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 الفقه اإلسالمي وأصوله 
 

 ) عنوان  1000(
 
 
 
 
 

 
 حممد خري رمضان يوسف 

 
 
 

 لث اجلزء الثا
 
 
 
 هـ  1440 ذو احلجة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 احلمد هلل العليم احلكيم، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى اآلل والصحب أمجعني.
جديد مسرد  (   هذا  فيه  وأصوله،  اإلسالم  فقه  السنوات  1000يف  يف  صدر  مما  عنوان،   (

  أو رسالة نوقشت. ،، من كتاب هـ)  1440 – 1438(
) عنوان.  1000بعنوان "الفقه اإلسالمي وأصوله"، كل جزء فيه (ضمَّهما كتاب  ن،  آجز   وسبقه

 هـ).    1440 – 1435وفيهما ما نشر أو نوقش من رسائل علمية ما بني األعوام (
 على الكتب.   ا مجيًعاوالرتكيز فيه

 .ت العناوين على موضوعاهتا، كما يف اجلزأين السابقنيوزعوقد 
 على توفيقه وإحسانه. واحلمد هلل الذي يسَّر، والشكر له 

 
 حممد خري يوسف

   هـ 1440 ذو احلجة
  



4 
 

 الفقه اإلسالمي 
 

 الفقه اإلسالمي (األعمال الشاملة)
 

  1439ابتنة: جامعة ابتنة،  -بومجعة محد.أثر الفقه اإلسالمي يف القانون املدين اجلزائري/ 
 م (دكتوراه).  2018هـ، 

 
 لإلمام املاوردي. االحتماالت الفقهية يف كتاب اإلنصاف 

 هـ...  1440دراسة هذا املوضوع يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة،  
 

املنيا:    -إدريس علي بكر.األحكام الفقهية يف تفسري سورة املائدة: دراسة تفسريية فقهية/  
 ص (ماجستري). 248م،  2018هـ،   1439جامعة املنيا، 

 
  - صالح مهدي النعيمي.األحكام الفقهية املستمدة من قصص القرآن: أولو العزم أمنوذًجا/  

 ص.  448م،  2019، هـ 1439: اجملمع الفقهي العراقي؛ عمَّان: دار النفائس،  د. م
 

  1440املدينة املنورة: الناشر املتميز،    -خالد بن فالح العازمي. أدلة الوحيني للفقه يف الدين/  
 .م 2019هـ، 

 
الرابط:    -إكرام الفاسي.  /مي وتطبيقاته عند جورج هنري بوسكهاإلسال   الفقه  تالإشكا

 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). هـ   1439، مؤسسة دار احلديث احلسنية
 

واملعاصرة/   القدمية  الفقه  ملسائل  اجلامع  الفقه:  اجلربين.تسهيل  عبدالعزيز  بن   -عبدهللا 
 مج.  12هـ،  1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي، 
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تركي حممد حامد   امجعها واعتىن هبجهود العالمة وهبة الزحيلي يف جملة الوعي اإلسالمي/  
 م.  2018هـ،  1439الكويت: اجمللة،   -النصر.

هـ، للعالمة وهبة الزحيلي    1424  –  1385مقاالت حصرية نشرت يف اجمللة ما بني عامي  
 هـ رمحه هللا.  1436املتوىف سنة 

 
عبدالسالم األمسر  احلياة الفقهية خالل توات يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني/  

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،  -.بلعامل
 

بريوت: املؤسسة العربية    -طه عبدالرمحن.  /دين احلياء: من الفقه االئتماري إىل الفقه االئتماين
 ص.  384م،  2017، هـ 1438للفكر واإلبداع، 

 يليه له: التحد�ت األخالقية لثورة اإلعالم واالتصال.
 

  - وائل حالق؛ ترمجة عباس عباس.  /السلطة املذهبية: التجديد والتقليد يف الفقه اإلسالمي
 ص.  357م،  2018؟،  هـ 1440، بريوت: املدار اإلسالمي -.2ط
 

الفقهي التفكري  سعد    / صناعة  بن  مشاري  لألحباث   -الشثري.حترير  تكوين  بريطانيا: 
 م. 2019هـ،   1440والدراسات، 

 
املنصورة:    -حممد زينهم إمام.العالقة بني الفقه والتصوف عند احملاسيب: دراسة حتليلية نقدية/  

 ص (ماجستري).   252م،  2018هـ،   1440جامعة املنصورة، 
 

الفقه املعاصر: قضا� معاصرة يف ميزان املقاصد والقواعد/   الريسوين.يف رحاب   - قطب 
 هـ. 1440الر�ض: دار امليمان، 

 
 هـ. 1440ُعمان: مكتبة الوراق العامة،   -.حممد بن أمحد الغزايل  /مداخل الفوائد الفقهية
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الفقهية ( الفوائد  بـ:  ) وشروحها، وهي (كل عن7  -  3يليها: منظومات مداخل  وان متبوع 
علم الرتاتيب   علم األمثلة الفقهية،   دراسة أتصيلية): علم القواعد الفقهية، علم األلغاز الفقهية، 

 علم الكيفيات الفقهية.  الفقهية
 

إربد،   -حممد عواد اخلوالدة، قتيبة رضوان املومين. / املدخل إىل فقه آ�ت األحكام وتطبيقاته
 م.  2019هـ،  1440احلديث، األردن: عامل الكتب 

 
عّمان: أروقة للدراسات والنشر،   -حسني حامد حسان.  /ملدخل لدراسة الفقه اإلسالميا

 ص.  696م،  2017هـ،  1438
 

مجعية احملافظة   عّمان:  -حســـن تيســـري مشوط.  /ر إىل الفقه اإلســالمي وأصــولهاملدخل امليســَّ 
 ص. 128م،  2018هـ؟،  1439على القرآن الكرمي، 

 
عّمان:    -أنور سلطان.  /اإلسالمي  هدراسة مقارنة ابلفق:  مصادر االلتزام يف القانون املدين

 م. 2019هـ،  1440دار الثقافة، 
 

مدينة  الر�ض:    -.2ط  - إبراهيم بن محاد الريس وآخرون.  /الشرعيةالعلوم  معجم مصطلحات  
 مج.  4م،  2017هـ،  1439امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: وزارة األوقاف، 

 
والتأييد الرفض  بني  التجديد  اهلواري.  /مقولة  الرازي،   -حممود صدقي  اإلمام  دار  القاهرة: 

 ؟م 2017هـ،  1438
 

الفكر، دمشق: دار    -.6ط  -وهبة الزحيلي.  /موسوعة الفقه اإلسالمي والقضا� املعاصرة
 مج.  14م،   2019ه،/  1440
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الفقهية/   األلفيالنظر�ت  التحبريالر�ض:    -.حممد جرب  دار  السعودية:  الفقهية  ،  اجلمعية 
 .هـ 1440

 
 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها

 

ي/  الوضعدراسة مقارنة ابلقانون  ي:  سالمالفقه اإل  اثر املرتتبة على احلقوق املختلطة يف اآل
 (ماجستري).  .م2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -يوسف السيد حممد يوسف.

 
) رمحه هللا تعاىل الفقهية املتعلقة ـه  1421  آراء الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني (ت

املسلمة العصيمي.  / ا ودراسةمجعً   :ابألقليات  بن حممد  أم    -عبدهللا  املكرمة: جامعة  مكة 
 هـ (رسالة علمية).  1440القرى، 

 
الكويت:    -محد بن حممد اهلاجري.إحتاف األصحاب مبا يف الَربِّ والشتاء من أحكام وآداب/  

 هـ.  1440دار اخلزانة، 
 

  1439املنيا: جامعة املنيا،    -عبدالعزيز فرحان شاهر.  /ستصحاب يف العقود الالزمةأثر اال
 ص (ماجستري).   239، م 2018هـ، 

 
فقهية/   أصولية  دراسة  الفقهي:  اخلالف  احلق يف  االشرتاك يف  مهلهلأثر   -.مروة حممود 

 ). حبث مكمل للدكتوراه(  ص 295، م 2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم، 
 

ظنّ  خطأ  مقارنة/  املكلف   أثر  فقهية  دراسة  يونس.:  أمحد  الفيوم،   -سيد  جامعة  الفيوم: 
 ). ماجستري(  ص 388، م 2018هـ،  1439

 
مقارنة/   فقهية  دراسة  املكلَّف:  ابختيار  الثابتة  االلتزامات  على  املوت    سامل راشد  أثر 

 ص (ماجستري).  256م،   2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.
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حممد حسين أحكام اإلبراء يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي/  

 ص (ماجستري). 259م،  2018هـ،  1439ا: جامعة املنيا، املني -.عبدالقادر
 
القاهرة:    -إبراهيم عبداهلادي عبدالستار.  /دراسة مقارنةي:  سالمالفقه اإل  حكام التشهري يف أ

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

بريوت:    -.البيضاين صادق بن حممد صاحل    /أحكام التهنئة: دراسة حديثية فقهية اجتماعية
 هـ؟ (أصله رسالة دكتوراه).  1440دار اللؤلؤة، 

 
مؤسسة  الرابط:    -مصطفى توري.  /امللكية  ثبوت  وآاثرها يف   املالكي  الفقه  يف   أحكام احليازة

 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). هـ  1439، دار احلديث احلسنية
 
فهد ملحم   / الشروع يف العمل واستئنافه يف الفقه اإلسالميألحكام الفقهية املرتتبة على  ا

 ص (ماجستري).  295، م  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.
 

األحكام املختلف فيها أبدلتها يف عصور الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين: العبادات،  
  1440دمشق: مؤسسة الرسالة،    -دردور.إلياس    /األحوال الشخصية، املعامالت املالية

 مج.  4هـ، 
 

اجلزائر: جامعة ابتنة،    -بوقفة.  يمجعاالستدراك ووسائله وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي/  
 هـ (دكتوراه).  1438

 
املدين والشريعة    :التعاقد  االلتزام ابلتبصري يف  القانون  بني  أمري  اإلسالمية/  دراسة مقارنة 

 ص.   667م،  2018، ؟هـ 1439القاهرة: دار النهضة العربية،  - .امحد عزيز النمر
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، مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -.   شيخ خمتار د�يب   / والقانون  ختليق العقد بني الشريعة

 . العلوم اإلسالمية)(حبث لنيل شهادة التأهيل يف هـ  1439
 

مجع ودراسة  تنوير العقول برسائل العالمة عبداحلي بن الصديق الغماري يف الفقه واألصول/  
 . ص  336هـ،  1440،  دار الكتب العلميةبريوت:  -حممد إلياس املراكشي.

 وهي:
 اإلقناع ابعتبار خالف داود يف اإلمجاع. 

 األربعة ابلسنة. إقامة احلجة على عدم إحاطة أحد من األئمة 
 مفتاح الذريعة إىل حكم االقتصاص من الذكر لألنثى يف الشريعة.

 اإلهالل جبواب السؤال عن حكم اغالل.
 اجلواب املداوي لسؤال السالوي. 
 حكم اللحم املستورد من أورواب. 

 
القاهرة:    -عبدالرزاق حسني أمحد.  /قليات املسلمةالتأصيل الشرعي لفقه األ  إىل حاجتنا  

 ص.  79م،  2019هـ،  1440لفكر العريب، دار ا
 

غزة: اجلامعة   -.حممد صبحي صبابة   /حدود الطاعة الواجبة عند التنازع يف الفقه اإلسالمي
 ص (حبث مكمل للماجستري). 209م،  2018هـ،  1439اإلسالمية، 

 
سباب كسبها يف القانون املدين املصري أه عام و جدراسة حتليلية للملكية بو   :حق امللكية

  1439القاهرة: دار النهضة العربية،    -ممدوح حممد علي مربوك.اإلسالمي/  والفرنسي والفقه  
 ص.  535م،  2018هـ، 
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الشافعي (ت    /احليل القزويين  هـ)؛ حتقيق حممد حسني    440أليب حامت حممود بن احلسن 
 هـ؟  1439عّمان: دار العال،  -األزهري.

 
سلطة الدولة يف تقييد العقود يف الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية تطبيقية مقارنة ابلنظام  

م    2019هـ،    1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -علي بن محد املقعدي.  /السعودي
 (دكتوراه). 

 
الدكايل.  /العذر ابجلهل: أصوله ومسائله الدين  الرسالة،  دمشق: مؤسسة    -توفيق بن زين 

 م.  2019هـ،  1440
 

 -.عامر  أمحد    صالح الدين  /الشرعية والفلكية  من الناحيتني  ةعلم املواقيت والقبلة واألهلَّ 
 م.  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 

 
: دراسة أصولية مقارنة ابلقانون  العوارض السماوية عند األصوليني وأثرها الفقهي والقانوين

  335م،    2018هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -سامل يوسف العمرية.  / الكوييتاملدين  
 ص (ماجستري). 

 
م،   2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -نوار الشلي. / قواعد وضوابط : فقه التوسط 

 ص.  176
 

، فاس: منشورات البشري بن عطية  -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.ال ذكورية يف الفقه/  
 هـ. 1440

 
عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد    -حممد بن صاحل العثيمني.  /لقاءات وفتاوى األقليات املسلمة

 ص.  758م،  2019هـ،  1440بن صاحل العثيمني اخلريية،  
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مقارنة فقهية  ودراسة  مجًعا  اإلسالمي:  الفقه  يف  اجلهة  انفكاك  سعيد    /مسائل  عبدهللا 

 م (ماجستري).  2019هـ،  1440 مكة املكرمة: جامعة أم القرى، -العمري.
 

املسائل الفقهية اليت ورد التقدير فيها ابلثلث يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/ 
احلريب. عبدالرمحن  بنت  القرى،    -أروى  أم  جامعة  املكرمة:  م    2017هـ،    1438مكة 

 (ماجستري). 
 

الر�ض،   -عبدهللا اخلضري.خالد بن  /مشروعية وأتصيل العقد اإلداري من الفقه اإلسالمي
 هـ. 1440

 
 -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /فتوى هتم املسافر  171املفيد يف تقريب أحكام املسافر:  

 م.  2019هـ،  1440الر�ض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن جربين اخلريية، 
 

ابتنة: جامعة ابتنة،    -التجاين عاد.  /نظرية االستطاعة وتطبيقاهتا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440

 
إثبات العينية  بني مدونة  لكيةامل  وسائل  الفقه  احلقوق  ل شروح  ال لكي من خاملا  وقواعد 
، مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    - عبدالصمد السباعي.  /مقارنة  دراسة:  خمتصر خليل

 اإلسالمية). (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم هـ  1439
 

ابتنة: جامعة   -خالد قادري.  /يف الفقه اإلسالمي  الوسائل املعاصرة للمطالبة حبّد الكفاية
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439ابتنة، 
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واجملتمع الفرد  على  ذلك  وأثر  ومسؤولياته  وحقوقه  ومكانته  األمر  سرّار    /وّيل  بن  حممد 
 م. 2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية،  -اليامي.

 
 الفقه ومناهجه طرق البحث يف 

 (منهج كل مذهب فقهي يف موضعه)
 

الفقهية/   امللكة  القاضاملختصر يف صناعة  فهد  بن  دار رسالة  -.يعبدهللا    الر�ض: شركة 
 هـ.  1440، البيان

 اختصر به رسالته يف الدكتوراه. 
 

: دراسة حتليلية لنماذج من املنهج املذهيب والسلفي عرض وحتليل  :املناهج الفقهية املعاصرة
العرفج.والتيسريي/   حسني  الر�حني،    -عبداإلله  دار  م،    2018ه؟،    1440بريوت: 

 ص. 494
 

حممد نور    /منهج أم املؤمنني السيدة عائشة رضي هللا عنها يف التفسري واجتهاداهتا الفقهية
 . هـ 1440بريوت: دار طوق النجاة، جدة: دار املنهاج؛  -األمني نوري.

 
نصر ملوح    /مناذج خمتارة   : نهج سيد سابق يف كتابه فقه السنة وأثره على اختياراته الفقهيةم

 املاجستري).حبث مكمل لرسالة هـ. (  1438عّمان: جامعة آل البيت،  -السرحاين.
 

  - عماد سامل أمحد.املنهج الفقهي لإلمام حممد متويل الشعراوي من خالل تفسريه وفتاواه/  
 ص (ماجستري).  400م،  2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم، 
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 فقه املرأة املسلمة

 )، وأحكام أخرى يف فقه األسرة(حجاب املرأة: يف اللباس والزينة
حممد مساعد : دراسة فقهية مقارنة/  الشرعية واملتغريات العصريةأحكام النساء بني الثوابت  

 ص (دكتوراه).  411، م 2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -بوغيث.
 

 - أسامة عرفات.حقوق املرأة يف املواثيق الدولية: دراسة مقارنة أبحكام الشريعة اإلسالمية/  
 م.  2019، هـ 1440الر�ض: دار اإلجادة، 

 
هـ)؛ اعتىن هبا وخرجها فؤاد عمر بن   1417حمفوظ احلداد (ت بن عبدهللا  / فتاوى هتم املرأة
 ص.  320م،  2017هـ،  1438عّمان: دار الفتح،  -الشيخ أبو بكر.

 . جمموعة مسائل يكثر السؤال عنها للمؤلف: يليه
 

القانون الدويل العام وشريعة اإلسالم  /القواعد احلامية للنساء واألطفال زمن احلرب يف 
 م. 2019هـ،   1440الر�ض: دار اإلجادة،  -أسامة عرفات.

 
 أصول الفقه 

 
 يف أصول الفقه الكتب القدمية

 هـ)  1340وفيات  حىت(
 

هـ)؛ علق عليه   631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي (ت اإلحكام يف أصول األحكام/ 
 مج. 2م،  2019هـ،  1440الر�ض: دار الصميعي،  -.2ط -عبدالرزاق عفيفي.

ــيتـه كتـاب الورقـات لإلمـام اجلويين؛ مزود بتعليقـات ابن تيميـة؛ إعـداد  طبعـة أخرى: يف حـاشــــــــــــ
 جـ. 2م،  2018ه؟،  1439القاهرة: مكتبة السنة،  -حممد بن علي اجلامع.
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األصولإ احلق من علم  إىل حتقيق  الفحول  الشوكاين (ت    / رشاد  بن علي    1250حممد 
 ص.  728م،   2018هـ،  1439بريوت: دار ابن حزم،  -هـ).

 
املعروف    ، مساعيل بن خسروشاهإعيسى بن  أمني الدين    نوار/ ضاءة األإ تكملة    فكار يف نوار األ أ

 ـ). ه 727(ت  ياحلنفي قصرائابأل
 هـ، ...  1438، ابلقاهرةدراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر 

 
هـ)؛ حتقيق  707نجي (ت زين الدين علي بن روزهبان اخلُ إيضاح األسرار يف شرح املنهاج/ 

 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة اإلمام،  -حممد بن إبراهيم الكلثم.
 هـ، ...  1438وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، ودراسته 

 .)منهاج البيضاوي، يف أصول الفقه(
 

عالء الدين علي بن سليمان املرداوي احلنبلي (ت    /التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه
م،    2019هـ،    1440الر�ض: مكتبة الرشد،    -هـ)؛ حتقيق أمحد بن حممد السراح.  885

 مج.9
 

إىل علم األصول/   الوصول  القاسم (ت  تسهيل مرقاة  بن  بن احلسن  هـ)؛    1079حممد 
احليمي. بن �صر  املنيا،    -حتقيق �صر  جامعة  ص    436،  م  2018هـ،    1439املنيا: 

 (ماجستري). 
 . مرقاة الوصول إىل علم األصول للمال خسرو

 
 هـ).  940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا (ت  /تغيري التنقيح 

 هـ،...   1440دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 وهو يف األصول.
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احلاج (ت   أمري  ابن  احملقق  العالمة  والتحبري: شرح  اإلمام    879التقرير  هـ) على حترير 
 - .هـ) يف علم األصول اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية  861الكمال اهلمام (ت  

 مج.  3م،  2018هـ،  1440اإلمام الرازي،  القاهرة: دار 
هـ)، املسمى �اية السول يف شرح منهاج    771وهبامشه شرح اإلمام مجال الدين اإلسنوي (ت  

 هـ).  685الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي (ت 
 (عن طبعة بوالق). 

 
ي، امللقب بفضل ي،  الروم  سيد بن فتح هللا الشمينأعثمان    /بواب التنقيح أالتفتيح ملغلقات  

 هـ) 1102ي (ت  ت ابزار آب والشهري
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
شرف الدين حيىي بن موسى  تنوير الشرفات يف شرح تسهيل الطرقات يف نظم الورقات/  

 1440املبني،  عّمان: دار النور    -[حتقيق] ضرغام منهل حممد.؛  هـ)  988العمريطي (ت بعد  
 م.  2019هـ، 

 هـ. واملثبت من أعالم الزركلي.  890وفاة املؤلف على غالف هذا الكتاب: 
 

هـ)؛   1307(ت  القنوجي    حممد صديق بن حسن خان  /حصول املأمول من علم األصول
 ص.  360 م، 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق حممد العزازي.

 
هـ)؛    344نظام الدين أمحد بن حممد الشاشي احلنفي (ت    /أصول الفقه... اخلمسني يف  

اخلطيب. عمار كامل  وحتقيق  النفائس،    -دراسة  دار  م،    2017هـ،    1438بريوت: 
 ص. 416

 مع حبث يف إقليم الشاش.
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بن حممد  ياملهد /صول فقه العرتة الزكيةأ يف  ىل الفصول اللؤلؤيةإاملضية املوصلة  يالدرار 
 ). هـ 1044(ت بن على بن املؤيد 

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

 ). هـ 1187 (ت ي ابضاإل عمرو بن رمضان التاليت ي/خمتصر الشماخ ي يف رفع الرتاخ
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
البهية واحلديقة   التقاة عيسى بن كنان  احممد    / صول الفقهيةاأل  الوردية يف الزهور  بن زين 

القاهرة: جامعة األزهر،   -هـ)؛ حتقيق مسرية ماهر السباعي.  11153ي (ت  الدمشق  ياحلنبل 
 م (ماجستري). 2017هـ،  1438

 هـ).  909 (ت ي احلنبل  يمال الدين بن عبداهلاد" جلصولجممع األ"وهو شرح على 
 

 هـ).  885يوسف بن عبدامللك قره سنان احلنفي (ت   /زين املنار
 هـ، ...  1439حتقيقه ودراسته يف جامعة األزهر، 

 .األنوار" للنسفي منار يف شرح زين املنار"
 

هـ) على الورقات يف أصول الفقه إلمام احلرمني    864شرح اإلمام جالل الدين احمللي (ت  
هـ،    1440الدمام: دار ابن اجلوزي،   الر�ض؛  -حتقيق علي ونيس.  /هـ)   478اجلويين (ت  

 م. 2019
 

 هـ).  728(ت نظام الدين احلسن بن حممد بن احلسني النيسابورى  شرح خمتصر املنتهى/ 
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
السول واألمل يف علمي األصول واجلدلشرح خمتصر   العقباين   /منتهى  بن حممد  سعيد 
 . هـ) 811 التلمساين (ت 
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 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلر�ض، 
 .شرح خمتصر ابن احلاجب األصلين حتقيقه يف اجلزء األول بعنوان: اوسبق بي

 
 هـ).  800  عالء الدين علي بن عمر القره حصاري احلنفي (ت   /الفقه  أصول  يف   املغين  شرح

 هـ،...  1439حتقيقه يف جامعة اإلمام ابلر�ض، 
 

هـ)؛  953مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي (ت  /شرح املنار يف أصول الفقه
 هـ (دكتوراه).  1440الر�ض: جامعة اإلمام،  -حتقيق خالد بن عبدهللا الصعنوين.

 
 هـ).   732(ت    التسرتيبدر الدين حممد بن أسعد    /شرح منهاج الوصول إىل علم األصول

مج (أصله رسالة    2هـ،    1440بريوت: دار ابن حزم،    -حتقيق إبراهيم بن صمايل السلمي.
 دكتوراه). 

 ) منهاج الوصول للبيضاوي(
 

 505حممد بن حممد الغزايل (ت    /شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل
 ص.  554م،  2019هـ،  1440نينوى، دمشق: دار  -هـ)؛ تقدمي مشهد العالف. 

ة  ألشفاء الغليل يف بيان مس   ،شفاء الغليل يف بيان مسائل التعليلو�يت بعناوين أخرى، مثل:  
 .شفاء الغليل يف القياس والتعليل ،التعليل

 
 ).هـ 780ي (ت حيىي بن حسن بن موسى القرش /العقد املفصل وعباب العذب السلسل

 هـ، ...  1438جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسته وحتقيقه يف 
 (أصول الفقه)

 
الوصول منتهى  معاين  على  احلصول  (ت   /غاية  املسيلي  حممد  بن  عبدهللا  الدين  مجال 

 هـ).744
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 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلر�ض، 
 

  657ت  الُربزّي الواسطي (عبدهللا بن أيب منصور  أليب حممد    /غرر احملصول يف علم األصول
  1440العلمية،    أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  الكويت:  -.يَّات بَـ عد�ن العُ  هـ) حتقيق

 م. 2019هـ، 
 
 هـ). 666(ت    يبن حممد الضرير الرامش   يحلميد امللة والدين عل   ي/صول البزدو ألفوائد على  ا

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

احلسن بن عز واألصول/  اجلدل    يعلم  معيار العقول يف  القسطاس املقبول الكاشف ملعاين
 هـ).  929ي (ت الزيد يالدين بن املؤيد اهلادو 

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

عبداحلق الَقطيعي  صفي الدين عبداملؤمن بن    /يف أصول الفقه  قواعد األصول ومعاقد الفصول
(ت   حتقيق  739احلنبلي  قبالن.  هـ)؛  العلمية،    -إلياس  الكتب  دار  هـ،    1440بريوت: 

 ص.  256م،  2019
 " للمؤلف.حتقيق األمل يف علمي األصول واجلدل"وهو خمتصر كتاب 

 
عالء الدين أبو احلسن البكري الشافعي   /كلمات يف األصول الفقهيات (خمتصر الورقات)

إبراهيم فتحي احملالوي.  902(ت   به  الدولية،    -هـ)؛ أخرجه واعتىن  الكويت: دار إيالف 
 هـ. 1440

 
هـ)؛ حتقيق    1335عبداحلميد بن حممد علي قدس املكي الشافعي (ت  لطائف اإلشارات/  

 هـ؟   1440[القاهرة]: مركز تفكر للبحوث والدراسات،   - حممد حممود عبداهلادي.
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اإلشارات إىل شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات يف األصول    العنوان الكامل للكتاب: لطائف 
 .الفقهيات 

 
عبدالوهاب بن علي السبكي (ت  اتج الدين    /منع املوانع عن مجع اجلوامع، يف أصول الفقه

ص،    768م،   2019هـ،    1440دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد العزازي.  771
 . ص 200

 
شرحه  هـ)؛    790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت    /يف أصول الشريعة  املوافقات

آ�ته وفهرس موضوعاته   ترامجه حممد عبدهللا دراز؛ خرج  أحاديثه عبدهللا دراز؛ وضع  وخرج 
 2هـ،    1440،  بريوت: دار الكتب العلمية  -ط، جديدة.  -عبدالسالم عبدالشايف حممد.

 . ص) 1008( مج
 

املالكيالنقود   احلاجب  البن  األصويل  املختصر  جامع شروح  هـ)    646(ت    والردود: 
هـ)؛ ضبط نصه    789مشس الدين حممد بن يوسف الكرماين (ت    / املعروف ابلسبعة السيارة

  1440الر�ض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -.وعلق عليه حممد حسني الدمياطي
 مج.  7؟، هـ
 

نور الدين علي بن حممد األمشوين (ت   / اللوامع يف نظم مجع اجلوامعمهع اهلوامع شرح ملع  
 هـ). 929

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

هـ)؛ حتقيق عبدهللا   531أليب الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت   /الواضح يف أصول الفقه
 مج.  5هـ،  1440الرسالة، دمشق: مؤسسة  -بن عبداحملسن الرتكي.

 
 (تشمل دراسات تراثية)  يف أصول الفقه الكتب احلديثة
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 هـ) 1341(اعتبارًا من وفيات 
 

 - مشاعل بنت نغيمش احلريب.  /آراء أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل األصولية: مجًعا ودراسة
 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة اإلمام، 

 
 -أمحد اهلادي السعيد.األصوليني/  راء  دراسة مقارنة آب  ي:عبد هللا البصر   يبصولية ألراء األاآل

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

(ت  رااآل النقشواين  لإلمام  األصولية  يف كتاب  ـه  ٦٥١ء  لتهذيب  ")  احملصول  تلخيص 
م 2019هـ،    1440األنبار،  األنبار: جامعة    -عاصم رحيم حممد.  /دراسة مقارنة  ":صولاأل

 (ماجستري). 
 

  428(ت    راء األصولية للشريف أيب علي حممد بن أمحد ابن أيب موسى اهلامشي احلنبلي اآل
هـ    1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -.عبد الرمحن مستور املالكي   ة/ مجعا ودراسهـ):  

 (دكتوراه). 
 

اإلمساعيلية:   -وليد مشهور فارس. اآلراء األصولية للعالمة أمحد حممد شاكر: مجًعا ودراسة/  
 م. (أصله رسالة دكتوراه).  2019هـ،  1440مكتبة اإلمام البخاري، 

 
 هـ.  1440الر�ض: دار امليمان،  -قطب الريسوين.آراء أصولية منسوبة إىل اإلمام مالك/ 

 
ودراسة/   وتوثيًقا  مجًعا  األصولية:  املسائل  يف  الظاهرية  الطيار.آراء  محد  بنت    - خدجية 

 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة اإلمام، 
 

حممد سعيد  بركة هللا بن حممد اللكنوي؛ حتقيق وختريج    /أحسن احلواشي على أصول الشاشي
 . ص 608هـ،  1440، العلميةدار الكتب بريوت:  -.أنور املظاهري السمسيت فوري
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 ص.  75شريف فوزي سلطان، أدلة وإضاءات على منت الورقات يف أصول الفقه/ 

 هـ.  15/3/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

األصولية املسائل  يف  واحلنفية  اجلمهور  بني  االختالف  اجلعم.  / أسباب  علي  بنت    - ر� 
 هـ (دكتوراه).  1440الر�ض: جامعة اإلمام، 

 
وحاشيته   "غاية الوصول"كتابيه    يف   يعلى التاج السبك  ينصار استدراكات الشيخ زكر� األ

 .صولية حتليلية تطبيقيةأدراسة  ":مجع اجلوامع"على   ي على شرح احملل
 هـ، ...  1438مجعه ودراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
الكويت: دار    -بن حامد آل �بت.  نعبدالرمح إسعاف العجول بشرح ورقات األصول/  

 هـ. 1440إيالف الدولية، 
 

نوي  و حسن بن عمر السينااألصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع/  
 م؟  2019هـ،  1440بريوت: دار الر�حني،  -هـ). 1353(ت 

 
هـ،   1438بريوت: املدار اإلسالمي،    - .3ط  -عبدالسالم حممود أبو �جي.  /أصول الفقه

 ص.  397م،  2017
 

  2م،    2019هـ،    1440دمشق: دار الفكر،    -وهبة الزحيلي.  /أصول الفقه اإلسالمي
 مج.

 
سؤاًال يف أصول الفقه جييب عليها اإلمام اجلويين والشارح    121أصول الفقه الشافعي:  

 هـ.   1440عّمان: دار النور املبني،  -ضرغام منهل حممد.  /رمحهما هللا تعاىلي احمللّ 
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  -عبدالرمحن بن حممد العوض.  /أصول الفقه عند أيب عبيد القاسم بن سالم: مجًعا ودراسة

 ماجستري). أصله رسالة (  ص 670هـ،  1438، تكوين للدراسات واألحباث مركز  بريطانيا: 
 
حممد مصطفى األعظمي؛ ترمجة    /للمستشرق شاخت: دراسة نقدية  صول الفقه احملمديأ

 هـ.  1440الر�ض: مكتبة الرشد،  -عبداحلكيم بن إبراهيم املطرودي.
 

