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 ودراسات المعاصرين المتقدمين مصنفاتفي  واإلفتاءالفتوى 

 )*(شاملة قائمة بيليوغرافية

 مسعود فلوسي. د.أ :إعدادجمع و

 1جامعة باتنة –كلية العلوم اإلسالمية 

 

 :مقدمة

الفتوى واالستفتاء والمفتي والمستفتي من الموضوعات التي يتناولها ب النظرية المتعلقة مباحثالتعتبر  

أصول الفقه بالدراسة، وذلك في قسم االجتهاد والتقليد منه، ففي إطار هذا العلم نشأ البحث في هذه علم 

كما فعلوا مع  ،الموضوعات ونما وتطور، ثم ما لبث العلماء أن أفردوا هذه الموضوعات بالتأليف المستقل

 .صول الفقهأغيرها من موضوعات علم 

بالبحث  تناولتيدي العلماء المتقدمين، حيث ألفوا عدة مصنفات أوقد بدأ هذا التأليف المستقل على 

أما الُمْحدَثون والمعاصرون فقد ضربوا في هذا المجال . موضوعات الفتوى النظرية من جوانبها المختلفة

أفردوها بكتب مستقلة، كما ألفوا فيها عشرات  حيثبسهم وافر، إذ تعددت صور بحثهم لهذه الموضوعات، 

فيها مئات البحوث والمقاالت التي نُشرت في  ودبجواامعية لنيل الماجستير أو الدكتوراه، الرسائل الج

ت إلى المؤتمرات العلمية التي أفرد بعضها لمعالجة موضوع الفتوى ومناهج مَ د   أو قُ  األكاديميةالمجالت 

 .اسة والبحث والتحليلبالدر وعالجوهااإلفتاء وآداب المفتين والمستفتين، حتى إنهم ما تركوا جزئية إال 

ولكن صعوبة حاول أن يحيط بكل ما كتب في الموضوع، لذي نقدمه بهذه المناسبة إن هذا البحث ا

الوصول إلى المعلومات منعت من تحقيق الشمول واإلحاطة، لكنها لم تمنع من الوصول إلى معظم ما كتب 

 .في الموضوع، وهو متنوع وكثير جدا

ع مَ فيا إلى أربعة أقسام، تناول األول منها ما صنفه العلماء المتقدمون، وجَ هذه البيبليوغرا وقد قسمتُ 

أما القسم الثالث فقد أفردته لما أعده الباحثون من رسائل جامعية، والقسم الثاني ما ألفه العلماء المعاصرون، 

 أو قدم إلى المؤتمرات األكاديميةشر في المجالت وجاء األخير محيطا بما كتب من بحوث ومقاالت ونُ 

 .العلمية

إلى أن هذا الثبت يجمع فقط ما يتعلق بالدراسة النظرية للفتوى واإلفتاء، أما  هنا والبد من اإلشارة

، وهي كثيرة جدا، التطبيقيةفهذه لم أذكرها ألنها مما يتصل باألحكام الفقهية  العملية الكتب التي جمعت الفتاوى

 .لمستقبل إن شاء هللا تعالىوقد نفردها بثبت مستقل في ا

 

 المتقدمينالعلماء  مصنفات: أوال

بن  ىيحيلإلمام  ،(مقدمة المجموع)آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم  -1

، مكتبة الصحابة، طنطا، مصر، (م1377-1333 /هـ171-131) شرف الدين النووي أبو زكريا محي الدين

  .ص11م، 1817، ـه1041، 1ط

                                                           
م، 8002 ربمسيد، 07العدد منشور في مجلة التبيان، التي تصدرها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،  بحث ـ (*)

 .59-50: الصفحات
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، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، (هـ171ت ) لإلمام النووي ،آداب الفتوى والمفتي والمستفتي -3

 . ص81م، 1811، ـه1041، 1دار الفكر، دمشق، ط

محي : ، تحقيق(هـ811ت )أدب الفتيا، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  -3

  .ص171م، 3447، ـه1031، 1العربية، القاهرة، طالدين هالل السرحان، دار اآلفاق 

ت )إلمام عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تقي الدين ابن الصالح ل ،أدب المفتي والمستفتي -0

موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم ودار عالم الكتب، السعودية، : دراسة وتحقيق ،(هـ103

 .ص311م، 1811، ـه1047، 1ط

 لإلمام أبيأدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى واالستفتاء،  -1

رفعت فوزي عبد المطلب، الهيئة المصرية : ، تحقيق وتعليق(ـه103)عمرو عثمان بن الصالح الشهرزوزي 

 .ص113م، 1881، 1العامة للكتاب، القاهرة، ط

: ، تحقيق(هـ311ت )دمحم بن حارث الخشني  لإلمام م مالك،أصول الفتيا في الفقه على مذهب اإلما -1

دمحم المجدوب ودمحم أبو األجفان وعثمان بطيخ، الدار العربية للكتاب بليبيا والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، 

 .ص081م، 1811، 1ط

 ة أبو عبد هللادمحم بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزي، لإلمام إعالم الموقعين عن رب العالمين -م1

، دار ابن الجوزي، الرياض، مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة: ، تحقيق(م1314-1383 /هـ181-711)

 .مجلدات 7 هـ،1033، 1ط السعودية،

، (هـ187-114) عبد الرحمن بن علي بن دمحم بن علي بن الجوزي أبو الفرجلإلمام ، تعظيم الفتيا -7

م، 3441هـ، 1037، 3، الدار األثرية، عمان، األردن، طأبو عبيدةمشهور بن حسن آل سلمان : تحقيق

 .ص118

أحمد بن إدريس بن عبد  لإلمامم وتصرفات القاضي واإلمام، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكا -1

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : ، تحقيق(م1311-1331/ هـ110-131) الرحمن المالكي الشهير بالقرافي

 .ص331م، 1881هـ، 1011، 1المطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، ط

، دراسة وتحقيق (ـه111)عبد هللا بن عمر البيضاوي  لإلمامة القصوى في دراية الفتوى، الغاي -8

 .ص1318 م، مجلدان،1813، 1علي محي الدين علي القره داغي، دار النصر، القاهرة، ط: وتعليق

/ هـ1347-1301) صديق حسن خان القنوجي الهنديلعالمة لي من آداب المفتي، ذخر المحت -14

 ،دار ابن حزم، رناؤوطعبد القادر األ :قدم له الشيخ، أبي عبد الرحمن الباتني :تحقيق، (م1133-1184

 .ص331، هـ1031، 1، طبيروت

عبد العزيز عابدين دمحم أمين بن عمر بن  للعالمةالمسماة بعقود رسم المفتي، ومة ظشرح المن -11

 ،هـ1033 ، الهند،حيدرآباد ،مركز توعية الفقه االسالمي، (م1131-1710/ هـ1313-1181)الدمشقي 

 .ص07، م3444

ن عبد هللا نجم الد  ين أحمد بن حمدان بن شبيب ب يأب لإلمامالفتوى والمفتي والمستفتي، صفة  -13

: ، خرج أحاديثه وعلق عليهالمعروف بابن حمدان( م1381-1341/ هـ181-143)الحنبلي حمدان الحراني 

  .ص134م، 1870هـ، 1380، 3دمحم ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط
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 أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي نجم الدين لإلمامصفة المفتي والمستفتي،  -13

، مصطفى بن دمحم صالح الدين بن منسي القباني أبو جنة الحنبلي: تحقيق ،(م1381-1341/ هـ143-181)

 .ص038م، 3411 هـ،1031، 1ط

: ، تحقيق(هـ1171-1143)الحنفي  حامد بن علي العماديللعالمة م، م بإفتاء العال  صالح العالَ  -10

  .ص01، 1811، 1علي حسن عبد الحميد، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

عماد الدين دمحم بن دمحم بن إسماعيل بن دمحم الخطيب لإلمام فتاء، ان اإلصنوان القضاء وعنو -11

 الكويت، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، ،مجاهد اإلسالم القاسمي: تحقيق ،(هـ101ت )األشفورقاني 

 .أجزاء 0 ،م3414 ،هـ1031

ابن  لإلمامفي أدب المفتي والمستفتي،  المشهور: الوجهينكتاب الفتوى واختالف القولين و -11

مصطفى محمود األزهري، : تحقيق، (هـ103-177)الموصلي  زوريالشهر عثمان بن عبد الرحمن الصالح

 .ص318م، 3441دار ابن القيم، السعودية، 

ت ) إبراهيم بن إبراهيم اللقاني للعالمةقواعد اإلفتاء باألقوى، الفتوى و منار أصول -17

م، 3443وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، عبد هللا الهاللي، : حقيقت ،(م1133/هـ1401

 .ص013

أبي الحسنات دمحم عبد الحي اللكنوى الهندي  لإلمامائل بجمع متفرقات المسائل، السنفع المفتي و -11

، م3441 ،هـ1033، 1صالح دمحم أبو الحاج، دار ابن حزم، بيروت، ط  :تحقيق، (هـ1340-1310) الحنفي

 .صفحة 114

: ، تحقيق(هـ1413)عبد القادر بن يوسف الشهير بقدري أفندي الحنفي  للعالمةواقعات المفتين،  -18

 .ص011 م،3411، 1ط بو العز، دار الكتب العلمية، بيروت،جمال أ

 

 المعاصرين الدارسين مؤلفات: ثانيا

، دار نبيل بن أبي الحسن القيسي :جمع وترتيب ،أهل التقوى بآداب وأحكام الفتوىإتحاف  -34

