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 مقدمة 
 

 وآله.  نبّيه الة والسالم على والص احلمد هلل على فضله، 
ورسائل جامعية  على عناوين كتب  اجلزء العاشر من كتاب )الفقه اإلسالمي وأصوله(  حيتوي  

نوقشت يف أو  قبل   1444  –  1443امني  الع  طبعت  لسنتني  ت غل بهما. وقد  هـ، وبعضها 
الساب(  1000) يرد يف األجزاء  مما مل  بعضهاأو  قة،  عنوان جديد  بتحقيق وعناية   در ص  أن 

 . جديدة
 وقد رتبت على موضوعاهتا الفقهية.

 واحلمد هلل على عونه وتيسريه. 
 

 حممد خري يوسف  
 إستانبول

 م 2023هـ،  1444شعبان 
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   الفقه اإلسالمي
 

  الفقه اإلسالمي )األعمال الشاملة(
 (الفقهيةواالجتهادات )يشمل اآلراء 

مقارنة دراسة فقهية ـ(: ه 450 )تالشافعي  اآلراء الفقهية للقاضي أيب الطيب الطربي
م   2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -.موسى عزام عبدهللا /  بني املذاهب األربعة

 )ماجستري(. 
 

  - حممد خالد منصور وبناته حنني وهبة وايمسني.أحباث معاصرة يف الفقه اإلسالمي وأصوله/  
 م.  2023هـ،  1444الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 
 یاببكر مصطف  /احوال الشخصية منوذج  حكام العبادات واألابن أيب شيبة وآراؤه الفقهية: أ

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443بينغول، تركيا: جامعة بينغول،  -.حممد
 

  دراسة أصولية فقهية/   واحلدود:  ناايتاجلهاد واجلأثر التعارض ودفعه بني األدلة يف فقه  
 م )ماجستري(. 2022هـ،   1443املنيا: جامعة املنيا،  -حممود رجب علي.

 
البناين   العالمة حممد بن مسعود  حتقيق    /على بعض علماء مصر  هـ[  1194]ت  أجوبة 

)أصله رسالة    ص.  168م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -سعيد أجبارى.
 جامعية(. 

 
إمجاع  فيه  حتقق  أو  خمالف  فيه  يعلم  مل  مبا  اإلمجاع اإلملاع  موسوعة  اختصار  بن   /:  وليد 

 م. 2022هـ،  1444السعودية: آفاق املعرفة،  -.عبدالرمحن احلمدان
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للدراسات    ابن عبدالغالب املصرايتليبيا: مركز اإلمام    -محزة أبو فارس.  /حبوث ودراسات فقهية
 .م 2022هـ،  1443واألحباث، 

 
املغرب: الدار    -.محد أحممد شريف    /جتديد املوقف اإلسالمي يف الفقه والفكر والسياسة  

 م. 2023هـ،  1444املغربية، 
 

الشارقة:   -.ليث حممد الردين   /يف املستجدات الفقهية  وتطبيقاته  الفروع   على  الفروع   ختريج 
  (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443جامعة الشارقة، 

  
  السيد السيد أبو نعمة  /فتح البيان تفسريه يف  الفقهية هـ(  1307 )ت ترجيحات القنَّوجي

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

عصرية/   وضرورة  شرعية  رؤية  املعاصر:  الفقهي  بلعلياءالتقنني  املؤلف  -.حممد  ،  اجلزائر: 
 م.  2023هـ،  1444

 
عبدالرمحن بن عبدهللا بن ذكوان بن رأي الفقهاء السبعة من أهل املدينة وما اختلفوا فيه/  

بريوت: دار    -مجع وترتيب مازن عبدالرمحن البحصلي.و هـ(؛ حتقيق    174أيب الزاند املدين )ت  
 م. 2022هـ،  1444املقتبس، 

 
مجع وترتيب خلدون  يسري رشدي جرب؛    /فتح الرمحن يف شرح متون أهل الفقه والعرفان

 م.  2023هـ،  1444القاهرة: الوابل الصيب للنشر،  -.أمني اهلييت
 (أهم املتون الرتاثية يف التصوف والفقه)شرح 

 
واملتغري/   الثابت  بني  اإلسالمي  حممد  الفقه  وتقدمي  تنسيق  احمللي؛  العلمي  اجمللس  تنظيم 

 ص.  125م،  2021هـ،  1442إقليم الناظور: اجمللس،  -أجبطيط.
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ة من امللتقى السنوي خلرجيي التعليم العتيق ابلناظور املنعقدة يوم  أعمال الدورة العلمية اخلامس 
 م.  2017هـ،  1438ذي القعدة  26السبت 

 
 1443املنيا: جامعة املنيا،    -.إمساعيلت حممد  هم للباحثة    /ميابن الق  دفقه األولوايت عن  

 (.ماجستريم ) 2022هـ، 
 

هـ،   1443الشارقة: جامعة الشارقة،    -. أجمد حممد احلناوي  /املعاصرة  وتطبيقاته  البدائل  فقه
  م )ماجستري(. 2022

 
حممد   هـ(؛ حتقيق  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  كشف الغمة عن مجيع األمة/  

 ص.  696، م 2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالقادر شاهني.
 الشريفة()مجع فيه أدلة الفقه من األحاديث 

 
الشريعة/   علوم  يف  دكوك.مباحث  يوسف  تنسيق  اجملتمع؛  وقضااي  للبحوث  بيان    - مركز 

 ص.   231م،  2021هـ،  1442مراكش: املركز، 
 

اإل الفقه  لدراسة  شحاتة  /املذاهب  ،التكوين  ،النشأة  :سالمياملدخل  أمحد  - .حممد 
 م.  2022هـ،  1444، املكتب اجلامعي احلديثاإلسكندرية: 

 
حترير أنور إميان، رومي أمحد؛ ترمجة  مرجع أكسفورد يف الفقه اإلسالمي وأصوله واترخيه/  

للدراسات : مركز هنوض  بريوت   -أمحد حممود إبراهيم، حممود عبدالعزيز أمحد، حممد أمحد سراج.
 م. 2023هـ،  1444، والبحوث 

 
فقهية معاصرةم التفسري  أربيل  -.يعبدهللا سعيد ويس   /سائل  والنشر،  :  هـ،    1440للطبع 

 ص. 106م،  2019
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القاهرة:  -.قاســم هيال رســن /مشــروع الســنهوري لتقنني الفقه اإلســالمي يف القانون املدين

 م. 2022هـ،  1444، املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية
 

أمحد بن حممد الصّديق الُغَماري؛ ابعتناء عبداملنعم عبدالعزيز   /مغين النبيه عن احملد ِّث والفقيه
 مج. 2م،  2023هـ،  1444الكويت: دار الضياء،  -الصديق الغماري.

 )توحيد، فقه، تصوف( 
 

 1444،  دار ابن حزمبريوت:    -.عبدالعظيم بدوي  /يف فقه السنة والكتاب العزيز   الوجيز
 م.  2023هـ، 

 
 بعامة أبواب الفقه أو بعضهامباحث فقهية تتعلق 

استعمال احلق كسبب من أسباب اإلابحة: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية  
  2022هـ،    1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.معتصم فريد النجار  /وأحكام الفقه اإلسالمي

 م. )حبث مكمل للماجستري(.
 

مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل  : دراسة الغرب قليات املسلمة يف حقوق األ
 م )دكتوراه(.   2020هـ،    1441حلوان: جامعة حلوان،    -السيد.  جمدى ضياء الدين   /اخلاص

 
  أمحد أبو  /: دراسة فقهية مقارنةكتاب اإلقرار  :الفتاوى اهلندية املعروفة ابلفتاوى العاملكريية

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -.السعود جاويش
 

مقاصدية/   فقهية  دراسة  اجلنسني:  بني  الشرعية  صابر.الفروق  املؤلفة،    -خدجية  الرابط: 
 ص.  421م،  2021هـ،  1442
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ابتنة: جامعة    - آمال بوخالفي.  /فقه البدائل املعاصرة وعالقته أبصول الشريعة ومقاصدها
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443ابتنة، 

 
دراسة    :حكام الفقه اإلسالمي والقانون املدين املقارنأمشكالت الوعد ابلعقد يف ضوء  

  اجليزة:  -.بلحاج العريب  / حدث اجتهادات حماكم النقض العربية والفرنسيةمقارنة مدعمة أب
 م.  2022هـ،  1444، مركز الدراسات العربية للنشر

 
عادل    /(: دراسة فقهية مقارنةهـ  592  ت)خان    يفتاوى قاض  املعامالت واجلناايت يف 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -.سيد حممد
 

والتطبيقات النظرية  العقد:  العامر.  /مقتضى  صاحل  بن  دار    -عبداللطيف  مكتبة  دمشق: 
 م. )أصله رسالة دكتوراه(.  2023هـ،  1444البيان، 

 
  - .عمر حممد جبه جي  /احلسبة  ،العقد  ، امللكية  ،احلق  ،الوالية  ،النظرايت الفقهية: األهلية

 م.  2023هـ،  1444، دار املكتيب دمشق:
 

  1444،  دار املقتبس  بريوت:  -.عبدهللا سعيد ويسي  /نظرية تغري الظروف يف الفقه اإلسالمي
 م.  2022هـ، 
 

ابن عابدين احلنفي )ت اإلمام  العقد عند  السيد    / هـ(  1252  نظرية    - .سليمان عبدهللا 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444سوهاج: جامعة سوهاج، 

 
 موضوعات فقهية معينة 

هـ(؛ حتقيق    769عز الدين محزة بن موسى ابن شيخ السالمية احلنبلي )ت  اآلداب الشرعية/  
 م 2022هـ،    1444عّمان: دار العمرية،    -عبدهللا بن علي السليمان، عبدهللا بن حممد املزروع.
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وفضلها/   وأخبارها  اهلرة  اهلررة: جامع ألحكام  املهرة أبحكام  الرمحن  إحتاف  فتح  حذيفة 

 م. 2022هـ،  1444مكة املكرمة: دار الرسوخ،  - صّبان.
 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،   -.سالم رائد معمرإ /سالميلكرتونية يف الفقه اإلحكام اخللوة اإلأ

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1444
 

بريوت: جامعة   -.صابرين سعد الدين عرت  /األحكام الشرعية والنظرة االجتماعية لألصم
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443بريوت اإلسالمية، 

 
اإلمارات  - اجلرادات. عيسى ضرغاماألحكام الفقهية املتعلقة ابستعمال اهلواتف الذكية/ 

 م.  2022هـ،  1444العربية، دار البشري، 
 

إبراهيم   /األحكام الفقهية املتعلقة ابلبيئة يف الشريعة اإلسالمية وطرق محايتها من التلوث
إبراهيم. الشيخ،    -يوسف  جامعة كفر  الشيخ:  مكمل    2022هـ،    1443كفر  )حبث  م 

 للدكتوراه(. 
 

أربيل:    -.3ط  - .ريوان أمحد قادرس  /أحكام القيام والتقبيل بيـن الناس يف الفقه اإلسالمي
 ص.   90م،  2021هـ،  1442التفسري للطبع والنشر، 

  
 .أمحد ضياء الدين القيسي /سالميأحكام اجملنون يف الفقه اإل

م(    2022هـ،    14443)  30ع  3اإلسالمية، اجلامعة العراقية مججملة العلوم  حبث نشر يف  
 .34-9 ص
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يف  وآاثرها  املواالة  اإلسالم  أحكام  مقارنةالفقه  فقهية  دراسة  حسني   /ي:  عبداللطيف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -.عبداللطيف

 
 / دراسة يف ضوء الفقه اإلسالمي  :أحكام وضوابط احملادثة عرب وسائل التواصل االجتماعي

 ص.  66م،  2023هـ،  1444العراق: مؤسسة انشرون،  -. ميان عبد نصيف اجلواري إ
 

عّمان:    -.حممد نور محدان  /دراسة مقارنة  :سالمياإل  هعتداء على الشعائر الدينية يف الفقاال
 م.  2023هـ،  1444دار االبتكار، 

 
 . م 2022هـ،   1444، دار اللؤلؤةاملنصورة:  -.هاين فضل /عالم اجلالس بفقه اجملالسإ

 
هـ،   1444املوصل: دار وأشرقت،    -.سعود أزهر عبدهللا   /الباعث اخلاص لالغتفار الفقهي

 ص. 65م،  2023
 

  - جنيد قادري؛ ترمجة طارق غامن.حتوالت الرتاث: الفقه اإلسالمي يف احلداثة االستعمارية/  
 م.  2023هـ،  1444 والدراسات،بريوت؛ الرايض: مركز مناء للبحوث 

 
اإل واإلالتسول  التجرمي  بني  بني    :ابحةلكرتوين  مقارنة  حتليلية  الشريعة أدراسة  حكام 

هـ،   1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.بو رمحة أ محد أحممد  / سالمية والقانون الفلسطييناإل
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022

 
 ص.   58،  بصري أمحد اندي  /تعريف احلق وأقسامه يف الفقه والقانون: دراسة حتليلية مقارنة

 م. 2022هـ،  17/4/1444األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 
 



11 
 

االجتماعيا التواصل  وسائل  يف  وتطبيقاته  املفاسد  بني  أبو    / لتغليب  إبراهيم  عبدالرمحن 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الشارقة: جامعة الشارقة،  -.رضوان

 
اإلسالمي الفقه  يف  العباد  وحقوق  تعاىل  بني حقوق هللا  ودراسة:  التفريق  سلطان   /مجع ا 

ص )أصله رسالة    672م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -حذيفة الطوالة.
 جامعية(. 

 
  / تنبيه العباد حبكم هتنئة غري املسلمني ابألعياد: دراسة فقهية مقارنة بني املانعني واجمليزين

 ص.  54هـ،  1444، عبدهللا السواح
 م. 2023هـ،  10/6/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

)جزء من رسالة الدكتوراه يف الفقه املقارن بعنوان: الفتاوى اليت خالفت فيها دار اإلفتاء املصرية  
 اإلمجاع واملعتمد لدى املذاهب األربعة(

 
اإل الشريعة  منظور  يف  اجلغرافية  وحصانته  االعتقاد  والتغييبحرية  املواطنة  بني    / سالمية 

 ص.   24م،  2022هـ،  1443دلس، نبغداد: دار مشس األ -.العزاويوضاح كايف 
 

 ص. 45، حممد حسن قطب /حكم اجللوس للتعزية
 م.  2022هـ،  11/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ حبث طويل 

 
 ص.  48، علي حسن الرويب /حكم الكذب يف اإلبداع األديب

 م. 2022هـ،  20/5/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

روضة  : دراسة فقهية/ مساحة الدين اإلسالمي لذوي احلاجات اخلاصة يف رخصهم التعبدية
ص )أصله رسالة    240م،    2023هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -نصوح الطويل.

 جامعية(. 
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الوادي،    -بوبكر مصطفاوي.ضوابط حرية اإلعالم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/  

 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر، 
 

األ يف  الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية  املقدسةضوابط  الشريعة    :ماكن  بني  مقارنة  دراسة 
ملركز القومي لإلصدارات  االقاهرة:    -.الفتوح  أبو  أسامه حممد  /سالمية والقوانني الوضعيةاإل

 )أصله رسالة دكتوراه(.  م 2022هـ،  1444، القانونية
 

غزة: اجلامعة    - .براهيم خليل الشوافإ  /العمل عند املغتصب وصوره: دراسة فقهية مقارنة
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1442اإلسالمية، 

 
 1444،  نور حوران  دمشق:  -.سناء عطايب  /الفقه وتنظيم اجملال احلضري يف املغرب األوسط

 م.  2022هـ، 
 

 ص. 72، علي حسن الرويب /مسقطات ديون هللا: دراسة فقهية مقارنة
 م. 2022هـ،  9/2/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
يف معرفة   واحملظور  والنساءر زاي  املأمور  الرجال  القليع  /للقبور  ة  دار  املنصورة:    -ي.عاصم 
 م. 2022هـ،  1443، اللؤلؤة

 
خالد هـ(؛ حتقيق    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /املنحة يف السبحة
 بن أمحد اببطني. 

 م.  2022هـ،  1443) 3/ 48نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع
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مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -عبدهللا بن مانع الروقي.  /نتاج الفكر يف أحكام الذ ِّكر
 م. 2023هـ،  1444

 
 تعليم الفقه وطرق البحث فيه

  اإلسكندرية:   -.والء رفيع اهلواري  /التعلم التوليدي منوذجا    :اجتاهات حديثة يف تدريس الفقه
 م.  2023هـ،  1444، املركز األكادميي العريب للنشر

 
: دراسة  االجتماعيةو   أثر الدرس الفقهي واألصويل يف كليات احلقوق وتطبيقاته السياسية

 م.  2022هـ،  1444، مركز الدراسات العربية للنشر اجليزة: -ر.هاين كمال جعف /مقارنة
 

الفائقة يف  لدى    الديين  يحتصيل املفاهيم الفقهية وتنمية الوع  فاعلية استخدام الوسائط 
األزهرية اإلعدادية  املرحلة  مدينة    -.غريبأسامه حممد    /تالميذ  جامعة  السادات:  مدينة 

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1422السادات، 
 

املنيا: جامعة   - إبراهيم عديل جاد.  /هـ(: دراسة حتليلية  774منهج الفاكهاين الفقهي )ت  
 م )دكتوراه(.   2022هـ،  1443املنيا، 

 
الفقهي واألصويل )ل  املنهج  املنبجي  بن زكراي  هـ( من خالل كتابه    686  تإلمام على 

هـ،   1444املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد صالح حممد. /اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب
 م )دكتوراه(.  2022

 
 فقه املرأة املسلمة

أثر انضمام فلسطني التفاقية سيداو على احلقوق السياسية واملدنية للمرأة الفلسطينية:  
اإلسالمي الفقه  الفلسطيين وأحكام  القانون  مقارنة يف ضوء  حتليلية  وائل    /دراسة  عاصم 

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1444المية، غزة: اجلامعة اإلس -.البايض
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يوسف  إميان    /أثر العرف والعادة يف والية املرأة القضاء وشهادهتا وإرثها يف الفقه اإلسالمي

   م. 2022هـ،  1444الكويت: دار املرقاة،  -.املرزوق
 

ابلليزر  فيه  املرغوب  املرأة غري  مقارنة  :إزالة شعر  فقهية    - .املرزوق يوسف  إميان    /دارسة 
  م. 2022هـ،  1444الكويت: دار املرقاة، 

 
التطور التارخيي لالجتهاد الفقهي يف أحكام املرأة يف املذهب احلنفي من التأسيس إىل ابن  

بريوت: مناء    -مشاعل الشمري.عابدين: والية املرأة على نفسها والنفقة واحلضانة أمنوذج ا/  
 م.  2023هـن  1444للبحوث والدراسات، 

 
لال  الرتشح  الفلسطينية يف  املرأة  القانوين حلق  التشريعية: دراسة حتليلية  التنظيم  نتخاابت 

غزة: اجلامعة   -.عبدالكرمي داود حلس  /مقارنة بني األنظمة القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي 
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444اإلسالمية، 

 
 ص. 121عصام الدين إبراهيم النقيلي، احلجاب/ 

 م.  2022هـ،  27/12/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

إبراهيم   هـ(؛ حتقيق  728أمحد بن عبدالسالم بن تيمية )ت    /حجاب املرأة ولباسها يف الصالة
 ص.   20بن سلطان العريفان، 

 م. 2022هـ،  13/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )من الرسائل امليئية للمؤلف(

 
:  فاس  -.رشيد الوراك  /القضائي  عملبني النوازل الفقهية وال  الكد والسعايةحق املرأة يف  

 ص.  124، م 2021هـ،  1443املؤلف، 
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 احلماية اجلزائية اخلاصة ابملرأة يف قانون العمل الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء  
األنظمة القانونية وأحكام الفقه اإلسالمي/  عبدهللا عمر األسطل.-  غزة: اجلامعة اإلسالمية،  

 1444 هـ، 2022 م. )حبث مكمل للماجستري(.
 

الفلسطيين:   اجلزائي  التشريع  يف  للمرأة  القانونية  أبحكام احلماية  مقارنة  حتليلية  دراسة 
م.   2020هـ،    1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حامد ماهر احلويل  /الشريعة اإلسالمية

 )حبث مكمل للماجستري(.
 
الرايض: دار العقيدة،    -عبدالعزيز بن عبدهللا اهلاليب.اخلالصة يف حكم تغطية وجه املرأة/   

 م. 2022هـ،  1444
 

خالد حممود    /دراسة فقهية مقارنة يف ضوء الفقه املعاصر  :فقه املرأة عند ابن العريب املالكي
 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1442قناة السويس: جامعة قناة السويس،  -. حممد

 
عادل   /ي: دراسة فقهية مقارنة يف ضوء الفقه املعاصرفقه املرأة عند اإلمام سفيان الثور 

الشيخ،    -.شحاتةالسعيد   جامعة كفر  الشيخ:  مكمل   2022هـ،    1443كفر  )حبث  م 
 للدكتوراه(. 

 
املغرب:    -بلحركة.كمال    /املغاربة  والقضاة  الفقهاء  عند  العاملة  املرأة   حق:  والسعاية  الكد

 م. 2020هـ،  1442املؤلف، 
 

؛ حتقيق هـ(  335)ت    القاص الطربيبن  أليب العباس أمحد بن أيب أمحد  مسألة إحرام املرأة/  
 حممد بن عبدهللا الطيار. 

 م(. 2022هـ،  1444ربيع األول  -)حمرم  59نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 
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  - .اليزيد على سالمة  أبو  /دراسة فقهية مقارنة  أحكام النساء:  يف   ياحلنفمفردات املذهب  

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

 1231سليمان بن حممد احلوات الشفشاوين )ت    /نص التقاييد األوىل يف إمامة املرأة ابلنساء
 هـ(؛ حتقيق احممد رمحاين. 

 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2اجلزولية، املغرب عنشرت يف جملة 
 

والعبادات األخالق  يف  للمسلمات  اخلري  اإللغي.  /وعاء  الصاحلي  دار    - احملفوظ  الرابط: 
 ص.  346م،  2021هـ،  1442السالم، 

 
 أصول الفقه

 
 الكتب القدمية

 567أليب منصور حممد بن حممد الرَبْوي الطوسي الشافعي )ت  األصفى من املستصفى/  
بن عبدهللا سعداوي. بكر  أبو  به  اعتىن  للكتاب،    -هـ(؛  العريب  املركز  هـ،   1444الشارقة: 

 م.  2023
 )خمتصر من كتاب املستصفى لإلمام الغزايل يف علم األصول(

 
هـ(؛    1088صكفي )ت  عالء الدين حممد بن علي احل  / إفاضة األنوار على أصول املنار

 م. 2022هـ،  1444إستانبول: دار اللباب،  -حممد بركات.حتقيق 
 هـ(.  1386ومعه: التعليقات الضرورية/ حممد سعيد الربهاين )ت  

 
 1102أليب املواهب احلسن بن مسعود اليوسي )ت  البدور اللوامع يف شرح مجع اجلوامع/  

 م. 2022هـ،  1444الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -هـ(؛ حتقيق مَحيد مَحَاين اليوسي.
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]إعداد[ هـ(؛    1072حممد بن أمحد ميارة الفاسي )ت    /بستان فكر املهج يف تكميل املنهج 

 ص.  37إبراهيم مزوز، 
 م. 2022هـ،  14/3/1444األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة  

 )أصول فقه مالك(
 

هـ(؛    749مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبدالرمحن األصفهاين )ت  بيان معاين البديع/  
 مج   4،  م  2023هـ،    1444دمشق: دار املنهاج القومي،    -حتقيق وائل حممد بكر الشنشوري.

 بزدوي واإلحكام البن الساعايت احلنفي.وهو شرح على بديع النظام اجلامع بني أصول ال
 

هـ(؛ حتقيق أمحد علي عبدالعال،    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    / حترير تنقيح اللباب
 م. 2023هـ،  1444عّمان: دار الفتح،  -خليل حممود خليل.

  ، مام اإلسكندرياهل  بنيسري التحرير شرح على كتاب التحرير يف أصول الفقه لكمال الدين  )ت
 ( أمري ابدشاه احلنفي هشرح

 
حتقيق ؛  هـ(  926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب
 م. 2023هـ،  1444عّمان: دار الفتح،  -أمحد علي عبدالعال، خليل حممود خليل.

 مع تعليقات نفيسة عليه للزايدي والسجاعي والباجوري منقولة من جمالس دروسهم.
 

 ... )بني الكتب احلديثة( = أثر القاضي أيب بكر الباقالين التقريب واإلرشاد
 

 478إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلوين )ت    /التلخيص يف أصول الفقه 
  1444بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -عبدهللا جومل النيبايل، شبري أمحد العمري.هـ(؛ حتقيق  

 مج. 3م،  2022هـ، 
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هـ(؛ حتقيق أمحد   1003)ت    شرف الدين حيىي بن موسى العمريطي  /التيسري نظم التحرير
 م. 2023هـ،  1444عّمان: دار الفتح،  -علي عبدالعال، خليل حممود خليل.

 
 982)ت    يب السعود حممد بن حممد العمادي احلنفيأل  /ثواقب األنظار على أوائل املنار

  2022هـ،    1443دلس،  نبغداد: دار مشس األ  -.لعبيديادراسة وحتقيق حممود علي  هـ(؛  
 ص.  74م، 
 

على  هـ(    1319)ت  نجويين  بال  ابن املال حممد ابن املال طاهر  حاشية العالمة عبدالرمحن 
 . حممد هأميد حممد جنم دراسة وحتقيق /مجع اجلوامع وشرحه للمحلي

 .610-561 م( ص 2022 هـ، 1443) 71ع جملة سر من رأىنشر يف 
 

الدرة السَّنية يف مقتضى املعامل السُّنية: املَْعَلم األول: معلم أصول الفقه، املسمى ملتقى 
هـ(؛ حتقيق    620حممد بن عيسى بن املناصف )ت  النكت الفقهية وََماري األدلة الشرعية/  

 م.  2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية،  -عادل بن حممد هلُّول.
 ريخ اإلسالمي يف علم أصول الفقه.أول منظومة مطولة يف التا

 
 .علي بن أمحد احلذيفيهـ(؛ حتقيق  8سليمان بن أمحد السندي )ق    /شرح أصول البزدوي

 . من أول ابب النهي إىل آخرهالتحقيق 
- 392م(    2022  هـ،  1443)  69، جامعة بغداد، عسالميةجملة كلية العلوم اإلنشر يف  

467 . 
 

   .هـ( 739عثمان بن علي ابن خطيب جربين )ت فخر الدين   /البديع شرح 
   م، ... 2023هـ،  1444ه يف جامعة أم القرى، حتقيق

 (بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام البن الساعايت)
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هـ(؛ حتقيق أمحد بن جنيب   755علي بن احلسني ابن شيخ العوينة املوصلي )ت    /شرح البديع 
 مج.  3م،    2023هـ،    1444املنصورة: دار اللؤلؤة،    -السويلم، أحالم بنت صاحل اجلدعاين.

 
هـ(؛   864حممد بن أمحد احمللي الشافعي )ت  جالل الدين   /شرح الورقات يف أصول الفقه

 م 2023هـ،    1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -خالد خليل الزاهدي.  حتقيق
 

هـ(؛   1227عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت    / فتح القدير اخلبري بشرح تيسري التحرير 
م،   2023هـ،  1444ح، عّمان: دار الفت -حتقيق أمحد علي عبدالعال، خليل حممود خليل.

 مج. 2
 

الفقه    منظومةالكواكب:   الكواكيب )ت   /ةاحلنفيعلى مذهب  يف أصول  حممد بن حسن 
 1443السعودية: دار متون العلوم للنشر،    -حممود بن أمحد العسكري.هـ(؛ حتقيق    1096

 ص. 268م،  2022هـ، 
 

اجلوامع/   توضيح  اللوامع يف شرح  الرملي ملع  بن رسالن  احلسني  بن  أمحد  الدين  شهاب 
 م. 2022هـ،  1444عّمان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق أمحد مرشد. 844الشافعي )ت 

 
عبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي   /يف أصول الفقهمراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود  منت  

 1444الكويت: دار املرقاة،    -.؛ حتقيق حميي الدين بن املربوك غامنهـ(  1230  ت الشنقيطي )
 م.  2022هـ، 

 
ابعتناء حسني هـ(؛    543أبو بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /احملصول يف أصول الفقه

 1444؟: مؤسسة دار العلوم للنشر؛ القاهرة: دار الصاحل،    -علي البدري؛ تعليق سعيد فودة.
  م. 2023هـ، 
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 646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت    /خمتصر ابن احلاجب يف علم أصول الفقه
(؛   العلمي.  حتقيقهـ(؛  والتحقيق  للدراسات  املنهاج  دار  مبركز  العلمية  دار    -اللجنة  جدة: 
 م. 2023هـ،  1444املنهاج، 

 
انطي )ت  أليب بكر حممد بن حممد بن عاصم الغر األصول/    الضروري منمرتقى الوصول إىل  

 م2023هـ،    1444اجلزائر: مكتبة اليسر،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.  829
 ص.   176هـ،    1439تونس: دار املالكية،    -وبتحقيق أمحد مزيد بن حممد عبداحلق اجلكن.

 
حممد بن حسن الكواكيب )ت   /منظومة الكواكب: نظم منت املنار يف أصول الفقه احلنفي

 م. 2022هـ،    1444عّمان: مكتبة الغامن،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.  1096
 

هـ(؛   829نظم حممد بن حممد بن عاصم الغرانطي )ت    /َمْهَيع الوصول إىل علم األصول
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: مركز بصرية للبحوث،  -حتقيق مصطفى خمدوم.

 
هـ(؛ حتقيق   1130اللكنوي )ت  املال جيون  أمحد بن أيب سعيد    /األنوار يف شرح املنار ور  ن

 مج. 2م،  2023هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد أمحد عبدالعزيز.
  هـ(. 1204)ت   حممد بن عبداحلي املولوي  / معه حاشية قمر األقمارو 

 هـ(. 1307)ت  حسن السنبليبن حممد  /وحاشية السنبلي
 

 الكتب احلديثة 
 )يشمل دراسات يف الرتاث األصويل(

انتصار    /: مجع ا ودراسةهـ( يف كتابه التجريد  428  اآلراء األصولية للقدوري احلنفي )ت
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد حممد.
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الزاغوين  ابن  اإلمام  األصولية: مجع ا ودراسة/    527احلنبلي )ت    آراء  عماد حسني  هـ( 
 م )ماجستري(. 2023هـ،  1444املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -اجلبوري.

 
أبو  ندا عمر    /دراسة مقارنة  هـ( األصولية:   909  )ت  آراء يوسـف بن عبداهلادي احلنبلي

 راه(. م )دكتو  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،   -.زيد
 

الثاين عشر من كتابه  الباقالين يف علم أصول الفقه، وحتقيق اجلزء  أثر القاضي أيب بكر 
هـ،    1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - عبدالرمحن زكي العبدالقادر.التقريب واإلرشاد/  

 م )دكتوراه(.   2022
 

هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -سعدي بن حسن الكيال.االختيارات األصولية/ 
 مج. 2جـ يف  5م،  2022

الشرعية اإلمجالية مما دل عليه   األدلة  املباحث األصولية يف  لبعض  جمموعة من االجتهادات 
 الدليل الشرعي على منهج اإلمام الشافعي.

