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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

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

وقد  ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،والفرق

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

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

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

 .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  ،ةمستمر بصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة  الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

مقدمات يف علم امللل والنحل :املوضوع 
14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد هللا القفاريمقدمة يف امللل والنحل

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد هللا جودعلم امللل ومناهج العلماء فيه إشراف
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

-مكتبة أضواء السلف حممد بن خليفة التميميمقدمات يف علم املقاالت
الرايض

94   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب موسعة يف الفرق الضالة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املدينة- الناشر املتميز ( هـ377)حممد بن أمحد امللطي التنبيه والرد على أصحاب األهواء والبدع حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

عبد القاهر بن طاهر البغداديالفرق بني الفرق
( هـ429)

بريوت- دار املعرفة  عناية
الشيخ ابراهيم رمضان

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد3/1الفصل يف امللل والنحل 
( هـ456)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق ودراسة
حممد الشهري. حممد الداود و د. د

الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي خمطوطة15حمقق على - امللل والنحل 
( هـ548)

الرايض- دار الفضيلة  دراسة وحتقيق
حممد بن حشمت العباسي اهلامشي

الشهرستاين، حممد بن عبد الكرميامللل والنحل
( هـ548)

بريوت- مؤسسة الرسالة  تعليق
كسرى صاحل العلي

كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السالم، ومعه بيان مذاهب الفرق
الضالة

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي
( هـ597)البغدادي 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أيب األشبال الزهريي، حسن بن أمني

الرايض- دار التوحيد جمموعة من الباحثني6/1موسوعة العقيدة واألداين والفرق واملذاهب املعاصرة  إشراف
سعود بن سلمان بن حممد آل سعود. د

الندوة العاملية للشباباملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة
الرايض- اإلسالمي 

الرايض- دار الصميعي انصر القفاري. انصر العقل و د. داملوجز يف األداين واملذاهب املعاصرة

94   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب موسعة يف الفرق الضالة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاريمقاالت الفرق

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاريدراسات يف األداين

مصر- دار لـينة ( هـ1438)غالب بن علي العواجي 2/1فرق معاصرة تنتسب اىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها 

مصر- دار البخاري عبد هللا بن أسعد اليافعيذكر مذاهب الفرق الثنتني وسبعني املخالفة للسنة واملبتدعني

املدينة- الناشر املتميز حممد الفاضل بن علي الاليفاتريخ األداين

رموز األداين والثقافات الوافدة، أصوهلا ومعانيها وموقف- أسرار الرموز 
اإلسالم منها

الرايض- دار الصميعي مستورة بنت حزام املالكي

الرايض- دار السلف صاحل بن فوزان الفوزانحملة عن الفرق الضالة

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلأصول الفرق

الرايض- دار التدمرية عبد القادر بن حممد عطا صويفمقدمات يف الفرق واالفرتاق

94   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب موسعة يف الفرق الضالة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

1416)زيد بن عبد العزيز فياض الفرق الضالة واحنرافاهتا
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

الرايض- مكتبة املعارف صابر عبد الرمحن طعيمة(الشيعة، النصريية، الباطنية، الصوفية، اخلوارج)دراسات يف الفرق 

الشيعة اإلثين عشرية،)دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية 
(اجلارودية، االمساعيلية، النصريية، الدروز، البابية، البهائية، القاداينية

-دار أضواء السلف عبد القادر بن حممد عطا صويف
الرايض

الرافضة، القدرية، اخلوارج، اجلهمية،)موقف ابن عباس من الفرق ومقاالهتا 
(املرجئة

الرايض- دار الفضيلة عبد الرمحن بن حممد الفوزان

بريوت- عامل الكتب حممد أمحد اخلطيبالشعوبية والزندقة وآاثرها يف ظهور املعتقدات والفرق املنحرفة

الرايض- دار املنتقى سليمان بن صاحل اخلراشي(كتب الرد على الشيعة: مكرر يف)الشعوبية عند الشيعة الفرس 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد كبري شودريفرق اهلند املنتسبة لإلسالم يف القرن العاشر اهلجري وآاثرها يف العقيدة

االحنرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر وآاثرمها
2/1يف حياة األمة 

مكة- دار طيبة علي بن خبيت الزهراين

-الفالسفة - النصارى - اليهود )قواعد ابن تيمية يف الرد على املخالفني 
(الفرق اإلسالمية

الرايض- دار الفضيلة محدي بن محيد القريقري

94   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب موسعة يف الفرق الضالة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار األصول العلمية عبد الكرمي بليلقواعد نقد العقائد عند ابن تيمية
اسطنبول

املدينة- الناشر املتميز عزيزة بنت سعيد الصاعديمجعا ودراسة- مناظرات أهل السنة واجلماعة ألصحاب الفرق الضالة 

الدمام- دار ابن اجلوزي مناظرات أئمة السلف مجع
سليم بن عيد اهلاليل

94   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مذهب أهل التأويل والرد عليهم :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن(مذكور يف كتب األمساء والصفات) 2/1إبطال التأويالت ألخبار الصفات 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

الكويت- دار غراس  حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنإبطال التأويالت ألخبار الصفات
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
جرير بن العريب اجلزائري

جمموع فيه إثبات صفة العلو وملعة اإلعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد وذم
(مكرر يف متون عقائد)التأويل 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار ابن األثري  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدذم التأويل
( هـ620)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

عبد الرمحن بن حيىي املعلميرسالة يف حقيقة التأويل
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
جرير بن العريب اجلزائري

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى تشنيف األمساع يف الرد على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع
(هـ

الرايض- دار الصميعي  دراسة وحتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم اجلربين

األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات والرد عليها من كالم
2/1شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

-مكتبة الغرابء األثرية عبد القادر بن حممد عطا صويف
املدينة

األصول اليت بىن عليها املبتدعة )إجابة ذوي اهليئات إىل اختصار كتاب 
(مذهبهم يف الصفات والرد عليها من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

عز الدين بن عبد القادر مرير
الصابري

املدينة- دار اإلمام مسلم 

دفع إيهام التشبيه عن آايت الصفات، ونقد كتاب أتويل األحاديث املومهة
للتشبيه املنسوب للحافظ السيوطي

الرايض- دار بلنسية حممد بن عبد هللا السمهري

94   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مذهب أهل التأويل والرد عليهم :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميمواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات
الرايض

املؤلفدخيل هللا بن حممود األزوريرسالة جامعية- التأويل يف الصفات اإلهلية وموقف السلف منه 

قلب األدلة على الطوائف املضلة يف توحيد الربوبية واألمساء والصفات
2/1

الرايض- مكتبة الرشد متيم بن عبد العزيز القاضي

اخلرب- دار ابن عفان حممد أمحد لوحجناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خطورته وأثره- التأويل  

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل

مركز البيان للبحوثفهد بن صاحل العجالنمعركة النص مع التحريف املعاصر لألحكام واملفاهيم الشرعية
الرايض- والدراسات 

اخلوارج- الشيعة )التأويل وعالقته ابإلميان والكفر عند الفرق اإلسالمية 
(املاتريدية- األشاعرة - املعتزلة - 

الرايض- دار الفضيلة هيا بنت إمساعيل آل الشيخ

94   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الغلو يف الدين :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلحقيقة الغلو يف الدين تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

حقيقتها وأسباهبا وعالجها، وجهود- ظاهرة الغلو واإلرهاب الديين 
اململكة يف مكافحتها

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبل

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد الرمحن بن معال اللوحيق(رسالة ماجستري) 3/1– الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن حممد اهلريفجذور الغلو راجعه
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي عبود بن علي بن درعظاهرة الغلو يف الدين

الرايض- مركز احملتسب لطف هللا بن عبد العظيم خوجهكليات لدرء التطرف من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

94   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األشاعرة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املدينة- دار اإلمام مسلم خالد بن عبد اللطيف أبو نور2/1منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل 

تركيا- مكتبة الغرابء سفر بن عبد الرمحن احلوايل(تعقب ملقاالت الصابوين)منهج األشاعرة يف العقيدة 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل(املاتريدية- األشاعرة - املشبهة )الفرق الكالمية 

جناية أهل البدعة حبكاية ما أصاهبم من الفتنة، ردا على- قصة األشاعرة 
(شكاية أهل السنة حبكاية ما انهلم من الفتنة)قصة القشريي 

مصر- مكتبة دار احلجاز عمار خنفر

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسم(أهل السنة األشاعرة)نقد لكتاب - األشاعرة يف ميزان أهل السنة 
الكويت- والسنة 

لربهان الدين (جوهرة التوحيد)دراسة نقدية ملنظومة - عقيدة األشاعرة 
اللقاين على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

الرايض- دار التوحيد حسان بن إبراهيم الرديعان

عرض ودراسة يف- اختالفات األشاعرة يف مسائل التوحيد واإلميان والقدر 
ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

–دار املرياث النبوي بو فلجة بن بلقاسم بن عباس
اجلزائر

-دار التوحيد للنشر أمحد بن الصديق الغماري احلسين(مكرر يف قسم الفالسفة وأهل الكالم)ذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة 
الرايض

مجع
صادق بن سليم بن صادق. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(وهو رد على األشاعرة يف مسألة الكالم النفسي) 3/1التسعينية 
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
حممد العجالن. د

94   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األشاعرة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن صاحل احملمود3/1موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبداجتماع اجليوش والدساكر على ابن عساكر
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
حسني بن مانع القحطاين

آراء الكالبية العقدية وأثرها يف األشعرية يف ضوء عقيدة أهل السنة
واجلماعة

الرايض- مكتبة الرشد هدى بنت انصر الشاليل

جمموعة التحف والنفائسعلي بن عبد العزيز الشبل"الرسالة الواضحة يف الرد على األشاعرة " ابن احلنبلي وكتابه 
الرايض- الدولية 

الفصل يف امللل"موقف ابن حزم من املذهب األشعري كما يف كتابه 
"والنحل

الرايض- دار الصميعي عبد الرمحن بن حممد دمشقية

الرايض- دار بلنسية توفيق علوان(مناهل العرفان)نقض عقائد األشاعرة من كتاب 

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عبد الرمحن اخلميس(مكرر يف املاتريدية)املاتريدية ربـيـبة الكالبية : حوار مع أشعري، ويليه

الرايض- دار العاصمة حممد براء ايسنيمقاالت يف تناقضات األشعرية

التعليقات السنية على مقدمة ابن عاشر االعتقادية األشعرية، وهو تعليق
(أم الرباهني)على العقيدة السنوسية الصغرى 

-مكتبة دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األشاعرة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

نقض)األجوبة السنية على افرتاءات األشعري سعيد فودة يف كتابه 
(مكرر يف شروح التدمرية - )(التدمرية

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املشبهة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

مكرر يف كتب الرد على)االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة 
(اجلهمية

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة
( هـ276)الدينوري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

-دار أضواء السلف جابر بن إدريس بن علي أمري3/1مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 
الرايض

مكرر يف كتب الرد) (املاتريدية- األشاعرة - املشبهة )الفرق الكالمية 
(على األشاعرة

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل

أتويل األحاديث: دفع إيهام التشبيه عن آايت الصفات، ونقد كتاب
مكرر يف كتب الرد على)املومهة للتشبيه املنسوب للحافظ السيوطي 

الرايض- دار بلنسية حممد بن عبد هللا السمهري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املعطلة واجلهمية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرد على الزاندقة واجلهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وأتولته على
ومعه تقريرات من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية- غري أتويله 

-دار اإلمام البخاري ( هـ241)أمحد بن حنبل 
قطر

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الصوارم الوادقة ببيان الرد على اجلهمية والزاندقة فيما شكت فيه من
متشابه القرآن وأتولته على غري أتويله لإلمام أمحد بن حنبل

