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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

أصول الفقه المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

لتيسير الحصول  ،وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر ،النشر والمكتبات العامة

أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك يار اخت مع الوضع في االعتبارعلى الكتاب من مصدره، 

وطريقة السلف  ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة بانتقاء 

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة الصا

إلى المعلومة ، لتقريب الوصول الفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 المطلوبة.

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

فعلى من أراد أن يحصل على  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة  الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 

وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى الله على نبينا محمد ،وال حول وال قوة إال بالله ،والله حسبي وعليه التكالن

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،، ،ومن تبعهم بإحسان
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 فهرس

 قه والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعيةعلم أصول الف  - ٠١

 مختصرات في أصول الفقه - ٠٢

 مطوالت في أصول الفقه - ٠٣

 بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه - ٠٤

 صوليةألاو  القواعد الفقهية - ٠٥

 مقاصد الشريعة - ٠٦

 الفروق الفقهية - ٠٧



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  علم أصول الفقه والقواعد الفقهية واملقاصد الشرعية
08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

منهجية اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف الفقه وأصوله، يليه منهج
البحث يف أصول الفقه

األردن- دار املعايل أمين صاحل علي

شرح على رسالة يف أصول الفقه- املرتقى الذلول إىل نفائس علم األصول 
البن سعدي ومعه مقدمة يف اتريخ علم األصول لعبد الرزاق عفيفي

-املكتبة اإلسالمية عبد السالم بن حممد بن عبدالكرمي
األردن

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليمدخل للفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية- املقدمات للبيت الفقهي 
اجلزائر

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيالنشأة والتطور- أصول الفقه 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاينمعامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة

-دار األندلس اخلضراء صفوان الداوديأصول الفقه قبل عصر التدوين
جدة

رسالة يف حدود األلفاظ- احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة 
( حدا ومصطلحا164)واملصطلحات املتداولة بني األصوليني والفقهاء 

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي
( هـ926)اخلزرجي 

بريوت- دار اللؤلؤة  عناية
حممود صاحل إبراهيم

الرايض- دار الزاحم حممود حامد عثمانالقاموس املبني يف اصطالحات األصوليني

-الروضة للنشر وتوزيع خالد رمضان حسن(كتاب يبحث يف ألفاظ ومصطلحات علم أصول الفقه)معجم أصول الفقه 
مصر

54   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  علم أصول الفقه والقواعد الفقهية واملقاصد الشرعية

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

وزارة األوقاف والشؤوناملوسوعة األصولية
الكويت– اإلسالمية 

األردن- دار املعايل مركز الفتح للبحوث والدراساتفهرس حتليلي خلمسني مرجعا من مراجع أصول الفقه- الفهرس األصويل 

شرعيتها- تطورها - نشأهتا - تعريفها )املدخل اىل القواعد الفقهية الكلية 
(تصنيفها- 

األردن- دار عمار إبراهيم بن حممد احلريري

مفهومها، نشألتها، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها،- القواعد الفقهية 
مهمتها، تطبيقاهتا

دمشق- دار القلم علي أمحد الندوي

(التطور- الدليلية - املصادر - املقومات - املبادىء )القواعد الفقهية 
دراسة نظرية حتليلية أتصيلية اترخيية- 

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني

بريوت- دار ابن حزم حممد الروكيرسالة دكتوراه- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء 

الرايض- مكتبة الرشد نور الدين بن خمتار اخلادميعلم القواعد الشرعية

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياملعاييـر اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية

–دار املرياث النبوي محد بن محدي الصاعديالفرق بني القاعدة األصولية والفقهية
اجلزائر

54   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  علم أصول الفقه والقواعد الفقهية واملقاصد الشرعية

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

املدينة- الناشر املتميز عبد العزيز عمر اخلطيبالقواعد الكلية والضوابط الفقهية وتطبيقاهتا القدمية واملعاصرة

-تطورها - نشأهتا - شروطها - مقوماهتا )الفروق الفقهية واألصولية 
(دراسة نظرية وصفية تطبيقية

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزايناملدخل إىل الفروق األصولية واملصطلحات والتقاسيم

الرايض- مكتبة العبيكان نور الدين بن خمتار اخلادميعلم املقاصد الشرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي أبو القاسم بن أمحد مشمليدراسة حتليلية- مقاصد الشريعة من التدوين إىل التقعيد 

54   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- خمتصرات يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

204)الشافعي، حممد بن إدريس الرسالة
(هـ

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق/تعليق
أبو األشبال أمحد سامل املصري/ أمحد شاكر 

204)الشافعي، حممد بن إدريس 3/1الرسالة 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
علي بن حممد بن ونيس. د

204)الشافعي، حممد بن إدريس نسخة تلميذه الربيع بن سليمان املرادي البصري- الرسالة 
(هـ

بريوت- دار املقتبس 

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح الرسالة لإلمام الشافعي رمحه هللا
الرايض

روافده ورحالته العلمية، - (الرسالة)رحليت مع اإلمام الشافعي وكتابه 
أسانيده وشيوخه، عالقته مبعاصريه، موقفه من املعتزلة، وغريها

الكويت- ركائز للنشر فهد بن سعد الزايدي اجلهين تقدمي
يعقوب الباحسني. د

ابن القصار)علي بن عمر البغدادي (رسالة دكتوراه)مقدمة يف أصول الفقه 
( هـ397 )(املالكي

الرايض- دار املعلمة  حتقيق
مصصطفى خمدوم. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري( هـ428)شرح رسالة يف أصول الفقه للحسن بن شهاب العكربي 
الرايض

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدالنـبذ يف أصول الفقه
( هـ456)

مكتبة دار اإلمام الذهيب
الكويت- 

دراسة/حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ474)سليمان بن خلف الباجي اإلشارة يف أصول الفقه
مكة- 

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

54   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- خمتصرات يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

شرح اإلمام جالل الدين احمللي على الورقات يف أصول الفقه إلمام احلرمني
( هـ478)اجلويين 

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد
( هـ864)الشافعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
علي ونيس. د

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحدشرح الورقات يف أصول الفقه
( هـ864)الشافعي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حسام الدين موسى عفان

الرايض- دار التحبري صاحل بن عبد هللا بن محيدحاشية ابن محيد على شرح احمللي ملنت الورقات

ابن)احلسني بن أمحد الكيالين (رسالة علمية)التحقيقات يف شرح الورقات 
( هـ889 )(قاوان

األردن- دار النفائس  حتقيق
الشريف سعد بن عبد هللا بن حسني

بعد)حيىي بن موسى العمريطي تسهيل الطرقات يف نظم الورقات
( هـ989

الكويت- دار الظاهرية  دراسة/حتقيق
مصطفى بن كرامة هللا خمدوم. د

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي شرح الورقات يف أصول الفقه حتقيق وتعليق
حممد بن عبد هللا العتييب. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح التعبريات الواضحات عن شرح الورقات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح نظم الورقات يف أصول الفقه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريحتبري الصفحات بشرح الورقات

54   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- خمتصرات يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل الفوزانشرح الورقات يف أصول الفقه تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

التحقيقات والتنقيحات السلفيات على منت الورقات، مع التنبيهات على
املسائل املهمات

أبو- دار اإلمام مالك مشهور بن حسن آل سلمان
ظيب

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحشذرات يف شرح الورقات

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز بن حممد العويدكشف اجملمالت بشرح الورقات

شرح الورقات يف أصول الفقه، مع التنبيه على املسائل الكالمية اليت
تضمنها منت الورقات

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

ومعه ختريج أحاديث (كنز الوصول إىل معرفة األصول)أصول الربذوي 
أصول الربذوي لقاسم بن قطلوبغا

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ482)علي بن حممد الربذوي 
بريوت

587)حيىي بن حبش السهروردي الـتنقيحات يف أصول الفقه
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عياض بن انمي السلمي. د

حممد بن إبراهيم اجلاجرمي الشافعيالرسالة يف أصول الفقه واللغة
( هـ613)

