
فهرس املراجع 

القرأن الكرمي -  
 ةاألحاديث النبوي- 

، ألمحد بن علي الرازي ألمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر، الناشر :دار أحكام القران -
هـ ت د/سيد اجلميلي. 1405الكتب العريب بريوت 

 ، دار الكتب العلمية ببريوت، بدون سنة الطبع. األشباه و النظائر للسيوطي- 
، أليب احلسن علي بن حممد لآلمدي ط دار الكتب العريب ببريوت اإلحكام يف أصول األحكام- 

  هـ ت د/سيد اجلميلي.1404
  ط 52 ص1 للبيضاوي جإباج يف شرخ املنهاج على على منهاج الوصول إىل العلم الوصول- 

   هـ1404دار الكتب العلمية بريوت سنة 
 ، أمحد التيجان هارون عبد الكرمي ، جممع فقهاء أثر الضرورات واحلاجة و عموم البلوى- 

 PDF النقل بطريق 25الشريعة بأمريكا، ص 
، الدكتور حممد املختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة احكام جراحة الطبية واألثار املرتبة عليها- 

 م 1994سنة 
 ، دار الفكر العريب، بدون ذكر سنة الطبع. : أبو زهرةأصول الفقه- 
 سارة سلمان عثمان، رسالة ماجيستري .اإلجهاض وأحكامه يف الفقه اإلسالمي- 
 ، الدكتور حممد الزحيلي، جملة جامعة دمشق للعلوم حكام التخدير واملخدرات الطبية الفقهيةأ- 

 م2008 ، العدد األول سنة 24اإلصتصادية والقاةوةية سنة اللد 
، دار العربية للعلوم،  ، زياد أمحد سالمة دار العربية للعلومطفال األةابيب بني العلم و الشريعةأ- 

 1994سنة 



 إلبن جنيم احلنفي التحقيق الدكتور حممد مطيع احلافظ، دار ،األشباه و النظائر إلبن جنيم- 
 2005الفكر 

، رسالة ماجيستري جامعة النجاح الوطنية، إعداد أحكام التصرف باجلثة يف الفقه اإلسالمي-  
 2010رصية أسعد صاحل 

 2003اإلمام عالء الدين ايب بكر بن مسعود، دار الكتب العلمية ، بدائع الصنائع- 
د -  ةالنسلحتدي سن ب و ل كتا ضوء ال يف   ، أةتصار مطر الواون، جامعة 
 م2000 ، للزبيدي ، حتقيق عبد الكرمي العزباوي،  من جوهر القاموستاج العروس- 
 1985 مكتبة لبنان ، بريوت، 224إلمام علي بن حممد الشريف اجلرجاين،ص التعريفات - 

، ةقل عن طريق ، عبد السالم بن إبراهيمتطبيق صواعد الفقهية على مسائل التخدير املعاصرة- 
pdf 
د. تغريد مظهر خباري،  السجل العلمي ملؤمتر الفقه  ،التداوي بالوسائل الطبية املعاصرة- 

 .هـ 1431اإلسالمي الثاين صضايا الطبية املعاصرة 
، لسيد ي أمحد الدردير أبو الربكات حتقيق حاشية الدسوصي على شرح الكبري- 
، حبث مقدم إىل مؤمتر جممع البحوث ، الدكتور وهبة مصطفى الزحيليزراعة و ةقل األعضاء- 

 pdf اإلسالمية ، عن طريق

 للجيزاين، حبث مبجلة البحوث الفقهية املعاصرة العدد حقيقة الضرورة الشرعية- 
 2001، دار الفجر للرتاث، سنة ، إبن رجب احلنبليجامع العلوم واحلكم- 

العاملي ، اجلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، صضايا الطبية املعاصرة، احلكم الشرعي يف 
  2100إسقاط العدد الزائد من األجنة امللقحة صناعيا، أمساء فتحى عبد العزيز شحاته. ص 

ملتقى الفقهي ، أ. د. عبدالسالم العبادي ، زراعة األعضاء يف جسم اإلةسان- 
،مملكة العربية سعودية وزارة التعليم السجل العلمي ملؤمتر الفقهي اإلسالمي الثاين- 



، إلمام حممد بن حسن بدخشي، مطبعة حممد علي صبيح  مناهج العقولشرخ البدخشي- 
 وأوالده بأزهر مصر. بدون ذكر سنة الطبع. 

