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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

آله وأصحاحل الكرمي، وعلى  النيب  العليم احلكيم، والصالة والسالم على  املكرمني،  مد هلل  ابه 
 وبعد:

مسرد   :مثل األجزاء السابقةفهذا هو اجلزء الرابع من كتاب "الفقه اإلسالمي وأصوله"، وهو  
وأصوله  اإلسالم  فقه  يف  جديدة  من كتب  صدر  وفيمبا  (  ه .  األعوام    –   1438إصدارات 

)  1000موعها (، وبينها رسائل جامعية نوقشت يف تلك األعوام. وقد بلغ جمهـ)  1441
 وعيًّا.. ورتبت ترتيًبا موضعنوان

 الباحثون.  وهكذا ينبغي أن يصنف كل اإلنتاج الفكري الذي يصدر يف بالد� ليستفيد منه
 يل األجر، إنه وّهاب كرمي. زلينفع به، وجيأدعو هللا تعاىل أن  

 
 حممد خري يوسف

 هـ  1441ربيع اآلخر 
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 الفقه اإلسالمي 
 

 )عامالفقه اإلسالمي (
 .خانرات الفقهية لصديق حسن ااالختي

 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 م.2019هـ،    1441الكويت: دار الظاهرية،    -خالد عبدهللا املطريي.حبوث علمية حمكمة/  
 وهي:

 األثر املرتتب على تكييف اإلبراء من الدَّين يف صحة الزكاة. 
 التصرفات املشروعة على غلة الوقف املنقطع اآلخر. 

شبهة االشرتاك يف القتل يف نطاق الظروف املخففة على جتزؤ االقتصاص يف الفقه أثر متكن  
 اإلسالمي وقانون اجلزاء الكوييت.

 األثر املرتتب على اشرتاط الرمسية يف الطالق. 
 انتفاع املسامهة من صايف الفائض التأميين وانعكاسه على القرض احلسن. 

 
 م؟ 2019، هـ 1441لر�ض: إثراء املتون، ا -شركة إثراء املتون. إعداد /اتريخ الفقه

 
إب،    -.م الفضلي البعداينا حممد بن علي بن حز   ة/لتيسريات الفقهية يف شرح الدرر البهيا

 م؟ 2019هـ،  1440، مكتبة العلوم السلفيةاليمن: 
 

القبول والرفض  بني  الفقه اإلسالمي  الدين خليل فرج.  /دعوى جتديد  : ب  -حسام   ريوت 
 ص.  224م،  2018هـ،  1439، العصرية للطباعة والنشرمكتبة حسن 

 
  1439ُعمان: مكتبة الوراق،     -حممد بن أمحد الغزايل.  /لم الفروق الفقهية: دراسة أتصيليةع

   ص.  256م،  2018هـ، 
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   .ا ودراسةمبادئ علم املداخل الفقهية مجعً  :ويتقدمه حبث بعنوان
 . ، للسابقويليها شرحها رقي القلعة ،ومع ذلك منظومة طلعة الشروق

 
دمشق:   -.ابسل أكرم شهاب الناصري  الفكر الفقهي يف العراق يف القرن الثالث اهلجري/ 

 ص.  752م،  2019هـ،   1440مؤسسة الرسالة، 
 

املعاصرة:   املسألة اإلسالمية  البشري.  /جتهادات فقهيةايف  البشري،    -طارق  القاهرة: دار 
 ص.  262م،  2017هـ،  1438

 
معاصرة فقهية  شواهني  /قضا�  سليمان  احلديث،    -.خري  الكتب  عامل  هـ،   1441إربد: 

 م. 20120
 

القاهرة:   -.إقبال عبدالعزيز املطوع، عبدالرقيب صاحل الشامياملدخل إىل الفقه اإلسالمي/  
 ص.  338م،  2018هـ،  1439دار الكتاب احلديث، 

 
 1439عّمان: دار النور املبني،    -عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي.مسائل فقهية معاصرة/  

 ص.  309م،  2018هـ، 
 يليه له: فتاوى معاصرة. 

 
 -.املطريات بن مبارك  عادل    /مصادر البحث الفقهي مع نبذة خمتصرة حول طريقة البحث

 م.  2019هـ،  1440، الكويت]: مؤسسة اجلديد النافع للنشراجلديد النافع، 
 
الفتاوى،  ا الكتب،  األئمة،  املذاهب،  الفقه اإلسالمي:  الفقهية يف مذاهب  ملصطلحات 

اإلسكندرية : دار الكتب   -حممد أمحد شحاتة حسني.الرتجيح، أصول الفقه، فروع الفقه/ 
 م. 1060م،  2018هـ،  1439، والدراسات العربية
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  1440ابتنة: جامعة ابتنة،    -شعيب سعدون.  / الزرقامعامل التجديد الفقهي عند مصطفى  

 م (دكتوراه).  2019هـ، 
 

 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها

االلتزام انقضاء  أسباب  من  والفقه اإلبراء كسبب  الوضعي  القانون  بني  مقارنة  دراسة   :
  432م،    2019هـ،    1440،  املنصورة: جامعة املنصورة  -نضال ممدوح الدروع.اإلسالمي/  

 ). دكتوراهص (
 
يف أ القمرين  الشرعيةاأل  ثر  مقارنة:  حكام  فقهية  أمحد.  /دراسة  عبداحلليم   -إشراق 

 م (ماجستري).  2016هـ،   1438 - 1437: جامعة األزهر، اإلسكندرية
  
أسيوط:    -حممد محيد طايع.   /دراسة فقهية:  ثر ورود العقود املختلفة بعضها على بعضأ

 (ماجستري).  م 2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
 
  -علي صاحل حممد أمحد.  /دراسة فقهية مقارنة:  حكام اجتماع العقود وتطبيقاهتا املعاصرةأ

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 
 

مجع وترتيب ودراسة عبدالفتاح بن أحكام األقليات املسلمة يف الرتاث الفقهي اإلسالمي/  
ص (أصله    1112م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -اليماين الزوييت.

 ). دكتوراهرسالة 
 

  - صاحب عبيد الفتالوي.: دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي/  أحكام االلتزام يف القانون املدين
 ص.   264م،  2020هـ،  1441: دار الثقافة، عّمان
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للجالية املسلمة يف بالد الغاأل الفقهية  طنجة: سليكي    -محاد شحاد احملمد.رب/  حكام 
 ص.  240م،  2017هـ،  1438أخوين، 

 
�ى    /دراسة فقهية مقارنة:  العبادات واملعامالت واجلنا�ت  حكام املتعلقة ابلتكرار يف األ

 دكتوراه). م ( 2017هـ،  1439: جامعة األزهر، القاهرة -عبداحلميد.أمحد 
 

  -عمر شاكر الكبيسي.  / التصرفات الناشئة عن رد الفعل: دراسة فقهية أصولية أتصيلية
 دكتوراه). أصله رسالة ( م 2019هـ،  1441أبو ظيب: مكتبة ابن القيم اإلسالمية، 

 
 -مصطفى حممد عزب موسى.  /اإلسالميالفقه    اثرها يف آ التعاقد على املشورة االحرتافية و 

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438دمنهور: جامعة األزهر، 
 

ية هدراسة فق:  حكام الفقهيةاختالف األ  ثره يف أالعبادات واملعامالت واحلدود و   التعدد يف 
 (دكتوراه). م    2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -فتحي عبدالكرمي حسن.  /مقارنة

 
أمحد عبداجلواد اإلسالمي/  الفقه    عقود التوثيقات وتطبيقاهتا املعاصرة يف   التغريات الطارئة يف 

 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439جامعة األزهر، قنا:  -حسن.
 

املعاصرة وتطبيقاته  العقود  يف  مقارنة/  التوازي  فقهية  دراسة  يوسف.:  عرفة    - أمحد 
 دكتوراه).أصله رسالة (م  2020هـ،  1441اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي، 

 
الشرط املخالف ملقتضى العقد يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة/ 

 م.  2019هـ،  1440جدة: دار األوراق،  -سامل بن عقيل الراشدي.
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عّمان: دار    -عمر لطفي الفراج.  /دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  :ابحةعقد اإل
 ص.  208م،  2020هـ،  1441الثقافة، 

 
اال اإلسالميعقد  الفقه  يف  وأحكامه  ابلقانون/ متياز  مقارنة  دراسة  الدين    :  خليل حسام 

 ص.  384م،  2018هـ،   1439بريوت: مكتبة حسن العصرية،  -.حممد
 

القاهرة: مكتبة اآلداب،    -أشرف فتحي اجلندي.  /األقليات املسلمة: الضوابط والتطبيقفقه  
 ص.  240م،  2018هـ،  1439

 
  -.�اد بن سفري لياكتش  /املسائل االفرتاضية وأثرها يف نوازل غري العبادات وفقه األسرة

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1441، املعهد العايل للقضاء الر�ض:
 

 -رضا أمحد حسني.  /دراسة فقهية مقارنة:  لقبها الفقهاء وتطبيقاهتا املعاصرة  املسائل اليت
 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
حممد علي   /: دراسة تطبيقية على قضا� فقه األقلياتمقاصد الشريعة وأثرها يف اإلفتاء

 م (ماجستري).   2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا،  -س.لَ حَ 
 

صــة والنية املؤكِّدة/   أليب حفص منة الوهاب يف نصــرة الشــهاب: يف الفرق بني النية املخصــِّ
بريوت: دار املقتبس،   -هـــــــــــــــ)؛ حتقيق رشيد احلمداوي. 1188عمر بن عبدهللا الفاسي (ت  

 م. 2019هـ،  1441
 

هباء الدين    /والقانون املدين  يسالمالفقة اإل  املوانع الطارئة لنفاذ العقود املدنية احلديثة يف 
 م (ماجستري).  2018هـ،  1439جامعة األزهر،   -دمنهور. -السيد حممد.
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العباد من خطر اخللط بني الفقه واالعتقاد القاهرة: دار الصاحل،    -عادل الشعييب.  / نذير 
 م.  2019هـ،  1441

 
عّمان: دار املبادرة، حنو    -صايل أمحد أمارة.  /نظرية اإلسقاط واإلبراء يف الفقه اإلسالمي

 هـ).  1421جامعة النجاح الوطنية،   –م؟ (أصله رسالة ماجستري    2018هـ، حنو  1440
 

  / ةالنيابة الشرعية بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري: دراسة مقارنة ببعض القوانني العربي
ص (أصله    352م]،    2018هـ،    1439اجلزائر: املاهر للطباعة، [  -قديري حممد توفيق.

 هـ).  1439جامعة حممد خيضر يف بسكرة،   –رسالة دكتوراه 
 

 موضوعات فقهية معينة 
 سعد بن عبدهللا الشويرخ.  /إتالف أوراق املصحف وإعادة تصنيعها: دراسة فقهية تطبيقية

 هـ).  1439(حمرم   46الشرعية الصادرة عن جامعة اإلمام ابلر�ض ع نشر يف جملة العلوم 
 

بريوت: دار القارئ،    -عباس الشيباين.  / دراسة مقارنة  ستئذان يف الفقه اإلسالمي:أحكام اال
 ص.  453م،  2018هـ،  1439

 
الشارقة: جامعة الشارقة،   -أميمة بنت أمين جعمور.  /أحكام اإلشاعة يف الفقه اإلسالمي

 ص (ماجستري).  202م،  2017هـ،  1438
 
يف أ املواطنة  اإل  حكام  مقارنةي:  سالمالفقه  فقهية  الصعيدي.  /دراسة  فرج   -برديس 

 ). دكتوراهم (  2017هـ،  1438: جامعة األزهر، اإلسكندرية
 

ــ،   1440الدائرة، الـشارقة:   -دائرة الـشؤون اإلسـالمية.أحكام وآداب التعزية/    2019هـــــــــــــ
 م.
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بريدة: جامعة القصيم،   -مهاء بنت سامل السويداء.  /دراسة فقهية مقارنة  :عاقة العقليةإلا
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439

 
دائرة  ديب:    -. عز الدين بن زغيبة  /تربع غري املسلمني يف مصاحل املسلمني: التأصيل الشرعي

 ص.   88م،  2018هـ؟،  1440، الشؤون اإلسالمية
 

 1008داود بن عمر األنطاكي (ت    /التحفة البكرية يف أحكام االستحمام الكلية واجلزئية
زكور. مجيل  بن حممد  �سر  حتقيق حممد  العلمية،    -هـ)؛  الكتب  دار  هـ،   1439بريوت: 

 ص.  208م،  2018
 (طب وفقه) 

 
: جامعة األزهر، القاهرة  -الريس.والء مصطفى    /اإلسالم  تطبيقات معاصرة لفقه الصون يف 

 ماجستري).م ( 2018هـ،  1439
 
و ا يف آ خلوف  الفقهية  واأل  اثره  الشخصيةالعبادات  مقارنة:  حوال  فقهية  مسرية   /دراسة 

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالستار حممد علي.
 

للشريعة   املخالفة  والتقاليد  للعادات  فقهية  حممد.  /اإلسالميةدراسة  سيد  ربيع    - شيماء 
 دكتوراه). م ( 2017هـ،  1439: جامعة األزهر، القاهرة

 
القاهرة: جامعة   -خدجية محدي الرخ.  /دراسة فقهيةي:  سالمالفقه اإل  حكامها يف أز�رة و ال

 (ماجستري). م  2017هـ،  1438األزهر، 
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الشريعة اإلأ  ظلّ   السباب وما يرتتب عليها من حساب يف  دراسة فقهية  :  سالميةحكام 
السمّ   /مقارنة عبدالغين  األزهر،  اإلسكندرية  -ان.مىن  جامعة  م   2017هـ،    1438: 

 ). دكتوراه(
 

حسن بن عّمار الشرنباليل (ت   /سعادة أهل اإلسالم ابملصافحة عقب الصالة والسالم
البحر.  هـ)؛  1069 فيصل  بالل  الصاحل،    -حتقيق  دار  م،   2017هـ،    1438القاهرة: 
 ص. 140

 (مصافحة املسلِم املسلَم عقب الصلوات، وعند كل لقاء)
 

واحلياة والناس  والنفس  تعاىل  مع هللا  املسلم  آداب  اآلداب:  القرضاوي.  / فقه    - يوسف 
 ص.  912م،  2019هـ،  1441القاهرة: دار املقاصد، 

 
الر�ض:    -خالد الضالع.بن  مهنا  فقه اآلداب الشرعية عند احلنابلة: دراسة أتصيلية تطبيقية/  

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440جامعة امللك سعود، 
 

واملمنوع  اجلائز  بني  السرت  البسيوين.  /فقه  عبدالرمحن  األزهر،   -الشيماء  جامعة  القاهرة: 
 م (ماجستري). 2017هـ،  1439

 
هـ)؛ حتقيق هشام بن الغايل    507حممد بن طاهر بن القيسراين املقدسي (ت    /التسميةمسألة  

 م. 2019هـ،   1441؟: دار إحياء للنشر والتوزيع،  -الغماري.
 

يف  االقتصادية  اإل  املقاطعة  الفقه  فقهيةي:  سالمضوء  العطار.  /دراسة  عبدالفتاح   - مىن 
 ). راهدكتو م ( 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
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)؛ تعريب هـ  1340أمحد رضا خان الربيلوي (ت    /النور والضياء يف أحكام بعض األمساء
 ص. 113م،   2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -وحتقيق أزهار أمحد األجمدي.

 يليه له: إمساع األربعني يف شفاعة سيد احملبوبني، املعروف بـ (األربعون الرضوية). 
 

 املسلمةفقه املرأة 

 (املوضوعات املتخصصة يف مكا�ا)
إربد:   -مراد شبوب. /معامل وحتد�ت :إسهامات املرأة املغربية األندلسية يف الرتاث الفقهي

 م.  2019هـ،  1441عامل الكتب احلديث، 
 

 / تسوية املرأة ابلرحل: اختصاصات املرأة الفقهية وأثرها فيما يناط هبا من األعمال العامة
 م. 2019هـ،  1441مكة املكرمة: دار سلف،  -هللا بن عبدالعظيم خوجة.لطف 

 
هود الدولية يف مواجهة العنف ضد املرأة: دراسة مقارنة بني القانون الدويل والشريعة  اجل
  2018هـ،    1439اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،    -.جناة علي عقيل سالمية/  اإل
 ص.  612م، 

 
  مكتبة دار احلجاز، [القاهرة]:    -حممد بن عواد العنزي.  / التربج والسفورالدّر املنثور يف حترمي

 م.  2019هـ،  1440
 

املنيا:    -نورا دومي املوزيري.  /العرف وتطبيقاته املعاصرة يف املستجدات الفقهية اخلاصة ابملرأة
 ص (ماجستري). 427م،  2019هـ،   1440جامعة املنيا، 

 
 جوزاء بنت ابدي العصيمي.  /النسائية من منظور شرعيعمل املرأة يف املشاغل 

العربية الصادرة عن جامعة األمرية نورة بنت   العلوم الشرعية واللغة  حبث حمكم نشر يف جملة 
 . 343 – 299هـ) ص  1438(ربيع اآلخر  1عبدالرمحن ابلر�ض ع 
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مجعية    ديب:  - .عبداحلميد ظفر احلسن  /املستجدات الفقهية املتعلقة ابملرأة يف ابب العبادات

 م. 2019هـ،  1441، دار الرب
 
تعاىلمن تيمية رمحه هللا  ابن  النساء يف   اذج من ترجيحات شيخ اإلسالم  املتعلقة أبحكام 

فتاواه جمموع  خالل  من  املعامالت  أمحد  / أبواب  احلسن  ظفر  مركز   -.عائشة  الكويت: 
 ص.   98م،  2019هـ،  1440املخطوطات والرتاث والواثئق، 

 
 أصول الفقه

 
 هـ) 1340(حىت وفيات  الكتب القدمية 

اعتىن به أمحد  هـ)؛    344نظام الدين أمحد بن حممد الشاشي احلنفي (ت    /أصول الشاشي
 ص.   416م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار اإلميان واملعرفة،  -حممود العتموين.

 . حممد فيض احلسن الكنكوهي /عمدة احلواشي على أصول الشاشي :ومعه
 

  / الفقه على مذهب مالك بن أنس والرواة اجلِلَّة من أصحابه رمحهم هللاأصول الفتيا يف  
 - مي.)؛ حتقيق حممد العلَ هـ  366ت بعد  (حممد بن احلارث اخلشين األسدي  أليب عبد هللا  

 م. 2019هـ،  1440الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، 
 

  هـ)؛  1088كفي (ت  حممد بن علي احلصعالء الدين  إفاضة األنوار على أصول املنار/  
 م.  2019هـ،  1440الرابط: دار القلم،  -حققه أبو بكر حممد العيش.

 
  / هـ)  1155(ت   يمحد بن مبارك السجلماسأ  /داللة العام  قيل يف   فهام بسماع ما�رة األإ

 م (ماجستري).  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -ابتسام القيسي بنت صبحي.
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حيىي  /األصولعلم  ىل معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤل يف إالعقول  ياهلادية لذو نوار األ
 .هـ) 1061(ت  الزيدي يحابس الصعد

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 هـ).  794حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي (ت  /البحر احمليط، يف أصول الفقه
 هـ، ...  1440جامعة امللك سعود ابلر�ض، دراسته وحتقيقه يف 

 
(ت   اخلطيب س الدين حممد بن حممد الشربيين مش /لفاظ مجع اجلوامعأ حلّ  البدر الطالع يف 

 هـ).  977
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
ي  قوام الدين حممد بن حممد السنجار   / ي)صول البزدو أشرح  (  صولشرح األ   بيان الوصول يف 

 هـ).  749ي (ت احلنف يالكاك
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
جالل الدين عبدالرمحن ابن سراج الدين عمر بن حتفة الطالب بنظم أصول ابن احلاجب/  

  1441ان: الدار األثرية،  املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم؛ عمّ   -.هـ)  824رسالن البلقيين (ت  
 م. 2019هـ، 

يليها شرحها املسمى إبرشاد الراغب، ويتضمن بيان اختيارات السراج البلقيين األصولية/ صنعة  
 . مشهور بن حسن آل سلمان

 
أليب احلسن    / حتقيق الكلمات يف األصول الفقهيات: خمتصر الورقات مع احلواشي املهمات

البكري   بن حممد  احملالوي.  هـ)؛ حتقيق  952الصّديقي (ت  حممد  فتحي  مصر:    -إبراهيم 
 م.  2019هـ،  1441أصول للنشر، 
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هـ)؛    656(ت  الشافعي  شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين  ختريج الفروع على األصول/  
الشاغول.ت عبدالرمحن  حممد  وتدقيق  للرتاث،    -عليق  األزهرية  املكتبة  هـ،    1439القاهرة: 

   ص. 252م،  2018
 

 741أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب (ت    /تقريب الوصول إىل علم األصول
الشويلة. مروان  رامي  أمحد  املبني،    -هـ)؛ حتقيق  النور  دار  م،    2019هـ،    1440عّمان: 

 ص. 238
 

 هـ).  7(ق  رزجنايناأل يعمر بن عبد احملسن اللخم/يصول البزدو أالتكميل شرح  
 هـ، ...  1438وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسته 

 
الفروع على األصول الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي (ت    / التمهيد يف ختريج  مجال 

 2019هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ حتقيق حممد حسن إمساعيل.هـ)  772
 ص.  672م، 

 
وف بكوكسي ر حممد لطف هللا األرضرومي، املعأليب  األصول/  ىل علم  إتنقيح تقريب الوصول  

 -هـ)؛ تقدمي وضبط حلسن بن علي الرحايل، مصطفى عكلي التمركويت.  1202كور (ت  
 ص.   180م،  2019هـ،  1440الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، 

 
هـ)؛ حتقيق    684شهاب الدين أمحد بن إدريس الَقرايف (ت    /تنقيح الفصول يف علم األصول

   . هـ1440أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،  الكويت:    -سعد بن عد�ن اخلَضاري. 
 م. 2019هـ،  1441الدار البيضاء: دار املذهب،  -وبتحقيق أمحد عبدالكرمي جنيب.

 
صطالحي احلنفية  افقه اجلامع بني  يسري التحرير: شرح على كتاب التحرير يف أصول الت

أبمري  بن حممود، املعروف  شرح حممد أمني  مام اإلسكندري/  اهل  بنوالشافعية لكمال الدين  
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القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -.؛ حققه حممد خبيت املطيعيهـ)  972(ت    ابدشاه احلنفي
 مج.   2جـ يف  4م،  2017هـ،  1438

 
هـ)؛ علق    771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت    /مجع اجلوامع يف أصول الفقه

إبراهيم. خليل  عبداملنعم  العلمية،    -عليه  الكتب  دار  م،    2019هـ،    1440بريوت: 
 ص. 144

 
محد بن  أشهاب الدين    على الورقات/  يعلى شرح احملل  يحاشية ابن عبد احلق السنباط

 ). هـ 999 ت ( يالشافع  يعبداحلق السنباط
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
صول شرح مرقاة  ة األآ على مر   هـ)  1165، ت  بن رسول  (حممد بن ويلي  زمري حاشية اإل

 . هـ) 885(ت منال خسرو  الوصول للعالمة
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 )  أصول فقه(
 

 .مام احلرمنيعلى الورقات إل يعلى شرح احملل يحاشية عبادة العدو 
 هـ، ...  1440ابلقاهرة، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر 

 . هـ) 1193(ت   ياملالك يالعدو  يحممد بن عبادة بن بر 
 

هـ)؛ حتقيق   940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا (ت  حاشية على التلويح/  
 م (دكتوراه).   2019هـ،    1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - حسن بن حنش الزهراين.

 
 هـ).  1162ي (ت نقرو األبن رجب فيض هللا  /صولة األآ ىل مر إ حاشية مدارج الوصول 

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
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 )  أصول فقه(
 

حممد صادق بن حممد سليم العطار    /الرسالة الرافعة للنقاب عن الفرق بني العلل واألسباب
 أشرف بن حممود بن عقلة بين كنانة. هـ)؛ حتقيق  1324الشافعي (ت حنو 

  1439(  1جـ  183يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية (املدينة املنورة) ملحق ع    ت نشر 
 . 560 –  465هـ) ص 
يف كتاب عن معهد املخطوطات وإحياء الرتاث اإلسالمي التابع جلامعة أم القرى،   ت مث صدر 
 م.  2020هـ،  1441

 
 906  (ت   يوسف بن حسني الرومي الكرماسيت احلنفيزبدة الوصول إىل عمدة األصول/  

الر�ض: دار    -.ه وعلق عليه مصطفى حممود األزهري، حممد حسني الدمياطي نص   ؛ ضبط )هـ
 ص.  496م،  2018هـ،  1439القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، ابن 

 
الوصول  سلَّ  من  إ م  الضروري  الفقه)ىل  أصول  يف  الورقات  (نظم  بن    /األصول  حممد 

بريوت: دار    -هـ)؛ مجع وإعداد وحتقيق حممد شايب شريف.  1339عبدالرمحن الديسي (ت  
 ص.  105م،  2019هـ،  1440ابن حزم، 
 املسمى النصح املبذول لقرّاء سلَّم الوصول/ للمؤلف نفسه.يليه شرحه 

 
األصول علم  إىل  الوصول  اآلقحصاري  /مست  عالء   هـ)؛  1025(ت    حسن  ضبط 

 م. 2019هـ؟،  1440القاهرة: دار اإلحسان،  -.عبداحلميد
 

 ). هـ 776(ت  ابلنقره كار  املعروف ،عبد هللا بن حممد النيسابورى  /صولتنقيح األشرح 
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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العباد على منت الورقات وشرحها للجالل   هـ]  992[ت  ي  الشرح الصغري البن قاسم 
 م (ماجستري)   2017هـ،    1438طنطا: جامعة األزهر،    -حتقيق هباء جعفر الغريب.ي/  احملل

 
  1315حممد بن حممد بن حسن األهدل (ت  يف نظم قسمي اخلطاب/    شرح طرفة الطالب

 م.  2019هـ،  1441الكويت: دار الظاهرية،  -.أمحد عمر األهدل هـ)؛ حتقيق
 خطاب التكليف وخطاب الوضع وأقسامهما)  ، املباحث األصولية  (من

 
  883املقدسي احلنبلي (ت  اجلراعي  تقي الدين أبو بكر بن زيد  شرح خمتصر أصول الفقه/  

 -.عبد الرمحن علي احلطاب ،  اسحممد بن عوض روّ ،  القايدي عبد العزيز حممدحتقيق  هـ)؛  
 مج.  3م،  2019، هـ 1440لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت: 

 
 شرح خمتصر التّباين على املنار يف أصول الفقه.

 هـ، ...  1438بطنطا، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر 
  ) هـ  793(ت    اينبَّ التـَّ   ي محد بن يوسف الثري أشرح العالمة جالل الدين بن  كما ورد بعنوان:  

 هـ). 710(ت  يمام النسفعلى املنار لإل
 

هـ)؛ حتقيق شعبان   1330طه بن أمحد الكوراين (ت    /شرح خمتصر املنار يف أصول الفقه
 ص.   120م،  2017هـ،  1438السالم، القاهرة: دار  -.3ط -حممد إمساعيل.

 
املعروف اببن  ،  الدين عبد القادر بن هباء /مل البن احلاجبل واألؤ شرح خمتصر منتهى الس 

 هـ).  1100 ت ( عبداهلادي العمري الدمشقي الشافعي
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 (أخذت امسه من "خالصة األثر") 
 

 هـ).  1068(ت   يبكر املرعش  أيبعبد الرحيم بن  / حبرملتقى األشرح 
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 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

 ).هـ776(ت    ابلنقره كار   املعروف  ،عبد هللا بن حممد النيسابورىشرح املنار يف أصول الفقه/  
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 هـ) 710لنسفي، ت ا  أليب الربكات  (منار األنوار
 

عز الدين يوسف بن احلسن احللواين التربيزي (ت    / شرح منهاج الوصول إىل علم األصول
 هـ).  802

 هـ،...  1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة، وحتقيقه دراسته 
 و"منهاج الوصول" للبيضاوي. 

 
حممد بن    /والرأي والتقليد واالستحسان والتعليلالصادع يف الرد على من قال ابلقياس  

املدينة املنورة:    - هـ)؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.  456علي بن حزم الظاهري (ت  
 م. 2019هـ،  1441دار اإلمام مسلم؛ عّمان: الدار األثرية، 

 وبذيله:  
 حزم".  هـ) يف كتابه "التنبيه على شذوذ ابن  486تعقبات عيسى بن سهل اجلياين (ت 

هـ) يف "ملخص تلخيص ابن عريب إلبطال   748تنكيتات اإلمام حممد بن أمحد الذهيب (ت  
 الرأي والقياس البن حزم". 

 
 هـ).  1161ي (ت ين السهالو دنظام الدين بن قطب ال /شرح املنار الصبح الصادق 

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

إبراهيم بن حممد ابقر املوسوي القزويين، املعروف بصاحب الضوابط  حممد    /ضوابط األصول
م،    2018هـ،    1439العراق: العتبة احلسينية،    -هـ)؛ حتقيق مهدي الرجائي.  1262(ت  

 مج.6
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 ي العامر   يحممد بن حممد الغز   الربكات بدر الدين  أليب  / شرح الدرر اللوامع  العقد اجلامع يف 

 هـ).  984(ت 
 هـ، ...  1439وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسته 

 
هـ)؛   926زين الدين زكر� بن حممد األنصاري (ت    /غاية الوصول إىل شرح لّب األصول
 م. 2019هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  -حتقيق حسام الدين عبدهللا سليمان.

 
الفقه أصول  األوسط يف  بن    /قطعة من كتاب  بن علي  أمحد  الفتح  البغدادي  أليب  برهان 

الكويت: أسفار لنشر    -.اعتىن به ونظر فيه عد�ن بن فهد العبيات هـ)؛    518(ت    الشافعي
 م.  2019هـ،  1441نفيس الكتب والرسائل العلمية، 

 كتاب املذكور) ال(لعله اجلزء الثاين من 
 

  البخاري   عالء الدين عبد العزيز بن أمحد  /كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي
عمر.  730(ت   حممد  حممود  عبدهللا  حواشيه  وضع  العلمية،    - هـ)؛  الكتب  دار  بريوت: 

 مج.  4م،  2019هـ،  1440
 
الزركشي (ت بن هبادر  حممد بن عبدهللا   /قطة العجالن: أصول فقه، حكمة، منطق، توحيدل

عبدهللا هـ)؛ راجعه وصححه بشري    1332؛ شرحه حممد مجال الدين القامسي (ت  هـ)  794
 ص.  184م،  2018هـ،  1439القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -علي.

