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 الفقه اإلسالمي وأصوله 
 

 اجلزء السادس 
 ( عنوان 1000)

 
 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف 
 
 
 
 
 
 
 هـ  1442
 

  



3 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 املقدمة 
 

 : ، وعلى آله وصحبه، وبعدوالصالة والسالم على نبيهاحلمد هلل على توفيقه، 
األصول الفقه اإلسالمي، بشموله وتفريعاته، من  من علوم  جديد  ( عنوان  1000هذا جمموع )
عت يف اجلزء السادس من   ، واألنظمة والنوازل، وما إليها.. العبادات واملعامالت والقواعد، و  ُجم

من   هـ(  1442  -  1438كتاب )الفقه اإلسالمي وأصوله(، الذي يضمُّ إصدارات األعوام )
دون   وقفت على عناوينها نوقشت يف هذه األعوام، و ، إضافة إىل الرسائل اجلامعية اليت الكتب
 .حصر

رأسأل هللا تعاىل أن ينفع به، و  أمام طلبة العلم، ويسه ِّل  عن املصادر واملراجع    سبل البحث  ييس ِّ
 سبحانه أكرم مسؤول.هبا طريقنا إىل جنات النعيم، وهو 

 وتيسريه. واحلمد له على توفيقه 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

   هـ 1442ُجادى اآلخرة 
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 الفقه اإلسالمي 
 

 الفقه اإلسالمي )األعمال الشاملة(

 

الرايض:   -ي.ايســـــد ســـــعيد احلا ـــــد  /اتفق عليها اخللفاء الراشــــدون  حكام الفقهية اليتاأل
 )أصله رسالة جامعية(. مج. 2، م 2016هـ،  1438النا ر املتميز، 

 
  - زين العابدين بن زوية.  /االختيارات الفقهية عند حممد الطاهر بن عاشور مجعا ودراسة

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438مراكش: جامعة القاضي عياض، 
 

اإلمام األكرب جاد احلق لفضيلة  الفقهية  فقهية مقارنة/  االختيارات  سناء جالل  : دراسة 
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441، القاهرة: جامعة عد مشس -بيومي.

 
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -معتز اخلطيب.  /البعد األخالقي والقيمي للفقه اإلسالمي

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

اإلسالمي الفقه  فراج.  /اتريخ  دار    -أمحد  اجلامعية،  اإلسكندرية:  هـ،   1442املطبوعات 
 م.  2020

 
اإلسالمي الفقه  اجلامعية،    -حممد سراج.  /اتريخ  املطبوعات  دار  هـ،   1442اإلسكندرية: 

 م.  2020
 

 هحنيفة النعمان ومذهب بوأ  ،عصـر النشـ    ،صـاابة والتابعنالفقه اإلسـالمي:  اتريخ الفقه  
  م. 2016هـ،  1438املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة:  -.حممد يوسف موسى /يف الفقه
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جدة: دار    -.سعيد بن حسن آل حيىي الزهراينالتجديد الفقهي: دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 م. 2020هـ،  1442األوراق، 

 
 2019هـ،    1440عم ان: توزيع دار املأمون،    - حيدر قفَّة.  /حكاايت فقهية خمتار  ودالالهتا

 مج. 10م، 
 
هـ؟(؛ حتقيق رايض سعيد    6 رف الدين أمحد بن أسد الفرغاين احلنفي )ق    /الفقهاءرب   خ  

 لطيف.
 القسم األول.  م( 2018هـ،  1439)  38نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق، ع 

 واخلربة من االختبار، مبعىن االمتحان.
 

الفقهية: والنظائر  األشباه  بن    /دراسة أتصيلية  علم  الغزايل.حممد  مكتبة    -أمحد  مسقط: 
  م. 2018هـ،   1440الوراق العامة، 

 . منظومة منة اإلله و  رحها اجلنة  :يليه
 

ُجع وإعداد سليمان مبارك؛ راجعه وقدم له واطلع عليه ابسم    /منت اإلمام األلباين الفقهي
 م؟  2020هـ،   1442عم ان: دار الفاروق،  -اجلوابرة وآخرون.

 
بريطانيا: تكوين للدراسات والنشر،   -، مزيدة.2ط  -.هيثم بن فهد الرومي  /الفقهيةاجملالس  
 م. 2020هـ،  1442

 
 .ملسائل اليت حكى فيها ابن قدامة اإلمجاع يف كتابه املغينا

 م.  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة املنيا، 
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املدينة   -حسن آل سلمان.حممد انصر الدين األلباين؛ قدم هلا مشهور بن مسائل وأجوبتها/ 
 م. 2020هـ،  1442املنورة: دار اإلمام مسلم، 

 ُجلة من فتاوى حمررة نشرهتا جملة األصالة. 
 

اإلسالمي/   ابلفقه  الفقهي  الدوسري.املفروض  عامر  آل  سعود  عبدهللا  وُجع   -أتليف 
 م. 2019هـ،  1440السعودية: املؤلف، 

 
مصر: دار البلد؛    -.أسامة بن سعيد القحطاين وآخرون  /اإلسالميموسوعة اإلمجاع يف الفقه  
 مج.  12م،  2019هـ،  1440السعودية: دار الفضيلة، 

 

اإلسالمي الفقه  يف  العامة  الشرنباصي.  /النظرايت  املطبوعات   -رمضان  دار  اإلسكندرية: 
 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 

 
الشارقة: جامعة    -بدر برجيان احليص.  /مفهومها ونش هتا وأصول صناعتها  :النظرية الفقهية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الشارقة، 
 

 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها

 

العقدأ على  العاقدين  بن  اخللل  حممود  /ثر  أمحد  بريوت   -.عبدالرمحن  جامعة  بريوت: 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اإلسالمية، 

 
أثر العالقات االجتماعية على أحكام األقضية والشهادات واجلناايت والعقوابت: دراسة  

 م. 2020هـ،  1442جدة: دار األوراق،  -.صاحل حممد ردة الزهراينفقهية مقارنة/ 
 
  - خالد السيد حممد عبداجمليد.  / سالمي ونظام املعامالت املدنيةحكام االلتزام يف الفقه اإلأ
 م.  2018هـ،  1439لرايض: دار الكتاب اجلامعي، ا
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ــل   /املشـــكالت واحللول الشـــرعية:  األقلية املســـلمة يف أملانيا ــهاب أمحد مصـ بريوت:  -. ـ
 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
هـ(؛   1171ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )ت    /اإلنصاف يف بيان سبب االختالف

 م. 2020هـ،  1442إستانبول: دار الفات ،   -حتقيق أنور حسد طالب. 
 خاصة(  الفقهية األحكام يف بعدهم ومن  الصحابة اختالف )سبب

 
بريوت:    -أنس خالد الشبيب.  /سالميالت خري يف املؤقت واملطلق عن الوقت يف الفقه اإل

 م.  2018هـ،   1439دار املقتبس، 
 

  - مرمر حممد السيد.  /دراسة فقهية مقارنة:  حكام الشرعيةاأل  ثرها يف أاحلساابت الفلكية و 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، : القاهرة

 
عن التعويض  العقد  د حكم  مقارنة  :فسخ  اجلواد.  / دراسة  جعفر  جامعة    -مفتاح  بريوت: 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت اإلسالمية، 

 
 -محد علي العازمي.  /اباللتزام يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت الطرق املعادلة للوفاء  

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 
 

الوع الشرعيةاأل  ثره يف أو   يفقدان  املتويل  /دراسة فقهية مقارنة:  حكام    - ي.املرساو   جنالء 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 
العقد اإلسالمينظرية  والفقه  القانون  بن  مقارنة  دراسة  األمحد.  /:  سوراي:    - واخ حممد 
 ص.  255م،  2018هـ،  1439املؤلف، 
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اإلسالمي والفقه  القانون  بن  مقارنة  دراسة  املدنية:  املسؤولية  يف  حممد    /الوجيز   واخ 

 ص.  255م،  2018هـ،  1440سوراي: املؤلف،   -األمحد.
 

 موضوعات فقهية معينة 
 

هـ،    1442إستانبول: دار روائع الكتب،    -عبدهللا حممد حسن.آداب الزاير  وأحكامها/  
 م.  2020

 
واملدير واملدرس    ههتم املوج  ىفتو   110  :سئلة التعليمية والرتبويةاأل  ىجوبة الفقهية علاأل

الشيخ عبدهللا بن جربين الرايض: مؤسسة  -.2ط -.عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين /والطالب
 م. 2018هـ،  1439اخلريية، 

 
امـلديـنة املنورة: املؤلف،   -.2ط -ي.يوســــــــــــــف مطر احملمـد  /حكـام املتعلقـة ابمـلديـنة النبوـيةاأل

 م.  2017هـ،   1438
 

الفقهية:  الكتب  يف  العمانية  احلضار   )ت    ألفاظ  الساملي  اإلمام  هـ(    1332جواابت 
 م. 2018هـ،  1439مسقط: مكتبة االستقامة،  -.الرا دي حممد بن حيىي منوذجاً/ 

 
  / حبوث يف اآلاثر واجلرائم املاسة هبا والرتاث الثقايف يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري 

 م.  2021هـ،  1442، دار األايمعم ان: -.انصر صولة
 

هـ(؛   911السيوطي )ت  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  بذل العسجد لسؤال املسجد/  
 م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حتقيق حممد عبدالقادر عبدالرازق.

 ومبقدمته للمحقق: درر األماجد لبيان أحكام الصدقة يف املساجد. 
 )وهو حول السؤال يف املسجد(
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املدينة املنورة:    -احلارثي.فهد بن جار هللا    /التطبيقات الرتبوية لفقه املوازانت: دراسة أتصيلية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 
 

دراسة مقارنة بن قانوين الصاافة اليمين    :حقوق وواجبات الصافي بن القانون والشرع 
والفقه   الصرميي.اإلسالمي/  والسوداين  علوي  للدراسات القاهرة:    -صاحل  أروقة  مؤسسة 

 م. 2020هـ؟،  1442والنشر، 
 

مكة  -أمحد بن حممد رفيع. /الشــهر : دراســة أتصــيلية تطبيقية على بعض املســائل الفقهية
 م. 2021هـ،  1442املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 

 
اإلســـكندرية: دار   -. ـــعيب حممود أمحد /ضــوابا النشــر اإلخباري: دراســة فقهية  عالمية

 م. 2018هـ،  1439الوفاء القانونية، 
 

، مؤســـســـة العارف للمطبوعات بريوت:  -.مالك العظماوي  /الشـــريعة والقانونالعشـــري  بن 
 م. 2021هـ،   1442

 عن دور العشائر العراقية يف فض النزاعات وحقن الدماء وصيانة حقوق الناس... 
 

  512أليب الوفاء علي بن عقيل البغدادي )ت    مناة الوهاب بشرح فصول يف اآلداب
العيدان.هـ(/   بن عدانن  عبدالعزيز  اليتامى،  عادل  بن  أنس  للنشر،   - رح  الكويت: ركائز 

 م. 2021هـ،  1442
 

 فقه املرأ  املسلمة

 

املرأ /   املعاصر  يف قضااي  التعليل ابحلكمة يف االجتهادات    - .عمر حممد عبدالسالمأثر 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر، 
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حممد   مام العالمةاستنار  بفقه والدي اإل  ،  وجهها وكفيها ال لكشفهماأفضلية لسرت املر األ

 م 2020هـ،    1441ريوت: مؤسسة الراين للنشر،  ب  -ابنته حس انة.  كتبته  انصر الدين األلباين/
 مع متعلقات أخرى ابجللباب الشرعي. 

 
الرايض: الرتاث الذهيب؛  -صــــــــاحل بن فوزان الفوزان. /تنبيهات على أحكام ختتص ابملؤمنات

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة اإلمام الذهيبالكويت: 
 

دراســة مقارنة بن   :املؤســســات اخلاصــة والر يةتويل املرأ  املســلمة املناصــب القيادية يف 
بريوت: جــامعــة بريوت   -.نــدى أمحــد العجمي  /الشـــــــــــريعــة اإلســـــــــــالميــة واملواثيق الــدوليــة

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439اإلسالمية، 
 

ُجع وترتيب    / حجاب املرأ  ولباسها: من فتاوى اللجنة الدائمة للباوث العلمية واإلفتاء 
 م؟  2019هـ؟،  1440الرايض: دار القاسم،   -عبدالرازق الدويش.أمحد بن 

 
بريوت:  -.مازن حيىي القوزي /عمل املرأ  يف اإلسـالم وااالته احلديثة بن الضـرر والضـرور 

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439جامعة بريوت اإلسالمية، 
 

الكتاب والسنة مبناقشة رأي   أدلة احلجاب يف  الغمة عن  الشيخ األلباين وجالء كشف 
 ص. 559م،  2020هـ،  1441السعودية: املؤلفة،  -أمل حممد آل مخيسة. /احلق لألمة

 
بريوت: جامعة بريوت   -كرميان سهيل غزال.  /دراسة يف األحكام  :املرأ  بن الفقه والطب

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438اإلسالمية، 
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اإلسالمي  ،الفقه  :املرأ  الفقه  يف  املرأ   مكانة  يف  مقارابت  ومسقي.  /اإلسالم:   -صديقة 
 ص190م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ القاهرة: دار الكتاب املصري، 

 
حممد  : دراسة حتليلية مقارنة/ مواقف العلماء من أحكام احلجاب واالختالط قدمياً وحديثاً 

القزدر ال  -.عامر  دار  العلمية،  بريوت:  )األصل:    ص.   384م،    2020هـ،    1442كتب 
 رسالة جامعية(. 

 
الرايض: مؤسسة الشيخ    -.4ط  -عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين.  /النخبة من الفتاوى النسائية
 م. 2018هـ،  1439عبدهللا بن جربين اخلريية،  

 
 أصول الفقه )عام(

 
 الكتب القدمية

 

عالء الدين علي بن حممد اإلحكام يف اختصار أصول األحكام: املختصر يف أصول الفقه/  
الكويت: أسفار لنشر    -هـ(؛ حتقيق علي بن حسد العبداإلله.  803بن اللحام احلنبلي )ت  

 م. 2020هـ،  1442نفيس الكتب، 
 

قيق عبدالغين هـ(؛ حت  597حممد بن علي بن الكتاين الفندالوي )ت  أرجوز  يف أصول الفقه/  
 م.  2020هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -ادعيكل.

 
مشس الدين حممد بن عثمان    /يف أصول الفقه  ألفاظ الورقات  األجنم الزاهرات على حل  

الرايض: مكتبة    -.2ط  -؛ حتقيق عبدالكرمي بن علي النملة.هـ(  871)ت  الشافعي  املارديين  
 م. 2018هـ،  1439الر د، 
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علي بن أمحد بن مكرم العدوي الصعيدي )ت    / والنكات على شرح احمللي للورقاتالتارير  
هـ(؛ حتقيق أمحد    1193هـ(؛ ُجع وحترير حممد بن عبادة بن بر ي العدوي املالكي )ت    1189

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحد،  -فتحي حجازي، عبدالعزيز سليمان معروف.

 
علي بن أمحد بن مكرم العدوي الصعيدي  التاريرات والنكات على شرح احمللي للورقات/  

؛ حتقيق هـ(  1193)ت    هـ(؛ ُجع وحترير حممد بن عبادة بن بري العدوي املالكي   1189)ت  
 1442بريوت: دار الرايحد،    -أمحد فتحي عبدالرمحن حجازي، عبدالعزيز سليمان معروف.

 م.  2020هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق    1262انصر بن جاعد اخلروصي )ت    /قول يف علم قواعد األصولتنوير الع
العزري بن صاحل  الذهلي، سامل  بن حممد  السعيدي، حممود  بن عامر  مسقط: ذاكرة   -فهد 

 .م 2020هـ،  1441عممان، 
 السفر الثالث من موسوعة "العلم املبد وحق اليقد".

 )األصل يف ستة أسفار( 
 

هـ(؛   989أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن حلولو املالكي )ت    /قيح التوضيح يف شرح التن
وآخرين. الزبيدي  ذاكر  بن  بلقاسم  والرسائل    -حتقيق  الكتب  نفيس  لنشر  أسفار  الكويت: 

 مج.  3م،  2020هـ،  1442 العلمية،
 ) رح تنقي  الفصول للقرايف(

 
سلطان حممد القاري اهلروي )ت  نور الدين أبو احلسن علي بن    /توضيح املباين وتنقيح املعاين

 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار الرايحد،  -هـ(. 1014
 هـ(. 808 رح ملختصر املنار/ لطاهر بن احلسن بن حبيب احلليب )ت 

 عليه حا ية/ ترصيع الدر املتاليل على جيد توضي  املباين/ لؤي بن عبدالرؤوف اخلليلي. 
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 .امع للماليحاشية الصبان على شرح مقدمات مجع اجلو 
   م. 2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار، 

 
دراسة    / على شرح التلويح هـ(    1183)ت  حاشية معن الدين عبدهللا بن حممد آلتوين  

 . مصطفى جاري حيىي وحتقيق
 م( 2018هـ،  1439)  41مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
  ي محد النجار أبن  يعل  ي/على مجع اجلوامع البن السبك يعلى شرح احملل يحاشية النجار 

 هـ(.  10 )ق الشعراين
 ... ، م 2019هـ،  1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة، وحتقيقه دراسته 

 
هـ(؛   1328علي بن عبداللطيف بن قنونو )ت    / الدرر احلسان يف علمي األصول والسلوك

 م؟ 2020هـ،  1442زلينت، ليبيا: دار ومكتبة بن محودة، -بالعو.حتقيق حممد علي 
 )أصول فقه وتزكية( 

 
املقدسي  بن أيب  ريف  كمال الدين حممد بن حممد    /الدرر اللوامع بتارير شرح مجع اجلوامع

هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  906الشافعي )ت  
 مج. 2م،  2020

 
موفق الدين   / مام أمحد بن حنبلاإلعلى مذهب    روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه
ط   -عبدالكرمي بن علي النملة.هـ(؛ حتقيق    620عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت  

 مج.  3م،  2019هـ،  1441الرايض: مكتبة الر د،  -.18
 

هـ(؛ حتقيق   1247عبداحلميد بن عبدهللا الرحيب )ت  زجاجة األنوار يف كشف لباب املنار/  
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،   -عبدهللا عبدالعزيز جالل.
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ُجع فيه مؤلفه خالصة ما أورده ابن امللك وابن جنيم واحلصكفي وابن قطلوبغا من فوائد على 
 . املنار
 

هـ(؛ حتقيق    537أليب حفص جنم الدين عمر بن حممد النسفي )ت    /الكرخيشرح أصول  
 م.  2020هـ،   1442بريوت: دار الرايحد،  -مسي  التوقادي.

 
)ت الفركاح اتج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم  /شـــرح الفركاح على الورقات يف أصـــول الفقه

 م. 2020هـ،  1442األزهر، القاهرة: أنوار  -؛ اعتىن به سعيد املندوه.هـ(  690
 

 ي احلنف  يالغز   ي صاحل بن حممد التمرات / (هـ  808)ت    بن حبيب احللب الاملنار    شرح خمتصر 
 (.هـ 1055)ت 

 ... ، م 2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

يوسف بن احلسن    /شرح منهاج البيضاوي يف األصول: منهاج الوصول  ىل علم األصول
القاهرة: دار الذخائر؛ املدينة    -هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر الشنشوري.  804احللوائي )ت  

 م.  2020هـ،  1442املنورة: املكتبة العمرية، 
 

هـ(؛ ضبطه    926زين الدين زكراي بن حممد األنصاري )ت    /غاية الوصول شرح لب  األصول
 ص448م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -واعتىن به حممود عبداإلله سعد.

 ويف أسفل الصفحات حوا ي وتعليقات حممد اجلوهري. 
 

هـ(؛   831مشس الدين حممد بن عبدالدائم الربماوي )ت    /الفوائد السنية يف شرح األلفية
 مج.  5م،  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار النصيحة،  -حتقيق عبدهللا رمضان موسى.

 بيًتا( يف علم أصول الفقه. 1032هو  رح أللفيته )و 
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 ت )اإلسكندراين بن املنري ِّ انصر الدين أمحد بن حممد  /الكفيل ابلوصول  ىل مثرات األصول
أوغلو كرميوفهـ(؛    683 فكرت  مقصد  الكتب،   -.حتقيق  نفيس  لنشر  أسفار  الكويت: 
  م. 2021هـ،  1442
 لجويين( ل يف أصول الفقه ربهانال)خمتصر 

 
 970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت    /لبُّ األصول: خمتصر التارير البن اهلمام

ــنقيطي.  هــــــــــــــــــ(؛ حتقيق ــيد الشـ ــتانبول: وقف الداينة الرتكي، مركز البحوث   -حممد فال السـ إسـ
  م. 2020هـ،  1442اإلسالمية، 

 
هـ(؛ حتقيق    632احلسد بن عتيق بن ر يق املالكي )ت    /لباب احملصول يف علم األصول

  م. 2020هـ،   1442دمشق: دار طيبة،  -سامي األزهر الَفريضي.
 هـ(. 1332دين القامسي )وعليه  رح موجز/ ُجال ال 

 
اجلوامع/   توضيح مجع  يف  اللوامع  الرملي  ملع  رسالن  بن  احلسد  بن  أمحد  الدين   هاب 

عم ان:    -هـ(؛ حتقيق أمحد مر د؛ قرأه وقدم له أسعد عبدالغين الكفراوي.  844الشافعي )ت  
 .م 2020هـ،  1442دار الفت ، 

 
الفقه الفاداين،  بعناية آصف    /متنان يف أصول  عبدالقادر جيالين. ]جاوه، أو مصر[: دار 

 م؟  2020هـ،  1442
 ومها: 

 .هـ( 478إمام احلرمد عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت منت الورقات/ 
   هـ(. 926زكراي بن حممد األنصاري )ت منت لب ِّ األصول/ 

 
املذاهب/   أصول  من  املختار   أَغلو.املتون  تِّْلكمنار  رمحي  مرتر  وضبطها  جبمعها    - اعتىن 

 م. 2020هـ،  1441إستانبول: دار ابب العلم، 
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 وتتضمن:
 .هـ( 478إلمام احلرمد أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  /الورقات 

 .هـ( 646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت  / خمتصر املنتهى
 .هـ( 710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت  /منار األنوار

اللحام احلنبلي  علي بن حممد بن    /املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 هـ(. 803)ت 

 
؛  هـ(  716سليمان بن عبدالقوي الصرصري الطويف )  /خمتصر الروضة: البلبل يف أصول الفقه

 1442  الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،  -حتقيق حممد بن طارق الفوزان.
 ص. 272م،  2020هـ، 
 

واإلنصاف العدل  بن    /خمتصر  أمحد  العباس  الشماخي )ت أليب  حتقيق  ؛  (ـه  928  سعيد 
 -.إ راف زهري بن مسعود اباب وامساعيل؛  طالبات من كلية اإلصالح للرتبية والعلوم اإلسالمية

 م.  2018هـ،  1439غرداية، اجلزائر: ُجعية اإلصالح، 
 )العدل واإلنصاف يف معرفة أصول الفقه واالختالف/ الورجالين( 

 
أليب الوليد حممد بن أمحد بن ر د    /يف أصول الفقهخمتصر املستصفى، املسمى الضروري  

الكويت: دار إحياء؛ مكة املكرمة:    -هـ(؛ حتقيق حممد بن مهدي العجمي.  595احلفيد )ت  
 م. 2021هـ،  1442دار طيبة اخلضراء، 

 
مصطفى بن يوسف املوستاري )ت    /مفتاح احلصول ملرآ  األصول يف شرح مرقا  الوصول

 هـ(.  1119
 ... ، هـ 1439، حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة
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أليب عبدهللا حممد بن أمحد اإلدريسي، املعروف    /مفتاح الوصول  ىل بناء الفروع على األصول
بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،    -؛ حتقيق أسامة  عبان.هـ(  771ابلشريف التلمساين )ت  

 م. 2017هـ،  1438
 

الفرو  بناء  الوصول  ىل  األصولمفتاح  على  التلمساينل  / ع  علي  لشريف  حممد  حتقيق  ؛ 
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -.5ط -فركوس.

 يليه له: مثارات الغلط يف األدلة.
 

  1252حممد أمد بن عمر بن عابدين )ت    /نسمات األساار على شرح املنار للنسفي
عمر.هـ(؛   حممد  حممود  به  الكتب    -اعتىن  دار  م،   2021هـ،    1442العلمية،  بريوت: 
 ص.552

 . وهو على  رح إفاضة األنوار للحصكفي
 

حتقيق هـ(؛    1233عبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي )ت    /نشر البنود على مراقي السعود
، هـ  1442] نقيط[: ديوان الشناقطة للثقافة واإلعالم والنشر،    -أمحد بن عبدالكرمي جنيب. 

  مج. 2م،  2020
 

الوصول  ىل نظم لب  نظم   جة    لب  األصول لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري، املسمى َنه
هـ(؛ حتقيق أمحد بن عمر    1053نظم أيب بكر بن أيب القاسم األهدل )ت    / جامع األصول

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفت ،  -األهدل.
 ومعه منت لب  األصول املنثور. 

 
  / ىل علم األصول للقاضي انصر الدين البيضاويَناية السول يف شرح مناهج الوصول   

قدم له وخرج أحاديثه سعيد حممد    هـ(؛   772ُجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت  
 ص.  856م،  2018هـ،  1440القاهرة: دار احلديث،  -.اريالسن  
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حتقيق ؛  هـ(  488  تصنيف القاضي أيب يوسف عبدالسالم بن حممد القزويين )ت   /الواضح 
 م.  2020هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -، عبدهللا الغزي.احلسيين حممد

 )خمتصر يف أصول الفقه(
 

 الكتب احلديثة 

 

مىن سيد   /صولية تطبيقيةأدراسة  :  صولينراء األصولية مقارنة آباأل   ئيهاشم اجلبا  أيبراء  آ 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  -إبراهيم.

 هـ(. 321، من كبار املعتزلة، ت عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب اجلب ائي)أبو ها م 
 
   .ن العظيمآ مام ابن كثري رمحه هللا من خالل كتابه تفسري القر صولية لل راء األاآل

 ...، م 2018هـ،  1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  ة أتصيلية تطبيقيةدراس
 
تنقيح   فكار يف خنب األ"كتابه    يف   هـ(  855  )ت  بدر الدين العيين  مامصولية لل راء األاآل

 .دراسة اصولية تطبيقية مقارنة ي": اثر للطااو اآل شرح معاين خبار يف األ مباين
 ...  م، 2018هـ،  1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
هـ(: دراسة مقارنة بن منهج املتكلمن   365اآلراء األصولية للمام القفال الشاشي )ت 

 م. 2021هـ،  1442دمشق: مؤسسة الرسالة،  -أمحد حممد بيومي الرُّخ.واحلنفية/ 
 

األاآل لل راء  الطويف صولية  الدين  جنم  من خالل كتابه شرح خمتصر    (هـ  716  ت)  مام 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عبري أمحد حممد.  /الروضة

 
يف كتابه   األصولية  الكاساين  اإلمام  الصنائع" آراء  حتليلية/  بدائع  دراسة  سعد  ":  أمحد 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.
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بريوت:    -.عبداهلادي حممد الدااليت  /وآراؤه األصولية  (هـ   518ت  )ابن برهان البغدادي  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة بريوت اإلسالمية،  
 
الناظر يف    البصائر بشرح روضة  الفقه  أحتاف ذوي  بن اإل على مذهب  صول  مام أمحد 

م،    2019هـ،    1441مكتبة الر د،  الرايض:    -.9ط    -عبدالكرمي بن علي النملة.  /حنبل
 مج. 4
 

أثر علم أصول الفقه يف سهن   األنظمة وصياغتها وتفسري نصوصها واملوازنة بينها: دراسة 
 - عبدالعزيز بن عبدالرمحن املشعل.نظرية تطبيقية على األنظمة يف اململكة العربية السعودية/  

 م.  2017هـ،  1438الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 
 
  - .هـ(  1392)ت    عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي  /حكامصول األأحكام شرح  اإل
 مج.  4م،  2018هـ،  1439الرايض،  -.5ط
 

التابري "من خالل كتابه    (هـ  885  )ت  ياحلنبل  يرداو احلسن امل  يبصولية ألاالختيارات األ
 ". شرح التارير 

 ... ،م 2018هـ،  1439ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر 
 

الفوائد    من خالل كتابه  (هـ   831)ت    يصولية للشيخ مشس الدين الربماو االختيارات األ
 . لفيةشرح األ السنية يف 

 م...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

العريب بن  بكر  أيب  للقاضي  األصولية  بريوت:    -الكوش.منري  سوسن حممد    /االختيارات 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة بريوت اإلسالمية،  
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حممد    /أصول الفقه بن فقهاء احلديث وأهل الرأي: معامل يف أصول االفرتاق بن املدرستن

م،   2020هـ،    1442الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،    -بن سليمان العريين.
 ص. 160
 

  (هـ  646ي )ت  على ابن احلاجب املالك(  هـ  786)ت    ياحلنف  مام البابرت اعرتاضات اإل
 . من خالل كتابه الردود والنقود

 )الردود والنقود للبابريت  رح على خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه(
 ... ، م 2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 م.  2021هـ،   1442الرايض: إثراء املتون،  - ركة إثراء املتون.  إعداداألنشطة األصولية/ 

 .( نشاط مهاري ينمي امللكة األصولية لدى املتعلم500كتاب تعليمي حيوي أكثر من )
 

البدور الطوالع بتسهيل الربوق اللوامع للشارح احمللي على مجع اجلوامع للمام اتج الدين  
 . 1م، جـ 2020هـ،  1441ند؟: املؤلف، اهل -سهل بن سعد علي الشامل. /السبكي

 
  أتثري العلوم العقلية و اللغوية يف أصول الفقه عند اإلابضية واألشاعر  واملعتزلة واحلنابلة/ 

 م.  2018هـ،  1439مسقط: وزارة األوقاف،  -آل هرموش. حممود مصطفى
 

مراكش:   -عبدالكرمي اتريف.  /التجديد األصويل عند مالكية الغرب اإلسالمي: قضااي ومناذج
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة القاضي عياض، 

 
حممد أنيس مصطفى   /مكانيات املتاحةاحملطات التارخيية واإل  :التجديد يف علم أصول الفقه

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -اخلليلي.
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امليس ر لعلم أصول الفقه: عرض مشج ر مع األسئلة والتدريبات  والنظم ر  التسهيل املشج  
الشنقيطي  /التطبيقية األمد  حممد  الشنقيطياحلسن  الفخيم  حممد  خليل  نظم  املدينة    -.؛ 

 م. 2020هـ،  1441املنورة؟: املؤلف، 
 

الزمان واملكان بتغري  الفتوى  الشهري  /تغري  العريب    ؟:  -.عبدالعزيز ضيف هللا  دار األدب 
 ص.  162، م 2020هـ،  1442، للنشر
 

مكة املكرمة: دار    -إعداد وعد بنت عبدهللا الفهد.  /تكايل النواظر مبهمات روضة الناظر
 م.  2021هـ،   1442طيبة اخلضراء، 

 
البنود أمحد بن    /التنبيهات والنقود على بعض مسائل ومباحث مذكر  الشنقيطي ونشر 

 م.  2020هـ،  1442تونس: دار املازري،  -. العتييبمسفر بن معجب 
 

الناظر البن قدامة املقدسي/   القاهرة: أصول للنشر،   -حممود حامد عثمان.تيسري روضة 
 م. 2020هـ،  1442

 رأيت منه ثالثة كتب، كل كتاب مرتبط مبوضوعه، هي:
 االجتهاد والتقليد، والتعارض والرتجي . 

 مقرر دالالت األلفاظ. 
 املقدمات األصولية واحلكم الشرعي والتكليف.مقرر 
 

  - عبدالكرمي بن علي النملة.  /اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراجح 
 ص.  416م،   2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الر د،  -.11ط
 

النا ـر  الرايض:   -.ترحيب ربيعان اخلييلي  /دراسـات أتصـيلية ملسـائل اصـولية وقواعد فقهية
  مج. 3، م 2016هـ،  1438املتميز، 
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الناظر روضة  على  املتون.  إعداد  /الزوائد  إثراء  املتون،    - ركة  إثراء  ، هـ  1442الرايض: 

 م.  2020
 مسائل أصولية مل ترد يف روضة الناضر، مستقاة من التوصيفات األكادميية للكليات الشرعية.