 .ص341م، 3441هـ، 1031، 1اإليمان ودار القمة، اإلسكندرية، مصر، ط

م، 3413، ، القاهرةأثر التطور الطبي على تغير الفتوى والقضاء، حاتم حاج، دار بالل -31

 .ص171

دراسة تحليلية، : مم3441حتى  1871أثر السياسة على فتاوي دار اإلفتاء المصرية من سنة  -33

 .ص118م، 3414مسعود صبري إبراهيم، صوت القلم العربي، القاهرة، 

  .ص318م، 3448، 1أثر العرف في تغير  الفتوى، جمال كركار، دار ابن حزم، بيروت، ط -33

 .ص111م 1810الحميد ميهوب، دار الكتاب الجامعي، بيروت، ستفتاء، عبد أحكام اإلفتاء واال -30

اختالف الفتوى باختالف تعلق األمر بالفرد وتعلقه باألمة تأصيال وتطبيقا، زينب عبد السالم أبو  -31

 .ص81م، 3411، 1الفضل، دار الكلمة، القاهرة، ط

حاتم العوني، دار  اختالف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين، الشريف -31

 .ص373م، 3441، ـه1038، 1الصميعي، الرياض، السعودية، ط

 .ص33م، 3441، 1أدب المستفتي، علي جمعة، دار السالم، القاهرة، ط -37
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الفتوى االقتصادية نموذجا، دمحم محمود الجمال، إدارة : إدراك الواقع وأثره في ضبط الفتوى -31

 .ص173، ـه1037، رجب 170تاب األمة، رقم البحوث اإلسالمية في قطر، سلسلة ك

، 1أسباب الخطأ في فتاوى المعاصرين، عمر حسين غزاي، دار النفائس، عمان، األردن، ط -38

 .ص337م، 3417

، ، مكة المكرمةرابطة العالم اإلسالمي، جبريل بن دمحم البصيلي ،أسباب تغير الفتوى وضوابها -34

 .ص11م، 3441هـ، 1031

منشورات مجموعة من الباحثين،  ،تحديات العولمةبين الضوابط الشرعية و ىالفتوإشكالية  -31

 .أجزاء 3م، 3411، الجزائر ،وزارة الشؤون الدينية و األوقاف

 .ص041م، 3410، 1أصول اإلفتاء وآدابه، دمحم تقي العثماني، دار القلم، دمشق، ط -33

م، 3411رياض، دار الكلمة، القاهرة، دمحم  أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، -33

 .ص833مجلدان، 

أصول الفتوى وتطبيق األحكام الشرعية في بالد غير المسلمين، علي بن عباس الحكمي،  -30

 .ص113م، 3441مؤسسة الريان، بيروت، 

م، 3411عمرو إسماعيل دمحم، وكالة الصحافة العربية، القاهرة، : أعالم اإلفتاء في مصر، إعداد -31

 .ص113

نظرات في صناعة المفتي والمجتهد وقراءة شرعية، : االجتهاد واإلفتاء في الشريعة اإلسالمية -31

 .ص383م، 3417، 1مصدق دمحم حسن، دار االبتكار، ط

ريم بنت مسفر بن مبارك الشردان، دار كنوز اشبيليا،  االجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية، -37

 .ص181م، مجلدان، 3411 ،1الرياض، السعودية، ط

أهميتهما وشروطهما وتطبيقاتهما المعاصرة ودور المنظومة المقاصدية في )االجتهاد والفتوى  -31

م، 3417، 1علي محيي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط ،(ضبطهما وتجديدهما

 .ص131

، 1عرقسوسي، دار الكلمة، القاهرة، طاإلفتاء الفقهي المعاصر، دمحم بن دمحم خير بن حسن  -38

 .ص741م، 3410

من الصحابي عقبة ابن عامر إلى الدكتور علي جمعة، عماد أحمد هالل، دار : اإلفتاء المصري -04

 م، مجلدان،2010الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

والنشر، القاهرة، الوابل الصيب لإلنتاج والتوزيع ، علي جمعة ،اإلفتاء بين الفقه والواقع -01

 .م3447

دراسة في فتاوى ابن رشد، زهية جويرو، دار : اإلفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ -03

  .ص013م، 3410، 1الطليعة، بيروت، ط

اإلفتاء عند الشيخ القرضاوي بين النظرية والتطبيق، مسعود صبري إبراهيم، دار البصائر،  -03

 .ص380م، 3448، 1القاهرة، ط

 .م3441، 1جرجاوي، دار الملتقى، طاإلفتاء وأشهر المفتين من الصحابة والتابعين، متولي ال -00

ماضيا وحاضرا ومستقبال، عدنان أحمد بدر، المؤسسة : في لبنان ةاإلفتاء واألوقاف اإلسالمي -01

 .ص314م، 1883، 1الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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، 1واثرهما في الفتوى، يوسف بلمهدي، دار الشهاب، دمشق، طالبعد الزماني والمكاني  -01

 .ص333م، 3444

االجتهاد والفتوى وأثرهما، عبد الملك السعدي، دار النور المبين، عمان، : التجديد الفقهي -07

 .ص113م، 3411، 1األردن، ط

يليا، الرياض، عبد العزيز بن عبدهللا الراجحي، دار كنوز إشب التقليد واإلفتاء واالستفتاء، -01

 .السعودية

عبد الرزاق عبد هللا صالح بن غالب الكندي، مؤسسة  أسبابه وضوابطه،: التيسير في الفتوى -08

 .ص317م، 3441، 1الرسالة، بيروت، ط

، 3عمور، ماليزيا، طمالخالصة في أحكام الفتوى، نايف بن علي الشحود، بهانج دار ال -14

 .ص133م، 3448هـ، 1034

م، 3440، 3والتسلط في الفتوى، خالد أبو الفضل، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طالسلطة  -11

 .ص17

 .م3411الشريعة وتغير الفتوى، دمحم إبراهيم الحفناوي، دار الفاروق، المنصورة، مصر،  -13

، دار محفوظ بن صغير، المنهج والضوابط: العالمة أحمد حماني شيخ اإلفتاء في الجزائر -م13

 .م3413، 1الجزائر، ط الوعي،

الغثاء األحوى في لم  طرائف وغرائب الفتوى، أحمد عبد الرحمن العرفج، المركز الثقافي  -13

 .ص340م، 3411، 1العربي، بيروت، ط

عصر سالكين المماليك، طلعت عكاشة،  –مصر والشام : الفتاوى الدينية وأثرها على المجتمع -10

  .ص310 م،3411، 1عين للدراسات والبحوث، ط

معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقاها؟ يوسف القرضاوي، دار الشروق، : الفتاوى الشاذة -11

 .ص114م، 3414، يونيو 3القاهرة، ط

: ، نشردمحم بن أحمد بن صالح الصالح ،وابطها وأهمية االجتهاد الجماعيأحكامها وض: الفتوى -11

 .ص171م، 3414هـ، 1031، 1المؤلف نفسه، الرياض، السعودية، ط

الواقع والمأمول، معتمد علي أحمد سليمان، دار  -أدبيات اإلفتاء في الفقه اإلسالمي : الفتوى -17

 .ص311م، 3447الهدى، القاهرة، 

أركانها، ضوابطها، شروطها، آدابها ومناهج اإلفتاء في المذاهب االربعة، ولي الدين : الفتوى -11

 .ص331م، 3414فور، دمشق، دمحم صالح فرفور، دار الفر

دار ومكتبة بن ، عبد الحكيم أحمد أبو زيان ،أهميتها وضوابطها وآثارها: الفتوى الشرعية -18

 .ص173م، 3414هـ، 1031زليتن، ليبيا،  حمودة،

 .ص18، ـه1038، 1سر، مصر، طالفتوى المعاصرة ما لها وما عليها، دمحم يسري، دار اليُ  -14

 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، ،بومدين بوزيد ،فكر الشيخ أحمد حماني الفتوى الوطنية في -11

 .ص301م، 3411 هـ،1033الجزائر، 

دخيل، جائزة نايف بن عبد العزيز آل العبد الرحمن بن دمحم . أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى -13

م، 3447 ،1ط ، الرياض،(الثالثةالدورة ) سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة

 .ص111
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 .ص887م، 3447سر، دمحم يسري إبراهيم، دار اليُ  أهميتها، ضوابطها، آثارها،: الفتوى -13

وليد بن علي الحسين، دار كنوز إشبيليا،  الفتوى باالحتياط معناها وأسبابها وضوابطها، -10

 .ص11م، 3411، 1الرياض، السعودية، ط

بيروت،   دراسة تأصيلية  تطبيقية، هيثم رضوان ضاهر، دار المقتبس،  :الفتوى بالتخريج -11

 .ص 071م، 3411

، 1الفتوى بغير علم وأثرها في األمة، خالد بن حمد الخريف، مكتبة الرشد، الرياض، ط -11

 .ص141م، 3441، ـه1038

م، 1811هـ، 1041يوسف القرضاوي، دار الصحوة، القاهرة،  الفتوى بين االنضباط والتسيب، -17

 .ص101

دراسة في ضوابط التنزيل في نوازل المالكية، : الفتوى بين البناء المقاصدي والتنزيل المصلحي -11

 .ص113م، 3411، 1عبد الكريم بن دمحم بناني، دار الكلمة، القاهرة، ط

يم آل الشيخ، الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة األهواء، صالح بن عبد العزيز بن دمحم بن إبراه -18

، ـه1037، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية، (7)سلسلة المحاضرات العلمية

 .ص114م، 3441

، مكتبة زهراء حمدي الشيخ ،تها المعاصرة في الفقه اإلسالميضوابطها وتطبيقا: الفتوى -74

