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أهم المراجع-ت

أوال: القرآن الكريم وعلومه

طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة.،القرآن الكريم

، القاهرة، دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنه، 1422الطربي، حممد بن جرير، 

هجر.

دار ،الدر المنثور في التفسير بالمأثوره، 1433السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، 

الفكر.

مكتبة ،المفردات في غريب القرآناألصفهاين، احلسني بن حنند املعروف بالراغب، 

نزار مصطفى الباز.

، دار الكتب العلمية.أحكام القرآنه، 1424ابن العريب، حممد بن عبد اهللا،

، دار إحياء الكتب العربية.أحكام القرآنه، 1412اجلصاص، أمحد بن علي، 

ثانيا: كتب الحديث وشروحه
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ه، 1423البخاري، حممد بن إمساعيل، 

ار ابن كثري.دمشق، درسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، 

المسند الصحيح المختصر من السنن ه، 1427النيسابوري، مسلم بن احلجاج، 

بة.الرياض، دار طيبنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

، دمشق، دار سنن أبي داوده، 1430السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث، 

الرسالة العاملية.

، لبنان، سنن النسائي المسمى المجتبىه، 1435شعيب، النسائي، أمحد بن

مؤسسة الراسلة ناشرون.

، لبنان، دار الغرب اإلسالمي.الجامع الكبيرم، 1996الرتمذي، حممد بن عيسى، 

دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن ماجة، ابن ماجة، حممد بن يزيد، 

إحياء الرتاث العريب.، لبنان، الموطأه، 1406األصبحي، مالك بن أنس، 

، مصر، دار املعارف.المسند الصحيحابن حبان، حممد بن حبان، 
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، مكة، دار البشائر المسند الجامعه، 1434الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن، 

اإلسالمية.

، لبنان، مؤسسة مسند اإلمام أحمد ابن حنبله، 1416حنبل، أمحد بن حممد، 

الرسالة.

، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون.المصنفه، 1425اهللا بن حممد، ابن أيب شيبة، عبد

، دار املنهاج.المدخل إلى علم السننه، 1437البيهقي، أمحد بن احلسن، 

، مكتبة بريل.المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويم، 1936أ.ي.فنسنك، 

دار ابن ،جامع بيان العلم وفضلهه، 1414ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا، 

اجلوزي.

، فتح الباري شرح صحيح البخاريه، 1421العسقالين، أمحد بن علي ابن حجر، 

الرياض، مكتبة دار السالم.

، بريوت، املكتب اإلسالمي.إبطال الحيله،  1403ابن بطة، عبيد اهللا بن حممد، 
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سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة ه، 1427الصنعاين، حممد بن إمساعيل، 

، الرياض، مكتبة املعارف. األحكام

ثالثا: كتب الفقه وأصوله

، من النظرية إلى التطبيقيةالبنك اإلسالميم، 2019أنطانيو، حممد شافعي، 

ديبوك،غيما إنساين. 

، بوغور، بركة موليا المال الحرام في نوازل المعامالتم، 2015ترمذي، إرواندي، 

إنساين.

، الكويت، مكتبة املنار الفتيا ومناهج اإلفتاءه، 1396األشقر، حممد بن سليمان، 

اإلسالمية. 

حاشية العالمة البناني على شرح ه، 1402البناين، عبد الرمحن بن جاد اهللا، 

، دار الفكر.المحلي على جمع الجوامع

اإلسالمي.، بريوت، دار الغرب الذخيرةم، 1994القرايف، أمحد بن إدريس، 
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زارة ، طبعة و الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروقه، 1431______، 

األوقاف السعودية.

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.الموسوعة الفقهيةجمموعة من الباحثني، 

الفتاوى دراسة لمشكالت المسلم المعاصر في حياته ه، 1429شلتوت، حممود، 

، القاهرة، دار الشروق.لعامةاليومية ا

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ه، 1418الشربيين، حممد بن اخلطيب، 

، لبنان، دار املعرفة.المنهاج

مطالب أولي النهى في شرح غاية ه، 1381الرحيباين، مصطفى السيوطي، 

، دمشق، املكتب اإلسالمي.المنتهى

، دار ابن عفان.الموافقاته،  1417الشاطيب، إبراهيم بن موسى، 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ه، 1421الشوكاين، حممد بن علي، 

الرياض، دار الفضيلة.األصول، 

، املكتب اإلسالمي.اإلحكام في أصول األحكامه، 1402اآلمدي، علي بن حممد، 
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، دمشق، دار املكتبيت.أدب الفتوىه، 1418الزحيلي، حممد بن مصطفى، 

المختصر في أصول الفقه ه، 1400لي، علي بن حممد بن املعروف بابن اللحام، ع

، دمشق، دار الفكر.على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

إعالم الموقعين عن رب ه، 1423حممد بن أيب بكر، املعروف بابن قيم اجلوزية، 

، دار ابن اجلوزي.العالمين

م، دار ابن 1996، فقيه والمتفقهاله، 1415البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت، 

اجلوزي.

