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 القواعد الفقهية

 يالشيخ محمود الخليل :المحاضر األستاذ

 قاعدة اليد -

 قاعدة ال ضرر -

  خذت حتى تؤديهأقاعدة على اليد ما  -

 رو قاعدة الغر  -

 ناإلحساقاعدة  -

 الفراش قاعدة -

 قاعدة الزعيم غارم -

 عادتال  قاعدة -

 قاعدة نفي العسر والحرج -

  راغ والتجاوز  فتا القاعد -

 الصحةصالة أ قاعدة -

 قاعدة الطهارة -

  به اإلقرارن ملك الشيء ملك قاعدة مَ  -

 رو الميس قاعدة -

 زامإللقاعدة ا -

 فالاإلتقاعدة  -

 قاعدة االشتراك -
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 :المصادر المساعدة

 رآن الكريمقال  -١

 يالسيد ميرزا حسن البجنورد :القواعد الفقهية  -٢

 يالمشكين يالشيخ عل :ةهياعد الفقو الق  -٣

 يهالفق يالشيخ محمد تق :قواعد الفقيه  -٤

 يالسيد المسطفو  :ةهيمائة قاعدة فق  -٥

 األولالشهيد  :ة واألصوليةهياعد الفقو الق  -٦

 يالسيد محمود الهاشم :ضرر قاعدة ال  -٧

 السيستاني يالسيد عل :قاعدة ال ضرر  -٨

  يمحمد بن الحسن الحر العامل :حكام الشريعةأتحصيل إلى  ل الشيعةئوسا  -٩
 ناصر مكارم الشيرازي :اعد الفقهيةو الق  -١٠

 ير و اهللا السي دلمقداد بن عبا :يةهد الفقنقد القواع  -١١

 يمحمد حسن النجف :اإلسالمع ئفي شرح شرا المجواهر الك  -١٢

  يق الحلقالمح :اإلسالمشرائع   -١٣
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  صول البحثأ
  

 ينالشهرستا يستاذ المحاضر: الدكتور السيد محمد علاأل

  ضلي فر عبد الهادي الو صول البحث، الدكتأرر: قاب المتالك

 :دمةالمق

 ثل البحو صأتعريف  -

 صولاأل -

 البحث -

 لبحثال و صأتاريخ  -

 األسطورةمرحلة  -

 مرحلة الفلسفة -

 مرحلة العلم -

 يندال -

 :المنهجإلى  مدخل

 تعريف المعرفة -

 رفةمعر الدمصا -

 يحو ال -

  هامإللا -

 قلالع -

 الحس -

 اع المعرفةو نأ -

 يندال -

 لسفةفال -

 العلم -

  الفن -



 5

 :المنهج

 تعريف المنهج -

 المنهج أقسام -

 يئالقالت هجالمن -

 يملأالت هجالمن -

 المناهج العامة -

 يالمنهج النقل -

 يالمنهج العقل -

 يجريبتالمنهج ال -

 المنهج الوجداني -

 المنهج التكاملي -

 ارنقالمنهج الم -

 يالمنهج الجدل -

 المناهج الخاصة -

 هفقال أصولمنهج علم  -

 فقهصول الأالهيكل العام لعلم  -

 الظهور قاعدة -

 قاعدة تعارض الخبرين -

 االستصحاب قاعدة -

 ائجالنت -

 هفقل الو صأمراجع  -

 منهج علم الفقه -

 يةالقواعد النحو  يقنموذج تطب -

 نموذج تطبيق القواعد البالغية -

 يةاللاعد الدو نموذج تطبيق الق -

 األصولية عدتطبيق القوا نموذج -

 تطبيق التواعد الفقهية نموذج -
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 ق القواعد الرجاليةبينموذج تط -

 نموذج تطبيق القرائن التاريخية -

 ن التفسيريةنموذج تطبيق القرائ -

 الفقهي المنهجخطوات  -

 الفقهيمادة البحث  -

 الفقهيمنهج البحث  خطوات -

 الفقهي البحثمراجع  -

 فمراجع الصر  -

 مراجع النحو -

 غةالمراجع الب -

 ة العربيةويالمعاجم اللغ -

 نطقممراجع ال -

 هقالف صولأمراجع  -

 اعد الفقهيةو مراجع الق -

 مراجع التفسير -

 يق التراثقمراجع تح -

 اميمه اإلفقمراجع ال -

 فهارس كتب الشيعة -

 امية ماإلير غ اإلسالميةه المذاهب قمراجع ف -

 ارنقه المقمراجع الف -

 ةفقهيالمعاجم ال -

 :البحث أنواع

 يالبحث النظر  -

 يالبحث العمل -

 يلمعمالبحث ال -

 البحث الميداني -
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 يالبحث المعيار  -