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 2/1خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فهد بن سليمان الفهيد

مكرر يف كتب)خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل 
(الرد على اجلهمية

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةاالختالف يف اللفظ: الرد على اجلهمية، املسمى
( هـ276)الدينوري 

-مكتبة عباد الرمحن 
مصر

حتقيق وتعليق
علي بن أمحد الرازحي

نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا من
التوحيد

املدينة- دار النصيحة ( هـ280)عثمان بن سعيد الدارمي  تعليق/ختريج/حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

املدينة- دار النصيحة ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل كتاب السنة والرد على اجلهمية حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ280)عثمان بن سعيد الدارمي الرد على اجلهمية حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

ابن منده، حممد بن إسحاقالرد على اجلهمية
( هـ395)األصبهاين 

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
أمحد بن علي القفيلي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املعطلة واجلهمية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من
½آي التنزيل 

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي
( هـ708)الغرانطي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم10/1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية 
( هـ728)

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 

بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية أو نقص أتسيس اجلهمية
2/1 (أتسيس التقديس للرازي)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم  تكميل وتعليق
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(تتمة بيان تلبيس اجلهمية)نقض أساس التقديس 
( هـ728)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
موسى بن سليمان الدويش. د

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد هللا بن سلمان الفيفيلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (بيان تلبيس اجلهمية)خمتصر 

يقع)احلجج العقلية والنقلية فيما ينايف اإلسالم من بدع اجلهمية والصوفية 
(361 - 286/2يف جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

وتقع يف جمموع) (وهي عقيدة حممد بن التومرت اجلهمي)سؤال يف املرشدة 
(491 - 476/11الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

أجوبة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن الشبهات التفصيلية للمعطلة
يف الصفات الذاتية

الكويت- دار اخلزانة فرياندا أنديرجا بن عابدين إشراف
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن4/1الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن حممد الدخيل هللا. د

94   من 14صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املعطلة واجلهمية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حسني بن عكاشة

774)ابن املوصلي، حممد بن حممد 4/1خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن قيم اجلوزية 
(هـ

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق ختريج
احلسن بن عبد الرمحن العلوي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(مكرر يف كتب العلو)اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية 
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة الرشد  إعداد/حتقيق
عواد بن عبد هللا املعتق. د

املشايخ إبراهيم وعبد هللا آل الشيخإمجاع أهل السنة النبوية على تكفري املعطلة واجلهمية
ابن سحمان/ 

املؤلف حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

عبد هللا بن أمحد الرواف النجديإن العامل هو هللا: فتوى يف اجلهمية احللولية القائلني
( هـ1359)

صنعاء- دار اآلاثر  حتقيق
حممد بن فرج العمودي

-دار أضواء السلف ايسر قاضي2/1مقاالت اجلهم بن صفوان وأثرها يف الفرق اإلسالمية 
الرايض

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميمقالة التعطيل واجلعد بن درهم
الرايض

-مكتبة دار املنهاج أرزقي بن حممد سعيداينالنفي يف ابب صفات هللا عز وجل بني أهل السنة واجلماعة واملعطلة
الرايض

تقدمي
حممد بن خليفة التميمي. د

»نبذة لطيفة يف رد بعض تشغيبات املعطلة على اإلمام ابن خزمية وكتابه 
«التوحيد

املؤلفصادق بن سليم صادق
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املعطلة واجلهمية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيإثراء املقال يف شرح رد اإلمام على اجلهمي الضال
الرايض

الصواعق املرسلة على كتاب اتريخ اجلهمية واملعتزلة جلمال الدين القامسي
نقد- 

عبد احلميد بن خليوي الرفاعي
اجلهين

الرايض- مكتبة الرشد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املعتزلة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار التوحيد للنشر ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر أخبار عمرو بن عبيد بن ابب املعتزيل
الرايض

حتقيق
حممد بن عبد هللا آل عامر

بريوت- شركة الراين ( هـ840)أمحد بن حيىي بن املرتضى طبقات املعتزلة حتقيق
سوسنة ديفلد

لندن- دار الوراق ( هـ840)أمحد بن حيىي بن املرتضى ابب ذكر املعتزلة وطبقاهتم حتقيق
توما آرنلد

جمموعة مقاالت قدمية للشيخ عبد القادر بن- كبار املعتزلة وضالهلم 
حبيب هللا السندي

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

عناية وزايدة
سليمان بن صاحل اخلراشي

-دار أضواء السلف ( هـ558)حيىي بن أيب اخلري العمراين 3/1االنتصار على املعتزلة القدرية األشرار 
الرايض

إشراف/حتقيق
الشيخ عبد احملسن العباد/ سعود اخللف . د

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقاملعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها

الرايض- مكتبة الرشد علي بن سعد الضوحييآراء املعتزلة األصولية

مكرر يف كتب الرد) 2/1صعقة الزلزال لنسف أابطيل الرفض واالعتزال 
(على الرافضة

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف للزخمشري يف ضوء ما ورد يف كتاب
2/1 ( هـ683)االنتصاف البن املنري 

حائل- دار األندلس صاخل بن غرم هللا الغامدي

94   من 17صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املفوضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الثقبة- دار اهلجرة رضا بن نعسان معطيعالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار العاصمة أمحد بن عبد الرمحن القاضيرسالة ماجستري– مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات 

املؤلفجمدي بن محدي بن امحدنقض التفويض املبتدع وبيان العالقة بينه وبني التجهم تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

-مؤسسة اجلريسي حممد بن إبراهيم اللحيدانتربئة السلف من تفويض اخللف
الرايض

القول التمام)مقالة التفويض بني السلف واملتكلمني، وفيه رد على كتاب 
(إبثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام

تكوين للدراساتحممد بن حممود آل خضري
جدة- واألحباث 

94   من 18صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املاتريدية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

عداء املاتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من توحيد األمساء- املاتريدية 
3/1والصفات 

مشس الدين السلفي األفغاين
( هـ1420)

الطائف- مكتبة الصديق 

الرايض- دار العاصمة أمحد بن عوض هللا احلريبدراسة وتقوميا- املاتريدية 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل(تقدم يف األشاعرة) (املاتريدية- األشاعرة - املشبهة )الفرق الكالمية 

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عبد الرمحن اخلميس(تقدم يف األشاعرة)حوار مع أشعري ويليه املاتريدية ربـيـبة الكالبية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منهج التكفري عند أهل السنة والرد على املخالف :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار أضواء السلف عبد اجمليد بن سامل املشعيب½منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري 
الرايض

العذر ابجلهل مع توضيح وبيان ملوقف شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد
اعتقاد علماء غري: مكرر يف)الوهاب من العذر ابجلهل وتكفري املعني 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية شريف حممد فؤاد هزاع

مكرر يف اعتقاد)منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسالة التكفري 
(علماء غري األئمة األربعة

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن جزاع الرضيمان إشراف
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيتكفري املعني
( هـ1282)

احملقق حتقيق
راشد بن عامر الغفيلي

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بنأصول وضوابط يف التكفري
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

رسالة حتتوي على قواعد مهمة يف التكفري)اإلحتاف يف الرد على الصحاف 
(والتوحيد ومسائل أخرى

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

1290)احلسن بن أمحد الضمدي رسالة يف التحذير من التكفري
(هـ

الرايض- دار الصميعي  عناية وحتقيق
حممد بن حمسن الديباجي. د

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسنتكفري املعني، والفرق بني قيام احلجة ووفهم احلجة
( هـ1319)آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحوار حول مسألة الكفر والتكفري
( هـ1420)

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منهج التكفري عند أهل السنة والرد على املخالف :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينضوابط تكفري املعني
( هـ1438)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد العزيز الراجحي

1420)حممد انصر الدين األلباين فتنة التكفري
(هـ

الرايض- مدار الوطن  تقدمي املشائخ
عبد العزيز بن ابز وحممد العثيمني

مصر- دار اإلمام أمحد إبراهيم بن عامر الرحيليالتـكفري وضوابطه

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلحقيقته الشرعية وضوابطه املهمة- الكفر  مراجعة
عدد من كبار علماء اململكة

الرايض- مكتبة الرشد علي بن حممد العطيف(رسالة علمية) 3/1التكفري، مفهومه وأسبابه وضوابطه وأحكامه 

الرايض- دار احلضارة نوال بنت عبد العزيز العيدضوابط التكفري يف ضوء السنة النبوية

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أسباب ذلك وعالجه- مظاهر األخطاء يف التكفري والتفسيق 

سعيد بن علي بن وهف القحطاينقضية التكفري بني أهل السنة وأهل الضالل
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

عبد احلميد أمحد مرشددراسة نقدية- التكفري ابلتأويل بني الشيعة الزيدية وأهل السنة واجلماعة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منهج التكفري عند أهل السنة والرد على املخالف :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

ثالث رسائل يف ألفاظ الكفر لبدر الرشيد احلنفي)اجلامع يف ألفاظ الكفر 
واإلعالم بقواطع اإلسالم للهيتمي (ولقاسم اخلاين وأليب املعايل احلنفي

-دار إيالف الدولية 
الكويت

حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

الدمام- دار ابن القيم علوي بن عبد القادر السقافالتوسط واالعتقاد يف أن الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو االعتقاد تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

استقراء لكتب الشيخ بن)الـتـبـيـان يف أتصيل مسائل الكفر واإلميان 
(مكرر يف كتب التأصيل لنواقض اإلميان عند أهل السنة )(سعدي

الرايض- مكتبة الرشد فتحي بن عبد هللا املوصلي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل العبيالن

ومن مل حيكم مبا"القول املأمون يف ختريج ما ورد عن ابن عباس يف تفسري 
"أنزل هللا فأولئك هم الكافرون

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

اجلزائر- دار احملسن حممد بن عمر ابزمول(مكرر يف كتب اجلهاد)احملكم واملتشابه يف التكفري واجلهاد 

صاحل بن فوزان الفوزانالتكفري بني اإلفراط  والتفريط

الرايض- الرتاث الذهيب عصام بن عبد هللا السناينشروط وضوابط وتنبيهات- التحرير يف بيان أحكام التكفري  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اخلوارج :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

آراء الفرق اإلسالمية يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ومنهجه يف عرضها
(اخلوارج والشيعة)

الرايض- مدار الوطن حممد بن انصر السحيباين

الرايض- دار القاسم انصر بن عبد الكرمي العقلاخلوارج

املدينة- دار املنار ( هـ1438)غالب بن علي العواجي اترخيهم وآراؤهم اإلعتقادية وموقف اإلسالم منها– اخلوارج 

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسمحقيقة اخلوارج يف الشرع وعرب التاريخ
الكويت- والسنة 

تكوين للدراساتعبد هللا بن صاحل العجرييتنقيب عن مفهوم اخلوارج بني النص والتاريخ- املنشقون 
جدة- واألحباث 

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة– األحاديث املسندة الواردة يف اخلوارج وصفاهتم 

املدينة- دار امليمنة مجعان بن أمحد الزهرايناألحاديث الواردة يف حترمي دماء املسلمني واملعاهدين

الرايض- دار الصميعي ابتهاج بنت عبد هللا الشعالنمجعا ودراسة- أقوال أئمة أهل السنة يف احلكم على اخلوارج 

الكويت- دار غراس تقريرات أئمة الدعوة يف خمالفة مذهب اخلوارج وإبطاله مجع ودراسة
حممد هشام طاهري. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اخلوارج :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

عثمان بن عبد العزيز بن منصورمنهج املعارج ألخبار اخلوارج ابإلشراف على اإلسراف من دينهم املارج
( هـ1282)

الرايض- مكتبة الرشد  قدم له وترجم ملؤلفه
سليمان بن صاحل اخلراشي

مكتبة األصالة والرتاثعبد التواب حممد عثمانأثر آراء اخلوارج يف الفكر اإلسالمي املعاصر
الشارقة- 

