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 قائمة المراجع

 المراجع من الكتاب .1
 اللغة القاىرة مصر: رلمع .الوسيط ادلعجم .4002واآلخرون.  أنيس إبراىيم

 الدولية. الشروق مكتبة - العربية
 دار. القاىرة مصر: ادلالية ادلعامالت يف الفقهية احليل .4007 إبراىيم، زلمد. 

 السالم.
. بريوت لبنان: دار زاد ادلسري يف علم التفسري. 4004ابن اجلوزي، عبد الرمحن. 

 ابن حزم.
، حتقيق: أبو عبيدة إعالم ادلوقعني عن رب العادلني .4004. ابن القيم ، زلمد 

ابن  مكتبة دار :ادلملكة العربّية السعوديّة. مشهور بن حسن آل سلمان
 .جوزي

 مصطفى القاىرة مصر: القدير. فتح شرح .0750واسي. السي اذلمام، ابن 
 احلليب. البايب

 دار القاىرة مصر:تيمية.  البن الكربى الفتاوى. 0765 تيمية، أمحد. ابن
 الكتب.

زلمد الطاىر بن عاشور وكتابو مقاصد الشريعة . 4002. زلمد ،بن عاشورا
األوقاف وزارة . قطر: حتقيق : زلمد احلبيب بن اخلوجة ،اإلسالمية

 .القطرية
 زلدم السالم عبد: حتقيق اللغة، مقاييس معجم .0757أمحد.  فارس، بنا 

 ىارون. القاىرة مصر: دار الفكر.
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. الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقو يف ادلغين. 0763اهلل.  عبد قدامة، ابن 
  الفكر. بريوت لبنان: دار

 أيب مذىب على والنظائر األشباه. 0777إبراىيم.  بن الدين زين جنيم، ابن 
 العلمية. الكتب دار :مصر القاىرة  .  . النعمان حنفية

. آراؤه وفقهو –اإلمام أبو حنيفة حياتو وعصره  .0733. أبو زىره، زلمد 
 .دار الفكر العريبالقاىرة مصر: 

 دار بريوت لبنان: .احمليط البحر الشهري تفسري .0771زلمد.  حيان، أيب 
 العلمية. الكتب

حتقيق: محدي ، بيان الدليل على بطالن التحليل .0775. ابن تيمية أمحد، 
 .ادلكتب اإلسالمي . دمشق سوريا:عبد اجمليد السلفي

 سوريا:دمشق  .ضوابط ادلصلحة يف الشريعة اإلسالمية. 4003. البوطي، زلمد 
 .دار الفكر

الرباط  .اإلسالمي الفقو تاريخ يف السامي الفكر .0744.  الثعاليب، زلمد 
 ادلعارف. ادلغرب: إدارة

 الكنوز. دار . القاىرة مصر:والتورق العينة بيع . 0700احلنيطي،ىاين.  
 دار . القاىرة مصر:اإلسالمي التشريع تاريخ .0745زلمد.  بك، اخلضري 

 الفكر.
 مياين ىاشم اهلل السيدعبد: ، حتقيقالدارقطين سنن. 0744الدارقطين، علي.  

 ادلدين.
 لبنان. بريوت  لبنان. مكتة الصحاح. سلتار. 0764زلمد.  الرازي، 
 دار الكتب . بريوت لبنان:الغيب مفاتيح أو الكبري التفسري الرازي، زلمد. 

 العلمية.
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 .األفغاين الوفا بو: حتقيق السرخسي، أصول .0771السرخسي، أمحد.  
  العثمانية. ادلعارف إحياء جلنة :حيدرآباد اذلند

القاىرة  . احلواشي عمدة وهبامشو الشاشي أصول. 4001أمحد .  الشاشي، 
 دار الكتب العلمية. :مصر 

 بن مشهور: حتقيق الفقو، أصول يف ادلوافقات. 0775 إبراىيم. الشاطيب، 
 عفان. ابن دار السعودية: العربة ادلملكة  سلمان. آل حسن

 شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل. 0751زلمد.  ، الشوكاين 
  اجليل. دار . بريوت لبنان:منتقى

 الثقافة مكتبة . القاىرة مصر:احليل يف ادلخارج .0777الشيباين، زلمد.  
 الدينية.

