
  مصادر البحث

  باللغة العربية

  القرآن الكريم

دار (المهذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق،  ،إبراهيم

   )الكتب العلمية

املكتبة العصرية، (، سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن ،األشعث

 ،حممد حميي الدين عبد احلميد: احملقق ،)بريوت: صيدا

الرقم ، )باب الرجل حيج عن غريه، كتاب املناسك(

  ٢١٨. ، ص ٣. ، ج١٨١١

مكتب (، لنسائياسنن ، أبو عبد الرمحن أمحد ،النسائي

 ، )١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،حلب –املطبوعات اإلسالمية 



باب كتاب مناسك احلج، ( ،عبد الفتاح أبو غدة: احملقق

  ١١٣.، ص٥.  ج، ٢٦٢٦الرقم  )فضل احلج

مؤسسة زايد بن سلطان آل (، الموطأ اإلمام مالك بن، ،أنس

، اإلمارات –أبو ظيب  - �يان لألعمال اخلريية واإلنسانية 

حممد مصطفى : ، احملقق)م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

. ، كتاب احلج، باب احلج عمن حيج عنه، الرقماألعظمي

   ٥٢٣. ، ص٣.،  ج١٣١٧

 ،البخاري ، صحيححممد بن إمساعيل أبو عبداهللا ،البخاري

حممد : احملقق، )،ه١٤٢٢، األوىل: الطبعة، جامعة دمشق(

باب احلج و كتاب جزاء الصيد، ( زهري بن ناصر الناصر

  ١٨. ، ص ٣. ، ج١٨٥٢. الرقم ،)النذور عن امليت



 –دار إحياء الرتاث العريب ( صحيح مسلم،  ،مسلم بن ،احلجاج

كتاب احلج، باب ( حممد فؤاد عبد الباقي: احملقق، )بريوت

  ١٣٣٧. ، الرقم)العمرفرض احلج مرة يف 

دار الغرب ( ،سنن الترمذي ،حممد بن عيسى ،الرتمذي

بشار : احملقق) ،م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥: بريوت –اإلسالمي

، باب ما جاء فيمن أدرك أبواب احلج(، عواد معروف

 أبو ،الشيباين٨٨٩: ، الرقم)اإلمام جبحع فقد أدرك احلج

 :عامل الكتب (، الحجة على أهل المدينة، عبد اهللا حممد

   )ه١٤٠٣، بريوت

: دار الفكر( ،األم أيب عبد اهللا حممد بن إدريس، ،الشافعي

  )م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢لبنان، -بريوت



دار الكتب (، المسند، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس ،الشافعي

  )ه١٤٠٠بريوت، : العلمية

، زاد المستقنع في اختصار المقنع، موسى بن أمحد ،املقدسي

  )الرياض :للنشردار الوطن (

لبنان، دار  - دمشق(، الفقه اإلسالمّي وأدلّتهوهبة،  ،حيليالز 

  )م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الفكر، 

دمشق ، : دار الكر(أصول الفقه اإلسالمي، ، ، وهبةيليالزح

  )ه ١٤٠٦

دار الكتاب (، الفقه على المذاهب األربعةعبد الرمحن،  ،اجلزيري

  )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان،  -بريوت :العلمية

متن بداية المبتدي في فقه اإلمام ، علي بن أيب بكر ،الفرغاين

  )مكتبة ومطبعة حممد علي صبح - القاهرة (، أبي حنيفة



، البدع والمخالفات في الحج، عبد احملسن بن حممد ،السميح

  )هـ١٤٢٣ ،اململكة العربية السعودية(

الطبعة موسوعة الفقه اإلسالمي، ، حممد بن إبراهيم ،التوجيري

  )م ٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ :بيت األفكار الدولية(األوىل، 

الخالصة الفقهية على مذهب السادة ، حممد العريب ،القروي

  )بريوت : دار الكتب العلمية(، المالكية

ه،  ١٤٢٠، اإلقناع في فقه الشافعي، أىب احلسن علي ،املاوردي

  )ايران -دار حسان للنشر والتوزيع، طهران(

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام أيب احلسن علي،  ،البصري

  )ت.لبنان، د- بريوت: دار الكتب العلمية(، الشافعي



في فقه أهل المدينة  الكافي، عمر يوسفابن  ،القرطيب

دار الكتب العلمية، ( م،١٩٩٢-ه١٤١٣، المالكي

  )بريوت لبنان

م معجم ما استعج، أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز ،األندلسي

، بريوت :عامل الكتب(، من أسماء البالد والمواضع

  ) ه ١٤٠٣

، المنجد في اللغة واألعالم، أبو لويس معلويف ،اليسوعي

  ) ١٩٨٦دار املشرق، : بريوت(

القاهرة، : دار السالم(، فقه الحّج والعمرةحسن،  ،أيوب

  )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

، الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة، أمحد عزو ،عناية

  )ه١٤٢٤بريوت، : دار الكتب العلمية(



 ، بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، التفريعأيب القاسم،  ،عبيد اهللا

  )م١٩٨٧ - ه١٤٠٨

: مطبعة السعادة(أ، المنتقى شرح الموط، أبو الوليد ،سليمان

  )هـ ١٣٣٢، مصر

البيان في فقه اإلمام اإلمام حيي بن أيب اخلري بن،  ،سامل

لبنان،  -بريوت: العلميةدار الكتب (، الشافعي

  )م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

طهران، دار (، اإلقناع في الفقه الشافعياحلسن على بن،  ،حممد

  )ه١٤٢٠: احسان

: مكتبة وهبة(، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، عطية ،صقر

  )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ة، القاهر 



: مكتبة وهبة(، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، عطية ،صقر

  )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، 

دار (، أوجز المسالك لى موطأ مالك حممد زكريا بن، ،حممد

  )م١٩٩٩- هـ١٤٢٠لبنان، - بريوت: الكتب العملية

  المرجع السابقة

،  حّج البدل عند اإلمام الشافعي واإلمام مالك ديين، ،ديكاوايت

كلية الشريعة، جامعة دار السالم اإلسالمية، بكونتور 

 م2009/1430 ،فونوروكو

َقَضاُء الِعَباَداِت َعن الَميِِّت ِفي الِفقِه إمساعيل،  ،شندي

 جامعة القدس املفتوحة اخلليل، ،كلية الشريعةاإلْسالِمي، 

  م ٢٠١١- ه١٤٣٢فلسطني،  



نظرية األحكام الشرعية في تكرار عملية ، حممد عمار نور ،أليم

كلية الشريعة، جامعة دار السالم الحج بإندونيسيا، 

  م ٢٠١٥ -ه ١٤٣٥بكونتور فونوروكو، اإلسالمية، 

  باللعة اإلندونيسيا
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