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 ﴾ فهرس المصادر والمراج  ﴿

 
. النهايػػة ُب غريػػب ا٢بػػديث كاألرػػرابػػن األرػػّب، أبػػو الربكػػات ا٤ببػػارؾ بػػن ٧بمػػد. 

 بّبكت: ا٤بكتبة اإلسالمية.
. سنن أىب داكدـ.  2007ابن األشعث السجتاف، أبو داكد سليماف.

 للنشر كالتوزيع.الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ 
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن ، بن إدريس البهوتى ا٢بنبلىا

 .دار الكتب العلمية. كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع.حسن

٦بمع ا٤بلك فهد لقباعة  .٦بموع فتاكل ابن تيمية.ىػ 1415.ابن تيمية
 ا٤بصحف الشريف

، علي بن أٞبد األندلسي.   دار الفكر. . بّبكت:الى باآلرارابن حـز
 مكتبة الشركؽ  الدكلية .بداية اجملتهد كهنايةا٤بقتصد.القبعة الثانية.ابن رشد

ابن عابدين، ٧بمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
دار : بّبكت .رد اتار على الدر ا٤بختار.ـ1992 -ىػ 1412.ا٢بنفي
 .الفكر

األردف: مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػالمية. ق. 1420ابػػن عاشػػور، ٧بمػػد القػػاىر. 
 دار النفائس.

التمهيػػد ٤بػػا ُب ا٤بوطػػأ ق. 1387ابػػن عبػػد الػػرب، أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد ا 
 . الغرب: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية.من ا٤بعاين كاألسانيد

جػػػامع بيػػػاف العلػػػم ق. 1388ابػػن عبػػػد الػػػرب، أبػػػو عمػػػر يوسػػف بػػػن عبػػػد ا. 
 ا٤بنورة: ا٤بكتبة السلفية.. ا٤بدينة كفضلو
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. لبناف: دار الكتب أحكاـ القرآفابن العريب، ٧بمد بن عبد ا األندلسي. 
 العلمية.

زاد ا٤بعػػاد ق. 0119ابػػن القػػيم، ٧بمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن أيػػوب الزرعػػي الدمشػػقي. 
 . بّبكت: مؤسسة الرسالة.ُب ىدم خّب العباد

إعالـ ا٤بوقعْب عػن رب ق. 1407ابن القيم، أبو عبد ا ٧بمد بن أيب بكر. 
 . لبناف: ا٤بكتبة العصرية.العا٤بْب

. بػػػّبكت: ا٤ببػػػدع ُب شػػػرح ا٤بقنػػػعابػػػن مفلػػػح، برىػػػاف الػػػدين إبػػػراىيم بػػػن ٧بمػػػد.
 ا٤بكتب اإلسالمي.

 .األشباه كالنظائر ق.1417ابن ا٤بلقن، سراج الدين عمر بن علي. 
 إدارة القرآف كالعلـو اإلسالمية.باكستاف: 

 .بّبت لبناف: دار إحياء الَباث العريبلساف العربابن ا٤بنظور. القبعة الثالثة.
. دار الكتػػاب البحػػر الرائػػق شػػرح كنػػز الػػدقائقابػػن ٪بػػيم، زيػػن الػػدين ابػػن إبػػراىيم. 

 اإلسالمي.
سوريا: . دمشق األشباه كالنظائر ـ.1986ابن ٪بيم، زين الدين بن إبراىيم. 

 دار الفكر.
جدة: منشورات ،  التشريح ا١بثماين كالنقل كالتعويض اإلنساين. بكر ،أبو زيد

 ٦بمع الفقو اإلسالمي.
بػػػّبكت: دار هتػػػذيب اللغػػػة.ق. 1422األزىػػػرم، أبػػػو منصػػػور ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد.

 ا٤بعرفة.
      إٔباث ق، 1421األمانة العامة ٥بيئة كبار العلماء با٤بملكة العربية السعودية 

 . دار القاسم للنشر.ىيئة كبار العلماء با٤بملكة العربية السعودية
 (ندكة ا٢بياة اإلنسانية ) ٕبث هناية ا٢بياة، األشقر ٧بمد سليماف 
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. بػػػػّبكت: دار التقريػػػػر كالتحبػػػػّب ُب شػػػػرح التحريػػػػرأمػػػػّب حػػػػاج، ٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد. 
 الكتب العلمية. 