-دار تيسري السنة حممود بن إمام آل موايفالشهب احلارقة على اخلوارج املارقة
القاهرة

مفهومه، أشكاله وصوره، أسبابه، آاثره، حكمه، عالجه،– اإلرهاب 
وموقف والة األمر ابململكة وعلماء املسلمني منه

املؤلفعبد احلليم بالل وعبد هللا البكري تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد املطلقاإلرهاب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

مصر- دار الفرقان حممد بن سعد الشويعراإلرهاب، دوافعه وعالجه

-مكتبة اإلمام الذهيب فيحان بن سرور اجلرمانتنظيم القاعدة ما له وما عليه
الكويت

تقدمي املشائخ
عبد هللا الغنيمان وصاحل السحيمي

املؤلفرضوان بن ايسني الشهابإحتاف ذوي األلباب حبقيقة اإلرهاب تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

دراسة حلقيقة اإلسالم ورمحته ووسطيته- إسالم الرمحة وظاهرة اإلرهاب 
واإلرهاب واجلهاد والتكفري واخلالفة واحلكم

-دار البشائر اإلسالمية علي حميي الدين القره داغي
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اخلوارج :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

معجم املصطلحات الشرعية والفكرية املوصولة مبباحث التطرف واإلرهاب
مجعا ودراسة- 

اململكة- وزارة الدفاع 
العربية السعودية

إعداد
قسم البحوث بوزارة الدفاع ابلسعودية

مكرر) (الشيعة، النصريية، الباطنية، الصوفية، اخلوارج)دراسات يف الفرق 
(كتب موسعة: يف

الرايض- مكتبة املعارف صابر عبد الرمحن طعيمة

الكويت- دار غراس فهيد بن قاسم اللحيداناإلجلام ملستحل العهود والذمام تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

يقع ضمن)مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل أتثر مبذهب اخلوارج 
(عبد السالم بن برجس. جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

اململكة- وزارة الدفاع أمحد بن محد جيالننقض استدالالت أهل الغلو والتطرف بنصوص السنة والسرية النبوية
العربية السعودية

 شبهة يف75كشف أكثر من - طليعة احلوار الدارج بني السنة واخلوارج 
اخلالفة والتكفري واجلهاد

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاين

عجمان- مكتبة الفرقان عبد املالك بن أمحد الرمضاينفتاوى العلماء األكابر فيما أهدر من دماء يف اجلزائر قرأه
الشيخ حممد بن عثيمني

يف مسألة الرؤية)الرد القومي البالغ على كتاب اخلليلي املسمى ابحلق الدامغ 
(وخلق القرآن وختليد عصاة املؤمنني

املدينة النبوية- دار املآثر علي بن حممد الفقيهي
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14:الفئة  أداين وفرق

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم 9/1العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم (خمتصر من األول) 2/1الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم 
(هـ

مكة- دار عامل الفوائد  تقدمي/عناية
بكر أبو زيد. د/ علي العمران 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

مكرر يف)أصول الداينة اليهودية وفروعها ودورها يف تكوين عقائد الرافضة 
(اليهودية: قسم

الرايض- دار املنتقى سعد املبارك احلسن حممد تقدمي
عبد الرمحن حممد دمشقية. د

-مكتبة الغرابء األثرية عبد هللا اجلميليبذل اجملهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود
املدينة

أمحد بن سعد بن محدان الغامدينشأته ومراحل تكوينه- التشيع 
( هـ1434)

مصر- دار ابن رجب 

أمحد بن سعد بن محدان الغامديحوارات عقلية مع الطائفة اإلثين عشرية يف املصادر
( هـ1434)

املؤلف

شبكة أنصار أهل البيتطه بن حامد الدليميأسطورة املذهب اجلعفري
www.ansar.org

رسالة علمية من جامعة أم)عرض ونقد - أسطورة الكليين وكتابه  الكايف 
(القرى

الرايض- دار العقيدة حممد بن عبد هللا العمري

دراسة - (الكايف)الكليين وتقريره عقيدة الشيعة اإلمامية من خالل كتابه 
نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

مركز العصر للدراساتحممد بن عبد هللا العمري
االسرتاتيجية واملستقبلية

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري فرق واتريخ- الشيعة والتشيع 
ابكستان

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري الشيعة والقرآن
ابكستان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

تقدميحممد حممد إبراهيم العسالالشيعة االثىن عشرية ومنهجهم يف تفسري القرآن الكرمي
أمحد بن سعد الغامدي. د

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري الشيعة وأهل البيت
ابكستان

املؤلفعبد هللا بن حممد السلفيمن عقائد الشيعة تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

مصر- مكتبة الرضوان عبد الرمحن بن سعد الشثريسؤال وجواب- عقائد الشيعة اإلثين عشرية  تقدمي
جمموعة مشائخ

-مكتبة عباد الرمحن عبد هللا احلريبجممل عقائد الشيعة يف ميزان أهل السنة واجلماعة
مصر

اخللفاء الراشدين للنشرمصطفى حلميعقائد الشيعة يف ضوء الكتاب والسنة وصحيح التاريخ
اإلسكندرية- والتوزيع 

تقدمي
أمحد بن حممد املقدم

القاهرة- دار اآلاثر محود بن انيف الدبوس4/1عقائد الشيعة وحقائقهم املغيبة 

الرايض- دار العقيدة ( هـ1397)محد بن مطلق الغفيلي تنزيه جناب الشريعة عن متويه مذاهب الشيعة دراسة وحتقيق
خليل بن شليل املطريي. د

خمتصر التحفة االثين عشرية لشاة عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي
( هـ1239)

حممود شكري اآللوسي البغدادي
( هـ1342)

القاهرة- املطبعة السلفية  حتقيق
حمب الدين اخلطيب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية
ويليها مؤمتر النجف الذي انتهى خبضوع جمتهدي الشيعة إلمامة أيب بكر

مصر- دار االستقامة ( هـ1389)حمب الدين اخلطيب  عناية
حممد بن عوض املصري

الرايض- دار الفضيلة علي أمحد السالوسموسوعة شاملة - 2/1مع االثين عشرية يف األصول والفروع 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد هللا القفاري3/1عرض ونقد - أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية 

مركز البيان للبحوثانصر بن عبد هللا القفارياملذهب والواقع- الشيعة 
الرايض- والدراسات 

رسالة اىل ملك قربص– رسالة إىل الشيعة )وحتتوي على - قواعد األداين 
(رسالة للملك للحث على حرب التتار – 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

القاهرة- دار الرايض  عناية
إبراهيم بن حممد اجلمل

املؤلفطه بن حامد الدليميعقيدة دينية أم عقدة نفسية– التشيع 

مصر- مكتبة دار احلجاز حممد بن عواد العنزيخالصة الكالم يف حقيقة الرافضة اللئام

املؤلفحممد البنداريمظاهر الدس الرافضي يف العقيدة اإلسالمية والرتبية النبوية

مصر- مكتبة الرضوان عثمان بن حممد اخلميسماذا تعرف عن دين الشيعة ؟

94   من 29صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

ما بني وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل مقتل احلسني)حقبة من التاريخ 
(مكرر يف حبوث اترخيية )( هـ61سنة

الدمام- دار ابن اجلوزي عثمان بن حممد اخلميس

-مكتبة اإلمام البخاري عثمان بن حممد اخلميسمن القلب إىل الفلب
مصر

مصر- مكتبة الرضوان عثمان بن حممد اخلميسشبهات شيعية والرد عليها

-دار اآلل والصحب  عثمان بن حممد اخلميساألحاديث الواردة يف شأن السبطني، احلسن واحلسني
الرايض

-مكتبة اإلمام الذهيب عثمان بن حممد اخلميسدراسة حديثية نقدية- كتاب املراجعات لعبد احلسني شرف الدين املوسوي 
الكويت

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسحمبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة وخمالفيهم

الرايض- الرتاث الذهيب عثمان بن حممد اخلميسدراسة حديثية تطبيقية- حديث  عائشة رضي هللا عنها وقصد َفَدك 

الفروقات املفحمة: زواج املتعة عند الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية، ويليه
بني الزواج الصحيح واملتعة احملرمة

عثمان بن حممد اخلميس

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفدراسة منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية

94   من 30صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املدينة- دار اإلمام مسلم حممد بن حامد آل عجالنبراءة أئمة البيت من عقيدة االثين عشرية يف اإلمامة والصحابة

منهاج االعتدال: منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية، وهو
يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- مؤسسة قرطبة  حتقيق
حممد رشاد سامل. د

:وهو)املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال 
(منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

مصر- املكتبة السلفية  حتقيق
حمب الدين اخلطيب

ملخص منهاج السنة أليب العباس ابن تيمية، ويليه فتاوى للشيخ
عبدالرمحن بن حسن

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

صنعاء- دار الصديق عبد هللا بن حممد الغنيمانخمتصر منهاج السنة النبوية يف الرد على الشيعة والقدرية البن تيمية

آراء الفرق اإلسالمية يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ومنهجه يف عرضها
(اخلوارج والشيعة)

الرايض- مدار الوطن حممد بن انصر السحيباين

حممد يعقوب الفريوزأابدي الشافعيالرد على الرافضة، أو القطاب املشتهر على رقاب ابن املطهر
( هـ817)

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

تعليق/ختريج
عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاكتاب اإلمامة والرد على الرافضة
( هـ430)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
علي بن حممد الفقيهي. د

-دار أضواء السلف ( هـ888)أبو حامد، حممد املقدسي رسالة يف الرد على الرافضة
الرايض

حتقيق
سعد عبد الغفار علي
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املال علي القاري، علي بن سلطانشم العوارض يف ذم الروافض
( هـ1014)حممد 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ ختريج/تقدمي
مشهور حسن سلمان

نصري الدين حممد، الشهري خبواجهالسيوف املشرقة وخمتصر الصواقع احملرقة
نصر هللا اهلندي املكي

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق/اختصار
جمدي اخلليفة/حممود شكري األلوسي

حممد حياة بن إبراهيم السنديركضة يف ظهر الرافضة
( هـ1163)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وختريج
حسن بن داود بو قليل

تقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن)رسالة يف الرد على الرافضة 
(عبد الوهاب

-مركز البحث العلمي ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
جامعة أم القرى

حتقيق
انصر سعد الرشيد. د

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب رسالة يف الرد على الرافضة حتقيق
عبد الرزاق بن صاحل النهمي

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهابجواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية
( هـ1242)

-دار اآلفاق اجلديدة 
بريوت

أجوبة على اعرتاضات الزيدية: األجوبة السنية يف رد شبه الزيدية، ويليه
( هـ1083)حملمد بن بدر الدين ابن بلبان احلنبلي 

1071)عبد الباقي املواهيب احلنبلي 
(هـ

احملقق حتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته يف تقرير العقيدة، مع دراسة وإخراج
"احلجج الواضحة اإلسالمية يف رد شبهات الرافضة واإلمامية"كتابه 

الرايض- مكتبة الرشد حممد محود الفوزان

-مكتبة اإلمام البخاري ( هـ1365)ملوسى جار هللا  (الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة)هتذيب 
مصر

هتذيب وتعليق
انصر بن عبد هللا القفاري. د
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الرايض- دار املنتقى ( هـ1423)حممد مال هللا اخلالدي جمموع مؤلفات الشيخ حممد مال هللا يف الرد على الشيعة اإلمامية

اخلرب- دار ابن عفان عبد هللا بن عبد الرحيم البخاريجهود أيب الثـناء األلوسي يف الرد على الرافضة

جهود علماء أهل السنة يف العراق يف الرد على الرافضة خالل العهد
( هـ1344 - 901)العثماين 

