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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

وذلك مساهمة متواضعة  ،عقيدةالعوالي كتب الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم  ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب مني 

أفضل اختيار  مع الوضع في االعتبارلتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،المؤلف والمحقق ودار النشر

على كتاب الله وسنة رسوله في االستدالل الكتب القائمة اء طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتق

 .والسلوك والشريعةلح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،صلى الله عليه وسلم

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

 المطلوبة.

الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة «فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم  وهذا الفهرس هو في الحقيقة

 ، والذي يضم فهارس لثالثين فنا من الفنون العلمية.»والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك

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 بنصحهن كان عنده إضافة أو تصويب فال يبفم ،وتقصيري

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

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

وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى الله على نبينا محمد ،وال حول وال قوة إال بالله ،والله حسبي وعليه التكالن

 هجري. ٢٥/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،، ،ومن تبعهم بإحسان

 majed.alrassi@gmail.com - 09660-505906761هاتف  ،المملكة العربية السعودية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 
02:الفئة  عقيدة

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر نظرة يف اتريخ العقيدة

مصر- دار ابن رجب ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي العقيدة اإلسالمية واترخيها

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ)اتريخ تدوين العقيدة السلفية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

الرايض- دار ابن خزمية يوسف بن علي الطريفمناهجه ومصنفاته- تدوين علم العقيدة عند أهل السنة واجلماعة 

منج أهل السنة واجلماعة يف تدوين علم العقيدة إىل هناية القرن الثالث
(رسالة دكتوراه) 2/1اهلجري 

-دار التوحيد للنشر انصر بن حيىي احلنيين
الرايض

إشراف الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

املطالب املفيدة يف مسائل العقيدة، يليه تعريف بكتب العقيدة إىل القرن
الرابع اهلجري

املدينة- الناشر املتميز طارق بن سعيد القحطاين

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان املدخل إىل دراسة العقيدة
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان 

-دار كنوز أشبيليا زايد بن محد العامراملدخل إىل علم العقيدة
الرايض

مقدمات منهجية ومداخل أتصيلية لدراسة علم- قانون التأسيس العقدي 
العقيدة

تكوين للدراساتسلطان بن عبد الرمحن العمريي
جدة- واألحباث 

145   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار املسلم عبد الرمحن بن صاحل احملمودمصدر تلقي العقيدة عند السلف الصاحل

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنمصادر االستدالل على مسائل االعتقاد

الرايض- مكتبة الرشد عثمان علي حسنرسالة ماجستري- ½ منهج االستدالل على مسائل االعتقاد 

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنقواعد االستدالل على مسائل االعتقاد

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنحكم خمالفة منهج أهل السنة يف تقرير مسائل االعتقاد

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجارأتصيل وأتسيس- القواعد العقدية 

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

رسالة)مجعا ودراسة - املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع 
(علمية

خالد اجلعيد وعلي العلياين وانصر
اجلهين

الرايض- دار الفضيلة  إشراف
عبد هللا بن حممد الدميجي. د

مكة- جامعة أم القرى عبد هللا بن عبد الرمحن احلجيمجعا ودراسة- املسائل العقدية اليت حكى فيها اإلمام النووي اإلمجاع  إشراف
سعود بن عبد العزيز العريفي. د

145   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلالتالزم بني العقيدة والشريعة

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن سعيد القحطاينالتالزم بني العقيدة والشريعة وآاثره

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنصلة األخالق ابلعقيدة واإلميان

، التعامل(عقيدة املقتدر ابهلل)التعليق على االعتقاد القادري )حبوث علمية 
(مع النوازل العقدية، موقف ابن معمر من دعوة ابن عبد الوهاب

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

مصر- دار ابن رجب عبد هللا شاكر اجلنيديسد الذرائع يف مسائل العقيدة تقدمي
حممد صفوت نور الدين

الكويت- الدار السلفية عبد هللا بن حممد الغنيمانثبات العقيدة االسالمية أمام التحدايت

أمحد بن حجر آل بو طاميتـنـزيه السنة والقرآن عن أن يكوان من أصول الضالل والكفران
( هـ1423)

الرايض- دار الصميعي 

تكوين للدراساتبدر بن سعيد الغامديدراسة يف املنهج واملسائل واألسباب عند أهل السنة- التوقف يف العقيدة 
جدة- واألحباث 

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف(مجعا ودراسة)مسائل الفروع الواردة يف مصنفات العقيدة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانكتب العقيدة ومنهجية االستفادة منها

الرايض- دار الطحاوية خالد بن انصر آل حسني الغامدياآلراء األندلسية يف العقيدة

مصر- دار املودة معجم التعريفات والفوائد والتقسيمات االعتقادية يف مصنفات ابن عثيمني مجع وترتيب
أمحد سامل

معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد يف املصنفات االعتقادية
للشيخ ابن عثيمني

الرايض- دار الكيان أبو األشبال أمحد بن سامل املصري

الرايض- مكتبة العبيكان عامر بن عبد هللا بن فاحلمعجم ألفاظ العقيدة تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن سعد بن حممد آل عبد اللطيفكتاب التعريفات االعتقادية

موسوعة مصطلحات العقيدة واملذاهب وامللل والنحل واأللفاظ الفكرية
3/1حبر املصطلحات األعظم - املعاصرة 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن انصر الغامدي

الرايض- دار الراية حممد بن عبد الرمحن املغراوياملصادر العلمية يف الدفاع عن العقيدة السلفية

القواعد األصولية املؤثرة يف مسائل عقيدة أهل السنة واجلماعة والرد على
دراسة أتصيلية تطبيقية- املخالفني فيها 

الدمام- دار ابن اجلوزي يوسف رمسات دورانوف
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفرقة الناجية- التعريف أبهل احلديث  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(229 - 5/13ويقع يف جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والبطالن 
( هـ728)

-دار أجيال التوحيد 
جدة

حتقيق ودراسة وتعليق
محد بن أمحد العصالين. د

أمحد بن حممد الدهلوي املدينتعيني الفرقة الناجية وأهنا طائفة أهل احلديث- اتريخ أهل احلديث 
( هـ1375)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
علي بن حسن احلليب

-مؤسسة اجلريسي حممد بن إبراهيم اللحيدانالقناعة بلقب السنة واجلماعة
الرايض

؟ شرط االنتماء سلف للبحوثلطف هللا بن عبد العظيم خوجهمن الـسُّـينِي
مكة- والدراسات 

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمولاالنتصار ألهل احلديث

عجمان- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليلبصائر ذوي الشرف بشرح مروايت منهج السلف

عجمان- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليلاملقاالت السلفية يف العقيدة والدعوة واملنهج والواقع

الرايض- دار الراية سليم بن عيد اهلاليلالقول املبني يف مجاعة املسلمني

الرايض- دار الراية سليم بن عيد اهلاليلدرء االرتياب عن حديث ما أان عليه اليوم واألصحاب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفرقة الناجية- التعريف أبهل احلديث  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

دراسة يف أسباب افرتاق األمة ومقومات- ما أان عليه اليوم وأصحايب 
وحدهتا الشرعية والكونية من خالل حديث االفرتاق

بريوت- دار ابن حزم أمحد سالم

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلمفهوم أهل السنة عند أهل السنة واجلماعة

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمد(أهلها- خصائصها - مفهومها )عقيدة أهل السنة واجلماعة  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن عبد الرمحن الدخيلاخلصائص- املنهج - األهداف - أهل السنة واجلماعة ، النشأة 

الرايض- دار الفضيلة مفرح بن سليمان القوسي(خصائصه- قواعده - جماالته - اترخيه - تعريفه )املنهج السلفي 

التعريف أبهل السنة، مسات أهل السنة،)أصول أهل السنة هداية وأمان 
(وجوب نصب اإلمام والسمع والطاعة، الوالء والرباء وما يتعلق هبما

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي
اجلزائر

لندن- جملة البيان عبد الرمحن بن صاحل احملمودمنهج السلف يف العقيدة

مصر- دار الضياء صاحل بن عبد العزيز آل الشيخخصائص الفرقة الناجية والطائفة املنصورة

الرايض- دار الصميعي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي دراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة يف الطائفة املنصورة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفرقة الناجية- التعريف أبهل احلديث  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

األزهار املنثورة يف تبـيـني أن أهل احلديث هم الفرقة الناجية والطائفة
املنصورة

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثري

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن عبد العزيز العنقريالفرق املنهجي بني أهل السنة وأهل األهواء
الرايض

مفهومها، حجيتها، أثرها، األسئلة- قاعدة فهم السلف السلف الصاحل 
2/1الواردة عليها 

الرايض- دار الصميعي حيىي بن إبراهيم خليل

حملمد سعيد رمضان من" السلفية"نظرات وتعقيبات على ما يف كتاب 
هفوات

الرايض- مدار الوطن صاحل بن فوزان الفوزان

دحض الشبهات املثارة حول منهج السلف وأعالمهم- حنو السلف 
ومصنفاهتم

مكة- دار سلف  حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

-دار كنوز أشبيليا حممد بن عبد العزيز العليجتديد الدين، مفهومه وضوابطه وآاثره
الرايض

(إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها)حديث 
(أحاديث يف الدعوة) من سلسلة 16جزء )وقفات وأتمالت - 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب مسندة يف بيان عقيدة السلف  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

أبو عاصم، خشيش بن أصرماالستقامة يف السنة والرد على أهل البدع واألهواء
( هـ253)النسائي 

عناية وختريج
عبد اجمليد مجعة اجلزائري. د

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو2/1السنة 
( هـ287)

الرايض- دار الصميعي  ختريج/حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

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

الرايض- دار الراية ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 7/1السنة  حتقيق
عطية بن عتيق الزهراين. د

الرايض- مدار الوطن ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 6/1الشريعة  حتقيق
عبد هللا بن عمر الدميجي. د

مكة- املكتبة املكية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 3/1الشريعة  تقدمي/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط/الوليد النصر 

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي4/1الذريعة إىل بيان مقاصد كتاب الشريعة لآلجري 

(اإلابنة الكربى)اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة 
6/1

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي
( هـ387)

الرايض- دار الراية  حتقيق
يوسف الوابل وغريه. د/ رضا معطي 

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي(اإلابنة الصغرى)الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة 
( هـ387)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
رضا بن نعسان معطي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب مسندة يف بيان عقيدة السلف  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الشرح واإلابنة عن أصول الداينة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء
املارقني، وهو املشهور ابإلابنة الصغرى

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي
( هـ387)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

الرايض- دار الكيان عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي2/1اإلعانة على تقريب الشرح واإلابنة 

ابن أيب زمنني، حممد بن عبد هللاكتاب أصول السنة
( هـ399)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع
9/1الصحابة والتابعني ومن بعدهم 

الاللكائي ، هبة هللا بن احلسن
( هـ418)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع
9/1الصحابة والتابعني ومن بعدهم 

الاللكائي ، هبة هللا بن احلسن
( هـ418)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
أمحد بن سعد الغامدي. د

الرايض- دار الفضيلة ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد تعليق/ حتقيق 
عبد الرزاق عفيفي/ أمحد أيب العينني 

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبلياملختار يف أصول السنة
( هـ471)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد. د

دليل السائرين إىل اجلنة شرح املختار يف أصول السنة، للحسن بن أمحد
( هـ471)البنا 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

قيوام السنة، إمساعيل بن حممد2/1احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة 
( هـ535)األصبهاين 

الرايض- دار الراية  حتقيق
حممد أبو رحيم/ حممد بن ربيع . د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب مسندة يف بيان عقيدة السلف  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

قيوام السنة، إمساعيل بن حممد2/1احلجة يف بيان احملجة يف شرح التوحيد ومذاهب أهل السنة 
( هـ535)األصبهاين 

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
جمدي بن عطية محودة

جمموع فيه إثبات صفة العلو وملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد وذم
التأويل

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار ابن األثري  ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

اآلاثر الواردة عن السلف يف العقيدة من خالل كتب املسائل املروية عن
2/1مجعا وخترجيا ودراسة - اإلمام أمحد 

الرايض- مكتبة املعارف  إعداد
أسعد بن فتحي الزعرتي

اآلاثر الواردة عن السلف يف أبواب االعتقاد من كتاب سري أعالم النبالء
رسالة دكتوراه- 

الرايض- مدار الوطن  إعداد
مجال بن أمحد ابدي. د

البن عساكر (تـاريخ دمشق)اآلثـار املـروية عن السـلف يف العقيدة يف كتاب 
5/1

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

إعداد
توفيق بن كمال طاس

-اآلاثر املروية عن أئمة السلف يف العقيدة من خالل كتب ابن أيب الدنيا 
3/1مجعا ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

مجع ودراسة
محيد بن أمحد نعيجات
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

سرد اعتقاد ثالثني إماما من أئمة)اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث 
(السلف مع شرح مواضع منها

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميس
الكويت

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيجممل اعتقاد أئمة السلف

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري أصول السنة
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا بن سليمان الغفيلي. د

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري أصول السنة
(هـ

الكويت- دار ابن األثري  حتقيق
مشعل احلداري

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح أصول السنة أليب بكر احلميدي
الرايض- الراجحي  

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ264)املزين، إمساعيل بن حيىي شرح السنة
املدينة

حتقيق
مجال عزون. د

-دار إيالف الدولية علي بن عبد العزيز الشبل( هـ264)لإلمام إمساعيل بن حيىي املزين  (شرح السنة)شرح 
الكويت

إعداد وختريج
سامل بن قطوان العبدان. د

عنايةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرتعليقة على شرح السنة لإلمام املزين
خالد بن عبد هللا الكندري

مكتبة وتسجيالت الكلم( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي فتح الرب الغين بتوضيح شرح السنة للمزين
-الطيب اإلسالمية 

تعليق/ختريج
حسن بن إبراهيم دغريري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

أبو حامت الرازي، حممد بن إدريسكتاب أصل السنة واعتقاد الدين
( هـ277)

الرايض- دار الشريف  ختريج/حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

قرة العينني بشرح)االنتصار بشرح عقيدة أئمة األمصار ، وهو املسمى 
(( هـ277)، وأبو حامت الرازي  ( هـ264)عقيدة الرازيني ، أبو زرعة الرازي 

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن موسى آل نصر َعــ

أيب حامت الرازي وأيب زرعة- قرة العينني بتوضيح معاين عقيدة الرازيني 
الرازي

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي

التعليق املتني على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لإلمامني الرازيني أيب
 هـ264 هـ وأيب زرعة الرازي 277حامت الرازي 

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

اخلراسانية يف شرح عقيدة الرازيني؛ أصل السنة واعتقاد الدين، وهو ما
أدرك عليه أبو حامت وأبو زرعة العلماء من أهل السنة يف مجيع األمصار

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
الرايض

شرح أصل السنة واعتقاد الدين لإلمامني الرازيني أيب حامت وأيب زرعة
رمحهما هللا

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

280)حرب بن إمساعيل الكرماين إمجاع السلف يف االعتقاد كما حكاه اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين
(هـ

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق وتعليق
أسعد بن فتحي الزعرتي

ابن جرير، حممد بن جرير الطربيصريح السنة
( هـ310)

الكويت- دار غراس  حتقيق
بدر بن يوسف املعتوق

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح صريح السنة لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي
الرايض- الراجحي  
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

التبصري يف)تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز على كتاب 
البن جرير الطربي (معامل الدين

الرايض- مدار الوطن  إشراف
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية

إحتاف األمة بشرح صريح السنة لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي
(حتقيق وشرح)

مصر- مكتبة فياض حممد عبد اللطيف اجلمل تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

الرايض- دار املنهاج ( هـ329)احلسن بن علي الربهباري شرح السنة حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان(2/1) ( هـ329)إحتاف القاري ابلتعليقات على شرح السنة للربهباري  إشراف
حممد بن فهد احلصني

عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي إرشاد الساري يف شرح السنة للربهباري

اجلزائر- دار احملسن ربيع بن هادي املدخلي2/1عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة لإلمام الربهباري  عناية
ليامني بن قدور اجلزائري

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالنالنبذ على شرح السنة للربهباري مراجعة/تصحيح
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيعون القاري ابلتعليق على شرح السنة للربهباري
الرايض- الراجحي  

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم اعتقاد أئمة احلديث
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم اعتقاد أهل السنة
(هـ

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق
مجال عزون. د

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيفتح الرب العلي بشرح اعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي
الرايض- الراجحي  

الرايض- دار العقيدة علي بن فهد أاب بطنيمتام املنة بشرح اعتقاد أهل السنة لشيخ اإلسالم أيب بكر اإلمساعيلي

الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك
ابلسنن

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد 
املدينة

حتقيق
عبد هللا البصريي

عقيدة السلف وأصحاب احلديث، أو الرسالة يف اعتقاد أهل السنة
وأصحاب احلديث واألئمة

إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين
( هـ449)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوينعقيدة السلف وأصحاب احلديث
( هـ449)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
انصر اجلديع. د

اهلادي احلثيث يف شرح عقيدة السلف وأصحاب احلديث لشيخ اإلسالم
( هـ449)أيب عثمان الصابوين 

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- 

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخليللصابوين (عقيدة السلف أصحاب احلديث)شرح 

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانللصابوين (اعتقاد أئمة احلديث)شرح 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

عبد الواحد بن علي الشريازي مثالتبصرة يف أصول الدين
( هـ486)املقدسي 

الرايض- دار املأثور  حتقيق
يوسف بن عبد هللا الصمعاين

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ486)إبراهيم بن أمحد القرشي فصل يف بيان اعتقاد أهل اإلميان
املدينة

شرح/حتقيق
زكراي بن حممد املغناوي

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن( هـ1103)كتاب االعتقاد، ويليه عقيدة الشافعي للربزجني احلسيين 
( هـ526)احلسني 

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق/حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

الرايض- الرتاث الذهيب عصام بن عبد هللا السناينتنقيح املداد بشرح كتاب ابن أيب يعلى يف االعتقاد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسياالقتصاد يف االعتقاد
( هـ600)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
أمحد بن عطية الغامدي. د

الكويت- دار غراس عبد الرزاق بن عبد احملسن العبادتذكرة املؤتسي شرح عقـيدة احلافـظ عبـد الغين املقـدسي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحياإلرشاد بشرح االقتصاد يف االعتقاد لإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي
الرايض- الراجحي  

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد
(هـ

-دار الكتب األثرية 
األردن

تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد
(هـ

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
سعد الزويهري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

عدي بن مسافر األموي اهلكارياعتقاد أهل السنة واجلماعة
( هـ1075)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق وتعليق
محدي السلفي وحتسني الدوسكي

األصل ألمحد بن محدان احلراين)خمتصر هناية املبتدئني يف أصول الدين 
( هـ695

ابن بلبان، حممد بن بدر الدين
( هـ1083)الدمشقي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق/حتقيق
فخر الدين بن الزبري احملسي. د

حممد صديق بن حسن القنوجيقطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر
( هـ1307)

بريوت- عامل الكتب  تعليق/حتقيق
عاصم القريويت. د

القاهرة- دار اآلاثر عبد الكرمي بن أمحد احلجوري3/1الفقه األكرب بشرح قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر 

عقيدة التوحيد الكربى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى يف عقائد أهل السنة
واجلماعة

حممد املكي بن مصطفى بن عزوز
( هـ1334)املالكي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق وتعليق
حممد رشيد علي بو عزالة. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرخمتصر يف اعتقاد أهل السنة واجلماعة
( هـ1376)

الزلفي- دار املتعلم  شرح
عبد هللا بن حممد الطيار. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرأصول العقائد الدينية
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن(للشيخ عبد الرمحن بن سعدي)شرح أصول العقائد الدينية 
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