مكة- املكتبة األسدية  دراسة/حتقيق
عبد الرمحن بن حممد القرين. د

ابن احلاجب، عثمان بن عمررسالة دكتوراه - (منتهى السؤال واألمل يف علَمْي األصول واجلدل)خمتصر 
( هـ646)املالكي 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق وتعليق
نذير محادو. د

54   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- خمتصرات يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

إرشاد: حتفة الطالب بنظم أصول ابن احلاجب، ويليها شرحها املسمى
2/1الراغب 

824)عبد الرمحن بن عمر البلقيين 
(هـ

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ صنعه
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن دقيق العيد، حممد بن عليعنوان األصول يف أصول الفقه، ومعه سبيل الوصول إىل عنوان األصول
( هـ702)القشريي 

الكويت- دار الضياء  شرح/دراسة/حتقيق
عبد القادر دمهان. مصطفى حممود و د

خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول)قواعد األصول ومعاقد الفصول 
(واجلدل

عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي
( هـ739)احلنبلي 

مكة- جامعة أم القرى  تعليق/حتقيق
علي عباس احلكمي. د

خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول)قواعد األصول ومعاقد الفصول 
( هـ1332)، ومعه حاشية حملمد مجال الدين القامسي (واجلدل

عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي
( هـ739)احلنبلي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان. د/أنس الشامي. د

لعبد املؤمن بن عبد احلق (قواعد األصول ومعاقد الفصول)شرح كتاب 
البغدادي احلنبلي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح قواعد األصول ومعاقد الفصول
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

لعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي (قواعد األصول)تـيسري الوصول إىل 
احلنبلي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

لعبد املؤمن بن عبد (قواعد األصول ومعاقد الفصول)إحتاف العقول بشرح 
2/1احلق البغدادي احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة حممد بن سعد أمحد بيومي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ773)احلسن بن أمحد املقدسي التذكرة يف أصول الفقه
شهاب هللا جنغ هبادر

54   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- خمتصرات يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري( هـ803)شرح املختصر يف أصول الفقه البن اللحام 
الرايض

املرداوي، علي بن سليمان احلنبليالتحبري شرح التحرير
( هـ885)

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة/حتقيق
جلنة من الباحثني

خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا
عنه

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

الكويت- دار الضياء  حتقيق
مبارك بن راشد اخلثالن

خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا
عنه

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

الكويت- اجلديد النافع  حتقيق
عبد الرمحن بن محود املطريي. د

املختصر املبتكر شرح: شرح الكوكب املنري املسمى خمتصر التحرير، أو
4/1املختصر يف أصول الفقه 

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
نزيه محاد. حممد الزحيلي و د. د

1189)البعلي، أمحد بن عبد هللا الذخر احلرير بشرح خمتصر التحرير
(هـ

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
وائل حممد بكر زهران

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح خمتصر التحرير
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر(خمتصر التحرير: وهو خمتصر لكتاب)صفوة أصول الفقه 
( هـ1376)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد اإلله بن عثمان الشايع

خمتصر)وهو خمتصر لكتاب البلبل - بلغة الوصول إىل علم األصول 
للطويف (الروضة

أمحد بن إبراهيم الكناين احلنبلي
( هـ876)

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
حممد بن طارق الفوزان
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ابن اللحام، علي بن حممد البعلياملختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ803)احلنبلي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

كتاب مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول على قاعدة مذهب اإلمام
أمحد بن حنبل

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عبد هللا بن سامل البطاطي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1004)حممد بن عبد هللا الغزي الوصول إىل قواعد األصول حتقيق
أمحد العنقري

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيخمتصر  يف علم أصول الفقه
( هـ1282)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

الفتح املأمول شرح مبادىء األصول، ومعه أجوبة على إشكاالت
حممد علي فركوس: واعرتاضات، أتليف

ابن ابديس، عبد احلميد القسنطيين
( هـ1358)اجلزائري 

أبو ظيب- مؤسسة بينونة 

شرح رسالة لطيفة يف أصول الفقه للشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر
السعدي رمحه هللا

الرايض- دار الفضيلة سعد بن انصر الشثري

للشيخ عبد الرمحن بن)تسهيل الوصول إىل الرسالة املختصرة يف األصول 
(( هـ1376)سعدي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

وسيلة احلصول إىل مهمات))اجلهد املبذول يف تنوير العقول بشرح منظومة 
( هـ1377)للشيخ حافظ احلكمي ( (األصول

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانجتريد رؤوس مسائل التمهيد: خمتصر كتاب التمهيد يف أصول الفقه املسمى
( هـ1397)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق وتعليق
سعد بن عبد هللا السعدان
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلمنظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحالعقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ ابن عثيمني يف أصول الفقه وقواعده

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايفالبن عثيمني (منظومة القواعد واألصول)تيسري الوصول إىل 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاألصول من علم األصول
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(األصول من علم األصول)شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح األصول يف علم األصول البن عثيمني
الرايض

شرح كتاب)تقريب احلصول عل لطائف األصول من علم األصول 
(األصول من علم األصول البن عثيمني

الدمام- دار ابن اجلوزي غازي بن مرشد العتييب

1430)حممد بن سليمان األشقر الواضح يف أصول الفقه للمبتدئني
(هـ

األردن- دار النفائس 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر نظرات يف أصول الفقه
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الرايض- مكتبة الرشد عياض بن انمي السلميأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله

بريوت- دار ابن حزم حافظ ثناء هللا زاهديتيسري األصول

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحييوسائل الوصول إىل مسائل األصول

مدارج الوصول لالستفادة من بغية املأمول من علم األصول للشيخ أمحد
بن حممد األمني بن أمحد املختار الشنقيطي

الدمام- دار ابن اجلوزي  هتذيب وتعليق
خلضر بن أمحد بشريي اجلزائري

الرايض- دار التحبري زيد بن علي مهارش(من إصدارات اجلمعية الفقهية السعودية)املختصر يف أصول الفقه 
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أبو بكر الباقالين، حممد بن الطيب3/1" الصغري"التقريب واإلرشاد 
( هـ402)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد احلميد أبو زنيد

اإلرشاد إىل)املقدمة األصولية لكتاب - األصول اليت عليها مدار الفقه 
(سبيل الرشاد

حممد بن أمحد اهلامشي احلنبلي
( هـ428)البغدادي 

الكويت- ركائز للنشر  أفرد املقدمة وشرحها
عبد العزيز بن حممد العويد. د

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحداإلحكام يف أصول األحكام
( هـ456)

القاهرة- دار احلديث  تعليق/حتقيق
حممود حامد عثمان. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن5/1العدة يف أصول الفقه 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

املؤلف حتقيق وتعليق وختريج
أمحد بن علي املباركي. د

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن2/1شرح اللمع 
( هـ476)علي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن2/1شرح اللمع يف أصول الفقه 
( هـ476)علي 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي العمرييين. د

اجلويين، عبد امللك بن عبد هللاكتاب التلخيص يف أصول الفقه
( هـ478)

مكة- دار الباز  حتقيق
النيبلي والعمري

أبو املظفر، منصور من حممد5/1 (أجل كتاب يف أصول الفقه للشافعية)قواطع األدلة يف أصول الفقه 
( هـ489)السمعاين 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
عبد هللا بن حافظ بن أمحد احلكمي. د

ال زال خمطوطاطارق بن احلميدي العتييب(قواطع األدلة يف أصول الفقة للمظفر السمعاين)تقريب القواطع 
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أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد2/1املستصفى من علم األصول 
( هـ505)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد بن سليمان األشقر. د

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي5/1الواضح يف أصول الفقه 
( هـ513)احلنبلي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

فخر الدين الرازي خطيب الري،6/1احملصول يف علم أصول الفقه 
( هـ606)حممد بن عمر 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
طه العلواين. د

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد3/1روضة الناظر وجنة املناظر 
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الكرمي بن علي النملة. د

