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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة 

 
 احلمد هلل على نعمه، والصالة والسالم على نبي ِّه، وعلى آله وصحبه. 

، وفيه ما صدر  اإلسالمي وأصوله( تتمة لألجزاء السابقةيعدُّ اجلزء اخلامس من كتاب )الفقه  
( األعوام  بني  رسائل  من  ونوقش  ومعظمها  هـ(  1441  –  1438من كتب  ا،  لسنة  خيص 

 األخرية. 
 ( عنوان كذلك.1000وفيه )

 ، مع فهرس عام يف آخره. ووزع على املوضوعات الفقهية
 واحلمد هلل الذي يسَّر. 

 
 حممد خري يوسف

 هـ  1441ذو احلجة 
 إستانبول
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 الفقه اإلسالمي 
 

 الفقه اإلسالمي )األعمال الشاملة(

 

حممد  م(/    1925  –   1886أثر مدرسة احلقوق اخلديوية يف تطوير الدراسات الفقهية )
 م.  2020هـ،  1441 بريوت: مركز هنوض للدراسات والنشر، -إبراهيم طاجن.

 
  1440املنيا: جامعة املنيا،    -محد مساعد ايسني.االختيارات الفقهية عند سفيان بن عيينة/  

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

معاصرة فقهية  قضااي  يف  العثماين.  /حبوث  تقي  القلم،    -حممد  دار  هـ،    1441دمشق: 
 م.2020

 
أبو ظيب:    -حممد أمحد حممد علي.  /سالمي يف القانون الدويل والقوانني الغربيةأتثري الفقه اإل

 ص. 756م،  2019هـ،  1440مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم، 
 

": دراسة مقارنة/  التفسري املنري "الرتجيحات الفقهية للشيخ وهبة الزحيلي من خالل كتابه  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -إميان عريب عبدالوهاب.

 
م،    2018هـ،    1439القاهرة: هنضة مصر للنشر،    -عبدالرازق علي عساف.تيسري الفقه/  

  .3مج 
 

الرايض: جامعة امللك سعود،    -.6ط  -.دليل الرسائل العلمية يف قسم الدراسات اإلسالمية
 م.  2020هـ،  1441كلية الرتبية، 

 هـ  1441هناية الفصل األول هـ حىت  1401حيتوي على الرسائل املسجلة واملناقشة من عام 
 رسالة( 1300)وبلغت 
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 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار الرنيم،  -ايمسني علي سيد.سلسلة الفقيه الصغري/ 

 
الشارقة:    -عارف حسني األمريي.  /دراسة يف الرافد واملنهج واألثر:  فقه السلفية املعاصرة

 (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1439جامعة الشارقة، 
 

القاهرة: دار السالم،    -.شرح وتعليق وتبسيط مصطفى العدوي  /سيد سابق  للشيخ   السنةفقه  
 ص(.  2128مج ) 4 م، 2020 هـ، 1441

 
معاصرة فقهية  القامسي.  /قضااي  احلسن  احلديث،    -بدر  الكتب  عامل  هـ،   1441إربد: 

 م.2020
 

املرسوم والدور  الفقهية  الكبيسي.  /اجملامع  عبدالرمحن  منتدى    -.3ط  -سعد  إستانبول: 
 م. 2018هـ،  1439العلماء، 

 
اإلسالمي والفقه  التشريع  لدراسة  انفع.  /املدخل  عبدهللا  الكتاب    -محدي  دار  القاهرة: 

 ص. 302م،  2020هـ،  1441اجلامعي، 
 

 مسائل إمجاع القدوري يف كتابه "التجريد". 
 هـ،... 1441دراسته يف جامعة املنيا، 

 
،  سطات ص. )  156م،    2017،  هـ  1438،  حممد رفيق  /الفكر والفقهمقاالت يف جتديد  

  .(Farire : مطبعةاملغرب 
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املشتاق إىل مسائل اإلمجاع واالتفاق وسوعة مسائل اإلمجاع واالتفاق م  /، املسمى حتفة 
 م. 2020هـ،  1441اليمن: دار األهدل،   -.حممد بن حممد عبده األهدل

 ( واالعتقادات يف العبادات واملعامالت )
 

اإلسالمي الفقه  يف  العامة  األلفي..../  النظرايت  جرب  العلمية    -حممد  اجلمعية  الرايض: 
 م. 2020هـ،  1441القضائية السعودية: دار التحبري، 

 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -نوار بن الشل ي.  /الوجيز يف الفكر الفقهي

 
 أبواب الفقه أو بعضهامباحث فقهية تتعلق بعامة 

 

آفاق املسؤولية على ضوء النصوص القانونية واآلراء الفقهية واالجتهادية: دراسة مقارنة/ 
 م.  2020هـ،  1441بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،  -هدى عبدهللا.

 
عبدالرمحن شجاع  مقارنة ابلقانون الكوييت/    ]فقهية[: دراسة  أثر اجلهل يف احلقوق والتكاليف

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العتييب.
 

  -عامر زيد سعود.  /اإلجراءات الوقائية يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت: دراسة مقارنة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 

 
: دراسة مقارنة/ االمتناع عن تسليم حمل العقد يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييتأحكام  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -يوسف حممد املطريي.
 

: دراسة مقارنة مع التطبيق  أحكام حتديد املعقود عليه يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت
م    2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد حممد العجمي.  على املعامالت املعاصرة/ 

 )دكتوراه(. 
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  املنصورة: جامعة املنصورة،  - حممد إبراهيم سيد.  /ميأحكام عقود اإلذعان يف الفقه اإلسال 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

انيف بن مهدي    / مجعا ودراسة  :األحكام الفقهية املرتتبة على تغري علم املكلف بعد الفعل
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.آل حسني

 
 / القاهرة: دار اليسر،   -حسين خريي طه.أصول التعاقد وأثرها يف تعليل األحكام مقاصدايا

 م. 2020هـ،  1441
 
الشارقة: جامعة الشارقة،    -مراد.علي صاحل    /العتبار الشخصي للمكلف يف الفقه اإلسالميا

 (. دكتوراه) م 2018هـ،  1440
 

الفقه اإلسالمي:  ا وأحكامه  براءة اإلسقاط عبدهللا حممد حلمي    /دراسة فقهية مقارنة  يف 
 م. 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -عيسى.

 
وأحكام  آداب  من  والسفر  املطر  يف  مبا  األفهام  ذوي  وترتيب    / تبصري  علي مجع  أمين 

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار خري زاد،  -موسى.
 

التصرفات الصادرة من املريض مرض املوت: دراسة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 
، هـ  1438،  الرابط : منشورات جملة احلقوق  - عبدالسالم أمحد فيغو.واالجتهاد القضائي/  

 .ص 512م،  2017
 

القاهرة: دار اليسر،   -.هشام العريبالتعاقد عن طريق اإلنرتنت من وجهة الفقه اإلسالمي/ 
 م. 2020هـ،  1441
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مصطفى عبدالغفار التعريض يف الفقه اإلسالمي بني التأصيل والتطبيق: دراسة فقهية مقارنة/  

 م؟ 2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -خليفة.
 

 - أمرية إبراهيم رمضان.  /جمللس العقد: دراسة فقهية مقارنة ابلقانون املصريالصورة املعاصرة  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الفيوم: جامعة الفيوم، 

 
اإلسكندرية:    -عز الدين الدانصوري، عبداحلميد الشواريب.  /الصورية يف ضوء الفقه والقضاء
 م. 2020هـ،  1441دار الكتب والدراسات العربية، 

 
اإلسالمي: الفقه  يف  وأحكامه  ابحلق  مقارنة  الظفر  فقهية  حلمي    /دراسة  حممد  عبدهللا 

 م. 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -عيسى.
 

أنواعه وأحكامه َلمح.   /الظن:  بن  بن أمحد  املتميز،    -عبدهللا  الناشر  هـ،   1439الرايض: 
 م.  2018

 
اجليزة:   -مصطفى عبدالغفار خليفة.  /فقهية مقارنة: دراسة  العفو وأثره يف االحكام الشرعية

 م؟  2019هـ،   1440أصول للنشر، 
 

االمتياز الفرنشايز   عقد  بنظام  الكوييت  املسمى  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  :  وأحكامه 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441الفيوم: جامعة الفيوم،  -فهد علي املراد.دراسة مقارنة/ 

 
  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،    -أمحد فوزي البديوي.فصل الشتاء وما يتعلق به من أحكام/  

 ص. 238م،  2018هـ، 
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الشرعية: فقهاء احلنابلة أمنوذًجا الضالع.  / الفقهاء واآلداب  السعودية؟:    - مهنا بن خالد 
 م. 2020هـ،  1441املؤلف، 

 
عبدهللا حممد    /دراسة فقهية مقارنة  اإلسالمي:ه املعاصرة يف الفقه  القبض احلكمي وتطبيقات

 م؟  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -حلمي عيسى.
 
ــاســـــــــــيـة لفقـه األقليـاتا حممـد عبـدالغين النهـاري بريوت: دار الكتـب العلميـة،   /ملعـا  األســـــــــ

 .(2؛ )موسوعة فقه األقليات املسلمة يف العامل -ص. 112م،  2020هـ،   1441

 
القاهرة: دار    -حممد عبداملنعم حبشي.املكان وأثره يف األحكام الشرعية: دراسة فقهية/  

 ص. 235م،  2020هـ،  1441النهضة العربية، 

 
 . املنهيات الفقهية يف عقود التوثيق عند احلنابلة

 هـ، ...  1440ابلرايض، دراسته يف املعهد العايل للقضاء 
 

اإلسالمية الشريعة  يف  الفقهية  احليل  املوجان.   /موسوعة  حسني  بن  السعودية:   -عبدهللا 
 م. 2019هـ،  1441املؤلف، 

 
 1441عم ان: دار املبادرة،    - صايل أمحد أمارة.  /نظرية اإلبراء واإلسقاط يف الفقه اإلسالمي

 جامعة النجاح الوطنية(.  -م؟ )أصله رسالة ماجستري  2020هـ، 
 

املقارن والقانون  اإلسالمي  والفقه  املغريب  املدين  القانون  يف  العقود  بطالن  أمحد    /نظرية 
 ص. 448م،  2019، هـ 1440، الرابط: منشورات عكاظ -شكري السباعي.
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الدوحة: جامعة    -نوار السادات بزعي.    /اإلسالمي والقانون القطري   هنظرية اجلوائح يف الفق
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440قطر، 

 
القاهرة: دار   -حممد عبداملنعم حبشي.الوقت وأثره يف األحكام الشرعية: دراسة فقهية/  

 ص. 235م،  2020هـ،  1441النهضة العربية، 

 
 معينةفقهية  موضوعات

 
الشارقة: جامعة الشارقة،    -خالد وليد الشاجيي.  /دراسة فقهية قانونية:  الرايضياالحرتاف  

 (.ماجستري) .م 2018هـ،  1439
 

اإلسالمي/   الفقه  يف  البيت  آل  هقشة.أحكام  آل  فراج  بن  الفتح،    -فيحان  دار  عم ان: 
 م. 2020هـ،  1441

 هـ. 1425)الرايض(، املعهد العايل للقضاء  -األصل: رسالة ماجستري 
 
جوهرة بنت مسعود   / حكام الردة والسحر والزندقة يف الفقه اإلسالمي وأثر التوبة منهاأ

 م. 2020هـ،  1441، دار الصميعي الرايض:  -.املقاطي
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -عبدهللا بن سودان املويهي.  /أحكام السرت يف الشريعة اإلسالمية
 م. 2020هـ،  1441

 
 2019هـ،    1441جدة: دار األوراق،    -أمحد حممد األزوري.  /أحكام عمل املعل ِّم الفقهية

 (.هـ 1438اجلامعة األردنية،  – دكتوراه م؟ )أصله رسالة 
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،  سسة روائع إبداعية للنشرؤ م: السعودية -عبدهللا بن حممد العبديل.أحكام اهلدااي املعاصرة/ 
 م. 2019هـ،  1440

 
أليب عبدهللا حممد بن مسعود   / املرام يف شرف العلم وما يتعلق به من األحكامبلوغ أقصى  

عم ان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق محيد بن أمحاد احلي ان.  1214الطرنباطي الفاسي )ت  
 م. 2020هـ،  1441

 
تطبيقية الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية  تفعيلها يف  العقدية وجمال  العدالة    / حتقيق مبدأ 

 م؟  2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،   -عبدهللا حممد حلمي عيسى.
 

  - طه اندي درويش.ي/  سالمالفقه اإل  محاية النفس البشرية من اهلالك وتطبيقاهتا املعاصرة يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 
حافظ   للعالمة  الشرعية  اآلداب  يف  امليمية  املنظومة  )ت  شرح    / هـ(   1377احلكمي 

 م.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري.
 

طنطا: جامعة    -حممد علي إبراهيم.  /دراسة حتليلية:  ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أدلة و فقه األ
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
القاهرة:    -فاخر عباس الداودي.  / الشريعة اإلسالمية: حفظها ورعايتهاالكرامة اإلنسانية يف  
 م.  2020هـ،  1441دار الفكر والقانون، 

 
املنوفية: جامعة    -أمحد عبداللطيف الكلحي.: دراسة فقهية مقارنة/  معاجلة اإلسالم للعصبية

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1440املنوفية، 
 إليها( )يعين التعصب للقوم واللغة وما 
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اإلسالميم الفقه  يف  والكراهية  التمييز  مقارنة:  كافحة  ظنحاين.  /دراسة  حممد    - علي 

 (. دكتوراه) م 2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة، 
 

 -اثمر ماجد اجلميلي.  /املنطق: ماهيته، وحكم االشتغال به، وأمهيته يف فهم الفقه اإلسالمي
 ص.   69م،  2019هـ،  1440بغداد: دار أنوار دجلة، 

 
 فقه املرأة املسلمة

 )ينظر أيًضا: فقه األسرة(
 

هبة حممد  ي/  سالم دراسة مقارنة ابلفقه اإل:  قانون العمل  ة يف أحكام املتعلقة بعمل املر األ
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عباس.

 
هـ،   1441القاهرة: دار املداد،    -.عبدالغيننعمت صدقي؛ عناية وختريج حممد عوض    التربج/
 م.  2020

 
فقهية مقارنة للعبادات: دراسة  املرأة  اجليزة: أصول    -مصطفى عبدالغفار خليفة.  /خروج 

 م. 2020هـ،  1441للنشر، 
 

الدار البيضاء:  سطات،    - سعاد رحائم.  / املرأة يف سياق اخلطاب الشرعي: املنطوق واملفهوم
 . ص  181م،  2018، هـ 1439، العلمية احملليةاجملالس 

 
،  الرابط: منتدى الزهراء للمرأة املغربية  -أمينة اخلري.  /: رؤية إسالميةة املرأة وتويل الوظائف العام

 . ص 264م،  2019، هـ 1440
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الدار البيضاء:    -خدجية مفيد.  /املرأة والعمل اخلريي بني الشرع والقانون الدويل اإلنساين
 . ص  63م،  2019، هـ 1440، الدراسات األسرية والبحث يف القيم والقانونمركز 

 
عم ان: دار كفاءة،    -حكم الدولة.  /املرأة والقضاء يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية

 م. 2020هـ،  1441
 

الرابط:    -أسيا أيت علي.  /املرأة ومهنة التوثيق العديل بني الفقه اإلسالمي والتشريع املغريب
 .ص 338م،  2019، هـ 1440، مكتبة دار السالم

 
شقرون، أمينة   أتليف وتنسيق حنان بناملساواة بني اجلنسني يف اإلسالم: مقاربة أتصيلية/  

 . ص  100م،  2017، هـ 1438، مركز إشعاع للدراسات األسرية : الرابط -.مهوري
 

النيجر: جامعة   - علي حسن فراج.  /مقارنةموقف الشريعة من حرية املرأة: دراسة فقهية  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الوفاق؛ القاهرة: جامعة العال، 

 
 أصول الفقه ومباحثه 

 
 أصول الفقه )األعمال الشاملة(

 
 الكتب القدمية

 

االحتماالت العشرة املخلة ابلفهم املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول لإلمام فخر  
  -محزة النهريي.  هـ(؛ حتقيق  684أمحد بن إدريس القرايف )ت    شهاب الدينالدين الرازي/  

 م.  2020هـ،  1441: أصول للنشر، يزةاجل
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أبو حفص   هـ(؛ حققه  456األندلسي )ت  علي بن أمحد بن حزم  اإلحكام ألصول األحكام/  
 مج. 5م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار ابن عباس،  -بن العريب األثري.

 
؛ هـ( 1250حممد بن علي الشوكاين )ت   /رشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولإ

إمساعيل حسن  حممد  العلمية،  بريوت:    -.حتقيق  الكتب  مج    2م،    020هـ،    1441دار 
 ص(.  992)
 

هـ(؛ حتقيق   981حممد بن بري علي الربكلي )ت  امتحان األذكياء شرح اللب للبيضاوي/  
 م؟ 2020هـ،  1441دمشق؛ تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -يسار ساير احلبيب.

 هـ(.  1085يليه: حاشية اآلطه يل/ مصطفى بن محزة اآلطه يل )ت بعد 
 

حيىي بن حممد املختار بن الطالب الواليت )ت   حممدإيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك/  
تونس:    -هـ(؛ حتقيق إبراهيم ابن الشيخ راشد املرخيي؛ حممد األمني حممد ابن الشيخ.  1330

 م.  2020هـ،  1441دار املالكية، 
 

هـ(؛ حتقيق أمساء بنت    800برهان الدين أمحد بن عبدهللا السيواسي )ت    /ترجيح التوضيح 
   م )دكتوراه(. 2017هـ،  1438لرايض: جامعة اإلمام، ا -مبارك آل فاران.

 ، يف أصول الفقه(ملا فيه إزالة شبه ملح هبا التلويح ترجيح التوضيح)
 

 /تعليق على شرح احمللي على مجع اجلوامع يف مسألة اخلالف يف مسمى األصول ما هو؟
 جالو. (؛ حتقيق آمنة هـ 1156السجلماسي )ت  أمحد بن مبارك اللَمطي

آمنة    /حياته وآاثره العلمية:  أيب العباس أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطيطبع مع كتاب:  
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -جالو.
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 800)ت    محد بن محيد أالقاسم بن    / لرصاص" ل صولاأل  اجلوهرة يف "تعليقة على كتاب  
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -.مساء زغلول جنايتهـ(؛ حتقيق أ

 
دهللا  يأيب حممد عبلركن الدين    /جامع األصول يف بيان قواعد احلنفية والشافعية يف األصول

إستانبول: مركز    -.حتقيق عصمت غريب هللا مششيك هـ(؛    701بن حممد السمرقندي )ت  
 مج. 2م،  2020هـ،  1441البحوث اإلسالمية، 

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

 م.  2018هـ،  1439القاهرة: دار الرواق األزهري،  -ضياء احلق أبو بكر مصطفى جودة.
)ت   اجلناجي  بصيلة  إبراهيم  بن  إبراهيم  الفقه/  أصول  لعلم  العشرة  املبادئ  يف  رسالة  وأبوله 

 هـ(.  1352
 

أمحد لسيف الدين    /على خمتصر ابن احلاجب  يجيعلى شرح عضد الدين اإل  يهبر األ  حاشية
 هـ(. 800األهبري )ت 

   هـ،... 1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 هـ،...  1441ويف جامعة أم القرى، 

 
 . حاشية حممد بن علي الصبان على مقدمة مجع اجلوامع جلالل الدين احمللي

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار ابلرمادي، 
 

[؛ عين به وعلق عليه  هـ  14ق  ،  سلطان بن حممد بن علي]  سلطان حممد  /خالصة األصول
 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار الظاهرية،  -مصطفى عناين.

 م.  1906كتاب أصول الفقه املقرر يف مدرسة املعلمني الناصرية )دار العلوم( سنة 
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هـ(؛ حتقيق    1189أمحد بن عبدهللا البعلي احلنبلي )ت  الذخر احلرير بشرح خمتصر التحرير/  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الذخائر،  -وائل حممد الشنشوري.

خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل/ اختصره أمحد بن  
 هـ(  972ت حممد بن النجار احلنبلي ) 

 
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف   /شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول 

الرايض: دار ابن    -هـ(؛ ضبط نصه وعلق عليه حممد حسني الدمياطي.  684الصنهاجي )ت  
 م. 2020هـ،  1441القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، 

بتحقيق انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ  ، صدر  األصولشرح تنقيح الفصول يف علم  بعنوان:  و 
 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -مبارك.

 ومع األخري تعليقات خمتارة من شروحه وحواشيه. 
 

 . هـ( 805 )ت الدمريي   هبرام بن عبدهللا أليب البقاء  /شرح خمتصر ابن احلاجب 
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ(.  1098حامد بن مصطفى القونوي )ت   /شرح مرآة األصول

 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

إمالء شــــــهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس الَقرايف )ت  /شـــــرح املنتخب من احملصـــــول
ــ(؛ حتقيق عدانن بن فهد الع بي ات.  684 أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل الكويت:  -هــــــــــ

 م.  2020هـ،  1441العلمية، 
 قطعة متثل النصف الثاين من الكتاب.

 
 حتقيق املصطفى بنهـ(؛    793سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت  شرح الورقات/  

   .ص 248م،  2017، هـ 1438، فاس: منشورات مقارابت  -جبور.
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حممد بن حيىي  فتح الوهاب املالك حباشية على إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك/  

  ص  96هـ،    1439،  ؛ أعدها موسى بن حممد الدخيلة (هـ  1330  )ت الواليت الشنقيطي  
  .(Sté Petit coin de com مطبعة)مكناس: 

 
حتقيق سعيد بن ؛  هـ(  698  بعد  )ت   سليمان بن زكراي السندي  ي/صول البزدو ألفوائد على  ا

 أمحد الزهراين. )من أول الكالم عن حد  أصول الفقه وموضوعه حىت هناية أقسام اللفظ واملعىن(. 
  1439)حمرم    2جـ    71  ع  علوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجامعة أم القرى لجملة  نشر يف  
 . 82 – 11هـ( ص 

 وابلعنوان نفسه للضرير الرامشي، سبقت اإلشارة إىل حتقيقه.
 

هـ(؛ حتقيق   620ت  )ي  محد بن حممد بن املنري املصر أ  /صولىل مثرات األإالكفيل ابلوصول  
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عمر الطاهر جباري.

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

 1441بريوت: دار الرايحني؛ الرابط: دار األمان،    -حممد حسن عبدالفتاح املالكي.  حتقيق
 م.  2020هـ، 

 
لتاج الدين عبدالرحيم بن حممد بن يونس املوصلي   /خمتصر كتاب احملصول يف علم األصول

الكويت: أسفار لنشر نفيس    -هـ(؛ حتقيق حسن معلم داود حاج حممد.  671الشافعي )ت  
 م. 2020ـ، ه 1441الكتب، 

 هـ(.714يليه: غاية السُّول يف علم األصول/ عالء الدين علي بن حممد الباجي الشافعي )ت  
 

حتقيق أمحد  هـ(؛    646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت    / خمتصر املنتهى األصويل
 جـ. 3م،  2020هـ،   1441عم ان: دار النور املبني،  -حلمي حرب.



18 
 

 اإلجيي.مع الشرح/ للعضد 
 وعليه جمموعة حواش: 

 هـ(. 791حاشية العالمة سعد الدين التفتازاين )ت 
 هـ(، 816حاشية احملقق السيد الشريف اجلرجاين )ت 

 هـ(، 456على شرح اإلمام العضد اإلجيي )ت 
 هـ(. 646ملختصر املنتهى األصويل البن احلاجب )ت 

 اجليزاوي على حاشية اجلرجاين. مع حاشية احملقق حسن الفناري، ومع تعليقات 
 

الفرعية   املقاصد  يف  األصلية  احلنفيةاملدارك  السادة  فقه  أصول  حسني   /يف  بن  يوسف 
كركوك: دار أمري؛ بريوت:    -.يشام نصرت الرتكماينأحتقيق عمر    هـ(؛  906)ت    يتماسِّ ر  لكِّ ا

 م.  2020هـ،  1441دار ابن حزم، 
 
ت  لقاضي أيب عبدهللا احلسني بن علي الصيمري احلنفي )ل  /سائل اخلالف يف أصول الفقهم

 ؟م  2020هـ،    1441،  إستانبول: دار ابب العلم-َمر َتر َرمَحي تـََلَكناز أ غلو.حتقيق    ؛هـ(  436
 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -وبتحقيق عبدالواحد جهداين.

 
هـ(؛ اعتىن به    505الغزايل )ت  أليب حامد حممد بن حممد    /املستصفى من علم األصول

 ص.  608م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدهللا حممود عمر.

 
مب املعروف  حاشيته،  مع  الفقه  أصول  يف  الثبوتسلَّ املسلَّم  عبدالشكور    / م  بن  هللا  حمب 

ابن الدمام؛ الرايض: دار    -دراسة وحتقيق عامر بن عيسى اللهو.  هـ(؛  1119البِّهاري )ت  
 مج.  2م،  2020هـ،  1441اجلوزي، 

 هـ. 1438جامعة امللك سعود،   -األصل: رسالة دكتوراه 
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أليب العباس أمحد بن  ابن احلاجب/  اإلمام  خمتصر  شرح  يف  وحتفة الراغب  معونة الطالب  
 .هـ( 863حممد القلشاين )ت 

  هـ 1441 -هـ  1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 
يب عبدهللا حممد بن أمحد اإلدريسي، املعروف  أل  /صولىل بناء الفروع على األإفتاح الوصول  م

 1439الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،    -.هـ(  771  ت )  ابلشريف التلمساين
 (. 18)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -م. 2018هـ، 

 
هـ(؛    606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت    /أصول الفقهعلم  املنتخب من احملصول يف  

 م.2020هـ،    1441عم ان: دار املبادرة،    -حتقيق طه جابر العلواين، عبداملعز عبدالعزيز حريز.
العلمية،    أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  الكويت:  -.يَّات بَـ الع  بن فهد  عدانن   وبتحقيق
 م. 2019هـ،  1440

 
 685للقاضي انصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي )ت  منهاج الوصول إىل علم األصول/  

هـ،   1439القاهرة: دار الرواق األزهري،    -هـ(؛ حتقيق ضياء احلق أبو بكر مصطفى جودة.
 م.  2018

 
 / (هـ  1007  )ت احلنفي    التمراتشيحممد بن عبدهللا اخلطيب    الوصول إىل قواعد األصول/

 م،  2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،   -.حممد شريف مصطفى سليمان  حتقيق
 ص. 376

 
 الكتب احلديثة 

 

األاآل لإل راء  اخلطايب  أيبمام  صولية  خالل كتابيههـ(    388)ت    سليمان  عالم أ"  من 
دمنهور: جامعة األزهر،   -حممود أمحد العسكري.  /دراسة مقارنة:  و"معا  السنن"  احلديث"

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
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 1440املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد إبراهيم سعد.  /آراء الشوكاين األصولية من خالل تفسريه

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

زايد بوعقل؛ نقلته إىل ابن رشد الفيلسوف والشريعة: حتقيق وتفسري خمتصر املستصفى/  
 م.  2020هـ،  1441الفارايب، بريوت: دار  -العربية رىل ذبيان.

 خمتصر املستصفى هو نفسه "الضروري يف أصول الفقه" البن رشد احلفيد. 
 

محد  هـ(: مجًعا ودراسة/    375االختيارات األصولية لإلمام أيب بكر األهبري املالكي )ت  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -فريج اجلنفاوي.

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

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب   -. حممد طارق علي الفوزاندراسة استقرائية حتليلية/  
 مج. 3، م 2020هـ،  1441والرسائل العلمية، 

 هـ.  1441اجلامعة اإلسالمية،  – األصل: رسالة دكتوراه 
 

 تنقيح الفصول وشرحه للقرايف. االستدراكات األصولية على 
 هـ،... 1441مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
حممد مصطفى   / استدراكات الشنقيطي يف مذكرته على ابن قدامة يف روضته: دراسة وتقوميًا

 م. 2020هـ،  1441الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،  -رمضان.
 

الدار البيضاء:    -مسري اخلال.ا/  إشكال جتديد علم أصول الفقه: طه جابر العلواين منوذجً 
 . ص  280م،  2017، هـ 1438، الدار العاملية للكتاب؛ دمشق؛ بريوت: اليمامة 
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األصول اليت عليها مدار الفقه: املقدمة األصولية لكتاب "اإلرشاد إىل سبيل الرشاد" أليب  
أفرد املقدمة وشرحها  هـ(/    428علي حممد بن أمحد بن أيب موسى احلنبلي البغدادي )ت  

 م. 2020هـ،  1441الكويت: ركائز للنشر،   -عبدالعزيز بن حممد العويد.
 

 م؟ 2020هـ،  1441تطوان: منشورات ابب احلكمة،  -اللوه.العريب أصول الفقه/ 
 

 -وليد بن راشد السعيدان.أصول الفقه على منهج أهل السنة: أتصياًل وتدلياًل وتفريًعا/  
 مج. 4م،  2020هـ،  1441دمشق: دار القلم، 

 
حممد  عبدالرمحن بن    / هـ(: مجًعا ودراسة  224أصول الفقه عند أيب القاسم بن سالم )ت  

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الرايض: جامعة اإلمام،  -العوض.
 
اإلسكندرية: جامعة    -حنان متويل توفيق.ة/  صول الفقه والتداولية وأثرها يف األحكام الفقهيأ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،   1440اإلسكندرية، 
 

،  أمحد ادريوشاألصول الفقهية للقانون املدين العريب املوحد: عناصر للبحث والدراسة/  
 )أصله حماضرة(.  )الرابط: مطبعة األمنية(. ص. 127م،  2018 هـ، 1439

 
كوتكيل،    -أليب حممد القادري الويلتوري املليباري.  /األضواء السواطع يف تقريب مجع اجلوامع

 م؟  2020هـ،  1441البدرية، اهلند: املكتبة 
 نشرة أخرى للكتاب يف العام نفسه: الكويت: دار فارس. 