عناية
طارق بن حممد اخلويطر. د

للشيخ عبد الرمحن بن (أصول العقائد الدينية)التعليقات التبيينية على 
سعدي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيشرح أصول العقائد الدينية للشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالعقيدة الصحيحة وما يضادها
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلعقيدة أهل السنة واجلماعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(عقيدة أهل السنة واجلماعة)شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

يقع ضمن جمموع)املعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد(لُـمعة االعتقاد)كتاب االعتقاد املشهور ابسم 
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
خالد بن حممد التميمي

عنايةصاحل بن فوزان الفوزانالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)شرح 
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباك(ملعة االعتقاد)إرشاد العباد إىل معاين  إعداد
عبد هللا بن حممد السحيم

-مكتبة دار املنهاج صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)شرح 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد)اإلرشاد شرح 
( هـ1430)

الرايض- دار طيبة  عناية
حممد املنيع

-دار أطلس اخلضراء حممد بن فهد الفريححوى أكثر من مائيت إمجاع - (ملعة االعتقاد)إحتاف العباد بشرح 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن حممود آل خضريالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)شرح  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(ملعة االعتقاد)التعليق على 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن بن صاحل احملمود(ملعة االعتقاد)تيسري 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلجممل أصول أهل السنة واجلماعة يف العقيدة تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الغنيماناملنهج الصحيح

حيوي متون شاملة يف العقيدة والتوحيد وضوابط يف الفنت)زاد الداعية 
(والتكفري وغريها

-شركة دار األوفياء 
الرايض

مجع
حممد بن حسن القحطاين

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن أمحد البداحاملوجز يف العقيدة اإلسالمية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيعقيدة أهل السنة واجلماعة- هذه عقيديت 

-مكتبة اإلمام الذهيب خالد بن علي املشيقح(املختصر يف العقيدة: خالصة)منت اخلالصة يف العقيدة 
الكويت

مركز البيان للبحوثأمحد بن عبد الرمحن القاضيالعقيدة امليسرة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة
الرايض- والدراسات 

-مكتبة دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجاردروس مهمة لعامة األمة يف العقيدة
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- بيان عقيدة السلف الصاحل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-اجلامعة اإلسالمية حياة بن حممد بن جربيل(2/1)مجعا ودراسة - اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة 
املدينة

ابن جرير، حممد بن جرير الطربيالتـبـصري يف معامل الدين
( هـ310)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

شرح مجلة ما حكاه عنهم أبو احلسن)اعتقاد أهل السنة أصحاب احلديث 
(األشعري وقرره يف مقاالته

أبو احلسن األشعري، علي بن
( هـ330)إمساعيل 

الرايض- دار الصميعي  شرح
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

أبو احلسن األشعري، علي بنرسالة إىل أهل الثغر
( هـ330)إمساعيل 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

تقدمي/حتقيق
محاد األنصاري/ عبد هللا البنهاوي 

أبو احلسن األشعري، علي بنرسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب
( هـ330)إمساعيل 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
عبد هللا شاكر اجلنيدي. د

أبو احلسن األشعري، علي بن2/1مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 
( هـ330)إمساعيل 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
السعيد بن صابر عبده. د

أبو احلسن األشعري، علي بنمقاالت اإلسالميني واختالف املصلني
( هـ330)إمساعيل 

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق
القسم العلمي ابلدار

أبو احلسن األشعري، علي بن(حقق على ست نسخ خطية)اإلابنة عن أصول الداينة 
( هـ330)إمساعيل 

الرايض- دار الفضيلة  حققه وخرجه وشرح ألفاظه
صاحل بن مقبل العصيمي. د

أبو املظفر، شاهفور بن طاهرالتبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني
( هـ471)األسفراييين 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق وتعليق
السعيد بن صابر عبده. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- بيان عقيدة السلف الصاحل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

التبصري يف معامل الدين)يف كتابه  ( هـ471)منهج أيب املظفر اإلسفراييين 
عرض ودراسة - (ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عوض الشهري

ابن الزاغوين، علي بن عبيد هللااإليضاح يف أصول الدين
( هـ527)

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
عصام السيد حممود

عبد الرمحن بن حيىي املعلميالقائد إىل تصحيح العقائد
( هـ1386)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدالتمهيد يف الكالم على التوحيد
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
حسني بن مانع القحطاين

اجلزائر- الدار األثرية ( هـ1358)ابن ابديس، عبد احلميد العقائد اإلسالمية من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية تعليق
حممد الصاحل رمضان

العقائد اإلسالمية من اآلايت القرآنية واألحاديث)فتح رب الربية بشرح 
، للشيخ ابن ابديس اجلزائري(النبوية

سامي بن نصر الدين القسنطيين
اجلزائري

الرايض- مكتبة الرشد 

عبد هللا بن حممد احلَـسُّو العراقيشرح الرباهني املُهدية إىل العقائد املنجية
( هـ1379)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
صاحل بن عبد العزيز سندي. د

الدرر: وهو شرح لنظم الشارح)العقائد السلفية أبدلتها النقلية والعقلية 
2/1 (السنية يف عقد أهل السنة املرضية

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف

الكويت- مكتبة الفالح ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (موسوعة يف أركان اإلميان الستة) 8/1العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- بيان عقيدة السلف الصاحل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينخمتصر شرح تسهيل العقيدة اإلسالمية
( هـ1438)

الرايض- مكتبة الرشد 

املفهوم، والفضائل، واملقتضى،- عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة 
والشروط، واألركان، والنواقض، والنواقص

سعيد بن علي بن وهف القحطاين
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار السنة صاحل بن فوزان الفوزان15/1جمموع الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان يف العقيدة 

الدمام- دار الذخائر صاحل بن فوزان الفوزاناإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانحماضرات يف العقيدة والدعوة

مكتب الدعوة بسلطانةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ19/1جمموعة العقيدة 
الرايض- 

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاري4/1دراسات يف علم العقيدة 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحاملختصر يف العقيدة

مكة- دار سلف لطف هللا بن عبد العظيم خوجهمفاتيح العقيدة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- بيان عقيدة السلف الصاحل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-مؤسسة اجلريسي سيد عبد الغينالعقيدة الصافية للفرقة الناجية
الرايض

تقدمي
علي العلياين/ الشيخ سعود الشرمي 

اليمن- دار كنوز دماج حممد بن علي الفضلي البعدايناملختار من أحاديث سيد األبرار يف املعتقد الصحيح

مستخلصا من أحاديث احلافظ أيب عيسى)عقيدة أهل السنة واجلماعة 
(الرتمذي

الرايض- مدار الوطن  مجع
طارق بن عوض هللا

الكويت- دار الظاهرية حممد بن سرار اليامياإلسعاد بشرح منت أصول االعتقاد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة الواسطية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة، أهل))العقيدة الواسطية 
((السنة واجلماعة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

دراسة/حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحشرح العقيدة الواسطية من كالم شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(193 - 160/3تقع يف جمموع الفتاوى )مناظرة حول الواسطية 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

حممد بن إبراهيم آل الشيخ(تقريرات)شرح العقيدة الواسطية 
( هـ1389)

الرايض- دار القاسم  مجع
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

يقع املنت يف جمموع الفتاوى)شرح العقيدة الواسطية ويليها ملحق الواسطية 
129/3-159)

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس  عناية
علوي بن عبد القادر السقاف

عبد العزيز بن انصر الرشيدالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية
( هـ1408)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
ايسني بن علي العدين

زيد بن عبد العزيز بن فياضالروضة الندية شرح الواسطية
( هـ1416)

الرايض- مدار الوطن 

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 2/1لفضيلة الشيخ حممد خليل هراس  (شرح العقيدة الواسطية)شرح  عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب العقيدة الواسطية
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن  إشراف
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة الواسطية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(شرح خمتصر)مذكرة على العقيدة الواسطية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح العقيدة الواسطية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد العزيز بن حممد السلمانالكواشف اجللية عن معاين الواسطية
( هـ1422)

وقف هلل تعاىل

عبد العزيز بن حممد السلمانخمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية
( هـ1422)

وقف هلل تعاىل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن2/1التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية 
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن  عناية
أبو أنس علي أبو لوز

اجلزائر- املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي السبيكة الذهبية حلية العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

:فوائد جلمع من العلماء)الكنوز املكية اجلامعة لشروح العقيدة الواسطية 
2/1 (ابن ابراهيم والسعدي وابن ابز والعثيمني وهراس وابن مانع

الرايض- مدار الوطن  مجع
سعد بن شامي احلضريي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانشرح العقيدة الواسطية

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية إعداد
عبد الرمحن بن صاحل السديس

145   من 25صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة الواسطية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح العقيدة الواسطية

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ2/1الآلىلء البهية يف شرح العقيدة الواسطية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريالتعليقات السنية على العقيدة الواسطية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيمانالسبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيماناجللسات الطالبية لشرح العقيدة الواسطية

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلالتعليقة على العقيدة الواسطية

الدمام- دار مدارج سلطان بن عبد الرمحن العمريي2/1العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن سعيد احلجريتيسري رب الربية يف شرح العقيدة الواسطية

145   من 26صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة األصفهانية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(5وتقع يف الفتاوى الكربى ج)شرح العقيدة األصفهانية 
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سعيد بن نصر بن حممد

وهو شرح عقيدة خمتصرة حملمد بن حممود العجلي)شرح األصبهانية 
( هـ688– األصبهاين 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار املنهاج  حتقيق
حممد بن عودة السعوي. د

شرح وتعليق على شرح شيخ اإلسالم ابن تيمية على العقيدة األصبهانية
2/1

جدة– مكتبة الشنقيطي أمحد بن عبد اللطيف بن عبد هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة الطحاوية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن أيب العز احلنفي، علي بن عليشرح العقيدة الطحاوية
( هـ792)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي2/1شرح العقيدة الطحاوية 
( هـ792)

بريوت- مؤسسة الرسالة  ختريج/حتقيق
شعيب األرانؤوط/ عبد هللا الرتكي . د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اآلخر محاد الغنيمياملنحة اإلهلية يف هتذيب شرح الطحاوية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياملهذب يف شرح العقيدة الطحاوية
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

مراجعة
أمحد الغامدي. علي فقيهي و د. د

الرايض- دار البينة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالوايف يف اختصار شرح عقيدة أيب جعفر الطحاوي اختصار
مهدي بن عماش الشمري

شرح جيمع ما تقدم من شرح ابن أيب العز احلنفي)شرح العقيدة الطحاوية 
(وغريه من أهل العلم

الكويت- دار غراس  ختريج/ زايدة / اختصار 
حممد بن محد احلمود النجدي. د

الرايض- دار ابن األثري 2/1التعليقات البازية على شرح الطحاوية  إعداد
غزاي بن محدان األسلمي

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد الرمحن اخلميس3/1التوضيحات اجللية على شرح العقيدة الطحاوية 

اجلبيل- دار الصديق حممد بن عبد الرمحن اخلميسالآلىلء البهية يف تقريب شرح العقيدة الطحاوية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة الطحاوية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

توضيح بعض املصطلحات العلمية يف شرح العقيدة الطحاوية ومعه األسئلة
واألجوبة املرضية على شرح الطحاوية

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميس
الكويت

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن5/1الرايض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
( هـ1430)

الرايض- دار الصميعي  ختريج وإعداد
طارق بن حممد اخلويطر. د

الرايض- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف2/1حاشية على شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي 

-دار أضواء السلف ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد العقيدة الطحاوية
الرايض

تعليق/حاشية
عبد العزيز بن ابز/ حممد بن مانع 

ألف سؤال وجواب يف شرح العقيدة– تسهيل فهم شرح الطحاوية 
الطحاوية البن أيب العز احلنفي

الرايض- دار الطحاوية خالد بن انصر آل حسني الغامدي

1420)حممد انصر الدين األلباين (خمتصر)شرح وتعليق - العقيدة الطحاوية 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

الرايض- مكتبة األخيار صاحل بن عبد هللا العصيميالتنبيهات املرضية على العقيدة الطحاوية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانالتعليقات املختصرة على منت الطحاوية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ2/1شرح العقيدة الطحاوية  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة الطحاوية وشروحها :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

(عقيدة أهل السنة واجلماعة)اهلداية الرابنية يف شرح العقيدة الطحاوية 
2/1

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكشرح العقيدة الطحاوية إعداد
عبد الرمحن بن صاحل السديس

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحشرح العقيدة الطحاوية

شرح القريوانية، شرح حائية)اجملموع األصيل لتوضيح العقائد ابلتفصيل 
(ابن أيب داود، منظومة وشرحها يف األمساء والصفات

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على مواضع من شرح العقيدة الصحاوية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار أطلس اخلضراء علي بن عبد العزيز الشبلشرح العقيدة الصحاوية
الرايض

145   من 30صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(ست رسائل)جمموع فيه رسائل وقواعد لشيخ االسالم ابن تيمية 
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/مجع/حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

 -106/19تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف توحد امللة وتعدد الشرائع 
128)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

(يف العقيدة واجلماعة والوسطية والصحابة وذم احلزبية)الوصية الكربى 
(430 - 363/3وتقع يف اجملموع )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(يف العقيدة واجلماعة والوسطية والصحابة وذم احلزبية)الوصية الكربى 
( هـ728)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمأحكام عصاة املؤمنني
( هـ728)

-دار الكلمة الطيبة 
القاهرة

مجع
مروان كجك

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليممسألة حدوث العامل
( هـ728)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
يوسف بن حممد األوزبكي املقدسي

مصر- دار اللؤلؤة سامح بن علي السعوديموقف ابن تيمية من دليل حدوث األجسام واألعراض عند املتكلمني

مركز التأصيل للدراساتحممد بن بسيس السفياينقواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
جدة- والبحوث 

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي ست مسائل مهمة تتعلق مبباحث الدين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

دمشق- دار القلم (منتقى من كالم ابن القيم)فصول يف االعتقاد  إعداد
صاحل بن أمحد الشامي

من كالم ابن عثيمني)منهاج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعمل 
(واأللباين

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

مجع
أبو عبد هللا النعماين األثري

سليمان بن عبد الرمحن بن محدان(4سلسلة رقم )الفوائد املتعلقة ابلعقائد 
( هـ1397)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

–دار املرياث النبوي ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري رسائل يف العقيدة
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدرسائل يف العقيدة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني كتاب التصديق ابلنظر اىل هللا تعاىل يف اآلخرة حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

بيان األدلة الظاهرة يف التصديق ابلنظر إىل هللا تعاىل يف اآلخرة، لإلمام أيب
( هـ360)بكر حممد بن احلسني اآلجري 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

األردن- مكتبة املنار ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب الرؤية ختريج/حتقيق
أمحد الرفاعي وإبراهيم العلي

تقع يف جمموع الفتاوى)رسالة إىل أهل البحرين حول رؤية الكفار رهبم 
485/6 - 506)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميرؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه
الرايض

تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(رؤية النيب عليه الصالة والسالم ربه ليلة االسراء)الغـنـية يف مسالة الرؤية 
( هـ852)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

-مكتبة دار النصيحة علي بن غازي التوجيريفتح اإلله بشرح آايت الرؤاي يف كتاب هللا
املدينة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(26- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1كتاب الروح 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد أمجل اإلصالحي

-دار كنوز أشبيليا علي بن سعيد العبيدي2/1املوسوعة الشاملة ملذهب الروحية احلديثة وحتضري األرواح 
الرايض

الظهران- الدرر السنية علي بن سعيد العبيديالروح يف املذاهب والدعاوى املعاصرة- موسوعة الروح 

-دار كنوز أشبيليا السيد صبحي العيسويأعمال الكافر متعدية النفع، ما هلا وأثرها يف الواقع وموقف املسلم منها
الرايض

اخلرب- دار ابن عفان عامر بن عبد هللا بن فاحلانتفاع األموات من سعي األحياء

الرايض- دار اإلفهام حممد بن إمساعيل املقدماإلحسان إىل األموات ومايصل إليهم من ثواب القرابت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سندي2/1مجعا ودراسة - املسائل العقدية املتعلقة ابحلسنات والسيئات 

الرايض- مدار الوطن عبد الرزاق طاهر معاشرسالة ماجستري- اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه  إشراف الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

الرايض- مكتبة الرشد أبو العال بن راشد الراشدعارض اجلهل وأثره على أحكام االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

العذر ابجلهل مع توضيح وبيان ملوقف شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد
الوهاب من العذر ابجلهل وتكفري املعني

القاهرة- مكتبة ابن تيمية شريف حممد فؤاد هزاع

أقوال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف العذر ابجلهل، ويليه مقال يف
العذر ابجلهل

الرايض- مدار الوطن علي بن سعود العرجاين العجمي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

القاهرة- مكتبة الداير مدحت بن احلسن آل فراجالعذر ابجلهل حتت اجملهر الشرعي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

-اجلامعة اإلسالمية ألطاف الرمحن بن ثناء هللا3/1املسائل العقدية املتعلقة آبدم عليه السالم 
املدينة

-الدار العاملية للنشر حلمي بن حممد الرشيدي3/1إرواء الظمآن أبخبار الشيطان 
االسكندرية

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة عقدية يف إبليس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مبحث يف تفضيل اخلالق على املخلوق)مباحث املفاضلة يف العقيدة 
(والتفاضل بني الصحابة واملؤمنني واملالئكة وغريذلك

اخلرب- دار ابن عفان حممد بن عبد الرمحن الشظيفي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمتفضيل صاحل الناس على سائر األجناس
( هـ728)

بريوت- دار املقتبس  حتقيق
أمحد بن وجيه القطوعي

وصف التفصيل يف كشف التفضيل، ومقدمة يف تفاضل املخلوقات
للشنقيطي صاحب أضواء البيان

مكة- املكتبة املكية ( هـ660)العز بن عبد السالم  عناية
عبد هللا نذير. د

:فتح املنان يف جمموع كالم ابن تيمية عن اجلان ملشهور بن سلمان، ويليه
3/1حتقيق الربهان يف رسالة حممد عليه السالم إىل اجلان 

ابن قاضي اجلبل، أمحد بن احلسن
( هـ771)

البحرين- مكتبة التوحيد 

اإليضاح والتبيني ملا صح مما مل يصح من األحاديث واآلاثر واهلواتف يف
اجلن والشياطني

بريوت- شركة الراين حممد بن عبد هللا اإلمام

-دار أضواء السلف عمر بن عبد هللا الشبلي احلنفيخمتصر آكام املرجان يف أحكام اجلان
الرايض

حتقيق
عبد العزيز بن صاحل الطواين. د

خالد الدميجي، حياة احملمادي،(رسالة جامعية) 2/1آايت العقيدة اليت قد يوهم ظاهرها التعارض 
حنان العمري

الرايض- دار الفضيلة 

-مكتبة دار املنهاج زايد بن محد العامرآايت العقيدة املتوهَّم إشكاهلا
الرايض

مذكورة) 2/1أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض يف الصحيحني 
(يف مشكل احلديث

مكتبة دار البيان احلديثةسليمان بن حممد الدبيخي
الطائف- 
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مصر- دار املودة 2/1اإلجاابت العلمية على اإلشكاالت العقدية، لإلمام ابن عثيمني  مجع/ترتيب
حمسن بن عوض القليضي

الدمام- دار ابن القيم عبد الرزاق طاهر معاشمسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة إشراف الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

كشف األستار إلبطال ادعاء فناء النار املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية
وابن القيم

الرايض- دار طيبة علي بن جابر احلريب

الصنعاين، حممد بن إمساعيلرفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار
( هـ1182)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ويتضمن شرح)اإلنكار على من مل يعتقد خلود وتـأبـيـد الكفار يف النار 
(كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة الفناء

املؤلفعبد الكرمي بن صاحل احلميد

حترير املقال يف موازنة األعمال وحكم غري املكلفني يف العقىب واملآل، ومعه
2/1 ( هـ488)مراتب اجلزاء يوم القيامة 

