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االتجاھات البحثیة لرسائل قسم الفقھ بكلیة الشریعة بالجامعة اإلسالمیة دراسة استقرائیة 

  ).الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة(توصیفیة تحلیلیة 

  .ي الظاھرظاھر بن فخر

  .قسم الفقھ، كلیة الشریعة ،الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة،المملكة العربیة السعودیة

  iu.edu.sa@thaher٨٨: البرید االلكتروني

 thaher٨٨@hotmail.com                    

  : ملخص الدراسة
عمل الجامعات یقوم على ثالث ركائز؛ التعلیم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وقد 
حرصت الجامعة على تطویر ھذه الركائز واألركان، خصوصًا أنھا تسعى اآلن للحصول 

ھیئة تقویم / المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي(من ) البرامجي(على االعتماد 
وسعیًا من الجامعة . بفضل اهللا تعالى ومنتھ) المؤسسي(بعد حصولھا على االعتماد ) یمالتعل

، خطت )٢٠٣٠(، ورؤیة المملكة )آفاق(اإلسالمیة لمواءمة الخطة المستقبلیة للتعلیم العالي 
خطوات ملموسة في تطویر ركائز الجامعة، وانطالقًا من الھدف الرابع في الخطة 

تطویر : (الذي ینص على) ھـ١٤٤١ -١٤٣٧(للجامعة اإلسالمیة  الثانیة اإلستراتیجیة
، ورغبًة في )منظومة البحث العلمي، وتعزیز إنتاجیتھ بما یخدم المجتمع المحلي والعالمي

منارة (االرتقاء بمسیرة تلك المنظومة البحثیة في الجامعة لتحقیق رؤیتھا في أْن تكون 
مؤَسسة سعودّیة : (، وتحقیِق رسالتھا في أْن تكون)میةإسالمّیة عالمّیة رائدة في المعرفة والتن

عالمّیة، ُتَقدُِّم العلوم الّشرعّیة والعربیة والمعارف األخرى للطالب من دول العالم، وتْعنى 
، نسعى لعمل دراسة استقرائیة وصفیة )بالبحوث العلمیة والخدمات الُمجتمعّیة الُمتمّیزة

شریعة بالجامعة اإلسالمیة والذي یعد من أقدم وأھم األقسام تحلیلیة لرسائل قسم الفقھ بكلیة ال
العلمیة الشرعیة في الجامعات السعودیة وفي الجامعة اإلسالمیة على وجھ الخصوص، حیث 
ُكتب في القسم إلى اآلن عدد كبیر من الرسائل العلمیة لمرحلة الماجستیر والدكتوراه، یصل 

یتم استقراء ھذه الرسائل ومعرفة ) لم(ن رسالة، وإلى اآل) ١١٤٩(عددھا إلى قرابة 
التوجھات البحثیة للقسم ومدى تحقیقھ ألھداف الجامعة والكلیة والقسم، ومدى تحقیق ھذه 

وقد تناولت ھذه الدراسة جمیع .  لھااإلستراتیجیةالرسائل للتوجھات البحثیة للجامعة، والخطة 
 حتى نھایة الفصل الدراسي األول للعام الرسائل الجامعیة التي سجلت في قسم الفقھ منذ نشأتھ

  .ھـــ١٤٤٠الجامعي 
 تحقیق ، الرسائل العلمیة، التحلیل الموضوعي،التحلیل اإلحصائي: الكلمات المفتاحیة 

 .  المطبوع،المخطوطات
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The research directions of theses of jurisprudence 
department at the Faculty of Sharia in the Islamic 

University is an inductive descriptive and analytical study 
(scientific theses and manuscripts achieved according to 

doctrinal doctrines ).  
 
THAHER F. ALTHAHER 
Department FEKI, College of Shariah, ISLAMIC UNVERSITY 
OF MADINAH, AL MADINAH, Kingdom of Saudi Arabia. 
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Abstract: 

There three main tasks that universities do, education, 
research, and community service. Thus, the university has been 
always committing on developing these three basics, especially when 
programs accreditation by (National Center for Academic Evaluation 
and Accreditation) is considered. This accreditation is now considered 
after the previous granted accreditation of (Institutional) from the same 
center. The university is also keen to meet the future higher education 

plan (Afaq) and Saudi Arabia vision ٢٠٣٠ by developing the 

university bases significantly. Based on fourth goal in the second 

strategy of Islamic University ( ١٤٤١-١٤٣٧H) which states on 

developing scientific research organization system and its production 
in order to serve local and global communities, and based on the 
university vision to be global Islamic leader in knowledge and 
development, and based on the university message to be an 
international Saudi establishment that provides Islamic, Arabic, and 
other sciences to students from all over the globe, with a main interest 
in scientific researches and distinguished community services. We 
propose to perform an explorative, descriptive and analytical study on 
research papers perspectives of Fiqh department of Shariah college In 
Islamic University, which accounted to be one of the oldest and most 
important Islamic science departments in Saudi Arabia and in the 
Islamic university. Where about ١١٤٩ research papers were already 

produced without predetermination of their collective perspectives nor 
their compatibility with the university, college, and department goals 
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and strategic plan. This study addressed all the university theses that 
were registered in the Department of Jurisprudence from its inception 
until the end of the first semester of the academic year ١٤٤٠ AH. 

Key words :statistical analysis , objective analysis , scientific 
theses , manuscript verification , publication. 
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  : وصف موجز لموضوع  الدراسة

عرض واستقراء رسائل قسم الفقھ بالجامعة اإلسالمیة، وعمل إحصائیات، وتصنیف 
  .الرسائل بحسب الموضوعات والتخصصات والفنون، وتحلیل النتائج والفروقات

  : مشكلة الدراسة
كثرة األبحاث العلمیة في موضوع الدراسة وصعوبة الوصول إلى المتقدم منھا 

 األمر المستوجب فھرستھا فھرسة موضوعیة تسھل اإلفادة منھا، ویتحقق بھا خاصة،
الوصول ألھدافھا وغایاتھا، وعمل اإلحصائیات والتحلیالت، وتصنیف رسائل القسم، 

  .ومالحظة الفروق
  : أسئلة الدراسة

  :تجیب ھذه الدراسة على مجموعة من األسئلة، منھا على سبیل المثال
   في الموضوعات والمخطوطات؟كم عدد الرسائل إجماال

  كم عدد الرسائل حسب المذاھب الفقھیة؟
  كم عدد الرسائل غیر المقیدة بأحد المذاھب؟

  كم عدد الرسائل حسب التصنیف الموضوعي ألبواب الفقھ؟
  كم عدد الرسائل الفقھیة المتعلقة بالعلوم الشرعیة األخرى؟

  كم عدد الرسائل التي نوقشت والتي لم تناقش؟
دد المشروعات المشتركة؟ وكم عدد الباحثین المشاركین فیھا؟، وكم عدد الرسائل التي كم ع

  طبعت؟
  ما ھي المجاالت البحثیة التي یمكن العنایة بھا وتنمیتھا مستقبًلا؟

  ما ھي المجاالت البحثیة التي برز القسم في خدمتھا والعنایة بھا؟
  لفقھ؟كم عدد المشروعات العلمیة غیر المكتملة في قسم ا

  ما الموضوعات المتمیزة والمشاریع المبتكرة في قسم الفقھ؟
ما مدى تحقیق الرسائل المسجلة ألھداف القسم وكلیة الشریعة وأھداف الجامعة والخطة 

   لھا؟اإلستراتیجیة
  ھي االتجاھات البحثیة والموضوعات التي بحاجة إلى التركیز علیھا مستقبًال؟ ما

  حدود الدراسة
 المسجلة بقسم الفقھ بالجامعة والدكتوراهوم على دراسة رسائل الماجستیر ھذا البحث یق

ھـ الموافق ٥/٦/١٤٤٠اإلسالمیة من حین اإلنشاء إلى تاریخ إعداد ھذه الدراسة وھو 
  م ١٠/٢/٢٠١٩

  أھداف  الدراسة
عمل دراسة استقرائیة وصفیة تحلیلیة لرسائل قسم الفقھ بالجامعة اإلسالمیة مما 

  :سیؤدي إلى
  .إبراز الجھود البحثیة التي سعى القسم إلى احتضانھا ورعایتھا -١
حاجة الباحثین داخل القسم وخارجھ لمعرفة نتاجھ مما سیعود علیھ بتأدیة رسالتھ  -٢

  .والوصول لرؤیتھ على أتمِّ وجھ وأحسنھ
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االرتقاء بمستوى البحث العلمي، والرسائل العلمیة في قسم الفقھ على وجھ  -٣
  .ة على وجھ العمومالخصوص، وفي الجامع

  .االرتقاء ببرامج الدراسات العلیا وتطویرھا -٤
  .توفیر البیئة البحثیة المحّفزة للبحث واإلبداع واالبتكار -٥
  .اإلسھام في بناء شراكات بحثیة محلیة وعالمیة -٦
  .اإلسھام الفاعل في بناء المعرفة ونشرھا -٧
حقق التطلعات البحثیة تقییم التوجھات البحثیة الحالیة لقسم الفقھ، وتوجیھھا لما ی -٨

  .ھ على وجھ الخصوص وللجامعة عمومًاقللجامعة، وتنمیة عجلة التطویر لقسم الف
  أسباب اختیار موضوع الدراسة

الرغبة في إبراز ما یقدمھ القسم من نتاج علمي متمیز یسھل معھ الوصول لتلك  -١
  .الرسائل

  .ميإتاحة الفرصة للباحثین في مجال التخصص لإلفادة النتاج العل -٢
  .عدم وجود دراسة سابقة اھتمت بھذا الجانب -٣
  . تقدیم المقترحات البحثیة التي من شأنھا توجیھ قسم الفقھ لالھتمامات البحثیة للجامعة -٤
إیجاد دراسة وافیة عن رسائل القسم تخدم المجلس العلمي بقسم الفقھ والباحثین  -٥

  .بالتركیز على الموضوعات محل التوصیات
قعة في اتجاھات رسائل القسم السابقة لبحثھا في المجلس توصیف المشكلة المتو -٦

  .العلمي بقسم الفقھ، وإیجاد الحلول لتالفیھا
  ٢٠٣٠عالقة الدراسة بتعزیز دور الجامعة في تفعیل رؤیة المملكة 

، البحث العلمي، لذا )٢٠٣٠(من األدوار الواضحة لرؤیة المملكة العربیة السعودیة 
 الحالیة ورؤیة المملكة اإلستراتیجیةمل مواءمة بین خطتھا قامت الجامعة اإلسالمیة بع

، وذلك سعیًا من الجامعة )آفاق(، بما یتوافق مع الخطة المستقبلیة للتعلیم العالي )٢٠٣٠(
لمواكبة الرؤیة وتحقیق أھدافھا، وھذه الدراسة تصب في نفس االتجاه، إذ أنھا تعنى بالجانب 

 لھا، واإلستراتیجیةحقیقھ ألھداف الجامعة والخطة البحثیة البحثي للجامعة اإلسالمیة، ومدى ت
، وتوجیھ البحث العلمي في - إن وجدت –وتعنى ببیان جوانب القصور في تحقیق الرؤیة 

  .قسم الفقھ بما یحقق التطلعات البحثیة للملكة العربیة السعودیة وفق رؤیتھا المعلنة
  أھمیة الدراسة

 دراسة تخدم األھداف المرسومة لھا والنتائج تظھر أھمیة الدراسة في عدم وجود
  :المتوقعة منھا، ویمكن بیان أھمیة الدراسة من خالل اآلتي

  .بیان التوجھات البحثیة السابقة لقسم الفقھ -١
الكشف عن جوانب القصور في تحقیق أھداف الجامعة وأھداف كلیة الشریعة وأھداف  -٢

  .قسم الفقھ
، والخطة )٢٠٣٠(ا یحقق رؤیة المملكة توجیھ البحث العلمي في قسم الفقھ بم -٣

  ).آفاق(المستقبلیة للتعلیم العالي 
إبراز الجھود البحثیة لقسم الفقھ في خدمة التخصص منذ إنشائیة، وذلك من خالل  -٤

  .الرسائل الجامعیة
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توضیح القیمة العلمیة للرسائل العلمیة في قسم الفقھ، وبیان دورھا في زرع مفھوم  -٥
  .عة اإلسالمیةالوسطیة في فھم الشری

  الدراسات السابقة 
ال یوجد دراسة سابقة بالجامعة توفر اإلحصائیات والتصنیفات والتحلیالت لرسائل 

  :قسم الفقھ، إال أنَّ ھناك بعض الدراسات سابقة لبعض األقسام األخرى في الجامعة ومن ذلك
 الجامعة موضوعات الرسائل العلمیة المسجلة في قسم أصول الفقھ بكلیة الشریعة في -١

 عرضًا وتحلیًال، -ھـ١٤٣٩-١٤٣٨اإلسالمیة منذ إنشائھ إلى نھایة العام الجامعي
  .للدكتور عبد السالم بن محمد بن عبد العزیز الدویش

-مجاالتھا، ومناھجھا-الرسائل العلمیة في أصول الفقھ لمرحلتي الماجستیر والدكتوراه  -٢
سم أصول الفقھ بالجامعة اإلسالمیة، ، دراسة تحلیلیة تطبیقیة على الرسائل المسجلة بق

  .للدكتور یوسف بن ھالل بن ھلیل السحیمي
جھود الجامعة اإلسالمیة البحثیة الشاملة للسنة النبویة منذ تأسیسھا إلى نھایة العام  -٣

ھـ، مع تصّور مقترح لتطویر مسارات الرسائل العلمیة في ١٤٣٧/١٤٣٨الجامعي 
  .ن أحمد بن صالح الرحیليكلیة الحدیث الشریف، للدكتور أیمن ب

موضوعات الرسائل العلمیة المسجلة في قسم التفسیر وعلوم القرآن بكلیة القرآن  -٤
ھـ، ١٤٣٢ -١٤٣١الكریم والدراسات اإلسالمیة منذ إنشائھ إلى نھایة العام الجامعي 

  .عرضًا وتحلیًال، لألستاذ الدكتور أمین بن عایش المزیني
  خطة  الدراسة
بیان أھداف الدراسة وأھمیتھا وأسباب االختیار : ى مقدمة وفیھاتحتوي الدراسة عل

لموضوعھا، والخطة ومنھ البحث، ثم تنتظم مباحثھا ومطالبھا على ثالثة فصول، ومن ثمَّ 
  .تتبعھا النتائج والتوصیات

  :عرض الرسائل العلمیة في قسم الفقھ إجماال، وفیھ مبحثان: الفصل األول
  .عات إجماًالعرض الموضو: المبحث األول
  .عرض المخطوطات إجماًال: المبحث الثاني
 الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة، وفیھ ستة :الفصل الثاني

  :مباحث
  : والتابعین، وفیھ مطلبانالرسائل المختصة بفقھ الصحابة : المبحث األول
  .التحلیل اإلحصائي: المطلب األول
  .حلیل الموضوعيالت: المطلب الثاني
  :الرسائل المختصة بالمذھب الحنفي، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني
  .التحلیل اإلحصائي: المطلب األول
  .التحلیل الموضوعي: المطلب الثاني
  :الرسائل المختصة بالمذھب المالكي، وفیھ مطلبان: المبحث الثالث
  .التحلیل اإلحصائي: المطلب األول
  .الموضوعيالتحلیل : المطلب الثاني
  :الرسائل المختصة بالمذھب الشافعي، وفیھ مطلبان: المبحث الرابع
  .التحلیل اإلحصائي: المطلب األول
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  .التحلیل الموضوعي: المطلب الثاني
  :الرسائل المختصة بالمذھب الحنبلي، وفیھ مطلبان: المبحث الخامس

  .التحلیل اإلحصائي: المطلب األول
  .ضوعيالتحلیل المو: المطلب الثاني

  :الرسائل العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب السابقة، وفیھ مطلبان: المبحث السادس
  .التحلیل اإلحصائي: المطلب األول
  .التحلیل الموضوعي: المطلب الثاني
اإلحصائي والموضوعي للرسائل العلمیة في قسم الفقھ حسب ) العام( التحلیل :الفصل الثالث

  .المذاھب الفقھیة
  . االلكترونیة للرسائلالمالحق

  .النتائج والتوصیات
 منھج الدراسة

االعتماد على منھج االستقراء ثم الوصف والتحلیل للرسائل العلمیة المسجلة في قسم  -١
  .الفقھ

  .االقتصار على رسائل الماجستیر والدكتوراه في قسم الفقھ المسجلة والمناقشة -٢
  .ختصةحصر الرسائل العلمیة عن طریق قواعد البیانات الم -٣
  .تصنیف موضوعات الرسائل كما ھو مبین في خطة البحث -٤
  :طریقة عرض الرسائل في المالحق على النحو اآلتي -٥

عنوان الرسالة، ثم اسم الباحث، ثم الجنسیة، ثم مرحلة الدراسة، ثم اسم المشرف، ثم 
تاریخ التسجیل أو المناقشة، ثم المالحظات كحال الطالب إْن لم یكن متخرجًا، وحال 

  .لرسالة إْن كانت طبعت وحال المشروع إن لم یكن اكتملا
  : طریقة عرض الرسائل في البحث على النحو اآلتي -٦

في المشروعات (عنوان الرسالة، ثم المرحلة، ثم المذھب الفقھي، ثم عدد المشاركین 
  ).المشتركة

التحلیل اإلحصائي ثم الموضوعي لكل مایتم عرضھ من جداول كما ھو مبین في  -٧
  .الخطة

  .االلتزام بعالمات الترقیم وضبط ما یحتاج إلى ضبط -٨



 - ١٩٢٣ -

  الفصل األول

 
ً
   عرض الرسائل العلمية يف قسم الفقه إمجاال

  املبحث األول

  )١(عرض املوضوعات إمجاال

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

١ 
اتجاھ��ات اإلم��ام مرع��ي الكرم��ي رحم��ھ اهللا  

" غای�ة المنتھ�ى   "ف�ي كتاب�ھ     ) ھـ١٠٣٣ت  (
  جمعًا ودراسة-

 ١١ الحنبلي الدكتوراه

٢ 
اجتماع الحقین في العین الواح�دة الخ�تالف        

 جمع�����ًا -س����ببھما ف�����ي الف�����روع الفقھی�����ة  
 ودراسًة

 ١ عام الماجستیر

٣ 
اختالف ال�دارین وأث�ره ف�ي أحك�ام ال�شریعة        

 اإلسالمیة
 ١ عام الدكتوراه

٤ 

اخ�����تالف الفقھ�����اء ف�����ي فھ�����م الن�����صوص  
الف��روع م��ن والمع�اني ال��شرعیة وأث��ره ف��ي  

خالل كتاب بدایة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد     
 -جمعا ودراسة-البن رشد 

 ٥ المالكي الدكتوراه

٥ 
اختی��ارات اب��ن القاس��م الفقھی��ة مم��ا س��معھ   

 جمعا ودراسة-من اإلمام مالك رحمھ اهللا 
 ٣ المالكي الماجستیر

٦ 
 جمع��ًا -اختی��ارات اب��ن رش��د الج��ّد الفقھّی��ة   

 ودراسًة
 ٦ المالكي الدكتوراه

٧ 
اختی����ارات اإلم����ام اب����ن ال����وزیر الفقھی����ة     

 )جمعا ودراسة) (ھـ٨٤٠ـ٧٧٥(
 ١ عام الدكتوراه

٨ 
 -اختیارات اإلم�ام اب�ن دقی�ق العی�د الفقھی�ة            

 جمعًا ودراسة
 ١ الشافعي الدكتوراه

 ٢ الحنبلي الدكتوراه اختیارات اإلمام اللخمي الفقھیة ٩

١٠ 
اختی��ارات اإلم��ام أب��ي الف��رج اب��ن الج��وزي   

  جمعا ودراسة-ة الفقھی
 ٢ الحنبلي الدكتوراه

١١ 
اختی���ارات اإلم���ام أب���ي الف���رج ال���شیرازي     

 -ھ��ـ رحم��ھ اهللا ٤٨٦المقدس��ي الحنبل��ي ت 
  جمعا ودراسة-الفقھیة 

 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٢ 
 جمع�ًا   -اختیارات الحافظ ابن حجر الفقھی�ة       

 ودراسة
 ١ الشافعي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراهاختی���ارات ال���شیخ عب���دالرحمن ب���ن یح���ي      ١٣

                                                           

اكتفي الفریق البحثي في ھذا المبحث بسرد الرسائل إجماال، وسیأتي تفصیل حدود كل رسالة في ) ١(
 .المالحق االلكترونیة للرسائل



 - ١٩٢٤ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 ھـ جمعا ودراسة١٣٨٦لمي الفقھیة تمع

١٤ 
اختی��ارات ال��شیخ محم��د األم��ین ال��شنقیطي   
الفقھی���ة م���ن خ���الل أض���واء البی���ان جمع���ًا   

 ودراسة
 ٢ المالكي الماجستیر

١٥ 
 رحم�ھ  -اختیارات الشیخ محمد رشید رضا     

 - ف����ي الم����سائل الفقھی����ة المعاص����رة -اهللا 
 جمعًا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١٦ 

تی���ارات وتخریج���ات وتفریع���ات وأق���وال   اخ
اإلمام أبي علي بن خی�ران الفقھی�ة الح�سن          

ھ��ـ  ٣٢٠ب��ن ص��الح البغ��دادي ال��شافعي ت     
  جمعا ودراسة-رحمھ اهللا 

 ١ الشافعي الماجستیر

١٧ 
استدراكات اإلمامین اب�ن تیمی�ة واب�ن الق�یم          

 رحمھ�م اهللا   -الفقھیة على اإلمام اب�ن ح�زم        
  جمعا ودراسة-تعالى

 ١ الحنبلي رالماجستی

١٨ 
اس��تدراكات ال��شُّرَّاح الفقھی��ة عل��ى العالم��ة   

  جمعًا ودراسة–الشیخ خلیل في مختصره 
 ٩ المالكي الماجستیر

١٩ 
اس�تدراكات فقھ��اء ال�شافعیة عل��ى اإلم��امین   
الرافعي والنووي ف�ي المعتم�د م�ن الم�ذھب          

  جمعًا ودراسة-
 ٩ الشافعي الدكتوراه

٢٠ 
ح�سن ب�ن   االختی�ارات الفقھی�ة الب�ن حام�د ال    

 دراس����ة -)ھ����ـ٤٠٣: ت(حام����د البغ����دادي  
 وتحقیق

 ١ الحنبلي الماجستیر

٢١ 

االختی���ارات الفقھی���ة الب���ن عب���دوس أب���ي     
الحسن علي بن عمر بن عمر بن أحمد ب�ن          
عم���ار اب���ن عب���دوس الحران���ي الحنبل���ي ت  

ھ���ـ الت���ي خ���الف فیھ���ا الم���شھور م���ن ٥٥٩
 جمعا ودراسة-المذھب 

 ٣ الحنبلي الماجستیر

٢٢ 
لفقھیة ألب�ي المع�الي أس�عد ب�ن         االختیارات ا 

المنج��ا التن��وخي الحنبل��ي الت��ي خ��الف فیھ��ا  
 جمعا ودراسة-المشھور من المذھب 

 ٤ الحنبلي الدكتوراه

٢٣ 

االختی�����ارات الفقھی�����ة لإلم�����ام اب�����ن    
– رحم��������������ھ اهللا  –الماج��������������شون  

 جمع�ًا و    –في العبادات   ) ھـ٢١٢:ت(
 دراسًة

 ١ المالكي الماجستیر

٢٤ 
 –م ابن كثیر   االختیارات الفقھیة لإلما  

 –) ھ����ـ٧٧٤:المت����وفى(–رحم����ھ اهللا 
 جمعًا و دراسًة

 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٥ 
االختیارات الفقھیة لإلمام أبي العباس     

 جمًع��ا -القرطب��ي ف��ي غی��ر العب��ادات   
 ٢ المالكي الماجستیر



 - ١٩٢٥ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 ودراسة

٢٦ 
االختیارات الفقھیة لإلمام أبي إسحاق     
إب��راھیم ب��ن ح��سن التون��سي الم��الكي    

 معًا ودراسة ج-) ھـ٤٤٣ت(
 ٣ المالكي الماجستیر

٢٧ 
االختی��ارات الفقھی��ة لإلم��ام أب��ي بك��ر    
محمد بن الحسین بن عبد اهللا اآلجري  

 ـ جمعا ودراسة
 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٨ 
االختی��ارات الفقھی��ة لإلم��ام محم��د ب��ن  

جمع��ا -) ھ��ـ٤٢٧ت(داود ال��صیدالني 
 -ودراسة

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٢٩ 
 عبی���د اهللا االختی���ارات الفقھی���ة لل���شیخ

-١٣٢٧ (-رحم��ھ اهللا–المب��اركفوري 
  جمًعا ودراسًة–) ھـ١٤١٤

 ٥ عام الماجستیر

٣٠ 
 -االس��تثناءات الفقھیَّ��ة عن��د ال��شافعیَّة    

 جمًعا ودراسة
 ٣ الشافعي الدكتوراه

٣١ 
االستثناءات الفقھیَّة في العب�ادات عن�د       
المالكیَّة من بدای�ة الطھ�ارة إل�ى نھای�ة          

 اسة جمًعا ودر–كتاب الصیام 
 ١ المالكي الدكتوراه

٣٢ 
 -االس���تثناءات الفقھی���ة عن���د الحنابل���ة 

 جمعًا ودراسة
 ١٣ الحنبلي الدكتوراه

٣٣ 
االس��تنباط باالش��تقاق ال��صرفي وأث��ره  

 –ف����ي االس����تدالل للم����سائل الفقھیَّ����ة  
 جمًعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

٣٤ 
االعتداء على ما دون النفس وج�زاؤه       

 في الشریعة اإلسالمیة
 ١ عام هالدكتورا

٣٥ 
اإلجماعات الفقھیة التي حكاھا اإلم�ام      

 -جمعا ودراسة-) ھـ٢٠٤ت(الشافعي 
 ١ الشافعي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه اإلدارة الدستوریة في عھد النبوة ٣٦

٣٧ 
اإلقرار بالنسب وما یترت�ب علی�ھ م�ن         

 أحكام في الشریعة اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

٣٨ 
اإلم�����ام ال�����شافعي والم�����سائل الت�����ي    

 اعتمدت من قولھ القدیم
 ١ الشافعي الماجستیر

٣٩ 
) ھ��ـ٤١٧ت(اإلم��ام القف��ال الم��روزي  

 وفقھھ في العبادات والمعامالت
 ١ الشافعي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراهاإلم��ام ط��اووس ب��ن كی��سان الیم��اني،    ٤٠



 - ١٩٢٦ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
-وآراؤه ف���ي فق���ھ العب���ادات والبی���وع 

 جمعًا وتحقیقًا ودراسة

٤١ 
سي اإلم���ام قت���ادة ب���ن دعام���ة ال���سدو    

 وفقھھ
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر األجیر الخاص حقوقھ وواجباتھ ٤٢

٤٣ 
األحك���ام الِت���ي یختل���ف فیھ���ا الّرج���ال   

 والنِّساء في العبادات
 ١ عام الدكتوراه

٤٤ 
األحك���ام الت���ي یختل���ف فیھ���ا الرج���ال   

الطھ�����ارة "والن�����ساء ف�����ي العب�����ادات  
 ".والعبادات

 ١ عام الدكتوراه

٤٥ 
 اتف����ق علیھ����ا األحك����ام الفقھی����ة الت����ي

 -الخلف�اء الراش�دون رض�ي اهللا ع�نھم     
 جمعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

٤٦ 
األحكام الفقھیة التي قی�ل فیھ�ا بالن�سخ         

 جمع�ًا   -وأثر دلك في اختالف الفقھاء      
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

٤٧ 
األحكام الفقھیة العائدة إلى إذن اإلم�ام       

  جمعًا ودراسة–أو نائبھ 
 ١ عام الماجستیر

٤٨ 
حك��ام الفقھی��ة المترتب��ة عل��ى تغّی��ر    األ

 جمع����ًا -عل����م المكل����ف بع����د الفع����ل   
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

٤٩ 
األحك����ام الفقھی����ة المتعلق����ة ب����البنوك    
 الطبیة البشریة واآلثار المترتبة علیھا