 
مذهب   اململكة العربية السعودية املخالفة للمعتمد يف   االختيارات الفقهية للجنة الدائمة يف 

القاهرة: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،   -ي.إبراهيم حممد الطوجب  /دراسة أصولية  احلنابلة:
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442

 
 1444بريوت: دار احملجة البيضاء،    -حممد بن جواد اخلرس.أدق التفاصيل يف علم األصول/  

 م.  2022هـ، 
 
 م 2022هـ،    1444،  دار اللؤلؤةاملنصورة:    -.حممد رايض  /حكامصول األأانم لعلم  رشاد األإ
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هـ( على األصوليني من خالل كتابه   370استدراكات اإلمام أيب بكر الرازي اجلصاص )ت
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -.مجيل عثمان سابو  /مجعا  ودراسة:  الفصول يف األصول

 (.ماجستريم ) 2022هـ،  1444
 

هـ( على األصوليني يف كتابه    885استدراكات اإلمام عالء الدين املرداوي احلنبلي )ت  
املدينة املنورة: اجلامعة    -عبدالكرمي بن سفري القثامي.التحبري شرح التحرير: مجع ا ودراسة/  

 م )ماجستري(. 2023هـ،  1444ية، اإلسالم
 

وتدوينه/   واترخيه  حقيقته  الفقه:  الزاهدي.أصول  هللا  ثناء  اجلامعة    -حافظ  آابد:  صادق 
 م.  2022هـ،  1444اإلسالمية، 

 
للناشئة الفقه  سلقين.  /أصول  عبدهللا  امللتقى،    -.2ط   -إبراهيم  دار  هـ،   1443تركيا: 

 .م2022
 

الطالب بن اجملتىب بن   /دراسة أتصيلية تطبيقية:  األصول املتفق عليها بني احلنفية واملالكية
 م. 2023هـ،  1444الكويت: دار املرقاة،  -.عنكر الشنقيطي

 
اعرتاضات أيب املظفر السمعاين األصولية على أيب زيد الدبوسي من خالل كتاب قواطع  

 2022هـ،    1444املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -أورابية يوسف.األدلة: مجع ا ودراسة/  
 م )ماجستري(. 

 
هـ( على األصوليني من خالل كتابه جناح الطالب   1108اعرتاضات العالمة املقبلي )ت 

ودراسة/  ع مجع ا  احلاجب:  ابن  خمتصر  فلقي.لى  حممد  اجلامعة   -إبراهيم  املنورة:  املدينة 
 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444اإلسالمية، 
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النفاخ  / ةوفقهي  ةصوليأحبوث   وهاب  املؤلف،    -.عصام  م،   2022  ،هـ  1444العراق: 
 ص.230

 
القاهرة: دار اإلمام    -هـ(.  1354حممد خبيت املطيعي )ت  البدر الساطع على مجع اجلوامع/  

 م. 2022هـ،  1444الرازي، 
 وأعاله: تشنيف املسامع/ للزركشي. 

 
بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،    -سليم بن سامل آل اثين.تبصري العقول بعلم األصول/  

 م. 2023هـ،  1444
 أستاذ يف املعهد العايل للقضاء بسلطنة ُعمان( )املؤلف 

 
الفقه:أعلم    التجديد يف  أسيوط:    -.حسانني عامر عبداحلاكم    / الضرورة واجملاالت  صول 

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

إستانبول: مركز بصرية    -مصطفى خمدوم.ترتيب األبواب وتقسيماهتا يف املدوانت األصولية/  
 م.  2022هـ،  1443للبحوث والتدريب والرتمجة، 

 
الفق الفقهية  هتسهيل أصول  القبس    -.سعيد بن سعد آل محاد  /والقواعد  الرايض: مدار 

 م. 2022هـ،  1444للنشر، 
 

مكة املكرمة:    -حممد بن أمحد العبدالقادر.  /التصوير األصويل: دراسة أتصيلية تطبيقية حتليلية
 م )ماجستري(. 2023هـ،   1444جامعة أم القرى، 

 
  /ودراسةا  مجع    :صولية على سابقيه من خالل كتابه املوافقاتاأل  مام الشاطيبتعقبات اإل

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444أسيوط: جامعة أسيوط،  -أمحد عبدالعزيز عبداحلليم. 
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 أربيل:  -.هشام عبدالكرمي البدراين  /تقريب األفهام شرح النميقة يف علم أصول األحكام

 م.  2023هـ،  1444، دار التفسري
 

ملنت الورقات لإلمام  تقييد وتلخيص لشرح الشيخ حسام لطفي الشافعي على شرح احمللي  
 ص.   151قيده وخلصه عثمان بن زامل الندى،  / اجلويين

 م. 2022هـ،  28/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  1444الكويت: دار إيالف الدولية للنشر،    -حافظ ثناء هللا الزاهدي.تلخيص األصول/  
 م.  2022هـ، 
 

، دار اللؤلؤةاملنصورة:    -.عيسى  يالنصر عل سيف    /تنبيه الفضالء اىل مقدمة أصول الفقه
 م. 2022هـ،  1443

 
أربيل:    -هشام عبدالكرمي البدراين.جين الثمرات املستفاد من شروح العلماء على الورقات/  

 ص. 120م،  2021هـ،  1443التفسري للنشر، 
 

 ص. 204حبليل حممد البوكانوين، حاشية على شرح احمللي للورقات/ 
 م.  2022هـ،  17/4/1444شبكة األلوكة بتاريخ نشرت يف 

 
  -الناجي ملني.حظ املذاهب األربعة من علمي مصطلح احلديث وأصول الفقه املدوَّنني/  

 م.  2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية، 
 

  - .حممد الغرضوف /سؤال التجديد والتوظيف  :دراسات يف أصول الفقه ومقاصد الشريعة
 م. 2023هـ،  1444، دار ركاز إربد:
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أتليف ايسر  دفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة يف أصول الفقه لألستاذ حممد حسن هيتو/  

 . م 2022هـ،   1444الكويت: دار املرقاة،  -مصطفى أوغلو.
 

الشحنة البن  الفقه  أصول  يف  بيت  مائة  يف  نظم  شرح  املبتدي  حممد    /زاد  بن  هللا  رمحة 
 ص. 204م،  2022هـ،   1443إستانبول: دار الكتب العربية،  -يوسف.

 
  / ملعايل الشيخ عبدهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيَّه  صولية حول احملددات املنهجيةأشذرات  

 ص. 482م،  2020هـ،  1441بغداد: مشس األندلس للنشر،  -إيهاب حممد السامرائي.
  

هـ(؛ حتقيق   1186عطاء هللا بن أمحد األزهري )ت    /املناظرةشرح األقوال الناظرة إىل قواعد  
 أمحد بن جنيب السويلم.

 .م( 2023هـ،  1444) 60نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع
 )علم املناظرة، املتعلق أبصول الفقه(

 
هـ،   1444مصر: فنون،   -حممد محدي رضوان.شرح خمتارات من سلم الوصول لألطفال/ 

 م.  2023
 خمتصر يف علم األصول وتقريب ميسمر يف العقيدة.

 
الفقه/   أصول  علم  يف  دروس  الفقه:  أصول  تفهيم  إىل  عبدالرمحن الطريق  حممود  إعداد 

 م. 2023هـ،  1444الكويت: دار املرقاة،  -عبداملنعم.
 
مكة    -.عبدالرمحن بن علي احلطاب   إعداد  / لعقد الثمني من مذكرة حممد األمني رمحه هللا ا

 م.  2023هـ،  1444املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 )مذكرة الشنقيطي يف أصول الفقه(
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بني مدرسيت األصولية  واملعتزلة:  الفروق  واآلراء  الفقهاء  للمناهج  بن   /دراسة  عبدالرمحن 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.إبراهيم العلو 
 

اإلنتاج   يف  هللاقراءات  رمحه  احلنفي  إدريس  للشيخ  واألصويل  حممد   /احلديثي  تنسيق 
 ص.   215م،    2021هـ،    1442فاس: جامعة حممد بن عبدهللا،    -البنعيادي، احممد الينبعي.

أشغال الندوة العلمية التكرميية اليت نظمت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس،  
 م. 2021يونيو  2األربعاء 

 
مصطفى اعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية: دراسة أصولية يف ضوء املقاصد الشرعية/ قو 

 م. 2023هـ،  1444الكويت: دار الظاهرية،  -، مزيدة ومنقحة.2ط -خمدوم.
 هـ.  1417اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  – األصل: رسالة دكتوراه 

 
مكة    -ماجد بن أمحد الغامدي.  /على زاد املستقنع  القواعد والضوابط الفقهية واألصولية

 م.  2023هـ،  1444املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 
 

حممد حسنني خملوف؛ اعتىن به    /القول اجلامع يف الكشف عن شرح مقدمة مجع اجلوامع
هـ،   1442بريوت؛ إستانبول: الدار الشامية،    -خالد خليل الزاهدي، حممود حممد الشيخ.

 ص. 63م،  2021
 

األصول/   البالنمبادئ  أمحد  )ت    سعيد  عبداجمليد    1441بوري  عليه  وعلق  له  قدم  هـ(؛ 
 م. 2022هـ،  1444: دار التحصيل، إستانبول -الرتكماين.

 
سعد بن   /َمموعة حبوث علمية حمك مة يف أصول الفقه ومقاصد الشريعة:  خمتار األصول
 م.  2022هـ،  1444، دار طيبة اخلضراءمكة املكرمة:  -.مقبل احلريري
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هـ،  1444، دار احلكمة -.خالد حسني اخلالد /اإلسالمي هاملختصر الوايف يف أصول الفق

 م.  2023
 

مكتبة  تطوان:    -عبدهللا عبداملومن.مداخل مهمة إىل أشرف علوم األمة: علم أصول الفقه/  
 م. 2021هـ،  1442، سلمى الثقافية

 ]أشرف العلوم وأفضلها العلم بكتاب هللا تعاىل[
 

مسائل أصول الفقه اليت تصلح أتصيال  لعلم أصول العقيدة: دراسة تطبيقية بني أصول  
 م. 2023هـ،    1444إستانبول: تبصري للنشر،    -منصور مخيس رسالن.الفقه وأصول الدين/  

 
مقارنة:  دراسة  السنَّة:  ابب  يف  والشافعية  احلنفية  بني  فيها  املختلف  األصولية  املسائل 

؟: دار اليسر، دار املنهاج، حنو    -حميي الدين حممد عوامة.  / أمنوذج ا  البزدوي وابن السبكي 
 م. 2022هـ،  1443

 
يوسف    /دراسة أصولية داللية فقهية حتليلية  :ااملصطلحات الفقهية السياسية داللة ومفهوم  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444جامعة طرابلس،  -.ذيب احلمود
 

الشافعي ويف عصره اإلمام  قبل  الفقه  املبك ر ألصول  التاريخ  ظفر إسحاق    /مقاالت يف 
بريوت: مركز هنوض    -األنصاري، فضل الرمحن، مرتضى بدير؛ ترمجة حممود عبدالعزيز أمحد.

 .م 2022هـ،  1444للدراسات والنشر، 
 

مشعل بن عبدهللا السهلي،   /ياحلكم الشرع،  صول الفقهأمفهوم    :صولعلم األ  املقدمات يف 
)نسخة    م  2022هـ،    1443اجملمعة، السعودية: املؤلف،    -حسن الطاهر الشيخ الطيب.

 (. لكرتونيةإ
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نصور م  /: دراسة أتصيلية تطبيقيةاملنهج األصويل عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رد البدع 

 م.  2022هـ،  1444عّمان: دار العمرية،  -.الثبييتبن تركي 
 

األصول الفصول يف  يف كتابه  اجلصاص  بكر  أيب  اإلمام  العلمي    :منهج  املنهج  يف  كتابة 
م   2022هـ،    1443بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -.حممد حسني توسكا  /األصويل

 )ماجستري(. 
 

  - جواهر بنت علي الرشيدي.  /قواعد الرتجيح بني األخباراملوازنة بني األصوليني واحملد ِّثني يف  
 م )دكتوراه(.   2023هـ،  1444بريدة: جامعة القصيم، 

 
حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي؛ حتقيق وإكمال نثر الورود على مراقي السعود/  

 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -حممد ولد سيدي الشنقيطي.
 

فاس:    -مسرية الرامي.  /األصويل عند ابن بطال من خالل كتابه شرح صحيح البخاريالنظر  
 ص.  160م،  2013هـ،  1434املؤلفة، 

 
مكة    -رمي انيف الرويثي.  /نظرية النظم والدراسات البينية: التفسري وأصول الفقه أمنوذج ا

 قد(. م )دكتوراه يف البالغة والن 2022هـ،  1443املكرمة: جامعة أم القرى،  
 

نظم خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام املبجل اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن  
نظم حممد    /هـ(  972بن حممد بن حنبل الشيباين رمحه هللا تعاىل البن النجار الفتوحي )ت  

 م.   2022هـ،  1444الكويت: ركائز للنشر،  -عبدهللا بن الشيخ حممد احلسن الشنقيطي.
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 -عبدالرمحن قريشي.النقد األصويل آلراء احلنفية يف الربهان للجويين: دراسة حتليلية نقدية/  
 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
فراس فياض    /جزء حديثي يف أبواب أصول الفقه  : صولا يف األربعني حديث  أىل  إالوصول  

 ص.  94م،  2022هـ،  1443للطباعة والنشر،  بغداد: ماشكي -.حلمداينا
 

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

استنباط األحكام الشرعية من السنة النبوية    اختالف األصوليني يف   أثر داللة األلفاظ يف 
العبادات واملعامالت يف  القاهرة:   -.سكر   يحممد حلم  صحيح مسلم/  من خالل قسم 

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

فاطمة أمني    / دراسة أصولية فقهية  تنزيل األحكام الشرعية:  وأثره يف   ي االجتهاد االستثنائ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -.الدين يّ عل 
 

 م 2022هـ،    1444اجلزائر: مكتبة الرشاد،    -شهب أبو بكر.ل  /االجتهاد يف النص التشريعي
 

دراسة للمسائل األصولية واالعتقادية ومسرد للمسائل  :  اإلمجاع عند اإلمام أمحد بن حنبل
 م. 2023هـ،  1444، دار اخلزانةالكويت:  -.حممد بن عبدهللا الطويل /الفقهية

 
إايد حممد  االختالف الفقهي: أسبابه وآاثره: دراسة أصولية فقهية مقارنة مع مناذج تطبيقية/  

 م )أصله رسالة ماجستري(.  2022هـ،  1444دمشق: مؤسسة الرسالة،  -صبحي ُدخان.
 

الفع ال/   للتعلم  أساسيان  اللغة: مدخالن  وقواعد  الفقهي  منار.االختالف  ط،    - عبدهللا 
 ص. 133م،  2021هـ،  1442وجدة: مكتبة قرطبة،  -مزيدة ومنقحة.
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لعامل من علماء املالكية يف القرن السابع اهلجري؛ نسخ وتوثيق طلبة  األدلة يف الفقه املالكي/  

أنيس. توثيقه سامل بن بوشعيب  له وضبط نصه وأمت  املالكية،    -ماجستري؛ قدم  تونس: دار 
 م.  2022هـ،  1444

 
القاهرة: مركز إحياء    -عبدالسالم عبدالفتاح العتيق.  /  تعريف القياساألساس لالختالف يف 

 م. 2023هـ،  1444للبحوث، 
 

فاس: مطبعة ووراقة بالل،    -يوسف اجلملي.شكال التنزيل/  االستحسان: جدل املفهوم وإ
 ص.  139م،  2021هـ،  1442

 
  - عامر ايسني اجلبوري.االستحسان يف مذهب اإلمام مالك: دراسة مقارنة يف أصول الفقه/  

 م.  2022هـ،  1444عّمان: دار النور املبني، 
 

  - أمحد الرزاقي وآخرون.ة/  االستحسان وتطبيقاته املعاصرة: دراسة علمية ملستجدات واقعي
 م.  2022هـ،  1444مكناس: سجلماسة للنشر، 

 
هـ( على األصوليني يف احلكم الشرعي   653استدراكات اإلمام العجلي األصفهاين )ت  

ودالالت األلفاظ من خالل كتابه الكاشف عن احملصول يف علم األصول: مجع ا ودراسة/ 
عثمان.  حامد  اإلسالمية،    -عبداحلميد  اجلامعة  املنورة:  م    2023هـ،    1444املدينة 

 )ماجستري(. 
 

ودراسة/   مجع ا  النهي:  مسائل  يف  األصوليني  على  العالئي  محزة  استدراكات  بنت  دالل 
 م. 2023هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الزبيدي.
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الفقهية/ واملذهبية  االجتهاد  زيد.  أصول  أبو  سلمان    -.2ط  -خدجية  مؤسسة  املغرب: 
 ص. 177م،  2021هـ،  1442الفارسي للطباعة، 

 
 1444املغرب: الدار املغربية،    -.حممد رايض  / أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي

 م. )أصله رسالة جامعية(.  2022هـ، 
 

دراسة أتصيلية حتليلية من أصول الفقه اإلسالمي والقانون    :أصول فهم النصوص النظامية
القضائي الفقه  أصول  علم  اخلضري  /لتأسيس  عبدهللا  بن  احلضارة  الرايض:  -.خالد  ،  دار 

 م. 2023هـ،  1444
 

والتنزيل/   الفهم  يف  قضااي  األولوايت:  ترتيب  يف  املآل  املعيار  اعتبار  الدين  عز  حممد 
 ص. 302م،  2021هـ،   1442لعلمي احمللي، مراكش: اجمللس ا -اإلدريسي.

 
 -عبدالسالم عبدالفتاح العتيق.االعرتاض ابملنع عند األصوليني: حقيقته وأقسامه وحكمه/ 

 م.  2022هـ،  1444القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات، 
 

 1182حممد بن إمساعيل بن األمري الصنعاين )ت    / االقتباس ملعرفة احلق من أنواع القياس
 1444إستانبول: مركز البصرية للبحوث والتدريب،    -هـ(؛ قرأه وعلق عليه مصطفى خمدوم.

 م.  2022هـ، 
 

 - هـ(.  1442أكرم حممد أوزيقان )ت  االقرتان: حقيقته وحجيته وختريج فروق فقهية عليه/  
 م.  2022هـ،  1444الكويت: ركائز للنشر، 

 
إقليم الدريوش، املغرب: اجمللس العلمي   -مصطفى البعزاوي.اإلمام مالك ومنهجه يف اإلفتاء/  

 ص.  135م،  2021هـ،  1442احمللي، 
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القاهرة: دار   -.عيسى بن عبدهللا احلمريي  /صول التشريع أصل من أالبدعة احلسنة 

 ص.  176م،  2022هـ،  1443السالم، 
 

مكة املكرمة:    -صاحل بن صالح البلوي.البدهيات عند األصوليني: دراسة نظرية تطبيقية/  
 م. )دكتوراه(  2023هـ،   1444جامعة أم القرى، 

 
أربيل: التفسري للطبع  -.2ط -.ريوان أمحد قادرس /التأويل يف ضوء أصول الفقه اإلسالمي

 ص.  105م،  2021هـ،  1442والنشر، 
 

املفهوم واملنهج واالمتدادات/   املعاصر: دراسة يف  املناط يف االجتهاد  أمني  حتقيق  حممد 
 ص. 244م،  2021هـ،  1442املغرب: املؤلف،  -اخلنشويف.

 
  - سبيعة حممد إقبال.ختصيص العام ابلسنة النبوية: دراسة نظرية تطبيقية على الصحيحني/ 

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

دراسة يف أصول : التطبيقات الداللية عند القرطيب من خالل كتابه اجلامع ألحكام القرآن
 م )دكتوراه(.  2020هـ،    1442طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،    -.توري حممد  /الفقه

 
حسام التعليل ابألوصاف املقدرة: دراسة أتصيلية تطبيقية من خالل أحاديث األحكام/  

 م )ماجستري(.  2023هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بن حممد العمري.
 

مها عبدالعزيز   تطبيقية/  أصولية  األحكام: دراسة  آايت  يف   واإلمياء  النص  مبسلكي  التعليل
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الشارقة: جامعة الشارقة،  -.املطوع
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هـ،    1443،  دار اللؤلؤة املنصورة:    -ي.حممد صالح حلم   /موضوع التخصيص  التعميم يف 
 م.  2022

 
اإلسالمي الفقه  أصول  علماء  عند  املعارضة  دفع  الراجح يف  الدليل  معاذ ضياء    / تقدمي 

 ص. 150م،  2022هـ،   1443العراق: مؤسسة انشرون،  -.السامرائي
  

احلوادث ابلنص يف  احلكم  من  الباحث  العمري  /متكني  للنشر،   -.وميض  التفسري  أربيل: 
 ص.  416م،  2022هـ،  1444
  

 ص.  184، عصام الدين إبراهيم النقيلي / التهذيب والتوضيح يف شرح قواعد الرتجيح 
 م. 2022هـ،  9/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
التوجيه األسلم ملا قال فيه اإلمام مل أعلم: دراسة أصولية جديدة حول مفهوم اإلمجاع عند 

وتطبيق/   تنظري  الشافعي:  األزهري.اإلمام  سالمة  فنون،    -حممد  دار  هـ،   1444مصر: 
 م.  2023

 
املشر  قراءة يف  واإلمام:  اجملتهد  عن  الزمان  األصويل إلشكالية خلو  اإلغاثي التوجيه  وع 

هـ،   1441وجدة: مركز زيري بن عطية لألحباث والدراسات،    -مونعيم مزغاب.للجويين/  
 ص. 178م،  2020

 
رشيد بن أمحد  احلاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة: دراسة فقهية أصولية مقاصدية/  

 (.هـ1433ص )أصله رسالة دكتوراه،    374م،    2022هـ،    1444سال: املؤلف،    -بنكريان.
 

أمال  هـ(/    656دالالت األلفاظ على األحكام عند أيب العباس األندلسي القرطيب )ت  
 ص. 134م،  2021هـ،  1442مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية،  -نعامي.
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إمام إمام    /دراسة أصولية تطبيقية  دالالت العام وخمصصاته وأثرها يف استنباط األحكام:

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1444كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -.خليفة
 

داللة العدد عند األصوليني: دراسة نظرية تطبيقية على أحاديث األحكام يف الصحيحني/  
 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444مكة املكرمة: اجلامعة اإلسالمية،  -خضراء محزة عمرات.

 
املغرب: املؤلف،    -احلسني املرابط بن العريب.عند املالكية/  دور السياق يف االجتهاد الفقهي  

 ص.  87م،  2021هـ،  1442
 

العرف يف  الشرع  دور  احلكم  الفقهي/  استنباط  التفسري  يف  مقارنة  دراسة  سعد سعد  ي: 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443القاهرة: جامعة القاهرة،  -.األمحد

 
عبدالسالم عبدالفتاح الدور عند األصوليني: حقيقته وأنواعه وأثره على صحة االستدالل/ 

 م.  2023هـ،  1444القاهرة: مركز إحياء للبحوث،  -العتيق.
 

 .الرخصة الشرعية: دراسة أصولية تطبيقية على كتاب السنن الكربى لإلمام النسائي
 م، ... 2022هـ،  1444دراسته يف جامعة طنطا، 

 
سعيد  السكوت التشريعي وأثره يف اختالف الفقهاء: بداية اجملتهد وهناية املقتصد أمنوذج ا/  

 م.  2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية للنشر،  -الشويمة.
 

تيمية ابن  اإلسالم  لشيخ  األعالم  األئمة  املالم عن  رفع  بن    /شرح  فتحي  من حماضرات 
 ص.   380، الديعمر السنوي اخل؛ حترير عبدهللا املوصلي

 م. 2023هـ،  10/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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ضوابط الدليل عند ابن تيمية ومعامل منهجه يف دليل السياق: دراسة استقرائية حتليلية/  

 م. 2023هـ،  1444مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -غازي بن مرشد العتييب.
 

ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الشاه الدهلوي )ت عِّقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد/  
حتقيق  1176 طالب.  هـ(؛  الفاتح،    -أنور حسني  دار  م،   2022هـ،    1444إستانبول: 
 ص.156

 
مكة املكرمة: جامعة    -وضاح بن أمحد علي.عمل السلف وأثره يف تقرير املسائل األصولية/  

 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444أم القرى، 
 
واخلصوصا احلالل  :  لعموم  معامل  يف  االحكام  عمدة  على كتاب  تطبيقية  أصولية  دراسة 

 مج. 2م،    2022هـ،    1444املنصورة: دار اللؤلؤة،    -.حمسن حممد عيسى  /للمقدسي  واحلرام
 

املعاصرة/   أصوهلا وسياقاهتا  الشرعية:  وتقدمي الفتوى  تنسيق  احمللي؛  العلمي  اجمللس  تنظيم 
 ص. 109م،  2021هـ،  1442إقليم الناظور: اجمللس،  -حممد أجبطيط.

أعمال الدورة العلمية اخلامسة من امللتقى السنوي خلرجيي التعليم العتيق ابلناظور املنعقدة يوم  
 م. 2017غشت  19هـ،  1438ذي القعدة  26السبت 

 
غزة: اجلامعة   -.براء خالد الدحدوح  /حكام وضوابط: أتصال املعاصرةالفتوى عرب وسائل اال

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1443اإلسالمية، 
 

عبدالعظيم   /القرائن الصارفة لألمر والنهي وأثرها يف األحكام الشرعية: دراسة أصولية فقهية 
نور. النصيحة،    -حممد  دار  املنورة:  املدينة  املتميز؛  الناشر  م.    2022هـ،    1443الرايض: 

 )أصله رسالة دكتوراه(. 
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يف  الداللة  يف   قضااي  اللمع  للشرياز   شرح  الفقه  حممد    / (هـ  476  ت)  يأصول  سامح 

 )ماجستري(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -الشامي.
 

ابلنصوص   االستدالل  واخلطاب:  الشرعيةقواعد  األلفاظ  أصول    : دالالت  يف  دراسة 
 ص.136م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالغن العمومري.  /املالكية

 
حتليلية/    دراسة  واليهودية:  اإلسالم  يف  النصوص  تفسري  أمني.قواعد  وهاب   -سامان 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441السليمانية، العراق: جامعة السليمانية، 
 

إبراهيم بن صاحل    /دراسة أتصيلية تطبيقية  ": كانوا يفعلون" أو    "كنا نفعل"قول الصحايب  
 . الزهراين

  م( ص  2022هـ،    1443)  51ع  13مج   جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةحبث نشر يف  
 ص. 44، 237-240

 
الفقهي من خالل كتابه   القياس املصلحي عند ابن رشد احلفيد وأثره يف تعليل اخلالف 

م،  2021هـ،  1442فاس: املؤلف،  - إجناز عبداحلليم القيب.بداية اجملتهد وهناية املقتصد/ 
 ص. 161

 
واإل يف القياس  الفقأفلسفة    مجاع  ا  /هصول  الفتوح  أبو  جامعة    -.لدلتوينكمال  املنصورة: 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443املنصورة، 
 

حممد بن حممد    /الكوكب الساطع والعِّقد املنظوم يف بيان النفَيني ابعتبار املنطوق واملفهوم
إربد، األردن: ركاز للنشر؛   -هـ(؛ حتقيق عبدالرحيم ظريف.  1140بن محدون احملوجب )ت  

 م.  2022هـ،  1444، فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( مركز فاس:
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هـ(؛ مجع وترتيب وتعليق سلمان   1371حممد زاهد الكوثري )ت    /الالمذهبية قنطرة الالدينية

 م.  2023هـ،  1444إستانبول: دار السمان،  -إبراهيم النجار.
 ومقدمة متهيدية بعنوان: بني يدي الالمذهبية/ حممود الزين.

 رسالة: لزوم اتباع مذاهب األئمة حسًما للفوضى الدينية/ حممد احلامد.  مع
 

النصوص/  اختلفت  إذا  اجلمع  الفصوص يف أتصيل أصل  احلميدي.  ملع  عبدهللا    -فوزي 
 م.  2022هـ،  1444قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث، 

 
كفر الشيخ: جامعة    -.اللمعيحازم عبدالرمحن    َماز االستعارة بني األصوليني والبالغيني/

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444كفر الشيخ، 
 

 -السليك زكراي الراشدي.  /خمالفة الفروع الفقهية للقواعد األصولية: دراسة نقدية تطبيقية
 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
الفقه اإلسالمي/   القاهرة: دار   -غالم حممد قمر األزهري.مراعاة اخلروج من اخلالف يف 

 م )أصله رسالة دكتوراه(. 2023هـ،  1444الصاحل، 
 

التشريع اإلسالمي املرقاة،    -.النشميجاسم  عجيل    /املستشرقون ومصادر  الكويت: دار 
 م. 2022هـ،  1444

 
املصباح املضي يف بطالن حكم من جعل مستند حكمه ظنه عدم الفرق بني الشرط املنسي 

راشد بن سعود هـ(؛ حتقيق    948شهاب الدين أمحد بن حيىي بن عطوة احلنبلي )ت  واللفظي/  
  م. 2022هـ،  1444الكويت: دار لطائف للنشر،  -العمريي.
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بغداد: مشس األندلس   -.عمر حسني غزاي  /مام الغزايلاخلطأ يف االجتهاد عند اإلمظان  
 ص.  42م،  2021هـ،  1442للنشر، 

 
عّمان: دار   -حممد العمراوي السجلماسي. /معامل املنهج الفقهي يف العمل ابحلديث النبوي 

 م.    2022هـ،  1444الفتح، 
 

احلديث   تصحيح  يف  األصوليني  الصافوري.  / مناهج  جمدي  إحياء    -حممد  مركز  القاهرة: 
 م. 2023هـ،  1444للبحوث، 

 
خمتار  : دراسة أصولية تطبيقية/  وعالقتها ابملقاصد الشرعيةيف عاملنا املعاصر  فتاء  مناهج اإل

 م.  2023هـ،  1444القاهرة: الوابل الصيب للنشر،  -حمسن حممد.
مناهج  م، وكانت بعنوان:    2020هـ،    1441جامعة اإلسكندرية،    -األصل: رسالة دكتوراه  

 مع دراسة ألهم النوازل املعاصرة.  فتاء وعالقتها ابملقاصد الشرعيةاإل
 

بريوت:    -حبوث حممد احلسناوي؛ بقلم انزك احلسناوي.مناهج صناعة االستنباط الفقهي/  
 م.  2022هـ،  1443دار احملجة البيضاء، 

 
عبدهللا بن حممد بن خضراء اهلامشي  منهاج الوصول إىل معىن قوهلم العلة تدور مع املعلول/  

 م. 2022هـ،  1444الرابط: دار األمان،  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم بوحولني. 1342)ت 
 

هـ،   1444اجلزائر: األصالة للنشر،    -أمساء موسوين.  /املنهج االجتهادي ألم املؤمنني عائشة
 م )املنتقى من الرسائل اجلامعية(.  2023

 
املدينة املنورة:    -محزة بن ماجد اجملايل.  / منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اخلالف الفروعي

  م. 2022هـ،   1444، مسلم اإلمام دار
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ل الدر املنثور يف منهج عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه يف االستنباط الفقهي من خال 

 1444أربيل: جامعة صالح الدين،    -أمري محد مصطفى.   / التفسري ابملأثور: دراسة حتليلية
 م )ماجستري(. 2022هـ، 

 
هـ،   1444أربيل: التفسري للنشر،    -.وميض العمري  /املنهج الفريد يف االجتهاد والتقليد

 ص. 280م،  2022
 

املزين  /مقاصدية  أصولية  القيم: دراسة  ابن  عند  واملعىن  اللفظ  بني  املوازنة   -.معمر محد 
  م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443الشارقة: جامعة الشارقة، 

 
القاهرة:   -عبدالسالم عبدالفتاح العتيق.  /موقف األصوليني من مراسيل سعيد بن املسي ِّب  

 م.  2023هـ،  1444مركز إحياء للبحوث، 
 

حامد حتقيق هـ(؛   805سراج الدين عمر بن رسالن البلقين )ت  / نشر العبيـر لطي  الضمري 
 . فـرحان جاسم

 ( فحواه عود الضمري املسترت أو البارز للغائب على املوصوف دون صفته )حبث حنوي فقهي، 
 .420-395 م( ص 2022 هـ، 1443) 3ع 53مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 

 

تنزيل   الشاطيب يف    - . عبدالقادر طاهري  / األسس واألبعاد:  اخلطاب الشرعينظر اإلمام 
 م. 2023هـ،  1444، دار ركاز إربد:

 
الشرعية األحكام  بني  التداخل  تطبيقية:  نظرية  أصولية  منصور  /دراسة  خالد    -.حممد 

م. )أصله رسالة   2022هـ،  1444، مكتبة اإلمام الذهيب؛ الكويت: الرتاث الذهيبالرايض: 
 جامعية(. 
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حممد شريف    /دراسة مقارنة بني الفقهني املدين واإلسالمي  :نظرية تفسري النصوص املدنية

 م.  2023هـ،  1444، دار التفسري أربيل: -.محدأ
 

 م. 2023هـ،  1444، دار النفائس عّمان:  -.نعمان جغيم /نظرية احلكم الشرعي
 

 1444عّمان: دار الفتح،    -.حممد حسني األمحد  /ووظيفي  منهجي  أتصيل  حنو  الفتوى:  نقد
 م.  2022هـ، 

 .م 2022هـ،  1443جامعة الشارقة،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 القواعد األصولية

مجع وترتيب فخر الدين بن الزبري احملسي؛ خرج أحاديثه  األربعون النبوية يف القواعد األصولية/  
 م.2022هـ،    1444،  العاملية للتأهيل العلميكادميية  األتركيا؟:    -طاهر بن جنم الدين احملسي. 