608)عقيل بن عطية الطرطوشي 
(هـ

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

حتقيق
مصطفى ابجو

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةدراسة نظرية تطبيقية- اإلملام يف مسألة تكليف الكفار بفروع اإلسالم 

حكم التحاكم إىل الطاغوت، هجر)إرشاد الطالب إىل أهم املطالب 
(املبتدع، املواالة واملعاداة، وغريها

الكويت- دار اخلزانة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  عناية/تعليق
بدر العتييب وساير احلريب

حكم التحاكم إىل الطاغوت، هجر)إرشاد الطالب إىل أهم املطالب 
(املبتدع، املواالة واملعاداة، وغريها

-دار املعراج الدولية ( هـ1349)سليمان بن سحمان 
الرايض

عناية
سعيد بن هليل العمر

145   من 36صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقوسطية أهل السنة يف حكم مرتكب الكبرية

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعديموانع إنفاذ الوعيد

مكتبة دار البيان احلديثة( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أطفال الكفار يف اآلخرة
الطائف- 

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفمعناه وأقسامه- الفسق 

سيأيت يف)دروس عقدية مستفادة من احلج، ويليه احلج وهتذيب النـفوس 
(كتب احلج

القاهرة- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة عقدية ألحوال احملتضر

–أفضلية النيب على اخللق – األمن من مكر هللا )حبوث عقدية حمكمة 
(صخرة القدس يف ضوء العقيدة - (لو)استعماالت 

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد الرمحن اجلديع

القدرية النفاة األوائل، املسائل العقدية املبنية على)حبوث عقدية حمكمة 
(قاعدة التحسني والتقبيح عند املتكلمني، فتح القسطنطينية

الرايض- دار التوحيد حسان بن إبراهيم الرديعان

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

-مكتبة دار املنهاج عيسى بن حمسن النعيمي
الرايض
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-مكتبة دار املنهاج عبد احملسن بن عبد العزيز العسكر((مكرر يف كتب البالغة))- البالغة يف ضوء مذهب السلف يف االعتقاد 
الرايض

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري(رؤية منهجية)قواعد يف التعامل مع املتغريات 

دراسة علمية ملا قيل عن حال أبوي النيب صلى هللا عليه- درء احلزن 
وسلم واآلاثر املرتتبة على ذلك

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراين

مصر- دار األمل حممد إمساعيل املقدمفطرية الدين وبيان معىن أن كل الناس يولدون مسلمني

حسن بن حسني بن حممد بن عبدفصل اجلواب عن استحقاق املتأخر فضل الصحاب
( هـ1245)الوهاب 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن زيد آل مسلم

الرايض- مدار الوطن لطيفة بنت حمسن القرشي(دراسة حديثية حتليلية)اخلصال اجلالبة للربكة يف السنة النبوية 

1420)حممد انصر الدين األلباين اإلسراء واملعراج وذكر أحاديثهما، وخترجيها، وبيان صحيحها من سقيمها
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

القول على هللا بغري علم، حقوق اإلمامة،)نصيحة مهمة يف ثالث قضااي 
عبد السالم بن برجس آل عبد. يقع ضمن جمموع د )(الفرقة واالختالف

سعد بن عتيق وحممد بن: العلماء
إبراهيم وغريمها

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-العنف - اإلكراه - التسامح - السالم )قضااي يكثر حوهلا اجلدل 
(اإلرهاب- اجلهاد 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمد
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-دار التوحيد للنشر حممد هشام بن لعل حممد طاهري2/1مجعا ودراسة - املسائل االعتقادية املتعلقة ابلقرآن الكرمي 
الرايض

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان2/1أضواء من فتاوى ابن تيمية يف العقيدة 

اجلمعية السعودية لعلومجمموعة من الباحثنيجملة الدراسات العقدية
املدينة- العقيدة 

-دار كنوز أشبيليا سهل بن رفاع العتييبالرؤى عند أهل السنة واجلماعة واملخالفني
الرايض

ابحثات لدراسات املرأةخلود بنت فراج الزعيب(مكرر يف الكتب املتعلقة ابلنساء)املسائل العقدية املتعلقة ابملرأة 

–دار املرياث النبوي حممد عمر الكامريويناملباحث العقدية املتعلقة مبكة املكرمة
اجلزائر

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفحبوث حمكمة يف العقيدة
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عبد هللا بن حممد األندلسينونية القحطاين
( هـ387)القحطاين 

الرايض- مكتبة السوادي  تصحيح
حممد بن أمحد السيد أمحد

–دار املرياث النبوي صاحل بن سعد السحيميالقطوف الدواين يف شرح نونية القحطاين
اجلزائر

-دار سبيل املؤمنني حسن املرداويبلوغ األماين يف ذكر الفوائد اليت تضمنتها نونية القحطاين
القاهرة

املنظومات العقدية عند أهل السنة واجلماعة حىت هناية القرن الثامن
مجعا ودراسة- اهلجري 

ــمَّان- الدار األثرية خالد بن عبد العزيز النمر َعــ

منظومات أهل السنة واجلماعة يف تقرير االعتقاد يف القرن الرابع عشر
مجعا ودراسة- اهلجري 

-دار كنوز أشبيليا مخيس بن رضا احلمد
الرايض

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن4/1الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
جلنة من الباحثني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح الشافية الكافية يف العقائد
4/1 (نونية اإلمام ابن قيم اجلوزية)

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى 
(هـ

الكويت- دار اخلزانة  دراسة وحتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم اجلربين. د

تقع يف) (البن القيم)توضيح الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية 
(جمموع الشيخ عبد الرمحن السعدي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود
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احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني من الكافية الشافية
(اختصار لتوضيح الكافية الشافية، ويقع يف جمموعه) (البن القيم)

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار امليمان 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالتعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم والعقيدة السفارينية
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  قيدها وزاد عليها
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

مكة- دار الباز ( هـ1395)حممد بن خليل هراس 2/1شرح القصيدة النونية البن القيم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل3/1شرح الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية البن القيم 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

التعليق املختصر على القصيدة النونية املسماة ابلكافية الشافية يف
4/1االنتصار للفرقة الناجية البن القيم 

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

املؤلفزهري بن عمر اخلالقي( بيت خمتارة من األصل500)املختارات الوافية من الكافية الشافية  تقدمي
أمحد بن عبد الرمحن القاضي. د

مكة- دار طيبة اخلضراء منصور بن عبد العزيز السماري(للحفاظ)املنتخب القيم من نونية ابن القيم 

برواايت األئمةاآلجري وابن بطة وابن شاهني وابن- املنظومة احلائية 
شاذان والصفار والسمعاين

ابن أيب داود، عبد هللا بن سليمان
( هـ316)

الرايض- دار العقيدة  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الدرر املضية يف عقيدة"لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح 
"الفرقة املرضية

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
جلنة من احملققني
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-املكتب اإلسالمي كفاية األبرار من لوامع األنوار لإلمام الفاضل حممد بن أمحد السفاريين
بريوت

اختصار/ترتيب/هتذيب
حممد عبد الرمحن املعصومي

الكواكب الدرية لشرح الدرة املضية يف"شرح العقيدة السفارينية املسماة 
للسفاريين" عقد أهل الفرقة املرضية

ابن مانع، حممد بن عبد العزيز
( هـ1385)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/ختريج/حتقيق
أشرف عبد املقصود

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدللسفاريين (الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية)حاشية 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية)شرح العقيدة السفارينية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتعليقات وتنبيهات على العقيدة السفارينية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانشرح الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية للسفاريين عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

وهو)تنبيه ذوي األلباب السليمة عن الوقوع يف األلفاظ املبتدعة الوخيمة 
(مالحظات على شرح عقيدة السفاريين للشيخ حممد بن مانع

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

على لوامع األنوار (بن سحمان-بن سعدي-أاببطني)تعقبات العلماء 
البهية للسفاريين، ومعها مبحث عن موقفه من دعوة ابن عبد الوهاب

-دار إيالف الدولية سليمان بن صاحل اخلراشي
الكويت

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد ختريج
حممد صبحي بن حسن حالق
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الرايض- دار التوحيد (للحكمي)هتذيب معارج القبول شرح سلم الوصول - حتقيق املأمول  هتذيب
ــي ــــنِيـ عادل بن علي الـُمـَح

مصر- مكتبة الصفوة خمتصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد اختصار
هشام بن عبد القادر آل عقدة

خمتصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف علم التوحيد
(للحكمي)

الرايض- مدار الوطن  اختصار
سعد بن حممد القحطاين

-مكتبة دار النصيحة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرللشيخ عبد الرمحن بن سعدي (منهج احلق)شرح 
املدينة

منظومة يف العقيدة واألخالق للشيخ عبد - )منهج احلق)شرح منظومة 
الرمحن بن سعدي

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضي

-مكتبة دار املنهاج عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر( هـ471)شرح املنظومة الرائية يف السنة، لإلمام سعد بن علي الزجناين 
الرايض

لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية شرح قصيدة ابن أيب داود
2/1احلائية يف عقيدة أهل اآلاثر السلفية 

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- مكتبة الرشد 

شرح املنظومة احلائية يف عقيدة أهل السنة واجلماعة لعبد هللا بن أيب داود
( هـ316ت )السجستاين 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان عناية
عادل الرفاعي وعصام املري

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن انصر الرباك(شرح احلائية)توضيح املقصود يف نظم ابن أيب داود 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منظومات يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار املغين عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالتحفة السنية شرح منظومة ابن أيب داود احلائية

اجلزائر- جمالس اهلدى ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي نثر الورود على حائية ابن أيب داود

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيارفتح الودود بشرح منظومة ابن أيب داود

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح املنظومة احلائية البن أيب داود رمحه هللا تعاىل

بريوت- دار ابن حزم سعود بن إبراهيم الشرميالتحفة املكية شرح حائية ابن أيب داود االعتقادية عناية
كاملة الكواري

الكويت- دار اخلزانة يوسف بن علي الطائيحتقيق املقصود شرح حائية ابن أيب داود

أمحد بن عبد هللا املرداوي احلنبليالآللئ البهية يف شرح المية شيخ االسالم ابن تيمية
( هـ1236حيا سنة )

الرايض- دار املسلم  تعليق
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنشرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منظومات يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار التدمرية يوسف بن عبد هللا الساملشرح الالمية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

النظم) 2/1فتح اخلالق شرح جممع احلقائق والرقائق يف ممادح رب اخلالئق 
( هـ840حملمد بن إبراهيم الوزير، تويف سنة 

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

-املكتبة اإلسالمية 
القاهرة

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

الرايض- دار الشريف ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة دراسة وحتقيق وشرح
مرمي طاهر أمحد طاليب مدخلي

اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة للحكمي ، ويليها قصيدة احلافظ أيب
:طاهر السلفي ألمحد بن مشرف يف نظم عقيدة اإلمام أيب زيد ، ويليها

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز بن فيصل الراجحي

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن( هـ510أيب اخلطاب، حمفوظ بن أمحد، )شرح عقيدة الكلوذاين 
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ختريج
طارق بن حممد اخلويطر. د

أيب اخلطاب، حمفوظ بن أمحد، تويف سنة)شرح القصيدة الدالية للكلوذاين 
( هـ510

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن انصر الرباك

الرايض- مكتبة الرشد هاين بن عبد هللا اجلبريشرح القصيدة الدالية يف االعتقاد أليب اخلطاب الكلوذاين رمحه هللا تعاىل

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان منظومة أيب اخلطاب احلنبلي– إمتام املنة بشرح اعتقاد أهل السنة 
(هـ

اخلرب- دار السنة 

776)يوسف بن حممد السُّرََّمري هنج الرشاد يف نظم االعتقاد، ويليه نظم عقيدة أهل األثر
حمفوظ بن أمحد الَكَلوذاين/(هـ

الكويت- دار التواصل  تعليق/حتقيق
مطلق بن جاسر الفارس اجلاسر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منظومات يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

،(الشهب املرمية على املعطلة واجلهمية)الـمتممة العلمية يف شرح قصيدة 
ألمحد بن (لطائف املعاين يف شرح نظم مقدمة ابن أيب زيد القريواين): ويليه

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن رايض األمحد َعــ

حممد بن علي بن آدم األثيويبالدرر املضية يف نظم توحيد رب الربية: ألفية التوحيد املسماة
( هـ1442)

املؤلف

التحفة: آللئ النظم احلاوي ملسائل عظيمة وحتفة الطحاوي، املسمى
الفيفية يف اعتقاد الفرقة املرضية

-مكتبة دار احلميضي سلمان بن أمحد احلكمي الفيفي
الرايض

تشتمل على خالصة كتاب التوحيد)الكفاية يف العقيدة والفرق واملذاهب 
اهلداية إىل معاين الكفاية: ، ويليه(واحلموية والطحاوية وغريها

عبد العزيز بن علي احلريب

ألف بيت يف مدح هللا تعاىل ونبيه صلى هللا عيه وسلم)ألفية عقد اجلمان 
(والصحابة واجلنة واحلرمني وبيت املقدس

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتاز

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللااألبيات اجلامعة يف املسائل النافعة
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- مدار الوطن أمحد بن علي محود حبييب(نظم وشرح)املنة بشرح منظومة رايض اجلنة يف عقيدة أهل السنة 

نونية القحطاين، ميمية ابن)أربح البضاعة يف معتقد أهل السنة واجلماعة 
(القيم، المية ابن مشرف، عقيدة ابن شيخ احلزاميني، وغريها

-دار علم السلف 
القاهرة

مجع
علي بن سليمان آل يوسف القصيمي احلنبلي

اجلزائر- دار نور الكتاب (سبع منظومات لبعض علماء الشناقطة)سبع منظومات يف االعتقاد  عناية
حممد توفيق بن عمار الكيفاين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
منظومات يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الصحيح من النظم: إبطال نسبة الديوان املنسوب إىل ابن تيمية، ويليه
(عبد السالم بن برجس. يقع ضمن جمموع د)الفصيح البن تيمية 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

أمحد بن حجر آل بو طاميالآلىلء السنية يف التوحيد والنهضة واألخالق املرضية
( هـ1423)

بريوت- دار اللؤلؤة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب حديثية ومسندة يف األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب كتاب النعوت حتقيق
عبد العزيز الشهوان. د

311)ابن خزمية، حممد بن إسحاق 2/1كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل 
(هـ

املدينة- الناشر املتميز  تعليق/حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

خمتصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل إلمام األئمة ابن
( هـ311)خزمية النيسابوي 

ليبيا- دار الصحابة  اختصار
أمحد بن علي القفيلي

للشيخ عبد (أحاديث توحيد ابن خزمية املستعذبة)األربعون املنتخبة من 
هللا بن عبد الرمحن السعد

-دار أطلس اخلضراء أمحد بن عبد الرزاق العنقري
الرايض

الرايض- دار الصميعي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب الصفات تقدمي/حتقيق
الشيخ مقبل الوادعي/حممد بن حيىي الوصايب

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب الصفات، ويليه كتاب أحاديث النزول حتقيق وتعليق
نشأت بن كمال املصري

حتقيق( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب النـزول، ويليه كتاب الصفات
علي بن حممد الفقيهي. د

-الدار العاملية للنشر أمحد شحاته(للدارقطين)التعليق املأمول على كتاب النزول 
االسكندرية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(582 - 321/5ويقع يف جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب حديثية ومسندة يف األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن منده، حممد بن إسحاقكتاب التوحيد ومعرفة أمساء هللا عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
علي بن انصر الفقيهي. د

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات تقدمي/حتقيق
مقبل الوادعي/ عبد هللا احلاشدي 

-دار التوعية اإلسالمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات
مصر

حتقيق
حممد حمب الدين أبو زيد

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(مكرر يف األجزاء احلديثية)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
علي بن انصر الفقيهي. د

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(مكرر يف األجزاء احلديثية)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

مصر- دار ابن رجب  حتقيق
جهاد بن السيد املرشدي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالبيان والتسديد يف شرح األربعني يف دالئل التوحيد لإلمام اهلروي رمحه هللا
الرايض- الراجحي  

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيكتاب التوحيد هلل عز وجل
( هـ600)

الرايض- دار املسلم  حتقيق
مصعب بن عطا هللا احلايك

ابن احملب املقدسي، حممد بن عبد5/1صفات رب العاملني 
( هـ712)هللا 

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
عمار متالت

إفراد أحاديث أمساء هللا سبحانه وتعاىل وصفاته غري صفات األفعال يف
2/1الكتب الستة 

الرايض- دار القاسم حصة بنت عبد العزيز الصغري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب حديثية ومسندة يف األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن حممد الفريحاألحاديث الواردة يف االسم األعظم

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(إن هللا تسعة وتسعني امسا): جزء فيه طرق حديث
( هـ430)

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

األحاديث الضعاف واملوضوعات يف األمساء والصفات، ومعه السبل
السوية يف ما ال يصح من األحاديث يف اآلداب الشرعية

بريوت- دار ابن حزم زكراي بن غالم قادر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة التدمرية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني الشرع)التدمرية 
(128-1/3تقع ضمن جمموع الفتاوى  )(والقدر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد بن عودة السعوي

تقع) (حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني الشرع)التدمرية 
(128-1/3ضمن جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الرايض– مركز ابن تيمية تقريرات ابن تيمية يف بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية تعليق/مجع
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

مركز البيان للبحوثعبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل
الرايض- والدراسات 

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 2/1شرح التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح العقيدة التدمرية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكشرح العقيدة التدمرية إعداد
عبد الرمحن بن صاحل السديس

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عبد الرمحن اخلميسشرح الرسالة التدمرية

توضيح مقاصد املصطلحات العلمية يف التدمرية ومعه األسئلة واألجوبة
املرضية على الرسالة التدمرية

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة التدمرية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

تقسيم املوضوعات)تسهيل منت الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
(مع املناقشات

املدينة- دار اإلمام مسلم فخر الدين بن الزبري احملسـي

الرايض- مكتبة الرشد فخر الدين بن الزبري احملسـيالتوضيحات األثرية على منت الرسالة التدمرية إشراف
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

1391)فاحل بن مهدي آل مهدي التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية
(هـ

الرايض- مدار الوطن  تصحيح وتعليق
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني)- شرح التدمرية 
2/1 (القدر والشرع

-دار إيالف الدولية حممد بن خليفة التميمي
الكويت

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتقريب التدمرية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح تقريب التدمرية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

نقض)األجوبة السنية على افرتاءات األشعري سعيد فودة يف كتابه 
(مكرر يف كتب الرد على األشاعرة )(التدمرية

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

مكة- دار سلف أمحد بن عبد الرمحن القاضي(نقض الرسالة التدمرية)نقد 

تدعيم ملقاصدها ونقد لالعرتاضات األشعرية املعاصرة- االنتصار للتدمرية 
عليها

تكوين للدراساتماهر أمري عبد الكرمي
جدة- واألحباث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة احلموية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

وتقع يف جمموع الفتاوى) (مقابلة على تسع نسخ)الفتوى احلموية الكربى 
5/5 - 120)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
محد بن عبد احملسن التوجيري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(الفتيا احلوية الكربى)املسألة احلموية يف االستواء والصفات اخلربية 
( هـ728)

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالفتوى احلموية الكربى
( هـ728)

-مكتبة اإلمام الوادعي 
صنعاء

حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 2/1شرح الفتوى احلموية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

الرايض- دار ابن األثري الكواكب الدرية من تعليقات مساحة الشيخ ابن ابز على الفتوى احلموية تقدمي الشيخ/إعداد
صاحل الفوزان/غزاي األسلمي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانالتعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى احلموية عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالنفحات املسكية يف التعليق على الفتوى احلموية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح الفتوى احلموية الكربى عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على الفتوى احلموية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة احلموية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار التوحيد للنشر حممد بن عبد الرمحن اخلميسالتحفة السنية يف بيان مقاصد الفتوى احلموية
الرايض