 
بريوت: دار ابن    -كاملة الكواري.اإليضاحات يف حل  ألفاظ شرح احمللي على الورقات/  

 ص.  211م،   2019هـ،  1441حزم، 
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ن الــدوليــة  القــاهرة: مفكرو   -حممود عبــدالرمحن عبــداملنعم.  /البيــان ابلرتك عنــد األصـــــــــــوليني
 م. 2020هـ،   1441للنشر، 

 
تعقبات القاضي البيضاوي يف كتابه مرصاد اإلفهام على ابن احلاجب يف خمتصر املنتهى:  

  2م،   2019هـ،    1441الرايض: جامعة اإلمام،    -معاذ بن إبراهيم السياري.  /مجًعا ودراسة
 مج )ماجستري(. 

 
التقريرات والتعليقات األصولية على كتاب الرسالة لإلمام الشافعي رمحه هللا: مجًعا ودراسة/ 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.هشام بن سونة
 

 تنبيهات القرايف األصولية يف كتابه "نفائس األصول يف شرح احملصول". 
 هـ،...  1441مام ابلرايض، مجعه ودراسته يف جامعة اإل 

 
احلنبلي/   الفقه  أصول  عليان.تيسري  محدو  حممد    -مصطفى  حممد  السيد  حممد  مؤسسة 

 ص. 476م،  2018هـ،  1439مصطفى للنشر، 
 )لعل املؤسسة بديل مؤقت لدار مرياث النبوة(

 
 - الشرايف.شرح حممد بن مبارك    /تيسري الوصول إىل منظومة القواعد واألصول البن عثيمني

 م؟  2020هـ،  1441الرايض: دار العقيدة، 
 

األ الباج  أيب بني    صويلاخلالف  وأيباملالك  يالوليد  الشرياز إ  ي  ثره أو ي  الشافع  يسحاق 
هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -إبراهيم السعيد بري.  /دراسة استقرائية حتليلية  ي:الفقه

 م )ماجستري(. 2018
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الشارقة:    -محزة عبدالكرمي محاد.  /أصول الفقه اإلسالمي  تدريسفكري يف  دمج مهارات الت
 م؟  2019هـ،  1440دار اجلامعة، 

 
 - هاين حممود حسن.  /دراسة حتليلية تقومييةي:  املنظور االستشراق  يف   يمام الشافعرسالة اإل

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 
 

األصول علم  من  السيد.أمحد    / الزبدة  اإلحسان،    -عبدالعزيز  دار  هـ،    1441القاهرة: 
 م.2020

 
جورج مقدسي، ترمجة يوسف   /أة علم أصول الفقه وأمهيته: نش وأصول املتكلمنيالشافعي 

 م. 2020هـ،  1441؟: تراث،  -.وهب
 

، الكويت:    - شرح حسن عبداحلميد خباري.  / شرح مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي حويل 
 م.  2020هـ،  1441فارس، دار 
 

الكويت: دار كنوز إشبيليا،    -سعد بن انصر الشثري.  /شرح الرسالة لإلمام الشافعي رمحه هللا
 م. 2020هـ،  1441

 
الفقهية  وتطبيقاته  الفقه  لعلم أصول  مقارنة  دراسة  اإلسالمي:  القانوين  النظام  يف أصول 

 م.2020هـ،    1441بريوت: مركز هنوض للدراسات والنشر،    -حممد أمحد سراج.والقانونية/  
 

هـ،   1438،  سعيد النكرقواعد البيان وأصول االستدالل: مقدمات يف علم أصول الفقه /  
 . طوب بريس()الرابط:  ص. 106م،  2017
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)ت   حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكين  /يف فقه اإلمام أيب حنيفة النعمانقواعد الفقه  
م،    2019هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.أمحد احلقاينهـ(؛ حتقيق حممد    1395

 .ص 480
 وحتتوي على مخس رسائل للمؤلف، هي: 

 أصول اإلمام الكرخي. -

 املسائل اخلالفية لإلمام الدبوسي. أصول  -

 القواعد الفقهية املشتملة على مسائل كثرية.  -

 التعريفات الفقهية: معجم يشرح مصطلحات الفقهاء. -

 أدب املفيت: مشتمل على رسم املفيت وآداب اإلفتاء. -

 
  -خلضر بن أمحد بشريي.  مدارج الوصول لالستفادة من بغية املأمول من علم األصول/ 

  م. 2020هـ،  1441مام: دار ابن اجلوزي، الرايض؛ الد
 

،  : الدار العاملية للكتاب الدار البيضاء  -. حممد لعسيلياملذهبية يف أصول الفقه اإلسالمي/  
 ص.  100م،  2017هـ،  1438

 

: ترتيب وشرح وتكميل ملباحث شرح خمتصر املنار البن مسار الوصول إىل علم األصول
 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار الفتح،  -.2ط -صالح حممد أبو احلاج.قطلوبغا/ 

 
اليتاملسائل األ العالمة اآل خالف فيها اإل  صولية  ابن احلاجب    / دراسة مقارنةي:  مدمام 

   م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد عبده أبو املعاطي.
 

هـ(: مجًعا ودراسة/   276املسائل األصولية وتطبيقاهتا الفقهية عند ابن قتيبة الدينوري )ت  
 م )دكتوراه(.   2020هـ،    1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -سعيد حافظ عبدالشكور.
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الفقه الرسالة،    -هاين كمال حممد جعفر.  /معا  احلضارة يف علم أصول  دمشق: مؤسسة 
 ص.  255م،  2019هـ،  1441

 
  1441الكويت: دار فارس،    -.فارس بن فاحل اخلزرجيمعني الوصول يف شرح زاد الوصول/  

 م.  2020هـ، 
 

يف   الفقهمقاالت  أصول  )ت    /علم  خالف  مشيخة   -هـ(.  1375عبدالوهاب  القاهرة: 
 م. 2020هـ،  1441األزهر، جملس حكماء املسلمني، 

 
ابتنة،    -الطاهر براخلية.  /هـ(   1330املنهج األصويل عند الفقيه حممد حيىي الواليت )ت  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اجلزائر: جامعة احلاج خلضر، 
 

أسيوط: جامعة    -أمحد حممد أمحد سامل.ي/  سالمالفقه اإل  ثره يف أ صوليني و النسيان عند األ
 )دكتوراه(. م  2018هـ،  1439األزهر، 

 
البن رشد   ي صولية مقارنة على الضرور أدراسة  :  وجوه االفرتاق بني خمتصرات املستصفى
القاهرة: جامعة األزهر،   -عبدالرحيم أمحد السحار.  /والروضة البن قدامة واللباب البن رشيق

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

هـ،    1439القاهرة: دار اإلحسان،    -بومسة. حامت بن حممد    /الوجيز يف اتريخ أصول الفقه
 ص. 140م،  2018
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العامة،  الشرعية،  النصوص  التشريع،  )مصادر  هبا  يلحق  وما  الشرعية  واألحكام  األدلة 
 واملتفق عليها، والفرعية( 

 
الشارقة: جامعة الشارقة،   -بدر أمحد اخللف.  / أثر احلاجة يف الرتجيح وتطبيقاته املعاصرة

 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 
الرابط: الرابطة احملمدية    -اجلياليل املريين.  /أثر السياق يف معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية  

 (. 50)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
 

:  الرابط  -حممد مصطفى الياقوت.  /أثر السياقات القالية واحلالية على أتويل النص الشرعي
 (. 19)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441الرابطة احملمدية للعلماء، 

 
هـ(؛ توثيق وتعليق عبدالعزيز   1420عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز )ت  االجتهاد يف اإلسالم/  

 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار الصميعي،  -بن حممد العويد.
 

سعدي عبدالكرمي   /دراسة أتصيلية تطبيقية:  بن عبد السالم  اإلمام العز  االجتهاد املآيل عند  
 م. )ماجستري(.  2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -نور.

 
عاشور بن  الطاهر  حممد  اإلمام  عند  ومراتبه  أصولي:  اإلمجاع  مقارنةيتطبيق  ةدراسة    / ة 

 م. )ماجستري(. 2018، هـ 1439الشارقة: جامعة الشارقة،  -عبدالرمحن جابر عواد.
 

األصولية املسائل  يف  ابلتيسري  املدرع.  / األخذ  خبيت  بنت  اإلمام،    -أمل  جامعة  الرايض: 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441
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  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  أربع رسائل يف االجتهاد والتجديد/  
 م. 2020هـ،  1441سعودية[: مدارج، ]ال -هـ(؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين .

 وهي:
   .تيسري االجتهاد

   .خلد إىل األرضأالرد على من 
   .رشاد املهتدينإ

 .التنبئة مبن بعث على رأس كل مائة
 

أمحد  أسباب ترك الظاهر: دراسة أتصيلية تطبيقية على كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام/  
 م )دكتوراه(.   2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -بن صاحل الزهراين.

 
سلطان    /مناذج من القرآن الكرمي  :استثمار طرق الداللة عند األصوليني يف غري األحكام

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -عبدهللا مهيوب.
 

املعاصرة الذرائع وضوابطه وتطبيقاته  امللحم.  /االستدالل بسد   بدر  بنت  الرايض:    -نورة 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة اإلمام، 

 
هـ،   1441الرايض: جامعة اإلمام،    -رمي بنت أمحد الضوحيي.االستنباط عند األصوليني/  

 )ماجستري(.م  2020
 

  -مصطفى حنفي.إشكاليات االجتهاد يف الفكر اإلصالحي احلديث: ظواهر وقضااي /  
 . ص 233م،  2018 هـ، 1439 تطوان: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: ابب احلكمة، 

 
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -يوسف محيتو.  /اعتبار املآل: ضابط التأويل ومنهج التنزيل

 . (15)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441
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األحكام تنزيل  يف  السياق  أبمهية  العلمي.  /اإلعالم  احملمدية    -عبداحلميد  الرابطة  الرابط: 

   (.49)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -شاق.عبداحلميد ع  /إعمال املقاصد يف االجتهاد: جماالته وضوابطه
 (.69ص. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  14م،  2020هـ،  1441للعلماء، 

 
الدرقاوي.  /اإلفتاء: األمهية والضوابط العلمي    -تنسيق احلبيب  املغرب: اجمللس  اتوردانت، 

 م. 2019هـ،  1441احمللي، 
 1440صفر    15ية اإلقليمية يوم اخلميس  أعمال ندوة علمية نظمها اجمللس بتنسيق مع املندوب

 هـ بتاوردانت. 
 

تطبيقية/   نظرية  دراسة  املعاصرة:  الفتاوى  يف  وأثره  األصل  خبالف  حممد اإلفتاء  إعداد 
 .ص 277م،  2019،  هـ 1440، تطوان: مكتبة سلمى الثقافية -أوبالل.

 
 1438،  عبداإلله تنافعتاألمر والنهي من األصوليني إىل التداوليني: املفاهيم والتطبيقات/  

 : مطبعة الودغرييون(.  ، املغرب )الرشيدية ص. 122م،  2017 هـ،
 

والتطبيق الفهم  حيث  من  الشرعي  اخلطاب  يف  النزول  أسباب  اعتبار  رحيانة    /أمهية 
م. )سلسلة اإلسالم والسياق    2020هـ،    1441احملمدية للعلماء،  الرابط: الرابطة    -البندوزي.
 (. 44املعاصر؛ 

 
والرتجيح  التعارض  يف  فايد.  /حبث  حسن  الظاهرية،    - حممد  دار  هـ،   1441الكويت: 

 م.2020
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اإلسالمي الفقه  يف  الرخص  عبداللطيف كردي.  /تتبع  بنت  األوراق،    -ميادة  دار  جدة: 
 م. 2020هـ،  1441

 
اء الفروض الكفائية: من تصورات األحكام الفقهية إىل حتقيق املقاصد العقدية  جتديد وإحي

القاليل.االستخالفية/   للكتاب،    -عبدالكرمي  العاملية  الدار  البيضاء:  هـ،   1440الدار 
 م.2019

 

حممد  /التحري األســـــلم ملا قال فيه اإلمام   أعلم: دراســـــة أصـــــولية جديدة حول اإلمجاع 
 م. 2020هـ،  1441مصر: املؤلف،  -األزهري.سالمة 

 يف أعلى العنوان: حممد بن إدريس الشافعي.
 

الرابط:    -احلسان شهيد.  /حترير السؤال فيما بني األصول واملقاصد من اتصال أو انفصال
 (. 65م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441الرابطة احملمدية للعلماء، 

 
ا املناط  الفتوى والقضاء  ثره يف أخلاص و حتقيق  السيد    /دراسة أتصيلية تطبيقية:  اختالف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد الطوخي.

 
األصول على  الفروع  وتطبيقية  :ختريج  ومنهجية  اترخيية  األخضر   /دراسة  حممد  عثمان 

 م. 2020هـ،  1441الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -.شوشان
 

هـ( من خالل   451ختريج الفروع على األصول عند اإلمام أيب بكر بن يونس املالكي )ت  
 كتابه "اجلامع ملسائل املدونة".

 هـ،... 1441مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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)ت    ياملقدسمام هباء الدين  لإل   "العدة شرح العمدة"  كتاب  صول يف ختريج الفروع على األ
 . هـ(  624

 هـ،... 1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

الفتاوى لإل   صول يف ختريج الفروع على األ   ت )  يالشافع  يالدين السبك  يمام تقكتاب 
 (. هـ 756

 هـ،... 1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

  مام احلرمني اجلوين إل  دراية املذهب"  كتاب "هناية املطلب يف   صول يف ختريج الفروع على األ
 . هـ( 478)ت 

 هـ،... 1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

للخطيب    "شجاع   أيبلفاظ  أ  حل    قناع يف اإل"صول من خالل كتاب  ختريج الفروع على األ
 . هـ( 977 )ت  الشربين

 هـ،...  1439بدمنهور، مجعه ودراسته يف جامعة األزهر 
 

ختريج الفروع على األصول من خالل كتاب "التعليقة الكربى": شرح خمتصر املزين أليب  
 هـ(  450الطيب الطربي الشافعي )ت 

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

األ على  الفروع  القاضختريج  فتاوى  من كتاب  ا  يصول  بن حممد  )ت    يملروروذحسني 
 2018هـ،    1439طنطا: جامعة األزهر،    -مسري عبدالسالم حممد.  /ا ودراسةمجعً (:  هـ  462

 م )دكتوراه(.  
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  ي مام ابن حجر اهليتمصول من كتاب الفتاوى الكربى الفقهية لإل ختريج الفروع على األ
 . هـ( 974)ت 

 هـ،... 1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

 هـ(  489الفروع على األصول من كتاب "قواطع األدلة" لإلمام السمعاين )ت ختريج 
 هـ،... 1441مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
شرح    صول من كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف ختريج الفروع على األ

حممد  هـ(/    633ي )ت بعد  حاحلسن على بن سعيد اجلار   يباملدونة وحل مشكالهتا أل
 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440أسيوط: جامعة األزهر،  -التعلب علي.

 
القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود حلمي علي.ي/  مام الشافعمذهب اإل  يف   يالتخريج الفقه

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

تطبيقي أصولية  دراسة  به:  احملتفة  وابلقرائن  اللفظ  ابعتبار  مخيس    / ةالرتجيح  بن  خالد 
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441الدمام: جامعة امللك فيصل،  -الدوسري.

 
، عبدالرمحن بلعكيدالرتجيح بني البينات: دراسة يف ضوء املذهب املالكي والتشريع املغريب/  

 )الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة(.ص.  222م،  2019، هـ 1440
 

 -أسد هللا بن شريزمني.تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف اختالف الفقهاء/  
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني، 
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عبدالرمحن    /لتعارض بني أنواع احلقيقة عند األصوليني وأثره يف االستدالل على األحكام ا
امليدنة اإلسالمية،    -.حممد  اجلامعة  لرسالة    2019هـ،    1441غزة:  مكمل  )حبث  م 
 املاجستري(. 

 
شرح صحيح   يفتح البار "من خالل كتابه    يمام ابن رجب احلنبلالتعارض والرتجيح عند اإل 

هـ،   1440القاهرة: جامعة األزهر،    -أماين حممد علي.  /صولية تطبيقيةأدراسة  ي":  البخار 
 م )دكتوراه(.  2019

 
الشارقة:    -إبراهيم حممد احلوسين.اته الفقهية/  تعدد املقاصد اجلزئية للحكم الواحد وتطبيق

 ص. )رسالة دكتوراه(.  396م،  2019هـ،  1440جامعة الشارقة، 
 

الزمان بفساد  األحكام  احلنفي:  تعليل  املذهب  يف  تطبيقية  نزار    /دراسة أتصيلية  خدجية 
 م. )ماجستري(.  2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -الشيخ.

 
الرايض: اجلمعية الفقهية    -أمحد بن حممد العنقري.  /األحكام الشرعية: دراسة وتطبيًقاتعليل  

 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2020هـ،  1441السعودية: دار التحبري، 
 

 -تقدمي أمحد الريسوين.؛  سفيان أبو زيدالتعليل ابحلكمة بني أصول الفقه وعلم املقاصد/  
 .ص 200م،  2018 هـ،  1439 لبحوث،الرابط: مركز املقاصد للدراسات وا

 
  /دراسة أتصيلية تطبيقية:  هـ(   505)ت    حامد الغزايل   أيبمام  التعليل ابملصلحة عند اإل 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عامر عمر املصطفى.
 

العراق: كلية اإلمام الكاظم   -شيماء نوري هالل.اجلملة الناقصة بني األصوليني والنحويني/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441للعلوم اإلسالمية، 
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العز   اإلمام  وما  جواب  الفتيا  مسائل  عبدالسالم عن  هبا  بن  رشيد   /يتعلق  وحتقيق  تقدمي 

 .  ص  46م،  2018، هـ 1439، ]طنجة[: منشورات جملة اإلبصار -احلمداوي. 
 

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -فريدة زمرد.  / حدود التأويل وخصوصيات النص املؤول
 (. 12)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441

 
واخللف السلف  وعمل  والسنة  الكتاب  يف  السياق  اعتبار  محيتو.  /حضور    - عبداهلادي 

)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛    -م.  2020هـ،    1441ة للعلماء،  الرابط: الرابطة احملمدي 
34.) 
 

املعاصر التأويلي  التجديد  :اخلطاب  مدخلية  يف  شهيد.  /قراءة  الرابطة    -احلسان  الرابط: 
 (.9)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 
 1440الرايض: جامعة اإلمام،    -بنت إبراهيم الفايز.أفنان   / خالف األصل عند األصوليني

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

  / دراسة نظرية ومناذج تطبيقية:  اخلالف يف مسالك العلة االجتهادية وأثره يف الفروع الفقهية
 ص. 128م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد الصادقي العماري.

 
األحكا على  األلفاظ  حتليليةدالالت  دراسة  الرازي:  الفخر  تفسري  يف  مبارك    /م  منرية 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -ضرابح.
 

الفيوم:   -.حممد مشعل اخلضر: دراسة أصولية فقهية/  داللة اإلشارة يف أحاديث الصحيحني
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1440جامعة الفيوم، 
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احل فهم نص  السياق يف  الشرعيدور  املرزوقي.  /كم  يعرب  احملمدية    -أبو  الرابطة  الرابط: 

 (. 33)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
 

 هـ( 795احلنبلي )ت  بن رجب  عبدالرمحن بن أمحد  الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة/  

،  سامي بن حممد بن جاد هللا   وحتقيقمجع  احلنبلي؛  بن رجب  ال  /اجملموعة العلمية  طبع ضمن:
 1441؟: مركز ثبت للبحوث والدراسات؛ الرايض: دار احملد ِّث،    -. عبدالعزيز بن انصر اخلباين

  م. 2020هـ، 
 

فرض عصر  يف كل  االجتهاد  أن  وجهل  األرض  إىل  أخلد  من  على  الدين   /الرد   جالل 
)ت   السيوطي  بكر  أيب  بن  ضبط    911عبدالرمحن  اجملاجي.هـ(؛  سكحال  حممد    - وتعليق 

 ص.   339م،  2020هـ،  1441بريوت: دار ابن حزم، 
 

هـ(؛ حتقيق حسن الطاهر الشيخ   1355حممد حسنني خملوف )ت  رسالة يف املطلق واملقيد/  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار اإلحسان،  -الطيب.

 
اختيارًا حرام  ابلضعيف  العمل  قال:  واملالم عمن  العتاب  القادري   /رفع  قاسم  بن  حممد 

هـ،   1441عم ان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق عصام حممد الصاري.  1331الفاسي )ت  
 م.  2019

 )املراد القول الضعيف يف الفقه(
 

السيوطي )ت   الساطع نظم مجع اجلوامع"    911زايدات اإلمام  هـ( يف كتابه "الكوكب 
هـ( يف مباحث السنة واإلمجاع   771)ت على "مجع اجلوامع" لإلمام اتج الدين السبكي 

هـ،    1440تكريت: جامعة تكريت،    - علي إايد صاحل.  /والقياس: دراسة أصولية مقارنة
 م )ماجستري(. 2019
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احلديثة اللغوية  واملدارس  الشريعة  علماء  بني  أصبان.  /السياق  الرابطة    -إبراهيم  الرابط: 

 (.41)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛ م.  2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 

العلواين.  /النظرية،  املنهج ،  املفهوم  السياق: جابر  للعلماء،   -طه  احملمدية  الرابطة  الرابط: 
 (. 31)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -ص. 34م،  2020هـ،  1441

 
  1440الدوحة: جامعة قطر،    -نورة علي السادة.  /السياق وأثره يف الرتجيح: دراسة أصولية

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

الرابط: الرابطة    -أنس وكاك.  /السياق وأمهيته يف سالمة االستدالل وحتديد مطلوب اخلرب 
 (.47م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 
الرابط: الرابطة    -ينة سعدي.أم  /اأسباب النزول والورود منوذجً   :السياق وتعليل األحكام

 (.45م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 

الرابط: الرابطة    -احلسني احليان.السياق وفهم النص الشرعي: دراسة يف الوظيفة والداللة/  
 (.53م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 
والتغيري" العلة على األصل ابإلبطال  "عدم عود  أصولية  :ضابط  حيىي    /دراسة  بن  مازن 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -املغريي.
 

صاحل سامل   /دراسة تطبيقية  :الضوابط األصولية للفتوى وأثرها يف بعض القضااي املعاصرة
م )أصله رسالة    2020هـ،    1441لكتب والرسائل العلمية،  الكويت: لطائف لنشر    -النهام.

 علمية(. 
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مراكش: مكتبة    -رحيانة اليندوزي.ضوابط يف فهم اخلطاب الشرعي بني التأصيل والتنزيل/  

 . ص 135م،  2019، هـ 1440، املعرفة
 

الشافعية املنيا،    -عبدهللا حممد عبدهللا.  /  العرف عند  م    2019هـ،    1440املنيا: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
 العلل الفقهية يف "الذخرية" للقرايف. 

 هـ،... 1441دراسته يف جامعة املنيا، 
 

سعد   /العملية االجتهادية وأصول الفقه احلضاري دراسة يف سياقات املدخل املقاصدي
م. )سلسلة اإلسالم    2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -الدين عبدالفتاح.

 (. 55والسياق املعاصر؛ 
 

اال االالفتوى  واألثر  واملشروعية  املصطلح  يف  أتصيلية  دراسة  مبارك    /جتهاديفرتاضية: 
العجمي. الشارقة،    -سعود  جامعة  )رسالة    201م،    2019هـ،    1440الشارقة:  ص. 

 دكتوراه(. 
 

اعتباره يف  القياسإ  الفرق ومدى  السيد حممد حممد    /صولية تطبيقيةأدراسة  :  بطال على 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -هاشم.

 
املسمى أبنوار الربوق يف أنواء   ،الفروق األصولية عند اإلمام القرايف من خالل كتابه الفروق 

 1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -جهاد مصطفى حممد سليم.  /دراسة حتليلية نقدية:  الفروق 
 م )دكتوراه(.  2018هـ، 
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 - .احلوامدةهايل  فيصل    /دراسة نظرية تطبيقية:  الفروق الفقهية وأثرها يف اختالف الفقهاء
 م.  2020هـ،  1441دمشق: مؤسسة الرسالة، 

 
لـفقه النص يف تنزيل    حبث يف معادلة فقه الواقع  :سياق خارجي ومقامي للنص  :فقه الواقع

م.    2020هـ،    1441احملمدية للعلماء،  الرابط: الرابطة    - سعيد شبار.  /وتكييف األحكام
 (. 58)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛ 

 
املنوفية: جامعة املنوفية،    -شريف حممد عليوة.  / فلسفة اخلالف الفقهي وأتثره ابلتقنية احلديثة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

جليزة: دار األمل، ا  -أمحد علي اململوك.  /الفوضى الفقهية: اآلاثر، السلبيات، واجب األمة
 ص. 482

 
عم ان: دار البينة،    -عدانن العزايزة.  /قول أهل اخلربة: اعتباره وحجيته يف الشريعة اإلسالمية

 م. 2020هـ،  1441
 

األصول دملوك.  /آاثره،  حجيته،  تعريفه  : قياس  عبدهللا  الشارقة،   -مشسة  جامعة  الشارقة: 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
  هـ،   1438  فاس: منشورات مقارابت،  -الوايل العمراين.  /وليني والنحوينيالقياس بني األص

 .ص 75م،  2017
 

مقارنة دراسة  اجملادلة:  سورة  يف  وتطبيقاهتا  األصولية  أيوب.  /املباحث  حسني   - يونس 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت، 
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الشربين )ت   اخلطيب  الداللية يف كتاب  أيب    977املباحث  ألفاظ  اإلقناع يف حل   هـ( 
 م 2020هـ،    1441عم ان: األكادمييون للنشر،    - صاحل خلف صاحل.  /شجاع: دراسة حتليلية

 
عابد  : دراسة توصيفية تقوميية/  اجملامع الفقهية وأثر مناهجها االستداللية يف الفقه اإلسالمي

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الفيوم: جامعة الفيوم،  -حسن حممد.
 

نعمت   /: دراسة أتصيلية مقارنة مقاصديةحمل النفي وأثره يف اختالف الفقهاء واألصوليني
الزاوية. شيخ  نصري  العلمية،    -مأمون  الكتب  دار  بريوت:  أمري؛  دار  هـ،   1441كركوك: 

 ص )أصله رسالة جامعية(.  576م،  2020
 

الرايض: اجلمعية    -العويد.عبدالعزيز بن حممد    /املدونة يف التعارض والرتجيح: أتصيل وتطبيق
 م. 2020هـ،  1441الفقهية السعودية: دار التحبري، 

 
  - مصطفى مؤيد محيد، ضياء يوسف حالوب.مدى اعتبار الرأي املخالف عند الفقهاء/  

 ص.   58م،  2020هـ،  1441عم ان: دار النور املبني، 
 

مشة بنت    /االزواج وآاثره أمنوذجً مدى اعتبار املصلحة املرسلة يف قانون األسرة القطري:  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -علي الكواري.

 
القاهرة:    -أمحد زينهم أمحد.  /املذهبية الفقهية بني الرفض والقبول: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م.  2020هـ،  1441مفكرون الدولية للنشر، 
 

العريب    /اأبو الوليد الباجي أمنوذجً   :د األصولينيمراعاة السياق يف فهم اخلطاب الشرعي عن
للعلماء،    -البوهايل. احملمدية  الرابطة  اإلسالم    -م.  2020هـ،    1441الرابط:  )سلسلة 

 (. 39والسياق املعاصر؛ 
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الذهب"   "سالسل  من خالل كتاب  العقدية  املسائل غري  املبنية على  األصولية  املسائل 

إسحاق حسن النور هـ(: مجًعا ودراسة/    794لإلمام بدر الدين بن هبادر الزركشي )ت  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حسن.

 
ومدى حجيته العدد  البخار صولأدراسة  :  مفهوم  على صحيح  تطبيقية  حممد  ي/  ية  مرمي 

 م )ماجستري(.   2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -ندا.
 

 1440اجليزة: أصول للنشر،    -حممود حامد عثمان.  /مفهوم فقه املوازانت وأدلته الشرعية
 م؟  2019هـ، 

 
؛ دراسة وحتقيق هـ(   12)ق  يوب األفانوري التدغي  أاحممد بن احلاج بن    /منظومة تنبيه املازغية

 ص. 135م،  2019، هـ 1440، رضوان ابحلاج
 )يف أحكام الشرع الواجبة على املكلف(

 
الدوحة:    -عابد حيىي السرحي.  / منهج ابن عثيمني يف تعليل األحكام: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة قطر، 
 

الرابط: الرابطة    -عبدالكرمي عكيوي.  /اعتبار السياق يف فقه النص الشرعي وضوابطهمنهج  
 (.54م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 
  / هـ( يف الرتجيح من خالل كتابه الفتاوى643منهج اإلمام أيب عمرو بن الصالح )ت  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440يا: جامعة املنيا، املن -عبدهللا عبدالكرمي النصاين.
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شرح    يعمدة القار "كتابه    دلة يف دفع التعارض بني األ  يف   منهج العالمة بدر الدين العين
البخار  تطبيقية  :  "يصحيح  سيد.  /أصوليةدراسة  سامل  األزهر،   - خالد  جامعة  القاهرة: 

 م )دكتوراه(.   2018هـ،  1439
 

الفقه النقد والتجديد يف أصول  الظاهر والنص منوذجً   :موارد  دراسة أتصيلية   ا:مباحث 
 م )ماجستري(.  2019هـ،    1440الدوحة: جامعة قطر،    -حممد عبدالرؤوف القفاش.  /تقوميية

 
  / هـ(  505ت  هـ( إىل الغزايل )   204  تمن الشافعي )  يلظرية التعليل يف الفكر األصو ن

  م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرابط: دار احلديث احلسنية،  -بالل شيبوب.
 

، هـ  1440،  الرابط: دار األمان   -مصطفى بن محزة.  /هل حيمي االجتهاد حقوق اإلنسان؟
 .ص 134 م، 2019

 
الرابط: الرابطة احملمدية    -هشام جعفر. /األحكام الفقهيةالواقع االفرتاضي وأثره يف إدراك  

 (. 57م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441للعلماء، 
 

الرابط: الرابطة    -منري القادري.  /من أجل اجتهاد متنور لسياق متغري   :واقع املسلمني ابلغرب
 (.56لسياق املعاصر؛ م. )سلسلة اإلسالم وا 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 
 القواعد األصولية

 

هـ(: دراسة   1354أثر القواعد اللغوية األصولية يف تفسري املنار حملمد رشيد رضا )ت  
البقرة/   سورة  على  تطبيًقا  فقهية  عبداحلفيظ.أصولية  ربيع  الفيوم،   -حممد  جامعة  الفيوم: 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
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  / رية وتطبيقية فية يف مباحث حروف املعاين: مجًعا ودراسة نظ نالقواعد األصولية عند احل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -عبدالويل اقماتوف.

