
132

المراجعفهرس 

القرآن الكرمي.1
صحيح البخاري.2
صحيح مسلم.3
سنن النسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (حلب، مكتب املطبوعات .4

1986–1406اإلسالمية، الطبعة: الثانية، 
شَعيب األرنؤوط، (دار الرسالة العاملية، أبو داود، سنن أيب داود، حتقيق .5

م)2009-هـ 1430الطبعة األوىل، 
، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، املستدرك على الصحيحنياحلاكم، .6

)1990–1411(بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
البيهقي، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، (بريوت، دار الكتب .7
م)2003-هـ1424علمية، الطبعة: الثالثة، ال
، (اململكة العربية السعودية، دار ابن اجلوزي، الطبعة إعالم املوقعنيابن القيم، .8

ه)1423األوىل، 
يد محدي كتاب بيان الدليل على بطالن التحليلابن تيمية، .9 ، حتقيق: عبد ا

السلفي، (املكتب اإلسالمي)
)1379دار املعرفة، بريوت، (، فتح الباريبن حجر، ا.10
ابن سبكي، األشباه والنظائر، (دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، سنة .11

م)1991-ه1411
، حتقيق: حممد احلبيب ابن اخلوجة، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، .12

م)2004-هـ1425(قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 



133

حتقيق: حممد طاهر امليساوي، ، مقاصد الشريعة اإلسالميةبن عاشور، ا.13
م)2001- ه1421(األردن، دار النفائس، الطبعة الثانية، 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، (دار .14
م)1979-هـ 1399الفكر، 

ه)1414الثالثة، الطبعةدار صادر، ، بريوت، (لسان العربابن منظور، .15
ذي.16 ب اللغة، حتقيق حممد عوض مرعب، (بريوت، أمحد، حممد بن األزهري، 

م)2001دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل، 
لبنان، دار الكتب - ، (بريوتكتاب التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد، .17

م)1983-ه1403العلمية، الطبعة األوىل،  
اجلصاص، أحكام القرآن، حتقيق: حممد صادق القمحاوي، (بريوت، دار .18

ه)1405اث العريب، إحياء الرت 
(دمشق، اخلن، مصطفىوغريه، الفقهي املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، .19

م1992-ه1413الثانية، الطبعةدار القلم،
الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، (الطبعة الثانية، .20

ه)1434
(اجلمهورية العراقية، وزارة الثقافة ، تكملة املعاجم العربيةدوزي، رينهارت بيرت، .21

م)1980األوىل، الطبعةواإلعالم،
، حتقيق: عبد السالم حممد، معجم مقاييس اللغةالرازي، أمحد بن فارس، .22

م)1979- هـ 1399(دار الفكر، 
، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، خمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر، .23
م)1999-هـ 1420امسة، اخلالطبعة بريوت، املكتبة العصرية(

(مكتبة نزار مصطفى الباز)،املفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاىن، .24



134

األوىل، الطبعة، بريوت، دار الكتب العلمية(الرافعي، العزيز شرح العزيز، .25
م)1997- هـ 1418

الرُّعيين، احلطاب املالكي، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، (دار الفكر، .26
م)1992-هـ 1412الثالثة، الطبعة 

اية احملتاج إىل شرح املنهاج، .27 الطبعةبريوت،،دار الكتب العلمية(الرملي، 
م)2002- هـ 1428الثانية، 

اية احملتاج.28 هـ 1424الثالثة، الطبعة، بريوت، دار الكتب العلمية، (الرملي،
م)2003-
دار اهلداية)، (تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد بن حممد، .29
، الطبعة الثانية، الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي، (دار الفكر، سورية.30

)1985–ه 1405
)2002الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، (دمشق، دار الفكر، .31
، (بريوت، دار الكتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري، .32

)1407العريب، الطبعة الثالثة، 
، أثر استقاللية البنك املركزي على السياسة النقدية، فاطمة بوليفة، الزهرة.33

، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جزائر)2013-1990(رسالة املاسرت عام 
السامل، كمال بن السيد، كشف األكنة عن حبوث مل تذكر يف صحيح فقه .34

م)2016السنة، (القاهرة، دار التوفيقية للطباعة، الطبعة الثانية، 
م)1993-هـ1414، (بريوت، دار املعرفة، املبسوطسي، السرخ.35
، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةسعيد، حممد رمضان البوطي، .36

(مؤسسة الرسالة)
، حتقيق: مشهور آل سلمان، (دار ابن عفان، الطبعة املوافقاتالشاطيب، .37

م)1997ه/1417األوىل، 



135

م)1990-هـ1410الشافعي، األم، (بريوت، دار املعرفة، .38
الشوكاين، نيل األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، (مصر، دار .39

