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 الفقه اإلسالمي وأصوله 

 
 التاسعاجلزء 

 ( عنوان 1000)
 
 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 املقدمة 
 

  .األانم، وعلى آله وصحبه الكرامرسول  ، والصالة والسالم على  على دين اإلسالماحلمد هلل  
 وبعد:
ال  حيتوي "الفقه اإلسالمي وأصوله" على ما    تاسعاجلزء  كتب  عناوين  جدَّ من  استمن مسرد 

يف   صدر  مما  واألصول،  الفقه  يف  علمية  )ورسائل  وبلغهـ(  1443  -  1440األعوام   ت. 
 فقهية. الوضوعات املحتت  ت وصنف( عنوان، 1000)

 واحلمد هلل الذي يسَّر هذا. 
 . اللهم انفع به وتقبل

 
 يوسفحممد خري 

 إستانبول
 هـ  1443ذي احلجة  9
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 الفقه اإلسالمي وأصوله 
 

 (عامالفقه اإلسالمي )

 

املنيا:    -شيماء مجال عبداجمليد.: مجًعا ودراسة/  إمجاعات اإلمام ابن القيم يف الفقه اإلسالمي
 (. دكتوراهص. ) 541م،  2021هـ،  1443جامعة املنيا، 

 
الفقهية   التفاسري االختيارات  للشيخ حممد أيب زهرة من خالل تفسريه زهرة  :  واألصولية 

 م. )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عيد شحاتة عويس.دراسة مقارنة/ 
 

  / علم الفقه اإلسالمي أمنوذجاً   :األخطاء املنهجية الشائعة يف رسائل املاجستري والدكتوراه
 م. 2022هـ،  1443، دار احلامد عّمان: -.حممد الرواشدة

 
الفقهي املفاهيم  استيعاب  لتنمية  مقرتحه  الفقه  ةاسرتاتيجيه  طالب   يواالستدالل  لدى 

م    2021هـ،    1442طنطا: جامعة طنطا،    -اهلواري.والء رفيع  ة/  زهرياأل  ةاملرحله الثانوي
 (. ماجستري)
 

العلمية والبحوث  الرسائل  يف  التوثيق  أمنوذجاً   :أصول  اإلسالمي  الفقه  حممد    /علم 
 م. 2022هـ،  1443، دار احلامد عّمان:  -.الرواشدة

 
مكة املكرمة: دار    -أنور صاحل أبو زيد.اإلطراف مبا قيل: استقر فيه اإلمجاع بعد خالف/  

 م.  2022هـ،   1443طيبة اخلضراء، 
 

 األلغاز الفقهية يف كتاب اإلنصاف لإلمام املرداوي. 
 م، ...  2022هـ،  1443مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى، 
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،  مبارك حكيمي بن  حممد    / بيان حاجة املتفقه إىل معرفة اآلاثر: تقريب فقه السابقني األولني
 ص. 112

 م. 2022هـ،  6/8/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

التارخي القانونية  يوالفلسف  ي التأصيل  منها  للوضعية  اإلسالمية  الشريعة  عماد    / وموقف 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442، عني مشس: جامعة القاهرة -راغب. يمحد

 
، حســــن ســــهيل اجلميلي  /جتديد الفقه اإلســـالمي طريق إىل واقعية الفتوى و صـــني ا تمع

 ص.  171
 هـ. 29/6/1443بتاريخ نشر يف شبكة األلوكة 

 
جامعة  املنصورة:    -عبداللطيف.  يأجمد عل   /الفقه اإلسالمي  تعطيل األحكام الشرعية وأثره يف 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة، 
 

القاهرة: دار    -. عاطف أمحد النجار ـ(/  ه  1250  )تعند اإلمام الشوكاين    يالتفكري الفقه
 م.  2022هـ،  1443، العربيةاآلفاق 

 
  - .عاطف أمحد النجار  /ـ( ه  1323  -ـ  ه  1266) عند اإلمام حممد عبده    يالتفكري الفقه

 م.  2022هـ،  1443، العربيةالقاهرة: دار اآلفاق 
 

مشروع قانون  :  ( م  1983  –  1978تقنني الشريعة اإلسالمية يف جملس الشعب املصري )
دراسة فقهية مقارنة بقانون العقوابت  :  العقوابت عند األستاذ الدكتور صويف أبو طالب

 م )ماجستري(.   2022هـ،    1443الفيوم: جامعة الفيوم،    -أمحد رجب عبدالتواب.املصري/  
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الفقه اإلسالمي زاد    عّمان:  -.حممود السيد داوود  /دراسة فقهية أتصيلية معاصرة  :تقنني 
 م. 2022هـ،  1443، انشرون

 
بني   الذكية  التطبيقات  العربية  متكني  اإلمارات  دولة  يف  مستقبلية  رؤية  والقانون:  الفقه 

 )نسخة إلكرتونية(.  ص. 410م،  2021هـ،  1442، املتحدة
 م(، ديب. 2021إبريل  16- 15املؤمتر الدويل الثاين )

 
َز.  /دراسات فقهية وأصولية  م؟  2021هـ،  isam ،1443تركيا:  -إبراهيم كايف ُدوْنم

 
املغرب:    -الزوهرة الصنهاجي.  / اوأصوله منوذجً   العلوم اإلسالمية: الفقهسؤال التجديد يف  

 ص.  123م،  2019، هـ 1440املؤلفة، 
 

 جـ.  2م،  2020هـ،  1441طنجة: سليكي أخوين،  -إبراهيم بورشاشن. /الفقه والفلسفة
 : ابن رشد من الفقه إىل الفلسفة.1جـ
 . النظر الفقهي يف فلسفة ابن رشد: 2جـ
 

: جامعة سيدي  فاس  -.، عبدالسالم امجيليالكتاين  عبداجمليد  /املدخل لدراسة الفقه االسالمي
 ص.   212م،  2020 هـ، 1441 ،حممد بن عبدهللا، كلية الشريعة

 
اإلسالمي الفقه  لدراسة  عبداهلادي  /املعاصرة  ، التطور  ،النشأة  :املدخل    - .جابر 

 م.  2022هـ،  1443اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، 
 

بيداغوجية مقاربة  اجلامعي:  ابلتعليم  وأصوله  الفقه  لتدريس  مقرتح  وإعداد   /مشروع  مجع 
 ص. 37م،  2020هـ،  1441 الرابط: دار القلم، -دامي. وتنسيق حممد
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هـ،    1443،  دار احلامد  عّمان:   -.حممد الرواشدة  /علم الفقه اإلسالميمصادر البحث يف  
 م.  2022

 
  عّمان:   -.حممد الرواشدة  /علم الفقه اإلسالمي أمنوذجاً   مقدمة يف منهج  قيق املخطوطات:

 م.  2022هـ،  1443، دار احلامد
 

الفقهي/   الدرس  التجديد يف  الصّواط.مالمح  بن عبدهللا  الظاهرية،    -حممد  دار  الكويت: 
 م. 2022هـ،  1443

 
، دار احلامد  عّمان:   -.حممد الرواشدة  /علم الفقه اإلسالمي أمنوذجاً   :بحث العلميمناهج ال
 م. 2022هـ،  1443

 
والدين الدنيا  مصاحل  رعاية  يف  الراشدين  اللياوي.  /منهاج  البيضاء  -حممد  الناشر  الدار   :

 ص. 175م،  2019، هـ 1440، األطلسي
 

 -عبدول سامبا عبري.  /القضااي الفقهية املعاصرةمنهج ا امع الفقهية يف البالد الغربية يف  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
 مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها

 

هـ،   1443تونس: دار املالكية،    -.عبدالرمحن ساكو حسني  /حكام الفقهيةثر املنة يف األأ
  م. 2022

 هـ.  1432جامعة اإلمام ابلرايض،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،   - .جابر عبداهلادي  /األحكام العامة للعقد يف الفقه
 م. 2022هـ،  1443
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م،   2021هـ،    1442اإلفتاء،  القاهرة: دار    - .3ط  -دار اإلفتاء املصرية.أحكام املسافر/  

 ص.  60
 
 احلسين   /يوالقانون الوضع  يسالمالفقه اإل  ولية يف ؤ ثرها على املس أالضطراابت النفسية و ا

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443طنطا: جامعة طنطا،  -.حممد احلسين
 

هـ،   1441الكوفة،  الكوفة: جامعة    -.غفران كرمي اجلنايب   /اإلسالميتزاحم احلقوق يف الفقه  
 م )ماجستري(. 2020

 
 1440، اث الثقايف املغريبرت البيضاء: مركز ال الدار -محاد القباج. / دليلك الفقهي يف السفر

 ص. 149م،  2019، هـ
 

الوليد،    -شوشان.  نفايت موسىال   /حكام يف توثيق العقودالضبط واإل طرابلس الغرب: دار 
 ص.  228م،  2021هـ،  1442

 
اآلجلة وآاثرها يف  اإلسالمي/ الفقه    العقود  الفقه  بني مذاهب  مقارنة  دراسة  اإلسالمي: 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  -امليساوي. عبدهللا الصادق 
 

 م.  2021هـ،    1442املغرب،    -حممد أمنو.  /وأثرها يف التنمية املستدامة  الفروض الكفائية
 

  إبراهيم غازيوي   / دراسة يف مقاصد الوحي العمرانية  الفروض الكفائية ومقصد  قيق العمران: 
 ص.   173م،  2020هـ،  1441، فاس -السجلماسي.
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أكادير:    -حسن القصاب، عبدالعايل املتقي.  /مدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي
  . م 2019هـ،  1440، ، كلية الشريعةجامعة ابن زهر

 
 -.عبداحلميد  حممد رشدي  /مرض املوت وأثره على التصرفات الشرعية يف الفقه اإلسالمي

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

  -أيوب.  عبدالناصر حممد  /القانونية القدمية والفقه اإلسالميبني النظم    ولية التقصرييةؤ املس 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441بنها: جامعة بنها، 

 
  - حممد مهّن حممد مهّن.  /مقتضى العقد: حقيقته وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 
 

 موضوعات فقهية معينة 
 

طنطا: جامعة طنطا،    -ريكب.شرف جودة مأ  /يسالمالفقه اإل  اثر السلبية للتظاهر يف اآل
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443

 
 1440، الوطنية مراكش: املطبعة والوراقة   - دكوك. يوسف /أحكام البيئة يف الفقه اإلسالمي

 ص.   06م،  2019هـ، 
 

الوضعي والقانون  اإلسالمي  الفقه  اآلابر وآاثرها يف  مقارنة:  أحكام حفر  صدام   /دراسة 
 . حسني ايسني العبيدي

  م( ص   2021  هـ،  1442)  1ع  2، العراق مجسالميةجملة الباحث للعلوم اإلحبث نشر يف  
64-112. 
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الوادي،    -األخضر حمده، حسني مسعي عون.أحكام رايضة الكاراتيه يف الشريعة اإلسالمية/  
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1443اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر، 

 
  ة أسام  /دراسة مقارنة ابلقانون الوضعي  :يسالمحكام الشرعية للشائعات يف الفقه اإلألا

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441طنطا: جامعة طنطا،  -عبدالرؤوف حممد.
 

املنيا: جامعة    -آالء خالد قناوي.ودراسة/    : مجًعاأحكام الطاعة واملعصية يف الفقه اإلسالمي
 (. ماجستري) ص. 394، م  2021هـ،  1443املنيا، 

 
القاهرة: دار اآلفاق    -خالد فؤاد أبو العال.  /أحكام الغائب يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة

 ص.  345م،  2022هـ،  1443، العربية
 
: دراسة فقهية  واحلاالت النادرة  ألحكام الفقهية ألصحاب القدرات واإلعاقات اخلاصةا

حديثة الشتيحي.  /مقارنة  حممد  املنوفية،  ا  -حسام  جامعة  م   2020هـ،    1442ملنوفية: 
 (. دكتوراه)
 

آل عتيق  بن حممد  شاكر    /ابلفقراء واملساكني وتطبيقاهتا القضائيةاألحكام الفقهية املتعلقة  
 م. 2022هـ،  1443الرايض: دار اإلداوة،  -.البكري

 
املصرية اإلفتاء  دار  فتاوى  واقع  من  ابلعقائد  املتعلقة  عالم.  / األحكام  إبراهيم   - شوقي 

 ص.   400م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلفتاء، 
 

 1443الرايض: دار التحبري،    -حممد بن فهد الفريح.ميت املسلم/  إهداء ثواب العمل لل
 م.  2022هـ، 

 يليه له: جزء يف رواايت منقولة عن اإلمام أمحد بن حنبل يف املسألة.
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على وأثرها  واألندلس:  املغرب  يف  واملعامالت  األوبئة  بوشلخة.  /العبادات   -عبدالقادر 

 ص.  104م،   2020هـ،  1441فاس، 
 

 /بني الفقه اإلسالمي والتطبيق الرتبوي يف الوالية اخلاصةالتأديب للزوجة والولد والتلميذ  
 ص.  400م،  2022هـ،  1443عّمان: دار الفتح،   -عبدالكرمي مصطفى جاموس.

 
يف  واملأمول  الواقع  بني  العنصرية  مقارنة/  الشريعة    التفرقة  دراسة  رزق  اإلسالمية:  أمرية 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443معة املنصورة، املنصورة: جا -جنيب.
 
الفقه اإلسالمي:اال  وذو   دايب حسن   / األخرس   ، األصم  ،األعمى  حتياجات اخلاصة يف 

 ص.  112م،  2021هـ،  1442بريوت: دار اإلرشاد،  -املهداوي.
 ...( حتياجات اال يذو )يف املصدر: 

 
  - جنوى خنوفة.  /اإلسالمي والقانون اجلزائريالسرقة العلمية وآليات مكافحتها يف الفقه  

 م. 2022هـ،  1443اجلزائر: جامعة الوادي، خمرب الدراسات الفقهية والقضائية، 
 

بنها: جامعة    -هاين رمضان عبداحلافظ.  /ضوابط العمل اإلعالمي يف الشريعة اإلسالمية
 (. دكتوراهم )  2019هـ،  1440بنها، 

 
 - إبراهيم حممد األمني الكلي الشنقيطي.  / أحكام املعادن ونوازل التنقيبُعدَّة املنق ِّب: من  

 م.  2022هـ،  1443إستانبول: أكادميية علوم الدولية: دار األصول العلمية، 
 

 1443عّمان: دار النفائس،    -.وآخرون  ماجد حممد أبو رخية  /فقه املشاركات والتربعات
 م.  2022هـ، 
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  / دراسة مقارنة  :يالفقه اإلسالم  احلديثة يف   يمواقع التواصل االجتماع  يولية مستخدمؤ مس 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -.الزهريأمحد عبداملنعم 
 
املقارنةا والتشريعات  فلسطني  يف  العامة  للطرق  القانوين  مقارنة   :لنظام  دراسة  ليلية 

  2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.لسدودياحممد انصر    /ابلشريعة اإلسالمية
 م. )ماجستري(. 

 
وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األسرة يف ا تمع اإلسالمي: كوردستان العراق  

 1443جامعة أرومية، أرومية، إيران،  -أيوب طاهر أمحد. /منوذًجا: دراسة فقهية ميدانية
 م )ماجستري(. 2021هـ، 

 
 فقه املرأة املسلمة

 

 1443بريوت: دار املقتبس،    -.انوّ حممد علي صندى    / األحكام الفقهية املتعلقة برحم املرأة
 م.  2022هـ، 

 
دراسة مقارنة بني أهل السنة والشيعة واإلابضية/   أحكام املرأة املختلف فيها يف العبادات: 

 (. دكتوراهص )  177م،  2021هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -زينب عبدهللا مرزوق.
 

الزوج منوذجً  الغربية: خدمة  املسلمة  املرأة  فقهية حول عمل  غلبان.  /اإضاءات    - حممد 
 . ص 62م،   2020هـ،  1441، مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية

 
تعرض طالب اجلامعة للفتاوى الفقهية اجلدلية على مواقع التواصل االجتماعي وعالقته 

لديهم  املرأة  عفيفي.  /بصورة  حسن  املنيا،    -جنوى  جامعة  م    2022هـ،    1443املنيا: 
 )ماجستري(. 
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الرابط:    -فاطمة خديد.املالكية/    جامع املسائل الفقهية آلايت أحكام املرأة واألسرة عند

 ص.   412 :1جـ م، 2020هـ،  1441، دار أيب رقراق
 
  - العواري.عبدالفتاح عبدالغن    /وانب اإلنصاف واإلصالح للمرأة يف الشريعة اإلسالميةج

 ص.   107م،  2021هـ،  1442، القاهرة: مكتبة اإلميان
 

القاهرة: املركز العريب للنشر،   -حممود انصر زوراو.  /حقوق املرأة السياسية بني الفقه والقانون
 ص.  233م،  2022هـ،  1443

 
بريوت: املؤلفتان،    -هيام كامل عيتاين.  ،شريين لبيب خورشيد   /حقوق املرأة املسلمة وواجباهتا

 (. 3؛ م )موسوعة املرأة املسلمة 2022هـ،  1443
 

حممد العدل    /اإلسالمي: دراسة مقارنةالفقه    ضماانت التحقيق واحملاكمة اجلنائية للمرأة يف 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.إمساعيل

 
املرأة يف   العسكر  /أحكامه وضوابطه  : اإلفتاءعمل  بنت حممد  دار كنوز  الرايض:    -.جمد 

 م. 2022هـ،  1443، إشبيليا
 

 1442،  املصرية  القاهرة: دار اإلفتاء  -.3ط  -شوقي عالم.  /فتاوى وأحكام املرأة يف اإلسالم
 ص. 536م،  2021هـ، 
 

: دراسة  والدكتور نصر حامد أبو زيدقضااي املرأة املسلمة يف فكر الشيخ حممد الغزايل  
 1443،  املنوفية: جامعة املنوفية  -منال أمحد السيد. ليلية مقارنة يف األصول والتطبيقات/  

 (. ماجستري) ص. 272، م 2022هـ، 



14 
 

 
حممد بن حسن    /خمتصر الدالئل الشرعية على منع إدخال النساء يف الوظائف العسكرية

 م.  2022هـ،  1443حويّل، الكويت: دار مروايت،  -املال اجلُفريي.
 

 1443تونس: جامعة الزيتونة،    -امي يل.  /املرأة السنغالية بني قانون األسرة وأحكام الشريعة
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ، 

 
ودراسة أتصيل  والسياسة:  املسلمة  الكاهية.  /املرأة  املؤلفة،    -مرمي  ، هـ  1440مراكش: 

 ص. 239م،  2019
 

: ابطالر   -.أسيا آيت علي  /اإلسالمي والتشريع املغريب  املرأة ومهنة التوثيق العديل بني الفقه
 ص.  336م،  2019 هـ، 1440دار السالم، 

 
م،  2021هـ،  1442عّمان: دار كفاءة املعرفة،  -.حكم الدولة / املرأة والوالايت السيادية

 ص. 212
 

: دراسة مقارنة بني القانون الروماين والشريعة  املركز القانوين للمرأة يف احلضارات القدمية
 (. دكتوراهم )  2021هـ،    1442،  عني مشس: جامعة  القاهرة  -.وليد حممد السيد  /اإلسالمية

 
 فقه األقليات املسلمة

مكة    -.عبدهللا حممد الدرويب  /دراسة أتصيلية تطبيقية  : املوازانت يف فقه األقلياتأثر فقه  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
وجدة:    -.عبدالرمحن رمضاوي  / والصيام أمنوذجني  أحكام الشعائر الدينية يف املهجر: الصالة

 .ص 131م،  2019، هـ 1440، املستقبلخمترب الدراسات اإلسالمية وقضااي 
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العابرة  الفتاوى  ترشيد  الذكية يف  التطبيقات  املسلمة يف    دور  اجلاليات  فتاوى  للحدود: 

غلبان.  /امنوذجً   الغرب الوطنية   مراكش:  -حممد  والوراقة  م،    2020هـ،    1441،  املطبعة 
 .ص66

 
، راكشم  -تنسيق يوسف دكوك.وآخرون؛    غلبان  حممد  /فتاوى بالد املهجر: معامل وقضااي

 ص.  228م،  2020هـ،  1441
 

 -حممد غلبان.  /عوائق التأسيس وسبل الرتسيخ   فقه املواطنة للمسلمني يف بالد الغرب:
 . ص 49م،   2020هـ،  1441، مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية

 
  -علي.  عبد الوهاب بن  / اأمنوذجً للمسلمني يف الغرب    يف فقه األقليات: املشاركة السياسية

 ص.   188م،  2019 هـ، 1440 قرطبة،  وجدة: مكتبة 
 

؛ ترمجه من األردية حممد أعظم الرمحاينهللا  خالد سيف    /قضااي فقهية يف األقليات املسلمة
 م. 2022هـ،  1443الكويت دار املرقاة،  -الندوي.

 
أوراب يف ضوء جتربة التعايش يف  وفق  املالكي ابألندلس   املسلمون  الدريوش،    -. املذهب 

 ص.   317م،  2020، هـ 1441، العلمي احمللي : اجمللساملغرب 
ا تنظيم  السادسة/  الوطنية  العلمية  العلميالندوة  الدريوش   جمللس  إلقليم  مع    احمللي  ابلتنسيق 

  13-12هـ،    1441صفر    14-13املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية ابلدريوش يومي  
 م، مدينة الدريوش.  2019بر أكتو 

 
العبادات يف بالد غري املسلمني ايت عدي.  / من قضااي  املطبعة والوراقة    مراكش:  - حممد 

 ص.  89م،  2019هـ،  1440، الوطنية
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املنيا: جامعة املنيا،    -هاجر إبراهيم زنوين.  /نظرية الضرورة وتطبيقاهتا على أحكام األقليات

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1442
 

 أصول الفقه
 

 الكتب القدمية

 

هـ(؛  1250حممد بن علي الشوكاين )ت  إرشاد الفحول إىل  قيق احلق من علم األصول/ 
  2022هـ،    1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -حممد صبحي بن حسن حالق.حتقيق  

 ص.  954م، 
 
حممد بن    األئمة أيب بكرلشمس    /املسمى متهيد الفصول يف األصول،  صول السرخسيأ

احلنفي   السرخسي  عبدهللا  (؛  هـ  488  ت ) أمحد  سليمان  حتقيق    بن خلف   رائد  ،السيدبن 
 مج.   3م،  2022هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.عسكر بن طعيمان ،العصيمي

 
احلنفي   حممود بن أمحد القونوي  /اإلعجاز يف وجوه االعرتاض على التمسك ابألدلة الشرعية

  2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالواحد جهداين.  770)ت  
 ص.  112م، 

،  )السعودية(  وسبق حتقيقه من قبل مسلَّم بن حممد الدوسري، ونشر يف جملة العلوم الشرعية
 وهو يف أصول الفقه. ص. 54هـ،  1435، رجب 32ع
 

هـ(؛    885أمحد بن علي بن زهرة احلنبلي )ت    /تلخيص التحبري يف شرح التحرير للمرداوي 
 حتقيق عبدهللا بن موسى الزهراين. 

 من قوله: ابب اجململ، إىل هناية التلخيص.
 م(. 2022هـ،  1443رمضان  -)رجب   57نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع
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 -.هـ(  747الشريعة عبيدهللا بن مسعود البخاري )ت    كالمها لصدرالتنقيح/    علىالتوضيح  

 م.  2021هـ، حنو  1442؟: مكتبة الدهبانوي، حنو  
 هـ(.  793مع شرحه املسمى ابلتلويح/ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت 

 مع احلاشية التوشيح. 
  طبع من االبتداء إىل املقدمات األربعة.

 
 ت )لقاضي أيب بكر حممد بن الطّيب الباقالين  ل  /شاد يف أصول الفقهجزء من التقريب واإلر 

 م. 2022هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.ات يّ ب  حتقيق عدانن بن فهد العَ ـ(؛ ه 403
 .أبواب ترجيح العلة وأول كتاب االجتهاديشتمل على 

 مع دراسة مستفيضة عن حياة الباقالين وآاثره. 
 

عبدهللا  حاشية   بن  أمحد  التوضيح هـ(    879)ت  القرميي  السيد  تلويح  للسعد   على 
 حتقيق رايض انجي عبيد.  / التفتازاين

 حتقيق قسم الرتجيحات الفاسدة. 
 م( 2021هـ،  1443) 29ع  2، اجلامعة العراقية مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
الشرباملسي العبادي    حاشية  قاسم  البن  الصغري  الشرح  على    ـ( ه  1087  )تعلى 

  ص.   528م،    2021هـ،    1442دمشق: دار الفجر،    -حتقيق أمين حممد هاروش.  /الورقات
 )أصله رسالة ماجستري(. 

 
عبدالرمحن بن   /حاشية العالمة عبد الرمحن الثينجويين على مجع اجلوامع وشرحه للمحلي

 . حمسن جالل رشيد دراسة وحتقيق؛ (ـه 1319)ت  حممد الثينجوين
  .قسم املطلق واملقيدحتقيق 
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- 146  م( ص   2021هـ،    1442)  66، جامعة بغداد ع سالميةجملة كلية العلوم اإليف    ت نشر 
189 . 

بلفظ "الثينجوين"، وذكر    ا احملققنسبة املؤلف يف العنوان، وضمن ترمجته أورده  وردت )هكذا  
وتكون نسبته الصحيحة "البنجوين"، كما يف مصادر أخرى. وهو  أنه من قصبة "البينجوين".  

 من كردستان العراق(
  

مشس الدين حبيب هللا مرزا جان    /تصر املنتهى يف أصول الفقهخ حاشية على شرح العضد مل
 1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - هـ(؛ حتقيق تراوري يونس.  994الشريازي احلنفي )ت  

 م )دكتوراه(.  2022هـ، 
 

  - .محزة بن أمحد النهريي  حتقيق  /رسائل اإلمام ابن البناء املراكشي يف املنطق وأصول الفقه
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار أصول للنشر، 

 
  805 مريي )ت يب البقاء هبرام بن عبدهللا الدَّ أل /شرح على خمتصر ابن احلاجب األصلي

 .رائد بن خلف العصيمي ؛ حتقيقهـ(
 . "احملكوم عليه" حتقيق قسم

  م ص 2022هـ،  1443)امللحق(  66ع سالميةجملة البحوث والدراسات اإلنشر يف 
214-254 . 

 
واجلدل األصول  علمي  واألمل يف  الوصول  منتهى  احلاجب: خمتصر  ابن    / شرح خمتصر 

)ت   الشريازي  مسعود  بن  حممود  الدين  الشنشوري.  710قطب  حممد  وائل  حتقيق   - هـ(؛ 
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: املكتبة العمرية: دار الذخائر، 

  
فخر اإلسالم علي بن حممد البزدوي )ت    / صول البزدويأ  :كنز الوصول إىل معرفة األصول

 م. 2022هـ،  1443عّمان: دار النور املبني،  -ابعتناء ذاكر عودة احلنفي.(؛ هـ 482
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، أو الكوكب  اإلمام املبجل أمحد بن حنبل...خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب  

 هـ(؛ حتقيق  972احلنبلي )ت  الفتوحي  النجار    أمحد بن  حممد بن  /املختصر من التحرير   املنري 
   ص.  400م،  2022هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -إبراهيم غنيم احل يص.

 
اعتىن هـ(؛    631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت    /منتهى السالك يف رتب املسالك

 م. 2022هـ،  1443الرايض: دار امليمان،  -به حممد بن صاحل بن حممد بن سعيد.
 )لعله يف أصول الفقه(

 
؛ حتقيق هـ(  1315)ت    حممد بن حممد بن حسن األهدل  ذريعة الوصول/هناية السُّول شرح  

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،  -عيدروس علي احلامد.
 

 الكتب احلديثة 

 

 -أمحد خالد عقيل.: دراسة  ليلية/  آراء ابن رشد األصولية من خالل كتابه بداية ا تهد
 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا، 

 
مكة   -أانندراجناالل.راكيش  هـ(/    684اآلراء األصولية لإلمام نور الدين العبدلياين )ت  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املكرمة: جامعة أم القرى،  
 

نوف انفع    /آراء هباء الدين املقدسي األصولية يف كتابه العدة شرح العمدة يف العبادات
 م. )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -.العنزي

 
اللساين العصر احلديث:  اجتاهات االشتغال  الفقه يف  نقدية  بعلم أصول    / دراسة  ليلية 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442: جامعة املنوفية، املنوفية -.حسوبة حممد عزمي
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 -عبدالصمد املسايت. /دراسة نظرية ومناذج تطبيقية جتهاد التنزيلي والتغريات املعاصرة:اال
 . ص  501م،  2020 هـ، 1441 الرابط: دار األمان، 

 
:  مقارنة آبراء األصوليني  ( م  1945  )ت  االختيارات األصولية للعالمة الشيخ أمحد إبراهيم 

 1442كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -عبداحلميد حممد أبو العز. /دراسة أصولية مقارنة
 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2022هـ، 

 هـ(.  1364)أمحد إبراهيم إبراهيم، فقيه حنفي حقوقي من مصر، ت 
 

الشيخ عبدالوهاب خالف للعالمة  مقارنة آبراء (  هـ  1375  ت)  االختيارات األصولية 
مقارنة/  األصوليني أصولية  دراسة  عبداهلادي.:  إبراهيم  جامعة كفر    -شريف  الشيخ:  كفر 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الشيخ، 
 

للسيوطي،     : الكوكب الساطعاألصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع
 الغدامسي سن بن عمر السيناوينح /مراقي السعود للشنقيطي، مهيع الوصول البن عاصم

هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 1353املكي )ت 
 مج. 3م،  2022

 
 ص.  368م،    2021هـ،    1442القاهرة: دار الفكر العريب،    -حممد أبو زهرة.  /أصول الفقه

 
عبداللطيف   / االتباع واإلبداع يف التعريف األصويل   اإلمام الشافعي والقاضي الباقالين بني 

 ص80م،    2020هـ،    1441،  : جملة األطلس للدراسات الفقهية والقانونيةاملغرب   -البوزيدي.
 

عليها   وعلق  عها مج  / ابن عثيمني فيها قوالن أو أكثر  لإلمام  اليتاألصولية    بعض املسائل
 م. 2022هـ،  1443، الرايض: دار كنوز إشبيليا -. إبراهيم بن راشد آل رشود
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واملقاصد األصول  علمي  يف  والوراقة  -غلبان.  حممد  /أتمالت  املطبعة  ،  الوطنية   مراكش: 
 . ص 63م،  2020هـ،  1441

 
جدة:    -عبيد بن أمحد الظاهري.  / دراسة استقرائية  ليلية  : التجديد األصويل عند ابن تيمية

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443جامعة امللك عبدالعزيز، 
 

إمساعيل حسن    /احلصيلة ودعوة إىل ترشيد الوجهة  جتديد علم أصول الفقه: رأي يف تقومي
 ص. 162م،  2019  هـ، 1440، الرابط: مؤسسة بيت الثقافة -حفيان.

