
 

 
 

 

 

   

واملراجع املصادر قائمة

البــــــــــــــــــــحث ــــارس ــــــــــــــ ف



 

٣٦٦ 
 

  
  

  القرآن الكرمي
 :الكتب باللغة العربية

  .مؤسسة الرسالة: بريوت .القاموس احمليط .م١٩٨٦ .آبادي، الفريوز
  .املعرفة دار: بريوت .اخلراج .م١٩٩٠ .يعقوب يوسف أبو إبراهيم،

 الشيباين الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن املبارك الدين جمد السعادات أبو األثري، ابن
 يف النهاية .هـ١٤٢١ .احلميد عبد علي بن حسن بن علي: حتقيق .اجلزري
  .اجلوزي ابن دار: جدة .احلديث غريب

. عطا القادر عبد حممد: حتقيق .األندلسي اهللا عبد بن حممد بكر أبو العريب، ابن
  .العلمية الكتب دار: بريوت .القرآن أحكام .م١٩٩٢

 بشرح األحوذي عارضة .م١٩٩٢. حممد بن اهللا عبد بن حممد بكر أبو العريب، ابن
  .العلمية الكتب دار: بريوت .الترمذي صحيح

 .اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن، ابن
 إىل احملتاج حتفة .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦ .اللحياين سعاف بن اهللا عبد: حتيقيق

  .حراء درا: مكة .املنهاج أدلة
  .دار الصياد: بريوت .العرب لسان .م١٩٩٥ .املنظور ابن
 الشيخ: حتقيق .السيواسي احلميد عبد بن الواحد عبد حممد الدين كمال اهلمام، ابن

 على القدير فتح شرح .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ .املهدي غالب الرزاق عبد
  .العلمية الكتب دار: بريوت .املبتدي بداية شرح اهلداية

واملراجع املصادر قائمة
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 شعيب: حتقيق .السجستاين األزدي األشعث بن سليمان داود أبو بشري، ابن
 الرسالة دار: بريوت .داود أيب سنن .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ .ؤوطااألرن

  .العاملية
 .الدمشقي احلراين السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي تيمية، ابن

: الرياض .تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  .الشريف املصحف باعةطل فهد امللك جممع

: حتقيق .الدمشقي احلراين السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي تيمية، ابن
 الكتب دار: بريوت .الكربى الفتاوى .م١٩٩٨ .عطا القادر عبد حممد

  .العلمية
. م١٩٩٩ .الدمشقي احلراين السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي تيمية، ابن

  .للطباعة احملمدية السنة دار: القاهرة .العقد نظرية
: حتقيق .الدمشقي احلراين السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي تيمية، ابن

دار : الرياض .الفقهية النورانية القواعد .هـ١٤٢٢ .أمحد بن حممد اخلليل
  .ابن اجلوزي

 علي بن حممد بن اخلضر بن اهللا عبد بن السالم عبد الربكات أبو الدين جمد تيمية، ابن
 خري الم من الشرعية األحكام يف املنتقى .هـ١٤٢٩ .احلنبلي احلراين
  .اجلوزي ابن دار: الرياض .الربية

 علي بن حممد بن اخلضر بن اهللا عبد بن السالم عبد الربكات أبو الدين جمد تيمية، ابن
 املطبعة: القاهرة. اإلسالمي الشرع يف القياس .هـ١٤٣٦ .احلنبلي احلراين
  .السلفية

: حتقيق .العسقالين الكناين حممد بن علي بن أمحد الدين شهاب الفضل أبو حجر، ابن
 صحيح شرح الباري فتح .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ .احلمد شيبة القادر عبد
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 السمو صاحب نفقة على احلمد شيبة القادر عبد طباعة: الرياض  .البخاري
  .سعود آل العزيز عبد بن سلطان األمري امللكي

 عبد معبد أمحد الدكتور: حتقيق .الشيباين حممد بن أمحد اهللا عبد أبو حنبل، ابن
  .املنهاج دار :القاهرة. حنبل بن أمحد اإلمام مسند .م١٩٩٠ .الكرمي

 إحسان. د: حتقيق .بكر أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو خلكان، ابن
 .صادر دار: بريوت ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .م١٩٩٣. عباس

 .حجي حممد: حتقيق .اجلد القرطيب أمحد بن حممد الوليد أبو رشد، ابن
  .اإلسالمي الغرب دار: بريوت .املمهدات املقدمات .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 بداية .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ .احلفيد حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو رشد، ابن
  .املعرفة دار: بريوت. املقتصد واية اتهد

 عبد أمحد عادل الشيخ: حتقيق .العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين، ابن
 الدر على املختار رد عابدين ابن حاشية. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ .املوجود
  .العلمية الكتب دار: بريوت .األبصار تنوير شرح املختار

 الديباج. م١٩٩٣ .حممد بن القاسم أيب بن حممد بن علي بن إبراهيم فرحون، ابن
  .العلمية الكتب دار: بريوت .املذهب علماء أعيان يف املذهب

 .حلو الفتاح وعبد التركي احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيق الدين، موفق قدامة، ابن
  .الكتب عامل دار: القاهرة .املغين. م١٩٩٧/هـ١٤١٧

 .الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق .القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أبو اخلافظ ماجه، ابن
  .العربية الكتب إحياء دار: جدة .ماجه ابن سنن. هـ١٤٢٢