 
 رح مصطفى خمدوم؛ اعتناء وحترير سامل بن   /تعاىل  شرح الرسالة للمام الشافعي رمحه هللا

 م. 2021هـ،  1442، الظاهريةالكويت: دار  -.محد القحطاين، يوسف علي بدر
 

 - إبراهيم بن حسن البلو ي.  / هـ(  1359ي )ت  صول البن ابديس املالكشرح مبادئ األ
  م 2017هـ،  1438مسقط: مكتبة الوراق العامة، 

 
 مع التنبيه على املسائل الكالمية اليت   ي:صول للبيضاو ىل علم األ شرح منهاج الوصول  

 1438الرايض: النا ر املتميز،    -أمحد حممد الصادق النجار.   رحه  / تضمنها منت املنهاج
 م.  2016هـ، 
 

نظم فتح الرب بنظم أصول الفقه من اللب: لب األصول لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري/  
 م. 2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -محزة بن عثمان األنصاري. 

 
احلرمن ورقات  مام  نظم  يف  األصلن  مرقا   شرح  على  العينن  علي   / قر   بن  الشاذيل 

 م. 2020هـ،  1442املازري، تونس: دار  -الساقسلي.
 

ــبكي وأدلته وتعليالته ومثراته الظراف ــائل مجع اجلوامع البن الســ ــاف ملســ أمحد بن   /الكشــ
 م؟ 2020هـ،  1442الكويت: دار إيالف الدولية،  -مسفر العتييب.

 وفيه مفتاح تصويبات املسائل األصولية على ضوء أدلة الوحيد ومذهب األسالف.
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املدينة  الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية؛    -.زيد بن علي مهارشاملختصر يف أصول الفقه/  
 م. 2020هـ،  1442املنورة: دار اإلمام مسلم، 

 
رجاء    /مام ابن الرفعة من خالل كتابه كفاية النبيه شرح التنبيهصولية عند اإل املسائل األ

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

  / صولية تطبيقيةأدراسة  :  املذهب  كتابه الوسيا يف   يف   مام الغزايلصولية عند اإل املسائل األ
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -هالة علي حممد.

 
صولية  أدراسة  ":  احملتاج  مغين"  من خالل كتاب  صولية عند اخلطيب الشربيين املسائل األ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أم اخلري فرج عبداجلواد. /تطبيقية
 

املسائل األصولية عند القاضي أيب يعلى الفراء يف كتابه "العد  يف أصول الفقه" وتطبيقاهتا  
هـــــــــــــــ،  1442للنشـر، الكويت: ركائز   -حممد خالد اهلندي.  /يف كتبه الفقهية: مجًعا ودراسـة

 مج. 2م،   2020
 

الناو الفقه وأصول  بن أصول  املشرتكة  اجلرابء.   / املسائل  عبدالعزيز  بن  الرايض:    -املثىن 
 م.  2020هـ،   1441مكتبة الر د، 

 هـ.  1440جامعة اإلمام،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 -سامل اخلروصي.هـ(؛ حتقيق أمحد بن   1390محد بن عبيد السليمي )ت    /مشكا  األصول
 م.  2019هـ،  1440مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،  -.2ط
 

الرايض؛ الدمام:  -.بن حممد بن علي الشـهري  يعل   /مجًعا ودراسـة: مشـكالت أصـول الفقه
 مج. )األصل: رسالة جامعية(. 2م،  2020هـ،  1442دار ابن اجلوزي، 
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  - مصطفى خمدوم.  /عاصم الغرانطيمنتهى امل مول شرح مرتقى الوصول للمام حممد بن  

 م. 2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 

؟: الدار النباغية: مركز جنيبويه،    -ي.حممد سـعيد العلوي الشـنقيط  /األصـولمنظومة خالصـة  
 م. 2017هـ،   1438

 
القاهرة: جامعة    - حممود هالل سيد أمحد.  / املنهج األصويل عند الدكتور عبدالكرمي النملة

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442القاهرة، 
 

  / املنهج األصويل للمام أيب بكر الباقالين املالكي من خالل كتابه التقريب واإلرشاد الصغري 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار اخلزانة األزهرية،  -محزة النهريي.

 
األ الشوكاينلل   صويلاملنهج  على   يف   هـ(   1250ت  )  مام  املتدفق  اجلرار  السيل  كتابه 
 .زهارحدائق األ

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

منهج مشس الدين ابن مفلح األصويل يف كتابه "أصول الفقه": دراسة استقرائية حتليلية/  
السلمي. عبدالرمحن  القرى،    -مشاري  أم  جامعة  املكرمة:  م    2020هـ،    1442مكة 

 )ماجستري(. 
 

ــويل من خالل اجتهاداهتا الفقهية ــي هللا عنها األصــ ــة رضــ ــيلية :منهج عائشــ ــة أتصــ  /دراســ
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.حفيظة ربيع
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الفقه أصول  علم  يف  تطبيقية:  املقارن  املهذب  نظرية  دراسة  ودراستها:  ملسائله    /حترير 
 مج.  5م،  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الر د،  -.5ط -عبدالكرمي بن علي النملة.

 
األدلة الشرعية وما يلاق هبا )مصادر التشريع، النصوص الشرعية، العامة، واملتفق عليها،  

 والفرعية( 
 

األآلا والشبهة  القدمية  القياس  :ثيمةفة  مع  النص  را د    /مصادمة  بن   - السعيدان.وليد 
 م.  2019هـ،  1440الرايض: دار الصميعي، 

 
أبعاد الشخصية النبوية: دراسة أصولية يف تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم التشريعية  

والبشرية/   واخلربيوية  اخلشن.والتدبريية  العريب،    -حسد  االنتشار  هـ،   1441بريوت: 
 م.2020

 
تكريت: جامعة تكريت،    -ابن عادل رفيق.  /دراسة مقارنة  :ثر اللاظة يف اختالف الفقهاءأ

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
 

االجتهاد الفقهي واألصويل عند اإلمام جعفر الصادق رضي هللا عنه من منظور مقارن بن  
بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -حممد عبدهللا أمحد  وقي.  /وأهل االعتدال   أهل الغلو  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
عبدالقادر طاهر  : دراسة أصولية وتطبيقية فقهية.../  اإلمجاع ومكانته يف التشريع اإلسالمي

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الصومال: جامعة  رق إفريقيا،  -ة.ورمس
 

الشرعية/   األحكام  استنباط  وأثرها يف  الرفع  هلا حكم  اليت  املربوك األحاديث  عبدالفتاح 
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -الكاس .



26 
 

 
  - توفيق السمايل.  / الفقهي وأثره يف أتصيل أحكام اجلالية املسلمة يف بالد املهجراالحتياط  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض، 
 

 723أليب بكر حممد بن حممود السروي )ت  اختالف الصاابة والتابعن وسائر العلماء/  
اإلبراهيم. أنور  أمحد  ال  -هـ(؛ حتقيق  معهد  العربية،  القاهرة:  والدراسات  هـ،    1441بحوث 

 م )دكتوراه(.  2020
 

القاهرة: أصول للنشر،   -عبدالغين ادعيكل.  /االختالف يف العلة وأثره يف الفقه اإلسالمي
 م.  2020هـ،  1442

 هـ. 1440جامعة ابن طفيل،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 1442القـاهرة: دار العمَرـفاء،    -.حممود عـبد الرمحن عـبد املنعم /االختالف وأثره يف االجتهـاد
 م.  2020هـ، 
 

(  ـه  544ت  )   أصول االجتهاد يف املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي: القاضي عياض
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438مراكش: جامعة القاضي عياض،  -أمل الصويل.ا/ منوذجً 

 
العصر احلديث: الشيخ املهدي أصول االجتهاد والفتوى عند علماء الغرب اإلسالمي يف  

منوذجً  بوسامي.ا/  الوزاين  عياض،    -أمحد  القاضي  جامعة  م   2017هـ،    1438مراكش: 
 )دكتوراه(. 

 
العشرين/   القرن  الفقهية يف  األحكام  وأثرها يف  املصرية  ربيع.األعراف    - عبدهللا عاطف 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة، 
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 1442تونس: دار املالكية،  -.عماد علي األزرق  /ماحكاملآل يف اســـــــتنباط األ عمال فقه 
 م.  2020هـ، 

احلاجة إىل    هـ، وكانت بعنوان:  1440جامعة بريوت اإلسالمية،    -األصل: رسالة دكتوراه  
 .إعمال فقه املآل يف استنباط احلكم

 
بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -الفر ي.رامي أمحد  /اإلفتاء اللبناين بن املاضي واحلاضر

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
 

الذرائع/   وسد   االستاسان  بن  والتباين  االتفاق  عرنوس.أوجه  الدين  بدر  ايسر    - حممد 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
التخصــيص   ،اســتفتاء القلب  ى،تغري الفتو  ص،تتبع الرخ  ،الشــاذ  ىالفتو أصــولية:  حبوث  

 1438الرايض: دار الصــميعي،  -وليد بن علي احلســد.صــلى هللا عليه وســلم/    بفعل النب
 م.  2017هـ، 
 

بريوت: جامعة  -.أمحد نذير قشـــــالنل/  جتزؤ االجتهاد وأثره يف ختريج الفروع على األصــــو 
 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441بريوت اإلسالمية، 

 
القاهرة: اخلزانة    -حسناء اخلسوي.  /حتقيق املناط: احلاجة  ليه ومن يقوم به يف الواقع املعاصر

 م. 2020هـ،  1442األزهرية، 
 

يعقوب بن عبدالوهاب  : دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية/  صولينالتخريج عند الفقهاء واأل 
 .ص 368م،  2019هـ،  1441الرايض: مكتبة الر د،  -.7ط -الباحسد.
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االختالف/   لفقه  أتصيلية  مقاربة  املخالف:  مع  الطاليب.التعامل  املؤلف،    -إحيا  أغادير: 
 م. 2020هـ،  1442

 
بريدة: جامعة  -ايسـر بن حسـد العواجي. /الثواب والعقاب عند األصـولين: مجًعا ودراسـة

 م )ماجستري(.  2020هـ،   1442القصيم، 
 

بريوت: جــامعــة   -.عمــاد علي األزرق  /اســـــــــــتنبـاط احلكماحلـاجـة  ىل  عمـال فقـه املـآل يف  
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت اإلسالمية، 

 
حممد حيىي بن حممد املختار    /حسام العدل واإلنصاف القاطع لكل مبتدع ابتباع األعراف 

الشريعة، أغادير: كلية  -هـ(؛ حتقيق حممد اإلدريسي الطاهري. 1330الواليت الشنقيطي )ت 
 م. 2020هـ،  1442

 
بريوت: جامعة بريوت  -.عبدالرمحن حيىي احلايف /احلقيقة واجملاز وأثره يف االســتدالل الفقهي

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439اإلسالمية، 
 

به والفتوى  املشهور  بغري  العمل  اجلابري    / حكم  الَعمريي  سعيد  بن  عبدهللا  القاسم  أليب 
 م  2020هـ،   1441املغرب،    -هـ(؛ حتقيق صهيب بن أمحد مصباح.  1178املكناسي )ت  

 
تطبيقية دراسة أتصيلية  املالكية:  عند  الذرائع  الواحد  ذا خالف سد   العريب    / خرب  حممد 

هـ،   1441والية الوادي، اجلزائر: جامعة الوادي، خمرب الدراسات الفقهية والقضائية،    -ببوش.
 ص. 243م،  2020

 
الشارقة:    -مي حممد احلقان.  /تصو ر املسائل وأثره يف اضطراب الفتوى املعاصر اخلط ُ يف  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة الشارقة، 
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الرايض: مكتبة الر د،    -.3ط  -عبدالكرمي بن علي النملة.  / اخلالف اللفظي عند األصولين

 مج. 2م،  2018هـ،  1439
 
الرايض: مكتبــة   -.4ط  -.علي النملــةبن  الكرمي  عبــد  /ثبـاهتـا ابلقيـاس لرخص الشـــــــــــرعيـة و ا

  م.  2017هـ،  1438الر د، 
 

ــاري )ت بـعد   /رســـــــــــاـلة يف  تـيان امـل مور ـبه على وجـه حممـد بن محزة اآلـيديين الكوزل حصــــــــــــ
 .دراسة وحتقيق حممد طه محدون ،هـ(  1121

 )املأمور به من األجزاء، يف الفقه(
 م( 2019هـ،    1440)  58للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  نشرت يف جملة سر  من رأى  

 
دراسة وحتقيق    ؛هــــــ(  970بن جنيم احلنفي )ت بن إبراهيم  زين الدين  /رسالة يف االستصااب

 .وليد سرحان فاضل
 م( 2017هـ،    1438)  49يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  نشرت  

 
حتقيق حلسن هـ(؛    885حممد بن فرامرز، الشهري مبال خسرو )ت    / االجتهاد رسالة يف أصول  

 م.  2021هـ،  1442؟: احملقق،  -الرحايل.
 

هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /رفع املالم عن األئمة األعالم
 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار العاصمة،   -. 3ط -بن أمحد اجلميزي.

 ( فيه أسباب اختالف أعالم األمة يف بعض فروع مسائل الفقه اإلسالميذكر )
 

  - سيدي حممد سامل اببوزيد.   / الذرائع وتطبيقاته يف فقه اجلالية املسلمة ببالد املهجر  سد  
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438مراكش: جامعة القاضي عياض، 
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 -يعقوب بن عبدالوهاب الباحسد.عند املناطقة واألصولين/    طرق االستدالل ومقدماهتا

 ص.  334م،  2019هـ،  1420الرايض: مكتبة الر د،  -.6ط
 

 756 )ت  علي بن عبد الكايف الســـبكي /العام املخصــوص والعام الذي أريد به اخلصــوص
 .رأفت لؤي آل فرج؛ حتقيق هــ(

 م(2018هـ،    1439)  1/17ع    9ل، مج  نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املوص
يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  وبتحقيق مولود جاسم مطر، نشر  

 م( 2017هـ،  1438) 49
 

  - .حممد حسن أبو غلوس  /دراسة أتصيلية تطبيقية:  العدول عن األصل يف الفتاوى املعاصر 
 م.  2020هـ،  1441دمشق: مؤسسة الرسالة، 

 
مسقط: مكتبة االستقامة،    -سفيان بن حممد الرا دي.غاية اإلرشاد  ىل شروط االجتهاد/  

 م. 2020هـ،  1440
 

  1442الرايض: العبيكان للنشر،    -عبدهللا بن حممد آل خند.  /الفتوى يف الشريعة اإلسالمية
 م.  2021هـ، 
 

قاهرة: دار الســــــالم، ال -.عبدالرقيب صــــــاحل الشــــــامي / وتفعياًل صـــــياًل فقه مراتب االعمال أت
 ص. 192م،  2020هـ،   1441

 )املوازنة بد املصاحل واملفاسد، تنزيل األحكام على الوقائع..(
 

املنوفية: جامعة املنوفية،    - ريف حممد عليوة.  /فلسفة اخلالف الفقهي وأتثره ابلتقنية احلديثة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
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  / صيلية تطبيقيةوأثرمها يف فقه األقليات املسلمة: دراسة أتالقطع والظن عند األصولين  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مراكش: جامعة القاضي عياض،  -عبدالسالم الرحيوي.
 

  - حنان محزة الزبيدي.  /القواعد األصولية عند املالكية يف مباحث القياس: مجًعا ودراسة
 )ماجستري(. م  2020هـ،  1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
 .مرضي بن مشوح العنزي /دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية : القول مبا مل يسبق به قول

-161  ص   م(  2019هـ،    1440)  42نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  
195 . 
 

 - ايمسد حممد خالد منصور.قول الصاايب فيما ال اال للرأي فيه: دراسة أصولية تطبيقية/  
 م   2020هـ،  1442؟، 

 هـ. 1442اجلامعة األردنية،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

  1335ت  )محد السقاف  أعلوي بن    /جياب االجتهاد على العوام  فهام على  كبح كاسد األ 
 . دراسة وحتقيق حممد حممود حممد (؛هـ

 م( 2018هـ،    1439)  57نشر يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  
 

األ عند  عليها  والداللة  أت  :صوليناملاهية  تطبيقيةدراسة  دمشق:    -إميان محوش.  /صيلية 
    م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة دمشق، كلية الشريعة، 

 
 -.عـبدالكرمي بن محود التوجيري /حكمـه وتطبيـقاـته:  يف البـلد  فـتاء وعمالً  املشـــــــــــهورالـفة  خمـ 

 م. 2020هـ،  1442الرايض: دار الصميعي، 
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الرايض: جامعة    -أمحد بن عبدالرمحن الر يد.مراعا  اخلالف يف الفتوى أتصياًل وتطبيًقا/  
 م.  2020هـ،  1442اإلمام، مركز التميز البحثي، 

 
مقتضى األحكام  مراعا   استنباط  يف  وأثرها  ضوء :  احلال  يف  تطبيقية  أتصيلية  دراسة 

هـ،   1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -.جعفر سعيد بوضية   /املستجدات الفقهية
 م )دكتوراه(.  2019

 
دالالت األلفاظ    : للزركشي  " البار احمليا"مسائل اإلمجاع األصولية اليت وردت يف كتاب 

    م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،   -سعد فيصل العليوي.ا/ أمنوذجً 
 

القاهرة: جامعة    -أمحد عبداملرضي علي.  / مسائل اإلحلاق عند األصولين: دراسة تطبيقية
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442األزهر، 

 
املنصورة: دار    -أحالم محود الطريي.األصولين/  املسائل املتعلقة حبجية خرب الواحد عند  

 م. 2019هـ،  1440اللؤلؤة، 
 

هـ(؛ تعليق وعناية حممد يسري   1398مصطفى زيد )ت  اإلسالمي/  املصلاة يف التشريع  
 م.  2017هـ،  1438القاهرة: دار اليسر،  -إبراهيم.

 
 موط  اإلمام مالك.صولية تطبيقية على أدراسة :  صولينمفهوم الشرط عند األ

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

دمشـق: دار  -فتحي الدريين. /املناهج األصـولية يف االجتهاد ابلرأي يف التشـريع اإلسـالمي
 م. 2020هـ،  1441الرسالة، 
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األ بن  الرتجيح  فيها  مناهج  املختلف  الفقهية  املسائل  يف  املالكية:  دلة  عند  وتطبيقاهتا 
عبدالرب   البن  وتطبيقية  : اأمنوذجً   االستذكار  نظرية  محيد.  /دراسة  العريب  مراكش:    -أيت 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة القاضي عياض، 

 
ابن بشري من خالل كتابه  ا التوجيه"التنبيه  ملنهج االجتهادي عند  هشام "/  على مبادئ 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة بريوت اإلسالمية، بريوت:  -.حممد علي التائب
 هـ(  536بعد  ، ت أبو الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشري التنوخي املهدوي)

 
دلة  دفع التعارض بن األ   يف   هـ(   1307  )تي  الطيب القنوج  أيب مام  لل   صويل املنهج األ

 ي".دلة البخار أحلل  يعون البار " كتابه  يف 
 هـ،... 1439جامعة األزهر ابلقاهرة، حتقيقه يف 

 
دراسة  :  وطاركتاب نيل األ  دلة يف دفع ظاهر التعارض بن األ  يف  مام الشوكاينمنهج اإل

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

 
 /الفقهيةموقف األصولين من ترك النب صلى هللا علية وسلم لألفعال وأثره يف الفروع  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -إبراهيم محود العبودي.
 

الكويت:   -مطلق جاسر اجلاسر.  /نظرية تغري الفتوى وتطبيقاهتا يف فقه الصريفة اإلسالمية
 ص. 328م،  2017هـ،  1438مؤسسة اجلديد النافع للنشر، 

 
 األحكام الشرعية وما يتفرع منها

 

 /دراســـــة أصـــــولية ومقاصـــــدية  :اعتبار أحوال املكلفن يف اختالف أحكام التصـــــرفاتأثر  
 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -هشام قرقوري.
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ايسر أبو  األصول الفقهية يف سور  احلجرات: دراسة موضوعية وتطبيقية: احلكم الشرعي/  

 (. ماجستريم )رسالة  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -.عبدهللا دهب
 

عون  "تطبيق على كتابه    :هــــــ(1329)ت  ختريج الفروع على األصول عند العظيم آابدي
ــنن أيب داوود ــرح سـ ــرعي واألدلة  "املعبود شـ ــةمجعً   :يف مباحث احلكم الشـ عمران   /ا ودراسـ

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.سامل بن عيسى
 

بناء على الكتاب والســنة وما صــح من   الفقهية وحاالهتا وضــوابطها التفصــيل يف األحكام
ــ(  1435)ت   النملةبن علي عبدالكرمي الدليل/   ــ،  1441الرايض: مكتبة الر د،  -.هــــــــ هــــــــ
  م.  2020

 
 -.نبيلة كمال عرقجي  /دراســـة حتليلية  :ثبوت احلكم يف األصـــل وأثره عند علماء األصـــول

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 
 
  /مقارنة مع القانون الليب   ،دارســـــة أتصـــــيلية تطبيقية :حلق الواجب بن الفتوى والقضـــــاءا

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.حممد حسن علوان
 

الكويت:    -عبدالرمحن إبراهيم اخلراز.  /الضوابا األصولية يف ابيب احلكم الشرعي والدالالت
 م.  2020هـ،  1442دار الظاهرية، 

 هـ 1441اجلامعة األردنية،  -رسالة دكتوراه األصل: 
 

عوارض األهلية وأثرها على التكليف بن الشريعة والقانون اللبناين وقرارات احملاكم الشرعية 
لبنان يف  مروان حسن.  /السنية  اإلسالمية،    -إمساعيل  بريوت  جامعة  هـ،   1438بريوت: 

 م )ماجستري(. 2017
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الحقة  ال وال  واأل   :سابقة  الشرعي  االجتماعياحلكم  ام ان.  /ثر  حممد  زايد    - يخنا 

 م.  2019هـ،  1440نواكشوط: دار اإلسراء، 
 

  : هـ( يف كتابه التفريع   378ت  مام ابن اجلالب املالكي )اإل  دمباحث احلكم الشرعي عن
م    2020هـ،    1441تكريت: جامعة تكريت،    -ندى مخيس حسن.  /صولية مقارنةأدراسة  

 )دكتوراه(. 
 

الدوحة: جامعة    -فاطمة طارق خضر.  /مراتب الواجب وتزامحها: دراسة أتصيلية تطبيقية
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441قطر، 

 
 القواعد األصولية

 

األصولية ابلقواعد  العمل  عن  تطبيقية  : العدول  أتصيلية  فرحان إ  /دراسة  موسى    -.ميان 
 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت، 

 
وتطبيق أتصيل  األصولية:  هللا  / القواعد  ضيف  دار    -. 2ط  -الشوابكة.  عدانن  عم ان: 

 م. 2019هـ،  1440النفائس، 
 
عبداهلل   / : دراسة مقارنة ابلقانون الكوييتلقواعد األصولية اخلاصة ابجلناايت والعقوابتا

 )ماجستري(.م  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -.را د احلجيالن
 

مباحث   يف  املالكية  عند  األصولية  وتطبيًقاالقواعد  ودراسة  مجًعا  عادل   /النسخ:  هتاين 
 م. )ماجستري(. 2020هـ،   1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.ابمطرف
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وتطبيقاهتا  ا بن  سااق  خليل  للشيخ  التوضيح  من كتاب  املستخرجة  األصولية  لقواعد 
 م )دكتوراه(.   2017هـ،    1438مراكش: جامعة القاضي عياض،    -سبيعي.يوسف    /الفقهية

 
 -ليلى فواز علي.ية/  دراسة أتصيلية تطبيق:  حزابصولية املستنبطة من سور  األالقواعد األ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 
: مجع وتوثيق ودراسة على  آلاثر البن حزمابلقواعد األصولية املستنبطة من كتاب احمللى  ا

 م )ماجستري(.   2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -عزت  حاتة كرار.كتاب املعامالت/  
 

  " شرح كتاب التلقن  روضة املستبن يف "صولية املستنبطة واملنصوصة من كتاب  القواعد األ
 هـ[.  662]ت  ياملالك  يبن بزيز  التونس ال

 ...  م، 2019هـ،  1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  دراسته
 

الدمام:   -حممد بن سعيد بمقنة الشهراين.األدلة/  قواعد    :صولية وتطبيقاهتا الدعويةالقواعد األ
 م.  2018هـ،  1439مكتبة املتنيب، 

 
األصـــولية وتطبيقاهتا عند اإلمام ابن بزيز  التونســـي من كتاب روضـــة املســـتبن يف القواعد 

بريوت: جامعة بريوت   -.مصــطفى ســليمان احلاج أمحد  /مجعاً ودراســة  :شــرح كتاب التلقن
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
 )ت  للزجناين   "صول "ختريج الفروع على األ  صولية وربا الفروع هبا من كتابالقواعد األ

 هـ(.  656
 ...  م، 2019هـ،  1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  دراسته
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مكة املكرمة: دار طيبة    -عبدهللا بن صاحل منكابو.  /املختصر يف القواعد األصولية وتطبيقاهتا
 م. 2020هـ،  1442اخلضراء، 

 
القاهرة:  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم.  /ةمنهجية التفكري العلمي يف ضــوء القواعد األصــولي

 م. 2020هـ،   1442مفكرون الدولية للنشر، 
 

 القواعد الفقهية

 

احلنابلة عند  الفقهية  القواعد  يف  الشريعة  مقاصد  اجلهي ِّ   /أثر  يوسف  الكويت:    -م. خالد 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442جامعة الكويت، 

 
  - .صادق  مسر مسري  /الشريعة اإلسالمية والقانون املدينضطرار يف القواعد الفقهية بن  اال

  م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار الفكر والقانون، 
 
ــياًل   :مهاله وىل من  أعمال الكالم   الرايض؛ الدمام:  -.عبدالعزيز حممد العويد  ا/ وتقعيدً أتصـ

  )قاعدة فقهية( م. 2017هـ،  1438دار ابن اجلوزي، 
 

 914أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي )ت   يضاح املسالك  ىل قواعد اإلمام مالك/  
 م. 2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -أمحد بوطاهر اخلطايب.هـ(؛ حتقيق 

 
ــاء العلمي للقواعـــد الفقهيـــة/   الرايض: اجلمعيــــة   -.عبــــدالعزيز حممــــد بن إبراهيم العويــــدالبنـ

 م.  2020هـ،  1442، دار التحبريالفقهية السعودية: 
 

 - رايض منصور اخلليفي.للمعامالت املالية وتطبيقاهتا املعاصر /    التجديد يف القواعد الفقهية
 . م 2020هـ،  1441الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب؛ الرايض: الرتاث الذهيب، 

 تفسري اإلهباج. يليه: خمتصر املنهاج مع 
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الفقهية القواعد  البهية يف  بن غائب.  /التافة  بن سعيد  دار    -عبدالعزيز  مكتبة  ]دمشق: 

  م. 2018هـ،  1439البيان[، 
 

الفقهية/   القواعد  الربا دي.تطبيقات  انصر  بن  الصاعد  -زهران  اجليل  مكتبة  ،  مسقط: 
 )عدة أجزاء. ستة أو أكثر(.  م 2019هـ،  1440

 
التقعيد الفقهي وأثره يف ترشيد اجلدل بن الفقهاء من خالل كتاب شرح التلقن للمام  

 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1441مراكش: جامعة القاضي عياض،    -حممد مكاوي.   /املازري
 

وحرره سامل بن محد  ؛ اعتىن به  مصطفى بن كرامة هللا خمدوم  /شرح القواعد الفقهية الكربى
 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار الظاهرية،  -.القحطاين، أمحد بن عادل الكس ار

 
 1305حممود بن حممد نسيب احلمزاوي )ت    /الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية

 م 2021هـ،    1442القاهرة: دار النبالء: زاد الراوي،    -هـ(؛ حتقيق عارف بن مزيد السحيمي.
 
زكراي حافظ املولوي حممد    /وتطبيقاهتا الفقهية املعاصر   "املنافع هلا حكم األعيان"اعد   ق

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -هللا.
 

: دراســـــــة نظرية تطبيقية على القواعد اخلمس األمهات وما تفرع عنها قواعد الفقه الكلية
 م؟ 2020هـ،  1442القاهرة: دار هنضة مصر،  -. وقي عالم من قواعد/

 
 /القواعد الفقهية: القواعد الســت الكربى ومجلة من القواعد الفقهية والقضــائية الصــغرى

 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -يزيد بن عبدالرمحن الفياض.
 مقرر أكادميي على طريقة السؤال واجلواب مع تطبيقات وتدريبات. 
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املتعلقة ابلبينة الفقهية  املنيا،    -أمحد حممود عثمان.: مجًعا ودراسة/  القواعد  املنيا: جامعة 

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441
 

 -عبـداجمليـد اجلوزجـاين. /القواعـد الفقهيـة املســـــــــــتخرجـة من كتـاب اهلـداـية للمـام املرغينـاين
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 

 
بريوت:    -عبداملوىل حسن احلجريي.  /الفقهية من كتاب االختيار لتعليل املختارالقواعد  

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة بريوت اإلسالمية،  
 

 - رضوان الَقْصباوي.اإلسالمي/  ثرها يف ترشيد اخلالف بن فقهاء الغرب  أالقواعد الفقهية و 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
مصطفى    /ةمجعاً ودراس :  القواعد الفقهية وتطبيقاهتا عند املالكية من خالل كتاب التوضيح 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.عبد الرازق ابلرازق 
 

الفقهية وتطبيقاهتا  الفقهية  املطريي.  /القواعد  را د  بن  املطريي، سامل  عايض  بن    -حمسن 
  م. 2019هـ،  1440: دار الكتاب اجلامعي، ]الرايض[

 
من كتاب   وتطبيقاهتا  الفقهية  العناية"القواعد  ابب  القاري  "فتح  علي  يوسف    /ملال 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -القادري.
 

الشارقة: جامعة الشارقة،    -جاسم بن حممد الزعايب.  /الطبعي وتطبيقاهتا الفقهيةقواعد الوازع  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
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وري الشافعي )ت نم أمحد أبو الفضل بن عبدالشكور الس ِّ كفاية الطالب يف القواعد الفقهية/  
 1442ابن عباس،  املنصورة: دار    -هـ(؛ بعناية فرمان هدايت بن مروادي اإلندونيسي.  1409
 م؟  2020هـ، 
 

التابعن: مجًعا ودراسة الفقهية عند  السلمي.  /الكليات  بنت زيدان  املكرمة:    -سارة  مكة 
 مج )ماجستري(. 2م،  2020هـ،   1442جامعة أم القرى، 

 
عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت     /خمتصر القواعد الفقهية يف املذهب الشافعي للزركشي

م،   2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق أمحد فريد املزيدي.  هـ(؛  973
 ص. 448
 

أمحد اجلوهري حممد   /امللاة اجلوهرية شرح املسكة الكوثرية يف نظم أمهات القواعد الفقهية
 م؟  2019هـ،  1440القاهرة: أصول للنشر،  -عبداجلواد.

 
أب الفقهية  للقواعد  نظم شامل  ابملثال:  الفقهاء املنجد   مذاهب  ببيان  العناية  مع  مثلتها 

اإلسكندرية: الدار    -نظم و رح أنور صاحل أبو زيد.  /األربعة يف حنو مخسن بيًتا مع شرحها
 م؟  2020هـ،  1441العاملية للنشر، 

 
ــة القواعــد الفقهيــة/    - .عبــدالعزيز حممــد بن إبراهيم العويــداملنهج العلمي لباــث ودراســــــــــ

 م.  2020هـ،  1442، دار التحبريالرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: 
 

 رح أنور صاحل أبو    /نسائم احلرم الندية على الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية لألهدل
 م.  2020هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -زيد.
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هـ( يف    914د بن حيىي الونشريسي )ت  نظم القواعد الفقهية اليت نثرها اإلمام العالمة أمح
احلسن حممد عبدالسالم   /كتابه املسمى " يضاح املسالك  ىل قواعد مذهب اإلمام مالك"

 م.  2020هـ،  1442الدار البيضاء: دار املذهب،  -السعيدي.
 يليه له: نظم القواعد الكلية.

 
 املقاصد الشرعية

 

  - حممد عبدالعزيز حممد.: دراسة حتليلية نقدية/  لدى فكر طه جابر العلواين  ياالجتاه املقاصد
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441،  املنصورة: جامعة املنصورة 

 
ــول املذهب املالكيأ ــرعية يف أصـ ــد الشـ ــة نظرية وتطبيقة :ثر مراعا  املقاصـ الطالب  /دراسـ

 م. 2020هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -.ولد اجملتىب الشنقيطي
 

 1442تونس: دار املالكية،    -عبدالكرمي بناين.االجتهاد املقاصدي عند مالكية األندلس/  
 م.  2020هـ، 

 ملحق: تراجم بعض أعالم مالكية األندلس ممن ا تهروا ابلرأي والنظر. 
 