 
يف  الفقهأعلم    التجديد  وا االت صول  الضرورة  حسانني.  /:  عبداحلاكم  الفيوم:    -عمر 
 (.ماجستري) ص. 270، م 2021هـ،  1443، جامعة الفيوم

 
حممد بن عبدهللا  جتريد وعناية  /جتريد حواشي ابن بدران على روضة الناظِّر وجنَّة املناظِّر

 .الطويل
 1443) 65، ديوان الوقف السن ابلعراق، ع سالميةوالدراسات اإلجملة البحوث نشر يف 

 . 176- 123 م( ص 2021هـ، 
 )جردها من نسخته اخلطية(

 
املطبعة    مراكش:  -زين العابدين بن زوية.  /التحديث ببعض أصول الفقه وأصول احلديث

 ص. 203م،  2020هـ،  1441، والوراقة الوطنية 
السالك إىل أصول اإلمام مالك، الباعث احلثيث إىل شرح الطرفة تنوير احلوالك بشرح إيصال  

 يف ألقاب احلديث. 
 

 - .بن عبدهللا  أابه   حممد فال  /: الشرح الصغري على املراقي تسهيل الصعود إىل مراقي السعود
 م.  2022هـ،  1443، دار األمانالرابط: 
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  مراكش:  -حتقيق وضبط يوسف دكوك.  /تسهيل الطرقات يف نظم الورقات يف أصول الفقه

 . ص 48م،  2020هـ،  1441، احملقق
 

ضوابط التحديد ومعامل التجديد: دراسة تطبيقية يف كتاب البدور اللوامع    :التعريف األصويل
أيب علي اليوسي  لإلمام  البوزيدي  / هـ(   1102  )ت  احلسن  جملة املغرب:    -.عبداللطيف 

 .ص 120م،  2020 هـ، 1441 والقانونية، الفقهية  األطلس للدراسات 
 

عبداللطيف   /هـ(   403ت  )  أيب بكر الباقالين  عند القاضي  وعلم الداللة  التعريف األصويل
 . ص 228م،  2020 هـ، 1441 ،فاس: املؤلف -.2ط -.البوزيدي

 
حممد بن مبارك حكيمي،  تقريب األصول إىل طريقة أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم/  

 ص. 425
  

مصر: مؤسسة العلوم للدراسات والنشر،    - .ساالر فَلمز حُسو  /تقريب أصول الفقه احلنفي
 .م 2022، ؟هـ 1444

 
م،    2020هـ،    1441،  مراكش  - يوسف دكوك .  / تقريب أصول الفقه: دروس وتقوميات

 .ص 230
 

احتمال  بني  الواقع  لفقه  العملي  املقاصد  التنزيل  وحاكمية  األصول  خالل   قواعد  من 
الطاهر الشيخ  رزوقي.  / بن عاشور  أتصيالت  م،    2020هـ،    1441،  بن مالل  -حممد 

 .ص 198
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فاس: املؤلف،    -حممد محودان.  /تقوميية نقدية  التوظيف التعليمي لعلم أصول الفقه: رؤية
 ص.   106م،  2020هـ،  1441

 
تعليق وشرح سليمان بن  تيسري الوصول إىل فهم األصول من علم األصول البن عثيمني/  

 م.  2022هـ،  1443الرايض: الناشر املتميز،  -سليم الرحيلي.
 

َشيق ح  /اخلالصة يف أصول الفقه
ُ
هـ،  1443، الكويت: ركائز للنشر -.خالد بن علي امل

 م.  2022
 

اتزة: مركز مداد لألحباث   -حممد األنصاري.  /األصولينياخلالف العقدي وأثره يف اختالف  
 ص. 195م،  2020هـ،  1441 والدراسات،

 
م،    2020هـ،    1441املؤلف،  مراكش :    - يت عدي.أحممد  دراسات أصولية وحديثية /  

 ص.   164
 

  1442النجف: دار الصادقني،    -حممد اليعقويب.  /الدرر األصولية يف موسوعة فقه اخلالف
 ص. 791م،  2021هـ، 

  
والكالم   الكسب  نظرايت  خالل  من  الفقه  أصول  يف  وأثره  األشعري  الكالمي  الدرس 

 2019هـ،    1441،  جامعة ابن طفيلالقنيطرة، املغرب:    -حممد األنصاري.  / النفسي والتعليل
 م )دكتوراه(. 

 
والية الوادي، اجلزائر:    -.حممود بن مصطفى ابي  /دالالت األلفاظ: مذكرة يف أصول الفقه

 م.  2022هـ،  1443جامعة الوادي، خمرب الدراسات الفقهية والقضائية، 
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للتعريف بعلم أصول الفقه/   الفقه: حنو مدخل  عبدالرمحن إبراهيم الدليل إىل علم أصول 
 م. 2022هـ،  1443، القاهرة: شركة وعي الدولية -اخلراز.

 
 ص. 202، ليث احليايل شرح الورقات/الشذرات يف 

 هـ. 1/7/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

املؤلف،    مراكش:  -يوسف دكوك.  /تسهيل الطرقات يف نظم الورقات يف أصول الفقهشرح  
 . ص 209م،  2020هـ،  1441

 
البوزيدي.  /واملقاصد  عون القاصد إىل علم األصول ،  برانت  -  فاس: آنفو  -عبداللطيف 

   ص. 202م،  2019 هـ، 1440
 

بتقريب علم األصول املأمول  الضوحيي.  /غاية  بن سعد  ابن    -علي  دار  الرايض:  الدمام؛ 
 ص.  431م،  2022هـ،  1443اجلوزي، 

 
اجلالية   الرابط: جملس  -عبداحلميد العلمي.  /فقه الواقع بني األخذ ابلدليل ومراعاة التنزيل

 . ص 71م،  2020، هـ 1441، املغربية ابخلارج
 

خالد    /عند فقهاء احملد ِّثني يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني: دراسة مقارنة  الفكر األصويل
 م )دكتوراه(.   2022هـ،  1443القاهرة: جامعة القاهرة،  -عرفان عالم.

 
الفقه أصول  علم  مبادئ  وتشجري   :يف  مناهل املغرب:    -.اجبطيطحممد    /ختطيط  مركز 

 م. 2021هـ،  1442، للدراسات واألحباث وإحياء الرتاث 
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تطبيقية أتصيلية  فقهية  دراسة  قول:  به  يسبق  مل  مبا  العنزي.  /القول  مشوح  بن   -مرضي 
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار احلضارة، 

 
هـ؟،   1442الرابط: دار األمان،    -حممد الطاهر الوايف.  /املباحث األصولية يف كتب التفسري 

 ص. 106م،  2020
 

حممد خالد    /(ـ ه  593)ت  املباحث األصولية وتطبيقاهتا عند اإلمام برهان الدين املرغيناين  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
  - .يد الفهمياز عدانن بن    / من حمرر مجلة من قضااي وإشكاليات البحث األصويل  ا تىن

 م. 2022هـ،  1443، دار طيبة اخلضراءمكة املكرمة: 
 

 ص.  129، مصطفى حممد مصطفىحماضرات يف علم أصول الفقه/ 
 م. 2022هـ،  8/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
وجدة:    -يونس الوايل؛ اعتىن به وصححه حممد مسومي.  بن  /حماضرات يف علم أصول الفقه

 ص. 224 م، 2019هـ،  1440، قرطبة مكتبة
 
  2020،  هـ  1441، املغرب،  سال  -بثينة الغلبزوري.  /اضرات يف علم أصول الفقه: املدخلحم

 ص.  78م، 
 

الدار البيضاء:    -حممد مفتاح.  /يف علم األصول  خمتصر وحدة الفكر املتعددة: قراءة جديدة
 . ص  330م،  2020 هـ، 1441 للكتاب، املركز الثقايف
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السعود مراقي  السعود شرح  مراقي  لنيل  الصعود  اخلدمي    /مرقاة  أمحدو  بن  احلسن  حممد 
حممد  سامل  حممد  عبدالقادر  احلسن،  حممد  سامل  حممد  عبدهللا  حتقيق  الشنقيطي؛  اليعقويب 

 م.  2022هـ،  1443؟: دار التيسري،  -احلسن.
 

املسائل األصولية املختلف فيها بني إمام احلرمني اجلويين يف الربهان والسمعاين يف القواطع:  
ودراسة زكراي.  /مجًعا  اإلسالمية،    -كوين  اجلامعة  املنورة:  م   2022هـ،    1443املدينة 

 )ماجستري(. 
 

أليب احلسن اآلمدي  املسائل الكالمية املقحمة يف أصول الفقه: اإلحكام يف أصول األحكام  
 2019هـ،    1440،  والوراقة الوطنية  مراكش: املطبعة  -حممد غلبان.  /ا ( منوذجً ـه  631ت  )

 ص.  109م، 
 

حممد املهدي    /املصطلح األصويل عند اإلمام الغزايل يف املستصفى: جرد وتصنيف ودراسة
والفقه  -الناجي. القانون  صدى  جملة  للدراسات   ،مراكش:  املنار  والفقهية،   مركز    القانونية 
 . ص 146م،  2019 هـ، 1440

 
حسن بن حامد الُعصيمي، عبدهللا بن    / املصطلحات األصولية: نشأهتا وتسلسلها التارخيي

هـ،   1443الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -علي الشهراين، ماجد بن خليفة السُّلمي.
 ائل جامعية(. ص( )أصله رس 1150مج ) 2م،  2022

 
وعد  مثىن  مجع وإعداد    /املقدمات يف أصول الفقه: دراسة أتصيلية ملبادئ علم أصول الفقه

 ص. 48م،  2019هـ،  1440، النعيميهللا 
 م. 2022هـ،  23/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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الفكرنظرية   يف  الفقهالكالمي    التعليل  أصول  يف  وأثرها   -األنصاري.حممد    /األشعري 
 م. 2020هـ،  1441القنيطرة، املغرب: املؤلف،  

 
القنيطرة، املغرب: املؤلف،    -حممد األنصاري.  /األشعرية وأثرها يف أصول الفقه  سبنظرية الك

 م. 2020هـ،  1441
 

القنيطرة، املغرب:   -حممد األنصاري.  /نظرية الكالم النفسي األشعرية وأثرها يف أصول الفقه 
 م. 2020هـ،  1441املؤلف، 

 
  / نفائس األصول من علم األصول: القياس، التقليد، سد الذرائع واحليل، حقيقة الرأي

 ص.  201م،  2022هـ،  1443القاهرة: الدار العاملية للنشر،  -.عبدهللا حممد حممود
 

بريوت:    -.ظالل أم اخلري أمحد كعيد  /نقدية   ليلية  دراسة  : الغزايل  اإلمام  عند   األصويل   النقد
 م.  2022هـ،   1443دار الرايحني، 

 م. 2021هـ،  1442جامعة الشارقة،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 األدلة الشرعية وما يلحق هبا 
 )مصادر التشريع، النصوص الشرعية، العامة، واملتفق عليها، والفرعية، دالالت األلفاظ(

 
صيلية  دراسة أت  :جتهادية املعاصرةجتاهات االأثر االجتهاد املقاصدي والظاهري على اال 

 ص.  564م،  2022هـ،  1443عّمان: دار النفائس،  -.حممد أمني انس /ةتطبيقية مقارن
 

القول املشهور على الضعيف بناء  املطبعة   راكش:م  -يت عدي.أحممد    /أثر الرتجيح يف 
 ص.   79م،  2020هـ،  1441، والوراقة الوطنية 
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الوضعي الفقه اإلسالمي والقانون  النصوص بني  دراسة    :أثر دالالت األلفاظ يف تفسري 
القانوين  بنها،    -انصر جناح صاحل.  / مقارنة يف املنطق  م   2020هـ،    1441بنها: جامعة 

 )دكتوراه(. 
 

جامعة القنيطرة، املغرب:    -عبدالواحد الشهيب.  /وأثره يف التجديد الفقهي  االجتهاد املآيل 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442، ابن طفيل

 
 م.  2022هـ،  1443املغرب: املؤلف،  -.سفيان مصبان /االجتهاد النوازيل

 
على  دراسة نقدية تطبيقية  :  د ِّثون وعمل هبا الفقهاء واألصوليوناألحاديث اليت أعلَّها احمل 

الطهارة/   أبواب  غلبون.أحاديث  أبو  رمزي  اإلسالمية،    -عائد  اجلامعة   هـ،  1442غزة: 
 (. للدكتوراهص )حبث مكمل  1112 م، 2021

 
األحاديث املرفوعة املتعارضة يف مصنف ابن أيب شيبة ووجوه إزالة تعارضها وأثر ذلك على  

 .آراء الفقهاء
 م. 2021، هـ 1442دراسته يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

 
 ص.  48، عبدالعزيز بن سعد الدغيثر /األخطاء يف اإلفتاء: األسباب واحللول

 م. 2022هـ،  23/8/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  - عبدهللا زكي.  /والتطبيقات الفقهية  دراسة يف املصطلحات األصولية  :األدلة املختلف فيها
 . ص 167م،   2020 هـ، 1441فاس، 

 
 وجدة: مكتبة  -رشيد رزقي.األربعة/  ستصالح: حقيقته وضوابطه عند فقهاء املذاهب اال

 ص.   137م،  2019هـ،  1440، قرطبة
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حسن السيد    / دراسة يف أصول االختالف ومآالته:  اإلشراف على علم أصول االختالف

 مج. 2م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -دايب.
 

و  استدالليةأاالطمئنان  تطبيقية  دراسة  الفقهي:  االستنباط  يف  دشر هالل  /ثره   - .جالل 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة، 

 
يوسف إبراهيم   /كالرت   ملسألة   نقدية  دراسة أصولية:  حبجة  ليس  الرتك  أن  على  احلجة   قامةإ

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل،  -حامد.
 

الفتوى لصناعة  الشرعية  املقاصد  يف  النظر  العمراين.ع  /ابهلجر  أمهية  جدة:  و   -بدالعظيم 
 ص. 139م،  2019هـ،  1440، مكتبة قرطبة

 
التأصيل لتكامل  واالقرتان: إسهام    اإليضاح والبيان ملا بني احلديث والفقه من االتصال

زمهن.  العلوم/  املغرب خنيفرة  -املصطفى  سيكما،  م،    2018هـ،    1439،  أطلس  -   : 
  .ص173

 
األصويل البحث  يف  اخلالف  إدارة  يف  جدلية  أصولية  حملات  النزاع:  حمل  أمحد    / رير 

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: املكتبة العمرية،  -عبداملرضي علي.
 

املالكية   عند  املناط  خالليف  وأثره   قيق  من  نظرية    الرتجيح  مقاربة  الفقهية:  النوازل 
  ص. 147م،  2019، هـ 1440املغرب: املؤلف،  -حممد البخاري.  /وتطبيقية

 
وعند   العايل  اخلالف  يف  املعافريأالتحكيم  العريب  بن  بكر  املنتصر  /يب  املغرب،   -.علي 

 م. 2021هـ،  1442
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 -حممد أمنزوي.  /الل كتابه اجلامع ألحكام القرآنتدبري اخلالف الفقهي عند القرطيب من خ

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443، جامعة ابن طفيلالقنيطرة، املغرب: 
 

الفقه اإلسالمي العلمية    تنظيم  /تدبري اخلالف يف  املغرب،  املدرسة  بشراكة مع  يف إكضي، 
 1440،  الرابط: الرابطة  - املنتار.حترير حممد    ؛حسن اهضار  الرابطة احملمدية للعلماء؛ تنسيق

 ص.  325م،  2019، هـ
 م.  2017ريل هـ، إب 1438، الندوة العلمية أعمال

 
عام   من  املصرية  اإلفتاء  دار  فتاوى  الفتوى:  يف  عام    2010الرتخص  م    2015حىت 

املنيا،    -بوسي أمحد عبدالعزيز.أمنوذًجا/   ص.    293م،    2022هـ،    1443املنيا: جامعة 
 . )ماجستري(

 
العمل ابحلديث: دراسة أصولية فقهية/   القويعي.ترك  بنت عبدهللا  بريدة: جامعة    -بيداء 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443القصيم، 
 

الرابط: دار   -عبداحلميد الراقي.ا/ الدليل أمنوذجً  تطور املفاهيم يف الدرس األصويل: مفهوم
 ص.   188م،   2019هـ،  1440، القلم

 (تطـور مفهـوم الدليـل عند األصوليني)وأشري إىل كتاب صدر له بعنوان: 
 

  -.بو مسامحأعثمان مسامح    /تعارض املفهوم مع القياس عند األصوليني وتطبيقاته الفقهية
 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
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العيدتعارض املفهوم واملنطوق وتطبيقاته من خالل كتاب إحكام األ   / حكام البن دقيق 
م )حبث مكمل    2022هـ،    1443الدوحة: جامعة قطر،    -فادية حممد شاه معروف شاه.

 للماجستري(.
 

الشرعية األحكام  حامد  /تعليل  حممد  للنشرالقاهرة:    -.حامد  أصول  هـ،   1443،  دار 
 م.2022

 
االجتهاد وعوامله  :تغري  وضوابطه  والوراقة  -غلبان.  حممد  /مشروعيته  املطبعة   مراكش: 

 . ص 126م،  2020هـ،  1441، الوطنية
 

يونس الوايل؛ اعتىن به وصححه   بن  /الفقهي  تفسري احلروف عند األصوليني وأثره يف اخلالف
 .( ص 767مج ) 2 م، 2019هـ،  1440، قرطبة  وجدة: مكتبة -حممد مسومي.

 
الكردي  /دراسة أصولية مقاصدية  :التفسري املصلحي للنصوص بريوت:    -.أوميد عثمان 

 م.  2022هـ،   1443دار الرايحني، 
 

عبدالوهاب    /توجيه القراءات عند عاصم وابن كثري وأثرها يف التفسري واستنباط األحكام
 م. )دكتوراه(.  2019هـ،   1441املنيا: جامعة املنيا،  -.عبدالباسط حممود

 
اإلفتاء/   آداب  يف  رسائل  أسلمثالث  حممد  هبا  امليمن.  اعتىن  الفتح،    -رضا  دار  عّمان: 

 م. 2022هـ،  1443
 وهي:

 .هـ( 1252)ت  بن عابدينحممد أمني  /شرح عقود رسم املفيت
 هـ(. 1340أمحد رضا خان )ت  /أجلى اإلعالم يف أن الفتوى مطلًقا على قول اإلمام

 أمحد رضا خان.  /الفضل املوهيب يف معىن إذا صحَّ احلديث فهو مذهيب
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هـ،   1441الكوفة: جامعة الكوفة،    -.نبيل مسلم حممد   /صوليني اللغويني واأل احلرف بني

 م )ماجستري(. 2020
 

املنصورة:    -.عالء إبراهيم عبداهلادي  /دراسة فقهية مقارنة  احليل وأثرها يف األحكام الشرعية:
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة املنصورة، 

 
هـ،   1443القاهرة: املؤلف،    -عبدالرمحن الصالحي.  /احليل والتحيل يف األحكام الشرعية

 م.  2022
 

حال   يف  العملية  اخلالف  وتطبيقاته  النظرية  أصوله  املالكية:  خياري.  / عند  -عبدالرحيم 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442، جامعة ابن طفيلالقنيطرة، املغرب: 
 )يف حتقيق املناط( 

 
هـ( من    671دفع التعارض بني النصوص الشرعية عند اإلمام أيب عبدهللا القرطيب )ت  

: دراسة  خالل دراسة كتابه اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان
ص.   526م،    2022هـ،    1443املنيا: جامعة املنيا،    -اء مهن عاشور.أمسفقهية أصولية/  

 )ماجستري(. 
 

  - حممد البويسفي.  /يف التحرير والتنوير   الداللة واحلدود: دراسة للقواعد األصولية اللغوية
 ص.   274م،  2019، هـ 1440، إربد: عامل الكتب احلديث

 
الرابط:    -عبداحلميد الراقي.  /هتا املنهجيةوإشكاال  السنة يف الفكر األصويل: أسسها املعرفية

 ص.   167م،  2019هـ،  1440، دار القلم
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عبداحلميد    /رصد و ليل  :ضابط القطع والظن يف مباحث أصول الفقه ووظيفته املعيارية
 م.  2022هـ،  1443، مركز مناهل للدراسات واألحباث وإحياء الرتاث املغرب:  -.الراقي

 
القاهرة: دار اإلفتاء،    -.3ط  -دار اإلفتاء املصرية.  / االختيار الفقهي عند النوازلضوابط  
 ص.  286م،  2021هـ،  1442

 
يونس الوايل؛ اعتىن به وصححه    بن  /ضوابط الرتجيح عند وقوع التعارض لدى األصوليني

 .ص 474م،  2020هـ،  1441، وجدة: مكتبة قرطبة -.2ط -حممد مسومي.
 

اخلط فهم  الشرعيضوابط  الوايف.  /اب  الطاهر  األمان،    -حممد  دار  هـ؟،   1442الرابط: 
 ص. 149م،  2020

 
 هـ،  1440وجدة: املؤلف،    -.2ط  -السماحي.  املصطفى  /ضوابط فهم السنة والعمل هبا

 ص.  102م،  2019
 

 - عبدالغن سلطان الفقيه.  /التنظري والتطبيق  ضوابط املصلحة عند إمام احلرمني اجلويين بني
 ص. 72م،  2019هـ،  1440، الرابط: دار القلم

 
: دراسة فقهية  ظاهرة االضطراب اإلفتائي املعاصر وسبل عالجها يف الشريعة اإلسالمية

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443بنها: جامعة بنها،  -إسالم عفيفي العفيفي. /معاصرة
 

من   وأدلتهما  والعادة  الفقهالعرف  يف  وجماهلما  والسنة  احلمداين.  /الكتاب  فتحي    -بدر 
 ص )أصله رسالة جامعية(. 240م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 
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تطبيقية أصولية  دراسة  األحكام:  أحاديث  يف  عليها  املنصوص  جابر    /العلل  بن  فايز 
 وراه(. م )دكت 2022هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -القرشي.

 
الفتاوى الشاذة يف القرن الرابع عشر والنصف األول من القرن اخلامس عشر اهلجريني  

 - .فوزي مصطفى سعد: دراسة  ليلية/  وآاثرها ودور املؤسسات اإلسالمية يف التصدي هلا
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
أمحد    /افتاء منوذجً ومنهجه يف اإل  نعبدهللا كنو   لعالمةالفتوى ابملدرسة املالكية املغربية: ا

  ص. 111م،  2020هـ،  1441، سفي: مكتبة ومطبعة مكةآ -بوسامي.
 

 1440،  الرابط: دار القلم  -حممد منديل.  / فقه االختالف عند الشيخ يوسف القرضاوي
 ص.  141م،  2019، هـ
 

مكناس: شركة مكتبة اآلداب،    -بن أمحد مرو.  حممد  / فقه املوازانت: دراسة مفهومية أتصيلية
 ص.  146هـ،  1441

 
هـ،   1441املغرب،    -حممد بن أمحد مرو.  /فقه املوازانت: املصاحل الشرعية ومراتب املوازنة

 م.  2020
 

  1441 مكناس: شركة مكتبة اآلداب،  -مرو. حممد بن أمحد  /فقه املوازانت: معايري املوازنة
 ص.   97م،  2020 هـ،
 

العلمي اإلعجاز  بدالئل  الشرعي  اخلطاب  غلبان.  /فهم  والوراقة    مراكش:  -حممد  املطبعة 
   ص. 62م،  2020هـ،  1441، الوطنية
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ابن رشد احلفيد: دراسة أتصيلية تطبيقيةا الشيخ.  /لقرينة عند  نزار قاسم  القاهرة:    -آمنة 
 ص. 327م،  2022هـ،   1443أصول للنشر، 

 
  - عبداحلميد الراقي.  /معرفية إىل ضابط منهجيية  لفكر األصويل: من قضالقطع والظن يف ا
 ص.  157م،  2019هـ،  1440، الرابط: دار القلم

 
وجدة: جامعة حممد األول،    - رشيد رزقي.  / قواعد االستصالح وأثرها يف العمل االجتماعي

 م.  2021هـ،   1442كلية اآلداب، 
 

ا اإلمام  الفقهية عند  هـ( من خالل كتابه أحكام   321لطحاوي )ت  القياس وتطبيقاته 
تطبيقية أصولية  دراسة  ابحشوان.  /القرآن:  حممد  بنت  أم    -انتصار  جامعة  املكرمة:  مكة 

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443القرى، 
 

الكوفة: جامعة    -.فاضل عباس حسن  /حكام الشرعيةثرها يف استنباط األأخالقية و القيم األ
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة، 

 
  تطوان: دار احلكمة،   - البشري طابش.  / اللمع يف مدارك االستدالل األصويل عند ابن حزم

 ص.  53م،  2020 هـ، 1441
 

 2020هـ،    1441فاس،    -كرمي شكري.  / مسالك الوصول إىل التعليل ابحلكمة يف األصول
 . ص 194م، 
 

القرآن املعامل   العريب من خالل كتبه أحكام  الفقهي عند أيب بكر بن  املنهجية لالجتهاد 
جامعة ابن  القنيطرة، املغرب:    -عمي إبراهيم.  /وشرحيه للموطأ واحملصول يف أصول الفقه

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442، طفيل
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 هـ(.  1234الشريف )ت  حسن بن عبدالكبري /معني املفيت فيما يستفىت فيه فيفيت

 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف اجلامعة األمسرية يف زلينت، 
 

مراكش: جملة صدى القانون    - حممد املهدي الناجي.  /مفهوم العلة بني املتكلمني واألصوليني 
 . ص  47م،  2019 هـ، 1440 القانونية والفقهية،  مركز املنار للدراسات  ،والفقه

 
خمتار حمسن   /مع دراسة ألهم النوازل املعاصرة  ء وعالقتها ابملقاصد الشرعيةفتامناهج اإل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -حممد.
 

القاهرة :  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم. /املنطوق واملفهوم وأثرمها يف بناء األحكام الشرعية
 ص.  347م،  2022هـ،  1443، مفكرون الدولية للنشر

 
الشرعية من خالل كتاب شرح   النصوص  بني  التعارض  دفع  الطحاوي يف  اإلمام  منهج 

 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار امليمان،  -حسن بن عبداحلميد خباري. /مشكل اآلاثر
 

  -.نصيب  توفيق حممد  /دراسة أتصيلية تطبيقية  منهج املالكية يف رفع التعارض بني األدلة:
 ص.  408م،  2021هـ،  1442، مؤسسة الرسالة :دمشق

 

ل،   -جمموعة كّتاب.   /منهجية اإلفتاء عند علماء العراق  املوصل: مشروع تكوين العامل املوص 
 م. 2021هـ،  1442

 هـ.  1442( من اجمللة، ذو القعدة 16ملحق العدد )
 

الشو  عند  الفقهية  األحكام  يف  وأثره  القدير  فتح  تفسري  يف  عبداملنعم    كاين/ النسخ  ندى 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -السيد.
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مثىن محيد  إعداد وتصميم    /التطبيق على الواقع  شكاليةإالنص الشرعي بني ضوابط الفهم و 

 ص.  966م،  2022هـ،  1443العراق: مطبعة أمحد،  -.شهاب 
 املدمج. األوراق البحثية للمؤمتر العلمي الدويل الثاين 

 
التنزيل التأصيل وضوابط  املطبعة  -يوسف دكوك.  /نظرية احلاجة: معامل  والوراقة    مراكش: 

 ص.  110م،  2019هـ،  1440، الوطنية
 

اإلسالمي:   التشريع  يف  وأثره  الفطري  تطبيقيةالوازع  أتصيلية  حممد   /دراسة  عبدالرمحن 
اللبنانية،    -نداف. طرابلس  جامعة  الشام:  مكمل   2022هـ،    1443طرابلس  )حبث  م 

 للماجستري(.
 
 األحكام الشرعية وما يتفرع منها 

 

منذر   /دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي  :أدوات املنطق القانوين وأثرها على األحكام القانونية
 م.  2022هـ،  1443، دار وائل عّمان: -.عبدالكرمي القضاة

 
الكفاية بفروض  األمر  سبيبة.  /امتثال  املؤلف،    -رضوان  م،   2019  هـ،  1440املغرب: 

 .ص122
 

يف احلكم الشرعي واألدلة من   ختريج الفروع على األصول عند اإلمام أيب زيد الدبوسي
بريدة:    -أمحد بن علي الرشيد.  /خالل كتابيه األسرار وتقومي األدلة: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة القصيم، 
 

املنيا: جامعة املنيا،    - فاطمة حممد عبدالرحيم.  /: دراسة تطبيقية مقارنةختلف احلكم عن علته
 (. دكتوراهص. ) 246م،  2022هـ،  1443
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بريوت: دار الكتب العلمية،    -عثمان موكييب.  /تساوي اخلطأ والعمد يف األحكام الشرعية

 . ص 56م،  2022هـ،  1443
 

التكليفي احلكم  مباحث  يف  اجلمهور  عند  األصولية  القاعدة  دليل  حممد    / تطور  عبدهللا 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -اهلامشي.