 
حممود هـ)؛ حتقيق    476(ت    إبراهيم بن علي الشريازي سحاقإ أليب  اللمع يف أصول الفقه/

   ص.  576 م، 2018هـ،  1439القاهرة: املكتبة التوفيقية،  -.حسني أبو خلف
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على   الفقه  أصول  مقدمة يف  اهلجرةاللمع:  دار  إمام  علي   / مذهب  بن  عمر  الدين  اتج 
(ت   جنيب.  حتقيقهـ)؛    734الفاكهاين  عبدالكرمي  بن  جنيبويه  [إستانبول]:    -أمحد  مركز 

 ص.  80م،   2017هـ،  1438، للمخطوطات وخدمة الرتاث 
 

 726مجال الدين حسن بن يوسف بن املطهر احلّلي (ت  مبادئ الوصول إىل علم األصول/  
 ص.  273م،  2017هـ،  1438ليدن: بريل،  -ترمجة أجمد حسن شاه نقوي.هـ)؛ 

  .ابللغة العربية مع ترمجة إجنليزية متوازية على صفحات متقابلة
 

عبدهللا بن احلاج إبراهيم   /(يف أصول الفقه)مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود  منت منظومة  
) الشنقيطي  دار    -.هـ)  1230  ت العلوي  حزم،  بريوت:  م،    2019هـ،    1440ابن 

 ص. 158
 )نظم فيها كتاب مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي(
 

الفقه الورقات يف أصول  اجلويين (ت   /منت  بن عبدهللا  املعايل عبدامللك  أيب  احلرمني  إلمام 
 ص.  64م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -.6ط -هـ). 478

 )هـ 1339حممد بن عبدالرمحن الديسي (ت  /الفقهيليه: نظم الورقات يف أصول 
 

تعليقات  مع  األصول،  علم  يف  والفوائد،  الروائق  وجوامع  والقواعد  احلقائق  جمامع 
اخلادمي (ت    /وتقييدات بن مصطفى  به    1176حممد  اعتىن    - حممد �سر شاهني.هـ)؛ 

 ص.  248م،  2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني، 
 

اعتىن به  هـ)    6ق  (  أليب املظفر حممد بن سعد اخلُواري الشافعي  / علم األصول احملصول يف  
العلمية،    أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  الكويت:  -.يَّات بَـ العُ بن فهد  عد�ن   ونظر فيه
 م.  2019هـ،  1441

 تعليقة على املستصفى أليب حامد الغزايل على رسم الفقهاء. 
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  -هـ)؛ حتقيق حممد بن �صر العجمي.  324سني اِخلَرقي (ت  عمر بن احل  /املختصر يف الفقه

 م.  2019هـ،  1440دمشق: دار النوادر،  -.3ط
 

هـ)؛ دراسة وحتقيق وشرح   808طاهر بن حسن بن حبيب احلليب (ت    /خمتصر منت املنار
 م.  2019هـ،  1440عّمان: دار النور املبني،  -إمساعيل عبد عباس اجلميلي.

(وهذا اختصره ابن حبيب، وله كتاب آخر علق فيه على املنار، صدر بتحقيق اجلميلي نفسه 
 ) املقتبس املختار من نور املنارعن اجملمع الفقهي العراقي بعنوان: 

 
 1215أليب هادي حممد بن أمحد اجلوهري (ت    /مرقى الوصول إىل معىن األصويل واألصول

 م.2019هـ،  1440لقاهرة: دار اإلحسان، ا -هـ)؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصار.
 هـ).  1227يليه: تقييدات على مسألة األصويل/ عبدهللا بن حجازي الشرقاوي (ت 

 يليه: حلية ذوي األفهام بتحقيق داللة العام/ للجوهري. 
 
ت  لقاضي أيب عبدهللا احلسني بن علي الصيمري احلنفي (ل  /سائل اخلالف يف أصول الفقهم

أوغلو كرميوف  ؛هـ)  436 فكرت  مقصد  الكتب الكويت:    - .حتقيق  نفيس  لنشر  أسفار 
 م. 2019هـ،   1441العلمية،  والرسائل

 .وقف منصور يوسف اخلليفي للخريات طبع بتمويل من 
 

 هـ).  691عمر بن حممد اخلبازي (ت  /املغين يف األصول
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
يف أصول    مللتقطات من حاشية الكمال ابن أيب شريف على شرح مجع اجلوامع للمحليا

عّمان:    -هـ)؛ حتقيق يوسف رضوان اللكود.  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين (ت    /الفقه
 م. 2019هـ،  1441دار الفتح، 
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وشجَّره حققه  هـ)؛    710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي (ت  يف أصول الفقه/    املنار

 م.  2019، هـ؟ 1441إستانبول: دار اخلري اإلسالمية،  -.طارق صرييف
 

 1332نور الدين عبدهللا بن محيد الساملي (ت    /منظومة أنوار العقول يف معرفة األصول
بركاء، ُعمان:    - ، مزيدة تنقيًحا.3ط  -التدقيق النحوي والعروضي: عامر بن املّر الصبحي.هـ)؛  

 م.  2019هـ،  1440مكتبة خزائن اآلاثر، 
 (فقه اإلابضية) 

 
حممد بن  لعالء الدين مشس النظر أيب بكرميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه/ 

السمرقندي (ق   السعدي.  عبدامللك هـ)؛ حتقيق    6أمحد  النور    -بن عبدالرمحن  عّمان: دار 
 ص.  1146م،  2018هـ،  1439املبني، 

 
الوصول  ميسَّ  لبّ إر  الدين    /صولاأل  ىل  الكازروينعفيف  بن حسن  (ق  احلنف  عبد هللا  ي 
   هـ).11

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

هـ)؛   771حممد بن احلسن بن يوسف احلّلي (ت    /�اية املأمول يف شرح مبادئ الوصول 
 م.  2018هـ،  1439اببل: العتبة احلسينية،  -حتقيق محيد رمح احللي.
 (يف أصول فقه الشيعة)

 
نور الدين علي بن حممد األمشوين (ت   /شرح ملع اللوامع نظم مجع اجلوامعيف  مهع اهلوامع  

 هـ). 929
 هـ،...  1439ابلقاهرة، يف جامعة األزهر وحتقيقه دراسته 
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 هـ)  1341الكتب احلديثة (من وفيات 
 (تشمل دراسات يف األصول) 

فارس بن    /اآلراء األصولية البن أيب مجرة املالكي من خالل كتابه "هبجة النفوس وحتليها"
 (ماجستري).  م 2018، هـ 1439بريدة: جامعة القصيم،  -.محد الركف

 
 /دراسة تطبيقية مقارنة:  هـ)  320  (تي  بن خريان الشافع  يعل  أيبمام  صولية لإل راء األاآل

 م (ماجستري). 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -فاطمة أمحد الصابر.
 

تطبيقية/   نظرية  دراسة  املعاصرة:  الفتاوى  توجيه  وأثره يف  املناط  بتحقيق  مسرية  االجتهاد 
 م (أصله رسالة دكتوراه). 2019هـ،  1440دمشق: مؤسسة الرسالة،  -الغايل.

 
عبدالقادر النعمان رضي هللا عنه/    االجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية وعند أيب حنيفة

ص (أصله    504م،    2019هـ؟،    1441ت: دار الكتب العلمية،  بريو   -حممد القيسي.
 رسالة جامعية). 

 
 .دراسة تطبيقية على صحيح ابن خزمية  :صوليني مجال عند األاإل

 هـ،...  1439، ابملنصورةدراسته يف جامعة األزهر 
 

  / تطبيقيةدراسة فقهية أتصيلية  ي:  سالمالفقه اإل  حكام الدائرة بني التعبد والتعليل يف األ
 م (دكتوراه).  2016هـ،   1438طنطا: جامعة األزهر،  -حامد السيد املزين.

 
دراسة علمية فقهية توثيقية ألسباب اختالف الفقهاء   :األسباب والنتائج   ختالف الفقهاء:ا

مع بيان آراء املستشرقني وتفنيدها وما يرتتب على ذلك من نتائج علمية ختدم واقع األمة 
 . ص  540م،    2019هـ،    1440دمشق: دار الدقاق،    -.ضر أمحد شحرورخ  اإلسالمية/
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القنيطرة، املغرب: جامعة   -عبدالغين ادعيكل. /االختالف يف العلة وأثره يف الفقه اإلسالمي
 (دكتوراه).  م 2018هـ،  1440ابن طفيل، 

 
اإلخالل ابلنقل يف مسائل أصول الفقه: االجتهاد والتقليد والفتيا والتعارض والرتجيح:  

حتليلية/   استقرائية  الفوزان.دراسة  علي  طارق  اإلسالمية،    -حممد  اجلامعة  املنورة:  املدينة 
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1441

 
 .دراسة تطبيقية على صحيح مسلم: صوليني االستثناء عند األ

 هـ،... 1438يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  جمموعة من طلبة الدراسات العليادرسه 
 

الفقه القانونية  -بالل األنصاري.  /أصول  القومي لإلصدارات  املركز  هـ،   1440،  القاهرة: 
 ص.  151م،  2019

 
عّمان: أروقة للدراسات   -هـ).  1435(ت    روشيسليمان حممد اجلُ   /أصـول الفقـه اإلسالمي

 ص.  380م،  2019هـ،  1441والنشر، 
 

أصول املذهب املالكي: املصلحة املرسلة ومراعاة اخلالف منوذًجا: ندوات اجمللس العلمي  
 م.  2019هـ،  1440زاكورة، املغرب: اجمللس العلمي،  -.احمللي بزاكورة

 
 هـ).  279(ت  يدراسة وتطبيق على سنن الرتمذ : صويلاالستثناء األ

 هـ، ...  1438دراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

صول الفقه من خالل أ  راؤه يف آ و   هـ)  923  (ت  شهاب الدين القسطالين  مام احلافظاإل
السار "إ  كتابه البخار   يرشاد  القاهرة:   -"/ رحيق جنيب حممد مصطفى.يلشرح صحيح 

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439جامعة األزهر، 
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الر�ض: الرتاث   - هبة حممد خالد منصور.اإلنكار عند األصوليني وعالقته ابألدلة الشرعية/  

 م (أصله رسالة جامعية). 2019هـ،  1440الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 
 

  1439األزهر،  القاهرة: جامعة    -غفران املزروع بنت هشام.  /صول الفقهأ  ثره يف أالتأويل و 
 دكتوراه). م ( 2017هـ، 

 
عّمان: دار    -عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي.  / التجديد الفقهي: الضوابط والضرورات

 م. 2018هـ،  1439النور املبني، 
 يليه له: االجتهاد والفتوى: أركا�ما وشروطهما وجماالهتما. 

 يليهما له: أثر الفتوى يف وحدة األمة. 
 

  - صربية علي صاحل.  /البحث األصويل: الشيخ املظفر والدكتور الزملي أمنوذًجا التجديد يف 
 م.  2019هـ،  1440دمشق: دار العصماء، 

 
الفقه أصول  دراسة  املنهج يف  النفائس،    -نعمان جغيم.  /جتديد  دار  هـ،    1440عّمان: 

 م.2019
 

بشرى أمحد     /أصولية تطبيقيةجتهاد عند اإلمام الشاطيب: دراسة  حتقيق املناط وأثره يف اال 
 ). ماجستريص ( 127م،  2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة،  -فكري.

 
"/  البيان"يف كتابه    )هـ  558  ت(الشافعي    ريج الفروع على األصول عند اإلمام العمراين خت

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -خالد إمساعيل حممد.
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حممد   /دراسة فقهية:  بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة عند التعارض يالرتجيح الفقه
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عبداملعز سيد.

 
القاهرة: الوابل الصيب للدراسات    -.حممد عبدهللا اجلهين  /سهيل الوصول إىل علم األصولت

 ص.  270م،  2019هـ،  1440والنشر، 
 

تطبيقية/   نقدية  دراسة  املعاصر:  الفقهي  االجتهاد  يف  الواقع  بوتوادي.تسويغ    - حسناء 
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440أغادير: جامعة ابن زهر، 

 
تطور الفكر األصويل عند املتكلمني: دراسة نظرية أتصيلية حلركة تدوين أصول الفقه عند  

إبراهيم    /املتكلمني املبني،    -احلسنات.أمحد  النور  دار  م،    2017هـ،    1438عّمان: 
 ص. 428

 
أبو   -حممد إلياس املراكشي.  /ختالف الفقهيتطور املنهج األصويل عند املالكية وأثره يف اال

 ص.  987م،  2018هـ،  1439ظيب، 
 

 -.حممد الركراكي  /حبث يف قواعد اجلمع والرتجيح   :تعارض الدالالت يف الرب�مج األصويل
 م. 2020هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث، 

 
عن الفقهي  البغدادي    دالتعليل  عبدالوهاب  خالل كتابه    ) هـ  422ت  (القاضي  من 

هـ،    1439القاهرة: دار الكلمة،    -سعيد الشوية."/  اإلشراف على نكت مسائل اخلالف"
 ص.  243م،  2018

 
الفقهاء الختالف  األصولية  رشد  ابن  وترجيحات  السامرائي.  /تعليالت  فاضل   -حممد 

 م.  2019هـ،  1440دمشق: دار العصماء، 
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 /صولية تطبيقية مقارنةأدراسة    :ثره يف اختالف الفقهاءأصوليني و تفاوت ثبوت اخلرب عند األ 

 م. 2020هـ،   1441عّمان: دار النفائس،  -حممد حسن األمحد.
 

عّمان: دار    -بالل فيصل البحر.  /تفصيل اجململ يف مرتوك الظاهر وما مل جيِر عليه العمل
 ص.  47م،  2017هـ،  1438النور املبني، 

 
  / التقييد االحتياطي يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة ابلقوانني الوضعية والنظام السعودي

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،  -أريج بنت ربيع الريس.
 

عبدالفتاح بن صاحل قديش  التمذهب: دراسة أتصيلية مقارنة للمسائل املتعلقة ابلتمذهب/ 
 ص.   375م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -اليافعي.

 
مكة املكرمة:    -.عبدالرمحن بن علي احلطاب   إعداد  /اجلامع البهيج ملفردات مقرر التخريج 

 م.  2019هـ،  1441دار طيبة اخلضراء، 
(ختريج الفروع على األصول. ضم مفردات املادة املقررة على طالب كليات الشريعة جبامعات 

 بالد احلرمني).
 

الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف   -سعيد بن حممد الكملي.  /جين الثمرات من نظم الورقات
 ص.   252م،  2019هـ،  1440املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛    -املهدي حممد احلرازي.  /املستفيت وأثره على الفتوىحال  

 ). 2م (صناعة املفيت؛   2019هـ،  1441بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
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  2019هـ،    1440لبيب جنيب عبدهللا،  حصول املسّرات ببيان مهمات مسائل الورقات/  
 ص.  92م، 

 . ه 22/12/1440األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 
 

إعداد وعد بنت عبدهللا الفهد،  احلقيبة التعليمية ملنت مجع اجلوامع: تشجريات وتدريبات/  
فداء هبجت. حممد  بن  الفقهية    -عامر  اجلمعية  الر�ض:  اخلضراء؛  طيبة  دار  املكرمة:  مكة 

 مج.  4م،  2019هـ،  1441السعودية، 
 

الفقه وتطبيقاته  ابلظاهر  بن سيف.  /يةاحلكم  بن عقيل  الشارقة،    - حممد  الشارقة: جامعة 
 ص (دكتوراه).  307م،  2018هـ،  1439

 
اخلريطة األصولية: جداول مهارية لفهم األصول مع حذف الفضول على منهج الرسول  

وسلم  عليه  هللا  العتييب.  /صلى  مسفر  بن  الصميعي،    - أمحد  دار  هـ،    1441الر�ض: 
 م.2019

 
شعبان خليفة    /اثره الفقهيةآ حكام و لفاظ على األطرق ودالالت األ  يف   صويلاخلالف األ
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداخلالق.

 
عبدامللك بن عبدالرمحن   / دالالت األلفاظ يف تفسري النصوص الشرعية وأثرها يف االستنباط

 ص.  210م،  2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني،  -السعدي.
 

القاهرة: جامعة   - سحر حممد العتباين.  /الفروع   ثرها يف أصوليني و الداللة االلتزامية عند األ 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438األزهر، 

 
 .مام مالكصولية تطبيقية من خالل موطأ اإلأدراسة  :صولينيداللة اخلاص عند األ
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 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 . داود  أيبصولية تطبيقية على سنن أدراسة  :داللة العام
 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
النص و  األزهر،   -هدى هبا بنت كاسم.  /اإلسالميالفقه    ثرها يف أداللة  القاهرة: جامعة 

 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438
 

و  العلة  يف أدوران  الشرع  ثره  تطبيقيةأدراسة  ي:  احلكم  مسعود.  /صولية  عابدين    - جنالء 
 ).ماجستريم ( 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 ي.صولية تطبيقية على سنن الرتمذأ دراسة  :الرخص الشرعية

 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

أمساء    /نسأمام مالك بن  كتاب املوطأ لإل صولية تطبيقية على  أدراسة  :  الرخصة الشرعية
 م (ماجستري).  2017هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداملعطي كامل.

 
هشام حممد   /الرد على شبهات املعاصرين: حول مبحث الدالالت من علم أصول الفقه

 ص.  734م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار البشري،  -فتحي مشايل.
 

املقدسي/   قدامة  املناظر البن  وُجنة  الناظر  بتقريب روضة  الزاهر  تقريًبا  الروض  به  اعتىن 
الكبش. حممد  بن  حممود  وشرًحا  اخلضراء،    -وترتيًبا  طيبة  دار  املكرمة:  هـ،    1441مكة 

 م.2019
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العاملية للنشر،  [اجليزة]: الدار    -.عبدهللا حممد حممود عبدهللابائك الذهب يف أصول الفقه/  س
   ص.  149م،  2019هـ،  1440

 
؛ تقدمي حممد رجب  هـ)  1366(ت    مصطفى عبد الرازق  /واضع علم أصول الفقهالشافعي  

 ص.   180م،  2019هـ،  1440[القاهرة]: دار القدس العريب،  -.البيومي
 
 ه.حاديث الشرط من كتاب سنن ابن ماجأدراسة تطبيقية على  : صولينيشرط عند األلا

 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  الصلة بني أصول الفقه وعلم الكالم يف مسأليت التحسني والتقبيح وتعليل أفعال هللا تعاىل/
 ص.   386م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -أمحد حلمي حرب.

 
 /الفقه البن قدامة املقدسيالضوء الباهر يف حّل ألفاظ روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول  

 ص.  1394م،  2019هـ،   1440بريوت: دار ابن حزم،  -كاملة الكواري.
 

دمشق: دار   -عبدهللا سعيد ويسي (كرتكي). /ضوابط اإلفتاء يف وسائل االتصال احلديثة
 م. 2019هـ،  1440العصماء، 

 
 -�دية أمحد الربل.  /دراسة فقهية:  قضا� الفقه املعاصرة  لزام به يف ضوابط تقييد املباح واإل
 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
نوازل املهدي    :ضوابط فقه تنزيل األحكام عند املالكية من خالل كتب النوازل الفقهية

م    2019هـ،    1440مراكش: جامعة القاضي عياض،    -العريب الرحايل.ا/  الوزاين منوذجً 
 (دكتوراه). 
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  -صايل أمحد أمارة.  /العالقة بني النص والعقل والواقع وأثرها يف صياغة احلكم الشرعي
 م؟  2018هـ، حنو  1440عّمان: دار املبادرة، حنو 

 
بريوت: مكتبة حسن   -.2ط  -.ويتيحممد علي الش   /القة علم أصول الفقه بعلم الكالمع

 ص.  768م،  2017هـ،  1438العصرية، 
 

الفقهية الرتكي.   /العلل املنصوصة يف آ�ت األحكام وآاثرها  الر�ض:    -أمساء بنت حممد 
 م (ماجستري). 2019هـ،  1440جامعة امللك سعود، 

 
 م؟ 2019هـ،  1441[القاهرة]: الدار العاملية للنشر،  -.خالد راتب /علم أصول الفقه

 
عبدهللا بن حممد بن حيىي  ر، املسمى لباب النقول يف علم األصول/  لم أصول الفقه امليسَّ ع

القاهرة: مكتبة املشارق،    -.؛ حتقيق صالح عبدالتواب سعداوي) هـ  1382  (ت بن حممد  
 ص.  263م،  2017هـ،  1438

 
والفقهاء النحاة  بني  والتعليل  بن حجر.  /العلة  األكادميي،   -حممد  الكتاب  مركز  عّمان: 

 ص.  294، م 2019هـ،  1440
 
؛ حتقيق ودراسة هـ)  1377(ت  سفيان بن حممد الراشدي  جتهاد/  اية اإلرشاد إىل شروط االغ

الراشدي م،   2019هـ،    1441مسقط: مكتبة االستقامة،    -.سعيد بن حيىي بن سفيان 
 ص. 127

 هـ)  1437(وسبق طبعه عام 
 

 /اإلسالمياثر واملعاجلة من منظور الفقه  اآل  :عالموسائل اإل  فتاوى غري املتخصصني يف 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438جامعة األزهر،  -أسيوط. -حممد حممود حسن.
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  1439بار اليوم، خالقاهرة: دار أ -شوقي إبراهيم عالم. /الفتوى واإلفتاء: البناء واملنهجية

 ص.  224م،  2018هـ، 
 

األ و الفروق  يف أصولية  الفقهية  ثرها  استقرائية:  الفروع  املزين.  / دراسة  أمحد    - عبدالناصر 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438جامعة األزهر،  -القاهرة.

 
مركز الفتح    /الفهرس األصويل: فهرس حتليلي خلمسني مرجًعا من مراجع علم أصول الفقه

 م.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: دار املعايل،  -للبحوث والدراسات.
 

اليحصيب   أبو  يالقاض موسى  بن  عياض  حممد  هـ  544(ت  ا  صوليًّ أ  الفضل  جنالء   /(
 دكتوراه). م ( 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -الصغري.

 
بريوت: دار    -. علي حممد بوسلمان اجلبيليالقاموس املوضوعي للمصطلحات األصولية/  

 ص.  603م،  2018هـ،  1439الوالء، 
 (الشيعة)

 
دمشق:    -.حممد معاذ مصطفى اخلن القطعي والظين يف الثبوت والداللة عند األصوليني/  

 ؟م 2019هـ،  1441دار القلم، 
 

الشارقة: جامعة    - إبراهيم عبد اجلنايب.  /قواعد الرتجيح الفقهي وتطبيقاهتا يف النوازل املعاصرة
 ص (دكتوراه).  395م،  2018هـ،  1439الشارقة، 

 
 - إبراهيم أب بن حرمة عبداجلليل العلوي الشنقيطي.  /لقاح العقول من قضا� مفتاح الوصول 

 م.  2019هـ،  1440الرابط: دار األمان، 
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اإلدريسي، املعروف  يب عبدهللا حممد بن أمحد  ألصول  ىل بناء الفروع على األإفتاح الوصول  (م
 . هـ) 771 ت ، ابلشريف التلمساين

 
الفكهاينا الدين  اإلمام اتج  اهلاجري.  /ملباحث األصولية وتطبيقاهتا عند    -سعود عبدهللا 

 ص (ماجستري).   225م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 
 )  هـ 734(هكذا على الرسالة، وهو اتج الدين عمر بن علي الفاكهاين، ت 

 
عّمان:    -.أمين بن مسعد مصطفى  /دراسة أصولية تطبيقية  :جماالته وضوابطه  :د فيهتهَ اجمل

 م. 2019هـ،  1440دار زهران، 
 

  1440عّمان: دار النور املبني،    -حممد عبدالواحد األزهري.األصولية الثالثة/  املختصرات  
 ص.  250م،  2019هـ، 

 وهي:
 "احلفيدة".البلغة املفيدة يف اختصار  

 الورقات املفيدة املسماة ابحلفيدة.
 املعتصر من خمتصر التحرير.

 
الر�ض؛    -.حممد بن حسني اجليزاين  /املدخل إىل الفروق األصولية واملصطلحات والتقاسيم

 ص.  ١١٢ م، 2019هـ،  1440الدمام: دار ابن اجلوزي، 
 

 /السابع والثامن اهلجريني: مجًعا ودراسةاملسائل األصولية يف فتاوى الشافعية خالل القرنني  
 (ماجستري). م 2018، هـ 1439بريدة: جامعة القصيم،  -.آمال بنت إبراهيم التوجيري
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هـ):    792(ت    التفتازاينسعد الدين  املسائل األصولية املتعلقة ابلبالغة العربية يف كتب  
هـ،    1440الكتب العلمية،  بريوت: دار    -حسن بن سعيد الفيفي.  / مجًعا ودراسة وتطبيًقا

 ص (أصله رسالة جامعية).  360م،  2019
 

 املستثنيات ابجتهاد العلماء.
رسائل علمية يف أبواب فقهية من هذا املوضوع، نوقشت يف جامعة امللك سعود ابلر�ض،  

 هـ، ... 1440 – 1437
 

  / املنهج واالختياراتاملستصفى وخمتصراه "الضروري" و"لباب احملصول": دراسة مقارنة يف  
 (ماجستري). م 2018، هـ 1439بريدة: جامعة القصيم،  -.مرمي بنت سليمان املزيين

 
صفية صاحل أبو    /صولية تطبيقيةأدراسة  ة:  املستجدات احلديث  ثرمها يف أاملصاحل واملفاسد و 

 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عسفة.
 

الفقهأ املصنف الفريد يف علم   الدمام: مكتبة   -عبداحلكيم مالك.  /يف ثوبه اجلديد  صول 
 م. 2019هـ؟،  1441املتنيب، 

 
 -أبو بكر علي أمحد.  /بني املرجعية التارخيية واملمارسات املعاصرة  يسالمالفقه اإل  يف   املفيت

 (ماجستري). ص   213م،  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة أسيوط، 
 

 ي.صولية تطبيقية على السنن الكربى للنسائأدراسة :  صولينيمفهوم الشرط عند األ
 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
  / ن الكرمي آ القر   حكام يف �ت األآ صولية تطبيقية على  أدراسة  :  صولينيمفهوم العدد عند األ
 ).ماجستريم ( 2016هـ،  1438األزهر، القاهرة: جامعة  -حكمت علي حامد.
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 ي.صولية تطبيقية على سنن الرتمذأدراسة  :صولينيمفهوم العدد عند األ

 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 ي. صولية تطبيقية على سنن النسائأدراسة : صولينيمفهوم الغاية عند األ
 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
الفقه ومبانيه املبني،    - أمحد حلمي حرب.  /مقاصد أصول  النور  دار  هـ،   1438عّمان: 

 ص.  430م،  2017
 

هـ)؛ حتقيق  1351حممد صادق التربيزي (ت  / صوليةاأليف حتقيق املباحث  ريّةت الغُ الاملقا
الساعدي. حممد  الرتاث،    -ابسم  إلحياء  املرتضى  مركز  هـ،    1438  –   1437النجف: 

 ص.  690م،  2016
  
[اجليزة]: الدار العاملية    - .عبدهللا حممد حممود عبدهللاملقومات التأصيلية إلصدار الفتوى/  ا

 ص.  135، 19م،  2019هـ،  1440للنشر، 
 

صاحل آل طعان    بنأمحد    / جتهاداملالذ يف املعاد يف تتميم السداد يف أحكام التقليد واال
هـ،    1440بريوت: دار روافد،    -.؛ حتقيق حسني منصور الشيخهـ)  1315(ت    البحراين
 ص.  164م،  2019

 (فقه الشيعة)
 
  / والتشريعات القانونية  اإلسالميستنباط األحكام وتطبيقاهتا يف الفقه  املناهج األصولية يف  ا

 ص. 148م،  2017هـ،  1438إربد: عامل الكتاب احلديث،   -ة.هللا حممد البدران عبد
 هـ) 1435(سبق طبعه عام 
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مسفر بن علي    /: دراسة أتصيلية تطبيقيةحكام النوازل الفقهية املعاصرةأمنهج استنباط  

 ص.  794م،  2019هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -القحطاين.
 

املنصورة:    -إبراهيم وفيق شعالن.  /املنهج األصويل عند الشيخ األلباين: دراسة أصولية مقارنة
 م (أصله رسالة ماجستري). 2019هـ،  1440دار اللؤلؤة، 

 
  -عبداحلميد عشاق.  /دراسة يف الوسائل واملقاصد  منهج النقد الفقهي عند اإلمام املازري:

 ص.  274م،  2017هـ،  1438لنشر، أبو ظيب: املوطأ ل -.2ط
  

بريوت: دار القارئ،    -.علي غامن الشويلي  /ستنباط الفقهي ومراحلها عند اإلماميةمنهجية اال
 ص.  332م،  2019هـ،  1440

 
القاهرة: دار الفكر    -أبو بكر حممد الطرابيلي.  /املواز�ت الشرعية بني فقه النص وفقه الواقع 

 ص.  276م،  2019هـ،  1440العريب، 
 

 -مساح حممد درويش.  /الفروع الفقهية  ثرها يف أ صوليني و املوازنة بني املصاحل واملفاسد عند األ
 م (ماجستري). 2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 

 
الفقه أصول  يف  الورقات  شرح  يف  حلساسنة.  /املوافقات  دار    -.2ط  -أحسن  القاهرة: 

 ص.  224م،  2017هـ،  1438السالم، 
 

الكويت: الوزارة،    -إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية بوزارة األوقاف.  /املوسوعة األصولية
 م.  2019هـ،  1440

 اجتهاد. –اجلزء األول: آحاد 
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القاهرة: دار اإلفتاء    -.شوقي إبراهيم عالم  إعداد  /و فهم منهجي إلدارة اخلالف الفقهيحن

 ص.  149م،  2018هـ،  1439املصرية، 
 

هـ)؛    1354عبدالرمحن األخضري بن حممد الغدامسي (ت    /نزهة الثقلني يف ر�ض احلرمني
املاعزي. األمني  عبدالسالم  البحوث   - حتقيق  مركز  ليبيا،  علماء  رابطة  الغرب:  طرابلس 

 اجلامعة األمسرية).  –م. (أصله رسالة ماجستري  2017هـ،   1438والدراسات، 
 

  -حممد سليمان األشقر.  /للمبتدئني مع أسئلة للمناقشة ومتريناتالواضح يف أصول الفقه  
 ص.  312م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار السالم،  -.11ط
 

حسام الدين   /دراسة فقهية تطبيقية مقارنة  الوسطية الشرعية ودورها يف الرتجيح الفقهي:
فرج. والنشر بريوت:    -خليل  للطباعة  العصرية  حسن  م،    2018هـ،    1439،  مكتبة 

 ص. 160
 

 األدلة الشرعية وما يلحق هبا 
 (مصادر التشريع، النصوص الشرعية، العامة، واملتفق عليها، وبعض الفرعية)

احلسن بن  أثر التعارض بني قول النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله يف اختالف الفقهاء/  
 م. 2019هـ،   1440دمشق: مؤسسة الرسالة،  -علي بوكوم.

 
: دراسة تطبيقية من خالل كتاب األشباه والنظائر البن  السنة النبوية يف التقعيد الفقهيأثر  
 م (ماجستري). 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -فهيد محد ملحم. / جنيم

 
واالمتداد النشأة  االسالمي:  الفكر  يف  ومقاصده  الرفعي.  /االجتهاد  الدار    -عبدالسالم 

 ص.  166م،  2018هـ،  1439، البيضاء: الناشر األطلسي
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أبو بكر    /اختالف األصوليني يف أحكام السنة النبوية سنداً ومتناً وأثره يف الفقه اإلسالمي

 ص (ماجستري).  178م،    2018هـ،    1439الشارقة،    الشارقة: جامعة  -عبدالرمحن كمايل.
 

السنة والشيعة تطبيقية مقارنة/  االختالف حول اإلمجاع وحجته بني  أمساء علي : دراسة 
 ص (ماجستري).  286م،  2018هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -اهلجني.

 
هـ،    1440[املدينة املنورة: توزيع دار النصيحة]،    -خالد بن عبدهللا املالك.أدلة األحكام/  

 م. 2019
 

  593االستحسان وتطبيقاته الفقهية عند احلنفية يف كتاب "اهلداية" لإلمام املرغيناين (ت  
 ص.  504م،  2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس،  -حممد تيسري عبدالعال.هـ)/ 

 
القاهرة: دار الفكر    -.ع صادقيوشَ التخصيص عند األصوليني يف القرآن الكرمي والسنة/  

   ص. 323م،  2019هـ،  1440العريب، 
 

وسلم   عليه  هللا  صلى  الرسول  لتصرفات  أصولية  دراسة  السياسية:  النبوية  التصرفات 
  2017هـ،    1438بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر،    -سعد الدين العثماين.  /ابإلمامة

 ص.  464م، 
 

صولية تطبيقية  أ دراسة    :حكاماستنباط األ  ثرها يف أ و  صلى هللا عليه وسلم  تقريرات النيب
 ي.مام البخار على اجلامع الصحيح لإل 

 هــ...  1439دراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
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عبدالرمحن بن عبدالعزيز    /حقيقة كالم رب العاملني بني علماء أصول الفقه وأصول الدين
 ص.  206م،  2017هـ،  1438املدينة املنورة: دار املأثور،  -السديس.

