
  قسم اصول الفقه
 (240رقم التصنيف ) 

 7دوالب رقم 

 رقم التصنيف عدد النسخ عدد المجلدات اسم المؤلف اسم الكتاب

 240 6 1 زكريا البرديسي أصول الفقه

الشيخ محمد الخضم ي  اصول الفقه
 بك

1 2 240 

صالح بن عبد العزيز ال  أصول الفقه وابن تيمية
 منصور

1- 2 1 240 

 240 1 3 -1 شعبان محمد اسماعيل أصول الفقه الميسر

االصول ومعاقد قواعد 
 الفضول

 240 4 4 صفي الدين الحنبلي

 240 1 1 برهان الدين الحلبي نهاية السؤل

 240 1 3-1 المظفر السمعاني القواطع في أصول الفقه

عبد العلي محمد بن نظام  فواتح الرحموت
 الدين السهالوي

1-2  1 240 

معارج الطبول شرح سلم 
 الوصول

 240 1 - حافظ بن أحمد الحكمي

 240 1 4-1 سيف الدين االمدي االحكام في أصول االحكام

 240 1 1 عماد الدين جمعة القواعد الفقهية الميسرة

 240 1 1 محمد بن عبدالوهاب حاشية ثالث االصول

في أصول  الموافقات
 االحكام

اهيم بن رابي اسحاق اب
 موسى الشاطبي

1-4 7 240 

ارشادات االنام الى معرفة 
 االحكام

 240 1 1 الحفناوي محمد

اهيم بن رابي اسحاق اب االعتصام
 موسى الشاطبي

1 1 240 

 240 1 1 يعقوب الباحسين قاعدة المشقة

عوارض االهلية عند 

 االصوليني

 240 2 2 حسني خلف اجلبوري

االدلة العقلية النقلية على 

 اصول االعتقاد

 240 1 1 سعود العريفي

 240 1 1 عصر الدين االجيي شرح العضد



  قسم اصول الفقه
 (240رقم التصنيف ) 

 7دوالب رقم 

 240 1 1 حممد العثيمني شرح نظم الورقات

شرح خمتصر  املختصربيان 

 ابن احلاجب 

مشس الدين ابي الثنا 

حممود بن عبدالعزيز 

 االصفهاني

5 5 240 

حممد االمني بن حممد  نثر الورد 

 املختار الشنقيطي

1-2 1 240 

رفع احلرج يف الشريعة 

 االسالمية

 240 1 1 صاحل بن محيد

ابي احلسن علي بن علي  القواعد 

البعلي املعروف بابن 

 اللحام

2-3 1 240 

 240 1 1 ابي عبداهلل املقري  القواعد 

قواعد االحكام يف مصاحل 

 االنام

 240 1 2-1 عز الدين ابن عبد السالم 

 240 2 2 محزة حافظ املستصفى من علم االصول  

 240 1 1 عبد الكريم النملة  اجلامع ملسائل أصول الفقه 

 240 1 1 اخلطيب البغدادي  كتاب الفقيه واملتفقه 

جالل الدين بن  االشباه والنظائر 

عبدالرمحن ابي بكر 

 السيوطي

- 26 240 

تاج الدين عبدالوهاب بن  االشباه والنظائر 

 علي السبكي

 240 جملد 1-2

حممد بن عمر بن مكي  االشباه والنظائر 

 بابن الوكيلاملعروف 

 240 جملد 1-2

 240 1 1 صاحل بن على الشمراني  االشباه والنظائر  

 240 1 1 زين الدين بن جنيم  االشباه والنظائر 



  قسم اصول الفقه
 (240رقم التصنيف ) 

 7دوالب رقم 

تقريب احلصول على لطائف 

 االصول 

 240 5 5 مني يحممد صاحل العث

شهاب الدين حممود بن  ختريج الفروع على االصول 

 حممد الزجنابي

3 3 240 

عبد القادر بن شيبة  امتاع العقول بروضة االصول 

 احلمد

1 1 240 

 240 2 2 ابي احلسن عباس  القواعد االصولية

 240 1 1 عبد الكريم النملة  املهذب 

عبدالوهاب ابراهيم ابو  الفكر االصولي

 سليمان

1 1 240 

مفتاح الوصول اىل بناء 

 الفروع 

ابي عبداهلل حممد بن 

 امحد التلمساني

1 1 240 

 240 1 1 مصطفى نصر قديح الصنع املتقن 

حممد بن امحد املعروف  شرح الكوكب املنري 

 بابن النجار

4 1 240 

ابي اسحاق ابراهيم بن  املوافقات

 موسى الشاطيب

1-2 18 240 

االدلة العقلية النقلية على 

 أصول االعتقاد

سعود بن عبدالعزيز 

 العريفي

1 1 241 

بني  التعارض والرتجيح

املصاحل واملفاسد وموقف 

 منه األصوليني

الشيخ عبدالرمحن بن 

 عبدالعزيز السديس

1 1 241 

ايضاح املبهم من معاني 

 السلم

امحد بن عبداملنعم 

 الدمنهوري

5 5 245 

االستغناء يف الفرق 

 واالستثناء

حممد ابي سليمان 

 البكري

3 3 245 



  قسم اصول الفقه
 (240رقم التصنيف ) 

 7دوالب رقم 

ابي عبداهلل حممد بن  الرسالة 

 ادريس الشافعي

1 1 245 

عالء الدين ابو احلسني  القواعد والفوائد االصولية

 البعلي

3 3 245 

زين الدين عبدالرمحن بن  قواعد ابن رجب 

 امحد بن رجب احلنبلي

10 10 245 

 246 6 6 حممد صدقي البورنو الوجيز 

     

 247 مجلد 4-3 عبدالكريم النملة روضة الناظر وجنة املناظر

 247 5 5 امحد بن حنبل املناظر روضة الناظر وجنة

 