 
إستانبول: مركز   -مصطفى خمدوم.: دراسة أصولية/  تطور الوسائل وأثره يف احلكم الشرعي

 م.  2022هـ،  1443البصرية للبحوث والتدريب والرتمجة، 
 

القاهرة:    -إبراهيم حممد احلوسن.تعدد املقاصد اجلزئية للحكم الواحد وتطبيقاته الفقهية/  
 ص. 442م،  2022هـ،   1443أصول للنشر، 

 م. 2019هـ،  1440جامعة الشارقة،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

سها سليم    /دالالت األلفاظ وأثرها على احلكم الشرعي مع مقارنة بني األحناف والشافعية
 م )أصله رسالة ماجستري(. 2022هـ،  1443، دار البشائر اإلسالمية بريوت: -.مكداش

 
املباح يف الشريعة اإلسالمية تقييد  سامح حممد    /وتطبيقاته املعاصرة  سلطة ويل األمر يف 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441بنها: جامعة بنها،  -.غباشي
 

 1443،  مركز البصريةإستانبول:    -.مصطفى خمدوم  /العقل اإلنساين وعالقته ابحلكم الشرعي
 م.  2022هـ، 

 
  - ايسر أبو دهب عبدهللا.: احلكم الشرعي منوذًجا/  القواعد األصولية يف سورة احلجرات

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا، 
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دراسة   :ثني واألصوليني وأثرها يف استنباط األحكام الفقهيةمباحث خمتلف فيها بني احملد ِّ 

 م.  2022هـ،   1443بريوت: دار املقتبس،  -.يعقوب بن عبدهللا / حديثية أصولية فقهية
 

  1443الدوحة: جامعة قطر،    -مىن فاروق.  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :مراتب احلرام وتزامحها
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ، 
 

األ يف  البشرية  والغرائز  الطبعي  الوازع  حممد.أ  /الشرعيةحكام  مراعاة  دسوقي    - محد 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

 
طرابلس الغرب:    -شوشان.  نفايت موسىال  /املرشد للبحث العلمي وتنزيل األحكام الشرعية

 ص. 295م،  2021هـ،  1442دار الوليد، 
 

الكرمي  القرآن  يف  املخري  فقهيةالواجب  أصولية  دراسة  مرسي.  /:  حممد  الفيوم:    -فاطمة 
 ص. )ماجستري(. 192م،  2019هـ،  1440جامعة الفيوم، 

 
 القواعد األصولية

 
عبدهللا  : دراسة  ليلية/  العصر احلديث  جتاهات مجع القواعد األصولية ا مع عليها يف ا

العقاد. املنوفية،    -حممد  جامعة  مكمل   163م،    2021هـ،    1442املنوفية:  )حبث  ص 
 للماجستري(.

 
فيصل عبداجمليد   /التطبيقات العقدية على القواعد األصولية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

 م )دكتوراه(.  2022هـ،   1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الشمراين.
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  هـ(:   1188  اللثام شرح عمدة األحكام للسفاريين )ت القواعد األصولية يف كتاب كشف  
ودراسة وترتيب  الشطي.  / مجع  أمحد  املنيا،    -راشد  جامعة  م    2020هـ،    1442املنيا: 

 )ماجستري(. 
 
املنيا: جامعة    -طه مسعود علي.  /لقواعد األصولية وتطبيقاهتا الفقهية عند اإلمام الزركشيا

 )ماجستري(. م.   2019هـ،  1441املنيا، 
 

القرآن والسنة ابلقواعد األصولية االفتئات واالفرتاء على  ايسر عجيل   /املرصاد: رصد 
 م.  2022هـ،  1443الكويت: دار املرقاة،  -.النشمي

 
الشافعي اإلمام  إىل أصول  القواعد األصوليةاملدخل  أو ختريج  احملتاج   ،   من خالل  فة 

مرتضى علي بن   /بشرح املنهاج: دراسة مقارنة للقواعد األصولية والفروع املخرَّجة عليها
الداغستاين احملمدي  الفاتح،    -.حممد  دار  والنشر:  للدراسات  نون  هـ،    1443إستانبول: 

 م.  2021
 

 القواعد الفقهية

 يف موضعه( موضوع )قواعد كل 
 

 - نظم حممد محاد بن أمحد بن سيد اجلكن الشنقيطي. إبريز الذهب من قواعد ابن رجب/  
 م. 2022هـ،  1443مكة املكرمة: دار الرسوخ،  

 
جتريد قواعد الفقه احلنفي من األشباه والنظائر للعالمة ابن جنيم رمحه هللا مع بيان أدلتها  

عّمان:   -جردها وحررها وشرحها حممد يونس بن خالد احلنفي.الشرعية وتطبيقاهتا الفقهية/ 
 ص. 132، م 2021هـ،  1442دار الفتح، 
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حممود حامد   /تعريف خمتصر بكتاب القواعد الكربى لشيخ اإلسالم العز بن عبدالسالم
 م. 2022هـ،  1443، دار أصول للنشر القاهرة: -.عثمان

 
مراكش: املطبعة   -حممد غلبان.  /اإلسالمية  ومكانتها يف الشريعةرسالة يف القواعد الفقهية  

 . ص 71م،  2020هـ،  1441، والوراقة الوطنية 
 

القاهرة:   -.عاطف أمحد النجار   /دراسة أصولية وفقهية  ي:التشريع اإلسالم  رفع احلرج يف 
 م. 2022هـ،  1443، العربيةدار اآلفاق 

 
التجييب  شرح عبدالقادر بن حممد    /شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب البن قاسم 

شنقيط: دار جسور    -هـ(؛ حتقيق مجعة بن عبدهللا الكعيب.  1187العلوي السجلماسي )ت  
 م. 2022هـ،  1443عبدالعزيز، 

 قاعدة. 128يف أعلى العنوان: القواعد الفقهية: 
 

حممد بن علي اهلاليل اليعقويب )ت  خب إىل قواعد املذهب/  شفاء الغليل على املنهج املنت
 م.  2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -.هـ(؛ حتقيق عبداملنعم محييت 1296

 
العراق: دار    - .لبيايتامحد حممود  أا/  الورع أمنوذجً   :ثرها يف تقييد املباحأقاعدة االحتياط و 

 ص.  142م،  2022هـ،  1443نون، 
 

  - صاحل بن سليمان اليوسف.  /قاعدة الرخص ال تناط ابملعاصي: دراسة أتصيلية وتطبيقية
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار الصميعي، 

 
 . شباه والنظائروردها ابن امللقن يف األأالقواعد الفقهية اليت 

 م، ...  2022هـ،  1443األنبار، دراسة تطبيقية يف جامعة 
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  724  )ت  يكتاب العدة شرح العمدة لعالء الدين بن العطار الشافع  القواعد الفقهية يف 

  268،  م  2021هـ،    1443،  الفيوم: جامعة الفيوم  -سحر حسن فتحي.  /ا ودراسةمجعً   :هـ(
 (. ماجستري) ص.
 

 - بدر بن عبدالرمحن العتييب.القواعد الفقهية املتعلقة بسد الذرائع: دراسة نظرية تطبيقية/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443بريدة: جامعة القصيم، 

 
املنيا: جامعة    -كارم حممد علي.: دراسة تطبيقية/  القواعد الفقهية املستنبطة من سورة النور

 )ماجستري(.  ص 341، م  2021هـ،  1443املنيا، 
 )وهكذا رمبا يف سور أخرى(

 
عبدهللا    /هـ(  776)ت    للشيخ خليل  القواعد الفقهية واألصولية من خالل كتاب التوضيح 

 ص. 150م،  2020هـ،   1441، فاس -زكي.
 .إىل هناية كتاب اهلبة: مجع وتصنيف ودراسة ْناذج خمتارة  من أول كتاب التفليس

 
القَ   /وعالئق  الفقهي: مفاهيمالقواعد الفقهية واخلالف   أيب    لرابط: دار ا  -باوي.صم رضوان 

 ص.  112م،  2019هـ،  1440، رقراق
 

الشرعية املتعلقة ابحلاجة  صاحل بن    /: دراسة أتصيلية تطبيقيةالقواعد والضوابط الفقهية 
 . ص 862 م، 2022هـ،  1443الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -.انصر الكريب

 
 هـ(.  919حممد بن غازي املكناسي )ت  /كليات املسائل اجلارية عليها األحكام

القاهرة: الدار العمرية:    -نشر ضمن: نفائس من الرتاث/ مجع وحتقيق وتعليق بدر العمراين.
 م.  2022هـ،  1443دار الذخائر، 
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ال تعريفهاحماضرات يف  الفقهية:  الكربى  ،نشأهتا،  قواعد  للقواعد  غيثة    /مصنفاهتا: شرح 

 ص.  160م،  2019هـ،  1440، الرابط: دار القلم -غزايل.
 

الكربى الفقهية  الباحث،    -بن سعيد موسى بن عبدهللا.  / الوجيز يف القواعد  اجلزائر: دار 
 م. 2022هـ،  1443

 
 املقاصد الشرعية

 

فاس:    ،سايس  -أمحد الرزاقي.  /دراسة نظرية وتطبيقية:  الشريعة اإلسالميةأصول مقاصد  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
 . ص169م،  2020هـ،  1441، مراكش -يوسف دكوك .حبوث فقهية برؤية مقاصدية/ 

 
برانمج مقرتح قائم على املستجدات الفقهية لتنمية مهارات التفكري املقاصدي لدى طالب  

األزهرية الثانوية  إبراهيم    / املرحلة  املنصورة،    -.طرابيمليس  جامعة  هـ،    1443املنصورة: 
 (.ماجستريم ) 2021

 
للدراسات والنشر، بريوت: مركز هنوض    -طه عبدالرمحن.التأسيس االئتماين لعلم املقاصد/  

 م. 2022هـ،  1443
 

  : التيار العلماين  ىدراسة علمية يف نقد النظر املقاصدي لد:  التسيب يف إعمال املقاصد
هـ،   1443القاهرة: دار الكلمة،    -.اقيأمحد الرزّ   /حنو وسطية واعتدال يف إعمال املقاصد

 م.  2022
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القانون وروح  الشريعة  مقاصد  بني  النصوص  الدين.  / تفسري  حميي  عبدالعزيز  ابتنة:    -بن 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،   1443جامعة ابتنة، 

 
 حممد بن الدانه األجودي الشنقيطي. /احلاصد يف نظم قواعد املقاصد

 م( 2022هـ،  1443)صوتية، أو إلكرتونية، رأيتها يف عام 
 

  2020هـ،    1441،  مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية  -إمساعيل احلسن.  /دراسات مقاصدية
   ص. 311م، 
 

  - يونس الوايل؛ اعتىن هبا وصححها وقدم هلا رشيد رزقي.بن    /رسالة يف أمهية املقاصد وتعريفها
 ص.   100م،  2019هـ،  1440، وجدة: مكتبة قرطبة

 
  / اإلمام ابن عاشور والفاسي أمنوذجاً :  عاصرين لم مقاصد الشريعة بني اإلمام الشاطيب واملع

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443ة، جامعة املدينة العاملي ماليزاي:   -رزان عبداجمليد البيانوين.
 

 1443، دار الناشر املتميزالرايض:  -.فواز بن حممد القحطاين  /الفروق يف مقاصد الشريعة
  م. 2022هـ، 

 
االسالمية الشريعة  مقاصد  شهيد.  /فصول يف  قرطبة  -حممد  مكتبة  هـ،    1440،  وجدة: 

 ص. 216م،  2019
 

مقاصدية أتصيلية  دراسة  األولوايت:  بن  /فقه  قرطبة  -علي.  عبدالوهاب  مكتبة  ،  وجدة: 
 ص.   273م،  2019، هـ 1440
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، م  2020هـ،    1441،  أكادير: دار العرفان  -عبد هللا أكرزام.  /مباحث يف مقاصد الشريعة
 ص. 274

 
اهلندي    /سالمية وفقاً ملقررات مطلوابت اجلامعة والتأصيلالشريعة اإلاملدخل إىل مقاصد  

 م. 2022هـ،  1443، الدار العاملية للنشر القاهرة: -.أمحد خمتار
 

  2020هـ،    1441املؤلف،  اس:  ف  -عبداإلله القامسي.  /مدخل عام لدراسة مقاصد الشريعة
 . ص 88م، 
 

:  القاهرة: وزارة األوقاف  - تقدمي ومشاركة حممد خمتار مجعة.  /مقاصد الشرع وقضااي العصر
 ص.  230م،  2021هـ،  1442، اهليئة املصرية العامة للكتاب 

 
أمحد    /اإلمام مالك  أاملقاصد الشرعية عند ابن العريب من خالل كتابه املسالك شرح موط

 (. اجستريم) ص. 170، م 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -حممد عبدالعزيز.
 

داب والعلوم وجدة: كلية اآل   -نور الدين قراط.  /اا وتطبيقً تنظريً   ةسالمي مقاصد الشريعة اإل
 .ص 243م،  2020 هـ،  1441 نسانية،اإل
 

 .مقاصد الشريعة يف آايت األحكام
 م، ... 2022هـ،  1443دراسته يف جامعة أم القرى، 

 
 نفايت موسىال  /تطبيقية على املسائل الفقهيةاملقاصد الغراء يف الشريعة السمحاء: دراسة  

 ص. 273م،  2021هـ،  1442طرابلس الغرب: دار الوليد،  -شوشان.
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كمال   ،مصطفى حداين  / اكتناه وأتصيل  :املقاصد الشرعية  ،1مقاالت العلوم الشرعية.  
 ص. 81م،  2019هـ،   1440، مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية -أمساعد.

 
تنزيل مقاصدي معاصرنظر   رفيع.  /مقاصدي يف قضااي معاصرة: حنو  بن حممد    -حُممَّاد 

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم، 
 

حممود  ا/  منظومة القواعد الفقهية أمنوذجً   :النظر املقاصدي يف مصنفات الشيخ السعدي
 م. 2022هـ،  1443، دار أصول للنشر القاهرة: -.حامد عثمان 

 
هـ،   1443،  دار اجملد  بريوت:  -.ميثم الفرجيي  /عرض و ليل وتقومي  :نظرية الفقه املقاصدي

 م.  2022
 )ميثم طالب الفرجيي من الشيعة(

 
الدار    -حممد الغرضوف.  / املفهومية والعالقة الوظيفية  نظرية املقاصد وقضية التأويل: الداللة

 ص.  239م،  2020 هـ، 1441 أفريقيا الشرق،: البيضاء
 

 العبادات
 

 العبادات )عام(

 

  - زينب طلحت ضاحي.: دراسة فقهية مقارنة/  آراء القاضي شريح الفقهية يف العبادات
 (. ماجستريص. ) 215م،  2021هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا، 

 
السديد وتنوير العقل اجلديد   تفسريه  رير املعىن  للطاهر ابن عاشور يف   ةارات الفقهيياالخت

الكتاب ا يد:  العبادات  من تفسري   - .علي لطفي عيد  /دراسة فقهية مقارنة يف مسائل 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية، 
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طرابلس    -.أبو عبدهللا  رمضان أنبيه  /إفادة السالك مذهب اإلمام مالك: أحكام العبادات

 ص. 480م،  2022هـ،  1443الغرب: دار الوليد، 
 

عبدالرمحن الشيخ    هظيحيُ   / امسائل من فقه العبادات أمنوذجً   :أتمالت يف فقه املستجدات
  م. 2022هـ،  1443الدار البيضاء: دار املذهب،  -.و الغالمأمحد

 
: فقه كتابه احلاوي الكبري التعارض والرتجيح بني النصوص عند اإلمام املاوردي من خالل  

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -.أمني مسية حممد /العبادات منوذًجا 
 

صاحل بن حممد اللحيدان؛ اعتىن به    /شرح آداب املشي إىل الصالة حملمد بن عبدالوهاب
البهوار. إمساعيل  بن  حممد  اللحيدان،  صاحل  بن  فهد  أحاديثه  دار    -وخرج  مكتبة  الرايض: 

 م. 2022هـ،  1443احلجاز، 
 يتضمن مسائل من أبواب الصالة والصيام والزكاة على مذهب احلنابلة.

 
انجي بن حممد شفيق عجم )ت الفقه اإلسالمي امليسَّر على املذاهب األربعة: العبادات/  

 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(. 1427
 

العبادات املناجا  فقه  املؤلف،    - منصوري.  حممد   /ةسبيل  م،    2019  هـ،  1440املغرب: 
 ص. 232

 
  -حممد عبدهللا بن أمحـد بن أابت القلقمي الشنقيطي.  /فقه العبادات على املذهب املالكي

 ص.  133م،  2020هـ،  1441، دار املذهبالدار البيضاء:  -جديدة منقحة.ط، 
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هـ،   1443،  دار الوفاء   اإلسكندرية:  -.عبدالفتاح العيسوى  /اإلسالم  فلسفة العبادات يف 
 م.  2022

 
زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب    / الوظائفلطائف املعارف فيما ملواسم العام من  

 -حققه عصام فارس احلرستاين؛ خرج أحاديثه حممد إبراهيم الزغلي.هـ(؛    795احلنبلي )ت  
 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار الرسالة العاملية، 

 )أكثره يف العبادات(
 

العبادات فقه  م،    2019هـ،    1440،  وجدة: مكتبة قرطبة  -رشيد رزقي.  /حماضرات يف 
 ص. 179

 
  / خمتصر العالمة األخضري يف العبادات على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل

، مركز األثر للبحث والتحقيق  اجلزائر:  -. هـ(  983عبدالرمحن بن حممد الصغري األخضري )ت  
 ص.  66م،  2021هـ،  1443

 إعداد القسم العلمي مبركز األثر. / الذكي أبدلة خمتصر األخضريومعه: إحتاف الطالب 
 
أمساء : دراسة فقهية مقارنة/  ملسائل اليت خالف فيها احلنفية أخبار اآلحاد يف العباداتا

 )دكتوراه(. ص. 483، م 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد عويس.
 

طبيعة أمحد    /اخللفاء الراشدين عليها يف ابب العباداتاملسائل الفقهية اليت ُحكي اتفاق  
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1443الدوحة: جامعة قطر،  -الشفريي.

 
العبادات: املالكية واإلابضية يف ابب  فيها بني  املختلف  دراسة  ليلية مقارنة/    املسائل 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية، املنوفية: جامعة  -عثمان.عبدالكرمي حسن 
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اتج  املقدمة الغزنوية: خمتصر حمرر يف معتمد األقوال يف العبادات على املذهب احلنفي/  
؟: نون،    -هـ(؛ حتقيق عمر حسام الدين األزهري.  593الدين أمحد بن حممد الغزنوي )ت  

 م.  2022هـ،  1443
 

 1441،  الوطنية  اكش: املكتبة مر   -يوسف دكوك.  /األقلياتمن نوازل العبادات يف قضااي  
 ص. 183م،  2020هـ، 

 
 الطهارة

 

املرأة  عند  اخلفض  غلبان.  /أحكام  الوطنية   -حممد  والوراقة  املطبعة  هـ،   1441،  مراكش: 
 ص.  60م،  2020
 )اخلتان( 

 
النجف: دار الصادقني،    -حممد اليعقويب.  / انفعال املاء القليل مبالقاة النجس دون املتنجس

 ص.  208م،  2021هـ،  1442
  

محد عبدهللا  هـ(؛ حتقيق أ  1121حممد بن محزة كوزل حصاري )ت بعد  رسالة يف االستنجاء/  
 . مساعيلإ

م( ص   2021هـ،    1443)  28ع  2، اجلامعة العراقية مجسالميةجملة العلوم اإلنشرت يف  
75-198. 

 
 ؛هـ(  1176ت  )  حممد بن حممد بن مصطفى اخلادميأليب سعيد    /رسالة يف حكم السواك

 دراسة وحتقيق ظاهر علي عايد. 
- 190  م( ص   2021هـ،    1442)  66، جامعة بغداد ع سالميةجملة كلية العلوم اإلنشرت يف  

235 . 
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إعداد هناء    / خمتارات من املذهب احلنفي:  يف مسائل احليض واإلفرازات  شداترسالة املسرتَ 
 . م 2022هـ،   1443، دار اإلحسانالقاهرة:  -.تقدمي ومراجعة عالء عبد احلميد؛ رجب

 
 سال: مشس برانت،   -بثينة الغلبزوري.  /الطبية  وفق الفقه املالكي واملعطيات  ءطهارة النسا

 ص.   102م،  2020 هـ، 1441
 

أمحد بن خليل    /يف النجاسات املعفو عنها  فتح املبني بشرح منظومة أمحد بن عماد الدين
 1443الرايض: الناشر املتميز،    -؛ حتقيق حسن مَعّلم حاج حممد.هـ(  1032السبكي )ت  

 م.  2022هـ، 
 

دراسة    ؛هـ(  1290  يوسف كساب الغزي املدين )ت   /الكواكب الالمعات يف حكم املائعات
 .وحتقيق طالل خلف حسني

 . 618-585 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 

  / منظومة النرباس يف أحكام احليض والنفاس يف املشهور من مذهب اإلمام مالك بن أنس
 م. 2020هـ،  1441املغرب: املؤلف،  -. العمراويبن حممد يوسف 

 
 الصالة

 

هـ(؛ حتقيق خالد   790برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحيم بن مجاعة )ت  استقبال القبلتني/  
 بن عبدهللا العيد. 

 م(.  2021هـ،  1442رجب ) 60نشر يف جملة العلوم الشرعية، الرايض ع
 

 قيم اجلوزيةابن    حممد بن أيب بكر  /الصالة والسماع أسرار الصالة والفرق واملوازنة بني ذوق  
إ  751)ت   القيسي هـ(؛ حتقيق  عبداللطيف  بن  ابن حزم،    -.ايد  دار  هـ،   1443بريوت: 

 م.  2022
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الدعامات لتحقق  الصالة: دروس ومواعظ  الصالة  أقم  القريشي.  /العشر إلقام   -حممد 

 . ص 349م،  2020هـ،  1441، البيضاء: دار النشر املغربية دارال
 

: جنمة ، املغرب كانبر   -ميمون بن حممد مركوم.  /األمر مبخالفة احليواانت يف هيئات الصلوات
 . ص 48م،  2018هـ،  1439، الشرق

 
 عبدالعزيز  /جلسة االسرتاحة  ،االفرتاش   ،اإلقعاء  ،التورك:  اجللسات املشروعة يف الصالة

 م.  2022هـ،  1443. ]الرايض: توزيع دار الصميعي[، بن عبدهللا الصياح
 

هـ،   1443،  دار أصول للنشر  القاهرة:  -.حممد حلمي السيد عيسى  /اجلمع بني الصالتني
 م.  2022

 
 ص.  72، دبّيان بن حممد الدبّيان جواز سجود السهو قبل السالم وبعده/ 

 م. 2022هـ،  8/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 م 2022هـ،    1443إب: مكتبة التسهيل،    -حممد عبده العواضي.حكم اجلمع لعذر املطر/  
 

القنيطرة: اجمللس العلمي   -حممد إكيج. / خطبة اجلمعة وختليق احلياة العامة: ضوابط ومناذج
   ص. 127 م، 2019هـ،  1440 احمللي،

 
 عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي  /اخلشوع يف الصالةالذل واالنكسار للعزيز اجلبار، أو  

 م.  2022هـ،  1443، مكتبة دار البياندمشق:   -هـ(. 795)ت 
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والصالة الطهارة  العبادات:  يف  حممد إ  /الرخص  أكديرة،  عبدهللا  العريب    شراف  أصبان، 
 .ص 104م،  2020هـ،  1441 الرابط: اجمللس العلمي احمللي، -املودن.

 
وإذا َضَربـُْتْم يف  على قوله تعاىل: }  رسالة تتعلق ابلسفر الشرعي وقصر الصالة والكالم
الصَّالةِّ  مَِّن  تـَْقُصُروا  أْن  ُجناٌح  َعَلْيكم  فـََلْيَس  الروم{/  األْرضِّ  الدين  حسام  بن  ،  يحممد 

 .حامد حسني مطر ؛ دراسة وحتقيقهـ( 1080 سام زاده )ت املعروف حب
 . 155 – 144 م( ص 2021هـ،  1442) 39، العراق عجملة والقلمنشر يف 

 
،  وجدة: مكتبة قرطبة  -مصطفى صادقي.  / استقبال القبلة وتصحيح االحنراف عنهارسالة يف  

 ص.  85م،  2019، هـ 1440
 
اوي )  /ة يف الصَّالةيَّ سالة يف قـََرن النر  ؛ دراسة  هـ(  1224ت  أحـمد بن حممَّد بن ايسني اهل ربم

 .منال خليل اجلبوري وحتقيق 
-121  م( ص  2021هـ،    1442)  4ع  11مج  نسانيةجملة مركز اببل للدراسات اإليف    ت نشر 

142 . 
)هكذا أورد احملقق عنوان الكتاب، لكنه ذكر عنوانه يف امللخص "قرن النية بتكبرية اإلحرام".  

 ويف املخطوط قول املؤلف: نبذة لطيفة يف حترير مسألة قرن النية بتكبري التحرمي"( 
 

 -هـ(.  1316عمر نووي اجلاوي )ت  حممد بن    /سلم املناجاة على سفينة الصالة للحضرمي
 ص.  64م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
الدنيا وما فيها عم تعاىل:    اًل الصالة يف وقتها أفضل من  َعَلى  }بقوله  الصَّالَة َكاَنْت  إِّنَّ 

  -أمحد أعنونو.  /صالتهيف    : كتاب غين ابلفقهيات ملن أراد أن يتفقه{اْلُمْؤمِّنِّنَي كَِّتااًب َمْوُقوتً 
 ص.   183م،  2019هـ،  1440تطوان: املؤلف، 

 



53 
 

القاهرة: دار املقاصد،    -.3ط  -إبراهيم بن أمحد احلارثي.  /الصالة وما يتعلق هبا من أحكام
 ص.  152م،  2022هـ،  1443

 
حممد فال أابه بن   /تعددها يف املذاهب األربعة طريق املنفعة يف شروط إقامة اجلمعة وحكم

 ص.  133م،  2019، هـ 1440، الدار البيضاء: مركز جنيبوية -عبدهللا.
 

هـ(؛ حتقيق أمحد حممد   1253منصور بن أيب مدين )ت    /القول الصحيح يف صالة التسبيح 
 جاد هللا، حممد حممود موسى.

السابقني. احملققني  أتليف  من  مدين/  أيب  بن  منصور  مع كتاب:  ليبيا    -طبع  جممع  ليبيا: 
 م.  2022هـ،  1443للدراسات املتقدمة، 

 
؛ هـ(1099بن بريي زاده احلنفي )ت  بن حسني  إبراهيم    /اللمعة يف صالة األربع بعد اجلمعة

 .دراسة وحتقيق حممود عبدالستار السامرائي
- 169ص    1ق  49ع  12الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت مجنشر يف جملة  

187 . 
 

تطوان:    -حممد كركيش.  /يف الصالة  أو سبعون مسألة يف السهو  ،مسائل السهو يف الصالة
 . ص  87م،  2020 هـ، 1441، العلمي احمللي اجمللس

 
هـ(؛   911)ت    جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي  /املصابيح يف صالة الرتاويح 

 ص.   18م،  2019هـ،  1440، مكناس: مكتبة زاكيوي إخوان -رشيد ترفاس. ااعتىن هب
 

  واهب جعفر بن إدريس الكتاين امليب  أل  /متداد املغرب إىل الشفقانزهة النسرين واحلبق يف  
   ص. 87م،  2019هـ،  1440، الدار البيضاء  -؛ حتقيق سفيان انول.هـ( 1323)ت 
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واألمصارنور   القرى  يف  اجلمعة  إقامة  يف  العالء    /األبصار  عبدالرحيم أليب  بن  عبدالرمحن 
بريوت:    -نقله إىل العربية وخرج نصوصه راشد حسن املباركفوري.  هـ(؛  1353املباركفوري )ت  

 م.  2022هـ،   1443دار املقتبس، 
 

 الصيام

 

،  املؤلفدمشق:    -.حممد غّسان اجلّبانإعجاز الصوم: روحيًّا، نفسيًّا، اجتماعيَّا، صحيًّا/  
 م. 2022هـ،  1443

 
ليث احلسن اإلعالم أبحكام الصيام: األحكام الفقهية يف الصيام على املذاهب األربعة.../  

 م.  2022هـ،  1443؟،  -احليايل.
 

حسن بن إبراهيم    /مذاهب األئمة األربعة األعالمبشرى األانم بفضائل وأحكام الصيام على  
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: جملة األزهر،  -هـ(. 1376السمنودي )ت 

 هـ من اجمللة.  1443هدية عدد شهر رمضان 
 مع ملحق يف بيان زكاة الفطر على املذاهب األربعة، ونبذة عن ليلة القدر وما جاء فيها. 

 
 1443املنصورة: دار اللؤلؤة،    -حممد حممود مسلم.  / اهلمم يف رمضاندعوة أهل اإلميان لرفع  

 م.  2022هـ، 
 

 ص.  69، [مىن بنت سامل ابخلعة] / باركاملالزاد الرمضاين: شهر رمضان 
 م. 2022هـ،  9/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
التقوى على  والرتبية  األمحر.  /الصيام  حممد  لألحباث،    -عبدالسالم  األمانة  مركز  املغرب: 

 ص.  179م،  2021هـ،  1442
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 ص.  255، السيد مراد سالمة /الفتح الرابين ملنهج اإلمام الرمضاين
 م. 2022هـ،  5/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 )إلمام املسجد، للدرس وجلسة صالة الرتاويح( 
 

الصيام وأحكام  رمضان  رضوان.  /فضائل  محدي  للعلوم    -حممد  اعرف  موسوعة  مصر: 
 م. 2022هـ،  1443الشرعية، 

 
عبد رب الصاحلني أبو   /فضل الكرمي املنان يف خمتصر األحكام اليت تتعلق بشهر رمضان

 ص. 109، ضيف العتموين
 م. 2022هـ،  3/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
إعداد بشري ولد اباب علي،    /مذهب السادة املالكيةالآللئ الزكية يف فتاوى الصيام على  

 ص )نسخة إلكرتونية(. 110م،  2021هـ،  1442
 

الكويت: دار إيالف    -إعداد مركز ركائز للبحوث والدراسات الشرعية.خمتصر أحكام الصيام/  
 .م 2021هـ،  1443الدولية، 

 ومعه: خمتصر مفطّ رات الصيام املعاصرة/ خالد بن علي املَشيق ح. 
 

هـ،   1443بريوت: دار املقتبس،    -مرعيد بن عبدهللا الشمري.  /املسائل العقدية يف الصيام
 م.  2022

 .هـ 1436جامعة حائل،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

 الزكاة

 

 ص.  54، عبدالعزيز بن سعد الدغيثر /األدلة واإلمجاعات يف مسائل الزكاة 
 م. 2022هـ،  1/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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دراسة مقارنة يف جمال االقتصاد  : ودورها يف التنمية االقتصادية التطبيقات املعاصرة للزكاة 

اإلسالمي حنفي  /والفقه  حلوان،    - .حممود  حممد  جامعة  م    2020هـ،    1442حلوان: 
 (. دكتوراه)
 

 ص.  90، خالد بن حممد بن عبدالعزيز اليحيا  /تقريب الروض املربع: كتاب الزكاة والصيام
 م. 2022هـ،  3/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الزكاة: رؤية فقهية واقعية يف  الغرب  تنظيم فريضة  املطبعة    مراكش:  - حممد غلبان.  /بالد 

 . ص 62م،  2020هـ،  1441، والوراقة الوطنية 
 

 ص.  51، عبدالعزيز بن سعد الدغيثر /اجلامع ملسائل الزكاة عند احلنابلة
 م. 2022هـ،  23/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 والشافعية   احلنفية  ملذهب  اإلشارة   مع،  املالكية  السادة   عند   الزكاة  فقه يف   العطرية  اخلمائل
 1443القاهرة: دار الصاحل؛ تونس: دار حمراب العلوم،    -.وليد بن أيب القاسم قوادر  /واحلنابلة

 م.  2022هـ، 
 

علي حممد   / دراسة مقارنة ابلنظم االقتصادية الوضعية  التنمية االقتصادية:  دور الزكاة يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -هويدي.