الفقه من عام   إىل    1351أصول  بن مايس   / هـ: دراسة اترخيية حتليلية  1400هـ  خملد 
 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة اإلمام،  -الظفريي.

 
التماس/   ونقاط  الفقه  حممد أصول  بن  علي  السعيدي،  إبراهيم  بن  حممد  وإشراف  حترير 

(سلسلة املقاالت واألوراق   -م.  2019هـ،    1440مكة املكرمة: دار سلف،    -العمران.
 ). 12العلمية؛ 

 
األصول واألصوليون: الفكر األصويل عند ثالثني إماًما من أئمة األصول ميثلون املذاهب  

 هـ.  1440القاهرة: دار الفاروق،  -حممد إبراهيم احلفناوي.املختلفة/ 
 

مرام بنت سعود    /األقوال احملكية عن اجلمهور يف املسائل األصولية: دراسة استقرائية نقدية
 هـ (دكتوراه).  1438الر�ض: جامعة اإلمام،  -الغامدي.

 
  - أجمد رشيد.التطبيقات/  اإلمالء على شرح احمللِّي للورقات يف أصول الفقه حملًّى ابألدلة و 

 م.  2019هـ،  1440عّمان: دار الفتح، 
 
 "."التحقيق والبيان شرح الربهان  كتاب  مام احلرمني يف إعلى  يبيار مام األيرادات اإلإ

 هـ، ...  1438مجعه ودراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 



23 
 

 (يف أصول الفقه)
 

وائل حالق؛ ترمجة أمحد    /أصول الفقه السيناتريخ النظر�ت الفقهية يف اإلسالم: مقدمة يف  
 ص.  381م،   2018؟،  هـ 1440، بريوت: املدار اإلسالمي -. -.2ط -موصللي.

 
الر�ض: دار امليمان،    -قطب الريسوين.  / التجديد األصويل عند الشاطيب: منطلقات وجتليات

 ص.  137م،  2018؟،  هـ 1440
 
القاهرة:   -.إعداد وتقدمي حممد عوام  /جابر العلواينصول الفقه مع العالمة طه  أجتديد علم   

 م. 2019هـ،   1440ة، دار الكلم
 

النقل عن األصوليني: دراسة أصولية حتليلية/   حتقيقات اإلمام الزركشي ملا اضطرب فيه 
 ص (ماجستري).   519م،    2017هـ،    1438املنيا: جامعة املنيا،    -عبده صاحل فرج السيد.

 
الكويت: دار الظاهرية،   -فضل بن عبدهللا مراد.التحقيقات على شرح اجلالل للورقات/  

 م.  2019هـ،  1440
 

  2019هـ،    1440الكويت: دار الظاهرية،    - حممد بن بشر الُقَباطي.  / التدريب األصويل
 م.
 

املكرمة:  مكة    -إعداد عامر بن حممد فداء هبجت.التدريبات على الورقات يف أصول الفقه/  
 هـ. 1440دار طيبة اخلضراء، 

 
 تعقبات األبياري على اجلويين يف شرحه للربهان. 

 هـ،...   1438دراسته يف أبواب، جبامعة اإلمام يف الر�ض، 
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 (الربهان يف أصول الفقه) 
 

 تعقبات الزركشي على األصوليني يف كتابه "البحر احمليط". 
 ... هـ  1439، يف الر�ض امعة اإلمامجب دراسته يف أبواب،

 
موسى مهند بن  مجعه ورتبه  هـ)/    456التقريب الختيارات ابن حزم الظاهري األصولية (ت  

 ص (نسخة إلكرتونية).  138م،  2019هـ،  1440العطيفي، 
 

احلديث أهل  منهج  على  الفقه  أصول  إمام.  /هتذيب كتاب  اللؤلؤة،    -كرمي  دار  املنصورة: 
 م.  2018هـ،  1440

 
تصنيف حممد الطاهر   / للقرايف   لتوضيح والتصحيح ملشكالت شرح التنقيح يف أصول الفقها

تونس: دار سحنون؛    -.قدم له ووضع فهارسه عبداللطيف الشايب  هـ)؛  1393(ت    بن عاشور
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم، 

 
عبدهللا الفهد؛ حتكيم إعداد العرض والتشجري وعد بنت    /مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي

  683هـ]،  1440اجلمعية الفقهية السعودية؛ إشراف وتقدمي حسن بن عبداحلميد خباري، [
 ص (نسخة إلكرتونية). 

 
الر�ض: دار   -صاحل بن عبدهللا بن محيد. /حاشية ابن محيد على شرح احمللي ملنت الورقات

 م. 2019هـ،  1440التحبري، 
 

امل منت  شرح  البحار  جواهر  للنسفيدرر  رشي.  /نار  آله  إبراهيم  دار    -نضال  إستانبول: 
 م. 2019هـ،  1440السّمان، 
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احلنابلة عند  الفقه  أصول  يف  السبكي.  /رسالة  عبداللطيف  هـ،   1439القاهرة،    -حممد 
 / إشراف علي مجعة حممد). 14ص (سلسلة البيان؛  128م،  2018

 
  1440الر�ض: مدار الوطن للنشر،    -املصلح. خالد بن عبدهللا  شذرات يف شرح الورقات/  

 م.  2019هـ، 
 

(ت   للقطيعي  الفصول  ومعاقد  األصول  قواعد  �مي    / هـ)  793شرح  بن  غياض  أماله 
 م. 2019هـ،    1440الكويت: رواق احلنابلة،    -السلمي، عبدالسالم احلصني، حممد اجليزاين.

 
الفقه/   البدراين.عجالة املتفقه إىل معرفة أصول  إستانبول: مؤسسة   -هشام بن عبدالكرمي 

 هـ.  1440البصائر للدراسات والنشر، 
 

الفقه أصول  خالف  /علم  العريب،    - .عبدالوهاب  العامل  م،    2018هـ؟،    1440دار 
 ص. 276

 
املقدمات   اإلسالمية":  املعارف  "دائرة  يف  األصولية  والسنة القضا�  الكتاب  ودليل 

نقدية حتليلية  دراسة  السنيدي.  /واإلمجاع:  عثمان  بن  اإلمام،   - عبدهللا  جامعة  الر�ض: 
 هـ (ماجستري).  1439

 
سعود أُوصاحل  ما على شارح الورقات أن يعلمه: فقرات يف تضارابت آراء اإلمام اجلويين/  

 م. 2019هـ،  1440دار الفرقان، عّمان:  -البدري.
 

هـ،    1439املنصورة: دار اللؤلؤة،    -سيف النصر علي عيسى.  /املأمول من لباب األصول 
 م. 2018
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 هـ.  1440القاهرة: دار الكلمة،  -أمحد الريسوين. /املختصر األصويل
 

سليمان بن    / خمتصر كتاب التمهيد يف أصول الفقه، املسمى جتريد رؤوس مسائل التمهيد
(ت   بن محدان  السعدان.هـ  1397عبدالرمحن  عبدهللا  بن  سعد  حتقيق  دار    -)؛  الر�ض: 

 م. 2019هـ،  1440العقيدة، 
 

الناظر الفقه على روضة  الشنقيطي (ت   / مذكرة يف اصول  املختار  حممد األمني بن حممد 
م،   2017هـ،    1438القاهرة: مكتبة السنة،    -هـ)؛ حتقيق حممد بن علي اجلامع.  1393

 ص.  848
 جمموعة من العلماء.وعليه تعليقات 

 ومدرج حباشيته: األصول من علم األصول/ حممد بن صاحل العثيمني. 
 

[للكرماين]   البخاري"  الدراري يف شرح صحيح  "الكواكب  األصولية يف كتاب  املسائل 
  1438الر�ض: جامعة اإلمام،    -أشواق بنت إبراهيم العثيم.  /مقارنة بكتابه "النقود والردود"

 ).ماجستريهـ (
 

 -علي بن حممد الشهري.  /املسائل املوصوفة ابإلشكال يف كتب أصول الفقه: مجًعا ودراسة
 هـ (دكتوراه).  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
  -حممود حممد الكبش.  /معامل أصول الفقه عند اإلمام البخاري من خالل جامعه الصحيح 

  م. 2019هـ،  1440مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 

هـ،    1440مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -إميان بنت سامل قبوس.  /املقدمات األصولية
 م. 2019

 



27 
 

بريوت:    -سعيد إمساعيل صيين.يف خطوات تطبيقية/    الفقه: أصول  شرعيةحباث الاألمنهج  
 ص.   328م،  2018هـ،  1440دار الكتب العلمية، 

 
  1440القاهرة: جامعة القاهرة،    -إبراهيم وفيق شعالن.  / املنهج األصويل عند الشيخ األلباين

 م (ماجستري).  2019هـ، 
 

الفقهية املذاهب  أئمة  أصول  يف  البحث  ملني.  / منهج  دار    -الناجي  الكلمة،  القاهرة: 
 هـ.1440

 
؟: دار سفيان؛ بريوت: توزيع مؤسسة الر�ن،    -سفيان بن عايش.  /املهم من علم األصول

 م.  2019هـ،  1440
 

للسبكي    ومنهاج الوصول للبيضاوي ومجع اجلوامع  املوازنة بني خمتصر املنتهى البن احلاجب
  -مشاري بن سعد الشثري.ا/  أمنوذجً   "بشرح مجع اجلوامع   تشنيف املسامع"الزركشي يف  

 ). ماجستريهـ ( 1439الر�ض: جامعة امللك سعود، 
 

اهلند: جممع الفقه اإلسالمي؛ القاهرة: دار   -حممد عبيدهللا األسعدي.  /املوجز يف أصول الفقه
 هـ.  1440الكلمة، 

 
  - هـ).  14عمر نور الدين القلوصين (ق    /النخبة الذكية يف فن أصول فقه مذهب احلنفية

 م.  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 
 

  1439دمشق: مؤسسة الرسالة،    -حممد حسن هيتو.  /اإلسالميصول التشريع  أالوجيز يف  
 ص.   568م،  2018هـ؟، 
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 األدلة الشرعية وما يلحق هبا 
 (مصادر التشريع، النصوص الشرعية، العامة، واملتفق عليها، والفرعية)  

فاطمة بنت    /االتصال واالنفصال وأثرمها يف مسائل أصول الفقه: دراسة أتصيلية تطبيقية 
 هـ (دكتوراه).  1439الر�ض: جامعة اإلمام،  -عبدهللا الغد�ن.

 
أبو  يف  الفقهية  املسائل  على  األقيسة  يف  االختالف  أتصيلية أثر  دراسة  املعامالت:  اب 

  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،    -سارة بنت فهد الرويلي.تطبيقية مقارنة ابلقانون/  
 (وأبواب أخرى يف رسائل غريها).   م (دكتوراه). 2019هـ، 

 
الفقهية اآلراء  تعدد  يف  واللغويني  النحويني  اختالف  حممدي.  /أثر  دار  بريوت:   -أسامة 

 ص.   144هـ،  1440، العلميةالكتب 
 

الفقهاء/   اختالف  يف  اإلدراج  العازمي.أثر  فالح  املنيا،    -بدر  جامعة  هـ،    1439املنيا: 
 ص (ماجستري). 273م،  2018

 
الرابط: مؤمنون بال حدود للدراسات   -رؤوف دمق.   /أثر األصول التكميلية يف فقه السنة

 دكتوراه). م. (أصله رسالة  2019هـ،  1440واألحباث، 
 

مقارنة/   فقهية  أصولية  دراسة  اإلسالمي:  الفقه  يف  واإلمهال  اإلعمال  حمارب  أثر  مبارك 
 ص (ماجستري).  353م،  2018هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
  - طالل مزيد املطريي.: دراسة فقهية مقارنة/  أثر التأويل يف إثبات احلقوق وإسقاط التكاليف

 ص (ماجستري).   257م،  2018هـ،  1439املنيا، املنيا: جامعة 
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تطبيقية/   نظرية  دراسة  اإلسالمي:  التشريع  يف  التعليل ابملصلحة  عبدالكبري أثر  بن  معاذ 
 م. (أصله رسالة جامعية).  2019هـ،  1440الر�ض: مكتبة الرشد،  -�ين.

 
الفقهي/   التقنية احلديثة يف اخلالف  الشيخ.أثر  آل  بن عبدامللك  الر�ض: مكتبة    -هشام 

 م. 2019هـ،  1440الرشد، 
 

املشهور ابلتفسري الكبري ، هـ) 606أثر القواعد األصولية اللغوية يف تفسري الفخر الرازي (
الغيب مفاتيح  فقهية/  أو  أصولية  دراسة  سيد.:  عبدهللا  الفيوم،   -حسني  جامعة  الفيوم: 

 ص (ماجستري).  353م،  2018هـ،  1439
 إىل سورة الكهف. من سورة البقرة 

 
القاهرة: مفكرون    -هـ)؛ حتقيق حممد عمارة.  1371أمحد مصطفى املراغي (ت    / االجتهاد

 م. 2019هـ،  1440الدولية للنشر، 
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد مهرابن ابروي  /االجتهاد والتقليد بني اإلفراط والتفريط
 ص.  224م،  2019هـ،  1440

 
الرتجيحي/   واالستدالل  النقلية  احلجة  بني  املدينة  أهل  األمحر.إمجاع  عمار  بن    -مجال 

 م.  2019هـ، 1440القاهرة: مفكرون الدولية للنشر، 
 

املنيا:    -حممود عبداحلكيم حممود.االحتمال يف األدلة الشرعية وأثره يف اختالف الفقهاء/  
 ه). هـ (دكتورا 377م،  2018هـ،   1440جامعة املنيا، 

 
هـ)؛ حتقيق   756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت    /أحكام كّل وما عليه تدلّ 

 م. 2017هـ،  1438القاهرة: توزيع دار اإلمام الرازي،   -مجال عبدالعاطي خميمر.
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  - .ابرعة بنت حممد الكريز  /مجًعا ودراسة  : األدلة املختلف فيها عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

 هـ (ماجستري). 1440، كلية الشريعة، جامعة اإلمام الر�ض:
 

استدالل األصوليني ابالستصحاب يف مباحث القياس واألدلة املختلف فيها: مجًعا وتوثيًقا 
 هـ (ماجستري). 1438الر�ض: جامعة اإلمام،  -هند بنت نبيل آل إمساعيل. /ودراسة

 
بتعليالستداال النصوص ومقاصدها عند  ال ل  الكبري على"  الللكية من خاملات    الشرح 

شيخنا أمحد حممود اعل   /ودراسة  مجع  :عليه  "الدسوقي  حاشية"و   للدردير  "خمتصر خليل
التأهيل يف هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -خريي. لنيل شهادة  (حبث 

 العلوم اإلسالمية).
 

د. م: مركز سطور للبحث العلمي؛    -عبدالعزيز بن ريس الريس.   / اإلمجاع اإلقناع يف حجية  
 هـ. 1440املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 

 
غازي اإليناس بتيسري القياس من كتاب "روضة الناظر وجنة املناظر" البن قدامة رمحه هللا/  

 هـ؟   1440الدمام: دار ابن اجلوزي،  -بن مرشد العتييب.
 

  /صيلية مع التطبيق على مسائل األدلة املتفق عليهادراسة أت  :على األصولبناء األصول  
  مج. 2م،  2017هـ،  1438الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  -وليد بن فهد الودعان.

 
حممد بن علي  /التأويل يف أصول الفقه وقراءات املعاصرين: دراسة أتصيلية تطبيقية مقارنة

 هـ (دكتوراه).  1439اإلمام، الر�ض: جامعة  -الغيثاين.
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م،    2017هـ،    1438بريوت: كتاب،    -قحطان عبدالرمحن الدوري.  /أتويل النص الشرعي
 ص.  544

 
الشريعة/   الفصول يف فقه مصادر  البيومي غامن.جتديد  الدولية    -إبراهيم  القاهرة: مفكرون 

 م. 2019هـ، 1440للنشر، 
 

ي (ت احلنف  احلسن املرغيناين   أيبمام  لإل   "اهلداية"كتاب    يف مجاع الواردة  حتقيق مسائل اإل
  443م،    2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد حممد أبو سيد.  /هـ)  593

 ص (ماجستري). 
 

املعاصر الواقع  يف  به  يقوم  ومن  إليه  احلاجة  املناط:  اخلسوي.  /حتقيق  الرابط:    -حسناء 
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440مؤسسة دار احلديث احلسنية، 

 
السيد أمحد مجعة    /هـ)  1354ختريج الفروع على األصول يف فتاوى حممد رشيد رضا (ت  

 ص (دكتوراه).  312م،   2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم،  -احلداد.
 

تطبيقية دراسة أتصيلية  ابلقياس:  العام  الوابل.  /ختصيص  يوسف  بن  الر�ض؛    -عبداجمليد 
 م (أصله رسالة جامعية).  2019هـ،  1440ابن اجلوزي، الدمام: دار 

 
مكة    -مسعود عبدهللا السلمي.ختصيص العموم مبفهوم املخالفة: دراسة أصولية تطبيقية/  

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440املكرمة: جامعة أم القرى،  
 

البناية  "هـ) يف كتابه    855  ختريج الفروع على األصول عند العالمة بدر الدين العيين (ت
 ". يف شرح اهلداية

 هـ، ...  1440دراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة موزعة على أكثر من طالب، 
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ختريج الفروع على األصول من خالل كتاب "تكملة شرح الرتمذي" للحافظ زين الدين  

 هـ).  806العراقي (ت 
 هـ...   1440ابملدينة املنورة، دراسته يف اجلامعة اإلسالمية 

 
الر�ض:    -السعيدان.  شدوليد بن را  /تربية امللكة على معرفة الراجح ابلنظر يف سبب اخلالف

 م.  2019هـ،  1440دار الصميعي، 
 

الرتجيح الفقهي عند مالكية الغرب اإلسالمي: أصوله ومستجداته: دراسة نظرية تطبيقية/  
 هـ (أصله رسالة دكتوراه).  1440سة الرسالة، دمشق: مؤس -عبدالرحيم عمرو موفق.

 
مؤســســة الرابط:   -عبداحلق اإلدريســي. /التشــريع االجتهادي امللزم: مفهومه وســبل إعالمه

 هـ (دكتوراه). 1438، دار احلديث احلسنية
 

محيد �صر  : دراسة أصولية فقهية مقارنة/  التـطبيقات الفقهية لقاعـدة اخلروج من اخلـالف
 ص (ماجستري).  181م،   2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.

 
فيصل عوض  : دراسة فقهية مقارنة/  التطبيقات الفقهية املعاصرة للعمل بدليل االحتياط

 ص (ماجستري).  406م،   2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -احلريب.
 

هـ؟،   1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -فاتن السيد هاشم.  /التطبيقات املعاصرة لالستحسان
 ص (ماجستري). 252م،  2018
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ابيب  يف  تطبيقية  أتصيلية  دراسة  وسلم:  عليه  هللا  صلى  الرسول  وأفعال  أقوال  تعارض 
م،    2018هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -�سر عبده عبدالظاهر.  /العبادات واملعامالت

 ص (دكتوراه).  478
 

الر�ض:    -.يزيــد بن أمحد النصيان  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :ند األصولينيالتعليل ابالسم ع
 هـ (ماجستري).  1440، جامعة امللك سعود

 
عبدالرمحن عرار التعليل ابحلكم التشريعية عند اإلمام القفال يف كتابه "حماسن الشريعة"/  

 (ماجستري).ص  281م،  2018هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -الدوسري.
 
هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -عبدهللا أمحد الشطي.  /غريُّ الفتوى بتغريُّ املصاحل واملفاسدت

 ص (دكتوراه).  415م،  2018
 

مقارنة/   دراسة  والقانون:  الشريعة  منظور  يف  النصوص  حفيان.تفسري  حسن    - إمساعيل 
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الكلمة، 

 
هـ،  1439ابتنة: جامعة ابتنة،   -بلقاسم زقرير. /التفكري النقدي وأثره يف التجديد الفقهي

 م (دكتوراه).  2017
 

الكويت: ركائز    -صاحل بن سامل الصاعود.  /التمذهب ال يعارض الدليل وال القول الراجح 
 م. 2019هـ،  1440للنشر، 

 
املعاصرة وتطبيقاته  العقود  فقهيةالتوازي يف  دراسة  يوسف.مقارنة/    :  املنيا:    -أمحد عرفة 

 ص (دكتوراه).  477م،  2018هـ،   1439جامعة املنيا، 
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الرتجيح  وضوابط  اإلعمال  قواعد  اإلسالمية:  الشريعة  يف  واملعىن  اللفظ  فريدة    /جدلية 
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،   -حايد.

 
النبوي السنة  التعارض:  املنيا:    -مصطفى حممد عبدالرمحن.ة منوذًجا/  اجلمع بني ما ظاهره 

 ص (ماجستري). 313م،  2018هـ،   1439جامعة املنيا، 
 

املدينة    -سيدي سيسي.  / احلس: حجيته وأثره يف القواعد األصولية: دراسة حتليلية أتصيلية
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين؛ إعداد قسم البحث العلمي يف   /املفيتحقيقة الفتوى وشروط  

هـ،    1440الر�ض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن جربين اخلريية،    -مؤسسة ابن جربين اخلريية. 
 م. 2019

 
 :حقيقة القياس عند أئمة األحناف من خالل كتب أيب يوسف و حممد بن احلسن الشيباين

  1440،  ؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط: م  -.ود بشري مساريدا  /دراسة أتصيلية تطبيقية
 هـ (دكتوراه). 

 
املنصورة:   -سيف النصر علي الطرفاوي.  /احلقيقة واجملاز: دراسة لغوية أصولية شرعية نقدية

 م. 2017هـ،  1439دار اللؤلؤة، 
 

 1439إلمام،  الر�ض: جامعة ا  -مها بنت �صر اهلذال.  /اخلفاء وأثره يف املسائل األصولية
 هـ (ماجستري).

 
واملناظرة العقيل.  /اخلالف  عبدالعزيز  بن  دار   -صاحل  السعودية:  الفقهية  اجلمعية  الر�ض: 

 هـ.  1440التحبري، 
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 1098شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلَموي (ت   /الدر الفريد يف بيان حكم التقليد

 م.  2019هـ،  1440الصاحل،  القاهرة: دار  -هـ)؛ عبدهللا عبدالعزيز جالل.
 

الـطـوفـ عـن  الـطـوفـي  الـمـصلحـةي:  دفـاع  يف  مذهبـه  يف  اجتهادية  سعد    /قراءة  بن  فـهد 
   م. 2019هـ،  1440الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،  -.اجلـهـنـي

فجمع كالمه ،  حتدث عن مسألة املصلحة وما يُنسب من رأي للطويف يف تقدميها على النص
 .وحرره

 
دراسة   الكرمي:  القرآن  من  األول  الربع  خالل  وتطبيقاهتا  األصوليني  عند  اإلشارة  داللة 

اخلرطوم: جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،    -رضوان أمحد العواضي.  / وصفية حتليلية
 م (ماجستري). 2018هـ،  1440

 
والظن:  اللد القطع  بني  النص  القرايف  املخلة    تالحتمااالة  وردود  الرازي  عند  ابلقطع 

(حبث لنيل هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -سكينة اخلمليشي.  /والشاطيب
 شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). 

 
الر�ض:    -مجيل بن عبداحملسن اخللف.  /رجوع املفيت عن فتواه: مشروعيته وأسبابه وأثره

 م. 2019هـ،   1440ودية: دار التحبري، اجلمعية الفقهية السع
 

 .الرخص يف الفقه اإلسالمي
 هـ.   1439...  1437ُحبث يف مخس رسائل علمية أو أكثر جبامعة امللك سعود يف الر�ض،  

 
 190م،    2017هـ،    1438القاهرة: دار النهار،    -حممد أبو شوشة.رسالة يف اإلمجاع/  

 ص. 
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 األصوليني/ علي مجعة.يليه: اإلمجاع عند 
 

أدري  ال  قوله:  يف  (ت    /رسالة  البهويت  أمحد  بن  حممد   1088حممد  حممود  حتقيق  هـ)؛ 
 ص.  53عبدالعاطي، 

 هـ.  22/4/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  352م،    2018هـ؟،    1439مصر،    -حممد عبدالفتاح العناين.رسالة يف القياس واملناظرة/  
 ). إشراف علي مجعة حممد / 13ص. (سلسلة البيان؛ 

 
الر�ض:    -سلمان بن سليمان الغفيص.الز�دة والنقصان عند األصوليني: مجًعا ودراسة/  

 هـ (دكتوراه).  1440جامعة اإلمام، 
 

هـ. (أصله    1440بريوت: دار ابن حزم،    -هشام قريسة.  /سّد الذرائع يف الفقه اإلسالمي
 رسالة دكتوراه). 

 
هـ.    1440بريوت: دار ابن حزم،    -حممد بن أمحد زروق.  /املذهب املالكيسّد الذرائع يف  

 (أصله رسالة دكتوراه). 
 

الر�ض: جامعة اإلمام،   -موضي بنت حممد اجلابر.  /السؤال وأثره يف مسائل أصول الفقه
 هـ (ماجستري).  1440

 
 - حممد مصطفى الزحيلي.: َشرع َمن قبلنا/  رعة هللا لألنبياء يف القرآن الكرمي والسنة النبويةشِ 

 . ص 704م،   2018هـ؟،  1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
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هـ،   1439املنيا: جامعة املنيا،   -مبارك عبدهللا العدواين.الشروط الفقهية عند السرخسي/  
 ص (ماجستري). 262م،  2018

 
عبد    / القرآن الكرميالشفافية والكثافة: دراسة فقهية وأصولية لداللة الظاهر واملؤول يف  

ابلقاري. عبداإلله]  يعين  [هكذا،  والدراسات    -االاله  لألحباث  غازي  ابن  مركز  مكناس: 
 ص.  334م،  2018هـ،  1439االسرتاتيجية؛ إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 

 
مكة  -مسية عبدالوهاب خليل الرمحن.  /صــيغ العموم وخمصــصــاهتا يف الســنن الكبري للبيهقي

 هـ (ماجستري).  1440جامعة أم القرى،  املكرمة:
 من أول أبواب صالة اإلمام وصفة األئمة، إىل ابب التخفيف يف ترك اجلماعة يف السفر.

 
(ت   الشافعي  اإلمام  عند  الفروع  على  وأثره  القياس  حتليلية    2014ضبط  دراسة  هـ): 

بنت كيتا.  /توثيقية احلسنية،    -حممد  احلديث  دار  م    2019ـ،  ه  1440الرابط: مؤسسة 
 (دكتوراه). 

 
  - هـ).  1363حممد بن إبراهيم األمحدي الظواهري (ت  طرق القياس واالستدالل والرد/  

 ص.  156م،   2017هـ،  1438القاهرة: الوابل الصيب للنشر، 
 يليه: رسالة االجتهاد يف الفروع/ حممد العرتيس النواوي.

 
هـ)/    1282(ت  مي  املامد  حمل  "البادية"  ل كتابمن خال   النوازل الفقهية  يف   وأثره   لعرفا

(حبث لنيل شهادة التأهيل هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -أيوب بنفينة.
 يف العلوم اإلسالمية).
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  / العقل الفقهي وحترير االجتهاد: دراسة العتبار املآالت يف الشريعة للحكم على األفعال
  الدار البيضاء:   غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية مكناس: مركز ابن    -املصطفى صوصي.

 ص.  312م،  2017هـ، 1438، فريقيا الشرقإ
 

  -البشري قصري.  /العقل الفقهي واملصلحة: دراسة يف قضا� السياسة واالقتصاد املعاصر
الكتب  عامل  األردن:  إربد،  االسرتاتيجية؛  والدراسات  لألحباث  غازي  ابن  مركز  مكناس: 

 ص.  334م،  2018هـ،  1439احلديث، 
 

يـل بن عبـداحملســــــــــــــن مج  /عالقـة علم أصـــــــــــول الفقـه بعلوم اللغـة العربيـة بني التـأثر والتـأثري 
 130م،  2019هــــــــــــــــ،   1440الر�ض: اجلمعية الفقهية السـعودية: دار التحبري، -.اخللف

 ص.
 

هاين   /تطبيقية مقارنةالعلة القاصرة وتعليل األصوليني األحكام الشرعية هبا: دراسة أصولية  
 م.  2019هـ،  1440عّمان: دار الفتح،  -كمال حممد جعفر.

 
هـ)؛ حتقيق   1351حممد سعيد بن عبدالرمحن الباين (ت  عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق/  

 هـ؟   1440[القاهرة]: مركز تفكر للبحوث والدراسات،   - حممد حممود عبداهلادي.
 

 ص. 101ن عبدالرمحن الربيعة، عبدالعزيز ب /العمل ابملصلحة
 هـ. 18/5/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هيثم   /ل وفهم مقاصد النصوصئعوامل جتديد الفتوى يف ضوء التصور الصحيح للمسا

 (ماجستري).  180م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -حممد البقار.
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التقليد بيان  الفاجيتاين اجلاوي (ت  أمحد دحالن بن    /فتح اجمليد يف  هـ)؛    1329عبدهللا 
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الصاحل،  - حتقيق ابن حرجو اجلاوي.

 
الر�ض: دار كنوز    -وليد بن علي احلسني.  / معناها وأسباهبا وضوابطها  :الفتوى ابالحتياط 

 ص.  88م،  2018هـ؟،  1439إشبيليا، 
 

تطبيقية أتصيلية  دراسة  ابلتخريج:  ضاهر.  /الفتوى  رضوان  املقتبس،    -هيثم  دار  بريوت: 
 م.  2019هـ،  1440

 
  1440بريوت؛ الر�ض: مركز مناء للبحوث والدراسات،    -.فاطمة حافظ  /الفتوى واحلداثة

 م.  2019هـ، 
 

الرابط:    -حممد الشيحي.األم/    كتاب الل  من خ  قسم العبادات   مجاع عند الشافعي:اإلفروع  
 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). هـ   1439، احلسنيةمؤسسة دار احلديث 

 
بريوت؛    -أسامة شفيع السيد.الفقه اإلسالمي بني حرية االجتهاد وقيود املذهب الرمسي/  

 هـ.  1440الر�ض: مركز مناء للبحوث والدراسات، 
 

الفقهيثرها يف  أقاعدة مفهوم املخالفة دليل اخلطاب عند املالكية و  عبدالكرمي   /التوجيه 
 ص.   256م،  2019هـ،  1440تونس؛ بريوت: الدار املالكية،  -حممد بناين.