 .م3411الشرق، القاهرة، 

 .ص343م، 3413يوسف شيحان، دار المتنبي، عمان، األردن،  الفتوى في األردن، سليمان -71

دمحم عبد الحكيم القاضي، دار الكتب العلمية، : جمال الدين القاسمي، تحقيق الفتوى في اإلسالم، -73

 .ص184م، 1811بيروت، 

التوبة، أهميتها، ضوابطها، آثارها، عبد هللا بن عبد العزيز الدرعان، مكتبة : الفتوى في اإلسالم -73

 .ص111، 3441، 1الرياض، السعودية، ط

مقدماتها، آدابها، إعداد الحكم الكلي لها، وقائعها، تنزيل الحكم : الفتوى في الشريعة اإلسالمية -70

عبدهللا بن دمحم بن سعد آل خنين، مكتبة العبيكان، الرياض،  .على وقائعها، أصولها، إصدارها، آثارها

  .ص813م، مجلدان، 3441ه، 1038، 1السعودية، ط

ناصر بن عبد الرحمن بن  ،دراسة في التعرض والمشاهدة: توى في القنوات الفضائية العربيةالف -71

 .ص313م، 3411 هـ،1033بيروت،  دار ابن حزم،، ناصر الهزاني

أحمد ولد موالي عمر، أروقة  أسباب االختالل وآثاره، :مام الشاطبيالفتوى في رؤية اإل -71

 .ص314م، 3411، 1والنشر، عمان، األردن، طللدراسات 

حسين دمحم المالح، المكتبة العصرية، صيدا،  نشأتها وتطورها وأصولها وتطبيقاتها،: الفتوى -77

 .ص 1433م، 3441، 1. بيروت، ط

الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية، فهد سعد الجهني، دار ابن الجوزي،  -71

 .ص71م، 3417، 1طالرياض، السعودية، 

مكتبة م، فريد بن عبد العزيز الزامل السلي ،في البرامج اإلعالمية المباشرة الفتوى واالستفتاء -78

 .ص11م، 3441هـ، 1031، الرياض، السعودية، الرشد
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البناء والمنهجية، شوقي إبراهيم عبد الكريم عالم، دار أخبار اليوم، القاهرة، : الفتوى واإلفتاء -14

 .ص330م، 3411

الفتوى واإلفتاء في الفقه اإلسالمي، بشير عبدهللا علي إبراهيم، المكتبة األزهرية للتراث،  -11

 .م3411القاهرة، 

م، 3417سلطة النص ونص السلطة، حيدر إبراهيم علي، دار النسيم، : الفتوى والسياسة -13

 .ص310

دار ابن حزم، ودار العبيدي للتراث ، خضر العبيدي، أمانة ونزاهة وتقوى: الفتوى والقضاء -13

 .ص131 م،3444، 1بيروت، ط

، 1الفتوى والمفتون في الخليج، مجموعة من الباحثين، مركز المسبار، دبي، اإلمارات، ط -10

 .ص044م، 3410

دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية، خالد بن عبدهللا بن علي  :الفتيا المعاصرة -11

 .ص840هـ، 1034، 1الُمزيني، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية، ط

م، 1883، 3دمحم سليمان عبد هللا األشقر، دار النفائس، عمان، األردن، ط الفتيا ومناهج اإلفتاء، -11

 .ص111

  .ص310م، 3441هـ، 1031ة، القاهرة، دار الدعو، جمعة أمين عبد العزيز ،الفقه والفتوى -17

القول الشاذ وأثره في الفتيا، أحمد بن علي بن أحمد سير المباركي، دار العزة، الرياض،  -11

 .ص341م، 3414هـ، 1033السعودية، 

المقيد، بيده دمحم بو جتهاد المطلق م زكاة األوراق وشروط الفتوى واالالقول المسدد في حك -18

 .ص347م، 1888الشنقيطي، 

الشحات  ،دراسة مقارنة: لقاضي في الفقه اإلسالميالضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء ا -84

 .ص101م، 3411هـ، 1033، 1، طاإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، إبراهيم دمحم منصور

دمحم هندو، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  والفتوى،الكليات التشريعية وأثرها في االجتهاد  -81

 .ص134م، 3411، 1األردن، ط

المرجعية واإلفتاء في النهج العلوي الجعفري، دمحم علي حلوم، دار ذو الفقار، الالذقية، سوريا،  -83

 .ص144م، 3441

، دار عماد صفاء العياصره المستجدات العلمية وأثرها على الفتوى في األحوال الشخصية، -83

 .ص013م، 3448 عمان، األردن، الدين،

بشرح أصول اإلفتاء لسماحة الشيخ القاضي المفتي : المصباح في رسم المفتي ومناهج اإلفتاء -80

 .م3441دمحم تقي العثماني، دمحم راشدي، وكمال الدين أحمد، ماريه أكاديمي، الهند، 

اصرة، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي المفتي في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته المع -81

 .ص70م، 1817هـ، 1041، 1الربيعة، دار المطبوعات الحديثة، الرياض، السعودية، ط

المقاصد الوهمية وأثرها في الفتوى، فيصل بن سعود بن عبد العزيز حليبي، دار كنور إشبيليا،  -81

 .ص111م، 3410، 1الرياض، السعودية، ط
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أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية : آداب الفتوىالموسوعة في  -87

 هـ،1034، 1ط المحقق، حلب، سوريا،: أحمد بدر الدين حسون، نشر: جمعها وحققها وعلق عليها الفتوى،

 .ص114 م،1888

 الرياض، اإلفتاء بين الجفاء والوفاء، دمحم بن أحمد القيسي، دار طيبة،: الموقعون زوًرا -81

 .ص041 م،3410، 1ط السعودية،

دراسة فقهية مقارنة ألحكام وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، : النهج االقوى في أركان الفتوى -88

 .ص771م، 3441أحمد بن سليمان بن يوسف العريني، دار العاصمة، الرياض، السعودية، 

خنين، الجمعية الفقهية السعودية، عبدهللا بن دمحم بن سعد آل  الوجيز في الفتوى وضوابطها، -144

 .ص113، ـه1031، 1جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط

الفتوى الشاذة، تغير الفتوى، التخصيص بفعل النبي، تتبع الرخص حكمه : بحوث أصولية -141

 .ص318 م،3417وليد بن علي بن عبد هللا حسين، دار الصميعي، الرياض، . وصوره، استفتاء القلب

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس،  ،بديع الطراز في معالم منهج الفتوى عند اإلمام ابن باز -143

 .ص344م، 3410، 1دار النوادر، سوريا، ط

 .ص81م، 3411بناء الفتوى، دمحم الحسن الددو الشنقيطي، دار األمة، السعودية،  -143

 .ص311م، 3443، 1عدنان كاتبي، دار التراث، حلب، طتاريخ اإلفتاء في حلب الشهباء، دمحم  -140

، 1تاريخ الفتوى في اإلسالم وأحكامها الشرعية، لينة الحمصي، مؤسسة اإليمان، بيروت، ط -141

 .ص344م، 1881

اإلفتاء في بيت المقدس، بشير عبد الغني بركات، مركز الملك فيصل للبحوث تاريخ القضاء و -141

 .ص137م، 3411، 1الرياض، السعودية، طوالدراسات اإلسالمية، 

، دار الحديث، دمحم إبراهيم الحفناوي ،تبصير النجباء بحقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاء -147

 .ص311، م1881 ،هـ1011 ،1، طالقاهرة

التويجري، تغليظ المالم على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير األحكام، حمود بن عبد هللا بن حمود  -141

 .ص134م، 1883هـ، 1013، 1دار الصميعي، الرياض، السعودية، ط

  م،1881، 1تغير الفتوى، دمحم بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة، السعودية، ط -148

، عبد (دعوة للتفكير والتيسير ونبذ للتعصب والهوى والتعسير)تغير الفتوى بتغير االجتهاد  -114

 .ص334م، 3411، 1الكتب العلمية، بيروت، طالحكيم الرميلي، دار 

م، 3411، 1تغير الفتوى عند الخلفاء الراشدين، عبد الحكيم الرميلي، دار ابن حزم، بيروت، ط -111

 .ص314

، 1تغير الفتوى في الفقه اإلسالمي، عبد الحكيم الرميلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -113

  .ص111م، 3411

-1131) بن الخياط القره داغيالى بيان التقليد واالجتهاد واالستفتاء واإلفتاء، تنبيه األصدقاء ف -113

أميد نجم الدين جميل مصطفى ودمحم صابر مصطفى الهاومندي، دار لبنان، : ، ترجمة وتحقيق(م1811

 .ص310م، 3410، 1بيروت، ط
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، عبد هللا بن دمحم آل خنين، تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه اإلسالمي -110

م، 3411هـ، 1038، 1جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرياضن السعودية، مركز التميز البحثي، ط

 .ص111

عبد الستار عبد الجبار عباس، دار ابن حزم، بيروت،  ضوابط وصور عملية، :تيسير الفتوى -111

 .ص318م، 3411، 1ط

شرح عقود رسم المفتي، لخاتمة المحقيقين العالمة اإلمام دمحم : اءثالث رسائل في رسم اإلفت -111

ويليه أجلى اإلعالم أن الفتوى مطلقا على قول اإلمام، والفضل الموهبي في (. هـ 1313ت )أمين ابن عابدين 

 1034ت )معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي لشيخ اإلسالم إمام أهل السنة والجماعة اإلمام أحمد رضا خان 

 .ص104م، 3411دمحم أسلم رضا الشيواني الميمني، دار الفقيه، أبو ظبي، اإلمارات، : تحقيق واعتناء(. هـ