 صفيو البحث ال -

 :مجاالت البحث

 راسةدال -

 التحليل -

 دقالن -

 شةقالمنا -

 الرد -

 ارنةقالم -

 ازنةو مال -

 اللاالستد -

 :البحث أسلوب

 األسلوبتعريف  -

 بو سيم األسلقت -

 الخطابي األسلوب -

 ياألدب األسلوب -

 ب العمليو األسل -

 العلمي: بحث المصالح المرسلة سلوبلألنموذج 

 صفات الباحث

 الموهبة -

 الذهنية العلمية -

 المنهجية -

 المعرفة العلمية -

 لقفي الن األمانة -

 ولقفي ال راحةالص -
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 يأالر في  الصراحة -

 عةو الموض -

 الوضوح -

 لاراجع الرجم -

 األسلوب -

 يةالقاألخ -

 شروط البحث

 البحث إمكانية -

 توفر المدة الكافية للبحث -

 البحث أهمية -

 فائدة البحث -

 يد في البحثدالتج -

 ر البحثدفر مصاو ت -

 :مقدمات البحث

 تعيين موضوع البحث -

 ر الموضوعدمة بعناوين مصائوضع قا -

 المصادرقراءة  -

 المصادرتصنيف  -

 ثالبح ضع خطةو  -

 تعيين منهج البحث -

 البحث اءدأطريقة 

 المحاضرة -

 الكتابة -
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 :البحث إعدادطريقة 

 جمع مادة البحث -

 صياغة البحث -

 المراجع -

  
 

 :الكتب المساعدة

 .ردحمد بأ جه:اهنالبحث العلمي وم لو أص  -١

 .ميي الحكقد تمحم :ارنقللفقه الم العامة األصول  -٢

 .محمد رضا المظفر :قهفال لو أص  -٣

 .ادةيحمد ز أاهر ومحمد ظالدين  لاحمد جمأ :الحديث يالبحث العلم  -٤

 .الحق دبد عيالرحمن عدس وكا دعبذوقان عبيدات و  ي:البحث العلم  -٥

 .محمد زيان عمر مي:العل ثالبح  -٦

 .يالفضل يالهاد عبد :تحقيق التراث  -٧

 .الجرجاني فريشد المحمعلي بن  ت:ريفاتعال  -٨

 .ليضالف يالهاد عبد :نطقمصة الالخ  -٩

 .رداقر الصب محمد :فلسفتنا  -١٠

  .سليمان وبأ إبراهيمالوهاب  دبع اإلسالمية:راسات دلا ة البحث العلمي ومصادربكتا  -١١
 .حمد شلبيأ ؟: و رسالةأ كيف تكتب بحثاً   -١٢

 ي.الرحمن بدو  عبد ي:مناهج البحث العلم  -١٣

 .محمد تقي الحكيم :التاريخ يمناهج البحث ف  -١٤

 .اللغة، تمام حسان يالبحث ف مناهج  -١٥

  .اد الطاهرو علي ج :ياألدب ثمنهج البح  -١٦
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 التفسير

  
 يالشيخ محمد هادي آل راضالمحاضر:  األستاذ

 :الكريمة التالية اآلياتتفسير 

ِت ا َبِني آَدَم َقد َأنَزلَنا َعَليُكم ِلَباسًا ُيَواِري َسوَءاِتُكم َوِريشًا َوِلَباُس التَّقَوَى َذِلَك َخيٌر َذِلَك ِمن آَيايَ  (
َعنُهَما  ِزعُ ـَيا َبِني آَدَم َال َيفِتَننَُّكُم الشَّيَطاُن َكَما َأخَرَج َأَبَويُكم مَِّن الَجنَِّة َين  اِهللا َلَعلَُّهم َيذَّكَُّرونَ 