 
وأثرها   رضي هللا عنهم  الختالف اجتهاد الصحابة  هللا عليه وسلم  صلىداللة تقرير النيب  

  1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -. حممود إبراهيم عبد الرزاق اهلييت  /يف اختالف الفقهاء
 ص.  160م،  2018هـ، 

 
 من أصول التشريع إىل حدود القرن الثامن اهلجري، لعرف والشريعة: حبث يف العرف أصًال ا

الر�حيامليالدي/  الرابع عشر   للدراسات واألحباث،   -.سامي  الرابط: مؤمنون بال حدود 
 ص.  630م،  2019هـ،  1441

 
القاهرة : شركة    -.حممد أمني عثمان النواوي  غاية البيان يف القياس على مذهب النعمان/  

 ص.   176م،  2019ه،  1440، الوابل الصيب لإلنتاج والنشر
 

�سر عجيل   / اإلابحة من أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم وتطبيقاهتاالقرائن الدالة على  
 ص.   68م،  2018هـ،  1438الكويت: دار الضياء،  -النشمي.

 
القاهرة:    -، مزيدة منقحة.2ط  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم.قياس الشََّبه عند األصوليني/  

 م. 2019هـ،  1440دار اليسر، 
 

 حيىي عبدهللا السعدي.  /األصولينيقياس العكس عند 
هـ)   1441(حمرم    19حبث طويل حمكم، نشر يف جملة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ع  

 . 208 –  157ص 
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الفقهية وأثره يف األحكام  الفاسد  بن ابقي.  /القياس  املبني،    - مراد جاه  النور  دار  عّمان: 
 ماجستري). ص). (أصله رسالة  960جـ ( 2م،  2019هـ،  1440

 
هـ)؛ حتقيق علي    1233حممد بن عبد النيب األخباري (ت    /كشف القناع عن عور اإلمجاع 

 ص.  119م،  2017هـ،  1438، 2ط -جعفر مكي.
(املؤلف من فرقة األخبارية الشيعية، مسوا بذلك أل�م غري جمتهدين، وأفىت علماء من اإلمامية 

 بقتل علمائهم)
 

[اجليزة]:    -مؤمن حممد عليم.  /ستنباط األحكام الفقهيةاها يف  مسالك العلة يف القياس وأثر 
 ص.   417م،  2019هـ،  1440الدار العاملية للنشر، 

 
مباحث السنة النبوية بني مدرسة ما وراء النهر وبني مدرسة العراق من   املسائل اخلالفية يف 

مقارنةأدراسة  :  احلنفية �بغ.  /صولية  حممد  األزهر،    - مسية  جامعة  هـ،   1438القاهرة: 
 م (ماجستري).  2017

 
كراتشي: جامعة كراتشي،   -حممد شهزاد شيخ.  /مستدالت الفقه احلنفي يف صحيح البخاري

 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439سالمية،  كلية املعارف اإل
 

هـ)؛    1233حممد بن عبد النيب األخباري (ت    / خباراألجتهاد و االنوار يف حتقيق  األمصادر  
 ص.   612م،  2017هـ،  1438، 2ط -حتقيق علي جعفر مكي.

 (املؤلف من فرقة األخبارية الشيعية)
 
يف   جتهاداال   يف   صوليةاأل  ناهج امل عبدالرمحن   /ميال ساإل  التشريع  ابلرأي  بن  عبدامللك 

 ص.  135م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -السعدي.
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  / منهج االستنباط من احلديث النبوي بني احملدِّثني والفقهاء: ابن عبدالّرب وابن رشد منوذجان 
سالة  ص. (أصله ر   860م،    2017هـ؟،    1439القاهرة: دار الكلمة،    -بن عمر خلصاصي.

 علمية). 
 

الر�ض:    -فضل واحد حممد فاروق.  /منهج احلنفية يف االستدالل ابلسنة: دراسة أتصيلية 
 م (ماجستري). 2019هـ،  1440جامعة امللك سعود، 

 
هـ،   1440دمشق: دار العصماء،    -حممد فاضل السامرائي.  /موقف ابن حزم من القياس

 م. 2019
 

 األحكام الشرعية وما يتفرع منها

احلكم الشرعي واألدلة عند اإلمام العيين يف كتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري":  
ودراسة سيف.  /مجًعا  محود  بنت  القصيم،    - نورة  جامعة  م    2018هـ،    1439بريدة: 
 (ماجستري). 

 
 ي.صولية تطبيقية على صحيح البخار أدراسة : حكام الشرعيةعلى األ ي داللة النه

 هـ،...  1438األزهر ابلقاهرة، دراسته يف جامعة 
 

بناء العمران البشري: دراسة أصولية مقاصدية معاصرة  / فقه فروض الكفا�ت وأثره يف 
 ص.  192م،  2017هـ،  1438الرابط: دار األمان،  -هشام ولشكر.

 
خالد عبدالوهاب    /القواعد األصولية واملقاصدية املتعلقة ابلنهي وتطبيقاهتا: مجع ودراسة

 ص (دكتوراه).  418م،  2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة،  -مصطفى.
 
 ي. مام الشافعمسند اإل يف  يلنواها
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 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  -   152(ي  ندلس األ  ي مام مالك رمحه هللا برواية حيىي بن حيىي الليثاإل  أطو م  يف   يالنواه
 . هـ) 234

 هـ،...  1439ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر 
 

بريوت: دار   -حممد احلســــــــن مصــــــــطفى البغا. /الواجب عند علماء األصــــــول وأثره الفقهي
 م. 2019هـ،  1441املقتبس، 

 
 القواعد األصولية

القاهرة: دار العال،    -بالل فيصل البحر.  /أثر القواعد األصولية يف توجيه أحاديث األحكام
 (أصله رسالة جامعية).  ص).   762مج ( 2م،  2014هـ،  1435

 
عّمان: دار النور    -األعظمي.أمحد  ملؤلفه غفران    /أثر القواعد املنطقية يف القواعد األصولية

 ص.  272م،  2018هـ،  1439املبني، 
 

لإلمام  "األّم"  خالل كتاب  من  الفقهية  الفروع  استنباط  يف  األصولية  القواعد  إعمال 
 ودراسة.الشافعي رمحه هللا: مجًعا 

 هـ...  1441مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

من خالل كتاب "املدونة الكربى" لإلمام سحنون، مع    القواعد األصولية عند اإلمام مالك
  1439عّمان: دار النور املبني،    -عبدالرقيب صاحل الشامي.  /تطبيقات من كتاب النكاح

 م.  2018هـ، 
 



44 
 

لية عند الشافعية يف مباحث املطلق واملقيد واجململ واملبني والظاهر واملؤول  القواعد األصو 
ودراسة مجًعا  واملفهوم:  السواط.  /واملنطوق  عايض  بنت  أم   -�دية  جامعة  املكرمة:  مكة 

 م (ماجستري).  2019هـ،  1441القرى، 
 

نوف القواعد األصـــولية عند الشـــافعية يف مبحثي الكتاب العزيز والنســـخ: مجًعا ودراســـة/  
 م (ماجستري). 2019هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بنت علي املالكي.

 
للعالمة    "شرح منهاج الطالبني  النجم الوهاج يف "صولية املستنبطة من كتاب  القواعد األ

  - سندس حممد حممود.  /أصوليةدراسة  ي:  مري موسى بن عيسى الدَّ البقاء    يب أكمال الدين  
 م (ماجستري). 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
القاهرة: جامعة    -أمساء حسن حممد.  /من خالل سورة النساء  صولية وتطبيقاهتاالقواعد األ

 ). دكتوراهم ( 2016هـ،  1438األزهر، 
 (ورسائل أخرى، يف سور غريها)

 
على اـلدّر املخـتار  رد احملـتار كـتاب والفروع املخرجـة عليهـا من خالل  األصـــــــــــولـية  لقواعـد  ا

 م. 2019هـ،  1441بريوت: دار املقتبس،  -إبراهيم حممد اهلرشلي. /البن عابدين
 

 القواعد الفقهية

واملفاسد املصاحل  قواعد  وفروع  أبدلة  األماجد  السعيدان.  /تذكري  راشد  بن   -وليد 
 م. 2019هـ،  1440اإلسكندرية؟: الدار العاملية للنشر، 

 
القَ  الدرة  العدنية شرح  الفقهيةاجلواهر  القواعد  لبيب جنيب غالب.  /دميية نظم   -شرحها 

 م؟ 2019هـ،  1440القاهرة: دار الصاحل، 
 الدرة الَقدميية ملؤلفها علي بن إمساعيل القدميي. 
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قواعد   على  العبادي  العالمة  أب  /الزركشيحاشية  الدين  أمحد  وشهاب  قاسم    العباس  بن 

 هـ)  992(ت  العبادي
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة القصيم بربيدة، 

هـ،    1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد بن ر�ض األمحدضبط نصه واعتىن به  و 
 ص.  736م،  2017

العبادي على كتاب املنثور يف القواعد/ إعداد مجال حاشية العالمة عمر بن إبراهيم  وبعنوان:  
 ص.   654م،  2018هـ،  1439القاهرة: املكتبة التوفيقية،  -.حممود فارع سعيد

 
عّمان: دار    -ملؤلفه غفران أمحد األعظمي.  /وتطبيقاهتا الفقهية  داللة قاعدة األمور مبقاصدها

 ص.  297م،  2018هـ،  1439النور املبني، 
 

املسم الفروق،  القرايف من خالل كتابه  اإلمام  الربوق يف  أ بـ  ىالفروق األصولية عند  نوار 
نقدية الفروق: دراسة حتليلية  الشارقة،   -جهاد مسلم حممد سليم.  /أنواء  الشارقة: جامعة 

 ص (دكتوراه).  401م،  2018هـ،  1439
 

  / ابن رشد اجلد وابن رشد احلفيدفقه الضوابط الكلية وأثره يف استثمار األحكام الفقهية بني  
 م (دكتوراه). 2019هـ،  1440جامعة القاضي عياض، مراكش:  -بـَرّا. إبراهيم

 
عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم    /لقواعد الصغرىاب  املسمى ،لفوائد يف اختصار املقاصدا

املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة:    -هـ)؛ حتقيق أيب بكر حممود عبداهلادي.  660السلمي (ت  
 ص.  127هـ،  1438

 
عبدالعزيز بن   /تطبيقية  قاعدة اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها حمبوب: دراسة تقعيدية

 م. 2019هـ؟،  1440القصيم: املؤلف،  -حممد العويد.
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املنيا:    -مطيع مبارك العجمي.  /: دراسة تطبيقية أتصيليةقاعدة حكم احلاكم يرفع اخلالف

 ص (ماجستري). 256م،  2019هـ،   1440جامعة املنيا، 
 

ضرورة مع  حرام  وال  عجز  مع  واجب  ال  معاصرة:  قاعدة  تطبيقية  سامي   /دراسة  والء 
 م (ماجستري).  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعاطي.

 
القاهرة: د.   -.3ط  -.وآخرين  حممد خمتار مجعة  إعدادقواعد الفقه الكلية: رؤية عصرية/  

 ص.   150م،  2019هـ،  1440ن، 
 

الفقهية السقاف.  /القواعد  عبدهللا  بن  املبني،    - عبدالرمحن  النور  دار  هـ،    1438عّمان: 
 ص.  330م،  2017

 
 / دراسة تطبيقية معاصرةي:  سالمالفقه اإل  القواعد الفقهية الضابطة لالعتدال والوسطية يف 

 م (دكتوراه).  2016هـ،   1438: جامعة األزهر، القاهرة -مسية حممد شاطر.
 

املنيا:    -.فارس سامل العجميالقواعد الفقهية املستخرجة من كتاب شرح مسلم للنووي/  
 ). ماجستريم ( 2019هـ،   1440، جامعة املنيا 

 
عايل    سيد�  / ودراسة  اا وترتيبً شرح التلقني لإلمام املازري مجعً القواعد الفقهية من خالل  

 ص.   171م]،  2018هـ،  1439الرابط: دار األمان، [ -ولد سيدايت بن إمبالة.
 

الكليات الفقهية يف آاثر الصحابة رضي هللا عنهم من خالل مصنف عبد الرزاق ومصنف 
القرى،   -.حنان بنت علي الشهري  /ا ودراسةمجعً :  أيب شيبةابن   مكة املكرمة: جامعة أم 

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440
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  1438عّمان: دار النور املبني،    -رائد عبدهللا املال األحسائي.  /املختصر يف القواعد الفقهية

 ص.   41م،  2017هـ، 
 

الفقهية وأثرها يف استنباط احلكم الشرعي: دراس القواعد  التصنيف يف    /ة مقارنةمناهج 
 ص.  580م،  2018هـ،   1439بريوت: دار القارئ،  -محيد جاسم الغرايب.

 
 املقاصد الشرعية

اجلزائر:    -.عبدهللا حممد زغدودجتاه املقاصدي عند املالكية من خالل املدونة الكربى/  اال
  ص. 393م،  2018هـ،   1439دار النعمان، 

 
هـ،    1439مصر: دار اهلداية،    -حممد نبيل غنامي.حبوث يف مقاصد الشريعة اإلسالمية/  

 ص.  175م،  2018
 

مسعود بداية القاصد إىل علم املقاصد: كتاب تعليمي مبتدئ يف علم مقاصد الشريعة/  
 ص.   195م،  2017هـ،  1438د. م. ن،  -صربي.

 املقاصد، ومعه الورقات يف علم املقاصد.طبعة أخرى بعنوان: بداية القاصد إىل علم 
 
: املغرب بين مالل،    -.بكر حممد العيش  أبو  /دراسة يف البناء النظري  :لتأويل املقاصديا

سليمان جامعة موالي  اآلداب ،  السلطان  اإلنسانية كلية  م    2019هـ،    1440،  والعلوم 
 (دكتوراه). 

 
صاحل بن عبدهللا  تبصرة القاصد إىل علم املقاصد: مقدمة وجيزة يف مقاصد الشريعة العزيزة/  

 ص.  18العصيمي، 
 (نسخة إلكرتونية نشرت بتواريخ خمتلفة) 
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التكا الشريعة ومقاصد خطاب  السيد مصطفى  /يفللتعريف مبقاصد  دمشق: دار   -.منر 

 ص.  319م،  2018هـ،  1439الدقاق، 
 

  1441الر�ض: مكتبة العبيكان،    -عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن ربيعة.  /مقاصد الشارع علم  
 ص.  369م،  2019هـ، 

 
  1441الر�ض: إثراء املتون،    -.فيصل بن سعود احللييب  /علم مقاصد الشريعة اإلسالمية

 م؟ 2019، هـ
 

  1441عّمان: دار أجمد،    -قاسم صاحل العاين.  /علم مقاصد الشريعة بني النظرية والتطبيق
 م. 2019هـ، 

 
  1441إربد: عامل الكتب احلديث،    -. شعيب أمحد ملدىالفكر املقاصدي عند ابن تيمية/  

 م. 2019هـ، 
 

النبوية هــ،    1440،  القاهرة: وزارة األوقاف  - .حممد خمتار مجعة  / الفهم املقاصدي للسنة 
 ص.  92، م 2019

 
 م. 2019هـ،  1440 عّمان: دار النفائس، -نعمان جغيم. / مقاصد الشريعةاحملرر يف 

 
املعاصر اإلسالمي  الفقه  يف  تطبيقية  ومناذج  وآاثرها  مفهومها  احلاجية:  حممود   /املقاصد 

 ص (ماجستري).   135م،    2017هـ،    1438جامعة الشارقة،  الشارقة:    -عبداملوىل عمارة.
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  1439القاهرة: روابط للنشر،    -.حممد ممدوحمقاصد الشريعة اإلسالمية عند ابن تيمية/  
 ص.  407م،  2018هـ، 

 
القاهرة: دار السالم،   -.2ط  -أمحد وفاق بن خمتار.  /مقاصد الشريعة عند اإلمام الشافعي

 ص (أصله رسالة دكتوراه).  488م،  2019هـ،  1440
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -عبري السعيد عزام.ا/   وتطبيقً احلنفية أتصيًال مقاصد الشريعة عند  
 ). دكتوراهم ( 2018هـ،  1439

 
واإلعمال اجملال  عنهم:  رضوان هللا  الصحابة  عند  الشريعة  حممد    / مقاصد  بن  عبدالعزيز 

 م.  2019هـ؟،  1440القصيم: املؤلف،   -العويد.
 

الشريعة   يف  الضرورية  البلوشي  /اإلسالميةاملقاصد  عيسى  الشؤون  ديب:    -.�صر  دائرة 
 ص.  124م،  2018هـ،  1439،  اإلسالمية والعمل اخلريي

 
 العبادات

 
 العبادات (عام)

 -سيدي حممد جنيب العلوي.  /أحكام األهلَّة يف ضوء القواعد الفلكية والضوابط الشرعية
 م.  2019هـ،  1441املغرب: مؤسسة آفاق، 

 
حممود احلسن حممد موال� أنوار   /التيامن والتياسر يف العبادات: دراسة فقهية مقارنةأحكام 

 ص (ماجستري).  171م،   2017هـ،  1438الشارقة: جامعة الشارقة،  -هللا.
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  -.2ط  -علي بن أمحد جممل.  /عتدال واإلنصاف يف فقه العباداتإرشاد الثقات إىل �ج اال
 ص.  217م،   2019هـ،  1440الوليد، صنعاء: مكتبة خالد بن 

 (فقه زيدي) 
 

دراسة حتليلية العبادات:  الفقهية يف ابب  العريب  ابن   - طارق حممد مظفر.  /استدراكات 
 ص (دكتوراه).  340م،  2017هـ،  1438الشارقة،   الشارقة: جامعة

 
منرية    /واجلهادتطبيقات القواعد الفقهية املتعلقة أبحكام املعاق يف الزكاة والصيام واحلج  

 م (ماجستري).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،  -إبراهيم اخلضريي.
 

  -مسر محدي حممد.  /دراسة فقهية:  ابب العبادات  نسان يف حوال اإلأحكام بتغري  تغري األ
 م (ماجستري). 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
من   التحذير  يف  احلنفية  علماء  العباداتجهود  يف  الرمحن   /البدع  بن مجيل  الرمحن  ضياء 

 مج (أصله رسالة دكتوراه).   2م،    2019هـ،    1441اجلزائر: دار املرياث النبوي،    -.الصايف
 

أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين اخلمس عبادات على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/  
 1441الكويت: غراس للنشر،    -هـ)؛ حتقيق عائشة بنت عبدهللا العنزي.  510احلنبلي (ت  

 م.   2019هـ، 
 

فقهية (ت    /رسائل  األنصاري  بن حممد  النبوي،    -هـ).  1418محاد  املرياث  دار  اجلزائر: 
 وهي:  ).10 – 1(سلسلة الرسائل األنصارية؛   -م. 2019هـ،  1441

 رفع األسى عن املضطر إىل رمي اجلمار ابملسا. 
 رفع املنار يف الصالة يوم اجلمعة نصف النهار. 

 القول املختار فيما ورد يف الشعر املستعار.
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 قول املبني يف حكم اقتداء املسافر يف الصالة ابملقيم.ال
 كشف اللثام مما ورد يف دخول مكة املكرمة بال إحرام.

 حتفة السائل عن صوم املرضع واحلامل.
 تعريف أهل الطاعة مبا ورد يف التوقيت ابلساعة.

 أين القمر؟
 قواعد إبراهيم". الرّد على أمحد عبدالغفور عطار يف رسالته "بناء الكعبة على 

 خمتصر احلقوق.
 

مها محدي    / فقه العبادات  ثره يف أو   هـ)  62  (ت  هللا عنه  يرض  يعلقمة بن قيس النخع
 م (ماجستري).  2018هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد يوسف.

 
  / غنية الطالبني فيما جيب من أحكام الدين: يف التوحيد والعبادات على املذاهب األربعة

  - هـ)؛ حتقيق البدري السيد مصطفى.   1305أليب احملاسن حممد بن خليل القاوقجي (ت  
 ص.  134م،  2018هـ،  1439القاهرة: مكتبة اآلداب، 

 
هـ،    1440عّمان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،    -ساجدة أبو فارس.  /فقه العبادات

 م؟. 2018
 

املطالب ملرعي احلنبلي، على طريقة اخلرائط  فقه العبادات من منت كتاب دليل الطالب لنيل  
[الكويت]: مؤسسة اجلديد النافع للنشر،   -أعدها واعتىن هبا فيصل عباس الرشيدي.الذهنية/  
 م.  2019هـ،  1441

 
فيها  ا اليت حكى  الفقهية  العباداتاجلصاص  ملسائل  بن عبداللطيف    / اإلمجاع يف  عبدهللا 

 م (دكتوراه).  2019هـ،   1441ى، مكة املكرمة: جامعة أم القر  -.الوابل
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إعداد ليلى    /املستخلص من منت دليل الطالب وشرحه منار السبيل: الزكاة والصيام واحلج 
 م.  2019هـ،    1441الكويت: آفاق للنشر،    -حممد الشهاب، عواطف حممد العبداهلادي.

 
 1440امللك سعود،  الر�ض: جامعة    -أمساء صاحل اللحيدان.   /املفاضلة يف أوقات العبادات

 م (ماجستري).  2019هـ، 
 

مصر:   -بكر بن عبدهللا أبو زيد.  /موسوعة فقه النوازل: فقه القضا� املعاصرة يف العبادات
 مج.  2م،  2018هـ،  1439دار البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، 

 
مكة    -.شجاع بن غازي العتييب  /النظائر الفقهية عند الشافعية يف الزكاة والصيام واحلج 

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  
 

العبادات مكة املكرمة: جامعة أم    -مامادو دومبيا.  /النظائر الفقهية عند املالكية يف فقه 
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1441القرى، 

 
 الطهارة

دراسة مقارنة :  الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق  استحالة املواد النجسة واستعماهلا يف 
اإل الفقه  الوضع  يسالمبني  العطار.ي/  والقانون  السيد  األزهر،   -شوقي  جامعة  دمنهور: 

 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438
 

هـ)؛    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت    /اإلغضاء عن دعاء األعضاء
   .ص  18آل رحاب، حتقيق حممد بن أمحد 

 هـ) 15/10/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 (ما يدعى به عند غسل كل عضو أثناء الوضوء). رسالة يف الفقه واحلديث.
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مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا (ت   /بيان مقدار مفروض املسح من الرأس
 �سر بن إبراهيم اخلضريي.هـ)؛ حتقيق  940

 هـ).  1439(  47م الشرعية الصادرة عن جامعة اإلمام ابلر�ض ع نشر يف جملة العلو 
 

ابلنجاسة القليل  املاء  انفعال  عدم  يف  (ت   /رسالة  البحراين  اجلْدَحفصي  عبدهللا  بن  علي 
القطيفي.  1225 ُعمري  َمَدن  حممد  حتقيق  إلحياء    -هـ)؛  السداد  دار  البحرين:  القطيف؛ 
 ص.  111م،  2017هـ،  1438الرتاث، 

 
أليب   /املعفو عنها وغريها  النجاسات(املعفوات): يف    فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد 

 -حممود أمني السيد.هـ)؛ حتقيق    971العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي (ت  
 ص.  104م،   2019هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 . أمين عبداحلميد البدارين /اضةالقواعد الفقهية املتعلقة ابحليض واالستح 

العربية الصادرة عن جامعة األمرية نورة بنت   العلوم الشرعية واللغة  حبث حمكم نشر يف جملة 
 . 252– 169هـ) ص  1439(شعبان  2عبدالرمحن ابلر�ض ع 

 
 الصالة

بريوت: دار   -عمر حممد مســـعود الشـــريف.  /أحاديث وعظات يف فضــل التبكري للصــلوات
 م؟. 2019هـ،  1441املقتبس، 

 مسألة يف أحكام املسبوق. 130ومعه 
 

القاهرة؛ املنوفية:    -أمساء بنت صاحل العامر.  /أحكام الصالة يف املسكن: دراسة فقهية مقارنة
 ص. (أصله رسالة جامعية).  234م،   2019هـ،  1440مؤسسة األمة العربية للنشر، 
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هـ،    1441اخلضراء،  مكة املكرمة: دار طيبة    -سامي بن فراج احلازمي.  /حبوث فقهية حمكمة
 وهي: م؟ 2019

  .سؤال الصدقة ودفعها داخل املسجد
 .صالة الغائب على املوتى والشهداء 

 تعدد صالة اجلمعة يف البلد الواحد وإذن وّيل األمر يف إقامتها.
 

واإلمام املأموم  أحكام  يف  التمام  ابسلوم  /بدر  سرور  الكتب   -.جمدي حممد  دار  بريوت: 
 . ص  168م،  2018هـ،  1439العلمية، 

 
دائرة  ديب:    -محد حممد صاحل.   /تقدير مواقيت الصالة والصيام لرواد حمطة الفضاء الدولية

 ص.   76م،  2019هـ؟،  1441، الشؤون اإلسالمية
 

حممد عبدهللا بن أمحد بن أابت   /تنبيه ذوي النفل والفرض على الفرق بني الوضع والقبض
 ص.  72م،  2019هـ،   1441البيضاء: دار املذهب، الدار  -.القلقمي

 
الصالة أل مقدمة  السمرقند  يبالتوضيح شرح  بن  مي/  الليث  زكر�  بن  يدغمش  أصطفى 

 هـ). 809(ت  القرماين
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
وضع مهم من حاشية لطيفة على "الغاية" يف مسألة السبق والتخلف: وهي حاشية على م

مشس الدين حممد بن أمحد السّفاريين (ت كتاب "غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى"/  
العجمي.  1188 البشائر اإلسالمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد مهدي  هـ،    1441بريوت: دار 
 ). 374م (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  2019
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 1332(ت    نور الدين عبدهللا بن محيد الساملي  /اجلمعةيف أحكام صالة  احلجج املقنعة  
  2018هـ،    1439بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،    -هـ)؛ حتقيق إبراهيم بن علي بولرواح.

 م.
 (على مذهب اإلابضية)

 
على مذهب اإلمام أمحد الريح املصحوبة ابلغبار خترجياً  بن سامل  صاحل    /حكم اجلمع يف 

 م. 2019هـ،  1441الكويت: ركائز للنشر،  -.الصاهود
 

قسنطينة: مؤسسة اإلمام الشيخ   -أليب علي املّتيجي؛ حتقيق نصرية عزرودي.دالئل القبلة/  
 ص.   223م،  2017هـ،  1438عبداحلميد بن ابديس؛ عني مليلة: دار اهلدى، 

متيجة اخلصيب (املؤلف من علماء النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري، ونسبته إىل سهل  
 ابجلزائر، ومل يوقف على ترمجته) 

 
مجعها وأعدها مبارك بن    /الرسالة املختصرة فيما ورد يف الصالة من أذكار وأدعية متعددة

 ص.  52م،  2019هـ،  1440الباحة، السعودية: املعد،  -عطية الزهراين.
 

الر�ض: دار ابن  الدمام؛    -أمحد بن عبدالرمحن الزومان.  /رفع العنوت عن أحكام القنوت
 م. 2019هـ،  1441اجلوزي، 

 
؛  )هـ  10ق  عبدهللا بن عمر بن ز�د الشقصي الُعماين (   /شرح الرائية يف الصالة وأحكامها

 م. 2018هـ،  1439مسقط: ذاكرة ُعمان،  -.دراسة وحتقيق صاحل بن سعيد القنويب
 

حممد يوسف رشيد    /حنيفةصفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم على مذهب اإلمام أيب  
 ص.  88م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -األزهري.
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الصحيحة:   وسلم  عليه  النيب صلى هللا  سنة  من  والصالة  الوضوء  فقه  صالتك عسل: 
تربوية فقهية  عملية  صاحل.   /خطوات  مجال  املبادرة،    -َمْدَين  دار  هـ،    1441عّمان: 

 م.2019
 

عبدالرمحن    /وتطبيقاهتا يف العمليات القتالية احلديثة   ،مشروعيتها  ، مفهومها  :صالة اخلوف
 م.  2019هـ،  1441الر�ض: دار الصميعي،  -.صاحل القرزعي

 
 البندري بنت عبدهللا اجلليل. /الصالة يف أوقات النهي: دراسة فقهية مقارنة

العربية الصادرة عن جامعة العلوم الشرعية واللغة  األمرية نورة بنت    حبث حمكم نشر يف جملة 
 . 284– 227هـ) ص  1440(ربيع اآلخر  1عبدالرمحن ابلر�ض ع 

 
وأركا�ا، شروطها  تراها:  على  الصالة كأنك  مقارنة  فقهية  دراسة  وهيئاهتا:   سننها 

  2019هـ،  1440القاهرة: دار الفكر العريب،  -حاضر عداي اجملمعي. /الثمانية املذاهب
 ص.  291م، 

 
 1100حممد بن عبدالرحيم املال احلنفي األحسائي (ت    /الصمدي لتحفة املبتديالفتح  

 م. 2019هـ،  1441عّمان: دار النور املبني،  -هـ)؛ حيىي بن حممد أبو بكر املال.
 (يف الوضوء والصالة) 

 
أمحد بن عبداحلليم بن تيمية    / يف التسميع والتحميد وتوابعه لإلمام واملأموم واملنفرد  فصل
 هـ)؛ حتقيق فواز بن حممد العوضي.  728(ت 

القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية (مكة املكرمة) ع      72نشر يف جملة جامعة أم 
 . 210 –  181هـ) ص  1439(
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هـ)؛    1135عبدهللا بن صاحل السماهيجي (ت    /اجلمعة  الةالقامعة للبدعة فيمن ترك ص
 ص.  300م،  2017هـ،  1438حتقيق علي جعفر مكي، 

 (املؤلف من البحرين، من الشيعة)
 

املسجد يف  اجلماعة  حضور  وجوب  يف  املسدد  عيد،    /القول  آل  فتحي  حممد  بن  �سر 
 ص. 96

 هـ)  5/11/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

واقعية ومناذج  نبوية  توجيهات  الصالة:  إىل  العنزي.  /املبادرة  زعل  بن  بريدة،    -عبدهللا 
 م.  2019هـ،  1441السعودية: مكتبة دار اجلامعة، 

 
حممد بن عبدهللا ابن قاضي  مسألة يف حكم السجود للسهو إذا صلَّى خلف من مل يقنت/  

بريوت: دار البشائر    -هـ)؛ حتقيق عادل عبدالرحيم العوضي.  876عجلون الدمشقي (ت  
 ). 375رام؛ م (لقاء العشر األواخر ابملسجد احل 2019هـ،  1441اإلسالمية، 

 يليه للمؤلف نفسه: مسألة يف موضع الفقيه بني يدي املدّرس.
 