 . بّبكت: دار الفكر.العناية شرح ا٥بداية. البابرٌب، ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمود
البػػػاجي، أبػػػو الوليػػػد سػػػليماف بػػػن خلػػػف.ا٤بنتقى شػػػرح ا٤بوطأ.القػػػاىرة: ا٤بكتبػػػة 

 اإلسالمية.
 -القواعػػد الفقهيػػة: ا٤ببػػادئق. 1418الباحسػػْب، يعقػػوب بػػن عبػػد الوىػػاب. 

 دراسػػػػػة نظريػػػػػة ٙبليليػػػػػة تارٱبيػػػػػة.-التقػػػػػور-الدليليػػػػػة-ا٤بصػػػػػادر -ا٤بقومػػػػػات
 الرياض: مكتبة الرشد.

. األردف: بيت صحيح البخارم. ابن ا٠باعيل البخارم، أىب عبد ا ٧بمد
 األفكار الدكلية

. ٕبث منشور ُب ٦بلة ٦بمع أطفاؿ األنابيبالبساـ، عبد ا بن عبد الرٞبن. 
 الفقو اإلسالمي.الدكرة الثانية.

علػػػػى أبػػػػواب  ا٤بقلػػػػعق. 1401البعلػػػػي، مشػػػػس الػػػػدين ٧بمػػػػد بػػػػن أيب الفػػػػتح. 
 . بّبكت: ا٤بكتب اإلسالمي.ا٤بقنع

. الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ سنن الَبمذمـ.2008الَبميذل، ٧بمد بن عيسى.
 للنشر كالتوزيع.

. بػّبكت: أحكػاـ القػرآفق.1405ا١بصاص، أبو بكر أٞبػد بػن علػي الػرازم. 
 دار إحياء الَباث العريب.

 مكتبة ا٥بالؿ :،  بّبكتاإلعجاز القيب ُب القرآف ا١بميلي. سيد،
. القػػب الشػػرعي ُب التحقيقػػات ا١بنائيػػةق. 1420ا١بنػػدم، إبػػراىيم صػػادؽ. 

 الرياض: أكادٲبية نايف العربية للعلـو األمنية. 
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 . لبناف: دار العلم للماليْب.. الصحاحـ1990إ٠باعيل بن ٞباد.  ا١بوىرم،
. ُب أصػوؿ الفقػو. الربىػاف ق0101ا١بويِب، أبو ا٤بعاىل عبػد ا٤بلػك بػن عبػد ا. 

 مصر: دار الوفاء، القبعة الرابعة.
. مصػػػر: الغيػػػاري /غيػػػاث األمػػػم ُب تيػػػاث الظلػػػمـ. 0393ا١بػػػويِب، أبػػػو ا٤بعػػػايل. 

 دار الدعوة للقبع كالنشر كالتوزيع.
هنايػػة ا٤بقلػػب ُب درايػػة ق.1428ا١بػػويِب، أبػػو معػػايل عبػػد ا٤بلػػك بػػن عبػػد ا.

 . جدة: دار ا٤بنهاج.ا٤بذىب
 تقبيقيػػػػة.  فقػػػػو النػػػػوازؿ: دراسػػػػة تأصػػػػيليةى. ٧0141بمػػػػد بػػػػن حسػػػػْب  ا١بيػػػػزاين،        

 ا٤بملكة العربية السعودية: دار ابن ا١بوزم للنشر كالتوزيع ، القبعة األكىل.
البصمة الورارية كمدل حجيتها ُب ،ـ  ۲۰۰٨ .٧بمود عبد الدامي ،حسِب

  . مصر، دار الفكر ا١بامعياإلربات ا١بنائي
 -أدلتهػػػا -ا٢باجػػػة الشػػػرعية: حقيقتهػػػاىػػػػ.0149 الػػػدين بػػػن ٨بتػػػار ا٣بػػػادمي، نػػػور
ٕبػػث منشػػور ُب كزارة العػػدؿ الصػػادرة عػػن كزارة العػػدؿ ُب ا٤بملكػػة  ,ضػػوابقها

 بية السعودية، العدد الرابع عشر.العر 
. دار حاشػية الدسػوقي علػى الشػرح الكبػّبالدسوقي، ٧بمد بن أٞبد بن عرفػة. 