يَن َأوِلَياء ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسوَءاِتِهَما ِإنَُّه َيَراُكم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمن َحيُث َال َتَروَنُهم ِإنَّا َجَعلَنا الشََّياطِ 
 ٢٧و  ٢٦، األعراف ) ِللَِّذيَن َال ُيؤِمُنونَ 

  ) وا َواشَرُبوا َوَال ُتسِرُفوا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ الُمسِرِفينَ َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكم ِعنَد ُكلِّ َمسِجٍد وُكلُ  (
 ٣١، األعراف

ِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغيِر اِهللا ِبِه َوالُمنَخِنَقُة َوالَموُقوَذُة َوالُمَتَردَِّيُة ـُحرَِّمت َعَليُكُم الَميَتُة َوالدَُّم َوَلحُم الِخن (
 ) ُع ِإالَّ َما َذكَّيُتم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتسَتقِسُموا ِباَألزَالِم َذِلُكم ِفسقٌ َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّبُ 

  .٣المائدة، 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقبِلُكم َلَعلَُّكم َتتَُّقونَ  ( َأيَّامًا   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليُكُم الصِّ
َعاُم وَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريضًا َأو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفدَيٌة طَ مَّعدُ 

َشهُر َرَمَضاَن   ِمسِكيٍن َفَمن َتَطوََّع َخيرًا َفُهَو َخيٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموا َخيٌر لَُّكم ِإن ُكنُتم َتعَلُمونَ 
 ِذَي أُنِزَل ِفيِه الُقرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مَِّن الُهَدى َوالُفرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّهَر َفلَيُصمهُ الَّ 

ُتكِمُلوا الُعسَر َولِ  ُيِريُد ِبُكمُ  َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اُهللا ِبُكُم الُيسَر َوالَ  َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّن َوَمن َكاَن َمِريضًا َأو
 ١٨٥ – ١٨٣البقرة،  ) الِعدََّة َوِلُتَكبُِّروا اَهللا َعَلى َما َهَداُكم َوَلَعلَُّكم َتشُكُرونَ 
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  أحمد الوائليالشيخ المحاضر: الدكتور  األستاذ
 المقدمة 

 التفسير لغة واصطالحًا، تعريفات التفسير 

  التفسير بالمأثورالقسم األول: 

   العرب تفسير القرآن الكريم بكالم
   تفسير ما ورد في القرآن من وقائع بالتفسير الصحيح

  القسم الثاني: التفسير باجتهاد الرأي 
  القسم المقبول - ١

  المقبولغير القسم  - ٢

   الحلقة األولى من نماذج التفسير
  مرأة في القرآن الكريم ال

ِه ِلُيَبيَِّن َلُهم َفُيِضلُّ اُهللا َمن َيَشاء َوَيهِدي َمن َوَما َأرَسلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقومِ  (: تفسير اآلية
 ٤إبراهيم،  ) َيَشاء َوُهَو الَعِزيُز الَحِكيمُ 

  النسخ في القرآن الكريم 
   موقف اإلسالم من جهاد المشركين وقتالهم

  التكليف في القرآن الكريم
َها َما َكَسَبت َوَعَليَها َما اكَتَسَبت َربََّنا َال ُتَؤاِخذَنا ِإن نَِّسيَنا َال ُيَكلُِّف اُهللا َنفسًا ِإالَّ ُوسَعَها لَ  ﴿ تفسير اآلية

لَنا مَ  ا َال َطاَقَة َلَنا ِبِه َأو َأخَطأَنا َربََّنا َوَال َتحِمل َعَليَنا ِإصرًا َكَما َحَملَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقبِلَنا َربََّنا َوَال ُتَحمِّ
  ٢٨٦البقرة،  ﴾ َأنَت َموَالَنا َفانُصرَنا َعَلى الَقوِم الَكاِفِرينَ  اا َوارَحمنَ َواعُف َعنَّا َواغِفر َلنَ 
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 :لمصادر المساعدةا

 القرآن الكريم  -١

 .مليبن الحسن الحر العا مدمح :حكام الشريعةأإلى  الشيعةئل وسا  -٢

 .يالفضل بن الحسن الطبرس :تفسير القرآنفي  مع البيانجم  -٣

 .يد بن الحسن الطوسممح :تفسير القرآنفي  التباين  -٤

 .محمد بن جرير الطبري :تفسير القرآنفي  جامع البيات  -٥

 ي.باطبائمحمد حسين الط :تفسير القرآنفي  الميزان  -٦

 .يالشافع :ماأل  -٧

د بن عمر و جار اهللا محم :التأويله و وجفي  األقاويلزيل وعيون نعن حقائق الت فالكشا  -٨
 .يالزمخشر 