ـــنَّـــة املناظر  عبد القادر بن بدران الدمشقي2/1نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وُج
( هـ1346)

بريوت- دار احلديث 

حممد األمني بن حممد املختارمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامة
( هـ1393)الشنقيطي 

مصر- دار اليقني  تعليق
سامي العريب

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةإحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر البن قدامة

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد صدقي بن أمحد البورنو2/1كتاب كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحيي2/1فتح الويل الناصر بشرح روضة الناظر 
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مشس الدين، حممد بن أيب الفتح2/1تلخيص روضة الناظر وجنة املناظر 
( هـ709)البعلي احلنبلي 

الرايض- دار التدمرية  حتقيق وتعليق
أمحد بن حممد السراج. د

مركز البحث العلمي مبكتبة إمامتلخيص روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه
الدعوة

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الرايض- دار طيبة حممود بن حممد الكبشالروض الزاهر بتقريب روضة الناظر وجنة املناظر

جنم الدين، سليمان بن عبد القوي2/1شرح خمتصر الروضة 
( هـ716)الطويف احلنبلي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

شرح خمتصر روضة الناظر لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي
2/1 ( هـ716)الطويف 

الرايض- دار التدمرية سعد بن انصر الشثري تقدمي
عبدالرمحن بن عبد العزيز السديس. د

الرايض- دار التحبري حممد مصطفى حممد رمضاندراسة وتقوميا- استدراكات الشنقيطي يف مذكرته على ابن قدامة يف روضته 

(روضة الناظر)مسائل أصولية مل ترد يف - الزوائد على روضة الناظر 
مستقاة من التوصيفات األكادميية للكليات الشرعية

الرايض- إثراء املتون شركة إثراء املتون

الرايض- دار الصميعي ( هـ631)اآلمدي ، علي بن حممد 2/1اإلحكام يف أصول األحكام  تعليق
الشيخ عبد الرزاق عفيفي

بريوت- دار الرايحني ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس تنقيح الفصول يف علم األصول حتقيق
حممد حسن عبد الفتاح املالكي
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أسفار لنشر نفيس( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس تنقيح الفصول يف علم األصول
الكويت- الكتب 

حتقيق
سعد بن عدانن احلضاري

مكة- جامعة أم القرى ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس 3/1 (تنقيح الفصول يف علم األصول)شرح  دراسة وحتقيق
جلنة من الباحثني

حلولو أمحد بن عبد الرمحن الزليطي3/1 (تنقيح الفصول)التوضيح يف شرح التنقيح 
( ه898)املالكي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
جلنة من الباحثني

بريوت- دار ابن حزم ( هـ711)حممد بن يوسف اجلزري للبيضاوي (منهاج الوصول إىل علم األصول)شرح - معراج املنهاج  حتقيق
شعبان حممد إمساعيل. د

حممد بن أسعد اليمين املشهور2/1شرح منهاج الوصول إىل علم األصول 
( هـ732)ابلتسرتي 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
إبراهيم بن صمايل السلمي. د

زوائد األصول على منهاج الوصول»شرح كتاب )الفوائد شرح الزوائد 
4/1 (لعبد الرحيم بن احلسن األسنوي« للبيضاوي

802)إبراهيم بن موسى األبناسي 
(هـ

الرايض- دار التدمرية  حتقيق ودراسة
عبد العزيز بن حممد العويد. د

، ومعه(النجم الوهاج يف نظم املنهاج)ألفية احلافظ العراقي يف أصول الفقه 
للبيضاوي (منهاج الوصول إىل علم األصول): أصله

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
عبد هللا رمضان موسى

منهاج الوصول إىل علم)شرح النجم الوهاج يف نظم املنهاج، ومعه أصله 
للبيضاوي (األصول

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
عبد هللا رمضان موسى

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمالتحرير ملا يف منهاج األصول من املنقول أو املعقول
( هـ826)العراقي 

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
عبد هللا رمضان موسى
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منهاج الوصول إىل علم: أي) 2/1 ( هـ685)شرح املنهاج للبيضاوي 
(األصول

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملة

مع التنبيه على املسائل- شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي 
الكالمية اليت تضمنها منت املنهاج

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجار

ابن جزي، حممد بن أمحد الكليبتقريب الوصول إىل علم األصول
( هـ741)األندلسي 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
حممد علي فركوس

الرايض- دار الفضيلة 2/1 (أمحد وعبد احلليم وعبد السالم)املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية  تعليق/حتقيق
أمحد بن إبراهيم الذروي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن7/1إعالم املوقعني عن رب العاملني 
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن6/1إعالم املوقعني عن رب العاملني 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  إعداد
حممد اإلصالحي، حممد عزير مشس

الدمام- دار ابن اجلوزي البن قيم اجلوزية (إعالم املوقعني عن رب العاملني)هتذيب  انتقاء/هتذيب
عابد بن عبد هللا الثبييت

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(إعالم املوقعني عن رب العاملني)خمتارات من 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

اجلزائر- دار ابن ابديس عبد اجمليد مجعة اجلزائري2/1مجعا ودراسة - اختيارات ابن القيم األصولية  إشراف وتقدمي
حممد علي فركوس
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الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر5/1البحر احمليط 
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- دار الكتيب  حتقيق
جلنة من علماء األزهر

السبكي، عبد الوهاب بن عليمجع اجلوامع يف علم أصول الفقه
( هـ771)

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
عقيلة حسني

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر4/1تشنيف املسامع جبمع اجلوامع للسبكي 
( هـ794)الشافعي 

مكة- دار طيبة اخلضراء  دراسة وتعليق
عبد هللا شرف الدين األنصاري

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمالغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، لتاج الدين ابن السبكي
( هـ826)العراقي 

-مكتبة الفاروق احلديثة 
مصر

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد(مجع اجلوامع)البدر الطالع يف حل 
( هـ864)الشافعي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  شرح وحتقيق
مرتضى علي الداغستاين

، حاشية على (الدرر اللوامع يف حترير مجع اجلوامع)اجلزء الثالث من كتاب 
½شرح احمللي جلمع اجلوامع 

كمال الدين، حممد بن حممد
( هـ906)املقدسي 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
مشعل بن ممدوح آل علي. د

حاشية شيخ اإلسالم زكراي األنصاري على شرح اإلمام احمللي على مجع
4/1اجلوامع 

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي
( هـ926)اخلزرجي 

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/دراسة/حتقيق
عبد احلفيظ طاهر اجلزائري

شهاب الدين، أمحد بن إمساعيل5/1الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع 
( هـ893)الكوراين الشافعي 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
سعيد بن غالب اجمليدي. د

حلولو أمحد بن عبد الرمحن الزليطي2/1الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه لتاج الدين السبكي 
( ه898)املالكي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الكرمي بن علي النملة. د
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1 (الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع)شرح 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- دار السالم  حتقيق
حممد بن إبراهيم احلفناوي. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1 (الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع)شرح 
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار ابن عباس  حتقيق وتعليق
حممود عبد املنعم ومنتصر عبد الشايف

حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب2/1البدر الطالع يف حل ألفاظ مجع اجلوامع 
( هـ977)

القاهرة- دار الرسالة  دراسة وحتقيق
سيد بن شلتوت الشافعي

اجلليس الصاحل: الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع للسيوطي، ومعه شرحه
النافع بتوضيح معاين الكوكب الساطع للمؤلف

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

مكة- دار طيبة اخلضراء جلنة من الباحثني4/1تشجريات وتدريبات   - (مجع اجلوامع)احلقيبة التعليمية ملنت 

لإلمام ابن عاصم الغرانطي (مرتقى الوصول إىل علم األصول)شرح نظم 
( هـ829)املالكي 

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـي َعــ تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسي4/1أصول الفقه 
( هـ863)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق وتعليق
فهد بن حممد السدحان. د

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدقواعد أصول الفقه اليت يُعلم منها حاله
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار إحياء  حتقيق
حممد بن مهدي العجمي

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدكتاب أصول الفقه
( هـ909)اهلادي 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