 
مكة املكرمة:    -.مسرية مهدي متيم  /العام واخلاصالقواعد األصولية عند املالكية يف مباحث  

 )ماجستري(. م. 2020هـ،   1441جامعة أم القرى، 

 
  /أبقسام النظم واملعىن عند احلنفية: مجًعا ودراسة ونظرية وتطبيقيةالقواعد األصولية املتعلقة  

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عزيز بيك تواتشبايف.
 

"  حكامكشف اللثام شرح عمدة األ"  دلة من كتابحكام واألصولية املتعلقة ابألالقواعد األ
وتوثيًقا ودراسة/    1188للسفارين )ت   فراج.هـ(: مجًعا  فرغل  جامعة    -أسامة  أسيوط: 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 

دلة والتعارض والرتجيح من كتاب فيض القدير  حكام واألصولية املتعلقة ابألالقواعد األ
سعيد علي أبو   /ودراسةا  ا وتوثيقً مجعً :  هـ(   1031)ت    يمام املناو شرح اجلامع الصغري لإل 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -العال.
 

القاهرة:   -.أمين محزة إبراهيمالقواعد األصولية املتعلقة ابلنسخ وأثرها يف استنباط األحكام/  
 م.  2020هـ،  1441دار اليسر، 

 
  / عنهما: ابب العبادات أمنوذًجاالقواعد األصولية املستنبطة من فقه ابن عباس رضي هللا  

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت،  -حسني غامن حممد.
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املازري  األصولالقواعد   لإلمام  التلقني  من خالل شرح  وترتيبً مجعً هـ(:    536)ت  ية    ا ا 
م،   2018هـ،    1439الرابط: دار األمان،    -عايل ولد سيدايت بن إمبالة.  سيدان  /ودراسة

 ص. 528
 
األا الفقهية يف لقواعد  وتطبيقاهتا  واألاأل  صولية  عليها من كتابحكام  املتفق  حلبة  "  دلة 

: مجًعا وتوثيًقا  مري احلاجأالبن    ي"وغنية املبتد  يشرح منية املصل  يف   يوبغية املهتد  ل ياجمل
عبدالشايفحممود  ودراسة/   األزهر،    -.شعبان  جامعة  م   2018هـ،    1439أسيوط: 

 )ماجستري(. 
 

"حتفة   دلة والتعارض والرتجيح من كتابصولية وتطبيقاهتا الفقهية املتعلقة ابألالقواعد األ
يع حممد  عبدالسم  / ا ودراسةا وتوثيقً مجعً (: هـ   539ي )ت  لعالء الدين السمرقند  الفقهاء"
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -سليمان.

 
األ الشرعالقواعد  املتعلقة ابحلكم  الفقهية  وتطبيقاهتا  الفقهاء"  من كتاب  يصولية   "حتفة 

السمرقند الدين  وتوثيقً مجعً :  هـ(  539)ت    ي لعالء  ودراسةا  عبداحملسن   / ا  الدين  هباء 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، أسيوط: جامعة  -حممد.

 
األا األلقواعد  بدالالت  املتعلقة  الفقهية  وتطبيقاهتا  من    لفاظصولية  والتقليد  واالجتهاد 

علي وتوثيًقا ودراسة/    امجعً :  هـ(   539ت  )  يلعالء الدين السمرقند  "حتفة الفقهاء"  كتاب
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -مجعة القط.

 
األ األالقواعد  بدالالت  املتعلقة  الفقهية  وتطبيقاهتا  واألصولية  فيها  لفاظ  املختلف  دلة 

املصلي" البن أمري   شرح منية  يف   يوبغية املهتد  ي"حلبة اجملل    والتعارض والرتجيح من كتاب
  1439األزهر،  أسيوط: جامعة    -حممود رجب عبداللطيف.احلاج: مجًعا وتوثيًقا ودراسة/  

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
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صحيح   شرح  القاري  "عمدة  يف كتابه  العين  الدين  بدر  اإلمام  عند  الفقهية  الكليات 

م    2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -متعب حممد العجمي.  /البخاري" يف العبادات
 )ماجستري(. 

 
 1176ن مصطفى اخلادمي )ت  حممد بجمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد/  

   م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -؛ حتقيق سلمى إبراهيم.هـ(
 ( يف القواعد األصولية والفقهية)

 
 هـ(. 1276مصطفى بن حممد القحصاري )ت  /منافع الدقائق يف شرح جمامع احلقائق

 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
الروائق والفوائد/ حممد بن مصطفى اخلادمي )ت  )  1176جمامع احلقائق والقواعد وجوامع 

 ، يف القواعد األصولية والفقهية(. هـ(
 

 القواعد الفقهية

 

احلسان بن إبراهيم    /مناذج تطبيقية  :االستثناء من القواعد الفقهية وأثره يف االختالف الفقهي
الرابطة    -بوقدون. للعلماء،  الرابط:  )سلسلة   -ص.  12م،    2020هـ،    1441احملمدية 

 (.95اإلسالم والسياق املعاصر؛  
 

مكة املكرمة:    -عبدهللا بن أمحد اخلوالين.البحوث النافعة على القواعد واألصول اجلامعة/  
 مج.  2م،  2020هـ،  1441املكتبة األسدية، 

 
حتليلية/   دراسة  الفقهية:  للقواعد  الدعوية  الشريف.التطبيقات  نواف  بنت  مكة    -رغد 

 )ماجستري( م. 2020هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  
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حممد شاكر  التطبيقات الفقهية لقاعدة كل قرض جر  نفًعا فهو راب: دراسة فقهية مقارنة/  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العنزي.

 
حممد نعيم حممد    /الفقهية للنوازل والقضااي املعاصرةواملقاصد  جلامع يف القواعد والضوابط  ا

 مج. 2، م 2020هـ،  1441، دار السالمالقاهرة:  -.ساعيالهاين 
 

 ،عبدالرمحن بوعليحبل التيسري بني القواعد واألصول من مذهب مالك بن أنس األصبحي/  
   )الدار البيضاء: مطبعة الساحل(. ص. 228م،  2019، هـ 1440

 
الرايض:    -شرح وحتقيق مصطفى حممود األزهري.   / هـ(  1156شرح قواعد اخلادمي )ت  

عفان،   ابن  دار  القاهرة:  القيم؛  ابن  القواعد    -م.  2017هـ،    1438دار  تيسري  )سلسلة 
 (. 1الفقهية؛ 

 
مكة املكرمة:    -عبدهللا بن أمحد اخلوالين.  /البن عثيمني  شرح نيل األرب من قواعد ابن رجب

 م. 2020هـ،  1441املكتبة األسدية، 
 

هـ(؛   1242عثمان بن سند البصري )ت    /يةالعقود الفضية شرح منظومة القواعد الفقه
م،    2020هـ،    1441بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري،    -حتقيق سعيد بن مصطفى دايب.

 ص. 328

 
حتليلية/   استقرائية  أترخيية  دراسة  الفقهية:  القواعد  املشعلعلم  عبدهللا  بن   -.عبداحلميد 

 )دكتوراه(. مج  5م،  2019هـ،  1440الرايض: جامعة اإلمام، 
 

  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :قاعدة اعتبار مآالت األفعال وأثرها يف ضبط األمن الداخلي
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -علي مصبح املقبايل.
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  / قاعدة تقييد املباح وسبل االستفادة منها يف السياسة الشرعية مع التطبيق يف دولة الكويت

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  - جواهر سامل اهلاجري.
 

فاس: كلية   -إعداد املصطفى بن جبور، منعم السنون.  /اقاعدة تكافؤ األدلة أتصيال وتطبيقً 
 .ص221م،    2017،  هـ  1438،  الشريعة، خمترب اللغات والتواصل الديين: منشورات مقارابت 

 
ال   احلرام  أتصيليَّةقاعدة  فقهيَّة  دراسة  ذمَّتني:  إىل  التابعة   :يتعدَّى  اإلسالميَّة  الفروع 

  1439الدوحة: جامعة قطر،    -حسني حممد نعيم احلق.ا/  للمصارف غري اإلسالميَّة أمنوذجً 
 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

اجلنائي  والفقه  والتأويل  الفقهية  القواعد  اتريخ  املسلمني:  الفقهاء  عند  الشك  قاعدة 
،  الرابط؛ بريوت: مؤسسة مؤمنون بال حدود  -انتصار راب؛ ترمجة سعيد منتاق.اإلسالمي/  

 . ص 528م،  2018، هـ 1439
 

،  هـ  1438،  العيننيمحدايت شبيهنا ماء    /قواعد الفقه املتطورة للحكم على الوقائع املتجددة 
 )الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة(.  ص. 398م،  2017

 
مجع بينها وشرحها وحرر مذهب احلنابلة فيها    القواعد الفقهية السعدية املنثورة واملنظومة/

 م. 2020هـ،  1441الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،   -.أمحد بن انصر القعيمي
 

هـ(: مجًعا وتوثيًقا    695املمتع يف شرح املقنع البن املنجي )ت  القواعد الفقهية يف كتاب 
محد.  /ودراسة بن  آل  عبدهللا  بنت  اإلمام،    -نورة  جامعة  م   2018هـ،    1440الرايض: 

 )ماجستري(. 
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نضال    /القواعد الفقهية ملقاصد املكلفني و أثرها يف القضااي املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة
 (.دكتوراه )رسالة    ص.  239،  م  2019هـ،    1440جامعة الشارقة،  الشارقة:    -داود عليوات.

 
التكليفية املتعلقة ابألحكام  الفقهية  امللحم.  / القواعد  الرايض: جامعة    -رمي بنت سليمان 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440اإلمام، 
 

م،   2017،  هـ  1438،  إدريس الزعري املباركيالقواعد الفقهية واألصولية: دراسة أتصيلية/  
 )فاس: مطبعة األورو املتوسطية للمغرب(.   ص. 183

 
ودراسة وتوثيًقا  مجًعا  ابحليوان:  املتعلقة  الفقهية  والضوابط  حممد    /القواعد  بنت  أمساء 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -العتييب.
 

على خمتصر العالمة خليل   يالقواعد والضوابط الفقهية املستخرجة من الشروح واحلواش
دمنهور: جامعة األزهر،   -عبدالسالم خليل األحول.  / هـ(  776)ت    ي دسحاق اجلن  إبن  

   م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

الفقهية  القواعد  الدوسري.  /املمتع يف  بن حممد  ا  -مسلَّم  اجلمعية    -ملعتمدة.ط،  الرايض: 
 م. 2020هـ،  1441الفقهية السعودية: دار التحبري، 

 
 ص.   57إمساعيل عبد عباس،  /نظرات يف علم القواعد

 هـ  22/5/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 املقاصد الشرعية

 )مقصد كل موضوع يف موضوعه(
 

عبدالعزيز مسفر : دراسة فقهية أصولية مقارنة/  ثر املقاصد الشرعية يف اختيارات الفقهاءأ
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -الدوسري.

 
اجليزة: أصول للنشر،   -جنم الدين قادر كرمي الزنكي.: حبوث علمية/  أسرار الصناعة املقاصدية

 م. 2020هـ،  1441
 

 -املصطفى اهلند.  /اتريخ الفكر اإلسالميالتطور املنهجي لنسق االجتهاد املقاصدي يف  
)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛    -م.  2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  

99.) 
 

 -عراك جبل شالل.تقريب املوافقات: املسائل، األدلة، التقاسيم، األمثلة االعرتاضات/  
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار كفاءة املعرفة،  

 
  / دراسة أصولية تطبيقية :  التوظيف املقاصدي يف فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439الشارقة: جامعة الشارقة،  -معمر محد املزيين.
 

الشاطيب إسحاق  أيب  اإلمام  فكر  واملتغري يف  تطبيقية/الثابت  أصولية  مقاصدية  دراسة   :  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -.جمدي حممد عاشور

 
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -إدريس مقبول.  /السياق يف تداوليات أيب إسحاق الشاطيب

 (. 37)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441
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أمرية /  للشاطيب  ة"صول الشريعأ  املوافقات يف "كتاب    توضيح املعىن يف   السياق ودوره يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد شليب.

 
الرابط: الرابطة    -فريد شكري.ا/  طرق إثبات املقاصد الشرعية: األسباب واملسببات منوذجً 

 (.73)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 

 -حممود كامل تركي.  /اثر املرتتبة عليه على وفق مقاصد الشريعةابلراجح واآلخذ  عدم األ
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الرمادي: جامعة األنبار، 

 
التأويل السياق وحدود  الدين إمام.  /دراسة مقاصدية  :فقه  الرابطة    -حممد كمال  الرابط: 

 (.20اإلسالم والسياق املعاصر؛  )سلسلة  -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 

أمحيدة     /فقه املصاحل واملقاصد يف املغرب: قراءة يف أثري الطاهر ابن عاشور وعال ل الفاسي
)سلسلة اإلسالم والسياق    -م.  2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -النيفر.

 (. 81املعاصر؛ 
 

دمشق:   -فوزي ابلثابت.  /األحكام، أو فقه االجتهاد التنزيلي فقه مقاصد الشريعة يف تنزيل  
  م. 2020هـ،  1441مؤسسة الرسالة، 

 
نورة بنت حوران    /روافده ومقوماته:  رضي هللا عنها  الفقه املقاصدي عند أم املؤمنني عائشة

 (. ماجستري) .م 2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -العنزي.
 

الرابط:    -هشام هتتاه.  / املقاصدي املعاصر: من أشكال التمجيد إىل إشكال التجديدالفكر  
)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛    -ص.  23م،    2020هـ،    1441الرابطة احملمدية للعلماء،  

102.) 
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التصنيف ومسألة  املقاصد  علواش  / كليات  للعلماء،    -.مسعودة  احملمدية  الرابطة  الرابط: 
 (. 61م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441

 
العقل النفسية   :كلية  والصحة  التعليم  النفس ومؤسسات  علماء  لدى  وتنميتها  حفظها 

هـ،   1441الدوحة: جامعة قطر،    -هزاع.زايد  مرمي    /بدولة قطر: دراسة تقوميية مقاصدية
 (. يف الفقه وأصوله م )ماجستري 2020

 

الفقه   املقاصد يف  الوسائل وما وجب وجوب  عبدهللا حممد    /اإلسالميما وجب وجوب 
 م؟  2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -حلمي عيسى.

 
الشرع التفكري املقاصدي يف اخلطاب  الرابطة احملمدية    - .رشيدة زغوايني/  مركزية  الرابط: 

 (. 88والسياق املعاصر؛ )سلسلة اإلسالم  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
 

اإلسالمي العريب  الفضاء  يف  الشريعة  مقاصد  يف  للتأليف  املعرفية  مقاليت    /املسوغات 
م. )سلسلة اإلسالم والسياق    2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -صحراوي.
 (. 64املعاصر؛ 

 
الرابط:    -حممد كمال الدين إمام.  /رؤية مقاصدية  :املعىن والسياق بني الشافعي والشاطيب

   (.35)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441الرابطة احملمدية للعلماء، 
 

احلبيب  هـ(؛ حتقيق حممد    1393حممد الطاهر بن عاشور )ت    /مقاصد الشريعة اإلسالمية 
 م؟  2020هـ،   1441القاهرة: الدار العاملية للكتاب،  -بن اخلوجة.

 
املقاصدي الفكر  وأسئلة  الشريعة  احلسين  /مقاصد  احملمدية    -.إمساعيل  الرابطة  الرابط: 

 (. 68م. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  2020هـ،  1441للعلماء، 
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التأويلية وإمكاانهتا  الشريعة  اخلطيب.  /مقاصد  للعلماء،    -معتز  احملمدية  الرابطة  الرابط: 

   (.14)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441
 

العام اإلسالمي والوضعي: دراسة فقهية/   الشريعة والنظام    -حممد أمني يوسف.مقاصد 
 ص.   326م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
  2018،  هـ  1439،  الرابط: دار األمان  -سعيد حليم.املقاصد العليا للشريعة اإلسالمية/  

 . ص 368م، 
 

الدار البيضاء: عقول   -.وآخرون  فريد شكري  / املقاصد والقيم اإلنسانية: رؤى فقهية أصولية
واألحباث؛ للدراسات  معارف  مركز  املقاصد،   الثقافة:  دار   م،  2018  هـ،  1439  القاهرة: 

 .ص 192
 

  / إمارة الشارقةية وتطبيقية يف واقع  ري دراسة تنظ  :مقصد حفظ العرض يف الشريعة اإلسالمية
 )ماجستري(.  م 2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -إهلام علي فتح علي.

 
الكلي بني اجلوين )ت   التقصيد  العريب )ت    478منهج  هـ(: األسس    543هـ( وابن 

الدار البيضاء: الدار العاملية للكتاب: مغرب   -إدريس الرتكاوي.  /العلمية والتجليات احلضارية
 . ص 231م،  2019هـ،  1440الكتاب، 
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 العبادات
 

 العبادات )عام(
 

 -الفيتوري حممد حممد حسن.: دراسة موازنة/  العبادات  اختيارات ابن عبداحلكم الفقهية يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة أسيوط، 

 
 /دراسة فقهية مقارنةهـ(:    461)ت    مام الفوراينابب العبادات لإل   االختيارات الفقهية يف 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدقهلية: جامعة األزهر،  -عالء عطوة حممد.
 

أمحد حممد  هـ(/    450)ت    ي الطيب الطرب   أيب   يالعبادات للقاض  االختيارات الفقهية يف 
  م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر،   تفهنا األشراف:  -يوسف.

 
 االستثناءات الفقهية يف العبادات عند احلنابلة. 

 ...هـ، 1441، ابملدينة املنورة  اجلامعة اإلسالميةمجعه ودراسته يف 
 

أنس   بن  مالك  مذهب  على  العبادات  فقه  يف  حماضرات  التلمسانية:  الفقهية  األمايل 
تعاىل/   هللا  رمحه  ماحي.األصبحي  مالك،   -[.2]ط  -قندوز  اإلمام  دار  اجلزائر:  البليدة، 

 م؟  2020هـ،  1441
 

 م؟ 2020هـ،  1441عم ان: دار املبادرة،  -موسى حجريات.البدع يف العبادات/ 
 

 1441عم ان: دار املبادرة،    -.حممد سامل شاقانبادات يف الفقه اإلسالمي/  تشريك نية الع
 م؟  2020هـ، 
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تشريك الني ة يف العبادات يف الفقه وأشري إىل رسالة ماجستري للباحثة علياء ايسني بعنوان: " 
 ".اإلسالمي

 
من خالل كتابه "بداية اجملتهد   ( هـ 595ت )تقييد املطلق وتطبيقاته عند ابن رشد احلفيد  

املقتصد" أمنوذجً   :وهناية  العبادات  العتال.  /اقسم  عيسى  جامعة    -عبداحملسن  الشارقة: 
 (. ماجستريم ) 2018هـ،  1440الشارقة، 

 
مصطفى بن حممد جامع األقوال والدالالت يف أحكام العبادات على مذهب اإلمام مالك/  

 1441الرابط: وزارة األوقاف،    -الدغاي القصري؛ راجعه ونقحه حممد أوالسو، اليزيد الراضي.
 م.  2020هـ، 

 
الشامل يف فقه العبادات على مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحي احلمريي 

 مج.2م،    2020هـ،    1441القاهرة: دار اإلحسان،    -حامت بن حممد بومسة.  / هللا عنهرضي  
 

املنيا،    -حممد قليفص مزيد.العلل الفقهية عند اإلمام القرايف يف العبادات/   املنيا: جامعة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
؟:    -حممود عبدالقادر إيبو.عبدالرمحن ديب احللو؛ عين به وأخرجه    /فقه احلاالت االستثنائية

 م  2020هـ،  1441دار التمام، 
والزايرة   والعمرة  اجلمعة وصالهتا وحالة احلج  اجلماعة وخطبيت  صلوات  حالة  مراجعة هادئة: 

 وصالة العيدين وسائر الشعائر الدينية اجلماعية يف زمن كوروان.   
 

الفالح   الفتاح  مراقي  اإليضاحإبمداد  نور  منت  اإل  /شرح  عم ار خالص  أليب  بن  حسن 
 -ط، جديدة، مقابلة على نسختني....  -اعتىن به عماد الطيار.هـ(؛    1069الشرنباليل )ت  

   م. 2020هـ،  1441دمشق: مؤسسة الرسالة، 
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 (احلنفي ذهبامل على العبادات )
 

: دراسة  مروايت آل البيت بني أهل السنة والشيعة يف العبادات وأثرها يف األحكام الفقهية
م   2020هـ،    1441جامعة املنوفية،    املنوفية:   -إبراهيم حممد إبراهيم.حديثية فقهية مقارنة/  

 )ماجستري(. 
 

: دراســـــــــة فقهية مقارنة/ املســـــــــائل اليت اختلف فيها أئمة احلنفية الثالثة يف فقه العبادات
 768م،  2020هـــــــــــ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -ساواش بن يوسف كوجاابش.

 ص. )أصله رسالة علمية(.
 

أمين فتحي    /دراسة استقرائية فقهية أتصيلية:  العبادات  يف   يمام الشافعمام زفر لإل موافقة اإل 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440: جامعة األزهر، طنطا -شحاتة.

 
 الطهارة

 

سامل    /القرآنترجيحات اإلمام اجلصاص الفقهية يف ابب الطهارة من خالل كتابه أحكام  
 (.ماجستري) .م 2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -صاحل ابقيس.

 
 1441املنصورة: دار اللؤلؤة،    -حممد بن نصر أيب جبل.  /جامع أحكام املياه والنجاسات

 مج. 2م ،  2020هـ، 

 

املصدوء الوضوء/ايف   جالء  على  التسمية  السليماين  ىمصطف  ستحباب  إمساعيل   - .بن 
  م 2019هـ، 1440 السعودية: دار الفضيلة؛ مصر: دار البلد،

 
الرايض: دار    -.هتاين بنت عبدهللا اخلنيين  /ه: دراسة فقهيةفع احليض واستجالبه واضطراابتد

 م.  2020هـ،  1441كنوز إشبيليا، 
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  هـ(؛ حتقيق   890الشحنة )ت  أليب الفضل حممد بن حممد بن    /زهر الروض يف مسألة احلوض

 ظاهر بن فخري الظاهر.
 289ص  هـ(    1440)  186نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية )املدينة املنورة( ع  

- 354. 
 

 الصالة

 

بركاء، ع مان: مكتبة    -سليمان بن علي السنيدي.إحتاف األئمة بفقه اإلمامة يف الصالة/  
 م.  2020هـ،   1441خزائن اآلاثر، 

 
  1440تكريت: جامعة تكريت،    -أمحد حيىي.  /أثر اإلسقاط يف الصالة: دراسة فقهية مقارنة

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

القاهرة:   -حتقيق عبدهللا رمضان موسى.أربعة كتب يف رفع اليدين وعدم فساد الصالة به/  
 م.  2019هـ،  1440دار العاصمة، 

 وهي من أتليف: 
 هـ(. 758حنيفة أمري كاتب األتقاين )ت قوام الدين أيب 

 هـ(. 756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت 
 هـ(. 769هباء الدين بن عقيل شارح ألفية ابن مالك )ت 

 هـ(. 771مجال الدين بن السراج القونوي احلنفي )ت 
 

ملشغري ا  بن حممد  عبدالسالمإرشاد املنصف البصري إىل طريق اجلمع بني أخبار التقصري/  
 هـ(؛ حتقيق حلمي السنان.  1043)ت العاملي 

 هـ(.  1439ربيع األول،  -نشر يف جملة تراثنا بقم )حمرم 
 ( ا الصالةهبذكر فيه حتديد املسافة اليت تقصر )
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من خالل كتاب   والصالة  الطهارة  يف كتايب  الضعيفة  ونتائج  "األقوال  التحصيل  مناهج 

مجعاً :  أليب احلسن علي الرجراجي املالكي  "املدونة وحل مشكالهتالطائف التأويل يف شرح  
 م. )ماجستري(.   2019هـ،    1440الشارقة: جامعة الشارقة،    -مانع عبدهللا النهدي.  /ودراسة

 
واللجاج العناد  من  القبض  سنة  ملا يف  املذهب  األمواج  املتالطم  عبداحلي    / البحر  حممد 

بنحتقيق    هـ(؛  1382)ت  الكتاين   املختار    خالد  دار    -.لسباعياحممد  بريوت:  طنجة؛ 
 م.  2020هـ،  1441احلديث الكتانية، 

 
الواحد البلد  يف  اجلمعة  تعدد  منع  على  الروافد  األدلة  عبدالفتاح.  /تتابع  سليم    - خالد 

 م.  2018هـ؟،   1439دمشق: دار طيبة، 
 

الدين أبو سامل حممد بن طلحة النصييب كمال  حتصيل املرام يف تفضيل الصالة على الصيام/  
 1441دار الرايحني،  بريوت:    -حتقيق شوكت بن رفقي شحالتوغ.  هـ(؛  652الشافعي )ت  

 م.  2019هـ، 
حممد    نيليه: كراسة فضل الصالة على الصيام، ومعها إجازة من املصنف خبطه/ كمال الدي

 هـ(. 874بن حممد ابن إمام الكاملية )ت 
 

هـ( يف ابب الصالة من خالل كتابه "حبر املذهب":    503الروايين )ت  ترجيحات اإلمام  
 2019هـ،    1441تكريت: جامعة تكريت،    -.إيالف حممود مهدي دراسة فقهية مقارنة/  

 م )ماجستري(. 
 

وقات املنهي عن  يف افتتاح الصالة وصفتها واأل  "اخلالفيات"ترجيحات البيهقي يف كتابه  
  -.محد عوض خلفأ  /دراسة فقهية مقارنة  :الصالة والصالة املسنونةالصالة فيها واترك  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441الرمادي: جامعة األنبار، 
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تنبيه الناسك العابد على سقوط ما تضمنه كتاب عابد، وهي رسالة يف حكم القبض أثناء 

الصـــــــــــالة/   تعليق عبـــــدالرمحن بن عمري القيــــام يف  وي؛  الغال  حممـــــد أمحـــــد بن عبـــــدالقـــــادر 
 م؟ 2020هـ،  1441املدينة املنورة: دار النصيحة،  -الصاعدي.

 
 -محاد القباج.: إيضاح الداللة من أحكام سجود التالوة/ عمجال التواضع وجالل التخش 

  .ص 185م،  2019،  هـ 1440، ]الرابط[: مؤسسة حممد بلعريب العلوي
 
إبراهيم    /لكاشغريل  وغنية املبتدياملسمى غنية املتملي يف شرح منية املصلي    ،حلليب الكبري ا

( احلليب  حممد  حتقيق    956  ت بن  أنور  حمهـ(؛  سعيد  الكتب    -.املظاهريمد  دار  بريوت: 
 .( ص 1028) مج 2 م، 2020هـ،  1441العلمية، 

 )الصالة على الفقه احلنفي(

  
العيد صالة  سقطت  الشرعي  العذر  ثبت  إذا  أنه  يف  النضيد  عبدهللا    /الدر  بن  فوزي 

 م.  2020هـ،  1441قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -ي.احلميد
 

هـ(؛ رواية مهنا بن حيىي  241أمحد بن حممد بن حنبل )ت الرسالة يف الصالة ألهل القبلة/ 
 م.  2020هـ،  1441الفيوم: دار الفالح،  -الشامي عنه؛ حتقيق سعيد بن حممد السن اري.

 
الصالة بعد  ابلذكر  اجلهر  حكم  يف  االشتباه  السليماين  ىمصطف  /رفع  إمساعيل   -.بن 

  م 2019هـ، 1440 الفضيلة؛ مصر: دار البلد،السعودية: دار 
 

"كل صالة بطلت    شرح العالمة الشيخ البيلي على منظومته يف املسائل املستثناة من قاعدة
البيلي املالكي )ت    /على املأموم بطلت على اإلمام"   هـ(؛ حتقيق   1213أمحد بن موسى 

 م.  2020هـ،   1441القاهرة: دار الصاحل،  -حممود عبيد األزهري.
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 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار امليمنة،  -ماهر ايسني الفحل. /شرح معاين الصالة

 
صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم واألذكار بعد الصالة من السنة النبوية الصحيحة/ 

 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار الصميعي،  -علي بن موسى رايين.
 

؛ عناية وختريج  حممد بن عبدالرزاق محزة،  حممد حامد الفقي  /أنواعها،  كيفيتها،  أوقاهتا  :الصالة
 م.  2020هـ،   1441القاهرة: دار املداد،  -.حممد عوض عبدالغين

 
 ص.  164م،  2018هـ،  1439مصر،  -عمر مجال العناين.الصالة مترينات عالجية/ 

 
 م 2020هـ،    1441للنشر،  القاهرة: مركز الكتاب    -مصطفى قاصد آدم.  /الصالة رحلة قلب

 
أسامة سعد    سؤال يف فقه الصالة مع إجاابهتا املختصرة/  300:  الصالة يف سؤال وجواب

 م. 2020هـ،  1441، دار اللؤلؤةاملنصورة:  -.حشمت
 

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

 1439)ربيع اآلخر    72  ع  علوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجامعة أم القرى لجملة  نشر يف  
 .210 – 181هـ( ص 

 )يتعلق بقول املصلي بعد الركوع: مسع هللا ملن محده( 
 

 1441جدة: دار األوراق،    -.الزبري بن رمضان احلسيناللمعة يف آداب وأحكام يوم اجلمعة/  
 م.  2020هـ، 
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السجود إىل  املصلي  نزول  صفة  يف  السعود  السليماين  ىمصطف  /مراقي  إمساعيل   - .بن 
  م 2019هـ، 1440 السعودية: دار الفضيلة؛ مصر: دار البلد،

 
هـ(؛ حتقيق    1004علي بن حممد بن غامن املقدسي )ت    /نور الشمعة يف بيان ظهر اجلمعة

 . م 2020هـ،  1441، اإلمام يوسف النبهاينبريوت: دار   -.طيبة مسل م
 

أفراد األسرة لكل  الطهارة والصالة  فقه  تربوية ممتعة تشرح  أمحد    /هذه صاليت: قصص 
 م؟. 2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -اجلوهري عبداجلواد.

