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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

السياسة الشرعية المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،وآداب القضاء

لتيسير الحصول على الكتاب من  ،وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر ،العامة

الكتب القائمة اب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاختيار  مع الوضع في االعتبارمصدره، 

والشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل 

 .والسلوك

، لتقريب الوصول إلى المعلومة الفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 بة.المطلو 

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

فعلى من أراد أن يحصل على  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

وجوب حتكيم الشريعة :املوضوع 
19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

660)إمساعيل بن إبراهيم اخلطيب حتذير أهل األميان عن احلكم بغري ما أنزل الرمحن
(هـ

جدة- مكتبة الصحابة  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

حممد بن إبراهيم آل الشيخحتكيم القوانني
( هـ1389)

الرايض- دار املسلم 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب حتكيم شريعة هللا
( هـ1420)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

-مكتبة اإلمام الذهيب الفتاوى البازية يف حتكيم القوانني الوضعية
الكويت

مصر- مكتبة السنة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر الكتاب والسنة جيب أن يكوان مصدر القوانني

مصر- مكتبة السنة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر حكم اجلاهلية

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن بن عبد العزيز السديساحلاكمية يف تفسري أضواء البيان

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي (تقدم يف كتب الفرق)شبهات حول السنة، ورسالة احلكم بغري ما أنزل هللا 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانوجوب التحاكم إىل ما أنزل هللا وحترمي التحاكم إىل غريه

26   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
وجوب حتكيم الشريعة :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

مصر- دار االستقامة تفصيل العالمة الفوزان يف حكم من حكم بغري ما أنزل الرمحن أقره/مجعه
الشيخ صاحل الفوزان/وليد اخلالدي

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن وجوب تطبيق الشريعة يف كل عصر

-مؤسسة اجلريسي ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أسباب احلكم بغري ما أنزل هللا
الرايض

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن احملمودأحواله وأحكامه- احلكم بغري ما أنزل هللا 

مؤسسة آل عبد اللطيف( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر الشريعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية
الرايض- 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية

مناقشة أتصيلية ملسألة احلكم بغري ما أنزل هللا،- احلكم بغري ما أنزل هللا 
التحرير يف مسائل التكفري: ويليه

مجعية إحياء الرتاثبندر بن انيف العتييب
الكويت- اإلسالمي 

تقدمي
الشيخ حممد بن حسن آل الشيخ

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجاراألصول اجلامعة اليت ترجع إليها مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا

الرايض- مكتبة العبيكان إبراهيم بن مبارك اجلويرآثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حل املشكالت اإلجتماعية

26   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
وجوب حتكيم الشريعة :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن انصر اخلزميأثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منع وقوع اجلرمية عناية
خالد بن علي املشيقح. د

املؤلفعبد احلق الرتكماين(تعريف مبصطلح الدستور)هل أاتك نبأ الدستور؟ 

26   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

رواية حممد بن وضاح القرطيب عن عبد امللك بن حبيب- كتاب السري 
2/1املصيصي عنه 

دمشق- دار القلم ( هـ186)أبو إسحاق الَفــزاري  دراسة وحتقيق
فاروق محادة. د

عبد امللك بن حممد الثعاليبآداب امللوك
( هـ429)النيسابوري 

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

حتقيق
عبد اجلليل العطية. د

بريوت- دار املقتبس ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد األحكام السلطانية والوالايت الدينية حتقيق ودراسة
أمحد العقيل وزاكي كوجك

ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب األحكام السلطانية والوالايت
( هـ450)الدينية أليب احلسن املاوردي 

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن برجس آل عبد الكرمي

الرايض- مدار الوطن ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد درر السلوك يف سياسة امللوك حتقيق
فؤاد عبد املنعم أمحد

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بناألحكام السلطانية
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حامد الفقي

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد سراج امللوك
(هـ

الرايض- دار املنهاج 

ابن الفراء احلنبلي، عبيد هللا بن عليرسل امللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة
( هـ580)

-دار الكتاب اجلديد 
بريوت

حتقيق
صالح الدين املنجد

وتقع يف جمموع الفتاوى)السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية 
244/28 - 397)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

26   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبن تيمية (السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية)التـعليق على 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

األردن- دار الفرقان مجيلة عبد القادر الرفاعيالسياسة الشرعية عند اإلمام ابن القيم رمحه هللا

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن حممد احلجيليعلم السياسة الشرعية عند اإلمام ابن القيم اجلوزية