أصحاب الفتيا من الصحابة ه، 1415ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد األندلسي، 

لمية.، لبنان، دار الكتب العوالتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا

، دمشق، دار القلم.المدخل الفقهي العامه، 1425الزرقا، مصطفى بن أمحد، 

، دار عامل الكتب.درر الحكام شرح مجلة األحكامه، 1423حيدر، سنة علي

ضوابط الفتوى في الشريعة ه، 1428الدوسكي، حمسن صاحل بن بين صاحل، 

، اململكة العربية السعودية، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز.اإلسالمية
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، مكة املكرمة، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جامعة أم القواعداملقري، حممد بن حممد، 

القرى. 

، املدينة املنورة، اجلامعة المستصفى من علم األصولالغزايل، حممد بن حممد، 

اإلسالمية.

االجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في ه، 1418إمساعيل، شعبان بن حممد، 

، لبنان، دار البشائر اإلسالمية.تطبيقه

مناهج االجتهاد في اإلسالم في األحكام الفقهية ه، 1393ور، حممد سالم، مدك

، جامعة الكويت.والعقائدية

، لبنان، دار الكتب العلمية.تاريخ الفقه اإلسالميالسايس، حممد بن علي، 

ة نظرية تحليلي-تاريخ الفقه اإلسالمي دراسة تاريخية ه، 1431دردور، إلياس، 

طبعة دار ابن حزم.،-الفقه اإلسالمي ورجالهمقارنة نقدية في تاريخ

بة ، مكتالتشريع في الفقه واإلسالم تاريخا ومنهجاه، 1422قطان، مناع خليل، 

وهبة.
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، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفه، 1374املرداوي، علي بن سليمان، 

مطبعة السنة احملمدية.

بنان، ، لنائع في ترتيب الشرائعبدائع الصه، 1424الكاساين، أبو بكر بن مسعود، 

دار الكتب العلمية.

،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقم، 1998اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي، 

عمان، دار أسامة.

، عامل أدب المفتي والمستفتيه، 1407ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، 

الكتب.

دمشق، دار أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، ه، 1408النووي، حيىي بن شرف، 

الفكر.

، لبنان، دار الكتب الفتوى في اإلسالمه، 1406القامسي، حممد بن مجال الدين، 

العلمية.

، الرياض، مكتبة العبيكان.الفتوى في الشريعةه، 1429اخلنني، عبد اهللا بن حممد، 
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اض، ، الريتي والمستفتيصفة الفتوى والمفه، 1436ابن محدان، أمحد بن محدان، 

دار الصميعي.

، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةه، 1429اجليزاين، حممد بن حسني، 

الرياض، دار ابن اجلوزي.

، دار ، الرياضفقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقيةه، 1427___________، 

ابن اجلوزي.

يد،  ، قطر،  ي في التشريع اإلسالمياالجتهاد الجماعه، 1418السوسوه، عبد ا

كتاب األمة.

، كويت، دار القلم.االجتهاد في الشريعة اإلسالميةه، 1417القرضاوي، يوسف، 

، مصر، دار الكتاب العريب.مصادر التشريع فيما ال نص فيهخالف، عبد الوهاب، 

النفائس.، األردن، دار مقاصد الشريعة اإلسالميةه، 2001عاشور، حممد الطاهر، 

، مكة املكرمة، دار الباز.تيسير التحريربادشاه، حممد أمري احلنفي، 
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الودائع المصرفية أنواعها استخدامها استثمارها م، 1999حسين، أمحد حسن،  

، املكتبة املكية.دراسة شرعية اقتصادية

، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميه، 1427شبري، حممد عثمان، 

ر النفائس.دا

حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار في الفقه ه، 1426السالوس، علي أمحد، 

، مصر، مكتبة دار القرآن.اإلسالمي والمجامع الثالثة

.الكفالة في ضوء الكتاب والنسة وتطبيقها المعاصر_______، 

، عمان، مكتبة الفرقان.اإلجماعه، 1420ابن املنذر، حممد بن إبراهيم، 

ربية.، دار إحياء الكتب العحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرلدسوقي، حممد عرفة، ا

، بريوت، املكتب روضة الطالبين وعمدة المفتينه، 1412النووي، حيىي بن شرف، 

اإلسالمي.

، الرياض، رد المحتار على الدر المختاره، 1423الن عابدين، حممد أمني بن عمر، 

دار عامل الكتب.
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، بريوت، دار نهاية المحتاج إلي شرح المنهاجه، 1424حممد بن أمحد، الرملي،

الكتب العلمية.

، بريوت، عامل كشاف القناع عن متن اإلقناعه، 1403البهويت، منصور بن يونس، 

الكتب.

