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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 املقدمة 
 

 ، وبعد:أصحابه أمجعني، وعلى آله و نا حممدوالصالة والسالم على نبي، رب العاملنياحلمد هلل 
مبا استجدَّ  هذا هو اجلزء السابع من كتاب )الفقه اإلسالمي وأصوله(، وهو مسرد موضوعي  

  1438اإلسالمي، مما صدر أو نوقش بني األعوام )من كتب ورسائل جامعية يف علوم الفقه  
نشر    ،(هـ  1442  - مما  عام  مع شيء  احملرم من  عناوينه    .هـ  1443يف شهر هللا  وبلغت 
 ( عنوان.1000)

 . صنيف، مع اجتهادات قليلة هنا وهناكواتبعت فيه نظام األجزاء السابقة يف الرتتيب والت
 . خرُي َمن سئل، وأفضل من أجاب ، إنه أدعو هللا تعاىل أن ينفع به، ويتقبله مين

 واحلمد له وحده. 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ  1443حمرم  25
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 الفقه اإلسالمي 
 

 )األعمال الشاملة(الفقه اإلسالمي 

 يشمل فقه األقليات
 املذاهب الفقهيةينظر أيًضا: 

 

دايىل: مطبعة جامعة دايىل،    -.، عباس علي محيدعبدهللا جاسم كردي  / أحباث فقهية وأصولية
 م. 2018هـ،  1439

 
آراي نكيسا؛ ترمجة    /أنثروبولوجيا الفقه اإلسالمي: التعليم واألخالق واالجتهاد يف األزهر

 ص.   512م،  2021هـ،  1442بريوت: مركز هنوض للدراسات والنشر،  -أسامة عباس.
 

بغداد:   -.محد عبيد جاسم الكربويل، أحممد عبيد جاسم الكربويلاألوائل يف الفقه اإلسالمي/  
 ص. 398م،  2020هـ،  1441دار املناهج، 

 
أشرف سيد    /: مجًعا ودراسةاإلمجاع يف كتابه فتح الباريتعقبات اإلمام ابن حجر ملسائل  

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

القاهرة:    -عبداحلميد أبو سليمان؛ حترير السيد عمر.جامع فقه األمة رحيُق احلقيبة املعرفية/  
 م.  2021هـ،  1442دار الكلمة، 

 
أقوال    : احلوليات وبيان  تثار يف كل عام  اليت  الفقهية  فقهية مقارنة ألبرز املسائل  دراسة 

 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -.املطريف مشاري سعيد /الفقهاء فيها
 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -جمدي حممد عاشور. /دقيقة فقهية
 ص.  296اجلزء األول: العبادات، 
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 ص.  200، املعامالت املالية والبنوكاجلزء الثاين: 
 ص. 352اجلزء الثالث: األحوال الشخصية والوصااي واملواريث،  

 
سلسلة الفوائد احلديثية والفقهية املنتقاة من جملس العالمة احملدث مصطفى بن العدوي 

 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -صنعة أشرف نصر صابر.مع طالبه/ 
 

دار  القاهرة:    - .أكرم كساب   /فقه األقليات: أسبابه، أهدافه، خصائصه ومناذج من مسائله
 م. 2021هـ،  1442ة، الكلم

 
 م. 2021هـ،  1442قم: معهد املعارف احلكمية،  -.طالل احلسن /فلسفة الفقه

 
هـ،   1442القاهرة: دار الكلمة،    -زينب عبدالسالم أبو الفضل.يف جتديد الفكر الفقهي/  

 م.  2021
 

العالمة رسائل  املُِطيعي  جمموعة  يت  َبِخ املكتبة    -.هـ(  1354)ت    حممد  األزهرية  القاهرة: 
 م. 2021هـ،  1442للرتاث، 

 
 -حممد مصطفى شليب.  / املدخل يف التعريف ابلفقه االسالمي وقواعد امللكية والعقود فيها

 ص.   568م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم، 
 

 . نآ القر  آيتفسريه جامع البيان عن أتويل  يف  ي مام الطب مجاع عند اإلمسائل اإل
 م، ...  2019هـ،  1440األزهر ابملنصورة وغريها، دراسته يف جامعة 

 
عّمان: دار الفاروق،    -مجع وإعداد سليمان مبارك.  /امللخص الفقهي من علوم اإلمام األلباين

 م. 2021هـ،  1442
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مجع احلسن بن أمحد    /هـ  1832هـ،    1248  محد بن إدريس مع فقهاء عسري أمناظرة  
الرايض: دار    -.2ط  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد أبو داهش.  1290عاكش الضمدي )ت  

 م.  2020هـ،  1441، الدكتور عبدهللا أبو داهش للبحث العلمي والنشر
 )يف العقيدة والفقه وغريه(

 
 م. 2021هـ،  1442؟: املؤلف،  -حممد بري علي الصومايل. /منظومة معاقد التفقه

 
 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها

 

آاثر كوروان على شريعة املتعاقدين: أتصيل فقهي لنظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة.../  
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: بورصة الكتب للنشر،  -طه زهران.

 
اإلسالمي   الفقه  يف  وحمله  االلتزام  طريف  تعدد  الكوييت أحكام  ذايب    / والقانون  طارق 

 دكتوراه(. م ) 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.
 

عّمان:    -راقية عبداجلبار علي.  /إقالة العقد: دراسة يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية
 ص. 232م،  2021هـ؟،  1442دار الثقافة، 

 
داللة املعجم الفقهي يف الشعر اجلزائري القدمي خالل القرنني اخلامس والسادس اهلجري/  

حنان. ليابس،    -لعزايل  اجلياليل  جامعة  اجلزائر:  بلعباس،  م   2020هـ،    1441سيدي 
 )دكتوراه(. 

 
  -شيماء علي عبدالعال.  /وتطبيقاهتا املعاصرة  يسالم الفقه اإل  صورها وحدودها يف   :الطاعة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440: جامعة األزهر، القاهرة

 



7 
 

  -ميكائيل رشيد الزيباري.  / العقود اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت بني الشريعة والقانون
 م؟ 2018هـ،  1440عّمان: دار الرنيم، 

 
الرايض؛ الدمام:   -عبدهللا بن حممد السامل.القول الغلط يف الفقه اإلسالمي أتصياًل وتطبيًقا/  

 م. 2021هـ،  1442دار ابن اجلوزي، 
 

 2021هـ،    1442،  العراق: مؤسسة انشرون  - .حممد طه محدون  / فقهيةالاللكنة وأحكامها  
 ص.  66م، 
 

عّمان:    -.بلحاج العريب  / ...واألنظمة السعودية  اإلسالمي  هالفقضوء  مصادر االلتزام يف  
 م.  2021هـ،  1442دار الثقافة، 

 
الزراعية   واملصطلحات  النبااتت  الفقهمعجم  يف كتب  العباد  /املذكورة  أمحد   -.حممد 

 . م 2021هـ،  1443الكويت: دار الظاهرية، 
 

عبدالرمحن حممد  نظرية العقد: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقوانني املدنية العربية/  
 م. 2021هـ،  1443الكويت: دار الظاهرية،  -البالول.

 
 موضوعات فقهية معينة

 

املنيا: جامعة    -.حممد فؤاد سيد الرفاعيأثر السكوت يف احلقوق التكاليف: دراسة فقهية/  
 (. دكتوراهم )  2020هـ،  1442املنيا، 

 
مشسة األحكام اخلاصة ابلقرآن الكرمي يف ابيب الطهارة والصالة: دراسة حديثية موضوعية/  

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت هليل العنزي.
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عباس،  املنصورة: دار ابن    -حممد حسن عباس.  /ألحكام العقائدية والفقهية اخلاصة ابألعيادا
 ص.  323م،  2021هـ،  1442

 
 /ا ودراسةمجعً  :سالمية وتطبيقاهتا املعاصرةالشريعة اإل تربة يف حكام الفقهية اخلاصة ابألاأل

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -شيماء حممد فتح الباب.
 
املتعلقة ابلفم و األ الفقهية  الفضل.ي/  سالمالفقه اإل   ثرها يف أحكام  أبو   - وفاء عبدالقادر 

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهرالقاهرة: جامعة 
 

كفر    -علي النمر. /دراسة أتصيلية تطبيقية معاصرة :أحكام املعلمني يف الشريعة اإلسالمية
 )دكتوراه(.  م. 2020هـ  1441جامعة كفر الشيخ، الشيخ: 

 
ومناسباهتم املسلمني  التهنئة  :أعياد  وحكم  املولد احلكمة  اجلمعة،  األضحى،  الفطر،   :

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة،  -أكرم كّساب. النبوي/ 
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -هبة عبدالتواب ميزار.  /دراسة فقهية:  ابحةالتسلح بني احلظر واإل
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440

 
القيام/   يف  الرتخيص  يف  للكالم  الفركاخ التلخيص  بن  عبدالرمحن  بن  إبراهيم  الدين  برهان 

العيسى.  729الشافعي )ت   هـ،    1442القاهرة: دار الصاحل،    -هـ(؛ حتقيق رايض َمنسي 
 م.  2021

 
  - .حممد طه محدون/دراسة فقهية مقارنة:  جوائز املسابقات التلفزيونية واخللوية والرتوجيية

 ص.   84م،  2021هـ،  1442، العراق: دار الفقه واألثر
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سليمان    /دراسة مقارنة  :احلماية الشرعية للحق يف اخلصوصية اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي
 )ماجستري(. ص. 134، م 2020هـ؟،   1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.نبيل زعرب 

 
و  الشرعيةحكااأل  ثره يف أاخلروج  يوسف حسن.  /فقهيةدراسة  :  م  جامعة    -مها  القاهرة: 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 

 
والقانون الشريعة  بني  العام  شرعية  : الرأي  أحكام  ختطيط  محزة    /اسرتاتيجيات  حسام 

 م. 2021هـ،  1442عّمان: دار الرضوان،  -.اجلبوري
 

يف  الشرعية  الزايدة  و   :املقدرات  معاصرةدراسة  :  حكامهاأضوابطها  حممد    /فقهية  إميان 
 (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -الغايل.

 
الفقهية دراسة آاثرية   :عمران وعمائر بلدة القصر ابلواحات الداخلة يف ضوء األحكام 

 م   2021هـ،    1442،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:    -.سها أمحد حبر  / معمارية حتليلية
 

هـ،    1442،  العراق: دار الفقه واألثر  -. حممد طه محدون  /حكام التدريسأالقول النفيس يف  
 ص 70م،  2021

 
عّمان: دار الفتح،    -فادي هبيج موسى.  /مدارك التكفري يف الفقه اإلسالمي وأصول الدين

 م.  2021هـ،  143
 

  2021هـ،    1442،  انشرونالعراق: مؤسسة    -.حممد طه محدون   /فقهيةالوأحكامه    النفخ 
 ص.  57م، 
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واأل ابلقر النوازل  املتعلقة  الفقهية  الكرميآ حكام  مقارنة:  ن  فقهية  حممود    /دراسة  شيماء 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالرمحن.

 
إبراهيم بن حممد اإلخنائي )ت    /اهلداية واإلعالم مبا يرتتب على قبح القول من األحكام

 م. 2020هـ،  1442القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(؛ حممد حممد أمحد سويلم. 777
 

 فقه املرأة املسلمة

 )ينظر أيًضا: فقه األسرة(
 

ومقاصد/   فتاوى  ابلنساء:  املختصة  الرمو.األحكام  للطباعة    -رمضان  وأشرقت  املوصل: 
 م. 2021هـ،  1442والنشر، 

 
عبري صفوت    /سباب اختالف الفقهاء يف األدلة املختلف فيها وتطبيقاهتا يف أحكام املرأةأ

 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عمران.
 

النه األ  يداللة  ابملر احكعلى  املتعلقة  الشرعية  تطبيقيةأدراسة  :  ةأم  حممد    / صولية  نورا 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، املنصورة: جامعة  -شبكة.

 
الواقع املعاصر  املرأة املسلمة مع حمارمها يف ضوء  الشرعية لعالقة  عبدالقادر    /الضوابط 

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،   1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عمر فياض
 

طنطا:    -حنيش.حممد حممود    /: دراسة نقدية مقارنةمن أحكام النساء يف اليهودية واإلسالم
 م )دكتوراه(.  2019هـ،   1441جامعة طنطا، 

 
املرأة اإلفتاء يف قضااي  الكويتية يف  الفتوى  أمانة  اهلاجري.  /منهج  املنيا:    -شيخة عبدهللا 

 )ماجستري(. ص 405، م 2020هـ،  1442جامعة املنيا، 
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ضمد، السعودية:   -.العبديلعبدهللا بن حممد    /نشاط املرأة االقتصادي يف الشريعة اإلسالمية

 م.  2020هـ،  1441، مؤسسة روائع إبداعية للنشر
 

 أصول الفقه 

 
 )عام( الكتب القدمية

 

األصول/   معرفة  إىل  الوصول  البزدوي: كنز  البزدوي أصول  حممد  بن  علي  اإلسالم  فخر 
 م.  2021هـ،   1442القاهرة: دار السالم،  - هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 482احلنفي )ت 

 (. هـ 879ت )أليب العدل قاسم بن قطلوبغا  /ختريج أحاديث أصول البزدويومعه: 
 

هـ(؛    1088عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت    / إفاضة األنوار على أصول املنار
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -حتقيق أبو بكر حممد العيش.

 
  694أمحد بن علي بن الساعايت )ت    / البزدوي واإلحكام  أصولبديع النظام اجلامع بني  

 م 2021هـ،    1442جرجناز، سوراي: مركز السيد الدغيم،    -حممود السيد الدغيم.؛ حتقيق  هـ(
 

علقت عن عماد الدين علي بن احلسن إلكيا اهلراسي الشافعي )ت   /التعليقة يف أصول الفقه
الكويت: نفائس    -حتقيق مقصد فكرت أوغلو كرميوف، املثىن بن عبدالعزيز اجلرابء.هـ(؛    504

 م.  2021هـ،  1442لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية، 
 قطعة متثل النصف األول من الكتاب.

 يليه: ملحق آبراء ونصوص اهلراسي األصولية.   
 

  741أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب )ت    /تقريب الوصول إىل علم األصول
 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق نزار محادي.
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؛  هـ(  700ت حنو  )  رزجنايناأل  يعمر بن عبداحملسن اللخم/يصول البزدو أالتكميل شرح  

 مج.  6م،  2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،  -اعتىن به ذاكر عودة احلمادي.
 

 هـ(.  839)ت  يالفنار  حممدحممد شاه بن  األصول/تلخيص الفصول وترصيص 
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 " يف أصول الفقه.فصول البدائع يف أصول الشرائع" اختصار لكتاب والده 
 

العريب بن رحال بن عالل    /والوضعهتذيب البيان واجلمع يف الفرق بني خطاب التكليف  
)ت   الرببوشي  مغفور.  1354الرمحاين  عبدالفتاح  القطاري،  التهامي  املغرب،   -هـ(؛ حتقيق 

 م. 2021هـ،  1442
 

نور الدين أبو احلسن علي بن سلطان    /توضيح املباين وتنقيح املعاين: شرح خمتصر املنار 
)ت   اهلروي  القاري  علي    1014حممد  حتقيق  جرادي.هـ(؛  الكتب   -عثمان  دار  بريوت: 

 م. 2020هـ،  1442العلمية، 
 

قوام الدين حممد بن حممد الكاكي احلنفي )ت   /مام النسفيجامع األسرار يف شرح املنار لل 
 ص 672م،    2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق سليم حممد.  749

 
للسبكي/    احمللي على مجع اجلوامعاجلالل  على شرح    هـ[  1198]ت  حاشية العالمة البناين  

هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -ضبط نصه وخرّج آايته حممد عبدالقادر شاهني.
 مج. 2م،  2021

 
اللمطي )ت  درر األصول/   املكناسي  بن    هـ(؛  964عبدالعزيز بن عبدالواحد  حتقيق أمحد 

 م.  2021هـ،  1443عّمان: دار النور املبني،  -حممد أمناي.
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املفيت رسم  عقود  )ت    /شرح  عابدين  بن  عمر  بن  أمني  َشُنول هـ(؛    1252حممد  حتقيق 

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية،  -َصالن.
 

دالرمحن نظم وشرح جالل الدين عب  /شرح الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع للسبكي
)ت   السيوطي  بكر  أيب  حتقيق    911بن  حممد  هـ(؛  منتصر  عبداملنعم،  عبدالرمحن  حممود 

املنصورة: دار ابن عباس،    -عبدالشايف؛ ضبط نظمه وأعد فهارسه أمحد متويل، عطية لطفي.
 م. 2021هـ،  1442

 
 1220الشنقيطي )ت  املختار بن بوان اجلكين    /شرح مبلغ املأمول على القواعد من األصول

الشنقيطي )ت  هـ( األمني اجلكين  املختار بن حممد  الكويت:    -هـ(.  1441؛ حتقيق حممد 
 م.  2021هـ،  1442لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، 

 
 هـ[. 9ي ]ق شرف الدين بن كمال القرمي /شرح املنار

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

ملَ   / املنارشرح   بن  عبدالعزيز  بن  احلنفي )ت  عبداللطيف  حتقيق حيىي حممد  هـ(؛    801ك 
 . م 2021هـ،  1442، املنصورة: دار ابن عباس -.عبداملبدي

 
امللة  حلصن  مها  اللذين  والتصوف  الفقه  أصول  علمي  يف  احلسان  الدر  منظومة  شرح 

هـ(؛ حتقيق حممد   1328علي بن عبداللطيف بن قُنونو الزليتين )ت    /اإلسالمية ركنان وثيقان
 م.  2021هـ،  1442ليبيا: كالم للبحوث واإلعالم،   -سامل الُعجيل.

 
دراسة وحتقيق حسن خالد    /لسيوطي لمام االفتاوى األصولية والقرآنية يف احلاوي للفتاوي ل

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -املفيت.
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املتعلقة  و  املسائل  وأربعني مسألة مهمة من غوامض  الشافية عن ثالث  تتضمن األجوبة  هي 
 ابألصول وفقه القرآن الكرمي. 

 جامعة صالح الدين )أربيل(.   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

سامل هـ(؛ حتقيق    970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت    /فتح الغفار بشرح املنار
)أصله    مج.  4م،    2021هـ،    1443الكويت: دار الظاهرية،    -بن محد القحطاين وآخرين.

 هـ(. 1437رسائل ماجستري من جامعة القصيم، 
 

هـ(؛ مجع ودراسة    450أليب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت    / فصول يف علم األصول
 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،  -يق احلسني مهداوي.وتوث
 

 هـ(. 841مشس الدين بن حممد القوجحصاري )ت الفوائد الشمسية للمنار احلافظية/ 
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة تكريت،  

 )أصول فقه(
 

حتقيق أمحد بن مسفر بن  ؛  هـ(  926أليب حيىي زكراي بن حممد األنصاري )ت  لبُّ األصول/  
 م. 2021هـ،  1442الرايض: احملقق،  -معجب العتييب.

 هـ(. 1053يليه: منظومة لب األصول/ أليب بكر بن أيب القاسم بن أمحد األهدل )ت 
 ()لب األصول: خمتصر مجع اجلوامع

 
بن حنبل/   اإلمام أمحد  الفقه على مذهب  اللحام املختصر يف أصول  بن  بن حممد  علي 

 1442الكويت: ركائز للنشر،    -؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد الشويعر.هـ(  803احلنبلي )ت  
 م.  2021هـ، 

وعليه حاشية منقولة من خط تلميذي املؤلف اجلراعي وابن قندس، وحواش مهمة من نسخ 
 أخرى.
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شهاب الدين هارون بن هباء الدين املرجاين احلنفي )ت   /مشارع األصول ومشارب الفصول

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -هـ(؛ حتقيق رامي حممد سلهب. 1306
 

 هـ(. 715داود بن أغلبك الرومي )ت  /منتهى القوي يف شرح البزدوي
 م. 2021هـ،  1442املنورة، حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

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

 1442دمشق: مؤسسة الرسالة،    -ط، جديدة منقحة.  -حتقيق مصطفى شيخ مصطفى.  هـ(؛
   م.2021هـ، 

 هـ(. 806 ومعه ختريج أحاديث املنهاج/ زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت 
 

 (هـ1316)ت بعد    ياحلنف  يحممد رشيد الرافع البيسار   /سحارفكار على نسمات األنتائج األ
 م. 2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

حممد أمني بن عمر بن    /نسمات األسحار على شرح املنار للنسفي]لعل املقصود ابألصل:  
 هـ([  1252عابدين )ت 

 
اإلفادةالنكت   شرط  يف  للمبتدأ  الفاعل  مساواة  يف  اباب    /املستجادة  أمحد  العباس  أليب 

  1442القاهرة: درة الغواص للنشر،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فتحي البشري.  1036التنبكيت )ت  
 م.  2021هـ، 

 )يف أصول الفقه واللغة(
 

 )عام(   الكتب احلديثة

 

  -أبو بكر عباس اجلندي.: دراسة حتليلية/  ةآراء ابن القيم األصولية يف كتابه الصواعق املرسل
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا، 
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 - مصطفى عبدالرشيد.  /هـ(: مجًعا ودراسة  827اآلراء األصولية لبدر الدين الدماميين )ت  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

روان  : مجًعا وتوثيًقا ودراسة/  (هـ  378  للمام أبو القاسم بن اجلالب )تاآلراء األصولية  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -سعد محود.

 
املنيا: جامعة املنيا،    -مشاعل علي العتييب.: دراسة مقارنة/  آراء اإلمام العكبي األصولية

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442
 

املنيا:    -مصطفى سعد حممد.  /التجديدية عند عبدالوهاب خالف يف أصول الفقهاآلراء  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنيا، 

 
االستداليل التفكري  يف  الفقه  أصول  حتليلية  : أثر  استقرائية  العظم.  / دراسة  مكة   -مؤمنة 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442،  املكرمة: جامعة أم القرى
 

النووي من خالل شرحه على صحيح مسلم: دراسة أصولية فقهية   اإلمجاع عند اإلمام 
 )دكتوراه(.   ص  314م،    2021هـ،    1442املنيا: جامعة املنيا،    -فهد راشد العازمي.تطبيقية/  

 
:  امنوذجً أدلة  األ  ":صول الفقهأاجملزي يف  "هـ( يف كتابه    424ت  مام اهلاروين ) اختيارات اإل

م   2020هـ،    1442تكريت: جامعة تكريت،    -.مرمي داود عبدهللا   /صولية مقارنةأاسة  در 
 )ماجستري(.  
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:  هـ( األصولية على غري البيضاوي من األصوليني  772  )ت  استدراكات اإلمام اإلسنوي
ودراسةمجعً  بن    /ا  اإلسالمية،    -.الزايديمنصور  حممد  اجلامعة  املنورة:  هـ،    1442املدينة 

 )ماجستري(.م  2021
 

اسـتدراكات الشـاطا األصـولية وإفاداهتا املعاصـرة: دراسـة مقارنة لنماذج خمتارة من كتاب 
 م؟ 2021هـ،  1442املغرب،  -احلسن بن خالد شجيد.املوافقات/ 

 
صفاء متعب    / ا للمنهج املتبع يف كليات القانوندراسة قانونية وفقً   :سالميأصول الفقه اإل

 ص.  339م،   2020هـ،  1441بغداد: دار الذاكرة،  -اخلزاعي.
 

بريوت: دار    -حليم مرزاقي.  /أصول فقه األقليات املسلمة وضوابطها بني النظرية والتطبيق
 ص. 640م،  2021هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
  1442القاهرة: دار اليسر،    -موسى عمر كيتاأصول الفقه عند اإلمام النووي رمحه هللا/  

 م. 2021هـ(، 
 

 . كتاب رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  على ابن احلاجب يف   ياعرتاضات ابن السبك
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
إستانبول: مؤسسة البصائر    -.هدى عدانن عبدهللا  /: دراسة نقديةأصول الفقهالتجديد يف  

 م )أصله رسالة جامعية(.  2021، هـ 1442للدراسات والنشر، 
 

الفقه التفسري وأصول  بني أصول  األنصاري.  /التداخل  بن حسني  املكرمة:    -حممد  مكة 
 م )ماجستري(.  2021هـ،   1442جامعة أم القرى، 

 



18 
 

أمحد فتحي    التداخل والتمايز املعريف بني النحويني والفقهاء واألصوليني: دراسة أتصيلية/ 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: درة الغواص للنشر،  -بشري.

 م. 2020هـ،  1442جامعة القاهرة،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

الكلا ابن جزي  الوصول للمام  تقريب  راتوا    /تسهيل احلصول على معاين  حممد صاحل 
 جـ. 2م،  2021هـ،  1442؟: املؤلف،  -التجاين.

 
الدليت مفهـوم  األصولينيطـور  عند  الراقي  /ـل  األزهرية،   -.عبداحلميد  اخلزانة  دار  القاهرة: 

 م. 2021هـ؟،  1443
 

تقنيات التعامل مع كتب أصول الفقه املخطوطة: الكوديكولوجيا، الفيلولوجيا، الفهرسة/  
 م 2021هـ،    1442،  ؛ ماليزاي: أكادميي جاويالرابط: الرابطة احملمدية للعلماء  -خالد َزهري.

 
  - .عبدالسالم آيت ابخة  /دراسة تطبيقية لنماذج خمتارة  :التكييف الفقهي للنوازل املعاصرة

 م.  2021هـ،  1442، املعتز للنشرعّمان: 
 

 . وليد سرحان فاضل /هـ( يف أصول الفقه 428ت هتذيب رسالة العكبي ) 
 .766-731ص  م( 2020)  65للدراسات اإلنسانية ع من رأى جملة سرّ نشر يف 

 
 1442الكويت: دار املرقاة،    -.  -حسني عبدهللا العلي.  /تيسري العبارات شرح نظم الورقات

 م.  2021هـ، 
 

بريوت: توزيع   -، مزيدة ومنقحة.9ط  -عبدهللا بن يوسف اجلديع.  /تيسري علم أصول الفقه
 ص. 492م،  2021هـ،  1442مؤسسة الراين، 
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العلمية... ورحالته  روافده  الرسالة:  وكتابه  الشافعي  اإلمام  مع  سعد   /رحليت  بن  فهد 
 م. 2021هـ؟،  1442الكويت: ركائز للنشر،  -اجلهين.

 ملحق به: الداللة على القواعد والفوائد من كتاب الرسالة. 
 

 - .راححتقيق مثىن عارف اجل  /شرح الشيخ مصطفى الضرير املوصلي على منظومته األصولية
 جـ.  2م،  2021هـ،  1442املوصل: وأشرقت للنشر، 

 
 .صولية يف اللباب يف شرح الكتاب للميداينالصناعة األ

 م، ...  2021هـ،  1442يف جامعة األنبار ابلرمادي،  دراسة أتصيلية
 

القاهرة: مركز   -مبارك بلعسري.  /طرائق التدريس احلديثة وأثرها يف تطوير الدرس األصويل
 م.  2021هـ،  1443إحياء للبحوث والدراسات، 

 
  - مصطفى حممد حامد.  /دراسة أصولية مقارنة  :صولية يف حاشية ابن عابدينالفروق األ

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار، 
 

الشريعة اإلسالمية املوازانت يف    - جبه جي.  حممد  عمر  /دراسة أتصيلية مقاصدية  :فقه 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة، 

 
تطبيقية أتصيلية  دراسة  األربعة:  األئمة  أصول  يف  وأثره  الواقع  عبدالكرمي   /فقه  شيماء 

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -فتحي.
 

الفكر األصويل عند اإلمام الشافعي: دراسة حتليلية لنظرية البيان وآاثرها يف أصول اإلمام 
 م.  2021هـ،  1442الرايض: آفاق املعرفة،  -شعيب حممد واين.الشافعي/ 
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دمشق: مؤسسة   - حممد صدقي بن أمحد البورنو.  / كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
 م. 2021هـ،  1442الرسالة، 

 
اجلزائر: الدار    -هـ(؛ حتقيق عمار الطاليب.  1359عبداحلميد بن ابديس )ت    /مبادئ األصول

 م. 2021هـ،  1442األثرية، 
 يليها نظمها: جواهر الدرر يف نظم مبادئ أصول ابن ابديس األبّر/ حممد بن حمفوظ الشنقيطي. 

 
أكادير: جامعة    -ن.علي مروا  /املثال األصويل: وظائفه ومناهجه، إشكاالته وسبل جتديده

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442ابن زهر، 
 

هـ،   1442، أتريخ اخلامتة  حممد حسن نور الدين إمساعيل  /املختصر يف علم أصول الفقه
 ص. 70م،  2021

 م. 2021هـ،  3/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

َساوى  /مدخل الوصول إىل علم األصول
ُ
عمار   هـ(؛ حتقيق  1354)ت    حمسن بن علي امل

 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار البصائر الدمشقية،  -.بسام اجلايب
 هـ(. 1410املكي )ت  حممد ايسني الفاداين /مع تتميم الدخول إىل مدخل الوصول

 
والتبديدم التأييد  بني  األصوليني  حتليلية/  زاعم  أصولية  دراسة  فرج.:  املنيا:    -عبده صاحل 

 )دكتوراه(.  م 2020هـ،  1442املنيا، جامعة 
 

هـ،   1442، مكتبة آفاق  الكويت:  -ي.عجيل جاسم النشم  / القضااي األصوليةمستجدات 
 م.  2021
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األحكام أدلة  يف  واإلمامية  احلنفية  بني  األصويل  عبدالصمد.  /املصطلح  حممود   -أماين 
 )دكتوراه(. م  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
لغوية دراسة  اهلجري:  الثالث  القرن  هناية  حىت  الفقه  أصول  علم  أمحد    /مصطلحات 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالفتاح سالم.
 