تعليق
هاين بن عبد هللا اجلبري
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يف أصول الفقه (سلم الوصول إىل علم األصول)املأمول يف شرح منظومة 
( هـ959)للعالمة إبراهيم احلكمي 

الرايض- دار التدمرية سليمان بن خالد احلريب

عبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي(ألفية يف أصول الفقه)مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود 
( هـ1230)

جدة- دار املنارة 

عبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي2/1نشر البنود على مراقي السعود 
( هـ1230)

الكويت- دار الضياء  تقدمي وحتقيق
التيجاين بن أمحدي والتاه بن حممدن

حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكينمراقي السعود إىل مراقي السعود
( هـ1325)

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق ودراسة
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي

حممد حيىي بن حممد املختارفتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود
( هـ1330)الشنقيطي املالكي 

الكويت- دار الضياء  دراسة وحتقيق
أمني ولد البشري. د

حممد األمني بن حممد املختارنثر الورود على مراقي السعود
( هـ1393)الشنقيطي 

جدة- دار املنارة  إكمال/حتقيق
حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. د

حممد األمني بن حممد املختار2/1نثر الورود على مراقي السعود 
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

مجع من إمالء الشيخ حممد األمني)مدارج الصعود إىل مراقي السعود 
(الشنقيطي وتكميل من املؤلف

أمحد بن حممد األمني بن أمحد
الشنقيطي

الرايض- مكتبة الرشد 

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول
بريوت

عناية
أمحد عبد السالم
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دمشق- دار ابن كثري ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

أمحد بن حممد حممد بن علي الوزيراملصفى يف أصول الفقه
( هـ1372)

لبنان- دار الفكر 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملةاجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقها على املذهب الراجح

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة6/1املهذب يف علم أصول الفقه املقارن 

حممد بن علي بن آدم األثيويبالتحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على طريقة أهل السنة السنية
( هـ1442)

الرايض- مكتبة الرشد 

املنحة املرضية يف شرح التحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على
3/1طريقة أهل السنة السنية 

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الرايض- مكتبة الرشد 
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الرايض- دار املسلم سعد بن انصر الشثري2/1التفريق بني األصول والفروع  تقدمي
الشيخ انصر بن عبد العزيز الشثري

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثرياألصول والفروع، حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيالتخريج عند الفقهاء واألصوليني

الدمام- دار ابن اجلوزي عثمان بن حممد شوشاندراسة اترخيية ومنهجية وتطبيقية- ختريج الفروع على األصول 

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ656)حممود بن أمحد الزجناين ختريج الفروع على األصول حتقيق وتعليق
حممد أديب أبو صاحل. د

عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي3/1التمهيد يف ختريج الفروع على األصول 
( هـ772)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حققه وعلق عليه وخرج نصه
حممد حسن هيتو. د

زينة العرائس من الطرف والنفائس يف ختريج الفروع الفقهية على القواعد
النحوية

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
رضوان خمتار غربية. د

حقيقتهما وطرق استفادهتما وأحكامهما- القطع والظن عند األصوليني 
(رسالة دكتوراه)

الرايض- دار العاصمة سعد بن انصر الشثري

الرايض- مكتبة املعارف عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعةاملانع عند األصوليني
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الرايض- دار املسلم سعد بن انصر الشثرياملصلحة عند احلنابلة

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن معمر السنوسيمراعاة اخلالف
801

الرايض- دار التحبري أسامة بن حممد الشيبانحقيقته وحكمه- االحتجاج ابخلالف 

األردن- دار النفائس منيب بن حممود شاكرالعمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي

الرايض- مدار الوطن حممد بن سليمان املنيعيضابطه وتطبيقاته يف فقه العبادات– البطالن 

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية

مركز البيان للبحوثصاحل بن عبد هللا بن محيدضوابطه وتطبيقاته- رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية 
الرايض- والدراسات 

الرايض- مكتبة الرشد مسلم بن حممد الدوسريعموم البلوى
801

مكة- املكتبة املكية عادل بن عبد القادر قوته2/1حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة - العرف  تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د
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بريوت- دار ابن حزم شكري حسني البوسنوي(رسالة جامعية)تعارض ما خيل ابلفهم وأثره يف األحكام الفقهية 

-دار كنوز أشبيليا خالد بن عبد العزيز آل سليمان2/1تعارض داللة اللفظ والقصد يف أصول الفقه والقواعد الفقهية 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد سعود بن فرحان العنزيدفع ما يوهم التعارض بني قول الرسول صلى هللا عليه وسلم وفعله وتقريره

الرايض- دار الراية حممد عبدهللا حممد الشنقيطي(دراسة مقارنة بني املذاهب األربعة)تعارض البينات يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملةدراسة نظرية تطبيقية- خمالفة الصحايب للحديث النبوي 

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا املطريفحكم االحتجاج خبرب الواحد إذا عمل الصحايب خبالفه

رسالة)دراسة أصولية تطبيقية - قول الصحايب فيما ال جمال للرأي فيه 
(ماجستري

الرايض- الرتاث الذهيب ايمسني بنت حممد منصور

املدينة- دار اخلضريي حممد بن مطر الزهراينما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعاهلم

بريوت- مؤسسة الرسالة أبو اليسر البزدويمعرفة احلجج الشرعية تقدمي/حتقيق
يعقوب الباحسني/عبد القادر اخلطيب
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الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةالواجب املوسع عند األصوليني

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةأقل اجلمع عند األصوليني وأثر االختالف فيه

-دار املعراج الدولية أكرم روزيقاناالستثناء عند األصوليني
الرايض

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعةالسبب عند األصوليني

الرايض- دار أشبيليا مصطفى كرامة هللا خمدوم(رسالة دكتوراه من اجلامعة االسالمية)قواعد الوسائل يف الشريعة االسالمية 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف االستحسان
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
حممد عزير مشس

-مكتبة دار احلميضي سلمان بن حممد احلكمي الفيفيمرآة اجلنان يف إيضاح اإلستحسان
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياالستحسان ، حقيقته ، أنواعه ، حجيته ، تطبيقاته املعاصرة

األردن- دار املعايل أمين علي صاحلأثر تعليل النص على داللته أو العلة والنص
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مكة- دار طيبة اخلضراء سعد بن مقبل العنزيدراسة أصولية- داللة السياق وأثرها يف تفسري النص الشرعي 

من بواكري نقد املنطق والفلسفة، وجتريد- عيار النظر يف علم اجلدل 
قواعد املناظرة

عبد القاهر بن طاهر البغدادي
( هـ429)

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق ودراسة
أمحد حممد عرويب

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي(صناعة اجلدل على طريقة الفقهاء)كتاب اجلدل 
( هـ513)احلنبلي 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي العمرييين. د

حممد بن إبراهيم بن عبد الواحدكتاب اجلدل
( هـ676)املقدسي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي(يف اجلدل األصويل الفقهي)اإليضاح لقوانني اإلصطالح 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة العبيكان  عناية
فهد بن حممد السدحان. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريعلم اجلدل واملناظرة
الرايض

مكة- املكتبة املكية ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس 2/1العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم  حتقيق
أمحد اخلتم عبد هللا. د

بريوت- دار ابن حزم عبد السالم أمحد راجح(مفهوم املخالفة)دليل املخالفة 

بريوت- دار ابن حزم نور الدين بن خمتار اخلادميحقيقتها وضوابطها- املصلحة املرسلة 
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عبد/ عبد الرزاق الشايـجـي حجية خرب اآلحاد فيما تعم به البلوى
الرؤوف الكمايل

بريوت- دار ابن حزم 

دار البحوث للدراساتحسان حممد فلمبانخرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة
ديب- االسالمية 

قاعدة يف تفضيل مذهب أهل املدينة: صحة أصول مذهب أهل املدينة، أو
(396 - 294/20وتقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

دمشق- دار القلم  حتقيق
سفيان السماحي

دار البحوث للدراساتأمحد حممد نور سيفعمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني
ديب- االسالمية 

