
 املراجع

 القرآن الكرمي
مكتبة  :الرايض.  الكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلاثر .9045. ابن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم

 الرشد
 كتب العلميةلبنان، دار ال :بًنوت.  أحكام القرآن .9040. ابن العريب االشبيلي، دمحم بن عبد هللا

 دار حراء :مكة ادلكرمة.  أدلة ادلنهاجحتفة احملتاج إىل  .9042. عمر بن علي ابن ادللقن،
 دار الفكر.  فتح القدير للكمال ابن اذلمام . بدون سنة.دمحم بن عبد الواحد، ابن اذلمام

ادلدينة النبوة،  :ادلملكة العربية السعودية.  رلموع الفتاوى 9092. أمحد بن عبد احلليمابن تيمية، 
 رلمع ادللك فهد

 دار الكتب العلمية :بًنوت.  مراتب اإلمجاع بدون سنة.  .دابن حزم الظاىري، علي بن أمح
 . القاىرة: دار احلديث بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد. 9041ابن رشد، دمحم بن أمحد. 

 دار الكتب العلمية :بًنوت.  االستذكار .9049. يوسف بن عبد هللا، ابن عبد الرب
 دار الفكر  :دمشق.  مقاييس اللغةمعجم  .9955. أمحد ،بن فارسا

مكتبة .  تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناىج األحكام .9042. ابن فرحون، إبراىيم بن علي
 الكليات األزىرية
إدارة  :كراتشي. األصل ادلعروف ابدلبسوط للشيباين بدون سنة. .دمحم بن احلسن، ابن فرقد الشيباين

 اإلسالميةالقرآن والعلوم 
 مكتبة القاىرة.  ادلغين البن قدامة .9944. عبدهللا بن أمحد ،ادلقدسيابن قدامة 
 دار الكتب العلمية.  الكايف يف فقو اإلمام أمحد .9090. عبدهللا بن أمحد ،ادلقدسي ابن قدامة

 دار إحياء الكتب العربية.  سنن ابن ماجو بدون سنة. .ابن ماجو، دمحم بن يزيد
 دار صادر :بًنوت.  العربلسان  .9090. دمحم بن مكرم ابن منظور،

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري .زين الدين بن إبراىيم ،ابن جنيم ادلصري
 دار الكتاب اإلسالمي .

 . القاىرة: مطبعة احلليب االشباه والنظائر. 9943ابن جنيم، زين العابدين بن إبراىيم. 



 ر:مص.  مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين .9044 .سليمان بن األشعث ،أبو داود
 مكتبة ابن تيمية

 ادلكتبة العصرية  :بًنوت.  سنن أيب داود بدون سنة. .سليمان بن األشعث ،أبو داود
 دار الفكر العريب،  . مالك حياتو وعصره وحياتو الفقهية .9514. أبو زىرة

 دار الفكر العريب.  الفقهية ابن حنبل حياتو وعصره وحياتو .9534 .أبو زىرة
 دار الفكر العريب.  أبو حنيفة حياتو وعصره وحياتو الفقهية .9922. دمحم أبو زىرة،

لبنان، دار  :بًنوت.  األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء .9049. أبو يعلى الفراء، دمحم بن احلسٌن
  الكتب العلمية

لبنان، دار  :بًنوت.  الفوائد البهية يف تراجم احلنفيةكتاب بدون سنة.  .يب احلسن دمحم اللكنويأ
 ادلعرفة للطباعة والنشر

  دار الفكرن . بًنوت: ادلدخل الفقهي العام بدون سنة. .أمحد الزرقاء
 ادلكتب اإلسالمي :بًنوت.  مسائل اإلمام أمحد رواية ابنو عبد هللا .9049. أمحد بن دمحم بن حنبل
 مؤسسة الرسالة.  مسند اإلمام أمحد بن حنبل . 9049. أمحد بن دمحم بن حنبل

 دار البحوث :ديب.  التهذيب يف اختصار ادلدونة .9049 .خلف بن أيب القاسم، األزدي القًنواين
 دار طوق النجاة.  صحيح البخاري .9044. دمحم بن إمساعيل البخاري،

 دار الشرق :بًنوت . العقوبة يف الفقو اإلسالمي .9049. هبنيس، أمحد فتحي
 مؤسسة الرسالة :ار ادلؤبدد.  الروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع بدون سنة. .منصور بن يونس البهويت،

 . دار الكتب العلمية كشاف القناع عن منت اإلقناعبدون سنة.  البهويت، منصور بن يونس.
مكتبة النصر  . رايض: كشاف القناع عن منت اإلقناع بدون سنة. .منصور بن يونس البهويت،
 احلديثة
مكتبة  :القاىرة.  مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي . 9090 .سٌناحلأمحد بن ، البيهقي
 اخلاجني