دمشق: دار    -.2ط  -هـ(.  1372أمحد بن حممد علي الوزير )ت    /املصفى يف أصول الفقه
 ص.  978م،  2020هـ،  1441الفكر، 

 
 ص.  89إمساعيل عبد عباس،  /املعتصر من شرح املنظومة

 م. 2021هـ،  25/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )اختصر به كتابه: لباب النقول يف شرح منظومة األصول(

 
الوصول يف مبادئ علم األصول/   هـ(؛   1362عبدالقادر حممد اإلسكندراين )ت  معراج 

 م.  2021هـ؟،  1442طيبة، اعتىن به مسّلم 
 

حكام  "أهـ( من خالل كتابه    907ت  مام شرف الدين الشنفكي ) منهج االستنباط عند اإل
هـ،   1442تكريت: جامعة تكريت،    - .نوري فائق  ةسيود  /دراسة مقارنة  ":الكتاب املبني

 م )ماجستري(.  2020
 

الفقه أصول  علم  يف  البحث  عيسى.  /منهج  حاج  البصائر    -حممد  مؤسسة  إستانبول: 
 م )أصله رسالة جامعية(.  2021، هـ 1442للدراسات والنشر، 

 أطروحة تعاجل موضوع التجديد وطريقة حتقيقه. 
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 - .حممد ويل هللا عبدالرمحن الندوي  ،خلف حممد احملمد  /ر يف أصول الفقه اإلسالميامليس  
 ص. 296 م، 2019 هـ، 1441، ديب: دار النهضة العلمية  ؛القاهرة: دار النهضة العربية 

 
السعود مراقي  على  الوخقود  الشنقيطي.  /النجم  التنواجيوي  اباب  أمحد  سيد  بن    -سيدي 

 م. 2021هـ،  1443نواكشوط: دار جسور عبدالعزيز، 
 
  / هـ(  505ت  هـ( إىل الغزايل )   204  تمن الشافعي )  ظرية التعليل يف الفكر األصويلن

 م.  2021هـ،  1443الكويت: دار فارس،  -بالل شيبوب.
  م. 2020هـ،  1441دار احلديث احلسنية،  -األصل: رسالة دكتوراه 

 
  /نظم منت جممع األصول، املطبوع ابسم "قواعد أصول الفقه" البن عبداهلادي املقدسي

 م )نسخة إلكرتونية(.   2021هـ،    1442املكرمة: الناظم،  مكة    -نظمه حممود حممد الكبش. 
 

  -مجع وإعداد حسني بن أمحد البلوشي.  /نقش الوريقات جبمع نثر ونظم الورقات للحفاظ
 م. 2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 

 
الفقه لفهم معاين األصول: شرح منظومة أصول  الشمري.  /الوصول    -خالد بن سطمي 

 م.  2021هـ،  1442دار الصميعي،  الرايض:
 

 األدلة الشرعية وما يلحق هبا 
)مصادر التشريع، النصوص الشرعية، العامة، واملتفق عليها، والفرعية، ومباحث تلحق 

 هبا(
 
هـ(؛ حتقيق مصطفى    676حيىي بن شرف النووي )ت  وأحكام اإلفتاء/    داب العامل واملتعلمآ  

 م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار الغد اجلديد،  - أبو املعاطي.
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املنري  الكوكب  الفقه من خالل كتابه شرح  العلة يف أصول  احلنبلي يف  النجار  ابن  آراء 

املنيا:    -عهد شرار اليف.: دراسة نقدية مقارنة مع املذاهب األخرى/  خمتصر التحرير  ىاملسم
 )ماجستري(.م  2020هـ،  1442جامعة املنيا، 

 
بريوت: دار الكتب    -عبدالكرمي البزور.  /أثر اخلروج من اخلالف يف تصحيح فقه االختالف

 ص.  240م،  2021هـ،  1442العلمية، 
 

 -إبراهيم حممد عبدالرحيم.أثر داللة األلفاظ يف اختالف الفقهاء: دراسة أصولية فقهية/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا، 

 
- حممد الصادقي العماري.  /جتهاد الفقهيقراءة يف الوحي واال  :االختالف يف إطار اجلوامع

 م. 2021هـ،  1442إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 
 

بن عبدالسالم من خالل   األدلة املختلف فيها وتطبيقاهتا الفقهية عند اإلمام الفقيه العز  
 2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -اجلسار.  فواز جسار : دراسة فقهية مقارنة/  مؤلفاته

 م )دكتوراه(. 
 

  -عبدهللا بن مبارك آل سيف.  /األدوات العلمية يف التخريج الفقهي يف النوازل املعاصرة
 م.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 

 
و  احلنفية  عند  يف أاالستحسان  الفقهية  ثره  من كتاب  أدراسة  :  الفروع  تطبيقية  صولية 

 . الفتاوى اهلندية""

 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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منوذجً  ابالسم  والتعليل  اللقب  مفهوم  الفقه:  أصول  يف  والنظائر  راشد    / ااألشباه  سعيد 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الدوحة: جامعة قطر،  -العذبة.
 

 - فؤاد بن حيىي اهلامشي.أصول االستنباط: منهجية ابن دقيق العيد يف االستنباط أمنوذًجا/  
 م. 2021هـ؟،  1443بريطانيا: تكوين للدراسات والنشر، 

 
املنصورة: جامعة    -سارة عطا أمني.  /الفروع الفقهية  ثره يف أىل املؤول و إاالنتقال من الظاهر  

 . م )ماجستري( 2018هـ،  1439األزهر، 
 

مصطفى حممد أبو    /اثره وسبل تقوميهآ سبابه و أ  ي:فهم النص الشرع  يف   ياالحنراف الفكر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -الرضا.

 
يف الفتوى    بعاد الرتبويةاأل:  ول لقسم الشريعةوراق البحثية للمؤمتر العلمي االفرتاضي األاأل

 1442دايىل: جامعة دايىل،    -وتصميم مثىن محيد شهاب.إعداد    /رؤى معاصرة:  الشرعية
 ص(.  672مج ) 2م،  2021هـ، 

 م.  15/11/2020عقد املؤمتر بتاريخ 
 

الشرعية األصول  على  الُعرفية  األلفاظ  هيثم    /ختريج  به  اعتىن  السعيدان؛  راشد  بن  وليد 
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -العوضي.

 
بو أمهدي شفيق    /دراسة أصولية تطبيقية  :العموم ابملفهوم وأثره يف الفروع الفقهيةختصيص  
 م. )ماجستري(.  2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.شاويش
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املنيا: جامعة املنيا،    - السيد عبدالتواب صاحل.  / الرتجيح بغلبة الظن: دراسة أصولية فقهية
 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1442

 
  /دراسـة فقهية أصـولية ملدرسـة اإلمام مالن بن أنس   :ترك إعمال اخلاص يف معارضـة العام

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442الدوحة: جامعة قطر،  -عبدهللا بن عيسى آل عبداجلبار.
 

النبوية   فقهية لألقوال واألفعال  الرسول صلى هللا عليه وسلم: دراسة أصولية  تصرفات 
القاهرة: مركز    -أمحد علي ضبش.  /الصادرة عن مقامات التبليغ والفتوى والقضاء واإلمامة

 م.  2021هـ،  1443إحياء للنشر، 
 

تصرفات النا صلى هللا عليه وسلم: دراسة أصولية تطبيقية على كتاب اجلامع الصحيح 
  1442ر،  طنطا: جامعة األزه  -سعودي حسن حممد عثمان.  /هـ(  256للمام البخاري )ت  

 م )دكتوراه(.   2020هـ، 
 

عبدالرمحن  التطبيقات األصولية يف القرآن الكرمي: مستفاد من اإلشارات اإلهلية للطويف/  
 م. 2021هـ،  1442الكويت: مكتبة طروس،  -اخلراز.

 
: نظرة أصولية فقهية مقارنة/ تعارض العام واخلاص عند األصوليني وأثره يف الفقه اإلسالمي

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة،  -حممد هلُّول.عادل بن 
 

هـ،   1441طنطا: جامعة طنطا،    -عبدهللا عز الدين حممد.  /تغري الفتوى  يف   هثر أتغري الذمم و 
 م )ماجستري(. 2019

 
عّمان:    -.رانيا رمضان زبن  /التفكري اللساين التداويل عند علماء أصول الفقه املتكلمني

 م. 2021هـ؟،  1443، دار جليس الزمان
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 -حممد عوامة؛ اعتناء حميي الدين حممد عوامة.  /التقليد املذها: ما جيوز منه وما ال جيوز

 م؟  2021هـ،  1442ديرابن، جنوب إفريقيا: دار احلديث العوامية، 
 

  حممد   املهدي   /: مصادر التشريع اإلسالميتنوير العقول أبدلة التشريع من علم األصول
 ص. 1072م،  2021هـ؟،  1443ت: دار البشائر اإلسالمية، بريو  -.احلرازي

 مقرر دراسي يف بعض اجلامعات.
 

ي مام الشافعملسند اإل   ي مام الرافعصولية تطبيقية على شرح اإلأ دراسة  :  احلديث املرسل
عنه  يضر  شطا.  / هللا  جمدي  األزهر،    -سارة  جامعة  م   2018هـ،    1439املنصورة: 

 )ماجستري(. 
 

دار الفتح  عّمان:    -.انجي بن حممد عجم  /ها يف علمي األصول والفقهثر املعاين وأحروف  
 م. 2021هـ،  1442، للدراسات والنشر

 
الرايض: مكتبة الرشد،    -هشام بن عبدامللك آل الشيخ.  /مقدمات وممهدات:  اخلالف الفقهي

 م. 2021هـ،  1442
 

شرح صحيح   يف   يالكواكب الدرار "  من خالل كتابه  مام الكرمايندفع التعارض عند اإل
 1441املنصورة: جامعة األزهر،    -أماين حممد شعبان.  /صولية تطبيقيةأدراسة  ي":  البخار 

 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
 

كربالء: جامعة    -.غزوان محيد السعيدي  / ن الكرمي آ صوليني يف القر الداللة االلتزامية عند األ 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1440كربالء، 
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 - إميان إبراهيم سعيد.  / صولية تطبيقية على جزء تباركأدراسة  :  صوليني داللة العام عند األ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر، 

 
هـ(؛ حتقيق سلمان    1066سري الدين حممد بن إبراهيم الدروري )ت    /رسالة يف مسألة التقليد

 عبود اجلبوري. 
م( ص   2021هـ،    1442)  22/2ع  14 جملة كلية العلوم اإلسالمية )العراق( مجنشر يف
460 – 504 . 

 
خليل   حتقيق  هـ(؛   13)ق    قيم السيوطيأمحد بن حممد الزَّ   /شتقاق رغبة املشتاق يف علم اال

 .مساعيل حممودإبراهيم محودي، حقي إ
 .46-9 م( ص 2020) 1ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 )يف اللغة وأصول الفقه خاصة( 
 

حتليلية   دراسة  اإلسالمي:  الفكر  يف  وأثرها  الشرعية  األحكام  ألدلة  االستشراقية  الرؤية 
الشيخ،    -عابد أمحد عرايب.نقدية/   الشيخ: جامعة كفر  م )حبث   2020هـ،    1442كفر 

 مكمل للدكتوراه(. 
 

مراكش: جامعة    -عبدالرزاق وماهيا.  /اجلالية املسلمةشرع من قبلنا وطرق استثماره يف فقه  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاضي عياض، 

 
 ين.الفقه النعما  يف   كتاب احمليط البهاين   دراسة تطبيقية يف :  صولينيالصحة والبطالن عند األ 

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

بغداد:    -.ران صميم صديق  /وأثره يف واقعية الفتوى  ضوابط التأويل لداللة الواضح واملبهم
 ص. 79م،  2020هـ،  1441دار املناهج، 
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املنصوصة تطبيقية يف أدراسة    :العلل  وبيان مقصد  آ القر   صولية  الكرمي  منهان   /الشريعة 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة القاهرة،  -شرين سليمان سنوسي.
 

هـ(؛ حتقيق   1072علي بن أيب بكر بن اجلّمال الشافعي )ت   /فتح اجمليد يف أحكام التقليد
 ص.  80م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالعزيز عبداخلالق.

 
جايل األندلسي )ت آخر  الفصول يف أصول الفتيا/   أليب جعفر أمحد بن خلف بن َوُصول الرتُّ

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -هـ(؛ حتقيق عبدالغين ادعيكل. 5ق 
 

 2019هـ،    1440  األزهر،القاهرة: جامعة    -نريان سليمان الشمري.األصوليني/  القرائن عند  
 م )دكتوراه(. 

 
بريوت؛ الرايض: مركز    -حممد أنس سرميين.  /القطعي والظين بني أهل الرأي وأهل احلديث 

 م. 2021هـ،  1442مناء للبحوث والدراسات، 
 دراسة يف أتصيل مفهوم القطع يف أصول احلديث وأصول الفقه.

 
الصحايب تطبيقأ دراسة    :قول  اإليصولية  مدونة  على  مالنة  برواية   هـ(  179  )ت  مام 

املزين.  /املعامالت  يف   هـ(  240  )ت  سحنون حممد  األزهر،    -رضا  جامعة  الشيخ:  كفر 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
غزة: اجلامعة   -.حسَّان أمحد النجار   /قياس العكس عند األصوليني وأثره يف الفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1440اإلسالمية، 
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حممد بن إبراهيم األمحدي  مباحث القرآن الكرمي: األصل األول من أصول الفقه اإلسالمي/  
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(. 1363الظواهري )ت 

 
 - هـ(؛ حتقيق حممد صالح فتحي.  456علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت  مراتب اإلمجاع/  

 م. 2021هـ،  1442عّمان: دار الفتح، 
 بذيله:  و 

 هـ(. 728نقد مراتب اإلمجاع/ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  
 هـ(.  792استدراكات مجال الدين الرميي اليمين )ت 

 
 .صولية يف كتاب البحر احمليط للزركشيمجاع األمسائل اإل

 م، ...  2021هـ،  1442يف جامعة األنبار ابلرمادي،  دراسة أصولية مقارنة
 

املالية مسائل   املعامالت  املعاصرة يف  لقرارات جممع  االستحسان  أصولية  فقهية  دراسة   :
م،  2021هـ،  1442إستانبول: دار الغواثين،  - عبداحلفيظ مجعة.الفقه اإلسالمي الدويل/ 

 ص. 288
 

  - .نصري ثجيل املوسوي   /صول يف القرن الرابع عشر اهلجرياملفهوم النحوي عند علماء األ
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439اجلامعة املستنصرية، بغداد: 

 
 - نظم حممود حممد الكبش. /املنِصفة يف فقه اخلالف: منظومة يف أسباب اخلالف وقواعده

 م.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: املؤلف، 
 

الشريعة الداليل األصويل وأثره يف حفظ  إبراهيم الرتكي.  /املنهج  دار  الرايض:    -حممد بن 
 م.  2021هـ،  1442، عرفةآفاق امل
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القاهرة:    -.جاسر عودة  /لالجتهاد اإلسالمي  حنو إعادة صياغة معاصرة:  املنهجية املقاصدية
 م.  2021هـ،  1442د، دار  املقاص

 
 1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت نفحات املعطي على شـــرح عقود رســـم املفيت/ 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -حتقيق عبدهللا عبدالعزيز جالل.هـ(؛ 
 

 األحكام الشرعية وما يتفرع منها

 

 1442القاهرة: دار الكلمة،    -حممد مهدي َقطَناين.  /أثر اختالف األزمان يف تغري األحكام
 م.  2021هـ، 
 

األمر   املسلمنيأحكام  بشري    /مبخالفة غري  اإلسالمية،    -.بو شاويشأحممد  اجلامعة  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441

 
طارق عثمان  : التطورات الطبية منوذًجا/  التطورات العلمية وأثرها يف تغري األحكام الشرعية

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

اإلسكندرية:    - حممد حسني زورة.  /الشرعية عند الصوفية وموقف أهل السنة منهاالتكاليف  
 ص. )حبث مكمل للماجستري(.   216م،  2020هـ،  1441جامعة اإلسكندرية، 

 
غزة:    - .حممد عبدالباري خلة  /حدود تدخل الدولة املعاصرة يف األحكام الفقهية االجتهادية

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
 

مام دراسة تطبيقية على موطأ اإلي:  سالمالفقه اإل  ثرها يف أصوليني و مر عند األداللة األ
 . هـ( 234  )تي برواية حيىي بن حيىي الليث هـ( 179 )ت نسأمالن بن 

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



31 
 

 
)ت    يبرواية حيىي بن حيىي الليث هـ( 179 )ت مالنمام موطأ اإل وامر الواردة يف داللة األ

  .حكام الشرعيةاأل ثرها يف أو  هـ(  234
 م، ...  2019هـ،  1440يف جامعة األزهر بكفر الشيخ،  صولية تطبيقية أدراسة 

 
 .صولية تطبيقيةأدراسة : ن الكرميآ القر  حكام الشرعية يف داللة الشرط على األ

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

صولية  أدراسة : البقرة والنساء سوريت ة يف أملر حكام الشرعية املتعلقة ابداللة العام على األ
 دكتوراه(. م ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، املنصورة -مريفت السعيد السيد. /تطبيقية

 
 /دراسة أصولية تطبيقية على أفراد صحيح مسلم يف املعامالت  :األصولينيداللة النهي عند  

 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -خالد أبو اجملد حسن.
 

حممد بن السعيد بن حميي الدين رسالة يف الفرق بني خطاب التكليف وخطاب الوضع/  
 املنتار. هـ(؛ حتقيق حممد  1278احلسين )ت 

 هـ(. 1442)مجادى األوىل  7نشر يف جملة مرآة الرتاث ع
 

صوارف األمر والنهي يف أحاديث النا صلى هللا عليه وسلم: دراسة أصولية فقهية مقارنة  
 1442املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالرمحن فهد العتييب. /من خالل صحيحي البخاري ومسلم

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

مىن حسن   /ن الكرمي آ ايت القر آ حكام ابلتطبيق على  األ  ثرها يف أصوليني و األالغاية عند  
 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهرالقاهرة: جامعة  -عطية.
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  / يف دالليات الفروض الكفائية: التكليف اجلماعي وضروراته إلقامة املصاحل العامة لألمة 
 م. 2021هـ،  1442احلديث،  إربد، األردن: عامل الكتب  -رشيد غاليب.

 
 . داود أيبسنن  يف  يما تفيده صيغ النه

 م، ...   2020هـ،  1441يف جامعة األزهر ابملنصورة،  صولية تطبيقية أدراسة 
 

 -إدريس عمر حممد الشافعي.مراعاة الوسطية يف األحكام الفقهية: دراسة مناذج تطبيقية/  
   ص. 37م،  2019هـ،  1440املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر، 

 
األ اخلاصة ابألاملسائل  الشرعية عند  صولية  اجلويينإحكام  احلرمني  دراسة أتصيلية  :  مام 

الدغري بنت حممد أديب.  /"دراية املذهب  هناية املطلب يف "ومناذج تطبيقية من    -مسرية 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 
يف كتاب   لألمر  الصارفة  القرائن  يف  الصنعاين  السالم"منهج  مصطفى    "/سبل  إبراهيم 

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عصفورة
 

  - .حممد هبادي  /نسبية احلكم الشرعي عند اإلمام الشاطا وتطبيقاهتا يف احلياة املعاصرة
 1442،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:

 م.  2021هـ، 
 

  / وقائع األعيان واألحوال وأثرها يف تعميم األحكام واختصاصها: دراسة أصولية تطبيقية
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم.
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 القواعد األصولية

 

  -.وعد عبد جزاع سليم  /صولية تطبيقيةأدراسة    : صوليةالزمان واملكان يف القواعد األثر  أ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت، 

 
مكة   -حممد علي املسعودي.أثر قواعد أصول الفقه يف ترجيحات املفسرين: مجًعا ودراسة/  

 . م )دكتوراه( 2021هـ،  1442املكرمة: جامعة أم القرى،  
 

األحكام آايت  توجيه  يف  األصولية  القواعد  حسانني.  /أثر  أمحد  جامعة    - رمحة  القاهرة: 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة، 

 
أت أ الكالمية يف  املباين  القاعدة  ثر  كربالء: جامعة    -.ستار عباس صخي  / األصوليةسيس 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440كربالء، 
 

أصول   قواعد  املبدشرح  البن  حاله  منها  يُعلم  اليت  الصَُّقري.  /الفقه  حممد  بن    - سامي 
 م. 2021هـ،  1442الكويت: رواق احلنابلة للنشر، 

 
 يللقاض  "عيون املسائل"  دلة الشرعية وفروعها من خالل كتابصولية من األالقواعد األ

: جامعة  املنصورة  -الفطيسي.إميان مجال    /ا ودراسةمجعً (:  هـ  422)ت    يعبد الوهاب املالك
 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهر

 
 . هـ( 974)ت   يالبن حجر اهليتم "الفتاوى احلديثية"صولية من كتاب القواعد األ

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

 . البن امللقن  حكام عمدة األعالم بفوائد  اإل  صولية وتطبيقاهتا الفقهية من كتابالقواعد األ
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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  - عدانن خطاطبة.   /قاعدة مؤصلة يف ضوء الكتاب والسنة  16:  قواعد التشريع اإلسالمي

 م.  2020هـ،  1442، دار النفائسبريوت: 
 

 ص. 70م،  2019هـ،  1440، محاد حممد إبراهيم /حماضرات يف القواعد األصولية
 م. 2021هـ،  13/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
: دراسة يف كتاب املوافقات للمام استنباط القواعد األصولية والفقهية  وظيفة السياق يف 

الصاوي.الشاطا/   حممد  املنصورة،    -حممود  جامعة  م    2020هـ،    1441املنصورة: 
 )ماجستري(. 

 
 القواعد الفقهية

 

مراكش: مكتبة    -نور الدين بن إدريس أبللن.  /الرتجيح ابلقواعد الفقهية يف االجتهاد املعاصر
 م. 2021هـ،  1442املعرفة، 

 
لنجم الدين أيب إسحاق إبراهيم بن علي الطرسوسي   /الدرة السنية يف شرح الفوائد الفقهية

بريوت: مكتبة دار الفجر، دمشق؛    -هـ(؛ حتقيق عماد قدري العياضي.  758احلنفي )ت  
 م. 2021هـ،  1442

 
 ص. 75، عبدهللا بن محود الفريحالبن سعدي/ شرح منظومة القواعد الفقهية 

 م. 2021هـ،  27/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الزينية يف مذهب احلنفية إبراهيم بن جنيم املصري )ت    /الفوائد  الدين بن  هـ(؛   970زين 
السيد كمال. حتقيق   العربية،    -حممد  املخطوطات  معهد   م   2020هـ،    1442القاهرة: 

 )ماجستري(. 
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 )مجع فيه االستثناءات من الضوابط الفقهية يف الفقه احلنفي(
 

دراسة تطبيقة :  ابتداء ملبهم"ذا ثبت االستحقاق  إمتييز املستحق    "تستعمل القرعة يف   قاعدة
 م )ماجستري(.   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -والء حممد العشماوي.  /معاصرة

 
املعاصرة  عطاؤه" إخذه حرم  أ"ما حرم    قاعدة السيد.  /وتطبيقاهتا  القاهرة:    -إيناس عزت 

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهرجامعة 
 

  - صباح أمحد البيلي. ة/  دراسة تطبيقية معاصر :  عمال اخلرييةالضابطة لأل القواعد الفقهية  
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
دعاء   /دراسة تطبيقية معاصرةي:  سالمالفقه اإل   يف   يمن اجملتمع القواعد الفقهية الضابطة لأل 

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

دراسة ي: سالمالفقه اإل القواعد الفقهية الضابطة للرخص الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة يف 
 (. دكتوراهم ) 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -سلوى هالل الباز.  /فقهية

 
القواعد الفقهية يف كتاب احمليط البهاين يف الفقه النعمان البن مازه احلنفي: مجع وترتيب  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -.عبداإلله عباس الرشيديودراسة/ 
 

املقارنة الفقهية  وتطبيقاهتا  فروعها،  الكبى: شرحها، أتصيلها،  الفقهية  حسن   /القواعد 
 م. 2021هـ،  1442كردستان العراق،   -خالد املفيت.

 
مقارنة/   فقهية  دراسة  القانونية:  والقاعدة  الفقهية  القاعدة  بني  فوزي املقارانت  فؤاد 

 م.  2021هـ،  1442طرابلس الشام: املؤسسة احلديثة للكتاب،  -طرابلسي.
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 بن سليمان اجلرهزي  عبدهللا   /املواهب السنية شرح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية

)ت   القحفة.  1201الزبيدي  احلسني  بن  عبدالنور  حتقيق  طيبة    -هـ(؛  دار  املكرمة:  مكة 
 م.  2021هـ،  1442اخلضراء، 

 

 1442القاهرة: دار الكلمة،    -حممد إبراهيم احلفناوي.  /الوسيط يف شرح القواعد الفقهية
 م.  2021هـ، 

 
 املقاصد الشرعية

 

املقاصدية يف اخلمسة الضرورية والثالثة الكلية: أربعون قاعدة مقاصدية مستنبطة األربعون  
الثالث:  والكليات  الضرورايت اخلمس  فيما خيص  واملقاصد  أمهات كتب األصول  من 

 حممد بن عبدهللا الوردي.   /الضرورايت واحلاجيات والتكميليات
شر  الضرورية:  اخلمسة  يف  الوردية  األربعون  مع كتاب:  أحاديث طبع  من  حديثًا  أربعني  ح 

املصطفى صلى هللا عليه وسلم فيما خيص الضرورايت اخلمس: حفظ الدين، حفظ النفس،  
إبخراجه   الوردي؛ عين  أمحد  بن  عبدهللا  املال/  والنسب، حفظ  النسل  العقل، حفظ  حفظ 

 1442القاهرة: دار اإلحسان،    -وضبطه والتعليق عليه وكتابة ذيله حممد بن عبدهللا الوردي.
 م.  2021هـ، 
 

و  اإلسالمي  الفقه  يف  املصلحة  املقاصدأاسرتاتيجية  ترتيب  طه محدون  /ثرها يف    -.حممد 
 ص.   93م،  2021هـ،  1442، العراق: دار الفقه واألثر

 
لندن: مؤسسة   -نور الدين اخلادمي.تعدد املرجعية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية/  

 ص.  464م،  2020هـ،  1441الفرقان للرتاث اإلسالمي،  
 

 علي زين العابدين احلسيين زايد. /اجلواهر املرصعة على املقاصد األربعة
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 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،   -ضمن كتابه: األزهرايت.
 

عند   وتطبيقاهتا  املقاصدية  )ت  القواعد  احلرمني  "هناية    478إمام  خالل كتابه  من  هـ( 
 2019هـ،    1441عدن: جامعة عدن،    -عبدالقادر حسن ابراس.  /املطلب": مجًعا ودراسة

 م )ماجستري(. 
 

خالد    /املقاصد التبعية: دراسة أصولية ملفهومها وصلتها أبصول األدلة وقواعد األحكام
 م.  2021هـ،  1443اجليزة: أصول للنشر،  -حممد شريف.

 
القيم ابن  اإلمام  عند  اإلسالمية  الشريعة  حتليليةمقاصد  دراسة  عبدالرمحن   /:  وفاء 

 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبدالوهاب.
 

  1443القاهرة: دار اليسر،    -حسين طه خريي.مقاصد الشريعة بني املدارسة واملمارسة/  
 م.  2021هـ، 

 
الكويت: دار الظاهرية،   -رمي عزام الســـلعوس.  /القواعد الفقهية الكلية عند احلنفيةمقاصــد  
 م. 2021هـ،   1442

 
حسن أمحد حسني، سليمان    /مقاصد وضرورايت حفظ الدين من جانب الوجود والعدم

 ص. 47م،  2020هـ،  1441]العراق[: مؤسسة انشرون،  -علي عبداحلميد.
 

  عداد وتقدمي؛ إ املصطفى البحياوي احلسينإمالء    /الستشراف أفق املقاصد  وجهة القاصد
 م.  2021هـ،  1442فاس: منشورات البشري بن عطية،  -.عبدالرحيم بن غاشي
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 العبادات
 

 العبادات )عام(
 
األ أ فقهية مقارنة:  املتعلقة ابلطهارة والصالة والزكاةحكام  ثر املستجدات على   /دراسة 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -رحاب الشحات السيد.
 
 -رمي عبداحلميد عبداللطيف. /دراسة فقهية مقارنة: العبادات حكام البناء واالستئناف يف أ

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

الرايض؛ الدمام:    -عبدهللا بن حممد الساعدي.أحكام العبادات املرتتبة على طلوع الشمس/  
 م. 2021هـ،  1443دار ابن اجلوزي، 

 
الرايض: دار    -أمحد بن مبارك اهلمامي.األحكام الفقهية املتعلقة بوابء كوروان يف العبادات/  

 م. 2021هـ،  1442الصميعي، 
 

ومسلم    يالبخار   يحاديث القدسية من خالل صحيح الفقهية املستنبطة من األحكام  األ
املعاصرة  يف  وتطبيقاهتا  العبادات  عبداملنعم.  /فقه  حلمي  جامعة    -أمينة  ،  األزهرالقاهرة: 

 (.ماجستريم ) 2019هـ،  1440
 
القاهرة:   -العفيفي.هامن عبدهللا    /دراسة فقهية:  فقه النوازل  حكام املتعلقة ابلعبادات يف األ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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ابب    اثر املرتتبة على هذا االختالف يف فقهاء املدينة السبعة واآل  ي لتابع  ياالختالف الفقه
بركات.  /العبادات عبدالعزيز  األزهر،    -منال  جامعة  م   2018هـ،    1439الزقازيق: 

 )ماجستري(. 
 

ابن   اإلمام  يف اختيارات  املالكي  للمذهب  املخالفة  القرآن"  "أحكام  يف كتابه  العريب 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،   -أمحد إمبايب إبراهيم. /العبادات

 
العبادات   يف   ( هـ 507)ت  يالشافع  يبكر الشاش أيبسالم اإلاالختيارات الفقهية لفخر  

الفتها  خمى موافقتها و " ومدمعرفة مذاهب الفقهاء  يف   لية العلماء"ح  من خالل كتابه املطبوع 
األزهر،    -الزهراء أمحد عطية.األخرى/  للمذاهب   م    2018هـ،    1439الزقازيق: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
لل  الفقهية  الكرخ  أيب مام  االختيارات  سعاد عبده    / دراسة فقهية:  العبادات  يف   ي احلسن 

 (. ماجستريم ) 2019هـ،  1440، األزهرالقاهرة: جامعة  -عيسى.
 