 إحياء الكتب العربية.
عمػػػػػػر سػػػػػػليماف األشػػػػػػقر كالػػػػػػدكتور/ ٧بمػػػػػػد عثمػػػػػػاف شػػػػػػبّب كالػػػػػػدكتور/  الػػػػػػدكتور/

عبدالناصػػر أبػػو البصػػل كالػػدكتور/ عػػارؼ علػػي عػػارؼ كالػػدكتور/ عبػػاس أٞبػػد 
ردف : . األدراسػػػات فقهيػػػة ُب قضػػػايا طبيػػػة معاصػػػرة .ى٧0140بمػػػد البػػػاز، 

 ، القبعة األكىل.دار النفائس للنشر كالتوزيع 
بػػػّبكت دار  )  -مػػػوت الػػػدماغ ـ 1997ىػػػػ 1418نػػػدل ٧بمػػػد نعػػػيم  .الػػػدقر

 (1ط -الفكر ا٤بعاصر 
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. حلػػػب: مكتػػػب ا٤بوقظػػػةق. 1405الػػػذىيب، مشػػػش الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد. 
 ا٤بقبوعات اإلسالمية.

 معجػػػػػم مقػػػػػاييس اللغػػػػػة.ق. 1418الػػػػػرازم، أيب ا٢بسػػػػػْب أٞبػػػػػد بػػػػػن فػػػػػارس. 
 بّبكت: دار الفكر.

. الريػاض:  ا٢باجة كأررىا ُب األحكػاـق. 1429الرشيد، أٞبد بن عبد الرٞبن.
 كنوز اشبيليا.
. ا٤بملكػػػة العربيػػػة نظريػػػة ا٤بقاصػػػد عنػػػد الشػػػاطيبق. 1416الريسػػػوين، أٞبػػػد. 

 السعودية: الدار العا٤بية للكتاب اإلسالمي.
 . دمشػػػق: دار القلػػػم،شػػػرح القواعػػػد الفقهيػػػةق. 0109الزرقػػػا، أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد. 

 القبعة الرابعة.
 ا٤بنثػػػػور ُب القواعػػػػد.ـ. 1993الزركشػػػػي، بػػػػدر الػػػػدين بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن مػػػػادر. 

 الكويت: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية.
 ،  دار الفكر.الفقو اإلسالمي كأدلتو.1985الزىيلي،كىبة.

القػػػاىرة:  . الفكػػػر اإلسػػالمي كالقضػػػايا القبيػػػة ا٤بعاصػػػرة.السػػاىر، شػػػوقي عبػػػده
 طبع ٗبقبعة أبناء كىبة حساف.

. بػػّبكت: دار . ا٤ببسػػوطق1409السرخسػػي، ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن أيب سػػهل. 
 ا٤بعرفة للقباعة كالنشر.
. نقػػػل كزراعػػػة األعضػػاء اآلدميػػػة ُب منظػػػور ق1408السػػكرم، عبػػػد السػػالـ. 

 . القاىرة: دار ا٤بنار.إسالمي
 لة ٦بمع الفقو اإلسالمي، ضمن ٦ب مٌب تنتهي ا٢بياة ،السالمي ٨بتار 

قواطػػػع ق. 1418السػػػمعاين، أيب ا٤بظفػػػر منصػػػور بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا١ببػػػار. 
 .األدلة ُب أصوؿ الفقو
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دار الفكر . لبناف .األشباه كالنظائر ُب الفركع .جالؿ الدين عبدالرٞبن. السيوطي
 للقباعة كالنشر كالتوزيع.