جدة- مكتبة كنوز املعرفة بدرية البهكليالنسيان وأثره يف الطهارة والصالة

القواعد واملسائل احلديثية املختلف فيها بني احملدثني وبعض األصوليني وأثر
(رسالة جامعية)ذلك يف قبول األحاديث أو ردها 

الرايض- مكتبة الرشد أمرية بنت علي الصاعدي

اختالف العلماء يف االحتجاج ابحلديث املرسل وأثر ذلك يف استنباط
األحكام

الرايض- مكتبة الرشد حممود حامد عثمان

لبنان- دار الفكر حافظ ثناء هللا زاهديتوجيه القاري إىل الفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح الباري

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيأدلة القواعد األصولية من السنة النبوية َعــ
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الثقبة- دار اهلجرة عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسساللة الفوائد األصولية من تفسري أضواء البيان

استقراء ودراسات- الوجيز يف الفروق األصولية املتعلقة ابلكتاب العزيز 
أصولية مقارِنة

مكة- جامعة أم القرى عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس

جنم الدين، سليمان بن عبد القوي3/1اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية 
( هـ716)الطويف احلنبلي 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
وائل حممد بكر زهران

األردن- دار النفائس يوسف بن أمحد البدويأحكام االشتباه الشرعية إشراف
عمر بن سليمان األشقر. د

بريوت- مؤسسة الرسالة عيسى زكي شقرهاإلكراه وأثره يف التصرفات

القاهرة- دار اليسر ثروت السيد عبد العاطي رحيمدراسة مقارنة- القضااي املشرتكة بني النحاة واألصوليني 

التحسني والتقبيح العقليان وأثرمها يف مسائل أصول الفقه ، مع مناقشة
3/1علمية ألصول املدرسة العقلية 

-دار كنوز أشبيليا عايض بن عبد هللا الشهراين
الرايض

الرايض- دار التدمرية أمحد بن عبد الرمحن الرشيداحلاجة وأثرها يف األحكام

اإلسكندرية- دار القمة عارف أمحد احلجري(رسالة ماجستري)اخلطأ والنسيان يف العبادات 
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الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاينسنة الرتك وداللتها على األحكام الشرعية

الرايض- جملة البيان حيىي بن إبراهيم خليلمفهومها، حجيتها، أثرها، األسئلة الواردة عليها- السنة الرتكية  تقدمي املشايخ
عبد الرمحن الرباك وسعد الشثري

املدينة- الناشر املتميز حيىي بن إبراهيم خليلمفهومها، حجيتها، أثرها، األسئلة الواردة عليها- خمتصر السنة الرتكية 

الرايض- معامل اهلدى حيىي بن إبراهيم خليلالقول الفصل يف أن الرتك فعل

السنة الرتكية دليل خاص مقدم)أثر السنة الرتكية على التخصيص والنسخ 
(على كل عام

املدينة- الناشر املتميز حيىي بن إبراهيم خليل

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحيي((روضة الناظر)مقدمة كتاب )شرح املقدمة املنطقية يف الروضة املقدسية 

الرايض- مكتبة الرشد علي بن سعد الضوحييدراسات وحتقيقات يف أصول الفقه

الرايض- دار التدمرية رويب عزت اجلرحيالضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة

-اجلامعة اإلسالمية محد بن محدي الصاعدياملطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء
املدينة
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-دار كنوز أشبيليا علي بن عبد العزيز العمريييناملصطلح عند األصوليني
الرايض

-دار امللتقى العلمي إميان بنت سامل قبوساالستدراك األصويل أتصيال وتطبيقا
مكة

تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

الرايض- الرتاث الذهيب هبة حممد خالد منصوراإلنكار عند األصوليني وعالقته ابألدلة الشرعية

عرض ونقد على ضوء- مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه 
2/1الكتاب والسنة 

ــمَّان- الدار األثرية خالد عبد اللطيف حممد نور َعــ

الرايض- مكتبة الرشد حممد العروسي عبد القادراملسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي2/1القواعد املشرتكة بني أصول الفقه والقواعد الفقهية 
اجلزائر
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اخلرب- دار ابن عفان أمحد موايف2/1جزاؤه ، ضوابطه، عالقاته، أنواعه، الضرر يف الفقه اإلسالمي، تعريفه

الرايض- دار أشبيليا حممد أبو ساقالتعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد العزيز آل منصورأصول الفقه وابن تيمية عناية
عبد اجمليد بن صاحل آل منصور. د

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن بن عبد هللا األمريحصول املأمول من كالم شيخ االسالم ابن تيمية يف علم األصول

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف األحكام اليت ختتلف ابلسفر واإلقامة
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تقدمي/حتقيق
مشهور حسن سلمان/ فراس بن خليل مشعل 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمتيسري العبادات ألرابب الضرورات
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
سعود بن عيد احلريب

-االستحسان - القياس )أدلة التشريع املختلف يف االحتجاج هبا 
(االستصحاب- االستصالح 

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة

الرايض- مكتبة التوبة علي بن عبد العزيز العمريييناالستدالل عند األصوليني
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الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيطرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصوليني

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةاخلالف اللفظي عند األصوليني

الرايض- دار احلبيب حممد بن انصر الشثريصيغته وداللته عند األصوليني- األمر 

1430)حممد بن سليمان األشقر 2/1أفعال الرسول وداللتها على األحكام الشرعية 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة 

بريوت- دار ابن حزم نور الدين بن خمتار اخلادميالدليل عند الظاهرية

((األم)دراسة أتصيلية تطبيقية على كتاب )القياس عند اإلمام الشافعي 
2/1

-دار كنوز أشبيليا فهد بن سعد الزايدي اجلهين
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(585 - 504/20تقع يف جمموع الفتاوى )رسالة يف معىن القياس 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاالقتباس ملعرفة احلق من أنواع القياس
( هـ1182)

الرايض- مكتبة السوادي  حتقيق
عبد هللا بن حممد احلاشدي

أبو حامد الغزايل، حممد بن حممدأساس القياس
( هـ505)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
فهد بن حممد السدحان. د
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األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر القياس بني مؤيديه ومعارضيه

بريوت- املكتبة العصرية (ابن احلنبلي)عبد الرمحن األنصاري كتاب أقيسة النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةإثبات العقوابت ابلقياس

الرايض- مكتبة الرشد ميادة حممد احلسنالتعليل ابلشبه وأثره يف القياس عند األصوليني

الدمام- دار ابن اجلوزي غازي بن مرشد العتييبمن كتاب روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة- اإليناس بتيسري القياس 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن يوسف الوابلدراسة أتصيلية تطبيقية- ختصيص العام ابلقياس  تقدمي
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس. د

-مؤسسة اجلريسي صاحل بن فوزان الفوزاناالجتهاد
الرايض

األردن- دار النفائس وميض بن رمزي العمرياملنهج الفريد يف االجتهاد والتقليد تقدمي
عمر بن سليمان األشقر. د

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن حممد العنقريدراسة أصولية– نقض االجتهاد 
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التحدث بنعمة هللا، ويليه تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد، ويليه التعريف
آبداب التأليف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

تعليق/ختريج/حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

األردن- دار النفائس عالء الدين حسني رحالمعامل وضوابط االجتهاد عند شيخ االسالم ابن تيمية

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريالقواعد واألصول الفقهية املتعلقة ابملسلم غري اجملتهد

الرايض- دار التدمرية وليد بن فهد الودعان2/1 (مجعا وتوثيقا ودراسة)االجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطيب 

الرايض- دار الفضيلة رئيسة بنت أمحد العمريمنهج الصحابة يف االجتهاد

الرايض– مركز ابن تيمية عياض بن انمي السلميحترير املقال فيما تصح نسبته للمجتهد من األقوال

-دار كنوز أشبيليا رمي بنت مسفر الشردان2/1االجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية رمحه هللا 
الرايض

دراسة)االجتهاد األصويل عند أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
(يف املنهج األصويل لالجتهاد ابلرأي