احملاملاإل آ مام  يف ي:  الفقهية  واختياراته  من كتابه  راؤه  العبادات  يف "  فقه  الفقه    اللباب 

مقارنةي":  الشافع عبدالفتاح.  /دراسة  وجيه  األزهر،    -رهام  جامعة  هـ،   1440الزقازيق: 
 (. دكتوراهم ) 2019

 
اإلمام   مذهب  على  العبادات  يف  األحكام  من  جهله  املسلم  يسع  ال  مبا  األانم  تبصرة 

عنه عبدالعزيز.  / الشافعي رضي هللا  هداية  عمر  اللؤلؤة،    -أليب  دار  هـ،   1442املنصورة: 
 م.  2021

 
املنيا: جامعة    -عمر حميميد العتييب.  /األصول عند احلنابلة يف العبادات  ىختريج الفروع عل

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442، املنيا
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العبادات فقه  الُعَضّياين.   /زبدة  ُمسِعد  بنت  للنشر،    -زينب  الفاحلني  هـ،    1443الرايض: 

 ص. 200م،  2021
 

شفاء رشيد    /راؤه الفقهية يف العباداتآ و   هللا عنهما   يالصحايب اجلليل عبدهللا بن عباس رض
 ص.   464م،  2020هـ،  1441 ،العراق: مطبعة أمحد -.حسن

 
للشرنبال  نور اإليضاح وجناة األرواح  بن علي   /يلضوء املصباح شرح  السعود حممد  أليب 

املصري )ت   نوري علي.  1172إسكندر  دار حتقيق    -هـ(؛ حتقيق صهيب  تركيا:  دمشق؛ 
 م. 2021هـ،  1442الكتاب، 

 )يف العبادات، يف الفقه احلنفي(
 

  885ت  )للمرداوي    "اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"ب  الضوابط الفقهية يف كتا
م   2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -السيد عبدالعال حممود.  / قسم العبادات  :هـ(
 دكتوراه(. )

 
 .م 2021هـ،  1442، العراق: دار الفقه واألثر - .حممد طه محدون عبادات مفقودة/

 
أليب اإلخالص حسن    /وجناة األرواح  منت نور اإليضاحمراقي الفالح إبمداد الفتاح شرح  

دمشق: دار الفيحاء:    -حممد أنس بريقدار.هـ(؛ اعتىن به    1069بن عّمار الشرنباليل )ت  
 م.  2021هـ،  1442، دار املنهل

 مع تقريرات من حاشية الطحطاوي.
   )يف العبادات على مذهب احلنفية(
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صالح صادق    /دراسة فقهية مقارنة  :العبادات:  املسائل االفرتاضية يف حاشية الباجوري
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار،  -جميد.

 
دراسة فقهية  :  فقهاء احلنفية  هـ(   271  )ت  بو حفص الصغري أخالف فيها    املسائل اليت 

 2019هـ،    1440،  األزهرالقاهرة: جامعة    -فاطمة سعيد فوزي.ا/  العبادات منوذجً :  معاصرة
 (. ماجستريم )
 

دراسة  :  ابب العبادات  ": البحر الرائق" كتاب    مجاع يف املسائل املنصوص عليها بلفظ اإل
 م )ماجستري(.   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -إميان أمحد حممد.  / فقهية حتليلية

 وهكذا يف أبواب أخرى.
 

 ص.  186العبدهللا، إعداد وتقدمي عمر   /مشجرات فقه العبادات
 م. 2021هـ،  27/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  - ط، جديدة.  -عبدالكرمي بن عبدهللا محزة؛ قرأه وراجعه عبدالرزاق احلليب.  /نظم نور اإليضاح

 م؟  2021هـ،  1442دمشق: دار البريويت، 
 )فقه العبادات على مذهب احلنفية( 

 
يف   النبوية  أبواب  النواهي  على  أصولية  فقهية  دراسة  والكراهة:  احلرمة  بني  الصحيحني 

سيد.  /العبادات عبدالكرمي  أسيوط،    -مصطفى  جامعة  م    2020هـ،    1441أسيوط: 
 )دكتوراه(. 

 
هـ(؛ ]حتقيق[ افتخار   1069)ت    لشرنباليلحسن بن عمار ا  /يضاح مع مراقي الفالحنور اإل 

  2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -النقشبندي.  حممد إمساعيل  ،أمحد العطاري
   ص. 592م، 
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 مع احلاشية اجلديدة املسماة النور والضياء من إفادات اإلمام أمحد رضا. 
 

 الطهارة

 

أليب اإلخالص حسن بن عّمار الشرنباليل )ت  األحكام امللخصة يف حكم ماء احِلم صة/  
 جاسم انصر. حتقيق حممد  هـ(؛ 1069

 .138 – 122م( ص  2020هـ،  1442) 48مج 2نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 )مسألة طبية فقهية تتعلق ابلطهارة، وهي عن وضع محصة يف حمل من اجلسد بعد كّي حملها...( 

 
العراق:    -.حممد طه محدون  /ت النارزور وما مس  كل اجلخ أمن    برار يف حكم الوضوءعالم األإ

 ص.  66م،  2021هـ،  1442، الفقه واألثردار 
 
، العراق: دار الفقه واألثر  - .حممد طه محدون  /عالم البية يف حكم النية يف الوضوء والغسلإ

 ص.  50م،  2021هـ،  1442
  

العراق: دار    -. حممد طه محدون  /تفريج اهلم يف حكم الوضوء من النوم واملس وخروج الدم
 ص. 185، م 2021هـ،  1442، الفقه واألثر

 
نور الدين بن إدريس   اعتىن هباهـ(/    1382ثالث رسائل للشيخ حممد عبداحلي الكتاين )ت  

 م. 2021هـ،  1442مراكش: مكتبة املعرفة،  -أبللن.
 وهي:

 إحتاف األلباء حبكم الغسل على غسالة الكرباء.
 يعتنق قط مذهب مالك. أقوم املسارب وأوسع املسالك املؤدية إىل أن الغزايل مل 

 {. َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآنُ جملي أسرار الفرقان من قوله سبحانه: }
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 1442، العراق: دار الفقه واألثر -.حممد طه محدون / جالء الريب يف حكم طهارة الكلب
  ص. 68م،  2021هـ، 

  
الفقه  العراق: دار    -.حممد طه محدون  /حكم املضمضة واالستنشاق يف الوضوء والغسل

 ص.  40م،  2021هـ،  1442، واألثر
 

الكبى للمام  السنن  الطهارة من  الشرعية: دراسة أصولية تطبيقية على كتاب  الرخصة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441طنطا: جامعة طنطا،   -أمرية فتحي عسيلة. /النسائي

 
  هـ(؛ حتقيق  1088عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت  رسالة يف املسح على اخلفني/  

 أسد حممد أسد. 
 .971 – 954م( ص  2018) 17ع  2نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج

 
 أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي شرح منظومة الصور اليت يستحب الوضوء عندها/  

 م   2021هـ،    1442القاهرة: دار اإلحسان،    -.السيد السعدينهـ(؛ حتقيق حممد    826)ت  
 هـ(. 957تليها: رسالة يف شروط الوضوء/ شهاب الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت 

وبذيلهما للمحقق: الُعَمد يف كيفية إخراج املعتمد شرح نظم من يُفىت بقوله من أئمة مذهب 
 الشافعية.

 
العراق: دار   - .حممد طه محدون /ه لغري الطاهراءتاملصحف وقر  فيض الغافر يف حكم مس ِ 

 ص. 52م،  2021هـ،  1442، الفقه واألثر
 

العراق:    -حممد طه محدون.  /و كان مستعملأذا القى جناسة  إالقول األكمل يف حكم املاء  
 ص. 83م،  2021هـ،  1442مؤسسة انشرون، 
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 1442،  العراق: مؤسسة انشرون  -.حممد طه محدون  / واملين  القول الزكي يف طهارة اخلمر
 ص. 140م،  2021هـ، 
 

العراق: دار    -السامرائي.  حممد طه محدون  / مسائل من كتاب الطهارة:  مسائل فقهية مقارنة
 ص. 917م،  2021هـ،  1442، الفقه واألثر

  
  ؛هـ( 1333 حممد بن عبداحلق اإلله آابدي )ت  / النباس يف بيان كيفيات مسح الراس

 .الدركزيلحتسني عبدهللا  دراسة وحتقيق
 م(. 2020) 4ع  16جامعة املوصل مج  -نشر يف جملة أحباث كلية الرتبية األساسية 

 
 الصالة

 

املالكي/   املذهب  يف  والصالة  الطهارة  مبارك.أحكام  الشيخ  آل  عبدالرمحن  بن    -انيف 
 م. )طبعة خاصة(  2021هـ،  1442السعودية: املؤلف، 

 األحكام مدعمة ببعض الصور واجلداول. نشرات فقهية خمتصرة تتضمن خالصة 
 

الصالة إىل اخلشوع يف  األواه  العابد  البلوشي  /إرشاد  الشؤون    -.انصر عيسى  دائرة  ديب: 
 ص.  37 م، 2020 هـ، 1441،  اإلسالمية والعمل اخلريي

 
أيب الفضل عبدالرحيم بن    لزين الدين  /االستعاذة ابلواحد من إقامة مجعتني يف مكان واحد

بن جالل.  806)ت    العراقي  احلسني صفوان  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  104، م 2021هـ،  1442

 
أخرى ومواضيع  شريفة،  أحاديث  حمكمات،  آايت  الصالة:  جراد    / إقامة  حممد  صاحل 

 م. 2021هـ،  1442]الرايض[: املؤلف،  -الغامدي.
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قاليل، البحرين:   - .فوزي بن عبدهللا احلميدي / حترير وقت صالة الفجر يف الشريعة املطهرة
 . م 2021هـ،  1442مكتبة أهل احلديث، 

 ومثله يف كتب مستقلة:
 حترير وقت صالة الظهر يف الشريعة املطهرة. 
 حترير وقت صالة العصر يف الشريعة املطهرة. 
 حترير وقت صالة املغرب يف الشريعة املطهرة. 

 الشريعة املطهرة.حترير وقت صالة العشاء يف 
 

حتفة الساجد يف وجوب الوقاية من الوابء املعدي إذا وقع يف البلد املاجد وفرض أتدية  
العابد بيوت  يف  برتكهم    الصالة  وذلن  الفاقد  اهلالك  من  الناس  أنفس  على  للمحافظة 

املساجد احلميدي  /الصالة يف  بن عبدهللا  أهل  قاليل،    - .فوزي  احلديث، البحرين: مكتبة 
 م. 2021هـ،  1442

 
الصالة أبواب  الفقهية يف  املباركفوري  اإلمام  األحوذي شرح    ترجيحات  "حتفة  من كتابه 

مقارنة/ فقهية  دراسة  الرتمذي":  جاسم  جامع  عبداللطيف  مؤسسة    - .محيد  ]العراق[: 
 ص.  396م،  2020هـ،  1441انشرون، 

 
حممد هاشم    /فيه بعد الصلوات املكتوبةثالث رسائل يف استحباب الدعاء ورفع اليدين  

هـ(، أمحد بن حممد الصديق الغماري، عبدالرمحن األهدل اليمين؛   1174التتوي السندي )ت  
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،   -اعتىن هبا عبدالفتاح أبو غدة.

 
ة فقهية  (: دراس19حكم إقامة اجلمعة يف البيوت يف مدة وابء كوروان املستجد )كوفيد  

الكناين.  /مقارنة حممود  بن  للنشر،    -أشرف  األثرية  الدار  م،   2021هـ،    1443عّمان: 
 ص.220
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هـ(؛ حتقيق   1349عبداحلميد الفراهي )ت  /حكمة الصالة: جمموعة اإلفادات عن الصالة
 م. 2021هـ،  1442عّمان: دار عمار،  -حممد أكرم الندوي.

 
األوهام عن مسألة   اإلمامدفع  السود )ت    /القراءة خلف  هـ(؛   1349عبدالغفار عيون 

 ص. 128م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -حتقيق سائد بكداش.
 ( فقهيةالسألة امل هذه رسالة تبنيِّ مذاهب األئمة األربعة يف)

 
  حتقيقهـ(؛    620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /ذم الوسواس وأهله

 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أسامة إمساعيل عكاشة.
 

 1312تقرير حممد حسن الشريازي العسكري )ت    /رسالة يف حكم اخللل الواقع يف الصالة
سامراء:    -هـ(؛ حتقيق مركز تراث سامراء.  1322هـ(؛ بقلم رضا بن حممد هادي اهلمداين )ت  

 م. 2020هـ،  1441العتبة العباسية، 
 

حتقيق  ـ(  ه  1234  )ت يجي  سويدان الدمل عبدهللا بن علي    /رسالة يف فضل صالة اجلمعة
 .ودراسة حسام مشكور عواد الزوبعي

 . 82-51م( ص  2020) 26ع  2، اجلامعة العراقية، مج سالميةجملة العلوم اإلنشرت يف 
 

 -عبداحملســن بن محد العباد. /شـرح شـروط الصـالة وأركاهنا وواجباهتا حملمد بن عبدالوهاب
 م. 2021هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي، 

 يليه له: شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة املشتمل على أحكام الصالة والزكاة والصيام.
 

الرايض؛   -سعد بن شامي احلضريي. /شرح كيفية صالة النا صلى هللا عليه وسلم البن ابز
 م. 2021هـ،  1442اجلوزي ،  الدمام: دار ابن 
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 علي زين العابدين احلسيين زايد.  /صفة الصالة
 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،   -ضمن كتابه: األزهرايت.

 
عالء الدين    /صالة الرتاويح سنة مشروعة أقرها اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

 م.  2021هـ،  1442السعودية؟،  -البصري.
 

  956إبراهيم بن حممد احلليب )ت ، املعروف حبلا كبري/ غنية املتملي يف شرح منية املصلي
حم حتقيق  األسامي.مد  هـ(؛  العلوم،    -أسد هللا  دار  اإلسالمية  اجلامعة  هـ،   1442ديوبند: 

 مج.  3م،  2021
 

ة اإلحرام  فتح املنان ذي اجلالل واإلكرام ابلصواب يف أنه ال يلزم املصلي تسكني راء تكبري 
وأنه ال مستند ملن جزم يف جزمها ابالشرتاط وإن كان قطُع أوهلا إذا وصلها بقوله مأمواًن 

أليب إسحاق إبراهيم بن حممد الناجي احلليب   /أو إماًما وجزُم آخرِها هو األخوىلخ واالحتياط
رة:  املدينة املنو   -.، أمحد نضال القطيشات حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان هـ(؛    900)ت  

 م.  2021هـ،   1442دار اإلمام مسلم، 
 

الراتب النتيفي )ت    /القول الصائب يف طلب اجلماعة بعد  أليب زيد عبدالرمحن بن حممد 
 هـ(؛ حتقيق رشيد اجلاري.  1385

 هـ(. 1442)رجب  113نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

  1442،  العراق: دار الفقه واألثر  -.حممد طه محدون  /كبت الغالة يف القهقهة يف الصالة
 ص. 33م،  2021هـ، 

 
الفنملي املل ع  /املنهاج الصحيح يف صالة الرتاويح  بريوت: دار    - .رييبابدالقادر بن حممد 

 ص. 160م،  2021هـ،  1442الكتب العلمية، 
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 .على مذهب اإلمام الشافعي
 

أليب احلسن الصغري حممد بن حممد الصادق السندي احلنفي  /منهل اهلداة إىل معدِ ل الصالة
السندي.  1187)ت   النيب  حق  الربكات  أيب  حتقيق  نون    -هـ(؛  الفاتح:  دار  إستانبول: 

 م. 2021هـ،  1442للدراسات والنشر، 
 وهو شرح على "معدل الصالة" للربكلي. 

 
االختالفات يف صفة   على  وتطبيقها  العملي  التواتر  الدين    / الصالة كنموذجنظرية  حميي 

 م. 2021هـ،  1442د، دار  املقاصالقاهرة:  -.غازي
 

 الصيام

 

بريوت: دار ابن حزم،    -ي.مصطفى السباع  / أحكام الصيام وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة
 م؟  2021هـ،  1442

 
)ت  بن عامر السويف    إبراهيم بن حممد الساسي   /ملا به ثبوت صوم رمضان  ن األصول احلسا

اجلزائر: جامعة الوادي، خمرب الدراسات الفقهية   -.حممد ابهيبن  حتقيق ايسني  هـ(؛    1351
 م. 2021هـ،  1442والقضائية، 

 
 ص. 152، واز بن علي السليماينف /إلملام بفضائل الصياما

 هـ.  30/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

اإلسكندرية: دار    -حممد أنور مرسال.  /صيام الستة من شوالحترير املسائل واألقوال يف  
 ص.  73م،  2020هـ،  1441التوحيد للرتاث، 

 هـ. 5/10/1442ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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الصيام/   أحكام  بتلخيص  األانم  إايد  حتفة  وترتيب  تلخيص  ابز؛  بن  عبدهللا  بن  عبدالعزيز 
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -العكيلي.

 
مقديشو:   -.مجعها حسن معلم داود حاج حممد  / التنبيهات احلسان يف أحكام ثبوت رمضان

  م. 2021هـ،  1442، دار النبيلة
 

أتريخ املقدمة    حممد أنور حممد مرسال،  /خالصة الكالم يف إفراد السبت ابلصيام: حبث فقهي
 ص.  48 م، 2020هـ،  1441

 م. 2021هـ،  1/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 ص.  257هيام حممود، ر/ رمضان أغلى أنفاس العم
 هـ.  26/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار البشري،  -عبدالرمحن عبده املظلوم. /روحانية الصائمني

 الفضيل.إحدى عشرة نفحة مع شهر رمضان 
 

م،    2021هـ،    1442إعداد إدارة اجمللس األورويب لألئمة،    /زاد اإلمام األورويب يف رمضان
 ص. 156

 
الرايض: العبيكان للنشر؛ الظهران:   -.الفريق العلمي يف جمموعة زاد /الصيام: سؤال وجواب

 ص. 708، م 2021هـ،  1442جمموعة زاد، 
 

انيف    /قانوين لفقه الصيام على مذهب اإلمام مالن: صياغة عصرية بشكل  قانون الصيام
 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -.فراج املطريي
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اجلزائر: مؤسسة األصالة للدراسات   -حممد سكحال.  /مسائل وحتقيقات يف الصيام والقيام
 م.  2021هـ،  1442واالستشارات اإلسالمية، دائرة دراسات الفقه املالكي، 

 
ا برمضان/  مناهل  يتعلق  فيما  سامي ُكاّلب.لرضوان  الدين  حميي  ودراسة  اجليزة:    -حتقيق 

 م.  2021هـ،  1442مكتبة النهضة العصرية، 
 

 الزكاة

 

شرحه حممد حسن عبدالغفار؛ خرج أحاديثه    / أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة األحكام
 ص. 59م،  2021هـ،  1442وعلق عليه حممد أنور مرسال، أتريخ املقدمة 

 هـ. 29/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ،   1438عّمان: دار من احمليط إىل اخلليج للنشر،    -.حسينة حوحو  /إدارة صندوق الزكاة 
 م.  2017

 
أصولية مقاصدية/   دراسة  املعاصرة:  االجتهادية  وتطبيقاته  الزكاة  أحكام  االستحسان يف 

 1440الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  -حنني حممد خالد منصور. 
 م.  2019هـ، 

 
  1438عّمان: دار من احمليط إىل اخلليج للنشر،    -.حسينة حوحو   / قتصاديالزكاة ودورها اال

 م.  2017هـ، 
 

عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد    - ط، جديدة.  -حممد بن صاحل العثيمني.فتاوى الزكاة والصيام/  
 م. 2021هـ،  1443بن صاحل العثيمني اخلريية،  

 
 ص. 82، فريد أمني اهلنداوي /فتح العلي بوجوب زكاة احللي
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 هـ. 8/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ندوات قضااي   وقائع  واألسرة:  الزكاة  يف  العلماء.  /معاصرة  من  املنتدى    - خنبة  الشارقة: 
 ص. 98م،  2019هـ،  1440اإلسالمي، 

 
 1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -سامح سعيد اجلرجاوي.  /القول اجللي يف حكم زكاة احللي

 ص. 54م،  2021هـ، 
 

دراسة فقهية تطبيقية أتصيلية  ي:  سالمالفقه اإل  نشطة املستغالت يف أ زكاة    املنهج املقرتح يف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -إميان حممود حممد. /معاصرة

 
عمر   حتقيق(؛  هـ1188)ت  براهيم اجلربيت  إحسن بن    /نزهة العني يف إخراج زكاة املعدنني

 .حسن الزهريي
 .فيما جتب فيه واملقدار الواجب  ،الباب الثايندراسة وحتقيق من بداية الكتاب إىل 

 .296-253م( ص  2020) 26ع   2اجلامعة العراقية، مج جملة العلوم االسالميةنشر يف 
 

 احلج والعمرة

 

 ص.  54هيلة بنت عبدالرمحن اليابس،  /إهداء ثواب حج الصغري 
 هـ( 1441شوال  –)رجب  50حبث نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 

 هـ.  2/11/1442ويف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛ حتقيق مهند بن قاسم   676حيىي بن شرف النووي )ت    /احلج والعمرةمناسن  يف    اإلجياز
 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار الفاروق،  -املساملة، رعد بن منري احلريري.

 )خمتصر اإليضاح( 
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  - .اعتىن به َعدي حممد الغُباريهـ(؛    676)ت    حيىي بن شرف النووي  / اإليضاح يف املناسن
 م. 2021، ؟هـ 1442جدة: دار املنهاج، 

 
مبزدلفةت املبيت  عصري  :رك  وتطبيق  فقهي  حيىي  /أتصيل  بن  ضمد،    -.ملعاىفا  فيصل 

 م.  2020هـ،  1441، مؤسسة روائع إبداعية للنشرالسعودية: 
 

من كتاب   املنتخبة  املسائل  علي  املرضية  احلج "التعليقات  مناسن  يف  املفيد  املختصر 
عل املالكي  ىوالعمرة  للملياين/  املذهب  زوبريي."  اإلخالص    -عبداحلميد  دار  وهران: 
 م. 2019هـ،  1440والصواب، 

 
 ص.   73هيلة بنت عبدالرمحن اليابس،  /مجع أسابيع الطواف: دراسة فقهية

 هـ(  1442حبث نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية )مجادى اآلخرة 
 هـ.  28/10/1442ويف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 م 2021هـ،    1442عّمان: دار املعني،    -.عون معني القدومي  /رحلة املشاهد واملنافع  :احلج 

 
املوصل:    -احلنفي.إدريس عبدهللا حممد    /حج املسلم على مذهب اإلمام األعظم رمحه هللا

 ص.  131م،  2020هـ،  1441وأشرقت للطباعة والنشر،  
 ( سؤااًل يف احلج والعمرة على مذهب أيب حنيفة النعمان عليه الرمحة والرضوان 154إجابة على )

 
 1442الرايض: دار العقيدة،  -عبدهللا بن فوزان الفوزان.الدفع من عرفة: أحوال وأحكام/ 

 م.  2021هـ، 
  
 - هـ(.  1386عبدالرمحن بن حيىي املعلمي )ت    / توسعة املسعى بني الصفا واملروة  رسالة يف 

 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 
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 وبذيلها: السعي احلميد يف مشروعية املسعى اجلديد/ مشهور بن حسن آل سلمان. 
 

حممد أمني بن  رسالة موجزة يف بيان أن احلج املبور يكفِ ر الذنوب كلها كبريها وصغريها/  
هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي   987حممود البخاري، املعروف أبمري ابدشاه )ت  

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: جملة األزهر،  -مبشيخة األزهر.
الصالة والسالم: "من حجَّ فلم يرفْث ومل يفسْق خرجَ من    يليها: رسالة يف الكالم على قوله عليه

 هـ(. 1006ذنوبِه كيوِم َولدتُه أمُّه"/ حممد بن عبدهللا الغزي التمراتشي )ت 
 هـ.  1442هدية عدد ذي احلجة من جملة األزهر 

 
 1441الرايض: مكتبة الرشد،    -شريف طه يونس.  /ىل احلج املبورإ الطريق العملي امليسور  

 م.  2020هـ، 
 

هـ(؛    690حممد بن علي بن معلى القيسي السبيت )ت بعد    /غنية الناسن يف علم املناسن
 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق رضوان بن صاحل احلصري السوسي.

 م )أصله رسالة جامعية(. 
 

ن ابب  املختار ب  /مرشد الناسن على مصادر دليل سالكي مذهب مالن على املناسن
موريتانيا: زاوية محدي بن    -هـ(؛ حتقيق أمحد سامل بن ابب.  1407احلاّجي األجودي )ت  

 م.   2021هـ؟،  1443املختار بن الطالب أجود؛ الدار البيضاء: دار املذهب، 
 

حتقيق عبدهللا بن علي   / هـ(  1083منسن ابن بلبان: حممد بن بدر الدين احلنبلي )ت  
 م. 2021هـ،  1442الرايض: إثراء املتون،  -السليمان.

 
هـ(؛ حتقيق مهند بن    676حيىي بن شرف النووي )ت    /املنسن اخلامس يف احلج والعمرة

 م. 2021هـ،  1442عّمان: دار الفاروق،  -قاسم املساملة، رعد بن منري احلريري.
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استقبال احلج اج مناسبة  السراج يف  املش أل  /منظومة ضوء  بن علي  بكر   - العدين.  هوريب 

 ص.  19م،  2017هـ،  1438عّمان: دار املعني، 
أداء  ) أثناء  واحلاج  احلج  آداب  و املفيها  وما  ةزاير الناسك  احلجاج    يفعل،  استقبال    بعد عند 

 ( عودهتم ألوطاهنم
 

حممد طاهر بن حممد سعيد سنبل    /فاق عمرة املكي وامللحق به من اآل  نزهة املشتاق يف حل  
 .براهيم املشهداينإدراسة وحتقيق حممود  ؛هـ( 1228ت ) املكي

 .362-305 م( ص 2020) 1ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 

 عبادات أخرى 

 

الرتاث اإلسالمي املخطوط/   املبارك يف ضوء  يوسف حممد  اتريخ معامل املسجد األقصى 
الصندوق اهلامشي إلعمار املسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة القدس:    -مروان األوزبكي.

 م. 2021هـ،  1442، املشرفة
 

سعد بن    /التحفة اللطيفة والنبذة املنيفة من اتريخ وأحكام املسجد احلرام واملدينة الشريفة
 م. 2021هـ،  1442الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي ،   -شامي احلضريي.

 
العيدين أليب بكر الفراييب ت ) بتهذيب كتاب  الفرحتني  حممود بن أمحد    /هـ(   301متام 

 ص.  52، الزويد
 هـ.  27/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  953مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت    /فرائد الفوائد يف أحكام املساجد

 . م 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -.حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباويهـ(؛ 
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  - سلمان فرحات مسعود.  /القواعد األصولية املؤثرة يف أحكام احلرم املكي: مجًعا ودراسة
 ماجستري(. م ) 2021هـ،  1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
هـ؟،   1442الرايض: دار الصميعي،    -عادل بن عبدالعزيز اجلهين.  /جمالس عشر ذي احلجة

 م.  2021
 يليه له: أحكام شهر حمرم وفضل صوم عاشوراء.

 
 اجلنائز

 

 ص.   44م،  2021هـ،  1442خالد بن حممد اليحيا،  /اخلالصة يف أحكام اجلنائز
 هـ.  14/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ،   1439؟: املؤلف،    -.عارف عوض الركايب  /حكام القب أسالمية يف  مقاصد الشريعة اإل

 م.  2018
 
 

 املعامالت 
 

 )عام( ، وما يلحق هبااملعامالت

 

خالد إمساعيل  : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/ اآلاثر املرتتبة على إجارة األشخاص
 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -األنصاري.

 
عبدهللا فخري   /دراسة فقهية  :اآلاثر املرتتبة على اإلنتاج الزراعي واحليواين ودور الدولة فيه

 )ماجستري(.م.  2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.صاحلة
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اإلسالم السفر يف شريعة  البلوشي  /آداب  عيسى  اإلسالمية    -.انصر  الشؤون  دائرة  ديب: 
 ص. 43 م، 2020هـ،  1441، والعمل اخلريي

 . عشر أفكار الغتنام اإلجازات والعطالت  :يليه
 

حممد  نواف  آراء ابن عابدين يف كتابه "رد احملتار على الدر املختار" يف البيوع الفاسدة/  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
أليب إثبات ما ليس منه بد ملن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع واملد/  

 -.2ط  -هـ(؛ حتقيق حممد الشريف، عزت الساوري.  633العباس أمحد العزيف السبيت )ت  
 م.  2021هـ،  1442الرابط: وزارة األوقاف، 

 
غزة:   -.بو حطبأُراب ايسني    / الفقه اإلسالمي  يف  متلُّن العقار بوضع اليد  يف أثر الت قادم  

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
 

الراب   ىعل  أثر سقوط قاعدة الذهب الفيوم  -حممود.  حممد خمتار  /مفهوم  ، الفيوم: جامعة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442

 
عهد  : دراسة مقارنة ابلقانون الكوييت/  أثر القرابة يف التعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي

 )ماجستري(. ص 405، م 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  - ماجد اهلاجري.
 

املالية املعامالت  الكذب يف  أبو عجالن.  /أثر  اإلسالمية،    -حممود سخري  اجلامعة  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441

 
  /أثر معلومية العوض وعدمها يف عقود املعامالت املالية املعاصرة: دراسة فقهية تطبيقية

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الدقهلية: جامعة األزهر،  -سيد علي هريدي.



57 
 

 
العقود   على  الوفاة  املصرفيةأثر  وتطبيقاهتا  رائد    /املالية  ديةأحممد  اجلامعة   -.بو  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اإلسالمية، 
 

ص )نسخة   30م،    2021هـ،    1442خالد بن علي املشيقح، اإلجارة املنتهية ابلتملين/  
 إلكرتونية(. 