 ١ عام الدكتوراه

٥٠ 
األحك��ام الفقھی��ة المتعلق��ة بالمط��ارات   

 جمعا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

٥١ 
المتعلق�����ة بتعل�����یم  األحك�����ام الفقھی�����ة  

 الصغار
 ١ عام الدكتوراه

٥٢ 
األحكام الفقھی�ة المتعلق�ة بظ�اھر وج�ھ       

  جمعا ودراسة-اإلنسان 
 ١ عام الدكتوراه

٥٣ 
األحك����ام الفقھی����ة المتعلق����ة بن����وازل    

 التجارة بالمنافع
 ١ عام الدكتوراه

٥٤ 
األحكام الفقھیة للم�صاب بالفیروس�ات    

 المرضیة
 ١ عام الدكتوراه

٥٥ 
تبة على الفسق في الفق�ھ   األحكام المتر 

 اإلسالمي
 ١ عام الماجستیر



 - ١٩٢٧ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

٥٦ 
األحك��ام المترتب��ة عل��ى إس��الم الك��افر   

 األصلي في الشریعة اإلسالمیة
 ١ عام الدكتوراه

٥٧ 
األحكام المتعلقة ب�القراءة ف�ي ال�صالة        

  جمعًا ودراسة-
 ١ عام الدكتوراه

٥٨ 
األعراف القبلیة في الجنایات والدیات    

ھ اإلس�المي  والقضاء م�ن منظ�ور الفق�    
 دراسة میدانیة لمناطق شرق الیمن-

 ١ عام الدكتوراه

٥٩ 
األع������راف و العوائ������د االجتماعی������ة  

 دراس�ة  -األسریة في جمھوریة م�الي      
 فقھیة تأصیلیة

 ١ عام الدكتوراه

٦٠ 
األقوال التي حكم علیھا بال�شذوذ عن�د        

 -جمعا ودراسة-المالكیة  
 ٦ المالكي الماجستیر

٦١ 

حك��م علیھ��ا اب��ن األق��وال الفقھی��ة الت��ي 
" عبد البر بال�شذوذ م�ن خ�الل كتابی�ھ           

 جمع������ا -" التمھی������د" و" االس������تذكار
 ودراسة

 ١ المالكي الماجستیر

٦٢ 
األقوال الفقھیة الخالفیة بین ال�صحابة     

جمعا (رضي اهللا عنھم دراسة مقارنة   
 )ودراسة

 ٦ عام الدكتوراه

٦٣ 
األقوال الفقھیة المبنیة على األحادی�ث      

ھ���ل العل���م عل���ى   الت���ي اتف���ق عام���ة أ  
 -جمعا ودراسة-ضعفھا 

 ١ عام الدكتوراه

٦٤ 
اآلراء الفقھیة ألب�ي عل�ي الح�سین ب�ن        

) ھـ٤٣٠ت(شعیب المروزي السنجي 
 جمعًا ودراسة

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٦٥ 
اآلراء الفقھی���ة لإلم���ام القاض���ي أب���ي   

ت (القاس�������م ال�������صیمري ال�������شافعي 
 ــ جمعا ودراسة) ھـ ٣٨٦

 ٢ الشافعي الماجستیر

٦٦ 
راء الفقھی��ة لإلم��ام أب��ي بك��ر محم��د اآل

ب�����ن الولی�����د الطرطوش�����ي الم�����الكي   
 ھـ جمعا ودراسة٥٢٠-ھـ٤٥٠

 ١ المالكي الماجستیر

٦٧ 
اآلراء الفقھیة لإلم�ام محم�د ب�ن أحم�د          

  جمعًا ودراسة-ابن عثمان الذھبي 
 ١ الشافعي الدكتوراه

٦٨ 
الت�����بعض ف�����ي األحك�����ام ال�����شرعیة،  

جمع����ا -حقیقت����ھ، وتطبیقات����ھ الفقھی����ة 
 ١ عام الدكتوراه



 - ١٩٢٨ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 -اسةودر

 ٢ عام الدكتوراه -جمعا ودراسة-التحدیدات الفقھیة  ٦٩

٧٠ 
التح��������ویالت الم��������صرفیة للنق��������ود   
والشیكات وأحكامھا ال�شرعیة ـ جمع�ا    

 ودراسة ـ
 ١ عام الدكتوراه

٧١ 
التخفیف ع�ن الم�ریض والم�سافر ف�ي         

 العبادات
 ١ عام الماجستیر

٧٢ 
المی�سور ال   (التطبیقات الفقھیة لقاعدة    

  جمعًا ودراسة-) ط بالمعسوریسق
 ١ عام الدكتوراه

٧٣ 
یغتف��ر ف��ي (التطبیق��ات الفقھی��ة لقاع��دة 

جمع��ا ) البق�اء م�اال یغتف�ر ف�ي االبت�داء     
 ودراسة

 ١ عام الماجستیر

٧٤ 
التق��سیمات الفقھی��ة عن��د ش��یخ اإلس��الم 

  جمعا ودراسة-ابن تیمیة 
 ١ الحنبلي الماجستیر

٧٥ 
الحج���ر عل���ى ال���صغیر وال���سفیھ ف���ي   

  اإلسالمیةالشریعة
 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الدكتوراه الحقوق المتعلقة بالتركة ٧٦
 ١ عام الدكتوراه الحكم بن عتیبة الكندي وفقھھ ٧٧

٧٨ 
الرب�����ا ف�����ي المع�����امالت الم�����صرفیة  

 المعاصرة
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر الربا وأضراره في المجتمع اإلنساني ٧٩

٨٠ 
 -الرخص في الزكاة والصوم والح�ج       

 معًا ودراسةج
 ٢ عام الماجستیر

٨١ 
 دراس�ة   -الزیادة وأثرھا في العب�ادات      

 مقارنة
 ١ عام الماجستیر

٨٢ 
ال��سلطة التنفیذی���ة ودورھ���ا ف���ي تنفی���ذ  

 األحكام وحمایة الحقوق
 ١ عام الدكتوراه

٨٣ 
 دارس���ة -ال���شذوذ ف���ي اآلراء الفقھی���ة 

 نقدیة
 ١ عام الدكتوراه

٨٤ 
الشروط المختلف فیھا بین الفقھاء في      

 تاب العبادات جمعا ودراسةك
 ١ عام الماجستیر

٨٥ 
ال���شروط ف���ي النك���اح ف���ي ال���شریعة      

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

٨٦ 
 -ال����ضوابط الفقھی����ة المختل����ف فیھ����ا 

 جمعًا ودراسة
 ٥ عام الدكتوراه



 - ١٩٢٩ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 ١ عام الدكتوراه العقوبات التبعیة في الفقھ اإلسالمي ٨٧

٨٨ 
الفروع الفقھیة المندرجة تح�ت قاع�دة       

 بین الفرض والنفل ال ی�صح       التفریق"
  جمعًا ودراسة-" إال بدلیل

 ١ عام الماجستیر

٨٩ 

الفروع الفقھیة التي ذكرھا اب�ن قدام�ة      
م��ن أول كت��اب (ف��ي المغن��ي تخریج��ًا  

 جمع��ًا –) الج��راح إل��ى نھای��ة المغن��ي 
 ودراسة

 ٤ الحنبلي الماجستیر

٩٠ 
: الفروع الفقھیة المندرجة تحت قاعدة    

 جمًع��ا -) ن�ة المظن�ة تن�زل منزل��ة المئ  (
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

٩١ 
: الفروع الفقھیة المندرجة تحت قاعدة    
 -م���ا أب���یح لل���ضرورة یق���در بق���درھا   

 جمعا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

٩٢ 
الفروق الفقھیة التي نص علیھا اإلمام     

  جمعا ودراسة-أحمد 
 ٤ الحنبلي الدكتوراه

٩٣ 
-الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة 

 ةجمعًا ودراس
 ٢٥ عام الدكتوراه

٩٤ 
الفروق الفقھی�ة ب�ین الم�سائل الفرعی�ة         

  جمعًا ودراسة-في المدونة الكبرى، 
 ٨ المالكي الدكتوراه

٩٥ 
الفروق الفقھی�ة ب�ین الم�سائل الفرعی�ة         

 -ف����ي كت����اب األم لإلم����ام ال����شافعي،  
 جمعًا ودراسة

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٩٦ 
 جمع�ًا  –الفروق الفقھی�ة ب�ین الن�وازل      

 ودراسة
 ٥ عام لدكتوراها

٩٧ 
الف��روق الفقھی��ة عن��د اإلم��ام اب��ن ق��یم     

  جمعًا ودراسة-الجوزیة 
 ١ الحنبلي الدكتوراه

٩٨ 

الفروق الفقھیة في المع�امالت المالی�ة        
-المع���امالت الم���صرفیة (المعاص���رة 

 عق����ود اإلذع����ان  -عق����ود المخ����اطرة 
 جمعًا ودراسة)  اإلجارة-والمناقصة

 ١ عام الدكتوراه

٩٩ 
) الغال���ب ك���المحقق (القاع���دة الفقھی���ة  

 جمع���ا -والف���روع المندرج���ة تحتھ���ا   
 ودراسة مقارنة

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر القدح في البینة في القضاء١٠٠



 - ١٩٣٠ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

١٠١
الق���صاص ف���ي ال���نفس ف���ي ال���شریعة   

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

١٠٢
الق��ضایا المعاص��رة والم��ستجدات ف��ي  

 -الم�سجد الح�رام وس�احاتھ المج�اورة     
 .ارنةدراسة فقھیة مق

 ١ عام الماجستیر

١٠٣
القواعد الخمس الكبرى وما یتعلق بھا 
في مجموع فت�اوى ش�یخ اإلس�الم اب�ن          

  جمعا ودراسة-تیمیة 
 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٠٤
 -القواعد الفقھّیة المتعلقة بمحل العق�د       

 جمعًا ودراسة
 ١ عام الماجستیر

١٠٥
القواعد الفقھیة المتعلق�ة بال�ضرورات      

 جمعا ودراسة
 ١ عام یرالماجست

١٠٦
القواع���د الفقھی���ة المتعلق���ة بالعاق���دین     

 جمعا ودراسة
 ١ عام الماجستیر

 ١ الحنبلي الدكتوراه القواعد الفقھیة عند الحنابلة١٠٧

١٠٨
القواعد الفقھیة في الحدود والقصاص     

  دراسة ومقارنة-وأثرھا 
 ١ عام الماجستیر

١٠٩
 -القواعد الفقھیة في عقود المعامالت      

 دراسة مقارنة
 ١ عام وراهالدكت

١١٠
القواع���د الق���ضائیة المتعلق���ة ب���اإلقرار 

 والشھادات واألیمان ـ جمعًا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

١١١

القواع���د الق���ضائیة المتعلق���ة ب���الطرق  
الحكمی�����ة الق�����ضائیة فیم�����ا یخ�����تص   
ب����القرائن والحی����ازة والكتاب����ة وع����ام  
القاض��ي وف��ي الجم��ع والت��رجیح بینھ��ا 
وم���ا یتعل���ق ب���الحكم الق���ضائي وف���ي     

م��ع والت��رجیح بینھم��ا وم��ا یتعل��ق     الج
ب�����الحكم الق�����ضائي واركان�����ھ جمع�����ا  

 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١١٢
القواع���د وال���ضوابط الحاكم���ة لعق���ود   

 جمع�ا  -الشركات في الفق�ھ اإلس�المي      
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١١٣
القواع��د وال��ضوابط الفقھی��ة الم��أثورة   
ع���ن ال���صحابة والت���ابعین م���ن خ���الل 

 -أبي شیبة مصنفي عبد الرزاق وابن 
 ١ عام الماجستیر



 - ١٩٣١ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 جمعًا ودراسة

١١٤
القواع���د وال���ضوابط الفقھی���ة المتعلق���ة 

 دراس��ة تأص��یلیة  -بالحاج��ة ال��شرعیة  
 .تطبیقیة

 ١ عام الدكتوراه

١١٥

القواع����������د وال����������ضوابط الفقھی����������ة  
الم����ستخرجة م����ن كت����اب المق����دمات   

 جمع�ًا   -ھ�ـ   ٥٢٠الممھدات البن رش�د     
 ودراسة

 ١ المالكي الدكتوراه

١١٦
وال����������ضوابط الفقھی����������ة القواع����������د 

) الُمْعِلم بفوائد مسلم  : (المستخرجة من 
 جمعًا ودراسة. للمازري

 ١ المالكي الماجستیر

١١٧
القواع��د وال��ضوابط الفقھی��ة عن��د اب��ن   
الفرس األندلسي رحمھ اهللا م�ن خ�الل      

 كتابھ أحكام القرآن ـ جمعا ودراسة
 ١ المالكي الماجستیر

١١٨

القواعد والضوابط الفقھیة عند ال�شیخ      
ب�ن عثیم�ین م�ن خ�الل كت�اب ال��شرح      ا

الممت���ع م���ن بدای���ة الوق���ف إل���ى آخ���ر  
 الكتاب ـ جمعا ودراسة

 ١ الحنبلي الماجستیر

١١٩
القواعد والضوابط الفقھیة في الجھالة     

 جمع��ًا -الم��ؤثرة ف��ي العق��ود وآثارھ��ا   
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١٢٠
القواع�����د وال�����ضوابط الفقھی�����ة ف�����ي    

  دراسة مقارنة-الضمان المالي 
 ١ عام دكتوراهال

١٢١
القواعد والضوابط الفقھی�ة ف�ي أحك�ام         

  دراسة مقارنة-الملكیة 
 ١ عام الدكتوراه

١٢٢
القواع��د وال��ضوابط الفقھی��ة ف��ي بی��وع 

  دراسة فقھیة مقارنة–المستقبل 
 ١ عام الدكتوراه

١٢٣
القواعد والضوابط الفقھی�ة م�ن خ�الل         
كتاب المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك 

 راسة جمعًا ود-للباجي 
 ١ المالكي الدكتوراه

١٢٤

القواعد والضوابط الفقھی�ة م�ن خ�الل         
كت�اب بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد      

 جمع��ًا -) ھ��ـ٥٩٥(الب��ن رش��د الحفی��د 
 ودراسة

 ١ المالكي الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر الكفارات في الفقھ اإلسالمي١٢٥



 - ١٩٣٢ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 ١ عام الماجستیر الكفالة في الفقھ اإلسالمي١٢٦

١٢٧
قھّیة عند شیخ اإلس�الم اب�ن       الكلّیات الف 

  جمعًا ودراسة-تیمّیة 
 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٢٨
الكلیات الفقھیة التي نص علیھا اإلمام   

  جمعا ودراسة-أحمد 
 ٢ الحنبلي الدكتوراه

١٢٩
الم����ریض م����رض الم����وت وأحك����ام    

 تبرعاتھ وإقراره في الفقھ اإلسالمي
 ١ عام الماجستیر

١٣٠
ام المسائل التي اختلف فیھ�ا ق�ول اإلم�        

 جمع��ا  -ال��شافعي ف��ي مذھب��ھ الجدی��د    
 ودراسة

 ١ الشافعي الدكتوراه

١٣١
المسائل التي أطلق فیھا العالمة خلی�ل     

  جمعًا ودراسة-التردد في مختصره 
 ١ المالكي الماجستیر

١٣٢

المسائل الت�ي أطل�ق فیھ�ا خلی�ل الق�ول           
ف���ي مخت���صره لع���دم اّطالع���ھ عل���ى     

 جمع��ًا -أرجحیتھ��ا عن��د أھ��ل الم��ذھب 
 ودراسة

 ١ المالكي كتوراهالد

١٣٣
المسائل التي حكي فیھ�ا اإلجم�اع بع�د         

  جمعًا ودراسة-خالف، 
 ٤ عام الدكتوراه

١٣٤

الم�سائل الت��ي خ�الف فیھ��ا أح�د األئم��ة    
األربعة صحابیًا ال یعرف ل�ھ مخ�الف        

 جمعًا  -من الصحابة رضي اهللا عنھم      
 ودراسًة

 ٣ عام الماجستیر

١٣٥

الم��سائل الت��ي خ��الف فیھ��ا خلی��ل ف��ي     
م��ا ف��ي موط��أ اإلم��ام مال��ك  مخت��صره 

من أول كتاب الطھارة إلى آخر كتاب 
  جمعا ودراسة-النكاح 

 ١ المالكي الماجستیر

١٣٦
الم��سائل الت��ي رواھ��ا اب��ن القاس��م ع��ن 
مالك في العتبیة مخالف�ة لم�ارواه عن�ھ         

 في المدونة حمعا ودراسة
 ١ المالكي الدكتوراه

١٣٧
الم��سائل الت��ي ل��م یحفظھ��ا اب��ن القاس��م  

مال�ك ف�ي المدون�ة الكب�رى     عن اإلم�ام   
 وأفتى فیھا

 ١ المالكي الدكتوراه

١٣٨
المسائل الفقھیة التي قیل فیھا بمخالف�ة      

 –المالكیَّ��ة لل��نَّصِّ ف��ي غی��ر العب��ادات  
 جمًعا ودراسة

 ١ المالكي الدكتوراه



 - ١٩٣٣ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

١٣٩
الم��سائل الفقھی��ة الت��ي ل��م یختل��ف فیھ��ا 

 جمًع��ا -ق��ول اإلم��ام مال��ك رحم��ھ اهللا   
 ودراسة

 ٣ الكيالم الدكتوراه

١٤٠
المسائل الفقھّیة التي نص فیھا الفقھاء      

  جمعًا ودراسة-على الّتعظیم 
 ١ عام الدكتوراه

١٤١
الم�������سائل الفقھی�������ة المبنی�������ة عل�������ى 
الن��صوص المختل��ف ف��ي بقائھ��ا عل��ى   

 جمعًا ودراسة-العموم 
 ٢ عام الدكتوراه

١٤٢
الم��سائل الفقھی��ة الت��ي اختل��ف حكمھ��ا   

  جمًعا ودراسًة–باختالف الجنس
 ١ عام وراهالدكت

١٤٣

المسائل الفقھیة التي اختلف فیھا ق�ول       
 عم��ا رواه - رحم��ھ اهللا -اإلم�ام مال��ك  

 جمع��ا -ف��ي موطئ��ھ والج��واب عنھ��ا    
 ودراسة

 ١ المالكي الماجستیر

١٤٤
الم�����سائل الفقھی�����ة الت�����ي اس�����تدركھا   

 جمع�ا  -الصحابة بعضھم على بع�ض     
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١٤٥
الم�����سائل الفقھی�����ة الت�����ي أث�����ر فیھ�����ا  
التع��ارض ب��ین األحادی��ث واألص��ول    

  جمعا ودراسة-العامة 
 ١ عام الدكتوراه

١٤٦
المسائل الفقھیة التي أومأ إلیھ�ا اإلم�ام        

  جمعًا ودراسة-أحمد رحمھ اهللا
 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٤٧
المسائل الفقھیة التي ثب�ت فیھ�ا توق�ف         

 عن الفتوى - رحمھ اهللا -اإلمام أحمد  
  جمعًا ودراسة-

 ١ حنبليال الماجستیر

١٤٨
المسائل الفقھی�ة الت�ي خ�الف فیھ�ا اب�ن           
أب��ي زی��د القیروان��ي م��شھور م��ذھب     

 اإلمام مالك ـ جمعا ودراسة
 ١ المالكي الدكتوراه

١٤٩

المسائل الفقھیة التي خالف فیھا اإلمام 
اب������ن حبی������ب الم������الكي رحم������ھ اهللا   

م���شھور م���ذھب اإلم���ام ) ھ���ـ٢٣٧ت(
   جمعا ودراسة-رحمھ اهللا-مالك 

 ٢ مالكيال الماجستیر

١٥٠
الم���سائل الفقھی����ة الت����ي خ����الف فیھ����ا  

ت (العالم�������ة عب�������دالحي اللكن�������وي  
 جمع���ًا -الم���ذھب الحنف���ي ) ھ���ـ١٣٠٤

 ١ الحنفي الدكتوراه



 - ١٩٣٤ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 ودراسة

١٥١
المسائل الفقھی�ة الت�ي رواھ�ا ب�شر ب�ن           
الولی����د ع����ن اإلم����امین أب����ي یوس����ف  

  دراسة مقارنة-ومحمد بن الحسن 
 ٦ الحنفي الماجستیر

١٥٢

ت������ي ظاھرھ������ا الم������سائل الفقھی������ة ال
التعارض في نظر المجتھ�د ب�ین ق�ول          
النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وفعل��ھ ـ     

 جمعا ودراسة

 ١ عام الماجستیر

١٥٣
ج�رى  (المسائل الفقھیة التي قی�ل فیھ�ا       

 جمعا ودراسة-) علیھا العمل
 ٢ عام الدكتوراه

١٥٤
األم�ر  : المسائل الفقھیة التي قیل فیھا      

  جمعًا ودراسة-فیھا واسع 
 ١ عام الدكتوراه

١٥٥
الم�����سائل الفقھی�����ة الت�����ي قی�����ل فیھ�����ا  

 جمعًا ودراسة-باالختصاص 
 ١ عام الدكتوراه

١٥٦
الم�����سائل الفقھی�����ة الت�����ي قی�����ل فیھ�����ا  

  جمعًا ودراسة-بالكراھة 
 ١١ عام الماجستیر

١٥٧
الم��سائل الفقھی��ة الت��ي ل��م یختل��ف فیھ��ا 

  جمعا ودراسة-قول اإلمام أحمد 
 ١ الحنبلي الماجستیر

١٥٨
الت��ي ل��م یختل��ف فیھ��ا الم��سائل الفقھی��ة 

 جمع��ًا -ق��ول اإلم��ام مال��ك رحم��ھ اهللا   
 ودراسة

 ٢١ المالكي الدكتوراه

١٥٩
المسائل الفقھیة المبنی�ة عل�ى اخ�تالف        

 –العلماء في تأوی�ل أحادی�ث األحك�ام         
 جمعًا ودراسة

 ١ عام الماجستیر

١٦٠
المسائل الفقھیة المبنی�ة عل�ى اإلجم�اع     
السكوتي في ع�صر ال�صحابة رض�ي        

 جمعا ودراسةاهللا عنھم 
 ١ عام الدكتوراه

١٦١
المسائل الفقھیة المبنیة على األمن من 

  جمعا ودراسة-الفتنة
 ١ عام الماجستیر

١٦٢
الم��سائل الفقھی��ة المبنی��ة عل��ى تحك��یم    

 جمع��ا -الع�رف والع��ادة عن��د المالكی��ة  
 ودراسة

 ١ المالكي الدكتوراه

١٦٣
الم������سائل الفقھی������ة المترتب������ة عل������ى 

عل���ى األحادی���ث الت���ي ن���ص العلم���اء   
 -التع���ارض بینھ���ا ب���النفي واإلثب���ات   

 ١ عام الدكتوراه



 - ١٩٣٥ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 جمعًا ودراسة

١٦٤
-الم���سائل الفقھی���ة المتعلق���ة ب���البیوت 

 -جمعا ودراسة
 ١ عام الماجستیر

١٦٥
الم���سائل الفقھی���ة المخت���صة ب���المرأة    

  جمعا ودراسة-الكتابیة
 ١ عام الماجستیر

١٦٦
المسائل الفقھیة المختلف فیھا باعتب�ار      

ى اهللا علی�ھ وس�لم      تصرفات النبي ص�ل   
  جمعًا ودراسة–

 ١ عام الماجستیر

١٦٧
الم��سائل الفقھی��ة المختل��ف فیھ��ا بن��اء     
على اإلختالف في تف�سیر اّالی�ات ف�ي        

  جمعا ودراسة-العبادات
 ١ عام الدكتوراه

١٦٨
الم��سائل الفقھی��ة المخرَّج��ة عن��د اب��ن     

 جمع�ًا   -) ھ�ـ ٣٣٥ت(القاص ال�شافعي    
 ودراسة

 ١ الشافعي الدكتوراه

١٦٩
ئل الفقھیة المندرجة تحت قاع�دة      المسا

 –) الجم����ع ب����ین الحقیق����ة والمج����از (
 جمعًا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١٧٠
 -المسائل الفقھیة بین التعلی�ل والتعب�د        

 جمعًا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

١٧١
المسائل الفقھی�ة عن�د اإلم�ام مال�ك ف�ي           

 دراس�ة   -الموطأ بروایة یحی�ى اللیث�ي       
 مقارنة

 ٥ المالكي الدكتوراه

١٧٢
الم���سائل الفقھی���ة عن���د اإلم���امین أب���ي 
یوس���ف ومحم���د ب���ن الح���سن براوی���ة  

  جمعا ودراسة-المعلى بن منصور
 ١ الحنفي الماجستیر

١٧٣
الم���سائل الفقھی���ة عن���د اإلم���امین أب���ي 
یوسف ومحمد بن الحسن بروایة اب�ن       

 -جمعا ودراسة-سماعة 
 ٤ الحنفي الدكتوراه

١٧٤
الم��سائل المختل��ف فیھ��ا ب��ین المالكی��ة    

 –فعیة ف����ي ب����اب المع����امالت  وال����شا
 جمعًا ودراسًة

 ١ عام الدكتوراه

١٧٥
الم���صطلحات الفقھی���ة المختل���ف ف���ي   

 -تعریفھا وتأثیره في الخالف الفقھ�ي       
 جمعا ودراسة

 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الماجستیرالمعامالت المالی�ة م�ع غی�ر الم�سلمین         ١٧٦



 - ١٩٣٦ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
أحكامھ��ا وض��وابھا ـ دراس��ة فقھی��ة         

 مقارنة
 ١ عام الماجستیر  في اإلسالمالمعاھدات الدولیة١٧٧

١٧٨
المعاوض�������ة عل�������ى االلت�������زام ف�������ي 

 دراس��ة تأص��یلیة -المع��امالت المالی��ة 
 تطبیقیة

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر الملكیة الخاصة في الفقھ اإلسالمي١٧٩

١٨٠
 جمع�ا   -الموانع وأثرھا في عقد البی�ع       

 ودراسة
 ١ عام الماجستیر

١٨١
" رةال��ذخی" النظ��ائر الفقھی��ة ف��ي كت��اب

  جمعا ودراسة-للقرافي 
 ٣ المالكي الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر النفقة الزوجیة في الشریعة اإلسالمیة١٨٢

١٨٣
الن����وازل الفقھی����ة الت����ي رج����ح فیھ����ا   

 -جمعا ودراسة-المقاصد 
 ١ عام الدكتوراه

١٨٤
الوكال��ة ب��أجرة وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة  

 جمعا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام ماجستیرال الوالیة في النكاح١٨٥

١٨٦
إج����راءات التقاض����ي ف����ي ال����شریعة    
اإلس���المیة وأنظم���ة المملك���ة العربی���ة  

 السعودیة
 ١ عام الدكتوراه

١٨٧
إس������ماعیل ب������ن إس������حاق القاض������ي  

 حیاتھ وفقھھ) ھـ٢٨٢ت(
 ١ المالكي الدكتوراه

١٨٨
إلزامات ابن قدامة للمخالف من خالل 

  جمعًا ودراسة-كتابھ المغني 
 ٢ الحنبلي الدكتوراه

١٨٩
ر التنصیص على نكارة الحدیث في أث

  جمعًا ودراسة-اختالف الفقھاء 
 ٢ عام الدكتوراه

١٩٠

أث�����ر الخ�����الف الفقھ�����ي ف�����ي الحك�����م 
دراس���ة تأص���یلیة لم���سائل  . الق���ضائي

الخ��الف وقواع��د الحك��م ف��ي المج��ال     
 .القضائي

 ١ عام الماجستیر

١٩١
أثر الخالف في صحة الح�دیث وأث�ره        

  جمعًا ودراسًة-في خالف الفقھاء 
 ٣ عام لدكتوراها

١٩٢
أث����ر الق����رب والبع����د المك����اني عل����ى  

  جمعا ودراسة-االحكام الفقھیة 
 ١ عام الدكتوراه

 ٢ عام الدكتوراهأثر زوال األعذار والموانع واألسباب ١٩٣



 - ١٩٣٧ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
  جمعا ودراسة-
 ١ عام الماجستیر أحكام اإلھدار في الفقھ اإلسالمي١٩٤
 ١ عام الدكتوراه أحكام األدویة في الشریعة اإلسالمیة١٩٥
 ١ عام الماجستیر أحكام التذكیة في الشریعة اإلسالمیة١٩٦

١٩٧
أحك��ام التع��ریض والتوری��ة ف��ي الفق��ھ   

  جمعًا ودراسة-اإلسالمي 
 ١ عام الدكتوراه

١٩٨
أحك�����ام الجراح�����ة الطبی�����ة واآلث�����ار   

 المترتبة علیھا
 ١ عام الدكتوراه

١٩٩
 -أحك��ام الجم��ع ف��ي الفق��ھ اإلس��المي     

 جمعًا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه أحكام الحرم المدني٢٠٠