 
القاهرة:    -ثروت السيد عبدالعاطي.  /دراسة مقارنة  : صولينيلقضا� املشرتكة بني النحاة واألا

 ص.  680م،  2017هـ،  1438دار اليسر، 
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حممد   /ة: نظرية تطبيقيةمجعا ودراســـــــ س:  مباحث القياالقواعد األصـــــــولية عند احلنابلة يف 
 هـ (ماجستري). 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.خالد العساف

 
االستصحاب على  املبنية  الفقهية  اجديرا.  /القواعد  البيضاء:    -سعيد  الدار 

 م؟ 2018هـ،  1439)، الشركة املغربية لفنون الطباعة العصرية(  سوماكرام
 

عبدالواحد    /قواعد املوازنة والرتجيح املصلحي عند اإلمام الشاطيب من خالل املوافقات 
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الكلمة،  -.الوزاين

 
حممد بن عبدالعظيم ابن مّال فروخ املوروي   /القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد

هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد.هـ)؛ حتقيق حممد بن بري    11احلنفي (ق  
 ص.  96م،  2019

 
الر�ض: جامعة    -إبراهيم بن حسن الزهري.  /القوة والضعف وأثرمها يف مسائل أصول الفقه

 هـ (دكتوراه).  1439اإلمام، 
 

رامي بن حممد   /القياس يف العبادات وتطبيقاته يف املذهب الشافعي: دراسة أتصيلية تطبيقية
 هـ.  1440بريوت: دار ابن حزم،  -لهب.جربين س

 
دمشق: دار   -حممد سعيد رمضان البوطي.   /الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة اإلسالمية

 ص.  168م،  2017هـ،  1438الفكر، 
 

سليمة    /مرونة الشريعة اإلسالمية من خالل االجتهاد فيما ال نص فيه وتطبيقاته الفقهية
 هـ (دكتوراه).  1438اجلزائر: جامعة ابتنة،  -بن عبدالسالم.
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 543مسالك تدبري االختالف من خالل كتاب "أحكام القرآن" أليب بكر بن العريب (ت  
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440القنيطرة: جامعة ابن طفيل،   -عبدالغاين فارس. /هـ)
 

الدوحة: مكتبة اإلمام   -و.عبدالرزاق عبداجمليد أالر   /مسالك العلة النقلية يف علم أصول الفقه
 م؟ 2019هـ،  1440البخاري، 

 
لفصول"  "ا خالل  من تطبيقية نظرية دراسة: فال مجاع بعد اخل اإلسائل اليت حصل فيها امل

هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    - إبراهيم أوال مليكني زكر�.  /للجصاص
 اإلسالمية).(حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم 

 
قسنطينة:    -مراد دريش.  /املسائل املتعلقة ابلعاّمّي يف أصول الفقه: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م (ماجستري).  2016هـ،  1437جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 
 

النحو الفقه وأصول  أصول  بني  املشرتكة  اجلرابء.   / املسائل  عبدالعزيز  بن  الر�ض:    -املثىن 
 هـ (دكتوراه).  1440جامعة اإلمام، 

 
نُفاهتا وُمثبتيها الدائم ولد الشيخ أمحد أيب املعلي الشنقيطي  /املصلحة املرسلة بني    -.عبد 

والنشر،   واإلعالم  للثقافة  الشناقطة  ديوان  دكتوراه،    1440[شنقيط]:  رسالة  (أصله  هـ؟ 
 هـ).1432

 
إمساعيل نساين: دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الدويل/  املصلحة وأثرها يف بناء فقه املشرتك اإل

 ص (دكتوراه).  354م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -حممد جنيب إمساعيل.
 

عبدهللا بن    /معاصرة التنزيل وأثرها يف فهم داللة اخلطاب الشرعي: دراسة نظرية تطبيقية
 م (ماجستري).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة اإلمام،  -أمحد السلمان.
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  -فهد بن صاحل العجالن.  / معركة النص: مع التحريف املعاصر لألحكام واملفاهيم الشرعية

 هـ. 1440الر�ض: مركز البيان للبحوث والدراسات، 
 (طبعة جديدة، هبا ز�دات) 

 
النص و  املستنبط من  النصوص على معانيها  ثره يف أاملعىن  صولية أدراسة  :  توجيه داللة 

يونس.  /تطبيقية عبداملرضي  األزهر،    -أمحد  جامعة  م.   2017هـ،    1438القاهرة: 
 (ماجستري). 

 
هـ،   1440السعودية،  -عبدالعزيز بن حممد العويد.مقاالت الطاعنني يف نصوص الشريعة/ 

 م. 2019
 
 /ليلية ونقدية مقارنة ملناهج التأويلية املعاصرةناهج التأويل يف الفكر األصويل: دراسة حتم

م،    2017هـ،    1438بريوت؛ الر�ض: مركز مناء للبحوث والدراسات،    -إمساعيل نقاز.
 ص (أصله رسالة دكتوراه).  622

 
الغزايل حامد  أيب  اإلسالم  عند حجة  االجتهادي  مزيغة.  / هـ)  505(ت    املنهج    - أمينة 

 ص (أصله رسالة جامعية). 304م،   2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

املدينة املنورة: اجلامعة    - حممد أبو بكر صو.منهج األصوليني يف دراسة املسائل النحوية/  
 هـ (دكتوراه).    1440اإلسالمية، 

 
اجلوزية يف خمتلف احلديث و منهج اإل ابن قيم  بناء األأ مام  الفقهية: دراسة  ثره يف  حكام 

منيتطبيق املعاد"  هخالل كتاب  ة  شعبان."/  زاد  أبو  أمحد  اإلسالمية،    -حممد  اجلامعة  غزة: 
 ص (حبث مكمل للماجستري). 227م،  2018هـ،  1439
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منهج اإلمام أمحد رمحه هللا يف بناء احلكم الفقهي على احلديث الضعيف: دراسة أتصيلية  

  1440الفقهية السعودية: دار التحبري،  الر�ض: اجلمعية    -عبدالرمحن بن فؤاد العامر.  /تطبيقية
 م.  2019هـ، 

 
التعارض بني نصوص األ  بن املنذر يف امام  منهجية اإل وسط من  األ"كتابه    حكام يف دفع 
  1439أسيوط: جامعة أسيوط،    -عبدالعزيز عوض الغرايب.  /"مجاع واالختالفالسنن واإل

 ص (دكتوراه).   389م،  2018هـ، 
 

فاس:    -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.  /عنه يف االجتهاد مع النصمنهجية عمر رضي هللا  
 هـ.  1440منشورات البشري بن عطية، 

 
املوسوعة يف آداب الفتوى: أدب الفتوى وشروط املفيت وصفة املستفيت وأحكامه وكيفية 

  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،    -مجعها وحققها وعلق عليها عبداملعطي أمني قلعجي.  /الفتوى
 م.  2018هـ، 

 وتتضمن:
 هـ). 643الفتوى واختالف القولني، أليب عمرو بن الصالح (ت 

 هـ).  676آداب الفتوى واملفيت واملستفيت، للنووي (ت 
 هـ).  684تنبيهات يتعني على املفيت التفطن هلا، للقرايف (ت 
 هـ).  695صفة الفتوى واملفيت واملستفيت، البن محدون (ت 

 هـ).  751ابلفتوى، البن قيم اجلوزية (ت فوائد تتعلق 
 هـ).  1206أحباث ومسائل وفوائد تتعلق ابلفتوى واملفيت، للمرادي (ت 

 
هـ،    1439ابتنة: جامعة ابتنة،    -نصري بن آكلي.  / موقف ابن حزم من القياس والتعليل

 م (دكتوراه).  2018
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املعاصر: دراسة مقارنة الفكر  املنوفية:    -ملنعم فرحات.شريف عبدا  /الناسخ واملنسوخ يف 

 ص (ماجستري). 298م،  2019هـ،  1440جامعة املنوفية، 
 

عّمان: منتدى    -أشرف بن حممود بن عقلة الكناين.  /نظرية االحتمال اللفظي عند األصوليني
 هـ (أصله رسالة جامعية).  1440العلم النافع، 

 
الفقه   وتطبيقاهتا يف  األصول  الفروع على  قادري.  /اإلسالمينظرية ختريج  ابتنة:    -خالد 

 م (دكتوراه).  2018هـ،   1439جامعة ابتنة، 
 

الفقهي النقد  وضوابط  :نظرية  يشو.  /معامل  الكلمة،    -حسن  دار  هـ،   1440القاهرة: 
 م.2019

 
  - أم �ئل حممد العيد بركايت.  /نظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمية: دراسة أصولية مقاصدية

 هـ. 1440م، بريوت: دار ابن حز 
 

الفقهي أتصيًال وتطبيًقا املالكي.  /النقد  القرى،   -أمحد بن مسرع  أم  املكرمة: جامعة  مكة 
 هـ (ماجستري).  1440

 
فرج عمر    /نقد املنت عند أّم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وأثر ذلك على األحكام الفقهية

 (دكتوراه). ص   327م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -سويعد.
 

ل يف البيان والتحصيل   - سعيد بن حممد الكملي.  /النقد والتعليل لبناء األحكام على ما ُأصِّ
 هـ. 1440الرابط: دار األمان؛ بريوت: دار ابن حزم، 
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  1438عّمان: دار عمار،    -يونس خليف القرالة.نقض الدليل النحوي يف كتب اخلالف/  
 ص.  344م،  2017هـ، 

 
الر�ض: مكتبة   -طارق بن عد�ن ابدريق. / قة ابملفيت واملستفيت: مجًعا ودراسةالنوازل املتعل

 م (أصله رسالة جامعية). 2019هـ،  1440الرشد، 
 

عّمان: دار    - أثري عواد العاين.  /الوقت وتعلق األمر به عند األصوليني وتطبيقاته الفقهية
 ص.  368م،  2018هـ؟،  1440الفتح، 

 
 الشرعية وما يتفرع منهااألحكام 

 

االجتهاد املقصدي عند األئمة اجملتهدين من خالل مراعاهتم لقصد املكلف وأثر ذلك يف  
وتنزيلها/   األحكام  القنديلي.استنباط  والدراسات،   -البشري  للبحوث  مناء  مركز  بريوت: 

 (أصله رسالة دكتوراه).   ص 267م،  2017هـ،  1438
 

مجعه وأعده سفيان    /الشرعي واألمر والنهي: مجًعا ودراسةأسباب اخلالف يف مسائل احلكم  
ص (سلسلة أسباب اخلالف يف مسائل   672هـ،    1437بن بلقاسم ُجماري، اتريخ املقدمة  

 أصول الفقه).
 هـ)  1440(نسخة مصورة يف الشابكة، رأيتها يف مجادى اآلخرة، 

 
 هـ.  1440، القاهرة: الوابل الصيب للنشر - علي مجعة.األوامر والنواهي عند األصوليني/ 

 
   .التطبيقات الفقهية للكراهة التحرميية عند احلنفية

 هـ...  1440جبامة أم القرى يف مكة املكرمة،  قسم الدراسات العليايف ُحبث 
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  1438القاهرة: جامعة األزهر،    - حسن هاين ابوزير.  /حكام الفقهيةاأل  ثره يف أتقييد املباح و 
 (ماجستري). .م 2017هـ، 

 
املدينة املنورة: دار اإلمام   -خالد بن فالح العازمي.  /الدروس الفقهية يف األحكام الشرعية

 م. 2019هـ،  1440مسلم، 
 

عمدة القاري شرح صحيح  "داللة النهي عند اإلمام بدر الدين العيين من خالل كتاب  
املنيا: جامعة    -والء هاشم حممد علي.: دراسة أصولية فقهية/  يف فقه العبادات  "البخاري

 ص (ماجستري). 268م،  2017هـ،  1438املنيا، 
 

بريوت: دار الكتب    - .عبد النور بن نوار بريرب  / صوارف األمر عن الوجوب وأثرها الفقهي
 ص. (أصله رسالة جامعية).  424م،  2019هـ،  1440العلمية، 

 
دوران   الفقهيةقاعدة  وتطبيقاهتا  عدًما  أو  وجوًدا  علَّته  مع  حممود.  /احلكم  حممد    - ز�د 

 م. (أصله رسالة جامعية).  2019هـ،  1440الكويت: مكتبة أهل األثر، 
 
دراسة تطبيقية أتصيلية على املنتقى شرح املوطأ لإلمام :  لقرائن الصارفة للنهي عن التحرميا

هـ (أصله رسالة    1440الكويت: دار الظاهرية،    -.بكر محادي   حممد فاضل أبو  /الباجي
 دكتوراه من جامعة أم درمان). 

 
املنيا:   -سيد علي السيد حممد. /القرائن الطبية املعاصرة وأثرها يف إثبات األحكام الشرعية

 ص (دكتوراه).   573م،   2018هـ،   1439جامعة املنيا، 
 

نظرية أت التكليفية: دراسة  الشريعة يف األحكام  تطبيقيةمقاصد  بن عبدهللا    /صيلية  خالد 
 م (أصله رسالة جامعية).   2019هـ،    1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -الصعنوين.



47 
 

 
 .املناهي النبوية املختلف يف داللتها: دراسة فقهية تطبيقية

 (دكتوراه).  هـ...  1440، هـ 1439، ابلر�ض جامعة امللك سعودمجعه ودراسته يف 
 

حسان عوض   / وأثره يف توجيه االجتهاد فيما ال نص فيهمنهاج الشريعة يف تشريع األحكام  
اإلسالمي  -أبو عرقوب. للفكر  العاملي  املعهد  أمريكا:  م،   2017هـ،    1438،  هريندن، 

 ص. 344
 
 
 

 القواعد األصولية
 

الر�ض: جامعة   -عبدالعزيز بن �صر العقل.التكليف ابحملال والقواعد األصولية املتعلقة به/  
 هـ (ماجستري). 1439اإلمام، 

 
خدجية    /مجع ودراسة  ت:وافقاامل  اللالشاطيب من خ   اإلمامصولية عند  األالتمثيل للقواعد  

التأهيل يف  هـ    1439،  احلسنيةمؤسسة دار احلديث  الرابط:    -جليلي. (حبث لنيل شهادة 
 العلوم اإلسالمية).

 
عبدالرمحن بن صاحل    /الفروق األصولية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: مجًعا وتوثيًقا ودراسة

 هـ (ماجستري). 1439الر�ض: جامعة اإلمام،  -القرزعي.
 

نواف متعب   / تفسريه: مجع وترتيب ودراسةالقواعد األصولية عند اإلمام اخلازن من خالل  
 ص (ماجستري).  338م،   2018هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.

 

http://www.daralsalam.com/ar/Books/GetBook?id=50544&subj1=1001&subj2=3200
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القواعد األصولية يف تفسري "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" أليب الربكات النسفي (ت 
هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،    -الرشيدي.  خليل رحيلهـ): مجع وترتيب ودراسة/    710

 ص (ماجستري). 370م،  2019
 

القواعد األصولية املتعلقة بدالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد من كتاب "فيض القدير  
  / مجًعا وتوثيًقا ودراسة  هـ):  1031شرح اجلامع الصغري" لإلمام عبدالرؤوف املناوي (ت  

عبدالسيد. عبداحلميد  البدري  األزهر،    -حممود  جامعة  م    2018  هـ،   1439أسيوط: 
   (ماجستري). 

 
): دراسة مقارنة/ هـ  825(ت    عيصولية وتطبيقاهتا الفقهية عند االمام املوزَ القواعد األ

 ص (دكتوراه).   613م،    2017هـ،    1438أسيوط: جامعة أسيوط،    -أمحد زيد األمحدي.
 

املنيا: جامعة    -.وليد فالح العازميالقواعد األصولية والفقهية وأثرها يف اإلفتاء املعاصر/  
 ).ماجستريص ( 246م،  2018هـ،  1439املنيا، 

 
هـ،    1439املنصورة: دار اللؤلؤة،    -عبدهللا السيسي.  / القواعد اجللية يف األصول الفقهية

 م. 2018
 

 القواعد الفقهية

 املوضوعية يف موضوعاهتا) الفقهيةالقواعد (
 

أمحد    /دراسة فقهية مقارنة:  ثرهأالتطبيقات الفقهية ملبدأ املعاملة بنقيض القصد الفاسد و 
 ). دكتوراه( .م 2017هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،  -مصطفى معوض.

 
املنيا: جامعة    -يوسف اليف املطريي.  /التطبيقات الفقهية لوسائل حفظ الضرورات اخلمس 

 ).ماجستريص ( 260م،  2018هـ،  1440املنيا، 
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املنيا:    -سعد مساعد الرشيدي.التطبيقات املعاصرة لقاعدة "احلاجة تنزل منزلة الضرورة"/  

 ص (ماجستري). 378م،  2019هـ،   1440جامعة املنيا، 
 

الر�ض: جامعة اإلمام،   -سلمان بن فريح النومييس.  /تعقبات ابن الشاط على فروق القرايف 
 ). ماجستريهـ ( 1439

 
 795زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت    /تقرير القواعد وحترير الفوائد

  - خالد بن علي املشيقح، عبدالعزيز بن عد�ن عيدان، أنس بن عادل اليتامى.هـ)؛ حتقيق  
 م؟ 2019ـ، ه 1440الكويت: ركائز للنشر، 

 هـ). 844أمحد بن نصر هللا البغدادي (ت  /حاشية القواعدمعه: و 
 على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)   قواعد ابن رجب الفقهية(
 

الكويت: مكتبة أهل األثر،    -.�سر عجيل النشمي /التمارين اإلبداعية يف القواعد الفقهية
 هـ. 1439

 
  - .2ط  -مصطفى بن كرامة هللا خمدوم.  /البن سعديروضة الفوائد شرح منظومة القواعد  

 ص.  112هـ،  1438الكويت: دار الظاهرية، 
 

الفرائد/   منظومة  من  القواعد  زبدة  هبجت.شرح  فداء  حممد  بن  رواق    -عامر  الكويت: 
 ص.  82احلنابلة، د. ت، 

 منتخب من "نظم الفرائد البهية يف القواعد الفقهية" أليب بكر األهدل.
 هـ).  1440ونية، رأيتها يف الشابكة يف شهر مجادى اآلخرة (نسخة إلكرت 
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شرح عبدالعزيز بن   / شرح منظومة يف القواعد الفقهية (منظومة عثمان بن سند البصري) 
 م.  2019هـ،  1440الكويت: مكتبة أهل األثر،  -.2ط -حممد العويد.

 
جامعة    الر�ض:  -.�صر بن حممد املقبل  /دراسة أتصيلية تطبيقية:  الفروق يف القواعد الفقهية

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440، اإلمام
 

 هـ. 1440[جدة]: دار األوراق،  -حممد أمحد طريان القيسي. /فقه الفروق 
 

الفقهية القواعد  منظومة  شرح  العلية  نصر.  /الفوائد  اخللفاء    -أمحد  دار  اإلسكندرية: 
 م. 2019هـ،  1440الراشدين، 

 
هـ،   1439الفيوم: جامعة الفيوم،    -حممود عوض رجب.  /ةة تنزل منزلة املئنّ املظنّ قاعدة  
 (ماجستري). ص  512، م 2018

 
 /القواعد الفقهية اخلمس الكربى عند احلنابلة: دراسة أتصيلية تطبيقية يف فقه العبادات

 .هـ 1440، الكويت: دار الظاهرية -.محد يوسف املزروعي
 

بريوت:    -عبدالغفور حممد البيايت.  / الفقهية الكربى وتطبيقاهتا القضائية (املشجَّر)القواعد  
 ص.  68هـ،   1438دار النفائس، 

 
  -.بدور بنت جباد املطريي  /: مجًعا وتوثيًقا ودراسةابلفساد والبطالنالقواعد الفقهية املتعلقة  
 هـ (ماجستري).  1439الر�ض: جامعة اإلمام، 

 
أبو القاسم بن    /: مجًعا ودراسةمن كتاب "بداية احملتاج" البن قاضي شهبةالقواعد الفقهية  

 هـ (ماجستري).  1438الر�ض: جامعة اإلمام،  -.أمحد مسملي
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مقاصد إقامة  الفقهية ودورها يف  اإلسالمية  القواعد  السيد مصطفى.  /الشريعة    - البدري 

 ص (دكتوراه).   551م،   2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 
 

اإلسالمي الفقه  يف  والضوابط  الكلية  داودي.  /القواعد  اإلمام   -عبدالقادر  مركز  اجلزائر: 
 .هـ 1440الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
  / القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب "أسهل املدارك" للكشناوي: مجع وترتيب ودراسة

 ص (ماجستري).   298م،    2018هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    - سلمان وليد الكندري.
 

البلقيين  الدين  الشافعي لسراج  الفقه  التدريب يف  الفقهية يف كتاب    : القواعد والضوابط 
وترتيب ودراسة العازمي.  /مجع  راشد  املنيا،    -فهد  م،    2018هـ،    1439املنيا: جامعة 

 ص (ماجستري).  371
 
الر�ض: جامعة    - عبدالرمحن بن سلطان املقرين.  /لقواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابلبدل ا

 هـ (ماجستري). 1439اإلمام، 
 

 / من كتاب "الدرر السنية يف األجوبة النجدية": مجًعا ودراسة  القواعد والضوابط الفقهية
 هـ (ماجستري).  1440الر�ض: جامعة اإلمام،  -.إبراهيم بن عبدالكرمي العليان

 
القاهرة: دار الكلمة،    -.عبد اإلله القامسي  /ديد تعريف وحت  :الكليات الشرعية عند األصوليني

 ص.   70ه،  1440
 

 .الكليات الفقهية عند الشافعية
 هـ،...  1438مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
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مكة املكرمة: جامعة    -.أبرار عبد هللا الشهراينالطالبة    /يالكليات الفقهية يف املذهب احلنف

 هـ (ماجستري). 1440أم القرى، 
 

فيصل بن    /مجًعا ودراسة   : املستثنيات الفقهية من القواعد الكربى والقواعد املندرجة حتتها
 هـ (دكتوراه).  1440، املعهد العايل للقضاء الر�ض: -.عبدهللا البسام

 
القواعد   الفرعية عليهامناذج من  التطبيقات  بن    /الفقهية واألصولية مع بعض  عبدامللك 
 ص.   192م،  2018هـ،  1439عّمان: دار الفتح،  -عبدالرمحن السعدي.

 
 املقاصد الشرعية

 (مقصد كل موضوع يف موضوعه)
 

الر�ض: دار    -عبدالقادر بن �سني اخلطيب.  /ثورة يف حفظ مقاصد الشريعةأأثر األدعية امل
 ص.  260م،  2018هـ؟،  1439كنوز إشبيليا، 

 
اإلسكندرية:    -.أسامة املنشاوي  /: دراسة مقاصديةألحكام الفقهية من األحاديث القدسيةا

 هـ. 1440الدار العاملية للنشر، 
 

الر�ض: دار التدمرية،    -يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني.إرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد/  
 ص.  446م،  2017هـ،  1438

 
القاهرة:    -مالك بن ربيع دحالن.  /سالمية يف السياسة الشرعيةتطبيقات مقاصد الشريعة اإل

 مج.  2م،  2018هـ؟،  1439األزهر، 
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  - فيصل أمحد اللميع.  / تقريب وترتيب كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور
 م. 2019هـ،  1440الذهيب، الر�ض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام 

 
  1439الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -إبراهيم بن �صر احلمود.  /تنبيه القاصد إىل علم املقاصد

 ص.   114م،  2018هـ؟، 
 

  1440بريوت: دار املقتبس،    -إحسان عبداجمليد احلّمامي.  /طرق إثبات مقاصد الشريعة
 م.  2019هـ، 

 
الر�ض: دار امليمان،    -قطب الريسوين.غمرات املقاصد: حبوث يف ترسيخ الوعي املقاصدي/  

 هـ. 1440
 

  1439ابتنة: جامعة ابتنة،    -مالك براح.  /الفكر املقاصدي عند اإلمام أيب بكر بن العريب
 م (دكتوراه).  2018هـ، 

 
     هـ. 1440الدمام: مكتبة املتنيب،  -محاد حممد إبراهيم.  /سة مقاصد الشريعةامدخل لدر 

 
  2018هـ؟،    1440الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -سعد بن �صر الشثري.  /مقاصد الشريعة

 ص.  350م، 
 

حممد الطاهر ؛ حتقيق  هـ)  1393(ت    حممد الطاهر بن عاشور  /مقاصد الشريعة اإلسالمية 
 ص.  464م،  2019هـ،  1440عّمان: دار النفائس،  -امليساوي.
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هـ)    1416  –  1335(  الشيخ جاد احلق علي جاد احلقعند  اإلسالمية  مقاصد الشريعة  
هـ،    1440الفيوم: جامعة الفيوم،    -خري هللا حممد مرسي.  /يف فتاواه: دراسة فقهية مقارنة

 ص (ماجستري). 379م،  2018
 

فهم السنة النبوية  ): منهجية  1مقاصد الشريعة اإلسالمية يف ضوء السنة النبوية الشريفة (
لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث    -حترير أمحد الريسوين.  /الشريفة ومقاصدها: جمموعة حبوث

 . ؟هـ 1440اإلسالمي، 
 

املعاين" "روح  تفسريه  من خالل  اآللوسي  اإلمام  عند  الشريعة  مسلم    /مقاصد  عبد  كرار 
 (دكتوراه). م.  2018هـ؟،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -الفحام.

 
املنصورة:    -الشيماء عبدالرمحن إبراهيم.  /النقدي   نهج مقاصد الشريعة عند الغزايل يف ضوء امل

 ص (ماجستري).   224م،  2018هـ،   1439جامعة املنصورة، 
 

القاهرة: دار املقاصد،    -جمموعة مؤلفني.  /رؤى فقهية و أصولية  :املقاصد والقيم اإلنسانية
 ص.  192م،  2018هـ،  1439

 
اجلزائر: دار املرياث   -حممد بن عمر ابزمول.  /نظام الشريعة: مدخل لعلم مقاصد الشريعة

 م. 2019هـ،  1440النبوي، 
 

 العبادات
 

 العبادات (عام)
 

العبادات عليها ابلشذوذ يف  احملكوم  املعاصرة  الفقهية  الرميحي.  / اآلراء  رميح  بن   -علي 
 م.  2019هـ،  1440السعودية: دار التحبري، الر�ض: اجلمعية الفقهية 
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أثر املناط يف اختالف األحكام بني املذاهب األربعة: دراسة تطبيقية مقارنة يف العبادات/  

 ص (ماجستري).   209م،    2019هـ،    1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -حممد عامر نفيص.
 

يف العبادات/    أبكثر من قول  رمحه هللاألحكام الفقهية اليت قال فيها الشيخ ابن عثيمني  
 ص.   214م،    2018هـ؟،    1439الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -عبدالعزيز بن حممد الفهد.

 
إبراهيم األحكام الفقهية املتعلقة حبديث العهد ابإلسالم يف كتاب العبادات: مجع ودراسة/  

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،  -بن صاحل الثنيان.
 

  هـ)   478ي (ت  الشافع  سعيد عبدالرمحن بن حممد املتويل  أيبمام  االختيارات الفقهية لإل 
 1438القاهرة: جامعة األزهر،    -.عنرت حممد يونس  /دراسة فقهية مقارنة:  ابب العبادات  يف 

 (ماجستري). .م 2017هـ، 
 

:  يف أبواب الطهارة والصالة والصيام   "ستذكار اال"األقوال اليت وصفها ابن عبدالرب يف كتابه  
  2017هـ،    1439األنبار،  الرمادي: جامعة    -مهام ر�ض عبدالواحد.  /دراسة فقهية مقارنة

  م (ماجستري).
 

مقارنة فقهية  دراسة  ابلعبادات:  املتعلقة  الواجبات  عن  مسلم.  /االمتناع  مكة   -سالمي 
 م (ماجستري). 2019هـ،  1440املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
[مصر]: دار حممد    - دا�نغ بن أمحد موهادي.  / البدعة احلسنة عند الشافعية يف العبادات

 م.  2019هـ،  1440مد حممد مصطفى للنشر: دار مرياث النبوة،  السيد حم
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هـ) من خالل كتابه "روضة املستبني يف    662الرتجيحات الفقهية البن بزيزة التونسي (ت  
فقهية مقارنة العبادات: دراسة  التلقني" ابب  املنيا:    -املختار كرظينة دودو.  /شرح كتاب 

 ص (ماجستري). 250م،  2018هـ،   1439جامعة املنيا، 
 
منرية    /طبيقات القواعد الفقهية املتعلقة أبحكام اإلعاقة يف الزكاة والصيام واحلج واجلهادت

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

القنوت دعاء  يف  قيل  ما  بسماع  الوقوت  الشريف    /تعمري  أمحد  بن  (ت حممد  األزمريي 
 هـ.  1440اجلزائر: دار املالكية،  - هـ)؛ حتقيق أبو بكر بلقاسم ضيف. 1159

 
تنبيه ذوي احلجا إىل معاين ألفاظ سفينة النجا: خمتصر يف العقيدة والسرية النبوية والعبادات  

 هـ.   1440عّمان: دار الفتح،  -أجمد رشيد. /على املذهب الشافعي
 

كتاب "إرشاد األ�م إىل أركان اإلسالم" على ترتيب حترير شيخ  حاشية االسرتشاد على  
  -هـ).  1426عبدالكرمي بن حممد املدرس الشهرزوري (ت    /اإلسالم القاضي زكر� األنصاري

 م.  2017هـ،  1438القاهرة: دار اإلمام الرازي،  
 املناسك". يليه للمؤلف نفسه: حاشية االعتماد على كتاب "إرشاد الناسك إىل 

عد الرفاعي. صححاه   عد الرفاعي، عبدالوهاب أبو السِّ واحلاشيتان بقلم جماَزيه: قصي أبو السِّ
 على يد مؤلفه أثناء درسه ونضداه.

 
خمتصر    العالمة ابن املسبِّح القسنطيين، املسمى عمدة البيان يف فرائض األعيان على  شرح

هـ)؛ حتقيق   980رداسي القسنطيين (ت  عبداللطيف بن املسبح امل  / األخضري يف العبادات
 هـ. 1440اجلزائر: دار املالكية،  -أبو بكر بلقاسم ضيف.

 ص.  416هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -كما صدر بتحقيق صاحل العود.
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 1254حممد بن عبدالرمحن الفليسي البكري [ت بعد    /شرح خمتصر األخضري يف العبادات
 هـ.  1440اجلزائر: دار املالكية،  -يف.هـ؟]؛ حتقيق أبو بكر بلقاسم ض

 
احلسن بن علي بن حممد املنتصر الكتاين    /شرح املقدمة األخضرية يف فقه أهل املدينة النبوية

طنجة؛ بريوت: دار احلديث   -هـ)؛ راجعه وصححه النعمان بن حممد البيضاوي.  1392(ولد  
 هـ.  1440الكتانية، 

 
هـ) من خالل كتابه    450وتطبيقاهتا الفقهية عند اإلمام املاوردي (ت  القواعد األصولية  

 1440سوهاج: جامعة سوهاج،    -حممود فراج إمبايب.  /"احلاوي الكبري": العبادات أمنوذًجا 
 م (دكتوراه).  2019هـ، 

 
هـ)؛ حققه    1069حسن بن عّمار الشرنباليل (ت    /مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح

 هـ.  1440إستانبول: دار اخلري اإلسالمية،  -رييف.وشجره طارق ص
 وهو يف العبادات، الفقه احلنفي.

 
  / املسائل اليت خالف فيها احلجاوي يف "زاد املستقنع" املذهب عند احلنابلة يف العبادات

العلمي،  الر�ض: جامعة اإلمام،  -فهد بن عبدالعزيز الكثريي.  هـ،  1440  عمادة البحث 
 ماجستري).أصله رسالة ( م 2018

 
هـ): دراسة    620املسائل الفقهية اليت خالفت الدليل يف "املغين" البن قدامة املقدسي (ت  

  1440املنيا: جامعة املنيا،    -.حممد عبداحلليم هيكلفقهية مقارنة: فقه العبادات منوذًجا/  
 ص (دكتوراه).   551م،  2019هـ، 

 
إستانبول: دار السّمان،    -عبدالرمحن حممد رشيد الشّعار.  /مسلك النجاح إىل مراقي الفالح

 م.  2019هـ،  1440
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وهي حاشية مستفادة من حاشية الطحطاوي وشاكر وكتاب "اخلري الباقي" مع استدراكات 
 ابن عابدين يف حاشيته. 

 يف العبادات، الفقه احلنفي." "مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح و
 

 هـ.1440عّمان: دار الفاروق،    -أمحد سامل ملحم.  /لقرآن والسنةمكانة العبادات يف ضوء ا
 

 الطهارة
 

الفقهية يف صحيحه   ابن حبان  اإلمام  ": دراسة مقارنة يف كتاب  التقاسيم واألنواع "آراء 
م،   2017هـ،    1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،    -عالم السيد القبالوي.الطهارة/  

 ص (ماجستري).  496
 اجتهاداته الفقهية. يعين 

 
اإلابنة واإلفاضة يف أحكام احليض والنفاس واالستحاضة على مذهب اإلمام الشافعي/  

 هـ؟ 1438القاهرة: دار أصول الدين،  -عبدالرمحن بن عبدهللا السقاف.
 