  1440بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،    -.بدرية بنت محد الشقصية  / عاين ألفاظ الصالةم

 . ص٣٢، م 2019هـ، 
 

الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -فهد بن حيىي العّماري.  /املنتقى من أحكام صالة الضحى
 ص.  87م،  2019هـ،  1440

 
هـ)؛ حتقيق   1004علي بن حممد بن غامن املقدسي (ت    /نور الشمعة يف بيان ظهر اجلمعة
الدرّاجي. عبدالغين  بن  العلمية،    -عبدالكرمي  الكتب  دار  م،    2019هـ،    1441بريوت: 

 ص. 184
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(ت    يالدمشقي احلنف  يعبد الرمحن بن حممد العماد/) (كامًال   باداد العِ هدية ابن العماد لعبّ 
  2017هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    - )؛ حتقيق مروة السيد حممد املهدي.هـ  1051

 م (ماجستري). 
 (يف الصالة، فقه حنفي)

 
 الصيام

العلم   -.سيد بن صديق السعداوياإلهلام يف آداب وأحكام الصيام/   دسوق، مصر: دار 
 ص.  208م،  2019هـ،  1440واإلميان، 

 
مكة املكرمة:    -أسامة بن عبدهللا خياط.إيضاحات إلشكاالت حول صوم يوم عاشوراء/  

 م.  2019هـ،  1441دار طيبة اخلضراء، 
 

مصر:    -مصطفى بن إمساعيل السليماين.  /الربهان الثبت يف حكم التطوع بصيام يوم السبت
 م. 2019هـ،  1441دار البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، 

 
  - .الكرديبن عمر  بكر    أيب،  عبداألعلي الطائيأيب  مجع وأتليف    / األ�م بفقه الصيامتذكري  

 م. 2019هـ،  1440 مكتبة دار احلجاز،[القاهرة]: 
 

الصيام فقه  املبني،    -عبدالرحيم خليل.  /تيسري  النور  دار  م،    2018هـ،    1439عّمان: 
 ص58

 
عّمان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،    -صاحل العود.  / خالصة الكالم يف أحكام الصيام

 م.  2019هـ،  1440
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الشارقة:   -حبيبة يوسف جاما. /العلل يف فقه الصيام: دراسة يف املفطرات الطبية املعاصرة
 ص (دكتوراه).  207م،  2018هـ،  1439جامعة الشارقة، 

 
الصيام العودة.  / مع  السالم،    - .2ط  -سلمان  دار  م،    2019هـ،    1440القاهرة: 

 ص. 288
 

أليب يعلى حممد بن احلسني بن الفراء احلنبلي (ت   /املنتقى من إجياب الصيام ليلة اإلغمام
القباين.  458 الدين  حممد صالح  بن  مصطفى  حتقيق  القومي،    -هـ)؛  املنهاج  دار  دمشق: 

 م؟ 2019هـ،  1441
 

يف   األأالنوازل  بني  الصيام  واملعاصرةحكام  خالد    /صالة  بن  دار    -اجلراد.وليد  بريوت: 
 ص.  305م،  2018هـ،  1439املقتبس، 

 
عبداحلكيم   هـ)؛ حتقيق  597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي (ت    /وداع رمضان

 ص.   96م،  2017هـ؟،  1439، دائرة الشؤون اإلسالميةديب:  -األنيس.
 

والصائمات للصائمني  وتوجيهات  البلوشي.  / وصا�  عيسى  الشؤون  ديب:    -�صر  دائرة 
 ص.  63م،  2017هـ؟،   1439، اإلسالمية

 
 الزكاة

  ٢٠٠٧أثر زكاة املستغالت واملال املستفاد على حصيلة الزكاة يف السودان خالل الفرتة 
هـ،   1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبد القرآن.  حممود حسني  /م  ٢٠١٧  -

 م (ماجستري).  2019
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 1439بريدة: جامعة القصيم،    -شيماء بنت فايز الفايز.  /أثر السياسة الشرعية يف فقه الزكاة
 ). ماجستريم ( 2018هـ، 

 
حيدر علي قلمداران؛ ترمجة  حبث حول الزكاة: أهم املسائل الواجبة بعد الصالة يف اإلسالم/  

 م.  2019هـ،   1440بريوت: مؤسسة االنتشار العريب،  -وتعليق وحتقيق سعد رستم.
 

علي بن حممد بن حممد    /التقدير يف حساب زكاة شركات املساَمهة: دراسة فقهية تطبيقية
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1441جامعة امللك سعود، الر�ض:  -نور.

 
 .هـ) 1332حممد مجال الدين القامسي (ت   /حكم الزكاة على األصول والفروع واألقارب

ثالث رسائل لعالمة الشام مجال الدين القامسي/ حتقيق وتعليق حممد بن �صر  طبع ضمن:  
 الرسالة الثالثة).  وهي( .م 2019هـ،   1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -العجمي.

 
مقارنة بني صندوق  د الكلي: دراسة  االقتصادي  واالستقرار  التوازن  الزكاة يف حتقيق  ور 

القاهرة: املنظمة العربية    -.بن اجليالين  فوزي حمرييق  /الزكاة اجلزائري وصندوق الزكاة املاليزي
 ص.  78م،  2017هـ،  1438، اإلدارية  للتنمية

 
خدجية    /األموال اجملمدة يف الفقه املالكي من خالل تراث الغرب اإلسالمي والدراساتزكاة  

 ص.  438م،  2017هـ،  1438الرابط: وزارة األوقاف،  -حدوي.
 

اإلسكندرية: دار التعليم    -أمحد حممد عادل.الزكاة والتنمية يف االقتصاد املايل اإلسالمي/  
 م. 2020هـ،  1441اجلامعي، 

 
الكويت: دار إيالف    -شرح وتعليق عبدهللا بن حممد الطيار.  /رسالة الزكاة البن ابزشرح  

   م. 2019هـ،  1441الدولية، 



61 
 

 
  - .شافعي حممود  / ضوابط اعتبار املقاصد يف استثمار أموال الزكاة: دراسة نظرية تطبيقية

 م (دكتوراه). 2019هـ،  1440ابتنة: جامعة ابتنة، 
 

مصر: دار البلد؛    -مصطفى بن إمساعيل السليماين.  /أحكام زكاة الفطر كشف السرت عن  
 م.  2019هـ،  1441السعودية: دار الفضيلة، 

 
دائرة الشؤون  ديب:    -إبراهيم عبداللطيف العبيدي.  /مسائل خمتصرة من زكاة الديون املعاصرة

 ص.  140م،  2017،  ؟هـ 1439، اإلسالمية
 

دائرة الشؤون ديب:   -.حممد عبداحلليم عمر  /الوقت املعاصرمقرتحات لتفعيل دور الزكاة يف  
 ص.  78م،  2018هـ،  1439،  اإلسالمية والعمل اخلريي

 
املكافآت املالية على العبادة املالية: التكييف الشرعي للمكافآت املتحصلة من دفع الزكاة  

اال البطاقات  الدين  / ئتمانيةعرب  أمري  نقاب  ،  الشؤون اإلسالميةدائرة  ديب:    -.شاه جيهان 
 ص.  88م،   2018هـ؟،  1440

 
دائرة الشؤون  ديب:    -عبداللطيف العبيدي.إبراهيم    /حنو صناديق زكاة فاعلة أتصيالً وتطبيقاً 

 ص.  96م،  2018هـ،  1439،  اإلسالمية والعمل اخلريي
 

 احلج والعمرة

 السبكي تقي الدين علي بن عبدالكايف  /يف الفقه: كتاب احلج كامًال   شرح املنهاج االبتهاج
  2019هـ،    1441جدة: دار األوراق،    -؛ حتقيق عوض بن حسنني الشهري.هـ)   756(ت  

 (أصله رسالة جامعية).  م
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م،    2019هـ،    1440القاهرة: هيئة كبار العلماء،    -عباس شومان.  /أحكام احلج والعمرة
 ص.  312

 
  1441جدة: دار األوراق،    -فيصل بن عبداإلله مولوي.  /األحكام الفقهية للحاج العامل

 م.  2019هـ، 
 

حممد بن علي آل النجم السكيكي العاملي (ت   / إظهار ما عندي مبنسك الفاضل اهلندي
هـ. ش    1396قم: مركز األئمة األطهار الفقهي،    - هـ)؛ حتقيق علي رضا املهدوي.  1139
 م).  2017هـ،  1438(= حنو 

على كتاب   يف"شرح  والعمرة مناسك  الزهرة  األل  / "احلج  حممد  الدين  الشهري    ،صفهاينبهاء 
 ـ).ه1131 (ت ابلفاضل اهلندي 

 
املناسك لبيان  املسالك  احلنبلي  /أقرب  الشطي  بن عمر  دراسة   هـ)؛  1274(ت    حسن 
 م. 2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية،  -.وحتقيق حممد بن عوض العنزي

 
" لعبدهللا  حكام حلج بيت هللا احلرام�م ونور الظالم يف حترير األمفيد األ"ملام مبختصر  اإل

  2019هـ،    1440الكويت: غراس للنشر،    -اختصره عايذ بن ابتع الشمروخ.بن جاسر/  
 م.
 

وما    ،وفضائل مكة واملدينة  ، رق أنواء احلج وفضائله وآدابه وما فيه من حكم وأسراربوا
حممد علي بن  صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه وأهل بيته والتربك ابآلاثر/    جاء يف ز�رة النيب

العلمية،    -هـ).  1367حسني املالكي (ت   م،    2019هـ،    1441بريوت: دار الكتب 
 ص. 224
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الز�رة على  التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة و "لتعليقات املالح على  ا
والسنة الكتاب  ابزضوء  البن  عبدهللا  العزيزعبد    /"  مؤسسة الر�ض:    -. الراجحي  بن 

 م.  2019هـ،  1440، عبدالعزيز الراجحي الوقفية
 

  2018هـ،    1439عّمان: دار النور املبني،    -عبدالرحيم خليل.  /تيسري فقه احلج والعمرة
 ص.  92م، 

 
هـ)؛ حتقيق علي عبدالرضا   11حممود بن درويش احلّلي (ق  حسام الدين    /جامع مناسك احلج 

 م.  2019هـ،  1439احللة: دار الفرات،  -عوض.
 

وآداب أحكام  املطريات.  /احلج:  مبارك  للنشر،    - عادل  مدى  هـ،    1440الكويت: 
 م.2019

 
إبراهيم بن  السوسي؛ خرج أحاديثه  ينعبدهللا بن الطاهر التنا احلج يف الفقه املالكي وأدلته/  

 . م 2019هـ،  1440املغرب،  -، ملقحة ومنقحة.5ط -عبدهللا الكابوس.
 

هـ،   1440القاهرة: دار السالم،    -.6ط   -عصام أنس.  /األحكام واألدعية:  احلج والعمرة
 ص.  152م،  2019

 
  إبراهيم بن حسني بن أمحد بن حممد بريي   /ذخرية الناظر يف تكفري احلج للتبعات والصغائر

  1441بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -.راشد بن عامر الغفيليهـ)؛ حتقيق    1099(ت  
 ). 377م (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛   2019هـ، 

 
  - �يف بن إبراهيم املسعد.  /: مجًعا ودراسةيف كتاب احلج   الفروق الفقهية عند الشافعية

 رسالة ماجستري). م (أصله   2019هـ،  1441الر�ض: دار العقيدة، 
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هـ،   1441مكة املكرمة: املكتبة األسدية،    -حنان بنت علي اليماين.  /لبيك اللهم لبيك

 م. 2019
 

، ؟هـ  1439،  دائرة الشؤون اإلسالميةديب:    -عيسى سلطان املهريي.  /املختصر يف احلج 
 ص.  69م،  2017

 
(ت    محد الشنواينبن أالوهاب  عبد  /املناسك  ربعة يف ىل املذاهب األإهداية السالك    رخمتص

 .هـ)1099
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
النوازل نوازل احلج: اإلزار املخيط، هل جدة ميقات؟ وغريها من  أمحد بن    /مسائل يف 

 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار اللؤلؤة،  -حممد اخلليل.
 

توسعة   حكم  بيان  يف  اخلتام  مستفيضة مسك  دراسة  احلرام:  املشعر  املسعى 
  1438القاهرة: دار سبيل املؤمنني للنشر،    -نعمان بن عبدالكرمي الوتر.  مفيدة/ ومناقشات

 ص.  366م،  2017هـ، 
 

لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث   -.3ط  -عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان.   /املقاصد يف املناسك
 ص.  152م،  2017هـ،  1438اإلسالمي، 

 
هـ)؛ حتقيق عبدهللا   529حممد بن أمحد بن احلاج القرطيب (ت  املنهاج يف بيان مناسك احلاج/  

 م.  2019هـ،  1441إستانبول: دار اللباب،  -حممد املذكوري.
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بريوت: دار القارئ،    -عبد الرضا البهاديل.  /دراسة يف ضوء الفقه اإلمامي  النيابة يف احلج: 
 ص.  297م،  2018هـ،  1439

 
اعتىن    هـ)؛   684شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (ت    /يواقيت يف أحكام املواقيتال

 ص.  160م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -به جالل علي اجلهاين.
 

 عبادات أخرى 
 جـ.  2م،   2019هـ،  1440عصام الدين بن إبراهيم النقيلي، اتريخ املقدمة األذان/ 

 هـ.  19/3/1441األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 
 

 1089أليب عبدهللا حممد بن سعيد املرغيت السوسي (ت    /أرجوزة املستعان يف أحكام األذان
هـ،    1441آسفي، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،   - هـ)؛ تعليق حسن بن عبداهلادي محيتو.

 م. 2019
عبدهللا حممد بن علي بن أكبيل    ومعها أرجوزة مهامز الغفالن على فروع الوقت واألذان/ أليب

 هـ).  1162األندزايل السوسي (ت 
 

 794بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشـي (ت  /إعالم السـاجد أبحكام املسـاجد
هــــــــــــــ،  1440بريوت: دار النفائس،    -هــــــــــــــ)؛ حتقيق أسعد السحمراين، أمحد راتب عرموش.

 ص. 464، م 2019
 

 ـ)؛  ه  ١١٤٩  ت (رداشي  مُ الدُّ   األمحديإبراهيم بن صاحل    / األذانحتفة اخلالن يف أحكام  
 م.  2019هـ،  1441، دار املقتبس بريوت:  -.حتقيق ودراسة عبدالرمحن بن علي العسكر

 
السعودية: دار    -مصطفى بن إمساعيل السليماين.  /تنوير العينني أبحكام األضاحي والعيدين

 م.  2019هـ،  1441الفضيلة؛ مصر: دار البلد، 
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بفاصل   خوارزم  وجامع  الشريف  القدس  مبسجد  الفاصل  إحلاق  يف  الزهراء  اجلوهرة 

بريوت:    -.حسام الدين موسى عفانةهـ)؛ حتقيق    1317(ت    حممد خليل التميمي  /الصحراء
 ).376م (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛    2019هـ،    1441دار البشائر اإلسالمية،  

 
  2017هـ،    1438جامعة الشارقة،  الشارقة:    -حنني أمحد اجلنايب.  /فقهه ومقاصده  :الدعاء

 ص (ماجستري).  293م، 
 

هـ)؛ اعتىن به أمحد   1070نوح بن مصطفى القونوي (ت    /مطلع البدر يف فضل ليلة القدر
 ص.   12بن علي آل فياض، حممد آل رحاب، 

 م. 2017هـ،  8/8/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 
 
 

 املعامالت وما إليها
 

 املعامالت  

 م.  2019هـ،  1440[دمشق]: دار الفجر،  -أمحد إبراهيم.آليات الصكوك اإلسالمية/ 
 

اإلمارايت ابلقانون  مقارنة  فقهية  دراسة  املعاوضات:  سعود سلطان   /أثر اإلكراه يف عقود 
 (ماجستري). ص  129م،  2017هـ،  1438الشارقة،  الشارقة: جامعة -الشبلي.

 
القاهرة:   -�لة أمحد عبدالفتاح.  /اإلسالميالفقه    عقود املعاوضات املالية يف   ثر الرجوع يف أ

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439جامعة األزهر، 
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الر�ض: بنك    -إ�س بن إبراهيم اهلزاع.  /ئتمانية يف الفقه اإلسالميأحكام التسهيالت اال

 م. 2019هـ،  1441البالد، 
 

اإلسكندرية: دار التعليم    - .أمحد عرفة يوسف  /األحكام الفقهية املتعلقة ابلرهون املستجدة
 م. 2019هـ،  1441، اجلامعي

 
 -مصطفى حممد الفرماوي.  /دراسة فقهية:  العالقات االجتماعية  يف   حكام التعامل املايلأ

 م (دكتوراه).  2018هـ،  139دمنهور: جامعة األزهر، 
 

تكوين   الفقه أحكام  األرابح يف  توزيع  وأثرها على  اإلسالمية  املصارف  املخصصات يف 
هـ،   1441،  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة:    -.بيومي إمساعيل علي سامل  /اإلسالمي
 م (أصله رسالة دكتوراه).  2020

 
دمنهور: جامعة   - محدي بسيوين الفارة.  /دراسة فقهية مقارنة:  املعامالت  حكام اخللط يف أ

   م (دكتوراه). 2016هـ،  1438األزهر، 
 

القاهرة:    -هـ)؛ حتقيق أمحد جابر بدران.  289حيىي بن عمر الكناين (ت  أحكام السوق/  
 ص.  430م،  2017هـ،  1438دار النشر للجامعات، 

 . مع دراسة حللول األزمات املالية العاملية
 

التجارية  األ للشركات  الشرعية  اإل  احلديثة يف حكام  مقارنةي:  سالمالفقه  فقهية   /دراسة 
 م (دكتوراه).  2018هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،  -منال جهاد خلة.
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مقارنة/   دراسة  التجاري:  الرواج  وأثرها يف  الشراء  الفقه يف مرغبات  أمحد  أحكام  السيد 
 ه). م (دكتورا  2017هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -السيد فودة.

 
  - فاطمة جابر السيد يوسف.  /دراسة فقهية مقارنةي:  سالمالفقه اإل  موال يف حكام هالك األأ

 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

مىن سامل    /دراسة فقهية معاصرة:  حكام عقود املعاوضات املاليةأ  ثره يف أاختالف الدارين و 
 م (ماجستري).  2017هـ،  1439األزهر، القاهرة: جامعة  -حممد سامل.

 
املعامالت   يف   )هـ  829(ت    بكر حممد احلصين  أيبالدين    يمام تقاالختيارات الفقهية لإل 

املذاهب األربعة/    مقارنة أبئمة  "غاية االختصار  حلّ   خيار يف كفاية األ"من خالل كتابه  
 (ماجستري).م  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -سهام عبدهللا صابر.

 ورسالة أخرى يف العبادات... 
 

املعامالت من    ) يف هـ   1033(ت    يبن يوسف الكرم  يمام مرعاالختيارات الفقهية لإل 
  - حنان حممد مجعة.  / ئمةراء األآ موازنة بني  ":  دليل الطالب لنيل املطالب"  خالل كتاب

 م (ماجستري). 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 أخرى يف األحوال الشخصية واجلنا�ت... ورسالة 

 
 - فضلي احلّسان.األخذ ابألحوط عند املالكية وأثره يف فقه املعامالت املالية املعاصرة/  

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440فاس: جامعة سيدي حممد بن عبدهللا، 
 

أسيوط:    -خليف.جنوى محدي    /دراسة فقهية مقارنة:  اثر املرتتبة عليهاخطاء املهنية واآل األ
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
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  -يوسف محيتو.  /املعامالت املالكية  ى البحث الفقهي: دراسة يف فتاو يف أصل اعتبار املآل  
 ص.  467م،   2018هـ،  1439أبو ظيب: مركز املوطأ،  -.2ط
 

الشريعة اإلسالمية املعاصرة يف  املعامالت  وترتيب حممد عادل مجع    /ألف مسألة يف فقه 
 م. 2018هـ؟،   1440حلب: دار زهرة املستقبل،  -الكيايل.

 
علبي وأثره  العامة  املمتلكات  الع  ى ع  االسالمي   :ملني احقوق  الفقه  بني  مقارنة  دراسة 

  1439اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية،    -سعد حامد مربوك./  والقانون املدين
 م.  2018هـ، 

 
اإلسالمي: دراسة شرعية تبني التصور للتأمني التعاوين وممارساته العملية يف شركات التأمني  

 م. 2020هـ،  1441عّمان: دار الثقافة،  -أمحد سامل ملحم. /التأمني اإلسالمية
 

: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون العريف/  جيار العقار املوقوفإ الرتاضي يف عقد 
 ص.  240م،   2018هـ،  1439وت: منشورات احلليب احلقوقية، بري  -قاسم هيال رسن.

 
 م. 2019هـ،   1441الر�ض: دار امليمان،  -.جل يف جتارة حلي الذهبالتعامل ابأل

 يف أعلى العنوان: حلقة نقاش.
 

الرابط: دار    -مصطفى أجناي.  /اركان العامة لعقد البيع منوذجً األحكام الفقهية:  األتعليل  
 م (دكتوراه).  2018هـ،   1439احلسنية، احلديث 

 
الرابط: دار    - يوسف د�ه.  /ركان والشروطاألتعليل أسباب فساد عقد البيع العائدة إىل  

 م (دكتوراه).  2018هـ،   1439احلديث احلسنية، 
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حتليلية وصفية  دراسة  الشركات:  ألحكام  الفقهي  رزاقي.  / التعليل  دار    -حممد  الرابط: 
 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440احلديث احلسنية، 

 
  دراسة مقارنة بني القانون املدين :  ضرار النامجة عن خطأ املقاول من الباطنالتعويض عن األ

  2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد فوزي حممد إبراهيم.  /اإلسالميوالفقه  
 م (ماجستري). 

 
الفقه   نطاق  يف  املدنية  املعامالت  ت تقنني  الضاراإلسالمي:  الفعل  نصوص  يف    :طبيقات 

القاهرة: دار النهضة العربية،    -عمر العزاوي.  /دراسة منهجية يف القانون اإلمارايت و املقارن
 ص. (أصله رسالة دكتوراه).  729م،  2019هـ،  1440

 
املعامالت املدنية تقييد املباح و تطبيقاته على أحكام السوق: دراسة فقهية مقارنة بقانون 

  112م،  2017هـ،  1438الشارقة: جامعة الشارقة،  - سعدية حسني عثمان. /اإلمارايت
 ص (ماجستري).  

 
األموال غسيل  جلرمية  والقانوين  الشرعي  عجبان.  /التكييف  صابر  دار    - فاطمة  عّمان: 

 م. 2019هـ،  1440اجلنان، 
 

مع   ابلز�دة  البيع  التحصيل يف جواز  السليماين.  /التأجيلجامع  إمساعيل  بن   - مصطفى 
 م.  2019هـ،  1441مصر: دار البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، 

 
عد�ن بن عوض    /فقهية تطبيقية  دراسة  :كية يف دولة الكويتال ستهاالاجلمعيات التعاونية  

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439بريدة: جامعة القصيم،  -الرشيدي.
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  1438القاهرة: جامعة األزهر،    -أمحد بن حممد اجلماز.اإلسالمي/  الفقه    حرمة املسكن يف 
 م (دكتوراه).  2016هـ، 

 
والقانون    يسالم دراسة مقارنة بني الفقه اإل:  اثر املرتتبة عليهواآل  حق متلك الثروات املعدنية

 (دكتوراه). م  2017هـ،  1438دمنهور: جامعة األزهر،  -حممود شحاتة حممد./ املدين
 

اإلسكندرية: دار الفكر   -منال إبراهيم عشري.احلقوق االقتصادية لإلنسان يف اإلسالم/  
 م. 2019هـ،  1440اجلامعي، 

 
الشارقة: املنتدى اإلسالمي،   -خنبة من العلماء.الدراسات الفقهية: فقه املعامالت املعاصرة/  

 م.  2019هـ،  1441
 

طنطا: جامعة األزهر،   -أمحد سيد هوى.  /دراسة فقهية مقارنة:  براء داء واإلالديون بني األ 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438

 
أسيوط:    -مصطفى أمحد حممد.  /دراسة فقهية مقارنة:  عقود التوثيقات املعاصرة  الراب يف 

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

 1440عّمان: دار النور املبني،    -بحر.بالل فيصل الرّد االزدراء عن املراحبة لآلمر ابلشراء/  
 ص.  420م،  2019هـ، 

 
سهري حممد    / سالمي والقانون املديناإل  هدراسة مقارنة بني الفق  :سقوط املسؤولية املدنية

 ص.  280م،  2020هـ،  1441عّمان: دار الثقافة،  -القضاة.
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دار النور املبني،   -حوى.معاذ سعيد  /السمسرة: مشروعيتها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
 م (أصله رسالة ماجستري)  2018هـ،  1439

 
إلياس الشركة والشركات احلديثة: دراسة مقارنة بني املذاهب الفقهية والقانونية الوضعية/  

 م.  2019هـ،  1441تونس: دار املازري،  -دردور.
 

الفقه يف  وأحكامها  االستثمارية  دراسة أتصيلية/  الصكوك  الدين  :    - .حممدخليل  حسام 
 ص.  784م،   2018هـ،  1439بريوت: مكتبة حسن العصرية، 

 
  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،    -عبدهللا عويد الرشيدي.  /الصورية يف عقود التمويل 

 م (دكتوراه).  2019هـ، 
 

حممد أبو هريرة    /فقهية مقارنةدراسة  ي:  سالم الفقه اإل  ضمان احلقوق املعنوية املستحدثة يف 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حسن.

 
القاهرة:    -عصام معاز بن عمر.  /دراسة فقهية مقارنة:  تالف املنافعإعن    ئالضمان الناش

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

التأميين الفائض  استثمار  اقتصادية:  طرق  فقهية  اجلنايين.  /دراسة  السيد  طنطا:    -هشام 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
الوضعي والقانون  اإلسالمية  الشريعة  بني  مقارنة  دراسة  املقابلة:  شوقي    / الطلبات  أمحد 

 م (دكتوراه).   2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -علي.
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السلَ  املواز عقد  اإل  يف   يم  املعاصرة  يسالمالفقه  بسيوين.  /وتطبيقاته  عبدالفتاح   -علي 
 م (ماجستري). 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
مقارن اإلسالمية: حبث  الشريعة  يف  الوكالة  رّ�ن.  /عقد  طه  علي  مكتبة    -أمحد  القاهرة: 

 جامعة األزهر).  -م؟ (أصله رسالة دكتوراه  2019هـ،  1441اإلميان، 
 

وفاء    /: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانونالوكالة  ،جياراإل   ،البيع  :املدنيةالعقود  
 م.  2019هـ،    1440الر�ض: مكتبة الشقري،    -.الدرع  ة عبدالرزاقنور ،  خالف سيد أمحد  

 
  1440دمشق: دار العصماء،  -حممد الزحيلي. /العقود املسماة: البيع، املقايضة، اإلجيار

 م. 2019هـ، 
 

القاهرة:   -تسنيم عبد اجمليد غزالن.  /دراسة فقهية مقارنة:  ينعسار ابلدَّ عالج مشكلة اإل
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
الشارقة: املنتدى    -حممد نور الدين األنيس.  /العمالت االفرتاضية: دراسة يف املاهية واحلكم

 م. 2019هـ،  1441اإلسالمي، 
 

لغرماء كثريين/   املالكي فتوى يف رجل عليه ديون  أجاب عنها حممد بن راشد بن حسني 
هـ،    1441بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -البحريين وآخرون؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين.

 ). 379م (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  2019
 

 سالم يف ري املسلمني خارج د�ر اإلالقضا� الفقهية املعاصرة الناشئة عن التعايش مع غ
أسيوط: جامعة األزهر،   -عبدهللا حممد عبدالرحيم.  /دراسة فقهية مقارنة:  املعامالت املالية

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438
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آالء بنت  /ا ودراسةمجعً : القواعد املقاصدية يف املعامالت وتطبيقاهتا يف أحاديث األحكام

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.جمرب السلمي
 

تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت خمتصر عقد اجلمان يف عقد الرهن والضمان/  
  2019هـ،    1441بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد علي احمليميد.  756

 ). 378ر ابملسجد احلرام؛ م (لقاء العشر األواخ
 

املالية العقود  تطبيقية يف  الفقهي: دراسة  إىل االستنباط  األنصاري؛ مراجعة    /املرشد  فريد 
 م.  2019هـ،  1440الرابط: دار األمان،  -وتوثيق عبدالسالم العزوزي.

 
على مذهب اإلمام األعظم    مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الشرعية

النعمان  به رامي سلهب.  هـ)؛   1306حممد قدري ابشا (ت    /أيب حنيفة  عّمان:    -اعتىن 
 م.  2019هـ،  1440أروقة للدراسات والنشر، 

 
حسن عبدهللا    /مرغِّبات الشراء احلديثة: أحكامها وآاثرها يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة

م (أصله رسالة دكتوراه من جامعة األزهر   2019هـ،    1441ديب: مجعية دار الّرب،    -أبو زهو.
 ). هـ 1431بدمنهور، 

  ي:سالمالفقه اإل  اثرها يفآحكامها و أ  :مرغبات الشراء احلديثة(وأشري إىل رسالة الدكتوراه:  
مقارنة عبدالغين.  / دراسة  األزهر،    -محدي رجب  م،    2010هـ،    1431القاهرة: جامعة 

 ص). 486
 

عن  ؤ املس  النشرإولية  استعمال حق  مقارنة:  ساءة  سيد.  /دراسة  أسيوط:    -أسامة حممد 
 م (ماجستري).  2018هـ،  1439األزهر، جامعة 

 

http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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بريوت:    -.2ط   -الصادق بن عبدالرمحن الغر�ين.  / دلةأحكام و أاملعامالت يف الفقه املالكي:  
 ص.  333م،  2019هـ،   1440دار ابن حزم، 

 
الر�ض: جامعة اإلمام،   -هيلة بنت عبدالرمحن اليابس. /املعاوضات يف األلعاب اإللكرتونية

 م.   2019هـ،  1441مركز التميز البحثي يف القضا� املعاصرة، 
 

فقهية تطبيقية اإللكرتونية: دراسة  األلعاب  إبراهيم اخلضريي.  /املعاوضات يف  بن   -�سر 
 م.   2019هـ،  1441الر�ض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي يف القضا� املعاصرة، 

 
العصرية الشرعية وضبطها ابملقادير  الكتب    - علي عثمان جرادي.  / املقادير  بريوت: دار 

 م. 2019هـ،  1440العلمية، 
 

الفق و هاملوازنة  يفأية  املعاصرة  ثرها  املالية  عليوة.  /املعامالت  القاهرة:   -مرمي حممد جنيب 
 (دكتوراه). م  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
علي    /رؤية فقهية اقتصادية معاصرة يف ظل االقتصاد احلقيقي:  النتائج التنموية حلظر الراب 

 م.  2020هـ،  1441اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي،  -سيد إمساعيل.
 

املرتد الضرر  املدين:  نطاق  القانون  بني  مقارنة  حممد    / اإلسالميوالفقه    دراسة  أمحد 
 م (ماجستري).  2017هـ،  1438ر: جامعة األزهر، دمنهو  -عبدالغفار.

 
الشرعية:ن املعامالت  بفقه  املقارن  القانون  مقارنة  ظرية  عالية  /دراسة  بريوت:   -.مسري 

 ص.  366م،  2018هـ،  1439منشورات احلليب احلقوقية، 
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األأالنوازل واملستجدات و  تغيري  تطبيقية  :  املعامالت  حكام يف ثرها على  معاصرة  دراسة 
الزقازيق: جامعة  -إميان حممود حممد. /املعامالت واحلكم عليها برز القضا� املستجدة يف أل

 م (ماجستري).  2017هـ،  1438األزهر، 
 

مقارنة دراسة  اإلسالمية:  الشريعة  يف  وحقوقهم  العمال  الدليمي.  /واجبات  علي    - عامر 
 م  2019هـ،  1440عّمان: مؤسسة الوراق للنشر، 

 
 /الوسيط يف الشركات التجارية: دراسة فقهية قضائية مقارنة يف األحكام العامة واخلاصة

 ص.  604م،  2019هـ،  1440عّمان: دار الثقافة،  -عزيز العكيلي.
 
 
 

 الوقف

هـ)؛ تدقيق وتصحيح أبو   245(ت  هالل بن حييي بن سلمة الرأي البصريأحكام الوقف/ 
  383م،    2017هـ،    1438املكتبة األزهرية للرتاث،  القاهرة:    -بكر حممود عبداهلادي.

  ص.
 

اإلسالمي الفقه  يف  املسلمني  وغري  املسلمني  بني  املشرتك  الوقف  علي    / أحكام  رأفت 
 الصعيدي.