 .يلفخر الراز ا :التفسير الكبير  -٩

 .ير القرشيثبن ك إسماعيل :تفسير القرآن الكريم  -١٠

 .بيعر روف بابن معاهللا ال محمد بن عبد :حكام القرآنأ  -١١

 .اهللا الزركشي علوم القرآن، محمد بن لمجدفي  البرهان  -١٢

 .يبن الحسين بن بابويه القم يمحمد بن عل :ن ال يحضره الفقيهمَ   -١٣

 ي.البخار  ي:صحيح البخار   -١٤

  ي.مسلم بن الحجاج العسكر  :صحيح مسلم  -١٥
 .ير و باهللا الس اد بن عبدقدالم :فقه القرآنفي  كنز العرفان  -١٦

 .يالخوئ يسو و الم مالقاس أبو يدالس :تفسير القرآنفي  البيان  -١٧

 .بالشريف الرضيمحمد بن الحسين المعروف  :زيلنويل في متشابه التأحقائق الت  -١٨

 .ير و الحسن بن محمد الحسين النيساب :ر غائب الفرقاندغرائب القرآن و   -١٩

 .بن محمد القرطبي مدحم :الجامع ألحكام القرآن  -٢٠

 .الشيخ محمد حسن النجفي :اإلسالمئع اشرح شر في  اهر الكالمو ج  -٢١

 .يد الثانيهالش :ة في شرح اللمعة الدمشقيةهيلروضة البا  -٢٢

 .ية اهللا الراوندسعيد بن هب :فقه القرآن  -٢٣

 .يلحسن الطوساحمد بن م :االستبصار  -٢٤
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 الفقه

 نياإليرواالشيخ محمد باقر  المحاضر: اذاألست

  ياألنصار الشيخ مرتضى  ،المكاسبالكتاب المقرر: 

 المكاسب المحرمة أبحاث

 مبحث حرمة الغناء  -١

 مبحث حرمة الغيبة  -٢

  مبحث حرمة القمار  -٣
 مبحث حرمة القيادة  -٤

 مبحث حرمة القيافة  -٥

 مبحث حرمة الكذب  -٦

 مبحث حرمة هجاء المؤمن  -٧

 مبحث حرمة الهجر  -٨

  على الواجبات األجرة ذخأمبحث حرمة   -٩
 مبحث حرمة بيع المصحف الشريف  -١٠

 :مبحث عقد الفضولي

 يبيع الفضول أقسام  -١

 اإلجازةمع  يلو دلة صحة بيع الفضأ  -٢

 نعلى البطال األربعة باألدلة تداللاالس  -٣

 لنهي السابقلي مع او بيع الفض  -٤

 بيع الفضولي لنفسه  -٥

  هالبحث عن وقوع الفضولية في المعاطا  -٦
  و كاشفة أنها ناقلة أعن حكم األجازة و  ثالبح  -٧
 الثمرة بين الكشف والنقل  -٨

 كاشفية األجازة أقسامالبحث عن   -٩

 األجازةفي  الشروط المعتبرة  -١٠
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 ازجالشرائط المعتبرة في العقد الم  -١١

  ز ل المجياالبحث عن ترتب العقود على م  -١٢
 الرد أحكامعن  ثالبح  -١٣

 :اراتيالخ

  حقيقة الخيار  -١

 اللزوم أصالةالبحث عن   -٢

 اللزوم أصالةعلى  اللاالستد  -٣

 الخيار أقسام  -٤

 لسجخيار الم  -٥

 لس للوكيلينجثبوت خيار الم  -٦

   علس في غير البيجالبحث عن ثبوت خيار الم  -٧
  لس جيسقط فيها خيار الم يالموارد الت  -٨