 
مجال  ف/  االستدالل والتكييدراسة مقارنة يف  :  االجتهاد املعاصر يف فقه احلقوق املعنوية

 ص. 168م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -موحيب.
 

لرمادي: جامعة  ا  -مطلك خملف محد.  /ليهإاجتهادات السلطان يف املعامالت املالية املوكلة  
 (. ماجستريم ) 2021هـ،  1442األنبار، 

 
املنيا: جامعة    -مشاري محد إبراهيم.: دراسة مقارنة/  حكام تسليم املبيع يف الفقه اإلسالميأ

 )دكتوراه(.  م  2020هـ،  1442املنيا، 
 

مقارنة فقهية  دراسة  الشرعية:  وضوابطها  املالية  التسوايت  شعبان    /أحكام  حممد  حممد 
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.الشوبكي

 
حسن أمحد    /دراسة فقهية مقارنة  :الصرفية يف املعامالت املالية املعاصرةاألحكام الربوية  

 ص  194م،  2020هـ،  1441]العراق[: مؤسسة انشرون،  -.عصام عبدهللا محدحسني، 
 
محد سالمي/  الفقه اإل   عقود املعاوضات املالية وتطبيقاهتا املعاصرة يف   حكام الرجوع يف أ

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441: جامعة األزهر، قنا -أمحد حممد رضوان.
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حامد حممد  : دراسة فقهية مقارنة/  علِ قة ابحليازة بني املذاهب األربعةتاألحكام الفقهي ة امل
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -جربيل.

 
: دراسة فقهية مقارنة مع القانون املدين/  املالية طويلة األجلأحكام موت العاقد يف العقود  

 ص.   448م،  2021هـ،  1443إستانبول: دار الغواثين،  -غسان عبداحلي برهان.
 

املعامالت  يف  الفقهية  يعلى  أيب  القاضي  أمحد    / هـ(   458  –   380)  اختيارات  حممد 
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -.العوض

 
أخذ العوض عن احلقوق وأحكامه: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت/  

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -. عبدالرمحن مدعث العازمي
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.ملك حممد شبري  /استثمار األموال اخلريية يف الفقه اإلسالمي
 )ماجستري(.م.  2019هـ؟،  1441

 
أسس انعقاد الشركات املهنية وجزاء خمالفتها يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي: دراسة  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442أهبا: جامعة امللك خالد،  -حممود علي معافا. مقارنة/ 
 

اإلسالم وإتقانه يف  العمل  العوضي.  /أسس وجوب  السيد  السالم،    -رفعت  دار  القاهرة: 
 م. 2021هـ،  1442

 
فقهية/   تطبيقية  دراسة  املالية:  املعامالت  يف  وأثرها  اإلمث  على  راضي  اإلعانة  بن  عبداهلل 

 م. )أصله رسالة جامعية(.   2021هـ، ة  1442الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -املعيدي.
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الرايض:    -فواز بن سعد احلنني.االغتفار يف العقود املالية املعاصرة: دراسة فقهية تطبيقية/  
 هـ )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة اإلمام، 

  
دراسة  :  هلا  ياملعامالت املالية املعاصرة والتأصيل الفقه   البدائل الشرعية لعقود التحوط يف 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، : دسوق -حامد فؤاد اخلالل. /مقارنة
 

 - .عطية فتحي الفقي  /دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  :البيوع اإلجبارية
 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية: 

 
وبدائله املعاصرة  التجديد يف هندسة الراب: أصوله وقواعده ومعادالته ومقاصده وتطبيقاته  

الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت:   -رايض منصور اخلليفي.  /وفًقا لطريقة السؤال واجلواب
 م.  2021هـ،  1442مكتبة اإلمام الذهيب، 

يف مقدمته: نصيحة مفتوحة للقيادات االقتصادية واملالية واملصرفية بشأن التحذير من خماطر 
 واجملتمع.  التعامل ابلراب ومفاسده على االقتصاد

ويليه: منوذج اقرتاح قانون بشأن حظر الفوائد الربوية يف النظام املصريف واملايل بدولة الكويت 
 مع مذكرته اإليضاحية. 

 
 1072حممد بن أمحد ميارة الفاسي )ت    /حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة

 م.  2021هـ،    1442الكتب العلمية،  بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد بن أمحد أيت دخيل.
 

املعامالت    :ختريج الفروع على األصول عند الكمال بن اهلمام من خالل كتابه فتح القدير
 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،   -خالد مرزوق العازمي.  /امنوذجً 

 
ملنوفية:  ا  -حممود علي فرغلي.: دراسة مقارنة/  تطبيقات الضمان يف العقود املالية املعاصرة

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنوفية، 
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تعقبات الرحيباين على اجتاهات صاحب الغاية يف املعامالت املالية من خالل كتابه مطالب  

املنيا: جامعة    -عواض متلع العتييب.  /أويل النهى يف شرح غاية املنتهى: دراسة فقهية مقارنة
 (. دكتوراهم )  2020هـ،  1442املنيا، 

 
الفقه اإلسالمي والنظام السعودي مع منوذج حلكم   التوقيف يف  املتهم عن مدة  تعويض 

 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار العقيدة،  -عبدالعزيز بن عبدهللا الطبيب.قضائي/ 
 

التشريع الفلسطيين:  حدود سلطة اهليئات احمللية يف فرض الرسوم وأوجه الرقابة عليها يف  
اإلسالمية الشريعة  أبحكام  مقارنة  حتليلية  حجازي  /دراسة  مفيد  اجلامعة   -.خالد  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441اإلسالمية، 
 

ابلشفعة  األخذ  طريق  عن  اجلبي  التملن  يف  اإلسالمي :  احلق  الفقه  بني  مقارنة  دراسة 
الوضعي الفقي  /والقانون  القانونيةاإلسكندرية:    -.عطية فتحي  الوفاء  هـ،   1442،  مكتبة 

 م.  2021
 

كربالء: جامعة   -.مري فاحل عليأ اإلسالمي/احليازة العرضية للعقار: دراسة مقارنة ابلفقه 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440كربالء، 

 
 ه دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفق   :خطأ املقاول من الباطن والتعويض الناجم عنه

إبراهيم  /اإلسالمي حممد  فوزي  القانونيةاإلسكندرية:    -.حممد  الوفاء  هـ،    1442،  مكتبة 
 م.  2021
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والفقه  الدويل  القانون  الطبيعية: دراسة مقارنة يف ضوء  الفلسطينيني يف مواردهم  حقوق 
اجلبايل  /اإلسالمي حجاج  اإلسالمية،  غزة:    -.أمحد  م.    2020هـ؟،    1441اجلامعة 

 )ماجستري(. 
 

وتوريقها. املراحبة  بصيغة  العقاري  التمويل  افظ  حمخ لبيع  الشرعية  احللول  نقاش:    - حلقة 
 م   2021هـ،    1442الرايض: السّياري للمحاماة واالستشارات القانونية: دار امليمان للنشر،  

 
ضوء املستجدات املعاصرة: دراسة مقارنة ابلقانون  محاية املستهلن يف الفقه اإلسالمي يف  

اجللول.  /السوري األوزاعي،    -مسري عبدالقادر  اإلمام  م.   2020هـ،    1441بريوت: كلية 
 )دكتوراه(. 

 
  ي سالمدراسة مقارنة بني الفقه اإل:  ثرها على املعامالت املالية املعاصرةأسواق و حوالة األ

الوضع حممد.ي/  والقانون  مسعود  األزهر  -حممد  جامعة  م    2019هـ،    1440،  دسوق: 
 (. ماجستري)

 
الغربية اجملتمعات  متويلية يف  لقضااي  فقهية  عبداملنعم حسانني، مصطفى   /دراسات  فياض 

 م. 2021هـ،  1442بريوت: كنز انشرون،  -.عبداحلميد
 

هــــ؟،  1441اإلسالمية، غزة: اجلامعة   -.علي عثمان النجار  /الديون املعنوية: دراسة فقهية
 م. )ماجستري(.  2019

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت   /رسالتان يف اإلقطاع النبوي يف فلسطني

 حسام أمحد عبدالظاهر. هـ(؛ حتقيق  982جنم الدين حممد بن أمحد الغيطي )ت  هـ(، 911
 هـ(. 1442األول )ربيع  2جـ 64نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية مج
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اجلواب القومي رسالة الغيطي تسمى:  ، و الفضل العميم يف إقطاع متيم )رسالة السيوطي تسمى:  
 (، أو القول القومي يف إقطاع متيمقطاع السيد متيمعن السؤال املتعلق إب

 
للنشر، مصر: املسك    -.خالد فؤاد بليل  / ستدامة املائيةرؤية الشريعة اإلسالمية يف حتقيق اال

 م؟  2021هـ،  1442
 

املالية املنتجات  اإلبداع يف  فقه  السويلم.  /السلخم ابلقيمة: دراسة يف  إبراهيم  بن   -سامي 
 م. 2021هـ،  1442السعودية: املؤلف، 

 
كربالء:    -.وليد طارق العزاوياإلسالمي/  جيار: دراسة مقارنة ابلفقه  الشرط املقرتن بعقد اإل

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

بغداد: دار مشس  -احلديدي. جاسـم حممد إمساعيل /مقارنة دراسـة فقهية  :روضالشـركة ابلعُ 
 ص. 80م،  2018هـ،   1439األندلس، 

 
الفائض   توزيع  على  وتطبيقاهتا  معايريها  والتطبيق:  التأصيل  بني  التكافلي  التأمني  صناعة 

 م.  2021هـ،  1442دمشق: مؤسسة الرسالة،  -الشيباين.حممد بن عز الدين  /التأميين
  

هـ،   1442الرايض: مكتبة الرشد،    -فهد بن عبدالعزيز الوهيب.الصيانة يف الفقه اإلسالمي/  
 م.  2021

 
هـ،   1442جامعة املنيا،    املنيا:   -أحالم محدان العتييب.  /الضرورة وأثرها يف التعامالت املالية

 (. دكتوراهم ) 2020
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ابملباح واالنتفاع  التملن  عبدالعظيم.  /ضوابط  عبدالدامي  الفيوم،    -حممد  جامعة  الفيوم: 
 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2021هـ،  1442

 
تطبيقية أتصيلية  دراسة  املعاصرة:  املالية  املعامالت  يف  وأثرها  الشرعية  احلاجة    /ضوابط 

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -عبدالرمحن حممود السعدي.
 

اإلسالمي الفقه  يف  ابلضرر  وارتباطها  املرتد  الضرر  وعناصره يف  التعويض  دراسة  طرق   :
 2020هـ،    1442املنيا: جامعة املنيا،    -جراح فراج الظفريي.مقارنة مع القانون الكوييت.../  

 دكتوراه(. م )
 

  - .هدير شالل شناوةاإلسالمي/  ثره يف التصرفات القانونية: دراسة مقارنة ابلفقه  أ العلم و 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء، 

 
إستانبول:    -وليد حنيفي.   /العملة الرقمية )البتكوين(: اآلاثر االقتصادية والرؤية الشرعية

 م.  2021هـ،  1442موزاييك للدراسات والنشر، 
 

شيماء عبداجلواد  اإلسالمية/  الشريعة    ين وتطبيقاهتا املعاصرة يف الد    الغرامة على التأخري يف 
 (. دكتوراه م ) 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -فرج.

 
قنا: جامعة   -أمحد فكري صديق.اإلسالمي/  الفقه    وطرق استثماره يف   فائض التأمني التعاوين

 )دكتوراه(. م  2018هـ،  1439األزهر، 
 

  - . حممد الطريباق اليدري  / الفتاوى االقتصادية وأثرها يف التكافل من خالل نوازل ابن رشد
 م. 2021هـ،  1442إربد، األردن: ركاز للنشر،  
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جائحة كوروان يف  واالقتصاد  املال  اإلسالمي.  /فتاوى  لالقتصاد  الكويت  مركز   -إعداد 
 ص.  216م،   2021هـ،  1442الكويت: وزارة األوقاف، املركز،  

 
عبدهللا حسن    /أسبابه وآاثره وتطبيقاته القضائية يف احملاكم السعودية  :فسخ عقد اإلجارة

 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.احمللبدي
 

يف املعامالت من خالل كتاب    (هـ  477  )تفقه اإلمام أيب نصر بن الصباغ الشافعي  
العلماء بندر صباح.دراسة فقهية مقارنة/    :حلية  املنيا،    -خالد  هـ،   1442املنيا: جامعة 

 م )ماجستري(. 2020
 

يوسف حممد  : مجع وترتيب ودراسة/  فقه اإلمام محاد بن أيب سليمان يف املعامالت املالية
 )ماجستري(.  م 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -املطريي.

 
حممود علي فقه املوازانت وأثره يف القضااي املالية املعاصرة: دراسة فقهية أتصيلية مقارنة/  

 ص )دكتوراه(.  298م،  2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -اهلجني.
 

األصيل[،  ]غازي عينتاب: دار    -إبراهيم عبدهللا سلقيين.  /الفوائد الربوية من منظور شرعي
 م. 2021هـ،  1443

 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حممد حسني الغلبان  /القبض اإللكرتوين وأثره على العقود املالية

 )ماجستري(.  ص. 134، م 2020هـ؟،  1442
 

مقارنة فقهية  دراسة  املالية:  املعامالت  يف  وأثرها  املعاصرة  الطبية  شفيق   /القرائن  حممد 
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.السرحي
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  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :القواعد االستداللية يف عقود املعاوضات يف مذهب اإلمام أمحد
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الدوحة: جامعة قطر،  -عبدالعزيز حممد اجلابر.

 
يف   وأثره  اخلبري  املعاصرةقول  املالية  املعامالت  يف  األضرار  عن  مجال   /التعويض  وائل 

 م. )ماجستري(.  2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.النجار
 

الشريعة  أبحكام  مقارنة  حتليلية  دراسة  اإلداري:  التعاقد  أساليب  حتكم  اليت  املبادئ 
محودة  /اإلسالمية منيب  اجلامعة    -.حممد  م.   2019هـ؟،    1441اإلسالمية،  غزة: 

 )ماجستري(. 
 

  دراسة مقارنة بني القانون املدين :  بيوع املزاد العلين  مدى االلتزام بضمان االستحقاق يف 
علي.  /اإلسالميوالفقه   أمحد  األزهر،    -شيماء  جامعة  م   2019هـ،    1440القاهرة: 

 )ماجستري(. 
 

؛ هـ(  1137  )ت صنع هللا بن علي بن خليل احلنفي    /مراصد احليطان يف املسائل الفقهية
 .برير سعد الدين السماين حتقيق حسني علي اخلزرجي، 

  .كتاب القسمة وما يتعلق هباحتقيق  
 .200-145 م( ص 2020) 1ج 31ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
هـ(؛   1376احلجوي )ت  حممد بن احلسن    / مسألة الضمان التجاري املسمى السورانس

 حتقيق حممد أوبالل.
 هـ(. 1442)مجادى األوىل  7نشر يف جملة مرآة الرتاث ع

 



66 
 

تعليًقا عن فخر الدين أيب حممد إمساعيل البغدادي احلنبلي )ت   /بع البيعمسائل خالف من رُ 
أطلس  الرايض: دار اإلداوة؛ مكة املكرمة: دار    -حتقيق حممد بن علي احمليميد.هـ(؛    610

 م. 2021هـ،  1442اخلضراء، 
 

بدر  دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/    :لية عن فعل الغري يف الفقه اإلسالميؤو املس 
 دكتوراه(. م ) 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -.براك الربيكي

 
  - رامي حسان اعبيس.  / سواق املالية وأثر الفقه املالكي عليهاري الشرعية للتعامل يف األياملعا

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442مراكش: جامعة القاضي عياض، 
 

 -عثمان بن ظهري بيك مغل.  /املنشأة ذات الغرض اخلاص: دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية
 م. 2021هـ،  1442الرايض: بنك اجلزيرة: دار امليمان، 

 
دراسة   املوطأ:  رواايت  شراح  مناهج  املعامالت املهيأ يف كشف  مقارنة يف ابب  تطبيقية 

)أصله   م.  2021هـ،    1442دمشق: مؤسسة الرسالة،    -حممد بن عز الدين الشيباين.  /املالية
 رسالة دكتوراه(. 

 
  -حممد عمارة.  /موسوعة فقه الراب واملعامالت املالية يف تراثنا القدمي واحلديث واملعاصر

 جـ. 2م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار روابط، 
 

إيالف طالل    /دراسة تطبيقية  :مؤهالت نظام املعامالت يف الفقه االسالمي يف محاية امللكية
 (. ماجستريم ) 2021هـ،  1442لرمادي: جامعة األنبار، ا -فاضل.

 
اإلسالمي الفقه  يف  االفرتاضية  اإلسالمية،    -.بو كرشأحممد رايض    /النقود  اجلامعة  غزة: 

 )ماجستري(.م.  2019هـ؟،  1441
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فضل بن يسلم  : دراسة مقارنة/  الفقه اإلسالمي والقانوينالوسائل الواقية من اإلفالس يف  

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار البشري،  -اليماين.
 

 الوقف

 

 : دراسة حتليلية وصفية/وقاف يف اململكة العربية السعوديةاالحتياجات التدريبية لنظار األ
 م. 2019هـ،  1441،  الرايض: املؤسسة -.لتطوير األوقافمؤسسة ساعي 

 
األوقاف/   الزرقا )ت  أحكام  أمحد  الغزويل.  1420مصطفى  زايد  وتعليق...    - هـ(؛ حتقيق 
 م. 2021هـ،  1442دمشق: دار القلم، 

 
 املعلومات اجلغرافيةستخدام نظم  سرتاتيجيات تطوير إدارة األمالك الوقفية يف قطاع غزة ابا
(GIS) /    إمساعيل دقةأأمين  اإلسالمية،    -.بو  اجلامعة  م.    2020هـ؟،    1442غزة: 

 )ماجستري(. 
 

بغداد:    -.صفاء طه السويعدي  /ثرها يف التنمية البشريةأمامية واحلنفية و وقاف عند اإلاأل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439اجلامعة املستنصرية، 

 
الرايض:    -أبو القاسم حممد أبو شامة.ورؤية مستقبلية/    دراسة أتصيلية  ي:النقدتثمري الوقف  

 م. 2019هـ،  1441لتطوير األوقاف، مؤسسة ساعي 
 

الرايض: مؤسسة ساعي    - .يمني عبدالرزاق ابرودأحممد    حتويل الوقف: دراسة فقهية مقارنة/
 م.  2020هـ،  1441لتطوير األوقاف، 
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الرايض: مؤسسة   -عبدهللا بن عبدالرمحن اليمين.  /تصرفات انظر الوقف تدخل القضاء يف  
 م.  2020هـ،  1441لتطوير األوقاف، ساعي 

 
  - عبدالكرمي بن أمحد قندور. /وقافمقاييس ومؤشرات للقدرة واالستدامة املالية لأل  تطوير

 م. 2019هـ،  1441لتطوير األوقاف، الرايض: مؤسسة ساعي 
 

لقاضي القضاة أيب حممد عبدهللا بن احلسني الناصحي    /هالل واخلص افاجلمع بني وقفي  
 1442الكويت: األمانة العامة لألوقاف،    -تركي حممد حامد النصر.حتقيق  هـ(؛    447)ت  
 م.  2021هـ، 

 )اختصار لكتابني يف األوقاف( 
  

السعودية،   -الطخيس.سعد بن حممد    /دليل الباحث يف أبواب الصدقات اجلارية واألوقاف
 م؟  2021هـ،  1442

 
  -عبدالعزيز بن سليمان الدويش.  /دراسة ميدانية  األوقاف:دور املؤسسات املاحنة يف رعاية  

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

الرايض: مؤسسة ساعي    -سعاد بنت عبود بن عفيف.  /دور الوقف يف التنمية االجتماعية
 م.  2019هـ،  1441لتطوير األوقاف، 

 
ين علي بن ايسني الطَّرابلسي    / رسالة يف بيع الوقف منال خليل  ؛ حتقيق  هـ(  942)ت  نور الدِّ

 . اجلبوري
 .489-478م(  2021) 1ع 28، جامعة اببل مجنسانيةجملة العلوم اإلنشرت يف 
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لتطوير الرايض: مؤسسة ساعي    -انيف الشمري.طارق بن    /الضوابط الشرعية لوقف الوقت
 م. 2020هـ،  1441األوقاف، 

 
الرايض:    -انصر بن إبراهيم بن عنيق.  /وقافحكام القضائية املتعلقة ابألمدونة املبادئ واأل

 م. 2020هـ،  1441لتطوير األوقاف، مؤسسة ساعي 
 

 /داء مهماهتاأ ممارستها يف    ىمهية االتصال ومدوعي املؤسسات الوقفية السعودية أب  ىمد
 م 2020هـ،   1441لتطوير األوقاف، الرايض: مؤسسة ساعي   -احلبيب الفالح بن بلقاسم. 

 
الرايض: مؤسسة    -حممد احلاج صاحل سونتال.  / مسؤولية القاضي يف ضبط صياغة الوقف

 م.  2020هـ،  1441لتطوير األوقاف، ساعي 
 

دار اقرأ،  القاهرة:    -.عطية الويشي  /املعجم املوسوعي ملصطلحات الوقف والعمل اخلريي
 م. 2021هـ،  1442

 
  - مشعل بن يوسف الوشيل.  / دراسة فقهية قضائية  : وقاف املندثرةالنظر القضائي يف األ

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

لتطوير األوقاف،  الرايض: مؤسسة ساعي    -.عبدهللا بن عبداللطيف احلميدي  / الوقف املصور 
 م. 2020هـ،  1441

 
جمموعة من الباحثني؛ حترير وإشراف حسني الوقف وأثره يف التنمية: دراسة فقهية حضارية/  

هـ،   1442حث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة،  األغواط: مركز الب  -شنينة، اجليالين بن طيب.
 م.  2021
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 م2020هـ،    1441الرايض: مكتبة الرشد،    -.عبدهللا حسني املوجان  /الوقف وأحكام النظار
 

 (، الرتكات)املواريث والوصاايالفرائض 

 

 -.صدام يوسف الصفار  : مجع ودراسة/آاثر عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه يف املواريث
 م. 2021هـ،  1442املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر، 

 
  القاهرة:   -.أمحد برادي  /أحكام تصرفات املريض مرض املوت يف الشريعة والقانون اجلزائري

 م. 2021هـ،  1442،  املكتب العريب للمعارف
 
 -.خالد فؤاد بليل  /دراسة أتصيلية وأوجه إعجازية  :إلعجاز التشريعي يف قضية املرياثا

 م؟  2021هـ،  1442القاهرة: املسك للنشر، 
 

الكويت: دار    -.حممد حسني النجار ،  أبو زيد شليب  /أعدل املوازين يف تبيان حقوق الوارثني 
 م. 2021هـ،  1442الظاهرية، 

 
هيلة بنت عبدالرمحن بن   /أتصيلية تطبيقيةالتعارض بني التعيني والتقدير يف الوصية: دراسة  

 ص.  71هـ،  1440ايبس، 
 هـ.  29/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
سيد حممد صادق األنصاري )ت    /تلخيص الفرائض يف اجلمع بني الرائد ودليله والرحبية

ميز؛  الرايض: الناشر املت  -هـ(؛ اعتىن به وعلق عليه عبداهلادي بن مهجي العمريي.  1427
 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار النصيحة، 

 
حتقيق أمحد إبراهيم الصاحلي، عيسى صاحل  حاشية الفناري على شرح السراجية للجرجاين/  

 السامرائي.
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 دراسة وحتقيق وتعليق من بداية املخطوط إىل تعريف الفرائض.
 م(.  2020هـ،   1442)  1ع  22جامعة املوصل مج  - نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية 

 
 ص. 34، إبراهيم حاج خليف حممود /الروض الفائض يف أسانيد علم الفرائض

 هـ.  18/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
وصل إسناده إليها  ( كتااًب، وأ121)مجع فيه أسانيد أشهر كتب علم الفرائض واملواريث، حنو )

 عن طريق مشاخيه( 
 

 890أليب الفضل حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /شرح منظومة ابن الشحنة يف الفرائض
 م  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -.الصميدعي هـ(؛ حتقيق إبراهيم طه عبدالوهاب 

 الفرائض()شرح فيه املؤلف منظومة أبيه أيب الوليد بن الشحنة يف 
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن رعد   593)ت    املرغيناين  برهان الدين علي بن أيب بكرفرائض العثماين/  
 ص. 88م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -الباالين.

 
زينب  يف مناقشة هادئة وطرح فقهي جديد/    قضية التوارث بني املسلمني وغري املسلمني

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة،  -عبدالسالم أبو الفضل.
 

طرابلس الغرب؛ القاهرة: مكتبة    -.العلمي امحيدة العلمي الغماري  / حماضرات يف علم املرياث
 ص. 342م،  2020هـ،  1441الكون، مركز الدراسات السنوسية، 

 
دراسة فقهية مقارنة وتطبيقات افرتاضية   :حزم جلمهور الفقهاء يف املواريثخمالفات ابن  
م،    2018هـ،    1439بغداد: دار مشس األندلس،    -عثمان رحيم اجلبوري.  /لكل مذهب

 ص. 150
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هـ،    1442القاهرة: دار العلم،    -حممد مصطفى صدور.  /املختصر احلديث يف علم املواريث
 ص. 114م،  2021

 
امللكية يف العقار يف ضوء أحكام الشريعة   بالوايف يف املرياث والوصية كسبب لكس املرجع  

العقاري الشهر  وتعليمات  النقض  وأحكام  عرف  /اإلسالمية  عبدالوهاب   -.ةالسيد 
 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية: 

 
الفرائض يف  والغرائب  الراوي  /املسائل  محاد  مالك   1426)ت    خملص  رقية  ابعتناء  هـ(؛ 

 الراوي، مولود خملص الراوي، معن خملص الراوي. 
 . 42-11 صم(  2019) 23ع   1اجلامعة العراقية، مج ،سالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
 علي زين العابدين احلسيين زايد. /املقدمة الفرضية

 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،   -ضمن كتابه: األزهرايت.
 

  1127أليب العباس أمحد بن حممد اهلشتوكي التملي )ت  منظومة سراج الدين يف الفرائض/  
 هـ(؛ حتقيق؟

 م(.  2021هـ،   1442) 29نشرت يف جملة املذهب املالكي ع 
 

بغداد: جامعة    -.حيدر طه الشمري  /حفاد يف الشريعة والقانون: دراسة مقارنةمرياث األ
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439النهرين، 

 

الفقه اإلسالمي وما عليه العمل يف قانون    ر يف فقه املواريثامليس   والوصااي والوقف يف 
القاهرة:   -.حممد ويل هللا عبدالرمحن الندوي  ،خلف حممد احملمد   /األحوال الشخصية اإلمارايت

 ص. 364 م، 2019 هـ، 1441، ديب: دار النهضة العلمية ؛ دار النهضة العربية
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هـ،   1442عّمان: دار الثقافة،    -.حممد عقلة العلي،  حممود خبيت  /لوسيط يف فقه املواريث ا
 ص. 200م،  2021

 
 اراتاألميان والكف  

 
حممد بن علي التسويل )ت  تقييد على قول أيب الضياء خليل: "وخصصت نية احلالف"/  

 هـ(؛ حتقيق عبدالقادر ابجي.  1258
 اخلليل يف ابب األميان: وخصصت نية احلالف..( )شرح على مجلة يف خمتصر  

 هـ(. 1442)ذو القعدة  104نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

اليمني اجلامع ألحكام  الثمني  وأحكام وصور العقد  وأنواع  ومعاين وصيغ  أللفاظ  : مجع 
الوضعي والقانون  اإلسالمية  الشريعة  يف  البلداوي  /اليمني  مهدي  دار    -.عالء  العراق: 

 ص.   332م،  2020هـ،  1441ومنشورات جلجامش، 
 

 فقه األسرة
 

 )األحوال الشخصية( فقه األسرة )عام(

 

يف األحوال الشخصية: دراسة    هـ(  477)ت  الشافعي  بن الصباغ  اآلراء الفقهية أليب نصر  
 1442، الفيوم: جامعة الفيوم -عمار محدي عبدالعزيز.فقهية مقارنة بني املذاهب األربعة/ 

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

لل  الفقهية  السمرقند االختيارات  الدين  حوال األ  يف   ( هـ  539ي )ت  احلنف  يمام عالء 
وخمالفتها آلراء األئمة األربعة/    ومدى موافقتها  "حتفة الفقهاء"الشخصية من خالل كتابه  

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -دعاء عثمان عزازي.
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الشخصية األحوال  يف  وأثره  أكثر  أو  قاعدتني  بني  الفقهي  الفرع  عبدهللا   /تنازع  مسلط 
 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -اهلاجري.