: دار  املنصورة  -دبيان بن حممد الدبيان.  /: أدلة ومسائل وقواعد وضوابطأحكام الطهارة
 مج.  10م،  2018هـ،  1439اللؤلؤة، 

 
 ص.  67هيلة بنت عبدالرمحن اليابس، أقل الطهر بني حيضتني: رؤية فقهية طبية/ 

 .هـ 1440يف األول من شهر رجب عام  كةنشر يف شبكة األلو 
 

مجع وترتيب أمحد عبدالرمحن ضوابط فن الر�ضة يف أحكام احليض والنفاس واالستحاضة/ 
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الصاحل،  -ابرجاء.
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[أو الطهطاوي]  الطحطاويأمحد بن حممد   /كشــــــف الرين عن بيان املســــــح على اجلوربني
 هـ؟ 1440القاهرة: دار اإلحسان،  -.عالء عبد احلميد احلنفيهـ)؛ حتقيق  1231(ت 

 يليه للمحقق:
 .املسلك األقرب يف املسح على اجلورب 

 س.مسح الرأيف قدار الواجب رسالة يف امل
 .أحكام املسح على اجلبائر رسالة يف

 
املختصر الوايف ألهم مسائل الطهارة: عرض ألبرز مسائل الطهارة مقرونة أبدلتها وأشهر  

إعداد بن حممد العسكر؛ تقدمي وتعليق ومراجعة    /ابقني واملعاصرينمن قال هبا من األئمة الس
 م. 2019هـ،   1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.

 
  1440الر�ض: الناشر املتميز،    -سامية حممود حنبظاظة.النجاسات وأثرها يف العبادات/  

 م. 2019هـ، 
 

 الصالة
 

 - حممد عيد متويل؛ راجعه وقدم له مصطفى بن العدوي.  /جلسة االسرتاحة يف الصالةأحكام  
 م.  2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
 ص.   88عبدهللا بن عبدالرمحن السلطان، أحكام سبق اإلمام يف الصالة/ 

 هـ.  30/5/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

اجلمع يف   النظر أبحكام  العّماري.  /املطرإمتاع  بن حيىي  ابن   -فهد  دار  الدمام:  الر�ض؛ 
 م. 2019هـ،  1440اجلوزي، 
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بداية املنة شرح "مخسمائة سّنة من سنن الصالة على مذهب اإلمام الشافعي" حملمد بن  
(ت   العيدروس  اإلندونيسي.  /هـ)  1432علوي  احلكيم  لصاحل،    -لقمان  دار  القاهرة: 

 م؟ 2018هـ؟،  1438
 

 م. 2018هـ،  1439السعودية،  -أمحد بن �صر الطيار.  /اخلشوع يف الصالة بوابة
 

املنصورة: دار    -ماهر �سني الفحل.  /التبيان يف وهم من قال برفع اليدين بني السجدتني
 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 

 
 - اتمر إمساعيل؛ راجعه وقدم له مصطفى العدوي.  /البيان فيما إذا اجتمع يف يوم عيدان

 م.  2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة، 
 يليه للمؤلف: تبصري النجباء حبكم االحتباء. 

 
 

 هـ). ١٠٨٥ األطه وي (ت  مصطفى بن محزة  /احلياة شرح شروط الصالة 
 ه،...  1440حتقيقه يف جامعة األنبار،  

 
العلماء يف مشروعية  اخلالصة الفقهية يف سنة اجلمعة القبلية: دراسة فقهية مقارنة تبني آراء  

ذلك يف  الراجح  والرأي  القبلية  اجلمعة  ملحم.  /سنة  سامل  الفاروق،    -أمحد  دار  عّمان: 
 هـ؟ 1440

 
حممد طه شعبان،    /الدر النضيد بتخريج أحاديث اجتماع اجلمعة مع العيد ومذاهب الفقهاء

 ص.  50
 هـ.  13/3/1440شر يف شبكة األلوكة بتاريخ ن
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أمحد بن حممد بن هادي بن قاطن الصنعاين (ت   /املكنو�ت يف أوقات املكتوابتالدرر  
،  هـ   1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هــ)؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.  1199

 ). 351(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛   ص 64
 

سليمان   /النهي عن التفرق رسالة يف تعدد اجلماعات يف وتر رمضان، املطبوعة قدميًا ابسم 
بريدة، السعودية:    -هـ)؛ حتقيق سعد بن عبدهللا السعدان.  1374بن عبدالرمحن العمري (ت  

 م.  2019هـ،  1440دار النفائس واملخطوطات، 
 

القاهرة: دار   -وليد بن أيب القاسم قوادر.الرحيانة املالكية يف أحكام السهو وترقيع الصالة/ 
 هـ.  1440، الصاحل

 يليه له: إزالة احلرج والباس مبعرفة أحكام احليض والنفاس. 
 

القلوب غذاء  األسيوطي.  /الصالة  سعد  اللؤلؤة،    - حسن  دار  هـ؟،    1439القاهرة: 
 .م2018

 
 ).10(الكتاب اجلامع للفضائل؛  -ص. 80ندا أبو أمحد،   /فضل الصالة

 هـ.  3/6/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

عرفة ما يهم املصلني: أخطاء وتصويبات، مسائل: فتاوى جلمع كبري من القول املبني يف م
واملتأخرين املتقدمني  احملققني  املسيند.  /األئمة  �صر  بن  عبدالعزيز  وختريج  وترتيب    - مجع 

 م.  2019هـ،  1440الر�ض: دار الصميعي، 
 

 / الكتاب والسنةكيف يصلي املسلم؟: صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف ضوء  
 م.  2019هـ،  1440الر�ض: مدار الوطن للنشر،  -عبدهللا بن حممد الطيار.
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نصلي؟ إمساعيل    / ملاذا  ومنقحة.  -.مقدمآل  حممد  مزيدة  اخللفاء    -ط،  دار  اإلسكندرية: 
 م. 2019هـ،  1440الراشدين، 

 
 هـ. 1440األوراق الثقافية،  جدة: دار  -ذ�ب بن سعد الغامدي. /الصالةاحملرر يف صفة 

 
هـ،   1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    - أمحد بن حممد اخلليل.  /خمتصر صفة الصالة

 ص.  61م،  2019
 

هـ)؛ حتقيق   705سديد الدين حممد بن حممد الكاشغري (ت    /منية املصلي وغنية املبتدي
 ص.  184م،  2017هـ،  1438املشارق،  املنصورة: مكتبة   -أمحد حممود أبو حسوبة.

 (الصالة على الفقه احلنفي)
 

أمحد   /نظم املسائل املستثناة من قاعدة "كل صالة بطلت على املأموم بطلت على اإلمام"
القاهرة: دار الذخائر،    -هـ)؛ حتقيق حممد حممود فكري.  1213بن موسى البيلي املالكي (ت  

 م؟ 2019هـ،  1440
 هـ).  1201أليب الربكات أمحد الدردير (ت يليه: شرحه 

 
 الصيام

 

: القاهرة  -أمحد النور حممد احللو التشادي.إعالم األ�م أبن اجللكوز غري مفسد للصيام/  
 م. 2019هـ،   1440دار الصاحل، 

 يليه: 
 فلق الصبح مبشروعية القنوت يف صالة الصبح. 

 مىت يفطر املسافر يف شهر رمضان؟
 تشاد) (املؤلف مفيت 
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الصيام بفتاوى وأحكام  وترتيب    /اإلملام  العثيمني؛ مجع  بن صاحل  بن ابز، حممد  عبدالعزيز 
 هـ.  1440القاهرة: توزيع املكتبة اإلسالمية،  -إبراهيم اثبت الزهري.

 ومعه جلامعه: فتح املنان يف التنبيه على األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف رمضان. 
 

  - فهد بن حيىي العّماري.  /صيام الست من شوال: حوار فقهي أصويلبلوغ املنال يف أحكام  
 م. 2019هـ،  1440الدمام؛ الر�ض: دار ابن اجلوزي، 

 
املنصورة: ندوة العلماء للطباعة    -عبدهللا عز الدين.  /تذكري الدعاة والعوام بعظمة شهر الصيام

 ص.  266م،  2018هـ؟،  1439والنشر، 
 

الصيام ألحكام  رمضان  اجلامع  شهر  ُحطيبة.  /وأعمال  اخللفاء    - أمحد  دار  اإلسكندرية: 
 م. 2019هـ،  1440الراشدين، 

 
الفجر ووقت صالة  للصوم  اإلمساك  وقت  تعيني  يف  جيب  رسالة  فيما  تقييد  املسماة   ،

اعتماده يف تعيني وقت وجوب اإلمساك للصوم، ووقت صالة الفجر، وما يتعني تقليده يف  
  1343بن اخلياط الزكاري (ت    أمحد بن حممدرصد وأئمة الشرع/  ذلك من أقوال علماء ال

،  م   2019هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق حممد عز الدين ضفريي.
 ص.  176

 
الر�ض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن   -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /الصيام: آداب وأحكام

 م.  2019هـ،  1440جربين اخلريية، 
 

 -هـ).  1437إبراهيم بن حممد الصبيحي (ت    /جمموع مؤلفات يف أحكام الصيام والزكاة
 م. 2019هـ،  1440السعودية، 
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الصيام ابب  يف  الطبية  مقارنة:  املسائل  تطبيقية  طبية  فقهية  فرحان    /دراسة  بن  نواف 
 ). دكتوراههـ ( 1439الر�ض: جامعة امللك سعود،  -السعيد.

 
هـ)؛ حتقيق إ�د خالد    660الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي (ت  عز    /مقاصد الصوم

 ص.  64م،  2019هـ،  1440دمشق: دار الفكر،  -.4ط -الطباع.
 

الصيام الصيام:  نوازل  القاهرة:   -أمحد شعبان صاحل.  /دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات 
 (ماجستري).  .م 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
 الزكاة

 

 م. 2019هـ،  1440ة، دار الكلمالقاهرة:  -أكرم كساب. / تيسري أحكام الزكاة
 

العني ومستجداهتا/ /   التاويل.زكاة  البشري بن   - حممد بن حممد بن قاسم  فاس: منشورات 
 هـ.  1440، عطية

 
 ص.  55مساعد بن عبدهللا احلقيل،  /زكاة املرتبص وتطبيقاهتا املعاصرة

 هـ).  19/6/1440األلوكة بتاريخ (نشر يف شبكة 
 

  2018هـ،    1439القاهرة: دار السالم،    -رفعت السيد العوضي.  / الزكاة واستيعاب التطور
 ص.  192م، 

 
القاهرة:   -.بالل فيصل البحر  /فض النزاع بني اخلصوم يف إخراج زكاة الفطر بغري املطعوم

 م.  2019هـ،  1440دار اإلحسان، 
العالمة يوسف البطاح يف إخراج زكاة احلّب ابلقيمة/ حممد عابد السندي يليه: جواب سؤال  

 هـ).  1257(ت 
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 احلج والعمرة

 

عبدهللا    /اإلفصاح شرح التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والز�رة البن ابز
اخلريية، الر�ض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن جربين    -هـ).  1430بن عبدالرمحن اجلربين (ت  

 م.  2019هـ،  1440
 

 ص.  39مساعد بن عبدهللا احلقيل، اجلمع يف رمي اجلمار/ 
 هـ).  26/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ)؛    1099إبراهيم بن حسني بريي (ت  رسالة يف جواز العمرة للمكي يف أشهر احلج/  

الغفيلي. عامر  بن  راشد  البشائر    -حتقيق  دار  العشر   1440اإلسالمية،  بريوت:  (لقاء  هـ 
 ). 355األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
الر�ض: مدار    -خالد بن عبدهللا املصلح.  /الزحام وأثره يف أحكام النسك (احلج والعمرة)

 هـ. 1440الوطن للنشر، 
 

الر�ض: مؤسسة الشيخ   -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /السراج الوهاج للمعتمر واحلاج
 م.  2019هـ،  1440عبدهللا بن جربين اخلريية،  

 
 ص.  50ندا أبو أمحد، فضل احلج والعمرة/ 

 هـ.  11/10/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ): اجلزء الرابع واخلامس/    204كتاب احلج من مدونة أشهب بن عبدالعزيز املصري (ت  
حلمر. حممد  بن  محيد  حتقيق  سعيد؛  بن  َسحنون  سعيد  أيب  الرب،   -رواية  دار  مجعية  ديب: 

 هـ؟ 1440
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  699ت  (محد بن فرج اللخمي  أل  "خمتصر خالفيات البيهقي"مسائل يف احلج من كتاب  

 2018هـ،    1439الرمادي: جامعة األنبار،    -حممد اثبت محود محد.  /دراسة مقارنة  ):هـ
  (ماجستري).م 
 

سودة  مناسك ابن  سودة.حتقيق    /التاودي  بن  البيضاء:    -رشيد  الرتاث الدار  ،  دار كنوز 
 م؟ 2019هـ،  1440

 هـ) 1209مد التاودي بن حممد الطالب بن سودة (ت هو حم
 

بن سودة (ت  مناسك احلج/   الطالب  بن حممد  التاودي  يونس   هـ)؛ حتقيق  1209حممد 
 هـ؟ 1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -بقيان.

 
  - هـ)؛ حتقيق عبدهللا احلسيين.  676حيىي بن شرف النووي (ت    /منسك يتعلق حبج املرأة

 ). 354هـ (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 واملرأة يف هيئات احلج والعمرة.يليه: أوجه اخلالف بني الرجل 

 
 م.  2017هـ،  1438مصر: املؤلف،  -طارق سعفان. /موسوعة احلج والعمرة

 
 عبادات أخرى 

 (تشمل أحكام املساجد)
 

 ص.  95، صاحل بن حممد اليابس /أحكام إجابة املؤذن املتعلقة أبلفاظه
 هـ).  19/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
من   والكتاباالعتكاف  السنة  املقدمة    /فقه  أتريخ  الزويد،  أمحد  بن  هـ،   1438حممود 

 ص.  52م،  2017
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 هـ.  24/9/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

تونس:    -حممد مروان الر�حي.  /متام البيان ألحكام اإلقامة واألذان على املذهب املالكي
 هـ.  1440دار املازري، 

 
املسجد   تزيني  اليازجي  إ   /ونقشهرساله يف حكم  الباقي  بن عبد  )؛ هـ1121  (ت مساعيل 

 حتقيق عبدالرمحن بن علي العسكر. 
 هـ). 1440 ، مجادى اآلخرة –(ربيع األول   46نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 

 
املدينة املنورة:    -عبدالرمحن بن علي العسكر.  / العناية ابملساجد التارخيية وفق منظور شرعي

 هـ.  1440 الناشر املتميز، 
 

 /القول املفيد يف تكبريات العيدين وأ�م ذي احلجة والتشريق: دراسة فقهية حديثية مقارنة
  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،    -حممد حممود آل مسلم؛ راجعه وقدم له مصطفى بن العدوي.

 م.  2018هـ، 
 

عباد بن سرحان بن مسلم الشاطيب (ت   /املسألة املسرتشدية مع ما انضمَّ إليها يف األذان 
احلميدي.  543 الدين  نور  العفاقي،  رشيد  حتقيق  أخوين  طنجة:    -هـ)؛  سليكي  مؤسسة 

 هـ.1440، (مطبعة)
 

  544حترير أيب الفضل عياض بن موسى اليحصيب (ت    / نظم الربهان على صحة جزم األذان
املتنوسي. عمر  بن  صاحل  حممد  حتقيق  الكتانية،  طنجة؛    -.  -هـ)؛  احلديث  دار  بريوت: 

 هـ.1440
، وال منهاألذان بتسكني احلرف األخري    مقطع من�اية كل    يفأن يقف املؤذن  (جزم األذان  

 ه ابلذي بعده) يصل 
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الر�ض:    -خليل عبدالرمحن مبارك.  /النوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكرمي: مجًعا ودراسة

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

تطبيقية فقهية  دراسة  املساجد:  العسكر.  /نوازل  علي  بن  اجلمعية    -عبدالرمحن  الر�ض: 
 .م  2019هـ،  1440ية: دار التحبري، الفقهية السعود

 
 املعامالت 

 
  املعامالت (عام)

 

هـ): دراسة فقهية يف ضوء املنهج    451اآلراء االقتصادية لإلمام ابن يونس املالكي (ت  
املنيا،    -ي.املطري سلطان  �صر  املقارن/   ص    320م،    2018هـ،    1440املنيا: جامعة 

 (ماجستري). 
 

شيماء مجال  آراء اإلمام ابن بطال يف املعامالت من خالل كتابه "شرح صحيح البخاري"/  
 ).ماجستريص ( 333م،  2018هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.عبداجمليد

 
 /الكيةاملمناذج من نوازل  الل  من خ  وتطبيقاته  بيعامل  تعليل أحكام عيوب  يف   أثر العرف
(حبث لنيل شهادة التأهيل يف هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -زينب فرج.

 العلوم اإلسالمية).
 

  - .البدري كمال أمحدأثر املقاصد الشرعية يف أحكام الضمان: دراسة أصولية فقهية مقارنة/  
 ص (ماجستري).  221م،  2018هـ،  1440، الفيوم: جامعة الفيوم
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فؤاد أحكام التصرف يف الديون لدى املؤسسات املالية اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة/  
 ص.  344م،  2017هـ،  1438عّمان: دار النفائس،  -محيد الدليمي.

 
عبدهللا    /أحكام التعامل ابلذهب يف أسواق السلع الدولية واألسواق املالية: دراسة فقهية

 ). أصله رسالة ماجستريهـ (  1440، دار امليمان الر�ض:  -.بن يوسف الشبيلي
 

املنيا: جامعة   -العتييب.ماجد عبدهللا    /أحكام التعامالت املالية للمطاعم: دراسة فقهية مقارنة
 ص (ماجستري).  332، م 2017هـ،  1438املنيا، 

 
دار   الر�ض: وقفية التحبري: -صاحل بن إبراهيم احلصني. /أحكام الضمان العيين والشخصي

 ص.  288م،  2018هـ؟،  1439كنوز إشبيليا، 
 

الر�ض: دار كنوز    -املعيدي.عبدهللا بن راضي    /أحكام عقود التمويل يف الفقه اإلسالمي
 ص.  212م،  2017هـ،  1438إشبيليا، 

 
 -عبدالرمحن حييان العازمي.: دراسة فقهية تطبيقية/  األحكام الفقهية يف معاجلة القروض

 ص (ماجستري).   443م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 
 

األحكام الفقهية للتجارة اإللكرتونية والتشريعات املنظمة هلا: دراسة فقهية قانونية مقارنة/  
 ص.  688م،   2017هـ،  1438الر�ض: دار امليمان،  -راشد بن عبدالرمحن العسريي.

 
عبدهللا    /أحكام الكفاءة املالية يف العقود املصرفية وأسواق املال: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440الر�ض: املعهد العايل للقضاء،  -سعد الثويقب.بن 
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اإل بوسائل  املتعلقة  املالية  معاصرة:  عالماألحكام  فقهية  البصري.  /دراسة  حممد   -بالل 
 ص.  248م،  2018هـ،  1439عّمان: دار النفائس، 

 
  - خالد مفوز املطريي.  /اختيارات ابن مفلح املقدسي يف فقه املعامالت يف كتاب الفروع 

 ص (ماجستري).   341م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 
 

املعامالت    يف   هـ)   783(ت    يالشافع  ي ذرعمام شهاب الدين األاالختيارات الفقهية لإل 
  2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -.عمر عبدالوهاب إبراهيم  /وتطبيقاهتا املعاصرة

 (ماجستري).  .م
 

  1438الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -سليمان بن أمحد امللحم.أخذ العوض على الضمان/  
 ص.   98، م 2017هـ، 

 
 ص.  71عبدهللا بن عبدالرمحن السلطان، استئجار الشريك يف الفقه اإلسالمي/ 

 هـ.  28/5/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 
الفتاوى  إ الرمسيةشكالية  منوذجً :  اإللكرتونية  املعاصرة  املالية  فقهية  ااملعامالت  دراسة   :

ص    288م،    2018هـ؟،    1439املنوفية جامعة املنوفية،    -هبة أمحد عبدالغين.مقارنة/  
 (ماجستري). 

 
[القاهرة:   -حممد األمني سيد� علي (آب).   /أصول املعامالت املالية عند فقهاء املالكية

 هـ]. 1440دار الكلمة، 
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دراسة يف كتاب "�اية املطلب يف دراية املذهب"  ة:عتبار العرف وأثره يف املعامالت املاليا
اجلويين احلرمني  العز.  /إلمام  أبو  جامعة عني مشس،    -حممد حسن  هـ،   1438القاهرة: 

 ص (دكتوراه).  551م،  2016
 

إسالم مسعد  االنتفاع ابملشروع مدة حمددة مقابل إنشائه يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/  
 ). دكتوراهص ( 495م،  2018هـ،  1440، املنصورة: جامعة املنصورة  -.البسيوين

 
  1438الر�ض: دار امليمان،    -خالد بن عمر املرشد.بنوك الفقراء: دراسة فقهية تطبيقية/  

 .ص   708م،  2017هـ، 
 

هـ)؛ حتقيق مقتدر محدان    1041أمحد بن حممد األقحصاري (ت    /بيان أحكام األراضي
 م.  2019هـ،  1440  ديب: مجعية مجعة املاجد للرتاث والثقافة، -عبداجمليد.

 
عبدهللا بن حممد آل    / سهميع الربوي مع غريه جبنسه وتطبيقاته املعاصرة يف بيع الدور واألب

 م. 2019هـ،  1440الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،  -.خنني
 

،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -بدر بوعزاوي.  /مقارنة  دراسة  :ابلكالئ   بيع الكالئ
 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). هـ  1439

 
معاصرة/   الكتاب والسنة وقضا�  دار    -.عبداملنجي سيد آمنيالبيوع يف ضوء  املنصورة: 

 م. 2019هـ،  1440اللؤلؤة، 
 

اإلسالمي حامد حسان.  /التأمني  والنشر،    -حسني  للدراسات  أروقة  هـ،    1438عّمان: 
 ص.  248م،  2017
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هـ)؛    1135الوضاحي الشرعيب (ت  حممد بن ز�د    /جتريد املقال يف حكم مشرتك األموال
 دراسة وحتقيق عبداإلله بن أمحد الدويش. 

  هـ). 1439ذو احلجة  –(رمضان  115نشر يف جملة (البحوث اإلسالمية) ابلر�ض ع 
 

عبدهللا  ترجيحات اإلمام احلطاب يف املعامالت املالية: دراسة فقهية يف ضوء املنهج املقارن/  
 ص (ماجستري).  309م،  2018هـ،  1439ة املنيا، املنيا: جامع -.فالح املطريي

 
ترجيحات اإلمام النووي يف البيوع من خالل كتابه "اجملموع": دراسة مقارنة يف املذهب/ 

 ص (ماجستري). 214م،  2018هـ،   1439املنيا: جامعة املنيا،  -.�فل سعود البغيلي
 

واخلدمات   التمويل  عقود  على  العارضة  مقارنةالتصرفات  فقهية  دراسة   /املصرفية: 
أصله  (  م  2019هـ،    1440دار امليمان،  الر�ض:    - عبدالوهاب بن عبداللطيف الصاحل.

 دكتوراه). رسالة 
 

تعارض املصاحل بني الفقه والقانون، وبعض تطبيقاته يف حوكمة الشركات السعودية ويف  
 م.  2018هـ،  1439السعودية،  -العقيل.خالد عقيل سليمان   /الرقابة املصرفية الدولية

 
د. م: اجملمع   -أمحد حسن الطه.  /دراسة فقهية مقارنة:  التعامل التجاري مع غري املسلمني

 ص.  288م،  2018هـ،  1439الفقهي العراقي؛ عّمان: دار النفائس، 
 

أمنوذجً  الشفعة  الفقهية: كتاب  األحكام  أشلحي.ا/  تعليل  دار  الرابط:    -شرافة  مؤسسة 
 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440، ةاحلديث احلسني

 
 ص.  73مساعد بن عبدهللا احلقيل، التعهد ابحلصة يف الشركة: دراسة أتصيلية تطبيقية/  

 هـ).  21/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 : دراسة مقارنة/ التعويض عن األضرار وموجباته يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

 ص (ماجستري).  199،  م  2018هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -عبدالرمحن نقا الضفريي.
 

املدنية   املعامالت  بقانون  مقارنة  فقهية  دراسة  البيع:  عقد  يف  وأثره  عليه  املعقود  تعيُّب 
  1439حنو  ديب: مجعية دار الرب للرسائل العلمية،    -.عائشة مبارك عبدهللا حممداإلمارايت/  

 هـ (أصله رسالة علمية). هـ؟
 

طنطا: جامعة    -وب الشناوي.عادل غصالتغرمي املايل وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي/  
 ص (ماجستري).  216م،  2018هـ،  1439طنطا، 

 
ص. (أصله رسالة ماجستري    176مرضي بن مشوح العنزي،  تغري األجل وأثره يف الديون/  

 هـ).  1432من جامعة القصيم، 
 . هـ 16/5/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 ص (نسخة أولية).   43الدغيثر، عبدالعزيز بن سعد  /التمويل ابلعينة

 هـ.  25/4/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الر�ض: بنك   -عبدالعزيز بن صاحل الدميجي.  /متويل اخلدمات دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية
 م (أصله رسالة ماجستري).  2019هـ،  1440، البالد

 
مقارنة/ دراسة  اإلسالمي:  الفقه  يف  الصغرية  املشروعات  الشريف  متويل  فيصل   -.حواء 

 ص (ماجستري).  343م،  2018هـ،  1439،  املنصورة: جامعة املنصورة 
 

 ص.   74عبدهللا بن عبدالرمحن السلطان،    /التوصيف الفقهي للمعاوضة على حتصيل الديون



74 
 

 هـ).  12/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الر�ض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن    -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /تيسري فقه املعامالت
 م.  2019هـ،  1440جربين اخلريية، 

 
مجال الدين    / مسألة تصرف القائم على البيمارستان أبقوال امليت يف البيمارستانجزء فيه:  

وت: بري   -هـ)؛ حتقيق نظام حممد صاحل يعقويب.  909يوسف بن احلسن بن املربد املقدسي (ت  
 ).341(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛    م  2019هـ،    1440دار البشائر اإلسالمية،  

 
اإلسالمي الفقه  يف  للعامل  املادية  والواجبات  العمل  احلقوق  قانون  مع  مقارنة  دراسة   :

م،    2018هـ،   1439املنيا: جامعة املنيا،    -محد راشد القطان.م/   2010الكوييت لسنة  
 ص (ماجستري).  323

 
هاين أمحد : دراسة مقارنة/  دور القواعد والضوابط الفقهية يف مواجهة النوازل االقتصادية

 ص (ماجستري).  279م،  2018هـ،  1439املنوفية: جامعة املنوفية،  -عمران.
 

املعامالت ابملعامال   راتج  الشرعية  املناهي  أصول  املاليةيف  احلمود.  /ت  صاحل  بن    - فهد 
 م.  2019هـ،  1440الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  

 
 / شركة املضاربة وشركة رأس املال املخاطر: دراسة مقارنة يف األحكام والتطبيقات املعاصرة

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،  -عبدهللا بلعيدي.
 

أسوان:    -سناء حممود غزايل.  /اإلسالميالفقه    وضوابطها الشرعية يف الصكوك اإلسالمية  
 ص (دكتوراه).   311م،  2018هـ،  1439جامعة أسوان، 
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الر�ض:    -هناء بنت �صر األحيدب. صناعة احللي ابلطرق احلديثة وأثرها يف راب النسيئة/  
 ص. 150م،    2019،  هـ  1440جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي يف فقه القضا� املعاصرة،  

 
 ص.  58عبدهللا بن عبدالرمحن السلطان،  /الصورية يف أصل العقود املالية

 هـ.  7/6/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

مصرف الر�ض:    -عبداحلكيم بن مزروع املزروع.الصورية يف املعاوضات املالية: دراسة فقهية/  
إشبيليا  دار كنوز  الشرعية:  اجملموعة  رسالة  (  ص   960هـ،    1438،  الراجحي،  أصله 

 ماجستري).
 

ابتنة:    -هزرشي عبدالرمحن.  /ضوابط استغالل املياه يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري
 م (دكتوراه).  2017هـ،   1438جامعة ابتنة، 

 
 / الضوابط الفقهية احلاكمة للمنظومة التعاقدية يف عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية

 ص (ماجستري). 250م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -منصور �صر العتييب.
 

اإلسالمية الشريعة  يف  املال  فارس.  /ضوابط كسب  حممد  اللباب،    -طه  دار  إستانبول: 
 ص.  112م،  2017هـ،  1438

 
أبو اخلري  ي/ والقانون الوضع يسالمالفقه اإل دراسة مقارنة يف : اثرهآ تكييفه و : عقد التوزيع 

 ). دكتوراه(  .م 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -نشأت أمحد عطا.
 

 -.جربيل سحبان مصطفىعقود املعامالت يف بنك نيجري� اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/  
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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املنوفية: جامعة    -خالد عبداجلليل السيد.  /الفقهية وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرةالعلل  
 ص (ماجستري).  419م،  2018هـ،  1439املنوفية، 

 
املؤمتر وقائع  امليزان: كتاب  يف  االفرتاضية  والدراسات    /العمالت  الشريعة  تنظيم كلية 

 ص.   981م،  2019هـ،  1440الشارقة: اجلامعة،  -اإلسالمية جبامعة الشارقة.
البحوث املقدمة واملقبولة للعرض يف اجللسات العلمية للمؤمتر الدويل اخلامس عشر الذي نظمته  

 م.  2019إبريل  17و   16كلية الشريعة يومي 
 

الر�ض:    -العّبار.  بن عبدهللا  خالد  /اإلجارةالفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة:  
 م (أصله رسالة ماجستري).  2019هـ،   1440دار كنوز إشبيليا، 

 
  -عبدهللا بن عويد الرشيدي.  /الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: األوراق التجارية

 م.  2019هـ،  1440الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  
 

البيوع   حممد األربعة، مع تطبيقاته املعاصرة مقارً� ابلقوانني الوضعية/  املذاهب    علىفقه 
 مج.  2م،  2017هـ،  1438دمشق: دار القلم،  -تقي العثماين.

 
العقارية العمولة  السمسرة  :فقه  بن صاحل    /عمولة  العقيدة،    -الغصن.خالد  الر�ض: دار 

 م.  2019هـ،  1440
وإجابة هلا من منظور شرعي    ،مكاتب السمسرة  وفيه عرض ألربعني مشكلة يكثر النزاع فيها يف 

 .وقانوين
 

مكناس: مركز ابن    -عبدالكرمي عبادي.الفقه املايل املعاصر: دراسة يف املفاهيم واملعامالت/  
احلديث،   الكتب  األردن: عامل  إربد،  والدراسات االسرتاتيجية؛  هـ،    1440غازي لألحباث 

 .م 2019
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بيع   الورقية ونظرية  العزاوي.  /ينالذهب ابلدَّ الفلوس  الكتب   -حسني جبار  بريوت: دار 

   .ص  208م،  2019هـ،  1440العلمية، 
 

حممود : دراسة فقهية مقارنة/ على املعامالت البنكية قاعدة الغُْنم ابلُغْرم وتطبيقاهتا الفقهية
عويس. الفيوم،    -حممد  جامعة  مكمل   252م،    2018هـ،    1439الفيوم:  ص (حبث 
 للماجستري).