الرايض- دار التوحيد أمساء بنت سامل أمحد بن عفيف

الرايض- دار الكيان عادل بن حممد البجريي الشميليجهود الشوكاين يف الرد على الرافضة

مركز البيان للبحوثخالد بن عبد احملسن التوجيريالربقعي وجهوده يف الرد على الرافضة
الرايض- والدراسات 

بطالن عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفرتايهتم على اإلسالم من
مراجعهم االساسية

مكة- املكتبة اإلمدادية حممد عبد الستار التونسي

مكرر يف كتب الرد) 2/1صعقة الزلزال لنسف أابطيل الرفض واالعتزال 
(على املعتزلة

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

آل ايسر للنشر والتوزيععزيزة بنت علي األشولالتناقضات العقدية يف مذهب الشيعة اإلثين عشرية
مصر- 

تقدمي
انصر بن عبد هللا القفاري. د

لبنان- دار البيارق آية هللا العظمى أبو الفضل الربقعي(نقض كتاب أصول الكايف)كسر الصنم  حتقيق
عمر أبو عمر
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الكايف- احلديث املفرتى على أهل النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
للكليين أمنوذجا

الرايض- دار الفضيلة خالد بن أمحد الزهراين

-دار اآلل والصحب  ( هـ1389)حممود املالح تشريح شرح هنج البالغة
الرايض

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

رسالة يف الرد على حممد حسني كاشف الغطاء على أهل)نقد عني امليزان 
(احلديث

-دار اآلل والصحب  ( هـ1396)حممد هبجة البيطار 
الرايض

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(489 - 450/27يقع يف جمموع الفتاوى )رأس احلسني 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

احلسني بن علي بن أيب طالب، وسيأيت ذكر)جني كربالء عليه السالم 
(الكتاب يف كتب سري األعالم

الكويت- دار ابن األثري عبد العزيز بن أمحد العمري

املؤلفأبو حممد احلسيينأوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من األصحاب

حممود شكري اآللوسي البغدادي(العقيدة يف الصحابة: مكرر يف)صب العذاب على من سب األصحاب 
( هـ1342)

-دار أضواء السلف 
الرايض

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد املرسلني للحسيين ومعها
إرشاد ذوي الفطن إلبعاد غالة الروافض من اليمن

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

موقف الشيعة اإلثين عشرية من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
3/1

-دار أضواء السلف عبد القادر بن حممد عطا صويف
الرايض
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مركز التأصيل للدراساتانصر بن عبد هللا القفاريموقف الشيعة املعاصرين من القرآن الكرمي
جدة- والبحوث 

قراءة يف أحاديث احلوض وداللتها على ردة)أتمالت يف أحاديث احلوض 
(الصحابة كما تقوله اإلمامية

املؤلفعبد هللا بن عبشان الغامدي تقدمي
صاحل بن عبد هللا الدرويش

الرايض- دار العقيدة هناء عصام حممد الربشالصحابة رضي هللا عنهم بني صحيح البخاري والكايف للكليين

مناظرة بني شيعي ادعى أفضلية علي على أيب بكر انتهت أبوبة)املناظرة 
(الشيعي

الرايض- مدار الوطن جعفر بن حممد الصادق حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

األردن- دار املعايل هشام الركايبجامع األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

الرايض- دار املسلم حممد انفعحبث متعلق ابلعالقة الودية بني اخللفاء الثالثة وعلي- رمحاء بينهم  تعريب
لقمان حكيم

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويشاإلمام جعفر الصادق

ملخص من منهاج)أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم ابخلالفة 
(العقيدة يف الصحابة: مكرر يف )(السنة النبوية

الرايض- دار القاسم  تلخيص وترتيب
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنإلقام احلجر ملن زكى ساب أيب بكر وعمر
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار اللواء  حتقيق
مرزوق علي إبراهيم
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املؤلفطه بن حامد الدليميإمامة الصديق رضي هللا عنه وأرضاه

سيأيت يف)أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه، مناقبه وأخالقه 
(كتب سري الصحابة

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضريي

منزلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه عند أهل السنة واجلماعة والرد
(مذكور يف كتب العقيدة) 2/1على شبهات الطاعنني فيه 

-دار منار التوحيد أمري بن أمحد قروي
املدينة

مذكور يف)سل السنان يف الذب عن معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه 
(كتب العقيدة

الرايض- دار العاصمة سعد بن ضيدان السبيعي تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

تـنزيه خال املؤمنني معاوية بن أيب سفيان من الظلم والفسق يف مطالبته بدم
عثمان

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن
( هـ458)احلسني احلنبلي 

عمان- دار النبالء 

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد2/1الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزاندقة 
( هـ974)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد الرمحن الرتكي وكامل اخلراط

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدالصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة
( هـ974)

أشرف على حتقيقه
مصطفى بن العدوي

خمتصر تطهري اجلنان واللسان عن اخلوض والتفوه بثلب معاوية بن سفيان
رضي هللا عنه البن حجر اهليـتمي

الرايض- دار علوم السنة سليمان بن صاحل اخلراشي

الرايض- دار العقيدة حممد بن متعب البشريدراسة عقدية- أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه بني أهل السنة والرافضة 
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الرايض- دار طيبة حممد بن كمال السيوطيدرء االنتقاص عن عمرو بن العاص

-مكتبة الغرابء األثرية عبد القادر عطا صويفدفع الكذب املبني املفرتى من الرافضة على أمهات املؤمنني
املدينة

املؤلفحممد نسيب الرفاعينوال املىن يف إثبات عصمة أمهات املؤمنني وازواج األنبياء من الزىن

تتضمن احلديث عن نشأة) (1)املقدمة - براءة آل البيت من رواايت 
(التشيع

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي2- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابخلالق عز وجل 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي3- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابلقرآن الكرمي 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي4- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي5- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابلصحابة وقبائل العرب 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي6- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة بعبادة هللا ومقدساته 
( هـ1434)

املؤلف
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أمحد بن سعد بن محدان الغامدي7- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابألمة اإلسالمية 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي8- براءة آل البيت من رواايت انتقاص األنبياء واملالئكة 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي9- براءة آل البيت من رواايت انتقاص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  
( هـ1434)

املؤلف

-دار اآلل والصحب  عبد األحد بن عبد القدوس النذيرصدق احملبة بني آل البيت والصحابة رضي هللا عنهم
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد ماجد بن عبد الرمحن الطويلالصحابة وآل البيت واإلمامة والوالية والرد على املخالفني يف ذلك تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازأعداء آل البيت تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

موقف أهل السنة والشيعة– آل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وأولياءه 
(ملخص من منهاج السنة النبوية)من عقائدهم وفضلهم وفقههم وفقهائهم 

حممد بن عبد الرمحن بن قاسم
( هـ1421)

الرايض– دار القبلتني 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش(حقوق الصحابة: مكرر يف)آل البيت عليهم السالم وحقوقهم الشرعية 

مكرر يف كتب)فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واجلماعة 
(العقيدة يف الصحابة

الرايض- دار ابن األثري عبد احملسن بن محد العباد البدر
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مصر- مكتبة الرضوان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الغيب إىل مذهب أهل البيت يف صحب النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

الرتاحم بني آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وبني بقية الصحابة
(العقيدة يف الصحابة: مذكور يف)رضي هللا عنهم أمجعني 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرأغلو يف القرابة وجفاء يف األنبياء والصحابة ؟

-مربة اآلل واألصحاب ( هـ445)إمساعيل بن علي السمان جزء منه- املوافقة بني أهل البيت والصحابة 
الكويت

حتقيق وتعليق
فريد بن فريد اخلاجة

املؤلفعلي بن حممد القضييبرحبت الصحابة ومل أخسر آل البيت

موقف الشيعة اإلثين عشرية من األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي
وأمحد بن حنبل رضي هللا عنهم

املؤلفخالد بن أمحد الزهراين

موقف األئمة األربعة وأعالم مذهبهم من الرافضة، وموقف الرافضة منهم
2/1

-دار أضواء السلف عبد الرزاق عبد اجمليد األرو
الرايض

مكرر)جذورها، واقعها، أثرها على األمة – العالقة بني الصوفية واإلمامية 
(يف كتب الرد على الصوفية

الرايض- جملة البيان زايد بن عبد هللا احلمام

مكرر يف كتب الرد على)موقف الشيعة اإلمامية االثين عشرية من الصوفية 
(الصوفية

-www.ddعبد هللا بن حممد
sunnah.net
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار العقيدة بدر بن انصر العوادالتحقيقات العقدية حول الشيعة والصوفية

1442)فالح بن إمساعيل مندكار رسالة دكتوراه- العالقة بني التشيع والتصوف 
(هـ

بريوت- دار األماجد  إشراف
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

البدعة املالية عند الشيعة اإلمامية احدى العوامل املهمة يف بقاء خالفهم
مع األمة

الدمام- دار ابن اجلوزي انصر بن عبد هللا القفاري

املؤلفطه بن حامد الدليميآية التطهري وعالقتها بعصمة األئمة

املؤلفعبد اهلادي احلسيينآية التطهري وعالقتها بعصمة األئمة

بريوت- عامل الكتب حممد أمحد اخلطيبعقيدة العصمة بني اإلمام والفقيه

دار احملدثني للتحقيقاتهجاد بن مساعد التيمياأللوهية والعبودية يف معتقد الرافضة
القاهرة- العلمية 

-مكتبة اإلمام البخاري حسن عوض أمحد حسنعرض ونقد- املرأة عند الشيعة اإلمامية 
مصر

دار الرضا للنشر والتوزيععبد الرمحن بن عبد هللا آل عليالدعوى واحلقيقة- الرباءة من املشركني عند الشيعة اإلمامية يف احلج 
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الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-مكتبة جزيرة الورد طه بن حامد الدليميهذه اخلرافة- املهدي املنتظر 
القاهرة

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا القفارياخلمس عند الشيعة اإلمامية وجذوره العقدية

املؤلف( هـ1395)موسى املوسوي الشيعة والتصحيح

حممود شكري اآللوسي البغداديغرائب فقهية عند الشيعة اإلمامية
( هـ1342)

مصر- مكتبة الرضوان  حتقيق
جميد اخلليفة. د

دراسة حتليلية نقدية- اخلميين وآراؤه االعتقادية وآاثره يف الفكر اإلسالمي 
3/1

مركز العصر للدراساتعبد هللا بن ضيف هللا آل دوفان
االسرتاتيجية واملستقبلية

1416)زيد بن عبد العزيز فياض اخلميين، ضالالته واحنرافاته
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

اليمن- دار احلديث حممد بن عبد هللا اإلمامرافضة اليمن على مر الزمن

-مكتبة دار املنهاج بدر بن انصر العواددراسة اترخيية عقدية– النصب والنواصب 
الرايض

الرايض- دار املنتقى سليمان بن صاحل اخلراشي(كتب موسعة يف الفرق الضالة: مكرر يف)الشعوبية عند الشيعة الفرس 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املؤلفعادل علي عبد هللاحمركات السياسة الفارسية يف منطقة اخلليج العريب

اإلسكندرية- دار اإلميان حممود حممد عبد الرمحنخياانت الشيعة وأثرها يف هزائم األمة اإلسالمية

توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد هللا بن سبأ بني أقالم أهل السنة
والشيعة وغريهم

القاهرة- دار اآلاثر علي بن أمحد الرازحي تقدمي
الشيخ أمحد بن حيىي النجمي

ابن ابراهيم، ابن ابز، عفيفي، ابن)فتاوى العلماء يف الشيعة الروافض 
(قعود، ابن عثيمني، ابن غداين، الفوزان

-دار الكتاب والسنة 
مصر

إعداد
القسم العلمي ابلدار

الرايض- دار طيبة انصر بن عبد هللا القفاريرسالة ماجستري- مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة 