: حتقيق .حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم الدين برهان إسحاق أبو مفلح، ابن
 املبدع .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ .الشافعي إمساعيل حسن حممد حسن حممد
  .العلمية الكتب دار: بريوت .املقنع شرح
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 .عمرات زكريا: حتقيق .حممد بن إبراهيم بن الدين زين جنيم، ابن
 .النعمان حنيفة أيب مذهب على والنظائر األشباه .م١٩٩٩/هـ١٤١٩
  .العلمية الكتب دار: بريوت

 .عمريات زكريا: حتقيق .حممد بن إبراهيم بن الدين زين جنيم، ابن
 دار: بريوت .الدقائق كنـز شرح يف الرائق البحر .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

.العلمية الكتب  
 أمحد عادل الشيخ: حتقيق .حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان، أبو

 الكتب دار: بريوت .حمليط البحر تفسري .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ .املوجود عبد
  .العلمية

 .اإلسالمية الشريعة يف العقد ونظرية امللكية .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ .حممد زهرة، أبو
  .العريب الفكر دار: القاهرة

: بريوت .خليل خمتصر على اإلكليل جواهر. دون السنة .السميع عبد صاحل اآليب،
  .الثقافية دار

 شرح الداين الثمر .م٢٠٠٩ .زروايت رابح: حتقيق .اآليب السميع عبد صاحل األزهري،
  .حزم ابن دار: بريوت  .القريواين رسالة

 املالية املعامالت يف التأخري أثر .م٢٠٠٧ .اهللا عبد بن علي بن سعد األمسري،
 الثقافة قسم: الرياض .غري منشورة دكتورةال رسالة ،املعاصرة وتطبيقاته
  .سعود امللك جلامعة التربية بكلية اإلسالمية

حبث مقدم  ،التكييف الفقهي ملعاملة التسويق الشبكي ،م٢٠٠٤. األشقر، أسامة
كلية :  األردنمعاصرة من منظور إسالمي،  ةملؤمتر كلية الشريعة، قضايا مالي

  .ة الزرقاء األهليةجامع الشريعة
التأمني اإلجتماعي يف ضوء  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ .عبد اللطيف حممودآل حممود، 

  .دار النفائس: بريوت . الشريعة اإلسالمية
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  .دار الشروق: بريوت .التأمني عقود أحكام .م١٩٨٢ .زيد بن اهللا عبد ،حممود آل
: حتقيق .الثعليب سامل بن حممد بن علي أيب بن علي احلسن أبو الدين سيف اآلمدي،

 ،األحكام أصول يف اإلحكام .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ .عفيفي الرزاق عبد
  .الصميعي دار: الرياض

 .شاهني السالم عبد حممد: حتقيق .أمحد حممد بن إبراهيم الباجوري،
 دار: بريوت .البيجوري إبراهيم الشيخ حاشية. م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
  .العلمية الكتب

 ،املوطأ شرح املنتقى. هـ١٣٣٢ .سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي،
  .اإلسالمي الكتاب دار: القاهرة

. هـ١٤٠٠ .اخلطيب الدين حمب حتقيق .امساعيل بن حممد اهللا عبد أبو البخاري،
  .السلفية املطبعة: القاهرة .البخاري صحيح

 .احلميد عبد أمحد إبراهيم: حتقيق .إدريس بن يونس بن منصور البهويت،
 عامل ردا: الرياض. اإلقناع منت عن القناع كشاف. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
  .الكتب

 اهللا عبد. د: حتقيق .إدريس بن حسن بن الدين صالح بن يونس بن منصور البهويت،
 دقائق املسمى اإلرادات منتهى شرح .هـ١٤٢٠ .التركي احملسن عبد بن

  .الرسالة مؤسسة: بريوت ،املنتهى لشرح النهى أويل
 .قاميان بن سليم بن إمساعيل بن بكر أيب بن أمحد العباس أبو الدين شهاب البوصريي،

 السندي حاشية .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ .الشهري أمحد بن عوض: حتقيق
  .الفكر دار: القاهرة .ماجه ابن زوائد يف الزجاجة ومصباح

 .هـ١٤٢٠.عطا القادر عبد حممد: حتقيق .علي بن احلسني بن أمحد بكر أبو البيهقي،
  .العلمية الكتب دار: بريوت .الكربى السنن
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. الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق .البوغي السلمي سورة بن عيسى بن حممد الترمذي،
  .احلليب مصطفى: جدة .للترمذي الصحيح اجلامع .هـ١٤١٥

 .هـ١٤٣٣. عبد الفتاح حممد احللو: حتقيق .التميمي، تقي الدين بن عب القادر
  .دار الفكر: القاهرة .احلنفية تراجمالطبقات السنية 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ .حبيب بن سعيد بن سحنون السالم عبد سعيد أبو التنوخي،
 الكتب دار: بريوت .األصبحي أنس بن مالك لإلمام الكربى املدونة
  .العلمية

مكتبة لبنان : بريوت .الفنون اصطالحات كشاف. م١٩٩٦ .التهاوين، حممد علي
  .ناشرون

  .دار العواصم املتحدة: بريوت  .التأمني وأحكامه .م١٩٩٣ .سليمان ،ثنيان
 .احلنفي احلسيين الشريف بالسيد املعروف علي بن حممد بن علي احلسن أبو اجلرجاين،

 دار: القاهرة .التعريفات معجم .دون السنة .املنشاري صديق حممد: حتقيق
  .الفضيلة

: بريوت ،األربعة املذاهب على الفقه .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ .الرمحن عبد اجلزيري،
  .العلمية الكتب دار