 
هـ،   1438الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -محد بن إبراهيم احليدري.  /قضاء دين امليت املعسر

 ص.  54م،  2017
 

دراسة فقهية :  فقه املعامالت وتطبيقاهتا  يف   (البدل)  القواعد الفقهية الضابطة لالعتياض
فتحأ  /معاصرة العال  يمحد  األزهر،    -.عبد  جامعة  م   2018هـ،    1439القاهرة: 

 (ماجستري). 
 

الفقه اإل بني  العامة يف فلسطني: دراسة حتليلية مقارنة  للقروض  املنظمة  سالمي  القواعد 
م،    2017هـ،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -ريهام خالد البطراوي.  /والقانون الوضعي

 ص (حبث مكمل للماجستري).  141
 

لعقود   احلاكمة  والضوابط  االسالمي مجعً القواعد  الفقه  يف  ودراسةالشركات  إمساعيل   /ا 
 ص.  800م،  2019هـ،   1440عّمان: دار النفائس،  -كوالوويل يونس.

 
املعاصرة املالية  املعامالت  يف  البلوى  به  تعم  بلحاج.  /ما  بن   -أمحد  جامعة حممد  فاس: 

 هـ (دكتوراه).  1440عبدهللا، 
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ماجد أبو رخية، أمحد الصعيوي   /انون املدين األردينمباحث يف فقه املعامالت وما عليه يف الق
 ص).   680جـ (   2م،    2017هـ،    1438عّمان: دار النفائس،    -شليبك، شويش احملاميد.

 
  - �سر بن إبراهيم اخلضريي.  /دراسة فقهية تطبيقية:  املتاجرة ابهلامش يف األسواق املالية

 ص.  464م،   2017هـ،  1438إشبيليا، الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار كنوز 
 

 /دراسة مقارنة:  والقانون املدين  يسالمالفقه اإل  ثرها يف أنواعها و : أ عقد التأمني  املخاطرة يف 
 م (ماجستري). 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  - عبدهللا إبراهيم عبداحلليم.

 
مساجلة علمية بني اإلمامني ابن ز�د وابن حجر يف حكم تربع املدين: ثالث رسائل فقهية/  

 هـ. 1440عّمان: أروقة للدراسات والنشر،  -حتقيق أمحد بن عمر األهدل.
 

مصطفى   /دراسة فقهية مقارنة:  القضا� املعاصرة  ثرها يف أالتصرفات املالية و   املساحمات يف 
 ). دكتوراه ( .م 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -علي منصور.

 
املسائل املالية يف السياسة الشرعية مع التطبيق على دولة الكويت يف السنوات العشر 

املنيا: جامعة املنيا،    -مشعل تركي الضفريي.: دراسة فقهية يف ضوء املنهج املقارن/  األخرية
 ). دكتوراهص ( 417م،  2018هـ،  1439

 
: مجع وترتيب وتوثيق/  مسائل املعاوضات املالية يف طبقات الشافعية الكربى البن السبكي

 ص (ماجستري).   290، م 2018هـ،   1439املنيا: جامعة املنيا،  -عيسى طالل القر�يف.
 

 ص. 53مساعد بن عبدهللا احلقيل،  دراسة أتصيلية تطبيقية/املسؤولية احملدودة يف الشركات:  
 هـ. 1440 عام نشر يف شبكة األلوكة يف األول من رجب
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  1440القاهرة: دار اللؤلؤة،    - دبيان بن حممد الدبيان.  /املعامالت املالية: أصالة ومعاصرة
 مج.  20م،  2018هـ، 

 
عبداحلميد    /املعامالت من "املنتقى" لإلمام الباجيمعقول األصل: دراسة تطبيقية على ابب  

 ص (دكتوراه).  518م،  2019هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،  -مرعي عبدالعظيم.
 من مسائل ختريج الفروع على األصول.

 
  ،محد السيدأمحد سيد  أ  /سالمية والقوانني الوضعيةمفهوم محاية املستهلك يف الشريعة اإل

 ص.   95م،  2019هـ،  1440دار النهضة العربية، القاهرة:  -.القاسم بوأمحد أ
 

املدينة املنورة: الناشر    -علي بن جرِيد العنزي.  /املقاالت امليسرة لفقه املعامالت املعاصرة
 م. 2019هـ،  1440املتميز، 

 
الصايف رمضان   /: دراسة مقارنةيف مسائل املعامالت املعاصرة  ة منهج دار اإلفتاء املصري

 ص (ماجستري).  340م،  2018هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -األشرم.
 

نظرية االلتزام عند اإلمام احلطاب وتطبيقاهتا يف املعامالت املالية من خالل كتاب "حترير  
 م.2019هـ،   1440القاهرة: دار الكلمة،  -.عادل هلُّولالكالم يف مسائل االلتزام"/ 

 
مقارنة:  لكرتونيةالنقود اإل فقهية  عبداملوىل حممد.  /دراسة  األزهر،   -هيثم  القاهرة: جامعة 

 ). دكتوراه(  .م 2018هـ،  1439
 

ــدارها وتداوهلا ــالمية: إصـــــ ــريعة اإلســـــ القاهرة: دار  -حممد هاشـــــــــم حممود.  /النقود يف الشـــــ
 جـ. 2هـ،  1440اإلحسان، 
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  1438عّمان: دار النفائس،    -خولة فريز النوابين.  /هيكلة الصكوك بني الفقه واملمارسة
 ص.  208م،  2017هـ، 

 
فاس: منشورات البشري   -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.  /وأخريًا وقعت الواقعة وأبيح الراب 

 هـ.  1440، بن عطية
 

األمة وذلك إبثبات جواز بيع  ا هذا الكتاب رفع احلرج عن  يتغيّ :  وضع اإلصر واألغالل
م،   2018هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -بشر حممد خنفر.  /العمالت الورقية

 ص.  448
 

 الوقف
 

الر�ض: مؤسسة ساعي لتطوير   -علي بن عبدهللا العثمان.  /أثر الوقف على الدعوة النسائية
 م. 2018هـ،  1439األوقاف، 

 
القرآنية وسبل   الفكر   -عبدالرزاق حسني أمحد.  /تفعليها وتطويرهااألوقاف  دار  القاهرة: 

 ص.  51م،  2019هـ،  1440العريب، 
 

اإلسالمي الفقه  للوقف يف  املقاصدي  معاشي.  /البعد  املقتبس،    -عبدالرمحن  دار  بريوت: 
 م.  2019هـ،  1440

 
حممد بن أمحد أاب   /البنك الوقفي: دراسة فقهية أتصيلية وعرض ملواد األنظمة ذات الصلة

 م.   2019هـ،  1440الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  -اخليل.
 

الر�ض: مؤسسة ساعي    -خالد بن علي املشيقح.  / اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصا�
 م.  2019، هـ  1440لتطوير األوقاف، 
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اإلسالمي الفقه  الوقف يف  أموال  األمر على  وّيل  الدبور.  /سلطة  غزة:    -عبداملنعم حممد 

 ص (حبث مكمل للماجستري).  142م،  2018هـ،  1440اجلامعة اإلسالمية، 
 

الر�ض:    -خالد بن عبدالرمحن بن سليمان الراجحي.  /الشركة الوقفية: دراسة فقهية تطبيقية
 م. 2019هـ،   1440اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري، 

 
عثمان بن أمحد بن النجار الفتوحي    /ف على النفس مث اجليل بعد اجليلالقول اجلليل يف الوق 

الكمايل.  1064(ت   البشائر اإلسالمية،    -هـ)؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد  بريوت: دار 
 ). 356هـ (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  1440

 
ساعي لتطوير األوقاف،  الر�ض: مؤسسة    -.عبدهللا بن عبداللطيف احلميدي  /جمالس الوقف

 م.  2019هـ،  1440
 

الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -.عاصم بن حممد الغامدي  /مداد احلرف يف أحكام الوقف
 م.  2019هـ،  1440

 
إزهام ا/  أمنوذجً  يللونشــــــــريســــــــ  عربامل عيارامل :لكيةاملعند ا  نوازل الوقف آل يف ملا  مراعاة

(حبث لنيل شهادة  هــــــــ   1439، مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -حكيمي بن رضوان.
 التأهيل يف العلوم اإلسالمية).

 
هـ)؛ حتقيق   982أليب السعود حممد بن حممد العمادي (ت    /موقف العقول يف وقف املنقول

  1440عّمان: أروقة للدراسات والنشر،    - عبدالعظيم حسني سلهب، رامي حممد سلهب.
 م. 2019هـ، 
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السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم/ حممد بن بري علي الربكوي (ت  يليه:  
 هـ) 981

 
  - .طه  يخري   حسين  /امنوذجً أ  ةاحلوكم:  ةسالميوقاف اإلاأل  ةدار إ  حنو اجتهاد معاصر يف 

 م.  2019هـ،  1440ة، دار الكلمالقاهرة: 
 

العربية السعودية مع تصور مقرتح لتطويره  واقع الوقف على تعليم القرآن الكرمي يف اململكة  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -حممد بن حسن القرين.  /يف ضوء خربات الدول اإلسالمية

 هـ (دكتوراه).  1440
 

الر�ض: اجلمعية    -عمري بن فخر الدين مشيم.  /واثئق األوقاف املعاصرة: دراسة فقهية تطبيقية
 م.  2019هـ،  1440تحبري، الفقهية السعودية: دار ال

 
الر�ض: مؤسسة   -.عبداحلليم بن عبدالعزيز مازي  /هـ  747وقف َصبيح من أشيقر منذ عام  

 م.  2019هـ،  1440ساعي لتطوير األوقاف، 
 

عالء بسيوين   /االقتصادية: امللكية التكافلية: دراسة تطبيقيةحتقيق التنمية    الوقف ودوره يف 
 م.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  -عبدالرؤوف.

 
الوقف املؤسسية على  والنظارة  فقهية  :الوالية  بن سعد احلنني  /دراسة  الر�ض:    -.حممد 

 م. 2018هـ،  1439مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، 
 

 الوصا�
 

اإلسالمي الفقه  الواجبة يف  التاويل.  /الوصية  قاسم  بن  بن حممد  منشورات   -حممد  فاس: 
 هـ.  1440، البشري بن عطية
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 الفرائض (املواريث)

 

التشريعية/   وداللتها  املواريث  السلمي.آ�ت  دهيكل  ومنقحة.2ط  -عبدهللا  مزيدة   ،- 
 م.  2019هـ،  1440الر�ض: دار الصميعي، 

 
علي بن أصول املواريث واحلساب احلديث: طريقة مبتكرة وحديثة حلل مسائل الفرائض/  

 م. 2019هـ،   1440[مكة املكرمة: املؤلف]،  -.سعد العصيمي
 

اجلزائر: دار   -ط، منقحة ومزيدة.  -حممد علي فركوس.  /اإلملام أبحكام توريث ذوي األرحام
 هـ.  1440العواصم، 

 
هـ)؛ حتقيق   1346عبدالقادر بن أمحد بن بدران (ت  الفارضية/  البدرانية: شرح املنظومة  

 هـ. 1440الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،  -سامح جابر احلداد.
 يليه للمؤلف نفسه: كفاية املرتقي إىل معرفة فرائض اخلرقي.

 
سليمان بن �صر    /الفرائضشرح منظومة حنبلية يف علم  ن:  البيان عن معاين موقظة الوسنا

 هـ.  1440الر�ض: دار امليمان،  -.العبودي
 

التدريبات املضيَّة على املسائل الفَرضية: تدريبات ومسائل يف علم املواريث: التدريب على  
الكويت: لطائف لنشر الكتب   -حممد بن أمحد ابجابر.حّل ألف وثالمثائة مسألة فَرضية/  

 هـ.  1440والرسائل العلمية، 
 

 ص.  152الر�ض: مكتبة املعارف،   -.2ط -حممد بن صاحل العثيمني. / تسهيل الفرائض
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الربهانية القالئد  الظفرانية على  الصميعي،    -إبراهيم أمحد ظفراين.  /احلواشي  الر�ض: دار 
 م.  2019هـ،  1440

 
هـ)؛ حتقيق حممد   897حممد بن أمحد سبط املارديين (ت    /شرح الرحبية يف علم الفرائض

 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار القلم،  -الزحيلي.
 مع فوائد من حاشية العالمة البقري. 

 
وحاشية   (حملمد بن علي الرحيب)،على الرحبية    (حممد بن حممد)شرح سبط ابن املارديين  

(السيد أمحد املصري)/ اعتىن به وقدمه  مع تقريرات الشبيين    (حممد بن عمر بن قاسم)البقري  
 هـ.1438تركيا: املكتبة اهلامشية، حنو  -اهلامشية للدراسات وحتقيق الرتاث.للطبع مركز 

 
مشس الدين حممد بن عبدالدامي العسقالين الربماوي    /شرح مبهج الرائض بضوابط يف الفرائض

مصر: علم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،    -هـ)؛ حتقيق شحات رجب البقوشي.  831(ت  
 هـ. 1440

 
حممد الصادق الشطي (ت    /الدرة البيضاء لألخضري يف الفرائض  :قه الدرةالغرة يف شرح ف

 2019هـ،    1440بريوت: دار ابن حزم،    -هـ)؛ حتقيق فتحي بن الشريف العبيدي.  1364
 ص.  288م، 

 
 ؟هـ 1440املدينة املنورة: دار املأثور،  -.سعد بن سعيد احلجري /الفرائض امليسرة

 
  - علي زين العابدين بن احلسيين بن زايد.متممة التحفة السنية يف أحوال الورثة األربعينية/  

 م.  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 
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املنصورة: دار اللؤلؤة،    -مجال بن عطية اجلنيدي.  /خمتصر تيسري احلديث يف أحكام املواريث
 م.  2018هـ،  1439

 
هـ)؛ دراسة وحتقيق   1170حسني بن حممد احملّلي (ت    /املناسخاتمنتهى اإلرادات جبدول  

 م (ماجستري).  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -محزة يعقوب.
 

الرابط: دار األمان،   -التائب حممد البخاري.منهاج الفارض إىل علم الوصا� والفرائض/  
 م؟ 2019هـ،  1440

 
 فقه األسرة

 
 األسرة (عام)فقه 

 

املنيا:    -نسمة ضاحي إبراهيم.  /أثر التقنية احلديثة على أحكام األسرة: دراسة فقهية مقارنة
 ص (ماجستري). 283م،  2019هـ،   1440جامعة املنيا، 

 
املعيار  أثر   نوازل  خالل  من  الطالق  و  الزواج  قضا�  يف  الفقهي  الرتجيح  على  العرف 

  2017هـ،    1438أيت ملول، املغرب: كلية الشريعة،    -ميسوري.عبداحلميد    /للونشريسي
 ). ماجستريم (

 
: حوال الشخصيةحكام الشرعية لبعض مسائل األاأل  ثر املستجدات التقنية واجملتمعية يف أ

  . م2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -مصطفى مهدي حممد.  /دراسة فقهية مقارنة
 (ماجستري). 

 
األسرة   مقارنةأحكام  فقهية  دراسة  والقضاء:  الد�نة  السيد.  /بني  املنيا:    -أشرف حممود 

 ص (ماجستري). 353م،  2019هـ،   1440جامعة املنيا، 
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أحكام أسرية مبنية على قواعد فقهية استصحابية مع ما أتخذ به مدونة األسرة املغربية/  

اجديرا. البيضاء:    -سعيد  الدار  اإلسراء؛  دار  الرتاث دار كنو نواكشوط:  هـ،   1440،  ز 
 م؟ 2019

 
الفقه اإلسالمي وقانون   بني  الشخصية: دراسة مقارنة  املايل يف األحوال  االلتزام  أحكام 

اجلزائري/   لقشريي.األسرة  الزهراء  ابتنة،    -فاطمة  جامعة  م    2018هـ،    1439ابتنة: 
 (دكتوراه). 

 
فقهية   دراسة  اإلسالمية:  الشريعة  يف  الشخصية  عبدالرمحن   /مقارنةاألحوال  بن  إبراهيم 

 هـ.  1440الر�ض: مدار الوطن للنشر،  -اجلندان، عمر حممود حسن.
 

إبراهيم د�لو    /األعراف والعوائد االجتماعية األسرية يف مجهورية مايل: دراسة فقهية أتصيلية
 (دكتوراه).م  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن موسى.

 
املنيا: جامعة    - أمحد حممد املطريي.  /التطبيقات املعاصرة لدرء املفاسد يف جمال املرأة واألسرة

 ص (ماجستري).  251م،  2018هـ،  1439املنيا، 
 

 /التعليل املقاصدي: دراسة يف أحكام األسرة عند مفسري الغرب اإلسالمي: مناذج وقضا�
توفيق. االسرتاتيجية؛    -وفاء  والدراسات  لألحباث  غازي  ابن  مركز  البيضاء: مكناس:    الدار 

 ص.   312، ؟م 2018، ؟هـ1439، فريقيا الشرقإ
 

حممد بن حممد بن قاسم شذرات الذهب فيما جدَّ يف قضا� النكاح والطالق والنسب/ /  
 هـ.  1440، فاس: منشورات البشري بن عطية -التاويل.
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عبدالقادر   /األسرةفقه   بن  علوي  إشراف  السنية؛  الدرر  مبؤسسة  العلمي  القسم  إعداد 
 م.  2019، هـ  1440الظهران، السعودية: املؤسسة،  -السقاف.

 
مراكش: جامعة    -حسني عبدالعايل.  /ة: األسرة النبوية أمنوذًجاسرة يف السرية النبويقه األف

 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440القاضي عياض، 
 

  - يعقوب يوسف سكران.   /قواعد الرتجيح عند املذهب احلنبلي وتطبيقاهتا يف أحكام األسرة
 ص (ماجستري).   228م،  2018هـ،  1439، املنيا: جامعة املنيا

 
الشخصية األحوال  الفقهية يف  البيايت  /القواعد  الغفور حممد  الكتب   -.عبد  دار  بريوت: 

   .ص  1000م،  2018هـ،  1440العلمية، 
 

سارة بنت إبراهيم    /دراسة تطبيقية:  املسائل املبنية على العرف عند املالكية يف فقه األسرة
 هـ (ماجستري). 1440األحساء: جامعة امللك فيصل،  -.العريفان

 
 ص.49مساعد بن عبدهللا احلقيل،    /موافقة قوانني األحوال الشخصية الختيارات ابن تيمية

  هـ)  2/7/1440بتاريخ (نشر يف شبكة األلوكة 
 
عّمان:    -عبدالرمحن إبراهيم اخلراز.  /دراسة أصولية فقهية:  لنهي وأثره يف األحوال الشخصيةا

 ص.  192م،  2018هـ،   1439دار النفائس، 
 

 الزواج
 

مايل مجهورية  قانون  يف  الزواج  املالكي:  أحكام  ابلفقه  مقارنة  تراوري.   /دراسة    - إدريس 
 هـ (ماجستري).  1439امللك سعود، الر�ض: جامعة 
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النكاح: مجًعا ودراسة/   الكرمي: آ�ت  القرآن  املستنبطة من  الفقهية  أمحد  األحكام  علي 
 م (ماجستري).  2018هـ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عسريي.

 
ورمحة شرع  هاشم.  /التعدد  للنشر،    -رانيا  الكتب  دار  م،    2017هـ،    1438القاهرة: 

 ص. 237
 

الرابط: مؤسسة    -فؤاد القطاري.  /ا و دراسةالتعليل الفقهي ملسائل الزواج عند املالكية جردً 
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440دار احلديث احلسنية، 

 
 اانطالقً   الفقهي  لالستدالل  نقدية  دراسة  معلتعليل الفقهي وعالقته أبصول الفقه املدون  ا

الرابط:    -عبدالسالم أجرير.  /مذاهب الفقه اإلسالمي املقارنمن مسائل كتاب النكاح يف  
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440، ةمؤسسة دار احلديث احلسني

 
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار الكلمة،  -.أمحد كايف / فقًها وقانو�ً  وثيق الزواجت
 

رزيق   /والقانون الوضعيعيوب الرضا يف عقد الزواج: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي  
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1440ابتنة: جامعة ابتنة،  -خبوش.

 
اإل الفقه  موقف  الدينمقارنة  خمتلفي  زواج  من  الفرنسي  ابلتشريع  عبدالباسط    /سالمي 

 ص.  52م،  2017هـ،  1438؟: نور للنشر،  -.حممد
 

 الطالق 

أردوان مصطفى   ة/الشريعة اإلسالميأساليب الوقاية من االلتجاء إىل الطالق من منظور  
 ص.  160 م، 2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -.إمساعيل املزوري
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  -عبداحلميد الراقي.االستدالل األصويل يف الفقه املالكي: جرد ودراسة ألحكام الطالق/  
 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440الرابط: مؤسسة دار احلديث احلسنية، 

 
الزوجني   ياملقتضالضرر   بني  تطبيقية:  للتفريق  فقهية  عبدالكرمي.  /دراسة  خضر   -حممد 

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

املسائل الفقهية املبنية على القياس عند املاوردي من كتاب احلاوي يف كتاب اللعان: مجًعا 
م   2019هـ،    1440،  مكة املكرمة: جامعة أم القرى  -.هتاين عبداملعني املطريفودراسة/  

 ). ماجستري(
 

 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة
 

عبدالعزيز بن  أثر الز�دة على عوض املثل يف فقه األسرة واجلنا�ت: دراسة فقهية مقارنة/  
 هـ (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  1438بريدة: جامعة القصيم،  -علي املنصور.

 
: دراسة فقهية أحكام التعامالت املالية بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت 

الشحومي.علي خليمقارنة/   املنيا   -فة  ص    210م،    2018هـ،    1439،  املنيا: جامعة 
 (ماجستري). 

 
مقارنة/   دراسة  النفقة:  صندوق  العامر.أحكام  فؤاد  بن  العايل   -إبراهيم  املعهد  الر�ض: 

 ص. (ماجستري).  154هـ،  1439للقضاء، 
 

فاس: منشورات    -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.إشكالية األموال املكتسبة مدة الزوجية/  
 هـ.  1440، البشري بن عطية
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  1440عّمان: مؤسسة الوراق للنشر،    -فرج حممد سامل.  / أطفال األ�بيب واستئجار األرحام
 ص.  338م،  2019هـ، 

 
العدة يف اإلسالم وأثرها يف اجملتمع/   املقارن يف  الفقه    - سامية حممود حنبظاظة.حبث يف 

 م.  2019هـ،  1440الر�ض: الناشر املتميز، 
 
 / سسةملأشروعية و اامل  يف   دراسة:  العملي  والواقع  سري بني التأصيل الشرعياأللتحكيم  ا

(حبث لنيل شهادة التأهيل هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -فتيحة أجيب.
 .يف العلوم اإلسالمية)

 
ــبألتعلـيل ا ــاـنة والنســـــــــ الرابط:  -فـاطمـة توري.والنفقـة/    حكـام الفقهـية يف كـتاب احلضـــــــــ

 هـ (دكتوراه). 1439، مؤسسة دار احلديث احلسنية
 

 1440، كتاب بريوت:   -قحطان عبدالرمحن الدوري. /حكم اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي
 ص.  480م،  2019هـ، 

 
وعالجً أمس  وقاية  النسل  حتديد  البوطي.ا/  لة  رمضان  سعيد  الفكر،   -حممد  دار  دمشق: 

 ص.  232م،   2018هـ؟،  1440
 

ــائل الفقهية املخرجة على القياس من خال  ــي ال "ل كتاب "املغيناملســــــــ بن قدامة املقدســــــــ
مؤســـســـة الرابط:  -فودي مصـــطفى كونيت. /دراســة وتقومي:  اق منوذجً النكاح والطال لكتاب 

 هـ (دكتوراه). 1439، دار احلديث احلسنية
 

البنني   بينهم من  املطّلقات على أزواجهن فيما يكون  للزوجات  النفقات  مقالة يف فرض 
أليب عمرو حممد بن    /واحملضو�توالبنات وللنساء احلاضنات على من هلن من احملضونني  
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املالقي (ت   منظور  بن  قاَرة.  888حممد  احلديث   -هـ)؛ حتقيق حياة  دار  طنجة؛ بريوت: 
 هـ.  1440الكتانية، 

 
الر�ض: دار كنوز    -صاحل بن رشيد الرشيد.  /منهج اإلسالم يف معاجلة اخلالفات الزوجية

 م. 2019هـ،  1440إشبيليا، 
 

  - �سر عبداحلميد النجار.  /احلديث وموقف الفقه اإلسالمي منهاوسائل اإلجناب يف الطب  
 ص.   70م،  2017هـ،  1438بريوت: دار املقتبس، 

 
 أحكام الطفل وحقوقه

 

القاهرة: دار الفكر العريب،   -عواد بن خلوي احلريب.  / قسط عند هللاأابئهم هو  ادعوهم آل
 ص.  167م،  2019هـ،  1440

 
دراسة حتليلية يف قانون محاية    :حق الطفل العامل يف احلماية من االستغالل االقتصادي

القاهرة: دار  - ممدوح حممد علي مربوك.اإلسالمي/  الطفل وقانون العمل مع املقارنة ابلفقه 
 ص.  151م،  2018، ؟هـ 1439النهضة العربية، 

 
اإل الشريعة  بني  للطفل  القانونية  الوضعياحلماية  والقانوين  شريدة   /سالمية  غايل  حممد 

 ص.  589م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار النهضة العربية،  -العنزي.
 

يوسف معتق رعاية شؤون القصَّر يف دولة الكويت: دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/  
 ). دكتوراهص ( 287م،   2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.معتق

 
الر�ض: الناشر املتميز،    -سامية حممود حنبظاظة.عدالة اإلسالم يف حكم جمهول النسب/  

 م.  2019هـ،  1440
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ــرعية التأذين واإلقامة يف أذين املولودمدى  ــة حديثية فقهية نقديةشــــــ حممد عامر  /: دراســــــ
ــالة    120م،  2019هـــــــــــــــــــ،   1440بريوت: دار الكتب العلمية،   -القزدر. ص (أصــــله رســ

 علمية).
 

 احلالل واحلرام

 

 وما إليها...)  التدخني و والسماع والتصوير اآلداب ك  احلالل واحلرام وبعض موضوعاته،(
 

املنصورة: دار   -هـ). 751مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت أحكام النظر/ 
 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 

 
الر�ض: مؤسسة الشيخ    -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /التدخني: مادته وحكمه يف اإلسالم

 م.  2019هـ،  1440عبدهللا بن جربين اخلريية،  
 

 ص.   53، نوال حممد مكي سقطيالتصوير الفوتوغرايف يف ضوء الكتاب والسنة/ 
 هـ).  21/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ)؛ حتقيق   953حممد بن علي بن طولون الصاحلي (ت  تعريف املنَكر من حال السكَّر/  

(لقاء العشر ص    32هـ،    1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -أمحد بن علي آل فياض.
 ). 357األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 (لفظ العنوان وضبطه يف "الفلك املشحون": تعريف املنِكر من حال املسِكر)
 

املنصورة: دار    -استنباط حممد خبيت املطيعي.  / اجلواب الشايف يف إابحة التصوير الفوتوغرايف 
 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 
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والتصوير عند العرب وحكم التصوير يف الفقه اإلسالمي/ بقلم مع مقدمة عن حياة املؤلف  
 عبداملعطي أمني قلعجي.

 
هـ)؛ حتقيق يونس   689أليب الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي (ت بعد    / احلالل واحلرام

 هـ؟ 1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -بقيان.
 

عّمان:    -هـ).  1350عبدالقادر النحالوي (ت  خليل بن    /الدرر املباحة يف احلظر واإلابحة
 ص.  824هـ،  1440دار الفتح، 

عبدالرؤوف   لؤي  املباحة/  الدرر  نصوص  وختريج  توثيق  يف  املتاحة  احللل  حاشيته:  وهبامشه 
 اخلليلي. 

 
واملذموم احملمود  املالني  بني  الفرق  يف  املكتوم  عبدالرمحن    /السر  بن  حممد  الدين  مشس 

عّمان: مجعية مركز اإلمام   -حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.  هـ)؛  902السخاوي (ت  
 م. 2019، هـ 1440األلباين للدراسات والبحوث؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 

يليه للمؤلف نفسه: جواب يف اجلمع بني حديثني، مها: دعاؤه صلى هللا عليه وسلم ألنس بن 
 ك على من مل يؤمن به ويصدِّقه.مالك بكثرة املال والولد، وحديث دعائه بذل

 وبذيله: الرحيق املختوم يف التعليق على السّر املكتوم/ للمحقق. 
 

السماع  الروح يف  أنيس اهلامشي.كفاية األمساع يف "إرشاد أيب  املنصورة: دار    - "/ وليد بن 
 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 
عبدالرحيم األمحدآابدي الكجرايت أليب الروح عيسى بن    /إرشاد أيب الروح يف السماعومعه:  

 هـ)؛ بتحقيق اهلامشي. 970(ت 
 (مساع األغاين)
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إعداد وفاء بنت  خمتصر كتاب التشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي للدكتور مجيل اللوحيق/  
 م.  2019هـ،  1440السعودية،  -حممد الشهري.

 
املنصورة:    -يد بن أنيس اهلامشي."/ ولاملستفاد من "بوارق اإلملاع يف تكفري من حيرم السماع 

 م. 2018هـ،  1439دار اللؤلؤة، 
لشهاب الدين أيب الفتوح أمحد بن حممد الغزايل   / بوارق اإلملاع يف تكفري من حيرم السماعومعه:  
 هـ)؛ بتحقيق اهلامشي. 520(ت 

 (مساع األغاين)
 

حممد بن   /ومنظومة فقهية أصيلةنظم الدرر واجلواهر يف النواهي واألوامر: عقيدة سنية  
 هـ.  1440الكويت: دار إيالف الدولية،  -هـ). 1268إبراهيم بن سيف (ت 

 
 الصيد والذابئح واألطعمة

 

م، 2019هـ،    1440الر�ض: دار التحبري،    -أفنان بنت حممد العلي.أحكام التمر الفقهية/  
 ص.  340

 
عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد بن    -العثيمني.حممد بن صاحل    /فتاوى الصيد والرحالت الربية

 ص.  133هـ،  1440صاحل العثيمني اخلريية، 
 

هـ،    1439الشارقة: جامعة الشارقة،    -سامل سهيل العامري.  /النوازل الفقهية املتعلقة ابإلبل
 م (حبث مكمل لرسالة املاجستري).  2018

 
 اجلنا�ت والعقوابت

 
 اجلنا�ت والعقوابت (عام)
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هلا/   بن احلسن يف احلدود واجلنا�ت وتطبيقات معاصرة  اإلمام حممد  عبدهللا  طالل  آراء 
 ص (ماجستري).  270م،   2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -.علي

 
عبدالقادر : دراسة اترخيية قانونية مقارنة/  إجراءات التحقيق اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية

 ص. 792، م 2019هـ،  1440الكتب العلمية، بريوت: دار  -حممد القيسي.
 

مروة بنت حممد    /ا ودراسةمجعً :  آ�ت احلدود  :األحكام الفقهية املستنبطة من القرآن الكرمي
 م (ماجستري).  2019هـ،   1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -ة.فالت

 
الفقه   بني  مقارنة  دراسة  واالعتبار:  للشرف  اجلنائية  اجلنائي  احلماية  والقانون  اإلسالمي 

 م (دكتوراه). 2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،   - �دية سخان. / اجلزائري
 

عمر    /احلماية اجلنائية للعرض: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون العقوابت اجلزائري
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439ابتنة: جامعة ابتنة،  -عماري.