القاهرة– دار الشقيقة إبراهيم بن سليمان اجلبهانتبديد الظالم وتنبيه النيام إىل خطر التشيع على املسلمني واإلسالم

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ1412)أبو الفضل الربقعي (مذكرات حياة عامل دين مصلح يف إيران)أايم من حيايت - سوانح األايم 

مكتبة التوعية اإلسالمية( هـ1395)موسى املوسوي اي شيعة العامل استيقظوا
مصر- 

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري هذه نصيحيت إىل كل شيعي
(هـ

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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14:الفئة  أداين وفرق

أمحد بن سعد بن محدان الغامديحوار هادىء مع الدكتور القزويين الشيعي اإلثين عشري
( هـ1434)

املؤلف

مركز جسور لألحباثخالد بن حممد بديويأعالم التصحيح واالعتدال يف صفوف الشيعة اإلمامية يف القرن األخري
والدراسات

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ1363)شريعت سنكلجي (2)سلسلة عرفت احلقيقة – توحيد العبادة  عناية وحتقيق
خالد بن حممد البديوي

-دار سبيل املؤمنني ربيع بن هادي املدخلينصيحة وحتذير ألهل مصر حكومة وشعبا من الرافضة
القاهرة

إعداد
أبو عبد األعلى، خالد بن حممد

مصر- دار الرمحة سليمان بن صاحل اخلراشيأسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق

الطائف- دار الطرفني حممد حممود عجاجتساؤالت مرشدة لعقالء الشيعة

آل ايسر للنشر والتوزيعحامد اإلدريسي((إين لكم انصح أمني))الناصح األمني لشيعة علي أمري املؤمنني 
مصر- 

تقدمي
صاحل بن عبد هللا الدرويش

مصر- دار املنار ( هـ1345)حممد رشيد رضا السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة

بني)الرد الكايف على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وايف يف كتابه 
(الشيعة وأهل السنة

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري 
ابكستان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

–دار األوراق الثقافية خالد بن فواز احلارثيعرض ونقد- فرقة الشيخية 
جدة

الرايض- دار العقيدة ماجد بن علي احلكميحقيقة احلركة احلوثية وعالقتها ابإلثين عشرية املعاصرة

املؤلفعبد هللا بن سليمان الشايعدراسة نقدية- التفريق بني التشيع العريب والفارسي 
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الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ403)الباقالين، حممد بن الطيب كشف األسرار وهتك األستار دراسة وحتقيق
إبراهيم البيحي وأمحد الدميجي

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن أمحد اجلويراألصول، املعتقدات، املظاهر الدينية واالجتماعية– اإلمساعيلية املعاصرة 

الرايض- دار الفضيلة سليمان بن عبد هللا السلومينقد- حتليل - دراسة - أصول اإلمساعيلية 

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري اإلمساعيلية
ابكستان

األردن- دار عمار رمحة هللا قمر اهلدى األثريالبوهرة، اترخيها وعقائدها

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(أسئلة عن معتقد اإلمساعيلية)األجوبة املفيدة عن بعض مسائل العقيدة  
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدروز والنصريية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

بريوت- عامل الكتب حممد أمحد اخلطيب(عرض ونقد)عقيدة الدروز 

حل الرموز يف عقائد الدروز ، ويليه فتاوى العلماء يف الدروز وأضراهبم
( هـ1334)للشيخ حممد رضا الزعيم 

املدينة- دار النصيحة ( هـ1347)حممد سليم اآلمدي  دراسة/حتقيق
محد بن صاحل احلميده

1416)زيد بن عبد العزيز فياض حقيقة الدروز
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(160 - 145/35يقع يف جمموع الفتاوى )فتوى يف النصريية 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مركز الدراساتماذا تعرف عن الطائفة النصريية العلوية
مصر- والبحوث العلمية 

إعداد
جمموعة من الباحثني

القاهرة- املطبعة السلفية سليمان احلليباترخيها وعقائدها- طائفة النصريية 

املؤلفمشاعل بنت سلطان اجلريدالنصريية املسماة ابلعلوية، من طائفة منبوذة إىل أقلية حاكمة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األحباش :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

موسوعة أهل السنة يف نقد أصول فرقة األحباش ومن وافقهم على أصوهلم
2/1

الذهبية لإلنتاج اإلعالميعبد الرمحن بن حممد دمشقية
مصر- والتوزيع 

مكة- دار عامل الفوائد سعد بن علي الشهراين2/1آاثرها - عقائدها - فرقة األحباش، نشأهتا 

تركيا- مكتبة الغرابء عبد الرمحن بن حممد دمشقيةاحلبشي شذوذه وأخطاؤه

رسالة صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث- ضالل مجاعة األحباش 
العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقالنيون :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

دراسة يف البنية والداللة)ألفاظه ومزاايه وعيوبه - العقل يف القرآن الكرمي 
(والسياق

األردن- دار النفائس حقي إمساعيل حممود السامرائي

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن موسى آل نصرالعقل ومنزلته يف اإلسالم َعــ

املدينة- الناشر املتميز حممد بن سفر النفيعيإعمال العقل بني الغلو واإلمهال

-دار أضواء السلف جابر بن إدريس بن علي أمري3/1منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل 
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمدرء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول
( هـ728)

جامعة اإلمام حممد بن
الرايض- سعود 

حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم6/1درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول 
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

الرايض- دار طيبة اندر بن عمر بلطه جيالبن تيمية (درء تعارض العقل والنقل)هتذيب كتاب 

الرايض- دار الفضيلة انصر بن عبد الكرمي العقلاالجتاهات العقالنية احلديثة

سلسلة مركز)أصول الفكر العصراين املعاصر - التطرف املسكوت عنه 
(3الفكر املعاصر رقم 

-دار التوحيد للنشر انصر بن حيىي احلنيين
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقالنيون :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-مركز الفكر املعاصر سعد بن جباد العتييبموقف االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر من النص الشرعي
الرايض

مركز إحسان لدراساتمكانته ومعامله- تعظيم النص الشرعي 
جدة- السنة النبوية 

دفع دعوى املعارض العقلي عن األحاديث املتعلقة مبسائل االعتقاد
مكرر يف كتب العقيدة - ((دراسة ملا يف الصحيحني))

-مكتبة دار املنهاج عيسى بن حمسن النعيمي
الرايض

دراسة- موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضااي الوالء والرباء 
عقدية

الرايض- دار الفضيلة مضاوي بنت سليمان البسام تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

بريوت- مؤسسة الرسالة فهد بن عبد الرمحن الرومي(مكرر يف مناهج مفسرين) 2/1منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري 

الرايض- مكتبة الرشد األمني الصادق األمنيرسالة ماجستري- موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية 

دراسة- موقف املدرسة العقلية احلديثة من احلديث النبوي الشريف 
تطبيقية على تفسري املنار

-املكتب اإلسالمي شفيق بن عبد بن عبد هللا شقري
بريوت

القاهرة- دار العفاين سيد بن حسني العفاينرايض اجلنة يف الرد على املدرسة العقلية ومنكري السنة

الرايض- مكتبة الكوثر حممد حامد النصرالعصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقالنيون :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب العقالنيون أفراخ املعتزلة العصريون
املدينة

السعودية- دار الوحيني سليمان بن صاحل اخلراشيشبهات عصرانية مع أجوبتها

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيعرض ونقد- العصرانيون ومفهوم جتديد الدين 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أهل املنطق والكالم :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

مصر- دار املنهاج ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد الغنية عن الكالم وأهله

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن5/1ذم الكالم وأهله 
( هـ481)حممد األنصاري 

-دار أجيال التوحيد 
جدة

دراسة/حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

انتخاب اإلمام أيب الفضل املقرىء من رد أيب)أحاديث يف ذم الكالم وأهله 
(عبد الرمحن السلمي

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر اجلديع. د

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدحترمي النظر إىل كتب الكالم
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
عبد الرمحن بن حممد دمشقية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(81-9/5يقع ضمن جمموع الفتاوى )كتاب املنطق 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

نصيحة أهل اإلميان يف الرد على: واملسمى أيضا)الرد على املنطـقـيـيـن 
(منطق اليوانن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عبد الصمد شرف الدين

ويقع األصل يف جمموع الفتاوى)خمتصر الرد على املنـطـقـيـني البن تيمية 
82/9 - 254)

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ملخص نصيحة أهل اإلميان يف الرد على)جهد القرحية يف جتريد النصيحة 
(منطق اليوانن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي العمران وحممد مشس
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(نقض املنطق: املطبوع ابسم)االنتصار ألهل األثر 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

مركز البيان للبحوثلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (نقض املنطق)التعليق على كتاب 
الرايض- والدراسات 

مجع
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

نقده ملسالك املتكلمني– ابعث النهضة اإلسالمية ابن تيمية السلفي 
والفالسفة يف اإلهليات

-دار الكتب العلمية ( هـ1395)حممد بن خليل هراس 
بريوت

تكوين للدراساتسعود بن عبد العزيز العريفيدراسة وتقريب- النقد التيمي للمنطق 
جدة- واألحباث 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنصون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم
( هـ911)ابن الكمال 

جممع البحوث اإلسالمية
القاهرة- 

حتقيق
علي سامي النجار

-دار التوحيد للنشر (مكرر يف قسم األشاعرة والفالسفة)ذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة 
الرايض

مجع
صادق بن سليم بن صادق. د

مصر- مكتبة دار احلجاز عمار خنفرهتافت املتكلمني

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيإحتاف احملقق مبواقف اإلسالميني من علم املنطق َعــ تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار امليمان ايسر بن عبد الرمحن اليحىيدعاوى اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول الدين
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الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلميحقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني
جدة- والبحوث 

عرض ونقد يف ضوء منهج– موقف املستشرقني من علم الكالم واألشاعرة 
أهل السنة واجلماعة

الرايض- مكتبة الرشد هدى بنت انصر الشاليل

دراسة - (شرح العقائد النسفية)مواقف التفتازاين االعتقادية يف كتابه 
5/1وتعليقا على ضوء عقيدة السلف الصاحل 

حممد حممدي بن حممد مجيل
النورستاين

-دار إيالف الدولية 
الكويت
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الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن دجني السهلياترخيه العقدي وتعريفه ومنهجه العلمي- املنطق اليوانين 

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن دجني السهليالبدائل اإلسالمية للحدود املنطقية

-دار الدراسات العلمية أمحد السيد علي رمضانعرض ونقد- الفلسفة اليواننية 
مكة

-دار الدراسات العلمية أمحد السيد علي رمضاندراسة حتليلية يف ضوء اإلسالم- املسائل العقدية عند الفالسفة 
مكة

بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من
(مكرر يف كتب إثبات العلو)القائلني ابحللول واالحتاد 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
موسى بن سليمان الدويش. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليممسألة يف توحيد الفالسفة
( هـ728)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
مبارك بن راشد اخلثالن

رد على الفالسفة الذين يقولون أن معجزات األنبياء قوى)كتاب الصفدية 
(نفسية ويقولون بقدم العامل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ِقَدم العامل وتسلسل احلوادث بني شيخ اإلسالم ابن تيمية والفالسفة، مع
بيان من أخطأ يف املسألة من السابقني واملعاصرين

-دار أجيال التوحيد كاملة الكواري
جدة

تقدمي
سفر بن عبد الرمحن احلوايل. د

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها
(رسالة دكتوراه)

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن غرم هللا الغامدي
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-دار التوحيد للنشر (مكرر يف قسم األشاعرة واملتكلمني)ذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة 
الرايض

مجع
صادق بن سليم بن صادق. د

مذكور يف)نقض قول من تبع الفالسفة أن هللا ال داخل العامل وال خارجه 
(كتب تقرير العلو