٢٠١
أحك������ام الح������ضانة ف������ي ال������شریعة    

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

 ٢ عام الدكتوراه  جمعا ودراسة-أحكام الخروج وأثره ٢٠٢
 ١ عام الماجستیر أحكام الرضاع في اإلسالم٢٠٣
 ١ عام الماجستیر أحكام الزیادة في غیر العبادات٢٠٤
 ١ عام الماجستیر عة اإلسالمیةأحكام الصداق في الشری٢٠٥

٢٠٦
أحك��ام الط���الق ال���سني والب���دعي ف���ي  

 الفقھ اإلسالمي
 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الماجستیر أحكام الظھار في الشریعة اإلسالمیة٢٠٧
 ١ عام الماجستیر أحكام العدة في الفقھ اإلسالمي٢٠٨

٢٠٩
 -أحك��ام الع��صبة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي 

 جمعا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر أحكام الغصب في الفقھ اإلسالمي٢١٠

٢١١
أحك��ام الغنیم��ة والف��يء ف��ي ال��شریعة     

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الدكتوراه أحكام الفتوى والمفتي والمستفتي٢١٢
 ١ عام الماجستیر أحكام القذف في الشریعة اإلسالمیة٢١٣
 ١ عام الماجستیر أحكام اللقیط في الشریعة اإلسالمیة٢١٤
 ١ عام الماجستیر أحكام المحارم في الفقھ اإلسالمي٢١٥

٢١٦
أحك������ام المزارع������ة ف������ي ال������شریعة  

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الماجستیر أحكام المسبوق في الصالة٢١٧
 ١ عام الدكتوراه  جمعًا ودراسة-أحكام بیع المعلومات ٢١٨



 - ١٩٣٨ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

٢١٩
أحكام تقدیم غیر المؤقت بالزم�ان ف�ي       

 دراسة جمًعا و-العبادات 
 ١ عام الدكتوراه

٢٢٠
أحك�����ام ت�����وارد العق�����ود ف�����ي الفق�����ھ    

 جمعًا ودراسة-اإلسالمي 
 ١ عام الدكتوراه

٢٢١
أحك���ام عق����د اإلج����ارة ف����ي ال����شریعة  

 اإلسالمیة
 ١ عام الدكتوراه

٢٢٢
أحك�����ام قط�����ع الطری�����ق ف�����ي الفق�����ھ   

 اإلسالمي
 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الدكتوراه أحكام لزوم العقد٢٢٣

٢٢٤
محم�د ب�ن ص�الح      أقوال فضیلة ال�شیخ     

العثیم����ین الفقھی����ة ف����ي الم����ستجدات    
  جمعا ودراسة-العصریة 

 ٣ الحنبلي الدكتوراه

٢٢٥
أھ����ل الخب����رة وأث����رھم ف����ي الحك����م     

 القضائي
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه آثار الحدث في األحكام الفقھیة٢٢٦

٢٢٧
آراء اب���ن بط���ال الفقھی���ة م���ن خ���الل    

جمع�����ا -ش�����رح ص�����حیح البخ�����اري   
 ودراسة

 ٩ المالكي رالماجستی

٢٢٨
آراء اب���ن رش���د الحفی���د الفقھی���ة م���ن    
خ���الل كتاب���ھ بدای���ة المجتھ���د ونھای���ة   

 المقتصد، ـ جمعًا ودراسة
 ٢ المالكي الماجستیر

٢٢٩
 -آراء اإلم����ام اب����ن خزیم����ة الفقھی����ة  

 جمًعا ودراسة
 ٥ الشافعي الماجستیر

٢٣٠
) رحم���ھ اهللا(آراء اإلم���ام اب���ن ماج���ھ  

  جمع�ا  -الفقھیة من خالل كتاب�ھ ال�سنن      
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

٢٣١
 -آراء اإلم���ام عب���د العزی���ز ب���ن ب���از   

  جمعًا ودراسة-،  الفقھیة-رحمھ اهللا 
 ٦ الحنبلي الماجستیر

٢٣٢
آراء اإلم���ام محم����د ب����ن عب����دالوھاب  

  جمعًا ودراسة-رحمھ اهللا الفقھّیة 
 ٢ الحنبلي الدكتوراه

٢٣٣
آراء اإلمام نافع رحمھ اهللا م�ولى اب�ن         

  ودراسةعمر الفقھیة ـ جمعا
 ١ عام الماجستیر

٢٣٤
" في العب�ادات "آراء البندنیجي الفقھیة   

  جمعًا ودراسة-
 ١ الشافعي الماجستیر

 ٥ الشافعي الماجستیرآراء ال���شیخ أب���ي حام���د اإلس���فراییني  ٢٣٥



 - ١٩٣٩ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
الفقھیة في السیر واألقضیة والدعاوي 

 والبینات واإلقرار جمعا ودراسة

٢٣٦
آراء القاض���ي أب���ي القاس���م اب���ن ك���ج    

ي ال��شافعي الفقھی��ة ـ جمع��ًا        ال��دینور
 ودراسة

 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٣٧
آراء أب�����ي أس�����حاق الم�����روزي ف�����ي  
الجنای��ات والح��دود وال��سیر والق��ضاء   

  جمعًا ودراسة-والشھادات 
 ٤ الشافعي الدكتوراه

٢٣٨
-آراء أبي سعید االصطخري الفقھیة      

 جمعًا ودراسة
 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٣٩
قھی�ة  آراء أبي علي بن أب�ي ھری�رة الف   

 جمعًا ودراسة-
 ٢ الشافعي الماجستیر

 ١ عام الماجستیر بیت التمویل الكویتي٢٤٠

٢٤١
بی���ع الغ���رر وأحكام���ھ ف���ي ال���شریعة    

 اإلسالمیة
 ١ عام الدكتوراه

٢٤٢
تعقیبات اإلمام أحمد رحمھ اهللا الفقھیة 

 -من بدای�ة الطھ�ارة إل�ى آخ�ر الزك�اة            
 جمًعا ودراسة

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٢٤٣
 وش��رطھ ف��ي ال��شریعة   تنفی��ذ العقوب��ة 

 اإلسالمیة
 ١ عام الدكتوراه

٢٤٤
جریمة السرقة وعقوبتھا في ال�شریعة      

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

٢٤٥
جھ����ود اإلم����ام اب����ن الق����یم الجوزی����ة   
 االجتھادیة في علم السیاسیة الشرعیة

 ١ الحنبلي الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر حق الزوجة في الفرقة٢٤٦
 ١ عام الماجستیر إلسالمیةحكم التسعیر في الشریعة ا٢٤٧

٢٤٨
دراس��ة ش��رعیة ألھ��م العق��ود المالی��ة     

 المستحدثة
 ١ عام الدكتوراه

٢٤٩
روایات ابن وھب الفقھی�ة ع�ن اإلم�ام         

  جمعًا ودراسة-مالك 
 ٢ المالكي الماجستیر

 ١ عام الماجستیر زكاة الخارج من األرض٢٥٠
 ١ عام الماجستیر زكاة عروض التجارة٢٥١

٢٥٢
ي واس��تدراكاتھ زی��ادات اإلم��ام الن��وو  

على اإلمام الرافع�ي م�ن خ�الل كت�اب          
 روضة الّطالبین ـ جمًعا ودراسة

 ١٦ الشافعي الدكتوراه



 - ١٩٤٠ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

٢٥٣
زی�����ادة رواة الح�����دیث وأثرھ�����ا ف�����ي  

  جمعًا ودراسة-اختالف الفقھاء 
 ٢ عام الدكتوراه

٢٥٤
ش����ركة المل����ك ف����ي األعی����ان المالی����ة 

 وقسمتھا في الفقھ اإلسالمي
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر لعنان والمفاوضة في األموالشركتا ا٢٥٥
 ١ عام الماجستیر عقد القراض في الشریعة اإلسالمیة٢٥٦

٢٥٧
عق���ود المع���امالت ف���ي بن���ك نیجیری���ا  

  دراسة فقھیة مقارنة–اإلسالمي 
 ١ عام الدكتوراه

٢٥٨
عقود المناقصات ف�ي الفق�ھ اإلس�المي        

  دراسة فقھیة مقارنة-
 ١ عام الماجستیر

٢٥٩
 العالم���ة عب���د اهللا ب���ن  فت���اوى ال���شیخ 

 - رحم�ھ اهللا     -محمد بن عب�د الوھ�اب       
 التي جزم بھا

 ٢ الحنبلي الدكتوراه

٢٦٠
ف��تح مك��ة وآث��اره الت��شریعیة ف��ي الفق��ھ 

 اإلسالمي
 ١ عام الدكتوراه

٢٦١
 -فق��ة مع��اذ ب��ن جب��ل رض��ي اهللا عن��ھ  

 جمعا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

 ٣ عام الدكتوراه جمعًا ودراسة-فقھ اإلمام الزھري ٢٦٢

٢٦٣
 -رحم�ھ اهللا -فقھ اإلمام اللیث بن س�عد       

  جمعا ودراسة-في المعامالت
 ١ عام الدكتوراه

٢٦٤
 -فقھ اإلمام أبي عبید القاسم بن س�ّالم   

 جمعا وتبویبا وتحقیقا
 ١ عام الدكتوراه

٢٦٥
 جمع��ا -فق��ھ اإلم��ام ع��روة ب��ن الزبی��ر 

 ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

٢٦٦
فق���ھ اإلم���ام مجاھ���د ب���ن جب���ر المك���ي  

  جمعا ودراسة-مي المخزو
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر فقھ الحسن بن صالح٢٦٧

٢٦٨
فقھ الشیخ عبد العزیز ابن ب�از رحم�ھ         

 جمع�����ًا -اهللا ف�����ي الن�����وازل الطبّی�����ة  
 ودراسة

 ١ الحنبلي الماجستیر

٢٦٩
فقھ أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ       

 -جمعا ودراسة-
 ١ عام الدكتوراه

٢٧٠
ي اهللا  رض-فقھ أبي موسى األشعري    

  جمعًا ودراسة-عنھ 
 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه -فق��ھ أن��س ب��ن مال��ك رض��ي اهللا عن��ھ  ٢٧١



 - ١٩٤١ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین
 جمعا ودراسة

٢٧٢
 جمع���ا -فق��ھ حم���اد ب���ن أب��ي س���لیمان   

 ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

٢٧٣
فق��ھ س��عد ب��ن أب��ي وق��اص رض��ي اهللا   

  جمعًا ودراسة-عنھ 
 ١ عام الدكتوراه

 ٢ عام الدكتوراه ة جمعًا ودراس-فقھ سعید بن جبیر ٢٧٤

٢٧٥
 جمع����ا -فق���ھ عب���د اهللا ب����ن المب���ارك    

 وتحقیقا
 ١ عام الدكتوراه

٢٧٦
فقھ معاویة بن أب�ي س�فیان رض�ي اهللا          

  جمعًا ودراسة-عنھما 
 ١ عام الماجستیر

٢٧٧
 -فق���ھ یحی���ى ب���ن س���عید األن���صاري    

جمعا ودراس�ة، ومقارن�ة ف�ي الم�سائل       
 التي یخالف فیھا الجمھور

 ١ عام الدكتوراه

٢٧٨
 الخ���روج م����ن الخ���الف عن����د   قاع���دة 

ال���شافعیة ـ دراس���ة فقھی���ة تطبیقی���ة         
 مقارنة

 ١ الشافعي الماجستیر

٢٧٩
 -ما ُحكم علیھ بالشذوذ عن�د ال�شافعیة         

 جمعًا ودراسة
 ٦ الشافعي الماجستیر

٢٨٠
م��ا رج��ح فی��ھ الحنابل��ة خ��الف قی��اس     

  جمعًا ودراسة–المذھب 
 ١ الحنبلي الماجستیر

٢٨١
البعدی�ة  ما یختلف فیھ الحك�م بالقبلی�ة و     

 -جمعا ودراسة-
 ٢ عام الدكتوراه

٢٨٢
ما یختلف فیھ الحكم بالقل�ة والكث�رة، ـ    

 جمعا ودراسة
 ٣ عام الماجستیر

٢٨٣
مالیَّة الموقوف وتطبیقاتھ�ا المعاص�رة      

  دراسة فقھیة تأصیلیة-
 ١ عام الدكتوراه

٢٨٤
م���دى ص���الحیة ال���شھادة ف���ي إثب���ات    

 األحكام
 ١ عام الدكتوراه

٢٨٥
 العب���ادات ق���ھفم���سائل االش���تراك ف���ي 

 وأثرھا جمعا ودراسة
 ١ عام الدكتوراه

٢٨٦
م����سائل اإلم����ام أب����ي حنیف����ة بروای����ة 

 جمعا ودراسة-الحسن بن زیاد 
 ٢ الحنفي الدكتوراه

٢٨٧
مسائل اإلمام أحمد الفقھیة بروایة أبي 

 -العب���اس الف���ضل ب���ن زی���اد القط���ان  
 جمعا ودراسة

 ١ الحنبلي الدكتوراه



 - ١٩٤٢ -

 المذھب المرحلة العنوان  م
عدد 

 المشاركین

٢٨٨

وای���ة م���سائل اإلم���ام أحم���د الفقھی���ة بر
 - جمع��ا ودراس��ة -حنب��ل ب��ن إس��حاق 

م���ع المقارن���ة للمرج���وح منھ���ا داخ���ل  
 المذھب

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٢٨٩
مسائل اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل الفقھی�ة           

 -بروایة یعقوب بن إسحاق بن بختان 
 جمعا ودراسة

 ١ الحنبلي الماجستیر

٢٩٠
مسائل اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل الفقھی�ة           

 جمع�ا   -روایة مھنا بن یحیى ال�شامي       
 ودراسة

 ١ الحنبلي الماجستیر

٢٩١
مسائل اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل بروای�ة           

 جمع�ا   -حرب بن إسماعیل الكرم�اني      
 ودراسة

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٢٩٢
م���سائل اإلم���ام مال���ك الفقھی���ة بروای���ة 

 جمع����ا -عل����ى ب����ن زی����اد رحمھم����ا   
 ودراسة

 ٢ المالكي الدكتوراه

٢٩٣
م��سائل اإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س الفقھی��ة   

 ابن نافع ـ جمًعا ودراسة ـ بروایة 
 ٢ المالكي الماجستیر

٢٩٤
م��سائل المدون��ة الت��ي أش��ار خلی��ل ف��ي  
مخت��صره إل��ى اخ��تالف ال��شراح ف��ي     

  جمعًا ودراسًة-فھمھا 
 ١ المالكي الدكتوراه

 ١ عام الماجستیر مصارف الزكاة في اإلسالم٢٩٥

٢٩٦
مفردات المذھب الحنفي دراسة فقھی�ة     

 مقارنة
 ٣ الحنفي الماجستیر

 ١ الحنبلي الدكتوراه منھج ابن القیم في القواعد الفقھیة٢٩٧
 ١ الحنبلي الدكتوراه منھج ابن تیمیة في الفقھ٢٩٨
 ١ عام الماجستیر موانع النكاح المؤبدة٢٩٩
 ١ عام الدكتوراه موانع النكاح المؤقتة٣٠٠

٣٠١
نظ����ام الخ����راج والع����شر ف����ي الفق����ھ    

 اإلسالمي
 ١ عام الماجستیر

٣٠٢
ال����شریعة نظ����ام نفق����ة األق����ارب ف����ي 

 اإلسالمیة
 ١ عام الماجستیر

 ١ عام الدكتوراه والیة المظالم٣٠٣
  



 - ١٩٤٣ -

  املبحث الثاني 

 )١( عرض املخطوطات إمجاال

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

١ 
النصف "اختالف الفقھاء للمروزي 

  دراسة وتحقیق-" األول
 ١  الشافعي الماجستیر

٢ 
 االنتصار في المسائل الكبار ألبي

  دراسة وتحقیق-الخطاب الكلوذاني  
 ٣ الحنبلي الماجستیر

٣ 
االنتصار البن أبي عصرون 

  دراسة وتحقیقا-) ھـ٥٨٥ت(
 ٧ الشافعي الدكتوراه

٤ 
اإلسعاد بشرح اإلرشاد لمحمد األمیر  

 دراسة وتحقیقًا
 ٧ الشافعي الماجستیر

٥ 
اإلشراف على غوامض الحكومات ألبي 

 دراسة سعد محمد بن أحمد الھروي ـ
 وتحقیقًا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٦ 
اإلقلید لدرء التقلید، لتاج الدین عبد 

 -) ھـ٦٩٠(الرحمن بن إبراھیم الفزاري 
 دراسة وتحقیقا

 ٥ الشافعي الدكتوراه

٧ 
اإلمداد بشرح اإلرشاد للعالمة أحمد بن 

محمد بن حجر الھیتمي الشافعي 
 دراسة وتحقیقًا-) ھـ٩٧٤ت(

 ١٣ الشافعي الماجستیر

٨ 
اإلیجاز في الفرائض لإلمام أبي الحسین 

) ھـ٤٠٢ت (محّمد بن عبداهللا بن الّلبان 
  دراسة وتحقیقًا-

 ١ الشافعي الدكتوراه

٩ 
كتاب "األسرار ألبي زید الدبوسي 

 دراسة وتحقیق -" الدعوى والشھادات
 مع المقارنة ببعض الكتب المماثلة

 ١٢ الحنفي الماجستیر

١٠ 
كتاب الجراح "األوسط البن المنذر 

 -" وكتاب القسامة وكتاب المرتد منھ
 دراسة وتحقیقا

 ٢ الشافعي الدكتوراه

                                                           

، وسیأتي تفصیل حدود كل رسالة في اكتفي الفریق البحثي في ھذا المبحث بسرد الرسائل إجماال) ١(
 .المالحق االلكترونیة للرسائل



 - ١٩٤٤ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

١١ 

البرھان شرح مواھب الرحمن في 
مذھب أبي حنیفة النعمان إلبراھیم 

كتاب ) "ھـ٩٢٢: ت(الطرابلسي 
  دراسة وتحقیقا-الطھارة والصالة 

 ١ الحنفي الدكتوراه

١٢ 
اسة در. البسیط لإلمام أبي حامد الغزالي

 وتحقیقًا
 ٩ الشافعي الدكتوراه

 ٢ الشافعي الدكتوراه  دراسة وتحقیقا-البیان للعمراني   ١٣

١٤ 

الّتنبیھ على مشكالت الھدایة للقاضي 
صدر الدین بن أبي العز الحنفي 

دراسة وتحقیق مع المقارنة ) ھـ٧٩٢ت(
 بكتاب العنایة ألكمل الدین البابرتي

 ٢ الحنفي الماجستیر

١٥ 
لفقھ ألبي محمد عبداهللا التبصرة في ا

 -) ھـ٤٣١ت(یوسف الجویني الشافعي 
 دراسة وتحقیقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

١٦ 

التجرد واالھتمام بجمع فتاوى الوالد 
شیخ اإلسالم سراج الدین عمر بن 

للقاضي ) ھـ٨٠٥ت (رسالن البلقیني 
 -علم الدین صالح بن عمر البلقیني 

 دراسة وتحقیقًا

 ٢ الشافعي الماجستیر

١٧ 
لإلمام ، التحریر في شرح الجامع الكبیر 

أبي المحامد محمود بن أحمد الحصیري 
  دراسَة و تحقیَقا–)  ھـ٦٣٦:ت(

 ١٧ الحنفي الماجستیر

١٨ 
التحریر في شرح الجامع الكبیر لإلمام 

أبي المحامد محمود بن أحمد الحصیري 
 ھـ ـ دراسة وتحقیقا٦٣٦ت 

 ١٧ الحنفي الماجستیر

١٩ 
یر شرح رسالة ابن أبي التحریر والتحب
لتاج الدین عمر بن ، زید القیرواني 
  دراسة وتحقیقًا-علي الفاكھاني 

 ٤ المالكي الدكتوراه

٢٠ 

التذكرة في على مذھب اإلمام المبّجل 
أحمد بن حنبل الشیباني تصنیف أبي 

الحسن علي بن عمر بن أحمد الحراني 
) ھـ٥٥٩ت(المعروف بابن عبدوس 

 دراسة وتحقیقًا

 ١ الحنبلي وراهالدكت

٢١ 
التصحیح والترجیح على القدوري 

  دراسة وتحقیق-للقاسم بن قطلوبغا 
 ١ الحنفي الماجستیر



 - ١٩٤٥ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٢٢ 
التطریز في شرح التعجیز لعبد الرحیم 
بن محمد بن یونس الموصلي الشافعي 

  دراسة وتحقیقًا–)ھـ٦٧١ت (
 ٢ الشافعي الدكتوراه

٢٣ 
التعلیق الكبیر في مسائل الخالف على 

إلمام أبي عبداهللا أحمد بن حنبل مذھب ا
  دراسة وتحقیقا-" كتاب الحج"الشیباني 

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٢٤ 

التعلیق على نظم الآللي في علم 
الفرائض ألحمد بن رجب طیبغا 

 -ھـ ٨٥٠المعروف بابن المجدي ت
 دراسة وتحقیقًا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٥ 
التعلیقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي 

  دراسة وتحقیقًا-الطبري، الطیب 
 ٢١ الشافعي الدكتوراه

٢٦ 
التعلیقة، تألیف القاضي أبي علي 

الحسین بن محمد بن أحمد المروذي 
  دراسًة وتحقیًقا–)ه٤٦٢ت(

 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٧ 

التقیید على تھذیب المدونة ألبي الحسن 
من أول كتاب )ھـ٧١٩ت(الزرویلي

  دراسة-الجراح إلى آخر كتاب الدیات 
 وتحقیقًا

 ١٧ المالكي الماجستیر

٢٨ 
التقیید علي رسالة ابن أبي زید 

القیرواني لإلمام أبي الحجاج یوسف بن 
 دراسة وتحقیقا) ٧٦١ت(عمر االنفاسي 

 ٤ المالكي الماجستیر

٢٩ 
التلخیص في علم الفرائض ألبي حكیم 

  دراسة وتحقیق-عبداهللا الخبري 
 ٢ الشافعي الماجستیر

٣٠ 
 دراسة وتحقیق مع -التھذیب للبغوي 

 المقارنة بكتاب المھذب للشیرازي
 ٥ الشافعي الماجستیر

٣١ 

التوضیح شرح مختصر مقدمة الصالة 
للفقیھ أبي اللیث السمرقندي لإلمام 

مصطفي بن زكریا بن ایدغمش 
 ھـ دراسة وتحقیقا٨٠٩القرماني ت

 ١ الحنفي الماجستیر



 - ١٩٤٦ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٣٢ 

مختصر البحر (الجواھر البحریة 
: تألیف) وسیطالمحیط في شرح ال

القاضي نجم الدین أبي العباس أحمد بن 
محمد بن أبي الحزم مكي بن یاسین 

المخزومي القرشي القمولي المصري 
  دراسة وتحقیقًا-) ھـ٧٢٧ت(الشافعي 

 ٢٨ الشافعي الماجستیر

٣٣ 
الجواھر النفیسة في شرح الدرة المنیفة 

 –)ھـ١٠٧٩ت(لعمر بن عمر الزھري 
 دراسة وتحقیقا

 ٢ الحنفي یرالماجست

٣٤ 
من أول "الحاوي الصغیر للقزویني 

 دراسة -" البیع إلى نھایة القراض
 وتحقیق

 ١ الشافعي الماجستیر

٣٥ 
الدرر البھیة في حل ألفاظ الرحبیة لعلي 

 -) ھـ١٠٦٠:ت(بن عبد القادر البنتیتي
 دراسة وتحقیًقا

 ١ الشافعي الماجستیر

٣٦ 

الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة 
 عبدالعزیز بن أحمد بن سعید تألیف

الدمیري المعروف بالدریني 
  دراسة وتحقیقًا-) ھـ٦٨٨ت(

 ٣ الشافعي الماجستیر

 ٢ المالكي الدكتوراه  دراسة وتحقیقا-الذخیرة للقرافي  ٣٧

٣٨ 

الذكاة التي تحل أكل الحیوان وفرائضھا 
وشروطھا ألبي القاسم عبد اهللا ابن یحیى 

ي بن عبدالرحمن بن ربیع األشعر
  دراسًة وتحقیقًا-) ھـ٦٦٦ت(

 ١ المالكي الماجستیر

٣٩ 
الرعایة الكبرى في الفقھ ألحمد بن 

من أول الجزء الثاني "حمدان الحراني 
  دراسة وتحقیقا-" إلى آخر كتاب البیوع

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٤٠ 

كافي المحتاج (السراج الوھاج تكملة 
لمؤلفھ بدر ) إلى شرح المنھاج لإلسنوي

مد بن بھادرالزركشي الشافعي الدین مح
من أول كتاب الشھادات ) ھـ٧٩٤ت(

 -إلى آخر كتاب الدعوى والبینات 
 دراسة وتحقیًقا

 ١١ الشافعي الماجستیر



 - ١٩٤٧ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٤١ 

الّشامل في فروع الّشافعیة البن الّصباغ، 
من أّول كتاب الّدعوى والبینات إلى 

 دراسة -نھایة كتاب عتق أمھات األوالد 
 وتحقیقًا

 ١١ الشافعي الدكتوراه

٤٢ 

العجاب في شرح اللباب لنجم الدین عبد 
الغفار بن عبد الكریم بن عبد الغفار 

من بدایة باب ) [ھـ٦٦٥ت(القزویني 
دراسة ] (الجنایات إلى نھایة الكتاب

 )وتحقیقا

 ٣ الشافعي الماجستیر

٤٣ 

الغایة شرح الھدایة تالیف أبي العباس 
أحمد بن إبراھیم بن عبدالغني السروجي 

من بدیة باب النفقة الى ) ھـ٧١٠ت(
نھایة الدلیل الحادي عشر في مسالة ان 

الیمین الغموس لیس لھ كفارة دراسة 
 وتحقیقا

 ١٤ الحنفي الدكتوراه

٤٤ 
لإلمام أبي ) كفایة المفتي(الفصول 

-) ھـ ٥١٣ت (الوفاء علي بن عقیل 
 دراشة وتحقیقا

 ٤ الحنبلي الدكتوراه

٤٥ 
أبي الوفاء لإلمام ) كفایة المفتي(الفصول

دراسة -) ھـ٥١٣ت(علي بن عقیل 
 وتحقیقا

 ٣ الحنبلي الدكتوراه

٤٦ 
الكافي في مواریث األمة، ألحمد بن 

رجب طیبغا المعروف بابن 
  دراسة وتحقیقًا-) ھـ٨٥٠(المجدي

 ١ الشافعي الدكتوراه

٤٧ 

الكوكب المشرف فیما یحتاج إلیھ 
محمد بن عبد اهللا بن : الموثق، تألیف
ھـ ٨١٣جرواني الشافعي تـ عبد المنعم ال

  دراسة وتحقیقا-

 ١ الشافعي الدكتوراه

٤٨ 
المجموع المذھب في قواعد المذھب 

 دراسة -" الجزء الرابع "للعالئي 
 وتحقیقا

 ٥ الشافعي الماجستیر

٤٩ 
المختلف في الفقھ بین أبي حنیفة 

وأصحابھ لنصر بن محمد السمرقندي 
  دراسة وتحقیق-"  ورقة من أولھ٧٠"

 ١ الحنفي تیرالماجس



 - ١٩٤٨ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٥٠ 
المسائل الشریفة في أدلة أبي حنیفة ألبي 

عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الدیري ت 
  دراسة وتحقیقا-ھـ ٨٢٧

 ٣ الحنفي الماجستیر

٥١ 
المشرع الروي شرح منھاج النووي 

تألیف العالمة أبي الفتح محمد بن أبي 
 ) ھـ٨٥٩ت(بكر المراغي 

 ٦ الشافعي الماجستیر

٥٢ 
شرح وسیط الغزالي المطلب العالي 

 دراسة وتحقیا-ھـ ٧١٠البن الرفعة 
 ٩٨ الشافعي الماجستیر

٥٣ 
المعاني البدیعة في معرفة اختالف أھل 

 دراسة وتحقیقا-"الشریعة 
 ٣ الشافعي الدكتوراه

٥٤ 

: المعتبر في تعلیل المختصر تألیف
العالمة عوض بن أحمد الشرواني 

 –) ھـ٥٥٠(الشافعي المتوفى بعد سنة 
 -تحقیقًادراسة و

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٥٥ 
المفید والمزید في شرح التجرید، 

) ه٥٦٢ت(للقاضي عبدالغفور الكردري 
  دراسًة وتحقیًقا-

 ٧ الحنفي الماجستیر

٥٦ 

المقرب المستوفى شرح فرائض الحوفي 
تألیف العالمة أبي عبد اهللا محمد بن 
یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي 