 
بني   املستفيدينالعالقة  حياة  نوعية  الزكاة و سني  السيد حممد   /أنشطة وخدمات جلان 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440حلوان: جامعة حلوان،  -الزيتوين.
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الثالث من أركان    فقه العمل اخلريي: اآلداب واألخالقيات: خواطر وأتمالت يف الركن 
مراجعة وتصحيح مجاعة من   اهلامشي الشنقيطي؛حممد بن حممد األمني    يب عبدهللاأل  /اإلسالم

الندى    الدار  -العلماء يف شنقيط وخارجها. م،   2019،  هـ  1440للنشر،  البيضاء: قطر 
 ص. 237

 
النص بني  اإلسالمية  الشريعة  يف  الزكاة  موابرك.   / جتهادواال  مصارف  مراكش:   -خدجية 

 ص.  181م،  2020هـ،  1441، املطبعة والوراقة الوطنية
 

 ص.  77، عبدالسالم محود غالب /الوجيز يف فقه الزكاة 
 م. 2022هـ،  16/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 احلج والعمرة

 

بريوت:  -.احلوايل الشمراين بن حممد عبدهللا /ختريج ودراسة :ثأثر ابن عباس يف معىن الرفَ 
 .ص 184م،  2022هـ،  1443دار اللؤلؤة، 

الشهريين: الشرعية، والرجزين  النصوص  بنا مهيسا( و)طاف    وفيه دراسة بعض  )وهن ميشني 
 . وبطالن االستدالل هبما على حكاية اجملون اخلياالن فهاجا سقما( 

 
 نطالقوالزايرة: برانمج عملي من االوالعمرة    األجوبة احملررة املختارة ألسئلة املسلم يف احلج 

م،    2019هـ،    1440،  وجدة: مكتبة قرطبة   -عبدالعظيم العمراين.  / إىل العودة خطوة خطوة
 ص.  85

 
املناسك أداء  الناسك على  الدمشقي  /إعانة  احلالق  بن صاحل   -هـ(.  1284)ت    قاسم 

 م.  2022هـ،  1443، دار املقتبس بريوت:
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احلج  اإلسالمية.  / تنظيم  والشؤون  األوقاف  عكاظ،  - وزارة  منشورات   هـ  1440  الرابط: 
 ص.  126م،  2019

 
  - إدريس عمر حممد.  /دراسة فقهية مقارنة  : أحكام واعرتاضات وردود:  مجاع احملرم قبل عرفة

 ص. 128م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

 2021هـ،    1442النجف: دار الصادقني،    -اليعقويب.حممد    /حد املبيت الواجب يف مىن
 ص.  204، م
 

شمس الدين ل  /املعروف مبناسك ابن أمري حاج،  ني ابلقِّرانداعي منار البيان جلامع النُّسكَ 
  حممد سعدهـ(؛ حتقيق    879)ت    الشهري أبمري حاج احلليب احلنفي  حممد بن حممد،  أيب عبدهللا

 م. 2022هـ،  1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،   -.رمحت هللا شيخ
 

جولة   ،مما رأيت وشاهدت يف املشاعر املقدسة  الرحلة اهلامشية احلجازية املعاصرة: صور
يب عبدهللا حممد بن حممد  أل  /الركن اخلامس من أركان اإلسالم ومسائلة املعاصرة  موسعة يف 

الشنقيطي.  اهلامشي  الندى    -األمني  قطر  البيضاء:  م،   2019،  هـ  1440،  لنشرلالدار 
 .ص224

 
عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني    - حممد بن صاحل العثيمني.  /شرح صفة احلج 

 ص.  264م،  2022هـ،  1443اخلريية، 
 

م،    2019هـ،    1440املغرب: املؤلف،    -يعكويب.ادريس    /ضوابط فقهية يف مناسك احلج 
   ص. 111
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، هـ؟  1440،  الدار البيضاء: دار الرسالة  -الطايعي.  إدريس  /الكامل يف كيفية أداء العمرة
 ص.  64م،  2018

 
عمر جنم الدين حتقيق  البن جنيم املصري/  كتاب احلج من البحر الرائق شرح كنز الدقائق  

 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2022هـ،  1443: دار غيداء، ن عّما -.اجلباري
 

مقارنة  ميدانية  ليلية  فقهية  دراسة  الشرعية:  للمواقيت  املكانية  احملاين  منطقة  حماذاة 
 مكة املكرمة: مشروع تعظيم البلد احلرام،  -فهد بن صقر الرَّوقي.  /ابملعطيات احلديثة واألقيسة

 م. 2022هـ،  1443
 

عماد الدين عبدالرمحن بن حممد العمادي احلنفي   /ألفقر العباد ابن العماداملستطاع من الزاد  
هـ،    1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -.وهدانرشا عطية  ؛ حتقيق  هـ(  1051)ت  

 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2020
 

 هـ،   1441،  اكش: املطبعة والوراقة الوطنية مر   -رشيد زاح.  /مشروعية القرعة لتحديد احلجاج
 ص. 164م،  2020

 
شرح    /املصباح املنري واملرشد للعابر يف املسري فيما يتعلق ابحلج والعمرة يف املؤجر واألجري 

الوّضاحي الشرعيب دراسة وحتقيق عمر حسن  هـ(؛    1135)ت    مجال الدين حممد بن زايد 
 .الزهريي
 . 299-241  ص  م(  2021هـ،    1442)  87ع  2مجاإلنسانية  جملة دايىل للبحوث  نشر يف  

 
 1443دمشق: دار املنهاج القومي،    -مجع وترتيب عبدهللا سراج الدين احلسين.  /مناسك احلج 

 م.  2022هـ، 
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يليها: أحكام زايرة النيب صلى هللا عليه وسلم وآداهبا، وبعض األحاديث الواردة يف فضله صلى 
 هللا عليه وسلم. 

 
عبدالكرمي هـ(؛ حتقيق    1066)ت    هورينور الدين علي بن حممد اأُلج  /مناسك احلج والعمرة

 . م 2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.البزور
 

 تقدمي وحتقيق   / هـ(   1066)ت  املالكي  حممد األجهوري    علي بن  منسك الشيخ العالمة
 ص.   158، م 2020هـ،  1441، فاس -حلسن رحايل.

 
 ص. 215م،  2020هـ،  1441، فاس -حلسن رحايل. /نوازل معاصرة يف احلج 

 
 عبادات أخرى 

 
حممد   /أحكام االعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق هبا من أحكام فقهية وعقدية

 ص.  529، حسن عباس
 م. 2022هـ،  16/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 1443الرايض: مكتبة دار احلجاز،    -صاحل بن حممد اللحيدان.   /األحكام املتعلقة ابهلالل

 م.  2022هـ، 
 

 ص. 113، حممد حسن عباس /خصائص يوم اجلمعة
 م. 2022هـ،  26/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
اللجنة العلمية يف مجعية الدعوة واإلرشاد يف جنوب    / وقفة مع االعتكاف وليلة القدر  45

 ص.  31م[،  2022هـ،  1443السعودية: اجلمعية، ] -بريدة.
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الرايض: دار الكاغد،  -فضل.ابيونس بن صاحل    /من الليالليس الزالل يف بيان أن العصر 

 ص.  37م،  2020هـ،  1441
 )حتديد لزمن الليلة، وخاصة ليلة القدر( 

 
 اجلنائز

 
التعزية فيصل هلدان.  /آداب  بنت  دار طيبة اخلضراء،    -ميمونة  املكرمة:  هـ،    1443مكة 

 م.  2022
 

حممد امحاميو؛ ضبط نصوصه وخرج أحاديثه  أحكام اجلنائز على مذهب السادة املالكية/  
 م. 2022هـ،  1443مراكش: املؤلف،  - وعلق عليه عبدالرمحيم بن حممد امحاميو.

 
 ص.  66ة، حممد عوده العمايد /حكم صالة اجلنازة على املنتحر

 م.  2022هـ،  16/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

أربيل:    -.سردار سعدالدين  / دراسة فقهية تقوميية  : قليم كردستان العراق إ املآمت يف    عادات
   م )ماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة صالح الدين، 

 
هـ(؛ حتقيق علي بن حممد  1386عبدالرمحن بن حيىي املعلمي )ت    /عمارة القبور يف اإلسالم

 م. 2022هـ،  1443جدة: جممع الفقه اإلسالمي؛ بريوت: دار ابن حزم،  -العمران.
 يليه له: يسر العقيدة اإلسالمية. 
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 املعامالت 
 

 (، وخاص)عاموما إليها املعامالت 
 

الباجور  اإلمام  أيب   يف   ي آراء  منت  على  املعامالت  حاشيته  أبحكام  املتعلقة    / شجاع 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالوهاب حممد الكندري.

 
دراسة تطبيقيَّة على فقه البيوع   :يفة واملوضوعة على األحكام الفقهيَّةضعأثر األحاديث ال
  2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سطلل األآحممد مجيل  /ةواملعامالت املالي

 م )ماجستري(. 
 

املعاصرة املالية  املعامالت  يف  وأثره  سايب  /األجل  احلبيب  الوعي،    -.حممد  دار  اجلزائر: 
 م. 2022هـ،  1443

 
املعاصرةاأحكام   وتطبيقاهتا  املالية  املعامالت  عقود  يف  الذهب  حسن    /ستخدام  ايسر 
 ص.  432م،  2021هـ،  1442الشارقة: مركز الشارقة لالقتصاد اإلسالمي،  -احلوسن.

 
دراسة فقهية   املسائل املعاصرة:أحكام التقدمي يف مسائل املعامالت املالية مع التطبيق على  

 م. )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -.دييالرش عبدهللا عايض مقارنة/
 

فايز سعد  : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/ أحكام التنفيذ العيين يف الفقه اإلسالمي
 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.

 
والقانون اإلسالمي  الفقه  يف  احَلْجر  عبدهللا.  / أحكام  بن  موسى  سعيد  دار    -بن  اجلزائر: 

 م. 2022هـ،  1443الباحث، 
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أمساء   /دراسـة  ليلية مقارنة بني الفكر الشـرعي والفكر القانوين :األحكام اخلاصـة للشـفعة

 م. 2022هـ،  1443، ألفا للواثئق قسنطينة:  -.ختنوين
 

الرؤية: خيار  الوضعي/    أحكام  والقانون  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  مانع  دراسة  أمحد 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442، عني مشس: جامعة القاهرة -العوبثاين.

 
الفقه  أ الصناعات يف  نبهان هاشما/  منوذجً أالتكرير والتدوير    اإلسالمي:حكام    - .عباس 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء، 
 

التجاري الغـش  الشريعة  أحكام  بني  مقارنة  دراسة  األدوية:  جمال  يف  تطبيقية  دراسة   :
الوضعي/   والقانون  إمساعيل.اإلسالمية  حممود  بنها،    -إمساعيل  جامعة  هـ،   1442بنها: 

 (. دكتوراهم ) 2021
 

 - .الفجال  إيهاب عبداحلميد   /دراسة مقارنة  األحكام الفقهية لألعمال اخلدمية املصرفية:
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
اإلسالمي الفقه  يف  وآاثرها  التجارية  املنافسة  الفقه  أحكام  أحكام  بني  مقارنة  دراسة   :

علي    /اإلسالمي املنصورة،    -.الصغريعبدالرؤوف  جامعة  م   2019هـ،    1440املنصورة: 
 )دكتوراه(. 

 
زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت    /أحكام النقود وغريها من املوزوانت واملكيالت

السعدوين مجيل  هـ(؛ حتقيق  1031 الشورجبي، أسامة  اهليئة املصرية    -.حممد مجال  القاهرة: 
 ص. 125م،  2021هـ،  1442العامة للكتاب، 

 .وهو الكتاب السابع من كتاب تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف
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الرايض:    -.عادل بن حممد آل عتيق البكري   /االختالف بني املتعاقدين يف الوديعة والوكالة

 م.  2022هـ،  1443دار اإلداوة: مكتبة دار احلجاز، 
 

: دراسة فقهية  بن قاضي شهبة يف املعامالت من خالل كتابه بداية احملتاجااختيارات اإلمام  
العتييب.مقارنة/   عبدهللا  املنيا،    -ماجد  جامعة  )   2020هـ،    1442املنيا:  مكمل م  حبث 
 (. للدكتوراه

 
بنها: جامعة بنها،    -.املطرييحممد حمسن    /يسالمالفقه اإل  االستثمار احلديثة يف دوات  أ

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 
  بريوت:   -.شادي إبراهيم القطراوي  /دراسة فقهية مقارنة  :ستحقاق املشروط ابجلماعةاال

 م.  2022هـ،   1443، دار املقتبس
 

: والشيعة وأثره يف املعامالت املالية املعاصرةاالستدالل ابحلديث الضعيف بني أهل السنة  
املنوفية،    -عبدهللا حممد عبداللطيف.دراسة مقارنة/   م   2021هـ،    1443املنوفية: جامعة 

   )حبث مكمل للدكتوراه(.
 
مصباح طارق  دراسة مقارنة/    :يسالمالفقه اإل   التنمية يف   سواق األوراق املالية ودورها يف أ

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبدالعزيز.
 

ابلفقه  مقارنة  الضرييب  التشريع  يف  الضرييب  التهرب  مكافحة  وآليات  الطوعي  االلتزام 
م   2020هـ،    1441بن سويف: جامعة بن سويف،    -.حممود  وائل أبو الوفا  /اإلسالمي
 )دكتوراه(. 
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دار أصول  القاهرة:    - .روديابحممد أمني    / املفهوم والوسائل  :أمن األموال يف املعاوضات
 م. 2022هـ،  1443، للنشر
 

عّمان: دار الفاروق،    -صالح حممد أبو احلاج.  /بديع الفروع يف أحكام البيوع عند احلنفية
 ص.  448م،  2021هـ،  1442

 
فقهية  ليلية يف ضوء الفقه بيع املراحبة لآلمر ابلشراء كما جتريه البنوك التشاركية: دراسة  

محودان.  املالكي/ اإلسالمي،:  املغرب   - حممد  االقتصاد  يف  والدراسات  للبحوث  ْناء    مركز 
 ص.   140م،  2020هـ،  1441

 
 1443املنصورة: جامعة املنصورة،    -حممد عبداحلليم حممود.ي/  الفقه اإلسالم  بيع الوفاء يف 

 (.ماجستريم ) 2022هـ، 
 

العمل   األبيئة  عقد  مقومات  يف كأحد  اخلاص  اإل  جري  عبدالعزيز    /يسالمالفقه  عمر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  -.الغيطاين

 
 إشراف وتنسيق عبدالواحد   /قضااي يف املالية التشاركية  التأسيس والتفريع يف الفقه اإلسالمي:

 ص. 301م،  2020، هـ 1441الرابط،  -احلسين.
 

اإلسالمي:  والفقه  الروماين  القانون  يف  الفردية  امللكية  والفلسفي حلق  التارخيي  التأصيل 
 2020هـ،  1442، عني مشس: جامعة القاهرة -.حممد أبو احلديد مصطفىدراسة مقارنة/ 

 (. دكتوراهم )
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األخرى: دراسة  التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية عن حوادث البناء واملنشآت الثابتة  
بن سويف: جامعة بن سويف،    -إبراهيم مجعة إبراهيم.  /مقارنة بني الناحية القانونية والشرعية

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443
 

حممد أمني عبدالرزاق   /دراسة فقهية مقارنة:   ديد ساعات العمل واإلجازات لألجري اخلاص
 م.  2022هـ،  1443، دار أصول للنشر القاهرة: -.ابرودي

 
التحرر العلمي عند ابن تيمية: قراءة  ليلية تطبيقية يف الفكر املذهيب واالختيارات الفقهية: 

عبدالرمحن بن عوض  املعامالت املالية أمنوذًجا: التأجري التمويلي، تكييف احلساابت اجلارية/  
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار العقيدة،  -آل منيع القرين.

 
 1072حممد بن أمحد ميارة الفاسي )ت    /ض مسائل بيع الصفقة فة األصحاب والرفقة ببع

 1442،  الرابط: جملة اجلواهر والدرر: مكتبة دار السالم  -.ت اهلامشي برعدي احلوا  هـ(؛ حتقيق
 م.  2021هـ، 

 
  - .سفيان مصبان: حيازة النقد وصورته املعاصرة أمنوذًجا/   قيق املناط وأثره يف فقه التنزيل 

 م. 2022هـ،  1443املغرب: املؤلف، 
 

املالية: لألوراق  اإللكرتوين  اإلسالمية  التداول  الشريعة  أبحكام  مقارنة  بدير   /دراسة 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441بنها: جامعة بنها،  -عبدالوهاب بدير.

 
الرايض:    -.فيصل بن صاحل الشمري  /: أغراضه وتطبيقاتهاإلسالميةالرتكيب يف الصكوك  

 م.  2022هـ،  1443، : دار كنوز إشبيليا شركة الراجحي املالية
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: تشهريات ابن احلاجب الفقهية يف أبواب املعامالت املالية وبيان ما خالف منها املدونة
 351م،    2019هـ،    1440ملنيا،  املنيا: جامعة ا  -أمساء أبو بكر أمحد.  /دراسة فقهية  ليلية

 ص )ماجستري(. 
 

أمحد انصر    /التطبيقات الشرعية املعاصرة لبيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف البنوك الكويتية
 ص )حبث مكمل للماجستري(.   239م،    2019هـ،    1440الفيوم: جامعة الفيوم،    -الدلوم.

 
  -.براهيم حامدإحممد  /دراسة مقارنة :يسالمالفقه اإل التطبيقات املعاصرة لعقد احلوالة يف 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا، 
 

املعاصرة/ وتطبيقاته  املتغري  ابلسعر  جامعة   -م حسانني.عبدالرحيحسن    التعاقد  سوهاج: 
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443سوهاج، 

 
  القاهرة:  -.حممد أمني عبدالرزاق ابرودي  /احلروب والكوارث الطبيعية  :تعويض الضرر العام

 م.  2022هـ،  1443، دار أصول للنشر
 

دار أصول القاهرة:    -.حممد أمني ابرودي  /دراسة أتصيلية تطبيقية  :تعويض املنفعة الفائتة
 م. 2022هـ،  1443، للنشر

 
هـ،    1443الرايض: دار احلضارة،    -.مرضي بن مشوح العنزيتغري األجل وأثره يف الديون/  

 م.  2022
 هـ. 1432جامعة القصيم،  -رسالة ماجستري  :صلاأل
 

املدين ملصلحة  الشك  تطبيقية  :تفسري  فقهية  ابرودي  /دراسة  عبدالرزاق  أمني    - .حممد 
 م. 2022هـ،  1443، دار أصول للنشر القاهرة:
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إطار   يف  إسالمية  فقهية  رؤية  املالية:  األوراق  يف  املستقبلية  والعقود  املستندي  التقابض 

العراقية/   التجارية  عبدالكرميالتشريعات  خطاف  حسني كاظم  ،سهيلة  العراق:    -.حيدر 
 ص. 123، م 2022هـ،  1443الثقافية، مؤسسة دار الصادق 

 
هـ(؛ حتقيق   1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /تنبيه الرقود على مسائل النقود

 . سفيان حامت الرفاعي
-113م( ص  2021هـ،    1443)  2جـ  15، اجلامعة العراقية عللبنات   ةجملة كلية الرتبينشر يف  

144 . 
 

اإل البدل  لعقد  القانوين  ابلفقه  التنظيم  مقارنة  دراسة  هادي    /اإلسالميضايف:  حيدر 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442احللة: جامعة اببل،  -. -.عبهول

 
حق امللكية والضماانت العينية    :التنظيم القانوين للحق العيين يف ضوء مدونة احلقوق العينية

،  مكتبة الرشادسطات، املغرب:    -.عبد العايل دقوقي  / يف ضوء االجتهاد القضائي والفقهي
 م. 2021هـ،  1442

 
املالكي الفقه  يف  الغذائي  واألمن  الزراعية  أمنوذجاً :  التنمية  املغربية  عبداحلق   /اململكة 

 م.  2020هـ،  1441املغرب: املؤلف،  -.األزهري
 

عبدهللا  : دراسة مقارنة بني الفقه والقانون الكوييت/  توثيق الديون واستيفاؤها والتأمني عليها
 )دكتوراه(.  ص. 252، م 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -منصور العجمي.

 
الديوانية:    -.يناس عبدالواحد مالك إ  /سالمية ابلفقه اإلنة: دراسة قانونية مقار باجلحود ابهل

 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441جامعة القادسية، 
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رسل    /احلادي عشر امليالدي  ،مامية حىت القرن اخلامس اهلجرياجلوانب املالية يف كتب اإل 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442كربالء: جامعة كربالء،   -.منصور الكريطي
 

التشريع   يف  والعمل   :املغريباحلجوز  الفقهية  مطعمة ابآلراء  مقارنة  عملية  علمية  دراسة 
 م. 2021هـ،  1442املغرب،  -أنور عبدون. /القضائي

 )كحجز أموال املدين...( 
 

ابملرهون واملرهتن  الراهن  انتفاع  عيسى  /حكم  السيد  أصول    القاهرة:  -.حممد حلمي  دار 
 م. 2022هـ،  1443، للنشر

 
بنها:    -عبداملنعم طه.  /يف الشريعة اإلسالمية  لكرتويناملضاربة بوسائل التسويق اإلحكم  

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443جامعة بنها، 
 

شيماء أمحد  : دراسة فقهية مقارنة/  احللول الفقهية ملعاجلة مشكلة التأخر يف سداد الديون
 )ماجستري(.م.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -حممود.

 
: املغرب   -حممد البخاري.  /دراسة مقارنة  احلماية الفقهية والقانونية لتصرفات انقص األهلية:

 ص.  47م،  2019هـ،  1440، املؤلف
 

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي  :  حول نظرية عامة لتعويض الضرر الناتج عن اإلرهاب
م    2021هـ،    1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -.حممود عبدهللا حممد  /والقانون املدين 

 )دكتوراه(. 
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هـ(؛   1089اليزدي )ت    مريزا قاضي بن كاشف الدين  /رسالة يف الداننري واملقادير وغريها
 . دراسة وحتقيق رحيم علي اجلبوري

 .118-81 م( ص 2022هـ،  1443) 12ع 1، كربالء مججملة السبطنشرت يف 
 

 هـ(؛ حتقيق 1052أليب حامد حممد العريب بن يوسف الفاسي )ت  /ابملالرسالة يف العقوبة 
 م. 2022هـ،  1443الكويت: دار املرقاة،  -.يونس بقيان 

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

املتحدة العربية  النقيب.  / اإلمارات  علي  اإلسالمي،  الشارقة:    -جعفر  هـ،   1443املنتدى 
 م.  2022

 .م 2020هـ،  1441جامعة الشارقة،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

الكوفة:   -.رافد حسن العلي   /سلطة احلاكم يف تقييد احلق الفردي: دراسة مقارنة ابلقانون
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 

 
الفاسي )ت    لقباب ايب العباس أمحد بن حممد أل / شرح مسائل ابن مجاعة التونسي يف البيوع 

 ص304،  م  2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.مد امنو البوطييبحمهـ(؛    778
 

هـ(؛ حتقيق   9عبدامللك بن إسحاق بن فتحان القمي )ق  رضي الدين  شرح املسألة النهبية/  
 حممد عباس العلوي. 

 م(. 2021هـ،  1443) 15نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 )األصل للحلي، واملقصود هنب املال بدون رضا صاحبه( 

 
  - .عالء جواد كاظم  /سالمي: دراسة مقارنة مع القانون العراقيالشرط اجلزائي يف الفقه اإل

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة، 
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بندر انيف    / : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييتشروط العمل التجارية يف البيع والشراء 

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

 / دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي  : قيق التنمية املستدامة  الصكوك اإلسالمية وأمهيتها يف 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443بنها: جامعة بنها،  -.املطريييوسف فهد 

 
األحكام  يف  وأثرها  مسلم  صحيح  من  املعامالت  فقه  أحاديث  يف  والنهي  األمر  صيغ 

هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -فاطمة علي حسن.: دراسة أصولية فقهية مقارنة/ الفقهية
 (.ماجستريم ) 2020

 
: مركز  وجدة  -.حممد جعواين  /دراسة فقهية أتصيلية  الصيغ التمويلية يف البنوك التشاركية:

 ص. 222م،  2020هـ،  1441، زيري بن عطية لألحباث والدراسات 
 

الضوابط الفقهية يف أبواب املعامالت من كتاب منار السبيل شرح الدليل البن ضواين  
  2020هـ،    1442املنيا: جامعة املنيا،    -حممد مزعل احلريب.(: مجع ودراسة/  هـ  1353ت  )

 (. دكتوراهم )
 

 :أحكام إعفاء املؤمن من تعويض املؤمن له وأثره يف ضوء التشريعات املقارنة  :عقد التأمني
 م.  2022هـ،  1443، دار اجلنان  عّمان:  -.زكراي حممد خضره /دراسة فقهية أتصيلية

 
  /ج لعقود الوكالةذ منا  ، احللول  ،اإلشكاالت  عقد الوكالة: دراسة أتصيلية فقهية وقانونية: 

 ص. 472م،  2019، هـ 1440، الرابط: دار السالم -.عبدهللا رومحات 
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الكوفة:    -.ايد محزة الشريفيإ  /مامي: دراسة يف املباين والتطبيقاتذعان يف الفقه اإلعقود اإل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 

 
  ،عبدهللا : جامعة سيدي حممد بن  فاس  - الزايين.  عبدالسالم  /عقود التربع يف الفقه املالكي

 ص. 248م،  2020 هـ، 1442 كلية الشريعة،
 

 2019هـ،    1440،  الرابط: دار القلم  -غيثة غزايل.  /ين يف الفقه اإلسالميعقود توثيق الدَّ 
 ص.  197م، 
 

 -.سجاد كامل عبود  / مامي: دراسة مقارنة ابلقانونعقود التوريد واملناقصات يف الفقه اإل
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة، 

 
ات  ر عقود مستحدثة يف االستثمار والتمويل والتأمني: دراسة فقهية وقانونية يف ضوء القرا

اإلسالمية املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هليئة  الشرعية  واملعايري  إلياس   /ا معية 
 م. 2022هـ،  1443تونس: دار املازري،  -دردور.

 
فاس: املؤلف،    -عبد الرزاق زريوح.  /وتطبيقاته املعاصرةة  لبيع عند املالكيالغنب وأثره يف عقد ا

 ص.  166م،  2019 هـ، 1440
 

الدكتور للعالمة  البنكية  ابلقروض  السكن  إابحة  يف    فتوى  دراسة  القرضاوي:  يوسف 
 2019هـ،    1440،  املطبعة والوراقة الوطنية   مراكش:  -براهيم وامومن.إ  /والنتائج   املنطلقات

 ص.  127م، 
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حممد    /دراسة فقهية على مذهب السادة املالكية  :فصول يف فقه املعامالت املالية املعاصرة
 2020هـ،    1441  مركز ْناء للبحوث والدراسات يف االقتصاد اإلسالمي،املغرب:    -محودان.

 ص.   201م، 
 

: دراسة فقهية أصولية  عامالتفقدان الدليل وأثره يف االستنباط الفقهي من خالل فقه امل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،   -راشد ضاوي ضاوي.مقارنة/ 

 
القاهرة:   -.حممد أمني عبدالرزاق ابرودي  /دراسة فقهية تطبيقية  :بدال يف املعاوضاتفقه اإل

 م.  2022هـ،  1443، دار أصول للنشر
 

املنيا: جامعة املنيا،    -عبداحملسن.  مشاري حممد  /العباداتن يف غري  فقه اإلمام عيسى بن أاب
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1442

 
املاليةفق وتطبيقاهتا  الكفاايت  فروض  أتصيلية  :ه  مقاصدية   دراسة  عبداألحد   /فقهية 

 ص. 160م،  2020 هـ، 1441فاس،  -الربينصي.
 

عبدهللا  (: دراسة مقارنة/  هـ  520  )تفقه املعامالت املالية عند ابن رشد القرطيب اجلد  
 (. دكتوراهص. ) 411م،  2021هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -فارس الفضلي.

 
بغداد؟: اجملمع الفقهي العراقي،   -طه أمحد الزيدي.  /قروض السكن: دراسة مقاصدية فقهية

 ص.  90م،  2018هـ،  1439
 

ا مجعً :  هـ(  914القواعد الفقهية يف النوازل املالية من خالل كتاب املعيار للونشريسي )ت  
  2019هـ،    1441،  جامعة ابن طفيلالقنيطرة، املغرب:    -حممد أبو العالء قامسي.  /ودراسة

 م )دكتوراه(. 
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 . من نوازل املعاوضات إىل نوازل الديون
 

دمشق: دار    -عبدالفتاح حممد السمان.   / مالية يوميةأحكام ونصائح ملواقف    كيف مالك؟ : 
 ص.  397م،  2021هـ،  1442الفكر، 

 )موقف اإلسالم من املال، املال احلالل، ...( 
 

نشر    الرابط: دار  -.أمحد اخلمليشي  /املعامالت؟  ملاذا مل يتحقق اإلصالح املرغوب يف فقه
 (. 12نظر؛ )سلسلة وجهة  -ص. 160م،  2020، هـ 1441، املعرفة

 
حممد   دراسة مقارنة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي/  مبدأ حسن النية يف عقد البيع: 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441حلوان: جامعة حلوان،  -عبداحلليم عبدهللا .
 

 - سعود عايض حسني.  /دراسة أصولية فقهية مقارنة  :مسائل اإلمجاع يف املعامالت املالية
 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
إميان علي حممد   /املسائل اليت رجع عنها األئمة األربعة يف البيوع وبيان ما عليه الفتوى فيه

 )ماجستري(.  ص 276، م 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -أنس.
 

من كتاب التجريد لإلمام القدوري/   اإلجارةاملسائل اخلالفية بني احلنفية والشافعية يف ابب  
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -أمساء حممد العجمي.

