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 ؿائؿة ادراجع وادصادر

 افؼرآن افؽريم. (1

 افسـة افـبوية (2

 افؽتب وافبحوث وادؼاالت

أظالم افػؽر اإلشالمي ذم تاريخ ادغرب بن ظاصور،افػاضل، حمؿد ، ا (3

 ، بدون تاريخ ودار ضباظة.افعريب

 دار ادعارف، بدون تاريخ. ، فسان افعرببن مـظور، ا (4

ضباظة وكؼ  ،شالمقةإلافؼيعة ا ادؾؽقة وكظرية افعؼد ذمأبوزهرة، حمؿد،  (5

 م(.1976دار افػؽر افعريب، )

، ممشسة دار افػؽر مافك حقاته وظرصه أراؤه وؾؼفهأبوزهرة، حمؿد،  (6

 افعريب، افطبعة افثاكقة، بدون تاريخ.

ر بافبقاكات ادحددة باحادة )إ (7 ( من افالئحة افتـػقذية فؼاكون رؿم 1ؿرا

 ،م اخلاصة بادؾؽقة افعؼاريةم بتؼرير بعض األحؽا 1978( فسـة 4)
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ء فؾؿعرؾة.  افؼاكون اددين وافتؼيعات ادؽؿؾة ادوشوظة افعادقة اخلرضا

دمؿقع ومراجعة افػريق  ،151-147ص ،اجلزء افثاين ،م2004فه فسـة 

مـشورات ادرـز افؼومي فؾدراشات افؼاكوكقة  ،افؼاكوين ذم ادوشوظة

 وحؼوق اإلكسان.

افتؼيع افػؾسطقـي  ؾؽقة اخلاصة فؾؿـػعة افعامة ذمكزع اداألترة، جود،  (8

، ؿدمت هذه األضروحة اشتؽامال دتطؾبات درجة )دراشة مؼاركة(

احاجستر، افؼاكون افعام، ـؾقة افدراشات افعؾقا، جامعة افـجاح افوضـقة 

 م(.2010/ كابؾس: ؾؾسطغ،)

ادجتفد  رشح بدايةاألندفيس، أبو افوفقد، )افشفر بابن رصد احلػقد(،  (9

)افطبعة  ،، رشح وحتؼقق وختريج دـتور: ظبد اهلل افعباديوهناية ادؼتصد

 م(. 1995األوػ(، دار افسالم فؾطباظة وافـؼ وافتوزيع وافسمجة، )

، بروت، مؽتبة فبـان، ضبعة جديدة، حمقط ادحقطافبستاين، بطرس،  (10

 م(.1987)
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فصغر و ضه ، فؾؿحؼق فطػي امسـد ادوضلاجلوهري، ظبدافرمحن،  (11

 م(. 1997بو رسيح، افـارش دار افغرب األشالمي، )

، دار افؼؾم، مام دار اهلجرةإمام أنس بن مافك إلاافداؿر، ظبد افغـي،  (12

 ـه(.1998دمشق، افطبعة افثافثة، )

ظذ افؼح  ،حاصقة افدشوؿي ظذ افؼح افؽبرافدشوؿي، حمؿد،  (13

، دار إحقاء افؽتب ، حتؼقق حمؿد ظؾقشافؽبر أليب افزـات افدردير

 افعربقة، بدون تاريخ. 

، باب افضامن، مـشورات افشامل ذم ؾؼه االمام مافك افدمري، هبرام، (14

 م(.2008مرـز كجقبويه فؾؿخطوضات وخدمة افساث، )

، افطبعة افثافثة، ممشسة شر أظالم افـبالء افذهبي، صؿس افدين، (15

 م(.1985افرشافة، )

، بروت، فؼح خمترصخؾقل مواهب اجلؾقلاحلطاب،  افرظقـي، (16

  (.م1995)فبـان، افطبعة افعؾؿقة دار افؽتب افعؾؿقة، 
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 ، بدون تاريخ ودار ضباظة.افػؼه اإلشالمي وأدفتهافزحقع ، وهبه،  (17