  دراسة وتحقیقًا-) ھـ٨٩٥ت(

 ٢ المالكي الدكتوراه

٥٧ 
المقنع في الفقھ ألبي الحسن المحاملي، 
من أول الكتاب إلى نھایة كتاب میسم 

  دراسة وتحقیقا-الصدقة 
 ١ الشافعي الماجستیر

٥٨ 

المنبع في شرح المجمع والمرتقى في 
شرح الملتقى تألیف أحمد بن إبراھیم بن 

 دراسة -) ھـ٧٦٧ت(أیوب العینتابي 
 وتحقیقا

 ١٨ الحنفي هالدكتورا

٥٩ 
المنھج الصحیح في الجمع بین ما في 

المقنع والتنقیح تألیف العالمة أحمد 
 ـ دراسة وتحقیقا) ھـ٩١٠ت (العسكري 

 ١ الحنبلي الدكتوراه



 - ١٩٤٩ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٦٠ 

المواھب السنیة في شرح األشھنیة 
تألیف محمد بن أبي بكر بن أحمد بن 

محمد بدر الدین األسدي الشافعي 
) ٨٧٤ت(المعروف بابن قاضي شھبة

 دراسة وتحقیقا

 ١ الشافعي الماجستیر

٦١ 

النظم الطویل في فروع مذھب اإلمام 
مالك المعامالت والفرائض مع شرح 

بابي الودیعة والحجر منھ للعالمة محمد 
األمین بن محد المختار الجكني 

 الشنقیطي رحمھ اهللا دراسة وتحقیقا

 ١ المالكي الماجستیر

٦٢ 
بن النكت في المختلف للعالمة أحمد 
منصور بن عبدالجبار السمعاني 

 دراسة وتحقیقًا-) ھـ٥٣٤ت(
 ٢ الشافعي الدكتوراه

٦٣ 
 -)  ھـ ٦٢٠ت ( الھادي البن قدامة 

 دراسة وتحقیقًا
 ٢ الحنبلي الماجستیر

٦٤ 
الودائع لمنصوص الشرائع ألبي العباس 

 -)  ھـ٣٠٥ت (أحمد بن عمر سریج 
 دارسة وتحقیقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٦٥ 
لّسالك المحتاج إلى بیان أحكام إرشاد ا

أفعال المعتمر والحاّج، لیحَیى بن محّمد 
 دراسة وتحقیقًا) ھـ ٩٩٥(الحّطاب 

 ١ المالكي الماجستیر

٦٦ 
إظھار الفتاوي في أغوار الحاوي 

من أول الكتاب إلى نھایة باب "للبازري 
  دراسة وتحقیقا-" الفرائض

 ١ الشافعي الدكتوراه

٦٧ 
لفقیر لإلمام محمد بن إعانة الحقیر لزاد ا

عبداهللا الغزي التمرتاشي رحمھ اهللا 
 دراسة وتحقیقا) ھـ١٠٠٤ت(

 ١ الحنفي الماجستیر

٦٨ 
إیضاح الغوامض في الدور والفرائض 

 دراسة -تألیف محمد بن علي القلعي 
 وتحقیقا

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٦٩ 
تألیف ) شرح كنز الدقائق(إیضاح الكنز 

نفي الحطاب ابن أبي القاسم الح
  دراسة وتحقیقًا-) ھـ٧١٧ت(

 ٨ الحنفي الماجستیر



 - ١٩٥٠ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٧٠ 
أدب القاضي لإلمام أبو سعید عبدالكریم 

 دراسة -بن محمد بن منصور التمیمي 
 وتحقیقًا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٧١ 
أسرار الفقھ، تألیف القاضي أبي علي، 

ت (الحسین بن محمد بن أحمد المروذي 
  دراسًة وتحقیقًا-)ھـ٤٦٢

 ١ لشافعيا الدكتوراه

٧٢ 

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للقاضي 
أبي الولید محمد بن أحمد ابن رشد 

) بالحفید(القرطبي المالكي المشھور 
  دراسة وتحقیقًا وتعلیقًا-) ھـ٥٩٥ت(

 ٧ المالكي الماجستیر

٧٣ 

بغیة المتتبع لحل ألفاظ روض المربع 
في مناسك الحج، إلبراھیم بن أبي بكر 

ھـ ١٠٩٤متوفي سنة الصالحي العوفي ال
  دراسة وتحقیقًا-

 ١ الحنبلي الماجستیر

٧٤ 

تحریر المقالة في شرح الرسالة، ألبي 
العباس أحمد بن محمد بن عبد اهللا 

 دراسة -) ھـ ٨٦٣: ت( القلشاني 
 وتحقیقا

 ٣ المالكي الماجستیر

٧٥ 
تحفة الحریص في شرح التلخیص 

تالیف األمیر عالء الدین علي بن بلبان 
 ھـ دراسة وتحقیقا٧٩٣الفارسي ت

 ٧ الحنفي الدكتوراه

٧٦ 

تحفة الرائض في علم الفرائض تألیف 
العالمة بدر الدین محمد بن محمد بن 

أحمد الغّزال الدمشقي القاھري الشافعي 
سبط المادریني : المشھور بـ

  دراسة وتحقیقًا-)ھـ٩١٢ت(

 ١ الشافعي الماجستیر

٧٧ 

تحفة المطالع بشرح اللوامع تألیف موفق 
لدین عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أحمد ا

 دراسة –)ھـ١٢٢٣ت(الحنبلي الحلبي 
 وتحقیقا

 ٢ الحنبلي الماجستیر

٧٨ 

تحفة الناسك بنكت المناسك للعالمة 
جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر 

دراسة ) ھـ٩١١ت(السیوطي رحمھ اهللا 
 وتحقیقا

 ١ الشافعي الماجستیر



 - ١٩٥١ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٧٩ 
ت (تكملة السبكي تقي الدین السبكي 

للمجموع للنووي شرح ) ھـ٧٥٦
  دراسة وتحقیقًا–المھذب

 ٤ الشافعي الماجستیر

٨٠ 
تكملة المطلب العالي شرح وسیط 
الغزالي لنجم الدین أحمد بن محمد 

  دراسة وتحقیًقا-" ھـ ٧٢٧القمولي ت 
 ١٥ الشافعي الماجستیر

٨١ 

تنبیھ الحكام على مآخذ األحكام البن 
 بن المناصف محمد بن عیسى بن محمد

 -أصبغ المعروف بابن المناصف 
 دراسة وتحقیقا

 ١ المالكي الدكتوراه

٨٢ 
توفیق العنایة في شرح وقایة الروایة 

تألیف العالمة زین الدین جنید بن سندل 
  دراسة وتحقیقًا-البغدادي الحنفي 

 ٥ الحنفي الماجستیر

٨٣ 
جري األنھر على ملتقى األبحر 

نور الدین محمود بن بركات :تألیف
  دراسة وتحقیقًا-) ھـ١٠٠٣(اقاني الب

 ١٥ الحنفي الماجستیر

٨٤ 

جري النھر على ملتقى األبحر 
نور الدین محمود بن بركات :تألیف

 دراسة –) ھـ١٠٠٣ت (الباقاني 
 وتحقیقًا

 ١٥ الحنفي الماجستیر

٨٥ 
القاضي محمد : جواھر األحكام، تالیف

بن محمود بن محمد األقحصاري 
  وتحقیقًا دراسًة-) ھـ٩٤١ت(الوفائي 

 ٥ الحنفي الماجستیر

٨٦ 

) شرح مختصر القدوري(حدق العیون 
عبداألول بن : تألیف اإلمام العالمة

الحسین بن حسن بن حامد رحمھ اهللا 
  دراسًة وتحقیقًا-) ه٩٥٠ت(

 ٢ الحنفي الماجستیر

٨٧ 

شرح منظومة (حقائق المنظومة 
ألبي المحامید بن ) الخالفیات للنسفي

نجي البخاري محمد بن داود االفش
 دراسة وتحقیقًا-) ھـ٦٧١ت(

 ٢ الحنفي الماجستیر



 - ١٩٥٢ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٨٨ 

حواشي ابن قندس على كتاب الفروع 
البن مفلح للشیخ تقي الدین أبي بكر بن 

إبراھیم بن یوسف البعلي المعروف بابن 
ھـ من أول الكتاب إلى ٨٦١قندس ت

  دراسة وتحقیقا-نھایة كتاب الجنائز 

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٨٩ 

مستبین في شرح كتاب التلقین روضة ال
لعبدالعزیز بن إبراھیم المعروف بابن 

 -" الجزء األول) "ھـ٦٦٢ت(بزیزة 
 دراسة وتحقیقا

 ١ المالكي الدكتوراه

٩٠ 

سكب األنھر على فرائض ملتقى 
عالء (األبحر، تألیف علي بن محمد 

بن ناصر الدین الطرابلسي ) الدین
  دراسًة وتحقیقًا-) ھـ١٠٣٢ت(الحنفي 

 ٢ الحنفي ماجستیرال

٩١ 

شرح الجامع الصغیر في الفقھ للصدر 
الشھید عمر بن عبد العزیز بن عمر بن 

 -) ھـ٥٣٦ت(مازة البخاري الحنفي 
 دراسة وتحقیقا

 ١ الحنفي الماجستیر

٩٢ 
شرح الحاوي الصغیر ألبي الحسن علي 

: ت(بن إسماعیل القونوي الشافعي 
 دراسة وتحقیقا-) ھـ٧٢٩

 ٦ الشافعي الماجستیر

٩٣ 
شرح الرسالة للقاضي عبد الوھاب بن 

 دراسة -علي بن ناصر البغدادي المالكي
 وتحقیقا

 ١ المالكي الماجستیر

٩٤ 

" كتاب الصیام"شرح العمدة البن تیمیة 
 دراسة وتحقیق مع المقارنة بین آراء -

المؤلف في ھذا الكتاب وفي غیره 
 والترجیح بین الروایات

 ٢ الحنبلي الدكتوراه

٩٥ 
محرر لصفي الدین عبدالمؤمن شرح ال

 دراسة -بن عبدالحق البغدادي الحنبلي 
 وتحقیقا

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٩٦ 
شرح المنھج المنتخب في قواعد المذھب 

ألحمد بن علي بن عبدالرحمن 
  دراسة وتحقیقا-المنجوري 

 ١ المالكي الدكتوراه



 - ١٩٥٣ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

٩٧ 
شرح الوجیز ألبي عبداهللا الزركشي 

لى أثناء من أول العتق إ) "ھـ٧٧٢ت(
  دراسة وتحقیقا-" الصداق

 ١ الحنبلي الدكتوراه

٩٨ 

شرح قواعد القاضي عیاض للقباب 
 دراسة وتحقیقا، مع المقارنة -الفاسي 

بكتاب اإلشراف على مسائل الخالف 
 للقاضي عبد الوھاب

 ٢ المالكي الماجستیر

٩٩ 

شرح مختصر الخرقي لحسن بن أحمد 
 من أول) "ھـ٤٧١ت(بن عبداهللا الحنبلي 

كتاب الطھارة إلى آخر كتاب قسمة 
  دراسة وتحقیقا-الفیئ والغنیمة 

 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٠٠

شرح مختصر الطحاوي لشیخ اإلسالم 
أبي الحسن عالء الدین علي بن محمد 

-ھـ ٥٣٥السمرقندي االسبیجاني ت 
 دراسة وتحقیقا

 ٤ الحنفي الماجستیر

١٠١
شرح مسائل ابن جماعة ألبي العباس 

فیما "سم القباب المالكي أحمد بن قا
  دراسة وتحقیقا-" یتعلق بالبیوع

 ١ المالكي الماجستیر

١٠٢
شرح منتھى اإلرادات لمحمد بن أحمد 
عبد العزیز الفتوحي، من أول الكتاب 

  دراسة وتحقیقا-إلى باب صالة التطوع 
 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٠٣

شرح منظومة محمد العربي الفاسي في 
یز بن الحسن بن عبدالعز: الذكاة تألیف

 دراسة -یوسف بن مھدي الزیاتي 
 وتحقیقًا

 ١ المالكي الماجستیر

١٠٤

لشمس ، ضوء السراج في الفرائض 
الدین أبي العالء محمود بن ابي بكر 
( البخاري الكالباذي الفرضي الحنفي 

  دراسًة وتحقیقًا-) ھـ ٧٠٠ت 

 ١ الحنفي الماجستیر

١٠٥
القاضي : طریقة القاضي حسین تألیف

ن بن محمد بن أحمد المروذي حسی
  دراسة وتحقیقًا-) ھـ٤٦٢ت (الشافعي 

 ٣ الشافعي الدكتوراه

١٠٦
عمدة المحتاج إلى كتاب المنھاج ألبي 

 دراسة -، )ھـ٨٠٤ت(حفص ابن الملقن
 وتحقیقًا

 ٢ الشافعي الماجستیر



 - ١٩٥٤ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

١٠٧
عیون المجالس اختصار القاضي 

عبدالوھاب البغدادي المالكي 
 یقا دراسة وتحق-) ھـ٤٣٢ت(

 ١ المالكي الماجستیر

١٠٨
غایة المطلب في معرفة المذھب ألبي 

من أول الكتاب "بكر الجراعي الحنبلي 
  دراسة وتحقیقا-"إلى نھایة باب الھبة

 ١ الحنبلي الماجستیر

١٠٩
غایة الوصول إلى علم الفصول لشیخ 
اإلسالم أبي یحیى زكریا األنصاري 

  دراسة وتحقیقا-) ھـ٩٢٦: ت(
 ١ افعيالش الماجستیر

١١٠
غنیة الفقیھ في شرح التنبیھ البن یونس 

من كتاب األیمان إلى آخر "األربیلي 
  دراسة وتحقیقًا-" الكتاب

 ٤ الشافعي الماجستیر

١١١

غنیة المرید لشرح مسائل أبي الولید 
لإلمام محمد بن محمد بن أحمد المدیوني 

ھـ دراسة ١٠١٤رحمة اهللا بعد سنة 
 وتحقیقا

 ١ المالكي الماجستیر

١١٢
غنیة الناسك في علم المناسك، لمحمد بن 

 دراسة -علي بن معلى السبتي القیسي 
 وتحقیًقا

 ١ المالكي الماجستیر

١١٣
فتاوى البغوي، لإلمام الحسین بن 

 دراسة -) ھـ٥١٦ت (مسعود البغوي 
 وتحقیقًا

 ١ الشافعي الدكتوراه

١١٤

شرح (فتح الجلیل في أدویة العلیل 
) لعباداتمنظومة أبي زید الرقعي في ا

تألیف أبي عبداهللا محمد بن محمد بن 
أحمد المدیوني الشھیر بابن مریم 

  دراسًة وتحقیقًا-) ه١٠١٤المتوفى بعد (

 ٢ المالكي الماجستیر

١١٥

فتح الجلیل في حل ألفاظ جواھر درر 
خلیل تألیف شمس الدین أبي عبداهللا 

من )٩٤٢ت (محمد إبراھیم التتائي 
ل ذكر فیھ بدایة الكتاب الى نھایة فص

صالة النافلة وحكمھا وما بتعلق بھا 
 دراسة وتحقیقا

 ١ المالكي الدكتوراه



 - ١٩٥٥ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

١١٦
فتح الفتاح بشرح اإلیضاح للنووي 

تألیف محمد بن علي بن محمد بن عالن 
 دراسة وتحقیقا-ھـ ١٠٧٥ت 

 ٤ الشافعي الماجستیر

١١٧

فتح المبین بشرح منظومة أحمد بن 
بن عماد الدین لإلمام شھاب الدین أحمد 

خلیل بن إبراھیم السبكي الشافعي 
 دراسة وتحقیًقا-)ھـ١٠٣٢ت(

 ١ الشافعي الماجستیر

١١٨

فتح الملك العزیز في شرح الوجیز ألبي 
الحسن علي بن البھاء البغدادي من أول 

 -باب الوكالة إلى نھایة باب اللقیط 
 دراسة وتحقیقا

 ١ الحنبلي الدكتوراه

١١٩
ال كافي المحتاج إلى شرح المنھاج لجم
 -الدین عبدالرحیم بن الحسن اإلسنوي 

 دراسة وتحقیقًا
 ٥ الشافعي الماجستیر

١٢٠

كتاب الفوائد المشتملة على مسائل 
المختصر والتكملة ألبي الفضل عبد اهللا 
بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 

 ھـ ـ دراسة وتحقیقًا٦٨٣ت 

 ١ الحنفي الدكتوراه

١٢١

ن مختارات النوازل ألبي الحسین علي ب
أبي بكر بن عبدالجلیل الفرغاني 

 دراسة -"قسم العبادات) "ھـ٥٩٣ت(
 وتحقیقا

 ١ الحنفي الماجستیر

١٢٢
مختصر البویطّي، لإلمام أبي یعقوب 

) ھـ٢٣١: ت(یوسف بن یحَیى البویطّي 
  دراسًة وتحقیقًا-رحمھ اهللا 

 ١ الشافعي الماجستیر

١٢٣
مختصر النھایة والتمام في معرفة 

 ألبي ھارون الكناني الوثائق واألحكام
  دراسة وتحقیقا-" كتاب النكاح"

 ١ المالكي الماجستیر

١٢٤
 -مختصر قواعد الزركشي للشعراني 

 دراسة وتحقیقا
 ١ الشافعي الماجستیر

١٢٥
مختلف الروایة لعالء الدین السمرقندي 

  دراسة وتحقیقا-
 ٣ الحنفي الدكتوراه

١٢٦
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل بروایة ابنھ 

 - من أولھ إلى نھایة كتاب الحج عبداهللا
 تحقیقًا ودراسة

 ١ الحنبلي الدكتوراه



 - ١٩٥٦ -

 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

١٢٧
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رحمھ اهللا 

 دراسة -روایة ابنھ أبي الفضل صالح 
 وتحقیقا

 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٢٨
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 

راھویھ بروایة إسحاق بن منصور 
 تحقیقالكوسج المروزي دراسة و

 ٥ الحنبلي الماجستیر

١٢٩

مسائل حرب الكرماني ن لإلمامین أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راھویھ ألبي 

-) ھـ ٢٨٠ت (محمد حرب الكرماني 
 دراسة وتحقیقًا

 ١ الحنبلي الدكتوراه

١٣٠

مسلك الراغب لشرح دلیل الّطالب، 
الشیخ إبراھیم بن أبي بكر : تألیف

 -هللارحمھ ا-الذناِبي العوفي الّصاِلحي 
 دراسة وتحقیقًا-) ھـ١٠٩٤: ت(

 ٢ الحنبلي الماجستیر

١٣١
من أول "مشكل الوسیط البن الصالح 
 دراسة -" كتاب الزكاة إلى نھایة الكتاب

 وتحقیقًا
 ٢ الشافعي الماجستیر

١٣٢

معراج الدرایة في رح الھدایة تألیف 
محمد بن محمد بن أحمد السنجاري 

 دراسة -ھـ ٧٤٩المعروف بالكاكي ت 
 یقاوتحق

 ٧ الحنفي الدكتوراه

١٣٣

معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح 
اإلمام :مختصر اإلمام ابن الحاجب تألیف

أبي العباس أحمد بن محمد القلشاني 
  دراسة وتحقیقًا–)ھـ٨٦٣ت(

 ١٤ المالكي الدكتوراه

١٣٤

مفتاح الحاوي المبین عن النصوص 
والفحاوي شرح الحاوي الصغیر لإلمام 

بن سعید بن كبن جمال الدین محمد 
دراسة -) ھـ٨٤٢ت(الطبري الشافعي

 وتحقیًقا

 ٣ الشافعي الدكتوراه

١٣٥

ملجأ الحكام عند التباس األحكام ألبي 
المحاسن یوسف بن رافع األسدي 

الجزء الثاني ویبدأ في ) ھـ٦٣٢ت(
  دراسة وتحقیقا-الشھادات 

 ١ الشافعي الدكتوراه
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 المذھب المرحلة  العنوان  م
عدد 

 المشاركین 

١٣٦
منتھى اإلرادات بجدول المناسخات، 

 حسین بن محمد المحلي :تألیف
  دراسًة وتحقیقًا-) ھـ١١٧٠ت(

 ١ الشافعي الماجستیر

١٣٧

مواھب الجلیل بحل ألفاظ الشیخ خلیل 
تالیف اإلمام علي بن محمد بن 

-ھـ ١٠٦٦عبدالرحمن األجھوري ت
 دراسة وتحقیقا

 ١٨ المالكي الدكتوراه

١٣٨
ینابیع األحكام في معرفة الحالل 

 للزنكي والحرام على المذاھب األربعة
  دراسة وتحقیقا-الشعبـي 

 ٦ الشافعي الدكتوراه
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  الفصل الثاني

   الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة حسب املذاهب الفقهية

  اث اول

 ا  ل ارم( ا ا ن) روا  

  اطب اول

ل اا  

  والتابعین بفقھ الصحابة التحلیل اإلحصائي للرسائل المختصة
 م

 النوع
المجموع 
 العددي

النسبة من مجموع 
الرسائل 

والمخطوطات 
المسجلة وعددھا 

)١١٤٩( 
كامل الرسائل العلمیة  ١

 والمخطوطات المحققة
٣,١٣ ٣٦%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمیة  ٢
 )ماجستیر

٣,١٣ ٣٦%  

كامل المخطوطات المحققة  ٣
 )ماجستیر/ دكتوراه(

  %٠ صفر 

  %٢,٥٢ ٢٩ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمیة  ٤
) الماجستیر(الرسائل العلمیة  ٥

 فقط
٠,٦٠ ٧%  

) دكتوراه(المخطوطات المحققة  ٦
 فقط

  %٠ صفر

المخطوطات المحققة  ٧
 فقط) ماجستیر(

  %٠ صفر

المناقش من الرسائل العلمیة  ٨
 والمخطوطات المحققة

٢,٦٩ ٣١%  

اقش من الرسائل العلمیة ما لم ین ٩
 والمخطوطات المحققة

٠,٤٣ ٥%  

  %٠,٤٣ ٥المشروعات المشتركة في  ١٠
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الرسائل العلمیة والمخطوطات 
 المحققة

ما لم یكتمل من المشروعات في  ١١
الرسائل العلمیة والمخطوطات 

 المحقفة

٠,٠٨ ١%  

المطبوع من الرسائل العلمیة  ١٢
 والمخطوطات المحققة

٠,٣٤ ٤%  

  

ب اطا  

وول اا  

 والتابعین ُتعتبر من أقل األقسام من حیث عدد الرسائل الرسائل المختصة بفقھ الصحابة 
الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة : (العلمیة والمخطوطات المحققة التي ُكتبت في قسم

رسالة، ) ٣٦( المجال فقط ، حیث إنَّ عدد الرسائل التي كتبت في ھذا)حسب المذاھب الفقھیة
. من مجموع الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة في قسم الفقھ %) ٣,١٣(وھو ما نسبتھ 

مع أنَّ كامل النسبة تخص فقط الرسائل العلمیة للموضوعات دون تحقیق المخطوطات، حیث 
لم ُیسجل في المجال أي تحقیق للمخطوطات، وھذا أمر طبیعي لتعذر وجود مخطوطات 

  : والتابعین، ویمكن تفصیل الكالم عن ھذا المطلب وفق اآلتيتخص فقھ الصحابة 
  ):ماجستیر/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمیة ١

رسالة، وھو ما یشكل ) ٢٩(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٢,٥٢(ما نسبھ 

رسائل، وھو ما یشكل ) ٧(في ھذا المجال ) الماجستیر(حلة بلغت عدد الرسائل العلمیة لمر
  .من رسائل القسم %) ٠,٦٠(ما نسبھ 

وبالتالي كان النصیب األكبر من الرسائل العلمیة للقسم متوجھ لمرحلة الدكتوراه دون 
  .الماجستیر

  ):   ماجستیر/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
عنوانًا، وھو ما ) صفر(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠(یشكل ما نسبھ 
عنوانًا، وھو ما ) صفر(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠(یشكل ما نسبھ 
بأربعة ) الماجستیر(على مرحلة ) الدكتوراه(وبالتالي تتفوق كفة الرسائل العلمیة  في مرحلة 

فأصبح توجھ القسم في الرسائل . أضعاق، وال توجد مخطوطات محقق غي ھذا المجال
 والتابعین منصب بكاملھ على الرسائل العلمیة في مرحلتي المختصة بفقھ الصحابة 

 في عنوانًا) ٠(رسالة علمیة في ھذا القسم، ویقابلھ ) ٣٦(؛ بواقع )الدكتوراه والماجستیر(
  .تحقیق المخطوطات

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
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اإلمام طاووس بن : ، بعنوان)دكتوراه(أول رسالة ُسجلت في ھذا المجال، كانت رسالة 
سامي : ، للباحث)جمعًا وتحقیقًا ودراسًة(كیسان الیماني وآراؤه في فقھ العبادات والبیوع 

  ).م١٩٨٤(محمد حسن دیولي، وقد سجلت عام 
  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ سائلالر(ــ ٤

من  %) ٢,٦٩(رسالة، أي ما نسبتھ ) ٣٦(رسالة من أصل ) ٣١(نوقش في ھذا المجال 
من مجموع  %) ٢,٦٩(، أي ما نسبتھ )٥(مجموع رسائل ھذا المجال، ولم یناقش فقط 

  .رسائل ھذا المجال
  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم یكتمل منھا٥

د بالمشروعات المشتركة، ھي الرسائل العلمیة أو المخطوطات التي اشترك فیھا أكثر المرا
  .من باحث؛ ابتداء من باحثین فأكثر، سواء ُطرح المشروع من قبل الِقسم أو من قبل الباحثین

مشروعات، وكلھا رسائل علمیة ) ٥: (عدد المشروعات المشتركة بین باحثین فأكثر ھي
  :وھي ممثلة في اآلتي، )ماجستیر/ دكتوراه(

) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسة مقارنة (ــ األقوال الفقھیة الخالفیة بین الصحابة 
  .باحثین

، ــ المسائل التي خالف فیھا أحد األئمة األربعة صحابیا ال ُیعرف لھ مخالف من الصحابة 
  .باحثین) ٣(وقد اشترك فیھ عدد 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(الف الفقھاء ــ زیادة رواة الحدیث وأثرھا في اخت
  .باحثان) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ فقھ اإلمام الزھري 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(ــ فقھ سعید بن جبیر 

باحثًا من أصل ) ١٦(یالحظ أنَّ عدد المشتركین من الباحثین في المشروعات المشتركة 
األقوال : باحثًا، وھذا یشكل تقریبًا نصف عدد الباحثین، وأكثر اشتراك كان في رسالة) ٣٦(

وكل . باحثین) ٦(، حیث اشترك فیھا عدد )دراسة مقارنة (الفقھیة الخالفیة بین الصحابة 
المشروعات السابقة مكتملة، ولم یتبق أجزاء منھا لم ُتسجل، إال أنَّ ھناك رسالة واحدة  وھي 

ُتسجل ضمن المشروعات المشتركة السابقة، لكن ُسجلت باسم باحث واحد، إال أنَّھ ما زال لم 
اإلمام طاووس بن كیسان الیماني : فیھا جزء منھا لم یكتمل، وھي الرسالة التي بعنوان

، ولم ُیسجل فیھا بقیة أبواب الفقھ؛ )جمعًا وتحقیقًا ودراسة(وآراؤه في فقھ العبادات والبیوع 
  .والجنایات وغیرھاالنكاح 

  :التي ُطبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦
  : طبعت من ھذا المجال

، )جمعًا ودراسة(ــ األحكام الفقھیة التي اتفق علیھا الخلفاء الراشدون رضي اهللا عنھم 
  .یاسین سعید عبد اهللا أحمد الحاشدي: للباحث

فوفانا آدم، وطبع في : ت، للباحثــ زیادة رواة الحدیث وأثرھا في اختالف الفقھاء في العبادا
  .الجامعة اإلسالمیة



 - ١٩٦١ -

شیخ بن انفامر : ــ زیادة رواة الحدیث وأثرھا في اختالف الفقھاء في غیر العبادات، للباحث
  .جاوال، وطبع في الجامعة اإلسالمیة

  .عبد المحسن محمد المنیف: ، للباحث)جمعًا ودراسًة(ــ فقھ أنس بن مالك 
ئل المسجلة في ھذا المجال قلیلة جدًا بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل عدد الرسا: الخالصة

المسجلة في قسم الفقھ، ولم ُیسجل أي مخطوط في ھذا المجال، والنصیب األوفر من الرسائل 
، وغالب الرسائل تدور على فقھ شخصیة واحدة محدد من الصحابة )الدكتوراه(كان لرسائل 

