ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺼﺎﻲﻓ– ٣٤
www.saaid.net/kutob

ﺖ ﺑﻌﻮاﻟﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟ ُـﻤﺼـﻨﻔﺔ ﻓﻲ
ﺛَـ ـﺒَـ ـ ٌ
أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻣﻘـﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺗﺄ ﻒ
أ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮ
 ٢٩رﺑﻴﻊ اﺨﻛﺎ  ١٤٤٠ ،ﻫﺠﺮي

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﻤﺣٰـﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ ،واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻦﻴ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺒﻟ أﺮﺷف اﻷﻧﺒﻴﺎء
واﻤﻟﺮﺳﻠﻦﻴ ،ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤﺪ وﺒﻟ آ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌﻦﻴ ،وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم ا ﻳﻦ ،أﻣﺎ
ﺑﻌﺪ :
َّ
ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺴ اﷲ – ﺑﻤﻨﻪ وﻓﻀﻠﻪ – اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟــــﺜــــﺒَـــﺖ ا ي ﻳﻀﻢ ﻋﻮاﻲﻟ اﻟﻜﺘﺐ
اﻤﻟﺼﻨﻔﺔ ﻲﻓ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻲﻨ ﻲﻓ ﺗﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺸﻲﻋ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ودور اﻟﻨﺮﺸ واﻤﻟﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻣﻊ اﺳﻢ ﻞﻛ ﻛﺘﺎب
اﺳﻢ اﻤﻟﺆﻟﻒ واﻤﻟﺤﻘﻖ ودار اﻟﻨﺮﺸ ،ﺤﻛﻴﺴﺮﻴ اﺤﻟﺼﻮل ﺒﻟ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﺪره ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻲﻓ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب إﺧﺮاﺟﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻲﻓ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺒﻟ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻲﻓ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﻠﻮك.
َّ
َ
ُ
اﻟــــﺜــــﺒـــﺖ،
وﺿﻌﺖ ِﻓﻬﺮﺳﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻤﻟﻨﺪرﺟﺔ ﺤﺗﺖ
و اﻟﺼﻔﺤﺔ اﺤﻛﺎ ﺔ
ﺤﻛﻘﺮﻳﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻰﻟ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺔ اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﺑﻌﺪ :ﻓﻬﺬا ﺟﻬﺪ اﻤﻟﻘﻞ ،ﻓﻤﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ ﺻﻮاب ﻓﺒﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷﻳﻚ  ،وﻣﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ
ﺧﻄﺄ ﻓﺒﻘﺼﻮري وﺗﻘﺼﺮﻴي ،ﻓﻤﻦ ﺎﻛن ﻋﻨﺪه إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﻼ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻲﻠ ﺑﻨﺼﺤﻪ،
ﻓﺎ ﻳﻦ اﺠﺼﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻲﻓ اﺤﻟﺪﻳﺚ.

١

َّ
وﻟﻠﻌﻠﻢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺤﺗﺪﻳﺚ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺤﺘﻮاة ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟـﺜــﺒﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻓﻌﻰﻠ ﻣﻦ
َّ
أراد أن ﺤﻳﺼﻞ ﺒﻟ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﺤﻟﺪﻳﺜﺔ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻰﻟ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺜــﺒﺖ ﻲﻓ ﺻﻔﺤﻲﺘ اﺨﻟﺎﺻﺔ
www.saaid.net/kutob
واﷲ ﺣﺴﻲﺒ وﻋﻠﻴﻪ اﺤﻛﺎﻠﻜن ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ ،وﺻﻰﻠ اﷲ ﺒﻟ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤﺪ  ،وﺒﻟ
آ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن.
وﻛﺘﺒﻪ:
أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن  /ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮ
ﻲﻓ اﺤﻛﺎﺳﻊ واﻟﻌﺮﺸﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﺨﻛﺎ  ،ﻣﻦ ﺨم  ١٤٤٠ﻫﺠﺮي.
اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻫﺎﺗﻒ ٠٠٩٦٦-٥٠٥٩٠٦٧٦١
majed.alrassi@gmail.com

٢

ﻓﻬﺮس
 - ٠١ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻤﻟﻘﺎﺻﺪ اﻟﺮﺸﻋﻴﺔ
 - ٠٢ﺨﻣﺘﺮﺼات ﻲﻓ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
 - ٠٣ﻣﻄﻮﻻت ﻲﻓ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
 - ٠٤ﺤﺑﻮث ﻲﻓ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻲﻓ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
 - ٠٥اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 - ٠٦ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺮﺸﻳﻌﺔ
 - ٠٧اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ

٣

الدليل إلى مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك
الفئة :
الموضوع :

أصول فقو
10
علم أصول الفقو والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية

اسم الكتاب
منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقو وأصولو ،يليو منهج

المؤلف
أيمن صالح علي

نوع الدراسة

الناشر
دار المعالي  -األردن

البحث في أصول الفقو
المرتقى الذلول إلى نفائس علم األصول  -شرح على رسالة في أصول

عبد السالم بن محمد بن عبدالكريم

الفقو البن سعدي ومعو مقدمة في تاريخ علم األصول لعبد الرزاق عفيفي

المكتبة اإلسالمية -
األردن

المقدمات للبيت الفقهي  -مدخل للفقو وأصول الفقو والقواعد الفقهية

سليمان بن سليم اهلل الرحيلي

دار الميراث النبوي –

معالم أصول الفقو عند أىل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

دار ابن الجوزي  -الدمام

القاموس المبين في اصطالحات األصوليين

محمود حامد عثمان

دار الزاحم  -الرياض

معجم أصول الفقو (كتاب يبحث في ألفاظ ومصطلحات علم أصول

خالد رمضان حسن

الروضة  -نشر وتوزيع

المدخل الى القواعد الفقهية الكلية (تعريفها  -نشأتها  -تطورىا -

إبراىيم الحريري

دار عمار  -األردن

الفقو)

الجزائر

 -مصر

شرعيتها  -تصنيفها)
القواعد الفقهية (المبادىء  -المقومات  -المصادر  -الدليلية -

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

التطور)  -دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تاريخية
صفحة  1من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

علم أصول الفقه والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

نظرية التقعيد الفقهي وأثرىا في اختالف الفقهاء  -رسالة دكتوراة

محمد الروكي

دار ابن حزم  -بيروت

علم القواعد الشرعية

نور الدين بن مختار الخادمي

مكتبة الرشد  -الرياض

المعاييـر الجلية في التمييز بين األحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

الفرق بين القاعدة األصولية والفقهية

حمد بن حمدي الصاعدي

دار الميراث النبوي –

القواعد الكلية والضوابط الفقهية وتطبيقاتها القديمة والمعاصرة

عبد العزيز عمر الخطيب

الناشر المتميز  -المدينة

الفروق الفقهية واألصولية (مقوماتها  -شروطها  -نشأتها  -تطورىا -

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

الجزائر

دراسة نظرية وصفية تطبيقية)
علم المقاصد الشرعية

نور الدين بن مختار الخادمي

مكتبة العبيكان  -الرياض

صفحة  2من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

مختصرات في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الرسالة

محمد بن إدريس الشافعي (204

دار التأصيل  -القاىرة
تعليق/تحقيق
أحمد شاكر  /أبو األشبال أحمد سالم المصري

ىـ)
الرسالة 3/1

محمد بن إدريس الشافعي (204

الرسالة  -نسخة تلميذه الربيع بن سليمان المرادي البصري

محمد بن إدريس الشافعي (204

مقدمة في أصول الفقو (رسالة دكتوراة)

علي بن عمر البغدادي (ابن

شرح رسالة في أصول الفقو للحسن بن شهاب العكبري ( 428ىـ)

سعد بن ناصر الشثري

النـبذ في أصول الفقو

ابن حزم األندلسي ،علي بن أحمد

ىـ)

القصار المالكي) ( 397ىـ)

شرح الورقات في أصول الفقو
التحقيقات في شرح الورقات (رسالة علمية)