 –ذو القعدة  (  48ع    الصادرة يف الر�ض  اجلمعية الفقهية السعوديةحبث حمكم نشر يف جملة  
 هـ).  1441 – 1440صفر 

 
ديب:    -إبراهيم عبداللطيف العبيدي.  /الوقف: رؤية فقهية اقتصادية قانونية مقارنةاستبدال 

 ص.  172م،  2017، ؟هـ 1439، دائرة الشؤون اإلسالمية
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  1439الشارقة،    جامعة:  الشارقة  -أمحد نزار أبو شهال.  /األسهم الوقفية يف الفقه اإلسالمي
 ). دكتوراه ص (  177م،  2018هـ، 

 
واحلاضراألوقاف   املاضي  بني  العراق  يف  الظفريي.  /اإلسالمية  دار    -سلمان  إستانبول: 

 م. 2019هـ،   1441األصول العلمية، 
 

بتطبيقات قضائية/   إ�ائه: دراسة معززة  الوقف وحاالت  املوسوي.تصفية    - سامل روضان 
 ص.  304م،  2020هـ،  1441بريوت: منشورات احلليب احلقوقية، 

 
عبداللطيف إبراهيم    /الصناديق الوقفية يف دعم مؤسسات حتفيظ القرآن الكرمي و علومهدور  

 ص.   78م،  2016هـ،  1438، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلرييديب:  -العبيدي.
 

  1306حممد قدري ابشا (ت    /لقضاء على مشكالت األوقافيف اقانون العدل واإلنصاف  
هـ،    1439القاهرة: دار السالم،    -.2ط  - حممد، حممد أمحد سراج.حتقيق علي مجعة    هـ)؛

 ص.  648م،  2018
 

التنمية يف  وأتثريه  اإلسالمي  الوقف  هارون.  /نظم  طارق  الفجر،    - حممود  دار  [دمشق]: 
 م.  2019هـ،  1440

 
الكتب  بريوت: دار    -سليم هاين منصور.  / أمهيتها ودورها يف كتابة التاريخ :  الواثئق الوقفية

 ص.  160م،  2016هـ؟،  1438العلمية، 
 

الفكرة وضرورة  املبدأ  أصالة  املبتكر:  املرزوقي.  /الوقف  حممد  الشؤون ديب:    -جناة  دائرة 
 ص.  82م،  2018هـ؟،   1440، اإلسالمية
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 1439عّمان: دار النور املبني،    -عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي.  /الوقف وأثره يف التنمية
 ص.  304م،  2018هـ، 

 
  -حميي الدين عفيفي أمحد.  /الوقف ودوره يف خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة اإلسالمية

 ص.  184م،  2019هـ،  1440القاهرة: جممع البحوث اإلسالمية، 
 

 الوصا�

 هـ).  912حممد بن حممد سبط املارديين (ت  /حكام الوصيةأ املواهب السنية يف 
 هـ،...  1439األزهر ابلقاهرة، يف جامعة وحتقيقه دراسته 

 
 
 

 الفرائض (املواريث)

إربد: عامل   -. قتيبة رضوان املومين  /دراسة فقهية مقارنة  :ألموال قبل املوتأحكام توزيع ا
 م.  2020هـ،   1441الكتب احلديث، 

 
أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية العراقي وتعديالهتا يف 

جنكو.إقليم كردستان/   عبدالرزاق  الدين  املؤلف،    -عالء  العراق:  هـ،   1441كردستان 
 م. 2019

 
أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسالمية مع مراعاة ما جيري عليه العمل يف 

زكي الدين شعبان، أمحد    /حوال الشخصية الكوييتحماكم الكويت وما جاء يف قانون األ
 م.  2019هـ،  1440ّمان: دار حنني، ع -غندور.

 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb328763-320439&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb328763-320439&search=books
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حممد بن حممد سبط ابن املارديين (ت    /ترتيب اجملموع يف علم الفرائض وحساب الوصا�
 2017هـ،    1438الكويت: دار الضياء،    -هـ)؛ اعتىن به سعيد بن عيضة اجلابري.  907

 ص.  396م، 
 

 دمشق:-ي.أمحد ذيبان الصبيح عبدهللا    : تشجريات �فعة وجداول جامعة/ تقريب املواريث
 ؟م 2019هـ،   1440، مؤسسة الرسالة

 
السعودية: وقفية  الر�ض: اجلمعية الفقهية    -.فهد بن عبدالعزيز الداود  /تيسري علم الفرائض

 ص.  270م،  2019، هـ 1441التحبري، 
 

الربماوي (ت  برهان الدين إبراهيم بن حممد  الربماوي على شرح الرحبية للمارديين/  حاشية  
عّمان: دار النور املبني،    -حتقيق سعد عبدهللا حممد، حممد رعد عبدهللا الباالين.  / هـ)  1106
 ص.  306م،  2018هـ،  1439

 
املرياث من  املسلمة  املرأة  عالجه  ، آاثره  ،أسبابه  :حرمان  عيضة    /أسباب  بنت  عايضة 

 ماجستري). م ( 2019هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.املالكي
 

حسن   /احلقوق املتعلقة ابلرتكة بني الفقه اإلسالمي والقانون املقارن: دراسة حتليلية مقارنة
 م.  2019هـ،  1440بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،  -الياسري.

 
؛  فضل بن حممد ابفضل احلضرمي  /الصة الكالم ملن يريد معرفة علم الفرائض من األ�مخ

هـ،    1441القاهرة: دار اإلحسان،    -. صاحل بن حسن بن فضل ابفضل احلضرمياعتىن به  
 ؟م 2019
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هـ،    1440مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -خلف بن حممد العلياين.  /سلسلة مجعت لك
والثمن، أصحاب    5م،    2019 الربع  النصف، أصحاب  (أصحاب  الثلثني، أصحاب جـ 

 الثلث، أصحاب السدس)
 

امليسَّر فارح.  /الفرائض  معلم  العلم،    -عبدالشكور  دار  م،    2018هـ،    1439القاهرة: 
 ص. 101

 
املواريثا أحكام  يف  وأثرها  التميمي   /ملستجدات  سامل  بن  الرب  ديب:  -.أمحد  دار  ،  مجعية 

 هـ).  1438جامعة الشارقة،  –م. (أصله رسالة دكتوراه  2019هـ،  1441
 

صاحل بن أمحد السمعوين اجلزائري   /منظومة يف الفرائض والسنن على مذهب اإلمام مالك
 .هـ)؛ حتقيق عبدالقادر ابجي  1285(ت 

 ) 170  –   151هـ، ص ص    1439ذو احلجة    103نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع  (
 

هـ)؛    700حممود بن أيب بكر الكالابذي (ت    /شرح ضوء السراج  ]من[املنهاج املنتخب  
العيساوي. هاشم  عبداحلميد  املبني،    -حتقيق  النور  دار  م،    2017هـ،    1438عّمان: 

 ص. 161
 األصل للمؤلف نفسه، وهو يف الفرائض.

 
(ت    الروسيت البالكي الكرديدم  آحممد بن    /، يف الفرائضج إلخراج مهج املنهج ج نظم احل
 م. 2019هـ،   1440دمشق: دار العصماء،  -هـ)؛ حتقيق عبدهللا سعيد ويسي. 1237

 )خراج مهج املنهج شرح شرح املنهج يف ابب الفرائضنظم احلجج إل(
 

مجع وترتيب حممد حسن نور    /الوجيز يف علم الفرائض مع تطبيقات وأمثلة ملسائل خمتلفة
 ص.   84هـ،  1440الدين، 
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 هـ).  18/10/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 
الدمام؛ الر�ض: دار ابن اجلوزي،    -.6ط  -.اهلاشمبن إبراهيم  عبدالرحيم    /لوجيز يف الفرائضا

 ص.  208م،  2019هـ،  1441
 

 فقه األسرة
 

 فقه األسرة (عام)

نسرين حممد    /فقهية مقارنةدراسة  :  حوال الشخصيةاأل  ضرار يف اثر املرتتبة على تعمد اإلاآل
 دكتوراه). م ( 2017هـ،  1439: جامعة األزهر، القاهرة -العزازي.

 
حوال الشخصية مسائل األ  حتديد القانون الواجب التطبيق يف   ثر اختالف الدين وتغيريه يف أ

األ العنصر  الدويل:  جنيب ذات  القانون  بني  مقارنة  والفقه  دراسة  عاطف    /اخلاص  مجال 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -رضوان.

 
بدر الدين  /دراسـة مقارنة  ضـي يف فقه األسـرة:القا  حكم علىحكام اليت يتوقف نفاذها األ

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،   -عبدالغين.
 
ة/ دراسة فقهية قانونية مقارنة يف األحوال الشخصي  والتجديد: حكام فقهية بني التقييد  أ

 ص. 208 م، 2017 هـ، 1438طرابلس الشام: د. ن،  - طارق �ظم بكراكي.
 

مقدمة اترخيية يف فقه التعايش مع  :  األحوال الشخصية لغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي
  128م،    2019هـ،    1441العلمية،  بريوت: دار الكتب    -�در حممد إمساعيل.  /اآلخر
 ص. 
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 -حممد هادي آل برمان.  /تطبيقات القواعد الفقهية املتعلقة ابإلعاقة يف األحوال الشخصية
 م (ماجستري).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود، 

 
التعليقات املرضية على األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أيب 

 -هـ)؛ تقدمي ومراجعة أرسالن فتحي صايف.  1440فتحي أمحد صايف (ت  نعمان/  حنيفة ال
 م. 2019هـ؟،  1440إستانبول: دار روائع الكتب، 

 
الرابط: دار    -سهيلة اخلمليشي.  /دراسة حتليلية مقارنة:  شخصية األحكام املنظمة لألسرة

 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440احلديث احلسنية، 
 

األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية املتحدة: داللة التقنني بني النص  شرح قانون  
اإلسكندرية: دار الكتب    -حممد أمحد شحاتة حسني.  /و الفقه اإلسالمي و أحكام القضاء

 جـ.  3م،  2017هـ،  1438والدراسات العربية، 
 

األسرة الرحيلي.  /فقه  خبيت    -سليمان  بن  سامل  حممد  مركز  الكرمي،  ديب:  القرآن  لتحفيظ 
 .): النكاح والِعشرة1جـ(  م 2019هـ؟،  1440

 
:  "اجلامع ألحكام القرآن"قضا� األحوال الشخصية اليت نقل فيها القرطيب اإلمجاع يف كتابه  

  2017هـ،    1438جامعة الشارقة،  الشارقة:    -حسام حممد علي الكيالين.  /ا ودراسةمجعً 
 ص (ماجستري).  230م، 

 
شراح  اليت  املسائل فيها  الطالبني"  اختلف    والشربيين  يواهليتم   ي احملل  :ربعةاأل  "منهاج 
: جامعة األزهر، القاهرة  -حممد اززو قمر الدين.  /دراسة فقهية مقارنة:  سرةفقه األ  يف   يوالرمل

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439
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  -سحر أمحد عامر.  /فقهيةدراسة  :  حوال الشخصيةاأل  انفرد هبا املالكية يف   املسائل اليت 
 م (ماجستري). 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
  / : دراسة حتليليةاملسائل املتفق عليها بني الزيدية و األئمة األربعة يف األحوال الشخصية

 ص (ماجستري).   401م،    2018هـ،    1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -أشرف السيد حممد.
 

من   يف املستثنيات  الفقهية  الشخصيةاأل  القواعد  فقهية:  حوال  معوض   /دراسة  عمر 
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -بسطاوي.

 
 الزواج

أثر السياق يف توجيه داللة األمر: دراسة تطبيقية على كتاب النكاح من اجلامع الصحيح 
هـ،    1438الشارقة: جامعة الشارقة،    -ظالل أم اخلري أمحد تيسري كعيد.  /لإلمام البخاري

 ص (ماجستري). 266م،  2017
 

بقانون دولة اإلمارات  الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة  الشرعي يف  املأذون  أحكام 
املتحدة البلوشي.  /العربية  الشارقة،    - سعيد غالم حممد مراد  هـ،   1439الشارقة: جامعة 

 ص (دكتوراه).  288م،  2018
 

بن العريب الفقهية يف كتاب النكاح و الطالق من "عارضة األحوذي": دراسة  استدراكات ا
 2018هـ،    1439الشارقة،    الشارقة: جامعة  -عبداللطيف �سني احلمادي.  /فقهية مقارنة

 ). ماجستريص ( 189م، 
 وهكذا يف أبواب أخرى... 

 
هـ)؛ حتقيق سامل   1402حممد بن سامل بن حفيظ ابعلوي (ت    /بغية النجاح لقارئ املفتاح
 ص.  116م،  2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني،   -أمحد بن أيب بكر اخلطيب.
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 )لباب النكاح املفتاح شرح كتاب (
 

الزواج: دراسة فقهية على املذهب احلنفي املرأة يف عقد    - .هاين سيد متام  /جواز والية 
 ص.    108م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار احلرم، 

 
الزوجية اليماين.  /احلقوق  علي  بنت  األسدية،    -حنان  املكتبة  املكرمة:  هـ،   1441مكة 

 م. 2019
 

هـ،    1441الكويت: دار الظاهرية،    -مجع وحتقيق علي حممد الكندري.  /احلقوق الزوجية
 م. 2019

 
 أمحد الصويعي شليبك. /أوقات األزماتحكم اإللزام بتعدد الزوجات يف 

  109حبث حمكم نشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية الصادرة يف جامعة الكويت ع  
 م).  2017هـ،  1438(
 

والفقه   القانون املدين  دراسة مقارنة يف :  الطبيعة القانونية والشرعية لقائمة املنقوالت الزوجية
حممود.�لة  اإلسالمي/   األزهر،    -عبداحلليم  جامعة  م    2018هـ،    1439القاهرة: 
 (ماجستري). 

 
ــد ابلعقـد واملهر/ غ  (ت أمحـد بن أابت النزاري القلقمي  رة الفجر على نظم النكـاح الفـاســـــــــ

الدار البيضـاء: دار   -(حفيد املؤلف). ؛ حتقيق حممد عبدهللا بن أمحد بن أابت )هــــــــــــــــ 1318
 ص. 271م،  2019هـ،  1441املذهب، 

 
  - زيزي حممد لبيب سالمة.غياب تعدد الزوجات عن واقع األمة اإلسالمية وآاثره السلبية/  

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة العال للدراسات اإلسالمية والرتبوية،  
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  2017هـ،    1438عّمان: دار النور املبني،    -بالل فيصل البحر.  /الِفَقاحالُفّقاح يف حكم  

 ص.  73م، 
 (حكم إتيان املرأة يف غري حمّل الشهوة)

 
  -.ترتيب جاسر برکات و مجع    /فتاوى احلياة الزوجية والثقافة اجلنسية  فقه األسرة املسلمة:

 ص.  640م،  2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا، 
 

عبدالرمحن بن صاحل  قاعدة "الدفع أسهل من الرفع" وتطبيقاهتا يف كتاَيب النكاح والطالق/  
 ماجستري). حبث مكمل لل هـ ( 1438، جامعة امللك فيصل األحساء: -التوجيري.

 
مصر: دار البلد؛    -مصطفى بن إمساعيل السليماين.  / القول املختار يف حكم نكاح الشغار

 م.  2019هـ،  1441السعودية: دار الفضيلة، 
 

والتشريعي الفقهي  واملدلول  املفهوم  بني  الزواج  عقد  يف  مودع.  /الكفاءة  أمني   - حممد 
 م؟  2019هـ،  1440[أمريكا، أو ماليز�]: اجملموعة العلمية للنشر، 

 
ص    25هـ،    1440حامد مسوحلي اإلدريسي،    /منظومة الزهر والنبات يف تعدد الزوجات

 إلكرتوين).(كتاب 
 أدىن العنوان: أول منظومة يف تعدد الزوجات وُحكمه وِحكمه. 

 
دمشق: دار الرسالة العاملية،    -شعبان مازن شعار.  /النوازل الفقهية املعاصرة املتعلقة ابلنكاح

 م.  2019هـ،  1440
 

 الطالق 
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 عبدالرمحن الرشيد.أمساء بنت  /أثر جراحة تغيري اجلنس يف فسخ النكاح: دراسة فقهية
 –ذو القعدة  (  48ع    الصادرة يف الر�ض  اجلمعية الفقهية السعوديةحبث حمكم نشر يف جملة  

 هـ).  1441 – 1440صفر 
 

الر�ض:    -.أمحد بن عبدالرمحن الزومان  /السين والطالق البدعي  : الطالق أحكام الطالق 
 م.  2019هـ؟،  1441، دار الصميعي

 
  - السيد عبدالصمد يوسف.  /الطالق بني مؤيد ومعارض مع ترجيح فقه الواقعإلشهاد على  ا

 م.   2019هـ،  1441مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية: 
 

هـ)؛    751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت    /إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان
 حتقيق عبدالرمحن بن حسن بن قائد. 

جدة: جممع الفقه اإلسالمي؛ مكة املكرمة: دار عامل   -البن القيم.  الرسائل/جمموع  طبع ضمن  
 م. 2019هـ،  1441الفوائد، 

 
القاهرة:  -أمساء معتمد حممد. /دراسة فقهية: �اء عقد الزواج ابلطالق إثره على أالتعليق و 

 دكتوراه). م ( 2017هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

املعاصرة يف   وألفاظه  الفقه اإلسالمي الطالق  السعدي.  /ضوء  بن عبدالرمحن   -عبدامللك 
 م.  2019هـ،  1440بغداد؛ إستانبول: مؤسسة البصائر للدراسات والنشر، 

 
 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة

الفق ضوء  يف  اجلنني  جنس  النادي.ة/  مقارن  ةدراس:  اإلسالمي  هاختيار  إبراهيم    -حممد 
 م.   2019هـ،  1441مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية: 
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  - عبداحلميد حممد البوراوي./  والقانون اللييب  يسالمالفقه اإل  اإلعسار ابلنفقة الزوجية يف 
 ). ماجستريص ( 167م،  2019هـ،  1440،  املنصورة: جامعة املنصورة 

 
احلديثة/   اإلجناب  لوسائل  والقانوين  الشرعي  إبراالتكييف  املنصورة:    -هيم.جيهان عبدهللا 

 ). دكتوراه ص (  284م،  2019هـ،   1440، جامعة املنصورة
 

  63احلضانة املشرتكة بني األبوين يف الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية رقم  
 م.  2019هـ،  1441عّمان: دار املبادرة،  -.حممود فواز غيث /م 2010لسنة 

 
  / دراسة مقارنة  :اإلسالمي وقانون األحوال الشخصيةشروط ثبوت حق احلضانة يف الفقه  

 م.   2019هـ،  1441مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية:  -رشدي شحاتة أبو زيد.
 

سكينة حممد علي   /موقف الشريعة اإلسالمية من استئجار األرحام: دراسة حتليلية مقارنة
 م. 2019هـ؟،   1440بريوت: دار احملجة البيضاء،  -نصار.

 
الشريعة اإلسالمية والنشر  -حممد عثمان غامن.   /النسب يف  للطباعة  ،  القاهرة: شركة �س 

 م.  2019هـ؟،  1440
 

فاطمة   /والية الزوج يف أتديب الزوجة ابلضرب: حدودها وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية
 بنت حممد الكلثم. 

 183نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية (املدينة املنورة) ملحق ع  حبث طويل  
 . 463 – 389هـ) ص  1439( 1جـ
 

 أحكام الطفل وحقوقه
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الاأل الطفل و فحكام  بد�نة  املتعلقة   -صباح علي حسن.اإلسالمي/  الفقه    ثرها يف أقهية 
 دكتوراه). م ( 2017هـ،  1439: جامعة األزهر، القاهرة

 
  والقانون الدويل   يسالمدراسة مقارنة بني الفقه اإل:  طفاللأل   يواجلسد  ياالستغالل اجلنس 

م    2019هـ،    1440اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،    -عبدالعزيز مندوه أبو حزمية.  /العام
 (أصله رسالة دكتوراه). 

 
النور املبني،    -اليافعي.عبدالفتاح بن صاحل قديش    /حقوق الطفل يف اإلسالم  عّمان: دار 

 ص.  80م،  2017هـ،  1438
 

القاهرة: املكتبة    -.صابر علي عبداحلليمحقوق الطفل وسبل حتقيقها يف الشريعة اإلسالمية/  
 ص.  195م،  2019هـ،  1440األزهرية للرتاث، 

 
 
 

 احلالل واحلرام
 

 احلالل واحلرام
عادل بن السادات. [القاهرة]: دار العال،    /وتطبيقاهتا الفقهيةاإلملام بقواعد معرفة احلرام  

 مج.  2م،  2019هـ،  1440
 

هـ)؛    748كمال الدين جعفر بن ثعلب األُدفوي الشافعي (ت  اإلمتاع أبحكام السماع/  
 م. 2019هـ؟،  1440إستانبول: دار اللباب،  -حتقيق جانيت بن وسام دوغوظ.

 م؟ 2019هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -عبدالعزيز الشرباوي.وبتحقيق عبدهللا بن 
 هـ).  790يليه: مسألة السماع/ برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحيم بن مجاعة الكناين (ت 
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ويليه: �ر القبس بذات الغلس يف إابحة السماع/ اتج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم بن الفركاح 
 هـ).  690(
 

 - هـ)؛ حتقيق أمحد حسني األكرت.  1365يوسف أمحد الدجوي (ت    /السماع رسالة يف  
 ص.  151م،   2019هـ،  1441القاهرة: هيئة كبار العلماء، 

 
هـ)؛ حتقيق حممد   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت  الكالم على مسألة السماع/  

عامل    -ُعزير مشس. دار  املكرمة:  مكة  اإلسالمي؛  الفقه  جممع  هـ،    1441الفوائد،  جدة: 
 مج.  2م،  2019

 
  876حممد بن عبدهللا ابن قاضي عجلون (ت    /نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب

 هـ)؛ حتقيق عمر بن عبدالعزيز السلومي. 
  1440(رمضان    3جـ  189نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية (املدينة املنورة) ع  

 . 371 –  316هـ) ص 
 

بشرى    /دراسة فقهيةي:  العمل اخلري   موال املشبوهة يف االنتفاع ابلفوائد الربوية واألمدى  
 م (ماجستري).  2017هـ،   1438: جامعة األزهر، الزقازيق -وحيد جماهد.

 
  - .عادل شوشة  / وامر الشرعية يف الكتاب والسنة وشيء من فقهها وفوائدهاموسوعة األ

 مج. 6م،  2018هـ،  1439[القاهرة]: دار العال، 
 

 م. 2019هـ،  1440عّمان: دار النفائس،  -ماجد أبو رخية. /ابحة الوجيز يف احلظر واإل
 

 الصيد والذابئح واألطعمة النذور و 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb328743-320418&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb328743-320418&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb328743-320418&search=books


90 
 

املعدَّ  يف ضوء  األطعمة  وراثياً  اإلسالميلة  النادي. ة/  مقارن  ةدراس:  الفقه  إبراهيم    - حممد 
 م.   2019هـ،  1441مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية: 

 
  1440الر�ض: دار الصميعي،  -�يف بن حممد العصيمي. /اخلالصة يف أحكام األضحية

 م.  2019هـ، 
 

القاسم عبدهللا  / والتذكية  الذابئح  الربيع األشعري  بن حيىي  أليب  ؛ حتقيق  )هـ  666ت  (  بن 
 ص.  520، م 2019هـ،  1440الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -سعيد بلعزي.

 
  / فضل املنان على عباد الرمحن يف أحكام النذور والذابئح والصيد واملطعومات واألميان

 م.  2019هـ؟،  1440حلب: دار زهرة املستقبل،  -حممد عادل الكيايل.
 

عّمان: دار    -. ، شويش هزاع احملاميدأبو رخيةحممد  ماجد    /األميان والنذور والذابئح فقه  
 م.2019هـ،  1440النفائس، 

 
 

 اجلنا�ت والعقوابت

 
 اجلنا�ت

أسيوط:   -إميان عزت حسني.  /دراسة فقهية مقارنة ابلقانون  :ثر االمتناع عن الواجب العامأ
 (دكتوراه). م  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
صدام   /أحكام جرائم التزوير التقليدي واإللكرتوين يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 م. 2020هـ،  1441، املنظمة العربية للتنمية اإلداريةالقاهرة:  -العبيدي. �سنيحسني 
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حممد  : دراسة مقارنة/  والقانون الوضعي  يالفقه اإلسالم  التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف 
 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440بنها: جامعة بنها،  -أمحد كامل عبدالقادر.

 
الفقه اإل:  التشهري بني اجلرمية والعقوبة علي  ي/  والقانون الوضع  يسالم دراسة فقهية بني 

 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -السيد الكيالين.
 

يف  العام  التصاحل  املال  على  االعتداء  اجلنائ:  جرائم  القانون  بني  مقارنة  والفقه   يدراسة 
 م (ماجستري).   2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -ملياء عبدالنيب حممد.  /اإلسالمي

 
الدمام؛ الر�ض:    -عبدهللا بن حممد آل خنني.  / توصيف واقعة االهتام يف التحقيق اجلنائي

 م. 2019هـ،   1441اجلوزي، دار ابن 
 

  1440القاهرة: دار مصر،    -رضا السيد عبدالعاطي.  /: دراسة فقهية قضائيةاإلخفاءجرائم  
 م.  2019هـ، 

 
�ى عماد  اإلسالمي/ والفقه  يدراسة مقارنة بني القانون اجلنائ: لكرتوينرهاب اإلجرائم اإل

 (ماجستري). م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -مرسي.
 

بنها: جامعة   -مصطفى حسن عمر.  /الفقه اإلسالمي  جرائم اإلرهاب وكيفية معاجلتها يف 
 (دكتوراه).  ص  446، م 2019هـ،  1440بنها، 

 
القاهرة:   -رضا السيد عبدالعاطي.  /: دراسة فقهية قضائيةاالمتناع عن تنفيذ األحكامجرائم  

 م. 2019هـ،  1440دار مصر، 
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  1440القاهرة: دار مصر،    -رضا السيد عبدالعاطي.  /اإلهانة: دراسة فقهية قضائيةجرائم  
 م.  2019هـ، 

 
هـ،    1440القاهرة: دار مصر،    -رضا السيد عبدالعاطي.  /مقارنة: دراسة  التحريضجرائم  

 م. 2019
 

ابأل االجتار  يف جرمية  اإل  شخاص  الوضع  يسالمالفقه  مقارنةي:  والقانون  مجعة    /دراسة 
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداجليد حسن.

 
أمحد النجار    /دراسة مقارنة  بني التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي  جرمية القتل وعقوابهتا 

 م (دكتوراه).   2019هـ،    1440  هولندا: جامعة الهاي للعلوم التطبيقية،    -بن حممد كمال.
 

يف   اجلنائي  القتلالفقه  أمثلة  :  التعازير  ،احلدود  ،الد�ت  ،القصاص  ،اإلسالم: ضروب 
  448م،    2018هـ،    1439القاهرة: دار السالم،    -.6ط  -أمري عبدالعزيز.  /وتطبيقات

 ص. 
 

دراسة    :هللا عليه وسلم والقانون اجلنائي الدويل  ىعظم صلفقه اجلنا�ت يف تعاليم النيب األ
  2019هـ،    1440القاهرة: دار النهضة العربية،    -عبدالرمحن عبداللطيف.عثمان    /مقارنة

  ص.  444م، 
 
: دراسة مقارنة بني أصول الشرع  لقاعدة اجلنائية بني الصناعة الفقهية والصياغة التشريعيةا

القانون/   وأصول  اإلجادة،    -.ُخرمرفعت  أشرف  اإلسالمي  دار  هـ،   1441الر�ض: 
 م2019
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 - هـ)؛ أعده للنشر طارق بن حممد اخلويطر.  1419صاحل بن علي بن غصون (ت    /قتل الغيلة
 م. 2019هـ،  1441الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  -.2ط
 

والقانون:   ئمباد اإلسالمية  الشريعة  بني  اجلنائية  دولة   العدالة  تشريعات  على  تطبيق 
  1438ادميية العلوم الشرطية،  الشارقة: أك  -أمحد عبداجمليد احلاج.  /اإلمارات العربية املتحدة

 ص.    46م،  2017هـ، 
 

واحلدود   الد�ت  مقارنة:  فقهية  دراسة  األحوذي:  العايل يف عارضة  اخلالف  مسائل من 
  315م،    2018هـ،    1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -وليد يوسف النعيمي.  / أمنوذجاً 

 ). ماجستريص (
 

املعاصرة و  السرقة  ثرها يف أاملعطيات  فقهية:  جرمية  فراج.  /دراسة  أسيوط:    -هشام حممد 
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
 العقوابت

الكوييت والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  املتهم  على  للقبض  الفقهية  نوار    /األحكام  راشد 
 (ماجستري).  م  2018هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
من   به  يتعلق  وما  يف أاالمتناع  والتعزير  حكام  مقارنة  : القصاص  فقهية  مريفت   /دراسة 

 م (ماجستري). 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالزاهر البغدادي.
 

اخلطاب الشرعي واستيعابه لواقع التنوع الديين: مناذج من تطبيقات قانون العقوابت يف 
  1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -لبانة حممد بشري الشقفة.  /دةدولة اإلمارات العربية املتح 

 ). ماجستري يف الفقه املالكيص (  416م،  2018هـ، 
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أبو   /البدائل املعاصرة يف ليبيا يف حتمل دية النفس وما دو�ا يف ضوء الشريعة اإلسالمية
 (دكتوراه). م  2019هـ،   1441املنيا: جامعة املنيا،  -بكر صاحل إبراهيم.

 
  - نبيل عبدالصبور النرباوي.  /سقوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي

 م.  2019هـ،  1441القاهرة: دار النهضة العربية، 
 

الت اجلزاء  لضما�ت  والقضائية  والفقهية  التشريعية  الدين    / دييبأالسمات  مجال  هدى 
   ص. 303 م، 2019هـ،   1440العربية، القاهرة: دار النهضة  -األهواين.

 
املغلظة وتطبيقاهتا يف  الصابوجني.  /اإلسالميالفقه    العقوابت  أبو احلمد  أسيوط:    -حسن 

 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

والفقه   يدراسة مقارنة بني القانون اجلنائ:  العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قصري املدة
 م (ماجستري).  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -آمال أمحد السقا.اإلسالمي/ 

 
حممد    /نةدراسة اترخيية مقار :  عاملة العقابية يف منظور القانون الروماين والشريعة اإلسالميةامل

 م.  2018هـ،  1439: دار الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية -مصطفى أبو العينني.
 

الدية على  وأثرها  القصاص  فقهً :  معايري  اجلنائي  التشريع  ظل  يف  مقارنة  حتليلية  ا دراسة 
  2017هـ،    1438بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،    -مفتاح جعفر عبداجلواد.  /وقضاء

 ص.  560م، 
 

َري (فقه)  السِّ
 

َري   السِّ
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هـ)؛ حتقيق حممد ُعزير مشس؛    751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت  أحكام أهل الذمة/  
جدة: جممع الفقه اإلسالمي؛ مكة املكرمة: دار عامل    -ختريج وحتقيق نبيل بن نّصار السندي.

