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 قائمة املراجع واملصادر

 .القرآن الكرمي

، دار  الكامل يف التاريخهـ ، ٦٣٠: ابن األثري أبو احلسن علي بن أيب الكرم املتوىف

 لبنان  –الكتا ب العريب، بريوت 

  منهاج الكرامة، )٧٢٦املتوىف سنة (ابن الطهر احللي، احلسن بن يوسف بن املطهر 

مؤسسة عاشوراء : املطبعة)  ١٣٧٩الطبعة األوىل سنة (عبد الرحيم مبارك : حتقيق

  )بدون طبعة وبدون �ريخ(للتحقيقات والبحوث اإلسالمية 

: املتوىف(عافري االشبيلي ابن العرىب، القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب امل

العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلى ، )هـ ٥٤٣

 -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : ، الر�ضهللا عليه وسلم

 )هـ ١٤١٩األوىل سنة : الطبعة(اململكة العربية السعودية 

، ) هـ٨٥٢: املتوىف( الكنان �لعسقالين ابن حجر،  أمحد ، بن علي، بن دمحم

  )بدون طبعة وبدون �ريخ(دار الكتب  : بريوت اإلصابة ىف متييز الصحابة

مسند اإلمام أمحد بن , )هـ ٢٤١: املتوىف (أمحد أبو عبد هللا الشيباين , ابن حنبل

, مؤسسة الرسالة, عادل مرشد -شعيب األرنؤوط : التحقيق , )١: ط (, حنبل

 ).هـ ١٤٢١(

ابن قدامة املقدسي، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة 

، مؤسسة الرّ�ن للطباعة )هـ٦٢٠: املتوىف(اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي 

  )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية (والنشر والتوزيع 

هـ ٧٥١: ن املتوىفابن قيم اجلوزية دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدي

 )بدون طبعة وبدون �ريخ(مكتبة دار البيان : الناشر ١٢: ص الطرق احلكمية



 ١٤٧ 

: ط ( ,البداية والنهاية, )هـ ٧٧٤: املتوىف(أبو الفداء إمساعيل بن عمر , ابن كثري

 ). هـ ١٤٠٨(, دار إحياء الرتاث العريب, علي شريي: التحقيق , )١

: املتوىف(عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن

دار : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الر�ض: حتقيقالبداية والنهاية ، ، )هـ٧٧٤

  )بدون طبعة وبدون �ريخ(هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 

دار : بريوت , )٣: ط (, لسان العرب, )هـ ٧١: املتوىف (ابن منظور، دمحم بن مكرم 

 ) ه ١٤١٤(, صادر

معني  هـ،٨٤٤: أبو احلسن، عالء الدين، علي بن خليل الطرابلسي احلنفي املتوىف

بدون طبعة وبدون (دار الفكر احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام ،

  )�ريخ

خليل دمحم هراس، : التحقيقاألموال، ) هـ٢٢٤: ت(أبو عبيد، القاسم بن سالم 

 ر، بدون �ريخبريوت، دار الفك

املكتبة السلفية : ، القاهرة)٣: ط(اخلراج أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، 

  ) هـ١٤٨٢(

شـعيب : حتقيـق(مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، ، )هــ٢٤١: املتـوىف(أمحد، بن حنبل 

   مؤسسة الرسالة: بريوت، )األرنؤوط وآخرون

وأنواعه وحجيته الباحسني ، يعقوب بن عبد الوهاب ، االستحسان حقيقته 

  )هـ٢٠٠٧/١٤٢٨: سنة(�شرون -مكتبة الرشد: وتطبيقاته املعاصرة، الر�ض

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا البخارى، دمحم، بن إمساعيل، 

 :دمحم فؤاد عبد الباقي، الر�ض: ، حتقيقصحيح البخارىاملشهور بـ ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ�مه

  هـ  ١٤١٩دار السالم، سنة  



 ١٤٨ 

أمحـد : ، حتقيـقسـنن الرتمـذي الرتمذى، دمحم بن عيسى أبـو عيسـى الرتمـذي السـلمي،

  دار إحياء الرتاث العرىب: دمحم شاكر وآخرون، بريوت

جملة الشريعة  مفهوم العرف ىف الشريعة اإلسالمية،حسنني حممود حسنني ، 

عة اإلمارات العربية املتحدة ، ، جام حولية حمّكمة العدد الثالث: والقانون

 )م١٩٨٩يوليو /١٤٠٩ذواحلـجة (

 ١٣٧٤/ هــ ٧٤٨املتوىف (لذهىب، االمام مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثمان الذهيب ا