 م.   2020هـ،    1441بريوت: دار روافد،    - حيدر حب هللا.االجتهاد املقاصدي واملناطي/  
 

برانمج قائم على مقاصد الشريعة اإلسالمية لتنمية الوعي ابلقضااي الفقهية املعاصر  لطالب 
بعد األساسي بسلطنة ُعمان/   البوسعيدي.أعبدهللا بن  التعليم ما  املنصورة: جامعة    -محد 

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439املنصورة، 
 

يف   اإلسالميةدروس  الشريعة  عبداهلادي.  /مقاصد  املطبوعات    -جابر  دار  اإلسكندرية: 
 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 
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مكة املكرمة:  -هاين بن عبدهللا اجلبري. /منت يف املقاصـــــد :الدليل املوجز  ىل علم املقاصـــــد
 م. 2021هـ،  1442دار طيبة اخلضراء، 

 
الرابط:   -.حممد املنتار /االجتهاديطرق معرفة مقاصد الشريعة وضوابا  عماهلا يف النظر 

 ص.  412م،  2020هـ،  1441الرابطة احملمدية للعلماء، 
 

الشارقة: جامعة الشارقة،   -عبود سعيد سحنون.  /دراسة أتصيلية  :  الفروق يف فن املقاصد
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
يف   قراء   التوسع:  و راد   احلصر  منطق  بن  املقاصدي  املقاصد  الفكر  جتديد  دعاوى 

الطاسة.  /الضرورية عياض،    -عبدهللا  القاضي  جامعة  م   2020هـ،    1441مراكش: 
 )دكتوراه(. 

 
علي أمحو حسن   /قاعد : "األمور مبقاصدها" وأثرها يف استنباط أحكام اجلالية املسلمة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مراكش: جامعة القاضي عياض،  -أيت.
 

 ص. 21وليد بن فهد الودعان،  /غنية القاصد لعلم املقاصد:  املقاصدمنت يف 
 هـ.  14/8/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
 1441املنيا: جامعة املنيا،    -أماين ُجيل توفيق.  /املقاصد التاسينية: دراسة أصولية تطبيقية

 (. دكتوراهم ) 2020هـ، 
 

اإلعمال   بن  الشرعية  واملعاصر املقاصد  احلديثة  الدراسات  يف  وإعداد   /واإلمهال  حترير 
 م.  2020هـ،  1442؟: هيئة علماء املسلمد يف العراق،   -القسم العلمي يف اهليئة.
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و  الشرعية  يف أاملقاصد  من خالل سورتاأل  ثرها  والنور  حكام  املنعم    / النساء  عبد  زينب 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.حممد

 وهكذا رمبا يف سور أخرى..
 

دراسة أتصيلية    :اإلسالمية عند اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقدسيمقاصد الشريعة  
 م )دكتوراه(.   2021هـ،    1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -. رمي عبدهللا اللهييب  /ةتطبيقي

 
وأثرها يف   اإلسالمية  الشريعة  تطبيقيةمقاصد  دراسة  األحكام:  وترجيح  أمحد    /االجتهاد 

ص )األصل: رسالة    711م،    2018هـ،    1439الرايض: مكتبة الر د،    -عبداجمليد مكي.
 جامعية(. 

 
اإلسكندرية: دار املطبوعات   -فايز حسد.  /املقاصد يف الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة

 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 
 

جدة: دار األوراق،    -يوسف أمحد البدوي.  /كتاب املوافقات: دراسة حتليليةاملقاصد من  
 م. 2020هـ،  1442

 
 /مكم  الت املقاصد الشرعية: دراسة أتصيلية تطبيقية على بعض املسائل الفقهية املعاصر 

م. )أصله رسالة    2021هـ،    1442،  مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء   -أمحد بن حممد رفيع.
 جامعية(. 
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 العبادات
 

 العبادات )عام( 
 

واجلنائز والزكا  واحلج  والصوم  والصال   الطهارات  النظام:  بشرح جوهر  األانم    / حتاف 
ضييب، عممان: مكتبة  امل  -هـ(؛ حتقيق صالح الوهييب.  1438اخلروصي )ت    سعيد بن خلف

 ص.  462م،  2017هـ،  1438، ستقامةوتسجيالت روائع نور اال
 

دراسة أتصيلية    يف استنباط األحكام الفقهية:  الداللة الناوية حلروف العطف واجلر  أثر  
مسقط: جامعة    -.الرحمي  فيصل بن سعيد  وتطبيقية على فروع فقه العبادات عند اإلابضية/

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439السلطان قابوس، 
 

القاهرة:   -رفيدة أمري البنا.  /فقهية معاصر دراسة  :  فقه العبادات  حكام االستثنائية يف األ
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 

 
القاهرة:   -فراس حممد املقدامي.  /دراسة مقارنة  :اإلسالمي  ه أحكام عبادات السجن يف الفق

 م. 2020هـ،  1442املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية، 
 

يف  السكري  مبرض  املتعلقة  اهلمامي.العبادات/    األحكام  مبارك  بن  دار    - أمحد  الرايض: 
 م. 2020هـ،  1442الصميعي، 

 
  ( هـ  443  ت)االختيارات الفقهية للمام أيب  سااق  براهيم بن حسن املالكي التونسي  

العبادات ودراسة  : يف  الدرويش  /مجعاً  الطاهر  اإلسالمية،    -.خليل  اجلامعة  املنورة:  املدينة 
 )ماجستري(.م  2020هـ،  1442
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نظم يعقوب يوسف أرجوز  يف العبادات من كتاب "دليل الطالب" يف الفقه ملرعي احلنبلي/  
 م. 2020هـ،  1442الكويت: الناظم،   -الغنيم.

 
  - هـ(؛ حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.  786أكمل الدين حممد بن حممد البابريت )ت    / اإلرشاد

 . م 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان، 
 )يف العبادات على مذهب احلنفية(

 
وي الشنقيطي )ت    /خضريزهري على منت األاأل حممد )النابغة( بن عمر )أو أعمر( الَقال 

 1441نواكشوط: دار جسور عبدالعزيز،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن إبراهيم بن عبدات.  1245
 م.  2020هـ، 

صاحل  وال يكون املقصود ابألزهري ")هكذا وردت املعلومات على غالف الكتاب، ومل أره،  
ي"، وإن كان له  رح على خمتصر األخضري يف العبادات على مذهب زهر عبدالسميع اآليب األ
 هـ( 1335مالك، فقد تويف عام 

 
عثمان  أسباب اختالف هيئات الفتوى املعاصر : العبادات أمنوذًجا: دراسة فقهية مقارنة/  

 م )ماجستري(.   2020هـ،    1441معة الكويت،  الكويت: جا  - ريف حممد رسول العوضي.
 

  1441دمشق: دار سعد الدين،    -أمحد عبدامللك السعدي.األمر النديب وأثره يف العبادات/  
 م.  2020هـ، 
 
الرايض: النا ر املتميز،    -.عقيل أمحد العقيلي  /لتبصري يف معرفة الفجر الصادق املستطري ا

 م. 2020هـ،  1442
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قسم    :ترتيب الشرائع  كتابه بدائع الصنائع يف   يف   صول عند الكاسايناألختريج الفروع على  
هـ،   1441مكتبة اإلمام الذهيب؛ الرايض: الرتاث الذهيب،    -بندر مناحي العريج.  /العبادات
 ص. 425م،  2020

 
هـ(؛ تعليق حممد   1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت  /الثمار اليانعة يف الرايض البديعة

 ص.   256م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -التلوي.بدر الدين 
حملمد بن سليمان حسب هللا املكي، يف العقيدة والعبادات     رح على كتاب الرايض البديعة

 على املذهب الشافعي.
 

 1442اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،    -مليكة بوجدادي.  /حكم النيابة يف العبادات 
 م.  2020هـ، 
 

تصاياها وترجياها وما    ":اية األخيارفك" فات اإلمام النووي اليت أوردها احلصين يف  خال 
 1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -عبود علي حسن.  /قسم العبادات  :ج عليهاخير  
 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

عثمان بن يعقوب الكَماخي اإلسالمبويل سل م الفالح كاشًفا غموض مذن ب نور اإليضاح/ 
العيساوي.  1171)ت   ها م  عبداحلميد  حتقيق  الصاحل،    -هـ(؛  دار  هـ،    1441القاهرة: 

 م.  2020
هـ، وهو يف العبادات،   1069)منت نور اإليضاح وجناة األرواح/ حسن بن عم ار الشرنباليل، ت  

 حلنفي(الفقه ا
 

داود  دراسة أصولية فقهية مقارنة/    ضوابا الصاة والفساد يف فقه العبادات عند اإلابضية:
 م. 2017هـ،  1438مسقط: جامعة السلطان قابوس،  -الوارجالين. بن عمر
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العقل والرشد يف شرح نظم مقدمة ابن رشد يف فقه العبادات على مذهب اإلمام مالك/  
بن حممد   الدين محاد  السوقي )ت  زين  األنصاري  بشري عثمان   1423الصاحل  هـ(؛ حتقيق 

العاملية،    -حممد. حممود كعت  احلاج  جامعة  مكمل   2020هـ،    1442النيجر:  )حبث  م 
 للماجستري(.

 
دراسة    ؛ هـ(  1025  ت بعدمرمي املديوين )حممد بن  حممد بن    /فتح اجلليل يف أدوية العليل

عطوش.  وحتقيق جامعة  -عبدالغفور  عياض،    مراكش:  م    2019هـ،    1441القاضي 
 )دكتوراه(. 

 ) رح منظومة أيب زيد الرقعي يف العبادات(
  2020هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ايسر بن عبدهللا الساعدي. تحقيقبو 

 م )ماجستري(. 
 من  روط الصالة إىل هناية العبادات.

 هـ.  1014وقيَّد وفاة املؤلف مبا بعد 
 

العبادات: مجًعا ودراسة الرايض:    -خالد بن عايض آل فهاد.   /الفروق الفقهية يف نوازل 
 م. )األصل: رسالة جامعية(.  2019هـ،  1440النا ر املتميز، 

 
ودراسة مجًعا  األحكام:  أحاديث  يف  وتطبيقاهتا  العبادات  يف  املقاصدية  عائشة    /القواعد 

السعوي. ا  -عبدهللا  أم  جامعة  املكرمة:  الشريعة،  مكة  م    2020هـ،    1441لقرى، كلية 
 )دكتوراه(. 

 
الكويت: دار الظاهرية،    -عبدالرزاق عبدالعزيز احلسيين.سفينة النجا/  كشف الدجى بشرح  

 م. 2020هـ،  1442
 .يف الطهارة والصالة واجلنائز والزكاة والصيام ، رح ملنت سفينة النجا يف الفقه الشافعي
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اليمن: دار كنوز   -.أيب عبدالرمحن حيىي بن علي احلهُجوري اموع كتب ورسائل وفتاوى...
 م. 2019هـ،  1440اإلسالم، 

 : الفقه، ويتضمن: 1مج
 تدوين الفائدة يف تفسري آية الوضوء من سورة املائدة. 

 أحكام التيمم. 
 قيام الليل.

 أحكام اجلمعة.  
 

هـ(؛ اعتىن به    1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت    /مراقي الفالح شرح نور اإليضاح
 ص. 640م،  2020هـ،  1442إستانبول: دار الشفاء،  - عبدهللا آجار.

 وهو يف العبادات، الفقه احلنفي.
 

اخلالف وطال حوهلا  اجلدل  عليها  العبادات كثر  يف  فقهية  زايرة.  /مسائل  أمحد    - عمار 
 وراه(. م )دكت 2020هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت، 

 
مجًعا   :املسائل الفقهي ة املبني ة على النصوص املختلف يف بقائها على العموم يف العبادات

ساغو  /ودراسة اإلسالمية،    -.كسما  يخ  اجلامعة  املنورة:  م   2020هـ،    1442املدينة 
 )دكتوراه(. 

 
دار  إستانبول:    -هـ(.  1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت    /املفتاح شرح نور اإليضاح

 ص.  376م،  2017هـ،  1438الشفاء، 
 يليه: منحة الفتاح تكملة نور اإليضاح يف الزكاة واحلج/ أبو زيد  ليب.
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 الطهار 

 )ينظر أيًضا: الصال ، ففيها مسائل يف الطهار  حُبثت مع الصال (
 

أمحد أليب عبدهللا حممد بن  /تقرير الدليل الواضح املعلوم على جواز النسخ يف كاغد الروم
الكويت:    -هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  842بن مرزوق احلفيد التلمساين )ت  

 م.  2020هـ،  1441جملة الوعي اإلسالمي، 
 (للكتابة عليه )يف طهارة الورق الذي يصنع يف الغرب 

 
القل   العينن يف مساحة ظرف  دراسة    ؛هـ(  999)ت    الشنشوريعبدهللا بن حممد    /تنقر  

 . حممد رايض احلمريي وحتقيق
  2019هـ،    1440)  15نشر يف جملة امللوية للدراسات اآلاثرية والتارخيية، جامعة سامراء ع

 .276-227 م(، ص
 

 1438السـعودية: املؤلف،  -.ضـة اجلهينيعبدالعزيز عو  خمتصـر أحكام الطهار  يف اإلسـالم/
 م.  2017هـ، 
 

الرايض:    - ذا بنت فيصل العبداملنعم.  /الفقه الطب املعاصرخمتصر أحكام طهار  املريض يف  
 م.  2020هـ،  1442دار العقيدة، 

 
عيسى بن   /مسائل يف الطهار  عل ل الفقهاء حكمها أبمر طب ومقارنتها ابلطب احلديث

 م. 2018هـ،  1440الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -سليمان العيسى.
 

 الصال 

 

 ص. 138دبي ان بن حممد الدبي ان، أحكام حتية املسجد/ 
 هـ.  3/8/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
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منهل /  كتااب الطهار  والصــــــــال  منوذجاً :  االختيارات الفقهية للمام الغزايل يف كتابه الوجيز

 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -ن.عبدالعزيز رمضا
 
األ  خمد   صالح  بعض  وجوه  عن  الدر  سفار  بن    /املختار  رات  اجلربيت  إحسن  )ت براهيم 

 .حممد علي بطي دراسة وحتقيق (؛هـ1188
 )عن واجبات الصالة يف الفقه احلنفي(

م(    2017هـ،    1438)  10ع  1نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج
 . 378-349 ص
 

 1442بريوت: دار ابن حزم،    -املختار بن العريب مؤمن.  /اإلمام يف فضل اإلمامة وفقه اإلمام
 م.  2020هـ، 

 مسائل فقهية هامة على ضوء فقه األئمة األربعة ال يستغين عنها إمام الصلوات اخلمس.
 

القريبة/   والطرقات  واملصليات واألسواق  الغرف  احلرم يف  بن  االئتمام إبمام  أمحد  إعداد 
الس اليل. البحثي،    -عبدهللا  التميز  مركز  اإلمام،  جامعة  ، م  2020هـ،    1442الرايض: 

 ص.120
 

الرايض؛ الدمام: دار ابن    -عبدهللا بن صاحل الفوزان.البدر السافر يف أحكام صال  املسافر/  
 م. 2020هـ،  1442زي، اجلو 
 

من صايح املنقول وصريح املعقول على   حترير السطور لبيان حكم الصال  على القبور
 1442بريوت: كنز ان رون،    -.حممد بن احلسد الدرقاوي اإلدريسي  /منهج الفقه املقارن

 ص. 192م،  2020هـ، 
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الصال     مهالك يف   9و  أغنائم    9 غائب.  /تضييعها  و أحفظ  بن  بن سعيد    -عبدالعزيز 
  م. 2018هـ،  1439]دمشق: مكتبة دار البيان[، 

 والعناية هبا مع كل صالة.  استحضارها يينبغ مسألة اليت 90 الـ مع
 

الرايض: مدار القبس للنشـر،   -ظافر بن حسـن آل جبعان.  /التقريب لفقه الوضـوء والصـال 
 م. 2021هـ،   1442

 
بعد    /الصال ثالث رسائل يف   الكوزل حصاري )ت  اآليديين  بن محزة   ،هـ(  1121حممد 

 .خري هللا  جاع اجلنايب،  راسة وحتقيق حاضر عدَّاي اجملمعيد
مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،   1438)  25ع  8نشرت 

 .272-247 م( ص2016
 

ثالثة شروح ألرجوز  املسائل املستثنا  من قاعد  "كل صال  بطلت على اإلمام بطلت  
هـ(، أمحد بن حممد الدردير )ت   1213لناظمها أمحد بن موسى البيلي )ت  على امل موم"/  

عم ان: دار الفت ،    -هـ(؛ حتقيق أنيس سامل.  1232هـ(، حممد بن حممد األمري الكبري )  1201
 م. 2021هـ،  1442

 
دبي ان بن حممد   /اجلامع يف أحكام صــــــفة الصــــــال  من اخلروج  ليها حه االنصــــــراف منها

 مج. 4الدبي ان، 
 هـ.  5/7/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
اخلروج من اخلالف وتطبيقاته عند ابن قدامة من خالل كتابه "املغين" يف كتاب الطهار   

 ص.  63هـ،  1440املطلق، عبداجمليد بن يوسف  /وكتاب الصال 
 هـ.  17/10/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
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الدمام؛ الرايض: دار    - فهد بن حيىي العم اري.  /الدر  املرصوف يف أحكام صال  الكسوف 
 م.  2020هـ،  1442ابن اجلوزي، 

 
 هزادبراهيم بن حســــــــــــــد بن بريي  إ  /رد القول العنيـد يف جواز االقتـداء ابملخـالف يف العيـد

 .ُجال عزيز خلف دراسة وحتقيق؛ هـ(  1099ت احلنفي )
 .213-184 ص م( 2017هـ،  1438)  37مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 (شافعي وغريه يف صالة العيدينمام الرسالة يف حكم االقتداء ابإل)
 

)ت  الشــــحنة احلنفيحممد بن بن    ســــري الد ين أبو الربكات عبدالرب    /رســـالة يف صـــال  اجلناز 
 .عبدالستار صاحل هويبهـ(؛ حتقيق   921

هــــــــــــــــ،    1441) 59نشـرت يف جملة البحوث والدراسـات اإلسـالمية، ديوان الوقف السـين، ع  
  .264-241 م( ص  2020

 
اجلمعة خطبة  فوات  التميمي  /ركعتا  را د  بنت  املؤلف  -.مرمي  هـ،   1442،  ةالسعودية: 

  .م2020
 

الفقري  بن    /زاد  عبدالواحد  بن  السيواسياهلحممد  حتقيق حممد حممود هـ(؛    861)ت    مام 
 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -عبدالعزيز، علي السيد عبداللطيف.

 رسالة يف بعض مباحث الطهارة والصالة على املذهب احلنفي.
 

]الرايض[:  -.عبدالعزيز اخلندعبدهللا بن   ُجع وتبيدي/ والزوال الشـــــــــرع الزوال احلســـــــــايب
  م. 2017هـ،  1438املؤلف، 
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هـ(؛ حتقيق   1070نوح بن مصطفى الرومي القونوي احلنفي )ت    /ست رسائل يف الصال 
)جمموعة رسائل العالمة    -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حممد جاسم الدُّكيلة.
 .(10 - 5نوح الرومي احلنفي؛ 

 وهي:
 االقتداء ابلشافعي وعدم جوازه.  -

 رسالة يف الصلوات اخلمس. -

 الصالة الرابنية يف حكم من أدرك ركعة من الثالثية أو الرابعية.  -

 الكالم املسوق لبيان مسائل املسبوق.  -

 املسألة امللقبة ابلثمانية.  -

 املقالة الكرمية فيما جيب على املتنقل ابلتحرمية.  -
 

  عبدهللا بن خليفة   /مس لة يف صال  السفر  300  سافر:الشذا العاطر يف أحكام صال  امل
  م. 2020هـ،  1441مسقط: مكتبة األنفال،  -.احلجي

 
ــائل وأحكام ــف األول: فضـ  1442، دار العقيدةالرايض:   -عبدهللا بن فوزان الفوزان.  /الصـ

 م.  2021هـ، 
 

هـــــــ،   1442طيبة اخلضراء، : دار مكة املكرمة -.عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري  /صفة الصال 
 م.  2020

 
نوح بن مصطفى الرومي القونوي احلنفي )ت   /عمد  الراغبن يف معرفة أحكام عماد الدين

  - م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة.  1070
 .(4)جمموعة رسائل العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 

ل الصالة للمبتدئد يف العلم والدين على مذهب اإلمام األعظم  وهي رسالة خمتصرة يف مسائ
 أيب حنيفة النعمان. 
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يُغتفر الكرمي الرمحن فيما  إبراهيم   يب عبدهللا حممد صاحل بنأل  /للموافق من األركان  فتح 

 .  دراسة وحتقيق علي صديق احليايل /هـ( 1240)ت الزمزمي الزبريي  الريس
 م(. 2020هـ،  1441) 15مج 1كركوك للدراسات اإلنسانية عنشر يف جملة جامعة  

 
حممد التاودي بن حممد الطالب بن   /الغفري   بطل صال  اجلم   أالفجر املنري يف الرد على من  

 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    - يونس بقيان.  هـ(؛ حتقيق  1209سودة )ت  
 ص.  80م، 

 )الصالة خلف اإلمام اللح ان( 
 

أليب العباس أمحد بن أيب فصول تتعلق ابلصلوات املكتوابت وثواب فاعلها و مث اتركها/  
بريوت: دار الرايحد،    -هـ(؛ حتقيق  وكت بن علي  حالتوغ.  835بكر بو اب الكاملية )ت  

 م. 2020هـ،  1442
 

الرايض: مكتبة التوبة،    -بســــــــمة بنت علي الطيار. /فضــــــل الصــــــال  ومكانتها يف اإلســــــالم
 م. 2020هـ،   1442

 
هـ(؛   1070نوح بن مصطفى الرومي القونوي احلنفي )ت    /الفوائد السنية يف املسائل الدينية

)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة. 
 (. 3العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 

 وهي رسالة يف معرفة أحكام الصالة على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان. 
 

  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    - دبيان بن حممد بن الدبيان.  /يف قراء  امل موم خلف اإلمام
 م؟  2021هـ، 
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ظافر    البن ابز/  صلى هللا عليه وسلم  شرح رسالة كيفية صال  النب  يالقول الواضح اجلل
 م. 2018هـ،  1439: دار الضياء، [الكويت] -.4ط  -بن حسن آل جبعان.

 
الرايض؛ الدمام:    -أمحد بن عبدالرمحن الزومان.  /قيام رمضان زمن النبو  واخلالفة الراشد  

 م. 2018هـ،  1439دار ابن اجلوزي، 
 

صد ومصاحل وأسرار وعلل وأسباب األحكام الفقهية وبيان ما فيها من الكاشف عن مقا 
اجملاالت مجيع  يف  وحقوقه  اإلنسان  ألحوال  وعناية  النملة.  /رعاية  علي  بن    - عبدالكرمي 

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة الر د، 
 من ابب الطهارة إىل ابب صالة اجلمعة. 

 
املسوق   مسائل  يف  الكالم  )ت    /املسبوق بيان  احلنفي  القونوي  الرومي  مصطفى  بن  نوح 

 انفع محيد صاحل.  هـ(؛ حتقيق 1070
 م( 2020هـ،  1441) 43نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 16وبتحقيق يوسف نوري محه ابقي، نشر جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية ع
 م(.  2020هـ،  1441)

 
احلنفي )ت    /اللمعة يف آخر ظهر اجلمعة القونوي  الرومي  بن مصطفى  هـ(؛   1070نوح 
)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة. 
 .(12 - 11العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 

  اجلمعة من األقاويل. يليه له: فت  اجلليل على عبده الذليل يف بيان ما ورد يف االستخالف يف
 

مكتبة   -.أمحد بن حممد احملرزيُجع وترتيب   /املرشــــد يف أعمال الوضــــوء والتيمم والصــــال 
 ص. 48م،  2017هـ،   1438، اجليل الواعد
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البديع يف أحكام السهو يف الصال  والرتقيع أليب احلسن علي بن حيىي اهلواري   /املسلك 
املضيق،   -اهلامشي برعدي احلوات، مصطفى أزرايح، أمحد أهالل.هـ(؛ حتقيق    9املالقي )ق  

 م.  2020هـ،   1442املغرب: اجمللس احمللي ابملضيق، الفنيدق، 
 
: دليلك املوثق وكتابك املنهجي على آراء الشيخن اجلليلن أمحد  الصال ملعتمد يف فقه  ا

سلطنة عممان:    -.7ط  -.املعويل  املعتصم بن سعيد  / بن محد اخلليلي وسعيد بن مربوك القنويب
 م.  2018هـ،  1439، املعد

 
الرايض: مكتبة    -خالد بن عبدالكرمي الالحم.  /مفاتح  قامة الصال  و خالص العبودية لل 

 م.  2020هـ،  1441دار املنهاج، 
 

العلمية، بريدة: مركز النخب    -.2ط  -عبدالعزيز بن صاحل العقل.  /مفاتيح اخلشوع يف الصال  
 م. 2021هـ،  1442

 
الرتاث،    -.بكلي اباب سعيدة حممد  /نور اإلله: الصال  هـ،   1440غرداية، اجلزائر: ُجعية 

 . م 2019
 

هـ(؛ حتقيق    1004علي بن حممد بن غامن املقدسي )ت    /نور الشمعة يف بيان ظهر اجلمعة
 جعفر حممد أمحد، صاي  غامن حممد. 

 م(. 2019هـ،  1440)  43مج  1العراقية ع نشر يف جملة اجلامعة 
 

 الصيام

 

 ص.   78م،    2020هـ،    1441حممد ُجعة محادي، اتريخ املقدمة    / نصياة يف رمضان  30
 هـ. 13/6/1442نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
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هـ(؛ حتقيق رضا    301جعفر بن حممد املستفاض الفراييب )ت  اجلزء األول من كتاب الصيام/  
 م.  2020هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -بو امة.

 
بريطانيا: مركز تكوين للدراســـــــــات والنشـــــــــر،   -أمحد عبده ســـــــــنان. /حكامأتزكية و   :الصـــــــيام
 م. 2019هـ،   1440

 
القاهرة: جملة األزهر،   - براهيم صالح اهلدهد.إأمحد حسن الباقوري ؛ تقدمي  مع الصائمن/  

 ص.  208م،  2019هـ،  1440
 ه من جملة األزهر.  1440هدية عدد رمضان 

 
ملعتمد يف فقه الصيام والزكا : دليلك املوثق وكتابك املنهجي على آراء الشيخن اجلليلن  ا

سلطنة عممان:   -.املعويل املعتصم بن سعيد /أمحد بن محد اخلليلي وسعيد بن مربوك القنويب
 م.  2018هـ،  1439، املعد

 )اإلابضية( 
 

 الزكا 

 

عبدالرمحن   /اإلنتاجية    ىل   االستهالكية  من  الزكوي   التمويل  سياسة  تطوير   يف   املصلاة  أثر
الشنقيطي احرميو  ولد  محود  الشارقة،    -.اإلمام  جامعة  م    2020هـ،    1441الشارقة: 

 )ماجستري(. 
 

املنشود املؤسسي  النموذج  وتوزيعها:  الزكا   اقرأ   -.العمرفؤاد عبدهللا    /مجع  دار  القاهرة: 
 ص.  516، م 2019هـ،  1440، للنشر
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اخلمائل العطرية يف فقه الزكا  عند الساد  املالكية مع اإلشار  ملذهب احلنفية والشافعية 
 1442القاهرة: دار الصاحل؛ تونس: دار حمراب العلوم،    -.قوادروليد بن أيب القاسم  واحلنابلة/  

 م.  2021هـ، 
 

 ص.  68هـ،  1441عياد بن عساف العنزي، زكا  الد ين وتطبيقاهتا املعاصر / 
 هـ.  26/9/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
الشيخ عبدهللا بن    -.2ط  -.عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين  فتاوى الزكا / الرايض: مؤسسة 
 م.  2018هـ،   1439جربين اخلريية، 

 
الزكا : دراسة أتصيلية تطبيقية ملنهجية التاري والتقريب يف زكا   فقه التقدير يف حساب  

 1442الرايض: اهليئة العامة للزكاة والدخل،    -علي بن حممد بن حممد نور.  /شركات املسامهة
 م.        2020هـ، 
 

 ي/جباية الزكا  والضــرائب الســعود يدراســة تطبيقية على نظام  :حماســبة الزكا  والضــرائب
 م. 2017هـ،  1438السعودية: املؤلف،  -.عجابةسامل سعيد اب

 
الرايض: مكتبة    -ميادة حممد احلسن.  / نظام الزكا  والضرائب يف اململكة العربية السعودية

 م. 2019هـ،  1440الر د، 
 

 احلج والعمر 

 

عم ان: دار دجلة،    -عماد مطري الشمري.ي/  دراسة يف جغرافية احلج العراق  ي: ثر الباقاأل
 م. 2018هـ،  1439
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 1440القاهرة: األزهر، هيئة كبار العلماء،   -.حممد ســـــــــــــيد طنطاوي  أحكام احلج والعمر /
  ص. 128م،   2019هـ، 
 

غزة،  -فؤاد بن يوســــــــــــف أبو ســــــــــــعيد.  /اختصـــــــــار العبار   ىل أحكام احلج والعمر  والزاير 
 ص. 31هـ،   1440

 هـ.  6/12/1440نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
 

القونوي احلنفي )ت    /أشرف املسالك يف املناسك الرومي  هـ(؛   1070نوح بن مصطفى 
)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة. 
 .(14 - 13العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 
  بيان احلج األكرب.يليه له: القول األظهر يف

 
)ت  حممد طاهر بن حممد سعيد سنبل املكي    /التنبيه الواضح على اإلشكال الفادح الفاضح 

 . معاذ عبدالستار  عبان دراسة وحتقيق  ؛(ـھ  1218
 )يف موضوع احلج عن الغري(

 .276-232م( ص  2017هـ،  1438)  39مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

 -.عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين  / يم بن تيميةلحلاعبدبن  محد  أتوضيح منسك شيخ االسالم  
 م. 2018هـ،  1439الرايض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن جربين اخلريية،  -.2ط
 

هـ(؛ حتقيق    1282أمحد بن العريب الوزاين )ت    /ابملناسك املالكيةالرحلة الوزانية املمزوجة  
 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -ر يدة برهون.

 
 (؛ هـ  1099)ت  زاده   بن بريي  دإبراهيم بن حس   /شهر احلج أرسالة يف جواز العمر  يف  

 . هللا داود خلفعبد ، ميان عبدالقادر اهلييتإ ،دراسة وحتقيق فراس جميد اهلييت
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 . 782-725 م( ص 2018هـ،  1439) 24نشرت يف جملة كلية اإلمام األعظم ع 
 

؛ حتقيق  هـ(  771حممد بن احلسن بن املطهَّر احلل ي )ت    /تمتع به وواجباتهرسالة يف حج امل
 . محيد رم  احلل ي

 م(. 2018هـ،  1439) 4نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

 -.2ط  -هـ(.  1430عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين )ت    /للمعتمر واحلاجالسراج الوهاج  
 م.  2018هـ،  1439الرايض: مؤسسة الشيخ عبدهللا بن جربين اخلريية، 

 
هـ(؛ حتقيق   1314حممد نووي بن عمر اجلاوي )ت    /فتح اجمليب يف شرح خمتصر اخلطيب

 م   2019هـ؟،    1441الطالب األزهري،  ؟: هبجة املعرفة: دار    -أمحد بن عبدالرمحن ابعلوي.
 ) رح املنسك الصغري للخطيب الشربيين( 

 
ــتمل عليه النُّســـك من األحكام م ملا اشـ )ت  حممد صــــاحل الري س الزمزمي  /فيض امللك العال 

هــــــــ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.أمحد بن عب اس املسَّاح؛ حتقيق هــــــــ(  1240
 م.  2020
ــالم نظم فيض امللك العالمتي  :للمحققويليه   ــري الســ نظم :  وحادي الطريق إىل البيت العتيق ســ

 .وقصيدة
يف نشر  عبدالغين،  عبدالكرمي  الوقف    وبتحقيق  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  جملة 

 م( 2019هـ،  1440) 57السين، ع 
 

 1070)ت نوح بن مصــــــــطفى الرومي القونوي احلنفي  /القول األظهر يف بيان احلج األكرب 
 .عبيدة عامر توفيق دراسة وحتقيق ؛هـ(

 .338-294 ص م(2016هـ،  1438)  37مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 



61 
 

صاحل بن عبدالرمحن اموع حيوي: رسائل يف احلج، مناسك املرأ ، املسكرات وحكمها/  
 م.  2020هـ،  1442الرايض: دار كنوز إ بيليا،  -األطرم؛ اعتىن به خملد بن عقل الرزيين.