تحقيق
د .مصصطفى مخدوم

الرياض

تحقيق/دراسة
د .محمد بن حمد الحمود النجدي

جالل الدين المحلي ،محمد بن

تحقيق
حسام الدين موسى عفان

الحسين بن أحمد الكيالني (ابن

تحقيق
الشريف سعد بن عبد اهلل بن حسين

قاوان) ( 889ىـ)

دار المعلمة  -الرياض
دار كنوز أشبيليا -

سليمان بن خلف الباجي ( 474ىـ) تحقيق
عادل عبد الموجود وعلي معوض
أحمد الشافعي ( 864ىـ)

دار ابن الجوزي  -الدمام
دار المقتبس  -بيروت

ىـ)

( 456ىـ)
اإلشارة في أصول الفقو

تحقيق وتعليق
د .علي بن محمد بن ونيس

الناشر

مكتبة دار اإلمام الذىبي
 الكويتمكتبة نزار مصطفى الباز
 مكةمكتبة العبيكان  -الرياض
دار النفائس  -األردن

صفحة  3من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

مختصرات في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تسهيل الطرقات في نظم الورقات

يحيى بن موسى العمريطي (بعد

تحقيق/دراسة
د .مصطفى بن كرامة اهلل مخدوم

دار الظاىرية  -الكويت

 989ىـ)
شرح التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

تحبير الصفحات بشرح الورقات

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

دار ابن الجوزي  -الدمام

شرح الورقات في أصول الفقو

عبد اهلل بن صالح الفوزان

التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات ،مع التنبيهات على

مشهور بن حسن آل سلمان

دار اإلمام مالك  -أبو

شذرات في شرح الورقات

خالد بن عبد اهلل المصلح

مدار الوطن  -الرياض

أصول البرذوي (كنز الوصول إلى معرفة األصول) ومعو تخريج أحاديث

علي بن محمد البرذوي ( 482ىـ)

دار البشائر اإلسالمية -

المسائل المهمات

ابن صالح العثيمين

( 1421ىـ)

تقديم
د .أحمد بن عبد اهلل بن حميد

ظبي

أصول البرذوي لقاسم بن قطلوبغا
الـتنقيحات في أصول الفقو

بيروت
يحيى بن حبش السهروردي (587

تحقيق
د .عياض بن نامي السلمي

محمد بن إبراىيم الجاجرمي

تحقيق/دراسة
د .عبد الرحمن بن محمد القرني

ىـ)
الرسالة في أصول الفقو واللغة

دار المسلم  -الرياض

الشافعي ( 613ىـ)

مكتبة الرشد  -الرياض
المكتبة األسدية  -مكة

صفحة  4من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

مختصرات في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

عنوان األصول في أصول الفقو ،ومعو سبيل الوصول إلى عنوان األصول

ابن دقيق العيد ،محمد بن علي

دار الضياء  -الكويت
تحقيق/دراسة/شرح
مصطفى محمود و د .عبد القادر دىمان

القشيري ( 702ىـ)
قواعد األصول ومعاقد الفصول (مختصر تحقيق األمل في علمي األصول

عبد المؤمن بن عبد الحق

شرح كتاب (قواعد األصول ومعاقد الفصول) لعبد المؤمن بن عبد الحق

سعد بن ناصر الشثري

دار كنوز أشبيليا -

شرح قواعد األصول ومعاقد الفصول

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

تـيسير الوصول إلى (قواعد األصول) لعبد المؤمن بن عبد الحق

عبد اهلل بن صالح الفوزان

دار ابن الجوزي  -الدمام

إتحاف العقول بشرح (قواعد األصول ومعاقد الفصول) لعبد المؤمن بن

محمد بن سعد أحمد بيومي

دار العاصمة  -الرياض

والجدل)

البغدادي الحنبلي

البغدادي الحنبلي

البغدادي الحنبلي ( 729ىـ)

تحقيق/تعليق
د .علي عباس الحكمي

الناشر

جامعة أم القرى  -مكة

الرياض

ابن صالح العثيمين

( 1421ىـ)

عبد الحق البغدادي الحنبلي 2/1
التذكرة في أصول الفقو

الحسن بن أحمد المقدسي (773
ىـ)

شرح مختصر في أصول الفقو البن اللحام ( 803ىـ)

سعد بن ناصر الشثري

التحبير شرح التحرير

المرداوي ،علي بن سليمان

شهاب اهلل جنغ بهادر

مكتبة الرشد  -الرياض
دار كنوز أشبيليا -
الرياض

الحنبلي ( 885ىـ)

تحقيق/دراسة
لجنة من الباحثين

مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  5من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

مختصرات في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير ،أو :المختصر المبتكر

ابن النجار ،محمد بن أحمد

شرح المختصر في أصول الفقو 4/1

الفتوحي ( 972ىـ)

تحقيق
د .محمد الزحيلي و د .نزيو حماد

مكتبة العبيكان  -الرياض

صفوة أصول الفقو (وىو مختصر لكتاب :مختصر التحرير)

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

عناية
عبد اإللو بن عثمان الشايع

شرح مختصر التحرير

محمد بن صالح بن عثيمين

( 1376ىـ)

دار الصميعي  -الرياض
مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

( 1421ىـ)

الوصول إلى قواعد األصول

محمد بن عبد اهلل الغزي (1004

تحقيق
أحمد العنقري

مكتبة الرشد  -الرياض

مختصر في علم أصول الفقو

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين

تحقيق
د .الوليد بن عبد الرحمن آل فريان

دار عالم الفوائد  -مكة

شرح مختصر خوقير ( 1349ىـ) في الفقو الحنبلي 2/1

سعد بن ناصر الشثري

تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصرة في األصول (للشيخ عبد الرحمن

عبد اهلل بن صالح الفوزان

ىـ)

( 1282ىـ)

دار كنوز أشبيليا -
الرياض
دار ابن الجوزي  -الدمام

بن سعدي ( 1376ىـ))
الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة ((وسيلة الحصول إلى

زيد بن محمد بن ىادي (1435

مهمات األصول)) للشيخ حافظ الحكمي ( 1377ىـ)

ىـ)

منظومة في أصول الفقو والقواعد الفقهية (شرح)

محمد بن صالح بن عثيمين

دار المنهاج  -الرياض
دار ابن الجوزي  -الدمام

( 1421ىـ)
صفحة  6من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

مختصرات في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقو

خالد بن علي المشيقح

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

وقواعده
األصول من علم األصول

محمد بن صالح بن عثيمين

مكتبة المعارف -

شرح (األصول من علم األصول) للشيخ بن عثيمين

محمد بن صالح بن عثيمين

دار ابن الجوزي  -الدمام

شرح األصول في علم األصول البن عثيمين

سعد بن ناصر الشثري

دار كنوز أشبيليا -

تقريب الحصول عل لطائف األصول من علم األصول (شرح كتاب

غازي بن مرشد العتيبي

دار ابن الجوزي  -الدمام

الواضح في أصول الفقو للمبتدئين

محمد بن سليمان األشقر (1430

دار النفائس  -األردن

األصول من علم األصول البن عثيمين)

( 1421ىـ)
( 1421ىـ)

الرياض

الرياض

ىـ)
نظرات في أصول الفقو

عمر بن سليمان األشقر (1433

دار النفائس  -األردن

ىـ)
أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلو

عياض بن نامي السلمي

دار التدمرية  -الرياض

تيسير األصول

حافظ ثناء اهلل زاىدي

دار ابن حزم  -بيروت

صفحة  7من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10

مختصرات في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

وسائل الوصول إلى مسائل األصول

علي بن سعد الضويحي

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزي  -الدمام

صفحة  8من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التقريب واإلرشاد "الصغير" 3/1

