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الفقه اإلسالمي وأصوله

( عنوان!1000أكثر من )

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء األول

هـ 1439مجادى اآلخرة 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 

وأصحابه  احلمد هلل العليم احلكيم، والصالة والسالم على النبيِّ املعليِّم األمني حممد، وعلى آله
 الذين علَّموا الدين، وبعد:

فقد مجعت يف هذا الكتاب أكثر من ألف عنوان مما ُنشر من كتاب أو نوقش من رسالة، بني 
هـ(، والرسائل العلمية تكاد أن تقتصر على جامعات بالد احلرمني،  1439 – 1435األعوام )

فيكون فاتين تقييد عناوين كثري منها، كما ال أدعي حصر ما ُنشر من كتب يف هذه املدة، فهو 
 جهد شخصي على كل حال.

حلقة، مع صور أغلفة الكتب، واكتفيت هنا  (100)وقد سبق أن نشرت هذه العناوين يف 
 ين دون صورها، حىت ال يزيد حجم الكتاب أو يثقل هبا.ابلعناو 

ورتبتها على املوضوعات، فهو أكثر نفًعا للباحث، معتمًدا يف ذلك على كتايب )خطة تصنيف 
العلوم اإلسالمية( املوسَّعة، ومل أفريِّع منها كثريًا، فهي ليست ابلكثرية بعد توزيعها على موضوعاهتا 

 األساسية االثنيت عشرة.
كان من موضوع معني على مذهب فقهي وضعته يف موضوعه وليس يف املذهب، وما  

 كالعبادات يف الفقه املالكي، وضعته يف موضوع العبادات، وهكذا.
 واملوضوعات األساسية هي:

 الفقه اإلسالمي )األعمال الشاملة( -

 أصول الفقه -

 العبادات -

 املعامالت -

 فقه األسرة -

 احلالل واحلرام -

 اجلناايت والعقوابت -
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ري -  السيِّ

 النظم اإلسالمية -

 املذاهب الفقهية -

 الفتاوى والنوازل -

 تراجم الفقهاء -
 وهللا املوفق.وقد يتلوه آخر مبشيئته تعاىل، وهذا هو اجلزء األول من العمل، 

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1439مجادى اآلخرة 
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 الفقه اإلسالمي 
 

 الفقه اإلسالمي )األعمال الشاملة(
 )تشمل دراسات فيه(

 
جدة: جامعة  -حسن اإلمام البيومي. /االجتهادات الفقهية لشيخ األزهر العالمة جاد احلق

 ص )أصله رسالة علمية(. 574هـ،  1437مكة املكرمة املفتوحة: توزيع األمة، 
 

حممد بن إبراهيم بن املنذر  /اإلمجاع: املسائل الفقهية املتفق عليها عند أكثر العلماء
الرايض: دار العاصمة،  -حتقيق ودراسة فؤاد عبداملنعم أمحد. هـ(؛ 318النيسابوري )ت 

 ص. 208هـ،  1438
 هـ.  1400الكتاب له طبعات سابقة، ولعل األوىل منها كانت قبل عام 

 
 /هـ(: مجًعا وتوثيًقا ودراسة 1307االختيارات الفقهية لصّديق حسن خان الِقنَّوجي )ت 

ورقة (  852مج ) 2هـ،  1437امللك خالد، أهبا: جامعة  -حسن بن إبراهيم دغريري.
 )ماجستري(.

 
 ص. 208هـ،  1437تونس؛ بريوت: الدار املالكية،  -طارق الشاخمي.االعتصام ابلشريعة/ 

 مقاالت يف الفقه اإلسالمي، ويف السياسة الشرعية.
 

ق هـ(؛ حتقي 751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت أعالم املوقعني عن رب العاملني/ 
هـ،  1437مكة املكرمة: دار عامل الفوائد،  -حممد أمجل اإلخالصي؛ ختريج عمر بن سعدي.

 مج. 6
 حمقق وفق املنهج املعتمد من قبل الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا.

 وقد طبع بتمويل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية.
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 : فهارس عامة.7ومج 
 

دات واملعامالت واملواريث للتدريب على الفقه املقارن األلغاز الفقهية يف مسائل العبا
هـ،  1437القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -سعد الدين هاليل.والتعددية الفقهية/ 

 ص. 655
 

 هـ. 1438القاهرة: دار اليسر،  -عبداحلي يوسف. /حبوث فقهية يف قضااي عصرية
 

 ص. 204هـ،  1436القصيم، بريدة: جامعة  -.حبوث حمكمة يف الفقه
 وهي ثالثة حبوث:

 زكاة األراضي وقضاايها املعاصرة/ عبدهللا بن عمر السحيباين. -

 أحكام التداوي ابحملرم/ حممد بن إبراهيم اجلاسر. -

 أحكام فك النقود املعاصرة ومبادلتها جبنسها/ حممد بن عبدهللا احمليميد. -
 

الرايض: مكتبة الرشد،  -هـ(. 1434)ت  حممد بن عبدهللا السبيل /حبوث ورسائل شرعية
 ص. 864هـ،  1434

 
 ص. 832هـ،  1436الكويت: توزيع مكتبة أهل األثر،  -سامل العجمي. /بداية الفقيه

خمتصر يف الفقه، مقرون ابألدلة الشرعية، مجع مادته من "الشرح املمتع على زاد املستقنع" البن 
 .عثيمني، وأضاف إليه قول غريه من الفقهاء.

 
 -علي بن محد الناشري. /التحديدات الفقهية يف غري العبادات واملعامالت: مجًعا ودراسة

 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 هـ. 1439القاهرة: دار السالم،  -زكراي املرابط. /التخطيط والبنيان يف الفقه اإلسالمي
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 -.ترمجة: حممد سعد كامل ؛دانكن بالك ماكدوانلد /اإلسالمطور الدولة والفقه والكالم يف ت

 هـ. 1439بريوت: دار الروافد الثقافية، 
 

 1307التعليقات الذهبية على الروضة الندية لإلمام حممد صديق بن حسن الِقنـَّْوجي )ت 
هـ( ]فهو على الكتاب خطأ[، أمحد حممد  1332تعليقات مجال الدين القامسي )ت هـ(/ 

هـ(؛ حتقيق وختريج سامي  1420هـ(، حممد انصر الدين األلباين )ت  1377 شاكر )ت
هـ،  1436دمشق: دار طيبة: دار غار حراء؛ القاهرة: ثقافة بال حدود،  -األزهر الفريضي.

 مج. 2
 الروضة الندية شرح على الدرر البهية يف املسائل الفقهية للشوكاين رمحه هللا.

 
 ص. 87سعد الدغيثر، عبدالعزيز بن  /تنزيه الفقيه

 هـ. 16/3/1439كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الرايض: اجلمعية الفقهية  -عبدهللا بن حممد آل خنني.التيسري الفقهي: ضوابط وحماذير/ 
 هـ. 1438السعودية، 

 
املؤلف، السعودية:  -عبدالعزيز بن علي بن عزيز الغامدي.دراسات فقهية أتصيلية معاصرة/ 

 ص. 381هـ،  1437
 

وائل حالق، ديفيد ابورز؛ ترمجة وتنسيق  /دراسات يف الفقه اإلسالمي: وائل حالق وجمادلوه
بريوت؛ الرايض: مركز مناء للبحوث  -أبو بكر ابقادر؛ تدقيق ومراجعة طاهرة عامر.

 ص. 332هـ،  1437والدراسات، 
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الرايض: دار  -أنور عبدهللا الفضفري. نظمه /الروض املثمر يف نظم اإلمجاع البن املنذر
 هـ؟ 1438اإلداوة، 

 
 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أليب الطيب مولود السريري السوسي. /الصناعة الفقهية

 ص. 336هـ، 
 

إعداد فقهاء للتدريب واالستشارات؛ حتكيم األكرب واملدخل إىل الفقه اإلسالمي/  الفقه
املدينة املنورة: مكتب فقهاء للتدريب واالستشارات )مكتب خربة  -اجلمعية الفقهية السعودية.

ص )مقررات شهادة  113هـ،  1437اتبع ملعهد البحوث واالستشارات جبامعة طيبة(، 
 (.1التأهيل الفقهي؛ 

 
 ص. 190هـ،  1436القاهرة: دار السالم،  -نور الدين خمتار اخلادمي.فقهنا املعاصر/ 

 
 -عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي. /حيتاجه أهل البادية واحلضر الفوائد والدرر يف بعض ما

 هـ. 1438عميان: دار الفتح، 
 

 -حممد إلياس املراكشي. /ما نسبه الصحابة والتابعون إىل السنة وأثره يف الفقه اإلسالمي
 هـ )أصله رسالة ماجستري(. 1438القاهرة: دار السالم، 

 
 1438عميان: أروقة للدراسات والنشر،  -حامد حسان.حسني املدخل إىل الفقه اإلسالمي/ 

 هـ.
 

بريوت: دار املدار  -.ترمجة محادي ذويب ؛جوزيف شاخت /مدخل إىل الفقه اإلسالمي
 هـ. 1439اإلسالمي، 
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عميان: دار الفاروق،  -صالح حممد أبو احلاج. /املدخل الوجيز يف دراسة الفقه اإلسالمي
 ص. 256هـ،  1436

 
علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات/ 

 181هـ،  1435القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -هـ(؛ مراجعة طه عبدالرؤف سعد. 456
 ص.

 مصورة من طبعة القدسي ابلقاهرة.
 

فيصل بن علي  /ودراسةاملسائل الفقهية اليت قيل فيها: جرى عليها العمل: مجًعا 
 ص )دكتوراه(. 960هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -السويطي.

 من أول كتاب الطهارة، إىل هناية كتاب النفقات.
 

الرايض: جامعة امللك سعود،  -عائشة بنت سعد الشهري. /املستثنيات ابجتهاد الفقهاء
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 599هـ،  1437

 ن أول كتاب الطالق، إىل آخر كتاب النفقات: دراسة فقهية مقارنة.م
 

 258هـ،  1437الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -سعد بن انصر الشثري.النظرايت الفقهية/ 
 ص.

 
بريوت: دار  -سلمى بنت املفيت جميب الرمحن الديروي. /ىل رايض الفقه والفقهاءإاهلادي 

 .ص 336هـ،  1438الكتب العلمية، 
 

 1438بريوت: املكتب اإلسالمي،  -حممد بن بديع موسى. /الواضح يف فقه الكتاب والسنة
 هـ.
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هـ(؛ حتقيق عِّلم  480سالمة بن إمساعيل بن مجاعة املقدسي )ت الوسائل يف فروق املسائل/ 
مصر: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات  -إلحياء الرتاث إبشراف عبدالعاطي حميي الشرقاوي.

 مج. 2هـ؟،  1439الرقمية، 
 

 :مباحث فقهية تتعلق بعامة أبواب الفقه أو بعضها
 

مصر: دار البلد؛  -عبدهللا بن سليمان املطرودي.أثر اختالف الدِّين يف الفقه اإلسالمي/ 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 942هـ،  1438السعودية: دار الفضيلة، 

 
 -فادي هاين شحيرب. /أتصيلية تطبيقيةأثر القرائن يف العقود يف الفقه اإلسالمي: دراسة 

 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1438بريوت: دار املقتبس، 
 

اإلمجاع من املغين وكشاف القناع: عرض للمسائل اليت أمجع عليها الفقهاء مستخرجة من 
كتايب املغين وكشاف القناع مرتبة على أبواب الفقه على شكل جدول وابجلزء والصفحة/ 

 ص. 238هـ،  1435حمافظة الشرقية، مصر: مكتبة العلوم واحلكم،  -أبو عمر.إعداد مهند 
 

 -.4ط -عبدهللا بن عبدالعزيز العجالن. /أحكام السفر يف الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية
 ص. 332هـ،  1434الرايض: املؤلف، 

 
 -اجلميلي.د خالد رشي /أحكام الضرر احملتمل والنفع احملتمل يف الفقه االجتماعي اإلسالمي

 هـ. 1439دمشق: دار رواد اجملد، 
 

السعودية،  -.2ط -يوسف بن مطر احملمدي. /األحكام الفقهية املتعلقة ابملدينة النبوية
 هـ. 1438
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غزة: اجلامعة  -نبيل منصور عابد. /اإلشارات الفقهية يف فنت أشراط الساعة الكربى
 للماجستري(.ورقة )حبث مكمل  111هـ،  1438اإلسالمية، 

 
جدة: مكتب  -دراسة وحبث حممد بن عتيق احلريب.االعتبار الشخصي وأثره يف إبرام العقود/ 

 ص. 158هـ،  1436املستشار حممد عتيق احلريب للمحاماة واالستشارات القانونية، 
االعتبار الشخصي يف وأشري أيًضا إىل رسالة املاجستري من املعهد العايل للقضاء ابلرايض: 

 هـ. 1434حممد بن إبراهيم القاسم،  /قودالع
 

عماد آل عبدهللا. ]الرايض: املؤلف[، اتريخ بغية الكمال فيما تيسَّر من أحكام الرجال/ 
 ص. 298هـ،  1435اإليداع 

 أحكام فقهية فيما خيص الرجل.
 

غزة:  -حازم إمساعيل جاد هللا. /التنازل عن احلق والرجوع عنه وأثره يف الفروع الفقهية
 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1437اجلامعة اإلسالمية، 

 
الرايض: املعهد العايل  -محود بن مسلط املرزوقي. /التوازن يف العقود: دراسة أتصيلية تطبيقية

 هـ )دكتوراه(. 1438للقضاء، 
 
الرايض: اجلمعية الفقهية  -.حممد بن جرب األلفي /دراسة مقارنة :حلق يف الفقه اإلسالميا

 .ص 260 هـ، 1439السعودية، 
 

مسري مجيلة عبدالقادر الرفاعي، أمل  /داللة مفهوم التعجيل وحكمه عند األصوليني والفقهاء
 ص. 43مرجي، 

 هـ. 26/2/1439نشر يف موقع األلوكة بتاريخ 
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 -علي حممد شوقي. /رسالة يف أحكام األلثغ: يف العبادات واملعامالت واألنكحة واجلناايت
 هـ. 1439مكتبة الرجاء، القاهرة: 

 
الرايض: دار عامل  -حممد بن راشد اهلزاين. /رسالة للمراهق واملراهقة يف عالمات البلوغ

 ص. 27هـ،  1436الكتب، 
 

 ص. 162هـ،  1437الرايض: دار احلضارة،  -فهد بن حيىي العماري.زاد املسافر/ 
 خمتصر من كتاب املؤلف: املختصر يف أحكام السفر.

 
 -حامت عبداللطيف أبو احلسب.الشك وأثره يف األحكام الشرعية: دراسة أصولية فقهية/ 

 هـ؟ 1439القاهرة: دار املقاصد، 
 

 -أمين جربين جويلس.العفو يف الفقه اإلسالمي: ضوابطه وجماالته: دراسة فقهية مقارنة/ 
 لقاهرة(.ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة ا 480هـ،  1435عميان: دار النفائس، 

 
املنصورة: دار اليقني،  -عاصم أمحد محد.العقود املستقبلية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي/ 

 ص )أصله رسالة علمية من جامعة الشارقة(. 272هـ،  1436
 

اإلسكندرية: دار الكتب  -عبدالعاطي شلب.فقه األقليات املسلمة: الضوابط والتطبيق/ 
 ص. 331هـ،  1437والدراسات العربية، 

 
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -خالد بن علي املشيقح. /قواعد العقد

 
طرابلس الشام: جامعة أريس الدولية،  -بسام صالح الرشيد.اجملالس يف الفقه اإلسالمي/ 

 هـ )دكتوراه(. 1438
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تقدمي خالد بن  /هـ( العلمية 1433العيسى )ت  [بن عبدهللا]جمموعة الشيخ عبدالرمحن 

 هـ. 1437املدينة املنورة: دار العقيدة،  -املشيقح.علي 
 754، أحكام التبعيض يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنةرأيت منها اجمللد األول: 

 ص، أصله رسالة دكتوراه من املعهد العايل للقضاء.
 

 الرايض: دار احلضارة، -، مزيدة.2ط -فهد بن حيىي العماري.املختصر يف أحكام السفر/ 
 ص. 290هـ،  1438

 
 -بدرية بنت صاحل السياري. /املسائل االفرتاضية وأثرها يف نوازل العبادات وفقه األسرة

 ورقة )دكتوراه(. 740هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 
 

 -فهد بن عبدهللا آل طالب.املسائل الفقهية امللقَّبة يف غري الفرائض مع تطبيقات معاصرة/ 
 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 814مج ) 2هـ،  1437بيليا، الرايض: دار كنوز إش

 
سعيدة موقف اإلسالم من تعنت أويل األمر يف ممارسة سلطاهتم: دراسة فقهية مقارنة/ 

 ص )أصله رسالة علمية(. 338هـ،  1435اإلسكندرية: منشأة املعارف،  -ايسني رزق.
 

نداء للجنس اللطيف يف حقوق النساء يف اإلسالم وحظهن من اإلصالح احملمدي العام/ 
 ص. 387هـ،  1437اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -هـ(. 1354حممد رشيد رضا )ت 

 ويف ذيله شرحه املسمى: الروض الوريف/ وائل حافظ خلف.
 

 2هـ،  1436وت: دار ابن حزم، بري  -وسيلة خلفي.نظرية االستقرار يف الفقه اإلسالمي/ 
 مج )أصله رسالة دكتوراه(.
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 /نظرية احلرمان يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة مع التطبيقات على املسائل املعاصرة
 ص )دكتوراه(. 415هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -عبدهللا يوسف األنصاري.

 
بغداد: دار الفجر؛ عميان: دار  -ويسي.عبدهللا سعيد نظرية الشبهة يف الفقه اإلسالمي/ 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 471هـ،  1438النفائس، 
 

 1439الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة،  -عبدهللا بن فهد السياري. /النوازل يف السفر
 هـ )دكتوراه(.

 
 :هطرق البحث فيتعليم الفقه و 

 
االجتاه الفقهي لإلمام النسائي من خالل سننه يف ضوء املذاهب: دراسة نظرية تطبيقية/ 

ص )أصله رسالة ماجستري  939هـ،  1435القاهرة: دار الكلمة،  -محيد سيد حسن علي.
 من جامعة القاهرة(.

 
أثر تدريس الفقه ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل على التحصيل وتنمية مهارات 

أهبا:  -حممد بن مفرح آل القطب. /تفكري الناقد لدى طالب الصف الثالث املتوسطال
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 158هـ،  1436جامعة امللك خالد، 

 
جدة: مركز التأصيل  -خالد بن عبدالعزيز السعيد. /حتليل النص الفقهي: دراسة نظرية تطبيقية

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1246مج ) 2هـ،  1437للدراسات والبحوث، 
 

 -حازم بن حامد النمري. /مشارع التقنني: مباحثات منهجية يف تقنني الفقه اإلسالمي
 ص. 176هـ،  1436الطائف: دار الطرفني، 
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 -حممد أمحد عاموه.مقاالت أتسيسية يف فهم وتعظيم الفقه واألثر والتحذير من خمالفتهما/ 
 ص. 200هـ،  1437عميان: دار النور املبني، 

 
الرايض:  -عبدهللا بن فهد القاضي.املَلكة الفقهية: حقيقتها وشروط اكتساهبا ومثراهتا/ 

 ص )أصله دكتوراه(. 622هـ،  1437اجلمعية الفقهية السعودية: شركة العبيكان للتعليم، 
 

 :فقه املرأة املسلمة
 

احلقوق الشرعية للمرأة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين: دراسة تطبيقية على حمافظة 
 ص )ماجستري(. 294هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا،  -صعدة/ أمينة عسكر مسرع سامل.

 
 ص. 166هـ،  1436عميان: دار جرير،  -موسى حجريات. /حقوق املرأة يف اإلسالم

 
املتضمنة يف كتاب الفقه نظام املقررات لطالبات الصف األول حقوق وواجبات املرأة 

ورقة )حبث  205هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -ابرا عبداجمليد كرمي. /الثانوي
 مكمل للماجستري(.

 
حممد بن راشد  /رسالة للمرأة يف أحكام احليض، الطهر، النفاس، اإلايس، احلمل، الرضاعة

 ص. 65هـ،  1436عامل الكتب،  الرايض: دار -اهلزاين.
 

 152هـ،  1433القاهرة: دار البيان،  -أسامة قطب. /فقه املرأة املسلمة يف سؤال وجواب
 ص.
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 أصول الفقه
 

 )عام( أصول الفقه
 

 :الكتب القدمية
اآلايت البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على "مجع اجلوامع وشرحه" 

 هـ(.  992شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي )ت  /االعرتاضاتللمحقق احمللي من 
 هـ... 1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ حققه وخرَّج  456علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت اإلحكام يف أصول األحكام/ 

 مج. 4هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -أحاديثه فواز أمحد زمريل، عبدالرمحن زمريل.
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  344نظام الدين أمحد بن حممد الشاشي احلنفي )ت  /أصول الشاشي
 هـ. 1438مكة املكرمة: الدار املكية؛ بريوت: دار ابن حزم،  -خالد بن عبداهلادي املطريي.

 
هـ(؛ حتقيق  1328حممد مصطفى ماء العينني )ت األقَدس على األنُفس يف أصول الفقه/ 

 ص. 270هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم،  -د بن أمحد رفيق.حمم
 هـ(. 478وهو شرح على ورقات إمام احلرمني اجلويين )ت 

 ، كالمها للمؤلف.تنوير السعيد: شرح نظم املفيد، يف العام واخلاصيليه: 
 

هـ(؛  1324اجلاوي )ت  عبداحلق بن عبداحلنان /األقوال امللحقات على خمتصر الورقات
 هـ. 1438الكويت: دار إيالف الدولية،  -حتقيق إبراهيم بن فتحي احملالوي.

 
هـ(؛ حتقيق  552عالء الدين حممد بن عبداحلميد األمسندي )ت بذل النظر يف أصول الفقه/ 

 ص. 592هـ،  1436القاهرة: دار الكتب العلمية،  -ودراسة أمحد فريد املزيدي.
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 ص. 737هـ،  1412القاهرة: مكتبة دار الرتاث،  -سبق حتقيقه من قبل حممد زكي عبدالربي.
 

 1202جربيل بن عمر الفاليت )ت  /البلوغ النافع على أصول "الكوكب الساطع" للسيوطي
 هـ(.

 هـ، ... 1405حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من قبل أكثر من ابحث، 
يف نظم مجع اجلوامع للسبكي" يف أصول الفقه، لإلمام السيوطي رمحه هللا و"الكوكب الساطع 

 هـ(. 911)ت 
 

تصنيف حممد بن التحرير يف أصول الفقه: اجلامع بني اصطالح احلنفية والشافعية/ 
بريوت:  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالعزيز عبداخلالق. 861عبدالواحد بن اهلمام اإلسكندري )ت 

 ص. 416هـ،  1436دار الكتب العلمية، 
 

القاهرة: دار  -هـ(. 710عبدهللا بن أمحد النسفي )ت  /حتفة األخيار يف نظم منار األنوار
 ص. 136هـ،  148اإلحسان،

 يليها: التحفة السنية يف نظم القواعد الفقهية/ عبدالرمحن رمضان األزهري.
 

حسن بن  يوسف بن /حتفة الوصول إىل علم األصول على مذهب أهل السنة واجلماعة
هـ(؛ حتقيق ودراسة جلنة خمتصة من احملققني إبشراف نور الدين  909عبداهلادي املقدسي )ت 

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -طالب.
 

 747صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود البخاري )ت التوضيح يف حّل غوامض التنقيح/ 
 -حممد أمحد[ آل مصطفى املصباحي.هـ(؛ وحاشيته الوجيزة النافعة: منرية التوضيح، للمفيت ]

 ص. 672هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية، 
 األصل )التنقيح يف أصول الفقه( للمؤلف نفسه.
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جامع شروح الورقات إلمام احلرمني اجلويين يف أصول الفقه/ إعداد ومراجعة عبدالستار 
 ص. 593هـ،  1435القاهرة: شركة القدس للنشر،  -عبدالسميع األبنودي.

 وهي:
 هـ(. 690شرح اتج الدين ابن الفركاح، عبدالرمحن بن إبراهيم )ت  -

 هـ(. 874شرح ابن إمام الكاملية، حممد بن حممد )ت  -

هـ(، ومعه حاشية أمحد بن حممد  894شرح جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  -
 هـ(. 1117الدمياطي الشافعي )ت 

األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات/ مشس الدين حممد بن عثمان املارديين )ت  -
 هـ(. 871

ص(. ومعه  954قرة العني يف شرح ورقات إمام احلرمني/ حممد بن حممد احلطاب )ت  -
 حاشية حممد بن احلسني اهلدة السنوسي.

 
 .شرائع"هـ( على "فصول البدائع يف أصول ال 834حاشية حممد شاه الفناري )ت 

 األصل للمؤلف نفسه، وهو يف أصول الفقه.
 هـ، ... 1437حقق من قبل طلبة جبامعة امللك سعود يف الرايض، 

 
 1250عبدالرمحن بن سليمان األهدل الزبيدي )ت احلواشي الرفيعة على منظومة الذريعة/ 

 هـ. 1438القاهرة: دار اليسر،  -هـ(؛ حققه وعلق عليه مجال بن مجال عبدالغين.
 هـ(. 991ومنظومة "ذريعة الوصول" حملمد بن أيب بكر األشخر اليمين الشافعي )ت 
هـ.. وأصله  1429وقد سبق نشر الكتاب هبذا التحقيق من قبل دار احملديثني ابلقاهرة عام 

 رسالة ماجستري من جامعة األزهر، وهو يف أصول الفقه.
 

القاهرة: دار  -ق أمحد حممد شاكر.هـ(؛ بتحقي 204حممد بن إدريس الشافعي )ت الرسالة/ 
 ص. 575هـ،  1437النبالء، 

 عن أصل خبط الربيع بن سليمان، كتبه يف حياة اإلمام الشافعي.
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 هـ. 1439الرايض: دار ابن اجلوزي،  -علي بن حممد بن ونيس.تحقيق وب
 

هـ(؛ حتقيق بدر بن  428احلسن بن شهاب العكربي )ت رسالة العكربي يف أصول الفقه/ 
 هـ. 1439عميان: أروقة للدراسات والنشر،  -انصر السبيعي.

 
 هـ(. 746اتج الدين علي بن عبدهللا األردبيلي التربيزي الشافعي )ت شرح البديع/ 

 حققه طلبة من الدراسات العليا بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود ابلرايض.
بني كتاب البزدوي واإلحكام" ملؤلفه يف أصول الفقه. واملقصود ابلبديع: "بديع النظام اجلامع 

 هـ(. 694أمحد بن علي بن الساعايت )ت 
 

حممد بن حممد بن حسن األهدل، امللقب  شرح "ذريعة الوصول إىل اقتباس زبد األصول"/
 هـ(. 1316ابلشافعي الصغري )ت 

عبدالكرمي  حققه ابحثان من طلبة املاجستري ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة: عبدهللا بن
 هـ. 1436هـ،  1432احلجوري، وانيف بن يوسف السمريي، 

 هـ. 1432وسبق أن حققه فرحان اإلدريسي، وصدر عن مؤسسة الرسالة بدمشق عام 
 هـ(. 991واألصل حملمد بن أيب بكر األشخر )ت 

 
 756شرح العضد: القاضي عضد امللة والدين عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي، املتوىف سنة 

لى خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل أليب عمرو عثمان بن هـ ع
 -دراسة وحتقيق علي بن عبدالرمحن بسام اجلزائري. /هـ 646عمر بن احلاجب، املتوىف سنة 

 ص(. 1056مج ) 2هـ،  1437القاهرة: دار عباد الرمحن؛ بريوت: دار ابن حزم، 
 

 .هـ(811التلمساين )تللقاضي سعيد بن حممد العقباين  /شرح خمتصر ابن احلاجب األصلي

 هـ.. 1437فاس،  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس  حتقيقه يف 
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 )يف أصول الفقه(.
 

 800عالء الدين علي بن عمر قره حصاري احلنفي )ت  /شرح "املغين يف أصول الفقه"
 0هـ(

 هـ، ... 1437حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 هـ(. 691و"املغين يف أصول الفقه" لعمر بن حممد اخلبازي )ت 

 
مشس الدين حممود بن عبدالرمحن األصفهاين )ت شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول/ 

 هـ. 1439الرايض: مكتبة الرشد،  -هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي بن علي النملة. 749
 

بن احلسن احللواين التربيزي )ت عز الدين يوسف  /شرح منهاج الوصول إىل علم األصول
 هـ(. 802

 هـ، ... 1436حققه جمموعة من الطلبة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 و"منهاج الوصول" للبيضاوي.

 
مصطفى بن يوسف بن مراد األيويب املوستاري  /فتح األسرار شرح كتاب املغين للخبازي

 هـ(. 1119البوسين )ت 
 ة ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.حققه جمموعة من الطلب

 هـ(. 691وكتاب "املغين يف أصول الفقه" ملؤلفه عمر بن حممد اخلبازي )ت 
 

حممد حيىي بن حممد املختار الواليت الشنقيطي  /فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود
 هـ. 1438، الكويت: دار الضياء -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمني ولد البشري. 1330)ت 

 
هـ(؛ حتقيق  954حممد بن حممد احلطاب الرعيين )ت قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني/ 

 هـ(. 1439هـ )أو  1438عميان: دار الفتح،  -حممد عايش.
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 -ضياء احلق أبو بكر جودة. ؛ صدر بتحقيققرة العني لشرح ورقات إمام احلرمني وبعنوان:
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق عايض بن عبدهللا الشهراين،  803علي بن حممد بن اللحام )ت القواعد/ 

مج  2هـ،  1438الرايض: دار الفضيلة؛ مصر: دار البلد،  -انصر بن عثمان الغامدي.
 ص( )أصله رسالتا ماجستري(. 1309)
 (.يتبعها من األحكام الفرعية والفوائد األصولية وما القواعد)

 
صفي قواعد األصول ومعاقد الفصول: خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول واجلدل/ 

هـ(؛ حتقيق أنس بن عادل  739الدين عبداملؤمن بن عبداحلق الَقطيعي البغدادي احلنبلي )ت 
 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر،  -اليتامى، عبدالعزيز بن عدانن العبدان.

 
نظم حممد بن إبراهيم بن املفضَّل  /ت يف علم أصول الفقهالآللئ املتسقات: نظم منت الورقا

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين. 1080الشبامي اليمين )ت 
 (.277ص.  )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  47هـ،  1437

 
 1176ى اخلادمي )ت حممد بن مصطف /جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد

هـ )أصله رسالة ماجستري  1438الرايض: دار الصميعي،  -هـ(؛ حتقيق حسن إبراهيم احلوسين.
 من جامعة الشارقة(.

 وهو يف األصول والقواعد الفقهية.
 

هـ(؛  732بدر الدين حممد بن أسعد التسرتي الشافعي )ت جممع الدرر يف شرح املختصر/ 
مج  4هـ،  1439يفان، إمساعيل احلاج، عبدالوهاب الرسيين، حتقيق عبدالرمحن بن غازي خص

 )أصله رسائل علمية من جامعة أم القرى(.
 وهو شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه.
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مسلم الثبوت مع حاشيته يف أصول الفقه للعالمة حمب هللا عبدالشكور البهاري )ت 

 1438ض: جامعة امللك سعود، الراي -دراسة وحتقيق عامر بن عيسى اللهو. /هـ( 1119
 هـ )دكتوراه(.

 
 436أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل )ت املعتمد يف أصول الفقه/ 

 مج. 2هـ،  1436القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -هـ(؛ حتقيق أسامة عبدالعظيم.
 وقد سبق حتقيقه من قبل حممد محيد هللا، مث خليل امليس.

 
 697حممد بن أيب بكر اإليكي )ت  /معراج الوصول إىل شرح منهاج األصول للبيضاوي

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق هاين بن عبدهللا اجلبري، حممد غرم هللا الفقيه.
 ص. 832هـ،  1437

 
مصطفى بن يوسف املوستاري )ت  /مفتاح احلصول ملرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول

 هـ(. 1119
 هـ... 1436حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
 هـ(. 922حمند بوحسن البدخشي )ت  /مناهج العقول شرح مناهج األصول

 هـ، ... 1438حتققه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

ماوي )النبذة الزكية يف القواعد األصلية/  هـ(؛  831ت مشس الدين حممد بن عبدالدائم الربِّ
املدينة املنورة: مكتبة دار النصيحة؛ اجليزة: مكتبة التوعية  -حتقيق عبدهللا رمضان موسى.

 ص. 210هـ،  1435اإلسالمية، 
 بيًتا( للمؤلف: النبذة األلفية يف األصول الفقهية. 1032معها نظمها )
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هـ(؛ تقدمي  1233عبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي )ت  /نشر البنود على مراقي السعود
 1438الكويت: دار الضياء،  -وحتقيق الشيخ التيجاين بن أمحدي، التاه بن حممدن بن أمجَّد.

 هـ.
 

هـ(؛ حتقيق  543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت  /نكت احملصول يف علم األصول
 هـ. 1438بريوت: دار ابن حزم،  -حامت ابي.

 
مجال الدين عبد الرحيم  /هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي

 1439القاهرة: دار الغد اجلديد،  -هـ(؛ حتقيق عماد قدري. 772بن احلسن اإلسنوي )ت 
 هـ.
 

 478إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  /الورقات يف أصول الفقه
الكويت: مرتقى  -؛ معه احلاشية احلنبلية، حققها ووضع احلاشية مطلق بن جاسر اجلاسر.هـ(

 هـ. 1439للعلوم الشرعية، 
 

هـ(؛ حتقيق عبداحلميد  518أليب الفتح أمحد بن علي بن برهان )ت  /الوصول إىل األصول
 مج. 2هـ؟  1438القاهرة: دار الفاروق،  -علي أبو زنيد.

 هـ. 1403يق عام سبق صدوره هبذا التحق
 

 :الكتب احلديثة
 

الرايض: جامعة القصيم،  -بيداء بنت عبدهللا القويعي.األحكام األصولية املتعلقة ابلتابعي/ 
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 384هـ،  1436

 املسائل األصولية املتعلقة ابلتابعي من جهة قوله واالحتجاج به وحكم اتفاقهم...
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بريدة، السعودية:  -رويس أمحد أويس. /احلرمني األصولية: مجًعا ودراسةاختالف آراء إمام 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 515هـ،  1437جامعة القصيم، 

 
املدينة املنورة:  -.4ط -انصر بن سعيد الساعدي.االختيار يف معىن أصول الفقه ابختصار/ 

 ص. 77هـ،  1436دار النصيحة، 
 على أسلوب السؤال واجلواب.

 
كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -صاحل حسن الرايشي.األساس يف أصول الفقه/ 

 ص. 155هـ،  1436
 جاء أدىن العنوان: منهج تدريس معاصر يتميز ابإلجياز والشمول ملباحث أصول الفقه.

 
 هـ. 1438القاهرة: دار اليسر،  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم. /األساس يف أصول الفقه

 
مكة املكرمة: امللتقى العلمي،  -إميان سامل قبيوس. /االستدراك األصويل أتصياًل وتطبيًقا

 هـ. 1439
 

عبدالعزيز بن حممد االستنباطات األصولية يف كتاب "اإلكليل" للسيوطي: مجع ودراسة/ 
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -العويد.