 
ــة   -.5ط  -ي.محـــد احلميـــدبن أعبـــدالعزيز    /حكــامهــاأ  ،حــدودهــا  ، ــاؤهــاأ  :املزدلفــة مكـ

 م. 2017هـ،  1438املكرمة: املؤلف، 
 .جوبة على االعرتاضات على كتاب مزدلفةجامع الردود واأل :ومعه
 

م،  2018هـــــــــــــــ،  1439القاهرة: دار هنضـة مصـر،  -حممد حممد داود. /معجم ألفاظ احلج 
 ص.  112

 )معناها اللغوي واالصطالحي(
 

  فضائله ومنزلته والرتغيب فيه ودفاع عن حكومة امللك عبدالعزيز اليت   :مقاالت يف احلج 
 - هـ(؛ استخرجها واعتىن هبا دغش بن  بيب العجمي. 1356عبدالعزيز الر يد )ت  /ترعاه

 م. 2018هـ،  1439؟: دار اخلزانة، 
 

ف،  هبالء، سلطنة عممان: املؤل  -ماجد بن حممد الكندي. /نوازل احلج: دراسة فقهية مقارنة
 م. 2019هـ،  1440

 
هـ(؛  1386هبة هللا احلسيين الشهرستاين )ت  /ايقوت النار يف ميقات اهلواء والرب  والبار

 حتقيق حسن كرمي الربيعي.
 م(  2019هـ،   1440) 2نشر يف جملة قرطاس املعرفة )العراق( ع

 
واملعتمراليه  للااج  الرومي.   /سر  عبدهللا  بن  دار    -حممد  هـ،   1442الصميعي،  الرايض: 

 م.  2020
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 عبادات أخرى 

 

مقارنة/   فقهية  دراسة  قباء:  املتعلقة مبسجد  الفقهية  داو األحكام  عمزير.  دايسر  ؟:   -آل 
 م. 2020هـ،  1442املؤلف، 

 
جامعة :  القاهرة  -سعاد أمحد عباس.ي/  سالم الفقه اإل  االعتداء على قدسية دور العباد  يف 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

هـ(؛ حتقيق    1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /حتصيل األجر يف حكم أذان الفجر
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إ بيليا،   -منرية بنت علي السهلي.

 ص(.  70، 38)وسبق نشره يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية، ع 
 

حممد أنور حممد مرسال، اتريخ املقدمة   / حبث فقهي:  واحملرم  اجلامع احملرر ألحكام عاشوراء
 ص.  220م،  2020هـ،  1441

 هـ. 11/1/1442نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
 

االعتكاف/   اجلربينحوار حول  عبدالرمحن  بن  الشيخ    -.3ط  -.عبدهللا  مؤسسة  الرايض: 
 م. 2018هـ،  1439عبدهللا بن جربين اخلريية،  

 
 م 2020هـ،  1442الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -فهد بن حيىي العم اري. /املؤذ ن زاد 
 

، مزيــدة 2ط  -عبــدهللا بن خليفــة احلجي.عون الرمحن يف أحكــام ســـــــــــجود تالو  القرآن/  
 م. 2019هـ،  1440نزوى، سلطنة عممان: مركز غاية املراد للصوتيات،  -ومنقحة.

 
الرايض: مؤسسة    -.2ط  -.عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين  /ابملساجدفصول ومسائل تتعلق  

 م. 2018هـ،  1439الشيخ عبدهللا بن جربين اخلريية، 
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أمحـد بن علوان الســــــــــــــهيمي،   /املؤذنون: ـما  لـيه احلـاجـة ـماســـــــــــة يف أحكـام األذان واإلـقاـمة

 ص. 61هـ،   1441
 هـ.  24/8/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
 1442القاهرة: دار اليسر،    -حممد يسري إبراهيم.  /انزلة تعطيل املساجد يف القطر الواحد

 م.  2020هـ، 
 

 اجلنائز

 

 1439: دار الضياء،  [الكويت]  -ظافر بن حسن آل جبعان.  /التجلية حلكم اجللوس للتعزية
 م.  2018هـ، 
 

مسقط: مكتبة اجليل    -نصراء بنت ها ل اهلديفية.  /   امليتةأتغسيل وتكفن املر التيسري يف  
 م.  2019هـ،  1441الواعد، حنو 

 
 1099  احلنفي )ت   هبراهيم بن حسد بن بريي زادإ  /املهمات الواجبة جلناز  املسلم احلاضر 

 .حممد نعمان عبد النيب دراسة وحتقيق ؛هـ(
 . 93 – 78م( ص  2017هـ،  89)  39مج  3العراقية ع نشر يف جملة اجلامعة 

 
 املعامالت وما  ليها

 
 املعامالت )عام(

 

الرايض: جامعة اإلمام،   -.إبراهيم بن فريهد العنزيآاثر جائاة كوروان على العقود املالية/  
 . م 2021هـ،  1442مركز التميز البحثي، 
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ــة مقـارـنة يف القـانون الوضـــــــــــعي والفقـه   :الراهن آاثر الرهن احلـيازي ابلنســــــــــــبة  ىل دراســـــــــ

 1442، املركز العريب للدراســـــــات والبحوث العلمية القاهرة:  -.زينة قدرة لطيف /اإلســـــالمي
  م.  2020هـ، 
 

 1442الرايض: بنك البالد،    -يوسف بن عبدهللا الشبيلي.  /أحباث يف قضااي مالية معاصر 
 م.  2020هـ، 
 

 -أمحد بن عبدالكرمي البدراين.أثر اختالل التوازن يف العقود املالية: دراسة فقهية أتصيلية/  
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار احلضارة، 

 
فايز  الشريعة اإلسالمية/  أثر الت من على االلتزام ابلتعويض يف القانون املصري والفرنسي و 

 م. 2020هـ،  1442اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،  -أمحد عبدالرمحن.
 
القاهرة: جامعة    -أمل السعيد علي.  /حوال الشخصيةاملعامالت واأل  ثر احلضور والغيبة يف أ

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440األزهر، 
 

مراكش:   -طارق البودايل.   /املعامالت املالية املعاصر أثر قاعد  الذرائع يف االجتهاد يف فقه  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة القاضي عياض، 

 
عند املالكية وتطبيقاهتا املعاصر : دراسة   اجتماع العقود مع عقد البيع يف صفقة واحد 

هـ،   1442قسنطينة: ألفا للواثئق،    -حممد بن حممد عبدهللا بلعامل.أتصيلية وفقهية مقارنة/  
 م.  2021
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  - أمحد عرفة أمحد يوسف.   /االحتكار يف الفقه اإلسالمي ودور الدولة يف مواجهة احملتكرين
 م. 2021هـ،  1442اجلامعي، اإلسكندرية: دار التعليم 

 
عرفات   /دراسة فقهية مقارنة  اإلسالمية:أحكام االسرتداد والتخارج يف صناديق االستثمار  

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -البهلول القحطار.
 

 .سعيد فواز وهيب /أحكــام بيـــع املــاء
 .213-184 ص م( 2017هـ،  1438)  37مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
تكريت:    -أجمد عادل مظهر.  /دراسة فقهية مقارنة  :لكرتوينحكام التسويق والتسوق اإلأ

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة تكريت، 
 

البنوك اإلسالمية أحكام الضمان يف التشريع اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصر : الضمان يف  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -حممد لغشيم.ا/ أمنوذجً 

 
اإلسكندرية: دار    -.أمحد عرفة أمحد يوسف  /األحكام الفقهية املتعلقة ابلرهون املستجد 

 م. 2020هـ،  1441، التعليم اجلامعي
 

وقاف والشؤون  مسقط : وزارة األ  -أمحد أبو الوفا.  /أحكام القانون التجاري يف الفقه اإلابضي
 م. 2017هـ،  1438، الدينية

 
الرايض: جامعة    -إيكو هاراينتو مصباح الدين.  /أحكام املعاوضات املالية بن املسلم والكافر

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441اإلمام، 
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املهذب يف فقه اإلمام "اختيارات اإلمام الشريازي الشافعي يف املعامالت من خالل كتابه  
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،   -عادل خالد لعنزي."/ الشافعي

 
دعاء حممد أبو    / دراسة فقهيةي:  مام سانون املالكاملعامالت لل   االختيارات الفقهية يف 

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

 - حسن حممود اخلضر.  / زالة الشيوع يف العقار بن الة األحكام العدلية والقانون اللبناين 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
دراسة  :  واملستهلكسالمية وأثره يف محاية املنتج  أصل نفي الضرر وفقهه يف الشريعة اإل

داحسو.  / وتطبيق عياض،    -مصطفى  القاضي  جامعة  م   2017هـ،    1438مراكش: 
 )دكتوراه(. 

 
حممد علي   /اعتبار مآالت األفعال وأثره يف توجيه املعامالت املالية يف البالد غري اإلسالمية 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مراكش: جامعة القاضي عياض،  -الدراوي.
 
قتصـادية اإلغراق التجاري وأثره على السـوق والتنمية يف الدول اإلسـالمية: دراسـة فقهية ا

  م. 2017هـ،  1438عم ان: دار النفائس،  -م اجلنايب.جواد كاظ  /معاصر 
 

ــمـة حممـد  /بطـاـقات االئتمـان: التكييف القـانوين الفقهي ان: -.كـاظم  بســــــــــــ اـلدار العلمـية   عمـ 
 م. 2017هـ،  1438، الدولية

 
وأحكامه صوره  االجتماعي:  التواصل  مواقع  طريق  عن  الذهب  حلي   بنت   /بيع  هند 

ابز. بن  عبدهللا  بن  البحثي،    -عبدالعزيز  التميز  مركز  اإلمام،  جامعة  هـ،   1440الرايض: 
 م.2019
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 -كربوب عزيز.  /دراسة يف األسس واملقاصد واملآالت  :بيوع اآلجال يف الفقه اإلسالمي
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
]القـــاهرة: مكتبـــة التكوين[،   -حممـــد عز الـــدين الغرايين.بيوع اآلجــال: املفــاهيم واألبعــاد/  

 م. 2020هـ،   1442
 
دمشق:    -إمساعيل عبدالرزاق اهلييت.  /دراسة نظرية وتطبيقية  :سالميمن يف ضوء الفقه اإل لتا

 م.  2018هـ،  1439، دار العصماء
 

الرايض:    -.هناء بنت انصر األحيدب تبادل اهلدااي ابلقرعة: صوره املعاصر  وأحكامها/  
 .م 2020هـ،  1442جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 

 
دار   اإلســكندرية:  -أمحد عرفة أمحد يوســف.  /أحكامه الفقهية وآاثره االقتصــادية :التســعري 

 .م  2021هـ،  1442،  التعليم اجلامعي
 

انيف بن حممد  تصايح العقود املالية الفاسد  وتطبيقاهتا املعاصر : دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 م.  2021هـ،  1442الرايض: اجلمعية العلمية القضائية السعودية،  -.اليحىي

 
الرايض:    -عبداجمليد بن صاحل املنصور.  / التكييف الفقهي إلجراءات نظام اإلفالس اجلديد

 م. 2018هـ،  1439جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 
 
 /لتمويل ابإلجار  املنتهية ابلتمليك: رؤية فقهية يف ظل ممارســــــات املصــــــارف اإلســــــالميةا

 م. 2017هـ،  1438، : دار الفكر والقانون املنصورة، مصر -.لطفي أمحد حممد
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 املدنية  اإلجراءات  بقانون  مقارنة:  اإلسالمي  الفقه  يف   املدين  أموال  على   اجلربي   التنفيذ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -جناة علوي احلارثي. /اإلمارات

 
بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -حممود مسري اخلطيب.  /دراسة فقهية مقارنة  :توثيق الديون

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

املنازل/   يف  العاملن  الطيار. حقوق  علي  بنت  التوبة،    -سارة  مكتبة  هـ،   1442الرايض: 
 م.  2020

 
 - أمحد قنديل.أمحد قنديل؛ تقدمي وتعديل ميس    /دليل احلريان يف الشفعة وحق الرجاان

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الشروق، 
 

  1121حممد بن محزة كوزل حصاري، املعروف حباجي أمري زاده )ت بعد    /رسالة يف بيع العينة
 خريي  اكر حممود. هـ(؛ حتقيق 

 م(  2018هـ،  1439) 36يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع  ت نشر 
 

ــ لة اخللو   ــالة يف حتقيق مســـــ  1101الفيومي )ت  لغرقاوياأمحد بن أمحد  /عند املالكيةرســـــ
 م. 2020هـ،  1442، دار الكتب العلمية بريوت: -.هـ(؛ حتقيق محيد حسد العبادي

 
دراسة مقاصدية فقهية مقارنة بقانون دولة    :رعاية مقصد العدل يف عقود املعاوضات املالية

  2020هـ،    1441الشارقة: جامعة الشارقة،    -جعفر علي النقيب.  /اإلمارات العربية املتاد 
 م )ماجستري(. 

 
هـ[؛   550أليب نصر أمحد بن حممد ]احلاكم[ السمرقندي ]ت  الشروط وعلوم الصكوك/  

 م. 2017هـ،  1438امعات، القاهرة: دار النشر للج  -حتقيق أمحد جابر بدران.
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 مع دراسة عن الصكوك اإلسالمية بد النظرية والتطبيق.
 

تطبيقية فقهية  دراسة  التعاقد:  قبل  املصرفية  للمراحبة  مشكلة  منصور    /صور  بن  عبدهللا 
 م.  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -الغفيلي.

 
إبراهيم أسامة   / الفقه اإلسالمي والقانون املدين اإلماراتضمان الدرك وتطبيقاته املعاصر  يف 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -حسن.
 

ضـماانت احلق يف سـرية املراسـالت: دراسـة مقارنة يف الشـريعة اإلسـالمية واملواثيق الدولية 
هــ،  1438، الدار العلمية الدولية  عم ان: -اخلواطرة. عبدالعزيز حممود  /خرىوالتشريعات األ

 م.  2017
 

يتعلق هبا من   النصر أمحد.اإلسالمي/  الفقه    حكام يف أالعقارات وما  أبو  القاهرة:   -أمين 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
ــن  /مانيةلعقد: أركانه وشـــــروطه يف قانون املعامالت املدنية العُ ا   -اهلنائي.   الفضــــــل بن غصــــ

  م. 2017هـ،   1438، مسقط: بيت الغشام
 .دراسة فقهيةيف أعلى العنوان: 

 
 /عقد البيع اإللكرتوين: أحكامه وآاثره: دراسـة مقارنه بن الفقه اإلسـالمي والقانون املدين

  م. 2017هـ،  1438، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة -املارية. عمرو حممد
 هـ. 1435جامعة املنوفية،  -دكتوراه األصل: رسالة 

 
أدرار، اجلزائر:    -إمساعيل  اهدي، عبداحلفيظ دمحان.  /علل النهي عن البيوع عند املالكية

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة أمحد دراية، 
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اإلسالم يف  وأحكامها  البيوت  مقارنة:  عمار   فقهية  مبارك  /دراسة  بن    -العربي.  عبدهللا 

 م.  2020هـ،  1441مسقط: مكتبة اجليل الواعد، 
 

اعتىن هبا تعريًبا وترتيًبا يوسف عظيم    /الفتاوى اهلندية املعاصر  يف نوازل املعامالت املالية
 ص.  220م،  2020هـ،  1442بريوت: كنز ان رون،  -الصديقي.

 
الرايض: النا ر    -أمحد بن را د الرحيلي.  /الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت: مجًعا ودراسة

 مج.  2م،  2016هـ،  1438املتميز، 
 .هـ 1436اجلامعة اإلسالمية،  -األصل: رسالة دكتوراه 

 
مراكش:   -إدريس الفيو.   /فقه استثمارات املسلمن املالية ببالد املهجر: أصوله وضوابطه

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة القاضي عياض، 
 

هـ( يف مسائل املعامالت املالية: دراسة فقهية    345فقه اإلمام أيب علي بن أيب هرير  )ت  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -حممد سعود العنزي.مقارنة/ 

 
 م 2018هـ،    1439دمشق: دار القلم،    -.5ط  -رفيق يونس املصري.  /فقه املعامالت املالية

 
عبدالعزيز بن ســـــــــــعد الدغيثر،   /القرارات اجملمعية يف املعامالت املالية على األبواب الفقهية

 ص.  203
 هـ. 26/4/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
أ رف مصري    /الرتك وأثرها يف اختالف الفقهاء: دراسة فقهية تطبيقية يف املعامالتقواعد  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -.ضاحي
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 -.دراسة وحتقيق إمساعيل بن إبراهيم علواين /كتاب اإلجارات من ديوان أيب زكرايء اجلناوين

 م. 2017هـ،  1438اجلزائر: ]توزيع دار بسمة[، املقدمة 
 

صايح   شرح  القاري  "عمد   يف كتابه  العيين  الدين  بدر  اإلمام  عند  الفقهية  الكليات 
م   2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -علي مرزوق العتييب.  /املعامالت ابب    :البخاري"

 (. دكتوراه)
 

 خريي  اكر حممود.  /لنب الفال وما يتعلق به من أحكام يف الفقه اإلسالمي
 .م( 2018هـ،  1439) 34نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 
كتاب    ":ئمةمة يف اختالف األرمحة األ"ربعة يف كتاب  ئمة األما اتفق عليه ثالثة من األ 

  1441تكريت: جامعة تكريت،    -بالل عبد عبدهللا.  /دراسة فقهية مقارنة  :امنوذجً أالبيوع  
 (.ماجستريم ) 2020هـ، 
 

مكــة املكرمــة: دار طيبــة    -.عبــداللطيف عبــدهللا الوابــل  /مبــاحــث خمتــار  من فقــه املعــامالت
 م. 2017هـ،   1438اخلضراء، 

 
يف  تطبيقية  دراسة  والقانوين:  الفقهي  الفكر  بن  املقارنة  ومنهجية  السنهوري  مدرسة 

املدنية القاهرة،    - أمحد حسد عثمان.  /املعامالت  م   2020هـ،    1442القاهرة: جامعة 
 )دكتوراه(. 

 
قاسم   /املراسلة وأثرها على عقدي البيع والنكاح يف ضوء الفقه احلنفي والقانون الوضعي

 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار وائل،  -.صاحل العاين
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 ئمة يف مجهور األهـ[    345]ت  هرير     أيبابن    يبو علأمام  خالف فيها اإل  املسائل اليت 
املعامالت معاصر :  فقه  فقهية  عبداجمليد. /  دراسة  حممد  األزهر،   -إميان  جامعة  القاهرة: 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
 

احلاوياملسائل   من كتاب  املاوردي  عند  القياس  على  املبنية  الرهن   الفقهية  يف كتاب 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.زبيدة سعيد اخلميسي ]ُجًعا ودراسة[/: والتفليس واحلجر

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442
 وموضوعات أخرى، يف رسائل أخرى.. 

 
مراكش:   -عالل لعرج.   / الضوابا الفقهية والقانونيةمستجدات الرهن يف القانون املغريب بن  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة القاضي عياض، 
 

دمشق:   -عمر نور الدين.  /دراسة مقارنة  :املشاركة ابألصول االستعمالية يف الفقه اإلسالمي
    (.ماجستريم ) 2018هـ،  1440جامعة دمشق، كلية الشريعة، 

 
بريوت: جامعة   -.أنس إبراهيم جاموس /املتناقصـــة وأحكامها يف الفقه اإلســـالمياملشـــاركة 

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت اإلسالمية، 
 

ت  )املصلاة وأثرها يف املعامالت عند املالكية من خالل التبصر  أليب احلسن اللخمي  
هـ،   1440مراكش: جامعة القاضي عياض،    -حممد سامل إبراهيم حممد األمد.(/  هـ  478
 م )دكتوراه(.  2019

 
الفقه اإلسالمي الغرايين  /املعاوضة عن احلقوق يف  بريوت: جامعة بريوت    -.أمحد سالمة 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439اإلسالمية، 
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املالية... املعامالت  فقه  يف  املعويل.  /املعتمد  سعيد  بن  هـ،   1440عممان:؟،    -املعتصم 
 م.  2019

 )فقه اإلابضية( 
 

ــعـد الـدغيثر،   /معلمـة قرارات اجملـامع الفقهيـة يف نوازل املعـامالت املـاليـة عبـدالعزيز بن ســــــــــــ
 ص.  179

 هـ. 22/2/1442األلوكة بتاريخ نشر يف  بكة 
 

 - .زاحم نصـيف العجيلي /مقاصـد السـلوك االسـتهالكي وأهدافه يف ضـوء مقاصـد الشـريعة
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
السعودية:   -حممد بن أمحد الصاحل.   /ملقاولة من الباطن بن الفقه اإلسالمي وعقد الفيديكا

 م. 2020هـ،  1441املؤلف، 
 

املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي من العصور اإلسالمية املبكر   ىل 
ــر فالرت هِّن تس؛ ترُجه عن األملانية كامل العســــلي؛ تنقي  واســــتدراك اثئر حامد  /الوقت احلاضـ

 م.  2017هـ،  1438أربيل،  -خضر.
 

تصنيف ودراسة    /موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
ج، أمحد جابر  مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية؛ إب راف علي ُجعة حممد، حممد أمحد سرا 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -بدران.
 : القسم األول: صيغ االستثمار: املتاجرة، توزيع الرب . 6مج
 

  :القاهرة  -.حممد عزمي البكري  /موسوعة الفقه والقضاء والتشريع يف القانون املدين اجلديد
 مج. 7، م؟  2021هـ،  1442، دار حممود للنشر
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بريوت: جامعة بريوت  -.عالء الدين حممد الغرايين  /دراسـة فقهية  :البدلن يف العقودنسـيئة 

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440اإلسالمية، 
 
املاليةن املعامالت  على  وأثرها  اإلسالمي  الفقه  الطارئة يف  العوارض  فقهية    :ظرية  دراسة 

 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1441مراكش: جامعة القاضي عياض،    - الركراكي األزرق.  /تطبيقية
 

 -جهاد بن عبدالرمحن العريين.  /النوازل املالية يف اخلدمات اهلندسية: دراسة فقهية مقارنة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرايض: املعهد العايل للقضاء، 

 
املطبوعات اإلسكندرية: دار    -فايز حسد.  /الشريعة اإلسالميةو   القانون الروماين   يف   الوديعة

 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 
 

 الوقف
 

أنواعه ورسومه وتقاليده/   الشام يف العصر األيويب:    - حنان عبدالرمحن املال.أوقاف بالد 
 م. 2019هـ،  1440دمشق: صفحات للنشر، 

 
ــر امليالدأ ــلمن يف القدس الشـــــريف خالل القرن الثامن عشـــ ــم عزيز  /يوقاف املســـ جاســــ

 م. 2017هـ،  1438عم ان: دار احلامد،  -ي.اجلبور 
 

الرايض:    -را د بن حممد بن عساكر.  /بلد الدرعية  وقاف القدمية يف اتريخ املساجد واأل
 م. 2017هـ،  1438املؤلف، 
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ونظاًما فقًها  للوقف  املالية  احلمد  /الذمة  عبدالرمحن  بن  ساعي   -.أمحد  مؤسسة  الرايض: 
 م.  2020هـ،  1441لتطوير األوقاف، 

 
السعودية العربية  اململكة  وتطبيقها يف  الوقفية  االستثمارية  بن صاحل    /الصناديق  سليمان 

 م.  2019هـ،    1441الرايض: مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف: دار كنوز إ بيليا،    -الرا د.
 

الرايض: مؤسسة ساعي لتطوير    -أسامة عبداجمليد املاين.  / صندوق التمويل األصفر الوقفي
 م.  2019هـ،  1441دار كنوز إ بيليا، األوقاف: 

 
أمنوذًجا البوت  عقود  الوقف:  أموال  الستثمار  القانونية  مهران  / الصيغ  حممود    - .إسالم 

 م. 2020هـ،  1441الرايض: مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، 
 

الوقف السين ملدينة بريوت   :دراسة فقهية أتصيلية  :عقود استثمار الوقف اإلسالمي ومتويله
م    2018هـ،    1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -حممد عبدالقادر رمضان.  /أمنوذجاً 

 )ماجستري(. 
 

هبالء، سلطنة عممان:    -ماجد بن حممد الكندي.  /العملية الوقفية: تقدير اقتصادي  سالمي
 م. 2019هـ،  1440املؤلف، 

 
الكوـيت: الوزارة،   -اف.ـقامـة لووـقاف، وزارة األو األمـاـنة العــقاموس مصـــــــــــطلاـات الوقف/  

 حرف الزاي(. مج )حىت 3م،  2021هـ،   1442
 هـ، نسخة جتريبية( 1436)بداية النشر من عام 

 
  / مصفوفة تقوميية لفاعلية أدوار املؤسسات الرتبوية يف أتسيس ثقافة وقفية من منظور تربوي 

 م 2020هـ،  1441ساعي لتطوير األوقاف، الرايض: مؤسسة  -. ضياء الدين حممد مطاوع
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الرايض: املعهد    -عبدهللا بن زيد آل مسلم.  /املضامن الدعوية يف الوصااي واألوقاف النجدية

 م. )دكتوراه(.  2020هـ،  1442العايل للدعوة واالحتساب، 
 

األوقاف ووسائل معاجلتها تواجه  اليت  النظامية  السماعيل  /املعوقات  بن حممد   -.إبراهيم 
 م. 2020هـ،  1441الرايض: مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، 

 
الرايض: مؤسسة ساعي    -.حسيين إبراهيم أمحد  /املؤسسات والشركات الوقفية فقًها ونظاًما

 م. 2020هـ،  1441لتطوير األوقاف: دار كنوز إ بيليا، 
 

إبراهيم    /ء  حتليليةوثيقة وقف بناء أمحد بن   اعيل يف ملكهم املعروف ابجلفر  أبشيقر: قرا
 1440الرايض: مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف: دار كنوز إ بيليا،    -بن حممد السماعيل.

 م.  2019هـ، 
 

الرايض: العبيكان    -عبدالعزيز بن حممد بن عبداحملسن الفري .  /وصااي وأوقاف أهل البكريية
 م. 2020هـ،  1441للنشر، 

 
القاهرة:   -زايين؛ حتقيق كامل عويضة.  الطاهر بن علي   /سالم: اتريخ وحضار الوقف يف اإل

 م.  2018هـ،  1439املكتبة األزهرية للرتاث، 
 

خالد    /هـ   12  -   هـ   4الوقف يف نزوى وأثره يف احليا  الثقافية واالجتماعية خالل الفرت  ق  
 ورقة.   239م،  2019هـ،  1440نزوى، عممان: جامعة نزوى،  -بن حممد الرحيب.
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ــوء نصـــــوص مذاهب الفقه وقف   ــة فقهية مقارنة يف ضـــ النقود يف الفقه اإلســـــالمي: دراســـ
ــده الكلـية ــبكـة األلوكـة بتـاريخ   ص.  65أمحـد علي موايف،    /وأدلـته ومقـاصـــــــــ ــر يف  ــــــــــــ نشــــــــــــ

 هـ.   25/11/1440
 

 الفرائض )املواريث(

 

والوقف/   والوصااي  املواريث  إبراهيم احلصدأحكام  بن  املؤلف،  الدمام:    -.2ط   -.صاحل 
 م. 2017هـ،  1438

 
حتقيق ماجد بن   هـ(؛ 557)ت  الكندي أمحد بن عبدهللا  أليب بكر /التسهيل يف الفرائض

م.  2017هـ،   1438مان، مسقط: ذاكرة عم  -. سعيد الناعيب  

 
العلمية  الرايض: اجلمعية    -حممد بن سهل الرَّْوقي.تصفية الرتكات: دراسة فقهية تطبيقية/  

 م.  2021هـ،  1442القضائية السعودية، 
 

هــــــــــــــــ،  1438الرايض: مكتبة الر ـد،   -.عبدالرمحن بن سـليمان الشـمسـان  /تقريب الفرائض
 م.   2017

 
شارور أابطيل  على  املنصور  اإلرث/  احلق  يف  مذهبه  يف  مغالطة  سبعون  حسن :  أمحد 

 م.  2020هـ،   1441دمشق: دار الرسالة العاملية،  -العبساوي.
 

  مشس الدين أمحد بن سليمان  /شرح التصايح ملنت السراجية يف علم الفرائض للسجاوندي
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبداحملسن طه يونس.  940)ت    ابن كمال اب ا

 ص.  288م،  2021هـ،  1442
 



78 
 

 890الشحنة )ت  أليب الفضل حممد بن حممد بن    /شرح منظومة ابن الشانة يف الفرائض
 أنس علي صاحل، إبراهيم طه عبدالوهاب. هـ(؛ دراسة وحتقيق

   حتقيق ابب مرياث اجلد مع اإلخوة.
 ) رح فيه املؤلف منظومة أبيه: أيب الوليد بن الشحنة يف الفرائض(

مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،   1440)  39ع  11نشر 
 .م(2019

  
ــائل/   ــامل ألكثر املســـ ــفو  الكامل يف علم املواريث الشـــ  -أمحد بن صـــــــاحل الســـــــعيدي.صـــ

 ص. 300م،  2019هـ،  1440صنعاء: مكتبة خالد بن الوليد، 
 

 م. 2020، هـ 1442الرايض: إثراء املتون،  -  ركة إثراء املتون. إعداد /الفرائض
املقررات يف كليات   تعليمي متوافق مع مفردات  والقراءات كتاب  الشريعة ومدعم ابألنشطة 

 اإلثرائية. 

 
 1442الســــعودية: املؤلف،    -.حيىي حممد األمد احلســــن  /الفروق الفقهية يف مرياث اإلخو 

 م.  2020هـ، 
 

هـ،   1442الرايض: مكتبة الر د،   -انهدة بنت عطا هللا الشمروخ وأخرايت.  / فقه الفرائض
 م.  2020

 
ــ(؛ 999عبدهللا بن حممد الشنشوري )ت  /املنظومة الرحبيةالفوائد الشنشورية يف شرح   هــــــــ
 حتقيق جعفر حممد اجلبوري.
 حتقيق املسائل امللقبات منه. 

 .املسائل امللقبات من كتاب الفوائد الشنشوريةالعنوان يف مصدره: 
 .م(  2017هـ،  1438) 36مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
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  دراسة وحتقيق ؛  هـ(  1170  )ت   حسد بن حممد احمللي  /رحامرث ذوي األ الكشف التام عن  
 . أركان يوسف حالو 

 .276-232م( ص  2017هـ،  1438)  39مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

الفرائض أمحد ظفراين.  /مبادئ يف علم  بن  الصميعي،    -إبراهيم  دار  هـ،   1442الرايض: 
 م.  2020

 
عميد الدين عبداملطلب بن أيب الفوارس    /ملس لة النافعة للمباحث اجلامعة ألقسام الوارثا

 .محيد رم  احلل ي؛ حتقيق (هـ 754ت عرج احللي )حممد األ
 )معروفة ابلرسالة املرياثية، أو مناسخات املرياث(

 .350-313 ص م( 2017هـ،  1438) 3نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

واأل والوصااي  املطريي.  /وقافاملواريث  را د  بن  اجلامعي،    -سامل  الكتاب  دار  الرايض: 
  م. 2020هـ،  1439

 
الرايض: دار كنوز إ بيليا،   -منرية بنت علي السهلي. /مرياث العصبات يف الفقه اإلسالمي

 م. 2020هـ،  1441
 

احليا /   يف  املال  قسمة  يف  داود.النجا   آل  إبراهيم  بن  الصميعي،    -عبدهللا  دار  الرايض: 
 م. 2020هـ،  1442

 
، الكويت: مكتبة ااإلمام الذهيب،    -حممد زكراي صاري.  /الوجيز يف علم املواريث  1441حويل 

 ص. 125م،  2020هـ، 
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أليب زكراي حيىي بن حممد احلطاب األندلسي    /وصلة املبتدي يف الفرائض وكفاية املنتهي الرائض
  1442أغادير: مكتبة القراءة للجميع،    - هـ(؛ حتقيق أنيس سامل، جامع أبياض.  995)ت  
 م.  2020هـ، 
 

 األميان والكفارات

 

والنذور األميان  السنية.  / فقه  الدرر  مبؤسسة  العلمي  القسم  السعودية:    -إعداد  الظهران، 
 م. 2019هـ،  1440املؤسسة، 

 
هـ(؛ حتقيق   782أليب عبدهللا حممد بن مرزوق اخلطيب املالكي )ت  مس لة احلالف ابلعجمية/  
 موسى بن حممد  واش. 