محي الدين إبراهيم  ،الحكم الشرعي واالجتهاد والفتوىتأثيرها وتطبيقاتها على  حقائق الواقع -117

 .ص383م، 3410، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، أحمد

عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين، دار الصميعي، الرياض،  وشروط المفتي،حقيقة الفتوى  -111

 .ص178م، 3410، 1السعودية، ط

 ،دراسة في صناعة الفتوى وأسباب التطرف الفكري واإلرهاب: حامل فقه ليس بفقيه ب  رُ  -118

 .ص81م، 3414هـ، 1031، 1، دار البشير، جدة، السعودية، طأحمد علي آل مريع

م، 3417رسائل في الفتوى وآثارها، عبد هللا بن دمحم بن أحمد طيار، دار التدمرية، السعودية،  -134

 .ص337

أحمد بن عبد هللا  ،وأن السلف كانوا يتوقونها قدام عليهاوعظم اإل ىرسالة في منزلة الفتو -131

 .م3411، 1رف، الرياض، السعودية، طالسلمي، مكتبة المعا

قراءة هادئة في أدواتها وآدابها وضوابطها وتنظيمها في ضوء : المعاصرةصناعة الفتوى  -133

  .ص341م، 3413هـ، 1030، 1الواقع المعاصر، قطب مصطفى سانو، نشر المؤلف، ط

قطب الريسوني، دار ابن  صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحات، -133

 .ص113م، 3410، 1بيروت، ط ،حزم

عة الفتوى وفقه األقليات، عبدهللا المحفوظ بن بيه، منشورات مركز الدراسات واألبحاث صنا -130

م، 3413، ـه1033، 1، ط(1)وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، سلسلة دراسات وأبحاث

 .ص 144

، 1القاهرة، طابن حجر الهيثمي نموذجا، عادل فتحي رياض، دار البصائر، : صنعة المفتي -131

 .ص103م، 3441هـ، 1038

، دار دمحم سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي ،فتوى والرد على المتساهلين فيهاضوابط تيسير ال -131

 .ص133م، 3441هـ، 1031، 1ابن الجوزي، الرياض، السعودية، ط

طه  ،الماليةبة الشرعية في المؤسسات ضوابط وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقا -137

 .م3410، مؤسسة الريان، بيروت، دمحم فارس

ضمان المفتي، عبدهللا البشير، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، دبي، اإلمارات  -131

 .ص141م، مجلدان، 3413هـ، 1031العربية المتحدة، 

 .ص137م، 1881، 1ضوابط االجتهاد والفتوى، أحمد علي طه ريان، دار الوفاء، مصر، ط -138
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صنعاء، اليمن،  مكتبة خالد بن الوليد،، عبد الوهاب بن لطف الديلمي، وابط الفتوىض -134

 .ص71م، 3441هـ، 1031

 رابطة العالم اإلسالمي،، عبد الناصر بن موسى أبو الفضل ،ضوابط الفتوى عبر الفضائيات -131

 .ص38م، 3441هـ، 1031مكة المكرمة، 

محسن صالح مال نبي صالح الدوسكي، مكتبة نزار  الشريعة اإلسالمية،ضوابط الفتوى في  -133

 .ص371م، 3447هـ، 1031، 3مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية، أسامة الشيبان، دار كنوز إشبيليا، الرياض،  -133

 .ص13م، 3411، 3السعودية، ط

دمحم بن علي بن حسن المكي  فتي ومن ال يجوز له أن يفتي،من يجوز له أن ي: ضوابط الفتوى -130

 .ص10ت، .مجدي عبد الغني، دار الفرقان، اإلسكندرية، د: المالكي، تقديم وترتيب وتعليق

، عصام أحمد البشير، مجمع الفقه اإلسالمي السوداني، سلسة عالَم اإلفتاء وَعثَرات المفتين -131

 .ص131م، 3411، ـه1031، 3، ط(1)رسائل المجمع

 جاسم سلمان الشمري، دراسة تطبيقية، :عالقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعامالت المالية -131

 .ص011م، 3411، 1دار النفائس، األردن، ط

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، دار ابن  علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى، -137

 .ص304م، 3413، 1الجوزي، الرياض، السعودية، ط

ت )جمال الدين بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري األهدل  عمدة المفتي والمستفتي، -131

 .م، مجلدان3441ه، 1038مجموعة من الباحثين، دار المنهاج، جدة، السعودية، : ، تحقيق(م1833/ ـه1313

 .ص017م، 3414دمشق، ما لها وما عليها، دمحم عمر الحاجي، دار المكتبي، : عولمة الفتوى -104

زينب دمحم حامد حسن، العربي للنشر  فتاوى الفضائيات وتأثيرها على سلوك الجمهور، -101

 .ص340م، 3411والتوزيع، 

م، 3448، 1فوضى اإلفتاء، أسامة عمر سليمان األشقر، دار النفائس، عمان، األردن، ط -103

 .ص171

، الجزائر، ، يوسف نواسة، دار البصائرالظاهرةمقاربة في فهم : فوضى اإلفتاء في الجزائر -103

 .ص170 م،3410 ،1ط

هـ، 1033، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طيوسف القرضاوي ،في الفقه والفتوى واالجتهاد -100

 .ص11م، 3411

 .ص341، 1881مباحث في أحكام الفتوى، عامر سعيد الزيباري، دار ابن حزم، بيروت،  -101

، فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي ،في االستفتاء وأثرها في الفتوى مخالفات المستفتي -101

 .م3411دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية، 

أسماء  لدى فقهاء الغرب االسالمي من خالل العمل الفاسي، ىمراعاة القول الضعيف فى الفتو -107

 .ص011م، 3410، 1المخطوبي، مكتبة نظام يعقوبي، البحرين، ط

، 1مزالق المتصدين للفتوى في عصرنا الحاضر، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -101

 .ص14م، 3411، ـه1033
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محمود إسماعيل دمحم  ،التطرف من واقع الحياة المعاصرةمسئولية الفتوى وعالقتها بالوسطية و -108

 .ص171م، 3448هـ، 1034، 1م، ط.، ددار اللوتس، مشعل

البدعة وأثره في اضطراب الفتوى المعاصرة، عبد اإلله حسين العرفج، دار الفتح، مفهوم  -114

 .ص007م، 3417، 3األردن، ط

م، 3411، 1مقاصد الشريعة والفتاوى، مصطفى ديب البغا، دار المصطفى، دمشق، ط -111

 .ص01

قاف والشؤون مقاالت في الفتوى واإلفتاء، وحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء، وزارة األو -113

 .ص137م، 3413هـ، 1030، 1اإلسالمية، الكويت، ط

، امتياز عالم القاسمي، دار (دراسة علمية)معاهد تدريب القضاء واإلفتاء ومناهجها في الهند  -113

 .ص113م، 3410، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ، 1033الكويت،  للوسطية،المركز العالمي ، عبد هللا بن بيه ،معايير الوسطية في الفتوى -110

 .ص31م، 3411

مكانة اإلفتاء في الدعوة إلى هللا، خالد بن عبد الرحمن القريشي، دار الحضارة، الرياض،  -111

 .ص07م، 3411، 1طالسعودية، 

مؤسسة آفاق للدراسات والنشر ، أحمد متفكر ،أعالم الفتوى بمراكش عبر العصورمن  -111

 .ص117م، 3413هـ، 1030، مراكش، المغرب، واالتصال

 عبده عمر، يحيى عبد هللا دمحم ،النص والواقع والثابت والمتغير نبي: منصب الفتوى في اإلسالم -117

 .ص303م، 3414هـ، 1033، صنعاء، اليمن، المتخصص للطباعة والنشر، قحطان

دمحم فتوى القرض الربوي من أجل السكن النموذجي، : منهاج الفتوى على ضوء السنن اإللهية -111

 .م3447جابري، مؤسسة الندوي، 

أسامر عمر سليمان األشقر، دار  دراسة وموازنة،: منهج اإلفتاء عند اإلمام ابن قيم الجوزية -118

 .ص033م، 3440النفائس، عمان، األردن، 

األستاذان سي د سابق )توى بين انضباط السابقين واضطراب المعاصرين منهج البحث والف -114

 ً   .ص131م، 3411، 3مصطفى بشير الطرابلسي، دار الفتح، األردن، ط ،(والقَرضاوي نموذجا

ابن عابدين أنموذجا، عبد الستار عبد الجبار عباس، دار النفائس، عمان، : منهجية اإلفتاء -111

  .ص030م، 3410األردن، 

م، 3441، 1يوسف القرضاوي، دار الشروق ، القاهرة، ط موجبات تغير الفتوى في عصرنا، -113

 .ص81

 .ص130م، 3411 القاهرة، سر،ميثاق اإلفتاء المعاصر، دمحم يسري إبراهيم، دار اليُ  -113

نحو تفعيل اإلفتاء والقضاء في العصر الحاضر، مجموعة محاضرات، مجمع الفقه اإلسالمي  -110

  .ص131م، 3417 هـ،1031 ،1دار الكتب العلمية، بيروت، ط بالهند،

واقع الفتاوى المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة، زينب عبد السالم أبو الفضل، دار الكلمة،  -111

 .ص11م، 3411، 1القاهرة، ط
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 غير المنشورة الرسائل الجامعية: ثالثا

، رسالة ماجستير، جامعة الدعوىثرها فى العمل أتجاهات الفتوى فى العصر الحديث وا -111

 .ورقة 003م، 3414، حمد دمحم معوض خليلأ: األزهر، القاهرة، إعداد

، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، دراسة فقهية ميدانية: حوال في تغير الفتوىثر اختالف األأ -117