 
يف  الصحايب  مبذهب  االحتجاج  على  مذهبهم  يف  احلنابلة  بناها  اليت  الفقهية  املسائل 

ودراسة مجًعا  فادان.  /املعامالت:  بن حممود  جامعة   -عبدالرمحن  املكرمة:  القرى،   مكة  أم 
 م )ماجستري(.   2022هـ،  1443
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: مجع وترتيب  هـ(  544  )ت  مسائل املعامالت املالية يف ترتيب املدارك للقاضي عياض
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،   -منصور خالد العازمي. /وتوثيق

 
دراسة يف ضوء قانون االلتزامات والعقود والفقه   : عقد البيع  يف العقود املسماة:املشكاة  
  1441فاس: جامعة سيدي حممد بن عبدهللا، كلية الشريعة،    -.بداجمليد الكتاينع  /املالكي

 م.  2020هـ، 
 

البنوك التشاركية البنكي املغريب:   املطابقة الشرعية على  الفقه املالكي والقانون  يف ضوء 
 م.  2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -.عبدالرحيم األمني /دراسة أتصيلية مقارنة

 
 1441: املؤلف،  أكادير  -أمحد بن إبراهيم زندول.  /مظاهر من عناية املالكية ببيوع اآلجال

 ص. 100م،  2020هـ، 
 

االلتزامات والعقود املغريب أبحكام التغرير    الغنب االستغاليل يف قانون مقاربة أحكام نظرية  
 ص.  62م،   2020هـ،  1441 أكادير: دار العرفان، -حممد أبو حيىي.اإلسالمي/  يف الفقه

 
املطبعة   مراكش:  -حممد ايت عدي.  /من قضااي املعامالت والعالقات االجتماعية يف الغرب

 ص. 118م،  2019هـ،  1440، والوراقة الوطنية 
 

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي    اثرها على االقتصاد:آ موانع التصرف يف امللكية اخلاصة و 
املصري شفيق  /والقانون  حسن  املنيا،    -.عمرو  جامعة  م   2020هـ،    1442املنيا: 

 )ماجستري(. 
 

دمشق: الرسالة العاملية،    - مصطفى أمحد الزرقا.  / فيه  يرأي الشرعال نظام التأمني: حقيقته و 
 م. 2022هـ،  1443
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النظام القانوين للتعويض يف العقود اإلدارية: دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء القانون الوضعي  

 2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    - .نور نبيل الكردي  /وأحكام الفقه اإلسالمي
 م. )ماجستري(. 

 
بن    -وليد حممد عثمان.: دراسة فقهية قضائية مقارنة/  نيةلكرتو النظام القانوين للوكالة اإل 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443سويف: جامعة بن سويف، 
 

  وجيه الدين عبدالرمحن بن زايد املقصري   / النقول العذبة املعينة املستفاد منها صحة بيع العينة
 هـ(؛ حتقيق زايد بن صاحل التوجيري. 950)ت 

ع السعودية  الفقهية  اجلمعية  جملة  يف  اآلخر    56نشر  اآلخرة    – )ربيع  هـ،    1443مجادى 
 م(.  2021

 
الدار  عّمان:    -أجمد عمران سلهب.  /دراسة فقهية:  حتالل يف فلسطنيوازل العقار  ت االن

 م. 2022هـ،  1443األثرية، 
 م. 2021هـ،  1443، اجلامعة األردنية -األصل: رسالة دكتوراه 

 
 - .أمحد عيد إبراهيم  /دراسة تطبيقية على بعض مسائل املضاربة  :الواقع وأثره يف تغري الفتوى

 م. 2022هـ،  1443، دار أصول للنشرالقاهرة: 
 

احللة: مؤسسة   -.عقيل جميد السعدي  ،ابن سيف الدين املشهداين  / الوجيز يف العقود املسماة
 ص.   315، م 2022هـ،  1443، دار الصادق الثقافية

 
دار   دمشق:  -. حسن البصام  /الوقاية من اجلرائم املالية يف القانون العراقي والفقه اإلسالمي

 م.  2022هـ،  1443، أمل اجلديدة
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 الوقف

فقهً  الوقف وآاثرها  اخلنني.  /اا ونظامً أحكام ملكية  بن حممد  الرايض: مؤسسة    -مصعب 
 ص.  228م،  2021هـ،  1442ساعي لتطوير األوقاف، 

 
القاهرة:   -حممود مصطفى شليب؛ قرأه وقدم له حممد سليم العوا.  /وقاف حكام الوصااي واألأ

 ص. 432م،  2022هـ،  1443دار السالم، 
 

مهند  القانونني العراقي واملصري/  أحكام الوقف اخلريي: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة عني مشس،  -ابسم السالمي.

 
نية احلالف الواقف ملعىن وخصصت  التنبكيت    / إرشاد  الدار    -هـ(.  1036ت  )أمحد اباب 

 ص.  57م،  2022هـ،  1443البيضاء: دار كنوز الرتاث،  
 

  1443بنها: جامعة بنها،    -ي ايسني.حسام الدين لطف   /استثمار أموال الوقف اإلسالمي
 (. دكتوراهم ) 2021هـ، 

 
للدراسات  جدة:    -.أنور ماجد عشقى  /صدر اإلسالم  األوقاف يف  الشرق األوسط  مركز 
 م.  2022هـ،  1443والقانونية، االسرتاتيجية 

 
بغداداأل يف  احلضاري  ودورها  النعيمي  /وقاوف  الدين  صالح  مؤسسة    -.خضر  العراق: 

 ص.  160م،  2022هـ،  1443انشرون، 
 

دار محيثرا للنشر    القاهرة:  -.املغريب  بشري  حممود الفاتح  /متويل واستثمار األوقاف اإلسالمية
 م. 2022هـ،  1443، والرتمجة
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اإلغاثي العمل  يف  واألهلية  احلكومة  الوقفية  املؤسسات  عزوز  /دور  بن    -.عبدالقادر 

 ص.  140م،  2021هـ،  1443الكويت: األمانة العامة لألوقاف، 
 

اإلسالمية غري  الدول  يف  املسلمة  األقليات  رعاية  يف  الوقف   - .حببحعيد  رامي    /دور 
 ص.  142، م 2020هـ،  1442،  الكويت: وزارة األوقاف 

 
هـ(؛ حتقيق تركي  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  رسائل يف الوقف/
 ص.   586، م 2022هـ،  1443، الكويت: األمانة العامة لألوقاف  -.حممد حامد النصر

 وهي:
 وقاف.ألنصاف يف متييز ااإل

 النَّقل املستور يف جواز قبض املعلوم من غري حضور.
 النَّاضر يف ما يقبضه النَّاظر. الوجه 

 ابب الوقف من شرح التنبيه.
 ستنابة. االكشف الضبابة يف مسألة 

 ة. وركييف املسألة الدُّ  املباحث الزكية
 د.يف وقف املؤيَّ القول املشيَّد 

 مسائل من ابب الوقف من احلاوي للفتاوي. 
 

عيسى صوفان    /اويت أمنوذجً األمانة العامة لألوقاف بدولة الك  :سبل محاية األصول الوقفية
 ص. 488، م 2021هـ،  1443، الكويت: األمانة العامة لألوقاف -القدومي.

 

دراسة وحتقيق   /هـ(  1329  –  1328كن اش مستفاد أحباس طنجة: املداخيل والصوائر ) 
 م.   2022هـ،  1443طنجة: سليكي أخوين،  -.عبداجمليد خّيايل، رشيد العفاقي
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اجلارية الصدقة  ختفيه  الوقف:  ما  يف  وأحباث  عبدهللا  /مقاالت  وزارة    -.طارق  الكويت: 
 ص. 392، م 2020هـ،  1442، األوقاف

 
سيدي حممد    : دراسة مقارنة/مرفق الوقف يف الفقه و القانون ودوره يف  قيق املنفعة العامة

ص. )أصله    348،  م  2021هـ،    1443،  الكويت: األمانة العامة لألوقاف  -.حممد عبدي
 رسالة جامعية(. 

 
  - .حممد نعناين  /املقتضيات اجلديدة ملدونة األوقاف ومتطلبات احلماية القانونية والقضائية

 م. 2020هـ،  1441املغرب، 
 

اإل اخلريي  إدارية  :سالميالوقف  اقتصادية  فقهية  بشري  /دراسة  الفاتح   -.املغريب  حممود 
 م. 2021هـ،  1443،  دار محيثرا للنشرالقاهرة: 

 
 1441املنصورة: جامعة املنصورة،    -محد مجال حممد.أ  /الوقف وأثره على التنمية االقتصادية

 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
 

  1443،  دار أصول للنشر  القاهرة:  -.عبدهللا حممد عيسى  /الوقف وأنواعه يف الفقه اإلسالمي
 م.  2022هـ، 
 

تنمية  الوقف والتنمية احمللية ابملناطق اجلبلية الوقف سبيل لرفع مؤشرات  ثقافة  : ترسيخ 
إغزران، فاس: منشورات   -التنسيق العلمي حممد البقصي، احلسن الغرايب.  /قروية مستدامة

 م. 2020هـ،  1441اجلماعة القروية، 

 
الكويت:    -رجب أمحد عبدالرحيم.   /الوقف ودوره يف حفظ االستثمارات لألجيال القادمة

 ص.  170، م 2020هـ،  1442، األمانة العامة لألوقاف
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القادمة يف ضوء بعض التجارب     / الدوليةالوقف ودوره يف حفظ االستثمارات لألجيال 

 م.  2022هـ،  1443، دار محيثرا للنشرالقاهرة:  - .شدحممد سعيد حممد مر 
 

 )املواريث(والوصااي الفرائض 

 

  1443،  دار اجلنان  عّمان:   -.ةزكراي حممد خضر   / دراسة فقهية  :أحكام الرتكات واملواريث 
  م. 2022هـ، 

 
 -حممود مصطفى شليب؛ قرأه وقدم له حممد سليم العوا.املواريث بني الفقه والقانون/ حكام أ

 ص.   392م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم، 
 

التشنيع/   ونصوص  التشريع  نصوص  املرياث:  يف  التشريعي  السيد  اإلعجاز  علي  سيد 
 م.  2022هـ،  1443الكويت: دار الظاهرية،  -حممد.

 
من واالستحقاق  القسمة  ملسائل  للدردير  التدليل  الصغري  الشرح  عبدالرحيم    / خالل 

 ص.   121م،  2019هـ،  1440فاس: املؤلف،   -.الكتامي
 

مهند حتقيق    /على شرح الشنشوري على منت الرحبيةهـ(    1181)ت  احلفين  اإلمام  حاشية  
)أصله    ص.  448م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد جاسم اجلبوري

 رسالة جامعية(. 
 

املنظوم شرح  البهية  احلكلي  /الرحبية  ةالدرر  يوسف  بن  طيبة    -.مسري  دار  املكرمة:  مكة 
 م. 2022هـ،  1443اخلضراء، 
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  -حسن بوجعادة.  /وتطبيقات عمليةأبسلوب ميسر    دليلك إىل علم الفرائض: فقه املواريث
 ص.  203م،  2019 هـ، 1440 الرتاث الثقايف املغريب، : مركزاملغرب 

 
 984)ت  يالعامر  يحممد بن حممد الغز  الربكات بدر الدين  أليب / شرح الرحبية يف الفرائض

 م.  2022هـ،   1443بريوت: دار املقتبس،  -حممد بن إبراهيم شايب شريف. ؛ حتقيقهـ(
 

 1441الكوفة: جامعة الكوفة،    -.عبدهللا كدر امليايل  /فقه اخلالف يف املرياث: دراسة مقارنة
 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

،  قرطبة   وجدة: مكتبة  -عبدالعظيم العمراين.  /قضااي اإلرث يف اإلسالم بني الثابت واملتغري 
 .ص 131

 
هـ، حنو    1440داير بكر: مكتبة َسيدا، حنو    -مصطفى مسلم.  /املواريثمباحث يف علم  

 ص. 176م،  2019
 

للفرضي اجليب  العثماين.  / مذكرة  حمكمة    -خالد  دائرة  لعدول  اجلهوي  اجمللس  أكادير: 
 ص.   42م،  2019هـ،  1440 ستئناف، اال
 

، م  2020هـ،    1441،  العرفانأكادير: دار    -عبد هللا أكرزام.  /مذكرة يف املواريث والوصااي
 ص. 190

 
مصعب    /مسؤولية الوارث عن ديون مورثه: دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون الوضعي

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441بغداد: جامعة النهرين،  -.منعم حممد
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 1442املغرب: املؤلف،  -حممد طابخ. / املعجم الوجيز يف مصطلحات الوصااي واملواريث
 م.  2021هـ، 

 
 1127عبداملعطي بن سامل السمالوي الشافعي )ت    /املنح الطائلة يف أحكام املسائل العائلة

 هـ(؛ حتقيق فهد بن صاحل اللحيدان.
 م(. 2022هـ،  1443رمضان  -)رجب   57نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع

 
املالية واحلقوق  م،    2020،  هـ   1441أكادير،    -دريس كركني.إ  بوهكو،حيىي    /املواريث 

 ص. 178
 

هـ،    1443،  دار العامل العريب   القاهرة:  -. بو عبدهللاأنبيه  أرمضان    /الوجيز يف أحكام املواريث 
 م.  2022

 
 -.قدوري  حممد عادل  /يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي  الوصية سبب لكسب امللكية

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس، 
 

 فقه األسرة 
 (األحوال الشخصية)

 

 
 فقه األسرة )عام( 

دراسة  ليلية   حوال الشخصية:األ هللا عليه وسلم مع فعله يف  ىأثر تعارض هني النيب صل 
عبدهللا. مقارنة/   نبيل  املنوفية،    -هبة  جامعة  ص.    361م،    2021هـ،    1442املنوفية: 

 )ماجستري(. 
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أثر احلديث الضعيف يف اختالف الفقهاء يف األحوال الشخصية: دراسة حديثية نقدية/ 
م )حبث  2019هـ،  1441أربيل، العراق: جامعة صالح الدين،  -عمران حممد املزوري.

 مكمل للدكتوراه(. 
 
سرة  قضااي فقه األ  راء املختلف فيها يف الرتجيح بني اآل  ثر القواعد والضوابط الفقهية يف أ

املنوفية: جامعة املنوفية،    -.اخلويلمحدي عبدالعزيز    /دراسة فقهية تطبيقية مقارنة  املعاصرة:
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
املغربية: القضائية  االجتهادات  يف  املالكي  املذهب  األ  أثر  منوذجً قضااي  ورية  ت  / اسرة 

 م. 2021هـ،  1442املغرب: املؤلفة،  -.صوطسان
 

اإل الرتبية  الشخصيةإثراء كتب  األحوال  فقه  بقضااي  الثانوية  للمرحلة  عبد    /سالمية  عال 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.النعيزي

 
فاس: جامعة سيدي    -.بداجمليد الكتاينع   /أحكام األسرة: الوالدة ونتائجها واألهلية والنيابة

 م. 2020هـ،  1441حممد بن عبدهللا، كلية الشريعة، 
 

أحكام تصرفات مرضى الطب التلطيفي يف األحوال الشخصية: متالزمة داون أمنوذًجا/  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -خالد بن فايز الشهري.

 
األاأل مبسائل  اخلاصة  الشرعية  اإل حكام  بني  التطبيقسرة  يف  والشخصية  حسام   /قليمية 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -السيد عبد الرمحن.
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تيسري  خالل كتابه  من  األسرة  أحكام  فـي  البسام  عبدهللا  للشيـخ  الفقهيـة  االختيـارات 
م.   2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد عادل سيد. /: دراسة فقهية مقارنةالعالم

 )ماجستري(. 
 

 - .حممد الدرداري  /االستقرار األسري: رؤية مقاصدية يف ضوء بعض التحوالت املعاصرة
 م. 2020هـ،  1441تطوان: مكتبة سلمى الثقافية، 

 
  /أفكار احلداثة اخلاصة أبحكام األسرة يف ميزان الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية نقدية

 مج. 2م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -مصطفى مهدي حممد.
 

األ مسائل  يف  ابلفقه  البطالن  مقارنة  دراسة  الشخصية:  طه  اإلسالمي/  حوال  حيدر 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442كربالء: جامعة كربالء،  -.الشمري

 
 /دراســة فقهية مقارنة:  وتطبيقاته يف فقه أحكام األســرة  حلق الواجب بني الداينة والقضــاءا

 (.ماجستري) ص. 316، م 2022هـ،  1443، الفيوم: جامعة الفيوم -.هاين حممد بدوي
 

الدولية/   واالتفاقات  اإلسالمية  الشريعة  ظل  يف  األسرة  هراوة.محاية  حممد  بن   -السعيد 
 م. 2022هـ،  1443اجلزائر، 

 
: دراسة تطبيقية مقارنة على مناذج من ابب األحوال  دفع التعارض وأثره يف اختالف الفقهاء

زيدان سعد.الشخصية/   الشيخ،    -أمحد  الشيخ: جامعة كفر  م    2022هـ،    1443كفر 
 (. ماجستري)
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دراسة فقهية  :  هـ( يف أحكام األسرة  1051  )ت  الفروق الفقهية عند أيب منصور البهوت 
األربعة املذاهب  بني  سعد    /مقارنة  الفيوم،    -مصطفى. هدى  جامعة  هـ،    1443الفيوم: 

 م )ماجستري(. 2022
 

  462  )تاملالكي  وري  يُ الس ِّ   بن عبدالوارث  عند اإلمام عبداخلالق  األحوال الشخصيةفقه  
 1443املنيا: جامعة املنيا،    -.عبداهلادي حممود حممد: دراسة مقارنة ابملذاهب األربعة/  هـ(

 )ماجستري(. ص 249، م 2021هـ، 
 

  : دراسة مقارنة  :م يف ضوء املذاهب الفقهية  2002قانون األحوال الشخصية الرتكي لسنة  
 م.  2022هـ،  1443، دار النفائس عّمان: -.حممد أمني انس /الزواج والطالق 

 
قرارات أحكام األسرة املعاصرة أمنوذًجا/    ا امع الفقهية الدولية وتفعيلها ملقاصد الشريعة:

 )دكتوراه(.  ص. 300، م 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -مروة عنرت حممد.
 

 الزواج
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -مساح عبدالسالم الفرا.  /استئذان الزوج لزوجته يف الفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443
 

هـ(؛ حتقيق   1332نور الدين عبدهللا بن محيد الساملي )ت    /البيان يف نكاح الصبيانإيضاح  
 م. 2022هـ،  1443بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،  - محزة بن سليمان الساملي.

 
اجلزائري  األسرة  وقانون  اإلسالمي  الفقه  بني  الزواج  عقد  يف  متني.  /الرتاضي    -عبدالنور 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املسيلة، اجلزائر: جامعة حممد بوضيف، 
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: دراسة  الرتجيح بقول اجلمهور من خالل كتاب بداية ا تهد البن رشد مقارنة مع خمالفيه
م   2020هـ،    1442املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد حسني اجلَميلي.تطبيقية يف ابب النكاح/  

 (. للدكتوراهحبث مكمل )
 

أمحد حممد    / دور اإلرادة يف عقد النكاح: دراسة علمية موضوعية فقهية و ليلية جديدة
 ص.  161م،  2022هـ،  1443عّمان: دار آمنة،  -طه ابليساين.

 
عبدالرمحن بن أمحد بن مسك زين الدين  رونق احملاكم بشرح املسائل اليت يزوج فيها احلاكم/  

 . نوال بنت سعيد ابدغيش دراسة وحتقيق ؛( ـه 1123ت السخاوي )
 .327-306 م( ص 2021هـ، 1442) 2ع 52مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 

  جالل أبيات موسومة ابلزهر الباسم فيما يزوج فيه احلاكم للحافظ    شرح ملنظومة من مخسة)
 ( املتضمنة للمسائل اليت يزوج فيها احلاكم الشرعي ،الدين السيوطي

 
املد فقهية مقارنةالزواج  ايت عدي.  /ين والعريف: دراسة  املطبعة  -حممد  والوراقة    مراكش: 

 ص.   85م،  2019هـ،  1440، الوطنية
 

املغرب،   -.علي املنتصر  /العريب املعافري  ن يب بكر بأالزواج والطالق يف اخلالف العايل وعند  
 م. 2021هـ،  1442

 
معاجلة   يف  ودورها  االجتهادية  مدونةاملرجعية  ألهم    إشكاالت  دراسة  ليلية  األسرة: 

. فاس: املؤلف،  -بدر الدين احلميدي.  /الزواج يف ضوء الفقه املالكي  مستجدات كتاب
 ص.  227م،  2019هـ،  1440
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مروايت آل البيت من الصحابة رضي هللا عنهم يف فقه النكاح وأثرها يف املذاهب الفقهية 
  477،  م  2022هـ،    1443املنيا: جامعة املنيا،    -معتوق.حممد أمحد  : مجًعا ودراسة/  األربعة

 )دكتوراه(.  ص.
 

املنعقدة األنكحة  يف  اإلمليسية  الشهية  الغريسية  املسألة  البلد  عوائد  بن إ  / على  براهيم 
: احملقق،  سمكنا  -؛ دراسة وحتقيق موالي احلسن اخروش.هـ(  1047)ت    الكاليل  عبدالرمحن

 ص.   71م،  2018هـ،  1439
 .مناظرة فقهية حول الشرع والعرف يف العصر السعدي

 
 1439بريوت: جامعة املقاصد،    -شعبان مازن شعار.  /النوازل املعاصرة املتعلقة بفقه النكاح

 م )دكتوراه(.  2018هـ، 
 

 2020هـ،    1441فاس،    -كرمي شكري.  /الزواج  الوجيز املعني يف فقه االختالف يف أحكام
 ص.  90م، 
 

 الطالق 

 

عبدهللا بن حممد اجلرجاوي  أحكام الطالق؛ ويليها أحكام العِّدَّة على مذهب اإلمام مالك/  
إبراهيم شايب شريف.  1320)ت   املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق حممد  دار  هـ،   1443بريوت: 

 م.  2022
 

  القدس:   -.حممد السيد الشناوي   /والسنةن  آ سباب وعالج يف ضوء القر أ  :الطالق العاطفي
 م.  2022هـ،   1443، دار اجلندي

 
 1443العراق؟: دار الكشكول،    -.نشوان زكي سليمان  /دراسة مقارنة  : الفرقة بني الزوجني

 ص. 336م،  2022هـ، 
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 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة

 

بثينة    /األسرة واملعطيات الطبية احلديثةومدونة    قه اإلسالميفإثبات النسب ابلفراش: بني ال
 . ص 159م،  2020 هـ، 1441، الرابط: دار األمان -الغلبزوري.

 
املغرب: املؤلف،    - .رشيد الوراك  /أحكام احلضانة بني النوازل الفقهية والتطبيقات القضائية

 م. 2022هـ،  1443
 

 1443،  دار أصول للنشرالقاهرة:    -.حممد حلمي عيسى  / أحكام الرضاع وحكم بنوك اللنب
 م.  2022هـ، 

 
صوطسان    /سري والعمل القضائيسالمي والتشريع األحكام النفقة الزوجية يف الفقه اإلأ

 م.  2021هـ،  1442املغرب: املؤلف،  - .تورية
 

  املعرفة، نشر    الرابط: دار   -.سلمى التزنييت  / األموال املكتسبة بني الزوجني أثناء قيام الزوجية
 ص.  320م،  2019 هـ، 1440

 )قانون وفقه( 
 

املشكِّل اخلنثى  أحكام  من  املشكِّل  اإلسنوي   /إيضاح  احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  مجال 
الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة:   -.حممد حسني الدمياطيهـ(؛ حتقيق    772الشافعي )ت  
 ص. 320، م 2021هـ،  1442، دار ابن عفان

 
التحكيم يف الشقاق بني الزوجني    أمقارن يف مبد  احلكمني لإلصالح بني الزوجني: حبثبعث  

 ص.  36م،  2020هـ،  1441املغرب: املؤلف،  -حممد دامي. /اإلسالمية يف الشريعة
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،  دار أصول للنشر  القاهرة:   -.حممود حامد عثمان   /تعريف احلضانة واملقصد الشرعي منها
 م. 2022هـ،  1443

 
القاهرة: دار اإلفتاء    -.3ط  -إعداد شوقي إبراهيم عالم.  /تنظيم النسل و ديده يف اإلسالم

 ص.  101م،  2021هـ،  1442املصرية، 
 

يف  والسنة  الرضاع  فقهية/  القرآن  دراسة  الشيمي.:  حممود  جامعة    - هيثم  اإلسكندرية: 
 (. للدكتوراهم )حبث مكمل  2019هـ،   1440اإلسكندرية، 

 
دراسة   منازعات حيازة ومتكني احلاضنة للمسكن بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية:

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -سوزان حممود إبراهيم. /مقارنة
 

حتقيق   (؛هـ  1176  حممد احلسن البليدي )ت   حممد بن  /احلضانة وأحكامهامنظومة شرط  
 ص.   70م،  2020 هـ،  1441املغرب: احملقق،  -بن احلسني العيادي.  محيد

 
احلبيب   /دراسة  ليلية وأتصيلية:  النظام املايل للزوجني يف الفقه املالكي ومدونة األسرة

 م. 2020هـ،  1441، مكتبة دار السالمالرابط:  -ن.عنا

 
مقارنة دراسة  األسرة:  ومدونة  اإلسالمي  الفقه  بني  املال  على  محودان    /الوالية  حممد 

 ص. 123م،  2019هـ،  1440، اس: مطبعة وراقة باللف -الغماري.
 

 أحكام الطفل وحقوقه

 

املتعلقة ابألطفال الفقهية  الرتبوية لألحكام  القاهرة: جامعة   - حممد سالمة جرب.  /األبعاد 
 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1442عني مشس، 
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دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون    الزواج:  ةابملولود خارج رابط  ةحكام املتعلقاأل
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441طنطا: جامعة طنطا،   -.النشارمحد حممد أ الوضعي/

 
اللقيط يف  والتزامات  اإلسالم  حقوق  املنصورة:    -.اهلدار   الدين  املعتصم ابهلل عز  /يالفقه 

 م. )ماجستري(.  2021هـ،  1442جامعة املنصورة، 
 

املنصورة:    -الم حممد مسعد.إس  /دراسة مقارنة  احلماية الدولية لألطفال يف الفقه اإلسالمي:
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة املنصورة، 

 
املنصورة:    -نده. ية احلسين  آ  /اإلسالمي: دراسة مقارنةالفقه    الطفل يف مواجهة العنف ضد  

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

 الصيد والذابئح واألطعمة
 

طارق  ـ(؛ حتقيق  ه  13  البويعقويب امللوي )قبن حممد  أليب العباس أمحد    / صول يف الذابئح ف
 م. 2020هـ،  1441، مداد لألحباث والدراسات مجعية مركز اتزة، املغرب:  -.زوكاغ

 
  طنجة: سليكي أخوين،   -مسعود بن حممد بوتنافح اجلميلي.  /القول السديد يف ذبيحة العيد

 ص.  347م،   2019هـ،  1440
 

 احلالل واحلرام

 

 ص.   28ابسم عامر،   /جوائز رمضان بني احلالل واحلرام
 م. 2022هـ،  1/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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؛  هـ(  894خبط جعفر بن إبراهيم السنهوري املقرئ )ت    /كشف القناع عن  رمي السماع 
املنصورة: دار    - .حتقيق عبدهللا صدقي؛  هـ(   868تقريظ صاحل بن عمر البلقين الشافعي )ت  

 ص.  53م،  2021هـ،  1442اللؤلؤة، 
 

 ص.  142، لباز اعباس أمحد  /ملخص أحكام املال احلرام
 م. 2022هـ،  2/8/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 اجلناايت والعقوابت 

 
احلسني أمحد   /: دراسة  ليليةأثر انتهاك حرمة األنثى على الفقه اإلسالمي والواقع املعاصر

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالعليم.
 
سامل   /: دراسة مقارنةيسالماإل  هالفق  يف  هتطبيق العقوبة على املدعى علي  ثر الشكوى يف أ

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -السيد يوسف.
 
ي: اإلسالمي والقانون الوضع هالفق يف   عقوبة اجلرائم اجلنائيةثر الصلح يف أتخري وإسقاط أ

مقارنة حممد    /دراسة  حلوان،    -عبداحلافظ.أمحد  جامعة  م    2021هـ،    1442حلوان: 
 )دكتوراه(. 

 
إجراءات استئناف أحكام احملكمة اجلنائية الدولية: دراسة مقارنة ابلقانون الفلسطيين والفقه 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -محادة.روال وليد  /اإلسالمي
 

أحكام التلبس يف اجلرمية وفق التشريع اجلنائي الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة ابلشريعة  
انصيو  /اإلسالمية عرفات  اإلسالمية،    - .أمحد  اجلامعة  م.   2020هـ،    1442غزة: 

 )ماجستري(. 
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 1442املنصورة: جامعة املنصورة،    -.الغفليأمحد عبيد    /يسالماإل  هالفق  يف   رهاب الدويلاإل

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 
اإلاإل اإلشكاالت  اجلرائم  مالحقة  يف  فلسطني  دولة  تواجه  اليت  دراسة  :  سرائيليةجرائية 

غزة:   -.مساعيل خليل الصوريإ  /سالميةحكام القانون و الشريعة اإلأ ليلية مقارنة يف ضوء  
 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 
اجلزائية   اإلجراءات  قانون  وفق  اجلرمية  عن  الناتج  الضرر  جلرب  اإلجرائية  اإلشكاالت 

غزة:   -.غاجنوى عمار األ  /دراسة  ليلية مقارنة:  الفلسطيين وأحكام الشريعة اإلسالمية
 )ماجستري(.م.  2021هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 
 761صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت    /بيان االختِّصاص مبا مَينع االقتِّصاص

 م. 2022هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -خالد بن سعد اخلشالن. هـ(؛ حتقيق
 

الفروع عل   -.جار هللامدعث فاحل    / األصول يف احلدود واجلناايت عند املالكية  ىختريج 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا، 

 
القانون اجلنائي: دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون    تعارض العقل والنقل يف 

زيدان  الوضعي/ حممد  م    2021هـ،    1443املنصورة،  جامعة  املنصورة:    -.أحممد  زيدان 
 )دكتوراه(. 

 
خطأ السجن  عن  التعويض  تطبيقية:  تقدير  فقهية  اخلنين  /دراسة  عبدهللا  بنت    -.هتاين 

 م.  2022هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي، 
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العقوابت   قانون  يف  األحـداث  حبـق  الصادرة  اجلزائية  األحكـام  البديلة  تنفيذ  والتدابري 
زيـاد عـوض    / الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية والفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.هللا دغيش
 

العام: املال  االستيالء على  والقانون/  جرائم  الشريعة  بني  مقارنة  عبدالسالم   دراسة  محزة 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد.