أبو بكر الباقالني ،محمد بن

تحقيق
عبد الحميد أبو زنيد

مؤسسة الرسالة  -بيروت

اإلحكام في أصول األحكام

ابن حزم األندلسي ،علي بن أحمد

تحقيق/تعليق
د .محمود حامد عثمان

العدة في أصول الفقو 5/1

أبو يعلى ،ابن الفراء ،محمد بن

تحقيق
د .أحمد بن علي المباركي

شرح اللمع 2/1

أبو إسحاق الشيرازي ،إبراىيم بن

تحقيق
عبد المجيد التركي

دار الغرب اإلسالمي -

شرح اللمع في أصول الفقو 2/1

أبو إسحاق الشيرازي ،إبراىيم بن

تحقيق
د .علي العميريني

مكتبة التوبة  -الرياض

كتاب التلخيص في أصول الفقو

الجويني ،عبد الملك بن عبد اهلل

تحقيق
النيبلي والعمري

دار الباز  -مكة

الطيب ( 402ىـ)
( 456ىـ)

الحسين الحنبلي ( 458ىـ)

علي ( 476ىـ)
علي ( 476ىـ)
( 478ىـ)

قواطع األدلة في أصول الفقو (أجل كتاب في أصول الفقو للشافعية)  5/1أبو المظفر ،منصور من محمد
السمعاني ( 489ىـ)
المستصفى من علم األصول 2/1
الواضح في أصول الفقو 5/1

أبو حامد الغزالي ،محمد بن محمد
أبو الوفاء ،علي بن عقيل البغدادي

تحقيق
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

الحنبلي ( 513ىـ)

بيروت

مكتبة التوبة  -الرياض
تحقيق
د .عبد اهلل بن حافظ بن أحمد الحكمي
تحقيق
د .محمد بن سليمان األشقر

( 505ىـ)

دار الحديث  -القاىرة

مؤسسة الرسالة  -بيروت
مؤسسة الرسالة  -بيروت

صفحة  9من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المحصول في علم أصول الفقو 6/1

فخر الدين الرازي خطيب الري،

تحقيق
د .طو العلواني

مؤسسة الرسالة  -بيروت

روضة الناظر وجنة المناظر 3/1

ابن قدامة ،عبد اهلل بن أحمد

تحقيق
د .عبد الكريم بن علي النملة

وجـ ـنَّ ــة المناظر 2/1
نزىة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر ُ

عبد القادر بن بدران الدمشقي

مذكرة أصول الفقو على روضة الناظر البن قدامة

محمد األمين بن محمد المختار

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر البن قدامة

عبد الكريم بن علي النملة

دار العاصمة  -الرياض

فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر 2/1

علي بن سعد الضويحي

دار ابن الجوزي  -الدمام

كتاب كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 2/1

محمد صدقي بن أحمد البورنو

مؤسسة الرسالة  -بيروت

تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو

مركز البحث العلمي بمكتبة إمام

تقديم
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

نجم الدين ،سليمان بن عبد القوي

تحقيق
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

محمد بن عمر ( 606ىـ)
المقدسي ( 620ىـ)

الدعوة
شرح مختصر الروضة 2/1

دار الحديث  -بيروت

( 1346ىـ)

الشنقيطي ( 1393ىـ)

الطوفي الحنبلي ( 716ىـ)

دار العاصمة  -الرياض

تعليق
سامي العربي

دار اليقين  -مصر

مكتبة الرشد  -الرياض
مؤسسة الرسالة  -بيروت

صفحة  10من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر 2/1

شمس الدين ،محمد بن أبي الفتح

تحقيق وتعليق
د .أحمد بن محمد السراج

دار التدمرية  -الرياض

شرح مختصر روضة الناظر لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي

سعد بن ناصر الشثري

تقديم
د .عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس

اإلحكام في أصول األحكام 2/1

اآلمدي  ،علي بن محمد ( 631ىـ) تعليق
الشيخ عبد الرزاق عفيفي

دار الصميعي  -الرياض

شرح المنهاج للبيضاوي ( 685ىـ) ( 2/1أي :منهاج الوصول إلى علم

عبد الكريم بن علي النملة

دار العاصمة  -الرياض

شرح منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي  -مع التنبيو على

أحمد بن محمد بن الصادق النجار

الناشر المتميز  -المدينة

شرح النجم الوىاج في نظم المنهاج ،ومعو أصلو (منهاج الوصول إلى

العراقي ،عبد الرحيم بن الحسين

علم األصول) للبيضاوي

( 806ىـ)

تحقيق
عبد اهلل رمضان موسى

الفوائد شرح الزوائد (شرح كتاب «زوائد األصول على منهاج الوصول

إبراىيم بن موسى األبناسي (802

للبيضاوي» لعبد الرحيم بن الحسن األسنوي) 4/1

ىـ)

تحقيق ودراسة
د .عبد العزيز بن محمد العويد

البعلي الحنبلي ( 709ىـ)
الطوفي ( 716ىـ) 2/1

األصول)

المسائل الكالمية التي تضمنها متن المنهاج

تحقيق/تعليق
د .أحمد بن إبراىيم الذروي

المسودة في أصول الفقو آلل تيمية (أحمد وعبد الحليم وعبد السالم)
2/1
إعالم الموقعين عن رب العالمين 7/1

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن
أيوب ( 751ىـ)

تحقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

دار التدمرية  -الرياض

دار النصيحة  -المدينة
دار التدمرية  -الرياض
دار الفضيلة  -الرياض
دار ابن الجوزي  -الدمام

صفحة  11من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

إعالم الموقعين عن رب العالمين 6/1

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

إعداد
محمد اإلصالحي ،محمد عزير شمس

دار عالم الفوائد  -مكة

أيوب ( 751ىـ)

تهذيب/انتقاء
عابد بن عبد اهلل الثبيتي

تهذيب إعالم الموقعين عن رب العالمين البن قيم الجوزية
مختارات من (إعالم الموقعين عن رب العالمين)

محمد بن صالح بن عثيمين

دار ابن الجوزي  -الدمام
مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

( 1421ىـ)

اختيارات ابن القيم األصولية  -جمعا ودراسة 2/1

عبد المجيد جمعة الجزائري

إشراف وتقديم
محمد علي فركوس

دار ابن باديس  -الجزائر

تشنيف المسامع بجمع الجوامع 4/1

الزركشي ،محمد بن عبد اهلل ،

دراسة وتعليق
عبد اهلل شرف الدين األنصاري

دار طيبة الخضراء -

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  ،لتاج الدين ابن السبكي

أبو زرعة ،أحمد بن عبد الرحيم

مكتبة الفاروق الحديثة

العراقي ( 826ىـ)

 -مصر

البدر الطالع في حل (جمع الجوامع)

الشافعي ( 772ىـ)

جالل الدين المحلي ،محمد بن

شرح وتحقيق
مرتضى علي الداغستاني

شهاب الدين ،أحمد بن إسماعيل

تحقيق
د .سعيد بن غالب المجيدي

الضياء الالمع شرح جمع الجوامع في أصول الفقو لتاج الدين السبكي

حلولو أحمد بن عبد الرحمن

2/1

الزليطي المالكي ( 898ه)

تحقيق
د .عبد الكريم بن علي النملة

أحمد الشافعي ( 864ىـ)
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع 5/1

الكوراني الشافعي ( 893ىـ)

مكة

مؤسسة الرسالة  -بيروت
الجامعة اإلسالمية -
المدينة
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  12من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي ،ومعو شرحو :الجليس

محمد بن علي بن آدم األثيوبي

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزي  -الدمام

الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع للمؤلف
الجزء الثالث من كتاب (الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع) ،

كمال الدين ،محمد بن محمد

تحقيق
د .مشعل بن ممدوح آل علي

دار األندلس الخضراء

حاشية شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على شرح اإلمام المحلي على جمع

زكريا بن محمد األنصاري الشافعي

تحقيق/دراسة/تعليق
عبد الحفيظ طاىر الجزائري

مكتبة الرشد  -الرياض

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (رسالة ماجستير)