 
الوسوسة يف تكبرية اإلحرام: أسباهبا وأحكامها وعالجها يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية  

 م. 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -عبدالغفار خليفة.مصطفى  /مقارنة
 

 الصيام

 

إىل مجُ ا اخلرياتإلشارات  أحكام شهر  الشمري  /ل من  حمسن  بن  دار    -.سعد  الكويت: 
 م. 2020هـ،  1441الظاهرية، 

 
الصيام والرتاويح والزكاة البن عثيمني/   العبديل.التعليق على فصول يف   -بندر بن انفع 

 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار إيالف، 
 

 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار القلم،  -مشعل عبدالعزيز الفالحي. / رمضان يبن القيم
 

الشارقة: دائرة الشؤون اإلسالمية،    -.زاد املسلم يف رمضان: رسائل إميانية ومسائل فقهية
 هـ.  1440
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مكة املكرمة:    -حسن معلم حاج حممد.حتقيق وتعليق  /  4  –  1سلسلة الرتاث الرمضاين  
 م. 2020هـ،  1441دار طيبة اخلضراء، 

 وتتضمن:
)ت   الزبيدي  عبدالكرمي  بن  عبدالرمحن  شوال/  هالل  برؤية  أخرب  من  حكم  يف  املقال  حترير 

 هـ(. 975
 هـ(. 1215خالصة البيان يف كيفية ثبوت صيام رمضان/ حممد بن أمحد اجلوهري )ت 

)ت  اليمين  مكرَّم  حممد  بن  حيىي  احلجة/  وذي  وشوال  رمضان  يف  األهلة  ثبوت  أحكام 
 هـ(.1293

 هـ(. 1197شرح حديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"/ أمحد بن أمحد السجاعي )ت 
 

 -صاحل بن عبدهللا العصيمي.شرح كتاب الصيام من "بلوغ القاصد جلَّ املقاصد" للبعلي/ 
 م. 2020هـ،  1441الرايض: املؤلف، 

 
بن إمساعيل    ىمصطف  هكتب   /القول املسفر يف الوقت الذي ميسك فيه الصائم عن املفطر

 .م 2019هـ، 1440 السعودية: دار الفضيلة؛ مصر: دار البلد، -.السليماين
 

فوزي بن عبدهللا    /الكواكب البارقة لقصف فتوى من ال يرى إفطار الصائم والشمس طالعة  
 م.  2020هـ،  1441قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -.احلميدي

 
عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر؛ اعتىن هبا  مقاالت رمضانية: شهر الصيام آداب وأحكام/  

 م.   2020هـ،  1441الكويت: دار إيالف،  -.اجلزائريوعلق عليها منري 
 

 ص.  23سلمان نصر الداية،  /النفع التمام يف قيام شهر الصيام
 هـ( 1441)كتاب إلكرتوين، رأيته يف شهر رمضان، 
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رمضان )ت    / وظائف  العمري  عبدالرمحن  بن  اإلمام    -هـ(.  1375سليمان  دار  الدوحة: 
 م. 2020هـ،  1441البخاري، 

 حيتوي على ستة وعشرين فصالا يف الوعظ، وخامتة يف صيام ستة أايم من شوال. 
 

 الزكاة

 

،  ]الرابط[: مؤسسة األمني للتنمية  -حممد احلفظاوي.أحكام استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته/  
 . ص 120م،  2018، هـ 1439

 
م،   2017،  هـ  1438،  رقراقالرابط : دار أيب    -توفيق ابريز.إضاءات لتقريب فقه الزكاة/  

 .ص 149
 

الكويت:    -رايض منصور اخلليفي.  /التجديد يف فقه الزكاة وحماسبتها للشركات واألفراد
 ص.   544م،  2020هـ،  1441مكتبة اإلمام الذهيب؛ الرايض: الرتاث الذهيب، 

 
الغماري؛ حتقيق نظام  أمحد بن حممد بن الصد يق    /حتقيق اآلمال يف إخراج زكاة الفطر ابملال

البشائر اإلسالمية،    -حممد صاحل يعقويب. املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار 
 ص.  168م،  2020هـ،  1441

 
هـ،   1441دار الكتب العلمية،  :  بريوت   -مصطفى أمني حممد علي.  /حوكمة نظام الزكاة

 )أصله رسالة جامعية(.  ص. 152م،  2020
 

  / الزكاة يف مال املدين بني اإلسقاط والوجوب يف الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية تطبيقية
 م؟  2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،   -عبدهللا حممد حلمي عيسى.
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كامل عيسى   /الضريبة والزكاة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: دراسة مقارنة
 م.  2020هـ،  1441بريوت: منشورات زين احلقوقية،  -اخلطيب.

 
الزكوي: دراسة أتصيلية تطبيقية املال   - أروى سامل اجلهين.  / الضوابط الفقهية يف شروط 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الدوحة: جامعة قطر، 
 

 -.إمساعيل فرجحممد  /يف فضــــــله وزكاته فقهية تفســــــريية مقارنةالعســــــل: دراســــــة حديثية 
 ص. 90م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 يليه: نبذة خمتصرة عن مكوانته، أنواعه، فوائده، اختباره.
 

  /فريضة الزكاة بني االستخالص واخلالص: دراسة حتليلية استشرافية ألثر الزكاة يف التنمية
 ص. 239م،  2019هـ،  1440تونس: الدار املتوسطية للنشر،  -حممد بن عبداجلليل.

 
الزكاة/   أحكام  العبادات:  علوي. فقه  احمرزي  املعرفة  -أمحد  مكتبة  ، هـ  1440،  مراكش: 

 .ص 183م،  2019
 

الزكاة املليجي.  /حماسبة  السيد  القانونية،    -فؤاد  الوفاء  مكتبة  هـ،   1441اإلسكندرية: 
 م.2020

 
الزكاة نظام  لتيسري  املقاصدي  الريسوين  / املدخل  الثقافية  -.قطب  سلمى  مكتبة  ،  تطوان: 

 . ص 44م،  2017، هـ 1438
 

حممد أنور حممد مرســال،   /راملعونة يف حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة: حبث فقهي خمتصــ 
 ص. 55

 هـ. 28/9/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 احلج والعمرة

 

؛ حتقيق سعود بن هـ(  994حممد بن حممد البكري الصد يقي )ت    / اإلحتاف بفضيلة الطواف
م،   2019هـ؟،    1441الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،    -عيد الصاعدي.

 (. 21)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -ص. 164
 

الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون   -سعود بن عيد الصاعدي.  /أحكام وآداب امللت زِّم
)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛    -ص.  164م،    2019  هـ،  1441الثقافية،  

21.) 
 

"التحقيق واإليضــاح لكثري ه  على منســكرمحه هللا  اجلامع لفوائد وتقريرات الشــيخ ابن ابز 
ــنة" ــوء الكتاب والســـــ ــائل احلج والعمرة والزايرة على ضـــــ علي بن ســـــــــعود  مجعه /من مســـــ

 ص. 127م،  2020هـ،  1441، دار ابن اجلوزيالدمام؛ الرايض:  -العرجاين.
 

 م.  2020هـ،  1441دمشق: دار القلم،  -مشعل عبدالعزيز الفالحي. /يبن القيم احلج 
 

هـ(؛   1358احلسن بن حممد الغس ال )ت  الرحلة الطنجاوية املمزوجة ابملناسك املالكية/  
 ص.  96م،  2020هـ،  1441ية،  بريوت: دار الكتب العلم -.حتقيق يونس لشهب

 
  1346)ت    املهاجر املكي  حممد حسن شاه بن مكرم شاه  /غنية الناسك يف بغية املناسك

م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أيب بكر إحسان كاكاخيل.
 ص. 648

 
م. )طبع    2020هـ،    1441حممد أكرم الندوي،    /قرة العني يف حج البيت وزايرة احلرمني

 يف مصر(.
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هـ(؛ حتقيق   1209حممد التاودي بن الطالب بن سودة املري )ت  مناسك التاودي بن سودة/  

 م.  2020هـ،  1441بركاء، ع مان: دار كنوز الرتاث،  -رشيد بن سودة.
 

بلبان احلنبلي )ت    /منسك احلج  هـ(؛ حتقيق    1083حممد بن بدر الدين بن عبداحلق بن 
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني،  -عبدهللا بن سليمان الع تي ِّق. 

 
املناسك الناسك أبحكام  تبصري  إىل فوائد ومعاين  السالك  سليمان بن سليم هللا    /هداية 

 م.  2020هـ،  1441اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -الرحيلي.
 "تبصري الناسك" ملؤلفه عبداحملسن البدر.

 
م،    2019هـ،    1440سوراي: املركز،    - إعداد الفريق العلمي يف مركز تدبر بسورية.  /وأمتوا

 ص.  57
جَّ تدبر يف قوله تعاىل: } َرَة لِلَِِّّّ  َوأمتُِّّوا احلَ   {. َوال ع م 

 
 عبادات أخرى 

 
  / إثبات اهلالل ابحلساب الفلكي أمنوذجاً :  أثر معهود العرب يف التشريع وتطور الوسائل

 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -عبدهللا البصراوي.زكي 
 

  -سلمان نصر الداية.  /رسالة بشأن إغالق املساجد يف شهر رمضان زمن انتشار األوبئة
 ص.  12م،  2020هـ،  1441غزة: املؤلف، 

 
أهبا: جامعة امللك   -الذبياين.حسن عطية    /نوازل احلرم املكي املكانية: دراسة فقهية مقارنة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441خالد، 
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 املعامالت وما يلحق هبا 

 
 (املعامالت )عام

 
( من خالل كتابه امليسر يف شرح مصابيح ـه  661اآلراء االقتصادية لإلمام التوربشيت )ت  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،   -يوسف فرحان الرشيدي. /السنة
 

  -حممد عوض العازمي.اآلراء االقتصادية ملشايخ بلخ من احلنفية: مجع وترتيب ودراسة/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
أثر تعدد رواايت احلديث النبوي الشريف يف صحيح اإلمام مسلم على استنباط أحكام 

املعاصرة: دراسة مقارنة/   املالية  العماد.املعامالت  املنوفية،    -حممد غالب  املنوفية: جامعة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
تكريت:    -عبدالستار كرمي.رؤى    /أثر النزوح يف شيوع البيوع احملرمة: دراسة فقهية مقارنة

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة تكريت، 
 

،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية   -حممد احلسن البقايل العيساوي.اإلجارة: دراسة فقهية مقارنة/  
 . ص 247م،  2017، هـ 1438

 
اإلسكندرية: دار    -عبداحلميد الشواريب.إجراءات الشهر العقاري يف ضوء القضاء والفقه/  

 م.  2019هـ،  1440الكتب والدراسات العربية، 
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أحكام اإلفالس واإلعسار واحلجر يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة/  
 .م 2020هـ،  1441القاهرة: دار البشري،  -فضل بن يسلم اليماين.

 
حممد عبدالعاطي    /األحكام اليت استقلت هبا السنة النبوية يف املعامالت املالية: مجع ودراسة

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441جامعة املنيا،  املنوفية:  -حممد.
 

خالد مبخوت : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/  أحكام بيع احلقوق املتنازع عليها
   م )ماجستري(. 2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.

 
حممد  : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/  أحكام التأخري يف مسائل املعامالت املالية

 )دكتوراه(. م  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -فالح الوندة.
 

حممد رمضان أحكام تعامالت الفالحني يف اإلنتاج النبايت واحليواين: دراسة فقهية مقارنة/  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت،  -عساف.

 
العقارية للمكاتب  املالية  التعامالت  الكوييت/  أحكام  ابلقانون  مقارنة  فقهية  دراسة   :

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالرمحن حممد العجمي.
 

عبدالسالم إمساعيل أحكام الشروط املستحدثة يف عقود املعامالت املالية: دراسة أتصيلية/  
 جامعية(.   ة)أصله رسال  ص 346، م  2018هـ،  1439ديب: مجعية دار الرب ،  -أوانغن.

 
أحكام الشفعة: دراسة يف ضوء املذهب املالكي والتشريع املغريب وقرارات حمكمة النقض 

)الدار البيضاء:    ص.  462م،    2018،  هـ  1439،  عبدالرمحن بلعكيدبني شرح وتعقيب/  
 مطبعة النجاح اجلديدة(.
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ة واآلراء الفقهية واالجتهادية/  أحكام الشهر العقاري يف القانون اللبناين: النصوص القانوني
 م.  2020هـ،  1441بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،  -هدى عبدهللا.

 
دمنهور:    -حممد السيد عوض.ي/  والقانون الوضع  يسالمالفقه اإل  حكام العمالة املنزلية يف أ

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
 

املنيا: جامعة    -انصر يوسف العازمي.  /مكافحة الفساد املايل األحكام الفقهية إلجراءات  
 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440املنيا، 

 
بني ة الزكاة وأثره يف الفقه اإلسالمي: دراسة  األحكام الفقهية املتعلقة ابإلبراء من الدَّين 

 م.  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -ار خليفة.غفمصطفى عبدال /فقهية مقارنة
 
دراسة   :حكام الفقهية املتعلقة ابالقرتاض من صندوق النقد الدويل والبدائل الشرعية لهاأل

 م؟  2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -مصطفى عبدالغفار خليفة. /فقهية مقارنة
 
: الشيك والبطاقة االئتمانية واألسهم/  حكام القبض يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة أ

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -حسن عبدهللا العجمي.
 

 -.خالد بن عبدهللا آل سعيد  أحكام اهلدم والنقض يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/
 )أصله رسالة جامعية(. ص  545م،  2020هـ،  1441الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي، 

 
مرزوق    /اختيارات اإلمام ابن مفلح احلنبلي يف املعامالت من خالل كتابه املبدع شرح املقنع

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -مسعد الدحياين.
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"فتح  هـ( يف املعامالت املالية يف كتابه    1014اختيارات اإلمام علي القاري رمحه هللا )ت  
العناية": دراسة فقهية مقارنة تكريت: جامعة تكريت،    -جنالء عبدالباسط عبدهللا.  /ابب 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
 ويف أبواب أخرى لطلبة آخرين... 

 
اختيارات اإلمام الكاساين يف فقه املعامالت: كتاب الكفالة، الوكالة، احلوالة من خالل 

م    2020هـ،    1441جامعة املنيا،    املنيا:  -تركي املطريي.مشعل  كتابه "بدائع الصنائع"/  
 )ماجستري(. 

 
  269  االختيارات الفقهية لإلمام ابن املواز حممد بن إبراهيم املالكي يف املعامالت )ت

م   2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -حممد مطلق النصايف.: دراسة فقهية مقارنة/  (ـه
 )دكتوراه(. 

 
: دراسة هية للقاضي يوسف بن كج الشافعي يف مسائل املعامالت املاليةاالختيارات الفق
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد حممد العازمي.فقهية مقارنة/ 

 
ي:  سالمالفقه اإل  جارة يف واإل  واالستصناع   السلم  التمويل بطريق  ساليب املستحدثة يف األ

 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -اخلري عبدالراضي عبداملنعم.أبو  /دراسة مقارنة
 م )دكتوراه(. 

 
املصارف  يف  وتطبيقاته  املالكي  املذهب  يف  واخلسائر  األرابح  لتوزيع  الشرعية  األسس 

 )الرابط: مشس برانت(.  ص. 358م،  2018، هـ 1439، سناء أمزالاإلسالمية/ 
 

  1441الرايض: جامعة اإلمام،    -.قاسم بن حممد حيىي إبراهيم  /دراسة فقهية  :إفالس البنوك
 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
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واملقاييس  الكرابسي.  /األوزان  صادق  للناهبني،    -حممد  العلم  بيت  هـ،    1441بريوت: 

 م.2020
 

 1441الصميعي،  الرايض: دار    -سامية حممود حنبظاظة.البلوغ وأثره يف التصرف املايل/  
 م.  2019هـ؟، 

 
الرايض:    -.عبدهللا بن سليمان التوجيريبيع املعنيَّ على الصفة: أحكامه وتطبيقاته املعاصرة/  

 م.  2020هـ،   1441مكتبة الرشد، 
 

الديون يف  على  اإل  التأمني  الفقه  أمحد.  /يسالمضوء  اجلوهري  األشراف:   -أشرف    تفهنا 
   )دكتوراه(.م  2019هـ،  1440جامعة األزهر، 

 
 -احلسن بن علي بوكوم.  /التبيان يف أحكام الدَّين والدائن واملِّداين: دراسة فقهية مقارنة

   م. 2020هـ،  1441دمشق: مؤسسة الرسالة، 
 

حممد    /حتقيق املناط اخلاص يف الفتاوى: فتاوى اجمللس األورويب يف املعامالت املالية منوذجاً 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441قطر،  الدوحة: جامعة -عبدهللا النابت.

 
حفيظة : دراسة تنظريية تطبيقية/  فقه األموال منوذجاً :  حتقيق املناط وأثره يف اختالف الفقهاء

العلمية،  :  بريوت   -لوكيلي. الكتب  رسالة    ص.   784م،    2020هـ،    1441دار  )أصله 
 جامعية(. 

 
العبادات/   غري  يف  الكلوذاين  اخلطاب  أيب  عند  األصول  على  الفروع  عبدالرمحن ختريج 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -الصواغ.
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يف  ابملقاصد  املعاصرة  الرتجيح  املالية  مقارنة:  املعامالت  فقهية  تطبيقية  مدحت   /دراسة 
  م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439هر، القاهرة: جامعة األز  -عبدالعزيز عبداحلكم.

 
 -املغاوري حممد الفقي.  /التسويق الشبكي من منظور الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة

 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 
 

مصطفى    /تضخم النقد الورقي وأثره على احلقوق يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة
 م. 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -عبدالغفار خليفة.

 
فهد : دراسة فقهية مقارنة/  لتطبيقات املعاصرة ألثر الزايدة يف عقود املعاوضات والتربعاتا

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -خالد العازمي.
 

القاهرة:   -حممد عبداملنعم حبشي.التعدي على املنافع يف الشريعة والقانون: دراسة مقارنة/  
 ص.   420م،  2020هـ،  1441دار النهضة العربية، 

 
النقود الورقية ابلتعيني بني اإلسقاط والوجوب: دراسة فقهية مقارنة عبدهللا حممد    /تعيني 

 م.  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -حلمي عيسى.
 

اال البطاقات  يف  الفقهي  املعاصرين/  التفكري  واجتهادات  القدامى  أتصيل  حممد  ئتمانية: 
 : مطبعة بن سي(. ، املغرب )الداخلة  ص. 101م،  2017، هـ 1438، درقاوي

 
بسداد   املشروط  البيع  الفقه  آ حظر  يف  الديون  من  قسط  فقهية  خر  دراسة  اإلسالمي: 

 م؟ 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -.مصطفى عبدالغفار خليفةمقارنة/ 
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عبدهللا حممد    / حكم تضمني يد األمانة ابلشرط يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة
 م.  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -حلمي عيسى.

 
حسن حممود   /دراسة فقهية معاصرة:  سالميةداء املصارف اإلأثرها على  أ الديون املتعثرة و 

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

  - محدي حممد غباشي.   /واالقتصاد املعاصر  يسالم الفقه اإل  وعالجه يف   يالركود االقتصاد
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439دمنهور: جامعة األزهر، 

 
 - عبدهللا حممد حلمي عيسى.  /زوائد املبيع الدائرة بني البائع واملشرتي: دراسة فقهية مقارنة

 م؟  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر، 
 

  دراسة مقارنة يف:  شركة املسامهة  لية املسامهني يف آ ثرها على حقوق  أس املال و أزايدة ر 
 1440القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود علي حممد علي.ي/  سالموالفقه اإل   يالقانون التجار 

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

سجاالت علمية وردود فقهية يف مسألة جدولة الديون ودعوى تقاسم األضرار بني احلرفاء  
 1441تونس: دار املازري،    - إلياس دردور.  / واملؤسسات املالية يف عقود املراحبات املصرفية

 م؟  2020هـ، 
 

هـ،   1439الدوحة: جامعة قطر،    -حممد أمني الزراف.  /املنفعة يف البيع و تطبيقاتهشرط  
 م )ماجستري(. 2018

 
يف  املشاركة  بنظام  مقارنة  دراسة  املصريف:  للتمويل  االستثماري كبديل  الرأمسال  شركات 

 م  2020هـ،  1441عم ان: دار األايم،  -ميلود بن حوحو. /الفقه اإلسالمي
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 .هـ 1441يف اجلزائر،  جامعة الدكتور حيىي فارس ابملدية   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

ابلدين املتعلقة  الفقهية  تطبيقية  :الضوابط  أتصيلية  الدوسري.  /دراسة  بنيان  بن   - حممد 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر، 

 
العقاري االستثمار  ابلقانون  :صناديق  مقارنة  فقهية  عبدالسميع    / دراسة  الدين  نور  حممد 

 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -األنيس.
 

وقانون محاية    القانون املدين  دراسة مقارنة يف :  نرتنتالبيع عرب اإل   ضمان مطابقة املبيع يف 
 2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -أمحد ربيع حسان.اإلسالمي/  املستهلك والفقه  

   م )ماجستري(.
 

ظاهرة الكراء ابلرهن يف اجملتمع املغريب: حماولة يف الفهم والتأصيل: دراسة فقهية لظاهرة  
 . ص111م،    2017  هـ،  1438  مراكش : مؤسسة آفاق،  -عبدهللا أكيك.  /السكن ابلرهن

 
اجليزة:    -عبدهللا حممد حلمي عيسى.  /اإلسالميالعدالة التعويضية وطرق استثمارها يف الفقه  

 م؟  2019هـ،   1440أصول للنشر، 
 

 -أبو الوفا حممد عبداحلي.ي/  دار والقانون اإل  يسالمالفقه اإل  يف   يعقد االقرتاض احلكوم
   م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440دمنهور: جامعة األزهر، 

 
نبيل   /دراسة مقارنةي:  دار والقانون اإل يسالمالفقه اإل  عقد الشراكة مع القطاع اخلاص يف 

  م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440دمنهور: جامعة األزهر،  -حممد عبده السايس.
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الفقه اإلسالمي/   القرض يف  خ صيفان.عقد  طه  األوراق،    -غازي  دار  هـ،    1441جدة: 
 م.  2020

 
صحة عقود التربع  عقود التربع يف الفقه والقانون والقضاء: دراسة فقهية تتضمن شروط  

يف املذاهب األربعة الكربى ومدى تطبيقها من طرف القضاء منذ بداية التسعينات إىل 
التربعات قرارً   134وذلك من خالل    م  2017هناية   الصادرة يف  القرارات  أهم  ا من 

الرابط:   -إعداد إبراهيم حبماين.وقضااي القسمة والشفعة املتعلقة هبا مع التعليق على بعضها/  
 .ص 647م،  2018، هـ 1439، تبة دار السالممك

 . وأحلق به مدونة الوقاف واملواد املتعلقة بعقود التربع يف مدونة احلقوق العينية
 

 / عقود خيارات األسهم يف األسواق املالية يف ميزان الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة
 م.  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -مصطفى عبدالغفار خليفة.

 
املنيا: جامعة املنيا،    -هبة ربيع عبده.  / عموم البلوى وأثرها يف املعامالت املصرفية احلديثة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

 هـ(. 1328علي بن حممد السماليل )ت  /عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة
 طبع هكذا: 

لعلي بن حممد   "االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة العلماء والرتتيب، مع دراسة وختريج "عناية  
،  هـ  1439،  الرابط: منشورات الزمن   -م(/ خالد طحطح.  1893السوسي السماليل )ت  

 .ص 251م،  2018
قمع أهل ) أو  واملعونة،  التوظيف  النقول وعناية االستعانة يف حكم  العقول ومنتهى  مشتهى 

 ة( التوظيف واملعون الرعونة يف إطالق املكس على 

 )ويعين ابملعونة: الضرائب(
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  1441القاهرة: دار الصاحل،  -أمحد غزايل حممد فتح هللا. /فتح اخلبري يف املقاييس واملقادير
 م.  2020هـ، 

 
عمرو حممد    /يسالم الفقه اإل  يدور حكمها على العمل ابلشبهني يف   الفروع الفقهية اليت

   م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، دمنهور: جامعة  -مصطفى.
 

  -إبراهيم بن غنيم احليص. /الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: التمويل ابملداينة
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  

 هـ. 1436جامعة القصيم،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

 -.خليل الشيخيبن حممد    /احلقوق املعنوية  :املالية املعاصرةالفروق الفقهية يف املعامالت  
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  

 
   - صالح بن حيدر أمحد.  /الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: اخلدمات املصرفية

 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  
 هـ. 1437ة القصيم، جامع -األصل: رسالة ماجستري 

 
حيىي : دراسة فقهية مقارنة/  الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة وأثرها يف األحكام

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -عايد الرشيدي.
 

دراسة   اإلسالمية:  الشريعة  يف  املالية  االستحقاقات  على  وأثره  املؤسسي  فقهية الفساد 
 م. 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -مصطفى عبدالغفار خليفة. /مقارنة

 
يوسف    : مجع وترتيب ودراسة/هـ(  345الفقه االقتصادي لإلمام ابن احلداد املصري )

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.محد 
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: دراسة  هـ(  462  القاسم عبد اخلالق السيوري )تفقه املعامالت املالية عند اإلمام أيب  

املنيا،    -أمحد حممد إبراهيم.مقارنة ابملذاهب األربعة/   م   2019هـ،    1441املنيا: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
 - محد حيىي الكمايل.  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :قاعدة التعاون وأثرها يف املعامالت املالية

 (. دكتوراهم )رسالة  2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة، 
 

هـ(:    189قضااي العمل من خالل احلجة على أهل املدينة حملمد بن احلسن الشيباين )ت  
 1438،  أكادير: اجمللس العلمي احمللي  -حسن منصور.شاكلها/    دراسة أتصيلية للبيوع وما

 ص. 822م،  2017، هـ
 .جامعة القرويني  - الدكتوراهاألصل: رسالة 

 
رواية حممد بن مساعة عنه؛ حتقيق   هـ(؛189حممد بن احلسن الشيباين )ت  كتاب الكسب/  

 تيسري عبدهللا الناعس. 
 .144 – 109هـ( ص  1441)رجب  109نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
النامية: دراسة فقهية مقارنة أبحدث  خماطر االستثمار األجنيب ووسائل جذبه يف الدول 

واالقتصادية القانونية  والدراسات  حيدر.  /التشريعات  حممود  مكتبة    -مراد  اإلسكندرية: 
 م. 2020هـ،  1441الوفاء القانونية، 

 
أمحد بن عبداحلليم    /املسابقة يف اخليل واإلبل واملناضلة ورمي النُّشَّاب وحنوه وما يتب ع ذلك

)ت   تيمية  احلمادي.  728بن  جابر  بن  عبدهللا  حتقيق  الفقهية    -هـ(؛  اجلمعية  الرايض: 
 م.  2020هـ،  1441السعودية: دار التحبري، 
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يف  للتصرف  والعملية  العلمية  الربوية  املسالك  البنكية    -عبداجلبار كعيبوش.  /الفوائد 
 ص.  389م،  2018هـ؟،  1440اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي، 

 
املنيا:    -.يوسف حممد السبيعياملسائل اليت خالف فيها الشافعية أصوهلم يف املعامالت/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة املنيا، 
 

رفاعي حممد  : دراسة فقهية مقارنة يف املذهب/  املسائل املالية بني اإلمامني الرافعي والنووي
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.

 
: فقه الشركات املالية وتطبيقاهتا املعاصرة  املسائل املتفق عليها بني الزيدية واألئمة األربعة يف 

م    2019هـ،    1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -شادية ضيف هيبة.دراسة حتليلية مقارنة/  
 )ماجستري(. 

 
املعامالت املالية: دراسة حتليلية مقارنة/    املسائل املتفق عليها بني الزيدية واألئمة األربعة يف 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -.أمحد عبدهللا بكري
 

: دراسة فقهية مسائل املعامالت املالية اليت اتفق فيها املذهب احلنبلي مع املذهب احلنفي
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،   -صالح سعود العازمي.مقارنة/ 

 
: مجع  هـ(  775  يب الوفاء القرشي )تبن أمسائل املعامالت املالية يف طبقات احلنفية ال

 م )ماجستري(.  2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد محود العازمي.وترتيب وتوثيق/  
 

عنها املنهي  البيوع  تعليل  وأثره يف  السرب  تطبيقيةدراسة  :  مسلك  غنيم   /أتصيلية  إبراهيم 
 (. دكتوراه) م 2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -احليص.
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دراسة فقهية مقارنة وتطبيقاهتا يف دولة اإلمارات   :مسؤولية الدولة يف إدارة السوق وخماطرها
  2018هـ،    1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -عبدالرمحن سلمان احلمادي.  /العربية املتحدة

 (. دكتوراه) م
 
  ي دراسة مقارنة بني القانون التجار :  وراق املالية جتاه عمالئهادارة حمافظ األإولية شركة  ؤ مس 

م    2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -سحر حسن أبو زهو.ي/  سالموالفقه اإل
 )ماجستري(. 

 
  -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.  /الوقاية والعالج يف املنظور اإلسالمي  :مشكلة الفقر

 ص.  176م،  2019هـ،  1440فاس: منشورات البشري بن عطية، 
 

الفقه اإل  / دراسة فقهية مقارنة:  واالقتصاد املعاصر  يسالماملصطلحات االقتصادية بني 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439دمنهور: جامعة األزهر،  -السيد أمحد عامر.

 
فقهية   الشرعي: دراسة  الفقهي وحكمها  تكييفها  الراب:  اليت متثل حتاياًل على  املعامالت 

 . م2019هـ،    1441اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،    -شعبان عبدالظاهر صابر.مقارنة/  
 

  - حممد هادي املري.: مجع وتوثيق ودراسة/  مفردات املذهب احلنبلي يف املعامالت املالية
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 

 
حممد   /قاصد الشريعة اإلسالمية عند اإلمام املازري وأثرها يف أحكام املعامالت املاليةم

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -يوسف عمر.
 

تركي حسن    /دراسة حتليلية نقدية:  عاصر يف املعامالت املاليةمقومات البحث الفقهي امل
 دكتوراه(. ) م 2018هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -القحطاين.
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موضي جابر    /املكافآت املالية يف مراكز تعليم القرآن بدولة قطر: دراسة فقهية تطبيقية

 )ماجستري(. م  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -العذبة.
 

  /مناطات النهي يف املعامالت املالية: دراسة فقهية أتصيلية بني فقه املالكية وفقه ابن تيمية
 م )دكتوراه(.   2020هـ،    1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -عبدهللا بن مرزوق القرشي.