 .قمحاوي الصادق حممد: حتقيق .الرازي علي بن أمحد بكر أبو اجلصاص،
  .العريب التراث إحياء دار: بريوت .القرآن أحكام .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

دار : القاهرة .التجاري والبديل اإلسالميالتأمني . م٢٠٠٥ .غريب ،اجلمال
  .اإلعتصام

 عبيدة أبو: حتقيق .سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو القيم ابن اجلوزية،
 .العاملني رب عن املوقعني إعالم .م١٤٢٣ .سلمان آل حسن بن مشهور
  .اجلوزي ابن دار: الرياض
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 شعيب: حتقيق .سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو القيم ابن اجلوزية،
: بريوت  .العباد خري هدي يف املعاد زاد. م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ .األرنؤوط
  .الرسالة مؤسسة

: القاهرة .التأمني عقود يف اإلسالمية الشريعة حكم. م٢٠٠٧ .حسني حامدحسان، 
  .دار اإلعتصام

: القاهرة .عقود التأمني من الناحيتني التأمينية والقانونية. م١٩٦٥ .مجال ،احلكيم
  .دار املعارف

التأمني الصحي أنواعه وأحكامه يف منظور  .م٢٠٠٩ .مراد حممود حسن ،حيدر
 .دار الفكر اجلامعي: اإلسكندرية. الفقه اإلسالمي

 حممد مري: الناشر .األحكام غرر شرح يف احلكام درر .دون السنة. مال خسرو،
  .كتبخانة

 دار: القاهرة .الشرعية املعامالت أحكام. م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ .حممد علي اخلفيف،
  .العريب الفكر

 الشرعي الدليل م٢٠٠١ .غدة أبو الستار عبد: مراجعة .حممد الدين عز خوجة،
  .الربكة دلة جمموعة: الناشر .لإلجارة

 .الكبري الشرح على الدسوقي حاشية. دون السنة .عرفة بن أمحد بن حممد الدسوقي،
  .وشركاه احلليب البايب عيسى طباعة: بريوت

 .البكري التميمي علي بن احلسن بن احلسني بن عمر بن حممد الدين فخر الرازي،
  .الفكر دار: بريوت .الغيب مفاتيح أو الكبري التفسري. م١٩٨١/هـ١٤٠١

 مكتبة: بريوت .الصحاح خمتار .م١٩٨٦ .القادر عبد بن بكر أيب بن حممد الرازي،
  .لبنان
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 .املوجود عبد وعادل معوض علي: حتقيق .حممد بن الكرمي عبد الرافعي،
 الكتب دار: بريوت .الوجيز شرح العزيز فتح. م١٩٩٧/هـ١٤١٧
  .العلمية

. األسيوطي حممد أبو: حتقيق .السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى الرحيباين،
 الكتب دار: بريوت .املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب. م١٩٩٢
  .العلمية

 بتفسري املسمى احلكيم القرآن تفسري. م١٩٤٧/هـ١٣٦٦ .رشيد حممد رضا،
  .املنار دار: القاهرة .املنار

 وتطبيقاا اإلسالمي الفقه يف التجارية املسابقات. م٢٠٠١. حممد فراس ،رضوان
 يف والقانون الشريعة كلية: غزة. غري منشورة املاجستري رسالة .املعاصرة
  .اإلسالمية اجلامعة

 عبد: حتقيق .الدين شهاب بن محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس الرملي،
 .املنهاج شرح إىل احملتاج اية. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ .عمر حممد حممود اهللا

  .العلمية الكتب دار: بريوت
 الفقه جممع جملة .بالتمليك املنتهية اإلجارة عن حبث .دون السنة .وهبة الزحيلي،

  .األول العدد .السودانب اإلسالمي
  .الفكر دار: دمشق .اإلسالمي الفقه أصول. م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ .وهبة الزحيلي،
  .الفكر دار: مصر .وأدلته اإلسالمي الفقه. م٢٠٠٠ .وهبة الزحيلي،

  .مؤسسة الرسالة: بريوت .التأمني نظام .م١٩٨٤ .الزرقا، مصطفى أمحد
 .اجلديد ثوبه يف اإلسالمي الفقه. م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ .أمحد مصطفى الزرقا،

  .القلم دار: دمشق
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 بن امللك عبد: حتقيق .حممد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الزركشي،
 منت على الزركشي شرح. م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ .دهيش بن اهللا عبد

  .األسدي مكتىب: مكة .اخلرقي
 حسن حممد: حتقيق .حممد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس الزركشي،

 دار: بريوت .القواعد يف املنثور. م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ .إمساعيل حسن حممد
  .العربية الكتب

  .دار البشائر اإلسالمية: بريوت .األعالم .هـ١٤١٥. الزركلي، خري الدين
. هـ١٤١٣ .عوامة حممد: حتقيق .حمجن بن علي بن عثمان الدين فخر، الزيلعي

  .اإلسالمية للثقافة القبلة دار: الرياض .اهلداية ألحاديث الراية نصب
 شرح احلقائق تبيني. هـ١٤١١ .حمجن بن علي بن عثمان الدين فخر الزيلعي،

  .العلمية الكتب دار: بريوت .الدقائق كنـز
اإلقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهي  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ .السالوس، علي أمحد

  .مؤسسة الريان: بريوت .املعاصرة
: قطر .املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم. م١٩٨٣ .السالوس، علي أمحد
  .دار احلرمني

