، أ.د.عبد اهللا بن حممد بن امحد.

. الرياض 

.3310ص.ب : .دار الوطن: شارع املعذر

:. الرياض)هـ1426(شرح رياض الصاحلنيهـ). 1421العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد (املتوىف: 

.دار الوطن للنشر. اجلزء الثاين

. )1379(فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي. 

زء الثاين. اجلدار املعرفة. :الناشر بريوت
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بدون سنة الطبع... الرياضاملعجم العريب بني يديكالفوزان، د. عبد الرمحن بن ابراهيم وأصحابه. 

القران الكرمي، وزارة الدينية االندونسي.

التمهيد ملا يف املوطأ من القرطيب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري. 
. 19. مؤسسة القرطبة. اجلزء املعاين واألسانيد

اجلزء .حتفة االحواذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال. 
الطبعة . دار صادربريوت:بن مكرم بن منظور األفريقي. لسان العرب.الثاين.املصري، حممد 

.األوىل.حرف الباء
اإلحكام هـ). 1392النجدي، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبلي (املتوىف: 

هـ. 1406الطبعة: الثانية، .1اجلزء: بدون مكان وسنة الطبع. .شرع أصول األحكام
. مصر: دار احلديث. الطبعة: نيل االوطاراليمين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين. 

م. جزء الثالث.1993-هـ 1413األوىل، 

التعليق املمجد على أبو احلسنات، حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري اللكنوي اهلندي.

احملقق: تقي الدين الندوي.دار القلم، حلسن).موطأ حممد (شرح ملوطأ مالك برواية حممد بن ا

.1م. اجلزى 2005-هـ 1426دمشق. الطبعة: الرابعة، 

بدر الدين العيىن، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى (املتوىف: 

الرياض. ،. أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري. مكتبة الرشدشرح سنن أيب داودهـ). 855

م. اجلزء الثاين. 1999- هـ 1420الطبعة: األوىل، 
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دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. عمدة القاري شرح صحيح البخاري.._____________

. 6اجلزء:

مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ..بن رشد، ابو الوالد حممد بن أمجد

.م1975هـ/1395الطبعة : الرابعة، .مصر

بدون مكان باب:اتكاء النيب صلى اهللا عليه وسلم على العصا. .شرح بلوغ املرامسامل، عطية بن حممد. 

.13/102وسنة الطبع.

المراجع األجنبية.2

Dialogبيكانبارو. dengan Dewan Komisi Fatwa, Majelis Ulama
Indonesia Provinsi Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru-Riau.

Bustamin.2) جاكرتا، رجا كرفندوا فريسدا،( مناهج نقد احلديث. بستمني و حممد عيسى سامل

dan M. Isa H.A. Salam. Metodologi Kritik Hadits. (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada. 2004)

املرتجم : واوان جنيدي. .نقد عام لكيفية الصالةبن سلمان، ابو عبيدة مشهور بن حسن بن حممود. ا
Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan bin(.338. ص:2007جاكرتا: مكتبة العزام، 

Mahmud bin Salman. Koreksi Ritual Shalat. Penerjemah: Wawan
Junaedi. Jakarta : Pustaka Azzam,2007)

Planet muslim.blogspot.com
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. 1036، جاكرتا:ف ت.بايل فوستاكا. ص:1982.قاموس العام أندونسيا.فوروادرميتا

(Poerwadarmita. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:PT.Balai

Pustaka.)

.Mardalis)24:أكسرا، ص. جاكرتا، بومي منهج البحث: طريقة كتابة خطة البحث. مرداليس

Metode penelitian: suatu pendekatan proposal. Jakarta: Bumi Aksara,

1993.)

(درسة ختريج مصلحة، بنت.

Skripsi:Larangan Berbicara Ketika Khatib Sedang Khutbahاحلديث)

Jum’at(Telaah Kualitas Hadits). 2009سنة.