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر

تحقيق
د .عبد الغني بن حميد الكبيسي

دار ابن حزم  -بيروت

البحر المحيط 5/1

الزركشي ،محمد بن عبد اهلل بن

تحقيق
لجنة من علماء األزىر

دار الكتبي  -القاىرة

شرح نظم (مرتقى الوصول إلى علم األصول) لإلمام ابن عاصم الغرناطي

فخر الدين بن الزبير المحسـي

تقديم
مشهور بن حسن آل سلمان

الدار األثرية  -عمان

محمد بن مفلح الحنبلي المقدسي

تحقيق
د .فهد السدحان

حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع ½
الجوامع 4/1

المقدسي ( 906ىـ)
الخزرجي ( 926ىـ)

( 774ىـ)

بهادر الشافعي ( 794ىـ)

المالكي ( 829ىـ)
أصول الفقو 4/1

( 863ىـ)
صفوة أصول الفقو ،ويليو( :منظومة القواعد الفقهية) للشيخ عبد الرحمن
بن سعدي
المأمول في شرح منظومة (سلم الوصول إلى علم األصول) في أصول

شرح
د .سعد بن ناصر الشثري

 -جدة

مكتبة العبيكان  -الرياض
دار التدمرية  -الرياض
دار التدمرية  -الرياض

الفقو للعالمة إبراىيم الحكمي ( 959ىـ)
صفحة  13من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود (ألفية في أصول الفقو)

عبد اهلل بن إبراىيم الشنقيطي

نوع الدراسة

الناشر
دار المنارة  -جدة

( 1230ىـ)
نثر الورود على مراقي السعود

محمد األمين بن محمد المختار
الشنقيطي ( 1393ىـ)

دار المنارة  -جدة
تحقيق/إكمال
د .محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي

نشر البنود على مراقي السعود

عبد اهلل بن إبراىيم الشنقيطي

وضع حواشيو
فادي نصيف وطارق يحيى

دار الكتب العلمية -

نثر الورود على مراقي السعود 2/1

محمد األمين بن محمد المختار

تحقيق
د .علي بن محمد العمران

دار عالم الفوائد  -مكة

مراقي السعود إلى مراقي السعود

محمد األمين بن أحمد زيدان

مكتبة ابن تيمية -
تحقيق ودراسة
الشنقيطي
األمين
محمد
بن
المختار
محمد
القاىرة

مدارج الصعود إلى مراقي السعود (جمع من إمالء الشيخ محمد األمين

أحمد بن محمد األمين بن أحمد

الشنقيطي وتكميل من المؤلف)

الشنقيطي

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول

الشوكاني ،محمد بن علي (1250

عناية
أحمد عبد السالم

الشوكاني ،محمد بن علي (1250

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حالق

( 1230ىـ)

الشنقيطي ( 1393ىـ)
الجكني ( 1325ىـ)

ىـ)
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول 2/1

ىـ)
المصفى في أصول الفقو

أحمد بن محمد محمد بن علي

بيروت

مكتبة الرشد  -الرياض
دار الكتب العلمية -
بيروت
دار ابن كثير  -دمشق
دار الفكر  -لبنان

الوزير ( 1372ىـ)
صفحة  14من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مطوالت في أصول الفقه  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الجامع لمسائل أصول الفقو وتطبيقها على المذىب الراجح

عبد الكريم بن علي النملة

مكتبة الرشد  -الرياض

المهذب في علم أصول الفقو المقارن 6/1

عبد الكريم بن علي النملة

مكتبة الرشد  -الرياض

التحفة المرضية في نظم المسائل األصولية على طريقة أىل السنة السنية

محمد بن علي بن آدم األثيوبي

مكتبة الرشد  -الرياض

المنحة المرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل األصولية

محمد بن علي بن آدم األثيوبي

مكتبة الرشد  -الرياض

على طريقة أىل السنة السنية 3/1

صفحة  15من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التفريق بين األصول والفروع 2/1

سعد بن ناصر الشثري

تقديم
الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري

دار المسلم  -الرياض

األصول والفروع ،حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام المتعلقة بهما

سعد بن ناصر الشثري

تخريج الفروع على األصول

محمود بن أحمد الزنجاني

التخريج عند الفقهاء واألصوليين

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

تخريج الفروع على األصول 2/1

عثمان بن محمد شوشان

دار طيبة  -الرياض

القطع والظن عند األصوليين  -حقيقتهما وطرق استفادتهما وأحكامهما

سعد بن ناصر الشثري

دار العاصمة  -الرياض

النحوية

( 1258ىـ)

عبد الهادي ( 909ىـ)

دار كنوز أشبيليا -
الرياض

تحقيق
د .محمد أديب أبو صالح

مكتبة العبيكان  -الرياض

مكتبة الرشد  -الرياض
تحقيق
د .رضوان مختار غربية

دار ابن حزم  -بيروت

(رسالة دكتوراة)
الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة :المظنة تنزل منزلة المئنة  -جمعا

ديارا سياك

ودراسة 2/1
المانع عند األصوليين

الجامعة اإلسالمية -
المدينة

عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة

مكتبة المعارف -
الرياض
صفحة  16من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

المصلحة عند الحنابلة

سعد بن ناصر الشثري

دار المسلم  -الرياض

مراعاة الخالف

عبد الرحمن بن معمر السنوسي

مكتبة الرشد  -الرياض

قاعدة :األمور بمقاصدىا

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

العمل باالحتياط في الفقو اإلسالمي

منيب بن محمود شاكر

دار النفائس  -األردن

البطالن – ضابطو وتطبيقاتو في فقو العبادات

محمد بن سليمان المنيعي

مدار الوطن  -الرياض

قاعدة :اليقين ال يزول بالشك

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

عموم البلوى

مسلم بن محمد الدوسري

العرف  -حجيتو وأثره في فقو المعامالت المالية عند الحنابلة 2/1

عادل بن عبد القادر قوتو

801

801
تقديم
د .أحمد بن عبد اهلل بن حميد

مكتبة الرشد  -الرياض
المكتبة المكية  -مكة

صفحة  17من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

تعارض ما يخل بالفهم وأثره في األحكام الفقهية (رسالة جامعية)

شكري حسين البوسنوي

دار ابن حزم  -بيروت

تعارض داللة اللفظ والقصد في أصول الفقو والقواعد الفقهية 2/1

خالد بن عبد العزيز آل سليمان

دار كنوز أشبيليا -
الرياض

مكتبة الرشد  -الرياض

دفع ما يوىم التعارض بين قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم وفعلو وتقريره سعود بن فرحان العنزي

تعارض البينات في الفقو اإلسالمي (دراسة مقارنة بين المذاىب األربعة)

محمد عبداهلل محمد الشنقيطي

دار الراية  -الرياض

مخالفة الصحابي للحديث النبوي  -دراسة نظرية تطبيقية

عبد الكريم بن علي النملة

مكتبة الرشد  -الرياض

ما لو حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

محمد بن مطر الزىراني

دار الخضيري  -المدينة

معرفة الحجج الشرعية

أبو اليسر البزدوي

الواجب الموسع عند األصوليين

عبد الكريم بن علي النملة

دار العاصمة  -الرياض

أقل الجمع عند األصوليين وأثر االختالف فيو

عبد الكريم بن علي النملة

دار العاصمة  -الرياض

تحقيق/تقديم
عبد القادر الخطيب/يعقوب الباحسين

مؤسسة الرسالة  -بيروت

صفحة  18من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

االستثناء عند األصوليين

أكرم روزيقان

السبب عند األصوليين

عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة

مكتبة العبيكان  -الرياض

قواعد الوسائل في الشريعة االسالمية (رسالة دكتوراة من الجامعة

مصطفى كرامة اهلل مخدوم

دار أشبيليا  -الرياض

قاعدة في اإلستحسان

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

مرآة الجنان في إيضاح اإلستحسان

سلمان بن محمد الحكمي الفيفي

مكتبة دار الحميضي -

االستحسان  ،حقيقتو  ،أنواعو  ،حجيتو  ،تطبيقاتو المعاصرة

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

أثر تعليل النص على داللتو أو العلة والنص

أيمن علي صالح

دار المعالي  -األردن

كتاب الجدل (صناعة الجدل على طريقة الفقهاء)