شرح الفتوى احلموية يف تفضيل الطريقة السلفية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه هللا

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتح رب الربية بتلخيص احلموية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح فتح رب الربية بتلخيص احلموية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

االنتصار للفتوى احلموية وبيان احليف يف القضية، ويليها الوصية مبؤلفات
ابن تيمية لتلميذه شهاب الدين أمحد بن مري احلنبلي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار بلنسية  تعليق/ختريج/حتقيق
فهد بن مقعد العتييب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(قطعة منه تطبع ألول مرة)جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليالكالم على الصفات
( هـ463)ابن اثبت 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

ابن شيخ احلزاميني، أمحد بن إبراهيمالنصيحة يف صفات الرب جل وعال
( هـ711)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

تفصيل االمجال فيما جيب هلل من صفات"الرسالة األكملية وتسمى 
(140 - 68 / 6وتقع يف جمموع الفتاوى )" الكمال

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- مطبعة املدين  حتقيق
أمحد محدي إمام

حبث نظري وتطبيقي يف)الرسالة املدنية يف احلقيقة واجملاز يف الصفات 
(373 - 351/6تقع يف جمموع الفتاوى  )(األمساء والصفات

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
الوليد بن فراين. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة يف النـزول واملعية وإثبات الصفات، ويليه فصل يف حمنة شيخ اإلسالم
( هـ728)

-دار أعالم السنة 
الرايض

تعليق/حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(212 - 185/6تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف االسم واملسمى 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

تقع يف)قاعدة يف مسائل الصفات واألفعال من حيث قدومها ووجوهبا 
(184 - 144/6جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مكة- املكتبة األسدية عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على رسائل ابن تيمية يف الصفات والقدر عناية
عبد هللا بن حممد الزهراين

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداألربعني يف صفات رب العاملني
( هـ748)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
عبد القادر حممد عطا

145   من 55صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار البشائر اإلسالمية وليد بن حممد العلي3/1جهود اإلمام ابن قيم اجلوزية يف تقرير توحيد األمساء والصفات 
بريوت

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالقواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكالتعليق على القواعد املثلى إعداد
عبد هللا بن حممد املزروع

شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للعالمة ابن عثيمني رمحه
هللا

-دار منار التوحيد حممد بن خليفة التميمي
املدينة

احمللى يف شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للعالمة حممد
صاحل العثيمني

بريوت- دار ابن حزم كاملة الكواري

بريوت- دار ابن حزم سعود بن إبراهيم الشرميالسبك املعلى شرح القواعد املثلى يف أمساء هللا تعاىل وصفاته احلسىن

عجمان- مكتبة الفرقان عبيد بن عبد هللا اجلابريفتح العلي األعلى بشرح القواعد املثلى

املؤلفسامل بن سعد الطويلمنحة املوىل شرح القواعد املثلى
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأمساء هللا وصفاته وموقف أهل السنة منها
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان القواعد الكلية لألمساء والصفات عند السلف
(هـ

الثقبة- دار اهلجرة 

من كالم ابن القيم والشنقيطي)القواعد الطيبات يف األمساء والصفات 
(والعثيمني

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجارالقواعد والضوابط السلفية يف أمساء وصفات رب الربية تقدمي املشائخ
إبراهيم الرحيلي وسليمان الرحيلي

حممد األمني بن حممد املختارمنهج ودراسات آلايت األمساء والصفات
( هـ1393)الشنقيطي 

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
سيد بن عباس اجلليمي

جمموع)صفات هللا عز وجل يف ضوء القرآن الكرمي والرد على املخالفني 
(كالم متفرق يف الصفات

حممد األمني بن حممد املختار
( هـ1393)الشنقيطي 

بريوت- دار ابن حزم  مجع
عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه، ويليه
بعد رجوعه ملذهب السلف (األب)منتقى من كالم اجلويين 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أمساء هللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميالصفات اإلهلية، تعريفها، أقسامها
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

املدينة- الناشر املتميز حممد بن خليفة التميميمعتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا احلسىن

األمساء- األلوهية - توحيد الربوبية )إحتاف املريد مبعرفة التوحيد 
(كتب متنوعة يف التوحيد: مذكور يف )(والصفات

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان 
(هـ

اخلرب- دار السنة 

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف صفات هللا تعاىل الواردة على سبيل املقابلة
والرد على املخالفني

عز الدين بن عبد القادر مرير
الصابري

املدينة- الناشر املتميز  تقدمي
عبد القادر بن حممد عطا صويف. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(منتقى من بدائع الفوائد البن القيم)فائدة جليلة يف قواعد األمساء احلسىن 
( هـ751)أيوب 

الكويت- دار غراس  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

االحتجاج ابآلاثر السلفية على إثبات الصفات اإللـٰهية، والرد على املفوضة
واملشبهة واجلهمية

-دار األمر األول عادل بن عبد هللا آل محدان
الرايض

عقيدة الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني واألئمة املرضيني يف
صفة النزول وحديث الصورة، وحتقيق: صفات رب العاملني، ويليه جزآن

-مكتبة أهل األثر سعود العثمان
الكويت

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)التحفة املدنية يف العقيدة السلفية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

ضمن اجملموعة الثالثة من) (التحفة املدنية يف العقيدة السلفية)التعليق على 
(شروح رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعديحقيقة املثل األعلى وآاثره
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مصر- دار املستقبل ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل الصفات اإلهلية بني السلف واخللف عناية وتعليق
حممد عوض وأمين العابديين

الرايض- دار طيبة انصر بن عبد هللا القفارينواقض توحيد األمساء والصفات

-مكتبة أهل األثر عبد هللا بن عيسى األمحديالكمال اإلهلي بني أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم
الكويت

-مكتبة اإلمام الذهيب ماهر بن عبد احلميد بن مقدمصفات هللا املنفِية ابلكتاب والسنة النبوية
الكويت

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن عبد هللا العصيمياإلنباه إىل ما ليس من أمساء هللا

اآلاثر الواردة فيها، وحكمها، والرد- اإلشارة احلسية يف ابب الصفات 
على املخالفني، وتطبيقاهتا املعاصرة

الرايض- دار التوحيد وليد بن صاحل العميسي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مركز البحوث والتواصل( هـ338)أمحد بن حممد النحاس اشتقاق أمساء هللا جل وعز
الرايض- املعريف 

حتقيق
حممد الطرباين

الظهران- الدرر السنية علوي بن عبد القادر السقافصفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجدي3/1النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن 
الكويت

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجديخمتصر النهج األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن
الكويت

-توزيع دار الدليقان (جمموع كالم ابن القيم يف أمساء هللا احلسىن)أمساء هللا احلسىن 
الرايض

مجع
يوسف علي بديوي

سعيد بن علي بن وهف القحطاينشرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

مراجعة
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن صاحل الغصن(رسالة ماجستري)أمساء هللا احلسىن 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرفقه األمساء احلسىن

الرايض- دار القاسم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرخمتصر فقه األمساء احلسىن

145   من 60صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

العمل األسىن، نظم وشرح أمساء هللا احلسىن، ويليه أوضح املعاين شرح
(مكرر يف كتب اعتقاد األئمة األربعة)مقدمة ابن أيب زيد القريواين 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

-دار الدليل األثرية عبد اهلادي حسن وهيباألمساء احلسىن والصفات العلى
السعودية

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أمساء هللا احلسىن اهلادية إىل هللا واملعرفة به

–دار املرياث النبوي مجعا ودراسة- تفسري أمساء هللا احلسىن للشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
اجلزائر

إعداد
عبيد بن علي العبيد. د

الطريقة املثلى يف: شرح أمساء هللا احلسىن من كتب الشيخ السعدي، ومعه
إحصاء أمساء هللا احلسىن

األردن- دار املعايل  مجع/إعداد
حممد شومان الرملي

الرايض- دار القاسم حصة بنت عبد العزيز الصغريشرح أمساء هللا تعاىل احلسىن وصفاته الواردة يف الكتب الستة

-مكتبة اإلمام الذهيب ماهر بن عبد احلميد بن مقدمأمساء هللا احلسىن، جالهلا ولطائف اقرتاهنا ومثراهتا يف ضوء الكتاب والسنة
الكويت

تقدمي
عثمان بن حممد اخلميس. د

الرايض- الرتاث الذهيب ماهر بن عبد احلميد بن مقدمالتعاليق العال يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العال

-دار أجيال التوحيد مرمي بنت عبد العايل الصاعديمعاين أمساء هللا احلسىن بني أهل السنة واملخالفني
جدة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجداألربعون يف عظمة رب العاملني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

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

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار ابن األثري  ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدالعلو للعلي الغفار
( هـ748)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

ختريج
أشرف عبد املقصود

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها 
( هـ748)

الرايض- دار العقيدة  دراسة وحتقيق وتعليق
عبد هللا بن صاحل الرباك. د

1420)حممد انصر الدين األلباين خمتصر العلو للعلي الغفار للذهيب
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(193 - 153/5وتقع يف جمموع الفتاوى )القاعدة املراكشية 
( هـ728)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
انصر الرشيد. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالقاعدة املراكشية
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي(القاعدة املراكشية)التعليقات اإليضاحية على 
الرايض

الثقبة- دار اهلجرة أسامة بن توفيق القصاص2/1إثبات علو هللا على خلقه والرد على املخالفني  تقدمي
عبد الرمحن عبد اخلالق

مكتبة السوادي للتوزيعحممد بن أمحد سيد أمحد(من كالم ابن القيم)أدلة علو هللا تعاىل على خلقه 
جدة- 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

1413)محود بن عبد هللا التوجيري إثبات علو هللا ومباينته خللقه والرد على من زعم أن معية هللا للخلق ذاتية
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

بريوت- عامل الكتب موسى بن سليمان الدويشعلو هللا على خلقه

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماجلواب الفاصل بتمييز احلق من الباطل
( هـ728)

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

مكرر يف كتب الرد)اجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب املعطلة واجلهمية 
(على املعطلة واجلهمية

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

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي

-بيت األفكار الدولية علي بن حممد الشهراينبـغية املتأسي يف إثبات الكرسي
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(583 - 545/6تقع يف جمموع الفتاوى )الرسالة العرشية 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب العرش وما ورد فيه من األخبار
( هـ748)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن خليفة التميمي. د

ابن أيب شيبة العبسي، حممد بنكتاب العرش وما ورد فيه من األخبار
( هـ297)عثمان 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1كتاب العرش 
( هـ748)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
حممد بن خليفة التميمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

يف بيان حترمي التشبه)كتاب العرش، ويليه تشبه اخلسيس أبهل اخلميس 
(ابملشركني

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد(خمتصر لكتاب العرش للذهيب)الكالم على مسألة االستواء على العرش 
( هـ744)املقدسي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

الرايض- دار ابن األثري عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد(دراسة حتليلية)األثر املشهور عن اإلمام مالك يف صفة االستواء 

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميمياآلاثر املروية يف صفة املعية
الرايض

ويقع ضمن جمموعة الرسائل)إبطال وحدة الوجود والرد على القائلني هبا 
(120 - 61/1)واملسائل 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت

ختريج/حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

يقع ضمن جمموع الفتاوى)حقيقة مذهب االحتاديني ووحدة الوجود 
134/2 - 285)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

 -362/2يقع يف جمموع الفتاوى )الرد األقوم على ما يف فصوص احلكم 
451)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

إبراهيم بن حممد احلليب احلنفي(رد على ابن عريب يف كتابه فصوص احلكم)نعمة الذريعة يف نصرة الشريعة 
( هـ956)

الرايض- دار املسري  عناية
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

تقع يف جمموع الفتاوى) (يف نقض احللول واالحتاد)رسالة إىل نصر املنبجي 
452/2 - 479)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

بغـية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنـية أهل اإلحلاد من
(مكرر يف الرد على الفالسفة) (السبعينية)القائلني ابحللول واالحتاد 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
موسى بن سليمان الدويش. د

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدالوجودية

املال علي القاري، علي بن سلطانالرد على القائلني بوحدة الوجود
( هـ1014)حممد 

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

رد على غالة)الصوارم احلداد القاطعة لعالئق مقاالت أرابب االحتاد 
(الصوفية كابن عريب

القاهرة- مكتبة الفرقان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  حتقيق
حممد بن ربيع بن هادي. د

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد العزيز العليعرضا ونقضا– عقيدة احللول والتناسخ 

مذكور يف كتب الرد)نقض قول الفالسفة أن هللا ال داخل العامل وال خارجه 
(على الفالسفة

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس

قيام الدالئل العقلية على إثبات الفوقية وبطالن دعوى الفالسفة واجلهمية
(حلسني فودة (حسن احملاججة)رد على كتاب )

-دار التوحيد للنشر كمال الدين املغريب
الرايض

-بيت األفكار الدولية عبد الكرمي بن صاحل احلميدإقامة احلجة والربهان على من زعم أن هللا يف كل مكان وفسر رأيه ابلقرآن
الرايض

والرد على أهل الضالل واملني (أين)تكحيل العني جبواز السؤال عن هللا بـ 
الكوثري والغماري والسقاف ومن لف لفهم: 

-دار التوحيد للنشر صادق بن سليم صادق
الرايض

تقدمي
حممد بن األمني بو خبزة احلسيين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

املدينة- دار النصيحة ( هـ240)عبد العزيز الكناين (يطبع ألول مرة كامال)احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن  تعليق
أبو عبد الرمحن األثري

يف أن القرآن كالم)رسالة اإلمام أمحد بن حنبل إىل اخلليفة املتوكل العباسي 
(هللا

دمشق- دار النوادر ( هـ241)أمحد بن حنبل  حتقيق
علي حممد زينو

رسالة يف أن القرآن غري خملوق، ويليه رسالة اإلمام أمحد إىل املتوكل يف
مسألة القرآن

إبراهيم بن إسحاق البغدادي احلريب
( هـ285)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

عبيد هللا بن سعيد بن حامت الوايليرسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت
( هـ444)السجزي 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق ودراسة
حممد ابكرمي ابعبد هللا

رسالة السجزي إىل أهل: الرد على من أنكر احلرف والصوت، املعروف بـ 
زبيد

عبيد هللا بن سعيد بن حامت الوايلي
( هـ444)السجزي 

القاهرة- املكتبة العمرية  ضبط وتعليق
حممد حمب الدين أبو زيد

أبو الوفاء علي بن عقيل احلنبلي(مسألة خلق القرآن- أصول الدين )جزء يف األصول 
( هـ513)

الرايض- دار السالم  حتقيق
سليمان بن عبد هللا العمري. د

الصراط املستقيم يف إثبات احلرف القدمي، ويليه مسألة احلرف والصوت يف
كالم هللا ، بدعة الكالم النفسي

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وتعليق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدحكاية املناظرة يف القرآن
( هـ620)املقدسي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدمناظرة يف القرآن العظيم
( هـ620)املقدسي 

-مكتبة ابن تيمية 
الكويت

حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدمناظرة أهل البدع يف القرآن العظيم وكالم هللا القدمي
( هـ620)املقدسي 

مصر- مكتبة ابن عباس  تعليق/حتقيق
ربيع بن زكراي أبو هرجة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(36 - 5/12يقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف القرآن وكالم هللا 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(161 - 117/ 12يقع يف جمموع الفتاوى )القرآن العظيم كالم هللا 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(234 - 162/12يقع يف جمموع الفتاوى )املسألة املصرية يف القرآن 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(257 - 246/12يقع يف جمموع الفتاوى )التبيان يف نزول القرآن 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

 -323/12ويقع يف جمموع الفتاوى ) (يف كالم هللا)خمتصر الكيالنية 
501)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي الكندري املرر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(يف إثبات صفة الكالم هلل عز وجل)الرسالة البعلبكية 
( هـ728)

الرايض- دار الفيصلية  حتقيق
مرمي بنت عبد العايل الصاعدي

يهدى وال يباععبد هللا بن يوسف اجلديعالعقيدة السلفية يف كالم رب الربية وكشف أابطيل املبتدعة الردية

-مركز الفكر املعاصر انصر بن حيىي احلنييندراسة عقيدية معاصرة- مآالت القول خبلق القرآن 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار املأثور عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسحقيقة كالم رب العاملني بني علماء أصول الفقه وأصول الدين

ضياء الدين املقدسي، حممد بناختصاص القرآن بعوده إىل الرحيم الرمحن
( هـ643)عبدالواحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

دور علماء القريوان يف الدفاع عن مذهب اإلمام– مسألة خلق القرآن 
مالك يف هذه املسألة

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الرومي

37/ 12يقع يف جمموع الفتاوى )مسألة األحرف اليت أنزهلا هللا على آدم 
 -116)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

-اجلامعة اإلسالمية أمحد بن عبد هللا الغنيمانعلم الغيب يف العقيدة اإلسالمية
املدينة

الرايض- دار القاسم فوز بنت عبد اللطيف الكرديأصول اإلميان ابلغيب وآاثره

يقع ضمن جمموع)عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن 
(مؤلفاته

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

-دار اإلمام البخاري 
قطر

أقوال"القول املبني يف إثبات الصورة لرب العاملني أو نقض رسالة السقاف 
"رأيت ريب يف أحسن صورة: احلفاظ املنثورة لبيان وضع حديث

بريدة– دار األنصار سليمان بن انصر العلوان

هداية احلريان مبا ثبت يف صورة الرمحن، شرح الصدر)جمموع رسائل عقدية 
يف السؤال عن أول هذا األمر، اإلسالم واإلميان ومنزلة العمل من الدين،

-دار أطلس اخلضراء منصور بن عبد العزيز السماري
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة- صفة الغرية هلل تعاىل 

املؤلفعيد بن حممد الشمرياحلياء من صفات الرمحن ومن صفات أهل اإلميان تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

يوم)املنهل الرقراق يف ختريج ما روي عن الصحابة والتابعني يف تفسري 
، وبذيله الرد املثايل على الصابوين والغزايل(يكشف عن ساق

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(582 - 321/5ويقع يف جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول 
( هـ728)

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

مكتبة دار البيان احلديثةعبد القادر بن حممد الغامديصفة النـزول اإلهلي ورد الشبهات حوهلا
الطائف- 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب اإلميان املسندة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مصر- مكتبة العلم ( هـ329)املروزي، عبد هللا بن حممد (مكرر يف كتب الصالة)تعظيم قدر الصالة  حتقيق
كمال بن السيد سامل

الرايض- دار الصميعي أمساء بنت سليمان السويلمحملمد بن نصر املروزي (تعظيم قدر الصالة)هتذيب وتقريب كتاب 

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويكتاب اإلميان ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته
( هـ224)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

شرح كتاب اإلميان ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته، أليب عبيد القاسم بن
سالم

لطائف لنشر الكتبحممد هشام بن لعل حممد طاهري
الكويت- والرسائل 

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدكتاب اإلميان
( هـ235)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضرييشرح كتاب اإلميان للحافظ أيب بكر بن أيب شيبة

حممد بن حيىي بن أيب عمر العدينكتاب اإلميان
( هـ243)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
محد بن محدي اجلابري احلريب

كتاب اإلميان من اجلامع الصحيح لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري
دراسة وشرحا - ( هـ256)

-دار كنوز أشبيليا منرية بنت محود البدراين
الرايض

ابن منده، حممد بن إسحاقكتاب اإلميان
( هـ395)األصبهاين 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
علي بن حممد الفقيهي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب اإلميان املسندة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

أليب عبيد القاسم بن سالم وابن أيب شيبة)جمموع رسائل يف مسائل اإلميان 
(وابن أيب عمر العدين وأيب يعلى بن الفراء