 
الرايض: دار ابن  -انمي السلمي.عياض بن  /أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله

 هـ. 1439اجلوزي، 
 

 -عبدالرمحن بن حممد العوض. /أصول الفقه عند أيب عبيد القاسم بن سالم: مجًعا ودراسة
 ورقة )ماجستري(. 647هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، 
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بريوت: دار  -.وسيم كمون، ترمجة رايض امليالدي ؛جوزيف شاخت /صول الفقه احملمديأ
 هـ. 1439املدار اإلسالمي، 

 
 اعرتاضات األصوليني على ابن قدامة يف "روضة الناظر".
 هـ. 1437تناوله ابلدراسة جمموعة من طلبة جامعة امللك خالد أبهبا، 

 
الرايض: دار املسلم،  -عبدالرمحن بن حامد آل انبت.إفادة املسؤول عن ورقات األصول/ 

 هـ. 1438
 

بن أيب طالب رضي هللا عنه: دراسة أتصيلية تطبيقية ملنهج علي  أقضية اخلليفة الراشد علي
ص  594هـ،  1436الكويت: مربة اآلل واألصحاب،  -حممد فؤاد ضاهر.يف أصول الفقه/ 

 )أصله رسالة ماجستري من جامعة بريوت اإلسالمية(.
 

 1435]الرايض[: املؤلف،  -.3ط -عبدالقادر شيبة احلمد.إمتاع العقول بروضة األصول/ 
 ص. 145هـ، 
 

 ص. 442هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم،  -.حبوث حمكمة يف أصول الفقه
 وهي ثالثة حبوث:

املشقة على النفس الصادرة من ذات املكلف: دراسة أتصيلية مقاصدية/  -
 عبدالعزيز بن حممد العويد.

 القياس يف الرخص وأثره يف ابب احلج/ وليد بن علي احلسني. -

 اإلسالمية يف األدوية/ سليمان بن حممد النجران.مقاصد الشريعة  -
 

بريوت: املكتب  -سعد الدين بن حممد الكب.البداية لذوي العناية يف أصول الفقه/ 
 هـ. 1438اإلسالمي، 
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 هـ. 1438عميان: دار الفتح،  -النعمان الشاوي. /بداية الوصول إىل علم األصول

 
اختصار سعد بن  /الشنقيطي يف أصول الفقهالتبصرة يف تلخيص املذكرة: اختصار مذكرة 

 هـ. 1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -عبدالسالم النزيلي.
 

بريوت: دار ابن حزم،  -نذير بوصبع. /جتديد أصول الفقه عند اإلمام ابن حزم األندلسي
 هـ. 1439

 
بن عدانن جرده عبدالعزيز  /هـ( 803جتريد القواعد والفوائد األصولية البن اللحام )ت 

 هـ. 1403الكويت: ركائز للنشر،  -العيدان.
 

البندري  /الرتتيب عند األصوليني يف احلكم الشرعي واملبادئ اللغوية واالجتهاد والتقليد
 ورقة )ماجستري(. 451هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت علي احلازمي.

 
 -هشام بن حممد السعيد.ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته: دراسة استقرائية حتليلية/ 

 ص. 198هـ،  1437جدة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 
 

ديب: دائرة الشؤون  -انصر عيسى البلوشي. /جين احملصول يف التعريف بعلم األصول
 هـ. 1438اإلسالمية والعمل اخلريي، 

 
حممد فال حليُّ الرتاقي من مكنون جواهر املراقي )الشرح الكبري على مراقي السعود(/ 

ه( بن عبدهللا العلوي الشنقيطي. هـ،  1438الرابط: دار األمان؛ بريوت: دار ابن حزم،  -)أابي
 مج. 2
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ة الرابط: الرابطة احملمدي -عبدهللا عبداملؤمن ]الغماري[. /رؤى معرفية يف األصول واملقاصد

 ص. 253هـ،  1436للعلماء، جملة اإلحياء، 
 

هـ(؛ 1361أتليف عبدالعليم أيب حجاب احلديادي )ت سلم الوصول إىل علم األصول/ 
 هـ. 1439الكويت: دار الظاهرية،  -حتقيق يوسف علي بدر.

 1434وقد سبق أن حققه حممد خري رمضان يوسف، وصدر عن دار البشائر اإلسالمية عام 
 هـ.
 

الدمام: دار ابن اجلوزي،  -.6ط -حممد بن صاحل العثيمني. /ول من علم األصولشرح األص
 ص. 781هـ،  1436

 
عنيزة، السعودية:  -حممد بن صاحل العثيمني.شرح التعبريات الواضحات عن شرح الورقات/ 
 ص. 368هـ،  1437مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 

ورقات مع األسئلة والتطبيقات" ملؤلفه حممد عبد رب الرسول "التعبريات الواضحات عن شرح ال
 مهيام.

 
بريدة: مركز حفاظ  -.أمحد بن حممد الصقعوب /شرح منت الورقات أليب املعايل اجلويين

 هـ. 1438الرايض: دار العقيدة، السنة؛ 
 

 1349حممد فال بن اببه العلوي الشنقيطي )ت  /شرح مرتقى الوصول يف علم األصول
 هـ )ماجستري(. 1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق علي بن سعود الشاماين.

 
شرح  /صفوة أصول الفقه، ويليه: منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبدالرمحن السعدي

 هـ. 1439الرايض: دار التدمرية،  -سعد بن انصر الشثري.
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ماهر حممد صاحل  /الضوابط األصولية املتعلقة ابحلكم الشرعي واألدلة: مجًعا ودراسة

 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ابوزير.
 

-.2ط -مشاري بن سعد الشثري. /غمرات األصول: املهام والعالئق يف علم أصول الفقه
 ص. 223هـ،  1436بحوث والدراسات، الرايض: مركز البيان لل

 
 الفروق األصولية يف كتاب "البحر احمليط" للزركشي.

 عمل فيه طلبة من الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.
 

عميان:  -. 6ط -حممد شريف مصطفى.الفروق يف أصول الفقه: دراسة نظرية أتصيلية/ 
 ص. 68هـ،  1437دار الفاروق، 

 
مسعود بن موسى يف مسار الدرس األصويل والفقهي: حبوث اترخيية ونظرات منهجية/ 

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -فلوسي.
 

الرايض:  -املودودي حممود. /القول ابلتفضيل يف املسائل األصولية: دراسة أتصيلية تطبيقية
 ورقة )ماجستري(. 605هـ،  1436جامعة اإلمام، 

 
الرايض: دار الصميعي،  -عبدالعزيز بن حممد العويد. /الورقات كشف اجملمالت بشرح

 هـ. 1438
 

املدينة  -أمحد بن حممد بن الصادق النجار. /منت يف أصول الفقه على اعتقاد أئمة السلف
 ص. 56هـ،  1436املنورة: دار النصيحة، 
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ودالئل ليس  قال: ضمنته مسائل حتتها مثرة عملية، معرًضا عما أحدثه املتكلمون من مسائل
 من أصول الفقه.

 
هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -إلياس دردور.حماضرات يف أصول الفقه وفقه التخريج/ 

 ص. 462
 )يعين ختريج الفروع على األصول(.

 
 هـ؟ 1438الكويت: دار الظاهرية،  -حممد حسن الطودي. /مذكرة يف علم األصول

 هـ. 1352ب كلية اللغة العربية األزهرية سنة وفق منهاج مادة أصول الفقه املقرر على طال
 

حممود عبدالرمحن املزالق العلمية يف كتاب "مزالق األصوليني" املنسوب إىل األمري الصنعاين/ 
 ص. 472هـ،  1436القاهرة: دار املقاصد،  -عبداملنعم.

 
حسن بن ة/ املسائل األصولية اليت وافق اإلمام أمحد فيها احلنفية أو بعضهم: مجًعا ودراس

 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -علي البار.
 

الرايض: جامعة اإلمام،  -ليلى بنت خضر البشريي.املسائل األصولية املتعلقة ابملخالفة/ 
 هـ )ماجستري(. 1438

 
 728]ت وابن تيمية  هـ[ 606]ت املسائل األصولية املختلف فيها بني اإلمامني الرازي 

اثمر بن عبدالرمحن  /)املقدمات، واحلكم الشرعي، واألدلة، والنسخ(: مجًعا ودراسة هـ[
 ص )دكتوراه(. 595هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -نصيف.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





30 
 

املسائل األصولية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية يف "أضواء البيان يف إيضاح القرآن 
مصر: جامعة جنوب الوادي،  -صربي فايز مدين. /هـ( 1393)ت ابلقرآن" للشنقيطي 

 ص )دكتوراه(. 807هـ،  1436

 
 -صاحل بن حممد العلي. /املسائل اليت أشار األصوليون إىل قلة الكالم فيها: مجًعا ودراسة

 ورقة )ماجستري(. 646هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 
 

 -صاحل بن عبدالعزيز العقيل.املستفاد يف بيان القياس وقوادحه والتعارض واالجتهاد/ 
 ص. 519هـ،  1436الرايض: املؤلف، 

 
 1436الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -علي بن عبدالعزيز العمرييين.املصطلح عند األصوليني/ 

 ص. 761هـ، 
 

الرايض: جامعة  -بن صياد الدوسري.فاحل  /املصطلحات األصولية املتشاهبة: مجًعا ودراسة
 ص )ماجستري(. 1064هـ،  1436اإلمام، 

 
املؤسسة  -محو النقاري.من أجل جتديد النظر يف علم أصول الفقه من خالل منطق القانون/ 

 هـ. 1438العربية للفكر واإلبداع، 
 

ة: اجلامعة املدينة املنور  -حممد بن صاحل بن سعيد. /املنظومات األصولية: دراسة وتقوميًا
 ورقة )ماجستري(.  283هـ،  1436اإلسالمية، 

 
صالح حممد أبو  /املنهاج الوجيز يف القواعد والضوابط واألصول الفقهية: أصول البناء

 ص. 238هـ،  1437عميان: دار الفاروق،  -احلاج.
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 -معافا. أمحد بن عايل /منهج أهل السنة واجلماعة يف أصول الفقه: دراسة أتصيلية تطبيقية
 ورقة )دكتوراه(. 1482هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، 

 
بريوت: دار  -إايد مطشر صيهود. /املنهج القانوين يف أصول الفقه اإلسالمي املقارن

 ص. 263هـ،  1438السنهوري، 
 

 )وهو ما صرح به يف العنوان غالًبا( أصول الفقه يف املذاهب
 

 احلنفية
هـ(؛ دراسة  690حممد بن الشريف احلسيين السمرقندي )ت مشس الدين شرح املنتخب/ 

 هـ )دكتوراه(. 1437الرايض: جامعة اإلمام،  -وحتقيق طارق بن احلميدي العتيب.
شرح للمنتخب احلسامي، وهو "املنتخب يف أصول املذهب"/ حسام الدين حممد بن حممد 

 هـ(. 644األخسيكثي )ت 
 وهو يف أصول فقه احلنفية.

 
 املالكية

عائشة بنت عبدهللا  /آراء ابن عرفة املالكي األصولية من خالل تفسريه: مجًعا ودراسة
 ص )ماجستري(. 668هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم،  -السعوي.

 
عارف األصول الفرعية للتشريع يف املذهب املالكي من خالل مدونة الطاهر بن عاشور/ 

 ص )أصله رسالة علمية(. 503هـ،  1435القاهرة: رؤية للنشر،  -عليمي.
هـ( يف سائر كتبه األصولية  1393يعين ابملدونة ما كتبه العالمة حممد الطاهر بن عاشور )ت 

 والفقهية وغريها.
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هـ،  1437القاهرة: دار الكلمة،  -مصطفى البحرية.بلغة السالك إىل أصول اإلمام مالك/ 
 ص. 243

 
حتقيق مذهب احلنابلة فيما اختلفوا فيه من املسائل األصولية يف مباحث املقدمات واحلكم 

 هـ )دكتوراه(. 1438الرايض: جامعة اإلمام،  -أمرية بنت عوض األمحدي.الشرعي واألدلة/ 
 

 الشافعية
حتقيق مذهب الشافعية فيما اختلفوا فيه من املسائل األصولية: يف مباحث دالالت األلفاظ 

الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالعزيز بن أكرم أوزيقان.التعادل والرتجيح واالجتهاد والتقليد/ و 
 ص( )دكتوراه(. 1725مج ) 3هـ،  1436

 
 احلنابلة

ايسر  /أثر علم املنطق يف ترتيب مقدمات طرق االستدالل للفروع الفقهية عند احلنابلة
 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -عجيل النشمي.

 
هـ(؛ حتقيق  876عز الدين أمحد بن إبراهيم الكناين )ت بلغة الوصول إىل علم األصول/ 

 هـ.  1439الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،  -حممد بن طارق الفوزان.
 وهو خمتصر لكتاب البلبل )خمتصر الروضة( للطويف. 

 
قدامة من خالل كتابه "املغين" مع تعارض األدلة الشرعية وطرق دفعه عند اإلمام ابن 

 -عبدهللا بن جابر الزهراين. /املقارنة بكتابه "روضة الناظر": مجًعا ودراسة أصولية تطبيقية
 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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 /على مذهب إمام األئمة... أمحد بن حنبل روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه
 -هـ(؛ حتقيق شركة إثراء املتون. 620الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت  موفق

 هـ. 1439الرايض: إثراء املتون، 

 نسخة حمققة وخمرجة وملونة ومعنونة ومقسمة إىل فقرات لتسهيل الفهم.
 

عالء الدين علي بن حممد سواد الناظر وشقائق الروض الناضر شرح خمتصر روضة الناظر/ 
]مكة املكرمة[: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق محزة بن حسني الفعر الشريف. 777العسقالين )ت 

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1297مج ) 2هـ،  1437
 620"روضة الناظر وجنة املناظر" لصاحب املغين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت 

 هـ(.
 هـ(، وله أيًضا شرح على خمتصره. 716قوي الصرصري الطويف )وخمتصره لسليمان بن عبدال

 
شرح سعد بن انصر شرح تلخيص روضة الناظر وُجنة املناظر يف أصول الفقه للبعلي/ 

 مج. 2هـ،  1439الرايض: دار التدمرية،  -الشثري.
 

 -فاطمة بنت فضي املخلفي. /قضااي أصول الفقه يف طبقات احلنابلة وذيله: مجًعا ودراسة
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 482هـ، 1437بريدة، السعودية: جامعة القصيم، 

 
اختصره أمحد  /خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل...

]السعودية:  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن محود املطريي. 972بن حممد بن النجار احلنبلي )ت 
 هـ[. 1439احملقق، 

 
املثىن  /املسائل اليت خالف فيها الطويف ابن قدامة يف شرح خمتصر الروضة: مجًعا ودراسة

 1439الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية: غراس للنشر،  -بن عبدالعزيز اجلرابء.
 هـ.
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 :اتريخ أصول الفقه

 
 هـ. 1438اليسر، القاهرة: دار  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم. /اتريخ علم أصول الفقه

 
 هـ. 1439بريوت: دار الرافدين،  -حسن مجال البلوشي. /اتريخ علم أصول الفقه

 
حممود  /رؤية املستشرقني واملستغربني لنشأة علم أصول الفقه وتفنيدها: دراسة حتليلية انقدة

 ص. 302هـ،  1436القاهرة: دار املقاصد،  -عبدالرمحن عبداملنعم.
 

 /هـ( 101 – 61الفكر األصويل قبل عصر التدوين: عمر بن عبدالعزيز أمنوذًجا )
ورقة )حبث  238هـ،  1437الطائف: جامعة الطائف،  -عبدالعزيز بنب مرزوق النفيعي.

 مكمل للماجستري(.
 

 )مصادر التشريع، النصوص الشرعية..( األدلة الشرعية
 )العامة، واملتفق عليها( 

 
 1438القاهرة: دار الكلمة،  -بوبكر بعداش.أثر االختالف يف التعليل يف الفقه اإلسالمي/ 

 هـ )أصله رسالة علمية(.
 

مصر:  -.مبارك علي بكري أبو زيداإلمجاع بني النحاة واألصوليني: دراسة وصفية حتليلية/ 
 ص )ماجستري(. 171هـ،  1435جامعة جنوب الوادي، 

 
القاهرة: دار السالم،  -شعبان حممد إمساعيل.األدلة الشرعية: دراسة أصولية استقرائية/ 

 ص. 235هـ،  1436
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يوسف بن حسن الشراح. الرايض: استدالل األصوليني إبمجاع الصحابة رضي هللا عنهم/ 

 مج. 3هـ،  1437اجلمعية الفقهية السعودية، 
 

الكرمي يف اجلنائز واجلهاد والقضاء والشهادات  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن
ورقة )حبث  455هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدهللا بن فهد السند. /واإلقرار

 مكمل للماجستري(.
 

االستدراكات األصولية على مجع اجلوامع البن السبكي من خالل شروحه كتاب القياس: 
ورقة  689هـ،  1436املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة  -طارق العشريي. /مجًعا ودراسة
 )ماجستري(.

 
األوامر النبوية املختلف يف داللتها: من أول كتاب الزكاة إىل هناية كتاب النكاح: دراسة 

 2هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -منرية بنت عبداحلميد الصاحل.فقهية تطبيقية/ 
 مج )دكتوراه(.

 
األوامر النبوية املختلف يف داللتها: من أول كتاب الطالق إىل هناية أبواب الفقه: دراسة 

 631هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -نورة بنت عبدهللا العليان.فقهية تطبيقية/ 
 ورقة )دكتوراه(.

 
 ص. 257هـ،  1436الرايض: املؤلف،  -صاحل بن عبدالعزيز العقيل.حتقيق املناط/ 

 
الرايض: جامعة  -درة بنت عبدهللا اخلرعان.الرتتيب عند األصوليني يف األدلة واالعرتاضات/ 

 هـ )ماجستري(. 1439اإلمام، 
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عبدالعزيز بن حممد  /تعظيم النص الشرعي: املعامل واملآالت: قراءة يف هدي سلف األمة
 هـ. 1438]الرايض[،  -العويد.

 
جدة: مركز إحسان  -حسن بن عبداحلميد خباري. /تعظيم النص الشرعي: مكانته ومعامله

 هـ. 1438لعلوم السنة النبوية، 

 
 -ماجد بن صاحل املنصور. /التقعيد الفقهي املستند إىل القياس: دراسة نظرية تطبيقية

 هـ )دكتوراه(. 1439الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة، 
 

 -.تنظيم كلية الشريعة جبامعة القصيم /سجّل حبوث مؤمتر النص الشرعي: القضااي واملنهج
 جـ فيه ملخصات البحوث وتعريف أبصحاهبا.1جـ +  3هـ،  1438بريدة، السعودية: اجلامعة، 

 
القاهرة:  -عبدالسالم أمحد فيغو. /القراءة املعاصرة للنصوص الشرعية: دراسة حتليلية نقدية

 ص. 116هـ،  1437دار الكلمة، 
 حتليل النصوص الشرعية.نقد للفكر احلداثي يف فهم و 

 
هـ،  1436]الرايض: املؤلف[،  -صاحل بن عبدالعزيز العقيل.قوادح القياس عند األصوليني/ 

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1189جـ ) 3
 

قول اإلمام أمحد: "من ادعى اإلمجاع فهو كاذب": توثيقه وتوجيهه وعالقته ابإلمجاع عند 
 هـ. 1438تكوين للدراسات واألحباث، مركز  بريطانيا: -عبدهللا بن علي املزم.األصوليني/ 

 
 1435قنا: جامعة جنوب الوادي،  -الشيماء سعيد عثمان. /القياس بني األصوليني والنحاة

 ص )ماجستري(. 178هـ، 
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الرايض:  -اتمر حجازي. حممد حممدمصادر األحكام عند ابن حزم: دراسة أصولية مقارنة/ 
 ص( )أصله رسالة علمية(. 1499مج ) 2هـ،  1437دار التوحيد، 

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

هـ(؛ حتقيق حممد  948شهاب الدين أمحد بن حيىي بن عطوة احلنبلي )ت  /املنسي واللفظي
 هـ؟ 1438أطلس اخلضراء، الرايض: دار  -بن فهد الفريح.

 كما قدم رسالة ماجستري جبامعة الكويت.
 

األحساء،  -حممد سعيد صبياح.يقينية األدلة النقلية بني ابن خطيب الري وابن قيم اجلوزية/ 
 ص. 63هـ،  1437السعودية: املؤلف، 

 
 :األدلة الشرعية األخرى، وما يتفرع منها، ومباحث فيها

 
 -.12ط -مصطفى سعيد اخلن.أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء/ 

 ص. 576هـ،  1437دمشق: الرسالة العاملية، 
 

 -منرية بنت علي الغامدي.أثر القياس يف استنباط أحكام النوازل املعاصرة: دراسة أصولية/ 
 هـ )دكتوراه(. 1439جدة: جامعة امللك عبدالعزيز، 

 
االجتهاد األصويل عند أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: دراسة يف املنهج 

الكويت: مربة اآلل واألصحاب،  -حممد فؤاد ضاهر.األصويل لالجتهاد ابلرأي لدى عمر/ 
 ص. 619هـ،  1438

 
 -.اندرمي بنت مسفر بن مبارك الشر  /االجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية رمحه هللا

 مج. 2هـ،  1439الرايض: دار كنوز إشبيليا، 
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االجتهاد والفتوى: أمهيتهما وشروطهما وتطبيقاهتما املعاصرة ودور املنظومة املقاصدية يف 

 1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -علي حميي الدين القره داغي. /ضبطهما وجتديدمها
 هـ.
 

حممد  /لية تطبيقية على القواعد األصوليةاألخذ ابالحتياط عند األصوليني: دراسة أتصي
 ورقة )ماجستري(. 649هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -بن إبراهيم الشامي.

 
 -.2ط-مجيل بن حبيب اللوحيق. /األخطاء املنهجية يف دراسة القضااي الفقهية املستجدة

 ص. 99هـ،  1438د.م: منتدى العلماء، 
 

القاهرة: دار  -مصطفى القليويب الشافعي.االرتياض يف التخريج الفقهي: تطبيق عملي/ 
 هـ. 1438اإلحسان، 

 
وجدان حممد  /أسباب اخلالف عند املازري من خالل كتابه "شرح التلقني": مجًعا ودراسة

 ورقة )ماجستري(. 695هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -التميمي.
 

 -إميان بنت عبدهللا اخلميس. /مسائل أصول الفقه: دراسة نظرية تطبيقية االستبعاد وأثره يف
 ورقة )دكتوراه(. 464هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -أسامة حممد الشيبان. /استثمار املقاصد الشرعية يف االجتهاد

 هـ. 1438
 

 -حممد بن عبدالعزيز اليمين.ومنهجه االجتهادي/  هـ[ 75]ت األسود بن يزيد النخعي 
 ص. 64هـ،  1437مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
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هـ(؛ حتقيق  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /حتصني املآخذ يف علم اخلالف

 هـ )دكتوراه(. 1437القنيطرة، املغرب: جامعة ابن طفيل،  -البشري طابش.
 

  .هـ( 1332أمحد بن حممد احلسيين )ت  /األمحد لضياء التقليد واجملتهدحتفة الرأي السديد 
 1435بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق حممد خري رمضان يوسف. /طبع ضمن: رسائل اندرة

 .398 – 325صهـ، 
 

 /ختريج الفروع على األصول عند اإلمام الشوكاين يف دالالت األلفاظ: دراسة نظرية تطبيقية
مج )أصله رسالة ماجستري  2هـ،  1436الرايض: دار العقيدة،  -سعيد. سامح أمحد حممد

 من جامعة القصيم(.
 

 -عمار علي اجلحيدري.ختريج الفروع على األصول عند املالكية: اإلمام املازري منوذًجا/ 
 ص )دكتوراه(. 472هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا، 

 
ختريج الفروع على األصول عند املالكية: الشيخ أبو العباس أمحد حلولو منوذًجا، املتوىف 

 544هـ،  1437عميان: أروقة للدراسات و النشر،  -إبراهيم مفتاح الصغري.  /هـ 898سنة 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

 
نة واملختلطة" ختريج الفروع على األصول يف كتاب "التنبيهات املستنبطة على الكتب املدو 

املدينة املنورة:  -إعداد وليم سعيد أمبوسا. /هـ(: مجًعا ودراسة 544للقاضي عياض )ت 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 553هـ،  1436اجلامعة اإلسالمية، 

 
 ختريج الفروع من كتاب "كشاف القناع" على القواعد الفقهية عند احلنابلة.
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الفروع الفقهية يف الكتاب املذكور على القواعد الفقهية، رسائل جامعية عديدة يف مجع ودراسة 
 قدمت إىل املعهد العايل للقضاء ابلرايض، وبعضها إىل جامعة الدمام.

 
الرايض: مكتبة  -خليفة بكر احلسن. /ختصيص النصوص ابألدلة االجتهادية عند األصوليني

 ص. 181هـ،  1436التوبة، 
 

 -عبدالسالم بن إبراهيم احلصني.مجًعا ودراسة/ التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية: 
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1438الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التوحيد، 

 
أمحد  /التقاسيم األصولية: أسباهبا وآاثرها: مباحث اللغة ودالالت األلفاظ: مجًعا ودراسة

 ورقة )دكتوراه(. 713هـ،  1436اإلسالمية، املدينة املنورة: اجلامعة  -بن عبدالرزاق كتب.

 
الرايض:  -غادة بنت خالد آل حامد.اجلزء والكل يف املسائل األصولية: مجًعا ودراسة/ 

 ورقة )ماجستري(. 572هـ،  1437جامعة اإلمام، 
 

هـ،  1437عميان: دار النور املبني،  -مزهر شعبان الفهداوي.حجية العقل عند األصوليني/ 
 )أصله رسالة علمية(.ص  264

 
احليل الفقهية وعالقتها أبعمال املصرفية اإلسالمية: دراسة فقهية تطبيقية يف ضوء املقاصد 

ص )أصله  491هـ،  1437الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -عيسى بن حممد اخللويف. /الشرعية
 رسالة دكتوراه(.

 
 1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت  /خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق

 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق ضياء احلق أبو بكر جودة.
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السرب والتقسيم وأثره يف التقعيد األصويل: دراسة نظرية مع التطبيق على مسائل احلكم 
 1437دية، الرايض: اجلمعية الفقهية السعو  -سعيد بن متعب القحطاين.الشرعي واألدلة/ 

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1240مج ) 2هـ، 
 

نور احلسن بن حممد صدييق الطريقة املثلى يف اإلرشاد إىل ترك التقليد واتباع ما هو األوىل/ 
القاهرة: دار اإلمام مسلم،  -هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف. 1336القِّنَّوجي )ت 

 ص. 124هـ،  1436
 

دمشق: مؤسسة  -ابسم حسني عيتاين. /الفقهي وفق املذهب احلنفيالعرف وأثره يف التطبيق 
 هـ )أصله رسالة دماجستري(. 1438الرسالة، حنو 

 
 -أمحد فهمي أبو سنة.العرف والعادة يف رأي الفقهاء: عرض نظرية يف التشريع اإلسالمي/ 

امعة األزهر، ص )أصله رسالة دكتوراه من ج 305هـ،  1437القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، 
 هـ(. 1361

 
بريوت:  -معاذ بن عبداللطيف النايف. /فتح الذرائع وتطبيقاته يف جمال االعتداء اإللكرتوين

 هـ )أصله دكتوراه(. 1439دار ابن حزم، 
 

 الفروع املنصوص على خترجيها على الفروع عند الشافعية.

 امللك سعود يف الرايض.تناوله ابلدراسة أكثر من طالب يف الدراسات العليا جبامعة 

 
حممد عمر فقه االختالف: أسباب وآاثر التعصب املذهيب يف ضوء القرآن والسنة/ 

 ص. 208هـ،  1435دمشق: طيبة الدمشقية،  -حاجي.
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 /القراءات القرآنية وأثرها يف استنباط األحكام الفقهية عند املالكية: مناذج من فقه األسرة
 هـ. 1439اليمامة: الدار العاملية للكتاب، حنو دمشق؛ بريوت:  -حممد انفع.

 
 208هـ،  1436الرايض: املؤلف،  -صاحل بن عبدالعزيز العقيل.قواعد االجتهاد املنهجية/ 

 ص.

 
 /قواعد الرتجيح يف مقاصد الشريعة وأثرها يف االجتهاد: مجًعا ودراسة أتصيلية وتطبيقية

 هـ )دكتوراه(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالغفور بن عبدالوهاب. جيبو
 

فهد بن قواعد دفع التعارض عند اإلمام الشافعي: دراسة تطبيقية على كتاب "الرسالة"/ 
 ص. 64هـ،  1437الرايض: دار التوحيد،  -سعد الزايدي.

 يليه للمؤلف نفسه:
 ص(. 63واالعتبار )مسائل اخلالف بني اإلنكار 

 ص(. 40فقه املوازانت بني النظرية والتطبيق )
 

سعيد قواعد فقه املوازانت عند سلطان العلماء العز بن عبدالسالم: دراسة مقاصدية/ 
 هـ. 1439القاهرة: دار الكلمة،  -الشوية.

 
املعهد الرايض:  -فيصل بن سعيد الكراين. /ما خرج خمرج الغالب: دراسة أتصيلية تطبيقية

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436العايل للقضاء، 
 

هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -إلياس دردور.حماضرات يف االجتهاد والفقه املقارن/ 
 ص. 373
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حممود خمالفة الراوي ملا رواه: دراسة أصولية مع بيان أثرها يف جماالت الفقه املختلفة/ 
 ص. 570هـ،  1436قاصد، القاهرة: دار امل -عبدالرمحن عبداملنعم.

 
املسائل الفقهية اليت ظاهرها التعارض يف نظر اجملتهد بني قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

 606هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احلسن بوكوم. /وفعله: مجًعا ودراسة
 ورقة )ماجستري(.

 
الرايض: جامعة  -عبدالعزيز ويدراوغو. /املسائل الفقهية اليت يرجع فيها إىل اجتهاد احلاكم

 ورقة )ماجستري(. 385هـ،  1436اإلمام، 

 
: مجًعا ]أليب بكر بن العريب[مسائل كتاب ملجئة املتفقهني إىل غوامض النحويني واللغويني 

 هـ. 1439طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -أعده فريد بن عبدالعزيز السليم. /ودراسة
 

: نقل اخلالف الفقهي والفتيا مفهومه، وضابطه، وأثره يف :الفقه الغريب يفمصطلح القول 
 1438اجلهراء، الكويت: دار الظاهرية،  -ايسني بن كرامة هللا خمدوم. دراسة استقرائية مقارنة/

 هـ؟.  
 

خالد بن حممد  /املطلق واملقيد: دراسة تطبيقية على كتاب "سبل السالم" للصنعاين
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1436جامعة امللك خالد، أهبا:  -الشهري.

 
 هـ. 1439السعودية،  -إبراهيم بن عبدهللا الرباهيم. /املطلق واملقيد يف أصول الفقه

 هـ. 1399وأشري إىل أن رسالته يف املاجستري بعنوان: الدليل الشرعي بني اإلطالق والتقييد، 
 

ايسر عجيل  /إبقاء الذرائع املفتوحة فيهامفاتيح الذرائع املنهي عنها يف العادايت وأواتد 
 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -النشمي.
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 -هاين بن عبدهللا اجلبري.مقدمة يف ظاهرة االختالف بني العلماء وكيفية التعامل معه/ 

 ص. 136هـ،  1436الرايض: جملة البيان، 
 

هـ،  1438دار النفائس، عميان:  -حممد عثمان شبري.مناهج الفقهاء يف استنباط األحكام/ 
 ص. 598

 
 -أمحد بن حممد مسرع القرين.املنطوق واملفهوم: دراسة تطبيقية على كتاب "سبل السالم"/ 

 ورقة( )حبث مكمل للماجستري(. 592مج ) 2هـ،  1437أهبا: جامعة امللك خالد، 
 

 /االجتهاد املعاصرمنهج النقد الفقهي يف املذهب املالكي بني املراجعة واالنتصار وأثره يف 
 هـ )دكتوراه(. 1438أغادير: كلية اآلداب،  -هاجر مجيل.

 
فرجينيا، الوالايت  -إمساعيل حسن حفيان.مؤسسة االجتهاد ووظيفة السلطة التشريعية/ 

 403هـ،  1436املتحدة األمريكية؛ عميان: مركز معرفة اإلنسان للدراسات واألحباث والنشر، 
 ص.

 
 :الفتوى

 
زينب اختالف الفتوى ابختالف تعلق احلكم ابلفرد وتعلقه ابألمة أتصياًل وتطبيًقا/ 

 ص. 95هـ،  1436القاهرة: دار الكلمة،  -عبدالسالم أبو الفضل.
 

 هـ. 1439عميان: دار النفائس،  -عمر حسني غزاي. /أسباب اخلطأ يف فتاوى املعاصرين
 

 هـ. 1439دمشق: دار القلم،  -حممد تقي العثماين. /أصول اإلفتاء وآدابه
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بريدة، السعودية: جامعة  -.حبوث مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل: حبوث علمية حمكَّمة

 مج. 5القصيم، د. ت، 
 هـ. 1434 /6 /21 – 20مؤمتر نظمته جامعة القصيم بتاريخ 

 
 ص. 96هـ،  1436جدة: األمة،  -حممد احلسن الددو. /بناء الفتوى

 )كتاب مفيد(.

 
الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف  -عبداحلكيم الرميلي.تغريُّ الفتوى عند اخللفاء الراشدين/ 

 ص. 356هـ،  1436املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم، 
 

 1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبداحلكيم الرميلي. /تغري الفتوى يف الفقه اإلسالمي
 ص )أصله رسالة جامعية(. 816هـ، 
 

الرايض: كلية الشريعة،  -بدر بن راشد آل عبداللطيف. /الفتوى: دراسة أصولية تنظيم
 هـ )دكتوراه(. 1439

 
 320هـ،  1438الرايض: دار التدمرية،  -عبدهللا بن حممد الطيار.رسائل يف الفتوى وآاثرها/ 

 ص.
 

إشبيليا، الرايض: دار كنوز  -أسامة حممد الشيبان. /ضوابط الفتوى يف ضوء املقاصد الشرعية
 هـ. 1438

 
 /فتاوى غري املتخصصني يف وسائل اإلعالم: اآلاثر واملعاجلة من منظور الفقه اإلسالمي

 هـ )دكتوراه(. 1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد حممود حسن.
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الرايض: دار  -حممد بن عبدهللا احمليميد. /الفتوى االفرتاضية: مفهومها وأمهيتها وحكمها

 ص. 69هـ،  1438العقيدة، 
 

اجلهراء،  -أمحد ولد موالي عمر. /الفتوى يف رؤية اإلمام الشاطيب: أسباب االختالل وآاثره
 ص.  249هـ،  1437الكويت: دار الظاهرية، 

 
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -حممد عبود مكحلة. /فقه الواقع

 
دار كنوز إشبيليا،  الرايض: -مرضي بن مشوح العنزي.منهج الشيخ ابن جربين يف الفتوى/ 

 ص. 111هـ،  1437
 

أمحد  /منهج الصحابة والسلف الصاحل يف التعامل مع فتاوى املفتني والرد عل املخطئني
 هـ. 1439القاهرة: مكتبة دار احلجاز،  -بن انصر الطيار.

 
الرايض: اجلمعية الفقهية  -أسامة بن حممد الشيبان.موقف املستفيت من تعدد املفيت والفتوى/ 

 هـ. 1439السعودية: وقفية التحبري، 
 

 :األحكام الشرعية وما يتفرع منها
 

 1266إبراهيم بن عبدالقادر الرايحي )ت إتقان الضبط يف الفرق بني السبب والشرط/ 
 هـ؟ 1438تونس: دار اإلمام املازري،  -هـ(؛ حتقيق وتعليق معز اجملويل.

 
هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود،  -مرمي بنت علي الشمري. /أثر الرتك يف األحكام

 ورقة ( )حبث مكمل للدكتوراه(. 812مج ) 2
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 من أول كتاب النكاح، إىل هناية كتاب الرضاعة: دراسة فقهية مقارنة.
 

حممود االجتهاد بشهادة األصول: معامله وأحكامه وأثره يف بناء األحكام الشرعية/ 
 ص. 416هـ،  1436املقاصد، القاهرة: دار  -عبدالرمحن عبداملنعم.

 
حممود عبدالرمحن  /اإلجزاء عند األصوليني: مفهومه وأحكامه: دراسة أتصيلية تطبيقية

 هـ.  1439القاهرة: دار اليسر،  -عبداملنعم.
 