، دمشق، دار القلم.بحوث في قضايا فقهية معاصرةم، 2011العثماين، حممد تقي، 

، بريوت، دار املعرفة.سوطالمبالسرخسي، مشس الدين، 

ك، ، ديبو كتاب البنك اإلسالمي تحليل فقهي وتمويليم، 2018ورمان، عدي، 

راجا غرافندو.

تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة ه، 1402محود، سامي حسني، 

، عمان، مكتبة الشرق.اإلسالمية

الفقهية لشيخ اإلسالم ابن االختيارات هــ، 1435بن جاد اهللا، سامي بن حممد، 

، الرياض، دار عامل الفوائد.تيمية لدى تالميذه
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،الشروط التعويضية في المعامالت الماليةه، 1430العنزي، عياض بن عساف، 

الرياض، دار كنوز إشبليا.

، الرياض، دار عامل الكتب.المغنيه،1417ابن قدامة، عبد اهللا بن حممد، 

التداول اإللكتروني للعمالت طرقه الدولية وأحكامه م، 2008لطفي، بشر حممد ، 

، بريوت، دار النفائس.الشرعية

ريب.، مصر، دار الفكر العأبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهيةأبو زهرة، حممد، 

،الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالميةاملرتك، عمر بن عبد العزيز، 

الرياض، دار العاصمة.

رابعا: كتب التراجم

، مكتبة اخلاجني.الطبقات الكبرىه، 1421الزهري، حممد بن سعد بن منيع، 

، بريوت، مؤسسة الرسالة. سير أعالم النبالءه، 1402الذهيب، حممد بن أمحد، 

، مصر، دار املعارف. تاريخ األمم والملوكالطربي، حممد بن جعفر، 
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للغةخامسا: كتب ا

، بريوت، طبعة دار الصادر.لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم، 

، مصر، دار الفضيلة. معجم التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد، 

م، خمتار الصحاح، بريوت، مكنبة لبنان.1986عبد القادر الرازي، حممد بن أيب بكر، 

الفكر العريب.، مصر، دار معجم مقاييس اللغةبن فارس،أمحد بن زكريا، 

، مصر، طبعة مكتبة الشروق الدولية.المعجم الوسيطه، 1432جممع اللغة العربية، 

القاهرة، ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أمحد بن حممد بن علي، 

طبعة دار املعارف.

سادسا: المجالت والبحوث

ه.1407، سنة 2اجلزء2جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 

ه.1412، سنة 2اجلزء7_____________، العدد 

ه.1417، سنة 1اجلزء 9_____________، العدد 
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ه.1419، سنة 1اجلزء 11_____________، العدد 

ه.1422، سنة 3اجلزء 13_____________، العدد 

ه.1425، سنة 4اجلزء 14________، العدد _____

ه.1430، سنة 1اجلزء 17_____________، العدد

الهيئة الشرعية الوطنية ودورها في الرقابة الشرعية على المصارف مشس الدين،حىت، 

لشريعة ، حبث لنيل درجة املاجستري يف ااإلسالمية في إندونيسيا ومنهجها في الفتوى

م، جامعة سوراكرتا احملمدية. 2016اإلسالمية سنة 

.الجماعيبحث االجتهاد الريسوين، أمحد، 

م مقدم ، حبث حمكمناهج الفتوى وضوابطها في القضايا المعاصرةحيدر، مراد حممود، 

إىل مؤمتر الفتوى استشراف املستقبل.

متر ، حبث حمكم مقدم إىل مؤ مناهج الفتوى في القضايا المعاصرةالفكي، حسن أمحد، 

الفتوى واستشراف املستقبل.
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امع الفقهية والهيئات الشرعية في العالم المجه، 1431السرب، سعد بن عبد اهللا، 

، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية املعهد العايل اإلسالمي دراسة عامة

للقضاء.

زة ، حبث مقدم لنيل جائالفتوى أهميتها وضوابطها وآثارهاه، 1428يسري، حممد، 

نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية.

.ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرةي، القحطاين، مسفر بن عل

.االجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصربن محيد، صاحل بن عبد اهللا، 

.االجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحاصراملفتاح، فريد بن يعقوب، 

.لمجامع الفقهية وآثارها في االجتهادامن غالب، اغامن، غ

.2008عام 28اإلسالمية اإلندونيسية، رقم جملة حمكمة املواريد للجامعة 

.التكييف الفقهي للحسابات الجاريةالندوي، علي أمحد، 

،منهجية الفتوى لدى مجمع الفقه اإلسالمي الدوليم، 2007شبري، حممد عثمان، 

.منشور يف جملة إدارة وحبوث الفتاوى، جامعة العلوم اإلسالمية، ماليزيا، العدد األول
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الشبكة العالميةسابعا: مواقع

https://www.youtube.com/watch?v=xqV33YlEI5I

https://mui.or.id/sejarah-mui/

https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/