 مج.  2م،  2019هـ،  1441الفوائد، 
 

  / دراسة فقهية أتصيلية :  أتصيل العالقة مع غري املسلمني من خالل أحداث السرية النبوية
بلقاسم   بن  العلمية،    -.الصغريمحيد رمضان  الكتب  دار  م،    2019هـ،    1441بريوت: 

 . ص352
 

الرابط: دار    - حممد الريوش.  /التشكااإل فهوم والقضا� و املالتعليل الفقهي حلكم الردة:  
 م (دكتوراه).  2018هـ،   1440احلديث احلسنية، 

 
 - أبو الدهب.أشرف طه    /مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه وأمهيته  اجلهاد يف اإلسالم: 

 ص.  448م،  2019هـ،  1440القاهرة: مركز احلضارة العربية، 
 

حممد أمحد    /مفهومه وأسبابه: حبث يف أسباب احلرب يف القانون الدويل اإلسالمي  :اجلهاد
علي. واإلعالم،    -حممد  للثقافة  زايد  بن  سلطان  مركز  ظيب:  م،    2017هـ،    1438أبو 

 ص. 666
 

  - .رفيق إبراهيم أبو هاين /دراسة فقهية مقارنة :الشريعة اإلسالميةحقوق األسري املسلم يف 
 م.  2019هـ،  1441بريوت: دار املقتبس، 

 
النازح أحكام  على  وتطبيقاهتا  الفقهية  السامرائي.  / الرخص  صاحل  مكتبة    -أمين  الر�ض: 

 هـ).  1438جامعة الشارقة،  -م. (أصله رسالة دكتوراه  2018هـ،  1440الرشد، 
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الشيباينشرح   بن احلسن  الكبري حملمد  َري  السِّ السرخسي (ت حنو   /كتاب  بن أمحد  حممد 
  2019هـ،    1440القاهرة: معهد املخطوطات العربية،    -هـ)؛ حتقيق عبدالعزيز أمحد.  490

   مج. 5م، 
 

  2017،  هـ  1439  : العالقة بني املسلمني واملسيحيني من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية
 ص.  127م،   2017هـ،  1438القاهرة: دار اإلفتاء املصرية،  -إبراهيم عالم.شوقي  /م
 

  1077مشس الدين حممد بن عالء الدين البابلي الشافعي (ت    /فضائل اجلهاد ورسائل أخرى
 م.  2019هـ،  1441عّمان: أروقة للدراسات والنشر،  -هـ)؛ حتقيق؟.

 
اجمللس األعلى  وزارة األوقاف،    القاهرة:  - .حممد خمتار مجعة  /فلسفة احلرب والسلم واحلكم

 ص. 83م،  2017هـ،  1438، ن اإلسالميةؤو للش 
  

هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن   273بشري بن حممد بن حمبوب، املعروف اببن املنذر (ت بعد    /احملاربة
 ص.  236م،  2019هـ؟،  1441مسقط: مكتبة االستقامة،  -بن حيىي الراشدي.

َري   . واملؤلف من ُعمان) (يف فقه اجلهاد والسِّ
 

حترير وتدقيق حممود منر النفار، جمدي قويدر، زكر�   /مسرية العودة الكربى من منظور شرعي
النداء،    -خليل. م،   2018هـ،    1439إستانبول: مركز معراج للبحوث والدراسات: دار 
 ص. 157

علماء فلسطني يف  التابع هليئة    -(وقائع الندوة اليت نظمها مركز معراج للبحوث والدراسات  
 هـ مبدينة إستانبول)  1439شعبان  5يوم السبت  –اخلارج 

 
  1438القاهرة: جممع البحوث اإلسالمية،    -.باس شومانع  /املعارضة املسلحة: رؤية شرعية

 ص.  160م،  2017هـ، 
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جممع البحوث   -.حدوده وضوابطه وموقف الغالة منه  مفهوم دار اإلسالم ودار احلرب:

 م. 119م،  2019هـ،  1440األزهر،  اإلسالمية،
 

املكانة القانونية لألقليات يف سور� يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون السوري احلايل:  
  1440منيسوات، أمريكا: اجلامعة اإلسالمية،    -حممد واصل جلول.طائفة املسيحية أمنوذًجا/  

 م (ماجستري).  2019هـ، 
 

 النظم اإلسالمية
 

 اإلسالميةالشريعة 

دراسة شرعية قانونية    :التدوين األول ألحكام الشريعة اإلسالمية وأثره يف العودة للحكم هبا
مقارنة حتليلية  الفيضي.  /أتصيلية  عبدهللا  احلديث،   -أوان  اجلامعي  املكتب  اإلسكندرية: 

 م.  2020هـ،  1441
 

الشرعية األحكام  تطبيق  يف  التدرج  الكتب    -الزيباري.إ�د كامل    /سياسة  دار  بريوت: 
 ص. (أصله رسالة جامعية).  376م،  2017هـ،  1438العلمية، 

 
مكناس: مركز    -يونس اخلمليشي.الشريعة والتأويل الكوين: حماولة يف استكشاف األنساق/  

هـ،    1440ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية؛ إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،  
 .م 2019

 
القاهرة:    -ن. ج. كولسون؛ ترمجة وتعليق حممد أمحد سراج.  /يف اتريخ التشريع اإلسالمي

 ص.  368م،  2019هـ،   1440دار السالم، 
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،  إبراهيمترمجة أمحد حممود    ؛ وائل حالق  / القرآن والشريعة: حنو دستورية إسالمية جديدة
 م. 2019هـ،  1440، اث والنشرالشبكة العربية لألحببريوت:  -.وحممد املراكيب

 
هـ،    1440  بريوت: منشورات زين احلقوقية،   -علي طالب.  /مدخل إىل القانون اإلسالمي

 م. 2019
 

 النظام السياسي يف اإلسالم (عام)

الوضعية األحكام  لنظم  الشرعية  احلزبية  األحكام  التعددية  االنتخاابت  الدميقراطية،   :
التحالف   املظاهراتالسياسية،  اهلاجري/ احلزيب،  اخلزانة،    -.محد بن حممد  دار  الكويت: 

 ص.  248، م 2019هـ،  1440
 

السياسي معاصرةاالستبداد  فقهية  دراسة  العامودي.  /:  حممود  اجلامعة   -أمحد  غزة: 
 م (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
واحلكم:ا املعاصر/  إلسالم  اإلسالمي  الفكر  يف  السياسية  املسألة  يف  الزواوي    دراسات 

 ص.  255م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الروافد الثقافية،  -.بغورة
 

السياسي الفقه  املبني،  عّمان:    -مزهر شعبان.  /أصول  النور    م،   2017هـ،    1438دار 
 ص. 681

 
  1440القاهرة: دار السالم،    -رفعت السيد العوضي.  /اإلسالمأتسيس دولة املواطنة يف  

 ص.   72م،  2019هـ، 
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  758(ت    سوسيجنم الدين إبراهيم بن علي الطرَ   /ن يعمل يف امللكأفة الرتك فيما جيب  حت
إستانبول: مؤسسة اآلاثر    -؛ حترير أزغر كفاك، خضر مراد كوسا.أونش  ؛ إعداد حممد أسامةهـ)

 ص.  166م،  2018هـ،  1439الرتكية، 
 (ابلعربية والرتكية) 

 
حممد األغضف   / اشكالية الدستورية منوذجً اإل  :اصراملعف بني الفقه والتشريع  ال تدبري االخت

 م (دكتوراه).  2018هـ،   1440الرابط: دار احلديث احلسنية،  -غويت.
 

  /دراسة فقهية:  سالميةالشريعة اإل  من وعالقته حبفظ اجملتمع يف ملفهوم األ  يالتكييف الفقه
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -رشا طه حممد.

 
سامح    /: دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالميالثورات وأثرها على النظم السياسية والدستورية

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -أمحد توفيق.
 

واحلك والسنةاحلاكم  الكتاب  ضوء  يف  خمتلفة:  ومة  ومباحث  مقاالت  سليمان    /جمموعة 
إربد: عامل الكتب احلديث،    -.تعريب وختريج عبدالباسط حممد شرف الدين الندوي؛  الندوي

 م.  2020هـ،  1441
 
القاهرة:   -.حممد خبيت املطيعي؛ دراسة وحتقيق حممد عمارة  /قيقة اإلسالم وأصول احلكمح

 ص.  488م،  2019هـ،  1440البشري، دار 
 

السياسي/   للفقه  وجتديد  اإلسالم  يف  احلكم  ملسألة  أتصيل  املصرية:  عبدالغين الدروس 
   ص. 218م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -.العمري
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  1437القاهرة: دار الكلمة،    -.سعد الدين العثماين  /الدولة اإلسالمية: املفهوم واإلمكان
 ص.  80م،  2016هـ،  1438 –
 

اإلسالم: يف  الفاضلة  احلقوق   الدولة  القانون، كفالة  سيادة  ودعائمها،  الدولة  أركان 
واحلر�ت، حق التعلم واإلبداع احلضاري، احرتام العقيدة، أدب التعامل مع الدول، نظام  

م،    2018هـ،    1439بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،    -.مسري عالية  /القضاء والعرف
 ص.  448

 
 1440عّمان: دار النفائس،    -عارف خليل أبو عيد.الدولة القانونية يف الفقه اإلسالمي/  

 م.  2019هـ، 
 

  - ./ أمحد صالح سامل  الدولة املدنية يف اإلسالم: اإلسالم الدين الكامل والدولة املدنية
 ص.    259م،  2018هـ،  1438القاهرة: مركز احلضارة العربية، 

 
دمشق: دار القلم،   -.عبدالرمحن علي احلجي  /اإلسالم والدولة املعاصرة  دولة املدينة املنورة: 

 ص.  223م،  2018هـ،  1439
 

القاهرة: جامعة عني   -كرمي سيد أبو العزم.  /: دراسة مقارنةالدميقراطية وموقف اإلسالم منها
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440مشس، 

 
م،    2017هـ،    1438القاهرة: نور للنشر،    -.دراسة وحتقيق حممد عمارة  /وائع ابن تيميةر 

 ص.  296
 املقصود بروائعه، كما جاء أدىن العنوان:  

   .لية األمة والدولة يف اإلسالمؤو احلسبة ومس 
  .رفع املالم عن األئمة األعالم
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 .السياسة الشرعية
 

عّمان: دار النور    -احملمدي.  أمحد سلمان  /السلطة التشريعية يف الفكر السياسي اإلسالمي
 ص.  254م،  2018هـ،  1439املبني، 

 
لسلطة والسياسة: جدلية العالقة بني الدولة احلديثة والدولة يف اإلسالم: دراسة أتصيلية  ا

هـ،   1438،  لقاهرة : املركز العريب للدراسات اإلنسانيةا  -.جالل الدين حممد صاحل  /مقارنة
 ص.  486م،  2017

 
ضما�ت احلر�ت العامة واحلر�ت الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون مع دراسة  

التصرف يف أعضاء اجلسد ونقل وزراعة األعضاء بيومي.  /معمقة يف حرية    - علي حممد 
 م.  2019هـ،  1440 القاهرة: دار الكتاب احلديث،

 
ــما�ت حرية الرأي والتعبري  ــتور األردين واملواثيق الدولية والفقه   :ضـ ــوء الدسـ ــة يف ضـ دراسـ

 م. 2019هـ،  1440عّمان: دار وائل،   -حممد حسن حميسن.اإلسالمي/ 
 

القاهرة: جامعة    -حممد السعيد النحاس.اإلسالمي/  الفقه    يف   يصالح السياسضوابط اإل
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438األزهر، 

 
أنس    /دراسة أتصيلية مقارنة بني النظرية والتطبيق  الفقه اإلسالمي:عزل احلاكم وتوليته يف    

 ص.  559م،  2018هـ،   1439بريوت: دار املقتبس،  -القهوجي.رضا حممد 
 

 2019هـ،    144القاهرة: وزارة األوقاف،    -.حممد خمتار مجعة   / فقه الدولة وفقه اجلماعة
 ص.  103م، 
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والدستور:  اإلسالميالتقنني    الفقه  السياسي  للفقه  الوضعي  املؤمن.  /الدستوري   -علي 

 ص.  414م،  2018هـ،  1439 ، : دار روافدمركز دراسات املشرق العريببريوت: 
 

 الفلسفة السياسية إلدارة الدولة يف التصور اإلسالمي: دراسة يف أثر اجلانب األخالقي يف 
ا ابلنظم  مقارنة  الدولة  إلدارة  الفلسفي  العمق  الوضعيصياغة  سلمان    /ةلسياسية  أمحد 

 ص.  449م،  2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني،  -حممدي.
 

دراسة مقارنة :  الدساتري املصرية والعربية  ضمان احلقوق السياسية يف   مبدأ املواطنة ودوره يف 
  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -هويدا أمحد حفين.اإلسالمي/ حكام الفقه أب
 (ماجستري). م 
 

بورينغ؛ ترمجة عمرو بسيوين.  /مدخل إىل الفكر السياسي اإلسالمي ابن    -جريارد  اجلزائر: 
 م.  2019هـ،  1441للنشر؛ بريوت: دار الروافد الثقافية،  الندمي

 
األ أيب  عند  الفاضلة  املودودي:  املدينة  النظرية  على  منطلقات  يف  نقدية  حتليلية  دراسة 

م،    2018هـ،    1439عّمان: دار األ�م،    -موسى معريش.  /اإلسالمية املعاصرةالسياسية  
 ص.  234

 
يف ؤ مس  اجلمهورية  رئيس  وسلطات  دستور    وليات  ابلفقه   2014ظل  مقارنة  دراسة  م: 

  ص   446، م 2019هـ،  1440بنها: جامعة بنها،  -حممد الشحات إبراهيم.اإلسالمي/ 
 (دكتوراه). 
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أعمال العنف السياسي يف النظامني املصري والفرنسي يف ضوء آراء  مسؤولية الدولة عن  
العربية،    -طارق السيد بدران.  /الفقهاء وأحكام القضاء النهضة  هـ،   1441القاهرة: دار 

 م. 2019
 

 -إميان حسن املصري.  /اإلسالميةحكام الشريعة  أضوء    املشاركات السياسية املعاصرة يف 
 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1439األزهر، القاهرة: جامعة 

 
اإلسالمي السياسي  الفقه  يف  وتطبيقاته  احلرية  يوسف    /مقصد  تقدمي  الورد؛  أبو  فتحي 

 ص.   734م،  2018هـ،  1439تركيا: الدار الشامية،   -.القرضاوي، حممد عمارة
 

املصطفى اتج    /جدلية الشريعة والسلطة واجملتمعاإلسالم يف عصر التأسيس:    اتمؤسس 
 ص.   344م،  2018هـ،  1439الدار البيضاء: املركز الثقايف للكتاب،  -الدين.

 
[الر�ض]: املؤلف،    -.2ط  -.حممد كمال الشريف  /امليزان: جتديد نظرية اإلسالم السياسية

 ص.  444م،  2017هـ،  1438
 
: دار الكتب  اإلسكندرية   -حممد أمحد شحاتة.  / السلطات واملبادئاإلسالم:  م يف  ظام احلك ن

 م.  2018هـ،  1439والدراسات العربية، 
 

اإلسالم يف  السياسي  يوسف.  /النظام  حسن  األكادميي،   -يوسف  الكتاب  مركز  عّمان: 
 ص.  191م،  2017هـ،  1438

 
السياسية  ا الشورى والدميقراطيةلنظام السياسي يف اإلسالم والنظم    / املعاصرة: إشكالية 

م،    2018هـ،    1439الدمام: مكتبة املتنيب،    -).حسني العريين( عبدالبديع حممد عبدهللا  
 ص. 320
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 اإلمامة واخلالفة

 7  -  2ق    : البيعة ووالية العهد ابألندلس واملغرب من النظرية الفقهية إىل الواقع التارخيي
 ص.  593م،  2017هـ،   1438الرابط: وزارة األوقاف،  -توكل.املهشام  /هـ
 
إعداد اللجنة العلمية مبجمع البحوث اإلسالمية، األزهر؛ تقدمي عبدالفتاح عبدالغين   /خلالفةا

أمحد  ؛العواري عفيفي  الدين  حميي  اإلسالمية،    -.إشراف  البحوث  جممع  األزهر،  القاهرة: 
 ص.  203م،  2019هـ،  1440

 
 -.رعد كاظم العامري  / مهامها وحدود سلطتها   الدولة يف الفقه الدستوري اإلسالمي:رائسة  

 ص.   464م،  3018هـ،  1439بريوت: دار القارئ، 
 (الشيعة)

 
واحلاضر املاضي  بني  النموذج  جدلية  اخلالفة:  محادة.  /مفهوم  مركز    -فاروق  ظيب:  أبو 

 ص.  205م،  2017هـ،   1438االسرتاتيجية، اإلمارات للدراسات والبحوث 
  

هـ)؛ تعريب    1340أمحد رضا خان القادري (ت    /نقاء السالفة يف أحكام البيعة واخلالفة
  1438عّمان: دار النور املبني،    -وحتقيق وتقدمي أيب عروبة حممد نور احلسن خان النعيمي.

 ص.   76م،  2017هـ، 
 
 

 السياسة الشرعية

القاهرة: دار اليسر،   -إبراهيم بن عبدهللا املربك.  /وأثرها على السياسة الشرعيةسنن التمكني  
 ص.  287م،  2017هـ،  1438
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الرعية رائسة  يف  الشرعية  احلراسيس.  /السياسة  اجلنان،    -مسري  دار  هـ،    1440عّمان: 
 م.2019

 
مكتبة  صنعاء:    -عبدهللا أمحد فروان.  /السياسة الشرعية يف ضوء مبادئ الشريعة ومقاصدها

 ص.  517م،  2018هـ،  1439، ومركز الصادق
 

القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -.أنس محيد عباس  /فقه السياسة الشرعية يف السنة النبوية
 ص.  472م،  2017هـ،  1438

 
  2017هـ،    1438دمشق: دار القلم،    - .عبد الكرمي بكار  /مقارابت يف السياسة الشرعية

 ص.  191م، 
 

هـ،   1440عّمان: دار النفائس،    -طه أمحد الزيدي.  /نظرية اجلزاء يف السياسة الشرعية
 م. 2019

 
الشرعية السياسة  احلركية يف  النوابين.  /النظرية  الدولية    -حممد مصطفى  القاهرة: مفكرون 

 م. 2019هـ؟،  1441 للنشر،
 

 1440عّمان: دار النفائس،    -.عارف خليل أبو عيد  /الشرعيةوظيفة احلاكم يف السياسة  
 م.2019هـ، 

 
 العالقات الدولية

العالقات الدولية بعد انتهاء احلرب عند شـيخ اإلسـالم ابن تيمية رمحه هللا مقارنة ابلقانون  
م  2019هـــــــــــ،   1440الر�ض: جامعة امللك سعود،   -أريج بنت سليمان املطلق.  /الدويل

 (ماجستري).
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 /فقه املآالت وأثره يف العالقات الدولية: دراسة تطبيقية يف املقاصد والسياسة الشرعية

  2018هـ،    1439الر�ض: مركز البيان للبحوث والدراسات،    -.حازم بن عبد الرمحن البسام
 ص.  596م، 

 
 -أمحد عبدالقادر.شفان    /القانون الدبلوماسي والقانون الدويل يف أحكام الشريعة اإلسالمية

 م. 2019هـ،  1440بريوت: منشورات زين احلقوقية، 
 

للمفاوضات القانوين  والشريعة    النظام  الوضعية  القوانني  أتصيلية  يف  دراسة  اإلسالمية: 
  2018هـ،    1439بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،    -أنس عبداملهدي فرحيات.مقارنة/  

 ص.  1040م، 
 

 اإلسالمالنظام املايل يف 

سدّ  فقهية    آليات  دراسة  العامة:  املوازنة  مقارنةا عجز  صربي    /قتصادية  الدين  ضياء 
 ص.  450م،  2018هـ،  1439اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  -.عبداحلافظ

 
  - أنور حممد سيد أمحد.  /اإلسالميضوء الفقه    موال املعاشات احلكومية يف استثمار الدولة أل
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438األزهر، الدقهلية: جامعة 

 
  970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري (ت    /وحملها ومن يستحقها قطاعاتاإل  بيان
 م.   2020هـ،  1441عّمان: دار أمية،  -حتقيق مقتدر الكبيسي. هـ)؛

 
العثمانية الدولة  للدولة منذ صدر اإلسالم حىت سقوط  املايل   حسنيحممد طه    /التنظيم 

 ص.  234م،  2017هـ،  1438القاهرة: املركز العريب للنشر،  -.احلسيين
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  1440ابتنة: جامعة ابتنة،    -.ساسي عنرت  /دور فقه املواز�ت يف القضا� املالية املعاصرة

 م (دكتوراه).  2019هـ، 
 

حلمي  حممد  اإلسالمية/  ضوء الشريعة    املال العام يف   التصرف يف   حقية الدولة يف أمدى  
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -إبراهيم احلفناوي.

 
  ي سالمدراسة مقارنة بني الفقه اإل:  التنمية  لعمل اجلمعيات اخلريية ودورها يف   لنظام املايلا

  2018هـ،    1439: جامعة األزهر،  أسيوط  -حممود عبداملعز عبدالرمحن.  /يوالقانون الوضع
 م (دكتوراه). 

 
 اِحلسبة (األمر ابلعروف والنهي عن املنكر)

هـ)؛ حتقيق   458أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء (ت    /األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 2019هـ،    1441دمشق: دار املنهاج القومي،    -مصطفى بن حممد صالح الدين القباين.

 م؟
 

زلفى بنت   /آاثر التابعني رمحهم هللا: دراسة حتليليةاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف  
 دكتوراه).   ص (أصله رسالة  736م،    2019هـ،    1440دمشق: دار القلم،    -أمحد اخلراط.

 
  - علي بن حسن القرين. /اِحلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطور األسلوب

 رسالة جامعية). م (أصله   2019هـ،  1441الر�ض: مكتبة الرشد، 
 
  - رأفت حممود محبوظ.  /وى اِحلسبة: جماالهتا وتطبيقاهتا يف مسائل األحوال الشخصيةعد

 ص.  321م،  2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني، 
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ديب: مركز املسبار    -إكرام عدنين وآخرون.  /سبة بني الدول واجلماعاتالشرطة الدينية: احلِ 
 م.  2017هـ،  1438للبحوث والدراسات، 

 
 النظام اإلداري يف اإلسالم

دمشق: متوز للنشر،    -عباس جبري التميمي.  /التعريفات اإلدارية يف الدولة العربية اإلسالمية
 م.  2019هـ،  1441

 
 - أمحد سيد أمحد عبداملقصود.  /دراسة فقهية معاصرة:  اخلروج عن واجبات الوظائف العامة

 . (دكتوراه)م  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر، 
 

حامت حممد    /الفساد اإلداري وسبل مواجهته يف النظام اإلداري اإلسالمي: دراسة مقارنة
والقانون،    -السيد. الفكر  دار  دكتوراه،    2019هـ،    1440القاهرة:  رسالة  (أصله  م. 

 هـ)1437
 

اإلسالمي النظام  يف  اإلدارية  شادي   /القيادة  أبو  إبراهيم  ال  -.حممد  املنظمة  عربية  القاهرة: 
 ص.  133، 14م،  2017هـ،  1438للتنمية اإلدارية، 

 
اإلسكندرية:    -.حممد حممد عبده إماممبادئ علم اإلدارة العامة يف ضوء الشريعة اإلسالمية/  

 م.  2019هـ،  1440دار الفكر اجلامعي، 
 
  -يوسف.حممد أمني    /دراسة مقارنة  :ملسؤولية اإلدارية يف النظام اإلداري والفقه اإلسالميا

 م.  2017هـ،   1438: دار الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية
 

م،    2017هـ،    1438جدة: املؤلف،    -.عوض حامد املرعشي  /نظرية اإلدارة اإلسالمية
 ص.  806
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 النظام القضائي يف اإلسالم (عام)

إمساعيل أحكام الصلح يف الشريعة اإلسالمية والقانون والعرف القبلي يف العراق أمنوذًجا/  
املساري مطلب  اإلسالمية،    -.عبد  اجلامعة  أمريكا:  م    2019هـ،    1441منيسوات، 

 (ماجستري). 
 

السعودية:   القضاة" لوكيع وتطبيقاهتا يف احملاكم  البصري يف كتاب "أخبار  أقضية احلسن 
هـ،    1438املدينة املنورة: جامعة طيبة،    -مىن بنت راجي احلجيلي.دراسة فقهية أتصيلية/  

 (حبث مكمل للماجستري).  ص. 205م،  2017
 

الر�ض: اجلمعية    -اخلضريي.أمحد بن حممد  التقاضي عند األقليات املسلمة: دراسة فقهية/  
 م.  2019هـ،  1441العلمية القضائية السعودية، 

 
 شرح حتفة ابن عاصم واالستدالل هلا. 

 هـ...   1440دراسته يف جامعة ابن طفيل يف القنيطرة ابملغرب، 
 واألحكام البن عاصم.   يف نكت العقودواملقصود ابلتحفة: حتفة احلكام 

 املذهب املالكي. وهو يف مسائل قضائية على 
 

أمينة دراسة وحتقيق  هـ)؛    1214  ت (  ن أيب القاسم السجلماسيبمد  حم  /شرح العمل الفاسي
 م (دكتوراه).  2018هـ،   1440الرابط: دار احلديث احلسنية،  -جالو.

 األول منه. وهو يف اخلصومات، فقه مالكي) (اجلزء  
 

عّمان: دار النفائس،    - .ريعثمان شبّ   حممداإلسالمية/  وطرق اإلثبات يف الشريعة    فقه القضاء
 م.  2019هـ،  1441
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أليب اليسر بدر الدين حممد بن حممد بن الغرس    /احلُكمية  ا�يف أطراف القض  الفوائد الفقهية
  1439عّمان: دار النور املبني،    -حممد �سر شاهني.هـ)؛ حتقيق    894القاهري احلنفي (ت  

 ص.  184م،  2018هـ، 
 

النزاعات من "اجلامع ألحكام  الشريعةالقضاء من   : املختصر املفيد ألحكام القضاء يف 
عليهم   والصحابة رضوان هللا  وسلم  عليه  قضاء رسول هللا صلى هللا  للقرطيب:  القرآن" 

التابعني.../   عبداحلميد.وقضاة  أمحد  العربية،    -حممد  النهضة  دار  هـ،   1440القاهرة: 
 ص.  208م،  2019

 
علي الكين الطهراين (ت    /تاب حتقيق الدالئل يف شرح تلخيص املسائلكتاب القضاء من ك

هـ،    1441مشهد: اجملمع،    -هـ)؛ حتقيق قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية.  1306
 مج.  3م،  2019

 
دمشق: دار الفكر،    - حممد عبدالرمحن الشماع.  / صادر احلكم القضائي يف الشريعة والقانون م

 م.  2019هـ،  1441
 

إستانبول:    -.عاشق جليب؛ حتقيق حممد أسامة أونش وآخرين   /�لة ومنهاج العدالةمعراج اإل
 ص.  272م،  2018هـ،  1439مؤسسة اآلاثر الرتكية، 

 (ابلرتكية والعثمانية والعربية). واإل�لة: املنطقة اليت حيكمها وال. 
وبيان عجزه عن   ،السلطان سليم خانحممد بن علي العاشق املتوىف سنة... إلعالم حاله إىل  [

العدالةمعراج اإل"ومساه:    ،القضاء املال  "�لة ومنهاج  فيه أشياء متعلقة ابحلرب وبيت  .  ]زاد 
 ون). ن(كشف الظ

 
نظم العمل الفاسي، أو العمليات الفاسية: نظم ملا جرى عليه العمل يف املذهب املالكي 

هـ)؛ برتتيب    1096عبدالقادر الفاسي (ت    أليب زيد عبدالرمحن بن  /عند القضاة واملفتني
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 -هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.  1178القاضي أيب القاسم بن سعيد الَعمريي (ت  
 م.  2019هـ،  1441اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث، 

 
الر�ض: دار  الدمام؛    -ماهر بن حممد القرشي.  /النوازل القضائية: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م؟ (أصله رسالة دكتوراه).  2019هـ،   1441ابن اجلوزي، 
 

 موضوعات يف القضاء

خالد بن صاحل  أثر املصلحة على احلكم القضائي: دراسة فقهية قضائية أتصيلية تطبيقية/  
القضائية  اجلمعيةالر�ض:    -اجلنيدي. (قضاء)  العلمية    م.  2019هـ،    1440،  السعودية 

 ). حممد بن إبراهيم للتميز العلمي القضائيجائزة الشيخ (
 

اختيارات ابن حزم الفقهية يف األقضية واليمني يف الدعاوى: مجع ودراسة فقهية وقانونية 
 ).ماجستريم (   2017هـ،    1438الشارقة،    الشارقة: جامعة  -حسني علي املازمي.  /مقارنة

 
وعالجها ابملتهم  تلحق  اليت  يف  :  األضرار  مقارنة  والقانوندراسة  علو   /الفقه  إحسان 

 ص.  216م،  2019هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسني.
 

طنطا:    -علي عاطف امارة.  /اإلسالميالفقه    ثره يف أالدعوى و   مراكز اخلصوم يف   يتساو 
 . م (دكتوراه) 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
القضائية األحكام  آل    /تسبيب  حممد  بن  دار    -خنني.عبدهللا  الصميعي:  دار  الر�ض: 

 م. 2019هـ،  1440احلضارة، 
 

�صر عبدالقادر  تعارض البينات القضائية وأثره يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/  
 ص.  646، م  2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس،  -مريواين.
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  / األحكام ونقضها أو املوافقة عليهامتييز األحكام القضائية: دراسة فقهية للرقابة على  

 م. 2019هـ،   1440الر�ض: دار الصميعي: دار احلضارة،  -عبدهللا بن حممد آل خنني. 
 

الر�ض؛    -، مزيدة ومصححة ومنقحة.3ط  -.عبدهللا بن حممد آل خنني  /توصيف األقضية
 مج.  3م،  2019هـ،  1440الدمام: دار ابن اجلوزي، 

وفروع توصيف الوقائع القضائية والفتوية وتنزيل احلكم عليها مع تطبيقات دراسة شرعية ألصول  
 قضائية من أقضية السلف وحماكم اململكة العربية السعودية. 

 
القضاء والفقه/   : دار الكتب اإلسكندرية  -عبداحلميد الشورايب.الدفاع الشرعي يف ضوء 

 م.  2018هـ،  1439والدراسات العربية، 
 

هـ)؛ دراسة    970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري (ت    /التناقض يف الدعوىرسالة يف  
 وحتقيق حممد بن عبد ربه املورقي.

حمرم (  74نشر يف جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية (مكة املكرمة) ع  
 .300  – 269هـ) ص  1440

 
العقوبة   تقدير  يف  القاضي  خنني.  / التعزيريةسلطة  آل  حممد  بن  دار    - عبدهللا  الر�ض: 

 م.  2019هـ،  1440الصميعي: دار احلضارة، 
 

القضائية الدعوى  خنني  /سري  آل  حممد  بن  ة  العلمي اجلمعيةالر�ض:    - .عبدهللا 
للتميز  (  م. 2019هـ،    1440،  السعودية (قضاء) لقضائيةا إبراهيم  الشيخ حممد بن  جائزة 

 ).القضائيالعلمي 
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القاهرة:    -عثمان بن �صر العثمان.  /دراسة فقهية مقارنة:  مام القضاءأضما�ت الدفاع  
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
يف  الشرعية  املتخاصمنياإل  الضوابط  بني  مقارنة:  صالح  فقهية  إبراهيم   /دراسة  زينب 

 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438: جامعة األزهر، القاهرة -بلتاجي.
 

السعودية.../   الفقه اإلسالمي واألنظمة  القضائي يف  اإلثبات  األلفي.طرق   - حممد جرب 
 م. 2019هـ،  1441الر�ض: اجلمعية العلمية القضائية السعودية: دار التحبري، 

 
احملكَّ  الوضع:  معزل  القانون  بني  مقارنة  عبداحلميد  أشرف  اإلسالمي/  والفقه    يدراسة 

 ). ماجستريم ( 2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،   -امليمي.
 

البلتاجي السيد   /دراسة تطبيقية مقارنة:  ثباتاإل  القرائن الطبية املعاصرة ودورها يف  وليد 
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -البلتاجي.

 
اإلسالمية/ دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والشريعة    ى:مرور الزمان من مساع الدعو 

 ص.  511م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار النهضة العربية،  -حسين إبرهيم عشماوي.
 

حمسن نعيم   /راسة فقهية مقارنةي: دصلية الداعمة لتكوين عقيدة القاضالوسائل غري األ
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -السعيد.