ا٤بوافقػػػػات ُب أصػػػػوؿ ق. 1411الشػػػاطيب، أيب إسػػػػحاؽ إبػػػػراىيم بػػػن موسػػػػى. 
 . بّبكت: دار الكتب العلمية، القبعة األكىل.الشريعة

 . مصر: دار الوفاء ، القبعة األكىل.األـ٧بمد بن إدريس.  ,الشافعي
، أحكاـ ا١براحة القبية كاآلرار ى0101 ٧بمد بن ٧بمد ا٤بختار، الشنقيقي،

 مكتبة الصحابة. .، ، اإلمارات العربية ا٤بتحدةا٤بَبتبة عليها
فتح ػ ق 1414 .٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا، الشوكاين اليمِب

 .دار ابن كثّب دار الكلم القيب: دمشق   .القدير
 -ىػ ٧.1413بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا ،الشوكاين اليمِب

 .دار ا٢بديث:مصر .نيل األكطار.ـ1993
 . مصر: دار ا٢بديث.شرح بلوغ ا٤براـسبل السالـ الصنعاين، ٧بمد بن إ٠باعيل. 

 .قواعػػد األحكػػاـ ُب مصػػاّب األنػػاـىػػػ. 0140 عػػز الػػدين عبػػدالعزيز, عبدالسػػالـ
 دمشق: دار القلم ، القبعة األكىل.
 . دمشق: دار الفكر.حاشية ا١بملالعجيلي، سليماف بن منصور ا٤بصرم. 
دار . بػػػّبكت: فػػتح البػػارمق. 1410العسػػقالين، أٞبػػد بػػػن علػػي بػػن حجػػػر. 

 الكتب العلمية، القبعة األكىل.
. حاشػػية العقػػار علػػى شػػرح ا١بػػالؿ الػػيالعقػػار، حسػػن بػػن ٧بمػػد بػػن ٧بمػػود. 

 بّبكت: دار الكتب العلمية.
 جدة، منشورات ٦بمع الفقو اإلسالمي.، التلقيح الصناعي٧بمد، .علي البار
السػعودية ، الػدار خلػق اإلنسػاف بػْب القػب كالقػرآفىػ.0111 .٧بمد ، علي البار

 يع، القبعة السادسة.للنشر كالتوز 
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ا١بنػػػػػػْب ا٤بشػػػػػػوه كاألمػػػػػػراض الوراريػػػػػػة: األسػػػػػػباب ق. 0100. ٧بمػػػػػػد ،علػػػػػػي البػػػػػػار
 دار القلم للقباعة كالنشر كالتوزيع :دمشق كالعالمات كاألحكاـ.

إجهاض ا١بنْب ا٤بشوه كحكمو ُب الشريعة علي القحقاين، ابن مسفر.
 العلمي ٔبامعة الكويت..الكويت: ٦بلس النشر اإلسالمية

شفاء الغليل ُب بياف ـ. 0931الغزايل، أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد القوسي. 
 . بغداد: مقبعة اإلرشاد.الشبو كا٤بخيل كمسالك التعليل

. الفتػاكل ا٤بتعلقػة بالقػب كأحكػاـ ا٤برضػىق. 1424الفوزاف، صاّب الفػوزاف. 
 ا٤بملكة العربية السعودية: دار ا٤بؤيد.

 القػػػاموس اػػػيط.ق. 1419الفػػػّبكز آبػػػادم، ٦بػػػد الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن يعقػػػوب. 
 بّبكت: مؤسسة الرسالة.

ا٤بصػباح ا٤بنػػّب ُب غريػػب الشػػرح ـ. 1987الفيػومي، أٞبػػد بػػن ٧بمػد بػػن علػػي. 
 .بّبكت: مكتبة لبناف.الكبّب للرافعي

 القرآف الكرمي.
: دار الكتػب . بػّبكتالفركؽق. 1418القراُب، أيب العباس أٞبد بن إدريس. 

 العلمية، القبعة األكىل.
 .. دار عامل الكتبا١بامع ألحكاـ القرآف..القبعة الثانيةمشس الدين، القرطيب 

 معجػػم لغػػة الفقهػػاء.ق. 1416قنيػػيب، حامػػد صػػادؽ.  /قلعجػػي، ٧بمػػد ركاس
 بّبكت: دار النفائس.
لبنػػاف: . بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الشػػرائعق.0111الكاسػػاين، أبػػو بكػػر مسػػعود 

 دار الكتب العلمية، القبعة الثالثة.
. مصػػر: ١بنػػة النشػػر ا٤بوسػػوعة القبيػػة ا٢بديثػػةـ. ٦1970بموعػػة مػػن األطبػػاء. 