-مربة اآلل واألصحاب حممد فؤاد طاهر
الكويت

الرايض- دار التحبري صاحل بن عبد هللا بن محيداالجتهاد اجلماعي
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الصنعاين، حممد بن إمساعيلإرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد
( هـ1182)

الكويت- الدار السلفية  ختريج وتعليق
صالح الدين مقبول أمحد

مصر- دار االستقامة وصي هللا بن حممد عباسالتقليد وأحكامه يف ضوء الكتاب والسنة واآلاثر السلفية

بريوت- دار ابن حزم عمر بن عبد هللا كاملالرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن منيع

الرايض- دار الفضيلة إبراهيم بن مهنا املهناسد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

الصنعاين، حممد بن إمساعيلمزالق األصوليني وبيان القدر احملتاج إليه من علم األصول
( هـ1182)

الكويت- دار غراس  حتقيق وتعليق
حممد صباح منصور

الرايض- مكتبة الرشد حممد سامل ولد حممد أمحدالـنفي واإلثـبات عند األصولـيني

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرحيم صاحل يعقوباإلابحـة عند األصوليني

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني(بعض أحكامه- حجيته - شروطه - أركانه - حقيقته )اإلمجاع 

االعرتاضات الواردة على اإلستدالل ابلدليل)قوادح االستدالل ابإلمجاع 
(من اإلمجاع واجلواب عنها

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض
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الدمام- دار ابن اجلوزي هشام بن حممد السعيدأتصيال وتطبيقا- اإلمجاع يف القواعد الفقهية 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد العزيز النملة2/1اآلراء الشاذة يف أصول الفقه 

الرايض- دار التدمرية وليد بن علي احلسني2/1اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي 

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن سليمان العجالن2/1القرائن عند األصوليني 
الرايض- سعود 

مؤسسة الرسالة انشرونحممد اخليميالقرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن سليمان العجالن(مكرر يف قسم القضاء) 2/1القضاء ابلقرائن املعاصرة 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن سعد اخلشالنحقيقته ومناهج العلماء فيه– اختالف التنوع 

حممد األمني بن حممد املختاراملصاحل املرسلة
( هـ1393)الشنقيطي 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن حممد القرين(دراسة أصولية تطبيقية)تعارض احلاظر واملبيح 
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2- حبوث يف مواضيع معينة يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن حممد العويداتفاق اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم وأثره يف األحكام

تتضمن دراسة أتصيلية ملرتبة العفو عند ابن)العفو عند األصوليني والفقهاء 
(تيمية والشاطيب

دمشق- دار النوادر يوسف صالح الدين طالب

الرايض- دار الصميعي فهد بن عبد الرمحن البطي2/1مجعا وتوثيقا وأتصيال وخترجيا - رواايت اإلمام أمحد األصولية 

الرايض- دار الصميعي أمحد بن حممد السراجقواعد البدل وتطبيقاهتا الفقهية

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد اجلمعة2/1أحكام البدل يف الفقه اإلسالمي 

القواعد األصولية املتعلقة ابألدلة يف العبادات واملعامالت من كتاب
5/1البن قدامة  (املغين)

الرايض- مكتبة الرشد جربيل بن حممد البصيلي

الظهران- الدرر السنية انصر بن علي العلي الغامديالقواعد األصولية املؤثرة يف فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

االقتضاء واإلمياء واإلشارة- الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني 
ومفهوم املوافقة املخالفة

الرايض- دار التدمرية حممد بن سليمان العريين

-دار كنوز أشبيليا ماجد بن عبد هللا اجلويراستدالل األصوليني ابللغة العربية
الرايض

تقدمي
الشيخ سعد بن انصر الشثري
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2- حبوث يف مواضيع معينة يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

الرايض- دار التحبري أمحد بن حممد العنقريدراسة وتطبيقا- تعليل األحكام الشرعية 

الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن انصر السلميتعليل األحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية يف غري القضاء

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريالنظرايت الفقهية
الرايض

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليالتعريفات األصولية يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
اجلزائر

الرايض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني2/1دالالت األلفاظ يف مباحث األصوليني 

اختالف األصوليني) 3/1دراسات أتصيلية ملسائل أصولية وقواعد فقهية 
يف تعريف احلكم الشرعي ورتبة العفو والتحسني والتقبيح والعام املخصوص

املدينة- الناشر املتميز ترحيب بن ربيعان الدوسري

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليقواعد تعارض املصاحل واملفاسد
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسالتعارض والرتجيح بني املصاحل واملفاسد وموقف األصوليني منه

الرايض- دار التحبري عبد العزيز بن حممد العويدأتصيل وتطبيق- املدونة يف التعارض والرتجيح 
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2- حبوث يف مواضيع معينة يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

دراسة من خالل- مراعاة جلب املصاحل ودفع املفاسد يف السنة 
(فتح الباري)االستنباط يف 

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد هللا القناص

الرايض- دار التوحيد عبد السالم بن إبراهيم احلصنيمجعا ودراسة- التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية 

دمشق- دار النوادر عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسدراسة أتصيلية تطبيقية- التكييف األصويل وأثره يف النوازل املعاصرة 

جامعة اإلمام حممد بنأمحد بن علي سري املباركيالعرف وأثره يف الشريعة والقانون
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا الودعاين(رسالة دكتوراه)دراسة نظرية تطبيقية - أسباب اختالف األصوليني 

دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل- بناء األصول على األصول 
1//2األدلة املتفق عليها 

-دار كنوز أشبيليا وليد بن فهد الودعان
الرايض

اجلمعية الفقهية السعوديةحممد بن سليمان العريينالداللة التبعية يف أصول الفقه
الرايض- 

–دار املرياث النبوي محد بن محدي الصاعديماهية العلة الشرعية وحكم ختصيصها عند األصوليني
اجلزائر

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليالتعليل ابلعلة القاصرة بني التأثر والتأثري
اجلزائر
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2- حبوث يف مواضيع معينة يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

–دار املرياث النبوي محد بن محدي الصاعديالنكرة وعمومها عند األصوليني وموقف القرايف من ذلك
اجلزائر

املدينة- الناشر املتميز وليد بن إبراهيم العجاجي2/1دراسة نظرية تطبيقية - الكثرة والقلة وأثرمها يف املسائل األصولية 

الرايض- دار الصميعي حيىي بن إبراهيم خليلأتصيال وتطبيقا- ترك النقل يقتضي نقل الرتك : قاعدة

الرايض- دار التدمرية صاحل بن سليمان اليوسفدراسة أتصيلية وتطبيقية- قاعدة التابع اتبع 

اسطنبول- دار اللباب عمار أمحد الصياصنةدراسة أتصيلية تطبيقية- املرفوع حكما 

-دار كنوز أشبيليا حممد بن حسني اجليزاين(مكرر يف كتب الرتاجم)شجرة األصوليني 
الرايض

مكة- دار طيبة اخلضراء حممود حممد الكبشمعامل أصول الفقه عند اإلمام البخاري من خالل جامعه الصحيح

1300العلماء الذين هلم إسهام يف علم األصول والقواعد الفقهية من عام 
(مكرر يف كتب الرتاجم) هـ 1375– 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري

رسالة)دراسة أصولية مقارنة  - املنهج األصويل عند الشيخ األلباين 
2/1 (ماجستري

مصر- دار اللؤلؤة إبراهيم وفيق شعالن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
2- حبوث يف مواضيع معينة يف أصول الفقه  :املوضوع 

08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

الرايض- آفاق املعرفة حممد بن إبراهيم الرتكياملنهج الداليل األصويل وأثره يف حفظ الشريعة

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن حممد الشهري2/1مجعا ودراسة - مشكالت أصول الفقه 