األحكام الفقهية املخصَّصة من العموم: من أول اجلناايت إىل آخر القضاء: مجًعا ودراسة/ 
ورقة(  672مج ) 2هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -هاين بن غريب الشمري.

 )دكتوراه(.
 

االختيارات األصولية يف مباحث احلكم واألدلة لإلمام أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد 
املدينة املنورة:  -إعداد عبدالرمحن م. ابه.. /هـ(: مجًعا ودراسة 623الرافعي الشافعي )ت 

 ورقة )ماجستري(. 586هـ،  1436لشريعة، اجلامعة اإلسالمية، كلية ا
 

الرايض:  -حسن بن علي السفياين.أدلة وقوع األحكام الشرعية: دراسة أتصيلية تطبيقية/ 
 ورقة( )دكتوراه(. 909مج ) 2هـ،  1437جامعة اإلمام، 

 
بريوت:  -سعيد بن أمحد صاحل فرج.استناد األحكام الشرعية على الكشوفات العلمية/ 

 ص )أصله رسالة علمية(. 524هـ،  1437اإلسالمية،  دار البشائر
 

الكويت: دار الضياء،  -ايسر عجيل النشمي.اعتبار خصوص السبب: أحواله وتطبيقاته/ 
 هـ. 1438
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األهلية وعوارضها وأحكام التصرف عن الغري: الوالية، الوصاية، القوامة، املساعدة 
هـ(،  1364أمحد إبراهيم )ت القضائية، الوكالة، الفضالة: يف الشريعة اإلسالمية والقانون/ 

 ص. 551هـ،  1437القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -واصل عالء الدين أمحد إبراهيم.
 

 264هـ،  1436الرايض: املؤلف،  -صاحل بن عبدالعزيز العقيل.تبدل األحكام الشرعية/ 
 ص.

 
حممد  /تعليل األحكام: عرض وحتليل لطريقة التعليل وتطوراهتا يف عصور االجتهاد والتقليد

 هـ. 1438القاهرة: دار السالم،  -مصطفى شلب.
 

املرياث اجلزائر: دار  -.الرحيلي مان بن سليم هللاسلي /التعليل ابلعلة القاصرة بني التأثر والتأثري
 هـ. 1439النبوي، 

 
توجيه داللة العموم يف نصوص العقيدة بني منهج السلف ومنهج املتكلمني: دراسة أتصيلية 

ص )أصله  474هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم،  -تطبيقية/ أمحد بن تركي املطريي.
 رسالة ماجستري(.

 العقيدة بعلم أصول الفقه، وأن بينهما عالقة وثيقة جدًّا.أبرز فيه عالقة علم 
 

احلكم الشرعي بني النظرية والتطبيق: دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 
هـ،  1437بريوت: الرايض: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -صاحل الشامي. عبدالرقيب

 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم درمان اإلسالمية(. 896
 

 -أمحد احلصري.احلكم الشرعي ومصادر التشريع يف أصول الفقه اإلسالمي املقارن/ 
 ص. 391هـ،  1436القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، 
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اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  -زين كامل اخلويسكي. /النهي عند األصولينيدالالت 
 ص. 112هـ،  1437

 
داللة اإلشارة يف التقعيد األصويل والفقهي: داللة اإلشارة عند األصوليني، البيان ابإلشارة، 

، 2ط -العريين.حممد بن سليمان  /القواعد الفقهية املتعلقة ابإلشارة: دراسة أتصيلية تطبيقية
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 720هـ،  1437الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -منقحة.

 
الرايض: اجلمعية الفقهية  -حممد بن سليمان العريين. /الداللة التبعية يف أصول الفقه

 هـ. 1438السعودية، 
 

صاحل بن داللة غري املنظوم عند املتكلمني وأثرها: االقتضاء، اإلمياء، اإلشارة، املفهوم/ 
 ص )أصله رسالة علمية(. 594هـ،  1436الرايض: املؤلف،  -عبدالعزيز العقيل.

منهج املتكلمني، أو منهج الشافعية، يعتين بذكر قواعد أصول الفقه وتقريرها، وإقامة احلجة 
 إىل مذهب معني.عليها دون نظر 

واملنهج اآلخر هو منهج احلنفية، ويعتين ابلفروع الفقهية املنقولة عن أئمة مذهبه وتقرير القواعد 
 يف ضوئها.

 
السيد عبدالصمد حممد عوارض األهلية وآاثرها يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ 

 ص. 243هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -يوسف.
 

الرايض:  -إعداد خريية بنت حممد اجملاهد. /الفروق يف احلكم الوضعي: مجًعا وتوثيًقا ودراسة
 ورقة )دكتوراه(. 713هـ،  1437جامعة اإلمام، 

 
 -ايسر عجيل النشمي. /القرائن الدالة على املباح من أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته

 هـ. 1438الكويت: دار الضياء، 
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 1438الرايض: معامل اهلدى للنشر،  -حيىي بن إبراهيم خليل. /ل يف أن الرتك فعلالقول الفص

 ص. 152هـ، 
 

عباس رحيل  /املباحث الداللية وأثرها يف توجيه األحكام الشرعية عند ابن قدامة املقدسي
 ص. 290هـ،  1437عميان: دار غيداء،  -اجلغيفي.

 
 ص. 158هـ،  1437جدة: األمة،  -حممد احلسن الددو الشنقيطي. /مراتب الداللة

 من مباحث أصول الفقه.
 

 -ايسر عجيل النشمي. /منارات ما بنيت عليه األحكام جتب مراعاهتا يف اإلفتاء املعاصر
 هـ. 1438الكويت: دار الضياء، 

 
 -محد بن محدي الصاعدي.النكرة وعمومها عند األصوليني وموقف الَقرايف من ذلك/ 

 هـ. 1439النبوي، اجلزائر: دار املرياث 
 

 :القواعد األصولية
 

( من سورة األنفال، إىل 41أثر القواعد األصولية يف التفسري واستنباط األحكام: من آية )
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -رافع كانيت. /( من سورة التوبة: مجًعا ودراسة59آية )

 هـ )ماجستري(. 1439

 
املدينة املنورة:  -عبدالرمحن بن علي احلطاب.الضوابط األصولية: دراسة أتصيلية تطبيقية/ 

 ص. 109هـ،  1436دار طيبة اخلضراء، 
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اجلزائر: دار املرياث  -محد بن محدي الصاعدي.الفرق بني القاعدة األصولية والفقهية/ 
 هـ. 1439النبوي، 

 
عبدالرمحن  /احلكم الشرعي: مجًعا ودراسة وتطبيًقاالقواعد األصولية عند املالكية يف مباحث 

 ورقة )ماجستري(. 400هـ،  1436مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بن عايل الغامدي.

 
القواعد األصولية املتعلقة ابألدلة يف العبادات واملعامالت من كتاب "املغين" البن قدامة: 

الرايض: مكتبة  -ربيل بن حممد البصيلي.ج /دراسة أصولية تطبيقية مقارنة بكتابه "الروضة"
 مج. 5هـ،  1435الرشد، 

 
القواعد األصولية املتعلقة بتفسري النصوص عند القاضي أيب بكر بن العريب من خالل 

 هـ )دكتوراه(. 1437اجلزائر: جامعة وهران،  -نبيل حفاف. /كتابه "أحكام القرآن"
 

 "املنتقى" للمجد بن تيمية.القواعد األصولية املؤثرة من خالل كتاب 
تناوهلا جمموعة من طلبة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، كل يف أبواب معينة، 

 هـ... 1438
 

 1436الرايض: مكتبة التوبة،  -خليفة بكر احلسن. /مقدمة يف التعريف ابلقواعد األصولية
 ص. 135هـ، 

 
 :القواعد الفقهية

 
الرايض: دار ابن  -هشام بن حممد السعيد.اإلمجاع يف القواعد الفقهية: أتصياًل وتطبيًقا/ 

 هـ. 1438اجلوزي، 
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التطبيقات الفقهية على قاعدة "كل ما اعترب له الوقت فال يصح قبل وقته": دراسة 
هـ،  1438الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -عبدالرمحن بن سليمان املطلق. /أتصيلية تطبيقية

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 292
 

عنيزة: مؤسسة  -حممد بن صاحل العثيمني. /التعليق على القواعد النورانية الفقهية البن تيمية
 هـ. 1439الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 

 
ة التعليقات األثرية على منظومة العالمة السعدي يف القواعد الفقهية والتخرجيات واألمثل

اجلهراء،  -أماله مشهور بن حسن آل سلمان. /من املستجدات والنوازل والقضااي العصرية
 هـ. 1437الكويت: دار إيالف الدولية، 

 
 1436الرايض: مكتبة التوبة،  -خليفة بكر احلسن. /حجية القاعدة الفقهية يف االستدالل

 ص. 128هـ، 
 

الرايض:  -صاحل بن عبدهللا بن محيد. /وتطبيقاتهرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية: ضوابطه 
 ص. 475هـ،  1437مركز البيان للبحوث والدراسات، 

 
 1376شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعالمة عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت 

 ص. 287هـ،  1436مكة املكرمة: املكتبة األسدية،  -أماله خالد بن علي املشيقح.هـ(/ 
 القواعد الفقهية(.)يف 

 
هـ( على تلميذه  1431أماله عبدهللا بن عبدالرمحن الغداين )ت شرح قواعد ابن رجب/ 

 ص. 200هـ،  1437د. م. ن،  -.2ط -حممد صباح منصور.
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منصور بن حممد شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه هللا/ 
 ص. 166هـ،  1437العقيدة، املدينة املنورة: دار  -الصقعوب.

 
هـ،  1436القاهرة: دار الكلمة،  -سعد الدين العثماين.فقه املآالت: مفهومه وقواعده/ 

 ص. 96
 

بريوت: دار  -أمحد حممد الباليساين. /الفوائد العلمية من القواعد الفقهية وتطبيقاهتا العملية
 ص. 176هـ،  1437الكتب العلمية، 

 
عائشة خلضر بن  /الرعية منوط ابملصلحة" وأثرها يف حقوق اإلنسانقاعدة "التصرف على 

 هـ )دكتوراه(. 1438اجلزائر: جامعة وهران،  -انصر.
 

تونس:  -حامت بن حممد بومسة. /قاعدة التقديرات الشرعية: دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية
 .ص 157هـ،  1437دار سحنون؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
حمافظة الشرقية:  -عبدهللا اهلاليل. /ضرار": مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهيةقاعدة "ال ضرر وال 

 ص. 552: 1هـ، مج 1435مكتبة العلوم واحلكم، 
 

أهبا  -نورة حممد حيىي يوسف. /قاعدة "ال ينسب إىل ساكت القول" وتطبيقاهتا الفقهية
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 284هـ،  1437جامعة امللك خالد، 

 
 1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -ايسني ابهي. /قاعدة اليسري املعفو عنه عند املالكية

 ص )أصله رسالة جامعية(. 128هـ، 
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القواعد الفقهية: دراسة اترخيية، نظرة حتليلية، مقارابت نقدية يف اتريخ علم القواعد الفقهية 
ومدارسه عرب خمتلف األدوار  ومؤلفاته ورجاله، ورصد حلركة نشاطه وتطوره وتنوع مناهجه

 ص. 553هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -إلياس دردور. /واملراحل
 

أفراح بنت  /القواعد الفقهية يف كتاب "فتح القدير" للكمال بن اهلمام: مجًعا ودراسة
ورقة )حبث مكمل  417هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم،  -عبدالرمحن الربيكان.

 للماجستري(.
 الكتاب، إىل كتاب الوكالة.من أول 

 
هدى  /القواعد الفقهية يف كتاب "الفروع" لشمس الدين ابن مفلح احلنبلي: مجًعا ودراسة

ورقة )حبث مكمل  407هـ،  1437بريدة، السعودية: جامعة القصيم،  -بنت حممد السلطان.
 للماجستري(.

 
عبدالغفور حممد  /واألحوال الشخصيةالقواعد الفقهية الكربى وأثرها يف املعامالت املدنية 

  هـ. 1436بريوت: دار الكتب العلمية،  -البيايت.

 
 200هـ،  1439الكويت: دار الظاهرية،  -أمحد احلجي الكردي. /القواعد الفقهية الكلية

 ص.
 

 -مصعب بن محد العجالن. /القواعد الفقهية املتعلقة ابلعمل اخلريي: دراسة تطبيقية
 هـ )ماجستري(./  1439الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة، 

 
نوف بنت  /القواعد الفقهية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اإلسالم: مجًعا وتوثيًقا ودراسة

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدهللا العتيب.
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الرايض: مركز البيان  -هاين بن عبدهللا اجلبري. /عمل اخلرييالقواعد الفقهية املرشدة لل
 ص. 137هـ،  1437للبحوث والدراسات، 

 
 -عبدالرمحن بن عزاز آل عزاز. /القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح: مجًعا وتوثيًقا ودراسة

 مج. 2هـ،  1438: دار كنوز إشبيليا، اجلمعية الفقهية السعوديةالرايض: 
 

إعداد أيب القاسم بن أمحد القواعد الفقهية من كتاب "بداية احملتاج" البن قاضي شهبة/ 
 ورقة )ماجستري(. 451هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -مسلمي.

 
املدينة  -أمني بن علي الصبحي. /القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املسائل والنوازل الطبية

 هـ. 1438املنورة: دار املأثور، 
 

 -صاحل بن صالح البلوي. /القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابلبيئة الطبيعية: مجًعا ودراسة
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 -هادي بن حممد مراجم. /القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابحلق: مجًعا وتوثيًقا ودراسة

 ورقة )ماجستري(. 606هـ،  1437، الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة
 

 1437الرايض: الناظم،  -نظمها حممد بن مقبل العنزي.ما وجب يف نظم قواعد ابن رجب/ 
 ص. 34هـ، 

 
الرايض:  -اختصار وحتكيم مركز التبيان لالستشارات.خمتصر شرح منظومة القواعد الفقهية/ 

 .187هـ،  1436املركز: مدار الوطن للنشر، 
 هـ(. 1376للشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت املنظومة 

 وشرحها لألستاذ عبدالعزيز بن حممد العويد.
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مصر؟: دار اإلجادة،  -السيد مسعد عثمان. /املختصر يف القواعد والضوابط الفقهية

 هـ. 1439
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق يوسف  973عبدالوهاب أمحد الشعراين )ت خمتصر قواعد الزركشي/ 
 ص. 520هـ،  1437عميان: دار الفتح،  -اللكود.رضوان 

 
 1439أبو ظب: مؤسسة زايد بن سلطان،  -.خمتصر معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية

 مج.  4هـ، 
 

هـ،  1436الدمام: دار ابن اجلوزي،  -انصر بن عبدهللا  امليمان.مذكرة يف القواعد الفقهية/ 
 ص. 160

 
مكة املكرمة: دار طيبة  -أنور صاحل أبو زيد.املنارات املضيَّة بتحرير قواعد الفقه الكلية/ 

 ص. 152هـ،  1437اخلضراء، 
 

هـ( يف "البيان  520منهج التوجيه والتعديل ابلقواعد الفقهية عند ابن رشد اجلّد )ت 
 هـ. 1438القاهرة: دار السالم،  -عائشة لروي. /والتحصيل"

 
دمشق: دار  -.6ط -حممد صدقي بن أمحد البورنو.إيضاح قواعد الفقه الكلية/  الوجيز يف

 ص. 486هـ،  1436الرسالة العاملية، 
 

دمشق:  -.2ط -عبدالكرمي زيدان.الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية/ 
 ص. 232هـ،  1435دار الرسالة العاملية، 
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الرايض:  -حسام الدين عبدالرمحن األمحد. /م العدليةالوجيز يف القواعد الكلية لألحكا
 ص. 279هـ،  1437مكتبة القانون واالقتصاد، 

 
 :املقاصد الشرعية

 
االجتاهات املعاصرة يف مقاصد الشريعة اإلسالمية: حقائقها وأصوهلا ومواقفها من القضااي 

 هـ. 1438اخلضراء، مكة املكرمة: دار طيبة  -سعد بن مقبل العنزي. /الكربى يف املقاصد
 

بريوت؛ الرايض: مركز مناء للبحوث  -عراك جرب شالل. /إشكالية التأصيل يف مقاصد الشريعة
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 518هـ،  1437والدراسات، 

 
 1438القاهرة: دار اليسر،  -حممود عبدالرمحن عبداملنعم. /البارع يف نظم مقاصد الشارع

 هـ.
 

 هـ. 1439القاهرة: دار الكلمة،  -أمحد بيبين الشنقيطي. /الشرعيةأتصيل املقاصد 
 

القاهرة: مكتبة دار  -إعداد أمحد بن انصر الطيار. /هتذيب كتاب املوافقات مع التعليق عليه
 هـ. 1439احلجاز، 

 
 1437القاهرة: دار املقاصد،  -أمحد الريسوين. /اجلمع والتصنيف ملقاصد الشرع احلنيف

 ص. 276هـ، 
 

الرايض: اجلمعية  -خالد بن عبدالعزيز آل سليمان.حكم التخصيص ابملقصد الشرعي/ 
 ص. 210هـ،  1437الفقهية السعودية: دار كنوز إشبيليا، 
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منيسوات،  -مصطفى بشري الطرابلسي ]الليب[. /الدعوة إىل إحياء املقاصد يف النظر األصويل
 هـ )دكتوراه(. 1439أمريكا: اجلامعة اإلسالمية، 

 
إعداد  /دليل املبادئ العامة والقواعد املقاصدية من "معلمة القواعد الفقهية واألصولية"

 ص. 200هـ،  1437القاهرة: دار الكلمة،  -حممد جميدي.
 ( جملًدا.41"معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية" إلكرتونية، تقع يف )

 
 بكر حممد بن عاصم الغرانطي شرح "نيل املىن يف نظم املوافقات للشاطيب" للقاضي أيب

هـ،  1436بريوت: دار الكتب العلمية،  -أتليف أيب الطيب مولود السريري.هـ(/  829)ت 
 مج. 2جـ يف  4

 هـ(. 790املوافقات يف أصول الشريعة ملؤلفه إبراهيم بن موسى الشاطب )ت 
 

الرايض: جامعة  -العنزي.مسرية بنت حممد  /العالقة بني مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 520هـ،  1437اإلمام، 

 
الكليات التشريعية ومقاصد إعماهلا عند اإلمام الشاطيب من خالل "املوافقات" 

 294هـ،  1437لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -أمحد الرزاقي.و"االعتصام"/ 
 ص.

 
 ص. 357هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم،  -إلياس دردور.حماضرات يف مقاصد الشريعة/ 

 
( 21املختصر املقاصدي: أثر املقامات الكاشفة عن املقاصد يف حماكمة نوازل القرن )

 هـ؟ 1439اجلزائر: دار الوعي،  -األخضري األخضري. /العلمية
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إشراف وحترير إعداد عبدالنور بزيا، مجيلة تِّلوت، حممد عبدو؛  /معجم املصطلحات املقاصدية
لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مركز دراسات املقاصد الشريعة  -أمحد الريسوين.

 هـ. 1438اإلسالمية، 
 

أمحد مقارابت علمية للمقاصد الشرعية: دراسة أتصيلية لسوسيولوجيا العلم يف اإلسالم/ 
 ص. 167هـ،  1437الرايض: اجمللة العربية،  -فؤاد ابشا.

 
التحسينية عند األصوليني وتطبيقاهتا يف التشريع اإلسالمي: دراسة أصولية املقاصد 

 ص. 256هـ،  1437عميان: دار النور املبني،  -حممد كاظم علي اجملمعي. /تطبيقية
 

وصفي عاشور  /املقاصد اجلزئية: ضوابطها، حجيتها، وظائفها، أثرها يف االستدالل الفقهي
 ص )أصله رسالة علمية(. 712هـ،  1436 القاهرة: دار املقاصد، -أبو زيد.

 

 -عبداحلميد اإلدريسي. /مقاصد الشاطيب: حبث يف املفهوم والوظيفة واألبعاد التجديدية
 ص. 175هـ،  1436املنصورة: دار الكلمة، 

 
دمشق:  -حممد الطاهر بن عاشور؛ حتقيق ودراسة حممد الزحيلي. /مقاصد الشريعة اإلسالمية

 هـ؟ 1438دار القلم، 
 

لندن: مؤسسة الفرقان  -.مقاصد الشريعة اإلسالمية يف املذاهب اإلسالمية: جمموعة حبوث
 هـ؟ 1438للرتاث اإلسالمي، 

 
 -مطيلق بن عودة اجلميلي. /مقاصد الشريعة عند الشيخ ابن ابز رمحه هللا: دراسة تطبيقية

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 669هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم، 
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هـ(:  1376مقاصد الشريعة عند العالمة عبدالرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا )ت 
ص  472هـ،  1437الرايض: دار التوحيد،  -مجيل يوسف زريوا.دراسة أتصيلية تطبيقية/ 

 )أصله رسالة دكتوراه(.
 

 1438القاهرة: دار السالم،  -سعد عبدالرمحن الكبيسي.مقاصد الشريعة يف السنة النبوية/ 
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(.

 
مقاصد املوافقات: التسهيل لـ "كتاب املقاصد" من "املوافقات" أليب إسحاق الشاطيب 

 -إعداد حممد أمحني؛ قام ابملراجعة والتعليق أمحد الريسوين، وليد بن هادي.هـ(/  790)ت 
 ص. 232هـ،  1437الرابط: مركز املقاصد للدراسات والبحوث؛ املنصورة: دار الكلمة، 

 
هـ(؛ حتقيق احلسني أيت  790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطب )ت  /املوافقات

 مج. 7هـ،  1439فاس: منشورات البشري بن عطية،  -سعيد.
 

القاهرة:  -زينب عبدالسالم أبو الفضل.واقع الفتاوى املعاصرة يف ضوء مقاصد الشريعة/ 
 ص. 55هـ،  1436دار الكلمة، 
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 )عام(العبادات 
 :العبادات )عام(

 
سليمان  /االختيارات الفقهية لإلمام عبدامللك بن املاجشون يف العبادات: مجًعا ودراسة

 هـ )ماجستري(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -إدريس واكيك.
 

 مىن بنت /االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف الزكاة والصيام واملناسك
 ورقة )دكتوراه(. 547هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالعزيز املبارك.

 
 /إسعاف املريدين إلقامة فرائض الدين: خمتصر للناشئة يف أحكام العبادات يف الفقه احلنفي

املدينة املنورة: دار السراج؛  -هــ(؛ حتقيق سائد بكداش. 1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت 
 ص. 88هـ،  1437البشائر اإلسالمية، بريوت: دار 

 
املدينة املنورة: الناشر  -عبدهللا بن انصر الصبيح. /أوقات العبادات: دراسة حديثية موضوعية

 مج )أصله دكتوراه(. 3هـ،  1437املتميز، حنو 
 

هـ(؛ حتقيق أنس  1192عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي احلنبلي )ت  /بداية العابد وكفاية الزاهد
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -بن عادل اليتامى، عبدالعزيز بن عدانن العيدان.

 )يف فقه العبادات على مذهب احلنابلة(.

 
 عميان: -حممد أمحد عاموه. /التبيان للمقاصد احلسان يف ما يلزم اإلنسان لإلمام النووي

 ص. 74هـ،  1437دار النور املبني، 
 معظمه يف العبادات.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





62 
 

ورقة  516هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -سوادغو عبدالكرمي. /التحديد يف العبادات
 )ماجستري(.

 
عبدالرزاق جامع  /حترير حمل النزاع يف اختالف الفقهاء وأثره يف الفقه اإلسالمي: العبادات

 ص. 532هـ،  1436العريب،  القاهرة: دار الفكر -يوسف.
 

الرايض: معامل اهلدى للنشر،  -حيىي بن إبراهيم خليل. /توفيق الباري بشرح خمتصر األخضري
 ص. 123هـ،  1438

أصله خمتصر يف العبادات على مذهب اإلمام مالك، للعالمة عبدالرمحن بن حممد الصغري 
 هـ(. 983األخضري )ت 

 
ن.عمر بن عبد /احلُكمية يف العبادات هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -العزيز الغدايي

 ورقة )ماجستري(. 571
املراد ابحلكمي كما عريفه الباحث: املعدوم املعَطى حكم املوجود، أو املوجود املعَطى حكم 

 املعدوم؛ لوجه شرعي معترب.
 

خرما البريويت شرحها وزاد فيها حممد بن أمحد بن  /الزوائد على رسالة املقاصد لإلمام النووي
 هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف. 1329)ت بعد 

 .323 – 271هـ، ص  1435بريوت: دار ابن حزم،  -نشر ضمن )رسائل اندرة(.
 ويقع يف سبعة مباحث، مخسة منها يف العبادات يف الفقه الشافعي.

 
 /وتوثيًقا ودراسةالفروق الفقهية يف العبادات عند إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين: مجًعا 

ورقة )حبث مكمل  422هـ،  1436أهبا: جامعة امللك خالد،  -فهد بن عبدهللا القحطاين.
 للماجستري(.
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هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -بشار حسني العجل. /فقه األعذار يف العبادات
 ص )أصله رسالة جامعية(. 432

 
القاهرة:  -هـ[/ حتقيق وتعليق كرمي عديل حممد. 1304]ت جمموع رسائل اإلمام اللكنوي 

 هـ. 1439دار اإلحسان، 

 ويشتمل على:
 إحكام القنطرة يف أحكام البسملة
 اهلسهسة بنقض الوضوء ابلقهقهة

 قوت املغتذين بفتح املقتدين
 القول األشرف يف الفتح عن املصحف

 حتفة النبالء يف مجاعة النساء 
 اجلماعة ابجلن وامللكتدوير الفلك يف حصول 

 .حتفة الطلبة يف حتقيق مسح الرقبة
 

حممد بن بدر الدين بن بلبان احلنبلي  /خمتصر اإلفادات يف ربع العبادات واآلداب وزايدات
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق وتعليق حممد بن انصر العجمي. 1083)ت 

 هـ. 1438
 

عيسى بن  /األحكام يف ابب العبادات من سورة البقرةمذاهب الفقهاء يف تفسري آايت 
ص )أصله رسالة ماجستري  388هـ،  1434املدينة املنورة: دار النصيحة،  -إبراهيم الدريويش.

 من جامعة دنقلة ابلسودان(.
 

الرايض:  -محد بن فهد العيد. /مسائل اإلمجاع يف الزكاة والصيام واملناسك: مجًعا ودراسة
 مج )حبث مكمل لرسالة الدكتوراه(. 2هـ،  1437ود، جامعة امللك سع
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 /املسائل اليت خالف فيها احلجاوي يف "زاد املستقنع" املذهب عند احلنابلة يف العبادات
 ورقة )ماجستري(. 577هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -فهد بن عبدالعزيز الكثريي.

 
 -هـ(؛ اعتىن به محد يوسف املزروعي. 1349عبدهللا اخللف الدحيان )ت املسائل الفقهية/ 

 ص. 123هـ،  1436]الكويت[: مؤسسة اجلديد النافع للنشر، 
 )يف العبادات، على صيغة السؤال واجلواب(.

 
املسائل الفقهية املختلف فيها بناء على االختالف يف تفسري اآلايت يف العبادات: مجًعا 

 هـ 1436رة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنو  -. -حممد بن علي آل فائع. /ودراسة
 )ماجستري(.

 
 58حممد شافعي بوشية، معامل الرمحة يف تشريع العبادات البدنية: دراسة شرعية أتصيلية/ 

 ص.
 هـ. 26/2/1439كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
السعودية: الظهران،  -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية. /ملخص فقه العبادات

 ص. 992هـ،  1437املؤسسة، 
 

بريوت: دار  -صالح حممد أبو احلاج. /منَّة الفّتاح على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح
 مج. 3هـ،  1437البشائر اإلسالمية، 

 مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، األصل والشرح، للفقيه العالمة حسن بن عميار الشرنباليل
 هـ(. وهو يف العبادات، الفقه احلنفي. 1069)ت 

 
شرح أنس بن عادل اليتامى، عبدالعزيز  /منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد للبعلي

 ص. 530هـ،  1438الكويت: دار ركائز،  -بن عدانن العيدان.
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 هـ. 1438ة املتنب، الدمام: مكتب -فايز عبدالعزيز إبراهيم. /املهمات يف فقه نوازل العبادات

 
 -أروى بنت عبدالرمحن اجللعود. /مواضع رفع اليدين يف العبادات: دراسة فقهية مقارنة

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 223هـ،  1438الرايض: جامعة امللك سعود، 
 

 :الطهارة
 

 909مجال الدين يوسف بن احلسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي )ت أحكام احلّمام/ 
 هـ. 1439هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين، 

 
املدينة  -عواطف بنت رويفد العويف. /األحكام الفقهية املتعلقة أبذكار الوضوء: دراسة مقارنة

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 133هـ،  1436املنورة: جامعة طيبة، 

 
هـ(؛  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /اإلغضاء عن دعاء األعضاء

ص.  )لقاء العشر  95هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حتقيق عبدهللا احلسيين.
 (. 268األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 )ما يدعى به عند غسل كل عضو أثناء الوضوء(. رسالة يف الفقه واحلديث.
 

 /لطهارة على مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رضي هللا عنهإيضاح العبارة يف فقه ا
 ص. 152هـ،  1437القاهرة: الدار العاملية للنشر،  -طارق عثمان علي منصور.

 
 414هـ،  1437دمشق: دار قتيبة،  -هند املعدللي.طهارة النساء بني العلم ووحي السماء/ 

 ص.
 )احليض، النفاس، النزيف(.
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أليب العباس شهاب  /نظومة ابن العماد يف املعفو عنه من النجاساتفتح اجلواد بشرح م

 -هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل. 971الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت 
ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  127هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

267.) 
 

جواهر بنت حممد  /عند املالكية يف الطهارة: مجًعا ودراسةالفروق بني الفروع الفقهية 
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -الزومان.

 
عبدهللا بن عوض  /الفروق الفقهية الواردة يف كتاب "اجملموع" لإلمام النووي: كتاب الطهارة

ص )أصله  335هـ،  1437جدة: جامعة مكة املكرمة املفتوحة: توزيع األمة،  -ابقالقل.
 رسالة علمية(.

 
حممد بن عوض الدمياطي؛  /القول اجللي الوافر يف طهارة املريض ومسحه على الساتر

 ص. 265هـ،  1435بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق حممد خري رمضان يوسف.
 

 هـ. 1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -ذايب بن سعد الغامدي. /احملرر يف صفة الوضوء
 

 هـ(. 12حممد بن محزة كوزل حصاري )ق  /ألة الفيل وما رجح منه ابلرواية والدليلمس
 1435بريوت: دار ابن حزم،  -طبع ضمن: رسائل اندرة/ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.

 .414 – 399هـ، ص 
 مسألة يف الطهارة، وحول االنتفاع أبجزائه.

 
حممد بن عبدهللا  /الطهارة: مجًعا ودراسةاملسائل الفقهية اليت قيل فيها ابلكراهة يف كتاب 

 ص )دكتوراه(. 518هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -اجلهين.
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الرايض: دار  -عادل بن سعد احلارثي.املستجدات الطبية يف الطهارة: دراسة فقهية مقارنة/ 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 380هـ،  1437كنوز إشبيليا، 
 

 :مل الطهارة والصالم مًعا(الصالة )يش
 

السعودية:  -.2ط -حممد بن قاسم الضمريي. /أبشروا اي كرام اي من أدركتم تكبرية اإلحرام
 ص. 193هـ،  1437د. ن، 

 
الدمام: جامعة الدمام،  -مشاعل بنت سعد احلريب. /أثر القدرة يف الطهارة والصالة ونوازهلما

 ورقة )ماجستري(. 365هـ،  1436
 

 هـ(؛ حتقيق 12اتج الدين بن أمحد الدهان )ق إجادة النجدة مبنع القصر يف طريق جدة/ 
 هـ. 1439القاهرة: الروضة للنشر،  -خضر بن صاحل بن سند.

 
 ص. 20عبدالعال بن سعد الرشيدي،  /أحكام صالة العيدين

 هـ. 10/11/1438ملف نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الرايض: دار كنوز  -علي بن إبراهيم القصري. /املتعلقة بصالة املريضاألحكام الفقهية الطبية 
 ص. 106هـ،  1437إشبيليا، 

 
الرايض:  -علي بن إبراهيم القصري. /األحكام الفقهية املتعلقة بصفة الصالة على الكرسي

 هـ. 1438دار كنوز إشبيليا، 
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"حتفة الفقهاء": دراسة اختيارات عالء الدين السمرقندي الفقهية يف الصالة من كتابه 
 1438الشارقة: جامعة الشارقة،  -إعداد حممد أمحد معاذ حقي.مقارنة يف املذهب احلنفي/ 

 هـ )حبث مكمل للماجستري(.
 

دمشق: دار  -أمحد بسام ساعي.إدارة الصالة: إعادة اكتشاف الركن الثاين يف اإلسالم/ 
 ص. 392هـ،  1436الفكر، 

 
كما رأيتموين أصلي": عامة مسائل الطهارة والصالة مقرونة إرشاد املصلي إىل "صلوا  

املدينة  -سليمان بن حممد النصيان. /ابلدليل من الكتاب والسنة وذكر اختيارات األئمة هلا
 ص. 559هـ،  1435املنورة: دار النصيحة، 

 
يز، : الناشر املتمالرايض -أمحد بن عبدهللا العمري.: دراسة فقهية مقارنة/ أركان الصالة

 هـ. 1439
 شروط اجلمعة: دراسة فقهية مقارنة. يليه له:

 مذاهب اإلثبات يف حكم من أّجل احلج فمات.
 

استدراكات فقهاء الشافعية على اإلمامني الرافعي والنووي رمحهما هللا تعاىل يف املعتمد من 
املنورة: املدينة  -رشيد صاحل ابمعس. /املذهب يف كتايب الطهارة والصالة: مجًعا ودراسة

 هـ )دكتوراه(. 1438اجلامعة اإلسالمية، 
 

من كالم ابن ابز وابن عثيمني واللجنة العلمية/ مجع وترتيب  /أكثر من مائة خطأ يف الصالة
 ص. 32هـ،  1435الرايض: مطبعة احلميضي،  -حممد اجلهين.
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فاحتة الكتاب اإلنصاف فيما بني علماء املسلمني يف قراءة "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  463يوسف بن عبدهللا بن عبدالربي القرطب )ت  /من االختالف

 ص. 360هـ،  1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -.2ط -عبداللطيف اجليالين.
 

حممد تقي الدين اهلاليل؛ خرج أحاديثه بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب/ 
تب حواشيه حتت عنوان: الروض الفائق لشرح كتاب "بيان الفجر الصادق" عمر وعلق عليه وك

حمافظة الشرقية، مصر: مكتبة العلوم  -بن مسعود احلدوشي؛ قدم له وراجعه حممد بوخبزة.
 ص. 351هـ،  1435واحلكم، 

 
 /دراسة مقارنة :حكام الصالة يف كتابة املبسوطأمام السرخسي الفقهية يف ترجيحات اإل

 هـ )دكتوراه(. 1437بغداد: اجلامعة العراقية،  -كاظم عيسى.  حممد
 

الرايض:  -أمساء بنت سليمان السويلم.هتذيب وتقريب كتاب تعظيم قدر الصالة للمروزي/ 
 ص. 344هـ،  1437دار الصميعي، 

 
]الرايض[: دار  -عبدهللا بن عبدالرمحن السعد.حصول السكينة ابلعمل بركنية الطمأنينة/ 

 ص. 141هـ،  1436حنو  اإلداوة،
 ابن تيمية.  /إقامة الصالة وإمتامها والطمأنينة فيهايليه: 

 ملحق فيه ختريج ثالثة أحاديث متعلقة ابلصالة.
 