 .182 - 165هـ( ص  1442)حمرم  111نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

 فقه األسر 
 )األحوال الشخصية(

 
 فقه األسر  )عام(

 

ــ دراســــة أتصــــيلية فقهية مقارنة/ فقه األســــر :أثر اجلهل يف أحكام   -.العلوي امل بن محدســـ
 م )رسالة جامعية(. 2018هـ،  1439مسقط: جامعة السلطان قابوس، 

 
أثر القواعد والضوابا الفقهية يف الرتجيح بن اآلراء املختلف فيها يف قضااي فقه األسر   

املنوفية: جامعة املنوفية،    -محدي عبدالعزيز اخلويل.املعاصر : دراسة فقهية تطبيقية مقارنة/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442
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مراكش:    -إدريس الطالب.  /الشرعيةاالجتهاد القضائي األسري املغريب على ضوء املقاصد  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة القاضي عياض، 

 
اإلسكندرية: دار املطبوعات    -جابر عبداهلادي.  /أحكام األسر  اخلاصة ابلزواج يف العقد

 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 
 

الظهران: جمموعة زاد،  الرايض: العبيكان للنشر؛    -حممد صاحل املنجد.  / أحكام بر  الوالدين
 م. 2018هـ،  1439

 
جمموعة من الباحثد    /جتهاد الفقهي املعاصراألحكام املالية لألسر  بن التنظيم القانوين واال

 م. 2021هـ،  1442قسنطينة: ألفا للواثئق،  -األكادمييد؛ إعداد كرمية حمروق.
 

سارة ر دي    /دراسة فقهيةي:  احلداد الشافعمام ابن  سر  لل فقه األ  االختيارات الفقهية يف 
 ماجستري(. م ) 2019هـ،  1440لقاهرة: جامعة األزهر، ا -إبراهيم.

 
  240  هـ( وسانون )ت   238  االختيارات الفقهية يف القضااي األسرية عند ابن حبيب )ت

 -احلساين احلدادي.  /دراسة فقهية مقارنة يف ضوء مدونة األسر  والتطبيق القضائي  :هـ(
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
الزوجية واأل الشرعية للخالفات واملشكالت  خالفات ومشكالت واقعية   :سريةاحللول 

الرايض: مؤسسة الشيخ عبدهللا    -.2ط  -.عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين  / تقع يف بعض البيوت
 م.  2018هـ،   1439بن جربين اخلريية، 

 
اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،   -جابر عبداهلادي.  /دروس يف األحوال الشخصية

 م. 2020هـ،  1442
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 هاب الدين أمحد بن حممد املتويل الشافعي   /رسالة يف زوجات النب صلى هللا عليه وسلم 

 .عمر قحطان العزاوي  دراسة وحتقيقهـ(؛  1003 )ت 
 2020هـ،    1441)  19نشرت يف جملة امللوية للدراسات اآلاثرية والتارخيية، جامعة سامراء ع

 .270-251 م(، ص
 

عم ان:   -.غادة فايز احللو  /الســكينة يف أحكام األســر  ووســائلها: دراســة فقهية مقاصــدية
 م.  2020هـ،  1442للنشر،  مؤسسة الوراق

 
بريوت: جامعة بريوت   -فاطمة حسن حسد.  /القواعد الفقهية املنظمة للعالقات األسرية

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438اإلسالمية، 
 

حوال الشخصية واهلبة والوصية األ ربعة يف خالف فيها ابن تيمية املذاهب األ املسائل اليت 
هـ،   1440القاهرة: جامعة األزهر،    -مرمي يعقوب العبدهللا.   /مقارنةدراسة فقهية  :  واملرياث
 م )دكتوراه(.  2019

 وهكذا.. رمبا يف موضوعات فقهية أخرى. 
 

اإلميان، و  العلم : داردســوق -.أمحد عمر ها ــم  /من توجيهات الشــريعة يف األســر  واجملتمع
 م. 2020هـ،   1441

 
 -فاطمة أبو قاسم حسن.  /حوال الشخصيةمستجدات األثرها على  أاملوازانت الفقهية و 

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

واحلداثين الفقهاء  بن  الفقهية  األحكام  تغري  تطبيقياً   :موجبات  منوذجاً  األسر     / فقه 
 )ماجستري(.م  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -عبدالرمحن سيف العصري.
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دار حممود  :القاهرة  -.حممد عزمي البكري /موسـوعة الفقه والقضـاء يف األحوال الشـخصـية

 مج. 6، م؟ 2021هـ،   1442، للنشر
 
  -عمر فاروق أمامة.  / الربازيل منوذجاً   :لنوازل الدعوية واألسرية يف ضوء النصوص الشرعيةا

 )ماجستري(. م  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 
 

ر ا    /دراسة فقهية مقارنة:  حوال الشخصية واجلناايت واحلدوداأل  اثره الفقهية يف آ الوقت و 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -.دمآحممود حممد 

 
 طبة اخل  
 

بريوت بريوت: جامعة    -.علي حممد  يحا  /دراسة فقهية مقارنة:  أحكام اخلطبة يف اإلسالم
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
 الزواج

 

، اتريخ  أمحد بن عبدهللا السـلمي  /امل ذون الشـرعي  : حتاف املالح فيما حيتاجه عاقد النكاح
 ص.  585هـ،  1436اإليداع 

 .ويليها: وصية ذهبية
 هـ. 18/5/1442نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
الرايض: جامعة    -عبدالرمحن بن إبراهيم العثمان.  /عقد النكاحأثر األمراض الوراثية يف فسخ  
 م.  2020هـ،  1441اإلمام، مركز التميز البحثي، 
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اإل الشريعة  يف  الزوجن  بن  والفرقة  الزواج  الشخصية أحكام  األحوال  وقانون  سالمية 
احلمد   /ماينالعُ  أبو  اإلمارات   -الشريف.  حازم  اجلامعيالعد،  الكتاب  دار  هـ،    1438،  : 

 م.  2017
 

واللجوء واالعتقال  الفقد  بن  الزواج  بكري.  / أحكام عقد  الشيخ  بريوت:   -إسراء حممد 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة بريوت اإلسالمية،  

 
ثراي بنت ضـــــــوابطه و تطبيقاته يف ابب النكاح/    :االختالف الفقهي املعترب عند اإلابضـــــــية

 م )رسالة جامعية(. 2018هـ،  1439مسقط: جامعة السلطان قابوس،  -الرا دية. انصر
 

الرايض: جامعة اإلمام،   - .هتاين بنت عبدهللا اخلنييناألمراض املعنوية وأثرها يف فسخ النكاح/  
 . م 2020هـ،  1442مركز التميز البحثي، 

 
هـ(؛ حتقيق ايسد   1189حممد بن احلاج حسن السنجوي الكردي )ت  بطالن نكاح املتعة/  

 حتسد كرمي، انمق إمساعيل مصطفى. 
 . ابن احلاج الكردي وحتقيق رسالته يف بطالن نكاح املتعةالعنوان كما ورد يف املصدر: 

 م(2018هـ،    1439)  1/17ع    9مج  ،  املوصلنشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة  
 

الرايض:    -حامت بن حممد بومسة.  /املسوغة لفسخ النكاحالتعليل املقاصدي ألحكام العيوب  
 م. 2020هـ،  1441جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 

 )العنوان على الغالف: العيوب املسوخة(
 

الرايض:   -توفيق حممد نصر. /اجلامع ملسائل النكاح والعشر  بن الزوجن وتعدد الزوجات
 م.  2018هـ،  1439النا ر املتميز، 

 



85 
 

 بريوت: مؤسسة الضحى،   -علي عثمان جرادي.  / م توثيق عقود الزواج: دراسة فقهيةحك
 م. 2021هـ،  1442

 يليه للمؤلف نفسه: 
 التفريق بد الزوجد حلبس الزوج: دراسة فقهية مقارنة. 

 التفريق لفقدان الزوج: دراسة فقهية مقارنة. 
 

 1274)ت    عبدالرمحن بن عبدهللا النجدي احلنبلي  / رسالة يف أحكام الصب املميز يف النكاح
 .، أم معتصم حممود إمساعيلقتيبة ضياء سهيل [حتقيق]؛ هـ(
 . 213-184 ص م( 2017هـ،  1438) 37مج  2يف جملة اجلامعة العراقية ع  ت نشر 
 

الونشريسي أليب علي احلسن بن عثمان    / رفع احلرج واجلناح عمن أرادت من املراضع النكاح
 هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  788)ت 

 هـ(. 1441)حمرم  107نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

مراكش:   -عمر بوغربة.  /مفهومها وأسباهبما وحكمهما الشرعي  :الزواج والطالق الصوراين 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة القاضي عياض، 

 
الرايض: اجلمعية    -.عبداجمليد بن عبدالعزيز الدهيشيالضوابا الفقهية يف العالقات الزوجية/  

 م.  2021هـ،  1442العلمية القضائية السعودية، 
 

هـ(؛ حتقيق    1330سامل بن حممد احلِّْبشي )ت    /حكام النكاحأحكام   اح شرح  فتوح الفت  
 م.  2020هـ،  1441مصر: دار األصالة؛ الكويت: دار الضياء،  -عبدهللا.لبيب جنيب 

  رح إلحكام أحكام النكاح للعالمة املليباري صاحب املعد.
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فتوى ببطالن نكاح من هرب ابمرأ  مث تزوج هبا، بعنوان: تنبيه الصغري من الولدان على ما 
أليب سامل  تاقاق الفتوى آجليان/  وقع يف مس لة اهلارب مع اهلاربة من اهلذاين ملد عي اس

املغريب الكاليل  عبدالرمحن  بن  سامل  1047)  إبراهيم  أنيس  حتقيق  بوَقدُّونهـ(؛  احلس ان   ،. -  
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفت ، 

 
املذاهب/   مع  مقارنة  دراسة  والطالق:  الزواج  يف  الصاابة  الغضب.فقه  ارحيل   -قاسم 

 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار الفكر، 
 

؟: مركز   -.عبدهللا بن حســـد املوجان  /هللا عنهم  يالكفاء  يف النكاح ومهن الصــاابة رضــ 
 م.  2017هـ،  1438الكون للنشر، 

 
  -عزيز املناين.  /اراعا  الصاابة للمقاصد يف قضااي األسر : أبواب النكاح والطالق منوذجً م

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض، 
 

 - سعيد امحامض.  /مسائل عقد الزواج وأصوهلا يف املذهب املالكي: مجع وتوثيق ودراسة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
هــــ(   582 )ت  هــــ( والسرخسي  478 ا بن اللخمي )تا وأثرً ا ونقضً ميثاق الزوجية عقدً 

مراكش:  -بوهالل موالي املصـــطفى. /املغريب من اجتهاداهتماوموقع مدونة األســر  ابلقطر 
 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441جامعة القاضي عياض، 

 
 - حسد اخلليفي.  /القرن السادس اهلجري  – : القرن الثاين  النكاح لدى  ابضية املغرب

 م.  2018هـ،  1439تونس: دار آفاق، 
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التعامل مع   الشرعي  ىل فقه  الكندي.  /الزوجاتوفاء: دليلك  هبالء،    -ماجد بن حممد 
 م.  2019هـ،  1440سلطنة عممان: املؤلف، 

 
 الطالق 

 )وتنظر مسائل يف الطالق يف موضوع الزواج(

 

هـ(؛ حتقيق   1320عبدهللا بن حممد السيوطي )ت    /أحكام الطالق على مذهب اإلمام مالك
الطاهر رمحاين، القادر بن خليفة مهاوات   إمساعيل بن  الوادي، خمرب   -.عبد  اجلزائر: جامعة 

 م. 2020هـ،  1441الدراسات الفقهية والقضائية، 
 
مسـقط: جامعة السـلطان   -.الناعيب ماجد بن سـعيدإلشـهاد على الطالق والرجعة وآاثره/ ا

 جامعية(.م )رسالة  2018هـ،  1439قابوس، 
 

مسية عمرو    /تقييد ويل األمر للطالق ابشرتاط حضور املوثق لصاته: دراسة فقهية مقارنة 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -القاوقجي.

 
 -الناعيب.  ماجد بن سعيد  /حكم اإلشهاد على الطالق والرجعة يف املذاهب الثمانية وآاثرها

 م.  2020هـ،  1441الواعد، مسقط: مكتبة اجليل 
 

القاهرة: جملة  -.حكم الطالق الشـــــفوي وأثره الشـــــرعي: التقرير العلمي هليئة كبار العلماء
 م. 2017هـ،   1438األزهر، 

 هـ. 1438هدية جملة األزهر لشهر ُجادى األوىل، 
 

  1441املقدمة  سليمان بن إبراهيم الفعيم، اتريخ    /اخللع بن احلقيقة واملفاهيم غري الدقيقة
 ص. 81م،  2020هـ، 

 هـ. 4/1/1442نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
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الرايض: جامعة    -.خالد بن سعد اخلشالناخللع مع استقامة احلال: رؤية فقهية معاصر /  

 . م 2020هـ،  1442اإلمام، مركز التميز البحثي، 
 

املسلمن عند  فراج.  / الطالق  دار    -أمحد  اجلامعية،  اإلسكندرية:  هـ،   1442املطبوعات 
 م.  2020

 
ضوابطه/   أمثلته،  مشروعيته،  املعنوية:  ابلعيوب  النكاح  املرأ   سالمة  فسخ  بنت  إميان 

 . م 2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -.الطويرش
 
حممـــد أمد بن حســــــــــــــن   /د  ابإلبراالعــ    ةحرى يف وقوع الطالق املعلق على نفقــ لقول األا

 .علي قاسم زيدان حتقيق ـ(؛ه 1161)ت مريغين احلسيين احلنفي 
 )أثبت فيه وقوع الطالق املعلق على صحة الرباءة من املهر ونفقة العدة(

 .(م 2019هـ،  1439) 1جـ 79نشر يف جملة دايىل للبحوث اإلنسانية ع 
 

الســعودية: املؤلف،    -.ضــة اجلهينيعبدالعزيز عو  /اثرهآ حكمه وصــفته و  :اللعان بن الزوجن
 م. 2017هـ،   1438
 .الظهار وكفارتهله: يليه 
 

ما سكت عنه قانون األحوال الشخصية السوري يف مسائل فرق الزواج وآاثره: دراسة  
 1439دمشق: جامعة دمشق، كلية الشريعة،  -لبابة خادم السروجي. /فقهية قانونية مقارنة

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
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 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسر 

 

نبيل    /ثباته ونفيه    سالمي وضوابا اعتماد البصمة الوراثية يف الفقه اإل  حكام النسب يف أ
 ص.  578م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار النهضة العربية،  -عبدالصبور النرباوي.

 
 -.عبداحلفيظ بكيسأحكام والية األم على القاصـــــــر يف القانون والشـــــــريعة اإلســـــــالمية/ 

 م؟ 2021هـ،  1442، اجلزائر: املؤلف
)أ ــري إىل كتاب ســابق له صــدر بعنوان: أحكام الوصــاية على القاصــر يف الشــريعة اإلســالمية 

 والقانون اجلزائري(
 

املشك ل اخلنثى  أحكام  من  املشك ل  اإلسنوي   / يضاح  احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  ُجال 
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب،    -هـ(؛ حتقيق أنور بن عوض العنزي.   772الشافعي )ت  

 م. 2020هـ،  1442
 

ــة فقهيـة مقـارـنةةتصـــــــــــرف الزوج مبـال الزوجـ   نعمـة خلف  /: حـدوده وضـــــــــــوابطـه: دراســـــــــ
 م. 2017هـ،  1438، عمَّان : دار اجلنان -.اخلالدي

 
حمفوظ  اعتىن بههـــ(؛  261 )ت يب بكر أمحد بن عمرو بن مهري اخلصاف احلنفي أل  /الرضاع 

 م؟ 2020هـ،  1442، دار احلديث الكتانيةطنجة؛ بريوت:  -أمحد  السلهيت.
 

  - عبدالعزيز ابسي.  / مسائل احلقوق الزوجية وأصوهلا يف الفقه املالكي: مجع وتوثيق ودراسة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
عبدالسالم اجلعماطي، رضوان    هـ(؛ حتقيق  632 )ت  التغليببن ر يق  أمحد  أبو عمر    /النفقات
 م. 2021هـ،  1442املغرب: اجمللس العلمي األعلى،  -احلضري.
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بريوت:   -هبيجة حسن حسد.  /النفقة وأحكامها بن التشريع اإلهلي والتشريع الوضعي
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت اإلسالمية،  جامعة 

 
 أحكام الطفل وحقوقه

 

م،    2020هـ،    1442مسري بن أمحد الصباغ،    /اآلايت البينات يف مشروعية ختان البنات
 ص.  83

 هـ. 19/3/1442نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
عبداجمليد بن   هتذيبالبن قيم اجلوزية/    سيل الورود يف هتذيب حتفة املودود أبحكام املولودأ

 م. 2020هـ،  1442السعودية: املؤلف،  -.خلف العريفي 
 

السنوسي    /اإلعالن العاملي حلقوق الطفل يف ضوء الكتاب والسنة: دراسة حتليلية مقارنة
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -حممد السنوسي.

 
هذبه وخرج أحاديثه وعلق عليه حممد بن محد  البن قيم اجلوزية/    املودود أبحكام املولودحتفة  

 ص )نسخة إلكرتونية(.  167م،  2020هـ،  1441العتييب، 
 

الدولية واملواثيق  السعودي  والنظام  اإلسالمية  الشريعة  يف  الطفل  عبدالقادر   /حقوق 
 ص.   432م،  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة العبيكان،  -.2ط -الشيخلي.

 
 الصيد والذابئح واألطعمة

 
جدة:    -أمحد بن عبدهللا العمري.اد/  االقتصاد يف بيان الفرق بن تذكية ما يذبح وما يص

 م،  2019هـ،  1440دار األوراق، 
 



91 
 

 دراسة وحتقيق ؛هـ(1188حسن بن إبراهيم اجلربيت )ت  /األقوال املعربة عن أحوال األشربة
 .بيسعيد فواز وه

 .350 – 281م( ص  2019هـ،  1440) 42نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 (يف املذهب احلنفي )األ ربة

 
الرايض:    -عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل.  / خلُّ اخلمر واستعماله يف األطعمة: دراسة فقهية

 م. 2020هـ،  1441جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 
 

، بيان للرتُجة والنشــــــــر مصــــــــر:  -.فتحي أبو الورد  قيف/جتهاد والتو األضــــــاية بن اال نُّ ســــــ  
 م؟ 2021هـ،   1442

 
مراكش: جامعة القاضي   -حممد احلاكمي.  /الصناعات الغذائية وأحكامها الشرعية والقانونية

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441عياض، 
 

ــا مهذب الدين   /العافية الوافية يف آداب الطعام  1090ت البصـــــــــري )أمحد بن عبد الرضـــــــ
 .حتقيق قاسم خلف السكيين؛ هـ(

 م(. 2019هـ،  1440) 54نشر يف جملة مركز دراسات الكوفة ع 
 

دايب لعبة الذبح احلالل: دراسة حتليلية انقد  للذبح بدون ختدير وعدم فهم كلمة حالل/  
 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار األايم،  -عابد.

 
 احلالل واحلرام

 

 1215)ت الشــــــافعي اجلوهري  بن أمحدحممد   / حتاف األحبة ابجلواب عن مســـــ لة الضـــــب ة
 .محد حسدأدراسة وحتقيق عبداملنعم ؛ هـ(

 )يف حكم اختاذ الغطاء املصنوع من الفضة الذي تسد به آنية ماء الورد(
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 م(.  2018هـ،  1439) 1ع 14نشر يف جملة مداد، اجلامعة العراقية، مج
 

أكلها احملرمة  واحلشرات  والطيور  احليواانت  يف  املختصرات  عبدهللا    /أخصر  بن  فوزي 
 م.  2020هـ،  1441قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -.احلميدي

 
 صالح صادق جميد.  /التمثيل الكوميدي وحكمه يف الفقه اإلسالمي

 م( 2017هـ،  1438) 32نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 

ــد الطوري احلنفي القادري )ت  /رســـالة يف حرمة االســـتماع للمالهي  1138حممد بن حسـ
 .جنالء كرمي مهدي حتقيقهـ(؛ 

 م(. 2019هـ،  1440) 1ع  17نشرت يف جملة جامعة كربالء مج 
 

نوح بن مصطفى الرومي القونوي احلنفي )ت   /رسالة يف الدخان ؛  رسالة يف احلالل واحلرام 
 . هـ(؛ حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة 1070

املؤلف:   النصف من  نشرات ضمن كتاب  ليلة  املرجان يف فضل  دار    - عبان.عقد  بريوت: 
 م 2020هـ،  1441املقتبس، 

 
بن جنيم  إبراهيمزين الدين بن   /رســـــالة يف الرشـــــو  وأقســـــامها وما يتعلق هبا للقاضـــــي وغريه

 . ه مال عبدول حممد دراسة وحتقيق ؛هـ( 970احلنفي )ت 
  .222- 169 ص م(2016هـ،  1438) 37مج  1يف جملة اجلامعة العراقية ع  ت نشر 
 

 1066علي بن حممد األجهوري )ت    /ب العقل من الدخانشرب ما ال يغي    غاية البيان حلل  
 . دراسة وحتقيق حممد عبدهللا سلمان هـ(؛ 

 .361-333م( ص  2018هـ،  1439)  42مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
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السالم/   عليه  املسيح  مبيالد  التهنئة  الصريح يف حكم  مروان  القول  عبدهللا  وترتيب  ُجع 
 )كتاب إلكرتوين(.  ص. 42، م 2020هـ،  1442َخضرة، 

 
دراسة   ؛هـ(  1070 الشافعي )ت علي عبدالقادر الطربي  /القول الكايف واجلواب الشايف 

 .مين عبدالقادر اهلييتأ وحتقيق
 )حكم التنباك، وأعشاب ونبااتت أخرى، وأدوية فيها نوع من التخدير(

- 119 صم(  2017هـ،  1438)  15نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع
156 . 

 
  ماجد بن حممد   / فقه الغذاء احلالل  :لطائف اجلوهر: شرح كتاب األطعمة من جوهر النظام

 م.  2020هـ،  1441هبال، سلطنة عممان: املؤلف،  -. الكندي
 

؛  هـ(  900  ت الكيداين )   ، الشهري ابلفاضل النسفيلطف هللا    /املشروعات وغري املشروعات
 . هناء سعيد اجلبوري دراسة وحتقيق

 .273-242 ص م( 2017هـ،  1438)  38مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

الكويت:   -إعداد وُجع وترتيب وحدة البحث العلمي بدار اإلفتاء.  /موسوعة صناعة احلالل
 مج. 3م،  2020هـ،  1441وزارة األوقاف، 

 
  1090ت  البصري ) أمحد بن رضا  مهذب الدين    /الوجيز  احلقية يف مفاسد الغناء وحترميه

 .قاسم خلف مشاري ،دراسة وحتقيق توفيق دواي احلجاج ؛هـ(
- 211  م( ص   2019هـ،    1440)  38ملحق العدد    1نشر يف حولية املنتدى )العراق( مج

254 . 
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؛  هـ(  633أليب اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب )ت    /وهج اجلمر يف حترمي اخلمر
  م. 2021هـ،  1442مراكش: مؤسسة آفاق،  -حتقيق أنس وكاك.

 
 اجلناايت والعقوابت

 
جهاد ُجعة  /آاثر وقف تنفيذ العقوابت على اجلرائم يف الفقه اإلسالمي والقوانن الوضعية

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440اإلسالمية، بريوت: جامعة بريوت  -.املطرود
 
  /دراسة فقهية مقارنةي:  سالمالفقه اإل  جراءات الوقائية من ارتكاب جرائم احلدود يف اإل

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.إميان علي حممد
 

االجتماعي التواصل  مواقع  على  التشهري  والقانون    : أحكام  الشريعة  بن  مقارنة  دراسة 
مشاقة.  /اللبناين  خالد  اإلسالمية،    -حممد  بريوت  جامعة  م    2019هـ،    1440بريوت: 

 )ماجستري(. 
 

اجلناايت عقوابت  تعدد  العقوابت   :أحكام  وقانون  اإلسالمي  الفقه  بن  مقارنة  دراسة 
م   2018هـ،    1439اإلسالمية،  بريوت: جامعة بريوت    -خالد حسن حشمي.  /اللبناين 

 )ماجستري(. 
 
مســعد بن ســامل  /وبعض املســائل ؟بل وحوادثها على الســبل هل حتملها العاقلةخفاف اإلأ

 م. 2017هـ،  1438الرايض: النا ر املتميز،  -السناين.
 

والقانون/   الشريعة  بن  اإللكرتوين  واإلرهاب  السالمي.اإلرهاب  دار    - إبراهيم  عم ان: 
 ص.  300، م 2021هـ،  1442املناهج، 
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صلى هللا عليه وسلم أو أحد أصاابه    تنبيه الوال  واحلكام على أحكام شامت خري األانم
 - ؛ اعتىن به أبو عمر هداية عبدالعزيز.هـ(  1252عابدين )ت  عمر بن  حممد أمد بن    /الكرام

 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 
 

 -فراس حممد املقدامي.  /دراسة مقارنة  :اإلسالمي  هيف الفقجرائم القذف والسب العلين  
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية، 

 
بريوت:    -موفق محاد عبد.جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية: دراسة فقهية قضائية مقارنة/  

 م.  2018هـ،  1439السنهوري،  مكتبة
 

بريوت: جامعة   -أمحد ُجيل جميد.  /جرمية الرشو  بن الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438بريوت اإلسالمية، 

 
 -هنا علي الشحيمي.  /جناايت ترويع األفراد يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوابت اللبناين 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 
 

 م. 2019هـ،    1441الرايض: مكتبة الر د،    - .صاحل بن عبدهللا الالحماجلناية على النفس/  
 

أليب حامد حممد العريب    /ابملال عند تعذر استيفاء احلدود الشرعيةجواب عن مس لة العقوبة  
القصر الكبري، املغرب: ُجعية    -هـ(؛ حتقيق سلمان الصمدي.  1052بن يوسف الفاسي )ت  

 م.  2020هـ،  1442البحث التارخيي واالجتماعي، 
 

اإلسالمية والشريعة  الوضعي  القانون  بن  مقارنة  دراسة  اجلنائية  الدعوى   /خصخصة 
أمحد. العلمية،    -عبدالرمحن عاطف  والبحوث  للدراسات  العريب  املركز  هـ،   1442القاهرة: 

 م.  2020
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 .م 2020هـ،  1442بريوت: دار الوالء،  -علي بوسلمان اجلبيلي.الرشو  يف القضاء/ 

 
ــة اجلنائية ــياســـ ــوابا  عمال املآل يف الســـ بريوت: جامعة    -.عبداملطلب األمد الزائدي  /ضـــ

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت اإلسالمية، 
 

العقوبة   تقدير  اإلمارات  :التعزيريةضوابا  العقوابت  بقانون  مقارنة  فقهية  عاصم    /دراسة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -.عبدالرمحن كمايل

 
دمشق:   -.مصطفى  يخ مصطفىصفاء    /دراسة مقارنة  :سالميضوابا العقوبة يف الفقه اإل

    (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1440جامعة دمشق، كلية الشريعة، 
 

والقوانن   اإلسالمي  الفقه  يف  مقارنة  أتصيلية  دراسة  السرقة:  عقوبة  يف  املؤثر   الظروف 
 م. 2020هـ،  1442اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،  -فايز حسد. /القدمية

 
رمضان    /املرتتبة على جرائم االعتداء على النفس وما دوَنا يف الفقه اإلسالميالعقوابت  
 م. 2020هـ،  1442اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،   -الشرنباصي.

 
 /دراســة فقهية مقارنة مع القانون الســوري :عناصــر املســؤولية يف الفقه اجلنائي اإلســالمي

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440ة الشريعة، دمشق: جامعة دمشق، كلي -عبدهللا بو ي.
 

  -. عبدالغين عبدالغين أبو  ـــكيوة /القواعد الضـــابطة للســـياســـة اجلنائية يف الفقه اإلســـالمي
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 
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الفقه اجلنائي اإلسالمي املطبوعات  اإلسكندرية: دار    - رمضان الشرنباصي.  /حماضرات يف 
 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 

 
الكويت: ركائز للنشر،    -خالد بن علي املشيق .املختصر يف اجلناايت واحلدود والقضاء/  

 م. 2020هـ،  1442
 

اليت شراح    املسائل  فيها  الطالبن "اختلف    والشربييني  واهليتم ي  احملل:  ربعةاأل  "منهاج 
الدين    يحمي  / دراسة فقهية مقارنة:  فقه اجلناايت واحلدود وتطبيقاهتا املعاصر   يف   يوالرمل

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -.السعيد عز الرجال
 وهكذا.. رمبا يف موضوعات أخرى... 

 
أمحد بن    /تطبيقيةدراسة فقهية مقارنة    املستجدات الفقهية للقتل اخلط  يف القضااي الطبية: 

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439مسقط: جامعة السلطان قابوس،  -احلبسي. انصر
 

 -يوســــــــــف حممد تي م.  /املســـــــؤولية اجلنائية املرتتبة على عمل الطبيب يف الفقه اإلســـــــالمي
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبد، 

 
بريوت:   -.أمساء عبداهلادي القادري  /واقعنا املعاصر مشروعية تطبيق احلدود الشرعية يف  

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة بريوت اإلسالمية،  
 

الوضعي والشريعة    : الوساطة ودورها يف  َناء الدعوى اجلنائية القانون  دراسة مقارنة بن 
أمحد.  /اإلسالمية عاطف  للدراسات    -عبدالرمحن  العريب  املركز  العلمية،  القاهرة:  والبحوث 
 م. 2020هـ،  1442
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 ( )فقهريه الس   

 

بريوت: جامعة   -.مصـــــطفى حممد عبدالقادر /أثر مفهوم الدولة احلديثة على جهاد الطلب
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت اإلسالمية، 

 
يوسف    /دراسة فقهية شرعية  :أحكام العالقات االجتماعية مع اليهود يف فلسطن احملتلة

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،   -أمحد وردة.
 

 . فوزي تركي القيسي  / م من الكتابين ومواليهم وأعواَنم2003  حتل العراق عاماأحكام من  
ع   السين،  الوقف  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  جملة  يف  هـ،   1438)  49نشر 

  .(م2017
 

أحكام النزاعات العسكرية عند اإلمام حممد بن احلسن الشيباين من خالل كتابه السري 
الدويل  :الكبري  القانون  مع  مقارنة  بكر.  / دراسة  طالل  بريوت   -يوسف  جامعة  بريوت: 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438اإلسالمية، 
 

بريوت: جامعة    -عبدهللا أمحد رحيم.  /األقليات غري املسلمة وأحكامها يف بالد املسلمن 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت اإلسالمية، 

 
ابملهجر الدينية  احلرية  ملفهوم  الشرعي  الشاريف.  / الت صيل  جامعة   -عبدالرحيم  مراكش: 

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاضي عياض، 
 

 -اعتىن به وأعده عادل بن علي الفريدان.صاحل بن فوزان الفوزان؛  /اجلهاد: أنواعه وأحكامه
 م؟. 2020هـ،  1441]الكويت[: مكتبة العرفاء،  
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ة بن أحكام القانون الدويل اإلنساين وأحكام الشريعة لا محاية املدنين أثناء النزاعات املس 
، القاهرة : املركز العريب للدراسات و البحوث العلمي  -.عبد علي حممد سوادي  /اإلسالمية
 م. 2017هـ،  1438

 
ة بن أحكام القانون الدويل اإلنساين وأحكام الشريعة لا محاية املدنين أثناء النزاعات املس 

 م.  2020هـ،  1442، مركز الدراسات العربيةاجليزة:  -.كريفيف األطرش /اإلسالمية
 

(؛ هـ  1121  )ت بعديديين الكوزل حصاري  حممد بن محزة األ  /رسالة يف أحكام الشهيد
 . هنلة عا ور منسي حتقيق
 م( 2018هـ،    1439)  54يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 
 

  1270حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت   هاب الدين  أليب الثناء    / ُسفر  الزاد لسهفر  اجلهاد
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبد،   -اعتىن به ذاكر احلنفي.  ؛هـ(

 )رسالة يف اجلهاد وتعريفه وفضائله وبعض أحكامه(
 

  - السلطاين.   حيدر  وكان   فقه اجلهاد يف ضوء املتغريات املعاصر : دراسة استداللية مقارنة/
 م.  2017هـ،  1438بريوت: دار الرافدين، 

 د(ثر املتغريات املعاصرة يف فقه اجلها )يالحظ أن رسالته يف الدكتوراه كانت بعنوان: أ 
 

نوح بن مصطفى الرومي القونوي   /الفوائد املهمة يف بيان اشرتاط الترب ي يف  سالم أهل الذمة
الدُّكيلة.هـ  1070احلنفي )ت   املقتبس،    -(؛ حتقيق حممد جاسم  دار  هـ،    1441بريوت: 

 (16)جمموعة رسائل العالمة نوح الرومي احلنفي؛  -م. 2020
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 النظم اإلسالمية
 

 الشريعة اإلسالمية
 

 1442الدمام، السعودية: دار املتنيب،    - .عبداإلله بن حممد املالاتريخ التشريع اإلسالمي/  
 ص. 264 م، 2020 هـ،
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(.  1345حممد اخلضري )ت  اتريخ التشريع اإلسالمي/  
   ص. 264م،  2018هـ،  1440

 
  / الشرع اإلسالمي ومواكبته للتاوالت االجتماعية من خالل مفهومي االتساق والتغاير

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439مراكش: جامعة القاضي عياض،  -عبدالرمحن أوالد طرادة.
 