مصر- دار املودة  حتقيق
طارق بن عاطف حجازي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب احلديث) (14/1)اجلامع لشعب اإلميان  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب احلديث) 9/1اجلامع لشعب اإلميان 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

القزويين ، عمر بن عبد الرمحنخمتصر شعب اإلميان للبيهقي
( هـ750)املقرىء 

-مكتبة دار البيان 
دمشق

ختريج/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

-املكتب اإلسالمي خالد بن عبد الرمحن العك(مكرر يف كتب احلديث)صحيح شعب اإلميان للبيهقي 
بريوت

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (يطبع ألول مرة)شعب اإلميان 
(هـ

مصر- دار احلـقيقة  حتقيق
أمحد فريد

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ805)عمر بن رسالن البلقيـين ترمجان شعب اإلميان
املدينة

حتقيق
سعود بن عبد العزيز الدعجان. د

وهو شرح حلديث اإلميان بضع وسبعون شعبة ، من)خصال اإلميان وشعبه 
(كتاب اإلفصاح عن معاين الصحاح

سوراي- دار النهضة ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد  حتقيق
حممد علي سلوم

-دار التوحيد للنشر 3/1أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان 
الرايض

مجع
عبد العزيز بن عبد هللا املبدل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

كتاب اإلميان الذي فرضه هللا على عباده مما ورد يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية

الرايض- دار العقيدة حممد السحيم وسامي اخلليل

الرايض- دار املسلم علي بن عبد العزيز الشبلدراسة أتصيلية- مسألة اإلميان  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبدهللا الغنيمان

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجارالقواعد األصولية اليت تبىن عليها مثرة عملية: قواعد ابب االعتقاد، ويليه

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنكتاب اإلميان
( هـ458)احلسني احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
سعود بن عبد العزيز اخللف. د

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب اإلميان من صحيح البخاري

( هـ280)فوائد منتقاة من كتاب السنة من مسائل اإلمام حرب الكرماين 
(املقدمة مع مسائل اإلميان)

املدينة- مكتبة امليمنة صربي احملمودي تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفيإيضاح السبيل من حديث سؤال جربيل
( هـ708)الغرانطي 

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
رضوان احلصري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم((460 - 5/7)ويقع ضمن جمموع الفتاوى )اإلميان 
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم((460 - 5/7)ويقع ضمن جمموع الفتاوى )اإلميان الكبري 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
الشرباوي بن أيب املعاطي املصري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(ملخص من كتاب اإلميان الكبري البن تيمية)مسألة اإلميان وما يتعلق هبا 
( هـ748)

مصر- دار املودة 

ويقع يف جمموع الفتاوى)شرح حديث جربيل، املعروف ابإلميان األوسط 
(461/7 - 640)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن خبيت الزهراين. د

خمتصر اإلميان األوسط لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ويليه مبحث متعلق
مبسألة ترك عمل اجلوارح ابلكلية

الرايض- دار الكيان ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  إعداد
أمحد بن سامل املصري

بريوت- دار اللؤلؤة إمساعيل بن غصاب العدويلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (اإلميان األوسط)تلخيص كتاب 

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرشرح حديث جربيل يف تعليم الدين

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانشرح حديث جربيل عليه السالم عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح حديث جربيل عليه السالم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ختريج/حتقيق( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب أصول اإلميان
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

-مكتبة أهل األثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب أصول اإلميان
الكويت

دراسة وحتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

عنايةصاحل بن فوزان الفوزان(للشيخ حممد بن عبد الوهاب)شرح أصول اإلميان 
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(نبذة يف العقيدة اإلسالمية: وهو نفسه كتاب)شرح أصول اإلميان 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(للشيخ حممد بن عبد الوهاب)شرح أصول اإلميان  حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

جممع امللك فهد لطباعةمجاعة من العلماءأصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة
املدينة- املصحف 

تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالتوضيح والبيان لشجرة اإلميان
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

املدينة- الناشر املتميز فهد الساعدي وحممد الاليفأركان اإلميان

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحييكواشف البيان عن مقتضيات اإلميان

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

مصر- دار الصفوة محود بن عبد هللا العقالء الشعييبالرباهني املتظاهرة يف حتمية اإلميان ابهلل والدار االخرة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحياإلميان ابهلل: سياج العقيدة

البيان لرسالة نواة اإلميان للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل
الشيخ

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر هللا حيدث عباده عن نفسه

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربوع3/1األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان ابهلل 
املدينة

الزبري بن أمحد بن سليمان الزبرييشرح اإلميان واإلسالم وتسمية الفرق والرد عليهم
( هـ318)

مصر- دار الضياء  حتقيق
حسام احلفناوي

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليتوضيح الربهان يف الفرق بني اإلسالم واإلميان
( هـ1033)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
مركز البحث العلمي مبكتبة إمام الدعوة

-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(رسالة ماجستري)زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه 
الرايض

بيان حقيقة اإلميان أنه قول وعمل وبيان ما)درء الفتنة عن أهل السنة 
(يضاده من أنواع الكفر

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربوع2/1أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية من األفكار اهلدامة 
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مكة- دار عامل الفوائد صاحل بن فوزان الفوزانمسائل يف اإلميان

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاري(اإلميان ابملالئكة والرسل والكتب واليوم اآلخر)حماضرات يف العقيدة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
نواقض اإلميان :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار املسلم حممد بن عبد هللا الوهييبنواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف

استقراء لكتب الشيخ)الـتـبـيـان يف أتصيل مسائل الكفر واإلميان 
(عبدالرمحن بن سعدي

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

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعديقوادح اإلميان

احلكم بغري ما أنزل هللا،)جمموع احملاضرات فيما خيص الدعوة والدعاة 
يقع ضمن )(حصر الكفر ابلتكذيب، أصول الدعوة السلفية، ذم اإلرجاء

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالقوادح يف العقيدة ووسائل السالمة منها
( هـ1420)

مصر- دار اإلمام أمحد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلميان ابملالئكة والكتب- اإلميان  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزاناإلميان ابملالئكة وأثره يف حياة األمة

-دار أضواء السلف حممد بن عبد الوهاب العقيلمعتقد فرق املسلمني واليهود والنصارى والوثنيني يف املالئكة املقربني
الرايض

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناحلبائك يف أخبار املالئك
( هـ911)ابن الكمال 

مكة- جامعة أم القرى  ختريج/حتقيق
جلنة من احملققني

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر عامل املالئكة األبرار

من مروايت- إحتاف احلبيل أبربعني حديثا عن رئيس املالئكة جربيل 
الشيخ نظام اليعقويب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج وانتخاب
حممد بن أمحد آل رحاب

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمداإلميان ابلكتب

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجاراإلميان ابلكتب بني إثبات السلف وتعطيل أهل الكالم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1النبوات 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن صاحل الطواين. د

خالصة كالمه)جدليات شيخ اإلسالم ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 
(يف مسائل عقدية شىت

مصر- دار اإلمام أمحد  مجع
( هـ1395)حممد خليل هراس 

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات
بريوت

منهج أهل السنة واجلماعة يف االستدالل على النبوة والرد على املخالفني
2/1

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن حممد القرشي

–دار األوراق الثقافية عيسى بن عبد هللا السعديخالصات يف مباحث النبوات
جدة

الرايض- دار الصميعي ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي احلكمة من إرسال الرسل

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر الرسل والرساالت

-دار التوحيد للنشر خالد بن حممد ابمسحاألحاديث الواردة يف نبوة آدم عليه السالم
الرايض

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيمن أحاديث األنبياء عليهم الصالة والسالم
( هـ600)

الرايض- دار العاصمة  عناية/ختريج
حممد العفيفي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازنوح عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازإبراهيم عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

833)إسحاق بن إبراهيم التدمري مثري الغرام يف فضل سيدان اخلليل عليه السالم
(هـ

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

الرايض- ديوان املسلم انصر بن سليمان العمردراسة موضوعية لسرية أبينا إبراهيم عليه السالم- إن إبراهيم كان أمة 

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازموسى بن عمران عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- مدار الوطن غازي بن عبد العزيز الشمريموسى عليه السالم يف السنة النبوية، دراسة موضوعية

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازعيسى ابن مرمي عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازحممد صلى هللا عليه وسلم- أولوا العزم من الرسل 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالزهر النضر يف حال اخلضر
( هـ852)

الكويت- دار غراس  حتقيق
صالح الدين مقبول أمحد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

املدينة- دار النصيحة ( هـ1438)غالب بن علي العواجي املتنبئون يف اإلسالم وخطرهم على الفكر واجملتمع

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الرمحن بن حممد الربادعيبذور العداء لإلسالم يف اتريخ الرساالت

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الرمحن بن حممد الربادعي(اجملاهبات اآلمثة)العداء لإلسالم يف اتريخ الرساالت 

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الرمحن بن حممد الربادعيالشبهات واالهتامات الباطلة حول الرسل عليهم السالم

مكرر يف)أبعاد التحريف العلماين ملقامات النبوة - العلمانيون والنبوة 
(كتب الرد على العلمانيني

تكوين للدراساتماجد بن حممد األمسري
جدة- واألحباث 

ــمَّان- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحانآراء خاطئة ورواايت ابطلة يف سري األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم َعــ

مفهوم عصمة الرسل صلوات هللا عليهم وإثبات حاالهتا بني القول ابلتعميم
والتخصيص

اجلزائر- دار العواصم حممد علي فركوس

احتوى على أتصيالت شيخ اإلسالم ابن)القول املبني يف آايت النبيني 
(تيمية يف ابب املعجزات

الكويت- دار اخلزانة يوسف بن علي الطائي

مصر- دار الصفوة حممد انجي الدليميمجعا ودراسة- أثر األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف مباحث النبوات 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

األصول املتفقة والصفات املشرتكة بني األنبياء عليهم الصالة والسالم يف
القرآن الكرمي وأثرمها على الفرد واجملتمع

الكويت- دار غراس عبد الرمحن بن يتيم الفضلي تقدمي
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلميان ابليوم اآلخر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (كتب حديث متنوعة: جزء حديثي مكرر يف)كتاب البعث والنشور  حتقيق
أبو عاصم الشوامي األثري

-مكتبة دار املنهاج ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة
الرايض

حتقيق
الصادق بن حممد بن إبراهيم. د

-مكتبة دار املنهاج (التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)املنتقى من كتاب 
الرايض

انتقاء
الصادق بن حممد بن إبراهيم

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي4/1البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة 
( هـ1188)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (القيامة الصغرى وعالمات القيامة الكربى)اليوم اآلخر 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر القيامة الكربى- اليوم اآلخر 

اخلرب- دار ابن عفان طارق بن عوض هللا3/1اجلنائز وأحوال املوتى وأحوال اآلخرة 

مصر- دار لـينة ( هـ1438)غالب بن علي العواجي 3/1احلياة اآلخرة ما بني البعث اىل دخول اجلنة أو النار 

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار(مسائل ودالئل)اإلميان مبا بعد املوت 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلميان ابليوم اآلخر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب القبور
( هـ281)القرشي 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
طارق حممد العمودي

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب القبور 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور
( هـ795)أمحد 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

ختريج
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينأحوال امليت من حني االحتضار إىل احلشر
( هـ852)

مصر- مكتبة ابن سينا  تعليق/حتقيق
يسري عبد الغين البشري

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنشرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور
( هـ911)ابن الكمال 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق وتعليق
يوسف علي بديوي

-مكتبة اإلمام البخاري أشرف بن عبد املقصودالقرب، عذاب القرب ونعيم القرب
مصر

تقدمي
ربيع بن هادي. د

-مكتبة اإلمام الوادعي حممد بن عبد الوهاب الوصايبالقرب، عذابه ونعيمه
صنعاء

الرايض- دار املنهاج حممد بن عبد هللا السحيمالعذاب األدىن، حقيقته، أنواعه، أسبابه

من)حكم أهل القبور وعذاهبم ونعيمهم، وهل ينتفعون أبعمال األحياء 
، ويليه عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القبور وما يتعلق هبا(أجوبة ابن تيمية

الرايض- دار املغين  تعليق/ختريج/حتقيق
عبد هللا بن حممد البصريي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلميان ابليوم اآلخر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن حممد بن مصطفى ديبانمجعا ودراسة- األحاديث الواردة يف أسباب عذاب القرب والنجاة منه 

اإلمارات- دار البشري حممد بن مرعي الشباسيجامع أحاديث وآاثر عذاب القرب ونعيمه راجعه وقدم له
الشيخ مصطفى بن العدوي

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عبد هللا اإلمامأحوال املؤمنني الرضية يف احلياة الربزخية

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني حـياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاهتم
املدينة

تعليق/حتقيق
أمحد بن عطية الغامدي. د

إثبات عذاب القرب وسؤال امللكني على ما وردت به الشريعة ابآلايت
املتلوة واألخبار املروية وأقاويل سلف هذه األمة مع جواز ذلك ابلعقل يف

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني  حتقيق
حممد  بن حسني األفلحي

جدة- مكتبة الصحابة وحيد بن عبد السالم ابيلتيسري الكرمي العلي يف وصف حوض النيب صلى هللا عليه  وسلم

مروايت الصحابة يف احلوض والكوثر وتشتمل على ثالث رسائل للحافظ
عبد القادر صويف. بقي بن خملد واحلافظ ابن بشكوال ود

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

تعليق/مجع/ختريج
عبد القادر بن حممد عطا صويف. د

بزوغ اهلالل يف: متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل العرش، ويليه خمتصره
(وللمحقق يف آخره ذيال عليه)اخلصال املوجبة للظالل 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميسطوع اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلميان ابليوم اآلخر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنمنهاج السالمة يف ميزان القيامة
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن)صفة اجلنة وما أعد هللا ألهلها من النعيم 
(أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(تقدم يف كتب احلديث)صفة اجلنة 
( هـ430)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

دراسة/حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (جزء من كتاب البداية والنهاية)كتاب اجلنة 
(هـ

مصر- دار البصرية  تعليق/ختريج
حلمي بن حممد الرشيدي

جدة- مكتبة الصحابة وحيد بن عبد السالم ابيلوصف اجلنة من صحيح السنة

مكة- دار طيبة اخلضراء فوزان بن سليمان الفوزانوبل الغمام يف وصف دار السالم تقدمي املشايخ
عبد هللا الغنيمان وأمحد القاضي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(10- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1حادي األرواح إىل بالد األفراح 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي

الرايض- دار العاصمة سعد احلمدانبشرى احملبني أبخبار احلور العني

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب األهوال 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اإلميان ابليوم اآلخر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللااألهوال
( هـ281)القرشي 

مصر- دار اليقني  تعليق/حتقيق
جمدي فتحي السيد

الرايض- مكتبة املعارف عبد امللك بن علي الكليبأهوال القيامة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)صفة النار 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

حممد صديق بن حسن القنوجييقظة أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار
( هـ1307)

مكة- املكتبة التجارية 

حملى أبحكام العالمة األلباين رمحه)صحيح صفة النار من الكتاب واآلاثر 
(هللا

األردن- الدار العثمانية  مجع
أنس سليمان املصري

الدمام- دار ابن اجلوزي سعود بن عبد العزيز العقيلمجعا وترتيبا وحتقيقا ودراسة- آاثر اإلميان ابليوم اآلخر من تفسري الطربي 

الرايض- دار الراية بدرية بنت حممد العثمانمن بالغة القرآن الكرمي يف جمادلة منكري البعث

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديدراسة عقدية- النوم يف اآلخرة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف عقيدة القدر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن وهب، عبد هللا بن وهبالقدر وما ورد يف ذلك من اآلاثر
( هـ197)املصري 

جدة- دار السلطان  حتقيق
عبد العزيز بن عبد الرمحن العثيم. د

ابن وهب، عبد هللا بن وهبالقدر وما ورد يف ذلك من اآلاثر
( هـ197)املصري 

الرايض- دار العطاء  حتقيق
عمر بن سليمان احلفيان

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

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(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

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب)الرضا عن هللا بقضائه والتسليم أبمره 
(الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

-دار أجيال التوحيد ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد كتاب القدر
جدة

حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 3/1كتاب القضاء والقدر  حتقيق
صالح الدين عباس شكر. د

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي اجلامع الصحيح يف القدر

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيشرح رسالة اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف اإلميان ابلقدر َعــ
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف عقيدة القدر :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

جنم الدين، سليمان بن عبد القويشرح القصيدة التائية يف القدر، لشيخ  اإلسالم ابن تيمية
( هـ716)الطويف احلنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
حممد نور اإلحسان بن يعقوب. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية البن تيمية
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
أشرف عبد املقصود

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنشرح التائية لشيخ  ابن تيمية
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

تعليق/ختريج
طارق بن حممد اخلويطر. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالقصيدة التائية يف القدر
( هـ728)

الرايض- دار ابن خزمية  شرح وحتقيق
حممد بن إبراهيم احلمد. د

تقع ضمن جمموع)أقوم ما قيل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 
(158 - 81/8الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد آل عامر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(196 - 181/8تقع ضمن جمموع الفتاوى )مراتب اإلرادة 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(271 - 262/8يـقع ضمن جمموع الفتاوى )القضاء والقدر 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(370 - 303/8ويـقع ضمن جمموع الفتاوى )االحتجاج ابلقدر 
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عمر بن سليمان احلفيان
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن3/1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أمحد الصمعاين وعلي العجالن. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زاهر بن سامل بلفقيه

اجلمعية السعودية لعلوماتمر حممد حممود متويل2/1جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان ابلقدر 
املدينة- العقيدة 

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم من األلفاظ اجململة
(مكرر يف كتب التوحيد)املتعلقة أببواب التوحيد والقضاء والقدر 

عبد السميع بن عبد األول األفغاين
الصايف

املدينة- الناشر املتميز 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف القضاء والقدر
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن بن صاحل احملمودالقضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة، ومذاهب الناس فيه

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضياإلميان ابلقدر

الرايض- مدار الوطن حممد بن إبراهيم احلمداإلميان ابلقضاء والقدر تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

اخلرب- دار ابن عفان القضاء والقدر تعليق/مجع
طارق بن عوض هللا
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املدينة- دار اإلمام مسلم إبراهيم بن عامر الرحيلياملختصر يف عقيدة أهل السنة يف القدر

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجارقواعد أهل األثر يف اإلميان ابلقدر

مصر- دار هجر أمحد بن علي بن عبد العالالتكليف يف ضوء القضاء والقدر

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليرفع الشبهة والغرر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر
( هـ1033)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
الوليد بن مسلم

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن(رد على اجلربية)مسألة حمرية 
( هـ1430)

الرايض- دار ابن خزمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعدياحملو واإلثبات يف املقادير

-دار أطلس اخلضراء خالد بن علي الغامديتوفيق رب الربية يف حل املسائل القدرية
الرايض

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن اخلوض فيه

ابن عثيمني- ابن ابز - ابن ابراهيم فتاوى تتعلق ابلقضاء والقدر
الفوزان- ابن جربين - 

مجع
دخيل هللا بن خبيت املطريف
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب التوكل على هللا 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

احلث على التجارة والصناعة والعمل، واإلنكار على من يدعي التوكل يف
ترك العمل واحلجة عليهم يف ذلك

مكتب املطبوعات( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 
اإلسالمية حبلب

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنكتاب التوكل
( هـ458)احلسني احلنبلي 

الرايض- دار امليمان  حتقيق
يوسف بن علي الطريف. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف الرد على الغزايل يف التوكل
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن عمر الدميجيالتوكل على هللا تعاىل وعالقته ابألسباب

رسالة) 2/1موقف أهل السنة واجلماعة من األسباب وآراء املخالفني 
(علمية

الرايض- مكتبة الرشد ليلى نوري املغامسي احلريب
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 
( هـ728)