م)،1993-هـ 1413احلديث، الطبعة األوىل، 
هـ 1403األوىل، الطبعة، عامل الكتب، (الصقلي، ابن الَقطَّاع،كتاب األفعال.40
م)1983-
دار ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهيةعبد الرمحن، حممود عبد املنعم، .41

الفضيلة
الفريوزآبادى، القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث، (لبنان، مؤسسة .42

م)2005-هـ 1426الرسالة، الطبعة الثامنة، 
.8مادة 1، البند PBI/2008/10/16قانون بنك إندونيسي رقم. .43
، حتقيق: أمحد الربدوين وغريه، (القاهرة، دار الكتب تفسري القرطيبالقرطيب، .44
م)1964-هـ 1384صرية، الطبعة الثانية، امل
القرين، عبد احلفيظ فرغلي علي، البيوع يف اإلسالم، (القاهرة، دار الصحوة، .45

م)1987-هـ 1408الطبعة األوىل، 
الثانية، الطبعة، بريوت، دار الكتب العلمية، (الكاساين،بدائع الصنائع.46

م)2003- هـ 1424
، (دار الفكر، الثانية، الفتاوى اهلنديةجلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، .47

ه)1310
املاوردي، احلاوي الكبري، حتقيق: علي حممد معوض وغريه، (دار الكتب .48

م)1999-هـ1419العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، (دار الدعوة)املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، .49



136

احليل يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف كتاب األميان ستق، حممد، سارية حري ف.50
، (حبث لنيل درجة املاجستري يف القضاء والسياسة الشرعية، جامعة املدينة والطالق

م) 2015ه/1436العاملية، ماليزيا، 
احليل يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف كتاب األميان حممد، سارية حري فستق، .51

والطالق
2004، يناير 1من منظور إسالمي، رقم: حممد، مشسية، احليل.52
،  رسالة دكتوراه يف أصول احليل واملخارج الشرعيةحممد، عمر جبه جي، .53

الفقه ومقاصد الشريعة
، حتقيق: أمحد صقر، (دار الكتب العلمية، غريب القرآنابن قتيبة، .54

م)1978-هـ1398
(دار اهلداية)، حمّمد، حمّمد بن عبد الرزّاق، تاج العروس.55
)1924، (كتاب احليل يف الفقهود، أبو حامت بن احلسن، حمم.56
من معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 8املعيار الشرعي رقم: .57

اإلسالمية
الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ، املوسوعة الفقهية الكويتية.58
هـ)1427- م1404(

لآلمر بالشراء، (الطبعة األوىل، موسى، حسام الدين عفانة، بيع املراحبة .59
1996(

ناصر، ساجر محد اجلبوري وغريه، جملة العلوم اإلسالمية، املشاركة يف .60
ه1434املصارف اإلسالمية، العدد العشرون 

يونس، منصور بن صالح، كشاف القناع عن منت اإلقناع، دار الكتب .61
العلمية



137

62. Ahmad, Ifham, Ini Lho Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2015),
63. Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman AkuntansiPerbankan Syariah

Indonesia (PAPSI), (Jakarta, Cet. Pertama, 2003),
64. Ikatan bankir indonesia, memahami bisnis bank syariah, (gramedia,

jakarta, cet kedua, 2016
65. Indriati, heni, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi produk

perbankan syariah indonesia, (tesis untuk gelar magister sains, UI)
66. Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

املواقع:
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Bank ، الساعة 2018فبرایر 9، تم استرجاعھ یوم الجمعة، 

العاشرة والنصف مساء.
2. http://konsultasiskripsi.com/2017/09/16/pengertian-bank-syariah-skripsi-

dan-tesis-2/.فرایر 2018، الساعة الحادیة عشرة ظھرا ، تم استرجاعھ یوم السبت 17
3. https://www.unb.com/ar/islamic/shariah-compliance/islamic-banking-

principles م.2018مارس 11یوم الثالثاء، ، تم استرجاعھ
4. https://library.nauss.edu.sa ، الساعة العاشرة 2018یناییر 27، تم استرجاعھ یوم السبت، 

صباحا.
5. https://pengusahamuslim.com/6121-kenapa-aku-resign-dari-bank-syariah-

kisah-mantan-karyawan-bank-syariah.html ، الساعة 21122020اطلع یوم الثالثاء، 
22:15

6. https://www.alukah.net/sharia/0/62144/ اطلع یوم الثالثاء، 28072020، الساعة
22:15

7. Harsanto, molbi f, Penerapan akad musyarakah mutanaqishah pada bank
syariah, universitas az-zahra

8. Rachadiat, yayat, analisis akad wadi’ah, wawancara pribadi, semarang, 9
Maret 2019