أبو الوفاء ،علي بن عقيل البغدادي

تحقيق
د .علي العميريني

محمد بن إبراىيم بن عبد الواحد

تحقيق
أبي جنة الحنبلي ،مصطفى القباني

دار المعراج الدولية -
الرياض

االسالمية)

( 728ىـ)

الحنبلي ( 513ىـ)
كتاب الجدل

المقدسي ( 676ىـ)

عناية
محمد عزير شمس

مكتبة الرشد  -الرياض

الرياض

مكتبة التوبة  -الرياض
دار الصميعي  -الرياض

صفحة  19من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

اسم الكتاب

المؤلف

علم الجدل والمناظرة

سعد بن ناصر الشثري

نوع الدراسة

الناشر
دار كنوز أشبيليا -
الرياض

اإليضاح لقوانين اإلصطالح (في الجدل األصولي الفقهي)

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

عناية
د .فهد السدحان

مكتبة العبيكان  -الرياض

كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل واألصول على قاعدة مذىب

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

تحقيق/دراسة
عبد اهلل بن سالم البطاطي

دار البشائر اإلسالمية -

العقد المنظوم في الخصوص والعموم 2/1

القرافي ،أحمد بن إدريس (684

تحقيق
د .أحمد الختم عبد اهلل

المكتبة المكية  -مكة

دليل المخالفة (مفهوم المخالفة)

عبد السالم أحمد راجح

دار ابن حزم  -بيروت

المصلحة المرسلة  -حقيقتها وضوابطها

نور الدين بن مختار الخادمي

دار ابن حزم  -بيروت

حجية خبر اآلحاد فيما تعم بو البلوى

عبد الرزاق الشايـجـي  /عبد

دار ابن حزم  -بيروت

اإلمام أحمد بن حنبل

البغدادي ( 597ىـ)

عبد الهادي ( 909ىـ)

ىـ)

بيروت

الرؤوف الكمالي
خبر الواحد إذا خالف عمل أىل المدينة

حسان محمد فلمبان

حكم االحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الصحابي بخالفو

عبد اهلل المطرفي

دار البحوث للدراسات
االسالمية  -دبي
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  20من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

النسيان وأثره في الطهارة والصالة

بدرية البهكلي

القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض

أميرة بنت علي الصاعدي

مكتبة الرشد  -الرياض

اختالف العلماء في االحتجاج بالحديث المرسل وأثر ذلك في استنباط

محمود حامد عثمان

مكتبة الرشد  -الرياض

قاعدة : :العادة محكمة

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

توجيو القاري إلى الفوائد األصولية والحديثية واإلسنادية في فتح الباري

حافظ ثناء اهلل زاىدي

دار الفكر  -لبنان

أدلة القواعد األصولية من السنة النبوية

فخر الدين بن الزبير المحسـي

الدار األثرية  -عمان

ساللة الفوائد األصولية من تفسير أضواء البيان

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

دار الهجرة  -الثقبة

الوجيز في الفروق األصولية المتعلقة بالكتاب العزيز  -استقراء ودراسات
أصولية مقا ِرنة

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

جامعة أم القرى  -مكة

اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية 3/1

نجم الدين ،سليمان بن عبد القوي

الفاروق الحديثة  -مصر

مكتبة كنوز المعرفة -
جدة

األصوليين وأثر ذلك في قبول األحاديث أو ردىا (رسالة جامعية)
األحكام

الطوفي الحنبلي ( 716ىـ)
صفحة  21من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

التعليل بالشبو وأثره في القياس عند األصوليين

ميادة محمد الحسن

أحكام االشتباه الشرعية

يوسف بن أحمد البدوي

اإلكراه وأثره في التصرفات

عيسى زكي شقره

مؤسسة الرسالة  -بيروت

القضايا المشتركة بين النحاة واألصوليين  -دراسة مقارنة

ثروت السيد عبد العاطي رحيم

دار اليسر  -القاىرة

التحسين والتقبيح العقليان وأثرىما في مسائل أصول الفقو  ،مع مناقشة

عايض بن عبد اهلل الشهراني

دار كنوز أشبيليا -

الحاجة وأثرىا في األحكام

أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

دار التدمرية  -الرياض

الخطأ والنسيان في العبادات (رسالة ماجستير)

عارف أحمد الحجري

دار القمة  -اإلسكندرية

دارسة وتحقيق في قاعدة" :األصل في العبادات المنع"

محمد بن حسين الجيزاني

دار ابن الجوزي  -الدمام

سنة الترك وداللتها على األحكام الشرعية

محمد بن حسين الجيزاني

دار ابن الجوزي  -الدمام

علمية ألصول المدرسة العقلية 3/1

مكتبة الرشد  -الرياض
إشراف
د .عمر بن سليمان األشقر

دار النفائس  -األردن

الرياض

صفحة  22من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 1 -

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

السنة التركية  -مفهومها ،حجيتها ،أثرىا ،األسئلة الواردة عليها

يحيى بن إبراىيم الخليل

تقديم
الشيخ عبد الرحمن البراك

مجلة البيان  -الرياض

شرح المقدمة المنطقية في الروضة المقدسية (مقدمة كتاب (روضة

علي بن سعد الضويحي

دار ابن الجوزي  -الدمام

الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة

روبي عزت الجرحي

دار التدمرية  -الرياض

الناظر))

صفحة  23من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الضرر في الفقو اإلسالمي ،تعريفو ،أنواعو ،عالقاتو ،ضوابطو ،جزاؤه  2/1أحمد موافي
التعويض عن الضرر في الفقو اإلسالمي

محمد أبو ساق

الناشر
دار ابن عفان  -الخبر
دار أشبيليا

القاعدة الذىبية في المعامالت اإلسالمية "ال ضرر وال ضرار" عند ابن

ابن رجب الحنبلي ،عبد الرحمن

تحقيق
إيهاب حمدي غيث

دار الكتاب العربي -

أصول الفقو وابن تيمية

صالح بن عبد العزيز آل منصور

عناية
د .عبد المجيد بن صالح آل منصور

دار ابن الجوزي  -الدمام

حصول المأمول من كالم شيخ االسالم ابن تيمية في علم األصول

عبد الرحمن بن عبد اهلل األمير

رجب

ابن أحمد ( 795ىـ)

القواعد الحسان من كالم شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية (عقيدة ،تفسير،
قاعدة في األحكام التي تختلف بالسفر واإلقامة

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

دار أضواء السلف -

( 728ىـ)
أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها (القياس  -االستحسان -

دار العاصمة  -الرياض

دار أضواء السلف -
تحقيق/تقديم
سلمان
ياض
فراس بن خليل مشعل  /مشهور حسن الر

( 728ىـ)
تيسير العبادات ألرباب الضرورات

مدار الوطن  -الرياض
جمع
د .محمد بن عبد العزيز المسند

حديث ،أصول ،فقو ،لغة ،عام)

لبنان

عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة

تحقيق
سعود بن عيد الحربي

الرياض
مكتبة العبيكان  -الرياض

االستصالح  -االستصحاب)
صفحة  24من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

االستدالل عند األصوليين

علي بن عبد العزيز العميريني

مكتبة التوبة  -الرياض

طرق االستدالل ومقدماتها عند المناطقة واألصوليين

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

الخالف اللفظي عند األصوليين

عبد الكريم بن علي النملة

دار العاصمة  -الرياض

األمر  -صيغتو وداللتو عند األصوليين

محمد بن ناصر الشثري

دار الحبيب  -الرياض

أفعال الرسول وداللتها على األحكام الشرعية 2/1

محمد بن سليمان األشقر (1430

مؤسسة الرسالة  -بيروت

الدليل عند الظاىرية

نور الدين بن مختار الخادمي

دار ابن حزم  -بيروت

رسالة في معنى القياس (تقع في مجموع الفتاوى )585 - 504/20

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

دار القاسم  -الرياض

ىـ)