 
 حقوق اإلنسان

املصرية والدساتري  اإلسالمية  الشريعة  بني  اإلنسان  مقارنةحقوق  دراسة  إبراهيم   /:  هيثم 
 (دكتوراه).  ص 446، م 2019هـ،  1440بنها: جامعة بنها،   -غنيم.
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اجليزة:   -.غسان حممود أمحد وشاحهـ/    132  -  1حقوق اإلنسان يف الدولة اإلسالمية  
 ص.  744م،  2018هـ؟،  1440النهضة العصرية، مكتبة 

 
 -هاين كمال جعفر.  /دراسة أتصيلية تطبيقية  القواعد األصولية املؤثرة يف حقوق اإلنسان:

جامعة   -(أصله رسالة دكتوراه    ص.  752م،    2019هـ،    1440دمشق: مؤسسة الرسالة،  
 األزهر).

 
 املذاهب الفقهية (الفقه املقارن) 

 
 الفقهية (عام)املذاهب 

هـ) من خالل كتب اآلاثر: دراسة    22اآلراء الفقهية ألّيب بن كعب رضي هللا عنه (ت  
  1440الفيوم: جامعة الفيوم،    -شعبان أمحد حممد عيد.  /فقهية مقارنة بني املذاهب األربعة

 ص (ماجستري).   471م،  2019هـ، 
 

 م.  2019هـ،  1440عّمان: دار النفائس،  -عبدهللا جاسم اجلنايب. /أحباث فقهية مقارنة
 

عّمان: دار النور املبني،    -حممد أحناش الُغماري.اإلجابة عما أشكل من خمالفات الصحابة/  
 ص.  784م،  2019هـ،  1440

 
حممد بن  اإلمجاعات الفقهية اليت حكاها اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا: مجًعا ودراسة/  

 م؟ 2019هـ،  1441لؤلؤة، بريوت: دار ال -فهد الُفريح.
 

 -هـ)؛ حتقيق فريدريك كون.  310أليب جعفر حممد بن جرير الطربي (ت    /اختالف الفقهاء
 ص.  320م،   2019هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 
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 هـ).  560حيىي بن حممد بن هبرية (ت  األربعة/ ئمة شراف لأل شراف على مذاهب األاإل
 هـ،...  1439األزهر ابلقاهرة، دراسته يف جامعة 

 (وهو نفسه: اإلفصاح عن معاين الصحاح) 
 
رمحهم    وأقوال ابن تيمية وابن عثيمني  ،قوال املذاهب األربعة على مسائل زاد املستقنعأ

  2019هـ؟،    1440جدة: دار األوراق الثقافية،    -.إبراهيم بن رافع الغامدي  وترتيبمجع   هللا/
 مج.  2م، 

 
أمحد حسني : دراسة مقارنة ابملذاهب الفقهية/  بن علي وأثره يف الفقه اإلسالمياإلمام زيد  

 ص.  480م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -حممد مصطفى.
 

 هـ).  318إبراهيم بن املنذر النيسابوري (ت  /األوسط يف السنن واالجتماع واالختالف
 هـ،...  1439سويف، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ببين 

 
  1431(ت    حممد بن محود الوائلي  شرح  /بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد البن رشد احلفيد

م،    2019هـ،    1440،  دار ابن حزمبريوت:    -.كاملة الكواري  اعتنت به وعلقت عليههـ)؛  
 مج.  16

 
املذهبني من خال ب تقابلية بني  بن حبيب: دراسة  الربيع  املوطأ  ني موطأ مالك ومسند  ل 

 مج.  5م،  2016هـ،  1437د. م: د. ن،  -التوايت بن التوايت. /واملسند
 

 .شيبة أيبضوء مصنف ابن  صولية يف على القواعد األ  مام الشعيبختريج فقه اإل
 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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حملمد بن أمحد   "بداية اجملتهد و�اية املقتصد"اجلداول الفقهية للمسائل اخلالفية يف كتاب  
 جـ.  2هـ،  1440ظاهر بن فخري الظاهر،  /بن رشد احلفيد

 هـ)  15/11/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

القاهرة: دار    - .7ط  -عبدهللا العبادي.  / و�اية املقتصد البن رشد احلفيدشرح بداية اجملتهد  
 مج.  4م،  2018هـ،  1439السالم، 

 شرح وحتقيق وختريج عبدهللا العبادي.   /و�اية املقتصدبداية اجملتهد  وهبامشه: السبيل املرشد إىل  
(هكذا ورد العنوان، وكان األوىل أن يقال: بداية اجملتهد البن رشد.... وهبامشه السبيل املرشد..  

 كتفى بذكر عنوان الشرح)أو ي
 

قوام الدين حممد بن حممد الكاكي احلنفي (ت    /فروع املذاهب األربعة  يف عيون املذاهب  
العزازي.  749 العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد  الكتب  دار  م،    2019هـ،    1441بريوت: 
 ص. 384

 
مشس  /والصاحبنيعالم ربعة واألئمة األشرح درر البحار على مذاهب األ ذكار يف غرر األ

 هـ).  850ي (ت الدين حممد بن حممد املدعو بشيخ البخار 
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
هـ): دراسة فقهية مقارنة بني املذاهب   1374 (ت  اوى اإلمام عبد اجمليد سليم رمحه هللافت

  395م،    2019هـ،    1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -حممد عبدالسميع سيد.األربعة/  
 ص (حبث مكمل للماجستري).

 
 1441بريوت؛ الر�ض: مركز مناء للبحوث والدراسات،    -عبدالناصر اثبت.  /فقه التابعني

 م. 2019هـ، 
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هـ،   1441عّمان: دار أجمد،    -خولة محد الزيدي.  /يل سلمان الفارسيفقه الصحايب اجلل
 م. 2019

 
  729  (ت جنم الدين حممد بن عقيل البالسي الشافعي    /دخل الراغب يف معرفة املذاهبم
حقق نصه وخرج مسائله   :؛ ومعه حاشية خالصة الطالب يف ختريج مسائل مدخل الراغب)هـ

م،    2018هـ،    1439لقاهرة: دار اإلمام الرازي،  ا  -.ووضع حاشيته عمرو يوسف اجلندي
 ص.  416

 
  / دراسة فقهية:  العبادات واملعامالت  ئمة يف خالف فيها ابن خزمية مجهور األ   املسائل اليت

 م (ماجستري).  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -�ى عبدالعظيم حممد.
 

اإلسالمي الفقه  يف  اجلمهور  مسائل  ساعي.حممد    /موسوعة  هاين  حممد    - .4ط  -نعيم 
 مج.  2م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار السالم، 

 
عبدهللا   /الوجيز عن جملة األحكام العدلية: دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة يف الفقه اإلسالمي

 م.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: مؤسسة رؤية للنشر،  -حممود الغيطي.
  

 الفقه احلنفي:
 

 القدميةالكتب 
هـ)؛ اعتىن به حممد    683(ت    بن مودود املوصلي  عبد هللا بن حممود   /االختيار لتعليل املختار

 مج.  3م؟،  2019هـ،  1441دمشق: دار الفيحاء،  -أنس بريقدار.
ومعه: خالصة التعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار/ قاسم بن قطلوبغا احلنفي (ت 

 لمصنف. مذيًال برسالتني ل هـ). 879
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هـ)؛    587(ت    الكاساين  بكر بن مسعود  وعالء الدين أب   /بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود.

 مج.  10م،  2019
 

 هـ).  636أليب احملامد حممود بن أمحد احلصريي (ت  /التحرير يف شرح اجلامع الكبري 
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 هـ).  189(اجلامع الكبري/ حممد بن احلسن الشيباين، ت 
 

حممد بن إسرائيل ابن قاضي مساونة [أو مساوة]    بدر الدينالتسهيل: شرح لطائف اإلشارات/  
الرتكي، مركز البحوث إستانبول: وقف الد�نة    -هـ)؛ حتقيق مصطفى بولند داداش.  820(ت  

 مج.  3م،  2019هـ،  1441اإلسالمية، 
 (واألصل له أيًضا. يف الفقه احلنفي)

 
الفوائد نظم  شرح  املقاصد  (ت    / تيسري  الشرنبالين  عمار  بن  حتقيق هـ)؛    1069حسن 

 م.  2019هـ،  1441إستانبول: دار السّمان،  -عبدالرمحن الشعار.
 )الوهبانية البن الشحنة (يف الفقه احلنفيوهو خمتصر شرح املنظومة 

 
 هـ).  1003نور الدين حممود بن بركات الباقاين (ت   /جري األ�ر على ملتقى األحبر

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 . هـ) 565(ت  الكرماين ياملفاخر بن عبدالرشيد احلنف أيبحممد بن   /جواهر الفتاوى
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
املنيفة الدرة  النفيسة يف شرح  أيب حنيفة  اجلواهر  الزهري (ت    /يف مذهب  بن عمر  عمر 

 هـ). 1079
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 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

املختار/   الدر  على  احملتار  رد  عابدين:  ابن  (ت حاشية  عابدين  بن  عمر  بن  أمني  حممد 
  2019هـ،  1441، دار الثقافة والرتاث دمشق:  -هـ)؛ حتقيق حسام الدين فرفور. 1252

 مج.19م، 
 سنة النشر ختص اجلزء التاسع عشر.

 
 هـ).  900ي (ت عبد هللا بن حسني بن حامد احلنفي/ شرح خمتصر القدور : حدق العيون

 هـ، ...  1439األزهر بطنطا، دراسته وحتقيقه يف جامعة 
 

 هـ).  542(ت  يمحد بن طاهر بن عبدالرشيد البخار أ /خالصة الفتاوى
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
أيب حنيفة األعظم  اإلمام  املنيفة على مذهب  األزهري (ت   /الدرة  الزهري  بن عمر  عمر 

اخلزا  1079 الدين  مشس  حممود  حتقيق  املبني،    -عي.هـ)؛  النور  دار  هـ،    1438عّمان: 
 ص.  480م،  2017

 
هـ)؛ حتقيق   1004علي بن عبدهللا الطوري احلنفي (ت    / شباه والنظائرذخرية الناظر يف األ

م،   2019هـ،    1440كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -عبدالقادر شاكر عبيد.
 ص.  734

 
 . هـ) 855(ت  العيين بدر الدين حممود بن أمحد /الدقائقرمز احلقائق شرح كنز 

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

 .هـ) 1063ي (ت بعد  بيار فائد بن مبارك األ / شرح حتفة امللوك
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 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بتفهنا األشراف، 
 

الطالب قرة عني  البعلبكعبد    /شرح  الدين  بن هباء  املعروف   ي،احلنف  يالدمشق  ياللطيف 
 هـ).  1082ي (ت ابلبهائ

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

 هـ).  474(ت  قطعاألمحد بن حممد أنصر  أليبي/ شرح خمتصر القدور 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
ي، الشهري احلنف  يمعني الدين حممد بن عبد هللا اهلرو   /مسكني على كنز الدقائقشرح مال  

 هـ).  954مبال (أو منال) مسكني (ت 
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بدسوق، 

 
 . هـ) 991 (ت  فضيل بن على اجلمايل /الفروع  ضما�ت يف 

 ...  هـ، 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 هـ).  922ي (ت كبراهيم بن عبد الرمحن الكَر إ / براهيمإفيض املوىل الكرمي على عبده 
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 

 
  717جالل الدين بن مشس الدين الكرالين اخلوارزمي احلنفي (ت  الكفاية يف شرح اهلداية/ 

  2019هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -األفغاين.هـ)؛ حتقيق حممد أمحد احلقاين  
 ص).  4376مج ( 8م، 

 
 ياحلنفالَغْزميين اخلوارزمي    يم الدين خمتار بن حممود الزاهدجن  /ياجملتىب شرح خمتصر القدور 

 ). هـ 658(ت 
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 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

هــــــــــــ)؛   593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين (ت خمتارات النوازل يف الفقه احلنفي/ 
 مج. 2م،  2019هـ،  1441بريوت: دار املقتبس،  -حتقيق امتثال صالح الدين الصغري.

 
  321  (ت يب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي  ألخمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي/  

  1440الر�ض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،    - الدمياطي.حممد حسنيحققه    )؛هـ
 ص.  638م،  2019هـ؟، 

 
هـ)؛ حتقيق   428أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري (ت  خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي/  

  478م،    2018هـ،    1439القاهرة: دار التقوى،    -ط، جديدة.  -عمر مصطفى أمحد.
 ص. 

القاهرة: دار   -.2ط  -ثالث خمطوطات قسم التحقيق واملراجعة بدار السالم.وضبطه على  
 ص.  240م،  2017هـ،  1438السالم، 

 
 هـ).  855(ت  محد العيينأبدر الدين حممود بن  /املستجمع شرح اجملمع

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

هـ)؛    864خر الدين حيىي بن عبدهللا الرومي (ت  فمشتمل األحكام الكبري يف الفقه احلنفي/  
م،   2018هـ،    1439القاهرة: دار التقوى،    -ط، جديدة.  -عمر مصطفى أمحد.حتقيق  

 مج2
 كتاب جيمع بني مسائل اهلداية، وجممع البحرين، والوقاية، وكنز الدقائق، واملختار للفتوى

 
 

 . هـ) 710ت (النسفي محد أ الربكات عبد هللا بن  أليب /شرح املنظومة ى يف املصفَّ 
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 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 (املنظومة النسفية، يف الفقه احلنفي)

 
 هـ) 632ي (ت عبد الكرمي اجليل بن صائن الدين عبد العزيز   / شرح التنبيه املوضح يف 

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

نور الدين حممد بن عمر   /هداية األ�م إىل خالصة أحكام اإلسالم على املذهب احلنفي
 م. 2019هـ،   1441عّمان: أروقة للدراسات والشر،  -هـ)؛ حتقيق؟. 1277الغزي (ت 

 
هـ)؛ وهبامشه   593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين (ت    /اهلداية شرح بداية املبتدي 

القول الراجح يف املسائل اخلالفية على مذهب السادة احلنفية، ضبطه وكتب حواشيه وعلق    بيان 
 م؟ 2019هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -عليه علي عثمان جرادي. 

 
 هـ) 1010حمرَّم بن حممد الزيلي القسطموين (ت بعد  /هدية الصعلوك شرح حتفة امللوك 

 هـ، ...  1439األزهر بطنطا، دراسته وحتقيقه يف جامعة 
 هـ).  666  ت زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي ((حتفة امللوك) خمتصر يف فقه احلنفية، ملؤلفه  

 
 هـ).  636أليب احملامد حممود بن أمحد احلصريي (ت  /شرح اجلامع الكبري  الوجيز يف 

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 الكتب احلديثة 
  - .هاين سيد متام  /األبعاد اإلنسانية يف فقه السادة احلنفية: دراسة تطبيقية ملسائل فقهية

 ص.  116م،  2018هـ،  1439[القاهرة]: دار احلرم، 
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عّمان: دار النور املبني،    -حممد سعيد اجملاهد.  /تذكرة الوهلان بفقه اإلمام أيب حنيفة النعمان
 جـ.  6م،  2019هـ،  1440

 يف أعلى العنوان: املستوى األول يف الفقه احلنفي. 
 

بريوت:    -.2ط  -سائد بكداش.  /تكوين املذهب احلنفي، مع أتمالت يف ضوابط املفىت به
 م.  2019هـ،  1441دار البشائر اإلسالمية، 

 
الفقري/   زاد  اهلندي (ت  حاشية مستزاد احلقري على  املريهتي  هـ)؛    1358حممد بدر عامل 

 م.  2019هـ،  1441بريوت: دار املقتبس،   -ليم هللا احلُرَمزئي.حتقيق ك
الكمال بن اهلمام حممد بن عبدالواحد  /زاد الفقري: رسالة يف أحكام الصالة يف املذهب احلنفي(

 هـ)  861ت ، السيواسي
 

شرح "منظومة عقود رسم املفيت" البن عابدين: مدخل وشرح ألهم مصطلحات املذهب 
م،   2017هـ،    1438عّمان: دار النور املبني،    -وتعليق حممد �سر عرنوس.شرح    /احلنفي

 . ص 79
 

السيد أمحد قطب   / اثرواآل  والدالالت  سباب األ  :ئمة احلنفية الثالثةأاملراجعات الفقهية عند  
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439دسوق: جامعة األزهر،  -الشال.

 
االستدالل   يف  احلنفّية  الفقهّيةمنهج  األحكام  يف  وأثرها  الضعيفة  : كتاب  ابألحاديث 

أمنوذًجا/   السرخسي  لإلمام  هامل.املبسوط  حممد  مشس،   -نفيسة  عني  جامعة  القاهرة: 
 ص (ماجستري).  369م،  2019هـ،  1440
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 الفقه املالكي:
 

 الكتب القدمية
 1156السجلماسي (ت  أليب العباس أمحد بن مبارك    /إزالة اللبس عن املسائل اخلمس

بألمني. عبدالعلّي  حتقيق  اإلسالمية،    -هـ)؛  والشؤون  األوقاف  وزارة  هـ،   1440الرابط: 
 م (أصله رسالة دكتوراه).  2019

 (يف الفقه أو غريه. مل أعرف. هناك مسألة منه يف العقيدة) 
 

املسالك   السالك  أسهل  ترغيب  على  يف  لنظم  مالكالفقه  اإلمام  إلبراهيم    مذهب 
هـ)؛    1161حممد بن حسن البشار الرشيدي، املعروف بسيدي البشار (ت بعد    /السوهائي

 2019هـ،    1441اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث،    -حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.
 م.
 

ــى بن أيب علي الطالب  /اقتضـــاب الســـهل يف اختصـــار أحكام ابن ســـهل أليب عمران موســ
بريوت: دار ابن حزم،  -مراد زكراوي.دراســـــــــة وحتقيق    ؛هـــــــــــــــــــــــ) 708(ت   اكشـــــــــيالز�يت املر 
 م. 2019هـ،  1441

 هـ). 486اختصار اإلعالم بنوازل األحكام/ أليب األصبع عيسى بن سهل األسدي (ت 
 هـ). وقد سبق ابلوفاة املثبتة. 702وفاة املؤلف على الغالف (

 (أحكام ابن سهل، أو نوازل ابن سهل)
 

أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي  سالك إىل قواعد اإلمام أيب عبدهللا مالك/  إيضاح امل
الغر�ين.  914(ت   عبدالرمحن  بن  الصادق  حتقيق  حزم،    -.2ط  -هـ)؛  ابن  دار  بريوت: 

 ص.  226م،  2019هـ،  1440
 



125 
 

عنه/   أنس رضي هللا  بن  مالك  اإلمام  الفقه على مذهب  نظائر  الطاهر التحرير يف  أليب 
 -هـ)؛ اعتىن به جالل علي اجلهاين.  526إبراهيم بن عبدالصمد بن بشري املالكي (ت بعد  

 ص.   183م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني، 
 

 إســــــــــــــحاق إبراهيم بن حيىي التجييب أليب /تذكرة أويل األلباب يف شـــــــــــرح تفريع ابن اجلّالب
ــ)؛ حتقيق حافظ بن عبدالرمحن حممد خري، أمحد بن عبدالكرمي  663التلمســـــــــــاين (ت  هـــــــــــــــــــــــ

 مج. 10، م 2019هـ،  1441الدار البيضاء: دار املذهب،  -جنيب.
 

لعلهـا أليب عـبدهللا حممـد بن أمحـد الوانوغي التونســــــــــــــي   /تعليـقة الوانوغي على هتـذـيب اـملدوَّـنة
 1441هـــــــ)؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب، حافظ بن عبدالرمحن حممد خري،    819(ت 
 م؟. 2019هـ؟، 

 هـ).  866وهبامشها تكملة التعليقة/ أليب عبدهللا حممد بن أيب القاسم املشدايل (ت 
 ، ويل عهد ديب.طبع على نفقة محدان بن حممد بن راشد آل مكتوم

 إال أن تكون طبعة جديدة).هـ،  1435(الصحيح يف سنة النشر 
 

التكرار  من  دون كثري  ابالختصار  واملختلطة  املدونة  ملسائل  حممد    /التهذيب  بن  خلف 
  1438شنقيط: دار املذهب،    -.أمحد بن عبدالكرمي جنيبهـ)؛ حتقيق    438الرباذعي (ت  

 مج.  4م،  2017هـ، 
 

 هـ).1015(ت    يحممد السنهور سامل بن    /خليل  يتيسري امللك اجلليل جلمع الشروح وحواش
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 مج.  6م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق عبداحملسن العّتال.
 

الفاسي على املرشد املعني البن عاشر القادر  الشيخ عبد  القلم،   -.حاشية  املغرب: دار 
 ص.  100م،  2017هـ،  1438
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الفتاوي احلاوي مجًال  هـ)؛    727(ت    التونسي بن عبدالنور احلمريي  حممد بن حممد    / من 

 م. 2019هـ،    1441دمشق: دار رواد اجملد: دار العصماء،    -حتقيق مصطفى حممود شحاتة.
 

 هـ). 386هـ) على رسالة ابن أيب زيد القريواين (ت    839شرح رسالة اإلمام ابن �جي (ت  
 هـ، ...  1440وحتقيقه يف جامعة سيدي حممد بن عبدهللا بفاس، دراسته 

 
املالكي   أليب احلسن علي بن حممد املنويف  /خليلالشيخ خمتصر  لغات شفاء الغليل يف شرح  

نواكشــــــــــــوط: دار املذهب،  -.حتقيق وتوثيق أمحد بن عبد الكرمي جنيب)؛ هـــــــــــــــــــــــــــ  939ت (
 مج. 3م،  2018هـ،  1439

 
 هـ).  1140أليب علي احلسن بن رحال املعداين (ت  /خمتصر خليلفتح الفتاح شرح 

 هـ، ...  1440حتقيقه ودراسته يف جامعة ابن طفيل ابلقنيطرة، املغرب، 
 

 هـ).  1303(ت  ياملالك يعبد احلافظ بن عل  /مري الفجر املنري على جمموع العالمة األ
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
هـ)؛ حتقيق    914أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي (ت    /خمتصر أحكام اإلمام الُربُزيل

 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -ضيف هللا بن عمر سامل احلداد.
 (هي نفسها فتاواه) 

 
املقدمة العزية للجماعة األزهرية: مقدمة خمتصرة يف الفقه على مذهب سيد� اإلمام مالك  

الشاذيل (ت    رضي هللا عنه/ املنويف  بن حممد  الدين علي  اعتىن هبا حممود    939نور  هـ)؛ 
 م؟ 2019هـ،   1441القاهرة: دار الصاحل،  -عبدالرازق حممد.
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حممد بن أمحد بن املنزع النبيل يف شرح خمتصر خليل وتصحيح مسائله ابلنقل والدليل/  
 مج.   10م؟    2019هـ،    1440ذهب،  شنقيط: دار امل  -هـ).  842مرزوق التلمساين (ت  

 
يف  الشهية  العشماويةأ  حلّ   املوارد  الدين    /لفاظ  مرعإبرهان  بن  البراهيم  (ت   شرباخييتي 

 هـ).  1106
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 مج.   2م،    2019هـ،    1440بريوت: دار ابن حزم،    -وبتحقيق أمحد مصطفى الطهطاوي.
 

 هـ).  1299(ت  يشلَ عُ  بن أمحد  حممد /مري شرح جمموع األ مواهب القدير يف 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
  الدار البيضاء: مركز جنيبويه   -.هـ)  1303  ت أمحد يعقوب بن عمر الباركي (  / يل الكرمين

   مج. 4م،   2019هـ،  1440، للمخطوطات وخدمة الرتاث 
هـ)، وهو نظم املختصر    1282  ت بن البخاري الباركي (  املامِ مد  حملنظم اخلراج الثاين    يف شرح

 .الفقهي للشيخ خليل
 

 الكتب احلديثة 
: دراسة  االختيارات الفقهية أليب احلسن اللخمي املالكي يف املسائل اخلالفية عدا العبادات

  2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -عوض حيىي شالش.فقهية يف ضوء املنهج املقارن/  
 م (دكتوراه). 

 
أمساء صاحل    / دراسة فقهية:  قضية والشهاداتاجلنا�ت واحلدود واأل  انفرادات املالكية يف 

 م (دكتوراه).   2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -علي.
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عبدالسالم   / الساطعة يف معرفة الفتاوى الشرعية الناجعة واملسائل الصوفية النريةاألنوار  
 ص.  192م،  2019هـ،  1440بريوت: كتاب،  -العمراين اخلالدي.

 
القريوانية/   الرسالة  مقدمة  شرح  السنية  عبدالتحفة  أمحد  وشرحه  النقيب.قرأه   -الرمحن 

 ص.   696م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار طابة، 
 

 -.حممد الشحومي اإلدريسي  /التطور العلمي وفقه التوقع بني العامل والفقيه: رؤية مالكية  
 ص.   56م،   2018هـ،  1439القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 

 
  - املصطفى بن جبور.  /هـ): دراسة  536التعليقة على املدونة أليب عبدهللا املازري (ت  

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440فاس: جامعة سيدي حممد بن عبدهللا، 
 

الفقهي عند اإلمام احلطاب (ت   هـ) من خالل كتابه "مواهب اجلليل يف    954التقعيد 
فاس: جامعة سيدي حممد بن   -بوعروق هاشم.  /شرح خمتصر الشيخ خليل: تنظريًا وتطبيًقا

 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439عبدهللا، 
 

  –  1437ديب: قنديل للنشر،    -مد املصري.حم  /ألفاظ العشماوية  اجلواهر املضية يف حلّ 
   م. 2016هـ،  1438

املهريي الشيخ خلفان بن اثلث  املالكي خبط  الفقه  العشماوية يف  يعود اتريخ  شرح خمتصر   .
 هـ. 1259املخطوط إىل سنة 

 
جلوهري من فقه خمتصر األخضري: شرح إفادة العبقري بنظم خمتصر األخضري يف الفقه ا

، الدار البيضاء : قطر الندى للثقافة واإلعالم والنشر  -.احلسني بن حمنض الشنقيطياملالكي/  
 ص.  132م،  2019هـ،  1440
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 -بشري.  مسعود حامد  / : دراسة أصولية فقهيةالشيخ زرُّوق ومنهجه يف شرح منت الرسالة
 ص (دكتوراه).   217م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 

 
إربد، األردن: عامل    - .مارية ايدري  /دراسة يف تداوليات الفقه املالكي  : القصد وإجناز الداللة

 م.  2019هـ،   1441الكتب احلديث، 
 

أمحد    /هللا عنهاملدخل الوجيز يف التعريف مبذهب إمام الفقه واحلديث مالك بن أنس رضي  
 ص.  256م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -.2ط -علي رّ�ن.

 
واملطبوعة املخطوطة  املالكية  احلوسين.  /معجم كتب  علي  بن  املؤلف،    -جابر  ظيب:  أبو 

 ص.  474م،  2017هـ،  1438
 

 -.بةلْ الطُّ ار بن تّ نظم وتعليق حممد بن بُـ "أقرب املســــالك" /   لّ معني الســــالك على حفظ جُ 
 ص. 286م،  2019هـ،  1441موريتانيا: احملظرة العاملية، 

بن حممد  ةمد املختار (بُتار) بن حممد حرمهـــــــــــــــــــ وهو حم 1391املؤلف معاصـــــر، من مواليد 
 . وكتابه هذا مقرر يف حمظرته للعلوم الشرعية.عبدالرمحن العلوي

 
هـ،   1439الرابط: دار احلديث احلسنية،    -.وتطبيًقا: أتصيًال  النوازل الفقهية عند املالكية

 م. 2018
 م) 2017هـ،  1438(أصله ندوة دولية نظمتها الدار عام 

 
مجع وحتقيق    /هـ)   1370نوازل وأحكام ورسائل القاضي حممد حيظية بن عبدالباقي (ت  

 م.  2019هـ،  1441املغرب: مؤسسة آفاق،  -وتعليق اخلليل الواعر.
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امليسَّ  املالكيالوجيز  الفقه  يف  (ت    /ر  الباجقين  عبدالغين  عليه   1395حممد  علق  هـ)؛ 
غالية. أبو  عثمان  رمضان  به  اعتىن  قنباشة؛  سامل  النور،    -عبداملطلب  منابع  دار  إستانبول: 

 م؟ 2019هـ،  1441
 

 الفقه الشافعي: 
 

 الكتب القدمية
ألإ الطالب  �ج  بشرح  الراغب  املطالبحتاف  بن    /شرف  (ت محد  أحممد  اجلوهري 

 هـ).1215
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 

 
ف الوهاب بشرح حترير تنقيح ؤو املسمى كذلك بفتح الر   ،شرح التحرير  حسان التقرير يف إ

 هـ).  1031املناوي (ت  فؤو زين الدين حممد عبدالر  اللباب/
 هـ، ...  1438بتفهنا األشراف، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر 

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي   /األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية

القاهرة: دار السالم،    -.7ط  - هـ)؛ حتقيق حممد حممد اتمر، حافظ عاشور حافظ.  911(ت  
 ص.  944م،  2018هـ،  1439

 
  977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين (ت  اإلقناع يف حّل ألفاظ أيب شجاع/  
ليماسول: اجلفان واجلايب للنشر؛ بريوت: دار    -.2ط  -هـ)؛ بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب.

 مج.  3م،  2019هـ،  1440ابن حزم، 
 

 هـ). 782 (ت الكوه كيلوين يعثمان بن عل  /يشرح احلاو  يف  يبيان الفتاو 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بتفهنا األشراف، 
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الكفاية وحتصيل  اهلداية  (ت    /تسهيل  املصري  النقيب  بن  لؤلؤ  بن  أمحد  الدين  شهاب 

 هـ).769
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
 هـ).  808ي (ت قفهس الدين األبن عماد محد أ /التعقبات على املهمات

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

الشافعي/   الفقه  يف  (ألالتنبيه  الشافعي  الشريازي  علي  بن  إبراهيم  إسحاق   476  ت يب 
 م؟ 2019هـ،  1441؟: دار عامل قريش،  -حتقيق عبدهللا بن مرتضى يعقوبوف. ؛هـ)
 

  738(ت    ي البارز عبدالرحيم  لشرف الدين هبة هللا بن    ي/من حترير احلاو   يالفتاو تيسري  
 هـ).

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

أليب بكر   /شرح قرة العني مبهمات الدينبألفاظ فتح املعني    حاشية إعانة الطالبني على حلّ 
 - هـ)؛ حتقيق عبدالرزاق شحود النجم.  1300عثمان بن حممد شطا الدمياطي البكري (ت  

 م.  2019هـ،  1440دمشق: دار الفيحاء: دار املنهل،  -.2ط
 

هـ) على شرح فتح القريب اجمليب البن قاسم الغزي (ت    1276حاشية الباجوري (ت  
اعتىن به حممد صالح بن وليد    هـ)/  593هـ) ملنت الغاية والتقريب أليب شجاع (ت    918
 ص).   2225م، ( 2017هـ،  1438النور املبني،  عّمان: دار  -نويدر.

 
  804سراج الدين عمر بن علي بن امللقن (ت    / خالصة اإلبريز للنبيه حافظ أدلة التنبيه

 مج.  2م،  2017هـ،  1438الفيوم، مصر: دار الفالح،  -هـ)؛ حتقيق حسني عكاشة.
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ي بن امللقن عمر بن عل بو حفص  أسراج الدين    /يسرار احلاو أتسهيل    يف   يخالصة الفتاو 

 هـ) 804(ت 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 

 
 .هـ)926(ت    ي نصار األحممد بن أمحد  زكر�    / شرح البهجة الوردية  خالصة الفوائد احملوية يف 

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 .ظم لكتاب احلاوي الصغري يف الفقه الشافعي، نالورديلعمر بن مظفر  البهجه الورديه

 
 (ت ريينياملعروف ابلد  ي،  مري محد الدَّ أعبد العزيز بن    /املسائل املختلطة  الدرر امللتقطة يف 

 هـ).  694
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
�سر محيد    حتقيق؛  هـ)  1327(ت  أمحد حممد احلضراوي  لدرة الثمينة على خمتصر السفينة/  ا

 ص.  255م،  2018هـ،  1439[القاهرة]: دار احلكمة،  -.آل عبدالوهاب 
 (يف الفقه الشافعي. األصل له أيًضا) 

 
هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -.هـ) 676 (ت حيىي بن شرف النووي  /روضة الطالبني

 مج.  8م،  2019
 

أليب نصر عبدالسيد بن حممد بن الصباغ (ت   /الشامل يف فروع الشافعية (كتاب الرجعة)
 هـ)؛ حتقيق عوض بن محيدان احلريب.  477

هـ) ص    1438(  181نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية (املدينة املنورة) ع  
197 – 270 . 