36/35تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف مواضع األئمة يف جمامع األمة 
 -46)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم
( هـ733)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن صاحل العبيد. د

الرايض- مدار الوطن ( هـ774)حممد بن حممد املوصلي حسن السلوك احلافظ دولة امللوك حتقيق
فؤاد عبد املنعم أمحد. د

سلسلة جمموعة)إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة 
(5– مؤلفات ابن عبد اهلادي 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد2/1إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة 
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار القلم  دراسة وحتقيق
حممد بن أمحد الصياد. د

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدإيضاح طرق اإلستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار غراس  تعليق/حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

26   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيمالسياسة الشرعية
( هـ970)احلنفي 

الرايض- دار املسلم  تعليق/حتقيق
عبد هللا احلديثي. د

حممد صديق بن حسن القنوجيإكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة
( هـ1307)

الرايض- مكتبة التوبة 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالسياسة الشرعية
( هـ1376)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار األلوكة سعد بن مطر العتييبأضواء على السياسة الشرعية

دراسة أتصيلية- املدخل لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة املرعية 
تطبيقية على األنظمة السعودية

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي

-مكتبة اإلمام الذهيب انصر عبد الرزاق العبيداناإلمامة العظمى
الكويت

تقدمي املشايخ
حممد النجدي، وخالد املشيقح، وعثمان اخلميس

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقياإلمامة يف اإلسالم
الرايض

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيأهلية الوالايت السلطانية يف الفقه االسالمي
الرايض

جامعة اإلمام حممد بنسليمان بن حممد بن غامن السدالناإلمامة وحقوق والة األمر
الرايض- سعود 

26   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيأهل احلل والعقد، صفاهتم وأعماهلم

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن عمر ابزمولاجلماعة واإلمامة

ـــ ـــ ومعارضته حلكم ((دميوقراطية الشعب)): حكم الشعب، أو ما يسمى ب
الشرع

املدينة- دار النصيحة علي بن فهد أاب بطني تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

األردن- دار املعايل عثمان مجعة ضمريية2/1أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيالعالقات الدولية
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن سهل بن ماضي العتييبدراسة أتصيلية مقارنة- النظام العام للدولة املسلمة 
الرايض

تقدمي
عبد هللا بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ. د

-مركز امللك فيصل عبد الرمحن بن إبراهيم احلميضيأصول احلكم ونظام الوالية يف الشريعة اإلسالمية
الرايض

الرايض- مدار الوطن فريق علمي من جامعة سعودالنظام السياسي يف اإلسالم

الرايض- مدار الوطن سليمان بن قاسم العيدالنظام السياسي يف اإلسالم

26   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

مكة- املكتبة األسدية فهد بن صاحل العجالناحملرر يف السياسة الشرعية

الرايض- دار الصميعي وفاء غنيمي حممد غنيميدراسة فقهية مقارنة- مسئولية الراعي يف الفقه اإلسالمي 

دمشق- دار القلم حممد زكراي الندافاألخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة

دار الفضيلة للنشرسعد بن مطر العتييب2/1فقه املتغريات يف عالقة الدولة املسلمة بغري املسلمني 
والتوزيع

الرايض- دار أشبيليا عبد العزيز بن إبراهيم العمريالوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين

حممد عبد احلي الكتاين الفاسي(الرتاتيب اإلدارية)نظام احلكومات النبوية املسمى 
( هـ1382)

بريوت- دار االرقم  حتقيق
عبد هللا اخلالدي. د

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا العمرياسرتاتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين

النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، وتطبيقاته يف
اإلدارة وخباصة اإلدارة الرتبوية

مكة- جامعة أم القرى حممد بن مشبب القحطاين

جائزة األمري سلطانعبد هللا حممد الرشيدالقيادة العسكرية يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم
الدولية يف حفظ القرآن

26   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

الرايض- دار املسلم ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (املساواة- العدل - الشورى )أسس احلكم يف الشريعة االسالمية 

مصر- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي (رد على الدميوقراطـيـني)حقيقة الشورى يف اإلسالم 

الرايض- مدار الوطن حممد شاكر الشريفحقيقة الدميوقراطية

مصر- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي حقيقة الدميوقراطية وأهنا ليست من اإلسالم

الرايض- دار طيبة علي بن سعد الغامديفقه الشورى

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانفقه الشورى

-دار كنوز أشبيليا مي بنت حممد الروميالشورى يف اإلسالم
الرايض

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرالعدل يف شريعة اإلسالم وليس يف الدميوقراطية املزعومة