 
م    1946الفرتة من    املعامالت املالية يف   تاوى النوازل يف ف  فتاء املصرية يف منهج دار اإل

   م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -حممود حممد أنور. /م 2014ىل إ
 

: مكتبة  ، املغرب سطات   -الطيب ملنوار.  /نظام الرد ابلعيب يف الفقه العملي: دراسة مقارنة
 . ص 246م،  2019، هـ 1440، الرشاد

 
الرابط: دار   - رشيد يعقويب.  /رؤية يف التأهيل والتنزيل : االجتهاد الفقهينظام الضرائب يف  
  م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441احلديث احلسنية، 

 
تفهنا    -أمحد عبداللطيف عبداجمليد.  /دراسة فقهية مقارنة:  املعامالت  ثره يف أنظرية االمتناع و 

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

الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة العربي.  /نظرية التصرف يف األموال يف    - نبيل مجعة 
 (. دكتوراه) م 2019هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة، 

 
التنفيذن املرتاخية  العقود  الطارئة يف  الظروف  بقانون  :  ظرية  فقهية مقارنة  دراسة أتصيلية 

املدنية   الكتيب.   /اإلمارايتاملعامالت  راشد  الشارقة،    -سالمة  جامعة  هـ،    1441الشارقة: 
 (. دكتوراه) م 2019
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املعاصرة وتطبيقاهتا  اإلسالمي  الفقه  يف  الصيانة  عقود  العفريت.  /نظرية  سعيد   -خلف 

 مج. 2م،  2017هـ،  1438الرايض: دار عامل الكتب،  
 

هل الفائدة البنكية هي الراب احملرم؟: نقد فقهي اقتصادي الثنتني وعشني أطروحة يف الراب/  
 .م 2017، هـ 1438، الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع املدارس -عبدالرمحن احللو.

 
 -عبدهللا حممد حلمي عيسى.  /الوصف احلكمي بني النظرية والتطبيق: عقود اإلرفاق منوذًجا

 م.  2020هـ،  1441صول للنشر، اجليزة: أ
 

 -عبدهللا حممد حلمي عيسى.  /الوفاء البديل للمدين يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة
 م.  2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر، 

 
 والوصية الوقف

 

هـ،    1439عم ان: دار ابن النفيس،    -طاهر.  شروق مجال  /دارة وتطوير املؤسسات الوقفيةإ
 م.  2018

 
  / وقاف العامة وما يف حكمها يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشديناأل

  2020هـ،    1441األوقاف،  مؤسسة ساعي لتطوير  الرايض:    -عبدالعزيز بن إبراهيم العمري.
 ص. 2018م، 

 
اإلسـالمية من الفقه إىل قوانني امللكية الفكرية أوقاف املخطوطات واملكتبات يف احلضـارة 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -إبراهيم البيومي غامن. /املعاصرة
 



79 
 

هـ(؛ حتقيق إبراهيم سيد   447أليب حممد عبدهللا بن احلسيين الناصحي )ت  أوقاف الناصحي/  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالوهاب.

 
العلمي الوقف  لتفعيل  الشرعية  منوذجاً :  التدابري  األوقاف  مقارنة وزارة  فقهية  دراسة   :

 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -سامل هادي العجمي.ابلقانون الكوييت/  
 
الشارقة: جامعة الشارقة،   -سعيد سليمان النقيب.  /دراسة حتليلية:  حلجج الوقفية املعاصرةا

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440
 

واهلبات والوصااي  األوقاف  السنية.  /فقه  الدرر  مبؤسسة  العلمي  القسم  الظهران،    -إعداد 
 م.  2020 هـ، 1441السعودية: املؤسسة، 

 
األبعاد   ودراسة  الوقف  لشروط  مقاصدية  قراءة  اإلسالمية:  الشريعة  مقاصد  حفظ  يف 

الرابط: الرابطة احملمدية    -عبدالكرمي بناين.  / املصلحية يف ظل مدونة األوقاف املغربية اجلديدة
 (.93)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -ص. 40م،  2020هـ،  1441للعلماء، 

 
  / أوقاف دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً   :مستجدات الوقف بني النظرية والتطبيق

 (. دكتوراه) م 2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -آل علي.عبداللطيف حسن 
 

عم ان: مركز الكتاب األكادميي،   -حممد أمحد األفندي.  /مقدمة يف اقتصاد الوقف اإلسالمي
 م. 2021هـ،  1442

 
  2019هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -فهد فاحل العتييب.  /نـوازل الوقف يف املذاهب األربعة

 )ماجستري(. م 
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،  القاهرة: دار محيثر للنشر  -حممد الفاتح حممود املغريب.الوقف اإلسالمي يف الثروة احليوانية/  
 .م 2019هـ،  1441

 
االجتماعية العدالة  اإلسالمية ودوره يف  الشريعة  قانونية/  الوقف يف  فقهية  دراسة  دومي  : 

 (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -فالح املويزري.
 

 2018هـ،    1439القاهرة: دار البشري،    -مسعود صربي.  /وقف املال العام: دراسة فقهية
 ص.  104م، 

 
 الفرائض )املواريث(

 

: دراسة فقهية مقارنة على إمجاعات الصحابة رضي هللا عنهم واجتهاداهتم يف علم املواريث
 2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -شاهني صاحل حممود.املذاهب السبعة/  

 ص.  384م، 
 

الشبهات/   األحكام ورد  تقرير  املرياث:  التشريعي يف آايت  الزاييناإلعجاز  ،  عبدالسالم 
 برانت(.  - )فاس: مطبعة آنفو ص. 110م،  2017، هـ 1438

 
القانون   يف  عليه  وما  اإلسالمية  الشريعة  يف  والوقف  والوصااي  املواريث  مسائل  إيضاح 

فاق املشرقة انشرون،  اآلالشارقة:    -حممد نور ربيع العلي.اإلمارايت يف ضوء املذكرة اإليضاحية/  
 م. 2019هـ،  1441

 
 1438،  الرشاد: مكتبة  ، املغرب سطات   -جواد كموين.لبسيط يف قواعد اإلرث ابملغرب/  ا

 ص. 93م،  2017، هـ
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الرتكات ابملغرب: مقاربة منهجية وعملية: تصفية وقسمة الرتكات اإلسالمية مبنهجية علمية 
املالكية  :وبيانية املغريب    :املدرسة  ابلقانون  سعد /  03-70خاص  التلمساين،  حسن 

 . ص  254م،  2017هـ،  1438، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة -.الرويفي
 

 1441أدم، ع مان: مكتبة فاطمة الزهراء،  -صاحل بن حممد السيايب.تيسري أحكام املرياث/ 
 ص. 160م،  2020هـ، 

 
خدمة   هـ(؛ 1354سعيد بن سعد بن نبهان احلضرمي )ت  /دليل اخلائض يف علم الفرائض

 م.  2017هـ،  1438األزهري، القاهرة: دار الرواق  -.أمحد الشاذيل األزهري
 يليه له: عدة الفارض يف علم الفرائض.

 
: شامل  دليل الفارض إىل علم الفرائض على ضوء املذهب املالكي ومدونة األسرة املغربية

 2020هـ،    1441دار الكتب العلمية،  :  بريوت   -عبدالرزاق احلمزاوي.  /لألمثلة التطبيقية
 ص.  128م، 
 

هـ(؛   816أليب احلسن علي بن حممد اجلرجاين )ت    /شرح الفرائض السراجية للسجاوندي
 م.  2020هـ،  1441تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -حتقيق ذكوان إمساعيل غبيس.

 
 890أليب الفضل حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /شرح منظومة ابن الشحنة يف الفرائض

م  2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،  -إبراهيم طه عبدالوهاب. حتقيقدراسة و هـ(؛ 
 )ماجستري(. 

 
شرح منظومة ابن الشران األندلسي يف الفرائض واملسماة تلخيص خالصة الباحثني عن  

  2017،  هـ  1438ط: دار القلم،  الراب  - .شرح وحتقيق أانس لغبسيأحوال مجيع الوارثني/  
 ص.  180م، 
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  1441علي حممد شوقي، اتريخ املقدمة    /الفكرة السوية يف استخراج أصل املسألة الفرضية

 ص. 38م،  2020هـ، 
 هـ.  19/10/1441كتاب إلكرتوين، نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
أعده للطباعة   ؛هـ(  1436)ت    حممد التاويلاللباب يف شرح حتفة الطالب يف علم الفرائض/  

 .ص352م،    2017،  هـ  1438،  عطية  فاس: منشورات البشري بن  - وقدم له احممد العمراوي.
 
القاهرة:    -حممد علي الصابوين.  /ملواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةا

 ص. 216م،  2020هـ،  1441السالم، دار 
 

أمحد كايف، عبدهللا جباري، نور الدين اخلادمي؛   /نظام اإلرث يف اإلسالم: ثوابته ومتغرياته
م،    2019  هـ،  1440  الرابط: مركز املقاصد للدراسات والبحوث،  -أمحد الريسوين.تقدمي  
 .ص 238

 
 هـ(؛  1377أمحد احلكمي )ت  حافظ بن    /النور الفائض من مشس الوحي يف علم الفرائض

هـ،   1441الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،   -اعتىن به وعلق عليه عادل بن عيد اخلديدي.
 م.  2019

 
اجليزة: أصول    -عبدهللا حممد حلمي عيسى.  /الوجيز يف أحكام املواريث: دراسة فقهية مقارنة

 م؟ 2019هـ،  1440للنشر، 
 

هللا فشار.   /املرياثحكام  أيف  امليسَّر  الوجيز   للواثئق،    -عطاء  ألفا  هـ،   1441قسنطينة: 
 ص. 130م،  2020

 دروس خاصة بطلبة القانون.
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 األميان والكفارات

 
يف الشرع والقانون: دراسة يف ضوء املذهب املالكي والتشريع املغريب: اليمني    أحكام اليمني

الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة،   -.عبدالرمحن بلعكيد  /الشخصية، اليمني القضائية
 ص.  333م،  2017هـ،  1438

 
 )األحوال الشخصية( فقه األسرة 

 
 فقه األسرة )عام(

 

االتفاقيات الدولية حول األسرة يف ضوء أصول الشريعة اإلسالمية: دراسة نقدية مقارنة/ 
لشقر. انيت  والقانون  -مليكة  القيم  يف  والبحث  األسرية  الدراسات  مركز  البيضاء:  ،  الدار 

 . ص 302م،  2017، هـ 1438
 

الفتاو  يف  األفعال  مآالت  األسرة  ىأثر  فقه  يف  مقارنة/  املعاصرة  دراسة  حممود :  إبراهيم 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -حسن.

 
الشرعية.  /األسرة يف اإلسالم العلوم  املتخصصني يف  الرايض: مكتبة    -.2ط  -جمموعة من 

 م. 2018هـ،  1439الرشد، 
 

مرمي  /خالل القانون الكوييت مقاراًن ابلفقه اإلســـالميتدابري محاية األســـرة من التفكك من 
 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441الكويت: جامعة الكويت،  -عدانن القادري.
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هـ(: األحوال الشخصية أمنوذًجا:    393التعليل ابملصلحة عند اإلمام املرغيناين احلنفي )ت  
م    2019هـ،    1441ت،  تكريت: جامعة تكري  -عالء محد جاسم.  /دراسة تطبيقية مقارنة

 )ماجستري(. 
 

أمحد خريي    /دراسة فقهية مقارنة:  حوال الشخصيةثره على مسائل األأو   التوصيف الطيب 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد.

 
 1441املنيا: جامعة املنيا،    -علي صاحل العجمي.  /سلطة احلاكم يف فقه األسرة تقيداً وتنظيم

 م )دكتوراه(.  2019هـ، 
 

ضوابط األسرة وحقوقها على ضوء مدونة األسرة والتشريع اإلسالمي والعمل القضائي/  
 )مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية(.   ص. 279م،  2017، هـ  1438، عبدالعزيز هدوي

 
مليكة فقه األسرة املسلمة يف اخلطاب القرآين واهلدي النبوي: دراسة أتصيلية مقاصدية/  

هـ،   1439الدار البيضاء: مركز الدراسات األسرية والبحث يف القيم والقانون،    -انيت لشقر.
 .ص 302م،  2018

 
والطالق وآاثرمها  مركز الفقه املالكي يف االجتهاد القضائي األسري املغريب: قضااي الزواج 

  2019،  هـ  1440،  احملمدية: مركز البصائر للبحوث والدراسات   -.فوزية احصادا/  أمنوذجً 
 . ص 256م، 

 
املنيا:    -عبيد حممد الرشيدي.املسائل اليت خالف فيها الشافعية أصوهلم يف أحكام األسرة/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة املنيا، 
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البحرين معا  االجتهاد يف   فقهية أتصيلية  :قانون األسرة  اللهيب.  /دراسة   -يوسف علي 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر، 

 
: الدار العاملية للكتاب؛ بريوت:  الدار البيضاء  - ربيع محو.  /مقاصد الشريعة يف جمال األسرة

 ص.  200م،  2020هـ،  1441توزيع دار الكتب العلمية،  
 

 الزواج

 

الفقه اإلسالمي ومدونة األسرة الزواج والطالق يف  هـ،    1438،  حممد بودالحة  / أحكام 
 )فاس: مطبعة فاس بريس(.   ص. 231م،  2017

 
حتقيق  هـ(؛    410  )ت بعدالعامري املكي    سراقةيب احلسن حممد بن حيىي بن  أل  /أحكام الوطء 

طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،    -.ل سدين  مكيآعادل  ،  حممد بن عبدهللا الشعار
 م؟  2020هـ،  1441

 
 /دراسة فقهية مقارنةي:  سالمالفقه اإل  حكام وطء الزوجة ابستخدام الوسائل احلديثة يف أ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439دمنهور: جامعة األزهر،   -حممد عبدالسميع يونس.
 

: دراسة مقارنة والطالق من خالل كتابه املنتقىاختيارات اإلمام الباجي يف كتاب النكاح  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -انيف علي العدواين.يف املذاهب/ 

 
الرابط: دار    - مرية البوطي.  /جرد و دراسة:  االستدالل على مسائل الزواج عند الشافعية

 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1441احلديث احلسنية، 
 

 ص.  65أمحد الزومان، حترمي الزوجة/ 
 هـ. 27/8/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 1439،  أمحد اعنونوالزواج ابملوظفة حممود، مع مراعاة ما هلا وما عليها يف مدونة األسرة/  

 )تطوان: مطبعة اخلليج العريب(. ص 173م،  2018هـ، 
 

كتاب النكاح  :  كتاب "شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي"الضوابط الفقهية املستخرجة من  
  2019هـ،    1441الشارقة: جامعة الشارقة،    -خلود بدر الزماانن.  /مجعاً ودراسة:  أمنوذجاً 

 (. ماجستري) .م
 

دراسة وحتقيق هـ ومقالته يف النكاح وبدعه/    1164العالمة احممد بن حيىي األزاريقي املتوىف  
الصاحل  عبدالعزيز  بن  احمللي،    -البعقيلي.  حممد  العلمي  اجمللس  املغرب:  هـ،   1441تزنيت، 

 م.  2020
 

اجلزائر: دار املرياث النبوي،    -سليمان بن سليم هللا الرحيلي.  /فقه النكاح والعشرة بني الزوجني
 م. 2020هـ،  1441

 
الكويت: ركائز   -خالد بن علي املشيقح.املختصر يف األنكحة واألطعمة واألميان والنذور/ 

 م. 2020هـ،  1441للنشر، 
 

بريوت: دار اللؤلؤة،    -صالح الدين علي العمر.  /مستجدات التدليس وأثره يف عقد النكاح
 م. 2020هـ،  1441

 
الطبية   إثباهتا  وطرق  النكاح  عيوب  أتصيلية  :والفقهيةمستجدات  فقهية  خالد    /دراسة 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -العون.
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 الطالق 

 

املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد ربيع كامل.: دراسة فقهية مقارنة/  اشرتاط الرمسية لصحة الطالق 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440

 
الشريعة   الطالق بني  القطريالتعسف يف  سهام    / مقرتحات وحلول  :اإلسالمية والقانون 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الدوحة: جامعة قطر،  -حسن بنية.
 

الفقه اإلسالمي واحملاكم الشرعية الفلسطينية يف الضفة الغربية:  التفريق بني الزوجني يف 
تونس: جامع    -صهيب إبراهيم أبو جحيشة.دراسة فقهية تطبيقية: التفريق ابإلرادة أمنوذًجا/  

 ص )دكتوراه(.  607م،  2020هـ،  1441الزيتونة، 
 

الطالق  املعاصر وعالجها من منظور اإل  يف   ظاهرة    –   1999زمنية    فرتة:  سالماجملتمع 
ميدانيةم:    2009 عبدالرؤوف.  /دراسة  صبحي  األزهر،   -عبدالرؤوف  جامعة  القاهرة: 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
هـ،   1440اجليزة: أصول للنشر،    -عبدهللا حممد حلمي عيسى.  /دراسة مقارنةفـُر ق النكاح:  

 م؟  2019
 

علي   /مسائل الطالق بني قانون األسرة القطري ومذهب اإلمام أمحد: دراسة فقهية تقوميية
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -مبارك املري.
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 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة

 

أحكام الرضاع بني املختصر اخلليلي ومدونة األسرة: دراسة يف ضوء الشروح املعتمدة عند 
م،   2017هـ،    1438،  الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة  -عبدالرمحن بلعكيد.املالكية/  

 .ص 143
 

الشارقة، الشارقة: جامعة    -صاحل حممد املشعري.  /األحكام الفقهية املتعلقة ابأُلخوة السببية
 (. دكتوراه) م 2019هـ،  1440

 
الزوجني القطري  :التحكيم بني  بقانون األسرة  تطبيقية مقارنة  فقهية  ايسر حممد    / دراسة 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -جابر.
 

مقارنة قانونية  فقهية  دراسة  الزوجني:  بني  مصطفى.  /التحكيم  حممد  دار    - ايسر  عم ان: 
  م. 2020هـ،  1441اجلنان، 

 
فيه/   واملهر  والفرقة  واجلمع  حقيقته  الزوجي:  الشقاق  يف  آل  التحكيم  حممد  بن  عبدهللا 

 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار احلضارة،  -، مزيدة ومصححة ومنقحة.2ط -خنني.
 

حصة    /القطريدراسة فقهية مقارنة ابلقانون  :  قضااي أسرية يف وسائل التواصل االجتماعي
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  - عبداهلادي الفهيدة.

 
 هأحكام الطفل وحقوق

 
الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/     - .أمحد بدوي هويديأحكام األوالد غري الشرعيني يف 

 .م2019هـ،  1441اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 
 هـ  1439جامعة األزهر بطنطا،   -األصل: رسالة دكتوراه 
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الفقه اإلسالمي للطفل يف  املالية  العجمي.: دراسة فقهية مقارنة/  األحكام   -حممد فهيد 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 
 

الرايض: دار عامل الكتب،    -أمحد بن محد البوعلي.  /إعالم األانم بعناية الطفل يف اإلسالم
 م. 2019هـ،  1441

 
علي  حق احلضانة بني السقوط أو االنتقال يف الشريعة اإلسالمية والقانون: حبث مقارن/  

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار احملجة البيضاء،   -ايسني احلاجي.
 

: أسبابه وطرائق عالجه/ مم املتحدةسالمية ومواثيق األالعنف ضد الطفل يف الشريعة اإل
، م  207هـ،    1438كربالء: العتبة احلسينية،    -عبداألمري جبار.أمل سهيل احلسيين، نصر  

 ص. 157
 

واإلانث الذكور  ختان  الفطرة  خصال  مقارنةمن  فقهية  دراسة  حلمي    /:  حممد  عبدهللا 
 م؟ 2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -عيسى.

 
  / (هـ   914ت  ) للونشريسي    "املعيار املعرب"نوازل الطفل ابلغرب اإلسالمي من خالل  

الكتامي وترتيب ودراسة مناذج خمتارة زينب  هـ،   1440فاس: منشورات مقارابت،    -.مجع 
 . ص 161م،  2019إيداع 

 
الرابط : مكتبة دار   -.مصطفى حملمدي الشرادي /الوضع الشرعي والقانوين للطفل القاصر

 . ص 363م،  2017، هـ 1438، السالم
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 احلالل واحلرام
 

  -سامي سيد حسبو.  /حق ويل  األمر يف تنفيذ املباح وتطبيقاته املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 

 
 728عبداحلليم بن تيمية )ت  أمحد بن    /احلالل واحلرام وبعض قواعدمها يف املعامالت املالية 

 ص.  40م،   2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة.
 

 الصيد والذابئح واألطعمة
 

اجلراد أحكام  إىل  بعد    /اإلرشاد  )ت  احلنبلي  الرٌَّجيحي  أمحد  بن  حتقيق   993حممد  هـ(؛ 
 م؟.  2020هـ،  1441مصطفى بن حممد صالح الدين القباين، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد    1174حممد هاشم بن عبدالغفور السندي احلارثي )ت    / فاكهة البستان

 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -جان بن عبدهللا النعيمي.
 )يف مسائل الذابئح والصيد(

 
  729برهان الدين إبراهيم بن عبدالرمحن بن الفركاح )ت    /املنائح لطالب الصيد والذابئح 

 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -حممد بن متعب الدهام. هـ(؛ حتقيق
 

 اجلناايت والعقوابت 

 
 

القطريأ ابلقانون  مقارنة  فقهية  دراسة  والعقوابت:  اجلرائم  الذكية يف ابب  األجهزة    /ثر 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الدوحة: جامعة قطر،  -عبداحلميد األمسر الرويلي.
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التحرش اجلنسي: دراسة مقارنة/   العبداملنعم.أحكام  بن سعدون  دار    -عبدالعزيز  القاهرة: 
 ؟ م 2020هـ،   1440الكتاب اجلامعي، 

 
النقود  على  الواقعة  اجلرائم  الكوييت/  أحكام  ابلقانون  مقارنة  فقهية  دراسة  عيد  :  خالد 

 )ماجستري(. م  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -فجري.
 

مقارنة/   فقهية  دراسة  السياسي:  أسود.االغتيال  غزال  الدعوة   -أمحد كمال  بريوت: كلية 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441اجلامعية للدراسات اإلسالمية، 

 
الوضعية والتشريعات  اإلسالمية  الشريعة  بني  لدى األحداث  اإلجرامية  خالد   /البواعث 

 م.  2020هـ،  1441اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  -عبدالعظيم أبو غابة.
 

 1440الشارقة: جامعة الشارقة،    -حنان حممد الزرعوين.  / التأصيل املقاصدي لعقوبة احلبس
 م. )ماجستري(. 2019هـ، 
 

اجلناايت والقضاء: دراسة  الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف ابب  الواجب ابلعدد يف  حتديد 
مقارنة محدي.جعفر    /فقهية  تكريت،    -صادق  جامعة  م    2020هـ،    1441تكريت: 

 )ماجستري(. 
 

بريوت:   -ايسني حممد ابهي.  /ختريج الفروع اجلنائية على األصول املالكية: مباحث خمتارة
 م.  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، 

 
 - سامل فرج علي.: دراسة مقارنة/  التداخل يف احلدود والعقوابت بني الشريعة والقانون اللييب 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 
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  1438، الدار البيضاء: أفريقيا الشرق -عروسي لسمر.التشريع اإلسالمي وتديني العقاب/ 
 .ص 239م،  2017، هـ
 

بقضاء   اجلنائي اإلسالمي جلناايت احلدود والقصاص معلًقا عليه  العليا  التشريع  احملكمة 
 1441اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية،    -أمحد حممود خليل.  / )سلطنة ُعمان(

 م.  2020هـ، 
 

والدية   القصاص  جناايت  املتحدة:  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلسالمي  اجلنائي  التشريع 
اإلسكندرية: دار   -خليل.أمحد حممود  / واألرش معلًقا عليها بقضاء احملكمة االحتادية العليا

 م.  2020هـ،  1441الكتب والدراسات العربية، 
 

الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية   اللفظي واإللكرتوين ابألشخاص واملؤسسات يف  التشهري 
 م؟ 2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -مصطفى عبدالغفار خليفة.مقارنة/ 

 
اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الكوييت:  تعارض وسائل اإلثبات وأثره يف احلكم  

مقارنة فقهية  العازمي.  /دراسة  خالد  املنيا،    -صالح  جامعة  م   2020هـ،    1441املنيا: 
 )دكتوراه(. 

 
والفقه/   القضاء  اجلنائي يف ضوء  الشواريب.التنفيذ  الكتب   -عبداحلميد  دار  اإلسكندرية: 

 م. 2019هـ،  1440والدراسات العربية، 
 

سارة   /جرائم األحداث: أسباهبا وسبل معاجلتها يف ضوء الفقه اإلسالمي والقانون القطري
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -عبدهللا املراغي.
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الدولية والتشريعات  الشريعة اإلسالمية واالتفاقية  العملة يف ضوء أحكام  تزييف  جرائم 
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار غيداء،  -األمحد.وسيم حسام الدين  /الداخلية

 
  - سامح سيد حممد.  /جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر يف ضوء الفقه والقضاء

 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار املعارف، 
 

حممد جرب  : دراسة مقارنة/  جرمية التحرش اجلنسي وعقوبتها يف التشريع اإلسالمي والقانون
 ص. 488م،  020هـ،  1441دار الكتب العلمية، وت: بري  -مجيل.

 

الفقه اإلسالمي مقارنة ابلقانون الوضعي و تطبيقاهتا املعاصرة مرفت   /اجلرمية السلبية يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -محدي أمحد.

 
الفقه والقانون الكوييت حممد طالل    / فقهية مقارنة: دراسة  جنح وجناايت األحداث بني 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.
 

  - السيد أبو احلمد رجب.  /احلبس االحتياطي يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات املقارنة
 ص.  495م،  2018هـ،  1439اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 
جمبل مطري   /الفقه اجلنائي اإلسالمي وقانون العقوابت الكوييت السببية يف جناية القتل يف  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -جمبل.
 

 1441عم ان: دار الفتح،    -.صالح حممود املعايطة  /الطرق احلُكمية يف قضااي األرش والدية
 م.  2020هـ، 

 قوانني، مناذج تطبيقات قضائية. فقه الدعوى، اإلجراءات األصولية، مالحق 
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هيفاء عبدالرمحن    /عذر االستفزاز الناتج عن التلبس ابلزان بني القانون والشريعة اإلسالمية
 م.  2017هـ،  1438القاهرة: دار النهضة العربية،  -الوقيان.

 
اإلنسانية النفس  على  العدوان  املصري  عقوابت  اجلنائي  ابلقانون  مقارنة  فقهية  دراسة   :
الفيوم: جامعة الفيوم،   -شيماء رمضان عبداألعلى.واالتفاقيات والقرارات واملواثيق الدولية/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

فهد خالد  : دراسة فقهية مقارنة/  هـ( يف اجلناايت واحلدود  478  فقه اإلمام اللخمي )ت
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
هـ،   1441القاهرة: دار النهضة العربية،    -حممد عبداملنعم حبشي.الفقه اجلنائي اإلسالمي/  

 ص. 250م،  2020

 
الرقمية مقاصدي  :املخدرات  منظور  من  وآاثرها  وحكمها  عبدهللا    /حقيقتها  عائشة 

 )ماجستري(. م 2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -السعدي.
 

واحلدود/   اجلناايت  يف  أصوهلم  الشافعية  فيها  خالف  اليت  مناحي  املسائل  عبدالعزيز 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.الشمري

 
األربعة يف   الزيدية واألئمة  املتفق عليها بني  : دراسة  اجلناايت واحلدود والقضاءاملسائل 

 م )ماجستري(.   2019هـ،    1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -عبدالرمحن سعيد عويس.  /حتليلية
 

ي/ سالمدراسة مقارنة ابلفقه اإل:  الزراعية  يراضولية اجلنائية عن جرمية البناء على األؤ املس 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -صفاء زكراي النشار.
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ي/ مجال عمر  سالم دراسة مقارنة ابلفقه اإل  : ولية اجلنائية عن عمليات حتول اجلنسؤ املس 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداحلميد.

 
الرايض: اجلمعية الفقهية    -عبدهللا بن سعد الرشيد.  /ياملسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالم

 ص.  630م،  2020هـ،  1441السعودية: دار التحبري، 
 

لأل ؤ املس  اجلنائية  الدوليةولية  اجلرائم  عن  االعتبارية  القانون  :  شخاص  بني  مقارنة  دراسة 
 2018هـ،    1439األزهر،  القاهرة: جامعة    - حممد السيد إبراهيم.ي/  سالموالفقه اإل  ياجلنائ

   م )ماجستري(.
 

  : دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعيةالفساد وسبل مكافحتهموسوعة  
 م.  2020هـ،   1441القاهرة: دار الفكر والقانون،  -حامت حممد السيد. /العربية والعاملية

 

 (السري )فقه

 
 

  - نوح حممد الفضول.: دراسة أصولية تطبيقية/  املسلمنيأثر املقاصد الشرعية يف أحكام غري  
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438عم ان: اجلامعة األردنية، 

 
والقضاء واألطعمة  والعقوابت  العبادات  يف  ابلكافر  املسلم  عالقة  بن   /أحكام  عيسى 

 م.  2020هـ،   1441الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،  -سليمان العيسى.
 
النوازل الفقهية يف :  البالد من احلاكم وتطبيقاهتا املعاصرة  ألحكام الفقهية املتعلقة خبلو  ا

م،   2020هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدهللا الوردي. /مناطق الصراع 
 ص. 456
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املسلحة يف  التنظيمات  اإلأضوء    تصرفات  الفقه  فقهية  ي:  سالمحكام   / معاصرةدراسة 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440دمنهور: جامعة األزهر،  -حممود حسن عبدالغفار.

 
واملمارسة املذاهب  يف  دراسة  اإلسالمي:  التاريخ  يف  يوسف    /اجلهاد  ترمجة  بونر؛  مايكل 

 م.  2020هـ،  1441الدار البيضاء: مؤمنون بال حدود،  -حراق.
 

إشراف بسام اجلمل؛ وآخرون؛  املنجي األسود  اصرة/  اجلهاد يف املدوانت الفقهية القدمية واملع
م،   2018  هـ،  1439  الرابط؛ بريوت: مؤسسة مؤمنون بال حدود،   -تنسيق أنس الطريقي.