 (حتقيق كتاب الرجعة منه) 
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 هـ). 623(ت  عبد الكرمي بن حممد الرافعي الصغري على الوجيز/الشرح 

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

الشافعي/   العّي يف رّد االستدراك على  الدين حممد بن حممد بن أيب شريف  شفاء  كمال 
ار البشائر  بريوت: د  -هـ)؛ حتقيق عبدالرؤوف حممد الكمايل.  906املقدسي الشافعي (ت  

 ). 373م (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  2019هـ،  1441اإلسالمية، 
 

 . هـ)862أمحد بن يوسف احللوجي السريجي الشافعي (ت    /الطراز املذهب ألحكام املذهب
 هـ،....  1437دراسته وحتقيقه يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب، 

 
 .)804بن امللقن (ت بن علي سراج الدين عمر  /جاملنها عمدة احملتاج إىل شرح  

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  ي القاهر   يبن القاسم العباد   محدأشهاب الدين    /فتح الغفار بكشف خمبأة غاية االختصار
 هـ) 922(ت  يالشافع

 هـ،...  1438ابإلسكندرية، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر 
 

هـ)؛ اعتىن    1335علوي بن أمحد السقاف (ت    /الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية
 ص.  376م،  2017هـ،  1438الكويت: دار الضياء،   -به محيد بن مسعد احلاملي. 

 
(ت   بكر بن حممد بن عبداملؤمن اِحلصين  وقي الدين أبت  /غاية االختصار  فاية األخيار يف حلّ ك

  2017هـ،    1438القاهرة: دار السالم،    -.5ط  -هـ)؛ حتقيق حممد عوض هيكل.  829
 ص.  224م، 
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  533م،    2018هـ،    1439القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،    -وبتحقيق صالح عويضة.
 ص

 هـ).  593و"غاية االختصار" أليب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين (ت 
 

 623القزويين (ت  أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي    /احملرر يف فقه اإلمام الشافعي
العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد حسن إمساعيل. الكتب  م،    2019هـ،    1441بريوت: دار 

 ص. 544
 

 1280(ت    عبدهللا بن حسني خالد البريويت  /مسائل فقهية على مذهب السادة الشافعية
خال  هـ)؛ العيتاينحتقيق  بالل  بن  الكتانية،    -.د  احلديث  دار  بريوت:  هـ،    1441طنجة: 

 م.2019
 للمؤلف نفسه. /رسالة يف املناسخات وقسمة الرتكات  :يليه

 
 هـ). 500(ت بعد  الشرواين الشافعيبن أمحد عوض  /املعترب يف تعليل املختصر

 هـ،...  1441املنورة، دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
 وهو شرح ملختصر اجلويين يف فقه الشافعية.

 

حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي  /الصغري  يشرح احلاو  مفاتيح الكنوز ومالمح الرموز يف 
 هـ).  794(ت 

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

هـ)؛ حتقيق حممد بن علي    676  حيىي بن شرف النووي (ت   /مقدمة اجملموع شرح املهذب
 م. 2019هـ،   1441عّمان: أروقة للدراسات والنشر،  -احمليميد.

 وهي مقدمة نفيسة يف آداب طلب العلم وقواعد التفقه.
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 هـ).  1070ي (ت جهور عبدالرب بن عبدهللا األ /حباب بشرح حتفة الطالبمنحة األ
 هـ، ...  1438األشراف، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بتفهنا 

 
مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي   /املهمات يف شرح الرافعي والروضة من تعليقات

 هـ).  772(ت 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ).   1127  ت (  ي السمالو   يبن سامل الشبل   يعبد املعط/النفحات القدسية ابلفروع الفقهية

 هـ،...  1439ه وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراست
 

 هـ).  578أليب املعايل مسعود بن حممد النيسابوري الشافعي (ت اهلادي يف الفقه/ 
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة القصيم بربيدة، 

 (ويقال له: اهلادي املختصر)
 

 الكتب احلديثة 
سامل بن أمحد اختيارات اإلمام النووي اليت تفرد هبا من املذهب الشافعي: دراسة مقارنة/  

 ص.  681 م، 2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -اخلطيب.
 

 ز". الوجي"على اإلمام الغزايل يف كتابه    "الشرح الكبري "كات اإلمام الرافعي يف كتابه  ا استدر 
 هـ، ...  1441القرى مبكة املكرمة، مجعه ودراسته يف جامعة أم 

 
هـ،    1438عّمان: دار النور املبني،    -مصطفى القليويب الشافعي.  / أتمل احملتاج للفظ املنهاج 

 ص.  204م،  2017
 . مؤلفه معاصر) تعليق على ألفاظ منهاج الطالبني للنووي(
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الشافعيةت السادة  الفقهية على مذهب  أبو مزيد.  /يسري األحكام  قنديل  القاهرة:    -أمحد 
 ص.  252م،  2018هـ،  1439،  املكتب العريب للمعارف

 
مجع وتعليق علي بن  /الشــمس املنرية يف املســائل الفقهية امللتقطة من عدة كتب الشــافعية

 م. 2019هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -حسن بلهارون.
 قسم العبادات 

  
دسوق:    -حممد طاهر عبدالوارث مندور.  /ا ودراسةمجعً ي:  الشافع  يالقاسم الدارك  أيبفقه  

 م (ماجستري).  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 هـ)  375، ت الداركي  عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد أبو القاسم(
 

  عّمان: دار النور   - ضرغام منهل حممد.  /القواعد اخلمس اليت بين عليها مذهب الشافعية
 ص.  140م،  2019هـ،  1440املبني، 

 
 الفقه احلنبلي: 

 
 الكتب القدمية

(ت  بن العماد احلنبلي  أليب الفالح عبداحلّي بن أمحد    /بغية أويل النهى شرح غاية املنتهى
الكويت: أسفار لنشر   -.اللمعيحممد  الطخيس، كرمي    بن سعد  عبدهللا حتقيق  )؛هـ  1089

 مج.  8م،   2019هـ،  1441العلمية، نفيس الكتب والرسائل 
احلنبلي   اجلرّاعيبن عبدالكرمي  إمساعيل    يف شرح غاية املنتهى/ تكملة بغية أويل النهى  :  معهو 

 ). هـ 1202 (ت 
   طبع بتمويل سعد منصور يوسف اخلليفي.
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املطالب لنيل  الطالب  (ت    /دليل  احلنبلي  الكرمي  يوسف  بن  حتقيق   1033مرعي  هـ)؛ 
 م؟ 2019هـ،  1441الر�ض: إثراء املتون،  -عبدالرمحن العيد.سلطان بن 

 ومعه حاشيته: حترير الدليل/ مجعها احملقق.
 

هـ)؛ اعتىن به وعلق   1051منصور بن يونس البهويت (ت    /الروض املُرِبع شرح زاد املستقِنع
 م.  2019هـ،  1441الدمام: مكتبة املتنيب،  -عليه سليمان حممد القاطوين.

 
ا املقنعزاد  اختصار  بن أمحد احلجاوي (ت    /ملستقنع يف  الدين موسى  هـ)؛    960شرف 

م،    2017هـ،    1438مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،    -حتقيق أمحد عبدالعزيز اجلماز.
 ص495

 
هـ)؛    1121عبدالرمحن بن عبدهللا العائذي أاب بطني (ت حنو    /اجملموع فيما هو كثري الوقوع 

 ص.  528م،   2019هـ؟،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،   -العزازي.حتقيق حممد 
 

املنوَّر يف راجح احملرر على مذهب اإلمام املبجل واحلرب املفضل أمحد بن حنبل الشيباين  
هـ)؛ حتقيق جاسم الفهيد    745تقي الدين أمحد بن حممد األدمي (ت    /رضي هللا عنه وأرضاه

 م.  2019هـ،  1441ابن اجلوزي، الدمام؛ الر�ض: دار  -الدوسري.
 

 الكتب احلديثة 
  - حممد مبارك الرشيدي.إمجاعات ابن مفلح املقدسي من خالل كتابه الفروع: مجًعا ودراسة/  

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 
 

احلنابلة على أ�ا ال أصل هلا: مجًعا ودراسة اليت نّص  الفقهية  بن    /األقوال  حممد  فيصل 
 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440الر�ض: جامعة امللك سعود،  -العمري.
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الر�ض: مكتبة العبيكان،    -صربي بن سالمة شاهني.ترجيحات احلنابلة واختياراهتم الفقهية/  
 مج.  2م،  2019هـ،  1441

 
  1363" للشيخ سليمان بن عطية املزيين (ت  روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد"صحيح  ت

 هـ. (نسخة إلكرتونية).  1441عبدالرمحن بن علي العسكر،  /هـ)
 ) بيتاً  ١٩٢٥بيتاً من أصل  ٣٢٤صحح فيه (تصحيح ملا ورد يف املطبوع. 

 
مقابلة ومجع وحتقيق وليد بن هادي،   /مجع الرحيق املشبع من ر�ض "الروض املربع" للبهويت

هـ،    1441اجملمعة؛ الكويت: مكتبة أهل األثر،  قطر: مكتبة    -حممد بن عبدالواحد األزهري.
 م. 2019

 مع حواش وتقريرات وتعليقات مهمة من فقهاء املذهب.
مجع بني حتقيق النص وخدمته جبمع تقريرات   وهو  "، الروض املربع"على كتاب     اجلامَعنيعملُ (

 ) احلنبلية مع مقارنة الروض ابملختصرات الفقهية ،علماء احلنابلة على هوامش النسخ اخلطية
 

 - هـ). 1392عبدالرمحن بن حممد بن قاسم (ت  /حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع
 مج.  5م،  2019هـ،  1441بريوت،  -ط، جديدة.

 
وليد بن حممد العلي؛ كتبه وأعده وعلق    / حاشية العلّي على منهج السالكني البن سعدي

  1441الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  الر�ض:    - عليه فاحل عبدهللا ارتيبان.
 م؟  2019هـ، 

 
 - عبدهللا بن عبدالرمحن البسام.  /حاشية على عمدة الفقه ملوفق الدين بن قدامة املقدسي

 م.  2019هـ،  1441الر�ض: دار امليمان،  -، مصححة ومنقحة.7ط
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اإلمام أمحد/   الفقهي على مذهب  التأهيل  فقهاءإعداد  حقيبة  إشراف    ؛متخصصي مركز 
 م. 2019هـ،   1441الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية،  -.3ط -.وشرح عامر هبجت

 
الفقه:   عمدة  على  التمرينات  مهاري  5000حقيبة  ومترين  معريف  من   / سؤال  جمموعة 

مكة املكرمة: دار طيبة    -.2ط  -املختصني؛ إبشراف مكتب فقهاء للتدريب واالستشارات.
 جـ.  7م،  2019هـ،  1440اخلضراء، 

 
حممد    /البن ضو�ن  "نار السبيل يف شرح الدليل"معلى   رفع الوشاح عن حاشية ابن جراح

الكويت: لطائف لنشر    - هـ)؛ بعناية وليد عبدهللا املنيس.  1417(ت    بن سليمان آل جراح
 م.  2019هـ،  1441الكتب والرسائل العلمية،  

 
  / هـ]  1389[ت    حممد بن إبراهـيم آل الشيخ  العالمة اإلمام فتاوى ورسائل مساحة الشيخ 

ية]: [السعود  -.جديدة مصححة ومنقحة  ، ط  -.مد بن عبدالرمحن القاسمحممجعهـا ورتبهـا  
 مج.  7جـ يف  13م،  2019هـ،  1440دار األمة، 

 
تتوقف  امل اليت  الفقهية  يف    حكم   علىسائل  العبادات  القاضي    عند   واملعامالتأبواب 

  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،    - إبراهيم بن عبدالعزيز املبدل.  /احلنابلة: مجًعا ودراسة
 م (ماجستري).  2019هـ، 

 
 فقه الشيعة 
من   الشريازيرسائل  اجملدد  جواد    / إفادات  مسلم حممد  سامراء؛ حتقيق  تراث  مركز  إعداد 

 م. 2018هـ،  1439العراق: العتبة العسكرية،  -الرضائي.
 هـ)  1312(حممد حسن الشريازي، ت 

 وحتتوي على:
 رسالة يف اللباس املشكوك/ حممد الفشاركي األصفهاين.
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للمصلني (؟)؛ رسالة يف تعارض االستصحابني؛ تبيني اإلابحة يف مشكوك ما ال يؤكل حلمه  
 إابنة الصدور يف موقوف ابن أذينة املأثور/ حسن الصدر الكاظمي. 

 
ومدارسهن اإلمامي  الفقه  املهاجر  /شأة  الفكر    بريوت:  - .جعفر  لتنمية  احلضارة  مركز 

 ص.  466م،  2017هـ،  1438، اإلسالمي
 

 فقه اإلابضية 
مبارك بن عبدهللا  هـ /    145  -  45يب كرمية التميمي وفقهه  اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أ

الراشدي الضامري،    -.2ط   -.بن حامد  ُعمان: مكتبة  م،    2019هـ،    1441السيب، 
 ص. 811

 
مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،   -.6ط  - هـ).  792عامر بن علي الشماخي (ت    اإليضاح/
 مج.  4م،  2018هـ،  1439

 مع حاشية عبدهللا بن سعيد السدويكشي. وهو يف فقه اإلابضية. 
 

هـ)؛ حتقيق مصطفى بن   362عبدهللا بن حممد بن بركة البهلوي الُعماين (ت حنو    اجلامع/
 مج.  5م،  2018هـ،   1439اث والثقافة، مسقط: وزارة الرت  -صاحل ابجو.

 (أصول فقه وفقه إابضي، ويعرف جبامع ابن بركة) 
 

حتقيق جرب حممود الفضيالت؛   هـ)؛  277(ت بعد    جابر حممد بن جعفر األزكوي  أليب  /اجلامع
  1439مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،    -. 3ط  -.مراجعة وتصحيح أمحد بن صاحل الشيخ أمحد 

 مج.  9جـ يف   10م،  2018هـ، 
 هـ)  3(ويعرف جبامع ابن جعفر، وهو يف فقه اإلابضية، ووفاة مؤلفه يف أواخر ق 

 
إبراهيم  جلواب املفيد عن أسئلة التغريد: فتاوى تغريدات التويرت، مزيدة منقحة مبوبة مرتبة/  ا
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  2019هـ،    1440مسقط: املؤلف،    -.بن �صر الصوايف؛ إعداد عيسى بن علي الرواحي
 م.

 ه فقيه إابضي معاصر).  (مؤلف
 
حتقيق محود بن عامر   / من علماء القرن التاسع اهلجري  ،جرِّ فَ واابت الشيخ أمحد بن مُ ج

النعماين سعيد  بن  غالب  ُعمان،    -.الصوايف،  ذاكرة  م،   2018هـ،    1439مسقط: 
 ص. 524

 
(ت   املنحي  وضاح  بن  صاحل  الشيخ  أمحد   /هـ)  875جواابت  بن  قيس  وترتيب  مجع 

 ص.   680، 2016 هـ، 1438 –  1437، مان ذاكرة عُ مسقط:  -.الوضاحي
 

 -هـ]/ دراسة وحتقيق طالل بن خليفة آل عبدالسالم.  180[ت حنو  فتيا الربيع بن حبيب  
 ص.  206م،  2017هـ،  1438مسقط: ذاكرة ُعمان، 

 (يف فقه اإلابضية) 
 

اال دراسة  فقه  اإلابضية:  عند  مقارنة/  حتياط  الربيديةفقهية  بنت حممود  مسقط:   -.عزاء 
 ص.   326م،  2019هـ،  1440مكتبة مسقط، 

 
بركاء، ُعمان:    -كهالن بن نبهان اخلروصي.  /جتديد احلياة أو تسويغ الواقع   :لفقه اإلسالميا

 م.  2019هـ،  1440مكتبة خزائن اآلاثر، 
 (املؤلف مساعد مفيت ُعمان) 

 
  هـ)؛  1178عبدهللا بن بشري احلضرمي الصحاري (ت حنو  /يالكوكب الدري واجلوهر الرب 
  2017هـ،    1438مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،    -.2ط  -حتقيق جرب حممود الفضيالت.

 مج.  6م، 
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 (يف أصول الشريعة وفروعها، برتتيب مسائلها الفقهية) 
 

مقارنة فقهية  دراسة حديثية  اإلابضي:  الفقه  وأثره يف  احلديث  بن حممد    /خمتلف  خلفان 
 ص.  573م،  2017هـ،  1438اجلزائر: مجعية الرتاث،  -املنذري.

 
اإلم الفقه  إ  /ابضيوسوعة  مؤلفني؛  عدة  الساملي  إعداد  حممد  بن  عبدهللا  وزير  (شراف 

الدين  )وقافاأل حممد كمال  وحترير  تقدمي  األوقاف،    -.مامإ؛  وزارة  هـ،    1438مسقط: 
 مج.  7م،  2017

 
  1439بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،    -.أمحد بن سعود السيايب  /جتديدية فقهيةنظرات  

 م.  2018هـ، 
 

 الفتاوى (النوازل) 

 
 الفتاوى (عام)

 (فتاوى كل مذهب يف موضعه)
 -أمحد التوفيق.اإلفتاء والتاريخ: قضية املرجع الديين يف النقاش حول التنمية يف اإلسالم/ 

 م.  2019هـ،  1441[مراكش]: احملقق، 
 

ي: سالمضوء الفقه اإل العبادات واملعامالت يف  التقنيات واملستجدات العلمية احلديثة يف 
م   2017هـ،    1438جامعة األزهر،  دمنهور:    -السيد رضوان مجعة.  /دراسة فقهية مقارنة

 (دكتوراه). 
 

أمحد عبداحلميد    /والقانون املقارن  يسالمالفقه اإل  محاية الرسوم والتصميمات اهلندسية يف 
 . م (دكتوراه)  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -سليمان.
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، هـ  1440دمشق: دار العصماء،    -عبدهللا سعيد ويسي.  /الفتاوى السياسية وضوابطها

 م. 2019
 

م،   2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني،  -أمين عبداحلميد البدارين. /فتاوى معاصرة
 ص.  270

 
 459م،    2017هـ،    1438عّمان: دار النور املبني،    -عكرمة صربي.  /فتاوى مقدسية

 ص. 
 

األ بني  الشرعية  الفتاوى  يف  واملعاصرةقضا�  إبراهيم    /صالة  بريوت:    -املوسى.عبدهللا 
 ص.  255م،  2020هـ،  1441منشورات احلليب احلقوقية، 

 
 الطب (فقه)

الشارقة: جامعة الشارقة،  -جيداء رجب صيام.  /أثر مقاصد الشريعة يف فقه القضا� الطبية
 ص (ماجستري).  311م،  2017هـ،  1438

 
القاهرة: جامعة    -عبداللطيف.شريين عبدالستار    /حكام السموم وعالقتها مبقاصد الشريعةأ

 م (ماجستري).  2017هـ،  1438األزهر، 
 

: جامعة اإلسكندرية  -زينب سعد حسن.  /نشاء البنوك الطبيةحكام الفقهية املتعلقة إباأل
 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1438األزهر، 
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: دراسة فقهية للقرارات الطبية املصريية حول  أحكام قرارات العالجات املساندة للحياة
للنشر،    -طارق بن طالل عنقاوي. اإلنعاش والعناية املركزة/   هـ،   1441الكويت: ركائز 

 م (أصله رسالة دكتوراه).  2019
 
 -أمساء مجعة اخلويل.  /دراسة فقهية مقارنة:  اثرها على احلياة الزوجيةآ مراض الوراثية و ألا

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438ر، القاهرة: جامعة األزه
 

  - زينب حامد مرزوق.  /اإلسالميالفقه    مراض املعدية يف التدابري الوقائية للحماية من األ
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 

 
يف ت الفقهية  والضوابط  القواعد  الطبية  طبيق  الكتامي.   /املسائل  دمنهور:    -نعمان كامل 

 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439األزهر، جامعة 
 

عّمان: دار    - غادة عبدالقادر أبو حجلة.  /تطبيقات البيولوجيا البشرية بني الشريعة والقانون 
 م. 2020هـ،  1441الثقافة، 

 
 نورة مسلم احملمادي.   /حكم تناول األدوية اليت متنع نزول احليض يف الشريعة والطب

  112ع    الصادرة يف جامعة الكويت  الشريعة والدراسات اإلسالميةحبث حمكم نشر يف جملة  
 م).  2018هـ،  1439(
 

 - موسى حممد املرداين.  /سالمي والقانون الوضعياإل  هاية البيئة والصحة العامة يف الفقمح
 م.  2018هـ،   1439: دار الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية

 
القاهرة:   -عزية حمفوظ السعيد.  /جمال الرعاية الصحية  الشرعية يف   يوامر والنواهداللة األ

 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1439جامعة األزهر، 
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مقارً�   اجلزائري  التشريع  يف  حتليلية  أتصيلية  دراسة  والتحرمي:  اإلابحة  بني  الرحيم  القتل 

بريوت: منشورات احلليب    -مجال الدين عنان.ابلقوانني العربية والغربية والشريعة اإلسالمية/  
 ص.  752م،  2020هـ،  1441احلقوقية، 

 
حليم رجب  ي/  فقهية مقارنة ابلقانون الوضعدراسة  :  القيود الواردة على العمل الصيديل

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -كمال السيد.
 

نشوى   /دراسة فقهية مقارنةي:  سالمالفقه اإل  حكام يف أفات الطبية وما يتعلق هبا من  املخلَّ 
 ). دكتوراهم ( 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أنور حممد.

 
بريوت: دار    -أمحد ذيب.  /نظرية الضرورة الطبية يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة

 ص.  286، م 2019هـ،  1440املقتبس، 
 

 نوازل يف موضوعات جديدة
أمحد حممد  االحتيال عرب اإلنرتنت: صوره، أساليبه، وحكمه يف اإلسالم والقوانني املعاصرة/  

 ص.   50عبدالرؤوف املنيفي، 
 ) هـ 14/11/1440يف شبكة األلوكة بتاريخ نشر (
 

 . حممد عثمان شبري /أحكام حتنيط موتى اإلنسان واحليوان يف الفقه اإلسالمي
  113ع    الصادرة يف جامعة الكويت  حبث حمكم نشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية

 م).  2018هـ،  1439(
 

ا/  يف اإلمارات أمنوذجً   اجلمعيات اخلريية: مجعية دار الربّ األحكام الشرعية املتعلقة بتصرفات  
 ص (دكتوراه).   635م،    2018هـ،    1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -هشام أمحد الزهراين.
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أحكام العمليات التفجريية يف غري ميدان القتال وتطبيقاهتا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي  

اجلنائي علي    / والقانون  القانونية،  اإلسكندرية:    -الفالح.رضا  الوفاء  هـ،    1441مكتبة 
 .م2019

 
أمحد أمني   /يدراسة مقارنة ابلقانون الوضع:  زمات املياه والطاقةأحكام الفقهية ملعاجلة  األ

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -تغيان.
 

 طالب بن عمر الكثريي.  /اإلسالميةاألحكام الفقهية املتعلقة إبنشاء الفضائيات 
القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية (مكة  حبث طويل حمكم   نشر يف جملة جامعة أم 

 . 242 – 145هـ) ص  1438ربيع اآلخر (  1جـ 69املكرمة) ع 
 

حبيب هللا اديين  /دراســـــــة فقهية مقارنةاإلســـــــالمية يف العصـــــــر احلاضـــــــر: دارس  املأحكام 
 م (ماجستري). 2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،  -يوسف

 
عبدهللا بن سودان  أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية تطبيقية/  

(أصله رسالة دكتوراه من جامعة   م  2019هـ،    1441الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -املويهي.
 هـ). 1434أم القرى، 

 
ا ح بني  الالجئني  الدويلقوق  والقانون  اإلسالمي  لطفي.  /لفقه  أمحد  حسن   -خالد 

 م. 2020هـ]،  1441اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، [
 

حممد نور    /احلماية اجلنائية للمعلومات يف األسواق املالية (البورصة): دراسة فقهية أتصيلية
 م.  2019هـ،  1441 عّمان: دار النفائس، -.محدان
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مقارنة/   دراسة  اإلسالمية:  الشريعة  يف  للمعلومات  اجلنائية  ذكي.احلماية   -حممود حممد 
 ). دكتوراهص ( 457م،  2019هـ،  1440،  املنصورة: جامعة املنصورة 

 
  -.عبداملنعم فارس سقاسلطة اإلنسان يف التصرف أبعضائه يف الفقه اإلسالمي والقانون/  

 ص.  444، م 2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس، 
 

بريوت:    -.حممد شاهجهان الندوي  /أحكامها وآداهبا يف ضوء القانون والشريعةالسياحة:  
   ص.  256م،  2019هـ،  1440دار الكتب العلمية، 

 
علمية ومعاجلة  فقهية  رؤية  التخنث:  الرفاعي.  /ظاهرة  مؤيد  النور    -مصطفى  دار  عّمان: 

 م. 2019هـ،  1440املبني، 
 

 / اإلسالميالعام والفقه    دراسة مقارنة بني القانون الدويل :  املسؤولية الدولية عن تلوث البيئة
 (دكتوراه).م  2016هـ،  1438جامعة األزهر،  -القاهرة. -عبدالرحيم الدادين.

 
جامعة  الشارقة:    -حممد عبدهللا البذايل.  /املصلحة املرسلة وتطبيقاهتا يف املستجدات البيئية

 ص (ماجستري).   233م،  2017هـ،  1438الشارقة، 
 

املواطنة يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة مبا عليه العمل يف دولة اإلمارات العربية  
الكمايل.صديقة    /املتحدة والعربية   -حيىي  اإلسالمية  الدراسات  هـ،    1438،  ديب: كلية 
 ). دكتوراهص ( 335م،  2017

 
:  أسيوط  -حممود أمحد شعيب.  /دراسة مقارنة:  حكامه الفقهيةأضوابطه و   يخبار النشر اإل

 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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: جامعة القاهرة  -إهلام حممد كامل.  /فقهية مقارنةدراسة  :  النوازل الفقهية املتعلقة ابلبحر
 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438األزهر، 

 
الشرعية غري  اإل :  اهلجرة  الفقه  بني  مقارنة  الدويل   يسالمدراسة  كمال    /العام  والقانون 

 م (دكتوراه).  2016هـ،  1438: جامعة األزهر، القاهرة -خالف.
 

: فيس بوك، واتس أب، تويرت،  وأحكامها يف الفقه اإلسالميوسائل التواصل االجتماعي  
 2019هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -عمر عبدالعزيز هالل.  /سكايب، فايرب 

 ص (أصله رسالة جامعية).  256م، 
 

أسامة   /يوالقانون الوضع  يسالمالفقه اإل  حكامها يف أو   أيالوسائل السلمية للتعبري عن الر 
 م (دكتوراه).  2018هـ،   1439: جامعة األزهر، سيوطأ -شعبان اثبت.

 
 والقضاة  تراجم الفقهاء

 
 والقضاة تراجم الفقهاء

عبدالعزيز بن عبدهللا  هـ)/    510  - هـ    432مام احلنابلة وفقيههم (إ  : بو اخلطاب الكلوذاينأ
 ص.  144م،   2018هـ،  1439دمشق: دار القلم،  -العمار.

 
األزهري/   النموذج  واملعاصرين:  املتقدمني  الفقهاء  عند  الصويف  إمساعيل االجتاه  حممود 

 ص.  541 م، 2018هـ،  1439عّمان: دار النور املبني،  -.مشعل
 

القاهرة:  -.إبراهيم البيومي غامنأعالم االجتهاد والتجديد يف الفقه والثقافة والســــــــياســــــــة/ 
 م. 2019هـ؟،  1441 مفكرون الدولية للنشر،
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حممود توفيق حممد   /: قراءة يف املنهج والبيانامنوذجً   هُ تالميذَ   هُ : وصيتااإلمام أبو حنيفة بليغً 
 ص.  128م،  2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة وهبة،  -سعد.

 
النهضة العصرية،   مكتبة:  اجليزة  -عثمان األمري.اإلمام أبو حنيفة النعمان إمام أهل الرأي/  

 م.  2019هـ،  1440
 

السنة/   أهل  إمام  حنبل  بن  أمحد  األمري.اإلمام  مكتبة  -عثمان  العصرية،   اجليزة:  النهضة 
 م.  2019هـ،  1440

 
هـ؟،   1440القاهرة: مؤسسة إبداع للرتمجة والنشر،    -عيد إبراهيم عبدهللا.اإلمام الشافعي/  

 م. 2019
 

دار   إمام  أنس  بن  مالك  األمري.اهلجرة/  اإلمام  مكتبة  -عثمان  العصرية،   اجليزة:  النهضة 
 م.  2019هـ،  1440

 
الشافعي عامل قديس ميأل األرض علًما/   إدريس  بن  األمري.اإلمام حممد  اجليزة:    -عثمان 

 م.  2019هـ،  1440النهضة العصرية،  مكتبة
 
وعناية إبراهيم بن حسن  مجع وترتيب    /لتاج املرصع يف سري أعالم عمان من مذاهب األربعا

  1440،  العامة  ُعمان: مكتبة الوراق  -. بن سليمان البلوشي، هادي بن صاحل بن سامل العوبثاين
 مج.  3م،  2019هـ، 

 
 - خالد سليم عبدالفتاح.  /تقسيم طبقات الفقهاء البن كمال ابشا: دراسة ومقارنة ونقاًشا

 م.  2019هـ،  1441دمشق: دار طيبة، 
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 هـ)؛ حتقيق  771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت    /الشافعية الكربىطبقات  
  - ، مصححة منقحة جمتمعة الفهارس. 2ط  -حممود حممد الطناحي، عبدالفتاح حممد احللو.

 مج.  10م،  2019هـ،  1441املنصورة: دار الفاروق، 
 

وشاعراً  وإماماً  ومفتياً  قاضياً  اجلويعد  إبراهيم  بن  دراسة  م):    1944  –  1881(  علي 
 .م  2017هـ،  1438الشارقة للرتاث،  هدالشارقة: مع -.منّـي بونعامة /توثيقية

 
 1439،  الرابط : الدار املغربية العربية للنشر  -.الزبري مهداد  /الفقيه املتنور احلجوي الثعاليب

 ص.  176م،  2018هـ، 
 

أبو ظيب:    -بن علي احلوسين.جابر    /كتب تراجم أعالم املذهب املالكي وفهارس خمطوطاته
 ص.  272م،  2017هـ،  1438املؤلف، 

 
مجعها واعتىن هبا مسلَّم طَيبة، حممد    /هـ)  1371من رسائل اإلمام حممد زاهد الكوثري (ت  

 ص.   516م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النور املبني،  -رضوان املصري.
 وهي: 

 شيباين.بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن ال
 حسن التقاضي يف سرية اإلمام أيب يوسف القاضي. 

 حملات النظر يف سرية اإلمام زَُفر.
 احلاوي يف سرية اإلمام أيب جعفر الطحاوي.

 اإلمتاع يف سرية اإلمامني احلسن بن ز�د وصاحبه حممد بن شجاع. 
 تذهيب التاج اللجين يف ترمجة البدر العيين.

 
  -هـ)؛ اعتىن به إبراهيم بن فريهد العنزي.  1416عبدالعزيز الفياض (ت  زيد بن    /نوادر القضاة

 ص.  207م،  2019هـ،  1440الر�ض: دار األلوكة، 
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