 
املنصورة: دار    - أمحد خريي أمحد.  /حوال الشخصيةثره على مسائل األأو   التوصيف الطا 

 م. 2021هـ؟،  1443اللؤلؤة، 
 .م 2019هـ،  1440جامعة األزهر،   -رسالة دكتوراه  :األصل

 
بشار    / اإلسالمي وتطبيقاهتا يف قانون األحوال الشخصية األردين  هدعوى القول يف الفق

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جرش، األردن: جامعة جرش،  -عبيدات. كامل
 

 الزواج
 يشمل الزواج والطالق مًعا

 

  مسائل يف  ة:حوال الشخصياأل يف  ةعلى الفروع الفقهي ةثر قاعده االحتياط عند الشافعيأ
هـ،    1439غزة: جامعة األزهر،    -عبدالسالم حيىي قوصة.ة/  فقهي  ةدراس  :الزواج والطالق 

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2018
 

غزة:    -.وفاء عبدالعزيز سالم  /أثر قاعدة االحتياط يف أحكام الزواج والطالق عند احلنابلة
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 

 
القاضي ابلزواج  األثر املرتتب العسلي  /على إذن  اجلامعة اإلسالمية،    -.آالء سعيد  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442
 
الرايض؛ الدمام:    -عبداجمليد بن عبدهللا اليحىي.  / إللزام بنتائج الفحص الطا قبل الزواجا

 م. 2021هـ،  1442دار ابن اجلوزي، 
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 - .د العجوزشيماء زاي   /الواقع املعاصر: دراسة فقهيةهناء الزوجية بطلب الزوجة يف ضوء  إ
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
 ص 120،  مسري بن أمحد الصباغ  /التحذير من الزواج ابحملارم من الرضاع وحكم رضاع الكبري 

 هـ.  24/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

مسائل النكاح يف كتابه قوت احملتاج: دراسة فقهية مقارنة مع  ترجيحات اإلمام األذرعي يف  
هـ،   1442تكريت: جامعة تكريت،    -ابن لبيب خالد.   /قانون األحوال الشخصية العراقي 

 م )دكتوراه(.  2021
 

 2021هـ،    1442شتا حممد،    /تزويج املرأة نفسها بدون ويل: أحكامه وآاثره املرتتبة عليه
 ص.  227م، 

 هـ.  27/11/1442شبكة األلوكة بتاريخ نشر يف 
 

الشخصية األحوال  والطالق يف  الزواج  أحكام  معاصرة  :تناسق  فقهية  إخالص    /دراسة 
 م. 2021هـ،  1442املوصل: دار وأشرقت،  -.صابر القصاب 

 
أمرية جوهر    /صولية تطبيقيةأدراسة  :  حاد على احلقوق املعنوية بني الزوجنيداللة خب اآل

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد.
 

  1442،  العراق: مؤسسة انشرون  -.حممد طه محدون  / رسالة يف إتيان املأمور به على وجه
 ص. 48م،  2021هـ، 

 
عبدالرحيم بن حسني املالكي، أمني بن عبدهللا   /السعادة والفالح يف فهم مقاصد النكاح

 ص.   61م،  2021هـ،  1442؟: املؤلفان،  -الشقاوي.
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 هـ. 17/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

يف حكم نكاح    السيف الصقيل يف الذب عما نسب إىل القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل
  - هـ(؛ حتقيق أمحد بن عيسى النعمي.  1351حممد بن حيدر القيب النعمي )ت  فوق األربع/  

 م.  2020هـ،  1441، مؤسسة روائع إبداعية للنشرضمد، السعودية: 
 

 1314حممد نووي بن عمر الَبنتين االشافعي )ت    /عقود اللُّجخني يف بيان حقوق الزوجني 
 م.  2021هـ،  1442؟،  -هـ(؛ حققه وعلق عليه آصف عبدالقادر جيالين.

ومعه للمحقق: إظهار الزَّين يف إذهاب الشَّني يف التعليق على عقود اللجني يف بيان حقوق  
 الزوجني.

 
دراسة  :  إنشاء عقد الزواج وإهناؤه:  مدى اعتبار األدلة الطبية يف قانون األحوال الشخصية

 م. )ماجستري(.  2020هـ؟،    1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.خدجية غسان صيام   /فقهية
 

النكاح والطالق:  املعتمد يف الفتوى عند احلنفية من خالل حاشية ابن عابدين يف ابيب 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  - هند أمحد حممد. /دراسة

 
ديب: دار سيف اجلابري    -.3ط  -.سيف راشد اجلابري  /مهر الزوجات بني الشريعة والعادات

 ص.  77 م، 2019 هـ، 1440للنشر، 
 

 الطالق 

 

الطالق أ العاين  / اللعان   ،حداداإل  ،الرجعة  ، ةد  العِ :  حكام  حممد صربي  بغداد:   -.فخري 
 ص. 570م،  2021هـ،  1442مكتب أكرم األعرجي للنشر، 
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  من خالل روايته ملوطأ اإلمام مالن يف  ةالفقهي  مام حممد بن احلسن الشيباينختيارات اإلا
غزة: جامعة األزهر،   -حممد جنيب هللا يوسف املصري.ة مقارنة/  فقهي  ةكتاب الطالق: دراس

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1440
 وهكذا يف كتب أخرى عدا كتاب الطالق.. 

 
النفساءإ العناء يف طالق  هـ،   1442،  مؤسسة انشرونالعراق:    -.حممد طه محدون  /زالة 

 ص. 140م،  2021
  

العراق: دار    - .حممد طه محدون  : دراسة فقهية مقارنة/سعاف اخلائض يف طالق احلائضإ
 ص. 186م،  2021هـ،  1442، الفقه واألثر

  
الطالق يف أبيان   الكرميآ القر   حكام  فقهية:  ن  يوفا.  /دراسة  القاهرة:   -طهورة حبيب هللا 

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

شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد  ل   / تلخيص األحرى يف حكم تعليق الطالق ابإلبرا
 1440بغداد: دار املناهج،    -حتقيق هنلة عاشور منسي.  هـ(؛  974)ت    بن حجر اهليتمي

 ص. 85م،  2019هـ، 
 

 1442،  العراق: مؤسسة انشرون  -.حممد طه محدون/  رسالة يف اشرتاط الوطء للمطلقة ثالاثً 
 ص. 50م،  2021هـ، 

  
، أو احلفينحممد بن سامل بن أمحد  جنم الدين أبو املكارم    /رسالة يف بطالن املسألة امللفقة

 . أيوب حممد جاسم دراسة وحتقيق ؛هـ( 1181ت ) احلفناوي
 . 306-271 ( ص2019) 3ج 11، اجلامعة العراقية عجملة كلية الرتبيه للبنات نشرت يف 

 )من املسائل الفقهية املتعلقة بزواج املطلقة ثالاًث وما يتعلق به من احليل( 



78 
 

 
يف   وعالجها  أسباهبا  الطالق:  انتشار  النبويةظاهرة  السنة  سالم.  / ضوء  محدي    - أمحد 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات، 
 

 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة

 

الشخصية/   األحوال  مسائل  يف  السن  البيدان.أثر  عبدالرمحن  املنيا،    -سامل  جامعة  املنيا: 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442

 
مراكش:   -.فرعي كمال    /واألبعاد املقاصدية للمعامالت املالية يف األسرةاألحكام الفقهية  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442جامعة القاضي عياض، 
 

حممد   /اإلسالمية واملعامالت يف الفقه  تطبيقات القسمة الرضائية يف األحوال الشخصي
 )ماجستري(. م.  2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سامي حجازي

 
النفقات مجًعا ودراسة املؤثرة يف مسائل  املنورة:    -محى درامى.  /القواعد األصولية  املدينة 

 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 
 

 أحكام الطفل وحقوقه

 

حممد  /  والقانون الكوييت  يالفقه اإلسالم  أحكام استغالل الصغار واالعتداء على أمواهلم يف 
 ماجستري(. م ) 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -طلق القراييف.

 
سعيد   /األوالد غري الشرعيني بني األحكام الفقهية واألعراف االجتماعية: دراسة مقارنة

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالرشيد الداقويف.
 



79 
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو خمدةأإميان سامل    ي/الطفل ابلعقوبة يف الفقه اإلسالمأتديب  
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441

 
 .م2021هـ،    1442؟: املؤلف،    -.كرمي لعواد  /تربية الطفل وأساليبها يف الشريعة اإلسالمية

 
اإلسالمية/   الشريعة  يف  الصا  على  حسني،  الوالية  أمحد  محدحسن  عبدهللا    - .عصام 

 ص.  47م،  2020هـ،  1441]العراق[: مؤسسة انشرون، 
 

 األطعمة واحلالل واحلرام
 

 الصيد والذابئح واألطعمة
 يشمل األضاحي

 

 ص34م،    2021هـ،    1442املدينة املنورة: املؤلف،    -سلمان نصر الداية.أحكام األضحية/  
 
اإلأ الفقه  بني  الغذائية  املضافات  املستهلن  يسالمحكام  محاية  فقهية  :  وقانون  دراسة 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439دسوق: جامعة األزهر،  -أمحد إبراهيم خميون. /مقارنة
 

شرعية رؤية  املسلمة:  األقليات  لدى  األطعمة  احلارثي.  /إشكاالت  مشعل  بنت    -بدرية 
 . م 2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 

 
الرايض:   -.فهد بن عبدالعزيز الداود /قواعد وضوابط  :األطعمة املشتبهة يف بالد األقليات
 ص.  112، م 2021هـ،  1442جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 

 
 ص. 53، صاحل بن حممد اليابس /غري بلد املضحيالتوكيل بذبح األضحية يف 

 هـ.  22/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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هـ(؛   1385عبدالرمحن بن حممد النَّتيفي )ت   /حكم السنة والكتاب يف طعام أهل الكتاب

 1442الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،    -اعتىن به محيد بن بوشعيب العقرة.
 م.  2021هـ، 

 
الشايف ألحكام األضاحي/   بن حممد.الدليل  اجلامع،    -مجع عبدهللا  هـ،   1442الرايض: 

 ص. 44م،  2021
 

 1442القاهرة: جممع البحوث اإلسالمية،    - حيىي حممد أبو بكر.  /املعاصرةالذبح ووسائله  
 م.  2021هـ، 

 
مقاصدية فقهية  رؤية  األضاحي:  عبداحلفيظ.  /صكوك  أمحد  دار    -أمحد خريي  املنصورة: 

 م. 2021هـ،  1442اللؤلؤة، 
 

ل،  حممد أنور مرساشرحه    /فقه األضحية: شرح منت الغاية والتقريب )خمتصر أيب شجاع(
 ص171

 هـ. 9/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

خدجية حممود   /دراسـة فقهية مقارنة: املسـتجدات الفقهية املتعلقة ابملطعومات واملشـروابت
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -رشدي.
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 احلالل واحلرام
 واملخدِ رات()يشمل الغناء، اللباس، املسكرات 

 
هـ(؛   520املنسوب إىل أيب بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي )ت  حترمي االستمناء/  

  1442اإلسكندرية: دار املعايل،  -حتقيق عمرو شوقي عبدالعظيم، عمرو عبدالعظيم احلويين.
 م.  2021هـ، 

 
مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي   /حتقيق البهان يف شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن

املنورة: دار اإلمام مسلم،   -مشهور بن حسن آل سلمان.هـ(؛ حتقيق    1033)ت   املدينة 
 م. 2021هـ،  1442

 وبذيله: التعليقات احلسان.
 ويف آخره للمحقق: ثبت أبمساء الرسائل الرتاثية املؤلفة يف الدخان. 

 
اخلنزير و  استعمال  الصناعات  هجزائأ حكم  فقهية معاصرة: در يف  محيد عبداللطيف   /اسة 

 ص. 199م،  2020هـ،  1441]العراق[: مؤسسة انشرون،  -.جاسم
 

اإلسالمي الفقه  يف  الكبتاجون  تعاطي  معاصرةحكم  فقهية  دراسة  علي   /:  شاكر  جنان 
 ص. 40م،  2021هـ،   1442، العراق: مؤسسة انشرون -.السامرائي

 
هـ(؛ حتقيق يونس   689أيب راشد الوليدي )ت بعد  أليب الفضل راشد بن    /احلالل واحلرام

 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار الفتح،  -بـََقَيان.
 يف أحكام الصيد البحري، وفيه مباحث متنوعة نفيسة.

 
 -.فوزي بن عبدهللا احلميدي /الدر املعطر يف إابحة لبس اللباس األمحر واملزعفر واملعصفر

 م.  2021هـ،  1442احلديث، قاليل، البحرين: مكتبة أهل 
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؛ حتقيق هـ(  1350خليل بن عبدالقادر النحالوي )ت    /الدرر املباحة يف احلظر واإلابحة

 ص. 422م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -ماجد احلموي.
 

غزة: اجلامعة   -.بو جنمأعلي حممد    /داللة النهي عن التشبه بغري املسلمني على األحكام
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1440اإلسالمية، 

 
  1150)ت  املعروف بساجقلي زاده    ،حممد بن أيب بكر املرعشي   /رسالة يف التغين واللحن

 2021هـ،    1442العراق: مؤسسة انشرون،    -.إمساعيل محيد السامرائي  دراسة وحتقيق  ؛هـ(
 ص.  69م، 
 

 .هـ( 1070بن مصطفى الرومي )ت نوح  /رسالة يف احلالل واحلرام؛  رسالة يف الدخان
الرومي )ت   طبع ضمن: ليلة النصف من شعبان/ نوح بن مصطفى  ِعقد املرجان يف فضل 

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

 
"اإللكرتو  الرقمية  مقارنة  ":نيةاملخدرات  فقهية  الشيخ  /دراسة  بيومي  حممد   -.حسني 

 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية: 
 

شويش  ماجد حممد أبو رخية،    /اللهو  ،اللباس   ،شربةاأل  ،طعمةاأل  مسائل يف احلظر واإلابحة: 
 م. 2020هـ،  1441عّمان: دار النفائس،  -هزاع احملاميد.

 
يف   الرؤوس  الناقوسهز  حترمي  على  اجلاسوس  املسكوممباين    / رد  عبداجلبار  بن  فقيه  حممد 

)ت   اجلاوي. هـ(؛    1243اجلاوي  ابن حرجو  للرتاث،   -حتقيق  الرتمسي  مكتبة  إندونيسيا: 
 م؟  2020هـ،  1442
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 اجلناايت والعقوابت

 
 اجلناايت والعقوابت )عام(

 

الدولية وقيودها: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء آليات حترين الدعوى أمام احملكمة اجلنائية  
هـ؟،   1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو مدينأوالء هارون    /أحكام الشريعة اإلسالمية

 م. )ماجستري(. 2019
 

الت قادم   الغري: دراسة مقارنةيف أثُر  السيد  / احلدود على حق  اجلامعة   -.إسراء عمر  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اإلسالمية، 

 
الفقه اإلسالمي/   التجرمي والعقاب يف  القاهرة يف  القوة  املنيا:    -العازمي.علي    غايبأثر 

 )دكتوراه(.  .م 2021هـ،  1442جامعة املنيا، 
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عدي صاحل معروف  /االحتيال اإللكرتوين: دراسة فقهية معاصرة
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442

 
 -.إبراهيم حممد السحار  /ةدراسة فقهية مقارن:  أحكام اخليانة يف الشركات وصورها املعاصرة

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

غزة: اجلامعة    -.طارق حممد جرب الصفدي  /دراسة فقهية مقارنة:  أحكام الزوائد يف النفس
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 

 
الطائرات حبوادث  املتعلقة  مقارنة  :األحكام  فقهية  العواري  /دراسة  هبيج    -.عبدالفتاح 

 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية: 
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دايىل: جامعة دايىل،  -.شــفاء رشــيد حســن  /ختالس يف الفقه اإلســالميأحكام النهب واال

 م. 2018هـ،   1440
 

االنتحار أحكام  املقدمة    /االختصار يف  أنور مرسال، اتريخ  م،   2020هـ،    1441حممد 
 ص.75

 هـ. 28/1/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

: دراسة فقهية مقارنة/ إفساد األراضي الزراعية والتعدي عليها من منظور الفقه اإلسالمي
 ماجستري(.م ) 2021هـ،  1442املنيا، املنيا: جامعة  -عبدالقوي صميدة سليمان. 

 
التسرت اإلجرامي وأثره يف املسؤولية بني الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي والتشريعات 

مقارنة  :اجلنائية غابة  /دراسة  أبو  عبدالعظيم  القانونية اإلسكندرية:    -. خالد  الوفاء  ،  مكتبة 
 م. 2021هـ،  1442

 
 اإلسالمي/ ثره يف العقاب: دراسة مقارنة بني القانون والفقه أ التعدد احلقيقي للجرائم و 

 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440احللة: جامعة اببل،  -.سجاد اثمر عبد
 

العرض جرائم  على  وأثره  التكنولوجي  اإلسالمية :  التقدم  الشريعة  بني  مقارنة  دراسة 
  1442،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:    /عبدالعظيم أبو غابةخالد    /والتشريعات اجلنائية

 م.  2021هـ، 
 

أسيوط:    -هامن هاشم وحيد.: دراسة أتصيلية/  مصر  حلوادث السري يف   يالتكييف الفقه
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة أسيوط، 
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اجلنائية والتشريعات  اإلسالمية  الشريعة  بني  وآاثره  املشهودة  ابجلرمية  خالد    /التلبس 
 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  /عبدالعظيم أبو غابة

 
فرج منصور : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/  جرائم احلدث يف املؤسسات الرتبوية

 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -العجمي.
 

الفقه اإلسالميجرائم الالعبني يف املسابقات    /الرايضية: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء 
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.محزة فتحي سالمة

 
فقهية دراسة  اإلنرتنت:  عب  جنسيًّا  األطفال  استغالل  برامهة.  /جرمية  نبيل  غزة:    -جنوان 

 )ماجستري(.م.  2020هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
 

طارق   /جرمية الرشـوة االنتخابية يف التشـريع الفلسـطيين: دراسـة مقارنة ابلشـريعة اإلسـالمية
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.إمساعيل املصري

 
 - .حممد محدان الفروح  /دراسة فقهية قانونية  :مفهومها وآاثرها ونتائجها:  اجلرمية السياسية

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس، 
 

أحكام  مقارنة يف ضوء  حتليلية  دراسة  الفلسطيين:  القانون  يف  للعقارات  اجلزائية  احلماية 
م.    2020هـ؟،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حممود حممد الغول  /الشريعة اإلسالمية

 )ماجستري(. 
 

أمحد  /النظام السعودي: دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمياحلماية اجلزائية للعقود اإلدارية يف 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442أهبا: جامعة امللك خالد،  -حسن عسريي.
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الشريعة  العودة: دراسة مقارنة مع أحكام  للمدنيني يف مسريات  الدولية  اجلنائية  احلماية 
البطش  /اإلسالمية طالل  اجلامعة    -.حممد  م.   2020هـ؟،    1442اإلسالمية،  غزة: 

 )ماجستري(. 
 

اثمر سامل  /  حيازة األشياء اخلطرة واآلاثر املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت
 ماجستري(. م ) 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،   -احلسن علي.   /دروس يف التشريع اجلنائي اإلسالمي

 م. 2021هـ،  1442
 

  -محزة عبدالكرمي محاد.  /دمج مهارات التفكري يف تدريس فقه اجلناايت: تطبيقات عملية
 م.  2021هـ،  1442إربد: عامل الكتب احلديث، 

 
د  هنا الشريعة والعرف السائد/  بني    ةمقارن  ةفقهي  ةلطان ويل الدم يف القتل العمد: دراسس

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1439غزة: جامعة األزهر،  -حممود حلحول.
 

والقانون الشريعة  الشرعية وعقوبتها يف  اجلنسية غري  عبدالرمحن    /العالقات  بن  عبدامللك 
 م. 2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،  -السعدي.

 
غزة: جامعة األزهر،   -إبراهيم حممد بريكة.  /مقارنةفقه اإلمام زفر يف اجلناايت: دراسة فقهية  

 م )رسالة جامعية(.  2019هـ،  1440
 

القصد اجلنائي كسبب من أسباب املسؤولية عن انتهاك القانون الدويل اإلنساين واآلاثر  
غزة:   -.أدهم يوسف القرا  /املرتتبة عليه: دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
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دراسة حتليلية  :  القواعد املوضوعية واإلجرائية للجرائم الصيدالنية يف التشريع الفلسطيين

  2020هـ؟،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.علي متيم العطار  /مقارنة ابلشريعة اإلسالمية 
 م. )ماجستري(. 

 
  1442املنيا: جامعة املنيا،    -سحمي عبدهللا العجمي.  /وتطبيقاته يف ابب اجلناايتالقياس  

 م )دكتوراه(.  2021هـ، 
 

املراقبة اإللكرتونية للنزالء كبديل للعقوبة السالبة للحرية: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء 
هـ؟،   1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.إمساعيل عصام يوسف  /أحكام الشريعة اإلسالمية 

 م. )ماجستري(. 2020
 

الدولية عن استخدام األسلحة احملرمة دولياً: دراسة حتليلية مقارنة يف   املسؤولية اجلنائية 
اإلسالمية والشريعة  الدويل  القانون  أحكام  اخلور  /ضوء  مصباح  اجلامعة   -.سائد  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 
 

اجلنائية عن استهداف األسرى احملررين: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء االتفاقيات ولية  ؤ املس 
غزة: اجلامعة   -.خالد صاحل املغري  /سالمية: صفقة وفاء األحرار منوذجاً الدولية والشريعة اإل

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 
 

اليت ترتكب  ؤ املس  القانون  :  بواسطة اجلسمالولية اجلنائية عن اجلرائم  دراسة مقارنة بني 
،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:    -حسن عبدالكرمي حممود علي.  /اجلنائي والفقه اإلسالمي

 م. 2021هـ،  1442
 



88 
 

غزة:    -أمحد جالل حبيب.  /ةمقارن  ةفقهي  ة: دراسةحنيف  أيبمام  عند اإل   ةاجلنائي  ةوليؤ ملس ا
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2019هـ،  1440جامعة األزهر، 

 
اال لألشخاص  اجلنائية  الدوليةاملسؤولية  اجلرائم  عن  القانون  :  عتبارية  بني  مقارنة  دراسة 

،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:    -.حممد السيد إبراهيم يوسف   /اجلنائي والفقه اإلسالمي
 م. 2021هـ،  1442

 
أعمال   عن  اجلزائية  احملامي  الشريعة مسؤولية  أحكام  ضوء  يف  مقارنة  دراسة  مهنته: 

 م. )ماجستري(.  2021هـ،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -حممد جهاد الباز.  /اإلسالمية
 

اال عن  الناشئة  اإلسالمية املسؤولية  الشريعة  بني  ابلتهمة  للقرار  املتهم  على  عتداء 
اجلنائية غابة  /والتشريعات  أبو  عبدالعظيم  القانونيةاإلسكندرية:    - .خالد  الوفاء  ،  مكتبة 

 م. 2021هـ،  1442
 

املعاجلة القانونية إلعمال مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيس للتشريع الفلسطيين:  
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.مؤمن أمحد شويدح  /دراسة حتليلية تطبيقية يف التشريع اجلزائي 

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441
 

الفقهيةاملوازان واجلناايتآ و   ت  احلدود  مستجدات  على  سيد.  /اثرها  عبداحلميد    - مىن 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  4039الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
عصرية الوضعيةاجنائية    نوازل  والنظم  اإلسالمية  الشريعة  بني  مدنية  خالد   /قتصادية 

 م. 2021هـ،  1442، القانونيةمكتبة الوفاء اإلسكندرية:  /عبدالعظيم أبو غابة
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 العقوابت
 )ينظر أيًضا: اجلناايت والعقوابت(

 

يف   الشرعي  وأثرها  القسامة  اإلسالمياأحكام  الفقه  يف  وقبوهلا  الدية  السيد   /ستيداء 
 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  - .عبدالصمد حممد يوسف

 
 /حتليلية مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعيةبدائل عقوبة احلبس: دراسة 

 م. )ماجستري(.  2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.حممد حسن نبهان 
 

 - خالد جابر العجمي.: دراسة مقارنة/  أتجيل العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت 
 دكتوراه(. م ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
دار بغداد:    -.حممد عبيد جاسم الكربويل  /قه اإلسالميفالتأجيل والتعطيل للحدود يف ال

 ص.  152م،  2021هـ،  1442املناهج، 
 

:  املنظمات الدولية  ىالسعودية ودعاو   ات يف اململكة العربيةر تطبيق احلدود الشرعية والتعزي
الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،   -حممد الكثريي.زيد بن    / دراسة حتليلة تقوميية

 هـ )دكتوراه(.  1440
 

والقانونية الشرعية  وآاثره  العقايب  مقارنة:  التعدد  غابةخالد    /دراسة  أبو    - .عبدالعظيم 
 م. 2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية: 

 
وضوابطه   احلدي ة  العقوابت  يف  الترت   /الشرعيةالتعزير  عدانن  اجلامعة    -.عزالدين  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اإلسالمية، 
 



90 
 

قضائية/   أحكام  مناذج  مع  مقارنة  تطبيقية  نظامية  فقهية  دراسة  التهمة:  لتوجه  التعزير 
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار العقيدة،  -عبدالعزيز بن عبدهللا الطبيب.

 
الرقابة القضائية على قرارات احلبس غري املشروع: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام  

، م  2020هـ؟،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.ايسر أمحد خلف  /الشريعة اإلسالمية
 )ماجستري(.  ص. 134

 
إبراهيم   /دراسة فقهية معاصرة:  اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية بني الواقع واملأمولالعقوابت  

 م. 2021هـ،  1442،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.حامد مراسي
 

 2020هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  - .إميان نعيم نبهان  / عقوبة األبوين حلق االبن
 م. )ماجستري(. 

 
  -.بالل عبدالرؤوف بربخ  /القرائن الطبية املعاصرة وأثرها يف العقوابت: دراسة فقهية مقارنة

 )ماجستري(.   ص. 134، م 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

عبدهللا حيدر   /منهج الشريعة اإلسالمية يف بدائل العقوبة احلدية وأثره على الواقع املعاصر
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، غزة:  -.غباين

 
دراسة   :النظام القانوين الستخدام القو ة واألسلحة النارية داخل مراكز اإلصالح والتأهيل

الوضعية والتشريعات  اإلسالمية  ابلشريعة  الكرد  /مقارنة  عبداجمليد  اجلامعة   -.نبيل  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 
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 (السري )فقه

 

البغوي آ  الغنيمة والفيء والنفل  (ـه  516  )ت  راء  الزكاة يف كتابه    يف  والسلب وفريضة 
  1440بغداد: منشورات كلكامش،    -ورقاء يونس الطائي. "شرح السنة": دراسة مقارنة/  

 ص. 187م،  2019هـ، 
 

دراسة   اجلهادي:  العمل  يف  األولوايت  فقه  الغلبان  / صوليةأأثر  عبدالكرمي  غزة:    -.بالل 
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 

 
احلديبية صلح  من  املستفادة  الشرعية  األ  /األحكام  حممود  اجلامعة   -.سطلإسالم  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1441اإلسالمية، 
 

عّمان:   -م.عباس كاظ  /ترتون أمنوذجاً : الذمة يف اإلســالم من وجهة نظر املســتشــرقنيأهل 
 م. 2021هـ؟،  1443، دار جليس الزمان

 
 م.  2021هـ،  1443الرايض: دار الصميعي،  -مزَّمِّل فقريي. /الردة: أحكام وشبهات

 
 م2021هـ،    1442،  البيضاءدار احملجة  بريوت:    -.عفيف النابلسي  /فقه اجلهاد يف اإلسالم

 
حسن بن عمار الشرنبالين    /قهر امللة الكفرية ابألدلة احملمدية لتخريب دير احمللة اجلوانية

  م 2021هـ،    1442عّمان: دار النور املبني،    -حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.هـ(؛    1069)ت  
 )يف حكم بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية( 

 
امللجأ عن أعمال وتصرفات الالجئني: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء قواعد مسؤولية دولة  

اإلسالمية الشريعة  وأحكام  الدويل  صبحي    /القانون  ندىأ مروان  اجلامعة   -.بو  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1440اإلسالمية، 
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غزة: اجلامعة   -.حمسنبو  أحممد فوزي    / مهادنة الدولة املسلمة للعدو واآلاثر املرتتبة عليها

 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1440اإلسالمية، 
 

  -.هاين زايد منصور  /نقض املعاهدات من جانب واحد وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
الزهواين، عبدهللا إبراهيم  عبدالسالم بالجي، عالل    /هجرة األوطان بني األصول واملقاصد

 م.  2021هـ،  1442الكويت: ركاز للنشر،  -زيد الكيالين.
 

 النظم اإلسالمية
 

 الشريعة اإلسالمية
 )تشمل النظم اإلسالمية عامة(

 
  1386)ت    قاز علي عبدالر   /حبث يف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم  : اإلسالم وأصول احلكم

 م. 2021هـ،  1442دمشق: دار التنوع الثقايف،  -هـ(.
 )الكتاب الذي رفض فيه مؤلفه نظام اخلالفة، وحوكم وطرد بسببه من هيئة علماء األزهر( 

 
اال من  املعاصرين  وموقف  الثقايف  ابلرتاث  بهالتعريف  الفقه :  هتمام  بني  مقارنة  دراسة 

 1442،  دار األايمعّمان:    -.انصر صولة   /ت الدوليةتفاقيااإلسالمي والقانون اجلزائري واال
 م.  2021هـ، 

 
والشريعة العقيدة  يوسف.  /خواطر وأتمالت يف  اللؤلؤة،    -أمحد عرفة أمحد  دار  املنصورة: 

 م. 2021هـ،  1442
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جبل لبنان: أركان للدراسات   -حممد وفيق زين العابدين.  /الشريعة املعجزة ال القوانني العاجزة

 م.  2021هـ،   1442والبحوث والنشر، 
 

حممد وفيق زين   /الشريعة والتحديث: مباحث اترخيية واجتماعية يف تقنني الشريعة وتطبيقها
 م.  2021هـ،  1442جبل لبنان: أركان للدراسات والبحوث والنشر،  -العابدين.

 
القاهرة:    -سراج.ن. ج. كولسون؛ ترمجة وتعليق حممد أمحد    /يف اتريخ التشريع اإلسالمي

 م.  2021هـ،  1442دار السالم، 
 

هـ(؛ حتقيق   546)ت    حممد بن عبدالرمحن البخاري  أليب عبدهللا   / حماسن اإلسالم والشرائع
 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -عبدالواحد جهداين، مجال موحيب.