 
مصطفى   /قاعدة تساقط الدليلني عند األصوليني وضوابطها وأثرها على األحكام الفقهية

 (. ماجستريم )  2021هـ،    1442طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،    -.حممد عبدالرمحن
 

  / املالكية: دراسة أتصيلية تطبيقيةالقواعد األصولية املؤثرة يف أحكام البدع واملؤثرات عند  
   م )ماجستري(.   2023هـ،    1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -منرية بنت علي السلطان.

 
)ت   اليماين  املغريب  احلسني  القاضي  عند  وتطبيقاهتا  األصولية  من   1119القواعد  هـ( 

 األحكام.خالل كتابه البدر التمام بشرح بلوغ املرام من أدلة 
 م، ... 2023هـ،  1444مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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كتاب كشف اللثام شرح عمدة األحكام للسفاريين    وتطبيقاهتا من خاللالقواعد األصولية  
   .هـ( 1188 )ت

 م، ...   2023هـ،  1444مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

منهج العالمة حممد األمني بن املختار اجلكين الشنقيطي يف توظيف القواعد األصولية يف 
ابلقرآن القرآن  إيضاح  البيان يف  بن حممد    / التفسري من خالل كتابه أضواء  األمني  سيد 

 ص. 352م،  2020هـ،  1442لبيضاء: جنيبويه، الدار ا -السالك حوية.
 

 القواعد الفقهية
 1443؟: جامعة كاي،    -عامر حممد جلعوط.أربعون قاعدة يف فقه معامالت األسواق/  

 ص. )نسخة إلكرتونية(.  202م،  2022هـ، 
 

مجع وترتيب فخر الدين بن الزبري احملسي؛ خرج أحاديثه  األربعون النبوية يف القواعد الفقهية/  
 م.2022هـ،    1444،  كادميية العاملية للتأهيل العلمياألتركيا؟:    -طاهر بن جنم الدين احملسي. 

 
 ص.   5، عبدالرمحن بن فهد الودعان الدوسري /األرجوزة السنية يف القواعد الفقهية

 م. 2022هـ،  7/12/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 م.  2023هـ،   1444القاهرة: دار ابن عفان،  -مصطفى شعبان.تبسيط قواعد الفقه/ 
 

: دراسة أصولية فقهية إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام  :التطبيقات املعاصرة لقاعدة
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -.دسوقيإبراهيم بكري  /مقارنة

 
 ص.  151ضياء الدين عبدهللا الصاحل، التيسري يف شرح القواعد الفقهية/ 

 م. 2022هـ،  26/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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َشيِقح.  /يةالفقه   القواعداخلالصة يف  

ُ
هـ،   1444الكويت: ركائز للنشر،    -خالد بن علي امل

 م.  2022
 

الشافعية عند  الفقهية  القواعد  يف  خماشن  /اخلالصة  بن  سعيد  بن   - .2ط  -.عبدهللا 
 ص.   181م،  2023هـ،  1444حضرموت: املؤلف، 

 م. 2023هـ،  17/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

نظمها وشرحها حممد شاه قطب الدين احلامدي؛   /الربعية القطبية منظومة القواعد الفقهية
 م.  2022هـ،  1444أنقرة: دار سوجنق،  -.2ط  -حترير حممد عطا دنيز.

  
بال   كل صالة بطلت على اإلمام بطلت على املأمومضبط املسائل املستثناة من قاعدة  

)ت    /اشتباه العدوي  موسى  بن  أمحد  العباس  أيب  وشرح  عبدهللا   1213نظم  حتقيق  هـ(؛ 
 م.  2022هـ،   1444مراكش: اجمللس العلمي احمللي،  -أكيك.

 
املالية/   وتطبيقاهتا  املالكي  الفقه  يف  األخذ ابألحوط  ماكوري.قاعدة  الرشيدية:    -إبراهيم 

 ص.  124م،  2021هـ،  1442املؤلف، 
 

  - حممد حممود شحاتة.قاعدة التحسني والتقبيح العقلي وأثرها يف النوازل الفقهية املعاصرة/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
الفقه وختريج فروق فقهية عليها  أكرم حممد   /قاعدة عموم نفي املساواة يف علم أصول 

 م.  2022هـ،  1444 الكويت: ركائز للنشر، -هـ(. 1442أوزيقان )ت 
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احملرر الوضوح شرح  الكربى من خالل  والفقهية  األصولية  دراسة    القواعد  للبريخضري: 
 م.  2022هـ،   1444عّمان: دار النور املبني،  -آرام جالل البريخضري. /أصولية تطبيقية

 
الشارقة: جامعة الشارقة،    -.الوليد أمحد اهلاجري   / ودراسة  مجعا    : الكفائية  الفروض   قواعد

  م )ماجستري(. 2022هـ،  1443
 

  / القواعد الفقهية يف ابب املعامالت عند اإلمام الرافعي من خالل كتابه العزيز شرح الوجيز 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  -.أبو الليل أمحد سعد

 
امل نوازل  الكربى وتطبيقاهتا يف  الفقهية  ،  دار ركاز  إربد:  -.بلخري سرحاين  /الكيةالقواعد 

 م. 2023هـ،  1444
 

حممد    علي  / (هـ  795)ت    ي القواعد الفقهية للمعامالت املالية عند اإلمام ابن رجب احلنبل
 )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -.العباس أبو
 

احملتار رد  من  املستخرجة  الفقهية  العلمية،    -قبالن.إلياس    /القواعد  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  192م،  2022هـ،  1444

 
تنظيم خمترب الرتاث الفقهي القواعد الفقهية وأثرها يف القواعد القانونية واالجتهاد القضائي/  

 ص. 511م،  2021هـ،  1442أيت ملول: املخترب،  -بكلية الشريعة.
 م.  2020فرباير  27و 26أعمال الندوة الدولية املنعقدة يومي 

 
مكة املكرمة: دار    -حممد بن سعد اهلليل العصيمي.القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاهتا/  

 م. 2022هـ،  1444أطلس اخلضراء، 
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سامي    /القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف كتاب إعانة الطالبني للبكري الدمياطي: دراسة مقارنة
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444ح الدين، أربيل: جامعة صال - حاجي عبدهللا السورجي.

 
، معروف حممد  عبدالغفور حممد البيايت  /القواعد والضوابط الفقهية يف العبادات )املشجر(

 م. 2022هـ،  1444، دار النفائسبريوت:  -البيايت.
 

الكلية الفقهية  القواعد  من  املهمات  نظم  يف  الندية  البارودي   / املنظومة  الدين    -.سيف 
 م.  2022هـ،  1444، دار املقتبس بريوت:

 
التجييب )ت  احلسن علي بن  أبو    /املنهج املنتخب من قواعد املذهب هـ(؛   912القاسم 

م،    2022هـ،    1443السعودية: دار متون العلوم للنشر،    -حتقيق عبدالقادر حممد بن قادة.
 ص.163

 
الفقهية  الوجيز يف  القواعد  اللؤلؤةاملنصورة:    -.ل حواس آصاحل    /شرح  هـ،   1443،  دار 

 م.  2022
  

 املقاصد الشرعية

إرشاد املطالع إىل مهمات البارع: تعليقات على منظومة البارع يف نظم مقاصد الشارع/  
 م. 2023هـ،  1444القاهرة: دار العرفاء،  -نظم وتعليق حممود عبدالرمحن عبداملنعم.

 
كوانيت   /دراسة يف مقاصد الشريعة:  أصل اعتبار مآالت األفعال وأثره يف الفقه املالكي

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442رب: كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس الغ  -.ساليف
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    - يوسف متل. /أصول مقاصد الشريعة عند أيب بكر اجلصاص
 )أصله رسالة جامعية(.  ص. 544م،  2022هـ،  1443
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هـ،   1444السعودية: آفاق املعرفة،    -احل العجالن.صفهد بن  بناء األحكام على املقاصد/  

 م.  2022
 

للشاطيب )ت   املوافقات  النريات على مقدمات  علي حممد ونيس  هـ(/    790التعليقات 
 م.  2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -األجهوري.

 
الشنقيطي   تفسري  يف  وتطبيقاهتا  الشرعية  املقاصد  البيان داللة  عبدالرمحن    /أضواء  وفاء 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املنصورة: جامعة املنصورة،  -إبراهيم.
 

الشريعة ومقاصد  العقيدة  مبقاصد  اإلصالحي  الفكر  عاشور    :عالقة  بن  الطاهر  حممد 
 م.  2022هـ،  1444ركاز للنشر، إربد: دار   -.عثمان كضوار / أمنوذجا  

 
 م.  2022هـ،  1443، العراق -.3ط -بشري مهدي الكبيسي.علم مقاصد الشريعة/ 

 
  - .عبدالقادر أحنوت   تقدمي وتنسيق  /فقه املقاصد بني أصول االستدالل وضوابط التنزيل

 م.  2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية، 
 كتاب مجاعي حمكم.

 
املنيا: جامعة   - كاطع.زايد محد    /دراسة أتصيلية تطبيقية  للقرآن الكرمي:   ياملقاصدالفهم  
 م )حبث مكمل للدكتوراه(.   2022هـ،  1444املنيا، 

 
فهم النص القرآين وأثره يف مقاصد الشريعة من خالل كتاب أحكام القرآن لإلمام ابن 

 1443سوهاج: جامعة سوهاج،    -مـد.حمهباء سعد الدين    / ـ(ه  543ت  )العريب املالكي  
 م )ماجستري(. 2022هـ، 
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  بوأالدكتور عبداحلميد    :سالميإلرواد املعهد العايل للفكر ا  یمبادئ الفكر املقاصدي لد

  1442، السليمانية جامعةالسليمانية، العراق:  - .عمر كرمي نيهاوژ  الباحثة  / اسليمان منوذج  
 )ماجستري(.م  2021هـ، 

 
الشارقة: جامعة    -.حيىي إبراهيم حسين  /احلنفية  عند  وتطبيقاته  املقاصدي  االجتهاد  مسالك

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1443الشارقة، 
 

مستثنيات األحكام والقواعد ومناذج ألثرها يف بيان مقاصد الشريعة: دراسة حتليلية تطبيقية  
طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،    - ويدراوغو إسوفو.على األحكام والقواعد الشرعية/  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444
 

 املقاصد الشرعية آلايت األحكام.
 م، ... 2023هـ،  1444دراسته يف جامعة أم القرى، 

 
 م2023هـ،    1444،  دار املكتيب  دمشق:  - .عمر حممد جبه جي  /مقاصد الشريعة اإلسالمية 

 
،  دار املكتيب دمشق: -.عمر حممد جبه جيعند اإلمام الغزايل/  مقاصد الشريعة اإلسالمية 

 م. 2023هـ،  1444
 

مركز احلضارة   بريوت:  -.حممد علي قامسي  /مقاصد الشريعة: أتمالت يف النظرية من خارجها
 م.  2022هـ،  1444، لتنمية الفكر اإلسالمي

 
املدينة املنورة:    -.معمر قليلمقاصد الشريعة يف االجتماع ووسائله: دراسة أتصيلية تطبيقية/  

 (. دكتوراهم ) 2023هـ،  1444اجلامعة اإلسالمية، 
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املغرب:    -.ي هور   منة اي  / الرازي  نيمام فخر الدعند اإل  عةيومقاصد الشر   دةيمقاصد العق

 م.  2023هـ،   1444الدار املغربية، 
 

التفعيل/   إىل  التأصيل  من  املقاصدي  وآخرين.النظر  رفيع  تنسيق حممد   -كتاب مجاعي؛ 
 2023هـ،    1444،  املركز العلمي للنظر املقاصدي يف القضااي املعاصرة ،  دار إقدامإستانبول:  

 مج.  2م، 
 

،  زاد انشروناألردن:    -.، حممود مروان، مصطفى كمالرائد العواودة  /نظرية املقاصد وفلسفتها
 م. 2023هـ،  1444

 
 العبادات

 
 العبادات )عام(

االستدراكات الواردة يف حواشي شرحي ابن قاسم الغزي واخلطيب الشربيين على منت أيب  
هـ،    1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -يوسف شيخ علي خمتار.شجاع يف العبادات/  

 م )ماجستري(. 2023
 

طنجة: سليكي    -ط، منقحة ومزيدة.  -عبدالعزيز احلمدوين.اإلفادة مبعرفة أحكام العبادة/  
 ص.  192م،  2021هـ،  1442أخوين، 

 
عبدالرمحن بن   /اإلملام مبعىن قول الفقهاء األعالم: من نوى اإلقامة فوق أربع لزمه اإلمتام

 ص.  33، فهد الودعان الدوسري
 )يف الصالة والصيام( 

 م.  2022هـ،  13/11/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 1442سال: املؤلف،    -مصطفى ابحو.اليومي للمؤمن من االستيقاظ إىل النوم/  الربانمج  

 ص. 120م،  2021هـ، 
 

عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي   /بداية العابد وكفاية الزاهدبلوغ القاصد جل املقاصد لشرح  
 -الشنشوري.وائل حممد  حتقيق  عليه حاشية أمحد بن انصر الُقعيمي؛  هـ(؛    1192احلنبلي )ت  

 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار احلضارة، 
 (. ، األصل للمؤلف نفسه)يف فقه العبادات على مذهب احلنابلة

 
األصول يف كتاب فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين للمليباري    لىختريج الفروع ع

العبادات يونس.  / يف  املوصل،    -رزكار كمال  جامعة  م   2023هـ،    1444املوصل: 
 )ماجستري(. 

 
الدمام: املؤسسة،    - إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.التطوع يف العبادات وأحكامه/  

 م. 2022هـ،  1444
 

عمرو السيد    /العبادات منوذج ا: دراسة فقهية مقارنة  فقه احلنابلة:  احلديث الضعيف وأثره يف 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.السباع

 
دراسة   داللة النهي عند اإلمام ابن حجر من خالل كتابه فتح الباري يف فقه العبادات:

 م )دكتوراه(.   2022هـ،    1444املنيا: جامة املنيا،    -إمساعيل.سعودي عبدهللا    /أصولية فقهية
 

املعاصرة/  العبادات يف ظل املستجدات  املالكي: دراسة يف فقه  الفقه  السفر يف  رخص 
 ص.  107م،  2021هـ،  1442الرشيدية: املؤلف،  -احممد عليوي.
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من خالل كتابه اإلنصاف يف معرفة   (هـ 885  )ت الضوابط الفقهية عند العالء املرداوي  
  -إسالم عبدالباري علي.  أمنوذج ا/  العبادات  : الراجح على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا، 
 

وسو   ريحممد زب / ليةيأتص يةري دراسة تفس  ة: الرتاث واحلداث ني ب ماهتايوتقس  ة يالعبادات البدن
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444كردستان العراق: كلية العلوم اإلسالمية،   -ي.ربزيو ال
 

العبادات: الشيخ حسن مأمون يف  الفقهية لإلمام األكرب   /مجع ا ودراسة مقارنة  الفتاوى 
 . م )ماجستري( 2022هـ،  1444سوهاج: جامعة سوهاج،  -علي.ممدوح وحيد 

 
  -حاجي صاحل محيد.هـ( يف الصالة والزكاة/    1427)ت    فتاوى املال سيد البريداودي
 م )ماجستري(.   2022هـ،  1444أربيل: جامعة صالح الدين، 

 
العاملكريية يف  اهلندية  واملناسك:  الفتاوى  والصوم  مقارنة ابملذاهب   الزكاة  حتليلية  دراسة 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -.مساعيلإحممد ممدوح  /األربعة
 

اهلدي   ،احلج   ،الصيام  ،الزكاة  ،الصالة  ،الفتاوى اليومية من املسائل الفقهية يف الطهارة
املولود والعقيقة وتسمية  املسجد  ، واألضحية  بن مرشد،    /لإلمام ومجاعة  بن صاحل  أمحد 

 ص. 251
 م. 2022هـ،  18/5/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 فتوى استخرجها من فتاوى اللجنة الدائمة ابلرايض(  843)
 

حممد سعيد بن محزة املنقار الدمشقي )ت  فتح الفتاح يف شرح مراقي الفالح للشرنباليل/  
عبيد.  1304 شاكر  عبدالقادر  حتقيق  حزم،    -هـ(؛  ابن  دار  بريوت:  أمري؛  مكتبة  كركوك: 
 م. 2023هـ،  1444
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مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -.أتليف عبدهللا بن مانع الروقي  /فقه عمل اليوم والليلة

 م. 2022هـ،  1443
 

زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب  لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف/  
 1444الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -حتقيق عامر علي ايسني.هـ(؛    795احلنبلي )ت  

 م.  2022هـ، 
 

مؤسسة عّمان:  -.حممود حممد محودة   / الصوم ،الصالة ،املرجع يف فقه العبادات: الطهارة
 . م 2022هـ،  1444، الوراق للنشر

 
مام مامني البويطي واملزين يف خمتصريهما يف تلخيص فقه اإلاملختلف فيها بني اإلاملسائل  

والنكاح  واحلج  والصيام  الزكاة  يف كتاب  الشافعي:  الشافعي  املذهب  يف  فقهية   /دراسة 
الصعيديأشريين   اإلسالمية،    -.نور  اجلامعة  مكمل    2022هـ،    1444غزة:  )حبث  م. 

 للماجستري(.
 

املصطلحات الفقهية اليت يرتتب االختالف يف حدها أثر فقهي يف كتاب العبادات: دراسة  
  2022هـ،    1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -ذكرى بنت فهد املقرن.فقهية موازنة/  

 م )دكتوراه(. 
 

  - ي.عائشة فالح العازمي: دراسة فقهية مقارنة/ املذهب احلنف فقه العبادات يف  املعتمد يف 
 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1443لقاهرة: جامعة القاهرة، ا

 
هـ،   1443،  دار اللؤلؤة املنصورة:    -.عبدالرحيم حممود  /مقتطفات من فقه العبادات لألطفال

 م.  2022



51 
 

 
حتقيق بلقاسم هـ(؛  1073عبدالكرمي الفّكون القسنطين )ت  /نظم الدرر يف شرح املختصر

 م؟  2022هـ،  1443اجلزائر: دار املالكية،  -ضيف.
 مج. 3م،  2022هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -رفيق محيدة. تحقيقوب

 يف العبادات. شرح خمتصر األخضري وهو
 

هـ(؛   1069)ت    أليب اإلخالص حسن بن عّمار الشرنباليل  /نور اإليضاح وجناة األرواح
 م  2023هـ،  1444إستانبول: دار السّمان،  -حتقيق حممد عبدالقادر العمر.

 وهو يف العبادات، الفقه احلنفي.
 

 الطهارة

للحم  األ الشرعية  العامةحكام  فقهية  :امات  عباس  /دراسة  علي  العراق:    -.عبدالستار 
 ص. 105م،  2022هـ،  1443مؤسسة انشرون، 

 
املنيا: جامعة املنيا،    -عمر.أمحد حسن    /الفقهية الستعمال مياه الصرف الصحياألحكام  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444
 

حممد سالمة  جالء العينني يف حكم املسح على اجلوربني: دراسة حديثية فقهية أصولية/  
 م.  2023هـ،  1444مصر: دار فنون،  -األزهري.

 
 ص.  42حممد حسن عباس، السواك/ 

 م. 2022هـ،  16/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ،   1443،  دار اللؤلؤةاملنصورة:    -.أسامة سعد حشمت  /يف سؤال وجواب  فقه الطهارة
 م.  2022
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القاهرة:  -. عيسى بن عبدهللا احلمريي  /لباب النقول يف طهارة العطور املمزوجة ابلكحول

 ص. 152م،  2022هـ،  1443دار السالم، 
 

 ص. 358، عبد رب الصاحلني العتموين /خمتصر أحكام الطهارة
 م. 2023هـ،  24/6/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
عبدالستار ـ(؛ حتقيق  ه  1106  ت خليل بن ويل احلنفي )  /اماملقصد التام مبعرفة أحكام احلم  

 ص. 303م،  2022هـ،   1443العراق: مؤسسة انشرون،  -.علي عباس
 

 الصالة

 .سعد إبراهيم القيسي /دراسة مقارنة: أحكام صالة الراكب يف السيارة يف الفقه اإلسالمي 
  م(   2022هـ،    14443)  30ع  1اإلسالمية، اجلامعة العراقية مججملة العلوم  نشر يف  حبث  

 . 150-71 ص
 

الفقهية   مقارنةاألحكام  فقهية  دراسة  الفاحتة:  اللوح.  /املتعلقة بسورة  عبدالكرمي   - أسامة 
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: دار السالم، 

 
)ت    الغماري  قيالصدحممد  أمحد بن    /ة ور س األخبار املسطورة يف القراءة يف الصالة ببعض ال

 م. 2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية،  -هـ(؛ حتقيق األمني اقريوار. 1380
 

الداللة وخطورة  النطق  احنراف  بني  املؤذنني  وأغالط  العدوي.  /األذان  سلطان   -محدي 
 م. 2022هـ،  1443  دار زهراء الشرق، القاهرة:
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 1442صنعاء،    -.2ط  -.أمحد بن حممد احلجاجي  /أذكار الصلوات وما قبلها وما بعدها
 ص. 84م،  2022هـ، 

 م. 2022هـ،  21/2/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 
 . سعد عنرب رحيان /دراسة فقهية مقارنة:  نشراح الصدر يف حكم صالة النافلة بعد العصرا

-235  م( ص   2022هـ،    1443)  1/ 39ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف  حبث  
268 . 

 
 ص.  14، حسام لطفي الشافعي /املنتهى يف أحكام صالة الضحىبلوغ 

هـ،  1444/ 3/4يف شبكة األلوكة بتاريخ  ت نشر رسالة خمتصرة على مذهب اإلمام الشافعي، 
 م.  2022

 
 894)ت    قطب الدين حممد بن حممد اخليضري  /حتفة احلبائب ابلنهي عن صالة الرغائب

 هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدهللا حممد سعيد احلسين.
ع اجلديدة  بدمياط  للبنني  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  لكلية  العلمية  اجمللة  يف    10نشر 

 م(. 2022)
 

الفقهاءابالح  الرتجيح  اختالف  يف  وأثره  منوذجا    :تياط  الصالة  منصور   /كتاب  مرمي 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الشارقة، الشارقة: جامعة  -.عبدامللك 

 
الصالة وأدعية  ألذكار  العنزي  /التسهيل  فرحان  بن  وتسجيالت مكتبة  الشارقة:    -.عزيز 

 م.  2021هـ،   1442، دروس الدار
 

اللؤلؤة،    -مجع وترتيب حممد حممد شبانة.اجلمعة واخلطبة: آداب وأحكام/   املنصورة: دار 
 ص.  261م،  2021هـ،  1442
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 آداب وأحكام فقهية على هيئة دروس دعوية ال غىن عنها للدعاة إىل هللا خاصة.
 

برهان الدين إبراهيم بن حسن    /سؤاالت عن قول تقبل هللا واملصافحة بعد الصلواتجواب  
الشهرزوري )ت   مال عبدول حممد، حممد حسني ه  ش  دراسة وحتقيقهـ(؛    1101الكوراين 

 .عبدهللا
- 671م(    2022  هـ،  1443)  69، جامعة بغداد، عسالميةجملة كلية العلوم اإلنشر يف  

707 . 
 

مدبر حديث "إذا أُقيمتِّ الصالُة فال صالَة إال املكتوبة": دراسة حديثية أصولية فقهية/  
 م. 2023هـ،  1444اجلزائر: خيال للنشر،  -عبداحلليم.

 
  /   حكم مس شحميت األذنني عند رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام: دراسة فقهية حديثية

 . بن فهد الودعان الدوسري عبدالرمحن
 م. 2022هـ،  3/12/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 956إبراهيم بن حممد احلليب )ت  /غنية املتملي يف شرح منية املصليحليب صغري: خمتصر 

 ص.  784، م 2020هـ،  1441، دار السراجتركيا:  -حممود أمحد دحال.هـ(؛ حتقيق 
 

اترودانت: اجمللس،   -إعداد اجمللس العلمي احمللي.خطبة اجلمعة: أمهية وأهداف واسرتاتيجية/  
 ص.  194م،  2021هـ،  1442

 
 ص.   50، صالح عامر قمصان  /خري أعمالكم الصالة

 م. 2022هـ،  15/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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دروس مواقيت الصالة وحتديد القبلة على منظوميت حممد بن حممد العلمي وحممد بن أمحد 
، مزيدة  2ط  -.  ت()خليل املؤقِّ   أتليف وإعداد ورسوم خليل إجبابدي الباعمراينالبوجرفاوي/  

 ص.  164م،  2021هـ،  1442الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة،  -ومنقحة.
 يد القبلة ابلطريقة التقليدية وابحلاسبة العلمية. حساب مواقيت الصالة وحتد

 
األربعة املذاهب  على  واخلطيب  اخلُطبة  فقه  اجلمعة:  خطيب  عطية    /دليل  حممود  حممد 

 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -وآخرون.
 
  1444القاهرة: دار الصاحل،    - عثمان عمر ِخدِغ.  / ابلنية  التلفظ  مشروعية   يف   البهية   لرسالةا

 م.  2022هـ، 
 

وجدة: املؤلف،    -عبدالرمحن الزخنين.رسالة الشفاء يف فتنة اجلمع بني املغرب والعشاء/  
 ص.  67م،  2021هـ،  1442

 )يف مساجد بلجيكا، لدواع فلكية( 
 

 1130)ت   أمحد بن إبراهيم الربي   /رسالة يف االقتداء ابإلمام داخل الكعبة والباب مفتوح
 .أمحد خلف جراد ؛ حتقيقهـ(

 .174-139  ص  م(  2020  هـ،  1442)  1ع  3، العراق مججملة السالم اجلامعةنشرت يف 
 

الكويت: دار    -هـ(.  1277)ت  حممد بن أمحد بن قاسم النيفر األكرب    /رسالة يف البسملة
 م. 2022هـ،  1444املرقاة، 

 
هـ(؛ اعتىن هبا    12حممد بن إبراهيم الَعليجي الُقلهاين )ق  رسالة يف سنن الصالة الرابعية/  

 2018هـ،    1439،  : اإلدارة الدينية ملسلمي داغستانداغستان  ،حماج قلعة   -حممد الُغُدِبري.
 ص.  76م، 
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 .(هـ 1282يليها: رسالة فيما جيب على املكلف/ مرتضى علي الُعرَادي )ت 
 

أمحد بن حممد اهِلرْباوي )ت    /رسالة يف املسبوق َمن مل يُدرك مع اإلمام من الركعة اأُلوىل
 .عبداحلافظ الكبيسي عمار حتقيقهـ(؛  1224

 .367-335  ص  م(  2019  هـ،  1440)  2ع  2، العراق مججملة السالم اجلامعةنشرت يف 
 

الصالة سفينة  األهدل.  / شرح  مشيلة  عبدالرمحن  املنهاج،    -حممد  دار  هـ،   1444جدة: 
 م.2023

 
شرح خالد  شرح صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من كتاب الصالة البن قيم اجلوزية/  

 1443واإلرشاد،  الكويت: ركائز للنشر؛ الرس: السعودية: مجعية الدعوة    -بن علي املشيقح.
 م.  2022هـ، 
 

  - .امليموينبن علي  عبد هللا    /اثر وفقه األئمة األعالمصفة الصالة من خالل األحاديث واآل
 ص.   328م،  2022هـ،  1444املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
 م. 2023هـ،  1444، دار املبادرة  عّمان:  -.حسام منيف عبيد /صالتك أيها املسلم

 
عبدالسميع الصالة: رحلة عرب الزمن: نصوص يف بيان حكمها وقصص وخواطر حوهلا/  

 م.  2022هـ،  1444الشارقة: املنتدى اإلسالمي،  -األنيس.
 

  ؛(ـه  756ت  تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )  /ضوء املصابيح يف صالة الرتاويح 
 م.  2023هـ،  1444عّمان: مسك للنشر،  -.رفقي شحالتوغبن حتقيق: شوكت 

 وهي أصل رسالته املختصرة: إشراق املصابيح يف صالة الرتاويح. 
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م. )أصله رسالة    2023هـ،    1444ديب: مجعية دار الرب،    -أمحد عبدهللا حسن.  تحقيقوب
 علمية(. 

 536يليه: منت كتاب صالة الرتاويح/ حلسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه الصدر الشهيد )
 هـ(.  

 
سامل بن عبدهللا هـ(؛ حتقيق    1417ابعلوي )ت  احلداد  عبدهللا بن حمفوظ  فتاوى الصالة/  

 م؟  2022هـ،  1444ترمي: ترمي للدراسات والنشر،  -ابقطيان.
 