، )افطبعة األوػ(، دار ابن ظػان، ادواؾؼاتافشاضبي، أبو إشحاق،  (18

 م(.  1997)

، ػؼه اإلشالميكزع ادؾؽقة اخلاصة وأحؽامفا ذم افافعؿري، ؾفد،  (19

(، 46شؾسؾة مؼوع وزارة افتعؾقم افعايل فـؼ أخف رشافة ظؾؿقة )

 م(.2013ادؿؾؽة افعربقة افسعودية : اإلدارة افعامة فؾثؼاؾة وافـؼ، )

)افطبعة األوػ(،  ،مدوكة افػؼه احافؽي وأدفتهافغرياين، افصادق،  (20

 م(.2002فبـان، ممشسة افريان، )–بروت 

افتعويض ظن كزع ادؾؽقة من أجل ادـػعة  اء،افغؾبزوري، زـري (21

اشتؽامال دتطؾبات درجة احاجستر، ادغرب : موؿع افعؾوم ، افعامة

 م(.2012) ،افؼاكوكقة
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ؿتصادي ال، افػصل افثاين، اافؽتاب األخرضافؼذاذم، معؿر،  (22

بحاث ودراشات ألصساـقة(، ضرابؾس، فقبقا، افـارش ادرـز افعادي ال)ا

 م(.1976رض، )خألافؽتاب ا

ومعه ، أنوار افزوق ذم أنواء افػروق -افػروق افعباس، أبو افؼراذم،  (23

يب افؼاشم بن ظبد اهلل بن أفإلمام  ،إدرار افؼوق ظذ أنواء افػروق

)افطبعة األوػ(. فبـان. دار  ،افـشاط، ضبطه وصححه خؾقل ادـصور

 م(.1998افؽتب افعؾؿقة بروت، )

حؼؼه ضه ظبد افرؤوف  ،ح تـؼقح افػصولرش افعباس،  وافؼراذم، أب (24

 م(، بدون دار ضباظة.1973ـه/1393افطبعة األوػ، ) ،شعد

م بتؼرير بعض األحؽام 1978( فسـة 4افالئحة افتـػقذية فؼاكون رؿم ) (25

ء فؾؿعرؾة ،ؽقة افعؼاريةؾاخلاصة باد افؼاكون  ،ادوشوظة افعادقة اخلرضا

دمؿقع ومراجعة افػريق  ،م2004اددين وافتؼيعات ادؽؿؾة فه فسـة 
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مـشورات ادرـز افؼومي فؾدراشات افؼاكوكقة  ،افؼاكوين ذم ادوشوظة

 وحؼوق اإلكسان.

بعة)، ادعجم افوشقطجمؿع افؾغة افعربقة،  (26 ، مجفورية مرص (افطبعة افرا

 م(.2004افعربقة: مؽتبة افؼوق افدوفقة، )

بعة األوػ(، ، )افطافتوضقح رشح خمترص ابن حاجباحافؽي، خؾقل،  (27

 (.م2011)بروت، دار افؽتب افعؾؿقة، 

مدارشه وممفػاته ـ خصائصه  -ـتاب ادذهب احافؽي  احامي، حمؿد، (28

 م(.2002، مرـز زايد فؾساث وافتاريخ، )وشامته

افـظرية افعامة فعؾم  ،ادزوؽي، ظبد افسالم، أشتاذ ؿاكون بجامعة كارص (29

وق افعقـقة األصؾقة، افـظام افؼاكوين افؼاكون، افـظرية افعامة فؾؿؾؽقة، احلؼ

، بؿشارـة ؾريق من أشاتذة افؼاكون، مـشورات اجلامعة فؾؿؾؽقة

 ادػتوحة، بدون تاريخ.
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ورؿة ظؿل  ،ادـػعة افعامة ذم ؿرارات كزع ادؾؽقة ذم افؼاكون ا فؾقبي (30

مؼدمة من افوؾد افؾقبي إػ اجلامعة افعربقة ذم ادممتر افثافث فرؤشاء 

دواووين -جمافس صورى افدوفة -االدارية )جمافس افدوفة ادحاـم 

 م(.2013ادظامل( ادـعؼد ذم بروت، )