( 728ىـ)
االقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
عبد اهلل بن محمد الحاشدي

أبو حامد الغزالي ،محمد بن محمد

تحقيق
د .فهد بن محمد السدحان

( 1182ىـ)
أساس القياس

( 505ىـ)

مكتبة السوادي -
الرياض
مكتبة العبيكان  -الرياض

صفحة  25من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

اسم الكتاب

المؤلف

القياس بين مؤيديو ومعارضيو

عمر بن سليمان األشقر (1433

نوع الدراسة

الناشر
دار النفائس  -األردن

ىـ)
كتاب أقيسة النبي المصطفى صلى اهلل عليو وسلم

عبد الرحمن األنصاري (ابن

المكتبة العصرية -

إثبات العقوبات بالقياس

عبد الكريم بن علي النملة

دار العاصمة  -الرياض

االجتهاد

صالح بن فوزان الفوزان

مؤسسة الجريسي -

المنهج الفريد في االجتهاد والتقليد

وميض بن رمزي العمري

نقض االجتهاد – دراسة أصولية

أحمد بن محمد العنقري

التحدث بنعمة اهلل ،ويليو تقرير االستناد في تيسير االجتهاد ،ويليو

جالل الدين السيوطي ،عبدالرحمن

التعريف بآداب التأليف

ابن الكمال ( 911ىـ)

معالم وضوابط االجتهاد عند شيخ االسالم ابن تيمية

عالء الدين حسين رحال

دار النفائس  -األردن

القواعد واألصول الفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

سعد بن ناصر الشثري

دار أشبيليا  -الرياض

بيروت

الحنبلي)

الرياض

تقديم
د .عمر بن سليمان األشقر

دار النفائس  -األردن
مكتبة الرشد  -الرياض

تحقيق/تخريج/تعليق
طارق بن عبد الواحد بن علي

مكتبة الوعي اإلسالمي
– مصر

صفحة  26من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

االجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطبي (جمعا وتوثيقا ودراسة) 2/1

وليد بن فهد الودعان

دار التدمرية  -الرياض

منهج الصحابة في االجتهاد

رئيسة بنت أحمد العمري

دار الفضيلة  -الرياض

تحرير المقال فيما تصح نسبتو للمجتهد من األقوال

عياض بن نامي السلمي

مركز ابن تيمية – الرياض

االجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية رحمو اهلل 2/1

ريم بنت مسفر الشردان

دار كنوز أشبيليا -

االجتهاد األصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو

محمد فؤاد طاىر

مبرة اآلل واألصحاب -

إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

تحقيق وتعليق
مصطفى العدوي

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

تخريج وتعليق
صالح الدين مقبول أحمد

(دراسة في المنهج األصولي لالجتهاد بالرأي)

( 1182ىـ)
إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد

( 1182ىـ)
التقليد وأحكامو في ضوء الكتاب والسنة واآلثار السلفية

وصي اهلل بن محمد عباس

الرخصة الشرعية في األصول والقواعد الفقهية

عمر بن عبد اهلل كامل

الرياض

الكويت

الدار السلفية  -الكويت
دار االستقامة  -مصر

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن منيع

دار ابن حزم  -بيروت

صفحة  27من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

صحة مذىب أىل المدينة (تقع في مجموع الفتاوى  )396 - 294/20ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

الناشر
دار القاسم  -الرياض

( 728ىـ)
عمل أىل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين

أحمد محمد نور سيف

دار البحوث للدراسات

سد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

إبراىيم بن مهنا المهنا

دار الفضيلة  -الرياض

قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها

وجنات عبد الرحيم ميمني

دار المجتمع  -جدة

مزالق األصوليين وبيان القدر المحتاج إليو من علم األصول

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

الـنفي واإلثـبات عند األصولـيين

محمد سالم ولد محمد أحمد

مكتبة الرشد  -الرياض

اإلباحـة عند األصوليين

عبد الرحيم صالح يعقوب

مكتبة الرشد  -الرياض

اإلجماع (حقيقتو  -أركانو  -شروطو  -حجيتو  -بعض أحكامو)

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

مكتبة الرشد  -الرياض

قوادح االستدالل باإلجماع (االعتراضات الواردة على اإلستدالل بالدليل

سعد بن ناصر الشثري

دار كنوز أشبيليا -

من اإلجماع والجواب عنها)

( 1182ىـ)

االسالمية  -دبي

تحقيق وتعليق
محمد صباح منصور

غراس  -الكويت

الرياض
صفحة  28من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

اإلجماع في القواعد الفقهية  -تأصيال وتطبيقا

ىشام بن محمد السعيد

دار ابن الجوزي  -الدمام

اآلراء الشاذة في أصول الفقو 2/1

عبد اهلل بن عبد العزيز النملة

دار التدمرية  -الرياض

اعتبار مآالت األفعال وأثرىا الفقهي 2/1

وليد بن علي الحسين

دار التدمرية  -الرياض

القرائن عند األصوليين 2/1

عبد اهلل بن سليمان العجالن

جامعة اإلمام محمد بن

القضاء بالقرائن المعاصرة ( 2/1مكرر في قسم القضاء)

عبد اهلل بن سليمان العجالن

جامعة اإلمام محمد بن

إبطال الحيل

ابن بطة ،عبيد اهلل بن محمد
العكبري ( 387ىـ)

سعود  -الرياض
سعود  -الرياض

عناية
د .سليمان بن عبد اهلل العمير

مؤسسة الرسالة  -بيروت

اختالف التنوع – حقيقتو ومناىج العلماء فيو

خالد بن سعد الخشالن

مكتبة الرشد  -الرياض

المصالح المرسلة

محمد األمين بن محمد المختار

مكتبة ابن تيمية -

الشنقيطي ( 1393ىـ)

القاىرة

عبد الرحمن بن محمد القرني

مكتبة الرشد  -الرياض

تعارض الحاظر والمبيح (دراسة أصولية تطبيقية)

صفحة  29من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

اتفاق الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم وأثره في األحكام

عبد العزيز بن محمد العويد

مكتبة الرشد  -الرياض

العفو عند األصوليين والفقهاء (تتضمن دراسة تأصيلية لمرتبة العفو عند

يوسف صالح الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

روايات اإلمام أحمد األصولية  -جمعا وتوثيقا وتأصيال وتخريجا 2/1

فهد بن عبد الرحمن البطي

دار الصميعي  -الرياض

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

أحمد بن محمد السراج

دار الصميعي  -الرياض

أحكام البدل في الفقو اإلسالمي 2/1

عبد اهلل بن محمد الجمعة

دار التدمرية  -الرياض

القواعد األصولية المتعلقة باألدلة في العبادات والمعامالت من كتاب

جبريل بن محمد البصيلي

مكتبة الرشد  -الرياض

ابن تيمية والشاطبي)

(المغني) البن قدامة 5/1
القواعد األصولية المؤثرة في فقو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ناصر بن علي العلي الغامدي

الدرر السنية  -الظهران

الفروق في داللة غير المنظوم عند األصوليين  -االقتضاء واإليماء

محمد بن سليمان العريني

دار التدمرية  -الرياض

واإلشارة ومفهوم الموافقة المخالفة
استدالل األصوليين باللغة العربية

ماجد بن عبد اهلل الجوير

تقديم
الشيخ سعد بن ناصر الشثري

دار كنوز أشبيليا -
الرياض
صفحة  30من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