.  شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح بدون سنة.  .سعد الدين مسعود ين عمر لتفتازاين،ا
 لبنان، دار الكتب العلمية بًنوت:



 لبنان، دار الكتب العلمية :بًنوت.  كتاب التعريفات  . 9049. اجلرجاين، علي بن دمحم
دار إحياء  :بًنوت.  أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي .9041. اجلصاص، أمحد بن علي

 الرتاث العريب
 دار الفكر :بًنوت.  شرح سلتصر خليلبدون سنة.  .دمحم بن عبدهللا، اخلرشي

ادلطبعة األمًنية .  سيدي خليل وهبامشو حاشية العدوياخلرشي على سلتصر  .9993. دمحم اخلرشي،
 الكربى

 لبنان، مؤسسة الرسالة: بًنوت.  سنن الدارقطين. 9040. الدارقطين، علي بن عمر
 دار الفكر.  حاشية الدسوقي على الشرح الكبًن بدون سنة. .الدسوقي، دمحم بن أمحد بن عرفة

 دار الفكر.  الكبًن للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح  بدون سنة. .دمحم بن أمحد الدسوقي،
 دار احلديث :القاىرة.  سًن أعالم النبالء .9043. الذىيب، دمحم بن أمحد

 الدار النموذجية :بًنوت.  سلتار الصحاح .9044. دمحم بن أيب بكر الرازي،
 ادلطبعة اخلًنية.  اجلوىرة النًنة على سلتصر القدوري .9944 .أبو بكر بن علي الزبيدي،
 دار الفكر :دمشق.  الِفْقوُ اإلسالميُّ وأدلَّتُوُ  بدون سنة. .وىبة بن ادلصطفى الزحيلي،

 لبنان، مؤسسة الراين :بًنوت. نصب الراية ألحاديث اذلداية .9094.الزيلعي، عبد هللا بن يوسف
بوالق،  :القاىرة.  الشليبوحاشية  تبيٌن احلقائق شرح كنز الدقائق .9999. الزيلعي، عثمان بن علي
 ادلطبعة الكربى األمًنية

 دار ادلعرفة :بًنوت . ادلبسوط للسرخسي .9090. دمحم بن أمحد ،السرخسي
سن ادلسؤولية اجلنائية للطفل يف النظام السعودي دراسة  4494. عبد العزيز بن سعود سعد احلارثي،

 أتصيلية مقارنة ابدلواثيق الدولية
 سورية، دار الفكر  :دمشق.  القاموس الفقهي .9044. سعدي أبو حبيب

 دار الكتب العلمية.  األشباه والنظاشر .9099. السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر
جلناايت يف الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بٌن الفقو اإلسالمي ا بدون سنة. .حسن علي، الشاذيل
 دار الكتاب اجلامعي.  والقانون

 دار ادلعرفة: بًنوت.  األم .9094. إدريسدمحم بن  الشافعي،
 دار الفكر :بًنوت.  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع بدون سنة. .الشربيين، دمحم بن أمحد



مطبعة  :مصر.  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاجبدون سنة.   .الشربيين، دمحم بن أمحد
 البايب احلليب
 دار احلديث :مصر.  نيل األوطار .9099. دمحم بن علي الشوكاين،

 عامل الكتب.  التنبيو يف الفقو الشافعي بدون سنة. .بن علي ميالشًنازي، إبراى
 . دار الكتب العلمية ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعيبدون سنة.  الشًنازي، إبراىيم بن علي.

 ادلعارف دار.  حاشية الصاوي على الشرح الصغًن بدون سنة. .الصاوي، أمحد بن دمحم
 . القاىرة: مكتبة ابن تيمية ادلعجم الكبًن. 9091الطرباين، سليمان بن أمحد. 

 دار السالم :القاىرة.  الوسيط يف ادلذىب .9093. دمحم بن دمحم الطوسي،
دار الكتاب .  كشف األسرار شرح أصول البزدوي بدون سنة.  .عبد العزيز بن أمحد البخاري

 اإلسالمي
 لبنان، ادلكتبة العلمية :بًنوت.  اللباب يف شرح الكتاب بدون سنة. .ادلقدسي عبد الغين بن طالب

مكتبة دار  :القاىرة.  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي .4449بد القادر عودة. ع
 الرتاث

 دار الكاتب العريب :بًنوت . التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي .عبد القادر عودة
 ادلسؤولية اجلنائية لألحداث ادلدخل الفقهي العام عبدول،عبد الوىاب 

 . دار الكتب العلمية التاج واإلكليل دلختصر خليل. 9092العبدري، دمحم بن يوسف. 
القواعد الكربى ادلوسوم بقواعد اأحلكام يف  بدون سنة. .بن عبد السالم، عبد العزيزعز الدين ا 

 دار القلم :دمشق.  األانمإصاحل 
دار الكتب  :بًنوت.  عون ادلعبود وحاشية ابن القيم. 9091. دمحم أشرف بن أمًنالعظيم آابدي، 

