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الفقه اإلسالمي وأصوله
اجلزء الثامن
( )1000عنوان

حممد خري رمضان يوسف

 1443هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل العليم احلكيم ،الذي شرع لنا هذا الدين العظيم ،والصالة والسالم على الرسول
يغ عنها إال هالك .وبعد:
الكرمي ،الذي تركنا على بيضاء ،ليلُها كنها ِرها ،ال يَز ُ
فهذا هو اجلزء الثامن من مسرد "الفقه اإلسالمي وأصوله" ،الذي احتوى على ما َّ
جد من كتب
ورسائل علمية يف الفقه واألصول ،مما صدر يف عام ( 1443هـ) ،وبعضها لسنتني أو ثالث
قبلها .وبلغ كسابقه من األجزاء ( )1000عنوان ،ونظمت حتت موضوعاهتا الفقهية.
ومن هللا نرجو القبول ،والنفع.
واحلمد له وحده.
حممد خري يوسف
إستانبول
 9رجب  1443هـ
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الفقه اإلسالمي
الفقه اإلسالمي (األعمال الشاملة)
أحباث فقهية مقارنة /قحطان عبدالرمحن الدوري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2021م 424 ،ص.
استعانة املسلم ابلكافر يف القتال ،حكم هتنئة النصارى أبعيادهم ،الفتوى :شروطها وضوابطها.
األجوبة املهمة /ربيع عبدالرؤوف الزواوي 1443 ،هـ 2021 ،م 330 ،ص (نسخة
إلكرتونية).
(أجوبة على أسئلة دينية متنوعة ،كثري منها يف الفقه)
األحكام الفقهية املستنبطة من أحاديث األحكام من كتاب املنتقى للمجد بن تيمية.
دراسته يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
إرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل الفقه أبقرب الطرق وأيسر األسباب /عبدالرمحن بن
انصر السعدي (ت  1376هـ)؛ حتقيق أنس بن عبدالرمحن بن عقيل -.الرايض :دار التوحيد،
 1443هـ 2022 ،م.
مجعا ودراسة /شعبان
االستدالالت العقائدية والفقهية عند اإلمام املراغي (ت  1371هـ)ً :
طراف -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
عبداهلادي ّ
أسرار الشريعة من أعالم املوقعني البن القيم /مجع وترتيب مساعد بن عبدهللا السلمان-.
ط -.2الرايض :دار كنوز إشبيليا 1442 ،هـ 2020 ،م.
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أعالم املوقعني عن رب العاملني /حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت  751هـ)؛ حتقيق
حممد نصر أبو جبل -.القاهرة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 3 ،مج.
األعمال الكاملة للعالمة حممد فرج السنهوري -.القاهرة :دار اإلفتاء املصرية 1440 ،هـ،
 2019م 13 ،مج.
(حممد أمحد فرج السنهوري ،عامل ،وزير ،من رجال القضاء الشرعي ،ت  1397هـ1977 ،م)
الباحث يف الفقه والقانون /أمحد بن عبدالعزيز الشهاري -.جدة :مركز تكوين للدراسات
واألحباث 1442 ،هـ 2021 ،م.
حتكيما علميا /إعداد حممد أمحد الغول ،عالء أمحد
حبوث أصولية وفقهية معاصرة حمكمة
ً
عمان :دار احلامد 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،مج.
القضاةّ -.
حبوث فقهية حمكمة /عبدهللا بن سليمان املطرودي -.الدمام ،السعودية :مكتبة املتنيب1441 ،
هـ 2020 ،م 480 ،ص.
عمان :دار أروقة للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
بلى يستقيم :فقه وفكر /عبدهللا فدعقّ -.
حسان عبدهللا
جتديد التعليم الفقهي :بناء منهاجي لدرس الفقه يف مؤسسات التعليمّ /
حسان -.مصر :مدارات لألحباث والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ
تعقبات على املسائل الفقهية اليت أوردها الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف العذب النمري
من جمالس الشنقيطي يف التفسري :دراسة مقارنة /أمحد عباس فاضل -.الرمادي :جامعة
األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
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تقنني الفقه اإلسالمي :مشروعيته وتطبيقاته /فيصل بن سعيد تليالين -.اجلزائر :شركة األصالة
للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
تكوين الفقيه /مزاحم طارق املصطفى -.جدة :تكوين للدراسات والنشر 1443 ،هـ،
2021م.
خالصة الفقه اإلسالمي وأدلته ابألسئلة واألجوبة /يوسف عبدهللا يوسف -.القاهرة :دار
الفكر العريب 1441 ،هـ 2020 ،م 424 ،ص.
دراسات فقهية معاصرة /علي أمحد فرحات -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
وهذه الدراسات هي:
 إثبات التحرش اجلنسي ابلقرائن الطبية املعاصرة :دراسة فقهية طبية. أحكام السوق السوداء :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الوضعي. الوكيل ابلعمولة يف الفقه اإلسالمي والقانون التجاري. نوازل العمل اخلريي يف ضوء القواعد الفقهية. أمهية الثقافة القانونية لدى الباحثني يف جمال الفقه اإلسالمي.رؤية شرعية لقضااي عصرية /عباس شومان -.القاهرة :جممع البحوث اإلسالمية 1442 ،هـ،

 2021م.

الشرح الصغري على منت بداية املتفقه /أبو يوسف حممد بن طه -.القاهرة  :مؤسسة املبدع
الصغري 1440 ،هـ 2019 ،م.
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فاعلية توظيف القصة الرقمية يف مبحث الرتبية اإلسالمية لتنمية املفاهيم الفقهية لدي
طالبات الصف السادس /شادن أمحد أبو ربيع -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ،
 2021م 120 ،ورقة (ماجستري).
فقه اإلمام مجال الدين القامسي من خالل تفسريه حماسن التأويل :مجع وترتيب ودراسة/
أمحد عبدالعزيز احلريب -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
فقه األولوايت وعالقته بغريه من األصول الشرعية /الشيماء السيد حممود -.القاهرة :دار
الكلمة 1443 ،هـ 2021 ،م.
الفقه يف العهدين األيويب واململوكي :خصائص التأليف وسرد املؤلفات /طوجناي ابش
أوغلو -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2022 ،م.
امليسر يف ضوء الكتاب والسنة /خنبة من العلماء -.القاهرة :دار السلف الصاحل،
الفقه َّ
 1439هـ 2018 ،م 447 ،ص.
قضااي تشغل األذهان /شوقي إبراهيم عالم -.القاهرة :دار اإلفتاء املصرية 1441 ،هـ،
2020م.
قطوف دانية يف حبوث ودراسات فقهية إسالمية /حممد بن زين العابدين رستم -.تطوان:
مكتبة سلمى 1443 ،هـ 2021 ،م ،حنو  360ص.
مباحث فقهية يف السالم والسؤال ووسائل احلاجة والظن يف الشريعة اإلسالمية /عبدالسالم
ابراهيم جميد[ -.العراق] :دار نون 1443 ،هـ 2021 ،م 211 ،ص.
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املبادئ املعرفية واملداخل املنهجية للفقه اإلسالمي /حممد حيىي الكتاين ،حازم أبو احلمد
الشريف -.القاهرة :دار اإلمام الرازي 1442 ،هـ 2021 ،م؟
جمموعة رسائل علمية يف الفقه واحلديث /سيف النصر علي عيسى -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1441هـ 2020 ،م.305 ،
خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة /حممد بن إبراهيم التوجيري -.ط ،18مزيدة
ومنقحة -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
املدخل إىل الفقه اإلسالمي /أمساء فتحي شحاتة -.الشارقة :اجلامعة القامسية 1443 ،هـ،
 2021م.
املدخل إىل الفقه اإلسالمي /عبدالرمحن بن محود املطريي -.الكويت :اجلديد النافع للنشر،
 1443هـ 2021 ،م 544 ،ص.
ميسر مفيد.
كتاب يقدم املدخل إىل الفقه بثوب جديد ومنهج َّ
معجم لغة الفقهاء :عريب  -إنكليزي  -إفرنسي /حممد رواس قلعجي -.بريوت :دار
النفائس 1439 ،هـ 2018 ،م 648 ،ص.
مع كشاف إنكليزي  -عريب  -إفرنسي ابملصطلحات الواردة يف املعجم.
معلمة املهارات الفقهية /إعداد خنبة من املختصني يف الفقه وأصوله؛ إشراف عبدهللا بن وكيل
الشيخ ،خالد بن عبدهللا املزيين -.الرايض :رسوخ 1443 ،هـ 2021 ،م 3 ،مج.
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من مباحث العقيدة والفقه عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ) من خالل
التحرير والتنوير /حممد سامل أوحلسن -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ2021 ،
م (دكتوراه).
مواهب البديع يف حكمة التشريع /عبدالقادر بن معروف السنندجي (ت  1304هـ)؛ خدمه
وأعاد نشره مصطفى عفان-.؟ :دار مثار للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
املوسوعة الفقهية الكويتية /جمموعة من املؤلفني -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
امليسرة /حسن عودة العوايشة -.الكويت :دار إيالف الدولية 1443 ،هـ،
املوسوعة الفقهية َّ
 2021م 10 ،مج.
مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها
أحكام التعامل يف العقود املستقبلية يف الفقه اإلسالمي والقانون /حممد املختار الطلبة (ولد
بـُتّار) -.الدار البيضاء :دار املذهب 1440 ،هـ 2019 ،م 367 ،ص.
اإلذن الشرعي :أحكامه ومقاصده وقواعده :دراسة فقهية مقارنة بقانون األحوال اإلمارايت/
فاطمة الزهراء ابلطيب -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

اإلكراه وأثره على تصرفات املكلف يف الفقه اإلسالمي /عبدالعايل ابمحو 57 ،ص (حبث
لنيل اإلجازة).
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/23هـ.

9

التطبيقات املعاصرة لعقود التوثيقات يف الفقه اإلسالمي /حممد عمر عبداجلليل -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
التعهد عن الغري يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /صقر حلوان العازمي -.املنيا :جامعة
املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
عمان :دار احلامد،
جهود فقهية :بذل اجملهود شرح قواعد العقود /مهند غازي الزاملّ -.
 1443هـ 2021 ،م.
السلطة الرقمية :حدودها ومآالهتا الشرعية :دراسة فقهية أصولية مقارنة /هاين كمال
جعفر -.اجليزة :مركز الدراسات العربية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
شروط ويل األمر وأثر ختلفها على واليته :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون /حممد جرب السيد-.
القاهرة :دار احلكمة 1442 ،هـ 2021 ،م 474 ،ص.
األصل :رسالة دكتوراه – جامعة املدينة العاملية 1437 ،هـ.
ماهية العقد يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي /تركي حممود القاضي -.اجليزة :مركز
الدراسات العربية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
مرض املوت وأثره يف تصرفات املكلفني يف الشريعة والقانون /عبدالقادر داودي -.اجلزائر:
شركة األصالة للنشر 1441 ،هـ 288 ،ص.
مسقطات احلقوق يف الفقه اإلسالمي :دراسة فقهية مقارنة /أمحد الصغري مصطفى حممد-.
املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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املسؤولية التقصريية يف منظور الفقه اإلسالمي /حممد بن عبدهللا املرزوقي -.الرايض :مكتبة
التوبة 1439 ،هـ 2018 ،م 756 ،ص.
عمان :دار
نظرية العقد يف الفقه اإلســالمي /أمحد ايس ــني القرالة ،ابس ــل يوس ــف الش ــاعرّ -.
النفائس 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :آمنة للنشر،
نظرية نفي الضرر يف الفقه اإلسالمي /أمحد حممد طه الباليساينّ -.
 1440هـ 2019 ،م 276 ،ص.
موضوعات فقهية معينة
االحتفال أبعياد غري املسلمني :رؤية شرعية :الكريسماس ،رأس السنة ،اهلالوين ،عيد
كساب -.القاهرة :دار
احلب ،عيد الشكر ،عيد األم ،عيد الزواج ،عيد امليالد /أكرم ّ

الكلمة 1442 ،هـ 2021 ،م.

أحكام استعمال اللغة غري العربية يف الفقه اإلسالمي /إهلام بنت إبراهيم العيدان -.الدمام؛
الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م 429 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
أحكام الضرب يف الفقه اإلسالمي /عبدهللا بن علي الشرمي -.القاهرة :شركة الروضة للنشر،

 1443هـ 2021 ،م( .أصله رسالة جامعية).

األحكام الفقهية املتعلقة ابأللعاب اإللكرتونية وأهم القواعد الشرعية اليت بنيت عليها/
أمحد عبدهللا حممد -.نواكشوط :دار اإلسراء 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة دكتوراه).
األحكام الفقهية املتعلقة بتعليم الصغار /أسامة املنشاوي -.املنصورة :دار اللؤلؤة1443 ،

هـ 2022 ،م (أصله رسالة ماجستري).
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أحكام الفنادق يف الفقه اإلسالمي /تركي بن عبدهللا امليمان -.الرايض؛ الدمام :دار ابن
اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
بذل العسجد لسؤال املسجد /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق عبدالسالم حممد العامر 18 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/2هـ.
(وهو حول السؤال يف املسجد)
حتفة اآلمل يف أحكام األرامل /أشرف سلطان -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ2021 ،
م 213 ،ص.
اجلسمال :اإلنسان اآليل أو الروبوت وما يتعلق به من أحكام فقهية /حممود مجال
عبداملقصود -.القاهرة :مؤسسة املبدع الصغري 1443 ،هـ 2021 ،م.
حكم أخذ األجرة ابلقرآن :دراسة فقهية مقارنة /إبراهيم عبد علي السعدي -.مقديشو :دار
النبيلة 1443 ،هـ 2022 ،م؟.
العماري -.مكة املكرمة :الرائسة العامة لشؤون
زاد املسافر ونوازله الفقهية /فهد بن حيىي ّ
احلرمني الشريفني واملسجد النبوي؛ جدة :دار األوراق 1443 ،هـ 2021 ،م.
فتح العزيز القهار يف أحكام االنتحار /مسري بن أمحد الصباغ 81 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/23هـ.
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فتح ملك امللوك يف معرفة حكم التيك توك :حبث فقهي يشتمل على فتاوى علماء ودور
إفتاء /إعداد عبدهللا حممد السواح 27 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/12هـ.
فقه البدعة يف الشريعة اإلسالمية /عبيد الرمحن (املفيت ابجلامعة احملمدية يف مردان
بباكستان) -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 192 ،ص.
دراسة مقارنة ملفهومها وأحكامها وتصفية االختالفات فيها يف ضوء القرآن والسنة ونصوص
فقهاء األمة.
الفقيه واملعمار :دراسة حول أثر الفقه يف العمران اإلسالمي يف مصر /حممد علي
عبداحلفيظ -.القاهرة :جممع البحوث اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
القراءة على األموات وما ورد فيها من نفي وإثبات /ابن انجي بن سي مسعود -.اجلزائر:
دار السادة املالكية 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :الزايرة النبوية.
اللؤلؤ واملرجان يف أحكام أخذ األجرة على القرآن /مسري أمحد الصباغ 1443 ،هـ61 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/24هـ.
مروايت األمن واألمان يف الكتب الستة :دراسة حديثية فقهية /السيد سليم عبادة -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
النص التشريعي بني التفسري والتطبيق وأثره يف حتقيق األمن الفكري والسالم االجتماعي:
حنو منوذج معريف إسالمي /هاين كمال جعفر -.اجليزة :مركز الدراسات العربية للنشر1443 ،

هـ 2021 ،م.
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الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية يف ضوء الفقه اإلسالمي ونظام حقوق املؤلف السعودي/
حسيين إبراهيم أمحد -.الرايض :دار اإلجادة 1441 ،هـ 2020 ،م 243 ،ص.
فقه املرأة املسلمة
أحكام مشاركة النساء يف النزاعات املسلحة ومحايتهن وف ًقا لقواعد القانون الدويل

اإلنساين :دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي /أمحد نسيب موسى -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 250 ،ص( .ماجستري).

االحنرافات املعاصرة عن األحكام الشرعية الثابتة املتعلقة ابملرأة :دراسة نقدية /منال بنت
حممد اخلميس -.الرايض :مركز التميز البحثي 1443 ،هـ 2021 ،م.
حق املرأة يف الوالية العامة يف ضوء الشريعة اإلسالمية /جودت عبد املظلوم -.اجليزة :مكتبة
النهضة العصرية 1441 ،هـ 2020 ،م 149 ،ص.
األصل :رسالة ماجستري  -اجلامعة اإلسالمية يف غزة 1427 ،هـ.
حقوق املرأة يف اإلسالم /سيد علي السيد حممد -.اإلسكندرية :دار التعليم اجلامعي1442 ،

هـ 2021 ،م.

حقوق النساء يف اإلسالم /قاسم أمني -.مصر :وكالة الصحافة العربية 1443 ،هـ2021 ،م.
احلماية الدستورية حلق املرأة يف تويل الوظائف العامة :دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء
التشريعات الفلسطينية وأحكام الفقه اإلسالمي /بسمة حممد هنية -.غزة :اجلامعة

اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 199 ،ص( .ماجستري).
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احلماية الدستورية والقانونية للحقوق املالية للمرأة :دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء
التشريعات الفلسطينية وأحكام الفقه اإلسالمي /منال سامي طوطح -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م( .رسالة جامعية).
ماذا عن املرأة؟ /نور الدين عرت -.دمشق :دار املنهاج القومي 1443 ،هـ 2021 ،م.
املخالفات الشرعية عند النساء يف املسجد احلرام ووسائل االحتساب عليها /مسرية بنت
آدم فالتة -.مكة املكرمة :املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 1443 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
مناذج من ترجيحات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل املتعلقة أبحكام النساء يف
أبواب املعامالت من خالل جمموع فتاويه /عائشة ظفر احلسن أمحد -.الكويت :مركز
املخطوطات والرتاث والواثئق 1443 ،هـ 2022 ،م.
فقه األقليات املسلمة
املركز القانوين لألقليات يف الدولة اإلسالمية /هيثم انجي الشجري -.اإلسكندرية :دروب

املعرفة للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.

املصاحل املرسلة وطرق استثمارها يف نوازل اجلالية املسلمة :دراسة أتصيل وتنزيل /كرمي
عيار -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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أصول الفقه
الكتب القدمية
أصول اجلصاص ،املسمى الفصول يف األصول /أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص
(ت  370هـ)؛ حتقيق حممد حممد اتمر -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ2022 ،
م 2 ،مج.
البلبل :خمتصر الروضة يف أصول الفقه /جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف الصرصري
(ت  716هـ)؛ حتقيق خالد حامد هيكل -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ،
 2021م (أصله رسالة جامعية).
بلوغ السول وحصول املأمول على مرتقى الوصول إىل معرفة علم األصول /حممد حيىي بن

حممد املختار بن الطالب الواليت (ت  1330هـ)؛ حتقيق عبدالكرمي قبول -.الدار البيضاء:
دار الرشاد احلديثة 1439 ،هـ 2018 ،م 628 ،ص.
تقريب الوصول إىل علم األصول /أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب (ت 741
هـ)؛ اعتىن به حممد علي حممد األزهري -.القاهرة :دار أصول 1441 ،هـ 2020 ،م202 ،ص
يليه ابلعناية السابقة :منظومة اإلمام أمحد بن حممد بن أيب كف امللقب ابحملجويب يف أصول
فقه مذهب اإلمام مالك.
التكميل شرح أصول البزدوي/عمر بن عبداحملسن اللخمي األرزجناين (ق  7هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
تنقيح الفصول يف علم األصول /شهاب الدين أمحد بن إدريس ال َقرايف (ت  684هـ)؛ حتقيق

أمحد بن عبدالكرمي جنيب -.الدار البيضاء :دار املذهب 1441 ،هـ 2020 ،م 343 ،ص.
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ثالث رسائل يف الفقه اإلسالمي ابلغرب اإلسالمي /دراسة وحتقيق رضوان احلَصري -.ديب:
مجعية دار الربّ 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة علمية).
وهي:
 أبو حممد بن أيب زيد القريواين (ت  386هـ) وكتابه إىل أهل املغرب األقصى يف حرمةالدماء وتعصب القبائل.
 املنتقى من املقنع يف أصول األحكام /أليب أيوب سليمان بن حممد بن بطّال البطليوسي(ت  404هـ).
 ابن ِد َهاق املالكي (ت  611هـ) وكتابه يف إمجاع الفقهاء.جزء عن الشافعي وكتابه الرسالة /هبة هللا بن أمحد األكفاين (ت  524هـ)؛ بعناية حممد زايد
بن عمر التكلة.
يليه :تسمية من روى عن املزين املختصر الصغري من علم الشافعي ،للمؤلف نفسه.
طبعا مع :منارات السالك لرواايت موطأ مالك :نبذة عنها وعن انتشارها اترخييًّا واألسانيد
إليها ومجلة من الواثئق /حممد زايد بن عمر التكلة -.الرايض :دار األلوكة للنشر 1443 ،هـ،
 2022م.
مجع اجلوامع يف األصلني واجلدل والتصوف /اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت
 771هـ)؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء1443 ،
هـ 2021 ،م.
حاشية القليويب على شرح احمللي على الورقات يف أصول الفقه /شهاب الدين أمحد بن
أمحد بن سالمة القليويب (ت  1069هـ)؛ حتقيق سامل بن محد القحطاين -.الكويت :جملة
الوعي اإلسالمي 1440 ،هـ 2019 ،م.
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حاشية مال ُخسرو (ت  885هـ) على التلويح للتفتازاين (ت  793هـ) /حتقيق شروق
عبدالرمحن اجلابري -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الرسالة /حممد بن إدريس الشافعي (ت  204هـ)؛ حتقيق عبداللطيف اهلميم ،ماهر ايسني
الفحل -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 592 ،ص.
رسالة يف أصول الفقه /احلسن بن شهاب العكربي (ت  428هـ)؛ حتقيق موفق عبدهللا
عبدالقادر -.ط ،مصححة ومنقحة -.إستانبول :دار األصول العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م
رسالة خمتصرة يف أصول فقه اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا /طاهر بن احلسن بن حبيب احلليب
(ت  808هـ)؛ حتقيق حسن سهيل اجلميلي 30 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/24هـ.
شرح أصول البزدوي /سليمان بن أمحد السندي (ق  8هـ)؛ حتقيق علي طه عفيفي وآخرين-.
بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م 5 ،مج.
شرح اخلطيب الشربيين على مجع اجلوامع يف أصول الفقه /مشس الدين حممد بن أمحد
اخلطيب الشربيين الشافعي (ت حنو  977هـ)؛ اعتىن به حممود أمني السيد -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 664 ،ص.
شرح العالمة حممد حيىي بن حممد املختار بن الطالب عبدهللا الواليت (ت  1330هـ) على
منح الفعال يف نظم ورقات أيب املعال /حتقيق أمني ولد البشري -.؟ :ديوان الشناقطة1442 ،
هـ 2021 ،م 181 ،ص.
(كما طبع ابلتحقيق نفسه يف آخر كتاب :الشيخ حممد حيىي الواليت وجهوده يف الفقه وأصوله/
أمني ولد البشري)
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احلموي (ق  11هـ)؛ حتقيق أمحد بن إمساعيل
شرح الكايف يف علم األصول /عمر بن عسكر َ
آل عبداللطيف -.املنصورة :دار ابن عباس 1443 ،هـ 2021 ،م.
الشرح الكبري على الورقات إلمام احلرمني اجلويين /شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي
الشافعي (ت  992هـ)؛ حتقيق حممد حسن إمساعيل -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م 528 ،ص.
شرح خمتصر الروضة /لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبدالقوي الطويف (ت  716هـ)؛

حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم 1443 ،هـ 2021 ،م.