حلبة اجمللِّي وبغية املهتدي يف شرح منية املصلي وغنية املبتدي يف الفقه احلنفي للكاشغري/ 
هـ(؛ اعتىن به وضبطه  879 حاج )ت أتليف مشس الدين حممد بن حممد، املعروف اببن أمري

 مج. 2هـ،  1436بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد بن حممد الغالييين.
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هـ(؛  1174حممد هاشم السندي التتوي )ت  /درهم الصرة يف وضع اليدين حتت السرة
 هـ؟ 1438القاهرة: دار الصاحل،  -حتقيق أمحد رامي مروان الشويلة.

للمؤلف  /معيار النقاد يف متييز املغشوش عن اجلياد؛ وهم الصرةترصيع الدرة على در مع 
 نفسه.
 هـ(. 1163حممد حياة السندي )ت  /درة يف إظهار غش نقد الصرةيليه: 

 
سليمان بن عبدهللا  /الدروس الدعوية املتعلقة ابلصالة من خالل حادثة اإلسراء واملعراج

عبدهللا بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي امللك  -احلبس.
 ص. 109هـ،  1436املعاصرة، 

 
مكة  -حسن بن عبداحلميد خباري. /رسالة إىل إمام الرتاويح: مسائل وتنبيهات ولطائف

 هـ. 1438املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 
 

ن أمحد ب /رسالة إىل املسلمني عامة وإىل والة األمور خاصة يف احملافظة على الصالة
الرايض: دار التوحيد،  -هـ(؛ حتقيق عمرو بن حممد آل حسني. 728عبداحلليم بن تيمية )ت 

 هـ. 1438
 

مشس الدين حممد بن بدير  /رسالة يف أحاديث الوعيد ملن رفع رأسه قبل إمامِه يف الصالة
بريوت: دار البشائر  -هـ(؛ حتقيق حسام الدين بن موسى عفانة. 1220املقدسي )ت 

 (.308)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 96هـ،  1438، اإلسالمية
 

رسالة يف أوقات الصالة: الصلوات اخلمس، العيدين، اخلسوف، الكسوف، االستسقاء، 
 1436الرايض: دار عامل الكتب،  -حممد بن راشد اهلزاين.واألوقات املنهي عن الصالة فيها/ 

 ص. 79هـ، 
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رسالة الـِمْثل والـِمثْـَلني: ردًّا على فتوى السيد أمحد زيين دحالن املكي مفيت الشافعية/ 
]املدينة  -هـ(؛ حتقيق منصور عبدالباقي خباري. 1320دامال آخوند جان املرغيناين املكي )ت 

 هـ. 1438املنورة: توزيع مكتبة املغامسي[، 

وم الثاين، رسالة جواز اإلحرام من امليقات رسالة يف منع الرمي قبل الزوال يف الييليها: 
 األقرب ملكة.

 
أتليف رفُع األوهام يف عدِم جواِز صالةِ الرجاِل خلَف صفِّ النساِء التاّم يف املسجِد احلرام/ 

 1437هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف،  1099إبراهيم بن حسني بن بريي زاده )ت 
 ص )كتاب إلكرتوين(. 19هـ، 

 
علي بن حممد بن عثمان الشمعة الدمشقي الشافعي )ت  /التعدي عن رفع األيديرفع 

 56هـ،  1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد. 1216
 (.307)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص.

غري اهليئة املشروعة، يف )حول رفع األيدي يف الصالة يف املواطن املشروع فيها الرفع على 
 املذهب الشافعي(. 

 
الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -أمحد بن حممد اخلليل. /صفة الصالة: دراسة فقهية مقارنة

 هـ. 1438
 

 -هـ(؛ حتقيق عدانن صفاخان البخاري. 751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت الصالة/ 
 ص. 564، 56هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف، 

 
 1436الرايض: مدار الوطن للنشر،  -يوسف بن عبدهللا الفرحيي.الصالة: آداب وأحكام/ 

 ص. 112هـ، 
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تونس؛ بريوت:  -عبدالعزيز بن عبدهللا بن حممد الشايع.صالة اآلايت: دراسة حديثية فقهية/ 
 ص. 108هـ،  1437الدار املالكية، 

 
صالة اجلمعة والسنن وصالة املسافر الصالة: شرح مفصل عن كل ما يتعلق ابلصالة و 

 هـ. 1439الرايض: دار عامل الكتب،  -أمحد عبدالعزيز احلصني. /وغريها
 

إحسان هللا بن  /صلوات النوافل ذوات األسباب غري املؤقتة: دراسة حديثية موضوعية
 ورقة )ماجستري(. 457هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -نعمة هللا بن نور حممد.

 
إدريس بن املهدي  /بطالن صالة اجلمعة يف قرية والتة وغريها من قرى السيبة: اجلمعةفتوى 

 هـ(؛ دراسة وحتقيق مينيِّ بونعامة. 1354بن إبراهيم )ت حنو 

 .198 – 143هـ( ص  1438)رمضان  98نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
الصالة على النيب صلى هللا عليه فتيا يف التكبري خلف اإلمام وتعرف ابلعراقية، وقاعدة يف 

 -هـ(؛ اعتىن هبا فواز بن حممد العوضي. 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت وسلم/ 
 هـ. 1438الكويت: مكتبة النهج الواضح، 

 
الفروق بني الفروع الفقهية عند اإلمام النووي يف كتاب الصالة: مجًعا وتوثيًقا ودراسة/ 

 هـ )ماجستري(. 1438الرايض: جامعة اإلمام،  -فيصل بن حممد مندين.
 

هـ(؛ حتقيق  808أمحد بن عماد الدين األقفهسي )ت  /القول التام يف أحكام املأموم واإلمام
 344هـ،  1437الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -حممد حسني الدمياطي.

 ص.
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 1411دار احلديث ابلقاهرة عام سبق صدور الكتاب بتحقيق ودراسة شعبان سعد، طبعته 
ص، بعنوان: "القول التمام...". ومل يشر إليه احملقق، بل أشار إىل أن مصطفى  478هـ، 

هـ(، وصدر عن مكتبة القاهرة،  867عاشور قام بتحقيقه، ونسبه إىل ابنه أيب الفتح حممد )ت 
 دون اتريخ نشر.

 

الرايض: مدار الوطن للنشر،  -اين.؟/ فيصل بن سعيد الزهر ماذا غرست الصالة يف قلوبنا
 ص. 80هـ،  1437

 

الظهران، السعودية:  -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.خمتصر فقه الصالة/ 
 ص. 912هـ،  1436املؤسسة، 

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -يوسف بن حممد جعفري. /نوافل صالة التفرد اليت ال ختتص ابلليل

 ستري(.ورقة )ماج 422هـ،  1436
 

هـ(؛ حتقيق  1071حممد بن صاحل الدجاين املقدسي )ت  /هداية املبتدي ملسألة املقتدي
ص. )لقاء  86هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حسام الدين بن موسى عفانة.

 (.269العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 
 )مسألة يف اقتداء املأموم ابإلمام يف صالة اجلماعة(.

 
هـ(؛  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت الُبسَطى يف تعيني الصالة الوسطى/  اليد

 ص. 52هـ،  1438حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس، 
 هـ. 13/1/1438كتاب إلكرتوين ظهر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 :الصيام
 

عبداحملسن بن تعليق  /إحتاف الكرام ابلتعليق على حقيقة الصيام البن تيمية شيخ اإلسالم
اجلهراء، الكويت: دار  -انصر آل عبيكان؛ اعتىن به بدر بن جابر املري، جابر بن عايل املري.

 هـ. 1438إيالف الدولية، 
 

هـ(؛ حتقيق فاطمة  1345حممد بن جعفر الكتاين )ت  /إرشاد العوام ملا به العمل يف الصيام
بريوت: دار ابن حزم،  -ي الكتاين.البقايل، ليلى الونسعيدي؛ مراجعة وتقدمي محزة بن عل

 هـ. 1439
 

هـ(؛  1413عبدهللا بن الصديق الغماري )ت  /البيان املشرق لسبب الصيام برؤية املشرق
هـ،  1435حمافظة الشرقية، مصر: دار العلوم واحلكم،  -حتقيق عمر بن مسعود احلدوشي.

 ص. 63
 

 4هـ،  1437الرايض: مكتبة الرشد،  -خالد بن علي املشيقح. /اجلامع يف أحكام الصيام
 مج.

 
أمحد بن أمحد  /رسالة تتعلق بقوله صلى هللا عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي. 1197السجاعي )ت 
 (.309)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 32هـ،  1438

 
 ص. 110هـ،  1437الرايض: اجمللة العربية،  -عالء الدين حسن.شهر ال مثيل له/ 

 )شهر رمضان وصومه(.
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الرايض: الرائسة العامة هليئة األمر  -عبدالرمحن بن عبدهللا السند. /الصوم: ِحَكم وأحكام
 ص. 129هـ،  1437ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
بني: خواطر حوله وقصص من أحوال السلف الصاحل الصيام: رحلة العابدين وراحة احمل

ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي؛ عميان: أروقة  -عبدالسميع حممد األنيس. /عنه
 هـ. 1438للدراسات والنشر، 

 
بريوت:  -يوسف حممد فارح يوسف. /فضل شهر رمضان: خصائصه ومزاايه وجمالسه

 هـ. 1438املكتب اإلسالمي، 
 

القاهرة: دار  -إبراهيم تيجان جكييت. /صولية املؤثرة يف نوازل الصيام واحلجالقواعد األ
 هـ. 1438اليسر، 

 
الظهران: املؤسسة،  -.3ط -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية. /خمتصر فقه الصوم

 هـ. 1438
 

هـ،  1436حائل: جامعة حائل،  -مرعيد بن عبدهللا الشمري. /املسائل العقدية يف الصيام
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 228

 
 هـ )ماجستري(. 1438الرايض: جامعة اإلمام،  -مسية بنت علي العجالن. /النوازل يف الصيام

 
 :الزكاة

 
إعداد سعداء بنت داهر  /أحكام زكاة املنشآت الصحية اخلاصة: دراسة فقهية مقارنة

 )ماجستري(.ورقة  103هـ،  1436حائل: جامعة حائل،  -الشمري.
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 1435بريوت: دار النفائس،  -أسعد السحمراين. /جتديد مفهوم الزكاة )الفريضة املعطلة(

 ص. 144هـ، 
 
كمال  /مام حيىي بن أيب اخلري العمراين يف ابب الزكاة من خالل كتابه البيانرجيحات اإلت

 )دكتوراه(. هـ 1439اخلرطوم: جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،  -صاحل القدمي.
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -أمحد بن سعد احليد. /التطبيقات املعاصرة ملصارف الزكاة
 هـ )أصله رسالة ماجستري(. 1439

 
عميان: دار  -عبدالسميع فوزي القوامسة. /احليل يف التهرب من الزكاة: دراسة فقهية مقارنة

 هـ. 1438الفتح، 
 

 1438الرايض: دار ابن اجلوزي،  -بن حممد الفوزان. صاحل /زكاة األراضي: دراسة فقهية
 هـ.
 

 -حسني حممد الطاهر خليفة. /حماسبة الزكاة والضرائب: األصول الفقهية والعلمية والعملية
 ص. 326هـ،  1437الرايض: مكتبة الرشد، 

 
مسالك العلماء يف مشكل احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي: دراسة تطبيقية على أبواب 

ص )حبث مكمل  315هـ،  1436غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمساء رفيق بعلوشة. /اةالزك
 للماجستري(.

 
 -عبدالناصر نظري مهنا. /واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة يف فلسطني واالسرتاتيجية املقرتحة

 ورقة )رسالة جامعية(.  168هـ،  1437غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
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 :احلج والعمرة

 
 /بطال الفقهية من خالل شرحه على صحيح البخاري: كتاب احلج: مجًعا ودراسةآراء ابن 

ص )حبث  459هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبداملانع بن حسن العجمي.
 مكمل للماجستري(.

 
 -عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي. /اإلهباج شرح منسك احلاج لإلمام حممد بن عبدالوهاب

 هـ. 1437املؤلف ،  الرايض:
 

األحساء،  -هشام بن مرزوق العكنة. /إحرام اإلزار املخيط من اجلانبني: دراسة فقهية
 ص. 20هـ،  1437السعودية: املؤلف، 

 
حائل:  -ليلى عواد الشمري. /األحكام اليت ختتص هبا املرأة يف املناسك ونوازهلا املعاصرة

 للماجستري(.ورقة )حبث مكمل  165هـ،  1436جامعة حائل، 
 

هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -ميمونة بنت خالد الرومي. /األحكام املختصة ابلعمرة
 ورقة )ماجستري(. 434

 
هـ(؛ اعتىن به حممد  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /بلغة احملتاج يف مناسك احلاج

 ص. 28بن أمحد آل رحاب، 
 هـ. 7/12/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
إمالء خالد بن علي املشيقح؛ اعتىن به عبدالباقي حسني اجلىن الداين: شرح منسك األلباين/ 
 ص. 335هـ،  1437مكة املكرمة: املكتبة األسدية،  -األنصاري، عبدهللا بن سعد املطريف.
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شرح لكتاب: مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة وآاثر السلف/ حممد انصر الدين 
 .األلباين

 
حاشية ابعشن املسماة أبلطاف الستار على عمدة األبرار يف أحكام احلج واالعتمار 

 1439عميان: دار النور املبني،  -حتقيق حممد يوسف إدريس، هباء أمحد اخلاليلة. /للوانئي
 مج. 2هـ، 

 هـ(. 1270سعيد حممد ابعشن احلضرمي الشافعي )ت 
 هـ(. 1211علي بن عبدالربي الوانئي الشافعي )ت 

 
هـ(؛  1340جعفر بن بكر لبين )ت دفع الشدة جبواز أتخري اآلفاقي اإلحرام إىل جدة/ 

 هـ. 1439القاهرة: الروضة للنشر،  -حتقيق خضر بن صاحل بن سند.
 

الكويت:  -مجع وحتقيق وتعليق وليد عبدهللا املنيس. /السبل السوية إىل مناسك احلج الكويتية
 هـ. 1439العلمية؛ عميان: أروقة للدراسات والنشر، لطائف لنشر الكتب والرسائل 

 جمموع فيه:
 هـ(. 1289بغية الوافد وغنية القاصد/ خبط محد بن عبدهللا آل فارس )ت 

 هـ(. 1349اهتداء الناسك مبعرفة املهم من املناسك/ عبدهللا بن خلف الدحيان )ت 
 هـ(. 1393منسك احلج/ يوسف بن عيسى القناعي )ت 

 هـ(. 1403عبدالوهاب بن عبدالرمحن آل فارس )ت كتاب احلج/ 
 هـ(. 1417كفاية الناسك ألداء املناسك/ حممد بن سليمان اجلراح )ت 

 
حممد علي عالن  /شرح اإليضاح يف املناسك، املسمى فتح الفتاح يف شرح اإليضاح

بريوت: مكة املكرمة: املكتبة املكية؛  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا نذير مزي. 1077الصديقي )ت 
 هـ؟ 1439مؤسسة الراين، 

 )شرح ملناسك النووي(.
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هـ(؛ حتقيق أسامة  739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت  /عمدة السالك يف املناسك

 هـ. 1438إستانبول: دار اللباب،  -بن حممد شيخ.
 

شرحه ووضع  /فتح اإلله املالك على عمدة السالة وعدة الناسك ال بن النقيب املصري
 هـ. 1437بريوت: دار الفجر،  -لته وعلق عليه قاسم النوري.أد
 

قصيدة يف رحلة احلج ومناسكه: حتوي مقدمة عن األحساء وبعض اترخيها وعرًضا ملناسك 
هـ(؛ اعتىن هبا انيف بن  1421عبدالرمحن بن علي آل الشيخ مبارك )ت  /احلج والزايرة

كتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ مبارك، املدينة املنورة: م -عبدالرمحن آل الشيخ مبارك.
 هـ. 1438

 
الكويت: دار حامل  -عدانن عبدالقادر. /قواعد وضوابط فقهية وأصولية يف أحكام احلج

 ص. 90هـ،  1438املسك، 
 

حممد بن سليمان الكردي )ت  /كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل امليقات بال إحرام
 هـ. 1438عميان: أروقة للدراسات والنشر،  -عبدهللا اخلطيب.هـ(؛ حتقيق فيصل بن  1194

 .عقود الدرر يف بيان مصطلحات حتفة ابن حجريليه للمؤلف نفسه: 
 

عنيزة، السعودية: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل  -حممد بن صاحل العثيمني.لقاءات احلج/ 
 ص. 320هـ،  1438العثيمني اخلريية، 

إىل املؤلف رمحه هللا من الربانمج اإلذاعي )سؤال من حاج( يف مجع لألسئلة اليت كانت توجه 
 إذاعة القرآن الكرمي من اململكة العربية السعودية، يف أشهر احلج، وإجاابته عليها.
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الرايض؛ الدمام:  -ايسر بن حممد فتحي آل عيد. /مىت يشرع رمي اجلمار يف أايم التشريق؟
 هـ. 1438دار ابن اجلوزي، 

 
 1435القاهرة: دار احلكمة،  -حميي الدين حممد عطية.ضح يف احلج والعمرة/ املرشد الوا

 ص. 272هـ، 
 

عبدالوهاب إبراهيم أبو املسعى: املشعر والسوق: دراسة فقهية اجتماعية حضارية/ 
 ص. 498هـ،  1438مكة املكرمة: املؤلف،  -سليمان.

 
 -حتقيق يونس بقيان.هـ(؛  318حيىي بن حممد بن صاعد البغدادي )ت مناسك احلج/ 

 مج؟ 3هـ،  1438طنجة: دار احلديث الكتانية، 
 

حممد بن صاحل  /منتقى من املناسك يف كتاب الفروع ومن تيسري الوصول إىل جامع الوصول
 هـ. 1439عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية،  -العثيمني.

 
اعتىن به علي  /والعمرة وأحكام الزايرة منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية: بني فيه صفة احلج

 هـ. 1439الرايض: مدار القبس،  -بن حممد العمران.
 

 -هـ(؛ حتقيق يونس بَقيان. 529حممد بن أمحد القرطب )ت املنهاج يف بيان مناسك احلاج/ 
 هـ. 1439طنجة: دار احلديث الكتانية، 

 
املدينة املنورة:  -.24ط -خالد بن عبدهللا بن انصر آل غيالن.املنهاج يف يوميات احلاج/ 

 ص. 96هـ،  1437توزيع مؤسسة دار اآلل والصحب الوقفية، 
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الرايض: دار  -خالد بن حممد احلمود. /مىن وما يتعلق هبا من األحكام واملستجدات للحاج
 هـ(. 1429صنعاء،  –هـ )أصله رسالة ماجستري  1438الصميعي، 

 
الكويت: وزارة  -وحدة البحث العلمي بدار اإلفتاء. /ر يف أحكام احلج والعمرةامليسَّ 

 هـ. 1439األوقاف، 
 

املدينة املنورة: مكتبة  -شيمة سامل احلريب. /نبذة عن احلج: الركن اخلامس من أركان اإلسالم
 ص. 21هـ،  1435دار الزمان، 

 
 هـ. 1438العقيدة،  الرايض: دار -علي بن انصر الشلعان. /النوازل يف احلج

 
هـ(؛ حتقيق راشد بن  1315حممد بن هاشم السُّوريت )ت نيل املىن يف تقصري الصالة مبىن/ 

ص. )لقاء العشر األواخر  48هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -عامر الغفيلي.
 (.270ابملسجد احلرام؛ 

 
 :عبادات أخرى

 
الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -صاحل بن عبدالعزيز الغليقة. /أحكام السجود يف الفقه اإلسالمي

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 747هـ،  1437
 

 -حممد أمحد شحاتة حسني. /األحكام الفقهية لقراءة القرآن العظيم بني القراء والفقهاء
 ص. 228هـ،  1437اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، 

 
ايسر بن حممد  /مبراكز تعليم القرآن الكرمي: دراسة فقهية مقارنةاألحكام الفقهية املتعلقة 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 404هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود،  -سيادي.
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 -أيسر مهدي حممد.االختالفات الفقهية يف املساجد وسبل عالجها: دراسة فقهية مقارنة/ 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 416هـ،  1437دمشق؛ بريوت: مؤسسة الرسالة، 
 

إصالح حلن املؤذنني: فيه التنبيه على أكثر من مائة حلن قد يقع من بعض املؤذنني/ 
 هـ. 1439الكويت: وزارة األوقاف،  -عبدالسالم بن حممد الشويعر.

 
هـ،  1435اخلرَُب، السعودية: املؤلف،  -خليفة بن سعد اللحيدان. /تكرمي بيوت هللا ورعايتها

 ص. 22
 

عبدهللا بن سعد أاب حسني؛ اعتىن به وأعده للنشر فقه إمام املسجد يف التوقي من الفتنة/ 
 ص. 152هـ،  1437الرايض: املؤلف،  -.2ط -عبداجلبار بن عبدالعظيم آل ماجد.

 
حساين حممد فقه املساجد يف الشريعة اإلسالمية: دراسة جديدة يف ضوء مقاصد الشريعة/ 

 هـ. 1438سالم، القاهرة: دار ال -نوري.
 

عباد بن سرحان بن مسلم الشاطب )ت  /املسألة املسرتشدية مع ما انضمَّ إليها يف األذان
 هـ. 1439طنجة: دار احلديث الكتانية،  -هـ(؛ حتقيق يونس بقيان. 543

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -مرام بنت محد الدايل. /النوازل الفقهية املتعلقة ابألذكار واألدعية

 هـ )ماجستري(. 1439الشريعة كلية 
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 :اجلنائز
 

هـ(؛ حتقيق حممد  724عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار الشافعي )ت  /أحكام املوتى
 هـ؟ 1439القاهرة: دار ابن عفان،  -حسني الدمياطي.

 )الغسل، التكفني، الصالة، الدفن، التعزية، الزايرة(.
 

، مزيدة 2ط -عبدالرمحن بن سعد الشثري.التذكرة يف أحكام املقربة: العقدية والفقهية/ 
 ص. 736هـ،  1437الرايض: دار التوحيد،  -ومنقحة.

 
األمني احلاج  /التعزية: حكمها، وقتها، صيغتها، صفتها، اجللوس هلا، البدع املصاحبة هلا

 هـ. 1438إستانبول: دار األصول العلمية،  -حممد أمحد.
 

الظهران، السعودية: مؤسسة الدرر  -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية. /فقه اجلنائز
 ص. 335هـ،  1437السنية، 

 
مشهور بن حسن آل  /القول املبني يف منكرات اجلنائز واملآمت وُدور دفن املوتى والتأبني

 هـ. 1439الكويت: دار إيالف الدولية،  -سلمان.
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 املعامالت
 

 املعامالت )عام(
 

غزة:  -آال مصباح العبادسة. /أثر الزمن على أحكام املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 148هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
الرايض:  -رىب بنت عبدالعزيز العبداللطيف. /أثر العبادات يف املعامالت املالية: دراسة فقهية

 ورقة )ماجستري(. 434هـ،  1436جامعة اإلمام، 
 من كتاب الصوم، إىل كتاب اجلهاد.

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -إميان بنت عبدالعزيز بن طالب. /أثر فقه األسرة يف املعامالت املالية

 ورقة )ماجستري(. 489هـ،  1436

 
الدمام، السعودية: مكتبة  -أمحد للو.أسامة األحكام الفقهية يف العقود واملعامالت املالية/ 

 ج. 2هـ،  1437-1436املتنب، 
 : مع دراسة تطبيقية ألبرز املسائل املعاصرة.1جـ
 : مع دراسة تطبيقية ألبرز القواعد الفقهية املتعلقة هبا.2جـ
 

رمضان الطاهر علي أوجه االتفاق واالختالف بني ابن يونس واللخمي )قسم املعامالت(/ 
 ص )دكتوراه(. 338هـ،  1437نيا: جامعة املنيا، امل -مصباح.

 
قطر:  -حممد حممود اجلمال.تطبيقات العرف يف املعامالت املالية املعاصرة: دراسة مقارنة/ 

 هـ. 1438روااي للدراسات والبحوث؛ بريوت: دار ابن حزم، 
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 -هلويرين.وائل بن عبدهللا ا /تعثر الصكوك االستثمارية: دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء، 

 
الدمام:  -مهدي بن حممد الشهري. /التقدير احلكمي وتطبيقاته يف املعامالت املالية املعاصرة

 هـ )ماجستري(. 1438جامعة امللك فيصل، 
 

املعاصرة: اترخيه وصوره تقدمي الفتوى وتعبري الرؤى مقابل رسوم مادية عرب وسائل االتصال 
 1438اجلهراء، الكويت: دار الظاهرية،  -ايسني بن كرامة هللا خمدوم. /وحكمه: دراسة فقهية

 هـ؟.  
 

أمحد  /الفروق الفقهية عند احلنفية يف اإلجارة والشركات واملضاربة والشفعة: مجًعا ودراسة
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -بن حيىي الفيفي.

 
 -إبراهيم بن غنيم احليص. /الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: التمويل ابملداينة

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 510هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم، 

 
 -صالح بن حيدر أمحد. /الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: اخلدمات املصرفية

 ورقة )ماجستري(. 454هـ،  1437ة، السعودية: جامعة القصيم، بريد
 

حممد بن عبدهللا  /الفروق الفقهية يف املعامالت املالية املعاصرة: عقود املشتقات املالية
ورقة )حبث مكمل  501هـ،  1436بريدة، السعودية: جامعة القصيم،  -الصقيهي.

 للماجستري(.
 

 -عبدالرحيم بن مطر الصاعدي.لية املعاصرة )النقود(/ الفروق الفقهية يف املعامالت املا
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 464هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم، 
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املدينة املنورة:  -أمحد بن راشد الرحيلي. /الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت: مجًعا ودراسة

 ورقة )دكتوراه(. 1030هـ،  1436اجلامعة اإلسالمية، 
 

غزة: اجلامعة  -حسني انصر زقوت. /فقه اإلمام أيب جعفر اهلندواين رمحه هللا يف املعامالت
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 94هـ،  1438اإلسالمية، 

 
غزة:  -عيد عودة املهموم. /يف املعامالت]البخاري احلنفي[  فقه اإلمام حممد بن الفضل

 مكمل للماجستري(. ورقة )حبث 225هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 
 

الرايض: دار الصميعي،  -.4ط -سعد بن تركي اخلثالن.فقه املعامالت املالية املعاصرة/ 
 ص. 255هـ،  1437

 
حممد عزي  /املسائل املختلف فيها بني املالكية والشافعية يف ابب املعامالت: مجًعا ودراسة

 دكتوراه(.هـ ) 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احلطامي.
 

 /مسائل املعامالت اليت تعارضت يف الداللة على حكمها أحاديث اثبتة: مجًعا ودراسة
ورقة  577هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -هديل بنت عبدالرمحن آل سليمان.

 )ماجستري(.

 
القاهرة: املركز القومي  -عبدالعزيز بن حممد الصغري.املعامالت يف الشريعة اإلسالمية/ 

 ص. 339هـ،  1437لإلصدارات القانونية، 
 

أمحد املعامالت املالية يف اإلسالم: دراسة يف الواقع واألخالق والضوابط واآلداب/ 
 هـ. 1439القاهرة: دار اليسر،  -عبداجمليد مكي.
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إبراهيم  /املعامالت املالية مع غري املسلمني: أحكامها وضوابطها: دراسة فقهية مقارنة

 ورقة )دكتوراه(. 838هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -كوين.عبدالرزاق  
 

 -حممد بن مقبل املقبل.مقاصد الشريعة عند اإلمام أمحد وأثرها يف املعامالت املالية/ 
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1439الرايض: مصرف الراجحي: دار كنوز إشبيليا، 

 
أبو ظب: املوطأ  -عبدهللا ابن الشيخ احملفوظ بن بيَّه.مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات/ 

 هـ. 1438للنشر، 
 

 جـ. 2هـ،  1436الرايض: مكتبة الرشد،  -منذر عبدالكرمي القضاة.نظام املعامالت املدنية/ 
 : مصادر االلتزام اإلرادية: نظرية العقد وفق أحكام الفقه اإلسالمي.1جـ
 : مصادر االلتزام غري اإلرادية وفق أحكام الفقه اإلسالمي.2ـج
 

 :متفرقات يف املعامالت
 

املدينة املنورة: اجلامعة  -أسامة بن عيد احلجيلي.اآلاثر االقتصادية إلصالح أموال اليتامى/ 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 146هـ،  1436اإلسالمية، 

 
سلطان بن انعم  /السعودي والفقه اإلسالمي: دراسة مقارنةآاثر الرهن العقاري يف النظام 

 ورقة( )حبث مكمل للدكتوراه(. 800مج ) 2هـ،  1437أهبا: جامعة امللك خالد،  -العمري.
 

مجال عبدالوهاب أثر القبض يف عقود التوثيقات: دراسة فقهية مقارنة )عقد الرهن(/ 
 ص. 199هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -اهللفي.
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 -عصام عبدالعزيز الدفراوي. /ثر الوفاة على عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدينأ
 ص )أصله رسالة جامعية(. 688هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
إجارة األعيان وتطبيقاهتا املعاصرة: اإلجارة املنتهية ابلتمليك وصكوك اإلجارة: دراسة 

هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -علي حميي الدين القره داغي.فقهية مقارنة/ 
 ص. 477

 
د. م:  -علي حسني اجليالين حسني.أجر العامل يف الفقه اإلسالمي والقانون السوداين/ 

 ص. 235هـ،  1437العاملية للنشر، الدار 
 

أحكام اجلعالة )الوعد جبائزة املوجه للجمهور( يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: 
هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، كلية احلقوق،  -صربي مجعة عبدهللا. /دراسة مقارنة

 )دكتوراه(.

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -احلسون.فهد بن علي  /أحكام الرهن العقاري: دراسة مقارنة

 ورقة )دكتوراه(. 596هـ،  1436
 

الرايض: دار كنوز  -خالد بن انصر احلجاج. /أحكام عقد التصميم يف الفقه اإلسالمي
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 197هـ،  1437إشبيليا، 

 
الواردة األحكام الفقهية ملستجدات املصادر املنشئة مللكية األراضي والتصرفات 

 ورقة )دكتوراه(. 565هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -محد بن عثمان اجلميل. /عليها...
 
الدقهلية: جامعة  -إمساعيل العريب. /متياز العالمات التجاريةألحكام الفقهية املتعلقة ابا

 هـ )دكتوراه(. 1439األزهر، كلية الشريعة والقانون، 
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الناره  /احلنبلي يف عقود املعاوضات املالية: دراسة فقهية مقارنةاختيارات احلافظ ابن رجب 

ورقة )حبث مكمل  213هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود،  -بنت حممد العتيب.
 للماجستري(.

 
عبد امللك بن  /دراسة فقهية قانونية تطبيقية :أصول املخالفات الشرعية يف األسواق املالية

 هـ. 1439مركز مناء للبحوث والدراسات، الرايض:  -.حممد اجلاسر
 

الرايض: املعهد العايل  -فواز بن عبدالعزيز السليم. /إعادة التأمني: دراسة فقهية تطبيقية
 هـ )دكتوراه(. 1438للقضاء، 

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -مسفر بن حممد القحطاين.أقسام املال واألحكام املرتتبة عليها/ 

 )ماجستري(.ورقة  583هـ،  1437
 

املدينة  -داود تياو. /األقوال اليت حكم عليها ابلشذوذ عند املالكية يف البيوع: مجعاً ودراسة
 هـ )رسالة علمية(. 1439املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
حممد إبراهيم سعد  /بيع الدَّين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة

 ص. 151هـ،  1437مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية:  -النادي.
 

هـ(؛ وردُّ العالمة  1323بيع الثُـّْنيا من خالل فتوى العالمة حممد العريب األدوزي )ت 
أكادير، املغرب: اجمللس  -حتقيق عبال بن احلسن املـُدن. /هـ( 1316احلسن التاموديزيت )ت 

 هـ. 1439العلمي احمللي، 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





90 
 

تونس:  -إلياس دردور. /حجيته، شروطه، ضوابطه، وتطبيقاته املعاصرةبيع املراحبة: حقيقته، 
 ص. 130هـ،  1436مكتبة تونس، 

 
 1434الرايض: املؤلف،  -عبدهللا بن عبدالعزيز العجالن. /التأمني التعاوين: دراسة أتصيلية

 ص. 168هـ، 
 

الرايض: دار ابن اجلوزي،  -عبدهللا بن صاحل الفوزان. /التحفة املرضية يف أحكام اهلبة واهلدية
 هـ. 1438

 
رشيد بن  /حتليل اخلالف الفقهي: الفائدة البنكية يف االجتهاد الفقهي املعاصر منوذًجا

 هـ. 1437بريوت: مركز مناء،  -احلسني يعقويب.
 

نذير عدانن  /دراسة فقهية مقارنة: التدابري الشرعية للديون املتعثرة يف املصارف اإلسالمية
 هـ. 1439عمَّان: دار النفائس،  -الصاحلي.

 
هـ(؛  889حممد بن أمحد بن عيسى بن فندار عظوم )ت بعد  /تذكرة الغافل وتعليم اجلاهل

الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت:  -حتقيق أيب الفضل أمحد بن علي الدمياطي.
 ص. 728هـ،  1437دار ابن حزم، 

ويبدو أنه يف الشؤون البلدية، على شاكلة كتب احليطان، يف البناء كتاب يف الفقه املالكي، 
واهلدم والشوارع واملساحة )الفناء( والتملك، والتقاضي يف ذلك، وهو يف هدم دكانة وما ترتب 

 عليه، ولذلك اشتهر بكتاب الدكانة!
 

املنوفية:  -هاشم حممد الشريف. /التشريع األخالقي لعقود املعامالت يف الفقه اإلسالمي
 هـ )ماجستري(. 1436جامعة املنوفية، 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





91 
 

 /التصرفات العارضة على عقود التمويل واخلدمات املصرفية: دراسة فقهية مقارنة
ورقة  512هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -عبدالوهاب بن عبداللطيف الصاحل.

 )دكتوراه(.
 

الرايض: املعهد العايل  -ز السديري.أمحد عبدالعزي /تصرفات املفلس خالل فرتة الريبة
 هـ )دكتوراه(. 1438للقضاء، 

 
عميان: دار الفتح،  -اثمر عواد علي. /التضمني املايل لتصرفات الصغار يف الفقه اإلسالمي

 هـ. 1438
 

أسامة التعويض عن أضرار احلبس االحتياطي واالعتقال بني الفقه اإلسالمي والقانون/ 
 ص. 189هـ،  1436اإلسكندرية: منشأة املعارف،  -السيد عبدالسميع.

 
القاهرة: دار الكلمة،  -عبدالسالم ميصور.التعويض عن التأخري واملطل يف الفقه املالكي/ 

 ص )أصله رسالة علمية(. 440هـ،  1437
 

أسامة السيد التعويض عن املساس بشرف اإلنسان واعتباره بني الفقه اإلسالمي والقانون/ 
 ص. 139هـ،  1436اإلسكندرية: منشأة املعارف،  -عبدالسميع.

 
عبدهللا بن سعد بن  /اجلهالة يف العوض واملعوض يف عقود املنافع: دراسة أتصيلية تطبيقية

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 267هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -غنيم.
 

هـ(؛  852العسقالين )ت  أمحد بن علي بن حجراجلواب اجلليل عن حكم بلد اخلليل/ 
 ص. 64هـ،  1437عميان: دار النور املبني،  -حتقيق رامي بن حممد سلهب.
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وهو عما أقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متيًما الداري رضي هللا عنه ضيعات يف فلسطني، 
 وأسئلة شرعية عن حكم هذا اإلقطاع فيما بعد..

 
حق املسروق منه يف التعويض من السرقة بني اجلاين واجلهات املختصة: دراسة أتصيلية 

هـ،  1437الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  -سعود بن سعيد الزنبحي.مقارنة/ 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 116

 
خالد املعاصر/  حكم بيع األصول اململوكة للدولة يف ضوء الفقه اإلسالمي واالقتصادي

 ص. 101هـ،  1437اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،  -أمحد سليمان شبكة.
 

