
56 
 

56 
 

 املرجع

 ,Tafsir Ilmiy Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern .نور دمحم اخوان، 

 .4002 ، كودوس مينارا: جوجيا

 .4002 ، فردوس بوستاكا: جاكرات ،,Sejarah & Ulum al-Qur’an .أزميردي، أزرى 

 ،Angkasa: ابندونغ،  ,Pengantar Ilmu Tafsir فضاليل، محدأ و. الدين سراجد مشوري، إقبال 

4002. 

 Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat . الدين نصر بيدان،

yang Beredaksi Mirip, يوجياكارات ، 4. ج :Pustaka Pelajar ، 4000. 

 .CV. Kaya Abadi Jaya ،4002 :سيمارانج ،Pengantar Studi al-Qur’an محداين،

 4004 القلم، دار :دمشق، نسريادلف مبناهج الّدارسني تعريف .الفّتاح عبد صالح اخلالدي،

 .02،).ه0240م/



55 
 

 
 

نهديني  خريان ترمجة  ،Metode Tafsir Sastra زيد، أبو ونصر. أمني، اخلويل ل : ، يوجياكاراتا

Adab Press ، 4002. 

 ،Setia Pustaka: ، ابندونغ Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an .بدري خريمان،

4002. 

 Pustaka :يوجياكارات) ،Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran رامحني،

Pelajar، 4002. 

 د.م :مكتب التوبة،حبوث يف أصول التفسري ومناهجه،  .فهد بن عبد الرمحان بن سليمان الرمي،

0201 

 ،0112 ، سيبتا رينكا: جاكرات ،Kamus Indonesia-Arab روسيادي،

  .4002 ، ترياس: سليمان ،Metodologi Ilmu Tafsir  .وآخرون .الفاتح دمحم ،سورايديلنجا

 .4002 ، راجاوايل مطبعة: جاكرات ،Ulumul Qur’an .أمني دمحم سوما،

 .0114 ، ميزان: ، ابندونغMembumikan al-Qur’an  .دمحم قريش شهاب،



56 
 

 
 

 Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan  .دمحم قريش شهاب،

Umat، 0112 ، ميزان: ابندونغ. 

 .Pustaka Firdaus ، 4002 :جاكرات ،Sejarah dan Ulumul Qur’an .دمحم قريش شهاب،

 Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer Dalam Pandangan .شكري أمحد صاحل،

Fazlur Rahman,  4002 ، طه سلطان مطبعة: جاميب. 

 ،Risalah Masa :جاكراتالرمحن،  هداية. ، ترجةMadrasah al-Qur’aniyyah .ابقر دمحم صدر،

0114. 

 .Amzah  ،4002: جاكرات ،Tafsir Surah Al-Fatihah  .عيدروس عابدين،

 PT :اكروم ، جاكرات امحد يرجتم  ،Sejarah dan Metodologi Tafsir .حسن علي العريد،

RajaGrafindo Persada ، 0112. 

 Analysis On KH. Fahmi Basya’s Thought Of Islamic“  حنيف، ، امبونج رحيمة ، فرااينيت

Mathematic”, Islam Universalia ، 4001. 0. منرة. 



56 
 

 
 

 :جاكرات ،Metode Tafsir Mauḍu’i: Suatu Pengantar مجرة، أمحد سفيان يرجتم .احلي الفرماوي،

PT RajaGrafindo Persada ، 0111. 

 :جاكرات) ،Metode Tafsir Mauḍu’i: Suatu Pengantar، مجرة أمحد سفيان يرجتم .احلي الفرماوي،

PT RajaGrafindo Persada ، 0111. 

ى ، التاسع الفريق ه ت ن دل ا ي  وع وض م ري  س ف  ، اإلسالمية الداخلية ادلدرسة مكتبة: يوجياكارات، ت

4002. 

 .4002 ، أكادمييا بوستاكا: ابجنارماسني  ,Tafsir Ayat-Ayat Akidah .هللا عبد ،كرمي

والعلوم  الكرمي القرآن جامعة جملة :م.د، سرينادلف مناهج إىل دلدخلا .العباس الرسول حسب دمحم،

 ..4002اإلسالمية، 

 .4000 ،القلم دار دمشق:، مباحث فب التفسري ادلوضوعي .مصطفى، مسلم

 .الثاين جمللد ،االعرب لسان . ابن ، منظور



56 
 

 
 

 :، سيبواتتAl-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki .حسني عقيل سعيد ادلنور،

PT. Ciputat Press ،4002. 

 ، ,Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani جونيار، تري وديكي .جوجو ،هداية

 .Publisher Deepublish ، 4040 :يوجياكارات

،  LKIS:يوجياكارات ،Pengantar Studi al-Qur’an Teori dan pendekatan .مونذر هيتامي، 

4004. 

 Remaja: ابندونغ ، ،Ulumul Qur‟an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu .اسيب هريماوان،

Posdakarya ،4000. 

http://idrusabidin.blogspot.com 

https://web.facebook.com/idrus.abidin.7ح 

http://idrusabidin.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html#more