تعليل األحكام بفساد الزمان وتطبيقاتو الفقهية في غير القضاء

عبد اهلل بن ناصر السلمي

مركز ابن تيمية – الرياض

النظريات الفقهية

سعد بن ناصر الشثري

دار كنوز أشبيليا -

التعريفات األصولية في مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

سليمان بن سليم اهلل الرحيلي

دار الميراث النبوي –

دالالت األلفاظ في مباحث األصوليين 2/1

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

دار التدمرية  -الرياض

دراسات تأصيلية لمسائل أصولية وقواعد فقهية ( 3/1اختالف

ترحيب بن ربيعان الدوسري

الناشر المتميز  -المدينة

قواعد تعارض المصالح والمفاسد

سليمان بن سليم اهلل الرحيلي

دار الميراث النبوي –

التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد وموقف األصوليين منو

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

دار ابن الجوزي  -الدمام

التعارض وطرق دفعو عند ابن تيمية  -جمعا ودراسة

عبد السالم بن إبراىيم الحصين

دار التوحيد  -الرياض

التكييف األصولي وأثره في النوازل المعاصرة  -دراسة تأصيلية تطبيقية

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

دار النوادر  -دمشق

األصوليين في تعريف الحكم الشرعي ورتبة العفو والتحسين والتقبيح

الرياض

الجزائر

الجزائر

صفحة  31من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه 2 -

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

العرف وأثره في الشريعة والقانون

أحمد بن علي سير المباركي

أسباب اختالف األصوليين  -دراسة نظرية تطبيقية (رسالة دكتوراة)

ناصر بن عبد اهلل الودعاني

مكتبة الرشد  -الرياض

غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر

أحمد بن محمد مكي الحموي

دار الكتب العلمية -

قواعد ابن الملقن ،أو أألشباه والنظائر في قواعد الفقو 2/1

ابن الملقن ،عمر بن علي

بناء األصول على األصول  -دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل

وليد بن فهد الودعان

دار كنوز أشبيليا -

الداللة التبعية في أصول الفقو

محمد بن سليمان العريني

الجمعية الفقهية

ماىية العلة الشرعية وحكم تخصيصها عند األصوليين

حمد بن حمدي الصاعدي

التعليل بالعلة القاصرة بين التأثر والتأثير

سليمان بن سليم اهلل الرحيلي

النكرة وعمومها عند األصوليين وموقف القرافي من ذلك

حمد بن حمدي الصاعدي

جامعة اإلمام محمد بن
سعود  -الرياض

األدلة المتفق عليها 2//1

الحنفي ( 1098ىـ)

األنصاري الشافعي ( 804ىـ)

بيروت

تحقيق
مصطفى محمود األزىري

دار ابن عفان  -الخبر

الرياض

السعودية  -الرياض
دار الميراث النبوي –
الجزائر
دار الميراث النبوي –
الجزائر
دار الميراث النبوي –
الجزائر
صفحة  32من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
القواعد الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

القواعد الكبرى

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعي

تحقيق
نزيو حماد وعثمان ضميريو

دار القلم  -دمشق

( 660ىـ)
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

صالح بن غانم السدالن (1439

دار بلنسية  -الرياض

القواعد الكبرى في الفقو اإلسالمي

عبد العزيز العجالن

دار العاصمة  -الرياض

ىـ)

الذخيرة 14/1

القرافي ،أحمد بن إدريس (684

تحقيق
د .محمد حجي

دار الغرب اإلسالمي -

القواعد النورانية الفقهية باسمها الصحيح "القواعد الكلية"

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تحقيق
محيسن عبد الرحمن المحيسن

مكتبة التوبة  -الرياض

التعليق على القواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

( 1421ىـ)

ابن صالح العثيمين

ىـ)

( 728ىـ)

القواعد األصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى

شرح/جمع
د .سعود بن عبد اهلل الغديان

القواعد الحسان من كالم شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية (عقيدة ،تفسير،

جمع
د .محمد بن عبد العزيز المسند

شيخ اإلسالم ابن تيمية 3/1
حديث ،أصول ،فقو ،لغة ،عام)
القواعد األصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعامالت التقليدية

محمد بن عبد اهلل السلمي

بيروت

دار التدمرية  -الرياض
دار العاصمة  -الرياض
مكتبة الرشد  -الرياض

واالقتصاديات المعاصرة 3/1
صفحة  33من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
القواعد الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها (مستقرأ من

إسماعيل علوان

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزي  -الدمام

مكالم ابن تيمية في الفتاوى )
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقو األسرة 2/1

محمد بن عبد اهلل الصواط

القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية 2/1

عبد السالم بن إبراىيم الحصين

دار التأصيل  -القاىرة

القواعد الفقهية في المعامالت المالية عند الحافظ ابن عبد البر رحمو

أحمد بن عبد الرحمن آل الشيخ

دار التدمرية  -الرياض

اهلل  -جمعا ودراسة

تقديم
د .أحمد بن عبد اهلل بن حميد

مكتبة دار البيان الحديثة
 -الطائف

القواعد 2/1

عبد اهلل بن محمد المقري (758

تحقيق/دراسة
د .أحمد بن عبد اهلل بن حميد

مركز إحياء التراث -

تقرير القواعد وتحرير الفوائد ،أو :القواعد الفقهية 4/1

ابن رجب الحنبلي ،عبد الرحمن

عناية
مشهور بن سلمان/حاشية ابن عثيمين

دار ابن عفان  -الخبر

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تحقيق
د .خالد بن علي المشيقح

ىـ)

ابن أحمد ( 795ىـ)
تحـفة أىل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

( 1376ىـ)
نيل اإلرب من قواعد ابن رجب (مختصر قواعد ابن رجب)
شرح قواعد ابن رجب 2/1

جامعة أم القرى

دار ابن الجوزي  -الدمام

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

( 1421ىـ)

ابن صالح العثيمين

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

( 1421ىـ)

ابن صالح العثيمين
صفحة  34من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
القواعد الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

القواعد 2/1

ابن اللحام ،علي بن محمد البعلي

تحقيق
د .عائض الشهراني ،د .ناصر الغامدي

دار الفضيلة  -الرياض

تجريد قواعد ابن اللحام

عبد العزيز بن عدنان العيدان

تقديم
د .خالد بن علي المشيقح

مكتبة الرشد  -الرياض

تجريد القواعد والفوائد األصولية ،ألبي الحسن عالء الدين ابن اللحام

عبد العزيز بن عدنان العيدان

تقديم
د .خالد بن علي المشيقح

ركائز للنشر  -الكويت

كتاب القواعد 4/1

تقي الدين ِ
مكتبة الرشد  -الرياض
الحصني ،محمد بن عبد تحقيق
د .عبد الرحمن الشعالن و د .جبريل البصيلي
المؤمن ( 829ىـ)

الحنبلي ( 803ىـ)

البعلي

دار القلم  -دمشق

شرح القواعد الفقهية ألحمد بن محمد الزرقا ( 1357ىـ)

مصطفى أحمد الزرقا ( 1420ىـ)

روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد ،ويليو :منظومة القواعد الفقهية

سليمان بن عطية المزيني (1363

(مكرر في الكتب المتعلقة بزاد المستقنع)

ىـ)

روضة الفوائد شرح منظومة القواعد البن سعدي ( 1376ىـ)

مصطفى بن كرامة اهلل مخدوم

دار أشبيليا  -الرياض

شرح القواعد السعدية

عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

مدار الوطن  -الرياض

شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي

سعد الدين بن محمد الكـبي

مكتبة المعارف -

تحقيق
ناصر بن الهاب المطيري

مكتبة اإلمام الذىبي -
الكويت

الرياض
صفحة  35من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
القواعد الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

التعليقات األثرية على منظومة العالمة السعدي في القواعد الفقهية،

مشهور بن حسن آل سلمان

نوع الدراسة

الناشر
دار إيالف الدولية -
الكويت

والتخريجات واألمثلة من المستجدات والنوازل والقضايا العصرية
شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية ،للشيخ عبد الرحمن بن

سعد بن ناصر الشثري

القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تعليقة على القواعد واألصول الجامعة البن سعدي

حمد بن إبراىيم العثمان

دار الفرقان  -مصر

التعليق على (القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

منظومة في أصول الفقو والقواعد الفقهية (تقدمت في أصول الفقو)

محمد بن صالح بن عثيمين

دار المحمدي  -جدة

سعدي

النافعة)

( 1376ىـ)

( 1421ىـ)