مصطفى : قيقحت .عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايفالسبكي، تاج الدين أبو نصر 
دار : بريوت .الكربى الشافعية طبقات .م١٩٩٩ .عبد القادر أمحد عطا

  .الكتب العلمية
 دار: بريوت .املبسوط .هـ١٤١٨. سهل أيب بن أمحد بن حممد بكر أبو السرخسي،

  .العلمية الكتب
 الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ .نامي بن عياض السلمي،

  .التدمرية دار: بريوت .جهله



 

٣٧٥ 
 

 القرن ألهل الالمع الضوء .دون السنة. الرمحن عبد بن حممد الدين مشس السنحاوي،
  .اجليل دار: بريوت ،التاسع

: بريوت .الوسيط يف شرح القانون املدين .دون السنة. السنهوري، عبد الرزاق أمحد
  .دار إحياء التراث العريب

  .دار املنار: مصر .نظرية التأمني يف الفقه اإلسالمي .هـ١٤٠٦ .حممد زكي ،السيد
 .اخلضريي الدين سابق بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،

 شرح يف الراوي تدريب .هـ١٤١٥ .الفاريايب حممد نظر قتيبة أبو: حتقيق
  .الكوثر مكتبة: بريت .النواوي تقريب

 .اخلضريي الدين سابق بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،
 .السيوطي الدين جالل احلافظ بشرح النسائي سنن. م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
  .العلمية الكتب دار: بريوت

 .اخلضريي الدين سابق بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،
 .الشافعية فقه وفروع قواعد يف والنظائر األشباه. م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
  .العلمية الكتب دار: بريوت

 مشهور: حتقيق .الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم إسحاق أبو الشاطيب،
  .عفان ابن دار: جدة .املوافقات .دون السنة. سلمان آل حسن بن

 عبيدة أبو: حتقيق .الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم إسحاق أبو الشاطيب،
 مكتبة: الرياض .االعتصام .دون السنة. سلمان آل حسن بن مشهور
  .التوحيد

 رفعت: حتقيق: حتقيق .شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد الشافعي،
  .الوفاء دار: بريوت .األم .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ .املطلب عبد فوري

 وبعض املالية املعامالت يف مقدمة ،هـ ١٤٢٦ .اهللا عبد بن يوسف الشبلي،
  .الباطن حفر يف دورةإىل  مقالة مقدمة ،املعاصرة التطبيقات



 

٣٧٦ 
 

 الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤ .عثمان حممد شبري،
  .النفائس دار: األردن .اإلسالمي

 .عيتاين خليل حممد: حتقيق .اخلطيب بن حممد الدين مشس الشربيين،
: بريوت .املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .م١٩٩٧/ـه١٤١٨

  .املعرفة دار
 .م٢٠٠٤ .علفة أيب بن صربي بن رائد: حتقيق .حممد بن علي بن حممد الشوكاين،

  .الدولية األفكار بيت: األردن .األخبار منتقى شرح األوطار نيل
 .األلباين الدين ناصر حممد: حتقيق .األمري إمساعيل بن حممد الصنعاين،

 .األحكام أدلة من املرام بلوغ شرح السالم سبل. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
  .املعارف مكتبة: بريوت

 الفقه يف العقود يف وأثره الغرر .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ .األمني حممد الصديق الضرير،
 اإلقتصاد يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل سلسلة من: جدة .اإلسالمي
  .اإلسالمي

 ايد عبد محدي: حتقيق. مطر بن أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم أبو الطربراين،
  .تيمية ابن مكتبة: القاهرة .الكبري املعجم .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ .السلفي

 احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيق .كثري بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر أبو الطربي،
: القاهرة .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ .القرآن آي تأويل عن البيان جامع .التركي

  .هجر دار
 الروض حاشية .هـ١٣٩٧ .النجدي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد العاصمي،

  .دار النفائس: بريوت ،املستقنع زاد شرح املربع
 طبيعتها اإلسالمية الشريعة يف امللكية. م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ .السالم عبد العبادي،

 مكتبة: عمان .الوضعية والنظم بالقوانني مقارنة دراسة وقيودها ووظيفتها
  .األقصى



 

٣٧٧ 
 

 دار: بريوت ،اإلسالمية احلضارة يف معاصرة قضايا. م١٩٩٥ .صبحي ،احلفيظ دعب
  .العريب الكتاب الرائد

 .ضمريية مجعة وعثمان محاد كمال نزيح: حتقيق .الدين عز السالم، عبد
 ،األنام مصاحل يف األحكام قواعد أو الكربى قواعد .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
  .القلم دار: القاهرة

مؤسسة : بريوت .التسويق وإدارة املبيعات .م١٩٦٦ .عبد الفتاح، حممد سعيد
  .الريان

العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية م، ١٩٧٦/هـ١٣٩٦ .عيسى، عبده
حبث مقدم إىل مؤمتؤ الفقه اإلسالمي، جامعة اإلمام حممد بن  ،املعاصرة

  .سعود، اإلسالمية، الرياض
 إبراهيم: حتقيق .الكناين حممد بن علي بن أمحد الدين شهاب الفضل أبو العسقالين،

  .الرسالة مؤسسة: بريت .التهذيب ذيب .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ .الزيبق
 .حكم التأمني يف الشريعة اإلسالمية. م٢٠٠٠. توفيق عبد الناصر ،العطار