شرح خمتصر املنار /قاسم بن قطلوبغا احلنفي (ت  879هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن حممد رشيد

الشعار -.بريوت :كنز انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ

شرح املنار ،املسمى منهاج الشريعة /جالل الدين بن أمحد بن يوسف الثريي التبَّاين (ت
793هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1443 ،هـ  2022 ،...م... ،
شرح الورقات يف أصول الفقه /انصر الدين منصور بن أيب النصر الطبالوي (ت 1014
عمان :دار الفتح 1442 ،هـ 2021 ،م؟
هـ)؛ حتقيق بشار حسني صايفّ -.
الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع لإلمام اتج الدين السبكي /أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن
حلولو املالكي (ت  989هـ)؛ حتقيق خليل إبراهيم خليل -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 736 ،ص.
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قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني /حممد بن حممد احلطاب الرعيين (ت  954هـ)؛ حتقيق
إبراهيم بن حممد اخلليلي -.تونس :دار املازري 1443 ،هـ 2021 ،م.
خمتصر تنقيح الفصول (خمتصر تنقيح القرايف) /اختصره وهذبه طاهر بن صاحل اجلزائري (ت
 1338هـ)؛ حتقيق أمحد بن مسفر العتييب -.بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م.
املستغين شرح املغين يف أصول الفقه احلنفي /حممد بن يوسف اإلسبريي (ت  1194هـ)؛
حتقيق حممد عامر البدراوي -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 3 ،مج.
مغتنم احلصول يف علم األصول /حبيب هللا بن فيض هللا اببر الفاضل القندهاري (ت 1265
هـ)؛ حتقيق حممد أمحد احلقاين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م808 ،ص
مفتاح األصول شرح املنتخب يف أصول املذهب /سعد الدين حممود بن حممد الدهلوي
احلنفي (ت  891هـ)؛ حتقيق صاحل بن سليمان اخلليفة -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1443هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مقدمة يف أصول الفقه /عبدالقادر الفاسي (ت  1091هـ)؛ حتقيق عبدالرحيم الالوي.
نشر يف اجمللة الفقهية (املغرب) ع( 2صفر  1443هـ) ص .208 – 191
املنخول من تعليقات األصول /حممد بن حممد الغزايل (ت  505هـ)؛ حتقيق أسامة
عبدالعظيم -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1441 ،هـ 2020 ،م 392 ،ص.
نسمات األسحار على شرح املنار ،املسمى إبفاضة األنوار /حممد أمني بن عمر بن عابدين
(ت  1252هـ)؛ حتقيق فراس حممد نذير مدلَّل -.دمشق :دار الدقاق 1443 ،هـ2021 ،م
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نضرة األنظار يف شرح املنار /حممد أمني األُس ُكداري (ت  1149هـ)؛ حتقيق عمر أيشام
نصرت الرتكماين -.كركوك :مكتبة أمري؛ بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2022 ،م.
النكت على كتاب الربهان /تقي الدين أبو العز مظفر بن عبدهللا بن املقرتح الشافعي (ت
بسام -.الكويت :أسفار للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
 612هـ)؛ حتقيق علي بن عبدالرمحن ّ
(يعين الربهان يف أصول الفقه)
ِ
ضل بن سلطان احلموي (ت  660هـ)؛ حتقيق
هناية ُّ
السول يف دراية احملصول /أليب العالء املف َ
حممد بن عبدهللا العثمان -.الكويت :أسفار للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
نور األنوار يف شرح املنار /أمحد بن أيب سعيد اللكنوي (ت  1130هـ)؛ حتقيق صالح حممد
عمان :دار الفاروق 1441 ،هـ 2020 ،م 543 ،ص.
أبو احلاجّ -.
الكتب احلديثة
آراء ابن دقيق العيد األصولية يف كتابه إحكام األحكام شرح عمدة األحكام وأثر ذلك يف
استنباط أحكام الفروع الفقهية من احلديث /خالد بن حممد العروسي -.مكة املكرمة :دار
طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
اآلراء األصولية عند القباب الفاسي (ت  778هـ) من خالل كتابه شرح اإلعالم حبدود
قواعد اإلسالم /حممد عبداحلكم شلقامي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
اآلراء األصولية لكمال الدين حممد بن موسى َّ
الدمريي الشافعي رمحه هللا (ت  808هـ):
مجعا ودراسة /حممد عبد عبديل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م
ً
(دكتوراه).
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أثر الفكر األصويل يف تطوير الصياغة القانونية :دراسة نقدية مقارنة /أمحد حسني عثمان-.
القاهرة :مركز إحياء للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
األثر الكالمي يف علم أصول الفقه :قراءة يف نقد أيب املظفر السمعاين /السعيد صبحي
العيسوي -.جدة :مركز تكوين للدراسات واألحباث 1443 ،هـ 2022 ،م.
االختيارات األصولية أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي (ت  623هـ) /احلسن حممد
أمحد احلسن -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اختيارات اإلمام عبداحلي اللكنوي األصولية :مجع ودراسة /عيسى محد العازمي -.املنيا:
جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
االستدراكات األصولية لإلمام الكوراين (ت  891هـ) على التاج السبكي :مجع وترتيب
ودراسة /عذيب فهد العنزي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أصول الفقه اإلسالمي :املقدمة التعريفية ابألصول وأدلة األحكام وقواعد االستنباط /حممد
مصطفى شليب -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجا وترتيبًا وتعلي ًقا /إعداد حممد صالح
أصول الفقه عند اخلطيب البغدادي :استخر ً
اإلتريب -.مكتبة التوعية اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
أصول الفقه يف العصر احلديث من عام  1440هـ إىل عام  1439هـ /عادل بن مظهر
الشمري -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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أصول الفقه املالكي من خالل تطبيقات ابن العريب املعافري /عبدالرمحن الزخنيين-.
[املغرب] 1442 ،هـ 2021 ،م 529 ،ص.
االعرتاضات اليت أوردها اإلمام ويل الدين بن العراقي على منهاج الوصول لإلمام البيضاوي
من خالل كتابه التحرير ملا يف منهاج األصول من املنقول واملعقول واجلواب عنها.
دراسته أو بعضه يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
االعرتاضات يف كتاب تلخيص احملصول للنقشواين على الرازي يف احملصول.
دراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
األوائل يف أصول الفقه /عبدالعزيز بن حيىي املولود الشنقيطي -.الرايض :دار امليمان1443 ،
هـ 2021 ،م.
حبوث يف أصول الفقه /حممد فاضل السامرائي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ2022 ،م.
احمل ِسي -.مكة املكرمة :جامعة أم
بغية املفسر من علم أصول الفقه /فخر الدين بن الزبري َ
القرى ،عمادة البحث العلمي 1443 ،هـ 2021 ،م.
جتديد أصول الفقه عند الدكتور حسن الرتايب :عرض ونقد /عبدالقادر بن خليفة مهاوات-.
والية الوادي ،اجلزائر :سامي للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م.
جتديد املصطلح األصويل عند اإلمام الشاطيب وأثره يف البناء احلضاري /سعاد الفاليل-.
املغرب 1443 ،هـ 2022 ،م( .ماجستري)
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تسهيل الوصول إىل علم األصول /حممد شرياز ملك النظامي -.اهلند :دار امللك1443 ،
هـ 2021 ،م.
التعليقات الزاهرات على منت الورقات /حممد بن نصر أبو جبل  -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1441هـ 2020 ،م 342 ،ص.
التفسري األصويل عند اإلمامني الباجي وابن حزم /رضوان األهدب -.القاهرة :دار الكلمة،
 1443هـ 2022 ،م( .أصله رسالة علمية).
التفسري األصويل يف الرتاث التفسريي لإلمام جنم الدين الطويف /بشرى غالب ابخلف-.
الدوحة :جامعة قطر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
تقريب الورقات يف علم أصول الفقه /حممد سرور النجار -.املنصورة :دار اللؤلؤة1441 ،
هـ 2020 ،م 152 ،ص.
(ونشره مركز استشراف للبحوث والدراسات)
عمان :إبصار انشرون،
تلخيص شرح األصول من علم األصول /خالد حممد العازميّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
عمان :دار كفاءة
تلخيص شرح قواعد األصول ومعاقد الفصول /خالد حممد العازميّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ،
تلخيص شرح خمتصر التحرير /خالد حممد العازميّ -.
 2022م.
(شرح خمتصر التحرير يف أصول الفقه البن النجار /البن سعدي)
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عمان :دار كفاءة
تلخيص شرح منظومة أصول الفقه وقواعده /خالد حممد العازميّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :دار أجمد 1443 ،هـ2022 ،م.
تلخيص شرح نظم الورقات /خالد حممد العازميّ -.
عمان :دار
هتذيب مسار الوصول إىل علم أصول فقه احلنفية /صالح حممد أبو احلاجّ -.
الفاروق 1441 ،هـ 2020 ،م 388 ،ص
التوضيح ملنت الورقات إلمام احلرمني اجلويين /عبدهللا بن سامل ابخريصة -.ترمي  :مكتبة ترمي
احلديثة 1440 ،هـ 2019 ،م 147 ،ص.
ثواقب األنظار على نور األنوار /حافظ ثناء هللا إمام الدين الزاهدي -.صادق آابد،
ابكستان :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
دراسة نقدية لكتاب نور األنوار للمال جيون احلنفي (ت  1130هـ) ،وهو شرح ملنار األنوار
أليب الربكات النسفي (ت  710هـ).
اجلهود األصولية للشيخ عبدالكرمي النملة ( 1435 – 1375هـ) /حممود هالل سيد

أمحد -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة القاهرة 1442 ،هـ ،وكانت بعنوان :املنهج األصويل عند
الدكتور عبدالكرمي النملة.
اخلالصة يف أصول الفقه /حممد حسن هيتو -.دمشق :دار املصطفى 1443 ،هـ2021 ،م؟،
 136ص.
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اخلالصة يف علم األصول من حد الفقه /عصام الدين إبراهيم النقيلي ،جـ 362 :1ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/10هـ.
دراسات أصولية تطبيقية على آايت األحكام /عبدالرمحن بن علي احلطاب -.مكة املكرمة:
دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
الدرس األصويل :رؤية جتديدية ومداخل تفعيلية /أمحد مرعي املعماري -.املوصل :دار
وأشرقت 1443 ،هـ 2021 ،م.
الرسالة النبوية إىل كسرى وتطبيقاهتا يف مباحث أصول الفقه /قاسم صاحل العاين -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 272 ،ص.
سورة األحزاب :دراسة أصولية /سامان صادق رشيد -.أربيل :جامعة صالح الدين1443 ،
هـ 2021 ،م (ماجستري).
شرح خمتصر التحرير يف أصول الفقه البن النجار (ت  972هـ) /عبدالرمحن بن انصر
السعدي (ت  1376هـ)؛ اعتىن به إبراهيم غنيم احليص 1443 ،هـ 2022 ،م (نسخة
إلكرتونية).
شرح قطعة منه.
شرح الورقات /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ2021 ،م
شرح الورقات يف أصول الفقه /حافظ بن أمحد احلكمي (ت  1377هـ)؛ حتقيق حممد بن
عبدهللا العتييب -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم 1443 ،هـ 2021 ،م.
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شرح الورقات يف أصول الفقه /صاحل بن فوزان الفوزان -.املنصورة :دار الغد اجلديد1443 ،
هـ 2021 ،م.
الشيخ حممد حيىي الواليت وجهوده يف الفقه وأصوله /أمني ولد البشري -.؟ :ديوان الشناقطة،
 1442هـ 2021 ،م 252 ،ص.
ِ
الفعال يف نظم ورقات أيب املعال للعالمة النظامة الشيخ سيدي حممد
يليه :شرحه على منح ّ
بن الشيخ سيدي املختار الكنيت /حتقيق ولد البشري.
ًّ
مستقال ابلتحقيق نفسه)
(وهذا األخري طبع

الصرييف وآراؤه األصولية /أمحد بن جاسم الراشد -.الرايض :الرتاث الذهيب؛ الكويت :مكتبة
اإلمام الذهيب 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة اإلمام ابلرايض 1417 ،هـ.
عبقرية األصوليني يف توظيف القواعد املنطقية /ايسر عجيل النشمي -.الكويت :دار املرقاة،
 1442هـ 2021 ،م.
الفكر األصويل عند علماء بالد شنقيط /عثمان بن الشيخ أمحد أيب املعايل -.؟ :مركز
جنيبويه 1442 ،هـ؟ 2021 ،م.
مبادئ يف علم أصول الفقه /حمند أوإيدير مشنان -.اجلزائر :دار الوعي 1442 ،هـ2021 ،م
املباين األصولية عند الشيخ األنصاري يف مباحث الدليل العقلي ومباحث احلجج واألصول
العملية وتطبيقاهتا الفقهية :دراسة استداللية /حسنني بدر جنف ،حسن مؤيد إدريس-.
اببل :دار الفرات للثقافة واإلعالم 1442 ،هـ 2020 ،م 162 ،ص.
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جمموعة رسائل يف علم أصول الفقه /علي مجعة -.القاهرة :الوابل الصيب للنشر1441 ،
هـ 2020 ،م.
وتتضمن :علم أصول الفقه وعالقته ابلفلسفة اإلسالمية ،آليات االجتهاد ،أثر ذهاب احملل
على احلكم الشرعي ،حجية الرؤية.
خمتصر اجلامع ملسائل أصول الفقه /حبليل حممد البوكانوين 116 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/10هـ.

املدخل إىل امللكة األصولية :دروس تطبيقية لتأسيس امللكة األصولية مع التنبيه على
األخطاء اليت تقع عند مدارسة ومذاكرة املباحث األصولية /أمحد بن مسفر العتييب-.
الرايض :مكتبة الرشد 1442 ،هـ 2020 ،م.
املدخل املوجز إىل أصول الفقه :وهو هتذيب واختصار كتاب القواطع يف أصول الفقه أليب
عمان :دار الفاروق 1443 ،هـ،
اخلرازّ -.
املظفر السمعاين /اختصره عبدالرمحن إبراهيم ّ
 2022م.
املسائل األصولية يف طبقات الشافعية الكربى البن السبكي :مجع وترتيب وتوثيق /أمل
دهام املطريي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املسائل األصولية يف كتاب فيض الباري للكشمريي :كتاب الصالة /وسيم عبدالرزاق
املوري -.بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
معامل املنهج األصويل عند القاضي أيب بكر بن العريب املعافري (ت  543هـ) /حممد
الطاهري -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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منتهى املأمول شرح ُمرتقى الوصول للغرانطي /مصطفى خمدوم -.مكة املكرمة :دار طيبة
اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
منهج االستدراك األصويل عند اإلمام األبياري من خالل كتابه التحقيق والبيان يف شرح
الربهان /هند حممد العجمي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
النظم املعسول يف تعليم األصول /عامر حممد فداء هبجت -.نواكشوط :دار املذهب،
 1441هـ 2020 ،م.
(أصول فقه على مذهب اإلمام مالك)
النقد األصويل عند اإلمام الغزايل :دراسة حتليلية نقدية /ظالل أم اخلري أمحد كعيد -.الشارقة:
جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي /عمر مولود عبداحلميد -.ليبيا :وزارة الثقافة 1440 ،ه ــ،
 2019م 330 ،ص.
الورقات اللطيفة يف أصول فقه اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا /عبدالكرمي علي املغاري -.املوصل:
دار وأشرقت 1443 ،هـ 2021 ،م.
األدلة الشرعية وما يلحق هبا
(مصادر التشريع ،النصوص الشرعية ،العامة ،واملتفق عليها ،والفرعية ،دالالت األلفاظ)
إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء /مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي (ت  953هـ)؛
حتقيق ابسل عيون السود.
نشر يف جملة العرب ابلرايض س  57جـ( 10 - 9الربيعان  1443هـ 2021 ،م).
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عمان :مؤسسة
أثر الداللة النحوية يف استنباط األحكام الفقهية /انجح مجيل صوافطةّ -.
الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
أثر داللة النفي يف اخلالف الفقهي تطبيقاً على أحاديث الصحيحني :دراسة أصولية فقهية

مقارنة /ايمسني حممد شعبان -.الفيوم :جامعة الفيوم 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

أثر غريب احلديث يف اختالف الفقهاء /حممد علي برنية -.دمشق :دار العصماء1443 ،
هـ 2022 ،م.
أثر القياس يف أحكام املستجدات العصرية :دراسة أتصيلية تطبيقية /عابد القاضي-.
الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري – جامعة كفر الشيخ 1437 ،هـ ،وامسه كما نسخته :عابد أمحد
عرايب.
االجتهاد اجلماعي والفقه املقارن وأمهيتهما يف نوازل العصر الراهنُ /حيظيه عبدالرمحن الشيخ
أمحدو الغالم -.الدار البيضاء :دار املذهب 1443 ،هـ 2021 ،م 264 ،ص.
االجتهاد يف فهم النص وأثره على الفتوى :دراسة أصولية تطبيقية /سيف هللا عثمان
اخلوراين -.أم درمان :جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
االجتهاد وحاجة األمة إليه /عزالدين نذير خضر[ -.العراق] :دار نون 1443 ،هـ2021 ،
م 47 ،ص.
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اإلمجاع ومنزلته يف التشريع اإلسالمي /عيسى ادي بيلو -.القاهرة :دار الفكر العريب1443 ،
هـ 2021 ،م.
اختالف األصوليني مع احملدثني يف املسائل احلديثية وأثره من خالل ألفية احلديث وشرحها
للحافظ العراقي /ايسر عجيل النشمي -.الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اختالف احلقائق الشرعية واللغوية والعرفية وأثره يف الفقه اإلسالمي :دراسة أصولية فقهية/
حممود حسن البيطار -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
االختالف يف ختصيص املفهوم وأثره يف الفروع الفقهية /عيسى حممود مقداد -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م 93 ،ص( .ماجستري).
أدب االختالف بني العلماء /صاحل بن سامل الصاهود -.الكويت :ركائز للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
حملة يف بيان مكانتهم وطبيعة االختالف بينهم وأنواعه ومناذج من أدهبم حال االختالف
والتحذير من الطعن فيهم وصوره ،واجلواب عن :هل ُُتمع املذاهب الفقهية على قول واحد،
وهل يقدم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم أم املذاهب؟
األربعون يف صناعة اإلفتاء وقواعده /جمدي حممد عاشور -.القاهرة :دار السالم1443 ،
هـ 2021 ،م.
أسباب عدول احلنفية عن الفتيا بظاهر الرواية :دراسة أتصيلية تطبيقية /لؤي عبدالرؤوف
اخلليلي -.قندهار :مكتبة احلراء 1443 ،هـ 2022 ،م؟
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االستدالل األصويل وتطبيقاته عند الفقهاء وأحكام احملاكم الكويتية :دراسة وصفية تطبيقية
مقارنة /مشاري عبدالرمحن الدليمي -.القاهرة :جامعة القاهرة 1443 ،هـ 2021 ،م
(دكتوراه).
االستدالل العقلي وأثره يف األحكام الفقهية :دراسة أتصيلية تطبيقية /عبدهللا إبراهيم
املوسى -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
االستدالل عند األصوليني وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي ويف أحكام حمكمة التمييز
الكويتية :دراسة أتصيلية حتليلية مقارنة تطبيقية /مشاري عبدالرمحن الدليمي -.القاهرة:

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

األسس املنهجية لفهم النص الشرعي /عبداجمليد حممد السوسوة -.الرايض :مكتبة الرشد،

 1442هـ 2021 ،م.

االستصحاب :دراسة أصولية فقهية يف النوازل املعاصرة /رشيد بن شديد احلريب -.القاهرة:
دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،مج( .أصله رسالة جامعية).
االستصحاب وأثره يف األحكام الفقهية /عبدالناصر بن خضر ميالد -.القاهرة :الروضة

للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.

أسهل طريق للوصول إىل الفتوى الصحيحة /ايسر عجيل النشمي -.الكويت :دار املرقاة،
 1443هـ 2022 ،م.
املعاجلة األصولية لعالقة العوام ابلنصوص الشرعية والفقهية.
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أصول اإلفتاء يف العصر احلديث بني فقه الواجب وفهم الواقع /يوسف بوغابة -.اجلزائر:
عامل املعرفة للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 348 ،ص.
األصول العقلية يف فقه السادة املالكية /عبداحلكيم الرميلي -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 416 ،ص.
األصول النقلية يف فقه السادة املالكية /عبداحلكيم الرميلي -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 408 ،ص.
التزام أحد املذاهب /أمحد بن حممد بن ايسني اهلرباوي الشافعي (ت  1224هـ)؛ حتقيق
بالل حسني علي.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،مج ،10ع 2019( 5م) ص - 179
.202
ختريج الفروع على األصول /إعداد شركة إثراء املتون -.الرايض :إثراء املتون 1442 ،هـ،
 2021م.
كتاب تعليمي متوافق مع مفردات املقررات يف الكليات الشرعية ومدعم ابألنشطة والقراءات
اإلثرائية.
التعارض بني نصني وأثره يف االختالف الفقهي /زاان نور الدين حممد -.بينغول ،تركيا :جامعة
بينغول 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التعارض والرتجيح عند اإلمام عالء الدين بن اللحام البعلي :دراسة أصولية تطبيقية /عزة
علي حممد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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حجية القراءات وأثرها يف الفقه /فواز إمساعيل املشهداين -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2022 ،م 240 ،ص.
احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع وأثره يف األحكام الفقهية :دراسة فقهية حديثية/
جابر داود العنيزي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اخلصائص املنهجية لالجتهاد الفقهي يف صدر اإلسالم /حفيظة البغلويل -.طنجة :سليكي
أخوين 1442 ،هـ 2021 ،م 381 ،ص.
خطر اإلفتاء ابلشاذ والتحذير منه /حممد بن جلول ساملي -.اجلزائر :دار السادة املالكية،
 1439هـ 2018 ،م.
دالالت األلفاظ وأثرها يف فهم النصوص الشرعية /عبدهللا إبراهيم املوسى -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
الدالالت الضمنية يف إرشاد الفحول إىل إحقاق احلق من علم األصول للشوكاين :قراءة
لسانية /سين غرابيل -.تونس :مكتبة عالء 1440 ،هـ 2019 ،م 165 ،ص.
ذُخر احمليت من آداب املفيت /حممد صديق بن حسن خان ِ
القنَّوجي (ت  1307هـ)؛ حتقيق
أمحد بن يوسف القادري -.الرايض :مكتبة التوبة 1441 ،هـ 2020 ،م 214 ،ص.
رسالة يف االجتهاد /حممد بن فرامرز ،الشهري مبال خسرو (ت  885هـ)؛ حتقيق عبدالواحد
عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
جهداينّ -.
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رسالة يف بيان جواز انتقال املقلد عن مذهب مقلده /عيسى بن عبدالرحيم األمحد آابدي
(ت  982هـ)؛ حتقيق طارق بن احلميدي العتييب.
نشرت يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع( 55حمرم – ربيع األول  1443هـ).
رسالة يف تعدد اجملتهد /عامل حممد بن محزة كوزل حصاري ،املعروف حباجي أمري زاده (ت بعد
 1121هـ)؛ حتقيق أمحد عطا هللا رحيم.
نشرت يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،مج ،12ع 2021( 2م) ص .56 – 28
زبدة التحقيق يف التقليد والتحقيق /عمر حممد جبه جي -.القاهرة :دار الكلمة1443 ،

هـ 2021 ،م.

صفة املفيت واملستفيت /أمحد بن محدان بن شبيب احلراين احلنبلي (ت  695هـ)؛ حتقيق

عبدالرمحن بن علي احلطاب -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.

عمان :دار أجمد1442 ،
ظاهرة فوضى اإلفتاء أببعادها االجتماعية والسياسية والدينيةّ -.
هـ 2021 ،ن 954 ،ص.
املؤمتر العاملي السابع احملكم واملنشور ،املنعقد يف إستانبول بتاريخ  14إىل  16ديسمرب 2019
م إبشراف كلية الشريعة يف جامعة مؤتة ،وكلية اإلليهات يف جامعة سكاراي الرتكية ،ومؤسسة
النبأ األردنية ،وتنظيم املؤمترات واملعارض الدولية والتدريب.
أمنوذجا /أمحد مجال
العدول عن القياس إىل االستحسان عند الكاساين (ت  587هـ)
ً
خليفة -.سوهاج :جامعة سوهاج 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
العرف يف ميزان الفقه اإلسالمي /سليمان بوبكر حباس -.طرابلس الغرب :دار الوليد،

 1442هـ 2021 ،م 173 ،ص.
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مصدرا مستقال يف أصول الفقه :دراسة يف املعايري العقلية واالجتهادية
العقل ومدى اعتباره
ً

يف اإلسالم /مصعب رشيد رعد -.دمشق :دار الرسالة العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ ،وكان عنواهنا :العقل ومدى
اعتباره مصدراً تشريعياً يف أصول الفقه :دراسة أصولية فلسفية.

العلل القادحة عند الفقهاء وأثرها يف اختالف األحكام الفقهية تطبيقاً على املذاهب
األربعة /أمحد حسني حممد مصطفى -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
 328ص.
الفتوى وضوابطها ومسؤولية املفيت واملستفيت /أمحد معبد عبدالكرمي -.القاهرة :مشيخة
األزهر ،هيئة كبار العلماء 1440 ،هـ 2019 ،م.
يليه :فتاوى شرعية متنوعة.
الفراغ التشريعي بني أهلية االجتهاد وآلية التدبري /حممد فتحي العرتيب -.القاهرة :دار
الكلمة 1441 ،هـ 2020 ،م 300 ،ص.
مباحث التعليل عند األصوليني واإلمام الغزايل /محد عبيد الكبيسي -.إستانبول :مؤسسة

البصائر للدراسات والنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.

مراتب االستدالل ابألدلة النقلية يف الشريعة اإلسالمية :دراسة أصولية مقارنة حتليلية/
مصطفى إحممد علي عبدالقادر -.طرابلس الغرب :دار احلكمة 1441 ،هـ 2020 ،م،
640ص.
مزيل االلتباس يف حقيقة القياس /عبدهللا موسى -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ2021 ،م
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مسائل التجديد واالجتهاد عند الشيخ حممد الغزايل /حسان عبدهللا حسان -.القاهرة:
حكاوي للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
معاين حرف الفاء بني النحاة واألصوليني والفقهاء /عبدالرمحن بن حممد القرين -.الرايض:
مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م.
معجم حروف املعاين وأثرها يف اختالف العلماء /عبدهللا روبني حسني -.بريوت :دار
النفائس 1438 ،هـ 2017 ،م 224 ،ص.
(يعين ابلعلماء :الفقهاء)
مناقشة االستدالل ابألدلة املختلف فيها :دراسة أتصيلية تطبيقية /حممد بن متعب كردم-.

الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).

منهج االستدالل األصويل عند مدرسة اإلمام الرازي :دراسة أصولية حتليلية /حممد حسن
حممد طالب -.الكويت :دار الضياء 1443 ،هـ 2021 ،م.
منهج السيدة عائشة رضي هللا عنها يف اإلفتاء /أحالم محود الطريي -.املنصورة :دار اللؤلؤة،

 1441هـ 2020 ،م.

منهج الفتوى وتطبيقاته عند حممد الطاهر ابن عاشور /الفاتح تيربماسني -.ابتنة :جامعة
احلاج خلضر 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مؤهالت اإلفتاء يف اإلسالم وشروطه /حممد عبده عمر[ -.صنعاء ،حنو  1440هـ2019 ،

م] 120 ،ص.
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جنوم املهتدين يف طبقة اجملتهدين ،مع نصوص فتاوى للفقيه حممد بن أمحد العبدي الكانوين
(ت  1357هـ) /دراسة وحتقيق عبدالعزيز خلالين -.مراكش :جامعة القاضي عياض1442 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
حنو الفقهاء :جمرد مقاالت أيب إسحاق الشاطيب يف منزلة العربية من الشريعة /أمحد فتحي
ُ

البشري -.القاهرة :مركز تراث للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.

النهاية العظمى شرح الغاية القصوى يف دراية الفتوى /صدر الدين حممد بن حممد بن زنكي

الشعييب اإلسفراييين (ت  747هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م... ،

هل َّ
سد ابب االجتهاد؟ /وائل حالق؛ ترمجة سعد خضر -.بريوت؛ الرايض :مركز مناء
للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
األحكام الشرعية وما يتفرع منها
حبوث يف احلكم الشرعي وأقسامه عند احلنفية :دراسة مقارنة /عمر بن حممد عمر عبدالرمحن،

 205ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/24هـ.

احليل واملخارج الفقهية /عمر حممد جبه جي -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ2021 ،م.
دالالت األمر :دراسة يف أصول الفقه اإلسالمي /اثمر عبداجلبار السعيدي -.اإلسكندرية:
دار التعليم اجلامعي 1441 ،هـ 2020 ،م.
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ضوابط استنباط األحكام من النصوص الشرعية /أمحد عبداجمليد مكي ،القاهرة :دار السالم،
 1442هـ؟ 2021 ،م 168 ،ص.
طبيعة عالقة الدال ابملدلول بني األصوليني واللغويني وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية/
سامح حممد الشامي 200 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/4هـ.
عوارض األهلية عند علماء أصــول الفقه /حســني خلف اجلبوري -.الرايض :مكتبة الرشــد،

 1443هـ 2021 ،م 2 ،مج( .أصله رسالة جامعية).

العوامل النفسية املؤثرة يف حكم الناقد على الراوي /مسعود حمروس كوين -.بريوت؛ الرايض:

مركز مناء للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
(يف مسائل علمية ،وعلم احلديث)

الفرض الكفائي من جتديد الوعي إىل بناء األمة :دراسة أصولية مقاصدية /قطب الريسوين-.
الشارقة :جامعة الشارقة 1441 ،هـ 2020 ،م 149 ،ص.
اللغة العربية وأثرها يف بيان األحكام الشرعية عند السادة املالكية :اإلمام اتج الدين
منوذجا :دراسة نقدية حتليلية /وديع بن عمر غوجان -.الدار البيضاء :قطر الندى
الفاكهاين أ ً
للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟ 2020 ،م.
نظرية التدارك يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف األحكام الشرعية /هاين فضل عالم -.املنصورة:
دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م 402 ،ص.
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القواعد األصولية
وأتصيال
مجعا
ً
القواعد األصولية املتفق عليها بني املذاهب األربعة يف حروف املعاينً :
وتطبي ًقا /إبراهيم بن علي الزيد -.القاهرة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2020 ،م 290 ،ص.
(أصله رسالة ماجستري).
القواعد األصولية املستنبطة من كتاب فتح ابب العناية بشرح النقاية للمال علي القاري
أمنوذجا :دراسة أصولية مقارنة /خليل أمحد صاحل-.
(ت  1014هـ) :داللة األلفاظ
ً
تكريت :جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
القول املأمول شرح قواعد األصول /حممد سرور النجار -.القاهرة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ،
 2020م 689 ،ص.
(ونشره مركز استشراف للبحوث والدراسات)
القواعد الفقهية
ابن رجب احلنبلي وقواعده الفقهية /حفيظة البغلويل -.طنجة :مؤسسة سليكي أخوين،
1443هـ 2021 ،م 450 ،ص.
أثر مقاصد الشريعة يف القواعد الفقهية عند احلنابلة /خالد يوسف اجلهيِّم -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة الكويت 1442 ،هـ 2020 ،م.
األول من كتاب القواعد الفقهية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل /شرف
الدين أمحد بن احلسن املقدسي احلنبلي (ت  771هـ)؛ حتقيق صفوت عبداهلادي عادل-.
بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
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(لعله طبعة جديدة ،فقد سبق صدوره عن دار النوادر عام  1433هـ)
إيضاح القواعد الفقهية /عبدهللا بن سعيد اللحجي (ت  1410هـ)؛ بعناية أمحد بن عبدالعزيز
احلداد -.الكويت :دار الضياء 1443 ،هـ 2021 ،م.
التطبيقات الفقهية للقواعد الكربى وفروعها من كتاب منهاج الطالبني لإلمام النووي رمحه

هللا /أمساء إبراهيم إمساعيل -.كركوك :جامعة كركوك 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية /وليد بن راشد السعيدان -.املنصورة :دار اللؤلؤة،

 1443هـ 2021 ،م.