دار المحسن  -الجزائر
تحقيق
د .خالد بن علي المشيقح

مدار الوطن  -الرياض

ابن صالح العثيمين

( 1421ىـ)
القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى لمالك بن أنس األصبحي

أحمد زقور

دار ابن حزم  -بيروت

2/1
قواعد الفقو اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل الخالف

محمد الروكي

دار القلم  -دمشق

للقاضي عبد الوىاب البغدادي المالكي (صادر عن مجمع الفقو)
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب األم لإلمام الشافعي

عبد الوىاب بن أحمد خليل بن

دار التدمرية  -الرياض

عبد الحميد
صفحة  36من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
القواعد الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابو (الموافقات)

الحيالني المريني

القواعد الفقهية المستخرجة من إعالم الموقعين للعالمة ابن قيم الجوزية

عبد المجيد جمعة الجزائري

تقديم
د .بكر بن عبد اهلل أبو زيد

القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم في العبادات

محمد بن عبد اهلل الصواط

مكتبة دار المنهاج -

تقريظ
عقيل
بن
عبدالعزيز
بن
اهلل
عبد
الشيخ
الرياض

موسوعة القواعد الفقهية ( 12/1ألول مرة في تاريخ الفقو اإلسالمي)

محمد صدقي بن أحمد البورنو

دار المؤيد  -الرياض

الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية (مختصر)

محمد صدقي بن أحمد البورنو

مؤسسة الرسالة  -بيروت

المفصل في القواعد الفقهية

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

شرح منظومة الآللىء البهية في القواعد الفقهية

عبد الحميد بن خليوي الرفاعي

دار ابن القيم  -الدمام

تقديم
د .عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس

دار ابن القيم  -الدمام

دار التدمرية  -الرياض
دار النصيحة  -المدينة

الجهني
شرح المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية

أنور بن عبد اهلل الفضفري

الممتع في القواعد الفقهية

مسلم بن محمد الدوسري

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

دار التدمرية  -الرياض
دار إمام الدعوة -
الرياض
صفحة  37من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
القواعد الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المسائل والنوازل الطبية

أمين بن علي الصبحي

دار المأثور  -الرياض

القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتطبيقاتها الطبية المعاصرة

أحمد بن محمد السراح

دار الصميعي  -الرياض

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في

حسين بن عبد العزيز آل الشيخ

دار التوحيد  -الرياض

األصل والظاىر في القواعد الفقهية  -دراسة نظرية تطبيقية

أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

دار التدمرية  -الرياض

الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة( :ال ـ ـمـ ـ ـظـ ـ ـنـ ــة ت ـ ــنزل منزلة

ديارا سياك

الجامعة اإلسالمية -

القواعد الفقهية واألصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة

محمد حسين الجيزاني

مكتبة دار المنهاج -

قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) (مكرر في كتب السياسة

ناصر بن محمد الغامدي

المملكة 2/1

المـ ـ ـئـ ـ ـنـ ــة)  -جمعا ودراسة 4/1

المدينة

الرياض
الشرعية)

دار طيبة الخضراء -
مكة

قاعدة (الميسور ال يسقط بالمعسور)

ناصر بن محمد الغامدي

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرىا

ناصر بن محمد الغامدي

دار طيبة الخضراء -
مكة
دار طيبة الخضراء -
مكة
صفحة  38من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مقاصد الشريعة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ،المعروف بالقواعد الصغرى

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعي

تحقيق/تعليق
صالح بن عبد العزيز المنصور

دار ابن الجوزي  -الدمام

الموافقات في أصول الشريعة 6/1

أبو إسحاق الشاطبي ،إبراىيم بن

تحقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

دار ابن الجوزي  -الدمام

المرافق على الموافق ( 2/1مختصر الموافقات للشاطبي)

ماء العينين بن محمد فاضل

تحقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

دار ابن عفان  -الخبر

حجة اهلل البالغة 2/1

شاه ولي اهلل الدىلوي ( 1176ىـ)

تحقيق
السيد سابق

دار الجيل  -بيروت

مقاصد الشريعة االسالمية 3/1

محمد الطاىر بن عاشور (1393

تحقيق
محمد الحبيب بن الخوجة

دار النفائس  -األردن

مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية

محمد سعد اليوبي

دار الهجرة  -الثقبة

مقاصد اإلسالم

صالح بن عثيمين

دار ابن الجوزي  -الدمام

الطريق القاصد إلى مبادىء علم المقاصد

سليمان بن سليم اهلل الرحيلي

دار الميراث النبوي –

مقاصد الشريعة على ضوء اعتقاد أئمة السلف

أحمد بن محمد بن الصادق النجار

( 660ىـ)
موسى األندلسي ( 790ىـ)
( 1328ىـ)

ىـ)

الجزائر
الناشر المتميز  -المدينة

صفحة  39من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
مقاصد الشريعة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد

يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

دار التدمرية  -الرياض

مقاصد الشريعة عند اإلمام أحمد وأثرىا في المعامالت المالية

محمد بن مقبل المقبل

دار كنوز أشبيليا -

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية

يوسف بن أحمد البدوي

دار الصميعي  -الرياض

مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية

سميح عبد الوىاب الجندي

مؤسسة الرسالة  -بيروت

أسرار الشريعة من (إعالم الموقعين) البن القيم

مساعد بن عبد اهلل السلمان

مقاصد الشريعة عند العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمو اهلل -

جميل يوسف زريوا

تقديم
د .عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالرحمن البسام

دار المسير  -الرياض
دار التوحيد  -الرياض

دراسة تأصيلية تطبيقية
المقاصد الشرعية عند العالمة الشيخ محمد األمين بن محمد المختار

يوسف بن مطر المحمدي

دار الميمنة  -المدينة

الشنقيطي  -جمعا ودراسة
مقاصد الشريعة اإلسالمية في المحافظة على ضرورة العرض ووسائلها من

سعد بن ناصر الشثري

دار أشبيليا  -الرياض

خالل محاربة الشائعات
إنشاء االلتزام في حقوق العباد (رسالة جامعية)

حسن بن أحمد الغزالي

دار عالم الكتب -
الرياض
صفحة  40من 41

الفئة :
الموضوع :

أصول فقه

10
الفروق الفقهية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب الفروق على مذىب اإلمام أحمد

معظم الدين أبي عبد اهلل السامرائي

تحقيق
محمد بن إبراىيم اليحيى

دار الصميعي  -الرياض

( 616ىـ)

دراسة
الشيخ محمد علي المالكي

دار الكتب العلمية -

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي ( 684ىـ) ،ومعو إدرار
إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل

عبد الرحيم بن عبد اهلل الزريراني

تحقيق ودراسة
عمر بن محمد السبيل ( 1423ىـ)

دار ابن الجوزي  -الدمام

القواعد واألصول الجامعة ،والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (تقدم في

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تحقيق
د .خالد بن علي المشيقح

مدار الوطن  -الرياض

الشروق على أنواء الفروق البن الشاط  ،وبالحاشية :تهذيب الفروق

القواعد الفقهية)

الحنبلي ( 741ىـ)

( 1376ىـ)

الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قيم الجوزية 3/1

بيروت

مكتبة الرشد  -الرياض
دراسة/جمع
د  .سيد حبيب بن أحمد المدني األفغاني

الفروق الشرعية واللغوية عند ابن القيم الجوزية ( 752ىـ)

علي بن إسماعيل القاضي

دار ابن القيم  -الدمام

الفروق في أصول الفقو (رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية)

عبد اللطيف بن أحمد الحمد

دار ابن الجوزي  -الدمام

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند األصوليين  -جمعا وتوثيقا

ىشام بن محمد السعيد

دار الميمان  -الرياض

ودراسة
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الرجعة واإليالء والظهار والعدد
والرضاع والنفقات والحضانة  -دراسة مقارنة 2/1

عبد المنعم خليفة أحمد بالل

الجامعة اإلسالمية -
المدينة
صفحة  41من 41