 .ص 438
 

الدار البيضاء: مؤسسة اإلدريسي   -سعيد إمساعيل صيين.عالقة املسلمني بغري املسلمني/  
 . ص 80، 111م،  2017، هـ 1438، الفكرية لألحباث والدراسات 

 
قواعد فقه العالقة مع اآلخر الدين: دراسـة يف ضـوء النص اإلسـالمي واملسـيحي: احلقوق 

 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الروافد،  -حيدر حب هللا. /السياسية تطبيًقا
 

 م.  2017هـ،  1438القاهرة: دار املعارف،  -أمحد الطيب. / مفهوم اجلهاد يف اإلسالم
 

أبو ظيب: منتدى    -أمحد عبادي.  / السلم يف اإلسالم: مبادئ التأصيل وآليات التعزيزمفهوم  
 م. 2020هـ،  1441تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة، 

 
جنيب    /النظر املصلحي يف السرية النبوية من خالل هديه صلى هللا عليه وسلم يف اجلهاد

 . م 2020هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث،  -.الطيب
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 النظم اإلسالمية
 

 الشريعة اإلسالمية

 

التشريعي   الفكر  يف  والتحوالت  األورويب  القانون  استقبال  اإلسالمي:  التشريع  إحياء 
ليوانردو دوود؛ ترمجة بدر  م(/    1952  –  1875اإلسالمي يف مصر يف الفرتة ما بني )

م )أصله رسالة    2020هـ،    1441  بريوت: مركز هنوض للدراسات والنشر،  -.الدين مصطفى
 دكتوراه(. 

 
 -.بودوان دوبريه؛ ترمجة حممد احلاج ساملمفهوم متعدد/    :الشريعة من املصادر إىل املمارسة

  2019  هـ،  1440  الدار البيضاء: مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية، 
 . ص 262م، 
 

ص.    113م،    2019،  هـ  1440،  حممد أحمزون  /؟اإلسالميةماذا خسر العا  برتك الشريعة  
 )الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة(.  

 
، ر البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدةالدا  -حممد األزهر. مدخل إىل أحكام الشريعة اإلسالمية/  

 . ص 340، م 2017هـ،  1438
 

،  هـ  1439،  أكادير: دار العرفان  -حسيين مصطفى.  /املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
 .ص 162م،  2018

 
  2018،  هـ  1439،  أكادير: دار العرفان  -حيىي بوهكو.مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية/  

 . ص 156م، 
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النظم اإلسالمية: دراسة حتليلية العثمانيني من  الشمري.  /موقف  بنت سراي  مكة    -مها 
 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
الزحيل  سالمية يف النظم اإل الدكتور وهبة  إمام.  /دراسة حتليليةي:  فكر    - مدحت عبدهللا 

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

 النظام السياسي يف اإلسالم )عام(

 

القاهرة: جامعة   -أسامة حممود عبدالصمد.ي/  سالمالفقه اإل  ضراب يف املتعلقة ابإل  األحكام
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 

 
عم ان: مؤسسة الوراق    -سامي أمحد سيد.أصول املعارضة السياسية يف الفقه اإلسالمي/  

 ؟م 2020هـ،  1441للنشر، 
 

تومرت/   ابن  فكر  يف  والسياسة  اإلدريسياإلمامة  للثقافة   -.علي  امللكي  املعهد  الرابط: 
 ص. 277م،  2017، هـ 1438، األمازيغية

 
السياسية املمارسة  يف  مقاالت  السياسي:  الزهراين.  /الرشد  أمحد  دار    -حممد  إستانبول: 

 م. 2020هـ،  1441األصول العلمية، 
 

ركاء،  سلطنة ع مان: مؤسسة بصرية للنشر؛ ]ب  -أمحد بن سعود السيايب.  /الشورى يف اإلسالم
 م. 2020هـ،  1441[، مان : مكتبة خزائن اآلاثرع  
 

يف  للحق  الدستورية  يف :  االنتخاب  الضماانت  مقارنة  الدستور   دراسة  والفقه   يالقانون 
   م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -فؤاد حممد النادي.اإلسالمي/ 
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عاشور ابن  عند  السياسي  مقارنة  :الفقه  فقهية  أمحد.  /دراسة  احلسن  ظفر    -عبداحلميد 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440الشارقة، الشارقة: جامعة 

 
؛ هـ(  911ت  ) ي  السمهودعلي بن عبدهللا  نور الدين    /مورنصيحة والة األ  اللؤلؤ املنثور يف 

 م )ماجستري(.   2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -أسامة أمحد عيد.  حتقيق ودراسة
 

: دراسة حتليلية/  األحكام السلطانيةاملسائل املتفق عليها بني الزيدية واألئمة األربعة يف  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -مصطفى طلعت اجلرجاوي.

 
الوضعي/   والقانون  اإلسالمي  النظام  يف  احلرية  الصديق مفهوم  سالمة،  بن  عبدالرحيم 

 . ص 171م،  2019، هـ 1440، : اجلمعية املغربية للتضامن اإلسالميالرابط -.بوعالم
 

الفقه االسالمي دراسة شرعية وقانونية مقارنة للدستور يف  العامة  صالح    /النظرية  سالم 
 ص. 486م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار النهضة العربية،  -حممد علي.

 
 السياسة الشرعية

 

: املعاصـــرةأحكام الســـياســـة الشـــرعية يف تعدد األحزاب اإلســـالمية يف الدولة اإلســـالمية  
، الدار العاملية لتقنية املعلومات القاهرة:  -.2ط  -إبراهيم ثروت عافية.دراســـــة حتليلية نقدية/ 

  ص. 440 م، 2020هـ،   1441
 

 (؛ هـ  1214ت  )حممد بن حسني بريم    / رسالة يف السياسة الشرعية املطابقة للقواعد الفقهية
 م. 2020هـ،  1441الكلمة،  القاهرة: دار  -.حفيانحسن مساعيل إ حتقيق

 " حمققة، فلعلها نفسها.سالة البريمية يف السياسة الشرعيةسبق صدور "الر 
 



100 
 

 1441املنيا: جامعة املنيا،    -صاحل مشعل املقرن.  /السياسة الشرعية وفقه األقليات املسلمة
 م )ماجستري(. 2020هـ، 

 
 ص  194م،    2019،  هــ  1440،  احلسني العمريشالسياسة الشرعية والوالايت الدينية/  

 )فاس: مطبعة وراقة بالل(. 
 

  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :قاعدة اعتبار مآالت األفعال وأثرها يف ضبط األمن الداخلي
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -علي مصبح املقبايل.

 
  / قاعدة تقييد املباح وسبل االستفادة منها يف السياسة الشرعية مع التطبيق يف دولة الكويت

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  - جواهر سامل اهلاجري.
 

عمرو وليد    /مساءلة احلكام يف الفقه املالكي: دراسة وصفية نقدية يف السياسة الشرعية
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -السر.

 
الشرعية السياسة  يف  )ت    /مقاالت  خالف  مشيخة    -هـ(.  1375عبدالوهاب  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1441األزهر، جملس حكماء املسلمني، 
 

استثمار كلي املصلحة وتطبيقاته :  النظر املصلحي واملنهج الكلي يف فقه السياسة الشرعية
أمنوذًجاالسياسية   اجلوين  الفقيه  /عند  سلطان  الغين  للبحوث   -.عبد  مناء  مركز  بريوت: 

 م.  2020هـ،  1441والدراسات، 
 

 العالقات الدولية

 

اإلاآل السيادة  تغري  على  املرتتبة  م:  قليميةاثر  الدويلقدراسة  القانون  بني  والفقه    ارنة 
   م )دكتوراه(.   2018هـ،    1439األزهر،  القاهرة: جامعة    -عزة عبدالفتاح عكاشة.ي/  سالماإل
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بالل األحكام الفقهية املتعلقة ابلالجئني: دراســــــــة مقارنة: الالجئون الســــــــوريون أمنوذًجا/  

 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار العصماء،  -.املعايطة عبدالرحيم
 

مقارنة بني الفقه دراسة  :  ثناء النزاعات املسلحةأهيئات الطبية والدينية  للاحلماية الدولية  
  2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -مروة حممد امللواين./  والقانون الدويل  يسالماإل

 م )ماجستري(. 
 

  /العام  والقانون الدويل  يسالمدراسة مقارنة بني الفقه اإل:  شروط صحة املعاهدات الدولية
 )ماجستري(.م  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء عزت صيام.

 
إمساعيل أمحد الضوابط الشرعية للمعاهدات الدولية: دراسة يف الفقه السياسي اإلسالمي/  

 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -حممد.
 

الدولية و  التنمية وحقوق اإلآ العقوابت  العريب  نسان يف اثرها على  دراسة تطبيقية :  العا  
هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد عبدالستار نصار. اإلسالمية/  مقارنة ابلشريعة  

   م )دكتوراه(. 2018
 

السياسية والواقعية  الدينية  املثالية  بني  السياسية  الدولية  السيد    /العالقات  حممد  مجال 
 م؟ 2019هـ،  1440الرايض: مكتبة الشقري،  -ضلع.

 
الشارقة:    -خالد شراين عربة.  /ولية يف فقه القاضي أيب يوسف يف حالة الس لمالعالقات الد

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440جامعة الشارقة، 
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ي/ سالمدراسة مقارنة ابلفقه اإل  العام:  ضوء القانون الدويل  لنهر النيل يف   النظام القانوين
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -حورية فكري اخلضري.

 
 النظام املايل يف اإلسالم

 ينظر أيًضا: املعامالت
 

يد بن خمَلد بن زجنويه )ت  /األموال  . هـ( 251تصنيف مح 
   هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
يف  العجز  لتمويل  الشرعية  للدولة  البدائل  العامة  فقهية:  املوازنة  السيد سامية    /دراسة 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالرافع.
 

أبو بكر عبدالقادر   /التعليل ابحلكمة وأثره يف أحكام مصادر إيرادات الدولة يف اإلسالم
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -أبو بكر.

 
العمل  ا املالية على مؤسسات  الكويتيةلرقابة الشرعية  دراسة فقهية تطبيقية يف    :اخلريي 

 1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -محد خالد العوض.  /بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف
 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

  - نور العزب علي حسن.اإلسالم/  ضوء    طرق عالجه يف   ،مظاهره  ،سبابه: أالفساد املايل
 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438: جامعة األزهر، أسيوط

 
 احلِّسبة )األمر ابلعروف والنهي عن املنكر(.

 

القصص  سورة  يف  السلمي.  /احلِّسبة  نقا  بن  القرى،   -عبدالعزيز  أم  جامعة  املكرمة:  مكة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441



103 
 

 
 النظام اإلداري يف اإلسالم

 

العقد اإلداري: دراسة مقارنة ابلقانون الكوييت/   التدليس يف  الفقهية املرتتبة على  اآلاثر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،  -خالد محد الصواغ.

 
ميثة حممد    /دراسة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية   :أحكام اجلنسية يف القانون القطري

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الدوحة: جامعة قطر،  -املري.
 

ة،  يديب: دائرة الشؤون اإلسالم  -انصر عيسى البلوشي.  /أخالقيات املوظف يف شريعة اإلسالم
 ص.  35م،  2019هـ،  1440

 

داود سلمان بن  احلوكمة وتطبيقاهتا على التدقيق والرقابة الشرعية: دراسة أتصيلية فقهية/  
البشائر اإلسالمية،    -عيسى. ص )أصله رسالة    360،  م  2020هـ،    1441بريوت: دار 

 دكتوراه(. 
 

حممد    /قراءة يف شهادة اثنني من أكرب علماء الغرب:  مبادئ اإلدارة الرشيدة يف اإلسالم
 ص. 208م،  2020 هـ، 1441القاهرة: دار السالم،  -املاضي.احملمدي 

 
العقدية للمعرفة  عبداملعطي حممد    /املقدمة يف اإلدارة اإلسالمية: أتصيل نظري وتطبيقي 

الصواحلة. أمحد  أيوب  مسودة،  عبدالعزيز  مازن  وائل،    -عساف،  دار  هـ،   1441عم ان: 
 م.2020

 
راشدة مقاصدية  حكامة  حنو  اإلداري:  للتدبري  املقاصدي  هنوش.  /املنظور   - عبداجلليل 

)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛    -م.  2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  
89.) 

https://www.arrabita.ma/download/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%ad%d9%88/
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دراسة   العام:  املوظف  الوضعيةموسوعة  واألنظمة  اإلسالمية  الشريعة  بني  أمحد   /مقارنة 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الفكر والقانون،  -مصطفى الشربيين.

 
 النظام القضائي يف اإلسالم )عام(

 

: دراسة فقهية مقارنة أثر الصلح يف حل املنازعات سواء لألشخاص العاديني أو االعتباريني
 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -صاحل املري.محد  مع القانون الكوييت/  

 
اململكة  املظا  يف  لديوان  اإلدارية  واملبادئ  األحكام  والفقهية يف  األصولية  القواعد  أثر 

مشرف بن هـ: دراسة نظرية تطبيقية/    1439هـ إىل    1429العربية السعودية لألعوام من  
 م. )ماجستري(.   2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -عبدالرمحن الَعمري.

 
الرايض:    -عبدهللا بن حممد آل خنني.القضائية يف الشهادة والكتابة واليمني/    إجراءات البينة 
 م.  2020هـ،  1441دار احلضارة، 

 
مصر: دار   -أمحد بن عبدالكرمي البدراين.  /فقهية مقارنةاختالف األحكام القضائية: دراسة  

 دكتوراه(. م )أصله رسالة  2020هـ،  1441البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، 
 

اإلسكندرية: دار الكتب   -عبداحلميد الشواريب.اإلخالل حبق الدفاع يف ضوء القضاء والفقه/  
 م. 2018هـ،  1439والدراسات العربية، 

 
والفقه/   القضاء  ضوء  يف  التفتيش  الشواريب.إذن  الكتب   - عبداحلميد  دار  اإلسكندرية: 

 م. 2018هـ،  1439والدراسات العربية، 
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ألواح جزولة والتشريع اإلسالمي: دراسة ألعراف قبائل سوس يف ضوء التشريع اإلسالمي/ 
 . ص 382م،  2017، هـ 1438، الرابط: دار األمان -.هـ( 1404)ت  احممد العثماين

 
رشدي    /انعزال وعزل القاضي يف الفقه اإلسالمي وقانون السلطة القضائية: دراسة مقارنة

 ص.  288، م 2019هـ،  1441اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -شحاتة أبو زيد.
 

الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي   بناء األحكام القضائية على الظن: دراسة مقارنة بني 
هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -عبدالرمحن حممد جناحي. /وموقف القانون القطري منه

 م )ماجستري(. 2020
 

: دراسة  األحكام القضائية وأشكاله بني الفقه اإلسالمي والقانون الكوييتحتكيم العرف يف  
مقارنة/   القحطاين.أتصيلية  صنهات  املنيا،    -مبارك  جامعة  م   2019هـ،    1440املنيا: 

 )ماجستري(. 
 

هـ،    1441القاهرة: الدار العاملية للكتاب،    - يوسف زكراي عيسى.التحكيم فقًها وتشريًعا/  
 م؟  2020

 

اإلسالمية/   الشريعة  يف  خنني.التحكيم  آل  حممد  بن  ومصححة 2ط  - عبدهللا  مزيدة   ،
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار احلضارة،  -ومنقحة.

 
والتشريع    :التقاضي املالكي  املذهب  ضوء  يف  مسطرية  دراسة  السلطتني:  بني  السلطة 
بلعكيد.املغريب/   لت  -عبدالرمحن  املغربية  الشركة  البيضاء:  الكتاب الدار  ، هـ  1439،  وزيع 

 .ص 317م،  2018
 



106 
 

مسألة تتعلق ابلشؤون    ثالثونالتقاضي ومسائل جدلية: مسائل تناقش يف اإلعالم اجلديد:  
هـ،    1441عبدهللا بن حممد الشمراين،    /وسائل التواصل  يف القضائية والقانونية مما يُناقش  

 ص )كتاب إلكرتوين(.  300م،  2020
 

 1223)ت    حممد بن عيسى بن أصبغ بن املناصف األزديتنبيه احلكام على مآخذ األحكام/  
 م. 2020هـ،  1441تونس: دار املالكية،   -.إعداد عبداحلفيظ منصورهـ(؛ 

 
اإلسالمي الفقه  وأحكام  املرافعات  قانون  يف  فيه  الطعن  وطرق  املدين  القضائي   /احلكم 

 . م2020هـ،    1441القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،    -.عبدهللا عبداحلي الصاوي
 

عبداحلي الرائد يف آداب املوثق وأحكام الواثئق املستخرج من منهج الونشريسي الفائق/  
 )تطوان: مطبعة تطوان(.   ص. 155م،  2017، هـ 1438، اليمالحي

 
القاهرة: دار النهضة    -حممد عبداملنعم حبشي.الرجوع عن الشهادة وأثره يف أحكام القضاء/  

 ص.  54م،  2020هـ،  1441العربية، 

 
مالءمة   على  القضائية  اإلأالرقابة  يف عمال  االستثنائية  دارة  يف:  الظروف  مقارنة   دراسة 

 1440القاهرة: جامعة األزهر،    - أمحد السيد اجلرابن.ي/  سالموالفقه اإل  يالقانون الوضع
 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

حممد    /دراسة حتليلية فقهية  : 56برقم    م   1934  -  1933القصر العديل سنة    سجل  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441، جامعة مرمرةإستانبول:   -براء احلنبلي.
دمشقواملقصود:   يف  الشرعية  حتليلية:  السجالت  فقهية  عبداحملسن :  دراسة  القاضي  ل  سجِّ
   .امنوذجا  (م 1969 هـ، 1389 ت )األسطواين 

 والقضاء فيها على املذهب احلنفي.
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القاض التقييد واإل  يسلطة  املالية  طالق يف بني  املعاوضات  فقهية مقارنة :  عقود    / دراسة 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  - أمساء جابر الشيمي.
 

هناء    /دراسة فقهية مقارنة:  سرةحكام األأمنازعات    طالق يف بني التقييد واإل  يالقاضسلطة  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر،  -.سيد عبداحلليم

 
عبدهللا عبدالرمحن    / السوابق القضائية يف عقود املعاوضات التجارية: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1441املكرمة: جامعة أم القرى، مكة  -الشهري.
 

البداية أهل  وإرشاد  النهاية  أهل  لتذكار  اهلداية  الورديغي   /مشس  عبدالكرمي  بن  عبدالقادر 
درعا، سوراي: دار نور حوران،    -هـ(؛ حتقيق حممود حممد خلف .  1313الشفشاوين )ت  

 م. 2019هـ،  1441
 املذاهب األربعة وغريها()وهي يف القضاء على 

 
اإلسالمي الفقه  يف  السماعية  والتجاري  :  الشهادة  املدين  اإلثبات  بقانون  مقارنة  دراسة 

 (. دكتوراه )  م  2019هـ،    1441الشارقة: جامعة الشارقة،    -عائشة عيسى الشحي.  /اإلمارايت
 

شهادة اللفيف بني األصالة وحتدايت العصر: دراسة وتعليق يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي  
،  الرابط: دار األمان  -علي تروال بن احلسن.والواقع العملي والعمل القضائي والقانوين/  

 . ص 147م،  2018، هـ 1439
وقائع أو حقوق  يعتمد عليهم يف إثبات   جمموعة شهود )اللفيف مبعىن اجلمع، واللفيف العديل  

 (. ال ميلك أصحاهبا يف الغالب وسائل إثبات خاصة
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الرايض:    -حممد بن حممد احلسام.  /الفراسة وأثرها يف القضاء والتحقيق اجلنائي والفتوى
 م. 2020هـ،  1441اجلمعية العلمية القضائية السعودية، 

للقضاء،    -األصل: رسالة دكتوراه   العايل  الفراسة يف   1439املعهد  أثر  بعنوان:  هـ وكانت 
 .القضاء والفتوى

 
 / قرينة الصحة وتطبيقاهتا يف إجراءات اخلصومة املدنية: دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي

 . م2020هـ،    1441القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،    -.عبدهللا عبداحلي الصاوي
 

أليب عمران موسى بن عيسى املغيلي   /التسجيالت والعقود وتصرف القاضي والشهودقالئد  
 هـ(. 883املازوين )ت 

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أمحد بن بله بوهران يف اجلزائر، 
 

احلنبلي املذهب  التمييز على خالف  العمل يف حماكم  عليه  إبراهيم  يصل  ف  /ما جرى  بن 
 م.  2020هـ،   1441الرايض: اجلمعية العلمية القضائية السعودية: دار احلضارة،  -.الناصر

 
اإل العدل  الدوليةحمكمة  يف :  سالمية  احملكمة  ملشروع  وأتصيلية  حتليلية  الفقه   دراسة 

  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالغفار عبدالكرمي جوندل./ والقانون الدويل  يسالماإل
   م )دكتوراه(. 2018هـ، 
 

دراسة مقارنة بني :  ثر العقودأضوء مبدأ نسبية    ىل الغري يف إمدى امتداد اتفاق التحكيم  
هـ،   1440طنطا: جامعة األزهر،    -فتحي حممد الفقي.ي/  سالموالفقه اإل   القانون املدين

  م )ماجستري(. 2019
 
القاضؤ مس  والقانون    يسالمالفقه اإل  دراسة مقارنة يف :  خطائه املهنيةأاملدنية عن    يولية 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -مصباح عبدهللا السيد.ي/ الوضع
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التقنيات احلديثة يف التحقيق وحجية االعرتاف الناتج عنه يف الشريعة  مشروعية استخدام  

النور.  /اإلسالمية: دراسة حتليلية مقارنة أبو  نور انصر  اجلامعة اإلسالمية،  غزة:    -للباحثة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
 1440مكة املكرمة: املؤلف،    -عبدهللا بن حسني املوجان.  /معجم مصطلحات كتب القضاء

 م.  2019هـ، 
 

مجعه أمحد    /مفيد القضاة يف أصول احملاكمات على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل
 م.  2020هـ،  1441البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، مصر: دار  -بن عبدالكرمي البدراين.

 
 النظام االجتماعي يف اإلسالم

 

: دراسة فقهية مقارنة مع التطبيق على جلان اإلغاثة األحكام الفقهية للجان اإلغاثة اخلريية
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -مرضي رجا العازمي.الكويتية/ 

 
 هـ،  1438،  علي زروقيالتأصيل الشرعي للعمل االجتماعي: مقاربة أصولية مقاصدية/  

 )وجدة: مكتبة قرطبة(.  ص. 203م،  2017
 

اإلسالم/   حضارة  يف  االجتماعي  النظام  اخلويل.تشكيل  حممد  املؤلف،    -بسيوين  مصر: 
 م. 2020هـ،  1441

 
اجملتمع يف  ودورها  اإلسالمية  اخلريية  نقدية :  اجلهات  أتصيلية  فقهية  قطر    :دراسة  دولة 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -حممودة حممد كرمي. / أمنوذجاً 
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اإلسالم/   اخلاصة يف  االحتياجات  محزة.حقوق ذوي  بن  األمان  -مصطفى  دار  ،  الرابط: 
 ص.  134م،  2019، هـ 1440

 
مقاصدي/   منظور  من  والتنمية  االجتماعية  جلون.الرعاية  بن  دار   -عبدالرحيم  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1441الكلمة، 
 

االجتماع احلديثة  يف   يالعقد  املدنية  اإل:  الدولة  الفقه  بني  مقارنة  فقهية   ي سالمدراسة 
الوضع سعيد.ي/  والقانون  حممد  األزهر،    -شريف  جامعة  م    2017هـ،    1438دمنهور: 

   )دكتوراه(. 
 

،  حممد الطريباق اليدري الفتاوى االقتصادية وأثرها يف التكافل من خالل نوازل بن رشد/  
 )الرابط: مطبعة جودة(.  ص. 154م،  2017 هـ، 1438

 
 حقوق اإلنسان

 

حممود بسيوين؛ ترمجه عن األملانية حممد  حقوق اإلنسان بني الكونية واملشروعية اإلسالمية/  
 م.  2020هـ،  1441بريوت: منشورات اجلمل،  -املهذيب.

 
مسفر بن علي    /مقاصد الشريعة اإلسالمية مقارنة ابملواثيق الدوليةحقوق اإلنسان يف ضوء  

 م.  2020هـ،  1441، مركز البحوث والتواصل املعريفالرايض:  -.القحطاين
 

عم ان: دار    - .عباس الدليميحقوق اإلنسان يف الفكر اإلسالمي: دراسة أكادميية معاصرة/  
 م.  2020هـ،  1441كفاءة املعرفة، 
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  والقانون الدويل   يسالمدراسة مقارنة بني الفقه اإل:  نسان اخلاصة ابملهاجرينمحاية حقوق اإل
حممد.  /العام الدين  بدر  الدين  جامعة    -كمال  م    2019هـ،    1440األزهر،  القاهرة: 

 )دكتوراه(. 
 

  1438القاهرة: دار محيثر للنشر،    -حممد عبدهللا شاهني.  /مساحة اإلسالم يف حقوق اإلنسان
 ص. 176م،  2017هـ، 
 

 2017هـ،    1438ي،  مجال اهلامشمعا  الرمحة يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم: أبعاد رحبة/  
 لينا(.  الرابط: مطبعةص. ) 147م، 

 
 املذاهب الفقهية )الفقه املقارن( 

 
 املذاهب الفقهية )عام(

 
األربعة األئمة  عند  األحكام  آايت  تفسري  يف  االختالف  ومظاهره  :أثر  صربي    /أسبابه 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالباقي عالم.
 

: دراسة فقهية مقارنة تطبيًقا على سورة آل عمرانأثر املذهبية يف تفسري آايت األحكام  
األربعة/   املذاهب  الفيوم  - صابرين عشري حتيف.يف ضوء  جامعة  هـ،    1441،  ،  الفيوم: 

 م )ماجستري(. 2019
 

األحكام  أدلة  من  املرام  بلوغ  من خالل  الفقهاء  اختالف  يف  وأثرها  األحكام  أحاديث 
 . للحافظ ابن حجر
 هـ،... 1441املنيا، دراسته يف جامعة 
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االختالف الفقهي بني املالكية والظاهرية يف كتاب "اإلشراف على نكت مسائل اخلالف" 
 1440تكريت: جامعة تكريت،    -هنال مقصود عويف.هـ(/    422لعبدالوهاب املالكي )ت  

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

يرهم عن االبتداع الشائع  قتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذلال   إيقاظ مهم أويل األبصار
صاحل بن حممد    /يف األمصار من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء األعصار

املنصورة: دار    - .حتقيق مشهور بن حسن آل سلمانهـ(؛    1218)ت  نوح العمري الفالين  
 م. 2020هـ،  1441اللؤلؤة، 

 
فتح القدير للعاجز  "كتابه    يف   ياهلمام احلنفراء الفقهية للعالمة كمال الدين بن  ترجيحات اآل

الفقه   املذاهب الستة يف   راء غريه من علماءمقارنة آب  ،مام املرغيناينشرح اهلداية لإل   ":الفقري 
 ا.مجعا ودراسة وتعليقً ي: سالماإل

 هـ،... 1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  سنوي الشهري ابلب  ،  وينَ م  لدُّ حسن بن نصوح ا  / جامع املذاهب ملا فيه من اختالف املذاهب
، الكويت: دار فارس،    -. براهيمإمحد  أحتقيق عمر مصطفى  هـ(؛    1087)ت    1441حويل 
 م.  2020هـ، 

 
أليب احلسن علي بن عمر بن القص ار    /عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار

الكويت: أسفار لنشر نفيس   -.أمحد بن عبدالسالم مغراويهـ(؛ حتقيق    397املالكي )ت  
 مج )أصله رسالة دكتوراه(.  6م،  2020هـ،  1441الكتب والرسائل العلمية،  

 ( وخارجه املالكي يف اخلالف داخل املذهب )
 

احلسن بن نصوح الدُّم نوي )ت بعد    /فية والشافعيةجممع املذهبني: يف اخلالفيات بني احلن
 م 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم. 1087
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 )هذا بدل معلومة سابقة( 
 
من مشايخ  جمموعة /اتأحكام األحوال الشخصية والعقار  :ر جملة األحكام الشرعيةاضِّ حم  

  هـ(؛ كتبها   1389)ت    حممد العزيز جعيط  حتت رائسة شيخ اإلسالم املالكي ،  اجلامع األعظم
  - .بداهلادي البليشع  ،نور الدين اجلالصي؛ حتقيق  املفيت احلنفي ابلقريوان حممد الصادق بليش

   جـ. 4م،  2020هـ،  1441تونس: دار املازري، 
 . وحدة لفقه املذهبني املالكي واحلنفيواد األحكام الشرعية املوتقنني ملضبط 

 
هـ،   1441دمشق: دار الفكر،    -حممد سعيد رمضان البوطي.  /حماضرات يف الفقه املقارن

 ص. 208م،  2020
 

ابن مسعود رضي هللا عنه: كتاب   اجلليل  للصحايب  اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه  خمالفات 
 1440تكريت: جامعة تكريت،    -علي كرمي.عمار    /العبادات أمنوذًجا: دراسة فقهية مقارنة

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

 املسائل اخلالفية بني احلنفية والشافعية.
 هـ،... 1440دراسته يف جامعة املنيا، 

 
للزخمشري )ت   الفقهي  احلنفية    538املنهج  بني  اخلالفية  املسائل  "رؤوس  هـ( يف كتابه 

مقارنة دراسة  حاضر    /والشافعية":  تكريت،    -فاضل.إكرام  جامعة  هـ،    1440تكريت: 
 م )ماجستري(. 2018

 
 /املسائل اليت ال نص فيها: دراسة فقهية مقارنة  ]يف[موافقات اإلمام أمحد لإلمام أيب حنيفة  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،  -حممد رشيد مصطفى.
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املسائل االجتهادية: دراسة فقهية    موافقات اإلمام أشهب مع اإلمام الشافعي الفقهية يف 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،  -حممد أمحد عطية.  /مقارنة

 
أليب إسحاق إبراهيم بن علي    /النكت يف املسائل املختلف فيها بني الشافعي وأيب حنيفة

الرسالة العاملية،  دمشق: دار    -هـ(؛ حتقيق زكراي عبدالرزاق املصري.  764الشريازي الشافعي )ت  
 مج. 4م،  2019هـ،  1441

 
 الفقه احلنفي:

 
 الكتب القدمية

 
هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن سامل بن    430أليب زيد عبيدهللا بن عمر الدبوسي )ت    / األسرار

 م.  2020هـ،  1441اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -رجا التميمي.
 واالعتكاف.دراسة وحتقيق كتاب الصوم وصدقة الفطر 

 
حتقيق حممد مطيع هـ(؛    970)ت    بن جنيم  زين الدين بن إبراهيم بن حممد   / األشباه والنظائر

 ص. 600م،  2018هـ،  1439دمشق: دار الفكر،  -.7ط -احلافظ.
 هـ(1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت  /وحباشيته: نزهة النواظر على األشباه والنظائر

 احلنفي.وهو يف الفقه 
 

هـ(؛   543ركن الدين عبدالرمحن بن حممد بن أمريويه الكرماين )ت  اإليضاح يف الفقه احلنفي/  
 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم.