حممد شهادت   / دراسة فقهية مقارنة من كتاب الطهارة والصالة  الفتاوى اهلندية العاملكريية:
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -.حسني بن كبري أمحد

 
 ص.  71، صالح عامر قمصان /فضل صالة اجلماعة وعمارة املساجد

 م. 2022هـ،  29/2/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 ص.  750، م 2022هـ،  1444، الدوحة: املؤلف -.يوسف القرضاويفقه الصالة/ 
 

عبدالعزيز  /الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني اوأمر   ال  بيان أن من السنة فع ني يف قرة الع
 . عمر بن عبدالعزيز السعيد هـ(؛ حتقيق 1315 )ت  يبالوهي هللابن عبد

 هـ(.   1443)شوال  2جـ 65ع   جامعة اإلمام، الرايض، نشر يف جملة العلوم الشرعية 
 

  756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت  قضاء الوطر مبا قيل يف اجلمع ابملطر/  
 م.  2022هـ،   1444عّمان: مسك للنشر،  -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي آل شحالتوغ.

 يليه له: حفظ الصيام عن فوت التمام. 
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العراق: مؤسسة انشرون،    -.معاذ ضياء السامرائي  /دراسة فقهية مقارنة  :اللحن يف الصالة
 ص.  190م،  2022هـ،  1443

 
يتعلق هبا من أحكام ما  التسليم وبعض  إىل  التكبري  الصالة من  عبد رب    /خمتصر صفة 

 ص.  121، الصاحلني أبو ضيف العتموين
 م. 2022هـ،  12/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ،   1444صنعاء: غافق للدراسات والنشر،    -بشري حممد املليكي.  /خمتصر املسائل العلمية

 ص. 42م،  2023
 

حسن    ملؤلفه   مسألة نفيسة فيها حتقيق الشك يف الصالة مستلة من خمطوطة نفائس املسائل
كرمية    /هداف واحملتوىاأل  :هـ(  1354ت  صدر الدين بن حسن هادي املوسوي الكاظمي )

 .عبود جرب، آية عزيز معن
 . 203-192 م( ص 2022 هـ، 1443) 42، العراق عوالقلمنشرت يف جملة 

 
 1069حسن بن عّمار الشرنباليل )ت    /املسائل الزكية البهية على املسائل االثين عشرية

هـ،   1444املوصل: دار وأشرقت،    -. سعود أزهر عبدهللا  ،عبداحملسن طه يونس  هـ(؛ حتقيق
 ص. 65م،  2023

 مسألة يف الصالة على املذهب احلنفي( 12)
 

أربيل: التفسري   -.جنيد الشيخ طاهر  /اخلشوع يف الصالة  :منابع اخلشوع وموارد السكينة
 ص.  188م،  2022هـ،  1444للنشر، 
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أليب احلسن الصغري حممد بن حممد الصادق السندي احلنفي  /منهل اهلداة إىل معد ِّل الصالة
بريطانيا: مكتبة    -عبدهللا انان األمريكي، حممد سعد شيخ رمحت هللا.هـ(؛ حتقيق   1187)ت  

 م. 2022هـ،  1443، إمساعيل
 وهو شرح على "معدل الصالة" للربكلي. 

 
الناس حممد املكي بن عزوز؛    /يف أن القبض يف الصالة هو مذهب اإلمام مالك  كهيئة 

 2021هـ،    1442الدار البيضاء: مؤسسة الرسالة انشرون،    -حتقيق نفل بن مطلق احلارثي.
 ص.  176م، 
 

مسائل من  به  يتعلق  وما  الصالة  يف  اليسرى  اليد  على  اليمىن  اليد  حممد    /وضع  أمحد 
 ص.  199، احلجاجي

 م. 2022هـ،  1/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ،    1442فاس املؤلف،    -.2ط  -العرقويب.هواري    / الوقاية والعالج يف الوضوء والصالة
 ص. 451م،  2021

 
 ص.  77، وليد بن أمني الرفاعي /مخسة وأربعون فائدة: ويقيمون الصالة: فوائد وفرائد

 م. 2022هـ،  9/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 الصيام

  1156أمحد بن مبارك السجلماسي )ت  جواب يف تزاحم نييت التطوع املخصوص والقضاء/  
املغرب: الدار املغربية للنشر،    -هـ(؛ حتقيق مصطفى حممد ُجهيمة، فتحي فتح هللا اجلعرود.

 م. 2023هـ،  1444
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  سليمان بن حممد   / ط زمن الصوم مبجلس احلديثسْ الرد املفيد على من أنكر التجمري ابلقُ 
 م. 2023هـ،  1444، دار ركاز إربد: -حتقيق نور الدين لرجى.(؛ هـ 1238العلوي )ت 

 سط، ابلضم: شيء يتبخر به( )القُ 
 

املدينة املنورة:    -خليل حامد خليل.الفجر السافر بشرح كتاب الصيام من منت ابن عاشر/  
 م.  2022هـ،   1444دار اإلمام مسلم، 

 ومعه له: القول العطر يف أحكام زكاة الفطر. 
 

 1444،  دار املكتيب  دمشق:  -.عمر حممد جبه جي   /حكمه وآدابه  ،أحكامه  :فقه الصيام
 م.  2023هـ، 

 
تنسيق وتقدمي حممد ليلي،  جمموعة من املؤلفني؛ مجع و مدرسة رمضان: املقاصد واالمتدادات/  

 م،   2021هـ،  1442، مركز الصدى للدراسات واإلعالم املغرب: -حممد اجلطيط.
 هـ. 1442رمضان  27أعمال ندوة علمية نظمت ابملركز يف 

 
 الزكاة

التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن   من خالل كتاب  االختيارات الفقهية يف كتاب الزكاة 
كفر الشيخ: جامعة    -.شعبانمسعد رجب    /(: دراسة فقهيةهـ  804  )ت  ق ِّن الشافعيلامل

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ، 
 
  / يف ضوء املعايري الشرعية واحملاسبية...  ت التجاريةآنشطة واملنش ساسيات حساب زكاة األأ

 ص.  240، م 2022هـ،  1443الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -.حممد عواد الفزيع
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 السناينحممد الرِّضى بن إدريس  إعانة ذوي اخلصاصة واإلمالق إبخراج واجب زكاة األوراق/  
هـ،   1444بريوت: دار الرايحني،    -هـ(؛ تقدمي وحتقيق إبراهيم بن حممد وبلوش.  1385)ت  

 م.  2023
 

 ص.  49، مرضي بن مشوح العنزي /مقارنةأتجيل الزكاة: دراسة فقهية 
 م. 2023هـ،  6/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الدمام؛ الرايض: دار ابن    -عمر بن سعد العائذي.التحايل على الزكاة: صوره وأحكامه/  

 م. 2022هـ،  1444اجلوزي، 
 

الرايض:    -إعداد هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك.جباية الزكاة يف اململكة العربية السعودية/  
 م.  2022هـ،  1444اهليئة، 

 
عّمان: مجعية    - حسن تيسري مشوط.  /الزكاة والصدقات: فضائلها وأثرها على الفرد واجملتمع

 م.  2022هـ،  1444احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

  - عزوز مناصرة.  / نة العامة: دراسة هليكل املوارد واألثر املايل والتكامل الوظيفيالزكاة واملواز 
 م.  2022هـ،  1444عّمان: دار احلامد، 

 
  2022هـ،    1444دار اجملد،  ؟:    -حممد حممود كالو.  /الغصون يف أحكام زكاة زيت الزيتون 

 ص.  77، م
 

فاس: املؤلف،    -.2ط  -حممد أبياط.يف سبيل هللا: املصرف السابع من مصاريف الزكاة/  
 ص.  99م،  2021هـ،  1442
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 ص. 38، حممود نعمان الربكاين /خمتصر أحكام الزكاة 
 م. 2023هـ،  21/6/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
يف  والضرائبأشرح    الوجيز  الزكاة  تشريعات  وفق ا   حكام  السعودية  العربية  اململكة  يف 

التعديالت القحطاين  /ألحدث  ربيعان  بن   - .2ط  -ي.عبدالستار عبداحلميد سلم  ،مفلح 
 م.  2021هـ،  1443الرايض: دار اإلجادة، 

 
 )يشمل أحكام األضاحي( احلج والعمرة

األربعة  أ املذاهب  على  واألضحية  للمضحي  اهلادية  األحكام  األضاحي:  وأقوال حكام 
 ص.  86، ليث احليايل /السلف مع األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع 

 م. 2022هـ،  7/2/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

عبدهللا بن حممد بن سعد    /أخذ املضحي من شعره وحنوه يف عشر ذي احلجة: حكمه ووقته
 ص.  105، آل خنني

 م. 2022هـ،  9/12/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

قاليل، البحرين: مكتبة أهل   -.علي بن حسن العريفي  /صفة احلج أخصر املختصرات يف  
 م. 2022هـ،  1443احلديث، 

 
عنهما العجز  عند  والعمرة  احلج  مقام  تقوم  اليت  عبداخلالق.  /األعمال  طلعت   -إيهاب 

 ص.  96م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

  - عبدالرحيم العطري.أنثروبولوجيا احلج اإلسالمي: من التجربة الدينية إىل النقد املنفتح/  
 ص.   377م،  2021هـ،  1442تطوان: ابب احلكمة، 
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زينب    /واملزدلفة ومىناملشاعر الثالثة عرفات  و الطواف    تيسريات احلج املتعلقة ابلزحام يف 
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار الكلمة،  -.عبدالسالم أبو الفضل

 
الدار    -.سن إزكيتشفيق المة، احلأتليف    / احلج والعمرة: أحكام وحكم، أذكار وتذكرة

 ص.  95م،  2020هـ،  1442مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء: 
 

؛  املكتبة املكيةمكة املكرمة:    -.نزار حممود الشيخ  /حكم نزول احلاج عند مشعر جبل منرة
 م؟  2022هـ،  1444، دار الدليقان الرايض: 

 
(؛ حتقيق هـ  643عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح )ت  صلة الناسك يف صفة املناسك/  

،  مكة املكرمة: كرسي أم القرى إلحياء الرتاث اإلسالمي  -.2ط  -حممد بن عبدالكرمي بن عبيد.
 م. 2022هـ،  1444

 
 ص.  68، فواز بن علي السليماين /عشر ذي احلجة: فضائل ووظائف وأحكام

 م. 2022هـ،  3/12/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

املوج الثجاج يف أحكام املعتمر واحلاج على املذاهب الفقهية األربعة مع األدلة من الكتاب 
 ص.  569: 1ليث احلسن احليايل، مج /والسنة

 هـ(  1443)نسخة إلكرتونية، رأيتها يف عام 
 

م،   2020هـ،  1442تطوان: مطبعة احلمامة،  -مصطفى أصبان احلسن. /املؤنس يف احلج 
 ص.   54
 
 
 



64 
 

 عبادات أخرى 
، م  2022هـ،    1444: املؤلف،  مراكش  -ظ درواش.ينور الدين بن عبداحلفأدب املسجد/  

 ص.  96
 

صنعاء: مكتبة خالد    -.أمري بن حممد املدري  /املساجدحتفة األماجد يف أحكام ووصااي أئمة  
 ص.  486م،  2022هـ،  1444بن الوليد: دار الكتب اليمنية، 

 
كمال الدين حممد تلخيص    /تلخيص تسهيل املقاصد لزوار املساجد البن العماد األقفهسي

القاهرة: مركز    -نشأت كمال املصري.  هـ(؛ حتقيق  906بن حممد بن أيب شريف املقدسي )ت  
 م.  2023هـ،   1444جممع البحرين للتحقيق والبحث العلمي، 

 
ا/   هـ،   1444دمشق: دار البشائر،    -مازن املبارك.الدعوة التامة: األذان معىن واترخي ا وسند 

 م.  2023
 

القضااي واملستجدات املعاصرة يف املسجد احلرام وساحاته اجملاورة: دراسة فقهية مقارنة/  
 م. 2023هـ،  1444مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -أمحد بن صامل الصبحي.

 
 ص.  23، حسام لطفي الشافعي / كشف الغشاوة عن أحكام سجود التالوة

 م. 2022هـ،  12/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 اجلنائز

يف   الفلسطيين  اجملتمع  وتقاليد  فقهيةاجلنائزعادات  دراسة  رمضان   مقارنة/  :  سلسبيل 
 م. )حبث مكمل للماجستري(؟. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -العرعري.
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  2022هـ،    1444  املنصورة: دار اللؤلؤة،  -.حممد حممد شبانة  /النفائس يف أحكام اجلنائز 
 ص.   232م، 

 آداب، ومواعظ، وأحكام ال غىن عنها للمسلمني عامة وللدعاة إىل هللا خاصة 
 

 املعامالت 
 

 (وخاص، املعامالت )عام

حمفوظ بكار،    /آراء الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف أشهر املعامالت املالية املعاصرة
م    2022هـ،    1444الوادي، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر،    - خري الدين بن منصور.

 )حبث مكمل للماجستري(.
 

حممد محودان  آراء عبدالرمحن بن القاسم الفقهية يف السلم وتطبيقاهتا يف البنوك التشاركية/  
 ص. 197م،  2021هـ،  1442املغرب: مركز مناء للبحوث،  -الغماري.

 
دراسة فقهية    املعامالت:يف    ( ـه  78اآلراء الفقهية للصحايب اجلليل جابر بن عبدهللا )ت  

 2022هـ،    1443الفيوم: جامعة الفيوم،    -.أمحدحممد شريف    /مقارنة بني املذاهب األربعة
 م )ماجستري(. 

 
االتفاق واالختالف بني التوضيح للشيخ خليل واإليضاح للشيخ الشماخي: دراسة فقهية  

  2022هـ،    1444زلينت: اجلامعة األمسرية،    -أمحد إبراهيم أبو جريدة.  /مقارنة ألحكام البيع
   )ماجستري(. م.
 

دراسة فقهية مقارنة/   البيوع والوصااي والفرائض: اتفاقات الفقهاء عند ابن رشد احلفيد يف 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،   -ي.القاضعلي ايسر فضل 
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  فخر الدين أثر االجتهاد املقاصدي يف النوازل املالية املعاصرة: دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 م )دكتوراه(.    2023هـ،  1444الوادي، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر،  -.حدد

 
محودان حممد  منوذج ا/    19: جائحة كوفيد  أثر اجلوائح على بعض قضااي املعامالت املالية

 ص. 201م،  2021هـ،  1442: مركز مناء للبحوث، املغرب  -وآخرون.
 

  ا على أحاديث الكتب األربعة:أثر داللة األمر على اخلالف الفقهي يف املعامالت تطبيق  
  2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -.خبيتارق عبداملنعم ط /دراسة أصولية فقهية

 م )ماجستري(. 
 

واملهجر/   العام  الفقه  يف  والتأمينات  املصارف  أحكام  على  الشرع  مقاصد  منصور أثر 
 ص.   193م،  2020هـ،  1441بركان، املغرب: مطبعة جنمة الشرق،  -بوغيدة.

 
حيدر سليم  ابلعرف يف املعامالت املالية: دراسة فقهية/    ]الكرد[احتجاج الفقهاء الكورد  

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1444أربيل: جامعة صالح الدين،  -اببكر.
 

الباجي )ت   املالية عند اإلمام  الفقهية ومقاصدها يف املعامالت  هـ(    474االحتماالت 
املعاصرة القذا  /وتطبيقاهتا  الوادي    - عبدالوهاب.  يفيوسف  جامعة  مصر:  اجلديد،  الوادي 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443اجلديد، 
 

  1441أربيل: التفسري للطبع والنشر،    -ی.البدران  ميهشام عبدالكر   /راضي الزراعيةأحكام األ
 ص. 176م،  2020هـ، 
 

اإلسالمي/   الفقه  التجارية يف  األوراق  اخلثالن.أحكام  تركي  بن  الرايض: مصرف    -سعد 
 م. 2022هـ،  1444الراجحي، 
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  1444،  للنشر  اجلزائر: األصالة  -.ات عبدالقادر مهاو أحكام بيع الطبخة يف الفقه اإلسالمي/  

 م.  2022هـ، 
 

الكويت:   -.هشام يسري العريب   /اإلسالميأحكام التعامل املايل بني الوالد وولده يف الفقه  
 م. 2023هـ،  1444دار املرقاة، 

 
الرؤية: خيار  الوضعي/    أحكام  والقانون  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  مانع  دراسة  أمحد 

 م. 2022هـ،  1444، منشورات احلليب احلقوقيةبريوت:  -العوبثاين.
 م. 2021هـ،  1442، عني مشسجامعة   -رسالة دكتوراه  :األصل

 
واملستجدات   املالكي  الفقه  بني  شاكلها  وما  اآلجال  بيوع  عن  الناشئة  الديون  أحكام 

 .ص 239م،  2021هـ،  1442وجدة: مكتبة قرطبة،  -عبدالعظيم العمراين.املعاصرة/ 
 

دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون والفقه   :أحكام الضمان يف قانون محاية املستهلك
الداقوقي  /والقضاء والشريعة اإلسالمية قاسم  القومي لإلصدارات    القاهرة:  -.عباس  املركز 

 م. 2022هـ،  1444، القانونية
 

أمنوذج ا/   مقارنة: كركوك  دراسة  الذهب:  صواغ  بتعامالت  املتعلقة  الفقهية  األحكام 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443تكريت: جامعة تكريت،   - مصطفى انظم مصطفى.

 
كفر الشيخ    -القط.  ىحممد مصطفاختيار الدكتور وهبة الزحيلي يف ابب املعامالت منوذج ا/  

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444جامعة كفر الشيخ، 
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قهية  دراسة ف  االختيارات الفقهية لإلمام أيب القاسم بن اجلالب املالكي يف ابب املعامالت:
 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،   -.املطرييسعود صفوق  /مقارنة

 
  -.يرشيدالحممد مبارك    /التطور والضوابط  ي:سالمالفقه اإل  دوات االستثمار احلديثة يف أ

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443أسيوط: جامعة أسيوط، 
 

بن  عبدالقادر بن احلسني  حميي الدين أبو الفضل    /احملتكرةاألزهار النضرة يف حكم األراضي  
 م. 2022هـ،    1444،  دار آمنة للنشر  عّمان:  -.مقتدر الكبيسي(؛ حتقيق  هـ  894ت  )  مغيزل

 
  / ( هـ  281)ت  سالمي يف ضوء آراء ابن أيب الدنيا  استثمار املال يف الفكر االقتصادي اإل

 م. 2022هـ،  1444، دار آمنة للنشر  عّمان: -.مقتدر الكبيسي
 
املنصورة:    -.أمحد خريي عبداحلفيظ  /عالانت اجلمعيات اخلريية يف ضوء الفقه اإلسالميإ

 . م 2022هـ،  1444، دار اللؤلؤة
 

املعاصرة املالية  املعامالت  يف  فقهية  األشقر  /حبوث  عمر  النفائس  عّمان:  -.أسامة  ،  دار 
 م. 2023هـ،  1444

 
مقارنة/   فقهية  الكوييت: دراسة  االقتصاد  وأثرها يف  املقنعة  الوحري.البطالة   -فاطمة علي 

 م )ماجستري( 2022هـ،  1444الكويت: جامعة الكويت،  
 

سعيد  بيع األبنية على املخطط يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة/  
 ص. 418م،  2021هـ،  1442فاس: مطبعة وراقة بالل،  -الزكاف.
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املعاصرة/   واملستجدات  املالكي  الفقه  بني  ومشتقاهتا  الديون  العمراين.بيع   - عبدالعظيم 
 . ص  169م،  2021هـ،  1442وجدة: مكتبة قرطبة، 

 
فاس: مطبعة أميمة،    -انجية أقجوج.البيوع الفاسدة يف املذهب املالكي: أتصيال  وتطبيق ا/  

 ص.  287م،  2020هـ،  1441
 

وجدة: مكتبة    -عبدالعظيم العمراين.البيوع يف الفقه املالكي: ماهيتها وأنواعها ومستجداهتا/  
 ص.  154م،  2021هـ،  1442قرطبة، 

 
عبدالرمحن بن حممد التأمني البحري يف النظام السعودي: دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي/  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444أهبا: جامعة امللك خالد،  -الشهراين.
 

 1444ر املازري،  تونس: دا  -إلياس َدرُدور.  / ختريج فروع املعامالت على األصول والكليات
 م.  2022هـ، 

 
املالية املعامالت  النوادر والزايدات يف  القريواين يف كتابه  ابن أيب زيد  : ترجيحات اإلمام 

 2022هـ،    1443املنيا: جامعة املنيا،    -فؤاد.دعاء مصطفى  دراسة فقهية حتليلية مقارنة/  
 م )ماجستري(. 

 
حممد    /التطبيقات الفقهية للقرائن الصارفة لألمر عن حقيقته يف أبواب املعامالت املالية

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  -.املطريينزال 
 

املعاصرة/   املالية  العقود  تصحيح  قضااي  خالل  من  املصلحة  طابش.تطبيقات    -البشري 
 ص.   143م،  2020هـ،  1441تطوان: ابب احلكمة، 
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املايل   ابلنظام  مقارنة  دراسة  املتحدة:  العربية  اإلمارات  بدولة  املصريف  القطاع  تطور 
، ديب : دار النهضة العلمية؛  يةالقاهرة: دار النهضة العرب  -.هيثم حممد حرمي شريف  /اإلسالمي

 ص.  248م،  2022هـ،  1444
 

املعاصرة الفقهية  القضااي  الشرعية يف  لألحكام  املصلحي  املعامالت   :التعليل  مناذج من 
 م.  2023هـ،  1444إربد: ركاز للنشر،  -.يوسف العلمي /املالية

 
الفقه   الديون يف  النقود وأثرها يف سداد  حلمي عبداحلكيم   /اإلسالميالتغريات يف قيمة 

 ص. 102، الفقي
 م. 2023هـ،  22/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -.وليد سامل إمعتيق   /أحكامه وضوابطه وتطبيقاته املعاصرة  :التنضيض يف الفقه اإلسالمي
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2023هـ،  1444زلينت، ليبيا: اجلامعة األمسرية، 

 
ا للتشريعات الفلسطينية مقارنة  القانوين للضريبة على أرابح الشركات التجارية وفق  التنظيم  

هـ،    1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -. حممد حسن النبيه  /ابلفقه اإلسالمي: دراسة حتليلية
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022

 
الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة يف  التنظيم القانوين للمدة يف احلبس اجلزائي يف التشريع  

اإلسالمية الشريعة  أحكام  نبيل    نور  /ضوء  العمرينأالدين  اإلسالمية،    -.بو  اجلامعة  غزة: 
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442

 
املصاحل بفقه  وعالقتها  املستدامة  حلم  /التنمية  اللؤلؤةاملنصورة:    - ي.حممد صالح  ،  دار 

 م. 2022هـ،  1443
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وتطبيقاته املعاصرة مقاران  ابلقوانني الوضعية:    على املذاهب الفقهية األربعة  توثيق الديون
الرهن الكفالة،  املكتوبة،  العثماين  /الواثئق  تقي  القلمبريوت:    -.حممد  هـ،   1443،  دار 

 م.  2021
 

املعاصـرة املالية  املعامالت  فقه  املنيا:    -.جودةسيد حممد    /الثوابت واملتغريات وأثرها يف 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444جامعة املنيا، 

 
إسراء حجازي  دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون/    جزاء الفسخ يف عقد األشغال العامة:

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443، املنيا: جامعة املنيا -علي.
 

نور الدين أبو احلسن علي بن حممد بن أيب ُقصيبة   /خالصة عقد الدرر من خالصة عقد الغرر
هـ،   1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبداملوىل هاجل.  910الغزّايل )ت حنو  

 .ص 408م،  2022
 

 م.  2022هـ،  1443، دار اللؤلؤةاملنصورة:   -.بو العننيأ حممد أمحد /خطب املعامالت
  

،  اإلمام الشافعي  دار   صنعاء:  -.احلجوري  بن حيىي  عبداحلميد  /حكام الديون أالدر املكنون يف  
 م. 2022هـ،  1444

 
مراكش: املطبعة والوراقة   -عبدالصادق بن خلكان.دفع شبه التعامل مع األبناك التشاركية/ 

 ص.  54م،  2021هـن  1442الوطنية، 
 التشاركية( )دفع شبه التعامل مع البنوك 

 
املالية/ املعامالت  خالل  من  الصحيحني  يف  والنهي  األمر  صيغ  حسن  داللة   حممد 

 م )دكتوراه(.   2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  -.عبدالقادر
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وجدة:    -عبدالعظيم العمراين.  /الديون يف عقود املعاوضات عند املالكية: تعاريف وأحكام

 ص. 176م،  2021هـ،  1442مكتبة قرطبة، 
 

املعاصرة املعامالت  يف  وتطبيقاهتما  الشرعية  وأحكامهما  والنقود  عبداحلكيم   / الذهب 
 م. 2023هـ،  1444، دار وائل عّمان:  -.السرطاوي

 
 2021هـ،    1442أربيل: التفسري للطبع والنشر،    - .شوان زنكنه  / راب اجلاهلية: نظرة إبمعان

 ص.  52م، 
 

حممد بن محزة اآليدين الكوزل حصاري )ت    / ستعانة بقضاة السوء لبيع السلعرسالة يف اال
 . حممود رحيم عالوي دراسة وحتقيق؛ هـ( 1121بعد 

-331  م( ص  2022هـ،    1443)  39/2ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشرت يف  
352 . 

 
وأحكامه  القاضي  يفصله  الذي  التسعري  يف  )ت   /رسالة  النابلسي  إمساعيل  بن  عبدالغن 

 . دراسة وحتقيق أيوب حممد جاسمهـ(؛  1143
 . 117-81 ص م( 2019 هـ، 1440) 2ع 2، العراق مججملة السالم اجلامعةنشرت يف 

 
وفقه  املعاوضات  فقه  السوري:  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  اخلالفية  املسائل  رؤوس 

طرابلس    -إايد حممد صبحي دخان.املشاركات أمنوذج ا: دراسة فقهية أصولية قانونية مقارنة/  
 م )دكتوراه(.  2023هـ،  444الغرب: كلية الدعوة اجلامعية، 
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 / ة حتليلية مقارنة أبحكام الشريعة اإلسالميةضريبة األمالك يف التشريع الفلسطيين: دراس
ص. )حبث    185م،    2020هـ،    1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -يقني عبدالكرمي شبري.
 مكمل للماجستري(.

 
  - ة.حممد عبدهللا املهاير   /الطبيعة القانونية لعقد التأجري التمويلي يف ميزان الفقه والقانون

 م.  2022هـ،  1444، مؤسسة الوراق للنشر عّمان:
 
دراسة يف ضوء الكتاب   :النيجريية وموقف اإلسالم منهالعادات والتقاليد يف بالد يوراب  ا

 2020هـ،    1442طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،    -داود عبدالكرمي زكراي.  /والسنة
 م )دكتوراه(. 

 
 /املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف   ميدانية  فقهية  دراسة  :املعاصرة  األبنية  استصناع   عقود

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الشارقة: جامعة الشارقة،   -.عامر عبدالرحيم املرزوقي
 
والقانونع الشريعة  بني  التربعات  الديسي  / اهلبة  ، الوقف  ،الوصية:  قود  خليل   -.حممد 

 . م 2023هـ،  1444دة للنشر، حالشارقة: املت
 

وجدة:    -عبدالعظيم العمراين.  /االئتمانعقود الضمان وأمهيتها يف محاية الديون: عمليات  
)سلسلة تقريب املعامالت املالية بني الفقه    ص.  139م،    2021هـ،    1442مكتبة قرطبة،  

 املالكي واملستجدات املعاصرة(. 
 

الوادي، اجلزائر:    -لعناين.حممد  العقود املالية للبلوكتشاين من منظور الشريعة اإلسالمية/  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444جامعة الشهيد محه خلضر، 
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اهلندسة   الشرعية يف ضوء  وبدائلها  املعاصرة  املالية  األسواق  يف  املشتقات  املالية عقود 
ابلدي.  /اإلسالمية اإلسالمية،    -سليمان  اجلامعة  املنورة:  م   2022هـ،    1444املدينة 
 )دكتوراه(. 

 
ومستثنياهتا وآاثرها  حتقيقها  يف  تطبيقية  فقهية  دراسة  الربوية:  حممد    /العلل  بن  عبدهللا 

م )أصله رسالة    2022هـ،    1444الرايض: مصرف الراجحي، اجملموعة الشرعية،    -احلضيف.
 دكتوراه(. 

 
جامعة حممد وجدة:    -حممد مسومي.  /العمل اإلغاثي يف اإلسالم: دراسة أتصيلية اترخيية

 . ص 74م،  2020هـ،  1441، األول، خمترب مناهج العلوم
 

دراسة شرعية شاملة ألحكامها ومسائلها يف حقل املال    :العمالت االفرتاضية يف امليزان
العليوي  / واالقتصاد بن حسني  البيضاء:  -.حسن  املعرفية  الدار  جنيبويه  هـ،    1444،  دارة 

 م.  2022
 

حممد بن   /غرامة التأخري على املدين املماطل: تكييفها واشرتاطها جلهة بر: دراسة فقهية
 م.  2022هـ،  1443البحثي، الرايض: مركز التميز  -هائل املدحجي.

 
 ص.   71عبدالباسط حممد السيد،  /فقه استهالك املياه من منظور الشرع احلنيف

 م. 2022هـ،  5/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 م. 2022هـ،    1444،  دار الوالء  بريوت:  -.نسيب حطيط  /فقه العمران والبيئة يف اإلسالم
 

  1444الدمام: املؤسسة،    -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.فقه املعامالت املالية/  
 م.  2022هـ، 
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 - ن.رمضان حممد فخر الدي  /املعامالت املصرفية املعاصرة  قاعدة سد الذرائع وتطبيقاهتا يف 

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

اترودانت: اجمللس،   -تنظيم اجمللس العلمي احمللي.  / قضااي الكد والسعاية عند فقهاء سوس
 ص.  150م،  2021هـ،  1442

 م.  2017أكتوبر  26أعمال الندوة السنوية اليت نظمها اجمللس يف 
 

مداد   ديب:  -.هدى علي بن سامل الزعايب  /قواعد الوسائل وأثرها يف ترشيد التنمية املستدامة
 م. 2022هـ،  1444، للنشر

 
مجع وترتيب ساري ُمراِجع الصنقري، شحات    /الكد والسعاية: التأصيل التارخيي والفقهي

 م. 2023هـ،  1444اجليزة: دار األمل،  -رجب البقوشي.
 