احِلَكم الربوية: دراسة نقدية ألهم ما قيل يف حكمة حترمي الراب واتريخ هذه األقوال وأدلتها 
 هـ. 1438الرايض: بنك البالد،  -منصور بن عبدالرمحن الغامدي. /وآاثرها ونقدها

 
مسائل االختالف بني أيب حنيفة وابن أيب ليلى يف املعاوضات املالية: دراسة فقهية دراسة 
ورقة  196هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -بندر بن أمحد العمار. /مقارنة

 )ماجستري(.
 

دور القروض احلسنة يف معاجلة الفقر: دراسة حتليلية عن مشروع "َجىَن" لدعم األسر 
املدينة املنورة: اجلامعة  -معاذ بن عبداملؤمن النشيوايت. /هـ 1436 – 1430املنتجة 

 هـ )ماجستري(. 1439اإلسالمية، 
 

عدانن حممد الراب واملخرج منه يف ضوء عّلة حترميه وواقع النظام االقتصادي املعاصر/ 
 ص. 406هـ،  1437جدة: دار املنهاج،  -فقيه.
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الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية،  -.2ط -مساعد بن عبدهللا احلقيل.ربح من ال ُيضَمن/ 
 ص )أصله دكتوراه(. 470هـ،  1439

 
الرايض: دار عامل الكتب،  -حممد بن راشد اهلزاين. /رسالة يف األجل القضائي واإلعسار

 ص. 46 هـ، 1436
 

الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -سعد بن تركي اخلثالن. /الزمن يف الديون وأحكامه الفقهية
 ص. 111هـ،  1438

 
 /الشفعة كسبب من أسباب كسب امللكية: دراسة مقارنة بني الفقه املالكي والقانون املدين

 هـ )ماجستري(. 1437اجلزائر: جامعة وهران،  -أمساء البد.
 

الرايض: جامعة  -عبداحلكيم بن مزروع املزروع. /املعاوضات املالية: دراسة فقهيةالصورية يف 
 ورقة )ماجستري(. 822هـ،  1437اإلمام، 

 
حائل: جامعة حائل،  -جواهر بنت علي الرشيدي. /ضوابط اإلسراف وتطبيقاته الفقهية

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 90هـ،  1436

 
 -إعداد عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن طالب. /دراسة فقهية عقد تطوير الربامج احلاسوبية:
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 198هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود، 

 
حممد  /عقد الرهن العقاري املسجل يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي والقانون املقارن

ص )أصله رسالة  881هـ،  1436 اجليزة: مركز الدراسات العربية للنشر، -بن عواد األمحدي.
 دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة(.
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سليمان بن علي  /عقود تشغيل الفنادق بني الشريعة والنظام: دراسة أتصيلية مقارنة
 ورقة )دكتوراه(. 535هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احمليسن.

 
الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -فهد بن صاحل الباحوث. /تطبيقيةعقود التوزيع: دراسة فقهية 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 622هـ،  1437
 

 -محيد لطرش بن عبدالسالم. /عقود الضمان يف املعامالت املالية يف املذهب املالكي
 ص )أصله رسالة علمية من املغرب(. 402هـ،  1436القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

 
الرايض: اجلمعية  -خالد بن عبدالعزيز آل سليمان.العلل األساسية للمعامالت املالية احملرمة/ 

 ص. 220هـ،  1437الفقهية السعودية: دار كنوز إشبيليا، 
 

 -نزيه محاد. /عيون املستجدات الفقهية يف صناعة املصرفية اإلسالمية: قراءة جديدة
 هـ. 1439دمشق: دار القلم، 

 
أجاب عنها راشد بن عيسى بن مخيس املالكي البحريين  /اشرتاط القبض يف اهلبةفتوى حول 

هـ(؛ حتقيق حسن  1273هـ(، عبداللطيف بن عبداحملسن الصحاف )ت  13)ت هناية ق 
ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد  51هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -احلسيين.
 (.274احلرام؛ 

 
أتليف حممد بن حممد اجلواِب عن حادثِة السؤال ونفي العقوبِة ابملال/  فصُل األقوال يف

تونس: الدار  -هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.1346كمال الدين األمخيمي )ت 
 ص. 168هـ،  1438املالكية، 
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فقه البيوع واملؤسسات املالية: بيوع الذرائع الربوية، البيوع اليت فيها مندوحة عن الراب، 
 316هـ،  1437القاهرة: دار السالم،  -عبدالوهاب عبدالسالم طويلة.املصارف وأعماهلا/ 

 ص.
 

القاهرة: دار السالم،  -عبدالوهاب عبدالسالم طويلة.فقه الراب والصرف والقروض والنقود/ 
 ص. 246هـ،  1437

 
بريدة: جامعة  -مرضي بن مشوح العنزي.فقه اهلندسة املالية: دراسة أتصيلية تطبيقية/ 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 416ه،  1436القصيم، 
 

الرايض:  -عاصم بن منصور آل حسني. /القبض احلكمي يف األموال: دراسة فقهية تطبيقية
 هـ. 1437إشبيليا، اجلمعية الفقهية السعودية: دار كنوز 

 
الرايض: دار كنوز  -علي بن إبراهيم القصري. /الكسب: حقيقته، حكمه، ضوابطه، مقاصده

 ص. 88هـ،  1437إشبيليا، 
 

 -إعداد حممد بن جزاء احلريب.الكفاية يف األرزاق واإلنفاق: ضوابطها وتطبيقاهتا املعاصرة/ 
 )حبث مكمل للماجستري(. ورقة 469هـ،  1437بريدة، السعودية: جامعة القصيم، 

 
عبدالرمحن بن  /املال املتعلق حباجات اإلنسان األصيلة وأثره على األحكام الشرعية

 مج )دكتوراه(. 3هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -. -عبدالعزيز آل فوزان.
 

لي تصنيف القاضي فضيل بن ع /جمموعة الضماانت الواقعة يف العقود واألنفس واجلراحات
 هـ(. 991اجلمايل احلنفي )ت 

 هـ... 1436حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء يف الرايض، 
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غزة: اجلامعة  -بسام حممد زينو. /املسؤولية عن األضرار يف أماكن الرتفيه يف الفقه اإلسالمي

 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1437اإلسالمية، 
 

 -آية إمساعيل أبو شقرة. /معيار اجلودة يف عقدي السَلم واالستصناع يف الفقه اإلسالمي
 ورقة )رسالة جامعية(. 152هـ،  1436غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
 -إبراهيم بن عبدهللا النخيالن. /املنتجات واألدوات املالية يف أبواب العبادات وشروط البيع

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، 
 

 -فهد بن حممد التوجيري. /املنتجات واألدوات املالية يف أبواب العتق إىل األميان والدعاوى
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة، 

 
داري يف فلسطني: دراسة مقارنة ابلشريعة ثرها على العقد اإلأنظرية الظروف الطارئة و 

 ورقة )ماجستري(.  216هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد يوسف حبر.اإلسالمية/ 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن محود  1069حسن بن عمار الشرنباليل )ت نفيس املتجر بشراء الدرر/ 
 املخلفي.

هـ(  1437ذو القعدة  –( من )جملة اجلمعية الفقهية السعودية( )شوال 35نشر يف العدد )
 .316 – 265ص 

 وموضوعه: بيان صحة البيع الذي مسي فيه جنس املبيع ومل يذكر قدره ووصفه.

 
 -يوسف بن حشر الثقيل. /النوازل يف ابب الوكالة وتطبيقاهتا يف احملاكم: دراسة فقهية مقارنة

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 211هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء، 
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اإلسكندرية: دار الكتب  -شاكر حامد جبل. /املعامالت اإلسالميةاهلدية وأثرها يف 
 ص. 112هـ،  1437والدراسات اإلسالمية، 

 
املدينة املنورة: اجلامعة  -عبدهللا جنم الدين. /الوكالة أبجر وتطبيقاهتا املعاصرة: مجًعا ودراسة

 هـ )دكتوراه(. 1438اإلسالمية، 
 

عوض بن خامت  /دراسة مقارنة على تطبيقات قضائية الوكالة غري القابلة للعزل يف الفقه:
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -العتيب.

 
 -أمحد بن حممد الشثري. /الوكالة يف املصارف اإلسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة: دراسة فقهية

 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1439الرايض: دار كنوز إشبيليا، 
 

 :الوقف
 

القاهرة:  -مسري صبحي.أحكام الوقف يف ضوء الشريعة اإلسالمية وفًقا للقانون السعودي/ 
 ص. 234هـ،  1436املركز القومي لإلصدارات القانونية، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  261أليب بكر أمحد بن عمرو اخلصاف )ت  /أحكام الوقف والصدقات

 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1438دمشق: مؤسسة الرسالة،  -صبح عقلة البداح.
 

هـ(؛  922برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي )ت  /اإلسعاف يف أحكام األوقاف
 ص. 263هـ،  1436عميان: دار الفاروق،  -دراسة وحتقيق صالح حممد أبو احلاج.

 
الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -سعد تركي اخلثالن. /األصول الشرعية إلثبات األوقاف

 هـ؟ 1438
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الرايض: مؤسسة ساعي  -سهيل بن سليمان الشايع. /األوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية

 هـ. 1439لتطوير األوقاف، 
 

الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد بن علي الغامن. /األوقاف املوحدة: دراسة فقهية تطبيقية
 ورقة )ماجستري(. 306هـ،  1436

 
]القاهرة[: دار البشري للثقافة  -إبراهيم البيومي غامن. /جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي

 ص. 416هـ،  1437والعلوم، 
 

هـ(؛ حتقيق علي  879زين الدين قاسم بن قطلوبغا )ت  /حترير األقوال يف مسألة االستبدال
 ص. 106هـ،  1437الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -بن إبراهيم القصري.

 )استبدال األوقاف(.
 

 -أبو الوفا حممد عبداحلي أمحد. /يزة بني الوقف والزكاة: أتصياًل وتطبيًقاالضوابط املم
 ص. 743هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 
 1306حممد قدري ابشا )ت  /قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف

 1436ريوت: مؤسسة الراين، مكة املكرمة: املكتبة املكية؛ ب -هـ(؛ بعناية عبدهللا نذير مزي.
 ص. 327هـ، 

 يليه ابلتحقيق السابق: 
 ص. 226هـ(،  1354حممد زيد اإلبياين )ت  /مباحث الوقف

 ص. 72هـ(،  1364أمحد إبراهيم ]احلسيين[ )ت  /خمتصر يف الوقف وأحكامه
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هـ(؛ حتقيق حممد وائل  1305حممود بن حممد نسيب احلمزاوي )ت قواعد األوقاف/ 
 هـ. 1438الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -.احلنبلي

 
 5هـ،  1439الرايض: مؤسسة األمرية العنود،  -.جمموعة األمرية العنود لدراسات األوقاف

 مج.
 يتضمن مخسة كتب، هي:

 الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته/ منذر قف. -1

 حبوث يف أصول الوقف واستثماره/ عبدهللا بن موسى العمار. -2

 والنظارة املؤسسية على الوقف/ حممد بن سعد احلنني. الوالية -3

 أموال الوقف ومصرفه/ عبدالرمحن بن إبراهيم العثمان. -4

 حوكمة األوقاف/ عبداحملسن بن حممد احملرج. -5
 

الرايض: مؤسسة  -عبدهللا بن عوض العلياين. /مسؤولية انظر الوقف: دراسة أتصيلية مقارنة
 هـ. 1439ساعي لتطوير األوقاف، 

 
اجلزائر: جامعة وهران،  -احممد بوزاين. /قاصد تشريع نظام الوقف ودوره يف التنمية الوطنيةم

 هـ )دكتوراه(. 1437

 
الرايض: دار الصميعي،  -سلطان بن انصر الناصر.نوازل الوقف: دراسة فقهية أتصيلية/ 

 هـ 1438
 

الكويت: آفاق للنشر،  -نورة سعد البلم. /املؤقت: مفهومه، نطاقه، ومستجداتهالوقف 
 هـ. 1439
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حممد الطاهر بن عاشور؛ حتقيق عبدالقادر حممد املهدي أبو الوقف وآاثره يف اإلسالم/ 
 ص. 80هـ،  1437القاهرة: دار املقاصد،  -سنيج.

 
أنوار حممود أبو  /والية الدولة ورقابتها على املؤسسات الوقفية: دراسة فقهية معاصرة

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 126هـ،  1435غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -ع.ضبا 

 
 :الوصااي

 
عبدالعزيز بن حممد وفًقا للقانون السعودي/  أحكام الوصية يف ضوء الشريعة اإلسالمية

 ص. 353هـ،  1436القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،  -الصغري.
 

عبداللطيف  /الفرعية يف الوصية وما يتعلق هبا: دراسة مقارنةالفروق الفقهية بني املسائل 
 ورقة )دكتوراه(. 566هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن سعيد املخلفي.

 
بريوت: منشورات  -وسام عادل العبودي. /الوصية الواجبة: دراسة مقارنة يف الفقه والقانون

 ص. 192هـ،  1437احللب احلقوقية، 
 

 ص. 128هـ،  1435الرايض: دار الزهراء،  -آمال زيدان. /الوصية الواجبة وعيوب التطبيق
 

 :الفرائض )املواريث والرتكات(
 

آايت املواريث: دراسة فقهية مقارنة من خالل تفسري سورة النساء يف "اجلامع ألحكام 
ابن القيم؛ القاهرة:  الرايض: دار -إعداد أمحد السيد أمحد حطيبة. /القرآن" لإلمام القرطيب

 ص(. 1072مج ) 2هـ،  1437دار ابن عفان، 
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هـ(؛  1363وضعها رشيد حممد مشيس )ت  /األجوبة اجللية على سؤاالت يف منت الرحبية
 هـ. 1438القاهرة: دار اليسر،  -حتقيق أمحد فؤاد مشيس.

 
اإلسالمي والقانون الباعث احلثيث يف علم الفرائض واملواريث: دراسة مقارنة بني الفقه 

 ص. 499هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -فرج حممد حممد سامل. /الوضعي
 

إعداد وتنفيذ عثمان عبده تبسيط مقدمة علم الفرائض بطريقة التفريع والدوائر أليب وائل/ 
 ص. 33هـ،  1437الرايض: د. ن،  -كاملي.

 
جدة: دار حافظ،  -.4عبدالرمحن بن انفع السَُّلمي. ط تسهيل القضااي يف املواريث والوصااي/

 ص. 345هـ،  1436
 

القاهرة: دار العلم  -مجع وترتيب علي حممد شوقي. /تكرمي املرأة يف التوريث اإلسالمي
 ص. 128هـ،  1438واملعرفة، 

 
القاهرة:  -عبدالعزيز بن حممد الصغري.حقوق الدائنني يف الرتكة يف ضوء الشريعة اإلسالمية/ 

 ص. 400هـ،  1437املركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 

 159هـ،  1437عميان: دار املأمون،  -يوسف بن طالب الرفاعي.السهل يف املواريث/ 
 ص.

 
شرح إبراهيم بن أمحد الشعاع العارض شرح النور الفائض للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي/ 

 ـ.ه 1439الرايض: دار الصميعي،  -الظفراين.
 )النور الفائض من مشس الوحي يف علم الفرائض(.
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العدالة املغيَّبة: مآخذ على قوانني املواريث والوصااي واألوقاف يف بعض البالد العربية مع 
هـ،  1438الطائف: دار الطرفني،  -عبدالعزيز بن حممد الزيد. /مناقشة لفكرة دعاة التقريب

 ص. 640
 

 -"/ حتقيق وتعليق سعد بن عبدالسالم النزيلي.لفرائضالفائض بتحقيق "الرائد يف علم ا
 هـ. 1439دار األوراق الثقافية، جدة: 

 هـ(. 1433األصل ملؤلفه حممد العيد اخلطراوي )ت 
 

شرح أنس بن عادل  /الفتوحات الرابنية لشرح الدرة املضية يف علم القواعد الفرضية للبعلي
 هـ. 1439ويت: ركائز للنشر، الك -اليتامى، عبدالعزيز بن عدانن العيدان.

 
 هـ. 1438عميان: دار الفتح،  -عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي. /فقه املواريث املقارن
 الوصية الواجبة واملندوبة والوصي: دراسة فقهية مقارنة.يليه للمؤلف نفسه: 

 
 1436املؤلف، املدينة املنورة:  -فايز بن أمحد الغامدي. /الفوائد يف تسهيل مسائل الفرائض

 ص. 44هـ، 
 

إعداد قسم اإلعداد الفين إبدارة املخطوطات  /قائمة ببليوجرافية موضوعية عن الفرائض
هـ،  1433الكويت: الوزارة،  -واملكتبات اإلسالمية يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 ص. 79
 

 -عبداحملسن السعوي. إبراهيم بن /قسمة اإلنسان: ما له يف حياته على ورثته: دراسة فقهية
 هـ )ماجستري(. 1439بريدة: جامعة القصيم، 
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]الرايض[: توزيع دار زدين،  -نظمها وشرحها جربان بن سلمان سحياري.منظومة الفرائض/ 
 ص. 130هـ،  1435

 
طرابلس الغرب: دار  -هـ(. 1417عبدهللا علي إمجال )ت  /منظومة املواريث مع شرحها

 هـ؟ 1438املختار، 
 

بريوت:  -إهلام عبدهللا ابجنيد. /املوازانت املالية والتشريعية ملرياث الذكر واألنثى يف اإلسالم
 هـ. 1438مركز مناء للبحوث والدراسات، 

 
اإلسكندرية: املكتب اجلامعي  -سعد عبدالوهاب احليايل.موانع املرياث: دراسة مقارنة/ 

 ص. 202هـ،  1437احلديث، 
 

الدمام، السعودية: مكتبة  -مرمي بنت راشد التميمي.امليسَّرات يف علم الفرائض والرتكات/ 
 ص. 167هـ،  1436املتنب، 

 
 :األميان والكفارات

 
)ت  أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب املعافريالرسالة احلاكمة يف مسألة األميان الالزمة/ 

هـ،  1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبراهيم أمحد الوايف. 543
 ص. 105

 ص. 120هـ،  1436طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -وبعناية يونس بقيان.
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 فقه األسرة )األحوال الشخصية( 
 

 فقه األسرة )عام(
 

والفقه اإلسالمي: دراسة يف مسائل اجلنسية واملرياث آاثر الزواج يف القانون الدويل اخلاص 
 787هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -حيىي أمحد زكراي الشامي. /والنفقة

 ص.
 

غزة:  -ختام سالمة أبو عمرة. /أثر العرف على مستجدات أحكام املرأة يف الفقه اإلسالمي
 )حبث مكمل للماجستري(.ورقة  174هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
القاهرة: دار  -سناء حسن هدلة.أحكام التأديب يف األسرة والتعليم: دراسة فقهية مقارنة/ 

 ص. 302هـ،  1436السالم، 
 

فهد بن  /اختيارات ابن رشد الفقهية يف النكاح والطالق وما يتعلق هبما: مجًعا ودراسة
 (.دكتوراه) ص 718هـ،  1436ة اإلسالمية، املدينة املنورة: اجلامع -. -عبدالعزيز اخلضري.

 
القاهرة: رابطة العامل اإلسالمي،  -أمحد مبارك سامل.األسرة يف اإلسالم: حقوق وواجبات/ 

 (.264ص )دعوة احلق؛  224هـ،  1436
 

 ص. 83هبة حلمي اجلابري،  /إطاللة فقهية على أحاديث األربعني النسائية
 هـ. 12/5/1439بتاريخ  نشر يف شبكة األلوكة

 األصل ملؤلفه حممد بن شاكر شريف.
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





105 
 

الرايض: جامعة  -أريج بنت مساعد الكليب. /بدائل املنهيات وتطبيقاهتا يف فقه األسرة
 ورقة )ماجستري(. 579هـ،  1437اإلمام، 

 
يونس التعليل املقاصدي وأثره يف الرتجيحات الفقهية املعاصرة: قضااي من فقه األسرة/ 

 هـ )ماجستري(. 1439املغرب: جامعة ابن زهر،  -بواي.
 

 -فيصل محد اهلامشي. /الضوابط الشرعية يف األحوال الشخصية يف الدول غري الشرعية
 ص )دكتوراه(. 214هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا، 

 
 القنيطرة، املغرب: الرابطة -إعداد حممد العلمي.قواعد فقه األسرة يف املذهب املالكي/ 

 ص. 430هـ،  1436احملمدية للعلماء، 
 

حبوث الدورة التكوينية اليت نظمها مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي التابع للرابطة 
احملمدية للعلماء، بشراكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة، ومركز الدراسات والبحوث 

هـ، مبقر  1434مجادى اآلخرة  2 – 1بت اإلنسانية واالجتماعية بوجدة، يومي اجلمعة والس
 مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة.

 

بريوت: دار ابن حزم،  -عبدالقادر داودي.مقاصد نظام األسرة يف التشريع اإلسالمي/ 
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة وهران ابجلزائر(. 528هـ،  1436

 
 :اخلطبة والصداق

 
إبراهيم بن صاحل  /الفقهية املتعلقة ابخلطابة الزوجية: أحكام اخلطيبني واخلطّاابتاألحكام 

 هـ. 1439الرايض: دار ابن اجلوزي،  -التَنم.
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املدينة املنورة:  -مها بنت علي احمليسن. /أحكام املهر قبل الدخول: دراسة فقهية مقارنة
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 226هـ،  1436جامعة طيبة، 

 
 :الزواج 

 
إستانبول: دار األصول العلمية،  -األمني احلاج حممد أمحد. /إحتاف العروسني حبق الزوجني

 هـ. 1439
 

عبدالرمحن محود  /أثر العيوب األخالقية على فسخ النكاح وتطبيقاهتا القضائية املعاصرة
 هـ )ماجستري(. 1438بريدة: جامعة القصيم،  -جابر.

 
احملرمة يف ضوء القرآن الكرمي: املغريِّ جنسه منوذًجا: قضااي طبية وشرعية معاصرة/  األنكحة

ص )أصله رسالة  292هـ،  1435اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -علي اثبت عمران.
 علمية(.

 
زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق: كتاب النكاح/ 

 1437اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،  -؛ دراسة وحتقيق أركان عبيد مهدي.هـ( 970
 ص )أصله رسالة علمية(. 302هـ، 

 
 ص. 74ندا أبو أمحد، تعدد الزوجات بني املعارضة والتأييد/ 

 هـ. 11/2/1439كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

موفق الدين أبو منصور عبدهللا بن حممد بن الوليد  /احلرز واملنعة يف بيان أمر املهدي واملتعة
أهبا: جامعة امللك  -هـ(؛ دراسة وحتقيق عوض بن سامل القحطاين. 643البغدادي احلنبلي )ت 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 204هـ،  1437خالد، 
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دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال  :حق املطاوعة يف عقد الزواج

هـ  1439السليمانية: جامعة السليمانية،  -.روزان صاحل نوري /الشخصية العراقي
 )ماجستري(.

 
القاهرة: رؤية للنشر،  -حممد بن األزرق األجنري. /زواج املتعة: قراءة جديدة يف الفكر السين

 ص. 527هـ،  1437
 

إبراهيم سعد الزواج املستحدث وموقف الفقه اإلسالمي منه: دراسة مقارنة/ حممد 
 ص. 158هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -النادي.

زواج املسيار، الزواج بنية الطالق، الزواج املؤقت ابإلجناب، زواج األصدقاء )الفرند(، الزواج 
العريف، الزواج املستحدث املتفق على بطالنه )املدين، املصلحة، الدم، الطوابع، املصحف، 

 سيت، الورد(.الوشم، الكا
 هـ. 1431وقد سبق صدور الكتاب عام 

 
قاعدة "مقاطع احلقوق عند الشروط" يف النكاح، وتطبيقاهتا يف حماكم األحوال الشخصية 

املدينة  -اندية بنت عبدهللا القرين. /ابململكة العربية السعودية: دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية
 )حبث مكمل للماجستري(.ورقة  282هـ،  1437املنورة: جامعة طيبة، 

 
 -.جوهرة بنت أمحد السعيد /نوازل عقد النكاح املتعلقة ابلزوجني: دراسة فقهية مقارنة

   هـ )ماجستري(. 1438الدمام: جامعة امللك فيصل، 
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  :الطالق
 

 -عبدامللك عبدالرمحن السعدي. /اآلاثر املرتتبة على احنالل الزوجية ومنها النسب واحلضانة
 هـ. 1438الفتح، عميان: دار 

 
املنصورة:  -عبدالناصر محدان بيومي إبراهيم.أثر االستدالل ابملقاصد اجلزئية يف فرق النكاح/ 

ص( )أصله رسالة علمية من كلية دار العلوم جبامعة  1287مج ) 2هـ،  1436دار الكلمة، 
 القاهرة(.

 
لطالق: دراسة فقهية اختيارات احلافظ عبدالرزاق الصنعاين من كتاب "املصنف" يف كتاب ا

ورقة  155هـ،  1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -آمنة بنت علي الشهراين. /مقارنة
 )ماجستري(.

 من ابب: الرجل يطلق املرأة مث يراجعها، إىل ابب: املريض يطلق البكر.
 

 624علي بن أمحد ابمروان )ت  /حترير األيدي والعقود الالزمة واجلائزة وأدوات الطالق
 هـ؟ 1439عميان: أروقة للدراسات والنشر،  -هـ(؛ حتقيق حممد أبو بكر ابذيب.

 
التعسف يف استعمال حق الطالق واآلاثر املرتتبة عليه يف الشريعة اإلسالمية وموقف 

 هـ )دكتوراه(. 1436املنصورة: جامعة القاهرة،  -ميسون علي حممد. /القانون اللييب
 

كالم ابن رجب احلنبلي على كالم صاحب "احملمدية" يف   جزء يف تعليق الطالق ابلوالدة:
أتليف زين الدين عبدالرمحن بن أمحد قوله: "فإن قال: أنت طالق طلقة إن وَلدِت ذكًرا"/ 

جدة: دار األوراق  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 759بن رجب احلنبلي )ت 
 هـ. 1438الثقافية، 
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غلي ومعه مالحق تطبع ألول مرة جلمال 
ُ
الدين املرداوي ولعالء الدين العسقالين والبن امل

 احلَموي.

 -: اعتىن به عمر بن أمحد األمحد آل عباس.جزء يف مسألة تعليق الطالق ابلوالدة وبعنوان:
 ص. 150هـ،  1437الرايض: دار التوحيد، 

 يف قول صاحب )احملرر(: فإن قال: أنت طالق طلقة إن َولدتِّ ذكرًا...
 

  -مجال عبدالوهاب عبدالغفار اهللفي. /لشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنةاخللع يف ا
 ص. 294هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 
مجال اإلسالم علي بن املسلَّم السَُّلمي، املعروف اببن الشهرزوري  /رسالة يف تعليق الطالق

ص.  31هـ،  1437البشائر اإلسالمية، بريوت: دار  -هـ(؛ حتقيق حممد رواحبية. 523)ت 
 (.275)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
 -عبدالعزيز بن إبراهيم املهنا. /الفروق الفقهية عند احلنفية يف الطالق واخللع: مجًعا ودراسة

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء، 
 

بريوت:  -علي عثمان جنرادي. /أيب حنيفة والصاحبني املسائل اخلالفية يف فرق النكاح بني
 ص )أصله رسالة جامعية(. 176هـ،  1438دار الكتب العلمية، 

 
نظرية القضاء الشرعي خارج داير اإلسالم: أتصياًل وتنزياًل: تطبيقات على بعض أحكام 

 هـ؟ 1438 القاهرة: دار الكلمة، -سامل عبدالسالم الشيخي. /التفريق القضائي يف بريطانيا
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 موضوعات أخرى تتعلق بفقه األسرة
 

مصر؛  -أوان عبدهللا الفيضي. /أحكام حق اجلنني يف النسب: دراسة أتصيلية حتليلية مقارنة
 ص. 188هـ،  1436اإلمارات: دار الكتب القانونية: دار أشتات، 

 
 هـ. 1438إستانبول: دار األصول العلمية،  -األمني احلاج حممد أمحد. /أحكام السقط

 
 1437اجلزائر: جامعة وهران،  -عبدالعايل بوعالم. /أحكام املرأة احلامل يف الفقه اإلسالمي

 هـ )دكتوراه(. 
 

الرايض: دار كنوز  -أمحد بن عبدهللا املباركي. /طرق حتسني النسل البشري: دراسة فقهية
 هـ؟ 1439إشبيليا، 

 
املنصورة: دار ندوة  -عبدالباري سليمان.السيد حسني  /عناية اإلسالم ورعايته للجنني

 ص. 189هـ،  1436العلماء، 
 

املدينة املنورة:  -عبدالعزيز عويضة اجلهين.مقصد حفظ النسب: دراسة مقاصدية فقهية/ 
ص )أصله حبث مكمل لرسالة املاجستري من جامعة املدينة العاملية  56هـ،  1437املؤلف، 
 مباليزاي(.

 النسل، وليس النسب.املوضوع كله يف حفظ 
 

؟: مركز األندلس  -نزهة بنت زوبَّة. /مقطوع النسب بني الشريعة اإلسالمية والقانون
 هـ. 1439للدراسات وخدمة الرتاث، 
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هـ،  1435]اجلزائر[: دار األمل،  -فتيحة حايب. /النفقة وفق القانون والشريعة اإلسالمية
 ص. 63
 

 1437الرايض: جامعة اإلمام،  -بن حممد اجلربين. عبدالعزيز /النوازل يف نفقات األقارب
 ورقة )ماجستري(. 351هـ، 
 

 :أحكام الطفل وحقوقه
 

 -عبدهللا بن حممد الطوالة.االتفاقية الدولية حلقوق الطفل: دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي/ 
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 213هـ،  1436الرايض: مكتبة القانون واالقتصاد، 

 
الرايض:  -إميان بنت سعد الطويرقي. /االعتداء على األطفال يف الفقه اإلسالميأحكام 

 مج )أصله رسالة دكتوراه(. 2هـ،  1437مكتبة الرشد، 
 

هـ(؛ حتقيق عثمان  571حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  /حتفة املودود أبحكام املولود
 ص. 588، 65 هـ، 1437الدوحة: وزارة األوقاف،  -بن مجعة ضمريية.

 
تسريج إضاءة احلقيقة وتسريج إفاضة الدقيقة من تبيان حكم االجتماع يف دعوة العقيقة/ 

 هـ. 1438املدينة املنورة: الناشر املتميز،  -عبدالرمحن بن عوف كوين.
 

حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون واألعراف اليمنية: دراسة تطبيقية على 
 ص )ماجستري(. 218هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا،  -عسكر سامل.فيصل حمافظة صعدة/ 

 
األمني احلاج  /العقيقة: تعريفها، حكمها، وقتها، ما جيري فيها، ما يقرتن هبا من مندوابت

 هـ. 1438إستانبول: دار األصول العلمية،  -حممد أمحد.
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تطبيقية على ما جيري عالقة احملضون بغري حاضنه من الوالدين واألقارب: دراسة فقهية 

حائل جامعة حائل،  -سلمى بنت فرحان الشمري. /عليه العمل يف اململكة العربية السعودية
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 110هـ،  1436

 
الدمام: جامعة الدمام،  -أنوار بنت أمحد السعود. /املقاصد الشرعية يف حقوق األوالد

 ري(.ورقة )حبث مكمل للماجست 199هـ،  1437
 

الوالية على نفس القاصر يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية يف قطاع غزة: 
 هـ، )ماجستري(. 1435غزة جامعة األزهر،  -هشام عبداجلواد العجلة. /دراسة فقهية مقارنة

 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





113 
 

 احلالل واحلرام
 )يشمل اآلداب والصيد واألطعمة واللباس والسماع وما إليها...(

 
 1437عميان: أروقة للدراسات والنشر،  -عبدهللا حممد حسن.آداب البيوت وأحكامها/ 

 ص. 268هـ، 
 

 -أمين فوزي رحيم الكبيسي.أحكام األطعمة واألشربة املستوردة من الدول غري اإلسالمية/ 
 ص )أصله رسالة علمية(. 400هـ،  1437عميان: دار املأمون، 

 
صفاء أحكام األنعام يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة: دراسة فقهية معاصرة/ 

 هـ )دكتوراه(. 1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبداحلميد نصر سيد.
 

عبدالعزيز بن عويضة أحكام التزين والتجمل وضوابطهما يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ 
 ص )أصله رسالة دكتوراه من ماليزاي(. 332هـ،  1437املدينة املنورة: املؤلف،  -اجلهين.

 
الرايض: جامعة  -حنان بنت سليمان البحريي.األحكام الفقهية املتعلقة ابليمني والشمال/ 

 هـ )ماجستري(. 1438اإلمام، 
 

املدينة  -أمحد بن فتحي البكريي.األحكام املتعلقة ابلسحر والسحرة يف الفقه اإلسالمي/ 
ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة  408هـ،  1438ار األوراق الثقافية، املنورة؛ جدة: د

 املدينة العاملية مباليزاي(.
 

الرايض: دار العقيدة،  -إبراهيم بن حممد العبيكي. /االختالط: مراتبه وحدوده وضوابطه
 ص. 168هـ،  1437
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 هـ. 1438إستانبول: دار األصول العلمية،  -األمني احلاج حممد أمحد. /األضحية
 

 1438الرايض: معامل اهلدى للنشر،  -حيىي بن إبراهيم خليل.حترير املقال يف حكم اإلسبال/ 
 ص. 76هـ، 

 يعين إسبال الثوب حتت الكعبني.
 

هـ(؛ حتقيق حممد إسحاق حممد آل  520حممد بن الوليد الطرطوشي )ت  /حترمي السماع
 هـ.  1439السعودية،  -إبراهيم.

 
اإلسكندرية: دار  -برهان بن عبدهللا الشعيب.حتية اإلسالم وآداهبا يف الشريعة اإلسالمية/ 

 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة اإلميان(. 448هـ،  1435اإلميان، 
 

القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -عبداحلكيم عبدهللا.احليازة احملرَّمة يف اإلسالم: دراسة مقارنة/ 
 .ص 87هـ،  1436

 
 (.هـ666ت ) أليب القاسم عبد هللا بن الربيع األشعري /الذابئح

 هـ... 1437أكادير،  ،كلية الشريعة جبامعة ابن زهر حتقيقه يف
 

هـ،  1436القاهرة: دار السالم،  -نوار بن الشلي. /الشهرة بني فقه الشرع وفنت العصر
 ص. 142

 
الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة بني املذاهب اإلسالمية/ 

ص )أصله رسالة  536هـ،  1437عميان: دار النور املبني،  -عبداحلميد محد العبيدي.
 علمية(.
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عبدالرمحن بن حممد بن  /الضرر الذي حترم به األطعمة: شروطه وضوابطه وتطبيقاته الفقهية
 هـ. 1438جدة: جامعة امللك عبدالعزيز،  -عياش هاشم.