 العلمي بوزارة التعليم العايل.
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اإلنصػػػػػػاؼ ُب معرفػػػػػػة الػػػػػػراجح مػػػػػػن ق. 0101ا٤بػػػػػػرداكم، عػػػػػػالء الػػػػػػدين علػػػػػػي. 
 .مصر: دار ىجر للقباعة كالنشر.ا٣بالؼ

 ٧بمد(،،حامد / النجار، أٞبد / عبد القادر ،الزيات/  إبراىيم،مصقفى
 .٦بمع اللغة العربية  دار الدعوة،القاىرة. ا٤بعجم الوسيط

 .الناشر: عامل الكتب.اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعيةا٤بقدسي، ٧بمدبن مفلح. 
. بػػػّبكت: مؤسسػػػة . الفػػػركعق1424ا٤بقدسػػػي، ٧بمػػػد بػػػن مفلػػػح بػػػن ٧بمػػػد. 

 .الرسالة، القبعة األكىل
  .دار الكتاب العريب ، ا٤بغِب. بّبكت:ـ١٩٨٣.ا٤بقدسي، ابن قدامة

 . بّبكت: دار الكتب العلمية.التاج كاإلكليلا٤بواؽ، ٧بمد بن يوسف العبدرم. 
. ا٤بسػػػػائل القبيػػػػة ا٤بسػػػػتجدة ُب ضػػػػوء ق1422النتشػػػػة، ٧بمػػػػد عبػػػػد ا١بػػػػواد. 

 بريقانيا: ٦بلة ا٢بكمة. الشريعة اإلسالمية.
. ٝبهػػرة القواعػػد الفقهيػػة ُب ا٤بعػػامالت ا٤باليػػةق. 1421النػػدكم، علػػي أٞبػػد. 

 شركة الراجحي ا٤بصرفية لالستثمار.
. دمشػػق: دار ٙبريػػر ألفػػاظ التنبيػػوق. 0111النػػوكم، أبػػو زكريػػا ٰبػػي بػػن شػػرؼ. 

 القلم.
 .مكتبة اإلرشاد  .اجملموع شرح ا٤بهذب للشّبازم.النوكم،أبو زكربا ٧بٓب الدين

شرح صحيح .1392.بن ا٢بجاج أبو زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب ، االنوكم
 .دار إحياء الَباث العريب: بّبكت.مسلم

. األردف: بيت األفكار صحيح مسلمالنيسابورم، أىب ا٢بسْب مسلم . 
 الدكلية.

. الكويػػت : كزارة . ا٤بوسػػوعة الفقهيػػةكزارة األكقػػاؼ كالشػػئوف اإلسػػالمية بالكويػػت
 اإلسالمية.األكقاؼ كالشئوف 
 . دار إحياء الَباث العريب.ٙبفة اتاجا٥بيتمي، ابن حجر. 
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، بّبكت، دار الكتاب العريب ، ٦بمع الزكائدا٥بيثمي. نور الدين علي، 
 ـ١٩٦٧

 
 قرارات المجام  والهيوات:

قرارات اجملمع الفقػو اإلسػالمي لرابقػة العػامل اإلسػالمي. الػدكرة السػابعة عشػر. 
 ق.23/10/1424-19من:  ا٤بنعقدة ُب الفَبة

 ق.القبعة الرابعة.1423اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء.قرارات 
ـ. 2000.ملخػػػػػص أعمػػػػػاؿ ا٢بلقػػػػػة النقاشػػػػػية حػػػػػوؿ حجيػػػػػة البصػػػػػمة الوراريػػػػػة

 الكويت: ا٤بنظمة اإلسالمية للعلـو القبية.
 

 :والمجالت مواق  الشبكة العالمية للمعلومات
 صاّب بن عثيمْب، على العنواف: موقع فضيلة الشيخ ٧بمد بن

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml  
 ، على العنواف:موقع ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ا بن باز

http://www.binbaz.org.sa/ 
 .ـ ١٥/٥/١٩٨٩جريدة السياسة ) الكويت ( ُب: 

 ـ. ٢٥/٨/١٩٨٩جريد عماف، ُب 
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