 )يف الشريعة ومقاصدها(
 

ت  يْ أَ احلسني    هـ(؛ حتقيق  365)ت    الشاشي الكبريلقفال  احممد بن علي    /ةيعحماسن الشر 
 مج.  4م،  2021هـ،  1442فاس: منشورات البشري بن عطية،  -.سعيد

 
اإلسكندرية: املركز األكادميي    -الصادق ضريفي.اإلسالمية/    ةالشريع  ةاملدخل الوسيط لدراس

 م. 2019هـ،  1440للنشر، 
 

إربد، األردن:    -.قدور  عبدالقادر علي بن  /اإلسالممقومات الدولة املدنية ومقاصدها يف  
 م. 2021هـ،  1442، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( ركاز للنشر؛ فاس:

 
 1442اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،    -حممد كمال إمام.  /نظام احلكم اإلسالمي

 م.  2021هـ، 
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التميمي  /واحلداثةالنظم اإلسالمية بني األصالة   القمر    -.هناء حممد حسني  بغداد: ضوء 

 ص.  120م،  2021هـ،  1442للنشر، 
 

 النظام السياسي يف اإلسالم )عام(

 

ــيد العوضـــي /أتســيس دولة املواطنة يف اإلســالم  1440القاهرة: دار الســـالم،  -.رفعت السـ
 ص.  72م،   2019هـ، 

 
بني   الفكر  الدوليةاإلسال حرية  واملواثيق  واملعاهدات  نقدية:  م  إبراهيم   /دراسة  بن  فهد 

 هـ )دكتوراه(.  1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،  -احلاضر.
 

،  رقابة األحزاب السياسية:  دراسة مقارنة  :الرقابة الشعبية يف النظام الوضعي واإلسالمي
 1442،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:    -.محدي عطية مصطفى عامر  / رقابة الرأي العام

 م.  2021هـ، 
 
سيد علي السيد   /: دراسة فقهية مقارنةلفقه السياسي اإلسالمي عند عبدالرزاق السنهوري ا

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -حممد.
 

دمشق: دار    -علي بن حسن النجعي.  /الفكر السياسي واإلداري يف احلضارة اإلسالمية
 م.  2021هـ،  1442نور حوران، 

قراءة يف اجتاهات الكتابة يف السياسة ونظم الدولة يف املشرق اإلسالمي من قيام الدولة العباسية  
 هـ.  447 – 132وحىت هناية العصر البويهي  

 
املنصورة:    -أمحد هالل عبداحلي. /  والفكر العلماين  يسالمملدنية بني الفكر اإلقضية الدولة ا

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
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اإلسالمي السياسي  الفكر  يف  السلطة  ساسي  / مشروعية  العريب    الدوحة:   -.مسري  املركز 

 م.  2021هـ،  1442، لألحباث ودراسة السياسات 
 

 ص. 57حممود بن أمحد الزويد،  /أحكام الشورى يف اإلسالمنبذة خمتصرة عن 
 هـ. 5/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 اإلمامة واخلالفة

 

حممد بن مصطفى املشريف    /حتفة اإلمام ونصيحة اإلسالم فيما يتوقف عليه اخلاص والعام
م،   2020هـ،    1441األوقاف،  الرابط: وزارة    -هـ(؛ حتقيق أمينة املنصوري.  1334)ت  
 ص. 367

صالح  إلصائح  فيها نإىل السلطان العلوي احلسن األول،    ؤلفرسالة وّجهها امل  .)يف اإلمامة
 ( البالد وأمور العباد

 
 السياسة الشرعية

 
مركز فاطمة    فاس:  -.عبدالصمد الرضى  / االجتهاد يف السياسة الشرعية: قواعد وضوابط

 م.  2021هـ،  1442، الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(
 

مكة  فتح  من  املستفادة  الشرعية  السياسة  سلطانحلصا  /أحكام  حممد  اجلامعة   -.  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 

 
حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري   بن  عامل  /رسالة يف رد شهادة من خرج لقدوم األمري 

 .صبيحة عالوي خلف دراسة وحتقيق (؛هـ  1122 )ت 
 .802-767ص  م( 2020) 65للدراسات اإلنسانية ع من رأى  جملة سرّ نشرت يف 
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 1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حممود مجعه الباشا  /سلطة اإلمام يف فرض اإلقامة اجلبية

 م. )ماجستري(.  2019هـ؟، 
 

 - حممود فوزي اخلويل.  /نظم احلكم املعاصرة يف الدول العربية: دراسة يف السياسة الشرعية
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
املنيا: جامعة    - غازي زويّد العتييب.  /نقد مسائل اإلمجاع يف السياسة الشرعية: دراسة تطبيقية

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1441املنيا، 
 

 العالقات الدولية

 

سرائيلي للممتلكات األثرية يف فلسطني ومحايتها يف ضوء أحكام  انتهاكات االحتالل اإل
غزة:    -.بو حسب هللاأبالل علي    /القانون الدويل: دراسة حتليلية مقارنة ابلشريعة اإلسالمية

 )ماجستري(.م.  2019هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
 

انصر    /دراسة مقارنة  : سالمي والقانون اجلزائريمحاية الرتاث الثقايف زمن السلم يف الفقه اإل
 م.  2021هـ،  1442، دار األايمعّمان:  -.صولة

 
محاية الرتاث الثقايف زمن النزاعات املسلحة يف الفقه اإلسالمي والصكوك الدولية ذات  

 م. 2021هـ،  1442، دار األايمعّمان:  -.انصر صولة /الصلة
 

القواعد القانونية اليت حتكم احلروب بني دولة االحتالل واملقاومة املســلحة: دراســة مقارنة 
 1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.حممد عقل الفيومي  /سالميةيف ضوء أحكام الشريعة اإل

 م. )ماجستري(.  2019هـ؟، 
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الدولية   اإلداري: دراسة حتليلية مقارنة يف املسؤولية  االعتقال  لالحتالل اإلسرائيلي عن 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -ة.أسامة أمحد السوارك  /ضوء القانون الدويل والشريعة اإلسالمية

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1442
 

العامل/   ونخْظم  اإلسالم  السيادة:  عبدالعزيز.هالل  أركان    -عمرو  لبنان:  للدراسات  جبل 
 م.  2021هـ،   1442والبحوث والنشر، 

 )عن العالقات الدولية ومبادئها يف اإلسالم( 
 

 النظام املايل يف اإلسالم

 

غزة:    - .رميا حممد زاندة  /سالميةعفاء يف الدولة اإلدارة املال والتعيني واإلإضمان اجلودة يف  
 )ماجستري(.م.  2020هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 

 
  1438عّمان: دار من احمليط إىل اخلليج للنشر،    -.حسينة حوحواملالية العامة يف اإلسالم/ 

 م.  2017هـ، 
 

اإلسالمي الفقه  يف  املالية  مزهر  /املصادر  األعرجي   -.اجلبوري  ختام  أكرم  مكتب  بغداد: 
 ص.  170م،  2020هـ،  1442للنشر، 

 
العراق: دار الفقه    -السامرائي.  حممد طه محدون   /اإلسالميهدار املال يف الفقه  إموجبات  

 ص.  998م،  2021هـ،  1442، واألثر
 

 /هللا عنه وكيفية االستفادة منه  يعهد سيدان عمر بن اخلطاب رض  يف   يدار واإل   النظام املايل
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممود حسن الفخراين.
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 1442املنيا: جامعة املنيا،  -سارة عبدهللا اهلاجري.: دراسة فقهية مقارنة/ نوازل املال العام
 دكتوراه(. م ) 2021هـ، 
 

 القاهرة:  -إيهاب طلعت عبداخلالق.  /اهلندسة املالية املعاصرة: رؤية شرعية اقتصادية مقارنة
  م. 2021هـ،  1442، املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية

 
 احِلسبة )األمر ابلعروف والنهي عن املنكر(

 
اآلاثر الواردة عن الصحابة يف احلسبة يف كتاب الطبقات الكبى البن سعد: مجًعا ودراسة/ 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبد رب النيب عمر.
 

مكة املكرمة: املعهد    -سعيد بن عبدهللا األمسري.أثر مقاصد الشريعة يف األمر ابملعروف/  
 م )ماجستري(. 2017هـ،   1438لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، العايل 

 
واأللقاب والكىن  األمساء  على  الشنقيطي  /االحتساب  عبدهللا  بن  املنورة:    -.انفع  املدينة 

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

حتليلية: مكة شرفها هللا  االحتساب على البدع واملنكرات يف موسم احلج: رسالة دعوية  
م   2012هـ،    1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -عبيدهللا بن ساعد الذوييب.  /أمنوذًجا

 )ماجستري(. 
 

مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر   -حسني بن علي الفقيه.  /االحتساب على الفتاوى الشاذة
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441ابملعروف والنهي عن املنكر، 
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  - أمحد بن عبدهللا الفارس.  /تقوميية  دراسة تطبيقية  داري واملايل: اإلحتساب على الفساد  اال
 هـ )دكتوراه(.  1439الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
مكة    -عبدالرمحن بن شلوان السلمي.االحتساب على اللوحات اإلعالنية: دراسة أتصيلية/  

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، املكرمة: املعهد العايل 
 

مكة    -إبراهيم بن انصر الركبان.  /االحتساب على مرابطي الثغور يف ضوء الكتاب والسنة
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
ابمسة بنت    /اململكة العربية السعودية  السياحية يف   حتساب على املنكرات يف املواقع اال

 هـ )ماجستري(. 1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،  -محيدي الشهراين.
 

  - زينب بنت عبدهللا العنزي.  /لراشدينا   حتساب يف احلج يف العهد النبوي وعهد اخللفاءاال
 )ماجستري(. هـ  1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
مكة املكرمة: املعهد العايل   -مطلق بن دخيل هللا الثبييت.االحتساب وجماالته يف سورة النمل/  

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
 

القدرة واالستطاعة يف االحتساب: دراسة أتصيلية آدم هوساوي.  /اشرتاط  بنت    -أمساء 
املعهد املكرمة:  املنكر،    مكة  عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  م   2020هـ،    1441العايل 

 )ماجستري(. 
 

إلف املنكر وأثره على عمل احملتسب: دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة األمر  
مكة املكرمة:    -عبدهللا بن سامل اجلودي.  /ابملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة مكة املكرمة

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443ابملعروف والنهي عن املنكر، املعهد العايل لألمر 
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األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من خالل كتب شعب اإلميان: دراسة وصفية حتليلية/  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمستو أميينغ.
 

مكة املكرمة:    -تركي بن سعيد الزهراين.  /حمكمةالتطبيقات االحتسابية على قاعدة العادة  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
اليقني ال يزول ابلشن  -عاصم بن سيف احلصيين.  /التطبيقات االحتسابية على قاعدة 

املنكر،   عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  املكرمة:  م   2019هـ،    1440مكة 
 )ماجستري(. 

 
نورة بنت عبداللطيف   / تعزيز ثقافة االحتساب يف وسائل االحتساب الرمسية: دراسة تطبيقية

 هـ )دكتوراه(.  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،  -فرج.
 

 -.إبراهيم بن توفيق البخاري  /اجلهود االحتسابية عند اإلمام عبدالغين املقدسي رمحه هللا
املنكر،   عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  املكرمة:  م   2020هـ،    1442مكة 

 )ماجستري(. 
 

مكة املكرمة:    -دعاء بنت مجال القحطاين.  /جهود جامعة أم القرى يف تعزيز االحتساب
 (.هـ )ماجستري 1441املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
الثالث عشر والرابع عشر   احلسبة على منكرات االستعمار يف الوطن العريب يف القرنني 

هـ،    1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،   -تركي بن زيد آل عسكر.  /اهلجريني
 م )دكتوراه(.   2021
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عهد العايل الرايض: امل  -حممد بن سرور احلايف.  /احلسبة عند الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440للدعوة واالحتساب، 

 
  - مناحي بن ظافر اجلابر.  /دراسة أتصيلية:  احلسبة عند الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا

 هـ )دكتوراه(.  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 
 

إبراهيم بن  احلسبة يف تفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري/  
 م )ماجستري(.   2019هـ،    1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،    -حممد الغنام.

 
بن سعيد األمسري.احلسبة يف سورة األعراف/   لألمر    -عوض  العايل  املعهد  املكرمة:  مكة 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، ابملعروف 
 

مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر   -بندر بن يوسف العبيسي.احلسبة يف سورة الصافات/  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
العايل لألمر ابملعروف  مكة املكرمة: املعهد    -علي بن أمحد حريصي.احلسبة يف سورة الفرقان/  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441والنهي عن املنكر، 
 

القصص/   السلمي.احلسبة يف سورة  نقا  العايل لألمر   -عبدالعزيز بن  املعهد  املكرمة:  مكة 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
مة: املعهد العايل لألمر ابملعروف  مكة املكر   -راشد بن سعيد األمسري.احلسبة يف سورة هود/  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، 
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مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف    -فاحل بن نوميي السلمي.احلسبة يف سورة يونس/  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، 

 
  -حسن بن صاحل العون.  /السعودية  لعربيةنظمة احلسبية ابململكة ااألاحلسبة الوقائية يف  

 هـ )دكتوراه(.  1438الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 
 

عليهم احملتسب  مدينة  :حقوق  ميدانية يف  السليمان.  / الرايض  دراسة  بن حممد   -إبراهيم 
 هـ )ماجستري(.  1438الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
مكة املكرمة:    -انيف بن عبدهللا السلمي.الدور االحتسايب لرجل املرور وأثره يف اجملتمع/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
  / وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعوديةاإلسالمي  قة بني احلسبة والشرطة يف النظام  ال الع

 هـ )دكتوراه(.   1438الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،    -حل العلياين. مهرمس بن صا
 

  - حممد عواض الوذيناين.الفروق احِلسبية املتعلقة ابحملتِسب واحملتسخب عليه مجًعا ودراسة/  
املنكر،   عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  املكرمة:  م   2019هـ،    1441مكة 

 )ماجستري(. 
 

ابحملتسخ  املتعلقة  احِلسبية  ودراسة/  الفروق  مجًعا  واالحتساب  فيه  يوسف  ب  بن  عبدهللا 
  2020هـ،    1441مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،    -ابوهاب.

 م )ماجستري(. 
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سف  عباد بن يو الفروق احِلسبية املتعلقة ابملصطلحات والوالايت واألحكام: مجًعا ودراسة/  
  2019هـ،    1440مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،    -القرين.

 م )ماجستري(. 
 

مكة    -سامي بن حممد الثنيان.  /فقه االحتساب من مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه
 (.م )ماجستري 2017هـ،  1438املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
عادل فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عند اإلمام ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن/  

 1438مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،    -بن سامل الصاعدي.
 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

ألمني الشنقيطي رمحه فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عند الشيخ العالمة حممد ا
 ص.  239م،  2019هـ،  1440الرايض: املؤلف،   -.عبدالرمحن بن ظافر القشريي /هللا
 

فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تفسري تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  
السعدي/   إبراهيم سلطان.للعالمة  بن  لألمر ابملعروف    -حممد  العايل  املعهد  املكرمة:  مكة 
 (.م )ماجستري 2019هـ،  1441والنهي عن املنكر، 

 
  /جلهات املعنية يف اململكة العربية السعوديةفقه نوازل احِلسبة وتطبيقاته املعاصرة لدى ا

املهوس. عبدهللا  بن  واالحتساب،    -عبدالرمحن  للدعوة  العايل  املعهد  هـ،   1442الرايض: 
 م )دكتوراه(.  2020

 
مكة املكرمة: املعهد العايل  -سعد بن اثمر القرين.قاعدة الضرر يزال وتطبيقاهتا يف احلسبة/ 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440نكر، لألمر ابملعروف والنهي عن امل
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  - بسام بن سليمان اليوسف.  /كتب احلسبة املخطوطة واملفقودة: دراسة استقرائية وصفية
اخلضراء،   طيبة  دار  املكرمة:  مكة  للحسبة؛  السعودية  العلمية  اجلمعية  هـ،   1440الرايض: 

 م.  2019
 

مكة املكرمة: املعهد العايل  -وسام بن أمحد القاسم.مآالت األفعال وعالقتها ابالحتساب/ 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
اجملالس املكية يف التعليق على رسالة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن 

الرايض: الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن   - السند. عبدالرمحن بن عبدهللا /تيمية
 م. 2021هـ،  1442املنكر، 

 
احتسابية دراسة  الطائف:  مبحافظة  اإلسالمية  اآلاثر  مواقع  يف  الشرعية   /املخالفات 

مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن   -عبداملاجد بن عبدالشكور العيلي.
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442 املنكر،

 
احتسابية املتعلقة ابإلحرام: دراسة  الشرعية  بنت شيبة عبدهللا.  /املخالفات  مكة    -أفنان 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
دراسة   احملاماة:  والنظامية مبكاتب  الشرعية  ميدانيةاملخالفات  انصر    /احتسابية  بن  فهد 

املنكر،    -البقمي. عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  املكرمة:  هـ   1441مكة 
 )ماجستري(. 

 
احتسابية العزاء: دراسة  الشرعية يف  النساء  بنت عزيز سامانج.  /خمالفات  مكة    -مسيحة 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
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عبدهللا بن    /املداراة واملداهنة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: دراسة أتصيلية ِحسبية
 1442مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،    -مشعان القحطاين.

 م )ماجستري(. 2021هـ، 
 

وا ابملعروف  األمر  هيئة  أعضاء  تطبيق  للعالقات مدى  احلرام  املنكر ابملسجد  لنهي عن 
مكة املكرمة: املعهد    -سعد بن ساعد املالكي.اإلنسانية من منظور شرعي: دراسة ميدانية/  

 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
 

  / دراسة احتسابية تطبيقيةمسألة التشبه املمنوع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:  
مكة املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،   -سعيد بن جوير القحطاين. 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 

أنور    /املغاالة يف أسعار احتياجات احلاج الضرورية مبوسم احلج: دراسة احتسابية ميدانية
 1442املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  مكة    -بن أمحد الغامدي.

 م )ماجستري(. 2021هـ، 
 

الرايض:   -فراج بن جازي احلريب.وظيفة احلسبة يف األعمال البلدية: دراسة ميدانية تقوميية/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
املعامالت   يف  احلسبة  ضبط  وظيفة  جهات  على  تقوميية  ميدانية  دراسة  االقتصادية: 

الرايض: املعهد    -راشد بن حممد اجلاسر.املعامالت االقتصادية يف اململكة العربية السعودية/  
 هـ )ماجستري(. 1441العايل للدعوة واالحتساب، 
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 النظام اإلداري يف اإلسالم

 

للجنسية   والتشريعية  الدستورية  اإلسالمية احلماية  ابلشريعة  مقارنة  دراسة  الفلسطينية: 
 2019هـ؟،    1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عبدهللا عادل اللوح  /والتشريعات الوضعية

 م. )ماجستري(. 
 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    - .بو حليمةأحازم حممود    /العامة  يى األراضعلر  مــة ويل األلطس

 )ماجستري(.م.  2019هـ؟،  1440
 

لسن   الدستورية  اإلسالمي  :التشريعات  الضوابط  ابلفقه  مقارنة  عبدالرمحن حممد   /دراسة 
 م.  2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:   -.عبدالرمحن

 
املتنفذين من  إليه  ومن  السلطان  مظامل  الفقه    :قضاء  يف  والتطبيقات  األسس  يف  دراسة 

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار العلوم للتحقيق والنشر،  -علي الشمري.  /اإلسالمي
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /كشف الضبابة يف مسألة االستنابة
 أمحد محيد سعيد. هـ(؛ حتقيق

 م(  2020)أيلول  43نشر يف جملة آداب الفراهيدي )العراق( ع 
 )النيابة يف الوظائف( 

 
نسي واملصري ر دراسة مقارنة بني القانون الف  :املشكالت القانونية لبطاقة حتقيق الشخصية

 1442،  املكتب العريب للمعارف  القاهرة:  -.حممد هباء الدين سيد مجعة  /والفقه اإلسالمي
 م.  2021هـ، 

 
محدي    /الوالايت العامة يف الفقه اإلسالمي والقانون العاممعيار العدالة والكفاءة يف شاغلي  

 م.  2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.حلمي حممد حبيب
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 م.  2019هـ،  1440جامعة األزهر بدمنهور،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

بالل إبراهيم    /دراسة فقهية معاصرة  :ةوتطبيقاهتا املعاصر   يمام املاوردعند اإل  ةمار واإل  ة لوزار ا
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2018هـ،  1439غزة: جامعة األزهر،  -أبو جلمبو.

 
: دراســة حتلـيلـية مقارنة يف ضوء م  2018  -   2010والية اجمللس التشريعي الفلسطيين  

والشريعة   القانونية  اإلسالمية،    -.وسام حسين عطا هللا  /اإلسالميةاألنظمة  اجلامعة  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2019هـ؟،  1440

 
 النظام القضائي يف اإلسالم )عام(

 

عبدهللا بن  االستخالص يف أحكام االختصاص: دراسة فقهية عن االختصاص القضائي/  
 م.  2021هـ،   1442الرايض: دار احلضارة،  -حممد آل خنني.

 
واإلسالميا الوضعي  النظام  يف  القضاء  مقارنة:  ستقالل  مصطفى   /دراسة  عطية  محدي 

 م.  2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.عامر
 

بريدة:    -.اجلوفانأفنان بنت منصور    /دراسة فقهية مقارنة:  أقضية الشيخ صاحل اخلريصي
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة القصيم، 

 
الوضعي والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  املدين  مع  والصلح  الودية  حسني حممد   /التسوية 

 م. 2021هـ،  1442،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.بيومي الشيخ
 

سعيد   بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  الفقيه  )ت  شرح  ابخلراص  الشهري  املراكشي،  الرجراجي 
حتقيق    /هـ( على حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام البن عاصم األندلسي  1190

 م )دكتوراه(.   2021هـ،  1442أيت ملول: جامعة ابن زهر،  -عادل هلول.
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القاهرة:    -حممد مهدي َقطَناين.  /العدل يف الشريعة اإلسالمية وتطيبقاته يف الفقه اإلسالمي

 )أصله رسالة علمية(.  م. 2021هـ،  1442دار الكلمة، 
 

السعودية: دراسة   العربية  القضاء اإلداري يف اململكة  الفقهية املؤثرة يف أحكام  القواعد 
 2021هـ،    1442أهبا: جامعة امللك خالد،    -عبدهللا بن العباس احلازمي.تطبيقية مقارنة/  

 (.   م )ماجستري
 

م   2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -.عال خريي حممد  /نوازل العدالة: دراسة فقهية
 )ماجستري(. 

 
 موضوعات يف القضاء

 
وآاثرها احملتسب  احملمادي.  /أحكام شهادة  عبداهلادي  بن  املعهد    -يوسف  املكرمة:  مكة 

 )ماجستري(.م  2021هـ،   1442العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
 

: دراسة فقهية يف الوكالة على اخلصومة وأحكامها املهنية/  اإلحكام يف التوكيل على اخلصام
 . ص 718م،  2021هـ،  1442الرايض: دار احلضارة،   -. عبدهللا بن حممد آل خنني

 
إلكرتونيًّ  القضائيةاإلعالن  لألوراق  والقانون/  ا  الشريعة  بني  مقارنة  دراسة  عبدهللا حممد  : 

 ماجستري(.م ) 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -حزام.
 

قنا: جامعة    -إبراهيم حسني يوسف.  /دراسة أتصيلية فقهية مقارنة:  ثره أو   التحكيم العريف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 
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حجيته ألطراف اخلصومة وأثره يف فض املنازعات بني الشريعة  التحكيم العريف ومدى لزوم  
الوضعية والتشريعات  غابة  /اإلسالمية  أبو  عبدالعظيم  الوفاء  اإلسكندرية:    -.خالد  مكتبة 

 م. 2021هـ،  1442، القانونية
 

الوضعي والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  القاضي  سلطة  مقارنة  :تقييد  عيد    /دراسة  أمحد 
 م.  2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.الشواف

 
حتقيق هـ(؛    1305حممود بن حممد نسيب احلمزاوي )ت    /التنبيه الفائق على خلل الواثئق

  علي زوين.
الكوت، العراق:   -علي زوين.  /علم الواثئق والتوثيق يف الرتاث العريب واإلسالميطبع مع:  

 ص.  91م،  2019هـ،  1440الكوت اجلامعة، مركز البحوث والدراسات والنشر، كلية 
  

اجلنائية اجلرائم  إثبات  يف  الوراثية  البصمة  مقارنة:  دور  فقهية  هبيج    /دراسة  عبدالفتاح 
 م.  2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.العواري

 
مالءمة   على  القضائية  اإلأالرقابة  يف عمال  االستثنائية  دارة  يف:  الظروف  مقارنة   دراسة 

اإلسكندرية: مكتبة الوفاء    -أمحد السيد عبدالرمحن حممد.ي/  سالموالفقه اإل  يالقانون الوضع
  م. 2021هـ،  1442القانونية، 

وفيها امسه: أمحد السيد م،    2019هـ،    1440جامعة األزهر،    -األصل: رسالة ماجستري  
 اجلرابن. 

الرقابة القضائية على م، بعنوان "  2012وسبق نشر كتاب وعليه اسم املؤلف )مراد بدران( عام  
 ". دراسة مقارنة: ستثنائية ظل الظروف اال أعمال اإلدارة العامة يف

 
  القاهرة:   -حممد.عمرو عبدالرافع  : دراسة فقهية مقارنة/  سلطة ويل األمر يف تنظيم القضاء
 م. 2021هـ،  1442املركز القومي لإلصدارات القانونية، 
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 م. 2020هـ،  1441جامعة املنصورة،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

أمحد شوقي   /دراسة فقهية مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي  :الطلبات املقابلة
 م.  2021هـ،  1442، القانونية مكتبة الوفاء اإلسكندرية:  -.علي يوسف

 
أبو عبدهللا    /خمتصر النهاية والتمام يف معرفة الواثئق واألحكام، املعروف مبختصر املتِ يطي ة 

بريوت: دار ابن    -هـ(؛ حتقيق صحراوي حبيب خلوايت.  750حممد بن هارون الكناين )ت  
 مج.  4م،   2021هـ،  1442حزم، 

 
احلنفية وما عليه الئحة ترتيب األحكام الشرعية املصرية املرافعات الشرعية على مذهب  

هـ(؛ اعتىن بنشره رامي حممد   1342عبداحلكيم بن حممد السبكي )ت    /م  1910لسنة  
الرايحني،    -سلهب. دار  بريوت:  حسان؛  لطفي  إبراهيم  احلاج  وقفية  هـ،    1442األردن: 
 م.  2021

 م. 2001وسنة  1959سنة مقارنة بقانون أصول احملاكمات الشرعية األردين ل
 

 النظام االجتماعي يف اإلسالم

 

  -.هدى عبدالواحد جاسـم  /خالق العامة يف رؤية اجتماعية وإسـالمية وقانونيةداب واألاآل
 ص. 50م،  2018هـ،  1439بغداد: دار مشس األندلس، 

 
مؤســســة  بغداد:    -.ســباهيالحممد علي   /ســالم وعالقته ابلســياســةالعدل االجتماعي يف اإل

 ص. 120م،  2020هـ،   1441، للنشر اثئر العصامي
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 حقوق اإلنسان
 

جباً  وردها  الواجبة  احلقوق  من  والقانون    :التمكني  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  دراسة 
 م.  2021هـ،  1442، مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.عطية فتحي الفقي /الوضعي

 
العراق: دار   -.حممد حمسن  ةهب  /سالميصيل التارخيي والتشريع اإلأالتنسان بني  حقوق اإل

 ص. 144م،  2018هـ،  1439الدكتور للعلوم، 
 

 املذاهب الفقهية )الفقه املقارن( 
 

 املذاهب واآلراء الفقهية )عام(
دراسة فقهية :  تفسري الكتاب العزيز  الوجيز يف   ركتابه احملر   راء الفقهية البن عطية يف اآل

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -شيماء انصر لطفي. /مقارنة"
 

حيىي طه اآلراء الفقهية للمام ابن عطية من خالل تفسريه احملرر الوجيز: دراسة مقارنة/  
الشيخ،    -حممد طه. الشيخ: جامعة كفر  لرسالة  م )حبث مك  2020هـ،    1441كفر  مل 

 املاجستري(. 
 

املقارن الفقه  يف  الزيدي.  /أحباث  انصر  دايىل،    -قاسم  جامعة  مطبعة  هـ،    1440دايىل: 
 م.  2019

 
للشيخ علي مجع الفقهية  نقدية/  االجتهادات    -مىن حممد علي صبيح.ة: دراسة أصولية 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية، 
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حممد بن  اختالف علماء األمصار يف أحكام شرائع اإلسالم، املشهور ابختالف الفقهاء/  
هـ،   1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق أويس بن منصور.  310جرير الطربي )ت  

 مج. 2م،  2021
 

 م.  2020هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -الروقي.فهد بن صقر  /اختالف الفقهاء
 

هـ( من خالل كتابه عمدة    769االختيارات الفقهية البن النقيب املصري الشافعي )ت  
الفيوم:   -هالل حمروس إمساعيل.السالن وعدة الناسن: دراسة مقارنة بني املذاهب األربعة/  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة الفيوم، 
 

اإلسالمي الفقه  االختالف يف  ا  /أشهر مواطن  عبدالرؤوف  املؤلف،    -لزواوي.ربيع  مصر: 
 ص.  464م،  2021هـ،  1442

 
حنيفةا وأيب  الشافعي  اإلمامني  بني  اخلالف  يف  املظفر    /الصطالم  حممد  أليب  بن  منصور 

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب    -انيف بن انفع العمري.  ؛ حتقيقهـ(  498  السمعاين )ت 
 مج. 4م،  2021هـ،  1442والرسائل العلمية، 

 مج. 4م،  2021هـ،  1442الكويت: دار اخلزانة،  -ج منري.سرا  وبتحقيق
 كتاب فيه انتصار للشافعية واصطالم حلجج احلنفية يف املسائل اخلالفية الفقهية.

 
غزة: اجلامعة  -.عمر ســـعيد املصـــري /األلباين بني نظره للمذهبية وخمالفته هلا: دراســة فقهية

 )ماجستري(.م.  2019هـ؟،  1441اإلسالمية، 
 
العراق: دار الفقه واألثر،   -السامرائي.  حممد طه محدون  /راؤه الفقهيةآ مام مُحيد األعرج و اإل

 ص.  65م،  2021هـ،  1442
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الزحيلي   وهبة  الدكتور  املعاصرةـ(  ه  1436ت  )انفرادات  الفقهية  القضااي  دراسة  يف   :
صقر.حتليلية/   أبو  عبدالستار  املنوفية،  املنوفية:    -إبراهيم  م    2020هـ،    1442جامعة 

 )ماجستري(. 
 