  .مكتبة ضة: اإلسكندرية
  .دار الكتب العريب: الرياض .والقانون الشريعة يف لتأمنيا. م١٩٩٥ .شوكت ،عليان
. عمر حممد حممود اهللا عبد: حتقيق .موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو العيين،

 الكتب دار: بريوت .البخاري صحيح شرح القاري عمدة .م١٩٨٧
  .العلمية

  .حافظ زهري بن محزة: حتقيق .الطوسي أمحد بن حممد بن حممد حامد أبو الغزايل،
  .اإلسالمية اجلامعة: املنورة املدينة .األصول علم من املستصفى. هـ١٤١٣

  .الشروق دار: القاهرة .االشتراكية واملناهج اإلسالم. م١٩٨٥ .حممد ،الغزايل
 مطبعة: الرياض .واألدبية املادية املعامالت. م١٩٤٦/هـ١٣٦٥ .علي فكري،

  .احلليب البايب مصطفى



 

٣٧٨ 
 

املطبعة : القاهرة .املصباح املنري .م١٩٨٠. لفيومي، أبو العباس أمحد بن حممدا
  .األمريية

 .الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو القرايف،
  .النوادر دار: الكويت .الفروق أنواء يف الربوق أنوار .م٢٠١٠/هـ١٤٣١

: القاهرة .اإلسالم يف واحلرام احلالل .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ .، يوسفالقرضاوي
  .مكتبة وهبة

مكتبة : القاهرة .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ .والترويح اللهو فقه .، يوسفالقرضاوي
  .وهبة

 .التركي احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيق .فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد القرطيب،
  .الرسالة مؤسسة: بريوت .القرآن ألحكام اجلامع. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

  .دار النفائس: بريوت .الفقهاء لغة معجم .م١٩٨٥ .القلعجي، حممد رواس
 حممد علي: حتقيق .أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين،

 الكتب دار: بريوت .الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع .هـ١٤١٣.معوض
  .العلمية

. املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم .سعد الدين حممد ،الكيب
  .املكتب اإلسالمي: بريوت .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 .دار إحياء التراث العربية: بريوت .املؤلفني معجم .م١٩٩٢ .كحالة، عمر رضا
 مكتبة: القاهرة .وطأامل. هـ١٤١٣ .اهلاليل عيد بن سليم أسامة أبو: حتقيق .مالك

  .الفرقان
حبث مقدم ملؤمتر قضايا مالية معاصرة  ،السمسرة اهلرميةم، ٢٠٠٤ .احملاميد، شويش

  .كلية الشريعة، جامعة الزرقاء األهلية، األردن إسالمي،من منظور 



 

٣٧٩ 
 

 .إمساعيل حسن حممد حسن حممد: حتقيق .احلنفي اهللا فضل بن أمني حممد احمليب،
 الكتب دار: بريوت .عشر احلادي القرن أعيان يف األثر خالصة. م٢٠٠٢
  .العلمية

 .خيايل ايد عبد: حتقيق .قاسم بن عمر بن حممد بن حممد خملوف،
 دار: بريوت .املالكية طبقات يف الزكية النور شجرة .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  .العربية الكتب

 ونظرياته ومصادره تارخيه اإلسالمي للفقه املدخل .م١٩٩٦ .سالم حممد مدكور،
  .احلديث الكتاب دار: القاهرة .العامة

 عن الشرعية للرقابة العليا للهيئة مذكرة م،٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ .علي أمحد ،اهللا عبد
  .ديسمرب ١٥/القعدة ذو ٣ ، القاهرة،بالتمليك املنتهية اإلجارة

 حممد اهللا عبد أبو: حتقيق .حممد بن أمحد بن سليمان بن علي الدين عالء املرداوي،
 يف اإلنصاف .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ .الشافعي إمساعيل حسن حممد حسن
 الكتب دار: بريوت .أمحد اإلمام مذهب على اخلالف من الراجح معرفة
  .العلمية

 مقالة مقدمة يف ،املعاصرة املالية املعامالت ،هـ١٤٢٤ .علي بن خالد املشيقح،
  .بريدة مبدينة ،الراجحي مبسجد العلمية الدورة

 الفقه يف وأحكامها التسويقية التجارية احلوافز .م٢٠٠٢. اهللا عبد بن خالد املصلح،
  .دار القرار: الرياض .اإلسالمي

 عبد. د: حتقيق .مفرح بن حممد بن مفلح بن حممد الدين مشس اهللا عبد أبو املقدسي،
 مؤسسة: بريوت .الفروع كتاب .م١٩٩٠. التركي احملسن عبد بن اهللا

  .الرسالة
. حبوث يف االقتصاد اإلسالمي. م١٩٩٦/هـ١٤١٦. املنيع، عبد اهللا بن سليمان

  .املكتب اإلسالمي: بريوت



 

٣٨٠ 
 

  .العريب الفكر دار: القاهرة .العقد ونظرية األموال .م١٩٩٨ .يوسف حممد موسى،
 ،)دراسة خاصة عن بزناس(التجارة اإللكترونية  م،٢٠٠٤ .ناصيف، ذيب موسى

قضايا مالية معاصرة من  عن إىل مؤمتر كلية الشريعة السادس ةمقدممقالة 
  .منظور إسالمي، كلية الشريعة، جامعة الزرقاء األهلية، األردن