 .ورقة 181م، 3414، موسى عالء حسني دمحم: إعداداألردن، 

َرة  أَثَُر  -111 ْيف  ف ْي الفَتَْوى الُمعَاص  ْيث  الش ر  ئ  ل ْلَحد  ير  الَخاط  ، أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، الت ْفس 

 .م3411، مصطفى صالح مهدي علي الجعيفري: إعداد

أثر المتغيرات المستمرة على الفتوى، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون في الجامعة  -118

 131م، 3411، ـه1037مازن إسماعيل هنية، : صفاء خضر إسماعيل عياد، إشراف: إعداداإلسالمية بغزة، 

 .ورقة

جامعة اليرموك، كلية ، رسالة ماجستير، بية على الفتوى في مجال الطهارةأثر المستجدات الط -174

  .ورقة 341م، 3441هـ، 1031، دمحم عقلة اإلبراهيم :إشراف ،زايد نواف عواد الدويري :الشريعة، إعداد

جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الشريعة ، رسالة ماجستير، إجمال الفتوى وأثره في الفروع -171

 .ورقة 041م، 3441هـ، 1031 ،التجاني أبو بكر علي :إشراف ،أحمد عبد هللا أحمد عبد هللا :إعداد ،والقانون

الجامعة االسالمية  الفقه، في أصولدكتوراه ، رسالة كام الفتوى و المفتي و المستفتيحأ -173

، هـ1014، علي عبدالرحمن الحذيفي :شرافإ ،بو مدرةأجابر بن علي بن عبدهللا  :عدادإ، بالمدينة المنورة

 .ورقة 348م، 1884

: لفتوى في شرحه لصحيح اإلمام مسلمآراء اإلمام النووي األصولية في االجتهاد والتقليد وا -173

مها بنت  :إعداد السعودية،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، ، كتوراهد أطروحة، جمعا وتوثيقا ودراسة

 .ورقة 041م، 3448هـ، 1034، عبد الرحمن بن عبد هللا الدرويش :إشراف ،سعد بن دمحم الحمدي

دراسة أصولية في ضوء : اعتبار المآالت ومراعاة الخصوصيات في االجتهاد واإلفتاءات -170

اإلسالمية، رسالة ماجستير في الفقه واألصول، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، مقاصد الشريعة 

 .ورقة 043دمحم أمين شريفي، : جامعة وهران، إعداد

معهد بحوث ، ، أطروحة دكتوراهاالجتهاد الجماعي وأثره على استقرار الفتوى المعاصرة -171

 ،د العزيز بن حمد سليمان العبدانعب: ، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، إعدادودراسات العالم اإلسالمي

  .ورقة 303م، 3413هـ، 1033، إبراهيم نورين إبراهيم :إشراف

 ، الرباط، المغرب،بدار الحديث الحسنية رسالة ماجستير الجموع والفروق،: االجتهاد والفتوى -171

 .م3447عبد الحميد عشاق،  :إبراهيم الوجاجي، إشراف: إعداد

 أحمد دمحم دمحم أكرم :إعداد، القاهرة جامعة األزهر، رسالة ماجستير، اإلفتاء عند األصوليين، -177

  .ورقة 331م، 1810رمضان عبد الودود عبد التواب، : إشراف ،مرسهأبو 

بدار أطروحة دكتوراه اإلفتاء وعالقته بالخبرة من خالل النوازل الفقهية في المذهب المالكي،  -171

 .م3443 ،السعيد بوكبة :حسن الصويني، إشراف :، الرباط، المغرب، إعدادالحديث الحسنية

، رسالة ماجستير، جامعة دراسة تأصيلية تحليلية: يل الشرعى فى الفتوى كأدب للمفتىالبد -178

 .ورقة 311م، 3447، إبراهيم عقلة الرفوع :مؤتة، األردن، إعداد
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دراسة من خالل جريدة : المقاصدي في فتاوى أعالم جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالبعد  -114

، مذكرة ماجستير في الفقه واألصول، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، الجزائر، (1811-1831)البصائر 

 .ورقة 307م، 3411هـ، 1033عود فلوسي، مس: بوبكر صديقي، إشراف: إعداد

ك في الفتوى على الفقهي عند دمحم عليش في الفتوى من خالل كتابه فتح العلي المالالتخريج  -111

جامعة األمير عبد القادر ، أطروحة دكتوراه في الفقه واألصول، دراسة نظرية تطبيقية :كمذهب اإلمام مال

 308م، 3410، سمير جاب هللا: ، إشرافدمحم مهدي لخضر بن ناصر: ، إعدادقسنطينة ،للعلوم اإلسالمية

 .ورقة

حوال الشخصية والسياسة واأل ثرها فى الفتوىأة فيها وأحركة الفقهية المعاصرة ودور المرال -113

: ، إشرافسمية دمحم شاطر خليل خاطر: ، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، إعداد"دراسة فقهية"الشرعية 

 .ورقة 311م، 3413، نصر فريد واصل

الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة الزجر في الفتوى في  -113

سماعيل هنية، مازن إ: مريم دمحم رمضان أبو جزر، إشراف: والقانون في الجامعة اإلسالمية بغزة، إعداد

  .ورقة 137م، 3413هـ، 1033

رسالة ماجستير، دار الحديث  الفتاوى بالمغرب من نصف القرن العاشر إلى الثاني عشر، -110

 .م1881عمر الجيدي،  :دمحم الهبطي، إشراف :الحسنية، الرباط، المغرب، إعداد

الفتوى السياسية في اإلسالم، رسالة ماجستير في الدراسات اإلسالمية، جامعة الخرطوم،  -111

 .ورقة 131م، 3441فيروز عثمان صالح، : فياسر علي الطيب الماحي، إشرا: السودان، إعداد

أم ، رسالة ماجستير، جامعة ى المجتمع في ضوء الكتاب والسنةالفتوى بغير علم وأثرها عل -111

موسى  :إشراف ،حسن سعيد حسن شفاء :إعداد ،درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي

 .ورقة 311م، 3448هـ، 1034، دمحم عثمان دمحم

، الحسنية دار الحديث ، أطروحة دكتوراه، في المذهب المالكي الفتوى بين النظر والتطبيق -117

  .م1880 ،إدريس العلوي العبدالوي :دمحم رياض، إشراف: إعداد الرباط، المغرب،

دار الحديث الحسنية، رسالة ماجستير،  االستنباط، الفتوى عند ابن مرزوق ومنهجه في -111

 .م1881دمحم صقلي،  :حسن الصويني، إشراف: إعداد الرباط، المغرب،

 ، أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان، األردن،في األردن تاريخا وفقها ومنهجا الفتوى -118

 .م3441، عبد الحفيظ داود هايل :إشراف ،سليمان يوسف الشيحان :إعداد

ماجستير مذكرة (. 1884-1813)تاريخها، رجاالتها، مدارسها، وآفاقها : الفتوى في الجزائر -184

ان ولد خسال، سليم: دمحم بغداد، إشراف: ، إعداد1في الفقه واألصول، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر

 .ورقة 313م، 3413هـ، 1033

، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة، دراسة موضوعية: الفتوى في ضوء اآليات القرآنية -181

 .ورقة 341م، 3441، دبيسعبدالرحمن مصطفي محيميد : اإلمارات، إعداد

مصطفى فرج : إعداد القاهرة، ، أطروحة دكتوراه، جامعة األزهر،الفتوى والمستجدات الفقهية -183

 .ورقة 134م، 3414فياض، 
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دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة : الوسطية في الفتوى وأثرها في الوقاية من الفكر المنحرف -183

علي بن دمحم بن علي أبو : نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، إعداد ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة

 .ورقة 314م، 3414هـ، 1031مدني بوساق، دمحم ال: صالح، إشراف

تأثير االعتماد على الفتاوى الدينية المقدمة في الفضائيات العربية على معارف وسلوكيات  -180

زينب دمحم حامد حسن، : كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، إعداد الجمهور المصري، رسالة دكتوراه في اإلعالم،

 .م3413عدلي رضا، : إشراف

، رسالة تغير الفتوى في ضوء المستجدات وتطبيقاته في مجال المعامالت المالية المعاصرة -181

 .ورقة 341م، 3413المومني،  عبير حسن فالح: إعدادماجستير، جامعة اليرموك، األردن، 

لمجامع الفقهية ومجالس اإلفتاء في ضبط الفتوى، رسالة ماجستير، جامعة العلوم دور ا -181

 147م، 3417خلوق ضيف هللا آغا، : خالد علي هطبول الفروخ، إشراف: اإلسالمية العالمية، األردن، إعداد

 .ورقة

علم اإلجتماع  فيدكتوراه ، أطروحة سوسيولوجية الفتوى الفضائية في المجتمع الجزائري -187

 .ورقة 318م، 3411 رشيد بوسعادة،: سليم مغراني، إشراف: ، إعداد3معة الجزائرجا ،الديني

معة أبو جا، مذكرة ماجستير في علم االجتماع الديني، سوسيولوجية الفتوى و قضايا المرأة -181

 .ورقة 113م، 3413، الزبير عروس: ، إشرافخير الدينحفيظة : ، إعداد3القاسم سعد هللا الجزائر

ضمان المفتي في النفس والمال، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون في  -188

هـ، 1033ماعيل هنية، مازن إس: بهاء عبد الفتاح السيد الجوجو، إشراف: الجامعة اإلسالمية بغزة، إعداد