 ".اخلالفيات"ترجيحات البيهقي يف كتابه 
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته يف جامعة األنبار ابلرمادي، 

 
التعصب املذها عند أتباع املذاهب الرئيسة يف الفقه والتوحيد من منتصف القرن الثاين  

اهلجري الثامن  القرن  اجلمال.  /اهلجري حىت هناية  دمياط،    - محدي أمحد  دمياط: جامعة 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441

 
تقدمي مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان رضي هللا عنه يف اجلملة على سائر فقهاء األمصار/  

  -هـ(؛ حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.  381حممد بن منصور بن ميمون الشريازي احلنفي )ت  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 

 
حويّل، الكويت:   -.فارس بن فاحل اخلزرجي  /رفع املالم عن الدارسني ملذاهب األئمة األعالم

 م.  2021هـ،  1442دار فارس، 
 

السمرقندي الليث  أيب  اإلمام  الشريف.  /فقه  حممد  عني مشس،   -هاشم  جامعة  القاهرة: 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441

 
 . يف جامعه (هـ 279ت )فقه اإلمام احلافظ الرتمذي 

 م، ...  2020هـ،  1441دراسة فقهية مقارنة يف جامعة سوهاج، 
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إبراهيم حممد : مجًعا ودراسة/  بن خريان(  يعل  وبأ)  يمام احلسني بن صاحل البغدادقه اإلف
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2019هـ،  1440غزة: جامعة األزهر،  -األسطل.

 
املنيا: جامعة   - مشاري سلطان املطريي.  / هـ(  212املالكي )ت  فقه اإلمام عيسى بن دينار  

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442املنيا، 
 

غزة: جامعة األزهر،  - حلمي أمحد جرادة.ة/ ا ودراسمجعً  يمام حممد بن كعب القرظفقه اإل
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1440

 
األندلسي   حزم  ابن  اإلمام  فقه  من  األربعةلطائف  ابلفقهاء  عبداحلافظ    /مقارنة  عفيف 

 م.  2021هـ؟،  1443، دار جليس الزمانعّمان:  -.الغنيمات 
 

هـ(؛   882نور الدين علي بن حممد الغزايل الشافعي )ت بعد    /مباهج األمة مبناهج األئمة
 م.   2021هـ،    1442القاهرة: دار النابغة،    -حتقيق أمحد أنور اإلبراهيم، حممد ربيع اجلُنيدي.

 
 املخالفات املالكية للمام أيب حنيفة يف كتاب "اإلشراف" للقاضي عبدالوهاب.

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته يف جامعة تكريت،  
 

املنيا: جامعة املنيا،    -آية السيد عبدالسالم.  /املذهبية بني االنتشار واالنداثر: دراسة حتليلية
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442

 
ربعة من خالل ئمة األاأل  ( هـ  513)ت    يمام ابن عقيل احلنبلخالف فيها اإل  املسائل اليت

واجلناايت واحلدوداأل  يف   " الفنون"كتابه   الشخصية  فقهية:  حوال  إبراهيم    /دراسة  صفاء 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -الدسوقي.
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ا ودراسة فقهية مقارنة ابملذاهب السنية مجعً :  "أدريال  "  محد:أمام  قال فيها اإل  املسائل اليت
 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -جوزاء بنت مرزوق العتييب.  /الثالثة

 
املنهج الفقهي للمام نظام الدين بن احلسن بن حممد النيسابوري من خالل تفسريه "غرائب  

املنيا: جامعة املنيا،    -مهدي انصر الوصايب.ب الفرقان": دراسة فقهية مقارنة/  القرآن ورغائ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442

 
خدجية مسري    /اإلسالمي الفقه    ثره يف أو   هـ(  117  )ت  ميمون بن مهران بن موسى بن وردان

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -توفيق.
 

شهاب الدين أبو املناقب حممود بن أمحد الزجناين الشافعي   /اإلقدام يف مآخذ األحكامهناية  
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل    -هـ(؛ حتقيق محود بن عبدهللا املسعر.  656)ت  

 م. 2021هـ،  1442العلمية، 
 )يف علم اخلالف، من الفقه وأصوله( 

 
الكويت: دار الظاهرية،    -.سعيد املطريف  بن  اريمش   /وقفات فقهية مع العالمة القرضاوي

 ص.  242م،  2021هـ،  1443
 

 رضي هللا عنهم  فقه الصحابة
 

تطبيقية حتليلية  دراسة  للمفاهيم:  عليهم  هللا  رضوان  الصحابة  عدانن    /إعمال  شريفة 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -املالكي.

 
  - أبو بكر بن سامل ابجنيد.فقه اإلمام علي رضي هللا عنه يف مذهب أمحد بن حنبل رمحه هللا/  

 م. 2021هـ،  1442الكويت: مربة اآلل واألصحاب، 
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الفيوم:   -.أمحد عبدالعزيز عيد  /اإلسالمي  ربعة وأثره يف الفقهاألولوايت عند اخللفاء األ  هفق
 )ماجستري(.م  2020هـ،  1442جامعة الفيوم، 

 
مقارنة/   فقهية  ودراسة  البخاري: مجًعا  الوارد يف صحيح  الصحابة  بن حممد  فقه  عبدهللا 

 م.  2021هـ،  1442؟،  -الطوالة.
 

دار بغداد:    - .حممد عبيد جاسم الكربويل  /ل رضي هللا عنهفقه الصحايب عبدهللا بن مغف  
 ص.  178م،  2021هـ،  1442املناهج، 

 
الشاذة املنسوبة للصحابة رضي هللا عنهم:  الفوائد   الفقهية  املستطابة يف توجيه األقوال 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -رمضان عبداملفيد أمحد. /مجًعا ودراسة
 

: دراسة مقارنة/ منني علي بن أيب طالب وأثرها يف استنباط األحكام الفقهيةؤ مروايت أمري امل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -حممد حسن علي داود.

 
شفاء ذايب عبيد    /دراسة فقهية مقارنة  :مروايت عائشة بنت طلحة الفقهية يف كتب السنة

م،   2021هـ،    1442العراق: مؤسسة انشرون،    -.نور سعود ومسي السامرائي،  السامرائي
 ص. 212

 
الصحايب بلفظ "أمران بكذا" و"هنينا عن كذا": مجًعا املسائل الفقهية املستخرجة من رواية 

م   2021هـ،    1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -علي الغامدي.بن  عمر    /ودراسة
 )ماجستري(.  

 
 / دراسة فقهية مقارنة:  راء الصحابيني زيد بن اثبت وعبدهللا بن عباس آ موازنة فقهية بني  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439ر، الزقازيق: جامعة األزه -هاجر حممد جنيب.
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 الفقه احلنفي:

 
 الكتب القدمية

 -حتقيق حممد عبدالفتاح إمساعيل.  هـ(؛  792علي بن علي بن أيب العز احلنفي )ت  االت ِباع/  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مركز تبصري، 

 )رد فيه على رسالة رجح فيها صاحبها تقليد مذهب أيب حنيفة( 
 

هـ(؛ حتقيق ذكوان   683)ت    بن مودود املوصلي   عبدهللا بن حممود  / لتعليل املختاراالختيار  
 م. 2021هـ،  1442دمشق؛ تركيا: دار حتقيق الكتاب،   -إمساعيل غبيس.

 هـ(. 879ومعه: التعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار/ قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت  
 

هـ(؛ حتقيق فيض أمحد   855الدين حممود بن أمحد العيين )ت  بدر    /البناية يف شرح اهلداية
 مج. 16م،  2021هـ،  1442بيشاور: املكتبة احلقانية،  -امللتاين.

 
أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار

]العراق[:   -. يوب حممدمشتاق أ،  محيد عبداللطيف جاسمهـ(؛ حتقيق    1190احلنفي )ت  
 ص. 315م،  2020هـ،  1441مؤسسة انشرون، 

 من فصل الشروع يف الصالة إىل ابب اإلمامة. 
 

أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار
)ت   حتقيق    1190احلنفي  جاسمهـ(؛  عبداللطيف  مبدر. محيد  جمبل  زينب  ]العراق[:   -، 

 ص. 298م،  2020هـ،  1441مؤسسة انشرون، 
 من ابب اإلمامة إىل ابب الوتر والنوافل.
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هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية   539عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي )ت  حتفة الفقهاء/  
 مج  3م،  2021هـ،   1442إستانبول: دار السمان،  -بدار السمان.

 
  1224هبة هللا حممد بن حممد التاجي احلنفي )ت  النظائر/  التحقيق الباهر شرح األشباه و 

 مج.  8م،   2021هـ،  1443إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حتقيق أسامة بن حممد شيخ.
 )األصل البن جنيم املصري(

 
  428أمحد بن حممد القدوري )ت    /التقريب يف مسائل اخلالف بني األصحاب مع أدلتها

 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -.هـ(؛ حتقيق حممد ايسر شاهني
 

مشس الدين أمحد بن عبدهللا احملبويب، صدر الشريعة األول  تلقيح العقول إىل فروق املنقول/  
هـ،   1442كابل: كتبخانة رشيدية،    -هـ(؛ حتقيق عبداهلادي ِسري حممد شريزاد.  630)ت  

 م.  2021
 )الفروق الفقهية يف الفقه احلنفي(

 
  ستاين هُ القُ   اخلراساينالدين  مشس الدين حممد بن حسام  ع الرموز: شرح خمتصر الوقاية/  جام
 م؟ 2018هـ،  1440عّمان: دار الرنيم،  - حتقيق ميكائيل رشيد الزيباري.هـ(؛  950)ت 

 من بداية كتاب الوقف إىل كتاب املفقود.
 ، فقه حنفي(يف شرح خمتصر الوقاية)جامع رموز الرواية 

 
يوسف بن عمر الكادوري )ت    /يف شرح خمتصر القدوريواملشكالت  جامع املضمرات  

 هـ(. 832
 م، ...  2018هـ،  1439حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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أبو بكر بن علي احلداد )ت اجلوهرة النرية: شرح ملختصر اإلمام القدوري يف الفقه احلنفي/  
 مج. 6م،   2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 800

 
هــــــ(؛ حتقيق  891يعقوب بن خضر بن جالل الدين الرومي )ت حاشية على شرح الوقاية/  

 عبداحلميد إمساعيل حممد.
 دراسة وحتقيق مسائل الصيام واالعتكاف.

 .580 - 537هـ( ص  1442)رجب  47نشر يف جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 

 .أنور فرحان احللبوسي؛ حتقيق  (ـه  746ت  )حسني بن حممد السمنقاين احلنفي    /خزانة املفتني
 . من بداية الكتاب إىل هناية فصل الوضوءحتقيق 

 . 104-63 م( ص 2020) 24ع   1، اجلامعة العراقية، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

  1055)ت    الروميبن قصاب زاده  حممد بن إبراهيم    /حبرخليج البحار يف شرح ملتقى األ
دار ابن كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت:      - ابلعراق.حتقيق جمموعة من كلية اإلمام األعظم  هـ(؛  
 مج.  5م،   2021هـ،  1442، حزم

 
هـ(؛    1225أليب العياش عبدالعلي بن نظام الدين اللكهنوي املدراسي )ت    / رسائل األركان

بريوت: دار   -جلنة من الباحثني من املركز العلمي للبحوث والدراسات اإلسالمية ابهلند.  حتقيق
 ص. 824م،  2021هـ،  1442الكتب العلمية، 

 
 1055صاحل بن حممد التمراتشي احلنفي )ت    /شباه والنظائرزواهر اجلواهر النظائر على األ

أ حتقيق  السامرائيهـ(؛  خضري  انشر محد  مؤسسة  ]العراق[:  م،   2020هـ،    1441ون،  . 
 ص.416
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انتخبه صدر الدين سليمان بن    / هـ(  189الزايدات للمام حممد بن احلسن الشيباين )ت  
إستانبول: دار السّمان،    -هـ(؛ حتقيق حممد أنس أمتاز السباعي.  677وهب األذرعي )ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

بكر   أليب  /رمحه هللا  يب حنيفةأمام  اإلسراج الظالم وبدر التمام شرح منظومة اهلاملي يف فقه  
  ؛ حتقيق عمر علي حسني.هـ( 800 )ت  حممد بن علي احلدادي الزبيدي

 .ابب صالة الكسوفدراسة وحتقيق 
 .414-381 م( ص 2019) 1ج 30ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
الدين    شرح اإلسفراعصام  بن عربشاه  بن حممد  أوائل  هـ( على    951يين )ت  يإبرهيم 

 اهلداية. 
 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة سامراء، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق بدر    801عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك احلنفي )ت    /شرح الوقاية

 مج. 4م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -بن انصر السبيعي.
 هـ. 1439جامعة القصيم،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
اهلداية الرواية يف مسائل  الشهري   /شرح وقاية  القوجوي،  الدين حممد بن مصطفى  مصلح 

 هـ(. 951بشيخ زاده )ت 
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة تكريت،  

 
اهلداية شرح  يف  )ت    /الغاية  السروجي  إبراهيم  بن  من   710أمحد  جمموعة  حتقيق  هـ(؛ 

م،    2021هـ،    1442نفيس الكتب والرسائل العلمية،    الكويت: أسفار لنشر  -الباحثني.
 مج. 14
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حتقيق   ـ(؛ ه  619)ت  بكر حممد بن أمحد بن عمر البخاري    و ظهري الدين أب  /الفتاوى الظهريية
 رائد كرمي مهيدي. 

 . يف مالقاة امللوك :الفصل اخلامس دراسة وحتقيق
 م(.   2020) 62نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية )العراق( ع 

 
؛ حتقيق هـ(  710النسفي )ت  عبدهللا بن أمحد  أليب الربكات    /يف الفقه احلنفي  كنز الدقائق

 ص. 826م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -سائد بكداش.
 

بعناية بسام عبدالوهاب    /ذهب احلنفياجمللة: جملة األحكام العدلية: فقه املعامالت يف امل
 ص. 592م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -.2ط -اجلايب.

 معها: قرار حقوق العائلة يف النكاح املدين والطالق: النكاح، االفرتاق.
 

رضي الدين وبرهان اإلسالم حممد بن حممد السرخسي    /احمليط الرضوي يف فروع الفقه احلنفي
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ ضبطه واعتىن به عبداحلفيظ حممد علي بيضون.  571)ت  

 مج. 9م،  2021هـ،  1442
 

للفتوى النعمان  املختار  أيب حنيفة  األعظم  اإلمام  بن    /على مذهب  الفضل عبدهللا  أليب 
 1442القاهرة: دار السالم،    -.؛ حتقيق سائد بكداشهـ(  683املوصلي )ت  بن مودود  حممود  

  ص. 560م،  2021هـ، 
 

  827مشس الدين حممد بن عبدهللا الدِّيري املقدسي )ت    / املسائل الشريفة يف أدلة أيب حنيفة
 2021هـ،    1442مانشسرت: مكتبة قاسم العلوم،    -هـ(؛ اعتىن به حممد عمار سليم املدين.

 مج.  3م، 
 

 . هـ( 562 الكردري )ت  بن لقمان عبدالغفور /املفيد واملزيد يف شرح التجريد



122 
 

   م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )شرح لكتاب التجريد للكرماين يف الفقه احلنفي( 

 
عابدين )ت حممد أمني بن عمر بن    /مقدمة حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار

القاهرة: دار الصاحل،    -هـ(؛ حتقيق حممد مصعب، حممد حبان بك، مصباح اإلسالم.  1252
 م. 2021هـ،  1442

 
 هـ(677صدر الدين سليمان بن وهيب األذرعي )ت    املنتخب السليماين يف الفقه النعماين/

 م، ...  2020هـ؟،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 

 (؛ حتقيق هـ  1121ت  م الدين بن خري الدين الرملي )جن  /فكار على منح الغفارنتائج األ
م،    2020هـ،    1441]العراق[: مؤسسة انشرون،    -ف.نور نعمان يوس  ،ايسر عدانن حسن

 ص. 322
 من ابب طالق غري املدخول هبا إىل ابب اإلقالة. 

 ( بصارشرح تنوير األ)... 
 

عالء الدين حممد بن حممد أمني بن عابدين )ت  /بتدائيةاهلدية العالئية لتالميذ املكاتب اال
 ص   352م،    2021هـ،    1442بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق ماجد احلموي.  1306

 
 هـ(. 677صدر الدين سليمان بن وهيب األذرعي )ت  /الوجيز اجلامع ملسائل اجلامع

 ... م،  2020هـ؟،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 )شرح للجامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين يف الفقه احلنفي(
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 الكتب احلديثة 
العبادات واملعامالت   مام مالن يف روايته ملوطأ اإل  يف   مام حممد بن احلسن الشيباينراء اإلآ 
األأو  فقهية:  سرةحكام  األزهر،    -أمينة حممد مسعد.  /دراسة  هـ،   1441القاهرة: جامعة 

 )ماجستري(.م  2020
  

 189 )ت  عبدهللا حممد بن احلسن الشيباين  أيبمام احلافظ اجملتهد  االختيارات الفقهية لل 
  .املعروف ابملبسوط ،صلمن كتاب األ (هـ

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

 .ترتيب الشرائع  كتاب بدائع الصنائع يف   يف  ينمام الكاسااالختيارات الفقهية لل 
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
)ت  الساعايت  البن  البحرين  جممع  شرح  خالل كتاب  من  األصول  على  الفروع  ختريج 

 هـ(. 694
 م، ... 2021هـ،  1442مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
  " حنيفة  أيبمام  حتقيق بعض مسائل اإل  الغرة املنيفة يف "صول من كتاب  الفروع على األختريج  

 -راوية سعد اجلزار.أصولية/  دراسة  (:  هـ  733)ت    ياحلنف  يلسراج الدين عمر الغزنو 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة األزهر، 

 
أصغر   /عن صلة الفقه احلنفي ابحلديث النبوي دراسة: جامع الرتمذي واملذهب احلنفي

 مج. 12م،  2021هـ،  1442كراتشي: مكتبة رابنية،   -هـ(. 1439)ت علي الرابين 
 

  -. خالد أمحد النورستاين  /عرض ونقد :شبهات املستشرقني حول اإلمام أيب حنيفة ومذهبه
 )دكتوراه(.م  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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هـــــــ،   1442العراق: مؤسسة انشرون،   -.ايسني علي مهدي البدري /شرح خمتصر القدوري

 م.  2021
 .دراسة وحتليل :من كتاب اللعان إىل كتاب الفرائض

 
ديوبند:    -.2ط   -أبو الكالم شفيق القامسي املظاهري.  /حممود النظائر شرح األشباه والنظائر

 ص )للفن األول(.  788م،  2020هـ،  1442املكتبة اليوسفية، 
 األشباه والنظائر البن جنيم. 

 هـ. 27/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 1441دمشق: دار الفكر،    -.9ط  -حممد ماجد عرت.املفصل يف الفقه احلنفي: العبادات/  
 ص. 512م،  2020هـ، 

 
العراق: مؤسسة انشرون،   - البدري.ايسني علي مهدي  / منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك

 ص.  262م،  2021هـ،  1442
 

 الفقه املالكي:
 

 الكتب القدمية
أجوبة اإلمام العالمة قاضي اجلماعة أيب مهدي عيسى بن عبدالرمحن السكتاين الرجراجي  

هـ؟،    1443أكادير: اجمللس العلمي احمللي،    -حتقيق حممد مجيل مبارك.هـ(/    1062)ت  
 مج. 3م،  2021

 ( واملوجزة ،والصغرى ،جوبة الكربى)ثالثة كتب: األ
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  1231]ت    وات الشفشاوين احلسين العلميأجوبة الشيخ احلوات: سليمان بن حممد احل
  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:   -هـ[/ حتقيق احممد رمحاين ]حممد بن عبدالكرمي رمحاين[.

 م.  2021هـ،  1442، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(
 

هـ(؛   402أليب جعفر أمحد بن نصر الداودي املالكي )ت    /األسئلة واألجوبة )يف الفقه(
بن حممد ابهي. اليمان، ايسني  بن حممد  للنشر،    -حتقيق عبداجلبار  األصالة  اجلزائر: شركة 

 م.  2021هـ،  1442
 

ابن سهل السهل يف اختصار أحكام  الطالب   /اقتضاب  بن أيب علي  أليب عمران موسى 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -.اسة وحتقيق أمحد القضاويدر   ؛هـ(  714)ت    الزانيت املراكشي

 ص. 528
 هـ.  1438األصل: رسالة ماجستري، كلية اآلداب ابلناظور، املغرب، 

 )أحكام ابن سهل، أو نوازله( 
 

حممد حيىي بن حممد املختار بن الطالب الواليت )ت إيصال السالن إىل أصول اإلمام مالن/  
 2021هـ،    1442،  مكتبة آفاق  الكويت:  -ايسر بن عجيل النشمي.هـ(؛ حتقيق    1330

 ص.  376م، 
 

العبادات واملعامالت واملرياث حممد حممد    / دليل السالن ملذهب اإلمام مالن يف مجيع 
املالكي األزهري )ت   بريوت: دار    -حممود عبدالصادق احلساين.هـ(؛ حتقيق    1343سعد 

 م. 2021هـ،  1442الرايحني، 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد    357أليب بكر حممد بن عبدهللا األهبري املالكي )ت    /شرح املختصر الكبري 
 مج. 4م،  2021هـ،  1442ديب: مجية دار الرب،  -عبدهللا حسن.
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 1232حممد بن حممد األمري الكبري )  /أبفعال العبادالكوكب املنري، أو حتفة املريد فيما يتعلق  
 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق أنيس سامل.

 خمتصر يف الفقه املالكي.
 

ملرشد املعني على الضروري من  اب  املسماة  نظومةاملخمتصر الدر الثمني واملورد املعني على  
  - .هـ(؛ اعتىن به رابح زروايت  1072)ت    الشهري مبيارة   ،حممد بن أمحد الفاسيعلوم الدين/  

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 
 

هـ(؛ عن عبدالرمحن بن القاسم العتقي    240رواية سحنون بن سعيد التنوخي )ت    /املدونة
 هـ(. 179األصبحي )ت  هـ(؛ عن مالك بن أنس 191)ت 

 م، ...  2020هـ،  1441أيت ملول،  -حتقيقه يف كلية الشريعة جبامعة ابن زهر 
 

 .املسائل الفقهية االفرتاضية عند املالكية يف املدونة الكبى
 م، ...  2020هـ،  1441دراسة جوانب منها يف جامعة طنطا، 

 
أليب العباس أمحد بن    /إفريقية واألندلس واملغربملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى  ا

 . هـ( 914حيىي الونشريسي )ت 
 م، ... 2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة الفيوم، 

 
املستزيد والراغب  املستفيد  للطالب  الرسالة  على  الرجراجي   /املفيد  يعقوب  بن  يوسف 

بعد   الدرقاوي.  722الواصلي )ت  أمحد  بن  احلبيب  ابن حزم،  بريو   -هـ(؛ حتيقيق  دار  ت: 
 مج. 4م،  2021هـ،  1442

 
الرندية )ت   /النوازل  الرندي  القادر  عبد  بن  هاليل.  1290  عمر  عبداحلق  حتقيق   -هـ(؛ 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442مراكش: جامعة القاضي عياض، 
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أكادير: اجمللس   -حتقيق احلسن بن سعيد أشفري.  /هـ(  256نوازل حممد بن سحنون )ت  

 م.  2021هـ،   1442العلمي احمللي، 
 

 الكتب احلديثة 
 آراء اإلمام مالن بن أنس الفقهية الواردة يف كتاب املوطأ. 

 م، ...  2019هـ،  1440دراسة فقهية مقارنة جبامعة األزهر يف غزة، 
 
لل ا الفقهية  عل  أيب  مامالختيارات  الرجراج  ياحلسن  سعيد  )ت بن    ( هـ   633بعد    ي 

شرح   يف مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل  :  من كتاب  وارتباطها ابلقضااي العصرية
 .املدونة وحل مشكالته

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

بن   للشيخ خليل  الفقهية  اجلندإاالختيارات  كتابه    يف   هـ(  776)ت    ياملالك  يسحاق 
 .البن احلاجب يالتوضيح شرح املختصر الفرع

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

 -ايسر عجيل النشمي.من خالل ِعقد اجلواهر الثمينة/  أسباب اخلالف يف املذهب املالكي  
 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار املرقاة، 

 
 .التوضيح  ابن احلاجب من خالل كتابهمام مام خليل على اإلاستدراكات اإل

 م، ... 2018هـ،  1439دراسة فقهية مقارنة يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  /تبيني الطريق إىل درجة التبصر من خالل ذكر أدلة الفروع اليت أتى هبا خليل يف املختصر
 م.  2021هـ،  1442الدار البيضاء: دار املذهب،  -أتليف عثمان بن أمحد أيب املعايل.
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هـ(/    972يف نوازل أيب عيسى مهدي الُغبيين املالكي )ت  ختريج الفروع على األصول  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -متعب خالد العتييب.
 

:  اا وترتيبً مجعً   : سورة املائدة:  حكام القرآنأندلسي الفقهية يف كتابه  ترجيحات ابن الفرس األ
علي.  /مقارنةدراسة   حسني  األنبار،    -اثمر  جامعة  م   2021هـ،    1442الرمادي: 

 )ماجستري(. 
 

املالكي املذهب  الفقهية يف  واألقوال  الرواايت  اختالف  نظرية أتصيلية/  ظاهرة  دراسة   :
ص )أصله رسالة    88م،    2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -احلسان بوقدون.

 جامعية(. 
 

الفاروق فتاوى   الرحايل  العالمة  املعيار    /ورسائل  الدين  عز  حممد  وتعليق  وترتيب  مجع 
 .1م، جـ 2021هـ،  1442مراكش: اجملالس العلمية احمللية،  -اإلدريسي.

 
دراسة فقهية يف ضوء املنهج املقارن/    هـ(:   352فقه اإلمام أيب العباس اإِلبـْيخاين املالكي )ت

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442معة املنيا، املنيا: جا -انصر خالد العازمي.
 

املالكية: مجًعا ودراسة/   عند  والعادة  العرف  املبنية على حتكيم  بوكوم. املسائل    - احلسن 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
القاهرة: دار   -عبداحلميد الروقي.  /عند اإلمام مالن  مقتضيات العدول عن خب الواحد

 م.  2021هـ،  1442اخلزانة األزهرية، 
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هـ(؛ حتقيق   1352عبدالصمد بن التهامي كنون )ت  مورد الشارعني يف قراءة املرشد املعني/  
 م. 2021هـ،  1442املغرب: مؤسسة الرسالة انشرون،   -عبدالعايل عيادو.

 هـ( 1014الدين، البن عاشر، ت )املرشد املعني على الضروري من علوم 
 

املفازة جبمع نوازل اتزة الوسيط: طلب  العصر  بتازة خالل هناية  الفقهية  تقدمي    / النوازل 
 م؟ 2021هـ،  1442اتزة، املغرب: مجاعة اتزة، حنو  -ومجع وتصنيف عثمان سال.

 
يت: دار  الكو   -أمحدو بدو اشريف املختار الشنقيطي.  /الواضح املبني شرح املرشد املعني

 م. 2021هـ،  1442الظاهرية، 
 ، يف العبادات والسلوك( شرح ملنت ابن عاشر )
 

 الفقه الشافعي: 
 

 الكتب القدمية
سراج الدين عمر بن موسى بن احلمصي اخلزرجي )ت اإلرشاد من املرشد إىل رب العباد/  

  1442مسلم،  املدينة املنورة: دار اإلمام    -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.  861
 م.  2021هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد    926زكراي بن حممد ألنصاري )ت    / أسىن املطالب شرح روض الطالب

 مج. 9م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد اتمر.
 هـ(. 957ومعه: حاشية الشيخ أيب العباس بن أمحد الرملي الكبري )ت 

 
 977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت  اإلقناع يف حل  ألفاظ أيب شجاع/  

 مج. 3م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار أنوار األزهر،   - حتقيق سعيد املندوه.هـ(؛ 
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 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -وبتحقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود.
 مج. 2م،  2021هـ، 

 
 هـ(.  631أليب داود سليمان بن مظفر اجليلي )ت اإلكمال يف مذهب الشافعي/ 

دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية العاملية التابعة جلامعة التضامن الفرنسية العربية ابلنيجر،  
 م، ...  2021هـ،  1442مكتب القاهرة، 

 
األنوار يف شرح غاية االختصار خمت اقتباس  ويل صر كفاية األخيار/  التماس األسرار من 

 ، رايض منسي العيسىهـ(؛ حتقيق    889الدين أبو زرعة أمحد بن حممد البارنباري الشافعي )
 ص.   424م،    2021هـ،    1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.عبدالرمحن حممد الدخيل

 
سعيد بن حممد ابعشن )ت   /بشرى الكرمي شرح مسائل التعليم: شرح املقدمة احلضرمية

 م.  2021هـ،   1442دمشق: مؤسسة الرسالة،  - هـ(؛ حتقيق عماد حيدر الطيار. 1270
 

زكراي بن حممد األنصاري  حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي/  
 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق صالح بن حممد بن عويضة.   926)ت  
 ص. 312م،  2021هـ، 
 

للغزايل الوجيز  والصغري على كتاب  الكبري  الشرحني  بن حممد    /التذنيب على  عبدالكرمي 
مصر: جممع البحرين للبحث العلمي    -هـ(؛ حتقيق نشأت كمال املصري.   623الرافعي )ت  

 م؟  2021هـ،  1442وحتقيق الرتاث، 
 

اللباب/   العراتنقيح  هـ(؛ حتقيق حممد حسني   826قي )ت  أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار ابن عفان؛ الرايض: دار ابن القيم،  -الدمياطي.

 وبذيله له: الدقائق على تنقيح اللباب. 