ومدى مشروعيته يف الفقه  عقد التأمني .م١٩٩٥. مربوك عبد اهللا ،النجار
  .دار النهضة العربية:  اإلسكندرية ،اإلسالمية

 السنن من اتىب .م١٩٨٠. شعيب بن علي بن أمحد الرمحن عبد أبو النسائي،
  .العلمية الكتب دار: بريوت .النسائي بسنن املشهور

 أمحد عادل:  حتقيق .حسن بن مري بن شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،
 الكتب دار:  بريوت .الطالبني روضة .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ .املوجود عبد

  .العلمية
 جنيب حممد: حتقيق .حسن بن مري بن شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،

  .اإلرشاد مكتبة: جدة .املهذب شرح اموع .دون السنة. املطيعي
 شرح يف املنهاج .هـ١٤١١. حسن بن مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو النووي،

  .الدولية األفكار بيت:  األردن ،احلجاج بن مسلم صحيح
 أدبية اجتماعية تارخيية دراسة واألزالم امليسر .م١٩٥٣ .حممد مالسال عبد هارون،

  .العريب الفكر دار: القاهرة .اجتماعي إصالح إىل ودعوة
 الفقه يف الديون توثيق .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ .العزيز عبد بن عثمان بن صاحل اهلليل،

  .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرياض .اإلسالمي
بيت األفكار : األردن. ةاإلسالمي الثقافة يف دراسات .م١٩٨١ .، صاحل ذيابهندي

  .الدولية



 

٣٨١ 
 

 الكويتية الفقهية املوسوعة .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ .اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة
 األوقاف وزارة: الكويت .الثمانية املذاهب وفق اإلسالمية الشريعة ألحكام

  .اإلسالمية والشؤون
 .اإلثيويب موسى بن آدم بن علي العالمة الشيخ بن حممد الولوي،

 شرح يف العقىب ذخرية املسمى النسائي سنن شرح .م١٩٩٦/هـ١٤١٦
  .للنشر الدولية املعراج دار: الرياض .اتىب

مؤسسة :  اإلسكندرية .اقتصادية نظرة التسويق .م١٩٨٠ .يوسف، سامر حممد
  .شباب اجلامعة
  :مواقع الشبكة العاملية

 بأرزاقها الطيور( طارات. االنترنت شبكة على تصدر سعودية صحيفة ،اجلزيرة
تاريخ  .)بالسراب يفوزون الفضائية املسابقات عشاق الفواتري، مهوم وبقيت

   :من املوقع .١٠٣١٩ العدد ١٤٢١ شوال ٣ اجلمعة: اإلصدار
http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/29/ej2.htm  

 .٢٠١٥ نياير ١٣مت استجاعه يف 
  :املوقع ،)عصرية مقامرة احلايل اليانصيب مصر علماء( الين، أون إسالم

05/22/article2.shtml-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001 . 

  .٢٠١٥يناير  ٢٠يف مت استجاعه 

  : املوقع ،)عصرية مقامرة احلايل اليانصيب مصر علماء( الين، أون إسالم
  05/22/article2.shtml-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001 . 

http://www.dreamscity.net/vb/t5820.html  
http://www.prameg.com/vb/t48956.htm 

 .٢٠١٥يناير  ١٠مت استجاعه يف 
  :املوقع انظر العزيز، عبد بن حممد ،اليمين

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4758  
  .٢٠١٥ يناير ١١مت استجاعه يف 



 

٣٨٢ 
 

 الذكية الشبكة يف تنسيقه مت .املعاصرة املالية املعامالت أصول .وهبة الزحيلي،
www.smart10.com .٢٠١٥يناير  ٨يف جاعه رمت است. 

  : املوقع. باجلوائز املبيعات ترويج .أمحد مصطفى الزرقا،
http://www.iifef.org/node/620 ،  ٢٠١٥ يناير ١١مت استجاعه يف. 

 العدد: الرياض جريدة ،واجلوائز للمسابقات املهمل القانوين التنظيم .السهلي
  http://www.alriyadh.com/2005/05/20/article65874.html :، املوقع١٣٤٧٩

  .٢٠١٥ مارس ١٠يف مت استجاعه   
 الدراسات .وحكمه واهلرمي الشبكي التسويق تكييف .ليمينا حممد ،العزيز عبد

 سعود، امللك جامعة التربية كلية – اإلسالمية الثقافة قسم املشارك اإلسالمية
  :املوقع انظر . ١٩/٠٥/٢٠١٢املوافق  هـ ٢٨/٠٦/١٤٣٣أضيف ىف 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4758  

  .٢٠١٥ مارس ٥يف مت استجاعه 
  :املوقع  انظر ،))يانصيب(( مادة .عريب عريب قاموس املعاين، قاموس

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D
8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8

%B5%D9%8A%D8%A8  

  .٢٠مارس  ١٠يف جاعه رمت است

 مركز يعقده والندوة ،السوق بسعر البيع: بعنوان األربعاء حوار ندوة من املستخلص
 األربعاء يف ،جبدة العزيز عبد امللك جبامعة اإلسالمي االقتصاد أحباث

  :املوقع على اضغط. ٤/١٠/٢٠٠٦ املوفق هـ ١١/١٤٢٧
http://islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/210.htm.  

  .٢٠١٥ مارس ١٥يف مت استجاعه 
   :اإلسالمي للفقه املوقع

http://islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4398.  