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس

و (درء التعارض)أهم مصطلحات الفالسفة املذكورة يف )املعجم الوجيز 
(وغريها (منهاج السنة)

مصر- دار منابر الفكر سفر بن عبد الرمحن احلوايل
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الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلنشأهتا وأصوهلا وموقف السلف منها- القدرية واملرجئة 

94   من 56صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الصوفية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

ذم ما عليه مدعو التصوف من الرقص والغناء والتواجد وضرب الدف
ومساع املزامري ورفع األصوات املنكرة مبا يسمونه ذكرا وهتليال

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري املنشأ واملصدر- التصوف 
ابكستان

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري دراسات يف التصوف
ابكستان

مكة- دار سلف لطف هللا بن عبد العظيم خوجهدراسة وصفية- تعريف التصوف 

الرايض- دار عامل الكتب صابر عبد الرمحن طعيمةالصوفية معتقدا ومسلكا

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانحقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول الدين والعبادة

-دار أضواء السلف حممد بن ربيع بن هاديحقيقة الصوفية يف ضوء الكتاب والسنة
الرايض

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن دجني السهلي(نشأهتا وعقائدها وآاثرها)الطرق الصوفية 

الكويت- دار غراس فهد بن سليمان الفهيدنشأة البدع الصوفية
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الرايض- دار الراية هارون بن بشري صديقيمصادر التلقي عند الصوفية تقدمي
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

-دار التوحيد للنشر صادق بن سليم صادقعرضا ونقدا- املصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
الرايض

الثقبة- دار اهلجرة حممد أمحد لوح2/1تقديس األشخاص يف الفكر الصويف 

مظاهر االحنرافات العقائدية عند الصوفية وأثرها السيئ  على األمة
3/1اإلسالمية 

الرايض- مكتبة الرشد إدريس حممود إدريس

مصر- دار االستقامة ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل رحليت من الظلمات إىل النور مجعها ورتبها
حممد بن عوض املصري

مصر- دار االستقامة ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل خطاب مفتوح إىل شيخ مشايخ الطرق الصوفية- صوفيات  عناية وتعليق
حممد بن عوض املصري

-دار سبيل املؤمنني ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل مفرتايت وأساطري: ويليها- مفرتايت وضالالت بصورة عبادات 
القاهرة

عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

مصر- دار املستقبل ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل أساطري صوفية مجع وترتيب وتعليق
حممد بن عوض املصري

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل هذه هي الصوفية عناية وتعليق
حممد بن عوض املصري
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حتذير: تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب، ويليه كتاب: مصرع التصوف أو
العباد من أهل العناد ببدعة االحتاد

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي  عناية/حتقيق وتعليق الشيخ
حممد عوض/عبد الرمحن الوكيل

-مكتبة ابن تيمية ( هـ1442)عبد الرمحن عبد اخلالق فضائح الفكر الصويف
الكويت

حوار مع الدكتور القاري)كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال محلته 
(وأنصاره

-مكتبة اإلمام مسلم ربيع بن هادي املدخلي
الكويت

-مكتبة اإلمام البخاري السيد بن عبد املقصود عبد الرحيم3/1 رسالة 14حتتوي على  - (من بدع الصوفية)موسوعة 
مصر

حسن عبد الرمحن السين البحريياحلماسة السنية يف الرد على بعض الصوفية
احلنفي

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

إعصار التوحيد حيطم وثن الصوفية، ويليها فتاوى للشيخ ابن ابز واللجنة
الدائمة يف الرد على الصوفية

الرايض- دار القاسم 

إبراهيم بن)ست منظومات يف الرد على الصويف يوسف النبهاين، للعلماء 
(عيسى، بن سحمان، حممد هبجت البيطار، وغريهم

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ مجع
سليمان بن صاحل اخلراشي

الرايض- دار طويق حممد بن أمحد اجلويرالتوثيق والتحصيل لردود ابن عقيل على الصوفية

الرايض- دار الصميعي (أي أيب الوفاء بن عقيل)موقف ابن عقيل من الصوفية  مجع
حممد بن أمحد اجلوير. د
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الرايض- مكتبة الرشد حممد بن أمحد اجلويرجهود علماء السلف يف القرن السادس اهلجري يف الرد على الصوفية

عبد العزيز حممد القريواين املالكيالفتوى املالكية يف أفعال الصوفية
( هـ750)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  مجع وحتقيق
علي الكندري املرر

 قوال ألربعة وثالثني إماما150أكثر من - أقوال أئمة املالكية يف الصوفية 
مالكيا

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عثمان بن يوسف

-مكتبة اإلمام الوادعي عبد اخلالق بن حممد الوصايبخمالفة الصوفية لإلمام الشافعي
صنعاء

الدمام- دار ابن اجلوزي طارق السيد مصطفى البكريابن تيمية وموقفه من الرتاث الصويف

الرايض- دار املنهاج حممد بن عبد الرمحن العريفي2/1موقف ابن تيمية من الصوفية 

املؤلفحممد بن عبد هللا القونوياترخيها وفتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية فيها- الصوفية القلندرية 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية تعليق/تقدمي
عبد الرمحن دمشقية

يقع)احلجج العقلية والنقلية فيما ينايف االسالم من بدع اجلهمية والصوفية 
(361 - 286/2يف  جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(24 - 5/11تقع يف جمموع الفتاوى )الصوفية والفقراء 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(269 - 230/13يقع يف جمموع الفتاوى )رسالة يف علم الظاهر والباطن 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالرد على الشاذيل يف حزبيه، وما صنفه يف آداب الطريق
( هـ728)

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

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن انصر العتييب(رسالة دكتوراه) 4/1عرض ونقد - الطريقة الشاذلية  إشراف الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالرسالة السنية إىل الطائفة العدوية املشهورة ابلوصية الكربى
( هـ728)

الكويت- ركائز للنشر  إعداد وحتقيق
نصف بن عيسى العصفور. د

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن محد الزبيديآراء العدوية واملرازقة وموقف ابن تيمية منها تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري عقائد واتريخ– الربيلوية 
ابكستان

بريوت- عامل الكتب عبد الرمحن بن حممد دمشقيةالصاعقة احملرقة على املتصوفة الرافعية املتزندقة

مصر- مكتبة الرضوان عبد الرمحن بن حممد دمشقيةالطريقة الرفاعية
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حبث وايف يف رد عدوان الصوفية ومدعي - (أصول بال أصول)سلسلة 
املهدية على مصادر التلقي واملرجعية الشرعية

-دار التوحيد للرتاث حممد بن إمساعيل املقدم
مصر

دراسة وافية لتارخيها)املهدية يف اإلسالم منذ أقدم العصور حىت اليوم 
(العقدي والسياسي واألديب

-دار الكتاب العريب سعد حممد حسني
لبنان

-مكتبة دار املنهاج ( هـ1421)حممد املنتصر الريسوين واهنارت الطرقية
الرايض

حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن بن حممد دمشقيةأبو حامد الغزايل والتصوف ودراسة كتب الغزايل

اهلندوسية والبوذية واجلينية والسيخية وعالقة- فصول يف أداين اهلند 
التصوف هبا

مصر- دار البخاري حممد ضياء الرمحن األعظمي

-دار أضواء السلف عبد هللا مصطفى نومسوكاترخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا- البوذية 
الرايض

مكرر)جذورها، واقعها، أثرها على األمة – العالقة بني الصوفية واإلمامية 
(يف كتب الرد على الشيعة

الرايض- جملة البيان زايد بن عبد هللا احلمام

مكرر يف كتب الرد على)موقف الشيعة اإلمامية االثين عشرية من الصوفية 
(الشيعة

-www.ddعبد هللا بن حممد
sunnah.net

الرايض- دار العقيدة بدر بن انصر العوادالتحقيقات العقدية حول الشيعة والصوفية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الصوفية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

1442)فالح بن إمساعيل مندكار رسالة دكتوراه- العالقة بني التشيع والتصوف 
(هـ

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

إشراف
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

مع مقدمة عن الدعوة إىل وحدة- وحدة األداين يف عقائد الصوفية 
األداين يف الدايانت الوضعية والكتابية والفرق الباطنية

الرايض- مكتبة الرشد سعيد حممد حسني معلوي

الرايض- دار الصميعي حممد بن أمحد اجلويرالرد املنيف على رفع دعوى التكاليف

الرايض- دار الصميعي حيىي بن إبراهيم خليلالصوفية املعاصرة والسنة الرتكية

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري(مكرر يف أركان اإلميان)آراء الصوفية يف أركان اإلميان 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1421)حممد املنتصر الريسوين ال ِحلق للذكر البدعي يف اإلسالم حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

الرايض- دار التوحيد أمني بن أمحد السعديحملات عن التصوف يف حضرموت

-دار التوحيد للنشر أمني بن أمحد السعديالصوفية يف حضرموت، نشأهتا، أصوهلا، آاثرها
الرايض

موقع الصوفيةالسيد حسن احلسيينمناقشة لفكر احلبيب اجلفري- النصيحة 
www.alsoufia.c
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الصوفية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداح(رسالة دكتوراه)دراسة حتليلة نقدية - حركة التصوف يف اخلليج العريب 

دراسة يف وجود- التصوف والطرق الصوفية يف العصر العثماين املتأخر 
الطرق وانتشارها ونفوذها الديين واالجتماعي والسياسي

بريوت- مكتبة بيسان علي علي أبو شامي

املركز العريب للدراساتمسراء بنت أمني عبد هللا قرطاشمجاعة النورسية يف تركيا وأثرها العقدي والفكري
القاهرة- اإلنسانية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
النقشبندية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار املسلم عبد الرمحن بن حممد دمشقيةحقائق خطرية عن الطريقة النقشبندية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الديوبندية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار الكتاب والسنة سيد طالب الرمحن الشاهعقائد علماء الديوبندية
ابكستان

الرايض- دار الصميعي سيد طالب الرمحن الشاهتعريفها وعقائدها- الديوبندية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
البهائية والبابية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري عرض ونقد– البابية 
ابكستان

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري نقد وحتليل– البهائية 
ابكستان

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن صاحل احلمويالبهائية

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدالبهائية

املؤلفدخيل هللا بن حممود األزوريالبهائية وموقف اإلسالم منها

أمحد بن حجر آل بو طاميالبابية والبهائية وأهدافهما يف دعوى النبوة والرد عليهما
( هـ1423)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

-دار الكتب العلمية حممد حسن حممد حسن إمساعيل(اترخيا وعقيدة)البابية والبهائية 
بريوت

القاهرة- دار البصائر مصطفى عمرانهتافت البابية والبهائية يف ضوء العقل والنقل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
التيجانية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار طيبة علي حممد الدخيل هللاالتيجانية

الرايض- دار العاصمة علي حممد الدخيل هللاخمتصر التيجانية

األردن- مكتبة األقصى ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل اهلدية اهلادية إىل الطريقة التيجانية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلرجاء :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل(تقدم يف القدرية)نشأهتا وأصوهلا وموقف السلف منها - القدرية واملرجئة 

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثرييبراءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد القريندراسة حتليلة نقدية- أصول املخالفني ألهل السنة يف اإلميان 

املؤلفعصام بن عبد هللا السناينأقوال ذوي العرفان يف أن أعمال اجلوارح داخلة يف مسمى اإلميان مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريحقيقة اإلميان وبدع اإلرجاء يف القدمي واحلديث

مبحث يف بيان- حتفة احملب أبن جنس األعمال من لوازم إميان القلب 
منزلة العمل الظاهر من اإلميان

-دار التوحيد للنشر مجال بن إبراهيم أبو سريع
الرايض

الرايض- مدار الوطن صاحل بن حممد السويحالفروق بني عقيدة السلف وعقيدة املرجئة يف اإلميان تقدمي املشائخ
صاحل الفوزان وحممد بن حسن آل الشيخ