131 
 

 
املنهاج/   بعد  احلاشية على  الشافعي )ت  املتبويل  هـ(؛ حتقيق عادل    886حممد بن عثمان 

 م.  2021هـ،   1442الكويت: دار فارس،  -السيد اثبت طه.
 

الطالب تنبيه  الثاقب يف شرح  النجم  التنبيه، املسمى  بن أمحد    /شرح  الدين حممد  مشس 
هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق    977اخلطيب الشربيين )ت  

 مج. 10م،  2021هـ،  1442جدة: دار املنهاج،  -العلمي.
 ق الشريازي، يف الفقه الشافعي()التنبيه، لإلمام أيب إسحا

 
عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت   /هـ(  935شرح املختصر الكبري للغازي الُغُموقي )ت  

 م.  2021هـ،   1442القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق أمحد شوقي السعيد. 1227
 )عقيدة وفقه وسلوك(

 
هـ(؛   1004د الرملي )ت  حممد بن أمحمشس الدين  شرح زبد ابن رسالن/  يف  غاية البيان  

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،   -حتقيق عادل السيد اثبت طه.
 

مشس الدين حممد بن أمحد الرملي   /الفوائد املرضية شرح املختصر اللطيف لبافضل احلضرمي
لبيب جنيب عبدهللا.  1004)ت   الضياء،    - هـ(؛ حتقيق  دار  الكويت:  هـ،   1442حويل، 

  م. 2021
 
بكر بن حممد    و قي الدين أبت  /شرح منت أيب شجاع   غاية االختصار  فاية األخيار يف حل  ك

 1441عّمان: دار الفكر،    -.3ط  -فؤاد عرفات.هـ(؛ حتقيق    829)ت   بن عبداملؤمن احِلصين
 ص. 640م،  2020هـ، 
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 الشافعي  األصبهاينأليب شجاع أمحد بن احلسني    /يف الفقه الشافعي  منت الغاية والتقريب
بريوت: دار ابن حزم،    -ط، جديدة مزيدة ومنقحة.  -حتقيق ماجد احلموي.  هـ(؛  593)ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

هـ(؛    8فخر الدين احلسني بن عبدهللا الفاروثي )ق  املعتمد يف الفقه يف املذهب الشافعي/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442جامعة املنيا،   املنيا: -حتقيق عبدالعزيز عبداللطيف اجلسار.

 
مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت    /مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

على أصل خطِّي   بلةجديدة مزيدة مصحَّحة ومقاط،    -عبدالرزاق النجم.  هـ(؛ حتقيق  977
 مج. 8م؟،  2021هـ،  1442دمشق: دار الفيحاء،  -.وطبعة البايب احلليب

 
الشافعية/   السادة  فقه  يف  احلضرمية  احلضرمي  املقدمة  ابفضل  عبدالرمحن  بن  عبدهللا 

هـ،   1441املنصورة: دار الغد اجلديد،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا املنشاوي.  918)ت   الشافعي
 م.  2020

 
 - هـ(؛ حتقيق مجال موحيب.  264أليب إيراهيم إمساعيل بن حيىي املزين )ت    /من فتاوى املزين

 ص.  72م،  2021هـ،  1442دار الكتب العلمية،  بريوت:
 

الشافعي الفقه  األكراد يف  السروآابدي )ت    /منقول  هـ(؛ حتقيق حممد   1325عبدالعظيم 
 مج.  2م،  2021هـ؟،  1443إيران: دار إحسان،  -رسول أبو احملمدي.

 
مزيدة  ط، جديدة    -حتقيق ماجد احلموي.  هـ(؛  676حيىي بن شرف النووي )ت    /املنهاج

 مج.  2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -ومنقحة.
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هـ(؛ حتقيق حممد   676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت    / وعمدة املفتني  منهاج الطالبني 
 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -مصطفى الزحيلي.

 
  977ب الشربيين )ت  مشس الدين حممد بن أمحد اخلطي  / النجم الثاقب يف شرح تنبيه الطالب 

 1442داغستان: مكتبة الشام؛ الكويت: دار الضياء،    -هـ(؛ حتقيق سيد شلتوت الشافعي.
 مج. 6م،  2021هـ، 

 وهو شرح التنبيه لإلمام أيب إسحاق الشريازي.
 

هـ(؛ حتقيق   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت    /الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة،  -شدي.يوسف عبداحلميد املر 

 
 الكتب احلديثة 

 
الشافعي شجاع  أليب  والتقريب  الغاية  بشرح  األريب  املعاطي   /إحتاف  أيب  بن  الشرباوي 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الرايدة،  -املصري.
 

 (. هـ  829 ت) يالشافع الدين احلصين يبكر تق أيبمام االختيارات الفقهية لل 
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابإلسكندرية، 

 
منيسوات،    -قتيبة عبداجلليل العزي.أدلة كتاب "حترير تنقيح اللباب" من الكتاب والسنة/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442أمريكا: اجلامعة اإلسالمية، 
 )الكتاب األصل يف الفقه الشافعي( 

 
من كالم   يعتمد  ملا  املتأخرينالتبيني  اخلطيب.  /الشافعية  عبدهللا  بن  دار    -فيصل  عّمان: 

 م. 2021هـ؟،  1443الفتح، 
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 ومعه له:
 إحتاف احملتاج جبواهر ألفاظ خطبة املنهاج. 

 امليسَّر يف التعريف ابملذهب الشافعي.
 

: دراسة أصولية فقهية  للمام الرملي  " هناية احملتاج"ختريج الفروع على األصول يف كتاب  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441أسيوط: جامعة أسيوط،  -فهمي علي عبيدون.ة/ مقارن

 
ختريج الفروع على األصول من كتاب اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيين:  

م. )أصله رسالة    2021هـ،    1442عّمان: دار العال،    -أمحد سعد جاويش.  /مجًعا ودراسة
 ماجستري(.

 
املنيا: جامعة    -مهدي فهد العجمي.صول من كتاب األم  للشافعي/  ختريج الفروع على األ

 م )دكتوراه(.   2020هـ،  1442املنيا، 
 

زبدة الفقه الشافعي على القول املعتمد مع بيان اختالف ابن حجر والرملي والتعويل على  
  2021هـ،    1442بريوت: دار ابن حزم،    -ماجد احلموي.  /املذاهب األخرى عند احلرج

 ص.  610ص،  422م، 
 

أماله حسام لطفي السكندري؛ رتبه وهذبه عثمان زامل شرح عمدة السالن وعدة الناسن/  
 م.  2021هـ،  1442؟،  -الندى.

هـ،   769شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ بن النقيب املصري، ت    /عمدة السالك وعدة الناسك )
 يف الفقه الشافعي( 
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مام ابن السبكي يف كتابه  الفقهية اخلاصة اليت ذكرها اإلالضوابط الفقهية املسماة القواعد  
 -حممد خاشع عبدالرزاق.  /تطبيقات فقهية مقارنة  : املناكحات والدعاوى  : شباه والنظائراأل

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار، 
 

 علي زين العابدين احلسيين زايد. /املقدمة الوفية يف فقه الشافعية
 م.  2021هـ،  1442عّمان: دار النور املبني،   -كتابه: األزهرايت.ضمن  

 
 الفقه احلنبلي: 

 
 الكتب القدمية

أليب  اجلامع الصغري على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل رضي هللا عنه/  
جدة:    -هـ(؛ حتقيق أمحد بن موسى السهلي.  458يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي )ت  

 مج. 2م،  2021هـ،  1442ر املنهاج، دا
 هـ.  1407جامعة اإلمام،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
أمحد بن    /حاشية ابن عوض على دليل الطالب لنيل املآرب، املسماة فتح وه اب املآرب

، 2ط  -هـ(؛ حتقيق فيصل يوسف العلي.  1180أمحد بن عوض املقدسي احلنبلي )ت بعد  
 1442الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،  -حة.مزيدة مع منت الدليل ومصح

   .م 2021، هـ
 

هـ(؛ قدم   968موسى بن أمحد احلجاوي احلنبلي )ت  حاشية اإلقناع: غريب لغة اإلقناع/  
 م.  2021هـ،  1442الكويت: ركائز للنشر،  -هلا وأعاد بناءها إبراهيم بن ثواب السَُّلمي.

 
املكتب هـ(؛ حتقيق    1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  دليل الطالب لنيل املطالب/  

 م.  2021هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -العلمي بدار ابن عباس.
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  - هـ(؛ حتقيق حممد بن عبده الربعي.  363عبدالعزيز بن جعفر غالم اخلاّلل )ت  زاد املسافر/  

 )أصله رسالة دكتوراه(.   .مج 3م،  2021هـ،  1443اء، مكة املكرمة: دار طيبة اخلضر 
 

املنتهى لشرح  النهى  أويل  دقائق  اإلرادات:  منتهى  البهويت )ت   /شرح  يونس  بن  منصور 
دمشق: مؤسسة   - ط، متميزة حبلة جديدة.  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي.  1051

 مج.  7م،  2021هـ،  1442الرسالة، 
 

 هـ(؛ حتقيق  884برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي )ت  ع/  املبدع شرح املقن
اليتامى.  العيدان، أنس بن عادل  املشيقح، عبدالعزيز بن عدانن  الكويت:    -خالد بن علي 

 مج. 10م،  2021هـ،  1442ركائز للنشر، 
 

هـ(؛    1097عثمان بن أمحد بن قائد النجدي )ت    / هداية الراغب لشرح عمدة الطالب
  1443الكويت: ركائز للنشر،    -حتقيق عبدالعزيز بن عدانن العيدان، أنس بن عادل اليتامى.

 م.  2021هـ، 
 مع حواش وتقريرات للمؤلف وللسفاريين وأمحد البعلي وآخرين. 

 
 الكتب احلديثة 

القاهرة:  -عزة صــــالح الدين العديل. /ســـرة واحلدودفقه األ يف   يمام اخلرقراء الفقهية لل اآل
 م )دكتوراه(. 2019هـ،   1440جامعة األزهر، 

 
الكويت:    -ايسر عجيل النشمي. أثر اجملاز يف فقه القرآن والسنة: املذهب احلنبلي منوذًجا/  

 م. 2021هـ،  1442دار املرقاة، 
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تطبيقية/   احلنبلي: دراسة أتصيلية  املذهب  الشرعية يف أصول  املقاصد  مراعاة  حممد  أثر 
 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2021هـ،  1442الكويت: جامعة الكويت،  -عوض العنزي.

 
 ".املمتع يف شرح املقنع"اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان التنوخي يف كتابه 

 م، ... 2020هـ،  1442األنبار،  يف جامعة دراسة فقهية مقارنة
 

الكويت: لطائف لنشر    -فايز بن أمحد حابس.  /أسباب اختالف الرواية عن اإلمام أمحد
 م.  2021هـ،  1443الكتب: غراس للنشر، 

 
 االستثناءات الفقهية عند احلنابلة. 

 م، ... 2021هـ،  1442مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 بيانه يف العبادات، وهذا دراسته يف املعامالت. سبق

 
يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حممد بن حنبل/  خروية  قوال املرضية لنيل املطالب األاأل

الكويت: غراس    -هـ(؛ اعتىن به تركي حممد حامد النصر.  1361حممد بن سبع الذهيب )ت  
 م. )اقتصر فيه على العبادات(. 2017هـ،  1438للنشر، 

السبيعي.و  حممد  بن  محود  اجلديد،    -بتحقيق  الغد  دار  م،   2020هـ،    1441املنصورة: 
 ص.450

 هـ!( 1361حىت  1338)ووفاة املؤلف خمتلف فيه، من بعد 
 

الفروقات/   من  والدليل  والزاد  العمدة  يف  ملا  الزاحم، مجادى  التتبعات  إبراهيم  بن  عبدهللا 
 إلكرتونية(. ص )نسخة  22م،  2021هـ،  1442اآلخرة 
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هـ(: دراسة أصولية    513ختريج الفروع على األصول عند اإلمام ابن عقيل احلنبلي )ت  
 1442الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  الرايض: الرتاث    -شوق عويس نوير.   /تطبيقية

 )أصله رسالة جامعية(.  م. 2021هـ، 
 

  - .إمساعيل بن حممد األمحري  /والتقاسيم واألدلةابألسئلة واألجوبة    تسهيل الروض املربع 
   مج. 3م،  2021هـ،  1442، دار الصميعيالرايض: 

 
حممد بن سعيد    / تقريرات وزايدات على حاشية اللبدي على نيل املآرب شرح دليل الطالب

الكويت: لطائف    -هـ(؛ حتقيق عمار بن سعيد بن طوق املّري.  1388بن غّباش املّري )ت  
 م.  2021هـ،  1442نفائس الكتب والرسائل العلمية، لنشر 

 
 -.3ط  -عبدهللا بن منصور الغفيلي، سلطان بن انصر الناصر.  /شرح أخصر املختصرات

 مج.   2م،  2021هـ؟،  1442الرايض: دار احلضارة، 
 

سعدي/   البن  الدين  يف  الفقه  وتوضيح  السالكني  منهج  منصور شرح  بن  عبدهللا  إعداد 
 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -الغفيلي.

 
الفقهية دراسة نظرية تطبيقية    :مفهومها وضابطها وأثرها يف املذهب  :الغرابة يف األقوال 

 1442كرمة: جامعة أم القرى،  مكة امل  -.حممد املطرييبن  مشاري    /على املذهب احلنبلي
 م )ماجستري(. 2021هـ، 

 
فقه مفيت الداير النجدية الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن أاب بطني من خالل تقريراته وفتاواه  

الرايض: دار العقيدة،   -إعداد سلطان بن إبراهيم الفايز.  /هـ(  1282  –  1194وأقضيته )
 م )أصله رسالة جامعية(.   2021هـ،  1443
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هـ،   1442الرايض: مدار القبس،    -أمحد بن انصر القعيمي.  /اجلليل على منت الدليل  فيض
 م.  2021

 حاشية على منت دليل الطالب لنيل املطالب ملرعي احلنبلي.
 

به والعناية  السعودية يف خدمته  العربية  اململكة  احلنبلي وجهود  الفقهاء، املذهب  أبرز   :
اإلفتاء،   والنشرالتعليم،  الطباعة  احلجيالن  / املؤلفات،  بن حممد  دار    - .عبدالعزيز  مصر: 

 م.  2021هـ،  1442البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، 
 

 . املسائل اليت نُفي فيها اخلالف يف املذهب احلنبلي
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا، 

 
 -.قصي مساهر حممد  /صحاببن حنبل وخترجيات األمحد  أمعامل املنهج الفقهي عند اإلمام  

 ص.  122م،  2020هـ،  1441]العراق[: مؤسسة انشرون، 
  

ن    /منار السبيل يف شرح الدليل ط، جديدة    - .هـ(  1353  )ت إبراهيم بن حممد بن ُضَوايَّ
الثقافة القاهرة: عامل    -حمققة ومنقحة وخمرجة األحاديث من كتب حممد انصر الدين األلباين.

 م. 2020هـ،  1441للطباعة والنشر، 
 

املهذب املعتمد من كتب أصول املذهب: تقرير القول املعتمد يف أصول الفقه على املذهب  
 م. 2021هـ،  1442حويل، الكويت: دار فارس،  -فارس بن فاحل اخلزرجي. / احلنبلي

 
  - .براهيم بن عبداحملسن السعويإ  /: دراسة أتصيلية تطبيقيةالنقد الفقهي يف املذهب احلنبلي

 م )دكتوراه(.   2021هـ،  1442بريدة: جامعة القصيم، 
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 الفقه الظاهري
بريوت؛ الرايض:    -إغناس جولدتسيهر؛ ترمجة حممد أنيس مورو.الظاهرية: مذهبهم واترخيهم/  

 م. 2021هـ،  1442 والدراسات،مركز مناء للبحوث 
 

 فقه الشيعة 
اببل: دار الفرات   - .إبراهيم صاحل مهدي  /ماميةاإل  دحكام عناستنباط األأثر علم الكالم يف  
 ص. 350م،  2021هـ،   1442للثقافة واإلعالم، 

 
جد حفص، البحرين: مداد   -.7ط  -مرتضى علي الباشا.احلبوة يف مناسن احلج والعمرة/  

 م.  2020هـ،   1441للثقافة واإلعالم، 
 )الشيعة(

 
األحكام   فقه  اليوسف  /الشرعيةعلل  البيضاءبريوت:    - .عبدهللا  احملجة  هـ،   1442،  دار 

 م.  2021
 

هـ(؛ حتقيق    1354حسن صدر الدين الكاظمي )ت    /اللوامع احلسنية يف األصول الفقهية
 ص. 312م،  2020هـ،  1441سامراء: العتبة العباسية،  -إبراهيم اجلوراين.

 
 فقه اإلابضية 

 

)ت بن العالمة عامر بن مخيس املالكي  ااملنبع املورود من أجوبة الشيخ القاضي سعود  
هـ،   1441مسقط: مكتبة مسقط،    -ختريج وتصحيح بدر بن سامل العربي.هـ(/    1403
 ص. 148م،  2020

 )فتاوى يف الفقه اإلابضي( 
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 الفتاوى )النوازل( 
 

 الفتاوى )عام( 
 اجملامع الفقهية، فقه التوقع: املستقبلي، االفرتاضي()يشمل قرارات وتوصيات 

مراكش: جامعة  -حممد الفاضـــــل. /دراســــة نقدية لنماذج من فتاوى اجمللس األوريب للفتاء
 م )دكتوراه(. 2021هـ،  1442القاضي عياض، 

 
فتاوى الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن  " رد  علمي على افرتاءات السويسي حول كتاب  

 ص.   198م،    2020هـ،    1441تونس: الدار املتوسطية للنشر،     -.حممد بوزغيبة  /"عاشور
 

  1413فتاوى العالمة الد ابن: عبدالكرمي بن مُح ادي بن خضري الكيالين التكرييت )ت  
 1442عّمان: دار الفتح،    - حتقيق وتعليق طه حممد طه القيسي، ماجدة حسني الدليمي.  /هـ(
 م.  2021هـ، 

 
الكويت: دار    -مجع وترتيب مشاري سعيد املطريف.  /العالمة حممد رشيد رضا الفقهيةفتاوى  

 ص. 453م،  2019هـ،  1440الظاهرية، 
 

املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر،    -]مجع وإعداد[ رمضان محدون علي.  /فتاوى جملة الرِ ابط 
 ص.  110م،  2020هـ،  1442

 
املنيا:    -مصطفى عثمان خليفة.  /هـ(  478  –  419فقه التوقع عند إمام احلرمني اجلويين )

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة املنيا، 
 

  - .قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي
 م. 2021هـ،  1442جدة: اجملمع،  -اإلصدار الرابع.
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 ه. 1441 -  1406: 238 - 1، القرارات 24 - 2الدورات 
 

 :قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي جبدة
النوازل املعاصرة  ىدراسة جتمع كافة فتاو  مجع وترتيب حسين   /جممع الفقه اإلسالمي يف 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة،  -.خريي طه
 

األحساء:   -مجع وحتقيق عبداإلله بن حممد بن أمحد املال.   /احمللى من فتاوى علماء آل مال 
 م. 2021هـ،  1442اجلامع، 

 )مجع لفتاوى على مدى أربعة قرون(
 

اإلفتائية/   للمؤسسات  العام  اإلفتاء.املرجع  بدار  الشرعية  األحباث  إدارة  القاهرة:    -إعداد 
 . عدة أجزاء، ؟م 2018هـ،  1439الدار، 

 
  )فقه( البيئة

 

  /صولية تطبيقيةأدراسة  :  احلفاظ على البيئة  ثرها يف أ صوليني و داللة املنطوق واملفهوم عند األ
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441املنصورة: جامعة األزهر،  -شيماء توفيق عبدالرؤوف. 

 
االقتصادية التنمية  حتقيق  يف  الوقف  اململكة  :دور  حالة  البيئة  محاية  العربية   مدخل 

هـ،   1441لتطوير األوقاف،  الرايض: مؤسسة ساعي    -السعيدي حممد وصاف.السعودية/  
 م.  2020

 
 -عبداملعطي.غادة البغدادي    /دراسة فقهية مقارنة:  حكامأالكوارث البيئية وما يتعلق هبا من  

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

 

بغداد: اجلامعة العراقية،   -.حنان شاكر محود /سالميحكام اجلينوم البشري يف الفقه اإلأ
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
هـ،   1442القاهرة: دار الكلمة،    -أكرم كّساب.  /األحكام الشرعية املتعلقة بفريوس كوروان

 م.  2021
 
والتجميل  أ العالج  اإلحكام  الفقه  يف  عوز   /سالمياجليين  فائق  جامعة    -.حيدر  كربالء: 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439كربالء، 
 

أهبا: جامعة امللك   -أمحد حيىي امشامي.  /أحكام الكي  وتطبيقاته املعاصرة: دراسة فقهية
 م. )ماجستري(.  2021هـ،  1442خالد، 

 
: مركز  القاهرة  -نشوى أنور رضوان.  /اإلسالمي أحكام املخلفات الطبية البشرية يف الفقه  

 م.  2021هـ،  1442إحياء للبحوث والدراسات، 
فات املخلَّ   م، وكانت بعنوان:  2017هـ،    1439جامعة األزهر،    -األصل: رسالة دكتوراه  
 . دراسة فقهية مقارنة ي: سالمالفقه اإل حكام يفأالطبية وما يتعلق هبا من 

 
سرحان بن  االستخدامات البشرية للهرموانت يف األغراض الطبية: دراسة فقهية مقارنة/  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442أهبا: جامعة امللك خالد،  -مرزوق القرين.
 

الفقه املعاصر والطب احلديث زلفى   /دراسة فقهية مقارنة:  اضطراب اهلوية اجلنسية بني 
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441األزهر، الزقازيق: جامعة  -جنيب حممد.
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الرايض؛ الدمام: دار ابن    -عبداجمليد بن عبدهللا اليحىي.جتميد النطف يف الفقه اإلسالمي/  
 م. 2021هـ،  1442اجلوزي، 

 
ابملريض الطبيب  فقهية/تغرير  دراسة  العثمان.  :  إبراهيم  بن  جامعة    -عبدالرمحن  الرايض: 

 م.  2021هـ،  1442البحثي، اإلمام، مركز التميز 
 

ُجن ة الوجيع: من أجل إسهام يف ترشيد التعاطي مع آاثر فريوس كوروان املستجد كوفيد  
 م. 2021هـ،  1442الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -تنسيق حممد السرار. /19

 ص" يف الفقه(   180)الفصل األول منه "
 

السيد عبدالصمد   /دراسة فقهية:  املمنوع واملباح املشروع حكم إجهاض األجنة بني احلرام  
 م. 2021هـ،  1442،  مكتبة الوفاء القانونيةاإلسكندرية:  -.حممد يوسف

 
جنـان شـــــــــــــــاكر علي  اإلسالمي/ ( يف الفقه escحكم اإلفادة الطبية من اخلالاي اجلذعية )

 ص. 40م،  2021هـ،  1442، العراق: مؤسسة انشرون -.السامرائي
 

املتعلقة ابألجنة واألطفال سليمان    /ا ودراسةمجعً   :القواعد األصولية املؤثرة يف األحكام 
 م. )ماجستري(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عبدهللا درامي

 
أمل بنت عبدهللا    /تنزيل األحكام الشرعية على احلاالت املرضيةالقواعد األصولية املؤثرة يف  

 . م 2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -يز.القح
 

 -الشهري.  بن عبدهللا  عبدالرمحنبن  حممد  فقهية/  ال  اللقاحات الطبية: حقيقتها وأحكامها
 م. 2021هـ،  1442دار طيبة اخلضراء،  مكة املكرمة:

  .م 2020هـ،   1441جامعة أم القرى،   -األصل: رسالة دكتوراه 
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القانون والشريعة اإلسالمية  - السامرائي.  عذراء حممد  /مدى مشروعية أتجري األرحام يف 

 م.  2020هـ،  1441عّمان: دار وائل، 
 

 1442،  مكتبة آفاق  الكويت:  -ي.عجيل جاسم النشم  /مستجدات فقه القضااي الطبية
 م.  2021هـ، 

 
  -.مها حممد حامداإلسالم/  ثرها يف الوقاية الصحية والسالمة العامة يف  أمقاصد الشريعة و 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة املستنصرية، 
 

منوذًجا/ املستجد  واألمراض: فريوس كوروان  األوبئة  الشرعي من  حممد مصطفى    املوقف 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -أمحد شعيب.

 ويشتمل على طرق الوقاية احلسية واملعنوية من األوبئة واألمراض. 
 

القاهرة:   -.أكرم كساب   /نقل األعضاء والتصرف يف جثمان امليت بني املشروع واملمنوع 
 ص. 120م،  2021هـ،  1442دار الكلمة، 

 
الوضعي والشريعة  نقل األ القانون  التجرمي واإلابحة يف ظل  التناسلية بني  عضاء واخلالاي 

مقارنة:  اإلسالمية صاحل   / دراسة  حممد  شعراوي  حممد  الوفاء  اإلسكندرية:    -.خالد  مكتبة 
 م. 2021هـ،  1442، القانونية

 
التداو  بوسائل  املتعلقة  الشرعية  فقهية  :  املعاصرة  ي النوازل  خمتار    /مقارنةدراسة  إميان 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة األزهر،  -مصطفى.
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 تراجم الفقهاء

 

هـ(؛   327عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حامت الرازي )ت  آداب الشافعي ومناقبه/  
العاملية،    -شرحه ووثق نصوصه شعبان حممد مازن شّعار. الرسالة  دار  هـ،   1442دمشق: 

 م.  2021
 

: مالن بن أنس األصبحي املدين وحممد بن إدريس  االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء
الشافعي املطلا وأيب حنيفة النعمان بن اثبت الكويف وعيون أخبارهم الشاهدة إبمامتهم  

اعتىن به   هـ(؛ 463يوسف بن عبدهللا بن عبدالرّب القرطيب )ت وفضلهم يف آداهبم وعلمهم/  
 ص. 442م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -عبدالفتاح أبو غدة.

 
هـ(؛ حتقيق محادة    1227عبدهللا حجازي الشرقاوي )ت    /التحفة البهية يف طبقات الشافعية

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -جابر قناوي.
 

عشر: مشروع من إعداد طالب مرحلة  تراجم احملتسبني من القرن األول إىل القرن الثالث  
إشراف عبدهللا بن إبراهيم الطويل؛ مجع وتنسيق عبدالرمحن الدكتوراه بقسم احلسبة والرقابة/  

 م.  2019هـ،  1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،  -بن عبدهللا الطويل.
 

عمر   /هناية الدولة العباسيةتراجم احملتسبني وطبقاهتم من بداية عصر اخلالفة الراشدة حىت 
السويدان. محد  واالحتساب،    -بن  للدعوة  العايل  املعهد  م   2019هـ،    1440الرايض: 

 )ماجستري(. 
 

  - إعداد إدارة األحباث الشرعية بدار اإلفتاء. مجهرة أعالم املفتني: أعالم دار اإلفتاء املصرية/  
 مج. 3م،  2018هـ،  1439القاهرة: الدار، 

 



147 
 

التأصيل واالستحقاق   :سيد الفقهاء بريوت: دار الكتب    - قاسم صاحل العاين.  /لقب بني 
 ص.  104م،  2021هـ،  1442العلمية، 

 
  / : حياته وجهوده األصوليةرمحه هللا تعاىل  هـ(  1435  –  1375الشيخ عبدالكرمي النملة ) 

 م 2021هـ،    1443الرايض: مكتبة الرشد،    -أمحد بن مسفر العتييب، حممود هالل سيد أمحد.
 

 972 زاده )ت  يلاملوىل عالء الدين علي بن أمر هللا احلميدي احلنائي قناطبقات احلنفية/  
  1442بريوت: مؤسسة الضحى؛ كركوك: مكتبة أمري،    -هـ(؛ حتقيق حميي هالل السرحان.

 م.  2021هـ، 
 

كمال    هـ(؛ حتقيق  772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    /طبقات الشافعية
 ص(.  760مج )  2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -يوسف احلوت.

 
حممد بن يوسف الصاحلي )ت   /عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

األفغاين.  942 شاه  حممود  الوفاء  أيب  حتقيق  املعروفية،    -هـ(؛  املكتبة  هـ،   1442الهور: 
 م.2021

 
 440  دأليب احلسن علي بن احلسن البزاز )ت بع  /مام مالن بن أنسقب اإلقطعة من منا

طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية؛ دمشق: دار الرسالة العاملية،    -هـ(؛ حتقيق حممد علوان.
 م. 2021هـ،  1442

 
 -هـ(؛ حتقيق مسعود أمحد األعظمي.  1414عبدالستار املعرويف )ت  مشايخ اإلمام األعظم/  

 ص.  616م،  2021هـ،  142بريوت: دار الكتب العلمية، 
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  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،    -بشري عبدالغين بركات.  /املفتون املقدسيون 
 م.  2021هـ، 
 

حممد عز الدين   /( م  1976-1911)رمحة هللا عليه  مفيت ليبيا العالمة عبدالرمحن القلهود  
 ص.   123م،  2020هـ،  1441املتقدمة،  جممع ليبيا للدراسات ليبيا:  -.الغرايين

 
 هـ(؛ حتقيق   1025كايف األقحصاري )ت  بن طورخان  حسن    /خامت األنبياءنظام العلماء إىل  

م )النشر   2020هـ،    1442القاهرة: معهد املخطوطات العربية،    -حّسان حممد سعيد شبلي. 
 (. 31الرقمي؛ 

منه إىل رسول هللا صلى هللا عليه  و   ،ذكر فيه سلسلة مشاخيه يف الفقه إىل اإلمام أيب حنيفة)
 . (ل واحد منهمكلوسلم، وترجم 

 
القدامى   العلماء يف سري أعالمها  جلنة علمية ابألمانة    /م  1961  –  1911هيئة كبار 

 م )اجلزء الثاين(.  2021هـ،  1442األزهر، اهليئة،  - العامة هليئة كبار العلماء.
 
 
 

×××     ×××     ××× 
 

 احلمد لل                   
 

×××     ×××     ××× 
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