  .٢٠١٥ مارس ١٤يف مت استجاعه 
  :املوقع ،منه اإلسالمي الفقه وموقف اإلجياري البيع .م٢٠١٥. علمية قالةم
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http://azubair.com/gadaiaolom/gfighijari.htm   

 .٢٠١٥ مارس ١٠يف مت استجاعه 
الفتوى اليت مت إصدارها  ي،فتاء باجياد بديل شرعي لبطاقات اليانصيب اخلريإل. بيترا

  : يف املوقع التايل -  ٠٣،٤٩ساعة  ٢٠١٢من يناير  ٧يف 
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2

NewsID=55017&Type=P& 
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ديث  الرقم   صفحة  ا

  ٥٤  »يسموا باسم اخلمر أميت من طائفة ليستحلن«  ١

  ٥٧،٣٠٨  »شروطهم عند املسلمون«  ٢

 أو حالال حرم صلحا إال املسلمني بني جائز الصلح«  ٣
 حرم شرطا إال شروطهم على واملسلمون. حراما أحل

  »حراما أحل أو حالال

٥٧  

  ٧٠  احلصاة بيع وعن الغرر، بيع عن ى  اهللا رسول أن  ٤

،٧٠،١٣٥  الغرر بيع عن ى  النيب أن  ٥

١٧٣  

  ٧١،١٦٩  »غرر فإنه املاء يف السمك تشتروا ال«  ٦

 عن يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا«  ٧
  »فانتهوا شيء

٧٨  

  ٧٩  » رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من«   ٨

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا «  ٩
بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال 
مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا غائبا 

  »بناجز

٧٩  

  ٩٩  لبستين، وعن بيعة، يف بيعتني عن  اهللا رسول ى  ١٠

ة النبو حاديث رس ف
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 وسلف، بيع وعن بيعة، يف بيعتني عن  اهللا رسول ى  ١١
  عندك ليس ما بيع وعن يضمن، مل ما ربح وعن

٩٩  

 بيعتني وال فاتبعه مليء على أحلت وإذا ظلم الغين مطل«  ١٢
  »واحدة يف

١٠٠  

  ١٠١  واحدة صفقة يف صفقتني عن  النيب ى  ١٣

 مل من ربح وال بيع، يف شرطان وال وبيع سلف حيل ال«  ١٤
  »عندك ليس ما بيع وال يضمن،

١٠٤  

  ١٠٦  املدينة إىل ظهره وشرط بعريا  اهللا رسول مين ابتاع  ١٥

  ١٠٧  وشرط بيع عن  اهللا رسول ى  ١٦

  ١١٠  العربان بيع عن  النيب ى  ١٧

  ١١٧  واملنابذة املالمسة عن ى  اهللا رسول أن  ١٨

 واملنابذة، واملخاضرة، احملاقلة، عن  النيب ى  ١٩
  واملزابنة واملالمسة،

١١٨  

  ١٤٠  الفحل عسب مثن عن ى  النيب أن  ٢٠

 املاء بيع وعن اجلمل، ضراب بيع عن  اهللا رسول ى  ٢١
   النيب ى ذلك فعن لتحرث، واألرض

١٤٠  

 فيه واملعطي اآلخذ أرىب، فقد استزاد، أو زاد فمن«  ٢٢
  »سواء

١٥٣  

 أو أوسق مخسة يف العرايا بيع يف رخص  النيب أن  ٢٣
  أوسق مخسة دون

١٥٣  

 الثمر تبيعوا وال صالحه، يبدو حىت الثمر تبيعوا ال«  ٢٤
  »بالتمر

١٥٤  

  ١٥٦  واحملاقلة املزابنة عن  اهللا رسول ى  ٢٥
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 اهللا رسول فنهانا جزافا، الركبان من الطعام نشتري كنا  ٢٦
 ١٥٨  مكانه من ننقله حىت نبيعه أن  

 بن اهللا لعبد ووهبه بعريه عمر من اشترى  النيب أن  ٢٧
  ١٦٢  مثنه يقدر ومل عمر،

  ١٦٦  »فال شيء بغري أما«  ٢٨

  ١٦٧  احلبلة حبل بيع عن  النيب ى  ٢٩

 حىت األنعام بطون يف ما شراء عن  اهللا رسول ى  ٣٠
 وهو العبد شراء وعن بكيل، إال ضروعها يف ما تضع
 الصدقات شراء وعن تقسم، حىت املغامن شراء وعن آبق،
  الغائص ضربة وعن تقبض، حىت

١٦٩  

  ١٧٠،١٧١  »عندك ليس ما تبع ال«  ٣١

  ١٧٨  السنني بيع عن ى  النيب أن  ٣٢

 واملعاومة واملزابنة احملاقلة عن  اهللا رسول ى  ٣٣
  ١٧٨  املعاومة هي السنني بيع أحدمها قال واملخابرة،

  ١٨٧  »خالبة ال: فقل بايعت، إذا«  ٣٤

 معلوم ووزن معلوم كيل يف فليسلف متر يف أسلف من«  ٣٥
  »معلوم أجل إىل

١٨٩  

  ١٩٩  »أجره فليعلمه أجريا استأجر من«  ٣٦

  ١٩٩  »عرقه جيف أن قبل أجره األجري أعطوا«  ٣٧

 استأجر رجال منهم وعد القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة«  ٣٨
  »أجره يعطه ومل منه فاستوىف أجريا

١٩٩  

  ٢١٠  »ما أدراك أا رقية؟ خذوها واضربوا يل معكم بسهم«  ٣٩

  ٢١٠  »إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا«  ٤٠
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  ٢١٠  »من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه«  ٤١