 
اإل  األاجلرائم  بغسل  املتعلقة  مقارنة  :مواللكرتونية  فقهية  بن إ  / دراسة  معتق  بن  براهيم 

 م.  2022هـ،  1443، دار الكتاب احلديثالقاهرة:  -.عبدهللا
 

  -حامت حممد حسن.  /دراسة مقارنة  :يسالمالفقه اإل  جرائم االمتناع واآلاثر املرتتبة عليها يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  
 )إفالت اجملرم من العقوبة(

 
وعقوابهتا يف جرائم التعدي على الذات اإلهلية والنيب صلى هللا عليه وسلم والقرآن الكرمي  

مقارانً  اإلسالمي  القطريالفقه  ابلقانون  الشهواين.  /  قطر،   -عائشة مجعة  الدوحة: جامعة 
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443

 
الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة ابلفقه   التشريع  إبراهيم   /اإلسالميجرائم اجللسات يف 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اإلسالمية، غزة: اجلامعة  -.مسري الزرقة
 )جلسات القضاة(

 
جرائم السحر والشعوذة يف التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء األنظمة  

 1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.رفعت عصمت حسني  /القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي
 م. )ماجستري(. 2022هـ، 
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أمحد عبداجمليد    /: دراسة مقارنةوالقانون الوضعي  يف الفقه اإلسالمي  جرائم الفساد املايل

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -مسعد.
 

جامعة املنصورة،  املنصورة:    آية هاين فاروق.  /جرائم النشر يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443

 
  /جرمية االحتيال اإللكرتوين يف التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة ابلفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،   -.بو سيدو أحسنة حممد 
 

ضوء   يف  مقارنة  دراسة  ليلية  الفلسطيين:  التشريع  يف  البليغ  األذى  الشريعة جرمية 
حسني    /اإلسالمية زيدأأمحد  اإلسالمية،    -.بو  اجلامعة  م.   2020هـ،    1441غزة: 

 )ماجستري(. 
 

اجلنائ والقانـون  اإلسالميـة  الشريعـة  بني  اإلرهابيـة  عبداحلكيم   /املصري  ياجلرميـة  حممد 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة عني مشس،  -.خاطر

 
الفلسطيين والدويل: دراسة مقارنة ابلفقه   القانون   /اإلسالميجرمية خطف الطائرات يف 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.حممد هبائي شراب 
 

جرمية الضرب املفضي إىل املوت يف التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء 
  2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عماد عبدهللا النجار  /اإلسالميأحكام الفقه  

 م. )ماجستري(. 
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والقانون اإلسالمي  الفقه  بني  األموال  العيساوي.  /الوضعي  جرمية غسيل  فاس:    -هشام 
 ص.  135م،  2019هـ،  1440املؤلف، 

 
حممد   /دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  جرمية القرصنة البحرية واجلوية:

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،   1442طنطا: جامعة طنطا،  -.فرج حامد حممد
 

اإل ابلفقه  مقارنة  الدويل  القانون  يف  احلدود  العابرة  املنظمة  حممد    /سالمي اجلرمية  عالء 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -عراب.

 
والقانون الشريعة  يف  لألداين  اجلنائية  اخلالدي   / احلماية  ماجد  اجلامعة غزة  -.إسراء   :

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

الطرق  الفق  :حوادث  يف  تالفيها  وسبل  عوضني.  /سالمياإل  هاألسباب  عبده   -حممد 
 م. )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
  - .ي غنيمي هويدا هتاماإلسالمي/  حكام الفقه  أضوء    احلد من اجلرمية يف   خالق يف دور األ

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442بنها: جامعة بنها، 
 

  - .سامي زاير الزندي  /دراسة فكرية  :سالميةالدية بني العرف العشائري العراقي والشريعة اإل
 ص.   54م،  2022هـ،  1443العراق، دار نون للنشر، 

 
املنصورة:    -بكر.  عمر شعبان أبو   /دراسة مقارنة  الدية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب: 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة املنصورة، 
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: دراسة مقارنة/ والتشريع اجلنائي املغريب  ةسالمياإل  الشريعةسياسة التجرمي والعقاب بني  
 م.  2020هـ،  1441املغرب،  -.إبراهيمندخوشي 

 
دراسة  ليلية مقارنة مع :  السياسة اجلزائية احلديثة يف جترمي املخدرات واملؤثرات العقلية

والتشريع   اإلسالمية  الشريعة  الزعيم  / الفلسطيينأحكام  انفذ  اجلامعة   -.فادي  غزة: 
 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442اإلسالمية، 

 
املغرب: املؤلف،    - .احلسني أخواي  /اجلنائي بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  ح الصل

 م. 2020هـ،  1441
 

اإلسـالمية والقانون  الصـلح اجلنائي كأحد بدائل الدعوى اجلنائية يف ضـوء أحكام الشـريعة 
 م. 2022هـ،  unted  ،1443 ؟: -.عبدالغن قاسم الشعييب /دراسة مقارنة: الوضعي

 
 /الصور املعاصرة للجرائم اللسانية وما يف معناها: دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي

 م )ماجستري(. 2022هـ،   1443املنيا: جامعة املنيا،  -مرمي انجح خملوف.
 

املتهم الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي/ ضماانت محاية  السيد أ  : دراسة مقارنة بني  محد 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -عرفة.

 
الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة جراءات اجلزائية  ضوابط رد االعتبار يف ضوء قانون اإل

 1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.مساعيل هنيةإعائد    /سالميابلتشريعات اجلنائية والفقه اإل
 م. )ماجستري(. 2020هـ، 
 

 -.أشرف رفعت خرَّم  / علم اإلجرام وعلم العقاب: دراسة من منظور فقهي الشريعة والقانون 
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار اإلجادة، 
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والتعازير احلدود  وأحكام  : فقه  حجازي  /أدلة  حممد  احلليب   بريوت:  - .وفيق  منشورات 

 م. 2022هـ،  1443، احلقوقية
 

 -هـ(؛ إعداد صالح عبدالفتاح حممد.  1386الصعيدي )ت    عبداملتعال  /يف احلدود اإلسالمية
 م. 2022هـ،  1443مصر: مركز جتديد للنشر، 

 
الغري  عقارات  على  االستيالء  والقضاءقضااي  والفقه  التشريع  يف ضوء  دراسة  عصام   /: 

 م. 2022هـ،  1443الرابط: مطبعة األمنية،  -.عطياوي
 

القضااي   يف  الفقهية  التميمي   / اجلنائيةالقواعد  عبدهللا  بن  العريب    القاهرة:   -.متيم  املكتب 
  م. 2022هـ،  1443، للمعارف

 
العام اجلنائي  القانون  يف  اإلسالمي:  حماضرات  اجلنائي  ابلتشريع  مقارنة  حممد    /دراسة 

 م. 2021هـ،  1442أكادير: املؤلف،   -لشقار.
 

 ص.  296، فتحي بن عيد الزغم /املختصر يف العقوابت يف الفقه اإلسالمي
 م. 2022هـ،  18/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الطرق: حوادث  عن  الدولة  مسؤولية  والقانون    مدى  اإلسالمي  الفقه  يف  مقارنة  دراسة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442بنها: جامعة بنها،  -.غازيايسر عبد الرسول  /الوضعي
 

أبو   /دراسة مقارنة  :يالفقه اإلسالم  اجلرائم اإلرهابية يف املسامهة والتحريض على     حممد 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،   1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -اجملد حممد.
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دراسة يف ضوء  فلسطني:  يف  الورثة  حقوق  على  التعدي  عن  الناشئة  اجلزائية  املسؤولية 
اإلسالمي الفقه  وأحكام  العقابية  البحيصي  /التشريعات  خالد  اجلامعة   -.عدانن  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اإلسالمية، 
 

ملنتج ؤ املس  اجلنائية  يف   يومستورد  يولية  اإل  األدوية  يونس    /سالميةالشريعة  عبدالعزيز 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -خالد.

 
طنطا:    -.الشورجبيالشورجبي حممود    /ولية عن حوادث الطرق يف الشريعة اإلسالميةؤ ملس ا

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

عن  ؤ املس  للدولة  املدنية  يف إولية  صيانتها  وعدم  الطرق  اإل  مهال  والقانون    يسالم الفقه 
واملصريالوضع اللييب  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  بني  مقارنة  دراسة  خمتار    / ي:  عمران 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس،  -حديدان.
 

الدار البيضاء: دار    -محود أعمر جودة.ا/  ا وتطبيقً جتماعية لفرض احلدود تشريعً املقاصد اال
 ص.  171م،  2022هـ،  1443املذهب، 

 
القتل دية  استداليل/    مقدار  فقهي  القيمة كثريًا: حبث  يف  األصناف  اختالف  حممد  عند 

 ص. 147م،  2020هـ،  1441النجف: دار الصادقني،  -اليعقويب.
   

يوسف ايسر    /يسالمالفقه اإل   قيق العدالة يف   ثرها يف أو   يالوسائل احلديثة للتحقيق اجلنائ
 م. )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.الشناوي
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 ( )فقهرَي الس ِّ 
 

طرابلس   -بشار حسني العجل.  / جتماعية مع غري املسلمنيإ اف الربية يف العالقات اال
 ص.  138م،  2021هـ،  1442الشام: مكتبة دار اإلمام،  

 
واآلاثر   األجنبية  ابلدول  املشروع  اإلسالمياالتصال غري  الفقه  عليه يف  دراسة املرتتبة   :

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -مدحت حممد صادق.مقارنة/ 
 

دراسة فقهية  ليلية    : أثر قول الصحايب على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف فقه اجلهاد
مقارنة جنيب.  /استقرائية  بالل  م   2022هـ،    1443قطر،  جامعة    الدوحة:   -عبدهللا 

 )ماجستري(. 
 

الداخل يف   ،أسبابه   ي:االقتتال  تالفيه  اإل  وسائل  الدويل  يسالمالفقه  دراسة  والقانون   :
املختار.  /مقارنة عبداحلفيظ  املنصورة،    -ربيع  جامعة  م   2020هـ،    1442املنصورة: 

 )ماجستري(. 
 

التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم يف كوردستان العراق: دراسة  ليلية يف ضوء مقاصد 
  2022هـ،    1443السليمانية: جامعة السليمانية،    -برهان حسن حممود.الشريعة اإلسالمية/  

 م )ماجستري(. 
 

األ األتعويض  احلروب  الناشئة عن  مقارنةالفقه    هلية يف ضرار  دراسة  حممد    /اإلسالمي: 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -.عبداحلليم حممد

 
حممود عبدالباعث   /دراسة مقارنة حقوق وواجبات غري املسلمني يف ظل الدولة اإلسالمية:

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.النجار
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ي الدين  يحم  /حلماية القانونية لألجانب يف ظل قواعد القانون الدويل والشريعة اإلسالميةا

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441القاهرة: جامعة عني مشس،  -.ميالدعبدالسالم 
 

: دراسة  ليلية مقارنة بني أحكام  ادور األمم املتحدة يف منع استخدام األسلحة احملرمة دوليًّ 
هـ،   1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حسن علي احلايك   /الفقه اإلسالمي والقانون الدويل

 م. )ماجستري(. 2022
 

 1443،  دار اجلندي للنشر  القدس:  -. حممد السيد الشناوي   /السعادة يف أسباب الشهادة
 م؟  2021هـ، 

 
بشري حممد   /يف ضوء الشريعة اإلسالمية  لضوابط الشرعية حلماية ا تمع من الفتنة الطائفيةا

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -محاد.
 

املصرية اإلفتاء  دار  فتاوى  واقع  من  واملسيحيني  املسلمني  بني  عالم.  /العالقة   -شوقي 
 ص. 125م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار اإلفتاء،  -.3ط
 

الكوفة: جامعة الكوفة،   -.مري جاسمجاسم عبد األ  /فتوحات املسلمني: قراءة فقهية  ليلية
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441

 
القاهرة: جامعة األزهر،   -زكراي حممد رابح.مقاصد اجلهاد ومآالته: دراسة فقهية مقاصدية/  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443
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 النظم اإلسالمية
 

 الشريعة اإلسالمية
 )تشمل نظام احلكم بشكل عام(

 
التشريع   أصوله، خصائصه،تريخ  ومدارسه  اإلسالمي:  أدواره،  فيه،  التصنيف    / مناهج 

 ص.   276م،  2019هـ،  1440، وجدة: مكتبة حذيفة برنت -عماد املرزوق.
 

والقانون ادريوشأ   /الثقافة  القانونية،    -.محد  املعرفة  منشورات سلسلة  هـ،   1441املغرب: 
 م.  2020

 . وروبيةسالم والقوانني األسانتياان وقضية التوفيق بني اإلدي اجلزء الرابع: حبث حول داوود 
 
اإلسالميةحم الشريعة  لدراسة  املدخل  مادة  يف  فؤاد.  /اضرات  املؤلف،    مكناس:  -زملاط 

 ص.   89م،  2019هـ،  1440
 

الشريعة اإلسالمية لدراسة  مادة مدخل  نفيد.  /حماضرات يف  دار    - يونس  البيضاء:  الدار 
 ص. 127م،  2019هـ،  1440 اآلفاق املغربية،

 
اإلسالمية الشريعة  لدراسة  املدخل  يف  لشقار.  /حماضرات  مطبعة  -حممد  عامل   أكادير: 

 ص.   166م،  2019هـ،  1440، قتصاداال
 

  -حنان سعيدي.  /مقارنة مع القانون الوضعي  مدخل إىل دراسة الشريعة اإلسالمية: دراسة
 ص.  184م،  219هـ،  1440، مكناس: مكتبة ووراقة زاكيو إخوان
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،  والوراقة الوطنية   مراكش: املطبعة  -.2ط  -جنوي.  أشرف  /املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
 ص.   231م،  2019هـ،  1440

 
 2019هـ،    1440املؤلف،  القنيطرة:    -البخيت.  طارق  /املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

 ص.  250م، 
 

 - موسى معريش.  /مقاربة فلسفية جديدة  :نشأته وتطوره التأسيسي  :نظام احلكم يف اإلسالم
 م. 2022هـ،  1443عّمان: دار األايم، 

 
 اإلسالم )عام(النظام السياسي يف 

 
االختصاصات األمنية لرئيس الدولة يف التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة مع النظم  

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.خالد وليد السويركي  /الدميقراطية املعاصرة والشريعة اإلسالمية
 م. )ماجستري(. 2020هـ،  1442

 
،  دار الوفاء  اإلسكندرية:  -.فضل هللا حممد سلطح  /ياإلسالم  يإرادة األمة يف الفكر السياس

 م. 2022هـ،  1443
 

دراسة مقارنة ابلنظم السياسية  األصول التارخيية والفلسفية ملبدأ الفصل بني السلطات:  
 1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -عادل عبدالشايف رشوان.املعاصرة واإلسالم السياسي/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ، 
 

 /انتهاء والية رئيس الدولة يف األنظمة الدستورية املعاصرة مقارنة ابلنظام اإلسالمي وآاثرها
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس،  -.حمروس عامر سالمة
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أمحد   /دراسة فقهية مقارنة  :تويل الوالايت العامة يف ا تمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية
 م.  2022هـ،  1443، دار املقتبس بريوت: -.عادل العازمي

 
املعاصرة الدولة اإلسالمية  السياسية يف ظل  انتصار منصور    /حقوق وواجبات األحزاب 

 ص. 236م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار الفكر العريب،  -عبداجلواد.
 

حممد بن عبدهللا لحق عن صحيفة املدينة النبوية/  الدولة ومفهومها يف الفقه اإلسالمي، وم
 م. 2022هـ،  1443]الرايض: دار احملدّ ث[،  -املرزوقي.

 
  الرابط: منظمة التجديد  -.الدين والدولة يف السياق اإلسالمي املعاصر: قضااي ومقارابت

 ص.  214م،  2019 هـ، 1440 منتدى الباحثني الشباب، :الطاليب
املنتدى   السابعأعمال  السعدي   الفكري  عبداملالك  جبامعة  املنظم  الطاليب  التجديد    ملنظمة 

 م. 2013ماي  10و  9 ،8بتطوان أايم 
 

أمحد السيد    / دراسة مقارنة ابلقانون   ضبط احلقوق واحلرايت العامة يف النظام اإلسالمي:
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -.القاضي

 
النظم    ستثنائية:ضماانت احلقوق واحلرايت العامة يف ظل الظروف اال دراسة مقارنة بني 

 1442بنها: جامعة بنها،    -حممود أمحد عبدالوهاب.الوضعية والفقه السياسي اإلسالمي/  
 م )دكتوراه(.  2021هـ، 
 

  / والقانون الوضعيمدى مشروعية املظاهرات واإلضراب عن العمل يف الشريعة اإلسالمية  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443بنها: جامعة بنها،  -.الصيادعصام حممد 
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عبدالرزاق حسن   /دراسة مقارنة بني سيد قطب وحممد ابقر الصدر  :مفهوم الدولة اإلسالمية
 م. 2022هـ،  1443، دار القارئبريوت:  -.املوسوي

 
التعبري واحملافظة على   العاماملواءمة بني حرية  بن سويف:    -.إمامعمـاد كسـاب    /النظام 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة بن سويف، 
 

،  دار الوفاء  اإلسكندرية:   -.السيد عبدالرمحن  /نظام احلكم اإلسالمي بني النظرية والتطبيق
 م. 2022هـ،  1443

 
القاهرة: املكتبة األزهرية    -حسن حممد شافعي. /نظرية الدولة واحلكم عند حممد رشيد رضا

 ص.  09م،  2022هـ،  1443للرتاث، 
 هـ. 1440جامعة حلوان،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
 السياسة الشرعية

 

 1318)ت    عبدهللا مجال الدين  /تعريب السياسة الشرعية يف حقوق الراعي وسعادة الرعية
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -.هـ(
 

 1182)ت    حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين  /احلراسة عن خمالفة املشروع من السياسة
م،    2019  هـ،  1440  الدار البيضاء: قطر الندى،  -قيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب.حت  ؛هـ(

 ص.  94
 

هـ،   1443، دار املقتبس  بريوت:   -هـ(.  1398)ت   اخلفيفحممد  علي    /السياسة الشرعية
 م.  2022
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هـ،   1442الرايض: آفاق املعرفة،    -العجالن.فهد بن صاحل    /حملرر يف السياسة الشرعيةا
 ص. 376م،  2021

 
 العالقات الدولية

 

، م  2021هـ،    1442مصر: املؤلف،    -بسيوين حممد اخلويل.اإلسالم/    العالقات الدولية يف 
 . جـ 2
 

الكوفة: جامعة الكوفة،   -.رمي داخل اجليزاينك  /اإلسالميةفقه املنظمات الدولية يف الشريعة 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441

 
 - مهدي الصويت.  /القانون الدويل اإلنساين يف املذهب املالكي: دراسة فقهية قانونية مقارنة

 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2022هـ،  1443الرابط: املؤلف، 
 

القانون الدويل القانوين للشركات متعددة اجلنسيات يف  دراسة  ليلية مقارنة يف :  املركز 
 1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.كرم عبدالرؤوف منصور  /سالميحكام الفقه اإلأضوء  

 م. )ماجستري(. 2022هـ، 
 
االحتالل اإلسرائيلي عن انتهاك حقوق دولة فلسطني يف استغالل ا ال اإلقليمي  ولية  ؤ مس 

عمر أمحد    /البحري: دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل والفقه اإلسالمي 
 م. )ماجستري(.  2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.الشاعر

 
واعد القانون الدويل للبيئة: دراسة  ليلية مقارنة يف  املسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك ق

 1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.محدأحممد إيهاب احلاج    /ضوء أحكام الفقه اإلسالمي
 م. )ماجستري(. 2022هـ، 
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القاهرة: دار السالم،    -حترير اندية حممود مصطفى.  / موسوعة العالقات الدولية يف اإلسالم
 ص(.  3456مج ) 8م،  2022هـ،  1443

 
إبراهيم عبدهللا    /دراسة شرعية لواقع اهلجرة العشوائية يف العصر احلديث  :اهلجرة وأحكامها

 م. 2022هـ،  1443تركيا: دار امللتقى،  -.2ط -سلقين.
 

 النظام املايل يف اإلسالم

 

؟: دار اليمامة،    -.2ط  - .محد يوسفأ  / القرايف يف كتابة الفروق مام  راء االقتصادية لإل اآل
 ص.  282م،  2022هـ،  1443

 
 1443بريوت: دار املقتبس،  - .عبدالعظيم أبو زيد /البناء املقاصدي لفقه املالية اإلسالمية

 م.  2022هـ، 
 

 م   2021هـ،    1442املغرب: املؤلف،    -.ننيثسانح بو   /دراسات مقارنة يف املالية اإلسالمية
 

اإلسالمية الشريعة  يف  العامة  النفقات  أمحد    /ضوابط  العزهيثم  جامعة    -.أبو  املنصورة: 
 م. )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة، 

 
تطبيقية/   أتصيلية  دراسة  املالية:  اهلندسة  العنزيفقه  مشوح  بن  دار    - .مرضي  الرايض: 

 م. 2022هـ،  1443احلضارة، 
 هـ. 1436جامعة القصيم،   - دكتوراهرسالة  :صلاأل
 

 1441،  مكناس: اجلمعية  -قتصاد اإلسالمي.لال  اجلمعية املغربية   / املالية اإلسالمية إبفريقيا
 ص.  378م،  2020هـ، 

 أعلم.ولعله عمل مجاعي، ويكون املنسق أو املقدم إدريس املانع. وهللا 
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املستجدات التشريعية يف الرقابة والتدقيق الشرعي وتطبيقاهتا املعاصرة يف املؤسسات املالية  

 م.  2022هـ،  1443الكويت: دار الظاهرية،  -حممد بن عبداهلادي الب ّدي. /اإلسالمية
 

 احلِّسبة )األمر ابلعروف والنهي عن املنكر(

 

  / من خالل شرحه للحديث الشريف  املنكر  ابملعروف والنهي عن  اإلمام النووي وفقه األمر
 ص.  60م،  2020 هـ، 1441سال،  -عبدالرمحن بن حممد بوكيلي.

 
مكسب أم  رهان  ابملعروف  نظري  بني   ،األمر  حبث  والغرب:  عبدالقادر    / الشرق  راحبي 

 ص.  242م،  2019هـ،  1440املؤلف،  : ، املغرب ركانب  -امليموين.
 

هـ،    1441فاس: منشورات مقارابت،    -حممد عمراين زريفي.  /تقييدان مغربيان يف احلِّسبة
 م.  2020

 
 ص.  54م،  2019 هـ، 1440مراكش: املؤلف،  -يوسف دكوك. /نظرات يف فقه احلسبة

 
 النظام اإلداري يف اإلسالم

 

املوظف العام يف النظام القانوين الفلسطيين: دراسة  ليلية  أثر الدعوى اجلزائية على أتديب  
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو الكاس أإمساعيل حممود    /مقارنة يف ضوء الشريعة اإلسالمية

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443
 

دراسة األحكام العامة الستقالة املوظف العام يف التشريع الفلسطيين والشريعة اإلسالمية:  
مقارنة حممد    / ليلية  اإلسالمية،    -.غاألاهشام  اجلامعة  م.    2019هـ،    1441غزة: 

 )ماجستري(. 
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دة:  وج  -عبداللطيف بن رحو.  /فقهية أتصيلية  اإلقامة والتجنس يف بالد الغرب: دراسة

 .ص 184م،  2020هـ،  1441، مكتبة يونس
 

واآلاثر   العام  املوظف  خدمة  إهناء  قرار  املدنية  إلغاء  اخلدمة  لقانون  وفقاً  عليه  املرتتبة 
حممد عدانن    /الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية والفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.لصيداويا
 

جار هللا  : دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الكوييت/  التدابري الشرعية لصالح املوظف العام
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -منصر العجمي.

 
الفلسطيين:   اإلداري  القضاء  اجتهاد  اإلدارية غري املشروعة يف ضوء  القرارات  تصحيح 

هـ،    1443اجلامعة اإلسالمية،  غزة:    -.بو رايلةأحممد حممود    /سالميدراسة مقارنة ابلفقه اإل
 م. )ماجستري(. 2022

 
اإل للقرارات  اجلزئي  اإلداري  :  داريةالتعديل  القضاء  اجتهاد  ضوء  يف  دراسة  ليلية 

غزة: اجلامعة    -.حسن عطا املدهون  /سالميالفلسطيين مقارنة ابلقانون املصري والفقه اإل
 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442اإلسالمية، 

 
برام عقود اخلدمات العامة يف التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة التنظيم القانوين إل 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.سامر وائل مصبح  /سالمييف ضوء النظم الوضعية والفقه اإل
 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443
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التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية  املوظف العسكري يف    التنظيم القانوين النتهاء خدمة
غزة:   -.سامر عبدالرؤوف العرعري  /مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اجلامعة اإلسالمية، 
 

ابلفقه حدود الوصاية اإلدارية على أعمال اهليئات احمللية الفلسطينية: دراسة  ليلية مقارنة  
العرقان  /اإلسالمي حممد  اإلسالمية،    -.عبدالرؤوف  اجلامعة  م.    2022هـ،    1443غزة: 

 )ماجستري(. 
 

يف   مقارنة  دراسة  ليلية  اإللكرتونية:  االعتداءات  من  اخلاصة  للحياة  التشريعية  احلماية 
اإلسالمي الفقه  وأحكام  القانونية  األنظمة  الوحيديإ   /ضوء  هاين  اجلامعة :  غزة  -.براهيم 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اإلسالمية، 
 

  أسامة حممد أبو   /اإلسالمي: دراسة مقارنةالفقه    محاية دور العبادة واملقدسات الدينية يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -الفتوح.

 
السرقة العلمية: دراسة  ليلية مقارنة  احلماية القانونية للمؤلفات اإللكرتونية والتقليدية من  
اإلسالمي الفقه  وأحكام  القانونية  األنظمة  ضوء  التلباين  /يف  عودة  اجلامعة   -.لبىن  غزة: 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اإلسالمية، 
 

خليفه أمري    /: دراسة مقارنةيسالمالفقه اإل  ضماانت املوظف العام أمام جهات التحقيق يف 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -إبراهيم.

 
: دراسة مقارنة بني القانون والفقه جمال الضبط اإلداري  مدى أتثري السلطة التقديرية يف 

خليل.اإلسالمي/   حممود  مشس،    -مصطفى  عني  جامعة  م   2022هـ،    1443القاهرة: 
 )دكتوراه(. 
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عن   العام  للموظف  القانونية  األ إاملسؤولية  الفلسطيين  فشاء  التشريع  يف  الوظيفية  سرار 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.وائل حممد قشطة  /دراسة  ليلية مقارنة  :سالميةوالشريعة اإل
 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443

 
وزارة  مدونة الشؤون القانونية،    /النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلشؤون اإلسالمية

 م.  2020هـ،  1442الرابط: الوزارة،  -.األوقاف والشؤون اإلسالمية
 

 النظام القضائي يف اإلسالم )عام(

 

أفنان بنت منصور    /دراسة فقهية مقارنة:  رئيس حماكم القصيم  أقضية الشيخ صاحل اخلريصي
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار العقيدة،  -.اجلوفان
 .م 2021هـ،  1442جامعة القصيم،  -رسالة ماجستري  :األصل

 
  474ختريج الفروع على األصول من خالل مصنَفي املنتقى واإلشارة لإلمام الباجي )ت 

الوادي، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر،   -.مولدي بكريهـ(: مناذج من كتاب األقضية/  
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443

 هكذا رمبا يف موضوعات أخرى( )و 
 

دراسة  ليلية مقارنة ابلفقه  :  التنظيم القانوين النتهاء خدمة القضاة وفق التشريع الفلسطيين
هربيد  /اإلسالمي أبو  عاطف  اإلسالمية،    - .بالل  اجلامعة  م.   2021هـ،    1442غزة: 

 )ماجستري(. 
 

الرايض:    -فهد بن عبدهللا آل طالب.  /جامع الفوائد القضائية على ترتيب سور القرآن وآايته
 ص.  320، م 2021هـ،  1442اجلمعية العلمية القضائية السعودية، 
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سلطة قاضي اإللغاء يف توجيه أوامر لإلدارة يف التشريع الفلسطيين: دراسة  ليلية مقارنة 
غزة: اجلامعة   -هديل وائل أبو مرعي.  /يف ضوء األنظمة القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اإلسالمية، 
 

املنصورة:   -عمرو عبدالرافع حممد. دراسة فقهية مقارنة/ سلطة ويل األمر يف تنظيم القضاء:
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة املنصورة، 

 
هـ(؛    1166)ت    الورزازي   رعيحممد بن حممد الد  / يف القضاء والتوثيق  شرح المية الزقاق 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد بن حممد أيت دخيل، صالح الدين بن حممد بوفال.حتقيق  
 )أصله رسالة جامعية(.  ص. 392م،  2022هـ،  1443

 
أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا بن راشد القفصي املالكي الفائق يف معرفة األحكام والواثئق/  

 هـ(. 736)ت 
 م، ... 2022هـ،  1443جامعة وهران، حتقيقه يف 

 
مع   ،القضاء واإلثبات يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين: دراسة فقهية وقانونية مقارنة

احلديثة العلمية  اإلثبات  بوسائل  أمح  /التعريف  العمري.مثبل  الربهان،    -د  دار  ]صنعاء[: 
 ص.  434م،  2021هـ،  1442

 
الفقهية   القواعد  األ جمموعة  تسبيب  يف  احملاكم  املطبقة  عن  الصادرة  القضائية  حكام 

 1443الرايض: دار اإلجادة،    -.األمنيبنت حممد  نعيمة    ،الشريفبن حسن  حيىي    /ةالسعودي
 م.  2022هـ، 

 . قاعدة فقهية 100 األول:اجلزء 
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وفق   العديل  التوثيق  يف  القضاءأاملعني  وعمل  القانون  ومقتضيات  الفقه  حلسن    /حكام 
 م. 2021هـ،  1442الدار البيضاء: املؤلف،  -.اكدرو

 
 الدعوى من البدء إىل إمتام األحكام   منهاج الناشئني من القضاة واحلكام يف كيفية إجراء 

أتليف بدر الدين    /: دراسة مصطلحية مصدرية(هـ  1365)ت  الصنهاجي    أليب الشتاء
 ص.   49م،  2019هـ،  1440املغرب،  -احلميدي، الزييت بدر الدين.