اإلسكندرية: دار املطبوعات   -حممد كمال إمام.  /التقنن يف الشريعة اإلسالميةيف منهجية  
 م. 2020هـ،  1442اجلامعية، 

 
التشريع اإلسالمي كافة املستجدات؟/   دار    -.هدي ُجيل عامركيف يستوعب  عم ان: 

    م. 2017هـ،  1438الفاروق، 
 

وتطبيق اإلسالمية  الشريعة  ضوء  على  القانونية  العلوم  السوداين  مدخل  القانون  على  اً 
 م. 2017هـ،  1438 مركز الغندور،القاهرة:  -.أمحد الصادق البشري /والُعماين

 
 م.  2017هـ،    1439؟: املؤلف،    -خالد عقيل العقيل.  /ن والسنةآ مالمح قانونية من القر 
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ومصادره اإلسالمي  التشريع  اتريخ  يف  عيسي  /الوجيز  عبدالوهاب  أمساء  قيس  ساملد  ، 
 م. 2021هـ،  1442، نهضة العلميةمصر: دار النهضة العربية، اإلمارات: دار ال -العرايين.

 
 النظام السياسي يف اإلسالم )عام(

 

إستانبول:    -. غازي التوبة  /السن ة واحلُكم: حتليل وتقوميالدكتور سعد الدين العثماين يف    آراء
 م.  2021هـ،  1442دار األصول العلمية، 

 
 /حتياطات األمنية املعاصر  وأحكام مشروعيتها يف الشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعياال

 ص. 334، م 2020هـ،  1442عم ان: دار األايم،  -محيد آدم قشيمة.
 

الدينية والوالايت  السلطانية  )ت    /األحكام  املاوردي  حممد  بن  ضبطه    450علي  هـ(؛ 
 . ص  328م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -وصححه أمحد عبدالسالم. 

 
احلاكمة السلطة  خدمة  يف  الشرعي  العلم  يف   / توظيف  والدراسات  البحوث  وحدة  إعداد 

 ص.   228م،    2020هـ،    1442إستانبول: املنتدى: مكتبة األسرة العربية،    -منتدى العلماء.
 

بريوت: جامعة بريوت   -هشام عبدالفتاح إمساعيل.  /حرية الرأي والتعبري من منظور  سالمي
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
 معاذ عبدالستار  عبان. ي/ حلصانة الربملانية يف الفقه اإلسالما

 .م( 2018هـ،  1439) 38نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 

محدي عطية  واإلسالمي: دراسة مقارنة/  الرقابة على دستورية القوانن يف النظام الوضعي  
 م. 2021هـ،  1441، اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي -مصطفى.
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اإلسالم الفكر  يف  موضوعية  ي:الشورى  احلميدان  /دراسة  حممد  بريوت:    -.عبداللطيف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440اإلسالمية،  جامعة بريوت 

 
عمَّان: دار ورد   -علي. براهيمإحيدر    /الفتوى و الســـــياســـــة: ســـــلطة الن ص ونص الســـــلطة

  م.  2017هـ،  1438، األردنية للنشر
 

أبرزهتا أحداث البلدان العربية،  قضااي فقهية  بريوت: جامعة    -عقبة علي خرمة.  /ثورات 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بريوت اإلسالمية، 

 
 هـ(. 1403حممد طيب بن حممد القامسي )ت مباين اخلالفة والسياسة الدينية وغاايهتا/ 

مانشسرت: مكتبة  -طبع مع كتابه:  رح العقيدة الطحاوية/ اعتىن به حممد عمار سليم املدين.
 م.  2020هـ،  1442قاسم العلوم، 

 
  / ااحلقوق السياسية أمنوذجً   : دراسة فقهية قانونية  : املهجرمبدأ املساوا  بن اجلنسن يف بالد  

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438مراكش: جامعة القاضي عياض،  -مرمي فائز.
 

بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -جنان ري حممد أسامي.  /معامل نظرية احلرية يف اإلسالم
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
هدير    /سالمية عند اإلمام اجلويين وانعكاساهتا على النظرية السياسيةمقاصد الشريعة اإل
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد أبو الفضل.

 
اإلسالمي الفقه  الربملاين يف ضوء  العمل  حامد حممود.  /مهام  املنيا،    -أمحد  جامعة  املنيا: 

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441
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 اإلمامة واخلالفة

 

)ت    /اخلالفة رضا  ر يد  العربية،    -.هـ(  1354حممد  الصحافة  وكالة  هـ،    1442مصر: 
 م.  2021

 
ــر  ــة حتليلية تقوميية :اخلالفة يف فكر احلركات اإلســـالمية املعاصـ رايض بن عبدالعزيز   /دراسـ

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -.اخلرجيي
 

بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -طارق حممد السلطان.  /الضوابا الفقهية املتعلقة ابإلمامة
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
العظمى اإلمامة  يف  وتطبيقاته  األشاعر   عند  املقاصدي  أمنوذجً   :الفكر  اجلويين    / ااإلمام 

 راه(. م )دكتو  2017هـ،  1438مراكش: جامعة القاضي عياض،  -سعيد العطري.
 

 السياسة الشرعية

 

اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،   -جابر عبداهلادي.   /ترسيخ العمل ابلسياسة الشرعية
 م. 2020هـ،  1442

 
اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،    -عادل السيد حممد علي.  /السياسة الشرعية ملبدأ املواطنة

 م. 2020هـ،  1442
 
 . سعد حممود انصر /اجلــامـع يف السياســة الشــرعيةملختـصــر ا

 .248-170 ص م( 2017هـ،  1438)  38مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
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 العالقات الدولية

 

مراكش: جامعة القاضي    -املصطفى الشركي.  /العالقات الدولية من خالل الرسائل النبوية
 )دكتوراه(. م  2019هـ،  1441عياض، 

 
 النظام املايل يف اإلسالم

 

 -البخاري إبراهيم وهيب. /يسالمضوء الفقه اإل سباهبا وعالجها يف : أزمة املالية العامليةاأل
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 
عبدهللا أمحد  /قليم كردســــتان العراق وســــبل معاجلتها من منظور  ســــالمي األزمة املالية يف 

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.اإلمام
 

يد بن خمَلد بن زجنويه )ت    /األموال ؛ خرج أحاديثه حممود حميي الدين، حممود هـ(  251محم
 مج. 2م؟،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  - عبان العويف.

 
  / حكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيأدراسة مقارنة بن    :املال العام ونظم محايته

 م  2020هـ،    1442املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية،  القاهرة:    -نوفل علي الصفو.
 

أمحد بن علي بن حجر    / مس لة هل للسلطان أن يشرتي شيًئا من بيت املال مث يهق فهه أم ال؟
اإلمام املدينة املنورة: دار    -.ور بن حسن آل سلمانحتقيق مشه  هـ(؛  852العسقالين )ت  

 م. 2020هـ،  1442مسلم، 
 

حممد ضـــــــــياء    /دراســـــــة مقارنة مع األنظمة املالية احلديثة :املوارد املالية للدولة اإلســـــــالمية
 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.الدين اجلارودي
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 ابلعروف والنهي عن املنكر(احل سبة )األمر 
 

الرايض: مركز احملتسب  -.هيثم بن جواد احلداد /قليات املسلمةاتمعات األ االحتساب يف 
 م.  2017هـ،  1438لالستشارات، 

 
اعتىن به  هـ(؛    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

هـ،   1439  ،: تبصري لتقريب الرتاث القاهرة: دار اإلمام الربهباري  -القسم العلمي مبركز تبصري.
 م.  2018

 
ــبة بن اإل ــا يف احلســـ احملتســـــــب،  مركزالرايض:    -.عبداحلي يوســـــــف  /فراط والتفرياالتوســـ

 م. 2017هـ،   1418
 

البشر   األ  حاجة  املنكرىل  عن  والنهي  ابملعروف  )ت   /مر  اجلربين  عبدالرمحن  بن  عبدهللا 
اجلربينالرايض:    -هـ(.  1430 عبدالرمحن  بن  عبدهللا  الشيخ  هـ،   1440اخلريية،    مؤسسة 
 م.  2019

 
العباسي/   العصر  الزاندقة يف  اجلليل.احلسبة على  بنت فهد  العايل    -أمل  املعهد  الرايض: 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440للدعوة واالحتساب، 
 

النبو سبة  احل   عصر  وتطبيقاهتا  : يف  عبداهلادي    /فقهها  دار    -.العزاويحممود  الرايض: 
 م. 2018هـ،  1439احملتسب، 

 
مكة املكرمة: جامعة    -صالح بن رزيق القر ي.  /احلسبة والشرطة اجملتمعية: دراسة مقارنة

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440أم القرى، 
 ص.  124هـ،  22/5/1442ونشرت يف  بكة األلوكة يف 
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  -.يحممد ُجعة عبداهلاد  /هـــ  923  -  648احلسبة واحملتسبون ببالد احلرمن الشريفن  

 م.  2017هـ،  1438القاهرة: دار اآلفاق العربية، 
 

مركز احملتســـــــــــــب إعداد : تويرت منوذًجا/ يف االحتســــــــــاب يدور مواقع التواصــــــــــل االجتماع
 م. 2017هـ،  1438الرايض: املركز،  -.لالستشارات 

 
هـ(؛ حتقيق وترُجة ودراسة    424أمحد بن عبدهللا بن عبدالرؤوف القرطيب )ت    /النظر يف احل سبة
 م.  2019هـ،  1441املرية: دار ابن طفيل،  -لبيدرو  امليتا.

 
 النظام اإلداري يف اإلسالم

 

هـ(؛ حتقيق خليل   771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت    /معيد النعم ومبيد النقم
 ص. 144م،  2020هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم خليل.

ها وآدهبا وكيفية احلفاظ على هفق  وذكر  ، وظيفة  (113)صنوف الوظائف اليت بلغت  )أورد فيه  
 (النعم يف كل منها

 
 النظام القضائي يف اإلسالم

 
 النظام القضائي يف اإلسالم )عام(

 

بن   وتنازعه  تطبيقيةاالختصاص  أتصيلية  نظر   القضائية:  حممد    / اجلهات  بن  عبدامللك 
 م.  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -اجلاسر.

 
الفقه والقضاء القضائية يف  مركز القاهرة:    -آل اثين.  عبدالرمحن بن حيىي  / عالن األوراق 

 م. 2020هـ،  1441 الغندور،
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ــلمان آل جمري. /القبلي يف ميزان الشــــــريعة اإلســــــالميةالتاكيم والصــــــلح    - ســـــــعد بن ســـــ

 م.  2021هـ،  1442الرايض: مدار القبس للنشر، 
 

دراســة مقارنة بن أحكام القانون والشــريعة  :التنازع القضــائي بن األفراد والســلطة العامة
م  2018هـــ،  1439اإلسالمية، بريوت: جامعة بريوت   -.بداملنعم حممد كبارةع /اإلسالمية
 )دكتوراه(.

 
الرايض: جامعة    - عبدهللا بن حممد آل خند.  /تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية

 م.  2018هـ،  1439اإلمام، مركز التميز البحثي، 
 

هـ(؛ حتقيق حممد  1209حممد بن حممد التاودي )ت  /ُحلهى املعاصم لبنت فكر ابن عاصم
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -احملربش.أمحد 
 (  رح على حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام البن عاصم)أو 
 

املنصورة:   -عمرو عبدالرافع حممد.: دراسة فقهية مقارنة/ سلطة ويل األمر يف تنظيم القضاء
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441، جامعة املنصورة

 
عبدالرمحن عبدهللا    /السوابق القضائية ومدى حجيتها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -اجلنيد.
 
)ت  ال اخلليلي  عبدهللا  بن  اإلمام حممد  عند  القضائية  فقهية   هـ(: 1373سياسة  دراسة 

 م 2017هـ،  1438مسقط: جامعة السلطان قابوس،  -الكيومي.ي خلفان بن عل  / حتليلية
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 1441الرايض: اجلامع،  -فهد عبدهللا آل طالب. /الضــــــمائم: اموعة األحباث القضــــــائية
 م.  2019هـ، 
 

احلُ  املتفطرائق  الشريعة    قكم  يف  فيها  واملختلف  درويش  اإلسالمية/  عليها  بن  سعيد 
 م. 2019هـ،  1440املتميز، الرايض: النا ر  -.6ط -الزهراين.

 
هـ(؛ حتقيق   1188عمر بن عبدهللا الفهري الفاسي )ت    /غاية اإلحكام يف شرح حتفة احلكام

 م. 2020هـ،  1442الرابط: وزارة األوقاف،   -عبدهللا أهبام، ر يد اجلاري. 
 واألحكام البن عاصم.   يف نكت العقودواملقصود ابلتحفة: حتفة احلكام 

 وهو يف مسائل قضائية على املذهب املالكي. 
 

 .هـ( 1015ت )احلنفي  إبراهيم اخلالعي العدوي /غاية املرام يف تتمة لسان احلكام
 ...  م، 2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

انتخبه    ،خمتصر يف األحكاموهو    .البن الشحنة  "يف معرفة األحكام  لسان احلكام"  أكمل به
 للحكام على فصل  ليكون عوانً   ،ذكر فيه ما يكثر وقوعه بد األانم  ،من كتب العلماء األعالم

 .القضااي واألحكام
 

  1412حممد سامل بن املختار بن احملبويب )ت    /بن قاسم الزقاق   ي  غالق من المية علفاتح اإل
 م2019ه،    1440نواكشوط: دار اإلسراء،    -احملبويب.هـ(؛ اعتىن به املختار بن حممد سامل بن  

 يف أعلى العنوان: الفقه القضائي.
 

القاهرة:    -صباح كامل سيف النصر.  / مان يف القرون األربعة األوىل للهجر القضاء يف عُ 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة عد مشس، 
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حممد    /هــ  923  -  667دراسة اترخيية    ي: القضاء والقضا  يف احلجاز يف العصر اململوك
 م.  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الر د،  -عمر الشماع.

 
عبداحلكيم   حققه وعلق عليههـ(؛    1403)ت    مشس احلق األفغاين  /معن القضا  واملفتن

 م. 2020هـ، حنو  1442؟: مكتبة دار العلوم الشرعية، حنو  -.احلقاين
 

ــالـة:   ــائيـة من الـة الرســـــــــ ُجعهـا فهـد عبـدهللا آل   /م  1953  –  1932املقـاالت القضـــــــــ
 م. 2020هـ،  1442الرايض: اجلامع،  -طالب.

 
  1250(:  219من ُحجج حمكمة القدس الشرعية العثمانية: مناذج من حجج السجل )

العيسائي.  / هـ  1251  – بن سامل  العريب  إستانبول: مركز    -دراسة وحتقيق سلطان  التاريخ 
 م. 2020هـ،  1442للنشر، 

 
العثمانين املماليك  ىل  من  دار   االنتقال  مرحلة  مصر:  يف  والقانوين  القضائي    / النظام 

  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،    -عبدالرمحن آث  يل؛ ترُجة رامي إبراهيم البنا.
 م.  2020هـ، 
 

 موضوعات يف القضاء

 

 -حممد خلف بين سالمة.  /يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات القانونيةالتاكيم والوساطة  
 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار وائل، 

 
ثبات اجلنائي: دراســة مقارنة يف ضــوء التصــوير املرئي والتســجيل الصــوت وحجيتهما يف اإل

ــاء ــريعات واجتهادات الفقه والقضـــــ القاهرة : املركز العريب   -.احلســـــــــيين  عمار عباس /التشـــــ
 م. 2017هـ،   1438، للدراسات و البحوث العلمي
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حممد عبدهللا بن  تعارض البي نات يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة بن املذاهب األربعة/  
الشنقيطي. ومنقحة.  -حممدن  مزيدة  السعودية،    -ط،  القضائية  العلمية  اجلمعية  الرايض: 

 م. 2021هـ،  1442
 

االعتباريةطرق   الشخصية  منازعات  القبيسي.  / اإلثبات يف  بن عبدالعزيز  الرايض:    -علي 
 م. )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املعهد العايل للقضاء، 

 
الزمان مبرور  الدعوى  عدم  اع  على  الكالم  يف  الربا دي.  /العنوان  انصر  بن    - زهران 

 ص.   283م،  2020هـ،  1440مكتبة اجليل الواعد، مسقط: 
 

احلُكمية" "الطرق  من كتابه  اجلوزية  قيم  ابن  عند  ابلقرائن  حممد    /القضاء  بن  عبداجمليد 
 ص. 96م،  2017هـ،  1438الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -السبي ل.

 
الشرعية/   املرافعات  نظام  يف  الشعرية  األرجوز   وشرح  بن  نظم  إبراهيم  و رحها  نظمها 

 م. 2020هـ،  1442رة: دار اإلمام مسلم، املدينة املنو  -عبدالعزيز اجلهين.
 

محاد بن عبدهللا    /والية التوثيق يف اململكة العربية السعودية: دراسة فقهية تطبيقية مقارنة
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار عامل الكتب،  -احلماد.

 
 النظام االجتماعي يف اإلسالم

 

عم ان:    -.إبراهيم بدر اخلالدي  /اإلسالمبن اجلريان: دراسة للعالقة بن اجلريان يف ضوء  
 م.  2020هـ،  1441دار اجلنان، 

 
مراكش: جامعة القاضي    -طَرب.عادل مَ   / قوق املسنن املسلمن يف بالد غري املسلمنح

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439عياض، 
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بريوت: جامعة    -أمحد عمر عثمان.  /الضمان االجتماعي بن الشريعة والقوانن املعاصر 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بريوت اإلسالمية، 
 

اإلسكندرية: دار    -عادل السيد حممد علي.  /نظام الت من االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية
 م. 2020هـ،  1442اجلامعة اجلديدة، 

 
 حقوق اإلنسان

 

  - سد مسعود املطريي. ح: دراسة مقارنة/  احرتام احليا  اخلاصة بن الشريعة والقانون الكوييت 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
الرايض:    -مفرح بن سليمان القوسي.اإلسالمية/  التالزم بن احلقوق والواجبات يف الشريعة  

 م.  2018هـ،  1440جامعة اإلمام، 
 

 م. 2020هـ،  1442الرايض: املؤلف،  -عبدهللا بن عبدالرمحن السعد.احلقوق األربعون/ 
 

الرايض: جامعة امللك   -.4ط  -.العلوم الشرعية  جمموعة من املتخصصد يفحقوق اإلنسان/  
 م. 2019هـ،  1441سعود، 

 
وق اإلنسان بن االجتهادات الفقهية املعاصر  والقانون الوضعي يف الغرب اإلفريقي:  حق

 2017هـ،    1438القاضي عياض،  مراكش: جامعة    -مامادو فوفاان.ا/  كوت ديفوار أمنوذجً 
 م )دكتوراه(. 

 
ــان يف اإل ــبهات املثار  حوهلاحقوق االنســـ ــالم والرد على الشـــ عبدالرمحن بن ســـــــليمان   /ســـ

 م. 2017هـ،  1438الرايض: املؤلف،  -.5ط -.احلقيل
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دراسة مقارنة بن الشريعة اإلسالمية واملواثيق   :حقوق اإلنسان يف ظل احلرب على اإلرهاب

مزهر.  /الدولية أمحد  اإلسالمية،    -سامر  بريوت  جامعة  م   2017هـ،    1438بريوت: 
 )ماجستري(. 

 
السيب، عممان: مكتبة    -هـ(.  1417بكري بن حممد أر وم )ت  احلقوق املتبادلة يف اإلسالم/  

 ص. 148م،  2018هـ،  1439الضامري، 
 

 املذاهب الفقهية )الفقه املقارن( 
 

 املذاهب الفقهية )عام(
 
منصـــــــــور بن حممد أليب املظفر  /الصـــــــطالم يف اخلالف بن اإلمامن الشـــــــافعي وأيب حنيفةا

 .قصي سعيد امحد ؛ حتقيقهـ(  498 السمعاين )ت 
 .إذا تزوج الكافر أختد أو أكثر من أربع نسوة مث أسلم وأسلمن معه: من مسألة
ــ،  1438) 49جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع نشر يف   37 م( ص 2017هـــــ

- 78. 
 

عبدهللا    /أنواع املسائل الفقهية من جهة االتفاق واخلالف وأمثلتها وحكم اإلفتاء هبا ومآالته
 م )نسخة إلكرتونية(.  2020هـ،  1442بن حممد احلوايل الشمراين، 

 
الرابطة    -أمحد عبادي.أمهية املذهبية وأثر فوضى الالمذهبية يف واقعنا املعاصر/   الرابط: 

 (.8)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2019ه،  1441احملمدية للعلماء، 
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الوليد حممد بن أمحد بن ر د احلفيد )ت  بداية اجملتهد وكفاية املقتصد/   هـ(؛   595أليب 
 مج.  2م،  2020هـ،  1441جدة: دار األوراق،  -حسن حالق.حتقيق حممد صبحي بن 

 
كريستوفر ميلتريت؛ ترُجة حممد    /تشكل مذاهب الفقه يف القرنن التاسع والعاشر امليالدين

 م. 2021هـ،  1442بريوت؛ الرايض: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -خضر.
 

الفراء  للقاض  /التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بن األئمة ي أيب يعلى حممد بن احلسد 
مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،   -هـ(؛ حتقيق انصر بن سعود السالمة.  458احلنبلي )ت  

 م. 2020هـ،  1441
 من أول كتاب األ ربة إىل هناية كتاب األميان. 

 
التوايت بن التوايت   /الربيع بن حبيب واإلمام مالك  التوضيح والبيان فيما اتفق عليه اإلمامان

 ص. 489م،  2019هـ،  1441اجلزائر: دار اإلمام مالك،  -األغواطي.
 

هـ(؛ 795احلنبلي )ت  بن رجب  عبدالرمحن بن أمحد  الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة/  
 م.  2020هـ،  1442؟: املريب،  -قراءة وتقدمي مركز املريب لالستشارات الرتبوية والتعليمية.

 
أليب احلسن علي بن عمر بن القص ار    /عيون األدلة يف مسائل اخلالف بن فقهاء األمصار

 هـ( 397املالكي )ت 
 

للقاضي عبدالوهاب بن علي   /ارن القص  بعيون اجملالس يف اختصار كتاب عيون األدلة ال
)ت   البغدادي  نصر  احملالوي.  422بن  عبدهللا  حامد  حتقيق  دار    - هـ،(؛  الكتب  بريوت: 

 ص(.  752مج ) 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441العلمية، 
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واملبادئ   األصول  أهم  دراسة يف  الفقهية:  واملدارس  اإلابضية  املدرسة  بن  التقارب  فقه 
 م.   2019هـ،  1440القاهرة: ألوان للنشر،  -أمحد عيد عبداحلميد. /والتطبيقات

 
مروايت حممد بن  سااق يف األحكام وأثرها يف اختالف احملد  ثن والفقهاء: دراسة حديثية 

مقارنة/   بكري.فقهية  حسيين  املنوفية،    -أمحد  جامعة  م.    2020هـ،    1442املنوفية: 
 )ماجستري(. 

 
العبادات األربعة يف غري  املذاهب  القرضاوي  الشيخ  فيها  اليت خالف  الفقهية    /املسائل 

ن ،    -زار حسن.إ راف  والنشر  للطباعة  الضحى  مؤسسة  م،    2020هـ،    1442بريوت: 
 ص.271
 

معاجم لغة الفقه: ثبت ابلكتب اليت تناولت املصــــطلاات الفقهية على املذاهب األربعة، 
م،  2020هـــــــــــــــ،  1442عبدهللا بن حممد احلَوايل الشُّمراين،  /مع دراسة علمية نقدية عليها

 (. )كتاب إلكرتوين(.1باحث؛ )أدوات احملقق وال -ص.  150
 

  / دراسة أتصيلية حتليلية:  املوازنة بن كتايب األشباه والنظائر للمامن السيوطي وابن جنيم 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -جنان صالح خالد.

 
ايسر  األربعة مع أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية/  على املذاهب    هموسوعة الفق
 مج. 10م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار التقوى،  -أمحد النجار.

 
 
 
 
 



115 
 

 الفقه احلنفي:
 

 الكتب القدمية
  11)ق    عبدهللا بن حسن الكازروين احلنفيعفيف الدين    / جابة السائلن بفتوى املت خرين

م   2020هـ،    1441بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -.وليد عدانن احلصين  هـ(؛ حتقيق
 )ماجستري(. 

 . دراسة وحتقيق كتاب اإلجارة
 

هـ(؛   1340أمحد رضا خان احلنفي )ت    /أجلى اإلعالم أن الفتوى مطلقاً على قول اإلمام
م،    2020هـ،    1441علمية،  بريوت: دار الكتب ال  -بعناية حممد كا ف العط اري املدين.

 ص.   144
 

 هـ(؛ حتقيق محدي فهد حممد.   446أمحد بن حممد بن عمر اجلرجاين الناطفي )ت    /األجناس
 حتقيق كتاب احلوالة والصل .  
 م(. 2017هـ،  89)  39مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
األوصياء/   )ت  أدب  البكري  اجلمايل  علي  بن  سعد هـ(؛    991فضيل  بن  عبدهللا  حتقيق 

 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار السمان،  -الطخيس، كرمي فؤاد اللمعي.
 )يف فروع الفقه احلنفي(  

 
    / لفتاوى املختار  من الفتاوى الرضوية، املسمى ابأربعون فتوى ابلعربية من الفتاوى الرضوية

الربيلوي )ت   ا  1340أمحد رضا خان  فراز  ابعتناء حممد كل  دار    -لعط اري.هـ(؛  بريوت: 
 ص. 136م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية؛ ؟: مركز الدعوة اإلسالمية، 
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هـ(؛ حتقيق يوسف    468أليب الفرج عبدالواحد بن حممد الشريازي املقدسي )ت  اإليضاح/  
 م.  2020هـ،  1442بريوت: دار الرايحد،  -بن حممد مروان األوزبكي. 

 
هـ(؛ حتقيق حممد املنتصر ابهلل    539مد بن أمحد السمرقندي )ت  عالء الدين حمحتفة الفقهاء/  

 مج  4م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -الكتاين، وهبة مصطفى الزحيلي.
 

هـ(؛ حتقيق   1340أمحد رضا خان احلنفي )ت    /التعليقات الرضوية على اهلداية وشروحها
 ص744م،    2021هـ،    1442الكتب العلمية،  بريوت: دار    -.حممد كا ف سليم العطاري

 
  1004مشس الدين حممد بن عبدهللا اخلطيب التُّممرات ي )ت  /تنوير األبصار وجامع الباار

 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن حممد اخلرسة.
 

علي بن أيب العز احلنفي )ت  علي بن    /التهـذيـب لـذهن األديـب يف األلغـاز الفقهيـة احلنفيـة
 م؟ 2020هـ،  1442إستانبول: دار السمان،  -هـ(؛ حتقيق حممد وائل احلنبلي.  792
 

صاعد بن أمحد بن أيب بكر الرازي   /اجلمع بن التقوى والفتوى يف مهمات الدين والدنيا
 -يف.هـ(؛ حتقيق حممد سعدي جموَكْنلي، مصطفى قَلْجلي، عيد فتحي عبداللط  6احلنفي )ق  
 ؟ م 2020هـ،  1442،  مكتبة اإلر ادإستانبول: 
 .اجمللد الثاين، ومل يعثر على اوالقطب الثاين نصفه تقريبً   ،القطب األولحقق منه 

 
؛ حتقيق  هـ(  565)ت    الكرماين  ياملفاخر بن عبدالر يد احلنف  أيبحممد بن    / جواهر الفتاوى

 م. 2020هـ،  1442دمشق: دار املعراج،  -أمحد حكمت الرفاعي.
وحقق ظاهر علي أمحد وحممد فاضل إبراهيم كتايب القسمة واحليطان منه، ونشر حتقيقهما يف 

 م( 2017هـ،  1438) 31جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
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الباار/   وجامع  األبصار  تنوير  املنري: شرح  حنو  اجلوهر  )ت  الرومي  إسكندر  بن  حسد 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -م.هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى إبراهي 1084

 هـ( 1004للتمرات ي، ت  /تنوير األبصار وجامع البحار يف الفقه على املذهب احلنفي)
 

  924)ت  بن مشرف القرماين النجديسليمان بن علي  /حاشية على جامع الفصولن
 . ظافر حممد اجلبوري ،حممد مصطفى الفراجي؛ حتقيق هـ(

 . )وجامع الفصول البن قاضي مساون ة، يف الفقه احلنفي(.املقدمة والفصل األولحتقيق 
هـ،  1439) 35ع 10نشرت يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت، مج

 .269-246 م(، ص2018
 !! 313-287كما نشرت يف العدد السابق منها ص 

 
ت )ي الغزميين احلنفي  خمتار بن حممود الزاهد  ءالرجا  أبوجنم احلق والدين    /ةنيه مسائل املُ   يحاو 
 .هـ( 658

 ىحاوي مسائل الواقعات واملنية، وما تركه يف تدوينه من مسائل القنية، وزاد فيه من الفتاو )
 (  لتتميم الغنية 

 م،...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 
هـ(؛   900ي )ت  حسد بن حامد احلنفعبد هللا بن  ي/  شرح خمتصر القدور :  ق العيونده حه 

 م.   2020هـ،    1442عم ان: أروقة للدراسات والنشر،    -حتقيق عبداحلميد ها م العيساوي.
 

هـ(؛ مع   885حممد بن فرامرز، الشهري مبال خسرو )ت  /شرح غرر األحكاميف درر احلكام 
  -خليل براهويي.هـ(؛ حتقيق    1069حا ية أيب اإلخالص حسن بن عم ار الشرنباليل )ت  

 م.  2020هـ،  1442تربيز،  -ط، جديدة.
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  -اعتىن هبما وعلق عليهما علي عثمان جرادي. / رسالتان فيما يفه به من أقوال اإلمام زفر
 ص.   80م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 ومها: 
ي مساعيل النابلس إبن    عبدالغينفيما يفىت به من أقوال اإلمام زفر/    نقود الصرر  رح عقود الدرر

 هـ(. 1143)ت 
 هـ(؛   1099القول األزهر فيما يفىت فيه بقول اإلمام زفر/ إبراهيم بن حسد بن بريي زاده )ت  

 
الفضالء/   ونزهة  العلماء  )ت  روضة  الزندويسيت  بن حيىي  بشري  هـ(  382احلسد  ؛ حتقيق 

 ص. 664م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -برمان.
 والفقه وفتاوى على مذهب احلنفية( يف الوعظ واألدب واألخالق)

 
هـ(؛   591)ت    اإلسبيجايب  يب املعايل حممد بن أمحدأل  /شرح خمتصر القدوري  :اد الفقهاءز 

 مج.   2م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد أمحد احلقاين.
 

هـ(؛ حتقيق لقمان    969عبدالرحيم بن علي اآلمدي )ت بعد    /زبد  الدراية على كتاب اهلداية
 حسن الرا دي، زهراء مؤيد فاضل. 