وھذا المجال بما فیھ من . رسائل) ٤(سائل ھذا المجال إال  أو التابعین، ولم ُیطبع من ر
دراسة اآلراء الفقھیة للمبرزین : (رسائل داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة

  ).من علماء األمة
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  املبحث الثاني

  الرسائل املختصة باملذهب احلنفي

  اطب اول

ل اا 

  

 المختصة بالمذھب الحنفيالتحلیل اإلحصائي للرسائل 
 م

 النوع
المجموع 
 العددي

النسبة من 
مجموع 
الرسائل 

والمخطوطات 
المسجلة 
وعددھا 

)١١٤٩( 
كامل الرسائل العلمیة والمخطوطات  ١

 المحققة
١٣,٩٢ ١٦٠%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمیة  ٢
 )ماجستیر

١,٤٧ ١٧%  

/ دكتوراه(كامل المخطوطات المحققة  ٣
 )ماجستیر

١٢,٤٤ ١٤٣%  

  %٠,٦٠ ٧ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمیة  ٤
  %٠,٨٧ ١٠ فقط) الماجستیر(الرسائل العلمیة  ٥
  %٤,٤٣ ٥١ فقط) دكتوراه(المخطوطات المحققة  ٦
  %٨ ٩٢ فقط) ماجستیر(المخطوطات المحققة  ٧
المناقش من الرسائل العلمیة  ٨

 والمخطوطات المحققة
١٠ ١١٥%  

یناقش من الرسائل العلمیة ما لم  ٩
 والمخطوطات المحققة

٣,٩١ ٤٥%  

المشروعات المشتركة في الرسائل  ١٠
 العلمیة والمخطوطات المحققة

٢ ٢٣%  

ما لم یكتمل من المشروعات في الرسائل  ١١
 العلمیة والمخطوطات المحقفة

٠,٤٣ ٥%  

المطبوع من الرسائل العلمیة  ١٢
 والمخطوطات المحققة

٠,١٧ ٢%  
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ب اطا  

وول اا 

الرسائل المختصة بالفقھ الحنفي ُتعتبر من األقسام المتوسطة من حیث عدد الرسائل 
الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب : (والمخطوطات التي ُكتبت في قسم

رسالة، ) ١٦٠(ي ، حیث إنَّ عدد الرسائل المخطوطات التي ُكتبت في الفقھ الحنف)الفقھیة
من مجموع الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة في قسم  %) ١٣,٩٢(وھو ما نسبتھ 

الفقھ، ومعظم الكتابات في ھذا المجال متجھ إلى تحقیق المخطوطات، حیث بلغ عدد 
رسالة علمیة في الموضوعات، ) ١٧(عنوانًا، ویقابلھ فقط ) ١٤٣(المخطوطات المحققة فیھ 

  :لكالم عن ھذا المطلب وفق اآلتيویمكن تفصیل ا
  ):ماجستیر/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمیة ١

رسائل، وھو ما ) ٧(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠,٦٠(یشكل ما نسبھ 

ھو ما رسائل، و) ١٠(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠,٨٧(یشكل ما نسبھ 

على الرسائل العلمیة في ) الماجستیر(وبالتالي تترجح كفة الرسائل العلمیة في مرحلة 
  . بقلیل) الدكتوراه(مرحلة 

  ):   ماجستیر/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
عنوانًا، ) ٥١(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٤,٤٣(وھو ما یشكل ما نسبھ 
عنوانًا، ) ٩٢(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٨(وھو ما یشكل ما نسبھ 
بالضعف تقریبًا، ) الماجستیر(وبالتالي تترجح كفة المخطوطات المحققة في مرحلة 

، فأصبح توجھ قسم الفقھ في الرسائل )الدكتوراه(وطات المحققة في مرحلة على المخط
) ٩٢(؛ بواقع )الماجستیر(المختصة بالفقھ الحنفي منصب أغلبھ على التحقیق في مرحلة 

  . رسالة لكامل المجال) ١٦٠(مخطوط محقق في ھذه المرحلة، من أصل 
  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣

: ، بعنوان)الدكتوراه(المجال، كانت تحقیق مخطوط في مرحلة أول رسالة سجلت في ھذا 
، )دراسًة وتحقیقًا  (- باب العبادات -مختلف الروایة ألبي بكر عالء الدین السمرقندي 

  ).م١٩٨٢(عیسي زكي عیسي محمد شقرة، وسجلت عام : للباحث
  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

رسالة، أي ما نسبتھ ) ١٦٠(رسالة وتحقیق من أصل ) ١١٥(ال نوقش في ھذا المج
من  %) ٣,٩١(، أي ما نسبتھ )٤٥(من مجموع رسائل ھذا المجال، ولم یناقش  %) ١٠(

  .مجموع رسائل ومخطوطات ھذا المجال
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  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم یكتمل منھا٥
لمخطوطات التي اشترك فیھا المراد بالمشروعات المشتركة، ھي الرسائل العلمیة أو ا

أكثر من باحث؛ ابتداء من باحثین فأكثر، سواء طرح المشروع من قبل القسم أو من قبل 
  .الباحثین

مشروعًا، من رسائل علمیة ) ٢٣: (عدد المشروعات المشتركة بین باحثین فأكثر ھي
  :اآلتيللموضوعات وتحقیق للمخطوطات لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر، وھي ممثلة في 

  :الرسائل العلمیة المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ أ
ــ المسائل الفقھیة التي رواھا بشر بن الولید عن اإلمامین أبي یوسف ومحمد بن الحسن 

  .باحثین) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة مقارنًة(
جمعًا (سن بروایة ابن سماعة المسائل الفقھیة عند اإلمامین أبي یوسف ومحمد بن الح

  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )ودراسًة
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(ــ مسائل اإلمام أبي حنیفة بروایة الحسن بن زیاد 

  .باحثین) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسة فقھیة مقارنة( المذھب الحنفي مفرداتــ 
  :لباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیرالمخطوطات المشتركة بین ا/ ب

  .باحثًا) ١٢(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(ــ األسرار، ألبي زید الدبوسي 
دراسًة ) (ھـ٧٩٢ت(ــ الّتنبیھ على مشكالت الھدایة، للقاضي علي بن أبي العز الحنفي 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)وتحقیقًا
لإلم��ام أب��ي المحام��د محم��ود ب��ن أحم��د الح��صیري       ، كبی��ر ـ�ـ� التحری��ر ف��ي ش��رح الج��امع ال    

  .باحثًا) ١٧(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة و تحقیقًا) (ھـ٦٣٦ت(
دراس�ًة  ) (ھ�ـ ١٠٧٩ت(ــ الج�واھر النفی�سة ف�ي ش�رح ال�درة المنیف�ة، لعم�ر ب�ن عم�ر الزھ�ري             

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)وتحقیقًا
س أحم���د ب���ن إب���راھیم ب���ن عب���دالغني ال���سروجي ـ��ـ� الغای���ة ش���رح الھدای���ة، ت���ألیف أب���ي العب���ا 

  .باحثًا) ١٤(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة و تحقیقًا) (ھـ٧١٠ت(
، وق�د اش�ترك فی�ھ ع�دد     )دراسًة وتحقیق�اً ( الشریفة في أدلة اإلمام أبي حنیفة، للدیري         المسائلــ  
  .باحثین) ٣(

دراس���ًة ) (ه٥٦٢ت(ي ـ��ـ� المفی���د والمزی���د ف���ي ش���رح التجری���د، للقاض���ي عب���دالغفور الك���ردر 
  .باحثین) ٧(، وقد اشترك فیھ عدد )وتحقیقًا

ــ المنب�ع ف�ي ش�رح المجم�ع والمرتق�ى ف�ي ش�رح الملتق�ى، ت�ألیف أحم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن أی�وب                 
  .باحثًا) ١٨(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٦٧ت (العینتابي 

) ھ�ـ�٧١٧ت(ب��ن أب��ي القاس��م الحنف��ي ، ت��ألیف الحط��اب ا)ش��رح كن��ز ال��دقائق(ـ�ـ� إی��ضاح الكن��ز 
  .باحثین) ٨(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

ـ�ـ� تحف��ة الح��ریص ف��ي ش��رح التلخ��یص، ت��ألیف األمی��ر ع��الء ال��دین عل��ى ب��ن بلب��ان الفارس��ي    
  .باحثین) ٧(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٩٣ت(

ف العالم�ة زی�ن ال�دین جنی�د ب�ن س�ندل البغ�دادي        ــ توفیق العنایة في شرح وقای�ة الروای�ة، ت�ألی         
  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(الحنفي 
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) ھـ١٠٠٣ت(ــ جري األنھر على ملتقى األبحر، تألیف نور الدین محمود بن بركات الباقاني          
  .باحثًا) ١٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

القاض���ي محم���د ب���ن محم���ود ب���ن محم���د األقح���صاري الوف���ائي   ـ��ـ� ج���واھر األحك���ام، ت���ألیف  
  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٩٤١ت(

، ت�ألیف اإلم�ام العالم�ة عب�داألول ب�ن الح�سین ب�ن        )ش�رح مخت�صر الق�دوري    (ــ ح�دق العی�ون      
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة وتحقیقًا(، )ھـ٩٥٠ت(حسن بن حامد 

، ألب�ي المحام�د محم�ود ب�ن محم�د داود            )شرح منظومة الخالفیات للنسفي   (لمنظومة  ــ حقائق ا  
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة وتحقیقًا) ( ھـ٦٧١ت(األفشنجي البخاري 

بن ناصر ) عالء الدین(ــ سكب األنھر على فرائض ملتقى األبحر، تألیف علي بن محمد 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان) وتحقیقًادراسًة) (ھـ١٠٣٢ت(الدین الطرابلسي الحنفي 

ــ شرح مختصر الطحاوي، لشیخ اإلسالم أبي الحسن عالء الدین علي بن محمد السمرقندي 
  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٥٣٥ت(االسبیجابي 

) ٣(د ، وقد اشترك فیھ عد)دراسًة وتحقیقًا( الروایة، لعالء الدین السمرقندي مختلفــ 
  .باحثین

ــ معراج الدرایة في شرح الھدایة، تألیف محمد بن محمد بن أحمد السنجاري المعروف 
  .باحثین) ٧(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٤٩ت" (الكاكي"بـ

یالحظ أنَّ أكثر الرسائل المختصة بالفقھ الحنفي عبارة عن مشروعات مشتركة بین باحثین 
باحثًا، بینما انفرد فقط ) ١٥٠(غ عدد المشاركین في المشروعات المشتركة أو أكثر، حیث بل

باحثین بموضوعات أو مخطوطات مستقلة، وأكثر عدد للمشتركین كان في تحقیق ) ١٠(
أحمد بن إبراھیم بن : المنبع في شرح المجمع والمرتقى في شرح الملتقى، تألیف: مخطوط

وكل . باحثًا) ١٨(، حیث اشترك فیھ عدد )یقًادراسًة وتحق) (ھـ٧٦٧ت(أیوب العینتابي 
  : مشروعات بقي منھا أجزاء لم ُتسجَّل؛ وھي) ٣(المشروعات السابقة مكتملة، باستثناء 

  ).دراسة فقھیة مقارنة(ــ مفردات المذھب الحنفي 
  ).دراسًة وتحقیقًا(ــ المسائل الشریفة في أدلة اإلمام أبي حنیفة، للدیري 

  ).دراسًة وتحقیقًا( لعالء الدین السمرقندي ــ مختلف الروایة،
   :وھناك مخطوطان ُسجِّل كل منھما باسم باحث واحد لكن بقي منھما أجزاء لم ُتسجل وھما

ــ البرھان شرح مواھب الرحمن في مذھب أبي حنیفة النعمان إلبراھیم الطرابلسي 
  . قیة كتب الفقھ، ولم ُتسجل ب)دراسًة وتحقیقًا(،كتاب الطھارة والصالة )ھـ٩٢٢ت(

) ھـ٥٩٣ت(ــ مختارات النوازل ألبي الحسین علي بن أبي بكر بن عبدالجلیل الفرغاني 
  .، ولم تسجل فیھ بقیة األقسام)دراسًة وتحقیقًا" (قسم العبادات"
  :التي ُطبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :ُطبع من ھذا المجال مخطوط
دراسًة ) (ھـ٧٩٢ت(ــ الّتنبیھ على مشكالت الھدایة، للقاضي علي بن أبي العز الحنفي 

أجزاء في ) ٥(أنور صالح أبو زید، وعبدالحكیم محمد شاكر، وطبع في : ، للباحثین)وتحقیقًا
  .ھـ١٤٢٤مكتبة الرشد 
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الكالباذي ــ ضوء السراج في الفرائض لشمس الدین أبي العالء محمود بن أبي بكر البخاري 
  .عتیق الرحمن غالم اهللا، وطبع في الجامعة اإلسالمیة : الحنفي، للباحث

عدد الرسائل المسجلة في ھذا المجال متوسط بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل : الخالصة
المسجلة في قسم الفقھ، والنصیب األوفر منھا كان لتحقیق المخطوطات من خالل 

) ٢( من رسائل ھذا المجال إال جزء یسیر منھ؛ فقط عدد المشروعات المشتركة، ولم ُیطبع
وھذا المجال بما فیھ من رسائل أغلبھ داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن . رسالة
  ).تحقیق التراث الفقھي: (أولویة
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  املبحث الثالث

  الرسائل املختصة باملذهب املالكي

  اطب اول

ل اا  

 للرسائل المختصة بالمذھب المالكيالتحلیل اإلحصائي 
 م

 المجموع العددي النوع

النسبة من مجموع 
الرسائل 

والمخطوطات 
المسجلة وعددھا 

)١١٤٩( 
كامل الرسائل العلمیة  ١

 والمخطوطات المحققة
١٧,٧٥ ٢٠٤%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمیة  ٢
 )ماجستیر

٩,٨٣ ١١٣%  

كامل المخطوطات المحققة  ٣
 )ماجستیر/ دكتوراه(

٧,٩١ ٩١%  

  %٦,٨٧ ٦٠ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمیة  ٤
  %٥,٢٢ ٥٣ فقط) الماجستیر(الرسائل العلمیة  ٥
) دكتوراه(المخطوطات المحققة  ٦

 فقط
٤ ٤٦%  

) ماجستیر(المخطوطات المحققة  ٧
 فقط

٣,٩١ ٤٥%  

المناقش من الرسائل العلمیة  ٨
 والمخطوطات المحققة

١٣,٠٥ ١٥٠%  

ما لم یناقش من الرسائل العلمیة  ٩
 والمخطوطات المحققة

٤,٦٩ ٥٤%  

المشروعات المشتركة في  ١٠
الرسائل العلمیة والمخطوطات 

 المحققة

٢,٦١ ٣٠%  

ما لم یكتمل من المشروعات في  ١١
الرسائل العلمیة والمخطوطات 

 المحقفة

٠,٣٤ ٤%  

المطبوع من الرسائل العلمیة  ١٢
 لمحققةوالمخطوطات ا

٠,٢٦ ٣ %  
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ب اطا  

وول اا  

الرسائل المختصة بالفقھ المالكي تتفوق بعددھا على القسمین السابقین، من حیث عدد الرسائل 
الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب : (والمخطوطات التي كتبت في قسم

وعات وتحقیق المخطوطات التي ُكتبت في ، حیث إنَّ عدد الرسائل العلمیة للموض)الفقھیة
من مجموع الرسائل العلمیة  %) ١٧,٧٥(رسائل، وھو ما نسبتھ ) ٢٠٤(الفقھ المالكي 

للموضوعات والمخطوطات المحققة في قسم الفقھ، ومعظم الكتابات في ھذا المجال متجھ إلى 
) ٩١(ویقابلھ رسالة، ) ١١٣(الرسائل العلمیة للموضوعات، حیث بلغ عدد الرسائل فیھ 

عنوانًا للمخطوطات المحققة، فغلبت ھنا الرسائل العلمیة على تحقیق المخطوطات، بعكس ما 
كان في قسم الرسائل المختصة بالفقھ الحنفي، ویمكن تفصیل الكالم عن ھذا المطلب وفق 

  :اآلتي
  ):ماجستیر/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمیة ١

رسالة، وھو ما یشكل ) ٦٠(في ھذا المجال ) دكتوراهال(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٦,٨٧(ما نسبھ 

رسالة، وھو ما یشكل ) ٥٣(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٥,٢٢(ما نسبھ 

على الرسائل العلمیة ) توراهالدك( كفَّة الرسائل العلمیة في مرحلة - بقلیل –وبالتالي تترجح 
  ). الماجستیر(في مرحلة 

  ):   ماجستیر/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
عنوانًا، وھو ما ) ٤٦(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٤(یشكل ما نسبھ 
عنوانًا، وھو ما ) ٤٥( في ھذا المجال )الماجستیر(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٣,٩١(یشكل ما نسبھ 
بالمخطوطات ) الدكتوراه(كفة المخطوطات المحققة في مرحلة - تقریبًا  -وبالتالي تتساوى 

فأصبح توجھ قسم الفقھ في الرسائل المختصة بالفقھ المالكي ). الماجستیر(المحققة في مرحلة 
) ١١٣(؛ بواقع )الدكتوراه والماجستیر(على الرسالة العلمیة في مرحلتي منصب بشكل أكثر 

رسالة لكامل المجال، ویقابلھ ) ٢٠٤(رسالة علمیة للموضوعات في ھذا القسم، من أصل 
  .عنوانًا في تحقیق المخطوطات، وھو ما یمثل تقریبًا نصف عدد الرسائل العلمیة) ٩١(فقط 

  
  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
: ، بعنوان)الدكتوراه(ل رسالة ُسجلت في ھذا المجال، كانت تحقیق مخطوط في مرحلة أو

بلھ : ، للباحث)دراسًة وتحقیقًا" (من كتاب الوقف إلى آخر كتاب الشفعة"الذخیرة للقرافي 
  ).م١٩٨١(الحسن عمر مساع، وقد سجلت عام 

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤
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رسالة، أي ما نسبتھ ) ٢٠٤(رسالة وتحقیق من أصل ) ١٥٠( ھذا المجال نوقش في
 %) ٤,٦٩(، أي ما نسبتھ )٥٤(من مجموع رسائل ھذا المجال، ولم یناقش  %) ١٣,٠٥(

  .من مجموع رسائل ومخطوطات ھذا المجال
  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم یكتمل منھا٥

لعلمیة أو المخطوطات التي اشترك فیھا أكثر المراد بالمشروعات المشتركة، ھي الرسائل ا
  .من باحث؛ ابتداء من باحثین فأكثر، سواء طرح المشروع من قبل القسم أو من قبل الباحثین

مشروعًا، من رسائل علمیة ) ٣٠: (عدد المشروعات المشتركة بین باحثین فأكثر ھي
  :ي ممثلة في اآلتيللموضوعات وتحقیق للمخطوطات لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر، وھ

  :الرسائل العلمیة المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ أ
ــ اختالف الفقھاء في فھم النصوص والمعاني الشرعیة وأثره في الفروع من خالف كتاب 

  .باحثین) ٥(، البن رشد، وقد اشترك فیھ عدد "بدایة المجتھد ونھایة المقتصد"
، وقد )جمعًا ودراسًة(لقاسم الفقھیة مما سمعھ من اإلمام مالك رحمھ اهللا ــ اختیارات ابن ا

  .باحثین) ٣(اشترك فیھ عدد 
  .باحثین) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ اختیارات ابن رشد الجّد الفقھّیة 

، )سةجمعًا ودرا(اختیارات الشیخ محمد األمین الشنقیطي الفقھیة من خالل أضواء البیان ــ 
  .وقد اشترك فیھ باحثان

، وقد )جمعًا ودراسًة(ــ استدراكات الشُّرَّاح الفقھیة على العالمة الشیخ خلیل في مختصره 
  .باحثین) ٩(اشترك فیھ عدد 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(ــ االختیارات الفقھیة لإلمام أبي العباس القرطبي 
) ھـ٤٤٣ت(بي إسحاق إبراھیم بن حسن التونسي المالكي ــ االختیارات الفقھیة لإلمام أ

  .باحثین) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(
) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ األقوال التي حكم علیھا بالشذوذ عند المالكیة 

  .باحثین
، وقد اشترك فیھ )اسًةجمعًا ودر(ــ الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة في المدونة الكبرى 

  .باحثین) ٨(عدد 
، وقد )جمعًا ودراسًة(ــ المسائل الفقھیَّة التي لم یختلف فیھا قول اإلمام مالك رحمھ اهللا 

  .باحثًا) ٢١(اشترك فیھ عدد 
ـ مشھور مذھب االمام )ه٢٣٧ت(ــ المسائل الفقھیة التي خالف فیھا االمام ابن حبیب المالكي 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(مالك 
، وقد )دراسًة مقارنة(ــ المسائل الفقھیة عند اإلمام مالك في الموطأ بروایة یحیى اللیثي 

  .باحثین) ٥(اشترك فیھ عدد 
) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(للقرافي " الذخیرة" ــ النظائر الفقھیة في كتاب

  .باحثین
، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسًة(الل شرح صحیح البخاري ــ آراء ابن بطال الفقھیة من خ

  .باحثین) ٩(عدد 
جمعًا (ــ آراء ابن رشد الحفید الفقھیة من خالل كتابھ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)ودراسًة
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  .ثان، وقد اشترك فیھ باح)جمعًا ودراسًة(ــ روایات ابن وھب الفقھیة عن اإلمام مالك 
، وقد اشترك )جمعًا ودراسًة) (ھـ١٨٢ت(ــ مسائل اإلمام مالك الفقھیة بروایة علي بن زیاد 

  .فیھ باحثان
  .ــ مسائل اإلمام مالك بن أنس الفقھیة بروایة ابن نافع، وقد اشترك فیھ باحثان

  :المخطوطات المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ ب
، وقد )دراسًة وتحقیقًا(حبیر شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، للفاكھاني ــ التحریر والت

  .باحثین) ٤(اشترك فیھ عدد 
ــ التقیید على تھذیب المدونة للبراذعي، ألبي الحسن علي بن محمد الزرویلي الصغیر 

  .باحثًا) ١٧(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(
د القیرواني لإلمام ابي الحجاج یوسف بن عمر األنفاسي ــ التقیید على رسالة ابن أبي زی

  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة و تحقیقًا) (٧٦١ت(
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة وتحقیقًا(ــ الذخیرة، للقرافي 

ــ المقرب المستوفى شرح فرائض الحوفي، تألیف العالمة أبي عبد اهللا محمد بن یوسف بن 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة و تحقیقًا) (ھـ٨٩٥ت(شعیب السنوسي عمر بن 

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، للقاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي ــ 
  .باحثین) ٧(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا وتعلیقًا() ھـ٥٩٥ت(المشھور بالحفید 

ح الرسالة، ألبي العباس أحمد بن محمد بن عبد اهللا القلشاني ــ تحریر المقالة في شر
  .باحثین) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٨٦٣ت(

، ألحمد بن قاسم بن "اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم"ــ شرح قواعد القاضي عیاض 
  .ترك فیھ باحثان، وقد اش)دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٧٨ت(عبدالرحمن الجذالي المعروف بالقباب 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة وتحقیقًا(ــ شرح كتاب التلقین لمحمد بن علي المازري 
، تألیف أبي )شرح منظومة أبي زید الرقعي في العبادات(ــ فتح الجلیل في أدویة العلیل 

راسًة د) (ه١٠١٤المتوفى بعد (عبداهللا محمد بن محمد بن أحمد المدیوني الشھیر بابن مریم 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)وتحقیقًا

ــ معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح مختصر اإلمام ابن الحاجب تألیف اإلمام أبي 
) ١٤(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٨٦٣ت(العباس أحمد بن محمد القلشاني 

  .باحثًا
 بن محمد بن عبدالرحمن األجھوري ــ مواھب الجلیل بحل الفاظ الشیخ خلیل تألي اإلمام علي

  .باحثًا) ١٨(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ه١٠٦٦ت(
یالحظ أنَّ ثلثي الرسائل المختصة بالفقھ المالكي عبارة عن مشروعات مشتركة بین باحثین 

باحثًا، ) ١٦٩(أو أكثر، حیث بلغ عدد المشاركین من الباحثین في المشروعات المشتركة 
باحثًا بموضوعات أو مخطوطات مستقلة، وأكثر عدد للمشتركین كان في ) ٨٨( انفرد بینما

، )جمعًا ودراسًة(المسائل الفقھیَّة التي لم یختلف فیھا قول اإلمام مالك رحمھ اهللا : موضوع
) ٣(وكل المشروعات المشتركة السابقة مكتملة، باستثناء . باحثًا) ٢١(اشترك فیھ عدد  حیث

  : منھا أجزاء لم ُتسجَّل، وھيمشروعات بقي 
  ). دراسًة وتحقیقًا(ــ مسائل اإلمام مالك بن أنس الفقھیة بروایة ابن نافع، والذخیرة، للقرافي 
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، ألحمد بن قاسم بن "اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم"ــ شرح قواعد القاضي عیاض 
  ). دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٧٨ت(عبدالرحمن الجذالي المعروف بالقباب 

  .، إال أنھ طبع منھ أجزاء)دراسًة وتحقیقًا(ــ شرح كتاب التلقین لمحمد بن علي المازري 
وھناك موضوعات ُسجِّل كل منھا باسم باحث واحد لكن بقي منھما أجزاء لم تسجل، 

  :وھما
جمعًا (في العبادات ) ھـ٢١٢ت (– رحمھ اهللا –االختیارات الفقھیة لإلمام ابن الماجشون ــ  

  . ولم یسجل فیھ بقیة كتب الفقھ،)ودراسًة
 –ــ االستثناءات الفقھیَّة في العبادات عند المالكیَّة من بدایة الطھارة إلى نھایة كتاب الصیام 

  . جمًعا ودراسة، ولم یسجل فیھ بقیة كتب الفقھ
مخطوطات ) ٤(وكذا الحال في المخطوطات التي ُسجلت باسم باحث واحد وعددھا 

 المستبین في شرح كتاب التلقین لعبدالعزیز بن إبراھیم المعروف روضة: ولم تكتمل، وھي
 دراسًة وتحقیقًا، ولم یسجل بقیة الكتاب إال أنَّھ طبع -" الجزء األول) "ھـ٦٦٢ت(بابن بزیزة 

كامًال بتحقیق آخر، وشرح الرسالة للقاضي عبد الوھاب بن علي بن ناصر البغدادي المالكي، 
) والمفقود ُیضرب لھ األجل أربع سنین من یوم وفاتھ: (قول الماتنمن بدایة كتاب النكاح إلى 

، كذلك لم یسجل بقیتھ، لكن الكتاب طبع كامال بتحقیق آخر، وفتح الجلیل - دراسة وتحقیقًا -
في حل ألفاظ جواھر درر خلیل تألیف شمس الدین أبي عبداهللا محمد إبراھیم التتائي 

 فصل ذكر فیھ صالة النافلة وحكمھا وما بتعلق بھا من بدایة الكتاب الى نھایة) ھـ٩٤٢ت(
دراسة وتحقیقًا، ولم یسجل بقیة المخطوط، ومختصر النھایة والتمام في معرفة الوثائق 

، ولم یسجل ال أول الكتاب وال )دراسة وتحقیقًا" (كتاب النكاح"واألحكام ألبي ھارون الكناني 
  .  آخره

  :التي ُطبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦
  :ُطبع من ھذا المجال

جمعًا (ــ اختیارات الشیخ محمد األمین الشنقیطي الفقھیة في العبادات من خالل أضواء البیان 
  .فودي جغنا، وطبع في الجامعة اإلسالمیة  : ، للباحث)ودراسة

ــ اختیارات الشیخ محمد األمین الشنقیطي الفقھیة في غیر العبادات من خالل أضواء البیان 
  .صفي اهللا بن محمد وكیل، وطبع في الجامعة اإلسالمیة: ، للباحث)ودراسةجمعًا (

ــ القواعد والضوابط الفقھیة من خالل كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد الحفید 
عبد الوھاب محمد جامع إیلیشن، وطبع في الجامعة : ، للباحث)جمعًا ودراسة) (ھـ٥٩٥(

  .اإلسالمیة

ارسائل المسجلة في ھذا المجال أكثر من الرسائل المختصة بفقھ  عدد ال

 والتابعین، والمسائل المختصة بفقھ المذھب الحنفي، فتأتي المسائل المختصة الصحابة 
بالفقھ المالكي في الدرجة الثالثة بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل المسجلة في القسم، 

ة ولیس لتحقیق المخطوطات، وأغلبھا من خالل والنصیب األوفر منھا كان للرسائل العلمی
وھذا المجال بما فیھ . رسائل) ٣(المشروعات المشتركة، وُطبع من رسائل ھذا المجال عدد 

دراسة اآلراء الفقھیة : (من رسائل أغلبھ داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة
، )قھي وفق المعاییر المعتمدة أكادیمیًاتحقیق التراث الف(، وأولویة )للمبرزین من علماء األمة
  ).دراسة الكلیات والنظریات والقواعد والضوابط الفقھیة: (وجزء منھا ضمن أولویة
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  املبحث الرابع

  الرسائل املختصة باملذهب الشافعي

  اطب اول

ل اا  

 التحلیل اإلحصائي للرسائل المختصة بالمذھب الشافعي
 م

 النوع
المجموع 
 العددي

النسبة من مجموع الرسائل 
والمخطوطات المسجلة 

 )١١٤٩(وعددھا 
كامل الرسائل العلمیة  ١

 والمخطوطات المحققة
٣٤,٩٨ ٤٠٢%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمیة  ٢
 )ماجستیر

٦,٣٥ ٧٣%  

كامل المخطوطات المحققة  ٣
 )ماجستیر/ دكتوراه(

٢٨,٦٣ ٣٢٩%  

  %٤,٢٦ ٤٩ فقط) اهالدكتور(الرسائل العلمیة  ٤
  %٢,٠٨ ٢٤ فقط) الماجستیر(الرسائل العلمیة  ٥
) دكتوراه(المخطوطات المحققة  ٦

 فقط
٧,٠٤ ٨١%  

) ماجستیر(المخطوطات المحققة  ٧
 فقط

٢١,٥٨ ٢٤٨%  

المناقش من الرسائل العلمیة  ٨
 والمخطوطات المحققة

٢٨,٨٩ ٣٣٢%  

ما لم یناقش من الرسائل العلمیة  ٩
 وطات المحققةوالمخط

٦,٠٩ ٧٠%  

المشروعات المشتركة في  ١٠
الرسائل العلمیة والمخطوطات 

 المحققة

٤ ٤٦%  

ما لم یكتمل من المشروعات في  ١١
الرسائل العلمیة والمخطوطات 

 المحقفة

٠,٧٨ ٩%  

المطبوع من الرسائل العلمیة  ١٢
 والمخطوطات المحققة

٠,٤٣ ٥%  
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ب اطا  

  ال اوو

الرسائل المختصة الشافعي تعتبر األولى بعدد الرسائل بالمقارنة ببقیة األقسام ھذا 
الرسائل العلمیة : (المجال، من حیث عدد الرسائل والمخطوطات التي كتبت في قسم

، حیث إنَّ عدد الرسائل المخطوطات التي )والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة
من مجموع الرسائل  %) ٣٤,٩٨(رسالة، وھو ما نسبتھ ) ٤٠٢(كتبت في الفقھ الشافعي 

العلمیة للموضوعات والمخطوطات المحققة في قسم الفقھ، ومعظم الكتابات في ھذا المجال 
) ٣٢٩(متجھة إلى تحقیق المخطوطات، حیث بلغ عدد الرسائل في تحقیق المخطوطات 

تحقیق المخطوطات في مرحلة رسالة علمیة للموضوعات، فغلب ھنا ) ٧٣(عنوانًا، ویقابلھ 
تحدیدًا على الرسائل العلمیة للموضوعات، على غرار ما كان في الرسائل ) الماجستیر(

المختصة بالفقھ الحنفي وبعكس ما كان في قسم الرسائل المختصة بالفقھ المالكي، وأغلب 
فق المخطوطات المحققة مشتركة بأعداد كبیرة، ویمكن تفصیل الكالم عن ھذا المطلب و

  :اآلتي
  ):ماجستیر/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمیة ١

رسالة، وھو ) ٤٩(في ھذا المجال فقط ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٤,٢٦(ما یشكل ما نسبھ 

رسالة، ) ٢٤(في ھذا المجال فقط ) الماجستیر(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٢,٠٨(ا نسبھ وھو ما یشكل م

بالضعف على الرسائل ) الدكتوراه(وبالتالي تترجح كفة الرسائل العلمیة في مرحلة 
  ). الماجستیر(العلمیة في مرحلة 

  ):   ماجستیر/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
 عنوانًا،) ٨١(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٧,٠٤(وھو ما یشكل ما نسبھ 
عنوانا، ) ٢٤٨(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٢١,٥٨(وھو ما یشكل ما نسبھ 
على المخطوطات ) الماجستیر(وبالتالي تتفوق كفة المخطوطات المحققة في مرحلة 

فأصبح توجھ قسم الفقھ في الرسائل المختصة . بثالثة أضعاف) الدكتوراه(المحققة في مرحلة 
؛ )الدكتوراه والماجستیر(بالفقھ الشافعي منصب أغلبھ على تحقیق المخطوطات في مرحلتي 

رسالة لكامل المجال، ویقابلھ فقط ) ٤٠٢(عنوانًا في ھذا المجال، من أصل ) ٣٢٩(بواقع 
 ما یمثل تقریبًا خمسة أضعاف عدد الرسائل العلمیة، رسالة علمیة للموضوعات، وھو) ٧٣(

وبناء علیھ فإنَّ قسم الفقھ متوجھ إلى حد كبیر في خدمة الفقھ الشافعي على حساب بقیة 
المذاھب األخرى، خصوصًا في جانب تحقیق المخطوطات، ولعل كثرة الطلبة من الدول 

  .ة الرسائل العلمیة في ھذا المجالالتي انتشر فیھا المذھب الشافعي، كانت ھي السبب في كثر
  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
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، )الماجستیر(أول رسالة سجلت في ھذا المجال، كانت تحقیق مخطوط في مرحلة 
بصغیر أحمد محمد : ، للباحث)دراسة وتحقیقًا" (قسم الحدود"األوسط البن المنذر  :بعنوان

كتاب الجراح : "یق نفس المخطوط في، وأكمل المحقق تحق)م١٩٧٦(حنیف، وقد سجلت عام 
  .سنوات لمرحلة الدكتوراه) ٣(، بعد "والقسامة والمرتد

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤
رسالة، أي ما نسبتھ ) ٤٠٢(رسالة وتحقیق من أصل ) ٣٣٢(نوقش في ھذا المجال 

 %) ٦,٠٩(، أي ما نسبتھ )٧٠(من مجموع رسائل ھذا المجال، ولم یناقش  %) ٢٨,٨٩(
  .من مجموع رسائل ومخطوطات ھذا المجال

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم یكتمل منھا٥
المراد بالمشروعات المشتركة، ھي الرسائل العلمیة أو المخطوطات التي اشترك فیھا 
أكثر من باحث؛ ابتداء من باحثین فأكثر، سواء طرح المشروع من قبل القسم أو من قبل 
الباحثین، ونطرًا ألنَّ ھذا المجال من أكثر المجاالت التي وقع فیھا االشتراك وبأعداد كبیرة، 

باحثین فأكثر في تحقیق المخطوطات، ) ٤(فسأكتفي ھنا بذكر االشتراكات فیما زاد عدده عن 
  .باحثین) ٤(مع اإلشارة إلیھا بالعدد فقط في االشتراكات التي تقل عن 

مشروعًا، من رسائل علمیة ) ٤٦: (ركة بین باحثین فأكثر ھيعدد المشروعات المشت
  :للموضوعات وتحقیق للمخطوطات لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر، وھي ممثلة في اآلتي

  :الرسائل العلمیة المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ أ
جمعًا (نووّي في المعتمد من المذھب ــ استدراكات فقھاء الشافعّیة على اإلمامین الرافعّي وال

  .باحثین) ٩(، وقد اشترك فیھ عدد )ودراسة
، وقد )جمعًا ودراسة) (ھـ٤٢٧ت(ــ االختیارات الفقھیة لإلمام محمد بن داود الصیدالني 

  .اشترك فیھ باحثان
  .باحثین) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسة(ــ االستثناءات الفقھیَّة عند الشافعیَّة 

جمعًا ) (ھـ٤٣٠ت(ــ اآلراء الفقھیة ألبي علي الحسین بن شعیب المروزي السنجي 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)ودراسة

، )جمعًا ودراسة) (ھـ ٣٨٦ت(ــ اآلراء الفقھیة لإلمام القاضي أبي القاسم الصیمري الشافعي 
  .وقد اشترك فیھ باحثان

، وقد )جمعًا ودراسة(اب األم لإلمام الشافعي ــ الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة في كت
  .اشترك فیھ باحثان

  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ آراء اإلمام ابن خزیمة الفقھّیة، 
) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ آراء الشیخ أبي حامد اإلسفراییني الفقھیة 

  .باحثین
  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسة(زي الفقھیة آراء أبي إسحاق المروــ 

  .، وقد اشترك فیھ باحثین)جمعًا ودراسة(ــ آراء أبي علي بن أبي ھریرة الفقھیة 
، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسًة(ــ زیادات اإلمام النووي واستدراكاتھ على اإلمام الرافعي 

  .باحثًا) ١٦(عدد 
  .باحثین) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(وذ عند الشافعیة ــ ما ُحكم علیھ بالشذ

  :المخطوطات المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ ب
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) ٧(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٥٨٥ت (ــ االنتصار، البن أبي عصرون 
  .باحثین

، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(الشافعي ــ اإلسعاد بشرح اإلرشاد، لمحمد بن األمیر 
  .باحثین) ٧(

دراسًة و ) (ھـ٦٩٠(ــ اإلقلید لدرء التقلید، لتاج الدین عبد الرحمن بن إبراھیم الفزاري 
  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )تحقیقًا

) ٩٤٧:ت(ــ اإلمداد بشرح اإلرشاد، للعالمة، أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي الشافعي 
  .باحثًا) ١٣(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

) ٩(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة و تحقیقًا(ــ البسیط في المذھب، ألبي حامد الغزالي 
  .باحثین

) ھـ٤٥٠ت(التعلیقة الكبرى في الفروع في شرح مختصر المزني، ألبي الطیب الطبري ــ 
  .باحثًا) ٢١(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(ــ التھذیب، لإلمام البغوي 
، تألیف القاضي نجم الدین أبو العباس أحمد بن محمد )في شرح الوسیط(ــ الجواھر البحریة 

باحثًا، ) ٢٨(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٢٧ت(القمولي المصري الشافعي 
  ).تم اعتماد تعدیل تقسیم للمشروع وتغییر كثیر من أجزاء الطالب المشاركین فیھ/ بیھتن(

كافي المحتاج إلى شرح المنھاج لإلسنوي، لإلمام بدر الدین محمد "ــ السراج الوھاج تكملة 
) ١١(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٩٤ -ھـ٧٤٥: ت(بن بھادر الزركشي 

  .باحثًا
، وقد اشترك فیھ )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٤٧٧ت(مل في فروع الّشافعیة، البن الّصباغ ــ الّشا
  .باحثًا) ٩٨(عدد 

دراسًة (ــ المجموع المذھب في قواعد المذھب، ألبي سعید خلیل كلیكدي العالئي الشافعي 
  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )وتحقیقًا

العالمة أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراغي ــ المشرع الروي شرح منھاج النووي، تألیف 
  .باحثین) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٨٥٩ت(

، وقد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧١٠ت (ــ المطلب العالي شرح وسیط الغزالي، البن الرفعة 
  .باحثًا) ١١(اشترك فیھ عدد 

دراسًة ( للنووي شرح المھذب للمجموع) ھـ٧٥٦ت(ــ تكملة السبكي تقي الدین السبكي 
  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )وتحقیقًا

) ھـ٧٢٧ت(ــ تكملة المطلب العالي شرح وسیط الغزالي، لنجم الدین أحمد بن محمد القمولي 
  .باحثًا) ١٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

) ھـ٧٢٩ت(الشافعي ــ شرح الحاوي الصغیر، ألبي الحسن علي بن إسماعیل القونوي 
  .باحثین) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

دراسًة ) (ھـ٦٢٢ت(ــ غنیة الفقیھ في شرح التنبیھ، ألحمد بن موسى بن یونس اإلبریلي 
  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )وتحقیقًا

دراسًة  ()ھـ١٠٧٥ت(ــ فتح الفتاح بشرح اإلیضاح للنووي، تألیف محمد بن علي بن عالن 
  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )وتحقیقًا
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دراسًة (ــ كافي المحتاج إلى شرح المنھاج، لجمال الدین عبد الرحیم بن حسن اإلسنوي 
  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )وتحقیقًا

دراسًة (ــ ینابیع األحكام في معرفة الحالل والحرام على المذاھب األربعة للزنكي الشعبـي 
  .باحثین) ٦(، وقد اشترك فیھ عدد )تحقیقًاو

باحثین، فیكون ) ٣(مشروعات، اشترك في كل مشروع ) ٥(ــ یضاف إلى ما تقدَّم عدد 
) ٩(باحثًا، أما المشروعات التي اشترك فیھا باحثین فعددھا ) ١٥(مجموع الباحثین فیھ 

  .باحثًا) ١٨(مشروعات، فیكون عدد المشتركین فیھا 
كثر الرسائل المختصة بالفقھ الشافعي عبارة عن مشروعات مشتركة بین یالحظ أ أنَّ أ

) ٣٦٧(باحثین أو أكثر، حیث بلغ عدد المشاركین من الباحثین في المشروعات المشتركة 
باحثًا بموضوعات أو مخطوطات مستقلة، وأكثر عدد ) ٣٥(باحثًا، بینما انفرد فقط 

) ھـ٤٧٧ت(روع الّشافعیة البن الّصباغ الّشامل في ف: للمشتركین كان في تحقیق كتاب
  . باحثًا) ٩٨(اشترك فیھ عدد  ، حیث)دراسًة وتحقیقًا(

مشروعات بقي منھا أجزاء ) ٩(وكل المشروعات المشتركة السابقة مكتملة، باستثناء 
  : لم ُتسجَّل، وھي

دراسًة ) (ھـ٦٩٠(ــ اإلقلید لدرء التقلید، لتاج الدین عبد الرحمن ابن إبراھیم الفزاري 
  ). وتحقیقًا

  ).جمعًا ودراسًة(ــ آراء اإلمام ابن خزیمة الفقھّیة، 
  ). جمعًا ودراسة(ــ االستثناءات الفقھیَّة عند الشافعیَّة 

دراسة (ــ األوسط البن المنذر قسم الحدود وكتاب الجراح وكتاب القسامة وكتاب المرتد منھ 
مجلدًا ) ١٥(یكتمل إال أنَّ الكتاب طیع في ، وھو أول مخطوط ُحقق في الجامعة ولم )وتحقیقا

  . بتحقیق آخر
من بدایة كتاب النكاح إلى نھایة كتاب الكفارات، ومن أول كتاب  "ــ البیان للعمراني 

، ولم ُیسجل بقیة الكتاب إال أنَّھ طبع كامًال بدار )دراسة وتحقیقًا" (األقضیة إلى آخر الشھادات
  . المنھاج بتحقیق آخر

) ھـ٦٧١ت(یز في شرح التعجیز لعبدالرحیم ابن محمد بن یونس الموصلي الشافعي ـــ التطر
  .، ولم ُیسجل بقیة الكتاب)دراسًة وتحقیقًا(من أول كتاب الطھارة إلى نھایة كتاب الحج 

ــ المعاني البدیعة في معرفة اختالف أھل الشریعة، وھو من المخطوطات التي ُحققت قدیمًا 
  . ، وسجل أكثره، وبقي منھ جزء یصلح لرسالة ماجستیر لم ُیسجل)م١٩٨٠(في الجامعة عام 

ــ مخطوط طریقة القاضي حسین تألیف القاضي حسین بن محمد بن أحمد المروذي الشافعي 
  . رسائل وبقي منھ أجزاء لم ُتسجل) ٣(، ُسجلت فیھ )دراسة وتحقیقًا) (ھـ٤٦٢ت(

، )دراسة وتحقیقًا) (ھـ٨٠٤ت(الملقنــ عمدة المحتاج إلى كتاب المنھاج ألبي حفص ابن 
ُسجل في رسالتین وبقي منھ أجزاء لم تسجل، إال أنَّ المخطوط ُحقق جزء منھ في جامعة 

  ).ھـ١٤٢٦(طیبة وجامعة األمیرة نورة عام 
وھناك موضوعان ُسجِّل كل منھا باسم باحث واحد لكن بقي منھما أجزاء لم تسجل، 

  :وھما
وفقھھ في العبادات والمعامالت، ولم یسجل فیھ بقیة ) ھـ٤١٧ت(اإلمام القفال المروزي ــ  

  .أبواب الفقھ
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  .، ولم یسجل فیھ في غیر العبادات)جمعًا ودراسة" (في العبادات"ــ آراء البندنیجي الفقھیة 
مخطوطات لم تكتمل ) ٣(وكذا الحال في المخطوطات التي ُسجلت باسم باحث واحد وعددھا 

  : وھي
 في شرح كتاب التلقین لعبدالعزیز بن إبراھیم المعروف بابن بزیزة ــ روضة المستبین

، ولم ُیسجل بقیة الكتاب، إال أنَّھ طبع كامًال )دراسًة وتحقیقًا" (الجزء األول) "ھـ٦٦٢ت(
  .بتحقیق آخر

من أول الكتاب إلى "ــ أدب القاضي لإلمام أبو سعید عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیمي 
، وبقي جزء منھ لم ُیسجل، قد یصلح أْن )دراسة وتحقیقًا" (قاضي یرد علیھ كتابنھایة باب ال

  . ُیسجل بقسم الفقھ أو بقسم القضاء
الجزء ) ھـ٦٣٢ت(ــ ملجأ الحكام عند التباس األحكام ألبي المحاسن یوسف بن رافع األسدي 

  .، ولم ُیسجل أغلب المخطوط)دراسة وتحقیقًا(الثاني ویبدأ في الشھادات 
  :التي ُطبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من ھذا المجال
محمد طاھر حكیم : ، للباحث)دراسة وتحقیق" (النصف األول"ــ اختالف الفقھاء للمروزي 

  .غالم، حیث أكمل الباحث تحقیق بقیة الكتاب وطبع بأضواء السلف
معروف بابن المجدي ــ التعلیق على نظم الآللي في علم الفرائض ألحمد بن رجب طیبغا ال

أحمد محمد عاید الرفاعي الجھني، وطبع في الجامعة : ، للباحث)دراسة وتحقیقًا) (ھـ٨٥٠ت(
  .اإلسالمیة

) ھـ٤٥٠ت(ــ التعلیقة الكبرى في الفروع في شرح مختصر المزني، ألبي الطیب الطبري 
 النھائیة للطباعة في الكتاب في المراحل(باحثًا، ) ٢١(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(

  ).الجامعة اإلسالمیة
غانم : ، للباحث)دراسة وتحقیقًا(ــ التلخیص في علم الفرائض ألبي حكیم عبداهللا الخبري 

  ).ھـ١٤١٥(فنیخیر الفریدي، طبع بمكتبة العلوم والحكم عام 
اسة در) (ھـ١٠٦٠ت( ــ الدرر البھیة في حل ألفاظ الرحبیة لعلي بن عبد القادر البنتیتي 

  .ظھور أحمد ملك بن عبد األحد ملك، وطبع في الجامعة اإلسالمیة: ، للباحث)وتحقیقًا
تأتي عدد الرسائل المختصة بالفقھ الشافعي في الدرجة األولى من حیث : الخالصة

عدد الرسائل والمخطوطات المحققة، بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل المسجلة في قسم الفقھ، 
ھا كان لتحقیق المخطوطات ولیس للرسائل العلمیة في الموضوعات، والنصیب األوفر من

وأغلبھا من خالل المشروعات المشتركة، وأغلب المشترك في تحقیق موسوعات الفقھ 
) ٥(تحدیدًا، وقد طبع من رسائل ھذا المجال ) الماجستیر(الشافعي كان من نصیب رسائل 

 الشافعي بشكل كبیر من خالل تحقیق رسائل، وعلى ھذا فقسم الفقھ متجھ في خدمة الفقھ
وھذا المجال بما فیھ . باحثًا) ١٠٠(موسوعات الفقھ الشافعي التي اشترك في بعضھا قرابة 

دراسة اآلراء الفقھیة : (من رسائل أغلبھ داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة
  ).ق المعاییر المعتمدة أكادیمیًاتحقیق التراث الفقھي وف: (، وأولویة)للمبرزین من علماء األمة
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  املبحث اخلامس

  الرسائل املختصة باملذهب احلنبلي

  اطب اول

ل اا  

 التحلیل اإلحصائي للرسائل المختصة بالمذھب الحنبلي
 م

 النوع
المجموع 
 العددي

النسبة من مجموع 
الرسائل 

والمخطوطات 
المسجلة وعددھا 

)١١٤٩( 
لعلمیة كامل الرسائل ا ١

 والمخطوطات المحققة
١٠,١٨ ١١٧%  

كامل الرسائل العلمیة  ٢
 )ماجستیر/ دكتوراه(

٧,١٣ ٨٢%  

كامل المخطوطات المحققة  ٣
 )ماجستیر/ دكتوراه(

٣,٠٤ ٣٥%  

) الدكتوراه(الرسائل العلمیة  ٤
 فقط

٥,١٣ ٥٩%  

) الماجستیر(الرسائل العلمیة  ٥
 فقط

٢ ٢٣%  

المخطوطات المحققة  ٦
 فقط) كتوراهد(

١,٨٢ ٢١%  

المخطوطات المحققة  ٧
 فقط) ماجستیر(

١,٢١ ١٤%  

المناقش من الرسائل العلمیة  ٨
 والمخطوطات المحققة

٧,٧٤ ٨٩%  

ما لم یناقش من الرسائل  ٩
العلمیة والمخطوطات 

 المحققة

٢,٤٣ ٢٨%  

المشروعات المشتركة في  ١٠
الرسائل العلمیة 

 والمخطوطات المحققة

١,٧٤ ٢٠%  
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ما لم یكتمل من المشروعات  ١١
في الرسائل العلمیة 

 والمخطوطات المحقفة

٠,١٧ ٢%  

المطبوع من الرسائل العلمیة  ١٢
 والمخطوطات المحققة

١,٠٤ ١٢%  

 

ب اطا  

وول اا  

مع الرسائل المختصة بالفقھ الحنبلي تعتبر من أقل المذاھب من حیث عدد الرسائل بالمقارنة 
بقیة المذاھب، كذلك تعتبر في الدرجة الثانیة من حیث عدد الرسائل والمخطوطات التي كتبت 

، حیث إنَّ عدد )الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة: (في قسم
 ١٠,١٨(رسالة، وھو ما نسبتھ ) ١١٧(الرسائل المخطوطات التي كتبت في الفقھ الحنبلي 

لرسائل العلمیة للموضوعات والمخطوطات المحققة في قسم الفقھ، ومعظم من مجموع ا%) 
الكتابات في ھذا المجال متجھ إلى الرسائل العلمیة للموضوعات، حیث بلغ عدد الرسائل 

عنوانًا ) ٣٥(رسالة، ویقابلھ ) ٨٢(العلمیة للموضوعات  لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر 
تحدیدًا ) الدكتوراه(ائل العلمیة للموضوعات في مرحلة لتحقیق المخطوطات، فغلبت ھنا الرس

على تحقیق المخطوطات، على غرار ما كان في مجال الرسائل المختصة بالفقھ المالكي، 
وبعكس ما كان في مجال الرسائل المختصة بالفقھ الحنفي والشافعي، وأكثر من نصف 

 الكالم عن ھذا المطلب وفق الرسائل العلمیة مشتركة بأعداد لیست بكبیرة، ویمكن تفصیل
  :اآلتي

  ):ماجستیر/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمیة ١
رسالة، وھو ما ) ٥٩(في ھذا المجال فقط ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٥,١٣(یشكل ما نسبھ 
رسالة، وھو ما ) ٢٣(في ھذا المجال فقط ) الماجستیر(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٢(یشكل ما نسبھ 
بالضعف على الرسائل العلمیة ) الدكتوراه(وبالتالي تترجح كفة الرسائل العلمیة في مرحلة 

  ). الماجستیر(في مرحلة 
  ):   ماجستیر/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢

عنوانًا، وھو ما ) ٢١(المجال في ھذا ) الدكتوراه(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ١,٨٢(یشكل ما نسبھ 

عنوانا، وھو ما ) ١٤(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ١,٢١(یشكل ما نسبھ 
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محققة في بالمخطوطات ال) الدكتوراه(وبالتالي تتفوق كفة المخطوطات المحققة في مرحلة 
فأصبح توجھ قسم الفقھ في الرسائل المختصة بالفقھ . بأقل من الضعف) الماجستیر(مرحلة 

؛ بواقع )الدكتوراه والماجستیر(الحنبلي منصب أغلبھ على الرسائل العلمیة في مرحلتي 
رسالة لكامل المجال، ) ١١٧(رسالة علمیة للموضوعات في ھذا المجال، من أصل ) ٨٢(

 ثالثة أضعاف عدد - تقریبًا -عنوانًا في تحقیق المخطوطات، وھو ما یمثل ) ٣٥(ویقابلھ فقط 
تحقیق المخطوطات، وبناء علیھ فإنَّ قسم الفقھ قدَّم خدمة متواضعة جدًا للفقھ الحنبلي، وھو 
الفقھ المعمول بھ في البالد، في مجال القضاء والفتوى، مما یتطلب أْن یتخذ القسم إجراءات 

  .ا خدمة الفقھ الحنبلي تحدیدًا بشكل أكبرجادة من شأنھ
  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣

 :، بعنوان)الماجستیر(أول رسالة سجلت في ھذا المجال، كانت تحقیق مخطوط في مرحلة 
" باب المیاه وباب األواني وباب دخول الخالء وباب الوضوء"شرح العمدة البن تیمیة 

  ).م١٩٨٠(ح العبد اهللا العطیشان، وقد سجلت عام سعود صال: ، للباحث)دراسة وتحقیقًا(
  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

 ٧,٧٤(رسالة، أي ما نسبتھ ) ١١٧(رسالة وتحقیق من أصل ) ٨٩(نوقش في ھذا المجال 
من  %) ٢,٤٣٣(، أي ما نسبتھ )٢٨(من مجموع رسائل ھذا المجال، ولم یناقش %) 

  .مخطوطات ھذا المجالمجموع رسائل و
  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم یكتمل منھا٥

المراد بالمشروعات المشتركة، ھي الرسائل العلمیة أو المخطوطات التي اشترك فیھا أكثر 
  .من باحث؛ ابتداء من باحثین فأكثر، سواء طرح المشروع من ِقبل القسم أو من قبل الباحثین

مشروعًا، من رسائل علمیة وتحقیق ) ٢٠(احثین فأكثر ھي عدد المشروعات المشتركة بین ب
  :مخطوطات لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر، وھي ممثلة في اآلتي

  :الرسائل العلمیة المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ أ
معًا ج" (غایة المنتھى"في كتابھ ) ھـ١٠٣٣ت(ــ اتجاھات اإلمام مرعي الكرمي رحمھ اهللا 

  .باحثًا) ١١(، وقد اشترك فیھ عدد )ودراسة
الفقھیة التي خالف فیھا المذھب ) ھـ٥٩٧ت(ــ اختیارات اإلمام أبي الفرج ابن الجوزي 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسة(
ــ االختیارات الفقھیة البن عبدوس أبي الحسن علي بن عمر بن عمر بن أحمد بن عمار بن 

جمعًا (التي خالف فیھا المشھور من المذھب ) ھـ٥٥٩ت (الحنبلي عبدوس الحراني 
  .باحثین) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )ودراسة

ــ االختیارات الفقھیة ألبي المعالي، أسعد بن المنجا التنوخي الحنبلي التي خالف فیھا 
  .باحثین) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسة(المشھور من المذھب 

  .باحثًا) ١٣(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسة(ت الفقھیة عند الحنابلة ــ االستثناءا
، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسة(ــ الفروع الفقھیة التي ذكرھا ابن قدامة في المغني تخریجًا 

  .باحثین) ٤(عدد 
) ٤(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ الفروق الفقھیة التي نص علیھا اإلمام أحمد 

  .باحثین
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  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(ــ الكلیات الفقھیة التي نص علیھا اإلمام أحمد 
، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسة(إلزامات ابن قدامة للمخالف من خالل كتابھ المغني ــ 

  .باحثان
معًا ج(ــ أقوال فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الفقھیة في المستجدات العصریة 