 
هـ):    478اجلنا�ت واحلدود عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين (ت    الفروق الفقهية يف 

هـ،  1440أهبا: جامعة امللك خالد،  -حممد سعيد عبدهللا آل جابر. /مجًعا وتوثيًقا ودراسة
 م (ماجستري).  2019

 
  - نبيل عبدالصبور النرباوي.  /القسم اخلاص  :سالميفقه اجلرمية والعقاب يف النظام اجلنائي اإل

 ص.  1605م،   2019هـ،  1440القاهرة: دار النهضة العربية، 
 

الر�ض: دار كنوز    -عادل بن عبدالعزيز الرشيد.  /قرائن اجلرمية اإللكرتونية وأثرها يف اإلثبات
  .ص  208م،  2017هـ،  1438إشبيليا، 
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والقانون   اإلسالم  الفقه  احلرب يف  لألفراد عن جرائم  اجلنائية  الدويل املسؤولية    / اجلنائي 
 هـ (دكتوراه).   1438اجلزائر: جامعة ابتنة،  -ميلود بن عبدالعزيز.

 
 أنواع اجلنا�ت

 

الكوييت/   والقانون  اإلسالمي  الفقه  ابلتسبب يف  القتل  املعاصرة جلرمية  طالل  التطبيقات 
 ). ماجستريص ( 370م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.فهيد املطريي

 
  - جناة وجيه حممد.   /جرائم الغش واإلمهال والتواطؤ يف بناء املساكن: دراسة فقهية مقارنة

 ص (ماجستري).   325م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 
 

يف  واجلوية  البحرية  القرصنة  الدويل  جرمية  سردايناإلسالمي/  والفقه    القانون   -.السعيد 
 ). دكتوراه(  .م 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 ص.  73عبدهللا بن عبدالرمحن السلطان،  /اجلناية ابلرتويع يف الفقه اإلسالمي

 هـ.  8/6/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

لطيفة علي العالقات اجلنسية احملرمة: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت/  
 ). دكتوراه ص ( 409م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -.العنزي

 
حتقيق )؛  هـ  756  ت (تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي    /فصل املقال يف هدا� العمَّال

هـ،   1440العلمية،    أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  الكويت:  -.العنزيأنور بن عوض  
 م. 2019
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العصرية و  دراسة مقارنة بني  :  جهاضولية اجلنائية جلرمية اإلؤ ثرها على املس أاملستجدات 
القاهرة: جامعة األزهر،   -.شحاتة   يشيماء عبد الراضي/  والقانون الوضع  يسالمالفقه اإل
 م (ماجستري). 2018هـ،  1439

 
 العقوابت

 

اخلمسأثر   الضرورات  على  احملافظة  يف  الشرعية  احلدود  سليمان  عبدالرمحن    /إقامة  بن 
 هـ (ماجستري). 1438الر�ض: املعهد العايل للقضاء،  -.احلقيل

 
األحكام املرتتبة على هروب املتهم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة/  

السعدي سامل  املنيا،    -.عبدالرمحن  جامعة  ص    313م،    2018هـ،    1440املنيا: 
 ). ماجستري(
 
 ص.  45صاحل بن حممد اليابس،   /جيل القصاص رجاء العفو من أولياء الدمأت

  هـ)  28/6/1440األلوكة بتاريخ (نشر يف شبكة 
 

تطبيقية/   أتصيلية  دراسة  للسجن:  البديلة  بشري،  العقوابت  أمحد  ابنقا  الدين  جالل 
 هـ.1440

 
 ص.  72عبدهللا بن عبدالرمحن السلطان،  /عقوبة التعزير ابلتغريب يف الفقه اإلسالمي

 هـ.  2/6/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الشرعية/   السياسة  أحكام  التعزيرية يف ضوء  العقوبة  املصرايتفقه  إبراهيم  املنيا:    -.أسامة 
 ). دكتوراهص ( 324م،  2018هـ،   1439جامعة املنيا، 
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النفس  يف  الركبان.  /القصاص  علي  بن  دار    -عبدهللا  السعودية:  الفقهية  اجلمعية  الر�ض: 
 م. 2019هـ،  1440التحبري، 

 
 -أمساء حسن حممد علي.  /الفقهية املتعلقة مبكافحة الفساد يف الشريعة اإلسالميةالقواعد  

 ص (ماجستري).  212م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 
 

دراسة موضوعية للقواعد الفقهية يف  :  األحكام والعقوابتيف  القواعد والضوابط الفقهية  
البيايت، عمر عبدالغفور ع   /والقصاص والتعازير والد�ت  األحكام واحلدود بدالغفور حممد 

 . ص 256هـ،  1440، دار الكتب العلميةبريوت:  -البيايت.
 

احلسني حممد فاروق    /مكافحة القرصنة على السفن البحرية يف الفقه اإلسالمي والقانون
 ص.  519م،  2017هـ،   1438اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -علي.

 
اثمر منع املتهم من التصرف يف أمواله يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت: دراسة مقارنة/  

 ). ماجستري ص ( 238م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.عوض راشد
 

 
 
 
 

 ) (فقهَري السِّ 
 

 صاحل بن أمحد املصوعيإابدة دعوى مدعي الدفاع بنصوص الغزو واجلهاد إلعالء كلمة هللا/  
البحرين: مكتبة    -؛ اعتىن به وعلق عليه خالد بن عبدالعزيز اجلناحي.هـ)  1395(ت حنو  

 هـ. 1440مام النسائي، إلا
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عّمان: دار الفتح،    - حممد العمراوي.  /حكم الردة بني النص الشرعي واالجتهاد العصري

 ص.  58م،  2019هـ،  1440
 

  2019هـ،    1440إستانبول: دار األصول العلمية،    -عطية عدالن.  /ذروة سنام اإلسالم
 م.

 يف فقه اجلهاد ومقاصده. 
 

هاين   /فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي يف مسائل اجلهاد يف فلسطني: دراسة فقهية مقارنة
ص (حبث مكمل   206م،    2018هـ،    1439ة،  غزة: اجلامعة اإلسالمي  -حسني اليف.
 للماجستري).

 
الثوري   القانون  على  تطبيقية  دراسة  اإلسالمية:  الشريعة  ميزان  يف  العسكري  القضاء 

  261م،    2018هـ،    1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -حممد سالمة يونس.  / الفلسطيين
 ص (حبث مكمل للماجستري).

 
 -ر�ض مزعاش.  /فقه اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساينالقيم اإلنسانية يف احلروب بني ال

 م (دكتوراه). 2018هـ،  1439ابتنة: جامعة ابتنة، 
 

إبراهيم   /املسائل الفقهية اليت مل خيتلف فيها قول اإلمام مالك يف كتاب اجلهاد: مجًعا ودراسة
 (دكتوراه). م  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمني هللا.

 
 النظم اإلسالمية

 
 الشريعة اإلسالمية
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والفقه   الوضعي  القانون  بني  التشريعي  أسامة كحيل.اإلسالمي/  االحنراف   -عبدالرمحن 
 ص.  1007م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار النهضة العربية، 

 
الوابل الصيب، املنصورة: دار    -علي عمر.  /التجربة املصرية يف تطبيق الشريعة اإلسالمية

 ص.  672م،  2017هـ،  1438
 

  -حممد يوسف موسى؛ دراسة حتقيق حممد عمارة.التشريع اإلسالمي وأثره يف الفقه الغريب/ 
 م.  2019، هـ1440القاهرة: مفكرون الدولية للنشر، 

 
للجرجاوي وفلسفته  التشريع  زين   /هتذيب حكمة  وفيق  حممد  عليه  وعلق  وهذبه  له  قدم 

 م 2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -العابدين.
 

ابتنة:    -سهيلي حممد أمني.  /احلفاظ على صورة الدين يف الشريعة اإلسالمية: أتصيل وتنزيل
 م (دكتوراه).  2017هـ،   1438جامعة ابتنة، 

 
بريوت: مركز �وض    -جون بول شار�ي؛ ترمجة حممد احلاج سامل.  /روح الشريعة اإلسالمية

 هـ. 1440للدراسات والنشر، 
 

ِعزة   /سياسات تقنني الشريعة: النخب احمللية والسلطة االستعمارية وتشكل الدولة املسلمة
هـ،    1440بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر،    -حسني؛ نقله إىل العربية ابسل وطفة.

 م. 2019
 
  ، ترمجة شريف جمدي  ؛رابرا اشتوفارز اب  ،حترير إيفون يزبك   /لشريعة اإلسالمية وحتد�ت احلداثةا

 م.  2019هـ،  1440القاهرة؟: عامل األدب،  -.عبدالرمحن عادل
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  -وائل حالق؛ ترمجه وقدم له كيان أمحد حازم حيىي.  /الشريعة: النظرية واملمارسة والتحوالت
 هـ. 1440بريوت: املدار اإلسالمي،  

 
الشرعي الوعي  خمدوم.  /صناعة  واألحباث،   -مصطفى  للعلوم  السليمانية  مركز  إستانبول: 

 م.  2019هـ،  1440
 

  / دراسة حتليلية أتصيلية  :سالمي و القانون الوضعياإل  هالضوابط الشرعية للدساتري يف الفق
العوضي العزيز  عبد  بن  العربية،    -.سعود  النهضة  دار  م،   2019هـ،    1440القاهرة: 

 ص. 720
 

الشريعةاحملاضرات يف املدخل   املنيعي.  /لدراسة  املكتبة    -حممد بن سليمان  املكرمة:  مكة 
 هـ.  1440األسدية، 

 
إستانبول: مركز السليمانية    -مصطفى خمدوم.  /الشرعي بني الواقع واملأمول  خمرجات التعليم

 م. 2019هـ،  1440للعلوم واألحباث، 
 

بريوت: مركز مناء للبحوث  -عامر.وائل حالق؛ ترمجة طاهر مدخل إىل الشريعة اإلسالمية/ 
 . ص  286م،  2017هـ،   1438والدراسات، 

 
  288م،    2018هـ،    1439مصر،    -يسري حممد هاين.اإلسالمية/  ىل النظم  إملدخل  ا

 ص. 
 
 

 النظام السياسي يف اإلسالم (عام)
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آليات الرقابة على السلطة السياسية يف الفكر السياسي اإلسالمي والقانون الدستوري:  
 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،  -.اتفرونت اهلامشيدراسة مقارنة/ 

 
وتطبيًقا أتصيًال  الفردية  املوس.  /احلر�ت  الكلمالقاهرة:    - احلسني  هـ،   1440ة،  دار 

 م.2019
 

اإلسالمي/   الفقه  يف  وتطبيقها  ابهلند.احلرية  اإلسالمي  الفقه  الكتب    -جممع  دار  بريوت: 
   .ص  168م،  2018هـ،  1440العلمية، 

  دار الكلمةمن إصدار  وهو  ،  حبجم آخر، فلعل حمتواه خمتلف  سبق يف اجلزء األول من الكتاب 
 ص.  238، ابلقاهرة

 
عماد دمان    /اجلزائري والفقه اإلسالمي: دراسة مقارنةمحاية احلقوق السياسية يف التشريع  

 هـ (دكتوراه).  1438اجلزائر: جامعة ابتنة،  -ذبيح.
 

القاهرة: املكتب العريب    -.إمساعيل عبدالفتاح عبدالكايفالسياسة ونظام احلكم يف اإلسالم/  
 م. 2018هـ،  1439للمعارف، 

 
اإلسالم يف  رمضان    /الشورى  سعيد  الفكر،    -البوطي.حممد  دار  هـ،   1438دمشق: 

 ص. 288
 

والقيود   ومصادرها  السياسية  السلطة  مفهوم  يف  دراسة  اإلسالم:  يف  السلطة  نظرية  عن 
 ؟م 2018هـ،  1440بريوت: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -.يوسف القرشيعليها/  

 
والتنزيل املرجعية  إشكاالت  الشريعة:  ومقاصد  املدين  الدكايل.  /اجملتمع  احلبيب   -حممد 

 .م 019هـ، 1440: دار الكلمة، القاهرةالرابط: مركز املقاصد للدراسات والبحوث؛ 
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القاهرة:    -حممد علي حسونة.  /دراسة مقارنة  :مفهوم احلر�ت العامة بني الشريعة والقانون 

 ص.   188م،  2019هـ،  1440دار النهضة العربية، 
 

اإلسالم شريعة  يف  السالم  الريسوين.  /مقصد  الكلمة،    -أمحد  دار  هـ،    1440القاهرة: 
 م.2019

 
ابتنة:    -الطيب بن حرز هللا.  /منهج النظر املقاصدي ودوره يف بناء نظرية سياسية إسالمية

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

 اإلمامة واخلالفة
 

خالد  : دراسة حتليلية مقارنة/  علي عبد الرازق   ،مفهوم اخلالفة عند أبو األعلى املودودي
 ص (ماجستري). 213م،  2018هـ،  1439بنها: جامعة بنها،  -إبراهيم عصمان.

 
 السياسة الشرعية

 

اإلرواء يف نظم األضواء: نظم ملقاصد كتاب "أضواء على السياسة الشرعية" لسعد بن 
العتييب/   العتييب.مطر  مطر  بن  يعقوب  اإلصباح،    مصر:  -.2ط  -نظم  هـ،   1440دار 

 م.2019
 

  - فارس جهادي.  /دراسة حتليلية  :السياسات الشرعية  االستدالل ابآل�ت القرآنية يف كتب
 هـ (ماجستري).  1439امللك سعود، الر�ض: جامعة 

 
إبراهيم   /رؤية نقدية: أصولية ومقاصدية وسياسية  :إشكالية إدراك املصاحل الكربى لألمة

 ص.   144م،    2017هـ،    1438لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،    -البيومي غامن.
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اإلمام   عند  الشرعية  السياسة  عبدالوهاباجملدد  تطبيقات  بن  سعد   مصعب  /حممد  بن 

 ص.  283م،  2017؟،  هـ 1438الر�ض: دار امليمان، -اخلالدي.
 

: دراسة فقهية مقارنة/ تغليب املصلحة العامة على مصلحة الفرد يف ضوء السياسة الشرعية
 ). دكتوراهص (  346م،  2018هـ،  1440املنيا، املنيا: جامعة  -عبدهللا سامل البلوشي.

 
تقدمي وحتقيق    /رسالة طاهر بن احلسني إىل ابنه عبدهللا وإىل كل من يتوىل أمور املسلمني

 هـ.  1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،   -رحيلة.أعباس 
 

الشرعية/   (ت  السياسة  تيمية  بن  عبداحلليم  بن  حتقيق    677أمحد  بن  هـ)؛  حممد  علي 
جدة: جممع الفقه اإلسالمي الدويل؛ مكة املكرمة: دار عامل الفوائد،   -ط، جديدة.  -.العمران
 .ه1440

 
ة،  دار الكلمالقاهرة:    -.أكرم كساب   /ضوابط ومصادر  ،مبادئ ومفاهيم  :سياسة الشرعيةال

 م.  2019هـ،  1440
 

إستانبول: دار األصول   -عدالن.عطية    / مباحث يف فقه النوازل على هامش الثورات العربية
 هـ.  1440العلمية، 

 
املوسوعة السياسة الشرعية: مصنفات السياسة الشرعية يف مصر يف النصف األول من 

القاهرة: دار إلفتاء    -اختيار وتقدمي حممد كمال إمام؛ تصدير شوقي عالم.  /القرن العشرين
 مج.  4م،  2018هـ،  1439املصرية، 
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الشرعية/   السياسة  يف  اإلدارية  عيد.النظم  أبو  خليل  النفائس،    - عارف  دار  عّمان: 
                                 هـ. 1440

 
 العالقات الدولية

 

أحكام القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالم: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  
اإلنساين بكراوي.  / الدويل  املهدي  ابتنة،  ا  -حممد  جامعة  م    2019هـ،    1440جلزائر: 

 (دكتوراه). 
 

أمحد   /العام  والقانون الدويل  يسالمدراسة مقارنة بني الفقه اإل:  مياه النيل  حق مصر يف 
 ). دكتوراه( .م 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -قيايت شلقامي.

 
د. م: اجملمع    - صالح أنور فرحان.  /اجلامعةالعالقات بني البالد اإلسالمية يف غياب الدولة  

 ص.  360م،  2018هـ،  1439الفقهي العراقي؛ عّمان: دار النفائس، 
 

  - منتصر سعيد محودة.القانون الدويل اإلنساين مع اإلشارة ألهم مبادئه يف الفقه اإلسالمي/  
 م. 2018هـ،  1439اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 

 
اا عالء   /لدولية يف ضوء قواعد القانون الدويل والشريعة اإلسالميةملساعدات اإلنسانية 

 م.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  -فتحي اجلنايين.
 

  - .حممد شاهجهان الندوي نظام السفارة يف القانون اإلسالمي والوضعي: دراسة حتليلية/  
   ص.  160م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
أمحد  اإلسالمية/  يف القانون الدويل ويف الشريعة    :نساينلنظرية العامة للقانون الدويل اإلا

 ص.  244م،  2019هـ،   1440دار النهضة العربية،  -.4ط -أبو الوفا.
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القانون الدويل والفقه اإلسالمي/   العاين.وظائف القنصل وامتيازاته بني    -محزة عبدالعزيز 

 ص.  388م،  2019، هـ 1440عّمان: دار النفائس: اجملمع الفقهي العراقي، 
 

 النظام املايل يف اإلسالم
 

النظام املايل اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة/ بن املاجشون يف  ااالختيارات الفقهية لإلمام  
 (ماجستري).   ص   485،  م  2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد راشد أبو زيد.

 
هـ)؛ حتقيق مقتدر محدان    1145حممد بن أيب بكر ساجقلي زاده (ت  األراضي اخلراجية/  

 الكبيسي.
 .203 – 167هـ) ص  1440(رجب  105نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، ع 

 
دراسة فقهية  :  مر فيهاالثروات العامة وحدود تصرفات والة األ  جيال القادمة يف حقوق األ

الوضع ابلقانون  حسن.  /يمقارنة  عفيفي  األزهر،    - حممود  جامعة  هـ،    1438القاهرة: 
 ). دكتوراه ( .م 2017

 
فاس: منشورات البشري   -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.العذب الزالل يف فقه األموال/  

 هـ.  1440، بن عطية
 

  1440اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،    -رفعت السيد العوضي.  /النظام املايل يف اإلسالم
 م.  2019هـ، 

 
 اِحلسبة (األمر ابلعروف والنهي عن املنكر).

اخلاصة ابحلسبة   والفقهية  األصولية  تطبيقية  :واالحتسابالقواعد  نظرية  عبدهللا   /دراسة 
 ص (دكتوراه).  650م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -علي العازمي.
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 النظام القضائي يف اإلسالم (عام)

 

بريدة:    -أمحد بن عبدالكرمي البدراين.اختالف األحكام القضائية: دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440جامعة القصيم، 

 
  /أصوهلا ومنهج بنائها يف  دراسة: واجتهاداته عنه هللارضي  بن اخلطاب أقضية سيد� عمر

(حبث لنيل شهادة  هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -فاطمة الزهراء العلمي.
 التأهيل يف العلوم اإلسالمية). 

 
القضائية األحكام  الفايز.  /تقنني  عبدالعزيز  بن  امليمان،  الر�ض:    -حممد  هـ،   1440دار 

 م. 2019
 

  اخلربة املتخصصة وأثرها يف مباين األحكام القضائية: دراسة يف مذاهب الفقه اإلسالمي/ 
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1440ابتنة: جامعة ابتنة،  -بعجي عبداللطيف.

 
  1033مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي (ت  دليل احلكام يف الوصول إىل دار السالم/  

السعودية  -هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن حممد آل خنني. القضائية  العلمية  : دار الر�ض: اجلمعية 
 هـ. 1440، التحبري

 (يف القاضي والقضاء) 
 

للز  واألحكام  التداعي  مبسائل  احلكام  حتفة  املسمى  الالمية،  حممد قاق/  شرح  بن  حممد 
عّمان: أروقة للدراسات والنشر،   -هـ)؛ حتقيق فهد عبداحملسن احلسيين.  1166الورزازي (ت  

 ص.  274هـ،  1438
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النظام  : دراسة موضوعية للقواعد الفقهية يف  أصول التقاضيالقواعد والضوابط الفقهية يف  
الشرعية واملرافعات  احملاكمات  البيايت.  /القضائي وأصول  دار بريوت:    - عبدالغفور حممد 

 . ص  192هـ،  1440، الكتب العلمية
 

هـ)؛ حتقيق عبدهللا   808عبدالرمحن بن حممد بن خلدون (ت  /مزيل املالم عن حّكام األ�م
 م.  2019هـ،   1440الر�ض: دار التحبري،  -بن حممد آل خنني.
 (يف نظام القضاء).

 
يزيد بن اجلنويب    /دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية مقارنة  :أبواب القضاءاملستثنيات الفقهية يف  

 م (دكتوراه).  2019هـ،   1440، املعهد العايل للقضاء الر�ض: -.العنزي
 

دمشق: مكتبة دار    -حممد الزحيلي، عبداحلق محيش.  /معجم مصطلحات القضاء الشرعي
 م. 2019هـ،  1440البيان، 

 
 موضوعات يف القضاء

 

الفقه اإلسالمي/   القضائي: وسائله وطرقه يف  تيسري مشوط.اإلثبات  عّمان: دار    -حسن 
 هـ.  1440النفائس، 

 
حممود سليمان  أثر الشبهات الواردة على الدعاوى ووسائل اإلثبات: دراسة فقهية مقارنة/  

 م (ماجستري).  2018هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أبو غياض.
 

: دراسة ضاء الدعوي اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيأثر الصلح يف انق
املطريي.مقارنة/   جمزع  املنيا   -جراح  جامعة  ص    230م،    2018هـ،    1439،  املنيا: 

 (ماجستري). 
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  - حسن عبدالفتاح السيد حممد.بصمة الوجه كوسيلة إثبات من منظور الفقه اإلسالمي/  
 م. 2017هـ،  1438اجلامعي، اإلسكندرية: دار الفكر 

 
خالد    /أتخري احلكم القضائي وتسريعه: دراسة فقهية وتطبيقية على نظام املرافعات الشرعية

سليمان آل  عبدهللا  الفقهية    -.بن  اجلمعية  ، هـ  1440التحبري،    دارالسعودية:  الر�ض: 
 م.2019

 
يف   التحكيمية  املنازعات  يف  املسلم  وغري  املرأة  التحكيم  حتكيم  ونظام  اإلسالمي  الفقه 

 هـ. 1440الر�ض: املؤلف،  -خالد بن عبدهللا اخلضري. /السعودي وأحكام القضاء 
 

التعاون القضائي الدويل يف نظام تسليم اجملرمني: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  
 وراه). م (دكت  2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،  -نور الدين محشة. /الوضعي

 
الر�ض: دار الصميعي:    -عبدهللا بن حممد آل خنني.  /احلكم القضائي: شروطه وآدابه وآاثره

 م. 2019هـ،   1440دار احلضارة، 
 

 - الشيخ املصطفى جنم الدين.  /مقارنة  حتليلية  دراسة:  الكيةملخصائص منهجية الصلح عند ا
احلسنيةالرابط:   احلديث  دار  العلوم هـ    1439،  مؤسسة  يف  التأهيل  شهادة  لنيل  (حبث 

 اإلسالمية). 
 

  1439اخلرطوم: جامعة النيلني،    -سارة عوض احلسن النور.  / احملكم بني الفقه والقانون  ردُّ 
 املاجستري). حبث مكمل لرسالة ص ( 183هـ، 

 
اجلزائري: دراسة  الضما�ت اإلدارية حلماية القاضي يف النظام القضائي اإلسالمي والتشريع  

 م (دكتوراه).  2017هـ،   1438ابتنة: جامعة ابتنة،  -مجال غريسي. /مقارنة
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مساعد بن عبدهللا احلقيل،    /عبء اإلثبات يف دعوى تضمني املضارب وتطبيقاته القضائية

 ص.  47
 هـ).  17/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ط، مزيدة    -قحطان عبدالرمحن الدوري.  /والقانون الوضعيعقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي  

 ص.  848م،  2017هـ،  1439بريوت: كتاب �شرون،  -ومنقحة.
 

القاضي الشرعي: حصانته وأحكامه وسلطاته: دراسة فقهية مقارنة يف الشريعة والقانون  
 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -علي حممد الغزاوي. /اللبناين 

 
يف   الفقهية  للقواعد  موضوعية  دراسة  القضائي:  اإلثبات  يف  الفقهية  والضوابط  القواعد 

واخلربة القاضي  وعلم  والقرائن  واليمني  واإلقرار  والكتابة  الشهادة  اإلثبات:    /وسائل 
هـ،    1440،  دار الكتب العلمية بريوت:    -عبدالغفور حممد البيايت، أمحد عبدالغفور البيايت.

 . ص 288
 

مكة املكرمة: دار    -مشعل بن عواض السلمي.  /املختصر يف أحكام احملاماة يف الفقه والنظام
 ص.   110م،  2019هـ،  1440طيبة اخلضراء، 

 
الشافعية عند  والقسمة  القضاء  يف  العرف  على  املبنية  عبدالعزيز   /املسائل  بن  فهد 

 ري).م (ماجست 2019هـ،  1440األحساء: جامعة امللك فيصل،  -.الدوسري
 

اجلزائري/   والقانون  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  دراسة  القضائية:  الطاهر الوساطة  حممد 
 م (دكتوراه).  2018هـ،  1439ابتنة: جامعة ابتنة،  -.بلموهوب 
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 النظام االجتماعي يف اإلسالم
 

  -.حيياويعبدالغين    /جتماعية عند العالمة حممد التاويلاإعمال النظر املقاصدي يف قضا�  
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الكلمة، 

 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة: دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية: 

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1438ابتنة: جامعة ابتنة،   -.مرمي بنوحاملسنون أمنوذًجا/ 
 

  -لؤي صايف.ابملتغريات االجتماعية/  الشريعة واجملتمع: حبث يف مقاصد الشريعة وعالقتها
   .م 2017هـ،  1438، املعاصر : دار الفكربريوت؛ ديب

 
 حقوق اإلنسان

 

،  هـ  1439الر�ض: دار اإلجادة،    -حسني حامد حممود عمر.حقوق اإلنسان يف اإلسالم/  
 ص.  368م،  2018

 
اإلسالم اإلنسان يف  الظَّهار.  /حقوق  أمحد  بنت  الزمان،    - راوية  دار مكتبة  املنورة:  املدينة 

 م.  2019هـ،  1440
 

الضما�ت الشرعية والقانونية حلماية حق اإلنسان يف احلياة: دراسة مقارنة بني التشريع  
م    2017هـ،    1439ابتنة: جامعة ابتنة،    -�صر بشريي.  /اإلسالمي والقانون اجلزائري

 (دكتوراه). 
 

الدار   -بشرى نيازي.اإلنسان من منظور إسالمي/    املشرتك اإلنساين يف إعال�ت حقوق 
 م (ماجستري).   2019هـ،  1440البيضاء: جامعة احلسن الثاين، 
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 املذاهب الفقهية (الفقه املقارن) 
 

 املذاهب الفقهية (عام)
املنيا:    -حممد عمر أبو زيد.اآلراء الفقهية يف "التفسري الوسيط" للزحيلي: دراسة مقارنة/  

 ص (ماجستري). 277م،  2018هـ؟،   1440جامعة املنيا، 
 

عبدالرمحن بن إبراهيم بن عثمان؛ حتقيق  االختالف بني اإلمام األعظم أيب حنيفة والشافعي/  
جداوي. شحات  امل  -هاين  جامعة  ص    380م،    2018هـ،    1439نوفية،  املنوفية: 

 (ماجستري). 
 . استباحة الراب  ىاالحتيال عل االختالف حول 

 
ودراسة/   وترتيب  مجع  الطربي:  الطيب  أيب  للقاضي  الفقهية  فالح  االختيارات  عبدهللا 

 ص (دكتوراه).  427م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.
 

بن   يب بكر حممد بن إبراهيمأل  /العلم يف االجتماع واالختالفاإلشراف على مذاهب أهل  
النيسابوري حتقيق    318(ت    املنذر  احملالويهـ)؛  هللا  عبد  الكتب   -.حامد  دار  بريوت: 

 مج.  5م،  2019هـ،  1440العلمية، 
 

اخلالف/   مسائل  بعض  يف  الباالين.اإلنصاف  عبدهللا  األزهر،   -عبداحلكيم  دار  القاهرة: 
 م.  2019هـ،  1440

 
احملرق، البحرين: مكتبة أهل   -فوزي بن عبدهللا احلميدي.  /حلية األشراف يف فقه اخلالف
 ص.   664م،  2017هـ،  1438احلديث؛ الر�ض: مكتبة التوبة، 
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عبدهللا سالمة    /اخلالف الفقهي بني املالكية واإلابضية: دراسة استقرائية استداللية مقارنة
 ص (دكتوراه).  285م،  2019هـ،  1440جامعة املنيا، املنيا:  -الغر�ين.

 
املسائل أدلة  يف  تزال:  الشامل  وما  األمة  وفرقت  اللغط  حوهلا  أمحد    / مسائل كثر  بالل 

 ص.  496م،  2019هـ،   1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -البستاين.
 

حممد   /اإلسالميالفقه    دراسة تطبيقية يف :  فيها  الصحايب  أي تغري ر   املسائل الفقهية اليت 
 م (دكتوراه).  2017هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبده شتيوي.

 
املقارن/   الفقه  يف  عبدهللا.مسائل  مجيل  منقحة....  -هاشم  مزيدة  جديدة  بريوت:    -ط، 

 مج. 2م،  2017هـ،  1438مؤسسة الر�ن للنشر، 
 

  / واملباركفوري يف شرحيهما جلامع الرتمذياملوازنة بني الرتجيحات الفقهية عند ابن العريب  
ص    551م،    2018هـ،    1439القاهرة: جامعة عني مشس،    - عبدالناصر علي خطاب.

 (دكتوراه). 
 

 الفقه احلنفي:
 

   الكتب القدمية
 هـ)  1340(حىت وفيات 

 ). هـ 1004ي (ت بن غامن املقدسعلي بن حممد  /وضح رمز على نظم الكنزأ
 هـ، ...  1438جامعة األزهر أبسيوط، دراسته وحتقيقه يف 
 (يف الفقه احلنفي)
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مصلح الدين مصطفى بن زكر� التوضيح: شرح املقدمة الفقهية أليب الليث السمرقندي/  
كركوك: مكتبة أمري؛   -هـ)؛ حتقيق عبداحملسن طه يونس العبادي.  809القرماين احلنفي (ت  

 (هذا يف الصالة).  هـ. 1440بريوت: دار ابن حزم، 
 

 888زين الدين جنيد بن سندل البغدادي احلنفي (  /توفيق العناية يف شرح وقاية الرواية
 هـ؟).

 هـ...   1440دراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 هـ)  637(وقاية الرواية يف مسائل اهلداية/ لتاج الشريعة احملبويب، ت 

 
 اخلراساين الدين  مشس الدين حممد بن حسام    /الوقايةيف شرح خمتصر  جامع رموز الرواية  

عبدالعزيز.  953(ت    ستاينهُ القُ  أمحد  به حممد  اعتىن  العلمية،    -هـ)؛  الكتب  دار  بريوت: 
   مج. 4م،  2018هـ،  1440

الشرحني ميزان  البحرين يف  البخاري (ت    /مع شرحه غواص  القزاين  إبراهيم  بن  الدين  فخر 
 هـ).  1260

 
 هـ).  941حممد بن حممود األقحصاري (ت  /األحكامجواهر 

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 هـ...  1441ويف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
  8(ق  طاهر بن قاسم اخلوارزمي   /مع خمتصر يف العقيدة والسلوك  ،اجلواهر من فقه احلنفية

 م. 2019هـ،  1440إستانبول: دار السّمان،  -.الاجلمّ بن أمحد ن حممد أمي هـ)؛ حتقيق
 

هـ)؛    1218حممد طاهر سنبل املكي (ت    /حاشية ضياء األبصار على منسك الدر املختار
 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق عنايت الرمحن عظيمي.