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح اقتضاء الصراط املستقيم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة انصر بن عبد الكرمي العقلخمتصر اقتضاء الصراط املستـقيم

البعلي، حممد بن علي احلنبلياملنهج القومي يف اختصار اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ778)

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

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم)خمتصر 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

لشيخ اإلسالم ابن تيمية، (اقتضاء الصراط املستقيم)فوائد من شرح 
البن القيم (إعالم املوقعني عن رب العاملني)شرح : ويليه

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

مصر- دار اإلمام أمحد  راجعها وعلق عليها
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

يف حكم التشبه ابلكفار عموما ويف)خمتصر اقتضاء الصراط املستقيم 
(أعيادهم خصوصا

الرايض- دار املسلم وليد بن عبد العزيز منسي تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار املؤيد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 2/1مسائل اجلاهلية  شرح/حتقيق
يوسف بن حممد السعيد

شرح مسائل اجلاهلية لشيخ اإلسالم اجملدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب
رمحه هللا تعاىل

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان
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شرح مسائل اجلاهلية، وشرح الرسالة املفيدة املهمة اجللية يف أنواع التوحيد
(اجملموعة الثالثة من شروح رسائل اإلمام اجملدد)وأنواع الشرك وأنواع النفاق 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

شرح مسائل) 3- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(اجلاهلية

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري

1409)عبد هللا بن حممد الدويش (يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد هللا الدويش)زوائد مسائل اجلاهلية 
(هـ

القصيم- دار العليان 

دراسة وشرح زوائد مسائل اجلاهلية للعالمة احملدث عبد هللا بن حممد
2/1 ( هـ1409)الدويش 

الرايض- دار العاصمة هيلة ضيف هللا اليوسف

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزانالوالء والرباء

1413)محود بن عبد هللا التوجيري حتفة اإلخوان مبا جاء يف املواالة واملعادة واحلب والبغض واهلجران
(هـ

دار الغواثين للدراساتانصر بن حممد املاجددراسات موضوعية يف القرآن الكرمي- عادات أهل اجلاهلية 
إسطنبول- القرآنية 

عقيدة الوالء والرباء، وفيه الرد على القائلني بعدم مشروعية هجران أهل
البدع

اجلزائر- الدار األثرية سليم أيب إسالم بن علي الصحراوي أذن بنشره
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار طيبة حممد بن سعيد القحطاينرسالة ماجستري- الوالء والرباء يف اإلسالم  تقدمي
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
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الرايض- دار القاسم مها البنيانالوالء والرباء تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة بني حتريف الغالني وأتويل اجلاهلني
، وبراءة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من الطائفتني

-مكتبة اإلمام الذهيب عصام بن عبد هللا السناين
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار املسلم إبراهيم بن عثمان الفارسالوالء والرباء بني أهل السنة وخمالفيهم

أوثق عرى االميان- الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك )جمموع الرسائل 
(فتيا يف حكم السفر اىل بالد الشرك ورسالتان فقهيتان- 

سليمان بن عبد هللا بن حممد بن
( هـ1233)عبد الوهاب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

(الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك)إحتاف األفاضل بشرح رسالة 
للشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان عناية
حممد بن فهد احلصني

عبد هللا بن عبد اللطيف آل الشيخ(دعاء غري هللا ومواالة أهل اإلشراك)مسائل يف املنكرات والبدع 
( هـ1339ت )

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

عبد العزيز بن حممد املديهشالرباهني املعتربة يف هدم قواعد املبتدعة
( هـ1351)

املؤلف حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا املديهش

تقدم يف كتب إثبات)كتاب العرش، ويليه تشبه اخلسيس أبهل اخلميس 
(العلو

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل

-مؤسسة اجلريسي انصر بن عبد الكرمي العقلأصول وضوابط يف جمانبة الكافرين
الرايض
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الرايض- دار السلف سهيل حسني عبد الغفارالسنن واآلاثر يف النهي عن التشبه ابلكفار

األردن- دار املعايل علي إبراهيم عجنيخمالفة الكفار يف السنة النبوية

-دار األندلس اخلضراء مجيل بن حبيب اللوحيقالتشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي
جدة

فتوى يف حكم اإلقامة بني ظهراين)إرشاد طالب اهلدى ملا يباعد عن الردى 
(8- عيون الرسائل واملسائل : تقع ضمن سلسلة )(الكفار

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

الرايض- مكتبة اهلداية  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

مناقشة علمية يف مسألة اإلقامة بني ظهراين)الدفاع عن أهل السنة واالتباع 
(6- عيون الرسائل واملسائل : تقع ضمن سلسلة )(املشركني

الرايض- مكتبة اهلداية ( هـ1301)محد بن علي بن عتيق 

سلوك الطريق األمحد: أو)األجوبة السمعيات حلل األسئلة الروافيات 
عيون: تقع ضمن سلسلة) (جواب سؤال عن حكم السفر لبالد املشركني)

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن
( هـ1319)آل الشيخ 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
عادل ابدي املرشدي

رسالة تتضمن حكم السفر إىل)اجليوش الرابنية يف كشف الشبه العمرية 
(بالد الكفار مع توضيح معىن إظهار الدين

الرايض- دار الصميعي ( هـ1349)سليمان بن سحمان  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ1349)سليمان بن سحمان اجلواب الفائض ألرابب القول الرائض
املدينة

حتقيق
فهد بن عبد اهلادي العرجاين

يقع ضمن جمموع)منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د
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إيضاح احملجة والسبيل وإقامة احلجة والدليل على من أجاز اإلقامة بني أهل
(12-ضمن سلسلة عيون الرسائل واملسائل )الشرك والتعطيل 

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن
( هـ1319)آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

مركز ثبات للبحوثعلي حممد ونيسحكم اإلقامة يف بالد الكفار
الرايض- والدراسات 

األردن- دار أسيد حسني بن عودة العوايشةالفصل املبني يف مسألة اهلجرة ومفارقة املشركني

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداين

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيدراسة نقدية يف ضوء العقيدة االسالمية- دعوة التقريب بني األداين 

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيدراسة نقدية يف ضوء العقيدة االسالمية- دعوة التقريب بني األداين 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة مهمة يف رمحة أهل السنة، ويليها رسالة يف الصالة خلف أهل األهواء
( هـ728)

احملقق حتقيق
خالد أبو صاحل

اليمن- دار كنوز دماج حيىي بن علي احلجوريرفع منار الدين ، وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين

صاحل بن عبد الرمحن احلصني(خصائص الشريعة ومزاايها: سيأيت يف كتب)التسامح والعدوانية يف اإلسالم 
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اللطيف بن إبراهيم احلسنيرسالة ماجستري - (حقيقته)تسامح الغرب مع املسلمني يف الوقت احلاضر 

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنمواقف أهل السنة من املناهج املخالفة هلم

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد عيد اليوبيل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(أحكام الكنائس)مسألة يف الكنائس 
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

إمساعيل بن حممد األنصاريحكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني
( هـ1417)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار أشبيليا عبد الرمحن بن دخيل العصيميأحكام املعابد تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

سلسلة اإلصدارات العلمية- معابد الكفار وأحكامها يف بالد املسلمني 
(9)

-وقف السالم اخلريي إبراهيم بن سليمان الفهيد
الرايض

العداء- مكانته عند األمة اإلسالمية - حكمه - أساسه )التاريخ اهلجري 
(له

جامعة اإلمام حممد بنزيد بن عبد الكرمي الزيد
الرايض- سعود 

مصر- دار الرضوان عبد الرمحن بن سعد الشثريالدالئل الشرعية على حترمي موافقة اليهود والنصارى يف العطلة األسبوعية تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبد العزيز الراجحي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الوالء والرباء :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

شركة بيت املقدس للنشرجهاد مجيل العايشعطلة السبت شريعة يهودية منسوخة
الكويت- والتوزيع 

بيان خطر التأريخ امليالدي ، وإثبات أن عيسى عليه السالم ُوليد صيفا ال
شتاء  ، والرد على القائلني بوالدته شتاء من املسلمني من املفسرين

الدمام- دار ابن اجلوزي عادل بن عبد العزيز اجلليفي تقدمي املشايخ
صابر طعيمه. صاحل املغامسي و د

اليهود)هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع املخالف يف السنة 
(املسلمني- النصارى - 

الرايض- دار الفضيلة فاطمة بنت سعد السلمي

الرايض- دار طيبة منصور بن حممد املقرنال حتبوهم وال تظلموهم تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

نصيحة خمتصرة يف احلث على التمسك ابلدين والتحذير من املدارس
األجنبية

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

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

مصر- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد املدارس العاملية األجنبية اإلستعمارية ، اترخيها وخماطرها

تقدمي املشايخعبد العزيز بن أمحد البداحاملدارس األجنبية يف اخلليج ، واقعها وآاثرها
عبدالرمحن الرباك وعبدالعزيز الراجحي

ــمَّان- الدار األثرية سعود بن ملوح العنزي(أخرجوا املشركني من جزيرة العرب)بلوغ اإلرب من فقه حديث  َعــ

الرايض- دار الراية صارم هللا بن إبراهيم الكوكباينالتنبيه على ما وجب من إخراج اليهود من جزيرة العرب حتقيق
مكتب التحقيق بدار الراية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الوالء والرباء :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

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

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

الرايض- دار الصميعي مزمل فقرييأحكام وشبهات- الردة 

الرايض- دار التدمرية يوسف بن حممد القحطاينالتعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها

دراسة- موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضااي الوالء والرباء 
(مكرر يف كتب الرد على العقالنيني)عقدية 

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

حتذير من ينتمي إىل اإلسالم عن االحتماء أبعداء امللك العالم والوقوع
فيمن أقامه هللا تعاىل للمسلمني إمام

بريوت- دار اللؤلؤة (هـ1335)علوي بن أمحد السقاف  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

بريوت- روافد سليمان بن صاحل اخلراشي!كيف تطورت العالقة بني اليهود والنصارى من عداوة اىل صداقة؟

الرايض- دار التحبري عيسى بن سليمان العيسىأحكام عالقة املسلم ابلكافر يف العبادات والعقوابت واألطعمة والقضاء
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضل اخللفاء األربعة وثبوت خالفتهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الكويت- دار غراس ( هـ620)عبد هللا بن أمحد املقدسي منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين حتقيق
فالح بن اثين السعيدي. د

الصفوري، عبد الرمحن بن عبدخمتصر احملاسن اجملتمعة يف فضائل األئمة األربعة
( هـ894)السالم 

دمشق- دار ابن كثري  مراجعة
حممود األرانؤوط

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنكتاب األربـعني يف فضائل اخللفاء الراشدين
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
طارق بن حممد الطواري. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(يف إثبات اخلالفة لألئمة)تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة 
( هـ430)

لبنان- دار اإلمام مسلم  حتقيق
إبراهيم التهامي

دمشق- دار القلم ( هـ1176)ويل هللا الدهلوي إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء حتقيق
تقي الدين الندوي

حمقق على نسختني)الروض األنيق يف إثبات إمامة أيب بكر الصديق 
(خطيتني

مصر- مكتبة فياض ( هـ359)ابن زجنويه، حممد بن حامت  دراسة/حتقيق
أمحد جالل

ملخص من منهاج)أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم ابخلالفة 
(مكرر يف كتب الرد على الشيعة )(السنة النبوية

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

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمفضل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه
( هـ728)

املدينة- دار النصيحة  دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن حممد الفريح. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
( هـ597)البغدادي 

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق وتعليق
عامر حسن صربي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضل اخللفاء األربعة وثبوت خالفتهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد3/1حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
( هـ909)اهلادي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد العزيز الفريح. د

جدة- دار ماجد عسريي ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل (مكرر يف األجزاء احلديثية)فضائل عثمان بن عفان رضي هللا عنه  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

الكويت- مكتبة العال ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ختريج/حتقيق
أمحد مريين البلوشي

-دار الكتب العلمية ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (مكرر يف األجزاء احلديثية)هتذيب خصائص اإلمام علي 
بريوت

ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن املغازيل، علي بن حممد الواسطيمناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
( هـ483)

صنعاء- دار اآلاثر  تعليق/حتقيق
تركي بن عبد هللا الوادعي

الدر املستطاب يف موافقات عمر بن اخلطاب وأيب بكر وعلي أيب تراب
وترمجتهم مع عدة من األصحاب

حامد بن علي بن حمب الدين
( هـ1171)الدمشقي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عثمان صميدة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن علي آل الشيخ(رسالة دكتوراه) 3/1عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام 

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانعقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة رضي هللا عنهم
الرايض

املدينة- دار اإلمام مسلم إبراهيم بن عامر الرحيليحمض اإلصابة يف حترير عقيدة أهل السنة وخمالفيهم يف الصحابة

لندن- املنتدى االسالمي حممد بن عبد هللا الوهييباعتقاد أهل السنة يف الصحابة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ241)أمحد بن حنبل 2/1كتاب فضائل الصحابة  حتقيق
وصي هللا بن حممد عباس. د

الدار- دار الثقافة ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب فضائل الصحابة
البيضاء

حتقيق
فاروق محادة. د

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم يف بعض صلوات هللا عليهم
املدينة

عناية
حممد بن خليفة الرابح

األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف الكتب التسعة ومسند البزار وأيب
12/1يعلى ومعاجم الطرباين 

-اجلامعة اإلسالمية سعود بن عيد الصاعدي
املدينة

املستدرك على األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف الكتب التسعة
ومسند البزار وأيب يعلى ومعاجم الطرباين

-اجلامعة اإلسالمية سعود بن عيد الصاعدي
املدينة

145   من 104صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

على (املطالب العالية)زوائد األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف 
مثلها يف الكتب التسعة ومسند البزار وأيب يعلى واملعاجم الثالثة

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

مجع ودراسة
سعود بن عيد الصاعدي. د

الثقبة- دار اهلجرة مصطفى العدويالصحيح املسند من فضائل الصحابة

1441)حممد بن عبد هللا األعظمي فضائل الصحابة الصحيحة على منهج احملدثني
(هـ

مكة- دار طيبة اخلضراء 

كتاب فضائل الصحابة والدفاع عن كرامتهم وبيان خطر مبغضيهم
والطاعنني فيهم

بريوت- دار ابن حزم عبد هللا بن عبد القادر التليدي

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي در السحابة يف مناقب القرابة والصحابة
صنعاء

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

عيسى بن مهدي الرجراجيمسألة عدالة الصحابة
( هـ1062)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن حممد أيت دخيل. د

الرايض- مكتبة الرشد حممد حممود الفهداويعدالة الصحابة عند املسلمني

الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن عبد اهلادي القحطاين2/1الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم 

مكة- دار سلف ماقشات حول فقه الصحابة وعدالتهم وحجية أقواهلم- هبداهم اقتده  حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

761)خليل بن كيكلدي العالئي حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد سليمان األشقر. د

مكرر)املنهج يف التعامل مع رواايت ما شجر بني الصحابة رضي هللا عنهم 
(مواقف الصحابة: يف كتب

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليل

الرايض- دار الفضيلة سعد بن عبد هللا املاجدموقف املستشرقني من الصحابة رضي هللا عنهم

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالنهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب
( هـ643)عبدالواحد 

بريوت- دار ابن العمار  حتقيق
حميي الدين جنيب

حممود شكري اآللوسي البغدادي(مكرر يف كتب الرد على الشيعة)صب العذاب على من سب األصحاب 
( هـ1342)

-دار أضواء السلف 
الرايض

منهج ابن العريب يف بيان مكانة الصحابة رضي هللا عنهم والدفاع عنهم
(رسالة جامعية)

املدينة- الناشر املتميز عزيزة بنت سعيد الصاعدي

حبث أتصيلي يف نقض الشبهات املثارة حول بعض- أولئك مربؤون 
الصحابة

وزارة األوقاف والشؤونسائد صبحي قطوم
الكويت– اإلسالمية 

املؤلفصاحل بن عبد العزيز سنديحقوق الصحابة رضي هللا عنهم على األمة

-دار البشائر اإلسالمية عبد هللا بن صاحل العبيدكتاب األربعني يف فضائل آل البيت الطاهرين
دمشق
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

صنعاء- دار اآلاثر أم شعيب الوادعيةالصحيح املسند من فضائل أهل بيت النبوة

-مكتبة دار املنهاج عبد هللا بن صاحل العبيدكتاب األربعني يف فضائل الصحابة
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحقوق آل البيت
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر أمحد عطا

حممد بن عبد الرمحن بن قاسمآل رسول هللا وأولياؤه
( هـ1421)

الرايض- دار القاسم 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنإحياء فضائل أهل البيت
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار املعارف  حتقيق
حممد زينهم. د

مكرر يف كتب)فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واجلماعة 
(الرد على الشيعة

الرايض- دار ابن األثري عبد احملسن بن محد العباد البدر

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

-دار الكتب العلمية ايسر حممد ايسني البدري احلسيينالبداعة يف علو آل البيت وأئمتهم عند أهل السنة واجلماعة
بريوت

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسحمبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة وخمالفيهم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

1343)حامد بن أيب بكر احملضار (يف فضائل أهل البيت)القول القيم مما يرويه ابن تيمية وابن القيم 
(ه

بريوت- مكتبة دار احلياة 

وزارة األوقاف والشؤونراشد العليمي وأمحد سيدمفاهيم حول اآلل واألصحاب رضي هللا عنهم
الكويت– اإلسالمية 

مراجعة
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويشاآلل واألصحاب رمحاء بينهم

الرتاحم بني آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وبني بقية الصحابة
(مذكور يف كتب الرد على الشيعة)رضي هللا عنهم أمجعني 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش

وزارة األوقاف والشؤونالسيد بن أمحد بن إبراهيماألمساء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة رضي هللا عنهم
الكويت– اإلسالمية 

إشراف/مراجعة
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

وزارة األوقاف والشؤونأمحد اجلمل وعزة فودةذرى السحاب يف مروايت الفضائل بني اآلل واألصحاب
الكويت– اإلسالمية 

ختريج
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

كتب الرد على: مكرر يف)آل البيت عليهم السالم وحقوقهم الشرعية 
(الشيعة

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدمعامل يف الصحابة واآلل

موسوعة علمية عن حياهتا وفضلها ومكانتها العلمية- عائشة أم املؤمنني 
وعالقتها آبل البيت ورد الشبهات حوهلا

مؤسسة الدرر السنيةجمموعة من الباحثني إشراف
علوي بن عبد القادر السقاف
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مصر- دار الفرقان أبو مالك، أمحد بن علي القفيليكف األوابش املفرتين عن الطعن يف أمنا عائشة أم املؤمنني

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممدكتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني رمحة هللا عليهن أمجعني
( هـ620)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
حممد بن إبراهيم الدسوقي

مكرر يف)كتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني رمحة هللا عليهن أمجعني 
(كتب األجزاء احلديثية

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممد
( هـ620)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ، غزوة بدير

وزارة األوقاف والشؤونمركز البحوث مبربة اآلل واألصحابشذى اليامسني يف فضائل أمهات املؤمنني
الكويت– اإلسالمية 

إعداد
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(وأزواجه أمهاهتم)أتمالت يف قوله تعاىل 

احلاكم، حممد بن عبد هللا(مكرر يف األجزاء احلديثية)فضائل فاطمة الزهراء 
( هـ405)النيسابوري 

مصر- دار الفرقان  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

لبنان- مؤسسة الوفاء ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد (مكرر يف األجزاء احلديثية)فضائل فاطمة الزهراء  حتقيق
حممد سعيد الطرحيي

مكرر يف األجزاء)فضائل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
(احلديثية