 
اهلداية/   )ت  البناية شرح  العيين  أمحد  بن  حممود  الدين  صاحل    855بدر  أمين  حتقيق  هـ(؛ 

 مج. 13م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، بريوت:  -شعبان.
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أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار/  

  1441الكويت: دار فارس،    -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم.  1190احلنفي )ت  
 م.  2020هـ، 

 هـ(   1088حممد بن علي احلصكفي، ت   /وجامع البحارالدر املختار شرح تنوير األبصار )
 

بن أيب العز    علييب احلسن علي بن  أل  /التهذيب لذهن اللبيب يف األلغاز الفقهية احلنفية
 م 2020هـ،    1440. إستانبول: دار السم ان،  ، حتقيق حممد وائل احلنبليهـ(  792)ت    احلنفي

 
؛ حتقيق  هـ(  565)ت    الكرماين  يرشيد احلنفاملفاخر بن عبدال  أيبحممد بن    / جواهر الفتاوى

 م.  2017هـ،  1438عم ان: دار أجمد،  -صاحل حممد النعيمي.
 

النسفي )ت    /حصر املسائل وقصر الدالئل أبو حفص عمر حممد  الدين  هـ(؛    537جنم 
 م. 2020هـ؟،  1441دمشق: مكتبة دار الفجر،  -حتقيق عماد قدري العياضي.

 العنوان: شرح منظومة اخلالف يف الفقه احلنفي.يف أعلى 
 

املرغيناين لإلمام  الفقه احلنفي  احلمزاوي،    /مخس رسائل على كتاب اهلداية يف  للعمادي، 
طنجة؛ بريوت: دار احلديث    -اللكنوي، املطيعي؛ اعتىن هبا وعلق عليها حممد عبدهللا الشعار.

 م؟. 2020هـ،  1441الكتانية، 
 

لنجم الدين أيب إسحاق إبراهيم بن علي الطرسوسي   /شرح الفوائد الفقهيةالدرة السنية يف  
 1441عم ان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق عمار عبداحلافظ الكبيسي.  758احلنفي )ت  

 م.  2020هـ، 
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 854أليب البقاء أمحد بن الضياء القرشي احلنفي )ت    /الضياء املعنوي شرح مقدمة الغزنوي
م،   2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد مصطفى اخلطيب.هـ(؛ حتقيق  

 مج.3
  .يف فروع احلنفيةشرح املقدمة الغزنوية 

 
هـ(؛   1014علي بن سلطان حممد القاري اهلروي ) فتح ابب العناية بشرح كتاب النقاية/  

غدة. أبو  عبدالفتاح  بن  سلمان  إبخراجه  اعتىن  غدة؛  أبو  عبدالفتاح  دار  ال  -حتقيق  قاهرة: 
 م. 2020هـ،  1441السالم، 

 
  1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    / كشف اخلطاير عن األشباه والنظائر البن جنيم

الضوحيي. إبراهيم  بن  أمحد  حتقيق  يف    -هـ(؛  )سجلت  اإلمام،  جامعة  هـ،    1438الرايض: 
 م، دكتوراه(.   2017

 
 (. هـ 794ي )ت يوسف بن حممود الراز  /شرح كنز الدقائق كشف الدقائق يف 

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 هـ(. 1098)ت  حممد احلموي احلنفي أمحد بن /كشف الرمز عن خبااي الكنز
 . هـ،.. 1438يف جامعة األزهر بطنطا، حتقيقه ودراسته 

 
 هـ(. 872أمحد بن حممد الشُّم ين ِّ احلنفي )ت كمال الدراية يف شرح النقاية/ 

 . هـ،.. 1439يف جامعة األزهر أبسيوط، حتقيقه ودراسته 
 

هـ(؛ حققه وعلق عليه   1002جعفر بن مريان البوبكاين السندي )ت    /املتانة يف مرمَّة اخلزانة
اتج املاتريدي، حسني أمحد مال حممد غالم مصطفى قامسي؛ خر ج نصوصه حسن البنا، أنور  

 م؟  2020هـ،  1441بيشاور، ابكستان،  -ط، جديدة ومصصحة ومقابلة. -النوري.
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 وهي تنقيح "خزانة الرواايت" للقاضي جكن اهلندي. 
 

هـ(؛ حتقيق    404أليب جعفر حممد بن عمر األسرتوشين احلنفي )ت  اجملالس يف الفقه احلنفي/  
 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -عمر مصطفى أمحد إبراهيم.

 
 هـ(. 749قوام الدين حممد بن حممد الكاكي احلنفي )ت  /معراج الدراية شرح اهلداية

 هـ...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

حممد بن    /شرح منظومة النسفية  منظومة اخلالفيات يف   خبار يف ملتقى البحار من منتقى األ
 هـ(.  699ي )ت حنو احلنف الزوزين يحممود السديد

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

القالئد يف حل   الفوائد من عقد  الفرائد  خنبة  ونظم  الشرائد  بن   /قيد  حممد  الدين  انصر 
 هـ(. 807املصري )ت  الفرات احلنفيبن  عبدالرحيم

 هـ...  1441األنبار ابلرمادي، دراسته وحتقيقه يف جامعة 
 )يف فروع احلنفية( 

 
حافظ الدين عبدهللا بن أمحد    /الوايف يف الفقه على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

)ت   متيم.  710النسفي  نزار  حممد  به  اعتىن  الرسالة،    - هـ(؛  مؤسسة  هـ،    1441دمشق: 
 مج. 3م،  2020

 لنسفي. ومعه: درر من "الكايف شرح الوايف" ل
 ويليه: معجم الوايف.
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 الكتب احلديثة 
 

هـ(؛ إعداد ... بن حممد    1352حممد أنور شاه الكشمريي )ت  اإلحتاف ملذهب األحناف/  
اإلسالمية،    -صديق. العلوم  جامعة  شهادة    2018هـ،    1439كراتشي؟:  لنيل  )رسالة  م 

 التخصص يف علوم احلديث(. 
 السنن للنيموي، من أبواب الوتر إىل آخر أبواب اجلنائز. وهو تعليقات على كتاب: آاثر 

 
 التطبيقات الفقهية للكراهة التحرميية عند احلنفية. 

 هـ،...  1441مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

تكريت: جامعة تكريت،    -سعد صاحل عبداجمليد.  /التقدير ابلربع عند احلنفية: دراسة مقارنة
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440

 
حممد حمروس بن عبداللطيف    / مشايخ بلخ من احلنفية وما انفردوا به من املسائل الفقهية

حممود. خزعل  حممد  فهارسه  صنع  العلمية،    -األعظمي؛  الكتب  دار  هـ،   1441بريوت: 
 مج )أصله رسالة جامعية(.  1جـ يف  2م،  2020

 
علي بن أمحد   /دراسة نظرية تطبيقية  :بن تيميةمفردات احلنفية اليت اختارها شيخ اإلسالم ا

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441: جامعة أم القرى، كة املكرمةم -.احلارثي
 

 مفردات املذهب احلنفي: دراسة فقهية مقارنة.
   هـ،...  1441يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ( من خالل كتابه "كتاب   189املنهج الفقهي لإلمام حممد بن احلسن الشيباين )ت  

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،   -ديل عبد حسن. /اآلاثر"
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 الفقه املالكي:

 
 الكتب القدمية

 
(؛ هـ 540 )ت لقاضي اجلماعة أيب القاسم أمحد بن ورد التميمي   / أجوبة ابن ورد األندلسي

 م؟  2020هـ،  1441احلكمة، تطوان: منشورات ابب  -حتقيق حممد الشريف.
 يف فقه النوازل.  .اجلواابت احلسان عن السؤاالت ذوات األفنان :املسماة وهي

 سبق صدوره أيضاا بتحقيق حممد بوخبزة، وبدر العمراين.
 

الليثي؛ اختصار حممد  ليحىي  الكتب  اختصار املبسوطة يف اختالف أصحاب مالك يف 
اختصر خمتصرمها بتجريده مما يف املدونة والعتبية وذيل  وعبدهللا ابن  أابن بن عيسى بن دينار/  

هـ(؛ أخرجه وقابله ليامني بن    520عليه وزاد عليه أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلد  )ت  
هـ،   1441اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث،    -عنايب؛ مراجعة وتدقيق فريق من الباحثني.قدور ال
 م.  2020

 
امللقب مبالك   ، أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير ك/ذهب اإلمام مالملأقرب املسالك  

 م 2020هـ،    1441املدينة املنورة: متون،    -حتقيق عبدالكرمي يوسفي.هـ(؛    1201الصغري )ت  
 

بعض  على  الدرر  مساها  اليت  خليل  خمتصر  على  الطُّخيخي  الدين  شرف  اإلمام  حاشية 
هـ(؛ حتقيق مجال بن    947)ت    شرف الدين موسى بن ميمون الطُّخيخي  /مسائل املختصر
 مج.   4م،    2020هـ،    1441اجلزائر: دار احملسن؛ بريوت: دار ابن حزم،    -مسعود حاروش.

 
 . على شرح الزرقاين على املقدمة العزيةاشية الشيخ حممد األمريح

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا، 
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ببيان مهمات خليل الرب اجلليل  التنبكيت    / حاشية منن  ت  )أمحد اباب بن أمحد بن عمر 

 هـ(.  1036
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف دار احلديث احلسنية ابلرابط، 

 
)ت    أليب عمران موسى بن أيب علي الطالب الزانيت املراكشي  /الرسالةُحل ل املقالة يف شرح  

 .هـ( 708
   هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
الرسالة: يف املدخل إىل علم من واجب الداينة مما تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب وتعمله  

ؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من  اجلوارح وما يتصل ابلواجب من ذلك من السنن من م
اآلداب منها ومجل من أصول الفقه وفنونه على مذهب مالك بن أنس وطريقته مع ما 

أليب حممد عبدهللا بن   سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسري الراسخني وبيان املتفقهني/
القريواين )ت   زيد  السعدين.هـ(؛    386أيب  املداد،    -حتقيق مسعد عبداحلميد  دار  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1441
 

عبدالرمحن بن حممد العامل الزجالوي    /شبكة القناص على درة الغواص يف حماضرة اخلواص
 1441: دار الكتب العلمية، بريوت  -هـ؟(؛ حتقيق حممد سامل بن عبدالقادر التوايت.  13)ق 
 ص. 256م،  020هـ، 

 )أخو املؤلف )حممد( عاش يف أواخر القرن الثاين عشر وأوائل القرن الثالث عشر(
الغواص اخلواص يف درة  الفقهية)يف   حماضرة  ملؤلفه  األلغاز  الدين  (  بن  برهان  ون حفر إبراهيم 

 هـ(.  799)ت  املالكي
 

)ت    ي املالك  يعبدهللا حممد بن عبدهللا اخلرش   أليب  / الكبري على خمتصر خليل  ي شرح اخلرش
 ـ(. ه 1101
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 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

على منت  هـ(    899)ت  املعروف بزروق  ،  شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسي
  1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -املزيدي. اعتىن به وكتب حواشيه أمحد فريد    /الرسالة

 مج. 2م،  2020هـ، 
 هـ(.  386يليه: منت الرسالة/ البن أيب زيد القريواين )ت 

 
 .هـ( 1099 )ت  بن يوسف الزرقاين يعبدالباق /زهريةشرح املقدمة العزية للجماعة األ

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

هـ(؛ حتقيق   741أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب )ت   / الضروري يف علم الدين
م )كتاب دعوة    2019هـ،    1441الرابط: وزارة األوقاف،    -محيد بن حممد حلمر العايدي.

 احلق(.
 هـ.  1437سبق أن أصدرته هبذا التحقيق دار الكلمة ابلقاهرة عام 

 دات وشيء من املعامالت.وهو منت تعليمي يف العقيدة والعبا
 

)ت    /العمدة املالكي  البغدادي  عسكر  بن  حممد  بن  السعيد   732عبدالرمحن  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار ابن حزم،  -الصمدي النتيفي.

 
أليب عبدهللا حممد بن هـ(/    520غنية املريد لشرح مسائل أيب الوليد ابن رشد اجلد )ت  

فاس: مركز األندلس    -هـ(؛ حتقيق مرتضى سعيد مضوم.  1025ين )ت  حممد املديوين التلمسا
 م. 2020هـ،  1441للدراسات وخدمة الرتاث، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   520أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلد )ت    /فتاوى اإلمام ابن رشد

 ص. 760م،  020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزازي.



122 
 

 
ت  عليش املالكي )بن أمحد  حممد    /مالك  ماماملالك يف الفتوي على مذهب اإلفتح العلي  

القاهرة: شركة القدس للنشر،   -؛ ضبط نصه وعلق عليه رضوان جامع رضوان.(هـ  1299
 مج.  2م،   2019هـ، إيداع  1440

 
أليب علي احلسن بن رحال املعداين )ت  فتح الفتاح شرح خمتصر خليل يف الفقه املالكي/  

الرابط: الرابطة    -هـ(؛ حتقيق حممد العلمي وآخرين؛ قدم له واعتىن به أمحد العبادي.  1140
 مج. 70م،  2019هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 وهو من أضخم الشروح الفقهية اجلامعة يف املذهب املالكي.  
 

علوم   من  الضروري  على  املعني  املرشد  منظومة  على  املعني  واملورد  الثمني  الدر  خمتصر 
الفاسيلدين/  ا أمحد  بن  مبيارة   ، حممد  األوقاف    -.هـ(  1072)ت    الشهري  وزارة  الرابط: 

 . ص  315م،  2017 هـ، 1438 والشؤون اإلسالمية،
 

هـ(؛ حتقيق محيد   214عبدهللا بن عبداحلكم املصري املالكي )ت    /املختصر الفقهي الكبري 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الكلمة،  -حلمر.

 
  / املختصر الفقهي املبني ِّ ملا به الفتوى على مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه هللا

هـ(؛ رواية تلميذه أيب البقاء اتج   776أليب املودَّة ضياء الدين خليل بن إسحاق اجلَندي )ت 
)ت   الدمريي  عبدهللا  بن  هبرام  على   803الدين  هبرام  شرح  من  حققه  مما  استخلصها  هـ(؛ 

 م.  2020هـ،  1441الدار البيضاء: دار املذهب،  -صر أمحد بن عبدالكرمي جنيب.املخت
 

املدينة عا   )ت    /املعونة على مذهب  البغدادي  علي  بن  عبدالوهاب  هـ(؛   422القاضي 
 مج. 2م،  2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  -حتقيق عماد قدري.
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 الكتب احلديثة 
 

فيما   فقهاء األمصار وعلماء األقطار  األبرار مبختصر االستذكار اجلامع ملذاهب  إحتاف 
حممد بن حممد عبده    اختصرهتضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر البن عبدالرب  القرطيب/  

 مج.  2م،  2020هـ،  1441اليمن: دار األهدل،  -.األهدل
 
م،    2017،  هـ  1438،  حممد ديبون  / اجالختالف الفقهي داخل املذهب املالكي: الزو ا

 )فاس: مطبعة أنفو برانت(.  ص. 172
 

هـ( يف كتابه الزاهي يف    355  –   271)   االختيارات الفقهية البن شعبان املصري املالكي
 1440الفيوم: جامعة الفيوم،    -سعيد صاحل عاشور.: دراسة فقهية مقارنة/  أصول السنة

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

أليب بكر بن حسن الكشناوي    /املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالكأسهل  
بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ ضبطه وصححه حممد عبدالسالم شاهني.  1397)ت  

 مج. 2م،  2020هـ،  1441
 

احملمدية للعلماء،  الرابط: الرابطة    -الناجي ملني.  /أضواء على نشأة املذهب املالكي وانتشاره
 (. 87)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441

 
اجلزائر:    -عبيد بن عبدهللا اجلابري.إمداد صادق األماين بشرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين/  

 م. 2020هـ،  1441دار املرياث النبوي، 
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املالكي:  التسهيل والتكميل   الفقه  مد سامل بن  حم   واجلامع/  نظم خمتصر الشيخ خليليف 
 2020هـ،    1441،  دار الرضوان   نواكشوط:  -.الشنقيطي  املباركيحممد علي بن عبدالودود  

 مج.  6م، 
 أعدت الفهارس الدار الناشرة.  

 
نور    /شرافكتابيه املعونة واإل  يف   يعبدالوهاب البغداد  يالتطبيقات الفقهية ملنهج القاض

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439دمنهور: جامعة األزهر،  -حممد إمساعيل األنصاري.
 

حممد علي احممد    / ا ودراسةمجعً ي:  الفقه املالك  ثرها يف أو   يجهود سحنون بن سعيد التنوخ
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -زايد.

 
يف مذهب اإلمام مالك احلبل املتني على نظم املرشد املعني على الضروري من علوم الدين  

مصطفى  حتقيق وليد    هـ(؛  1369)ت    اكشي ر امل  حممد بن بن املوق ِّتحممد بن    /رضي هللا عنه
 م؟  2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -.شاويش

 
حتقيق لرسالة ابن أيب زيد القريواين/    هـ[  1392]ت  ختمة العالمة الفقيه أمحد بن عبد النيب  

 . ص 89م،   2017، هـ 1438، الرابط: دار أيب رقراق -ودراسة الصديق بن حممد بوعالم.
 

بريوت: دار ابن حزم،   -حلسن بن حممد حيىي سليماين.  /دليل السالك على أسهل املسالك
 م. 2020هـ،  1441

 
اجلزائر:    -ابن حنيفة عابدين.  /العجالة يف شرح الرسالة: شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين

 مج. 5م،  2020هـ،   1441دار اإلمام مالك، 
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مجع أصوهلا وصححها    /فتاوى علماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني واختياراهتم الفقهية
 ص.  557م،  2020هـ،  1441بن حزم،  بريوت: دار ا -وعلق عليها مصطفى صابر.

 
 /دراسة مقارنة ابملذاهب الفقهية  :فقه اإلمام أىب عبدهللا حممد بن عتَّاب األندلسي املالكي

 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،  -إبراهيم عديل جاد.
 

،  للتنمية والتعاون زنيت: مجعية أدوز  يت  - تنسيق حسن عجو.  /فقه النوازل ابجلنوب املغريب
 .  ص 491م،  2019، هـ 1440

أعمو  تكرميا  أمحد  سيدي  القاضي  العالمة  وتلميذه  األدوزي  احملفوظ  سيدي  الشيخ  للعالمة  ا 
 .التزنييت

 
ا للشيخ أيب  ا وحديثً ا يف املشرق واملغرب قدميً  وفروعً كتاب مصادر الفقه املالكي أصواًل 

  2020هـ،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -العلمي.حممد    /عاصم بشري اجلزائري
 (.79ص. )سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  14م، 

 )نقد للكتاب(
 
 بن   اثيناعتىن هبا    /جذوره التارخيية ومظاهره:  يف اإلمارات  املالكي  املذهب  اتريخ   من   اتحمل

 م. 2020هـ،  1441]أبو ظيب[: مبادرة فالح،  -.عبدهللا املهريي 
 

  - اندر مجيل مجعة.: دراسة مقارنة/  حميي الدين بن عريب وآراؤه الفقهية يف الفتوحات املكية
 ص )أصله رسالة جامعية(.  624م،  2020هـ،  1441بريوت: كتاب انشرون، 

 
 - سفيان انول.  /اهلجريني   12و    11خمتصر خليل يف الرتاث الفقهي املغريب خالل القرنني  

 . ص 207م،  2019، هـ 1440، ريقيا الشرقالدار البيضاء: أف
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إعداد   /ءاملذهب املالكي ودوره يف ترسيخ العالقات بني املغرب وإفريقيا جنوب الصحرا
تيزنيت: مجعية الشيخ ماء العينني للتنمية والثقافة،    -وتنسيق ومراجعة ماء العينني النعمة علي.

 .  ص 575م،  2019هـ،  1440
 .أعمال الدورة الرابعة مللتقى تيزنيت الدويل للثقافات اإلفريقية

 
املالكي املذهب  يف  وجتلياهتا  واملظاهر  : املرونة  سيد    /العوامل  ولد  أمحد  ليل اخلسيد 

 م. 2019هـ،  1441الدار البيضاء: دار املذهب،  -.الشنقيطي
 

 املسائل الفقهية اليت   خيتلف فيها قول اإلمام مالك رمحه هللا.
   هـ،... 1441، 1440مجعها ودراستها يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  

 
مجال بن عمار    /"املختصرات الفقهية" و"إحياء األوقاف األندلسية"معا  الفقه املالكي يف  

 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -األمحر.
 

 م. 2017هـ،  1438الرابط: وزارة األوقاف،  -حممد الروكي. /املغرب مالكي ملاذا؟
 

خدمي مرتضى  زيد القريواين/  املغن يف معاين فيض الغن املغن: نظم مقدمة رسالة ابن أيب  
م،   2018،  هـ  1439،  طويب، السنغال: الرابطة اخلدميية للباحثني والدارسني  -فاضل البكي.

 رابط: مطبعة املعارف اجلديدة(.  ص. )ال 190
 

هـ،    1441القاهرة: الدار العاملية للكتاب،    -خالد عبدالرمحن العك.  / موسوعة الفقه املالكي
 م؟  2020

 
الكربى اجلديدة  )ت    / النوازل  الوزاين  املهدي  حممد  عيسى  حتقيق؟.  1342أليب   -هـ(؛ 

 مج.  12م،  2020هـ،  1441القاهرة: الدار العاملية للكتاب، 
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ة اإلهلية برتجيح السدل على القبض عند  ح املن  :راثة يف اجلواب عن األسئلة الثالثةنيل اإل
األس  ،املالكية اجلواب عن  املنفعة يف  األربعةسبل  الفتاوي    ،ئلة  بعض  الزكية يف  الفوائد 
 ص 602م،    2017  هـ،  1438املغرب،    -هـ(.  1430)ت    إدريس بن حممد العراقي  /الفقهية

 
 الفقه الشافعي: 

 
 الكتب القدمية

 
  )تي الشافع يمحد اجلوهر أحممد بن  /شرف املطالبحتاف الطالب بشرح هنج الطالب ألإ

 . هـ( 1215
 هـ،... 1439جامعة األزهر بطنطا، مجعه ودراسته يف 

 
الشافعية/  الدينألجوبة اجلليَّة عن األسئلة  ا السادة  أتليف حممد بن عبدهللا  ية يف مذهب 

 1438القاهرة: دار الرواق األزهري،    -خدمة أمحد الشاذيل األزهري. هـ(؛  1331اجلرداين )ت  
 م.  2017هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز   837بكر املقرئ )ت  شرف الدين إمساعيل بن أيب  إخالص الناوي/  
زلط. جديدة.  -عطية  اإلسالمية،    -ط،  للشؤون  األعلى  اجمللس  األوقاف،  وزارة  القاهرة: 

 جـ.  4م؟،  2020هـ،  1441
 إخالص الناوي يف إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي، يف الفقه الشافعي. 

 
نور  د، املسمى كذلك املاهد ملسائل الزاهد/  إسعاف القاصد لتفهيم مسائل الشهاب الزاه

القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد أمحد عارف.  922الدين علي بن حممد احمللي )ت  
 م. 2020هـ،  1441
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 شرح على املقدمة املعروفة ابلستني مسألة يف الفقه الشافعي ملؤلفه أمحد بن سليمان الزاهد. 
 

 مج. 5م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، بريوت:  -.البجريمي على اخلطيب
ــ(، املسماة    1221وهو حاشية الشيخ سليمان بن حممد بن عمر البجريمي الشافعي )ت   هــــــــــ

 حتفة احلبيب على شرح اخلطيب.
وشــــــرح اخلطيب يعرف ابإلقناع يف حل  ألفاظ أيب شــــــجاع/ حممد بن أمحد الشــــــربيين اخلطيب 

 هـ(. 977)ت 
 

عز الدين حممد بن عبدالعزيز بن مجاعة الكناين الشافعي  خطبة احملتاج/    بلغة احملتاج يف شرح
عبداللطيف.  819)ت   السيد  علي  عبدالعزيز،  حممود  حممد  حتقيق  دار    -هـ(؛  إستانبول: 

 م. 2020هـ،  1441السمان، 
 يليه حاشية املؤلف على الكتاب.

 هـ(.  994ت وحاشية على بلغة احملتاج/ شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي )
 

سراج الدين عمر بن علي    /حترير الفتاوي الواقعة يف احلاوي، وهو املشهور بتصحيح احلاوي
هـ،   1441عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن فهمي الزواوي.  804بن امللقن )ت  

 م.  2020

 )ماجستري(.هـ  1439طنطا: جامعة األزهر،  -وبتحقيق عماد شاكر عمارة.

 
هـ(؛    771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت  ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح/  

 .م  2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -.أشرف َصي قلي ،سامح غريبحتقيق 
 مع حتقيق منظومة املؤلف يف اختيارات والده. 

 هـ(756  –  683دين السبكي )وهو يف االختيارات العلمية لإلمام اجملتهد شيخ اإلسالم تقي ال
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هـ(؛ حتقيق   756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت    /تكملة اجملموع شرح املهذب
 مج. 3م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أويس منصور.

 
 772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    /جواهر البحرين يف تناقض احلربين

 .م 2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  -عبدالرمحن فهمي الزواوي.هـ(؛ حتقيق 
 ومها الشيخان الرافعي والنووي يف كتابيهما الشرح الكبري وروضة الطالبني. 

 
حممد بن أسعد الدوَّاين   جالل الدينحاشية الدَّوَّاين على األنوار ألعمال األبرار لألردبيلي/ 

 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -هالل.هـ(؛ حتقيق أيب إايس أمحد  918)ت 
 

 . حاشية حيىي املزوري على حتفة املنهاج
 هـ، ...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

 هـ(. 1245والكتاب يف الفقه الشافعي، واملؤلف من كردستان العراق )ت 
 

؛ خدمة  هـ(  505ت  حممد بن حممد الغزايل )  /حقيقة القولني وأقسامهما عند اإلمام الشافعي
 م؟  2017هـ،  1438القاهرة: دار الرواق األزهري،  -أمحد الشاذيل األزهري.

 
لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن العماد    /الذريعة إىل معرفة األعداد الواردة يف الشريعة

)ت   الندى.  808األقفهسي  زامل  بن  عثمان  حتقيق  فارس،    -هـ(؛  دار  الكويت:   ، حويل 
 م. 2020هـ،  1441

 ( الفقه وغريه من األعداد  رشاد إىل ما وقع يفاإل )أو
 

لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن العماد األقفهسي شرح آداب ما يتكرر يف اليوم والليلة/  
فارس،    808)ت   دار  الكويت:   ، حويل  الندى  زامل  بن  عثمان  حتقيق  هـ،   1441هـ(؛ 

 م.2020
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جدة: دار    -هـ(.  844  حسني بن رسالن الرملي )ت شهاب الدين أمحد بن    / صفوة الزُّب د

 م. 2020هـ،  1441املنهاج، 
 ، حمققة إبشراف الدار الناشرة()ألفية يف الفقه الشافعي

 
أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي )ت   /العزيز يف شرح الوجيز: وهو الشرح الكبري 

إخراجه وقدم له حممد عبدالرحيم  هـ(؛ حتقيق عدة ابحثني؛ راجعه ودققه وأشرف على    623
 مج. 24م،  2016هـ،  1437ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،  -سلطان العلماء.

 

هـ(؛ حتقيق   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  فتاوى حجة اإلسالم اإلمام الغزايل/  
 ص. 96م،  2020هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد العزازي.

 
نور الدين علي بن    /فتاوى السمهودي، املسماة اجملموع احلاوي ملا وقع لنا من الفتاوي

السمهودي )ت   املطريي.  911عبدهللا  الفتح،    - هـ(؛ حتقيق غالب بن شبيب  دار  عم ان: 
 مج. 2م،  2020هـ،  1441

 
 هـ(. 1032أمحد بن خليل السبكي )ت  /فتح املبني بشرح منظومة أمحد بن عماد الدين

 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

 (هـ839)ت    يالشافع  احلليب  البايب  يعبدامللك بن عل   املعايل  أليب  /الفروع النافعة على املنهاج
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 

 
  / النقيب املصريالبن    "عمدة السالك وعدة الناسك"يض اإلله املالك يف حل ألفاظ  ف

هـ(؛ حتقيق حممد يوسف إدريس، هباء أمحد    1295)ت    البقاعي الشامي  عمر بن حممد بركات 
 مج.  4م،  2020هـ،  1441عم ان: دار النور املبني،  -اخلاليلة.
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هـ(؛   1028أمحد زين الدين بن حممد الغزايل املخدوم املليباري )ت    /قرة العني مبهمات الدين

ثقايف األغايت املليباري، كرسي اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية مبالبرم يف  حتقيق أيب بكر ال
، الكويت: دار فارس،   -كريال ابهلند.  م؟  2020هـ،  1441حويل 

 وهو خمتصر مشهور يف الفقه الشافعي، وملؤلفه شرح عليه بعنوان: فتح املعني بشرح قرة العني.
 وخمتلف يف سنة وفاته. 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   544أليب الفرج حممد بن عبدالواحد الدارمي )ت  ر/  قطعة من االستذكا

، الكويت: دار فارس،  -طارق بن حممد هشام مغربية.  م. 2020هـ،  1441حويل 
 يف أعلى العنوان: من أمهات فروع الشافعية

 
املسمى العمريطي،  نظم  ومعه  أيب شجاع،  التقريب  منت  غاية  نظم  يف  التدريب    - .هناية 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر، 
 

النووي )ت  منت املقاصد/   بريوت: كنز انشرون،    -هـ(.  676املنسوب إىل حيىي بن شرف 
 ص.  102م،  2020هـ،  1441

 وهبامشه: زبدة الفوائد يف شرح املقاصد/ أليب زكراي احلسيين. 
 