الفقهية املصرفية/   أبو غدة.اجملموعة  والنشر،   -إعداد عبدالستار  للدراسات  أروقة  عّمان: 
 مج. 13م؟،  2019هـ،  14440

 
املعاصرة الشركات  فقه  يف  زيد.  /حماضرات  أبو  سلمان    -خدجية  مؤسسة  الكبري:  القصر 

 ص. 107م،  2021هـ،  1442الفارسي للطباعة، 
 

الكوييت السعودي،  املصري،  العربية:  واألنظمة  الفقه  بني  ِشَحاتة كرّار.  / احملاماة    - عزت 
 م. 2022هـ،  1444الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي، 

 
أدرار: جامعة    -أمساء حوفاين.  / منوذج ااملخارج الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: اهلبة أ

 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444أمحد دراية، 
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  -املطريي.فهد بن مفرح    /دراسة شرعية مقارنة  اطر احتكار الشركات متعددة اجلنسيات: خم

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا، 
 

  عّمان:   -.دريسإعبدهللا علي    /دراسة فقهية مقارنة  : املسائل الفقهية املتعلقة ببيع الديون
 م.  2023هـ،   1444، دار النفائس

 
 املدنية   املعامالت  بقانون   مقارنة  فقهية  دراسة  :الضار  الفعل  عن  واملتسبب   املباشر  مسؤولية
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الشارقة: جامعة الشارقة،  -.عمر رسالن ابشا /اإلمارايت

 
  ، وسيم حسام الدين األمحد  /مسؤولية املقاول واملهندس يف ضوء أحكام الشرع والقانون

 م.  2023هـ،   1444، دار احلكمة
 

 ص  100، خالد حسن أمحد / املشاركة املنتهية ابلتملك ودور اإلرادة كأساس لإللزام فيها
 م. 2023هـ،  24/6/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
احلنفيمصادر   املذهب  اإلسالمية يف ضوء  املصارف  يف  واستخداماهتا  ايسني    /األموال 
 م.  2023هـ،   1444، دار النفائس  عّمان:  -.رمضانسليمان 

 
 - .صالح الشحات الزواوي  /معوقات التنمية املستدامة وطرق معاجلتها يف الفقه اإلسالمي

 م.  2022هـ،  1444، العلميةاملركز العريب للدراسات والبحوث  القاهرة:
 

العملي العلمي واملبىن  البناء  بني  املبىن  :املفيت  تفعيل  البناء ورؤية يف   /دراسة يف وسائل 
 ص. 286م،  2022هـ،  1444بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -.املهدي حممد احلرازي
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مكة   -أفراح بنت متام آدم.مقاصد البيوع يف الشريعة اإلسالمية: دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 م )ماجستري(. 2023هـ،  1444املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
  - عبدالعزيز بن سعد الدغيثر. /املمارسات االحتكارية يف املعامالت التجارية: دراسة فقهية

 . م 2022هـ،  1444الرايض: دار العقيدة، 
 يليه له: األسس الشرعية للحرية التجارية. 

 
التمويل التشاركي: دراسة فقهية أتصيلية الرابط: دار األمان،   -حممد جعواين.  /منتجات 

 ص.  231م،  2021هـ،  1442
 

سايس   -جواد الفالقي.نظرية الضمان يف الفقه املالكي وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية/ 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444، جامعة حممد بن عبدهللافاس: 

 
وفا قادر   /دراسة فقهية مقارنة  :السويد منوذج ا  :نوازل املعامالت املالية خارج داير اإلسالم

 ص.  406م،   2020هـ،  1441والنشر، التفسري للطبع  -.اخلياط
 

دراسة حتليلية مقارنة من خالل َملة األحكام   :يد الضمان ويد األمانة يف الفقه اإلسالمي
 م.  2022 هـ،1444عّمان: دار ورد األردنية،  -.كامران مجال حممد  /العدلية العثمانية

 
 الوقف

مكة املكرمة:    -سارة بنت عامر العمري.أحكام الوقف التعليمي: دراسة أتصيلية تطبيقية/ 
 م )ماجستري(. 2022هـ،   1444جامعة أم القرى، 

 
 1444،  دار آمنة للنشر  عّمان:   -.مقتدر الكبيسي  /بساط الكرم يف القول على أوقاف احلرم 

 م.  2022هـ، 
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للمصارف   الفقهي  اإلنفاق التأصيل  ألولوايت  دراسة  مع  اخلاصة،  الضوابط  الوقفية: 

 م. 2022هـ،  1444عّمان: دار النفائس،   -أسامة عمر األشقر. /الوقفي
 

األ  ، زيتونية وأزهرية  ،حنفية ومالكية  : مثان رسائل احملاسن وسبل    ، وقافاأل:  حباس حول 
بوزغيبة  /االستثمار حممد  ودراسة  وحتقيق  للنشر،    -.مجع  لطائف  هـ،   1444الكويت: 

 .م2022
 

 2022هـ،  1444، دار املنت للنشر بغداد: -.عداد جواد احلسنإ  /دراسة يف قانون الوقف
 ص.  120م، 
 

،  دار النفائس  عّمان: -.أسامة عمر األشقر /الضوابط الفقهية والقانونية للمصارف الوقفية
 م. 2023هـ،  1444

 
دمشق: دار الرسالة    -حممد أمحد عساف.فتح مغيث األلطاف يف شرح قواعد األوقاف/  

 م. 2022هـ،  1444العاملية، 
 وهو حتقيق وشرح وتعليق على رسالة قواعد األوقاف للحمزاوي.

 
الرابط: جامعة حممد    -خالد بن حممد آل اثين.  / املنظمة العاملية للوقف: النظرية والتطبيق

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443اخلامس، 
 

إعداد مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف؛ إشراف حممد بن سريّع    /املوسوعة الفقهية يف الوقف
 مج. 2م،  2022هـ،  1444الرايض: املؤسسة،  -السريّع.
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الوقف على  من    :الن ظارة  وصور  السارية  والقواعد  لألنظمة  اإلشارة  مع  فقهية  دراسة 
السعودية العربية  املعاصرة يف اململكة  القضائية  الرايض:    -هاين عبدهللا اجلبري.  /تطبيقاهتا 

 م. 2023هـ،  1444مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، 
 

 والوصااي الفرائض )املواريث(

املنيا: جامعة املنيا،    -.مزيونهنا حممود    / دراسة حتليلية  األبعاد اإلنسانية يف فقه املواريث:
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444

 
 /دراسة أتصيلية وتطبيقية يف ضوء الشريعة اإلسالمية  األحكام املميزة بني الوصااي واهلبات:

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -.قطبكرمي عبداملوىل 
 

 ص. 71، عبدالعزيز بن سعد الدغيثر /أحكام الوصااي مع صيغ منوذجية
 م. 2022هـ،  1/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 األحوذي  عارضة  كتاب  من  والوصااي  الفرائض  أبواب  يف   الفقهية  العريب  ابن  استدراكات

  2021هـ،    1443الشارقة،  الشارقة: جامعة    -.صفية عبد الكرمي نور  /الرتمذي  جامع  بشرح
  م )ماجستري(. 

 
والوصية/   للمواريث  التشريعية  فرعياألسرار  الوطنية،    -.كمال  والوراقة  املطبعة  مراكش: 

 ص.  232م،  2021هـن  1442
 

اجلزائر: دار   -بشري ضيف.الرتكات والوصااي على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا/  
 م؟  2022هـ،  1444املالكية للرتاث، 
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هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  شرح الرحبية يف علم الفرائض/  
 م.  2023هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق إايد عبداللطيف القيسي.

 
نظم وشرح حممد صاحل بن أمحد السمعوين اجلزائري )ت    /شرح منظومة يف الفرائض والسنن

يسعد.  1285 ساعد  بن  شعيب  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  هـ،   1444بريوت: 
 ص. 240، م 2022

 
  - .بكر  أمحد جتاين أبو  /دراسة موازنة ابلواقع النيجري  :العدالة الشرعية يف مرياث املرأة

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية، 
 

 م.  2022هـ،  1444دمشق: دار القلم،  -حممد الزحيلي.الفرائض واملواريث والوصااي/ 
 

 ص.  41، عبدالعزيز بن سعد الدغيثر /عرض تشجريي: فقه الوصااي
 م. 2022هـ،  20/2/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
فهد بن صقر الروقي؛ اعتىن به عبدالرمحن بن فهد    /القدر املفروض من أصحاب الفروض

 م. 2023هـ،  1444السعودية: املكتبة اخلريية،  -الروقي.
 

 -أبو إمساعيل.  ابسم العمري   /: فقه مقارن على املذاهب األربعةمبتغى الطالب يف الفرائض
 م.  2022هـ،   1443، دار اخلري ؟:

 املعتمد لتدريس علم الفرائض واملواريث يف دورات الفاروق عمر رضي هللا عنه. الكتاب 
 

 1443،  مؤسسة املبدع الصغريالقاهرة:    - .متون الفرائض، ومنظومة القالئد الربهانية للرحيب
 م.  2021هـ، 
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،  دار ركاز  إربد:  -.أمني عبدالقادر العواطلي  /املدخل إىل فقه املواريث املقارن فقها  وحسااب  
 م. 2023هـ،  1444

 
التسرتي  أمحد بن نصر هللا  حمب الدين    /مسألة يف الوصية وملحق هبا مخسة نصوص للمؤلف 

 حممد بن فهد القحطاين.هـ(؛ حتقيق  844البغدادي )ت 
- 55ص    م(  2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع  ت نشر 

104 . 
 

مقارنة دراسة  القطري:  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  األرحام  ذوي  عمران    /مرياث  حممد 
 م. 2022هـ،  1444الدوحة: وزارة األوقاف،  -الكواري.

 
  /هـ(   1373إىل    1157)من    مقاصد شرعية ودالالت دعوية  :الوصااي واألوقاف النجدية

 م.  2022هـ،  1444السعودية: املؤلف،  -عبدهللا بن زيد آل مسلمم.
م، وكانت    2020هـ،    1442املعهد العايل للدعوة واالحتساب،    -األصل: رسالة دكتوراه  

 املضامني الدعوية يف الوصااي واألوقاف النجدية.   بعنوان:
 

 والنذور األميان 
  -.مجال حممد املغريب  /دراسة فقهية مقارنة  :أثر الوقت يف أحكام األميان والنذور والذابئح 

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

(؛ حتقيق إبراهيم  هـ  1318  ت )  الربقاوي  يوسف بن عبدهللا  /ميان والنذور والتقليدرسالة يف األ
 .السلميبن ثواب 

  –   125م( ص    2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1نشرت يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع
155 . 
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 فقه األسرة
 (ةوال الشخصي)األح

 
 فقه األسرة )عام(

 دراسة فقهية مقارنة/  مام مالك وتطبيقاهتا املعاصرة:سرة عند اإلثر املقاصد يف أحكام األأ
 م )دكتوراه(.   2022هـ،    1443الوادي اجلديد: جامعة الوادي اجلديد،    -.عطية  حسني مجعة

 
تطوان: مطبعة احلمامة،    -مصطفى أصبان احلسن.  /األسرة والطفولة من منظور إسالمي

 ص.   75م،  2020هـ،  1442
 

األوامر والنواهي يف األحوال الشخصية يف صحيح مسلم: دراسة فقهية مقارنة ابلقانون  
 م )دكتوراه(.   2022هـ،    1444،  صالح الدين  : جامعةأربيل  -د.مح شفيع سليمان  العراقي/  

 
قانون   مباحث من  تطبيقية على  دراسة  واهلدف:  املنطلق  العملي:  للفقه  الوظيفي  البعد 

املغريب/   الرشاد،    -ملنوار.  الطيب األسرة  مكتبة  املغرب:  م،    2021هـ،    1442سطات، 
 .ص240

 
من خالل كتابه الفقه اإلسالمي    الفقهية يف أحكام األسرة  وهبة الزحيليترجيحات الدكتور  

هـ،    1444املنيا: جامعة املنيا،    -مصطفى عبدالسالم حممد.وأدلته: دراسة فقهية مقارنة/  
 م )دكتوراه(.  2022

 
يف أحكام األسرة من خالل هـ(    478  )تالرتجيحات الفقهية لإلمام املتويل الشافعي  

 -محادة رمضان عبدالعزيز.  / دراسة فقهية مقارنة بني املذاهب األربعة:  كتاب مغين احملتاج
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم، 
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البحث  التسهيل يف فقه األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/   وحدة 
 م.  2023هـ،  1444الكويت: الوزارة،  -العلمي، إدارة اإلفتاء، وزارة األوقاف.

 اجلزء الثالث.
 

املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،   -عبدالقادر بن حممد عطا صويف.حقوق األسرة يف اإلسالم/  
 م. 2022هـ،  1444

 
الفلسطيين التشريع  لألسرة يف  اجلزائية  الشريعة    : احلماية  أحكام  حتليلية يف ضوء  دراسة 

 1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.أشرف انهض شاهني  /اإلسالمية والتشريعات املقارنة
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ، 

 
هـ،   1444ديب: مجعية دار الرب،    -إعداد تركي بن حسن القحطاين.  /يف فقه األسرةرسائل  
 م.  2023
 وهي:
 إجراء عقد النكاح عرب االتصال املرئي املباشر يف ظل جائحة كوروان.  -

 العضل الفقهي: مفهومه وأحكامه وتطبيقاته.  -

 منهجية النيب صلى هللا عليه وسلم يف معاجلة املشكالت األسرية. -

 ة فقًها وقضاء يف جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة. ]الزهبة: جهاز العروس[.الزهب -
 

 1444، دار النفائس عّمان:  -.عبدالفتاح عمرو /السياسة الشرعية يف األحوال الشخصية
 م.  2022هـ، 

 
  -الرشيدي.  طاهر هن  /أحكام األسرة أمنوذج ا  :يسالمالفقه اإل  حوط يف خذ ابألضوابط األ

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443أسيوط: جامعة أسيوط، 
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بني اإلمام املرغيناين يف اهلداية واإلمام البابريت يف الضوابط الفقهية املتعلقة أبحكام األسرة  
الوادي اجلديد:   -جابر.طر  ابر الش جا  ر الشاط  /دراسة فقهية مقارنة  العناية شرح اهلداية:

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444جامعة الوادي اجلديد، 
 

قاعدة مراعاة اخلالف وتطبيقاهتا يف أحكام األسرة: دراسة مقارنة يف الشريعة والقانون/  
 م )دكتوراه(.   2023هـ،  1444الوادي، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر،  -فواز سالمي.

 
 األحوال الشـخصـية واملواريث ملذهب احلنفية يف ضـوء املتغريات املعاصـرة: الفات قانون  خم

 2022هـــــ،  1444املنيا: جامعة املنيا،   -طاهر علي حمجوب. دراسة فقهية قانونية مقارنة/
 م )دكتوراه(.

 
الرابط: دار    -.علي املنتصر  /مسؤولية األسرة عن تربية ولدها يف الشريعة والرتبية والقانون 

 ص.  146، م  2020هـ،  1441، القلم
 

( مقارنة ابلفقه  2005( لسنة )28الوجيز يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم )
قيس    /...اإلسالمي وفقا  آلخر التعديالت الواردة على قانون األحوال الشخصية اإلمارايت

 م.  2022هـ،  1443، عبدالوهاب احليايل
 

 الصداق 

أكدال: جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية،    -رجاء احلمداوي.  /الزايدة يف الصداق 
 ص. )ماجستري(.  144م،  2021هـ،  1442

 
و بعضه  أالقول الفصل املؤيد املنصور يف مساع دعوى النساء بعد الدخول بكل املعجل  

هـ،    1444ملقتبس،  بريوت: دار ا   -.هـ(  1332)ت    السادات   راغب عبدالغن  / من املهور
 م.  2022
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 الزواج

اال  حق  حدود  لتجاوز  والقانونية  الفقهية  اإلاألحكام  الفقه  يف  ابلزوجة  سالمي  ستمتاع 
العربية مقارنة  :والقوانني  فقهية  منصور  /دراسة  حممد  املكتب    اإلسكندرية:  -.عبداحلليم 
 م.  2022هـ،   1444، اجلامعي احلديث

 
املنيا،    -.زيدانأمحد حممد    وتطبيقاته املعاصرة/ستكتام النكاح  ا هـ،    1444املنيا: جامعة 

 م )ماجستري(. 2022
 
شكاليات الزواج العريف لدى املسلمني وغري املسلمني يف ضوء الشرع والقانون بني التجرمي  إ

مقارنة  :والالجترمي  حسنني  /دراسة  عاطف  املت  -.سعد  للنشر،  حالشارقة:  هـ،   1444دة 
 . م 2023

 
منوذجني والطالق  الزواج  السوسية:  النوازل  فقه  يف  العرف  املرابط    / اعتبار  بن  احلسني 

 ص.  340م،  2021هـ،  1442املغرب: املؤلف،   -العريب.
 

،  دار اللؤلؤةاملنصورة:  -.عبداحلفيظ يأمحد خري  /تزويج الصغرية بني الطب والفقه والقانون
 م. 2022هـ،  1443

 
ضوء  يف  مقارنة  فقهية  دراسة  املعلن:  الدخول  وقبل  العقد  بعد  الزوجية  العالقة  حدود 

م.   2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.يناس غسان البطةإ  /الشريعة اإلسالمية
 )ماجستري(. 

 
  - .اجلربيرمي أمحد    /دراسة أصولية فقهية مقارنة  داللة األمر يف مسائل الزواج والطالق:

 (.ماجستريم ) 2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا، 
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زواج املسلمة بغري املسلم: أدلة حترميه والرد على مبيحيه مع اإلشارة إىل حكمه يف قانوين 

واإلمارايت/   األردين  الشخصية  الدين حسونة.األحوال  املرقاة،    -عارف عز  دار  الكويت: 
 م. 2022هـ،  1444

 
 حنيفة صفاء الضياء يف بيان احملرمات واحمللالت من النساء على مذهب اإلمام األعظم أيب

 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار املقتبس،   -عبدالسالم حممود شرف. /النعمان رمحه هللا
 

  -.سامة املزينأهام    /عادات وتقاليد اجملتمع الفلسطيين يف الزواج والطالق: دراسة فقهية
 م. )حبث مكمل للماجستري(؟. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
 م.  2022هـ،  1444، دار آمنة للنشر عّمان: -أمحد الباليساين. /عقد النكاح

 
 1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -علوي بن حامد بن شهاب الدين. الكفاءة يف النكاح/  

 ص. 96م،  2023هـ، 
 

الوادي،    -حممد غرغوط.  /مسائل األقليات املسلمة يف ابب النكاح: دراسة فقهية مقارنة
 م )دكتوراه(.  2022ه،  1444د محه خلضر، اجلزائر: جامعة الشهي

 
 هـ(.  6 -  5أليب زكراي اجلناوين )ق  /النكاح

 م، ...   2023هـ،  1444دراسته وحتقيقه يف جامعة غرداية، 
 

للونشريسي/   املعرب  املعيار  من  الزواج  صابر.نوازل  عبداهلادي  وحتقيق  املغرب،   -تقدمي 
 م. 2022هـ،  1444
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 الطالق 

األسرة   وقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  األسري  االستقرار  حتقيق  يف  القضائي  االجتهاد  أثر 
الوادي، اجلزائر: جامعة    -ليلى محي.اجلزائري: دراسة مقارنة: فك الرابطة الزوجية أمنوذج ا/  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444الشهيد محه خلضر، 
 

دراسة فقهية    :ونية بني النص والتطبيقأحكام الطالق الشرعية ابلكتابة والوسائل اإللكرت 
هـ،   1444طرابلس الشام: املؤسسة احلديثة للكتاب،    -ة.جنيب أمحد عدر   /قانونية مقارنة

 م.  2022
 

: دراسة مقارنة/  ثرها يف القانونأاالختيارات الفقهية للعالمة حممد قدري ابشا يف الطالق و 
 ص.  607م،  2022هـ،  1443دمشق: دار القلم،  -زايد الغزويل.

 
 م 2022هـ،  1444، دار اللؤلؤةاملنصورة:  -ي.يوسف حسين األزهر  /ملام بفقه الطالق اإل
 

القضائي   الزوجنيالتفريق  بني  الواقع  اجلنسي  ابلفقه   :لإليذاء  مقارنة  قانونية  دراسة 
الشمري  /اإلسالمي والبحوث    القاهرة:  -.  -.حيدر حسني كاظم  للدراسات  العريب  املركز 

 م. 2022هـ،  1444، العلمية
 
  صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي   / قرير احلكم الشرعي يف تنفيذ الطالق البدعيت

 م. 2022هـ،    1444الكويت: دار أسفار،    -.حتقيق عبدالقادر حممد السيقيهـ(؛    761)ت  
 هـ(. 728)ت   أمحد بن عبداحلليم بن تيمية / احلائض طالق وقوع عدم يف فصل ملحق به:

 
صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي    / تقرير احلكم الشرعي يف تنفيذ الطالق البدعي

 م.  2022هـ،  1444عّمان: دار الفتح،  -وائل حممد الشنشوري.هـ(؛ حتقيق  761)ت 
 يليه له: 
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 بيان االختصاص مبا مينع االقتصاص. -

 إانفة احلظوة يف قاعدة ُمدِّ َعجوة. -

 تيسري حصول السعادة وتقرير مشول اإلرادة. -

 دليل على أن للجمعة سنة قبلها. -

 جواب سؤال يف أن سورة الكوثر مكية أم مدنية؟  -
 

فت مجعة  أر   /ومدى تطبيقها يف احملاكم الشرعية يف قطاع غزةدعوى التفريق لعقم الزوج  
 م. )حبث مكمل للماجستري(؟ 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.ابرود

 
التفريق ابلعيب: دراسة فقهية مقارنة النكاح وأثره يف سقوط حق  حممود    /عالج عيوب 

 م. )حبث مكمل للماجستري(؟   2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.سطلحممد األ
 

متعة املطلقة وحكم تقنينها وإلزام املطل ِّق هبا: دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني  
م. )نسخة    2023هـ،    1444الرايض: املؤلف،    -عبدهللا بن حممد احلوايل الشمراين.  /الوضعية

 إلكرتونية(. 
 

 ص. 119عبد رب الصاحلني العتموين،  /ر أحكام الطالق وما يتعلق بهخمتص
 م. 2023هـ،  30/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 .حياد إمساعيل مرعيد /دراسة فقهية مقارنة: املسألة السُّرجيية

 96-73  صم(    2022هـ،  1443)  1/ 38ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف  حبث  
 

 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة

مقارنة فقهية  دراسة  الزوجية واحلضانة:  احلياة  تعاطي املخدرات على  ابراهيم   /أثر  رابب 
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.الشاعر
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انبلس:    -.مجعة عبد هللا محدان  /سرة واجملتمع: دراسة مقاصديةثر اخلالفات الزوجية يف األأ

 (. دكتوراهم. ) 2021هـ،  1443، جامعة النجاح الوطنية
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو جزر أمساء يوسف  أ  / أحكام العجز عن النفقة على األقارب
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443

 
 1442مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية،    -.كمال فرعياألسرار التشريعية للنفقات األسرية/  

 ص. 333م،  2021 ،هـ
 

 م.  2023هـ،   1444أربيل: التفسري للنشر،  -.إبراهيم النعمة /اإلسالم وتعدد الزوجات
 

 ص.   56مسري أمحد الصباغ، حقوق الزوجني/ 
 م. 2023هـ،  2/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
احلقوق املادية يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت: حماكم ديب أمنوذج ا: دراسة مقارنة 

م    2022هـ،    1444صل: جامعة املوصل،  املو   -مجال إبراهيم البلوشي.  /ابلفقه اإلسالمي
 )دكتوراه(. 

 
دراسة فقهية وقانونية نظرية    :الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية

 م. 2023هـ،  1444، دار النفائس عّمان:  - .حممد مجال أبو سنينة /وتطبيقية
 

العمل املنزيل للزوجة: مرتبته الشرعية وعالقته ابلثروة األسرية: دراسة فقهية قانونية مقارنة/  
 م. 2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية،  -عبدالرمحن العمراين، عبدالوهاب حمسن.
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املتعلقة ابلرابطة الزوجية املالية  الشريعة اإل  :القضااي    / سالمية والقانون دراسة مقارنة بني 
اجلبوري حممود  العلمية،    -.نيكل  والبحوث  للدراسات  العريب  املركز  هـ،   1444القاهرة: 

 .م2022
 

لشريف علي حيدر  لكتاب النفقات من كتاب األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية  
 م. 2022هـ،  1444للكتاب، طرابلس الشام: املؤسسة احلديثة  - هـ(. 1353)ت 

 
 م. 2022هـ،  1443، دار اللؤلؤةاملنصورة:  -ي.عوض الدمري  /العدة واإلحداد مسائل يف 

 
القاض   الزوجية  يف   يمسلك  النفقة  دعاوى  بينات  بقانون  ترجيح  مقارنة  فقهية  دراسة   :

 1443أسيوط: جامعة أسيوط،    -أمحد املقطوف كشالف.  / األحوال الشخصية اللييب...
 م )دكتوراه(.  2022هـ، 

 
 الشخصية   األحوال  بقانون  مقارنة  فقهية  دراسة  :املالية  الزوجة  حقوق   تقدير  معايري 

م    2022هـ،    1443الشارقة: جامعة الشارقة،    -.عبدهللا علي الرضوان احلارثي  /اإلمارايت
  )ماجستري(. 

 
 أحكام الطفل وحقوقه

  -.  إعداد سلطان بن انصر الناصرأبحكام املولود البن قيم اجلوزية/    هتذيب حتفة املودود
 م.  2023هـ،  1444دمشق: دار عطاءات العلم، 

 
غاية البلوغ يف حكم أمر الويل  مول يه وهنيه قبل البلوغ: دراسة حديثية فقهية حلديث سربة  

الصيبَّ ابلصالةِّ إذا بلَغ سبَع  بن معبد اجلهين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ُمروا  
عليها فاضربوُه  سنني  عشَر  بلَغ  وإذا  السعوي.سنني  حممد  بن  إبراهيم  دار    -"/  الرايض: 

 م. 2022هـ،  1444العقيدة، 
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القاهرة:    -.  -املهدي بن حممد احلَرازي.  /مستحقو احلضانة وترتيبهم حسب متغريات العصر

 م.  2022هـ،  1444مفكرون الدولية للنشر، 
 

املواليد أحكام  يف  النظريي.   / املفيد  محود  بن  اآلاثر،    -راشد  خزائن  مكتبة  ُعمان:  بركاء، 
 ص.  160، م 2023هـ،  1444

 
 الصيد والذابئح واألطعمة

 
عطا شحاته  دراسة فقهية مقارنة/   أحكام الدواجن وقضاايها املعاصرة يف الفقه اإلسالمي:

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  -.محد هللا
 

غرداية: جامعة    -سليمة طلحاوي.استعمال التدويخ ابلصعق الكهرابئي يف الذكاة الشرعية/  
 م )دكتوراه(.  2013هـ،  1444غرداية، 

 
 (؛هـ  1231ت  )  سليمان بن حممد احلوات الشفشاوين  تغيري املنكر فيمن زعم حترمي السكَّر/

رمحاين[. عبدالكرمي  بن  ]حممد  رمحاين  احممد  لألحباث    فاس:  -حتقيق  الفهرية  فاطمة  مركز 
 ص.   132، م 2021هـ،  1442، والدراسات )مفاد(

 (حترمي أو حتليل تناول السكر الرومي املستورد املشكوك يف خلطه ابلدم أثناء صنعه )
 

الفلسطيين   القانون  يف  البحري  الصيد  الدويلجرمية  ابلفقه    :والقانون  مقارنة  دراسة 
م. )حبث   2022هـ،    1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عصام حممود النجار  /اإلسالمي

 مكمل للماجستري(.
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 احلالل واحلرام
 

أليب بكر أمحد بن   /عن اإلمام الشافعي رضي هللا عنه يف احلالل واحلرام  األقسام واخلصال
الفهمي.هـ(؛ حتقيق    362  حنو  عمر اخلفاف )ت  زايد  أطلس   -عدانن  دار  املكرمة:  مكة 

  م. 2022هـ،  1444اخلضراء، 
 

هـ(؛    974)ت    بن حجر اهليتمي أمحد بن حممد    /حتذير الثقات من أكل الَكفتة والقات
 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار امليمنة،  -.قيق موسى بن حيىي الشريفحت
 

هـ(؛   520املنسوب إىل أيب بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي )ت  حترمي االستمناء/  
الرايض: اخلزانة األندلسية: جمموعة املخطوطات اإلسالمية،    -حتقيق فاروق شبل مصطفى.

 م. 2023هـ،  1444
 

 . نومان هادي اتيه /حكم بيع آالت الطرب يف الفقه اإلسالمي
  م( ص   2022هـ،    1443)  1ع  1، العراق مجسالميةجملة الباحث للعلوم اإلحبث نشر يف  

163-182 . 
 

دار  إستانبول:    -.سلمان إبراهيم النجار  /مقارنةدراسة حبثية فقهية  :  حكم النشيد والغناء
 م. 2022هـ،  1444، السمان

 
 اجلناايت والعقوابت )عام( 

 
  - .محد حممد جاسمأ  /دراسة فكرية  :أثر العقوابت اإلسالمية يف محاية اجملتمع من اجلرمية

 ص.  125م،  2022هـ،  1443العراق: مؤسسة انشرون،  
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غزة:    -.بو لبدةأأنيس صدقي  أثر عوارض األهلية بفعل اإلنسان نفسه يف إسقاط احلدود/  
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2020هـ،  1441اجلامعة اإلسالمية، 

 
املقاصد املنهج  اجلنائ  يف   يأثر  النظام  املصرياإلسالم  يتطوير  بالل    /ي مقاران  ابلقانون 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.حممود سعداو 
 

اإلسالم والفقه  الدولية  اجلنائية  احملكمة  بني  اجلرائم  سلطان    /يأحكام  بن  عبدالقادر 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.الدوسر 

 
احلياة   يف  احلق  على  االعتداء  جلرائم  العامة  العامة األحكام  والصحة  البدنية  والسالمة 

الوضعية والتشريعات  اإلسالمية  الشريعة  بني  مقارنة  دراسة  عبدالقادر    /بفريوس كوروان: 
 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار اإلجادة،  -احلسين حمفوظ.

 
واجلناايت  احلدود  يف  التنبيه  يف كتاب  الشريازي  لإلمام  الفقهية  عماد    /االختيارات  آية 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -.طلبة
 
الفلسطيينإ التشريع  يف  للحرية  السالبة  العقوبة  تنفيذ  ابلفقه :  شكاالت  مقارنة  دراسة 

م. )حبث    2022هـ،    1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.براهيم موسى املغريإ  /اإلسالمي
 مكمل للماجستري(.

 
منشورات احلليب  بريوت:    -مسري عالية.  / فقه الشريعة والقانونأصول احملاكمات اجلزائية يف  

 م. 2022هـ،  1444، احلقوقية
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: سالمياثر املرتتبة على ذلك يف الفقه اإلالتسرت على اجلرمية واجملرمني وإخفاء معاملها واآل
  1443،  مركز الدراسات العربية للنشر  :اجليزة  -ي.مساعيل حممد عل إبراهيم  إ  /دارسة مقارنة

 م.  2021هـ، 
 م. 2018هـ،  1439جامعة املنصورة،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
تعقبات ابن حزم املنهجية على احلنفية يف ابيب اجلناايت واحلدود من خالل كتابه احمللى:  

م   2021هـ،    1442طنطا: جامعة طنطا،    -.أمحد حممد زايدةدراسة استقرائية حتليلية/  
 )دكتوراه(. 