 ل.من بداية كتاب الزكاة إىل هناية ابب زكاة اخلي التحقيق 
 م(.2019هـ،    1440)  11مج    19/2معة املوصل ع  نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جا

 
  ، مهدي   جابر  صفا ؛ حتقيق  هـ(  886حممد بن يوسف القرماين القونوي )ت    / الفتاوى  زبد  
 . حسد حممد هناء

 )حتقيق مسائل الكتابة يف الطالق(
 م( 2018هـ،  1439) 53نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع  
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بن امللك العادل سيف الدين  اللملك املعظم عيسى    /على اخلطيب  املصيب يف الرد  السهم  
 .ليث عبدالوهاب مهدي، نصري عبود عيدان(؛ حتقيق هـ 624ت )

)ردود على اخلطيب البغدادي يف اعرتاضات وانتقادات له على أيب حنيفة رمحه هللا، يف مسائل  
 فقهية ولغوية بالغية( 

 م( 2018هـ،  1439) 11ع 2الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مجنشر يف جملة 
 . 41-11 ص
 

هـ(؛ كتب مقدمته وعلق    1252حممد أمد بن عمر بن عابدين )ت    /شرح عقود رسم املفيت
 ص.  208م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -عليه علي عثمان جرادي. 

 
ــر الطااوي يف  ــرح خمتصـــــ ــاص )ت  /الفقه احلنفيشـــــ أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصـــــــ

هــــ،  1442القاهرة: دار السالم،  -حتقيق عصمت هللا عنايت هللا حممد وآخرين.  هــــ(؛  370
 مج. 8م،   2020

 
 .هـ( 1257ي )ت حممد عابد السند /نوار على الدر املختارطوالع األ

 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

احلنفي الفقه  اهلداية يف  والنهاية يف جتريد مسائل  البداية  أمحد    /عد  أصااب  بن  حممد 
إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى احلنفي، هبة حممد داده.   1030طا كربي زاده )ت  

 مج. 2م،  2020هـ،   1441دار السم ان، 
 

مصطفى بن خري الدين الرومي مصل  الدين    / الع ْقد النظيم يف ترتيب قواعد األشباه والنظائر
ََلب )  .حممود أمحد العراقي دراسة وحتقيق ؛هـ( 1025ت القاضي احلنفي، الشهري جبِّ

 )حتقيق كتاب األميان منه(. وهو يف الفقه احلنفي.
 . ميان من خمطوط العِّْقد النظيم يف ترتيب قواعد األ باه والنظائركتاب األالعنوان يف مصدره:  
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 م(. 2017هـ،  89)  39مج  3لة اجلامعة العراقية ع نشر يف جم
وحتقيق كتاب الطهارة منه، للباحث حممود أمحد حممد صاحل، نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم  

 م(. 2018هـ،  1439) 24ع 
 

حتقيق سعيد بن ؛ هـ( 1304حممد عبداحلي اللكنوي )ت  /عمد  الرعاية على شرح الوقاية
 مج 5م،    2018هـ،    1440القاهرة: دار احلديث،    -حممد السناري.  حممد السناري، سيد بن

 يليه تتمتاه: 
 زبدة النهاية لعمدة الرعاية/ عبداحلميد بن عبداحلليم اللكنوي.

 حسن الدراية ألواخر  رح الوقاية/ عبدالعزيز بن عبدالرحيم اللكنوي. 
 

اهلداية أحاديث  القر ي  /العناية مبعرفة  بن حممد  القادر  الدين عبد   ؛هـ(  775  )ت   حميي 
 . عالء عبد صاحل احلياين دراسة وحتقيق

 حتقيق كتاب الوصااي منه. 
 (كتاب الوصااي من العناية مبعرفة أحاديث اهلداية)العنوان يف مصدره:  

 .111-84 م( ص  2019هـ،  1440) 43مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

 ؛هـ(  758تقاين )ت  األأمري كاتب بن أمري عمر  لقوام الدين    /البيان يف الفقه احلنفيغاية  
 .فاطمة انطق العزاوي دراسة وحتقيق

 . ا وما ال يكونابب ما يكون ميينً حتقيق 
 )غاية البيان اندرة الزمان يف آخر األوان،  رح لكتاب اهلداية للمرغيناين(  

 م(.  2017هـ،  1438) 23نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم ع 
 

احلنفية )ت    /الفتاوى  التفتازاين  عمر  بن  مسعود  الدين  منيب   791سعد  أمحد  هـ(؛  ري 
 م. 2020هـ،  1441بيشاور: دار الكتب،  -الوردجي.
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ُجع أيب حفص جنم الدين عمر    /فتاوى شيخ اإلسالم أيب احلسن عطاء بن محز  السُّغدي
 1442بريوت: دار الرايحد،    -هـ(؛ عناية حممد ايسر  اهد.  537بن حممد النسفي )ت  

 م.  2020هـ، 
 

الدين    /الكربى  ىالفتاو  الفطيس  جنم  بن أمحد  يوسف  يعقوب  اخلوارزمي  أبو  )ت اخلاصي 
 .هـ( 634
 م،...  2020هـ،  1441ته وحتقيقه يف جامعة تكريت، دراس

 
  / املعروفة ابلفتاوى العاملكريية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان  ،الفتاوى اهلندية

بعد   )ت  البلخي  الربهانبوري  الدين  اهلند؛ ضبطه    1084نظام  علماء  من  مع ُجاعة  هـ(، 
 2021هـ،    1442الكتب العلمية،  بريوت: دار    -وصححه عبداللطيف حسن عبدالرمحن.

 مج.  6م، 
 

  1099إبراهيم بن حسد بن بريي زاده )ت    / القول األزهر فيما يفه فيه بقول اإلمام زفر
 هـ(؛ حتقيق مصطفى أمحد لطيف.  

 م(. 2017هـ،  1438)  16نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع
 

 1270أليب بكر بن حممد عمر املال األحسائي )ت    /احلنفيمنت  حتاف الطالب يف الفقه  
 -هـ(؛ حتقيق حيىي بن حممد بن أيب بكر املال؛ ترُجه إىل اللغة الرتكية حممود سلمان األرزجناين.

 م. 2020هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم، 
 )ابلعربية والرتكية( 

 
 حتقيق؛  (هـ  1003  )ت   بركات الباقاينحممود بن    نور الدين  /األَنر على ملتقى األحبر  ىر ا

 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -علي مصطفى الدهييب.
 .دراسة وحتقيق كتاب البيوع 
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القدوري يف فقه اإلمام أيب حنيفة السناري.  حتقيق  /خمتصر  القاهرة: دار   -سيد بن حممد 

 م. 2017هـ،  1438احلديث، 
 

الوقاية البخاري )ت    /خمتصر  بن مسعود  الشريعة عبيدهللا  دار    -هـ(.  747صدر  بريوت: 
 ص(.  912مج ) 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية، 

 )معاصر،  يخ احلنفية يف بلو ستان(.   لنجم الدين حممد الدركاين   / اختصار الرواية  :مع  رحه
 

عم ان: دار    -حتقيق وتعليق حمفوظ أمحد السلهيت.   /املدخل  ىل كتاب اهلداية يف الفقه احلنفي
 م. 2020هـ،  1442الفت ، 

 وهو جمموع يضمُّ الرسائل اآلتية: 
 .هـ( 1171) العِّماديحامد  /لعقد الثمد يف ترُجة صاحب اهلداية برهان الدينا

ندي /مهذَّب اهلداية  .هـ( 1211)ت  حممد حسد األنصاري الس ِّ
 .هـ( 1304)ت  اللكنوي  احَلَسنات حممد عبداحلي  أليب /مذيَّلتهامع مقد ِّمة اهلداية 

 .هـ( 1305)ت  حممود احلَْمزاوي الدمشقي /مصباح الدراية يف اصطالح اهلداية
طِّيعي /كتاب اهلدايةبمغية أهل الدراية من ختم  

م
 .هـ( 1354)ت  حممد َبِّيت امل
 مباحث عن اإلمام املرغيناين وكتابه اهلداية/ للمحقق.

 . "/ للمحقق أيًضاموالان"حكم استعمال كلمة 
 

املستفيت املفيت على جواب  التمرات ي )ت    /معن  بن عبدهللا اخلطيب  الدين حممد  مشس 
 .مرياأل مود مشس الدين عبدحم ، حممد عباس اجلميلي هـ(؛ حتقيق 1004

 حتقيق كتاب الوديعة.
 م( 2020هـ،    1441)  63نشر يف جملة سر  من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  

 وحتقيق كتاب الغصب للباحثد ُجال إبراهيم محادي وحممد مشس الدين األمري.
 م(  2020هـ،  1441) 27مج  2نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ع 
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 وحتقيق كتاب اإلجارة للباحثد حممد إبراهيم الشاهر وحممود مشس الدين.
 م(.   2017هـ،  1438)  38مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 وحتقيق كتاب اهلبة للباحثد حممد عباس جاسم وحممود مشس الدين عبد األمري. 
 م(.  2018هـ،  1439) 1ع 14نشر يف جملة مداد، اجلامعة العراقية، مج

 
ت م الدين بن خري الدين الرملي )جن  /بصار فكار على منح الغفار شرح تنوير األنتائج األ
 . هـ( 1121

 م،...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

  1070ت  )نوح بن مصطفى القونوي    / حاشية على الدرر والغرر ملنال خسرو  :نتائج النظر
هـ،   1441بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -عبداملالك موفق حجة.  دراسة وحتقيق  (؛هـ

 م )ماجستري(. 2020
 . يف فقه احلنفية "درر احلكام  رح غرر األحكام"
 

دراسة    ـ(؛ ه  1069  حسن بن عمار الشرنباليل احلنفي )ت   / النعمة اجملدد  بكفيل الوالد 
 . فالح عبد الرسول محودي وحتقيق

)مســائل يف الفقه احلنفي خاصــة، وعنوان الكتاب مســتوحى من امرأة اســتدانت مااًل من ابنها  
 وكفلها إبذهنا أجنيب فيه(.

 م(.   2017هـ،  1438)  38مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

هـ(؛ اعتىن به   593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت  /اهلداية شرح بداية املبتدي 
 م.  2020هـ، حنو  1441؟: دار امليزان، حنو  -بط نصوصه أمحد حممود الشحادة.وض
 

 886 )ت حسن جليب بن حممد  اه الفناري   /وصول الروائع حاشية على فصول البدائع
 . إمساعيل حممود اجلبوري، عالء عبد اجلبار املشهداين دراسة وحتقيق (؛هـ
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  .العلمفاحتة الشروع ابلبصرية يف حتقيق موضوع: 
 ...( فاحتة الشروع ابلبصرية يف العلم من خمطوطة وصول الروائع)العنوان يف مصدره: 

 )أصول فقه(
 م(    2017هـ،    1438)  10ع  1نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج

 
 الكتب احلديثة 

  يكتابه عمد  القار   هـ( يف   855ت  ) احلنفي مام بدر الدين العييناالختيارات الفقهية لل 
 ي.شرح صايح البخار 

 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

الرواية وما    :رواايت األمايل للمام القاضي أيب يوسف موافقاهتا وخمالفاهتا كما يف ظاهر 
م   2018هـ،    1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -ليال خالد خليل.  /ج عليهاخير  

 )ماجستري(. 
 

املدينة    -عبداحملسن بن حممد القاسم.  / املسبوك على مناة السلوك يف شرح حتفة امللوك
 مج. 4م؟،  2020هـ،  1442املنورة: املؤلف، 

 
بريوت: دار الكتب العلمية،     -يوسف عبدالرمحن املرعشلي.  /مصادر الدراسات اإلسالمية

اإلسالمي:    -مج.  4م،    2020هـ،    1442 الكتاب  واملصادر )موسوعة  البحث   سلسلة 
   (. 4املكتبية؛ 

  .الفقه احلنفي أصوالً وفروعاً : 3ق
 
ص.    18م،    2020ه    1441، اتريخ اخلامتة  حممود بن حممد الكبش  /احلنفيةنظومة حتفة  م

 )نسخة إلكرتونية(. 

 .مصطلحاته ،مصنفاته ،أصوله  ،أطوار املذهب  ،إمام املذهبوفيها: سرية 
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السمرقندي  الليث  أيب  للمام  الفــقـهي  مقارنة/  هـ(  373ت  )   الـمنهج  دراسة  هاين : 

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

 الفقه املالكي:
 

 الكتب القدمية
مراكش: جامعة   -دراسة وحتقيق اليزيدي ر يد.هــــ(/    1189أجوبة الشيخ احلضيكي )ت  

 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441القاضي عياض، 
   .عبدهللا حممد بن أمحد احلضيكي هو أبو

 
هـ(؛ حتقيق    914أمحد بن حيىي الونشريسي )ت  األجوبة الونشريسية عن املسائل القلعية/  

 م.  2020هـ،  1442الدريوش، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،  -طارق زوكاغ.
 

هـ حممد وعبدهللا ابنا عيسى بن أابن    363اختصرها عام    /اختصار املبسوطة لياىي الليثي 
هـ(؛    520بن دينار؛ اختصر خمتصرمها وزاد عليه أبو الوليد حممد بن أمحد بن ر د اجلد )ت  

 م.  2020هـ،  1442بريوت: توزيع دار ابن حزم،  -ين.حتقيق ليامد بن َقدُّور امكراز وآخر 
 

األعالم فتاوى  من  املعيار  يف  مبا  العباس  /اإلعالم  سعيد  أليب  بن  )ت   يلدياجملَ   أمحد 
 هـ(.1094

   هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة القاضي عياض، 
 

يعيش بن الرغاي الفاسي  أليب البقاء    /التفريج عمن اهتم بتاقيق القول يف الت ويل والتخريج 
أغادير: املركز املغريب للبحث يف الرتاث املخطوط،    -هـ(؛ حتقيق إحيا الطاليب.  1150)ت  

 ص.  106د.ت، 
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  (هـ؟ 1435، أو 1433)بدون اتريخ نشر، وقد يكون مطبوًعا عام 
 هـ( 1437كما حققه الباحث سعيد املنيب يف رسالة دكتوراه بكلية اآلداب مبراكش، )

 مصطلحات الفقه املالكي، فيكشف أتويل ما عرض يف املدونة، أو ختريج ما افرتض  )وهو يف
 من مسائلها( 

 
يف مذهب اإلمام مالك  مام دار التنزيل/    خليلالشيخ  كليل شرح خمتصر العالمة  جواهر اإل 

املنصورة: دار الغد   -هـ(؛ حتقيق عماد قدري.  1335ي )ت  زهر صاحل عبدالسميع اآليب األ 
 مج.  2م،  2018هـ،  1439اجلديد، 

 
أليب القاسم عبدهللا بن سعيد الَعمريي اجلابري    /رسالة يف الفتوى بغري املشهور والعمل به

 م.  2020هـ،    1442تونس: دار املالكية،    -هـ(؛ حتقيق منري قدوري.  1178املكناسي )ت  
 هـ(. 1169يليه: رسالة يف الرد عليها/ حممد بن عبدالسالم البيجري )ت 

 
أليب   / هـ(  803شرح حدود اإلمام األكرب الربكة القدو  األنور أيب عبدهللا بن عرفة )ت  

 -هـ(؛ راجعه وصححه احلسن العلوي.  894عبدهللا حممد األنصاري الرص اع التونسي )ت  
 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف، 

 ملالكي( ) رح للحدود الفقهية حملمد بن حممد بن عرفة يف الفقه ا
 

 / مرشد املبتدئن  ىل معرفة معاين ألفاظ الرسالةشرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، املسمى  
بن سليمان   اللوزي.هـ(؛ حتقيق    882الكرامي )ت  اجلزويل  أتليف سعيد  بن عمر   - خالد 
 م؟  2020هـ،  1442إستانبول: دار السمان، 

 
لناصر الدين أيب علي منصور   /هـ(  356القريواين )ت  شرح مقدمة الرسالة البن أيب زيد  

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي بومركود.  731بن أمحد املشد ايل )ت  
 م.  2020هـ،  1442
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عبدهللا بن احلاج حممد، امللقب ابلركيك العلُّو ي  شرح املنهج املنتخب  ىل قواعد املذهب/  

 1441نواكشوط: دار اإلسراء،    -هـ(؛ حتقيق حممد حممود بن حممد أمحد بن بيبَّه.  1220)ت  
 م.  2020هـ، 
 

فقيه درعة أجوبة  تذييل  الرفعة يف  وبرهان  الشرعة  بن عبدهللا يب عبدهللا  أل  /عنوان  حممد 
مراكش: جامعة القاضي عياض،    -السعيد وديدي.  دراسة وحتقيق  ؛(ه  1185  الكيكي )ت 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
 

علي بن خلف املنويف املالكي )ت    /كفاية الطالب الرابين على رسالة ابن أيب زيد القريواين
 2020هـ،    1441القاهرة: دار ابن اجلوزي،    -هـ(؛ اعتىن به املركز العلمي بدار إبداع.  939
 مج.  4م، 

 وهبامشه حا ية العدوي. 
 

هـ(؛ بعناية حمفوظ   776خليل بن إسحاق اجلندي )ت    /منت املختصر يف فروع الفقه املالكي
 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار املعراج،  -بن ساعد بوكراع، عبداحلق بن أمحد بوربيعة.

 ومعه للمؤلف نفسه: كتاب اجلامع.
 

؟:    -اعتىن به انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ مبارك. /خمتصر الشيخ خليل يف الفقه املالكي
املذ يف  نفسك  تعليمي(،  فق ه  ويب  )موقع  املالكي  )نسخة   2020هـ،    1441هب  م 

 إلكرتونية(. 
 

ضياء الدين  املختصر يف الفتوى مبذهب مالك بن أنس رمحه هللا، املعروف مبختصر خليل/  
اجلزائر:   -هـ(؛ عين به خالد بن عمر العلمي. 776أيب املودة خليل بن إسحاق اجلندي )ت 

 م.   2020هـ،  1442: توزيع دار ابن حزم، اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت 
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  - .هـ(  422البغدادي )ت    بن نصر  عبدالوهاب بن علي  /ةمذهب عامل املدين  ىاملعونة عل

 مج. 2م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار الغد اجلديد،  
 

هـ(؛ عين به   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  املقتصر يف تقرير عبار  املختصر/  
 ص.  14بن أمحد آل رحاب،  حممد 

 . رسالة يف مناقشة عبارة وقعت يف خمتصر اإلمام خليل املالكي
 هـ. 6/10/1439نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛   1209)ت  أليب عبدهللا حممد بن سودة التاودي    /نفائس الدرر من جواهر املختصر

 م )دكتوراه(.  2020 هـ، 1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -حتقيق لبيب عبداجلليل.
 

 1107أبو عبدهللا حممد بن املختار بن األعمش العلوي املالكي )ت    /نوازل ابن األعمش
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442ابتنة: جامعة احلاج خلضر،  -هـ(؛ حتقيق حو اس اهلادي. 

 
)ت   الوزاين  للمهدي  الصغرى  وتقومي  1342النوازل  دراسة  أمحد   /هـ(:  بن  عبدالرمحن 

)مفاد(  فاس:   -عزوزي. والدراسات  الفهرية لوحباث  فاطمة  م.    2020هـ،    1442،  مركز 
 )أصله رسالة جامعية(. 

)تسمى هذه النوازل ابملن  السامية يف النوازل الفقهية، وقد سبقت اإل ارة إىل حتقيقها، وهي  
 فتاوى على املذهب املالكي(. 

 
القهْصري/ )ت    نوازل  القصري  حممد  بن  ولد    1235القصري  املختار  حممد  حتقيق  هـ(؛ 

 مج.  4م؟،   2020هـ،  1442 نقيط: وزارة الثقافة،  -السعد.
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 الكتب احلديثة 
ــماجتهادات اإل ــائل املدونة: مجًعا وتعليًقا  مام ابن القاســــــــ العلمي امحيدة    /من خالل مســــــــ

  م 2021هـ،  1442، جممع ليبيا للدراسات املتقدمةليبيا:  -.الغماري
 

نور الدين    /اختالف الشراح يف أتويل املدونة وأثرها يف اخلالف الفقهي يف املذهب املالكي 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -أبللن.

 
طه فيصل    /اختيارات الشيخ هبرام الفقهية من خالل كتابه الشامل يف فقه اإلمام مالك

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439سالمية، بريوت: جامعة بريوت اإل -األبيلق.
 

 .االختيارات الفقهية البن احلاجب يف كتابه جامع األمهات
 م،...  2019هـ،  1440دراسة مقارنة يف جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
الطاهر "/  عقد اجلواهر الثمينة"االختيارات الفقهية جلالل الدين بن شاس من خالل كتابه  

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -ة.العيا ي نوار 
 )يف مذهب عامل املدينة(

 
ا من مناهج التاصيل ونتائج لطائف الت ويل يف  أسباب اخلالف يف املذهب املالكي انطالقً 

وحل   املدونة  الرجراجي  شرح  سعيد  بن  علي  احلسن  أليب  أمنوذجً   : مشكالهتا    / االتعليل 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -مر يد.عبدالرحيم 

 
املغريب ابجلنوب  والقضائي  النوازيل  الطاليب.  /الرتاث  جزولة    -إحيا  مركز  املغرب:  جزولة، 

 م.  2020هـ،  1442للبحث يف الرتاث املخطوط، 
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بريوت: دار الكتب    -عبدالكرمي البزور.اجلدل الفقهي عند املالكية من الت سيس  ىل التنزيل/  
 م. 2020هـ،  1442العلمية، 

 
 /هود علمـاء الصـــــــــــاراء املغربيـة يف خـدمـة املـذهـب املـالكي خالل عهـد اـلدوـلة العلوـيةج

 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -أسعري حممد سامل.
 

هـ(؛ حتقيق   1350عثمان بن بلقاسم التوزري )ت  اجلواهر والدرر على خطبة املختصر/  
طرابلس الغرب: مركز الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألحباث وحتقيق    -عصام حممد الصاري.

 م. 2020هـ،  1442الرتاث، 
 

مراكش:   -حممد املهدي الناجي.  /احلركة الفقهية واألصولية ابملغرب يف عهد الدولة العلوية
 )دكتوراه(. م  2019هـ،  1440جامعة القاضي عياض، 

 
واملغربية البغدادية  املدرستن  بن  املالكي  املذهب  يف  الفقهي  أبو   /اخلالف  اعليش  فرج 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.قرين
 

ي؛ حتقيق الســيد عثمان بن حســد بري اجلعلي املالك /سـهل املسـالكأسـراج السـالك شـرح  
 مج. 2م،  2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  -عماد قدري.

 
الرايض: دار    -فخر الدين بن الزبري احملسي.  /املالكي  زيد القريواين   أيب مقدمة ابن    نظمشرح  

 م.  2019هـ،  1440منار التوحيد للنشر، 
 هـ(.   1285)األصل ألمحد بن مشرف األحسائي، ت 
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نوازل املهدي    :من خالل كتب النوازل الفقهيةضوابا فقه تنزيل األحكام عند املالكية  
الرحايل.  /االوزاين منوذجً  القاضي عياض،    -العريب  م   2019هـ،    1440مراكش: جامعة 
 )دكتوراه(. 

 
أ توكة أيت ابها، املغرب: اجمللس  -تنسيق احلسد أكرُّوم. /عناية السوسين مبختصر خليل

 م.  2020هـ،   1441العلمي احمللي، 
 هـ.  1439ربيع األول  4الندوة السنوية للمجلس العلمي احمللي أل توكة أيت ابها أ غال 

 
مراكش: جامعة  -أوالعســــري عبدالعزيز. /قه التنزيل عند املالكية: دراســـة أتصـــيلية تطبيقيةف

 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441القاضي عياض، 
 

النوازل عند مالكية الغرب اإلسالمي ودوره يف   استيعاب األقضية املعاصر : قضااي  فقه 
القاضي عياض،    -عبدالرحيم أيت عالل.  /ومناذج م    2017هـ،    1438مراكش: جامعة 

 )دكتوراه(. 
 

بريوت:   -عبدالعظيم يونس البشري.  /فقه النوازل عند املالكية يف القرن السادس اهلجري
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة بريوت اإلسالمية،  

 
ُجع    /فتاوى ورسائل اإلمام الفقيه احملدث السيد علوي بن عباس املالكي احلسيناموع  

املالكي. علوي  بن  حممد  العلمية،    -وترتيب  الكتب  دار  م،    2021هـ،    1442بريوت: 
 ص.256
 

املدرسة املالكية املغربية املعاصر : دراسة يف اخلصائص املنهجية وطرق الرتجيح الفقهية 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441أغادير: جامعة ابن زهر،  -ي. خدجية أوهب /واألصولية
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 املسائل اخلالفية عند اإلمام املازري من خالل كتابه "شرح التلقن". 
 م. 2021هـ،  1442دراسة فقهية مقارنة يف اجلامعة األمسرية اإلسالمية بزلينت، ليبيا، 

 
املنصــورة:   -أ ــرف خليفة الســيوطي. /معجم الفقه املالكي: مصــطلااته، علماؤه، مدارســه

 م. 2021هـ،  1442دار اللؤلؤة، 
 
ص.    26م،    2020ه    1441، اتريخ اخلامتة  حممود بن حممد الكبش   /املالكيةنظومة حتفة  م

 )نسخة إلكرتونية(. 

 .مصطلحاته ،مصنفاته ،أصوله  ،أطوار املذهب  ،وفيها: سرية إمام املذهب
 

اجلزائر: دار اإلمام   -التوايت بن التوايت األغواطي.  /اإلمام مالكمنهج السالك يف شرح موط   
 مج.  20م،  2020هـ،  1442مالك، 

 
 الفقه الشافعي: 

 
 الكتب القدمية

ف الوهاب بشرح حترير تنقيح ؤو املسمى كذلك بفتح الر   ،شرح التارير  حسان التقرير يف  
 هـ(. 1031املناوي )ت  فؤو عبدالر زين الدين حممد  اللباب/

 هـ، ...   1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

 هـ(  874)ت    بن قاضي  هبةبدر الدين حممد بن أيب بكر ا  / رشاد احملتاج  ىل شرح املنهاج
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
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اتج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم الفركاح )ت    /  شكاالت تهر د على مذهب اإلمام الشافعي
هـ،   1442طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.  690
 م.  2020

 يليه: خمتصر علل الفقه أليب إسحاق الشريازي/ جملهول.
 

م املكلف  األنوار السنية: شرح عبداحلميد قدس املكي الشافعي على الدرر البهية فيما يلز 
عبداحلميد بن حممد علي قدس املكي الشافعي من العلوم الشرعية أليب بكر شطا املكي/  

 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار الفت ،  -هـ(. 1335)ت 
والفقه  الفقه  وأصول  التوحيد  لعلوم  العشرة  واملبادئ  ابلبسملة  تتعلق  نبذة  للشارح:  ومعه 

 والتصوف.
 على األنوار السنية/ النعمان الشاوي. ومعه: حا ية الآلىلء املضيَّة 

 
سراج الدين عمر بن علي بن  / حترير الفتاوي الواقعة يف احلاوي، املعروف بتصايح احلاوي

القاهرة: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات    -هـ(؛ حتقيق حممد سالمة أبو  عيشع.   804امللقن )ت  
 م. 2020هـ،  1442،  الرقمية

 
هـ(؛  680تقي الدين حممد بن احلسد بن رزين الشافعي )ت  /املسائلحتفة السائل بُطرهف 

عجلوين. فايز  سارية  والنشر،    -حتقيق  للدراسات  نون  الفات :  دار  هـ،   1442إستانبول: 
 م.  2021

 ألغاز فقهية على مذهب السادة الشافعية.

 
  671)ت    اتج الدين عبدالرحيم بن حممد املوصلي الشافعي  /التعجيز يف اختصار الوجيز

]مصر[: مركز جممع البحرين للتحقيق   -هـ(؛ أ رف عليه وقدم له وراجعه نشأت كمال املصري.
 م.  2020هـ،   1442والبحث العلمي، 
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  1076إسحاق بن حممد بن َجْعمان )ت    /التنبيهات األنيقة يف حتقيق مسائل املنهاج الدقيقة
 م.  2020هـ،  1442ترمي احلديثة، ترمي: مكتبة   -هـ(؛ اعتىن هبا منري بن حممد البومخي.

 
حممد بن سليمان    /احلاشية الكربى، املسما  املواهب املدنية على شرح املقدمة احلضرمية

هـ،   1442عم ان: دار النور املبد،    -هـ(؛ حتقيق هباء أمحد اخلاليلة.   1194الكردي )ت  
 مج. 6م،  2021

 
هـ(؛ عين به حممود    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة

 م.  2021هـ،  1442مصر؛ السعودية:  جرة الكتب،  -صاحل عالم.
(  164رسالة يف حدود األلفاظ واملصطلحات املتداولة بد األصوليد والفقهاء، ذكر فيها )

 حدًّا.    
 

 - رعد منري احلريري.حتقيق    هـ(؛  676أليب زكراي حيىي بن  رف النووي )ت  نهاج/  دقائق امل
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق، 

 
الدوحة:    -؛ حتقيق عبده علي كو ك.هـ(  676  )ت حيىي بن  رف النووي    /روضة الطالبن
 م. 2021 هـ، 1442وزارة األوقاف، 

 
احلاوي مسالك  الغاوي  ىل  )ت   /شرح  رشاد  اجلوجري  عبداملنعم  بن  حممد  الدين  مشس 

 هـ(. 889
 م،... 2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
 هـ(.  462القاضي حسد بن حممد املروذي الشافعي )ت  /طريقة القاضي حسن

 ... م، 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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هـ(؛   1004حممد بن أمحد الرملي )ت  مشس الدين    /عمد  الرابح يف معرفة الطريق الواضح 
 ص. 232م،  2017هـ،  1438عم ان: دار الفت ،  -حتقيق كامل عويضة.

لشهاب الدين أمحد بن حممد الزاهد    هدية الناص  وحزب الفالح الناج   على رسالة  رح  
 هـ(.  819)ت 

 
النووي  النووي )ت    /املسمى املسائل املنثور   ،فتاوى اإلمام    - هـ(.  676حيىي بن  رف 

 ص. 208م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

 يالقاهر   يبن القاسم العباد  محدأ هاب الدين    / غاية االختصار  آتفتح الغفار بكشف خمب 
  -هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر زهران؛ راجعه وحشى عليه حممد سامل حبريي.  922)ت    يالشافع

 م.  2021هـ،  1442ئر، القاهرة: املكتبة العمرية: دار الذخا
 

هـ(؛ حتقيق سيد بن    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /فتح الوهاب بشرح منهج الطالب
 ص.  1088م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار احلديث،  -حممد السن اري.

 م 2020هـ،    1442عم ان: دار الفاروق،    -وبتحقيق رعد منري احلريري، مهند قاسم املساملة.
 

كمال الدين أبو املعايل حممد بن   /اتباع احلديث وحكم اخلروج عن املذهب لذلكفتيا يف  
 هـ(؛ حتقيق حممد طارق الفوزان.  727علي الزملكاين الشافعي )ت 

)صفر    4نشر يف جملة أصول ألحباث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة مبكة املكرمة ع  
 .115 - 75هـ( ص  1442

 
هــ(؛  676)قطعة منه(/ حيىي بن  رف النووي )ت   لشرح املبسوطاجملموع شرح املهذ ب: ا

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -رعد منري احلريري، مهند قاسم املساملة.
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)ُعمهري ( املتوىف  ـ شهاب الدين أمحد الرُبُلُّسي املصري الشافعي امللقب ب ىاموعة فتاو 
 . صالح أمحد حتقيق حممد / هـ 957سنة 

هـ،   1440)  42/2ع 11نشرت يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت، مج
 .167-134م(، ص 2019

 
عبدهللا بن عبدالرمحن املقدمة احلضرمية يف فقه الساد  الشافعية، املسم ى مسائل التعليم/  

الشافعي  احلضرمي  ها م.  918)ت   ابفضل  سامل  حممد  هبا  اعتىن  مشكولة.  -هـ(؛   -ط، 
 ص.   128م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
أليب زكراي حيىي بن  رف    /وعمد  املفتن يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  منهاج الطالبن 
 ص.  224 م، 2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(. 676النووي )ت 

 
هـ(؛    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /يف فقه اإلمام الشافعي رمحه هللا  هج الطالبمن

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -جالل الدين أمد الورايف.حتقيق 
 

  الشافعي،   الشبشريي  أيب الفضل حممد بن سامللويل الدين    /النهاية شرح منت الغاية والتقريب
 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق زكراي عمريات.   10بعد قلبه )ق    البصري
 ص. 392م،  2021هـ، 
 

أل الطالب  املطالبَنج  بن    /شرف  )ت  محد  أحممد  بشار 1215اجلوهري  حتقيق  هـ(؛ 
 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار املعراج،  -قدوري.