حكمها- وقفات مع القائلني هبا - مفهوم الدميوقراطية )فتنة الدميوقراطية 
(املصاحل املتومهة فيها- 

مصر- دار املودة أمحد بن الكوري الشنقيطي

26   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

ــمَّان- الدار األثرية فهد حممد هاروندراسة حتليلية مقارنة- الدميوقراطية بني الدين والعلمانية  َعــ

26   من 10صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مسائل وحبوث منوعة يف السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة، وتطبيقاهتا الفقهية
والقانونية

الرايض- مكتبة الرشد حممد حممود أمحد طالفحة

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي(التصرف على الرعية منوط ابملصلحة)قاعدة 

-دار كنوز أشبيليا محود بن حممد الغشيمي2/1سلطة ويل األمر يف األحكام االجتهادية 
الرايض

1427)صفي الرمحن املباركفوري األحزاب السياسية يف اإلسالم
(هـ

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

مدارك النظر يف السياسة الشرعية بني التطبيقات الشرعية واالنفعاالت
احلماسية

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاين تقدمي املشايخ
حممد األلباين وعبد احملسن العباد

-اجلامعة اإلسالمية ألبان بن حمفوظ اإلدريسياملوارد املالية للدولة اإلسالمية يف العصر األموي
املدينة

الكويت- دار غراس أمحد عبد هللا العمرييدراسة فقهية معاصرة- الدولة املدنية 

(دراسة شرعية علمية واثئقية)موقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب 
2/1

املؤلفسليمان بن عبد هللا أاب اخليل

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني خواطر حول الوطن واملواطنة
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد 

26   من 11صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مسائل وحبوث منوعة يف السياسة الشرعية :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

عبد هللا بن سليمان بن بليهد(اإلمامة العظمى)الرد على مدعي اخلالفة 
( هـ1359)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
أمحد بن عبد العزيز اجلماز

اجتهاد عمر بن اخلطاب يف أرض السواد وصلته ابلسياسة االقتصادية
الشرعية

ــمَّان- الدار األثرية عبد هللا الكيالين َعــ

-مكتبة اإلمام البخاري كرم حلمي فرحاتاتريخ املخابرات اإلسالمية عرب العصور
مصر

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا األمسريدراسة توثيقية مبنظور معاصر- الفكر االستخباري اإلسالمي 

تقدم يف)صد عدوان امللحدين، وحكم االستعانة على قتاهلم بغري املسلمني 
(حبوث فقهية: قسم

-مؤسسة اجلريسي ربيع بن هادي املدخلي
الرايض

رسالة ماجستري- سياسة النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعامله مع املنافقني 
يف السياسة الشرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن محد الداوود

-دار كنوز أشبيليا فهد بن صاحل العجالناالنتخاابت وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
الرايض

26   من 12صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حقوق الوالة :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

-دار املعراج الدولية صاحل بن سليمان البقعاويأحاديث األمراء املسندة
الرايض

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاينطريقة السلف يف نصح السالطني وذوي الشرف

:فضيلة العادلني من الوالة ومن أنعم النظر من العمال والسعاة، وبذيله
ختريج أحاديث العادلني للسخاوي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة هللا ورسوله ووالة األمر
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(فتوى يف الطاعة والبيعة)نصيحة ذهبية إىل اجلماعات اإلسالمية 
( هـ728)

الرايض- دار الراية  تعليق/ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

اخلطوط العريضة ألصول اعتقاد أهل السنة أهل السنة واجلماعة يف مسائل
السمع والطاعة

املؤلفعبد الرمحن بن يوسف الرمحة تقدمي
الشيخ عبد هللا بن منيع

يقع ضمن جمموع مؤلفات)معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)عقيدة أهل اإلسالم فيما جيب لإلمام 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

يقع ضمن جمموع مؤلفات)قطع املراء يف حكم الدخول على األمراء 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

26   من 13صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حقوق الوالة :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

حملمد بن (رفع األساطني عن حكم االتصال ابلسالطني)التعليق على رسالة 
علي الشوكاين

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانوجوب لزوم اجلماعة والسمع والطاعة لويل األمر إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانمفهوم البيعة وأحكام اخلروج على والة األمر
الرايض

الرايض- مكتبة التوبة فوزي بن عبد الرمحن األثريالورد املقطوف يف وجوب طاعة والة األمر ابملعروف تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مكتبة وتسجيالت الغرابءفوزي بن عبد الرمحن األثريضياء الوسام يف وجوب الدعاء للحكام
البحرين- 