 
حممد عبداجلليل السامرودي  /الغمغمة يف سنية التسمية عند األطعمة وغريها دون البسملة

 هـ. 1438هـ(؛ دراسة وحتقيق قاسم بن محد الطواشي،  1392)ت 
 

السعودية: الظهران،  -إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية.فقه اللباس والزينة/ 
 هـ. 1438املؤسسة، 

 
هـ(، جالل الدين بن حسام  756تقي الدين السبكي )ت الكالم على مسألة السماع/ 

هـ(، برهان الدين بن  743هـ(، عبدهللا بن أيب الوليد املالكي )ت  745الدين احلنفي )ت 
أيب  هـ(، أبو عمرو بن 771هـ(، أمحد بن احلسن احلنبلي )ت  744عبداحلق احلنفي )ت 

هـ(، ابن قيم اجلوزية  744هـ(، عماد الدين بن كثري الشافعي )ت  745الوليد املالكي )ت 
هـ،  1437الرايض: مدار الوطن للنشر،  -هـ(؛ حتقيق عبداملنعم السيوطي. 751احلنبلي )ت 

 ص. 721، 45
 

بريدة،  -أنفال بنت عبدالرمحن السحيباين.املستجدات الفقهية املتعلقة بشعر املرأة/ 
 ورقة )ماجستري(. 224هـ،  1437السعودية: جامعة القصيم، 

 
مفهوم االختالط بني النساء والرجال: الصور والضوابط واألحكام يف ضوء السنة النبوية 

 هـ. 1438الرايض: مكتبة العبيكان،  -سعود بن حممد العقيلي. /املشرفة

 

السعودية:  -رجاء صاحل ابسودان.النوازل الفقهية وأحكامها يف زينة املرأة املسلمة وجتميلها/ 
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 240هـ،  1437املؤلفة، 
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 اجلناايت والعقوابت
 

 :)عام( اجلناايت والعقوابت
 

 /والقانون الوضعياإلصاابت العقلية وآاثرها يف املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية 
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز الدراسات واألحباث يف القيم،  -عبدالرمحن معزيز.

 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 518هـ،  1435
 

حممد بن عبدالعزيز  /اجلرائم اإلعالمية العامة يف الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية تطبيقية
 هـ )دكتوراه(. 1439بريدة: جامعة القصيم،  -احملمود.

 
جرائم احلدود يف الشريعة اإلسالمية: حد الزان، حد القذف، حد السرقة، حد احلرابة، حد 

اإلسكندرية: املكتب  -أمحد حممود خليل.اخلمر، حد الردة، حد البغي والقتل العمد/ 
 ص. 169هـ،  1437اجلامعي احلديث، 

 
القاهرة: املركز  -مسري صبحي.ون السعودي/ جرائم احلدود يف الشريعة اإلسالمية وفًقا للقان

 ص. 203هـ،  1436القومي لإلصدارات القانونية، 
 

الرايض:  -حممد بن عبداحملسن بن شلهوب. /جرمية االبتزاز: دراسة مقارنة بني الفقه والنظام
 ص )أصله ماجستري(. 224هـ،  1437دار كنوز إشبيليا، 

 
القاهرة: املركز القومي  -أمحد عبدالاله املراغي. /جرمية السطو املسلح: دراسة مقارنة

 ص. 180هـ،  1437لإلصدارات القانونية، 
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اجلرمية السياسية يف الشريعة اإلسالمية والقوانني العربية والقانون الدويل: دراسة شرعية 
 320هـ،  1437بريوت: منشورات احللب احلقوقية،  -عبدهللا حممد هنانو. /قانونية مقارنة

 )أصله رسالة علمية(.ص 
 

إبراهيم حرمة العدوان على الدين: دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/ 
 ص. 428هـ،  1436اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  -كمال إبراهيم حممد.

 
]لندن[: مركز  -انصر عبدالكرمي.الرمحة واحلدود: أين الرمحة اإلهلية يف احلدود الشرعية؟/ 

 206هـ،  1437براهني لدراسة اإلحلاد ومعاجلة النوازل العقدية؛ اإلمساعيلية: دار الكاتب، 
 ص.

 
اجليزة: مركز  -سعيد علي القططي.علم املقاصد الشرعية اخلاصة ابجلرمية والعقاب/ 

 ص. 312هـ،  1437الدراسات العربية، 

 
عبدالرمحن  /دراسة حتليلية مقارنةالعودة للجرمية بني التشريع الفلسطيين والفقه اإلسالمي: 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 157هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد شحتو.
 

حممد حممود الفقه اجلنائي اإلسالمي يف ضوء الشريعة اإلسالمية وفًقا للقانون السعودي/ 
 ص. 377هـ،  1436القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،  -منطاوي.

 
 -. -أمحد حممد أمحد حممود. /الفقه اجلنائي عند ابن املنذر رمحه هللا: دراسة فقهية مقارنة

 ص )ماجستري(. 244هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا، 
 

 1437غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -صفاء انجي أبو معوض. /الكفالة يف احلدود والقصاص
 هـ )حبث مكمل للماجستري(.
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]الدمام[:  -اعداد واختصار سعد بن حممد شايع القحطاين.املختصر اجلنائي املقارن/ 

 ص. 223هـ،  1437املختصر، 
اختصره من كتاب "التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون الوضعي" لألستاذ عبدالقادر 

 عودة رمحه هللا.
 

بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي/  املسؤولية اجلنائية للمسامهني يف اجلرمية: دراسة مقارنة
 99هـ،  1437اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية،  -طه السيد أمحد الرشيدي.

 ص.
 

عبدالرمحن أمحد  /املسؤولية اجلنائية الناشئة عن إفشاء األسرار العسكرية يف الفقه اإلسالمي
 )حبث مكمل للماجستري(.ورقة  183هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -شديد.

 

 /املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة ابألنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية
 -مصححة ومضاف هلا بعض املصطلحات اجلنائية.... -.3ط -سعود بن عبدالعايل العتيب.

 ص(. 912مج ) 2هـ،  1438الرايض: املؤلف، 
 

 :اايتنأنواع اجل
 

عبداملعطي حسن أثر اخللل يف الركن املعنوي على جرمية السرقة يف الشريعة اإلسالمية/ 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 131هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -الغلبان.

 
 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -حممد هاشم حممود. /أحكام املرتد يف الشريعة اإلسالمية

 هـ.
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 ص. 104هـ،  1437جدة: املؤلفة،  -إهلام عبدهللا ابجنيد.توبة املرتد بني القبول والرّد/ 
 

 -هدية بنت عبدهللا العنزي. /جرمية اغتصاب القاصرات وعقوبتها: دراسة أتصيلية مقارنة
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 102هـ،  1437الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

 
أبو الوفا حممد أبو الوفا جرمية الغش يف تداول األسهم يف القانون املقارن والفقه اإلسالمي/ 

 ص. 110هـ،  1437اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،  -إبراهيم.
 

ص )رسائل  174هـ،  1436القاهرة: دار السالم،  -نوار بن الشلي.الرشوة: الداء والدواء/ 
 (.2يف فقه األموال؛ 

 
هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -ضحى فالح الدلو.الصور املعاصرة جلرمية احلرابة/ 

 ورقة )ماجستري يف الفقه املقارن(.  133
 

 1438بريوت: دار املقتبس،  -تيسري مخيس العمر. /ضوابط احلكم ابلردة وتطبيقاته املعاصرة
 هـ.
 

 -مهداد جميد املرزاين. /اإلسالمية القتل بدافع الشرف: دراسة قانونية مقارنة ابلشريعة
 ص. 336هـ،  1437بريوت: منشورات زين احلقوقية، 

 

القاهرة:  -زينب عبدالسالم أبو الفضل.املغتصبة وأحكام السرت عليها يف الفقه اإلسالمي/ 
 ص. 103هـ،  1436دار الكلمة، 

 
 -أمحد إبراهيم قريوز. /امليِسر والقمار: حقيقته وصوره املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة

 ص )أصله رسالة علمية(. 371هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف، 
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 :العقوابت
 

 ص. 33سعد بن سلمان آل جمري،  /أحكام صندوق القبيلة
 هـ. 1/2/1439حبث يف ملف نشر بشبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -عبدالرمحن القيسي.فراس بن  /أحكام العقوبة التعزيرية يف الدعوى الكيدية: دراسة مقارنة

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 117هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء، 
 

 1437القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،  -عبدالعزيز بن حممد الصغري.التعزير/ 
 ص. 429هـ، 

 
إيناس حممد  /حبس املدين: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون التنفيذ الفلسطيين

 هـ )ماجستري(. 1435غزة: جامعة األزهر،  -مجعة الدحدوح.
 

عبدهللا بن احلق اخلاص يف التعزيرات وتطبيقاته القضائية يف اململكة العربية السعودية/ 
 ورقة )دكتوراه(. 393هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -إبراهيم اهلوميل.

 
 /دراسة مقارنة ابلقوانني الوضعية واألنظمة الوضعيةحقوق املسجون يف الشريعة اإلسالمية: 

 ص. 220هـ،  1437الرايض: دار جامعة امللك سعود،  -حسن عبدالغين أبو غدة.
 

القاهرة:  -عبدالعزيز بن حممد الصغري.الدية يف الشريعة اإلسالمية وفًقا للقانون السعودي/ 
 ص. 238هـ،  1436املركز القومي لإلصدارات القانونية، 

 
هـ(؛ حتقيق  1069أليب اإلخالص حسن الشرنباليل )ت  /رقم البيان يف دية املفصل والبنان

 شبلي أمحد عبيدات.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





121 
 

 هـ(. 1438 – 1437حمرم  –)ذو احلجة  36نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 
 

جامعة اجلزائر:  -عبدالقادر حباس. /الشبهة وأثرها يف إسقاط العقوبة بني الشريعة والقانون
 هـ )دكتوراه(. 1437وهران، 

 
الرايض: مكتبة القانون  -خالد إبراهيم السيد. /العفو عن العقوبة بني الشريعة والنظام

 ص. 359هـ،  1436واالقتصاد، 
 

 -عبدالعزيز بن حممد الصغري.القصاص يف الشريعة اإلسالمية وفًقا للقانون السعودي/ 
 ص. 258هـ،  1436انونية، القاهرة: املركز القومي لإلصدارات الق

 
أمحد بن عبدهللا  /مسقطات القصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي

ورقة )حبث مكمل  91هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الشنقيطي.
 للماجستري(.

 
 /ابلشريعة اإلسالميةاملسؤولية اجلزائية للصيدالين يف التشريع الفلسطيين: دراسة مقارنة 

ورقة )حبث مكمل  175هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممود أمحد املبحوح.
 للماجستري(.
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 السرَي )فقه(
 

 -إبراهيم بن عبدهللا اجلريسي. /آراء ابن ابز الفقهية املتعلقة أبهل الكتاب: مجًعا ودراسة
 مكمل للماجستري(.ورقة )حبث  606هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 1439الكوفة: جامعة الكوفة،  -حيدر شوكان سعيد. /دثر املتغريات املعاصرة يف فقه اجلهاأ

 هـ )دكتوراه(.
 

محد يوسف  /أحكام احلرب والسلم يف مسائل اجلهاد واملعاهدات الدولية: دراسة مقارنة
 اجلامعة األردنية(. هـ )أصله رسالة ماجستري من 1438دمشق: مؤسسة الرسالة،  -املزروعي.

 
عاصم أمحد  /األحكام الفقهية املستفادة من غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم وسراايه

 ورقة )رسالة جامعية(. 478هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -بدوي.
 

الرايض: دار أنوار  -مرعي عبدهللا الشهري. /أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل هللا عزَّ وجلّ 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 800هـ،  1438التوحيد، 

 
حممد بن عبدالعزيز حقوق املهاجرين غري الشرعيني: دراسة أتصيلية مقارنة ابلقانون الدويل/ 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 287هـ،  1437الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -أبو عباة.
 

بريوت: دار  -عبداحلق الرتكماين. /اإلسالميالدخول يف أمان غري املسلمني وآاثره يف الفقه 
 هـ. 1438البشائر اإلسالمية؛ السويد: مركز البحوث اإلسالمية، 
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هـ(؛  1307صديق بن حسن خان القنوجي )ت  /العربة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة
 1436الدوحة: دار اإلمام البخاري،  -حتقيق القسم العلمي مبؤسسة منار التوحيد والسنة.

 ص. 496هـ، 
 

املدينة املنورة: دار املأثور،  -صاحل بن غامن السدالن. /العسكري يف اإلسالم: حقوقه وواجباته
 ص. 473هـ،  1437

 
القاهرة: جملة األزهر،  -مصطفى حممد احلديدي الطري.عطاء الرمحن من شريعة القرآن/ 

 جـ. 2هـ،  1436
اإلسالم، واجلزء الثاين يف اجلهاد والسلم واحلرب اجلزء األول ثقافة إسالمية ودفع مطاعن عن 

 ورد شبهات.
 

 ص. 92هـ،  1437]الرايض[: املؤلف،  -سامل بن راشد املطريي.فقه اجلندي املسلم/ 
 

فايز بن جابر  /القواعد األصولية املؤثرة يف مسائل اجلهاد وما يتعلق به مجًعا ودراسة
 ورقة )ماجستري(. 596هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -القرشي.

 
دراسة  /كالم الشيخ العامل العامل الرابين النووي رًدا على التاج الفركاح يف مسألة الغنيمة

 هـ. 1437العراق: دار دجلة،  -وحتقيق مقتدر محدان الكبيسي.
 

اإلسكندرية:  -منال رفعت. /والقانون الدويلاملرأة املقاتلة يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمية 
 ص. 363هـ،  1437مكتبة الوفاء القانونية، 

 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -انهد حسني زعرب. /املستجدات الفقهية املتعلقة ابجملاهدين

 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1438
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غزة:  -سلمان الداية.عبدهللا  /املوازنة بني حفظ النفس وهلكتها يف اجلهاد يف سبيل هللا

 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1437اجلامعة اإلسالمية، 
 

املنيا: جامعة  -ايسر اسعيد فوجو. /ميزان الرتجيح بني املصاحل واملفاسد املتعارضة مع العدو
 ص )دكتوراه(. 436هـ،  1436املنيا، 

 
 

 

 
 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





125 
 

 النظم اإلسالمية
 

 :الشريعة اإلسالمية
 

 264هـ،  1436الدمام، السعودية: دار املتنب،  -رجب أبو مليح.اتريخ التشريع اإلسالمي/ 
 ص.

 
الرايض: مكتبة الرشد،  -طارق بن سعيد القحطاين.التالزم بني العقيدة والشريعة وآاثره/ 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 901هـ،  1435
 

 ف.السلطة التنظيمية يف الشريعة اإلسالمية/ مسلم اليوس
 هـ(. 9/10/1438)حبث يف ملف، نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -عبدالعزيز بن حممد الصغري. /الضماانت الدستورية للمواطنني بني الشريعة والقانون

 ص. 429هـ،  1436القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 

الليث، السعودية:  -املربد.معاذ بن عبدالعزيز  /كليات القانون واحلكم بغري ما أنزل هللا
 ص. 128هـ،  1436املؤلف، 

 
 -مسري صبحي.نظام احلكم يف اإلسالم يف ضوء الشريعة اإلسالمية وفًقا للقانون السعودي/ 

 ص. 268هـ،  1436القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 

حممد  /العربية السعوديةالنظام الدستوري يف اإلسالم: دراسة أتصيلية تطبيقية يف اململكة 
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن بلج العتيب.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





126 
 

 1437إستانبول: دار اللباب،  -حممد تركي كتوع. /الوازع الديين وأثره يف التشريع اإلسالمي
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة طرابلس الشام(. 816هـ، 

 
 -يوسف حممد فارح يوسف. /وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية وأسباب الصوارف عنها

 .هـ 1438بريوت: املكتب اإلسالمي، 
 

 :)عام( النظام السياسي يف اإلسالم
 

حممد عبدالقادر إشكالية الفكر السياسي ودستور احلكم عند املاوردي وابن خلدون/ 
 ص )دكتوراه(. 241هـ،  1436املنصورة: جامعة املنصورة،  -وروارة.

 
املنيا:  -حيدر عبدالوكيل متويل. /الدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصر: دراسة حتليلية مقارنة

 ص )ماجستري(. 240هـ،  1435جامعة املنيا، 

 
الكويت: غراس للنشر،  -أمحد عبدهللا العمريي. /الدولة املدنية: دراسة فقهية معاصرة

 هـ )أصله دكتوراه(. 1438
 

هـ،  1437القاهرة: دار النشر للجامعات،  -سعد الدين البزرة.الفقه السياسي يف اإلسالم/ 
 ص. 182

 
 -إمساعيل إبراهيم البدوي.نظام احلكم اإلسالمي مقاراًن ابلنظم السياسية املعاصرة/ 

 ص. 519هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 
 

إستانبول: دار األصول  -عطية عدالن. /لتفوقالنظام السياسي اإلسالمي ومؤهالت ا
 هـ. 1439العلمية، 
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عطية  /نظرية الدكتور سعد الدين العثماين يف السياسة والدولة يف اإلسالم: عرض ونقض

 هـ. 1439إستانبول: دار األصول العلمية،  -عدالن.
 

 :اإلمامة واخلالفة
 

اإلمامة بني املاوردي واجلويين من خالل كتايب "األحكام السلطانية" و"غياث األمم": 
 ص. 191هـ،  1436املنصورة: دار الكلمة،  -عبدالغين سلطان الفقيه.دراسة مقارنة/ 

 
عميان: دار  -شايب خليل. /نظام اخلالفة يف اإلسالم: قراءة يف فكر ويل هللا الدهلوي

 ص. 396هـ،  1437األايم، 
 

هـ(؛  1270شهاب الدين حممود بن عبدهللا األلوسي )ت  /هنج السالمة إىل مباحث اإلمامة
 هـ. 1439القاهرة: دار الكلمة،  -حتقيق عبدهللا بوشعيب البخاري.

 
الرايض:  -عبدالرمحن بن عبدهللا السند. /وجوب البيعة الشرعية إلمام املسلمني ونواقضها

 ص. 34هـ،  1437ملعروف والنهي عن املنكر، الرائسة العامة هليئة األمر اب
 

 :السياسة الشرعية
 

عبدالرحيم حممود  /إدارة الدولة يف املدرستني املثالية والواقعية يف ضوء السياسة الشرعية
 هـ )رسالة علمية(. 1437غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حبيب.
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عبدهللا بن حممد بن عبدهللا الزكي  /األدلة القطعية يف عقود الوالايت والسياسة الشرعية
هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن عبدالرمحن  871الغزي، املعروف اببن القاضي )ت بعد 

 هـ( )دكتوراه(. 827مج ) 2هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -البعيجان.
 

بغداد: دار  -طه أمحد الزيدي. /التأصيل والتحرير يف السياسة الشرعية واإلعالم والفضاء
 ص. 184هـ،  1438الفجر؛ عميان: دار النفائس، 

 
هـ(؛ حتقيق سعود بن خلف  677أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت السياسة الشرعية/ 

 ص. 792هـ،  1436حائل: دار األندلس،  -النومييس.
 

مد عبدالغين حمالسياسة الشرعية: دراسة يف أصول املصطلح وتطوراته التارخيية والفقهية/ 
هـ،  1436]الرايض؛ بريوت[: مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي،  -علي مستو.

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 337
 

 -حسن هادي الزبيدي.السياسة الشرعية يف زمن األزمات: أبو املعايل اجلويين أمنوذًجا/ 
 هـ. 1439عميان: دار النفائس، 

 
 1439القاهرة: دار الكلمة،  -رشيد كهوس. /التجديدالسياسة الشرعية من التأصيل إىل 

 هـ.
 

عاصم  /بن قيم اجلوزيةال فصل القضية يف اختصار الطرق احلكمية يف السياسية الشرعية
 هـ. 1439الرايض: دار ابن اجلوزي،  -بن حممد اللحيدان.
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توليهما فقه السياسة الشرعية يف خطبيت الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما عقب 
ورقة  198هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -ايسر بن سلطان احلارثي. /اخلالفة

 )حبث مكمل للماجستري(.

 
املدخل لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة املرعية: دراسة أتصيلية تطبيقية على األنظمة 

 1436اخلضراء،  مكة املكرمة: دار طيبة -انصر بن حممد بن مشري الغامدي. /السعودية
 ص. 552هـ، 
 

عبدهللا عيسى السالمة، مسالك التمكني يف السياسة الشرعية: املوازنة يف املصاحل واملفاسد/ 
 ص. 72هـ،  1436عميان: دار عمر،  -عبدهللا حممد الراببعة، أسامة عدانن الغنميني.

 
املدينة  -اسم الفقيه.طالل ق /املسائل الفقهية املبنية على األمن من الفتنة: مجًعا ودراسة

 هـ )ماجستري(. 1438املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 -حممد إبراهيم سعد النادي. /املظاهرات يف ضوء الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة
 ص. 108هـ،  1437اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية، 

 
مشس الدين حممد بن أمحد اخلريشي احلنبلي  /نصائح اإلمام اخلُريشي إىل والة أمور املسلمني

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق بشري بن عبدالغين آل بركات. 1001)ت 
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 العالقات الدولية
 

حازم بن  /أثر مآالت الواقع وتطبيقاهتا يف العالقات لدولية: دراسة أتصيلية تطبيقية مقارنة
هـ  1439الرايض: املعهد العايل للقضاء، قسم السياسة الشرعية،  -عبدالرمحن البسام.

 )دكتوراه(. 
 

 -أحكام الالجئني يف الشريعة اإلسالمية مقارنة ابلقانون الدويل/ عيسى علي دخيل العنزي.
 ص )أصله رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية(. 280هـ،  1438عّمان: دار النفائس، 

إىل كتاب: حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون/ عبدالعزيز بن حممد السعوي، نشرته )وأشري 
هـ، وأصله رسالة ماجستري من اجلامعة  1428جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ابلرايض عام 

 نفسها، وليس هو يف قائمة مراجع األول!(.
 

الرايض: مكتبة الرشد،  -ساوي.إمساعيل كاظم العي /أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي
 ص )أصله رسالة علمية(. 280هـ،  1437

 
ضماانت احلصانة الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل: دراسة أتصيلية مقارنة/ 

ص  331هـ،  1437الرايض: مكتبة القانون واالقتصاد،  -عبدهللا بن حسني آل هادي.
 )أصله رسالة ماجستري(.

 
املعاهدات الدولية وآاثرها يف حتقيق التعاون والتنمية بني الدول يف الفقه  ضوابط إبرام
 هـ )ماجستري(. 1436املنصورة: جامعة القاهرة،  -سليمان مجعة موسى.اإلسالمي/ 
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العالقات الدولية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف السلم وأثناء احلرب مقارنة 
هـ  1438الرايض: جامعة امللك سعود،  -برهان حممد نور. جنالء حممد /ابلقانون الدويل

 )ماجستري(.
 

 -حممد محد العسيلي.القانون الدويل اإلنساين وأحكام الشريعة اإلسالمية ذات الصلة/ 
 ص. 171هـ،  1436القاهرة: دار النهضة العربية، 

 
رة: املركز القومي القاه -عبدالعزيز بن حممد الصغري.القانون الدويل والشريعة اإلسالمية/ 

 ص. 273هـ،  1437لإلصدارات القانونية، 
 

 :النظام املايل يف اإلسالم
 

حكام أموال العامة يف التشريعات الفلسطينية: دراسة مقارنة يف ضوء احلماية القانونية لأل
ورقة )حبث  218هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -آية انصر عقل.اإلسالمية/ الشريعة 

 مكمل للماجستري(. 
 

بريوت:  -بشار حسني العجل. /اخلراج والضريبة املعاصرة يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة
 ص )أصله رسالة جامعية(.  544هـ،  1439دار الكتب العلمية، 

 
هـ،  1437غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أنس موسى نوفل.دور الدولة يف حفظ األموال/ 

 ورقة )ماجستري يف الفقه املقارن(.  213
 

صور الرقابة على املال العام ونظم محايته يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: دراسة 
 208هـ،  1437القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،  -سيدا شيخ زرار.مقارنة/ 

 ص.
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القاهرة: دار السالم،  -نوار بن الشلي.فظ الشرعي والتخوض الواقعي/ املال العام بني احل

 (.3ص )رسائل يف فقه األموال؛  206هـ،  1436
 

 احِلسبة )األمر ابلعروف والنهي عن املنكر(
 

الرايض: جامعة امللك سعود،  -شبيب بن حسن احلقباين. /االحتساب يف محاية األعراض
ص. )أصله  371هـ،  1437عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعاصرة، كرسي امللك عبدهللا بن 

 رسالة ماجستري(.
 

زلفى بنت  /األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف آاثر التابعني رمحهم هللا: دراسة حتليلية
 620هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، املعهد العايل للدعوة واالحتساب،  -أمحد اخلراط.

 دكتوراه(.ورقة ) 
 

تعزيز ثقافة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية: 
 -إعداد علياء بنت علي فلمبان.املدارس الثانوية للبنات منوذًجا: دراسة تطبيقية حتليلية/ 

 ورقة )دكتوراه(. 421هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 
 

الرايض:  -حنان بنت منري املطريي. /تغيري املنكر يف مذاهب األئمة األربعة: دراسة مقارنة
 ورقة )دكتوراه(. 327هـ،  1436جامعة اإلمام، 

 
دعوى احِلسبة يف الفقه اإلسالمي مقارنة إبشراط املصلحة يف القوانني الوضعية: احملتسب 

 1437كندرية: مكتبة الوفاء القانونية، اإلس -منال رفعت. /والدولة يف ظل احلكم اإلسالمي
 ص. 427هـ، 
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الرايض:  -حصة بنت عبدالكرمي الزيد، اجلوهرة بنت حممد العمراين. /فقه الدعوة واالحتساب
 هـ. 1439وقفية التحبري، 

 
القواعد األصولية املؤثرة يف فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: دراسة أصولية تطبيقية/ 

هـ،  1436الظهران: السعودية: مؤسسة الدرر السنية،  -العلي الغامدي.انصر بن علي 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 1359

 
الرايض: دار احملتسب،  -عبدهللا بن عبدالرمحن الوطبان.حنو مفهوم شامل لالحتساب/ 

 ص. 169هـ،  1437
 

 النظام اإلداري يف اإلسالم
 

هـ،  1437عميان: دار وائل،  -حممود عقلة نواصرة.اإلدارة يف اإلسالم: مبادئ ومفاهيم/ 
 ص. 214

 
القول الكاشف عن أحكام االستنابة يف الوظائف: أحكام االستنابة يف وظائف األوقاف 

هـ(؛  1136حممد بن أمحد املسناوي )ت والقضاء وما أيخذه النائب واملستنيب عن ذلك/ 
 ص. 191هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق عصام حممد الصاري.

 
 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /كشف الضبابة يف مسألة االستنابة
ص.  64هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.

 (276)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 
م غريه وينوب عنه يف أمر أو علم، وتطلق )االستنابة يف الوظائف، وهي أن يقوم شخص مقا

 أيًضا على الوكيل(.
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 )عام(: النظام القضائي يف اإلسالم
 

عبدالرمحن بن حممد بن  /ابن خلدون ورسالته للقضاة، املسمى مزيل املالم عن حّكام األانم
 1438الرايض: دار العاصمة،  -هـ(؛ حتقيق ودراسة فؤاد عبداملنعم أمحد. 808خلدون )ت 

 هـ.
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد بن  238أليب مروان عبدامللك بن حبيب األندلسي )ت األحكام/ 
 ص. 272هـ،  1435الدوحة: وزارة األوقاف،  -.عبدالكرمي جنيب

 )من كتب القضاء(
 

 -عمر بن عبدالرمحن البليهي. /أحكام اآلداب املعاصرة للقاضي يف غري جملس القضاء
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 139هـ،  1436للقضاء، الرايض: املعهد العايل 

 
االستثناء من قاعدة "االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد" وتطبيقاته يف كتايب القضاء 

 159هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -علي بن حسن آل الزاللة.والشهادات/ 
 ورقة )ماجستري(.

 
هـ،  1437عميان: دار الفاروق،  -عبدالكرمي الطعان.أسامة  /االستقصاء يف موانع القضاء

 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم درمان اإلسالمية(. 339
 

برهان الدين إبراهيم بن حممد بن فرحون  /تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج اإلحكام
 1437الدوحة: وزارة األوقاف،   -هـ(؛ حتقيق عثمان بن مجعة ضمريية. 799املالكي )ت 

 .مج 3هـ، 
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تذكرة القاضي واملستقضي: شرح وحتقيق لكتاب: ظفر الالضي مبا جيب يف القضاء على 
 ص. 873هـ،  1436املنصورة: دار ندوة العلماء،  -مصطفى الندوي.القاضي للقنوجي/ 

 
 /يلية تطبيقيةالتنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي: دراسة شرعية أتص

 634هـ،  1437مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -انصر بن حممد بن مشري الغامدي.
 ص.

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد بن جوهر اجلوهر. /الدفوع القضائية: دراسة فقهية قضائية

 ورقة )دكتوراه(. 330هـ،  1436
 
استقالل القضاء يف التشريع ثرها على أالقة السلطة التنفيذية ابلسلطة القضائية و ع

غزة: اجلامعة  -فتحي أمين عبدالعال. /سالمية: دراسة حتليليةالفلسطيين مقارنة ابلشريعة اإل
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  185هـ،  1438اإلسالمية، 

 
هـ(؛ دراسة  1188عمر بن عبدهللا الفهري الفاسي )ت  /غاية اإلحكام يف شرح حتفة احلكام

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -هللا بن حممد القريين.وحتقيق عبد

 من أول ابب الكراء، إىل هناية الكتاب.
 

أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا بن راشد القفصي املالكي الفائق يف معرفة األحكام والواثئق/ 
 هـ(. 736)ت 

 هـ... 1435حققه جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء ابلرايض، 
 

 -فايز بن عبدالعزيز عطوة، أماين سعيد كسرب. /فصول ثرية يف فقه القضاء والسياسة الشرعية
 هـ. 1439الدمام: مكتبة املتنب، 
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أليب اليسر بدر الدين حممد بن حممد بن الغرس  /الفواكه البدرية يف أطراف القضااي احلُكمية
الرايض: دار اإلداوة،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس. 833القاهري احلنفي )ت 

 هـ. 1437
 وهو يف القضاء.

 
مكة  -انصر بن حممد الغامدي. /القضاء اإلداري يف اإلسالم: قضاء املظامل يف اإلسالم

 هـ. 1439املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 

 القضاء النبوي: أحكامه وأقضيته صلى هللا عليه وسلم يف أصول التقاضي وطرق اإلثبات،
عبدالغفور حممد  /واملعامالت املالية، واألحوال الشخصية، واجلناايت، والعقوابت، والتنفيذ

 ص. 268هـ،  1437عميان: دار غيداء،  -البيايت.
 

احلكمية القضائية فيما خيتص ابلقرائن والقسامة واحليازة القواعد القضائية املتعلقة ابلطرق 
والكتابة وعلم القاضي ويف اجلمع والرتجيح بينها وما يتعلق ابحلكم القضائي وأركانه: مجًعا 

هـ  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -انصر بن عبدالكرمي الربكايت. /وترجيًحا
 )دكتوراه(.

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي  917حممد بن عبدهللا املكناسي )ت  جمالس القضاة واحلكام/

هـ،  1436الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،  -الدمياطي.
 ص. 592

 
 1438الرايض: وزارة العدل، مركز البحوث،  -.هـ 1435جمموعة األحكام القضائية لعام 

 مج. 14هـ، 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





137 
 

حممد بن عبدالرمحن بن الصرييف  /البديعة فيما يكتب من أمور الشريعةخمتصر املكاتبات 
 هـ(. 673)ت 

 هـ، ... 1435حقق من قبل جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء ابلرايض، 
 وهو خمتصر من كتاب املؤلف: جامعة العقود يف علم املواثيق والعهود.

 وهو خيص أمور القضاء، من كتابة العقود والتوثيق.
 

 موضوعات يف القضاء
 

الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -حممد بن حممد احلسام. /أثر الفراسة يف القضاء والفتوى
 هـ )دكتوراه(. 1439

 
رّد حممد بن ربيعة على أمحد بن منقور يف مسألة احلكم على املدَّعى عليه غيابيًّا سنة 

الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،  -.راجعه وعلق عليه أمين بن عبدالرمحن احلنيحن /هـ 1116
 ص. 197هـ،  1436

 
مبدأ املساواة بني اخلصوم أمام القضاء وتطبيقاته يف قانون املرافعات: دراسة مقارنة يف 

اإلسكندرية: مكتبة الوفاء  -رمضان إبراهيم عالم. /الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 ص. 231هـ،  1437القانونية، 

 
الرايض:  -إمساعيل بن حممد األمحري. /يستحلف فيها قضاء: مجًعا ودراسةاملسائل اليت ال 
 ورقة )ماجستري(. 388هـ،  1436جامعة اإلمام، 
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 :ت القضائيةاإلجراءا
 

اإلسكندرية:  -حممود سعد عالم.أصول وقواعد اجللسات العرفية يف ضوء الشرع والقانون/ 
 ص. 169هـ،  1437املكتب اجلامعي احلديث، 

 
 /التعسف يف استعمال حق التقاضي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: دراسة مقارنة

 هـ )دكتوراه(. 1436القاهرة: جامعة القاهرة،  -أنس حممود القطان.
 

القاهرة: املركز  -حممود منطاوي.حقوق املتهم وفق معايري القانون الدويل والفقه اإلسالمي/ 
 ص. 239هـ،  1436، القومي لإلصدارات القانونية

 
قاعدة "االجتهاد ال ينقض مبثله" وتنزيلها على عمل حماكم االستئناف وفًقا لنظام املرافعات 

الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار  -خالد بن عبدالعزيز آل سليمان.السعودي اجلديد/ 
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 155هـ،  1437كنوز إشبيليا، 

 
ت القضائية يف اإلسالم: دراسة مقارنة وموازنة: الدعوى، اإلجراءاالوجيز يف أصول 

اإلسكندرية: دار اجلامعة  -عبداحلميد حممود البعلي. /اإلثبات، احلكم القضائي، التنفيذ
 ص. 216هـ،  1437اجلديدة، 

 
 :طرق اإلثبات

 
إبراهيم أمحد محيد النعيمي، أمحد أحكام الشهادة يف الفقه والقانون: دراسة مقارنة/ 

 ص. 181هـ،  1437عميان: دار املعتز،  -البدراين.
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مجعة هاشم أحكام شهادة النساء يف الفقه والقانونني السوداين والسوري: دراسة مقارنة/ 
 هـ )ماجستري(. 1438أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -األشرم.

 
 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -نبيلة حممد عكيلة. /رّد اإلقرار ابلقرائن يف الفقه اإلسالمي

 هـ )ماجستري(.
 

 -عبدهللا بن إبراهيم الودعاين. /العدول عن اإلقرار يف الفقه والنظام السعودي: دراسة مقارنة
 هـ )ماجستري(. 1438الدمام: جامعة امللك فيصل، 

 
بريوت:  -زكراي حممود صاري.حممد  /فقه األدلة القضائية ومستجداهتا: دراسة فقهية مقارنة

  ص )دكتوراه(. 744هـ،  1438جامعة بريوت اإلسالمية، 
 

الرايض: اجلمعية  -زيد بن عبدهللا آل قرون. /القرائن املادية املعاصرة وأثرها يف اإلثبات
 هـ. 1439الفقهية السعودية: دار كنوز إشبيليا، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد  1087)ت بعد  حسن بن نصوح البسنوي /جممع ترجيح البّينات

ورقة )حبث مكمل  265هـ،  1436اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -علي عمر العباسي.
 .للماجستري(

 
 هـ(؛ حتقيق 1030غامن بن حممد البغدادي احلنفي )ت ملجأ القضاة عند تعارض البينات/ 

 هـ. 1437الرايض: دار اإلداوة،  -عبدهللا بن سعد الطخيس.
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 :الصلح والتحكيم
 

غزة: جامعة األزهر،  -حممد حممد عبداهلادي اليف.التحكيم الشرعي بني النظرية والتطبيق/ 
 هـ )ماجستري(. 1434

 
جدة: دار األوراق  -علي بن سعد العصيمي.فصل اخلصومات عند القبائل: دراسة شرعية/ 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 406هـ،  1438الثقافية، 
 

جنيب أمحد  /النظرية العامة للتحكيم: دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية
 ص. 947هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -اجلبلي.