 أن إال للبائع، فثمرا تؤبر، أن بعد خنال ابتاع من«  ٤٢
  »املبتاع يشترط

٢٧٠  

  ٢٧١  ار عن ى  النيب أن  ٤٣

 على الصوف وال ضروعها، يف اللنب تشتروا ال«  ٤٤
  »ظهورها

٢٧٢  

الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحاً أحل حراماً، أو «  ٤٥
حرم حالالً، واملسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم 

  »حالالً، أو أحل حراماً

٣٤٣  

إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنـزير «  ٤٦
  »واألصنام

٣٥٤  

قاتل اهللا اليهود، إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه، مث «  ٤٧
  »باعوه فأكلوا مثنه

٣٥٤  

أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فأميا رجل مات وترك «  ٤٨
  »دينا فإيل ومن ترك ماال فهو لورثته

٣٧٦  

  ٣٧٧  »من ترك ماال فلورثته ومن ترك كال فإلينا«  ٤٩

كان إذا أتاه الفيء قسمه يف  روي أن رسول اهللا   ٥٠
  ٣٧٧  يومه، فأعطى اآلهل حظني، وأعطى العزب حظا

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام الذي «  ٥١
  »على الناس راع وهو مسئول عن رعيته

٣٧٨  

إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام عياهلم «  ٥٢
اقتسموه  باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث
  »بينهم يف إناء واحد بالسوية فهم مين وأنا منهم

٣٨١  
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مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل «  ٥٣
اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

  »بالسهر واحلمى

٣٨٢  

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له «  ٥٤
  »من ال زاد له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على

٣٨٣  

  ٤١٠  »زد يف اخلطر وأبعد يف األجل«  ٥٥
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الوفاة  سم  الرقم   صفحة  سنة

  ٢٠،٣٢  هـ ٥٤٤  عياض القاضي  ١

  ٢١  هـ ٨١٦  اجلرجاين  ٢

،٢٢،٢٣،٣٠،٨٠،١٤١،١٧٦  هـ ٥٨٧  الكاساين  ٣

١٨١،٢٢١،٢٣٢،٢٨١،٢٨٤،

٢٨٥،٢٨٦  

،٢٢،٢٣،٣٠،٤٤،١٣٣،١٣٤  هـ ١٢٥٢  عابدين ابن  ٤

١٤١،٢٣٤،٢٤١،٢٨٢،٣٧٣،  

  ٢٣،٢٤،٢٨٦  هـ ٤٨٣  السرخسي  ٥

  ٢٣،٢٤،٣١،٢٨٣  هـ ٧٤٣  الزيلعي  ٦

  ٢٤  هـ ٥٣٦  املازرِي  ٧

  ٢٤،٢٦،٢٠٤،٢٠٥،٢٢٤،٢٢٥  هـ ١٧٩  مالك اإلمام  ٨

  ١٧٦، ١٧٣، ١٣٠، ٣١، ٢٦  هـ ٤٦٧  الشريازي  ٩

  ٢٧،٣١،٣٩٨  هـ ٨٧٤  احلسيين  ١٠

  ٢٧،٣١  هـ ٤٥٠  املاوردي  ١١

  ٢٧،٣١  هـ ١٠٦٩  القليويب  ١٢

  ٢٨،٤٠٣  هـ ١٠٠٤  الرملي  ١٣

  ٢٨  هـ ٤٥٨  يعلى أبو القاضي  ١٤

  ٢٨  هـ٧٦٣  مفلح ابن  ١٥

عالم رس ف



 

٣٩٤ 
 

،٢٩،٣٠،٧٤،٧٥،١٢٧،١٤٣  هـ ٧٥١  اجلوزية القيم ابن  ١٦

١٤٤،١٦١،١٧٤،١٧٥،١٧٧،

١٧٨،١٩٠،٢٦٧،٣٥٤،٤١٣  

،٢٩،٣١،٣٤،٣٦،٣٨،٧٤،٧٥  هـ ٧٢٨  تيمية ابن  ١٧

١٢٧،١٤٢،١٤٤،١٦١،١٧٤،

١٧٥،١٧٧،١٩٠،٢٠٦،٢٢٢،

٢٣١،٣٤١،٤١٢،٤١٣  

  ٤٧،٦٦،٨٦،٤١٠  هـ ٥٤٣  العريب ابن  ١٨

  ٤٧  هـ ٧٩٤  الزركشي  ١٩

  ٤٨  هـ ١٣٦٠  اجلزيري  ٢٠

،٣٤،٣٥،٣٦،٥٣،١٣٥،٢٣٠  هـ ٦٨٤  القرايف  ٢١

٢٣١،٢٣٧،٢٥٦،٢٥٨،٢٦٦  

  ٥٨،٥٩،٢٦٧،٢٧٥،٢٧٨  هـ ٧٩٠  الشاطيب  ٢٢

  ٦٧،٦٨،٦٩،٤١٠  هـ ٣٧٠  اجلصاص  ٢٣

  ٧٢،١٥٨  هـ ٨٥٥  العيين  ٢٤

  ٢٧٥  هـ ٣٧٠  األزهري  ٢٥

  ١١١  هـ ٥٢٠  )اجلد( رشد ابن  ٢٦

  ٤٠  هـ ٥٩٥  )احلفيد( رشد ابن  ٢٧

  

  
  

  