معامل يف أصول االفرتاق بني- أصول الفقه بني فقهاء احلديث وأهل الرأي 
املدرستني

الرايض- دار التحبري حممد بن سليمان العريين

-دار إيالف الدولية عبد العزيز بن حممد العويدمعامل يف املنهج- أصول الفقه عند الصحابة رضي هللا عنهم 
الكويت
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08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيقواعد األحكام يف إصالح األانم: القواعد الكربى، أو
( هـ660)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
حممد بن إنسان فرحات

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيالقواعد الكربى
( هـ660)

دمشق- دار القلم  حتقيق
نزيه محاد وعثمان ضمرييه

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز العجالنالقواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس 14/1الذخرية 
بريوت

حتقيق
حممد حجي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم"القواعد الكلية"القواعد النورانية الفقهية ابمسها الصحيح 
( هـ728)

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
حميسن عبد الرمحن احمليسن

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على القواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

القواعد األصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من جمموع فتاوى
3/1شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الرايض- دار التدمرية  مجع/شرح
سعود بن عبد هللا الغداين. د

القواعد األصولية عند ابن تيمية وتطبيقاهتا يف املعامالت التقليدية
3/1واالقتصادايت املعاصرة 

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد هللا السلمي
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08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

مستقرأ من كالم)القواعد الفقهية اخلمس الكربى والقواعد املندرجة حتتها 
(ابن تيمية يف الفتاوى

الدمام- دار ابن اجلوزي إمساعيل علوان

مكتبة دار البيان احلديثةحممد بن عبد هللا الصواط2/1القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسرة 
الطائف- 

تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

القاهرة- دار التأصيل عبد السالم بن إبراهيم احلصني2/1القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية 

-القواعد الفقهية يف املعامالت املالية عند احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا 
مجعا ودراسة

الرايض- دار التدمرية أمحد بن عبد الرمحن آل الشيخ

-مركز إحياء الرتاث ( هـ758)عبد هللا بن حممد املقري 2/1القواعد 
جامعة أم القرى

دراسة/حتقيق
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

تقرير القواعد وحترير الفوائد، ومعه حاشية لتلميذه أمحد بن نصر هللا
3/1وغريها من حواشي علماء املذهب  ( هـ844)البغدادي  

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
خالد املشيقح وغريه. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن4/1القواعد الفقهية : تقرير القواعد وحترير الفوائد، أو
( هـ795)أمحد 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
حاشية ابن عثيمني/مشهور بن سلمان

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرحتـفة أهل الطلب يف جتريد أصول قواعد ابن رجب
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(خمتصر قواعد ابن رجب)نيل اإلرب من قواعد ابن رجب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن أمحد اخلوالينللعالمة حممد الصاحل العثيمني (نيل اإلرب من قواعد ابن رجب)شرح 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1شرح قواعد ابن رجب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مما أماله العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن بن (قواعد ابن رجب)شرح 
على تلميذه صباح منصور- رمحه هللا - غداين 

ابن غداين، عبد هللا بن عبد الرمحن
( هـ1431)

-دار إيالف الدولية 
الكويت

ابن اللحام، علي بن حممد البعلي2/1القواعد 
( هـ803)احلنبلي 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
انصر الغامدي. عائض الشهراين، د. د

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن عدانن العيدانجتريد قواعد ابن اللحام تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز بن عدانن العيدانجتريد القواعد والفوائد األصولية، أليب احلسن عالء الدين ابن اللحام البعلي تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

تقي الدين احِلصين، حممد بن عبد4/1كتاب القواعد 
( هـ829)املؤمن 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جربيل البصيلي. عبد الرمحن الشعالن و د. د

دمشق- دار القلم ( هـ1420)مصطفى أمحد الزرقا ( هـ1357)شرح القواعد الفقهية ألمحد بن حممد الزرقا 

مكرر)منظومة القواعد الفقهية : روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد، ويليه
(يف الكتب املتعلقة بزاد املستقنع

-مكتبة اإلمام الذهيب ( هـ1363)سليمان بن عطية املزيين 
الكويت

حتقيق
انصر بن اهلاب املطريي
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08:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية

اجلزائر- دار احملسن سعد بن انصر الشثريشرح املنظومة السعدية يف القواعد الفقهية، للشيخ عبد الرمحن بن سعدي

الرايض- مدار الوطن عبد احملسن بن عبد هللا الزاملشرح القواعد السعدية

التعليقات األثرية على منظومة العالمة السعدي يف القواعد الفقهية،
والتخرجيات واألمثلة من املستجدات والنوازل والقضااي العصرية

-دار إيالف الدولية مشهور بن حسن آل سلمان
الكويت

الرايض- مكتبة املعارف سعد الدين بن حممد الكـيبشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرمحن السعدي

الرايض- دار أشبيليا مصطفى بن كرامة هللا خمدوم( هـ1376)روضة الفوائد شرح منظومة القواعد البن سعدي 

الرايض- دار العقيدة منصور بن حممد الصقعوبللشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا (منظومة القواعد الفقهية)شرح 

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالينللشيخ عبد الرمحن بن سعدي (منظومة القواعد الفقهية)الدرر البهية شرح 
الرايض

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالقواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)التعليق على 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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للعالمة عبد الرمحن بن (القواعد واألصول اجلامعة)البحوث النافعة على 
2/1انصر السعدي 

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن أمحد اخلوالين

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن انصر القعيميالقواعد الفقهية السعدية املنثورة واملنظومة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتعليق خمتصر على بعض القواعد الفقهية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(تقدمت يف أصول الفقه)منظومة يف أصول الفقه والقواعد الفقهية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

تقدم يف كتب)البن عثيمني  (منظومة القواعد واألصول)تيسري الوصول إىل 
(األصول

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف

القواعد الفقهية املستنبطة من املدونة الكربى ملالك بن أنس األصبحي
2/1

بريوت- دار ابن حزم أمحد زقور

قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف
(صادر عن جممع الفقه)للقاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي 

دمشق- دار القلم حممد الروكي

عبد الوهاب بن أمحد خليل بن عبدالقواعد والضوابط الفقهية يف كتاب األم لإلمام الشافعي
احلميد

الرايض- دار التدمرية 

الدمام- دار ابن القيم احليالين املريين(املوافقات)القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابه 
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الرايض- دار اإلفهام حممد مصطفى الزحيليالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذهب الشافعي

الدمام- دار ابن القيم عبد اجمليد مجعة اجلزائريللعالمة ابن قيم اجلوزية (إعالم املوقعني)القواعد الفقهية املستخرجة من  تقدمي
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد هللا الصواطالقواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم يف العبادات
الرايض

تقريظ
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

الرايض- دار املؤيد حممد صدقي بن أمحد البورنو(ألول مرة يف اتريخ الفقه اإلسالمي) 12/1موسوعة القواعد الفقهية 

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد صدقي بن أمحد البورنو(خمتصر)الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية 

الرايض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياملفصل يف القواعد الفقهية تقدمي
عبدالرمحن بن عبد العزيز السديس. د

عبد احلميد بن خليوي الرفاعيشرح منظومة الآلىلء البهية يف القواعد الفقهية
اجلهين

املدينة- دار النصيحة 

الرايض- دار التدمرية أنور بن عبد هللا الفضفريشرح املنظومة الفضفرية يف القواعد الفقهية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

اجلمعية الفقهية السعوديةمسلم بن حممد الدوسرياملمتع يف القواعد الفقهية
الرايض- 
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-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن صاحل منكابواملختصر يف القواعد األصولية وتطبيقاهتا
الرايض

القواعد الفقهية الست الكربى ومجلة من القواعد الفقهية)القواعد الفقهية 
(مقرر أكادميي على طريقة السؤال واجلواب- والقضائية الصغرى 

الرايض- دار الصميعي يزيد بن عبد الرمحن الفياض

الرايض- دار املأثور أمني بن علي الصبحيالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املسائل والنوازل الطبية

الرايض- دار الصميعي أمحد بن حممد السراحالقواعد الفقهية املتعلقة أبحكام التداوي وتطبيقاهتا الطبية املعاصرة