 
 :النظام االجتماعي يف اإلسالم

 
غزة: اجلامعة  -حممد مجال األمسر. /أحكام النقاابت يف ضوء االجتهاد الفقهي املعاصر

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 183هـ،  1438اإلسالمية، 
 

اإلسكندرية: دار  -عادل عبدالفضيل عيد.التكافل االجتماعي واالقتصادي يف اإلسالم/ 
 ص. 422هـ،  1437التعليم اجلامعي، 

 
الفقه اإلسالمي  االلتزام ابلرعاية يف جمال األنشطة االجتماعية والثقافية دراسة مقارنة يف

 هـ )دكتوراه(. 1438: جامعة األزهر، مصر -أمحد التهامي. /ون املدينوالقان
 

هـ،  1437الرايض: مكتبة الرشد،  -منري عبدهللا خضري. /النظام االجتماعي يف اإلسالم
 ص. 237
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 :حقوق اإلنسان
 

القاهرة: دار  -تنظيم جممع الفقه اإلسالمي ابهلند.احلرية وتطبيقها يف الفقه اإلسالمي/ 
 ص. 238هـ،  1436الكلمة، 

أعمال الندوة العلمية اليت نظمها جممع الفقه اإلسالمي ابهلند، ابلتعاون مع معهد ذاكر حسني 
 م. 2012أكتوبر  14 – 13للدراسات اإلسالمية ابجلامعة امللية اإلسالمية بنيودهلي، أايم 

 
سليمان صاحل  /الدولية حقوق اإلنسان يف وثيقة املدينة املنورة: دراسة مقارنة ابملواثيق

 ص. 237هـ،  1437الرايض: دار جامعة انيف للنشر،  -السليمان.
 

 -ابجس فتحي انصر. /سلطة ويل األمر يف تقييد احلرايت السياسية يف الفقه اإلسالمي
 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1436غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
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 املذاهب الفقهية )الفقه املقارن(
 

 )عام( الفقهيةاملذاهب 
 

خالد بن عبدالعزيز  /ابن تيمية بني فقهني: أتمالت كاشفة يف مضامني فقه شيخ اإلسالم
 هـ. 1438الرايض: دار امليمان،  -السعيد.

 
 -.أويدروغو تيداين /الصحابة رضي هللا عنهم: مجًعا ودراسةاألقوال الفقهية اخلالفية بني 

 (.دكتوراه) ص 1240هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 من بداية كتاب الزكاة، إىل هناية كتاب اجلهاد.
 

 1431حممد سيد حاج )ت انفرادات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية عن األئمة األربعة/ 
 624هـ،  1437د. م: مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -هـ(.

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 
 

هـ(؛  595أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد احلفيد )ت بداية اجملتهد وكفاية املقتصد/ 
 ص. 1024هـ،  1439دار السالم، القاهرة:  -حتقيق عبداحلليم إبراهيم عبداحلليم.

 
 -عبدالعزيز بن عبدهللا آل اثين، جاسم بن حممد اجلابر. /املذاهب الفقهية يف قطراتريخ 

 هـ. 1439الكويت: آفاق، 
 

للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء  /التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة
 هـ(. 458احلنبلي )ت 

 طلبة الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء يف الرايض.حققه جمموعة من 
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دار القاهرة:  -نور الدين خمتار اخلادمي.التفاهم العلمي بني أهل املذاهب الفقهية املعاصرة/ 
 هـ. 1439السالم، 

 
 -عبدالبصري بن سليمان املليباري. /دراسة شهية ملصطلحات املذاهب األربعة الفقهية

 هـ. 1438الضياء، الكويت: دار 
 

 هـ(. 855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت  /الدرر الزاهرة يف شرح البحار الزاخرة
 هـ... 1436مت حتقيقه يف أكثر من رسالة علمية، ابملعهد العايل للقضاء ابلرايض، 

 وهو يف املذاهب األربعة. 
 شيخ العيين. ومؤلف "البحار الزاخرة" هو أبو احملاسن حسام الدين الرهاوي،

 
زبدة األحكام يف اختالف مذاهب األئمة األربعة األعالم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 

هـ(؛ حتقيق حممد  773سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي اهلندي )ت  /وأمحد بن حنبل
 هـ؟ 1439دمشق: مؤسسة الرسالة،  -بن عبداهلادي اخلرسة.

 
أمحد بن أمحد الطيب الصحيفة فيما حيتاج إليه الشافعي يف تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا/ 

 ص. 94هـ(؛ دراسة وحتقيق إمساعيل عبد عباس،  979)ت 
 هـ. 7/2/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
، القاهرة: دار الكلمة -ما بني مالك والليث وحممد بن احلسن الشيباين/ الناجي ملني.

 ص. 108هـ،  1437
 يف الفقه املقارن، بني الفقه احلنفي واملالكي خاصة.

وقرأت يف آخر هذا الكتاب ما يدعو إىل االعتبار، فقد أشار املؤلف إىل كتاب له يف موضوع 
 اجلديد والقدمي عند اإلمام الشافعي، مث صار له أيًضا قول قدمي وجديد يف هذا املوضوع!!
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( منه: " وكنت قد أعددت يف بداية أايمي يف البحث العلمي حبثًا بعنوان 101قال يف ص )
)القدمي واجلديد يف فقه الشافعي(، نلت به شهادة دبلوم الدراسات العليا )املاجستري(، وزعمت 
 يف آخره أن املذهبني املالكي والشافعي هلما قواسم مشرتكة عديدة، حبيث ميثالن اجتاًها، والفقه
احلنفي ميثل اجتاًها آخر. لكن بعد تقدمي يف البحث تغري رأيي، وها أان أزعم هنا أن املذهبني 
املالكي واحلنفي ميثالن اجتاًها، والفقه الشافعي ميثل اجتاًها آخر، ويؤيد ذلك قول بعض كبار 

ألة، الفقهاء من احلنفية، قال: "إذا مل يوجد يف مذهب اإلمام )يعين أاب حنيفة( قول يف مس
يرجع إىل مذهب مالك، ألنه أقرب املذاهب إليه". ولقد فصلت حيثيات هذا الرتاجع يف بعض 

 أحباثي، والعصمة ملن عصمه هللا تعاىل"! 
 

املسائل اليت اختلف فيها أبو حنيفة وابن أيب ليلى يف كتاب األميان والقسمة واألطعمة 
هـ،  1436املعهد العايل للقضاء،  الرايض: -. -حسام بن فالح احلريب. /واإلقرار والعتق

 ورقة )ماجستري(. 88
 

 املسائل الفقهية اليت ُحكي فيها اتفاق الصحابة وخالف فيها َمن بعدهم.
طلبة من الدراسات العليا جبامعة القصيم  من قبلنوقشت هذه املسائل يف أبواب فقهية عديدة 

 ...هـ 1437، 1436يف السعودية، 
 

من كتاب "املذاهب الفقهية األربعة": أئمتها، أطوارها، أصوهلا، مشجرة املذهب احلنفي: 
الكويت: وزارة  -إعداد وحدة البحث العلمي ابإلدارة. /آاثرها، الصادر عن إدارة اإلفتاء

 هـ. 1438اإلوقاف، إدارة اإلفتاء، 

 مشجرة املذهب املالكي، ومشجرة املذهب الشافعي، ومشجرة املذهب احلنبلي.ومثله: 

 
بريوت: مركز مناء للبحوث  -.خالد ترغي /ملناظرة الفقهية من منطق اجلدل إىل منطق احلوارا

 هـ. 1438والدراسات، 
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املنتقى من "اإلجياز يف بعض ما اختلف فيه األلباين وابن عثيمني وابن ابز رمحهم هللا تعاىل"/ 

 ص. 453هـ،  1437الرايض: املؤلف،  -اعتىن جبمعه سعد بن عبدهللا الربيك.
 األصل للمؤلف نفسه.

 
 هـ(. 534أبو الفرج أمحد بن منصور السمعاين )ت  /النكت يف املختلف

 هـ... 1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 وهو يف االختالف بني احلنفية والشافعية.

 
 الفقه احلنفي

 :الكتب القدمية
 

 -دراسة وحتقيق صاحل بن عبدهللا العصيمي.هـ(؛  189حممد بن احلسن الشيباين )ت األصل/ 
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء، 

 
 حيىي القوجحصاري احلنفي الرومي. /إيضاح الكنز، أو شرح كنز الدقائق

 هـ... 1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )يف الفقه احلنفي(.

 
هـ(؛ إعداد  636أليب احملامد حممود بن أمحد احلصريي )ت  /ع الكبريالتحرير يف شرح اجلام

ورقة  440هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -خالد بن راجح املغامسي.
 )ماجستري(.

 من بداية كتاب احلوالة والكفالة، إىل هناية ابب من السلم يف الرطب: دراسة وحتقيًقا.
 هـ(. 189احلسن الشيباين )ت اجلامع الكبري/ حممد بن 
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 1069حسن بن عمار الشرنبالين )ت  /تيسري املقاصد شرح نظم الفوائد يف الفقه احلنفي
 ص. 394هـ،  1437عميان: دار النور املبني،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق خولة خليل محادي.

 
(؛ هـ 875علي بن حممد بن مسعود الشاهرودي، الشهري مبصنفك )ت احلدود واألحكام/ 

 1437إستانبول: مكتبة اإلرشاد؛ عميان: أروقة للدراسات و النشر،  -اعتىن به إلياس قبالن.
 ص. 251هـ، 

 )فقه حنفي(
 

 522أليب يعقوب يوسف بن علي اجلرجاين )ت بعد خزانة األكمل يف فروع الفقه احلنفي/ 
 4هـ،  1436، بريوت: دار الكتب العلمية -هـ(؛ قدم له وضبطه وحققه أمحد خليل إبراهيم.

 مج.
 

حسام الدين علي بن أمحد بن مكي خالصة الدالئل وتنقيح املسائل يف شرح القدوري/ 
هـ(؛ حققه وكتب عليه حاشيته "بغية السائل على خالصة الدالئل" صالح  598الرازي )ت 

 مج. 4هـ،  1438عميان: دار الفتح،  -حممد أبو احلاج.
 

هـ(؛  694ظفر الدين أمحد بن علي بن الساعايت )ت مشرح جممع البحرين وملتقى النريين/ 
حتقيق صاحل بن عبدهللا بن صاحل اللحيدان، خالد بن عبدهللا بن حممد اللحيدان، عبدهللا بن 

 1437الفيوم، مصر: دار الفالح؛ الرايض: غالف: دار اإلفهام،  -صاحل بن حممد اللحيدان.
 مج. 10هـ، 

عهد العايل للقضاء ابلرايض، وقد قامت دار الفالح أصله ثالث رسائل علمية قدمت إىل امل
 ابلتنسيق بني هذه الرسائل، وإخراجها من جديد.

 والكتاب يف الفقه احلنفي، وأصله )جممع البحرين( للمؤلف نفسه.
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 -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالقادر قابدان. 9الفاضل عبدالغين القاراابغي )ق  /شرح املختار
 هـ(. 1439هـ )أو  1438د، إستانبول: مكتبة اإلرشا

 )يف الفقه احلنفي(.
 

بدر الدين حممد بن حممود الكردري، الشهري خبواهر زاده )ت  /شرح مشكالت القدوري
الرايض: الرتاث  -هـ(؛ حققه أمحد راشد احمليلب، حممد عمر العتيب، سعد جمبل الطويل. 651

 رسالة علمية(.هـ )أصله  1439الذهب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهب، 
 

 1098أليب يوسف حممد بن يعقوب البناين احلنفي )ت  /يف أصول املذهب شرح املنتخب
 هـ(.

 هـ... 1438حتقيقه يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف الرايض، 
شرح للمنتخب احلسامي، وهو "املنتخب يف أصول املذهب"/ حسام الدين حممد بن حممد 

 هـ(. 644األخسيكثي )ت 
 هو يف أصول فقه احلنفية.و 

 
هـ(؛  1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت  /شرح املنظومة املسماة بعقود رسم املفيت
القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق حامد علي العليمي. 1340عليه إفادات أمحد رضا خان اهلندي )ت 

 هـ.  1438دار اإلحسان، 
 

أمني الدين عبدالوهاب بن أمحد بن وهبان عقد القالئد يف حلِّ قيد الشرائد ونظم الفرائد/ 
 هـ(. 780املزيي )ت 

 هـ... 1436حقق يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، 
 شرح ملنظومة املؤلف "قيد الشرائد..."، يف فروع احلنفية.

 
 هـ(. 710أمحد بن إبراهيم السروجي )ت  /الغاية شرح اهلداية
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 هـ، ... 1436ملدينة املنورة، حتقيق من قبل طلبة يف اجلامعة اإلسالمية اب
 وهو يف الفقه.

 
 هـ(. 870مشس الدين حممد بن حممود البخاري )ت  /غرر األذكار يف شرح "درر البحار"

 حتقيق من قبل جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض.
 هـ(. 788ف القونوي )ت وهو يف الفقه احلنفي. ومؤلف األصل )درر البحار( حممد بن يوس

 
مفيت الداير املصرية  /فتاوى ابن عبدالعال: العقد النفيس ملا حيتاج إليه للفتوى والتدريس

 -هـ(؛ حتقيق مصطفى حممود األزهري. 971أمني الدين حممد بن عبدالعال احلنفي )ت 
 هـ. 1439القاهرة: دار ابن عفان، 

 
 هـ(. 872أمحد بن حممد الشُُّمينيِّ احلنفي )ت كمال الدراية يف شرح النقاية/ 

 هـ... 1438حتقيقه يف املعهد العايل للقضاء، التابع جلامعة اإلمام ابلرايض، 
 

هـ(؛ حققه وعلق عليه قاسم  1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت  /اللباب يف شرح الكتاب
 مج. 2هـ،  1437محص: دار اإلرشاد،  -حممد النوري.

 .ف االرتياب عن اللبابكشوبذيله: 
 واملقصود ابلكتاب: خمتصر القدوري، يف الفقه احلنفي.

 
هـ( املسمى التحقيقات القدسية  1069 – 994جمموع رسائل العالمة الشرنباليل )

حققها ووثق نصوصها وضبطها  /والنفحات الرمحانية احلسنية يف مذهب السادة احلنفية
إستانبول: دار اللباب،  -حممد عبدالرمحن اخلطيب. أمحد فواز احلُمري، طارق حممد صرييف،

 هـ(. 1439هـ )أو  1438
 حتوي ستني رسالة يف مجيع أبواب الفقه.
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 هـ(. 571رضي الدين حممد بن حممد السرخسي )ت  /حميط الرضوي
 هـ. 1438حتقيقه يف جامعة األزهر، جزء منه يف فرع تفهنا األشراف، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد  593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت خمتارات النوازل/ 

 ص )أصله رسالة علمية(. 733هـ،  1435إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -غونش.
 

القاهرة: شركة القدس  -هـ(. 428أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري )ت خمتصر القدوري/ 
 ص. 200هـ،  1435للنشر، 

 احلنفي.خمتصر يف الفقه 
 

هـ(؛ حتقيق  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت  /املستصفى يف شرح النافع
 هـ(. 1439هـ )أو  1438إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -حسن أوزر، حممد جااب.

 ، يف الفقه احلنفي(.شرح ملختصر "الفقه النافع" أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي)
 

 الكتب احلديثة
نوريت تسافرير؛ ترمجة حممد خالد خ مدرسة فقهية: االنتشار املبكر للمذهب احلنفي/ اتري

 ص. 334هـ،  1438املؤسسة العربية للفكر واإلبداع،  -دراج، حممد حممد املراغي.
 

هـ(،  1421فتاوى العالمة احملدث الفقيه الشيخ عبدالرمحن ابن الشيخ أيب بكر املال )ت 
 -مجعها واعتىن هبا رائد بن عبدهللا بن حممد املال. /ألسئلة والردوداملسماة قطف الورود من ا

 هـ. 1438الكويت: دار الضياء، 
 

وهب سليمان الكايف يف الفقه احلنفي: فقه العبادات على مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان/ 
 ص(. 1488مج ) 3هـ،  1434دمشق: الرسالة العاملية،  -هـ(. 1434غاوجي )ت 
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العنوان الشارح على اجمللدات الثالثة، بينما موضوع الثالث منها: النكاح، والبيوع. هكذا ورد 
 وأصله رسائل مفردة مجعت يف هذا الكتاب.

 
هـ،  1436عميان: دار الفاروق،  -صالح حممد أبو احلاج.املدخل املفصَّل للفقه احلنفي/ 

 ص. 506
 

مرشد اخلالن للضروري من علوم الدين على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان/ 
 215هـ،  1437عميان: دار النور املبني،  -[.2مجع وترتيب حممد بن حممود الشربيين. ]ط

 ص.
 

املسائل الفقهية عند اإلمامني أيب يوسف وحممد بن احلسن برواية ابن مساعة من كتاب 
املدينة املنورة: اجلامعة  -دورمي علي آي. /تاب اإلجارة: مجًعا ودراسةاللباس إىل هناية ك

 هـ )دكتوراه(. 1438اإلسالمية، 
 

جاي النشأة الثانية للفقه اإلسالمي: املذهب احلنفي يف فجر الدولة العثمانية احلديثة/ 
 الرايض: مركز مناء للبحوث -بوراك؛ ترمجة أمحد حممود إبراهيم، أسامة شفيع السيد.

 هـ. 1438والدراسات، 
 

 الفقه املالكي
 :الكتب القدمية

مجع وترتيب وتوثيق عبدالواحد  /هـ( 1001أجوبة سيدي سعيد بن علي اهلوزايل )ت 
 ص. 454هـ،  1436الرابط: وزارة األوقاف،  -العروصي.

 
هـ(؛ دراسة وتوثيق  849)ت  أتليف عبدهللا بن حممد بن موسى العبدوسيأجوبة العبدوسي/ 

 ص. 590هـ،  1436الرابط: وزارة األوقاف،  -هشام احملمدي.
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هـ(؛ دراسة  1356الغازي احلسيين الصنهاجي )ت  /األجوبة املرضية عن النوازل الوقتية
 هـ )أصله رسالة علمية(. 1438الرابط: وزارة األوقاف،  -وحتقيق عبدالسالم امجيلي.

 
هـ(؛  1138علي بن عبدالصادق العبادي )ت  /م معاين املرشد املعنيإرشاد املريدين لفه
 .هـ 1438الرابط: وزارة األوقاف،  -حتقيق أمحد أهالل.

 مليارة. شرح املرشد املعني على الضروري من علوم الدين
 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين 
أليب يوسف عمر بن عبدهللا بن عبدالربي  /ر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصارالرأي واآلاث

القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة  -هـ(؛ حتقيق أسامة بن إبراهيم بن حممد. 463األندلسي )ت 
 مج. 19هـ،  1438والنشر، 

 حمقًقا على أكثر من عشر نسخ خطية.

 
هـ(؛  1242عثمان بن سند البصري )ت  /أوضح املسالك يف فقه مذهب اإلمام مالك

املدينة املنورة: مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ  -اعتىن به خالد بن يوسف املراد.
 هـ. 1438مبارك الوقفية، 

 
 897حممد بن يوسف العبدوسي، املعروف اببن املوياق )ت التاج واإلكليل ملختصر خليل/ 

 مج. 5هـ،  1437ار ابن حزم، بريوت: د -هـ(؛ حتقيق رابح زروايت.
 

هـ(؛ حتقيق  914أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي )ت جتريد حدود ابن عرفة الفقهية/ 
 ص. 209هـ،  1437عميان: أروقة للدراسات والنشر،  -أنوار احلسني، أمحد األشقر.

 هـ( يف الفقه املالكي. 803شرح للحدود الفقهية حملمد بن حممد بن عرفة )ت 
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هـ(؛ حتقيق أمحد  863أمحد بن حممد القلشاين املالكي )ت رير املقالة يف شرح الرسالة/ حت
 1437الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،  -بن علي الدمياطي.

 مج. 8هـ، 
 هـ. 1438وقدمت يف رسالة دكتوراه أو أكثر جبامعة وهران يف اجلزائر، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق علي  646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت جامع األمهات/ 

هـ،  1437القاهرة: دار عباد الرمحن؛ بريوت: دار ابن حزم،  -بن عبدالرمحن بسام اجلزائري.
 ص(. 1024مج ) 2

 فقه مالكي.
 

اهيم التتائي حممد بن إبر خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد يف الفقه املالكي/ 
هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(؛ حتقيق أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي. 942)ت 
 ص. 629

 
هـ(؛ إعداد حممد رضا  883أليب زكراي حيىي املازوين )ت  /الدرر املكنونة يف نوازل مازونة

 هـ )دكتوراه(. 1437اجلزائر: جامعة وهران،  -الكريف.
 واإليالء واللعان والظهار والعدد والرضاع والنفقات.دراسة وحتقيق ملسائل النكاح 

 
أليب  /الرسالة يف واجب أمور الداينة... على مذهب مالك بن أنس رضي هللا عنه وطريقته

 -هـ(؛ قدم هلا معرفًا هبا وبطررها عبدهللا التورايت. 386حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين )ت 
 ص. 269هـ،  1436ن: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، طنجة: دار احلديث الكتانية؛ البحري

 خمطوط مصور من مكتبة نور عثمانية إبستانبول، تسبقه دراسة.
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هـ(؛ حتقيق أمحد  839أليب القاسم بن عيسى بن انجي التنوخي القريواين )ت  /شرح التفريع
 1438ابن حزم،  الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار -بن علي الدمياطي.

 مج. 5هـ، 

هـ(، صدر  378)وكتاب التفريع أليب احلسني عبيدهللا بن احلسني بن اجلالب البصري )ت 
 حمقًقا عن دار الغرب اإلسالمي(.

 
هـ(؛  749أليب عبدهللا حممد بن عبدالسالم اهلوياري التونسي )ت  /شرح جامع األمهات

 مج. 18هـ،  1439وزارة األوقاف، الدوحة:  -حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب.
 

فتاوى ابن سحنون: أيب عبدهللا حممد بن عبدالسالم بن سعيد القريواين املالكي، املتوىف 
الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن  -حتقيق مصطفى حممود األزهري.هـ/  256سنة 

 ص. 568هـ،  1434عفان، 
 

 -مجع وتوثيق وحتقيق احلسني أكروم. /هـ( 403فتاوى العالمة أيب احلسن القابسي )ت 
 .هـ 1438الرابط: وزارة األوقاف، 

 
هـ[؛ مجع وتعليق احلسني بن  1325حممد األمني أمحد زيدان اجلكين ]ت الفتاوى الفقهية/ 
 عبدالرمحن اجلكين.

املدينة  -طبع ضمن: جمموعة رسائل وفتاوى للعالمة الشيخ حممد األمني أمحد زيدان اجلكين.
 هـ. 1439املنورة: مكتبة إحياء العلوم، 

 
 هـ(. 942حممد بن إبراهيم التتائي )ت  /فتح اجلليل يف حّل ألفاظ جواهر درر خليل

 هـ. 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر، قسم منه يف فرع أسيوط، وأسوان.. 
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هـ(؛ حتقيق حممد شايب  4)ق  أليب احلسن علي بن عيسى الطليطلي /خمتصر الطليطلي
 هـ؟ 1438بريوت: دار املقتبس،  -شريف.

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي  803حممد بن حممد بن عرفة التونسي )ت املختصر الفقهي/ 

 16هـ،  1437الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،  -الدمياطي.
 مج.

 )وهو نفسه التايل(
 

 هـ(. 803حممد بن حممد بن عرفة الورغمي املالكي )ت  /الكبري املختصر
 حققه جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء ابلرايض.

 )وهو نفسه "املختصر الفقهي" السابق(
 

هـ(؛  520حممد بن أمحد بن رشد )ت املرجع يف الفتوى مع الدليل من البيان والتحصيل/ 
 مج. 3هـ،  1438ر ابن حزم، بريوت: دا -حتقيق عبدالكرمي حامدي.

 
هـ(؛  972حممد بن حممد الفيشي )ت املنح اإلهلية يف شرح العشماوية يف الفقه املالكي/ 

 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق أمحد بن مصطفى الطهطاوي.
 

 هـ(. 1106علي بن حممد األجهوري )ت  /مواهب اجلليل حبّل ألفاظ الشيخ خليل
 هـ، ... 1438اإلسالمية ابملدينة املنورة،  حتقيقه يف اجلامعة

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  903أليب إسحاق إبراهيم بن هالل السجلماسي )ت نوازل ابز النوازل/ 

بريوت: دار ابن حزم،  -حممد الفروين وآخرين؛ إشراف وتنسيق عبدهللا اهلاليل )حفيد املؤلف(.
 مج. 2هـ،  1437
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أليب عيسى حممد املهدي الوزاين  /السامية يف النوازل الفقهيةالنوازل الصغرى، املسماة املنح 
 4هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد السيد عثمان. 1342)ت 
 مج.

 )فتاوى على املذهب املالكي(.
 

 هـ )دكتوراه(. 1436اجلزائر: جامعة وهران،  -إعداد مجال ولد بشري. /نوازل العباسي
 من أول الكتاب، إىل نوازل الغصب. دراسة وحتقيق

 هـ(. 1152وهو أمحد بن حممد العباسي )ت 
 

 :الكتب احلديثة
 استدراكات الشّراح الفقهية على الشيخ خليل يف خمتصره.

رسائل ماجستري قدمت إىل اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، كل يف أبواب فقهية معينة، 
 هـ... 1438

 
األقوال الفقهية اليت حكم عليها ابن عبدالرّب ابلشذوذ من خالل كتابيه "االستذكار" 

 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -موسى انموري كيتا. /و"التمهيد": مجًعا ودراسة
 ورقة )ماجستري(. 989هـ، 

 
بريوت:  -صطفى.ألب ولد املتصحيح منت املختصر والتعليق عليه مبا تيسَّر: خمتصر خليل/ 

 ص. 419هـ،  1437دار ابن حزم، 
 

)قسم منه(/ شذى بنت انصر الضوابط الفقهية يف كتاب "املعيار املغرب" للونشريسي 
 هـ )ماجستري(. 1438مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -اليحيوي.
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به  عبدالرمحن؛ اعتىن  رمضان حافظ /موسوعة علمية أتصيلية مفصلة :لفقه املالكي وأدلتها
 مج. 4ـ، ه 1439القاهرة: دار السالم،  -.قسم التحقيق واملراجعة بدار السالم

 
الرابط: منشورات  -عمر اجليدي.حماضرات يف اتريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي/ 

 ص. 214هـ،  1437عكاظ، 
 

املسائل اليت رواها ابن القاسم عن مالك يف "العتبية" خمالفة ملا رواه عنه يف "املدونة": مجًعا 
هـ،  1436املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة  -عبداحلميد بن عبدالسالم بنعلي. /ودراسة
 ص )دكتوراه(. 996

 
هـ( مشهور  238املسائل الفقهية اليت خالف فيها اإلمام ابن حبيب املالكي رمحه هللا )ت 

 مذهب اإلمام مالك رمحه هللا.
 مناقشة مسائلها لكوكبة من طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

 
هـ،  1437دمشق: دار الفكر،  -حممد الوكيلي. /تبليغ الفقه يف املدرسة املالكية مناهج
 ص. 376

 
القنيطرة، املغرب:  -إعداد حممد العلمي.املنهجية الفقهية يف مؤلفات املذهب املالكي/ 

 801مج ) 2هـ،  1436الرابطة احملمدية للعلماء، مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي، 
 ص(.

ث الدورة العلمية التكوينية لألايم اجلامعية األوىل اليت نظمها مركز البحوث والدراسات يف حبو 
الفقه املالكي التابع للرابطة احملمدية للعلماء بشراكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة 

 هـ. 1433مجادى اآلخرة  24-23جلامعة ابن طفيل ابلقنيطرة 
 

 اب "الذخرية" للقرايف.النظائر الفقهية يف كت
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 هـ(. 1436)عدة رسائل علمية نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 الفقه الشافعي
 :الكتب القدمية
هـ(؛ دراسة وحتقيق علي  462للقاضي أيب علي احلسني بن حممد املروروذي )ت أسرار الفقه/ 

 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن حممد أبو دهام.
 

 هـ(. 974أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي الشافعي )ت  /اإلمداد بشرح اإلرشاد
 هـ... 1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

احلاوي "الذي اختصره من كتاب  ،البن املقري اليمين "إرشاد الغاوي" وهو شرحه الكبري على
 .للقزويين "الصغري

 
 هـ(. 874حممد بن أمحد الطيب الناشري )ت إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة ابحلاوي/ 

 هـ... 1435حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء يف الرايض، 
 
العلماء املتأخرين مع ضم فوائد مجة غية املسرتشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من ب

جدة:  -هـ(. 1320)ت  عبد الرمحن بن حممد املشهور /من كتب شىت للعلماء اجملتهدين
  ص(. 1792مج ) 3هـ،  1439دار املنهاج، 

 هـ(. 1360)ت  حاشية العالمة الفقيه احلبيب أمحد بن عمر الشاطري :عليها
 

هـ(؛  974محد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت شهاب الدين أ /حتفة احملتاج بشرح املنهاج
 10هـ،  1439داغستان: دار ابب األبواب،  -عين به أنور بن أيب بكر الشيخي الداغستاين.

 مج.
 ورد يف اإلعالن عنه أنه اعتمد على أكثر من ثالثني نسخة خطية.

 وأنه يتضمن حاشية التحفة للشيخ حممد طاهر الكردي.
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 والتوضيحات لعلماء داغستان... مع التعليقات والتقريرات
 

هـ(؛ حتقيق قاسم حممد  676حيىي بن شرف النووي )ت  /التحقيق يف فقه اإلمام الشافعي
 ص. 424هـ،  1437بريوت: دار الفجر،  -النوري.

 
 هـ(. 783أمحد بن محدان األذرعي )ت  /التوسط والفتح بني الروضة والشرح

 يف الفقه الشافعي.حقق يف جامعة امللك خالد أبهبا. وهو 
 

 -اعتىن به وراجعه أنس الشامي. /حواشي الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج
 مج. 12هـ،  1437القاهرة: دار احلديث، 

 يف الفقه الشافعي.
 هـ. 973مؤلف األصل شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، ت 

 هـ 992والعبادي هو أمحد بن قاسم، ت 
 هـ. 1301لشرواين هو عبداحلميد بن احلسني الداغستاين املكي، ت وا
 

اعتىن السراج الوهاج: شرح العالمة حممد الزهري الغمراوي على منت "املنهاج" للنووي/ 
 ص. 752هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،  -به وراجعه أنس الشامي.

 
حممد حمفوظ  /الشافعية رمحهم هللا تعاىلالسقاية املرضية يف أسامي الكتب الفقهية ألصحابنا 

بريوت: دار  -هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل. 1338بن عبدهللا الرتمسي )ت 
 (.317)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 111هـ،  1438البشائر اإلسالمية، 

 
هـ(؛  438جلويين )ت أليب حممد عبدهللا بن يوسف االسلسلة يف معرفة القولني والوجهني/ 

الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ عميان:  -دراسة وحتقيق خالد بن نويار النمر.
 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1063مج ) 2هـ،  1437أروقة للدراسات والنشر، 
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شرح القواعد اخلمس اليت ينبين عليها الفقه على مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه/ 

هـ(؛ اعتىن به ضياء احلق أبو بكر مصطفى  1234عبدهللا بن علي سويدان الدمليجي )ت 
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -جودة.

 
شهاب الدين أمحد بن حسني بن رسالن الرملي )ت  /صفوة الزبد: ألفية يف الفقه الشافعي

 هـ(. 1439هـ )أو  1438عميان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق حممد عايش. 844ت 
 

 هـ(. 665جنم الدين عبدالغفار بن عبدالكرمي القزويين )ت  /العجاب يف شرح اللباب
 هـ، ... 1435 – 1434حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 هـ( يف الفقه الشافعي. 415واللباب للمحاملي )ت 
 

عز الدين عبدالعزيز بن الغاية يف اختصار النهاية/ سلطان العلماء العزُّ بن عبدالسالم: 
الدوحة: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق إايد خالد الطباع. 660عبدالسالم السلمي )ت 

 مج. 8هـ،  1437
هـ(، أعاد  478اختصار لكتاب "هناية املطلب يف دراية املذهب" إلمام احلرمني اجلويين )ت 

مله، وجرده من االستدالالت فيه اإلمام العز صياغة نصوص الكتاب، وحلَّ مشكالته، وبنيَّ جم
ًصا للمذهب، معقيًِّبا املنطقية وأقوال املذاهب األخرى ، فجاء حمرر األقوال، مهذَّب النص، ملخيِّ

 وجمتهًدا رأيه.
 

الشافعي أليب املعايل كمال الدين حممد بن حممد بن أيب بكر املقدسي  /فتاوى ابن أيب شريف
 هـ. 1439القاهرة: دار ابن عفان،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى حممود األزهري. 906)ت 

 هـ(. 864بذيلها: فتاوى جالل الدين حممد بن أمحد احمللي الشافعي )ت 
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شرف الدين هبة هللا بن عبدالرحيم فتاوى البارزي: األجوبة احلَموية على األسئلة اإلسنوية/ 
هـ،  1437عميان: دار الفتح،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق حيىي أنيس كريدية. 738البارزي )ت 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 345
 

حتقيق مصطفى هـ(/  516فتاوى البغوي: أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي )ت 
 ص. 496هـ،  1435الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -حممود األزهري.

 

حتقيق مصطفى حممود هـ(؛  724ترتيب تلميذه علي بن داود بن العطار )ت  /فتاوى النووي
 ص. 328هـ،  1436الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -األزهري.

 
عفيف الدين حممد بن عبدهللا  /فتح القدير وإعانة الفقري: شرح خمتصر أيب فضل الكبري

دوعن، حضرموت: مركز  -هـ(؛ بعناية عرفات بن عبدالرمحن املقدي. 1281ابسودان )ت 
 هـ. 1438للدراسات والبحوث؛ الكويت: دار الضياء،  دوعن العلمي

 شرح للمختصر الكبري من حتفة املنهاج واملنهج القومي.
 

 هـ(. 783شهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي )ت  /قوت احملتاج إىل املنهاج
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، منها بني األعوام 

 هـ. 1437 – 1432
 ويعين ابملنهاج: منهاج الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي.

 
هـ(؛  829لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلصين )ت كفاية األخيار يف حّل غاية االختصار/ 

 ص. 784هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،  -أحاديثه سيد بن حممد السناري. قدم له وخرج
 يف الفقه الشافعي. 

 هـ(. 593و "غاية االختصار" أليب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين )ت 
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هـ(؛ عين  864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  /كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني
 مج. 4هـ،  1437جدة: دار املنهاج،  -به حممود صاحل احلديدي.

 ومنهاج الطالبني يف الفقه الشافعي، لإلمام النووي.
 

هـ(؛ قدم له نظام بن حممد صاحل  676)ت  النووي حيىي بن شرف /اجملموع شرح املهذب
  مج. 10هـ  1439بريوت: دار املقتبس،  -يعقويب.

ملنسوخة من نسخة اإلمام النووي نسخة اإلمام تقي الدين السبكي اصورة من نسخة خمطوطة ل
مشتملة على كامل  (7-1)مج  واملقابلة عليها من قبل السبكي ومجهرة من خواص تالميذه

يشتمل اجلزء . و ىل البيوعإاجملموع الذي توقف اإلمام النووي فيه ومات قبل أن يتمه ووصل 
يظهر يف هذه وهي من القسم املفقود الذي  ،على تكملة االمام السبكي للمجموع (8-9)

 ،وميثل مسودته من التكملة ،بكامله خبط السبكي (10)اجلزء و  .النسخة اخلطية ألول مرة
 . سنوات 10قبل اشتهار تكملته أبكثر من هـ  722وبداية عمله فيها سنة 

 
قرأها وصححها هـ(؛  1335جمموعة كتب فقهية ملؤلفها علوي بن أمحد السقاف )ت 

 هي:و هـ،  1437بشري عبدهللا علي إبراهيم، صدرت عن املكتبة األزهرية للرتاث ابلقاهرة عام 
 الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية من املسائل والضوابط والقواعد الكلية. -

 خمتصر الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية. -

 من حقوق إخواننا املسلمني. القول اجلامع املتني يف بعض املهم -

 رسالة يف قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة. -

م يف أحكام السالم.  -  فتح العالي

 القول اجلامع النجيح يف أحكام صالة التسبيح. -
 

 هـ(. 826أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت خمتصر املهمات/ 
 هـ... 1436الطلبة يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، حتقيق جمموعة من 
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وصاحب األصل )املهمات يف شرح الرافعي والروضة من تعليقات( هو مجال الدين عبدالرحيم 
 هـ(.  772بن احلسن اإلسنوي )ت 

 
 هـ(. 859أليب الفتح حممد بن أيب بكر املراغي )ت  /املشرع الروي شرح منهاج النووي

 هـ... 1438اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حتقيقه يف 
 

 710أليب العباس أمحد بن حممد بن الرفعة )ت  /املطلب العايل يف شرح وسيط اإلمام الغزايل
 هـ(.