 
التفتيش عن ضرر  مقارنة:  التعويض  فقهية  السُّعودي  /دراسة  حممد  اجلامعة    -.زهر  غزة: 

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1443اإلسالمية، 
 

  - .نوري اهلموندي  /جرائم األموال العامة والوظيفة العامة يف الشريعة اإلسالمية والقانون
 م.  2023هـ،  1444، دار التفسري أربيل:

 
التشريع   اجلزائية املرتتبة عنها يف  املتظاهرين واملسؤولية  املرتكبة حبق  الفلسطيين:  اجلرائم 

اإلسالمية الشريعة  ضوء  يف  مقارنة  حتليلية  بدير  /دراسة  يوسف  اجلامعة    - .حممد  غزة: 
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2020هـ،  1442اإلسالمية، 

 
اإلنسان حقوق  يف  وأثرها  اإلرهاب  والقاجرمية  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  دراسة  ون  ن: 

 م. 2022هـ،  1443جيجل، اجلزائر،  -. شقاشو  عثمان  /الوضعي
 

سالمية والقانون  دراسة مقارنة بني الشريعة اإل  :الدين وآاثرها يف احلياة املعاصرة  ى اجلناية عل
هـ،    1444،  ملركز القومي لإلصدارات القانونيةاالقاهرة:    -.الفتوح أسامه حممد أبو   /الوضعي
 ص. 239م،  2022
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احملكمة   أحكام  تنفيذهاحجية  وآليات  الدولية  أبحكام   :اجلنائية  مقارنة  حتليلية  دراسة 

م.    2020هـ،    1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    - .حممد سليمان قديح  /الشريعة اإلسالمية
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
مقارنة/   فقهية  دراسة  السرقة:  القاسم.حد   حممد  بن  املؤلف،    -عبداحملسن  املنورة:  املدينة 

 م. 2023هـ،  1444
 

اجلزائية القضااي  النشر يف  الفلسطيين والشريعة   :حظر  التشريع  دراسة حتليلية مقارنة يف 
م. )حبث   2020هـ،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.مساء فتحي الكحلوت   /اإلسالمية

 مكمل للماجستري(.
 

دراسة مقارنة    :احلقوق اإلجرائية للمجين عليه يف اجلرائم اإللكرتونية يف التشريع الفلسطيين
هـ،   1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -. ميان يوسف صربةإ  /مع القانون والشريعة اإلسالمية

 جستري(. م. )حبث مكمل للما 2020
 

الدينية واملقدسات  العبادة  لدور  اجلنائية  اإل  :احلماية  الشريعة  بني  مقارنة  سالمية دراسة 
الوضعي أبو   /والقانون  القانونيةاالقاهرة:    -.الفتوح  أسامه حممد  القومي لإلصدارات  ،  ملركز 

 .م 2022هـ،  1444
 

التشريع الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة  احلماية القانونية لضحااي اجلرائم اإللكرتونية يف  
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.سعيد حممد بطاح  /يف ضوء األنظمة القانونية والفقـه اإلسالمي

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442
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اخلربة كدليل إثبات يف املادة اجلنائية يف التشريع الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو عايشأأيوب حممد    /القوانني الوضعية والشريعة اإلسالمية

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442
 

الدية والتعويض يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين: دراسة مقارنة بتشريعات دول َملس  
 2022هـ،    1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -.حممد عبدالرمحن حمروس  التعاون اخلليجي/

 م )دكتوراه(. 
 

إب: دار   -عبدهللا بن علي احلكمي. رمي املنجنيق على من استحل الدبر وصار له عش يق/  
 م. 2022هـ،  1444العلوم السلفية؛ عدن: دار اإلمام الشافعي، 

 
اإل الفقه  يف  العقوبة  تقدير  يف  اجلزائي  القاضي  عبدهللا   /والقانونسالمي  سلطة  بن  متيم 

 م.  2022هـ،  1444، مركز الدراسات العربية للنشر اجليزة: - .التميمي
 

الفلسطيين التشريع  للنزيل يف  العقابية  األنظمة   : السياسة  دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء 
 1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.أنس كمال درويش  /القانونية وأحكام الشريعة اإلسالمية

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ، 
 

دراسة حتليلية   :ديب املوظف العامثره على أتأ مانة و الشروع يف اجلنح املخلة ابلشرف واأل
و  الوضعية  القوانني  بني  اإلأمقارنة  الفقه  أبو هدروس  /سالميحكام  غزة:    -.حممود حممد 

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444اجلامعة اإلسالمية، 
 

دراسة حتليلية موازنة يف :  كر ابجلرمية وحجيته القضائيةبضماانت املتهم يف االعرتاف امل
اإلضوء   والفقه  العربية  صبحي    /سالميالتشريعات  انموسأحممد  اجلامعة   -.بو  غزة: 

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444اإلسالمية، 
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  -.صدام حسني العبيدي  /العدالة التصاحلية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 م.  2022هـ،  1444، املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية القاهرة:
 

الشديد والتحذير   التغليظ  تتعلق بعقوبة شارب اخلمر وحترميها وما يف ذلك من  فصول 
أليب العباس أمحد بن أيب بكر الكاملي األكيد وعقوبة شارهبا يف الدنيا واآلخرة شرع ا وقدر ا/  

ش  835)ت   آل  رفقي  شوكت  حتقيق  للنشر،    -حالتوغ.هـ(؛  مسك  هـ،   1444عّمان: 
 .م2022

 
الوضعي ابلقانون  مقارنة  دراسة  الشريعة:  مقاصد  الزان يف ضوء  حد  بطي    /فلسفة  حيىي 

 م )أصله رسالة ماجستري(. 2022هـ،  1444الدوحة: وزارة األوقاف،  -النعيمي.
 

نظمة حتليلية مقارنة يف ضوء األدراسة  :  ثرها على التجرمي يف التشريع الفلسطيينأالقرابة و 
  1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.خرسحممد حسن األ  /سالميحكام الفقه اإل أالقانونية و 

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ، 
 

القاهرة: دار األندلس اجلديدة،    -حممد حممود بن الصديق.  /مباحث جنائية فقهية وقانونية
 م. 2022هـ،  1444

  
أيب بني  اخلالف  يف   مسائل  أحدمها  أو  والصاحبني  اجلناايت:  حنيفة  فقهية    ابب  دراسة 

 م )ماجستري(.   2020هـ،    1441القاهرة: جامعة القاهرة،    -.حممد أسلم غالم حسني  /مقارنة
 

الفلسطيين  ؤ املس  التشريع  يف  للغري  األمراض  نقل  عن  والدول  لألشخاص  اجلزائية  ولية 
غزة:    -.دةاو هادية حممد العو   /والقانون الدويل مقاران  ابلفقه اإلسالمي: دراسة حتليلية مقارنة

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 
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حممد على هللا    /دراسة مقارنة ابلشريعة اإلسالمية  جهاض احلامل:إولية اجلنائية عن  ؤ املس 

 م )دكتوراه(.   2020هـ،  1441حلوان: جامعة حلوان،  -.مغريب
 

أنيس   /املرتتبة عليها مقارنة ابلفقه اإلسالمياثر  ولية اجلنائية عن نشر الشائعات واآلؤ املس 
 م.  2022هـ،  1444، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية: -ي.حسيب احملالو 

 
مقارنة يف ضوء ا حتليلية  دراسة  الفلسطيين:  التشريع  يف  الوزراء  لرئيس  اجلنائية  ملسؤولية 

 1441اجلامعة اإلسالمية، غزة:  -.أكرم رأفت احلسن /النظم القانونية والشريعة اإلسالمية
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ، 
 

  - .حممود عبدهللا شحاتة دراسة فقهية مقارنة/    فقه اجلناايت واحلدود عند احلنابلة:   املعتمد يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
التشريع   يف  السرقة  جرائم  تقسيم  يف  اخلطورة  مقارنة   :الفلسطيين معيار  حتليلية  دراسة 

والفقه   اجلنائية  حجازي.اإلسالمي/  ابلتشريعات  فتحي  اإلسالمية،    -حممد  اجلامعة  غزة: 
 ص. )حبث مكمل للماجستري(.  192م،  2021هـ،  1443

 
 1443،  حممد خليل الديسي  /دراسة فقهية مقارنة  :الوايف يف التشريع اجلنائي يف اإلسالم

 م.  2022هـ، 
 

 (السري )فقه
اتريخ التسامح يف الصحراء: دراسة لفتوى الشيخ سيدي أمحد البكاي الصعري يف شأن 

التارخيية،    -دراسة وحتقيق ايسني بن روان.  /النصراين  للدراسات  العلوي  بلعريب  فاس: مركز 
 ص.   104م،  2019هـ،  1440
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تونس: جامعة    -عز الدين السويح.تكليف غري املسلمني ابلفروع الشرعية عند املالكية/  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444الزيتونة، 
 

هـ(؛   765تصنيف تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت    /ثالث رسائل يف الكنائس
 م. 2022هـ،    1444،  مسلم  اإلمام  داراملدينة املنورة:    -حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.

 وهي:
 كشف الدسائس يف ترميم الكنائس.  -

 إيضاح كشف الدسائس يف عدم ترميم الكنائس.  -

 رسالة يف ترميم الكنائس.  -
 

اجلامعة اإلسالمية،  غزة:    -.مرمي صبحي نصار  /دخول املسلم يف جيش دولته غري اإلسالمية
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443

 
اإل مساحة  من  املسلمنيصور  غري  مع  ووقائع   : سالم  النعمة  /شهادات  أربيل:    -.إبراهيم 

 ص.   308م،  2020هـ،  1441التفسري للطبع والنشر، 
  

 -.عمر فاضل السويدي  / دراسة فقهية  : حتالل الصهيوين العمليات االستشهادية ضد اال
 م.  2022هـ،  1444، دار العصماءدمشق: 

 
أمر   يف  والنفائس  ابلبخائس  املسمى  التارخيية،  والوقائع  الفقهية  األحكام  بني  الكنائس 

 2023هـ،    1444الكويت: دار إيالف الدولية،    -مشهور بن حسن آل سلمان.الكنائس/  
 مج.  3م، 
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االعتداء على  الكنائس إىل مساجد مع مالبساهتا، مع  وقائع عديدة يف حتويل  وفيه دراسة 
األوقاف واألحباس اإلسالمية، ومؤامرة اليهود على املسجد األقصى قدميًا وحديثًا، مع دراسة  

 اإلبراهيمي.ظاهرة احلوار اإلسالمي والنصراين والبيت 
الكنائس  يف  وتراثهم  الكنائس  أحكام  يف  املفردة  املسلمني  علماء  مؤلفات  أمساء  ويتضمن 

 واألديرة.
 وحتقيق ست رسائل يف الكنائس.  

 
دراسة فقهية مقارنة/   الكتب الستة:  معاملة غري املسلمني من خالل تراجم األبواب يف 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.خالد فالح العازم
 

بغداد: مشس األندلس   -.حممد سعيد عبد  /مفهوم التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم
 ص.  54م،  2021هـ،  1442للنشر، 

 
هـ،   1444أربيل: التفسري للنشر،    -.وميض العمري  /وجهة اللواء يف فقه األمن والدفاع 

 ص. 858م،  2022
 

وكشف    ونفيس النفائس يف حترير مسألة الكنائس  وفاء العهود يف وجوب هدم كنيسة اليهود 
حتقيق  هـ(؛    905بن ُعبيمة )ت  شهاب الدين أمحد بن حممد    /ما للمشركني من الدسائس
  م. 2022هـ،  1444، مسلم اإلمام داراملدينة املنورة:  -.مشهور بن حسن آل سلمان

 
 النظم اإلسالمية

 
 الشريعة اإلسالمية

 م 2022هـ،  1444، دار اللؤلؤةاملنصورة:  -ي.ايسر دسوق /اإلسالم شريعة حياة وسياسة
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القاهرة:   -.؛ حتقيق حممد عمارةهـ(  1345حممد اخلضري )ت  اتريخ التشريع اإلسالمي/  
 م.  2022هـ،  1444للنشر، روابط 

 
التشريع اإلسالمي/   يوسف  اتريخ  السايس، حممد  السبكي، حممد علي  عبداللطيف حممد 

 ص.  360م،  2023هـ،  1444الكويت: دار الظاهرية،  -الرببري.
 

 1444املنصورة: دار اللؤلؤة،    -.حممد بن أمحد آل الشبلي  /سالمية ضياء للبشريةالشريعة اإل
 م.  2022هـ، 

 
العربية/   القوانني  إصالح  يف  ودوره  اإلسالمي  عثمان.الفقه  حسني  دار   -أمحد  القاهرة: 

 ص.  664م،  2023هـ،  1444السالم، 
 

والتطبيق والتبليغ  التشريع  يف  التدرج  جبه جي  / فقه  املكتيب  دمشق:  -.عمر حممد  ،  دار 
 م. 2023هـ،  1444

 
اإلسكندرية:    -.سامي مجال الدين  /تدرج القواعد القانونية  مبادئ الشريعة اإلسالمية يف 
 ص.  206م،  2020هـ،  1441مؤسسة حورس الدولية للنشر، 

 "!! تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالميةسبق صدوره بعنوان: "
 

مراكش: املطبعة   -امحاد أيت ملهاوض.  /حماضرات يف املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
 ص. 150م،  2022هـ،  1443والوراقة الوطنية، 

 
الشريعة اإلسالمية الناجي، حمسن الصويب.  /املدخل إىل دراسة  مراكش: جملة   -إمساعيل 

 ص.   260م،  2022هـ،  1443صدى القانون والفقه، 
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 النظام السياسي يف اإلسالم )عام(

التجديد يف خطاب اآلداب السلطانية من خالل كتاب هداية من توىل غري الرب املوىل  
  1444املغرب: الدار املغربية للنشر،    -أمحد العثماين. لعمر بن موسى بن حممد الرجراجي/  

 م.  2023هـ، 
 

الفلسطيين  دراسة حتليلية مقارنة بني النظام  :  اجلرائم الدستورية املرتكبة من رئيس الدولة
اإل والشريعة  الدميقراطية  سعد  /سالميةوالنظم  عوين  اإلسالمية،    -.ساري  اجلامعة  غزة: 

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442
 

غزة:   -.حممد هاشــم جنيد /ســالميفســاد احلياة الســياســية: دراســة مقارنة ابلفقه اإلإجرمية 
 مكمل للماجستري(.م. )حبث   2021هـ،  1443اجلامعة اإلسالمية، 

 
؛ هـ(  1383)ت    حممد حبيب العبيديحبل االعتصام ووجوب اخلالفة يف دين اإلسالم/  

 2021هـ،    1442أربيل: التفسري للطبع والنشر،    -.2ط  -حتقيق هشام عبدالكرمي البدراين.
 ص.  134م، 
 

هـ،    1444،  دار القلم  بريوت:  -.عبدالكرمي بكار  /احلكم يف اإلسالم بني القيم واإلجراءات
 م.  2022

 
التشريع   يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  الرأي  حلرية  واجلنائية  الدستورية  احلماية 

يوسف    /الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية والشريعة اإلسالمية
 للماجستري(.  م. )حبث مكمل 2020هـ،   1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.مجال العقيلي

 
  -.علي فهد الزميع  / حرية املشروع السياسي اإلسالمي بني الفقه الشوري والفقه السلطاين

 م.  2022هـ،  1444، مركز هنوض للدراسات والنشر بريوت:
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املغرب:   -.وربو عجُّ أحممد    /املقاصد  ،ةاإلمكاني   هوم،املف  : املصطلح،دياليت نر   ةيالدولة املدن

 م.  2023هـ،   1444الدار املغربية، 
 

شغور مركز رئيس الدولة بفقدان األهلية القانونية يف التشريع الفلسطيين: دراسة حتليلية  
غزة: اجلامعة   - .عامر سعيد مسلم  /مقارنة يف ضوء التشريعات الدستورية والشريعة اإلسالمية

 لماجستري(.ص. )حبث مكمل ل 185م،  2020هـ،  1441اإلسالمية، 
 

ابتهال    /اإلسالمي: دراسة فكرية معاصرةضماانت حتقيق الدولة املدنية يف الفكر السياسي  
 ص. 322م،  2022هـ،  1443دلس، نبغداد: دار مشس األ -.عبد مخيس

 
التنفيذية يف فلسطني: دراسة حتليلية   السلطة  للرقابـة على أعمال  الدستوريـة  الضماانت 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حممد منري محدان  /القانونية والفقه اإلسالميمقارنة بني النظم  
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443

 
 -هادي موفق العزاوي.  /القواعد والضوابط الفقهية املنظمة للشورى يف السياسة الشرعية

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444كركوك: جامعة كركوك، 
 

، دار املصور العريب  بريوت:  -.حممد وليد يوسف  /مبادئ السياسة وقواعد احلكم يف اإلسالم
 م. 2022هـ،  1444

 
الفقه   يف  التشريعية  السلطة  استقالل  مقارنةمدى  دراسة  عبدالكرمي    /اإلسالمي:  شعبان 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443، اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية -رمضان.
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دراسة مقارنة مع   :املعارضة السياسية والضماانت الدستورية لعملها يف القانون الفلسطيين
اإلسالمي احلكم  ونظام  الدميقراطية  اجلرجاوي  /النظم  ربه  عبد  اجلامعة   -.نفني  غزة: 

 مكمل للماجستري(. م. )حبث  2021هـ،  1442اإلسالمية، 
 

مفهوم الدولة املدنية يف الفكر السياسي اإلسالمي والغريب: دراسة مقارنة لبعض النصوص  
هـ،   1442الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،    -أمحد بوعشرين.  /التأسيسية

 ص. 124م،  2021
 

بريوت: مركز   - .علي فهد الزميع  /والشيعيسالمي السين  املواطنة وبنية الدولة يف الفكر اإل
 م. 2022هـ،  1444هنوض للدراسات والنشر،  

 
نظام احلكم يف مرحلة امللك العضوض وأثره على الفقه السياسي اإلسالمي: دراسة حتليلية  

هـ،   1444إستانبول: دار األصول العلمية،    -أمحد رفيق خضري.  /مقارنة ابخلالفة الراشدة
 م.  2022

  
 السياسة الشرعية

 1444املغرب: الدار املغربية،    -أمحد كايف.  /السياسة الشرعية املعاصرة: أحكام ومقاصد
 م.  2023هـ، 

 
بناء األحكام وتطبيقها  أربيل:    -.3ط  -.ريوان أمحد قادر س  /السياسة الشرعية وأثرها يف 

 ص.   241م،  2021هـ،  1442التفسري للطبع والنشر، 
 

اإلبراهيمي/   البشري  للعالمة حممد  الشرعية  السياسة  يف  اإلبراهيمية  القصيدة  أليب شرح 
 م.  2022هـ،  1444؟: الشارح،  -املعايل الظاهري.
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كتب  بريوت: دار ال  -خضري ابعلي وسعيد.  /فقه األولوايت يف السياسة الشرعية املعاصرة
 ص.  192م،  2022هـ،  1444العلمية، 

 
 العالقات الدولية

احلصاانت واالمتيازات املمنوحة للمنظمات الدولية يف قطاع غزة: دراسة حتليلية مقارنة 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.بو ديةأايسر إايد    /اإلسالميةبني القانون الدويل وأحكام الشريعة  

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442
 

صادرة عن َملس األمن يف تسوية النزاعات  دور التدابري الوقائية والتشريعية والتنفيذية ال
حممد   /وحتقيق األمن والسلم الدوليني: دراسة وتقييم يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443منيسوات، أمريكا: اجلامعة اإلسالمية،   -واصل اجللول.
 

دراسة تطبيقية على أحكام حمكمة العدل   حل النزاعات الدولية:  دور الشريعة اإلسالمية يف 
 م )دكتوراه(.   2021هـ،    1442القاهرة: جامعة القاهرة،    -ي.بدالرمحن صباح العازمعالدولية/  

 
الروماين القانون  الدولية بني  الشريعة اإلسالمية  يالعصر اإلمرباطور   يف   العالقات   / وبني 

 م.  2022هـ،  1444، دار آمنة للنشر عّمان:  -.سعيد جحرود سليمان
 

بريوت: مركز    - .حممد محيد هللا؛ ترمجة حممد سراج، وفية محودة  /العالقات الدولية يف اإلسالم
 م. 2022هـ،  1443هنوض للدراسات والنشر،  

 
 - .أمحد مكداش  /صيل قواعد القانون الدويل العام يف ضوء قواعد الفقه اإلسالميأحماولة لت
 م. 2022هـ،  1444، منشورات احلليب احلقوقي بريوت:
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مركز الدراسات  اجليزة: -.ربه إبراهيم إبراهيم عبد /اإلسالمياملدخل لدراسة القانون الدويل 
 م.  2021هـ،  1443، العربية للنشر

 
  - .عمر حممد جبه جي  /املدخل لدراسة القانون الدويل العام مقاران  أبحكام الفقه اإلسالمي

 م.  2023هـ،  1444، دار املكتيب دمشق:
 

  دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء   املوانع القانونية لتسليم املتهمني ابرتكاب اجلرائم الدولية:
 1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.مري حممود ملكةأ  /اإلسالمي  الفقهالقانون الدويل وأحكام  

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ، 
 

دراسة حتليلية يف ضوء القرارات    :نقل السفارة األمريكية ملدينة القدس يف القانون الدويل
 1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -هباء الدين عدانن اجلمل.  /الدولية والشريعة اإلسالمية

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 214م،  2021هـ، 
 

الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية على جرائم االحتالل املرتكبة يف قطاع غزة ما  
ريهام صالح    /سالميةيف ضوء القانون والشريعة اإلم    2018حىت عام    2014بني عام  
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.احلصري

 
 اإلسالمالنظام املايل يف 

  -.مقتدر الكبيسيحتقيق    ؛ي احلنفير شَ وْ نَـ قاسم الدم   /حترير املقال يف أحكام أموال بيت املال
 م.  2022هـ،  1444، دار آمنة للنشر عّمان:

 
الفلسطيين  التشريع  القانونية يف  العام ومحايته  املال  التصرف يف  دراسة حتليلية    :ضوابط 

هـ،   1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.زايد عدانن اجلوراين /سالميمقارنة أبحكام الفقه اإل
 م. )حبث مكمل للماجستري(؟.  2022
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)ت  عبدالعزيز بن حممد الرحيب  /فقه امللوك ومفتاح الراتج املرصد على خزانة كتاب اخلراج

 م.  2022هـ،  1444ريوت: دار املقتبس، ب -هـ(؛ حتقيق أمحد عبيد الكبيسي. 1184بعد 
 

 م.  2022هـ،  1444، دار املصور العريب بريوت: -.حممد وليد يوسف  /املال يف اإلسالم
 

سوهاج:  -.إبراهيمرضا أمحد  كتاب األموال البن زجنويه أمنوذج ا/   يل يف اإلسالم:االنظام امل
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة سوهاج، 

 
 عروف والنهي عن املنكر(احلِّسبة )األمر ابمل

تطبيقية دراسة  السعودية:  العربية  اململكة  التحرش يف  على جرمية  بن   /االحتساب  فهد 
 م )دكتوراه(.   2022هـ،    1444الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،    -.إبراهيم النفيسة

 
التفصيل/   الُعبيالن.اإلكليل فيما يلزم إنكاَر املنَكر من  الكويت: دار    -عبدهللا بن صاحل 

 م.  2022هـ،  1443إيالف الدولية للنشر، 
 يليه له: وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته آخر الزمان.

 
طرابلس الغرب:    -حبيب هللا انظم زادهة يف اإلسالم وأثرها يف التنمية االجتماعية/  احلسب

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444كلية الدعوة اإلسالمية، 
 

القاهرة:   -خيالة.  سامي هاشم  /هـ(  447  -  334)  احلسبة يف بغداد خالل العصر البويهي
 )دكتوراه(. م  2022هـ،  1443جامعة عني مشس، 

 
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: أصول للنشر،  -سفيان شطار. /احلِّسبة املالية قدمي ا وحديث ا
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احلِّسبةدراسات يف كتاب   الُقربة يف أحكام  القرشي )ت    معامل  هـ(/    729البن اإلخوة 
   ص.  133م،  2022هـ،  1443العراق: دار احلداثة،  -شيماء سامل عبد الصاحب. 

 
الرقابة على أموال القاصرين ومن يف حكمهم واالحتساب فيها: دراسة حتليلية على عينة 

عبدالكرمي بن حممد  من األحكام القضائية يف احملاكم الشرعية يف اململكة العربية السعودية/  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،  -الزاحم.

 
ضياء الدين حممد بن حممد بن أيب زيد بن اإلخوة القرشي )ت  معامل الُقربة يف أحكام احلِّسبة/  

 م.   2023هـ،    1444املنصورة: دار ابن عباس،    -هـ(؛ حتقيق حممد حسني الدمياطي.  729
 

تطبيقية مقارنة األوبئة: دراسة  احلسبة يف مواجهة  بنت علي آل محود.  /وظيفة    -أشواق 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
 النظام اإلداري يف اإلسالم

  - .حممد سالمة ضهري  /التصرفات املالية املتعلقة مبستحقات املوظفني: دراسة فقهية مقارنة
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1444غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
عليهاالتنظيم   القضاء  ورقابة  السفر  الواردة على  للقيود  مقارنة   :القانوين  دراسة حتليلية 

 2022هـ،    1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.هيثم محدان شراب   /سالمياإل  هحكام الفقأب
 م. )حبث مكمل للماجستري(.

 
دراسة حتليلية مقارنة   :الرقابة القضائية على التعيني يف الوظيفة العامة يف التشريع الفلسطيين

 1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.اذ أمحد اجلعربيمع  /يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ، 
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دراسة حتليلية مقارنة :  داري يف الرقابة عليهادارية وسلطة القاضي اإلسحب القرارات اإل
م.   2022هـ،    1444غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.يز سعيد مطراف   /أبحكام الفقه اإلسالمي

 )حبث مكمل للماجستري(.
 

غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -والء روحي الطويل.  /دارة احلياة العامة زمن الوابءإسلطة احلاكم يف  
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443

 
 التشريع الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة يف  العفــو اجلزائي وأثـره علـى الوظيفــة العامــة يف 

اإلسالمي الفقه  وأحكام  القانونية  النظم  الوحيدي  /ضوء  طلعت  اجلامعة   - .عبدهللا  غزة: 
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444اإلسالمية، 

 
حتليلية   دراسة  الفلسطيين:  التشريع  يف  إلغائها  وطرق  السلبية  اإلدارية  مقارنة  القرارات 

الشريعة اإلسالمية اإلداري يف ضوء أحكام  القضاء  السكن  /أبحكام  غزة:    -.رفيق هناد 
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2020هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 
حتليلية   وصفية  دراسة  الفلسطيين:  التشريع  وفق  العامة  الوظائف  تويل  يف  املساواة  مبدأ 

غزة: اجلامعة   -طارق عماد بعلوشة.مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية والشريعة اإلسالمية/  
 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 212م،  2021هـ،  1442اإلسالمية، 

 
هـ،   1444أربيل: التفسري للنشر،    -.وميض العمري   /ةخنبة املسار يف فقه القيادة واإلدار 

 ص. 668م،  2022
 

،  نور حوران   دمشق:  -.حممد شريف مشوح  /نظرية اإلدارة اإلسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة
 م. 2022هـ،  1444

 



110 
 

فلسطني يف  جائحة كوروان  مواجهة  يف  فاعليتها  ومدى  اإلداري  الضبط  دراسة  :  وسائل 
 -حممد مصطفى حرارة.  /مقارنة يف ضوء النظم القانونية والشريعة اإلسالميةوصفية حتليلية  

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 214م،  2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 النظام القضائي يف اإلسالم )عام(

  / رديندراسة مقارنة مع القانون األ  :اتفاق التحكيم بني القوانني الوضعية والفقه اإلسالمي
 م.  2023هـ،   1444، دار وائل عّمان: -.ايسر أمحد العجلوين

 
النيب عليه وسلم يف   أقضية  واجلناايت:  صلى هللاُ  األسرة  وأحكام  دراسة حديثية   البيوع 

القاهرة:   -ي.ميسون يونس العبيدفقهية مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي/  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة القاهرة، 

 
احلكام/   لتحفة  واإلحكام  وإشراف البيان  اليعقويب؛ حتقيق  اخلدمي  أمحدو  بن  احلسن  حممد 

  1444؟: دار التيسري،    -ادر حممد سامل حممد احلسن.عبدهللا حممد سامل حممد احلسن، عبدالق
 م.  2023هـ، 

 شرح حتفة احلكام غي نكت العقود واألحكام )العاصمية( البن عاصم الغرانطي.
 

برهان الدين إبراهيم بن حممد بن فرحون    /تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج اإلحكام
الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،    -حممد صغريي الفياليل.هـ(؛ حتقيق    799املالكي )ت  

 م. 2022هـ،  1444
 

دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء :  عضاء السلطة القضائية يف التشريع الفلسطيينأحصانة  
 1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.صقر نبيل القيسي  /سالميةالنظم القانونية والشريعة اإل

 ل للماجستري(.م. )حبث مكم 2021هـ، 
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اإلجرائية يف   :احلقوق  ومحايتها  اإلسالم  تنظيمها  والفقه  عبداحل  /يالقانون    ي عبدهللا 
 م.  2022هـ،  1444، املركز القومي لإلصدارات القانونية  القاهرة: -ي.الصاو 

 
سلطة قاضي اإللغاء يف توجيه أوامر لإلدارة يف التشريع الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة 

غزة: اجلامعة   -هديل وائل أبو مرعي.  /ضوء األنظمة القانونية وأحكام الفقه اإلسالمييف  
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444اإلسالمية، 

 
سـلطة القاضـي اجلزائي يف تقدير حجية اإلثبات ابلقرائن القضـائية يف التشـريع الفلسـطيين:  

بو أُمعني حممد   /القانونية وأحكام الشــريعة اإلســالميةدراســة حتليلية مقارنة يف ضــوء النظم  
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عواد

 
القاهرة:    -.عمرو عبدالرافع حممد  /دراسة فقهية مقارنة  :سلطة ويل األمر يف تنظيم القضاء

 م. 2022هـ،  1444، ملركز القومي لإلصدارات القانونيةا
 

دراسة حتليلية موازنة يف :  كر ابجلرمية وحجيته القضائيةبضماانت املتهم يف االعرتاف امل
اإل والفقه  العربية  التشريعات  صبحي    /سالميضوء  انموسأحممد  اجلامعة   -.بو  غزة: 

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444اإلسالمية، 
 

هـ،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.حامت إبراهيم حبر  /طرق دفع التعارض يف الشهادة
 م. )حبث مكمل للماجستري(؟.  2021

 
الطعن يف األحكام القضائية يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف النظام القضائي السعودي:  

مكة   -فهد بن صقر الرمْوقي.دراسة فقهية ميدانية حتليلية مقارنة مبا استقر عليه القضاء.../  
 م.  2023هـ،  1444كرمة: دار أجيال التوحيد، امل
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غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.مساعيل کلوب إماجد    /عفو السلطان عن احلقوق املتعلقة ابلغري 
 م. )حبث مكمل للماجستري(؟. 2021هـ،  1442

 
العاملكريية: اهلندية  مقارنة  الفتاوى  فقهية  دراسة  الدعوى:  سعد.حممد    /كتاب   -جندي 

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

صالح    / فسخ حكم احملكَّم يف الشَّريعة اإلسالمية مقارنة مع قانون التحكيم الفلسطيين
ص. )حبث مكمل   192م،    2021هـ،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -طارق األسطل.

 للماجستري(.
 

 /: دراسة فقهية مقارنة بقانون املرافعات واإلجراءات املصريالقضاء على الغائب وضماانته
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -حممد منصور مغريب.