 :المصادر المساعدة

 القرآن الكريم  -١

 السيد محسن الحكيم :ةيهج الفقهن  -٢

 يالسيد الخمين :المكاسب المحرمة  -٣

 يالسيد محمد الشيراز  :المكاسبإلى  ل الطالبايصإ  -٤

 السيد محسن الحكيم :قىثمستمسك العروة الو   -٥

 الشيخ جعفر سبحاني :اهبو الم  -٦

 السيد الخميني :البيع  -٧

 نترالسيد محمد كاال :شرح المكاسب  -٨

  يفجحسن الن مدالشيخ مح سالم:اإلم في شرح شرائع الاهر الكو ج  -٩
 يانثالشهيد ال :شرح اللمعة الدمشقيةفي  ةهيالروضة الب  -١٠

 يالكرك يبن عبد العل يالشيخ عل :جامع المقاصد  -١١

  الشيخ يوسف البحراني :الحدائق الناضرة  -١٢
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 نراقل الفقه المأصو

 ينفاضل الميال  يدكتور السلداالمحاضر: ستاذ األ

 ي الحكيمتقمحمد  يد، السنصول الفقه المقار أرر: قاب المتالك

 بحوث تمهيدية

 رناتعريف الفقه المق -

 تعر!ف علم الخالف -

 فقهه وبين علم النبي قالفر  -

 الف بين الفقهاءتباب االخأس ةرفمع -

 صول الفقه المقارنأ

 صول الفقه المقارنأتعريف  -

 صول الفقهأن يصول الفقه المقارن وبأبين  قالفار  -

 صول القوانينأوبين  صول الفقه المقارنأبين  قالفار  -

 مباحث الحكم

 يووضع يتكليفإلى  تقسيم الحكم -

 نواعهأالوجوب و  -

 وأنواعهاالحرمة  -

 والكراهة اإلباحة -

 األحكامفي تقسيم  األحناف يرأ -

 وتعريفه يم الوضعالحك -

 يالحكم الواقعي والحكم الظاهر  -

 يفة العقليةظة والو يفة الشرعيبين الحكم والوظ قالفر  -

 األصول صخيشفي ت األحنافج نهم -    : نهج البحثم

 لاألصو ص يخشج المتكلمين في تهمن -

 وليةصشرح المصطلحات األ -
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 صول الفقه المقارنأ

 القرآن الكريم وحجية ظواهره -

 بطالهاإ و  فشبهة التحري -

 نيملكالمتهاء و قف الفير عالسنة النبوية وت -

 تهاجيم حعدبة و احصسنة ال -

  يتهال على حجدليسنه أهل البيت وال -
 السنةإلى  يةطعقال يقالطر  -

 سنةلاإلى  ر القطعيةيق غيالطر  -

 منها ةداوكيفية االستف ةسنلا -

 اإلجماع

 جماعاإلعلى حجية  األدلة -

 المحصل اإلجماع -

 آلحادوبااتر و المنقول بالت اإلجماع -

 دليل العقل

 العقل ديدالف في تحتاالخ -

 العقل مدرك وليس بحاكم -

 قسام الحسن والقبيحأ -

 شاعرة ومناقشتهرأي األ -

 المعتزلة ومناقشته يرأ -

 حجية دليل العقل -

 ةييدهب الماتر ذم -

 من الشيعة يةاإلخبار هب مذ -

 القياس

 تعريف القياس -

 سالقيا نركاأ -

 ، المالئم، الملغىثر، المؤ ةباعتبار المناسب ةم العليسقت -
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 ح المناط، تخريج المناطيحقيق المناط، تنقت، ةهاد في العلتتقسيم االج -

 ةسدتقسيم مسالك العلة، الصحيحة، الفا -

 القياس ةيجح -

 دلتهأالعقلية و  اإلحالة -

 دلتهأالوجوب العقلي و  -

 المسالك المقطوعة وغير المقطوعة -

 يالك التي لحم يقم عليها دليل قطعالمس -

 االستحسان

 الستحسانتحديد ا -

 هفيخالف لا شئحجيته ومنا -

 قسامهأالتعارض و  -

 االستحسان والعرف -

 حسان والمصلحةستاال -

 ستحساناال ةيجح -

 المرسلة لحالمصا

 لةرسلما المصالح تحديد -

 ةترتبالم األحكامم يتقس -

 هاتحجيفي  الختالفا -

 ناقشتهامرة الصحابة و سيب داللتساال -

 هتمناقشو  رر ضال  ثيدبح تداللاالس -

 ريف الرفعت -  :العرف

 واإلجماعن العرف يب قالفر  -

 ماديدهوتح دح والفاسصحيالإلى  سيمهقت -

 لتهاأدرف و عال ةحجي -

 يمذهب الصحاب

 فهير تع -
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 يتهالخالف في حج -