 .ورقة 134م، 3411

جامعة أم درمان اإلسالمية،  ، رسالة ماجستير،اإلعالم توى المباشرة عبر وسائطضوابط الف -344

هـ، 1030، موسى دمحم عثمان :إشراف ،صالح ناصر غانم السحيباتي :إعداد السودان،كلية الشريعة والقانون، 

 .ورقة 313م، 3413

ً  :ضوابط الفتوى -341 ، سالميةأم درمان اإل جامعة، دكتوراه، أطروحة المذهب المالكي نموذجا

 .ورقة 114م، 3413، الحمقة زكريا دمحم سعيد: السودان، إعداد

أنس : ضوابط الفتوى في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة بجامعة دمشق، إعداد -343

 .ورقة 301، م3441، ـه1031دمحم توفيق رمضان البوطي، : دمحم نوري الديرشوي، إشراف

، أطروحة دكتوراه، جامعة األزهر، دراسة فقهية مقارنة :سالمىه اإلفقضوابط الفتوى فى ال -343

 .م3413، سعاد ابراهيم صالح: ، إشرافرضا عبد التواب عيد دمحم: القاهرة، إعداد

فقه الواقع في الفتوى وأثره في الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية،  -340

المدني بوساق، دمحم : ناصر صالح السحيباني، إشراف: السعودية، إعدادجامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض، 

 .ورقة 113م، 3448هـ 1034

في العدالة  ماجستير، رسالة قصر الفتوى في المملكة العربية السعودية وأثره في تحقيق األمن -341

، دمحم المدني بوساق :خالد بن سعيد الزهراني ؛ إشراف :إعداد ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الجنائية،

 .ورقة 133م، 3413هـ، 1033

كلية العلوم  ،، رسالة ماجستيرجوانب النفسية وأثرها في الفتوىمراعاة الشريعة اإلسالمية لل -341

 .ورقة 118م، 3441هـ، 1031، علي عزوز :إشراف ،مريم بن مديوني :، إعداد1سالمية، جامعة الجزائراإل
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: ـه 11 - 14بين القرنين  -بن الفكون من خالل مخطوط النوازل امرجعية اإلفتاء على نوازل  -347

، جتماعية واإلنسانيةكلية العلوم اال ،جامعة الجزائر ،التاريخ الحديث فيرسالة ماجستير ، دراسة وتعليق

 .ورقة 141م، 3441 مختار حساني،: عبد الرحمن قفاف، إشراف: إعداد

 أطروحةدراسة نظرية وتطبيقية، ( ـه 101ت )منهج اإلفتاء عند اإلمام أبي القاسم المالكي  -341

بيرم عبد : عباس عبد الحكيم، إشراف: ، كلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر، إعداددكتوراه في أصول الفقه

 .ورقة 187 ،م3417المجيد، 

منهج اإلفتاء عند اإلمام النووي، بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه واألصول، كلية  -348

م، 3441الغفور بن بشير، مايو أزيوف عبد : معارف الوحي، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، إعداد

 .ورقة 314

نقدية، بحث ماجستير، كلية دراسة تحليلية : منهج مجلس العلماء اإلندونيسي في إصدار الفتوى -314

 .م3413أسامة أحمد فلق إبراهيم، مايو : معارف الوحي، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، إعداد

، رسالة م3440إلى  ـه1318ربية السعودية في الفترة من منهجية الفتوى في المملكة الع -311

خالد مبروك  :إعداد السودان، العالم اإلسالمي،جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات ماجستير، 

 .ورقة 318م، 3447هـ، 1037، عثمان ميرغني علي بالل :إشراف ،عبد الكريم الرفاعي

 

 والمجالت األكاديمية المؤتمرات العلمية أبحاث: رابعا

 مجلة ،سماعيل نقازإ، دراسة في المنهج: الفتوى بين اإلستنباط و التنزيل قواعد تغيرليات وآ -313

 .177-113 :اتالصفحم، 3411مارس  ،1العدد  ،1المجلد ، جامعة سيدي بلعباس، الحوار المتوسطي

، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، محرم "الفتوى وضوابطها"أبحاث المؤتمر العالمي  -313

 .ص1173م، 3448هـ، يناير 1034

دور الفتوى في )أبحاث مؤتمر األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم تحت عنوان  -310

 .م3417أكتوبر  18-17هـ، 1038محرم  31-31فتاء المصرية، القاهرة، اإل، دار (استقرار المجتمعات

/ 31 – 34، جامعة القصيم، بريدة، السعودية، "الفتوى واستشراف المستقبل"مؤتمر  أبحاث -311

  .مجلدات 1، ـه1030/ 1

، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، (الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات)أبحاث ندوة  -311

 .ص3317مجلدات،  7م، 3411هـ نوفمبر 1037صفر 

، الرباط، جامعة الحسن الثاني، كلية (الفقهية وأثرها في الفتوى واالجتهاد النوازل)أبحاث ندوة  -317

  .ص331م، 3441اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

، المنعقدة في (فقه النوازل وتجديد الفتوى)مان أبحاث ندوة تطور العلوم الفقهية في سلطنة عُ  -311

هـ، 1033، 3سلطنة عمان، ط والشؤون الدينية،وقاف وزارة األ: م، نشر3447هـ، أبريل 1031ربيع االول 

 .ص100م، 3413

، من تنظيم مركز "نحو منهج علمي أصيل في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة"أبحاث ندوة  -318

التميز البحثي في القضايا المعاصرة، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، صفر 

  .مجلدات 0م، 3414، يناير ـه1031
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-8، (الواقع الماثل واألمل المرتجى: اإلفتاء في عالم مفتوح)أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي  -334

  .م، مجلدان3447للوسطية، الكويت،  م، المركز العالمي3447مايو  31-31هـ، 1031جمادى األولى  11

خطورة )للشئون اإلسالمية أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثالث والعشرين للمجلس األعلى  -331

، المنعقد بالقاهرة في الفترة من (الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعالقات الدولية

وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشئون : م، نشر3410مارس  31-31/ ـه1031جمادى األولى  30-31

 .ص737م، 3410، ـه1031اإلسالمية، القاهرة، 

 ، جامعة الوادي،مجلة الشهاب ،سفيان ناول، أثر األعراف والعوائد في تغير األحكام والفتاوى -333

 .111-111 :اتالصفحم، 3411هـ، جوان 1037رمضان  ،3العدد  ،3المجلد 

أثر التطور الطبي في الفتوى، إسماعيل غازي مرحبا، مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم  -333

 .141-11: ، الصفحاتـه1031، 1العدد ، 0اإلنسانية، السنة 

حولية مركز البحوث ، علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي، أثر الخالف في تيسير الفتوى -330

 .171-103: ، الصفحات33العدد ، 7، القاهرة، السنة والدراسات اإلسالمية

، والدراساتمجلة البحوث ، رشيد عمري، "فقه األسرة أنموذجا"غير الفتوى أثر العرف في ت -331

 .074-008 :اتالصفحم، 3411شتاء  ،1العدد  ،11المجلد  جامعة الوادي،

مجلة االجتهاد للدراسات ، فتحي لعطاوي، أثر القوانين الوضعية في تغي ر الفتوى الشرعية -331

 .318-333 :اتالصفحم، 3411 ،3العدد  ،7المجلد  المركز الجامعي، تمنراست، ،القانونية واالقتصادية

الشورى في : ارتباط الشورى بالفتوى وقضايا االجتهاد الجماعي، دمحم أبو فارس، ضمن كتاب -337

-817: ، الصفحات3المجلد  م،1818المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، األردن،  اإلسالم،

1411. 

 ، جامعة وهران،الحضارة اإلسالميةمجلة ، حفيظة طالب، أساليب الفتوى عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -331

 .84-11 :اتالصفح م،3413مارس  ،11العدد  ،10المجلد 

أسباب التيسير في الفتوى وتطبيقاته المعاصرة، نشوان عبده خالد المخالفي وأمين أحمد  -338

 .113-133: م، الصفحات3411، 1لعدد النهاري، مجلة الفقه، ماليزيا، ا

وخصائصها، دمحم توفيق رمضان البوطي، مجلة جامعة دمشق للعلوم أصول الفتوى الشرعية  -334

 .740-117: م، الصفحات3448، 3، العدد 31االقتصادية والقانونية، المجلد 

 10و 13أعالم الفتوى والنوازل في منطقة توات بالجنوب الغربي للجزائر بين القرنيين  -331

 م،3413، شتاء 11العدد  ،14 جامعة الوادي، السنة، مجلة البحوث والدراسات ،مبارك جعفري، الهجريين

 .304-337 :اتالصفح

: دمحم سعيد رمضان البوطي: االجتهاد والفتوى ومعضلة المعاصرة، احميدة النيفر، ضمن كتاب -333

 .371-318: م، الصفحات3443، 1بحوث ومقاالت مهداة إليه، دار الفكر، دمشق، ط

الفتوى، خالد العربي الفرجاني، المجلة الجامعة، ليبيا، العدد السابع االختالف الفقهي وأثره في  -333

  .04-31: م، الصفحات3411عشر، المجلد األول، مارس 

اإلفتاء الفضائي في ميزان المصالح والمفاسد، قطب الريسوني، مجلة كلية الشريعة  -330

  .311-348 :م، الصفحات3413، ربيع 31والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، العدد 
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دراسة أصولية تحليلية في ضوء الواقع المعاصر، عارف : اإلفتاء بين االنضباط واالنفالت -331

علي عارف القره داغي وأردوان مصطفى إسماعيل، المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واإلنسانية المتقدمة، 