 
الشرعية يف    - انصح.سيد أمحد    /هـ(   1375  –  1301دراسة اترخيية )  مصر:   احملاكم 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الوادي اجلديد، مصر: جامعة الوادي اجلديد، 
 

حتليلية   دراسة  والتطبيق:  النص  بني  القضائية  الضبطية  صفة  التشريع  منح  ألحكام 
الشريعة اإلسالمية غزة: اجلامعة   - عبدالرمحن سليمان محدان.  /الفلسطيين مقارنة أبحكام 

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 206م،  2022هـ،  1443اإلسالمية، 
 

نطاق احلقوق واحلرايت العامة ألعضاء السلطة القضائية يف التشريع الفلسطيين: دراسة  
 -أمحد رفيق أبو ضلفة.  /ألنظمة القانونية وأحكام الشريعة اإلسالميةحتليلية مقارنة يف ضوء ا

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 214م،  2020هـ،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 



113 
 

أليب العباس أمحد بن عبدهللا اليزانسي التلمساين )ق   /عاصم يف شرح حتفة ابن عاصموشي امل
م،   2022هـ،  1444الدوحة: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب. 11
 مج. 4
 (واألحكام يف نكت العقودواملقصود ابلتحفة: حتفة احلكام )
 

ثره على صحة االعرتاف يف التشريع الفلسطيين: دراسة حتليلية مقارنة يف  أوعد املتهم و 
والشريعة   القانونية  النظم  اليازوري.  /اإلسالميةضوء  عبدالسالم  اجلامعة   -حممود  غزة: 

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 123م،  2021هـ،  1443اإلسالمية، 
 

 موضوعات يف القضاء
إبراهيم   /مقارنةدراسة فقهية  :  القضاء والدولة والشهاداتأثر املرض النفسي يف أحكام  

   )حبث مكمل للماجستري(. م.    2022هـ،    1444الفيوم: جامعة الفيوم،    -.علي عبداحلفيظ
 

البيان والتأصيل ملسائل األقضية والشهادات عند املالكية: كتاب القوانني الفقهية البن 
 ص.   159م،  2021هـ،  1442فاس: املؤلف،  -واحلاج بلعيد.جزي أمنوذج ا/ 

 
دراسة    :ثبات اجلزائي يف التشريع الفلسطيينالتنظيم القانوين للطب الشرعي وحجيته يف اإل

  - . و العالأبجمدي حسني    /حكام الفقه اإلسالميأنظمة القانونية و حتليلية مقارنة يف ضوء األ
 ل للماجستري(.م. )حبث مكم 2022هـ،  1444غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
دراسة مقارنة مع الشريعة   :الصلح والتصاحل يف اجلرائم الضريبية يف التشريع الفلسطيين

غزة: اجلامعة   - .بو ساملأعبدالكرمي عبدهللا    / دراسة حالة ضريبيت الدخل واجلمارك  :اإلسالمية
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1443اإلسالمية، 
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اجلزائية املسائل  يف  وأثرهم  والتحكيم  والتصاحل  الصلح    :الصلح  لقانون  حتليلية  دراسة 
غزة: اجلامعة   -.هيثم إمساعيل مهنا  /اجلزائي الفلسطيين يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1443اإلسالمية، 
 

 النظام االجتماعي يف اإلسالم

دراسة مقارنة ابألنظمة    التكافل االجتماعي يف الفكر اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة:
الوضعية السيد    /والنظرايت  املنيا،    -.بالسيعلي  جامعة  م    2022هـ،    1444املنيا: 

 )دكتوراه(. 
 

 حقوق اإلنسان

أمحد   /دراسة فقهية تطبيقية معاصرة  يها على حقوق اإلنسان:التكنولوجيا احلديثة وتعد  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -مهدي فوزي.

 
تطوان:    -إدريس خليفة.حقوق اإلنسان واحلرايت الفردانية من منظور الشريعة اإلسالمية/  

 ص. 178م،  2020هـ،  1441اخلليج العريب، 
 

يف   عبدهللا  /اإلسالماحلقوق  حممود  للنشرعّمان:    - .حممد  الوراق  هـ،   1444،  مؤسسة 
 .م2022

 
 املذاهب الفقهية )الفقه املقارن( 

 
 املذاهب الفقهية )عام(

ربيع  دراسة مقارنة بني املذاهب األربعة/    اآلراء الفقهية للتابعي أيب قالبة اجلرمي رمحه هللا:
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444الفيوم: جامعة الفيوم،  -.السبكيإمساعيل 
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  - فهد بن احلميدي العتييب.اآلراء الفقهية املعاصرة احملكوم عليها ابلشذوذ: مجع ا ودراسة/  
 م )دكتوراه(.  2023هـ،  1444بريدة: جامعة القصيم، 

 م، ... 2023هـ،  1444مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

ال اإلمام مالك مجهور  فيه  فيما خالف  النبالء  دار    -بشري ضيف. فقهاء/  إحتاف  اجلزائر: 
 م؟  2022هـ،  1444املالكية للرتاث، 

 
  هـ( اليت وافق فيها   548االختيارات الفقهية يف العبادات واملعامالت لإلمام الطربسي )ت  

ا من األئمة األربعة من خالل تفسريه َممع البيان يف تفسري القرآن:  / دراسة مقارنة  أحد 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،   -.العجميسلطان عنيزان 

 
نورة    /: دراسة نقديةالتعليق على فقه السنة  كتابه متام املنة يف   يف  لباينتعقبات الشيخ األ

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443أسيوط: جامعة أسيوط،  -.ساملعلى 
 

 مجعا    فقهي:   خالف  إىل   أدت   اليت   القراءات  توجيه  كتب  يف   الواردة   القرآنية  القراءات
األربعةاملذا  بني  مقارنة  دراسة:  وموازنة  وحتليال   الشارقة:   -.ندى حممد عبداللطيف   /هب 

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

هـ،    1444بريوت: دار ابن حزم،    -.زكراي غالم قادر  /ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه
 مج. 3م،  2023

 
العبادات غري  يف  ليلى  أيب  وابن  حنيفة  أيب  بني  االختالف  مصطفى    /مسائل  إمساعيل 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  -.يوسف
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مرمي بنت راشد    / وقفة أتملية يف مسائل خالفية مل خيتلف فيها الصحابة رضي هللا عنهم
 م. 2022هـ،  1444الرايض: دار الصميعي،  - التميمي.

 
 الفقه احلنفي:

 
 الكتب القدمية

  عّمان:   -.مقتدر الكبيسي؛ حتقيق  هـ(  446  أمحد بن حممد الناطفي احلنفي )ت   /األحكام
 م. 2022هـ،  1444، دار آمنة للنشر

 
 هـ(.  543بن حممد بن أمريويه الكرماين )ت  ركن الدين عبدالرمحناإليضاح/ 

 م، ...   2022هـ،  1444دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار
 .هـ( 1190احلنفي )ت 

   م، ... 2022هـ،  1444إستانبول، حتقيقه يف جامعة 
 

عّمان:    -هـ(.  1098أمحد بن حممد احلَموي )ت    / تذهيب الصحيفة بنصرة اإلمام أيب حنيفة
 م.  2022هـ،   1444مكتبة الغامن، 

 ومعه: النوافذ العلية عند السادة احلنفية/ حتقيق وأتليف أمحد عبداملنعم رحيان. 
 

 هـ(؛ حتقيق حممد رايض احلمريي.  1069ت حسن بن عمار الشرنباليل ) / در الكنوز
 م(. 2020هـ،  1442) 3نشر يف جملة إكليل، العراق ع 

 حتقيق من أوله، إىل قوله: ابلعذر كما يف بعض الشروط... 
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، كتاب للمؤلف  التحقيقات القدسية والنفحات الرمحانية احلسنية يف مذهب السادة احلنفية)
الفقه، كل رسالة بعنوان، وهذه إحداها، وهي السادسة، يف  حيوي ستني رسالة يف مجيع أبواب 

 الصالة، وعنواهنا الكامل: در الكنوز ملن عمل هبا ابلسعادة يفوز(. 
 وقد صدر الكتاب الشامل حمقًقا، وسبقت اإلشارة إليه.

 
احلنفي  يب املليح مشس الدين حممد بن عثمان بن األقرب  أل  /الرعاية يف جتريد مسائل اهلداية

إستانبول: مركز حرف للبحث    -نصيف جاسم حممد وآخرين.حتقيق    ؛هـ(  774احلليب )ت  
 علمية(.  ئلم. )أصله رسا 2022هـ،   1444والتطوير العلمي، 

 
هـ(؛ حتقيق   562)ت    عبدالغفور بن لقمان الكردري  /شرح اجلامع الصغري يف الفقه احلنفي

 م. 2022هـ،    1444بريطانيا: مكتبة إمساعيل،    -وائل بن أمحد اهلمص، فاحل مطلق العازمي.
 

هـ(؛ حتقيق   586أليب نصر أمحد بن حممد العّتايب )ت    /شرح اجلامع الكبري يف فروع احلنفية
  2022هـ،    1444الرايض: الناشر املتميز،    -عبدالعزيز العمري، سلطان بن خبيت آل حمسن.

 مج.  4م، 
 هـ(.  189)اجلامع الكبري/ حممد بن احلسن الشيباين، ت 

 
هـ(؛ حتقيق حممد سيد    474)ت    قطعاألمحد بن حممد  أنصر    أليبي/  شرح خمتصر القدور 

 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار املنهاج القومي،  -درويش.
ومعه: تقريب الغريب شرح غريب األحاديث الواقعة يف شرح أيب نصر األقطع/ قاسم بن قطلوبغا 

 هـ(. 879احلنفي )ت 
 

الوهبانية يف فقه احلنفية تيسري املقاصد  ،شرح املنظومة  شرح نظم الفرائد البن    املسمى 
طه   عبداحملسن  حتقيقهـ(؛    1069أليب اإلخالص حسن بن عمار الشرنبالين )ت  وهبان/  
 ص. 656م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -يونس.



118 
 

 
قوام الدين أمري كاتب بن   / شرح اهلداية، املسمى غاية البيان اندرة الزمان يف آخر األوان

هـ(؛ حتقيق مركز الدراسات والبحوث مبؤسسة علم إلحياء الرتاث؛   758)ت    أمري عمر األتقاين
الشرقاوي. حمي  عبدالعاطي  الضياء،    -إشراف  دار  الكويت:  الرتاث؛  إلحياء  علم  القاهرة: 

 مج. 17م،  2022هـ،  1444
 يسبقه: املدخل إىل غاية البيان اندرة الزمان. 

 
والتك القدوري  بني  اجلمع  املفضلة يف  العباسي    / ملةالعقود  بن حممد  أمحد  الدين  شهاب 

هـ،    1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،    -هـ(؛ بعناية عبدهللا نذير عبدالرمحن.  910احلنفي )ت  
 م.  2022

 
 536حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه، املعروف ابلصدر الشهيد )ت  عمدة الفتاوى/  

 م.  2022هـ،  1444 دمشق: دار الفجر، -هـ(؛ حتقيق حسام حسني احلمد.
 

فتاوى خري الدين الرملي احلنفي، املسماة الفتاوى اخلريية لنفع الربية على مذهب اإلمام  
  2023هـ،    1444القاهرة: أنوار األزهر،    -حتقيق سعيد املندوه.  /األعظم أيب حنيفة النعمان 

 مج.  3م، 
 

 1014د القاري اهلروي )نور الدين علي بن سلطان حممفتح ابب العناية شرح كتاب النقاية/  
  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم عدانن الصاغرجي، أنس عبدالرمحن رضوان، عبدالرمحن مصطفى حامض.

 مج.  4م،  2023هـ،  1444إستانبول: دار السلطان، 
 ومعه: منت النقاية/ لصدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب.

 
هـ(؛   556احلنفي )ت    يوسف السمرقنديأيب القاسم حممد بن  ناصر الدين  ل  /الفقه النافع

 م. 2023هـ،  1444املنصورة: دار ابن عباس،  -حتقيق حممد حسني الدمياطي.



119 
 

 
يب الفضل عبدهللا بن حممود بن مودود  أل  /الفوائد املشتملة على مسائل املختصر والتكملة

دمشق: دار  -.بريقداراندر    بننس  أحممد    ققه وعلق عليههـ(؛ ح  683)ت  املوصلي احلنفي  
 م.  2022هـ،  1444الفيحاء: دار املنهل، 

 )مجع بني خمتصر القدوري والتكملة حلسام الدين الرازي( 
 

الكتاب امليداين )ت    /اللباب يف شرح  الغنيمي  هـ(؛ قرأه وصححه على    1298عبدالغن 
بريوت: دار اإلمام يوسف النبهاين،    -هـ(؛ حتقيق مسّلم طيبة.  1338مؤلفه طاهر اجلزائري )ت  

 م. 2022هـ،  1444
 ( خمتصر القدوري)يعن ابلكتاب: 

 
ى الكّشي )ت أمحد بن موس  /َمموع احلوادث والنوازل والواقعات يف فقه السادة احلنفية

  1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق عبدامللك تويتشيبايوف.  550
 م.  2022هـ، 

 
إستانبول: الدار    - حتقيق املكتب العلمي ابلدار الشامية.  / َمموعة رسائل العالمة ابن عابدين

 مج.  3م،  2022هـ،  1444الشامية، 

 ( رسالة.  45تتضمن )
 : العقيدة واللغة.3: األصول، مج2: الفقه، مج1مج
 
 هـ(. 1068)ت يب بكر املرعشي أعبدالرحيم بن  /ملعادل يف شرح ملتقى األحبرا

 م، ...  2022هـ،  1443حتقيقه ودراسته، أو بعضه، يف جامعة تكريت، 
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  - ؛ حتقيق سائد بكداش. هـ(  956احلليب )ت    بن حممد   إبراهيم  /ألحبر يف الفقه احلنفيملتقى ا
 م.  2023هـ،  1444القاهرة: دار السالم، 

 
حتقيق صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب؛    /يف مسائل اهلداية  ةقاية خمتصر الوقايالنُّ 
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: دار السلطان،  -.2ط -.براهيم عدانن الصاغرجيإ

 
عالء الدين حممد بن حممد   /يف فقه السادة احلنفية  اهلدية العالئية لتالميذ املكاتب االبتدائية

دمشق: دار الفيحاء،    - هـ(؛ حتقيق حممد أنس بن اندر بريقدار.  1306أمني بن عابدين )ت  
 م. 2023هـ،  1444

 
هـ(؛ حتقيق   673اتج الشريعة حممود بن أمحد احملبويب )ت    /وقاية الرواية يف مسائل اهلداية

 م. 2022هـ،  1444نهاج القومي، دمشق: دار امل -املعتصم ابهلل ابن الشيخ أمحد ليال.
 هـ(.  940ومعه: إصالح الوقاية/ مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت 

 وهبامشه حواش مفيدة منتقاة مما كتبه ابن كمال ابشا يف اإليضاح ومنهّواته.
 

 الكتب احلديثة 
عبداحلي اللكنوي املذهب إحتاف السائل بدراسة بعض املسائل اليت خالف فيها العالمة  

املبارك.  /احلنفي أيب  بن  املأمون  والرتمجة،    -عبدهللا  والتأليف  النشر  جلنة  هـ،    1444دكا: 
 ص. 352م، 2022

 
ختريج الفروع على األصول عند مال جيون احلنفي يف كتابه التفسريات األمحدية يف بيان  

م  2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -.املخلف سـعود عبدالعزيز /اآلايت الشرعية
 )ماجستري(. 
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الرتجيحات الفقهية لإلمام أيب الفضل عبدهللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي )ت  
: دراسة فقهية مقارنة  االختيار لتعليل املختارهـ( يف أحكام األسرة من خالل كتاب    683

م  2021هـ،  1442فيوم: جامعة الفيوم، ال - أمحد صابر عبداحلميد.بني املذاهب األربعة/ 
 )ماجستري(. 

 
الروضة البهية برتتيب الفتاوى القامسية: وهي نغبة من فتاوى العالمة الفقيه قاسم بن حممود  

)ت   الرفاعي.هـ(/    1408الشماعي  رايض  صاحل  وبّوهبا  ورتبها  هبا  الدار    -عن  لبنان: 
 ص. 495م،  2022هـ،  1444النعمانية، 

 ة. نغبة = جرع
 

أفغانستان: مكتبة    -عبداحلكيم احلقاين؛ حتقيق املفيت أبو سعيد الراشد.  /زاد اإلفتاء واالستفتاء
 م.  2022هـ،  1444دار العلوم الشرعية، 

 

احلنفي/   الفقه  يف  القدوري  تيسري  املطريي.الضروري  حاكم  إستانبول:    -بعناية  الكويت؛ 
 م. 2022هـ،  1444املؤلف، 

 )اختصار، هتذيب، تقريب للكتاب األصل(
 

 الضوابط الفقهية يف كتاب اهلداية للمرغيناين. 
 م، ...  2023هـ،  1444مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
العلمية،    -إلياس قبالن.  /الفقهية املستخرجة من رد احملتار  الضوابط الكتب  بريوت: دار 
 ص.  160م،  2022هـ،  1444
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  هـ:  204  -هـ    120ة والتكوين  أالفكر املقاصدي يف املذهب احلنفي يف مرحلة النش 
حتليلية استقرائية  الدين    / دراسة  هبي  طنطا،    -غلوش.سريبيل  جامعة  هـ،   1444طنطا: 

 )دكتوراه(. م  2022
 

هـ(؛ اعتىن به   1363أشرف علي التهانوي )ت    /املختصر يف الفقه، املسمى حلية اجلنة
 م.  2022هـ،  1444إستانبول: دار الكتب العربية،  -عبداحلفيظ املكي.

 
اليت قيل فيها ابلغرابة يف املذهب احلنفي الغريب: مفهومه وضابطه واملسائل    / مصطلح 

 م )ماجستري(.   2023هـ،    1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -الشمسان.خدجية حممد  
 

 الفقه املالكي:
 

 الكتب القدمية
 (؛ هـ  1226  )ت املختار بن أمحد بن أيب بكر الكنيت    /املهمة ملن له أبمر دينه مهةاألجوبة  

أكادير: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، خمترب القيم واجملتمع والتنمية،    -رشيد بيديش.  حتقيق
  م. 2022هـ،  1444

 اجلزء األول: من املسألة األوىل إىل املسألة اخلامسة عشرة.
 )يف النوازل ورفق الشريعة ابلناس( 

 
حممد حيىي بن حممد املختار بن الطالب  إيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك/  

 م.   2023هـ،    1444بريوت: دار ابن حزم،    -مراد بوضاية.هـ(؛ حتقيق    1330الواليت )ت  
 

  954حممد بن حممد احلطاب الرعين )ت  أليب عبدهللا    /حترير املقالة يف شرح نظائر الرسالة
 م. 2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،   -أمحد سحنون.  هـ(؛ حتقيق
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ان الدرر يف تبيني معاين املختصر هـ(؛    1337عبدالقادر بن حممد اجمللسي الشنقيطي )ت    /مثِّ
عبدالكرمي جنيب. بن  أمحد  اجمللسي،  عبدهللا  بن   ... بن  أمحد  دارة    -حتقيق  البيضاء:  الدار 

 مج. 10م،  2023هـ،  1444جنيبويه، 
 

حتقيق أمحد   / الصفيت املالكي على اجلواهر الزكية يف حل ألفاظ العشماوية  حاشية العالمة
 م. 2023هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -مصطفى الطهطاوي.

 
النقدية يف فقه املالكية الننّي.  /الدراسات  الرابط: دار األمان،    -تقدمي وحتقيق الشيخ ولد 

 ص.  135م،  2021هـ،  1442
 احملتوايت:

هـ( على اخلرشي يف شرحه على   1123ردود احلاج احلسن بن آغبدي التشييت )ت   -
 خمتصر خليل. 

 هـ(.  1169تكملة الردود للشريف محى هللا التشييت رمحه هللا )ت   -
 انتقادات وتقارير وفوائد تتعلق مبختصر خليل للحاج احلسن وتالميذته. -

 
عبدهللا بن أيب   /الرسالة مما تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب واألفئدة وما تعمله اجلوارح

القريواين )ت    - هـ(؛ حتقيق رفعت فوزي عبداملطلب، رحاب رفعت عبداملطلب.  386زيد 
 م.  2022 هـ، 1444القاهرة: دار السالم، 

 
خالد   ؛ حتقيقهـ( 684)ت  قرايفيب العبماس أمحد بن إدريس الأشهاب الدين ل / شرح التَّفريع

 مج.   6م،    2022هـ،    1444الكويت: أسفار للنشر،    - .إبراهيم أيت ابخة،  بن عمر اللوزي
 هـ(.  378ت  ،بن احلسني بن اجلالب البصري )وكتاب التفريع أليب احلسني عبيدهللا

 
هـ(؛ حتقيق أمحد علي    902داود بن حممد القلتاوي املالكي )ت  شرح املختصر الفقهي/  

 مج. 8م،  2023هـ،  1444اجلزائر: دار املالكية للرتاث،  -الدمياطي.
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هـ(/    811فتاوى اإلمام احلف ار: الفقيه اخلطيب... حممد بن علي األنصاري الغرانطي )ت  

 هـ( 1444مجع وتقدمي احممد رمحاين. )لعله نسخة إلكرتونية، 
 

التلمساين )ت  فتاوى الشريف التلمساين/   هـ(؛    771أليب عبدهللا حممد بن أمحد احلسن 
 م.  2022هـ،  1444اجلزائر،  -مجع ودراسة عبداجلليل أوالد محادي.

 
مصراتة: مركز اإلمام ابن    -مجع ودراسة وحتقيق فؤاد حممد أبو عود.  /فتاوى علماء مصراتة
 م.  2022هـ،  1443عبدالغالب املصرايت، 

 
طالب    /املراسالت الفقهية بني اإلمام أبو سعيد بن لب وبني اإلمام أبو إسحاق الشاطيب

 خدجية، حممد الشتيوي. 
 . 70 – 43م( ص  2022)جويلية  1ع 21نشر يف جملة عصور )اجلزائر( مج

 )هكذا ورد العنوان يف فهرس اجمللة(. 
 

 هـ(  1342الوزاين )ت  بن حممد  أليب عيسى حممد املهدي  املنح السامية يف النوازل الفقهية/  
 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة القاهرة، 

 
؛  هـ(   723  )ت اجلذامي    أليب عبدهللا حممد بن علي بن الفخار  /صح املقالة يف شرح الرسالةن

 مج.  2م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الرايحني،  -اعتىن به عبدالغن سرحان. 
 

 1107أبو عبدهللا حممد بن املختار بن األعمش العلوي املالكي )ت    /نوازل ابن األعمش
 م.  2023هـ،  1444، نواكشوط: دار اإلسراء -الشريف الفقيه.هـ(؛ حتقيق 
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الرابط:    -حتقيق هشام الكراس.  / هـ(  1103نوازل أيب عبدهللا حممد بن احلسن اجمَلاصي )ت  
 م. 2022هـ،  1444وزارة األوقاف، 

 
مجع ودراسة وتبويب احلسن   / (هـ   1052  )ت  نوازل سيدي عبدهللا بن يعقوب السماليل

 م. 2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -بن املختار.
 

؛ دراسة وتقومي  هـ(  1342الوزاين )ت  بن حممد  أليب عيسى حممد املهدي    / النوازل الصغرى
 م.  2023هـ،  1444إربد: ركاز للنشر،  -عبدالرمحن بن أمحد عزوزي.

 
الداي بن    ؛ حتقيقهـ(  1226)ت    بن أمحد الكنيت  املختار   /املالكيهداية الطالب يف الفقه  

 م.  2023هـن  1444بريوت: دار ابن حزم،   -حممد بن أيوه.
 

 الكتب احلديثة 
  - مجع وترتيب حلسن اخلاوي.هـ(/    319اآلراء الفقهية لإلمام فضل بن سلمة اجلهمي )ت  

 م.  2023هـ،  1444تزنيت، املغرب: اجمللس العلمي احمللي، 
 

 هـ( يف كتابه املدونة. 191اآلراء الفقهية املخرَّجة عند اإلمام ابن القاسم )ت  
 م، ... 2023هـ،  1444مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
  - خلضر بن أمحد بشريي.إانرة السبيل ابلزايدة والشرح على مواهب اجلليل من أدلة خليل/  

 مج.  10م،  2023هـ،  1444زم، بريوت: دار ابن ح
 

حممد  بغية الراجي امللتمس إىل شرح الضوء املنري املقتبس يف مذهب اإلمام مالك بن أنس/  
 ص. 480م،  2022هـ،  1443طرابلس الغرب: دار الوليد،  -علي بالُعو.

 .هـ( 1310املالكي )ت  حممد بن حممد الفطيسي وهو شرح للمنظومة الفطيسية، لناظمها



126 
 

 
لإلمام  كتاب عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة  ختريج الفروع على األصول من  

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    - دوكوري إبراهيما.هـ(: مجع ا ودراسة/    646ابن شاس )ت  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444

 
وابطه وأثره يف اخلالف الفقهي يف املذهب  التخريج الفقهي من املدونة: مصطلحاته وض

الصغري ذكار.املالكي/   الشهيد محه خلضر،    -فوضيل  اجلزائر: جامعة  هـ،   1444الوادي، 
 م )دكتوراه(.   2022

 
 م 2021هـ،    1444ابماكو: املؤلف،    - حممد البشري سيال.تشييد املنازل يف أحكام النوازل/  

 
احلجاج الفقهي ابملغرب من القرن احلادي عشر إىل القرن الثالث عشر هجري: أعالمه 

 ص.  283م،  2021هـ،  1442سال،  - يوسف أقنوي.وقضاايه/ 
 

 م؟ 2022هـ،    1444اجلزائر: دار املالكية للرتاث،    - بشري ضيف.خصائص املذهب املالكي/  
 

يبورك بن عبدهللا    /هـ(  954)ت    يشرح عقيدة وفقهية سعيد بن عبدالنعيم املناين احلاح
م،   2022هـ،    1443،  دار ركاز  إربد:  -هـ(؛ حتقيق سعيد أجباري.  1058)ت    السماليل

 ص. 470
 
هـ،    1442سال: املؤلف،    -رشيد بن أمحد بنكريان.  /عند املالكيةوتطبيقاته  قه التنزيل  ف

 ص. 268م،  2021
 

هـ(؛  1348عبداجمليد الشرنويب )ت  /الفقه املالكيالكواكب الدرية على املقدمة العزية يف 
 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق أمحد مصطفى الطهطاوي.
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هـ،   1444اجلزائر: دار املالكية للرتاث،    -بشري ضيف.املدخل إىل املدونة املالكية الكربى/  

 م؟  2022
 

 م؟  2022هـ،  1444اجلزائر: دار املالكية للرتاث،  -بشري ضيف.معامل املذهب املالكي/ 
 

بريوت: دار ابن   -عبدالكرمي حامدي.  /املغين يف فقه وأدلة الرسالة البن أيب زيد القريواين
 مج.  4م،   2022هـ،  1444حزم، 

 
الزوجية/   الرابطة  احنالل  املالكية يف  معتوق.مفردات  بن صالح  األصالة    -الزبري  اجلزائر: 

 م. 2023هـ،  1444للنشر، 
 جامعة دمشق. -األصل: رسالة ماجستري 

 
 النظائر الفقهية عند املالكية.

 م، ...  2023هـ،  1444مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

 الفقه الشافعي: 
 

 الكتب القدمية
علي بن أمحد    /إمثد العينني يف بعض اختالف الشيخني ابن حجر اهليتمي والشمس الرملي 

هـ،   1444الكويت: دار املرقاة،    -هـ(؛ حتقيق حسني عبدهللا العلي.  1304ابصربين )ت  
  م. 2022

 )اختالفهما يف فروع من الفقه الشافعي(
 

 هـ(  974اهليتمي الشافعي )ت  أمحد بن حممد بن حجر    /اإلمداد شرح اإلرشاد البن املقري
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 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة القاهرة، 
احلاوي  "الذي اختصره من كتاب  ،البن املقري اليمن " إرشاد الغاوي" وهو شرحه الكبري على

 ، يف فقه الشافعية.للقزوين "الصغري
 

فق يف  التنقيح  الشافعي  هحترير  )ت    /اإلمام  األنصاري  حممد  بن  حتقيق   926زكراي  هـ(؛ 
 م،  2022هـ،  1444بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -عبدالرؤوف بن حممد الكمايل.

 ص. 368
 

؛ حتقيق هـ(  1335علوي بن أمحد السقاف )ت    /ترشيح املستفيدين بتوشيح فتح املعني
 ص. 1096م،  2022هـ،  1444العلمية، بريوت: دار الكتب  -.عبداللطيف عبدالرمحن

 
هـ(؛   425أليب علي احلسن بن عبيدهللا البَـْنَدنيجي )ت  /التعليقة عن أيب حامد اإلسفراييين

هـ،   1444الكويت: أسفار للنشر،    -حتقيق عبدهللا بن سعد الطَُّخيس، كرمي فؤاد اللمعي.
 مج. 3م،  2023

 األجزاء: األول والرابع والسادس عشر.
 على خمتصر املزين يف فقه الشافعية( )شرح

 
حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار    ؛هـ(  476أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )ت  التنبيه/  

 م.  2022هـ،  1443جدة: دار املنهاج،  -املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.
 

القليويب  الطالبني/    حاشيتا  الراغبني شرح منهاج  ضبطه وصححه وخرج وعمرية على كنز 
   مج. 4م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -آايته عبداللطيف عبدالرمحن.
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شهاب الدين أمحد بن   /حاشية القليويب على شرح ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع 
)ت   القليويب  سالمة  بن  حتقيق  1069أمحد  اخللف.  هـ(؛  حسون  دار   -حممود  الكويت: 

 م. 2022هـ،  1444الضياء، 
 

؛ هـ(926)ت    ينصار األحممد بن أمحد  زكراي    / شرح البهجة الوردية  خالصة الفوائد احملوية يف 
 م. 2022هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -حتقيق وائل حممد الشنشوري.

 (اب احلاوي الصغري يف الفقه الشافعيظم لكت، نلعمر بن مظفر الوردي البهجه الورديه)
 
أمحد بن حسن اخلالدي   أليب هادي  /لروض الوسيم يف املفىت به من مذهب الشافعي القدميا

 1444عّمان: دار النور املبني،    -.حتقيق رايض َمنسي العيسى؛  هـ(  1215بن اجلوهري )ت  
 م.  2022هـ، 
 

عادل أمحد عبداملوجود؛ علي هـ(؛ حتقيق    676حيىي بن شرف النووي )ت  روضة الطالبني/  
 مج. 8م،  2022هـ،   1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد معوض.

ومعه: املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي؛ منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع/  
 هـ(. 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

 
شرح ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع، املسمى فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ  

القاهرة: أنوار   -حتقيق سعيد املندوه.  /التقريب، أو القول املختار يف شرح غاية االختصار
 مج. 5م،  2023هـ،  1444األزهر للنشر، 

 ومعه حاشية القليويب، وحاشية تلميذه الربماوي. 
 تقريرات األنبايب. ومعها

 مع االستفادة من حاشية الباجوري...  
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شهاب الدين أبو العباس  شرح املقدمة املعروفة ابلستني مسألة يف مذهب اإلمام الشافعي/ 
القاهرة: املكتبة العمرية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن أمحد أبو مجرة.  957أمحد بن محزة الرملي )ت  

 م. 2023هـ،  1444
 

هـ(؛ حتقيق جلنة دار   864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  شرح املنهاج يف الفقه/  
داغستان: دار اإلمام األشعري للدراسات والنشر؛ الكويت: دار الضياء،    -اإلمام األشعري.