 اهن ومناقشتتيالمثب ةدلأ -

 االستصحاب

 صلو وال واإلمارةحاب تصن االسيالفرق ب -

 لصعلى االستصحاب واالستصحاب على األ اإلمارة ةحكوم -

 ركان االستصحابأ -

 نييقة العداالستصحاب وقا -

 نعماضى و التة المقعدحاب وقاصاالست -

 حابتصاالس جيةي حفالخالف  -

 باحةياء واإلشفي األ صلاأل -

 سخالن دن ير أإلى  صناستصحاب ال -

 حثة البالصخ -

 البراءة الشرعية

 ةيرعشال حةاإلبان بيو  ةبين البراء قالفر  -

 ةناب والستالبراءة من الك اتثبإلة أد -

 اعمباإلجلهم دالاست -

 باريينخاإللة ل، أدهم من العقتلأد -

 االحتياط الشرعي

 في حجيته ف، االختالديدهتح -

 نةوالس لكتابمن ا نيير ابخاإل أدلة -

 ةشرعي ظيفةو  عير شياط التاالح -

 البراءة العقلية

 يان)ب الب باالعق(قبح ها لها، دليديدتح -

 المحتمل)رر لضا دفع بوجو ( عدةالقا ناقشةم -

 ة ال حكمية عقليفقلية وظلعالبراءة ا -
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 االحتياط العقلي

 يلقاط العياالحت ديدتح -

 صوية قبل الفحبدة الشبهال -

 ياإلجمالالعلم  -

 اهحكامأورة و صورة وغير المحصالشبهة المح -

 ةوظيفة عقلي ياالحتياط العقل -

 يالتخيير العقل

 يهفه والخالف يددتح -

 ير العقلييخية التجح -

 ةسدة دفع المفعدالتخيير وقا -

 الشرعية واإلباحةالتخيير  -

 االجتهاد

 ريفهعت -

 اتهعدقسامه ومأ -

 مهعدزي االجتهاد و جت -

 ينهدمراتب المجت -

 داد واالنفتاحساالجتهاد بين االن -

 هدحكام المجتأ -

 التخطئة والتصويب -

  مهعدنقض االجتهاد و  -

 التقليد

 جيتهوح يدقلتمفهوم ال

 دلمقلافي  لحياةاعتبار ا

 قلدالم فيعلمية ار األباعت

 دلقالمفي  الةداعتبار الع
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  المصادر المساعدة:
 بو القاسم الخوئيأ يدسلا :راتيقر تجود الأ  -١

 علي الخفيف :اختالف الفقهاء أسباب  -٢

 الخضري مدمح خالشي :الفقه أصول  -٣

 رفظما الضر  مدمح يخالش :الفقه أصول  -٤

 توتلش  دمحمو  :ة وشريعةيدعق اإلسالم  -٥

 وسىميوسف  دمحم :كالتنا المعاصرةشوم اإلسالم  -٦

 لشافعيا ة:الرسال  -٧

 بيواليلدروف امع :ول الفقهأصعلم إلى  خلدالم  -٨

 يوسف موسى مدمح :اإلسالميراسة الفقه لدخل مدال  -٩

 كوردسالم م مدمح اإلسالمي:ه قالمدخل للف  -١٠

 بيطالشا إسحاق وبأ :يعةشر صول الأالموافقات في   -١١

 مين الحكمحس يدسلا :األصولحقائق   -١٢

 كوردسالم م مدمح :وليينصاألعند مباحث الحكم   -١٣

  يلسندابن حزم األ يل:والتعل يدي واالستحسان والتقلأاس والر يبطال القإملخص   -١٤
 الحكيم يتق دمحمسيد ال :ادهجتمقدمة النص واال  -١٥

 دابن رش قد:ونهاية المعت هدتجبداية الم  -١٦

 حسن النجفي دمحم م:الجواهر الك  -١٧

 الخطيب مدحأن سالفقه المقارن، ح  -١٨

 السرخسي :المبسوط  -١٩

 ح البخارييصح  -٢٠

 صحيح مسلم  -٢١

 الحر العاملي :وسائل الشيعة  -٢٢

 األنصاري الشيخ مرتضى  :األصول ئدفرا  -٢٣