تيسري القواعد وتقريب الفوائد :تعريف بفن القواعد الفقهية وشرحها وتطبيقاهتا /عبدالقادر

داودي -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م 457 ،ص.

حلية الفروق القرافية نظم جلوهر ما نثره القرايف يف كتاب الفروق /أمحد سامل بن حممد ما
أيىب اجلكين -.نواكشوط :دار املذهب 1441 ،هـ 2020 ،م.
ويف حواشيها :إحتاف العِلية إبيضاح احلِلية /للمؤلف نفسه.
الدرة السنية يف شرح القواعد الفقهية /أليب إسحاق إبراهيم بن علي الطرسوسي (ت 758
هـ)؛ حتقيق عماد قدوري العياضي -.دمشق :دار الفجر 1443 ،هـ 2021 ،م؟
سبك املقال يف شرح املنجدة ابملثال /نظم وشرح أنور صاحل أبو زيد -.مكة املكرمة :دار
طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
نظم شامل للقواعد الفقهية الكلية أبمثلتها يف نيف ومخسني بيتًا مع شرح موجز متضمن آلراء
املذاهب الفقهية املتبعة.
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شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر :الدار العاملية
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعامل املدينة من القواعد ومن فرائد من النظائر مع
الفوائد /حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرابطي (ت  1214هـ)؛ حتقيق كمال بلحركة-.
بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م.

قاعدة إذا سقط األصل سقط الفرع وتطبيقاهتا الفقهية /زايد صبحي منشود -.الرمادي:
جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).
قاعدة التابع اتبع :دراسة أتصيلية وتطبيقية /صاحل بن سليمان اليوسف -.الرايض :دار

الصميعي 1443 ،هـ 2021 ،م.

قاعدة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وتطبيقاهتا يف شروح صحيح البخاري/
عائشة مهدي صاحل -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
قواعد األحكام يف مصاحل األانم /عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي (ت  660هـ)؛

حتقيق عبداللطيف حسن عبدالرمحن -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،
 2جـ يف  1مج ( 336ص).

القواعد الفقهية /إعداد شركة إثراء املتون -.الرايض :إثراء املتون 1443 ،هـ 2021 ،م.
كتاب تعليمي متوافق مع مفردات املقررات يف الكليات الشرعية ومدعم ابألنشطة والقراءات
اإلثرائية.
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عمان :دار
القواعد الفقهية بني التكرار واالبتكار عند الشافعية /وسام حممود الطيطيّ -.
وائل 1443 ،هـ 2022 ،م 391 ،ص.
القواعد الفقهية الضابطة للموازنة والرتجيح بني املفسدة واملصلحة يف الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي الكوييت /منري عوض العجمي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
القواعد الفقهية يف سورة النساء :دراسة تطبيقية /عمر عبدالاله حممد -.املنيا :جامعة املنيا،
 1443هـ 2021 ،م (ماجستري).
القواعد الفقهية الكربي عند ابن عابدين من خالل حاشيته /هيلة حسني الوعلة -.املنيا:
جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
القواعد الفقهية :املبادئ ،املقومات ،املصادر ،الدليلية ،التطور :دراسة نظرية حتليلية
أتصيلية اترخيية /يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني -.الرايض :مكتبة الرشد 1441 ،هـ،
 2020م.
القواعد الفقهية ودورها يف إقامة مقاصد الشريعة اإلسالمية /...البدري السيد مصطفى-.

اإلسكندرية :دار التعليم اجلامعي 1442 ،هـ 2021 ،م 544 ،ص.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة املنيا 1439 ،هـ 2018 ،م.

القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام الغزايل /حمسن أمحد أبو النيل -.املنيا :جامعة املنيا،
 1442هـ 2021 ،م (دكتوراه).

43

الكليات الفقهية عند القاضي عبدالوهاب البغدادي /سعيد الشوية -.القاهرة :دار الكلمة،
 1443هـ 2022 ،م.
املختصر فيما عرف من قواعد الفقه واشتهر /أنور صاحل أبو زيد -.ط -.2مكة املكرمة:
دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
مجعا ودراسة /كواديو كوامي
املسائل الفقهية املندرجة حتت قاعدة اجلمع بني احلقيقة واجملاز ً
عبدالرمحن -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد /حبيب هللا بن علي مدد الكاشاين (ت
 1340هـ)؛ حتقيق ومقارنة آبراء املذاهب اإلسالمية ويف املنصوري ،عقيل الربيعي -.قم :املعهد
العايل للدراسات التقريبية 1440 ،هـ 2019 ،م.
منافع الدقائق يف شرح جممع احلقائق /مصطفى بن حممد كوزل حصاري (ت  1253هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م... ،
(جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد للخادمي ،يف األصول والقواعد الفقهية)
(سنة وفاة املؤلف غري دقيقة ،وقد تكون  1215هـ؟)
نبذة يف بعض القواعد الشرعية املرشدة حلفظ اإلدارة الكلية /حممد بريم األول (ت 1214
هـ) -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
اهلدية يف اختصار القواعد الفقهية/عادل نصر -.اإلسكندرية :دار اخللفاء الراشدين1441 ،
هـ 2020 ،م 237 ،ص.
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املقاصد الشرعية
جعيَّط [ت  1389هـ] يف املقاصد الشرعية ونظام احلكم/
أحباث اندرة للشيخ حممد العزيز َ
اعتىن به حممد بوزغيبة -.تونس :دار املازري 1443 ،هـ 2021 ،م.
أثر املقاصد احلاجيَّة يف التقعيد األصويل والفقهي /اجلموعي هاين -.والية الوادي ،اجلزائر:

سامي للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله دكتوراه).

أثر املقاصد الشرعية يف تقليل اخلالف :دراسة أتصيلية تطبيقية /حسام حممد عوض-.

دمشق :مؤسسة الرسالة 1440 ،هـ 2019 ،م 568 ،ص( .أصله رسالة ماجستري).

األثر املقاصدي عند اإلمام مالك إمام دار اهلجرة النبوية من خالل كتابه املوطأ /عبدالغين

بن الطيب ادعيكل -.الدار البيضاء :قطر الندى للثقافة والنشر 1440 ،هـ 2019 ،م،
238ص.

العوا -.القاهرة :دار الكلمة،
راهنية التنظري املقاصدي وآفاقه االجتهادية /حممد سليم ّ
 1442هـ 2021 ،م.
الضوابط األصولية لبناء احلضارة :دراسة مقاصدية /لقمان هباء الدين أمحد -.أربيل :جامعة
صالح الدين 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
قضااي مقاصدية -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2022 ،م.
الكتاب اخلامس :ملف العدد :املقاصد والتكامل العلمي )1( :يف التكامل الداخلي.
قواعد املقاصد /أمحد الريسوين -.لندن :دار الفرقان 1441 ،هـ 2020 ،م 615 ،ص.
45

احملاضرات من كتاب املوافقات وفق املفردات املطلوبة ملنهج مقاصد الشريعة /حممد بن
سليمان املنيعي -.مكة املكرمة :املكتبة األسدية 1443 ،هـ 2021 ،م.
املقاصد احلاجية وتنزيالهتا الفقهية :دراسة أصولية فقهية مقارنة /عبدالواحد الوزاين-.
القاهرة :دار الكلمة 1441 ،هـ 2020 ،م 478 ،ص( .أصله رسالة علمية).
مقاصد الشريعة اإلسالمية بني املدارسة واملمارسة /حسين خريي طه -.القاهرة :دار اليسر،
 1442هـ 2021 ،م.
مقاصد الشريعة اإلسالمية أتصيالً وتفعيالً /حممد بكر إمساعيل حبيب -.ط -.5مكة
املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
مقاصد الشريعة اإلسالمية وحتدايت العصر /صبحي رّاين -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 160 ،ص.
مقاصد الشريعة من التدوين إىل التقعيد :دراسة حتليلية /أبو القاسم بن أمحد إبراهيم
مسملي -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م 440 ،ص.
مقصد الوسطية وأثره يف الفقه اإلسالمي /فوزي غالب -.تونس  :جممع األطرش للنشر،
 1440هـ 2019 ،م 287 ،ص.
املوافقات /أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت  790هـ)؛ حتقيق حممد بركات-.
دمشق :دار الرسالة العاملية 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.
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نظرية مقاصد الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا عند العالمة حممد سعيد رمضان البوطي /ميثاق
صادق املليكي -.دمشق :دار الفكر 1443 ،هـ 2021 ،م 400 ،ص.
العبادات
العبادات (عام)
أحكام الطيور يف العبادات يف الفقه اإلسالمي /حممود حممد سهل -.املنيا :جامعة املنيا،
 1443هـ 2021 ،م (ماجستري).
أحكام فوات العبادات :دراسة فقهية مقارنة /جالل عبدهللا شحاته -.كفر الشيخ :جامعة
كفر الشيخ 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
اختيارات اإلسبيجايب يف شرحه ملختصر الطحاوي :كتاب العبادات :دراسة فقهية مقارنة/
بسمة مصطفى خليل -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).
وخرج له
عربه َّ
اإلفاضات النعمانية يف حكم الصالة والصوم بربيطانيا /حممد أخرت حسني؛ َّ
العليمي -.القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2021 ،م.
حممد جهانغري [جهانكري] أفضل َ
شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة ،أو العبادات :الصالة ،الزكاة ،الصيام /من تقريرات
حممد بن إبراهيم آل الشيخ (ت  1389هـ)؛ مجعه ورتبه وعلق عليه حممد بن عبدالرمحن بن
قاسم -.اجلزائر :دار املرياث النبوي 1443 ،هـ 2021 ،م.
شرح منظومة السمعوين يف العبادات وفروض الكفاية /حممد صاحل بن أمحد السمعوين
اجلزائري (ت  1285هـ)؛ حتقيق خبدة محياين -.اجلزائر :دار السادة املالكية 1443 ،هـ،
 2021م.
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ضوء املصباح شرح نور اإليضاح للشرنباليل /أليب السعود حممد بن علي إسكندر احلسيين
(ت  1172هـ)؛ حتقيق عبداحملسن طه العبادي -.كركوك :مكتبة أمري؛ بريوت :دار ابن حزم،
 1443هـ 2021 ،م.
(يف العبادات ،يف الفقه احلنفي)
العقل والرشد يف شرح نظم مقدمة ابن رشد يف فقه العبادات على مذهب اإلمام مالك/
زين الدين محاد بن حممد الصاحل السوقي (ت  1423هـ)؛ حتقيق بشري عثمان حممد -.النيجر:
جامعة احلاج حممود كعت العاملية للعلوم والرتبية واللغات 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
يهم املسلم /إعداد اللجنة العلمية يف منظمة األمل اإلسالمية -.الرحيانية،
امليسر ملا ُّ
العلم َّ
تركيا :املنظمة ،حنو  1439هـ 2018 ،م.
(عقيدة وعبادات وما يلحق هبا)
ما اتفق عليه ثالثة من األئمة األربعة يف كتاب "رمحة األمة يف اختالف األئمة" يف العبادات:
دراسة فقهية مقارنة /حممد حاضر جياد -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ،املسمى مراقي الفالح إبمداد الفتاح شرح نور اإليضاح
وجناة األرواح للشرنباليل /هذبه وراجعه عبدهللا علي -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث،
 1440هـ 2019 ،م 600 ،ص.
املسائل اليت صرح احلنابلة بعدم ثبوت الدليل فيها يف ابب العبادات :دراسة فقهية مقارنة/
مرشد حسني جاسم -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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املسائل اخلالفية لإلمام أيب حنيفة مع اإلمام مالك يف العبادات من خالل كتاب خمتلف
الرواية أليب الليث السمرقندي /أمحد نصيف مهيدي -.الرمادي :جامعة األنبار1443 ،
هـ 2021 ،م( .ماجستري).
املطالب العلية يف الدروس الدينية /حممد راغب الطباخ (ت  1370هـ) -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
 65سؤ ًاال وجو ًااب يف تعليم أركان اإلسالم لطلبة املدارس واملعاهد والكتّاب.
املفتاح ملنت نور اإليضاح يف فقه العبادات على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان
رمحه هللا تعاىل /حممد عبداإلله آل اثبت -.املوصل :دار وأشرقت 1443 ،هـ 2021 ،م.
املقدمة احلنبلية :أخصر املقدمات يف فقه العبادات /خالد بن عبدهللا العتييب 1443 ،هـ،

 2022م 70 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/20هـ.
الطهارة

إمجاعات ابن امللقن من خالل كتابه التوضيح لشرح اجلامع الصحيح :ابب الطهارة /عمر
غالب خملف -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).
أخصر املختصرات يف أنواع النجاسات /فوزي بن عبدهللا احلميدي -.قاليل ،البحرين :مكتبة
أهل احلديث 1443 ،هـ 2021 ،م.
األساس يف أحكام احليض والنفاس /حممد عبدالرازق الرضواين -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1441هـ 2020 ،م 184 ،ص.
49

التبيان يف حكم مس احمل َدث للقرآن /وليد بن علي املديفر -.الرايض :دار احمل ِّدث1443 ،
هـ 2021 ،م.
فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد يف املعفو عنه من النجاسات /أليب العباس شهاب
الدين أمحد بن محزة الرملي (ت  971هـ)؛ حتقيق حممود أمني السيد -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 104 ،ص.
سبق بتحقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل ،وفيه اسم املؤلف وسنة وفاته :أبو العباس شهاب
الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي (ت  971هـ).
قرة العينني يف مساحة ظرف القلَّتني /مجال الدين عبدهللا بن حممد الشنشوري (ت 999
هـ)؛ حتقيق عبدهللا إبراهيم املوسى -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
قواعد ومسائل يف طهارة املرأة املسلمة :احليض ،النفاس ،الصفرة والكدرة ،االستحاضة/
شيخة بنت حممد القاسم 65 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/7هـ.
القول املنيف يف جواز قراءة احلائض من املصحف الشريف /أمحد خالد الطحان58 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/5هـ.
كتاب الطهارة :أحكام املياه يف ضوء القرآن والسنة :فوائد فقهية وعلمية /اثمر بن مبارك
العامر 56 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/23هـ.
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الصالة
السماع /حيىي بن عمر منقاري زاده (ت  1088هـ)؛ دراسة وحتقيق أسامة
االتباع يف مسألة َّ
عمان :دار أروقة 1443 ،هـ 2022 ،م.
بن عبدالوهاب احلياينّ -.
يليه للمؤلف نفسه :رسالة يف وجوب استماع اخلطبة.
(يف وجوب االستماع للقرآن العظيم ،داخل الصالة وخارجها)
إحتاف القافلة حبكم صالة الفريضة والنافلة على الراحلة /عاصم حممود -.القاهرة :دار
اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 199 ،ص.
أحسن القرا يف صالة اجلمعة يف القرى /حممد خبيت بن حسني املطيعي (ت  1354هـ)؛
حتقيق حممد طاهر بن أمحد الباكوف -.القاهرة :دار أصول الدين 1443 ،هـ 2021 ،م.
استدراكات ابن املنذر يف كتابه األوسط على الفقهاء األربعة :يف كتاب الطهارة والصالة:
مجعاً ودراسة /عبدالرمحن وليد العربي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2020 ،م.
(ماجستري).
وهكذا ،لعله يف موضوعات أخرى..
أطفالنا والصالة /شريف طه يونس -.الرايض :مكتبة الرشد 1442 ،هـ 2020 ،م.
إفهام املتثبت وإفحام املتعنت يف الرد على القائلني بقصر صالة الرابعية جملرد اخلوف/
حممد بن عمر دكوري (ت  1366هـ)؛ حتقيق يراب بن احلاج أمحد؛ إعداد أبو بكر دمبا بن
عبدالعزيز بن حممد دكوري 1443 ،هـ 2022 ،م 69 ،ص.
يليه له :منظومة عقد اجلمان يف رد البدع وتبيني سنة الرسول املنان.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/7هـ.
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اإلملام بصفة وضوء وصالة خري األانم عليه أفضل الصالة وأمت السالم /أمحد بن ايسني
األسود 64 ،ص.
وميسر لصفيت وضوء وصالة النيب صلى هللا عليه وسلم.
شرح خمتصر َّ
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/11هـ.
حتفة األبرار يف جواز اجلهر ابألذكار وجواز اجلمعة يف القرى واألمصار /جنم الدين أخندزاده
عبدالقادر بن حممد حسن أخندزاده (ت  1319هـ)؛ حتقيق حسني أمحد مال حممد -.؟،
 1443هـ 2021 ،م؟
حتقيق مسألة أتخري الصالة إىل وقت يسع الواجبات فقط ،وتلخيص مقاصدها /أمحد بن
حممد بن ايسني اهلرباوي الشافعي (ت  1224هـ)؛ حتقيق علي صديق احليايل ،حممد علي
حسني الطائي.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،ع 2018( 38م) ص .27 - 1
تشنيف اآلذان يف حكم األذان /عبدهللا بن راضي املعيدي 98 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/3هـ.
تصويب النظر والتشمري عن الساعد يف نقض مسوغات الرجوع لصالة التباعد /حممد بن
حويل ،الكويت :دار مروايت 1443 ،هـ 2022 ،م 33 ،ص.
حسن املال اجلُفرييّ -.
هتذيب كتاب الصالة البن قيم اجلوزية /إعداد سلطان بن انصر الناصر -.مكة املكرمة:
مكتبة األسدية 1443 ،هـ 2021 ،م.
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اجلوهر الكلي شرح عمدة املصلي /عبدالغين بن إمساعيل النابلسي (ت  1143هـ)؛ حتقيق
حممد أمحد مطر الدليمي -.؟ :املكتبة النعمانية 1443 ،هـ 2021 ،م؟
شرح على املقدمة املشهورة ابلكيدانية ،املسماة بعمدة املصلي للطف هللا النسفي الكيداين.
حكم اختاذ السرتة لإلمام واملنفرد /دبيان حممد الدبيان 55 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/18هـ.
الديباجة يف بيان حكم تعدد اجلمعة من غري حاجة /حممد الثاين عمر موسى -.كانو :مركز
اإلمام البخاري لألحباث والرتمجة ،اتريخ املقدمة  1441هـ 2020 ،م 58 ،ص.
رسالة يف الرتتيب بني السجدة الصلبية وبني األركان الباقية /وجيه الدين العلوي الغجرايت
(ت  998هـ)؛ حتقيق حممود علي املشاهدي املصباحي.
نشرت بذيل :خالصة الوجيه /أمحد بن حممد الفاروقي؛ تصحيح وتعليق حممد نظام الدين
املصباحي -.اهلند :دار امللك 1443 ،هـ 2021 ،م.
(السجدة الصلبية اليت هي من صلب الصالة ،أي :جزء منها)
وقيت صالة العصر والعشاء /زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري (ت
رفع الغشاء عن َ
 970هـ)؛ حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.
عمان :دار النور
طبع مع كتاب احملقق :إرشاد املهتدين ترمجة اإلمام ابن جنيم زين الدينّ -.
املبني 1442 ،هـ 2021 ،م.
سرت العورة يف الصالة /مجع وترتيب حامد بن إبراهيم احلارثي -.مكة املكرمة :دار طيبة
اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
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السؤال عن لفظ التسييد يف الصالة /مشس الدين حممد بن عبدالرمحن الكفرسوسي (ت
 932هـ)؛ حتقيق سارية فايز العجلوين -.إستانبول :دار الفاتح 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه للمحقق :حكم السيادة على مذهب الشافعية السادة.
ُّ
شد الوطأة على منكر إمامة املرأة /أمحد بن حممد بن الصديق الغماري (ت  1380هـ)؛
حتقيق علي قامسي التمسماين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 96 ،ص.
الشرح األوىف ألذكار الصالة وما يتعلق هبا /أمحد خضر حسنني احلسن 79 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/25هـ.
صالة اجلمعة خارج املساجد والعدد املطلوب فيها زمن النوازل /عبداحلميد زوبريي-.
اجلزائر :دار السادة املالكية 1442 ،هـ 2021 ،م.
الصالة الصحيحة من الكتاب والسنة /مجع وكتابة عتيق بن مناء املطريي -.الرايض :دار
الصميعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
الصالة يف املسجد النبوي :أحكام وآداب /عبدهللا بن فوزان الفوزان -.الرايض :دار العقيدة،
 1443هـ 2021 ،م.
ضوء الشمعة يف عدد اجلمعة /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر 44 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/20هـ.
عن اتريخ تطور الصالة والشعائر اإلسالمية /أويغن ميتفوخ ،كارل بيكر؛ ترمجة حممود

كبيبو -.لندن :دار الوراق 1442 ،هـ 2021 ،م 216 ،.ص.
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دراسة مقارنة بني الصالة اليهودية واإلسالمية وصالة األحد املسيحية وصالة اجلمعة اإلسالمية.
أمنوذجا:
الفروع الفقهية لإلمام الشرواين (ت  1301هـ) على حتفة احملتاج :ابب الصالة
ً

دراسة فقهية مقارنة /هباء مخيس مجعة -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2022 ،م
(ماجستري).
الفوائد املمتازة يف صالة اجلنازة /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911
هـ)؛ حتقيق عبدالسالم حممد العامر 1442 ،هـ 2021 ،م 18 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/6هـ.

قنوت الصبح بني املشروعية واالبتداع /عبداحلميد زوبريي -.اجلزائر :دار السادة املالكية،
 1442هـ 2021 ،م 107 ،ص.
القواعد األصولية وتطبيقاهتا على مسائل الطهارة والصالة عند املباركفوري (ت 1353
مجعا ودراسة /عبدالرمحن بن
هـ) من خالل كتابه حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذيً :
حسني -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الكالم على سنة اجلمعة والرد على الشيخ زين الدين القرشي الشافعي /برهان الدين إبراهيم

بن حممد ابن قيم اجلوزية (ت  767هـ)؛ حتقيق أمحد بن وجيه القطوعي.
نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية (النشرة العلمية) ع 33و 1443( 34هـ2022 ،م)
جزء فيه الكالم على...

اللباب فيما للصالة على الكراسي من األحكام واآلداب /عبدهللا بن صاحل الفوزان-.
الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م 55 ،ص.
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من أسرار الصالة /بدرية الراجحي -.الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ 2021 ،م.
من فقه إمام املسجد /حسني علي عواض -.مأرب :مكتبة البنيان 1442 ،هـ 2021 ،م،
 128ص.
املنهل الثري شرح نظم العبقري يف السهو يف الصالة وما يلحق به /عبدالرمحن بن سيد

علي مصطفاوي -.اجلزائر :دار الرتقي والسناء 1442 ،هـ 2020 ،م.
أب الزمزمي التوايت (ت  1160هـ).
النظم حملمد بن َّ

منهل اهلداة إىل معدل الصالة /أليب احلسن الصغري حممد بن حممد الصادق السندي احلنفي
(ت  1187هـ)؛ حتقيق رقية وليد عابد -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م.
(دكتوراه).
وهو شرح على "معدل الصالة" للربكلي.
نفحات الصالة /حممد إلياس العطار القادري؛ إعداد قسم الرتمجة العربية التابع ملركز الدعوة
اإلسالمية -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 608 ،ص.
الصيام
تعريف العوام أبحكام الصيام /جابر حلمي جابر -.القاهرة :دار خري زاد للنشر1441 ،
هـ 2020 ،م.
تقييد يف عدم االعتماد على التلغراف يف الصوم والفطر /أليب العباس أمحد بن الطاهر
الزواقي (ت  1371هـ)؛ حتقيق عزيز السباح.
نشر يف كتاب :أحباث يف الكتاب العريب املخطوط /إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري-.
الرابط :وزارة الثقافة 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ.3
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حادي األانم إىل دار السالم [يف فضل الصيام والقيام] /أبو بكر بن حممد بن عمر املال
احلنفي األحسائي (ت  1270هـ) -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م197 ،ص.
رمضان بني املغنم واملغرم /بدرية الراجحي -.الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ 2021 ،م.
رمضان :النفحة الرابنية /حممود حسن حجازي 1442 ،هـ 2021 ،م 67 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/14هـ.
صيام التطوع :دراسة نقدية من خالل الكتب الستة ومقاصد مصنفيها /حممد األمني بن
عبدالرمحن األنصاري -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1442 ،هـ 2021 ،م.
الليلة املباركة /حممود حسن حجازي 121 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/3هـ.
(ليلة القدر)
الزكاة
إحكام أحكام الزكاة للحكام وما ينتظم منه بيت املال /أبو حفص عمر بن عبدهللا الفاسي
(ت  1188هـ) ،حممد التاودي بن حممد الطالب بن سودة (ت  1209هـ)؛ حتقيق نور الدين
بن حممد لرجى -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 240 ،ص.
أساسيات حساب زكاة األنشطة واملنشآت التجارية يف ضوء املعايري الشرعية واحملاسبية
عود
اليت أخذ هبا بيت الزكاة وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية /حممد َ

الفزيع -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2022 ،م.
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حبوث ندوة التميز الفقهية :نوازل مصارف الزكاة :الرقاب ،الغارمون ،يف سبيل هللا ،ابن
السبيل -.اجلزائر :مركز التميز للبحوث والدراسات االقتصادية 1440 ،هـ 2019 ،م،
238ص.
التطبيقات الرقابية للهيئة العامة للزكاة والدخل :دراسة ميدانية تقوميية /فهد بن عبدالرمحن

التميمي -.الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

تقييد يف ذكر مقدار النصاب الذي جتب فيه الزكاة من الذهب والفضة /أليب حممد

عبدالواحد بن أيب السداد الباهلي املالقي (ت  705هـ)؛ حتقيق عبدالفتاح مغفور.
نشر يف كتاب :أحباث يف الكتاب العريب املخطوط /إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري-.
الرابط :وزارة الثقافة 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ.2
أمنوذجا /حممد بن حسن آل الشيخ -.الرايض:
زكاة الديون اآلجلة :ديون شركات التقسيط
ً
مركز التميز البحثي 1443 ،هـ 2022 ،م.
زكاة رواتب املوظفني بني التأصيل والتنزيل /كرمي البزور -.القاهرة :أصول للنشر1443 ،
هـ 2021 ،م.
صدقة الفطر /حممد حسن عباس 99 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/9هـ.
مسائل الزكاة وأصوهلا يف املذهب املالكي مجع وتوثيق ودراسة /إبراهيم الدمسريي-.
مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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احلج والعمرة
حاشية العالمة ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح يف مناسك احلج لإلمام النووي /أمحد
بن حممد بن حجر اهليتمي (ت  974هـ)؛ ضبطه واعتىن به حممد عبدالسالم شاهني -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 656 ،ص.
دليل احلاج واملعتمر /أشرف حممد الوحش -.القاهرة :األقالم اهلادفة للنشر 1443 ،هـ،

 2021م؟

القول األظهر يف بيان احلج األكرب /نوح بن مصطفى الرومي القونوي احلنفي (ت 1070

هـ)؛ دراسة وحتقيق ايسر عدانن حسن.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،ع 2018( 40م) ص .216 - 175

خمتصر اإليضاح يف علم املناسك /شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي (ت 974
هـ)؛ حتقيق ايسر داود آل عُزير -.القاهرة :دار اإلمام الرازي 1443 ،هـ 2021 ،م.
وبني فيه
اختصر به حاشيته األصيلة على كتاب اإليضاح يف علم املناسك لإلمام النوويَّ ،
اختياراته ،وضم إليه زايدات وفوائد من كتب املذهب املعتربة.
املفيد يف احلج والعمرة /حممود حسن حجازي 264 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/8هـ.

مناسك احلج والعمرة /حممد التاودي بن حممد الطالب بن سودة (ت  1209هـ)؛ حتقيق
رشيد اجلاري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 136 ،ص.
يليه :مناسك احلج والعمرة /حممد بن حممد بن انصر الدرعي (ت  1085هـ).
على املذهب املالكي.
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منح الفتاح على مناسك اإليضاح :حاشية ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح للنووي/
حتقيق حممد فاضل جيالين -.إستانبول :مركز جيالين للبحوث العلمية 1443 ،هـ2021 ،م.
هداية السالك إىل فعل املناسك /عبدالكرمي بن عطاء هللا اجلذامي اإلسكندري (ت 664
هـ)؛ حتقيق عبدهللا املذكوري -.إستانبول :دار املخطوطات اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م.
عبادات أخرى
األحكام املتعلقة ابجلنائز واملقابر من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية /شوقي عالم-.
القاهرة :الدار 1441 ،هـ 2020 ،م 303 ،ص.
االعتكاف /حممد حسن عباس 161 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/10هـ.
جامع أحكام املساجد /حممد بن نصر أيب جبل -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ2020 ،
م 2 ،مج.
جامع أحكام املقابر /حممد بن نصر أبو جبل -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ2020 ،
م 695 ،ص.
املعامالت
املعامالت (عام ،وخاص)
أثر العرف على املعامالت املالية يف املذهب الشافعي :دراسة أتصيلية تطبيقية /غيّاس
إبراهيم رزوق -.بريوت :مؤسسة الضحى للنشر  1442 ،هـ 2020 ،م 206 ،ص.
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أثر الكساد من منظور شرعي :دراسة فقهية مقارنة /انصر ذعار العتييب -.املنيا :جامعة
املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أثر النية يف املعامالت املالية :دراسة نظرية تطبيقية /أمحد بن فتحي البكريي -.املنصورة:
دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 448 ،ص.
أحكام اخلسارة وتطبيقاهتا املعاصرة /حممد بن عبدهللا بوطَيبان -.الرايض :بنك اجلزيرة :دار
امليمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار النفائس،
أحكام عالوة اإلصدار :دراسة أتصليه تطبيقية /فيصل بن ظهري ُمغَلَّ -.
 1442هـ 2021 ،م.
(عالوة اإلصدار مبالغ يدفعها املستثمرون زايدة عن القيمة االمسية للورقة املالية عند طرحها
لالكتتاب األويل أو زايدة رأس املال)
األصل :رسالة ماجستري – املعهد العايل للقضاء ابلرايض 1429 ،هـ.
أحكام مراجع حساابت الشركة يف النظام السعودي :دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي/
مهدي حسن قوزي -.أهبا :جامعة امللك خالد 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أحكام املزارعة واملساقاة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللبناين /عبدالكرمي حممد العلوش-.
بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أحكام املعادن /حممد حممود بن حممد سامل بن القاضي -.؟ :مركز جنيبويه 1442 ،هـ؟،
 2021م.
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أحكام املنافسة غري املشروعة ومنع االحتكار يف ضوء الشريعة والقانون /وسيم حسام
عمان :دار اإلعصار العلمي للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
الدين األمحدّ -.
أحكام الوعد جبائزة عرب وسائل االتصال احلديثة يف القانون املدين :دراسة مقارنة ابلفقه
اإلسالمي /وحيد عرايب فواز -.اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 1441 ،هـ 2020 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة األزهر بدمنهور 1439 ،هـ 2018 ،م.
االستحسان وأثره يف املعامالت املالية :دراسة استقرائية تطبيقية /مجعان مربك العازمي-.
املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اعتبار املآل يف املعامالت املالية املعاصرة /حممد أمني عبدالرزاق ابرودي -.القاهرة :دار
أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
اإلقطاع ونظرية التملك يف اإلسالم /آمنة حممود أبو حطب -.اجليزة :مكتبة النهضة العصرية،
 1443هـ 2021 ،م.
االلتزامات الناشئة عن عقود التنمية املالية وتطبيقاهتا :دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي /يوسف السيد عاشور -.اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1443 ،هـ،

 2022م.

حبوث ندوة التميز الفقهية :املضاربة املشرتكة ،صناديق االستثمار -.اجلزائر :مركز التميز
للبحوث والدراسات االقتصادية 1439 ،هـ 2018 ،م 275 ،ص.
البطاقات املصرفية االئتمانية :دراسة فقهية اقتصادية /أسعد حممد مصطفی إبراهيم -.وان،

تركيا :جامعة يوزوجنوييل 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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البيع ابلتقسيط :أحكامه وآاثره يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /عبدالنور فارح علي-.
القاهرة :دار العلم 1443 ،هـ 2021 ،م 378 ،ص.
ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/30هـ.
بيع حساابت مواقع التواصل االجتماعي الشخصية :دراسة فقهية قانونية /سعديه حسني

عثمان -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

بيعتان يف بيعة :دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية /عبدالرمحن بن سليمان الطوالة -.الرايض:

املعهد العايل للقضاء 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
(يف احلديث الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم َهنى عن بيعت ِ
ني يف بـَيعة)

بيعتان يف بيعة :دراسة فقهية مقارنة /ايسر بن عبدالرمحن عدل[ -.القاهرة] :جملة قطر الندى،
 1440هـ 2019 ،م 74 ،ص (كتاب اجمللة).
التأصيل الفقهي للتمويل املعاصر يف املؤسسات والبنوك اإلسالمية يف الكويت /محود حمسن
العجمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
التأمني التكافلي اإلسالمي /أشرف حممد دوابة -.القاهرة :دار السالم 1441 ،هـ2020 ،
م 352 ،ص.
ختريج الفروع على األصول يف البيوع من خالل كتاب شرح منتهى اإلرادات للبهويت /فهد
محيد الشمري -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
وهكذا ،لعله يف موضوعات أخرى...
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التدليس وأثره يف عقود املعاوضات :دراسة مقارنة ابلقانون املدين /حممد حلمي السيد
عيسي -.القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
ترجيحات ابن قدامة املقدسي (ت  620هـ) يف ابب البيوع مقارنة برتجيحات اإلمام
الرافعي (ت  623هـ) :دراسة فقهية مقارنة /فوزي خلف العتييب -.املنيا :جامعة املنيا،
 1442هـ 2020 ،م (دكتوراه).
ترجيحات اإلمام جالل الدين بن شاس املالكي يف كتاب املعامالت من خالل كتابه عقد
اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة :دراسة فقهية يف ضوء املنهج املقارن /سعد عبدهللا
العصفور -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التسعري يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /حامت حممود عراقي[ -.القاهرة] :مركز صاحل
كامل لالقتصاد اإلسالمي 1440 ،هـ 2019 ،م 271 ،ص.

التضامن بني الدائنني واملدينني يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية /محد سامل فارس-.
املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التطبيقات املعاصرة حلق االنتفاع وأحكامها يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /مراد حممود

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

التكييف الفقهي لعقود االختيارات واملستقبليات يف األسواق املعاصرة /مجال حممد آدم-.
سوهاج :جامعة سوهاج 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
التكييف الفقهي لألســهم والســندات :دراســة فقهية مقارنة /حممد حلمي الســيد عيســي-.

القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
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التلفيق وأثر يف املعامالت املالية املعاصرة /حممد طه محيدي -.والية الوادي ،اجلزائر :سامي
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله دكتوراه).
تنبيه الرقود على مسائل النقود /حممد أمني بن عمر بن عابدين (ت  1252هـ)؛ حتقيق
علي عثمان جرادي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
تنمية املال يف الشريعة اإلسالمية /حلوى مانع العجمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ،
 2021م (دكتوراه).
التوثيق يف املعامالت بني الشريعة والقانون :الكتابة /حممد عبداللطيف السبكي -.املنصورة:
دار الوابل الصيب 1440 ،هـ 2019 ،م 104 ،ص.
اجلامع العام يف اهلبات واهلدااي وما فيهما من أحكام /عبده أمحد غامن -.املنصورة :دار
اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م 350 ،ص.
حق االرتفاق :دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين /صحراوي غريب -.اجلزائر:
دار السادة املالكية 1442 ،هـ 2021 ،م.
احلقوق العينية األصلية والتبعية :دراسة فقهية مقارنة /إمساعيل كاظم العيساوي ،صاحل أمحد
اللهييب -.القاهرة : :دار النهضة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م  264ص.
حكم التعويض املايل يف الفقه اإلسالمي املعاصر /ختام مزهر اجلبوري -.بغداد :مكتب أكرم
األعرجي للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 215 ،ص.
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حكم عمولة التسويق الشبكي يف الفقه اإلسالمي /إميان حدو -.؟ :دار املثقف1440 ،
هـ 2019 ،م 182 ،ص.
َخلق النقود :حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي :دراسة أتصيلية /حممد اللجمي -.تونس:
دار املالكية 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية :دراسة فقهية مقارنة /رضا عبدهللا
إبراهيم -.اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1442 ،هـ 2021 ،م.
دراسة اآلايت القرآنية املتعلقة أبحكام البيوع واملعامالت املالية املعاصرة بني األصالة

واملعاصرة /غسان حممد الشيخ ،حممد جندات احملمد -.ديب :جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،
 1441هـ 2020 ،م 672 ،ص.

الدعاوى املختصة ابلعقار :دراسة فقهية وتطبيقية /حسني بن عبدالرمحن العنقري -.الرايض:
بنك اجلزيرة :دار امليمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
رسالة يف عدم جواز بيع احليوان ابحليوان نسيئة /أكمل الدين حممد بن أمحد البابريت (ت
 786هـ)؛ دراسة وحتقيق عمار عبد احلسني عشم.
نشرت يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،مج ،12ع 2021( 5م) ص – 262
.289
رواج األموال يف الفقه اإلسالمي :املفهوم واألدوات والتطبيق /حممد أمني عبدالرزاق
ابرودي -.القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
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سلوك املستهلك بني الرتشيد واإليثار :دراسة مقارنة بني الشريعة واالقتصاد /حممد رشدي
إبراهيم -.اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 1443 ،هـ 2022 ،م.
صكوك دعم رأس املال :دراسة فقهية تطبيقية /عبدهللا بن أمحد آل سحيم الغامدي-.
الرايض :بنك اجلزيرة :دار امليمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
ضمان جهات إصدار الصكوك الشرعية لدراسات نتائج اجلدوى /أمحد عيد عبداحلميد-.
القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
ضوابط البيوع املعاصرة يف الفقه اإلسالمي :دراسة حتليلية مقارنة /حممد أنور حامد-.
القاهرة :دار النهضة العربية 1441 ،هـ 2020 ،م 533 ،ص.
العرف وأثره يف تغري األحكام الشــرعية :دراســة فقهية ملســائل يف البيوع عند احلنفية /هاين
سيد متام -.القاهرة :دار احلرم 1440 ،هـ 2019 ،م 108 ،ص.
عقد السلَم املوازي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة /علي عبدالفتاح بسيوين-.
القاهرة :دار الفكر والقانون 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م.
عقود اخليارات املالية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية /حممدن ولد سيد حممد ولد
محَّينَّة -.؟ :ديوان الشناقطة 1441 ،هـ 2020 ،م 384 ،ص.
عقود املعامالت الشرعية احلاكمة للصريفة اإلسالمية /كمال األمني حممد فضل هللا-.
السودان :جامعة اجلزيرة؛ مصر :الدار العاملية للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 227 ،ص.
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غسل األموال عرب اإلنرتنت :دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية /محدي
حممد اجلداوي -.اجليزة :مركز الدراسات العربية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
فتاوى اإلمام اخلصاف يف املعامالت وتطبيقاهتا املعاصرة :دراسة مقارنة /البدري السيد
مصطفى -.اإلسكندرية :دار التعليم اجلامعي 1443 ،هـ 2021 ،م 491 ،ص.
األصل :رسالة ماجستري 1436 ،هـ.
فتاوى وأحكام املعامالت املالية من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية /شوقي إبراهيم عالم-.
القاهرة :دار اإلفتاء املصرية 1441 ،هـ 2020 ،م 416 ،ص.
مجعا
الفروق الفقهية :قسم املعامالت املالية من كتاب شرح الزركشي على خمتصر اخلرقيً :

ودراسة /عبدهللا ماطر العازمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

فقه الضرائب يف اإلسالم /رفعت السيد العوضي -.القاهرة :دار السالم 1442 ،هـ2021 ،
م 48 ،ص.
مدعما ابلقواعد الفقهية والقانون املدين اجلزائري /عبدالقادر
فقه املعامالت املالية املقارن ً
داودي -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م 498 ،ص.
عمان :دار النفائس1443 ،
فقه املعاوضات والتوثيقات /ماجد حممد أبو رخية وآخرونّ -.
هـ 2021 ،م.
قبض األموال يف عقود املعاوضات بني احلسي واحلكمي :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون
التجاري /عبدالعزيز بن حممد العوضي -.القاهرة :دار اإلميان 1439 ،هـ 2018 ،م543 ،ص
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قواعد الرتجيح بني املصاحل واملفاسد وتطبيقاهتا يف املعامالت املالية املعاصرة :دراسة
أتصيلية تطبيقية /سحيم فاحل اهلاجري -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
القواعد الفقهية املختصة أبحكام غري املسلمني يف املعامالت :دراسة نظرية تطبيقية /ربيع
غريب عبدالسالم -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب البيوع :دراسة فقهية مقارنة /حممد سامل سعيد مبارك-.
املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية مجعاً ودراسة /عبدالسالم بن
إبراهيم احلصني -.ط -.2بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م 799 ،ص.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة اإلمام ابلرايض.
جمموع األدلة النقلية واإلمجاعات املروية يف املعامالت املالية /مجعها ونسقها عبدالعزيز بن
سعد الدغيثر 1443 ،هـ 2021 ،م.
يتضمن اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واإلمجاعات املروية مما استدل به الفقهاء السابقون
واملعاصرون.
القسم األول 291 :ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/9هـ.
مدى سلطة ويل األمر يف فرض الضرائب من منظور الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة ابلفقه
املايل /خلف مهدي كبكاب -.القاهرة :دار النهضة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م322 ،ص
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مراعاة املصاحل يف النوازل الفقهية عند الفقهاء املالكيني ابألندلس من عهد اإلمام ابن
منوذجا /عبدالعزيز مبوسى -.مراكش :جامعة
رشد إىل عهد اإلمام الشاطيب :نوازل البيوع
ً
القاضي عياض 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مسائل اخلالف بني اإلمام أيب حنيفة واإلمام الشافعي يف كتاب حتفة الفقهاء لإلمام عالء
الدين السمرقندي :قسم املعامالت :دراسة فقهية مقارنة /ماجد حامد حرز -.الرمادي:
جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).

مستقبل العمالت الرقمية البتكوين من منظور قانوين واقتصادي وفقهي /خالد حسن
أمحد -.اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1443 ،هـ 2021 ،م.
املشكالت القانونية والعملية لتوثيق عقد الوكالة :دراسة تطبيقية مع اإلشارة ألحكام الفقه
اإلسالمي معل ًقا عليه أبحكام النقض واإلدارية العليا والدستورية وقضاء وإفتاء جملس
الدولة /حممود حممود عبيد -.القاهرة :دار النهضة العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
املعامالت املالية بني ابن حزم (ت  456هـ) وابن العريب (ت  543هـ) والكاساين (ت
 587هـ) :دراسة فقهية مقارنة /عبداحلكيم الزين -.مراكش :جامعة القاضي عياض1442 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
معلومية العوض يف العقود :املفهوم والوسائل واألثر :دراسة فقهية تطبيقية /حممد أمني
عبدالرزاق ابرودي -.القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
مفهوم االحتكار وأحكامه يف الفقه اإلسالمي والقانون العراقي :دراسة مقارنة /مجيل فارس
عزيز -.االزغ ،تركيا :جامعة الفرات 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
(نوقشت الرسالة يف  22ذي احلجة  1441هـ 20 ،آب  2020م)
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ملكية الشقق والطوابق :دراسة فقهية معاصرة /هناء بنت انصر األحيدب -.الرايض :مركز
التميز البحثي 1443 ،هـ 2021 ،م 85 ،ص.
منهج اإلمام ابن القيم اجلوزية يف املعامالت :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون املدين الكوييت/
عبدهللا شبيب العجمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
املنهج الفقهي واألصويل لإلمام منصور بن إدريـس البُـ ُهويت وأثره يف املعامالت املالية:
دراسة أصولية فقهية مقارنة /فاطمة عبداللطيف حممد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ،

 2021م (ماجستري).

املوازين واملكاييل الشرعية وردها إىل ما يعادهلا من املقاييس واألوزان العصرية /حسني بن

حمنض الشنقيطي-.؟ :مركز جنيبويه 1442 ،هـ؟ 2021 ،م.

نظرة مقاصدية يف الغرامات املالية :دراسة أصولية تطبيقية يف الشريعة اإلسالمية /عثمان
خضر سيكردکاين -.كويسنجق ،العراق :جامعة كويه 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
عمان :اجلامعة األردنية،
نوازل العقار حتت االحتالل يف فلسطني /أجمد عمران سلهبّ -.

 1443هـ 2021 ،م (دكتوراه).

الوجيز يف أحكام التأمني :األصول التقليدية والبدائل الشرعية /معز اجملّويل -.تونس :دار
املازري 1443 ،هـ 2021 ،م.
الوعد ابملكافأة (اجلعالة) وتطبيقاهتا املعاصرة :دراسة فقهية مقارنة /فهد حميل الزند -.املنيا:

جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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الوقف
إجراءات الفصل يف املنازعات املدنية الناشئة عن األوقاف يف النظام السعودي /حممد بن
علي القرين -.الرايض :مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف 1440 ،هـ 2018 ،م.
أحكام البناء علی األراضي الوقفية :دراسة فقهية ميدانية يف قضاء جومان ،أربيل /شه مال
فتاح محد -.أربيل :جامعة صالح الدين 1438 ،هـ 2017 ،م (حبث مكمل لرسالة
املاجستري).
اإلدارة املالية يف املؤسسات الوقفية العراقية :دراسة وصفية فقهية /عبدالرمحن إبراهيم
عبيد -.أربيل :جامعة صالح الدين 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
األوقاف التعليمية واألزمة املالية :التكاليف االجتماعية واملخاطر النظامية يف نظام الظل
املصريف :دراسة حالة لست من املؤسسات التعليمية يف نيو إجنالند /جوشوا مهفريز؛ ترمجة
هبة عيسى حممد -.الرايض :مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف 1443 ،هـ 2021 ،م.
األوقاف يف األحساء يف الفرتة  1395 – 1331هـ /محد بن فرج العرجاين -.اهلفوف:

جامعة امللك فيصل 1440 ،هـ 2018 ،م (حبث مكمل للماجستري).

تصور مقرتح إلدارة استثمارات األوقاف ابجلامعات السعودية يف ضوء وجهة نظر القياديني
ورؤساء األقسام والتجارب العاملي /ندى بنت خالد السياري -.الرايض :مؤسسة ساعي
لتطوير األوقاف 1443 ،هـ 2022 ،م.
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توصيات الفعاليات الوقفية :مجع ودراسة حتليلية /إعداد مركز متتني للدراسات التعليمية
والرتبوية -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف أعلى العنوان :املرصد الوقفي.
اجلامعة الوقفية :اإلدارة والتمويل واالستثمار :دراسة مقارنة بني السعودية وأمريكا وماليزاي/
عبداجمليد بن عبدالرمحن آل ذواد -.الرايض :مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف 1443 ،هـ،
 2022م.
دراسات يف الوقف اخلريي اإلسالمي /حممود الفاتح بشري -.القاهرة :دار محيثرا للنشر،

 1443هـ 2021 ،م.

دور الوقف يف الرتبية والتعليم /إعداد وحترير صالح الدين أرقه دان -.بريوت  :اجلمعية

اللبنانية للعلوم واألحباث 1440 ،هـ 2019 ،م 208 ،ص.
املؤمتر األول للعلوم اإلنسانية 21 ،ذي احلجة  1440هـ 8 ،آب  2019م.

ديوان أوقاف الصوام أبُشيقر :عرض وحتليل /إبراهيم بن حممد السماعيل -.الرايض :مؤسسة
ساعي لتطوير األوقاف 1442 ،هـ 2021 ،م.
رسالة يف الوقف /حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري (ت بعد  1121هـ)؛ دراسة وحتقيق
ُحمي حامت سرهيد اجملمعي.
نشرت يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،ع 1438 ( 36هـ 2017 ،م) ص 267
– .298
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شذا العرف يف أحكام التصرف يف الوقف وتطبيقاهتا على بيع الوقف :دراسة فقهية مقارنة
ابلقانون /حممد بن عز الدين الشيباين -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1442 ،هـ 2021 ،م،
 272ص( .أصله رسالة ماجستري).
املختصر يف أدلة وأحكام األوقاف :األدلة والدالئل واألحكام واملسائل والوقائع والنوازل/
عبدالعزيز بن سعد الدغيثر -.الرايض :مجعية متكني األوقاف :دار العقيدة 1443 ،هـ،
2021م.
مقاصد الواقفني وأثرها على التصرفات يف األعيان الوقفية /حممد بن علي القرين -.الرايض:

مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف 1442 ،هـ 2021 ،م 155 ،ص.

نظام األوقاف ومقاصد الشريعة /حممد حسن بدر الدين -.بريوت :مركز هنوض للدراسات

والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.

الوقف بني املاضي واحلاضر :اترخيه ،واقعه ،مستقبله /عبدهللا بن حسني النعمة -.الدوحة:
مجعية البالغ الثقافية 1440 ،هـ 2019 ،م.
الوقف على صناديق التأمني التكافلي وأثره على االقتصاد اإلسالمي /أمحد عيد

عبداحلميد -.القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.

الوقف املائي :مقاربة فقهية قانونية واقتصادية يف ضوء التجربة املغربية /عبدالكرمي العيوين-.
الرابط :وزارة األوقاف 1443 ،هـ 2022 ،م( -.كتاب عوة احلق).
الوقف وآليات تفعيله يف اجلزائر /هشام تزير -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ،

 2022م.
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الفرائض (املواريث)
آايت املواريث يف سورة النساء :دراسة فقهية /مجعها ورتبها إبراهيم حاج خليف حممود،
 63ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/26هـ.
إعانة احلريص يف فقه املواريث /حممد محودة -.القاهرة :مركز الكتاب للنشر 1441 ،هـ،
 2020م 728 ،ص.
البسيط يف علم املرياث /عبدهللا ابه -.بريوت :دار الرباق 1439 ،هـ 2018 ،م190 ،ص.
احلاالت اليت ترث املرأة فيها أضعاف الرجل :دراسة استقرائية تطبيقية يف ( )147حالة/
علي حممد شوقي -.القاهرة :مشيخة األزهر 1442 ،هـ 2021 ،م؟
حل االفرتاض العارض يف مسائل الفرائض /مجع وإعداد حممد بن حممدو بن البشري األبيريي
الشنقيطي -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1441 ،هـ 2020 ،م 624 ،ص.
ضوء السراج :شرح منت الس َراجية يف الفرائض /حممود بن أيب بكر الكالابذي (ت 700
هـ)؛ حتقيق عبداحلميد هاشم العيساوي -.كركوك :مكتبة أمري؛ بريوت :دار ابن حزم1443 ،
هـ 2022 ،م.
الفارض املبدع شارح مواريث الروض املربع /صاحل بن سامل الصاهود -.الكويت :ركائز
للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
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فتح القريب اجمليب بشرح كتاب الرتتيب /مجال الدين أمحد بن حممد الشنشوري (ت
999هـ).
دراسته وحتقيقه يف كلية اإلمام األعظم ببغداد 1437 ،هـ 2016 ،م... ،
خمتصر األحباث يف علم املرياث /حممد بن سليمان محداوي الطيبايت (ت  1414هـ)؛ حتقيق
عبداجلبار بن حممد اليمان -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه :فتاواه الفقهية املنوعة.
املختصر املفيد يف املرياث والوصية /إيهاب صاحل حممود[ -.القاهرة :املؤلف] 1439 ،ه ــ،
 2019م 286 ،ص.
املختصر الوجيز يف علم املواريث وفق طريقة حسابية دقيقة علمية وعملية /حممد حممد

األمني املكاشفي -.الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ 2021 ،م.

مذكرة يف الفرائض /حممد سنيين -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
موجه لطلبة الشريعة والقانون.
مسائل معاصرة يف املرياث والوصية واهلبة /سعد حممد معوض -.املنصورة :دار اللؤلؤة،

 1441هـ 2020 ،م 184 ،ص.

مقصورة احلسن والبهاء يف داللة مبتدئي الفرضيني على طرق االنتهاء /أبو عبدهللا بن
عبدالقادر البوعبديل (ت  1372هـ)؛ حتقيق عابد بن سامل -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر،
 1442هـ 2021 ،م 155 ،ص.
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من أحكام الفقه اإلسالمي يف املواريث والوصية الواجبة وقانون املواريث /شوقي إبراهيم
عالم -.القاهرة :دار الكتاب املصري 1439 ،هـ 2018 ،م 406 ،ص.
املنظومة الرحبية املسماة ببغية الباحث عن مجل املوارث /حممد بن علي بن املت َقنة الرحيب
عمان :دار الفاروق1442 ،
(ت  577هـ)؛ حتقيق مهند قاسم السواملة ،رعد منري احلريريّ -.
هـ 2021 ،م 94 ،ص.
املواريث :شرح ومسائل حملولة /محزة إبراهيم عبدالوهاب -.القاهرة :دار اإلميان 1439 ،هـ،
 2019م 278 ،ص.
املواريث يف الشرع والقانون /فرحات غنيم -.اإلسكندرية  :إضافة للنشر 1440 ،هـ2019 ،
م 215 ،ص.
نظم الآللئ يف علم الفرائض :املنظومة اجلعربية /اتج الدين صاحل بن اثمر اجلعربي الشافعي
(ت  706هـ)؛ حتقيق ليث احليايل 87 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/17هـ.
النفحات املسكية على األبيات الرحبية /حممد علي السيد الشافعي -.طرابلس الغرب؛

القاهرة :مكتبة الكون 1443 ،هـ 2022 ،م.
األميان والكفارات

أخصر املختصرات يف أحكام الكفارات :كفارة من جامع يف هنار شهر رمضان /فوزي بن
عبدهللا احلميدي -.قاليل ،البحرين :مكتبة أهل احلديث 1443 ،هـ 2021 ،م.
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فقه األسرة
(األحوال الشخصية)
فقه األسرة (عام)
اآلراء الفقهية لإلمام أيب إسحاق الشريازي يف األحوال الشخصية من خالل كتابيه التنبيه
واملهذب يف الفقه الشافعي :دراسة فقهية مقارنة /فريدة فرميا فراتيستا -.القاهرة :جامعة

األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

األحوال الشخصية بني الشريعة والقانون األوزبكي على املذهب احلنفي :النكاح ،الطالق/
مري عادل حيداروف -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1441 ،هـ 2020 ،م 143 ،ص.
األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية ،مع اإلشارة إىل مقابلها يف الشرائع األخرى/

حممد حميي الدين عبداحلميد؛ مراجعة وتدقيق حممد أُزدمري -.إستانبول :مكتبة اإلرشاد،
 1442هـ 2021 ،م.
األحوال الشخصية يف املذهب الشافعي /حممد الدسوقي -.القاهرة :دار السالم1443 ،
هـ 2022 ،م.
اعتبار املآل يف أتصيل أحكام األسرة املسلمة ابملهجر /عبداجلليل احلوريشي -.مراكش:
جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
عمان :ركاز للنشر1443 ،
إعمال املقاصد يف نوازل األسرة عند املالكية /عبدهللا عماريّ -.
هـ 2021 ،م.
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األقوال الفقهية املرجوحة يف ابب األسرة وأثرها يف الفكر املعاصر :دراسة فقهية نقدية/
أبو بكر سيد مجعة -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
بناء األسرة يف ظالل اإلسالم :املنطلقات واألحكام /رشيد ُك ُهوس -.القاهرة :دار الكلمة،
 1440هـ 2019 ،م 271 ،ص.
ختريج الفروع على األصول يف األحوال الشخصية من خالل كتاب فتح القدير للكمال
بن اهلمام /فهد فيصل املخيال -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
ترجيحات الدكتور عبدالكرمي زيدان الفقهية يف أحكام األسرة :دراسة فقهية مقارنة/
مصطفى عبدالسالم حممد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
حكم أخذ الوالد مال ولده وحكم طاعة الوالد يف الطالق /سائد بكداش -.القاهرة :دار
السالم 1442 ،هـ؟ 2021 ،م 176 ،ص.
منوذجا :دراسة
دور القواعد املقاصدية يف بناء أحكام األحوال الشخصية :الزواج والطالق ً

تطبيقية مقاصدية /عمر عبدهللا آغا الربادوسيت -.تركيا :جامعة بنكول 1438 ،هـ2017 ،
م (ماجستري).

السكر وأثره يف التصرفات املتعلقة ابألحوال الشخصية /حممود غامن -.بريوت :دار املقتبس،
ُّ
 1443هـ 2022 ،م.
شرح مدونة األسرة يف إطار املذهب املالكي وأدلته :دراسة أتصيلية مقارنة على ضوء
املذاهب األربعة /عبدهللا بن طاهر السوسي التناين؛ راجعه وأعد فهارسه علي اجلندي -.ط،3
ملقحة ومنقحة -.أكادير :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
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فلسفة نظام األسرة يف اإلسالم /أمحد عبيد الكبيسي -.بريوت :دار املعرفة 1442 ،هـ،
 2021م 240 ،ص.
قواعد األحوال الشخصية عند اإلمام أمحد الونشريسي من خالل كتابه إيضاح املسالك
إىل قواعد اإلمام مالك :مجعاً ودراسةً ومقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلمارايت /عدانن
حممد غلوم الدوىب املازمي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

قوانني األحوال الشخصية لدى الطوائف اإلسالمية واملسيحية تشريعاً وفقهاً وقضاء /أكرم

ايغي -.بريوت :منشورات زين احلقوقية 1443 ،هـ 2021 ،م؟.

مبادئ اإلسالم يف تنظيم األسرة /أليب الوفا املراغي -.القاهرة :مشيخة األزهر 1442 ،هـ،

 2021م؟

مروايت آل البيت يف األحوال الشخصية يف الكتب الستة :دراسة حديثية فقهية /عمر
السيد أمحد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
مسالك االجتهاد املعاصر بني الرتخيص للمكلف واالحتياط لألحكام :قضااي األسرة
منوذجا /زوبري عبداحلليم -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
ً
املقاصد التحسينية وتطبيقاهتا يف فقه األسرة :دراسة أتصيلية تطبيقية /آالء عبدالعزيز
الفضلي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
النظر الفقهي املقاصدي يف دراسات أسرية /فريدة زوزو -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ،

 2021م.

80

الوجيز يف فقه األسرة /ربيع أمحد اببكر عسيلي -.اجليزة :الدار العاملية للنشر 1440 ،هـ،
 2019م 155 ،ص.
الزواج
أحكام اخلطبة والزواج وكيفية اختيار شريك احلياة /عيد بن عبدالغفار األنصاري -.املنصورة:

دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 430 ،ص.

عمان :دار آمنة،
أحكام الكفاءة بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي /علي حممد القضاةّ -.
 1442هـ 2020 ،م 133 ،ص.
استدراكات ابن العريب الفقهية يف كتايب النكاح والطالق من كتابه القبس يف شرح املوطأ/
حممد أمحد ساالت الشحي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
وهكذا ،لعله يف موضوعات أخرى..

تعقبات ابن حزم الظاهري على اإلمام مالك يف أحكام النكاح والطالق /خليل إبراهيم
محد -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).
جامع أحكام النكاح /حممد بن نصر أبو جبل -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ2020 ،
م 5 ،مج.
حكم زواج التوأمني امللتصقني /عبيد عبدهللا عبد.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية  1442( 1/48هـ 2020 ،م) ص .280 – 263
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الزواج يف اإلسالم :حقوق وواجبات /ضحى اخلطيب مارديين 203 ،ص( -.موسوعة املرأة
املسلمة؛ .)4
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/3هـ.
عمان :مؤسسة الوراق
طاعة الزوجة لزوجها يف ضوء مقاصد الشريعة /غادة فايز احللوّ -.
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
العادات العرفية املعاصرة يف اجلنائز والنكاح وموقف الشريعة اإلسالمية منها /موسى عبدهللا
موسى -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
العيوب اجلنسية واجلسدية والنفسية وأثرها على النكاح :دراسة فقهية مقارنة /جودت عبد
مظلوم -.اجليزة :مكتبة النهضة العصرية 1441 ،هـ 2020 ،م 407 ،ص.
القوامة الزوجية :دراسـة مقارنة بني الفقه املالكي واإلابضـي وقانون األسـرة اجلزائري /حاج
عمان :دار األايم للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م؟ 178 ،ص.
إمساعيل بن لولوَّ -.
الكفاءة يف الزواج يف الفقه اإلسالمي والقانون :دراسة مقارنة /هادي حممد املنصوري-.
مصر؛ اإلمارات :دار الكتب القانونية 1443 ،هـ 2022 ،م.
املسائل اليت عارض فيها ابن حزم األندلسي اإلمام مال ًكا يف كتاب النكاح من كتاب
احمللَّى :دراسة فقهية /حسني خبيت حسني -.سوهاج :جامعة سوهاج 1442 ،هـ2021 ،

م (ماجستري).

النكاح والطالق يف حكم الشريعة اإلسالمية /جمدي الشامي-.القاهرة :دار احلكمة1439 ،

هـ 2018 ،م 447 ،ص.
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الطالق
منوذجا /حممد تيسري بدر
أثر احلروب على فهم وتطبيق أحكام الطالق :الغوطة الشرقية
ً
الدين طربنني -.منيسوات :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أحكام الطالق بني التقييد واإلطالق من منظور الفقه اإلسالمي /السيد عبدالصمد حممد-.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 1440 ،هـ 2019 ،م.

أحكام الطالق املعلق :دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون /نيكل حممود

اجلبوري -.اإلسكندرية :دروب املعرفة للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.

أحكام فسخ النكاح يف املراكز اإلسالمية يف البلدان األجنبية /قاسم إبراهيم قربصلي-.

بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

اإلشفاق على أحكام الطالق ،يف الرد على كتاب نظام الطالق الذي أصدره األستاذ أمحد
عمان :دار
شاكر القاضي /حممد زاهد الكوثري (ت  1371هـ)؛ حتقيق محزة البكريّ -.
الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :اإلفصاح عن حكم اإلكراه يف الطالق والنكاح.
التخريج األصويل لرتجيحات الشيخ عبدامللك السعدي :الطالق وألفاظه املعاصرة يف
ضوء الفقه اإلسالمي /عبدالرمحن عبدهللا صادق اهلييت -.بغداد :كلية اإلمام األعظم1443 ،
هـ 2021 ،م (ماجستري).
التطبيق العملي لقضااي التفريق /حممود نُعيم -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ2022 ،م.
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جامع أحكام الطالق /حممد بن نصر أبو جبل -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ2020 ،
م 2 ،مج.
جامع أحكام الظهار واللعان واإليالء /حممد بن نصر أبو جبل -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1441هـ 2020 ،م 683 ،ص.
جالء العينني يف أحكام ال ُف َرق بني الزوجني :دراسة فقهية مقارنة /أشرف مجال الربقماين-.
املنصورة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
حكم الطالق عرب أجهزة االتصال احلديثة /طه أمحد الزيدي -.؟ :اجملمع الفقهي العراقي،
 1439هـ 2018 ،م.
طالق األكراد والطالق الثالث وطالق السكران وطغيان األولياء يف األنكحة /عبدهللا
البيتوايت (ت  1381هـ)؛ حتقيق حممد طاهر حممد صاحل سيتو -.تركيا :جامعة الفرات1441 ،
هـ 2020 ،م (ماجستري).
الطالق وأسبابه يف ضوء التغريات االجتماعية والثقافية /علي العلي ،خولة خريبط خلف-.
عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2021 ،م 122 ،ص.
ّ
عالج الشقاق بني الزوجني وأحكام الرجعة والطالق واخللع واإليالء والظهار واحلضانة
والرضاع /عيد بن عبدالغفار األنصاري -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م،
302ص.
الفوز ابلنجاح يف مسألة فسخ النكاح /حسن بن عمر الشطي احلنبلي (ت  1274هـ)-.

بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
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القول األمثل يف مسألة ابحنشل /علي بن عمر قاضي ابكثري (ت  1218هـ)؛ حتقيق ايسر
داود العزير.
(مسألة احللف ابلطالق أو ابلثالث أو تعليق الطالق أبمر من األمور)
نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املوصل ع  1442( 2/23هـ 2021 ،م) ص
.391 – 371
القول العجب ممن فرق بني الزوجني لعدم كفاءة النسب /نور حسن بن عبداحلليم قاروت-.
جدة :تكوين للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2020 ،م.
موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة
اإلجهاض بني الشرع والقانون /جمموعة من األساتذة والباحثني؛ رائسة وتنسيق وإشراف

سعيدان أمساء -.الدار البيضاء؛ اجلزائر :بيت األفكار 1443 ،هـ 2021 ،م.

االحتياطات الشرعية للحفاظ على األسرة من الطالق يف الشريعة اإلسالمية والقانون
الكوييت :دراسة مقارنة /بدر فاحل العازمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
اإلحداد :دراسة فقهية مقارنة /حممد حلمي السيد عيسي -.القاهرة :دار أصول للنشر،
 1443هـ 2021 ،م.
األموال املشرتكة بني الزوجني :دراسة فقهية قانونية /فريدة زوزو -.القاهرة :دار الكلمة،
 1443هـ 2022 ،م.
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رفع النزاع بني املتشاجرين يف أجر الرضاع /أليب علي احلسن بن عثمان الونشريسي (ت
 788هـ)؛ حتقيق عبدالسالم بن مبارك الزاوي.
نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع ( 115صفر  1443هـ) ،ص .195 – 169
زاد املرأة َّ
العماري -.مكة املكرمة :الرائسة العامة لشؤون
احملدة ونوازله الفقهية /فهد بن حيىي ّ
احلرمني الشريفني واملسجد النبوي؛ جدة :دار األوراق 1443 ،هـ 2021 ،م.
احلجار -.بريوت :جامعة
قوامة األسرة :ما هلا وما عليها :دراسة فقهية ميدانية /ندى وفيق ّ
بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
وسائل االتصال احلديثة وأثرها على أحكام العالقة بني اجلنسني يف الفقه اإلسالمي /حممد
الصريب بن ايسني ببوش -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
أحكام الطفل وحقوقه
حقوق األطفال الصحية يف اإلسالم :دراسة أتصيلية شرعية /حممد حيىي بن نور حممد-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 48 ،ص.
عمالة األطفال يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية والتشريعات
عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
الوطنية /وسيم حسام الدين األمحدّ -.
الصيد والذابئح واألطعمة
أحكام الصناعات الغذائية احليوانية املعاصرة :دراسة فقهية /حممد حممود عبدهللا أمني-.

طنطا :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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جامع أحكام األطعمة واألشربة /حممد بن نصر أبو جبل -.املنصورة :دار اللؤلؤة1441 ،
هـ 2020 ،م 2 ،مج.
فقه األطعمة واألشربة /حيدر حب هللا -.بريوت :دار الروافد 1441 ،هـ 2020 ،م3 ،مج
(فقه الشيعة)
احلالل واحلرام
أحكام قتل احليوان يف الفقه اإلسالمي وصوره املعاصرة /حسام يوسف النجار -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 120 ،ص (ماجستري).
أحكام املال املسروق يف الفقه اإلسالمي /جهاد حممد احلالق -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1443هـ 2021 ،م (رسالة جامعية).
أحكام مرتكب الكبرية يف الفقه اإلسالمي /حممود عبدالعزيز أبو املعاطي -.الرايض :دار ابن
القيم؛ القاهرة :دار ابن عفان 1440 ،هـ 2019 ،م 4 ،مج.
اإلعالم أبحكام املال احلرام /منصور بن عبداحلميد آل النجار -.القاهرة :دار اللؤلؤة1441 ،
هـ 2020 ،م 342 ،ص.
حترمي االستمناء /املنسوب إىل أيب بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي (ت  520هـ)؛
حتقيق فاروق شبل مصطفى.
نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية (النشرة العلمية) ع 33و 1443( 34هـ2022 ،م)
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توجيهات أعالم الزمان يف بيان خطر فتنة املردان /طالل بن مجيل احلبيشي 1443 ،هـ،
 2021م 184 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/28هـ.
اجلامع ألحكام الغيبة والنميمة :دراسة فقهية حديثية مقارنة /عمر فتحي حممود -.املنصورة:
دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 352 ،ص.
مسات احلالل واحلرام /جاد احلق علي جاد احلق -.القاهرة :مشيخة األزهر 1442 ،هـ،
 2021م؟
اجلناايت والعقوابت
األبعاد اإلنسانية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي :دراسة حتليلية /حممد سيد عبدالقادر -.املنيا:

جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

أحكام التزوير يف مسائل األحوال الشخصية :دراسة مقارنة ابلقانون الكوييت /سعد مصبح
العازمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
أحكام اجلرائم الواقعة يف عقود التربعات والشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت/

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

أحكام املسؤولية اجلزائية للدفاع املدين عن اإلخالل بواجباته يف التشريع الفلسطيين:
دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي /عالء عبداجمليد أبو تيم -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م( .رسالة جامعية).
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االختيارات الفقهية لإلمام املرداوي يف اجلناايت واحلدود :دراسة فقهية مقارنة /إمساعيل
فهد الدوسري -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
استعمال القوة يف اجلرمية وأثره يف العقوبة :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت /عبدالسالم
مشعان املطريي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اإلكراه وأثره على املسؤولية اجلنائية يف الفقه والنظام /فائز بن حسن مجال -.اإلمارات:
دار النهضة العلمية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
التحقيق يف اجلرمية :إجراءاته وتوصيف وقائعه وتسبيب قراره /عبدهللا بن حممد آل خنني-.
الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ 2021 ،م.
مقاران ابلقانون الوضعي /أمحد
التدابري الوقائية للحماية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية ً
بن أمحد الطويلي -.ط -.2الرايض :مكتبة القانون واالقتصاد 1443 ،هـ 2021 ،م.
التشريع اجلنائي وتطبيقاته القضائية يف دولة الكويت :دراسة فقهية مقارنة /أمحد عبدهللا
العتييب -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
تعدد اجلناة وأثره يف العقوبة :دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الكوييت /فيصل
هادي العجمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التفريد القضائي للعقاب :دراسة قانونية فلسفية حتليلية مقارنة بني القوانني العربية واألجنبية
والفقه اإلسالمي /عبدالباسط حممد احلكيمي -.اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات العربية،
 1443هـ 2022 ،م.
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جرائم أسواق األوراق املالية وطرق احلماية منها :دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون
الوضعي /أمحد فتوح األمشوين -.اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
أمنوذجا :دراسة مقارنة /أنور
اجلرائم االقتصادية يف الفقه اإلسالمي :جرائم الغش والتدليس
ً
عبدالواحد صطوف -.بريوت :دار اخلري 1440 ،هـ 2019 ،م 2 ،مج.
األصل :رسالة دكتوراه – جامعة دمشق.
املاسة أبمن الدولة :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون اإلمارايت /محدة خلفان
اجلرائم اإللكرتونية َّ
املنصوري -.ديب :مجعية دار الربّ 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة علمية).
اجلرائم البيئية يف كوردستان العراق بني الشريعة والقانون /دارا حممد أمني سعيد-.
السليمانية ،العراق :جامعة السليمانية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
جرمية التحريض على االنتحار يف التشريع الفلسطيين :دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم
القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي /عبدهللا منذر الغماري -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1442 ،
هـ 2021 ،م( .رسالة جامعية).
جرمية السطو اإللكرتوين يف التشريع الفلسطيين :دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء الفقه
اإلسالمي /حممد أمحد سكر -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 104 ،ص.
(ماجستري).
احلدود والتعازير /حميي الدين حممد بن إلياس جوي زاده (ت  954هـ)؛ حتقيق عبدالستار
أبو غدة -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م 148 ،ص.
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عمان :دار وائل 1443 ،هـ 2021 ،م،
احلرابة والفساد يف اجملتمع /حممد محدان عرامنيّ -.
 326ص.
احلماية اجلنائية حلقوق امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة /حممد خمتار شليب-.
القاهرة :دار النهضة العربية 1443 ،هـ؟ 2021 ،م 449 ،ص.
احلماية القانونية حلقوق النزالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف التشريع الفلسطيين :دراسة
حتليلية يف ضوء املواثيق الدولية وأحكام الفقه اإلسالمي /عبدو أكرم اهلندي -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م( .رسالة جامعية).
الرؤية الفقهية لتأصيل اجلرائم اإللكرتونية /أمحد عيد عبداحلميد -.القاهرة :دار أصول للنشر،
 1443هـ 2021 ،م.
عمان :دار
ال ُّ
سكر وأثره يف املسؤوليَّة اجلزائيَّة يف القانون والشريعة /جناح إبراهيم العزاويّ -.
كفاءة املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م 212 ،ص.
الضوابط اجلزائية للتعامل مع الطفل مرتكب جرمية التسول يف التشريع الفلسطيين :دراسة
حتليلية مقارنة ابلتشريعات اجلنائية والفقه اإلسالمي /عمر عطية عوض -.غزة :اجلامعة

اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م( ،رسالة جامعية).

الطاعنون يف احلدود الشرعية ونقض شبهاهتم /صاحل بن عبدهللا آل داود -.جدة :دار
األوراق 1443 ،هـ 2021 ،م 5 ،مج.
األصل :رسالة دكتوراه – اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
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الفروق الفقهية بني النوازل يف اجلناايت واحلدود والقضاء /إبراهيم بن ممدوح الشمري-.
الرايض :الناشر املتميز 1442 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 1440 ،هـ.
تضمن دراسة أكثر من ( )150انزلة فقهية.
فلسفة القانون اجلنائي اإلسالمي /أمحد حممد عبدالرؤوف املنيفي -.عدن :املؤلف1443 ،

هـ 2021 ،م.

املسؤولية اجلزائية لألحداث يف التشريع الفلسطيين :دراسة حتليلية مقارنة ابلتشريعات
القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي /أمحد مازن بلح -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ،
 2021م 137 ،ورقة( .ماجستري).
املسؤولية اجلماعية عن اجلناية على البدن يف الفقه اإلسالمي :دراسة فقهية مقارنة يف ضوء
نصوص مذاهب الفقه وأدلته ومقاصده الكلية /أمحد علي موايف[ -.القاهرة]  :دار اهلداية،
 1439هـ 2019 ،م 89 ،ص.
السري (فقه)
أحكام األسرى واملدنيني حال وقوع النزاعات املسلحة :دراسة فقهية مقارنة بني الشريعة
اإلسالمية واتفاقييت جنيف الثالثة والرابعة /صالح عبدالرحيم امل َهنيين -.الكويت :دار
ُ
الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
أحكام االعرتاف وتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوين /خالد رشيد اجلميلي -.دمشق:
دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
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أمنوذجا :دراسة فقهية /عبدهللا اجلباري-.
إشكالية احلرية يف اإلسالم :الردة واإلكراه الديين
ً
القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2021 ،م.
جرمية الردة وأحكام املرتدين يف الشريعة اإلسالمية /أمرية حممد فخري النتشة -.القاهرة:
مؤسسة العلياء للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،مج.
اجلنسية واملركز الشرعي للمقيمني يف دار اإلسالم /حممد عبود مكحلة -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
حقوق وواجبات غري املسلمني يف الدول اإلسالمية ومدى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
عليهم /حممد عبده عمر[ -.صنعاء؟] 1440 ،هـ 2019 ،م 70 ،ص.
الدرة اليتيمة يف الغنيمة /حسن بن عمار الشرنباليل (ت  1069هـ)؛ حتقيق حممد عباس
اجلميلي.
(يف قسمة الغنائم)
نشر يف جملة مداد اآلداب ،اجلامعة العراقية ع 2020( 18م) ص .830 - 785
قضااي غري املسلمني من خالل سجالت احملاكم الشرعية املصرية يف العصر العثماين :دراسة
فقهية مقارنة /خالد رجب خملوف -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
قواعد معاملة األسرى واملعتقلني يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية /إايد
عبدالرازق حسن يوسف -.اإلسكندرية :دروب املعرفة للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
املغاربة وقضية حترمي اإلقامة بدار الكفر من خالل خمطوط التحذير من اإلقامة أبرض

العدو ،أليب عبدهللا حممد بن املدين كنون (ت  1302هـ) /هشام البقايل.
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نشر يف كتاب :أحباث يف الكتاب العريب املخطوط /إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري-.
الرابط :وزارة الثقافة 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ.2
النزوح يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /ليث علي اجلنيح -.اجليزة :مركز الدراسات العربية
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
هنب االحتالل اإلسرائيلي ملمتلكات الفلسطينيني يف القانون اجلنائي الدويل :دراسة مقارنة
يف ضوء نظام روما والفقه اإلسالمي /آية عبدالفتّاح صايف -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1443 ،
هـ 2021 ،م 114 ،ص (ماجستري).
النظم اإلسالمية
الشريعة اإلسالمية
(تشمل النظم اإلسالمية عامة)
التشريع اإلسالمي وحاجتنا إليه /حممد بن لطفي الصباغ -.ط -.2بريوت :املكتب
اإلسالمي 1441 ،هـ 2020 ،م 65 ،ص.
دروس يف النظم اإلسالمية /حمند أوإيدير مشنان -.اجلزائر :دار الوعي 1442 ،هـ2021 ،م
الدولة املدنية واملدنية اإلسالمية :دراسة حتليلية مقارنة /إبراهيم صاحل زوراب -.السليمانية،
العراق :جامعة السليمانية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
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يف أصول النظام اإلسالمي القانوين :دراسة مقارنة لعلم أصول الفقه وتطبيقاته الفقهية
والقانونية /حممد أمحد سراج -.بريوت :مركز هنوض للدراسات والنشر 1441 ،هـ2020 ،
م 862 ،ص.
مقاالت املستشار عبداحلليم اجلندي رئيس هيئة قضااي الدولة حول الشريعة اإلسالمية
واإلصالح التشريعي والقضائي /مجع ودراسة حممد قاسم املنسي ،أمحد حسني عثمان-.

القاهرة :مركز إحياء للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
النظام السياسي يف اإلسالم (عام)

االتفاق السياسي من منظور إسالمي :دراسة أصولية مقاصدية /مجال كاكو سعيد-.
كويسنجق ،كردستان العراق :جامعة كويه 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
األحكام السلطانية والوالايت الدينية /أليب احلسن علي بن حممد املاوردي (ت  450هـ)؛
أعده ونسخه وصححه أمحد بن إسحاق بن حافظ -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث1443 ،
هـ؟ 2021 ،م.
وبتحقيق أمحد سعيد العقيل ،زاكي أمحد كوجك -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ2021 ،
م 3 ،جـ.
الثورة يف الفقه اإلسالمي :أسباهبا ،أقسامها ،أحكامها /شعبان مسعود هدية[ -.إستانبول]:
جامعة اإلسطرالب الدولية ،كلية القانون والعلوم السياسية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
(جامعة أريس الدولية)
احلرية يف اإلسالم /حممد اخلضر حسني -.القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم1443 ،

هـ 2021 ،م 60 ،ص.
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اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز والنظم الدستورية يف العامل الثالث :دراسة مقارنة بني
السياسة الشرعية والقوانني الوضعية /جابر سعيد أبو سعيد -.اإلسكندرية  :املركز األكادميي،
 1441هـ 2020 ،م 264 ،ص.
دفع وهم اإلمجال حبقائق التفصيل والبيان :دراسة يف أصول الفقه السياسي اإلسالمي يف
ضوء حركية النص /حممد النوابين ،أمحد رفيق -.إستانبول :دار األصول العلمية 1443 ،هـ،
 2021م.
الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف التشريع الفلسطيين :دراسة حتليلية مقارنة ابلنظم

الدميقراطية والنظام اإلسرائيلي يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي /عبدالرمحن روبني برهوم-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م 87 ،ص( .ماجستري).
السلطة التنفيذية يف العهد النبوي ( 11 – 1هـ) /سليمان سعد أبو ستة -.بريوت :دار
الرايحني 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار الفاروق1441 ،
السياسة الراشدة يف الدولة املاجدة /صالح حممد أبو احلاجّ -.
هـ 2020 ،م 401 ،ص.
يليه بتحقيقه :أحكام السياسة /حممد بن مصطفى األرضرومي دده أفندي (ت  975هـ).
الفقه االسرتاتيجي /فيصل أمحد اللميع -.الرايض :الرتاث الذهيب؛ الكويت :مكتبة اإلمام
الذهيب 1443 ،هـ 2022 ،م.

عمان :دار
الفقه السياسي عند إمام احلرمني اجلويين (ت  478هـ) /مىن عبدهللا احلدادّ -.

أجمد 1443 ،هـ 2022 ،م.

96

القضااي املتعلقة بفقه الدولة من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية /شوقي إبراهيم عالم-.
القاهرة :دار اإلفتاء املصرية 1442 ،هـ 2021 ،م 335 ،ص.
الكياسة يف أحكام السياسة /يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدسي (ت  909هـ)؛ حتقيق
يوسف بن حممد مروان األوزبكي -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2022 ،م.
اجملتمع املدين :رؤية إسالمية /عقيل سعيد ويسي -.بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية1442 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مسؤولية رئيس الدولة اجلزائية يف القانون الدستوري اجلزائري والفقه اإلسالمي /صاحل
جابر -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2021 ،م.
مقومات نظام احلكم الوضعي واإلسالمي :دراسة مقارنة /محدي عطية مصطفى-.
اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 1441 ،هـ 2020 ،م.
منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف ضبط اجملتمع املدين /عون معني القدومي -.بريوت:
جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
النظرية السياسية عند ابن األزرق :دراسة يف أتصيل املمارسة السياسية /عبدالقادر سعيد
عبيكشي -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 370 ،ص( -.املنتقى من
الرسائل اجلامعية).
الوحدة يف اإلسالم /طالل علي طرفة؛ ترمجة مسري جمالين -.بريوت :دار الكتاب اللبناين،

 1443هـ 2021 ،م.
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اإلمامة واخلالفة
خالفة سالطني بين عثمان بني النفي واإلثبات يف ضوء املذاهب الفقهية واملصادر التارخيية/
جاسم محد الغيث -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2022 ،م.
اخلالفة وامللك ومكانتهما يف الشريعة والتاريخ :مناقشة علمية هادئة مع األستاذ أيب
األعلى املودودي /صالح الدين يوسف؛ حققه ونقله إىل العربية عبدالرمحن بن عبداجلبار
الفريوائي -.الكويت :دار اخلزانة 1442 ،هـ 2020 ،م.
(ترمجة لكتاب خالفت وملوكيت)
عودة اخلالفة :اخلالفة :أحكامها ونظامها وأايمها /حاكم املطريي -.إستانبول؟ :املؤلف،

 1443هـ 2021 ،م ،جـ 398 :1ص.
السياسة الشرعية

األحكام الفقهية اليت بنيت على أساس السياسة الشرعية يف كتاب هناية املطلب يف دراية
املذهب لإلمام اجلويين رمحه هللا :دراسة مقارنة /عبدهللا جاسم حممد -.الرمادي :جامعة

األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).

إشكاليات تطبيق التدابري البديلة عن التوقيف يف التشريع الفلسطيين :دراسة حتليلية مقارنة
يف ضوء الفقه اإلسالمي /سراج شعيب البحابصة -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ،
 2021م 115 ،ص( .ماجستري).
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أصول السياسة الشرعية يف الفقه اإلسالمي /أمين حممد اهلاروش -.القاهرة :جملة قطر الندى،
 1440هـ 2019 ،م 87 ،ص( .كتاب اجمللة).
حبوث يف السياسة الشرعية /جمموعة من الباحثني؛ إعداد وحترير مدحت عيسى-.
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية 1441 ،هـ 2020 ،م 195 ،ص.
اخلروج على احلاكم يف الفكر السياسي اإلسالمي /مجال احلسيين أبو فرحة -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 128 ،ص.
املفرطني واملف ِرطني.
قراءة فقهية للنص ،قراءة عقلية للنص ،موقف ّ
الزلباين -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـن  2022م.
السياسة الشرعية /رزق حممد َّ
يليه له :السياسة الدستورية الشرعية ،أو شكل احلكومة وعالقتها ابألمة يف اإلسالم.
السياسة الشرعية /عبدالرمحن اجلزيري (ت  1360هـ) -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـن
 2022م.
السياسة الشرعية /حممد علي السايس -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي /عبدالرمحن اتج -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـن
 2022م.
السياسة الشرعية وقواعد العدل واإلنصاف يف القانون /عبدهللا صيام -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـن  2022م.
يليه له :املقارنة واملفارقة بني أصول الفقه اإلسالمي وأصول القوانني الوضعية.
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يف فقه السياسة الشرعية /حممد السيد اجلليند -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث1440 ،
هـ 2019 ،م 130 ،ص.
من املقاصد الكلية للسياسة الشرعية ومصاحلها /أجنوغو إمباكي صمب -.القاهرة :مفكرون
الدولية للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 288 ،ص.
املنتخب يف السياسة الشرعية /عاشور خضراوي احلسين -.اجلزائر :دار اخللدونية1441 ،
هـ 2020 ،م 304 ،ص.
العالقات الدولية
املدخل لدراسـة القانون الدويل اإلسـالمي /إبراهيم عبد ربه إبراهيم -.اجليزة :مركز الدراسـات
العربية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
النظام املايل يف اإلسالم
إصدار الصكوك السيادية اإلسالمية لتمويل موازنة الدولة :موازنة الدولة اللبنانية منوذجاً/
سعد الدين أمني خالد -.بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
رعاية املال العام يف ضوء القرآن والسنة /حممد السيد الشناوي -.القدس :دار اجلندي
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م؟
السياسات املالية يف اإلسالم /السيد حممد السرييت -.اإلسكندرية :دار فاروس العلمية،
 1442هـ 2020 ،م.
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عجز موازنة الدولة :األسباب واحللول من منظور الفقه اإلسالمي /دلري جبار جالل-.
أربيل :جامعة صالح الدين 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
احلسبة (األمر ابلعروف والنهي عن املنكر).
مجعا ودراسة /صفية بنت أمحد
اآلاثر االحتسابية الواردة يف جامع معمر بن راشد رمحه هللاً :

راجح -.مكة املكرمة :املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 1443 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).

االحتساب على التعسف يف استعمال احلق وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية/
عبدالوايل بن قبال السلمي -.الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب 1443 ،هـ2021 ،
م (دكتوراه).
االحتساب على خمالفي الئحة احملافظة على الذوق العام /مها بنت حممد احلارثي -.مكة
املكرمة :املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر /شوقي إبراهيم عالم -.القاهرة :دار هنضة مصر1441 ،
هـ 2020 ،م.
تزكية النفس للمحتسب :آاثرها ووسائلها ومعوقاهتا /مازن بن أمحد زيين -.مكة املكرمة:
املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التعليق األزهر على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،من مسائل اإلمام املبجل أمحد بن
حنبل ،للحافظ أيب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل /حممد بن نصر أبو جبل-.القاهرة:

دار اآلاثر 1440 ،هـ 2019 ،م 351 ،ص.
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الزاكي -.الرايض :اجلمعية العلمية
القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب /عالء الدين األمني ّ
السعودية للحسبة؛ مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
النظام اإلداري يف اإلسالم
تقومي األداء فكرة إدارية إسالمية بني األصالة والتطبيق /أمحد حميي الدين عبدالرحيم-.

بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

رسالة لطيفة تتعلق ابلنيابة يف الوظيفة /نور الدين علي بن حممد األجهوري (ت 1066

هـ)؛ حتقيق أمحد شاكر حممود.
نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املوصل ،ع  1442( 1/22هـ 2021 ،م) ص
.370 - 342
القرارات اإلدارية السلبية :دراسة فقهية قضائية مقارنة /أمحد علي متويل -.اإلسكندرية:
دار الفكر اجلامعي 1442 ،هـ 2021 ،م.
الالمركزية اإلدراية يف النظامني اإلسالمي والقانوين /صدام حسني العبيدي -.القاهرة :املركز
العريب للدراسات والبحوث العلمية 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
النزاهة اإلدارية للدولة يف ضوء الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :دراسة مقارنة /مجعة
عباس بندي -.أربيل :جامعة صالح الدين 1438 ،هـ 2017 ،م (حبث مكمل للدكتوراه).
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النظام القضائي يف اإلسالم (عام)
االجتهاد القضائي يف احملاكم الشرعية يف لبنان :دراسة حتليلية /مصطفى هناد طبارة-.
بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
استقالل القضاء :القضاء يف اإلسالم ،ضماانت استقالل القضاء ،استقالل القضاء يف
املواثيق الدولية /...جابر فهمي عمران -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث1441 ،

هـ 2020 ،م.

تتمة النظام يف اتريخ القضاء يف اإلسالم من العهد النبوي إىل عهد اإلمارة اإلسالمية/
عبداحلكيم احلقاين -.مانشسرت :مكتبة قاسم العلوم 1442 ،هـ 2021 ،م.
حتفة احلذاق بشرح المية الزقاق /أليب حفص عمر بن عبدهللا الفاسي الفهري (ت 1188

هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد بن حممد اإلدريسي -.فاس  :مركز األندلس للدراسات وخدمة الرتاث،
 1441هـ 2020 ،م 677 ،ص.

حتكيم الشريعة يف اجملالس العرفية /سامي محدي الدوانسي -.اإلسكندرية :الدار العاملية
للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 536 ،ص.
خمتصر من رسالة دكتوراه بعنوان :حتكيم الشريعة عرب القضاء العريف :دراسة فقهية تطبيقية مقارنة
يف فقه السياسة الشرعية.
التقعيد القضائي عند اإلمام القرايف /أمحد الداودي -.القاهرة :دار الكلمة 1442 ،هـ،
 2021م.
عمان :دار
التوثيقات الشرعية يف احملاكم الشرعية الفلسطينية /رحبي حممود القصراويّ -.
الشروق 1443 ،هـ 2021 ،م.
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سلطة العفو عن العقوبة وأثرها على استقالل القضاء يف التشريع الفلسطيين :دراسة حتليلية
مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي /دايب فايز العمرين -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (رسالة جامعية).
السياسة القضائية /حممد اخلضر حسني -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
غنية املعاصر والتايل يف شرح فقه واثئق القاضي أيب عبدهللا القشتايل /أليب العباس أمحد بن
حيىي الونشريسي (ت  914هـ)؛ حتقيق حممد أيت دخيل -.الرابط :وزارة األوقاف1442 ،
هـ 2021 ،م.
فتح املدبر للعاجز املقصر (يف علم القضاء) /مشس الدين حممد بن إبراهيم السمديسي (ت

 932هـ)؛ حتقيق رقية وليد عايد ،يوسف حسن محد.
دراسة وحتقيق من الدعوى الصحيحة إىل فصل كيفية تصحيح الدعوى.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،ع 2018( 41م) ص .262 - 227

قضاء املرأة وحتكيمها :دراسة علمية مقارنة /عبدهللا بن حممد احلوايل الشمراين -.بريوت:
دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
وفيه حتقيق مذهب احلنفية والعلماء الذين نسب إليهم القول جبواز توليها ودراسة عمن قيل
بتوليه القضاء من النساء.
عمان :دار أجمد،
املرأة وتويل القضاء يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية /حكم دولةّ -.
 1442هـ 2021 ،م 211 ،ص.
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مسائل وحبوث فقهية يف القضاء الشرعي واألحوال الشخصية /حسن تيسري مشوط-.
عمان :دار آمنة للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 355 ،ص.
ّ
يف أعلى العنوان :حبوث حمكمة.
منتخب األحكام /حممد بن عبدهللا بن أيب زمنني (ت  399هـ)؛ حتقيق حامد عبدهللا
احملالوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ يف  1مج ( 808ص).
مسائل يف القضاء ،على مذهب مالك.
ميزان القضاء العريف يف الفقه اإلسالمي :قراءة حتليلية للقضاء العشائري يف سيناء /مجع
وأتليف حممد عواد هاليل -.القاهرة :املكتب العريب للمعارف 1440 ،هـ2019 ،م392 ،ص

النص القضائي :القيم واملعايري النصية :كتاب الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن
عمان :دار غيداء 1441 ،هـ 2020 ،م،
قيم اجلوزية
ً
أمنوذجا /فهد بن درهم الغامنيّ -.
425ص.
موضوعات يف القضاء
عمان :االبتكار
اإلثبات ابلقرائن يف ضوء الشريعة والقانون /حسام الدين عبدالرمحنّ -.
للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 202 ،ص.
اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية :ماهية اإلثبات وطبيعته النظامية والفقهية،
وسائل اإلثبات يف نظام املرافعات الشرعية السعودي وأحكام الفقه اإلسالمي /حسام
الدين سليمان توفيق -.الرايض  :دار الكتاب اجلامعي 1439 ،هـ 2018 ،م 291 ،ص.
أسئلة مؤثرة يف انقضاء الدعاوى /عبدالرمحن بن يوسف اللحيدان 48 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/5هـ.
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اإلقرار يف اإلثبات املدين :دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون معززة ابألحكام
القضائية /عبداملنعم عبدالوهاب حممد-.القاهرة  :دار النهضة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م،
 279ص.
التنظيم القانوين لتعيني أعضاء السلطة القضائية يف فلسطني :دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء
النظم القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي /حسني أسامة نصري -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1442هـ 2021 ،م( .رسالة جامعية).
احلجز التنفيذي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف دوائر التنفيذ يف احملاكم الشرعية يف قطاع
غزة /عمار عصام النجار -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 155 ،ص.
(ماجستري).
احلكم القضائي وأثره يف رفع اخلالف الفقهي /شوقي إبراهيم عالم -.القاهرة :دار هنضة
مصر 1441 ،هـ 2020 ،م.
املدعي َّ
الدعوى واإلنكار ومعرفة َّ
واملد َعى عليه /أليب عبدهللا الرعيين القريواين املالكي؛ حتقيق
عبدالرحيم العلَمي -.طنجة :دار احلديث الكتانية 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :مركز الكتاب األكادميي،
فقه اإلصالح بني الناس /أدهم إبراهيم جالل الدينّ -.
 1442هـ 2021 ،م 144 ،ص.
فقه التحكيم بني األفراد :إرشادات فقهية للعاملني يف القضاء العريف واملنازعات األهلية/
حممد عواد هاليل[ -.القاهرة] :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م 264 ،ص.
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القضاء ابلقيافة /فؤاد بن حممد املاجد -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ،
 2022م( .أصله رسالة جامعية).
املسائل اليت ذكرها ابن فرحون يف دعاوى التهم والعدوان يف كتابه تبصرة احلكام مع
تطبيقات قضائية /عبداإلله بن علي العتييب -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام /عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي
(ت  844هـ)؛ حتقيق هدى فرهاد موسى -.أربيل :جامعة صالح الدين 1441 ،هـ2020 ،
م (دكتوراه).
ندب اخلبري يف التحقيق االبتدائي :دراسة يف ضوء التشريع الفلسطيين والفقه اإلسالمي/

رمضان حممد فتحي السلطان -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 122 ،ص
(ماجستري).
نظرية تعارض األدلة القضائية يف الفقه اإلجرائي اإلسالمي :دراسة حتليلية أتصيلية قضائية
موازنة :النظرية العامة والتطبيقات /...حسن بن أمحد احلمادي -.الرايض :دار احلضارة،
 1443هـ 2021 ،م.
نظرية حجية احلكم القضائي يف الشريعة اإلسالمية :النظرية العامة وتطبيقاهتا :دراسة
احلمادي -.الرايض :دار احلضارة1443 ،
أتصيلية حتليلية تطبيقية موازنة /...حسن بن أمحد ّ
هـ 2021 ،م.
وسائل االتصال احلديثة ومدى حجيتها يف القضاء /إبراهيم بن عبدهللا الزميع -.الرايض:

مكتبة الرشد 1442 ،هـ 2020 ،م (أصله رسالة جامعية).
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النظام االجتماعي يف اإلسالم
التكافل ونظام العمل يف اإلسالم /سعد حبيب ،مجال الدين عياد -.مصر :وكالة الصحافة
العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
حقوق األرامل بني الدايانت السماوية الثالث :دراسة مقارنة /حممد أمحد رشدي -.املنيا:
جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
حقوق ذوي اإلعاقة يف اإلسالم /إبراهيم عبدالعزيز السمري 83 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/3هـ.
الفقه االجتماعي اإلسـالمي أتصـيالً وتنزيالً /حممد أجبطيط -.بريوت :دار املقتبس1443 ،
هـ 2022 ،م 219 ،ص.
حقوق اإلنسان
االحتساب يف محاية حقوق اإلنسان :دراسة مقارنة /نسرين بنت حممد العثمان -.الرايض:

جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

اإلسالم وحقوق اإلنسان :البحث عن إمجاع الفرقاء /حسني هومشند؛ ترمجة سارة
عبداحلميد -.بريوت :مركز هنوض للدراسات والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية والقوانني القدمية /هيثم انجي

الشجري -.اإلسكندرية :دروب املعرفة للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
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املذاهب الفقهية (الفقه املقارن)
املذاهب واآلراء الفقهية (عام)
آراء اإلمام الشعيب يف مصنف اإلمام عبدالرزاق الصنعاين.

دراسة فقهية مقارنة يف جامعة األزهر بغزة 1442 ،هـ 2021 ،م... ،
اآلراء الفقهية للصحايب عمران بن حصني رضي هللا عنه :دراسة مقارنة بني املذاهب
األربعة /أمحد عادل شيحة -.الفيوم :جامعة الفيوم 1442 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل
للماجستري).
األبعاد املنهجية واإلنسانية يف نقد عائشة رضي هللا عنها للمروايت وآاثرها التشريعية/
زينب عبدالسالم أبو الفضل -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2022 ،م.
إمجاع األئمة األربعة واختالفهم /الوزير عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية احلنبلي
(ت  560هـ)؛ حتقيق حممد حسني األزهري -.القاهرة :دار العال 1443 ،هـ 2021 ،م.
االختالف وأخالقيات التعايش يف الفكر التشريعي اإلسالمي :سياقات علم اخلالف
والفقه املقارن واسرتاتيجيات التقريب بني املذاهب /منري بن مجور -.تونس :جممع األطرش
للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 191 ،ص.
بداية اجملتهد وهناية املقتصد /أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد احلفيد (ت  595هـ)؛ حتقيق
علي بن حممد بن ونيس -.الرايض؛ الدمام :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م 6 ،مج.
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أتسيس النظر يف اختالف األئمة /أليب زيد عبيدهللا بن عمر الدبوسي (ت  430هـ)؛ حتقيق
أمحد حممد بيومي الرخ ،حممد صالح حلمي -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه :رسالة اإلمام الكرخي (ت  340هـ) يف األصول اليت عليها مدار فروع احلنفية .ومعها
شواهدها لإلمام أيب حفص النسفي (ت  537هـ).
ترجيحات اإلمام ابن املنذر من خالل كتابه األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف.

دراسته يف جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م... ،

فقه هنج البالغة على املذاهب السبعة :اإلمامي ،الزيدي ،احلنفي ،املالكي ،الشافعي،
احلنبلي ،اإلابضي ،وبيان القواعد الفقهية واملعارف األخالقية وشروح األحاديث /نبيل
احلسين -.كربالء :العتبة احلسينية 1441 ،هـ 2020 ،م 12 ،مج.
حميي الدين بن عريب :آراؤه الفقهية واألصولية /أسامة شفيع السيد (ت  1402هـ)-.
القاهرة :مركز تراث للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
املذاهب الفقهية وأمهيتها يف احملافظة على الشريعة اإلسالمية /هاين سيد متام -.القاهرة:
دار احلرم 1440 ،هـ 2019 ،م 101 ،ص.
مروايت اإلمام سعيد بن املسيب وآراؤه الفقهية من خالل موطأ اإلمام مالك بن أنس:
مجعا ودراسة مقارنة /حممد زكراي حممود صاري -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ،
ً
2021م.
املسائل اليت وافق فيها اإلمام أمحد مال ًكا يف كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد :دراسة

فقهية مقارنة وما يتخرج عليها من مسائل معاصرة /صاحل قدوري صباح -.تكريت :جامعة

تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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مجعا ودراسة /عمرو طه عبداحلميد -.املنيا :جامعة
منهج سفيان بن عيينة وآراؤه يف الفقهً :
املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
نشأة املذاهب الفقهية وتطورها /مزاحم طارق املصطفى -.جدة :مركز تكوين للدراسات
واألحباث 1441 ،هـ 2020 ،م.
هداية املسرتشد يف نظم بداية اجملتهد :أخصر منظومة فقهية يف اخلالف العايل على املذاهب
األربعة /خضر بن حسن السعدي -.القاهرة :دار الذخائر 1440 ،هـ 2019 ،م201 ،ص
الفقه احلنفي:
الكتب القدمية
أدب األوصياء /فضيل بن علي اجلمايل البكري (ت  991هـ)؛ حتقيق مجيل مروان ترمانيين-.
بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
(يف فروع الفقه احلنفي)
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق أليب الربكات النسفي /فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي
(ت  710هـ)؛ حتقيق أمحد عزو عناية -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ2021 ،
م 7 ،مج.
ومعه حاشية الشيخ الشليب على هذا الشرح.
جتريد الفوائد الرقائق يف شرح کنز الدقا ئق /لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد الشليب

احلنفي (ت  1021هـ).
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دراسته وحتقيقه يف جامعة بنكول يف تركيا 1438 ،هـ 2017 ،م... ،
ويف كلية اإلمام األعظم ببغداد 1437 ،هـ 2016 ،م... ،
حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار /أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري
احلنفي (ت  1190هـ)؛ حتقيق إحسان إمساعيل مدحت ،أمحد نعمان أونور.
من كتاب احلدود إىل ابب الشهادة على الزان.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،جامعة تكريت ،مج ،12ع 2021( 5م) ص .69 – 49
وحتقيق كتاب الشركة منه /سالم ساهم بديوي ،نشر يف جملة سر من رأى ع 1442( 66هـ،
 2021م) ص .784 – 729
تشنيف املَس َمع على املَج َمع /أليب العباس أمحد بن حممد بن شعبان العُمري الطرابلسي
احلنفي (ت  1020هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
(ويعين جممع البحرين وملتقى النريين البن الساعايت ،ت  694هـ ،يف الفقه احلنفي)
تلخيص اجلامع الكبري /حممد بن عباد اخلِالطي (ت  652هـ)؛ حتقيق ذكوان غبيس-.
إستانبول :جامعة السلطان حممد الفاتح 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
واجلامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين رمحه هللا.
التهذيب لذهن اللبيب يف األلغاز الفقهية احلنفية /أليب احلسن علي بن علي بن أيب العز
احلنفي (ت  792هـ) ،حتقيق حممد أنس بريقدار -.دمشق :دار الفيحاء 1443 ،هـ2021 ،م
احلموي
اجلوهرة املضمونة شرح املنظومة يف اخلالف للنسفي /رضي الدين إبراهيم بن سليمان َ
الرومي (ت  732هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد مجيل مهنا.
من كتاب الوصااي يف ابب أقوال الشافعي إىل ابب فتاوى مالك بن أنس.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع  2021( 2/49م).
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حاشية اإلمام قاسم بن قطلوبغا (ت  879هـ) على شرح جممع البحرين البن فرشتة.
دراستها وحتقيقها يف جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
احلاوي القدسي /مجال الدين أمحد بن حممد الغزنوي (ت  593هـ)؛ حتقيق صاحل العلي-.
بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرعاية يف جتريد مسائل اهلداية /أليب املليح مشس الدين حممد بن عثمان بن األقرب احلنفي
احلليب (ت  774هـ)؛ حتقيق أمحد مخيس محاد ،جميد صاحل إبراهيم.
من أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصل يف القضاء ابإلرث.
نشر يف جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية مج 12ع 2021( 48م) ص .360 - 315
ومن أول كتاب الطهارة إىل آخر فصل اآلابر بتحقيق نصيف جاسم حممد وحممود مشس الدين
عبد األمري ،يف العدد نفسه من اجمللة ( )48ص .608 - 551
ومن ابب األولياء واألكفاء إىل آخر فص ـ ـ ـ ــل يف الوكالة ابلنكاح بتحقيق هارون رش ـ ـ ـ ــيد خلف
وحامت عبدهللا شويش ،يف العدد  49من اجمللة نفسها ص .200 – 161
ومن أول كتاب الرهن إىل آخر ابب وضع الرهن على يد العدل بتحقيق حسام خضري عباس،
أيضا ص .234 – 201
وعلي حسني عباس ،يف العدد ً 49
ومن أول كتاب السري إىل آخر فصل األمان بتحقيق إمساعيل محد دمهوش وأجمد مراقب داود
ع  49ص .306 – 271
ومن أول ابب الذابئح إىل ابب األضحية بتحقيق ايسني عبدالغفور جبار وسامي حممود فريح
أيضا ص .346 – 307
يف العدد ً 49
شرح اجلامع الصغري /مشس األئمة أبو بكر حممد بن أمحد السرخسي (ت  483هـ)؛ حتقيق
أَرطُغ ُرل بـُوينُوَكالِن -.إستانبول :مركز البحوث اإلسالمية؛ بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ،
 2022م.
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العتّايب (ت  586هـ)؛ حتقيق
شرح اجلامع الصغري يف الفقه احلنفي /زين الدين أمحد بن حممد َ
عمان :مكتبة الغامن 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمر مصطفى إبراهيمّ -.
شرح الزايدات يف الفقه احلنفي /زين الدين أمحد بن حممد العتّايب احلنفي (ت  586هـ)؛
عمان :مكتبة الغامن 1443 ،هـ 2021 ،م.
حتقيق عمر مصطفى أمحدّ -.
شرح خمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي /هباء الدين علي بن حممد اإلسبيجايب (ت 535
هـ)؛ حتقيق عبدهللا نذير أمحد -.بريوت :دار الرايحني :مؤسسة الراين للنشر 1443 ،هـ،
 2021م 4 ،مج.
شرح خمتصر الكرخي /أليب احلسني أمحد بن حممد ال ُق ُدوري (ت  428هـ)؛ حتقيق عبدهللا

نذير أمحد -.الكويت :أسفار للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 9 ،مج.

الغرة املنيفة يف ترجيح مذهب اإلمام أيب حنيفة /سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي احلنفي
عمان :دار الفاروق 1441 ،هـ 2020 ،م،
(ت  733هـ)؛ حتقيق صالح حممد أبو احلاجّ -.
 571ص.
ومعه :إعالم األانم ابستيعاب مذهب اإلمام أيب حنيفة ألحاديث األحكام /للمحقق.
غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جنيم املصري /أمحد بن حممد احلموي
احلنفي (ت  1098هـ) -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 4 ،مج.
الفتاوى البُساطية يف فقه السادة احلنفية /عمر بن أمحد البُساطي (ت  1247هـ)؛ حتقيق
منصور عبدالباقي خباري -.بريوت :توزيع دار الرايحني 1443 ،هـ 2021 ،م.
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فتاوى التمراتشي حممد بن عبدهللا اخلطيب الغزي احلنفي (ت  1007هـ) -.الهور :املكتبة
املعروفية 1442 ،هـ 2021 ،م.
بعمان عام  1435هـ.
وقد حققه عبدهللا حممود أبو حسان ،وصدر عن دار الفتح ّ
اللباب يف شرح الكتاب /عبدالغين الغنيمي امليداين (ت  1298هـ)؛ حتقيق سائد بكداش-.
القاهرة :دار السالم 1442 ،هـ 2021 ،م 5 ،مج.
وبتحقيق مصطفى ديب البغا -.دمشق :دار املصطفى 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
وبتحقيق عبدالفتاح البزم -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ 2022 ،م.
مج :1العبادات ( 592ص).
مع منت القدوري (الكتاب).
جمرى األهنر على ملتقى األحبر يف الفقه على املذهب احلنفي /نور الدين حممود بن بركات

الباقاين (ت  1003هـ)؛ حتقيق أمحد حممد لطفي أمحد -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م 6 ،مج.

جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر إلبراهيم احلليب /عبدالرمحن بن حممد شيخي زاده داماد
الكليبويل (ت  1078هـ)؛ اعتىن به حممد أمحد املختار -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م 4 ،مج.
ومعه :الدر املنتقى يف شرح امللتقى /عالء الدين حممد بن علي احلصكفي (ت  1088هـ).
جممع البحرين وملتقى النريين يف الفقه احلنفي /مظفر الدين أمحد بن علي بن الساعايت (ت
 694هـ)؛ حتقيق إلياس قبالن -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م864 ،ص
جمموع رسائل العالمة ابن عابدين /حممد أمني بن عمر بن عابدين (ت  1252هـ)؛ حتقيق
سراج الدين عمر قباوة وآخرين -.إستانبول :دار الفاتح 1443 ،هـ 2021 ،م؟
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جمموعة رسائل ابن عابدين /حممد أمني بن عمر بن عابدين (ت  1252هـ)؛ حتقيق حممد
العزازي -.الهور :املكتبة املعروفية 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي /أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري (ت  428هـ)؛ حتقيق
حممد سعيد أنور املظاهري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
مع شرحه التنقيح الضروري /نظام الدين الكريانوي.
مشارع الشرائع /أليب حفص عمر بن حممد النسفي (ت  537هـ)؛ حتقيق سيد أكرب حممد
أمينوف -.طشقند :معهد أيب رحيان البريوين للدراسات الشرقية 1443 ،هـ 2021 ،م؟
املعادل يف شرح ملتقى األحبر /عبدالرحيم بن أيب بكر املرعشي (ت  1068هـ)؛ دراسة

وحتقيق وتعليق جنوى عبداهلادي حممد ،حممد نعمان عبد النيب.
حتقيق ابب يف بيان أحكام األذان.
نشر يف جملة آداب الفراهيدي (العراق) مج  13ع  2021( 45م) ص .418 - 406
وبعنوان :املعادل شرح ملتقى األحبر /حتقيق عصمت قالقان -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2022 ،م 2 ،مج.
معروضات أيب السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي شيخ اإلسالم ومفيت السلطنة
العثمانية وصاحب التفسري ابمسه ( 982 – 898هـ) /تعريب وحتقيق ودراسة كرم عبدالعزيز
عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م( .أصله رسالة ماجستري).
اإلمامّ -.
فأقرها وأمر والته
وهي الفتاوى اليت عرضها أبو السعود على سلطان زمانه سليمان القانوين ّ
والقضاة ابلعمل هبا.
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املقدمة يف الفقه /أليب الفضائل جنم الدين منكوبرس بن عبدهللا الناصري احلنفي (ت 652
هـ)؛ حتقيق علي حممد زينو -.إستانبول :دار الفاتح 1443 ،هـ 2021 ،م.
وبني يديه جملس أماله املصنف يف ترمجته نفسه.
ملتقى األحبر /إبراهيم بن حممد احلليب ( 956هــ)؛ حتقيق عبدهللا بيار؛ اعتىن به وقدمه إبراهيم
طشتكني ،أبو اليسر مراد  -.إستانبول :دار الشفا 1441 ،هـ 2019 ،م 624 ،ص.
وبتحقيق سائد بكداش -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م.
(ويعرف الكتاب حبليب ،أو احلليب)
منظومة حتفة الصبيان مبذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان /عبدهللا عبدالشكور املكي احلنفي
(ت  1257هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن أزرق 27 ،ص.
وهي نظم ملقدمة أيب الليث السمرقندي.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/22هـ.
الواقعات احلسامية يف مذهب احلنفية /حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري،
الصدر الشهيد (ت  536هـ).
دراسته وحتقيقه يف كلية اإلمام األعظم 1437 ،هـ 2016 ،م... ،
الكتب احلديثة
أبو حنيفة والقيم اإلنسانية يف مذهبه /حممد يوسف موسى (ت  1383هـ) -.القاهرة:
مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم 1443 ،هـ 2021 ،م.
االختالف الفقهي بني مشايخ العراق وما وراء النهر احلنفية /حممد ايسر شاهني-.
إستانبول :جامعة السلطان حممد الفاتح 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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إرشاد األانم إىل التعرف على مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان :الدراسة التحليلية للمذهب
احلنفي /مصطفى أمحد محاد -.القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2021 ،م.
اإلمام أبو حنيفة النعمان وحقيقة نقد خمالفيه /حممد الشيخ طاهر الربزجني ،مروان عزيز
الكردي -.إستانبول :مكتبة الروضة 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار الفاروق1441 ،
هتذيب املدخل َّ
املفصل للفقه احلنفي /صالح حممد أبو احلاجّ -.
هـ 2020 ،م 456 ،ص.
تيسري احلقائق يف شرح كنز الدقائق أليب الربكات النسفي (ت  710هـ) /إعداد وترتيب
حممد أنور البدخشاين -.كراتشي :زمزم للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
درر احلكام شرح جملة األحكام /علي حيدر أمني (ت  1353هـ) -.الهور :املكتبة املعروفية،
 1442هـ 2021 ،م 4 ،مج.
داللة اخلاص يف املذهب احلنفي :دراسة فقهية تطبيقية /هاين سيد متام -.القاهرة :دار اإلمام
الرازي 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار الفاروق،
فقه الرتجيح املذهيب عند السادة احلنفية /صالح حممد أبو احلاجّ -.
 1441هـ 2020 ،م 329 ،ص.
فقهاء بنجالديش وجهودهم يف خدمة املذهب احلنفي :دراسة فقهية /لطف الرمحن بن
إسحاق خان -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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عمان :دار الفاروق،
قواعد التصحيح والرتجيح يف املذهب احلنفي /جهاد أمحد قضاةّ -.
 1442هـ 2021 ،م 359 ،ص.
القوانني العثمانية وحتليالهتا الشرعية /أمحد آق كوندوز -.إستانبول 1442 ،هـ 2021 ،م.
ومعه :نصوص القوانني الشرعية يف عهد حممد الفاتح.
املخارج الفقهية يف كتاب احليل الشرعية لإلمام حممد بن احلسن الشيباين :دراسة تطبيقية
مقارنة /رأفت خليل ابراهيم -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).
النكت الطريفة يف التحدث عن ردود ابن أيب شيبة على أيب حنيفة /حممد زاهد بن احلسن
الكوثري (ت  1371هـ)؛ حتقيق محزة حممد وسيم البكري -.الهور :املكتبة املعروفية1442 ،
هـ 2021 ،م 2 ،مج.
الفقه املالكي:
الكتب القدمية
ترغيب السالك يف الفقه على مذهب اإلمام مالك /إبراهيم بن حممد السوهائي (ت 1080

هـ)؛ حتقيق محزة بوبكر رابح ،سامل بن حممد عبداملالك ،مسري بن جياليل بن دوخة -.بريوت:
دار ابن حزم 1443 ،هـ 2022 ،م.
اجلامع /خليل بن إسحاق اجلنَدي (ت  776هـ)؛ محد بن عبدالكرمي جنيب -.؟ :مركز
جنيبويه 1441 ،هـ 2020 ،م.
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبري /حممد بن أمحد الدسوقي (ت  1230هـ)؛ حتقيق أمحد
بن علي الدمياطي -.بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م 15 ،مج.
حاشية العالمة األمري الكبري (ت  1232هـ) على اجلواهر الزكية يف حل ألفاظ العشماوية/
اعتىن هبا حممود عبدالرازق حممد -.القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2021 ،م.
(يف الفقه املالكي)
الدر الثمني واملورد املعني /حممد بن أمحد ميارة الفاسي (ت  1072هـ)؛ حتقيق رشيد
عمان :دار النور املبني 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
اجلاريّ -.
(وهو الشرح الكبري مليّارة على منت ابن عاشر :املرشد املعني على الضروري من علوم الدين)

خمتصر األخضري يف الفقه على مذهب اإلمام مالك /أليب زيد عبدالرمحن بن حممد الصغري
األخضري (ت  983هـ) -.تونس :دار املازري 1440 ،هـ 2019 ،م 120 ،ص.
(حمقق على مخس نسخ خطية)
ومعه :الدرر يف شرح ألفاظ املختصر /أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي.

املقدمة العزية للجماعة األزهرية :مقدمة يف مسائل من األحكام الفقهية على مذهب اإلمام

مالك /نور الدين أبو احلسن علي بن حممد املنويف الشاذيل (ت  939هـ)؛ ضبطها وصححها
عمر أمحد الراوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 184 ،ص.
ومعها :شرح املقدمة العزية /صاحل عبدالسميع اآليب.

مقدمة قريبة املسالك إىل مذهب اإلمام مالك على خمتصر الشيخ خليل /...علي بن خضر
العمروسي (ت  1173هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن أمحد املاجد -.نواكشوط :دار املذهب1441 ،
هـ 2020 ،م.
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املنح الوفية لشرح املقدمة العزية /حمب الدين حممد بن حممد الفيشي املالكي (ت 972
هـ)؛ حتقيق أمحد مصطفى الطهطاوي -.بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م.
(فقه مالكي)
نظم مقدمة ابن أيب زيد القريواين /أمحد بن علي بن مشرف األحسائي (ت  1285هـ)؛
ضبطه وعلق عليه حممود حممد مرسي 161 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/25هـ.
هداية املتعبد السالك يف مذهب اإلمام مالك :شرح خمتصر العالمة األخضري املالكي/
صاحل عبدالسميع اآليب األزهري (ت  1335هـ)؛ حتقيق مصطفى أبو املعاطي -.املنصورة:
دار الغد اجلديد 1443 ،هـ 2021 ،م.

وضوح الدالئل يف أجوبة ما سئل عنه من مهمات املسائل /أليب عبدهللا حممد بن املدين
كنون الفاسي (ت  1302هـ)؛ حتقيق برهيل يوسف -.مراكش :جامعة القاضي عياض،
 1442هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الكتب احلديثة
األجوبة والفتاوى واملسائل فيما استجد من القضااي والنوازل /عبدهللا بن الطاهر السوسي
التناين؛ مجعها ورتبها وعلق عليها إبراهيم بن عبدهللا الكابوس التناين -.أكادير 1443 ،هـ،
 2022م 2 ،جـ.
اختيارات اإلمام أيب احلسن اللخمي الفقهية من خالل كتابه التبصرة :تصنيف ودراسة
وتعليل وبيان أثرها يف تطوير االجتهاد الفقهي /حممد جبار -.الرابط :دار احلديث احلسنية،

 1439هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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االستدالل الفقهي :حبوث يف مناذج من املستجدات والفقه املقارنُ /حيظيه عبدالرمحن الشيخ

أمحدو الغالم -.الدار البيضاء :دار املذهب 1443 ،هـ 2021 ،م 176 ،ص.

االستدالل الفقهي :دراسة أتصيلية تطبيقية يف الرتاث النوازيل املالكي ابألندلس خالل
القرنني اخلامس والسادس للهجرة /احلسني مهداوي -.وجدة :جامعة حممد األول1443 ،

هـ 2021 ،م (دكتوراه).

اإلمام مالك إمام دار اهلجرة النبوية املنورة :أصوله ومدرسته الفقهية /صالح بن أمحد آل
الشيخ مبارك -.الدار البيضاء :دار املذهب 1441 ،هـ 2020 ،م 134 ،ص.
البدر املنري يف إضاءة إكليل األمري على منت خليل /كاملة الكواري -.بريوت :دار ابن حزم،

 1443هـ 2021 ،م 2 ،مج.

بسط الوجوه القاطبة بنظم ما أفىت به مفيت شاطبة /أمحد سامل بن حممد ما أيىب اجلكين-.
نواكشوط :دار املذهب 1441 ،هـ 2020 ،م.
نظم لفتاوى أيب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت  970هـ).
ختريج الفروع على األصول عند ابن العريب (ت  543هـ) يف األدلة الشرعية من خالل
القبس /رضوان لبزيوي -.الرابط :جامعة حممد اخلامس 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
ختريج الفروع على الفروع يف املذهب املالكي /عبداحلميد زوبريي -.اجلزائر :دار السادة
املالكية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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التخريج الفقهي يف املذهب املالكي وتطبيقاته يف مناهج التحصيل للرجراجي /نبيل
طنطاين -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2021 ،م.
ترجيحات اإلمام أيب حيان األندلسي (ت  745هـ) الفقهية يف تفسريه البحر احمليط.
مجعه ودراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا 1443 ،هـ 2021 ،م.
الرتشيد الفقهي للفتاوى واألحكام وأثره يف استيعاب قضااي األانم :مناذج وصور من
املذهب املالكي /حممد بن صفية -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م
(دكتوراه).
تسهيل الوصول ملا يف خمتصر األخضري من فروع وبنائها على األصول :على طريقة سؤال
وجواب /أبو سلمان عبدالكرمي قبول -.الدار البيضاء :دار الرشاد احلديثة 2019 ،م،

256ص.

اجلواهر والدرر على خطبة املختصر /عثمان بن بلقاسم التوزري (ت  1350هـ)؛ حتقيق
خمتار بن بومجعة اجلبايل -.نواكشوط :دار املذهب 1441 ،هـ 2020 ،م.
(خمتصر خليل)
فتاوى القاضي عياض وأقضيته من خالل كتب النوازل الفقهية :مجع ودراسة /حلسن حممد
أيت فقري -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
فقه السنة على املذهب املالكي /حممد القيايت -.القاهرة :مكتبة املشارق 1440 ،هـ،
 2021م 2 ،مج.
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القياس على الرخصة يف الفقه املالكي :دراسة أتصيلية تطبيقية /عقيلة بن عمران -.طرابلس
الغرب :دار الوليد 1442 ،هـ 2021 ،م؟ 203 ،ص.
مدارك االستدالل يف املذهب املالكي /نبيل موفق -.والية الوادي ،اجلزائر :جامعة الوادي،
خمرب الدراسات الفقهية والقضائية 1441 ،هـ 2019 ،م 296 ،ص.
مدونة الفقه املالكي وأدلته /الصادق بن عبدالرمحن الغرايين -.ليبيا :مؤسسة التناصح للدعوة
والثقافة واإلعالم 1442 ،هـ 2021 ،م؟ 5 ،مج.
املذهب املالكي :أصوله ،مدارسه ،رجاله /أمحد حممود عبدهللا خمتار -.مصر :مؤسسة
يسطرون للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 2 ،مج.
املسائل اليت انفرد هبا أشهب عن اإلمام مالك أو ابن القاسم.
دراستها يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
املسائل اخلالفية وأدلتها عند املالكية /مجع وأتليف انجي غويين بن مسعود -.اجلزائر :دار
السادة املالكية 1442 ،هـ 2021 ،م.
املشهور املبين على الضعيف يف املذهب املالكي :قراءة يف الشرح الكبري على خمتصر
خليل مع حاشية الدسوقي /أمحدو حممدو اشريف املختار -.الكويت :دار املرقاة1443 ،
هـ 2021 ،م.
املعتمد يف شرح نظم ابن عاشر /بشري كمال -.اجلزائر :دار السادة املالكية 1443 ،هـ،
 2021م.
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من فتاوى الشيخ األخضر الزاوي :مرشد ديين ،إمام وأستاذ متقاعد /مجعها ورتبها مجال
مرسلي – اجلزائر :عن دار الوعي 1443 ،هـ 2022 ،م؟
منتقى الفتاوى التونسية /خمتار اجلبَايل -.تونس :دار املازري 1443 ،هـ 2021 ،م.
املوانع الفقهية عند اإلمام شهاب الدين القرايف (ت  684هـ) من خالل كتابه الذخرية/

عيسى محود الرشيدي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

املوطأ واملدونة :دراسة موازنة وحتليل /علي حممد عز الدين الغرايين -.بنغازي :جممع ليبيا
للدراسات املتقدمة 1441 ،هـ 2020 ،م 108 ،ص.

الوابل الوكاف يف شرح الكفاف :شرح ٍ
حممد بن عبدالصمد العلوي اآلبريي (ت 1389
هـ) على نظم كفاف املبتدي حملمد مولود اليعقويب (ت  1323هـ) /تكميل وحتقيق ولده
حممد فال بن حممد بن عبدالصمد -.نواكشوط :دار جسور عبدالعزيز 1443 ،هـ2021 ،
م 5 ،مج.
(كفاف املبتدي من فين العادات والتعبد ،املشهور بنظم الكفاف ،نظم يف الفقه املالكي)
(وردت وفاة الشارح يف مصدر 1382 :هـ)
الفقه الشافعي:
الكتب القدمية
إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين /أليب بكر بن
حممد شطا الدمياطي (ت  1310هـ)؛ حتقيق ايسر السيد عبدالعظيم -.القاهرة :دار السالم،
 1443هـ 2022 ،م 5 ،مج.
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األصل لزين الدين أمحد بن عبدالعزيز املليباري (ت  987هـ).
بداية احملتاج يف شرح املنهاج /بدر الدين حممد بن أيب بكر ابن قاضي شهبة الشافعي (ت
 874هـ)؛ اعتىن به سليم حممد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م3 ،مج.
بشرى الكرمي شرح مسائل التعليم :وهو شرح املقدمة احلضرمية يف الفقه الشافعي /سعيد

بن حممد ابعشن (ت  1270هـ)؛ حتقيق حممد العزازي -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م 800 ،ص.

حتفة احلبيب شرح نظم العمريطي على غاية التقريب يف الفقه الشافعي /أمحد بن احلجازي
بدير الفشين (ت  978هـ)؛ حتقيق أمحد عبدالسالم إبراهيم -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 480 ،ص.
حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي /زكراي بن حممد األنصاري
(ت  926هـ)؛ إعداد جلنة حتقيق الرتاث واملراجعة مبكتبة اإلميان -.القاهرة :املكتبة1440 ،
هـ 2019 ،م 392 ،ص.
أقربس الشافعي (ت  862هـ)؛ حتقيق سلمان
جتويد التمهيد /عالء الدين علي بن حممد بن َ

اهلمامي -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
بن علي ّ
يعين ابلتمهيد :التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي.

التحرير والتقرير شرح الوجيز للغزايل /سراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي (ت 682هـ)
حتقيقه يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2019 ،م... ،
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التمهيد يف ختريج الفروع على األصول /مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي (ت
 772هـ)؛ حتقيق حممد حسن هيتو -.ط ،اجلديدة -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ،
 2021م؟
التوسط بني الشافعي واملزين /أماله أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي ( 340هـ)؛ حتقيق
عبدهللا شرف الدين الداغستاين -.الكويت :دار فارس 1443 ،هـ 2021 ،م.
حاشية اجلمل على شرح املنهج /سليمان بن عمر العجيلي ،املعروف ابجلمل (ت 1204
هـ)؛ حتقيق عبدالرزاق غالب املهدي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
 8مج.
حاشية على شرح منهج الطالب لزكراي األنصاري ،وهو خمتصر منهاج الطالبني للنووي.
حاشية امليهي الشيبيين على شرح الرملي للستني مسألة من الفروض الواجبة على مذهب
اإلمام الشافعي /أمحد امليهي الشيبيين النعماين (ت بعد  1246هـ) -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 208 ،ص.
احلاوي الصغري /عبدالغفار بن عبدالكرمي القزويين (ت  665هـ)؛ حتقيق إبشراف الناشر-.
جدة :دار املنهاج 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح إهبام الوجيز والوسيط /أليب الفتوح أسعد بن حممد العجلي الشافعي (ت  600هـ)؛
حتقيق عادل السيد اثبت طه -.الكويت :دار فارس 1443 ،هـ 2021 ،م.
شرح خمتصر املزين /أليب الطيب طاهر بن عبدهللا الطربي الشافعي (ت  450هـ)؛ أشرف
عليه وقدم له وراجعه نشأت كمال املصري[ -.مصر] :مركز جممع البحرين للتحقيق والبحث
العلمي 1442 ،هـ 2020 ،م 24 ،مج.
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يف أعلى العنوان :التعليقة الكربى.
عمدة السالك وعدة الناسك /شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ بن النقيب املصري (ت 769
هـ)؛ حتقيق صالح الدين حممود السعيد -.املنصورة :دار الغد اجلديد 1443 ،هـ2021 ،م.
الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي /شهاب الدين أمحد بن حممد بن

حجر اهليتمي (ت  974هـ)؛ مجعها ودوهنا ورتبها عبدالقادر بن أمحد الفاكهي (ت 982
هـ)؛ حتقيق عبداللطيف عبدالرمحن -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
4مج.
فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب /حممد بن قاسم الغزي (ت  918هـ)؛ حتقيق
مصطفى أبو املعاطي -.املنصورة :دار الغد اجلديد 1443 ،هـ 2021 ،م.

كايف احملتاج إىل شرح املنهاج /مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي (ت  772هـ)؛
حتقيق حممد بن إبراهيم احلسني -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م10 ،مج
ومعه :السراج الوهاج تكملة كايف احملتاج إىل شرح املنهاج /بدر الدين حممد بن عبدهللا بن
هبادر الزركشي (ت  794هـ).
جمموعة التصحيح /اتج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي (ت  771هـ)؛ حتقيق
عبدهللا بن سعد الطخيس وآخرين -.الكويت :أسفار للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 5 ،مج.
وتتضمن:
توشيح التصحيح (حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس ،كرمي فؤاد اللمعي 3 ،مج).
تصحيح ترجيح اخلالف (حتقيق حممد أمحد آل رحاب 1 ،مج).
ترشيح التوشيح وتوضيح الرتجيح (حتقيق حسن أبو ستة ،عبدالصمد البلوشي 1 ،مج).
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خمتصر املهمات /أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي (ت  826هـ)؛ حتقيق
ليث كرمي حسن.
حتقيق كتاب الضمان منه.
وصاحب األصل (املهمات يف شرح الرافعي والروضة من تعليقات) هو مجال الدين عبدالرحيم
بن احلسن اإلسنوي (ت  772هـ).
نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج 45ع 1441( 2هـ 2019 ،م) ص .120 – 96
املسكت /أليب عبدهللا الزبري بن أمحد الزبريي (ت  317هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالكرمي
الثالح-.الكويت :أسفار للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ
يليه:
األقسام واخلصال /أليب بكر أمحد بن عمر اخلفاف (ت  362هـ)؛ حتقيق حذيفة بن فهد
كعك.
شرائط األحكام /أليب الفضل عبدهللا بن عبدان اهلمذاين (ت  433هـ)؛ حتقيق عبدالصمد
بن عبدالقدوس النذير.
املنهاج يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي /حيىي بن شرف النووي (ت  676هـ)؛ قدم
للمخطوطة وعرف هبا وفهرسها نظام حممد صاحل يعقويب ،يوسف األوزبكي -.املنامة :مكتبة
نظام يعقويب اخلاصة 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :دقائق املنهاج.
كالمها خبط أمحد بن حممد الشريشي األندلسي األصل ،كتبه لولده حممد.
وآبخره إجازة لكتاب "املنهاج" من إبراهيم بن عبدالرمحن الفزاري خبطه حملمد بن أمحد الشريشي
سنة  712هـ ابملدرسة البادزائية بدمشق ،من أنفس نسخ العامل.
املنهاج ،املعروف مبنهاج الطالبني /حيىي بن شرف النووي (ت  676هـ)؛ حتقيق فادي

املغريب -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م؟
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ومعه :بعض غرض املنهاج /برهان الدين إبراهيم بن عبدالرمحن بن الفركاح (ت  729هـ).
منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي رمحه هللا /زكراي بن حممد األنصاري (ت  926هـ)-.
القاهرة :مكتبة املشارق 1440 ،هـ 2019 ،م؟
ومعه :فيض الوهاب شرح معاين منهج الطالب /سيد زكراي الصباغ.
النبيه يف اختصار التنبيه /اتج الدين عبدالرحيم بن حممد املوصلي الشافعي (ت  671هـ)؛
حتقيق نشأت كمال املصري -.القاهرة :مركز جممع البحرين للتحقيق والبحث العلمي1443 ،
هـ 2021 ،م.
ومعه :مقصد النبيه يف شرح خطبة التنبيه /أليب عبدهللا عز الدين حممد بن مجاعة.
(التنبيه يف الفقه الشافعي أليب إسحاق الشريازي)
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج /مشس الدين حممد بن أمحد الرملي (ت  1004هـ)؛ حتقيق
حممد بن عبدالرمحن املرعشلي -.بريوت :دار النفائس 1442 ،هـ 2020 ،م.
القسم األول :العبادات 2 ،مج ( 1328ص)
نوادر الشافعية :رسائل خمطوطة اندرة يف الفقه وأصوله /حتقيق عاصم عبد ربه حممد-.
إستانبول :دار روائع الكتب 1443 ،هـ 2022 ،م.
وهي:
الدم املعفو عنه /أمحد بن حممد بن ايسني اهلربي (ت  1224هـ).
تقليدا مبذهب الشافعي /حممود شكري النقشبندي (ت
رسالة يف جواز اجلمع بني الصالتني ً
 1304هـ).
رسالة يف التزام أحد املذاهب /اهلرباوي.
رسالة يف التقليد /حممد بن عبدهللا البغدادي الشافعي (ت  1106هـ).
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القول املصاب اجلليل يف منع وطء احلانث من غري حتليل /برهان الدين إبراهيم ِ
الربماوي (ت
 1106هـ).
فتح الكرمي الرمحن فيما يغتفر للموافق من األركان /حممد بن صاحل الزبريي (ت  1204هـ).
هدية الناصح وحزب الفالح الناجح /شهاب الدين أمحد بن حممد الزاهد (ت  819هـ)؛
حتقيق بشري فوزي محدان ،نعمان سرحان عطية.
من مجلة شروط وجوب الصالة إىل هناية مجلة األركان.
نشر يف جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية مج 12ع 2021( 48م) ص .484 – 451
الوضوح :شرح احملرر يف فقه اإلمام الشافعي للرافعي /أبو بكر بن هداية هللا املريواين املصنف
(ت  1014هـ)؛ حتقيق عبدهللا ابن املال حممود األرمردي -.؟ 1443 ،هـ 2021 ،م8 ،مج
الكتب احلديثة
عمان:
آراء ابن احلداد الشافعي الفقهية :مجع وتوثيق ودراسة /حسان رشيد أبو السعودّ -.
دار الوراق 1443 ،هـ 2021 ،م 315 ،ص.
االختيارات الفقهية لإلمام العز بن عبدالسالم يف كتابه القواعد الكربى :دراسة فقهية
مقارنة /زيد خلف ذايب -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
االستدراكات الفقهية لإلمام البلقيين (ت  ۸۰5هـ) على العز بن عبدالسالم (ت 660
هـ) يف كتابه قواعد األحكام :دراسة فقهية مقارنة /مصطفى انظم مصطفى -.تكريت:
جامعة تكريت 1439 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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إسعاف احملتاج إىل شرح منظومة القيالت املرجحة يف املنهاج للعالمة الشيخ عبدهللا بن
حويل،
سعيد اللحجي /شرح صاحل بن أمحد العيدروس؛ اعتىن به طالل جاسر النداويّ -.
الكويت :دار فارس 1443 ،هـ 2021 ،م.
إكمال التدريس ابلتعليق على الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس للشاطري /سامي
بن حممد ابشكيل -.؟ :دار مدارج العلوم للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
بغية األريب من معاين نظم هناية التدريب على مذهب اإلمام الشافعي :قسم العبادات/
عمان :دار الفتح 1441 ،هـ 2020 ،م 696 ،ص.
أجمد رشيدّ -.
يف أوله مقدمات يف منهج التفقه يف الدين؛ ويليه نبذة يف أصول الدين.