الرايض- دار الكيان علي بن عبد العزيز املوسىإحتاف النبالء برد شبهات من وقع يف اإلرجاء تقدمي
الرايض- الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

.يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات د)ذم اإلرجاء والتحذير من املرجئة 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلرجاء :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن حممد السندعرض ونقد– آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الرايض

مكة- دار عامل الفوائد حممد بن سامل الدوسريرفع الالئمة عن فتوى اللجنة الدائمة تقدمي املشايخ
الفوزان والراجحي وسعد بن محيد

عدة فتاوى صادرة من- التحذير من اإلرجاء وبعض الكتب الداعية إليه 
جلنة اإلفتاء ابلسعودية

مكة- دار عامل الفوائد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(األمحدية)القاداينية  :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري دراسات وحتليل– القاداينية 
ابكستان

عبد- حممد الفقي - حممد اخلضر القاداينية
حممد هراس- الرمحن الوكيل 

مصر- دار االستقامة  عناية
حممد بن عوض املصري

أمحد بن حجر آل بو طاميالقاداينية ودعايتها الضالة والرد عليها
( هـ1423)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

بريوت- مؤسسة الرسالة مصباح الدين زاهديالقاداينية وخطرها على اإلسالم

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدالقاداينية

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن صاحل احلمويالقاداينية

/املودودي / حممد اخلضر حسني دحض مفرتايت القاداينية يف ضوء الكتاب والسنة
الندوي

الرايض– دار القبلتني  مجع
سعد املرهفي. د

مكة- املكتبة اإلمدادية ( هـ1425)منظور أمحد شنيويت األصول الذهبية يف الرد على القاداينية تقدمي
الشيخ حممد بن عبد هللا السبيل

أمحد بن سعد بن محدان الغامديعقيدة ختم النبوة ابلنبوة احملمدية
( هـ1434)

الرايض- دار طيبة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(األمحدية)القاداينية  :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار العقيدة مشعل بن سليمان البجيدي(عرضا ودراسة)يف البالد العربية  (القاداينية)اجلماعة األمحدية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الرد على الطاعنني يف السنة النبوية من القرآنيني وحنوهم :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املدينة- دار امليمنة عبد هللا بن عبد العزيز الفاحلمسالك منهجية للذب عن السنة النبوية

الرايض- دار العاصمة ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر السنة ختريج/حتقيق
عبد هللا بن حممد البصريي. د

الكويت- دار غراس ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر السنة حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

1420)حممد انصر الدين األلباين منـزلة السنة يف اإلسالم وبيان أنه ال يستغىن عنها ابلقرآن
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب العمل بسنة الرسول وكفر من أنكرها
( هـ1420)

الدمام- دار الذخائر 

-وقف السالم اخلريي صاحل بن فوزان الفوزانمكانة السنة يف اإلسالم
الرايض

الرايض- دار الداعي حممد لقمان السلفيمكانة السنة يف التشريع اإلسالمي ودحض مزاعم املنكرين وامللحدين

مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي وأثرها على األحكام، والرد العلمي على
منكري السنة النبوية الشريفة

-دار البشائر اإلسالمية سها سليم مكداش
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الرد على الطاعنني يف السنة النبوية من القرآنيني وحنوهم :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

-اجلامعة اإلسالمية عمر بن مصلح احلسيينمكانة السنة النبوية
املدينة

-دار املعراج الدولية صاحل بن سليمان البقعاويالتالزم بني الكتاب والسنة من خالل الكتب الستة
الرايض

تكوين للدراساتأمحد بن يوسف السيدتثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين
جدة- واألحباث 

بريوت- عامل الكتب صالح الدين مقبول أمحدزوابع يف وجه السنة قدميا وحديثا

الرد على: دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، ويليه
من ينكر حجية السنة

عبد الغين/ حممد أبو شهبة 
عبداخلالق

بريوت- دار اجليل 

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

مصر- دار اليقني عماد السيد الشربـيـنـي2/1مناقشتها والرد عليها - السنة النبوية يف كتاابت أعداء االسالم 

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 2/1الرد القومي على اجملرم األثيم 
(هـ

-مكتبة دار العليان 
بريدة

الرايض- دار الراية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد براءة أهل السنة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الرد على الطاعنني يف السنة النبوية من القرآنيني وحنوهم :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الطائف- مكتبة الصديق خادم حسني إهليالقرآنيون وشبهاهتم حول السنة

بريوت- دار املقتبس رفعت فوزي عبد املطلبشبهات حول السنة املشرفة

من الزلل والتضليل« أضواء على السنة»األنوار الكاشفة ملا يف كتاب 
رد على أيب رية املصري يف مسائل شىت– واجملازفة 

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
( هـ1386)

بريوت- عامل الكتب 

1392)حممد بن عبد الرزاق محزة ظلمات أيب رية أمام أضواء السنة احملمدية
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد عوض وحممد خوجة

نقد مفصل ومؤصل- الكاشف عن أساليب الطعن يف صحيح البخاري 
لشبهات منكري السنة

-مكتبة مؤسسة املختار أسامة بن مصطفى الرتيكي
القاهرة

تكوين للدراساتحممد بن فريد زريوحاملعارضات الفكرية املعاصرة ألحاديث الصحيحني
جدة- واألحباث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الزاندقة-  :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار التوحيد سعد بن فالح العريفي2/1الزاندقة، عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة املسلمني منهم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
النفاق :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد صفة النفاق وذم املنافقني حتقيق
عبد الرقيب اإليب

صفة النفاق ونعت املنافقني من السنن املأثورة عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنصفات املنافقني
( هـ751)أيوب 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشري عيون

-دار ومكتبة احلامد حممد بن موسى آل نصراملنافقون يف الكتاب والسنة
عمان

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن عبد هللا احلميدياملنافقون يف القرآن الكرمي
الرايض

الرايض- دار التدمرية حممد بن سريع السريعالنفاق واملنافقون يف ضوء سورة التوبة

الدمام- دار ابن اجلوزي عابد بن حممد السفياينموقف املنافقني من احملكمات وكيفية التعامل معهم يف العهد النبوي

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

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن محد الداوود
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اليهودية والنصرانية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

املؤلفعبد الوهاب بن صاحل الشايعمدخل لنشأهتا ومراحل تطورها عرب التاريخ- اتريخ النصرانية 

وزارة الشؤون اإلسالميةخمتصر إظهار احلق
السعودية- 

حتقيق واختصار
حممد ملكاوي. د

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد هللا السحيماألصل والواقع- النصرانية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن غالب العواجيدراسة عقدية اترخيية- النصرانية 

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو2/1دراسة ونقدا - مصادر النصرانية 
الرايض

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار السالم ساجد مريدراسة وحتليل - (النصرانية)املسيحية 

-دار أضواء السلف سعود بن عبد العزيز اخللفاليهودية والنصرانية- دراسات يف األداين 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد حممد ضياء الرمحن األعظميدراسات يف اليهودية والنصرانية وأداين اهلند، والبشارات يف كتب اهلندوس

املؤلفشاكر توفيق العاروريدعوة نيب هللا عيسى عليه السالم إىل التوحيد وفق التوراة واإلجنيل
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الرباهني اإلجنيلية على أن عيسى عليه السالم داخل يف العبودية وال حظ له
يف األلوهية

مصر- دار املداد ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل  تعليق الشيخ
ربيع بن هادي املدخلي. د

 دليال على وجود النيب99 )البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب 
(املبشر به يف التوراة واإلجنيل 

بريوت- دار ابن حزم صالح الراشد

تكوين للدراساتسامي عامريالبشارة بنيب اإلسالم يف كتب اليهود والنصارى
جدة- واألحباث 

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن عبد هللا الغنامعليهما الصالة والسالم- حممد بشارة عيسى 

املؤلفصابر عبد الرمحن طعيمة(أتمالت يف كتب األانجيل)قراءة يف الكتاب املقدس 

-دار أضواء السلف مصباح أبو بكر واقيزبدة القول الصحيح يف أخبار سيدان املسيح عليه السالم
الرايض

إشكاليات- استعادة النص األصلي لإلجنيل يف ضوء قواعد النقد األدىن 
التاريخ واملنهج

-مركز الفكر الغريب سامي عماري
الرايض

اجلمعية السعودية لعلومبسمة أمحد جستنيه(أسبابه ونتائجه)حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ 
املدينة- العقيدة 

اجلويين، عبد امللك بن عبد هللاشفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل
( هـ478)

روااي للدراسات والبحوث
قطر- 

حتقيق
أمحد بن حممد آل اثين
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اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين
اإلسالم وإثبات نبوة نبينا حممد عليه الصالة والسالم

-دار الرتاث العريب ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد 
القاهرة

حتقيق وتعليق
أمحد حجازي. د

اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين
اإلسالم وإثبات نبوة نبينا حممد عليه الصالة والسالم

تونس- دار املالكية ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد  تقدمي/حتقيق
مسري قدوري. د

688)أبو البقاء صاحل بن احلسني رسالة علمية - 2/1ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل 
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممود عبد الرمحن. د

سليمان بن عبد القوي الطويف2/1االنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية 
( هـ716)احلنبلي 

الرايض- مكتبة العبيكان  دراسة/حتقيق
سامل بن حممد القرين. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم3/1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
عبد الكرمي العسكر- علي حسن 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم5/1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 
( هـ728)

مركز التأصيل للدراسات
جدة- والبحوث 

حتقيق
جلنة من احملققني

-مكتبة النهج الواضح ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب يطبع ألول مرة- خمتصر اجلواب الصحيح لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
الكويت

حتقيق
مشاري بن محود احلرفة

لشيخ اإلسالم ابن تيمية (اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)جتريد 
جتريد مما ليس له عالقة مبوضوع النصارى- رمحه هللا 

أمحد بن عبد هللا العماري الزهراين
( هـ1440)

مكة- دار طيبة اخلضراء 

وتقع) (خطاب من ابن تيمية اىل سراجوس ملك قربص)الرسالة القربصية 
(630 - 601/28يف جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  عناية/تعليق
عالء الدين دمج
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-آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى 
16)

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عثمان بن مجعة ضمريية

الدمام- دار ابن القيم حممود النجرييجهود اإلمام ابن القيم يف نقد اليهودية والنصرانية

وهي مشتملة على الدعاوى اليت يدعي هبا- الرسالة اإلحدى عشرية 
املسلمون على النصارى

كان حيا سنة)يوسف شاتيله 
( هـ1277

املدينة- دار اإلمام مسلم  دراسة وحتقيق
محد صاحل سامل احلميدة. د

حممد رمحة هللا بن خليل الرمحنإظهار احلق
( هـ1308)اهلندي 

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

حتقيق
حممد ملكاوي. د

هذا الكتاب يعترب من - 5/1اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح 
املوسوعات يف الرد على النصارى

1317)اآللوسي، نعمان بن حممود 
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
جلنة من الباحثني

الرايض- مكتبة الرشد سارة بنت حامد العباديموقف اليهود والنصارى من املسيح عليه السالم وإبطال شبهاهتم حوله

الطائف- دار الطرفني منال بنت محزة بنونةعرض ونقد- عقيدة اليهود والنصارى يف مرمي عليها السالم 

املؤلفأنور بن صربي السعدونكشف احلقائق واألابطيل من العهد القدمي واألانجيل

حماضرات تبحث يف األدوار اليت مرَّت عليها عقائد)حماضرات يف النصرانية 
(النصارى

-دار الفكر العريب ( هـ1394)حممد بن أمحد أبو زهرة 
القاهرة
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى وأحكام يف النيب عيسى عليه السالم
( هـ1430)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
علي العماري