 – 1416حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، بني 
 هـ... 1436

 
حممد بن عبدهللا ابسودان )ت  /وارد اهلنية يف مجع الفوائد الفقهيةاملقاصد السنية إىل امل

 هـ. 1439عميان: دار الفح،  -هـ(؛ اعتىن به حممد أبو بكر ابذيب. 1281
 

هـ(؛ حتقيق بشرى أمحد  676حيىي بن شرف النووي )ت  /املنتخب يف خمتصر التذنيب
 ص. 192هـ،  1436ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية،  -اجلسمي.

 )التذنيب على الشرحني للرافعي ملا يتعلق ابلوجيز للغزايل(
 

هـ(؛ حتقيق مجيل  335أبو العباس أمحد بن أيب أمحد بن القاص الطربي )ت  /نصرة القولني
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب  -بن عبداحملسن اخللف، مسلم بن حممد الدوسري.

 هـ. 1438والرسائل العلمية، 
 هـ(. 505حممد بن حممد الغزايل )ت  /حقيقة القولنيلسابق: يليه ابلتحقيق ا

 وفيه الرد على من أنكر على اإلمام الشافعي خترجيه املسألة الواحدة على أقاويل خمتلفة.
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هـ(؛ قدم له  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت الوجيز يف مذهب اإلمام الشافعي/ 
 ص. 600هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،  -وخريج أحاديثه سيد بن حممد السناري.

 
 :الكتب احلديثة

آراء الشافعية املخالفة للمعتمد من املذهب يف غري العبادات من خالل كتاب الطبقات 
الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -إعداد فهد بن حسن املشيخي.البن السبكي: مجًعا ودراسة/ 

 ورقة )دكتوراه(. 710هـ،  1437
 

عرفات بن اآلراء الفقهية لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب رمحه هللا: مجًعا ودراسة/ 
ص  1346هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حسن بن صاحل بن جعفر.

 )دكتوراه(.
 (.اإلمام الذهب رمحه هللا شافعيًّا )كان

 
هـ( يف غري العبادات  386فعي )ت اآلراء الفقهية للقاضي أيب القاسم الصيمري الشا

هـ  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -شوقي حممد سعيد. /والبيوع: مجًعا ودراسة
 )ماجستري(. 

 
آايت األحكام يف اجملموع للنووي: من سورة الفاحتة إىل هناية سورة النساء: دراسة مقارنة/ 

 ورقة )ماجستري(. 439هـ،  1436القرى، مكة املكرمة: جامعة أم  -عادل سليمان ضحوي.
 

 /أوراق الذهب يف حل ألغاز املذهب: إضاءة على مصطلح "الطريق" ومناذج من "املنهاج"
 هـ. 1439إندونيسييا: دار تراث علماء بوسلتان،  -.2ط -عبدالنصري أمحد املليباري.

 )يف الفقه الشافعي(
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 1439عميان: دار النور املبني،  -اجملاهد. حممد سعيدتبصرة األملعي بفقه اإلمام الشافعي/ 
 جـ.  6هـ، 
 

 ترجيحات املاوردي يف كتابه احلاوي.
استخرجها ودرسها جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعة طيبة ابملدينة املنورة، يف عدة 

 هـ.. 1437ه... 1434رسائل علمية، 
 

بريوت: دار  -حمسن السقاف.مجع وترتيب علي بن  /العصارة الفقهية من كتب الشافعية
 مج. 3هـ،  1437األمرية، 

 
 الكليات يف الفقه الشافعي.

تناوله ابجلمع والدراسة جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة، 
 هـ... 1439

 
 ص. 86، 2ط -طالب بن عمر الكثريي. /منة الصمد بشرح مهذبة ألفية الزبد

 هـ. 30/1/1439األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 
 هـ(. 844شرح ملختصر ألفية الزبد البن رسالن الرملي )ت 

 
 هـ؟ 1439جدة: دار املنهاج،  -أمحد بن عمر الشاطري. /نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء

 الطبعة الشرعية اليت اعتمدت نسخة املؤلف.
 

 الفقه احلنبلي
 :الكتب القدمية

هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن عدانن  1083حممد بن بدر الدين البلباين )ت أخصر املختصرات/ 
 هـ.  1438الكويت: دار ركائز،  -العبدان، أنس بن عادل اليتامى.
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 )يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل(.
 

أليب يعلى حممد  /اجلامع الصغري يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه
دمشق:  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين القباين. 458 الفراء )ت بن احلسني

 هـ. 1439دار املنهاج القومي، 
 

هـ(؛  1088حممد بن أمحد البهويت )ت حاشية اإلقناع على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/ 
 ص. 557هـ،  1438الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -حتقيق انصر بن سعود السالمة.

 
حممد بن بدر الدين بن بلبان احلنبلي )ت  /السابغات على أخصر املختصراتاحلواشي 

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن انصر الُقعيمي. 1083
 هـ.  1439العلمية، 

 
أنس  شرحهـ(/  1083الدالئل واإلشارات على أخصر املختصرات للبلباين احلنبلي )ت 

 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر،  -اليتامى، عبدالعزيز بن عدانن العبدان.بن عادل 
 

هـ(؛ حتقيق مبارك  1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  /دليل الطالب لنيل املطالب
 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -بن راشد احلثالن.

 
 695بن محدان )ت ل/ أمحد الرعاية الكربى يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنب

هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -هـ(؛ حتقيق ودراسة إبراهيم بن عبدالرمحن املبارك.
 مج )دكتوراه(. 2

 من أول كتاب النكاح، إىل هناية الكتاب.
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





166 
 

هـ(؛ معه حاشية  1051)ت  منصور بن يونس البهويت /الروض املُرِبع شرح زاد املستقِنع
 1376هـ(؛ وتعليقات عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت  1421حممد بن صاحل العثيمني )ت 

هـ،  1436دمشق: الرسالة العاملية،  -.4ط -هـ(؛ خرَّج أحاديثه عبدالقدوس حممد نذير.
 ص. 735

عبدامللك بن حممد  ، صدر بعنايةالروض الـُمرِبع بشرح زاد املسَتقِنع خمتصر املقنع وبعنوان:
 مج. 4هـ،  1437الرايض: مكتبة العبيكان،  -اجلاسر.

 طبعة أنيقة، خاصة بطلبة العلم، ترك يف جوانبها مساحات للشرح والتعليق.
حققه خالد بن علي املشيقح، عبدالعزيز بن عدانن العبدان، أنس بن وهبذا العنوان أيًضا 

 مج. 3هـ،  1438الرايض: دار الصميعي،  -عادل اليتامى.
 

عبدالعزيز بن جعفر زاد املسافر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه/ 
ل )ت  جدة: دار األوراق الثقافية،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 363غالم اخلالي

 مج. 4هـ،  1437
 

موفق الدين عبدهللا  /العمدة على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل رمحه هللا
املدينة  -هـ(؛ حتقيق يوسف بن عبدهللا الصمعاين. 620بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت 

 ص. 223هـ،  1437املنورة؛ الرايض: دار املأثور، 
 

لربهان الدين  /فتح امللك العالم ابلتعليق على املسائل الفقهية: من اختيارات شيخ اإلسالم
هـ(؛ اعتىن به بدر بن جابر املري، جابر بن  767قيم اجلوزية )ت إبراهيم بن مشس الدين ابن 

 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -عايل املري؛ علق عليها عبداحملسن بن انصر العبيكان.
 

هـ(؛ حتقيق  909يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي )ت  /فروع الفقه
 ص. 96هـ،  1435بن األثري، الرايض: دار ا -عبدالسالم بن حممد الشويعر.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





167 
 

 هـ(. 513الفصول )كفاية املفيت(/ أليب الوفاء علي بن عقيل احلنبلي )ت 
 حقق املوجود منه من قبل طلبة يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.

 وهو من مطوالت كتب الفقه احلنبلي.
 

هـ(؛ حتقيق  884حممد بن مفلح املقدسي )ت برهان الدين إبراهيم بن  /املبدع شرح املقنع
 هـ. 1439الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،  -ودراسة ذايب بن سعد الغامدي.

 
جمموع فتاوى الشيخ الفقيه القاضي عبدهللا بن حممد بن ذهالن النجدي احلنبلي قاضي 

طلس الرايض: دار أ -إعداد انصر بن سعود السالمة.هـ/  1099الرايض، املتوىف سنة 
 ص. 270هـ،  1438اخلضراء، 

 كله مسائل فقهية، استخرجت من كتاب "الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة".
 

جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العالمة عبدهللا بن عبدالرمحن أاببطني مفيت البالد النجدية 
 1438الرايض: مكتبة دار املنهاج،  -حتقيق خالد بن حممد التميمي. /هـ 1282 – 1194

 هـ؟
 

هـ(؛ حتقيق عبدالسالم  968موسى بن أمحد احلجاوي احلنبلي )ت  /جمموع فيه أربع رسائل
 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر،  -بن حممد الشويعر.

 وهي:
 قاعدة يف معرفة األرطال العراقية ابألوزان الدمشقية وغريها من البلدان اآلفاقية.

 املعجون( والفصل بني الشويكي وابن عطوة فيها.فتوى يف مسألة يف الراب )بيع التمر 
 جواب عن الكتاب املعتمد يف املذهب.

 نظم أحكام الوضوء والصالة.
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جمموع مؤلفات الشيخ العالمة الفقيه أمحد بن حيىي بن عطوة التميمي النجدي احلنبلي 
ار أطلس الرايض: د -مجع وحتقيق انصر بن سعود السالمة. /هـ رمحه هللا 948املتوىف عام 

 هـ. 1439اخلضراء، 
 

حميي الدين يوسف بن عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت املذهب األمحد يف مذهب أمحد/ 
 1438الرايض: دار الصميعي،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين القباين. 656

 هـ.
 

بن عبدهللا  هـ(؛ حتقيق عبدامللك 616نصري الدين حممد بن عبدهللا السامري )ت  /املستوعب
 -، مزيدة ومنقحة ومقابلة على عدة نسخ خطية كاملة.3ط -هـ(. 1434بن دهيش )ت 

 هـ. 1439الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 )يف الفقه احلنبلي(.

 
بن محدان  جنم الدين أمحد بن حممد /املعتمد يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 695احلراين احلنبلي )ت 
 هـ. 1439

 
حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي )ت  /منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات

 هـ. 1439الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ حتقيق مبارك بن راشد احلثالن. 972
 ق على ست نسخ خطية، منها نسختان خبط املؤلف(.)حق

 
 910أمحد بن عبدهللا العسكري )ت املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح/ 

 ص. 583هـ،  1438الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -هـ(؛ حتقيق انصر بن سعود السالمة.
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د بن حنبل رضي هللا عنه/ نيل املآرب بشرح دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمح
عميان:  -.3ط -هـ(؛ حتقيق حممد سليمان األشقر. 1135عبدالقادر بن عمر التغلب )ت 

 مج. 2هـ،  1436دار النفائس، 
 

عثمان بن أمحد بن قائد النجدي )ت  /هداية الطالب لشرح عمدة الطالب لنيل املآرب
 هـ. 1439الثقافية، جدة: دار األوراق  -هـ(؛ حتقيق حسن عباس قطب. 1097

 
 :الكتب احلديثة

عنيزة: مؤسسة الشيخ حممد بن  -حممد بن صاحل العثيمني. /أجوبة خمتصرة يف مسائل متنوعة
 هـ. 1438صاحل العثيمني اخلريية، 

 
اختيارات ابن القيم الفقهية يف األطعمة واألميان والنذور والقضاء والشهادات واإلقرار: 

ورقة  393هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -ماجد الرشيد.خالد بن  /مجًعا ودراسة
 )ماجستري(.

 
نبيل  /اختيارات اإلمام أيب الفرج الشريازي املقدسي احلنبلي رمحه هللا الفقهية: مجًعا ودراسة

 .)دكتوراه( هـ 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -. -بن صالح الردادي.
 

عبدوس أيب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن عمر بن عبدوس االختيارات الفقهية البن 
 هـ( اليت خالف فيها املشهور من املذهب. 559احلراين احلنبلي )ت 

اختار موضوعاهتا جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية، يف عدة رسائل علمية، 
 ه...1436
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التنوخي احلنبلي اليت خالف فيها املشهور االختيارات الفقهية أليب املعايل أسعد بن املنجا 
  -سطام بن مبارك الشهراين. /من املذهب يف كتاب الزكاة والصيام واحلج واجلهاد والبيع

 ورقة )دكتوراه(. 451هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

سامي بن حممد  مجع وإعداد /هاالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية لدى تالميذ
 مج. 2هـ،  1439، جممع الفقه اإلسالمي جدة: -د هللا.بن جا

 
اإلرشاد إىل معرفة األحكام: كتاب تعليمي يضم مهمات مسائل الفقه بطريقة السؤال 

 1438اخلروب، اجلزائر: مكتبة اإلمام الزهري،  -عبدالرمحن بن انصر السعدي. /واجلواب
 هـ.
 

هـ(؛ اعتىن به عبدالرمحن  1432 بن عبدالعزيز بن عقيل )ت عبدهللاأصول املذهب احلنبلي/ 
 هـ. 1439الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية،  -بن علي العسكر.

 
نشاط على "الروض املربع" تنمي  1000أنشطة مهارية لتنمية املَلكة الفقهية: أكثر من 

ص:  580: 1هـ، مج 1437الرايض: الشركة،  -إعداد شركة إثراء املتون.مهارة فقهية/  11
 الزكاة. –أول الكتاب 

 
نوف بنت حممد خترجيات األصحاب اليت انزع فيها اإلمام ابن تيمية يف "جمموع الفتاوى"/ 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 407هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -آل الشيخ.
 

واألطعمة واألميان: مجًعا التطبيقات الفقهية للمصلحة عند احلنابلة يف الوصااي والعتق 
ورقة  103هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -عبدالرمحن بن سعيد ابجبع. /ودراسة

 )حبث مكمل للماجستري(.
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 -فاطمة بنت عبدهللا البطاح. /تعارض الرواايت يف املذهب احلنبلي: دراسة أتصيلية فقهية
 هـ. 1437شبيليا، الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار كنوز إ

 
 -عثمان علي نور عثمان.التقسيمات الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: مجًعا ودراسة/ 

 ورقة )ماجستري(. 699هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

، إعداد عبدهللا بن حممد احلوايل الشمراين /ثبت أبمساء كتب الفقه احلنبلي املطبوعة مرتبة زمنيًّا
 هـ )كتاب إلكرتوين(. 1439

 ( كتااًب.272قائمة مفيدة للطالب املبتدئني واملتوسطني تضم )
 

 -اعتىن إبخراجه خالد بن عبدالعزيز السعيد. /اجلامع بني منهج السالكني ونوازل املعاصرين
 هـ. 1439الرايض: دار ابن اجلوزي، 

البن سعدي، و"اجلامع يف فقه مجع بني كتايب "منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين" 
 النوازل" البن محيد )قسم العبادات(.

 
عنيزة، السعودية:  -حممد بن صاحل العثيمني.الدروس الفقهية من احملاضرات اجلامعية/ 

 مج. 3هـ،  1438مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 
 

هـ(؛ مجعه واعتىن  1420ز )ت عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابدروس وفتاوى يف املسجد احلرام/ 
 ص. 759هـ،  1437بريوت: دار قرطبة،  -به صالح الدين بن عثمان بن أمحد.

 
جدة:  -ذايب بن سعد الغامدي. /الشذرات الفقهية يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية

 مج. 4هـ،  1439دار األوراق الثقافية، 
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الرايض: مدار  -.9ط -عبدالعزيز اجلربين.عبدهللا بن  /شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة
 مج. 3هـ،  1438الوطن للنشر، 

 
فاعلية التعلم االفرتاضي يف مقرر الفقه على حتصيل طالبات الصف الثاين املتوسط يف 

 1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -نورة عبدالعزيز اجمللي. /املدارس األهلية مبدينة الرايض
 ماجستري(.ورقة )حبث مكمل لل 226هـ، 
 

مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل عنيزة:  -حممد بن صاحل العثيمني. /فتاوى سؤال على اهلاتف
 مج.  2ه،  1439، العثيمني اخلريية

 
عنيزة: مؤسسة الشيخ  -حممد بن صاحل العثيمني.فتاوى على الطريق يف مسائل متنوعة/ 

 هـ. 1439حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 
 

 هـ. 1438الرايض: دار اإلفتاء،  -صاحل بن فوزان الفوزان. /الدربفتاوى نور على 
 : الطهارة والصالة.2ج
 

سجلها  /فتاوى وتقريرات علمية من دروس مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا تعاىل
ومجعها عبدهللا بن عثمان التوجيري؛ أعدها ورتبها عثمان بن عبدهللا التوجيري؛ حققها وعلق 

مكة املكرمة: مركز ابن ابز العلمي  -خرج أحاديثها اللجنة العلمية مبكتبة ابن ابز العامة.عليها و 
 ص. 694هـ،  1436العاملي، مكتبة ابن ابز العامة، 

 
محزة مصطفى  /فتح ذي املعارج بنظم وشرح مهمات املدارج: مدارج تفقه احلنبلي

 هـ. 1438جدة: دار األوراق الثقافية،  -يعقوب.
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عبدالرمحن بن دخيل  /الفقهية اليت أعلَّها شيخ اإلسالم ابن تيمية: مجًعا ودراسةالفروق 
 ورقة )دكتوراه(. 799هـ،  1438الرايض: جامعة امللك سعود،  -العصيمي.

 
شروق بنت  /الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قدامة يف كتاب "املغين": دراسة فقهية مقارنة

ورقة )حبث مكمل  288هـ،  1436جامعة امللك سعود، الرايض:  -عبدالرمحن املفرييح.
 للماجستري(.

 من أول كتاب احلدود، إىل هناية فصل: ويُقطع املسلم بسرقة مال املسلم والذمي.
 

الفهرس الوصفي ملخطوطات الفقه احلنبلي وأصوله وفقه الظاهرية ابملكتبات املصرية/ 
 1437ت: مؤسسة دار لطائف للنشر، الكوي -صنعة صاحل بن حممد بن عبدالفتاح األزهري.

 مج. 2هـ، 
 

مجعها و رتبها و علق عليها خالد بن مجعة  /الفوائد السنية من جمموع فتاوى ابن تيمية
 ص. 327هـ،  1436اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -اخلراز.

 
 -هيم الزاحم.عبدهللا بن إبراالكفاية على املعتمد يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا/ 

 ص. 120هـ،  1437املدينة املنورة: دار النصيحة،  -.2ط
 

 الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي.
 هـ.. 1437-1435رسائل علمية يف أبواب خمتلفة من الفقه، قدمت إىل جامعة الطائف، 

 
ملواعظ لقاءات الباب املفتوح: لقاءات علمية تزخر ابلفوائد النافعة والتوجيهات الرتبوية وا

عنيزة، السعودية: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل  -حممد بن صاحل العثيمني. /املنوعة البليغة
 مج. 10هـ،  1438العثيمني اخلريية، 

 )فتاوى(.
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عنيزة، السعودية: مؤسسة الشيخ حممد بن  -حممد بن صاحل العثيمني.اللقاءات الرمضانية/ 
 ص. 975هـ،  1438صاحل العثيمني اخلريية، 

 
 -.20 – 1للقاءات الشهرية لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني: اللقاءات من ا

 مج. 4هـ،  1437عنيزة، السعودية: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 
أعدَّ ما سجل منها صوتيًّا علي بن عبدهللا السلوم، واللقاء الثالث والرابع مل يوجد هلما تسجيل 

 صويت.
 اللقاءات يدخل يف ابب الفتاوى، وأكثرها فقه.وجمموع 

 
 1376عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت  /منت منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين

 ص. 283ه،  1436الرايض: مكتبة أنوار التوحيد: مكتبة التوبة،  -هـ(.
 فقه حنبلي، مطبوع على هيئة كراسة للدراسة على املشايخ.

 
أمحد بن عبدهللا القاري )ت  /على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل جملة األحكام الشرعية

 هـ(. 1359
 هـ. 1437حقق من قبل طلبة يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، 

 
خمتصر يف فقه اإلمام املبجل واحلرب املفضل شيخ أهل السنة واجلماعة أمحد بن حممد بن 

هـ(؛ بعناية عبدالسالم  1349املكي )ت  أماله أبو بكر بن حممد بن عارف خوقري /حنبل
 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر،  -بن حممد الشويعر.

 
 1438الكويت: رواق احلنابلة،  -غازي مرحبا. إمساعيل بن /املدخل امليسَّر إىل الفقه احلنبلي

 هـ.
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ئض املسائل اليت خالف فيها احلجاوي يف "زاد املستقنع" املذهب عند احلنابلة: من الفرا
 1437الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدهللا ين صاحل املضحي. /إىل هناية اإلقرار: مجًعا ودراسة

 ورقة )ماجستري(. 370هـ، 
 

حسن بن حامد  /املسائل اليت خالف فيها "الروض املربع" "زاد املستقنع" يف غري العبادات
 مكمل للماجستري(. ورقة )حبث 88هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -البحريي.

 
 املسائل اليت نصَّ املرداوي أهنا املذهب...

، 1436، استخرجها ودرسها جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعة اإلمام يف السعودية
يف رسائل عديدة، من خالل كتب املرداوي التالية: اإلنصاف يف معرفة الراجح  هـ... 1437

 ملشبع يف حترير أحكام املقنع.من اخلالف، تصحيح الفروع، التنقيح ا
 

سامل  /مسائل اإلمام أمحد الفقهية برواية أيب العباس الفضل بن زاين القطان: مجًعا ودراسة
 ص )دكتوراه(. 680هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن فاحل العجمي.

 
إعداد مهند أبو مسائل سئل عنها ابن عثيمني فقال: ال أدري، أو ال أعلم، وحنو ذلك/ 

 ص. 144هـ،  1437حمافظة الشرقية، مصر: مكتبة العلوم واحلكم،  -عمر.
 يليه: مسائل مفيدة ذكرها ابن عثيمني خالل شرحه لكتاب "الكايف" البن قدامة.

 
هند بنت انصر  /ذهب احلنبلي: مجًعا ودراسةمسائل العبادات املبنية على االحتياط يف امل

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 100هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -املطرودي.

 
 -أمحد بن عيسى آل علي. /املسائل الفقهية اليت استحسن فيها احلنابلة يف غري العبادات

 ورقة )ماجستري(. 517هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 
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إعداد هيثم بن عبدهللا  /الفقهية اليت أطلق املرداوي فيها اخلالف: مجًعا ودراسةاملسائل 
 ورقة( )ماجستري(. 1057مج ) 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -اجمللي.

 من أول الطهارة، إىل هناية صفة الصالة
 

 /املسائل الفقهية اليت بناها اإلمام أمحد بن حنبل على حديث ضعيف: مجًعا ودراسة
 ورقة )دكتوراه(. 1053هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالرمحن بن فؤاد العامر.

 
 عبدالعزيز /منهج املذهب احلنبلي يف التيسري وأثره يف الفروع الفقهية: دراسة أتصيلية مقارنة

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -بن عبدالرمحن العويفري.
 

 :الظاهريالفقه 
 

احمللَّى ابآلاثر يف شرح اجمللَّى ابالختصار يف مسائل الشريعة على ما أوجبه القرآن والسنن 
هـ(؛  456علي بن أمحد بن حزم الظاهري )ت الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ 

ط.  مج. 19هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -أشرف عليه وشارك يف حتقيقه خالد الرابي
 
رشيد  /ملسائل اليت نفاها ابن حزم يف كتابه "احمللَّى" يف ابيب األطعمة واألميان: مجًعا ودراسةا

 هـ )دكتوراه(. 1438الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -بن خلف القليب.
 

 :فقه الشيعة
 

 والية الفقيه وإشكالية السلطة السياسية يف الفقه الشيعي: املنطلقات الفكرية، األسس
الرايض: مكتبة القانون واالقتصاد،  -جالل الدين حممد صاحل.االسرتاتيجية، اآلاثر األمنية/ 

 ص. 528هـ،  1436
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 الفتاوى )النوازل(
 

 )عام( ، النوازلالفتاوى
 فتاوى كل مذهب يف موضعه. يالحظ:

 
الثقافية، جدة: دار األوراق  -مصطفى بن إمساعيل السليماين.سلسلة الفتاوى الشرعية/ 

 ص. 621هـ،  1437
 

مجع ودراسة وحتقيق حممد  /فتاوى اإلمام حممد اخلضر حسني شيخ اجلامع األزهر سابًقا
 هـ. 1439دمشق: دار القلم،  -عثمان شبري.

 
عبداملؤمن أبو العينني  /هـ: دراسة مقارنة 1354فتاوى الشيخ حممد خبيت املطيعي، املتوىف 

 ص )ماجستري(. 329هـ،  1436املنوفية، املنوفية: جامعة  -حفيشة.
 

مجعها ورتبها وخرج نصوصها وعلق عليها أبو  /املنتقى من فتاوى الدكتور صادق البيضاين
 مج. 4هـ،  1439بريوت: دار اللؤلؤة،  -أنس الغيثي، حممد بن علي دحروج.

 

 احلقوق الفكرية
 

 -بندر بن عيسى النعمي. /مقارنةحق استغالل املصنفات األدبية يف نطاق اإلنرتنت: دراسة 
 ورقة( )دكتوراه(. 744مج ) 2هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء، 

 
احلماية اإلجرائية حلقوق امللكية الفكرية: دراسة مقارنة يف القانون املصري والنظام 

هـ،  1436الدمام: مكتبة املتنب،  -حممود علي وايف.السعودي وفقه الشريعة اإلسالمية/ 
 ص. 278
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 البيئة والنبات
 

 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -إميان سامل مشعل. /اإلنضاج الصناعي يف الفقه اإلسالمي
 هـ )حبث مكمل للماجستري(.

 
دارا حممد أمني محاية البيئة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والصكوك الدولية والقوانني الوطنية/ 

 ص. 426هـ،  1436للنشر؛ عميان: دار الفتح، أربيل، العراق: التفسري  -سعيد.
 

 -عبدهللا جاد الرب أمحد.محاية البيئة من التلوث يف القانون اإلداري والفقه اإلسالمي/ 
 ص. 1019هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 
 /فقه احلفاظ على البيئة يف ضوء املقاصد الشرعية من خالل نوازل الغرب اإلسالمي

 هـ )دكتوراه(. 1437فاس سايس: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -طفى البعزاوي.مص
 
 

 الطب )فقه إسالمي(
 

الرايض: جامعة اإلمام  -هتاين بنت عبدهللا اخلنيين.أثر احلقائق الطبية يف املسائل الفقهية/ 
 )دكتوراه(.ورقة(  1078مج ) 2هـ،  1437حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الشريعة، 

 
 1438الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -سعد بن تركي اخلثالن. /أحكام زراعة الشعر وإزالته

 ص. 63هـ، 
 

الرايض: جامعة  -أمينة بنت عبدالرمحن اخلنني. /األحكام الفقهية اللتهاب الكبد الوابئي
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437اإلمام، 
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 -أنس بن عوف عباس. /عالجها: دراسة مقارنةاألحكام الفقهية لألمراض النفسية وطرق 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 387هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف؛ دمشق: دار ابن كثري، 
 
الرايض: دار ابن  -عبداجمليد بن حممد السبييل. /نسانيةعضاء اإلحكام الفقهية لنقل األاأل

 هـ. 1438اجلوزي، 
 

 -رائد حممود الشوابكة. /واألحوال الشخصية أحكام مرضى السكري يف فقه العبادات
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1438دمشق: مؤسسة الرسالة، 

 
لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث  -عبدالغين حيياوي.التداوي ابخلالاي اجلذعية: رؤية مقاصدية/ 

 ص. 164هـ،  1437اإلسالمي، مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
 

الرايض: دار كنوز  -أمحد بن عبدالرمحن احلمد. /وأحكامه يف الفقه اإلسالمي الرتقيع اجللدي
 هـ. 1439إشبيليا، 

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -أمل بنت إبراهيم الدابسي.التقرير الطيب الكاذب: دراسة أتصيلية/ 

 هـ. 1437مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة، 
 

حسن  /دراسة مقارنة :بني الفقه اإلسالمي والقانون املدينحقوق املريض يف عقد العالج 
 (.ماجسترية رسالهـ ) 1439، جامعة األزهر القاهرة: -.أمحد السيد علي

 
 1438الرايض: دار العقيدة،  -حممد بن عبدهللا احمليميد.حكم التخدير التقاء أمل العقوبة/ 

 ص. 42هـ، 
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 -حممد إبراهيم سعد النادي. /سة مقارنةخطأ الطبيب وموقف الفقه اإلسالمي منه: درا
 ص. 99هـ،  1437اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 
بريدة: جامعة  -حممد بن مفتاح الفهمي. /دراسة ختريج املسائل الطبية على القواعد الفقهية

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 469هـ،  1436القصيم، 
 

ايسر  /واإلابحة: دراسة مقارنة بني الشريعة والقانونزراعة األعضاء البشرية بني التجرمي 
 ص. 660هـ،  1437اجليزة: مركز الدراسات العربية،  -حسني هبنس.

 
املدينة املنورة؛ مصر:  -مفرح حممد السعيد عودات.الصيدلة والفتاوى الطبية واملعامالت/ 

 ص. 93هـ،  1436املؤلف، 
 

فادي إبراهيم ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية/ الفحص الطيب قبل الزواج: دراسة فقهية يف 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 320هـ،  1436عميان: دار الفاروق،  -دراغمة.

 
هيلة  /فقه اإلمام البخاري يف املرضى والطب من كتاب "اجلامع الصحيح": دراسة فقهية

ورقة  343ـ، ه 1437الدمام، السعودية: جامعة الدمام، كلية اآلداب،  -بنت يوسف الغامن.
 )ماجستري(.

 
بريوت؛ الرايض: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -هاين عبدهللا اجلبري.فقه الطب النبوي/ 

 ص. 79هـ،  1437
 

]إعداد[ عادل عبدالفضيل قرارات اجملامع الفقهية يف القضااي الطبية والصحية املعاصرة/ 
 ص. 619هـ،  1437، اإلسكندرية دار التعليم اجلامعي -عيد، السيد طلبة علي.
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أليب  /كتاب الطب على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رضي هللا عنه
جدة: دار  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 458يعلى حممد بن احلسني الفراء )ت 

 هـ. 1438األوراق الثقافية، 
 

عبدالعزيز بن علي مجع وإعداد املسائل احلسان يف أحكام مرضى عيادات األسنان/ 
 ص. 29هـ،  1438الرايض: وزارة الصحة، إدارة التوعية الدينية،  -الشهري.

 
أمحد بن سليمان  /املسائل الطبية يف ابب الطهارة: دراسة فقهية طبية تطبيقية مقارنة

 هـ )دكتوراه(.  1439الرايض: جامعة امللك سعود،  -العودة.
 

صادق  /اإلسالمي والقانون الوضعي: دراسة مقارنةمسؤولية الطبيب الشرعي يف الفقه 
 هـ )دكتوراه(. 1436املنصورة: جامعة القاهرة،  -صادق بدوي.

 
لندن:  -عبدالغين حيياوي.املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف التداوي بنقل األعضاء البشرية/ 

 ص. 377هـ،  1437مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 
 

بريوت؛ بغداد: مكتبة  -أمحد محيد حاجم. /البشرية: دراسة مقارنةنقل وزراعة األعضاء 
 ص. 214هـ،  1437السنهوري، 

 
عبدالعزيز بن  /نقل وزراعة األعضاء البشرية يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

 ص. 364هـ،  1436القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،  -حممد الصغري.
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 والرتفيهالفنون 
 

دمشق: مؤسسة  -إميان حممد األطروين. /الرتويح عن النفس وحكمه يف الفقه اإلسالمي
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1439الرسالة، 

 
 -حممد مسري.محاية اآلاثر والفنون يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية قانونية مقارنة/ 

 ص. 155هـ،  1437القاهرة: دار النهضة العربية، 
 

الرايض: دار التوحيد،  -]مجع[ عبدالرمحن بن سعد الشثري.فتاوى كبار العلماء يف التصوير/ 
 ص. 224هـ،  1437

 
لندن: مؤسسة  -حترير إبراهيم البيومي غامن. /الفنون يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

 هـ. 1438الفرقان للرتاث اإلسالمي، 
 هـ(. 1437)أصله ندوة علمية عقدت يف إستانبول عام 

 
الرايض: دار معامل اهلدى،  -عبدالعزيز بن مصطفى الشامي.اللهو املباح: أتصيل وتقرير/ 

 هـ. 1438
 
 

 ، علوم الفضاء، اآلاثر، الكوارثأحكام النقل
 

حممد عبدهللا علي أحكام اجلو والفضاء بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل: دراسة مقارنة/ 
ص( )أصله رسالة  1084مج ) 2هـ،  1437للدراسات والنشر، عميان: أروقة  -حميي الدين.

 علمية(.
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املدينة املنورة: الناشر املتميز،  -عبدهللا بن حممد اجلرفايل. /األحكام الفقهية املتعلقة ابملطارات
 هـ(. 1436هـ )أصله رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية،  1438

 
عاطف فضل املوىل  /وارث: دراسة فقهية مقارنةاألحكام واملسائل الفقهية املتعلقة ابلك

 )أصله رسالة ماجستري(. ص. 168هـ،  1437دار كنوز إشبيليا، الرايض:  -حممد الشيخ.
 

هـ  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد خالد نوفل.محاية اآلاثر يف الفقه اإلسالمي/ 
 )حبث مكمل للماجستري(.
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 تراجم الفقهاء
 

 1436الرايض: مدار الوطن للنشر،  -عبدهللا بن مبارك آل سيف. /حياة ابن تيمية الفقهية
 ص. 172هـ، 

 
أليب زيد سند املذهب املالكي وسلسلة رجاله منذ نشأته حىت القرن احلادي عشر/ 

 -هـ(؛ اعتىن به انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ مبارك. 1096عبدالرمحن الفاسي الفهري )ت 
 هـ. 1438املنورة: مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية، املدينة 

 
 1439الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية،  -حممد بن حسني اجليزاين. /األصولينيشجرة 

 ص. 332ه، 
 

الفقه، الكوفة: جامعة الكوفة، كلية  -سارة حمسن سلمان.الشيخ اآلصفي وجهوده الفقهية/ 
 )ماجستري(.هـ  1439

 
الفقه والتصوف: هّم اإلصالح ومقصد التخليق عند علي بن ميمون الغماري الفاسي 

وجدة: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز اإلمام  -حكيمة شامي.هـ(/  917دفني بريوت )ت 
 ص. 319هـ،  1435اجلنيد، 

 
بن حممد هشام  /مشتبه األعالم واملصنفات يف أصول الفقه: دراسة نظرية استقرائية

 ص. 145هـ،  1438الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية،  -السعيد.
 
 

 واحلمد هلل رب العاملني
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