الكويت- دار اخلزانة دغش بن شبيب العجميهيبة ويل األمر واجب شرعي وضرورة دنيوية تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرحقوق والة األمر
الرايض

-الزهراء لإلعالم العريب عبد الرمحن بن عبد هللا الرتكيطاعة ويل األمر يف األسالم
القاهرة

1434)حممد بن عبد هللا السبيل األدلة الشرعية يف بيان حق الراعي والرعية
(هـ

الرايض- دار السلف 

26   من 14صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حقوق الوالة :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

رسالة يف وجوب السمع والطاعة لويل أمر املسلمني وإن جار ما مل أيمر
مبعصية

عبد هللا بن عبد الرمحن بن جاسر
( هـ1401)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن فهد الفريح. د

الفروق بني منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج خمالفيم يف نصح السلطان يف
ضوء الكتاب والسنة

الرايض- مدار الوطن صاحل بن حممد السويح تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي الذهب املسبوك يف وعظ امللوك حتقيق
أبو عبد الرمحن الظاهري وعبد احلليم عويس

1416)زيد بن عبد العزيز فياض (تقدم يف كتب الوصااي)نصائح العلماء للسالطني واألمراء 
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

ملحق فيه فتاوى وبياانت: املظاهرات يف ميزان الشريعة اإلسالمية، يليه
كبار العلماء يف حكم املظاهرات واإلعتصامات واإلضراابت

-مكتبة أهل األثر عبد الرمحن بن سعد الشثري
الكويت

الرايض- دار الصميعي حممد بن انصر العريينحتذير الشباب من فتنة اخلروج واملظاهرات واالرهاب تقدمي
صاحل اللحيدان وصاحل الفوزان

مكرر يف كتب)رؤية شرعية - املظاهرات واالعتصامات واالضطراابت 
(الفنت

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد الرمحن اخلميس

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاينحكم املظاهرات

الرايض- دار السنة عبد العزيز بن حممد السعيدالنقض على جمّوزي املظاهرات واالعتصامات

26   من 15صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حقوق الوالة :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

منهج أهل السنة واجلماعة يف مناصحة اخلارجني على األئمة واحلكام مع
بيان جهود اململكة العربية السعودية

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن سعد الزهراين

الرائسة العامة إلداراتأمحد بن محد الونيساإلنكار العلين على والة األمور وأثره يف اخلروج عليهم
الرايض- البحوث 

26   من 16صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
القضاء الشرعي، أتصيل ومسائل فيه :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

(مسندا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني)كتاب القضاء 
(مكرر يف األجزاء احلديثية) (15- سلسلة األجزاء والكتب احلديثية )

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ235)سريج بن يونس البغدادي 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

حممد بن الفرج القرطيب املالكيأقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ497)

مصر- دار البخاري 

مكة- دار طيبة اخلضراء مشعل بن عواض السلمياألربعون السنية يف األحاديث القضائية تقريظ
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

-دار البشائر اإلسالمية حممد أنس سرمييندراسة موضوعية حتليلية- العقوابت اليت استقلت بتشريعها السنة النبوية 
بريوت

الرايض- دار السالم نور حممد بن حميي الدين2/1مجعا ودراسة - أقضية اخللفاء الراشدين 

-مركز امللك فيصل ماجد بن حممد احلسنسياسة عمر بن عبد العزيز القضائية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية
الرايض

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ488)حممد بن أمحد اهلروي 2/1اإلشراف على غوامض احلكومات 
املدينة

دراسة/حتقيق
أمحد بن صاحل الرفاعي

هشام بن عبد هللا األزدي املالكي2/1املفيد للحكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام 
( هـ606)القرطيب 

سراييفو- مركز جنيبويه 
(البوسنة واهلرسك)

حتقيق
أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د

الدمام- دار ابن اجلوزي ماهر بن حممد القرشيدراسة أتصيلية تطبيقية- النوازل القضائية 

26   من 17صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
القضاء الشرعي، أتصيل ومسائل فيه :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

مفيد القضاة يف أصول احملاكمات على مذهب اإلمام أمحد املبجل أمحد بن
حنبل رمحه هللا

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد الكرمي بن بدران

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو(بقية كتب احلديث: تقدم يف)كتاب الدايت 
( هـ287)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد املنعم زكراي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلحبث خمتصر يف بيان الدايت
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد الكرمي زيدانالقصاص والدايت يف الشريعة اإلسالمية

 /4تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف اجلراح والدايت والقود وغريه 
181 - 192)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