 العلمية
 دار ادلنهاج :جدة.  البيان يف مذىب اإلمام الشافعي .9049. العمراين، حيي بن أيب اخلًن

.  ادليسرة يف فقو الكتاب والسنة ادلطهرةادلوسوعة الفقهية  .9043. حسٌن بن عودة العوايشة،
 األردن، ادلكتبة اإلسالمية :عمان

 دار الكتب العلمية :بًنوت.  البناية شرح اذلداية. 9044. العيىن، دمحم بن أمحد
 دار السالم :القاىرة.  الوسيط يف ادلذىب .9093. دمحم بن دمحم الغزايل،



 لبنان، مؤسسة الرسالة :بًنوت.  القاموس احمليط .9042. الفًنوز آابدي، دمحم بن يعقوب
 دار الغرب اإلسالمي :بًنوت.  الذخًنة للقرايف .9091. أمحد بن إدرسي القرايف،
 دار الكتب ادلصرية،   :القاىرة.  اجلامع ألحكام القرآن. 9940 .دمحم بن أمحد ،القرطيب

دار .  األلفاظ ادلتداولة بٌن الفقهاء أنيس الفقهاء يف تعريفات .9040. قاسم بن عبدهللا القونوي،
 الكتب العلمية

 . النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غًنىا من األمهات . 9049 .عبدهللا بن أيب زيد القًنوين،
 دار الغرب اإلسالمي :بًنوت

 . دار الكتب العريب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 9544. أبو بكر بن مسعود ،الكاساين
 دار الكتب العلمية.  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .9042 .أبو بكو بن مسعود ين،االكاس

ادلملكة العربية .  الصغًن بٌن أىلية الوجوب وأىلية األداء. 9542. زلمود رليد بن سعود، كبيسي
 جامعة أم القرى :السعودية

مؤسسة غراس للنشر .  محداذلداية على مذىب اإلمام أ. 9041. الكلوذاين، زلفوظ بن أمحد
 والتوزيع

. الكويت:  اذلداية على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين. 9041الكلوذاين، زلفوظ بن أمحد. 
 غراس 

 دار الكتب العلمية.  ادلدونة .9091. مالك بن أنس األصبحي ادلدين
 لبنان، دار الكتب العلمية :بًنوت.  احلاوي الكبًن .9095. علي بن دمحم ،ادلاوردي
 دار احلديث :القاىرة . األحكام السلطانية للماوردي . بدون سنة.علي بن دمحم ،ادلاوردي

 رلمع ادللك فهد.  الفقو ادليسر يف ضوء الكتاب والسنة. 9040 .رلموعة من ادلؤلفٌن
 دار الفكر العريب :القاىرة.  اجلردية والعقوبة يف الفقو اإلسالمي .9554. دمحم أبو زىرة

  دار الفكر للطباعة :بًنوت.  اخلرشي على سلتصر سيدي خليل . بدون سنة.رشيدمحم اخل
 دار ادلعرفة :بًنوت.  سلتصر ادلزين .9094. إمساعيل بن حيي، ادلزين

 دار إحياء الرتاث العريب :بًنوت.  صحيح مسلم . بدون سنة.مسلم بن احلجاج
صغر السن يف ادلسؤولية اجلنائية يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري أثر  .4445. بن سعيدموسى ا

  جامعة احلاج حلضر . اجلزائر: رسالة دكتورة



 مطبعة احلليب :القاىرة.  االختيار لتعليل ادلختار .9913 .ادلوصلي، عبد هللا بن زلمود
 مطبعة احلليب :ةالقاىر .  االختيار لتعليل ادلختار .9912.ادلوصلي، عبد هللا بن زلمود

 . غزة: جامعة األزىار اجلناية على ما دون النفس .9092. نبيل حسن الكيالين
 مكتب ادلطبوعات اإلسالمية :حلب.  السنن الصغرى للنسائي. 9042 .النسائي، أمحد بن شعيب

 الفكردار .  الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القًنواين .9091. النفراوي، أمحد بن غاًل
 ادلكتب اإلسالمي :بًنوت.  روضة الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن .9094. حيي بن شرف النووي،
 مكتبة اإلرشاد  :جدة ادلملكة العربية السعودية. اجملموع . بدون سنة.حيي بن شرف النووي،

مركز ادلقريزي للدراسات  :لندن. القصاص دراسة يف الفقو اجلنائي ادلقارن .9041. ىاين السباعي
 التارخيية

مطابع دار  :مصر.  ادلوسوعة الفقهية الكويتية .9043-9040. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
  الصفوة

 ادلكتبة األزىرية للرتاث.  اخلراج أليب يوسف . بدون سنة.يوسف، يعقوب بن إبراىيم أبو
 
 

 

 
 