الرايض- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

مسندها رضي- فضائلها - فاطمة بنت النيب صلى هللا عليه وسلم، سريهتا 
7/1دراسة حديثية اترخيية موضوعية - هللا عنها 

-دار اآلل والصحب  إبراهيم بن عبد هللا املديهش
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار اآلل والصحب  إبراهيم بن عبد هللا املديهش(صلى هللا عليه وسلم)املختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر 
الرايض

حمب الدين الطربي، أمحد بن عبدالرايض النضرة يف مناقب العشرة
( هـ694)هللا 

الرايض- دار املؤيد  عناية
عبد اجمليد طعمه حليب

عتيق بن الفراء الغساين األندلسينزهة األبصار يف فضائل األنصار
( هـ698)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد الرزاق بن حممد مرزوق

منزلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه عند أهل السنة واجلماعة والرد
2/1على شبهات الطاعنني فيه 

-دار منار التوحيد أمري بن أمحد قروي
املدينة

إشراف
سليمان بن سامل السحيمي. د

الرايض- دار العاصمة سعد بن ضيدان السبيعيسل السنان يف الذب عن معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدررضي هللا عنه- من أقوال املنصفني يف الصحايب اخلليفة معاوية 

-مكتبة العلوم واحلكم زكرايء بن علي القحطايندرء الغاوية عن الوقيعة يف أمري املؤمنني معاوية
املدينة

145   من 110صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشفاعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الكويت- دار األرقم ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (مجع وختريج أحاديث الشفاعة)الشفاعة 

-دار أطلس اخلضراء انصر بن عبد الرمحن اجلديعالشفاعة عند أهل السنة والرد على املخالفني فيها
الرايض

-دار التوحيد للنشر عفاف بنت محد الونيسالشفاعة عند املثبتني والنافني
الرايض

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميالشفاعة وبيان الذين يشفعون كما ورد يف القرآن والسنة الصحيحة

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدإثبات الشفاعة
( هـ748)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
إبراهيم بن ابجس عبد اجمليد

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (منتقى من البداية والنهاية)كتاب الشفاعة 
(هـ

-دار البصرية 
االسكندرية

انتقاء ، حتقيق ، تعليق
حلمي بن حممد الرشيدي

األحاديث الواردة يف موجبات شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم وموانعها
مجعا ودراسة- 

املدينة- دار امليمنة عبد هللا بن عيد اجلربوعي

الرايض- دار املؤيد أمري فتوح عبد العليم شيشي(مصطفى حممود. رد على د)اكتساب املناعة يف إثبات الشفاعة 

عبد الكرمي بن صاحل احلميد(مصطفى حممود. رد على د)الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشفاعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرد على عبد احلميد طهماز يف دعوته اىل طلب الشفاعة والتوسل
ابلرسول صلى هللا عليه وسلم بعد موته

الرايض- دار القاسم سليمان بن صاحل اخلراشي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

معامل ومنارات يف تنزيل نصوص الفنت واملالحم وأشراط الساعة على الوقائع
واألحداث

الظهران- الدرر السنية عبد هللا بن صاحل العجريي تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

القاهرة- مكتبة التوحيد ( هـ228)نعيم بن محاد اخلزاعي الفنت حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد3/1السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها 
( هـ444)األندلسي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
رضاء هللا بن حممد املباركفوري

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر النهاية يف الفنت واملالحم
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  تعليق/ختريج
كسرى العلي وموفق منصور

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 2/1النهاية يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 
(هـ

-الدار العاملية للنشر 
االسكندرية

حتقيق وتعليق
حلمي بن حممد الرشيدي

مركز دراسات السنة(من الكتب الستة ومسند أمحد)موسوعة أحاديث الفنت وأشراط الساعة 
عمان- النبوية 

مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

تشتمل على إضافات)هتذيب موسوعة أحاديث الفنت وأشراط الساعة 
(وتعليقات مهمة

مركز البيان للبحوث
الرايض- والدراسات 

تعليق/ختريج/مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

الثقبة- دار اهلجرة مصطفى العدويالصحيح املسند من أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة

الرايض- دار القاسم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب أحاديث يف الفنت واحلوادث
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب الفنت واحلوادث، لإلمام حممد بن عبد الوهاب

1413)محود بن عبد هللا التوجيري إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

املؤلفحممد إسحاق آل إبراهيمأحاديث الفنت وأشراط الساعة بني الفهم الصحيح والتأويالت تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

اخلرب- دار ابن عفان طارق بن عوض هللاكتاب الفنت واملالحم

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح كتاب الفنت من صحيح البخاري

الدمام- دار ابن اجلوزي يوسف بن عبد هللا الوابلأشراط الساعة

-الدار العاملية للنشر حممد أمحد إمساعيل املقدماملهدي وفقه أشراط الساعة
االسكندرية

حممد صديق بن حسن القنوجياإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة
( هـ1307)

دمشق- دار ابن كثري  تعليق/تعليق/ختريج
عبد القادر األرانؤوط

(اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة)املنتقى الصحيح من كتاب 
للشيخ صديق حسن خان القنوجي

الرايض- مكتبة الرشد  عناية/حاشية
عصام موسى هادي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار العقيدة يوسف بن عبد هللا الفرجييأشراط الساعة وبيان الضعيف منها

الرايض- دار طيبة فهد بن عبد العزيز الفاضلأشراط الساعة الكربى يف ضوء القرآن الكرمي تقدمي
سعود بن إبراهيم الشرمي. د

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أشراط الساعة يف الكتب السماوية السابقة يف ضوء القرآن والسنة

ابن مانع، حممد بن عبد العزيزحتديق النظر يف أخبار اإلمام املهدي املنتظر
( هـ1385)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث واآلاثر الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
2/1الفرق املختلفة 

بريوت- دار ابن حزم عبد العليم بن عبد العظيم البستوي

بريوت- دار ابن حزم عبد العليم بن عبد العظيم البستوي2/1املوسوعة يف أحاديث املهدي الضعيفة واملوضوعة 

-اجلامعة اإلسالمية عبد احملسن بن محد العباد البدرعقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر
املدينة

إقامة الربهان يف الرد على من أنكر خروج املهدي والدجال ونزول املسيح
يف آخر الزمان

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين قصة املسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصالة والسالم وقتله إايه
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناإلعالم حبكم عيسى عليه السالم
( هـ911)ابن الكمال 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق/ختريج/حتقيق
سعيد بن عبد الرمحن القزقي. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرفتنة الدجال وأيجوج ومأجوج
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
أمحد بن عبد الرمحن القاضي. د

مكة- املكتبة األسدية حنان بنت علي اليماينشبهات العقالنيني حول أحاديث املسيح الدجال والرد عليها

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة– الدابة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خرب اآلحاد :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

1420)حممد انصر الدين األلباين وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة والرد على شبه املخالفني
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم إعفاء اللحية وخرب اآلحاد
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنصحيتها، مفادها، العمل مبوجبها- أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي 
( هـ1430)

مكة- دار عامل الفوائد 

الكويت- الدار السلفية ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أصل االعتقاد

قدوم كتائب اجلهاد لغزو أهل الزندقة واإلحلاد القائلني بعدم األخذ حبديث
اآلحاد يف مسائل اإلعتقاد

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن انصر السرحاين2/1حديث اآلحاد وحجيته يف أتصيل االعتقاد 

-دار أضواء السلف القاضي بن املفضل بن أمحد برهون2/1خرب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته 
الرايض

الرايض- دار املسلم حممد بن عبد هللا الوهييبحجية اآلحاد يف العقيدة ورد شبهات املخالفني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف االئتالف وذم االختالف :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار الصميعي حافظ بن حممد احلكميدراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة يف لزوم اجلماعة  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي األحاديث الواردة يف النهي عن االختالف والتفرق مجع  وختريج ودراسة
حافظ بن أمحد احلكمي. د

الصنعاين، حممد بن إمساعيلحديث افرتاق األمة إىل نيف وسبعني فرقة
( هـ1182)

الرايض- دار العاصمة  تقدمي/حتقيق
عبد الرمحن احملمود. د/ سعد السعدان

-اجلامعة اإلسالمية أمحد سردار حممد شيخ3/1املباحث العقدية يف حديث افرتاق األمم 
املدينة

أمحد احلكمي ، الشوكاين ، صاحلرسائل وأحباث يف حديث افرتاق األمة
املقبلي ، الصنعاين

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن حيىي السرحيي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف مجع كلمة املسلمني
( هـ728)

األردن- مكتبة املنار  حتقيق
محاد سالمة

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصررسالة يف احلث على اجتماع كلمة املسلمني وذم التفرق واالختالف
( هـ1376)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

-دار إيالف الدولية حسني بن عودة العوايشةرمحه هللا (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)الدعوة إىل االجتماع ونبذ اخلصام يف 
الكويت

مصر- دار لـينة عبد هللا بن حممد الغنيمانذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسنة

145   من 118صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف االئتالف وذم االختالف :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلاالفرتاق

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلمناهج أهل األهواء واالفرتاق والبدع وأصوهلم ومساهتم

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلنشأهتا وأسباهبا- األهواء واالفرتاق والبدع 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلمفهومه ، أسبابه ، سبل الوقاية منه- االفرتاق 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفمقدمات يف الفرق واالفرتاق

الرايض- مدار الوطن مجال بن أمحد ابديرسالة ماجستري– وجوب لزوم اجلماعة وعدم التفرق  مراجعة
علي بن انصر الفقيهي. د

الرايض- دار املسلم ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن االئتالف واالختالف ، أسسه وضوابطه

يقع ضمن)األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم والتحذير من مفارقتهم 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. جمموع مؤلفات د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاإلشاعة يف بيان من هني عن فراقه من اجلماعة
( هـ1182)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
حممد ابكرمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف االئتالف وذم االختالف :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

اإلمارات- مكتبة الفرقان صاحل بن فوزان الفوزاناالجتماع ونبذ الفرقة مجع
عادل بن علي الفريدان

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانفقه اجلماعة

ــمَّان- الدار األثرية ربيع بن هادي املدخلياحلث على املودة واالئتالف والتحذير من الفرقة واالختالف َعــ

املدينة- الناشر املتميز غزيل بنت حممد الدوسريحكم لزوم اجلماعة واآلاثر املرتتبة عليها

اجلزائر- الدار األثرية صاحل بن سعد السحيميتنبيه ذوي األفهام إىل رأب الصدع والوائم على منهج السلف الكرام تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الفضيلة أمساء بنت سليمان السويلمموقف الصحابة من الفرقة والفرق إشراف/تقدمي
انصر بن عبد الكرمي العقل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األوائل :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرواألوائل
( هـ287)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشركتاب األوائل
( هـ318)احلراين 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

بريوت- دار اجليل ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد كتاب األوائل حتقيق
مروان العطية وشيخ الراشد

العسكري، احلسن بن عبد هللااألوائل
( هـ382)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد الرزاق املهدي

ابن)إمساعيل بن هبة هللا املوصلي غاية الوسائل إىل معرفة األوائل
( هـ655 )(ابطيش

حتقيق وتعليق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

"احلديث... كان هللا ومل يكن شيء قبله "شرح حديث عمران بن حصني 
(243 - 210/18ويقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
فواز أمحد زمريل

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر بـدء اخللق
(هـ

الرايض- دار عامل الكتب 

883)تقي الدين بن زيد اجلراعي األوائل
(هـ

دمشق- دار اإلميان  حتقيق
عادل الفرجيات

( هـ911)جالل الدين السيوطي الوسائل إىل معرفة األوائل
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

لبنان- مكتبة احلياة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األوائل :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

اجلزائر- دار البدر أبو إسالم أمحد بن عليسؤال وجواب- األوائل 

هداية احلريان مبا ثبت يف صورة الرمحن، شرح الصدر)جمموع رسائل عقدية 
يف السؤال عن أول هذا األمر، اإلسالم واإلميان ومنزلة العمل من الدين،

-دار أطلس اخلضراء منصور بن عبد العزيز السماري
الرايض

الدمام- دار ابن القيم بـدء اخلـلق واملالئكة واجلن واألنبياء تعليق/مجع
طارق بن عوض هللا

قصة بدء اخللق حىت نزول آدم  إىل األرض وخلق ذريته يف)قصة اخللق 
(ضوء الكتاب والسنة

-دار كنوز أشبيليا حممد بن عبد هللا اخلرعان
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسشرحا ودراسة- الفقه األكرب لإلمام أيب حنيفة 

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسعقيدة اإلمام أيب حنيفة النعمان

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسأصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة

150)أبو حنيفة، النعمان بن اثبت وصية اإلمام أيب حنيفة النعمان
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد عوينة

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسأصول مذهب أهل السنة واجلماعة من خالل تقريرات علماء احلنفية

املسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء احلنفية أئمة املذهب
(رسالة علمية)املتقدمني 

-جامعة امللك سعود عبد هللا بن علي الشهري
الرايض

إشراف
عبد هللا بن دجني السهلي. د

جدة- مكتبة العلم سعود بن عبد العزيز الدعجانرسالة علمية– منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة  إشراف
الشيخ محاد بن حممد األنصاري

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسعقيدة إمام دار اهلجرة مالك بن أنس

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانبيان املعاين يف شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين عناية
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

املسمى مالك)قطف اجلىن الداين شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين 
"شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة على مذهب اإلمام مالك "(الصغري

الرايض- دار الفضيلة عبد احملسن بن محد العباد البدر

أوضح املعاين شرح: العمل األسىن نظم وشرح أمساء هللا احلسىن، ويليه
(مكرر يف كتب شرح أمساء هللا احلسىن)مقدمة ابن أيب زيد القريواين 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

الكويت- ركائز للنشر وليد بن حممد العليالنمري الداين لشرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

بريوت- شركة الراين حممد بن سعد الشهراينالفتوحات الرابنية شرح العقيدة القريوانية تقدمي
سعد بن سعيد احلجري. د

وهو ما نقله القريواين من قول مالك،)املغربية يف شرح العقيدة القريوانية 
(واملعلوم من مذهبه وما عليه أهل السنة يف الفقه واحلديث

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
الرايض

–دار املرياث النبوي عبيد بن عبد هللا اجلابريإمداد صادق األماين بشرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين
اجلزائر

سلسلة)الشهب املرمية على املعطلة واجلهمية : جوهرة التوحيد، ويليه
(تعريف العباد بكتب املالكية يف االعتقاد

أمحد بن علي بن مشرف األحسائي
( هـ1285)املالكي 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

عناية
حممد صغداوي ، العيد رحيان

عقيدة التوحيد الكربى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى يف عقائد أهل السنة
واجلماعة

حممد املكي بن مصطفى بن عزوز
( هـ1334)املالكي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق وتعليق
حممد رشيد علي بو عزالة. د

ابن القرطي ، حممد بن القاسمالزاهي يف أصول السنة على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا
( هـ355)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
حممد فريد بن إدريس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ابن القرطي ، حممد بن القاسم(على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا)الزاهي يف أصول السنة 
( هـ355)

مصر- املكتبة التوفيقية  حتقيق
أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن عبد هللا احلماديمسائل العقيدة اليت قررها األئمة املالكية َعــ تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- جملة البيان أمحد ولد حممد ذي النورين(مكرر يف كتب التوحيد)محاية علماء املالكية جلناب التوحيد 

-دار التوحيد للنشر فاضل بن نور الدين اإلمامفتاوى علماء املالكية يف تقرير عقيدة أهل السنة واجلماعة
الرايض

الرايض- دار الفضيلة مرمي بنت عبد هللا ابقازياملسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء املالكية أئمة املذهب املتقدمني

اعتقاد حممد بن إدريس الشافعي، الصراط)جمموع فيه ثالث رسائل 
(املستقيم يف إثبات احلرف القدمي البن قدامة وإثبات اليد هلل للذهيب

الرايض- مدار الوطن ( هـ486)علي بن أمحد اهلكاري  تعليق/حتقيق
عبد هللا بن صاحل الرباك. د

بذل املساعي يف شرح رسالة يف اعتقاد اإلمام الشافعي لإلمام أيب احلسن
( هـ486)علي بن أمحد اهلكاري 

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- 

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن( هـ1103)كتاب االعتقاد، ويليه عقيدة الشافعي للربزجني احلسيين 
( هـ526)احلسني 

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق/حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسعقيدة اإلمام الشافعي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار سبيل املؤمنني نعمان بن عبد الكرمي الوترعقيدة اإلمام الشافعي كما دوهنا يف كتبه أو رواها عنه تالميذه
القاهرة

-دار أضواء السلف حممد بن عبد الوهاب العقيل2/1منهج اإلمام الشافعي يف إثبات العقيدة 
الرايض

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن عبد العزيز العنقرياعتقاد اإلمام الشافعي من نصوص كالمه وإيضاح أصحابه

تكوين للدراساتمهنا سامل سعيد مرعيمجعا ودراسة- الرسائل واملسائل العقدية املنسوبة لإلمام الشافعي رمحه هللا 
جدة- واألحباث 

الرايض- دار الفضيلة عزيزة بنت مبارك الكلبايناملسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة املذهب

الرايض- دار الصميعي ( هـ241)أمحد بن حنبل أصول السنة حتقيق وختريج
عبد الفتاح األلفي الشورى

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن(أمحد بن حنبل)شرح أصول السنة إلمام أهل السنة 
( هـ1430)

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل

اخلرب- دار ابن عفان ( هـ410برواية ابن حرب التميمي )اعتقاد اإلمام املنبل، أمحد بن حنبل  حتقيق
مصطفى حممود األزهري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-مكتبة دار املنهاج معتقد أهل السنة واجلماعة كما نقله اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين
الرايض

حتقيق وتعليق
سليمان بن حممد الدبيخي. د

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن سامل األمحريرسالة علمية- املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة 

أصول السنة لإلمام أمحد ، الواسطية ، القواعد األربع)شرح متون العقيدة 
(البن عبد الوهاب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

الرايض- دار الفضيلة محود بن إبراهيم السالمةاملسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء احلنابلة إمام املذهب

مصر- دار العقيدة سامي بن عبد الرمحن النهايبمجعا ودراسة - (الروض املربع)املسائل العقدية يف كتاب 

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميسمجع الفنون يف شرح مجلة متون عقائد أهل السنة على املذاهب األربعة
الكويت

كتاب فيه منازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد رضي هللا
عنهم أمجعني

550)حيىي بن إبراهيم السلماسي 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميساعتقاد األئمة األربعة

أيب حنيفة ومالك والشافعي- االنتقاء يف عقائد األئمة األربعة الفقهاء 
وأمحد

املدينة- الناشر املتميز طارق بن سعيد القحطاين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

املدينة- الناشر املتميز سعود بن عبد العزيز اخللف2/1تقريرات األئمة األربعة وأئمة مذاهبهم لعقيدة أهل السنة واجلماعة 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد هللا القفاريأصول الدين عند األئمة األربعة واحدة

-اعتقاد اإلمام أمحد - اعتقاد اإلمام الشافعي )ثالث رسائل يف االعتقاد 
(أحكام األئمة، ما هلم وما عليهم، نقال عن اإلمام أمحد

الرايض- دار العاصمة  ختريج/حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

فصل يف: فضائل األئمة األربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة، ويليه
اشرتاط حفظ القرآن للمجتهد وفصل يف مدارك الكراهة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

احملقق حتقيق
فواز بن حممد العوضي

(مالك والشافعي وأيب حنيفة)االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء 
وعيون أخبارهم الشاهدة إبمامتهم وفضلهم يف آداهبم وعلمهم

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق
عراقي حامد

عرض- املسائل اليت نسبها املتكلمون إىل األئمة األربعة يف أصول الدين 
ونقد

الرايض- دار الفضيلة عبد العزيز بن أمحد احلميدي

اخلرب- دار ابن عفان عبد العزيز بن عبد هللا احلميديبراءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدعة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- فتاوى يف العقيدة  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

مكتبة وتسجيالت دروسيوسف بن حسن احلمادي2/1مجعا ودراسة - فتاوى النيب صلى هللا عليه وسلم يف العقيدة 
الشارقة- الدار 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالتعليق على مسائل عقدية من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
الرايض- الراجحي  

الرسائل املتبادلة بني الشيخني صِديق حسن خان وأمحد بن عيسى رمحهما
(مسائل يف العقيدة)هللا 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

 سؤال200أعالم السنة املنشورة ابعتقاد الطائفة الناجية املنصورة، أو 
(رسالة ماجستري)وجواب يف العقيدة اإلسالمية 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي  حتقيق
أمحد بن علي مدخلي

-دار اإلمام البخاري الآلىل املنثورة على أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة
قطر

تعليقات املشائخ
ابن عثيمني والفوزان وصاحل آل الشيخ

العمرة من– الشفاعة – استواء هللا على عرشه )أجوبة املسائل الثمان 
هل الوهابيون يطعون ابلنيب صلى هللا عليه وسلم– زايرة القبور – التنعيم 

الرايض- دار الراية (هـ1380)حممد سلطان املعصومي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( ه1383)حممود شلتوت الفتاوى املهمات يف العقائد والغيبيات والبدع واملنكرات عناية
علي بن حسن احلليب

عبد الرمحن بن حممد الدوسرياألجوبة املفيدة ملهمات العقيدة
( هـ1399)

الرايض- مكتبة الرشد 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف العقيدة 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- فتاوى يف العقيدة  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

جامع لشروحات أحاديث يف األمساء والصفات وبيان صحتها من)التوحيد 
(ضعفها

اخلرب- دار ابن عفان  مجع
طارق بن عوض هللا

الرايض- دار الفضيلة مجاعة من العلماءمزيل اإللباس يف األحكام على الناس عناية
السعيد بن صابر عبده. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ردود يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف نقض استدالالت أهل األهواء ابلنصوص
2/1الشرعية على بدعهم 

الكويت- ركائز للنشر لطفي مخيس أبو خشيم

(أمحد ابن تيمية وأمحد بن حجر اهليتمي)جالء العينني يف حماكمة األمحدين 
وهو مجع ألجوبة اعرتاضات للهيتمي على ابن تيمية من كالم ابن تيمية- 

1317)اآللوسي، نعمان بن حممود 
(هـ

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
الداين بن منري آل زهوي

إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد،
2/1للصنعاين  (األنوار شرح اآلاثر)ومعه 

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم 
(هـ

الرايض- دار الصميعي  دراسة وحتقيق
عبد هللا بن حممد اليمين

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس(املدخل)املنخل لغربلة خرافات ابن احلاج يف 

مصر- مكتبة األنصار حممد حامد حممدابن احلاج (مدخل)املنهاج لبيان الشركيات والضالالت يف 

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميسالتنبيهات السنية على اهلفوات العقدية يف بعض الكتب العلمية
الكويت

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان خمالفة الكوثري العتقاد السلف

بريوت- دار املقتبس ( هـ1396)حممد هبجة البيطار الكوثري وتعليقاته تقدمي وتعليق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

أجوبة عن احلكمة يف تشريع)إقامة احلجة والدليل وإيضاح احملجة والسبيل 
عبد السالم بن برجس آل عبد. ضمن جمموع مؤلفات د )(مناسك احلج

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ردود يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

املكتب اإلسالمي إلحياء( هـ1349)سليمان بن سحمان تنزيه الشريعة عن األلفاظ الشنيعة
القاهرة- الرتاث 

الرايض- مكتبة الرشد عفاف خمتار2/1تناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة 

-دار األندلس اخلضراء سعيد بن انصر الغامديالرد على منكر صفيت الوجه واليد
جدة

الدمام- دار ابن القيم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالقول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

1413)محود بن عبد هللا التوجيري تنبيهات على رسالتني للشيخ أيب بكر اجلزائري
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

الرايض- دار الفضيلة عبد احملسن بن محد العباد البدراالنتصار ألهل السنة واحلديث يف رد أابطيل حسن املالكي

رد على حسن بن)قـمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
("قراءة يف كتب العقائد"فرحان املالكي يف كتابه 

املؤلفعبد العزيز بن فيصل الراجحي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة العبيكان انصر بن عبد الكرمي العقل(رد على حسن بن فرحان املالكي)حراسة العقيدة  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مصر- دار اإلمام أمحد إبراهيم بن عامر الرحيليالرد السديد على مطاعن حسن املالكي على أئمة الدعوة ومقررات التوحيد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ردود يف العقيدة :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

القوادح العقدية يف قصيدة الربدة،)ثالث رسائل يف الدفاع عن العقيدة 
تنبيهات على ما يف دالئل اخلريات من شطحات، الرد على الغزايل وكتابه

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن عبد هللا السلمي تقدمي
املشايخ عبد هللا بن جربين وسعد الشثري

حتفة)التنبيهات اجللية على األخطاء العقدية يف شرح كتب السنة النبوية 
(األحوذي وعون املعبود

بريوت- دار اللؤلؤة عادل بن عبد هللا آل محدان

(التعظيم واملنة يف أن والدي املصطفى يف اجلنة)حتقيق ونقد ودراسة لكتاب 
جلالل الدين السيوطي

مصر- دار املودة طارق بن عاطف بن حجازي

1442)فالح بن إمساعيل مندكار (مجع ملقوالت جمملة وبيان املآخذ العقدية عليها)التعليق العقدي 
(هـ

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار احملدث سعد بن جباد العتييبعقيدة اإلمام البخاري

الرايض- مدار الوطن محدان بن حممد احلمدانعقيدة اإلمام ابن جرير الطربي

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن آدم عليعقيدته وموقفه من البدع وأهلها- اإلمام الشاطيب 

الرايض- دار املسري عبد هللا بن سليمان الغفيلي2/1ابن رجب احلنبلي وأثره يف توضيح عقيدة السلف  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان ومحاد األنصاري

الرايض- دار العاصمة علي بن عبد العزيز الشبلمنهج احلافظ ابن رجب احلنبلي يف العقيدة

رسالة)عرضا ودراسة - عقيدة اإلمام ابن عبد الرب يف التوحيد واإلميان 
(علمية

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصن

ــمَّان- الدار األثرية سليمان بن صاحل اخلراشيعقيدة اإلمام الذهيب َعــ

ومنهجه يف العقيدة، مع دراسة ( هـ507)احلافظ حممد بن طاهر املقدسي 
2/1 (وهو شرح ملنظومته يف العقيدة)كتابه احلجة على اترك احملجة 

الرايض- دار عامل الكتب عبد العزيز بن حممد السدحان حتقيق
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

الطائف- مكتبة الصديق علي بن نفيع العلياينعقيدة اإلمام ابن قتيبة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

الرايض- دار الصميعي (مكرر يف قسم الكتب املتعلقة ابلصوفية)موقف ابن عقيل من الصوفية  مجع
حممد بن أمحد اجلوير. د

–دار األوراق الثقافية أمين سعود العنقري2/1عرض ونقد - آراء أيب الوفاء ابن عقيل يف التوحيد 
جدة

ـــب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةتبيني كذب املفرتي فيما نُـــسي
( هـ571)الشافعي 

-مكتبة دار البيان 
دمشق

حتقيق
بشري حممد عيون

عبد امللك بن عيسى بن درابسرسالة يف الذب عن أيب احلسن األشعري
( هـ659)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
علي بن حممد الفقيهي. د

-مكتبة العلوم واحلكم أمحد بن عطية الغامدي. د(رسالة علمية)البيهقي وموقفه من اإلهليات 
املدينة

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميحياته وأطواره العقدية– اإلمام األشعري 

الرايض- مدار الوطن احلسن بن عبد الرمحن العلوي(رسالة ماجستري)اإلمام اخلطايب ومنهجه يف العقيدة 

سليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري البغدادي احلنبلي)منهج الطويف 
2/1عرض ونقد – يف تقرير العقيدة  (( هـ716)

-دار كنوز أشبيليا إبرهيم بن عبد هللا املعثم
الرايض

الرايض- دار التوحيد إمساعيل بن غصاب العدويسبيل السنة واألثر يف عقيدة العالمة أمحد بن حجر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا مصطفى نومسوك2/1منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة 

الثقبة- دار اهلجرة أخرت لقمانآراؤه االعتقادية وموقفه من عقيدة السلف- الشيخ صديق القنوجي 

بريوت- دار ابن حزم بلقاسم الغايلاجلانب االعتزايل عند اجلاحظ

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلمانالقرطيب والتصوف

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز الشايع(عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف)آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية 
الرايض

-مؤسسة اجلريسي سعيد بن مسفر القحطاين(رسالة علمية)الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية 
الرايض

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد صاحل موسى حسنيابن حزم واملسائل اليت خالف فيها اجلمهور يف العقائد واألصول والعبادات

الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن حممد الزهراينآراء ابن حزم االعتقادية من خالل مؤلفات ابن تيمية تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

ربع)أليب حامد الغزايل  (إحياء علوم الدين)املآخذ العقدية على كتاب 
(العبادات وربع العادات

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبيد العتييب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ربع)أليب حامد الغزايل  (إحياء علوم الدين)املآخذ العقدية على كتاب 
(املهلكات

الرايض- دار الفضيلة فاحل بن مفلح الدوسري

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب كتاب إحياء علوم الدين يف ميزان العلماء واملؤرخني

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

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن دجني السهليدراسة نقدية- علم املكاشفة يف إحياء علوم الدين 
الرايض

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن"إحياء علوم الدين"القول املبني يف التحذير من كتاب 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

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

دراسة)الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علوم الدين وعالقته ابلتصوف 
2/1 (حديثية- عقدية - فقهية 

الرايض- الناشر الدويل  مجع
عدد من الباحثات

الرايض- دار اجلواب سليمان بن صاحل اخلراشيحممد عمارة يف ميزان أهل السنة واجلماعة

مشس الدين السلفي األفغاينإمام الكوثرية ومناقضته لتوحيد األلوهية
( هـ1420)

بريوت- دار اللؤلؤة 

-دار التوحيد للنشر (من كالم أمحد بن حممد بن الصديق الغماري)صحيفة سوابق وجريدة بوائق 
الرايض

مجع
حممدبن األمني بو خبزة احلسين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

–دار األوراق الثقافية منري بن حامد البقميعرض ونقد- آراء أمحد بن الصديق الغماري العقدية 
جدة

دار الطباعة والنشرعبد هللا صابردراسة نقدية- السيد البدوي 
القاهرة- واإلسالمية 

الفاسي، حممد بن أمحد احلسينجزء فيه عقيدة ابن عريب وحياته وما قاله املؤرخون والعلماء فيه
( هـ832)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالقول املنيب عن ترمجة ابن عريب
( هـ902)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليبتسفيه الغيب يف تنزيه ابن عريب
(من علماء القرن العاشر)

القاهرة- دار املعارج  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

ابن عريب، عقيدته وموقف علماء املسلمني منه، من القرن السادس إىل
القرن الثالث عشر

-مكتبة أهل األثر دغش بن شبيب العجمي
الكويت

عرض ونقد يف ضوء عقيدة السلف– آراء أيب احلسن السبكي االعتقادية 
الصاحل

-دار كنوز أشبيليا عجالن بن حممد العجالن
الرايض

-مكتبة الغرابء األثرية ربيع بن هادي املدخليمطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
املدينة

-مكتبة الغرابء األثرية ربيع بن هادي املدخليأضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار التوحيد للنشر عبد الكرمي بن صاحل احلميدإانرة الدرب ملا يف تفسري سيد قطب من آاثر الغرب
الرايض

ردود أهل العلم على الطاعنني يف حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد
رضا عن السلفية

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

-مكتبة اإلمام الذهيب مشاري سعيد املطريفآراء حممد رشيد رضا العقائدية يف أشراط الساعة الكربى وآاثرها الفكرية
الكويت

الرايض- دار اجلواب سليمان بن صاحل اخلراشيالقرضاوي يف امليزان

املدينة- دار اإلمام مسلم إبراهيم بن رافع الغامديرسالة دكتوراه- عقيدة الشعراوي يف تفسريه 

-دار أطلس اخلضراء (أبو عمر الباحث)طارق السيد عدانن إبراهيم يف ميزان البحث العلمي
الرايض

أئمة نسبت إليهم بدع)احملجة البيضاء يف الذب عن أئمة السنة الغراء 
(وأتويالت وهم منها براء

املؤلفعبد الرمحن بن يوسف الرمحة

-دار كنوز أشبيليا منرية بنت محود البدراينمنهج اإلمام النووي يف أصول الدين
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد سليمان بن صاحل اخلراشياهتامات ما تثبت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

ب إليهم من احنراف يف االعتقاد ـــسي اإلسكندرية- دار اإلميان عدانن بن عبد القادربراءة السلف مما نُـ

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

الرايض- دار الصميعي سليمان بن صاحل اخلراشيمشاهري يف ميزان العلماء

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياين( هـ370) (هتذيب اللغة)عقيدة اإلمام األزهري صاحب 

الرايض- دار الكيان حممد بن سرور شعبان(رسالة علمية)الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير مسائل االعتقاد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجواب شبهات عنه- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

عقيدة اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وعليها أقواله وتقريراته
من جمموع مؤلفاته

مصر- مكتبة دار احلجاز زيد بن فاحل الربع الشمري مراجعة
الرايض- الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

-مكتبة دار املنهاج صاحل بن فوزان الفوزانشرح عقيدة اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب
الرايض

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي قطف اجلىن املستطاب شرح عقيدة اإلمام حممد بن عبد الوهاب
اجلزائر

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر (يف الصفات)الفواكه العذاب يف معتقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  حتقيق
عبد الرمحن بن عبد هللا الرتكي

التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العراق، وتذكرة أويل األلباب يف
(مكرر يف كتب التوحيد)طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

سليمان بن عبد هللا بن حممد بن
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار طيبة 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب، عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية وثناء
العلماء عليه

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف تقدمي/تصحيح
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

-مكتبة الغرابء األثرية صاحل بن عبد هللا العبودعقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي
املدينة

بريوت- دار اللؤلؤة حممد بن فهد الفريح(عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي)خمتصر  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وصاحل آل الشيخ

ـــَبه إىل تكفري مصباح الظالم يف الرد على من افرتى على الشيخ اإلمام ونَــَس
أهل اإلميان واإلسالم

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

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجواب شبهات عنه- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

رد على رائيته يف احلط)اآلية الكربى على ضالل النبهاين يف رائيته الصغرى 
(من قدر الشيخ حممد بن عبد الوهاب

حممود شكري اآللوسي البغدادي
( هـ1342)

بريوت- دار اللؤلؤة  تعليق/حتقيق
عمر بن أمحد آل عباس

رد على قصيدة)تربئة الشيخني اإلمامني من تزوير أهل الكذب واملني 
(منسوبة زورا للصنعاين يذم فيها الشيخ حممد بن عبد الوهاب

مصر- دار اإلمام أمحد ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

الشيخ حممد بن عبد الوهاب، جمدد القرن الثاين عشر املفرتى عليه
ودحض تلك املفرتايت

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف

ضوابط تكفري املعني عند شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد الوهاب
(مكرر يف البحوث املتعلقة ابلتكفري)وعلماء الدعوة اإلصالحية 

الرايض- مكتبة الرشد أبو العال بن راشد الراشد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مكرر يف البحوث)منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسالة التكفري 
(املتعلقة ابلتكفري

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

العذر ابجلهل، مع توضيح وبيان ملوقف ابن تيمية وابن عبد الوهاب من
(تقدم يف كتب التأصيل يف مسألة التكفري)العذر ابجلهل وتكفري املعني 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية شريف حممد فؤاد هزاع
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جهود علماء يف نشر العقيدة السلفية :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

جهود الصحابة والتابعني يف تقرير العقيدة والرد على الفرق حىت هناية
(رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى)العصر األموي 

ــمَّان- الدار األثرية عطا هللا بن خبيت املعايطة َعــ

9000أكثر من )موسوعة أقوال السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية 
 قران15 عامل على مدى 1000موقف ألكثر من 

-املكتبة اإلسالمية حممد بن عبد الرمحن املغراوي
القاهرة

وجهوده يف بيان عقيدة السلف ( هـ294)اإلمام حممد بن نصر املروزي 
2/1والدفاع عنها 

الرايض- مدار الوطن موسم بن منري النفيعي تقدمي
علي بن نفيع العلياين. د

الكويت- دار فارس أمحد العوايشةرسالة دكتوراه- اإلمام ابن جرير الطربي ودفاعه عن عقيدة السلف 

-مكتبة دار املنهاج أرزقي بن حممد السعيد سعيدييف ابب أمساء هللا احلسىن ( هـ728)جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الرايض

مكرر) 2/1وأثره يف توضيح عقيدة السلف  ( هـ795)ابن رجب احلنبلي 
(عام- اعتقاد علماء ومفكرين : يف

الرايض- دار املسري عبد هللا بن سليمان الغفيلي تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان ومحاد األنصاري

، حياته وآاثره( هـ1282)الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني 
الرد على الربدة: وجهوده يف نشر عقيدة السلف ، مع حتقيق رسالته 

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العجالن تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

يف الدفاع عن الدعوة إىل ( هـ1349)جهود الشيخ سليمان بن سحمان 
دراسة دعوية- هللا نظما 

-دار كنوز أشبيليا مخيس بن رضا احلمد
الرايض

وجهوده يف توضيح العقيدة ( هـ1376)الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
(رسالة ماجستري)

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جهود علماء يف نشر العقيدة السلفية :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

-دار الدراسات العلمية موفق بن عبد هللا علي كدسةيف نشر العقيدة السلفية ( هـ1378)جهود الشيخ حممد حامد الفقي 
مكة

وجهوده يف تقرير عقيدة ( هـ1385)الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع 
(رسالة جامعية) ( هـ1385 - 1300)السلف 

الرايض- دار امليمان ندى محزة خياط

جماالته ومعامله، - ( هـ1385)اإلصالح العقدي عند البشري اإلبراهيمي 
آاثره وأبعاده

تكوين للدراساتعثمان بن عبد احلفيظ القاضي
جدة- واألحباث 

وجهوده يف دراسة اتريخ العقيدة والفرق ( هـ1391)املؤرخ عباس العزاوي 
(رسالة ماجستري) 2/1املعاصرة يف العراق 

-دار التوحيد للنشر أمساء بنت سامل أمحد بن عفيف
الرايض

الرايض- دار القاسم عبد هللا بن عوض احلريبيف تقرير عقيدة السلف ( هـ1393)جهود الشيخ عبد الرمحن بن قاسم  إشراف
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

الرايض- دار القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا الطريفالعلمية والدعوية ( هـ1393)جهود الشيخ عبد الرمحن بن قاسم 

يف تقرير عقيدة السلف ( هـ1393)جهود الشيخ حممد األمني الشنقيطي 
2/1

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن صاحل الطواين

وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على ( هـ1410)العالمة صاحل البليهي 
(مكرر يف كتب العقيدة)املخالفني 

الرايض- دار العقيدة بندر بن حممد الرابح

يف تقرير عقيدة السلف والرد ( هـ1422)جهود الشيخ مقبل الوادعي 
على املخالفني

املدينة- الناشر املتميز جالل بن مقبل الصبيحي

145   من 144صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جهود علماء يف نشر العقيدة السلفية :املوضوع 

02:الفئة  عقيدة

يف تقرير عقيدة السلف ( هـ1429)جهود الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا 
والدفاع عنها

املدينة- دار اإلمام مسلم صاحل بن عبد هللا اليافعي إشراف الشيخ
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د
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