دار– دار الوراق عبد الرمحن بن عبد هللا الدابسي4/1اختيارات شيخ اإلسالم يف احلدود 
املؤلف، الرايض

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالطرق احلكمية ملعرفة السياسة الشرعية
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1الطرق احلكمية ملعرفة السياسة الشرعية 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
انيف بن أمحد احلمد

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبن القيم (الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)خمتارات من 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
القضاء الشرعي، أتصيل ومسائل فيه :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد احلدود والتعزيرات عند ابن القيم

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن حممد السبيل(الطرق احلكمية)القضاء ابلقرائن عند ابن قيم اجلوزية من كتابه 

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن سليمان العجالن(تقدم ذكر الكتاب يف قسم األصول) 2/1القضاء ابلقرائن املعاصرة 
الرايض- سعود 

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية

الرايض- دار احلضارة حممد بن حممد احلسامالفراسة وأثرها يف القضاء والتحقيق اجلنائي والفتوى تقدمي معايل الشيخ
صاحل بن عبد هللا بن محيد

إبراهيم بن حممد بن فرحون املالكي3/1تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام 
( هـ799)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
عثمان بن مجعة ضمريية

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدمزيل املالم عن حكام األانم: ابن خلدون ورسالته للقضاة املسمى
( هـ808)

الرايض- دار العاصمة  دراسة/حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د

كلمات/جزء يف التمسك ابلسنن/جمموع فيه وصية الذهيب حملمد السالمي
نصيحة ابن دقيق العيد يف القضاء/يف العلم واالتباع

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
مجال عزون. د

932)حممد بن إبراهيم السمديسي (يف علم القضاء)فتح الـُمدبِّّر للعاجز املقصر 
(هـ

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
عبد هللا بن سعد الطخيس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
القضاء الشرعي، أتصيل ومسائل فيه :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

أبو القاسم بن حممد مرزوق عظوممتطلبات الشهادة على املشهود عليه
( هـ1009حيا سنة )القريواين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد الطاهر الرزقي. د

غامن بن حممد البغدادي احلنفيملجأ القضاة عند تعارض البينات
( هـ1020)

الرايض- دار اإلداوة  حتقيق
عبد هللا بن سعد الطخيس

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليدليل احلكام يف الوصول إىل دار السالم
( هـ1033)

الرايض- دار التحبري  حتقيق وتعليق
الشيخ عبد هللا بن خنني

1377)عبد هللا بن مطلق الفهيد مزيل الداء عن أصول القضاء
(هـ

الرايض- دار التوحيد  تقريظ املشايخ
حممد بن إبراهيم وعبدالرمحن سعدي

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللارسالة إىل القضاة
( هـ1414)

الرايض- دار طيبة 

مصر- دار لـينة فيحان بن شايل املطرييمدى صالحية الشهادة يف إثبات األحكام

دار العلوم للطباعةنعمان عبد الرزاق السامرائي(رسالة علمية)دراسة مقارنة - أحكام املرتد يف الشريعة اإلسالمية  
الرايض- والنشر 

-دار التوحيد للنشر إهلام عبد هللا ابجنيدتوبة املرتد بني القبول والرد
الرايض

الرايض- دار احلضارة عبد هللا بن حممد آل خننيحاشية على الروض املربع من كتاب القضاء إىل آخر كتاب اإلقرار
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الرايض- دار العاصمة زيد بن عبد الكرمي الزيدالعفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي

مقارنة بنظام السجن والتوقيف- السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية 
2/1يف اململكة 

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد بن عبد هللا اجلريوي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن انصر اخلزميعقوبة الزىن وشروط تنفيذها عناية
خالد بن علي املشيقح. د

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل احلديثيالتداوي يف استيفاء العقوابت البدنية

الرايض- دار بلنسية عبد هللا بن رجبالشرح املنيف حلديث العسيف

حبث يف التشريع اجلنائي اإلسالمي املقارن– التشريع اجلنائي اإلسالمي 
ابلقوانني الوضعية

الرايض- دار طويق عبد هللا بن سامل احلميد

الرايض- دار املسلم طارق بن حممد اخلويطرعقوبة التجسس يف الشريعة االسالمية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مكتبة التوبة سعيد بن مسفر الوادعيأثر الشبهات يف درء احلدود

الرايض- دار التدمرية خالد بن مفلح آل حامداالجتماع املباشر واملتسبب يف اجلناايت واحلدود والتعازير
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الرايض- مكتبة الرشد حسن بن صاحل العونالسرت وأثره يف الوقاية من اجلرمية