  .باحثین) ٣(، وقد اشترك فیھ عدد )ودراسة
، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة( الفقھیة – رحمھ اهللا -ــ آراء اإلمام عبد العزیز بن باز 

  .باحثین) ٦(
، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسًة(ــ آراء اإلمام محمد بن عبدالوھاب رحمھ اهللا الفقھّیة 

  .باحثان
دراسًة ( التي جزم بھا - رحمھ اهللا -مة عبد اهللا بن محمد بن عبد الوھاب ــ فتاوى الشیخ العال

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)مقارنًة
  :المخطوطات المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ ب

، وقد اشترك فیھ )دراسًة وتحقیقًا(ــ االنتصار في المسائل الكبار، ألبي الخطاب الكلوذاني 
  .باحثین) ٣ (عدد

، )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٥١٣ت(، لإلمام أبي الوفاء علي بن عقیل )كفایة المفتي(ــ الفصول 
  .باحثین) ٤(وقد اشترك فیھ عدد 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة و تحقیقًا) (ھـ٦٢٠ت(ــ الھادي، البن قدامة المقدسي 
بد اهللا بن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ــ تحفة المطالع بشرح اللوامع، تألیف موفق الدین ع

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)دراسًة وتحقیقًا) (ھـ١٢٢٣ت(الحلبي 
مع المقارنة بین آراء المؤلف في ھذا الكتاب ) (دراسًة و تحقیقًا(شرح العمدة البن تیمیة ــ 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)وفي غیره والترجیح بین الروایات
مد بن حنبل وإسحاق بن راھویة بروایة إسحاق بن منصور الكوسج مسائل اإلمام أحــ 

  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا(المروزي 
 -إبراھیم بن أبي بكر الذناِبي العوفي الّصاِلحي : ــ مسلك الراغب لشرح دلیل الّطالب، تألیف

  .باحثان، وقد اشترك فیھ )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ١٠٩٤ت (-رحمھ اهللا
یالحظ أ أنَّ أكثر من نصف الرسائل المختصة بالفقھ الحنبلي عبارة عن مشروعات مشتركة 
بین باحثین أو أكثر، واألغلب فیھا اشتراك من باحثین، وبلغ عدد المشاركین من الباحثین في 

باحثًا بموضوعات أو مخطوطات ) ٣٩(باحثًا، بینما انفرد ) ٧٨(المشروعات المشتركة 
جمعًا (االستثناءات الفقھیة عند الحنابلة  : وأكثر عدد للمشتركین كان في رسالةمستقلة،
  . باحثًا) ١٣(، حیث اشترك فیھ عدد )ودراسة

فقط بقي منھا أجزاء لم ) مشروعان(وكل المشروعات المشتركة السابقة مكتملة، باستثناء 
  :ُتسجَّل لكن كالھما ُطبع، وھما

دراسًة (، ألبي الخطاب الكلوذاني من أولھ إلى الزكاة ــ االنتصار في المسائل الكبار
  ). وتحقیقًا



 - ١٩٨٢ -

 

، إال أنَّ الكتاب ُطبع )دراسًة و تحقیقًا(ــ شرح العمدة البن تیمیة من أولھ إلى كتاب الصیام 
  .كامًال بتحقیق آخر مع أنَّھ أقدم رسالة ُحققت في ھذا المجال في قسم الفقھ

أما المخطوطات فقد ُسجل بعضھا باسم باحث . مكتملةوكل الموضوعات المسجلة بالقسم 
  : مخطوطات ولم تكتمل وھي) ٦(واحد وعددھا 

ــ التعلیق الكبیر في مسائل الخالف على مذھب اإلمام أبي عبداهللا أحمد بن حنبل الشیباني 
آخر، ، ولم ُیسجل بقیة الكتاب، إال أنَّھ ُطبع أجزاء منھ بتحقیق )دراسة وتحقیقًا" (كتاب الحج"

  .وأجزاء منھ ُحققت بجامعة اإلمام
من أول الجزء الثاني إلى آخر كتاب "الرعایة الكبرى في الفقھ ألحمد بن حمدان الحراني  ـ 

، إال أن الباحث نفسة حقق منھ من أول كتاب الوكالة إلى آخر باب )دراسة وتحقیقًا" (البیوع
  .الھبة، والكتاب تحت الطبع كامال بتحقیق آخر

اشي ابن قندس على كتاب الفروع البن مفلح للشیخ تقي الدین أبي بكر بن إبراھیم بن ــ حو
من أول الكتاب إلى نھایة كتاب الجنائز ) ھـ٨٦١ت(یوسف البعلي المعروف بابن قندس 

، والكتاب مطبوع منذ زمن بعید بتحقیق آخر في مجلد واحد، ولیست كاملة، )دراسة وتحقیقًا(
  . ؤسسة قرطبةوحقق جزء منھ وطبع بم

ــ شرح منتھى اإلرادات لمحمد بن أحمد عبد العزیز الفتوحي، من أول الكتاب إلى باب 
   .التركي. الكتاب مطبوع كامًال بتحقیق آخر بعنایة د و،)دراسة وتحقیقًا(صالة التطوع 

ــ فتح الملك العزیز في شرح الوجیز ألبي الحسن علي بن البھاء البغدادي من أول باب 
یوجد تكملة لبعض أجزاء الكتاب من بدایة  و،)دراسة وتحقیقًا(لة إلى نھایة باب اللقیط الوكا

الشروط الباطلة في النكاح الى نھایة باب عشرة النساء، الكتاب محقق خارج الجامعة، 
  .والكتاب حققھ ابن دھیش كامًال إلى الخلع أما ما بعد الخلع إلى نھایة الكتاب لم ُیعثر علیھ

حرب الكرماني ن لإلمامین أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ ألبي محمد حرب ــ مسائل 
باب الماء الذي ال ینجسھ شيء، إلى آخر كتاب الطھارة : من قولھ) ھـ٢٨٠ت(الكرماني 

  .  ، ولم ُیسجل بقیة الكتاب في الجامعة)دراسة وتحقیقًا(
  :التي ُطبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من ھذا المجال
، )دراسة وتحقیقًا) (ھـ٤٠٣ت(ـ االختیارات الفقھیة البن حامد الحسن بن حامد البغدادي ـ

  .أحمد محمد عاید الرفاعي الجھني، وطبع في الجامعة اإلسالمیة: للباحث
جمعًا ( عن الفتوى - رحمھ اهللا -المسائل الفقھیة التي ثبت فیھا توقف اإلمام أحمد (ــ 

  .دیابریاض أحمد : ، للباحث)ودراسة
سید حبیب بن أحمد، : ، للباحث)جمعًا ودراسة(ــ الفروق الفقھیة عند اإلمام ابن قیم الجوزیة 

  .وطبع بمكتبة الرشد
عبد اهللا : ــ جھود اإلمام ابن القیم الجوزیة االجتھادیة في علم السیاسیة الشرعیة، للباحث

  .محمد سعد الحجیلي، وطبع في الجامعة اإلسالمیة
: ، للباحث)جمعًا ودراسة(ام أحمد بن حنبل الفقھیة روایة مھنا بن یحیى الشامي ــ مسائل اإلم

  .إسماعیل غازي أحمد مرحبا، وطبع في الجامعة اإلسالمیة
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: ، للباحث)جمعًا ودراسة(ــ مسائل اإلمام أحمد بن حنبل بروایة حرب بن إسماعیل الكرماني 
  . اإلسالمیةعبد الباري عواض علي الثبیتي، وطبع في الجامعة

أنور صالح علوي أبوزي، وطبع في الجامعة : ــ منھج ابن القیم في القواعد الفقھیة، للباحث
  .اإلسالمیة

، عدة باحثین، وطبع )دراسة وتحقیقًا(ــ االنتصار في المسائل الكبار ألبي الخطاب الكلوذاني 
  .بمكتبة العبیكان

عبد : ، للباحث)ھـ٤٧١ت(لحنبلي ــ شرح مختصر الخرقي لحسن بن أحمد بن عبداهللا ا
  .أجزاء بمكتبة الرشد) ٤(العزیز سلیمان إبراھیم البعیمي، أكملھ المحقق وطبع في 

علي سلیمان  : ، للباحث)دراسة وتحقیقًا(ــ مسائل اإلمام أحمد بن حنبل بروایة ابنھ عبداهللا 
  .  المھنا، وطبع بمكتبة العلوم والحكم

ل وإسحاق بن راھویة بروایة إسحاق بن منصور المروزي ــ مسائل اإلمام أحمد بن حنب
  .، عدة باحثین، وطبع في الجامعة اإلسالمیة)دراسة وتحقیقًا(

الشیخ إبراھیم بن أبي بكر الذناِبي العوفي : ــ مسلك الراغب لشرح دلیل الّطالب، تألیف
ادر نظام محمد عبد الق: ، للباحثین)دراسة وتحقیقًا) (ھـ١٠٩٤ت (- رحمھ اهللا-الّصاِلحي 

  .شكري إدریس، وعبد العزیز مشاري عبد اهللا الھزاني، وطبع بدار التوحید
تأتي عدد الرسائل المختصة بالفقھ الحنبلي في الدرجة األخیرة من حیث عدد : الخالصة

الرسائل والمخطوطات المحققة بالمقارنة مع بقیة المذاھب، وبالمقارنة مع كامل عدد الرسائل 
سم الفقھ یكون ھذا المجال في الجزء ما قبل األخیر من حیث العدد القلیل المسجلة في ق

للرسائل، والنصیب األوفر في ھذا المجال للرسائل العلمیة للموضوعات ولیس لتحقیق 
المخطوطات، ونصفھا من خالل المشروعات المشتركة، وقد اكتمل أكثرھا، وأغلب 

، وقد ُطبع )الدكتوراه(ي كان من نصیب رسائل المشترك في الرسائل العلمیة في الفقھ الحنبل
وعلى . رسالة، وھو أكثر ما ُطبع بالمقارنة مع المذاھب السابقة) ١٢(من رسائل ھذا المجال 

ھذا فخدمة القسم للفقھ الحنبلي تعتبر متواضعة بالمقارنة مع بقیة المذاھب الفقھیة، مما یتطلب 
 من رسائل أغلبھ داخل ضمن األولویات البحثیة وھذا المجال بما فیھ. العنایة بھ بشكل أكبر
تحقیق : (، وأولویة)دراسة اآلراء الفقھیة للمبرزین من علماء األمة: (للقسم؛ ضمن أولویة

دراسة الكلیات : (، وجزء منھا داخل في أولویة)التراث الفقھي وفق المعاییر المعتمدة أكادیمیًا
  ).والنظریات والقواعد والضوابط الفقھیة
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  ملبحث السادسا

  الرسائل العامة التي مل تتقيد بأحد املذاهب السابقة

  اطب اول

ل اا   

 التحلیل اإلحصائي للرسائل العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب
 م

 النوع
المجموع 
 العددي

النسبة من مجموع 
الرسائل 

والمخطوطات 
المسجلة وعددھا 

)١١٤٩( 
ة كامل الرسائل العلمی ١

 والمخطوطات المحققة
 ٢٠,٠١ ٢٣٠%  

كامل الرسائل العلمیة  ٢
 )ماجستیر/ دكتوراه(

 ٢٠,٠١ ٢٣٠%  

كامل المخطوطات المحققة  ٣
 )ماجستیر/ دكتوراه(

  %٠ صفر

) الدكتوراه(الرسائل العلمیة  ٤
 فقط

١٢,٤٤ ١٤٣%  

) الماجستیر(الرسائل العلمیة  ٥
 فقط

٧,٥٧ ٨٧%  

المخطوطات المحققة  ٦
 فقط) دكتوراه(

  %٠ صفر

المخطوطات المحققة  ٧
 فقط) ماجستیر(

  % ٠ صفر

المناقش من الرسائل العلمیة  ٨
 والمخطوطات المحققة

 ١٢,٢٣ ١٩٨%  

ما لم یناقش من الرسائل  ٩
 العلمیة والمخطوطات المحققة

٢,٧٣ ٣٢%  

المشروعات المشتركة في  ١٠
الرسائل العلمیة والمخطوطات 

 المحققة

١,٣٩ ١٦%  
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ما لم یكتمل من المشروعات  ١١
في الرسائل العلمیة 

 والمخطوطات المحقفة

٠,٠٨ ١%  

المطبوع من الرسائل العلمیة  ١٢
 والمخطوطات المحققة

٢,٠٨ ٢٤%  

 

ب اطا  

وول اا  

 في الرسائل العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب الفقھیة األربعة عددھا كبییر، فھي تأتي
الدرجة الثانیة بالمقارنة مع بقیة المذاھب، من حیث عدد الرسائل والمخطوطات التي كتبت 

، فھي تأتي بعد )الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة: (في قسم
الرسائل المختصة بالفقھ الشافعي من حیث العدد، وھذا المجال مقتصر على الرسائل العلمیة 

 والتابعین؛ إذ ال المخطوطات، كالحال في الرسائل المختصة بفقھ الصحابة فقط دون 
یتصور وجود مخطوطات ال تنتسب لمذھب فقھي، وعدد الرسائل العلمیة التي لم تتقید بأحد 

من مجموع الرسائل العلمیة  %) ٢٠,٠١(رسالة، وھو ما نسبتھ ) ٢٣٠(المذاھب الفقھیة 
ھ، وكل الكتابات في ھذا المجال متجھ إلى الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة في قسم الفق

رسالة، ویقابلھ ) ٢٣٠(للموضوعات، حیث بلغ عددھا لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر 
عنوانًا لتحقیق المخطوطات، وأغلب الرسائل العلمیة للموضوعات في مرحلة في ) صفر(

، وأما المشروعات )اجستیرالم(، فھي على الضعف مما في مرحلة )الدكتوراه(مرحلة 
  :المشتركة في ھذا المجال فھي قلیلة جدًا، ویمكن تفصیل الكالم عن ھذا المطلب وفق اآلتي

  ):ماجستیر/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمیة ١
رسالة، وھو ما ) ١٤٣(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 

  . القسممن رسائل %) ١٢,٤٤(یشكل ما نسبھ 
رسالة، وھو ما ) ٨٧(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد الرسائل العلمیة لمرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٧,٥٧(یشكل ما نسبھ 
على الرسائل العلمیة في ) الدكتوراه(وبالتالي تترجح كفة الرسائل العلمیة في مرحلة 

  . بالضعف) الماجستیر(مرحلة 
  ):   ماجستیر/ راهدكتو(ــ المخطوطات المحققة ٢

عنوانًا، ) صفر(في ھذا المجال ) الدكتوراه(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠(وھو ما یشكل ما نسبھ 

عنوانا، ) ضفر(في ھذا المجال ) الماجستیر(بلغت عدد المخطوطات المحققة لمرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠(وھو ما یشكل ما نسبھ 
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على مرحلة ) الدكتوراه(الي تتفوق كفة الرسائل العلمیة للموضوعات في مرحلة وبالت
فأصبح توجھ قسم الفقھ . بالضعف، وال توجد مخطوطات محققة في ھذا المجال) الماجستیر(

في الرسائل التي لم تتقید بأحد المذاھب الفقھیة منصب كلھ على الرسائل العلمیة 
رسالة علمیة في ھذا ) ٢٣٠(؛ بواقع )والماجستیرالدكتوراه (للموضوعات في مرحلتي 

  .عنوانًا في تحقیق المخطوطات) ٠(القسم، ویقابلھ 
  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣

الربا وأضراره في المجتمع : رسالتان ُسجلت في نفس الیوم والشھر والعام، وھما
 :لة األخرى بعنوانسالم سقاف  الجفري، والرسا: للباحث ،)الماجستیر(اإلنساني في مرحلة 

بلھ الحسن عمر مساعد، وكالھما ُسجل في : عقد القراض في الشریعة اإلسالمیة، للباحث
  ).م١٩٧٦(عام 

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤
 ١٢,٢٣(رسالة، أي ما نسبتھ ) ٢٣٠(رسالة من أصل ) ١٩٨(نوقش في ھذا المجال 

من مجموع  %) ٢,٧٣(، أي ما نسبتھ )٣٢(جال، ولم یناقش من مجموع رسائل ھذا الم%) 
  .رسائل ھذا المجال

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم یكتمل منھا٥
المراد بالمشروعات المشتركة، ھي الرسائل العلمیة أو المخطوطات التي اشترك فیھا 

 أو من قبل أكثر من باحث؛ ابتداء من باحثین فأكثر، سواء طرح المشروع من ِقبل القسم
  .الباحثین

مشروعًا، من رسائل علمیة ) ١٦(عدد المشروعات المشتركة بین باحثین فأكثر ھي 
  :لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر، وھي ممثلة في اآلتي

  :الرسائل العلمیة المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ أ
، وقد )جمعًا ودراسة) (ھـ١٤١٤-١٣٢٧(اركفوري ــ االختیارات الفقھیة للشیخ عبید اهللا المب

  .باحثین) ٥(اشترك فیھ عدد 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسة(ــ التَّحدیدات الفقھیة 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسة(ــ الرُّخص في الشریعة اإلسالمیة المذھب 
  .باحثین) ٥(د اشترك فیھ عدد ، وق)جمعًا ودراسة(ــ الضوابط الفقھیة المختلف فیھا 

) ٢٥(، وقد اشترك فیھ عدد )دراسة فقھیة مقارنة(ــ الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة 
  .باحثًا

  .باحثین) ٥(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسة(ــ الفروق الفقھیة بین النوازل 
) ٤(د اشترك فیھ عدد ، وق)جمعًا ودراسًة(ــ المسائل التي حكي فیھا اإلجماع بعد خالف 

  .باحثین
، )جمعًا ودراسًة(ــ المسائل الفقھیة المبنیة على النصوص المختلف في بقائھا على العموم 

  .وقد اشترك فیھ باحثان
، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسة) (جرى علیھا العمل(المسائل الفقھیة التي قیل فیھا ــ 

  .باحثان
  .باحثًا) ١١(، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسة(بالكراھة ــ المسائل الفقھیة التي قیل فیھا 
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، وقد اشترك فیھ )جمعًا ودراسًة(ــ أثر التنصیص على نكارة الحدیث في اختالف الفقھاء 
  .باحثان

، وقد اشترك فیھ عدد )جمعًا ودراسًة(ــ أثر الخالف في صحة الحدیث في خالف الفقھاء 
  .باحثین) ٣(

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(والموانع واألسباب ــ أثر زوال األعذار 
  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(ــ أحكام الخروج وأثره 

  .، وقد اشترك فیھ باحثان)جمعًا ودراسًة(ــ ما یختلف فیھ الحكم بالقبلیة والبعدیة 
  .باحثین) ٣(شترك فیھ عدد ، وقد ا)جمعًا ودراسًة(ــ ما یختلف فیھ الحكم بالقلة والكثرة 

  :المخطوطات المشتركة بین الباحثین لمرحلتي الدكتوراه والماجستیر/ ب
  .لم تسجل أي مخطوطات ال مشتركة وال منفردة

یالحظ أنَّ ثلث الرسائل العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب فقط ھي مشروعات 
لغ عدد المشاركین من الباحثین في مشتركة بین باحثین أو أكثر، واألغلب فیھا من باحثین، وب

باحثًا بموضوعات مستقلة، ففي ھذا ) ١٤٨(باحثًا، بینما انفرد ) ٨٢(المشروعات المشتركة 
المجال غلب علیھ االنفراد في الرسائل نظرًا لطبیعتھ، وعدم وجود مخطوطات فیھ، وأكثر 

، )دراسة فقھیة مقارنة (الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة :عدد للمشتركین كان في رسالة
  . باحثًا) ٢٥(حیث اشترك فیھ عدد 

بقي منھ أجزاء ) مشروع واحد(وكل المشروعات المشتركة السابقة مكتملة، باستثناء 
جمعًا ) (ھـ١٤١٤-١٣٢٧(االختیارات الفقھیة للشیخ عبید اهللا المباركفوري : لم ُتسجَّل، وھو

خر ما كتب فیھ في المناسك، ولم ٌتسجل بقیة باحثین، وآ) ٥(، فقد اشترك فیھ عدد )ودراسة
  .أبواب الفقھ للكتاب

أما الموضوعات التي سجل فیھا باحث واحد فقط ولم تكتمل فیھا بقیة أبواب الفقھ، 
  : رسائل، وھي) ٦(فعددھا 

، ولم یسجل فیھا غیر )جمعًا ودراسة(ــ الشروط المختلف فیھا بین الفقھاء في كتاب العبادات 
  . العبادات

جمعًا (ــ المسائل الفقھیة المختلف فیھا بناء على االختالف في تفسیر اآلیات في العبادات 
  .، ولم یسجل فیھا في غیر العبادات)ودراسة

، ولم )جمعًا ودراسًة(ــ المسائل المختلف فیھا بین المالكیة والشافعیة في باب المعامالت 
  . یسجل فیھا في غیر المعامالت

 في غیر العبادات، ولم یسجل فیھا في غیر العبادات، وأحكام تقدیم غیر ــ أحكام الزیادة
  .، ولم یسجل فیھا في غیر العبادات)جمعًا ودراسة(المؤقت بالزمان في العبادات 

، ولم یسجل فیھا بقیة )جمعًا ودراسة( في المعامالت - رحمھ اهللا-ــ فقھ اإلمام اللیث بن سعد 
  .كتب الفقھ

  . ، ولم یسجل فیھا غیر العبادات)جمعًا ودراسة(في فقھ العبادات وأثرھا مسائل االشتراك ـ 
فعدد الموضوعات التي لم تكتمل في ھذا المجال كثیرة، والموضوعات المتبقیة فیھا 

  .تتسع لعدد كبیر من الباحثین، مع ما في الموضوعات من تنوع فقھي ممیز
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  :التي ُطبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦
  :ذا المجالطبع من ھ

عبد العزیز مبروك عابد : ــ اختالف الدارین وأثره في أحكام الشریعة اإلسالمیة، للباحث
  .األحمدي، وطبع بالجامعة اإلسالمیة

محمد یعقوب محمد یوسف، وطبع في الجامعة : ــ األجیر الخاص حقوقھ وواجباتھ، للباحث
  .اإلسالمیة

، )جمعًا ودراسة(وأثر دلك في اختالف الفقھاء ــ األحكام الفقھیة التي قیل فیھا بالنسخ 
  . محمد إبراھیم سركند، وطبع بالجامعة اإلسالمیة: للباحث

إسماعیل : ــ األحكام الفقھیة المتعلقة بالبنوك الطبیة البشریة واآلثار المترتبة علیھا، للباحث
  .غازي أحمد مرحبا، وطبع بدار ابن الجوزي

عبداهللا محمد حمد الجرفالي : ، للباحث)جمعا ودراسة(المطارات ــ األحكام الفقھیة المتعلقة ب
  .العوفي، وطبع  بدار الناشر المتمیز

  .فوفانا آدم، وطبع بدار المنھاج: ــ األحكام المترتبة على الفسق في الفقھ اإلسالمي، للباحث
حمد الحاج م: ــ األحكام المترتبة على إسالم الكافر األصلي في الشریعة اإلسالمیة، للباحث

  .أبوبكر، وطبع بالجامعة اإلسالمیة
شرف الدین بادیبو راجي، وطبع في : ، للباحث)دراسة مقارنة(ـــ أحكام الزیادة في العبادات 

  . الجامعة اإلسالمیة
، )جمعًا ودراسة) (المظنة تنزل منزلة المئنة: (ــ الفروع الفقھیة المندرجة تحت قاعدة

  . اإلسالمیةسیاك، وطبع بالجامعة: للباحث
شئت : ، للباحث)ما أبیح للضرورة یقدَّر بقدرھا: (ــ الفروع الفقھیة المندرجة تحت قاعدة
  .جلیل ألب، وطبع في الجامعة اإلسالمیة

ــ الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة في الرجعة واإلیالء والظھار والعدد والرضاع 
د المنعم خلیفة أحمد بالل، وطبع بالجامعة عب: ، للباحث)دراسة مقارنة(والنفقات والحضانة 

  .اإلسالمیة
: ، للباحث)جمعًا ودراسة(ــ الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة في كتابي الرھن والحجر 

  .فھد سلیمان خضیر الصاعدي، وطبع في الجامعة اإلسالمیة
  .ض محمد ال فھادخالد عای: ، للباحث)جمعًا ودراسة(ــ الفروق الفقھیة بین نوازل العبادات 

أحمد راشد عاتق   : ، للباحث)جمعًا ودراسة(ـــ الفروق الفقھیة بین نوازل المعامالت 
  .الرحیلي

إبراھیم : ، للباحث)جمعًا ودراسة(ــ الفروق الفقھیة بین نوازل الجنایات والحدود والقضاء 
  .ممدوح مبارك الشمري، تحت الطبع بدار النصیحة

رجاء عابد عبد اهللا المطرفي، وطبع بالجامعة : سالمي، للباحثــ الكفارات في الفقھ اإل
  .اإلسالمیة

  .عوض رجاء فریج العوفي، وطبع بالجامعة اإلسالمیة: ــ  الوالیة في النكاح، للباحث
لمسائل الخالف وقواعد الحكم في ) دراسة تأصیلیة(ــ أثر الخالف الفقھي في الحكم القضائي 

  .بد الحمید بن عبد السالم بنعلي، وطبع بدار األوراق الثقافیةع: المجال القضائي، للباحث
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حسن أحمد حسن الفكي، وطبع بدار : ــ أحكام األدویة في الشریعة اإلسالمیة، للباحث
  .المنھاج

محمد محمد المختار محمد، وطیع : ــ أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا، للباحث
  .بمكتبة الصدیق

  .محمد العید، وطبع بالجامعة اإلسالمیة: زیادة في غیر العبادات، للباحثــ أحكام ال
عبد الكریم صنیتان العمري، وطبع : ــ أحكام الصداق في الشریعة اإلسالمیة، للباحث

  .بالجامعة اإلسالمیة
عبدالعزیز علي أحمد، وطبع في الجامعة : ــ أحكام العصبة في الفقھ اإلسالمي، للباحث

  .اإلسالمیة
بوبكر باه، وطبع : ، للباحث)جمعًا ودراسة(ـ ما یختلف فیھ الحكم بالقلة والكثرة في العبادات ـ

  .بالجامعة اإلسالمیة
 

ا تأتي عدد الرسائل العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب في الدرجة الثانیة من 

كامل عدد الرسائل، حیث عدد الرسائل وھي بعد الفقھ المختص بالشافعیة، وكذا بالمقارنة مع 
وكل الرسائل المسجلة في ھذا المجال ھي رسائل علمیة للموضوعات وال یوجد فیھ تحقیق 
للمخطوطات، وثلثھا كان من خالل المشروعات المشتركة، وقد اكتمل كلھا باستثناء مشروع 
واحد، إال أنَّ ھناك رسائل كثیرة انفرد بھا باحث واحد ولم تكتمل موضوعاتھا، وأغلب 

لمشترك في الرسائل العلمیة العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب كان من نصیب رسائل ا
رسالة، وھذا المجال من أكثر طبع فیھ ) ٢٤(، وقد طبع من رسائل ھذا المجال )الدكتوراه(

وھذا . رسائل، ولعل الدافع لذلك تنوع ھذا المجال ووجود رسائل اھتمت بالنوازل الفقھیة
ن رسائل كلھ داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم، بل حقق أغلب المجال بما فیھ م

أولویة العنایة بالتأصیل العلمي للقضایا الفقھیة، وأولویة : (األولویات البحثیة للقسم؛ مثل
دراسة النوازل والمستجدات الفقھیة والتركیز على ما تمس إلیھ الحاجة والمجتمع، وأولویة 

دراسة الكلیات والنظریات : ن من علماء األمة، وأولویةدراسة اآلراء الفقھیة للمبرزی
  ).والقواعد والضوابط الفقھیة
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  الفصل الثالث

اإلحصائي واملوضوعي للرسائل العلمية يف قسم الفقه ) العام(التحليل 

  حسب املذاهب الفقهية

  
 المجــــال

  عدد
 الرسائل 

 والمخطوطات

  الترتیب
 حسب 
عدد 

 الرسائل
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 المخطوطات

األغلب 
  حسب النوع
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 )مخطوطات

األغلب 
  حسب 
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   الرسالة
/ دكتوراه(

 )ماجستیر

عدد 
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عات 
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 ة
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في 
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الم
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الم
شتر
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للمش