/  ١٤١٣الطبعــة التاســعة ســنة (ســري أعــالم النــبالء، شــعيب األر�ؤط، : ، حتقيــق)م

 .٣/٢١  ) :م ١٩٩٣

: سنة(دمشق، دار الفكر ة واصطالحا، القاموس الفقهى، لغسعدي أبو حبيب، 

  )هـ ١٤٠٨

الطبعة (دار الكتاب العرىب  : ، بريوتفقه السنة، )هـ ١٤٢٠: املتوىف (سيد سابق 

 ) م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧ -الثالثة 

دار : ، األشباه والنظائر، بريوت)٩١١: املتوىف(السيوطى، عبد الرمحن بن أيب بكر 

  )١٤٠٣: سنة(الكتب العلمية 

 ١٩٨١: سنة(الدار السعودية : ، الر�ضعثمان بن عفانهيم عرجون ، صادق إبرا

  )هـ 

دار الرتاث : ، الناشر�ريخ الرسل وامللوكهـ ، ٣١٠: الطربى ، دمحم بن جرير املتوىف

 .هـ ١٣٨٧بريوت  –

جامعة اإلمام دمحم : ، الر�ضاملدخل إىل السياسة الشرعيةعبد العال أمحد عطوة، 

 )م١٩٩٣/هـ ١٤١٤: الطبعة األوىل(بن سعود اإلسالمية 

  مكتبة الدعوة: القاهرة علم أصول الفقه،، )هـ١٣٧٥: املتوىف (عبد الوهاب خالف 
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السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية ، ) هـ١٣٧٥: املتوىف(عبد الوهاب خالف 

   )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(دار القلم : بريوتواخلارجية واملالية ، 

عز الدين ، ابن األثري، ابو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن 

  ،  أسد الغابة ىف معرفة الصحابة، ) هـ٦٣٠: املتوىف(عبد الواحد الشيباين اجلزري، 

، الر�ض، مكتبة العبيكان، بدون عصر اخلالفة ااراشدةالعمرى، أكرم، بن ضياء ، 

   �ريخ،

السياسة الشرعية وعالقتها �لتنمية االقتصادية وتطبيقا�ا أمحد ، فؤاد عبد املنعم 

  املعاصرة

مكتب : حتقيق القاموس احمليط، )هـ ٨١٧: املتوىف(الفريوز آ�دى ، دمحم بن يعقوب 

الثامنة، : الطبعة(مؤسسة الرسالة ، : حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ، بيوت

 )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

 - الطبعة الثانية (مؤسسة الرسالة : ، بريوتفقه الزكاةالقرضاوى، يوسف،  

  ) م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣

السياسية املالية لعثمان �، اهليئة املصرية العامة للكتاب قطب إبراهيم دمحم ، 

  )١٩٨٦: سنة(

  دار إحياء الرتاث العرىب مصر، دمحم فؤاد عبد الباقى، :حتقيقاملوطأ، مالك، بن أنس، 

، )هـ١٣٩٣: املتوىف(ني بن دمحم املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي دمحم األم

 )هـ١٤١٠الطبعة األوىل، (اجلامعة اإلسالمية : املدينة املنورةاملصاحل املرسلة، 

إرشاد الفحول هـ، ١٢٥٠: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمين املتوىف

 الكتاب العريب،دار إيل حتقيق احلق من علم األصول، 
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جامعة امللك : ، الر�ض، النظام االقتصادي يف اإلسالممسفر بن علي القحطاين 

  :  فهد للبرتول واملعادن

املسند  ،)هـ٢٦١: املتوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 

دمحم فؤاد  :حتقيق(الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

  .:دار إحياء الرتاث العرىب: ، بريوت) عبد الباقى

  ، القاهرة ، دار الدعوة، بدون �ريخاملعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، واإلخوان، 

مكتبة العبيكان : ، الر�ضعلم املقاصد الشرعيةنور الدين بن خمتار اخلادمي، 

  )م٢٠٠١ - هـ١٤٢١الطبعة األوىل (

، الكويت  املوسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: 

http://www.alukah.net/sharia/0/73973/  

-ueber-http://www.tatsachen

-content-deutschland.de/id/masyarakat/main

sosial.html-08/jaminan  

http://www.geraidinar.com/ 
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