الرايض- دار الصميعي عبد الفتاح حممود إدريسأحكام التعزير يف الفقه اإلسالمي

دمشق- دار النوادر حممد راشد العمردراسة مقارنة- أحكام السجناء وحقوقهم يف الفقه اإلسالمي 

تكوين للدراساتفهد بن صاحل العجالناملفهوم واحلدود والضماانت الشرعية- التأول يف إابحة الدماء 
جدة- واألحباث 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد هللا السحيماستقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي

جامعة اإلمام حممد بنأمل بنت إبراهيم الدابسي(دراسة فقهية)مسؤولية الشخصية االعتبارية 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد إميان بنت سعد الطويرقي2/1أحكام االعتداء على األطفال يف الفقه اإلسالمي 

-دار كنوز أشبيليا روكو (عبد الرمحن)أدفني 2/1أحكام تقاضي املسلمني يف غري الداير اإلسالمية 
الرايض

الرايض- مدار الوطن إبراهيم اجلندان وعمر حمموددراسة فقهية مقارنة- األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية 
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-دار كنوز أشبيليا منرية بنت علي السهليإثبات النسب أو نفيه ابلقرائن الطبية
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مداوي آل جابراحلكم إبثبات النسب أو نفيه ابلبصمة الوراثية وتطبيقاته القضائية تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار التحبري عبد هللا بن علي الركبانالقصاص يف النفس

مصر- دار لـينة فيحان بن شايل املطرييالقصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالمية

الرايض- دار التحبري عبد هللا بن سعد الرشيداملسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي

الرايض- دار طيبة مسفر بن غرم هللا الدمييناجلناية بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد أحكام اجلناية على النفس

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الالحماجلناية على ما دون النفس

الرايض- دار العاصمة عبد الرمحن بن جزاع الراشداجلناية ابلسحر، حكمها وعقوبتها وطرق إثباهتا
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–دار األوراق الثقافية أمحد بن فتحي البكريياألحكام املتعلقة ابلسحر والسحرة يف الفقه اإلسالمي
جدة

الدمام- دار ابن اجلوزي عمر بن عبد هللا املشاري السعدوندراسة أتصيلية مقارنة- القتل الرحيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  تقدمي
صاحل بن محيد وصاحل آل الشيخ. د

1419)صاحل بن علي بن غصون قتل الغيلة
(هـ

الرايض- دار أشبيليا 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد العزيز الفايزتقنني األحكام القضائية تقدمي معايل الشيخ
صاحل بن عبد الرمحن احلصني

الرايض- دار الصميعي عبد الرمحن بن سعد الشثريحكم تقنني الشريعة اإلسالمية تقدمي املشايخ
الفوزان والراجحي والعجالن

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد الكرمي البدرايندراسة فقهية مقارنة- اختالف األحكام القضائية 

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف اململكة
2/1

الرايض- دار التوحيد حسني بن عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار التحبري أمحد بن حممد اخلضرييدراسة فقهية- التقاضي عند األقليات املسلمة 

دراسة أتصيلية وتطبيقية يف العصر- أثر القضاء يف الدعوة إىل هللا تعاىل 
العباسي

الرايض- دار طيبة صاحل بن عبد هللا اهلذلول
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-مكتبة دار البيان حممد الزحيلي وعبد احلق محيشمعجم مصطلحات القضاء الشرعي
دمشق

26   من 25صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحكام غري املسلمني يف اإلسالم :املوضوع 

19:الفئة  السياسة الشرعية وآداب القضاء

أهل امللل والرد والزاندقة واترك الصالة والفرائض من كتاب اجلامع للخالل
(وهو مسائل لإلمام أمحد) 2/1

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد  حتقيق
إبراهيم بن محد السلطان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن3/1أحكام أهل الذمة 
( هـ751)أيوب 

الرايض- املؤمتن للتوزيع  حتقيق وتعليق
يوسف البكري وشاكر العاروري

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1أحكام أهل الذمة 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
نبيل بن نصار السندي

املؤلفعلي بن عبد الرمحن الطيارحقوق غري املسلمني يف الدول اإلسالمية

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد الكرمي زيدانأحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن حسني العايدحقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم
الرايض

الرايض- دار امليمان انصر حممدي حممد جادالتعامل مع غري املسلمني يف العهد النبوي

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن إبراهيم الطريقيدراسة فقهية- أصول معاملتهم واستعماهلم - التعامل مع غري املسلمني 
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