ء افؽزىصدرت من ؿبل احلؽومة افؾقبة،  (31 ، افوثقؼة اخلرضا

 بدون دار ضباظة. ،م(1991)

م  1978( فسـة 4تعديل ألحؽام افالئحة افتـػقذية فؼاكون رؿم ) (32

ادوشوظة افعادقة  ،افعؼارية ؽقةؾبتؼرير بعض األحؽام اخلاصة باد

ء فؾؿعرؾة.  ، م2004افؼاكون اددين وافتؼيعات ادؽؿؾة فه فسـة اخلرضا

مـشورات ادرـز افؼومي  ،دمؿقع ومراجعة افػريق افؼاكوين ذم ادوشوظة

 فؾدراشات افؼاكوكقة وحؼوق اإلكسان.

م(، بدون 2003، )ـتاب حقاة األئؿة األربعةزاهد، ظبد افوهاب،  (33

 افطباظة.دار 
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دراشة وحتؼقق فرشافة االمام صاهغ، رياض و أبو صعبان، حمؿد،  (34

، جمؾة اجلامعة اإلشالمقة مافك بن أنس إػ أمر ادممـغ هارون افرصقد

ؽزة، )شؾسؾة افدرشات افؼظقة(، ادجؾد افثافث ظؼ، افعدد افثاين، 

 م(.2005ؾؾسطغ، )

، دار افسالم، ة ادؼتصدـتاب بداية ادجتفد وهناي ظبدافؾه، افعبادي، (35

 م(.1995)

مديـة افدار  ،افؽتب ادعتؿدة ذم ادذهب احافؽييب افعباس، أظؾوين،  (36

 م(، بدون دار ضباظة.2010افبقضاء، ادؿؾؽة ادغربقة، )

ضبعة وزارة األوؿاف  ،ادغرب ،ترتقب اددارك ظقاض، افؼايض، (37

 .وافشمون اإلشالمقة، بدون تاريخ

ؽقة ؾم بتؼرير بعض األحؽام اخلاصة باد 1978( فسـة 4ؿاكون رؿم ) (38

ء فؾؿعرؾة افؼاكون اددين  ،افعؼارية. ادوشوظة افعادقة اخلرضا

دمؿقع ومراجعة افػريق افؼاكوين  ،م2004وافتؼيعات ادؽؿؾة فه فسـة 
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مـشورات ادرـز افؼومي فؾدراشات افؼاكوكقة وحؼوق  ،ذم ادوشوظة

 اإلكسان.

رشؾة ضوابطفا وتطبقؼااها ذم افػؼه ادصؾحة ادؿرين، شؿقة،  (39

، ختصص ؾؼه أصول، مذـرة مؼدمة فـقل درجة احاجستر ذم اإلشالمي

ف األشتاذ افدـتور: صافح بوبشقش، جامعة  افعؾوم اإلشالمقة، إرشا

باتـة، ـؾقة افعؾوم اإلجتامظقة وافعؾوم اإلشالمقة ؿسم  -احلاج خلرض

ئرية افديؿؼراض ،افؼيعة  م(. 2011قة افشعبقة، )اجلؿفورية اجلزا

، ؿدمت هذه شالميإلمصادرة األموال ذم افػؼه اؿـن، خؾقل،  (40

األضروحة اشتؽامال دتطؾبات درجة احاجستر، افػؼه ادؼارن، ـؾقة 

 م(.2003افؼيعة، اجلامعة األشالمقة بغزة: ؾؾسطغ، )

بقع مؾك افغر دراشة مؼاركة ذم ضوء افؼاكون افوضعي حمؿد، أجؿن،  (41

، ؿدمت هذه األضروحة اشتؽامال دتطؾبات درجة اإلشالمي وافػؼه
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احاجستر ، افؼاكون اخلاص، ـؾقة افدراشات افعؾقا، جامعة افـجاح 

 م(.2006افوضـقة / كابؾس : ؾؾسطغ، )

كزع ادؾؽقة بغ افؼيعة ادؼوظة وحؼوق افغر ذم وهقبة ، أمزيان،  (42

 دتطؾبات درجة احاجستر،اشتؽامال  ،افتؼيع اجلزائري وافؼاكون افدويل

ئر،  ؿاكون األظامل ،ـؾقة احلؼوق، جامعة احمؿد بوؿرة بومرداس، اجلزا

 م(.2009)

 مواؿع افشبؽة افعادقة.