 .روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن .0760. الصابوين، زلّمد 
 .مؤسسة مناىل العرفان لبنان: بريوت

 عبد بن اهلل عبد:  حتقيقالروضة،  سلتصر شرح .0765سليمان.  الطويف، 
 .الرسالة مؤسسة :بريوت لبنان الرتكي. احملسن

 بريوت لبنان: دار .ادلستصفىالنيسابوري.  الطوسي زلمد حامد أبو الغزّايل، 
 احلديثة. العلوم

 عبد بن اهلل عبد: حتقيقالقرآن،  ألحكام اجلامع. 4004القرطيب، زلمد.  
 الرسالة.مؤسسة  :بريوت لبنانالرتكي.  احملسن

 ادلملكةبالقياس. الرياض  وإثباهتا الشرعية الرخص .0770الكرمي.  النملة، عبد 
 الرشد. مكتبة السعودية: العربة

 إحياء دار . بريوت لبنان:النووي بشرح مسلم صحيح .0754حيىي.  النووي، 
 العريب. الرتاث
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 ادلصرية. النهضة مكتبة القاىرة مصر:  .اإلسالم ضحى .0713أمحد.  أمني، 
 أيب األعظم اإلمام مذىب يف  اذلندية الفتاوى .0770اذلند.  علماء من مجاعة 

 الفكر. دار بريوت لبنان:حنيفة. 
 من فيها ورد ما وشرح اإلسالمية الشريعة يف احليل. 0752زلمد، حبريي.  

 السنة من احليل موقع عن النقاب كشف أو واألحاديث اآليات
 السعادة. مطبعة مصر: . القاىرةوالكتاب

. التقرير والتحبري شرح على حترير الكمال بن اذلمام .0777. عبد اهلل ،زلمود 
  .دار الكتب العلميةلبنان: بريوت 

حتقيق:  ، تذكرة األريب يف تفسري الغريب .4002. عبد الرمحن ابن اجلوزي،
 .دار الكتب العلمية . القاىرة مصر:طارق فتحي السيد

حتقيق: زلمد ، إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان .4000. زلمد، ابن القيم
 .رلمع الفقو اإلسالمي السعودية:جدة  واآلخر. عزير مشس

 .، حتقيق: زكريا عمرياالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن عابدين، زين الدين
  .الكتب العلمية دارالقاىرة مصر: 

قيق: سامي بن زلمد حت ،تفسري القرآن العظيم .0777. إمساعيل ،بن كثريا
 .دار طيبةالقاىرة مصر:  .السالمة

. حبوث فقهية يف قضايا إقتصادية معاصرة. 0775. األشقر، زلمد وآخرون
 .دار النفائس  عمان:
حتقيق: إياد  ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد .0774. الدين عز ،بن عبد السالم

 .دار الفكردمشق سوريا:  .خالد الطباع
األحوال  على وتطبيقاهتا ضوابطها الفقهية؛ احليل . 4003.صاحل ،بوبشيش

 ادلعرفة. بريوت لبنان: دار .الرشد مكتبة :السعودية الرياض. الشخصية
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 القاىرة مصر:. (الكربى البيهقي سنن) الكربى السنن .4001أمحد.  البيهقي،
 العلمية. الكتب دار

 اإلجارة ادلنتهية بالتمليك يف ضوء الفقو اإلسالمي، .4000.خالد احلايف،
 .جامعة ادللك سعود الرياض السعودية:

دار  القاىرة مصر: .أصول التشريع اإلسالمي .0763. حسب اهلل، علي
 .ادلعارف

دار  . بريوت لبنان:0762. حترير الكالم يف مسائل اإللتزام .زلمد احلطاب،
 .الغرب اإلسالمي

 .عقود التحوط من سلاطر تذبذب أسعار العمالت .4000. الدوسري، طالل
: دار كنوز (، الرياض السعوديةمصرف الراجحي، اجملموعة الشرعية)

 .اشبيليا للنشر والتوزيع
الكتب  دار . بريوت لبنان:مالك اإلمام موطأ شرح .0770. زلمد ،الزرقاين

 .العلمية
دار   سوريا:. دمشق الفقو اإلسالمي وأدلتو .0763. وىبة الزىيلي،

حتقيق: رفعت فوزي عبد  ،األم. 4000. زلمد ،الشافعي.الفكر
 .دار الوفاء. افسكندرية مصر: ادلطلب

احملقق: ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج. 0775. الشربيين، اخلطيب
 .دار ادلعرفة. بريوت لبنان: زلمد خليل عيتاين

. جدة ه يف التطبيقات ادلعاصرةيف العقود وآثار . 0771. زلمد الضرير،
ادلعهد اإلسالمي للبحوث  -البنك اإلسالمي للتنمية  السعودية:
  .والتدريب
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حتقيق : أشرف عبد  ،ادلغين عن محل األسفار. 0773. العراقي، أبو الفضل
 .مكتبة طربية السعودية: الرياض. ادلقصود