الغزايل اإلمام  العايل يف شرح وسيط  العباس أمح  / املطلب  الرفعة )ت أليب  بن  بن حممد  د 
 هـ(. 710

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

إلمام  /على سائر املذاهب يمام الشافعتفضيل مذهب اإل حق يف بيان األ مغيث اخللق يف 
هـ(؛ حتقيق كرمي رزق    478احلرمني ضياء الدين أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  

 ص.  96م،  2019هـ،  1439القاهرة: مكتبة الصفا،  -شاهني.
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 )وورد أنه منسوب إليه(  
 

  - ؛ حتقيق حسن معلم حاج حممد.هـ(  926زكراي بن حممد األنصاري )ت    / منهج الطالب
 م.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: متون، 

 
 الكتب احلديثة 

 
  -إبراهيم حممود أمحد.  / : دراسة حتليليةالشافعيثر املدرسة الفقهية املصرية يف فقه اإلمام  أ

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية، 
 

 ـ(. ه 783)ت  يالشافع  يذرعمام شهاب الدين األاالختيارات الفقهية لإل 
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 .االستثناءات عند الشافعية

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

 .استدراكات اإلمام النووي على اإلمام الرافعي من خالل كتابه روضة الطالبني
 هـ،...  1440مجعه ودراسته يف جامعة املنيا، 

 
مجع  ":  تيسري البيان ألحكام القرآن"ته الفقهية من خالل كتابه  اعي واختيار وز  م  ـاإلمام ال

 ودراسة مقارنة.
 هـ،...  1441يف جامعة املنيا، 
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َمهران ك يتَّ بن عبدالرمحن ك يتَّ الَكي فتَّاوي املليباري )ت  التنبيه يف اصطالح الفقه الشافعي/  
مليبار، اهلند:    -، مزيدة منقحة.2ط  -هـ(؛ حتقيق عبدالنصري أمحد الشافعي املليباري.  1408

 م؟  2020 هـ، 1441كرسي اإلمام األشعري، 
 

أمحد إبراهيم اجلواهر النقية يف فقه السادة الشافعية لطالب العلم ابألزهر واملعاهد الدينية/  
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -البنهاوي؛ اعتىن به حممد سامل هاشم.

 ص. 464
النافع املواضيع  يف  والزايدة  والرتتيب  والتصحيح  ابلتنقيح  الطبعة  هذه  التشريع  متتاز  وحكمة  ة 

 واألدلة.
 

الشافعي/   اإلمام  على مذهب  الفقهي  التأهيل  متخصصني.إعداد  حقيبة  مكة   -جمموعة 
 م. 2020هـ،  1441املكرمة: دار طيبة اخلضراء: فقهاء للتدريب واالستشارات، 

 حيتوي على سبعة مقررات فقهية. 
 

فتاوى مساحة املفيت األكرب السيد حممد عبدالرمحن بن أمحد آل الشيخ أيب بكر بن سا   
جزر القمر: وزارة    -حتقيق سعيد بن برهان عبدهللا، سيد عبدهللا مجل الليل.هـ(/    1411)ت  

 م.  2020هـ،  1441العدل والشؤون اإلسالمية، 
 

عبدالرمحن بن حممد    /عند الشافعية  املسائل الفقهية اليت ظاهرها خمالفة أحاديث الصحيحني
، الكويت: دار فارس،  -احمليميد.  م.  2020هـ،  1441حويل 

 هـ. 1439جامعة القصيم،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

هـ،    1441الكويت: دار فارس،    -عمر مصطفى أمحد إبراهيم.معجم تراث الفقه الشافعي/  
 م.  2020
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مصطفى مؤنس اجلليس بشرح الياقوت النفيس، امللقب ابخلندريس شرح الياقوت النفيس/  
 م؟  2020هـ،  1441؟: دار تراث العلوم،  -أمحد عبدالنيب.

والياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس )يف الفقه الشافعي( ملؤلفه أمحد بن عمر الشاطري  
 هـ(  1360)ت 

 
حتقيق كرسي اإلمام الشافعي    /شرح منهاج الطالبني   لراغبنيألفاظ كنز ا  يف حل    وثيق املطالعني

ابهلند. يف كريال  مبالبرم  اإلسالمية  فارس،    -للدراسات  دار  الكويت:   ، هـ،   1441حويل 
 م؟ 2020

 حاشية وضعها علماء كرسي اإلمام الشافعي املذكور.
 

 الفقه احلنبلي: 
 

 الكتب القدمية
 

تيمية رمحه هللا/   ابن  اإلسالم  ورسائل شيخ  فتاوى  انصر  تقريب  بن  أمحد  وحرره  به  عين 
 مج.  5م،  2020هـ،  1441الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -الطيار.

ا( واملستدرك عليها )  35هذب فيه جمموع فتاوى ابن تيمية )) جملدات(، مع مجع املتفرق    5جملدا
 (.يف مكان واحده من كالم

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق نصف   624)ت    عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسيهباء الدين  املقنع/    شرح

 م.  2020هـ،  1441الكويت: ركائز للنشر،  -بن عيسى العصفور.
 من أثناء كتاب الطهارة يف ابب املياه إىل أثناء كتاب البيوع يف ابب الضمان فصل الكفالة. 

 هـ.  1440اإلمام، جامعة   -األصل: رسالة دكتوراه 
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مجع وحتقيق ودراسة  هـ(؛ 273)ت  األثرم أمحد بن حممد رواية أيب بكر /مسائل اإلمام أمحد
 مج. 6م،  2020هـ،  1441الرايض: احملقق،  -. عبدهللا بن حممد الطريقي

 
حنبل بن  أمحد  اإلمام  )ت    /مسائل  النيسابوري  ماهان  بن  حممد  حتقيق    284برواية  هـ(؛ 

 م.  2020هـ،  1441الكويت: ركائز للنشر،  -عبدالسالم بن حممد الشويعر.
 

هـ(؛ حققه وخرج أحاديثه    620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /املغن
 مج.  18م،  2019هـ،  1441اليمن: دار كنوز اإلسالم،  -وآاثره حممد بن علي الَبعداين.

 
 

 الكتب احلديثة 
 

  /وع على األصول أتصياًل وتطبيًقا على كتاب املبدع يف شرح املقنع البن مفلح ختريج الفر 
 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار الثلوثية،  -طارق بن احلميدي العتييب. 

 
احلنبلي بلبان  البن  املختصرات  أخصر  منت  على  طه.  /التوضيحات  بن  حممد    -شرح 

 م.  2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة، 
 

تيجان العسجد بزبدة املداخل إىل مذهب اإلمام أمحد: القواعد األساسية للفقيه احلنبلي/  
 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار اخلزانة،  -منصور بن انصر اخلالدي. 

 
هـ(؛ جتريد وحتقيق عمار   1388حممد بن سعيد بن غباش املري )ت  حاشية الروض املربع/  

 م. 2020هـ،  1441ة: دار طيبة اخلضراء، مكة املكرم - بن سعيد بن طوق املري.
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حاشية على خمتصر يف فقه اإلمام املبجَّل واحلرب املفضَّل شيخ أهل السنة واجلماعة أمحد 
هـ(؛ علقها محد بن محد    1349أليب بكر بن حممد عابد خوقري )ت  بن حممد بن حنبل/  

 م. 2020هـ،  1441وزي، الرايض؛ الدمام: دار ابن اجل -السنني، أمحد بن انصر الق عيمي.
 

 ص.  462إعداد إثراء املتون، اخلرائط الذهنية لكتاب الروض املربع/ 
 هـ(  1441)كتاب إلكرتوين غري مؤرخ، وجدته يف شهر رجب 

 
  1410صاحل بن إبراهيم البليهي )ت  السلسبيل يف معرفة الدليل: حاشية على زاد املستقنع/  

البليهي. به عبدالعزيز بن محود  القبس   -ط، مصححة ومزيدة.  -هـ(؛ اعتىن  الرايض: مدار 
 . مج 4م،  2020هـ،  1441للنشر، 

 
 2019هـ،  1440الرايض: املؤلف،  -. سلسلة دروس ومؤلفات الشيخ عبدالرمحن السند

 حممد السند(. مج. )هو عبدالرمحن بن عبدهللا بن  10م، 
 : مسائل فقهية معاصرة. 4-1مج
 : األحكام الفقهية للمعامالت اإللكرتونية.5مج
 : الشهادة ابالستفاضة. 6مج
 : حبوث فقهية معاصرة. 7مج
 : رسائل متنوعة. 8مج
 : حديث األربعاء. 9مج
 : املنحة شرح العمدة. 10مج

 
للطبع ووضع فهارسه البشري بن  حممد بن أمحد مسكة؛ أعده    /فتاوى ابن تيمية يف امليزان

 م.2020هـ،    1441القاهرة: دار الصاحل،    -ط، مصححة مزيدة.  - أمحد مسكة، أمحد ابزيد.
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من منتخبة  إبراهيم  فوائد  بن  العالمة حممد  القاسم،    / فتاوى  سامل  بن  هـ،   1438مبارك 
 ص.  206م،  2017

 ؤلف( )كتاب إلكرتوين، رأيته يف الشابكة بدون صفحة عنوان واسم م
 

أروى بنت عبدهللا الدوسري،  كشاف كتب الفقه احلنبلي املطبوعة إىل القرن الثاين عشر/  
 ص.  58م،  2020هـ،  1441خدجية بنت سليمان الشايع، 

 )كتاب إلكرتوين(
 

املسائل اليت ورد فيها ثالث رواايت عن اإلمام أمحد رمحه هللا يف كتاب املغن البن قدامة 
 1440تكريت: جامعة تكريت،    -مها طالب محيد.  /دراسة فقهية مقارنةهـ(:    620)ت  
 م )ماجستري(. 2019هـ، 

 
الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -تركي بن سعود الذاييب.  / املُطلِّع على ألفاظ الروض املربِّع

 م. 2020هـ،  1441
 

مركز الفتح للبحوث   إعداد  / املوسوعة امليسرة لفهرسة مسائل وفوائد جمموع فتاوى ابن تيمية
 مج. 5م،  2020هـ،  1441كفر الشيخ، مصر: املركز،   -والدراسات.

 
 الفقه الظاهري

 
بنية االجتهاد األصويل: التفسري اإلبستيمولوجي ألثر املنهج الظاهري يف االرتقاء مبنظومة 

)مراكش: مطبعة   ص.  121م،    2017،  هـ  1438،  حداين مصطفىالتشريع اإلسالمي/  
 ووراقة األندلس(. 
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 /ختريج الفروع على األصول عند اإلمام ابن حزم من كتابه اإلحكام يف أصول األحكام
 م. )ماجستري(.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -أمساء نبيل عبدالواسع.

 
مصادر التشريع اإلسالمي وطرق استثمارها عند اإلمام الفقيه اجملتهد علي بن أمحد بن 

هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -مولود السريري.هـ(/    456)ت    حزم الظاهري
 ص. 184م،  2020

 
دراسة   الشرعي:  احلكم  مباحث  والظاهرية يف  اإلابضية  بني  واالختالف  االتفاق  مواطن 

 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار غيداء،   -عماد البدراين.أصولية مقارنة/ 
 

 مذاهب الفِّرق 
 

 - .هـ(  381حممد بن علي بن اببويه القمي، املعروف ابلشيخ الصدوق )ت    /علل الشرائع 
 ص. 616م،  2020هـ،  1441احملجة البيضاء، بريوت: دار 

 )يف األحكام(
 

القاهرة: دار النهضة    -حممد عبداملنعم حبشي.  /غرائب الشيعة ابملقارنة مع فقه اهل السنة
 ص.  157م،  2020هـ،  1441العربية، 

 
ر يف فقه اإلمامية وأحوط آراء أســـــــاطني املرجعية احملجة بريوت: دار  -كرم الكعيب.  /امليســـــــَّ

 م. 2020هـ،  1441البيضاء، 
 

 ***     ***     *** 
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أمحد حسني : دراسة مقارنة ابملذاهب الفقهية/  اإلمام زيد بن علي وأثره يف الفقه اإلسالمي
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -حممد مصطفى.

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن محود    445حممد بن علي العلوي )ت  اجلامع الكايف يف فقه الزيدية/  

 2020هـ،    1440كييف، أوكرانيا: مؤسسة املصطفى صلى هللا عليه وسلم الثقافية،    -العزي.
 مج. 10م؟، 

 يف أدىن العنوان: أول كتاب صنف يف الفقه املقارن. 
 

 .هـ( 728)ت  بن املطهر ىيحممد بن حي ي/زيد بن علمام شرح فقه اإل يف  ي املنهاج اجلل
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة طنطا، 

 
األصول علم  يف  السول  غاية  إىل  العقول  علي    /هداية  بن  حممد  بن  القاسم  بن  احلسني 

 هـ(. 1050]الزيدي[ )ت 
 هـ... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
      *** ***     *** 

 
تفسري الفقهية يف  املعاد"  املسائل  دار  إىل  الزاد  لهيميان  اإل"  املصعيب )تلوهيب    ابضي 

  1441  القاهرة: جامعة عني مشس،  -حسن كامل اخلويل.(: دراسة فقهية مقارنة/  هـ  1332
   م )دكتوراه(. 2019هـ، 
 

 ***     ***     *** 
 
األاآل للشيخ  راء  اجلبائ  أيبصولية  آبأدراسة  :  هـ(   303)ت    ي على  مقارنة  راء  صولية 

 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -سامي مخيس هبنسي.األصوليني/  
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: دراسة  من خالل تفسريه الكشاف  (هـ   538ت  )االختيارات الفقهية لإلمام الزخمشري  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا، املنيا: جامعة  -حممود مسفر مدهش.فقهية مقارنة/ 
 

 ( الفتاوى )النوازل
 )فتاوى كل مذهب يف موضعه( 

 
 الفتاوى )عام(

 

الرابط: جملس اجلالية املغربية    -بداحلق الكواين.عأحكام النوازل الفقهية للمسلمني أبورواب/  
   .ص 844م،  2018، هـ 1439، ابخلارج

 
املبنية على   الفقهية  النوازل  املخترباتأحكام  ونتائج  اخلبري  الغيث.  /قول  عبدهللا   -أمل 

  م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الرايض: جامعة اإلمام، 
 

، عمر  عمر عبدالعزيزهـ(/    1212  –  922اتريخ الفتاوى واإلفتاء يف العصر العثماين )
 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي،  -.عبدالصمد مساح رجب

 هـ  1425اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

 م 2019هـ،  1440القاهرة: دار اإلفتاء،  -.2ط -دار اإلفتاء املصرية. /سؤاالت األقليات
 

 . 2م، جـ 2019هـ،  1441دمشق: دار الفكر،  -حممد الزحيلي. /فتاوى شرعية معاصرة
 

القاهرة:    -هـ(؛ دراسة وتقدمي حممد عمارة.  1354رضا )ت  حممد رشيد    /فتاوى هلا اتريخ 
 م؟  2020هـ،  1441روابط للنشر، 
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 الطب )فقه(

 

متعهداآل امتناع  على  املرتتبة  وصوهلا  األ  ياثر  عن  الفقه إدوية  منظور  من  املرضى  ىل 
   )دكتوراه(.م    2019هـ،    1440الدقهلية: جامعة األزهر،    -أمني حممد اجلديلي.ي/  سالماإل
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -منرية بنت علي السهلي.إثبات النسب أو نفيه ابلقرائن الطبية/  
 م. 2020هـ،  1441

 
 -حسن العسري.اإلجهاض بني التجرمي والتقنني: رؤية شرعية وقانونية وحقوقية وجمتمعية/ 

 . ص  111م،  2018، هـ 1439، الرابط: دار األمان
 

األحكام الشرعية املتعلقة ابلوابء والطاعون، مع دراسة فقهية لألحكام املتعلقة بفريوس  
ص )نسخة   28م،  2020هـ،  1441البحرين: املؤلف،   -هيثم بن قاسم احلمري.كوروان/ 

 إلكرتونية(. 
 

 2017هـ،    1438الرايض: جامعة اإلمام،    - رمي خالد شنار.  /أحكام الطبيب يف العبادات
   ري(.م )ماجست

 
املتعلقة ابألمراض اجللدية الفقهية  الرايض: جامعة اإلمام،    -فائزة فهد ابجابر.  /األحكام 

   م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 

أهبا: جامعة امللك خالد،    -خالد آل شعلة.  /األحكام الفقهية املتعلقة بزايدة وزن اإلنسان 
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
 1441السعودية: املؤلف،    -خالد بن علي املشيقح.  /املتعلقة بوابء كورواناألحكام الفقهية  

 ص )أصله حماضرة(.  30م،  2020هـ، 
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: دراسة تطبيقية على األحوال الشخصية األحكام الفقهية املتوقفة على استشارة الطبيب

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد عجمي حممد.والعبادات/ 
 

فقهية دراسة  املعاصرة:  وتطبيقاته  الكي   مشامي.  / أحكام  آل  امللك   -أمحد  جامعة  أهبا: 
   م )ماجستري(. 2019هـ،  1440خالد، 

 
الرايض:   -صـاحل بن عطية احلارثي.  /األخطاء الطبية والتعويض عنها: دراسـة فقهية تطبيقية

 )دكتوراه(.م  2020هـ،   1441جامعة اإلمام، 
 
القاهرة: جامعة    -هيثم حيىي أبو املعاطي.  /دراسة فقهية طبية معاصرة:  نعاش احلاالت احلرجةإ

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 
 - غياث حسن األمحد.  /حكامها الشرعيةأخالقية و ضوابطها األ  :لبحوث والتجارب الطبيةا

 ص.   352م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم، 
 

الرابط: مكتبة دار    -شرافة أشلحي.حتديد جنس اجلنني بني اإلرشاد الطيب واحلكم الفقهي/  
 . ص 80م،  2019، هـ 1440، السالم

 
بشرى بنت   /تطبيقات فقه األولوايت على قضااي طبية معاصرة: دراسة أتصيلية تطبيقية

   )ماجستري(.م  2017هـ،  1438الدمام: جامعة امللك فيصل،  -عبدهللا الرشيدي.
 

مقارنة فقهية  دراسة  وأحكامها:  حقيقتها  املستجدة:  الطبية  سعد   /احلوائل  بن  عادل 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -احلارثي.
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نصر رمضان   /اخلالاي اجلذعية وآاثرها: دراسة مقارنة بني القانون املدين والشريعة اإلسالمية
 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية،  -هللا.سعد 

 
بريوت:    -أمحد سامل العريض.  /زراعة األعضاء البشرية بني الشريعة والقانون: توثيق وجتارب

 م. 2020هـ،  1441الدار العربية للموسوعات،  
 

اإلسالمي الفقه  وأحكامه يف  االستشفاء  ا  /عقد  عبدهللا  بن  الرايض:    -لوهييب. عبدالسالم 
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املعهد العايل للقضاء، 

 
الـطـبـي وآثـار  فقهية مقارنةه:  الـعـقـد  القحطاين   /دراسة  بن عبدالرمحن  الرايض:    -.مساعد 

  ص. 1025، م 2020هـ،  1441اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري، 
هـ، وكانت بعنوان: العقد الطيب: دراسة   1439جامعة امللك خالد،    -  رسالة دكتوراهاألصل:  

 فقهية أتصيلية تطبيقية. 
 

: دراسة فقهية طبية مقارنة/ عناية الشريعة اإلسالمية ابلصحة اجلنسية وأثرها على اجملتمع 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،  -محادة رجب حممد.

 
فريوس كوروان/   حول  العلماء  صربي.فتاوى  البشري،    -مسعود  دار  هـ،   1441القاهرة: 

 ص. 241م،  2020
 

زينب عبدالقادر  / مركز قطر للوراثة أمنوذجاً  :فحص اجلينوم البشري: دراسة فقهية تطبيقية
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر،  -داود.

  
املدينة املنورة:   -إبراهيم صاحل احمليسن. /النوازل الطبية: مجًعا ودراسةفقه الشيخ ابن ابز يف 

  م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اجلامعة اإلسالمية، 
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  / قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل و تطبيقاهتا املعاصرة يف جمال العالج الطيب

 (. دكتوراهم )رسالة  2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -شيخة أمحد التفاق.
 

تطبيقية فقهية  دراسة  الطبية:  القرعاوي.  /القرائن  محد  اإلمام،   -ابتسام  جامعة  الرايض: 
   م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438

 
املنيا،  املنيا: جامعة    -دعاء عيد عطوة.  /القلة والكثرة وأثرمها يف األحكام الطبية املعاصرة

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441
 

العالقات األسرية الطبية وإفشاؤها يف جمال  تطبيقية مقارنة  :  كتم األسرار  فقهية  دراسة 
  1438الدوحة: جامعة قطر،  -جواهر احلاج. / ابللوائح والقوانني املعمول هبا يف دولة قطر

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

إعداد طالب   /رسائل اجلامعات واجملالت السعوديةكشاف الدراسات الفقهية الطبية يف  
مكة املكرمة: جامعة    -ا.مرحبغازي  مساعيل  إإشراف  هـ؛    1441عام  الفقه    يفبرانمج الدكتوراه  

 ص.  76م،  2019هـ،  1441أم القرى، 
 

 -حممد عبدالرمحن الشهري.اللقاحات الطبية: حقيقتها وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى، مكة 

 
الفصام يف أ و   تكييفه  :مرض  اإل  حكامه  عبدالوهاب.ي/  سالم الفقه  مصطفى   -عبدالرمحن 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 
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مقارنة دراسة  اإلسالمي:  الفقه  يف  الطبية  األعمال  عن  عبدالباسط  هدى    /املسؤولية 
 .م 2020هـ،  1441القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،  -.الشماخي

 
الدسوقي   /وسائل الوقاية من األمراض الوراثية وتطبيقاهتا املعاصرة: دراسة طبية فقهية مقارنة

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الفكر والقانون،   -عبدالناصر الدسوقي.
 هـ  1439جامعة األزهر بطنطا،   –  األصل: رسالة دكتوراه

 
 اللباس والزينة 

 
العربية   اإلمارات  دولة  يف  وتطبيقاهتا  التجميل  مبستحضرات  املتعلقة  الفقهية  األحكام 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة،  -طارق علي عبده.  /املتحدة
 

  - صربي مصطفى احملمودي.  /أقوالحترير املقال ملا جاء يف حكم األخذ من اللحية من  
 م.  2019هـ،  1441الطائف: شركة دار الطائف للنشر، 

 
 أحكام يف موضوعات ونوازل خمتلفة

 
مقارنة/   قانونية  فقهية  دراسة  االجتماعي:  التواصل  مواقع  منصور.أحكام  خالد   -عبري 

 م.  2018هـ؟،  1440عم ان: دار النفائس، 
 
دراسة مقارنة ابلفقه :  القانون املدين  وسائل االتصال احلديثة يف حكام الوعد جبائزة عرب  أ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439دمنهور: جامعة األزهر،  -وحيد عرايب فواز.ي/ سالماإل
 

اإلسالم/   يف  البيئة  محاية  حول  العلمية  الندوة  اكديرة    إشرافأعمال    -وآخرين.عبدهللا 
 . ص 223م،  2017، هـ 1438، الرابط: اجمللس العلمي احمللي
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 .م  2016، أكتوبر 1438حمرم عقدت الندوة يف شهر 
 

وأحكامه/   الشبكي: حقيقته  الزمين.التسويق  حسن  بن  الرسالة،    -حممد  مؤسسة  دمشق: 
 م؟  2019هـ،  1440

 
  -.مصعب بن عبداحملسن اجلم از  /خدمات شركات أمن املعلومات: دراسة فقهية تطبيقية

 م.  2020هـ،  1441اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري، الرايض: 
 

يف  ومحايتها  املتكاملة  والدوائر  الصناعية  والنماذج  املصر   الرسوم  والفقه   يالقانون 
عبدالفتاح.  /يسالماإل عيد  األزهر،    -نرميان  جامعة  م    2019هـ،    1440القاهرة: 

 )ماجستري(. 
 

 -مصطفى البعزاوي.هـ(/    914ت  عيار للونشريسي )قضااي البيئة املائية من خالل نوازل امل
   .ص 214م،  2018، هـ 1439، مراكش: اجمللس العلمي احمللي

 
:  خالل ابلتزاماهتاضرار املرتتبة على اإلعن األ   لكرتوينولية املدنية جلهة التصديق اإلؤ املس 

يف  مقارنة  املدين  دراسة  اإل  القانون  التوقيع  أمحد.  /ابلفقه  لكرتوينوقانون    - ريهام كمال 
  م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
الناشئة عن  ؤ املس  الزراعية والتعويض عنها بني الفقه أولية  ضرار تقنيات اهلندسة الوراثية 
الوضع  يسالماإل شعبان. ي/  والقانون  جابر  األزهر،    -شعبان  جامعة  هـ،   1439طنطا: 

 )دكتوراه(. م  2018
 

الكرمي  ابلقرآن  املتعلقة  الفقهية  املبارك.  /النوازل  عبدالرمحن  بن  اجلمعية    -خليل  الرايض: 
 م. 2020هـ،  1441الفقهية السعودية: دار التحبري، 
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 والقضاة  تراجم الفقهاء

 

 
ابن تيمية بني آراء الفقهاء وأحوال اجملتمع: قراءة يف موازانت ابن تيمية العلمية والعملية/  

 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار التحبري،   -خالد بن عبدالعزيز السعيد.
 

  -يونس ضيف.  /هـ(   392أبو حممد عبدهللا بن إبراهيم األصيلي اإلمام احملد ث الفقيه )ت  
 ص.  182 م، 2017 هـ، 1438الرابطة احملمدية للعلماء، الرابط: 

 
لولده أيب الربكات حق إحتاف السـري برتمجة العالمة املفيت الشـيخ عبدالرحيم السـكندري/ 

 )نسخة إلكرتونية(. ص. 59هـ،  1439النيب السكندري، اتريخ املقدمة 
 هـ(  1439)وهو مفيت السند، ت 

هـــــــــــــــ(، املسـمى: ذكر   1057عبد احلق الدهلوي )ت ذكر مؤلفه أنه سـينشـر مع ثبت الشـيخ 
 إجازات احلديث يف القدمي واحلديث.

 
حممد    /هـ(: جهوده يف اإلصالح ومنهجه يف اإلفتاء  430اإلمام أبو عمران الفاسي )ت  

 م. 2020هـ،  1441املغرب: املؤلف،   -مرزوك.
 

املازري/   عبدالوهاب.اإلمام  حسين  مكتبة    -حسن  الدينية،  القاهرة:  هـ،    1441الثقافة 
 م.  2020

 
إمامة اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان رضي هللا عنه يف السلوك والعقيدة واحلديث والفقه 

سويد،    هـ(/   150  –  80) عبداحلفيظ  بن  نور  ص    687م،    2019هـ،    1440حممد 
 )كتاب إلكرتوين(.
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عبدالفتاح أبو    /الرابع عشر وآاثرهم الفقهيةراجم ستة من فقهاء العا  اإلسالمي يف القرن  ت
 ص. 336م،   2020 هـ، 1441القاهرة: دار السالم،  -.غدة
 

ذكرى الفقيه الروداين سيدي حممد بن عبد هللا كوثر اإلدريسي البومالن الروداين الرابطي  
املسلويت.  /( هـ  1412  -  1336) عمر  بن  مصطفى  املعارف    -تنسيق  مطبعة  الرابط: 

 . ص 324م،  2017هـ،  1438، اجلديدة
ا لفقيد العلم واألدب  أعمال األايم الثقافية اليت نظمتها اجلمعية الرودانية للثقافة والرتاث تكرميا 

والوطنية والفضيلة سيدي حممد بن عبدهللا كوثر اإلدريسي البومالين الروداين الرابطي رمحه هللا،  
 . م 1993يوليوز  18 - 17يومي 

 
 -أمين بن إبراهيم هيجان.تان يف سرية القاضي العالمة أمحد بن هيجان رمحه هللا/  زهر البس 

 م.  2020هـ،  1441الرايض: دار الصميعي، 
 

املذهب  وحمرر  احملققني  خامتة  عابدين  ابن  القدسي،    /العالمة  احلسيين.مهند  زكراي   -أبو 
 ص.   228م،  2020هـ،  1441بريوت: كنز انشرون، 

 
اليامي.  /الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياهتمعلماء   الكويت: دار    -حممد بن سرار 

 م. 2020هـ،  1441الظاهرية، 
 

يوسف  عنوان مرحلة ومفرد بصيغة اجلمع/    :الفقيه أبو حامد العريب بن عبد القادر املشريف 
،  والتوثيق؛ متارة: كلمات الدار البيضاء: مركز املغرب املتعدد للدراسات واألحباث    -اخليص.
 . ص 210م،  2018، هـ 1439

 



149 
 

حمند بن  الفقيه الباحث احلسني أحدراف التناين: حياته ومناذج من آاثره العلمية واألدبية/  
التمرويت التناين  إيهوم  )  60م،    2017هـ،    1438،  علي  لإلشهار  ص.  أكانوفا  أكادير: 

 .والطباعة(
 

  1440،  عبدالعزيز العيادي العروسيالفقيه املازوري جوهرة عقد احلفاظ بشمال املغرب/  
 )طنجة: مطبعة سبارطيل(.  ص 388م،  2019، ه
 

القاهرة:   -أمحد كايف.  /الفقيه حممد كنوين املذكوري مفيت رابطة علماء املغرب: حياته وفقهه
 م.  2020هـ،  1441دار الكلمة، 

 
الفقهاءاملتفق   من كىن  الشويعر.  /واملفرتق  حممد  بن  للنشر،    -عبدالسالم  ركائز  الكويت: 
 م. 2020هـ،  1441

 
  1441دمشق: دار القلم،    - عبدالستار الشيخ.  /احملد ثون الفقهاء يف القرن الثاين اهلجري

 جـ. 2م،  2020، هـ
 

ومناذج من تقاييده    ( هـ  1345  )تسفي  مفيت الصقع أبو عبدهللا حممد بن أمحد الرتيكي اآل
نياريف الفتوى والتعليم/    سفي: مطبعةص )آ  183م،    2018،  هـ  1439،  عبداحلفيظ 

Safigraphe).  

 
النووي األولياء  قطب  ترمجة  يف  الروي  العذب  عبدالرمحن   /املنهل  بن  حممد  الدين  مشس 

هـ،   1441املنهاج،  جدة: دار    -.اعتىن به َعدي حممد الغ باريهـ(؛    902السخاوي )ت  
 م.  2019
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