
        
 
  

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

   

  

������������������������������������������������ �

���������������� �

�������������������������������� �

������������������������������������������������������� �

� �

� �

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������� 

������������� �
 

 

 

 

� �

���������������������������������� �

������������������������������������������� �

������������������������������ �
Thaher@hotmail.com 

 
 



        
 
  
 

 

 
 

٤٥٤
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   بالجامعة اإلسالميةاالتجاهات البحثية لرسائل قسم الفقه بكلية الشريعة 

  دراسة استقرائية توصيفية تحليلية 
  )الفقهية الموضوعات حسب المحققة والمخطوطات العلمية الرسائل(

   ظاهر بن فخري بن عارف الظاهر

  .  السعودية– املنورة املدينة-  االسالمية جلامعةا - كلية الشريعة -  قسم الفقه
Thaher@hotmail.com :البريد االليكتروني  

  : ملخصال

 عمل اجلامعات يقوم على ثالث ركائز؛ التعليم، والبحث العلمي، وخدمة ا�تمع،

ً واألركان، خصوصا أ�ا تسعى اآلن للحصول ت اجلامعة على تطوير هذه الركائزوقد حرص
) هيئة تقومي التعليم/ املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي(من ) الرباجمي(على االعتماد 

ًوسعيا من اجلامعة . بفضل اهللا تعاىل ومنته) املؤسسي(بعد حصوهلا على االعتماد 
، خطت )٢٠٣٠(، ورؤية اململكة )آفاق(واءمة اخلطة املستقبلية للتعليم العايل ملاإلسالمية 

ًخطوات ملموسة يف تطوير ركائز اجلامعة، وانطالقا من اهلدف الرابع يف اخلطة االسرتاتيجية 
تطوير منظومة البحث : (الذي ينص على) هـ١٤٤١ - ١٤٣٧(الثانية للجامعة اإلسالمية 

ً، ورغبة يف االرتقاء مبسرية تلك ) مبا خيدم ا�تمع احمللي والعامليالعلمي، وتعزيز إنتاجيته
ّمنارة إسالمية عاملية رائدة يف  ( تكونْاملنظومة البحثية يف اجلامعة لتحقيق رؤيتها يف أن ّ

ْ، وحتقيق رسالتها يف أن)املعرفة والتنمية ُمؤسسة سعودية عاملية، تـقدِّم العلوم : ( تكونِ َُ ّ ّ َ
ّالشرعية وال ْ، وتعىن بالبحوث العلمية عربية واملعارف األخرى للطالب من دول العاملّ

ّمات املجتمعية املتميزةواخلد ُّ ُ
، نسعى لعمل دراسة استقرائية وصفية حتليلية لرسائل قسم )

الفقه بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية والذي يعد من أقدم وأهم األقسام العلمية الشرعية 

ُية ويف اجلامعة اإلسالمية على وجه اخلصوص، حيث كتب يف القسم يف اجلامعات السعود
إىل اآلن عدد كبري من الرسائل العلمية ملرحلة املاجستري والدكتوراه، يصل عددها إىل قرابة 

يتم استقراء هذه الرسائل ومعرفة التوجهات البحثية ) مل(رسالة، وإىل اآلن ) ١١٤٩(

الكلية والقسم، ومدى حتقيق هذه الرسائل للقسم ومدى حتقيقه ألهداف اجلامعة و

وقد تناولت هذه الدراسة مجيع . للتوجهات البحثية للجامعة، واخلطة االسرتاتيجية هلا
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الرسائل اجلامعية اليت سجلت يف قسم الفقه منذ نشأته حىت �اية الفصل الدراسي األول 

  .هـــ١٤٤٠للعام اجلامعي 

ــةالكلمــات  فقــه  -  فقــه العبــادات -  التحليــل املوضــوعي -  التحليــل اإلحــصائي : المفتاحي

 -  احلــــدود واجلنايـــــات فقــــه -  الشخـــــصية األحــــوال فقــــه - املعــــامالت

 . الفقهية النوازل -  خاصة الفرائض
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Research directions for thesis of the Department of 

Jurisprudence, Faculty of Sharia, Islamic 
University Descriptive analytical inductive study 

(Scientific dissertations and manuscripts achieved 
according to jurisprudence topics) 

Zahir bin Fakhri bin Aref al-Zahir 
Department of Jurisprudence - College of Sharia - 
Islamic University - Medina - Saudi Arabia. 
e-mail: Thaher@hotmail.com 
abstract:  
The work of universities is based on three pillars; 
Education, scientific research, and community service, 
and the university was keen to develop these pillars and 
pillars, especially as it is now seeking to obtain 
(programmatic) accreditation from (the National 
Center for Academic Calendar and Academic 
Accreditation / Education Evaluation Authority) after 
obtaining the (institutional) accreditation by the grace 
of God Almighty and its end . In an effort to harmonize 
the future plan for higher education (horizons) and the 
vision of the Kingdom (), the Islamic University 
has made concrete steps in developing the pillars of the 
university, and starting from the fourth goal in the 
second strategic plan of the Islamic University (-

 AH) which states: (Development of the research 
system Scientific research, and enhancing its 
productivity to serve the local and international 
community), and a desire to advance that process 
The research system at the university to achieve its 
vision to be a (a global Islamic beacon leading in 
knowledge and development), and to achieve its 
mission to be: (a global Saudi institution that provides 
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Sharia and Arabic sciences and other knowledge to 
students from the countries of the world, and is 
concerned with scientific research and outstanding 
community services), we seek To conduct an inductive 
and descriptive analytical study of the dissertations of 
the Department of Jurisprudence at the College of 
Sharia at the Islamic University, which is one of the 
oldest and most important forensic scientific 
departments in Saudi universities and in the Islamic 
University in particular, where a large number of 
scientific theses for the Master's and Doctorate levels 
have been written to date, the number of which reaches 
approximately ( ) Thesis, and to date (not) these 
messages have been extrapolated and research 
directions known The department and the extent to 
which it achieved the goals of the university, college 
and department, and the extent to which these 
messages achieve the university's research directions 
and its strategic plan. This study dealt with 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  AH. 
Keywords: statistical analysis - objective analysis - the 

jurisprudence of acts of worship - the 
jurisprudence of transactions - the 
jurisprudence of personal status - the 
jurisprudence of borders and felonies - 
especially the obligatory - the doctrines of 
jurisprudence. 
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 القسم الكلية االسم
الرتبة 

 العلمية
 المسمى

عبداهللا بن حممد بن . د

 عبدالوهاب العقيل
 الفقه الشريعة

 ستاذأ

 مساعد
  باحث مشارك

 باحث مساعد حماضر  الفقه الشريعة خالد بن سعد الغامدي

ناصر بن عبدالرمحن 

 السحيباين
 باحث مساعد حماضر الفقه الشريعة

 باحث مساعد حماضر  الفقه الشريعة حممد بن جزاء الفريدي
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  : دراسةوصف موجز لموضوع  ال

عرض واستقراء رسائل قسم الفقه باجلامعة اإلسالمية، وعمل إحصائيات، 
  .وتصنيف الرسائل حبسب املوضوعات والتخصصات والفنون، وحتليل النتائج والفروقات

  : مشكلة الدراسة

كثرة األحباث العلمية يف موضوع الدراسة وصعوبة الوصول إىل املتقدم منها خاصة، 
ستها فهرسة موضوعية تسهل اإلفادة منها، ويتحقق �ا الوصول األمر املستوجب فهر

تصنيف رسائل القسم، ومالحظة و،  والتحليالتألهدافها وغايا�ا، وعمل اإلحصائيات

  .الفروق
  : أسئلة الدراسة

  :جتيب هذه الدراسة على جمموعة من األسئلة، منها على سبيل املثال

  خطوطات؟كم عدد الرسائل إمجاال يف املوضوعات وامل
  كم عدد الرسائل حسب املذاهب الفقهية؟

  كم عدد الرسائل غري املقيدة بأحد املذاهب؟

  كم عدد الرسائل حسب التصنيف املوضوعي ألبواب الفقه؟
  كم عدد الرسائل الفقهية املتعلقة بالعلوم الشرعية األخرى؟

  كم عدد الرسائل اليت نوقشت واليت مل تناقش؟

كم عدد الرسائل اليت ، وكة؟ وكم عدد الباحثني املشاركني فيها؟كم عدد املشروعات املشرت
  طبعت؟

  ًما هي ا�االت البحثية اليت ميكن العناية �ا وتنميتها مستقبال؟

  ما هي ا�االت البحثية اليت برز القسم يف خدمتها والعناية �ا؟
  كم عدد املشروعات العلمية غري املكتملة يف قسم الفقه؟

  املتميزة واملشاريع املبتكرة يف قسم الفقه؟ما املوضوعات 

ما مدى حتقيق الرسائل املسجلة ألهداف القسم وكلية الشريعة وأهداف اجلامعة واخلطة 
  االسرتاتيجية هلا؟
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  ًماهي االجتاهات البحثية واملوضوعات اليت حباجة إىل الرتكيز عليها مستقبال؟

� �

������������� �

 بقسم الفقه  املسجلةملاجستري والدكتوراةاث يقوم على دراسة رسائل البحهذا 

هـ ٥/٦/١٤٤٠ وهو ةنشاء إىل تاريخ إعداد هذه الدراسباجلامعة اإلسالمية من حني اإل

   م١٠/٢/٢٠١٩املوافق 
��������������� �

عمل دراسة استقرائية وصفية حتليلية لرسائل قسم الفقه باجلامعة اإلسالمية مما 
  :سيؤدي إىل

  . اليت سعى القسم إىل احتضا�ا ورعايتهاإبراز اجلهود البحثية - ١

حاجة الباحثني داخل القسم وخارجه ملعرفة نتاجه مما سيعود عليه بتأدية رسالته  - ٢
  .ِّوالوصول لرؤيته على أمت وجه وأحسنه

االرتقاء مبستوى البحث العلمي، والرسائل العلمية يف قسم الفقه على وجه  - ٣

  .اخلصوص، ويف اجلامعة على وجه العموم
  .رتقاء بربامج الدراسات العليا وتطويرهااال - ٤

  .ّتوفري البيئة البحثية احملفزة للبحث واإلبداع واالبتكار - ٥

  .اإلسهام يف بناء شراكات حبثية حملية وعاملية - ٦
  .اإلسهام الفاعل يف بناء املعرفة ونشرها - ٧

 تقييم التوجهات البحثية احلالية لقسم الفقه، وتوجيهها ملا حيقق التطلعات البحثية - ٨

  ً.للجامعة، وتنمية عجلة التطوير لقسم الفه على وجه اخلصوص وللجامعة عموما
��������������������������� �

الرغبة يف إبراز ما يقدمه القسم من نتاج علمي متميز يسهل معه الوصول لتلك  - ١
  .الرسائل

  .إتاحة الفرصة للباحثني يف جمال التخصص لإلفادة النتاج العلمي - ٢

  .بقة اهتمت �ذا اجلانبعدم وجود دراسة سا - ٣
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تقدمي املقرتحات البحثية اليت من شأ�ا توجيه قسم الفقه لالهتمامات البحثية  - ٤

  . للجامعة
إجياد دراسة وافية عن رسائل القسم ختدم ا�لس العلمي بقسم الفقه والباحثني  - ٥

  .بالرتكيز على املوضوعات حمل التوصيات

القسم السابقة لبحثها يف ا�لس توصيف املشكلة املتوقعة يف اجتاهات رسائل  - ٦
  .العلمي بقسم الفقه، وإجياد احللول لتالفيها

� �

�������������������������������������������������������� �

، البحث العلمي، لذا )٢٠٣٠(من األدوار الواضحة لرؤية اململكة العربية السعودية 
السرتاتيجية احلالية ورؤية اململكة قامت اجلامعة اإلسالمية بعمل مواءمة بني خطتها ا

ً، وذلك سعيا من اجلامعة )آفاق(، مبا يتوافق مع اخلطة املستقبلية للتعليم العايل )٢٠٣٠(
ملواكبة الرؤية وحتقيق أهدافها، وهذه الدراسة تصب يف نفس االجتاه، إذ أ�ا تعىن باجلانب 

واخلطة البحثية واالسرتاتيجية البحثي للجامعة اإلسالمية، ومدى حتقيقه ألهداف اجلامعة 

، وتوجيه البحث العلمي -  إن وجدت –هلا، وتعىن ببيان جوانب القصور يف حتقيق الرؤية 

  .يف قسم الفقه مبا حيقق التطلعات البحثية للملكة العربية السعودية وفق رؤيتها املعلنة
� �

�������������� �

ملرسومة هلا والنتائج تظهر أمهية الدراسة يف عدم وجود دراسة ختدم األهداف ا

  :اآلتياملتوقعة منها، وميكن بيان أمهية الدراسة من خالل 
  .بيان التوجهات البحثية السابقة لقسم الفقه - ١

الكشف عن جوانب القصور يف حتقيق أهداف اجلامعة وأهداف كلية الشريعة  - ٢

  .وأهداف قسم الفقه
، واخلطة )٢٠٣٠(توجيه البحث العلمي يف قسم الفقه مبا حيقق رؤية اململكة  - ٣

  ).آفاق(املستقبلية للتعليم العايل 
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إبراز اجلهود البحثية لقسم الفقه يف خدمة التخصص منذ إنشائية، وذلك من  - ٤

  .خالل الرسائل اجلامعية
توضيح القيمة العلمية للرسائل العلمية يف قسم الفقه، وبيان دورها يف زرع مفهوم  - ٥

  .الوسطية يف فهم الشريعة اإلسالمية

� �

������������������ �

ال يوجد دراسة سابقة باجلامعة توفر اإلحصائيات والتصنيفات والتحليالت لرسائل 

 َّقسم الفقه، إال أن هناك بعض الدراسات سابقة لبعض األقسام األخرى يف اجلامعة ومن

  :ذلك
موضوعات الرسائل العلمية املسجلة يف قسم أصول الفقه بكلية الشريعة يف اجلامعة  - ١

ً عرضا وحتليال، - هـ١٤٣٩- ١٤٣٨ذ إنشائه إىل �اية العام اجلامعياإلسالمية من ً
  .للدكتور عبد السالم بن حممد بن عبد العزيز الدويش

، جماال�ا، ومناهجها-  والدكتوراه الرسائل العلمية يف أصول الفقه ملرحليت املاجستري - ٢

ة اإلسالمية، دراسة حتليلية تطبيقية على الرسائل املسجلة بقسم أصول الفقه باجلامع

  .للدكتور يوسف بن هالل بن هليل السحيمي
جهود اجلامعة اإلسالمية البحثية الشاملة للسنة النبوية منذ تأسيسها إىل �اية العام  - ٣

ّمع تصور مقرتح لتطوير مسارات الرسائل العلمية يف  هـ،١٤٣٧/١٤٣٨اجلامعي 
  .يكلية احلديث الشريف، للدكتور أمين بن أمحد بن صاحل الرحيل

موضوعات الرسائل العلمية املسجلة يف قسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن  - ٤

 - ١٤٣١الكرمي والدراسات اإلسالمية منذ إنشائه إىل �اية العام اجلامعي 

ًهـ، عرضا وحتليال، لأل١٤٣٢   .دكتور أمني بن عايش املزيينستاذ الً
 



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

������������� �

 أهداف الدراسة وأمهيتها وأسباب االختيار بيان:  وفيهامقدمةحتتوي الدراسة على 

 َّ مث، ومنثالثة فصولعلى ، مث تنتظم مباحثها ومطالبها ملوضوعها، واخلطة ومنه البحث

  .النتائج والتوصياتتتبعها 
  :مبحثانعرض الرسائل العلمية يف قسم الفقه إمجاال، وفيه : الفصل األول

  .ً عرض املوضوعات إمجاال:المبحث األول

  ً. عرض املخطوطات إمجاال: الثانيالمبحث
  ،  الفقهيةاملوضوعاتالرسائل العلمية واملخطوطات احملققة حسب  :الفصل الثاني

  :مطلبان، وفيه املتعلقة بفقه العبادات الرسائل :المبحث األول : مباحثثمانيةوفيه 

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب

  :مطلبانوفيه ، املتعلقة بفقه املعامالت الرسائل :ثاني الالمبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب

  :مطلبانوفيه ، الشخصية األحوال بفقه املتعلقة الرسائل : الثالثالمبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب

  :مطلبانوفيه ، احلدود واجلنايات بفقه املتعلقة الرسائل :الرابع المبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب

  ، الشرعية والسياسة والشهادات القضاء بأبواب املتعلقة الرسائل : الخامسالمبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول    :مطلبانوفيه 
  .التحليل املوضوعي :ني الثاالمطلب

  :مطلبانوفيه ، خاصة بالفرائض املتعلقة الرسائل : السادسالمبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

  :مطلبانوفيه ، خاصة احلج مبناسك املتعلقة الرسائل :السابع المبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب

  :مطلبانوفيه ، الفقهية بالنوازل املختصة الرسائل :الثامن المبحث

  .التحليل اإلحصائي :المطلب األول
  .التحليل املوضوعي : الثانيالمطلب

 الفقه قسم يف العلمية للرسائل واملوضوعي اإلحصائي )العام( التحليل :الفصل الثالث

  .الفقهية املوضوعات حسب
  . للرسائلاللكترونية االمالحق

  .النتائج والتوصيات

������������ 

منهج االستقراء مث الوصف والتحليل للرسائل العلمية املسجلة يف االعتماد على  - ١

  .قسم الفقه
  .االقتصار على رسائل املاجستري والدكتوراه يف قسم الفقه املسجلة واملناقشة - ٢

  .صةحصر الرسائل العلمية عن طريق قواعد البيانات املخت - ٣

  .تصنيف موضوعات الرسائل كما هو مبني يف خطة البحث - ٤
  :اآلتي النحو على المالحق يف الرسائل عرض طريقة - ٥

 مث املشرف، اسم مث الدراسة، مرحلة مث اجلنسية، مث الباحث، اسم مث الرسالة، عنوان

 ًمتخرجا، يكن مل ْإن الطالب كحال املالحظات مث املناقشة، أو التسجيل تاريخ
  .اكتمل يكن مل إن املشروع وحال طبعت كانت ْإن سالةالر وحال

  : اآلتي النحو على البحث يف الرسائل عرض طريقة - ٦

 املشروعات يف (املشاركني عدد مث الفقهي، املذهب مث املرحلة، مث الرسالة، عنوان
  ).املشرتكة

ه من جداول كما هو مبني يف التحليل اإلحصائي مث املوضوعي لكل مايتم عرض - ٧

  .اخلطة
  .االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط - ٨



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 

�������������������������������������������������� �

������������������������������
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 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

ت (مــــــــي رمحـــــــــه اهللا اجتاهــــــــات اإلمــــــــام مرعـــــــــي الكر ١
 ً مجعا ودراسة-" غاية املنتهى"يف كتابه ) هـ١٠٣٣

 ١١ احلنبلي الدكتوراه

اجتماع احلقني يف العـني الواحـدة الخـتالف سـببهما  ٢
ً مجعا ودراسة-يف الفروع الفقهية  ً 

 ١ عام املاجستري

 ١ عام الدكتوراه اختالف الدارين وأثره يف أحكام الشريعة اإلسالمية ٣

٤ 
 الفقهاء يف فهـم النـصوص واملعـاين الـشرعية اختالف

وأثره يف الفروع من خالل كتاب بداية ا�تهد و�ايـة 
 -مجعا ودراسة-املقتصد البن رشد 

 ٥ املالكي الدكتوراه

اختيــارات ابــن القاســم الفقهيــة ممــا مسعــه مــن اإلمــام  ٥
 مجعا ودراسة-مالك رمحه اهللا 

 ٣ املالكي املاجستري

ّ اجلد الفقهية اختيارات ابن رشد ٦ ً مجعا ودراسة-ّ  ٦ املالكي الدكتوراه  ً

) هــ٨٤٠ــ٧٧٥(اختيارات اإلمـام ابـن الـوزير الفقهيـة  ٧
 )مجعا ودراسة(

 ١ عام الدكتوراه

ً مجعـــا -اختيـــارات اإلمـــام ابـــن دقيـــق العيـــد الفقهيـــة  ٨
 ودراسة

 ١ الشافعي الدكتوراه

 ٢ ياحلنبل الدكتوراه اختيارات اإلمام اللخمي الفقهية ٩

 -اختيـــارات اإلمـــام أيب الفـــرج ابـــن اجلـــوزي الفقهيـــة  ١٠
 مجعا ودراسة

 ٢ احلنبلي الدكتوراه

                                                           

حث بـسرد الرسـائل إمجـاال، وسـيأيت تفـصيل حـدود كـل رسـالة اكتفي الفريق البحثي يف هذا املب )١(

  .يف املالحق االلكرتونية للرسائل



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

١١ 
اختيـــــــارات اإلمـــــــام أيب الفـــــــرج الـــــــشريازي املقدســــــــي 

 مجعـــــا - الفقهيـــــة -هــــــ رمحـــــه اهللا ٤٨٦احلنبلـــــي ت 
 ودراسة

 ١ احلنبلي الدكتوراه

 ١ الشافعي اهالدكتور ً مجعا ودراسة-اختيارات احلافظ ابن حجر الفقهية  ١٢

اختيارات الشيخ عبدالرمحن بن حيي معلمـي الفقهيـة  ١٣
 هـ مجعا ودراسة١٣٨٦ت

 ١ عام الدكتوراه

اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية من  ١٤
 ًخالل أضواء البيان مجعا ودراسة

 ٢ املالكي املاجستري

 يف - رمحـه اهللا -اختيارات الشيخ حممد رشيد رضـا  ١٥
 ً مجعا ودراسة-قهية املعاصرة املسائل الف

 ١ عام الدكتوراه

١٦ 
اختيـــــارات وخترجيـــــات وتفريعـــــات وأقـــــوال اإلمـــــام أيب 
علــي بــن خــريان الفقهيــة احلــسن بــن صــاحل البغــدادي 

  مجعا ودراسة-هـ رمحه اهللا ٣٢٠الشافعي ت 

 ١ الشافعي املاجستري

١٧ 
اســتدراكات اإلمــامني ابــن تيميــة وابــن القــيم الفقهيــة 

 مجعــــا - رمحهــــم اهللا تعــــاىل- ابــــن حــــزم علــــى اإلمــــام
 ودراسة

 ١ احلنبلي املاجستري

َّاســــتدراكات الــــشراح الفقهيــــة علــــى العالمــــة الــــشيخ  ١٨ ُّ
 ً مجعا ودراسة–خليل يف خمتصره 

 ٩ املالكي املاجستري

اســتدراكات فقهـــاء الــشافعية علـــى اإلمــامني الرافعـــي  ١٩
 ً مجعا ودراسة-والنووي يف املعتمد من املذهب 

 ٩ الشافعي توراهالدك

االختيـــارات الفقهيـــة البـــن حامـــد احلـــسن بـــن حامـــد  ٢٠
  دراسة وحتقيق-)هـ٤٠٣: ت(البغدادي 

 ١ احلنبلي املاجستري

٢١ 

االختيــارات الفقهيــة البــن عبــدوس أيب احلــسن علــي 
بــن عمــر بــن عمــر بــن أمحــد بــن عمــار ابــن عبــدوس 

هـ اليت خالف فيهـا املـشهور ٥٥٩احلراين احلنبلي ت 
 مجعا ودراسة-ب من املذه

 ٣ احلنبلي املاجستري

ــــة أليب املعــــايل أســــعد بــــن املنجــــا  ٢٢ االختيــــارات الفقهي
ـــــيت خـــــالف فيهـــــا املـــــشهور مـــــن  ـــــي ال ـــــوخي احلنبل التن

 ٤ احلنبلي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 مجعا ودراسة-املذهب 

 رمحـــه –االختيـــارات الفقهيـــة لإلمـــام ابـــن املاجـــشون  ٢٣
 ًةً مجعا و دراس–يف العبادات ) هـ٢١٢:ت(–اهللا 

 ١ املالكي املاجستري

– رمحــه اهللا –االختيــارات الفقهيــة لإلمــام ابــن كثــري  ٢٤
ً مجعا و دراسة–) هـ٧٧٤:املتوىف( ً 

 ١ الشافعي الدكتوراه

االختيـــارات الفقهيـــة لإلمـــام أيب العبـــاس القـــرطيب يف  ٢٥
 ً مجعا ودراسة-غري العبادات 

 ٢ املالكي املاجستري

٢٦ 
إســحاق إبــراهيم بــن االختيــارات الفقهيــة لإلمــام أيب 

ً مجعــــــــا -) هـــــــــ٤٤٣ت(حــــــــسن التونــــــــسي املــــــــالكي 
 ودراسة

 ٣ املالكي املاجستري

االختيــــــارات الفقهيــــــة لإلمــــــام أيب بكــــــر حممــــــد بــــــن  ٢٧
 احلسني بن عبد اهللا اآلجري ـ مجعا ودراسة

 ١ الشافعي الدكتوراه

االختيارات الفقهية لإلمام حممد بن داود الصيدالين  ٢٨
 -ةمجعا ودراس-) هـ٤٢٧ت(

 ٢ الشافعي الدكتوراه

–االختيــارات الفقهيــة للــشيخ عبيــد اهللا املبــاركفوري  ٢٩
ً مجعا ودراسة– )هـ١٤١٤-١٣٢٧ (-رمحه اهللا ً 

 ٥ عام املاجستري

َّاالستثناءات الفقهية عند الشافعية  ٣٠  ٣ الشافعي الدكتوراه ً مجعا ودراسة-َّ

٣١ 
َّاالســتثناءات الفقهيــة يف العبــادات عنــد املالكيــة مــ ن َّ

ــــــصيام  ــــــاب ال ً مجعــــــا –بدايــــــة الطهــــــارة إىل �ايــــــة كت
 ودراسة

 ١ املالكي الدكتوراه

 ١٣ احلنبلي الدكتوراه ً مجعا ودراسة-االستثناءات الفقهية عند احلنابلة  ٣٢

االســــتنباط باالشــــتقاق الــــصريف وأثــــره يف االســــتدالل  ٣٣
 ً مجعا ودراسة–َّللمسائل الفقهية 

 ١ عام الدكتوراه

مــــا دون الــــنفس وجــــزاؤه يف الــــشريعة االعتــــداء علــــى  ٣٤
 اإلسالمية

 ١ عام الدكتوراه

ــــشافعي  ٣٥ ــــيت حكاهــــا اإلمــــام ال ــــة ال اإلمجاعــــات الفقهي
 -مجعا ودراسة-) هـ٢٠٤ت(

 ١ الشافعي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه اإلدارة الدستورية يف عهد النبوة ٣٦



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

اإلقــــرار بالنــــسب ومــــا يرتتــــب عليــــه مــــن أحكــــام يف  ٣٧
 ةالشريعة اإلسالمي

 ١ عام املاجستري

اإلمــــام الــــشافعي واملــــسائل الــــيت اعتمــــدت مــــن قولــــه  ٣٨
 القدمي

 ١ الشافعي املاجستري

وفقهــــــــه يف ) هـــــــــ٤١٧ت(اإلمــــــــام القفــــــــال املــــــــروزي  ٣٩
 العبادات واملعامالت

 ١ الشافعي الدكتوراه

اإلمـــام طــــاووس بــــن كيــــسان اليمــــاين، وآراؤه يف فقــــه  ٤٠
ًمجعا وحتقيقا ودر-العبادات والبيوع   اسةً

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه اإلمام قتادة بن دعامة السدوسي وفقهه ٤١

 ١ عام املاجستري األجري اخلاص حقوقه وواجباته ٤٢

ِّاألحكـــــــام الـــــــيت خيتلـــــــف فيهـــــــا الرجـــــــال والنـــــــساء يف  ٤٣ ّ ِ

 العبادات
 ١ عام الدكتوراه

األحكـــــــام الـــــــيت خيتلـــــــف فيهـــــــا الرجـــــــال والنـــــــساء يف  ٤٤
 ".العباداتالطهارة و"العبادات 

 ١ عام الدكتوراه

األحكــام الفقهيــة الــيت اتفــق عليهــا اخللفــاء الراشــدون  ٤٥
  مجعا ودراسة-رضي اهللا عنهم 

 ١ عام الدكتوراه

األحكام الفقهية اليت قيل فيها بالنسخ وأثر دلك يف  ٤٦
 ً مجعا ودراسة-اختالف الفقهاء 

 ١ عام الدكتوراه

 –مــام أو نائبــه األحكـام الفقهيــة العائـدة إىل إذن اإل ٤٧
 ًمجعا ودراسة

 ١ عام املاجستري

ّاألحكام الفقهية املرتتبة على تغري علـم املكلـف بعـد  ٤٨
 ً مجعا ودراسة-الفعل 

 ١ عام الدكتوراه

األحكـــــام الفقهيـــــة املتعلقـــــة بـــــالبنوك الطبيـــــة البـــــشرية  ٤٩
 واآلثار املرتتبة عليها

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه ات مجعا ودراسةاألحكام الفقهية املتعلقة باملطار ٥٠

 ١ عام الدكتوراه األحكام الفقهية املتعلقة بتعليم الصغار ٥١

 ١ عام الدكتوراه -األحكـــام الفقهيـــة املتعلقـــة بظـــاهر وجـــه اإلنــــسان  ٥٢



        
 
  

 

 
  

 

٤٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 مجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه األحكام الفقهية املتعلقة بنوازل التجارة باملنافع ٥٣

 ١ عام الدكتوراه الفريوسات املرضيةاألحكام الفقهية للمصاب ب ٥٤

 ١ عام املاجستري األحكام املرتتبة على الفسق يف الفقه اإلسالمي ٥٥

األحكـــــام املرتتبـــــة علـــــى إســـــالم الكـــــافر األصـــــلي يف  ٥٦
 الشريعة اإلسالمية

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة-األحكام املتعلقة بالقراءة يف الصالة  ٥٧

٥٨ 
القبليــة يف اجلنايــات والــديات والقــضاء مــن األعــراف 

دراسة ميدانية ملناطق شرق -منظور الفقه اإلسالمي 
 اليمن

 ١ عام الدكتوراه

األعــراف و العوائــد االجتماعيــة األســرية يف مجهوريــة  ٥٩
  دراسة فقهية تأصيلية-مايل 

 ١ عام الدكتوراه

- األقــوال الــيت حكــم عليهــا بالــشذوذ عنــد املالكيــة  ٦٠
 -راسةمجعا ود

 ٦ املالكي املاجستري

٦١ 
األقــــوال الفقهيـــــة الــــيت حكـــــم عليهــــا ابـــــن عبــــد الـــــرب 

ــــــــه  ــــــــشذوذ مــــــــن خــــــــالل كتابي " و" االســــــــتذكار" بال
  مجعا ودراسة-" التمهيد

 ١ املالكي املاجستري

األقــــوال الفقهيــــة اخلالفيــــة بــــني الــــصحابة رضــــي اهللا  ٦٢
 )مجعا ودراسة(عنهم دراسة مقارنة 

 ٦ عام الدكتوراه

وال الفقهيــــة املبنيــــة علــــى األحاديــــث الــــيت اتفــــق األقــــ ٦٣
 -مجعا ودراسة-عامة أهل العلم على ضعفها 

 ١ عام الدكتوراه

اآلراء الفقهيـة أليب علــي احلــسني بــن شــعيب املــروزي  ٦٤
 ًمجعا ودراسة) هـ٤٣٠ت(السنجي 

 ٢ الشافعي الدكتوراه

اآلراء الفقهيــة لإلمــام القاضــي أيب القاســم الــصيمري  ٦٥
 ــ مجعا ودراسة) هـ ٣٨٦ ت(الشافعي 

 ٢ الشافعي املاجستري

اآلراء الفقهيــــــة لإلمــــــام أيب بكــــــر حممــــــد بــــــن الوليــــــد  ٦٦
 هـ مجعا ودراسة٥٢٠-هـ٤٥٠الطرطوشي املالكي 

 ١ املالكي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

اآلراء الفقهيــــة لإلمــــام حممــــد بــــن أمحــــد ابــــن عثمــــان  ٦٧
 ً مجعا ودراسة-الذهيب 

 ١ الشافعي الدكتوراه

ـــه، وتطبيقاتـــه التـــبعض يف األ ٦٨ حكـــام الـــشرعية، حقيقت
 -مجعا ودراسة-الفقهية 

 ١ عام الدكتوراه

 ٢ عام الدكتوراه -مجعا ودراسة-التحديدات الفقهية  ٦٩

التحـــويالت املـــصرفية للنقـــود والـــشيكات وأحكامهـــا  ٧٠
 الشرعية ـ مجعا ودراسة ـ

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام املاجستري التخفيف عن املريض واملسافر يف العبادات ٧١

امليـــــــسور ال يـــــــسقط (التطبيقـــــــات الفقهيـــــــة لقاعـــــــدة  ٧٢
 ً مجعا ودراسة-) باملعسور

 ١ عام الدكتوراه

يغتفــــر يف البقــــاء مــــاال (التطبيقــــات الفقهيــــة لقاعــــدة  ٧٣
 مجعا ودراسة) يغتفر يف االبتداء

 ١ عام املاجستري

 -التقسيمات الفقهية عند شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  ٧٤
 مجعا ودراسة

 ١ احلنبلي املاجستري

 ١ عام املاجستري احلجر على الصغري والسفيه يف الشريعة اإلسالمية ٧٥

 ١ عام الدكتوراه احلقوق املتعلقة بالرتكة ٧٦

 ١ عام الدكتوراه احلكم بن عتيبة الكندي وفقهه ٧٧

 ١ عام الدكتوراه الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة ٧٨

 ١ عام ملاجستريا الربا وأضراره يف ا�تمع اإلنساين ٧٩

 ٢ عام املاجستري ً مجعا ودراسة-الرخص يف الزكاة والصوم واحلج  ٨٠

 ١ عام املاجستري  دراسة مقارنة-الزيادة وأثرها يف العبادات  ٨١

الــسلطة التنفيذيــة ودورهــا يف تنفيــذ األحكــام ومحايــة  ٨٢
 احلقوق

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام وراهالدكت  دارسة نقدية-الشذوذ يف اآلراء الفقهية  ٨٣

الـــــــشروط املختلـــــــف فيهـــــــا بـــــــني الفقهـــــــاء يف كتـــــــاب  ٨٤
 العبادات مجعا ودراسة

 ١ عام املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ١ عام املاجستري الشروط يف النكاح يف الشريعة اإلسالمية ٨٥

 ٥ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة-الضوابط الفقهية املختلف فيها  ٨٦

 ١ امع الدكتوراه العقوبات التبعية يف الفقه اإلسالمي ٨٧

التفريـــق بـــني "الفـــروع الفقهيـــة املندرجـــة حتـــت قاعـــدة  ٨٨
 ً مجعا ودراسة-" الفرض والنفل ال يصح إال بدليل

 ١ عام املاجستري

٨٩ 
ًالفروع الفقهية اليت ذكرها ابن قدامة يف املغين خترجيـا 

ً مجعــــا –) مــــن أول كتــــاب اجلــــراح إىل �ايــــة املغــــين(
 ودراسة

 ٤ احلنبلي املاجستري

املظنــة تنــزل : (فقهيــة املندرجــة حتــت قاعــدةالفــروع ال ٩٠
 ً مجعا ودراسة-) منزلة املئنة

 ١ عام الدكتوراه

ـــــة املندرجـــــة حتـــــت قاعـــــدة ٩١ ـــــيح : الفـــــروع الفقهي مـــــا أب
  مجعا ودراسة-للضرورة يقدر بقدرها 

 ١ عام الدكتوراه

 مجعـا -الفروق الفقهية اليت نص عليها اإلمـام أمحـد  ٩٢
 ودراسة

 ٤ احلنبلي الدكتوراه

 ٢٥ عام الدكتوراه ًمجعا ودراسة- الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية ٩٣

الفــــــروق الفقهيــــــة بــــــني املــــــسائل الفرعيــــــة يف املدونــــــة  ٩٤
 ً مجعا ودراسة-الكربى، 

 ٨ املالكي الدكتوراه

الفـــروق الفقهيـــة بـــني املـــسائل الفرعيـــة يف كتـــاب األم  ٩٥
 ً مجعا ودراسة-لإلمام الشافعي، 

 ٢ يالشافع الدكتوراه

 ٥ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة–نوازل الالفروق الفقهية بني  ٩٦

ً مجعــا -الفـروق الفقهيــة عنـد اإلمــام ابـن قــيم اجلوزيـة  ٩٧
 ودراسة

 ١ احلنبلي الدكتوراه

٩٨ 
الفـــــــــروق الفقهيـــــــــة يف املعـــــــــامالت املاليـــــــــة املعاصـــــــــرة 

 عقــــــــود -عقــــــــود املخــــــــاطرة-املعــــــــامالت املــــــــصرفية(
 ًمجعا ودراسة)  اإلجارة-اإلذعان واملناقصة

 ١ عام الدكتوراه

والفـروع املندرجــة ) الغالــب كـاحملقق(القاعـدة الفقهيـة  ٩٩
  مجعا ودراسة مقارنة-حتتها 

 ١ عام الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ١ عام املاجستري القدح يف البينة يف القضاء ١٠٠

 ١ عام املاجستري القصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالمية ١٠١

 املـــــسجد احلـــــرام القـــــضايا املعاصـــــرة واملـــــستجدات يف ١٠٢
 . دراسة فقهية مقارنة-وساحاته ا�اورة 

 ١ عام املاجستري

القواعـــد اخلمـــس الكـــربى ومـــا يتعلـــق �ـــا يف جممــــوع  ١٠٣
  مجعا ودراسة-فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

 ١ عام املاجستري ً مجعا ودراسة-ّالقواعد الفقهية املتعلقة مبحل العقد  ١٠٤

 ١ عام املاجستري عد الفقهية املتعلقة بالضرورات مجعا ودراسةالقوا ١٠٥

 ١ عام املاجستري القواعد الفقهية املتعلقة بالعاقدين مجعا ودراسة ١٠٦

 ١ احلنبلي الدكتوراه القواعد الفقهية عند احلنابلة ١٠٧

 -القواعــــــد الفقهيــــــة يف احلــــــدود والقــــــصاص وأثرهــــــا  ١٠٨
 دراسة ومقارنة

 ١ عام املاجستري

 ١ عام الدكتوراه  دراسة مقارنة-عد الفقهية يف عقود املعامالت القوا ١٠٩

القواعـــــــد القـــــــضائية املتعلقـــــــة بـــــــاإلقرار والـــــــشهادات  ١١٠
 ًواألميان ـ مجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

١١١ 

القواعـد القـضائية املتعلقـة بـالطرق احلكميـة القــضائية 
فيما خيـتص بـالقرائن واحليـازة والكتابـة وعـام القاضـي 

ـــــــاحلكم ويف اجلمـــــــ ع والرتجـــــــيح بينهـــــــا ومـــــــا يتعلـــــــق ب
القـــــضائي ويف اجلمـــــع والرتجـــــيح بينهمـــــا ومـــــا يتعلـــــق 

 باحلكم القضائي واركانه مجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

القواعد والضوابط احلاكمة لعقود الشركات يف الفقـه  ١١٢
  مجعا ودراسة-اإلسالمي 

 ١ عام الدكتوراه

١١٣ 
 الـــــصحابة القواعـــــد والـــــضوابط الفقهيـــــة املـــــأثورة عـــــن

والتـــابعني مـــن خـــالل مـــصنفي عبـــد الـــرزاق وابـــن أيب 
 ً مجعا ودراسة-شيبة 

 ١ عام املاجستري

القواعــد والــضوابط الفقهيــة املتعلقــة باحلاجــة الــشرعية  ١١٤
 . دراسة تأصيلية تطبيقية-

 ١ عام الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

١١٥ 
القواعــــد والــــضوابط الفقهيــــة املــــستخرجة مــــن كتــــاب 

ً مجعــــا -هـــــ ٥٢٠املقــــدمات املمهــــدات البــــن رشــــد 
 ودراسة

 ١ املالكي الدكتوراه

ِاملعلــم : (القواعــد والــضوابط الفقهيــة املــستخرجة مــن ١١٦
ُْ

 ًمجعا ودراسة. للمازري) بفوائد مسلم
 ١ املالكي املاجستري

١١٧ 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن الفرس األندلسي 
رمحـــه اهللا مـــن خـــالل كتابـــه أحكـــام القـــرآن ـ مجعـــا 

 ودراسة

 ١ املالكي املاجستري

١١٨ 
القواعــد والــضوابط الفقهيــة عنــد الــشيخ ابــن عثيمــني 
من خالل كتاب الشرح املمتـع مـن بدايـة الوقـف إىل 

 آخر الكتاب ـ مجعا ودراسة

 ١ احلنبلي املاجستري

ــــــة املــــــؤثرة يف  ١١٩ ــــــة يف اجلهال ــــــضوابط الفقهي القواعــــــد وال
 ً مجعا ودراسة-العقود وآثارها 

 ١ عام الدكتوراه

ــــــضمان املــــــايل القواعــــــد وا ١٢٠  -لــــــضوابط الفقهيــــــة يف ال
 دراسة مقارنة

 ١ عام الدكتوراه

 -القواعـــــد والــــــضوابط الفقهيــــــة يف أحكــــــام امللكيــــــة  ١٢١
 دراسة مقارنة

 ١ عام الدكتوراه

 –القواعــــــد والــــــضوابط الفقهيــــــة يف بيــــــوع املــــــستقبل  ١٢٢
 دراسة فقهية مقارنة

 ١ عام الدكتوراه

اب املنتقــى القواعـد والـضوابط الفقهيـة مـن خـالل كتـ ١٢٣
 ً مجعا ودراسة-شرح موطأ اإلمام مالك للباجي 

 ١ املالكي الدكتوراه

١٢٤ 
القواعــد والــضوابط الفقهيــة مـــن خــالل كتــاب بدايـــة 

) هـــ٥٩٥(ا�تهــد و�ايــة املقتــصد البــن رشــد احلفيــد 
 ً مجعا ودراسة-

 ١ املالكي الدكتوراه

 ١ عام املاجستري الكفارات يف الفقه اإلسالمي ١٢٥

 ١ عام املاجستري  يف الفقه اإلسالميالكفالة ١٢٦

ّالكليـــات الفقهيـــة عنـــد شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة  ١٢٧ ّ ّ- 
 ًمجعا ودراسة

 ١ احلنبلي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 -الكليـــات الفقهيـــة الـــيت نــــص عليهـــا اإلمـــام أمحــــد  ١٢٨
 مجعا ودراسة

 ٢ احلنبلي الدكتوراه

املريض مرض املوت وأحكام تربعاته وإقراره يف الفقه  ١٢٩
 اإلسالمي

 ١ عام ملاجستريا

املـــسائل الـــيت اختلـــف فيهـــا قـــول اإلمـــام الـــشافعي يف  ١٣٠
  مجعا ودراسة-مذهبه اجلديد 

 ١ الشافعي الدكتوراه

ــــرتدد يف  ١٣١ ــــل ال ــــق فيهــــا العالمــــة خلي ــــيت أطل املــــسائل ال
 ً مجعا ودراسة-خمتصره 

 ١ املالكي املاجستري

١٣٢ 
املسائل اليت أطلق فيها خليل القول يف خمتصره لعدم 

ً مجعــا -عــه علــى أرجحيتهــا عنــد أهــل املــذهب ّاطال
 ودراسة

 ١ املالكي الدكتوراه

 -املـــسائل الـــيت حكـــي فيهـــا اإلمجـــاع بعـــد خـــالف،  ١٣٣
 ًمجعا ودراسة

 ٤ عام الدكتوراه

١٣٤ 
ًاملسائل اليت خالف فيها أحد األئمة األربعة صحابيا 

 -ال يعرف له خمالف من الصحابة رضـي اهللا عـنهم 
ًمجعا ودراسة ً 

 ٣ عام رياملاجست

١٣٥ 
املـــسائل الـــيت خـــالف فيهـــا خليـــل يف خمتـــصره مـــا يف 
موطأ اإلمام مالـك مـن أول كتـاب الطهـارة إىل آخـر 

  مجعا ودراسة-كتاب النكاح 

 ١ املالكي املاجستري

املـسائل الـيت رواهـا ابـن القاسـم عـن مالـك يف العتبيـة  ١٣٦
 خمالفة ملارواه عنه يف املدونة محعا ودراسة

 ١ املالكي الدكتوراه

املسائل اليت مل حيفظها ابن القاسم عن اإلمام مالك  ١٣٧
 يف املدونة الكربى وأفىت فيها

 ١ املالكي الدكتوراه

ِّاملسائل الفقهية اليت قيل فيها مبخالفة املالكية للنَّص  ١٣٨ َّ
 ً مجعا ودراسة–يف غري العبادات 

 ١ املالكي الدكتوراه

ــــيت مل خيتلــــف فيهــــا قــــول ا ١٣٩ إلمــــام املــــسائل الفقهيــــة ال
 ً مجعا ودراسة-مالك رمحه اهللا 

 ٣ املالكي الدكتوراه

ّاملسائل الفقهية اليت نص فيها الفقهاء علـى التعظـيم  ١٤٠  ١ عام الدكتوراهّ



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ً مجعا ودراسة-

املـــسائل الفقهيـــة املبنيـــة علـــى النـــصوص املختلـــف يف  ١٤١
 ًمجعا ودراسة-بقائها على العموم 

 ٢ عام الدكتوراه

يت اختلــــف حكمهــــا بـــــاختالف املــــسائل الفقهيــــة الـــــ ١٤٢
ً مجعا ودراسة–اجلنس ً 

 ١ عام الدكتوراه

١٤٣ 
املسائل الفقهية الـيت اختلـف فيهـا قـول اإلمـام مالـك 

 - عمــا رواه يف موطئــه واجلــواب عنهــا - رمحـه اهللا -
 مجعا ودراسة

 ١ املالكي املاجستري

املــــسائل الفقهيــــة الــــيت اســــتدركها الــــصحابة بعــــضهم  ١٤٤
  مجعا ودراسة-على بعض 

 ١ عام الدكتوراه

املـــــــسائل الفقهيـــــــة الـــــــيت أثـــــــر فيهـــــــا التعـــــــارض بـــــــني  ١٤٥
  مجعا ودراسة-األحاديث واألصول العامة 

 ١ عام الدكتوراه

املـــسائل الفقهيـــة الـــيت أومـــأ إليهـــا اإلمـــام أمحـــد رمحـــه  ١٤٦
 ً مجعا ودراسة-اهللا

 ١ احلنبلي الدكتوراه

 -املسائل الفقهية اليت ثبت فيها توقف اإلمام أمحد  ١٤٧
 ً مجعا ودراسة- عن الفتوى -رمحه اهللا 

 ١ احلنبلي املاجستري

املــــــسائل الفقهيــــــة الــــــيت خــــــالف فيهــــــا ابــــــن أيب زيــــــد  ١٤٨
 القريواين مشهور مذهب اإلمام مالك ـ مجعا ودراسة

 ١ املالكي الدكتوراه

١٤٩ 
املـسائل الفقهيـة الــيت خـالف فيهـا اإلمــام ابـن حبيــب 

مـــــــشهور مـــــــذهب ) هــــــــ٢٣٧ت(املـــــــالكي رمحـــــــه اهللا 
   مجعا ودراسة-رمحه اهللا-اإلمام مالك 

 ٢ املالكي املاجستري

١٥٠ 
املــسائل الفقهيــة الــيت خــالف فيهــا العالمــة عبــداحلي 

ً مجعـــــا -املـــــذهب احلنفـــــي) هــــــ١٣٠٤ت (اللكنـــــوي 
 ودراسة

 ١ احلنفي الدكتوراه

١٥١ 
املـــــسائل الفقهيـــــة الـــــيت رواهـــــا بـــــشر بـــــن الوليـــــد عـــــن 

ســــة  درا-اإلمــــامني أيب يوســــف وحممــــد بــــن احلــــسن 
 مقارنة

 ٦ احلنفي املاجستري

 ١ عام املاجسترياملسائل الفقهية اليت ظاهرها التعارض يف نظر ا�تهد  ١٥٢



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

بــني قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وفعلــه ـ مجعــا 
 ودراسة

) جـرى عليهـا العمـل(املسائل الفقهيـة الـيت قيـل فيهـا  ١٥٣
 مجعا ودراسة-

 ٢ عام الدكتوراه

 -األمـر فيهـا واسـع :  فيهـا املسائل الفقهية اليت قيل ١٥٤
 ًمجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

ًمجعــا -املــسائل الفقهيــة الــيت قيــل فيهــا باالختــصاص  ١٥٥
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

ــــل فيهــــا بالكراهــــة  ١٥٦ ــــيت قي ــــة ال ً مجعــــا -املــــسائل الفقهي
 ودراسة

 ١١ عام املاجستري

املسائل الفقهية اليت مل خيتلف فيها قول اإلمام أمحد  ١٥٧
 عا ودراسة مج-

 ١ احلنبلي املاجستري

ــــيت مل خيتلــــف فيهــــا قــــول اإلمــــام  ١٥٨ املــــسائل الفقهيــــة ال
 ً مجعا ودراسة-مالك رمحه اهللا 

 ٢١ املالكي الدكتوراه

املــــسائل الفقهيــــة املبنيــــة علــــى اخــــتالف العلمـــــاء يف  ١٥٩
 ً مجعا ودراسة–تأويل أحاديث األحكام 

 ١ عام املاجستري

ــــة املبنيــــة  ١٦٠ ــــسكويت يف املــــسائل الفقهي ــــى اإلمجــــاع ال عل
 عصر الصحابة رضي اهللا عنهم مجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 مجعـا -املـسائل الفقهيـة املبنيـة علـى األمـن مـن الفتنـة ١٦١
 ودراسة

 ١ عام املاجستري

املـــسائل الفقهيـــة املبنيـــة علـــى حتكـــيم العـــرف والعـــادة  ١٦٢
  مجعا ودراسة-عند املالكية 

 ١ املالكي الدكتوراه

١٦٣ 
ـــة املرتتبـــة علـــى األحاديـــث الـــيت نـــص املـــسا ئل الفقهي

ً مجعا - العلماء على التعارض بينها بالنفي واإلثبات 
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام املاجستري -مجعا ودراسة-املسائل الفقهية املتعلقة بالبيوت  ١٦٤

 مجعـــــا -املـــــسائل الفقهيـــــة املختـــــصة بـــــاملرأة الكتابيـــــة ١٦٥
 ودراسة

 ١ عام املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

سائل الفقهية املختلف فيها باعتبار تصرفات النيب امل ١٦٦
 ً مجعا ودراسة–صلى اهللا عليه وسلم 

 ١ عام املاجستري

املـسائل الفقهيـة املختلـف فيهـا بنـاء علـى اإلخـتالف  ١٦٧
  مجعا ودراسة-ّيف تفسري االيات يف العبادات

 ١ عام الدكتوراه

َّاملــسائل الفقهيــة املخرجــة عنــد ابــن القــاص الــشافعي  ١٦٨
 ً مجعا ودراسة-) هـ٣٣٥ت(

 ١ الشافعي الدكتوراه

اجلمـــع بـــني (املـــسائل الفقهيـــة املندرجـــة حتـــت قاعـــدة  ١٦٩
 ً مجعا ودراسة–) احلقيقة وا�از

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة-املسائل الفقهية بني التعليل والتعبد  ١٧٠

ة املــسائل الفقهيـــة عنـــد اإلمــام مالـــك يف املوطـــأ بروايـــ ١٧١
  دراسة مقارنة-حيىي الليثي 

 ٥ املالكي الدكتوراه

املسائل الفقهية عند اإلمامني أيب يوسف وحممـد بـن  ١٧٢
  مجعا ودراسة-احلسن براوية املعلى بن منصور

 ١ احلنفي املاجستري

املسائل الفقهية عند اإلمامني أيب يوسف وحممـد بـن  ١٧٣
 -مجعا ودراسة-احلسن برواية ابن مساعة 

 ٤ حلنفيا الدكتوراه

املــــسائل املختلــــف فيهــــا بــــني املالكيــــة والــــشافعية يف  ١٧٤
ً مجعا ودراسة–باب املعامالت  ً 

 ١ عام الدكتوراه

املصطلحات الفقهية املختلـف يف تعريفهـا وتـأثريه يف  ١٧٥
  مجعا ودراسة-اخلالف الفقهي 

 ١ عام املاجستري

املعامالت املالية مع غري املسلمني أحكامها وضوا�ا  ١٧٦
  فقهية مقارنةـ دراسة

 ١ عام املاجستري

 ١ عام املاجستري املعاهدات الدولية يف اإلسالم ١٧٧

 دراسـة -املعاوضـة علـى االلتـزام يف املعـامالت املاليـة  ١٧٨
 تأصيلية تطبيقية

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام املاجستري امللكية اخلاصة يف الفقه اإلسالمي ١٧٩

 ١ عام املاجستري  مجعا ودراسة-املوانع وأثرها يف عقد البيع  ١٨٠

 ٣ املالكي الدكتوراه مجعـا -للقـرايف " الـذخرية" النظـائر الفقهيـة يف كتـاب ١٨١



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ودراسة

 ١ عام املاجستري النفقة الزوجية يف الشريعة اإلسالمية ١٨٢

مجعـــــا -النـــــوازل الفقهيـــــة الـــــيت رجـــــح فيهـــــا املقاصـــــد  ١٨٣
 -ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه عا ودراسةالوكالة بأجرة وتطبيقا�ا املعاصرة مج ١٨٤

 ١ عام املاجستري الوالية يف النكاح ١٨٥

إجــــراءات التقاضــــي يف الــــشريعة اإلســــالمية وأنظمــــة  ١٨٦
 اململكة العربية السعودية

 ١ عام الدكتوراه

حياتـــه ) هــــ٢٨٢ت(إمساعيـــل بـــن إســـحاق القاضـــي  ١٨٧
 وفقهه

 ١ املالكي الدكتوراه

به املغـين إلزامات ابن قدامة للمخالف من خالل كتا ١٨٨
 ً مجعا ودراسة-

 ٢ احلنبلي الدكتوراه

ـــــى نكـــــارة احلـــــديث يف اخـــــتالف  ١٨٩ أثـــــر التنـــــصيص عل
 ً مجعا ودراسة-الفقهاء 

 ٢ عام الدكتوراه

١٩٠ 
ــــر اخلــــالف الفقهــــي يف احلكــــم القــــضائي دراســــة . أث

تأصــــيلية ملــــسائل اخلــــالف وقواعــــد احلكــــم يف ا�ــــال 
 .القضائي

 ١ عام املاجستري

حة احلـــــديث وأثـــــره يف خـــــالف أثـــــر اخلـــــالف يف صـــــ ١٩١
ً مجعا ودراسة-الفقهاء  ً 

 ٣ عام الدكتوراه

 -أثــر القــرب والبعــد املكــاين علــى االحكــام الفقهيــة  ١٩٢
 مجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 ٢ عام الدكتوراه  مجعا ودراسة-أثر زوال األعذار واملوانع واألسباب  ١٩٣

 ١ عام املاجستري أحكام اإلهدار يف الفقه اإلسالمي ١٩٤

 ١ عام الدكتوراه أحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية ١٩٥

 ١ عام املاجستري أحكام التذكية يف الشريعة اإلسالمية ١٩٦

ً مجعـا -أحكام التعريض والتورية يف الفقه اإلسالمي  ١٩٧
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ١ عام الدكتوراه أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ١٩٨

 ١ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة-ع يف الفقه اإلسالمي أحكام اجلم ١٩٩

 ١ عام الدكتوراه أحكام احلرم املدين ٢٠٠

 ١ عام املاجستري أحكام احلضانة يف الشريعة اإلسالمية ٢٠١

 ٢ عام الدكتوراه  مجعا ودراسة-أحكام اخلروج وأثره  ٢٠٢

 ١ عام املاجستري أحكام الرضاع يف اإلسالم ٢٠٣

 ١ عام املاجستري  العباداتأحكام الزيادة يف غري ٢٠٤

 ١ عام املاجستري أحكام الصداق يف الشريعة اإلسالمية ٢٠٥

 ١ عام املاجستري أحكام الطالق السين والبدعي يف الفقه اإلسالمي ٢٠٦

 ١ عام املاجستري أحكام الظهار يف الشريعة اإلسالمية ٢٠٧

 ١ عام املاجستري أحكام العدة يف الفقه اإلسالمي ٢٠٨

 ١ عام الدكتوراه  مجعا ودراسة-يف الفقه اإلسالمي أحكام العصبة  ٢٠٩

 ١ عام املاجستري أحكام الغصب يف الفقه اإلسالمي ٢١٠

 ١ عام املاجستري أحكام الغنيمة والفيء يف الشريعة اإلسالمية ٢١١

 ١ عام الدكتوراه أحكام الفتوى واملفيت واملستفيت ٢١٢

 ١ عام املاجستري أحكام القذف يف الشريعة اإلسالمية ٢١٣

 ١ عام املاجستري أحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالمية ٢١٤

 ١ عام املاجستري أحكام احملارم يف الفقه اإلسالمي ٢١٥

 ١ عام املاجستري أحكام املزارعة يف الشريعة اإلسالمية ٢١٦

 ١ عام املاجستري أحكام املسبوق يف الصالة ٢١٧

 ١ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة-أحكام بيع املعلومات  ٢١٨

 -ام تقـــدمي غـــري املؤقـــت بالزمـــان يف العبـــادات أحكـــ ٢١٩
 ًمجعا ودراسة

 ١ عام الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

ًمجعـــــا -أحكـــــام تـــــوارد العقـــــود يف الفقـــــه اإلســـــالمي  ٢٢٠
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه أحكام عقد اإلجارة يف الشريعة اإلسالمية ٢٢١

 ١ عام املاجستري أحكام قطع الطريق يف الفقه اإلسالمي ٢٢٢

 ١ عام الدكتوراه م لزوم العقدأحكا ٢٢٣

أقوال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية  ٢٢٤
  مجعا ودراسة-يف املستجدات العصرية 

 ٣ احلنبلي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه أهل اخلربة وأثرهم يف احلكم القضائي ٢٢٥

 ١ عام الدكتوراه آثار احلدث يف األحكام الفقهية ٢٢٦

يــــة مــــن خــــالل شــــرح صــــحيح آراء ابــــن بطــــال الفقه ٢٢٧
 مجعا ودراسة-البخاري 

 ٩ املالكي املاجستري

آراء ابن رشد احلفيد الفقهيـة مـن خـالل كتابـه بدايـة  ٢٢٨
 ًا�تهد و�اية املقتصد، ـ مجعا ودراسة

 ٢ املالكي املاجستري

 ٥ الشافعي املاجستري ً مجعا ودراسة-آراء اإلمام ابن خزمية الفقهية  ٢٢٩

الفقهيـة مـن خـالل ) رمحـه اهللا(اجـه آراء اإلمام ابن م ٢٣٠
  مجعا ودراسة-كتابه السنن

 ١ عام الدكتوراه

 - رمحـــــــه اهللا -آراء اإلمـــــــام عبـــــــد العزيـــــــز بـــــــن بـــــــاز  ٢٣١
 ً مجعا ودراسة-، الفقهية

 ٦ احلنبلي املاجستري

 -ّآراء اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا الفقهية  ٢٣٢
 ًمجعا ودراسة

 ٢ احلنبلي الدكتوراه

اإلمــام نــافع رمحــه اهللا مــوىل ابــن عمــر الفقهيــة ـ آراء  ٢٣٣
 مجعا ودراسة

 ١ عام املاجستري

ً مجعــــــــا -" يف العبــــــــادات"آراء البنـــــــدنيجي الفقهيــــــــة  ٢٣٤
 ودراسة

 ١ الشافعي املاجستري

آراء الــشيخ أيب حامــد اإلســفراييين الفقهيــة يف الــسري  ٢٣٥
 واألقضية والدعاوي والبينات واإلقرار مجعا ودراسة

 ٥ الشافعي املاجستري

 ١ الشافعي الدكتوراهآراء القاضي أيب القاسم ابـن كـج الـدينوري الـشافعي  ٢٣٦



        
 
  

 

 
  

 

٤٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ًالفقهية ـ مجعا ودراسة

آراء أيب أســـــــــحاق املـــــــــروزي يف اجلنايـــــــــات واحلـــــــــدود  ٢٣٧
 ً مجعا ودراسة-والسري والقضاء والشهادات 

 ٤ الشافعي الدكتوراه

 ١ الشافعي دكتوراهال ًمجعا ودراسة-آراء أيب سعيد االصطخري الفقهية  ٢٣٨

 ٢ الشافعي املاجستري ًمجعا ودراسة-آراء أيب علي بن أيب هريرة الفقهية  ٢٣٩

 ١ عام املاجستري بيت التمويل الكوييت ٢٤٠

 ١ عام الدكتوراه بيع الغرر وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية ٢٤١

تعقيبـــات اإلمــــام أمحـــد رمحــــه اهللا الفقهيـــة مــــن بدايــــة  ٢٤٢
 ً مجعا ودراسة-الطهارة إىل آخر الزكاة 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه تنفيذ العقوبة وشرطه يف الشريعة اإلسالمية ٢٤٣

 ١ عام املاجستري جرمية السرقة وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية ٢٤٤

جهــود اإلمــام ابــن القــيم اجلوزيــة االجتهاديــة يف علــم  ٢٤٥
 السياسية الشرعية

 ١ احلنبلي الدكتوراه

 ١ عام املاجستري الفرقةحق الزوجة يف  ٢٤٦

 ١ عام املاجستري حكم التسعري يف الشريعة اإلسالمية ٢٤٧

 ١ عام الدكتوراه دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ٢٤٨

ً مجعـا -روايات ابن وهب الفقهية عن اإلمـام مالـك  ٢٤٩
 ودراسة

 ٢ املالكي املاجستري

 ١ عام املاجستري زكاة اخلارج من األرض ٢٥٠

 ١ عام املاجستري روض التجارةزكاة ع ٢٥١

٢٥٢ 
ـــــى اإلمـــــام  ـــــووي واســـــتدراكاته عل ـــــادات اإلمـــــام الن زي
ًالرافعـــي مـــن خـــالل كتـــاب روضـــة الطـــالبني ـ مجعـــا  ّ

 ودراسة

 ١٦ الشافعي الدكتوراه

 -زيــــادة رواة احلــــديث وأثرهــــا يف اخــــتالف الفقهــــاء  ٢٥٣
 ًمجعا ودراسة

 ٢ عام الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

سمتها يف الفقــــه شــــركة امللــــك يف األعيــــان املاليــــة وقــــ ٢٥٤
 اإلسالمي

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام املاجستري شركتا العنان واملفاوضة يف األموال ٢٥٥

 ١ عام املاجستري عقد القراض يف الشريعة اإلسالمية ٢٥٦

ــــــا اإلســــــالمي  ٢٥٧  –عقــــــود املعــــــامالت يف بنــــــك نيجريي
 دراسة فقهية مقارنة

 ١ عام الدكتوراه

 دراسة فقهية -عقود املناقصات يف الفقه اإلسالمي  ٢٥٨
 مقارنة

 ١ عام املاجستري

فتـــاوى الـــشيخ العالمـــة عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عبـــد  ٢٥٩
  اليت جزم �ا- رمحه اهللا -الوهاب 

 ٢ احلنبلي الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه فتح مكة وآثاره التشريعية يف الفقه اإلسالمي ٢٦٠

 ١ عام الدكتوراه  مجعا ودراسة-فقة معاذ بن جبل رضي اهللا عنه  ٢٦١

 ٣ عام الدكتوراه ًمجعا ودراسة-فقه اإلمام الزهري  ٢٦٢

 يف -رمحـــــــــه اهللا-فقــــــــه اإلمـــــــــام الليـــــــــث بــــــــن ســـــــــعد  ٢٦٣
  مجعا ودراسة-املعامالت

 ١ عام الدكتوراه

 مجعا وتبويبا - ّفقه اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم  ٢٦٤
 وحتقيقا

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام وراهالدكت  مجعا ودراسة-فقه اإلمام عروة بن الزبري  ٢٦٥

 مجعــا -فقــه اإلمــام جماهــد بــن جــرب املكــي املخزومــي  ٢٦٦
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام املاجستري فقه احلسن بن صاحل ٢٦٧

فقــه الــشيخ عبــد العزيــز ابــن بــاز رمحــه اهللا يف النــوازل  ٢٦٨
 ً مجعا ودراسة-ّالطبية 

 ١ احلنبلي املاجستري

ـــــــه  ٢٦٩ مجعـــــــا -فقـــــــه أيب ســـــــعيد اخلـــــــدري رضـــــــي اهللا عن
 -راسةود

 ١ عام الدكتوراه

ً مجعــا - رضــي اهللا عنــه -فقــه أيب موســى األشــعري  ٢٧٠
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

 ١ عام الدكتوراه  مجعا ودراسة-فقه أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ٢٧١

 ١ عام الدكتوراه  مجعا ودراسة-فقه محاد بن أيب سليمان  ٢٧٢

ً مجعـــــا -فقــــه ســــعد بـــــن أيب وقــــاص رضـــــي اهللا عنــــه  ٢٧٣
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

 ٢ عام الدكتوراه ً مجعا ودراسة-فقه سعيد بن جبري  ٢٧٤

 ١ عام الدكتوراه  مجعا وحتقيقا-فقه عبد اهللا بن املبارك  ٢٧٥

ً مجعـا -فقه معاويـة بـن أيب سـفيان رضـي اهللا عنهمـا  ٢٧٦
 ودراسة

 ١ عام املاجستري

 مجعــــا ودراســــة، -فقــــه حيــــىي بــــن ســــعيد األنــــصاري  ٢٧٧
 ل اليت خيالف فيها اجلمهورومقارنة يف املسائ

 ١ عام الدكتوراه

قاعــدة اخلــروج مــن اخلــالف عنــد الــشافعية ـ دراســة  ٢٧٨
 فقهية تطبيقية مقارنة

 ١ الشافعي املاجستري

ً مجعـــــا -ُمـــــا حكـــــم عليـــــه بالـــــشذوذ عنـــــد الـــــشافعية  ٢٧٩
 ودراسة

 ٦ الشافعي املاجستري

ً مجعـا –ما رجح فيـه احلنابلـة خـالف قيـاس املـذهب  ٢٨٠
 ودراسة

 ١ احلنبلي اجستريامل

مجعــــــا -مــــــا خيتلــــــف فيــــــه احلكــــــم بالقبليــــــة والبعديــــــة  ٢٨١
 -ودراسة

 ٢ عام الدكتوراه

 ٣ عام املاجستري ما خيتلف فيه احلكم بالقلة والكثرة، ـ مجعا ودراسة ٢٨٢

 دراســـة فقهيـــة -َّماليـــة املوقـــوف وتطبيقا�ـــا املعاصـــرة  ٢٨٣
 تأصيلية

 ١ عام الدكتوراه

 ١ عام الدكتوراه بات األحكاممدى صالحية الشهادة يف إث ٢٨٤

مــــــسائل االشــــــرتاك يف فقــــــة العبــــــادات وأثرهــــــا مجعــــــا  ٢٨٥
 ودراسة

 ١ عام الدكتوراه

-مــسائل اإلمـــام أيب حنيفــة بروايـــة احلــسن بـــن زيـــاد  ٢٨٦
 مجعا ودراسة

 ٢ احلنفي الدكتوراه

 ١ احلنبلي لدكتوراهامسائل اإلمام أمحد الفقهية برواية أيب العباس الفضل  ٢٨٧



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين

  مجعا ودراسة-بن زياد القطان 

٢٨٨ 
مسائل اإلمام أمحد الفقهية برواية حنبل بن إسحاق 

 مـع املقارنـة للمرجـوح منهـا داخـل - مجعا ودراسة -
 املذهب

 ١ احلنبلي الدكتوراه

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الفقهيـة بروايـة يعقـوب  ٢٨٩
  مجعا ودراسة-بن إسحاق بن خبتان 

 ١ احلنبلي املاجستري

 أمحد بن حنبل الفقهية روايـة مهنـا بـن مسائل اإلمام ٢٩٠
  مجعا ودراسة-حيىي الشامي 

 ١ احلنبلي املاجستري

مــــسائل اإلمـــــام أمحــــد بـــــن حنبــــل بروايـــــة حــــرب بـــــن  ٢٩١
  مجعا ودراسة-إمساعيل الكرماين 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

مـــسائل اإلمـــام مالـــك الفقهيـــة بروايـــة علـــى بـــن زيـــاد  ٢٩٢
  مجعا ودراسة-رمحهما 

 ٢ الكيامل الدكتوراه

مسائل اإلمام مالك بن أنس الفقهية برواية ابن نافع  ٢٩٣
 ًـ مجعا ودراسة ـ 

 ٢ املالكي املاجستري

مــــــسائل املدونــــــة الــــــيت أشــــــار خليــــــل يف خمتــــــصره إىل  ٢٩٤
ً مجعا ودراسة-اختالف الشراح يف فهمها  ً 

 ١ املالكي الدكتوراه

 ١ عام املاجستري مصارف الزكاة يف اإلسالم ٢٩٥

 ٣ احلنفي املاجستري ب احلنفي دراسة فقهية مقارنةمفردات املذه ٢٩٦

 ١ احلنبلي الدكتوراه منهج ابن القيم يف القواعد الفقهية ٢٩٧

 ١ احلنبلي الدكتوراه منهج ابن تيمية يف الفقه ٢٩٨

 ١ عام املاجستري موانع النكاح املؤبدة ٢٩٩

 ١ عام الدكتوراه موانع النكاح املؤقتة ٣٠٠

 ١ عام املاجستري  اإلسالمينظام اخلراج والعشر يف الفقه ٣٠١

 ١ عام املاجستري نظام نفقة األقارب يف الشريعة اإلسالمية ٣٠٢

 ١ عام الدكتوراه والية املظامل ٣٠٣

  

 



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

��������������������������������
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 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

 -" النــصف األول"اخــتالف الفقهــاء للمــروزي    ١
 دراسة وحتقيق

 ١  الشافعي املاجستري

االنتـــــــصار يف املـــــــسائل الكبـــــــار أليب اخلطـــــــاب    ٢
  دراسة وحتقيق-الكلوذاين  

 ٣ احلنبلي املاجستري

 -) هــــــ٥٨٥ت(االنتـــــصار البـــــن أيب عـــــصرون    ٣
 دراسة وحتقيقا

 ٧ الشافعي الدكتوراه

اإلســـعاد بـــشرح اإلرشـــاد حملمـــد األمـــري  دراســـة    ٤
 ًاوحتقيق

 ٧ الشافعي املاجستري

اإلشــراف علــى غــوامض احلكومــات أليب ســعد    ٥
 ًحممد بن أمحد اهلروي ـ دراسة وحتقيقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

اإلقليــد لــدرء التقليــد، لتــاج الــدين عبــد الــرمحن    ٦
  دراسة وحتقيقا- )هـ٦٩٠(بن إبراهيم الفزاري 

 ٥ الشافعي الدكتوراه

٧   
ة أمحـد بـن حممــد اإلمـداد بـشرح اإلرشـاد للعالمـ
ــــشافعي  ــــن حجــــر اهليتمــــي ال -) هـــــ٩٧٤ت(ب

 ًدراسة وحتقيقا

 ١٣ الشافعي املاجستري

٨   
ّاإلجيـــاز يف الفـــرائض لإلمـــام أيب احلـــسني حممـــد 

 دراســة -) هـــ٤٠٢ت (ّبــن عبــداهللا بــن اللبــان 
 ًوحتقيقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٩   
كتــــاب الــــدعوى "األســــرار أليب زيــــد الدبوســــي 

 وحتقيــــــق مــــــع املقارنــــــة  دراســــــة-" والـــــشهادات
 ببعض الكتب املماثلة

 ١٢ احلنفي املاجستري

كتــــاب اجلــــراح وكتــــاب "األوســــط البــــن املنــــذر    ١٠
  دراسة وحتقيقا-" القسامة وكتاب املرتد منه

 ٢ الشافعي الدكتوراه

                                                           

 يف هذا املبحث بـسرد الرسـائل إمجـاال، وسـيأيت تفـصيل حـدود كـل رسـالة  الفريق البحثياكتفي )١(

  .املالحق االلكرتونية للرسائليف 



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

١١   

الربهــــان شــــرح مواهــــب الــــرمحن يف مــــذهب أيب 
: ت(حنيفــــــــة النعمــــــــان إلبــــــــراهيم الطرابلــــــــسي 

 دراســـة -رة والـــصالة كتـــاب الطهـــا) "هــــ٩٢٢
 وحتقيقا

 ١ احلنفي الدكتوراه

دراســـــــة . البـــــــسيط لإلمـــــــام أيب حامـــــــد الغـــــــزايل   ١٢
 ًوحتقيقا

 ٩ الشافعي الدكتوراه

 ٢ الشافعي الدكتوراه  دراسة وحتقيقا-البيان للعمراين     ١٣

١٤   

ّالتنبيـــه علـــى مـــشكالت اهلدايـــة للقاضـــي صـــدر 
دراســة ) هـــ٧٩٢ت(الــدين بــن أيب العــز احلنفــي 

ق مـــــع املقارنـــــة بكتـــــاب العنايـــــة ألكمـــــل وحتقيـــــ
 الدين البابريت

 ٢ احلنفي املاجستري

التبــــصرة يف الفقــــه أليب حممــــد عبــــداهللا يوســــف    ١٥
  دراسة وحتقيقا-) هـ٤٣١ت(اجلويين الشافعي 

 ١ الشافعي الدكتوراه

١٦   

التجــــرد واالهتمـــــام جبمــــع فتـــــاوى الوالــــد شـــــيخ 
اإلســالم ســراج الــدين عمــر بــن رســالن البلقيــين 

للقاضـــي علـــم الـــدين صـــاحل بـــن ) هــــ٨٠٥ت (
 ً دراسة وحتقيقا-عمر البلقيين 

 ٢ الشافعي املاجستري

١٧   
لإلمــــام أيب ، التحريــــر يف شــــرح اجلــــامع الكبــــري 
 ) هــ٦٣٦:ت( احملامد حممود بن أمحد احلصريي

َ دراسة و حتقيقا– َ 
 ١٧ احلنفي املاجستري

١٨   
التحريــــــر يف شــــــرح اجلــــــامع الكبــــــري لإلمــــــام أيب 

هــ ـ ٦٣٦حممـود بـن أمحـد احلـصريي ت احملامـد 
 دراسة وحتقيقا

 ١٧ احلنفي املاجستري

١٩   
التحريـــــر والتحبـــــري شـــــرح رســـــالة ابـــــن أيب زيـــــد 

لتاج الدين عمر بـن علـي الفاكهـاين ، القريواين 
 ً دراسة وحتقيقا-

 ٤ املالكي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٢٠   

ّالتذكرة يف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بـن 
 احلـــسن علـــي بـــن حنبـــل الـــشيباين تـــصنيف أيب

عمـــر بـــن أمحـــد احلـــراين املعـــروف بـــابن عبـــدوس 
 ًدراسة وحتقيقا) هـ٥٥٩ت(

 ١ احلنبلي الدكتوراه

التــصحيح والرتجــيح علــى القــدوري للقاســم بــن    ٢١
  دراسة وحتقيق-قطلوبغا 

 ١ احلنفي املاجستري

٢٢   
التطريز يف شرح التعجيز لعبـد الـرحيم بـن حممـد 

 –)ـهـــ٦٧١ت (بـــن يـــونس املوصـــلي الـــشافعي 
 ًدراسة وحتقيقا

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٢٣   
التعليق الكبري يف مسائل اخلالف علـى مـذهب 
اإلمــــام أيب عبــــداهللا أمحــــد بــــن حنبــــل الــــشيباين 

  دراسة وحتقيقا-" كتاب احلج"
 ١ احلنبلي الدكتوراه

٢٤   
التعليـــــق علـــــى نظـــــم الـــــآليل يف علـــــم الفـــــرائض 
ألمحــد بــن رجــب طيبغـــا املعــروف بــابن ا�ـــدي 

 ً دراسة وحتقيقا-هـ ٨٥٠ت
 ١ الشافعي الدكتوراه

التعليقة الكـربى يف الفـروع للقاضـي أيب الطيـب    ٢٥
 ً دراسة وحتقيقا-الطربي، 

 ٢١ الشافعي الدكتوراه

٢٦   
التعليقــة، تــأليف القاضــي أيب علــي احلــسني بــن 

ً دراســة –)ه٤٦٢ت(حممــد بــن أمحــد املــروذي 
 ًوحتقيقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٢٧   
 املدونـــــــة أليب احلـــــــسن التقييـــــــد علـــــــى �ـــــــذيب

مــن أول كتــاب اجلــراح إىل )هـــ٧١٩ت(الزرويلــي
 ً دراسة وحتقيقا-آخر كتاب الديات 

 ١٧ املالكي املاجستري

٢٨   
التقييد علي رسالة ابن أيب زيـد القـريواين لإلمـام 
أيب احلجــــــــاج يوســــــــف بــــــــن عمــــــــر االنفاســــــــي 

 دراسة وحتقيقا) ٧٦١ت(
 ٤ املالكي املاجستري

ائض أليب حكـيم عبـداهللا التلخيص يف علم الفـر   ٢٩
  دراسة وحتقيق-اخلربي 

 ٢ الشافعي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

 دراســة وحتقيــق مــع املقارنــة -التهــذيب للبغــوي    ٣٠
 بكتاب املهذب للشريازي

 ٥ الشافعي املاجستري

٣١   

التوضـــيح شـــرح خمتـــصر مقدمـــة الـــصالة للفقيـــه 
أيب الليـــــث الـــــسمرقندي لإلمـــــام مـــــصطفي بـــــن 

ـ دراســة هــ٨٠٩زكريــا بــن ايــدغمش القرمــاين ت
 وحتقيقا

 ١ احلنفي املاجستري

٣٢   

خمتــصر البحــر احملــيط يف شــرح (اجلــواهر البحريــة 
القاضــــــي جنــــــم الـــــــدين أيب : تــــــأليف) الوســــــيط

العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أيب احلــزم مكــي بــن 
ياســــــني املخزومــــــي القرشــــــي القمــــــويل املــــــصري 

 ً دراسة وحتقيقا-) هـ٧٢٧ت(الشافعي 

 ٢٨ الشافعي املاجستري

ر النفيـسة يف شـرح الـدرة املنيفـة لعمـر بـن اجلواه   ٣٣
  دراسة وحتقيقا–)هـ١٠٧٩ت(عمر الزهري 

 ٢ احلنفي املاجستري

مـــــن أول البيـــــع إىل "احلـــــاوي الـــــصغري للقـــــزويين    ٣٤
  دراسة وحتقيق-" �اية القراض

 ١ الشافعي املاجستري

٣٥   
الـــدرر البهيـــة يف حـــل ألفـــاظ الرحبيـــة لعلـــي بـــن 

 دراســــة -) ـهــــ١٠٦٠:ت(عبـــد القــــادر البنتيــــيت
 ًوحتقيقا

 ١ الشافعي املاجستري

٣٦   
الـــــدرر امللتقطـــــة يف املــــــسائل املختلطـــــة تــــــأليف 
عبدالعزيز بن أمحد بـن سـعيد الـدمريي املعـروف 

 ً دراسة وحتقيقا-) هـ٦٨٨ت(بالدريين 

 ٣ الشافعي املاجستري

 ٢ املالكي الدكتوراه  دراسة وحتقيقا-الذخرية للقرايف    ٣٧

٣٨   

احليـــــــوان وفرائـــــــضها الـــــــذكاة الـــــــيت حتـــــــل أكـــــــل 
وشـــروطها أليب القاســـم عبـــد اهللا ابـــن حيـــىي بـــن 

 -) هــــ٦٦٦ت(عبـــدالرمحن بـــن ربيـــع األشـــعري 
ًدراسة وحتقيقا ً 

 ١ املالكي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٣٩   
الرعايـــــة الكـــــربى يف الفقـــــه ألمحـــــد بـــــن محـــــدان 

مـــن أول اجلـــزء الثـــاين إىل آخـــر كتـــاب "احلـــراين 
  دراسة وحتقيقا-" البيوع

 ١ احلنبلي الدكتوراه

٤٠   

كــايف احملتــاج إىل شــرح (الــسراج الوهــاج تكملــة 
ملؤلفــه بــدر الــدين حممــد بــن ) املنهــاج لإلســنوي

مــــن أول ) هــــ٧٩٤ت(�ادرالزركـــشي الــــشافعي 
كتـــــاب الـــــشهادات إىل آخـــــر كتـــــاب الـــــدعوى 

 ً دراسة وحتقيقا-والبينات 

 ١١ الشافعي املاجستري

٤١   
ّالـــشامل يف فـــروع الـــشافعية البـــن الـــصباغ، مـــن  ّ ّ

ّكتـــاب الـــدعوى والبينـــات إىل �ايـــة كتـــاب ّأول 
 ً دراسة وحتقيقا-عتق أمهات األوالد 

 ١١ الشافعي الدكتوراه

٤٢   

ــــدين عبــــد  ــــنجم ال ــــاب ل العجــــاب يف شــــرح اللب
الغفــار بــن عبــد الكــرمي بــن عبــد الغفــار القــزويين 

مـــــن بدايـــــة بـــــاب اجلنايـــــات إىل ) [هــــــ٦٦٥ت(
 )دراسة وحتقيقا] (�اية الكتاب

 ٣ عيالشاف املاجستري

٤٣   

الغاية شـرح اهلدايـة تـاليف أيب العبـاس أمحـد بـن 
) هـــــ٧١٠ت(إبــــراهيم بــــن عبــــدالغين الــــسروجي 

مــن بديــة بــاب النفقــة اىل �ايــة الــدليل احلــادي 
عــــشر يف مــــسالة ان اليمــــني الغمــــوس لــــيس لــــه 

 كفارة دراسة وحتقيقا

 ١٤ احلنفي الدكتوراه

لإلمـام أيب الوفـاء علــي ) كفايـة املفـيت(الفـصول    ٤٤
 دراشة وحتقيقا- )هـ ٥١٣ت ( عقيل بن

 ٤ احلنبلي الدكتوراه

لإلمــام أيب الوفــاء علــي ) كفايــة املفــيت(الفــصول   ٤٥
 دراسة وحتقيقا-) هـ٥١٣ت(بن عقيل 

 ٣ احلنبلي الدكتوراه

٤٦   
الكــــايف يف مواريــــث األمــــة، ألمحــــد بــــن رجــــب 

 دراسـة -) هــ٨٥٠(طيبغا املعروف بابن ا�ـدي
 ًوحتقيقا

 ١ الشافعي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٤٧   
الكوكـــــب املــــــشرف فيمــــــا حيتــــــاج إليــــــه املوثــــــق، 

حممـــــد بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عبـــــد املـــــنعم : تـــــأليف
  دراسة وحتقيقا-هـ ٨١٣اجلرواين الشافعي تـ 

 ١ الشافعي الدكتوراه

ا�مــــوع املــــذهب يف قواعـــــد املــــذهب للعالئـــــي    ٤٨
  دراسة وحتقيقا-" اجلزء الرابع "

 ٥ الشافعي املاجستري

٤٩   
 أيب حنيفــــة وأصـــــحابه املختلــــف يف الفقــــه بـــــني

ــــسمرقندي  ــــن حممــــد ال ــــصر ب  ورقــــة مــــن ٧٠"لن
  دراسة وحتقيق-" أوله

 ١ احلنفي املاجستري

٥٠   
املـــسائل الـــشريفة يف أدلـــة أيب حنيفـــة أليب عبـــد 

 -هــــ ٨٢٧اهللا حممـــد بـــن عبـــد اهللا الـــديري ت 
 دراسة وحتقيقا

 ٣ احلنفي املاجستري

٥١   
املــــــشرع الــــــروي شــــــرح منهــــــاج النــــــووي تــــــأليف 

ة أيب الفـــتح حممـــد بـــن أيب بكـــر املراغـــي العالمـــ
 ) هـ٨٥٩ت(

 ٦ الشافعي املاجستري

املطلــب العــايل شــرح وســيط الغــزايل البــن الرفعــة    ٥٢
 دراسة وحتقيا-هـ ٧١٠

 ٩٨ الشافعي املاجستري

املعاين البديعـة يف معرفـة اخـتالف أهـل الـشريعة    ٥٣
 دراسة وحتقيقا-"

 ٣ الشافعي الدكتوراه

٥٤   
ــــــل امل ــــــرب يف تعلي ــــــأليفاملعت العالمــــــة : ختــــــصر ت

عــوض بــن أمحــد الــشرواين الــشافعي املتــوىف بعــد 
 -ً دراسة وحتقيقا– )هـ٥٥٠(سنة 

 ٢ الشافعي الدكتوراه

٥٥   
املفيـــــــد واملزيـــــــد يف شـــــــرح التجريـــــــد، للقاضــــــــي 

ً دراســـــــة -) ه٥٦٢ت(عبـــــــدالغفور الكـــــــردري 
 ًوحتقيقا

 ٧ احلنفي املاجستري

٥٦   

ــــأليف  املقــــرب املــــستوىف شــــرح فــــرائض احلــــويف ت
لعالمة أيب عبد اهللا حممـد بـن يوسـف بـن عمـر ا

 دراســـة -) هــــ٨٩٥ت(بـــن شـــعيب الـــسنوسي 
 ًوحتقيقا

 ٢ املالكي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٥٧   
املقنــع يف الفقــه أليب احلــسن احملــاملي، مــن أول 

 -الكتـــــاب إىل �ايـــــة كتـــــاب ميـــــسم الـــــصدقة 
 دراسة وحتقيقا

 ١ الشافعي املاجستري

٥٨   
 امللتقــى املنبــع يف شــرح ا�مــع واملرتقــى يف شــرح

تــــأليف أمحــــد بــــن إبــــراهيم بــــن أيــــوب العينتــــايب 
  دراسة وحتقيقا-) هـ٧٦٧ت(

 ١٨ احلنفي الدكتوراه

٥٩   
ــــع  املــــنهج الــــصحيح يف اجلمــــع بــــني مــــا يف املقن

ت (والتنقـــيح تـــأليف العالمـــة أمحـــد العـــسكري 
 ـ دراسة وحتقيقا) هـ٩١٠

 ١ احلنبلي الدكتوراه

٦٠   

 حممـد املواهب السنية يف شـرح األشـهنية تـأليف
بــــن أيب بكــــر بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــدر الــــدين 
األســــــــدي الــــــــشافعي املعــــــــروف بــــــــابن قاضــــــــي 

 دراسة وحتقيقا) ٨٧٤ت(شهبة

 ١ الشافعي املاجستري

٦١   

الـــنظم الطويـــل يف فـــروع مـــذهب اإلمـــام مالـــك 
املعــــامالت والفــــرائض مــــع شــــرح بــــايب الوديعــــة 
واحلجــــر منــــه للعالمــــة حممـــــد األمــــني بــــن حمـــــد 

نقيطي رمحـــــه اهللا دراســــــة املختـــــار اجلكـــــين الــــــش
 وحتقيقا

 ١ املالكي املاجستري

٦٢   
النكــت يف املختلــف للعالمــة أمحــد بــن منــصور 

دراســة -) هـــ٥٣٤ت(بــن عبــداجلبار الــسمعاين 
 ًوحتقيقا

 ٢ الشافعي الدكتوراه

 دراســة -)  هـــ ٦٢٠ت ( اهلــادي البــن قدامــة    ٦٣
 ًوحتقيقا

 ٢ احلنبلي املاجستري

 العباس أمحـد بـن الودائع ملنصوص الشرائع أليب   ٦٤
  دارسة وحتقيقا-)  هـ٣٠٥ت (عمر سريج 

 ١ الشافعي الدكتوراه

٦٥   
ّإرشــاد الــسالك احملتــاج إىل بيــان أحكــام أفعــال 
ّاملعتمـــــر واحلـــــاج، ليحـــــىي بـــــن حممـــــد احلطـــــاب  ّ َ ّ

 ًدراسة وحتقيقا) هـ ٩٩٥(

 ١ املالكي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٦٦   
مــن "إظهــار الفتــاوي يف أغــوار احلــاوي للبــازري 

 دراسـة -" ب إىل �اية باب الفرائضأول الكتا
 وحتقيقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

٦٧   
إعانة احلقري لزاد الفقري لإلمام حممد بن عبـداهللا 

) هــــــــ١٠٠٤ت(الغـــــــزي التمرتاشـــــــي رمحـــــــه اهللا 
 دراسة وحتقيقا

 ١ احلنفي املاجستري

ــــأليف    ٦٨ إيــــضاح الغــــوامض يف الــــدور والفــــرائض ت
  دراسة وحتقيقا-حممد بن علي القلعي 

 ٢ الشافعي لدكتوراها

٦٩   
تـــــأليف ) شـــــرح كنـــــز الـــــدقائق(إيـــــضاح الكنـــــز 

) هـــ٧١٧ت(احلطــاب ابــن أيب القاســم احلنفــي 
 ً دراسة وحتقيقا-

 ٨ احلنفي املاجستري

أدب القاضــي لإلمــام أبــو ســعيد عبــدالكرمي بــن    ٧٠
 ً دراسة وحتقيقا-حممد بن منصور التميمي 

 ١ الشافعي الدكتوراه

٧١   
اضي أيب علـي، احلـسني أسرار الفقه، تأليف الق

 -)هـــــ٤٦٢ت (بــــن حممــــد بــــن أمحــــد املــــروذي 
ًدراسة وحتقيقا ً 

 ١ الشافعي الدكتوراه

٧٢   

بداية ا�تهد و�اية املقتـصد للقاضـي أيب الوليـد 
حممـــــد بـــــن أمحـــــد ابـــــن رشـــــد القـــــرطيب املـــــالكي 

 دراســـــــة -) هــــــــ٥٩٥ت) (باحلفيـــــــد(املـــــــشهور 
ًوحتقيقا وتعليقا ً 

 ٧ املالكي املاجستري

٧٣   
 املتتبـع حلـل ألفـاظ روض املربـع يف مناسـك بغية

احلـــج، إلبـــراهيم بـــن أيب بكـــر الـــصاحلي العـــويف 
 ً دراسة وحتقيقا-هـ ١٠٩٤املتويف سنة 

 ١ احلنبلي املاجستري

٧٤   
ـــــة يف شـــــرح الرســـــالة، أليب العبـــــاس  ـــــر املقال حتري

: ت( أمحـــد بـــن حممــــد بـــن عبـــد اهللا القلــــشاين 
  دراسة وحتقيقا-) هـ ٨٦٣

 ٣ الكيامل املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٧٥   
حتفــة احلــريص يف شــرح التلخــيص تــاليف األمــري 

هــ ٧٩٣عالء الدين علي بن بلبـان الفارسـي ت
 دراسة وحتقيقا

 ٧ احلنفي الدكتوراه

٧٦   

حتفــة الـــرائض يف علـــم الفـــرائض تـــأليف العالمـــة 
ّبـــدر الـــدين حممـــد بــــن حممـــد بـــن أمحـــد الغــــزال 

ســبط : الدمــشقي القــاهري الــشافعي املــشهور بـــ
 ً دراسة وحتقيقا-)هـ٩١٢ت(املادريين 

 ١ الشافعي املاجستري

٧٧   
حتفـة املطــالع بــشرح اللوامـع تــأليف موفــق الــدين 
عبـــــد اهللا بـــــن عبـــــد الـــــرمحن بـــــن أمحـــــد احلنبلـــــي 

  دراسة وحتقيقا–)هـ١٢٢٣ت(احلليب 

 ٢ احلنبلي املاجستري

٧٨   
حتفــة الناســك بنكــت املناســك للعالمــة جـــالل 

ه الـــدين عبـــدالرمحن بـــن أيب بكـــر الـــسيوطي رمحـــ
 دراسة وحتقيقا) هـ٩١١ت(اهللا 

 ١ الشافعي املاجستري

٧٩   
ــــــسبكي  ــــــدين ال ــــــسبكي تقــــــي ال ت (تكملــــــة ال

 –للمجمــــوع للنــــووي شــــرح املهــــذب) هـــــ٧٥٦
 ًدراسة وحتقيقا

 ٤ الشافعي املاجستري

٨٠   
تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل لنجم 

 -" هــ ٧٢٧الدين أمحد بن حممـد القمـويل ت 
 ًدراسة وحتقيقا

 ١٥ الشافعي جسترياملا

٨١   
تنبيــــــه احلكــــــام علــــــى مآخــــــذ األحكــــــام البــــــن 
املناصـف حممــد بــن عيــسى بــن حممــد بــن أصــبغ 

  دراسة وحتقيقا-املعروف بابن املناصف 
 ١ املالكي الدكتوراه

٨٢   
ـــــأليف  ـــــة ت ـــــة يف شـــــرح وقايـــــة الرواي توفيـــــق العناي
العالمــة زيــن الــدين جنيــد بــن ســندل البغــدادي 

 ً دراسة وحتقيقا-احلنفي 
 ٥ احلنفي ملاجستريا

٨٣   
نــــور :جــــري األ�ــــر علــــى ملتقــــى األحبــــر تــــأليف

 -) هــ١٠٠٣(الدين حممود بن بركات الباقـاين 
 ًدراسة وحتقيقا

 ١٥ احلنفي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٨٤   
ــــأليف نــــور :جــــري النهــــر علــــى ملتقــــى األحبــــر ت

ت (الــــــــــدين حممــــــــــود بــــــــــن بركــــــــــات الباقــــــــــاين 
 ً دراسة وحتقيقا–) هـ١٠٠٣

 ١٥ احلنفي املاجستري

٨٥   
القاضـــي حممـــد بـــن : هر األحكـــام، تـــاليفجـــوا

حممــــــــــود بــــــــــن حممــــــــــد األقحــــــــــصاري الوفــــــــــائي 
ً دراسة وحتقيقا-) هـ٩٤١ت( ً 

 ٥ احلنفي املاجستري

٨٦   

تــأليف ) شــرح خمتــصر القــدوري(حــدق العيــون 
عبـــــداألول بـــــن احلـــــسني بـــــن : اإلمـــــام العالمـــــة

 -) ه٩٥٠ت(حــــــسن بــــــن حامــــــد رمحــــــه اهللا 
ًدراسة وحتقيقا ً 

 ٢ احلنفي املاجستري

٨٧   

شـــــرح منظومــــــة اخلالفيــــــات (حقـــــائق املنظومــــــة 
أليب احملاميـــــــد بــــــن حممـــــــد بـــــــن داود ) للنــــــسفي

دراســــــة -) هـــــــ٦٧١ت(االفــــــشنجي البخــــــاري 
 ًوحتقيقا

 ٢ احلنفي املاجستري

٨٨   

حواشـــي ابـــن قنـــدس علـــى كتـــاب الفـــروع البـــن 
مفلــح للــشيخ تقــي الــدين أيب بكــر بــن إبــراهيم 
بـــــــن يوســـــــف البعلـــــــي املعـــــــروف بـــــــابن قنـــــــدس 

مــــن أول الكتــــاب إىل �ايــــة كتــــاب هـــــ ٨٦١ت
  دراسة وحتقيقا-اجلنائز 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

٨٩   
ـــــــــاب التلقـــــــــني  روضـــــــــة املـــــــــستبني يف شـــــــــرح كت
لعبــــــدالعزيز بــــــن إبــــــراهيم املعــــــروف بــــــابن بزيــــــزة 

  دراسة وحتقيقا-" اجلزء األول) "هـ٦٦٢ت(
 ١ املالكي الدكتوراه

٩٠   

ـــــى فـــــرائض ملتقـــــى األحبـــــر،  ســـــكب األ�ـــــر عل
بـن ناصـر ) عـالء الـدين(بـن حممـد تـأليف علـي 

 -) هـــــــ١٠٣٢ت(الــــــدين الطرابلــــــسي احلنفــــــي 
ًدراسة وحتقيقا ً 

 ٢ احلنفي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

٩١   
شــرح اجلــامع الــصغري يف الفقــه للــصدر الــشهيد 
عمر بن عبد العزيـز بـن عمـر بـن مـازة البخـاري 

  دراسة وحتقيقا-) هـ٥٣٦ت(احلنفي 

 ١ احلنفي املاجستري

٩٢   
 احلــــسن علــــي بــــن شــــرح احلــــاوي الــــصغري أليب
-) هــــ٧٢٩: ت(إمساعيـــل القونـــوي الـــشافعي 

 دراسة وحتقيقا

 ٦ الشافعي املاجستري

شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي بـن    ٩٣
  دراسة وحتقيقا-ناصر البغدادي املالكي

 ١ املالكي املاجستري

٩٤   
 -" كتـــاب الـــصيام"شـــرح العمـــدة البـــن تيميـــة 

ء املؤلــف يف دراســة وحتقيــق مــع املقارنــة بــني آرا
 هذا الكتاب ويف غريه والرتجيح بني الروايات

 ٢ احلنبلي الدكتوراه

شـــــــرح احملـــــــرر لـــــــصفي الـــــــدين عبـــــــداملؤمن بـــــــن    ٩٥
  دراسة وحتقيقا-عبداحلق البغدادي احلنبلي 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

٩٦   
شرح املـنهج املنتخـب يف قواعـد املـذهب ألمحـد 

ــــدالرمحن املنجــــوري  ــــن علــــي بــــن عب  دراســــة -ب
 يقاوحتق

 ١ املالكي الدكتوراه

٩٧   
ـــــــــــــــداهللا الزركـــــــــــــــشي  ـــــــــــــــوجيز أليب عب شـــــــــــــــرح ال

ـــــــــــاء ) "هــــــــــــ٧٧٢ت( ـــــــــــق إىل أثن مـــــــــــن أول العت
  دراسة وحتقيقا-" الصداق

 ١ احلنبلي الدكتوراه

٩٨   
 -شرح قواعد القاضي عياض للقبـاب الفاسـي 

دراســـة وحتقيقـــا، مـــع املقارنـــة بكتـــاب اإلشـــراف 
 على مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب

 ٢ املالكي سترياملاج

٩٩   

شرح خمتصر اخلرقي حلسن بن أمحد بـن عبـداهللا 
مــن أول كتــاب الطهــارة ) "هـــ٤٧١ت(احلنبلــي 

 دراسـة -إىل آخر كتاب قسمة الفيـئ والغنيمـة 
 وحتقيقا

 ١ احلنبلي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

١٠٠ 
ـــــشيخ اإلســـــالم أيب  ـــــصر الطحـــــاوي ل شـــــرح خمت
احلسن عالء الـدين علـي بـن حممـد الـسمرقندي 

 دراسة وحتقيقا-هـ ٥٣٥االسبيجاين ت 

 ٤ احلنفي املاجستري

١٠١ 
شــرح مــسائل ابــن مجاعــة أليب العبــاس أمحــد بــن 

 -" فيمــا يتعلــق بــالبيوع"قاســم القبــاب املــالكي 
 دراسة وحتقيقا

 ١ املالكي املاجستري

١٠٢ 
شـــــرح منتهـــــى اإلرادات حملمـــــد بـــــن أمحـــــد عبـــــد 
العزيـــــز الفتـــــوحي، مـــــن أول الكتـــــاب إىل بـــــاب 

 قيقا دراسة وحت-صالة التطوع 
 ١ احلنبلي الدكتوراه

١٠٣ 
شـــرح منظومـــة حممـــد العـــريب الفاســـي يف الـــذكاة 

عبـــدالعزيز بـــن احلـــسن بـــن يوســـف بـــن : تـــأليف
 ً دراسة وحتقيقا-مهدي الزيايت 

 ١ املالكي املاجستري

١٠٤ 

لــشمس الــدين أيب ، ضــوء الــسراج يف الفــرائض 
العالء حممـود بـن ايب بكـر البخـاري الكالبـاذي 

ً دراســـــــة -) هــــــــ ٧٠٠ت ( الفرضـــــــي احلنفـــــــي 
 ًوحتقيقا

 ١ احلنفي املاجستري

١٠٥ 
القاضـي حـسني : طريقة القاضي حسني تأليف

ت (بـــــن حممـــــد بـــــن أمحـــــد املـــــروذي الـــــشافعي 
 ً دراسة وحتقيقا-) هـ٤٦٢

 ٣ الشافعي الدكتوراه

عمـــدة احملتــــاج إىل كتــــاب املنهــــاج أليب حفــــص  ١٠٦
 ً دراسة وحتقيقا-، )هـ٨٠٤ت(ابن امللقن

 ٢ عيالشاف املاجستري

١٠٧ 
عيــــون ا�ــــالس اختــــصار القاضــــي عبــــدالوهاب 

 دراســــــــة -) هـــــــــ٤٣٢ت(البغــــــــدادي املــــــــالكي 
 وحتقيقا

 ١ املالكي املاجستري

١٠٨ 
ــــــب يف معرفــــــة املــــــذهب أليب بكــــــر  ــــــة املطل غاي

ــــة "اجلراعــــي احلنبلــــي  مــــن أول الكتــــاب إىل �اي
  دراسة وحتقيقا-"باب اهلبة

 ١ احلنبلي املاجستري



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

١٠٩ 
فـصول لـشيخ اإلسـالم غاية الوصول إىل علـم ال

 -) هــــــ٩٢٦: ت(أيب حيـــــىي زكريـــــا األنـــــصاري 
 دراسة وحتقيقا

 ١ الشافعي املاجستري

١١٠ 
غنية الفقيه يف شرح التنبيه البن يونس األربيلـي 

 دراسـة -" من كتاب األميان إىل آخر الكتاب"
 ًوحتقيقا

 ٤ الشافعي املاجستري

١١١ 
غنيــــة املريـــــد لـــــشرح مـــــسائل أيب الوليـــــد لإلمـــــام 

ن حممـد بـن أمحـد املـديوين رمحـة اهللا بعـد حممد ب
 هـ دراسة وحتقيقا١٠١٤سنة 

 ١ املالكي املاجستري

غنية الناسك يف علـم املناسـك، حملمـد بـن علـي  ١١٢
 ً دراسة وحتقيقا-بن معلى السبيت القيسي 

 ١ املالكي املاجستري

فتـــــاوى البغـــــوي، لإلمـــــام احلـــــسني بـــــن مـــــسعود  ١١٣
 ً دراسة وحتقيقا-) هـ٥١٦ت (البغوي 

 ١ الشافعي الدكتوراه

١١٤ 

شــرح منظومــة أيب (فـتح اجلليــل يف أدويــة العليــل 
ــــداهللا ) زيــــد الرقعــــي يف العبــــادات تــــأليف أيب عب

حممــد بــن حممــد بــن أمحــد املــديوين الــشهري بــابن 
ً دراسة وحتقيقا-) ه١٠١٤املتوىف بعد (مرمي  ً 

 ٢ املالكي املاجستري

١١٥ 

فـــتح اجلليـــل يف حـــل ألفـــاظ جـــواهر درر خليـــل 
ليف مشـــس الـــدين أيب عبـــداهللا حممـــد إبـــراهيم تـــأ

مــن بدايــة الكتــاب اىل �ايــة )٩٤٢ت (التتــائي 
فــــصل ذكــــر فيــــه صــــالة النافلــــة وحكمهــــا ومــــا 

 بتعلق �ا دراسة وحتقيقا

 ١ املالكي الدكتوراه

١١٦ 
فـــــتح الفتـــــاح بـــــشرح اإليـــــضاح للنـــــووي تـــــأليف 
حممـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن حممـــــــد بـــــــن عـــــــالن ت 

 دراسة وحتقيقا-هـ ١٠٧٥
 ٤ الشافعي سترياملاج



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

١١٧ 

فتح املبني بشرح منظومة أمحـد بـن عمـاد الـدين 
ـــــن  ـــــل ب ـــــن خلي ـــــدين أمحـــــد ب لإلمـــــام شـــــهاب ال

-)هـــــــ١٠٣٢ت(إبــــــراهيم الــــــسبكي الــــــشافعي 
 ًدراسة وحتقيقا

 ١ الشافعي املاجستري

١١٨ 
فــتح امللــك العزيــز يف شــرح الــوجيز أليب احلــسن 
علي بـن البهـاء البغـدادي مـن أول بـاب الوكالـة 

  دراسة وحتقيقا- باب اللقيط إىل �اية
 ١ احلنبلي الدكتوراه

١١٩ 
كــــايف احملتــــاج إىل شــــرح املنهــــاج جلمــــال الــــدين 

ــــــن احلــــــسن اإلســــــنوي ــــــدالرحيم ب  دراســــــة - عب
 ًوحتقيقا

 ٥ الشافعي املاجستري

١٢٠ 

كتــاب الفوائــد املــشتملة علــى مــسائل املختــصر 
والتكملـــة أليب الفـــضل عبـــد اهللا بـــن حممـــود بـــن 

هـــ ـ دراســـة ٦٨٣فــي ت مــودود املوصــلي احلن
 ًوحتقيقا

 ١ احلنفي الدكتوراه

١٢١ 
خمتارات النوازل أليب احلـسني علـي بـن أيب بكـر 

قـــــسم ) "هــــــ٥٩٣ت(بـــــن عبـــــداجلليل الفرغـــــاين 
  دراسة وحتقيقا-"العبادات

 ١ احلنفي املاجستري

١٢٢ 
ّخمتصر البويطي، لإلمام أيب يعقوب يوسف بـن 

ّحيىي البويطي  ًسة  درا-رمحه اهللا ) هـ٢٣١: ت(َ
 ًوحتقيقا

 ١ الشافعي املاجستري

١٢٣ 
ــــــــائق  ــــــــة الوث ــــــــة والتمــــــــام يف معرف خمتــــــــصر النهاي

" كتاب النكاح"واألحكام أليب هارون الكناين 
  دراسة وحتقيقا-

 ١ املالكي املاجستري

 دراســــــة -خمتـــــصر قواعـــــد الزركـــــشي للـــــشعراين  ١٢٤
 وحتقيقا

 ١ الشافعي املاجستري

 - خمتلــــــف الروايــــــة لعــــــالء الــــــدين الــــــسمرقندي ١٢٥
 دراسة وحتقيقا

 ٣ احلنفي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٤٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه عبداهللا  ١٢٦
 ً حتقيقا ودراسة-من أوله إىل �اية كتاب احلج 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

مـــسائل اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل رمحـــه اهللا روايـــة  ١٢٧
  دراسة وحتقيقا-ابنه أيب الفضل صاحل 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

١٢٨ 
 اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل وإســـحاق بـــن مـــسائل

راهويــــه بروايــــة إســــحاق بــــن منــــصور الكوســــج 
 املروزي دراسة وحتقيق

 ٥ احلنبلي املاجستري

١٢٩ 
مـــسائل حـــرب الكرمـــاين ن لإلمـــامني أمحـــد بـــن 
حنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــه أليب حممـــد حـــرب 

 ًدراسة وحتقيقا-) هـ ٢٨٠ت (الكرماين 

 ١ احلنبلي الدكتوراه

١٣٠ 

: ّرح دليــل الطالــب، تــأليفمــسلك الراغــب لــش
ـــــذنايب العـــــويف  ـــــن أيب بكـــــر ال ـــــراهيم ب ـــــشيخ إب ِال

ــــــــصاحلي  ِال
-) هـــــــــ١٠٩٤: ت (-رمحــــــــه اهللا-ّ

 ًدراسة وحتقيقا

 ٢ احلنبلي املاجستري

مـن أول كتـاب "مشكل الوسيط البن الصالح  ١٣١
 ً دراسة وحتقيقا-" الزكاة إىل �اية الكتاب

 ٢ الشافعي املاجستري

١٣٢ 
ح اهلدايـــة تـــأليف حممـــد بـــن معـــراج الدرايـــة يف ر

حممـــد بـــن أمحـــد الـــسنجاري املعـــروف بالكـــاكي 
  دراسة وحتقيقا-هـ ٧٤٩ت 

 ٧ احلنفي الدكتوراه

١٣٣ 

معونــة الطالــب وحتفــة الراغــب يف شــرح خمتــصر 
اإلمــام أيب العبــاس :اإلمــام ابــن احلاجــب تــأليف

 دراسـة –)هــ٨٦٣ت(أمحد بن حممـد القلـشاين 
 ًوحتقيقا

 ١٤ املالكي الدكتوراه

١٣٤ 

مفتــاح احلــاوي املبــني عــن النــصوص والفحــاوي 
شرح احلاوي الـصغري لإلمـام مجـال الـدين حممـد 

) هـ٨٤٢ت(بن سعيد بن كنب الطربي الشافعي
 ًدراسة وحتقيقا-

 ٣ الشافعي الدكتوراه



        
 
  

 

 
  

 

٥٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 المذهب المرحلة  نوانـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  م
عدد 

 المشاركين 

١٣٥ 

ـــــــاس األحكـــــــام أليب  ـــــــد التب ملجـــــــأ احلكـــــــام عن
) هــ٦٣٢ت(احملاسن يوسف بن رافـع األسـدي 

 دراســــــة -هادات اجلــــــزء الثــــــاين ويبــــــدأ يف الــــــش
 وحتقيقا

 ١ الشافعي الدكتوراه

١٣٦ 
: منتهـــى اإلرادات جبـــدول املناســـخات، تـــأليف

 -) هـــــــ١١٧٠ت(حــــــسني بــــــن حممــــــد احمللــــــي 
ًدراسة وحتقيقا ً 

 ١ الشافعي املاجستري

١٣٧ 
مواهب اجلليل حبل ألفاظ الـشيخ خليـل تـاليف 
اإلمام علي بن حممد بـن عبـدالرمحن األجهـوري 

 دراسة وحتقيقا-هـ ١٠٦٦ت

 ١٨ املالكي الدكتوراه

١٣٨ 
ينــابيع األحكــام يف معرفــة احلــالل واحلــرام علــى 

 دراســـــة -املـــــذاهب األربعـــــة للزنكـــــي الـــــشعبـي 
 وحتقيقا

 ٦ الشافعي الدكتوراه

  



        
 
  

 

 
  

 

٥٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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 التحليل اإلحصائي للرسائل المتعلقة بفقه العبادات

المجموع  النوع م

 العددي

النسبة من مجموع الرسائل 

والمخطوطات المسجلة 

 )١١٤٩(وعددها 

كامــل الرســائل العلميــة واملخطوطــات  ١
 احملققة

٣٣,٤٢ ٣٨٤%  

/ دكتـــــــوراه(كامـــــــل الرســـــــائل العلميـــــــة  ٢
 )ماجستري

١٤,٤٤ ١٦٦%  

/ دكتــوراه(كامــل املخطوطــات احملققــة  ٣
 )ماجستري

١٨,٩٧ ٢١٨%  

  %٧,٥٧ ٨٧ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٦,٨٧ ٧٩ فقط) املاجستري(الرسائل العلمية  ٥

  %٦،٩٦ ٨٠ فقط) دكتوراه(املخطوطات احملققة  ٦

  % ١٢ ١٣٨ فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

ــــــــــــ ٨ ــــــــــــة املن   %٢٧,٤١ ٣١٥اقش مــــــــــــن الرســــــــــــائل العلمي



        
 
  

 

 
  

 

٥٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 واملخطوطات احملققة

ـــــاقش مـــــن الرســـــائل العلميـــــة  ٩ مـــــا مل ين
 واملخطوطات احملققة

٦ ٦٩%  

املــــــــــشروعات املــــــــــشرتكة يف الرســــــــــائل  ١٠
 العلمية واملخطوطات احملققة

٥,٨٣ ٦٧%  

عـــــــــــــــــدد البـــــــــــــــــاحثني املـــــــــــــــــشاركني يف  ١١
 املشروعات املشرتكة 

٢٣,٤٩ ٢٧٠%  

ــــــــــــ ١٢ وع مــــــــــــن الرســــــــــــائل العلميــــــــــــة املطب
 واملخطوطات احملققة

١,١٣ ١٣%  

������������������������������ �

الرسائل املتعلقة بفقه العبادات تعترب من أكثر األقسام من حيث عدد الرسائل، فهو يف 
الرسائل العلمية : (املرتبة األوىل من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسم

َّ، حيث إن عدد الرسائل املخطوطات )احملققة حسب املوضوعات الفقهيةواملخطوطات 
 ٣٣,٤٢(رسالة، وهو ما نسبته ) ٣٨٤(اليت كتبت يف قسم الرسائل املتعلقة بفقه العبادات 

من جمموع الرسائل العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة يف قسم الفقه، ومعظم %) 
يق املخطوطات، حيث بلغ عدد الرسائل  ملرحليت الكتابات يف هذا ا�ال متجه إىل حتق

ًموضوعا يف ) ١٦٦(ًعنوانا، ويقابله ) ٢١٨(الدكتوراه واملاجستري يف حتقيق املخطوطات 
ًحتديدا على الرسائل ) املاجستري(الرسائل العلمية، فغلب هنا حتقيق املخطوطات يف مرحلة 
  :اآلتيطلب وفق العلمية يف املوضوعات، وميكن تفصيل الكالم عن هذا امل

  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١
رسالة، وهو ما يشكل ) ٨٧(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٧,٥٧(ما نسبه 
رسالة، وهو ما يشكل ) ٧٩(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٦,٨٧(نسبه ما 
بالرسائل العلمية يف مرحلة ) الدكتوراه(ًوبالتايل تتساوى تقريبا الرسائل العلمية يف مرحلة 

  . رسائل فقط) ٨(، اليت تزيد بعدد )املاجستري(
  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢



        
 
  

 

 
  

 

٥٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

ًعنوانا، وهو ما ) ٨٠(ذا ا�ال يف ه) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٦,٩٦(يشكل ما نسبه 

ًعنوانا، وهو ما ) ١٣٨(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ١٢(يشكل ما نسبه 

ات احملققة يف على املخطوط) املاجستري(وبالتايل تتفوق كفة املخطوطات احملققة يف مرحلة 
فأصبح توجه قسم الفقه يف الرسائل املتعلقة بفقه . بثالثة أضعاف) الدكتوراه(مرحلة 

؛ بواقع )الدكتوراه واملاجستري(العبادات منصب أغلبه على حتقيق املخطوطات يف مرحليت 
رسالة لكامل ا�ال، ويقابله ) ٣٨٤(حتقيق خمطوط يف هذا ا�ال، من أصل ) ٢١٨(
ًة علمية يف املوضوعات، وهو ما ميثل تقريبا ثلثي رسائل القسم يف هذا ا�ال، رسال) ١٦٦(

َّوبناء عليه فإن قسم الفقه متجه بشكل كبري إىل خدمة فقه العبادات أكثر من غريه، 
َّواألغلب من خالل حتقيق املخطوطات، وبالتايل قلت خدمة القسم لبقية أنواع الفقه؛ من 

  .نايات وغريهامعامالت وأحوال شخصية وج
  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣

 :، بعنوان)املاجستري(أول رسالة سجلت يف هذا ا�ال، كانت رسالة علمية يف مرحلة 
حممد بن يوسف الزبيدي، وقد سجلت عام : مصارف الزكاة يف اإلسالم، للباحث

  ).م١٩٧٧(
  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

رسالة، أي ما نسبته ) ٣٨٤(رسالة وحتقيق من أصل ) ٣١٥(هذا ا�ال نوقش يف 
من  %) ٦(، أي ما نسبته )٦٩(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش  %) ٢٧,٤١(

  .جمموع رسائل وخمطوطات هذا ا�ال
  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥

ية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها أكثر من املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلم
  .ِباحث؛ ابتداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل الباحثني

) ٦٧(جممل عدد املشروعات املشرتكة بني باحثني فأكثر يف الرسائل املتعلقة بفقه العبادات 
ات، وذلك ملرحليت الدكتوراه ًمشروعا، من رسائل علمية يف املوضوعات وحتقيق للمخطوط

  :اآلتيواملاجستري، وفق التفصيل 
  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالرسائل العلمية/ أ
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ًموضوعا، وقد اشرتك فيها ) ٢٥(عدد املشروعات املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمية 
  ً.باحثا) ٩٤(عدد 

  :ثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستري املشرتكة بني الباحالمخطوطات/ ب
ًعنوانا، وقد اشرتك فيها عدد ) ٤٢(عدد املشروعات املشرتكة يف حتقيق املخطوطات 

  ً.باحثا) ١٧٦(
ُ أ أن ثلثي الرسائل املتعلقة بفقه العبادات عبارة عن مشروعات مشرتكة بني باحثني يالحظ َّ

شروعات املشرتكة يف هذا ا�ال أو أكثر، وقد بلغ عدد املشرتكني من الباحثني يف امل
 وأكثرًباحثا فقط مبوضوعات أو خمطوطات مستقلة، ) ٧٨(ًباحثا، بينما انفرد ) ٢٧٠(

املطلب العايل شرح وسيط الغزايل البن الرفعة  :عدد للمشاركني كان يف حتقيق خمطوط
 ًباحثا، واشرتك نفس العدد) ١٥(، حيث اشرتك فيه عدد )ًمجعا ودراسة) (هـ٧١٠ت(

تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل لنجم الدين أمحد بن : ًأيضا يف حتقيق خمطوط
  ).ًدراسة وحتقيقا) (هـ٧٢٧ت(حممد القمويل 

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦
  :طبع من هذا ا�ال

حممد طاهر : ، للباحث)دراسة وحتقيق" (النصف األول"اختالف الفقهاء للمروزي ــ 
  .م، حيث أكمل الباحث حتقيق بقية الكتاب وطبع بأضواء السلفحكيم غال

) هـ٤٥٠ت( التعليقة الكربى يف الفروع يف شرح خمتصر املزين، أليب الطيب الطربي ــ
ًدراسة وحتقيقا( الكتاب يف املراحل النهائية للطباعة (ًباحثا، ) ٢١(، وقد اشرتك فيه عدد )ً

  ).يف اجلامعة اإلسالمية
، عدة باحثني، وطبع ً)دراسة وحتقيقا( املسائل الكبار أليب اخلطاب الكلوذاين  االنتصار يفــ

  .مبكتبة العبيكان
عبد العزيز : ، للباحث)هـ٤٧١ت( شرح خمتصر اخلرقي حلسن بن أمحد بن عبداهللا احلنبلي ــ

  .أجزاء مبكتبة الرشد) ٤(سليمان إبراهيم البعيمي، أكمله احملقق وطبع يف 
علي سليمان  : ، للباحث)دراسة وحتقيق( أمحد بن حنبل برواية ابنه عبداهللا  مسائل اإلمامــ

  .  املهنا، وطبع مبكتبة العلوم واحلكم
 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور املروزي ــ
  .، عدة باحثني، وطبع يف اجلامعة اإلسالميةً)دراسة وحتقيقا(
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ِالشيخ إبراهيم بن أيب بكر الذنايب العويف : ّشرح دليل الطالب، تأليف مسلك الراغب لــ
ِالصاحلي 

عبد القادر نظام حممد : ، للباحثنيً)دراسة وحتقيقا) (هـ١٠٩٤ت (-  رمحه اهللا- ّ
  .شكري إدريس، وعبد العزيز مشاري عبد اهللا اهلزاين، وطبع بدار التوحيد

اء عابد عبد اهللا املطريف، وطبع باجلامعة رج:  الكفارات يف الفقه اإلسالمي، للباحثــ
  .اإلسالمية

شرف الدين باديبو راجي، وطبع : ، للباحث)دراسة مقارنة( أحكام الزيادة يف العبادات ــ
  .يف اجلامعة اإلسالمية

فوفانا آدم، وطبع :  زيادة رواة احلديث وأثرها يف اختالف الفقهاء يف العبادات، للباحثــ
  .يةيف اجلامعة اإلسالم

بوبكر باه، : ، للباحث)ًمجعا ودراسة( ما خيتلف فيه احلكم بالقلة والكثرة يف العبادات ــ
  .وطبع باجلامعة اإلسالمية

خالد عايض حممد ال : ، للباحث)ًمجعا ودراسة( الفروق الفقهية بني نوازل العبادات ــ
  .فهاد

 من خالل أضواء البيان  اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية يف العباداتــ
  .فودي جغنا، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية  : ، للباحث)ًمجعا ودراسة(

 تأيت عدد الرسائل املتعلقة بفقه العبادات يف املرتبة األوىل من حيث عدد :الخالصة
الرسائل العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل 

الرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، والنصيب األوفر : يف جمالاملسجلة يف القسم 
يف هذا ا�ال لتحقيق املخطوطات وليس للموضوعات يف الرسائل العلمية، وثلثها من 
خالل املشروعات املشرتكةـ، واألغلب منها كان يف مرحلة املاجستري، وقد طبع من رسائل 

ه القسم األكرب كان يف خدمة الرسائل املتعلقة وعلى هذا فاجتا. رسالة) ١٣(هذا ا�ال 
وهذا ا�ال مبا فيه من رسائل داخل ضمن األولويات البحثية للقسم؛ . بفقه العبادات

حتقيق الرتاث  (:وأولوية، )دراسة اآلراء الفقهية للمربزين من علماء األمة: (أولويةضمن 
دراسة الكليات : (أولويةداخل يف ، وجزء منها ً)الفقهي وفق املعايري املعتمدة أكادمييا
  ).والنظريات والقواعد والضوابط الفقهية
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 التحليل اإلحصائي للرسائل المتعلقة بفقه المعامالت

المجموع  النوع م

 العددي

النسبة من مجموع الرسائل 
ت المسجلة والمخطوطا
 )١١٤٩(وعددها 

كامل الرسائل العلمية  ١
 واملخطوطات احملققة

٢٩,٤١  ٣٣٨%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمية  ٢
 )ماجستري

١٣,٧٥ ١٥٨%  

كامل املخطوطات احملققة  ٣
 )ماجستري/ دكتوراه(

١٥,٦٦ ١٨٠%  

  %٩,٥٧  ١١٠ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٤,١٧ ٤٨ فقط) املاجستري(ة الرسائل العلمي ٥

  %٤,٤٣ ٥١ فقط) دكتوراه(املخطوطات احملققة  ٦

) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧
 فقط

١١,٢٢ ١٢٩ %  

املناقش من الرسائل العلمية  ٨
 واملخطوطات احملققة

٢٧,١٥  ٣١٢%  

ما مل يناقش من الرسائل العلمية  ٩
 واملخطوطات احملققة

٦  ٦٩%  

ت املشرتكة يف الرسائل املشروعا ١٠
 العلمية واملخطوطات احملققة

٥,٣٠ ٦١%  

عدد الباحثني املشاركني يف  ١١
 املشروعات املشرتكة 

١٩,٥٨ ٢٢٥%  

املطبوع من الرسائل العلمية  ١٢
 واملخطوطات احملققة

٠,٦٠ ٧%  



        
 
  

 

 
  

 

٥٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
 

����������������������������� 

األقسام املتوسطة من حيث عدد الرسائل، الرسائل املتعلقة بفقه املعامالت تعترب من 

الرسائل : (فهو يف املرتبة الثانية من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسم

َّ، حيث إن عدد الرسائل العلمية )العلمية واملخطوطات احملققة حسب املوضوعات الفقهية

ة بفقه املعامالت بلغ للموضوعات وحتقيق املخطوطات اليت كتبت يف قسم الرسائل املتعلق

من جمموع الرسائل العلمية  %) ٢٩,٤١(ُرسالة، وهو يشكل ما نسبته ) ٣٣٨(

للموضوعات واملخطوطات احملققة يف قسم الفقه، ومعظم الكتابات يف هذا ا�ال متجه 
إىل حتقيق املخطوطات، حيث بلغ عدد الرسائل العلمية  ملرحليت الدكتوراه واملاجستري يف 

يف الرسائل العلمية للموضوعات، ) ١٥٨(ًعنوانا، ويقابله ) ١٨٠(خطوطات حتقيق امل

ًحتديدا على الرسائل العلمية ) املاجستري(فغلبت هنا بقليل حتقيق املخطوطات يف مرحلة 
  :اآلتييف املوضوعات، وميكن تفصيل الكالم عن هذا املطلب وفق 

  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١

رسائل، وهو ) ١١٠(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(رسائل العلمية ملرحلة بلغت عدد ال
  .من رسائل القسم %) ٩,٥٧(ما يشكل ما نسبه 

رسالة، وهو ما ) ٤٨(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٤,١٧(يشكل ما نسبه 
) الدكتوراه( العلمية للموضوعات يف مرحلة ًوبالتايل تزيد بالضعف تقريبا الرسائل

  . ، )املاجستري(على الرسائل العلمية للموضوعات يف مرحلة 

  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
ًعنوانا، وهو ) ٥١(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .ممن رسائل القس %) ٤,٤٣(ما يشكل ما نسبه 

عنوانا، ) ١٢٩(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ١١,٢٢(وهو ما يشكل ما نسبه 

على املخطوطات ) املاجستري(وبالتايل تتفوق كفة املخطوطات احملققة يف مرحلة 

 الفقه يف الرسائل فأصبح توجه قسم. بأكثر من الضعفني) الدكتوراه(احملققة يف مرحلة 
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ًاملتعلقة بفقه املعامالت  متجه بالتساوي تقريبا بني الرسائل العلمية للموضوعات، والرسائل 
، مع زيادة الرسائل يف )الدكتوراه واملاجستري(العلمية يف حتقيق املخطوطات يف مرحليت 

) ٣٣٨(حتقيق خمطوط يف هذا ا�ال، من أصل ) ١٨٠(ًحتقيق املخطوطات قليال؛ بواقع 

رسالة علمية يف املوضوعات، وهو ما ميثل زيادة قليلة ) ١٥٨(رسالة لكامل ا�ال، ويقابله 

َّلتحقيق املخطوطات من رسائل القسم يف هذا ا�ال، وبناء عليه فإن قسم ) ٢٢(بعدد 

الفقه متجه يف خدمة فقه املعامالت بأقل مما خدم به فقه العبادات، وذلك من خالل 

  ً.مية للموضوعات وحتقيق املخطوطات بالتساوي تقريباالرسائل العل

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
ِّسجلت رسالتان يف نفس اليوم والشهر والعام،  الربا وأضراره يف ا�تمع : وهماُ

 : بعنواناألخرىسامل سقاف  اجلفري، والرسالة : للباحث ،)املاجستري(اإلنساين يف مرحلة 

ُبله احلسن عمر مساعد، ووكالمها سجل يف : اإلسالمية، للباحثعقد القراض يف الشريعة 
  ).م١٩٧٦(عام 

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

رسالة، أي ما نسبته ) ٣٣٨(رسالة وحتقيق من أصل ) ٣١٢(نوقش يف هذا ا�ال 
من  %) ٦ (، أي ما نسبته)٦٩(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش  %) ٢٧,١٥(

  .جمموع رسائل وخمطوطات هذا ا�ال

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥
املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلمية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها 

ِأكثر من باحث؛ ابتداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل 

  .الباحثني
عدد املشروعات املشرتكة بني باحثني أو أكثر يف الرسائل املتعلقة بفقه جممل 

ًمشروعا، من رسائل علمية للموضوعات وحتقيق للمخطوطات، وذلك ) ٥٣(املعامالت 
  :اآلتيملرحليت الدكتوراه واملاجستري، وفق التفصيل 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالرسائل العلمية/ أ

ًموضوعا، وقد ) ١٩(عدد املشروعات املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمية 
  ً.باحثا) ٦٦(اشرتك فيها عدد 
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  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالمخطوطات/ ب

ًعنوانا، وقد اشرتك فيها ) ٣٤(عدد املشروعات املشرتكة يف حتقيق املخطوطات 
  ً.باحثا) ١٥٩(عدد 

َّ أ أن أكثر من نصف الرسائل املتعلقة بفقه املعامالت عبارة عن مشروعات يالحظ

مشرتكة بني باحثني أو أكثر، وقد بلغ عدد املشرتكني من الباحثني يف املشروعات املشرتكة 
ًباحثا فقط مبوضوعات أو خمطوطات ) ١١٣(ًباحثا، بينما انفرد ) ٢٢٥(يف هذا ا�ال 

املطلب العايل شرح وسيط الغزايل  :اركني كان يف حتقيق خمطوط عدد للمشوأكثرمستقلة، 

ًباحثا يف هذا ) ٤٠(، حيث اشرتك فيه عدد )ًمجعا ودراسة) (هـ٧١٠ت(الين الرفعة 
  .ا�ال

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من هذا ا�ال
) هـ٤٥٠ت(الطربي  التعليقة الكربى يف الفروع يف شرح خمتصر املزين، أليب الطيب ــ

ًدراسة وحتقيقا( الكتاب يف املراحل النهائية للطباعة (ًباحثا، ) ٢١(، وقد اشرتك فيه عدد )ً

  ).يف اجلامعة اإلسالمية
 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور املروزي ــ

  .، عدة باحثني، وطبع يف اجلامعة اإلسالميةً)دراسة وحتقيقا(

ِالشيخ إبراهيم بن أيب بكر الذنايب العويف : ّ مسلك الراغب لشرح دليل الطالب، تأليفــ

ِالصاحلي 
عبد القادر نظام حممد : ، للباحثنيً)دراسة وحتقيقا) (هـ١٠٩٤ت (-  رمحه اهللا- ّ

  .شكري إدريس، وعبد العزيز مشاري عبد اهللا اهلزاين، وطبع بدار التوحيد

  .حممد العيد، وطبع باجلامعة اإلسالمية:  العبادات، للباحث أحكام الزيادة يف غريــ
شيخ بن : ، للباحث   زيادة رواة احلديث وأثرها يف اختالف الفقهاء يف غري العباداتــ

  .انفامر جاوال، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية

فهد : حث، للبا)ًمجعا ودراسة( الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف كتايب الرهن واحلجر ــ
  .سليمان خضري الصاعدي، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية

 اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية يف غري العبادات من خالل أضواء البيان ــ

  .صفي اهللا بن حممد وكيل، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية: ، للباحث)ًمجعا ودراسة(



        
 
  

 

 
  

 

٥١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

عامالت يف املرتبة الثانية من حيث  تأيت عدد الرسائل املتعلقة بفقه امل:الخالصة

عدد الرسائل  العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل 
الرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، ويزيد حتقيق : املسجلة يف قسم الفقه يف جمال

ًوعات، ونصفها تقريبا املخطوطات يف هذا ا�ال على الرسائل العلمية املسجلة يف املوض
من خالل املشروعات املشرتكةـ، واألغلب منها كان يف مرحلة املاجستري، وقد طبع من 

وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه بالدرجة الثانية كان يف خدمة . رسائل) ٧(رسائل هذا ا�ال 

 وهذا ا�ال مبا فيه من رسائل أغلبه داخل ضمن. الرسائل املتعلقة بفقه املعامالت

، )دراسة اآلراء الفقهية للمربزين من علماء األمة: (أولويةاألولويات البحثية للقسم؛ ضمن 
، وجزء منها داخل يف ً)حتقيق الرتاث الفقهي وفق املعايري املعتمدة أكادمييا (:وأولوية

العناية بالتأصيل : وأولويةدراسة الكليات والنظريات والقواعد والضوابط الفقهية، : (أولوية

  ).علمي للقضايا الفقهيةال



        
 
  

 

 
  

 

٥١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

�������������������������������������������������� �

���������������������������� �

 التحليل اإلحصائي للرسائل المتعلقة بفقه األحوال الشخصية

 م
 النوع

المجموع 

 العددي

النسبة من مجموع الرسائل 

والمخطوطات المسجلة وعددها 

)١١٤٩( 

ائل العلمية واملخطوطات كامل الرس ١
 احملققة

١٧,٤٩  ٢٠١%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمية  ٢
 )ماجستري

٨,٣٥  ٩٦%  

/ دكتوراه(كامل املخطوطات احملققة  ٣
 )ماجستري

٩,١٣  ١٠٥%  

  %٥,١٣  ٥٩ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٣,٢٢  ٣٧ فقط) املاجستري(الرسائل العلمية  ٥

  %٣,٣٠ ٣٨ فقط) دكتوراه(طات احملققة املخطو ٦

  % ٥,٨٣ ٦٧ فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

املناقش من الرسائل العلمية  ٨
 واملخطوطات احملققة

١٣,٣١  ١٥٣%  

ما مل يناقش من الرسائل العلمية  ٩
 واملخطوطات احملققة

٤,١٧ ٤٨%  

املشروعات املشرتكة يف الرسائل العلمية  ١٠
 طات احملققةواملخطو

٤,٦٩ ٥٤%  

عدد الباحثني املشاركني يف املشروعات  ١١
 املشرتكة 

١٠,٣٥ ١١٩%  

املطبوع من الرسائل العلمية  ١٢
 واملخطوطات احملققة

٠,٧٨ ٩%  



        
 
  

 

 
  

 

٥١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

� �

������������������������������ �

الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية تعترب من األقسام املتوسطة من حيث عدد 

: ائل، فهو يف املرتبة الرابعة من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسمالرس

، ويأيت بعد الرسائل )الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة حسب املوضوعات الفقهية(
َّالعبادات، واملعامالت واحلدود واجلنايات، حيث إن عدد الرسائل : املتعلقة بفقه

رسالة، ) ٢٠١( الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية املخطوطات اليت كتبت يف قسم

من جمموع الرسائل العلمية للموضوعات  %) ١٧,٤٩(ُوهو يشكل ما نسبته 
واملخطوطات احملققة يف قسم الفقه، وتتساوى االجتاهات البحثية يف رسائل هذا ا�ال بني 

ها بقليل، وقد بلغ عدد الرسائل العلمية للموضوعات وحتقيق املخطوطات اليت ترتجح كفت

عناوين، ) ١٠٥(الرسائل العلمية  ملرحليت الدكتوراه واملاجستري يف حتقيق املخطوطات 
يف الرسائل العلمية للموضوعات، فغلب هنا بقليل حتقيق املخطوطات يف ) ٩٦(ويقابله 

على الرسائل العلمية للموضوعات، وميكن تفصيل الكالم عن هذا ) املاجستري(مرحلة 

  :اآلتيطلب وفق امل
  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١

رسالة، وهو ما ) ٥٩(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٥,١٣(يشكل ما نسبه 
رسالة، وهو ما ) ٣٧(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٣,٢٢(سبه يشكل ما ن

على ) الدكتوراه(ًوبالتايل تزيد بالضعف تقريبا عدد الرسائل العلمية يف مرحلة 
  ). املاجستري(الرسائل العلمية يف مرحلة 

  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢

ًنا، وهو عنوا) ٣٨(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٣,٣٠(ما يشكل ما نسبه 



        
 
  

 

 
  

 

٥١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

عنوانا، وهو ) ٦٧(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٨,٨٣(ما يشكل ما نسبه 
على املخطوطات ) املاجستري(وبالتايل تتفوق كفة املخطوطات احملققة يف مرحلة 

فأصبح توجه قسم الفقه يف الرسائل املتعلقة بفقه . بالضعف) الدكتوراه (احملققة يف مرحلة

ًاألحوال الشخصية  متجه بالتساوي تقريبا بني الرسائل العلمية للموضوعات، والرسائل يف 
، مع زيادة الرسائل يف حتقيق )الدكتوراه واملاجستري(حتقيق املخطوطات يف مرحليت 

رسالة ) ٢٠١(قيق خمطوط يف هذا القسم، من أصل حت) ١٠٥(ًاملخطوطات قليال؛ بواقع 

رسالة علمية يف املوضوعات، وهو ما ميثل زيادة قليلة بعدد ) ٩٦(لكامل ا�ال، ويقابله 
َّرسائل لتحقيق املخطوطات من رسائل القسم يف هذا ا�ال، وبناء عليه فإن القسم ) ٩(

العبادات واملعامالت : قهمتجه يف خدمة فقه األحوال الشخصية بأقل مما خدم به ف

واحلدود واجلنايات، وذلك من خالل الرسائل العلمية يف املوضوعات وحتقيق املخطوطات 
  ً.بالتساوي تقريبا

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣

نظام نفقة األقارب يف الشريعة : ًسجلت أول رسالة علمية سجلت يف موضوع
ُعيد درويش سعيد الزهراين، وسجلت عام س: للباحث ،)املاجستري(اإلسالمية، يف مرحلة 

  ).م١٩٧٦(

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤
رسالة، أي ما نسبته ) ٢٠١(رسالة وحتقيق من أصل ) ١٥٣(نوقش يف هذا ا�ال 

 ٤,١٧(، أي ما نسبته )٤٨(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش  %) ١٣,٣١(

  .وخمطوطات هذا ا�المن جمموع رسائل %) 
  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥

املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلمية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها 

ِأكثر من باحث؛ ابتداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل 

  .الباحثني



        
 
  

 

 
  

 

٥١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 بني باحثني فأكثر يف الرسائل املتعلقة بفقه األحوال جممل عدد املشروعات املشرتكة

ًمشروعا، من رسائل علمية يف املوضوعات وحتقيق املخطوطات، وذلك ) ٣٦(الشخصية 
  :اآلتيملرحليت الدكتوراه واملاجستري، وفق التفصيل 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالرسائل العلمية/ أ

ًموضوعا، وقد ) ١٢(ت املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمية عدد املشروعا
  ً.باحثا) ٣٤(اشرتك فيها عدد 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالمخطوطات/ ب

ًموضوعا، وقد اشرتك فيها ) ٢٤(عدد املشروعات املشرتكة يف حتقيق املخطوطات 
  ً.باحثا) ٨٥(عدد 

ن نصف الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية عبارة عن َّ أ أن أكثر ميالحظ

مشروعات مشرتكة بني باحثني أو أكثر، وقد بلغ عدد املشرتكني من الباحثني يف 
ًباحثا فقط ) ٨٢(ًباحثا، بينما انفرد ) ١١٩(املشروعات املشرتكة يف هذا ا�ال 

املطلب  :قيق خمطوط عدد للمشاركني كان يف حتوأكثرمبوضوعات أو خمطوطات مستقلة، 

، حيث اشرتك فيه عدد )ًمجعا ودراسة) (هـ٧١٠ت(العايل شرح وسيط الغزايل الين الرفعة 
  .ًباحثا يف هذا ا�ال) ٢٠(

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من هذا ا�ال
) هـ٤٥٠ت( التعليقة الكربى يف الفروع يف شرح خمتصر املزين، أليب الطيب الطربي ــ

ًدراسة وحتقيقا( الكتاب يف املراحل النهائية للطباعة (ًباحثا، ) ٢١(، وقد اشرتك فيه عدد )ً

  ).يف اجلامعة اإلسالمية
 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور املروزي ــ

  .، عدة باحثني، وطبع يف اجلامعة اإلسالميةً)دراسة وحتقيقا(

حممد يعقوب حممد يوسف، وطبع يف اجلامعة : اص حقوقه وواجباته، للباحث األجري اخلــ
  .اإلسالمية

  .عوض رجاء فريج العويف، وطبع باجلامعة اإلسالمية:  الوالية يف النكاح، للباحثــ



        
 
  

 

 
  

 

٥١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

عبد الكرمي صنيتان العمري، وطبع :  أحكام الصداق يف الشريعة اإلسالمية، للباحثــ

  .باجلامعة اإلسالمية
  .حممد العيد، وطبع باجلامعة اإلسالمية: كام الزيادة يف غري العبادات، للباحث أحــ

شيخ بن : ، للباحث   زيادة رواة احلديث وأثرها يف اختالف الفقهاء يف غري العباداتــ

  .انفامر جاوال، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية
ار والعدد والرضاع والنفقات  الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف الرجعة واإليالء والظهــ

عبد املنعم خليفة أمحد بالل، وطبع باجلامعة   : ، للباحث)دراسة مقارنة(واحلضانة 

  .اإلسالمية
 اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية يف غري العبادات من خالل أضواء البيان ــ

  .امعة اإلسالميةصفي اهللا بن حممد وكيل، وطبع يف اجل: ، للباحث)ًمجعا ودراسة(

 تأيت عدد الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية يف املرتبة الرابعة من :الخالصة
حيث عدد الرسائل العلمية للموضوعات وعدد املخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل 

الرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، : عدد الرسائل املسجلة يف قسم الفقه يف جمال

ً قليال حتقيق املخطوطات هذا ا�ال على الرسائل املسجلة يف الرسائل العلمية ويزيد
ًللموضوعات، وأكثر من نصفها تقريبا من خالل املشروعات املشرتكة،ـ واألغلب منها كان 

رسائل، وعلى هذا فاجتاه قسم ) ٩(يف مرحلة املاجستري، وقد طبع من رسائل هذا ا�ال 

وهذا ا�ال . ان يف خدمة الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصيةالفقه بالدرجة الرابعة ك
دراسة : (أولويةمبا فيه من رسائل أغلبه داخل ضمن األولويات البحثية للقسم؛ ضمن 

حتقيق الرتاث الفقهي وفق املعايري  (:وأولوية، )اآلراء الفقهية للمربزين من علماء األمة

دراسة الكليات والنظريات والقواعد : (أولويةل يف ، وجزء منها داخً)املعتمدة أكادمييا
  ).والضوابط الفقهية



        
 
  

 

 
  

 

٥١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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 التحليل اإلحصائي للرسائل المتعلقة بفقه الحدود والجنايات

المجموع  النوع م

 العددي

 النسبة من مجموع الرسائل

والمخطوطات المسجلة 

 )١١٤٩(وعددها 

كامل الرسائل العلمية واملخطوطات  ١
 احملققة

٢١,٢٣ ٢٤٤%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمية  ٢
 )ماجستري

٩,٤٨ ١٠٩%  

/ دكتوراه(كامل املخطوطات احملققة  ٣
 )ماجستري

١١,٧٤ ١٣٥%  

  %٦,٥٢ ٧٥   فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٢,٩٥ ٣٤  فقط) املاجستري(ل العلمية الرسائ ٥

  %٣,٩١ ٤٥ فقط) دكتوراه(املخطوطات احملققة  ٦

  % ٧,٨٣ ٩٠ فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

املناقش من الرسائل العلمية  ٨
 واملخطوطات احملققة

١٦,٩٧ ١٩٥%  

ما مل يناقش من الرسائل العلمية  ٩
 واملخطوطات احملققة

٤,٢٦ ٤٩%  

املشروعات املشرتكة يف الرسائل  ١٠
 العلمية واملخطوطات احملققة

٣,٣٩ ٣٩%  

عدد الباحثني املشاركني يف  ١١
 املشروعات املشرتكة 

١٢,٦١ ١٤٥%  

املطبوع من الرسائل العلمية  ١٢
 واملخطوطات احملققة

٠,٧٨ ٩%  
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يات تعترب من األقسام املتوسطة من حيث عدد الرسائل املتعلقة بفقه احلدود واجلنا
: الرسائل، فهو يف املرتبة الثالثة من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسم

، ويأيت بعد الرسائل )الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة حسب املوضوعات الفقهية(

 واملخطوطات اليت كتبت يف َّالعبادات، واملعامالت، حيث إن عدد الرسائل: املتعلقة بفقه
ُرسالة، وهو يشكل ما نسبته ) ٢٤٤(قسم الرسائل املتعلقة بفقه احلدود واجلنايات 

من جمموع الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة يف قسم الفقه، وتتساوى  %) ٢١,٢٣(

االجتاهات البحثية يف رسائل هذا ا�ال بني الرسائل العلمية للموضوعات وحتقيق 
وطات اليت ترتجح كفتها بقليل، وقد بلغ عدد الرسائل العلمية  ملرحليت الدكتوراه املخط

ًموضوعا يف الرسائل ) ١٠٩(ًعنوانا، ويقابله ) ١٣٥(واملاجستري يف حتقيق املخطوطات 
العلمية للموضوعات، فغلب هنا بقليل الرسائل العلمية يف حتقيق املخطوطات ملرحلة 

علمية يف املوضوعات، وميكن تفصيل الكالم عن هذا املطلب على الرسائل ال) املاجستري(

  :اآلتيوفق 

  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١
رسالة، وهو ما ) ٧٥(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٦,٥٢(يشكل ما نسبه 

رسالة، وهو ما ) ٣٤(يف هذا ا�ال ) جسترياملا(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٢,٩٥(يشكل ما نسبه 

على ) الدكتوراه(ًوبالتايل تزيد بالضعف تقريبا عدد الرسائل العلمية يف مرحلة 

  . ، )املاجستري(الرسائل العلمية يف مرحلة 
  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢

ًعنوانا، وهو ) ٤٥(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه( احملققة ملرحلة بلغت عدد املخطوطات
  .من رسائل القسم %) ٣,٩١(ما يشكل ما نسبه 

عنوانا، وهو ) ٩٠(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٧,٨٣(ما يشكل ما نسبه 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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على املخطوطات ) املاجستري(يف مرحلة وبالتايل تتفوق كفة املخطوطات احملققة 

فأصبح توجه قسم الفقه يف الرسائل املتعلقة . ًبالضعف متاما) الدكتوراه(احملققة يف مرحلة 
ًبفقه احلدود واجلنايات متجه بالتساوي تقريبا بني الرسائل العلمية للموضوعات، والرسائل 

 مع رجحان كفة الرسائل يف ،)الدكتوراه واملاجستري(يف حتقيق املخطوطات يف مرحليت 

) ٢٤٤(حتقيق خمطوط يف هذا القسم، من أصل ) ١٣٥(ًحتقيق املخطوطات قليال؛ بواقع 
رسالة علمية يف املوضوعات، وهو ما ميثل زيادة قليلة ) ١٠٩(رسالة لكامل ا�ال، ويقابله 

َّليه فإن رسالة يف حتقيق املخطوطات من رسائل القسم يف هذا ا�ال، وبناء ع) ٢٦(بعدد 

العبادات : قسم الفقه متجه يف خدمة فقه احلدود واجلنايات بأقل مما خدم به فقه
واملعامالت، وذلك من خالل الرسائل العلمية يف املوضوعات وحتقيق املخطوطات 

  ً.بالتساوي تقريبا

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
دراسة " ( احلدودقسم"األوسط البن املنذر : ُسجلت أول رسالة يف حتقيق خمطوط

ُصغري أمحد حممد حنيف، وسجلت عام : للباحث ،)املاجستري(، يف مرحلة ً)وحتقيقا
  .ًجملدا بتحقيق آخر) ١٥(ً، والكتاب طبع كامال يف )م١٩٧٦(
  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

 ما نسبته رسالة، أي) ٢٤٤(رسالة وحتقيق من أصل ) ١٩٥(نوقش يف هذا ا�ال 

 ٤,٢٦(، أي ما نسبته )٤٩(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش  %) ١٦,٩٧(
  .من جمموع رسائل وخمطوطات هذا ا�ال%) 

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥

املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلمية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها 
ِداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل أكثر من باحث؛ ابت

  .الباحثني

جممل عدد املشروعات املشرتكة بني باحثني فأكثر يف الرسائل املتعلقة بفقه احلدود 
ًمشروعا، من رسائل علمية يف املوضوعات وحتقيق املخطوطات، وذلك ) ٣٩(واجلنايات 

  :اآلتيق التفصيل ملرحليت الدكتوراه واملاجستري، وف

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالرسائل العلمية/ أ
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ًموضوعا، وقد ) ١٥(عدد املشروعات املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمية 
  ً.باحثا) ٣٨(اشرتك فيها عدد 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالمخطوطات/ ب

ًموضوعا، وقد اشرتك فيها ) ٢٤(شروعات املشرتكة يف حتقيق املخطوطات عدد امل
  ً.باحثا) ١٠٧(عدد 

َّ أ أن أكثر من نصف الرسائل املتعلقة بفقه احلدود واجلنايات عبارة عن يالحظ

مشروعات مشرتكة بني باحثني أو أكثر، وقد بلغ عدد املشرتكني من الباحثني يف 

ًباحثا فقط ) ٩٩(ًباحثا، بينما انفرد ) ١٤٥(ال املشروعات املشرتكة يف هذا ا�
املطلب  : عدد للمشاركني كان يف حتقيق خمطوطوأكثرمبوضوعات أو خمطوطات مستقلة، 

، حيث اشرتك فيه عدد )ًمجعا ودراسة) (هـ٧١٠ت(العايل شرح وسيط الغزايل، الين الرفعة 

  .ًباحثا يف هذا ا�ال) ٢٨(
  :ُي طبعتالت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من هذا ا�ال

ًدراسة ) (هـ٧٩٢ت(ّ التنبيه على مشكالت اهلداية، للقاضي علي بن أيب العز احلنفي ــ
أجزاء يف ) ٥(أنور صاحل أبو زيد، وعبداحلكيم حممد شاكر، وطبع يف : ، للباحثنيً)وحتقيقا

  .هـ١٤٢٤مكتبة الرشد 

) هـ٤٥٠ت(ين، أليب الطيب الطربي  التعليقة الكربى يف الفروع يف شرح خمتصر املزــ
ًدراسة وحتقيقا( الكتاب يف املراحل النهائية للطباعة (ًباحثا، ) ٢١(، وقد اشرتك فيه عدد )ً

  ).يف اجلامعة اإلسالمية

 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور املروزي ــ
  .امعة اإلسالمية، عدة باحثني، وطبع يف اجلً)دراسة وحتقيقا(

عبد العزيز مربوك عابد :  اختالف الدارين وأثره يف أحكام الشريعة اإلسالمية، للباحثــ

  .األمحدي، وطبع باجلامعة اإلسالمية
  .حممد العيد، وطبع باجلامعة اإلسالمية:  أحكام الزيادة يف غري العبادات، للباحثــ

وطبع بدار   فوفانا آدم، : مي، للباحث األحكام املرتتبة على الفسق يف الفقه اإلسالــ

  .املنهاج
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شيخ بن : ، للباحث   زيادة رواة احلديث وأثرها يف اختالف الفقهاء يف غري العباداتــ

  .انفامر جاوال، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية
 اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية يف غري العبادات من خالل أضواء البيان ــ

  .صفي اهللا بن حممد وكيل، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية: ، للباحث)ودراسةًمجعا (

دراسة ) (هـ٤٠٣ت( االختيارات الفقهية البن حامد احلسن بن حامد البغدادي ــ
  .أمحد حممد عايد الرفاعي اجلهين، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية: ، للباحثً)وحتقيقا

حلدود واجلنايات يف املرتبة الثالثة من  تأيت عدد الرسائل املتعلقة بفقه ا:الخالصة

حيث عدد الرسائل واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل املسجلة يف قسم 
ًالرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، ويزيد قليال حتقيق :  الفقه يف جمال

ل العلمية، وأكثر املخطوطات هذا ا�ال على الرسائل املسجلة يف املوضوعات يف الرسائ

ًمن نصفها تقريبا من خالل املشروعات املشرتكة، واألغلب منها كان يف مرحلة 
، مث يأيت بعدة الرسائل العلمية يف املوضوعات ملرحلة الدكتوراه، وقد طبع من )املاجستري(

وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه بالدرجة الثالثة كان يف خدمة . رسائل) ٩(رسائل هذا ا�ال 

وهذا ا�ال مبا فيه من رسائل أغلبه داخل ضمن . رسائل املتعلقة بفقه احلدود واجلناياتال
، )دراسة اآلراء الفقهية للمربزين من علماء األمة: (أولويةاألولويات البحثية للقسم؛ ضمن 

، وجزء منها داخل يف ً)حتقيق الرتاث الفقهي وفق املعايري املعتمدة أكادمييا: (وأولوية

  ).دراسة الكليات والنظريات والقواعد والضوابط الفقهية (:أولوية
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 بأبواب القضاء والشهادات والسياسة التحليل اإلحصائي للرسائل المتعلقة

 الشرعية

 م
 النوع

المجموع 

 يالعدد

النسبة من مجموع الرسائل 

والمخطوطات المسجلة 

 )١١٤٩(وعددها 

كامل الرسائل العلمية واملخطوطات  ١
 احملققة

١,٤٧ ١٧%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمية  ٢
 )ماجستري

١,١٣ ١٣%  

/ دكتوراه(كامل املخطوطات احملققة  ٣
 )ماجستري

٠,٣٤ ٤%  

  %٠,٧٨ ٩ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٠,٣٤ ٤ فقط) املاجستري(الرسائل العلمية  ٥

  %٠,٣٤ ٤ فقط) دكتوراه(املخطوطات احملققة  ٦

  % ٠ صفر فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

املناقش من الرسائل العلمية  ٨
 واملخطوطات احملققة

١,٣٠ ١٥%  

ما مل يناقش من الرسائل العلمية  ٩
 واملخطوطات احملققة

٠,١٧ ٢%  

املشروعات املشرتكة يف الرسائل العلمية  ١٠
 واملخطوطات احملققة

  %٠ صفر

عدد الباحثني املشاركني يف املشروعات  ١١
 املشرتكة 

  %٠ صفر
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املطبوع من الرسائل العلمية  ١٢
 واملخطوطات احملققة

٠,٢٦ ٣%  
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لشهادات والسياسة الشرعية تعترب من أقل األقسام الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء وا

من حيث عدد الرسائل، فهو يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث عدد الرسائل 

الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة حسب (واملخطوطات اليت كتبت يف قسم 
ائل َّ، حيث إن عدد الرسائل املخطوطات اليت كتبت يف قسم الرس)املوضوعات الفقهية 

ُرسالة، وهو يشكل ما ) ١٧(املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية  فقط 
من جمموع الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة يف القسم، وغالب ما  %) ١,٤٧(نسبته 

ًكتب يف هذا ا�ال يف الرسائل العلمية للموضوعات وعدد قليل جدا من حتقيق 
الرسائل العلمية  ملرحليت الدكتوراه واملاجستري يف الرسائل املخطوطات، وقد بلغ عدد 

عناوين يف حتقيق املخطوطات، ) ٤(ًموضوعا، ويقابله فقط ) ١٣(العلمية للموضوعات 
فغلب بأربعة أضعاف الرسائل العلمية يف املوضوعات مرحلة الدكتوراه، على حتقيق 

  :تياآلاملخطوطات، وميكن تفصيل الكالم عن هذا املطلب وفق 

  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١
رسائل، وهو ما ) ٩(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠,٧٨(يشكل ما نسبه 

رسائل، وهو ما ) ٤(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 
  . من رسائل القسم %)٠,٣٤(يشكل ما نسبه 

ًوبالتايل تزيد بالضعف تقريبا عدد الرسائل العلمية للموضوعات يف مرحلة 
  . ، )املاجستري(على الرسائل العلمية يف مرحلة ) الدكتوراه(
  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢

ًا، وهو ما عنوان) ٤(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠,٣٤(يشكل ما نسبه 
عنوانا، ) صفر(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠(وهو ما يشكل ما نسبه 
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اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

على املخطوطات ) الدكتوراه(وبالتايل تتفوق كفة املخطوطات احملققة يف مرحلة 

فأصبح توجه قسم الفقه يف . اليت مل يسجل فيها أي رسالة) ملاجستريا(احملققة يف مرحلة 
الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية متجه إىل الرسائل العلمية 

، وقليل من الرسائل يف حتقيق املخطوطات )الدكتوراه واملاجستري(للموضوعات، يف مرحليت 

ح الرجحان لكفة الرسائل العلمية للموضوعات؛ بواقع فقط، فأصب) الدكتوراه(يف مرحلة 
رسائل يف حتقيق ) ٤(رسالة لكامل ا�ال، ويقابله ) ١٧(ًموضوعا، من أصل ) ١٣(

رسائل علمية للموضوعات من رسائل القسم ) ٩(املخطوطات، وهو ما ميثل زيادة بعدد 

الشهادات والسياسة الشرعية َّيف هذا ا�ال، وبناء عليه فإن خدمة قسم الفقه لفقه القضاء و
َّمتواضعة جدا، مع أن التوجه فيها للرسائل العلمية يف املوضوعات، ولعل السبب يف ذلك  ً
حمدودية املخطوطات يف هذا ا�ال، ولوجود قسم يف الكلية خيدم هذا ا�ال، حتول بعد 

ك نوع من كلية األنظمة والدراسات القضائية، فأصبح هنا: ذلك إىل كلية مستقلة باسم
التنازع يف املوضوعات بني القسمني، وغالب املوضوعات يف هذا ا�ال اجته لقسم القضاء، 

  .َّلذا جند أن أغلب الرسائل املسجلة يف قسم الفقه يف هذا ا�ال قدمية

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
 إجراءات التقاضي يف الشريعة اإلسالمية وأنظمة: ًسجلت أول رسالة علمية يف

ناصر بن فنيخري الفريدي، : للباحث ،)املاجستري(اململكة العربية السعودية، يف مرحلة 

  ).م١٩٨٢(ُوسجلت عام 
  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

رسالة، أي ما نسبته ) ١٧(رسالة وحتقيق من أصل ) ١٥(نوقش يف هذا ا�ال 

رسالة، أي ما نسبته ) ٢( ومل يناقش عدد من جمموع رسائل هذا ا�ال، %) ١,٣٠(
  .من جمموع رسائل وخمطوطات هذا ا�ال %) ٠,١٧(

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥

ال يوجد رسائل مشرتكة يف الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة 
) ٤(، ففيها )ًمجعا ودراسة(ي آراء أيب أسحاق املروز: وهيالشرعية، باستثناء رسالة واحدة 

الرسائل املتعلقة  مشاركني، لكن من خارج هذا ا�ال، أما بقية الرسالة تقع خارج حدود

  . بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

َّ أ أن كل الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية يالحظ

احد، باستثناء رسالة واحدو وقع فيها االشرتاك من عبارة عن مشروعات مفردة لباحث و
  .خارج هذا ا�ال

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من هذا ا�ال
عبد العزيز مربوك عابد :  اختالف الدارين وأثره يف أحكام الشريعة اإلسالمية، للباحثــ

  .األمحدي، وطبع باجلامعة اإلسالمية

ملسائل اخلالف وقواعد احلكم ) دراسة تأصيلية( يف احلكم القضائي  أثر اخلالف الفقهيــ
عبد احلميد بن عبد السالم بنعلي، وطبع بدار   : يف ا�ال القضائي، للباحث

  .األوراق الثقافية

عبد اهللا :  جهود اإلمام ابن القيم اجلوزية االجتهادية يف علم السياسية الشرعية، للباحثــ
  .ع يف اجلامعة اإلسالميةحممد سعد احلجيلي، وطب

 تأيت عدد الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية :الخالصة

يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث عدد الرسائل واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل 
لفقهية، الرسائل العلمية حسب املوضوعات ا: عدد الرسائل املسجلة يف قسم الفقه يف جمال

وأغلب الرسائل املسجلة يف املوضوعات يف الرسائل العلمية، وال يوجد مشروعات مشرتكة 

للرسائل العلمية للموضوعات، ) الدكتوراه(من داخل ا�ال، واألغلب منها كان يف مرحلة 
وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه بالدرجة ما قبل األخرية . رسائل) ٣(وقد طبع من هذا ا�ال 

 خدمة الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية، فخدمة هذا كان يف

ْا�ال متواضعة جدا، وال حاجة للقسم بأن يتخذ إجراءات للرفع من عدد الرسائل يف هذا  ً
كلية األنظمة والدراسات القضائية، فالقسم ابتداء : ا�ال؛ لوجود كلية تعىن به وهي كلية

وهذا ا�ال مبا فيه من رسائل أغلبه داخل ضمن األولويات البحثية . المنازع يف هذا ا�

، وقليل منها ضمن )العناية بالتأصيل العمي للقضايا الفقهية: (أولويةللقسم؛ ضمن 
  ).ًحتقيق الرتاث الفقهي وفق املعايري املعتمدة أكادمييا: (أولوية
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اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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 التحليل اإلحصائي للرسائل المتعلقة بالفرائض خاصة

 م
 النوع

المجموع 

 العددي

النسبة من مجموع الرسائل 
والمخطوطات المسجلة 

 )١١٤٩(وعددها 

كامــــل الرســــائل العلميــــة واملخطوطــــات  ١
 احملققة

٢,٣٤ ٢٧%  

/ هدكتــــــــورا(كامــــــــل الرســــــــائل العلميــــــــة  ٢
 )ماجستري

٠,١٧ ٢%  

/ دكتــــوراه(كامــــل املخطوطــــات احملققــــة  ٣
 )ماجستري

٢,١٧ ٢٥%  

  %٠,١٧ ٢ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %١,٥٦ صفر فقط) املاجستري(الرسائل العلمية  ٥

  %٠,٦٠ ٧ فقط) دكتوراه(املخطوطات احملققة  ٦

  % ١,٥٦ ١٨ فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

املنـــــــــــــاقش مـــــــــــــن الرســـــــــــــائل العلميـــــــــــــة  ٨
 واملخطوطات احملققة

١,٧٤ ٢٠%  

مـــــــا مل ينـــــــاقش مـــــــن الرســـــــائل العلميـــــــة  ٩
 واملخطوطات احملققة

٠,٦٠ ٧%  

املشروعات املشرتكة يف الرسـائل العلميـة  ١٠
 واملخطوطات احملققة

٠,٥٢ ٦%  

عدد البـاحثني املـشاركني يف املـشروعات  ١١
 املشرتكة 

٠,٩٥ ١١%  

ملطبـــــــــــــوع مـــــــــــــن الرســـــــــــــائل العلميــــــــــــــة ا ١٢
 واملخطوطات احملققة

٠,٥٢ ٦%  
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الرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة تعترب من ا�االت القليلة من حيث عدد الرسائل، 
الرسائل : (فهو يف املرتبة السادسة من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسم

َّ، حيث إن عدد الرسائل )خطوطات احملققة حسب املوضوعات الفقهيةالعلمية وامل
رسالة، وهو ) ٢٧(املخطوطات اليت كتبت يف جمال الرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة فقط 

من جمموع الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة يف قسم  %) ٢,٣٤(ُيشكل ما نسبته 
ًق املخطوطات وعدد قليل جدا من الرسائل ُالفقه، وغالب ما كتب يف هذا ا�ال يف حتقي

العلمية للموضوعات، وقد بلغ عدد الرسائل العلمية ملرحليت الدكتوراه واملاجستري يف حتقيق 
ًموضوعا يف الرسائل العلمية ) ٢(ًعنوانا، ويقابله فقط عدد ) ٢٥(املخطوطات 

علمية يف هذا ا�ال دون املاجستري، فأغلب الرسائل ال) الدكتوراه(للموضوعات يف مرحلة 
ُلتحقيق املخطوطات، بينما مل يسجل يف املوضوعات إال موضوعني اثنني فقط يف مرحلة 

  :اآلتيالدكتوراه، وميكن تفصيل الكالم عن هذا املطلب وفق 
  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١

رسالة، وهو ) ٢(يف هذا ا�ال عدد ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠,١٧(ما يشكل ما نسبه 

رسالة، وهو ما ) صفر(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠(يشكل ما نسبه 

، )املاجستري(دون مرحلة ) الدكتوراه(وبالتايل كامل عدد الرسائل العلمية يف مرحلة 
  . ل فيها وال رسالةاليت مل يسج

  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
ًعنوانا، وهو ما ) ٧(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠,٦٠(يشكل ما نسبه 
وهو ًعنوانا، ) ١٨(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ١,٥٦(ما يشكل ما نسبه 
على املخطوطات ) املاجستري(وبالتايل تتفوق كفة املخطوطات احملققة يف مرحلة 

فأصبح توجه قسم الفقه يف الرسائل . بأكثر من الضعف) الدكتوراه(احملققة يف مرحلة 
مرحليت املتعلقة بالفرائض خاصة متجه بشكل شبه كامل لتحقيق املخطوطات يف 
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فقط، ) الدكتوراه(، دون الرسائل العلمية للموضوعات وهو يف مرحلة )الدكتوراه واملاجستري(
رسالة لكامل ا�ال، ويقابله ) ٢٧(حتقيق خمطوط يف هذا القسم، من أصل ) ٢٥(بواقع 
رسالة علمية يف املوضوعات، من رسائل قسم الفقه يف هذا ا�ال، وبناء عليه ) ٢(عدد 

 الفقه متجه يف خدمة فقه الفرائض بعدد قليل من الرسائل، وذلك من خالل َّفإن قسم
  .حتقيق املخطوطات، وعدد أقل من الرسائل العلمية يف املوضوعات

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣
احلقوق املتعلقة بالرتكة، يف مرحلة : ُسجلت أول رسالة علمية يف موضوع

، وطبعت مبكتبة العلوم )م١٩٨٠(جلت عام ُإمساعيل علي، وس: للباحث ،)الدكتوراه(
  ).هـ١٤١٥(واحلكم عام 

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤
رسالة، أي ما نسبته ) ٢٧(رسالة وحتقيق من أصل ) ٢٠(نوقش يف هذا ا�ال 

 %) ٠,٦٠(، أي ما نسبته )٧(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش  %) ١,٧٤(
  .موع رسائل وخمطوطات هذا ا�المن جم

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥
املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلمية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها 
ِأكثر من باحث؛ ابتداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل 

  .الباحثني
رتكة بني باحثني فأكثر يف الرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة كل املشروعات املش

مشروعات، وذلك ) ٦(كانت يف حتقيق املخطوطات دون الرسائل العلمية، وعددها 
  :اآلتيملرحليت الدكتوراه واملاجستري، وفق التفصيل 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالرسائل العلمية/ أ
ًموضوعا، وقد ) صفر(عات املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمية عدد املشرو

  ً.باحثا) صفر(اشرتك فيها عدد 
  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالمخطوطات/ ب

ًعنوانا، وقد اشرتك فيها عدد ) ٦(عدد املشروعات املشرتكة يف حتقيق املخطوطات 
  ً.باحثا) ١١(

 من نصف الرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة عبارة عن مشروعات َّ أ أن أقليالحظ
مشرتكة بني باحثني أو أكثر، وقد بلغ عدد املشرتكني من الباحثني يف املشروعات املشرتكة 



        
 
  

 

 
  

 

٥٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

ًباحثا فقط مبوضوعات أو خمطوطات ) ١٦(ًباحثا، بينما انفرد ) ١١(يف هذا ا�ال 
املطلب العايل شرح وسيط الغزايل  :طوط عدد للمشاركني كان يف حتقيق خموأكثرمستقلة، 

باحثني يف هذا ) ٣(، حيث اشرتك فيه عدد )ًمجعا ودراسة) (هـ٧١٠ت(الين الرفعة 
  .ا�ال

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦
  :طبع من هذا ا�ال

) هـ٤٥٠ت(التعليقة الكربى يف الفروع يف شرح خمتصر املزين، أليب الطيب الطربي ــ 
ًة وحتقيقادراس( الكتاب يف املراحل النهائية للطباعة (ًباحثا، ) ٢١(، وقد اشرتك فيه عدد )ً

  ).يف اجلامعة اإلسالمية
عبدالعزيز علي أمحد، وطبع يف اجلامعة :  أحكام العصبة يف الفقه اإلسالمي، للباحثــ

  .اإلسالمية
ر البخاري الكالباذي  ضوء السراج يف الفرائض لشمس الدين أيب العالء حممود بن أيب بكــ

  .عتيق الرمحن غالم اهللا، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية  : احلنفي، للباحث
غامن : ، للباحثً)دراسة وحتقيقا( التلخيص يف علم الفرائض أليب حكيم عبداهللا اخلربي ــ

  ).هـ١٤١٥(فنيخري الفريدي، طبع مبكتبة العلوم واحلكم عام 
دراسة ) (هـ١٠٦٠ت(حبية لعلي بن عبد القادر البنتييت  الدرر البهية يف حل ألفاظ الرــ 

  .ظهور أمحد ملك بن عبد األحد ملك، وطبع يف اجلامعة اإلسالمية :، للباحثً)وحتقيقا
 التعليق على نظم الآليل يف علم الفرائض ألمحد بن رجب طيبغا املعروف بابن ا�دي ــ
يد الرفاعي اجلهين، وطبع يف أمحد حممد عا  : ، للباحثً)دراسة وحتقيقا) (هـ٨٥٠ت(

  .اجلامعة اإلسالمية
 تأيت عدد الرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة يف املرتبة السادسة من حيث :الخالصة

عدد الرسائل واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل املسجلة يف قسم الفقه 
ب الرسائل يف حتقيق الرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، وأغل: يف جمال

املخطوطات هذا ا�ال دون الرسائل العلمية املسجلة يف املوضوعات، وأقل من نصفها 
ًتقريبا مت من خالل املشروعات املشرتكة، وكل املشروعات املشرتكة كان يف حتقيق 

) ٦(املخطوطات،ـ واألغلب منها كان يف مرحلة املاجستري، وقد طبع من رسائل هذا ا�ال 
وهذا ا�ال مبا فيه من رسائل أغلبه داخل ضمن األولويات البحثية للقسم؛ ضمن . لرسائ

  ). ًحتقيق الرتاث الفقهي وفق املعاير املعتمدة أكادمييا: (أولوية



        
 
  

 

 
  

 

٥٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة: املبحث السابع  

���������������������������� �

 مناسك الحج خاصةالمتعلقة ب التحليل اإلحصائي للرسائل 

 م
 النوع

المجموع 

 العددي

النسبة من مجموع الرسائل 
والمخطوطات المسجلة 

 )١١٤٩(وعددها 

كامل الرسائل العلمية واملخطوطات  ١
 احملققة

٠,٨٧ ١٠%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمية  ٢
 )ماجستري

٠,٢٦ ٣%  

/ دكتوراه(كامل املخطوطات احملققة  ٣
 )ماجستري

٠,٦٠ ٧%  

  %٠,٠٨ ١ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٠,١٧ ٢ فقط) املاجستري(الرسائل العلمية  ٥

  %٠ صفر فقط) دكتوراه(املخطوطات احملققة  ٦

  % ٠,٦٠ ٧ فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

املناقش من الرسائل العلمية  ٨
 واملخطوطات احملققة

٠,٧٨ ٩%  

ائل العلمية ما مل يناقش من الرس ٩
 واملخطوطات احملققة

٠,٠٨ ١%  

املشروعات املشرتكة يف الرسائل  ١٠
 العلمية واملخطوطات احملققة

٠,٠٨ ١%  

عدد الباحثني املشاركني يف  ١١
 املشروعات املشرتكة 

٠,٢٦ ٣%  

املطبوع من الرسائل العلمية  ١٢
 واملخطوطات احملققة

  % ٠ صفر
� �



        
 
  

 

 
  

 

٥٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

������������������������������ �

الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة تعترب من أقل ا�االت  من حيث عدد 
: الرسائل، فهو يف املرتبة األخرية من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسم

َّ، حيث إن عدد )الرسائل العلمية واملخطوطات احملققة حسب املوضوعات الفقهية (

) ١٠(يف قسم الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة فقط الرسائل املخطوطات اليت كتبت 
من جمموع الرسائل العلمية للموضوعات  %) ٠,٨٧(ُرسائل، وهو يشكل ما نسبته 

واملخطوطات احملققة يف قسم الفقه، وغالب ما كتب يف هذا ا�ال يف حتقيق املخطوطات، 

 الرسائل العلمية ملرحليت ًوعدد قليل جدا من الرسائل العلمية للموضوعات، وقد بلغ عدد
، )املاجستري(عناوين، وكلها يف مرحلة ) ٧(الدكتوراه واملاجستري يف حتقيق املخطوطات 

موضوعات يف الرسائل العلمية يف مرحلة الدكتوراه واملاجستري، ) ٣(ويقابله فقط عدد 

م عن فأغلب الرسائل العلمية يف هذا ا�ال يف حتقيق املخطوطات، وميكن تفصيل الكال
  :اآلتيهذا املطلب وفق 

  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١

رسالة، وهو ) ١(يف هذا ا�ال عدد ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠,٠٨(ما يشكل ما نسبه 

، وهو رسالة) ٢(يف هذا ا�ال عدد ) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠,١٧(ما يشكل ما نسبه 
، ضعف عدد الرسائل يف مرحلة )املاجستري(وبالتايل الرسائل العلمية يف مرحلة 

  ). الدكتوراه(

  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢
 ًعنوانا، وهو) صفر(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠(ما يشكل ما نسبه 

عناوين، وهو ) ٧(يف هذا ا�ال ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠,٦٠(ما يشكل ما نسبه 



        
 
  

 

 
  

 

٥٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

دون مرحلة ) املاجستري(وبالتايل كل املخطوطات احملققة كانت يف مرحلة 
يف الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة متجه بشكل فأصبح توجه قسم الفقه ). الدكتوراه(

) املاجستري(كبري لتحقيق املخطوطات، دون الرسائل العلمية للموضوعات، يف مرحلة 
رسائل لكامل ) ١٠(لتحقيق املخطوطات يف هذا القسم، من أصل ) ٧(فقط، بواقع عدد 

سم الفقه يف هذا رسالة علمية يف املوضوعات، من رسائل ق) ٣(ا�ال، ويقابله عدد 
َّا�ال، وبناء عليه فإن قسم الفقه متجه يف خدمة فقه مناسك احلج خاصة بعدد قليل من 
الرسائل، وذلك من خالل حتقيق املخطوطات، وعدد قليل من الرسائل العلمية يف 

ًوقلة عدد الرسائل اليت كتبت يف هذا ا�ال أمر طبيعي؛ نظرا حملدودية . املوضوعات
ُلذي يعترب جزئية صغرية من فقه العبادات، ولقلة املخطوطات اليت تناولت هذا املوضوع، ا

ًا�ال، ولكثرة املؤلفات يف هذ املوضوع حتديدا من رسائل علمية وغريها، ولعل االجتاه 
ًالذي ميكن أن خيدم فيه هذا املوضوع منحصر حاليا يف النوازل املتجددة اليت تقع يف فقه  ُ ْ

  .احلج
  :سجل) مخطوط/ الةرس(ــ أول ٣

بغية املتتبع حلل ألفاظ روض املربع يف : ُسجلت أول رسالة علمية يف حتقيق خمطوط
دراسة ) (هـ١٠٩٤(مناسك احلج، إلبراهيم بن أيب بكر الصاحلي العويف املتويف سنة 

ُدهام كرمي شبيب أبو خشبة الفضلي، وسجلت : للباحث ،)املاجستري(، يف مرحلة ً)وحتقيقا
  ).م١٩٩٩(عام 

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤
رسائل، أي ما نسبته ) ١٠(رسائل وحتقيق من أصل ) ٩(نوقش يف هذا ا�ال 

 ٠,٠٨(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش رسالة واحدة، أي ما نسبته  %) ٠,٧٨(
  .من جمموع رسائل وخمطوطات هذا ا�ال%) 

  :شتركة، وما لم يكتمل منهاــ المشروعات الم٥
املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلمية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها 
ِأكثر من باحث؛ ابتداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل 

  .الباحثني
 احلج خاصة كل املشروعات املشرتكة بني باحثني فأكثر يف الرسائل املتعلقة مبناسك

دون الرسائل العلمية للموضوعات، ) املاجستري(كانت يف حتقيق املخطوطات يف مرحلة 
  :اآلتيواملشرتك منها مشروع واحد، وذلك وفق التفصيل 



        
 
  

 

 
  

 

٥٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالرسائل العلمية/ أ

ًموضوعا، وقد ) صفر(ة عدد املشروعات املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمي
  ً.باحثا) صفر(اشرتك فيها عدد 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالمخطوطات/ ب

ًعنوانا، وقد اشرتك فيها ) ١(عدد املشروعات املشرتكة يف حتقيق املخطوطات عدد 
  .باحثني) ٣(عدد 

ارة عن مشروعات مشرتكة َّ أن ثلث الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة عبيالحظ

بني باحثني أو أكثر، وكان االشرتاك يف هذا ا�ال يف مشروع واحد فقط، وعدد املشرتكني 
باحثني مبوضوعات أو خمطوطات مستقلة، ) ٧(باحثني فقط، بينما انفرد عدد ) ٣(

فتح الفتاح بشرح اإليضاح للنووي، تأليف حممد بن  : كانت يف حتقيق خمطوطوالمشاركة

باحثني، يف ) ٣(، حيث اشرتك فيه عدد ً)دراسة وحتقيقا) (ه١٠٧٥ت(بن عالن علي 
َّ، إال أن هناك موضوعات مشرتكة بني الباحثني إال أن االشرتاك فيها )املاجستري(مرحلة  َّ

  .وقع خارج هذا ا�ال

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦
  .مل يطبع من هذا ا�ال وال رسالة

 عدد الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة يف املرتبة األخرية من  تأيت:الخالصة

حيث عدد الرسائل واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل املسجلة يف قسم 
الرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، وأغلب الرسائل يف حتقيق : الفقه يف جمال

مية املسجلة يف املوضوعات، وثلثها مت من خالل املخطوطات هذا ا�ال دون الرسائل العل

املشروعات املشرتكة، وكل املشرتك كان يف حتقيق املخطوطات، وكلها مرحلة املاجستري، ومل 
وهذا ا�ال مبا فيه من رسائل أغلبه داخل ضمن . يطبع من رسائل هذا ا�ال أي رسالة

 الفقهي وفق املعاير املعتمدة حتقيق الرتاث: (أولويةاألولويات البحثية للقسم؛ ضمن 

  ). ًأكادمييا
� �

� �

� �



        
 
  

 

 
  

 

٥٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

���������������������������������������������� �

���������������������������� �

 المتعلقة بالنوازل الفقهية التحليل اإلحصائي للرسائل

 م

 النوع
المجموع 

 العددي

النسبة من مجموع 
الرسائل والمخطوطات 

المسجلة وعددها 
)١١٤٩( 

كامل الرسائل العلمية واملخطوطات  ١
 احملققة

٢,٧٨ ٣٢%  

/ دكتوراه(كامل الرسائل العلمية  ٢
 )ماجستري

٢,٧٨ ٣٢%  

/ دكتوراه(كامل املخطوطات احملققة  ٣
 )ماجستري

  %٠ صفر

  %٢,٤٣ ٢٨ فقط) الدكتوراه(الرسائل العلمية  ٤

  %٠,٣٤ ٤ فقط) املاجستري(الرسائل العلمية  ٥

  %٠ صفر فقط) دكتوراه(طوطات احملققة املخ ٦

  % ٠ صفر فقط) ماجستري(املخطوطات احملققة  ٧

املناقش من الرسائل العلمية  ٨
 واملخطوطات احملققة

٢ ٢٣%  

ما مل يناقش من الرسائل العلمية  ٩
 واملخطوطات احملققة

٠,٧٨ ٩%  

املشروعات املشرتكة يف الرسائل  ١٠
 قةالعلمية واملخطوطات احملق

٠,١٧ ٢%  

عدد الباحثني املشاركني يف  ١١
 املشروعات املشرتكة 

٠,٦٩ ٨ %  

املطبوع من الرسائل العلمية  ١٢
 واملخطوطات احملققة

٠,٦٠ ٧%  
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������������������������������ �

الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية تعترب من األقسام القليلة من حيث عدد الرسائل، 
الرسائل : (ة اخلامسة من حيث عدد الرسائل واملخطوطات اليت كتبت يف قسمفهو يف املرتب

َّ، حيث إن عدد الرسائل )العلمية واملخطوطات احملققة حسب املوضوعات الفقهية

رسالة، وهو ) ٣٢(املخطوطات اليت كتبت يف قسم الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية فقط 
سائل العلمية للموضوعات واملخطوطات من جمموع الر %) ٢,٧٨(ُيشكل ما نسبته 

ُاحملققة يف قسم الفقه، وكل ما كتب يف هذا ا�ال يف الرسائل العلمية للموضوعات فقط، 
ًومل يسجل شيء يف حتقيق املخطوطات، وقد بلغ عدد الرسائل العلمية  ملرحليت الدكتوراه 

ًعنوانا يف ) صفر(له ًموضوعا، ويقاب) ٣٢(واملاجستري يف الرسائل العلمية للموضوعات 
يف ) الدكتوراه(حتقيق املخطوطات، فكل ا�ال للرسائل العلمية يف املوضوعات ملرحلة 

  :اآلتياألغلب، وميكن تفصيل الكالم عن هذا املطلب وفق 
  ):ماجستير/ دكتوراه(ــ الرسائل العلمية ١

الة، وهو ما رس) ٢٨(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٢,٤٣(يشكل ما نسبه 
رسائل، وهو ) ٤(يف هذا ا�ال عدد) املاجستري(بلغت عدد الرسائل العلمية ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠,٣٤(ما يشكل ما نسبه 

بسبعة ) الدكتوراه(وبالتايل تزيد عدد الرسائل العلمية للموضوعات يف مرحلة 
  . ، )املاجستري(العلمية للموضوعات يف مرحلة أضعاف على الرسائل 

  ):   ماجستير/ دكتوراه(ــ المخطوطات المحققة ٢

ًعنوانا، وهو ) صفر(يف هذا ا�ال ) الدكتوراه(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 
  .من رسائل القسم %) ٠(ما يشكل ما نسبه 

عنوانا، ) صفر(ا ا�ال يف هذ) املاجستري(بلغت عدد املخطوطات احملققة ملرحلة 

  .من رسائل القسم %) ٠(وهو ما يشكل ما نسبه 
فأصبح توجه قسم الفقه . وبالتايل مل يسجل يف املخطوطات هلذا ا�ال أي رسالة

يف الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية متجه بكامله إىل الرسائل العلمية للموضوعات، يف 
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جحان فيها لكفة الرسائل العلمية للموضوعات؛ بواقع ، والر)الدكتوراه واملاجستري(مرحليت 

رسالة يف حتقيق ) صفر(رسالة لكامل ا�ال، ويقابله ) ٣٢(ًموضوعا، من أصل ) ٣٢(
ًاملخطوطات، وبناء عليه فإن خدمة قسم الفقه لفقه النوازل الفقهية متواضعة جدا، ومن  َّ

على ) الدكتوراه(وضوعات يف مرحلة ْالطبيعي أن يكزن التوجه فيها للرسائل العلمية يف امل

 خمطوطات يف فقه - ً أصال – يف ذلك واضح؛ إذ ال توجد والسببوجه اخلصوص، 
النوازل، ففقه النوازل يهتم باملسائل املعاصرة، واملخطوطات �تم بالرتاث الفقهي القدمي مما 

َّل، مما يعين أن  حمدودية عدد الرسائل اليت اهتمت �ذا ا�ايالحظَّإال أنه . كتب باليد

توجه قسم الفقه حنو املوضوعات األصيلة اليت اهتمت بالفقه على وجه العموم، دون 
االهتمام بفقه النوازل، مع كثرة النوازل يف هذا العصر وتنوع جماالته، لذا ينبغي على قسم 

ً خصوصا يف مرحلة –ْالفقه أن يتخذ إجراءات واضحة من شأ�ا تشجيع الباحثني 
 على التوجه للكتابة يف فقه النوازل، حيث يالحظ عزوف عام من عموم –ه الدكتورا

  .الباحثني عن الكتابة يف مثل هذه املوضوعات، مع أمهيتها وحاجة ا�تمع هلا

  :سجل) مخطوط/ رسالة(ــ أول ٣

بيت التمويل الكوييت، يف مرحلة : ًسجلت أول رسالة علمية يف موضوع
  ).م١٩٨١(ُمحن عبد اهللا إبراهيم املقيط، وسجلت عام عبد الر: للباحث ،)املاجستري(

  :التي نوقشت والتي لم تناقش) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٤

 ٢(رسالة، أي ما نسبته ) ٣٢(رسالة وحتقيق من أصل ) ٢٣(نوقش يف هذا ا�ال 
 %) ٠,٧٨(رسائل، أي ما نسبته ) ٩(من جمموع رسائل هذا ا�ال، ومل يناقش عدد %) 

  . رسائل هذا ا�المن جمموع

  :ــ المشروعات المشتركة، وما لم يكتمل منها٥
املراد باملشروعات املشرتكة، هي الرسائل العلمية أو املخطوطات اليت اشرتك فيها 

ِأكثر من باحث؛ ابتداء من باحثني فأكثر، سواء طرح املشروع من قبل القسم أو من قبل 

  .الباحثني
ثني فأكثر يف الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية كل املشروعات املشرتكة بني باح

، وذلك وفق )املاجستري(فقط دون مرحلة ) الدكتوراه(كانت يف الرسائل العلمية يف مرحلة 

  :اآلتيالتفصيل 



        
 
  

 

 
  

 

٥٣٦
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  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراهالرسائل العلمية/ أ

ً موضوعا، وقد اشرتك )٢(عدد املشروعات املشرتكة يف موضوعات الرسائل العلمية 
  .باحثني) ٧(فيها عدد 

  : املشرتكة بني الباحثني ملرحليت الدكتوراه واملاجستريالمخطوطات/ ب

َّمل تسجل رسائل يف حتقيق املخطوطات يف هذا ا�ال ُ.  
َّ أن ربع الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية فقط عبارة عن مشروعات مشرتكة يالحظ

  : وهماان االشرتاك بني يف هذا ا�ال يف مشروعني بني باحثني أو أكثر، وك

، حيث اشرتك فيه )ًمجعا ودراسة (-  يف أبواب فقهية معينة -  الفروق الفقهية بني النوازل ــ
   .باحثني) ٥(عدد 

أقوال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني الفقهية يف املستجدات العصرية، يف قسم  ـ

  . باحثني) ٣(، حيث اشرتك فيه عدد )ًمجعا ودراسة (العبادات واملعامالت والنكاح
باحثني وكلها يف مرحلة الدكتوراه، بينما انفرد ) ٨(فكان كامل عدد املشرتكني يف الرسائل 

الفروق الفقهية :  املشاركني كان يف موضوعوأكثرًباحثا  مبوضوعات مستقلة، ) ٢٤(عدد 

 تقدم، وال يوجد موضوعات مشرتكة باحثني كما) ٥(حيث اشرتك فيه عدد ، بني النوازل
  .بني الباحثني من خارج هذا ا�ال

  :ُالتي طبعت) المخطوطات/ الرسائل(ــ ٦

  :طبع من هذا ا�ال
حممد حممد املختار حممد، وطيع : أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها، للباحثــ 

  .مبكتبة الصديق

حسن أمحد حسن الفكي، وطبع بدار : ة، للباحث أحكام األدوية يف الشريعة اإلسالميــ
  .املنهاج

: األحكام الفقهية املتعلقة بالبنوك الطبية البشرية واآلثار املرتتبة عليها، للباحثــ

  .إمساعيل غازي أمحد مرحبا، وطبع بدار ابن اجلوزي  
د اجلرفايل عبداهللا حممد مح: ، للباحث)مجعا ودراسة( األحكام الفقهية املتعلقة باملطارات ــ

  .العويف، وطبع  بدار الناشر املتميز
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خالد عايض حممد ال   : ، للباحث)ًمجعا ودراسة( الفروق الفقهية بني نوازل العبادات ــ

  .فهاد
إبراهيم : ، للباحث)ًمجعا ودراسة( الفروق الفقهية بني نوازل اجلنايات واحلدود والقضاء ــ

  .يحةممدوح مبارك الشمري، حتت الطبع بدار النص

ــ أمحد راشد عاتق   : ، للباحث)ًمجعا ودراسة( الفروق الفقهية بني نوازل املعامالت ـ
  .الرحيلي

ْ  ينبغــي أن -  بعــضها نــوقش وبعــضها مل تنــاقش - مــع أن هنــاك رســائل مميــزة يف هــذا ا�ــال 
َّتطبــع، إذ مــن املعلــوم أن الكتابــات يف فقــه النــوازل تــصبح أقــل أمهيــة مــع تقــادم الزمــان، ومــ ن ُ

  :تطبعْالرسائل املميزة يف هذا ا�ال اليت آمل أن 

  .فواز عادل أمحد غنيم:  األحكام الفقهية املتعلقة بتعليم الصغار، للباحثــ

  .حسن معلم داود حممد:  األحكام الفقهية املتعلقة بنوازل التجارة باملنافع، للباحثــ
 .عادل ناصر سليمان الظاهري:  األحكام الفقهية للمصاب بالفريوسات املرضية، للباحثــ

أمحـد : ، للباحـث)ًمجعـا ودراسـة( التحويالت املصرفية للنقود والشيكات وأحكامها الـشرعية ــ

  .جامع  إمساعيل
 .عبد العزيز مربوك عابد األمحدي  :  التخفيف عن املريض واملسافر يف العبادات، للباحثــ

 .عبد اهللا حممد حسن السعيدي: ث الربا يف املعامالت املصرفية املعاصرة، للباحــ

ــ  عقــود -  عقـود املخـاطرة- املعـامالت املــصرفية( الفـروق الفقهيـة يف املعــامالت املاليـة املعاصـرة ـ
  .عبداهللا حممد إبراهيم العليان: ، للباحث)ًمجعا ودراسة) ( اإلجارة- اإلذعان واملناقصة

  .رزايقية عيسى: ، للباحث)ًمجعا ودراسة( النوازل الفقهية اليت رجح فيها املقاصد ــ

 عبداهللا بن جنم  الدين: ، للباحث)ًمجعا ودراسة( الوكالة بأجرة وتطبيقا�ا املعاصرة ــ
، )دراســة فقهيــة مقارنــة( القــضايا املعاصــرة واملــستجدات يف املــسجد احلــرام وســاحاته ا�ــاورة ــــ

 .أمحد صامل موصل  الصبحي: للباحث

  .خالد محدان عوض احملمدي: ، للباحث)  ودراسةًمجعا ( أحكام بيع املعلومات ــ
  .عبد الرمحن عبد اهللا إبراهيم املقيط:  بيت التمويل الكوييت، للباحثــ

 .حممد مصطفى أبوه الشنقيطي  :  دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة، للباحثــ
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أمحـــــد عبـــــداهللا أمحـــــد  : باحــــث، لل)  دراسة فقهية تأصيلية(َّ مالية املوقوف وتطبيقا�ا املعاصرة ــ

  .اجلعفري
 تأيت عدد الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية يف املرتبة اخلامسة من حيث :الخالصة

عدد الرسائل واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل املسجلة يف قسم الفقه 

ملسجلة يف الرسائل العلمية حسب املوضوعات الفقهية، وكل الرسائل ا: يف جمال
املوضوعات يف الرسائل العلمية، ويوجد فيها فقط مشروعان مشرتكان من داخل ا�ال، وال 

يوجد مشروعات مشرتكة من خارج ا�ال، وكل املشروعات املشرتكة كان يف مرحلة 

للرسائل العلمية للموضوعات، وال يوجد حتقيق للمخطوطات يف هذ ا�ال، ) الدكتوراه(
وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه بالدرجة اخلامسة . رسائل) ٧(ل هذا ا�ال وقد طبع من رسائ

كان يف خدمة الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية، وبالتايل خدمة هذا ا�ال من قسم الفقه 

ًمتواضعة جدا من حيث عدد الرسائل وعدد املطبوع منها مع أمهيته وحاجة ا�تمع إليه، مما 
وهذا ا�ال مبا فيه من . َّ يتخذ إجراءات جادة لتشجيع هذا ا�الْيتطلب من قسم الفقه أن

دراسة النوازل واملستجدات : (أولويةرسائل داخل ضمن األولويات البحثية للقسم؛ ضمن 

  ).الفقهية، والرتكيز على ما متس إليه حاجة ا�تمع
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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٥٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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 احملققة حسب املوضوعات الرسائل العلمية واملخطوطات(َّ ما يتعلق مبجال خالصة
  :اآلتيبالنظر إىل اجلدول أعاله هو ) الفقهية

رسالة، وهو ما ميثل أغلب رسائل القسم، وقد ) ١٢٥٣( اشتمل هذا ا�ال على عدد ــ١

رسائل من جمموع الرسائل يف ) ١٠٤(خرج من هذا املبحث عدد يسري من الرسائل وهو 
  .  القسم، فلم تدخل ضمن هذا التصنيف

الرسائل املتعلقة بفقه العبادات، مث :  يف املبحث هوورودهاترتيب املوضوعات حسب  ــ٢

الرسائل املتعلقة بفقه املعامالت، مث الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية، مث الرسائل 



        
 
  

 

 
  

 

٥٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

املتعلقة بفقه احلدود واجلنايات، مث الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة 

مث الرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة، مث الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة، مث الشرعية، 
  .الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية

الرسائل املتعلقة بفقه :  يف حيث عدد الرسائل هواألكثر ترتيب املوضوعات حسب ــ٣

ه احلدود واجلنايات، مث العبادات، مث الرسائل املتعلقة بفقه املعامالت، مث الرسائل املتعلقة بفق
الرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية، مث الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية، مث الرسائل 

املتعلقة بالفرائض خاصة، مث الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة الشرعية، 

  .مث الرسائل املتعلقة مبناسك احلج خاصة
 الفقه األكرب يف خدمة الرسائل املتعلقة بفقه العبادات بواقع وبالتايل كان توجه قسم

َرسالة وحتقيق، وأقل جمال خدمه القسم كان يف الرسائل املتعلقة مبناسك احلج ) ٣٨٤(
أما كون خدمة القسم الغالبة لفقه العبادات فهو أمر . رسائل فقط) ١٠(خاصة بواقع 

ُطبيعي؛ ألن فقه العبادات يشكل اجلزء األكرب  من الفقه، وجزء منه الرسائل املتعلقة َّ

مبناسك احلج خاصة، مث يأيت بالدرجة الثانية فقه املعامالت، مث احلدود واجلنايات، مث فقه 

ْاألحوال الشخصية، فكلها خمدومة بشكل ال بأس به، ومن الطبيعي أن يكون توجه قسم 
ائل املتعلقة بأبواب القضاء ًالفقه هلذه األصناف من الرسائل، ومن الطبيعي أيضا قلة الرس

 قسم القضاء السياسة –والشهادات والسياسة الشرعية؛ لوجود قسم آخر يف الكلية 

ً يعىن �ذا النوع من الرسائل، ومن الطبيعي أيضا قلية الرسائل املتعلقة بالفرائض؛ –الشرعية  ُ
رسائل يف صنف َّإال أن  املالحظ قلة ال. حملدودية املخطوطات واملوضوعات يف هذا الفن

الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية، فعددها مل يتجاوز : مهم ومتس حاجة ا�تمع له وهو

ًرسالة فقط، وهذا عدد متواضع جدا باملقارنة مع حجم كامل عدد الرسائل يف قسم ) ٣٢(
َّالفقه، مما يظهر منه أن هناك عزوف من الباحثني عن الكتابة يف مثل هذه املوضوعات، 

ا لوجود إجراءات روتينية مشددة من القسم حنو هذا الصنف من املوضوعات، مما ورمب

ْيتطلب أن يقوم القسم بعمل إجراءات تشجيعية من شأ�ا تعزيز خدمة فقه النوازل بشكل  َّ

أكرب، إذ هو الفقه الذي حيتاجه ا�تمع لكثرة جتدد النوازل الفقهية، وحاجة الناس إىل 

 مبا فيه من متخصصني وأعداد كبرية من الباحثني يف مرحلة -  معرفة أحكامها، والقسم

  . مؤهل بإذن اهللا تعاىل خلدمة هذا النوع من الفقه–الدكتوراه 



        
 
  

 

 
  

 

٥٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

أكثر من الكتابة يف الرسائل العلمية للموضوعات   القسم يتجه إىل حتقيق املخطوطاتــ٤

غلب على هذا يف هذا ا�ال املبين على التقسيم حبسب املوضوعات الفقهية، حيث 
التصنيف حتقيق املخطوطات على الرسائل العلمية يف املوضوعات بعدد ليس بقليل، فقد 

ًموضوعا، بينما عدد التحقيق ) ٥٧٩(كان عدد الرسائل العلمية للموضوعات 
ًعنوانا، مع ) ٩٥(ًعنوانا، فغلب عدد الرسائل يف التحقيق بعدد ) ٦٧٤(للمخطوطات 

ابة يف الرسائل العلمية للموضوعات، وهذا يف جمايل؛ الرسائل وجود جماالت غلب فيها الكت

املتعلقة بالفرائض خاصة، والرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية وكل الرسائل يف هذا الصنف 

َّاألخري يف املوضوعات، لكن كان عدد الرسائل يف هذين ا�الني حمدود، إال أن بقية 

ها حتقيق املخطوطات على الكتابة يف ا�االت يف املوضوعات الفقهية غلب في

  .املوضوعات

َّ على الرغم من أن قسم الفقه غلب عليه بقليل يف هذا ا�ال التوجه لتحقيق ــ٥

َّاملخطوطات وأكثر الكتابات كانت يف الرسائل العلمية للموضوعات، إال أنه هناك تفاوت 

لرسائل يف جمال يف ذلك بالنظر إىل التقسيم حسب املوضوعات الفقهية، فبعض ا

املوضوعات الفقهية غلب فيها التوجه إىل املوضوعات، بينما رسائل أخرى غلب فيها 
  :اآلتيالتوجه لتحقيق املخطوطات وفق 

الرسائل املتعلقة بأبواب :  يف الرسائل العلمية كان جمايلللموضوعات التوجه األكثر /أ

وأغلب . قة بالنوازل الفقهيةالقضاء والشهادات والسياسة الشرعية، والرسائل املتعل
ًحتديدا، ) الدكتوراه(موضوعات الرسائل اليت كتبت يف تلك ا�الني السابقني كان ملرحلة 

وهذا نتيجة حتمية لقيام قسم الفقه بوضع ضوابط دقيقة لتحقيق املخطوطات يف مرحلة 

ملوضوعات، دون الدكتوراه، فكان توجه أغلب الباحثني يف مرحلة الدكتوراه إىل الكتابة يف ا
َّحتقيق املخطوطات، كذلك ألن الرسائل املتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والسياسة 

الشرعية جمال حمدود يقل فيه عدد املخطوطات، أما الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية، فال 

  ً.يوجد فيها خمطوطات أصال
 الرسائل املتعلقة بفقه : كان للمجاالت اآلتيةلتحقيق المخطوطات التوجه األكثر /ب

العبادات، والرسائل املتعلقة بفقه املعامالت، والرسائل املتعلقة بفقه األحوال الشخصية، 

والرسائل املتعلقة بفقه احلدود واجلنايات، والرسائل املتعلقة بالفرائض خاصة، والرسائل 



        
 
  

 

 
  

 

٥٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 كان ملرحلة وأغلب التحقيق الذي كتبت يف هذه ا�االت. املتعلقة مبناسك احلج خاصة

َّ؛ ألن ضوابط اختيار خمطوط ألمرينًحتديدا، ولعل السبب يف ذلك يعود ) املاجستري(

َّللتحقيق يف مرحلة املاجستري أسهل منه يف مرحلة الدكتوراه، وألن أغلب املخطوطات 

ْتستند إىل االشرتاك بني الباحثني، ومن النادر أن ينفرد باحث بتحقيق خمطوط كامل، لكن 
  .خطوطات يشرتك فيها عدد من الباحثنيأغلب امل

  :المشتركة املشروعات ــ٦

املشروعات املشرتكة اليت يشرتك فيها أكثر من باحث، ميكن الكالم عنها من 

  :اآلتيخالل 
ُ ثلثي الرسائل اليت كتبت يف القسم هي عبارة عن مشرعات مشرتكة بني أكثر من /أ

ثني، فعند النظر إىل األعداد الكبرية باحث، وبعضها اشرتك فيها عدد كبري من الباح

للمشرتكني من الباحثني سواء يف التحقيق أو الرسائل العلمية يف املوضوعات، ملرحيت 
َّاملاجستري والدكتوراه، ال جند صعوبة يف القول أن قسم الفقه يتجه بقوة إىل االشرتاك يف 

ا عدد كبري من الباحثني ًعنوانا، اشرتك فيه) ٢٣٠(الرسائل، فعدد املشروعات املشرتكة 

الذين حصلوا على درجيت املاجستري والدكتوراه من خالل التحقيق أو الكتابة يف 
َّاملوضوعات، إال أن األغلب فيها يف هذا ا�ال كان لتحقيق املخطوطات، وأغلب 

ًحتديدا، حيث وصل ) املاجستري(االشرتاكات فيها بني باحثني، وأغلبها كان يف مرحلة 
ًباحثا كل منهم انفرد ) ٢٣٠(ًباحثا، ويقابله فقط ) ٧٨١(رتكني يف الرسائل إىل عدد املش

ْوهذا وإن كان . -  وهو األقل -  أو انفرد بتحقيق خمطوط -  وهو األكثر - بكتابة موضوع 
أصبحت حجم الرسائل العلمية : منها أخرى سلبياتَّفيه خدمة للرتاث الفقهي، إال أن له 

: ومنهاَّ يتعذر معه طباعة تلك الرسائل، فتبقى حبيسة املكتبات، ًيف القسم كبرية جدا مما
وقوع تفاوت كبري بني الباحثني عند الكتابة يف الرسالة الواحدة املشرتكة بسبب تفاوت 

َّقدرا�م البحثية واختالف مشرفيهم، خصوصا أن القسم مل يضع ضوابط واضحة وحمددة  ً
  .فاوت بني الباحثنيعند االشرتاك يف البحوث لضمان تقليص الت

 أعداد املشرتكني كان يف وأكثر تفاوت أعداد الباحثني يف املشروعات املشرتكة، /ب

  :اآلتيةالرسائل 



        
 
  

 

 
  

 

٥٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

ــ ـــ ــــن الرفعــــة :  حتقيــــق خمطــــوطـ ًمجعــــا ) (هـــــ٧١٠ت(املطلــــب العــــايل شــــرح وســــيط الغــــزايل الي
ًباحثا، واشـرتك نفـس العـدد أيـضا يف حتقيـ) ١٥(، حيث اشرتك فيه عدد )ودراسة : ق خمطـوطً

) هــ٧٢٧ت(تكملة املطلـب العـايل شـرح وسـيط الغـزايل لـنجم الـدين أمحـد بـن حممـد القمـويل 

  ).الرسائل املتعلقة بفقه العبادات: (، يف جمالً)دراسة وحتقيقا(

ــ ـــ ــــن الرفعــــة :  حتقيــــق خمطــــوطـ ًمجعــــا ) (هـــــ٧١٠ت(املطلــــب العــــايل شــــرح وســــيط الغــــزايل الي
  ).الرسائل املتعلقة بفقه املعامالت: (ًاحثا، يف جمالب) ٤٠(، حيث اشرتك فيه عدد )ودراسة

ــ ـــ ــــن الرفعــــة :  حتقيــــق خمطــــوطـ ًمجعــــا ) (هـــــ٧١٠ت(املطلــــب العــــايل شــــرح وســــيط الغــــزايل الي
الرســـائل املتعلقـــة بفقـــه األحـــوال : (ًباحثـــا، يف جمـــال) ٢٠(، حيـــث اشـــرتك فيـــه عـــدد )ودراســـة

  ).الشخصية

ــ ـــ ًمجعــــا ) (هـــــ٧١٠ت(لغــــزايل، اليــــن الرفعــــة املطلــــب العــــايل شــــرح وســــيط ا:  حتقيــــق خمطــــوطـ
الرســـائل املتعلقـــة بفقـــه احلـــدود : (ًباحثـــا، يف جمـــال) ٢٨(، حيـــث اشـــرتك فيـــه عـــدد )ودراســـة

  ).واجلنايات

ــ ـــ ــــن الرفعــــة :  حتقيــــق خمطــــوطـ ًمجعــــا ) (هـــــ٧١٠ت(املطلــــب العــــايل شــــرح وســــيط الغــــزايل الي
ئل املتعلقـــــة بـــــالفرائض الرســـــا: (بـــــاحثني، يف جمـــــال) ٣(، حيـــــث اشـــــرتك فيـــــه عـــــدد )ودراســـــة
  ).خاصة

ــ ــ فـــتح الفتـــاح بـــشرح اإليـــضاح للنـــووي، تـــأليف حممـــد بـــن علـــي بـــن عـــالن :  حتقيـــق خمطـــوطـ

الرســائل : (بــاحثني، يف جمــال) ٣(، حيــث اشــرتك فيــه عــدد ً)دراســة وحتقيقــا) (ه١٠٧٥ت(
  ). املتعلقة مبناسك احلج خاصة

، حيــث )ًمجعــا ودراســة (- هيــة معينــة  يف أبــواب فق- الفــروق الفقهيــة بــني النــوازل :  موضــوعــــ

  ). الرسائل املتعلقة بالنوازل الفقهية: (باحثني، يف جمال) ٥(اشرتك فيه عدد 
، حيــــث )الرســــائل املتعلقــــة بفقــــه املعــــامالت( املــــشروعات املــــشرتكة كــــان يف جمــــال أكبــــر /ج

يـــع  عـــدد للبـــاحثني يف مجوأكثـــرًباحثـــا، ) ٤٠(وصـــل عـــدد املـــشرتكني يف مـــشروع واحـــد إىل 

، حيــث )الرســائل املتعلقــة بفقــه العبــادات: (املــشروعات املــشرتكة بــني البــاحثني كــان يف جمــال
  ً.باحثا) ٢٧٠(وصل عدد املشرتكني يف مجيع املشروعات املشرتكة يف ا�ال إىل 

َّ على الرغم من أن توجه القسم حنو املشروعات املشرتكة، إال أن هناك الكثري مننها /د ) مل(َّ

ُك منها أجزاء منها مل تسجل، وبعضها قدمي نسي مع قدم الزمان، وبعضها ترك تكتمل وتر ُ
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

هذا باإلضافة إىل وجود عدد من املوضوعات أو املخطوطات اليت انفرد . منه أجزاء كبرية

الرسائل العلمية (فيها باحث واحد ومل تكتمل، وقد فصلت فيها الكالم يف املبحث األول 
بيان أمساء املشروعات املشرتكة اليت مل ) ذاهب الفقهيةواملخطوطات احملققة حسب امل

تكتمل، حيث استوعب ذلك املبحث كل الرسائل العلمية من موضوعات يف الرسائل 

 - العلمية وحتقيق ملخطوطات اليت مل تكتمل سواء كانت مشرتكة أو غري مشرتكة، وسيأيت 
املشروعات املشرتكة اليت مل  سرد إمجايل لعناوين –يف املطلب الثالث من الفصل اخلامس 

  .تكتمل، مما يستغىن فيه عن تكرار الكالم فيها هنا

رسالة وحتقيق، إال ) ١١٤٩( بالرغم من كثرة عدد الرسائل يف القسم اليت وصلت إىل ــ٧
َّعنوانا، مع أن ) ٥٤(، فلم تتجاوز املطبوعات من رسائل القسم ُطبعَّأن القليل منها من  ً
الرسائل املتعلقة بالنوازل (ًزة، خصوصا الرسائل اليت تقع ضمن جمال يممالعديد منها رسائل 

  ). الفقهية
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 

������������������ �

رسالة، وهو ما ميثل أغلب رسائل القسم، وقد ) ١٢٥٣(اشتمل هذا ا�ال على عدد / ١

رسائل من جمموع الرسائل ) ١٠٤(خرج من هذا املبحث عدد يسري من الرسائل وهو 
  .  التصنيفيف القسم، فلم تدخل ضمن هذا 

 بفقه املتعلقة الرسائل:  يف حيث عدد الرسائل هواألكثر ترتيب املوضوعات حسب /٢

 احلدود بفقه املتعلقة الرسائل مث املعامالت، بفقه املتعلقة الرسائل مث العبادات،
 بالنوازل املتعلقة الرسائل مث الشخصية، األحوال بفقه املتعلقة واجلنايات، مث الرسائل

 القضاء بأبواب املتعلقة الرسائل خاصة، مث بالفرائض املتعلقة الرسائل مث الفقهية،

فكان توجه . خاصة احلج مبناسك املتعلقة الرسائل مث الشرعية، والسياسة والشهادات
َالعبادات وأقل جمال خدمه القسم  بفقه املتعلقة قسم الفقه األكرب يف خدمة الرسائل

َّخاصة، إال أن  املالحظ قلة الرسائل يف صنف  جاحل مبناسك املتعلقة كان يف الرسائل

َّالفقهية، مما يظهر منه أن  بالنوازل املتعلقة الرسائل: مهم ومتس حاجة ا�تمع له وهو

هناك عزوف من الباحثني عن الكتابة يف مثل هذه املوضوعات، ورمبا لوجود إجراءات 

ْا يتطلب أن يقوم القسم روتينية مشددة من القسم حنو هذا الصنف من املوضوعات، مم َّ

بعمل إجراءات تشجيعية من شأ�ا تعزيز خدمة فقه النوازل بشكل أكرب، إذ هو الفقه 
  الذي حيتاجه ا�تمع لكثرة جتدد النوازل الفقهية، وحاجة الناس إىل معرفة أحكامها

ت أكثر من الكتابة يف الرسائل العلمية للموضوعا  القسم يتجه إىل حتقيق املخطوطات/٣

الفقهية، حيث غلب على هذا  املوضوعات يف هذا ا�ال املبين على التقسيم حبسب
  .التصنيف حتقيق املخطوطات على الرسائل العلمية يف املوضوعات بعدد ليس بقليل

ُ ثلثا الرسائل اليت كتبت يف القسم هي عبارة عن مشرعات مشرتكة بني أكثر من /٤
ن الباحثني، فعند النظر إىل األعداد الكبرية باحث، وبعضها اشرتك فيها عدد كبري م

للمشرتكني من الباحثني سواء يف التحقيق أو الرسائل العلمية يف املوضوعات، ملرحيت 

  .املاجستري والدكتوراه
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

، حيث وصل )املعامالت بفقه املتعلقة الرسائل (جمال  أكرب املشروعات املشرتكة كان يف/٥

 يف مجيع للباحثني ًباحثا، وأكثر عدد) ٤٠ (عدد املشرتكني يف مشروع واحد إىل
، )العبادات بفقه املتعلقة الرسائل: (املشرتكة بني الباحثني كان يف جمال املشروعات

  ً.باحثا) ٢٧٠(حيث وصل عدد املشرتكني يف مجيع املشروعات املشرتكة يف ا�ال إىل 

 رسالة وحتقيق، إال )١٤٤٩(بالرغم من كثرة عدد الرسائل يف القسم اليت وصلت إىل / ٦
ُأن القليل منها من طبع، فلم تتجاوز املطبوعات من رسائل القسم  َّعنوانا، مع أن ) ٥٤(َّ ً

 املتعلقة الرسائل(ًالعديد منها رسائل ممزة، خصوصا الرسائل اليت تقع ضمن جمال 

  ). الفقهية بالنوازل
خرية من حيث عدد الرسائل الكرمي تأيت يف املرتبة األ بالقرآن  عدد الرسائل املتعلقة/٧

العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل املسجلة يف 

بالفقه، وكامل ا�ال  املتعلقة العلوم حسب العلمية الرسائل: هذا قسم الفقه، يف جمال
للموضوعات يف الرسائل العلمية، وال يوجد فيه حتقيق للمخطوطات، وال مشروعات 

وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه يف خدمة . ُمشرتكةـ، ومل يطبع من هذا ا�ال وال رسالة

ُالكرمي متواضعة جدا، فلم يسجل سوى رسالتني يف ا�ال،  بالقرآن املتعلقة الرسائل ً
َّحملدودية ا�ال، وندرة املوضوعات واملخطوطات فيه، وألن ا�ال يشرتك فيه قسم الفقه 

التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن والدراسات : امعة وهو قسممع قسم آخر يف اجل

  . اإلسالمية
النبوية تأيت يف املرتبة الثالثة من حيث عدد الرسائل العلمية   عدد الرسائل املتعلقة بالسنة/٨

للموضوعات واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد الرسائل املسجلة يف قسم 

بالفقه، وكامل ا�ال  املتعلقة العلوم حسب العلمية ائلالرس: الفقه، يف جمال
للموضوعات يف الرسائل العلمية، وال يوجد فيه حتقيق للمخطوطات، وثلثا الرسائل 

وعلى هذا فاجتاه قسم . رسالة) ٢(ًتقريبا مشروعات مشرتكةـ، وطبع من هذا ا�ال عدد 

ُضعة جدا، فلم يسجل يف ا�ال إال النبوية متوا بالسنة املتعلقة الفقه يف خدمة الرسائل ً
  .رسالة) ١٢(

الفقهية تأيت يف املرتبة األوىل  والفروع والضوابط الفقهية بالقواعد  عدد الرسائل املتعلقة/٩

من حيث عدد الرسائل العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اسة�استقرائية�الشر�عة�با��امعة��تجا�ات�البحثية�لرسائل�قسم�الفقھ�ب�لية    �تحليلية�توصيفيةر�سالمية�د

 احملققة واملخطوطات العلمية ائلالرس: عدد الرسائل املسجلة يف قسم الفقه يف جمال

بالفقه، والنصيب األوفر يف هذا ا�ال للموضوعات يف الرسائل  املتعلقة العلوم حسب
العلمية وليس لتحقيق املخطوطات، وأكثر من نصفها من خالل املشروعات املشرتكةـ، 

) ١٠(، وقد طبع من رسائل هذا ا�ال )الدكتوراه(واألغلب منها كان يف مرحلة 

 بالقواعد املتعلقة وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه األكرب كان يف خدمة الرسائل. رسائل
  . الفقهية والفروع والضوابط الفقهية

والتخريج تأيت يف املرتبة الثانية  الشريعة ومقاصد الفقه بأصول  عدد الرسائل املتعلقة/١٠

املقارنة مع كامل من حيث عدد الرسائل العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة، ب
 احملققة واملخطوطات العلمية الرسائل: عدد الرسائل املسجلة يف قسم الفقه يف جمال

بالفقه، والنصيب األوفر يف هذا ا�ال للموضوعات يف الرسائل  املتعلقة العلوم حسب

العلمية وليس لتحقيق املخطوطات، وأكثر من نصفها من خالل املشروعات املشرتكةـ، 
. ، وطبع من رسائل هذا ا�ال رسالة واحدة)الدكتوراه(نها كان يف مرحلة واألغلب م

 الشريعة ومقاصد الفقه بأصول املتعلقة وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه يف خدمة الرسائل

  . والتخريج متوسطة
العربية تأيت يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث  واللغة باالقتصاد  عدد الرسائل املتعلقة/١١

الرسائل العلمية للموضوعات واملخطوطات احملققة، باملقارنة مع كامل عدد عدد 

بالفقه،  املتعلقة العلوم حسب العلمية الرسائل: الرسائل املسجلة يف قسم الفقه، يف جمال
وكامل ا�ال للموضوعات يف الرسائل العلمية، وال يوجد فيه حتقيق للمخطوطات، وال 

وعلى هذا فاجتاه قسم الفقه يف . ن هذا ا�ال وال رسالةُمشروعات مشرتكةـ، ومل يطبع م

ُالعربية متواضعة جدا، فلم يسجل يف ا�ال  واللغة باالقتصاد املتعلقة خدمة الرسائل ً
  .رسائل) ٣(سوى عدد 

ًعدد الرسائل املطبوعة قليل جدا باملقارنة مع النتاج البحثي للقسم، فالرسائل اليت / ١٢
 الرسائل: (تكرار، وكان ذلك يف جمالال معرسالة ) ٥٥(ا ُطبعت مل يتجاوز عدده

رسالة ) ١١٤٩(، من أصل )الفقهية املوضوعات حسب احملققة واملخطوطات العلمية

َّكتبت يف قسم الفقه، مما يعين أن معظم رسائل القسم حبيسة األدراج يف املكتبات، 

سائل العلمية أو نشرها ْوهذا يتطلب من القسم أن ينشط يف حتفيز الباحثني لطباعة ال
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ًالكرتونيا من خالل القنوات املتاحة؛ سواء داخل اجلامعة أو خارجها، أو يقوم القسم 
َّبرتشيح الرسائل املتميزة للطباعة ويشرف على ذلك، خصوصا أن موضوعات بعض  ً

  .الرسائل مهمة، وختدم قضايا ا�تمع يشكل مباشر

َّولويات البحثية، إال أن هناك تفاوت يف  رسائل القسم األ-  حبمد اهللا - حققت / ١٣

حتقيق تلك األولويات، فبعضها مت حتقيقه بشكل كبري، وبعضها مت حتقيقيه لكن بشكل 
  . مقبول، ومنها ما مت حتقيقه بشكل ضعيف

  

 املعايري وفق الفقهي الرتاث حتقيق: ؛ أولويةكبيرفمن األولويات اليت مت حتقيقها بشكل 

  .األمة علماء من للمربزين الفقهية اآلراء دراسة: وأولويةًأكادمييا،  املعتمدة

 للقضايا العلمي بالتأصيل العناية: ؛ أولويةمقبول بشكل حتقيقها مت اليت األولويات ومن

   .الفقهية والضوابط والقواعد والنظريات الكليات دراسة: الفقهية، وأولوية

 الفقهية واملستجدات النوازل دراسة: ؛ أولويةضعيف بشكل حتقيقها مت اليت األولويات ومن

  .ا�تمع حاجة إليه متس ما على والرتكيز

ْمما يعين أنه ينبغي على قسم الفقه أن يتخذ إجراءات من شأ�ا تشجيع الباحثني للكتابة  َّ

  .ا�تمع إليه مما متس حاجة الفقهية واملستجدات يف النوازل
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������������������� 

  :وعاتالكتب والمطب: أوال

جهود اجلامعة اإلسالمية البحثية الشاملة للسنة النبوية منذ تأسيسها إىل �اية العام 

: ه، أمين بن أمحد بن صاحل الرحيلي، املدينة املنورة١٤٣٨- ه١٤٣٧اجلامعي 
  .ه١٤٣٩- ه١٤٣٨اجلامعة اإلسالمية، 

- ه١٤٣٧/ ه١٤٣٦(اخلطة االسرتاتيجية الثانية للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

 .)ه١٤٤١/ه١٤٤٠
مرور مائة عام  باملدينة املنورة، صدر مبناسبة جلامعة اإلسالميةعن االكتاب الوثائقي 

على تأسيس اململكة، مطابع مؤسسة املدينة للصحافة والطباعة والنشر، دار 

   .م٩٩٨- هـ١٤١٩العلم، اململكة العربية السعودية، جدة، الطبعة األوىل 

  :نتمواقع اإلنتر: ثانيا

: العمادات املساندة، برنامج بناء، مبوقع اجلمعية العلمية السعودية اإللكرتوين

)org.aqeeda.www://http   .(  
: العمادات املساندة، برنامج تكامل، مبوقع اجلمعية العلمية السعودية اإللكرتوين

)org.aqeeda.www://http   .(  

: العمادات املساندة، برنامج تنمية، مبوقع اجلمعية العلمية السعودية اإللكرتوين
)org.aqeeda.www://http   .(  

: العمادات املساندة، برنامج رؤية، مبوقع اجلمعية العلمية السعودية اإللكرتوين

)org.aqeeda.www://http   .(  
: العمادات املساندة، برنامج قدرات، مبوقع اجلمعية العلمية السعودية اإللكرتوين

)org.aqeeda.www://http   .(  

: عة اإلسالمية اإللكرتوينالعمادات املساندة، نافذة عمادة البحث العلمي، مبوقع اجلام
)sa.edu.iu.www.( 

، مبوقع اجلامعة اإلسالمية "النشأة"العمادات املساندة، نافذة عمادة الدراسات العليا، 
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  ).sa.edu.iu.www: (اإللكرتوين

: ، مبوقع اجلامعة اإلسالمية اإللكرتوين"ن املنصةع: "منصة النتاج العلمي، نافذة
)sa.edu.iu.www .(  

األهداف الرؤية الرسالة : (موقع اجلامعة اإلسالمية اإللكرتوين، نافذة عن اجلامعة

 ).  sa.edu.iu.www): (القيم
: األقسام العلمية: اإلسالمية اإللكرتوين، نافذة كلية الشريعةموقع اجلامعة 

)sa.edu.iu.www.(  

: الرؤية والرسالة واألهداف: موقع اجلامعة اإلسالمية اإللكرتوين، نافذة كلية الشريعة
)sa.edu.iu.www .(  

  ).   org.aqeeda.www://http: (معية العلمية السعودية اإللكرتوينموقع اجل

     .) /sa.edu.iu.journals://https: (موقع جمالت اجلامعة اإلسالمية
: ية اإللكرتويننافذة الكراسي والدراسات، مبوقع اجلامعة اإلسالم

)sa.edu.iu.www .(  

  ). sa.edu.iu.www: (نافذة املؤمترات، مبوقع اجلامعة اإلسالمية اإللكرتوين
: نافذة جملة الدراسات العقدية، مبوقع اجلمعية العلمية السعودية اإللكرتوين

)org.aqeeda.www://http   .(  

 : نافذة نبذة عن ا�لة، مبوقع جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
)ILS/sa.edu.iu.journals://https .(  

  :قواعد البيانات بالجامعة اإلسالمية: ثالثا

  .املكتبة املركزية باجلامعة اإلسالميةالرسائل العلمية بس فهر
  .قاعدة البيانات مبنصة النتاج العلمي

  .قاعدة بيانات الرسائل العلمية بربنامج إي رجيسرت

  .قواعد البيانات يف ا�لس العلمي للجامعة
  .قواعد البيانات يف عمادة البحث العلمي

 
 