تركین 
في 
مشرو

 ع

عدد 
المط
 بوع

الرسائل 
المختصة 

بفقھ 
 الصحابة 

 والتابعین

 صفر ٣٦ السادس ٣٦

كلھا رسائل 
  علمیة
بدون 
 تحقیق

  دكتوراه
عدد 

)٢٩( 
٤ ٦ ١٦ ٥ 

الرسائل 
المختصة 
بالمذھب 
 الحنفي

 ١٤٣ ١٧ الرابع ١٦٠
تحقیق 

 مخطوطات

  ماجستیر
عدد 

)٩٢( 
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١٥
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٢ ١٨ 

الرسائل 
المختصة 
بالمذھب 
 المالكي

 ٩١ ١١٣ الثالث ٢٠٤
رسائل 
  علمیة
 

  دكتوراه
عدد 

)٦٠( 
٣٠ 

١٦
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٣ ٢١ 

لرسائل ا
المختصة 
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المختصة 
بالمذھب 
 الحنبلي

 ٣٥ ٨٢ الخامس ١١٧
رسائل 
  علمیة
 

  دكتوراه
عدد 

)٥٩( 
١٢ ١٣ ٧٨ ٢٠ 

الرسائل 
التي لم تتقید 

بأحد 
 المذاھب

 صفر ٢٣٠ الثاني ٢٣٠

كلھا رسائل 
علمیة 
بدون 
 تحقیق

  دكتوراه
عدد 

)١٤٣( 
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 ١١٤٩ المجموع
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) الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة(خالصة ما یتعلَّق بمجال 

  :و اآلتيبالنظر إلى الجدول أعاله ھ

رسالة، وھو ما یمثل كامل عدد رسائل ) ١١٤٩(ــ المبحث اشتمل ھذا المجال على عدد ١
قسم الفقھ، فلم تخرج رسائل القسم بكاملھا عن ھذا المجال، وھذا مما انفرد بھ تقسیمات ھذا 

  .  المبحث عن بقیة المباحث
  بفقھ الصحابة الرسائل المختصة: ــ ترتیب المجاالت حسب ورودھا في المبحث ھو٢

والتابعین، ثم الرسائل المختصة بالمذھب الحنفي، ثم الرسائل المختصة بالمذھب المالكي، ثم 
الرسائل المختصة بالمذھب الشافعي، ثم الرسائل المختصة بالمذھب الحنبلي، ثم الرسائل 

  التي لم تتقید بأحد المذاھب
الرسائل المختصة بالمذھب :  ھوــ ترتیب المجاالت حسب األكثر في حیث عدد الرسائل٣

الشافعي، ثم الرسائل التي لم تتقید بأحد المذاھب، ثم الرسائل المختصة بالمذھب المالكي، ثم 
الرسائل المختصة بالمذھب الحنفي، ثم الرسائل المختصة بالمذھب الحنبلي، الرسائل 

  . والتابعینالمختصة بفقھ الصحابة 
رسالة ) ٤٠٢(كبر في ھذا المجال لخدمة الفقھ الشافعي بواقع وبالتالي كان توجھ قسم الفقھ األ

 علمیة وتحقیق، وأقل مجال خدمھ القسم في كان في الرسائل المختصة بفقھ الصحابة 
رسالة فقط، ولعل السبب في ذلك أنَّ أكثر الباحثین من طالب الجامعة ) ٣٦(والتابعین بواقع 

ما خدمة القسم للرسائل المختصة بالفقھ الحنبلي أ. ھم من دول ینتشر فیھا المذھب الشافعي
فتعتبر متواضعة بالمقارنة مع خدمة بقیة المذاھب الفقھیة؛ الشافعي والمالكي والحنفي، حیث 
تأتي خدمة الفقھ الحنبلي في المرتبة األخیرة بالنسبة للمذاھب الفقھیة، مما یتطلَّب أْن یقوم 

یز خدمة الفقھ الحنبلي بشكل أكبر، إذ ھو الفقھ القسم بعمل إجراءات محددة من شأنھا تعز
  .المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة، في القضاء والفتوى

ــ قسم الفقھ یسیر بالتساوي تقریبًا بین كتابة الرسائل العلمیة للموضوعات وتحقیق ٤
المخطوطات، إال أنَّ تحقیق المخطوطات غلب بعدد قلیل على الرسائل العلمیة في 

موضوعًا، بینما عدد التحقیق ) ٥٥١(الموضوعات، حیث كان عدد الرسائل العلمیة 
عنوانًا فقط، وكان ) ٤٧(عنوانًا، فغلب عدد الرسائل المحققة بعدد ) ٥٩٨(للمخطوطات 

التَّصور أنَّ القسم یتجھ للتحقیق بشكل كبیر أكثر من كتابة الموضوعات، إال أنَّ األعداد 
 ھذه الدعوى، بل ھناك مجاالت كاملة لم ُیكتب فیھا إال رسائل الحصریة للرسائل ُتضعف

 والتابعین، علمیة في موضوعات، وھذا في مجالي؛ الرسائل المختصة بفقھ الصحابة 
  .وأیضًا الرسائل التي لم تتقید بأحد المذاھب

ضوعات، ــ على الرغم من أنَّ قسم الفقھ سار بالتساوي تقریبًا بین الرسائل العلمیة في المو٥
وتحقیق المخطوطات، إال أنَّ ھناك تفاوت في ذلك بالنظر إلى المذاھب الفقھیة، فبعض 
المذاھب الفقھیة غلب فیھا التوجھ إلى الموضوعات، بینما مذاھب أخرى غلب فیھا التوجھ 

  :لتحقیق المخطوطات وفق اآلتي
ائل المختصة بفقھ الرس: التوجھ األكثر للموضوعات في الرسائل العلمیة كان لمجاالت/ أ

 والتابعین، والرسائل المختصة بالمذھب المالكي، الرسائل المختصة بالمذھب الصحابة 
وأغلب موضوعات الرسائل التي كتبت في تلك . الحنبلي، الرسائل التي لم تتقید بأحد المذاھب
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وابط دقیقة تحدیدًا، وھذا نتیجة حتمیة لقیام القسم بوضع ض) الدكتوراه(المجاالت كان لمرحلة 
لتحقیق المخطوطات في مرحلة الدكتوراه، فكان توجھ أغلب الباحثین في مرحلة الدكتوراه 

  . إلى الكتابة في الموضوعات، دون تحقیق المخطوطات
الرسائل المختصة بالمذھب الحنفي، : التوجھ األكثر لتحقیق المخطوطات كان لمجالي/ ب

 التحقیق الذي كتبت في ھذین المجالین كان وأغلب. والرسائل المختصة بالمذھب الشافعي
تحدیدًا، ولعل السبب في ذلك یعود ألمرین؛ ألنَّ ضوابط اختیار ) الماجستیر(لمرحلة 

مخطوط للتحقیق في مرحلة الماجستیر أسھل منھ في مرحلة الدكتوراه، وألنَّ أغلب 
باحث بتحقیق مخطوط المخطوطات تستند إلى االشتراك بین الباحثین، ومن النادر أْن ینفرد 

  .كامل، لكن أغلب المخطوطات یشترك فیھا عدد من الباحثین
  :ــ المشروعات المشتركة٦

  :المشروعات المشتركة التي یشترك فیھا أكثر من باحث، یمكن الكالم عنھا من خالل اآلتي
أغلب الرسائل التي ُكتبت في القسم ھي عبارة عن مشرعات مشتركة بین أكثر من باحث، / أ

وبعضھا اشترك فیھا عدد كبیر من الباحثین، فعند النظر إلى األعداد الكبیرة للمشتركین من 
الباحثین سواء في التحقیق للمخطوطات أو الرسائل العلمیة في الموضوعات، لمرحتي 
الماجستیر والدكتوراه، ال نجد صعوبة في القول أنَّ قسم الفقھ یمیل بقوة إلى الرسائل 

عنوانًا، اشترك فیھا عدد كبیر ) ١٤٠(حثین، فعدد المشروعات المشتركة المشركة بین البا
من الباحثین الذین حصلوا على درجتي الماجستیر والدكتوراه من خالل التحقیق 

باحثًا، ) ٨٦٢(للمخطوطات أو الكتابة في الموضوعات، حیث وصل عدد المشتركین إلى 
 أو انفرد بتحقیق - وھو كثیر - موضوع باحثًا كل منھم انفرد بكتابة) ٢٨٧(ویقابلھ فقط 

وھذا وإْن كان فیھ خدمة للموسوعات الفقھیة، إال أنَّ لھ سلبیات . - وھو قلیل -مخطوط 
أصبحت حجم الرسائل العلمیة في قسم الفقھ كبیرة جدًا مما یتعذَّر معھ طباعة : أخرى منھا

ر بین الباحثین عند الكتابة في وقوع تفاوت كبی: تلك الرسائل، فتبقى حبیسة المكتبات، ومنھا
الرسالة الواحدة المشتركة بسبب تفاوت قدراتھم البحثیة واختالف مشرفیھم، خصوصًا أنَّ 
القسم لم یضع ضوابط واضحة ومحددة عند االشتراك في البحوث لضمان تقلیص التفاوت 

  .بین الباحثین
اد المشتركین كان في تفاوت أعداد الباحثین في المشروعات المشتركة، وأكثر أعد/ ب

  :الرسائل اآلتیة
، حیث اشترك فیھ عدد )دراسة مقارنة (األقوال الفقھیة الخالفیة بین الصحابة : ــ موضوع

  ).  والتابعینالرسائل المختصة بفقھ الصحابة : (باحثین في مجال) ٦(
 بن إبراھیم أحمد: المنبع في شرح المجمع والمرتقى في شرح الملتقى، تألیف: ــ تحقیق كتاب

باحثًا، في ) ١٨(، حیث اشترك فیھ عدد )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٧٦٧ت(بن أیوب العینتابي 
  ).  الرسائل المختصة بالمذھب الحنفي: (مجال

، )جمعًا ودراسًة(المسائل الفقھیَّة التي لم یختلف فیھا قول اإلمام مالك رحمھ اهللا : ــ موضوع
  ).الرسائل المختصة بالمذھب المالكي: (ي مجالباحثًا، ف) ٢١(حیث اشترك فیھ عدد 

، حیث )دراسًة وتحقیقًا) (ھـ٤٧٧ت(الّشامل في فروع الّشافعیة البن الّصباغ : ـــ تحقیق كتاب
  ).الرسائل المختصة بالمذھب الشافعي: (باحثًا، في مجال) ٩٨(اشترك فیھ عدد 
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) ١٣(، حیث اشترك فیھ عدد )ةجمعًا ودراس(االستثناءات الفقھیة عند الحنابلة : ــ موضوع
  ).الرسائل المختصة بالمذھب الحنبلي: (باحثا، في مجال

، حیث اشترك فیھ )دراسة فقھیة مقارنة(الفروق الفقھیة بین المسائل الفرعیة : ــ موضوع
  ).الرسائل التي لم تتقید بأحد المذاھب: (باحثًا، في مجال) ٢٥(عدد 

، حیث )الرسائل المختصة بالمذھب الشافعي: ( مجالأكبر المشروعات المشتركة كان في/ ج
باحثًا، وھو نفس المجال من حیث األكثر في الرسائل ) ٩٨(وصل عدد المشتركین إلى 

  .المشتركة بین الباحثین
على الرغم من أنَّ توجھ قسم الفقھ نحو المشروعات المشتركة، إال أنَّ ھناك الكثیر مننھا / د
زاء منھا لم ُتسجل، وبعضھا قدیم ُنسي مع قدم الزمان، وبعضھا تكتمل وُتركت منھا أج) لم(

ھذا باإلضافة إلى وجود عدد من الموضوعات أو المخطوطات التي . ترك منھ أجزاء كبیرة
انفرد فیھا باحث واحد ولم تكتمل، وقد فصلت فیھا الكالم كل في حسب مجالھ، وذكرت 

  . عن تكرار الكالم فیھ ھناعناوین الرسائل غیر المكتملة، مما ُیستغنى فیھ
رسالة وتحقیق، ) ١٤٤٩(ــ بالرغم من كثرة عدد الرسائل في قسم الفقھ التي وصلت إلى ٧

عنوانًا، مع ) ٥٠(إال أنَّ القلیل منھا من ُطبع، فلم تتجاوز المطبوعات من رسائل قسم الفقھ 
لرسائل التي لم تتقید ا(أنَّ العدید منھا رسائل ممزة، خصوصًا الرسائل التي تقع ضمن مجال 

  ). بأحد المذاھب
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  المالحق االلكترونیة للرسائل
  

ك��شاف الرس��ائل العلمی��ة الم��سجلة ف��ي الق��سم مرتب��ة ح��سب    : الملح��ق األول
  .تأریخ تسجیلھا

ك��شاف الرس��ائل العلمی��ة الم��سجلة ف��ي الق��سم مرتب��ة ح��سب   : الملح��ق الث��اني
  .حروف الھجاء

رس��ائل العلمی��ة مرتب��ة بح��سب خط��ة إح��صائیات مجم��وع ال: الملح��ق الثال��ث
  .الدراسة

  لالطالع على المالحق من خالل الضغط على الرابط أو مسح الباركود
١٩٤MF٥zhsK١٧=id?folderview/com.google.drive://https

kZMMEU٢٨BP٠٢LEcB٤BtML  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

https://drive.google.com/folderview?id=17zhsK5MF194BtML4LEcB02BP28EUkZMM
https://drive.google.com/folderview?id=17zhsK5MF194BtML4LEcB02BP28EUkZMM
https://drive.google.com/folderview?id=17zhsK5MF194BtML4LEcB02BP28EUkZMM


 - ١٩٩٦ -

  النتائج والتوصیات

 والتابعین قلیلة جدًا بالمقارنة مع كامل عدد ـ عدد الرسائل المسجلة في فقھ الصحابة ١
الرسائل المسجلة في قسم الفقھ، ولم ُیسجل أي مخطوط في ھذا المجال، والنصیب األوفر من 

لى فقھ شخصیة واحدة محدد من ، وغالب الرسائل تدور ع)الدكتوراه(الرسائل كان لرسائل 
وھذا المجال بما . رسائل) ٤( أو التابعین، ولم ُیطبع من رسائل ھذا المجال إال الصحابة 

دراسة اآلراء الفقھیة : (فیھ من رسائل داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة
  ).للمبرزین من علماء األمة

 متوسط بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل المسجلة ـ عدد الرسائل المسجلة في الفقھ الحنفي٢
في قسم الفقھ، والنصیب األوفر منھا كان لتحقیق المخطوطات من خالل المشروعات 

وھذا . رسالة) ٢(المشتركة، ولم ُیطبع من رسائل ھذا المجال إال جزء یسیر منھ؛ فقط عدد 
تحقیق : ( للقسم؛ ضمن أولویةالمجال بما فیھ من رسائل أغلبھ داخل ضمن األولویات البحثیة

  ).التراث الفقھي
 ـ عدد الرسائل المسجلة في الفقھ المالكي أكثر من الرسائل المختصة بفقھ الصحابة ٣

والتابعین، والمسائل المختصة بفقھ المذھب الحنفي، فتأتي المسائل المختصة بالفقھ المالكي 
لمسجلة في القسم، والنصیب األوفر منھا في الدرجة الثالثة بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل ا

كان للرسائل العلمیة ولیس لتحقیق المخطوطات، وأغلبھا من خالل المشروعات المشتركة، 
وھذا المجال بما فیھ من رسائل أغلبھ داخل . رسائل) ٣(وُطبع من رسائل ھذا المجال عدد 

ھیة للمبرزین من علماء دراسة اآلراء الفق: (ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة
، وجزء منھا ضمن )تحقیق التراث الفقھي وفق المعاییر المعتمدة أكادیمیًا(، وأولویة )األمة

  ).دراسة الكلیات والنظریات والقواعد والضوابط الفقھیة: (أولویة
ـ  عدد الرسائل المختصة بالفقھ الشافعي تأتي في الدرجة األولى من حیث عدد الرسائل ٤

ات المحققة، بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل المسجلة في قسم الفقھ، والنصیب والمخطوط
األوفر منھا كان لتحقیق المخطوطات ولیس للرسائل العلمیة في الموضوعات، وأغلبھا من 
خالل المشروعات المشتركة، وأغلب المشترك في تحقیق موسوعات الفقھ الشافعي كان من 

رسائل، وعلى ھذا ) ٥(ًا، وقد طبع من رسائل ھذا المجال تحدید) الماجستیر(نصیب رسائل 
فقسم الفقھ متجھ في خدمة الفقھ الشافعي بشكل كبیر من خالل تحقیق موسوعات الفقھ 

وھذا المجال بما فیھ من رسائل أغلبھ . باحثًا) ١٠٠(الشافعي التي اشترك في بعضھا قرابة 
دراسة اآلراء الفقھیة للمبرزین من  (:داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة

  ).تحقیق التراث الفقھي وفق المعاییر المعتمدة أكادیمیًا: (، وأولویة)علماء األمة
ـ عدد الرسائل المختصة بالفقھ الحنبلي تأتي في الدرجة األخیرة من حیث عدد الرسائل ٥

ل عدد الرسائل المسجلة والمخطوطات المحققة بالمقارنة مع بقیة المذاھب، وبالمقارنة مع كام
في قسم الفقھ یكون ھذا المجال في الجزء ما قبل األخیر من حیث العدد القلیل للرسائل، 
والنصیب األوفر في ھذا المجال للرسائل العلمیة للموضوعات ولیس لتحقیق المخطوطات، 

ئل ونصفھا من خالل المشروعات المشتركة، وقد اكتمل أكثرھا، وأغلب المشترك في الرسا
، وقد ُطبع من رسائل ھذا المجال )الدكتوراه(العلمیة في الفقھ الحنبلي كان من نصیب رسائل 

وعلى ھذا فخدمة القسم للفقھ . رسالة، وھو أكثر ما ُطبع بالمقارنة مع المذاھب السابقة) ١٢(
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.  أكبرالحنبلي تعتبر متواضعة بالمقارنة مع بقیة المذاھب الفقھیة، مما یتطلب العنایة بھ بشكل
: وھذا المجال بما فیھ من رسائل أغلبھ داخل ضمن األولویات البحثیة للقسم؛ ضمن أولویة

تحقیق التراث الفقھي وفق : (، وأولویة)دراسة اآلراء الفقھیة للمبرزین من علماء األمة(
دراسة الكلیات والنظریات : (، وجزء منھا داخل في أولویة)المعاییر المعتمدة أكادیمیًا

  ).اعد والضوابط الفقھیةوالقو
ـ عدد الرسائل العامة التي لم تتقید بأحد المذاھب تأتي في الدرجة الثانیة من حیث عدد ٦

الرسائل، بالمقارنة مع كامل عدد الرسائل، وكل الرسائل المسجلة في ھذا المجال ھي رسائل 
مشروعات علمیة للموضوعات وال یوجد فیھ تحقیق للمخطوطات، وثلثھا كان من خالل ال

المشتركة، وقد اكتمل كلھا باستثناء مشروع واحد، إال أنَّ ھناك رسائل كثیرة انفرد بھا باحث 
واحد ولم تكتمل موضوعاتھا، وأغلب المشترك في الرسائل العلمیة العامة التي لم تتقید بأحد 

ة، رسال) ٢٤(، وقد طبع من رسائل ھذا المجال )الدكتوراه(المذاھب كان من نصیب رسائل 
وھذا المجال من أكثر طبع فیھ رسائل، ولعل الدافع لذلك تنوع ھذا المجال ووجود رسائل 

وھذا المجال بما فیھ من رسائل كلھ داخل ضمن األولویات البحثیة . اھتمت بالنوازل الفقھیة
أولویة العنایة بالتأصیل العلمي للقضایا : (للقسم، بل حقق أغلب األولویات البحثیة للقسم؛ مثل

الفقھیة، وأولویة دراسة النوازل والمستجدات الفقھیة والتركیز على ما تمس إلیھ الحاجة 
دراسة الكلیات : والمجتمع، وأولویة دراسة اآلراء الفقھیة للمبرزین من علماء األمة، وأولویة

  ).والنظریات والقواعد والضوابط الفقھیة
الرسائل العلمیة : لبحث ھوـ ترتیب المجاالت حسب ورودھا في الفصل الثاني من ا٧

والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة، ثم الرسائل العلمیة حسب الموضوعات 
الفقھیة، ثم الرسائل العلمیة حسب العلوم المتعلقة بالفقھ، ثم الرسائل الفقھیة التي لم تدخل 

  .ضمن التصنیفات
مطالب، الرسائل ) ٦(یة ـ الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھ٨

مطالب، الرسائل العلمیة حسب العلوم المتعلقة بالفقھ ) ٨(العلمیة حسب الموضوعات الفقھیة 
مطالب، ومجموع كامل ) ٤(مطالب، الرسائل الفقھیة التي لم تدخل ضمن التصنیفات ) ٥(

  .مطلبًا) ٢٣(المطالب 
ائل العلمیة حسب الموضوعات الرس :وبالتالي أكثر المجاالت من حیث عدد المطالب مجال

الرسائل الفقھیة التي : مطالب، وأقل المجاالت من حیث عدد المطالب مجال) ٨(الفقھیة بعدد 
  . مطالب المطالب) ٤(لم تدخل ضمن التصنیفات بعدد 

الرسائل العلمیة والمخطوطات : ـ ترتیب المجاالت حسب األكثر في حیث عدد الرسائل ھو٩
الفقھیة، ثم الرسائل العلمیة حسب الموضوعات الفقھیة، ثم الرسائل المحققة حسب المذاھب 

  .الفقھیة التي لم تدخل ضمن التصنیفات، ثم الرسائل العلمیة حسب العلوم المتعلقة بالفقھ
  :ــ مجمل عدد رسائل الموضوعات وعدد تحقیق المخطوطات في كل مجال١٠

، عدد رسائل ) المذاھب الفقھیةالرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب: (في مجال
 .عنوانًا) ٥٨٩(موضوعًا، وعدد المخطوطات المحققة ) ٥٥١(الموضوعات 

) ٥٧٩(، عدد رسائل الموضوعات )الرسائل العلمیة حسب الموضوعات الفقھیة: (وفي مجال
 .عنوانًا) ٦٧٤(موضوعًا، وعدد المخطوطات المحققة 
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) ١٤٧(، عدد رسائل الموضوعات )متعلقة بالفقھالرسائل العلمیة حسب العلوم ال: (وفي مجال
 .عناوین) ١٠(موضوعًا، وعدد المخطوطات المحققة 

، عدد رسائل الموضوعات )الرسائل الفقھیة التي لم تدخل ضمن التصنیفات: (وفي مجال
  .عناوین) ٨(موضوعًا، وعدد المخطوطات المحققة ) ٢٣١(

ین كتابة الرسائل العلمیة للموضوعات، وتحقیق یالحظ أنَّھ ال فرق كبیر في توجھ قسم الفقھ ب
  .المخطوطات، إال أنَّ تحقیق المخطوطات تزید قلیال على الرسائل العلمیة في الموضوعات

  :ـ المشروعات المشتركة في كل مجال١١
الرسائل العلمیة والمخطوطات المحققة حسب المذاھب : (المشروعات المشتركة في مجال

 .باحثًا) ٨٦٢( رسالة، واشترك فیھا )١٤٠(، عددھا )الفقھیة
رسالة، واشترك ) ٢٣٠(، عددھا )الرسائل العلمیة حسب الموضوعات الفقھیة: (وفي مجال

 .باحثًا) ٧٨١(فیھا 
رسالة، واشترك ) ١٨(، عددھا )الرسائل العلمیة حسب العلوم المتعلقة بالفقھ: (وفي مجال

 .باحثًا) ٨٥(فیھا 
رسالة، واشترك ) ٥٤(، عددھا )التي لم تدخل ضمن التصنیفاتالرسائل الفقھیة : (وفي مجال

  .باحثًا) ٢٩٩(فیھا 
یالحظ أنَّ جمیع المجاالت وقع فیھا االشتراك بین الباحثین في كتابة الرسائل العلمیة 
للموضوعات، وفي تحقیق المخطوطات، بل إنَّ قرابة ثلثي رسائل قسم الففھ عبارة عن 

  ن، للموسوعات الفقھیة والموضوعات مشروعات مشتركة بین الباحثی
ـ عدد الرسائل المطبوعة قلیل جدًا بالمقارنة مع النتاج البحثي للقسم، فالرسائل التي ١٢

الرسائل العلمیة : (رسالة بدون تكرار، وكان ذلك في مجال) ٥٠(ُطبعت لم یتجاوز عددھا 
 كتبت في قسم رسالة) ١١٤٩(، من أصل )والمخطوطات المحققة حسب المذاھب الفقھیة

الفقھ، مما یعني أنَّ معظم رسائل القسم حبیسة األدراج في المكتبات، وھذا یتطلب من القسم 
أْن ینشط في تحفیز الباحثین لطباعة السائل العلمیة أو نشرھا الكترونیًا من خالل القنوات 

زة للطباعة المتاحة؛ سواء داخل الجامعة أو خارجھا، أو یقوم القسم بترشیح الرسائل المتمی
ویشرف على ذلك، خصوصًا أنَّ موضوعات بعض الرسائل مھمة، وتخدم قضایا المجتمع 

  .یشكل مباشر
 رسائل القسم األولویات البحثیة، إال أنَّ ھناك تفاوت في تحقیق تلك - بحمد اهللا -ـ حققت ١٣

ومنھا ما تم األولویات، فبعضھا تم تحقیقھ بشكل كبیر، وبعضھا تم تحقیقیھ لكن بشكل مقبول، 
  . تحقیقھ بشكل ضعیف

تحقیق التراث الفقھي وفق المعاییر : فمن األولویات التي تم تحقیقھا بشكل كبیر؛ أولویة
  .دراسة اآلراء الفقھیة للمبرزین من علماء األمة: المعتمدة أكادیمیًا، وأولویة

لعلمي للقضایا العنایة بالتأصیل ا: ومن األولویات التي تم تحقیقھا بشكل مقبول؛ أولویة
  . دراسة الكلیات والنظریات والقواعد والضوابط الفقھیة: الفقھیة، وأولویة

دراسة النوازل والمستجدات الفقھیة : ومن األولویات التي تم تحقیقھا بشكل ضعیف؛ أولویة
  .والتركیز على ما تمس إلیھ حاجة المجتمع

 من شأنھا تشجیع الباحثین للكتابة في مما یعني أنَّھ ینبغي على قسم الفقھ أْن یتخذ إجراءات
  .النوازل والمستجدات الفقھیة مما تمس حاجة المجتمع إلیھ
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 فھرس المصادر والمراجع

  :الكتب والمطبوعات: أوال

جھود الجامعة اإلسالمیة البحثیة الشاملة للسنة النبویة منذ تأسیسھا إلى نھایة العام 
: الح الرحیلي، المدینة المنورةه، أیمن بن أحمد بن ص١٤٣٨-ه١٤٣٧الجامعي 

  .ه١٤٣٩-ه١٤٣٨الجامعة اإلسالمیة، 
-ه١٤٣٧/ ه١٤٣٦(الخطة االستراتیجیة الثانیة للجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 

 ).ه١٤٤١/ه١٤٤٠
الكتاب الوثائقي عن الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، صدر بمناسبة مرور مائة عام 

بع مؤسسة المدینة للصحافة والطباعة والنشر، دار العلم، على تأسیس المملكة، مطا
  . م٩٩٨-ھـ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة، جدة، الطبعة األولى 

  :مواقع اإلنترنت: ثانیا

: العمادات المساندة، برنامج بناء، بموقع الجمعیة العلمیة السعودیة اإللكتروني
)org.aqeeda.www://http   .(  

: العمادات المساندة، برنامج تكامل، بموقع الجمعیة العلمیة السعودیة اإللكتروني
)org.aqeeda.www://http   .(  

: العمادات المساندة، برنامج تنمیة، بموقع الجمعیة العلمیة السعودیة اإللكتروني
)org.aqeeda.www://http   .(  

: العمادات المساندة، برنامج رؤیة، بموقع الجمعیة العلمیة السعودیة اإللكتروني
)org.aqeeda.www://http   .(  

: ونيالعمادات المساندة، برنامج قدرات، بموقع الجمعیة العلمیة السعودیة اإللكتر
)org.aqeeda.www://http   .(  

: العمادات المساندة، نافذة عمادة البحث العلمي، بموقع الجامعة اإلسالمیة اإللكتروني
)sa.edu.iu.www.( 

، بموقع الجامعة اإلسالمیة "شأةالن"العمادات المساندة، نافذة عمادة الدراسات العلیا، 
  ).sa.edu.iu.www: (اإللكتروني

: ، بموقع الجامعة اإلسالمیة اإللكتروني"عن المنصة: "منصة النتاج العلمي، نافذة
)sa.edu.iu.www .(  
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