 
القضاء  الفلسطيين يف ضوء تعديالته على قانون  العسكري  القضاء  نطاق اختصاصات 

نضال   /: دراسة نقدية  ليلية مقارنة يف الفقه اإلسالميم  2008لعام    4العسكري رقم  
 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أبو يوسف. يوسف

 
عبدالرمحن بن حممد اللمطي السجلماسي   /الدر املكنون يف ترتيب تبصرة ابن فرحون   نظم 

 1443الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -هـ(؛ حتقيق حممد صغريي الف ياليل. 1200)ت 
 مج. 3م،  2022هـ، 

 (تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج اإلحكام)يعن 
 

 موضوعات يف القضاء
الدين حسني   عز  /دراسة مقارنة   قيق العدالة:  ثره يف أو   يسالمالفقه اإل  لقرائن يف ثبات اباإل

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.بوبكر
 

القضاء/   يف  ابألخالق  املتعلقة  الفقهية  اخلليفي.األحكام  حممد  بن  دار    -وليد  الرايض: 
 م. 2022هـ،  1443احلضارة، 
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أحكام جملس االستئناف الشرعي األعلى وقرارات حمكمة النقض يف قواعد الرتجيح بني  
اجلديدةدار  البيضاء:    الدار  -بلعكيد.  حممد  /البينات م،   2020هـ،    1441،  النجاح 

 .ص543
 

أوان عبدهللا   / دراسة  ليلية مقارنة يف اإلثبات القضائي  :اإلطار الشرعي والقانوين لولد الزان
 م.  2022هـ،  1443، الدار العاملية للنشر القاهرة: -.الفيضي

 
نظمة لغاء بغري حكم فاصل يف موضوعها دراسة  ليلية مقارنة يف ضوء األانتهاء دعوى اإل 

 2021هـ،    1442اجلامعة اإلسالمية،  غزة:    -.حممود زكراي النجار   / سالميالقانونية والفقه اإل
 م. )ماجستري(. 

 
 / ي: دراسة مقارنةسالمالفقه اإل  واآلاثر املرتتبة عليه ووسائل عالجها يف   يالتقاض  البطء يف 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،   -.أمحد عبدالسالم السيد
 

والقانون   اإلسالمي  الفقه  عبدالعزيز  /الكوييتالتحكيم يف  بنها: جامعة   -.اهلاجري  خالد 
 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442بنها، 

 
عبدالفتاح عبدالعزيز ي: دراسة مقارنة/  والقانون الوضع  يسالمالفقه اإل  يف   لكرتوين التوثيق اإل
 )دكتوراه(.  ص 299، م 2022هـ،  1443طنطا: جامعة طنطا،  -العوضي.

 
 /ي: دراسة مقارنةالفقه اإلسالم  اإلثبات يف   والبصمة الوراثية يف حجية بصمات األصابع  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.أنسأمحد حممود 
 

حممد    /: دراسة مقارنةحجية البصمة الوراثية يف اإلثبات يف القانون املدين والفقه اإلسالمي
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1443بن سويف: جامعة بن سويف،  -عبدالتواب أمحد.
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دار أصول    القاهرة:  -.حممد أمني عبدالرزاق ابرودي   /دراسة فقهية مقارنة  :حكومة العدل

 م. 2022هـ،  1443، للنشر
 

 /اإلسالمي: دراسة مقارنةواحلكم يف الفقه    ىالدعو   ىاحليل يف جمال التقاضي وأثرها عل
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  - محد.أعبدالعزيز  ىمصطف

 
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي   :دور الصلح كوسيلة من وسائل حل النزاع بني اخلصوم

القضائي واالجتهاد  الوضعي  الدرقاوي  /والقانون  املؤلف،    -.عبدهللا  هـ،   1441املغرب: 
 م.  2020

 
 /اإلسالميةيف التشريع العراقي والشريعة    بتدائياملتهم أثناء مرحلة التحقيق االضماانت  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1442القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد جاسم محيد.
 

الشرعي التوثيق  بن حممد سعد احلجيلي.  /علم  الصميعي،    -.2ط  -عبدهللا  دار  الرايض: 
 م. 2021هـ،  1443

 
يف القرائن   وأثرها  املعاصرة  والقانون    ثبات:اإل  املادية  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  دراسة 
 (. دكتوراه م ) 2020هـ،  1442، عني مشس: جامعة القاهرة -شيماء جابر موسى. املدين/

 
حممد بن بن    سري الّدين أبو الربكات عبدالربّ   / الكالم يف تنفيذ ما ثبت ابلشهادة على اخلط

 .خالد بن عبدهللا الشمراينهـ(؛ حتقيق   921)ت  احلنفيالشَّحنة 
م(    2021هـ،    1442)  3ق  47ع  13مج  جامعة تكريت ،  آداب الفراهيدي  نشر يف جملة

 . 419-371 ص
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لت القانوين  الفلسطيينأالنظام  التشريع  يف  احملامني  ضوء :  ديب  يف  مقارنة  دراسة  ليلية 
  2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عبدهللا سليم احلاج سالمة  /سالميةالشريعة اإل

 م. )ماجستري(. 
 

الرابط: دار القلم،   - ، نور الدين الباد.عدانن مهنديس  /اليمني القضائية وتفاصيلها الشرعية
 م. 2021هـ،  1442

 
 النظام االجتماعي يف اإلسالم

 

القاهرة: دار    - شوقي عالم.  /اإلفتاء املصريةقضااي وأحكام املسنني من واقع فتاوى دار  
 ص.  175م،  2021هـ،  1442اإلفتاء، 

 
 حقوق اإلنسان

 

 /حق املواطن يف اخلصوصية بني اإلطالق والتقييد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443بن سويف: جامعة بن سويف،  -أمحد رجب صميدة.

 
الدولية:حقوق   البحرين واالتفاقيات  الدستوري ململكة  النظام  إطار  دراسة   اإلنسان يف 

القاهرة: جامعة    -.سامل  أمحد مبارك  /مقارنة مع النظام الدستوري املصري والفقه اإلسالمي
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1441عني مشس، 

 
صربي  م: دراسة مقارنة/    2014احلقوق الشخصيـة لألفراد يف الفقه اإلسالمي ودستـور  

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442، بنها: جامعة بنها  -طه أبو دنيا.
 

 / دراسة مقارنة  :يوالفقه اإلسالم  القانون املدين  احلماية املدنية حلقوق ضحااي اجلرمية يف 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443طنطا: جامعة طنطا،   -أبو عيطة.حسام حممد 
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يف ا اإل  لعدالة  مقارنةسالميةالشريعة  دراسة  سعد.  /:  مصطفى  املنصورة،    -حممود  جامعة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

سحر جابر    /: دراسة ترخيية مقارنةسالميةاحلضارة املصرية والشريعة اإل  مبدأ املساواة يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -.يعل 
 

دراسة مقاصدية    :املعايري اإلنسانية بني الشريعة اإلسالمية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
هـ،   1443كويسنجق، كردستان العراق: جامعة كوية،    -.يیعلي حممد هريو   /فقهية مقارنة

 م )ماجستري(. 2022
 

 الفقهية )الفقه املقارن( املذاهب 
 

 املذاهب الفقهية )عام(
 )يشمل فقه الصحابة رضي هللا عنهم( 

 
يف مصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبدالرزاق    اآلراء الفقهية حلذيفة بن اليمان رضي هللا عنه

 287م،    2022هـ،    1443الفيوم: جامعة الفيوم،    -حكيمة فتحي حممد.  /يف العبادات
 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 

 
عبدهللا بن  اآلراء الفقهية لإلمام ابن ماجه رمحه هللا من خالل كتابه السنن: مجًعا ودراسة/  

 م.  2022هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -صاحل العبيد.
 
يوسـف بن سـليمان   /دراسـة  ليلية :هيةتسـاع املذاهب األربعة أو ضـيقها يف األبواب الفقا

 م )دكتوراه(. 2022هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.العودة
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عبدهللا    /(: دراسة مقارنةهـ  1410ت  ) االجتهادات الفقهية للشيخ حسنني حممد خملوف  

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

اإل األربعةأقضية  املذاهب  يف  وأثرها  علي  فالل.  /مام  طه  الصحابة،    -حممد  دار  طنطا: 
 ص.  696م،  2021هـ،  1442

 
أقوال األئمة األربع على مسائل زاد املستقنع وابن تيمية وابن عثيمني رمحهم هللا تعاىل  

الغامدي.  /مجيًعا رافع  إبراهيم  وترتيب  مسلم،    -مجع  اإلمام  دار  املنورة:  هـ،   1443املدينة 
 م.  2022

 
خالد  : دراسة فقهية مقارنة/  التعارض الظاهري للنص الشرعي وأثره يف اختالف الفقهاء

 ص. )ماجستري(.  282م،  2021هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -علوش العجمي.
 

 - سعودي عبدهللا إمساعيل.  /تعقبات العيين الفقهية على ابن بطال يف شرح صحيح البخاري
 م. )ماجستري(. 2019هـ،  1440معة املنيا، املنيا: جا

 
  / هـ(  521)ت  االنصاف للبطليوسي    دور االشرتاك يف اخلالف الفقهي من خالل كتاب

 ص.  200م،  2019هـ،  1440وجدة: املؤلف،  -حممد مخسي.
 

هـ(؛ حتقيق زايد    957حممد بن حممد بن بالل العين )ت    /احلنفية  رسالة يف ترجيح مذهب
 م. 2022هـ،  1443كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -طامي العبيدي.

 
 552عالء الدين حممد بن عبداحلميد األمسندي )ت  طريقة اخلالف يف الفقه بني األسالف/  

 م؟ 2022هـ،    1443القاهرة: يطلب من دار اإلمام الرازي،    -حممد زكي عبدالرب.  هـ(؛ حتقيق
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األربعة  الفقهية  املذاهب  إىل  املقارن: مدخل  اإلسالمي.  /الفقه  املنتدى  الشارقة:    -تنظيم 

 ص.  250م،  2021هـ،  1442املنتدى، 
 )أصله ندوة عقدت يف الشارقة( 

 
كربالء: جامعة    -.حيىي الطريف  مها  /صيليةالقواعد املنهجية لدراسة الفقه املقارن: دراسة أت

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442كربالء، 
 

أبو علي احلسن بن احلارث   /خمتصر السهيلي يف اخلالف بني أيب حنيفة والشافعي رمحهم هللا 
 1443إستانبول: دار السمان،    -.حتقيق انيف بن انفع العمريهـ(؛    400)ت    احلبويب احلنفي

 مج. 2م،  2022هـ، 
 

 / املسائل الفقهية اليت خالف فيها السيد سابق معتمد املذاهب األربعة يف كتابه فقه السنة
م. )أصله رسالة    2022هـ،    1443بريوت: مؤسسة الضحى للنشر ،    -.حسننزار  أشرف  

 دكتوراه(. 
 

راقية: دراسة استقرائية  ليلية لنقد اإلمام موقف اإلمام الشافعي من املدرسة الفقهية الع
وفروعهم العراقيني  الشثري.  / الشافعي ألصول  بن سعد  امللك   -مشاري  جامعة  الرايض: 

 م )حبث مكمل للدكتوراه(. 2022هـ،  1443سعود، 
 

 الفقه احلنفي:
 

 الكتب القدمية
إف  /ختياراتالا بن  سبيت    وحتقيقدراسة  (؛  هـ  937ت  )الربسوي  زاده  طون  الحممد  أمحد 

 . التميمي
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  .ة والتحليلدَّ ق واخللع والع  الاملسائل املتعلقة ابلطحتقيق 
 . 851-813 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
)  أليب  /األصل الشيباين  احلسن  بن  حممد  حمم  ؛هـ(  189  ت عبدهللا    - .بوينوكالن  دحتقيق 
 م.  2022هـ،  1443دار ابن حزم،  بريوت:

 
هـ(؛ بعناية    970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت  البحر الرائق شرح كنز الدقائق/  

م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    - زكراي عمريات، تسليم الدين اهلندي.
 مج.9

 هـ(   1252أمني بن عابدين )ت  ومعه احلواشي املسماة منحة اخلالق على البحر الرائق/ حممد  
 

احملتار رد  على  املمتار  )ت    /َجدُّ  خان  رضا  علي    1340أمحد  يونس  حممد  حتقيق  هـ(؛ 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -العطّاري، حممد كاشف سليم العطّاري، عقيل أمحد العطّاري.

 مج. 7م،  2022هـ،  1443
 

النخعي احلنفي )ت  اخلصال/   القاسم علي بن حممد بن كاس  هـ(؛ حتقيق عيد   324أليب 
 م. 2022هـ،  1443إستانبول: دار السمان،  -عبدهللا الصيفي.

 
عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت    /الدر املختار يف شرح تنوير األبصار للتمرتشي

 مج.  4م،  2022هـ،  1443تركيا: دار السراج،  -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 1088
 

امللتقى املنتقى يف شرح  )ت    /الدر  احلصكفي  علي  بن  الدين حممد   - هـ(.  1088عالء 
 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار املنهاج القومي،  

 وحباشيته: الدر املستقى على الدر املنتقى/ سراج الدين عمر قباوة. 
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هـ(؛    885ال خسرو )ت  حممد بن فرامرز، الشهري مب   /شرح غرر األحكاميف  درر احلكام  
هـ،  1443إستانبول: املركز،   -حتقيق اللجنة العلمية يف مركز حرف للبحث والتطوير العلمي.

 مج. 3م،  2022
 

هـ(؛ حتقيق   855)ت    العين  بدر الدين حممود بن أمحد  /شرح كنز الدقائقيف  رمز احلقائق  
 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار املنهاج القومي،   -سراج الدين عمر قباوة.

 مسى احملقق حواشيه: نور احلدائق على رمز احلقائق. 
 
أليب املعايل هباء الدين حممد بن أمحد  يف الفقه احلنفي/    شرح خمتصر القدوري  :اد الفقهاءز 

 هـ، 1443تونس: دار املالكية،    -أمحد حممود أبو ضيف.  هـ(؛ حتقيق 591اإلسبيجايب )ت  
 مج.  3م،  2022

 
اخلطاب بن أيب   /البن مودود املوصلي  وهو شرح ابلقول على منت املختار:  شرح املختار

كركوك: مكتبة    -هـ(؛ حتقيق عبداحملسن طه العبادي. 730القاسم القره حصاري احلنفي )ت 
 مج. 2م،  2022هـ،  1443أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
حسن بن منصور األوزجندي، املشهور بقاضيخان    /اهلدايةعمدة املفيت، أو النقاية يف علم  

 م.  2022هـ،  1443عّمان: مكتبة الغامن،  -هـ(؛ حتقيق حسام حسني احلمد. 592)ت 
املشهدي   عبدالواحد  للشيخ  النقاية  شرح  االختيارات  من  منتقاة  وتقييدات  تعليقات  معه 

 الكواتهيه. 
 فتاوى قاضي خان. وهو عبارة عن فتاوى منتقاة على األغلب من 

 
الصغرى )ت    /الفتاوى  اخلاصي  أمحد  بن  يوسف  الدين  عبداخلالق    620جنم  حتقيق  هـ(؛ 

 م. 2022هـ،  1443إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية،  -أويغور.
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)ت   البخاري  مازه  بن  عبدالعزيز  بن  عمر  الدين  حسام  الشهيد  للصدر  هـ(،    536أصله 
 قام برتتيبه.  واخلاصي

 
اللكنوي املسائل  ، فتاوى  متفرقات  جبمع  والسائل  املفيت  نفع  عبداحلي    /املسماة  حممد 

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(. 1304اللكنوي )ت 
 

هـ(؛ حتقيق    556)ت    أيب القاسم حممد بن يوسف السمرقنديناصر الدين  ل  / الفقه النافع
  م. 2022هـ؟،  1443]األحساء: احملقق[،  -رائد بن عبدهللا املال.

 
َذ ابلقياس وتُرَِّك االستحسان دراسة  ؛  هـ(  446  أمحد بن حممد الناطفي احلنفي )ت   /فيما ُأخِّ

 م. 2022هـ،  1443املوصل: دار وأشرقت،  -.ملعمارياوحتقيق أمحد مرعي 
 

عبدهللا  يف الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان/    الطلبقالئد الذهب بشرح وسيلة  
املال احلنفي األحسائي )ت   املال احلنفي.  1309بن أيب بكر   -هـ(؛ حتقيق حيىي بن حممد 

 م. 2022هـ،  1443عّمان: دار الفتح، 
 

  البشرى، كراتشي: دار    -.هـ(  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت    /كنز الدقائق
  .م 2020 حنو هـ، 1441 حنو

هـ( ملتقطًا من الشروح واحلواشي   1312مع احلاشية/ أمحد أحسن الصديقي النانوتوي )ت  
 املعتمدة الفقهية. 

 
ما ال يسع املكلف جهله، املسمى وسيلة الطلب يف الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة 

هـ(؛ بعناية حممد بن حممود   1270)ت    أليب بكر بن حممد املال األحسائي احلنفي  /النعمان
 م. 2022هـ؟،  1443عّمان: مكتبة الغامن،  -الشربين.
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العدلية األحكام  أق كوندوز.  / جملة  أمحد  وتقدمي  مركز    -إعداد  ]إستانبول[:  إسالمبول 
 م.  2022هـ،  1443الدراسات العثمانية، 

 النص األصلي املصحح.
 مع مقدمة مفصلة حول اجمللة وميزاهتا. 

 مضابط كتب اجمللة مع الواثئق.
املواد املعدلة وامللغاة، مع مذكراهتا اإليضاحية للجنة تعديالت اجمللة، مقارنة مع املواد األخرى 

 من اجمللة.
 وحتتوي على اإلضافات الشرعية جلمعية اجمللة.

 الشرعية.وإضافات علي حيدر: الكتاب السابع عشر يف القرض، مع املقدمة يف املعاملة 
 

  827مشس الدين حممد بن عبدهللا الدّ يري املقدسي )ت    / املسائل الشريفة يف أدلة أيب حنيفة
 م. 2022هـ،  1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،  -هـ(؛ حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي.

  
 ؛هـ(  1081 )ت الرملي احلنفيبن أمحد خري الدين  /مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق

 .دراسة وحتقيق مصلح حسن علي، حممد نبهان إبراهيم
 . من بداية كتاب الصالة إىل ابب األذانالتحقيق 
يف   اإلسالميةنشر  للعلوم  األنبار  جامعة  ص  2021هـ،    1443)  50ع  12مج  جملة    م( 

124-198 . 
 

هـ(؛ حتقيق لؤي    596عمر بن حممد األنصاري )ت    /املنهاج يف فقه مذهب األئمة احلنفية
هـ،   1443كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -د اجلبوري، عماد منهل اجلبوري.عوا

 مج. 2م،  2022
 

 
هـ(؛   637)ت  لتاج الشريعة عمر بن أمحد بن عبيدهللا احملبويب    /هناية الكفاية يف دراية اهلداية

 دراسة وحتقيق جابر حممد جابر. 
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 .الشرب  ابب حدّ حتقيق 
 م(  2021هـ،  1443) 28ع  3، اجلامعة العراقية مجسالميةالعلوم اإلجملة نشر يف 

 
هـ(؛ حتقيق    1031حممد بن أمحد نشاجني زاده )ت  نور العني يف إصالح جامع الفصوَلني/  

 مج.  3م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد عوض النمري.
 ( )جامع الفصول البن قاضي مساونّة، يف الفقه احلنفي

 
 -هـ(.  593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت    /شرح بداية املبتدييف  اهلداية  

 مج. 4م؟،  2021هـ،  1442ى، كراتشي: دار البشر   -.مراجعة، 2ط
 مع حاشية العالمة عبداحلي اللكنوي. 

 وبذيله: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية/ ابن حجر العسقالين.
 أجوبة للحنفية.وتعليقات حتتوي على 

 مع تعليقات أيب لبابة شاه منصور.
 

 الكتب احلديثة 
القاهرة:   -سيد عبدهللا حسني.  /: سؤال وجواباألجوبة اخلفيفة يف مذهب اإلمام أيب حنيفة  

   ص. 445م،  2021هـ،  1442املكتبة األزهرية للرتاث، 
 

 هـ( يف كتابه التجريد. 428ختريج الفروع على األصول عند العالمة القدوري )ت 
 م، ... 2022هـ،  1443مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
تقييمية مقاصدية  فقهية  دراسة  العدلية:  األحكام  مازاك.  /التعديالت على جملة    - برهان 

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1442الدوحة: جامعة قطر، 
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هـ(: دراسة أصولية فقهية مقارنة/   1252)ت  حاشية ابن عابدين    ضوابط الرتجيح يف 
  ص. )ماجستري(. 324م،  2021هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -يونس أمحد صاحل.

 
 -اجمللس األعلى للشؤون الدينية؛ تنسيق يونس يوكسل؛ ترمجة مصطفى بولند داداش.  /الفتاوى

 ص. 597م،  2021هـ،  1442أنقرة: رائسة الشؤون الدينية، 
 

 النظائر الفقهية عند احلنفية.
 م، ...  2022هـ،  1443مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى، 

 
 الفقه املالكي:

 
 الكتب القدمية
الق التميمي، املعروف اببن ورد )ت  أجوبة أيب  هـ(/    540اسم أمحد بن حممد بن عمر 

العمراين. بدر  بوخبزة،  حممد  الذخائر،    -حتقيق  دار  العمرية:  املكتبة  هـ،   1443القاهرة: 
 م.2022

 ومعه جوابه على كتاب أمري املسلمني علي بن يوسف بن اتشفني إىل املشاو رين بغرانطة. 
 )وهي فتاوى متنوعة( 

 
)ت    أجوبة الَقْوري  عبدهللا  أيب  اليزيد  هـ(/    872اإلمام  بن  عمر  وحتقيق  ومجع  تقدمي 

 م.  2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -العبدالوي.
 

املكناسي    يب عبدهللا حممد بن أمحد بن غازيأل  /إسعاف السائل يف  رير املقاتل والدالئل
   م. 2020هـ،    1441،  سال: مطبعة األخوين  -؛ حتقيق حممد بن عبدهللا دامي.هـ(  919)ت  
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أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير امللقب مبالك   /أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك
ليماسول: اجلفان واجلايب للطباعة   -هـ(؛ بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب.  1201الصغري )ت  

 م. 2022هـ،  1443وت: دار ابن حزم، والنشر؛ بري 
 

حممد بن يوسف العبدوسي،  التاج واإلكليل شرح خمتصر الشيخ خليل يف الفقه املالكي/  
نواكشوط:   -.محد احلاج اليعقويبأاليدايل بن  هـ(؛ ]ابعتناء[    897املعروف اببن املّواق )ت  

 مج. 4م،  2022هـ،  1443دار الرضوان، 
 

عّمان:    -هـ(؛ حتقيق حممد علي احمليميد.  676حيىي بن شرف النووي )ت    /التحقيق يف الفقه
 م.  2022هـ،   1443دار الفاروق، 

 ويف مقدمته سرية اإلمام النووي/ ملؤلف جمهول. 
 

عبداملنعم   ؛ حتقيق(ـه  1120اوين )ت  علي بركة التط  /تقييد حول أسئلة وأجوبة يف الفقه وغريه
 ص.   126م،  2020هـ،  1441: احملقق،  تطوان -املساوي.

 
التنبيهات املستنبطة على كتاب املدونة واملختلطة وتفسري مهمالهتا وشرح غريب كلماهتا  

للقاضي عياض بن موسى وبيان اختالف رواايهتا وإصالح الغلط الواقع يف بعض روايتها/  
  1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -. حامد عبدهللا احملالويهـ(؛ حتقيق    544اليحصيب )ت  

 ص(.  1416مج ) 2جـ يف  4م،  2022هـ، 
 

األدلة  بذكر  مقروانً  املالكي  الفقه  يف  العزية  املقدمة  بشرح  املضية  بن  صاحل    /اجلواهر 
 -طاوي.هـ(؛ حتقيق أمحد مصطفى الطه  1344)ت بعد    اآليب األزهري املالكيعبدالسميع  

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم، 
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الشيخ أيب حممد    ، وهي رسالةمالك بن أنس  الرسالة الفقهية على مذهب إمام دار اهلجرة
اعتىن هبا ووقف على تصحيحها وتنقيحها أمحد  هـ(/    386عبدهللا بن أيب زيد القريواين )ت  

 ص.   151م،  2019، هـ 1440، نواكشوط: دار املذهب -بن عبدالكرمي جنيب.
 

 هـ(. 1343أمحد بن اخلياط الزَُّكاري )ت  /رسالة يف ذكر مشاهري كتب املالكية

 يليها له: مسائل فقهية ذكرها الشيخ خليل يف غري مظاهنا. 
القاهرة: الدار العمرية:    -نشرات ضمن: نفائس من الرتاث/ مجع وحتقيق وتعليق بدر العمراين.

 م.  2022هـ،  1443دار الذخائر، 
 

الداينة... أمور  إىل علم من واجب  املدخل  زيد    /الرسالة: يف  أيب  بن  أليب حممد عبدهللا 
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت: دار    -ليامني بن قدور.حتقيق  هـ(؛    386القريواين )ت  

 م.  2022هـ،  1443ابن حزم، 
 

هاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي  القاضي عبدالو   / شرح الرسالة البن أيب زيد القريواين
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية    -.ليامني بن قدور  إشراف  ؛جمموعة من احملققنيهـ(؛ حتقيق    422)ت  

 مج. 12م،  2022هـ،  1443للرتاث: دار احملسن؛ بريوت: دار ابن حزم، 
 

خليل خمتصر  على  الكبري  الزرقاين  فجلة    /شرح  بن  حممد  بن  )ت  أمحد  املالكي  الزرقاين 
 هـ(. 319

 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

 هـ( على خمتصر خليل. 1212شرح حممد بن حممد العامل الزجلوي التوات )ت  
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أمحد دراية أبدرار، اجلزائر،  

 
 .هـ( 1175ت عبدهللا حممد بن عبدالصادق الفرجي الدكايل )أليب  / شرح خمتصر خليل
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 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة ابن طفيل، 
 

أمحد بن علي بن    /شرح مداوي غرر الفتاوي على مذهب مالك بن أنس رضي هللا عنه
بريوت: دار ابن حزم،    -.حممد بن أمحد زاروق  ؛ حتقيقهـ(  1285  ت مشرف األحسائي )

 م.  2022هـ، 1443
 

الفتاوى البِّْشرية: فتاوى اإلمام األكرب وشيخ األزهر شيخ املالكية مبصر العالمة الشيخ  
 -هـ[/ عن هبا وعلق عليها حسن الشافعي، حممد سليم العوا.  1335]ت    سليم البشري 

 م؟  2022هـ،  1443]القاهرة[: مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 
 

الفعل املربور والسعي املشكور فيما َوصل إليه أو َ صَّل لديه من نوازل القاضي أيب عمر  
هـ(؛   750أليب بكر حممد بن عبيدهللا بن منصور القيسي اإلشبيلي املالكي )ت    /بن منصور

 م. 2022هـ،  1443الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -حتقيق نور الدين شوبد.
 

حتقيق حممد    هـ(؛   1088)ت    البهويت احلنبلي  بن أمحد   حممد   /ال أدري  :كقول اإلمام مال
 ص.  66م،  2020هـ،  1441 أكادير : دار العرفان، -حيىي. أبو
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق    1232األمري الكبري )ت    حممد بن حممد السنباوي  /جمموع األمري وشرحه
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: مكتبة املشارق،  -وشرح محدي عبداملنعم شليب.

 )ويسمى خمتصر األمري، يف الفقه املالكي( 
 

 م؟.  2022هـ،  1443؟: دار البينة،  -.جمموعة متون الفقه املالكي
 ر، املقدمة العزّية. : خمتصر األخضري، منت العشماوية، منت ابن عاش1مج
 



128 
 

املرفوعة إىل خرب فاس وتلمسان  بن غازي أل  /املسائل احلسان  بن أمحد  يب عبدهللا حممد 
 .ص118م،    2020  هـ،  1441احملقق،  فاس:    -؛ حتقيق حممد دامي.هـ(  919)ت    املكناسي

 )ولعله: َحربم فاس. ووضع يف النوازل الفقهية على مذهب مالك ظنًّا(
 

الفاسي )ت    / الكالم والفقهمسائل يف   املنجور  العباس أمحد علي  هـ(؛ حتقيق   995أليب 
مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات   إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:   -عبداملوىل أَُمورَاق.

 م. 2022هـ،  1443، )مفاد(
 
فتاوى  ا املغرب عن  املعرب واجلامع  العباس   /إفريقية واألندلس واملغربأهل  ملعيار  أليب 

 .هـ( 914أمحد بن حيىي الونشريسي )ت 
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه، أو بعضه، يف جامعة ابن طفيل ابلقنيطرة، 

 
الفقهية:   وآراؤه  هـ[  972]ت  نوازل أمحد بن أمحد بن أمحد أيب القاسم الُغربيين املالكي  

هـ،   1440املنيا: جامعة املنيا،    -حممد سعد عامر.  /دراسة فقهية يف ضوء املنهج املقارن
 م. )ماجستري(. 2019

 
)ت أليب حممد عبدالسالم بن عبدالغالب املصرايت    /الوجيز القريب على الطالب النجيب

للدراسات    ب املصرايتابن عبدالغالليبيا: مركز اإلمام    -هـ/ حتقيق خالد محزة أبو فارس.  646
 مج. 2م،  2022هـ،  1443واألحباث، 

 )فقه مالكي(
 

 الكتب احلديثة 
محيد    /دراسة فقهية لرد هتمة متزيق املذهب عنه:  مام املفرتى عليهأبو احلسن اللخمي اإل

 ص.   136م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -رمضان الصغري.
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خدجية  ا/   وتعليقً ا وأتصياًل ستنباطات الفقهية من السرية النبوية عند السادة املالكية: مجعً اال
 ص.  489م،  2022هـ،  1443عّمان: دار النور املبني،  -مربوك.

 
فاس،    -عبدالقادر بوشلخة.  /اإلسالمي  أسس املذهب املالكي ومراحل دخوله إىل الغرب

 ص.  134م،  2020هـ،  1441
 

،  حملمديةا  -احلسني بن أمحد الدرعي مفراح.  /الطالب السالك إبسناد مذهب مالكإسعاف  
 ص.    89م،  2020هـ،  1441، : املتقي برينرتاملغرب 

 
نظم    / الفقه على مذهب إمام دار اهلجرة النبوية  إفادة العبقري بنظم خمتصر األخضري يف 

، واإلعالم والنشر  للثقافة  الدار البيضاء: مؤسسة قطر الندى  -حمنض الشنقيطي.  احلسني بن
 ص.   30م،  2019، هـ 1440

 
  هـ،  1441 الرابط: حركة التوحيد واإلصالح،  -أمحد كايف.  /اإلمام مالك واملذهب املالكي

 ص.  177م،  2020
 

هـ،    1443؟،    -حممد بن عبدهللا املغراوي.  / فة األبرار يف اجلمع بني التمهيد واالستذكار 
 مج. 15م،  2022

 
ابن عاشر/   لفهم منظومة  املؤلف،    -.الشطيب  نبيلالتيسري  م،   2020هـ،    1441فاس: 

   .ص 239
 عقيدة وفقه مالكي وتصوف. 