 هـ).  1290إبراهيم الفتة احلنفي (ت يليه: تكملة حاشية ضياء األبصار/ القاضي 
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 هـ).  879احلنفي (ت  محد عبد هللا القرمييأ /حاشية القرميي على تلويح التوضيح 

 ه،...  1440حتقيقه يف جامعة األنبار،  
 

هـ)؛ وضع حواشيه وعلق عليه   373(ت    يب الليث نصر بن حممد السمرقنديألخزانة الفقه/  
 ص.  384هـ،  1440، دار الكتب العلميةبريوت:  -حممد عبدالسالم شاهني.

 
  1088حممد بن علي احلصكفي (ت    / الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار

بريوت:    -....جديدة منقحة ومصححة ومشكولة  ط،   -هـ)؛ حتقيق عبداملنعم خليل إبراهيم.
 ص).  1536مج (  2م،  2019هـ،  1440لكتب العلمية، دار ا

 
يب املعايل حممود أل  /ملسمى ذخرية الفتاوى يف الفقه على املذهب احلنفيا  ،الذخرية الربهانية
بريوت: دار    -هـ)؛ حتقيق أيب أمحد العاديل وآخرين.  616(ت    املرغيناين ه  بن أمحد بن ماز 
 ص).  8224مج ( 15م،  2019هـ،  1440الكتب العلمية، 

 
 هـ)؛  739(ت   األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي  /الروضة السنية يف فقه احلنفية

 هـ.  1440إستانبول: دار السمان،  -.حققه وعلق عليه حممد وائل احلنبلي
 

الدين  /خمتصر يف فروع احلنفية  :الفقري   زاد الواحد بن مهام  (ت   السيواسي  حممد بن عبد 
  2019هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد بن بري حممد هـ)؛ اعتىن به    861

 ص.  120م، 
 
 . سبيجايب على خمتصر الطحاويشرح األ 

 م، ...  2019هـ،  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار، 
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 هـ).  519نظم أمحد بن أيب املؤيد احملمودي النسفي (ت  /شرح اجلامع الكبري املنظوم
 هـ...  1440حتقيقه يف جامعة املنيا مبصر، 

 
هـ)؛ اعتىن به عمرو بن    782(ت    البابريت  كمل الدين حممد بن حممودأ  /العناية شرح اهلداية

 مج.  6م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حمروس.
 " يف فروع الفقه احلنفي.اهلداية شرح بداية املبتدي"وهو شرح على 

 
األوان  آخر  الزمان يف  �درة  البيان  (ت   /غاية  األتقاين  الفارايب  عمر  أمري  بن  أمري كاتب 

 هـ).758
 هـ، ...  1439حتقيقه ودراسته يف جامعة طنطا، 

 احلنفي)(وهو شرح لكتاب اهلداية للمرغيناين، يف الفقه 
 

بريوت:    -هـ)؛ حتقيق حممود أمني السيد.  978(ت    اآليديين  رسول بن صاحل   /الفتاوى العدلية
 ص.   304م،  2019هـ،  1440دار الكتب العلمية، 

 
هـ)؛ حققه وشجره طارق    1298عبدالغين الغنيمي امليداين (ت    /اللباب يف شرح الكتاب

 هـ؟  1440إستانبول: دار اخلري اإلسالمية،  -صرييف.
 ) خمتصر القدوري شرح(
 

غياث الدين غامن بن حممد    /جممع الضما�ت يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان
القاهرة: دار   -هـ)؛ حتقيق حممد أمحد سراج، علي مجعة حممد.  1027(ت بعد    البغدادي
 ص).   1072مج ( 2م،  2018هـ؟،  1440السالم، 

). والتاريخ املذكور  حممد بن غامن  أيباسم املؤلف من (األعالم)، و�يت يف مصادر أخرى ابسم (
 هـ) هو اتريخ فراغه من كتابه.  1027(بعد 
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القدوري/   القدوري (ت    أليبخمتصر  بن حممد  هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن    428احلسني أمحد 
 ص.  344م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار اإلحسان،  -رمضان األزهري.

 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار البريويت،  -وبتحقيق حممد عالء الدين زينو.
 

 . هـ) 819صفي بن نصري النعماين اهلندي (ت    /معدن األصول: شرح أصول الشاشي
 هـ،...  1438حتقيقه يف جامعة اإلمام ابلر�ض، 

 
األ تنوير  شرح  الغفار  البحار/منح  وجامع  هللابصار  عبد  بن  حممد  الدين  اخلطيب    مشس 

 هـ)  1004التمراتشي (ت 
 (الفقه احلنفي. واألصل للمؤلف نفسه).  هـ  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  

 
هـ)؛    940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا (ت    /احلنفيةمهمات املفيت يف فروع  

 مج.  2هـ،  1440الر�ض: العبيكان للنشر،  -حتقيق عبدالعزيز بن عبدهللا العمار.
 

السغناقي (ت    / النهاية شرح اهلداية هـ)؛ حتقيق مصطفى بن أمحد    714حسني بن علي 
 من بداية ابب جناية اململوك إىل �اية الكتاب.    هـ؟ (أصله رسالة جامعية).   1440املشيقح،  

هـ...، بعنوان "النهاية يف    1437وحتقيقه ودراسته يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة أيًضا،  
 شرح اهلداية".  

 
هـ)؛ حتقيق    593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين (ت    /اهلداية شرح بداية املبتدي 

 مج.  7م،  2019هـ،   1440املدينة املنورة: دار السراج،  -سائد بكداش.
 

رشيد الدين حممد بن رمضان الرومي احلنفي (ت بعد   / الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع
  2م،    2019هـ،    1440القاهرة: دار الصاحل،    -هـ)؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد.  616
 مج.
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 وهو شرح على خمتصر القدوري. 
 

 ) تشمل الدراسات الرتاثية(  الكتب احلديثة
  هـ) 1341وفيات  من(
 

القاهرة:    -عبدالرمحن رمضان األزهري.  / اإلحتاف يف نظم خمتصر القدوري يف فقه األحناف
 ص.   136م،  2017هـ،  1438دار اإلحسان، 

 . حتفة الوريث يف نظام أحكام املواريث له:  يليه
 

الفروع على األصول يف كتاب "رّد   احملتار" البن عابدين: دراسة مقارنة مع كتابه  ختريج 
األسحار" السهلي.  /"نسمات  حممد  بن  اإلمام،    -أمحد  جامعة  هـ   1438الر�ض: 

 (ماجستري). 
 

دراسة حتليلية تطبيقية  :  ئمة اجملتهدين أيب حنيفة وصاحبيه عن بعض آرائهم الفقهيةرجوع األ
  452م،    2017هـ،    1438فتح،  عّمان: دار ال  -رامي سلهب.  /يف مجيع أبواب الفقه

 ص. 
 

 . مجعا ودراسةع للكاساين: الضوابط الفقهية يف املذهب احلنفي من كتاب بدائع الصنائ
 هـ،...).  1440(نوقش يف رسائل علمية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
: دراسة فقهية يف هـ)  362  فقه أيب جعفر اهلندواين احلنفي الشهري أبيب حنيفة الصغري (ت

  2018هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    - إعداد سعد عبدهللا العنزي.ضوء املنهج املقارن/  
 ص (ماجستري).  313م، 
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فقه العبادات واملعامالت بصيغة االستفتاء على مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه 
 هـ.  1440ان: دار الفاروق،  عمّ   -عبدامللك عبدالرمحن السعدي.  /مقارً� بعضه آبراء أخرى

 
احلاشية من  احملتار: ذكر ملا يف  رّد  ابن عابدين يف حاشيته  احملار يف ختريج مصادر  آللئ 

وأبصحاهبا/   هبا  التعريف  مع  مطبوعة  أو  خمطوطة  ورسائل  عبدالرؤوف مصنفات  لؤي 
 م. 2019هـ،  1440عّمان: دار الفتح،  -اخلليلي.

 
بريوت: دار   -.حممد حمروس املدرس األعظمي  احلنفية/املباحث الضرورية لدراسة مذهب  

 ص.  144ص،   768م،  2019هـ،  1440الكتب العلمية، 
 

يف ابيب    ،البن مودود املوصلي  "االختيار"يب حنيفة يف كتاب  أمام  مام زفر لإل خمالفات اإل 
  (ماجستري).هـ   1440الرمادي: جامعة األنبار،  -رند سعد مكي. /العبادات والبيوع 

 
 ص.  53مرضي بن مشوح العنزي،  /املذهب املعتمد عند احلنفية واصطالحاته الفقهية

 هـ.  24/5/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 الفقه املالكي:
 

 الكتب القدمية
 هـ)  1340(حىت وفيات 

ابت بن الطالب أمحد  أإليه الشيخ الطالب  جاب فيها مسائل رفعهاأة اليت  تيّ ابّ األجوبة األ
  1226  (ت املختار بن أمحد بن أيب بكر الكنيت  جدو بن الطالب املختار الشريف القلقمي/  

أمينوه  )؛هـ أمحد  حممد  مأمون  وحتقيق  للثقافة    -الكنيت. تقدمي  الندى  قطر  البيضاء:  الدار 
 ص.  359م،  2018هـ؟،  1440واإلعالم، 
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  422(ت    بن نصر املالكي   عبد الوهاب بن علي  /اإلشراف على نكت مسائل اخلالف
م،    2019هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حامد عبد هللا احملالويهـ)؛ حتقيق  

 مج.  2
 

امللقب مبالك    ،أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير ك/أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مال
 1438عّمان: أروقة للدراسات والنشر،    -حتقيق مصطفى عبد ربه.هـ)؛    1201الصغري (ت  

 ص.  472، هـ
شنقيط: دار    -واعتىن به وصاغه على طريقة السؤال واجلواب عبداحملسن بن عيسى العّتال.

 هـ.  1438املذهب، حنو 
 -السالم.مالك/ اعتىن به قسم التحقيق واملراجعة بدار  ذهب اإلمام  ملأقرب املسالك  وبعنوان:  

 ص.  256م،  2018هـ،  1440القاهرة: دار السالم، 
 

مؤسسة  الرابط:    - سوميا هبا.  تقدمي وحتقيق  )/هـ  1090(ت  بعض أجوبة أيب سامل العياشي  
 (حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية). هـ  1439، دار احلديث احلسنية

 ، الفقيه الرحالة، صاحب (ماء املوائد) وغريه. العياشي بكر أيب بنعبد هللا بن حممد  أبو سامل
 

(ت    / التبصرة اللخمي  حممد  بن  علي  احلسن  عبدالكرمي   478أليب  بن  أمحد  حتقيق  هـ)؛ 
 مج.  11هـ؟،  1440شنقيط؟: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث،  -جنيب.

 
يف فقه أهل املدينة املالكي: شرح  اجلامع املهذب والكايف املقرب عن املؤلفات الطوال  

أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالّرب   /كتاب اإلمام مالك يف التفسري املسند الصحيح 
هـ،   1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -هـ)؛ حتقيق عبداملعطي أمني قلعجي. 463القرطيب (ت 

 مج.  2م،  2018
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هـ) على شرح الشيخ    1189الصعيدي (ت  حاشية العالمة علي بن مكرم هللا العدوي  
بريوت: دار ابن   -.حتقيق أمحد مصطفى الطهطاوي  /هـ) على العّزية  1099الزرقاين (ت  

 مج.  3م، 2019هـ،  1440حزم، 
 ومعه ثبت مرو�ت الشيخ علي العدوي الصعيدي. 

 
  اق يبالطر حممد    ؛ حتقيقهـ)  761  (ت   أليب احلجاج يوسف بن عمر األنفاسي  / الرسالة  شرح

 مج.  5هـ،  1440القاهرة: دار الكلمة،  -.عبد الرحيم احلمدادي اليدري،
 

القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي    /شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين
 هـ. 1440تونس؛ بريوت: الدار املالكية،  -هـ)؛ حتقيق محزة أبو فارس. 422(ت 

 
 هـ). 1106الشربخييت (ت  يبراهيم بن مرعإ / يلعلى خمتصر خل شرح الشربخييت

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

 هـ).  1173ي (ت على بن خضر العمروس / على خمتصر خليل يشرح العمروس
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
إليه مذهبهم يف اإلمامة  صحة أصول مذهب أهل املدينة ومنزلة   اإلمام مالك املنسوب 

أمحد بن عبداحلليم بن    / والد�نة، أو قاعدة يف تفضيل مذهب أهل املدينة، وتسمى املالكية
 م.   2019هـ،    1440دمشق: دار القلم،    -هـ)؛ حتقيق سفيان السماحي.  728تيمية (ت  

 
هـ)؛    1126أمحد بن غنيم النفراوي (ت   /القريواين الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد  

 مج.  4م،  2019هـ،  1440، بريوت: دار ابن حزم -.حتقيق رابح زروايت
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اإلمام مالك الفقه على مذهب  التلمساين (ت   /اللمع يف  األنصاري  بكر  بن أيب  إبراهيم 
 ص.   200هـ،    1440،  دار الكتب العلميةبريوت:    -هـ)؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  663

 
القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر  / املمهَّد (شرح خمتصر املدونة البن أيب زيد القريواين)

ت: أسفار لنشر نفيس الكتب الكوي  -هـ)؛ حتقيق عبداجمليد خّالدي.   422البغدادي (ت  
 مج.  2هـ،   1440والرسائل العلمية، 

 
هـ)؛ حتقيق السعيد   1140حممد بن حممد احملوجب (ت    /املنهل املورود يف شرح احلدود

 هـ. 1440بريوت: دار ابن حزم،  -الصمدي النتيفي.
 هـ) يف الفقه املالكي.  803شرح للحدود الفقهية حملمد بن حممد بن عرفة (ت 

 
هـ)؛ حتقيق   1352عبدالصمد بن التهامي كنون (ت    /مورد الشارعني يف قراءة املرشد املعني

 م؟2019هـ،  1440الدار البيضاء: دار كنوز الرتاث،   -عبدالعايل عيادو.
 هـ).  1014املرشد املعني على الضروري من علوم الدين/ البن عاشر (ت 

 
  723  (ت اجلذامي    مد بن علي بن الفخارأليب عبد هللا حم  /صح املقالة يف شرح الرسالةن

 م؟ 2019هـ،  1440، دار كنوز الرتاث الدار البيضاء:  -؛ حتقيق عبدالعايل عيادو.هـ)
 

بعد    /نظم أسهل املسالك يف مذهب اإلمام مالك الرشيدي (ت  البشار  حممد بن حسن 
 . ص 128هـ،  1438القاهرة: مكتبة املشارق،  -هـ)؛ حتقيق حممد القيايت. 1161

 
دار  الدار البيضاء:    -.دراسة وحتقيق حيىي عارف  /ي الفاسينوازل التاودي ابن سودة املرّ 

 (أصله رسالة دكتوراه).  ص  631، م 2017هـ،   1438، كنوز الرتاث 
 هـ) 1209هو حممد التاودي بن حممد الطالب بن سودة (ت 
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 (تشمل الدراسات الرتاثية)   الكتب احلديثة
  هـ) 1341وفيات  من(

عبداحلميد حسني  االختيارات الفقهية البن بشري التنوخي: دراسة فقهية استقرائية مقارنة/  
 ص (دكتوراه).  299م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -احلامي.

بعد   التنوخي، ت  بشري  بن  عبدالصمد  بن  إبراهيم  الطاهر  الفقه    526(أبو  أعيان  هـ، من 
 املالكي) 

 
القرن   إىل  الرابع  القرن  املالكية من  الفقهية  املدونة  املغرب األوسط يف  فقهاء  إسهامات 

 هـ (دكتوراه).  1440تلمسان: جامعة أيب بكر بلقايد،  -بوبكر زاوي. /العاشر اهلجري
 

  / الرتجيحات الفقهية للعالمة حممد الطاهر ابن عاشور من خالل تفسريه التحرير والتنوير 
 2018هـ؟،    1439،  جممع األطرش لنشر وتوزيع الكتاب املختصتونس:    - عتيق.الصحيب

 ص.  182م، 
 

هـ)/    979ألمحد بن تركي املالكي (ت    اجلواهر الزكية شرح العشماوية يف الفقه املالكي
أمحد مصطفى   اخلطية  أصوله  وقابله على  راجعه  عبدالتواب سعداوي؛  خلص شرحه صالح 

 ص.  208م،  2017هـ،   1438املنصورة: مكتبة املشارق،  -الطهطاوي.
 

فاس: منشورات البشري بن   -حممد بن حممد بن قاسم التاويل.  /خصائص املذهب املالكي
 هـ.  1440عطية، 

 
نظم حممد عبدالرمحن حممد   /دليل السالك إىل أمهات ومصطلحات مذهب اإلمام مالك

 هـ.  1440: دار اإلسراء، نواكشوط -.العتيق بن حممد احلجاجي الشنقيطي
 .     شرح ابنه إسلم الناجيمعه و 
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 هـ؟ 1440عبدالباسط قاري،  /شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين
 

ابملهجر املسلمة  اجلالية  فقه  استثمارها يف  وطرق  املالكية  فقهاء  عمر   /فتاوى  بن  خالد 
 دكتوراه). هـ؟ (أصله رسالة  1440دمشق: مؤسسة الرسالة،  -اللوزي.

 
املالكية فقه  يف  األزهرية  للجماعة  العزية  املقدمة  أبدلة  الربية  رب  املنصور    /فتح  حممد 

 م.  2017هـ،  1438اإلمساعيلية: مكتبة اإلمام البخاري،  -إبراهيم.
 

فتح العليم الفائض على الربق املنري الوامض املوضح املشكل والغوامض (نظم تركة خمتصر  
،  هـ  1439الرابط: دار األمان،    -سيد� عايل ولد سيدايت بن امباله.  /خليل) البن امباله

 ص.  191م،  2018
يليه: الشواهد والفوائد الفقهية البن امباله أيًضا (احممد ولد الشيخ حممد املختار)/ مجع وحتقيق 

 وتعليق املؤلف السابق.
 

 . الفروق بني الفروع الفقهية عند املالكية
 هـ،...  1440جامعة اإلمام ابلر�ض، مجعه ودراسته يف 

 
هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -جوهرة حممد العنزي.فقه األولو�ت عند ابن رشد اجلّد/  

 ص (ماجستري). 332م،  2018
 

بريوت: دار ابن حزم،    -احممد بن أمحد بن ودادي.  /كفاية القاصر على نظم ابن عاشر
 هـ. 1440

 
[شنقيط]:    -هـ).   1277حمنض اببه بن حممذن الشنقيطي الدمياين (ت  املباحث الفقهية/  

 . ص  336، يف هـ 1438، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث 
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حممد    /وتطورها من القرن الرابع إىل القرن السادس هجري  املدرسة الفقهية املالكية بتونس 

 ص.  128م،  2017هـ،   1438تونس: دار سحنون،  -العزيز الساحلي.
 

ابن حبيب األندلسي (ت   فيها اإلمام  اليت خالف  املالكي/    238املسائل  هـ) املذهب 
 ص (دكتوراه).   310م،  2018هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،  -مجعة سعد فتح الباب.

 
والسادس اهلجري الرابع  القرنني  بني  ما  املالكية  فقهاء  عند  اجلدل    -َلعَور.ربيع    /منهج 

 م.  2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس، 
 

اجلزائر: جامعة    -حممد عبداحلق بكراوي.  /املنهج الفقهي عند الشيخ سيدي حممد بن الكبري 
 هـ (دكتوراه). 1438ابتنة، 

 
 -سليم غيث حممود.  /يف كتابه "شرح التلقني": دراسة حتليليةهـ]   536[ت    منهج املازري

 ص. (دكتوراه).  908م،   2019هـ،  1440عني مشس، القاهرة: جامعة 
 يف الفقه املالكي  هـ) 422التلقني" للقاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي (ت  "
 

 -مساح عبدالفتاح ورد.موقف الفقهاء املالكية من التفسري ابملأثور يف كتب آ�ت األحكام/  
 (دكتوراه). ص  352م،   2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
هـ)؛    1438وليد بن حممد العلي (ت  النمري الداين لشرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين/  

 م؟ 2019هـ،  1440الكويت: ركائز للنشر،  -اعتىن به فايز متعب الدحياين.
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الضرّ  خ  نوازل  "اال من  للونشريسي:ملل  موسى    /مقارنة  حتليلية  وصفية  دراسة  عيار" 
(حبث لنيل شهادة التأهيل يف هـ    1439،  مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:    -سانوكو.

 العلوم اإلسالمية).
 

أمحد    /ا ودراسةا وحتقيقً ترتيبً   :هـ]  1348[ت    مون البلغيثيأنوازل الفقيه موالي أمحد بن امل
 (دكتوراه). هـ  1440اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم   القنيطرة، املغرب: -.العمراين

 
 الفقه الشافعي: 

 
 الكتب القدمية
 هـ)  1340(حىت وفيات 

 هـ)  756(ت  السبكي تقي الدين علي بن عبدالكايف / يف شرح املنهاج االبتهاج
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 (الفقه الشافعي) 
 

 هـ)؛  462حممد املروروذي (ت  القاضي حسني بن    /أسرار املعاين، املسمى أبسرار الفقه
 هـ. 1440ِعلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، مصر:  -حتقيق حممد بشري مرجان.

 
املقدسي    بن أيب شريف  كمال الدين حممد بن حممد  /اإلسعاد بشرح اإلرشاد البن املقري

  2019هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ)؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  906(ت  
 مج.  7م، 

 ، يف الفقه الشافعي)(وهو شرح إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي للقزويين  
 



127 
 

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي   /األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية
بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة.  -هـ)؛ حتقيق حممد حسن إمساعيل.  911(ت  

 ص.  768م،  2019هـ،  1440
 

بريوت: دار الكتب   - هـ)؛ حتقيق حممود مطرجي. 204حممد بن إدريس الشافعي (ت األّم/ 
 مج.  9 م، 2019هـ،  1440العلمية، 

 
 . هـ) 974ي (ت حجر اهليتمحممد بن محد بن أ /شرح العباب يعاب يف اإل

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

هـ)؛ ابعتناء مصطفى   1270سعيد بن حممد ابعشن (ت  بشرى الكرمي شرح مسائل التعليم/  
 هـ.  1439الكويت: دار الضياء،  -ط، حمققة ومنقحة. -بن حامد بن مسيط.

 وينظر أيًضا: شرح املقدمة احلضرمية.
 

 هـ).826أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن العراقي (ت    /البهجة املرضية شرح البهجة الوردية
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 .ظم لكتاب احلاوي الصغري يف الفقه الشافعي، نلعمر بن مظفر الوردي البهجه الورديه
 

هـ)؛ حتقيق عبدالسالم   558حيىي بن أيب اخلري العمراين (ت    /البيان يف فقه اإلمام الشافعي
 مج.  13هـ،  1440، العلميةدار الكتب بريوت:  -حممد.

 
زكر� بن حممد األنصاري  حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي/  

 هـ. 1440القاهرة: ذخائر الوراقني،  -هـ). 926(ت 
 ص.  592م،   2018هـ،  1439القاهرة: دار العال،  -وبتحقيق حممد حسني األزهري.
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يب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي الشافعي ألب اإلمام الشافعي/  التنبيه يف الفقه على مذه
جدة:    -.بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ؛ هـ)  476  ت (

 ص.  640م،  2019هـ،   1440دار املنهاج، 
 

 هـ).  671اتج الدين عبدالرحيم بن حممد املوصلي (ت   / التطريز يف شرح التعجيز
 حتقيقه يف املعهد العايل للقضاء ابلر�ض. 

 
شرح منهاج الطالبني" للنووي، بشرح جالل  كنز الراغبني"حاشيتا القليويب وعمرية على 
صيدا؛ بريوت: الدار العصرية،  -حتقيق عبداحلميد هنداوي.الدين حممد بن أمحد احملّلي/ 

 مج.  5م،   2018هـ؟،  1440
  1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -آ�ته عبداللطيف عبدالرمحن.وضبطه وصححه وخرج  

 مج.  4م،  2019هـ؟، 
 

لزكر�    على حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللبابهـ)    1226(ت  حاشية الشرقاوي  
 مج.  2جـ يف  4م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -.األنصاري

 على حاشية الشرقاوي.مع تقرير مصطفى بن حنفي الذهيب 
 (يف الفقه الشافعي) 

 
  / حدائق النعيم بتحقيق تعليقات الفقهاء الثالثة على "املنهج القومي شرح مسائل التعليم"

عّمان:    -حتقيق وحترير حممد أبو بكر ابذيب.  ؛ هـ)  972بن حجر اهليتمي (ت    أمحد بن حممد 
 هـ. 1440دار الفتح، 

 
املنهاج احملتاج بشرح  العبادي على حتفة  قاسم  الشرواين وابن  ضبطه وصححه   / حواشي 

 مج.  13م،   2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -اخلالدي. حممد عبد العزيز 
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حممد بن علي املنشاوي الشافعي (ت  البارزي)/  خالصة فتح الصمد بشرح الزَُّبد (هلبة هللا  
 هـ؟ 1440ِعلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،  مصر:    -هـ)؛ حتقيق عالء كمال.  895بعد  

 
شهاب الدين أمحد بن إمساعيل اإلبشيطي   /الرسوم واملناسبات على كتاب املنهاج للنووي

هـ،  1440املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  مكة    -هـ)؛ حتقيق مليحان بن مرهج العوين.  883(ت  
 م. 2019

 
حممد بن أمحد بن اجلوهري (ت    /الروض الوسيم يف املفىت به من مذهب الشافعي القدمي

 م. 2019هـ،    1440القاهرة: دار الصاحل،    -هـ)؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم.  1215
 

سامل بن عبدهللا بن مسريِّ   /سفينة النجا يف أصول الدين والفقه على مذهب اإلمام الشافعي
بريوت: دار الكتب    -ط، مشكولة.  -هـ)؛ اعتىن به حممد سامل هاشم.  1271احلضرمي (ت  

 ص.  48م،  2019هـ،  1440العلمية، 
 

هـ)؛ عين به هاشم بن   623(ت    عبد الكرمي بن حممد الرافعي  الشرح الصغري على الوجيز/
 مج.  10م،  2019هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -علي الشهري.

 
الناجح  الفالح  الناصح وحزب  الطريق الواضح شرح منت هدية  الرابح يف معرفة   عمدة 

مشس الدين حممد بن أمحد الرملي    /هـ)  819للشيخ الصاحل شهاب الدين أمحد الزاهد (ت  
الفتح،  -هـ)؛ حتقيق سامح غريب، أشرف صيقلي.  1004(ت   هـ،   1438  عّمان: دار 

 ص.  752م،  2017
 

  769شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ بن النقيب املصري (ت    /عمدة السالك وعدة الناسك
هـ؟،   1440دمشق: دار الفيحاء،    -ط، جديدة متميزة.  -هـ)؛ اعتىن به حممد غياث الصباغ.

 ص.  528م،  2018
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هـ)؛ اعتىن به    918الغزي (ت  حممد بن قاسم    / فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب

 هـ؟ 1440القاهرة: دار طغراء،  -عبدالرمحن أمحد أبو مجرة.
 م.2016هـ،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -وخدمه أمحد الشاذيل األزهري.

 
  عمر بن حممد بركات   /"عمدة السالك وعدة الناسك"يض اإلله املالك يف حل ألفاظ  ف

الشامي عطا.  1295(ت    البقاعي  عبدالقادر  حممد  ضبطه وصححه  دار  بريوت:    -هـ)؛ 
 مج.  2هـ،  1440، الكتب العلمية

 
جالل الدين حممد   /لإلمام النووي يف فقه اإلمام الشافعي  كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني 

العلمية،  بريوت: دار الكتب    -هـ)؛ حتقيق حممد حسن إمساعيل.  864بن أمحد احمللي (ت  
 مج.  3م،  2019هـ،  1440

 
  264أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين (ت    /املختصر من علم الشافعي ومن معىن قوله
  2019هـ،  1440[السعودية]: دار مدارج،  -هـ)؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين.

 مج.  3م، 
 

هـ)؛ حتقيق   703بحي (ت  علي بن أمحد األص  /معني أهل التقوى على التدريس والفتوى
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة اإلمام،  - حنان بنت حممد الزكري.

 
مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين (ت    /مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

،  يةدار الكتب العلمبريوت:    -هـ)؛ حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود.  977
       مج.  4هـ،  1440
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الشافعي/ اإلمام  فقه  الشريازي سحاقإ أليب  املهذب يف  بن علي  هـ)؛    476(ت    إبراهيم 
 مج.  3م،  2018هـ،  1440ضبطه وصححه ووضع حواشيه زكر� عمريات، 

(ت   بطال  بن  أمحد  بن  حممد  املهذب/  غريب  شرح  املستعذب يف  النظم  وبذيل صحائفه: 
 هـ).633

 
شرف    /التدريب يف نظم غاية التقريب: وهو نظم منت أيب شجاع يف الفقه الشافعي�اية  

 هـ. 1440الكويت: دار الظاهرية،   -هـ).  988الدين حيىي بن موسى العمريطي (ت بعد 
 ص.   80هـ،  1438وطبعة دار السالم ابلقاهرة، 

امليداين. حبنكة  حسن  حممد  عليها  والتعليق  بتصحيحها  عين  أخرى:  دار    - وطبعة  عمَّان: 
 هـ؟ 1440الفاروق: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية (ماليز�)، 

 
للقاضي أيب العباس أمحد بن عمر بن سريج الشافعي البغدادي  الودائع ملنصوص الشرائع/  

حتقيق  306(ت   الرقمية  هـ)؛  واخلدمات  الرتاث  إلحياء  حميي    ِعلم  عبدالعاطي  إبشراف 
 هـ؟ 1439إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، ِعلم مصر:  -الشرقاوي.

 
 (تشمل الدراسات الرتاثية)   الكتب احلديثة

  هـ) 1341وفيات  من(
لإلمام الفقهية  الشافعي  االجتهادات  املذهب  يف  مقارنة/  الشعراين  فقهية  دراسة  حممد  : 

 (ماجستري).ص    308م،    2018هـ،    1439املنوفية: جامعة املنوفية،    -حسن حممد حامد.
 

خالد بن أمحد    /هـ): مجًعا ودراسة  825االختيارات الفقهية البن نور الدين الـَموزَعي (ت  
 م (ماجستري).  2019هـ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -مرزوق.
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البلقيين  احملامل  " التدريب"كتابه    يف   استدراكات  مسائل   يف   "اللباب "كتابه    يف   يعلى 
واملعامالت مقارنةمجعً   :العبادات  ودراسة  يوسف.  /ا  السيد  عبداحلميد  القاهرة:   -حممد 

 م. (ماجستري).  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 (فقه شافعي)

 
ر� بنت ضياء    /دراسة فقهية مقارنة  :للماوردي  "احلاوي الكبري "األقوال الشاذة يف كتاب  

 م (ماجستري).  2017هـ،  1438الرمادي: جامعة األنبار،  -زغري.
 

 : مجًعا ودراسة.لإلمام النووي "اجملموع " األقوال الشاذة يف 
 هـ...  1439دراسته يف جامعة بنها مبصر، 

 
القاهرة: دار الصاحل،    -أمحد حنراوي عبدالسالم.اإلمام الشافعي يف مذهبيه القدمي واجلديد/  

 ص (أصله رسالة دكتوراه).  730م،  2016هـ،  1438
 
  - أمحد يوسف النصف.  /بيان والتعريف مبعاين ومسائل وأحكام املختصر اللطيف لبافضلال
   م. 2019هـ،  1440حويل، الكويت: دار الضياء،  -.2ط
 

قاضي شهبة: مجًعا ودراسة احملتاج" البن  "بداية  األصول يف كتاب  الفروع على   / ختريج 
 هـ (ماجستري).  1439اإلمام، الر�ض: جامعة  -شيخة بنت إبراهيم الدجني.