بحث مؼدم  ،خصائص ادذهب احافؽي ،(2008) ،افتاويل، حمؿد (43

تم اشسجاظه  ،إػ ادوؿع األفؽسوين مسجد اهلداية اإلشالمقة بوهران

ً ظذ افرابط  1:50ـه، افساظة:  5/6/1435بتاريخ  طفرا

http://hidayamosque.free.fr. 

، ادؽتبة افشامؾة، اجلزء شر أظالم افـبالءافذهبي، صؿس افدين،  (44

م(، افـارش ممشسة افرشافة،  1985ـه /  1405افثامن، افطبعة افثافثة، )

http://hidayamosque.free.fr/
http://hidayamosque.free.fr/
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ف افشقخ صعقب االركاؤط، حتؼقق جمؿوظة من ادحؼؼ تم غ بنرشا

مساًء  5:25ـه افساظة 20/7/1435اشسجاظه من ادؽتبة افشامؾة ذم 

  . http://shamela.wsظذ افرابط 

ـتاب متققز اإلصابة ذم متققز  ،ـه(1415افعسؼالين، أبوؾضل، ) (45

 –، حتؼقق ظادل أمحد معوض، دار افؽتب افعؾؿقة، بروت افصحابة

تم اشسجاظه من ادؽتبة افشامؾة ذم األوػ،  فبـان، افطبعة 

بط  6:40ـه افساظة 22/7/1435 مساًء ظذ افرا

http://shamela.ws .  

افـبي األظظم أول من ظوض ظن كزع  ،(2006افعؿري، وفقد. ) (46

بحث مؼدم إػ موؿع ادجؾس افقؿـي. تم اشسجاظه  ،ادؽؾقة ذم افتاريخ

اًء ظذ افرابط ـه، افساظة افتاشعة مس16/3/1435ذم 

orum.net.-http://www.yemen . 
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ضابط كزع ادؾؽقة فؾؿصؾحة افعامة  ،(2010) ،افغرياين، افصادق (47

تم  ،، مؼافة مؼدمة إػ موؿع افتـاصح اخلاص بافشقخوحرمة األموال

بط  4:05ـه، افساظة 24/7/1435اشسجاظه ذم  مساًء ظذ افرا

ttp://www.tanasuh.comh. 

ه داؽي، ظذ (48 تم اشسجاظه يوم األثـغ بتاريخ  ،كظرية افعؼد ،افؼرا

( مساًء ظذ افرابط 10:30م، افساظة افعارشة وافـصف )4/8/2014

http://www.qaradaghi.com/.  

اجلزء )رص خؾقل، مـح اجلؾقل رشح خمت ،م(1989) ،احافؽي، حمؿد (49

تم اشسجاظه من ادؽتبة افشامؾة ذم دار افػؽر بروت،  ،(افسادس

بط  4:20ـه افساظة 22/9/1435 مساًء ظذ افرا

http://shamela.ws .  

افؽتب ادعتؿدة ذم ادذهب  - بحث خمترصظؾوين، ايب افعباس،  (50

 . مؾتؼى أهل احلديث، تم اشسجاظه ذمخالل أضواره افثالثة - احافؽي

http://www.tanasuh.com/
http://www.tanasuh.com/
http://www.qaradaghi.com/
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بط  8:25ـه افساظة 20/9/1435 مساًء ظذ افرا

http://www.ahlalhdeeth.com  . 

ظامرة وتوشعة ادسجد افـبوي افؼيف ظز ، موؿع احلج وافعؿرة (51

مساًء ظذ  10:30ـه افساظة 16/3/1435تم اشسجاظه ذم  ،افتاريخ

 . http://www.tohajj.comافرابط 
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