. الرياض ادلعامالتادلصاحل ادلرسلة وأثرىا يف . 4000. عبد العزيز العمار،
 .دار كنوز إشبيلياالسعودية: 
 حزم ابن دار وأدلة ) أحكام ادلالكي الفقو يف ادلعامالت .الغرياين، الصادق

 م ( 4005 -ىـ  0246األوىل،  الطبعة بريوت،
ادلؤسسة الثقافية  :لندن الربيطانية .عقد البيع وادلقايضة .0763. توفيق فرج،

 .اجلامعية
التطبيقات ادلصرفية لبيع ادلراحبة يف ضوء الفقو  . 0776. عطية فياض،

  .دار النشر . القاىرة مصر:اإلسالمي
 . اإلسكندرية مصر:فيض القدير شرح اجلامع الصغري. 0750. زلمد ادلناوي،

 .دار ادلعرفة
دار الريان القاىرة مصر:  .رلمع الزوائد ومنبع الفوائد. 0765علي. ذليثمي، ا

 .اب العريبدار الكت للرتاث/
ادلعايري الشرعية . 4003. ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية

النص الكامل للمعايري الشرعية للمحاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية 
 .دار ادليمان . الرياض السعودية:(AAOIFI)المية اإلس

. ادلوسوعة الفقهية. 0767 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية :الكويت

 النفائس. بريوت لبنان: دارالفقهاء.  لغة معجم .0766قلعجي، زلمد.  
 
 

https://www.noor-book.com/كتب-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-للمؤسسات-المالية-الإسلامية-pdf
https://www.noor-book.com/كتب-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-للمؤسسات-المالية-الإسلامية-pdf
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 المراجع من الرسائل العلمية .2
ضمن . جدة السعودية: )اإلجيار ادلنتهية بالتمليك .0777، عبد اهلل. ابن بيو

 (.076حبوث رللة الفقو اإلسالمي جبدة، العدد اخلامس ، القرار رقم: 
أصلو ورقة . بيع ادلراحبة كما جتريو البنوك اإلسالمية. 0762. األشقر، محد

مكتبة  :الكويتيف مقدمة إىل ادلؤمتر الثاين للمصارف اإلسالمية ادلنعقد 
 .الفالح

مذكرة  .ضوابط احليل وتطبيقاهتا على صيغ التمويل .4000.نزليوي خريالدين،
 . اجلزائر: جامعة اجلزائر.شهادة ادلاجستري مقدمة لنيل
)دراسة فقهية تأصيلية  العقود ادلالية ادلركبة .4000. العمراين، عبد اهلل

كلية الشريعة جبامعة ابن سعود   ة. الرياض:دكتورا (. رسالةوتطبيقية
 .اإلسالمية

رسالة . اعتبار مآالت األفعال وأثرىا الفقهي .4006. وليد علي احلسني،
 .دار التدمرية. دكتورة

أطروحة  .القواعد الفقهية الكربى وأثرىا يف ادلعامالت ادلالية، عمر. كامل
كلية الدراسات العربية و اإلسالمية بالقاىرة   . القاىرة مصر:دكتورة

 جبامعة االزىر
 المراجع من المقالة في الموقع .3

https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId475#.XcJyfFN9jIU 

. ادلرياث اصطالحا وشرعا. 4002ويب. إسالم 
https://www.islamweb.net/ar/fatwa  ديسمرب  41مت اسرتجاعو يف يوم

 م 4040

https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId574#.XcJyfFN9jIU
https://www.islamweb.net/ar/fatwa
https://www.islamweb.net/ar/fatwa
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ومعناه.  حكمو العينة . بيع4003إسالم ويب. 
.net/ar/fatwahttps://www.islamweb  ديسمرب 41 اسرتجاعو يف مت 

4040. 
  اإلسالمي. التشريع يف ادلال على . احلفاظ4004 علي، الزىراء.

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/50405

/#_ftnref99 4040 ديسمرب 41مت اسرتجاعو يف يوم.  
  الورثة. أجازىا إن إال لوارث وصية ال. 4000علي، نوح. 

مت  https://ferkous.com .يف حكم بيع العينة  اخلالصة ادلعينة .زلمد فركوس،
 م 4040ديسمرب  41اسرتجاعو يف يوم 

. وادلردوداحليل الشرعية وضابط الصحيح منها . عالء القضاة،
https://feqhweb.com)   4040يناير  4مت اسرتجاعو يف) 

 

 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa
https://www.islamweb.net/ar/fatwa
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/40504/#_ftnref92
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/40504/#_ftnref92