 م1989الشيخ أمحد بن شيخ حممد زرصا ، دار القلم ، سنة شرخ القواعد الفقهية - 
، مراد سهيل مطر مزيد ، الكلية 15ص  الضوابا الشرعية لعمل املرأة يف الال الصحي- 

  PDFاجلامعية التطبيقية غزة ةقل بطريق 

  م2000، دارالكتب العلمية بريوت، ص التقريب، العراصي شرح يف التثريب طرح- 
 1999 ، الدكتور يوسف القرضاوي ،دار القلم لنشر و توزيع ، املنصورة ، مصر ،فتاوي املعاصرة- 
م 
 داغي و احلمدي، علي حمي الدين و علي يوسف ، ط  ، دار فقه القضايا املعاصرة القرة،- 

م  2008البشائر ، بريت.
 1419 ، مجع : أمحد بن عبد العزيز الدويشي.فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء- 

 هـ

 ، عبد الوهاب إبراهيم أبوا سليمان ، البنك اإلسالمي للتنمية فقه الضرورة و تطبيقته املعاصرة- 
 م1993املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب. 

 ه الطبعة الثاةية، سنة 1405، للزحيلي ط/ دار الفكر – الطبعة الثاةية سنة الفقه اإلسالمي- 
 ه.1417
 العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي، مكتبة حتقيق القاموس احمليا،- 

 م2005الرتاث يف مؤسسة الرسالة، سنة 
حممد عليش، ةشر دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ. 

، الدكتور صاحل بن غامن سدالن، دار البلنسية للطبع و  وما تفرع عنهاالكربالفقهية القواعد - 
 هـ1417النشر 

 ،جلنة من أساتذة صسم الفقه املقارن جامعة األزهار، القاهرة ، صضايا فقهية معاصرة- 
 م2000مصر،



، اململكة العربية السعودية صضايا الطبية املعاصرة، السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين- 
 هـ 1431 وزارة التعليم العاملي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

، مكة املكرمة ، صرار التمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة- 
هـ 1408صفر
 1993 ، عبد الفتاح حممود إدريس ،مكتبة جامعة األزهار ،صضايا الطبية من منظور اإلسالم- 
 ، عز الدين بن عبد السالم السلمي، دار املعرفة ، ببريوت صواعد األحكام يف مصاحل األةام- 

 1/98بدون رصم التاريخ و الطبع. 
 لعالمة إبن القيم اجلوزية رمحه اهللا ، أيب القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوصعني- 

  ه1421عبد الرمحن اليد اجلمعة اجلزائر ، دار إبن القيم ، الدمام ، 

 شيخ اإلسالم إبن تيمية ، دار إبن جوزي، القاهرة- مصر ، ال يذكر صواعد النورةية الفقهية ،- 
تاريخ و سنة الطبع. 

 جلنة من أساتذة من صسم الفقه املقارن.بدون سنة الطبع ،3صضايا فقهية معاصرة - 
 ، إلبن منظور ، دار املعارف ، بدون سنة الطبع. لسان العرب- 

، عبد الرمحن بن عثمان اجللعود، البحث حتت رعاية إدارة التوعية مفهوم مصطلحة الضرر -
 م2008 الدينية بالشؤون الصحية بالرياض،

 إبراهيم بن موسى الشاطيب ، حتقيق مشهور سلمان علي حسن املوافقات يف أصول الشريعة ،- 
  ه1424، وزارة سؤن اإلسالم و األوصاف و الدعوة و اإلرشاد، 

 هـ  1427 الصادر يف حمرم صفر- ربيع األول سنة )70( 
 للموفق الدين أيب حممد بن القدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، ،املغين- 

 دار عامل الكتب، بدون ذكر سنة الطبع.  



، أليب حسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار الفكر للطباعة والنشر معجم مقاييس اللغة- 
 م1979والتوزيع، سنة 

 1999، علي أمحد الندوي، دار الكتب العلمية، موسوعة القواعد و الضوابا- 

 1998، حممد أمحد زرصا، دار القلم، بريت املدخل الفقهي العام- 
  ه1420 امحد حممد كنعان ، دار النفائس ، بريوت ، املوسوعة الطبية الفقهية ،- 
، دار السعودية  ، الدكتور إبراهيم بن حممد صاسممشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية صفحة- 
 ،1985 

 1991، زين يعقوب زبري، دار اجليل ، بريت موصف الشريعة اإلسالمية من تنظيم النسل- 
 .2007الكويت ، كلية الدراسة العليا 

 هـ، طبعة دار الكتب العلمية بريوت. 456 ،البن حزم الظاهري، املتوىف سنة مراتب اإلمجاع- 
، حملمد بن علي بن حممد ةيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار- 

الشوكاين، الناشر: إدارة الطباعة املنريية،. 
 م ،بريوت 1986، بدون ذكر املؤلف، دار املشرق، سنة املنجد يف اللغة واألعالم- 
 ، شيخ الدكتور حممد الصدصي بن أمحد بن حمدم الربةو، الوجيز ، إضاح القواعد الفقه الكلية- 

 م1996مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 
www.islamic massage.com 

 
http:// www.islamic massage.com  - 

- http://www. Olamaashareah.net 
- http://www. islamtoday.net 
http://www.almosaiqeh.com  
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