الرايض- مدار الوطن محود بن إبراهيم السالمةألوهية املسيح ومعجزاته أمنوذجا- استدالالت النصارى ابلقرآن الكرمي 

الطائف- دار الطرفني عبد العزيز بن أمحد احلميديموقف كبار القساوسة من القرآن الكرمي

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامديحقيقة أخالق النصارى
جدة

-مركز الفكر الغريب حممد بن إبراهيم السالمةدراسة عقدية- النصارى األقباط 
الرايض

-مركز الفكر الغريب عبد هللا بن علي الشهريعرض ودراسة يف ضوء العقيدة اإلسالمية- الروم األرثوذكس 
الرايض

دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية- األسفار املقدسة قبل اإلسالم 
واملسيحية

بريوت- عامل الكتب صابر عبد الرمحن طعيمة

دراسة يف جذور االحنرافات العقدية)مدخل إىل اليهودية والنصرانية 
(ومآالهتا

حسني)عبد البديع حممد عبد هللا 
(العريين

الدمام- مكتبة املتنيب 

–الصابئون – النصرانية – اليهودية )موجز األداين يف القرآن الكرمي 
(اإلسالم– املشركون – الدهريون – اجملوس 

بريوت- مؤسسة الرسالة عبدالكرمي زيدان
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األردن- دار املعايل أمحد حممد زايدحقيقة العالقات اليهودية النصرانية وأثرها على العامل اإلسالمي

تقدم يف)أصول الداينة اليهودية وفروعها ودورها يف تكوين عقائد الرافضة 
(كتب الرد على الرافضة

الرايض- دار املنتقى سعد املبارك احلسن حممد تقدمي
عبد الرمحن حممد دمشقية. د

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن انصر القشريي2/1اليهود يف السنة املطهرة 

جدة- مكتبة كنوز املعرفة حممود مزروعةخفاايه- تعاليمه - التلمود، اترخيه 

-دار الرسالة العاملية لؤي حامت العايندراسة مقارنة- االختالفات والتناقضات اجللية يف العقيدة اليهودية 
بريوت

مجعية إحياء الرتاثحممد بن محد احلمود النجديصفات اليهود يف الكتاب والسنة والتحذير من مشاهبتهم
الكويت- اإلسالمي 

الرايض- مدار الوطن غازي بن عبد العزيز الشمري(مكرر يف النبوات)موسى يف السنة النبوية، دراسة موضوعية 

مكة- املكتبة األسدية عبد الشكور بن حممد أمان العروسيبنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإلهلية واألنبياء

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن عبد العزيز اليحىيفرق ومواقف- املتدينون اليهود يف فلسطني 
الرايض
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دمشق- دار القلم حممد علي دولةكالم يف اليهود

الرايض- دار التوحيد عفاف بنت حسن اهلامشيدراسة عقدية يف ضوء الكتاب والسنة- مجعية شهود يهوه 

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين(قصص وأخبار من صحيح السنن واآلاثر)اليهود 
( هـ1438)

املؤلف

1429)عبد الوهاب حممد املسريي 8/1موسوعة اليهود واليهودية والصهاينة 
(هـ

القاهرة- دار الشروق 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر قصص التوراة واإلجنيل يف ضوء القرآن والسنة

مركز تفسري للدراساتأمحد صالح البهنسيالقرآن الكرمي وعلومه يف املوسوعات اليهودية
الرايض- القرآنية 
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مصر- دار األمل وحيد الدين خانمدخل علمي إىل اإلميان- اإلسالم يتحدى 

تكوين للدراساتأبو زيد بن حممد مكي(قضية اإلحلاد- توحيد الربوبية - أدلة وجود هللا )دالئل الربوبية 
جدة- واألحباث 

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن عبد هللا الغنيماننواقض توحيد الربوبية ومظاهرها

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين
( هـ1376)

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

للشيخ (أصول الدين والرد على امللحدين): نقاش مع ملحد، ومعه رسالة
عبد الرمحن السعدي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالرباهني العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
ابسل بن سعود الرشود

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرتـنزيه الدين ومحلته ورجاله مما افرتاه القصيمي يف أغالله
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد الرمحن بن يوسف الرمحة

طبعة خريية( هـ1395)حممد بن خليل هراس اإلحلاد سرطان خبيث تعليق وعناية
حممد بن عوض املصري

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد هللا بن عبد الرمحن السعدحتدي أهل اإلحلاد والطغيان ابلسنة قرينة القرآن
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الرايض- مركز دالئل عبد الرمحن بن غالب العواجياترخيه وأبرز نظرايته وآاثره وسبل مواجهته- اإلحلاد احلديث 

املدينة- الناشر املتميز عبد العزيز بن أمحد البداحاإلحلاد املعاصر يف العامل العريب

تكوين للدراساتعبدهللا بن صاحل العجريي(مدخل لفهم اإلحلاد اجلديد)ميليشيا اإلحلاد 
جدة- واألحباث 

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديوسائله وخطره وسبل مواجهته- اإلحلاد 

الرايض- مركز دالئل فارس النعيمي فرصة للملحدين واملتشككني واملؤمنني44

ـــالد اإلحلاد  مكة- دار سلف ردود ومناقشات لبعض شبهات مالحدة العصر- ِج حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

-مؤسسة اجلريسي رشيد بن خلف القليبحوار امللحدين وشبهات الربوبيني
الرايض

تكوين للدراساتسامي عامريالرد على أبرز شبهات املالحدة- مشكلة الشر ووجود هللا 
جدة- واألحباث 

إذا كان لكل خملوق خالق، فمن إذن)فمن خلق هللا؟ نقد الشبهة اإلحلادية 
يف ضوءالتحقيق الفلسفي والنقد الكومسولوجي (خلق هللا؟

تكوين للدراساتسامي عامري
جدة- واألحباث 
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تكوين للدراساتسلطان بن عبد الرمحن العمريي2/1ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب احلديث 
جدة- واألحباث 

نظرة شرعية يف كتاابت ورواايت تركي احلمد، مع ملحق حيوي بياانت
الشيخ العالمة عبد احملسن العباد يف بيان حال تركي احلمد

املؤلفسليمان بن صاحل اخلراشي

وهي تفاصيل املعركة الفكرية بني امللحد إمساعيل- انتحار إمساعيل أدهم 
وأمحد أبو شادية صاحب رسالة (ملاذا أان ملحد؟)أدهم صاحب رسالة 

-دار اآلل والصحب  سليمان بن صاحل اخلراشي
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(مكرر يف كتب فقه األموال)األدلة على بطالن االشرتاكية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- عامل الكتب أمري عبد العزيزالنظم املاركسية يف ميزان اإلسالم

عبد الرمحن حسن حبنكة امليدايندراسة واعية للشيوعية وجذورها وأفكارها- الكيد األمحر 
( هـ1425)

دمشق- دار القلم 

الرايض- مكتبة احلرمني صاحل بن سعد اللحيداننقد أصول الشيوعية

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدالشيوعية

الدمام- دار ابن اجلوزي الفصول املفيدة يف تقوية العقيدة والرد على مالحدة الشيوعية العنيدة مجع وترتيب
أمحد بن منصور املنصور

94   من 87صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الرأمسالية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- دار العاصمة محود بن أمحد الرحيليالرأمسالية وموقف اإلسالم منها
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مكرر يف- اترخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا واهلندوسية - البوذية 
كتب الرد على الصوفية

-دار أضواء السلف عبد هللا مصطفى نومسوك
الرايض

فصول يف أداين اهلند اهلندوسية والبوذية واجلينية والسيخية وعالقة
مكرر يف كتب الرد على الصوفية- التصوف هبا 

مصر- دار البخاري حممد ضياء الرمحن األعظمي

–دار األوراق الثقافية أبو بكر حممد زكراي3/1اهلندوسية وأتثر بعض الفرق اإلسالمية هبا 
جدة

الرايض- مكتبة الرشد حممد ضياء الرمحن األعظميدراسات يف اليهودية والنصرانية وأداين اهلند، والبشارات يف كتب اهلندوس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العلمانية واحلداثة :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الثقبة- دار اهلجرة سفر بن عبد الرمحن احلوايلالعلمانية

اجلزائر- دار املوقع حممد علي فركوسحقيقتها وخطرها- العلمانية 

الفتاوى اجللية لبيان: العلمانية وضاللة فصل الدين عن السياسة، ويليه
حكم الشرع يف العلمانية

مصر- دار االستقامة ( هـ1377)حممد اخلضر حسني  عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد شاكر الشريفحتطيم الصنم العلماين

تكوين للدراساتسامي عامريكشف املصطلح وفضح الداللة- العلمانية طاعون العصر 
جدة- واألحباث 

تكوين للدراساتماجد بن حممد األمسريأبعاد التحريف العلماين ملقامات النبوة- العلمانيون والنبوة 
جدة- واألحباث 

مصر- دار هجر عوض بن حممد القريناحلداثة يف ميزان اإلسالم تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

مكة- دار سلف إبراهيم حممد- عمار أعظم كشف أساليب وتفنيد شبهات- تقنيات احلداثيني  حترير وإشراف
حممد السعيدي. علي العمران و د. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الليربالية-  :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلميحقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها
جدة- والبحوث 

الرايض- مدار الوطن أمحد بن حممد اللهيبأصول الليربالية وموقف اإلسالم منها

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد العزيز بن مرزوق الطريفيالعقيدة الليربالية يف رصف العقل ووصف النقل

دار األوائل للطباعةخليفة بن بطاح اخلزيالليرباليون اجلدد
القاهرة- والنشر 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياحلرية الدينية
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

-مكتبة أهل األثر وحيد أبو العنني أبو العننيحرية االعتقاد الديين يف اليهودية والنصرانية واإلسالم
الكويت

مكة- دار سلف ردود علمية على بعض األطروحات الليربالية واملتأثرة هبا- دون املنحدر  حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

طه. ، د(ال إكراه يف الدين)قراءة نقدية يف كتاب - الردة بني احلد واحلرية 
العلواين

الرايض- دار التدمرية صاحل بن علي العمرييين قدم له وأضاف إليه الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

–دار األوراق الثقافية صاحل بن عبد هللا آل داودالطاعنون يف احلدود الشرعية ونقض شبهاهتم
جدة

تقدمي الشيخ
انصر بن عبد الكرمي العقل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املاسونية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

بريوت- دار اجليل صابر عبد الرمحن طعيمةاملاسونية ذلك العامل اجملهول

القاهرة- دار االعتصام خضر محدهذه هي املاسونية فاقتلعوا جذورها
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العنصرية :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

الرايض- مكتبة التوبة علي بن عبد العزيز العمريييناإلسالم والتفرقة العنصرية

مصر- دار اللؤلؤة فهد بن عايد اجلهينحماذير عقدية متعلقة ابلنعرات والعصبية القبلية

يقع ضمن جمموع مؤلفات)األحاديث النبوية يف ذم العنصرية اجلاهلية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتنوير الغبش يف فضل السودان واحلبش
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار الشريف  حتقيق
مرزوق علي إبراهيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
القومية العربية وما تفرع منها :املوضوع 

14:الفئة  أداين وفرق

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللانقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقع
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف 

الرايض- دار طيبة صاحل بن عبد هللا العبودفكرة القومية العربية على ضوء اإلسالم

اجلمعيات القومية العربية وموقفها من اإلسالم واملسلمني يف القرن الرابع
عشر اهلجري

مركز البيان للبحوثخالد بن إبراهيم الدبيان
الرايض- والدراسات 

الرايض- مدار الوطن سعيد بن انصر الغامدياترخيه وعقائده– حزب البعث 

مناقشة علمية ألهم مبادىء احلزب ورد علمي مفصل– حزب التحرير 
حول خرب الواحد

تركيا– مكتبة الغرابء عبد الرمحن بن حممد دمشقية
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