 م. 2022هـ،  1444
 هـ(: هادي املدقق لعبارة احملقق.  952وعليه حاشية أيب احلسن البكري )ت 

 هـ(.  997وحاشية شهاب الدين أمحد بن أمحد بن عبداحلق السنباطي )ت 
 

تقي الدين أبو بكر بن عبدهللا ابن قاضي عجلون  عمدة النظار يف تصحيح غاية االختصار/  
دار إستانبول: دار عامل قريش؛ دمشق:    -هـ(؛ حتقيق معاذ عبدالستار املشهداين.  928)ت  

 م. 2022هـ،  1444الروضة، 
 

عبدالسالم/   بن  الدين  اإلسالم عز  دار    -حتقيق حممد مجعة كردي. فتاوى شيخ  دمشق: 
 م.  2023هـ،  1444الرسالة العاملية، 

 
 918مشس الدين حممد بن قاسم الغزي )ت    /فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب 

 م.   2023هـ،    1444: علم إلحياء الرتاث،  لندن؛ مصر  -هـ(؛ حتقيق حممود حسون اخللف.
 وعليه: احلاوي لدرر القليويب والباجوري والربماوي. 

 
زين الدين أمحد بن حممد الغزايل املليباري الشافعي   /فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين

 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار الفيحاء،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرزاق النجم. 1028)ت 
 مع حواش خمتارة كاشفة ملشكل وغريب الكتاب. 
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جا يف شرح سفينة النجا يف أصول الدين والفقه للحضرمي على مذهب اإلمام كاشفة السَّ 
 1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(.  1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت    /الشافعي

 ص. 304م،  2022هـ، 
سليمان حسب هللا   بن  الشريعة/ حممد  فروع  وبعض  الدين  أصول  البديعة يف  الرايض  يليه: 

 هـ(. 1335املالكي )ت 
فيما جيب على العبد ملواله على مذهب اإلمام  كاشفة السجا يف شرح سفينة النجا  وبعنوان:  

 م.  2023هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -الوهاب اجلايب.الشافعي/ بعناية بسام عبد
 
بكر بن حممد بن    و قي الدين أبت  /يف الفقه الشافعي  غاية االختصار  فاية األخيار يف حل  ك

دمشق؛ بريوت: دار ابن    -هـ(؛ حتقيق حممد مصطفى الزحيلي.  829)ت   عبد املؤمن احِلصن
   ص. 976م،  2023هـن  1444كثري، 

 
أليب شجاع أمحد بن   /منت الغاية والتقريب، املعروف مبختصر أيب شجاع يف الفقه الشافعي

 1444الكويت: دار الظاهرية،    -هـ(؛ حتقيق حايف النبهان.  593احلسني األصفهاين )ت  
 م.  2022هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق   918مشس الدين حممد بن قاسم الَغّزِي )ت    /املنهاجمصباح احملتاج إىل ما يف  

  مج. 5م،  2022هـ،  1444دمشق: دار املنهاج القومي،   -وائل حممد الشنشوري.
 

املختصر تعليل  يف  ال  / للجويين  املعترب  خلف  أبو  الدين  أمحد  ض  وَ عِ شهاب  الشرواين بن 
؟: دار عامل قريش،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين.  550)ت بعد    الشافعي
 م؟  2023هـ،  1444

 )شرح ملختصر اجلوين يف فقه الشافعية(
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 بن  حممد  الدين  مشس  / البني أليب زكراي النووينظم منهاج الط  :املعراج إىل مسائل املنهاج 
الكويت:    -أمحد.   حممد   عبدالعال، عبدالرمحن  علي  أمحد   هـ(؛ حتقيق  774)ت    املوصلي   حممد

 م.  2022هـ،  1444أسفار للنشر، 
 

 الكتب احلديثة 
أمحد بن خالد  اإلهباج والتأنيس بشرح الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس للشاطري/  

 مج.  2م،  2022هـ،  1444الكويت: دار الضياء،  -العبيد.
 

هـ( بلفظ الصحيح واألصح يف    623الرافعي )ت    االختيارات الفقهية لإلمام عبدالكرمي
 كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز.
 م، ...   2022هـ،  1443دراسة مقارنة يف جامعة تكريت، 

 
التقريب  هتوجي   ى بداية التدريب عل عبدالكرمي مجال الدين    /مام الشافعياإل  هيف فق  غاية 

 م.  2023هـ،  1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -.الشافعي
 

شرح عبدهللا بن إبراهيم بلغة األريب يف شرح الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع األصفهاين/  
 م. 2023هـ،  1444بريوت: املكتب اإلسالمي،  -السادة.

 
الطالبني/   روضة  يف  الشافعية  عند  الشاذة  ابألوجه  املفتني  الَبيالوي.حتفة  زحلف    - كرمي 

 م.  2022هـ،  1444القاهرة: دار الصاحل، 
 

 -لبيب جنيب عبدهللا غالب.حتقيق الرغبات ابلتقاسيم والتشجريات لطلبة الفقه الشافعي/ 
 م. 2022هـ،  1444]إستانبول[: دار عامل قريش؛ بريوت: مؤسسة الضحى للنشر، 
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نور مسني   /مجعا ودراسة:  ختريج الفروع على األصول عند شيخ اإلسالم زكراي األنصاري
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.جليل إبراهيم

 
هـ(:    623ختريج الفروع على األصول من كتاب شرح مسند الشافعي لإلمام الرافعي )ت  

و  املطحن.دراسة/  مجع ا  راشد  بن  اإلسالمية،    -موسى  اجلامعة  املنورة:  هـ،    1444املدينة 
 م )ماجستري(. 2023

 
الفقهية الضوابط  على  الفروع  األخيار  :ختريج  على كتاب كفاية  غاية   دراسة  حل  يف 

 . حصينلل االختصار
 م.  2022هـ،  1444دراسته يف جامعة الفيوم، 

 
 1444عّمان: دار الفتح،    -حممود حلمي علي.ي/  مام الشافعمذهب اإل  يف   يالتخريج الفقه

 م.  2023هـ، 
 م. 2019هـ،  1440جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
  -ي.إسالم حممد هوار   /ياملذهب الشافع  هـ( و أثره يف   415  ت)  ياحلسن احملامل  جهود أيب 

 (.م )ماجستري 2021هـ،  1443القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

النفيس يف مذهب ابن إدريس/   الياقوت    -نظم شبيل إبراهيم احلكمي.خري جليس نظم 
 م.  2023هـ،  1444الكويت: دار الظاهرية، 

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -رجب حممد نوري مشّوِح.  /دليل احملتاج إىل شرح املنهاج

 مج. 4م،  2023هـ،  1444
 شرح كتاب منهاج الطالبني وعمد املفتني للنووي. 
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تكريت: جامعة    -سامر رجب أمحد.العفو عن اليسري عند الشافعية: دراسة فقهية مقارنة/  
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443تكريت، 

 
بعض اصطال  نظم  التاج يف  درر  احملتاج شرح  املنهاجكفاية  وفا حمرر    /حات  طيفور علي 

 م. 2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -املدوري.
 

 -عايشة عايش السرحيي.لفظ الغريب عند الشافعية: مفهومه وضوابطه وأثره يف املذهب/  
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
  -سامل محد القحطاين، حممد عبدالرحيم البشارة.مدخل إىل كتاب الرسالة لإلمام الشافعي/  

 م.  2022هـ،  1444الكويت: دار الظاهرية، 
 فائدة من كتاب الرسالة.  70يضم 

 
اليت حُ  الفقهية  الشاف  ي فيها عنكاملسائل  ن يف املعامالت واجلهاد على  عي قوالاإلمام 

 1444بغداد: اجلامعة العراقية،    -.جاسم حممد شحاذة  /دراسة فقهية مقارنة:  مضوء كتابه األ
   م )دكتوراه(. 2022هـ، 

 ( ناملسائل الفقهية اليت حكى اإلمام الشافعي فيها قوال)يف املصدر: 
 

 .ابسم شالل سعدون /ودراسة مجع ا :عشرة أوجه عند الشافعية علىاملسائل الواردة 
 . 86-55 ص م( 2021هـ،  1442)  1ع 6مج ، العراقجملة السالم اجلامعةحبث نشر يف 

 
  2022هـ،    1443العراق: مؤسسة انشرون،    -.حممد طه محدون   املعتمد يف شرح منت الزبد/ 

 ص.  500م، 
 

 ص.  66، حسام لطفي الشافعي /املواهب العلية شرح منظومة حتفة الشافعية
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 م. 2022هـ،  26/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )األصل حملمود الكبش( 

 
 الفقه احلنبلي: 

 
 الكتب القدمية

بن  حممد بن بدر الدين    / يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  أخصر املختصرات
إستانبول: تبصري للنشر،   -.حممد عبدالفتاح إمساعيلهـ(؛ حتقيق    1083)ت    احلنبلي  بلبان

 م. 2023هـ،  1444
 

الزركشي على منت اخلرقي/   الدين علي بن سليمان املرداوي )ت  تعليقة على شرح  عالء 
 هـ(؛ حتقيق صاحل عبدالكرمي أمحد. 885

-103م( ص    2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1نشرت يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع
125 . 

 
عمر بن سليم )ت  حممد بن    /حاشية علماء آل سليم على الروض املربع شرح زاد املستقنع

 -.املشيقحبن أمحد  عبدالعزيز    هـ(؛ حتقيق  1326هـ(، حممد بن عبدهللا بن سليم )ت    1308
 مج.  3م،  2022هـ،  1444الكويت: شركة دار لطائف للنشر، 

 
جردها وألف بينها وحققها أمحد    /شرح زاد املستقنعحواشي علماء جند على الروض املربع  

 مج.  9م،  2023هـ،  1444مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -بن عبدالعزيز اجلّماز.
 جمردة من مثاين عشرة نسخة خطية. 

 
أمحد هـ(؛ حتقيق   1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  دليل الطالب لنيل املطالب/  

 م.  2022هـ،  1443: دار التوحيد، الرايض -بن عبدالعزيز اجلماز.
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موفق الدين عبدهللا بن أمحد    / على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل  الفقه  العمدة يف 

الدمام؛ الرايض: دار ابن    -أمحد بن وجيه القُطوعي.هـ(؛ حتقيق    620بن قدامة املقدسي )ت  
 م. 2022هـ،  1444اجلوزي، 

 م.  2023هـ،  1444إستانبول: دار السّمان،  -أمحد مرشد.تحقيق وب
 م. 2023هـ،  1444الكويت: ركائز للنشر،   -وبتحقيق عبدهللا أمحد كامل.

 
حتقيق   هـ(؛  1125أمحد بن حممد بن منقور احلنبلي )ت    /الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة

الشويعر. بن فهد  الصويل، أمحد  بن فهد  فيصل  بن علي احلذيفي،  الرايض: مكتبة    -أمحد 
   مج. 5م،  2022هـ،  1444الرشد، 

 
أمحد بن عبداحلليم بن    /قاعدة يف تفضيل مذهب اإلمام أمحد وذكر حماسنه والذب عنه

هـ،    1444عّمان: دار العمرية،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن علي آل غيهب.  728تيمية )ت  
 م.  2022

 يليها: رسالة يف مفردات اإلمام أمحد/ للمؤلف نفسه.  
 

  1276َمموع رسائل وفتاوى العالمة الشيخ إسحاق بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ )
 م2022هـ،    1444الرايض: دار العقيدة،    -بن ابدي املرشدي.  حتقيق عادلهـ(/    1319  –
 

هـ(؛ حتقيق   1291حممد بن عبدهللا بن مانع )ت    /خمتصر فصل من كتاب َمموع املنقور
 هناء بنت عبدالرمحن املاضي.

 م(. 2023هـ،  1444) 60نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع
 هـ(. وهي مسائل فقه.  1009دهللا بن ذهالن )ت  وكل ما فيه اختصره ابن مانع عن شيخه عب
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متعب بن سعد  هـ(؛ حتقيق    620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /املغين
 مج. 25م،  2022هـ،  1444الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،  -السَُّلمي.

 
 الكتب احلديثة 

 1444املنصورة: دار اللؤلؤة،    -وليد بن راشد السعيدان.إحتاف النبهاء بضوابط الفقهاء/  
 م.  2022هـ، 

 
إمتام املطالب بتكميل دليل الطالب اجلامع ملسائل متون الفقه احلنبلي املختصرة املشهورة/  

 1444الرايض: مدار القبس للنشر،    -ضممن زوائده وكممل مطالبه ُكليب بن أمحد الزهرامي.
 ص. 566م،  2022هـ، 

 
اإلسكندرية:    -حممد صالح حممد اإلتريب.أثر املسائل األصولية يف مفردات احلنابلة الفقهية/  

 مج. )أصله رسالة دكتوراه(.  2م،  2023هـ،  1444دار املعايل، 
 

)ت   احلنبلي  البعلي  عبدهللا  أيب  الشيخ  مقارنة  778اختيارات  عليه    هـ(  استقر  ما  مع 
مكة املكرمة:    -مسر بنت حمسن ابخلري.املذهب عند احلنابلة يف غري العبادات: مجع ا ودراسة/  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  12444جامعة أم القرى، 
 

 -.محزة خالد رمكاينالتنقيح/    على  حاشيته  خالل  من  احلجاوي  عند  الفقهي  االستدراك
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الشارقة: جامعة الشارقة، 

 
أنس    /إطالق اخلالف يف كتايب اإلقناع واملنتهى أو أحدمها: دراسة استقرائية حتليلية مقارنة

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444بريدة: جامعة القصيم،   -بن سليمان العودة.
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البناء/   الرشيدي.إكمال  بن مربوك  الراي  -علي  اجلوزي،  الدمام؛  ابن  دار  هـ،   1444ض: 
 م.  2022

الطالب،  دليل  ابختصار  الطالب  إسعاد  على:  وحيتوي  له،  وتتمة  الفقيه  بناء  إكمال كتاب 
 التنوير يف اختصار منت التحرير، خمتصر يف الفروق الفقهية، خمتصر يف التخريج الفقهي.

 
 يف كتاب الروض املربع.ختريج الفروع على األصول 

 م، ... 2022هـ،  1444جامعة املنيا، دراسته يف 
 

 من كتاب شرح املنتهى.ختريج الفروع على األصول 
 م، ... 2022هـ،  1444دراسته يف جامعة املنيا، 

 
 1444مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -عبدهللا بن راضي املعيدي.تقريب الروض املربع/ 

 م.  2022هـ، 
 

املربع  الروض  شرح  املقنع  اخلليل.أ  /التوضيح  حممد  بن  ابن    -محد  دار  الدمام:  الرايض؛ 
 م. 2023هـ،  1444اجلوزي، 

 كتاب الصالة.   
 

العمدة العدة شرح  الفوزان على  املقدسي/  حاشية  الدين  الفوزان  لبهاء  فوزان  بن    ؛ صاحل 
السويلم جابر  بن  سلمان  طبعه  على  وأشرف  به  الذهيبالكويت:    -.اعتىن  اإلمام  ، مكتبة 

 مج. 5م،  2023هـ،  1444
 

هـ،    1444يت: ركائز للنشر،  الكو   -خالد بن علي املشيقح.شرح الروض املربع للبهويت/  
 مج. 10م،  2023
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   .شرح الزركشي على خمتصر اخلرقيمن الضوابط الفقهية 
 م، ...  2023هـ،  1444مجعه ودراسته، أو بعضه، يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،   -متعب بن سعد السَُّلمي.فتح الغين يف املدخل إىل املغين/ 

 م. 2022هـ،  1444
 

حنبل   بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  املعتمد  يف  عنهالكايف  هللا  فاحل    هتذيب  /رضي  بن  فارس 
 مج.  3م،  2022هـ،  1444عّمان: دار النور املبني،  -اخلزرجي.

 املعتمد بدليله وتعليله.مع تيسري الوصول للقول إلمام ابن قدامة املقدسي اوهو هتذيب لكايف 
 

املبجل اإلمام  فقه  يف  سرور   /خمتصر  اللؤلؤةاملنصورة:    -. النجار  حممد  هـ،   1443،  دار 
 م.2022

 
املربع/   الروض  إىل  البلوشي.املدخل  أمحد  بن  اخلضراء،    -حسني  طيبة  دار  املكرمة:  مكة 

 م. 2023هـ،  1444
 

الرايض: مركز ابن تيمية    -متعب بن سعد السَُّلمي.املعتين ابختيارات ابن قدامة يف املغين/  
 م. 2022هـ،  1444للنشر، 

 
هـ،    1444الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،    -متعب بن سعد السَُّلمي.املغتين بفوائد املغين/  

 م.  2022
 

 1444رايض: مركز ابن تيمية للنشر،  ال  -متعب بن سعد السَُّلمي.املغين يف خمتصر املغين/  
 م.  2022هـ، 
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الرايض: مركز ابن تيمية    -متعب بن سعد السَُّلمي.املكتفي بسؤاالت اإلمام أمحد يف املغين/  
 م. 2022هـ،  1444للنشر، 

 
الدليل السبيل يف شرح  ن    /منار  ؛ حتقيق عامر  هـ(  1353  )ت إبراهيم بن حممد بن ُضَوايم

 م. 2023هـ،  1444املغرب: الدار املغربية،  -اجلزار.
 

 - فهد بن عايض الغامدي.املنهج والدور املذهيب لكتاب الفروع البن مفلح: دراسة حتليلية/  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
  / احلنابلة أمنوذج االنجديون ودورهم يف مسرية املذهب احلنبلي: مصنفاهتم يف تراجم علماء  

 م.  2022هـ،   1444الرايض: دار العقيدة،  -حممد بن سعد العيد.
 

  - .براهيم بن عبداحملسن السعويإ  /: دراسة أتصيلية تطبيقيةالنقد الفقهي يف املذهب احلنبلي
 م. 2022هـ،  1444الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي، 

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

 فقه الفِّرق 
املركز اإلسالمي    النجف:   -.جعفر مرتضى العاملي  /جتهاد االعتماد يف مسائل التقليد واال

 م.  2023هـ،  1444، للدراسات االسرتاتيجية
 

هـ(؛ حتقيق عمرو بن    380للداعي ]اإلمساعيلي[ جعفر بن منصور اليمن )ت    /أتويل الزكاة 
 م  2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -معديكرب اهلمداين.
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ب النيل: دراسة  يف كتابه شرح كتا  ات الفقهية عند اإلمام حممد بن يوسف أطفيشيح الرتج
البيوع  أبواب  موسى  /يف  بن  إمساعيل  لولو حاج  املقتبس،    -.بن  دار  هـ،   1444بريوت: 

 م.  2022
 
اإلماميةا عند  والتعزيرات  معاصرة  :حلدود  فقهية  جعفر  /دراسة  صادق  كربالء:    -.علي 

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

الفقهاء الفقهية  :مسائل شرعية كلها معاجز  :حرية  ملؤلف جمهول؛ حتقيق عبدهللا    /األلغاز 
 ص.  80م،  2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -محد آل عمي.

 
احللة   مدرسة  التفسري يف  يف  الفقهية  دراسة أتصيليةالتفسرييةالدراسات  عزيز    / :  سكينة 

 ص. 245م،  2023هـ،  1444احللة: دار الصادق الثقافية،  - .جبار كاظم املال ،الفتلي
 

املتعة اإلسالم:  يف  املؤقت  العاملي  /الزواج  مرتضى  اإلسالمي   النجف:  -.جعفر  املركز 
 م.  2023هـ،  1444، للدراسات االسرتاتيجية

 
احللة:   -.طلعت كاظم الغامني  /النص الشرعي وتطبيقاهتا املعاصرةمباين تعدي احلكم يف  

 ص.   381م،  2023هـ،  1444دار الصادق الثقافية، 
 

 بريوت:  -.علي بو سلمان اجلبيلي  /مبحث القطع )حبث خارج(  :املفصل يف علم األصول
 م.  2023هـ،  1444، دار الوالء
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 الفتاوى )النوازل( 
 

 الفتاوى )عام(
تناوهلا خالد سيف هللا الرمحاين؛ خلصاها ونقلها إىل العربية    /تلخيص قضااي فقهية مستجدة

 م.  2022هـ،  1444دكا: مكتبة مفكر اإلسالم،  - سعيد أمحد خان الندوي.
 

النوازل فقه  اعتبار  املعاصرةضوابط  الفقهية  اجملامع  لقرارات  حتليلية  دراسة  دومي    /:  نورا 
 (. دكتوراه) م 2022هـ،  1443أسيوط: جامعة أسيوط،  -املويزري.

 
القاهرة: الدار   -ي.دحتقيق وتبويب خالد اجلنفتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسالم/  

 م. 2022هـ،  1444املصرية اللبنانية، 
 

  - وهبة الزحيلي.فتاوى العصر: يف العبادات واملعامالت وحاجات الناس واستفساراهتم/  
 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار اخلري، 

 )طبعة جديدة( 
 

 القاهرة:   -.عوض  هأمحد عبد  /اجتماعية وحياتية لكل بيت وأسرة  ىفتاو   :موسوعة من احلياة
 م. 2022هـ،  1444، املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية

 
 الطب )فقه(

: املركز املتوسطي للدراسات ةطنج  -مؤلف مجاعي.  /االجتهاد والتجديد يف النوازل الطبية  
 م.  2023هـ،  1444واألحباث، 

 
 1443الشارقة: جامعة الشارقة،    -.جنيب أمحد حممد  /اإلسالمي  الفقه  يف   التحنيط  أحكام

 م )ماجستري(. 2022هـ، 
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أمين    /الطيب يف جنس اخلنثى ونكاحه يف ضوء املتغريات الطبية املعاصرةأحكام التدخل  

حجرأعبدالكرمي   اإلسالمية،    -.بو  اجلامعة  مكمل   2021هـ،    1442غزة:  )حبث  م. 
 للماجستري(.

 
أمحد    /األحكام الشرعية لالستهالك واالستحالة وتطبيقاهتا املعاصرة يف َمايل الغذاء والدواء

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -العرجا.علي 
 

اإلسالمي/   الغرب  نوازل  يف  واألوبئة  الطواعني  الشرعي  أحكام  الرتاث  يف  البحث  فريق 
حممد   وتقدمي  تنسيق  اإلسالمي؛  الغرب  يف  وامتداداته  واتفياللت  لسجلماسة  والفكري 

 م.  2022هـ،  1444والي إمساعيل، الرشيدية، املغرب: جامعة م  -احلفناوي.
 

  - فتحية على عبد اجلابر.  /دراسة يف فقه األسرة  :أحكام املريض النفسي ابلفصام واالكتئاب
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا، 

 
 ص.  198، حممد بن عابد ابخطمة /حبوث يف الفقه الطيب املعاصر
 م. 2023هـ،  22/6/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
املعاصر اإلسالمي  الفقه  يف  الصناعي  والتلقيح  األرحام  أتجري  أحكام  ويدراوغو    /بيان 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،  -.سالفو
 

دار  املنصورة:    -.شريف سعيد حمروس  /اإلسالممنظور شريعة  من  التدابري الواقية من الوابء 
 م. 2022هـ،  1444، اللؤلؤة
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  -.قرعالعنود سليمان األ  /اثر املرتتبة عليها )كوروان(التداوي ابللقاحات والعقاقري الطبية واآل
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
واملأمول/   الواقع  املرضية:  احلاالت  على  الشرعية  الفتاوى  عبدالرمحن تنزيل  بنت  أمساء 

 . م 2023هـ،  1444الرايض: جامعة اإلمام، مركز التميز البحثي،  -الرشيد.
 
مخس رسائل هتم املرضى والعاجزين وتثقيفا   :  يسري املعني يف أحكام املرضى والعاجزينت

 1444الرايض: مدار القبس للنشر،    -. عادل بن حممد النحيت احلريب  / للممارسني الصحيني
 ص. 64 م، 2022هـ، 

 
 م. 2022هـ،    1443،  دار اللؤلؤةاملنصورة:    -.بو عسكريةأحممد    /ستنساخحكام االاجلامع أل

 
حممد حامت    /حكم استعمال التقنيات املعاصرة يف الشفة واحلاجبني: دراسة فقهية مقارنة

 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -اهلباش.
 

ابلشريعة  مقارنة  حتليلية  دراسة  الفلسطيين:  التشريع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  محاية 
غزة: اجلامعة    -نسمة حسني العطار.اإلسالمية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة/  

 للماجستري(.  م. )حبث مكمل 2022هـ،  1443اإلسالمية، 
 

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي   حكام الفقهية االجتهادية:تغيري األ  دور القرائن الطبية يف 
م   2022هـ،    1443أسيوط: جامعة أسيوط،    -الرشيدي.يض دواس  عا  /والقانون الكوييت

 )دكتوراه(. 
 

ربيع   /ابلشريعة اإلسالميةقتل الرمحة: مفهومه وصوره وموقف القوانني الوضعية منه مقاران  
 ص.  62أمحد، 
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 م. 2023هـ،  29/7/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

،  دار احلكمة  ،وسيم حسام الدين األمحد  /مسؤولية الصيديل يف ضوء أحكام الشرع والقانون
 م. 2023هـ،  1444

 
من خالل املنتقى هـ(    474منهج التعليل والتوجيه ألقوال املالكية عند اإلمام الباجي )ت  

الدار البيضاء: جامعة    -املهدي إيقبال.  /واستثماره يف بعض القضااي املعاصرة يف اجملال الطيب 
 م )دكتوراه(.   2022هـ،   1444احلسن الثاين، 

 
واقعية مقاربة شرعية  املستجد:  عبداحلق   /وابء كوروان  تقدمي  احمللي؛  العلمي  اجمللس  تنظيم 

 ص. 296م،  2021هـ،  1442ملغرب: اجمللس، إقليم شيشاوة، ا -األزهري.
 م.  2021ماي   29أعمال الندوة العلمية الوطنية اليت نظمها اجمللس إلقليم شيشاوة بتاريخ 

 
ودروسوابء كوروان   أحكام  اإلسالمي:  املنظور  هو.  /من  أيت  شيشاوة،   -حسني  إقليم 

 ص.  151م،  2021هـ،  1442املغرب: اجمللس العلمي احمللي، 
 

 اللباس والزينة 
هند هاشم    /اليهودية، النصرانية، الشريعة اإلسالمية:  أحكام اللباس يف الشرائع السماوية

 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1442طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،  -.سالمية
 

املقاصد الشرعية يف السنة النبوية: كتاب اللباس والزينة أمنوذج ا من خالل الكتب التسعة/ 
 م )ماجستري(.   2022هـ،  1444أسيوط: جامعة أسيوط،   -حممد عبد الفهيم عقيلي.
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 تراجم الفقهاء
 

يونس  برتمجة العالمة الفقيه احملد ِّث سيدي حممد البقايل/  الآليل ورفع رتب املعايل    ةإضاء
 . م 2021هـ،  1442الرابط: دار األمان،  -النميلي الغماري.  بن حممد

 
إحياء  ليبيا:    - محزة أبو فارس.أعالم املذهب املالكي يف ليبيا حىت القرن اخلامس اهلجري/  

 م. 2022هـ،  1444وجتديد، 
 

الدين   عالء  و اإلمام  فقيها   ساكو حسني.  / صوليا  أالسمرقندي  دار    -عبدالرمحن  بريوت: 
 ص )أصله رسالة جامعية(.  680م،  2022هـ،  1444الكتب العلمية، 

 
أايم مع شيخي فضيلة األستاذ الدكتور حسن حممد مقبويل األهدل العالمة الفقيه األصويل 

( الدين حممد  هـ(/    1436  –  1375احملد ِّث  دار   -عوامة.حميي  إفريقيا:  دربن، جنوب 
 ص. 48م،  2020هـ،   1441احلديث العوامية، 

 
ئي   /ةة يف تراجم احلنفياملضيَّ   البدور دكا: مكتبة شيخ    -.4ط  -.حممد حفظ الرمحن الُكِمالم

   مج. 7+  23م،  2022هـ،  1444اإلسالم، 
   .ةة يف تراجم احلنفي املضيم  البدورالتكملة عنواهنا: إكمال 

 
 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك/  

 م.   2023هـ،  1444ديب: دائرة الشؤون الدينية،  -عبداحلكيم األنيس. هـ(؛ حتقيق
 

رافع  جامع الطبقات: خالصة كتب طبقات فقهاء املذاهب األربعة مرتبة ترتيب ا موضوعيًّا/  
م،   2023هـ،    1443الرايض: دار احلضارة،    -ير بن هليل املسباح.بن رسن العنزي، سا

 ص. 660
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شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقيه اجملدد: معامل التيسري يف فقهه وحله لكثري من املشكالت 

اعتىن بنشره وقدم له    /املعاصرة من منظور الشيخ حممد رواس قلعه جي احلنفي رمحه هللا
احلليب. حسن  علي  عليه  واألحباث،   -وعلق  للدراسات  األلباين  اإلمام  مركز  مجعية  عّمان: 

 م. 2023هـ،  1444
 

إعداد الطاهر  / هـ( 1435الشيخ حممد عز الدين عباسي الشويف ومنهجه يف اإلفتاء )ت 
 م.  2022هـ،  1444اجلزائر: األصالة للنشر،  -مهاوة.

 
  2021هـ،    1442فاس: املؤلف،    -العراقي.أمحد    /الفقيه األديب عالل بن أمحد بن شقرون

 ص.  139م، 
 

هـ(؛   1304أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي )ت    /الفوائد البهية يف تراجم احلنفية
 م. 2023هـ،  1444دمشق: دار القلم،  -حتقيق حممد رمحة هللا حافظ الندوي.

 
الباقالين  وأب  القاضي التعريف  بكر  األصوليني يف  البوزيدي  /عمدة  فاس:    -.عبداللطيف 
 . ص 187م،  2021 هـ، 1443 ،املؤلف

 
 م.  2022هـ،  1444: املؤلف، مراكش -أمحد متفكر.  /قضاة فاس 

 
حياته    :وإمام عصره اإلمام فخر الدين الرازي  هر َمدد قرنس املف  هاملتكلم األصويل الفقي

 .م 2022هـ،  1443الرازي، القاهرة: دار اإلمام  -.حيىي ربيع  /ومكانته العلمية
 

الستةحمد ِّ  الكتب  رواة  من  ابلفقه  املوصوفون  البصرة  ودراسة/  ثو  مجع ا  خليل إ:  مساعيل 
 ص. 60م،  2021هـ،   1442بغداد: مشس األندلس للنشر،  -إبراهيم.
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طرابلس الغرب:   -.أمحد خمتار لوح  /معامل اإلصالح والتجديد لدى فقهاء السودان الغريب

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الدعوة اإلسالمية، كلية 
 

منهج االجتهاد الفقهي عند العالمة حممد املختار السوسي من خالل فكره اإلصالحي/ 
 م )دكتوراه(.   2022هـ،    1444اجلديدة، املغرب: جامعة شعيب الدكايل،    -بشرى بن إبراهيم.
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 الفهرس املوضوعي 
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