 
 الكتب احلديثة 

  سااق الشريازي الشافعي من خالل كتابيه املهذب والتنبيه.اختيارات اإلمام أيب 
 م،...  2020هـ،  1442دراسة فقهية مقارنة يف جامعة املنيا، 
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مام فقه اإل  التهذيب يف "كتابه  ل  من خال   هـ(  516)ت    ي مام البغو االختيارات الفقهية لل 

 ي".الشافع
 م،...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
هـ،    1440الرايض: مكتبة الر د،    -عبدهللا بن إبراهيم املوسى.  /ىل مكتبة الفقه الشافعي 

 م.  2019
 

هـ( يف كتابه كفاية    710  ختريج الفروع على األصول عند اإلمام ابن الرفعة الشافعي )ت
التنبيه شرح  احلجيالن.  /النبيه  مسلم  املنيا،    -سعود  جامعة  م    2020هـ،    1441املنيا: 

 )ماجستري(. 
 

  -طالل أمحد العيط.  /ختريج فروع كتاب اإلقناع للشربيين على القواعد األصولية والفقهية
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
عبدالرمحن ابوا بن حممد  خالصة الفقه اإلسالمي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا/  

 م؟  2020هـ،   1442القاهرة: دار الصاحل،  -.25ط  -املليباري.
 
ص.    19م،    2020ه    1441، اتريخ اخلامتة  حممود بن حممد الكبش  /الشافعيةنظومة حتفة  م

 )نسخة إلكرتونية(. 

 .مصطلحاته ،مصنفاته ،أصوله  ،أطوار املذهب  ،وفيها: سرية إمام املذهب
 

يف   السبكية  اآلراء  على  الفقهيةالنكت  الشافعي  / املسائل  حممود  عثمان   -.عبدالناصر 
 م.  2021هـ،  1442، دار النبيلةمقديشو: 
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 الفقه احلنبلي: 
 

 الكتب القدمية
هـ(؛ حتقيق ايسر بن   778حممد بن حممد البعلي، الشهري إبسباسالر )ت    /التسهيل يف الفقه
 م.  2020هـ،  1441اخلضراء، مكة املكرمة: دار أطلس  -عبدالعزيز الثمريي.

 خمتصر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا 
 

الفقه   أبواب  للمام رمحه هللا مرتبة على  اإلمام أمحد رمحه هللا: سؤاالت  اجلامع ملسائل 
مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،   -ُجع وترتيب عبدالرمحن بن عبداحملسن آل الشيخ.احلنبلي/  
 م. 2020، هـ 1441

 : الطهارة. 1مج
 

مكة   -تقدمي وإ راف عامر بن حممد فداء هبجت.اجلمع البهي ملنظومات الفقه احلنبلي/  
 م.  2020هـ،  1442املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 

 تسع منظومات يف العلوم الفقهية.
 

عبدالرمحن بن الرايض النضرات بشرح أخصر املختصرات، املعروف بكشف املخدرات/  
الكويت: مكتبة   -هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر الشنشوري. 1192 البعلي احلنبلي )ت عبدهللا

 م. 2021هـ،  1442أهل األثر، 
 وعليه حا ية أمحد بن انصر القعيمي ]احلوا ي السابغات على أخصر املختصرات[.

 
هـ(؛   739صفي الدين عبداملؤمن بن عبداحلق الَقطيعي البغدادي احلنبلي )ت    /شرح احملرر

 حتقيق أمحد بن عائش املزيين.
 حتقيق ودراسة ابب الرد  ابلعيب.

 هـ(.  1441) 2جـ 192نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع 



139 
 

 
عثمان بن عبدهللا بن جامع احلنبلي )ت    / الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات

دمشق:   -عبدالكرمي، عبدهللا بن حممد البشر.هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن برجس بن    1240
 مج.  4م،  2020هـ،  1442مؤسسة الرسالة، 

 )األصل البن بدران( 
 

هـ(؛ حتقيق   884برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفل  املقدسي )ت    /املبدع شرح املقنع
م،    2020هـ،    1442مكة املكرمة: دار أجيال التوحيد،    -ودراسة ذايب بن سعد الغامدي.

 مج. 20
 

أليب اخلطاب حمفوظ بن اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيباين/  
مصر: مركز استشراف   -هـ(؛ حتقيق حممد سرور النجار.  510أمحد الكلوذاين احلنبلي )ت  

 م؟  2020هـ،  1442للبحوث والدراسات، 
 

 الكتب احلديثة 
 

إعداد عامر بن حممد فداء هبجت؛ أجاب عنها  أسئلة و جاابت على أخصر املختصرات/  
 1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -مشعل بن  طي الشمري، حممد بن عودة الشمري.

 م.  2020هـ، 
 

يف ربع    مـةمنظو  :على مـذهـب االمـام أمحـد رمحـه هللا  يف الفقـه ومـبادئ اـلدين حتفـة املبـتدئن
مكة املكرمة: دار  -.عبدالرمحن بن أمحد األنصـــــاري  هانظم  /على املذهب احلنبلي  العبادات

 م. 2021هـ،  1442طيبة اخلضراء، 
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الوقفية   للمكتبات  عبدالعزيز  امللك  امع  يف  وأصوله  الفقه  يف  املخطوط  احلنابلة  تراث 
 م. 2020هـ،  1441اجملمع، املدينة املنورة:  -عبدهللا بن حممد املديفر. /ابملدينة املنور 

 
 1442بريوت: دار ابن حزم،    -كاملة الكواري.  /التسهيل املقنع يف حل  ألفاظ الروض املربع

 م.  2020هـ، 
 

تقريب الطرق الرايضية حلل املسائل الفقهية احلسابية: الفقه احلنبلي أمنوذًجا، مع التطبيق  
الرايض: جامعة اإلمام،   -ى يعقوب.محزة مصطف  /على برانمج "املسائل الفقهية احلسابية"

 م.  2020هـ،  1441مركز التميز البحثي، 
 

 ص. 37إعداد محاد بن خلف الشمري،  /لقعيمي" لمدارج تفقه احلنبلي"هتذيب 
 هـ.  28/8/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
عبداجمليد بن    /وجيه ابن قدامة لكالم اإلمام أمحد من خالل كتابه املغين: دراسة مقارنةت

 ص.  55هـ،  1440يوسف املطلق، 
 هـ.  16/10/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 

 
تيسري مسائل الفقه: شرح الروض املربع، وتنزيل األحكام على قواعدها األصولية، وبيان  

فيها النملة.  /مقاصدها ومصاحلها وأسرارها وأسباب االختالف  بن علي  ط    -عبدالكرمي 
 مج. 5م،  2019هـ،  1441بة الر د، الرايض: مكت -.5
 

بريوت:  -.مصــــــــــــــطفى فرج بن محـيد /اجلهود الفقهـية واألصـــــــــــولـية عـند ابن عـادل احلنبلي
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440جامعة بريوت اإلسالمية، 
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هــ،  1442الرايض: دار احلضارة،   -.حممد آل خندبن عبدهللا    /حاشية على الروض املربع
 م.  2020

 .قراركتاب القضاء إىل آخر كتاب اإلمن  
 

 عبدالرمحن بن عبداحملسن آل الشيخ.حاشية على الروض املربع شرح زاد املستقنع/ 
 كتاب الطهارة، ابب املياه.

 هـ(. 1442)نسخة إلكرتونية، رأيتها يف  هر احملرم، 
 

  - حتقيق أمحد بن عبدالعزيز اجلماز.حاشية الُعنقهري على الروض املربع شرح زاد املستقنع/  
 مج.  6م،  2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 
 هـ( 1373)عبدهللا بن عبدالعزيز العنقري، ت 

 
ــاـئل الروض وقواعـد ابن رجـب احلنبلي الـباحثد إعـداد جمموعـة من   /الربا اجللي بن مســـــــــ

ــريعة، جامعة اإلمام ابلرايض، اتريخ املقدمة  ــوله، كلية الشــ والباحثات يف ختصــــصــــي الفقه وأصــ
 ص.  1242م،  2020هـ،   1442

 
عبدهللا بن    /محد بن حنبل رمحه هللا أمام  دلة الكفاية على املعتمد يف مذهب اإلالعناية أب

 . 2م، مج 2019هـ،  1440الرايض: النا ر املتميز،  -إبراهيم الزاحم.
 هـ. 1438)الطهارة والصالة( عام  1صدر مج

 
خالد فالح   / فتح رب العاملن يف التعليق على منهج السالكن وتوضيح الفقه يف الدين

 م. 2018هـ،  1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -العازمي.
 األصل البن سعدي.  
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مكة املكرمة: دار طيبة    -عبدهللا بن صاحل منكابو.  /فقه آايت األحكام على مذهب احلنابلة
 م. 2020هـ،  1442اخلضراء، 

 
الكويت:   -ليلى الشهاب، سارة القحطاين.   /الفوائد على منت الدليل وشرحه منار السبيل

  م. 2018هـ،  1440دار آفاق للنشر، 
 . كتاب الطهارة والصالة

 وتدريبات. تعريفات وأدلة وضوابط فقهية ومسائل مستجدة 
 

تيمية   ابن  اإلمام  الفقه عند  ابلتصوف:ـ(  ه  728  )تقضااي  دراسة أتصيلية   وعالقتها 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -أمحد عادل الربعي. /حتليلية

 
مصطلااته، كتبه نش ته،  احلنبلي:  املذهب  عن  صقر    /حماضرات  بن  فهد  وترتيب  ُجع 

 م.  2020هـ،  1442ية: املؤلف، السعود -الروقي.
 

هـ،    1442الرايض: دار الصميعي،    -صاحل بن سليمان الراجحي.  / حماورات فقهية خمتصر 
 .3م، جـ 2020

 أربعون مسألة فقهية مما يكثر احلوار فيه بد الناس مدعمة ابألدلة األثرية والنظرية. 
 

خمتصر يف فقه اإلمام املبجل واحلرب املفضل شيخ أهل السنة واجلماعة أمحد بن حممد بن  
هـ(؛ حتقيق املكتب العلمي    1349إمالء أيب بكر بن حممد بن عارف خوقري املكي )ت    /حنبل

 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار ابن عباس،  - بدار ابن عباس.
 

 / د مؤلفاتهمه طاللة على عُ  و   ي على املذهب احلنبلرسم ملنهج التفقه    :مدارج تفقه احلنبلي
 م 2018هـ،  1439بريطانيا: تكوين للدراسات والنشر،  -.3ط  -أمحد بن انصر القعيمي.

 يليه نظم: فت  ذي املعارج بنظم مهمات املدارج.
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، هـ  1442الرايض: إثراء املتون،    -سلطان بن عبدالرمحن العيد.املدخل  ىل زاد املستقنع/  

 م.  2020هـ،  1440، م 2020
 

الذهيب؛ الرايض: الرتاث    - فاحل بن عبدهللا الرتيبان.  / املقاالت العلمية يف املسائل الشرعية
 م.                  2020هـ،  1442الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 
املكرمــة: دار مكــة    -.عبــدالرمحن احلميزي]ُجع وإعــداد    /املنتقى من فتــاوى األئمــة األعالم

 م. 2021هـ،  1442طيبة اخلضراء[، 
 ابلرايض( منتقى من فتاوى اللجنة الدائمة)
 
 م.  2020هـ،    1442السعودية: املؤلف،    - .عبدهللا بن عبدالعزيز التميمي  /ملنتقى من الفقها

 .مقرر مناسب لغري التخصصات الشرعية وحمكم من اجلمعية العلمية الفقهية السعودية
 

 1438اإلسكندرية: دار املعايل،    -رمضان عبدالرازق.  / موسوعة التيسري يف فقه ابن تيمية
 مج )أصله رسالة ماجستري(.   2م،  2017هـ، 

 
 الفقه الظاهري

 
 هـ(.  270اآلراء الفقهية للمام داود الظاهري )ت 
 هـ،...  1442ُجعه ودراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا، 

 
هـ(؛ حتقيق    486أليب األصبع عيسى بن سهل األندلسي )ت    /شذوذ ابن حزمالتنبيه على  
م    2020هـ،    1441بين مالل، املغرب: جامعة السلطان موالي سليمان،    -ر يد مسوي.
 حتقيق النصف األول من املخطوط.  )ماجستري(.
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ــيف اجملل   ــن الشـــــاهجهانفور  ه هللا/ى للمام ابن حزم رمحى على احملل  الســ )ت ي مهدي حســـ

إستانبول: دار   -هــــــــــــ(؛ اعتىن به أبو احلسن مدين، يوسف حممد خان، محدان را د.  1396
 )ردود على الكتاب ونقد له( م.  2020هـ،  1442األلباب، 

 
 فقه الشيعة وأصوله

 
هـ(/ أجاب عنها عبد النيب    1050)ت حنو  أجوبة مسائل الشيخ حممد بن جابر النجفي  

 هـ(؛ حتقيق عبداهلادي العلوي.  1021اجلزائري الَغَروي احلائري )ت بن سعد الدين 
)يف علة عمل الشيعة أحيااًن ابألخبار الضعيفة دون الصحيحة، وحكم الصالة يف جلود اخلز، 

 وحكم صالة النساء يف احلرير(.  
 .362-311 م( ص 2018هـ،  1439) 3ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج

 
محيد ؛ حتقيق  هـ(  771  ت حممد بن احلسن بن املطهَّر احلل ي )  /املسائل الناصراي تجوبة  أ

 .رمْم  احلل ي
 م(.   2018هـ،  1439) 6نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
هادي نزيه  ؛ حتقيق  هـ(  1216)ت    عبدالصمد اهلمداين احلائري  / أدلة حجي ة أخبار اآلحاد 

 .القميحا
 الشيعة( )يف أصول الفقه عند 

 م(. 2019هـ،  1440) 3ع 6نشر يف جملة تراث كربالء مج
 

 هـ(؛ حتقيق ضياء الشيخ عالء 1262إبراهيم املوسوي القزويين )ت    /رسالة يف تعارض األحوال
 )يف تعارض أحوال األلفاظ فيما بينها، من أصول الفقه، عند الشيعة( 

 م(. 2019هـ،  1440) 4ع 6يف جملة تراث كربالء مج  ت نشر 
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 )ت بعدحممد حسد بن حممد علي املرعشي الشهرستاين  /رسالة يف الشبهة احملصور  

 . زمن حسد صاحل، مسلم حممد جواد الرضائيهـ(؛ حتقيق  1243
 )يف الفقه واألصول عند الشيعة(
 .463-363 ص م( 2018هـ،  1439) 3ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج

 
واإليرانية/  جدلية الفكر السـياسـي الشـيعي بن املرجعيتن العربية    :الفقيه والدين والسـلطة
ــقر الســـــــلمي ــياد  ،حممد بن صـــــ ــيد الصـــــ ــات الرايض:   -.حممد الســـــ مركز اخلليج العرىب للدراســـــ

   م. 2017هـ،  1438اإليرانية، 
 

نظام  "هل السنة من خالل كتاب  أ أبصول  القياس واالجتهاد عند الشيعة الزيدية مقارانً 
اجلالل  ال  "الفصول أنور.  /(هـ  1084)ت  بن  بن  القباين  سامر  جامعة   -أمحد  القاهرة: 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد صادق    771حممد بن احلسن بن املطهر احللي )ت    /املسائل اآلمليات
 رضوي الالهيجي. 

 الشيعة( مسألة يف فقه 17)
 م(.   2019هـ،  1440) 7نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،   -جعفر سبحاين.  /مصادر الفقه اإلسالمي ومنابعه

 ص.  636م،  2020هـ،  1442
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 ة فقه اإلابضي
 

ماين على سؤاالت  جواب الشيخ انصر بن جاعد بن مخيس اخلروصي العُ   األجوبة املغربية: 
اخلروصي )ت    انصر بن جاعدصنعة أيب نبهان    سعيد بن يوسف الوهب اليسجين املغريب/

 م. 2017هـ،  1438مسقط: ذاكرة عممان،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن سامل اخلروصي. 1262
 )يف فقه اإلابضية وعقيدهتم(

 
سلطنة عممان:   -البوسعيدي.سامل بن سعيد  /الفقه اإلسالمي يف ثوب جديدااللتزام حيا : 

 ص.   261م،  2020هـ،  1441مؤسسة رؤى الفكرية، 
 

يد الساملي )ت  جوهر النظام يف علمي األداين واألحكام/     1332نور الدين عبدهللا بن محم
؛ حترير وتصحي  إبراهيم بن  هـ(  1385)ت   أطَّفي ِّش  إبراهيم بن حممد  قهـ(؛ تعليق أيب إسحا
  1439مسقط: وزارة األوقاف،    -.2ط  -نصه إمساعيل بن انصر العويف.سعيد العربي؛ ضبط  

 مج. 2م،  2018هـ، 
 )عقيدة وفقه عند اإلابضية(

 
هـ[/ ُجع وترتيب    12]ق    البهية من أجوبة الشيخة العاملة عائشة بنت راشد الرايمية  الدرر

 م.  2017هـ،  1438، مكتبة الضامري مسقط: -خلفان بن سامل البوسعيدي.
 

 م. 2020هـ،  1441مسقط: الكلمة الطيبة،  -أمحد بن محد اخلليلي. /الفتاوى
 

  -.الطار ي  حممد بن فائل   / فهرس خمطوطات الفقه: كتاب منهج الطالبن وبالغ الراغبن
 م. 2018هـ،  1439الرتاث والثقافة، مسقط: وزارة 

 )بيان للنسخ املخطوطة من هذا الكتاب(
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كهالن بن نبهان    /قضااي فقهية معاصر  حول استخدام التقنيات احلديثة وشبكات التواصل
 م.  2017هـ،  1438بركاء، عممان: مكتبة خزائن اآلاثر،  -اخلروصي.

 )املؤلف مساعد مفيت عممان( 
 
السـيب، عممان: مكتبة الضـامري،  -أمحد بن سـعود السـيايب. /اإلابضـيملدخل  ىل املذهب ا

 ص. 394م،  2019هـ،   1440
 
ملدرسة الفقهية عند  مام املذهب أيب سعيد حممد بن سعيد الناعب الكدمي رمحه هللا تعاىل  ا

  .م 2018هـ،  1439مسقط: املؤلف،  -اجلابري. خليفة بن حيىي هـ(/  361)ت بعد 
 

املنبع املورود من أجوبة الشيخ القاضي سعود ابن العالمة عامر بن مخيس املالكي )ت 
هـ،   1441مسقط: مكتبة مسقط،    -ختريج وتصحي  بدر بن سامل العربي.  هـ(/  1403
 م.  2020

 
اجلزائر: ُجعية الرتاث،    -سليمان فخار.جابر بن   /منهج الشيخ بيوض يف االجتهاد الفقهي

 (.هـ 1434جامعة اجلزائر،   -األصل: رسالة ماجستري ) م. 2017هـ،  1438
 

ُجع    /من أئمة التابعن  موسوعة اآلاثر الفقهية للمام أيب عبيد  مسلم بن أيب كرمية التميمي
 1438،  األوقاف والشؤون الدينيةمسقط : وزارة    -وترتيب وتعليق إبراهيم بن علي بولرواح.

 م.  2017هـ، 
 

 1438مسقط: مكتبة الوراق العامة،    -حممد بن أمحد الغزايل.هبة النسيم يف علم التقاسيم/  
 م.  2017هـ، 

 . ذا النعيم من الرائج من نف  هبة النسيم يف علم التقاسيم :يليه  رحه 
 )يف أتصيل العلوم الفقهية( 
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 )النوازل( الفتاوى 

 ()فتاوى كل مذهب يف املذهب، ونوازل كل موضوع يف موضوعه
 

 )األعمال العامة(
حتقيق معز هـــــــــــــــ(؛  1354)ت حممد َبيت املطيعي  /ألجوبة املصرية عن األسئلة التونسيةا
 م. 2020هـ،  1441تونس: دار املازري،   -.ويلاجمل  
 

  محد بن محدان أ  فيما يعرف بفقه النوازل/ األحكام الشرعية يف عدد من املسائل العصرية  
 .م 2020هـ،  1441، سلطنة عمان: املؤلف -.احلر اصي

 : الطهارات.1مج
 
  هيام إمساعيل   /إلجناب عن بعد واآلاثر املرتتبة عليه بن الشريعة والقانون: دراسة مقارنةا

 م.  2018هـ،  1439القاهرة: دار الكتاب املصري،  -.السحماوي
 

دراسة   املسلمة ابملهجر:  اجلالية  نوازل  وتطبيقاته يف أتصيل  احلق  استعمال  التعسف يف 
وقانونية عويس.  /فقهية  عياض،    -حممد  القاضي  جامعة  م   2016هـ،    1438مراكش: 

 )دكتوراه(. 
 

  -يوسف دكوك.  /احلاجة تنزل منزلة الضرور  وتطبيقاهتا يف فقه اجلالية املسلمة ببالد املهجر
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
إعداد مركز التميز البحثي    /دليل الرسائل العلمية والباوث احملكمة يف فقه القضااي املعاصر 

 جـ.  3م،  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام، املركز،   -يف فقه القضااي املعاصرة.
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 - يت.أعدي حممد    /م اجلالية املسلمة املقيمة ابخلارجالعاد  حمكمة وأثرها يف استنباط أحكا
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
 جـ.  2م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار املعارف،  -.فتاوى اإلمام عبد احلليم حممود

 
مج.    2م،    2020هـ،    1442؟،    -.فتاوى فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور حممد أمحد لوح

 ( فتوى.  1000)
 

مراكش: جامعة    -حممد الدرداري.  /فقه التسامح من خالل كتب النوازل ابلغرب اإلسالمي
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاضي عياض، 

 
من كتاب   املعاصر   زيدان  "املفصل"املسائل  عبدالكرمي  مقارنة  : للدكتور  فقهية   /دراسة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت،  -عبداجلبار أدري حممد.
 

النوازل/   فقه  ملقرر  تطبيقي  أتصيلي  مدخل  النوازل:  فقه  إبراهيم مقدمات  بن  عبدالعزيز 
 . م 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -.الشبل

 
 الطب )فقه(

 

بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -طارق حممد البااب.  /أحكام اضطراب التوحد يف اإلسالم
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440

 
 -.نبيل سيد عيسى  /دراسة أتصيلية  :ألحكام الشرعية للتجارب الطبية على اإلنسان البالغا

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441غازي عينتاب: جامعة الزهراء، 
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حممد بن سند  /ا ودراسة مقارنةمجعً   :حكام الفقهية املتعلقة ابألوبئة اليت تصيب البشريةاأل
 .  (هـ 27/9/1441نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ )  ص.  60هـ،  1440الشاماين، 

 
أ ــــــــــــــرف خليفــة   /: دراســــــــــــة يف النوازل الفقهيـةاملتعلقـة بفريوس كوروان  الفقهيـةاألحكـام  
  م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -السيوطي.

 
القاهرة:   -حممود ربيع ُجعة.  /دراسة فقهية مقارنة:  حكام املتعلقة ابملؤسسات العالجيةاأل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة األزهر، 
 

الصناعي/   الواقع  التجميلية: رؤية شرعية من خالل  عادل بن التاور يف املستاضرات 
 .م 2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -.عبدهللا املطرودي

 
 /التطبيقات الفقهية لقاعد  "الضرورات تقد ر بقدرها" يف النوازل الطبية للامل واإلجناب

ص   194م،   2018هـــــــــــــــ،    1439بريوت: كلية اإلمام األوزاعي،   -عبدالقادر اجللول.مسري 
 )ماجستري(.

 
الطب اجملال  يف  االصطناعي  الذكاء  قانونية:  تقنية  فقهية  اجلابري.  /دراسة  حممد    - زهرة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة، 
 

وأحكامه حقيقتها  املستجد :  الطبية  مقارنةاحلوائل  فقهية  دراسة  سعد   /ا:  بن  عادل 
 مج.  2، م 2020هـ،  1442الكويت: ركائز للنشر،  -احلارثي.

 هـ.  1441جامعة أم القرى،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 
 /لصيدلة بن املاضي واحلاضر على ضوء الشريعة اإلسالمية وقانون نقابة صيادلة لبنانا

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439اإلسالمية، بريوت: جامعة بريوت  -.حممد حسن حس
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الشارقة: جامعة الشارقة،  -نعيمة يوسف جاما. /دراسة فقهية مقارنة :ضبا الوزن ابألدوية

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
 

 -.حسين عبدالصمد  /دراسة مقارنة ومعمقة ابلفقه اإلسالمي  :الطبيعة القانونية للعقد الطب
 م.2021هـ،  1442، نهضة العلميةالعربية؛ اإلمارات: دار المصر: دار النهضة 

 
حممد    /ُطرفة النجباء بدليل املنع من أرض الطاعون والوابء )احلجر الصاي يف اإلسالم(

 -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز اإلدريسي، عبدالعزيز اخلمالين.  1357بن أمحد العبدي الكانوين )ت  
 م.   2020هـ،  1442الرابط: دار األمان، 

 
الشريعة والقانون الطب يف ضوء  العالج  العائب.  /عقد  اإلسكندرية: دار    -حيدر حسن 

 م. 2020هـ،  1442اجلامعة اجلديدة، 
 

 / دراسة فقهية معاصر :  سالمالفقه اإل  اثره يف آ لوراثية ابلتقنية احلديثة و مراض اعالج األ
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.عبد احلميد عبدالباسط عرنوط

 
الطب املتخصصد يف  /الفقه  الشرعية  جمموعة من  امللك الرايض:    -.4ط  -.العلوم  جامعة 

 م. 2020هـ،  1441، سعود
 

اجلديدة، اجلزائر: جامعة  عيب   -عبدهللا بوستة.  /فقه النوازل الطبية: دراسة أتصيلية تطبيقية
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441الدكايل، 

 
إمساعيل    /عرضاً وحتليالً   :ء كوروان املستجدابالقرارات والفتاوى الفقهية اجلماعية املتعلقة بو 

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة الر د،  -غازي مرحبا.
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 ص.  94هـ،  1441 اتريخ املقدمة ، يوسف عبداجلليل صاحل /كوروان: قواعد ومسائل

 هـ. 23/3/1442نشر يف  بكة األلوكة بتاريخ 
 

 الفنون 

 

اإلسالم الكانوين )ت    /الرايضة يف  العبدي  أمحد  بن  الدين   1357حممد  نور  هـ(؛ حتقيق 
 م.                          2020هـ،   1442الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  - وبد.

 
الرايضية احملرتفن ا عقود    :العقود  الالعبن  الشريعة  نتقال  بفقه  مقارنة  قانونية  دراسة   :

فريد.عبدالدامي  حممود  حسن  اإلسالمية/ الفتوح  أبو  نصر  العربية،    -،  النهضة  دار  مصر: 
 م. 2021هـ،  1442، نهضة العلميةاإلمارات: دار ال

 
 تراجم الفقهاء

 
اجلزائر: دار املرياث النبوي،    -سليمان بن سليم هللا الرحيلي.  /عالمربعة األئمة األعالم ابألاإل

 م. 2019هـ،  1440
 الشافعي، ابن حنبل، رمحهم هللا( )أبو حنيفة، مالك، 

 
ُجعه وأعده    /الت بن والراثء يف فقيد القضاء معايل الشيخ حممد بن صالح احلصيين رمحه هللا

 م.  2020هـ،  1441السعودية: املعد،  -خالد بن حممد آل مساعد.
 

فوزي بن عبدهللا   /الساابة يف أن أم املؤمنن عائشة رضي هللا عنها فقيهة يف الصاابة درُّ 
 م.  2020هـ،  1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -.احلميدي
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نوح بن مصطفى الرومي )ت   /الدر املنظم يف مناقب اإلمام األعظم )أيب حنيفة النعمان(
 2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -جاسم الدُّكيلة.هـ(؛ حتقيق حتقيق حممد    1070

 (. 2 - 1)جمموعة رسائل العالمة نوح الرومي احلنفي؛  -م.
 يليه له: الكلمات الشريفة يف تنزيه اإلمام أيب حنيفة عن الرتهات السخيفة. 

 
  1422  –  1345)  قضيتهأحممد بن سليمان وفوائد من االسه و   يسري  الشيخ القاض

 م.  2018هـ،  1439الرايض: دار التوحيد،  -عثمان بن عبدالعزيز العسكر.هـ(/ 
 

ن ) قبالن  هـ(: حياته وآاثره العلمية/    1353  –  1277الشيخ  براهيم بن حممد بن ُضوهاي 
 م.  2021هـ،   1442الرايض: دار العقيدة،  -بن صاحل القبالن.

 
( األجفان  أبو  حممد  الدكتور  احملققن  يف   2003  –  1904شيخ  ومنهجه  حياته  م(: 

 م؟  2020هـ،    1442املغرب،    -خمتار اجلبايل.  /التاقيق وجهوده يف خدمة الرتاث الفقهي
 

الرابط: دار األمان؛ بريوت:    -يونس العدالين.  /طبقات األصولين بعدوت املغرب واألندلس
 ص.   736م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية، دار 
 

فارسة اإلفتاء الشيخة الفقيهة عائشة بنت راشد بن خصيب بن أيب اخلفري الرايمية الُعمانية: 
هـ،    1440سناو، عممان: روائع نور االستقامة،    -.سيف بن حممد الشكيلى  /رواية اترخيية

 . م 2019
 

الفقهاء الشعراء يف املخالف السليماين )منطقة جازان( بن القرنن السادس واحلادي عشر 
  1442السعودية: املؤلف،    -حممد بن منصور آل حاوي.اهلجرين: مجًعا ودراسة وتوثيًقا/  

 م.  2020هـ، 
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القرن   منتصف  حه  واملغرب  األندلس  يف  العلمية  عالقاهتم  يف  دراسة  املالكية:  فقهاء 
للهجر السا للميالد  ،دس  عشر  ها م  /الثاين  للنشر،    -املشهداين.  علياء  رؤية  القاهرة: 

 م. 2018هـ،  1439
 

هـ: سري  عمل عاصرت مراحل يف تطور القضاء    1441  –  1411يف مدارج القضاء:  
 م.  2021هـ،  1442، املؤلفالرايض:  -.عبداجمليد بن عبدالعزيز الدهيشيالسعودي/ 

 
مشس الدين حممد بن   هـ/   920هـ  ىل سنة    664احلنابلة يف مدينة دمشق من سنة  قضا   

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(. 953علي بن طولون الصاحلي )ت 
 )مستخرج من كتاب قضاة دمشق للمؤلف(

 
)ت  موينعبدهللا بن حممد احلارثي السُّبذَ   /كشف اآلاثر الشريفة يف مناقب اإلمام أيب حنيفة

  1442،  مكتبة اإلر اد:  [إستانبول]  -هـ(؛ حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي القامسي.  340
 ؟ م 2020هـ، 
 

بن حجر حممد بن أمحد  ــــــــــهاب الدين   /معدن اليواقيت امللتمعة يف مناقب األئمة األربعة
هـــــــ،  1442إستانبول: دار السمان،  -.أمحد مر د  هـــــــ(؛ حتقيق 974)ت اهليتمي الشافعي  

 م.  2020
  
 - حممود بن حسد آل عوض.األربعة: ترمجة خمتصر  ألئمة املذاهب الفقهية/  ئمة  ن هم األم

 م. 2019هـ،  1440 القاهرة: دار اإلمام الربهباري،
 

  512إمالء مشس األئمة أيب بكر حممد بن الفضل الزرجنري )ت    /مناقب اإلمام أيب حنيفة
هـ(؛ حتقيق حممد وائل   548احلسن علي بن حممد البلخي )ت  هـ(؛ رواية برهان الدين أيب  

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -احلنبلي.
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هـ(؛ حتقيق أمحد    1031زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت    /مناقب اإلمام الشافعي

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -مر د.
 
ــينور العينن يف ترمجة الن  -.العرفج بن حســـــــد عبداإلله، عبدهللا بن صـــــــالح اخلليفة /قاضـــ

 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبد، 
ــي  ومها:   ــي حممد بن عبدالرمحن اخلطيب ، بداللطيف بن عبدهللا العبداللطيفعالقاضــــــــ القاضــــــــ

 .اجلعفري
 

 ×××××     ×××××     ×××××     ××××× 
 ×××××     ××××× 

 ×××××  
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