 
  2020هـ،    1441املغرب: املؤلف،    -.رشيد كرموت   /اجلامع املبني ملعاين وأدلة املرشد املعني

 ص.  191م، 
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 الطهارة والصالة. اجلزء األول: 
 ، البن عاشر( )املرشد املعني على الضروري من علوم الدين

 
دراسة  ليلية ا بن حممد تج:  للشيخ محودة  التونسية  ا لة  على شرح  الفقهية  جلواهر 

  2021تونس: جممع األطرش لنشر وتوزيع الكتاب املختص،    -.قامسي  رابح بن بومجعة  /نقدية
 ص.  87م، 
 

مجع وترتيب أمحد بن   /الفقيه الصوايب إدريس   خري أنيس وأفضل جليس يف فتاوى وترمجة
 ص.  157م،  2020هـ،  1441، كاديرأ -إدريس الصوايب.

 
عمر    /س اهلجريدراسات يف عناية الليبيني ابلفقه املالكي ومصادره إىل أوائل القرن الساد 

 م.  2022هـ،  1443ليبيا: جممع ليبيا للدراسات املتقدمة،  -خليفة بن إدريس.
 

دمشق:    -عبدالقادر مقتيت.  /ودراسةًعا  مج  رواايت اإلمام مالك غري املعمول هبا يف املذهب:
 ص. 528م،  2022هـ،  1443مؤسسة الرسالة، 

 
عثمان بن حسني بري اجلعلي املالكي؛    /يف الفقه املالكيسراج السالك شرح أسهل املسالك  

   مج.   2م،    2022هـ،    1443القاهرة: مكتبة املشارق،    -حتقيق صالح عبدالتواب سعداوي.
لنظم ترغيب املريد السالك على مذهب اإلمام    سهل املسالك أسراج السالك شرح    وبعنوان:

بريوت: دار    - ضبطه وصححه وخرج آايته عبداللطيف حسن عبدالرمحن.  مالك بن أنس/
 ص(.  384مج ) 1جـ يف  2م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
 / عاشرالبن  الضروري من علوم الدين    السراج املنري الكاشف لرموز املرشد املعني على

 ص.  183م،  2020هـ،  1441املغرب: املؤلفة،  -اهيمي.ربيعة إبر 
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أمساء فرج أبو  : دراسة نظرية تطبيقية/  العمل الفرعي والعمل األصويل يف املذهب املالكي 
 ص. )ماجستري(.  287م،  2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -حجر.

 
 - وحققها حممد علي السباعي.مجعها    /هـ[   1399]ت    فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري

   جـ. 3م،  2022هـ،  1443اجلزائر: دار الوعي، 
 

  - عبدالعاطي بن حممد املرضي.  /وتطوره وخصائصه  قصى: نشأتهاملذهب املالكي ابملغرب األ
 ص. 290م،  2019، هـ 1440املؤلف، فاس: 

 
األمة لوحدة  دعامة  املالكي  املغرب طرفاية  -.املغربية  املذهب  اجمللس  ،  احمللي،:    العلمي 

 . ص 287م،  2020 هـ، 1441
 .املركز الثقايف بطرفايةم،  2019 يونيو 15 - 14 ،أعمال الندوة العلمية اجلهوية السابعة

 
ت ملنت الرسالة البن أيب زيد القريواين رمحه هللا )  مرجع الفقيه املبتدي: دراسة فقهية مقارنة

 .ص140م،    2020هـ،    1441،  الوطنية  والوراقةمراكش: املطبعة    -غلبان.  حممد  / هـ(  386
  

إعداد   /أدلة مسائل منظومة ابن عاشر:  معني املرشد املعني على الضروري من علوم الدين
العلمي مبركز األثر. للبحث والتحقيق  اجلزائر:  -القسم  م،    2021هـ،    1443،  مركز األثر 

 ص. 104
 

، 2020،  هـ  1441،  الرابط: دار األمان  -اجلباري.  عبدهللا  /مقارابت فقهية لقضااي خالفية
 ص. 981

 
املالكيم املذهب  يف  الفقه  قواعد  طاب    /ن  احلكمة،   -ش.البشري  ابب  منشورات    تطوان: 

 . ص 56م،  2020هـ،  1441
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واستثناءاهتا من خالل   وتطبيقاهتا  املأموم  بطلت على  اإلمام  بطلت على  قاعدة: كل صالة 
 املسائل املستثناة من القاعدة املذكورة لإلمام العدوي. كتاب شرح منظومة ضبط  

 
  أمينة   /مياسم التميز والتمكن: الفاسية نظرات يف فقه النوازل عند علماء املدرسة املالكية 

 ص.   134م،  2019هـ،  1440املؤلفة، فاس:  -مزيغة.
 

 - .ندوة ثقافية  :احلسايننية ابلشعر  آ حكام القر نظم النوازل الفقهية والقضااي العقدية واأل
 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة الثقافة، 

 
جمموعة من الباحثني؛ حترير وتقدمي إبراهيم   /النقد الفقهي يف املذهب املالكي نظرية وتطبيًقا

مهاوات. عبدالقادر  جراية،  عماد  خمرب   -رمحاين،  الوادي،  جامعة  اجلزائر:  الوادي،  والية 
 م. 2022هـ،  1443ئية، الدراسات الفقهية والقضا

 
العقيدة    :املشهور اببن عاشر  ،من علوم الدين  الوجيز يف شرح املرشد املعني على الضروري

 2020هـ،    1441،  دار السالممكتبة  الرابط:    - حممد أبو عمر.  /والفقه والتصو ف  واألصول
 ص.  195م، 
 

 الفقه الشافعي: 
 

 الكتب القدمية
املروروذي )ت  التعليقة/   عادل أمحد هـ(؛ حتقيق    462للقاضي أيب علي احلسني بن حممد 
 مج.   4م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد علي عوض،  عبداملوجود

 وهو شرح على خمتصر املزين يف الفقه على املذهب الشافعي.
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املهذب شرح  للمجموع  السبكي  )ت   /تكملة  السبكي  عبدالكايف  بن  علي  الدين  تقي 
 هـ(. 756

 م، ...   2022هـ،  1443دراستها وحتقيقها يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هـ(؛   1332حممد أمني بن فتح هللا الكردي )ت    /تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب
 1443الكتب العلمية،    بريوت: دار  -ط، جديدة مصححة ومنقحة.   -حتقيق حممد رايض.

 ص. 624م،  2022هـ، 
 ( يف العقيدة والفقه الشافعي والتصوف)
  

شهاب الدين أمحد بن حسني بن  الشافعي/    ية على مذهب اإلمامصفوة الزبد: ألفية فقه
هـ،   1443دمشق: دار البريويت،    -عبدالرزاق النجم.هـ(؛ حتقيق    844رسالن الرملي )ت  

 م.  2022
 

الوجيز الرافعي )ت    /العزيز شرح  بن حممد  القاسم عبدالكرمي  عبد  هـ(؛ حتقيق    623أليب 
 . سامي اخلالدي

 . كتاب الضمانمن   الباب الثاين يف حكم الضمان الصحيححتقيق 
يف   اإلنشر  العلوم  مج سالميةجملة  العراقية  اجلامعة  م( ص    2021هـ،    1443)  28ع  2، 

131-174 . 
 

 769شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ بن النقيب املصري )ت    /عمدة السالك وعدة الناسك
 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار الفيحاء،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن حممد خري هيكل.

 هـ 1315مع تعليقات خمتارة من فيض اإلله املالك، وحواشي طبعة مكة املكرمة املطبوعة سنة  
 

أمحد    حتقيق  / هـ( وأجوبة معاصريه  690موعة لإلمام تج الدين الفركاح )ت  الفتاوى ا 
 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار السمان،  -.مرش
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هـ(؛ حتقيق إايد خالد    660عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت    /الفتاوى املصرية

 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار الفكر،  -.2ط -الطباع.
 

هـ(؛    844شهاب الدين أمحد بن حسني الرملي )ت    /فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن
 مج. 2م،  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة السنة،   -حتقيق حممد بن علي اجلامع.

 
زين الدين أمحد بن عبدالعزيز املليباري الشافعي   / فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين

داغستان: دار ضياء اإلسالم؛ بريوت: مؤسسة   -هـ(؛ عن به كرمي هللا البالين.  1028)ت  
 ص.  709م،  2021هـ،  1442الراين، 

 
 يب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين الشافعيأل  /املسمى غاية االختصار  ،اع منت أيب شج 

دمشق: دار   -.حتقيق حممد بن حممد خري هيكل، ايمن بن حممد خري هيكلهـ(؛    593)ت  
 ص. 206م،  2021هـ،   1442، ضياء الشام

االختصار  :ومعه غاية  عل  /تصحيح  بن  بكر  أيب  الدين  عجلونبن  اهللا  بدتقي  )ت    قاضي 
 . هـ(928

 
حممد خليل بن عبداللطيف    /امللقب بفتح اللطيف  ،املنت الشريف يف الفقه الشافعي املنيف

مروادي. بن  هدايت  فرمان  به  اعتىن  )ت...؟(؛  العلمية،    -البنكالين  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  64م،  2022هـ،  1443

 
للمهم من    هـ(، املوسوم ابلسمط احلاوي  974  –  909خمتصر فتاوى ابن حجر اهليتمي )

القاهرة:   -هـ(؛ حتقيق مجال حممود فارع.  1043عبدهللا بن أمحد ابزرعة )ت بعد  الفتاوي/  
 م.  2022هـ،  1443دار الصاحل، 

 حتقيق العبادات واملعامالت.
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 772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    / املهمات يف شرح الرافعي والروضة

 . بشار صبيح قدوري ؛ دراسة وحتقيقهـ(
 حتقيق ابب املهادنة. 

 . 474-439 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 

 الكتب احلديثة 
 االستثناءات الفقهية عند الشافعية.

 م، ... 2022هـ،  1443مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 هـ(.  844األصول عند ابن رسالن الشافعي )ت ختريج الفروع على 
 م، ... 2022هـ،  1443مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
( الفقهية عند اخلازن  التأويل يف معاين    741ت  الرتجيحات  لباب  هـ( من خالل كتابه 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -أبو كنيشة.جنمة السنوسي  /التنزيل
 

هـ،   1440القاهرة: مكتبة املشارق،    -. سيد زكراي الصباغ   /الشافعيفقه السنة على املذهب  
 .ص 864م،  2021

 
 علي  /ا وتطبيقً أتصياًل   :منهج املاوردي وأثره يف فقه آايت األحكام من خالل كتابه احلاوي

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة  أم القرى،   -.أمحد عسريي بن
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 الفقه احلنبلي: 
 

 الكتب القدمية
قدمي ؛ جتريد وتهـ( 885 ت ) علي بن سليمان املرداوي احلنبلي عالء الدين / حواشي التحرير

 م2022هـ،    1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -.مشاري بن عبدالرمحن السلمي  وحتقيق
 

رؤوس املسائل يف الفقه على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  
هـ(؛ حتقيق مصطفى    458أليب يعلى حممد بن احلسني بن الفرّاء احلنبلي )ت    / رضي هللا عنه

 م. 2022هـ،  1443قومي، دمشق: دار املنهاج ال -حممد صالح الدين القباين. 
 

الفقه على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين موفق   /املقنع يف 
الكويت:    -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدهللا فؤاد.   620الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت  

 م.  2022هـ،  1443ركائز للنشر، 
 

 الكتب احلديثة 
حممود    /هـ(  885  فة عند احلنابلة من خالل كتاب اإلنصاف للمرداوي )تاألقوال املضعَّ 

 ص. )دكتوراه(.  373م،  2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -إبراهيم حسانني.
 دراسة فقهية مقارنة يف ابيب الطهارة والصالة. 

 
إعداد عقيل بن سامل    /الروض املربع بشرح زاد املستقنع: جدولة مسائله وأدلته وتعليالته

 م. 2022هـ،  1443الرايض: دار احلضارة،  -الشمري.
 

والفقهية االعتقادية  املسائل  ملهمات  العلمية  ا الس  الشعبان.  /شرح  سامل  بن   -الوليد 
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار اإلداوة، 
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واص مقاييس  من  احلنابلة  عند  ملا  والتحريرات  انصر    أمحد  مجعها  /الحاتطالفوائد  بن 
 م. 2022هـ؟،  1443، دار احلضارةالرايض:  -.عيميالقُ 

تبيني معاين بعض املصطلحات الفقهية يف كتب احلنابلة وحترير مجلة من املقاييس اليت يذكروهنا 
 )املوازين واملكاييل واملسافات( مع بيان أقدارها ابلوحدات.

 
 / العباس بن تيمية: دراسة فقهية مقارنةاملسائل اليت خالف فيها ابن قيم اجلوزية شيخه أاب  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442أدرار، اجلزائر: جامعة أمحد دراية،  -عبداحلق زاوي.
 

بن  عبدالكرمي  /املستقنع املسائل اليت خالف فيها احلجاوي املعتمد من مذهبه يف كتابه زاد 
 م.  2022هـ،   1443الرايض: دار العقيدة،  -.لصقعوب عبدهللا ا

 
الرايض: دار    -مجعه وأعده حممد عبدهللا الرومي.  /قتطفات من الفواكه املفيدة البن منقورم

 م. 2022هـ،  1443الصميعي، 
 )عنوان الكتاب األصل هو: الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة(  

 
سليمان    /املنهج الفقهي والقضائي للشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا: دراسة أتصيلية تطبيقية

 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار امليمان،  -عبدهللا اجلويسر.بن 
 

 فقه الشيعة وفَِّرقها
األاأل لذوي  الفقهية  الفقه اإلحكام  النفسية يف  نوري    / مامي: عرض و ليلمراض  زينب 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442كربالء: جامعة كربالء،   -.جليل
 

هـ(    1099  - 1035احلسني بن القاسم بن حممد ) االختيارات الفقهية للعالمة حيىي بن  
 .يف املعامالت من خالل كتابة الدالئل الشرعية والعطااي السنية يف األحكام الفقهية

 م، ...  2019هـ،  1441دراسة فقهية مقارنة يف جامعة املنيا، 



138 
 

 
  حسن  /: تقريًرا ألحباث حممد حسني العبدياستعداد فقه اإلمامية حلل املسائل العصرية

 م.   2022هـ،  1443، مداد للثقافة واإلعالمجد حفص، البحرين:  -الشراخي.
 

 1324أليب القاسم بن معصوم األشكوري اجليالين )ت    /بغية الطالب يف شرح املكاسب
 م. 2021هـ،  1442؟: دار زين العابدين،  -هـ(؛ حتقيق حلمي عبدالرؤوف السنان.

 
الكوفة:  -.سحر فرحان كاظم /ماميةاخلاصة عند فقهاء اإلالتصرفات احلكومية يف امللكية 

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

هـ(؛   940علي بن عبدالعايل الكركي، احملقق الثاين )ت    /حكام الشـرعيةألحاشـية  رير ا
 1442العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية، جملة دراسات علمية،      -حتقيق قاسم الطائي.

 م.  2021هـ، 
 خلـو العصر مـن اجملتهدين.  جتهاد عند الرسـالة وجـوب اله: يليها 

 
النجف: دار الصادقني،    -حممد اليعقويب.  / فقه اخلالف: حبوث استداللية يف مسائل خالفية

 مج. 12م،  2021هـ،  1442
 

بريوت: منارات للنشر،   -حسني اخلشن.  / جتماعية واملدنية مع غري املسلمفقه العالقات اال
 ص.  751م،  2022هـ،  1443

 

كربالء: جامعة   -إبراهيم.يناس كرمي إ /ماميمباين الفقه املعاصر: دراسة تطبيقية يف الفقه اإل
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441كربالء، 

 



139 
 

ومعامالت عبادات  السالم:  سبل  اليعقويب.  /منتخب  الصادقني،   -حممد  دار  النجف: 
 ص.  328م،  2021هـ،  1442
  

األ اإلاملنهج  املستحدثة عند  املسائل  فقه  الكوفة:    -.محد عليأشهاب    /ماميةصويل يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 

 
الكوفة: جامعة    -.رشا فاضل كاظم  /هل الذمة: دراسة ترخييةأهل البيت من  أئمة أموقف  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الكوفة، 
 

 ة فقه اإلابضي
غرداية:    -الصادق ايسني.االجتهاد املقاصدي عند اإلابضية يف ابب األحوال الشخصية/  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443جامعة غرداية، 
 

أمني   إبراهيم بن انصر الصوايف   حوارات مع الشيخ :  الفقه يف الدين: قضااي فقهية معاصرة
   (.1)جـ م. 2021هـ،  1443: املؤلف، السيب، ُعمان -.مكتب اإلفتاء مبسقط

 
 الفتاوى )النوازل( 

 

األربعة املذاهب  لدى  اإلفتاء املصرية اإلمجاع واملعتمد  دار  فيها  اليت خالفت   / الفتاوى 
 ص. )دكتوراه(.  551م،  2021هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -عبدهللا حممد السواح.

الفرتة من عام   الشخصية يف  العبادات واألحوال  م إىل عام   2002دراسة فقهية مقارنة يف 
 م.  2019

 
م،  2021هـ،  1442، املصرية القاهرة: دار اإلفتاء -.3ط -شوقي عالم.فتاوى الشباب/ 

 ص. 408
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مجعها واعتىن هبا    / هـ(  1354مفيت الداير املصرية سابًقا )ت    فتاوى الشيخ خبيت املطيعي
 مج. 2، م 2022هـ،  1443القاهرة: مكتبة وهبة،  -حممد سامل أبو عاصي.

 
حممد عبداملنعم  : دراسة فقهية مقارنة/  الشيخ عبدا يد سليم يف القضااي املعاصرة  ىفتاو 

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -السعدين.
 

القاهرة:   -شوقي عالم.  /القضااي املتعلقة بذوي اهلمم من واقع فتاوى دار اإلفتاء املصرية
 ص. 75م،  2021هـ،  1442دار اإلفتاء املصرية، 

 
م،    2022هـ،    1443القاهرة: املؤلف،    - عبدالرمحن الصالحي.  / قضااي معاصرة يف الفتوى

 ص. 152
 

م،    2019هـ،    1440،  الرابط: دار القلم  -غيثة غزايل.  /مدخل إىل دراسة النوازل الفقهية
 ص. 131

 
 2021هـ،    1442،  مؤسسات الفتوى يف العصر الرقمي:  دايت التطوير وآليات التعاون

 ص. )نسخة إلكرتونية(.  671م، 
 م 2021السادس لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العامل، القاهرة، أغسطس  أحباث املؤمتر  

 
 الطب )فقه(

 

: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي استخدام األجنة البشرية يف العالج ابخلالاي اجلذعية
  270،  م  2022هـ،    1443املنيا: جامعة املنيا،    -صاحل جاسم اخلضري.والقانون الوضعي/  

 )دكتوراه(.  ص.
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أمري  /اإلسالميستفادة من األعضاء البشرية للمحكوم عليهم ابإلعدام يف ميزان الفقه اال
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441بنها: جامعة بنها،  -.الكوميحممد رضا 

 
 - حازم طه إمساعيل.  /يسالميف الفقه اإل  يثبات اجلنائشعة التشخيصية ودورها يف اإلاأل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441طنطا: جامعة طنطا، 
 

، منشورات احلليب احلقوقية  بريوت:  -.وفيق حممد حجازي  /أتجري الرحم يف الفقه اإلسالمي
 م. 2022هـ،  1443

 
معدالهتا زايدة  أو  اجلرمية  من  احلد  يف  وأثره  الطيب  مقارنة  :التطور  فقهية  رضا    /دراسة 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442بنها: جامعة بنها،   -أبو احلسن.البسطويسي 
 

دراسة مقارنة   ظل تكنولوجيا اإلجناب اجلديد:   للتصرف ابألجنة البشرية يف   التنظيم القانوين 
م    2021هـ،    1443املنصورة: جامعة املنصورة،    -.الكرادي  حسني عمار  /ابلفقه اإلسالمي

 )دكتوراه(. 
 

املسائل الطبية املعاصرة: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي  حكم موت الدماغ وأثره يف  
املدين/ م   2021هـ،    1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -.عمرجهاد حممود    والقانون 

 )دكتوراه(. 
 
راندا خملوف    /دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي  حلماية الشرعية خلصوصية اجلينات الوراثية: ا

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442بنها: جامعة بنها،  -.دمحم
 

اإلسالمي الفقه  منظور  يف  الغذاء  على  إبراهيم  /الرقابة  عيد  أصول  القاهرة:    -.أمحد  دار 
 م. 2022هـ،  1443، للنشر



142 
 

 
النجف: دار    -حممد اليعقويب.  /حبث فقهي استداليل مقارن  :ضمان الطبيب وذوي املهن

 ص.  64م،  2020هـ،  1441الصادقني، 
 

عبدالسالم حممد أبو    /غرس األعضاء البشرية بني الفقهاء واألطباء: قضااي فقهية معاصرة
 ص. 179م،  2022هـ،  1443بنغازي؛ القاهرة: مكتبة الكون،  -سعد.

 
  2020هـ،    1441الكوفة،  الكوفة: جامعة    -.طاهر  ةعمار نعم  /دوية: دراسة مقارنة فقه األ

 م )ماجستري(. 
 
]القاهرة[: دار الندوة،    -ممتاز سعد عبداحلميد.  /ريوس كوروان واألحكام الفقهية املتعلقة بهف

 ص.  160م،  2021هـ،  1442
 
القرآن منشط للمناعة   ،وروان إنذار من رب الربية وتربية البشرية على منهج خري اإلنسانيةك

أمحد  م/  احلجر املنزيل يف اإلسال    ،الوقاية من الوابء  ، أحكام فقهية يف وقت البالء  ،البشرية
 ص 360م،    2021هـ،    1442طنطا: مكتبة الصحابة،  القاهرة: جممع العاملية؛    -علي قرين.

 
احليوان واألثر  : مداواة  مقارنة  : األحكام  فقهية  ابرودي   /دراسة  عبدالرزاق  أمني    - .حممد 

 م. 2022هـ،  1443، دار أصول للنشر القاهرة:
 

 - طارق بن طالل عنقاوي.  /املرض املخوف: دراسة للضبط الفقهي يف ضوء الطب احلديث
 م.  2022هـ،  1443الرايض: مركز التميز البحثي، 

 
غزة:   -.زينب إبراهيم برهوم  /ياملسؤولية عن اإلخالل ابحَلْجر الصحي يف الفقه اإلسالم

 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اجلامعة اإلسالمية، 



143 
 

 
  / : دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويلا تمع  ىالنفاايت الذرية وخطرها عل

 (. دكتوراه) ص 436، م 2022هـ،   1443بنها: جامعة بنها،  -إبراهيم.السيد  يرام
 

منشورات احلليب بريوت:  - .وفيق حممد حجازي /وزراعتها يف الفقه اإلسالمينقل األعضاء 
 م. 2022هـ،  1443، احلقوقية

 
الوادي،    -علي بوعمرة.  /النوازل الفقهية الطبية: دراسة أتصيلية يف ضوء مقاصد الشريعة

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر، 
 

الوادي، اجلزائر:    - .أنفال حاقة، مرمي بكريالوسواس القهري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي/  
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة الشهيد محه خلضر، 

 
 الفنون والرتفيه
 والزينة()يشمل اللباس 

 

)ت   يعليش املالكبن أمحد يب عبد هللا حممد  أل / أجوبة احليارى عن حكم قلنسوة النصارى
 1440املغرب: جملة قطر الندى،    -عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  ؛ حتقيق وتعليق هـ(  1299

 .ص 50م،  2019، هـ
 

بريوت: مجعية    -صالح الدين خضر فخري.  /إزالة الغمامة يف تكوير وفضل لبس العمامة
 ص. 128م،  2022هـ،  1443دار احلديث، 

 
 هـ(؛ دراسة وحتقيق   1122عامل بن حممد بن محزة اآليدين الكوزل حصاري )ت    / إعفاء اللحية

 ة. خالد معروف لفت
 . 137-121 م( ص 2021هـ،  1442) 36ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
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يف   النساءرسالة  الكنيت   املختار  /زينة  أمحد  العريب هـ(  1226)ت    بن  وحتقيق  دراسة  ؛ 
 ص.    51هـ،  2018هـ،  1439 لنشر،لالدار البيضاء : قطر الندى  -عبدالرمحن.

 
  -مسر علي صابر.: دراسة فقهية أصولية/  فتـاوى دار اإلفتـاء املصـرية فـي اللباس والزينة

 (. ماجستري) ص. 551، م 2022هـ،  1443، سوهاج: جامعة سوهاج
 
هـ،    1443،  دار الناشر املتميزالرايض:    -.سليمان بن سليم هللا الرحيلي  /قه اللباس والزينةف

 م.  2022
 

 تراجم الفقهاء

 

وجدة:    -رزقي رشيد.  /ابن اجلالب وكتابه التفريع  آخر فقهاء املالكية ابلعراق وأثره الفقهي:
 ص.  133م،  2019هـ،  1440، اآلداب جامعة حممد األول، كلية 

 
بدار الثقافة  2017يوليوز    9أشغال حفل أتبني الفقيه سيدي حممد بلمكي البوجرفاوي  

 م  2020هـ،   1441ق، وثياملغرب: مركز أكلو للبحث والت -.تنسيق جامع بنيدير /بتيزنيت
 

تطوان:    -أمحد بن مصطفى بن عجيبة.  /أفنان رطيبة من حياة الفقيه مصطفى بن عجيبة
 ص. 68م،  2020هـ،  1441، مطبعة تطوان

 
الباحثني؛   /اإلمام مالك واملالكية القادري.  مجاعة من  أبو بكر  مراكش:   -.3ط  - إشراف 

 ص.  229م،  2019، هـ 1440، امللتقى
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  -  أمحد عبادي.تقدميكريدية إبراهيم؛    /تعريف خمتصر مبحمد العبادي أشهر قضاة آسفي
 2019،  هـ  1440،  آسفي للبحث يف الثراث الدين والتارخيي والفن  : مجعية آسفي، املغرب 

 ص.  143م، 
 

للشيخ صاحل العود املهاجر التونسي مدة مثان وثالثني عاًما: من   اجلهود الفقهية يف فرنسا
تطوان:   -؛ حتقيق وتعليق وتقدمي صاحل علي العود.خليل بوعلي /م  2014 –  1976سنة 

 م.  2022هـ،  1443، مكتبة سلمى الثقافية 
 

طنجة:    -.أمحد امليموين  /: حبث يف املوروث اجلبليديوان تراجم فقهاء من قبيلة ودراس 
 م.  2022هـ،  1443سليكي أخوين، 

 
عبدهللا شرف الدين  هـ(؛ حتقيق    458أمحد بن احلسني البيهقي )ت    /ذيل مناقب الشافعي

 م.  2022هـ،  1443السعودية: آفاق املعرفة،  -الداغستاين.
 

الفقهاء اهلروي )ت    /طبقات  العبادي  هـ(؛ حتقيق عمرو    458أليب عاصم حممد بن أمحد 
 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار اخلزانة األندلسية،  -عبدالعظيم احلوين.

 
أمحدو بن التاه بن محني  أبو حنيفة/    الفروع الرطبة املنيفة اليت اختص هبا عن اإلمام مالك

 ص.  30م،  2018 هـ، 1439،  الدار البيضاء: قطر الندى للثقافة والنشر -اليدايل.
 

هـ(: حياته، عصره،    282  سحاق املالكي )تإمساعيل بن  إفصل اخلطاب يف سرية القاضي  
 م.  2020هـ،  1441املغرب: املؤلفة،  -.عائشة أزويز /آاثره

 
وجدة: مركز الدراسات والبحوث   -علي راحبي.  /الفقيه املصلح العالمة مصطفى بن محزة

 ص.   117م،  2019 هـ، 1440 واالجتماعية، نسانيةاإل
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هـ(؛   1304أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي )ت    /الفوائد البهية يف تراجم احلنفية

الدمياطي فهارسه حممد حسني  وصنع  نصه  عفان  -. ضبط  ابن  دار  هـ،    1443،  القاهرة: 
 م.  2022

 : التعليقات السنية على الفوائد البهية/ للمؤلف نفسه. هبامشهو 
 

الدكتور الشيخ  هللا  القاضي  رمحه  الزيد  عبدالكرمي  بن  سصاحل  بن  زيد    /ومواقفرية  : 
 ص. 150م،  2022هـ،   1443الرايض: دار التحبري،  -الزيد.عبدالكرمي 

 
غري ،  جهوده العلمية  ،حياته  :القاضي العمراين رمز التجديد والوسطية يف العصر احلديث

 م2022هـ،    1443أروقة للنشر،  مؤسسة  :  ؟  -.حممد مصطفي العمراين  /املنشور من قصصه
 

الرايض: دار الصميعي،    -انيف بن عبدالرمحن العنزي.القضاة من كتاب سري أعالم النبالء/  
 م. 2022هـ،  1443

 
  /يةلواقح األزهار الندية فيمن توىلَّ وأُقرب من القضاة والعدول وغريمها هبذه احلضرة اإلدريس 

الدار البيضاء: دار الرشاد    -هـ(؛ حتقيق حممد العمراين.  1362حممد بن عبدالكبري الكتاين )ت  
  م؟ 2021هـ،  1443احلديثة، 

 
النوازيل الفقيه  هـ(:    1230حممد بن أمحد الرهوين الوزاين )ت    من أعالم وزان العالمة 
فضله من  من سريته وحملات  عبدالسالم  عبداجمليد    /قبسات  مكتبة  تطوان:    -.بودايب بن 

 م. 2021هـ،  1442، سلمى الثقافية
 

حممد خليل حتقيق  هـ(؛    458)  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  /مناقب اإلمام الشافعي
 . ص 520م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم.
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العطرة لذكراه  مقاالت  العبدي:  الكانوين  أمحد  بن  حممد  الفقيه  آسفي  سعيد    /مؤرخ 

 ص.  81م،  2019، هـ 1440آسفي، املغرب: املؤلف،  -البهايل.
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