 )يف شرح املنهاج بداية احملتاج(
 

مروان بن   /حوار علمي هادئ مع رافضي علمي الفقه واألصول  :اجلناية على الشافعي
 م. 2018هـ،  1440، ار املعراجدمشق: د -عزيز الكردي.
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اجلواهر األزهرية والدرر العمادية: شرح فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب للغزي/  
 هـ.  1440عّمان: دار الفتح،  -هـ). 1433عماد الدين أمحد عفت عفيفي (ت 

 
الفقه يف   ياخلالف  واخلراسانيني  العراقيني  الشافع  بني  التوثيقات    يف   ياملذهب  عقود 

هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد مسري العوضي.   /والتربعات وتطبيقاهتا املعاصرة
 م (ماجستري).  2017

 
للنووي/   املهذب  اجملموع شرح  الفقهية يف  الرشيدي.العلل  دواس  املنيا: جامعة    -عايض 

 ص (ماجستري). 248م،  2019هـ،  1440املنيا، 
 

فتحي غيث الفقه االفرتاضي عند اإلمام اجلويين من خالل كتابه (الغياثي): دراسة حتليلية/  
 ص (ماجستري).  181م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -�قة.

 
بريدة: جامعة القصيم،   -.منرية بنت محد الزامل  /اإلمام الشافعياملسائل اليت توقف فيها  

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440
 . مجًعا ودراسة :إىل �اية كتاب السبق والنضال ،أول كتابه األم من
 

الشافعية: دراسة مقارنة الصحيحني عند  أحاديث  اليت ظاهرها خمالفة  الفقهية   / املسائل 
ص (حبث مكمل   497هـ،    1439بريدة: جامعة القصيم،    -عبدالرمحن بن حممد احمليميد.

 لرسالة املاجستري). 
 

عزام معامل منهج اإلمام الشافعي الفقهي من خالل كتاب (األّم): دراسة استقرائية أتصيلية/  
 هـ (ماجستري).  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بن عبدهللا الغطيمل.
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لبافضل اللطيف  املختصر  بشرح  الوريف  العلوي.  / املنهل  العيدروس  عبدهللا  بن   -علوي 
   م. 2019هـ،  1440ضياء، حويل، الكويت: دار ال -.2ط
 
 
 
 
 
 

 الفقه احلنبلي: 
 

 الكتب القدمية
 هـ)  1340(حىت وفيات 

هـ)؛ حتقيق   803علي بن حممد بن اللحام احلنبلي (ت  جتريد العناية يف حترير أحكام النهاية/  
العمار. بن موسى  التحبري،    -عبدهللا  دار  السعودية:  الفقهية  اجلمعية  هـ،   1440الر�ض: 

 م. 2019
 

حنبل/   بن  أمحد  املبجل  اإلمام  مذهب  على  الفقه  يف  عبدوس   عمر بن عليالتذكرة  بن 
: دار األوراق،  جدة  -هـ)؛ حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين القباين.  559(ت    احلنبلي

 . م 2019هـ،  1440
 

هـ)؛    885عالء الدين علي بن سليمان املرداوي (ت  التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع/  
 هـ. 1440مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -حتقيق �صر بن سعود السالمة.

 هـ). 968وهبامشه: حاشية التنقيح/ شرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي (ت 
 وحاشية التنقيح/ للمرداوي. 
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هـ)؛ مجع وحتقيق حممد ُعزير مشس   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت  جامع املسائل/  
ط،    -).9عبدالرمحن بن حسن بن قائد (جـ،  )7بن حممد العمران (جـ  )، علي8،6-1(جـ

 مج.  9هـ،  1440مكة املكرمة: دار عامل الفوائد،  -جديدة.
 (وهو ما مل يرد يف جمموع فتاويه) 

 
حاشية الشيخني علي بن عيسى وإبراهيم بن عيسى على الروض املربع شرح زاد املستقنع  

العبادات) منكابو.[حتقيق]    /(قسم  صاحل  بن  القرى،   -عبدهللا  أم  جامعة  املكرمة:  مكة 
 هـ (دكتوراه).  1440

 
حواش وفوائد على زاد املستقنع يف اختصار املقنع: مجع لتعليقات دوَّ�ا العلماء والنّساخ  

اخلطية/   الكتاب  نسخ  العسكر.على  علي  بن  عبدالرمحن  ومجعها  دار    -انتخبها  الر�ض: 
 هـ.  1440الصميعي، 

 
 844حمب الدين أمحد بن نصر هللا التسرتي احلنبلي (ت    /اشي ابن نصر هللا على الفروع حو 

هـ)؛ حتقيق عبدالوهاب بن عبدهللا بن محيد، حسني بن عبدالرمحن بن محيد، ضيف هللا بن  
 مج.  2هـ،  1440الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،  -عامر الشهري.

 
هـ)؛ حتقيق يوسف   1051منصور بن يونس البهويت (ت    /زاد املستقِنعالروض املُرِبع شرح  

 ص.  514م،  2017هـ،  1438املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان،  -الشيخ حممد.
 الر�ض: مدار الوطن.  -طبعة أخرى: إعداد وتنسيق عماد علي مجعة.

 م. 2019هـ،   1440الدمام؛ الر�ض: دار ابن اجلوزي،  -وبتحقيق تركي بن سعود املزيين.
 

  -هـ).  960شرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي (ت    /زاد املستقنع يف اختصار املقنع
 ص.  656م،  2017هـ،  1438الر�ض: مكتبة التوبة: مكتبة أنوار التوحيد، 
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هـ. يليه للمحقق:    1440الر�ض: دار الصميعي،    -وبتحقيق عبدالرمحن بن علي العسكر.
 زاد املستقنع.فصول مهمة على 

 
هـ)؛ دراسة وحتقيق نصف   624(ت    عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسيهباء الدين  شرح املقنع/  

 هـ (دكتوراه).  1440الر�ض: جامعة اإلمام،  -بن عيسى العصفور.
 من أثناء كتاب الطهارة يف ابب املياه إىل أثناء كتاب البيوع يف ابب الضمان فصل الكفالة. 

 
هـ)؛ ضبط نصوصه    624(ت    عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسيهباء الدين  الُعّدة شرح العمدة/  

 م. 2018هـ؟،  1440القاهرة: دار العقيدة،  -وخرج أحاديثه عادل سعد مطاوع.
 

موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي (ت    /عمدة الفقه على مذهب اإلمام أمحد
هـ،   1438الر�ض: مكتبة التوبة: مكتبة أنوار التوحيد،    -لعلمي.هـ)؛ إعداد القسم ا  620

 ص.  456م،  2017
وبعنوان: عمدة الفقه يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين/ بعناية حمسن صالح الدين  

 م. 2019هـ،   1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -طه.
 

 1140أمحد بن حممد املرداوي (ت  فتح وهاب املآرب على دليل الطالب لنيل املطالب/  
هـ،    1440مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،    -.2ط  -هـ)؛ حتقيق أمحد عبدالعزيز اجلماز.

 مج.  4م،  2019
 

هـ)؛ تنسيق عامر  909يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي (ت  /فروع الفقه
املدينة املنورة: مكتب فقهاء للتدريب واالستشارات (مكتب  -.2ط  -فداء هبجت. بن حممد

 م؟ 2019هـ،  1440خربة اتبع ملعهد البحوث واالستشارات جبامعة طيبة)،  
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حممد بن    /القواعد النورانية يف اختصار الدرر املضية، املشهور مبختصر الفتاوى املصرية
هـ)؛ حتقيق عبدالعزيز بن عد�ن العيدان، أنس بن    778علي البعلي، الشهري إبسباسالر (ت  

 هـ.  1440الكويت: ركائز للنشر،  -عادل اليتامى.
 

موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي (ت    / الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل
بن عبدالفتاح.هـ)  620 الراشدين،    -؛ حتقيق حممد  اخللفاء  دار  هـ،    1440اإلسكندرية: 

 م. 2018
 

هـ)؛ حتقيق   1083حممد بن بدر الدين بن بلبان احلنبلي (ت    كايف املبتدي من الطالب/
هـ،    1440الر�ض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،    -عبدهللا حممد عبيد.

 م. 2019
 م. 2019هـ،  1440الكويت: ركائز للنشر،  -وبتحقيق أمحد بن جنيب السويلم.

 
عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي    /والر�ض املزهرات لشرح أخصر املختصراتكشف املخدرات  

هـ)؛ عليه حاشية أمحد بن �صر القعيمي؛ دراسة وحتقيق وائل حممد بكر   1192احلنبلي (ت  
 مج.  2هـ؟،  1440الكويت: مكتبة أهل األثر،  -زهران الشنشوري.

 
حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي (ت   /منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وز�دات

هـ،    1440دمشق: دار الرسالة العاملية،    -هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي.  972
 مج.   5م،  2019

 هـ) 1097مع حاشية املنتهى/ عثمان بن أمحد بن قايد (ت 
 

 (تشمل الدراسات الرتاثية)   الكتب احلديثة
  هـ) 1341وفيات  من(

 اختيارات أيب الوفاء بن عقيل الفقهية.
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 هـ،...  1440تناوله جمموعة من الطلبة ابجلمع والدراسة، يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

هـ)/    1189إرشاد املقتدي: حاشية على الروض الندي بشرح كايف املبتدي للبعلي (ت  
الكويت: شركة وعي الدولية:    -الشنشوري.أمحد بن �صر القعيمي؛ حتقيق وائل حممد بكر  

 هـ.  1440مكتبة أهل األثر، 
 

بناء الفقيه: جمموع حيوي كل ما حيتاجه الفقيه املبتدئ على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن  
  2019هـ،    1440الر�ض؛ الدمام؛ دار ابن اجلوزي،    -علي بن مربوك الرشيدي.حنبل/  

 ص.  190م، 
 

املنصورة: دار ابن    -عبدهللا بن سليمان احلبيشي.الروض املربع/    التحرير والتقرير ملسائل
 هـ.  1440سالم، 

 كتاب اجلنائز
 

املربع  الروض  شرح  املقنع  اخلليل.  /التوضيح  حممد  بن  ابن    -أمحد  دار  الدمام:  الر�ض؛ 
 م. 2019هـ،  1440اجلوزي، 

 كتاب الطهارة   
 

الر�ض:    -بسام بن سليمان اليوسف.  /حلية الذخائر واآلداب بشرح نور البصائر واأللباب
 ص. 1120م،  2018هـ؟،  1439وقفية التحبري، 

للشيخ عبدالرمحن    "يف أحكام العبادات واملعامالت واحلقوق واآلداب  نور البصائر واأللباب "
 . بن �صر السعدي
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أو   والتحرمي  الوجوب  بني  التعارض  ظاهرها  اليت  أمحد  اإلمام  عن  املنقولة  الروا�ت 
بريدة: جامعة القصيم،   -يوسف بن سليمان العودة.  /االستحباب والكراهة: مجًعا ودراسة

 م (ماجستري). 2019هـ،  1440
 

  /السلسبيل يف شرح الدليل: شرح دليل الطالب مع ذكر أبرز النوازل واملسائل املعاصرة
 م. 2019هـ،  1440مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -سعد بن تركي اخلثالن.

 
هـ،    1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -.أمحد بن �صر القعيمي  /شرح زاد املستقنع

 ص.  120م،  2019
 )كتاب الصيام(
 

الكويت: رواق احلنابلة  -أماله عامر بن حممد فداء هبجت.  /شـــرح زاد املســـتقنع للحجاوي
 (قسم العبادات) ص. 1462هـ،  1439للنشر، 

 
الكويت: رواق احلنابلة،    -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /الفقه البن اِملربَدشرح كتاب فروع  

 هـ. 1440
 

بريوت: دار ابن   -كاملة الكواري.  /للسعدي  ألفاظ منهج السالكني  العذب املعني يف حلّ 
 ص.   376م،  2019هـ،  1440حزم، 

 (منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين)
 

 -عبداحلكيم بن إبراهيم املطرودي.  /دراسات استشراقية معاصرةاملذهب احلنبلي يف ضوء  
 هـ. 1440الر�ض: مكتبة الرشد، 
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عبداحلكيم املطرودي؛   /املذهب احلنبلي وابن تيمية: خالف أم وفاق: دراسة أصولية فقهية
 هـ.  1440بريوت: دار الروافد الثقافية،  -ترمجة أسامة عباس، عمرو بسيوين.

 
،  الكويت: دار الظاهرية  -.محد يوسف املزروعي  /العلية يف فنون املدرسة احلنبليةاملراتب  
 م.  2019، هـ 1440

 
راشد  هـ) بعد احملنة: دراسة فقهية مقارنة/    241املسائل الفقهية لإلمام أمحد بن حنبل (ت  

 ص (ماجستري). 241م،  2018هـ،   1439املنيا: جامعة املنيا،  -حجاب العجمي.
 

وأحكام    املفردات واملعامالت  العبادات  غري  يف  ودراسة:  عرًضا  احلنابلة:  مذهب  يف 
   .10هـ، جـ 1438الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  -عبدالرمحن بن صاحل الغفيلي.األسرى/ 

 
  1440الر�ض: دار كنوز إشبيليا،    -سليمان بن صاحل اخلميس.مقدمة يف الفقه احلنبلي/  

 م. 2019هـ، 
 
ص.    19م،    2019ه    1440، اتريخ اخلامتة  حممود بن حممد الكبش  /احلنابلةنظومة حتفة  م

 (نسخة إلكرتونية). 
 .مصطلحاته ،مصنفاته ،أصوله  ،أطوار املذهب  ،وفيها: سرية إمام املذهب

 
 الفقه الظاهري

املغربية  الشركة  (   سوماكرامالدار البيضاء:    -سعيد اجديرا.  /التقعيد الفقهي واملذهب الظاهري
 م؟ 2018هـ،  1439)، لفنون الطباعة العصرية

 
 الفروق الفقهية اليت ضعفها ابن حزم يف كتابه احمللَّى.

 هـ،...   1440نوقش هذا املوضوع يف أكثر من رسالة علمية جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة،  
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"ا ابن حزم ظاهر األدلة من خالل كتابه  فيها  اليت خالف  الفقهية  حمللَّى": مجًعا املسائل 

 هـ (ماجستري).   1440بريدة: جامعة القصيم،  -عبدالباري بن سليمان الالحم. /ودراسة
 

 مذاهب واجتهادات أخرى
 

  -حممد أمحد فهيم.هـ): دراسة فقهية مقارنة/    102اآلراء الفقهية للضحاك بن مزاحم (ت  
 (ماجستري). ص  343م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
هاين عبدالعزيز   /دراسة فقهية مقارنة:  ربعةعن معتمد املذاهب األ  مام الشوكاينانفرادات اإل

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

فقه اإلمام علقمة بن قيس النخعي مقارً� بفقه شيخه ابن مسعود وتلميذه إبراهيم النخعي  
دراسة   الفقهيةمع  وشخصيته  اليمين.  /سريته  عبدالعزيز  بن  املؤلف،    -حممد  الر�ض: 

 هـ.1440
 

:  املسائل الفقهية اليت خالف فيها اإلمام حممد بن جرير الطربي األئمة األربعة أو مجهورهم
  477م،    2018هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -بندر عايد النصايف.  /دراسة فقهية مقارنة

 ص (دكتوراه). 
 

 فقه الشيعة 
جدل املذهب والتاريخ: املذهب اجلعفري: قيمته وإشكالياته وطبيعة استقبال الفقهاء له/  

اخلضر. سامل  والدراسات،    -حممد  للبحوث  مناء  مركز  م،    2017هـ،    1438بريوت: 
 ص. 292
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فقه الشعائر والطقوس: التطبري أمنوذًجا: دراسة فقهية اترخيية نفسية اجتماعية يف إدماء  
 ص.   432هـ،  1439؟: منارات،  -حسني اخلشن. /جساد يوم عاشوراءاأل
 

 الفتاوى (النوازل) 

 
 عام الفتاوى (النوازل)

 فتاوى كل مذهب يف موضعه.  يالحظ:
 

عبد السالم   / األنوار الساطعة يف معرفة الفتاوى الشرعية الناجعة واملسائل الصوفية النرية
 ص.  192م،  2019هـ،  1440، كتاب بريوت:   -.العمراين اخلالدي

 
إعداد طالبات الدكتوراه بقسم الدليل املختصر املصور لتقريب بعض فتاوى النوازل الفقهية/  

مكة املكرمة: جامعة أم القرى: مشروع تعظيم البلد احلرام،   -الفقه؛ إشراف أفنان تلمساين.
 ص. (نسخة إلكرتونية).   83هـ،  1440 – 1439القسم النسائي، 

 
  2018ه؟،    1439القاهرة: دار العامل العريب،    -.هـ)  1383(ت    حممود شلتوت وى/  الفتا
 ص.  424م، 

 
احلليم حممود عبد  اإلمام  مقارنة/  فتاوى  فقهية  أصولية  دراسة  السيد خطاب :   - .حسن 

 ). دكتوراهص ( 551م،  2018هـ،  1439املنوفية: جامعة املنوفية، 
 

رقية سعد هـ): دراسة فقهية مقارنة/    1343  –  1255فتاوى الشيخ حسونة النوواوي (
 (ماجستري).  ص  321، م 2017هـ،  1438الفيوم: جامعة الفيوم،  -بن محدين.
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؟:   -إعداد قسم الفتوى يف هيئة علماء املسلمني يف العراق. /فتاوى ودراسات شرعية منتقاة
 هـ. 1440للدراسات والنشر،   اهليئة؛ إستانبول: مؤسسة البصائر

 
 2019هـ،    1440القاهرة: دار العامل العريب،    -.هـ)  1383(ت    حممود شلتوت يسألون/  

 ص.  144م، 
 

بريوت: دار اجليل،   -ط، جديدة منقحة.  -أمحد الشرابصي.  /يسألونك يف الدين واحلياة
 مج.  3جـ يف  7م،  2018هـ،  1440

 
 الطب (فقه)

 

الطبية يف االختالفات الفقهية من خالل ابب األطعمة، التداوي، اجلنا�ت،  أثر التقنية  
هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    -عبداجمليد املربوك علي.: دراسة فقهية طبية مقارنة/  احلدود

 ص (ماجستري). 551م،  2018
 

املنيا: جامعة املنيا،    -العنزي.بدر راكان    /أثر احلاجة والضرورة وتطبيقاهتما يف املسائل الطبية
 ص (ماجستري).  300، م 2018هـ،  1439

 
هـ،    1439الر�ض: دار امليمان،    -عبداجمليد بن عبدهللا اليحىي.أحكام التشخيص الطيب/  

 ص.  634م،  2018
 

املدينة املنورة:    -عادل بن �صر الظاهري.األحكام الفقهية للمصاب ابلفريوسات املرضية/  
 م (دكتوراه). 2019هـ،  1440اجلامعة اإلسالمية، 

 
ابتنة: جامعة    -عمار شوميت.  /األخطاء الطبية واآلاثر املرتتبة عليها يف الشريعة اإلسالمية

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440ابتنة، 
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بريوت: دار البشائر    -إبراهيم بن علي السفياين.  /التسويق الطيب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 هـ (أصله رسالة جامعية).  1440سالمية، اإل
 

سامية  حكم الدماء الناجتة عن استخدام اهلرمو�ت التعويضية وما يتعلق هبا من أحكام/  
 م. 2019هـ،   1440الر�ض: الناشر املتميز،  -حممود حنبظاظة.

 
اإلسالمي املنظور  من خالل  األعضاء  التاويل.  /زراعة  قاسم  بن  حممد  بن  فاس:    -حممد 

 هـ.  1440، منشورات البشري بن عطية
 

الطبية/   املسائل  يف  الشرعية  اجلربينالفتاوى  عبدالرمحن  بن   - .هـ)  1430(ت    عبدهللا 
 م.  2019هـ،  1440الر�ض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن جربين اخلريية، 

 
النوازل الطبية:   مة بقرارات دراسة ألكثر من مخسني �زلة طبية مدعَّالفروق الفقهية يف 

  1440الر�ض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -مجع وإعداد علي بن قاسم درّاج.  /اجملامع الفقهية
 م.  2019هـ، 

 
 - فالح بن سعود العريفي.  /املسائل الطبية يف كتاب الصالة واجلنائز: دراسة تطبيقية مقارنة

 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440 الر�ض: جامعة امللك سعود،
 

إسراء   /تطبيقية مقارنةفقهية  : دراسة  من كتاب الوصا� حىت كتاب األطعمةاملسائل الطبية  
 م (دكتوراه).  2019هـ،  1440الر�ض: جامعة امللك سعود،  -أمني قرطاش.

 
حممد بن حممد بن    / موقف الشريعة اإلسالمية من اعتماد اخلربة الطبية والبصمة الوراثية

 هـ. 1440، فاس: منشورات البشري بن عطية -قاسم التاويل.
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 اللباس والزينة 

 

 ص.  79، عبدهللا بن عبدالرمحن السلطاناخلّز يف الفقه اإلسالمي/ أحكام 
 هـ).  26/6/1440(نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
دار  الر�ض:   -.األمحدي    بن عبدالرمحن  حممد  /دراسة فقهية  :الثقب يف بدن اآلدمي للزينة

 م. 2019هـ،  1440، الصميعي
 للمؤلف نفسه. /اإلذن الطيب وأثره يف املعاجلات احملرمة :ومعه

 
إعداد مركز سلف للبحوث  اجلداول املاثلة يف أن تغطية وجه املرأة ليس من مفردات احلنابلة/  

 ه.  1440املكرمة: املركز، مكة  -والدراسات؛ حترير حممد السعيدي.
 

هـ)؛ حتقيق أمحد   1345حممد بن جعفر الكتاين (ت    /الدعامة ملعرفة أحكام سنة العمامة
 . ص 184هـ،   1440، دار الكتب العلميةبريوت:  -فريد املزيدي.

 
  876حممد بن عبدهللا ابن قاضي عجلون (ت    /نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب

عادل   العوضي.هـ)؛ حتقيق  اإلسالمية،    -عبدالرحيم  البشائر  دار  (لقاء    1440بريوت:  هـ 
 ). 352العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار    -لبىن بنت عبدالعزيز الراشد.  / النوازل يف زينة املرأة

 م. 2019هـ،  1440التحبري، 
 

 خمتلفةيف موضوعات ونوازل أحكام 
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والقانون/   اإلسالمي  الفقه  يف  املعلومات  جرائم  الزيدي.أحكام  أمحد  دار    - طه  عّمان: 
 ص.   592هـ،  1438النفائس: اجملمع الفقهي العراقي، 

 
 - سلطان خضر العنزي.األحكام الفقهية اخلاصة ابلكتابة يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/  

 (ماجستري). ص   325م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 
 يتعلق خبط اليد، وال عالقة له مبوضوع الرقيق (املكاتبة).

 بنيَّ فيه الباحث مىت تكون الكتابة واجبة، ومستحبة، ومكروهة، وحراًما.
   فيها اجلواز واإلابحة، بناء على أن األصل يف األشياء اإلابحة...  وأن األصل

 
املنيا:    -ابتسام سعداوي عبداجلواد.  /األحكام الفقهية يف قصة سيد� موسى عليه السالم

 ص (ماجستري). 339م،  2018هـ،   1439جامعة املنيا، 
 

الكوييت... اجلمارك  بقانون  مقارنة  دراسة  للجمارك:  الفقهية  سعد    / األحكام  عوض 
 ص (ماجستري).   255م،  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -املطريي.

 
املتعلقة  األ يف حكام  عطية.اإلسالمي/  الفقه    ابجملاعات  رمضان  جامعة    -حممد  القاهرة: 

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

املنورة/   املدينة  للرتاث    شركة جدة:    -عباس صاحل طاشكندي.أعالم حدود حرم  الفرقان 
 م. 2019هـ،  1440اإلسالمي، 

 
االئتمانية وأحكام   املعلومات  أطراف  عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل   /اإلخالل هباالتزامات 

 ص.  500م،   2018هـ؟،  1440الر�ض: دار امليمان،  -فر�ن.
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  / أوائل الشهور العربية هل جيوز شرًعا إثباهتا ابحلساب الفلكي؟: حبث جديد علمي حرّ 
 م.  2018هـ،  1439: دار اللؤلؤة، املنصورة -هـ).  1377أمحد شاكر (ت 

 
املقطوع التكييف   املبلغ  حكم  يف  وأثره  احملمول  اهلاتف  خدمة  لعقد  بن   /الفقهي  حممد 

 م.   2019هـ،  1440الر�ض: دار الصميعي،  -عبدالرمحن األمحري.
 

اإلسالمي الفقه  يف  للمؤلف  األدبية  القطاونة.  /احلقوق  عد�ن  مؤسسة    -حممد  دمشق: 
 م. 2017هـ،  1438الرسالة، 

 
هـ،   1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -مروان إبراهيم القيسي.  /محاية البيئة يف اإلسالم

   .ص  136م،  2019
 

 -للباحثة إسالم حممد جلهوم. /اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنةحكامها يف الفقه أالزندقة و 
 ص (ماجستري).  234م،  2018هـ،  1439املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
ومسائلها عمر    / الشهرة  بن  النبوي،    -ابزمول.حممد  املرياث  دار  هـ،    1440اجلزائر: 

 م.2019
 

 -فاطمة عوضة الشهراين.  /صيليةدراسة أت  :فقه أركان الدعوة من خالل القواعد الفقهية
 ص.  440م،  2018هـ،  1439الر�ض: دار كنوز إشبيليا،  

 
ؤسسة الر�ن،  بريوت: م   -القحطاين.علي  ماجد    /وتطبيقاهتا الدعوية  القواعد الفقهية الكلية

 .398م،  2017هـ،  1438
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والصاحلني    صلى هللا عليه وسلمويتضمن ز�رة قرب النيب    ،موكب النور يف ز�رة القرب واملقبور
  1440بريوت: كتاب،    - مجع وترتيب وحتقيق أمحد فريد املزيدي.الشريفة/    والتربك آباثرهم

 ص.  288م،  2019هـ، 
 

الفقهية   اجلالياتالنوازل  وتوعية  الدعوة  مبكاتب  الدعيج.  /املتعلقة  دعيج  بن    -�يف 
 م.  2019هـ،  1440الر�ض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري، 

 
بندر حممد    /الوجيز يف شرح دور جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف توحيد األمة اإلسالمية

 م.  2019هـ،  1440مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -العمودي.
 

 تراجم الفقهاء

 

بيرتسون؛ ترمجة    -جاكوب سكو فجارد  إسالم الدولة املصرية: مفتو وفتاوى دار اإلفتاء/ 
 هـ. (أصله رسالة دكتوراه).   1440بريوت: مركز �وض للدراسات والنشر،  -.السيد عمر

 
 2017هـ،    1438القلم،  دمشق: دار    -عبدالستار الشيخ.  /اإلمام أبو حنيفة احملدِّث الفقيه

 ص.  208م، 
 

العلمية   آاثره  الفقهية،  مدرسته  مناظراته،  مذهبه،  أصول  حياته،  سرية  الشافعي:  اإلمام 
 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أمحد حنراوي عبدالسالم.وكتبه/ 

 
ابتنة: جامعة    -بوبكر صديقي. /الشيخ أبو بكر يعلى الزواوي وجهوده يف الفقه واألصول

 م (دكتوراه).  2017هـ،  1439ابتنة، 
 

العمراين.ا/  الشيخ علي الطنطاوي قاضيً  املنارة؛    -مجعه وأعده حممود بن عودة  جدة: دار 
 ص.  392هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم، 
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واملداد املدد  الشافعي:  اإلمام  الشثري.  / عبقرية  سعد  بن  البيان    -مشاري  مركز  الر�ض: 

 م.  2019هـ،  1440دراسات، للبحوث وال
 

حممود بن سليمان الكَفوي (ت   /كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان األخيار
عبدالرمحن.هـ)؛    990 عبداللطيف  به  العلمية،    -اعتىن  الكتب  دار  هـ،    1440بريوت: 

   . مج 2م،  2018
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 الفهرس  
 

 الصفحة           املوضوع 
  

 3 املقدمة................................................ 
 

 الفقه اإلسالمي 
 

 4 الفقه اإلسالمي (األعمال الشاملة)....................... 
 7 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها.......... 

  12 الفقه ومناهجه............................  طرق البحث يف
 13 فقه املرأة املسلمة....................................... 

 
 أصول الفقه

 
 13 أصول الفقه (عام)...................................... 

 13 ................................... الكتب القدمية
 19 الكتب احلديثة................................... 
 27 األدلة الشرعية وما يلحق هبا.............................. 
 45 األحكام الشرعية وما يتفرع منها........................... 

 47 .............. القواعد األصولية...........................
 48 القواعد الفقهية.......................................... 
 52 املقاصد الشرعية......................................... 
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 العبادات
 54 العبادات (عام)......................................... 

 57 ................................................ الطهارة
 59 الصالة................................................. 
 62 الصيام................................................. 
 63 الزكاة................................................... 

 64 ............................... احلج والعمرة............. 
 66 عبادات أخرى (تشمل أحكام املساجد)................... 

 
 املعامالت 

 
 67 املعامالت (عام)......................................... 
 79 الوقف.................................................. 

 82 .................................................. الوصا�
 82 الفرائض (املواريث)....................................... 

 
 فقه األسرة (األحوال الشخصية) 

 
 84 فقه األسرة (عام)......................................... 

 87 ........ الزواج........................................... 
 88 الطالق.................................................. 
 88 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة........................ 
 90 أحكام الطفل وحقوقه..................................... 
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 احلالل واحلرام
 

 91 واحلرام............................................ احلالل 
 93 الصيد والذابئح واألطعمة.................................. 

 
 اجلنا�ت والعقوابت

 94 اجلنا�ت والعقوابت (عام)................................. 
 95 أنواع اجلنا�ت........................................... 
 96 العقوابت................................................ 

 
 )السري (فقه

 
 98 السري (فقه)............................................ 

 
 النظم اإلسالمية

 
 98 اإلسالمية........................................ الشريعة 

 101 النظام السياسي يف اإلسالم (عام)......................... 
 102 اإلمامة واخلالفة.......................................... 
 102 السياسة الشرعية......................................... 

 104 الدولية......................................... العالقات 
 105 النظام املايل يف اإلسالم................................... 
 105 اِحلسبة (األمر ابلعروف والنهي عن املنكر).................. 
 106 النظام القضائي يف اإلسالم (عام)......................... 

 107 اء................................... موضوعات يف القض
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 110 النظام االجتماعي يف اإلسالم............................ 
 110 حقوق اإلنسان......................................... 

 
 املذاهب الفقهية (الفقه املقارن) 

 
 111 (عام).................................. املذاهب الفقهية 

 الفقه احلنفي:
 112 الكتب القدمية.......................................... 
 117 الكتب احلديثة.......................................... 

 الفقه املالكي: 
 118 القدمية.......................................... الكتب 

 121 الكتب احلديثة.......................................... 
 الفقه الشافعي: 

 125 الكتب القدمية.......................................... 
 130 الكتب احلديثة.......................................... 

 حلنبلي:الفقه ا
 133 الكتب القدمية.......................................... 
 136 الكتب احلديثة.......................................... 
 139 الفقه الظاهري.......................................... 
 139 مذاهب واجتهادات أخرى............................... 

 140 الشيعة............................................. فقه 
 

 الفتاوى (النوازل) 
 

 140 الفتاوى (النوازل)......................................... 
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 141 الطب (فقه)............................................. 
 143 والزينة............................................ اللباس 

 182 الفنون والرتفيه............................................ 
 144 أحكام يف موضوعات ونوازل خمتلفة........................ 

 
 تراجم الفقهاء

 
 146 تراجم الفقهاء............................................ 

 148 الفهرس............................................... 
 
 

 