الرتجيحات الفقهية لإلمام اتج الدين السبكي (ت  771هـ) يف كتابه األشباه والنظائر:
دراسة مقارنة /مجال فاتح علي أمني -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م
(دكتوراه).
تسهيل االنتفاع مبنت أيب شجاع وشيء مما تعلق به من دليل وإمجاع /عبدهللا بن حممد
القادري 334 ،ص.
اجلزء األول :من الطهارة إىل احلج.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/26هـ.
وتتابع يف حلقات أخرى...
التنفيس عن مكنون الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس (اإلمام الشافعي رمحه هللا)/
شرحه عبدهللا بن حممد بن حسني القادري 2 ،ق.
قسم العبادات نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/27هـ .وقسم املعامالت نشر بتاريخ
 1443/3/2هـ.
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(الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس /أمحد بن عمر الشاطري)
جامع الفتاوى /حممد ابقر املدرس البالكي الشافعي (ت  1391هـ).
حتقيقه ودراسته ،أو قسم منه ،يف جامعة السليمانية ابلعراق 1438 ،هـ 2017 ،م... ،
دور ثبوت احلديث يف جتديد أقوال اإلمام الشافعي الفقهية يف ضوء كتاب اجملموع شرح

املهذب :دراسة حديثية تطبيقية يف مسائل العبادات /طارق علي أبو عريبان -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م 514 ،ص( .ماجستري).
قصة املذهب الشافعي من التأسيس حىت الكمال /حممد بن حممد األسطل 1443 ،هـ،
 2021م 251 ،ص.
وهو اختصار لكتاب :املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي /أكرم القوامسي ،مع زايدات...
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/7هـ.
عمان :دار النور املبني 1443 ،هـ،
املاهد ملقدمة الزاهد /علي زين العابدين احلسيينّ -.
 2022م.
شرح على املقدمة املعروفة ابلستني مسألة يف الفقه الشافعي ملؤلفه أمحد بن سليمان الزاهد.
وابلعنوان نفسه كتاب لنور الدين علي بن حممد احمللي (ت  922هـ).
خمالفات اإلمام ابن حجر (ت  852هـ) للشافعية يف كتابه فتح الباري :دراسة فقهية
مقارنة /تونس حممد منصور -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
خمتصر اجملموع شرح املهذب /اختصره وعلق عليه إمساعيل اجملذوب -.دمشق؛ بريوت :دار
ابن كثري 1443 ،هـ 2021 ،م 4 ،مج.
وهو خمتصر للقسم الذي شرحه اإلمام النووي من كتاب املهذب أليب إسحاق الشريازي.
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املذهب الشافعي يف بالد الصومال :جذوره وتطوره /حممد حسني معلم علي -.القاهرة:
دار الفكر العريب 1442 ،هـ 2021 ،م 203 ،ص.
املنن العلية يف األحكام والفتاوى العوضية /عبدالعزيز بن حممد العوضي الشافعي العُماين-.
القاهرة :دار اإلميان 1439 ،هـ 2019 ،م 2 ،مج.
منهج الشيخ زكراي األنصاري واختياراته يف كتابه فتح الوهاب بشرح منهج الطالب /جنم
الدين طاهر رشيد -.بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الفقه احلنبلي:
الكتب القدمية
إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى /أليب السعادات منصور بن يونس البهويت (ت  1051هـ)؛
حتقيق حممد بن أمحد العبّاد -.الكويت :ركائز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 3 ،مج.
حاشية على منتهى اإلرادات.
اإلفادة العطوية /أمحد بن حيىي بن عطوة النجدي احلنبلي (ت  948هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن
محد العسكر -.الرايض :اجمللة العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
(فقه حنبلي)
التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة /للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء
احلنبلي (ت  458هـ)؛ مسفر بن سعد اجلروي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء1443 ،
هـ 2021 ،م 2 ،مج.
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من أول كتاب األشربة إىل هناية كتاب األميان.
التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع /عالء الدين علي بن سليمان املرداوي (ت  885هـ)؛
حتقيق نصف بن عيسى العصفور -.الكويت :ركائز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
وبذيله :حاشية على التنقيح /شرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي (ت  968هـ).
وحواش أخرى من نسخ خطية متقدمة.
حاشية أاب بطني على شرح منتهى اإلرادات /عبدهللا بن عبدالرمحن أاب بطني (ت 1282
اجلمـاز -.الرايض :وزارة األوقاف 1443 ،هـ 2021 ،م،
هـ)؛ حتقيق أمحد بن عبدالعزيز ّ
11مج.
حواشي املستوعب /نصري الدين حممد بن عبدهللا السامري (ت  616ه ـ ــ)؛ حتقيق مطلق بن
جاسر اجلاسر -.الكويت :دار فارس 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه ابلتحقيق السابق:
حاشية حمب الدين أمحد بن نصر هللا التسرتي ( 884هـ).
حاشية اإلمام شهاب الدين أمحد بن عبدالعزيز ابن النجار الفتوحي (ت  949هـ).

خالصة الفتاوى يف الفقه احلنفي /افتخار الدين طاهر بن أمحد بن عبدالرشيد البخاري (ت

عمان :مكتبة
 542هـ)؛ حتقيق اللجنة العلمية يف مركز اإلمام اللكنوي لتحقيق الرتاثّ -.
الغامن 1443 ،هـ 2021 ،م؟ 5 ،مج.
الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي /يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي احلنبلي
(ت  909هـ)؛ حتقيق عبدهللا حممد عبيد -.الكويت :اجلديد النافع للنشر 1443 ،هـ،
2021م.
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عمدة الطالب لنيل املآرب يف الفقه على املذهب األمحد األمثل مذهب اإلمام أمحد بن
حنبل /منصور بن يونس البهويت (ت  1051هـ)؛ حتقيق عبدهللا حممد عبيد -.الرايض :الرتاث
الذهيب؛ الكويت :مكتبة اإلمام الذهيب 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمدة الفقه /موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي (ت  620هـ)؛ عين إبخراجها
حامت احلاج -.القاهرة :دار اليسر 1443 ،هـ 2022 ،م.
نسخة مضبوطة وخمرجة ومقابلة بنصوص املنتهى يف مواضع املخالفة.
فتح مويل النهى لديباجة شرح املنتهى /أليب الربكات أمحد بن أمحد بن عوض املقدسي
احلنبلي؛ حتقيق سلطان بن أمحد اخلليفي -.السعودية 1443 ،هـ 2021 ،م.
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل /عبدالسالم بن عبدهللا بن تيمية

احلراين (ت  652هـ)؛ حتقيق انصر بن سعود السالمة -.مكة املكرمة :دار أطلس اخلضراء،
 1443هـ 2021 ،م 2 ،مج.
ومعه حاشية ابن قندس على احملرر.

نظم الوجيز على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل رمحه هللا /جالل الدين
سرتي (ت  812هـ)؛ حتقيق طارق بن سعيد الدوسري-.
أبو الفتح نصر هللا بن أمحد الت َ
الكويت :أسفار للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
وهو نظم لكتاب الوجيز يف الفقه لسراج الدين احلسني بن يوسف الد َجيلي (ت  732هـ).
الكتب احلديثة
إحتاف املستمتع بتهذيب الشرح املقنع البن عثيمني /اختصره وهذبه وعلق عليه شريف
فوزي سلطان -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
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إحتاف املقتدي وإرشاد املؤتسي بشرح عمدة الفقه البن قدامة املقدسي :كتاب الصيام
واالعتكاف /طارق عبدالرازق -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م 708 ،ص.
أثر القواعد األصولية يف مفردات احلنابلة الفقهية /حممد صالح اإلتريب -.القاهرة :جامعة
القاهرة 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
إجابه السائل على أهم املسائل والبحوث والرسائل /عبداحملسن بن انصر العبيكان-.
الرايض :العبيكان للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 576 ،ص.
إعالم األانم جبمل من آداب أهل اإلسالم على مذهب احلنابلة الكرام /مجع وإعداد
عبدالعزيز بن حممد احلبيشي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
إكمال زاد املستقنع مما تُرك من مسائل املقنع /سليمان بن خالد احلريب -.الرايض :دار
التدمرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
بداية املتفقهني يف شرح منهج السالكني /عبدهللا بن محود الفريح -.الرايض :دار العقيدة:
اقتداء العلمية الوقفية 1443 ،هـ 2022 ،م.
منوذجا /عبدالرمحن بن حممد األهدل-.
التصحيح الفقهي املذهيب :تصحيح املذهب احلنبلي ً
جدة :مركز تكوين للدراسات واألحباث 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج (أصله رسالة دكتوراه).
تعقبات اخللوي على من سبقه من احلنابلة.
مجعه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
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عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ2022 ،م
تلخيص الشرح املمتع /خالد حممد العازميّ -.
التوضيح املقنع شرح الروض املربع /أمحد بن حممد اخلليل -.الرايض؛ الدمام :دار ابن
اجلوزي 1443 ،هـ 2022 ،م.
اجلزء الثاين :كتاب الصالة.
وسبقت اإلشارة إىل كتاب الطهارة ،وهكذا أتيت األجزاء األخرى إن شاء هللا...
زاد الراغب يف شرح دليل الطالب /أمحد بن حممد الصقعوب -.الرايض :دار العقيدة،
 1443هـ 2021 ،م 4 ،مج.
عمان :دار النور املبني،
زاد املبتدي يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل /فارس بن فاحل اخلزرجيّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
الشرح املقنع على الروض املربع /حممد بن سليمان املنيعي -.مكة املكرمة :املكتبة األسدية،
 1443هـ 2021 ،م.
كتاب الطهارة.
علل الرتجيح الفقهي عند ابن عادل احلنبلي يف تفسريه اللباب يف علوم الكتاب :دراسة
وحتليل /طارق علي حممد -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
فقه الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن بن جربين رمحه هللا (ت  1430هـ).
دراسته يف جامعة امللك سعود ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م.
فقه الشيخ حممد بن عبدالوهاب /صاحل بن حممد احلسن -.الكويت :دار اخلزانة1443 ،

هـ 2021 ،م( .أصله رسالة جامعية 1399 ،هـ).
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(مجع لشتات فقهه ،وبيان لنهجه يف استنباط األحكام)
ما نسبه ابن رشد يف كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد إىل اإلمام أمحد بن حنبل.
مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م.
جمموع فيه :الراعي والرعية /...حممد بن عبدالرمحن السماعيل؛ اعتىن به محود بن حممد
السبيعي -.السعودية :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
حمتواه:
 -الراعي والرعية.

 أقوال أهل العلم يف الصالة خلف املخالف يف املذهب. حكم احملاريب. درر املعاين يف تفسري السبع املثاين. رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أهل البحرين (األحساء). الدعوة إىل التآخي. حفز اهلمة إىل معرفة مناقب األربعة األئمة.جمموعة الفتاوى الواردة عن اإلمام أمحد يف طبقات احلنابلة للقاضي أيب يعلى الفراء /إعداد
حذيفة خالد خليفة 1443 ،هـ 2022 ،م؟ 145 ،ص.

املختصر اجللي يف الفقه احلنبلي /مجع وترتيب وإعداد حممد مصطفى صدور -.القاهرة :دار
العلم 1442 ،هـ 2021 ،م 446 ،ص.
(ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/30هـ)
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املختصر املؤمل للمدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب لبكر
أبو زيد /اختصار صيتة بنت خالد املغلوث -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ،
 2022م.
املسائل اليت خالف فيها احلجاوي املعتمد من مذهبه يف كتابه زاد املستقنع /عبدالكرمي بن
عبدهللا الصقعوب -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة جامعية).
املفردات األصولية وأثرها يف الفروع الفقهية :املذهب احلنبلي أمنوذجاً /عدانن بن زايد
الفهمي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة جامعية).
الفقه الظاهري
احمللَّى ابآلاثر يف شرح اجمللَّى ابالختصار يف مسائل الشريعة على ما أوجبه القرآن والسنن

الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم /علي بن أمحد بن حزم الظاهري (ت  456هـ)؛
حتقيق حممد نصر أيب جبل -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 7 ،مج.
وبعنوان :احمللَّى شرح اجمللَّى على ما أوجبه القرآن والسنن الثابتة عن رسول هللا [صلى هللا عليه
وسلم] /حتقيق بشار عواد معروف ،سليم حممد عامر ،حممد بشار عواد -.الدوحة :مكتبة
عبدالعزيز بن خالد آل اثين 1443 ،هـ 2022 ،م.
فقه الشيعة
االثنا عشرية يف فقه الصالة /حسن بن زين الدين العاملي ،صاحب املعامل (ت  1011هـ)؛
حتقيق إبراهيم صاحل الشريفي.
نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء ،ع( 6-5صفر  1441هـ ،تشرين األول  2019م).
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أربع رسائل يف القواعد الفقهية /حسن الصدر الكاظمي (ت  1354هـ)؛ حتقيق مسلم حممد
جواد الرضائي -.كربالء :مكتبة العتبة العباسية 1439 ،هـ 2017 ،م.
جواب مسألة يف رؤية اهلالل /عبدالقاهر بن كاظم التوبلي (ت  1310هـ)؛ حتقيق ميثم
مهدي اخلطيب.
نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء ،ع( 6-5صفر  1441هـ ،تشرين األول  2019م).
رسالة يف الشبهة احملصورة /حممد حسني بن حممد علي املرعشي الشهرستاين (ت بعد 1243
هـ)؛ حتقيق مركز تراث كربالء -.كربالء :العتبة احلسينية 1440 ،هـ 2019 ،م.
(يف الفقه واألصول عند الشيعة)
املطهر احللِّي (ت
رسالة يف معرفة واجب َّ
الصالة وصفتها /مجال الدين احلسن بن يوسف بن َّ

 726هـ)؛ حتقيق أمنار املظفر.
نشرت يف جملة احملقق ،العراق مج 2021( 13م) ص .270 - 243

أمنوذجا /حسام عبد محادي الياسري -.بريوت :دار
الفقه االجتماعي :الشقاق الزوجي
ً
القارىء 369 ،ص.
فقه األحوال الشخصية للشيعة اإلمامية على ضوء الشريعة والقانون /عبدالعظيم
املشيخص -.دمشق :أمل اجلديدة للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 275 ،ص.
مدخال لنظرية املقاصد واجتهاد املبادىء والغاايت /حيدر حب هللا -.بريوت:
فقه املصلحة ً
دار الروافد 1440 ،هـ 2019 ،م 652 ،ص.
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أمنوذجا /حممد انظم حممد صاحل
مباين الفقه املقارن عند اإلمامية وتطبيقاهتا :مفتاح الكرامة
ً
مفرجي -.النجف :مركز عني للدراسات والبحوث املعاصرة 1439 ،هـ 2018 ،م456 ،ص.
مسألة يف استدامة النية /حممد الرضوي املشهدي (ت  1266هـ)؛ حتقيق حممد صادق
الرضوي.
نشرت يف جملة تراث كربالء مج 8ع 2021( 2-1م) ص .436 - 409
فقه الزيدية
االختيار من مذاهب علماء األمصار /عماد الدين حيىي بن احلسني بن القاسم (ت

1099هـ)؛ دراسة وحتقيق خولة محد الزيدي ،عبدهللا اثبت القفيلي.
من بداية كتاب الطالق إىل مسألة الكناايت يف الطالق.
نشر يف جملة إكليل (العراق) مج 2021( 1م 1442 ،هـ) عدد خاص ،وقائع مؤمتر ص 23
 .47الفتاوى (النوازل)

الشيخ عبدالكرمي الدابن (ت  1413هـ) وترجيحاته يف فتاواه :دراسة فقهية مقارنة وأثرها
على فتاوى املعاصرين /حممد أمحد عتاوي -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ2022 ،

م (ماجستري).

العيون الزاللية يف الفتاوى اهلاللية /حممد تقي الدين اهلايل (ت  1407هـ)؛ رتبها وقدم هلا
وعلق عليها ووضع ملحقاهتا مشهور بن حسن آل سلمان -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم،
 1443هـ 2021 ،م 3 ،مج ( 1675ص).
ويتضمن الرسائل التالية:
 تنوير األلباب يف حكم فاحتة الكتاب.142

-

األدلة املقنعة يف صالة الظهر ملن فاتته اجلمعة.
شرح تسعة أحاديث يف النهي عن اجلدال يف الدين.
النذر :أنواعه وأحكامه.
النور املبني يف اجلهر ابلتأمني.
مذاهب األئمة يف حكم اجلهر واإلسرار ابلبسملة.

الفتاوى الشاذة وتطبيقاهتا املعاصرة /صالح الدين طلب فرج -.بريوت :دار املقتبس1443 ،
هـ 2022 ،م 444 ،ص.
الفتاوى الشامية /أسامة عبدالكرمي الرفاعي[ -.إستانبول :مركز الشيخ عبدالكرمي الرفاعي
الدعوي] 1438 ،هـ2017 ،م 480 ،ص.
فتاوى الفضائيات :أتثريها على سلوكيات اجلمهور /زينب حممد حامد -.القاهرة :العريب
للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 304 ،ص.
خمتارات من الفتاوى الشرعية /إبراهيم حممد عبدالرحيم -.القاهرة :دار اهلداية 1440 ،هـ،
 2019م.
موسوعة الفتاوى املؤصلة من دار اإلفتاء املصرية :اجملموعة الثانية[ /إعداد ،أو إشراف]
شوقي عالم -.القاهرة :دار اإلفتاء املصرية 1443 ،هـ 2022 ،م 8 ،مج.
موسوعة فقه النوازل /عبدالفتاح حممود إدريس -.القاهرة :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م،
 14مج.

143

نوازل اخلصوصية الشخصية :املعلومات ،املكان ،اجلسم ،القضاء /حممد بن إبراهيم
الد ّكان -.الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
الطب (فقه)
أثر التقدم الطيب يف الرتاث الفقهي /حممد إبراهيم فرحات -.املنصورة :دار اللؤلؤة1443 ،
هـ 2022 ،م (أصله رسالة ماجستري).
أثر نظم الرقابة على املهن الطبية :دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الوضعي /حممود عبدالعظيم
علي -.اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
أحكام التجميل يف الفقه اإلسالمي /رمي ابهر بندر -.األردن :إبصار انشرون 1443 ،هـ،
 2022م 170 ،ص.
أحكام فقهية متعلقة ابألوبئة :دراسة أتصيلية /انصر عيسى البلوشي -.ديب :دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي 1443 ،هـ 2021 ،م 136 ،ص.
األحكام الفقهية املتعلقة ابلبدائل الصناعية الطبية /صالح أمحد محد هللا -.نواكشوط :دار
اإلسراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه – جامعة األزهر.
األحكام املتعلقة بتجميد البويضات واحليواانت املنوية يف الفقه اإلسالمي /حممد حممد
جارحي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
استخدام تقنيات اجلينات الوراثية البشرية وضوابطها الشرعية /إميان عبدالرمحن املشموم-.

ديب :مجعية دار الربّ 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة علمية).
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اإلعاقة العقلية :دراسة فقهية مقارنة /مهاء بنت سامل السويداء -.مكة املكرمة :دار طيبة
اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة القصيم 1439 ،هـ 2017 ،م.
إعالم األحياء ابحلكم الشرعي لنزع أجهزة اإلنعاش عمن أيس من حمياه األطباء /أمحد سامل
بن حممد ما أيىب اجلكين -.الدار البيضاء :ديوان الشناقطة 1441 ،هـ 2020 ،م.
البشارة والنذارة يف أحكام ترقيع غشاء البكارة /مسري أمحد الصباغ 53 ،ص.

نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/6هـ.

تبصري أويل األلباب أبهم األصول واألحكام واآلداب املتعلقة ابلوابء واملصاب /عبدالسيّد
حممد ويل -.الكويت :ركائز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
التدخل اجليين لتعديل الصفات الوراثية للجنني :دراسة قانونية فقهية مقارنة /فاطمة املربوك
شيوه[ -.القاهرة] :دار احلكمة 1440 ،هـ 2019 ،م 350 ،ص.
التدخل الطيب يف الصفات الوراثية وأحكامه الفقهية /جنيد شريف السامرائي -.سامراء:

مكتبة الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م 305 ،ص.

التطبيقات الطبية للخالاي اجلذعية يف ضوء الشريعة اإلسالمية /فاطمة خالد ظاهر-.
بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اجلائحة الكورونية :أحباث فقهية ونصائح جمتمعية /خنبة من العلماء -.اجلزائر :شركة األصالة

للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م 145 ،ص.
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محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والرقابة عليها يف الشريعة والنظام /سطام بن
عبدالرمحن النشمي -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
احلواشــي الطبية على املتون احلنبلية /حممد إبراهيم فرحات -.املنصــورة :دار اللؤلؤة1443 ،
هـ 2022 ،م.
الدليل الفقهي للطبيب /حازم يوسف أبو ضيف -.القاهرة :دار السالم 1442 ،هـ؟،
 2021م 200 ،ص.
دور القرائن الطبية يف إثبات أحكام األسرة وإثبات األهلية /سيد علي السيد حممد-.
اإلسكندرية :دار التعليم اجلامعي 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
يف أعلى العنوان :موسوعة القرائن الطبية املعاصرة.
عمليات الطب املعاصر يف ميزان الشريعة /حممد الشحات اجلندي -.القاهرة :اهليئة املصرية
العامة للكتاب 1441 ،هـ 2021 ،م 482 ،ص.
فتاوى النوازل :وابء كوروان /شوقي إبراهيم عالم -.القاهرة :دار اإلفتاء املصرية 1441 ،هـ،

 2020م 743 ،ص.

فقه األولوايت يف النوازل الطبية :دراسة أتصيلية تطبيقية /لينة حسن عزوز -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أمنوذجا /إشراف وتقدمي ومشاركة حممد خمتار مجعة -.القاهرة:
فقه النوازل :كوروان املستجد
ً
وزارة األوقاف 1441 ،هـ 2020 ،م 166 ،ص.
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املقاصد الشرعية ودورها يف تقرير أحكام النوازل الطبية :دراسة أتصيلية تطبيقية /عبدالعزيز
حممد صواين -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
املوت اإلكلينيكي يف املنظور اإلسالمي :دراسة فقهية معاصرة /جنان شاكر علي ،جنيد
شريف السامرائي ،زيد عازم الشماع -.سامراء :مكتبة الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م،
370ص.
وابء كوروان وأثره على تنفيذ العقود يف ضوء مبادئ العدالة وفقه النوازل /أنس حممد

عبدالغفار -.مصر؛ اإلمارات :دار الكتب القانونية 1443 ،هـ 2022 ،م.
الفنون والرتفيه
(يشمل اللبس والزينة)

إمجاعات املذاهب األربعة على فريضة احلجاب ورد قول من يفرتى عليهم وجود خالف
بينهم يف سرت املسلمة وجهها ابجلالبيب السود /تركي بن عمر ابحلمر -.جدة :املؤلف،
 1441هـ 2020 ،م 300 ،ص.
أحكام التختم يف الفقه اإلسالمي /إبراهيم بن البشري قعري -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر،

 1443هـ 2022 ،م.

أحكام الرايضات البدنية يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة ابلقوانني املنظمة لأللعاب
عمان :دار احلامد 1443 ،هـ 2021 ،م.
الرايضية /عبدالقادر بن خليفة مهاواتّ -.
األحكام الشرعية لأللعاب اإللكرتونية واملوسيقى الرقمية /غفران سرحان أمحد ،جنيد شريف

السامرائي -.سامراء :مكتبة الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م 251 ،ص.
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األحكام املتعلقة ابلرايضة واأللعاب من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية /شوقي عالم-.
القاهرة :الدار 1441 ،هـ 2020 ،م 174 ،ص.
األساس يف بيان حاالت املرأة يف اللباس /عبدهللا بن عبدالرمحن السعد -.الرايض :دار
اإلداوة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمتاع أبحكام السماع /كمال الدين جعفر بن ثعلب األُدفوي الشافعي (ت  748هـ)؛
حتقيق عبداملؤمن أبو العينني حفيشة -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
 728ص.
على الغالف :حمقق على سبع نسخ خطية منها نسخة كتبت يف عصر املؤلف.
التربج :صوره وأسبابه وعالجه /حممود بن أمحد الزويد 74 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/24هـ.
اجلواب احلامت عن سؤال اخلامت /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911
هـ)؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر 15 ،ص.
(حديث وفقه)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/26هـ.
َد ُّر الغمامة يف ُدر الطيلَسان والع َذبة والعمامة /شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي
(ت  974هـ)؛ حتقيق اثمر علي حممد -.اجليزة :دار التحصيل 1441 ،هـ 2020 ،م،
162ص.
عمان :دار الفتح 1441 ،هـ 2020 ،م 256 ،ص.
وابلتحقيق نفسهّ :
وبتحقيق أمحد رامي مروان الشويلة -.القاهرة :دار أصول الدين 1443 ،هـ 2021 ،م.
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الرايضـة النسـائية وضـوابطها الشـرعية /إميان يوسـف املرزوق -.الكويت :دار املرقاة1443 ،
هـ 2021 ،م.
تراجم الفقهاء
أديب الفقهاء األستاذ الدكتور عبدالرمحن اجلرعي /زاهر بن عواض األملعي -.السعودية،
 1443هـ 2021 ،م.
أعالم من رواد املدرسة املالكية يف ليبيا /فرج أمحد ُكندي -.طرابلس الغرب؛ القاهرة :مكتبة
الكون 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمام البويطي خليفة ولسان اإلمام الشافعي /علي أمحد سامل فرحات -.املنصورة :دار
اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
بغية الثاوي يف ترمجة سيدي عبدالعزيز الشهاوي /حممد السيد السعدين -.القاهرة :دار
اإلحسان 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :الآللئ الذهبية يف مناقب أعيان الشهاوية.
(الشهاوي شيخ الشافعية ابألزهر)
بريوت مدينة العلم واألدب :املفتون منوذجاً /إبراهيم أنور احلوت -.بريوت :جامعة بريوت
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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اتج الرتاجم /زين الدين أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا السودوين (ت  879هـ)؛ حتقيق حممد
خري رمضان يوسف -.الهور :املكتبة املعروفية 1442 ،هـ 2021 ،م.
(سألت صاحب املكتبة إن كان قد طبعه إبذن من أصحاب الشأن ،هذا وغريه من الكتب،
فلم جيب)!
الدرر املنثورة يف ترمجة الشيخ حممد قَـبُورة رمحه هللا /حممد بن السنوسي لطروش -.اجلزائر:
دار السادة املالكية 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه :مرثية يف الشيخ حممد قبوره [وهو فقيه أصويل ،ت  1440هـ].

الذيل لطبقات الفقهاء الشافعية البن كثري /مجع عفيف الدين أيب السيادة عبدهللا بن حممد
املطري (ت  765هـ)؛ حتقيق عمرو عبدالعظيم احلويين -.اجليزة :دار األمل 1443 ،هـ،
 2021م.
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية /تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي (ت  1010هـ)؛
حتقيق اللجنة العلمية يف دار إمساعيل -.بريطانيا :دار إمساعيل 1443 ،هـ 2021 ،م 8 ،مج.
طبقات املفتني :أكثر من  1300شخصية وصفوا ابإلفتاء من كتب التاريخ والرتاجم/
يوسف بن محود احلوشان -.السعودية :املعد 1443 ،هـ 2021 ،م (نسخة إلكرتونية أولية
من غري ترتيب أو مراجعة).
الطبقات الوسطى /اتج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي (ت  772هـ)؛
حتقيق حممد حسني الدمياطي -.القاهرة :دار ابن عفان 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.
الغَُرف العليَّة يف طبقات متأخري احلنفية /حممد بن علي بن طولون الصاحلي (ت  953هـ)؛

حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي -.القاهرة :دار الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م 4 ،مج.
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اللمع األملعية ألعيان الشافعية /لقطب الدين أيب اخلري حممد بن حممد اخليضري (ت 894
هـ)؛ حتقيق كرمي حممد زكي -.القاهرة :دار الذخائر 1441 ،هـ 2020 ،م 3 ،مج.
وعليها حواش نفيسة البن حجر العسقالين.
من أول من امسه عثمان إىل آخر الكتاب.
خمتصر ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض/
اختصار أيب عبدهللا حممد بن محادة السبيت (ت بعد  530هـ)؛ حتقيق مصطفى عكلي
وآخرين -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1442 ،هـ 2021 ،م 3 ،مج.
ويف العام نفسه :حتقيق الباحثة إكرام بن عيسى -.تلمسان :جامعة أيب بكر بلقايد 3 ،مج
(دكتوراه).
مفيت املوصل الشيخ حممد بن ايسني السنجاري املوصلي :حياته وآاثره /حذيفة ايسني
العبادي -.املوصل :دار وأشرقت 1443 ،هـ 2021 ،م 175 ،ص.
مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن /مشس الدين حممد بن أمحد
الذهيب (ت  748هـ)؛ حتقيق حممد زاهد الكوثري ،أبو الوفا األفغاين 1442 ،هـ 2021 ،م،
 96ص.
مناقب الشافعي /أليب حيىي زكراي بن حيىي الساجي البصري (ت  307هـ)؛ حتقيق جاسم
ايسني الدرويش؛ نضال حممد قمرب -.دمشق :متوز للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
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