  .37-33: م، الصفحات3410، يونيو 1، العدد 0ماليزيا، المجلد 

األقليات المسلمة وتغير الفتوى، سالم بن عبد السالم الشيخي، المؤتمر الخامس عشر لمجمع  -331

 .ص01فقهاء الشريعة بأمريكا، هيوست، الواليات المتحدة األمريكية، 

، بحث دمحم التمسماني اإلدريسي ،اإلمام أبو عمران الفاسي شيخ المذهب والفتوى في عصره -337

 .ص38م، 3448، الرباط، المغرب، حافظ المذهب المالكي( هـ 034ت )الفاسي ندوة أبو عمران قدم إلى 

مجلة  ،عمر مونة ،ر طويطيعبد القاد، البعدُ المقاصديُّ في فتاوى الن وازل عند مالكي ة المغرب -331

 .104-131 :اتالصفح م،3411، جانفي 14العدد  ،1المجلد ، جامعة األغواط، الدراسات اإلسالمية

هارون  ،بة وصفية لبعض المدونات الفقهيةمقار: ر في الفتوى الفقهية الموريتانيةثير والتأثالتأ -338

، تيكماطين، موريتانيا م،3447، جويلية ندوة تيكماطين للفكر اإلسالميب، بحث قدم إلى ولد عمار ولد إديق

 .ص30

، البحوث والدراساتمجلة إبراهيم رحماني، ، التأهيل المقاصدي وأثره في صناعة الفتوى -304

 .114-137 :اتالصفح م،3410صيف  ،3العدد  ،11المجلد جامعة الوادي، 

، رمزي مشري، التخريج وأثره في الفتوى عند علماء قسنطينة من خالل نوازل ابن الفكون -301

هـ، 1038، ربيع الثاني 13العدد  ،1المجلد ، جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة، مجلة الشريعة واالقتصاد

 .31-41 :اتالصفح م،3417ديسمبر 

التعجل في الفتوى، دمحم خالد منصور، المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، المجلد الثالث،  -303

 .103-111: م، الصفحات3447هـ، 1031، 1العدد 

، العراق، مجلة الجامعة العراقية، إسماعيل عبد عباس، التعضية وأثرها في شذوذ الفتوى -303

 .118-100: الصفحات م،3417، 3-31: االصدار

 ،10المجلد  ، جامعة الوادي،مجلة البحوث والدراسات، منير يوسف ،التقعيد المقاصدي للفتوى -300

 .131-111 :اتالصفح م،3417، صيف 3العدد 

الكويت، التلفيق في الفتوى، سعد العنزي، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة  -301

 .341-318: الصفحات

الشذوذ في الفتوى ماهيته وأسبابه وعالجه، عبد الستار عبد الجبار، مجلة كلية اإلمام العظم  -301

 .311-311: الصفحات ،11: صداراإل م،3413: لسنةا الجامعة، بغداد، العراق،

جامعة بابل للعلوم الشهرة الفتوائية عند األصوليين، سكينة حسين كاظم تاج الدين، مجلة  -307

 .013-038: م، الصفحات3413، 3، العدد 34اإلنسانية، العراق، المجلد 

تحفة السالك إلى خير " ومنهجه في الفتوى من خالل كتابه الشيخ دمحم عز الدين عباسي -301

هـ، 1031، رمضان 3العدد  ،3المجلد ، دمحم لعويني، دمحم مزياني، مجلة الشهاب، جامعة الوادي، "المسالك

 .134-87 :اتالصفح م،3417جوان 

، المعيار ، يحيى سعيدي، مجلةثره في تغيير الفتوى في القضايا الفقهية المعاصرةأالعرف و -308

 .113-71 :اتالصفح م،3413ديسمبر  ،30العدد  ،17المجلد  جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة،
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نور الدين  ،م رحمانيإبراهي، ومقتضيات الواقعالفتاوى المعاصرة بين ضوابط الشريعة  -314

-11 :اتالصفح م،3411، شتاء 18العدد  ،14 السنة ، جامعة الوادي،مجلة البحوث والدراسات ،حمادي

144. 

أسبابها وأضرارها، بشير عبد هللا القلعي، مجلة الجامعة األسمرية، ليبيا، : الفتوى بغير علم -311

  .13-01 :، الصفحات11، السنة 34د العد

مجلة المقدمة التي تصدرها جمعية العلماء مسعود فلوسي، الفتوى بين اإللزام واإلعالم،  -313

 .78-17: م، الصفحات3417نوفمبر / هـ1038ربيع األول  -، صفر 41المسلمين الجزائريين، العدد 

عشر لمجمع فقهاء الفتوى بين أهلية المفتي وفوضى اإلفتاء، أحمد أبو سيف، المؤتمر الخامس  -313

 .ص38الشريعة بأمريكا، هيوست، الواليات المتحدة األمريكية، 

 ، جامعة األمير عبد القادر،المعيار، مجلة مصطفى باجو، وى بين ضوابط الشرع والواقعالفت -310

 .131-88 :اتالصفح م،3441ديسمبر  ،1العدد  ،1المجلد 

 .ص01وإطار منهجي، إبراهيم الكاروري، تأسيس مرجعي : الفتوى في السياسة الشرعية -311

مجلة التبيان الصادرة عن جمعية العلماء مسعود فلوسي، شروطه ومؤهالته، : المفتي -311

 .78-73: م، الصفحات3411، سبتمبر 41المسلمين الجزائريين، الجزائر، العدد 

، 1، جامعة باتنةاإلحياء ، مجلةعبد الحميد عماري، الفتوى عبر وسائل اإلعالم المعاصرة -317

 .038-011 :اتالصفح ،م3447ديسمبر  ،1العدد  ،11المجلد 

الفتوى والقضاء في اإلسالم وما بينهما من الفروق في األحكام، دمحم أبو الهدى اليعقوبي،  -311

 . ص11هـ، المملكة المغربية، 1033الدرس الحسني السادس، 

ق، لية اإلمام األعظم الجامعة، بغداد، العراالفتوى ومراعاة المآل، حميد طه، يس، مجلة ك -318

 .111-081: الصفحات ،11: صداراإل م،3413: السنة

العلوم مجلة جامعة القرآن و، معاويه أحمد سيد أحمد، شروط وضوابط :الفتوى ونقلها -314

 .118-113: م، الصفحات3441، هـ1038، السودان، اإلسالمية

، مجلة الشريعة واالقتصاد  ،زكرياء بن تونس، اإلفتاء في الجزائرالمسؤولية القانونية لوظيفة  -311

 .130-148 :اتالصفح م،3413، جوان 1العدد  ،1المجلد جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة، 

المستفتي وآدابه، وليد بن خالد بسيوني، المؤتمر الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  -313

 .ص01المتحدة األمريكية، هيوست، الواليات 

، 1، مجلة اإلحياء، جامعة باتنةحورية تاغالبت، المنهج األسلم في الفتوى في العصر الحاضر -313

 .187-171 :اتالصفح م،3413ديسمبر  ،1العدد  ،11المجلد 

، الذوادي قوميدي، (تأصيل وتحليل)المنهج العام لخطاب الفتوى لدى اإلمام العربي التبسي  -310

 .177-117 :اتالصفح م،3413ديسمبر  ،1العدد  ،11المجلد  ،1، جامعة باتنةاإلحياءمجلة 

الفتوى عبر البث المباشر، وليد بن خالد بسيوني، المؤتمر  –الموقف من اختالف المفتين  -311

 .ص01الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، هيوست، الواليات المتحدة األمريكية، 

مجلة الدراسات الفقهية ، عبيد ، حياةكلثوم بده زكري، ية المفتي في اإلفتاء المعاصرأهل -311

 .131-83 :اتالصفحم، 3411هـ، جوان 1038رمضان  ،1العدد  ،0المجلد  ، جامعة الوادي،والقضائية
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أهلية المفتي وظاهرة فوضى اإلفتاء المعاصرة، دمحم الزحيلي، المؤتمر الخامس عشر لمجمع  -317

 .ص01فقهاء الشريعة بأمريكا، هيوست، الواليات المتحدة األمريكية، 

مجلة الجامعة ، صباح طه السامرائية، صوليألحكم الشرعي وتغير الفتوى دراسة بين ثبات ا -311

 .331-318: الصفحات ،33: صداراإل ،3: المجلد ،3410: السنة ، العراق،العراقية

الفتوى، سعيد بن متعب بن كردم القحطاني، مجلة الحكمة، تجدد االجتهاد وأثره في تغير  -318

 .311-387: ، الصفحات03بريطانيا، العدد 

، جامعة مجلة الحضارة اإلسالمية ،أديب فايز الضمور، تغير الفتاوى واألحكام دراسة تحليلية -374

 .331-187 :اتالصفح م،3410، ماي 33العدد  ،11المجلد ، 1وهران

مجلة كلية التربية األساسية ، دمحم الفقيه، (عند االمام مالك وأتباعه)بتغير االجتهاد تغير الفتوى  -371

 .114-114: الصفحات ،31: صداراإل م،3417: السنة، جامعة بابل، للعلوم التربوية واإلنسانية

، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، فاطمة عبدهللا دمحم العمري ،تغير الفتوى بتغير العرف -373

 .111-107 :الصفحات، م3413، يونيه هـ1030جمادى االولى  ،87، ع  31س  السعودية،

مجلة كلية التربية ، بلختيربومدين ، تقنين الفتوى بين تصرف الحاكم ومراعاة مصالح الرعية -373

 .171-110: الصفحات م،3417، 30: صداراإل ، جامعة بابل، العراق،األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

 جامعة الموصل، حال المفتي وأثره على المستفتي، طه حماد مخلف، مجلة التربية والعلم، -370