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف اململكة
2/1

الرايض- دار التوحيد حسني بن عبد العزيز آل الشيخ

موسوعة القواعد والضوابط املالية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقة
االسالمي

دار عامل املعرفةعلي أمحد الندوي تقريظ
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

الرايض- دار التدمرية أمحد بن عبد الرمحن الرشيددراسة نظرية تطبيقية- األصل والظاهر يف القواعد الفقهية 

-مكتبة دار املنهاج حممد بن حسني اجليزاينالقواعد الفقهية واألصولية املؤثرة يف حتديد حرم املدينة
الرايض

مؤسسة الرسالة انشرونهاين كمال حممد جعفردراسة أتصيلية تطبيقية- القواعد األصولية املؤثرة يف حقوق اإلنسان 
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مكرر يف كتب السياسة) (التصرف على الرعية منوط ابملصلحة)قاعدة 
(الشرعية

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي(امليسور ال يسقط ابملعسور)قاعدة 

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامديما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

مجعا- املظنة تنزل منزلة املئنة : الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة
2/1ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية دايرا سياك
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياألمور مبقاصدها: قاعدة

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياليقني ال يزول ابلشك: قاعدة

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيالعادة حمكمة: قاعدة

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين"األصل يف العبادات املنع: "دارسة وحتقيق يف قاعدة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنعند ابن رجب" ال ضرر وال ضرار"القاعدة الذهبية يف املعامالت اإلسالمية 
( هـ795)أمحد 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
إيهاب محدي غيث
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-مكتبة العلوم واحلكم عبد هللا اهلاليلمقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية - (ال ضرر وال ضرار)قاعدة 
املدينة

جدة- دار اجملتمع وجنات عبد الرحيم ميمينقاعدة الذرائع وأحكام النساء املتعلقة هبا

تطبيقات فقهية)الطهارة والصالة والصوم - التيسري يف العبادات البدنية 
املشقة جتلب التيسري: لقاعدة

الدمام- دار ابن اجلوزي عدانن بن حممد الدقيالن

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي2/1القواعد املشرتكة بني أصول الفقه والقواعد الفقهية 
اجلزائر

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري2/1قواعد ابن امللقن، أو أألشباه والنظائر يف قواعد الفقه 
( هـ804)الشافعي 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
مصطفى حممود األزهري

أمحد بن حممد مكي احلموي احلنفي(البن جنيم)غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر 
( هـ1098)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

خمتصر نظمي لألشباه والنظائر- كفاية الطالب يف القواعد الفقهية 
للسيوطي

أمحد أيب الفضل بن عبد الشكور
( هـ1409)السنوري الشافعي 

مصر- دار ابن عباس  عناية
فرمان هدايت اإلندونيسي
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–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولمدخل لعلم مقاصد الشريعة- نظام الشريعة 
اجلزائر

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيخمتصر الفوائد يف أحكام املقاصد، املعروف ابلقواعد الصغرى
( هـ660)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/حتقيق
صاحل بن عبد العزيز املنصور

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن6/1املوافقات يف أصول الشريعة 
( هـ790)موسى األندلسي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

1328)ماء العينني بن حممد فاضل (خمتصر املوافقات للشاطيب) 2/1املرافق على املوافق 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيارهتذيب كتاب املوافقات مع التعليق عليه

بريوت- دار اجليل ( هـ1176)شاه ويل هللا الدهلوي 2/1حجة هللا البالغة  حتقيق
السيد سابق

األردن- دار النفائس ( هـ1393)حممد الطاهر بن عاشور 3/1مقاصد الشريعة االسالمية  حتقيق
حممد احلبيب بن اخلوجة

الرايض- الرتاث الذهيب تقريب وترتيب كتاب مقاصد الشريعة االسالمية للطاهر ابن عاشور تقريب وترتيب
فيصل بن أمحد اللميع. د

مؤسسة الرسالة انشرونزايد حممد امحيدانمقاصد الشريعة اإلسالمية
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الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عثيمنيمقاصد اإلسالم

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليالطريق القاصد إىل مبادىء علم املقاصد
اجلزائر

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجارمقاصد الشريعة على ضوء اعتقاد أئمة السلف

الرايض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيإرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد

األردن- دار النفائس نعمان جغيماحملرر يف مقاصد الشريعة اإلسالمية

دراسة أتصيلية تطبيقية على بعض املسائل- مكمالت املقاصد الشرعية 
الفقهية املعاصرة

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن حممد بن حسني رفيع

-دار كنوز أشبيليا حممد بن مقبل املقبلمقاصد الشريعة عند اإلمام أمحد وأثرها يف املعامالت املالية
الرايض

تقدمي
عبدالرمحن بن عبد العزيز السديس. د

الرايض- دار الصميعي يوسف بن أمحد البدويمقاصد الشريعة عند ابن تيمية

بريوت- مؤسسة الرسالة مسيح عبد الوهاب اجلنديمقاصد الشريعة عند ابن قيم اجلوزية
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الرايض- دار املسري مساعد بن عبد هللا السلمانالبن القيم (إعالم املوقعني)أسرار الشريعة من  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالرمحن البسام

-مقاصد الشريعة عند العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا 
دراسة أتصيلية تطبيقية

الرايض- دار التوحيد مجيل يوسف زريوا

املقاصد الشرعية عند العالمة الشيخ حممد األمني بن حممد املختار
مجعا ودراسة- الشنقيطي 

املدينة- دار امليمنة يوسف بن مطر احملمدي

مقاصد الشريعة اإلسالمية يف احملافظة على ضرورة العرض ووسائلها من
خالل حماربة الشائعات

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري

الرايض- دار عامل الكتب حسن بن أمحد الغزايل(رسالة جامعية)إنشاء االلتزام يف حقوق العباد 

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النجران2/1مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 

مؤسسة الرسالة انشرونحسام حممد حممد عوضدراسة أتصيلية تطبيقية- أثر املقاصد الشرعية يف تقليل اخلالف 

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن عبد اجمليد مكيدراسة تطبيقية- مقاصد الشريعة وأثرها يف االجتهاد وترجيح األحكام 
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معظم الدين أيب عبد هللا السامرائيكتاب الفروق على مذهب اإلمام أمحد
( هـ616)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن إبراهيم اليحىي

، ومعه إدرار( هـ684)الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق للقرايف 
هتذيب الفروق: الشروق على أنواء الفروق البن الشاط ، وابحلاشية

-دار الكتب العلمية 
بريوت

دراسة
الشيخ حممد علي املالكي

عبد الرحيم بن عبد هللا الزريراينإيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل
( هـ741)احلنبلي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق ودراسة
( هـ1423)عمر بن حممد السبيل 

الرايض- مكتبة الرشد 3/1الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية  مجع/دراسة
سيد حبيب بن أمحد املدين. د

تقدم يف)القواعد واألصول اجلامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
(القواعد الفقهية

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانتعليقة على القواعد واألصول اجلامعة البن سعدي

الدمام- دار ابن القيم علي بن إمساعيل القاضي( هـ751)الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم اجلوزية 

األردن- دار املعايل الفروق عند ابن القيم مجع
حممد شومان الرملي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اللطيف بن أمحد احلمد(رسالة دكتوراه ابجلامعة اإلسالمية)الفروق يف أصول الفقه 
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الرايض- دار امليمان هشام بن حممد السعيدمجعا وتوثيقا ودراسة- الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني 

الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف الرجعة واإليالء والظهار والعدد
2/1دراسة مقارنة - والرضاع والنفقات واحلضانة 

-اجلامعة اإلسالمية عبد املنعم خليفة أمحد بالل
املدينة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الساعديالفروق الفقهية بني هبيمة األنعام

دراسة ألكثر من مخسني انزلة طبية- الفروق الفقهية يف النوازل الطبية 
مدعمة بقرارات اجملامع الفقهية

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن قاسم إمساعيل دراج

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن راشد الرحيلي2/1الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت 

املدينة- الناشر املتميز مجعا ودراسة- الفروق الفقهية يف نوازل العبادات 
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