 .310-181: م، الصفحات3414، 3لعدد ، ا17العراق، المجلد 

حكم العمل بالقول الشاذ من الفتوى، فضل بن عبدهللا مراد، مجلة جامعة الناصر، ليبيا، العدد  -371

 .333-341: م، الصفحات3411يونيو  –، يناير 3، المجلد 1

مجلة الدراسات  ،جيهان الطاهر دمحم عبد الحليم، حكم الفتوى في النوازل الفقهية ومنهجها -371

 .141-11 :اتالصفح م،3411جانفي  ،14العدد  ،1المجلد  ، جامعة األغواط،اإلسالمية

، المعيار ، مجلةالقادر داودي عبد، دور اإلفتاء والقضاء في ترسيخ وتطوير االجتهاد الفقهي -377

 .113-103 :اتالصفح م،3410، نوفمبر 31العدد  ،11المجلد جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة، 

مجلة جامعة  ،بو بكرألشهب ، زاد القاضي والمفتي في القواعد الفقهية والضوابط األصولية -371

 .113-100 :اتالصفحم، 3448سبتمبر  ،3العدد  ،17المجلد بقسنطينة،  مير عبد القادر للعلوم اإلسالميةاأل

مجلة  ،فاتح سعدي، «األحوال الشخصية أنموذجا»سد  الذرائع وأثره في الفتاوى المعاصرة  -378

 .344-173 :اتالصفحم، 3411هـ، سبتمبر 1037ذو الحجة  ،3العدد  ،3المجلد ، جامعة الوادي، الشهاب

، جامعة األمير عبد اقالدر المعيارمجلة  ،فيصل تليالني، شروط المفتي في الفقه اإلسالمي -314

  .317-373 :اتالصفح م،3447، جويلية 10العدد  ،7المجلد بقسنطينة، 

مكانتها ومزالقها وشروطها، دمحم قطناني، المؤتمر الخامس عشر لمجمع فقهاء  :فقه الفتيا -311

 .ص01الشريعة بأمريكا، هيوست، الواليات المتحدة األمريكية، 

بين التطبيقات الصحيحة " ال يُنكر تغي ر الفتوى بتغير الزمان والمكان واألعراف"قاعدة  -313

 ،0المجلد ، جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة، مجلة الشريعة واالقتصاد ،جلول سعودي، والتطبيقات الخاطئة

 .113-113 :اتالصفحم، 3411ديسمبر  ،1العدد 

مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم  ،عبد القادر جدي، النوازل المعاصرةعمل المفتي في  -313

 .11-31 :اتالصفح م،3448، أبريل 1العدد  ،30المجلد بقسنطينة، اإلسالمية 



20 
 

، العراق، مجلة الجامعة العراقية، عبد هللا حمود شرموط، فتوى النوازل بين األصالة والتفريط -310

 .331-343: الصفحات ،31: صداراإل ،3: المجلد م،3411: السنة

 ،17المجلد ، جامعة وهران، مجلة الحضارة اإلسالمية ،دمحم بوعالم هللا، د صناعة الفتوىقواع -311

 .74-11 :اتالصفح م،3411جوان  ،38العدد 

يف  الت  لمَسان ي وَولَدَيه -311 ناَعةُ الفَتَوى عندَ الش ر  ، والدراساتمجلة البحوث ، ماحي قندوز، ص 

 .81-77 :اتالصفح م،3411، شتاء 1العدد  ،11المجلد جامعة الوادي، 

ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، عبد المجيد السوسوة، مجلة الشريعة والدراسات  -317

 .381-333: اإلسالمية، جامعة الكويت، الصفحات

عبد  ،في أدوار الفقه اإلسالميضوابط الفتوى في النوازل المعاصرة وصلتها بمنحى الضبط  -311

جانفي  ،1العدد  ،13المجلد ، جامعة الوادي، مجلة البحوث والدراسات ،غرابلي عائشة ،القادر بن حرز هللا

 .10-01 :اتالصفحم، 3411

، 17ضوابط المستفتي وأحواله، األمين عمر أبو فارس، مجلة الجامعة األسمرية، ليبيا، العدد  -384

 .143-11 :، الصفحات8السنة 

دراسة تحليلية في ضوء النصوص  :ضوابط تغير الفتوى بين ثبات األحكام وتحكيم العرف -381

 م، 3417جوان ،1دد الع ،31المجلد  ، حوليات جامعة الجزائر،حموش دمحم، الشرعية والقواعد الكلية

 .171-111 :اتالصفح

، جامعة األمير عبد المعيار مجلة ،عبد المجيد جمعة، ضوابط في مراعاة الفتوى لمذهب البلد -383

 .071-017 :اتالصفح م،3414، فبراير 33العدد  ،13المجلد القادر بقسنطينة، 

مجلة  ،حكيم عباس، "الموافقات"مرتكزات الفتوى عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه  -383

 :اتالصفح م،3413جانفي ، 1العدد  ،1المجلد ، 1، جامعة الجزائرحوث العلمية والدراسات اإلسالميةالب

317-307. 

مزالق المتصدين للفتوى في العصر الحديث، عبد الرزاق درغام أبو شعيع، مجلة الجامعة  -380

 .111-101: ، الصفحات8، السنة 17األسمرية، ليبيا، العدد 

، مجلة الشريعة واالقتصادتوصيف وتشخيص، الطاهر سرايش، : مشكالت الفتوى في الجزائر -381

 .138-13: الصفحات م،3413ديسمبر  ،0العدد  ،3المجلد  جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة،

معالم في الفتيا واالستفتاء، صالح الصاوي، المؤتمر الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة  -381

  .ص01بأمريكا، هيوست، الواليات المتحدة األمريكية، 

المجلة الجزائرية  ، لخضر لخضاري،مازونةمقاصد الفتوى ومنهجها من نوازل  -387

 .131-117 :اتالصفحم، 3441ديسمبر  ،1العدد  ،0المجلد  ، جامعة وهران،للمخطوطات

، ر الكنتي من خالل مخطوطه النوازلمالمح التيسير في الفتوى عند الشيخ باي بن عم -381

 م،3411، جوان 1العدد  ،13لد المج، ، جامعة وهرانالمجلة الجزائرية للمخطوطات ،سيدعلي بلجياللي

 .383-371 :اتصفحال

المجلة ، حبيب صافي، مميزات اإلفتاء من خالل مخطوط فتاوى أبي إسحاق التونسي -388

 .111-114 :اتالصفح م،3441، ديسمبر 1العدد  ،0المجلد ، 1، جامعة وهرانالجزائرية للمخطوطات
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مجلة جامعة األمير عبد القادر  ،الدين ميساوينور ، مناسبة الفتوى للحال والمكان والزمان -344

 .70-07 :اتالصفح م،3411، جانفي 1العدد  ،38المجلد  ،للعلوم اإلسالمية

مجلة  ،عبد القادر داودي، منهج اإلفتاء في الفقه اإلسالمي بين قواعد التيسير واالحتياط -341

 .144-71 :اتالصفح م،3411فبراير  ،31العدد  ،11المجلد ، جامعة وهران، الحضارة اإلسالمية

، مجلة حمزة العيدية، نماذج من فتاويه تأصيال وتطبيقا :نهج الشيخ أحمد حماني في الفتوىم -343

 .344-173 :اتالصفح م،3411هـ، مارس 1038جمادى الثاني  ،1العدد  ،0المجلد اب، جامعة الوادي، الشه

: ، الصفحات1، الجزء 33دد القيرواني، دليلة براف، العمنهج الفتوى عند الشيخ ابن أبي زيد  -343

11-137. 

الضوال والهمل عن  طرد" قراءة في كتاب :ابن الحاج إبراهيممنهج الفتوى والعمل عند  -340

جوان  ،3المجلد  ، جامعة بشار،دراساتمجلة ، موسى دمحم األمين بن دمحم، "مسائل العمل الكروع في حياض

  .00-31 :اتالصفح ،1العدد  م،3410

منهجية برامج اإلفتاء الفضائية في ميزان القواعد الشرعية، فيصل بن سعيد بالعمش، مجلة  -341

 .ص13م، 3413هـ، أغسطس 1030، شوال 0الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية، العدد 

إبراهيم الشيبان، مجلة البحوث والدراسات موقف المستفتي من تعدد الفتوى، أسامة بن دمحم بن  -341

هـ، 1031، ربيع 30الشرعية، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ع

 .111-33: الصفحات

موقف المفتي من تعدد المستفتين، غازي بن مرشد العتيبي، مجلة األصول والنوازل،  -347

 .73-11: هـ، الصفحات1031م ، محر3السعودية، العدد 

رؤية في تفعيل الممارسة )نحو تأهيل اجتهادي ألعضاء هيئة الفتوى بالمصارف اإلسالمية  -341

، دائرة الشؤون "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول"، قطب الريسوني، بحث قدم إلى مؤتمر (الشرعية

 .ص144م، 3448يونيو  3 –مايو  31اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، 

 

 :خاتمة

أخيرا، أرجو أن أكون بهذا الثبت البيليوغرافي، الذي بذلت في إعداده جهدا كبيرا، قد وضعت بين 

أيدي الباحثين قائمة شاملة بالمصادر والمراجع في الموضوع، والتي من شأنها أن تطلعهم على الجوانب التي 

مما  –بال شك  –، وذلك مستوفاة بالبحث والدراسة بحثت منه والجوانب التي ما تزال غير مدروسة أو غير

 .يعينهم على تقصير طريق البحث، ويوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد

 .وهللا ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل


